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  مقدمة
شهدت الفترة األخرية من القرن العشرين مالمح كثرية للتغري االجتماعي أمهها تغري  

 البعضحيث اعتربه النظرة إىل اإلنسان واعتباره احملور األساسي لكل تغري و تقدم، 
  . احملرك األساسي لعملية اإلنتاج، والتنمية االجتماعية

جب االهتمام بالفرد كطرف فاعل يف اتمع له أدوار يقوم ا و ،ذا املنطلقومن ه
وهذا ال ميكن أن يتحقق إال عن طريق القواعد والقوانني اليت  ،لتحسني وتطوير جمتمعه

عن أطرها وحمدداا، ذلك أن كل فرد حتكمه  احيددها اتمع ألفراده كي ال خيرجو
حيث أن كل  لة من املعايري االجتماعيةيف إطار مركزه االجتماعي مج هوتضبط سلوكات

  .اوهذه املعايري يعترب سلوكه احنراف قيقوم بسلوك ال يتف من
و تعد ظاهرة االحنراف من الظواهر القدمية واملنتشرة يف كل اتمعات، ولكنها ختتلف 
مع ذلك يف الدوافع واألسباب املؤدية إليها، تبعا الختالف حمددات السلوك واملعايري 

  .يم السائدة يف اتمع، وكذلك الوضع االقتصادي والثقايفوالق
وقد اتفق علماء االجتماع أن ظاهرة االحنراف تعد من املعوقات الوظيفية للنسق 

تعدد اجلوانب املرتبطة ا، من خالل وأمهية دراسته اتتضح خطوراالجتماعي، حيث 
 سن الرشد، وتورطوا يف قضايا ا، خاصة إذا تعلق األمر باألطفال الذين مل يبلغوا بعد

هؤالء  احنرافمنافية للعرف واملعايري واألخالق والقانون، حيث أصبحت ظاهرة 
مشكلة اجتماعية خطرية سواء تعلق األمر باحلدث نفسه أو  ،)األحداث(األطفال

قاومة اتمع واألسرة يتعرض ملعندما خطرا على نفسه  يشكل فهوباتمع احمليط به، 
تزيد من إحباطه  يعرضه ملشكالت نفسية خطريةالشيء الذي  ،سلوكاته وعدم تقبل

 امصدر على اتمع ألنه أصبح يشكل ، وهو خطروشعوره بعدم التقبل من اآلخرين
خطورة هذه  لكما تتمث ملؤسسات اتمع ونظمه وأفراده أيضا، للقلق واالضطراب

ع الغري إلحساسه الدائم بأنه الظاهرة يف عدم قدرة احلدث على إقامة عالقات سليمة م
  .أو يف اتمع الكبري) األسرة( من طرف مجاعته األولية  و غري مرغوب فيه منبوذ 
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ظاهرة احنراف األحداث من الظواهر االجتماعية اليت دد استقرار النظم يه، فإن لعو 

يت االجتماعية، وكذلك حياة األفراد الشخصية، حيث تعكس جمموع االختالالت ال
حتدث على مستوى األبنية والوظائف االجتماعية، خاصة داخل األسرة اليت تعد البناء 
االجتماعي األكثر أمهية وحساسية يف حياة الفرد، فهي مصدر التربية والتنشئة 
االجتماعية، وهي منبع الرعاية واالهتمام، وهي احملدد واملوجه لسلوك األبناء، هذا إىل 

  .وسط االجتماعيجانب التأثري الكبري لل
عرب نسبة احنراف األحداث  تزايد يفوكغريه من اتمعات يعاين اتمع اجلزائري من 

 7344، حيث تبني املعطيات اإلحصائية تزايد نسبة األحداث املنحرفني من السنوات
  .حدثا منحرفا 656، أي بزيادة تقدر 1977منحرف سنة  8000، إىل 1970سنة 

   .4645، أي بزيادة تقدر بنحو حدثا منحرفا12645إىل 2002لريتفع العدد سنة 
هؤالء األطفال  لدى حنرافاتساع دائرة االوإن هذه األرقام اإلحصائية تبني خطورة 

واملراهقني، الذين ميرون بأصعب مرحلة عمرية وهي املراهقة، نظرا للتغريات 
ىل رعاية األسرة الفيزيولوجية والعقلية والنفسية اليت يعانون منها، فهم حباجة إ

  . واهتمامها م
كمحاولة للكشف عن العالقة املوجودة بني  الدراسة احلالية يف هذا السياق جاءتو

االجتماعية  األسرة واحنراف أبنائها من خالل التعرف على خمتلف األوضاع
قد تكون سببا يف تعرضهم اليت تعيشها أسر األحداث واليت واالقتصادية والثقافية 

مراهقني وميرون  ملتعرف على احلالة النفسية لألحداث باعتباره، إىل جانب الالحنراف
بفترات وحاالت نفسية متناقضة وغامضة يف بعض األحيان واليت قد تكون دافعا 

  .لالحنراف
  :وميكن حتديد منظور هذه الدراسة من خالل املخطط التايل
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   و املفسرة لالحنرافيوضح االجتاهات اليت تناولتها الدراسة  :01خمطط رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
  
 
 

  إعداد شخصي:املصدر

فقا للمخطط والدراسة  هذهأما االجتاهات املفسرة لظاهرة االحنراف فقد جاءت يف 
 .التايل

  
 يوضح االجتاهات املفسرة لالحنراف : 02خمطط رقم

 
 
 

مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء  االجتاهات املفسرة لالحنراف
الدراسات السابقة واالجتاهات 

 النظرية

 مناقشة نتائج الدراسة

 حمددات املشكلة
 

الكشف عن العالقة بني 
 األسرة واحنراف األبناء

هل توجد عالقة بني األسرة والسلوك 
.االحنرايف للحدث املراهق؟  

هناك عالقة بني األسرة 
 واحنراف االبن املراهق

 املنهجية املستخدمة
 الوصفي والتجرييب

 املفاهيم
األسرة، العالقة، احلدث 

 االحنراف

 جمموعة األدوات
 االستمارة، املقابلة

 واملالحظة

 خصائص  جمتمع البحث والعينة
األحداث والتالميذ الذين يبلغ 

سنة 18و15سنهم بني  

 عرض التحليل والتأويل
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  إعداد شخصي: املصدر
 
 
 
 
 
 
  

  :ة مقسمة إىل الفصول التاليةوقد جاءت هذه الدراس
وقد مشل على موضوع الدراسة، حيث مت فيه حتديد مشكلة الدراسة  الفصل األول

هل توجد عالقة بني األسرة واحنراف احلدث املراهق : اليت متثلت يف التساؤل التايل
و متثلت أمهية الدراسة مبعىن كيف ومىت تكون األسرة سببا يف احنراف احلدث، 

والتعرف عن العالقة املوجودة وكذلك  وأسباب اختيار املوضوع يف حماولة الكشف 

النظرية 
ةالسيكولوجي  

ملفسرة االجتاهات النظرية ا
  لالحنراف

 

النظرية 
ةالسوسيولوجي  

 النظرية 
      االقتصادية 
           

 النظرية
 البيولوجية

  النظرية
  اإلسالمية
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األوضاع املختلفة اليت تتميز ا أسر األحداث عن أسر التالميذ حىت نستبني األسباب 
احلقيقية الكامنة وراء ظاهرة االحنراف، أما عن هدف الدراسة فقد جتلى يف حماولة 

ن اجلوانب اخلفية لظاهرة االحنراف، وكيف ميكن أن تلعب األسرة الدور الكشف ع
التعرف ولفت انتباه األولياء واملسؤولني الرئيس يف احنراف أبنائها، وكذلك يف حماولة 

عن األحداث إىل أمهية ودور األسرة يف تنشئة أبنائها واحملافظة عليهم من خطر الوقوع 
اليت تطرقت إليها الدراسة نذكر األسرة واألحداث يف االحنراف، ومن أهم املفاهيم 

واالحنراف والسلوك االحنرايف واجلناح، وقد تنوعت الدراسات السابقة اليت تعرضت 
  .هلا هذه الدراسة بني الدراسات األجنبية والعربية واحمللية اجلزائرية

وهي  أهم االجتاهات النظرية املفسرة لظاهرة االحنراف الفصل الثاينوقد تناول 
، كما مشل أيضا هذا الفصل على تطور مشكلة احنراف 02موضحة يف املخطط رقم

  .األحداث يف العامل ويف اجلزائر، وكذلك على التشريع القضائي هلذه الفئة يف اجلزائر
فقد اهتم بالتعريف بأسس االحنراف وأنواعه، أصناف املنحرفني  الفصل الثالثأما 

 الرعاية االجتماعية للمنحرفني، اجتاهات لسلوك االحنرايفالعوامل املؤثرة يف اوعوامله، 
  ، وجماالت الرعاية االجتماعيةاملداخل النظرية املفسرة للرعاية االجتماعية

إىل اإلجراءات املنهجية للدراسة، اشتملت على فرضيات  الفصل الرابعبينما تطرق 
خدمة، يف حني تناول الدراسة وجماالته والعينة وخصائصها واملناهج واألدوات املست

التطور التارخيي  احنراف االبن املراهق، من خالل تطرقه إىلو األسرة  الفصل اخلامس
  ، تطورها التارخيي األسرة اجلزائريةا، مقوما ها ووظائفها، خصائصا، أشكاهللألسرة، 

  
  
  

 داخلالقات وأشكاهلا، وبعض املشكالت اليت تتعرض هلا خاصة فيما يتعلق بطبيعة الع
، اخلصومات العائلية، معاملة الوالدين ألبنائهم، احنراف األبناءاألسرة وعالقتها ب

كل  عاملة بعد تكرار الزواج و انعكاساتوامل تعدد الزواج الطالق بني والوالدين،
تعاطي ، ومرض أحد أفراد األسرة، إىل جانب على سلوك االبن املراهق ذلك

  .التنشئة االجتماعيةاألسرة يف عملية وأخريا دور  املسكرات
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، من مرحلة املراهقة وأثرها على احنراف األبناءفقد متحور حول  الفصل السادسأما 
، مميزات النمو عند املراهقني، مشكالت املراهقة، مراحل املراهقة خالل التطرق إىل

الظروف  الفصل السابعرعاية املراهقني داخل األسرة و يف املدرسة، وقد تضمن 
، من خالل التطرق حلدث املراهقاالثقافية لألسرة وعالقتها باحنراف االقتصادية و

نوع السكن وموقعه وعدد غرفه مهنة الوالدان، الدخل الشهري  : للجوانب التالية
وكفايته، تلقي اإلعانات يف حالة عدم كفاية الدخل، املصروف اليومي، ممارسة العمل 

املستوى الثقايف والتعليمي علىضا أو أي نشاط آخر للحصول على املال، كما مشل أي
للوالدين املستوى التعليمي ، من حيث داخل األسرة والسلوك االحنرايف لالبن املراهق

الثقافية والسياسية اليت ميارسها الوالدان، مطالعة اجلرائد والكتب و طرق  النشاطات
  .حل املشكالت األسرية والتربوية من طرف الوالدان

على مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الدراسات السابقة  الثامن الفصلويف األخري مشل 
واالجتاهات النظرية املفسرة لظاهرة االحنراف وكذلك يف ضوء فرضيات الدراسة، مث 

  .النتائج العامة للدراسة، فاالقتراحات والتوصيات واخلامتة
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   حتديد املشكلة وصياغتها - 1
نظرا تعد ظاهرة االحنراف من الظواهر االجتماعية اليت دد استقرار اتمع، 

لالختالالت اليت حتدثها على مستوى مجيع األنظمة االجتماعية، وحيدث االحنراف 
عندما يتبىن األفراد جمموعة من األساليب غري املشروعة اجتماعيا لتحقيق أهدافهم 
وإشباع حاجام، مبعىن أم ال يتقيدون مبنظومة املعايري والقيم املتعارف عليها داخل 

  .اتمع
راف ظاهرة قدمية وجديدة يف نفس الوقت، فهي قدمية ألا ارتبطت وظاهرة االحن

بوجود اإلنسان على وجه األرض، وما قصة قتل هابيل ألخيه قابيل إال منوذج حقيقي 
عن أزلية هذه الظاهرة، وهي جديدة نظرا لتنوع أساليب االحنراف وأنواعه ومسبباته 

  .يث التناول والدراسة العلمية لهوذلك تبعا لطبيعة احلضارة والزمن، و كذلك من ح
واالحنراف يف عمومه ال خيص فئة الكبار فحسب، بل يتعداها إىل فئة الشباب 
واألطفال املراهقني خاصة، نظرا للتغريات املختلفة اليت يتعرض هلا املراهق يف هذه 
 املرحلة العمرية كحب االستقاللية وتأكيد الذات، ومنو االجتاهات، كما أنه ويف هذه

إذا مل جيد من يوجهه  ،املرحلة العمرية مييل املراهق حنو التمرد والثورة على اتمع
ا حيمله من طاقة انفعالية كبرية قد يعجز عن السيطرة عليها ملويرشده، وذلك 

  .والتحكم فيها
ويف هذا السياق يظهر لنا الدور الكبري واخلطري الذي تلعبه األسرة يف عملية استيعاب 

املنبع الرئيسي الذي يؤثر األسرة تعترب  ة والسيطرة عليها وتوجيهها، حيثهذه الطاق
 للطفلعملية التنشئة االجتماعية فلها توكل  ،األفراد تبشكل أو بآخر على سلوكا

 املبادئ والقيم واملعايري اليت جتعل منه عضوا فعاال يف اتمعمجلة تلقينه  خالل من
وجي إىل كائن اجتماعي له شخصيته املستقلة فيتحول اإلنسان بذلك من كائن بيول

ويلتزم يف قيامه بالسلوك مبختلف املعايري والقواعد اليت حتددها األسرة  ،ويقوم بأدواره
فإذا جنحت األسرة يف حتقيق كل هذا اكتسى سلوك الطفل الصفة  ،واتمع

إن الطفل ينشأ االجتماعية اليت حتقق له االندماج والتوافق االجتماعي، أما إذا فشلت ف
، حيث يقول ذا سلوك غري سوي ويصعب توافقه مع اجلماعة اليت ينتمي إليهـا

اركسن أن التربية اخلاطئة للطفل تؤدي إىل الشعور بعدم الثبات واالستقرار واالتزان 
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   .وعدم التحكم يف تصرفاته
ف كطرسواء كان مراهقا أو شابا، االهتمام بالفرد وتبعا لذلك تظهر لنا ضرورة 

وهذا ال ميكن أن يتحقق إال  ،فاعل يف اتمع له أدوار يقوم ا لتحسني وتطوير جمتمعه
عن أطرها  اكي ال خيرجو ،عن طريق القواعد والقوانني اليت حيددها اتمع ألفراده

يف إطار مركزه االجتماعي مجلة  هوحمدداا، ذلك أن كل فرد حتكمه وتضبط سلوكات
 اوهذه املعايري يعترب سلوك قتفحيث أن القيام بسلوكات ال ت ،ةمن املعايري االجتماعي

ا، ويقابل فاعله إما بالردع املادي أو املعنوي اجتماعيا، أو بالعقاب القانوين ياحنراف
  .وحماولة اإلصالح داخل مراكز متخصصة تعرف مبراكز إعادة التربية

ظواهر االحنراف بشكل إن التحليل السوسيولوجي للظواهر االجتماعية بشكل عام، ول
يقتضي تناوهلا يف  ،خاص يف ارتباطها بقضايا األسرة و مؤسسات التنشئة االجتماعية

سياق االجتاهات الفكرية و التغريات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية اليت 
وعلى أساس أن السلوك االحنرايف سلوك يؤدي إىل يشهدها اتمع املعين بالظاهرة، 

فقد  _أي أنه من بني املعوقات الوظيفية للنسق االجتماعي _قلة النسق االجتماعيعر
فكرية حتاول  مدارسالذين انقسموا إىل تيارات و ،اهتم به كثري من الباحثني واملفكرين

كل منها دراسته من وجهة نظرها وبناءا على فلسفتها وأطرها املرجعية، ومن بني أهم 
ركز على فكرة أن السلوك االحنرايف ت يتال ،ةالسوسيولوجياملدرسة نذكر  ملدارسهذه ا

ومن أهم ممثليه  بالبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها اإلنسان، ترتبط يرجع إىل عوامل
دراسة  ، حيث يذهب االجتاه احلديث يف علم االجتماع إىل التركيز علىدوركامي

عن القواعد واملعايري اليت هي االحنراف  ،املشاكل االجتماعية من نقطة واحدة تقريبا
أما االجتاه الثقافـي فريى أن معظم املنحرفني هم ، حددها اتمع للسلوك الصحيح

ى الثقايف أبناء آلباء أميني، ذلك أن ضعف مستوى التعليم يترتب عليه ضعف املستو
الشيء الذي جيعل بعض األسر تفتقد للمقومات األساسية  واخنفاض املستوى التعليمي،

  .وقد تتبع أساليب خاطئة يف عملية التربية ،نشئة االجتماعية السليمةللت
 بينما يركز االجتاه السيكولوجي على اإلضطرابات اليت حتدث على مستوى الطبع

وينظر إىل السلوك االحنرايف على أساس أنه أسلوب حركي إلنشاء عالقة مع اآلخرين 
راءه دوافع أساسية مثل الدافع اجلنسي تفتقد إىل املعايري والضوابط اتمعية وتكمن و
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 .أو العدواين
ويرجع أصحاب االجتاه االقتصادي السلوك االحنرايف إىل ضعف املستوى االقتصـادي 
واملعيـشي للفرد أو الغىن الفاحش أو الطمع الزائد، الشيء الذي يؤدي إىل إتباع 

لفقري أو طرق غري مشروعة للحصول على احلاجات الضرورية للعيش بالنسبة ا
  .احلصول على األموال والقوة بالنسبة للغين

والفيزيولوجية ويعتربها عامال  ةيركز االجتاه البيولوجي على العناصر الوراثي يف حني
  . حامسا يف تشكيل الشخصية وحتديد أمناط السلوك

أما االجتاه اإلسالمي فقد قدم تصورا شامال عن االحنراف، من خالل البحث عن 
  .قدمي العالج املناسب للقضاء عليهمسبباته وت

سلوك األفراد قد يكون نتاجا لتكوين  ميكن القول أنمن خالل هذه االجتاهات، 
عوامل  فيهأو قد تؤثر  ،جسماين وراثي أو حلاالت نفسية ناجتة عن طباع يف الشخصية
مل وما حتمله من عوا ،اجتماعية ناجتة عن البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها اإلنسان

ركزت على عامل واحد من العوامل الغربية، إن االجتاهات النظرية ، ثقافية واقتصادية
وأغفلت العوامل األخرى اليت يبدو  ،اليت قد تكون هي املتسبب الرئيسي يف الظاهرة

مبعىن أن هناك عوامل متعددة هي املتسبب يف  ،أن تأثريها جمتمعة يكون أقوى وأشد
فإن الدراسة احلالية حتاول تناول ولذلك  ،امال واحداإنتاج هذه الظاهرة وليس ع

  .ظاهرة احنراف األحداث من منظور مشويل حماولة منها اختبار هذه االجتاهات جمتمعة
أن األسرة هي العامل املشترك بني خمتلف هذه االجتاهات النظرية نظرا ألن  ويبدو

ة والنفسية واالقتصادية الفرد ينشأ يف إطار قواعدها ومعايريها وظروفها االجتماعي
كانت وما تزال أقدم وأهم اجلماعات األولية واألساسية وأشدها " كوالثقافية، ولذل

فاعلية يف تشكيل الطفل وتكوين  اوأكثرها تأثريا يف اتمع اإلنساين الكبري، وأقواه
 مناخشخصيته وحتديد مسارات سلوكه وتنمية قيمه وعاداته من خالل ما توفره من 

  .)1"(حياته األوىل ينيط به من مؤثرات وخربات يف سحت وما
  
  

________________________________________________  
  29ص 1986مصرية، مصر، - ، مكتبة األجنلو2، طاحنراف األحداث: أنور حممد الشرقاوي - 1
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إال أن األسرة ال تعمل يف فراغ، بل إن الوسط االجتماعي الذي توجد فيه له تأثري 

 االنظر يف العوامل احمليطة بري عليها، سواء على بنيتها أو وظائفها، ولذلك ينبغي ك
حيث تظهر أمهية املدرسة من خالل  ،كاملدرسة واألصدقاء ووسائل اإلعالم وغريها

وهي إعداد املواطن الصاحل وغرس القيم  ،املهام امللقاة على عاتق املنظومة التربوية
، فإذا فشلت املدرسة يف حتقيق ذلك فقد ينشأ األفراد ميالني والعادات ومعايري اتمع

وارتكاب السلوكات املخالفة للقوانني، ونفس الشيء ميكن أن يقال  ،للعنف والعدوان
ف اليت قد تدفع بالطفل املراهق إىل االحنرا "جبماعة الرفاق"عن األصدقاء أو ما يسمى 
الكبري والفعال لوسائل اإلعالم وما  إىل جانب التأثري وذلك لتأثريها الكبري عليه،

  .حىت يف األفالم الكارتونية ،تعرضه من قصص وأفالم العنف للصغار
منها منظمة اليونسكو  ،فإن الكثري من املنظمات الدولية واجلمعيات ةولإلشار

ومجعيات رعاية الشباب طالبت بإلغاء أفالم العنف لألطفال نظرا لألخطار النفسية 
وخاصة منها حماولة بعض  ،يت قد حتدثها عندهم مثل هذه الربامجواالجتماعية ال

أو االعتداء أو يف طريقة  وبالسط، األطفال املراهقني تقليد أبطال هذه األفالم يف الواقع
  . السرقة إىل غريها

وإن اختلفت حدا  ،مشكلة احنراف األحداث عرفتها وتعرفها كل اتمعات كما أن
وعلى هذا األساس فإنه ال ميكن فهم هذه الظاهرة وحتديد  ،آخر وأسباا من جمتمع إىل

عواملها وأبعادها إال يف إطار السياق االجتماعي واخلصوصية الثقافية اليت وجدت 
  .فيها

إال أا يف  ،واتمع اجلزائري كغريه من اتمعات عرف هذه الظاهرة منذ القدمي 
ا للتناقضات و الصراعات اليت عرفتها البالد نظر ،تزايد مستمر خاصة يف الفترة األخرية
كالتحول حنو اقتصاد السوق املرافق  ،والثقافيةنتيجة األزمة السياسية واالقتصادية 

الذي يفتقد مليكانيزمات واضحة وحمددة هلذا التحول، إىل جانب  ،للتعددية السياسية
ريات وبروز التفاوت عدم مسايرة الثقافة الالمادية للمجتمع اجلزائري ملثل هذه التغ

  .الطبقي بني أفراد اتمع بعد أن كان مستترا منذ االستقالل
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فقد جاء يف تقرير جلنة السكان واالحتياجات االجتماعية، التابعة للمجلس الوطين  

االقتصادي واالجتماعي، أن اهليئات املعنية مبشكل االحنراف ال توليه األمهية الضرورية 
حدث  12645إىل أنتشري األرقام اإلحصائية حيث ا رهيبا، عرف انتشاررغم أنه ي

يف جنح وجرائم متفاوتة اخلطورة كالسرقة والضرب واجلرح ، 2002 تورطوا يف سنة
التعدي على األمالك العامة واخلاصة، وتشكيل  العمدي، واستهالك املسكرات

  *)CNES إحصائيات الكناس .(مجاعات أشرار
اليت مير ا  اهرة يف اجلزائر هو مرحلة التحول السريعومما يزيد من خطورة هذه الظ

خاصة يف جمال النمو الدميوغرايف واكتظاظ املدن  ،اتمع اجلزائري يف مجيع ااالت
الناتج أيضا عن الرتوح الريفي وعدم تكيف البعـض منهم مع ، الكربى بالسكان

لسكن والبطالة ا العيش إىل جانب مشكلة وصعوبة ،األجواء والظروف اجلديدة
ومشاكل أخرى تعيشها األسرة اجلزائرية مما جعل أبنائها  ،وحاالت التفكك األسري

املنافية لقواعد وضوابط اتمع كتعاطي املخدرات  اتعرضة الرتكاب بعض السلوك
  . وارتكاب السرقات والرشاوى واالختالسات وغريها من السلوكيات االحنرافية

وخاصة  ،ة املتخصصة يف جمال األسرة واالحنراف يف بالدناونظرا لقلة األحباث العلمي
ونقصد ا هنا النظرة التكاملية  –منها األحباث السوسيولوجية ذات النظرة الشاملة 

فإن الدراسة _ بني خمتلف االجتاهات النفسية واالجتماعية واالقتصادية والبيولوجية
تبحث يف العالقة  ،حلدث املراهقا فاحلالية واليت تدور حول األسرة وعالقتها باحنرا

ونقصد هنا بالعالقة جمموع التفاعالت النفسية واالجتماعية  ،بني األسرة واالحنراف
املوجودة بني املنحرف وبيئته االجتماعية اليت شكلت األرضية املناسبة لبداية احنرافه 

تكب بعد أن الدراسة احلالية تركز على احلدث املراهق الذي مل ير مبعىن ،اجتماعيا
 وأ ،دراسة األحداث الذين هم يف خطر معنويأي جنحة يعاقب عليها القانون، 

يف مراكز إعادة التربية دف  نالحنراف، واملتواجدوخلطر ااألحداث املعرضون 
  احلماية حيث تتمثل خطورة احلدث املعرض لالحنراف يف احتمال إقدامه على ارتكاب 

__________________________________________________________________  
* CNES : Conseil national économique et social ; Alger ; Mars 2003 
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وهذه اخلاصية املميزة له هي اليت تستوجب اختاذ اإلجراءات  ،اجلرائم يف املستقبل

ن من اتيوجد مبراكز إعادة التربية فئ ثالكفيلة مبواجهة هذه اخلطورة والوقاية منها، حي
األحداث هي فئة األحداث اجلاحنني الذين قاموا بارتكاب جنح أي خمالفات يعاقب 
عليها القانون، وفئة األحداث اليت مل تثبت عليهم أي جنحة ولكنهم معرضون 

  .الرتكاا إذا مل تتخذ يف شأم إجراءات احلماية واملتابعة

  :تمثل يفيدراسة الرئيسي هلذه الالتساؤل وانطالقا من كل ما سبق فإن 
  .؟ األسرة والسلوك االحنرايف للحدث املراهقهل توجد عالقة بني 

   :ويندرج حتت هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية
  .هل للعالقات األسرية تأثري على احنراف احلدث املراهق ؟ ●
احلدث داخل  على سلوك والنفسية تأثري ةوتغرياا الفيزيولوجي رحلة املراهقةهل مل ●

  .األسرة وخارجها ؟
  هل هناك عالقة بني الوضع االقتصادي لألسرة والسلوك االحنرايف للحدث املراهق  ●
  والسلوك االحنرايف للحدث  لوالدينلوالثقايف هل هناك عالقة بني املستوى التعليمي  ●
   
  الدراسة  وأسباب اختيار املوضوعأمهية  - 2
  أمهية الدراسة - أ

الدراسة من خالل طبيعة املوضوع نفسه و أمهية عدم االستقرار األسري  تتجلى أمهية
، حيث يعد من املواضيع اهلامة خاصة يف هذه املرحلة اليت فالذي تسببه ظاهرة االحنرا
واليت متيزت يف معظمها بالعنف واإلرهاب الذي دمر البنية  ،مير ا اتمع اجلزائري

تتضح خطورة ظاهرة احنراف األحداث وأمهية ولذلك  ،التحتية والفوقية للمجتمع
ومن معرفة أنواع السلوك اليت يقوم ا  ،دراستها من تعدد اجلوانب املرتبطة ا

  .األحداث
  :ومن هذا املنطلق ميكن حصر أمهية موضوع الدراسة يف النقاط التالية
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احلدث متثل ظاهرة احنراف األحداث مشكلة اجتماعية خطرية سواء تعلق األمر ب -

ميثل هؤالء األحداث خطرا على حياة اآلخرين من  ثنفسه أو باتمع احمليط به، حي
و ذلك حني يقوم كل منهم بعملية سطو أو  ،حيث أم مصدر للقلق واالضطراب

اعتداء أو حىت جمرد ختويف لآلخرين، كما أم ميثلون خطرا على أنفسهم عندما 
الشيء الذي جيعلهم  ،وعدم تقبل سلوكام ،ةجيدون مقاومة من طرف اتمع واألسر

عرضة موعة من العمليات النفسية اليت تزيد من إحباطهم وشعورهم بعدم التقبل من 
عل منهم يف النهاية شخصيات عدوانية وإجرامية حاقدة على اتمع جيقد ، مما اآلخرين
إقامة عالقات خطورة هذه الظاهرة يف عدم قدرة احلدث على  لكما تتمث ،وقواعده

وبالتايل ال حيس  ،إلحساسه الدائم بأنه منبوذ و غري مرغوب فيه، سليمة مع الغري
وهذا ما يزيد يف عدوانه اجتاهها  ،ا واحلاجة إليها االرتباطبأمهية اجلماعة وتأثريها أو 

  .اإلضرار احنو 
على إىل جانب كل ما سبق فإن موضوع الدراسة احلالية يتضمن أمهية كبرية  -

تستغل كرأس مال  حيث تتمثل يف اخلسائر البشرية اليت در وال ،قتصاديالاملستوى ا
اليت كان من املمكن االستفادة منها يف اال  ،بشري من جراء فقدان هاته العناصر

  .  بل أصبحوا يشكلون عبئا على اتمع وعلى ذويهم ،العملي ويف عملية التنمية
حداث بعمليات النمو والتنشئة االجتماعية، ذلك أن عدم ارتباط ظاهرة احنراف األ -

فهم األسرة أو املؤسسات االجتماعية األخرى هلاتني العمليتني اهلامتني يف حياة الفرد 
 .ويكونون عرضة لالحنراف وارتكاب املخالفاتاء قد تؤدي إىل خلق أطفال غري أسوي

أصبح  ثة يف علم االجتماع، حييعترب ميدان البحث يف االحنراف من امليادين اهلام -
ألنه ميس باستقرار وتوازن النظم واملؤسسات  ،يشغل حيزا فكريا وتطبيقيا كبريا

الظواهر اليت مل تتقبلها اتمعات قدميا  إىل جانب كون الدراسة احلالية من ،االجتماعية
  . يهاحديثا وهي تعمل على إجياد احللول املناسبة للتقليل منها أو القضاء عل ال و
  أسباب اختيار املوضوع -ب

خيتار الباحث موضوع دراسته ألسباب واعتبارات كثرية، قد تكون ذاتية واملتمثلة يف 
  رغبته لتجسيد فكرة أو لتحقيق أغراض معينة يهدف إليها، أو قد تكون أسباب 
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موضوعية يقدمها و يفرضها الواقع االجتماعي الذي يعترب احملفز األساسي للبحث عن 

  .لمشكالتلول حل
 :   الختيار هذا املوضوع ما يليباحثة ومن أهم األسباب اليت دفعت ال

االهتمام الشخصي بالظاهرة والرغبة يف التعرف على فئة األحداث املراهقني الذين  -
  .هم عرضة لالحنراف

التعرف على األوضاع االجتماعية والنفسية واالقتصادية والتعليمية لألسرة اليت  -
  .ته الفئة عرضة لالحنرافجعلت ها

االنتشار الواسع لظاهرة احنراف األحداث يف اجلزائر خاصة يف العشرية األخرية  -
والذي كان نتاجا للعنف االجتماعي واإلرهاب الذي عرفته البالد والذي جرف معه 

ومنه ديد البناء االجتماعي  ،الكثري من املراهقني وهدد وهدم الكثري من األسر
  . جلزائري ككل بعدم االستقرار والتوازنللمجتمع ا

حماولة دراسة جمال االحنراف واألسرة يف إطار املقاربة النظرية متعددة االجتاهات  -
السوسيولوجية والسيكولوجية والبيولوجية واالقتصادية والثقافية وذلك حماولة الختبار 

  .يهذه االجتاهات املفسرة هلذه الظاهرة على واقع اتمع اجلزائر
   أهداف الدراسة -3

يرى ماركس أن اإلنسان واع وغرضي، فهو يعتمد يف قيامه بالسلوك على القصدية ال 
أن كل فعل يقوم به اإلنسان مهما كان بسيطا فإنه يدرك أبعاده  ثالعشوائية، حي ىعل

أهداف حياول الباحث الوصول إليها  ةإذا فلكل حبث أو دراس ،واهلدف املقصود منه
الدراسة  واقع االجتماعي، ومن أهم أهداف هذهإىل أهم تأثرياا على الأو التطرق 

   :نذكر
التعرف على األوضاع االجتماعية اليت تعيشها أسر األحداث واليت قد تكون سببا  -

  .يف تعرضهم لالحنراف
التعرف على األوضاع االقتصادية اليت تعيشها أسر األحداث واليت قد تكون سببا يف -

  .رافتعرضهم لالحن
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التعرف على األوضاع الثقافية ألسر األحداث وطرق وأساليب التنشئة االجتماعية  -

  .اليت تتبعها
مراهقني وميرون بفترات  محماولة التعرف على احلالة النفسية لألحداث باعتباره -

واليت قد تكون دافعا حملاولة القيام  ،وحاالت نفسية متناقضة وغامضة يف بعض األحيان
   .لسلوكات االحنرافيةببعض ا

التنشئة االجتماعية لضرورة العناية  تتوجيه االهتمام سواء لألسرة أو مؤسسا -
هذه  لكاألسرة، ومتابعة األحداث قبل تعرضهم لالحنراف أي ضرورة إشعار 

 كاملؤسسات و اجلهات املختصة عندما تعجز عن تربية أبنائها أو السيطرة عليهم، ذل
  .     عالجأن الوقاية خري من ال

   حتديد املفاهيم -4
إن حتديد املفاهيم يف العلوم االجتماعية عموما ويف علم االجتماع خصوصا يعترب 
خطوة هامة من خطوات البحث العلمي الدقيق ذلك أن كثريا من املفاهيم قد حتمل 
يف طياا العديد من املعاين والتأويالت، ولذلك يلجأ الباحثون يف علم االجتماع إىل 

بأمهية التحديد  F. BIKONNحتديد املفاهيم حتديدا دقيقا، حيث نادى فرنسيس بيكون 
يتيه الباحث يف خضم التراكمات اللغوية الكثرية  اجلازم ملعاين الكلمات حىت ال

وهلذا فإننا سوف حناول  "أوهام العامة"أو " اخللط اللغوي"واملتشعبة وهو ما أمساه ب 
  .لة يف هذه الدراسةحتديد أهم املفاهيم املتداو

  
  األسرة - 4-1
  

األسرة هي اخللية األساسية يف اتمع وأقدم النظم االجتماعية وأكثرها دواما 
وهي أساس الوجود االجتماعي تقوم على أساس رابطة الزواج  ،واستمرارا وانتشارا

وإمنا  ،نقصد هنا بامليالد البيولوجي فقط الذي يعترب اإلطار الشرعي مليالد األبناء، وال
نقصد امليالد الثاين املتمثل يف التربية والتنشئة االجتماعية وتكوين الشخصية االجتماعية 

  متثل رابطة اجتماعية بني رجل وامرأة  يفاألسرة أول اجتماع بشري، وه. والثقافية
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وأطفاهلما، وتقوم هذه الرابطة على أساس وجداين وروحي وتعاون اقتصادي ووظيفة 

عترب أبسط أشكال التجمع اإلنساين فهي منتشرة بأشكاهلا املختلفة يف تكاثرية كما ت
كل التجمعات ويف كل األزمنة، ذلك أن الطفل منذ والدته حيتاج إىل جو من الرعاية 

  .والنفسية ةالذي توفره األسرة من حب وحنان وأمن وإشباع للحاجات البيولوجي
من حقبة زمنية و جمتمع إىل آخر  من ، ولقد تطور مفهوم األسرة يف الزمان واملكان

يعين  FAMILYومصطلح " الدرع احلصني" اللغة العربيةحيث تعين يف ، إىل أخرى
" العشرية"وأوردته املعاجم اللغوية كبديل عن مصطلح  )1("التآلف"بأصله الالتيين 

CLAN  أو البطنALE  أو العزوةKINSHIP  واستقر أخريا مصطلح األسرةFAMILY 
  )2"(العائلة الزواجية يف كافة اتمعات اإلنسانية كتعبري عن 

إال أن هذا االتفاق النسيب حول تبين مفهوم األسرة مل مينع من وجود بعض 
االختالفات خاصة بني العلوم اإلنسانية لتتعدد التعاريف وتتباين املعاين رغم أا تعىن 

  .مبفهوم واحد وهو األسرة
املؤسسة اليت ينتمي إليها الطفل وتضع اجلذور "ا بأB.BARBER ويعرفها برنار بربار

   )3"(األوىل لشخصيته وخرباته اليت تستمر طوال حياته 
  

من خالل هذا التعريف ميكن القول أن املصدر األساسي لكل إشباع نفسي وبيولوجي 
واجتماعي هو األسرة، فهو يعرفها من الناحية الوظيفية دون حتديد شكل وبناء 

 .األسرة
 
 
 
 
  

____________________________________________ 
1- Séminaire d’étude des rôles familiaux dans les civilisations différentes ; 
Brotelles ; institut de sociologie ; 1971, P07 

. comparative analysis of structure and ocial Stratification: AS3 B.BARBER; -2
(n, y) Harcourt brace world; 1975; p267 process 
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أول وأهم النظم االجتماعية اليت أنشأها اإلنسان " أما مسرية أمحد السيد فتعرفها بأا

وبذلك تعترب األساس الذي يقدم الفرد جلميع مؤسسات  ،لتنظيم حياته يف اجلماعة
  ).1"(اتمع ونظمه االجتماعية

 يئ الفرد يشري هذا التعريف إىل األسرة باعتبارها مؤسسة لإلعداد للحياة، فهي اليت
      لالندماج يف احلياة االجتماعية والقيام بأدواره ضمن التنظيمات املختلفة للمجتمع

  .فهي حتدد األسرة باعتبارها منظمة أو مؤسسة لإلعداد والتنشئة
وهناك من يعرفها بأا أول وسط طبيعي واجتماعي للفرد وتقوم على مصطلحات 

فنظام األسرة يف أي أمة يرتبط . " تمعاتيرتضيها العقل اجلمعي وقواعد ختتارها ا
ارتباطا وثيقا مبعتقداا وتارخيها وعرفها األخالقي وما تسري عليه من نظم يف شؤون 

     )2(".السياسة واالقتصاد والقضاء
يشري هذا التعريف إىل أن األسرة هي أول وحدة من وحدات اتمع الذي يعيش 

  .لسلوك والقواعدوينمو فيه اإلنسان ويتعلم أمناط ا
  بأا اخللية األساسية اليت يقوم عليها كيان أي جمتمع من اتمعات" وتعرف أيضا

ألا البيئة الطبيعية اليت يولد فيها الطفل وينمو ويكرب حىت يدرك شؤون احلياة ويشق 
  )3"(طريقه فيها

ن جمموعة يتضمن هذا التعريف إشارة واضحة إىل أن أي جمتمع من اتمعات عبارة ع
ألن األسرة هي البيئة اليت يولد وينشأ  ،وأا هي كيان وأساس كل جمتمع ،من األسر

وفيها كذلك يدرك شؤون احلياة وبالتايل حيتل مكانته االجتماعية ويقوم  ،فيها الطفل
وقد ركز هذا التعريف على األسرة من خالل مركزها يف  ،باألدوار املوكولة إليه
  . دور األسرة يف تكوين شخصية الفرد اتمع يف حني يهمل

  
  

__________________________________________________________________  
  63ص 1993، دار الفكر العريب، القاهرة، 2، طعلم اجتماع التربية: مسرية أمحد السيد - 1
   04ص 1966، مكتبة النهضة، القاهرة األسرة واتمع: علي عبد الواحد وايف - 2
، ص 1991، دراسات نفسية،أكتوبر، تقدير الذات والضبط الوالدي لألبناء يف اية املراهقة وبداية الرشد: ممدوحة سالمة - 3

115  
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بأا اخللية األوىل يف جسم اتمع وأا "فيعرفها  A. COMTEأما أوجست كونت

ترعرع فيه يتماعي الذي التطور، وأا الوسط الطبيعي االج االنقطة األوىل اليت يبدأ منه
 )1("الفرد

 

اجتماعيا يعكس صورة اتمع الذي  إنتاجا" باعتبارهاوقد عرفها مصطفى بوتفنوشت 
توجد وتتطور فيه، فإذا اتصف بالثبات اتصفت األسرة بالثبات، وإذا اتصف باحلركة 

 )2("سرة بتغري ظروف حتول هذا اتمعوالتطور، تغريت األ

  
ن إشارة واضحة إىل أن األسرة تعد أول بناء اجتماعي يف اتمع ان التعريفايتضمن هذ

وأا البيئة الطبيعية اليت ينشأ فيها الفرد وأا تتشكل وتتقولب وفقا لألوضاع السائدة 
يف اتمع يف حني أن هذا التعريفني مل يتضمنا اإلشارة إىل الوظائف اليت تؤديها األسرة 

 . واكتفيا بتعريفها بنائيا فقط
  

أا وحدة بيولوجية "إىل األسرة على  H. SPENSERويشري هربرت سبنسر 
  )3"(اجتماعية

  
األسرة مجاعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من " أما حممد عاطف غيث فيقول أن 

بينها أبناء وأهم الوظائف اليت تقوم ا هذه  ،رجل وامرأة بينهما رابطة زواجية مقررة
اجات العاطفية ويئة املناخ االجتماعي والثقايف املالئم لرعاية اجلماعة إشباع احل

  .)4"(وتنشئة األبناء
 
 

_________________________________________________  
  73ص 1998وجماالت تطبيقية، مكتبة عني مشس، القاهرة،... األسرة والطفولة ، أسس نظرية: عبد اخلالق حممد عفيفي- - 1
  32، ص1985، دار النهضة العربية، بريوت، دراسات يف علم االجتماع العائلي: مصطفى اخلشاب- 2

 3-Mustapha Boutefnouchet ; La Famille Algérienne : Evolution et 
caractéristiques récentes ; ALGER, SNED, 1980 p 19 

  176 117ص ص  1977، دار النهضة العربية، بريوت،دراسات يف علم االجتماع: حممد عاطف غيث 5- 4
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اجتاهات ومواقف ومثريات "األسرة بأا  BOLLوبول    POUSSARDويعرف بوسارد

سلوكية وضوابط حتدد سلوك أفرادها، فالشعائر الدينية واالهتمامات اخلاصة 
هي يف النهاية موقف معني قد يكون موقفا نشطا لإلبداع  ،إخل..وأحاديث األسرة

دافعا لالستقامة وقد يكون  وقد يكـون ،م واملفاجأةللهم طاواخللق وقد يكون مثب
  .)1"(داعيا للجرمية 

يتضح من خالل هذا التعريف أن األسرة تعرب عن موقف أو مواقف اجتماعية ميثلها 
وهي اليت تكون مصدرا لكل سلوك سواء كان ذلك سلوكا  ،وجيسدها أفراد األسرة

ي لإلنسان يقوم على أساس سويا أو منحرفا، فاألسرة إذا هي وحدة وجتمع فطر
حيكمها يف ذلك صلة الرحم والعواطف  ،عالقات فطرية مبنية على الود والتآلف

  . الوجدانية
  

ومن التعاريف السابقة يتضح أن هناك من عرف األسرة من خالل مكوناا 
وخصوصياا، وهناك من عرفها من خالل موقعها ومركزها يف اتمع، كما أشار 

يف حني  ،ى أا الوسط الذي ينمو فيه الفرد أي تعريفها بنائيا ال وظيفيامنها عل ضالبع
أمهل الكثري منهم تعريفها من خالل وظائفها وإن أشارت بعض التعاريف إىل 

 .لالوظيفتني البيولوجية واالجتماعية فقط دون حتديد أو تفصي
  
  :على النحو التايلمن خالل التعاريف السابقة ميكن صياغة التعريف اإلجرائي لألسرة  

هلا  ،األسرة عبارة عن مؤسسة اجتماعية تتكون من الزوج والزوجة واألبناء
وظائف دف إىل منو الطفل منوا اجتماعيا ونفسيا، و ال ميكن أن يتحقق هذا 

والذي يلعب الدور  ،اهلدف إال عن طريق التفاعل اليومي املستمر بني أفرادها
تربيته وفقا للقيم والقواعد واملعايري السائدة يف الكبري يف تكوين شخصية الطفل و

  .اتمع
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  العالقة - 4-2

  به وجدانيا من مال وزوجة وولد خيص اإلنسان وما يتعلق وهي كل ما: العالقة لغة
  .واحلب الالزم للقلب ،و صداقة

  .م البياناملوجود بني املعاين األصلية واملعاين املرادفة يف عل قكما أن العالقة تعين السيا
هي رابطة بني شيئني أو ظاهرتني تستلزم تغري "والعالقة من الناحية االصطالحية 

إحداها تغري األخرى، وأن مبدأ العالقة هي أحد مبادئ التفكري ألن العمل الذهين يف 
 ).1"(مجلته حماولة ربط بني طرفني أحدمها باآلخر

  :ية عناصر هإن املتمعن يف هذا التعريف يالحظ أنه ينطوي على عد
أنه تعريف مادي ألنه ألغى العنصر البشري حيث، عرف العالقة بالرابطة بني شيئني  -

  أو ظاهرتني
أن تغري أحد الطرفني يستلزم تغري الطرف اآلخر، مع العلم أن مصطلح الشيء يطلق  -

على كل ماهو مادي، ولنفرض أن ما قيل صحيح فإنه وإذا طبقنا هذا التعريف حرفيا 
بالضرورة تغري  باملادية ال يعين أو ال يتطل ء، فتغري األشيااواضح اهناك تناقض جند أن

  .الطرف أو األطراف املعنوية األخرى
العالقة االجتماعية منوذج التفاعل : "أما حممد عاطف غيث فيعرف العالقة بقوله

االجتماعي بني شخصني أو أكثر وميثل هذا النموذج أبسط وحدة من وحدات 
على االتصال اهلادف واملعرفة املسبقة لسلوك  السوسيولوجي، كما تنطويالتحليل 

   )2(" الشخص اآلخر
  :إن هذا التعريف قد ركز على ثالثة نقاط رئيسية هي

يف عملية التحليل السوسيولوجي ذلك أن علم االجتماع  ةأن العالقة أصغر وحد -
  .يف جوهره هو دراسة العالقة بني املتغريات

 
__________________________________________________________________  

، أكادميية البحث العلمي والتكنولوجي، موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل واألحباث واملؤلفات: عبد الفتاح مراد - 1
  1217ص 1998اإلسكندرية مصر، 

  109ص 1997 ر، دار املعرفة اجلامعية، مصقاموس علم االجتماع: حممد عاطف غيث - 2
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كما أنه لوجود عالقة ما البد من توفر املعرفة املسبقة بالطرف املتفاعل معه، كما " -

جيب أن تتضمن العالقة هدفا معينا، حبيث ال ميكن وجود عالقة بني شخصني دون أن 
  .)1" (معني يريد الشخصان الوصول إليه اأو معن ايكون هلذه العالقة هدف

  : بني ثالث اجتاهات رئيسية أال وهيإن هذا التعريف قد مجع 
ويظهر من خالل قوله أنه جيب توفر املعرفة املسبقة بسلوك الطرف : االجتاه النفسي -

اآلخر يف العالقة، ذلك أن االهتمام بالسلوك اإلنساين يعد من أهم املواضيع اليت 
  .املدرسة النفسية ركزت عليها السلوكيـة فـي

من وحدات  ةوذلك من خالل قوله أن التفاعل هو وحد :االجتاه البنائي الوظيفي -
التحليل السوسيولوجي وهذه الفكرة هي من صميم البنائية الوظيفية اليت تعترب من أهم 

  .واليت تعرف وتم بتحليل الوحدات الصغرى ،االجتاهات النظرية يف علم االجتماع
ف وراء كل اتصال ويظهر ذلك من خالل تركيزه على وجود هد: واالجتاه النفعي -

ومعروف أن االجتاه الربامجايت هو الذي ينادي بضرورة وجود هدف أو  ،وتفاعل
  . أهداف معينة وراء كل سلوك أو ممارسة يقوم ا اإلنسان

ميكننا أن نصوغ التعريف اإلجرائي بالقول أن العالقة هي التفاعل  قومن كل ما سب
 .املتبادل واملستمر بني طرفني أو أكثر

األولياء، (هذه الدراسة تتمثل العالقة يف عملية التفاعل املستمر بني األسرة ويف 
وبني احلدث املراهق املعرض )اإلخوة، وغريهم من األقارب وكل من حييط باحلدث 

ويعاقب عليها  ،الذي قام بسلوكات غري مقبولة ترفضها األسرة واتمع ،لالحنراف
األبناء املسؤول عن احنراف من هو عرف عن حماولة منها الت، القانون بطرق خمتلفة

  .سلوكات األبناء مرتبطة بأوضاع األسرة املختلفة أم ال؟ وهل
   
  
  
  
 _________________________________________________________________  
  .1979، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر1، طالقاموس اجلديد للطالب: علي بن هادية وآخرون -1
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 االحنراف -4-3

يعين  ومزاجه مال عن االعتدال، فه ييشري االحنراف لغة إىل فعل احنرف، ينحرف، أ
  .الفشل يف أداء الواجب أو ارتكاب عمل سيئ وخاطئ

مع  ىغري السوي ألنه ال يتماش السلوك اإلنساين"أما من حيث االصطالح فيعرف بأنه 
ها اتمع يف حتديد سلوك األفراد فهو إذا عدم القيم والعادات والتقاليد اليت يعتمد

  . )1"(مسايرة املعايري االجتماعية أو مبعىن آخر عدم التوافق أو الصراع
  :كما أن االحنراف من حيث االصطالح قد يشري إىل

وهي ظاهرة نفسية حتدث للفرد يف ): االحنراف عن الوضع السوي(فقدان االجتاه  -
ال يدرك عالقته بالزمن أو املكان أو يعجز عن معرفة ذاته بعض األحيان بصفة مؤقتة، ف

  .بسبب املرض أو تناوله بعض املسكرات كالكحول أو املخدرات
أي البعد عن درجة معينة يف مقياس من املقاييس  :LA DEVIATIONاالحنرافية  -

وهذه الدرجة هي املتوسطة بالعادة، واالحنراف يف السلوك هو اخلروج البني عن 
يق السوي أو املألوف أو املعتاد، حبيث يصبح السلوك غري مقبول اجتماعيا ومن الطر

  .أنواع االحنراف اإلدمان وتعاطي املخدرات
واالحنراف يف اإلحصاء هو التحول عن االجتاه أو املعيار، ويقاس بوسائل متعددة منها 

  .ة معينةاالحنراف املتوسط وهو مقياس تغري جمموعة من البيانات الرقمية عن نقط
وهو اعتراف صوري بالنظرية االقتصادية املاركسية  DEVIATIONISM: االحنرافية- "

ويف نفس الوقت تشويه ملوضوعاا الرئيسية، ويفسر لينني االحنراف على أنه عبارة عن 
  ). 2("يف االحنراف عنه ولوه وبدأضي الوا الطريق أو كادوضقوم 

له هو عدم التقيد واخلضوع للقواعد اتمعية من خالل هذا يتبني أن االحنراف يف جمم
أن االحنراف ينطوي على الفعل وانعدام  االيت حددها اتمع ويطبقها أعضاؤه، كم

 ذالفعل يف الوقت املناسب هذا األخري الذي يعين عدم أداء الفعل يف الوقت املناسب، إ
__________________________________________________________ ________  

، دار املعرفة اجلامعية، مصر االحنراف االجتماعي بني نظرية علم االجتماع والواقع االجتماعي : سامية حممد جابر - 1
  129ص1998

  1973، دار الكتاب اللبناين، لبنان، 2، اجلزء1، طاملعجم الفلسفي: مجيل صليبا -2
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ف، حيث أن اخلروج عن املعايري أن الالمباالة والفتور واالنعزالية تعترب مظاهر لالحنرا
االجتماعية هو سلوك جيري على مستوى األشخاص أو اجلماعات، وهذا يعين 

  .االحنراف عن األهداف العليا للمجتمع وتنظيماته املختلفة
هو  فغري أن هذا التعريف مل حيدد أسباب وأمناط هذا االحنراف وهل هذا االحنرا

 .متعلم أم أنه فطري؟ كسلو
بأنه دور حيتاج إىل تعلم " ية جابر عن هذا التساؤل حينما تعرف االحنرافوجتيب سام

وإىل اكتساب مهارات إجرامية ووسائل فنية، كما حيتاج إىل تدريب  ،من نوع معني
   )1"(وتدعيم كأي دور اجتماعي آخر

ولكن احلقيقة  ينظر إىل االحنراف وكأنه سلوك مقصود حيتاج إىل تدريب وتعلمأي أنه 
حنراف يكون نتاجا لظروف معينة قاهرة تدفع الشخص إىل ارتكاب سلوك أن اال

  .احنرايف دون ختطيط مسبق منه أو تدريب
نتاج للتناقضات والتعارضات اليت تظهر يف البناء "وهناك من يعرف االحنراف بأنه 

 لتحقيق أهداف  ، التعارض بني األهداف املقررة والوسائل املشروعة ، أياالجتماعي
 ).2"(ع اتم

إن هذا التعريف يشري إشارة واضحة إىل أمهية التوافق بني البناء االجتماعي وأهداف  
اتمع، ذلك أن شخصية األفراد إمنا يتم اكتساا وتنميتها يف إطار العالقات 

وأن أي خلل حيدث على مستوى هذه العالقات قد يؤدي إىل احنراف  ،االجتماعية
د أن علم االجتماع قد ركز يف دراساته على اجلماعات أعضائه، ويف هذا اإلطار جن

حبيث اتضح أن  ،الصغرية و الطبقات اليت تعمل على تشكيل وصقل سلوك الفرد
  .لالنتماء الطبقي دورا كبريا يف حتديد نوع االحنراف أو اجلرمية

يظهر حينما يتجاوز الفرد حدود املعايري " بأنه "JOHNSON" "جونسون" ويعرفه
ية اليت متثل جزءا من شخصية اتمع، واملعايري جزء من الدوافع اليت توجه االجتماع

 )3"(حني يتجاوزها بسلوكه العدواين الوال يشعر الفرد ا إ ،أعضاء اجلماعة اإلنسانية

__________________________________________________________________  
  23ص 1998، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،جتماعي ورعاية املنحرفنياالحنراف اال: حممد سالمة حممد غباري - 1
  53، ص2001، مكتبة عني مشس، القاهرة، الدفاع االجتماعي، النظرية واملمارسة: حممد حممود مصطفى - 2
ر، جوان ، عنابة، اجلزائ06، العدد جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، سوسيولوجية اتمع اجلزائري: معمر داوود - 3

 81،ص 2000
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يشري هذا التعريف إىل أن االحنراف هو خروج عن املعايري االجتماعية اليت متثل جزءا 
نشأوا  نواليت يقصد ا جمموع شخصيات أعضاء اتمع، الذي ،من شخصية اتمع

هي إال جمموعة من  والقواعد وطبعوا ا، وهذه الشخصيات ما على هذه املعايري
ذه  رات اليت حترك وتوجه أعضاء اجلماعة اإلنسانية، وأن الفرد ال يشعالدوافع واحلاج

ويرضخ لضغوطها وذلك بقيامه بسلوك عدواين  ،الدوافع حىت يتجاوزها أي يقوم ا
يشبعها، يف حني أن الفرد قد يشعر ذه املعايري ويتجاوزها ألسباب عديدة قد تكون 

  .اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية
" كوهن"عريفات الشائعة يف علم االجتماع عن االحنراف جند تعريف ومن الت

"COHEN " سلوك خيالف التوقعات النظامية، أي التوقعات املشتركة "الذي يقول أنه
  ).1"(واملعترف ا باعتبارها شرعية يف نسق اجتماعي معني

هو  من خالل هذا التعريف ميكن القول أن كل سلوك خيرج عن نطاق العرف وما
يعترب احنرافا أي أن هذا التعريف يتجاوز العمومية، حيث أنه قد  ،سائد يف اتمع

تكون بعض األفعال والسلوكات غري مقبولة اجتماعيا يف بعض اتمعات، يف حني 
 .قد تكون مقبولة يف عرف وضوابط جمتمعات أخرى ،تانفس هذه السلوك

الذي يرى بأن "  CLINARD" "كلينارد"وهذا القول ميكن أن ينطبق على تعريف 
هو تلك املواقف اليت يكون السلوك فيها موجها توجيها مستهجنا من  ،االحنراف

بأنه قد وصل إىل درجة كبرية من جتاوز حدود التسامح يف  زوجهة نظر املعايري، ويتمي
  ).2"(اتمع

جتماعية مع املعايري اال قإن هذا التعريف حيدد االحنراف على أساس أنه سلوك ال يتطاب
ذلك أن التوقعات املشتركة املتعلقة بنوعية السلوك املالئم إمنا تتحدد وتنتظم يف مواقف 

  .اجتماعية معينة حلظة وقوعها أو مكاا
  
 
  

__________________________________________________________________  
w York Harcourt; ; Nesociological theory &social problems R.K.MERTON;  -1

brace world; 1961.p 687 
; Holt; Rinehart deviant behaviour &society; personality; RICHARD JESSOR;  -2

  & Winston; Inc; 1968 pp23, 24   
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إن حتديد مفهوم االحنراف غاية يف الصعوبة، إذ جتمع الكثري من التعاريف على أن 

صر على السلوك االحنرايف، حيث يشتمل على ثالثة مفهوم االحنراف أوسع من أن يقت
  .املستوى السلوكي، مستوى النظم، ومستوى التنظيمات:مستويات هي

إن النظرة املتعمقة يف مفهوم االحنراف توحي بأنه مفهوم أوسع وأمشل من مفهوم 
فيه  نأن اجلناح هو السلوك الذي يقع مرتكبه حتت طائلة القانون، أل كاجلناح، ذل

  .اء على القانون والنظام العاماعتد
 أما االحنراف فإنه يشمل أمناطا سلوكية خمتلفة منها التمرد على الوالدين وعصياما  

القذف، السرقة وهتك األعراض، اهلروب من البيت واملدرسة، التدخني يف سن 
... أنواعها كاخلمر وتعاطي املخدرات، الشجار مبكرة، تناول املسكرات مبختلف

وذلك لصعوبة التحكم  ،حتت طائلة القانون عمن األمناط السلوكية اليت ال تق وغريها
  .فيها وانتشارها الواسع بني أفراد اتمع

اتمعية واخلروج  دوخنلص من كل ما سبق أن االحنراف هو انتهاك للمعايري والقواع
اء من االنتهاك معاقبة مرتكبيها سو كحبيث يترتب عن ذل ،عن حمدداا وضوابطها

 .طرف اجلماعة أو اتمع عقابا يتدرج يف شدته ونوعيته وفقا لدرجة االنتهاك
  

 اإن الدراسة احلالية سوف تقتصر على دراسة االحنراف باعتباره سلوكا أو جنوح
وسوف يتم التركيز على أوالئك األحداث املعرضون  ،عن القواعد اتمعية

وذلك  ،"الذين هم يف خطر معنوي  اثاألحد"أو كما يسميهم القانون  ،لالحنراف
ألن سلوكام وتصرفام بدأت حتيد عن ماهو متعارف ومتوافق عليه، والذين مت 
إيقافهم وإيداعهم يف مراكز إعادة التربية بطلب من أوليائهم أو مدرسيهم أو 
وجدم الشرطة مشردين يف الطرقات وميارسون أفعاال غري مقبولة اجتماعيا و 

  . قانونيا
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   احلدث - 4-4

ميثل العمر الزمين عامال حامسا وضروريا يف عملية حتديد سن احلداثة، حيث خيتلف 
حتديدها من جمتمع إىل آخر، ومن مثة ختتلف املسؤولية اجلنائية حسب طبيعة كل جمتمع 

كثرية  فونوع املعاملة اليت يعامل ا كل من خالف قواعد جمتمعه، وقد أعطيت تعاري
اء اليت جاءت يف القوانني اخلاصة باألحداث اجلاحنني أو يف قوانني للحدث سو

  .العقوبات واإلجراءات اجلزائية أو تلك اليت اعتمدها علماء النفس واالجتماع
يعترب اإلنسان حدثا يف فترة حمددة من الصغر تبدأ بسن " فمن الناحية القانونية -

تنتهي ببلوغ السن اليت حددها القانون التمييز اليت تنعدم قبلها املسؤولية اجلنائية و
فاحلدث  ،)1"(للرشد واليت يفترض بعدها أن احلدث قد أصبح أهال لتحمل املسؤولية

بذلك هو الشاب صغري السن والذي هو يف مرحلة التمييز وبني السن اليت حددها 
  .القانون لبلوغ سن الرشد

صى بسن الثماين عشر عاما وبالنسبة للمجتمع اجلزائري فقد حدد سن احلداثة كحد أق
  .وكل من يقل سنه عن هذا السن مينح صفة احلدث

من قانون اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اجلزائري أن احلدث  442حيث جاء يف املادة 
عاما، وبوصول الصغري إىل هذه  18صغري السن الذي يقل عن الثمانية عشرة "هو 

     ).2("السن يكون قد بلغ سن الرشد اجلنائي
فعال لو أتاه البالغ  ةالذي يرتكب يف سن معين"كما يعرف رجال القانون احلدث بأنه 

لوقع حتت طائلة العقاب، ومما نص عليه القانون أن األحداث اجلاحنني هم الذين 
يقعون حتت طائلة القانون فيما يفعلون أو حيالون إىل مراكز اإلصالح أو تستجوم 

م أهاليهم أو جريام أو معلميهم من ناحية السلوك أو الذين يشكوه ،إدارة األمن
العدواين أو اخلروج عن الطاعة أو اهلروب من املدرسة أو البيت أو يتصرفون تصرفا 

  )3("غري سليم حنو أنفسهم، إذ يعترب عملهم هذا خطرا عليهم وعلى جمتمعهم
__________________________________________________________________  

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1، ترمجة منصور القاضي، طالقانونية معجم املصطلحات: جريازكورنو - 1
   155، ص 1998، لبنان

  .1966عام  66، رقم من قانون اإلجراءات اجلنائية 442املادة  -2
  231، مصر، دون تاريخ، ص ، مكتبة القاهرة احلديثةمدخل اخلدمة االجتماعية: حممد كامل بطريق -3
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الصغري منذ والدته "فينظر إىل احلدث على أنه  أما من الناحية النفسية واالجتماعية -

أو هو الصغري  ،وحىت يتم له النضج االجتماعي والنفسي وتتكامل له عناصر الرشد
  ).1("الذي يستجيب لعدم التوافق بدرجة خطرية ومتزايدة وبوسائل عدوانية 

من خالل هذا التعريف هو عدم حتديد سن احلدث، وإمنا هو الصغري منذ ما نالحظه 
 و بالتايل فاملسؤولية هنا منعدمة على األقل من وجهة نظر القانون اجلنائي ،الوالدة

على عكس علماء االجتماع والنفس، فهم يرون بأن مقومات شخصية الفرد تتكون 
  .على حياة الفرد فيما بعدوتنشأ يف هذه الفترة وهلا أمهية وتأثري كبريين 

راحل خمتلفة تتداخل مبوقد اتفق علماء النفس واالجتماع على أن الفرد منذ والدته مير 
فيما بينها ومن الصعب فصلها، إال أم اختلفوا يف تقسيم تلك املراحل باختالف 

  . )2"(األسس اليت اختذوها إلقامة كل تقسيم
األطفال يف مثل هذا السن ورعايتهم اجتماعيا وقد تدخلت القوانني احلديثة للعناية ب

لالحنراف يف السنوات األوىل، ومن ذلك قانون محاية  نونفسيا حىت ال يتعرضو
أن القصر الذين مل " والذي تنص مادته األوىل على  ،الطفولة واملراهق اجلزائري

 يكملوا واحدا و عشرين سنة وتكون صحتهم وأخالقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو
ميكن إخضاعهم لتدابري احلماية  ،يكون وضع حيام أو سلوكهم مضرا مبستقبلهم

  )3"(واملساعدة التربوية

فقد حددت "ويف احلقيقة أن حتديد أعمار األحداث ختتلف من جمتمع إىل آخر 
بريطانيا مثال سن املسؤولية اجلنائية عند األحداث الذين يرتكبون أفعاال احنرافية بني 

ويعتربون ضمن فئة اجلاحنني  )سنة17و14(ة سنة والسابعة عشرة سنة الرابعة عشر
 ).4("وحياكمون يف حماكم خاصة باألحداث

  
 

__________________________________________________________________  
  79ص مرجع سبق ذكره،: أنور حممد الشرقاوي - 1
  38ص 1980، مطبعة اإلنشاء، دمشق احننيالرعاية االجتماعية لألحداث اجل: أمحد حممد زكي - 2
  51ص  1992، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري: ةحممد عبد القادر قوا مسي - 3
   85ص  مرجع سبق ذكره،: جريازكورنو -4
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 افقد حدد سن احلداثة يف حده األقصى مثاين عشر عام"أما بالنسبة للمجتمع املصري 

ومن يقل عمره عن هذا السن مينح صفة احلدث وبالتايل يصبح احلدث هو صغري السن 
ومتر مرحلة احلداثة يف مصر . مل يبلغ عمره مثاين عشر سنة ميالدية –ذكرا أم أنثى –

  : هي بثالث مراحل
  .مرحلة انعدام املسؤولية اجلنائية : األوىل * 
  .مرحلة املسؤولية املخففة: الثانية* 
   )1(."مرحلة املسؤولية: لثة الثا* 

وهكذا ميكن القول أن احلدث هو الشخص الذي مل يبلغ بعد سن الثامنة عشرة سنة 
والذي ارتكب أفعاال فيها اعتداء على قوانني اتمع وعاداته وقيمه، وبالتايل قام 

  .غري مقبول يعاقب عليها اتمع والقانون بسلوك
 جمال حتديد األحداث املنحرفني يف اتمع لعدم ونظرا لصعوبة الدراسة امليدانية يف

فإن  اجتماعيا، وجود عقوبات تسلط على األحداث الذين يقومون بسلوكات منحرفة
الدراسة احلالية سوف تتخذ احلدث املنحرف هو املراهق الذي يتراوح سنه بني الثالثة 

ومل  ،لالحنراف عشرة سنة والثامنة عشرة سنة وهو من الناحية القانونية شخص معرض
  :يرتكب جنحة بعد وإمنا مت ضبطه يف بعض احلاالت أمهها

الغرض الرئيسي منها هو  ،هلا ةوجد متسوال أو يعرض سلعة أو خدمات ال قيم -
  .كمورد حقيقي للعيش حالتسول باعتبارها ال تصل

  .وجد ميارس بعض األعمال القذرة كجمع أعقاب السجائر أو الفضالت -
بعض األعمال غري األخالقية يف اتمع كالدعارة أو املخدرات أو قام مبمارسة  -

  .السجائر أو شرب اخلمر ولعب القمار و امليسر
  .كان رفاقه من أهل السوء واملشتبه م أو وجد متشردا -
أو وجد يف أماكن غري معدة لإلقامة أو  ،مل يكن له مأوى أو كان له بيتا يف الشارع -

  .املبيت
  

__________________________________________________________________  
   165 ،164، ص ص مرجع سبق ذكره: حممد حممود مصطفى - 1
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  .مل تكن له وسيلة مشروعة للعيش وال عائل يعوله ويهتم به -
العيش مع  مكان هاربا من بيته وسيء السلوك ومتمردا على سلطة والديه وال حيتر -

   .تاد اهلروب من املدرسةأسرته وإخوانه أو اع
بل إن  ،تؤدي إىل إضرار اآلخرين تإن االحنراف ليس هو القيام بأفعال وسلوكا 

االحنراف هو كل فعل يقوم به احلدث يؤدي إىل إضرار معنوي أو مادي بنفسه 
وغريه، وهلذا فإن الدراسة احلالية تركز على دراسة احلدث الذي مل يرتكب فعال أو 

رار مادية باآلخرين استوجب عليه العقوبة، وإمنا تركز على سلوكا أدى إىل أض
وتصرفاته حتيد عن القواعد اليت حددا  هدراسة احلدث الذي بدأت سلوكات

أو أن إمكانية  ،األسرة واتمع وأصبح يف نظر أهله واتمع يف خطر االحنراف
  .احنرافه أصبحت واردة وحمتملة يف كل حلظة

  املراهق - 4-5
هي الصفة اليت تطلق على الطفل الذي هو بصدد عملية االنتقال من مرحلة  املراهق

ويطلق عليها اسم املراهقة ويقابلها يف اللغة الفرنسية أو  ،الطفولة إىل مرحلة الشباب
وهي كلمة مشتقة من الفعل الالتيين " ADOLECENTاإلجنليزية كلمة 
ADOLESCERE، 1("نفعايل والعقليومعناها التدريج حنو النضج اجلنسي واال.(  

فهي مصطلح وصفي يقصد به مرحلة منو معينة تبدأ بنهاية الطفولة وتنتهي بابتداء 
 .مرحلة النضج أو الرشد

فترة من العمر تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد "بأا  HULLويعرفها هول 
رحلة البحث بالعواطف واالنفعاالت احلادة والتوترات العنيفة و الشديدة، فهي إذا م

  .)2("عن الذات وحتقيقها و بداية تكامل الشخصية ونضجها
ويشاع عن فترة املراهقة أا فترة من القلق واالضطراب، متتد قبل البلوغ وحىت "

   .)3"(العشرين من العمر وهي فترة حتمية مير ا كل إنسان
__________________________________________________________________  

   329ص، 1998، دار الفكر العريب، مصر، سيكولوجية منو الطفولة واملراهقة: خليل ميخائيل معوض - 1
2- Bishop, Sandra and Roth Baum ; Friend parents acceptance of control needs 

, 24V  . eCanadian journal of behavioural sciencschoolers social behaviour, -and pre
n°2, 1991, p 171 

 1997، دار احلزم للطباعة والنشر، العربية السعودية،1، طتربية املراهق يف رحاب اإلسالم: حممد حامد ناصر و خولة درويش - 2
  20ص
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وعليه فإن هذه احلالة من القلق واالضطراب إمنا تنبع عن عوامل اإلحباط والصراع 
مما  ،سرة واملدرسة ويف اتمع بأسرهيف األ ،املختلفة اليت يتعرض هلا الشخص يف حياته
الذي قد يكمن حتت اإلشراق والنشاط  ،قد يؤدي إىل القلق والتمرد والتشاؤم

 .والتفاؤل
هي امليالد النفسي وهي امليالد الوجودي للعامل "ن املراهقة أويرى صالح خميمر 

ل يف تعاقبها وإذا نظرنا إىل األجيا… اجلنسي وهي امليالد احلقيقي للفرد، كذات فردية
يقطعها بني اجليل واجليل مفصل املراهقة، وهو مفصل واصل فاصل  ،لرأيناها تتواصل
  مطلقة بالذات ةيف مرحلته االنتقالية هذه يتعدى طفولته، هو يف ثق معا، واملراهق

ويثور على عامل الكبار حماوال جتريد الراشدين وآرائهم من كل ثقة، فريفع االستقاللية 
وجه التبعية والسلطوية، ليصل إىل تبعية متبادلة، والبلوغ يف نظره تدفق  املسرفة يف

 ومنه ينشأ عصاب… لعدد هائل من الطاقة اجلنسية الغامرة، اليت تصبغ العامل اجلنسي
 والتعب دون جهد… صدمي يربز عدة أعراض انفعالية مثل سرعة القابلية للتهيج

  ).1("…حالم اليقظة، ونقص القدرة على التركيز، ونوبات القلق وأ
إن هذه النظرة التشاؤمية واالستسالمية ملرحلة املراهقة إمنا تعرب عن نظرة علم النفس 
القدمي الذي كان ينظر إىل فترة املراهقة على أا فترة ثورة ومترد، تتميز بالعدوانية 

وعدم الرضا عن كل ما يصدر عن الكبار من توجيهات ونصائح، وهذه  ،واهليجان
ميكن كبحها إال بإقامة احلواجز املضادة، باعتبارها مستقلة عن املراحل  حلة الاملر

 .السابقة والالحقة
فمرحلة املراهقة إذا مرحلة بالغة األمهية وحساسة جدا، خاصة من حيث التربية 
موالتنشئة االجتماعية، حيث أنه إذا كانت أساليب التربية اليت يتبعها اآلباء خاطئة فإ 

على ثائرين على أنفسهم و ،ون أفرادا تتصف حيام بالعدوانية والتقلبسوف ينشئ
 .جاحنني يف سلوكام واجتاهام ،من حوهلم واتمع بكليته

 
  

__________________________________________________________________  
  326، ص1995اهرة، ، عامل الكتب للنشر، الق5، طعلم النفس النمو: حامد عبد السالم زهران - 1
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أما علم النفس احلديث،  فينظر إىل املراهقة باعتبارها مرحلة متصلة باملراحل السابقة 

وعلى أا تدرج يف النمو البدين واجلنسي و العقلي، وهي امتداد للمرحلة  ،والالحقة
 هقةالسابقة عليها، حيث يبدأ اجلانب األول للنمو من الطفولة حنو النضج يف فترة املرا

ومن هنا ال ميكن وضع خط فاصل بني مراحل العمر املختلفة وإغفال خصائص كل 
 . مرحلة

طور البحث عن املثل العليا واالكتفاء الذايت واتساع  ،وهناك من يعترب مرحلة املراهقة"
العالقات االجتماعية فيزداد االهتمام باآلخرين ويظهر لدى الفرد القدرة على النقد 

مع منوه املفاجئ وخرباته  قاألمور والقيم اليت قد ال تتواف والتحليل، وتفهم
 .)1("احملدودة

ومن كل ما سبق ميكن القول أن مرحلة املراهقة هي اخلط الفاصل بني الطفولة 
وتبقى هلا مركز  ،وتوترات ومشاكل توالرشد بالرغم مما قد يعتريها من اضطرا با

هي اجلسر الذي يربط اإلنسان بني ا خاصا بني سائر اتمعات، أي أن املراهقة 
وتتميز جبملة من التحوالت والتغريات اجلسمية والعقلية  ،مرحلة طفولته ونضجه

  . واالنفعالية واالجتماعية السريعة
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

__________________________________________________________________  
  315، ص ، دار املريخ، سوريا، دون تاريخطلحات واملعلوماتاملعجم املوسوعي للمص: أمحد حممد الشامي -2
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السلوك االحنرايف - 5  

السلوك املنحرف هو السلوك الذي يتعارض مع املستويات واملعايري املقبولة ثقافيا 
 :بأنه"  R. MERTONروبرت مريتون"واجتماعيا داخل النسق االجتماعي، ويعرفه 

يت وضعت لألشخاص يف مراكزهم، وال ذلك الشخص الذي خيرج عن املعايري ال"
، وإمنا ينبغي ربطه باملعايري اليت حددها اتمع وأقرها جمردة ميكن وصفه بصورة

 .)1"(بوصفها مالئمة ومفروضة أخالقيا على أشخاص يشغلون عدة مراكز اجتماعية
 يشري تعريف مريتون إىل أن السلوك االحنرايف مرتبط خبروج األشخاص عن املعايري اليت

وهذا اخلروج ربطه باملركز أو املكانة االجتماعية، فكل خروج عن  ،حددها اتمع
احنرافا يف وضع اجتماعي  املعايري االجتماعية يف وضع اجتماعي معني، قد ال يعترب

مبعىن أن السلوك االحنرايف هو كل خروج عن املعايري املتفق عليها من طرف  ،آخر
 .أعضاء اجلماعة االجتماعية

انتهاك " حني يذهب خريي خليل اجلميلي إىل القول بأن السلوك االحنرايف هويف 
   .)2("القواعد اليت تتميز بدرجة كافية من اخلروج عن حدود التسامح العام يف اتمع

إن السلوك االحنرايف من خالل هذا التعريف يشري إىل أنه انتهاك لضوابط ومعايري  
اع عليها واليت ال ميكن للمجتمع أن يتساهل مع كل اتمع الذي مت االتفاق واإلمج

خارج عنها، وبالتايل فهو كثريا ما يستخدم خمتلف الوسائل اليت ميتلكها من قوانني 
  . ردعية أو عقابية لرد املنحرف

  
من خالل ما سبق ميكن القول بأن السلوك االحنرايف هو كل فعل أو سلوك يصدر 

  .قواعد واملعايري العامة للمجتمعمع ال ىحبيث ال يتماش ،عن شخص ما
  
  
  

__________________________________________________________________ 
; New York Harcourt; sociological theory &social problems R.K.MERTON;  -1

brace world; 1961.p 223  
  133 ص، 1998، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، تقدمالسلوك االحنرايف يف إطار التخلف وال: خريي خليل اجلميلي - 2
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  اجلناح -6
األطفال الذين يطلق عليهم جاحنني هم مرضى يف "إن املفاهيم احلديثة للجناح تقر بأن 

   )1"(عالقام مع اتمع ويف عدم قدرم على االنسجام مع احمليط االجتماعي
  .تمع من اتمعاتفاجلناح ظاهرة اجتماعية ال يكاد خيلوا منها أي جم

ونظرا الختالف معامل الشخصية اجلاحنة من حدث إىل آخر اختالفا كبريا، وجد 
الكثري من العاملني يف ميدان اجلناح واالحنراف صعوبة يف استجماع هذه العناصر كلها 

مما أدى إىل اختالف نظرة كل من علماء النفس واالجتماع  ،يف تعريف واحد وشامل
 حتديد مفهوم اجلناح، فأصبحت كل فئة منهم تنظر إليه من زاوية ورجال القانون يف

  :ثقافتها واختصاصها على النحو التايل
 الناحية القانونية :أوال -

بالنسبة للقانون فإن التعريف الذي يأخذ به الكثريون هو أن اجلناح عبارة عن خرق 
  .للقاعدة القانونية

 ، ومنه ميكن ذكراملهتمني ذا اال د من الباحثنييولذلك يوجد اتفاق بني العد
مفهوم اجلناح يعين خمالفة يقوم ا اجلانح "الذي يرى أن  COSSONتعريف كوسن 

  ).2"(ويعاقب عليها القانون، كما يشري إىل أي عمل يقود إىل إحلاق األذى باآلخرين
يشري صاحب هذا التعريف إىل أن اجلناح هو كل فعل خيرج عن اإلطار الذي نص 

 .حبيث يكون من نتائج هذا الفعل إحلاق الضرر باآلخرين ،ليه القانونع
بأنه كل خرق للقانون بالنسبة لألطفال " أما عبد الرمحان العيسوي فيعرف اجلناح

الصغار، وهذا السلوك غالبا ما يكون صادرا عن طفل أقل من مثانية عشرة سنة، إذ 
وهذا املفهوم يطلق على املخالفات البسيطة اليت يرتكبها  ،يستدعي انتباه احملكمة إليه

  .)3"(الصغار ضد القانون االجتماعي السائد
أن السلوك اجلانح مهما استنكره الناس فإنه ال "فريى  PAUL TAPANأما بول تابان 

 ).4(" يف نطاق السلوك اإلجرامي ما مل ينص القانون اجلنائي على ذلك ليدخ

__________________________________________________________________  
، املكتب اجلامعي احلديث االحنراف االجتماعي ورعاية املنحرفني ودور اخلدمة االجتماعية: حممد سالمة غبايل - 2 –1

  15، ص1998مصر
  175ص ، 1995، ر، دار املعرفة اجلامعية، مصيف علم النفس احلديث املرجع: عبد الرمحان العيسوي - 3- 4
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أي أنه مهما كان موقف اتمع واألفراد من السلوكيات املنحرفة واملنافية لقيم 
ومبادئ اتمع فإن ذلك ال أساس وال قيمة له من الناحية القانونية مادام ال يوجد يف 

  .القانون اجلنائي وال نص يدين مثل هذه السلوكات
على أن اجلناح هو خرق للقانون أا أمجعت  ،من خالل التعاريف السابقة ميكن القول

عن الثالثة  لوال يق ،أعمارهم سن الثامنة عشرة زمن طرف األطفال الذين ال تتجاو
وبالتايل تكون النتيجة احلتمية هلذه املخالفات هي تطبيق تدابري احلماية  ،عشرة سنة

وفقا ملا نص عليه القانون يف جمال  ،وحماولة إصالح وتقومي سلوك هذا الطفل
 .حداثاأل
  من الناحية النفسية: ثانيا -

اضطراب يف السلوك أساسه اضطراب يف "يرجع مفهوم اجلناح عند علماء النفس إىل 
 النمو النفسي والعصيب، ونتيجة عوامل خمتلفة قد تكون سببا يف إعاقة هذا النمو

  . )1("وتؤدي إىل نقص يف بعض نواحي الشخصية
على شخصية احلدث اجلانح ومراحل تطورها ووفقا لذلك يركز غالبية علماء النفس 

مفترضني أن الصراعات النفسية الداخلية تبدأ يف مرحلة مبكرة من حياة الطفل وهي 
  .اليت تلعب دورا كبري يف تشكيل الشخصية اجلاحنة

يقوم على  اإىل جانب ذلك يعترب علماء النفس جناح األحداث سلوكا ال اجتماعي
 .فسه وبينه وبني اجلماعة اليت ينتمي إليهابني الفرد ون ،الصراع النفسي

اضطراب سلوكي يعرب عن سوء العالقة بني "اجلناح بأنه  MOEKLYويعرف موكلي 
 .)2"(احلدث وحميطه األسري أو ما ينوب عنه

يشري هذا التعريف إىل أن مصدر اجلناح يكمن يف الشخص و احمليط االجتماعي الذي 
اء واألوضاع االجتماعية غري واضحة وحمددة يعيش فيه والذي قد تكون فيه األشي

مما قد يؤدي إىل عدم  ،ومنه تنعكس هذه األوضاع على شخصيته ،بالنسبة للشخص
والنتيجة هو اضطراب سلوك هذا الشخص الذي قد يدفعه إىل  ،التكيف مع هذا احمليط

  .حنةالقيام ببعض األفعال والسلوكات اليت تعترب من الناحية االجتماعية أفعاال جا
__________________________________________________________________

  132، ص مرجع سبق ذكره:  حممد سالمة غبايل - 1
، 15، العدد الة التربوية، "عالقة بعض مسات الشخصية يف املراهقة بإدراك املعاملة الوالدية يف الطفولة: كمال مرسي -2

 208، 1988الدالرابع، الكويت، 
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الذي يعرب عن الصراع الذي  ،عرف اجلناح على أنه سوء تكيف الفرد مع حميطهيو
حيدث بني الفرد واتمع، األمر الذي جيعل هذا اتمع يعاقب هذا الفرد استنادا إىل 

  .)1("جمموع القيم واملعايري السائدة
 ماعياجلناح على أنه اضطراب يف عملية التطبيع االجت FREUDكما يعرف فرويد 

حيث اعتربه تواصل للميول واالجتاهات املضادة للمجتمع، أي أن فرويد ينظر للجناح 
متمردين  نعلى أنه نتاج طبيعي لسوء عملية التنشئة االجتماعية لألفراد الذين ينشأو

  .وثائرين على قيم اتمع وضوابطه وقوانينه
ب يف النمو النفسي أي أنه ميكن اعتبار اجلناح على أنه كل سلوك ناتج عن اضطرا

والذي مل يسمح للفرد بالتكيف مع حميطه االجتماعي، الشيء الذي دفع  ،واالجتماعي
  .به إىل اجلناح وارتكاب األفعال غري املتوافقة مع ما هو سائد يف اتمع

  من الناحية االجتماعية: ثالثا -
لوك اجلانح وفقا يكاد جيمع علماء االجتماع الذين تناولوا مفهوم اجلناح على أن الس

 يعترب جزء من ثقافة اجلماعة اليت ينتمي إليها احلدث اجلانح ،للمفهوم االجتماعي
ولذلك فإن هذا السلوك اجلانح يرتبط بدراسة طبيعة العالقات االجتماعية اليت تربط 

وهذه الناحية االجتماعية تعترب جناح األحداث  ،الفرد بأفراد اجلماعة اليت يعيش فيها
لوكية تنشأ من خالل التفاعل االجتماعي بني الفرد واآلخرين من جهة وبني ظاهرة س

  .الفرد وبعض املنظمات من جهة أخرى
يعين ذلك السلوك الذي يقوم به احلدث  ،وبالتايل فاجلناح يف نظر علماء االجتماع

       لوجود دافع معني أو نتيجة موعة من العوامل والظروف ،معينا امنتهكا معيار
  .و الضغوط اليت ختضع هلا عملية التفاعل بني األشخاصأ

 اومن بني الباحثني االجتماعيني الذين تناولوا موضوع اجلناح جند ماليوسك
MALIOSKA  اجلناح هو أحد األعراض اليت تشري إىل فشل التنشئة "الذي يرى بأن

  .)2("االجتماعية وإخفاقها
__________________________________________________________________  

  .235،ص ، مكتبة لبنان، لبنان، دون تاريخمعجم املصطلحات االجتماعية: أمحد زكي بدوي -1
  132 ، صمرجع سبق ذكره: حممد سالمة غبايل -2
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يشري صاحب هذا التعريف إىل أن اجلناح من أسبابه الرئيسية إخفاق أساليب التنشئة 
وذيب سلوك الفرد ملواجهة حتديات احلياة مبشاغلها االجتماعية والتربية يف إعداد 

  .ومشاكلها املختلفة
ال ينشأ نتيجة دوافع وبواعث فردية للخروج "أما روبرت مريتون فيعرف اجلناح بأنه 

ولكنه يتشكل نتيجة تعاون كل من النظام االجتماعي  ،عن قواعد الضبط االجتماعي
  . )1"(وثقافة اتمع على نشأته وتطوره

ن التعريف الذي قدمه مريتون يستبعد الدوافع الفردية أو ما يسمى باحلاجات إ
هو نتاج لظروف وعوامل اجتماعية حبتة، وذلك  ،منا السلوك اجلانح عندهإالنفسية، و

 .بكل ما حتمله من صراعات وتناقضات بني خمتلف القطاعات وااالت االجتماعية
لفعل الذي يقوم به احلدث والذي يتسم ا" فيعرف اجلناح بأنه  KAVANأما كافان 

ويؤدي إىل إحلاق األذى والضرر بالفرد أو مبستقبله أو حياته  ،مبخالفة القوانني السائدة
  ).2"(يف اتمع ككل

إن معظم التعاريف اليت مت التطرق إليها من هذه الناحية تشري إىل أن السلوك اجلانح 
 والقواعد اتمعية، وهو يشكل أمناطا هو يف حقيقة األمر انتهاك لقدسية املعايري

  .سلوكية منحرفة عن السلوكيات احملددة واملتفق عليها من طرف اتمع
أنه شخص ما صدر ضده حكم "يف موضع آخر على  TAPPANكما يعرفه تابان 

 .)3(قضائي عن طريق إحدى احملاكم اليت تطبق تشريعا معينا
جتماعية عادية تنجم عن الضغوط و يف علم االجتماع فإن اجلناح ظاهرة او 

ويعد دوركامي يف هذا اال من األوائل الذين نادوا  ،الصراعات غري املألوفة اجتماعيا
بضرورة تعديل وذيب وتسوية السلوك االحنرايف، إذ أن دوركامي يعتقد بأن القضاء 

السلوك يعترب  هعلى ظاهرة االحنراف أمر مستحيل يف أي جمتمع من اتمعات، ألن
االحنرايف جزء من وظائف اتمع وتفاعالته، وبذلك فهو جزء من اتمع، ومهما 
__________________________________________________________________  

  27، ص1974، املكتب املصري احلديث للطباعة والنشر، مصر، احنراف األحداث ومشكلة التقومي:  منري العصره  - 1
  04، ص 1981، مكتبة األجنلو املصرية، مصر، 2، طاجلرمية يف اتمع:  عارف  حممد - 2

3- R . MERTON ; IBID .; p 224 
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حاول هذا األخري التخفيف من حدة هذه الظاهرة بتطبيق بعض اإلجراءات والتدابري 
مليات ألن الصراعات واالحنرافات هي جزءا من الع ،القانونية لعالجها فإنه لن يستطيع

  .االجتماعية اليت حتدث بني أفراد اتمع
عدم تكيف الفرد اجتماعيا  ،ومن كل ما سبق ميكن أن نعرف اجلناح إجرائيا بأنه

مع قوانني اتمع والذي يعارض مصلحة اجلماعة وال يتوافق مع املعايري االجتماعية 
ع يقوم به احلدث والقانونية، أي أنه كل فعل أو سلوك ال يتوافق ومعايري اتم

فهو ، صغري السن، الذي لو قام به شخص بالغ لوقع حتت طائلة القانون والعقاب
   .إذا نتاج لعدم التوافق بني الثقافة العامة للمجتمع واألهداف اخلاصة للفرد
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  الدراسات السابقة -7

يث ينتهي إن أي علم من العلوم يتميز بالطابع التراكمي، فالباحث يبدأ من ح
اآلخرون، ويف هذا اإلطار ينبغي على كل باحث اإلطالع على ما كتب وتوصل إليه 

  .العلم يف جمال حبثه خاصة يف التخصصات اليت هلا عالقة ذا البحث بصفة عامة
وللدراسات السابقة أمهية كبرية يف حتديد وتوجيه مسارات البحث، حيث تعترب 

سات السابقة من ااالت الفكرية اهلامة يف جناح مرجعية نظرية له، ولذلك تعد الدرا
أي دراسة ميدانية، ذلك أا تعترب مبثابة املرشد واملوجه للبحث، كما تعترب يف بعض 

  .الدراسات املنطلق الفكري واملرجع املعريف للدراسة
والدراسة احلالية وكغريها من الدراسات اعتمدت على عدد من الدراسات السابقة 

تقدمي البعض منها والذي خيدم مشكلة البحث وأهدافه ويساعده يف  ةاحثاول البحت
  .اإلمربيقية و ختطي بعض الصعوبات املنهجية

و ال بد من اإلشارة إىل أن اخلصوصيات الثقافية والتارخيية هلا عالقة كبرية بنتائج 
 الدراسة، وحنن نورد هذه الدراسات للتدليل على اخلصائص والسمات املشتركة بني

  . الظواهر االجتماعية رغم اختالفها يف الزمان واملكان
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  الدراسات األجنبية -7-1
    الدرسات القدمية -أ

  الدراسة األوىل
حول التصدع األسري وعالقته )G. ABBOTT)1 -1932-1929دراسة أبوت ج  

  .باحنراف األحداث
يفهم يف مراكز إعادة بدراسة األحداث املنحرفني الذين مت توق ABBOTTقام أبوت 

حالة وجد  2000التربية وقدموا إىل احملاكمة، حيث أجرى الدراسة على حوايل ألفني 
 من هذه احلاالت قدمت من أسر تعاين من مشكلة التفكك والتصدع %39.05حوايل 
قدمت من أسر متصدعة اضطراريا، وذلك ألسباب طارئة كوفاة أحد % 33.05منها 

الطويل ألحدمها وما يكلفه من  جأو العال اعا، أو مرضيهمالوالدين أو االثنني م
  .مصاريف كثرية

كما ، والباقي كانوا من أسر تصدعت بسبب الطالق أو اهلجرة أو احلكم بالسجن
أي أم ال  ،مع والديهما اكان من بينهم األطفال غري الشرعيني الذين ال يقيم

  .يف معيشة واحدة نيشتركا
كان أصحاا من أسر غري متصدعة، كما توصل % 40.5 كما سجلت الدراسة حوايل

من إخوة وأخوات املنحرفني والذين يقيمون يف نفس اجلو  %22إىل أن حوايل 
 معهممنهم والذين يعيشون  %78يف حني أن  ،قد أصبحوا أحداثا منحرفني ،األسري
نفس املؤثرات والتجاوزات االجتماعية واألخالقية، مل يصبحوا أحداثا  وحتت

منحرفني، وقد فسر ذلك بكون االحنراف ليس اجتماعيا فحسب، وإمنا قد يرجع إىل 
أن اجلزء األكرب من األحداث املنحرفني ينحدرون من أسر اتسمت باحنرافات تكوينية 
ونفسية وبيولوجية، وأن اإلخوة واألخوات الذين أصبحوا منحرفني يتشاون تشاا 

  .ثلهم يف ذلك مثل أبنائهم املنحرفنيم ،وثيقا مع آبائهم من حيث تكوينهم
  

____________________________________________
 832 ص، 1970املصرية، مصر،  -، مكتبة األجنلوجناح األحداث: مصطفى حجازي -1
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 الدراسة الثانية
 SHELDON. G  ET ELEANOR .G: unraveling  1930ج.ج و اليانور.دراسة شلدون

juvenile delinquency )1(  
 500 اعلى عينة عشوائية من األحداث املنحرفني عدده دراستهماأجرى الباحثان 
كعينة ضابطة مبؤسسات تلميذ من األسوياء  500و كمجموعة جتريبية حدث منحرف

واليت كانت دف إىل دراسة أثر التصدع  ،األحداث التابعة ملدينة بوسنت األمريكية
إدمام و اضطرام االنفعايل و _ ح اآلباء األسري السيكولوجي املتمثل يف جنا

واليت حتدث نتيجة تاريخ  ،عدم كفاءم يف مقابلة متطلبات احلياة ،أمراضهم اجلسمية
وقد وجد الباحثان أن التصدع أكثر انتشارا يف ، على جناح األحداث ،حيام السيئة

سواء كان التصدع  أكثر منه لدى أسر األطفال غري اجلاحنني ،أسر األطفال اجلاحنني
  .متمثال يف األب أو األم

كما أن جو األسرة املتميز بالشجار الدائم وسيطرة األم على شؤون املرتل وحاالت 
كان أكثر انتشارا لدى أسر األطفال  ،الطالق واالنفصال والترك ووفاة أحد الوالدين

ربية فقد كان اجلاحنني مقارنة مع األطفال األسوياء، وبالنسبة ألسلوب األب يف الت
أما فيما خيص العالقة بني الوالدين وابنهما فقد  ،أسلوبا فاشال أيضا يغلب عليه العقاب

من ناحية احلب والرعاية  ،وجدها شبه منعدمة فيما يتعلق بعينة األطفال اجلاحنني
واحلنان، وأن أسلوب التربية املتبع هو التربية املتطرفة يف التساهل أو املبالغة يف الشدة 
والقسوة، حيث لوحظ ذلك لدى أمهات أسر األطفال اجلاحنني أكثر منها لدى 

الدراسة على النتائج هذه أسفرت  أمهات األطفال غري اجلاحنني، إىل جانب ذلك
  :التالية

تني مقارنة مع بينت الدراسة أن التالميذ املنحرفني يتأخرون يف الدراسة ملدة سن -
وا اموعة املنحرفة أا فقدت كل اهتمام وقد أجاب معلم، التالميذ األسوياء

ومل يعد يهمها سوى إثارة املشاكل والشغب داخل الفصل  ،بالدراسة والتحصيل
الدراسي، كما أن معظم التالميذ املنحرفني كانوا شديدي التذمر والكراهية للدراسة 

         التعليمالتالميذ األسوياء الذين أبدوا اهتماما وميال واضحا حنو مواصلة على عكس 
__________________________________________________________________  

Cambridge,  unraveling juvenile delinquency;Sheldon and Eleanor gluek:  -1
Harvard, university press,1950 
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 ظهرت نيفمن التالميذ املنحر %90توصل الباحثان إىل نتيجة هامة، مؤداها أن  كما
كالكتابة على اجلدران وكسر  ،عليهم عالمات سوء اخللق واألفعال غري األخالقية

  .بالنسبة للتالميذ األسوياء  % 20الطاوالت، بينما بلغت هذه النسبة 
  

  الدراسة الثالثة
 بعنوان)Henry Mackey and Clifford Show )1شودراسة هنري ماكي و كليفورد 

Social factors in Juvenile Delinquency ،العوامل االجتماعية يف احنراف األحداث.  
ومثانية وسبعون طفال جاحنا  نأجرى الباحثان دراستهما على سبعة آالف ومائتا وقد

حيث  1929وذلك سنة  ،مدرسة عامة يف مدينة شيكاغو األمريكية 29من  )7278(
على أساس األسر  ،ةاخترب من أجل مقارنة اموعة اجلاحنة باموعة غري اجلاحن

وقورنت مع جمموعة أخرى غري جاحنة بلغت نفس العدد  ،طفال جاحنا 1675املتصدعة 
واستمدت من تالميذ املدرسة العامة يف هذه املدينة من نفس الفئة العمرية  ،أيضا

  . والطابع القومي للمجموعة اجلاحنة
اجلاحنني قد تعرضوا إىل  وقد بينت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة إىل أن األطفال

من اموعة اجلاحنة يف  %42.05طفال بنسبة  712حاالت من التفكك األسري بلغت 
تعرضت أسرهم إىل حاالت التفكك  نحني بلغت نسبة األطفال غري اجلاحنني والذي

  %.36.01األسري حوايل 
    الدراسة الرابعة

  )2(1952سنة  Chein دراسة شني

 "تعاطي املخدرات يف الواليات املتحدة األمريكية"ه حول وقد أجرى الباحث دراست
واعتربت  ،أسرة من األحداث املتعاطني30على جمموعتني أسريتني تتكون األوىل من 

  واعتربت  أسرة من األحداث غري املتعاطني 29والثانية تكونت من  ،كمجموعة جتريبية
__________________________________________________________________  

, Social factors in Juvenile DelinquencyR.Clifford Show and Henry d. Mackey;  -1
vol 10 of report on the causes of crime, Washington; D.C National commission on 
law observance and enforcement, 1931,  

, vol 3, pergeman press, hild psychiatryInternational series of monographs on c -2
inc., new York, 1965  
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  . كمجموعة ضابطة

ومت  ،وقد أجريت على هاتني األسرتني مقابالت عن طريق األخصائيني االجتماعيني
مجع بيانات مفصلة عن ظروف معيشة هذه األسر، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها 

  :هذه الدراسة
ي كان عامال أكثر مالحظة بني أسر اموعة اليت يتعاطى أبناؤها أن التفكك األسر -

   .املخدرات
أن أسلوب التربية املفرطة هو السائد بالنسبة ألسر األحداث الذين يتعاطون  -

سواء تعلق هذا اإلفراط يف التدليل الزائد أو القسوة املفرطة من كال  ،املخدرات
لي واخنفاض طموح الوالدين اجتاه أبنائهم الوالدين، إىل جانب انعدام الدفء العائ

 .ومستقبلهم

كان له أثر واضحا يف تكوين  ،الغياب الدائم لألب خاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة -
أو وجوده داخل املرتل لكنه غائب حببه ورعايته  ،الشخصية املضطربة لدى احلدث

به أبناؤه أي عدم وجود أي أنه من نوع األب البارد، أو أنه كان قاسيا يها ،ألبنائه
  .  صلة بني األب وأبنائه

  دراسة اخلامسةال
  .حول أصناف املنحرفني )1(دراسة  ماري كاربنتر

وقد قامت الباحثة بتصنيف املنحرفني على عدة أصناف، وذلك حسب درجة احنرافهم 
  :وخطورم على اتمع وهذه األصناف تتمثل فيما يلي

الشيء الذي دفعهم إىل االحنراف ورفض قواعد  أحداث كانت طفولتهم مضطربة، -
  .اتمع أو االلتزام ا وهم يتصفون باجلرأة والتمرد على كل ماهو معترف به

أحداث خطرون نشأوا يف وسط اجتماعي منحرف، كأن يكون آبائهم منحرفون  -
 .أو حمترفون كأصحاب مدارس السرقة وترويج املخدرات وغريها

  
_________________________________________________________________  

1- openshaw,d .k.thomas d. and Rollins.; socialization and adolescent self_esteem. 
Adolescence, v 18, n 70, 1983, p 39 
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  .أحداث احنرفوا بسبب إمهال أوليائهم هلم وعدم االهتمام م -
  .ية واالقتصادية كالفقر والتفكك لالحنرافأحداث دفعتهم ظروفهم االجتماع -
ولكنهم حياولون تدبر قوت يومهم بطرق مشروعة  مدقع،أحداث يعيشون يف فقر  -

  .وإن كانت بسيطة
  نقد وتقييم  

خالل تعرضنا لبعض الدراسات األجنبية اليت عاجلت موضوع االحنراف وعالقته من 
تناوهلا هلذا املوضوع مازال منتشرا باألسرة، وإن كانت هذه الدراسات قدمية، إال أن 

وبنفس الصورة، إن مل نقل أنه أكثر حدة وانتشارا وتنوعا يف األساليب منها يف الوقت 
  :احلاضر، وعلى ضوء النتائج اليت توصلت إليها ميكن القول أن

أن معظم هذه الدراسات اهتمت بناحية واحدة تقريبا هي التصدع االجتماعي  -
ذي متثل يف فقدان أحد الوالدين أو غيابه بسبب الوفاة أو الطالق أو املادي لألسرة وال

  .االنفصال
فساد اجلو األسري، منه النفسي خاصة ألحد الوالدين أو كليهما، أو احنراف  -

أحدمها كتعاطي املخدرات أو ارتكاب اجلرائم أو الشجار الدائم والعالقات السيئة 
  .بينهما

ض لباقي العوامل اليت هلا صلة وثيقة بالتفكك أن كل هذه الدراسات مل تتعر -
واليت قد يكون هلا األثر الكبري يف تفكك األسرة بصفة عامة، حيث أن  ،األسري

العالقة املتوترة بني الزوجني كالطالق أو اهلجر ما هي إال نتاج موعة كبرية من 
بني الزوجني  قد ال تكون دائما سببها عدم التفاهم أو انعدام االنسجام ،الصراعات

  منها خاصة الوضع السكين ومستوى الدخل ،وإمنا قد تعود إىل عوامل متشابكة
حيث تلعب العوامل االقتصادية دورا كبريا يف ظهور الصراع والتوتر داخل األسرة، 
الشيء الذي قد يدفع بالوالدين إىل تشجيع أبنائهم وحثهم على العمل واحلصول على 

أن الوضع الصحي املتدهور ألحد أفراد األسرة أو وجود األموال بأية طريقة كما 
بعض التشوهات اخللقية أو اإلعاقات اجلسمية، يساهم يف إحداث التوتر وحالة من 

  اخلوف يف األسرة وخاصة 
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إذا تعلق األمر بأحد الوالدين، ألن ذلك يعيقهما على أداء دورمها يف تربية ورعاية 

صادي جند أيضا املستوى التعليمي والثقايف للوالدين األبناء، إىل جانب العامل االقت
الذي حيدد منط التفكري وأسلوب التربية املتبع يف تنشئة األبناء، وغرس املبادئ 

  .األخالقية الطيبة
أن األسرة تعترب السبب الرئيسي يف احنراف األبناء، وعند احلديث عن األسرة فإن  -

ة والثقافية، وليس فقط جمرد العالقات ذلك يعين الظروف االجتماعية واالقتصادي
االجتماعية، كما أن هذه الدراسات تناولت مفهوما ضيقا للتفكك األسري وهي 
صراعات األدوار االجتماعية والتوترات، مما أدى إىل ضيق الفروض اليت بنوا عليها 
دراسام، حيث كانت الفروض تتمثل يف التصدع االجتماعي والنفسي وعدم وضع 

خرى تتناول العوامل األخرى للتفكك، كخروج األم للعمل أو املرض الدائم فروض أ
ومنه صراع األدوار بني الوالدين، الذي يعين عدم قيام اآلباء بأدوارهم األساسية حنو 

فتنظيم األسرة هو قيام اآلباء بأدوارهم األساسية اجتاه الطرف اآلخر  ،تربية أطفاهلم
  .وأبنائهم
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  راسات احلديثة الد -ب

  الدراسة األوىل
      Gottferdson et Hirshi 1990فردسون و ايرشيدراسة قوت

، وقد انطلقت الدراسة من حول دور املتابعة الوالدية يف مراقبة السلوكات االحنرافية
الذي جيب أن ميارسه الوالدين ) الشكلي واحلقيقي( ما هو الدور: تساؤل رئيسي مفاده

لدخول واخلروج من املرتل، األماكن اليت يترددون عليها، النتائج ا( على أبنائهما
...) ت الترفيهية وقضاء وقت الفراغ، التدخني وتعاطي املخدراتالنشاطا ،الدراسية

  :النتائج التالية وقد توصال إىل، أسرة 420أما عينة الدراسة فقد تكونت من 
ور االحنرفات السلوكية لدى أن معظم الوالدين يستعملون مباشرة العقوبة عند ظه -

  .أبنائهم دون حماولة البحث عن مسببات الظاهرة
 إتباع أساليب عقابية خاطئة عند معظم االباء -
   :مراقبة أبنائهم من خالل األساليب التربوية الثالث وهي أنه يتعني على الوالدين -
  .العامة للطفل وهو يعين مراقبة التصرفات والسلوكات: Monitoringأسلوب املراقبة * 
وهو يعين : Recognation of deviant behaviorأسلوب تشخيص السلوك االحنرايف * 

  .فحص وتشخيص أسباب السلوك االحنرايف مباشرة عند ظهوره
املعاقبة احلازمة  ىوهي القدرة عل:  Appropriate punishementالعقاب أسلوب * 

  .ك االحنرايف للطفلويف وقتها أي مباشرة بعد صدور السلووالصارمة 
  
  
  
 
  

__________________________________________________________________ 
1- Gottferdson et Hirshi , Le Rôle du contrôle parental dans le contrôle de la 
délinquance ; paris, Odile Jacob et la documentation française ; 1990 (Internet) 
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  (1)راسة الثانيةالد

حول احلالة الصحية العامة : Choquet et Ledoux 1994دراسة شوكي وليدو 
   وعالقتها باالحنراف للمراهقني املتمدرسني يف مدارس الدرجة الثانية

وحدة موزعني على  12391 قوامها ممثلة تمع الدراسة وقد مشلت الدراسة على عينة
أكادمييات، وقد توصلت الدراسة إىل  08من  مؤسسة تعليمية خمتارة 186قسم و 578

  :النتائج التالية
فككة أن استهالك املخدرات أكثر انتشارا لدى األطفال الذين ينحدرون من أسر م -
، وكذلك هناك عالقة طردية بني االحنراف وبني فساد اجلو )طالق هجر ووفاة(

  .دراسياألسري، االعتداءات اجلنسية منط احلياة املتحرر، والفشل ال
أن السلوكات العدوانية مرتبطة ارتباطا طرديا مع فساد اجلو األسري وليس مع  -

 . يالبناء األسر
  

  (2)الدراسة الثالثة
  العالقات االجتماعية ما بعد الطالق: Martin.c 1997س .دراسة مارتان 

  ما ذا حيدث بعد الطالق؟: حول تساؤل رئيس متثل يفوقد متحورت إشكالية الدراسة 
من مدينة رين الفرنسية  أسرة مطلقة 335قد مشلت الدراسة على عينة بلغ عددها و

  :وقد توصل إىل النتائج التالية
  .للطالق تأثريات جانبية ولكنها ليست مباشرة على السلوك االحنرايف -
أنه يف السنة األوىل من الطالق تظهر األم نوعا من التسلط وتكون أكثر حزما  -

  .ل مع أبنائها، وغري متفاعلة ومندجمة يف احلياة االجتماعيةوصرامة يف التعام
  
 

____________________________________________  
1- Choquet , Ledoux ; Famille et Délinquance ; un bilan pluridisciplinaire des 
recherches  francophones et anglophones, paris, CESDIP , Etudes et données 
pénales, n° 86, septembre 2000 (Internet www.cesdip.msh-paris.fr)  
2- Martin c, L’après divorce, Lien sociale et vulnérabilité, Rennes ; presse 
universitaires de Rennes, 1998, p 51-70 
 

  

http://www.cesdip.msh-paris.fr)


 موضوع الدراسة                                  األول                                     الفصل

 
50 

  .تظهر اضطرابات صحية لدى الطفل واملراهق خاصة منها العصبية والتهيج -
بالنسبة للرجل يظهر نوعا من التذمر وعدم احترام للقوانني االجتماعية ويصبح أكثر  -

  .اختالطا باجلماعات االجتماعية من خمتلف الفئات
التأخر والفشل الدراسي لألبناء لينتقل فيما بعد على املستوى املهين واحلياة العاطفية  -

  )الكهل(للمراهق 
  .ه وتشتت التركيزاهلروب من املدرسة وعدم االنتبا -
  .، وتناول السجائرمشكالت سلوكية كاملتاجرة وتعاطي املخدرات -
  

  (1)الدراسة الرابعة
حول تأثري مجاعة الرفاق على : Rowe et Farrington1997فرينقتون  دراسة راو و

  .سلوك األطفال واملراهقني
ري مجاعة الرفاق ما هو تأث: حول التساؤل الرئيس التايلوقد متحورت إشكالية الدراسة 

طفال  9678على عينة بلغت على سلوكات األطفال واملراهقني، وقد مشلت الدراسة 
  :مدينة بوسنت، ومن النتائج اليت توصلت إليها نذكرومراهقا من 

أن نسبة األطفال املنحرفني أكثر انتشارا يف األسر كثرية العدد وخاصة من ناحية  -
  .اإلخوة

من حيث ( على سلوك الطفل من إخوته الكبار املنحرفني هناك تأثري كبري وخطري -
  ).عملية تقليد الصغار للكبار

أن هناك تأثري كبري لعدد اإلخوة مضروب يف حجم وقوة العالقة األخوية، أي كلما -
  .كان اإلخوة على عالقة وطيدة بينهم كلما تشات سلوكام

 االجتماعية حيثعملية التنشئة األصدقاء تشكل جماال مفتوحا وواسعا يف  ةأن مجاع -
أا تساهم يف املبادرة حنو السلوك االحنرايف، وهي تبدأ يف شكل لعب وتقليد األدوار 

  .وإظهار الشجاعة إىل عدم احترام القوانني االجتماعية بصفة عامة
 

____________________________________________ 
1- Rowe, Farrington ; "Families and delinquency" ; analytic issue, Journal of 
Research in crime and delinquency ,2000,n° 38,pp 68-93   
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  )1(الدراسة اخلامسة

دراسة حول املتاجرة باملخدرات يف  Malawska- Peyré  1997دراسة مالوسكا بياري 
  .األحياء احلساسة

ألحياء الشعبية والفقرية واليت وقد مشلت الدراسة على عينة من الشباب الذين يقطنون ا
شابا، وقد متحورت إشكالية هذه الدراسة حول تساؤل رئيس متثل فيما  289بلغت 

  كيف يبدأ شباب األحياء احلساسة يف املتاجرة باملخدرات؟ : يلي
وقد توصلت إىل أن الشباب املتاجر باملخدرات يظهر يف البداية على أنه الضحية    

ياء اليت حتقرها وسائل اإلعالم وتوصفها بالسلبية، وألنه ذلك أنه يقطن يف األح
يكتسب اإلحساس بعدم املساواة والالعدالة اجتماعية، وكذلك بالفشل الدراسي   
ألنه يعتقد أن احلصول على منصب عمل يف املستقبل أمر مستحيل نظرا للتمييز 

لتدخل الطبقي االجتماعي والعرقي، وألنه عرضة للمضايقات من طرف رجال ا
لديه اإلحساس بالتهميش، وتصبح هذه الوضعية والشرطة وغريها فإنه يتولد 

االجتماعية مربرا من طرف العديد من الشباب واملراهقني للتوقف عن الدراسة وامليل 
 .حنو املمارسات االحنرافية ومنها املتاجرة باملخدرات

  نقد وتقييم
أا دراسات متخصصة القول،  ذه الدراسات احلديثة ميكنمن خالل استعراضنا هل

أكثر يف متغري واحد أو اثنني، أي أن معظم هذه الدراسات اهتمت جبانب واحد له أثر 
، والشيء املالحظ على هذه الدراسات أا مل تعد مباشر على احنراف األحداث

تبحث عن األسباب الكامنة وراء احنراف الشباب واملراهقني، بقدر ما تبحث يف اآلثار 
، على عكس الدراسات القدمية سية الصحية، واالجتماعية االقتصادية لالحنرافالنف

  .البحث عن عوامل وأسباب االحنراف يفاليت كان اهتمامها منصبا باألساس 
  :وعلى ضوء النتائج اليت توصلت إليها ميكن القول

  .أن هذه الدراسات قد محلت األسرة املسؤولية املطلقة يف احنراف أبنائها -
ن معظم هذه الدراسات اهتمت بناحية واحدة تقريبا هي التفكك األسري أ -

 .مبختلف مظاهره، وانعكاساته أو آثاره على األبناء
__________________________________________________________________ 

es de Annal;  ; le trafic de drogues dans les quartiers sensibles Peyré -Malawska -1
 106-; Paris, p 97 ; n°84 ; 1999 la recherche Urbaine  
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فساد اجلو األسري، وكثرة عدد األبناء وعدم مراقبة ومتابعة الوالدين هلم كان من  -

  .نتائجه احنراف األبناء
  .التأثري اخلطري جلماعة الرفاق واإلخوة داخل املرتل على سلوك املراهق والطفل -
ي من آثاره تعاطي املخدرات واملتاجرة فيها وكذلك الفشل أن التفكك األسر -

  .الدراسي
إىل عامل أو عاملني  تقد تعرض ،كل واحد منها على حدىأن هذه الدراسات  -

كانا هلما األثر املباشر يف ظهور بوادر االحنراف على األبناء، ومل يهتما كثريا بإبراز ما 
جمتمعة من أثر على منو شخصية الطفل  للعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية

واملراهق، واليت قد تفتح له اال للتحرر من القيود والضوابط اليت يضعها اتمع 
  .واألسرة عليه

، اليت )أساليب التربية الصحيحة وطرق املعاملة( عدم التركيز على العوامل الثقافية  -
  .  ل وضبط سلوكاتههلا دورا فعاال يف عملية التنشئة االجتماعية للطف

 
  األجنبية توظيف الدراسات

  
إن الدراسة احلالية قد استفادت من هذه الدراسات من الناحية النظرية واملنهجية حيث 
أمدت الدراسة احلالية بإطار نظري يتمثل يف التراث املعريف اخلاص باالحنراف وأهم 

اجتماعية واقعية هلذه املداخل النظرية اليت حاولت تقدمي تفسريات منطقية ومربرات 
سامهت يف تقدمي إطار منهجي للدراسة متثل خاصة يف اجلانب التطبيقي  االظاهرة، كم

هلا، حيث متت االستفادة من هذه البحوث يف عملية اختيار العينة وإجراء املقارنة بني 
  .     العينتني الضابطة والتجريبية
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  الدراسات العربية: 7-2

  )1(الدراسة األوىل

  1999 دراسة عديل السمري حول سلوك العنف بني الشباب
املرحلة الثانوية ة يف طالب وطالب150هذه الدراسة على عينة متكونة من  وقد أجريت

وكان اهلدف منها هو معرفة أسباب جلوء بعض الطلبة  ،ويل تلميذ 75و  ،معلما 75و
ل العنف املوجه حنو ومربراته وأشكا ،ذكورا وإناثا إىل العنف داخل الوسط املدرسي

وكذلك رؤية املؤسسة التعليمية متمثلة يف أراء املعلمني ألمناط وأسباب العنف  ،األفراد
  .وسبل مواجهته والتعرف على أراء اآلباء يف سلوك العنف بني األبناء

في ف، لتعرض للظلم والقهرمن أهم مربرات اللجوء إىل العنف ا وقد توصلت إىل أن
كما توصلت ومن خالل اس ال ختاف إال من القوي وحتترمه، ن النرأي عينة الدراسة أ

عينة املعلمني أن الطلبة سواء كانوا ذكورا أو إناثا يلجئون إىل حل مشكالم بأنفسهم 
يف حني بلغت نسبة اللجوء إىل  ،%76حيث بلغت النسبة  ،دون اللجوء إىل اإلدارة
أن من أهم األسباب اليت تدفع ، كما أن املعلمني يرون %48 األخصائي االجتماعي

مث  ،%96ىل ممارسة العنف وجود مشكالت أسرية، حيث بلغت نسبتها إالطالب 
جاءت ضعف العالقة بني املعلم واألخصائي االجتماعي واألسرة يف املرتبة الثانية بنسبة 

  .خروج األم للعمل %44وجاء يف املرتبة الثالثة وبنسبة  ،53%
عينة اآلباء إىل أنه وبالرغم من خطورة الظاهرة يكتفي  من خاللو ،الدراسةوأكدت 

مث اللوم والتأنيب  ،%21مث الضرب بنسبة  ،%45اآلباء بتقدمي النصيحة ألبنائهم بنسبة 
والشتيمة، األمر الذي يوضح وجود تساهل وتسامح يف رد فعل اآلباء إزاء ما قد 

األسباب اليت تدفع األبناء إىل يرتكبه األبناء من خمالفات، كما يرى اآلباء أن من أهم 
ويلي  %73هو عدم قيام األسرة بوظائفها االجتماعية األساسية بنسبة  العنفاستخدام 

   %.35مث سوء احلالة االقتصادية بنسبة  %51ذلك التأثري السليب لوسائل اإلعالم بنسبة 
 

__________________________________________________________________  
 ، أعمال الندوة السنوية السابعة لقسم علم االجتماعالشباب ومستقبل مصر، "سلوك العنف بني الشباب": عديل السمري -1

   453، ص 2001كلية اآلداب جامعة القاهرة، 
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  الدراسة تقييم
إن الدراسة احلالية أكدت من الناحية النفسية أن العنف وارتكاب املخالفات هو نتاج 

واليت ) مرحلة املراهقة اليت مير ا( ،يف حد ذاته وتكوينه البيولوجيلشخصية الطالب 
تعد العامل األساسي يف عدم تقبل الظلم من أي طرف كان، وحماولة إبراز الذات 

حىت وإن كانت غري مشروعة، وحبكم مرحلة املراهقة دائما  ،والوجود بكل الوسائل
وأن املكانة االجتماعية و االحترام  يرى الطالب الثانوي أن احلق ال يؤخذ إال بالقوة

وما االحترام  ،نوإمنا السبيل إليها هو الظهور مبظهر القوي والعنيف حىت خيافه اآلخر
  .الذي حتدث عنه الطلبة سوى مظهر من مظاهر اخلوف والرهبة

كما أن معظم اآلباء أرجعوا سبب خمالفة أبنائهم للطرق القانونية وسلوكهم العدواين 
ف السائدة داخل أسرهم وهذه الظروف تتمثل يف احلالة االجتماعية إىل الظرو

والثقافية واالقتصادية، كما توصلت هذه الدراسة إىل نتيجة هامة مفادها أن اآلباء 
مقصرون يف تربية أبنائهم بدليل تساحمهم والتساهل الكبري أمام خمتلف السلوكات 

  .العدوانية والعنيفة اليت تصدر عن أبنائهم
  ف الدراسةتوظي

تفيد هذه الدراسة يف تبيان الدور الذي ميكن أن تلعبه مرحلة املراهقة يف حتديد منط 
شخصية الطالب وسلوكه، كما أكدت هذه الدراسة على األمهية الكبرية اليت تلعبها 
الظروف األسرية يف توجيه وضبط السلوك، وأمهية دور كل من األب واألم يف متابعة 

  . ائهمومراقبة تصرفات أبن
وانطالقا من نتائج هذه الدراسة حتاول الدراسة احلالية الغوص يف الظروف األسرية 

  . والبحث فيها عن األسباب الكامنة وراء السلوك االحنرايف لألبناء املراهقني
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  )1(الدراسة الثانية

  1999"سيكولوجية االحنراف واجلنوح واجلرمية"دراسة عبد الرمحان العيسوي حول 
منها  ،شابا 320قوامها  د أجرى عبد الرمحان العيسوي هذه الدراسة على عينةوق

طالبا من املدارس الثانوية واإلعدادية، وقد  200ومنها  ،من األحداث اجلاحنني110
ماهي ظروف األحداث : متحورت إشكالية الدراسة حول تساؤل رئيسي مفاده

هم باآلباء و األمهات واإلخوة اجلاحنني يف اتمع اإلسكندري ومشكالم وعالقت
ومدى تأثري البيوت  ؟وماهي العوامل اليت تكمن وراء فشلهم الدراسي ؟واألخوات

  .؟وعما إذا كان الفقر سببا من أسباب اجلنوح ؟احملطمة يف حدوث االحنراف
  :وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية

  .تضعهم يف الطبقة االجتماعية الدنياأن معظم آباء اجلاحنني من أرباب املهن اليت  -
  .كرب حجم األسر اليت ينحدر منها األحداث اجلاحنني -
أن معظم آباء اجلاحنني متقدمون يف السن، ويعيشون حتت ظروف أسرية سيئة  -

حيث تعاين معظم هذه األسر حاالت الطالق واالنفصال أو وفاة أحد الوالدين أو 
  .زواج أحد الطرفني من شخص آخر

أن معظم األحداث يعانون من بعض األمراض اجلسمية والنفسية مثل القلق والضيق  -
  .الباطنية والصدرية وبعض العاهات والتشوهات ضواالكتئاب واألمرا

أن دخل أسر األحداث ليس منخفضا لدرجة احلرمان أو العوز وميكن القول أنه  -
  .دخال معقوال

  ألحداث اجلاحنني منه عند غري اجلاحننييزيد احلرمان من املصروف اجلييب لدى ا -
  .ضيق املسكن وكثرة عدد أفراده بالنسبة لألحداث اجلاحنني مقارنة مع غري اجلاحنني -
اهلروب  ،هناك جمموعة من العوامل سامهت يف الفشل الدراسي لألحداث من بينها -

  .سرياألورفقاء السوء واحلاجة املادية ووفاة األب والتفكك  ،من البيت واملدرسة
  .كما توصلت الدراسة إىل أن معاملة الوالدين واإلخوة هي معاملة حسنة ومقبولة -
  
  

__________________________________________________________________  
  2001، دار الراتب اجلامعية، بريوت،سيكولوجية االحنراف واجلنوح واجلرمية: عبد الرمحان العيسوي -1
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  سةتقييم الدرا
إن الدراسة احلالية كشفت عن جمموعة من العوامل قد تكون املسؤولة عن احنراف 

 األسرة وخاصةأمهها احلالة االقتصادية والعاطفية االجتماعية السائدة داخل  ،األحداث
  .منها ما يتعلق باملراقبة واملتابعة الوالدية والرعاية النفسية

ستمارات تطبيقا فرديا على كل فرد من لقد اعتمد الباحث يف دراساته على تطبيق اال
مت من  ،وصاحب عمليات التطبيق إجراء مقابالت فردية مع كل حدث ،أفراد العينة

خالهلا حبث احلالة االجتماعية له ومشاكله وتطلعاته، وهذا ما جعل نتائج الدراسة 
  . امليدانية أكثر صدقا وموضوعية

  توظيف الدراسة    
  :موضوع حبثنا من عدة جهات منها إن الدراسة احلالية ختدم

من الناحية النظرية أبرزت الدور الذي تلعبه العوامل االجتماعية واالقتصادية يف  -
  .تشكيل وحتديد أمناط السلوك االحنرافية

من الناحية اإلمربيقية مسحت لنا بالتعرف على بعض التقنيات املستخدمة يف املنهج  -
تخدام جمموعتان جتريبية وضابطة غري متماثلتان يف ومنها خاصة إمكانية اس ،التجرييب

  تقييم الدراسة. كما استفادت منها الدراسة يف صياغة بعض حماور االستمارة ،العدد
  إن الدراسة احلالية كشفت عن جمموعة من العوامل قد تكون املسؤولة عن احنراف

  )1(الدراسة الثالثة

  )1(*حسن الساعايتدراسة 

  ة على عينتني أحدها جتريبية واألخرى ضابطة، احتوت األوىل مشلت هذه الدراسوقد 
  حدث جانح ومتشرد من كال اجلنسني، أما اموعة الثانية فقد احتوت 800على 

  .من األسوياء، مع دراسة لعوائل كال اموعتنيالعدد على نفس 
من  %67.4 نوقد توصلت هذه الدراسة إىل أن األمية أكثر انتشارا لدى األحداث، وأ

  من أسر غري اجلاحنني، وتبني أن من أهم % 34.2أسر اجلاحنني كانت مفككة، مقابل 
__________________________________________________________________  

، مكتبة النهضة علم االجتماع اجلنائي: حسن الساعايت -مل أحتصل على هذه الدراسة ولكنها موجودة باختصار يف كتاب*1
  1951صرية، القاهرة، امل
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أسباب تفكك األسرة عند اموعة التجريبية والضابطة، هو الوفاة، مث الطالق، فتعدد 
الزوجات مث االنفصال، كما توصلت الدراسة إىل أن نسبة األمهات الاليت تزوجن مرة 

  .ثانية أعلى لدي اموعة التجريبية منه لدى اموعة الضابطة
  تقييم الدراسة

الدراسة احلالية وبتركيزها على بعض مظاهر التفكك األسري، تكون قد أغفلت إن 
العديد من اجلوانب اليت قد تكون هي السبب الرئيسي يف االحنراف منها خاصة 

  يف تشكيل السلوك االحنرايف لدى اإلنسان اكبري االنواحي النفسية اليت تلعب دور
لداخلي يف مقابل الظروف األسرية ذلك أن اضطراب احلياة االنفعالية والصراع ا

واحلرمان العاطفي من دفء األسرة وخاصة بوفاة أو طالق أو هجر، قد يكون دافعا 
  .قويا لالحنراف

ن هذه الدراسة ركزت على العوامل االجتماعية يف عملية االحنراف، دون أكما 
ل الثقافية وهي العوام ،العوامل األخرى واليت هلا تأثريا واضحا يف احنراف األبناء

  .واالقتصادية والنفسية
  توظيف الدراسة

بينت هذه الدراسة أمهية العوامل االجتماعية يف تشكيل وضبط السلوك، وخاصة منها 
العوامل االجتماعية غري املستقرة من حيث العالقات، واليت تتمثل على وجه التحديد 

جلانب النظري للدراسة يف التفكك األسري مبظاهره األربعة، وهو ما ساعد على إثراء ا
  .االبن املراهقلدى بالعوامل االجتماعية واألسرية وأثرها يف تشكيل السلوك االحنرايف 

  )1(الدراسة الرابعة 

أثر التفكك العائلي يف جنوح األحداث العراق : دراسة عبد األمري جعفر الياسني
1980  

مت اختيارهم  حدثا 60شخصا، منها  120أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها 
من املدرسة اإلصالحية، وقد  20من مدرسة الفتيان اجلاحنني،  40بطريقة عشوائية 

  تلميذا، وقد متحورت إشكالية الدراسة يف التساؤل  60اقتصرت على الذكور فقط، و
____________________________________________  

  1981، عامل املعرفة، بريوت،  جنوح األحداثأثر التفكك العائلي يف : جعفر عبد األمري الياسني -1
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  هل يؤدي التفكك العائلي إىل جنوح األحداث؟: التايل

   :وقد توصلت هذه الدراسة إىل ما يلي
هناك عالقة بني فئات العمر وحاالت اجلنوح، أي كلما ارتفعت الفئات العمرية  -

- 16تقع بني  %53.33ارتفعت معها نسبة اجلنوح، حيث أن أكرب نسبة من اجلاحنني 

  .سنة 18
  .من اجلاحنني كانوا من األميني %45أن  -
   .أن السرقة هي أكثر اجلرائم انتشارا، وأن أكثر املسروقات هي النقود -
رف عليها اتمع عند أسر اعتتكثر التصرفات املنافية لآلداب واألخالق اليت  -

لى املسكرات واملقامرة اجلاحنني بالنسبة ألسر غري اجلاحنني، من حيث اإلدمان ع
  .وتفشي اجلرمية

كما توجد عالقة طردية بني أساليب التربية اخلاطئة وحاالت اجلنوح، من حيث  -
  .القسوة يف املعاملة وعدم االهتمام

وحاالت  ،تبني أيضا أنه توجد عالقة بني حاالت اخلصام العائلي بني الوالدين -
وائل اجلاحنني كان يقع بينهم من ع %36.67اجلنوح، حيث أظهرت النتائج أن 

  .اخلصام، وأن آباء اجلاحنني أكثر قسوة واستعماال لألساليب غري السليمة حنو زوجام
من أمهام  %20و من آباء اجلاحنني %36.67وأشارت بيانات الدراسة إىل أن  -

  .على التوايل بالنسبة للمجموعة الضابطة %03.33و  %05متوفون، مقابل
الدراسة أيضا أن نسبة الطالق عند أسر اجلاحنني أكثر بالنسبة ألسر  أظهرت نتائج -

غري اجلاحنني، وأن آباء وأمهات اجلاحنني أكثر ميال حنو الزواج بعد الطالق من آباء 
  .وأمهات غري اجلاحنني

من آباء غري  % 05مقابل  ،من آباء اجلاحنني هجروا أسرهم%  18.33تبني أيضا أن  -
  .اجلاحنني
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  ييم الدراسةتق

ما يؤخذ على هذه الدراسة أا أغفلت اجلوانب النفسية والعوامل البيولوجية الوراثية 
يف تفسريها لظاهرة تشكيل اجلنوح، حيث أن مظاهر التفكك العائلي من نتائجها توتر 
كل أفراد األسرة سواء الوالدين أو األبناء، إىل جانب ذلك فقد ركزت على العوامل 

وذلك من خالل  ،االقتصادية لتوضيح مدى تأثريها على جنوح األحداثاالجتماعية و
  :ما يلي

  .منط العالقات االجتماعية واألسرية السائدة داخل األسرة -
  تركيزها على املنطقة اجلغرافية وموقع ونوع املسكن -
  . من حيث الدخل وكفايته والقدرة الشرائية ،املستوى املعيشي ألسر اجلاحنني -

  دراسةتوظيف ال
تفيد هذه الدراسة يف توضيح بعض اجلوانب النظرية واملنهجية خاصة من حيث املنهج 
وحتديد العينة، حيث متت االستفادة منها من حيث نوعية وطبيعة العينة املستخدمة 

  .وكذلك يف بعض األدوات املنهجية والتقنيات اإلحصائية
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  الدراسات احمللية: 7-3

  األوىلالدراسة ا
  )1( 1983احنراف األحداث والتغري االجتماعي يف اجلزائر املعاصرة : دراسة علي مانع

 100شخص منحرف و 100شخص منهم  200وقد مشلت الدراسة على عينة قوامها 

، حيث كان اهلدف الرئيسي من الدراسة هو مقارنة واقع األسرة شخص سوي
قتصادية واالجتماعية والذي نتج عنه اجلزائرية يف إطار عالقتها بالسياسة التنموية اال

  .مشكلة الرتوح الريفي حنو املناطق احلضرية
  :وقد توصلت هذه الدراسة إىل

أن الفقر والتفكك األسري والظروف السكنية وطبيعة البناء واحلراك األسري أكثر  -
  .انتشارا عند املنحرفني يف املناطق احلضرية

وسوء املعاملة ارتبط إىل حد كبري بفئة أن أسلوب التأديب والضبط االجتماعي  -
  .املنحرفني يف الوسط احلضري أكثر منه يف الوسط الريفي

 خاصة يف الوسط احلضري يفتقرون نيتبني من خالل نتائج الدراسة إىل أن املنحرف -
  .إىل أساليب الترفيه والتسلية

حلضرية منه لدى تفشي األمية والطرد والتسرب املدرسي لدى املنحرفني يف املناطق ا -
  .األسوياء

  .يتميز احمليط األسري للمنحرفني يف املناطق احلضرية بانتشار السلوك اإلجرامي -
 يف الوسط الريفي تتميز باالضطراب والصراع يف نياتضح أن عالقات املنحرف -

مظاهر السلوك االجتماعي والثقايف مع أفراد أسرهم، بينما جندها أقل حدة و انتشارا 
  . يف الوسط احلضرينينحرفلدى امل

  
  

____________________________________________  
; study  juvenile delinquency and social change in modern Algeria;  Ali menai -1

in comparative criminology, being a thesis submitted for the degree of doctor of 
philosophy in university of hull; 1983 
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  تقييم الدراسة   

ما يالحظ على هذه الدراسة اليت تنتمي إىل الدراسات التشخيصية، أا مل تم كثريا 
 بالكشف عن األسباب احلقيقية اليت أدت إىل انتشار االحنراف بني الشباب واملراهقني

يز ا اتمع سوسيولوجية اليت يتم - كما أا مل تم كثريا بدراسة اخلصائص السيكو
باعتباره نتيجة أو حمصلة موعة من  ،اجلزائري، حيث أا كشفت عن االحنراف

العوامل واملسببات اليت مل تتطرق إليها، غري أن هذا ال ينقص من القيمة العلمية هلذه 
الدراسة، خاصة من الناحية التارخيية اليت أبرزت من خالهلا واقع ظاهرة االحنراف يف 

  .لة وخاصة من اجلانب التربويتلك املرح
  توظيف الدراسة

لقد أفادت هذه الدراسة يف التعرف على أثر التغري املادي للمجتمع اجلزائري وخاصة 
من حيث التصنيع على تغري البناء االجتماعي وتقلص الوظائف املسندة لألسرة بصفة 

طق سكنية على تشكل منا ،خاصة، كما بينت أثر الرتوح الريفي للسنوات املاضية
فوضوية، وما ختلفه من تغري يف الثقافة الالمادية للنازحني، ومنه صعوبة إقامة عالقات 

أي صعوبة يف حتقيق التكيف واالندماج يف الوسط  ،اجتماعية مع السكان اجلدد
احلضري اجلديد، خاصة بالنسبة لألبناء الذين سرعان ما يفقدون الضوابط اتمعية 

لتقمص معايري وقيم املدنية، الشيء الذي قد حيدث لديهم خلال  حماولة منهم ،الريفية
  . يف تقدير وحتديد منط السلوك، ومنه تكون بداية تشكل السلوك االحنرايف
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  الدراسة الثانية  

  1989 جرائم الشباب يف األحياء املتخلفة: دراسة علي بوعناقة
سنة  23و18اوح أعمارهم بني شابا تتر 200 و قد مشلت الدراسة على عينة قوامها

لتبحث عن فعالية السياسة التنموية للقضاء على التخلف االقتصادي واالجتماعي 
والثقايف، أي أا تبحث عن العوامل املادية وأثرها على السلوك اإلجرامي عند 

  .الشباب
  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

ي والنفسي يف اتمع اجلزائري ناتج عن إن عدم االستقرار االقتصادي واالجتماع -
عدم وجود تنسيق بني القطاعات الفاعلة يف اتمع، وفشل سياسة التنمية يف تنمية 
املوارد البشرية، مما انعكس بصفة خاصة على فئة الشباب، من حيث دعم االجتاهات 

  . حنو السلوك اإلجرامي واالحنراف
اب من حيث التسرب الدراسي وقصور النظام الوضعية املزرية اليت آل إليها الشب -

 والتدخني الدورالتعليمي والتكويين، والبطالة وانعدام وسائل الترفيه، تعاطي املسكرات 
السليب الذي لعبته وسائل اإلعالم وترسيخها لبعض القيم الدخيلة، مما أدى إىل شعور 

  .الشباب باالغتراب
  تقييم الدراسة

ا ركزت بشكل جدي على الدور الكبري واخلطري ما يالحظ على هذه الدراسة أ
الذي تلعبه وسائل اإلعالم، باعتبارها من أهم وسائـل التنشئة االجتماعية، وما حتدثه 
من آثار سلبية كانت أو اجيابية على فئة الشباب خاصة، حيث أصبحت وسائل 

ية اإلعالم الشريك األساسي لألسرة يف تكوين اجلانب القيمي والسلوكي لشخص
الطفل، إال أنه وحسب هذه الدراسة فإن هلذه الوسائل تأثري سليب على الناحية القيمية 

نتيجة ملا تعرضه هذه الوسائل من برامج  ،والتذبذب الفكري واألخالقي للشباب
بعيدة عن قيم وضوابط اتمع اجلزائري، وما يؤخذ أيضا على هذه الدراسة وأفالم 

___________________________________________  
  ، دكتوراه دولة يف علم االجتماع، معهد علم االجتماع، جامعة القاهرةجرائم الشباب يف األحياء املتخلفة: علي بوعناقة -1

1989.   
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هل و هو عدم إبرازها ألسباب فشل مراكز إعادة التربية يف إصالح وذيب املنحرفني 

  .لربامج واألهداف احملددة لذلك اإىلأم  ،يعود إىل القائمني على هذه املراكز
  توظيف الدراسة

لقد سامهت هذه الدراسة يف توجيه البحث إىل التركيز على أمهية العوامل االجتماعية  
والثقافية والدينية يف تشكيل السلوك االحنرايف، حيث أبرزت دور العوامل النفسية 

احمليط االجتماعي يف  واضطراب احلياة الوجدانية يف عالقتها مع الوسط األسري أو
  .حتديد وتوجيه السلوك اإلنساين حنو االحنراف

  الدراسة الثالثة
مؤسسات التنشئة االجتماعية دورها وعالقتها بظاهرة احنراف : دراسة حمي الدين خمتار

  1995 األحداث يف اجلزائر
حول الدور الذي جيب أن يقوم به كل من اآلباء وقد متحورت إشكالية الدراسة 

علمني داخل املدارس، وكذلك ركزت على احلاجات النفسية واالجتماعية لنمو وامل
شخصية متكاملة لألبناء يف ظل مؤسسات للتنشئة االجتماعية منها خاصة األسرة 

  .واملدرسة
  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة

تغري حجم  أن تفكك البناء الداخلي لألسرة أدى إىل وجود خلل وظيفي، أي أن ●
األسرة وبنائها أدى إىل ختليها عن بعض وظائفها أو التقصري يف أدائها، ومنها خاصة 

  .ما يتعلق باجلانب االجتماعي التربوي
هناك ترابط بني ارتفاع نسبة االحنراف عند األبناء الذكور وبني عدم قيام  ● 

  .مؤسسات التنشئة االجتماعية باألدوار االجتماعية املوكولة إليهم
  
  
  

___________________________________________  
، دكتوراه دولة يف علم النفس مؤسسات التنشئة االجتماعية، دورها وعالقتها بظاهرة احنراف األحداث :حمي الدين خمتار -1

  1995علم االجتماع، جامعة قسنطينة،  داالجتماعي، معه



 موضوع الدراسة                                  األول                                     الفصل

 
64 

  
اعي والثقايف يف مؤسسات التنشئة سيادة نوع من اجلمود يف احمليط املادي االجتم ●

  .االجتماعية يف اجلزائر، مما أثر على التنشئة النفسية واالجتماعية للشخصية اجلزائرية
  تقييم الدراسة

ما يؤخذ على هذه الدراسة هو عدم دقة النتائج املتوصل إليها، حيث يظهر ذلك من 
ية بالدور املنوط ا أي خالل عملية التعميم على عدم قيام مؤسسات التنشئة االجتماع

وجود خلل يف القيام بالدور التربوي واالجتماعي هلذه املؤسسات، إال أنه من جهة 
أخرى ترى أن هناك ترابط بني منط وأسلوب التنشئة االجتماعية وبني ارتفاع نسبة 

  .املنحرفني من الذكور
  توظيف الدراسة

جوانب عديدة، خاصة فيما  ال شك أن هذه الدراسة قد أفادت الدراسة احلالية من
يتعلق باجلانب النظري يف جمال التفكك األسري وما ينتج عنه من اختالالت وظيفية 
داخل األسرة، منها التوتر والقلق الدائم الذي يشعر به األبناء، مما يؤثر على منوهم 
النفسي االنفعايل وعلى شخصيام االجتماعية، وكذلك من حيث تبيان األدوار 

  .  ة واالجتماعية ملؤسسات التنشئة االجتماعيةالتربوي
  بعض الدراسات احمللية األخرى 4- 6

، اليت حاول )1(نوار الطيب ومن الدراسات اليت تناولت موضوع االحنراف جند دراسة
من خالهلا الباحث معرفة الدور الذي تلعبه مراكز إعادة التربية، ومدى تأثري الظروف 

نشأ فيها املنحرف على شخصيته، وقد اشتملت الدراسة األسرية واالجتماعية اليت ي
  :حدثا، مقسمة إىل فئتني 43على عينة تكونت من

وهم ميثلون األغلبية وال يعتربون جاحنون، بل البيئة اليت : الرتالء يف اخلطر املعنوي -
يعيشون فيها تنذر باحنرافهم، إن مل يبعدوا عنها لفترة من الزمن حىت تتحسن 

  .األوضاع
  
__________________________________________________________________  
، إشراف، خري اهللا عصار، معهد ظاهرة احنراف احلدث املنحرف يف مركز إعادة التربية يف احلجار، عالجها: نوار الطيب -1

  .، رسالة ماجستري غري منشورة1990 - 1989علم االجتماع، جامعة عنابة، 
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وميثلون فئة قليلة يف املركز وقد مت دخوهلم إىل املركز نتيجة  :حرفونالرتالء املن -

  .ارتكام فعال جاحنا
ومن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة أنه إذا كانت التفاعالت ال تتوافق مع 

 .احلاجات لدى احلدث أو الظروف األسرية واالجتماعية اليت ينشأ فيها، فإنه ينحرف
  .ألسس اليت ارتكز عليها احنرافهلاملركز تتم معاجلته بطريقة مطابقة أن احلدث يف  اكم

فقد متحورت إشكاليتها حول دور مراكز إعادة التربية  )1(أما دراسة حليمة بوخروبة 
، وقد توصلت الدراسة إىل أن االحنراف يظهر يف مرحلة نييف معاجلة األحداث املنحرف

ملراهقة تعترب من أصعب املراحل اليت يعيشها سنة، ألن مرحلة ا 18و11املراهقة ما بني
احلدث، وذلك ملا تتميز به من صراع نفسي داخلي بني رغباته الشخصية وبني 
القواعد العامة اليت يفرضها اتمع وحيددها ألفراده، كما أن األحداث املنحرفون 

تعدى غالبيتهم ينحدرون من أسر كثرية العدد، وأن املستوى الثقايف لألحداث ال ي
املرحلة االبتدائية، ومن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة أن اخلدمات اليت يقدمها 

ألحداث ال تزال غري كافية، خاصة منها الناحية الصحية، نظرا لعدم وجود لاملركز 
  .أطباء وأدوية

حول مشكلة االحنراف عواملها ونتائجها  )2(بينما توصلت دراسة حمي الدين خمتار
دف إىل معرفة مدى تأثري عملية الرتوح من الريف إىل املدينة يف السلوك  واليت

االحنرايف لألبناء النازحني، إىل أن أغلب حاالت االحنراف تتراوح أعمارها بني 
وهم من أصل ريفي وينحدرون من أحياء مزدمحة، كما أن معظم  ،سنة18و16

طرة األبوية إىل جانب سوء وحدات الدراسة تشكوا من التفكك األسري وفقدان السي
الظروف االقتصادية والسكنية، باإلضافة إىل العوامل االجتماعية وضعف الوازع الديين 

  . واألخالقي
____________________________________________  

   .ورةرسالة ماجستري غري منش 1984-1983جامعة اجلزائر، : إعادة تربية األحداث املنحرفون: حليمة بوخروبة -1
  1985- 1984 ا، معهد العلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة،مشكلة احنراف األحداث، عواملها ونتائجه: حمي الدين خمتار -2

  رسالة ماجستري غري منشورة
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  تقييم الدراسة

يف احلقيقة أن الدراسة األوىل هلا جانب مهم من حيث املعلومات اليت قدمها الباحث 
ا مركز إعادة التربية، وأمهل كثريا جوانب أخرى مهمة حول اخلدمات اليت يقدمه

متعلقة باحلدث املنحرف داخل املركز، وحصرت الدراسة االحنراف يف سبب واحد 
م توافق حاجات األحداث والعالقات األسرية ومل تتطرق إىل العوامل احمليطة عدوهو 

  .كاحلالة املادية واملستوى الثقايف لألسرة ،بالبيئة األسرية
على وظائف ومهام مراكز إعادة التربية يف حماولة  نما ألقت الدراسة الثانية الضوءبي

إدماج األحداث، ولكنها أمهلت جوانب عديدة من خالل عدم التطرق إىل احلالة 
  .االجتماعية والنفسية للحدث املقيم باملركز

جمال واسع أما الدراسة األخرية فقد أملت مبعظم عوامل االحنراف، أي أا تبحث يف 
 لالحنراف ومسبباته، ومن مثة حماولة تعميم العوامل املتوصل إليها على كل املنحرفني

سواء كانت عوامل داخلية أو  ،فقد ركز الباحث على العوامل املؤدية لالحنراف
حدثا غري كافية لتعميم نتائج الدراسة، فقد  45خارجية، غري أن العينة املتكونة من 

حىت تكون النتائج املتوصل إليها أكثر عينة أكرب يتناول الباحث كان من املفروض أن 
  . صدقا وواقعية

  توظيف الدراسات
 ،لقد مت االعتماد على هذه الدراسات يف التعرف على بعض اجلوانب املنهجية والتقنية 

  إىل جانب حماولة مقارنة النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسات مع البحث احلايل
يف صياغة بعض أسئلة االستمارة ويف معرفة العالقات األسرية والظروف  كما ساعدت

  .االقتصادية وتأثريها على السلوك االحنرايف لالبن املنحرف
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  تمهيد

  
والدينية  ةلقد كان التفكري اإلنساين يف القدمي يتميز بالتفسريات اخلرافية وامليتافيزيقي

لكل الظواهر االجتماعية والطبيعية، ويف كل ااالت حىت السلوك االحنرايف، حيث 
كان يغلب على تفسرياته الطابع الفردي أو الشخصي القائم على أساس ديين، فكان 
يفسر السلوك االحنرايف على أساس أنه انتهاك لقانون اآلهلة ومقدساا، وبعد أن 

 19 و  18 تفسري السلوك االحنرايف يف القرنني أصبحت األخالق هي حمور االهتمام يف
هي اليت توجه السلوك  ،أصبحت مفاهيم مثل احلرية واللذة ومبدأ التعاقد االجتماعي

  .اإلنساين، ومنه تعددت االجتاهات و املذاهب يف تفسري السلوك االحنرايف
ني الباحث لدىويف الوقت احلايل يثري موضوع احنراف األحداث اهتماما كبريا 

واملفكرين يف خمتلف التخصصات، وذلك عندما بدأت األسرة واملدرسة والنظم 
االجتماعية املختلفة تعاين من وجود بعض االضطرابات يف بنيتها الداخلية، وظهرت 
احلاجة إىل االهتمام ذه الظاهرة وحماولة التخفيف منها أو القضاء عليها قبل أن تتفاقم 

  .وتزداد انتشارا
ذا القول، فقد أصبح االهتمام باحنراف احلدث املراهق قبل وقوعه يف ويف سياق ه

حمل عناية وحبث من طرف الكثري من  ،اخلطأ أو قبل ارتكابه فعال يعاقب عليه القانون
الباحثني باختالف ختصصام واجتاهام، ذلك أن حماولة محاية احلدث من االحنراف 

وكل من له صلة ذا  ،تق األسرة واملدرسةواليت تقع على عا ،من أهم املهام وأصعبها
وأشقها احلدث، ذلك أن التنبؤ باحنراف شخص ما وحماولة إصالحه من أصعب املهام 

لعدم استجابة هذا الشخص لكل النصائح واإلرشادات اليت تقدم إليه وعدم تقبله  نظرا
  .ملتابعة اآلخرين له
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وصعوبة التحكم فيها وتشعب لذلك فإن أمهية هذه الدراسة تكمن يف خطورة 
التخصصات اليت ميكن أن تكون موضع دراستها، ويف هذا السياق يقول غريب حممد 

حيث تشعب البحث يف أسباب اجلرمية إىل اجتاه فردي وآخر اجتماعي " سيد أمحد 
وكان مبعث هذا التشعب تعقد السلوك البشري ذاته، وتأثره بعوامل كثرية يصعب 

  ).1("وضوعي معملي حبتمعها دراسته بشكل م
  

وعلى هذا األساس تعددت االجتاهات النظرية اليت حاولت تفسري موضوع احنراف 
األحداث، فمنها من ركز على اجلوانب النفسية والشخصية والعقلية لألحداث ومنها 
من ركز على اجلوانب البيولوجية الوراثية يف تفسري هذه الظاهرة، ومنها من ركز على 

ومنها من ركز على اجلوانب النفسية ومنها من تماعية واالقتصادية، العوامل االج
وذلك حاول اإلملام بكلل هذه اجلوانب وحماولة تقدمي العالج املناسب هلذه الظاهرة، 

  .كل حسب ختصصه وتوجهاته الفكرية واإليديولوجية
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  اجتاهات التنظري حول ظاهرة االحنراف :أوال

  االجتاه السوسيولوجي  - 1
خروجا عن السلوك املتعارف عليه من طرف يعترب االحنراف من الناحية االجتماعية 

ة املرجعية، فهو إذا خمالفة لنوع معني من القواعد السلوكية السائدة يف اتمع اجلماع
حيث أن هناك بعض التصرفات اليت حيرمها اتمع على أفراده، ألن اتمع يقوم على 
جمموعة من القواعد واملعايري والضوابط االجتماعية اليت تنظم أفراده يف خمتلف ااالت 

ة، وإذا حدث وأن حاول أحد هؤالء األفراد اخلروج أو التمرد والقطاعات االجتماعي
الذي قد يؤدي إىل عدم  ،فإن اتمع سوف يصبح عرضة للفوضى والصراع ،عليها

فاتمع إذا هو الذي حيدد ماهية " ،االستقرار والتوازن يف البناء الداخلي للمجتمع
القيم والقواعد السائدة  السلوك السوي وماهية السلوك املنحرف أو اإلجرامي، وفق

واليت يرمسها لنفسه، وعلى ذلك فاالحنراف كلمة نسبية ختتلف من جمتمع آلخر ومن 
  ).1("عصر آلخر

إما بالشدة أو التسامح  ،وخيتلف التعامل مع أشكال االحنراف حسب الثقافة اتمعية
وغريها من أو االعتدال، ووفقا ألساليب التنشئة االجتماعية يف األسرة واملدرسة، 

مؤسسات التنشئة االجتماعية والتربوية، وذلك لتنوع وتباين املوجهات واحملددات 
الثقافية، خاصة إذا كانت الثقافة تتميز بالتعقيد واالنقسامات النامجة عن اختالف 

والذي يؤدي بدوره إىل االختالف يف األحكام والنظر إىل  ،املناطق اجلغرافية
جانب اختالف املستويات االجتماعية واالقتصادية  االحنرافية، إىل السلوكات

  .والتعليمية الذي يؤدي بدوره إىل اختالف النظرة إىل املسموحات واملمنوعات
على أنه كائن اجتماعي، أي أنه حيتاج إىل  ،وتعرف املدرسة السوسيولوجية الفرد

والتقاليد  مجاعة يعيش فيها ويتحدد من خالهلا سلوكه، كما حيتاج إىل مجلة العادات
  . والقيم و السلوكات اليت توجهه يف اإلطار النفسي واالجتماعي احمليط به

وتعترب األسرة واملدرسة بالنسبة للطفل العمليتان البنائيتان األساسيتان اليت حتدد املسار 
السلوكي موع األفراد، فكلما كانت شبكة العالقات االجتماعية بسيطة ومستقرة 

  . االجتماعي بسيطا ومستقرا والعكس صحيحكلما كان البناء 
__________________________________________________________________  
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أكرب يصعب  مما يدفعهم للقيام مبجهود ،وينعكس كل ذلك على تصرفات األفراد
  .عليهم عمليات التكيف واملتابعة والسري يف الطريق الذي حدده اتمع

ميكن القول أن االجتاه البنائي الوظيفي يف املدرسة السوسيولوجية  ،من كل ما سبق
رائد يف تناوله ملوضوع البناء والعالقات واألنساق االجتماعية، هذه األخرية اليت تؤدي 

ومن هنا فإن االجتاه  ،لتأكيد الكل وتثبيته واحملافظة عليه أجزاؤها وظائفا أساسية
الوظيفي يهتم كثريا بدراسة التنظيمات االجتماعية من حيث بنيتها واألدوار اليت 

  .متارسها من أجل حتقيق اهلدف أو الغاية الكربى للنسق االجتماعي
جمال على أن األنساق االجتماعية هي  T. PARSONS "تالكوت بارسونز"ويؤكد 

الذي يعين جمموع العالقات املتبادلة التأثري بني أجزاء النسق واليت  ،للتفاعل االجتماعي
  .دف إىل حتقيق نتائج مشتركة

ولقد طبق أصحاب االجتاه الوظيفي أفكارهم يف التربية والتنشئة االجتماعية وقدموا 
هلم إسهامات ومن أبرز املفكرين الوظيفيني الذين كانت  ،إسهامات كثرية يف ذلك

امييل "جند  ،ويف جمال االحنراف واجلرمية كبرية يف موضوع التنشئة االجتماعية
  .T. PARSONSوتالكوت بارسونز E. DURKEIM "دوركامي

التربية هي اليت تستطيع أن تؤدي إىل "بأن  E. DURKEIM حيث يرى امييل دوركامي 
التماثل األساسية اليت  بت لدى األطفال منذ الصغر مظاهرتث قيام التجانس، حيث

و لن يتحقق ذلك إال من خالل عملية التربية، ومبا أن ) 1("تتطلبها احلياة اجلمعية 
فهو يشري إىل التربية املقصودة داخل املؤسسات االجتماعية  ،التربية مفهوم شامل

املتخصصة يف ذلك، كاملدرسة والتربية األسرية، فالتربية داخل األسرة دف إىل غرس 
وجعل منوهم منوا اجتماعيا طبيعيا سويا  ،قيم واملبادئ والثقافة اتمعية لدى األطفالال

  .ميكنهم من التكيف االجتماعي مع األوضاع والظروف االجتماعية
معرفة  ،وبذلك يتحدد على الوالدين باعتبارمها أكثر األشخاص احتكاكا باألبناء 

نمائية لألبناء، وهذا خيلق جوا أسريا األساليب التربوية الصحيحة، وفهم اخلصائص ال
يساعد على منو األبناء منوا سليما، وبالتايل إتباع أمناط سلوكية تتماشى مع ما حدده 
__________________________________________________________________  
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أن الطفل "E. DURKEIMعد سلوكية ألفراده، كما يرى دوركامي اتمع من قوا
ولكن التربية حتاول أن تغرس فيه  ،بطبيعته أناين خمرب، كثري احلركة ميال إىل القسوة

  ).1("حب الغري والنظام واحملافظة على األشياء والشفقة بالغري

ة يف ذيب و أساليب التنشئة االجتماعين تفشل وسائل التربية أولكن قد حيدث و
سلوك بعض األبناء، مما قد يؤدي إىل جمموعة من املعوقات قد تعرقل النسق االجتماعي 
يف أداء وظائفه، ومنه تظهر حالة من فقدان التوازن واالختالل بسبب احنراف البعض 
منهم، سواء يف أداء وظائفهم أو يف قيامهم ببعض السلوكات املناوئة وغري املقبولة من 

 ،يناقش ما يسمى الالمعيارية E. DURKEIM، ولذلك جند امييل دوركامي طرف اتمع
اليت يعرفها بأا حالة من االضطراب تصيب النظام والعالقات بني األعضاء يف عملية 

ينعدم فيها االنتظام والتسيب الناجم عن أزمات اقتصادية "أو هي حالة  ،تقسيم العمل
   )1("ي إىل االحنرافيؤد ، مماكوارث أسرية يف نفس الوقت أو

امييل  اإن هذا التعريف يشري إشارة واضحة إىل أن جماالت الالمعيارية قد حدده
ثالث جماالت هي اال االقتصادي، اال األسري وجمال  يف E. DURKEIM دوركامي

  .تقسيم العمل
ركامي يقدم هنا دوويف هذا فاألول يشري إىل األزمات االقتصادية و عالقتها باالحنراف، 

حيث يرى أنه شكل من أشكال االحنراف وفقدان املعايري  ،مثاال عن االنتحار
حبيث ترتفع نسبة االنتحار بشكل ملحوظ يف حاالت األزمات االقتصادية  ،والضوابط

وقد قدم يف ذلك بعض اإلحصائيات ميكن أن نذكر على سبيل املثال ما مت  ،واملالية
  .1873ة عام حال 216تسجيله يف فيينا حيث سجلت 

وإذا كانت األزمات االقتصادية تؤدي إىل ارتفاع حاالت االنتحار، فذلك لكوا 
اضطراب يف النظام اجلمعي وفقدان تام لعملية التنظيم الذي مييز الظروف االقتصادية "

والذي يترك الباب مفتوحا لكل نوع من املخاطرة   ،للمجتمع الذي كان يعيش فيه
فإنه يقع يف  ،جائع دائما ومتلهفا للتجديد وغري حمكوم بقيود وأنه طاملا أن اخليال

       )2("العشوائية، وهنا حتدث األزمات والكوارث العظمى
__________________________________________________________________  
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أما اال الثاين واملتمثل يف اال األسري، فتتمثل الالمعيارية فيه يف فقدان أحد 
الوالدين أو االثنني، سواء بسبب الوفاة أو الطالق أو الغياب واهلجرة والذي يؤدي إىل 

د والذين أصبحوا فيه هم املسؤلون عن سوء توافق األطراف األخرى مع املوقف اجلدي
أن تغري عدد حاالت االنتحار يتغري " كل شؤون األسرة، ويقدم لنا دوركامي دليال على

تبعا لتغري عدد حاالت الطالق واالنفصال، و أن هناك توازن يف تغري عدد حاالت 
ألن كليهما يعتمد على نفس العامل وهو درجة  ،االنتحار وعدد حاالت الطالق

 ).1( "ضوح األشخاص ذوي التوازن االجتماعي غري املستقرو
ذوو طباع سيئة، وإمنا  فإن حاالت االنتحار عند األزواج ليست نتاجا لوجود ،ومنه

يرجع باألساس إىل تزعزع البناء األخالقي الذي يضبط رابطة الزواج، والذي يضعف 
سبة االنتحار عند املطلقني بدوره العالقة املوجودة بني طرفني، وهذا ما يفسر ارتفاع ن

أكثر من األرامل، ذلك أن الترمل هو ايار الزواج غري مرغوب فيه أي فوق إرادة 
وال دخل للزوجني فيه ألنه أمر من عند اهللا، بينما الطالق هو انفصال أو اتفاق  ،العباد

  .عالقة الزواج بينهما متبادل بني الطرفني على إاء
الذي يشري إىل أنه وبالرغم من  ،ري فيتمثل يف جمال تقسيم العملأما اال الثالث واألخ

أن هذه الظاهرة هي نتاج طبيعي لتطور اتمعات من جمتمع متضامن آليا إىل جمتمع 
متضامن تضامنا عضويا، فإنه قد حيدث يف بعض احلاالت و أن تنحرف هذه الظاهرة 

، وقد حددها امييل دوركامي عن مسارها الصحيح لتؤدي إىل عرقلة النسق االجتماعي
E. DURKEIM  يف حاالت األزمات االقتصادية وما ينتج عنها من الشعور بالفشل

الشيء الذي يؤدي باألفراد يف إطار املنافسة والربح السريع وتعويض اخلسائر  ،واخليبة
النامجة عن هذه األزمات، إىل القيام بسلوكات غري مقبولة اجتماعيا كاحلسد والغرية 

  .رقة األموال وعقد الصفقات املشبوهة والتزوير واالستيالء وغريها من األموروس
وهو ما جتسده حاالت  ،وكذلك يف حاالت االنفصال بني رأس املال والعمل

االستقالل الواضح بني املالك لرأس املال والعمال، فكلما كانت الوظائف االقتصادية 
  .جديةأكثر ختصصا، كلما ازداد الصراع وأصبح أكثر 
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فقد أدى انفصال العامل عن صاحب العمل نتيجة التخصص إىل التقدم والتطور إىل 
إىل  مما أدى به ،األمام، لكنه يف نفس الوقت جعل العامل يعيش يف حالة اغتراب

  .التمرد واالحنراف
وهناك من يفسر السلوك االحنرايف على أساس وجود صراع ثقايف بني الثقافة العامة 

حينما يقول بأن  ALBERT COHENوالثقافة الفرعية، وهو ما أشار إليه ألربت كوهن 
زيادة عدد املنحرفني هو نتاج ملا تتضمنه الثقافة العامة فإن ومنه  ،اضطراب النظام العام

  .والفرعية من معايري متصارعة يف اتمع الواحد
هي املسؤولة على نوع السلوك  ،الظروف السيئة اليت يكون عليها الفرد املنحرفف

وذلك أمام تضارب القيم و املبادئ داخل الثقافة الواحدة أو يف  ،الذي قد يسلكه
  .متطلبات الواقع االجتماعي الثقافات املتعددة وبني

هم أبناء آلباء أميني  ALBERT COHENاجلاحنني حسب ألربت كوهن كما أن أغلبية 
فاألمية هي عامال مهيأ للجناح ألن ضعف مستوى "_ وهذا ليس دائما بالطبع _

التعليم يترتب عليه ضعف املستوى الثقايف وهذا يعين اخنفاض املستوى الفكري وافتقار 
  . )1("األسرة إىل أسس التوجيه السليم لالبن وتقومي شخصيته

وتذهب نظرية القهر االجتماعي إىل أن االحنراف ظاهرة اجتماعية ناجتة عن القهر 
والتسلط الذي ميارسه بعض األفراد جتاه البعض اآلخر، فالفقر مثال باعتباره انعكاسا 

يولد  ، مماألوضاع اجتماعية معينة، يدل على انعدام العدالة االجتماعية بني الطبقات
ان للقيم والنظم االجتماعية السائدة يف اتمع، وهذا ما يؤدي عملية الرفض والعصي

  .إىل اختالل النسق االجتماعي واضطرابه، ومن مثة بداية االحنراف
هو نتاج لعدم التوازن بني األهداف  ،كما أن االحنراف من وجهة نظر هذه النظرية

مكان كل األفراد الفردية والوسائل املستخدمة يف حتقيق هذا اهلدف، غري أنه ليس بإ
حتقيق هذه األهداف بالطرق املشروعة، وهذا الختالف يف االستعدادات والقدرات 
واإلمكانيات، مما يدفع البعض إىل سلوك طرق غري مشروعة كالسرقة والنصب 
__________________________________________________________________  
1-A. COHEN; public Hearing on” Nutritional and biochemical influences on 
aggressive and violent behaviour;» an Diego; California commission on crime; 
control & violence prevention; December 1980 p 285. 
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إخل لتحقيق أهدافه، وهنا يربز القهر االجتماعي باعتباره ميكانيزم للردع ...الختالسوا
  .والعقاب يف توليد الضغط لدى بعض األفراد، مما يدفعهم لالحنراف االجتماعي

جند نظرية  ،ومن االجتاهات السوسيولوجية اهلامة اليت تناولت موضوع االحنراف
القول أن االحنراف سلوك مكتسب، ويستند اعتقاد االنتقال االحنرايف، اليت تذهب إىل 

بأن مستوى اجلرائم احلاصلة يف منطقة معينة تبقى : "هذه النظرية على الفكرة القائلة
لسنوات مستقرة ضمن نسبها املئوية، أي أن االحنراف إذا ظهر يف بيئة اجتماعية 

الحنراف يف التركيبة معينة، فال بد له من االستمرار يف تلك البيئة، حيث يتعمق ذلك ا
أن  أي ،)2("الثقافية واالجتماعية للمنطقة، وينتقل الطابع االحنرايف من فرد آلخر

بني  نتقل يف اجلسم االجتماعي من خالل التفاعل واالحتكاكعدوى تاالحنراف 
  .األفراد، وبالتايل تتسع دائرة االحنراف واإلجرام عن طريق االستقطاب واجلذب

تساعد على  ،ك عوامل مرتبطة بالبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها الفردا عليه، فهناوبناء
احتكاك الفرد باملنحرفني وتكوين : تكوين شخصية املنحرف، ومن هذه العوامل نذكر

صداقات معهم حبكم التقارب يف السن أو يف الدراسة أو يف مهنة معينة، إىل جانب 
فكلما كانت درجة االنفتاح كبرية وجود قدر من االنفتاح واالتصال باملنحرفني، 

  .كلما زادت فرص احنراف ذلك الفرد
يف حني تؤكد نظرية اإللصاق االجتماعي إىل أن االحنراف هو نتاج لنجاح مجاعة من 
األفراد يف اإلشارة إىل أفراد آخرين بأم منحرفون، أي إلصاق صفة أو سلوك بفرد أو 

بالتخلف وعدم التحضر وتكرار وتداول مجاعة، فنعت الغرب الدول األفريقية مثال 
هذا النعت يف وسائل اإلعالم، أدى إىل إلصاق وثبوت هذه الصورة لدى الرأي العام 

الصراع االجتماعي بني األفراد وحماولة اام "الغريب، وتقوم هذه النظرية على فرضية 
  .)1"(بعضهم البعض باحليود عن ارى العام للسلوك االجتماعي

  
  
  

__________________________________________________________________  
  19، ص مرجع سبق ذكره: زهري األعرجي -1
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  :وينقسم االحنراف من وجهة نظر هذه النظرية إىل قسمني 
وهو االحنراف الذي يرتكبه الشخص يف فترة ما من حياته، ويبقى : احنراف مستور ●

م يف باقي مراحل حياته، كأن يسرق الولد املال مستورا، أي مل يدركه أحد، ليستقي
من بيته مرة أو مرتني، غري أنه عندما يكرب يصبح سلوكه سلوكا سويا، أو قد يتهرب 
أحدهم عن دفع الضريبة احلكومية مرة أو مرتني، إال أنه سلوكه االجتماعي يبقى 

  .مقبوال
 ام بسلوك احنرايف ماوهو يعين افتضاح بعض األشخاص عند القي: االحنراف الظاهر ●

ومعاقبة  ،مما يؤدي إىل التشهري م أمام اتمع، وإلصاق هذا السلوك املنحرف م
النظام االجتماعي له على هذا السلوك، وبناءا عليه يتصرف املنحرف بقبوله هلذا 

ملا  ،التعريف ورضوخه للعقوبة الصادرة حبقه، ولو كان اتمع ال يعترف ذا اإللصاق
املنحرف منحرفا، وبسبب الضغط االجتماعي املفروض على سلوك املنحرف  أصبح

  . يتقارب املنحرفون من بعضهم البعض ليشكلوا جمتمع احنرايف صغري
أما نظرية الدفاع االجتماعي فتقوم على أساس محاية اتمع من حدوث االحنراف 

ى القيام بأدوارها ووقايته من آثاره وإمكانية جعل املنحرفني قوى بشرية قادرة عل
  .االجتماعية

  )1(:و ميكن تلخيص أسس هذه النظرية يف النقاط التالية

تأمني اتمع ضد ظاهرة اإلجرام واالحنراف وآثارها من أجل سالمة اتمع  -
  .واملواطن

  .تعزيز القوة املنتجة يف اتمع بقوة إضافية جعلها االحنراف قوة معطلة هدامة -
ملسؤوليته عن توفري العالج للمواطنني املرضى حىت يتم شفاؤهم  ممارسة اتمع -

   .واندماجهم يف اتمع
  
  
  

__________________________________________________________________  
”; Methuen; London; 1960; p Delinquency& parental pathologyAndry R.G;”  -1
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من خالل جمموعة  ،اس محاية اتمع ضد ظاهرة اإلجرامالنظرية تقوم على أسإن هذه 
سواء عن طريق  ،من التدابري غري اجلنائية موجهة حنو حماولة إصالح احلدث املنحرف

للوقاية من اإلبعاد أو العزل أو بتطبيق وسائل عالجية أو تربوية، دف حتقيق نظام 
 .اجلرمية وعالج املذنبني

اسة شخصية احلدث من مجيع اجلوانب النفسية كما ترى هذه النظرية ضرورة در
فاملسألة مل تعد تتعلق " واالجتماعية اليت حتيط باحلدث قبل إصدار أي قرار بشأنه، 

فقط بالظروف اخلارجة اليت أحاطت بالفعل وبالسوابق القضائية للمتهم أو بتاريخ 
لوجي للجانح حياته كما تعده إدارة الشرطة، فقد أصبح األمر يتعلق بالتكوين البيو

وبردود أفعاله النفسية، وبتارخيه الشخصي، ومبوقفه االجتماعي، وهكذا ظهرت يف 
الدعوى اجلنائية احلديثة ضرورة الفحص العلمي للجانح، ويظهر ذلك كله أن الفحص 

   )1("العلمي لشخصية اجلانح أصبح ميثل ضرورة هامة من ضرورات العدالة االجتماعية
  نقد وتقييم

تعراضنا ملختلف النظريات االجتماعية، ميكن القول أا قد فشلت يف من خالل اس
عن ظاهرة االحنراف، حيث  ودقيق لكل معطيات الواقع االجتماعي تقدمي تفسري شامل

تنظر كل منها إىل هذه الظاهرة بصورة جتزيئية حمدودة اآلفاق وال تقوم على أساس 
رافية، فاعتماد النظام االجتماعي على النظرة الكلية الشاملة املتكاملة للمشكلة االحن

ناتج باألساس  ،القهر والضبط االجتماعي حىت حيافظ على املعايري والقواعد اتمعية
من عجزه عن إشباع حاجات األفراد إشباعا يتناسب مع متطلبات الفرد وحقه يف 

ال جيدا العيش الكرمي، ومع أن الالمعيارية أو افتقاد النظام قد قدمت تفسريا وحتلي
ألسباب ظهور االحنراف، إال أن حتليلها جتاهل االحنراف الذي يعزى إىل أسباب 
واضطرابات عقلية ونفسية، كما أا مل تستطع تقدمي إجابات مقنعة عن أسباب 
احنراف أصحاب الطبقة الربجوازية، وهم ميلكون كل الوسائل واإلمكانيات، وملاذا ال 

ا خيالفون القواعد واملعايري االجتماعية، ومع ذلك تبقى يعاقبهم اتمع و يقهرهم عندم
نظرية الالمعيارية وانعدام الضبط االجتماعي من أهم النظريات اليت قدمت حتليال 
__________________________________________________________________ 
1- Neumeyer, Martin H. Juvenile Delinquency in Modern Society; 3 ed; D. Van. 
Nostrand Company; U.S.A, 1961.P 355 

  



 اجتاهات التنظري والتشريع لألحداث                                                ثاين الفصل ال

 79 
 

االحنراف ودور كل من الضوابط االجتماعية واألخالقية يف حتديد عميقا عن أسباب  
ألا  ،ومنه فإن هذه النظرية فشلت يف معاجلة أسباب االحنراف ،السلوك وتوجيهه

واضحا يضمن من خالله  ترجعه إىل انعدام العدالة االجتماعية، دون أن تقدم عالجا
إنشاء جمتمع خال من الصراعات، وقائم على احترام اإلنسان واستغالل العالقات 

  . االجتماعية يف القضاء على االحنراف
كما تعطي نظرية االنتقال االحنرايف حتليال وافيا لعمل املنحرفني املعارضني لتوجهات 

احنرافا عن النظام  ،املسلحاتمع الكبري، وتزعم أن عمل اوعات السياسية 
فون القوانني اليت أقرها اتمع، فالكثري من املنحرفني ال يتعلمون لألم خيا ،االجتماعي

اإلجرام من أهلهم أو البيئة االجتماعية اليت يعيشون فيها، بل أن الذي يدفعهم 
ليس  ولكنه ،لالحنراف هو حاجام النفسية، كما أن البعض يعيش يف بيئة احنرافية

ينحرف ولكنه  ،والعكس هناك من يعيش يف بيئة ال عالقة هلا باالحنراف ،منحرف
عن تقدمي تفسري له،  أي أا عجزت عن االنتقال االحنرايف هذا عجزت نظرية  وكل

وكشف أسباب ظهور اجلرمية، بل ركزت على تقدمي  ،تقدمي تفسري لدوافع االحنراف
يف، كتعلم طرق السرقة واإلعتداء وتفسري وسائل ارتكاب السلوك االحنرا

أن هذه النظرية قد فشلت يف معاجلة االحنراف  ،وعليه ميكن القول...واالختالس
  . بسبب اعتبارها أن االحنراف ظاهرة اجتماعية طبيعية يصعب ضبطها والسيطرة عليها

قد تعرضت إىل قضية مهمة وهي إلصاق  ريب أن نظرية اإللصاق االجتماعي و ال
آلخرين وجترميهم، فالفرد يصبح منحرفا عندما يتهمه األفراد اآلخرين يف النظام التهم با

االجتماعي باالحنراف، فإذا أراد جمتمع ما إدانة سلوك أو ظاهرة ما كالزنا أو شرب 
اخلمر، فإنه يلجأ إىل وسائل اإلعالم والرأي العام، واام كل من يقوم ذا السلوك 

 هذه النظرية هو تربيرها لظاهرة االحنراف املستوربأنه منحرفا، وما يعاب على 
فالسارق يف املرتل أو يف البيع والشراء يعد سارقا بغض النظر عن إلصاق اتمع به 

ويرجع سبب احنرافه إىل النظام  ،فاملنحرف يف هذه احلالة جيد عذرا ،التهمة أم ال
قد فشلت يف تفسري  االجتماعي وما ألصقه به من م وجترمي، أي أن هذه النظرية

  .ظاهرة االحنراف املستور الذي يتحقق دون إلصاق التهمة باملنحرف
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الظروف احمليطة باحلدث مهية كربى لدراسة أأعطت الدفاع االجتماعي فقد نظرية أما 
سواء كانت هذه الظروف اجتماعية أو نفسية وحىت بيولوجية، ولكنه يف حقيقة األمر 

ق على أرض الواقع، وإن طبقت فإا تأخذ باجلزئيات ال تطب ألفكارأن مثل هذه ا
      أي أا تكتفي بدراسة احلالة االجتماعية واالقتصادية للحدث ،وليس بالكليات

أو أا تم بدراسة حالته النفسية وحماولة تفسري سلوكه العدواين أثناء ارتكاب الفعل 
  .أو بعد القبض عليه فقط

   نفسيال/ االجتاه السيكولوجي - 2
لقد أثبتت البحوث والدراسات يف علم النفس اجلنائي أن كثريا من حاالت اجلنوح 

تكون قد تكونت يف املراحل األوىل للنمو  ،واالحنراف تعود إىل دوافع ال شعورية
  .النفسي والشخصي لإلنسان املنحرف

 يف هذا االجتاه رائد مدرسة التحليل النفسي  S. FREUDويعترب سيجموند فرويد 
مبدأ اللذة والواقع " من أهم من ألف وكتب يف علم النفس اجلنائي، حيث يعترب و

واإلنسان ال ميكنه إغفال ما ولد  ،قانونني ديناميني حيكمان سلوك الفرد احلي العضوي
فإن التوتر يصبح ) مبدأ الواقع(وملا كان من الضروري أن يواجه  ،)مبدأ اللذة(به 

النسبة له إذن هو أن خيفض توتره بأحسن طريقة ممكنة أو ضروريا، فمن األمور اهلامة ب
  ).1("يستسلم وخيضع له

األوىل يسعى فقط إلشباع غرائزه األولية اليت يسيطر عليها فالطفل يف مراحل حياته 
مبدأ اللذة يف أي وقت يشاء ومبختلف الوسائل، ولكن ومن خالل عملية التنشئة 

 تعترب من املؤسسات االجتماعية األوىل اليت تقوم االجتماعية اليت تتم يف األسرة، واليت
يكتشف الطفل أيضا أنه مرتبط  ،ذه العملية وتتأثر بظروفها وأوضاعها املختلفة

عليه أن يؤجل لذاته العاجلة املباشرة من أن الذي يكشف له أيضا يف حلظة ما  ،بالواقع
   .أجل لذة أخرى آجلة أكثر أمهية من األخرى

كذلك مبدأ الواقع، فهو يأيت إىل الوجود مزودا مببدأ اللذة، وإنه من  والطفل يكتسب"
خالل دروس احلياة ومن خالل التوجيه والتنشئة االجتماعية يكتسب اإلحساس 

  ).2( ."بالواقع يف تعامله مع نفسه ومع البيئة االجتماعية
_________________________________________________________________  

، ص 1997، دار املعرفة اجلامعية، مصر،علم النفس االجتماعي، دراسات يف الشخصية العربية: عبد الرمحان العيسوي -2 - 1
  270-271ص 
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وهلذا يرى أصحاب هذا االجتاه بأن السنوات اخلمس األوىل تكون مسؤولة إىل حد 
رحلة اليت يصعب تغيريها وهو ما يسمى مب ،كبري يف تشكيل وصياغة قوالب السلوك

ما قد حيدث يف هذه املراحل " بأن  S. FREUDإلطار يقول فرويد ا ويف هذاالطبع 
ميكن أن يصبح دائما أو نسبيا على الرغم  ،من الوالدة حىت سن اخلامسة أو السادسة

 )3("اأنه يكون ال شعوري

وتفاعالته السادسة، فالطفل خالل هذه الفترة املمتدة من سن الوالدة حىت سن 
مثل اآلباء واإلخوة واألقارب متثل عنصرا  ،تعامل معهتة مع األطراف اليت املختلف

يتماشى مع قيم وعادات  ،أساسيا يف أن يكون الطفل مطبعا اجتماعيا وذا سلوك سوي
  .وتقاليد اتمع أم ال

كما ركزت مدرسة التحليل النفسي يف دراساا على االهتمام بدراسة ماضي الطفل 
وذلك نظرا لألثر اخلطري الذي تتركه  ،ا قد حيدث له يف احلاضرلتفسري م ،وحتليله

خاصة العالقة بالوالدين و أثرها يف تشكيل شخصية الطفل الراشد  ،الطفولة املبكرة
فيما بعد، غري أن هذا يقودنا إىل القول بأن الطفل حقيقة يولد صفحة بيضاء و اتمع 

تصلح فقط يف املراحل األوىل من  ولكن هذه احلالة ،هو الذي يكتب فيها ما يشاء
حينها ال  ،حياته، لكنه عندما يكرب الطفل وتصبح لديه القدرة على التفكري و التمييز

نعتقد بأن دراسة ماضيه تفسر لنا ما قد يعترضه يف احلاضر من تغريات واضطرابات 
رضوا فقد جند أطفاال كانت هلم تنشئة اجتماعية سوية يف الطفولة األوىل، ولكنهم تع

  .وذلك لعدة أسباب وعوامل ،إىل سلوكات منحرفة يف مراحل حيام القادمة
، أي أنه ليس يف دنيا النفس جمال للمصادفة احلتمية النفسيةكما أقر هذا االجتاه مبدأ 

فكل سلوك ظاهر أو باطن يصدر عن اإلنسان مقيد حتما بظروف سابقة ودوافع "
  . )2("معينة و أحداث حمددة

  
  
  

__________________________________________________________________  
  74، ص1999، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، أساليب تربية الطفل بني النظرية والتطبيق: سهري كامل أمحد -1
 186-187، املكتب احلديث، مصر، دون سنة، ص ص مدخل إىل علم النفس االجتماعيحممد فتحي عكاشة وآخرون    -2
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وهذا بالطبع  ،والبيولوجي هو الذي يدفع بالفرد إىل االحنرافأي أن التكوين النفسي 
كالعامل االجتماعي واالقتصادي والثقايف يف إحداث السلوك  ،نفي للعوامل األخرى

  .االحنرايف لألبناء
بأن فرويد ومن خالل أحباثه ويف إطار حتليله للحياة  ،ومن كل ما سبق ميكن القول

وال وجود (يشري إىل أن السلوك البشري هو نتاج موعة من العوامل  ،ية لألفرادالنفس
وتركت أثرا كبريا يف تكوينه النفسي  ،قد مر ا الفرد يف حياته املاضية) للصدفة هنا
النامجة  حيث يقدم لنا تفسريا للسلوك اجلانح باعتباره نتاجا للصراعات "والشخصي،

عن تكييف امليول " األنا"وى الشعورية، حبيث  يعجز عن القوى الالشعورية و الق
مع املتطلبات وقواعد احلياة اتمعية أو عن ، الفطرية والرتاعات الغريزية لدى الشخص

أو عجزه عن أداء " األنا األعلى"و إما النعدام وجود  ،كليهما و إمخادها يف الالشعور
الشهوات وامليول الغريزية من  لقتنط، ويف كلتا احلالتني الرقابة والردعوظيفته يف 

  .)1("قيودها لتلتمس اإلشباع عن طريق السلوك االجرامي
وذلك لكونه ناتج عن تعلم  ،السلوك املنحرف سلوكا شاذا ربكما أن هناك من يعت

وهذا ما ذهبت إليه املدرسة السلوكية واملعرفية  ،خاطئ حدث يف حميط اجتماعي حمدد
منها طريقة التفكري، املعتقدات  ،أثر جبملة من العواملاليت ترى أن السلوك إمنا يت

و تركيبة  ،والتوقعات، مبعىن أن هناك عالقة بني السلوك الفردي ومنط تفكري الفرد
وبني احمليط اخلارجي وما حيمله من صراعات وتناقضات وقواعد تضبط  ،شخصيته

  .هذه السلوكيات وتضعها قي قالب واحد ومنمط
فريى أن معتقدات الشخص وطريقة تفكريه تؤثر كثريا  BANDURAأما بندورة 

كانت للشخص معتقدات سلبية عن نفسه فكثريا ما " فكلما  ،على تصرفاته وأفعاله
تكون سلوكاته سلبية، والعكس إذا كانت لديه معتقدات اجيابية، حيث يؤدي ذلك 

  )2("إىل القيام بسلوكات فعالة واجيابية

____________________________________________ 

، دار املعارف، مصر، 2سامي حممود و علي عبد السالم القفاس، ط: ، ترمجة املوجز يف التحليل النفسي: سيجموند فرويد – 1
 85، ص 1970

L’apprentissage;  » A « : RONDAL ; traduit par » A BANDURA «  -2  
245; p  ; 1976 ; sans pays ; EDITEUR ; MOUDAGA social  
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إن الشعور باالغتراب واالنعزال عن اآلخرين غالبا ما يتضمن جمموعة من الصراعات 
الداخلية يف ذات الفرد ألنه ال يدرك ما يريد وحيكم على نفسه بالسلبية وينطوي 
وينعزل عن اآلخرين، فمثل هذا الشعور والصراع الداخلي هو الذي يؤدي إىل تكوين 

ة إقبال هذا الشخص على السلوكات االحنرافية و ومنه إمكاني ،مشاعر العدوانية
  .اجلاحنة

  نقد وتقييم
هو جتاهله  ،ما ميكن قوله بعد استعراضنا لالجتاه النفسي يف تفسري السلوك االحنرايف

تكوين شخصية ويف تشكيل السلوك البشري  ،احلضاري -للعامل االجتماعي
مراحل التنشئة  تشكل خاللتاإلنسان، ذلك أن معظم السلوكات اإلنسانية 

االجتماعية اليت خيضع هلا الفرد يف حياته، وهي ختتلف من جمتمع إىل آخر ومن ثقافة 
 اتمعات يفوهذا ما يفسر وجود أمناط سلوكية مقبولة اجتماعيا يف بعض  ،إىل أخرى

  .حني تكون نفس هذه السلوكات مرفوضة وحمرمة لدى البعض اآلخر
وقدرا على  ،حتليل وتبيان أمهية الدوافع الغريزيةوقد ركز هذا االجتاه كثريا يف 

تشكيل السلوك اإلنساين، خاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة اليت تعترب موطن الدوافع 
  .الغريزية والرغبات اهلمجية

كما أن أصحاب املدرسة السلوكية يؤكدون على وجود عالقة مباشرة بني السلوك 
الذي يعيش فيه الفرد، فإذا كان ذه البيئة ما الفطري واحمليط االجتماعي اخلارجي 

ذلك أما إذا كانت الظروف والبيئة  ،يساعده على اكتساب السلوك السوي كان له
ال يتفق مع ما  ،اخلارجية غري مناسبة لنمو الطفل منوا سليما، كان سلوكه احنرافيا

  . حدده اتمع من قوانني وضوابط
  :تصنيف السلوك اإلنساين إىل صنفني وذه الطريقة حاولت هذه املدرسة

والذي  ،)الفطري أو التلقائي( الصنف األول هو السلوك املنعكس الشرطي البسيط  -
مثل عمل أعضاء  ،نظرا لضيق مدركات اإلنسان وحمدوديتها ،ال دخل لإلرادة فيه

  .جسم اإلنسان كالعني والقلب وسرعة دقاته عند موقف انفعايل معني
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وهذا  ،)املتعلم أو املكتسب( هو السلوك املنعكس الشرطي املركب الصنف الثاين  -
حيث أثبتت  ،WATSONالصنف ميكن أن ندلل عليه من خالل جتربة واطسون 

إمنا هو سلوك مكتسب ومتعلم حيث ويف جتربة له قام  ،جتاربه أن السلوك اإلنساين
، ويف نفس اللحظة بتقدمي فأر لطفل صغري فلم خيف منه يف بادئ األمر ومد يده حنوه

شوكة رنانة أمام مكرب الصوت  WATSONاليت مد فيها الطفل يده قرع واطسون 
ومل يكن الطفل قبل هذه التجربة  ،حيث صدر صوت شديد انزعج منه الطفل فرد يده

ولكن االرتباط الذي حدث عند رؤية الطفل للفأر أضاف خاصية جديدة  ،خياف
أال وهي خاصية الشعور  ،راء هاته التجربةلتصرفاته مل تكن موجودة من قبل إج

  .باخلوف
ويف جانب آخر ترى هذه املدرسة أن مقدارا كبريا من السلوكات يتم تعلمها بالتقليد 

  الذين يتخذمها األبناء كقدوة هلم يف سلوكام ،وخاصة تقليد سلوك األبوين
 املقبول أو يف حني أن سلوكهم غري ،فسلوكهم السوي يؤثر باالجياب على سلوكام

وبالتايل يكون احنراف األبناء أمرا واردا يف كل  ،السليب يؤثر بالسلب على األبناء
جيب أوال تعديل  ،وعليه ترى املدرسة السلوكية أنه لعالج السلوك املنحرف، حلظة

احمليط اخلارجي لكي يتغري السلوك االحنرايف، أي حماولة تكييف الواقع االجتماعي مع 
  .ادسلوكات األفر

إن أصحاب املدرسة السلوكية يعتقدون بإمكانية دراسة السلوك وتفسريه، إمنا يتم يف 
ضوء الرابطة الشرطية بني املنبه والتغريات املصاحبة يف سلوك الكائن احلي، ويف هذا 

إىل القول بأن البحث عن املكافئة وجتنب اجلزاء  1898السياق يذهب ثورندايك عام 
  .ميع أنواع السلوكهو التفسري األساسي جل

كما تركز هذه املدرسة كثريا يف تفسري السلوك على العوامل البيئية ويف هذا اال 
أعطوين أطفال وأنا أجعل من األول طبيبا، ومن الثاين  WATSONيقول واطسون 

فأمهية العوامل البيئية كبرية جدا يف حتديد نوع ، إخل...حماميا، ومن الثالث جمرما
لكن هذا طبعا ال ينفي دور التكوين البيولوجي   ان سويا أو منحرفاالسلوك سواء ك

والتركيب اجلسمي للطفل على سلوكاته، وهذا ما سوف حناول مناقشته من خالل 
  . تعرضنا لالجتاه البيولوجي
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  االجتاه البيولوجي -3 
اء إىل انتقال بعض اخلصائص من األصل إىل الفرع أثناء تكون اجلنني، سوتشري الوراثة 

كانت  هذه اخلصائص جسمية أو نفسية، أو هي انتقال صفات عضوية من جيل إىل 
 .آخر، مما يؤدي إىل انتقال بعض األمراض العقلية والعضوية من خالل الوراثة

بإمكان التعرف على كثري من أخالق الفرد من خالل  نادى أرسطو قبل امليالدلقد و 
يت متيزه عن غريه من بين جنسه، وقد وخاصة منها تلك ال ،دراسة مساته اجلسمية

حيث جندها عند علماء العرب والذين كانوا  ،استمرت هذه النظرة عرب العصور
وحاولوا تطبيق  1741- 1728يطلقون عليها مصطلح العرافة أو الفراسة بني عامي 

بأن اجلرمية هي نتاج طبيعي لضعف أصوهلا على فئة املنحرفني، وذهبوا إىل القول 
حيث  ،د إىل وجود اضطراب يف النمو الطبيعي ألجزاء املخ والدماغخلقي يعو

كانوا يعتقدون بأمهية العوامل البيولوجية يف تشكيل شخصية الفرد وحتديد سلوكاته 
وأفعاله، وقد استمر هذا االجتاه عند علماء الغرب أيضا وخاصة عند أتباع املدرسة 

مهتما بدراسة التكوينات  الذي كان LAMBROZOورائدها ملربوزو  ،اإليطالية
من خالل دراسة وظائف اإلنسان العضوية وحماولة ربطها بالسلوك  ،البيولوجية

  .اإلجرامي من اجلانب العضوي والعقلي
حيث كان يعتقد بأن االحنراف هو نتيجة لتشوهات دماغية وعصبية ختل بالعالقة بني 

الغرائز العدوانية، ويؤدي تغلب وظائف اإلرادة و القيم اخللقية يف الدماغ و بني مراكز 
  مراكز الغرائز على السلوك إىل إضعاف وظائف الضبط وحترير الرتعات العدوانية

فارم يولد " ومنه فهناك عالقة وطيدة بني اإلجرام واملظاهر الفيزيولوجية لإلنسان
طرة جمرما وهو يعتاد اإلجرام ألسباب أصيلة يف تكوينه البيولوجي، أي أنه جمرم بالف

   ).1("ورث االستعداد اإلجرامي من آبائه و أجداده

إىل أن ارم له صفات متيزه عن  "الرجل ارم"يف دراسته " ملربوزو"وقد أوضح ذلك 
  وذلك من خالل جمموعة من املالمح العضوية والنفسية، فمن  ،غريه من أعضاء اتمع

  كثيف وطول األذنني أو قصرمها الناحية العضوية يتميز ارم بضيق يف جبهته وبشعر 

 ____________________________________________ 
   62 .ص 1960 ، دار املعارف، القاهرة،احنراف الصغار: سعد املغريب
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 وعدم انتظام مججمته و أسنانه إىل غري ذلك من الصفات العضوية ذات البنية املشوهة
قلبه وفظاظة لسانه وعدم أو ضعف  من الناحية النفسية فيتميز ارم بقسوة أما

   .، والشعور الدائم بالتوتر والقلق واإلحباطإحساسه باألمل واحلياء
شيلدون فقد أكد على أن بناء اجلسم حيدد الوظيفة أو السلوك اإلنساين، وللتحقق أما 

جانح يف أحد املراكز االجتماعية يف مدينة بوسطن  200من هذه الفرضية، قام بدراسة 
أن اجلاحنني يتميزون عن غري ، ومن النتائج اليت توصل إليها 1946-1939خالل 

  .اجلاحنني يف تكوينهم اجلسمي واملزاجي والعقلي
فقد توصلت إىل أن من أهم عوامل االحنراف واجلرمية  F.lyvoie أما ليفوا فرانسواز
  . جند الوراثة والبيئة

   نقد تقييم
االجتاه، أا تركز أكثر على العامل الوراثي من االنتقادات اليت ميكن أن توجه هلذا 

وأمهلت بقية العوامل اليت تساهم بشكل أو بآخر يف ظهور السلوك االحنرايف، كما أنه 
ينطلق من تعميم بعض احلاالت الشاذة على بقية أفراد اتمع مبختلف فئاته، إىل 

لقائل حبتمية السلوك جانب إلغاء مبدأ حرية االختيار، من خالل استنادها على املبدأ ا
  .االحنرايف  وإال كيف ميكن معاقبة ارم على جرمية ارتكبها نتيجة ملا ورثه من والديه

" شارلز قولينغ"أبرزها االنتقاد الذي وجهه  ،وجهت هلذا االجتاه عدة انتقاداتكما 
CH. GORING" ا بعض األطباء وأبرزهم إال أن الدراسات احلديثة اليت قام ،

كشفت عن وجود بعض اخللل  "SAPARITO" "سباريتو"و ""CARARA" كرارا"
 .M" "ماكس شالب"يف الغدد الصماء و األنفوية وأمهها الغدد النخامية، حيث أثبت 

SHALAP"  إدوارد مسيث"و" "E. SMITH"  " رمني يعانون منأن ثلث ا
حبيث إذا إىل جانب وجود بعض العاهات والنقائص،  ،إضطرابات يف الغدد الصماء

مما يزيد من قوة  ،أصيب ا اإلنسان أو الطفل على وجه التحديد شعر بالنقص والعجز
  .إحساسه بعدم االنتماء فيؤدي به ذلك إىل االحنراف عن السلوك املتفق عليه
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  االجتاه االقتصادي -4
الرتكاب تربز أمهية العامل االقتصادي يف جمال االحنراف واجلرمية، باعتباره دافعا قويا 

وذلك دف إشباع احلاجات الضرورية، ولقد كشفت عدة  ،األفعال املنافية للقانون
مدى تأثري املستوى االقتصادي لألسرة على ظاهرة جنوح األحداث  ،دراسات

واالحنراف، منها دراسة عديل السمري اليت توصلت إىل أن احلالة االجتماعية 
  )1(.السلوك العدواين لألبناء واالقتصادية لألسرة هي السبب الرئيسي يف

أن  ،كما بينت الدراسة اليت أجريت على الواقع األسري والثقايف موعة من املنحرفني
ال يفي عائدها ، أو أن املهن اليت يعمل ا األولياء قليلة الدخل ،مستوى دخل األسرة

ز أو املرض يؤدي إىل إصابة أفرادها بالعوالشيء الذي متطلبات األسرة كثرية احلجم، 
  .مما يضطر أحد أفرادها إىل ارتكاب بعض املخالفات

كما تظهر أيضا أمهية العوامل االقتصادية يف جمال املال واالختالسات والسرقة 
الطمع (والتزوير، وقد يكون ذلك بسبب الفقر أو إلشباع حاجة يف نفس املنحرف 

يدفع  اة العيش مم، فاخنفاض مستوى املعيشة واحلرمان قد يؤدي إىل صعوب)مثال
  .باألفراد إىل انتهاج أساليب غري مشروعة للحصول على القوت

سببا يف دفع بعض األفراد إىل  ،كما قد يكون حب السلطة والنفوذ والقوة االقتصادية
سلوك طرق ملتوية وغري سليمة يف احلصول عليها، حىت و إن تطلب األمر االعتداء 

  .على ممتلكات الغري وسلب أمواهلم
من هنا يتضح أن الوضع االقتصادي لألسرة ينعكس على نوعية شخصية أفرادها يف و

يؤدي م إىل  اأو عدم التمكن من ذلك، مم ،قدرم على حتمل الفقر والعوز ومقاومته
 أن "بقوله K. MARXماركس كارل ارتكاب املخالفات واجلنح، وهذا ما ذهب إليه 

ظاهرة اجلرمية، إمنا يتم بإصالح النظام  االجتماعية ومنها القضاء على املشكالت
  )2"(االقتصادي

__________________________________________________________________  
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أن االحنراف نتاج فساد النظام الرأمسايل اململوء بالتناقضات "كما يرى املاركسيون
واملظامل بسبب ما يسوده من نظام طبقي بغيض، وما يترتب على االختالف الطبقي 

يف تبين  وهذا بدوره يساعد هائل يف توزيع الثروات ودخل أفراد كل طبقةمن تفاوت 
  )1("السلوك االحنرايف

قد ربطوا الظاهرة اإلجرامية بالظروف االقتصادية معتربين أن اجلرمية و السلوك ل
االحنرايف حصيلة نوعية للظروف االقتصادية، فعدم املساواة االقتصادية عامل أساسي 

  .يف اجلرمية اليت متثل رد فعل طبيعي النعدام العدالة االجتماعية يف اتمع الرأمسايل
  نقد وتقييم
القتصادي هو نقطة اهتمام هذا التيار يف تفسري و عالج الكثري من الظواهر إن العامل ا

اليت تتعلق باحلياة اإلنسانية، فنظرم هذه جاءت انطالقا من نظرم لإلنسان الذي 
أوجدته الظروف االقتصادية، وهذا ما يؤثر على سلوك الفرد وتكوينه، وهو يتعدى 

جتماعية، وهذا التأثري ال يكون على األفراد ذلك إىل التأثري يف تكوين الطبقات اال
الراشدين فحسب، بل يتعداه إىل الصغار من حيث اإلشباع واحلرمان والرعاية 

  .والشعور باألمن أو فقدانه
لكن البد من اإلشارة إىل أن العامل االقتصادي متفاعل مع بقية العوامل األخرى، يؤثر 

خارجية خاصة بالبيئة  وخاصة بالفرد، أفيها ويتأثر ا سواء كانت عوامل داخلية 
و السؤال املطروح هنا ليس متعلقا مبدى أمهية هذا العامل يف التأثري على  ،االجتماعية

  و إمنا يتعلق مبدى مسامهته يف التأثري على توجيه الشخصية حنو السواء  ،شخصية الفرد
رد مسألة كمية فقط أو االحنراف، وهذه النقطة تقودنا إىل حقيقة مفادها أن دخل الف

فقد يكون الدخل كافيا إلشباع حاجات اإلنسان األساسية، ولكنه مع ذلك ال يتمكن 
وكنتيجة لذلك فقد يصاب الفرد  )2("من حتقيق الراحة النفسية وال حيقق سعادته

باإلحباط أو الصراع بني نزعاته الفردية العدوانية وبني واقعه االجتماعي، وإن كان من 
ملنحرف قتصادية املادية مكتفيا،  فإنه قد يلجأ إىل أشكال خمتلفة من السلوك الناحية اال

إلشباع نزعاته ونزواته، خاصة منها حب التملك والسيطرة، كما يظهر ذلك يف  
 __________________________________________________________________  
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وامللتوية اليت يقوم ا رجال األعمال وأصحاب املال للحصول غري املشروعة  األعمال 
  . كرب قدر من الربحأعلى 

  الحنرافاالجتاه اإلسالمي يف تفسري ظاهرة ا-5
، بل حتاول تقدمي احللول ظاهرة االحنرافأسباب ال تقتصر النظرية اإلسالمية يف تفسري 

  :إىل أربعة عوامل رئيسية هيوالعالج هلذه املشكلة، حيث أرجعت االحنراف 
لقد جاء اإلسالم لبناء جمتمع إنساين : العدالة االجتماعية واالقتصادية بني األفراد ●

ملساواة، ووضع يف ذلك جمموعة من القواعد والطرق لضبط يقوم على العدالة وا
سلوكات األفراد واحلفاظ عليها من االحنراف، خاصة يف اال االقتصادي 

لتقليص الفوارق الطبقية بني أفراد اتمع، كفرض الزكاة على األغنياء  ،واالجتماعي
اهلم صدقة تطهرهم خذ من أمو" ويف ذلك يقول املوىل سبحانه وتعاىل يف حمكم ترتيله

ودفع الضريبة على األموال واحملاصيل واملعادن، لتدفع للفقراء بغية ، )1("وتزكيهم ا
سد حاجام الضرورية، وغريها من األمور احلياتية اليت تساعد على حتقيق العدالة 

  .االجتماعية داخل اتمع
لقصاص واجلزاء فقد أوجب اإلسالم ا: اب ضد كل من خيالف أحكام الشريعةالعق ●

يف جرائم القتل واالعتداء وهتك األعراض والزنا وشرب املسكرات، والقذف والسرقة 
  ):1(وغريها، وقد صنف اإلسالم االحنراف يف هذا اال إىل أربعة أصناف هي

الزنا، القذف، شرب اخلمر، السرقة، احلرابة، البغي : جرائم احلدود السبع وهي -
  .والردة

وتشمل كل جرائم االعتداء على األشخاص بالقتل أو اجلرح  :جرائم القصاص -
سواء بطريق العمد أو اخلطأ، وجرائم العمد فيها القصاص، أما جرائم غري العمد ففيها 

  .الدية
وهنا  وهي كل اجلرائم اليت ال تدخل ضمن احلدود والقصاص والدية: جرائم التعزيز -

ث مل حتدد عقوبات التعزيز وللقاضي توسع الشريعة اإلسالمية من سلطة القاضي، حي
  .أن خيتار العقوبة املناسبة لطبيعة اجلرم وشخصية اجلاين وظروف ارتكاب اجلرمية

__________________________________________________________________  
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ويظهر من خالل هذه األحكام، ردع وتأديب املنحرف بشخصه، أي إنزال األذى 
كما هو معمول به يف النظام العقايب  ،املماثل باجلاين وليس عقوبة السجن فحسب

وإمنا تقطع يده  ،ية ال يسجنالغريب الرأمسايل، مثل أن السارق يف الشريعة اإلسالم
  .ولكنه جيلد حسب تقدير الشريعة اإلسالمية له ولظروفه، إخل ،والزاين أيضا ال يسجن

ساوي اجلميع أمام الشريعة توتعين : املساواة يف العقوبة والتعويض بني األفراد ●
جلاين والقانون، فاألغنياء والفقراء سواسية يف مثوهلم أمام القاضي وإنزال العقوبة با

بغض النظر عن مكانته االجتماعية والطبقية  ،فالسارق مع توفر الشروط تقطع يده
بينما جنده يف النظام الغريب يودع يف السجن، ومبجرد خروجه منه يعود مرة أخرى 
لالحنراف والسرقة، فالعقاب يف اإلسالم يردع املنحرف واملخالف له، ولذلك ال 

لف ألحكامها لسبب طبقي أو اقتصادي أو سياسي تستثين الشريعة اإلسالمية أي خما
ولكنه تراعي ظروف املنحرف، كعدم البلوغ واالضطراب العقلي، كما ميزت بني 

أحكاما خاصة، كما أن الشريعة  اوأقرت لكل منهم ،القتل املتعمد وقتل اخلطأ
ال بعالج احنرافهم بدال من إنز) األحداث( اإلسالمية قد تكفلت باألطفال املنحرفني 

  .العقاب م، وهذا عكس ما كان يقوم به النظام الغريب
ومعناها اشتراك كل األطراف اليت تقع عليها : املشاركة اجلماعية يف دفع االحنراف ● 

مسؤولية احنراف األفراد، حيث يعد ويل األمر مسؤول شرعا عن كل املخالفات اليت 
ي األساسي يف عملية التعاون قد يرتكبها من يتواله، وتعد األسرة الشريك االجتماع

وإعادة تربية وإصالح الفرد املنحرف فيها، ذلك أن الفرد يف الشريعة اإلسالمية ال 
يعيش منعزال عن الرابطة االجتماعية، حيث أن األفراد ملزمون بالتعاون فيما بينهم 

 .حملاربة االحنراف االجتماعي
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  تقييم 
ال متكامال ودقيق عن دوافع االحنراف واجلرمية يف اتمع لقد أعطى لنا هذا االجتاه حتلي

وهذا يدل على تكامل الدين اإلسالمي ومشوليته وعدالته يف معاجلة االحنرافات 
االجتماعية مبختلف أشكاهلا وأنواعها، وقد حدد النظام اإلسالمي من أجل مكافحة 

حسب نوع االحنراف عقوبات متنوعة  ا،والقضاء على االحنراف واجلرمية من جذوره
  :واجلرمية، ولذلك جنده يقسم هذه العقوبات إىل قسمني

وهي تشمل جانبني، األول خاص باحلدود والثاين خاص بالتعزيز : عقوبات أدبية -
ومل  ،حيث يشمل األول كل العقوبات اليت أقرها القرآن الكرمي وأكدا السنة الشريفة

اص يف جرائم القتل والزنا وشرب يسمح للمشرع التصرف فيها وتقديرها كالقص
  .إخل...املسكرات

أما الثاين فيشمل العقوبات اليت يقدرها وحيددها القاضي، بسبب اجلناية على النفس أو 
  .لنفس، والديات اليت فوض أمر تقديرها إىل احلكومة أو اخلرباءلدوا كالدية 

ريعة اإلسالمية ال ومن كل ما سبق ميكن القول أن االحنرافات اليت فصلت فيها الش
  :خترج عن هذين اإلطارين

يتمثل اإلطار األول كل ما خيص االعتداء عن حقوق اهللا عز وجل واليت ى عنها  -
  .يف حمكم ترتيله

  .واإلطار الثاين خيص االعتداء على حقوق اهللا والفرد معا -
  :رعي إىلوميكننا تصنيف االحنرافات اليت يتعامل معها اإلسالم وقدم هلا عالجه الش

  .جرائم االعتداء على النفس وغريه ●
  جرائم ضد ممتلكات اآلخرين ●
  .جرائم االعتداء على األخالق والضوابط االجتماعية ●
 .جرائم ضد اتمع ●
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  املوقف النظري للدراسة الراهنة - 6

بأنه لتشخيص مشكلة  ،من خالل استعراضنا ملختلف االجتاهات النظرية ميكن القول
اف األحداث املراهقني يف اتمع اجلزائري املعاصر، ينبغي أن نضع نصب أعيننا احنر

خمتلف االجتاهات اليت مت التطرق إليها واليت حاولت كل واحدة منها تفسري ظاهرة 
ا، ولكن الدراسة احلالية تريد دراسة موضوع االحنراف حسب منطلقاا واجتاها

االحنراف من زاوية مشولية حماولة اختبار كل تلك االجتاهات النظرية جمتمعة يف تفسري 
  . ظاهرة احنراف األحداث يف اتمع اجلزائري

 خالل االجتاه البنائي وحول مفهوم الالمعيارية ومن السوسيولوجيةفبالنسبة للنظرية 
عترب من املفاهيم األساسية يف تفسري ظاهرة االحنراف، فهي تشري إىل ن هذه األخرية تفإ

  .انعدام الضبط واملعايري والقيم واملثل، أي انعدام اجلانب األخالقي عند القيام بالسلوك
تنبثق أساسا من االجتاه النفعي  E. Durkeimوالواقع أن الالمعيارية عند دوركامي 

لسيطرة طابع املنافسة عليه واستخدام خمتلف األساليب والوسائل ، نظرا يالبورجواز
لتحقيق النجاح، أي أن االهتمام بتحقيق نتائج الفعل يسبق االهتمام بالطرق األخالقية 

  .املستخدمة
يؤكد على املوافقة أو عدم املوافقة على الوسائل  ،إن التحليل الوظيفي لالحنراف

تم بإبراز التباين والفروق املوجودة بني األفراد واألهداف احملددة ثقافيا، ذلك أ ا مل
  .و كان اهتمامها منصبا على القيم واملثل وضرورة احلفاظ على النظام االجتماعي

هو مظهر من مظاهر فقدان  ،ويتضح من كل ما سبق أن الالمعيارية أو فقدان االنتظام
سليب واالجيايب، ذلك أن شدة السيطرة والتحكم بسبب املشكالت االقتصادية جبانبيه ال

ومنه جينح أفراد اتمع الرتكاب السلوكات غري  ،األزمة يؤدي إىل الفقر والعوز
الذي يؤدي  ،املشروعة للحصول على حاجام املختلفة أو حىت البذخ الشديد والرخاء

 يف معظم األحيان إىل فقدان األفراد للمعايري اليت حتكم سلوكام، ومنه يظهر الطمع
وإن مل يعاقب عليها  ،واجلشع واالحتكار واالستغالل، وهي كلها مظاهر لالحنراف

  .القانون
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أما نظرية االنتقال اجلغرايف فقد عجزت عن تقدمي تفسري لدوافع االحنراف وكشف 
أسباب ظهور اجلرمية، وركزت على طرق تعلم االحنراف كتعلم طرق السرقة 

فشلت يف معاجلة االحنراف بسبب اعتبارها أن واالعتداء واالختالس، ومن مثة فقد 
  . االحنراف ظاهرة اجتماعية طبيعية يصعب ضبطها والسيطرة عليها

 املستور حيثكما يعاب على نظرية اإللصاق االجتماعي هو تربيرها لظاهرة االحنراف 
أن املنحرف يف هذه احلالة جيد عذرا ويرجع سبب احنرافه إىل النظام االجتماعي وما 

قه به من م وجترمي، أي أن هذه النظرية قد فشلت يف تفسري ظاهرة االحنراف ألص
  .املستور الذي يتحقق دون إلصاق التهمة باملنحرف

رسني اا اهتمام كبري من طرف الباحثني والدكما أن نظرية الدفاع االجتماعي كان هل
كز على اجلوانب وخاصة أيضا يف الدول الغربية، ذلك أا ترونة األخرية خاصة يف اآل

حيث ترى  ،اإلنسانية يف تعاملها مع األحداث مع عدم إمهاهلا للجوانب القانونية
حىت تأيت  ،ضرورة االستناد إىل نتائج البحث العلمي الدقيق يف دراسة ظاهرة اجلرمية

التدابري واإلجراءات على أسس سليمة، كما ترى أمهية دعم مؤسسات الدفاع 
ء ومراكز حبث ومؤسسات عقابية و أخرى للرعاية االجتماعي من شرطة وقضا

وتوفري امليزانيات املالئمة هلا واليت تستطيع من خالله حتسني عملها  ،االجتماعية
  .وأساليب رعايتها لألحداث

و إذا حاولنا إسقاط مفهوم الالمعيارية على اتمع اجلزائري املعاصر، فإنه ميكننا القول 
واالجتماعية والسياسية احلادة اليت واجهها اتمع اجلزائري  أنه وبعد األزمة االقتصادية

فإن ذلك قد أدى إىل انتشار جمموعة من املظاهر السلوكية  ،يف العشرية املاضية
أمهها ظهور وانتشار ظاهرة العنف االجتماعي والسياسي أو كما يطلق  ،االحنرافية

خالقية وغريها من عليه اسم اإلرهاب، واالختالس والرشوة واالحنرافات األ
 اليت أدخلت البالد يف دوامة من الفوضى وعدم االستقرار ،السلوكات االحنرافية

  .وجرفت معها أطفال مراهقني مل يدركوا بعد نواتج أفعاهلم أو اهلدف من قيامهم ا
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حيث جندهم يتاجرون باملخدرات وميارسون أعمال العنف داخل أسرهم أو يف   

ن أخرى، وهذا كله قد يرجع الفتقادهم للضوابط والقيم ويف أماك ،املدارس
اليت النعدام الرقابة األسرية واالجتماعية وعدم متابعتهم نفسيا واجتماعيا  و االجتماعية

  .رد التفكري أو القيام بالفعلتردعهم 
احلضاري يف  -فقد جتاهل التحليل النفسي العامل االجتماعي ،االجتاه النفسيأما 

يف تكوين شخصية اإلنسان، فمعظم األمناط السلوكية ولوك البشري تشكيل الس
يفترض أا تتشكل خالل مراحل التنشئة االجتماعية اليت خيضع هلا الفرد يف حياته، إال 

وهذا  ،ومن ثقافة إىل أخرى ،أن عملية التنشئة االجتماعية ختتلف من جمتمع إىل آخر
يا يف بعض اتمعات يف حني تكون نفس ما يفسر وجود أمناط سلوكية مقبولة اجتماع

  .هذه السلوكات مرفوضة وحمرمة لدى البعض اآلخر
كما أن أصحاب هذا االجتاه بالغوا يف إبراز أمهية الدوافع الغريزية ومدي إسهامها يف 
تكوين السلوك اإلنساين، ال سيما ما يتصل بالتغريات اليت تطرأ على سلوك الطفل أثناء 

لتحليل النفسي مرحلة تكون الرتعات اواليت اعتربا مدرسة  ،بكرةمراحل طفولته امل
املكبوتة وموطن للغرائز احليوانية، وهلذا اعتربت األساس األول يف تكوين الشخصية 

  .اإلنسانية
وعليه فال ميكن الفصل بني املدرستني السوسيولوجية والسيكولوجية يف تفسري السلوك 

كن النظر إليه أو احلكم على سلوكاته وأفعاله مبعزل االحنرايف، ذلك أن اإلنسان ال مي
عن بيئته وحميطه االجتماعي الذي يعيش ويتفاعل فيه، فاإلنسان ابن بيئته فهي اليت 
تطبعه بطابعها و تشكله حسب ما ميليه الواقع االجتماعي، كذلك فاإلنسان الفرد له 

اله مادام ال يعاين من وهو مسؤول عن تصرفاته وأفع ،شخصيته املستقلة عن اآلخرين
  .أمراض عقلية
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يف جعل العامل االقتصادي املادي هو العامل  االجتاه االقتصادييف حني بالغ أصحاب 

الرئيسي الذي يؤدي إىل االحنراف، ومنه إىل ارتكاب األفعال اجلاحنة، كما أن ضعف 
لو أتينا إىل املستوى املعيشي ال يؤدي بالضرورة إىل ارتكاب هذه األفعال، فمثال 

اتمع اجلزائري وقمنا مبقارنة بعض السلوكات يف بعض العائالت الغنية والفقرية 
 الغنية لكونمنتشرة بكثرة يف األوساط نواع اجلشع والتمرد واالختالسات لوجدنا أن أ

ولو باستخدام طرق غري شرعية  ،املال أعمى بصريا وجعلها تبحث دائما عن املزيد
لقناعتها وإمياا بقضية  االعائالت الفقرية جدا تتميز بالتعفف والرض يف حني جند بعض

  .الرزق واالبتالء
لذا فإن أصحاب االجتاه االقتصادي قد أمهلوا جوانب عديدة قد يكون هلا األثر الكبري 

الديين الذي يعيش  -يف تكوين شخصية الفرد كاحمليط االجتماعي والثقايف واألخالقي
  .البيئة األسرية وأساليب التربية والرعاية والتنشئة االجتماعيةفيه الفرد، وكذلك 

ومبا أن أفراد اتمع الواحد خيتلفون عن بعضهم  ،باالجتاه البيولوجيأما فيما يتعلق 
البعض، فإنه ال ميكننا أن نقول بأن البيئة االجتماعية تكسب اإلنسان السلوك السيئ 

  فمنهم من يؤثر عليه اجلانب السليب ،السلبفقط، فاالختالف هنا يكون باإلجياب أو 
ومنهم من يؤثر عليه اجلانب اإلجيايب، باإلضافة إىل أن أهم انتقاد ميكن أن يوجه إىل 

هو الذي يزعم بأن ارم يرث اإلجرام عن أهله من  ،أصحاب االجتاه البيولوجي
فقد أكدت ، "ملربوزو"اليت قدمها  ةخالل جمموعة السمات واخلصائص الفيزيولوجي

عدة دراسات بأنه ليس من الضروري أن يكون اإلنسان اليت تنطبق عليه تلك السمات 
جمرما أو منحرفا، فذلك حكما مسبقا عليه، أي أنه كلما رأينا شخصا يتوفر على تلك 

  .السمات أو بعض منها حنكم عليه مباشرة بأنه جمرما أو منحرفا
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االحنراف ال ميكن إرجاعها إىل عامل واحد من كل ما سبق ميكن القول أن ظاهرة 

منفرد من العوامل اليت سبق ذكرها، وإمهال العوامل األخرى فال ميكننا القول بأن 
وحده هو سبب رئيسي يف ارتكاب السلوك االحنرايف دون  يالعامل البيولوجي الوراث

  .غريه من العوامل
لية اكتساب لبعض السلوكات فالفرد يعيش يف جمتمع يؤثر ويتأثر به، فحتما هناك عم

االحنرافية، وكون أن اإلنسان له عقل يفكر به، فإنه أيضا مبثابة احلاكم الذي يقوم 
وال ميكننا ، ومنه على القيام بالسلوك أو عدم القيام به ،بإصدار األوامر ألعضاء اجلسم

لسلوك أن ننسى ما للجانب الثقايف واالجتماعي من أمهية يف تكوين الشخصية وأمناط ا
  .وذلك مبا حيويه من عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية
ونقصد بالعوامل هنا العوامل  ،ومنه فإن هذه العوامل كلها تتكامل فيما بينها

االجتماعية والنفسية والبيولوجية واالقتصادية وتؤثر على سلوك الفرد من الناحية 
بل جيب االعتماد  ،ن اآلخرالسلبية أو اإلجيابية، فال ميكننا االعتماد على عامل دو

عليها كلها وجمتمعة إذا أردنا تقدمي تفسريات حقيقة وعلمية عن أسباب إقدام بعض 
  ،املراهقني على سلوكات وتصرفات احنرافية

ترفضها األسرة واتمع، كما ينبغي للتشريع القضائي أن يأخذ بعني االعتبار كل  
يف خطر االحنراف، وبطبيعة احلال ال  الظروف واألوضاع احمليطة باحلدث قبل الوقوع

ميكننا يف هذا اال سوى القول أن الشريعة اإلسالمية بنظرا الشمولية واملتكاملة يف 
حماولة استأصال ظاهرة االحنراف واجلرمية من جذورها، من خالل النواهي 

 ا دقيقاتفسريوالتحذيرات اليت حددها اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي، قد قدمت 
، إىل جانب تقدمي احللول الناجعة والعالج الشايف ظاهرة االحنراف أسبابوشامال عن 

  .من هذه املشكلة
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   تشريع األحداث :ثانيا
  تشريع األحداث يف العامل   - 1

عرفت اتمعات الغربية ظاهرة احنراف األحداث مع بدايات الثورة الصناعية، على إثر 
ألطفال واستغالهلم يف أعمال تفوق امكانام البدنية، إىل خروج املرأة للعمل وتشغيل ا

طالب وختلي األسرة حتت الضغوط االجتماعية واالقتصادية عن املجانب ازدياد 
  .وظيفتها التربوية، أو عدم الرغبة يف تكوين األسرة أصال

وهكذا وجدت الطفولة نفسها إما يف أسر تعاين من العجز عن تلبية حاجاا 
ة، وإما يف أسر مفككة ال رقيب تربوي وعاطفي هلا، وإما مشردين دون االقتصادي
  .مأوى

صناعية يف الكسب السريع واملنافسة احلرة الإىل جانب املغريات اليت قدمتها الثورة 
دون ضوابط وقيود أخالقية حتددها، وكذلك حبكم القيم اجليدة اليت فرضتها مرحلة 

، وهو الشيء الذي أدى إىل تأصل ظواهر التطور والتقدم التكنولوجي بصفة عامة
االحنراف بشكل خطري يف تلك اتمعات بشكل أعجزها عن إجياد احللول املناسبة 

  .بالرغم من توفر اإلمكانيات املادية
لقد عرف قضاء األحداث يف الغرب عدم االستقرار بني االجتاه الذي يرى ضرورة و 

واإلصرار على إصالح الصيب  ،ية اجلزائيـةعقاب الوالد عن جرم ابنه وحتميله املسؤول
اجلانـح، وقد أفـرز االجتاه األول خالفا حادا بني خمتلف األطـراف املتخصصة يف 
القانون والسياسة نتـيجة األحكام القضائية اليت كانت تصدر ضد األولياء عن أفعال 

  .أبنائهم
صة باألطفال اجلاحنني وكانت الواليات املتحدة األمريكية أول دولة أنشأت حمكمة خا
الدور " ويرت كفريدري" وخصته بإجراءات ومعاملة تليق بسنه ونفسيته، وكان للدكتور

مبدينة شيكاغو لتنتشر يف  1899األكرب يف إنشاء أول حمكمة خاصة باألحداث عام 
منع األطفال  1908 سنةكل أمريكا وأوروبا الغربية مع اإلشارة إىل أنه ويف بريطانيا 

خمالفة للقانون، وصدر ذا اخلصوص  تالسجن بسبب ارتكام لسلوكيا من دخول
قانون األحداث الذي نص على أنه جيب على كل حمكمة حيضر أمامها ولد  1933سنة

أن تراعي مصلحته احلقيقية وتتخذ من  ،جانح هو يف حاجة إىل الرعاية والعناية
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ذا اختذت حماكم األحداث و ،اإلجراءات ما يضمن إصالحه ويكفل تعليمه وذيبه
  . عقابالاألمريكية فيما بعد االجتاه اإلصالحي وأصرت على اإلصالح والعالج دون 

أما يف فرنسا فقد ارتفع عدد األحداث املنحرفني الذين مثلوا أمام حماكم األحداث 
بشكل ملفت للنظر، وأن السرقة هي أكثر اجلرائم انتشارا بينهم، مث حتطيم املمتلكات 

اهلروب من املرتل، وتتوزع فئات  مثعمال العنف اجلسدي ضد األشخاص، واست
 -سنة16( % 56.6و  )سنة16 -سنة13( %25.9: األعمار يف هذه االحنرافات كالتايل

  )1("، من جمموع األحداث احملولون إىل احملاكم)سنة18
  :2002ت فقد وزعت كما يلي سنة اأما نسب املخالف

  .املمتلكاتخمالفات التعدي على  81.7%
  .سرقة السيارات 31%
  .استعمال العنف والتعدي 42%

و هناك فرق كبري بني األرقام اإلحصائية املسجلة وما يقع فعال، ألن معظم األولياء ال 
  .يبلغون عن أطفاهلم، خاصة فيما يتعلق باالحنرافات داخل األسرة أو املدرسة

إىل 1991ترة املمتدة ما بني سنةأما يف بريطانيا فقد تضاعف عدد املنحرفني يف الف"
مرة، مما دفع باجلهات املعنية إىل وضع األحداث يف سجون  17 سبعة عشرة 2000

اخلاص بالطفولة واملراهقة، الذي ينص على عدم  1969الكبار، متجاوزة بذلك تشريع 
إذ أدخل إىل  ،إىل إرساهلا إىل أحياء القصر يف السجون، أو مؤسسات إعادة التربية

 2854و  أرسلوا إىل مركز احلجز 4793و 1995حدث سنة  8000األماكن هذه 
  ) 2("أرسلوا إىل مراكز إعادة التربية

وتبقى السمة املميزة الحنراف األحداث يف اتمعات الغربية هي استهالك املخدرات 
بلغت  1996بشكل مثري لدى األحداث، بل تعدته عند البعض إىل اإلدمان، ففي سنة 

 6000و 3000الفرنسية وحدها ما بني " نيس"ملخدرة حىت املوت يف مدينة احلاالت ا
حدث من  402حالة، ويف باريس تويف بسبب املخدرات املؤدية إىل املوت حنو

  .اجلنسني
_________________________________________________________________ 

1- learte Jacque; qu’est ce que la délinquance des enfants de moins de 13ans ; « in 
sauvegarde de l’enfance » ; paris : janvier- février ; 2003 ; p 36 (Internet) 
2- voir ; revue international de l’enfance, suisse ; n°333 ; 2001 ; p 05(Internet) 
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ة عنها يف اتمعات الغربية ويف الدول العربية، ال تقل درجة االهتمام بالطفولة املنحرف
فإذا كانت نسبة الشباب يف اتمع العريب متثل أكثر "وإن اختلفت اإلمكانيات املادية 

من جمموع السكان، فال شك أن األمر يصبح يف غاية اخلطورة، ألن حدث  %55من
اليوم هو رجل الغد، وما يعترض تنشئته من خلل تنعكس آثاره على مستقبله ومستقبل 

  .)1("معهجمت
أما العوامل واألسباب املؤدية إىل احنراف األحداث، فتشري أغلب البحوث اليت أجريت 
حول الظاهرة، أن الوضعية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والقيم التربوية لألسرة 

  . هي السبب األساسي واملباشر يف تطورها وانتشارها
ع األحداث وأنشأت أقسـاما خاصة أما اجلزائر فقد اهتمت بعد االستقالل مبوضو
وفقا إلجراءات تأخذ بعني االعتبار  ،باحملاكم املكلفة بالنظر يف قضايا األحداث

  .شخصية احلدث
على أنه ال ميكن أن يتخذ يف حـق احلدث  ،لذلك نص قانون اإلجراءات اجلزائية

احلدث سنة إال تدابري احلماية أو التهذيب، وميكن أيضا وضع  18الذي مل يبـلغ 
  )2("سنة من عمره يف مؤسسة للتهذيب والتربية اإلصالحية  13الذي تعـدى 

  تشريع األحداث يف اجلزائر - 2
مسيت  ،حاالت الطفولة اجلاحنة إىل قواعد خاصةاجلزائري ع أخضع املشر لقد

ويتطور اجلنوح  يتنامىقصد تقدمي إدماج اجتماعي قبل أن  وهذا ،والرعايةة ـباحلماي
ة ـيد معها اإلصالح املتوخى مبفهوم القانون املتعلق حبماية الطفولـال يفإىل درجات 

كانت املهمة امللقاة على وبالتايل  ،املعنويداث املعرضني للخطر ـة واألحـواملراهق
عمرية اليت يعيشها نظرا للمرحلة ال ،حمكمة األحداث بالغــة األمهية واحلساسية

بكل أنواعها سواء املبكرة أو املتأخرة  وهي مرحـلـة املراهقةاحلدث املنحرف، 
ولذلك . وهي مرحلة صعبة وحساسة كما سبـقت اإلشارة إليها يف الفصول السابقة

 تتوخى املشرع اجلزائري حالة الطفولة املراهقة املنحرفة بأدوات قانونية متميزةخص 
____________________________________________  

   204، ص 1983، مؤسسة نوفل، لبنان، الجتماعي، مقوماته وتقنياته، وارتباطه بالتربية املدنيةاألمن ا: مصطفى العوجي -1
   15، ص2000، فيفري 239، العدد الطفولة اجلاحنة: جريدة الصحافة -2
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اإلصالح والعالج قبل أي إجراء عقـايب، وكان لقاضي األحداث املختص بالنظر 

وص الساريـة الدور األكرب يف تقرير شخص والفصل يف هذه القضايا من خالل النص
وإبداء االهتمام حبالته ومتابعـة وضعـه االجتماعي ومحايته من أي  ،احلدث املراهق

  .ضرر مادي أو معنوي قد يتعرض له
منذ العهد ري ائتناول ظاهرة احنراف األحداث يف اتمع اجلز ه سوف يتموهلذا فإن

واليت تعد مبثابة مرحلة انتقالية إىل  ،عد االستقاللاالستعماري مرورا بالسنوات األوىل ب
مع التركيز على اإلطار القانوين واملسؤولية اجلزائية للحدث عند ارتكابه يومنا هذا، 

  .        سلوكا منحرفا خمالفا لقوانني اتمع

  ظاهرة االحنراف يف اتمع اجلزائري - 1- 2
   احنراف األحداث قبل االستقالل - أ

فإن مفهوم االحنراف خيتلف من جمتمع إىل آخر، ففي حني  ،اإلشارة إليه كما سبقت
يكون سلوك الفرد مقبوال يف جمتمع ما قد يكون احنرافا وسلوكا غري سوي يف جمتمع 
آخر، لذلك فإن االحنراف يف اجلزائر قبل االستقالل كان معناه اخلروج عن القوانني 

فااهد كان جمرما من وجهة نظر  ،ياليت كان يضعها وحيددها املستعمر الفرنس
 .نه كان يطالب حبقوقه كما كان ينعت بأنه متطرفا و غريهاأمبا  ،املستعمر

ن مل تكن معروفة بشكل رمسي نظرا أل ،لذلك فإن هذه الظاهرة أي ظاهرة االحنراف
يعترب الشباب اجلزائري سواء البالغني منهم أو غري البالغني منحرفني  هذا األخري كان

ما داموا مل يتعاملوا معه وماداموا  ،وخارجني عن نظام الطاعة املفروض عليهم
  .يتمردون على قوانينه

إذن مل تكن ظاهرة احنراف األحداث واضحة يف اتمع اجلزائري يف ذلك الوقت نظرا 
الزدواجية القوانني والقيم فكل من يتبع القوانني الفرنسية يعترب غري وطين وغري مقبول 

ف مجاعته املرجعية اليت هي اتمع اجلزائري، يف حني من خيالف القوانني من طر
حيث كانوا  ،فيعترب خارج عن القانون وجمرما يف نظر السلطات الفرنسية ،الفرنسية

فقد كان  ،بني األحداث الصغار والكبار قيوضعون يف سجون ومعتقالت وال يفر
 املدن الرئيسية مع الكبار ويعزلون األحداث يوضعون يف السجون الكبرية املوجودة يف
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ولقد  ،يف املعاملة والعقوبة بني الكبار والصغار قيف زنزانات خمصصة هلم وال يفر
  .   استمرت هذه الوضعية لألحداث اخلارجني عن النظام الفرنسي طيلة فترة االحتالل

    احنراف األحداث بعد االستقالل -ب
قالل جمتمع جزائري متخلف من كل النواحي لقد خلف املستعمر الفرنسي بعد االست

األمراض واألوبئة واألمية إىل جانب الفقر  راالقتصادية واالجتماعية و التربوية، فانتشا
والتشرد كانت عوامل رئيسية لتفشي اجلرمية و االحنراف، ففي العشرية األوىل من 

ث أي حد 35420حكمت احملكمة على  1972و1963  االستقالل أي ما بني سنة 
فقد حكم  1981- 1972جانح أما يف العشرية الثانية  3500مبعدل سنوي قدر ب 

كان عدد  1970يف سنة  وحدث سنويا،  8200حدث أي مبعدل 82756على 
 1980سنة أما يف سنة 17و  14حدث تتراوح أعمارهم ما بني  174.000اجلاحنني 

 ل العشر السنواتحدث و ذا فقد قدر االرتفاع خال1.789.000فقد قدر عددهم 
تأسست مديرية  1962أما فيما خيص مراكز إعادة التربية فإنه و بعد عام ، %53ب 

ة و هي مديرية مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزاريت ـفرعية حلماية الطفولة و املراهق
و كان نطاق عملها حمدود فهي تعين فقط باألحداث املنحرفني  ،العدل و الداخلية
الذين أستشهد آباؤهم يف حرب التحرير وليس هلم من يتكفل  ئرينيلكل األطفال اجلزا

 26بعد أن كان ، 1966مؤسسة سنة 12بلغ عدد مؤسسات إعادة التربية دم، وق
و بعدها وضعت  ،مؤسسة مت إغالقها نظرا لعدم توفر املربيني واإلطارات املتخصصة

لطفولة و املراهقة من مؤسسة حلماية ا 19وزارة الشبيبة و الرياضة خمطط لإلنشاء 
ـ مؤسسة تتسع ل 31ومع بداية السبعينات أصبح عدد هذه املؤسسات  ،االحنراف

و ميكن اعتبار فترة السبعينات فترة االهتمام والعناية الكبرية باألحداث  .حدث 3720
املنحرفني، وهذا من خالل التشريعات و النصوص القانونية املفيدة اليت ختدم حياة 

  .اخل وخارج هذه املراكزاملنحرفني د
ولكن يف العشرية األخرية من القرن املاضي لوحظ االنتشار الواسع لالحنراف واجلرمية 

وذلك لتظافر جمموعة من األسباب والدوافع  ،وعدم متكن الدولة من السيطرة عليها
سواء العنف املادي أو املعنوي  ،القاهرة اليت دفعت الشباب اجلزائري للجرمية والعنف

اتمع (االجتماعي الواسع  طأو احملي) األسري (ويف احمليط االجتماعي الضيق أ
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قفز عدد األحداث املوقوفون الرتكاب جنح  2002إىل اية 1998، فمن سنة )الكبري
  (1) 56%أي بارتفاع 12645إىل  8077أو جرائم من 

عمل على وهي ت، 2003مركزا يف سنة  38كما ارتفع عدد مراكز إعادة التربية إىل
توفري البيئة الضرورية لفئة األحداث املنحرفني من خالل التكفل م، عن طريق مجلة 
من اخلدمات اليت تسعى إىل حتقيق الرعاية املتكاملة من الناحية االجتماعية والنفسية 

  .واملهنية
جلرائم واجلنح يف خطورا بني السرقة والضرب واملخدرات والتعدي وقد اختلفت ا

العرض وأخرى أخطر كتشكيل مجاعة أشرار وهتك  ،ك العامة واخلاصةعلى أمال
 16سجلت حاالت سرقة ارتكبت من طرف أحداث تتراوح أعمارهم بني  حيث«
 16و 13من العدد اإلمجايل للموقوفني، تليها شرحية ما بني %  58سنة بنسبة  18و

  )2(" سنة

ألف طفل  12ر من أكث"حتت عنوان" حوادث اخلرب"وحسب مقال نشر يف جريدة 
لألحداث املنحرفني اإلمجايل  أن العدد" 2002قاصر متورط يف سوق اإلجرام سنة 

حدث منحرف، وهذا مبعدل  31737هو  2000-2001-2002خالل السنوات الثالث 
اليت قدمها طفل متورط يوميا يف خمتلف اجلرائم، وتشري اإلحصائيات  % 31 ,27

العنف مرتكب ألعمال  حدث 3686إىل أن ، (ONS)الديوان الوطين لإلحصائيات 
طفل يتعاطى املخدرات  257و ،طفل متورط يف جرائم حتطيم أمالك الغري 714و

أما عدد األحداث املوضوعني فعال يف مراكز إعادة  )3"(واملواد السامة والتشفيطية
  .2002حدث وهذا دائما حسب إحصائيات  768فعددهم التربية ومحاية الطفولة 

  
  
  
 

  
________________________________________________________________  
، ص 2003ماي  10، 3774، العدد يومية اخلرب، 1998األطفال أكثر عدوانية واحنرافا بداية من سنة : فاروق. غ -2- 1

   13-12ص 
  2003، اجلزائر، مارس14، عدد حوادث اخلرب، 2002ألف طفل يف سوق اإلجرام سنة  12أكثر من : خولة بومدين -   3
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وهكذا تورط أطفال صغار يف عامل اجلرمية واالحنراف، نتيجة التحوالت الثقافية 

تضاف إليها األحداث املأساوية اليت عرفتها اجلزائر يف  ،واالجتماعية واالقتصادية
أكثر من عشرية من الزمن، واليت لعبت دورا أساسيـا وحمددا جوهريا يف بزوغ 

 حنرافية، غري أن مسألة التنشئة االجتماعية يف كنف العائلة وعلىالسلوكات اال
تعد من األسباب والعوامل الرئيسية اليت دفعت بالكثري من الشباب  ،مقاعد الدراسة

، وازدادت بسلوكات ختالف الشرع والعقل والقانون وتفشت الظاهرة للقيام
لسيطرة عليها ا لةومل تستطع الدو ،القيميو على البناء االجتماعي  اخطور

ضاع يف خضم و ودخلت البالد يف دوامة من الصراعات والتناقضات والتصفيـات 
      شباب مراهق مل يعـرف بعد معىن احليـاة والدميقراطية ،احلسابات السياسية

  .و اللعبة السياسية وأروقتها العميقة والغامضة
 2-2- خصائص ظاهرة احنراف األحداث يف اتمع اجلزائري 

ختتلف ظاهرة احنراف األحداث من جمتمع إىل آخر باعتبار أن لكل جمتمع أوضاعه 
واتمع اجلزائري كغريه من اتمعات  ،االجتماعية واالقتصادية والثقافية اخلاصة به

تنتشر فيه هذه الظاهرة اليت ختتلف بدورها عن مثيالا يف اتمعات األخرى حيث 
منها أا  ،ث يف اتمع اجلزائري مبجموعة من اخلصائصتتميز ظاهرة احنراف األحدا

  كانت يف املاضي حمصورة يف املناطق احلضرية ذات الكثافة السكانية العالية كالعاصمة
 ثعنابة، إال أنه ويف السنوات األخرية امتدت أكثر حنو املدن الداخلية، حي ،وهران

 وعلى رأس هذه املدن سطيفسجلت نسبة كبرية ميكن مقارنتها باملناطق الكربى، 
  .سيدي بلعباس

وميكن تفسري هذا االنتشار بعامل اهلجرة نتيجة انتشار اإلرهاب يف تلك املناطق  
  . مما أدى إىل جلوء عدد كبري من السكان إىل املناطق الداخلية ،الكربى

همة وجد خطرية يف اتمع كما تتميز ظاهرة احنراف األحداث يف اجلزائر بأا م
إذ أصبحت متتاز بالتخطيط وإحكام يف التنظيم مثل القتل والسرقة واملتاجرة ضري، احل

وتنتشر ويرتفع حجم ظاهرة االحنراف لدى الذكور منه لدى اإلناث  ،باملخدرات
وذلك ألن نسبة كبرية من احنرافها  ،وهذا قد يرجع إىل عدم التصريح جبنح البنات
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احلقيقية ألا سرية كاإلجهاض والبغاء  مازالت غري معروفة وال يكشف عن نسبتها
وهذا يرجع إىل قيم وعادات وتقاليد  ،ا األولياء حوغريها من االحنرافات اليت ال يصر

حيث أن جنحة الذكر " اتمع اجلزائري املتمسكة بشرف البنات وتشددها معها 
أن جنح وبالتايل تشري إىل  ،حيكم عليها من حيث درجة الضرر الذي يلحق بالضحية

وإن كانت هلا نفس خصائص جنح اإلناث يف  ،األحداث اإلناث يف اتمع اجلزائري
   )1("فإا تتميز عنها برد الفعل االجتماعي  ،بلدان أخرى

  حملة وجيزة عن تطور قضاء األحداث  -أ
  املسؤولية اجلزائية لألحداث وكيفية متابعتهم قضائيا *

النيابة طبقا للنصوص اإلجرائية مثله مثل أي  خيضع احلدث اجلانح للمتابعة من طرف
متهم، أمـا الغرض من املتابعة القضائية فيختلف من البالغ إىل القاصر فيمنح القانون 
حق املتابعة وحتريـك الدعوة العمومية إىل السيد وكيل اجلمهورية، وذا ال ميكن أن 

دث قاصرا كما مينح ولو كان احل ،خيول دور السلطـة املتابـعة إىل غري النيابة
القانون احلق يف االدعاء املدين أمام قاضي التحقيق من طرف املتضرر من جرمية 

وقد نص قانـون اإلجراءات اجلزائيـة على أن ميـارس وكيل اجلمهورية  ،احلدث
لدى احملكمة الدعوة العمومية ملتابعة اجلنايات واجلنح اليت ارتكبها األحداث دون 

وإذا كانت اجلرميـة املرتكبة يشارك فيها بالغيـن وقصر ، مرهالثامنة عشرة من ع
يف هذه احلالة يفرق وكيل اجلمهورية بني اجلنحة  ،سواء فاعليـن أصليني أو شركاء

واجلناية، فإذا كانت الوقائـع املرتكبة تشكل جناية فإن وكيل اجلمهورية خيرب قاضي 
األحداث القصر هلذه اجلرمية وفق التحقيق بإجراء حتقيق سابق على املتابعة يف شأن 

جيوز يف حالة ارتكاب جناية ووجود جناة  ال" حيث جاء فيها ،1/452نص املادة 
بالغني سواء كانوا أصليني أم شركاء مباشرة أي متابعـة ضد حدث مل يستـكمل 

  )2("الثـامن عشر من عمره دون أن يقـوم قاضي التحقيق بإجراء سابق على املتابعة 
  .ول التعرض اآلن بشيء من التفصيل للمسؤولية اجلزائية للحدثوسوف حنا

  
__________________________________________________________________  

 65ص  1992، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري: حممد عبد القادر قوامسية  - 1
  76السابق، ص املرجع : جريدة الصحافة -2
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  .املسؤولية اجلزائية للحدث *

لقد ذهب الفقه والتشريع اجلزائي إىل حتديد مراحل منو اإلنسان وفقا لتطور النمو 
مرحلة انعدام التمييز، مرحلة التمييز ومرحلة : الذهين والنفسـي إىل ثالثة مراحل هي

  . الرشد
األحداث دون الثالثة عشرة : أما املشرع اجلزائري فقد صنف األحداث إىل صنفني مها

 .سنة 18و13واألحداث مابني 
                      املسؤولية اجلزائية لألحداث دون الثالثة عشرة -

وال تقع عليه  ،سنة ليس أهال للمسؤولية اجلنائية 13إن احلدث الذي مل يبلغ بعد 
ى التمييز واإلدراك إذ يفترض فيه أنه فاقد للقدرة عل ،العقوبات الرادعة السالبة للحرية

أي أن ملكاته العقلية والنفسية تفتقر إىل التمييز، وعلى هذا األساس يكون احلدث يف 
 . هذه املرحلة فاقد املسؤولية عن أفعـاله اإلجرامية واليت يقوم ا

من قانون العقوبات على أنه توقع على القاصر الذي مل يكتمل  49لقد نصت املادة و
ره إال تدابري احلماية أو التربية، ومع ذلك فإنه يف مواد الثالثة عشرة من عم

  .إال حمـال للتوبيخ ناملخالفـات ال يكو
سنة وارتكب فعال يعد جرمية يف نظر  13وميكن القول أن الصغري الذي مل يبلغ بعد 

ال يكون أهال للمسؤولية وال تقع عليه أية عقوبة، ويتحدد هذا السن بوقت  ،القانون
ويكون انعدام األهلية للحدث  ،مية وليس وقت إقامة الدعوى اجلنائية عليهارتكاب اجلر

وإذا ارتكب  ،سنة من عمره قرينة قاطعة ال تقبل إثبات العكس 13الذي مل يبلغ 
احلدث فعال يعاقب عليه القانون فال جيوز تركه دون إصالح أو تقومي، هلذا أجاز 

حلماية واإلصالح والتربية كوضعه يف املشرع اجلزائري للقاضي إخضاعه إىل تدابري ا
أو يسلمه إىل شخص جدير بالثقة، أما إذا ارتكب  ،مؤسسات إلعادة التربية والتأهيل

  .احلدث خمالفة فال جيوز توقيع هذه التدابري عليه بل يقوم القاضـي بتوبيخه فقط
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   سنة 18و 13املسؤولية اجلزائية للحدث بني -

يكون أهال للمسؤولية اجلنائية وذلك ألنه يتمتع بقوة إن احلدث يف هذه املرحلة 
إال أن هذا اإلدراك  ،اإلدراك والتمييز حبيث أنه يستطيع التمييز بني اخلري والشر

وبالتايل  ،لدى احلدث مرة واحدة، حبيث تكون أهلية احلدث ناقصة لوالتمييز ال يكتم
ا ما أدى باملشرع اجلزائري إىل وهذ ،ال ميكن مساواته بارم البالغ سن الرشد اجلنائي

باعتباره مسؤوال جزائيا عن اجلرائم اليت  ،التدرج يف املسؤولية اجلزائية للحدث
حيث ترك اخليار لقاضي األحداث بني أن يوقع على احلدث تدابري احلماية  ،يرتكبها

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 444طبقا ملا نصت عليه املادة 
وضعه يف مراكز معدة للتهـذيب أو إحلاق احلدث بالتدريـب  ،ريومن بني هذه التداب

  .                         املهـين أو وضعه يف مدارس خاصة بإعادة التربية، إىل غريها من التدابري
أما إذا رأى قاضي األحداث ضرورة لتوقيع العقوبة على احلدث نظرا لظروف 

  :    معينة هي فإن ذلك ال يتم إال بشروط ،وشخصية احلدث
  .                                                  أن يتجاوز سن احلدث الثالث عشرة سنة -
جيب على القاضي أن يسبب حكمه ويوضحه حبيث يكون ملزما باختاذ مجيع  -

          .                     أن يدرس شخصية احلدث املنحرف قبل أن يوقع عليه العقوبةو  ،اإلحتياطات
على احلدث عقوبة السجن املؤبد أو اإلعدام وال  قإال أنه يف مجيع احلاالت ال تطب

  .   من قانون العقوبات 7و 6عقوبــات التبعية املنصوص عليها يف املواد 
                                     مسؤولية الويل أو الوصي                        - 

 سلوك احنرايف معني، فإنه يتسبب غالبا يف إحلاق أضرار بالغريعندما يقوم احلدث ب
هو  نوهذا ما يلزم التعويض عن هذا الضرر ، إال أن احلدث يف هذه احلالة ال يكو

كل " من القانون املدين  40وهذا ما نصت عليه املادة  ،املسؤول عن هذا التعويض
يكون كامل األهلية  ،هشخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ومل حيجر علي

أي أن كل شخص مل يبلغ ، )1("سنة كاملة  19ملباشرة حقوقه املدنية وسن الرشد هو 
سنة ال يكون مدانا على األضرار اليت حيدثها وبالتايل فإن الشخص املسؤول عن  19

  هو الويل أو الوصي  ،تعويض األضرار املادية واملعنوية اليت تسبب فيها احلدث
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ضرر أن يطالب حبقه يف حماكم األحداث أو يف احملاكم العادية سواء املت وللشخص

ويكون الويل أو الوصي  ،كانت األضرار املتسبب فيها احلدث عن قصد أو غري قصد
  .   ومل يتعد سن الرشد املدين ،مسؤوال مدنيا حىت إن تعدى احلدث سن الرشد اجلزائي

فإن املشرع مل  ،كبه احلدث من جرائمأما بالنسبة للمسؤولية اجلزائية للويل عما ارت
وعندما تكون العقوبة اجلزائية اليت حيكم ا القاضي على  ،يقرر أية عقوبة لذلك

احلدث هي الغرامة، فإن الويل أو الوصي هو غالبا من يقوم بتسديدها بدال من احلدث 
  .وهذا نوعا من العقوبة املسلطة بطريقة غري مباشرة على الويل أو الوصي

  
 املتابعة القضائية لألحداث  *
  املتابعة القضائية من طرف النيابة -

من قانون اإلجراءات اجلزائية مهام واختصاصات النيابة العامة  29لقد حددت املادة 
كما تطالب  ،فيما خيص الدعوى العمومية، فهي اليت تقوم مبباشرا باسم اتمع

كما نصت  ،ضع للمتابعة من طرف النيابةفاحلدث مثله مثل البالغني خي ،بتطبيق القانون
على أن وكيل اجلمهورية لدى احملكمة ميارس الدعوى العمومية ملتابعة "  448املادة 

اجلنايات واجلنح اليت يرتكبها األحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم، وهلذا فإن 
ورية ومها وكيل اجلمه ،القانون مينح صالحية حتريك الدعوى العمومية لشخصني فقط

و يف حالة ارتكاب جرمية خيول ، )2("و املتضرر من اجلرمية عن طريق االدعاء املدين
فيها القانون لإلدارات العمومية حق حتريك الدعوى العمومية، فإنه يف قضايا األحداث 
يرجع االختصاص إىل وكيل اجلمهورية، حبيث إذا تقدمت اإلدارة بشكوى ضد 

وذلك عن طريق استدعاء احلدث  ،اختاذ اإلجراءاتحدث فإن وكيل اجلمهورية يقوم ب
  الوقائع ال تشكل جرمية فإنه يقوم حبفظ الشكوى، أما إذا كانت فإذا تراءى له أن 

  
___________________________________________  

  448  ص ص،1992، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية: موالي ملياين بغدادي - 2 - 1
449  
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جرمية فإنه يقوم بتكييفها، فإذا كانت خمالفة فإنه حييل احلدث إىل اجلهة املختصة هناك 

أما إذا كانت اجلرمية تشكل  ،باملخالفات حملاكمته وذلك عن طريق االستدعاء املباشر
جنحة أو جناية فإن وكيل اجلمهورية حييل القضية إىل قاضي األحداث لدى حمكمته 

ذلك أن التحقيق يف قضايا اجلنح واجلنايات  ،طريق طلب افتتاحي إلجراء التحقيق عن
  .اخلاصة باألحداث أيضا إجباري

                                                                                                                   االدعاء املدين أمام قاضي التحقيق   -
جيوز لكل شخص يدعي بأنه " من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه 72نص املادة ت

مضار من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق 
  .        )1(" املختص 

سنة أن  18ومنه فإن كل شخص أصيب بضرر ناجم عن جرمية قام ا حدث مل يبلغ  
ن االدعاء املدين أمام قاضي التحقيق املختص بشؤون األحداث وقد يكو ،يدعي مدنيا

قبل حتريك الدعوى العمومية، وبالتايل فإن املدعي املدين حيرك الدعوى العمومية 
ويكون ذلك أمام قاضي التحقيق املختص يف شؤون  ،ويتأسس كطرف مدين

ليه املادة وهذا ما نصت ع ،األحداث مبقر قسم األحداث الذي يقيم بدائرا احلدث
         )2.("من قانون اإلجراءات اجلزائية 457/03

كما جيب على املدعي املدين أن حيدد اجلرمية املتابع ا وأن حيدد موطنه بدائرة اجلهة 
املنظورة أمامها الدعوى وبعد ذلك يقوم قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل 

حقيق طلبات وكيل اجلمهورية فال اجلمهورية إلبداء طلباته ويف حالة رفض قاضي الت
  بد من تقدمي مربرات قراره

                                               .  
                                                                                                                 االدعاء املدين أمام قاضي األحداث  -

ن االدعاء املدين أمام قاضي األحداث أثناء التحقيق يف اجلرمية املكيفة على أساس يكو
  قد حلقه ضرر مباشر من اجلرمية اليت  نجنحة أو أثناء احملاكمة وال بد للمدعي أن يكو

____________________________________________  
   من قانون اإلجراءات اجلزائية73أنظر املادة  – 2-1 
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إال من خالل  نوعليه فإن االدعاء املدين أمام قاضي األحداث ال يكو ،ترفها احلدثاق

ويف هذه احلالة ال بد من إدخال النائب  ،دمج الدعوى املدنية بالدعوى العمومية
  القانوين للحدث يف اخلصومة

                                                            معاجلة ظاهرة احنراف األحداث - 3- 2
عاجلة مللقد اعتمد املشرع اجلزائري كغريه من املشرعني أساليب ومناهج عديدة 

سواء يف اإلجراءات املتبعة يف التحقيق وحماكمة األحداث أو يف  ،احنراف األحداث
  .  تدابري احلماية واإلصالح

                                                                                              دور قاضي األحداث يف الوقاية من االحنراف                             - أ 
يلعب قاضي األحداث دورا بارزا يف التخفيف والقضاء على روح االنتقام لدى الطفل 
املراهق مبجرد دخوله إىل قسم الشرطة، حيث جيب أن يقدم له يد املساعدة وحيسسه 

ويتحتم على قاضي األحداث  ،طمئنان والرعاية مثلها مثل رعاية الوالدينباألمان واال
إجراء حبث اجتماعي على احلالة االجتماعية واملادية لألسرة اليت نشأ فيها احلدث، وله 

ولذلك فإن قاضي األحداث جيب أن  ،أن يتخذ اإلجراءات الالزمة إلظهار احلقيقة
منه إىل رجل القانون حىت  ئي االجتماعيواألخصا يكون أقرب إىل الطبيب النفساين

وهذا ما  ،يتمكن من وضع يده على التشخيص احلقيقي لدوافع سلوك الطفل املنحرف
يقوم قاضي األحداث " حيث من قانون اإلجراءات اجلزائية 453نصت عليه املادة 

ببذل كل جهد وعناية وجيري التحريات الالزمة للوصول إىل إظهار احلقيقة والتعرف 
وحتقيقا هلذا الغرض فإنه يقوم  ،لى شخصية احلدث وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبهع

أو طبقا لألوضاع املنصوص عليها يف هذا القانون  ،إما بإجراءات حتقيق غري رمسي
    )1("بتحقيق ابتدائي وله أن يصدر أي أمر الزم لذلك مع مراعاة قواعد القانون العام 

حداث سلطات هامة يف اختاذ القرار الذي يراه مناسبا ولقد أعطى املشرع لقاضي األ
  ملصلحة احلدث قصد محايته ورعايته، فله أن يسلمه إىل والديه أو الوصي أو الشخص 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  109ص  1989، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  عوامل جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري: علي مانع  - 1
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الذي يتوىل حضانته أو أي شخص جدير بالثقة، كما له صالحية تسليمه إىل مراكز 
إعادة التربية والتأهيل أو ملصلحة اخلدمة االجتماعية أو أن يضعه يف مركز للمالحظة 

                  .                                                      إذا كانت حالته الصحية والنفسية تستدعي ذلك
     دور األسرة يف رعاية األحداث املنحرفني -ب

األسرة بصفة عامة تلعب دور الطليعة يف محاية أبنائها وتربيتهم على احترام قواعد 
وقوانني اتمع الدينية واألخالقية، فإذا فشلت يف القيام ذا الدور بصفة سليمة فإن 

ة سوء تكيفهم مع الوسط االجتماعي الذي ذلك يؤدي إىل احنراف أبنائها ومن مث
  . يعيشون فيه

إذن فاملسؤولية الكربى يف الوقاية من احنراف األحداث تقع على عاتق األسرة بتوفري 
اجلو املالئم للرعاية والتربية بقصد التقومي املستمر للحدث من االحنراف وإعادته إىل 

هذا األساس فإن محاية البيئة العائلية وعلى " ،املبادئ والقيم األخالقية والقيم الدينية
واحمليط االجتماعي من الغزو الثقايف والفكري وتشجيع الثقافة الوطنية كلها أمور 

                                                                               )1(" الزمة للوقاية من احنراف الطفولة وإجرامها 
، فإن لقاضي القانون الطفل احلدث جنحة ومل يعاقب عليها ارتكب وأن وإن حدث

األحداث السلطة بأن حيكم بتسليم احلدث إىل والديه أو أحدمها أو إىل وصي إذا 
  . توفرت الضمانات األخالقية الكافية

  دور املدرسة يف الوقاية من االحنراف                                                    -ج
ن املهام الرئيسية للمدرسة حتصيل العلوم واملعارف فحسب، بل هي إىل ليست م

   جانب ذلك مؤسسات للتنشئة وتربية األجيال وذيب أخالقهم وتوجيه سلوكهم 
وعلى هذا األساس فإن مؤسسات التعليم ال بد أن تراعي يف براجمها اجلوانب التربوية "

اصل الذي تبذله خمتلف األجهزة واخللقية لألطفال حبيث تسهم يف املسعى املتو
  .)2"(والقطاعات يف مواجهة االحنراف واجلنح بشكل عام

  
  

____________________________________________  
،  1989جانفي 39، العدد جملة الشرطة، "مشكلة إجرام األحداث واإلصالح يف القانون اجلزائري والتشريع املقارن "–2-1
            38ص 
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                                        دور مراكز إعادة التربية يف عالج ظاهرة االحنراف - د
بعد فشل كل من األسرة واملدرسة يف الوقاية من احنراف األحداث يأيت دور مراكز 

التربية، حيث تبدأ الرعاية االجتماعية والنفسية واملهنية للحدث من خالل إعادة 
وذلك خبلق اجلو املالئم داخل  ،ات الالزمة إلعادة تكيفهم من جديدتزويدهم باملهار

                                                                  إىل حد كبري للجو األسري ااملركز وجعله موافق
                                                                                مراكز احلماية ●

تعد هذه املراكز من أهم الوسائل العالجية يف اجلزائر، وهي مؤسسات داخلية خمصصة 
وقد أسس هذا النوع من  ،إليواء األحداث الذين مل يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم

  . 1965املراكز عام 
اجتماعي وأخالقي  معنوي و مدد سن األحداث الذين هم يف خطر 1972ويف سنة 
حيث يوضع األحداث يف هذه املراكز من طرف قاضي األحداث أو  ،سنة 21إىل سن 

.                                                                     بطلب من الشرطة ورجال الدرك أو األولياء
  )1(: وتشمل هذه املراكز على ثالثة مصاحل على مستوى كل والية هي

بدراسة شخصية احلدث والتصرفات اخلارجية له ومراقبة وتقوم : مصلحة املالحظة *
وال ميكن أن تقل اإلقامة يف هذه املصلحة  ،املالحظة املباشرة سلوكه العام عن طريق

وعند االنتهاء من هذه املدة يوجه تقرير إىل " ،على ثالثة أشهر وال تزيد عن ستة أشهر
يوضحون رأيهم حول قاضي األحداث من طرف مربني وخمتصني يف هذه املصلحة 

أي أنه عند انتهاء املدة  ، )2("شخصية احلدث، فيقترحون تدابري عالجية هلذا احلدث 
احملددة يوجه تقرير مفصل عن حالة احلدث متبوع بالطريقة العالجية واالقتراحات إىل 

  .                  قاضي األحداث املختص
  
  
  

____________________________________________  
  212، ص1996، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، جنوح األحداث والتغري االجتماعي يف اجلزائر املعاصرة :علي مانع  - 1
 ،املتضمن إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة برعاية الطفولة واملراهقة  1975/09/26:املؤرخ يف 64/75األمر رقم - 2

    08 ، املادة81 العدد :اجلريدة الرمسية 
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   مصلحة إعادة التربية *
والتكوين املدرسي  ،وتعمل على تزويد احلدث بالتربية األخالقية والوطنية والرياضية

قصد إدماج احلدث اجتماعيا وذلك طبقا للربامج الرمسية املعدة من الوزارات  ،واملهين
                    . صلحةاملعنية، كما يسمح للحدث مبواصلة تكوينه املهين أو الدراسة خارج هذه امل

  مصلحة العالج البعدي                                                                            *
وتتكفل بالعمل على إعادة إدماج األحداث يف اتمع بعد خروجهم من مراكز 

جلنة العمل بعد أخذ رأي  ،احلماية، والعمل على إجياد التدبري العالجي املناسب
وهذه املراكز تابعة  ،التربوي واليت تتكون من ستة أعضاء يرأسها قاضي األحداث

لوزارة الشؤون االجتماعية، كما تضم هذه املصلحة أيضا األحداث القادمني من 
  . مصلحة التربية أو من املراكز املخصصة إلعادة التربية

   املراكز املتخصصة إلعادة التربية ●
ه مراكز احلماية غري أا تستقبل فقط األحداث الذين مل يبلغوا بعد وهي مراكز تشب
و الذين ارتكبوا أفعاال احنرافية، قصد إعادة تربيتهم وإدماجهم يف  ،سن الثامنة عشرة

فاألحداث  ،وتتراوح مدة العالج يف هذه املراكز بني سنة وسنتني ،الوسط االجتماعي
ملدة اليت يقضيها األحداث اجلاحنون يف يف مراكز احلماية يقضون مدة أطول من ا

 ةوهذا راجع لصغر سن األحداث وقت وضعهم يف مراكز احلماي ،مراكز إعادة التربية
  .)سنة 21سنة أو  18قبل بلوغهم سن ( من طرف حماكم األحداث 

   مصاحل املالحظة يف الوسط املفتوح -*
األحداث، حيث جيعله  وهي مصاحل تتكفل مبراقبة الطفل احلدث وذلك بأمر من قاضي

     حتت هذا النوع من احلرية املراقبة مبقتضي قرار يصدره ويسلمه إىل هذه املصلحة 
إجراء البحوث االجتماعية عن  يف و اليت خيضع هلا الطفل املنحرف قبل الفصل

حيث يقوم جبمع كل املعلومات حول احلدث وأسرته ملعرفة مدى تطابقها  ،وضعيته
  : ذه املصاحل إىل قسمني مهاوصحتها، وتنقسم ه
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    : ةقسم املشورة والتوجيهية التربوي -

وهي تعىن بإجراء البحوث االجتماعية والنفسية عن البيئة األسرية واحمليط االجتماعي 
  حماولة التعرف عن شخصية احلدث نفسه وطباعه السيكولوجية  بإىل جان ،للحدث

علما أن األحداث املقيمني يف هذا  ،التربية وذلك قصد معرفة الطريقة املالئمة إلعادة
  .القسم يوجهون بناءا على طلب قاضي األحداث أو اجلهات املختصة

  :قسم االستغالل و الفرز -
و هو يقوم بإيواء األحداث ورعايتهم ملدة ثالثة أشهر وفقا للنظام الداخلي يف انتظار 

  .ه مناسبا اجتاه احلدثإعادة نظر قاضي األحداث يف هذه القضية وإصدار ما يرا
  املراكز املتعددة الصالحيات لرعاية الشباب  ● 

وهي جتمع املراكز الثالث السابقة الذكر، غري أن هذه املراكز عددها قليل نظرا للمهام 
الصعبة امللقاة على عاتقها، حبيث يتحتم على مسئوليها إشعار قاضي األحداث جبميع 

لمون اجلهات القضائية بانتهاء مدة الوضع واإليواء األفعال اليت يقوم ا احلدث، ويع
باملركز شهرا واحدا قبل انتهاء املدة احملددة، وللحدث احلق يف زيارة أهله والتمتع 

  . بعطلة سنوية ملدة ال تتجاوز الثالثون يوما خالل الصيف
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  أسلوب العقاب يف معاجلة األحداث املنحرفني  - 4- 2
  

ع اجلزائري هليئة احلكم بالنسبة لألحداث وبصفة استثنائية طبقا للمادة لقد أجاز املشر
من قانون اإلجراءات اجلزائية أن تستبدل أو تستكمل التدابري املنصوص عليها يف  445

من قانون اإلجراءات اجلزائية بعقوبة الغرامة أو احلبس املنصوص عليها يف  444املادة 
وذلك إذا رأت  ،سنة 18إىل  13ألحداث من سن القانون العام ختص ا من50املادة 

سبب ظروف احلدث ارم وشخصيته كعدم جدوى إجراءات ب ،اهليئة ضرورة لذلك
  .احلماية والتهذيب يف إعادة تربيته وتقومي سلوكه

ولكن املشرع اشترط هلذا التبديل واالستكمال بعقوبة خمففة بأن يكون سبب جلوئه 
عاما حول  يباوال يكون تسب ،وف احمليطة باحلدث وشخصيتههو الظر ،برياملثل هذا التد

ونظرا لصغر سن احلدث وعدم نضجه، فإن  ،وقوع اجلرمية واألدلة ثابتة حول احلدث
عقوبته تكون أقل من عقوبة ارم الكبري السن، حيث جاء يف قانون العقوبات يف 

ضع القاصر الذي مل على أنه خي" 49/03من القانون العام يف مادته  51و  49مواده 
من  50أما املادة  ،)1(" سنة إىل تدابري احلماية أو العقوبة املخففة  18إىل  13يبلغ سن 

أنه جيوز للمحكمة أن حتكم على احلدث يف هذه املرحلة "قانون العقوبات فتنص على 
 )2(يلي من سنه على ما

أو السجن املؤبد إذا كانت عقوبة اجلرمية املرتكبة من طرف احلدث هي اإلعدام  -
  .سنة 20إىل  10فإن احلكم جيب أن يكون من 
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إذا كانت عقوبة اجلرمية املرتكبة من طرف احلدث هي احلبس املؤقت فإن احلكم  -

  .جيب أن يكون بنصف املدة اليت كان يتعني احلكم ا لو كان راشدا
وخيضع احلدث رد التوبيخ أو لعقوبة الغرامة املخفضة يف مواد املخالفات حسب نص 

إن يف تطبيق أسلوب العقاب هذا يف عالج احلدث بطريقة .من القانون العام 51املادة 
عشوائية قد يؤدي إىل انعكاسات خطرية على احلدث، فقد جتعل منه جمرما رغم أنفه، 

أخطأ يف ارتكابه للجرم وأودع السجن، فإنه بعالقته مع ارمني  أنه إذا كان قد ثحي
ما خطريا، وبالتايل وبذلك قد يصبح احلدث القاصر جمر ،الكبار قد ينحرف أكثر

  .سوف يهدد كيان اتمع بعد خروجه من السجن
أنه أجاز للقاضي إمكانية اجلمع بني العقوبة  ،كما يؤخذ على املشرع اجلزائري

 قمن قانون اإلجراءات اجلزائية وهو أمر ال حيق 445وهذا حسب نص املادة  ،والتدبري
والتهذيب وخيالف توصيات بالتربية  ،اهلدف املرجو من إصالح احلدث وتقوميه

و منها التوصية اليت أقرها املؤمتر الدويل املنعقد يف  ،املؤمترات الدولية للعلوم اجلنائية
بعدم اجلمع بني العقوبة والتدبري واالقتصار على التدبري الوقائي  1993روما عام 

لعالج دف التقومي وا ،إلصالح ومحاية احلدث والتقليل من العقوبات قدر املستطاع
  .واإلصالح االجتماعي
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  خالصة
  

لقد تناول هذا الفصل االجتاهات النظرية اليت عاجلت موضوع 
االحنراف، ورأينا أن كل منها حاول معاجلة ظاهرة االحنراف انطالقا 

وقد اخترنا من بني االجتاهات   من معطيات واقعية وأخرى فكرية
ى اعتبار أنه قدم إسهاما كبري النظرية االجتاه السوسيولوجي وذلك عل

وخاصة فكرة الالمعيارية اليت تشري إىل أن  ،يف تفسري ظاهرة االحنراف
من أهم أسباب االحنراف فقدان املعايري والضوابط، كما حاول االجتاه 

ىل احلالة النفسية إالسيكولوجي تفسري ظاهرة االحنراف بالرجوع 
وجود صراع بني قوى للفرد، حيث يعترب السلوك اجلانح ناتج عن 

النفس الداخلية، أو أنه ناتج عن تعلم خاطئ حدث يف حميط اجتماعي 
حمدد، أما االجتاه البيولوجي فقد أرجع سبب االحنراف إىل وجود 
تشوهات فيزيولوجية، يعاين منها ارم أو املنحرف إىل جانب أن 

اه االحنراف ظاهرة تنتقل بالوراثة بني أفراد األسرة، ويرجع االجت
االقتصادي الظاهرة املدروسة إىل عوامل مادية تتمثل على وجه 

بينما شدد االجتاه اإلسالمي على ضرورة  التحديد يف الفقر واحلرمان،
  .معاقبة االحنراف و اجلرمية، وقدم يف ذلك القصاص لكل منحرف
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ولقد حاول املشرع اجلزائري وضع تدابري قانونية حلماية األحداث من 
اف فسن قوانني تضمن إعادة إدماج وتكييف هؤالء األحداث االحنر

واليت تعد  ،من خطر الوقوع والغوص يف عامل اجلرمية واالحنراف
األسرة بأشكاهلا وأوضاعها االجتماعية املختلفة طرف أساسي يف 

  .احنراف أبنائها، وهذا ما أثبتته الكثري من البحوث والدراسات السابقة
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  متهيد

أن  السلوك ميكنيعترب السلوك احملدد األساسي لكل شخصية إنسانية، فمن خالل 
  .نصنف األفراد إىل شخصيات سوية وأخرى منحرفة

منها العوامل النفسية  ،ويتدخل يف هذا التصنيف جمموعة من العوامل واحملددات
سري والبيولوجية واالجتماعية، إىل جانب التأثري الكبري الذي حيدثه الوسط األ

وخاصة بني الوالدين على الطفل املراهق الذي  ،كالعالقات السائدة بني أفراد األسرة
كان يرى عامله يف أسرته، ولكنه عندما يندمج يف احلياة االجتماعية، و بدخوله إىل 

يفاجئ بعامل آخر خيتلف عن بيئته األوىل، وهنا يكون  ،املدرسة وبتكوينه لصداقات
مل يكن متشبعا بالقيم واملعايري أو كان ذو شخصية مضطربة  الطفل املراهق خاصة إذا

فقد يكون عرضة لالحنراف والقيام بسلوكات ترفضها األسرة ويرفضها العرف 
  .االجتماعي

فإن للمجتمع ميكانيزمات حياول من خالهلا إعادة  ،وإن حدث و أن احنرف الطفل
خصصة كمراكز إعادة سواء داخل األسرة أو يف مراكز مت ،تأهيله وذيب سلوكه

  .التربية واإلصالح
من حيث أنواعه والعوامل  ،ويف هذا الفصل سوف يتم التعرض إىل السلوك االحنرايف

املؤثرة فيه، وبعض مناذج املنحرفني أو هي حماولة لتصنيف املنحرفني، إىل جانب 
أو إذا ما  ،التطرق إىل اجتاهات الرعاية االجتماعية ونظرياا وكيفية رعاية املنحرفني

حدث وأن وقع الطفل يف االحنراف كيف لألسرة أن ترعاه وإن مل تستطع فهناك 
  . مراكز متخصصة أنشأها اتمع لغرض اإلصالح والتهذيب
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  السلوك االنحرافي: أوال
  أسس السلوك -1

كما سبقت اإلشارة إليه، فإن السلوك االحنرايف هو كل فعل أو سلوك يصدر عن 
  .ماشى مع القواعد واملعايري العامة للمجتمعالشخص وال يت

ولقد اختلف الباحثون واملفكرون يف دراسة السلوك اإلنساين من حيث فهم جوانب 
الشخصية اإلنسانية وأمناطها وخصائصها ومساا إال أم اتفقوا يف تقدمي األسس العامة 

، وتتمثل هذه اليت ميكن من خالهلا اعتبار أي فعل يصدر عن اإلنسان بأنه سلوكا
  :)1(األسس فيما يلي

  الوراثة -
الوراثة هي كل ما يأخذه الفرد من "وتعترب من العوامل اهلامة يف تشكيل السلوك، و

وتنتقل عن طريق عملية  ،والديه عن طريق ما يسمى بالكروموزومات أو اجلينات
نثى فتكون التلقيح اليت تتم يف اإلنسان بتفاعل احليوان املنوي للرجل مع بويضة األ

 46وهذه اخللية هي أول مراحل تكوين اجلنني، وحتتوي هذه اخللية على  خلية ملقحة،
وذا  نصفها مأخوذ من األب والنصف اآلخر مأخوذ من األم تمن بالكروموزوما

  )2"(يتشارك األبوان مناصفة يف الصفات الوراثية
م يف التكوين البيولوجي إن للوراثة دور كبري يف تكوين العادات السلوكية اليت تتحك

الذي تصل إليه اإلحساسات اآلتية عن طريق األعصاب "والعصيب للفرد، هذا األخري 
احلسية، وتعترب حلقة االتصال بينها وبني املكونات اجلسمانية اليت تقوم بردود األفعال 
 املناسبة وتتكون من جهاز املنحى الشوكي واجلهاز العصيب والتكوينات اجلسمانية اليت

  )3"(تتكون من الغدد الصماء ، وتقوم بردود األفعال
ولذلك فإىل جانب الوراثة فإن التكوين اجلسمي لإلنسان له أمهية بالغة يف حتديد 

  .عمليات التفاعل مع احمليط االجتماعي والطبيعي
  
  

__________________________________________________________________  
  56، ص 1971دار النجاح للطباعة، مصر،  ئ علم اإلجرام وعلم العقاب،مباد: حممد عوض -1
  50، ص 1999، مكتبة املعارف احلديثة، مصر، قراءات يف علم النفس االجتماعي: حممد عمر الطنويب -2
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  البيئة -
اسات االجتماعية أن الفروق الثقافية بني مناطق خمتلفة تؤثر لقد أثبتت الكثري من الدر

 على سلوك األفراد، حيث أن سلوكات أهل الريف ختتلف عن سلوكات أهل املدينة
فالبيئة تلعب دورا كبريا يف تنميط السلوك وحتديد الشخصية، فيكتسب الفرد أمناطا 

لية التنشئة االجتماعية وخاصة خالل عم ،سلوكية نتيجة التفاعل االجتماعي مع غريه
اليت تعد اال اخلارجي الذي تتم فيه ومن خالله كل املؤثرات الثقافية واملادية 

  .والتربوية واحلضارية
  النضج -

وهي عملية منو وتطور داخلي يتضمن عمليات النمو الطبيعي التلقائي اليت يشترك فيها 
عىن أن كل سلوك يبقى يف انتظار مب ،األفراد مجيعا، وللنضج تأثري كبري يف سلوك الفرد

فالطفل ال ميكن أن يكتب ما مل "بلوغ درجة النضج الكافية للقيام ذا السلوك، 
  )1"(تنضج عضالته وقدراته الالزمة يف الكتابة

فقد توجد أمناط سلوكية موروثة لدى الكائن احلي ولكنها معطلة على العمل حىت 
داد للكالم، فاإلنسان يولد وهو مزودا باألعضاء تنضج األعضاء املناسبة هلا مثل االستع

كاحلبال الصوتية واللسان ولكنها ال تعمل إال عندما يتدرب ويتعود  ،اخلاصة بالكالم
  . اإلنسان على الكالم من خالل عملية التربية والتعليم والتنشئة االجتماعية

   

  أنواع السلوك  -2
لوكات، الشيء الذي أدى إىل اختالف العلماء والباحثون يف حتديد أنواع الس اختلف

وجهات النظر، فمنهم من يصنفها إىل سلوكات داخلية وأخرى خارجية، ومنهم من 
يصنفها إىل سلوكات فطرية وأخرى مكتسبة ومنهم من يصنفها حسب منط السلوك 

  .اإلجيايب املقبول والسليب املنحرف املرفوض
  
  

__________________________________________________________________  
  58، ص 1999، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، 1، طالسلوك اإلنساين ومهارات التعامل: حممد شفيق -1
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  السلوك الداخلي ●

ويشمل عدة عمليات داخلية تتم على املستوى الباطين مثل التذكر واإلدراك والتخيل 
  ها من خالل نتائجها وهي عمليات ال ميكن مالحظتها مباشرة وإمنا تدرك

  السلوك اخلارجي ●
فهو السلوك الذي ميكن " وهو السلوك الذي ندركه حسيا أي ميكن مالحظته مباشرة 

مالحظته مثل النشاط احلركي أو التعبري اللفظي الذي يقوم به الفرد وتغريات الوجه 
  )1("اليت تصاحب بعض احلاالت االنفعالية
السلوك من خالل مالمح الغضب اليت تبدو على وميكن التدليل على هذا النوع من 

كامحرار الوجه عند اخلجل  ،اإلنسان عند املواقف املزعجة أو غري املرغوب فيها
  .وغريها من مظاهر السلوك اليت تبدو يف مواقف خمتلفة

  السلوك الفطري ●
 السلوك الفطري هو السلوك الذي يولد اإلنسان مزودا به، مثل البكاء، الضحك

ة واخلوف، وهي سلوكات ينشأ عليها اإلنسان فطريا وال يستطيع أحد التدخل الرضاع
  .أي أا ليست نتاجا لعملية التنشئة االجتماعية ،فيها
  السلوك املكتسب ●

وهو عكس السلوك الفطري، فهو سلوك يتعلمه اإلنسان ويكتسبه من خالل عملية 
سب هو الذي يتعلمه الكائن احلي التقليد والتعليم يف األسرة واملدرسة، فالسلوك املكت

  )2("ومن أمثلة ذلك الكتابة والقراءة ،من البيئة املادية أو االجتماعية اليت يعيش فيها

  السلوك االجيايب أو السوي ●
عادة ما يطلق السلوك السوي على السلوك الذي يتماشى مع ما هو متفق عليه يف 

فهو فعل صادر " ،والتقاليد والقيمأي هو السلوك الذي يتوافق مع العادات  ،اتمع
  )1("عن الفرد ومتماشيا مع املعايري االجتماعية اليت حتكم الفرد داخل اتمع

  
  

__________________________________________________________________  
  21، ص 1998، دار املعرفة اجلامعية، مصر، علم النفس العام: جمدي أمحد حممد عبد اهللا -1
  160، ص1995الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  علم النفس واإلنتاج،: عبد الرمحان العيسوي -2
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  السلوك السليب أو املنحرف ●

وهو ما يطلق عادة على السلوكات اليت ختالف قيم ومعايري اتمع و ال يتفق مع 
ف من جمتمع آلخر حسب قيمه عادات وتقاليده، ويف احلقيقة أن السلوك االحنرايف خيتل

فما يكون مقبوال يف جمتمع ما قد يكون سلوكا منحرفا وغري مقبول يف  ،وقواعده
جمتمع آخر، ولكن يف احلقيقة أن قياس السلوك املنحرف يكون وفقا لقيم اتمع 

وما خالفها وشاذ عنها فهو سلوك  ،تفق معها فهو سلوك سوياومعايريه، فما 
  .منحرف

  نحرفني     أصناف امل -3
إن حتديد أصناف املنحرفني يعترب عملية جد هامة، حيث تساعد على التمييز بني 

  .و شبه املنحرفني املنحرفني احلقيقيني
  :شبه املنحرفني -

واليت ال تضر اآلخرين بشكل أو  ،يعترب الشخص شبه املنحرف عندما تكثر أخطاؤه
عمال طائشة دون إحداث ضرر بآخر، فكثريا من الشباب من يتباهى عند قيامه بأ

ظاهر ألنفسهم أو للمجتمع، حيث ميكن أن ندرج الشاب الذي يقوم بتحطيم زجاج 
 نافذة أو يتلف سيارة جديدة بعد مباراة رياضية أو حفلة ليلية يعد شابا شبه منحرف

  .ولكن فيما عدا ذلك فهو يسلك سلوكا عاديا
  :املعرضون خلطر االحنراف ●

دمون على ارتكاب سلوكات منافية لقيم وعادات وتقاليد وهم الشباب الذي يق
اتمع، أي أم يقدمون على سلوكات وتصرفات غري مقبولة من الناحية االجتماعية 

ولكن عادة األولياء مثال ال يبلغون  ،وإن كان يعاقب عليها القانون لو مت التبليغ عنها
يت واملدرسة أو شرب اخلمر كالسرقة داخل املرتل أو اهلروب من الب ،عن أبنائهم

  .إخل...وتعاطي املخدرات
  
  

__________________________________________________________________  
  13، دار عامل الكتب، مصر، دون سنة، ص 5، طعلم النفس االجتماعي: حامد عبد السالم زهران -1
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  :املنحرفني احلقيقيني أو ارمني ●

يقومون بأفعال إجرامية واعتادوا القيام ا، حبيث يعاقب عليها  وهم األشخاص الذين
وقد تتم أفعاهلم ضمن مجاعات  ،و تؤدي إىل إحلاق الضرر باآلخرين ،اتمع والقانون

  .منظمة يطلق عليها بالعصابات أو اجلماعات اإلرهابية أو تتم بشكل منفرد
  العوامل املؤثرة يف السلوك االحنرايف -4

االحنرايف يتم داخل البيئة االجتماعية وقبلها يتم على املستوى الداخلي إن السلوك 
النفسي لإلنسان، وعلى هذا األساس وقبل التطرق إىل العوامل املؤثرة يف السلوك 

سوف نتطرق إىل العوامل املؤثرة يف السلوك بصفة عامة وإن كانت العوامل  ،االحنرايف
  .كثريا عن عوامل السلوك السوياملؤثرة يف السلوك االحنرايف ال خترج 

  املؤثرات احليوية الداخلية -1
وتتمثل يف الغرائز والدوافع واحلاجات الداخلية، فهناك ارتباط كبري بني الدوافع 

بالفرد إىل سلوك معني يف ظروف معينة تدفع والسلوك، ذلك أن هذه األخرية هي اليت 
مثل احلاجة إىل الطعام فهي تكون  ،وتستمر إىل أن يتم إشباع هذا الدافع أو احلاجة

نتيجة لدافع اجلوع، شرب املاء هو نتيجة لدافع العطش، وهناك دوافع كثرية ال ميكن 
إشباعها فتصبح مكبوتات، ولكن إذا فقد اإلنسان السيطرة على نفسه وخرج عن 

شباعها، فإنه يف هذه احلالة قد قام بسلوك منحرف خمالف إضوابط اتمع وحاول 
  .اتمع لقواعد

     املؤثرات اخلارجية االجتماعية -2
  املعايري - أ

فاملعايري "موع القيم واملعايري والتغريات االجتماعية احلاصلة يف اتمع، وتتمثل يف جم
االجتماعية هي اليت حتدد سلوكات أفراد اجلماعة االجتماعية، ألا هي اليت تضع 

، وباعتبار األسرة أول )1("متماشية معهاتكون سلوكات أفراد اتمع  ،وحتدد قوانني
 مجاعة اجتماعية ينتمي إليها الفرد بعد والدته مباشرة، فإنه وعن طريق عملية 
__________________________________________________________________

 1992، لية التربية، جامعة املنصورة، مصر، كالتنشئة االجتماعية والتربية األسرية: حممد ثابت علي الدين، أنور عبد الغفار -1
  .88ص 
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التنشئة االجتماعية يتعلم كيف حيترم هذه القواعد وال خيرج عنها، وذلك طبعا يتوقف 
على ما تقدمه األسرة من قواعد وآداب وأوضاع معينة تسمح هلم باستيعاب هذه 

  . املعايري
  القيم - ب 

امسها ويشترك فيها أعضاء اتمع وهي عبارة عن جمموعة هامة من املعتقدات يتق
فالقيم تتضمن " ،الواحد، وخاصة فيما يتعلق مبا هو مرغوب فيه أو غري مرغوب فيه

وهي اليت تصنع األفعال وطرق السلوك وأهداف  ،دستور ينظم نسق األفعال والسلوك
عن األعمال على املستوى املقبول وغري املقبول أو املستحسن واملستهجن، فإذا تساءلنا 

األشياء أو األعمال اليت حنكم عليها بأا قيمة وجدنا اجلواب يكمن فيما يستحسنه 
  )1("اتمع أو فيما يقره وما يرى عنه ويقرره

وعلى هذا األساس ميكن القول بأن القيم ذات صبغة إنسانية وشخصية حبيث تصدر 
ئة االجتماعية عن الشعور الذايت الداخلي للفرد، فهي نتاج اجتماعي يصدر عن البي

   :واملادية، ولذلك جند أن للقيمة جمموعة من اخلصائص
  خصائص القيمة ●
مما  ،فالقيم الذاتية تأخذ صفة الذاتية حبكم ذايت صادر عن الذات: ذاتية و موضوعية -

حيسه كل منا بإحساس  ،يصعب علينا دراستها لكوا غري ثابتة كاللذة أو الشبع
  .على اإلحساس الداخلي للفرد فهي تعتمد ،خمالف عن اآلخر

كما أنه بإمكاننا إدراك  ،تكون خارجة عن نطاق الذات" أما عن القيم املوضوعية فهي
أن هلذه األشياء قيمة أعلى من ذلك الشيء اآلخر، أي بإمكاننا التمييز بني مستويات 

ن رغباتنا ، كما أا ثابتة ال تتغري بتغري األحوال، فهي مستقلة ع)2("األشياء بالتفصيل
   .مثل قانون اجلاذبية

  
   

__________________________________________________________________  
 41، ص 1990، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، القيم يف اإلسالم بني الذاتية واملوضوعية: صالح بسيوين رسالن -1
، ص 1991، ر، دراسات نفسية، أكتوباء يف اية املراهقة وبداية الرشدتقدير الذات والضبط الوالدي لألبن: ممدوحة سالمة-2

122  
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  النسبية ●
 مبعىن أن أي شيء قد تتبدل قيمته تبعا للظروف اليت تتغري من غري أن يتغري يف ذاته
فمثال اللوحة اليت ينتجها فنان يف وقت ما ال حتافظ على قيمتها عندما تظهر لوحة 

  .ال واإلبداعأخرى تضاهيها يف اجلم

  الشحنة االنفعالية ●
ومعناه أن القيم تعود إىل اجلانب االنفعايل ال إىل اجلانب العقلي يف اإلنسان، أما 
أبسطها فال يعدو أن يكون تعبريات عن رغبات طبيعية، يف حني الدقيقة منها عبارة 

  .عن متصالت سامية ومهذبة، وأرفعها مجيعا الروحية اليت تصدر عن اإلنسان
 G. Rocher" غي روتشي"الشحنة االنفعالية اليت تتخذها القيمة كما يشري إىل ذلك و
هي اليت جتعل من هذه األخرية عامال قويا ومؤثرا يف وجهة فعل األفراد "

  .)1("واجلماعات

فاإلنسان ينظر إىل القيمة بنظرة وجدانية نابعة من ذاته وهي تعود إىل اجلانب  
  .االنفعايل يف اإلنسان

  لتدرج القيمي ا ●
ونقصد به أن القيم غري ثابتة، وهي خاضعة لالرتفاع واالخنفاض وإىل التقدم والتراجع 
تبعا حملددات اإلنسان والطريقة اليت جبل عليها، دون أن ننسى عامل البيئة وما حييط 

  .ا من مؤثرات وضغوطات
  الترتيب اهلرمي ●

هرميا، حيث هلا درجات خمتلفة من ومن بني خصائص القيمة أا ترتب نفسها ترتيبا 
التأثري على الفعل، ويرجع هذا إىل أن القيم ليست متساوية يف األمهية، ولذلك جند أن 

حيث ترتب " ،"بسلم القيم"بعضها يمن على غريها وختضع هلا حىت وجد ما يعرف 
ب القيم حسب األمهية، وهذا السلم اهلرمي هو الذي يربط القيم ببعضها وحيدد ما جي

  .)2("أن يكون وما جيب أن يفعل
__________________________________________________________________  

  94، ص 1971، دار املعارف، مصر، 1، ترمجة حممد اجلوهري و أمحد زايد، طعلم االجتماع األمريكي: غي روتشي -1
   25،24، ص ص 1986رفة اجلامعية، مصر، دار املعاتمع، الثقافة و الشخصية، : حممد أمحد بيومي -2
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مما يؤدي إىل وجود اختالف  ،القيم ختضع لترتيب"ومعىن الترتيب اهلرمي للقيم هو أن 
وهذا يدل على أا ليست  ،بينها حسب تأثريها على الفعل ومدى فعاليتها يف اتمع

اجليد إىل  متساوية من حيث أمهيتها بل هناك تدرج هرمي من األحسن إىل القبيح ومن
  .)1("السيئ

حيث تقوم الثقافة بتطبيع اإلنسان  ،وتعد الثقافة واللغة واألسرة من أهم مصادر القيمة
بصبغة اتمع، وهذا ال يتم إال عن طريق اللغة والرموز اليت يتداوهلا اتمع، يف حني 

ن أهم متثل األسرة نواة التنظيم االجتماعي ومركز النشاطات االجتماعية، وتعترب م
مصادر القيم ألا الوسيط بني الفرد واتمع، فهي تلعب دورا فعاال يف تكوين القيم 
ونقل الثقافة وتوارثها من جيل إىل جيل آخر، ويف هذا اإلطار ميكن القول أن عامل 
االحنراف واملنحرفني حتكمه جمموعة من القيم املتعارف عليها بينهم، فاملشهور يف عامل 

عدم التعرض إىل أفراد عائلة اخلصم وعدم الثقة يف الغرباء  ،مية املنظمةاملافيا واجلر
  .ووجود بعض القوانني اليت حتكم كيفية توزيع الغنائم وتنظيم أفراد اموعة

  أنواع القيم ● 
  : القيمة االجتماعية ●

وتتضمن حمبة الناس وإدراكهم لغايام كوسائل ألغراض أخرى بشكل حيدد منط 
  .تماعيالشخص االج

  :القيمة االقتصادية ●
يف سبيل حتقيق منفعة قد  ،وتتضمن االهتمامات العملية واجلوانب النفعية يف حياة الفرد

  .يتخذ من العامل احمليط به وسيلة للحصول على الثروة وتنميتها
  :القيمة الدينية ●

هتمام وتتضمن االهتمامات بالشؤون الدينية والسعي حنو اهتمام الفرد وميله إىل اال
  .بالعامل الغييب، وهذه القيمة متصلة بالبحث يف اجلوانب الروحية يف حياة اإلنسان

  :القيمة السياسية ●
وتتضمن اهتماما وتوجها للعالقات االجتماعية بدافع السيطرة والرغبة يف القوة 

   .والتفوق
__________________________________________________________________  

1- Andry R.G;” Delinquency& parental pathology”; Methuen; London; 1960;p 
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  :القيمة النظرية  ●

وتتمثل يف االهتمام بالنظرة املوضوعية لألمور والبحث عن احلقيقة، فهي اجتاه معريف 
  .يسعى وراء القوانني اليت حتكم هذه األشياء وجتسد منط العامل والفيلسوف

  :ليةالقيمة اجلما ●
وهي تتضمن احلكم على اخلربات من منظور التناسق واملوائمة، وهي متس الشخص 

  .ذو االهتمامات واالجتاهات اجلمالية يف احلياة
لقد اختلف العلماء واملفكرون يف علم النفس واالجتماع يف حتديد تأثري القيمة على 

 على السلوك إال أنه ميكن القول أن للقيم تأثري كبري ،سلوك الفرد االجتماعي
اإلنساين، ففي كل جمتمع تنتظم جمموعة من القيم يشترك فيها الناس وتنظم سلوكهم 

ومبا أن ، االجتماعي، فسلوكات األفراد حتدد يف إطار القيمة اليت يؤمن ا كل فرد
الفرد ينتمي إىل مجاعة معينة هلا قوانينها اخلاصة اليت حتكم سلوكات األفراد داخل 

ية التنشئة االجتماعية السليمة هي الكفيلة بإعداد الفرد القادر على اجلماعة، وعمل
وباعتبار األسرة هي البناء األساسي الذي يؤثر "مسايرة قيم وعادات وتقاليد اتمع، 

تأثريا كبريا يف عملية إعداد وتكوين األفراد، فإا املسؤول األول عن إمداد اتمع 
، واالحنراف يف )1("وتقاليد اجلماعة اليت ينتمي إليها بالفرد املستوعب لقوانني وعادات

نتيجة مجلة من األسباب من  ،الغالب يكون عبارة عن خروج عن معايري وقيم اتمع
أمهها ضعف عملية التنشئة االجتماعية والتربية إىل جانب التأثري الكبري واملوازي 

  .جلماعة الرفاق ووسائل اإلعالم
  التغري االجتماعي -ج
التغري االجتماعي من العمليات اهلامة يف التحول من حالة إىل أخرى، كما تعترب  إن

خاصية أساسية تتميز ا احلياة االجتماعية، فهو سبيل بقائها ومنوها وبه يتهيأ التوافق 
وعن طريقه تواجه اجلماعات  ،مع الواقع ويتحقق التوازن واالستقرار االجتماعي

  .متطلبات أفرادها وحاجام
  

__________________________________________________________________  
  208، ص مرجع سبق ذكره: حامد عبد السالم زهران -1
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حيث  وال ختتلف العوامل املؤثرة على السلوك االحنرايف عن العوامل املؤثرة يف السلوك،

  :جند
  العوامل الذاتية الداخلية املؤثرة يف السلوك االحنرايف ●
  وهي تنقسم إىل عوامل عضوية ونفسية وأخرى عقلية  
    العوامل العضوية* 

طفال  323تناولت واليت ، 1935لقد وجد ويليام هيلي يف دراسته اليت أجراها عام
منهم يعانون من اضطراب وشذوذ يف منوهم اجلسمي، وقد اعترب هيلي  %3ن أجاحنا 

   )1"(هذا العامل سببا يف تكوين السلوك االحنرايف
احليوية يف العمليات  إىل اضطراباتفهناك من يرجع عوامل السلوك االحنرايف 

  الغدد الصماء والتغريات الناشئة يف األنسجة وعمليات النمو اجلسمي كاضطرابات
إىل جانب العوامل العضوية املكتسبة اليت تكون كنتيجة حلادث ما قد يتعرض له الفرد 

ة بسبب ضعف املستوى االقتصادي لألسرة، ومن أو اعتالل يف الصحة لنقص التغذي
  . أمثلة تلك األمراض الكزاح، نقص البصر والسمع والكالم

  العوامل النفسية* 
وهي من العوامل األساسية يف تشكيل السلوك، فنقص النمو اجلسمي أو الزيادة 

ه يعرض الطفل إىل سخرية اآلخرين، وهذا ما يؤثر على نفسيته ويؤدي ب ،املفرطة فيه
تتفق مع معايري وقيم  قد ال ،إىل الشعور بالنقص الذي حياول تعويضه بطرق خمتلفة

 ، فنقص احلب واحلنان والعطف الالزمني قد تكون له نتائج سلبية قد يدفع)2(اتمع
الفرد إىل ضعف قدرته يف التحكم يف دوافعه وانفعاالته، ومن مثة يقوم الفرد 

  يف القسوة قد يعرض الطفل إىل خربات خاطئة      بسلوكات منحرفة، كما أن االفراط 
  
   

__________________________________________________________________  
  93، ص 1998، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، االحنراف االجتماعي ورعاية املنحرفني: حممد سالمة، حممد غباري -2

2- Openshaw,d .k.thomas d. and Rollins.; "socialization and adolescent 
self_esteem". Adolescence, v 18, n 70, 1983, p315 
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وسلوكات منحرفة خاصة يف السنوات األوىل من حياته كما أن تصدع األسرة 

  )1("مبظاهره املختلفة من طالق وهجر ووفاة يؤثر تأثريا سلبيا على الطفل
   العوامل العقلية* 

  :وهي تنقسم إىل
  وامل عقلية وراثيةع

والعمليات املتضمنة فيه كنقص القدرة  ،وتتضمن جمموعة من العوامل كالنقص العقلي
على التذكر والتفكري والغباء، حيث يؤدي هذا النقص إىل ضعف التمييز بني السلوك 
السوي والسلوك املنحرف، حيث بينت عدد من الدراسات ارتباط السلوك االحنرايف 

حيث كشفت أن من بني " وران دام"ومنها الدراسة اليت أجراها  باألمراض العقلية
منهم من كان عندهم سوابق إجرامية أو احنراف سابق  %24نزالء املستشفيات العقلية 
  .على دخوهلم للمستشفى

  
  عوامل عقلية مكتسبة -
  

ري كاربنتر أن املنحرف نومنها دراسة ه ،لقد أظهرت عدد من الدراسات العلمية
غالبا ما يسعى إىل اإلقتداء مبثل احنرايف ناهج حقق لنفسه كل أسباب االحنراف  اجلديد

واجلناح، ومعىن هذا أن العوامل العقلية املكتسبة تتضمن اجلهل، نقص التعليم والتأخر 
الدراسي، لذلك فإن املنحرف الذي مل يسبق له عهد بالسلوك االحنرايف مييل إىل 

وهذا نتيجة لظروف معينة يعيش فيها قد  ،رفنياالحنراف من خالل مصاحبة املنح
  تكون جلهل منه أو لنقص اخلربة يف احلياة أو لظروف خاصة يعيش فيها داخل األسرة

ولذلك فإن العوامل األسرية االجتماعية هي من العوامل املهمة والرئيسة يف تشكيل 
   .السلوك االحنرايف

  
  

__________________________________________________________________  
  283، ص 1975مصرية، مصر،  -، مكتبة األلنجلو1، طاجلرمية يف اتمع: حممد عارف -1
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       العوامل االجتماعية* 
كالشارع واألصدقاء ونوع املنطقة ، وهي تتعلق بالظروف األسرية واالجتماعية ككل

لطفل داخل أسرته وما تتوفر هي اليت تتعلق حبياة افالظروف األسرية ...السكنية إخل
عليه من عواطف وأحاسيس جتعل الطفل يعيش حياة مستقرة ومتوازنة، ولكن إذا 
غابت هذه العواطف واالهتمامات واألحاسيس، فبال شك سوف تصبح من أهم 

فسوء العالقة بني الوالدين وبينهم وبني الطفل و أساليب "العوامل املسببة لالحنراف، 
كذلك فقدان أحد الوالدين أو كالمها، فكل هذه الظروف و احلاالت التربية اخلاطئة و

        تعد من العوامل الرئيسية اليت كثريا ما تؤدي إىل نتائج سلبية على تربية الطفل 
  .)1("و سلوكاته

فالعالقة " وحيتار إىل أي طرف مييل ،فسوء العالقة بني الوالدين جتعل الطفل تائها بينهم
لدين ومنا ينتج عنها من مشاجرات وصراع جتعل من املرتل متوترا ال السيئة بني الوا

  )2("ألم أو خضوعه لألبليصلح لتنشئة الطفل ويصبح هذا األخري حائرا بني خضوعه 
وكل هذه التوترات قد تدفع بالطفل إىل ارتكاب جمموعة من األفعال اليت تنذر ببداية 

أي استخدام  ،حياول أن يوقع بني الوالدين احنرافه عن القيم واملعايري االجتماعية، فقد
حد الوالدين ضد اآلخر، أو اهلروب من املرتل واملدرسة، أو قد مييل إىل أحالم اليقظة أ

  .هروبا من الواقع األسري املضطرب الذي يعيش فيه
  
 
  
 
 
  
  

__________________________________________________________________  
1- Bishop, Sandra and Roth Baum ; Friend parents acceptance of control needs 
and pre-schoolers social behaviour, Canadian journal of behavioural science. 24, 
n2, 1991; p 289 

  105، دار النهضة العربية، بريوت، دون سنة، ص األسرة ومشكالا: حممود حسن -2
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  ف تؤثر العالقات األسرية على شخصية الطفليوضح كي :03خمطط رقم 

  
  

                                                             
  
  
                                                

  
                                                         

  
  
  
  
  
  

  
  

      
 

 
 
 
 
 
 

  إعداد شخصي: املصدر
 
 

 
 سوء العالقة بني الوالدين

 تفكك األسرة

فساد أساليب التنشئة  التوتر داخل املرتل
  االجتماعية

 فقدان توازن الطفل

استخدام أحد                                    أواإليقاع  اهلروب من املرتل
  الوالدين ضد اآلخر

االنغماس يف أحالم   
 اليقظة

إىل االحنراف فقدان الطفل الثقة بنفسه وحتوله  
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أن فقدان أحد الوالدين بسبب اهلجر أو الوفاة قد يؤدي إىل جمموعة من العمليات كما 
كالقلق واالنفعال الشديد مما يعرضه لالحنراف بسبب غياب  ،النفسية عند الطفل

بني الوالدين، كما أن مرض  اسلطة األب أو عطف األم أو لتذبذب السلطة وانشطاره
املؤدية لالحنراف، نظرا لنقص الرعاية أحد الوالدين قد يكون من بني العوامل 

إىل جانب االهتمام الزائد باملريض وتوفري حاجاته من  ،االجتماعية أو الدخل املادي
اقتصادية كالبطالة  اومن مثة فإن األسرة اليت تعاين فقرا شديدا أو ضغوط ،دواء وتغذية

ل، إىل جانب الدائمة وعدم كفاية دخل األسرة أو اضطرار األم للعمل خارج املرت
انعدام الضبط االجتماعي وااليار اخللقي داخل األسرة بسبب جهل الوالدين أو 
أحدمها بأساليب التنشئة االجتماعية أو التعصب، كلها عوامل هامة قد تؤدي بالطفل 

 .إىل الوقوع يف خطر االحنراف، وانتهاج سلوكات احنرافية
لعوامل االجتماعية اخلارجية كالشارع ويف هذا اإلطار أيضا ال ميكن أن نتجاهل ما ل

واملدرسة والرفقاء من دور يف اإلقدام على ارتكاب السلوكات املخالفة لقواعد اتمع 
  .وقوانينه

أثبتت الكثري من الدراسات أن نسبة كبرية "فبالنسبة للشارع أو املنطقة السكنية فقد 
شعبية مزدمحة  من حاالت االحنراف قدمت من بيئات سكنية سيئة ومن أحياء

بالسكان إىل جانب نوع املسكن الذي يقيم فيه احلدث، فإذا كان هذا األخري أي 
املسكن صغريا ومكتظا باألفراد، فإن هذا من شأنه أن يؤثر على األبناء ونفسيتهم من 

  .)1("خالل إحساسهم بالظلم والدونية
املدرسة بالنسبة هلم  قد جتعل ،إىل جانب سوء معاملة املدرسني وقسوم على التالميذ

 منبعا لألمل والعقاب والسجن القاتل هلم، مما قد يدفعهم إىل اهلروب من املدرسة خلفض 
 مالتوتر والقلق، كما أن مصاحبة األبناء لرفقاء السوء وارتباطهم م وجدانيا جيعله

  .م تأثريا قويا خاصة إذا كانوا منحرفني ونيتأثر
  

__________________________________________________________________  
shild ;  ; parent involvement  in the early years Honing, Alize sterling -1 

p 126, v 53, 1993.development 
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 االحنراف فالسينماكما تعترب وسائل اإلعالم والترفيه بأشكاهلا املختلفة من أهم مصادر 
يب األكرب من املسؤولية عن انتشار ظاهرة االحنراف عند تحمالن النصتوالتلفزيون 

من خالل عرضهما ألفالم العنف واجلرمية، كما أن انتشار بعض الكتب  ،األطفال
 قد تؤدي باألطفال إىل إساءة فهم احلقائق ،اليت تصور البطوالت بطرق غري مشروعة

كما أن وسائل وقد ختتلف مواقف الصراع بني قيم اتمع وبني هذه البطوالت، 
الناتج عن عدم اإلشراف  ،الترفيه اليت انتشرت داخل جمتمعاتنا وتضييع الوقت فيها

والتوجيه، وكذلك قصور املؤسسات اليت تعمل يف جمال الترويج، الشيء الذي ينعكس 
على الطفل وجيعله عرضة للمخاطر السلوكية، إذ يبدأ االحنراف يف شكل لعب وهلو 

 .قوع يف ألوان متعددة من السلوكات االحنرافيةوينتهي األمر إىل الو
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  السلوك االحنرايف مظهر من مظاهر تصدع األسرة -5

تعترب مرحلة الطفولة حجر الزاوية يف بناء شخصية الطفل ألنه يولد كائن آدمي فطري 
أن  عاجزا عن تلبية حاجاته بنفسه، ويؤكد علماء النفس والتربية على ،الطبيعة

للسنوات األوىل من حياة الطفل أكرب األثر يف تشكيل شخصيته وطباعه واليت تبقى 
معه مدى احلياة، لذلك فإن األسرة هي املسؤولة عن تنشئته وتدريبه وتعليمه االمتثال 
للقيم والعادات والتقاليد، فهي بذلك تعترب األساس الذي يقوم عليه كيان اتمع، كما 

هلا تأثري على منوه  ، واعية األوىل اليت تستقبل الطفل منذ والدتهأا البيئة االجتم
النفسي والعقلي واالجتماعي، فهي تقوم بتوثيق الروابط الشعورية وتعليم اللغة 
وتشرب املعايري والقيم الثقافية، وهلا دور حيوي من خالل التفاعل االجتماعي يف 

  ات الشخصية عندما يبلغ حميطها، حيث متد الطفل بنماذج السلوك السوي ومس
لطفل بعض االجتاهات بطريقة الشعورية، فيتعلم الكثري ا" نِّومرحلة الرشد، وعليه يك

  )1("من العقائد واألفكار نتيجة ما حصله من خربات داخل حميطه األسري
ولكن نادرا ما جند كل هذه األهداف واملهام موجودة ومهتم ا داخل األسر، فقد 

د غياب أحد والديه أو وفاته، فعدم تواجد أحد الوالدين يف األسرة ينحرف الطفل ر
الواحدة قد يدفع الطفل إىل ارتكاب السلوك املنحرف، فقد تتغيب األم عن األسرة 
نتيجة عملها أو لطالقها فتبتعد عن الطفل يف املراحل اليت يكون حباجة إليها، فإن هذا 

مصادر أخرى يغطي ا ذلك النقص واليت قد يؤثر على حالته النفسية وقد يلجأ إىل 
  .قد تؤدي به إىل االحنراف

كما أن لغياب األب أو وفاته تأثريا كبريا على الطفل، حيث ميثل مصدر السلطة 
فبغياب األب سيفتقد الطفل تلك السلطة األبوية اليت يبدأ يف تقليدها من "واحلماية 

كرب عقبة تعترض توافقه االجتماعي عامه الثالث تقريبا، ونتيجة هلذا يواجه الطفل أ
إذن فغياب األب يف فترة التنشئة االجتماعية حيدث تأثريا كبريا يف  )2("بصورة طبيعية

  شخصية الطفل خاصة إذا كانت األم غري قادرة على القيام بالدورين، دور األم ودور 
__________________________________________________________________  

، ص 1995، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، مشكالت الطفل السلوكية وأسلوب معاملة الوالدين: أمحد السيد إمساعيل -1
31  
، دار الفكر العريب، مصر، تنشئة الطفل وسبل الوالدين يف معاملة ومواجهة مشكلته: زكرياء الشربيين و يسرية صادق -2

  241، ص 1998
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معا، وهذا له تأثري خطري على الطفل، إذ يصبح يعيش  يتغيب الوالداناألب، كما قد 

هو  يف جو متوتر قد يفقد معه الشعور باألمان واحلماية مما يدفعه إىل البحث عن ما
  .مفقود داخل أسرته

فقد ينحرف الطفل وذلك ألسباب  ،ولكن حىت وإن وجد الوالدان داخل األسرة
يت تعترب مظهرا من مظاهر التوتر سوء العالقة بني الوالدين وال ،عديدة نذكر منها

والتصدع األسري، حيث يؤدي الشجار واخلصام الدائم داخل األسرة إىل شعور 
مما قد يدفعه إىل اهلروب من البيت وقد يعاشر رفقاء السوء  ،الطفل بالضيق واالختناق

 إىل جانب سوء العالقة بني الوالدين والطفل كالقسوة يف ،الذين يدفعونه إىل االحنراف
 معاملته اليت قد تؤدي إىل ردود أفعال عدوانية تأخذ أشكاال من السلوك غري املقبول
كما أن التدليل املفرط للطفل، وحب الوالدين ألحد األبناء قد يؤدي إىل حدوث 

.                                                                  مشاكل بني األطفال و بينهم وبني آبائهم
                       للمنحرفين الرعاية االجتماعية :ثانيا

تعترب الرعاية االجتماعية نظاما يضم العديد من الوسائل وأمناط التدخل االجتماعي اليت 
تم بتحسني الظروف املعيشية لألفراد واتمعات عن طريق العديد من املراحل 

جلها، وهي بذلك اعتن املشكالت االجتماعية أو م حتداليت من شأا أن  ،والعمليات
تتضمن العديد من الربامج واخلدمات االجتماعية املوجهة للفرد واألسرة جبانب اجلهود 

  )1("واإلسهامات لدعم النظم االجتماعية يف اتمع
إن الرعاية االجتماعية نظام شامل من الربامج واخلدمات اليت تقدم للفرد واألسرة 

جتماعية تسهم بشكل أو بآخر يف حل مشاكلهما، كما أن الرعاية االوحتاول أن 
جمموعة من املؤسسات اليت ينشئها اتمع، وجمموعة من األنشطة واخلدمات اليت تقدم 
للناس وفقا إليديولوجية معينة، وبأساليب خاصة بغرض رفع املستوى املعيشي 

  .)2(اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا ومساعدة الناس حلل مشكالم
__________________________________________________________________  

 03، ص1998، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، 2، طاخلدمة االجتماعية، نظرة تارخيية: أمحد مصطفى خاطر -1
journal of family Starrels, Marjorie gender, differences in parent_child relation; -2

, v 15; n° 1; 1994;p 148issues 
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بأا جمال املسؤولية احلكومية اليت متارس لتحقيق األمن " ارد راسلهو"ويعرفها 
  واحلماية وتوفري فرص التكيف االجتماعي الناجح للشعب ولكل من الفرد واألسرة

مبا يف ذلك املساعدات  ،وذلك إلشباع احلاجات اليت تقوم هيئات أخرى بإشباعها
ل االجتماعي وتوفري اخلدمات املالية للجناح ومحاية الضعيف والعاجزين لالستقال

  )1("العالجية أو السكنية

  اجتاهات الرعاية االجتماعية -1
  االجتاهات املعارضة -1-1

وهي اليت تدعو إىل ترك أمر الرعاية عشوائيا، حيث ميتلك األفراد حق التصرف يف 
  :تقدميها، وميكن تصنيف هذه االجتاهات إىل ثالثة آراء هي

  اآلراء السياسية -
اآلراء املنتشرة يف اتمعات الدميوقراطية، ويعترب هذا االجتاه الرعاية االجتماعية وهي 

جمرد إحسان غري مستحق مقدم لفئة من األفراد الذين ال يسايرون ركب احلضارة 
وفكرة رفض تدخل احلكومة يف الرعاية االجتماعية ينبع من فكرة احلرية وعدم 

  (2)"التدخل يف خصوصيات األفراد

فكار هذا االجتاه تتحكم يف املمارسة السياسية داخل هذه اتمعات، وتأخذ بآراء إن أ
العامة ال باحلاالت اخلاصة، أي تأخذ باآلراء ال باألشخاص، ويف ضوء هذه اآلراء 
ترعرعت الليربالية السياسية اليت تدعو إىل عدم التدخل يف خصوصيات الفرد داخل 

الرعاية يف صورة خدمات إحسان ألم ال اتمع، ومن جانب آخر ترك أمور 
يستحقون أكثر من ذلك، كوم متخلفني عن مسايرة التغريات اليت حتدث على 

  .املستوى االجتماعي واحلضاري، ومن مثة فهم يعتربوم فئات مهمشة يف اتمع
  

__________________________________________________________________  
 35، ص 1998، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، الرعاية االجتماعية واألمن االجتماعي: د فهميحممد سي -1

2-Bullok. J; the relationship between parental perceptions of the family 
environment and children’s perceived competence. Child study journal; v18; 
1988; p 17-31.. 
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  اء االجتماعيةاآلر -

تعترب املدرسة الداروينية أقرب اآلراء االجتماعية اليت حاولت االعتراف بنظام الرعاية 
أن حركة التغري يف اتمع ختص قوى ال "االجتماعية، حيث يرى أصحاب هذا االجتاه 

  لسيطرة عليهايف اميكن تغيريها أو تعديلها، وهي قوى طبيعية، إذ ال جمال لإلنسان 
 جدوى من حماوالت التدخل للرعاية، واليت ستؤدي إىل زعزعة التوازن القائم لذلك ال

  .(1)"يف اتمع الذي تسريه هذه القوى
ومنه فاألفكار االجتماعية تدعوا إىل التعامل مع الطبيعة كما هي، ومبا فيها من 
صعوبات، دون التدخل لتنظيم العالقات بني األفراد، حىت ولو كانت يف صورة 

الطبيعة نفسها، ومن وجهة نظر أصحاب هذه النظرية  دن، ألن ذلك سيفسإحسا
فاحلل هو ترك األفراد من ذوي االحتياجات للطبيعة، فهي اليت ستقضي على الضعاف 

  ). مبدأ البقاء لألصلح واألقوى(منهم 
  اآلراء االقتصادية -

فكرة احلرية  تبىن الليرباليون فكرة عدم التدخل يف الرعاية، حبجة أنه يتعارض مع
مما يولد عدم القدرة على القيام ا بطريقة  ،الفردية وهي أعباء زائدة على عاتق اتمع

جيدة وفعالة، وأنه لو مت تركها لألفراد لقدمت بطريقة أفضل، نتيجة لعامل التحفيز 
  .واملنافسة

ال وإمجاال ميكن القول أن هذه اآلراء تشجع املبادرات والتطوعات الفردية يف جم
الرعاية االجتماعية، ولذلك فقد ركزت كثريا على القيم األخالقية يف عملية التضامن 

 .بني األفراد، وخاصة منها اإلحسان
  
  
  
 
 

__________________________________________________________________ 
1- maccoby, e. and martin. J; socialization in the context of the family; 

, wiley. 1983parent_children interaction 
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  االجتاهات املؤيدة-1-2
  اآلراء السياسية -

ظهرت هذه اآلراء مع بداية ظهور النظام االشتراكي، املعارض للنظام الرأمسايل الغريب 
مبجال الرعاية االجتماعية، من  لالهتمامالشيء الذي دفع ببعض احلكومات الرأمسالية 

ب الصراع والتناقض احلاصل فيها من جراء األفكار اليت نادى ا النظام أجل استيعا
  .الرأمسايل، أي خوفا من انتشار األفكار واإليديولوجية املاركسية يف جمتمعاا

  اآلراء االجتماعية -
بوجود اإلنسان، وذلك  تتعد الرعاية االجتماعية حسب هذا االجتاه قدمية، فقد وجد

ضامن والتعاون القائم بني أفراد القبائل أو القرية، والذي كان عمليات الت"من خالل 
يتم بشكل عشوائي، يتمثل يف تقدمي املعونات لألفراد الفقراء، ليتطور شكل هذا 
 اإلحسان إىل نسق منظم يف صورة خدمات وبرامج مقدمة للفئات احملتاجة يف اتمع

يد اشتراكي لتدخل احلكومة وقد كان االختالف يف اآلراء بني معارض رأمسايل ومؤ
  .)1("يف تنظيم هذه الرعاية

ونظرا للسلبيات االجتماعية اليت صاحبت النظام الرأمسايل والثورة الصناعية، وحركة 
التوسع العمراين، اليت تقوم عليها الرأمسالية من تشجيع احلريات الفردية واملنافسة احلرة 

دم تدخل الدولة يف شؤون األفراد ، وامللكية الفردية، مع ع)دعه يعمل دعه مير(
والشركات، الشيء الذي أدى إىل انتشار اآلفات االجتماعية، خاصة يف املدن 

وما اجنر عنها من مشكالت اجتماعية خطرية، كالفقر والبطالة  ،الصناعية الكربى
واالحنراف والتفكك األسري وترويج املخدرات واالنتحار، واالختالسات 

أدى ببعض املفكرين واألخصائيني االجتماعي إىل املناداة بضرورة  إخل، مما...والرشاوى
  .تدخل الدولة يف جمال الرعاية االجتماعية

  
  
  

__________________________________________________________________  
لطفولة املبكرة عند األسرة أساليب التنشئة االجتماعية يف مرحلة ا: "فوزية يوسف عبد الغفور و معصومة أمحد إبراهيم -1

  .103-102، 1998، ، خريف 64، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد الة العربية للعلوم اإلنسانية، "الكويتية
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  اآلراء االقتصادية -

مع تضاؤل األمن االقتصادي نتيجة االعتماد على األفراد اقتصاديا يف ظل النظام 
ي تدخل الدولة يف جمال الرعاية االجتماعية، وذلك الرأمسايل، أصبح من الضرور

للمشاكل اخلطرية اليت جنمت عن كل ذلك، وأصبح أيضا على عاتق الدولة توفري 
الرعاية االجتماعية لألفراد الذين خيتلفون عن األفراد العاديني يف مستويات خمتلفة، مما 

يل فإن أمر رعايتهم جيعل منهم ذوي احتياجات خاصة، كاألحداث املنحرفني، وبالتا
يقع على عاتق الدولة، وذلك بإنشاء املؤسسات واملراكز اخلاصة بذلك، مع توفري 
اإلمكانيات البشرية من مربني وخمتصني اجتماعيني ونفسانيني، وكذا توفري الوسائل 
املادية وختطيط الربامج واملناهج بالكيفية اليت تساعد على إعادة إدماج هذه الفئات يف 

  .عاتم
وعموما فإن الرعاية االجتماعية حسب ما سبق تصبح وظيفة طبيعية ميارسها اتمع 
ملساعدة األفراد واجلماعات على حتسني الوضعية االجتماعية هلم مبا يف ذلك الفئات 

  .  اخلاصة اليت أصبحت الرعاية االجتماعية حقا من حقوقهم
  
  املداخل النظرية املفسرة للرعاية االجتماعية -2
  

تعترب هذه النظريات مبثابة االجتاهات النظرية واملداخل العملية لطريقة العمل مع األفراد 
ذوي االحتياجات اخلاصة، فبعض هذه االجتاهات يركز على جوانب اجتماعية حميطة 
بالفرد، والبعض اآلخر يركز على النواحي النفسية الشخصية له، وسوف حناول 

ت تقدمي تفسريات دقيقة وشاملة عن عملية الرعاية استعراض أهم املداخل اليت حاول
  .االجتماعية
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  االجتاه االجتماعي -2-1

حتتل البنائية الوظيفية ونظرية الدور االجتماعي مكانة مميزة من خالل اهتمامها بالفرد 
وكل ما حييط به من مشكالت وقضايا، حيث يستند أصحاب البنائية الوظيفية على 

كامل والتضامن والتناسق الوظيفي بني األجزاء لتحقيق التوازن فكرة التساند والت
 واالستقرار يف البناء االجتماعي، وذلك من خالل إشباع حاجات األفراد املختلفة

فإن هذه النظرية تقوم على مفهومي البناء والوظيفة، فمن خالل قيام كل "ولذلك 
  )1("ء باستمراره ودوامهجزء من البناء بالوظيفة املسندة إليه حيتفظ هذا البنا

وقد ميز أوجست كونت بني ثالثة مستويات موجودة يف اتمع هي الفرد، األسرة 
واإلحتادات االجتماعية، هذه املستويات الثالثة متثل البناء، أما الوظيفة، أي وظيفة 
البناء، فهي تشري إىل اإلسهام الذي يقدمه اجلزء للكل، وهذا الكل هو اتمع، كما 

 الوظيفة أيضا إىل اإلسهامات اليت يقدمها الكل إىل اجلزء، كاإلسهام الذي يقدمه تشري
  .اتمع للجماعات الصغرية، أو اإلسهام الذي تقدمه األسرة إىل أفرادها

وتؤكد البنائية الوظيفية على أن األبنية االجتماعية اجلزئية تقوم بعملها كمحركات أو 
طلبات الوظيفية للنسق من أجل استمراره وبقائه ميكانيزمات تؤدي إىل إشباع املت

لحياة االجتماعية، إذ ينظر إىل الفعل لد نظرية بارسونز على اجلانب املعياري كوتؤ
  .وحتدد أمناطه املعايري الثقافية ،االجتماعي كسلوك ينطوي على توجيه قيمي

سرة وتستخدم هذه النظرية يف اخلدمة االجتماعية، كإطار لفهم موضوعات األ"
والتأثريات املستمدة من األنساق االجتماعية األخرى املوجودة يف اتمع، فالتفكك أو 
التوتر الذي حيدث على مستوى األسرة أو يف أي نسق اجتماعي يف اتمع، إمنا يرجع 
السبب يف ذلك إىل وجود خلل يف البناء أو الوظيفة، وعليه فإنه على األخصائي 

   )2("العميلاالعتبار إمكانية حدوث هذا اخللل وتأثريه على  االجتماعي أن يأخذ بعني
  
  

__________________________________________________________________  
  133، ص 1999، دار املعرفة اجلامعية، مصر، اجتاهات النظرية يف علم االجتماع:عبد الباسط عبد املعطي -1
  128- 127، ص  ص 2000، مطبعة هومة، اجلزائر، ماعيةمدخل للخدمة االجت: رشيد زروايت -2
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وعلى هذا األساس، وحسب البنائية الوظيفية، فإن البناء الوظيفي للشخصية يتكون من 
يف حالة السواء، و إذا كان هناك  ةقويوأبعاد ومكونات متكاملة ومرتبطة وظيفيا 

بناء العام واألداء نقص أو اضطراب من أي زاوية، فإن ذلك قد يؤدى إىل خلل يف ال
  )1(:الوظيفي للشخصية، وتتمثل هذه املكونات فيما يلي

وهي اليت تتعلق بالشكل العام للجسم من وزن وطول ووظائف : املكونات اجلسمية -
  ...احلواس، ووظائف أعضاء اجلسم

مثل الذكاء والقدرات العقلية كالتذكر والتخيل : املكونات العقلية واملعرفية -
  ...والتفكري

، والقلق مثل العواطف واخلوف والغضب واحلزن: املكونات االنفعالية النفسية -
  ...والشعور بالوحدة

وهي كل ما يتعلق بالتنشئة االجتماعية للفرد يف األسرة : املكونات االجتماعية -
  .واملدرسة واتمع، ومجاعة الرفاق واملعايري والقيم االجتماعية

ع بعني االعتبار عند دراسة حالة احلدث املنحرف كل هذه املكونات جيب أن توض
  .وشخصيته، وكذلك مدى توافقه وتكامله واندماجه مع اآلخرين

وملا كان احلدث املنحرف يعاين من قصور يف أحد أبعاد شخصيته، كان ال بد من 
حماولة إصالحه وإعادة إدماجه يف اتمع، حىت يتمكن من أداء وظيفته ودوره كعضو 

ع، وهو الشيء الذي أدى إىل إجياد مراكز متخصصة، وهي مراكز إعادة يف اتم
التربية، مت إنشاؤها ضمن إطار نظام الرعاية االجتماعية، الذي يعترب نسقا من اخلدمات 
املتنوعة الصحية، النفسية، االجتماعية والتربوية املهنية، اليت يقوم ا املختصون من 

  .ؤالء األحداث املنحرفونأجل تأهيل وإعادة تكييف وإدماج ه
ومنه ميكن القول أن احنراف األحداث، هو خلل يصيب اجلوانب االجتماعية والنفسية 

، مما تطلب ضرورة إجياد )افتقاد املعايري والضوابط االجتماعية(يف شخصية األفراد 
  نظام للرعاية االجتماعية، يكفل هلؤالء األحداث تلبية مطالبهم وإعادة إدماجهم يف 

  
__________________________________________________________________  
  164، ص1995، دار املعرفة اجلامعية، مصر، إسهامات اخلدمة االجتماعية يف جمال رعاية الفئات اخلاصة: السيد رمضان -1



 السلوك االحنرايف والرعاية االجتماعية للمنحرفني                      الفصل الثالث               

 
145

  
االجتماعية، من خالل إعادة التوازن لشخصيام ومساعدم على أداء أدوارهم احلياة 

  .توقعة منهمامل
بينما تركز نظرية الدور االجتماعي يف حتليالا على جانبني مهمني يف خدمة الفرد 

  :مها
وهي تعين أن فشل الفرد يف أداء أدواره االجتماعية، هو أساس : املشكالت الفردية -

كل املشكالت اليت يواجهها، وعليه جيب على أخصائي الرعاية االجتماعية أن يركز 
 األدوار االجتماعية لعمالئه، ذلك أن فشل الفرد يف األدوار املوكولة إليهعلى حتسني 

يؤدي إىل ظهور اضطرابات على مستوى النسق االجتماعي، الذي من املفروض عليه 
أن يقوم فيه بأداء هذه األدوار، إىل جانب ذلك يظهر يف املشكلة الفردية عدم قدرة 

أدواره املتعددة يف النسق واملتصارعة يف بعض  ا ينظم فيهيتالفرد على إجياد الطريق ال
األحيان، كما يشكل اختالف تصورات الفرد لدوره مع توقعات األفراد اآلخرين له 

  .   مشكالت فردية عديدة، خاصة من طرف املشاركني له يف الدور
وعلى هذا يظهر أن املشكلة الفردية ال ختص الفرد كفرد، وإمنا يف تفاعله مع البيئة 

تماعية اليت يعيش فيها، فاملشكلة هنا تظهر يف شكل اخلروج عن احلدود املسموح االج
ا للدور الذي حتدده الثقافة اليت يعيش فيها الفرد، وإذا حاد عنها أي شخص يصبح 
عرضة لالحنراف االجتماعي، ويف هذه احلالة يلجأ الفرد أو وليه أو مؤسسات اتمع 

ومن هنا يبدأ دور األخصائي "إلصالح واملساعدة، إىل املؤسسات املتخصصة، طلبا ل
يف إيقاظ وعي الفرد  ،االجتماعي كممثل للقيم والثقافة واملتطلبات والواجبات

  ) 1("مبشكلته وإحساسه بدوره وذلك مبا جيب أن يكون عليه هذا الدور
  
  
  
  
  

__________________________________________________________________  
  131-130مرجع سبق ذكره، ص : شيد زروايتر -1
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  :وتشمل على ثالث مراحل هي: عمليات الفرد -

  :املرحلة األوىل
وهي دف إىل معرفة األوضاع االجتماعية اليت يعيش فيها العميل  مرحلة الدراسة
لدوره وفهمه لتوقعات اآلخرين منه، إىل جانب فهم األبعاد واحملددات  هومدى استيعاب

واألصول االجتماعية له وعالقتها بالثقافة اتمعية واألدوار األخرى اليت الثقافية 
  .تتصارع مع أدوار العميل

  املرحلة الثانية
وهي دف إىل احلصول على املعلومات يف مرحلة الدراسة، وهو  :مرحلة التشخيص

يل الوصول إىل معرفة جمموعة من العوامل الذاتية والبيئية املؤدية إىل مشكلة العم
فالتشخيص هو العملية املهنية اليت ميكن من خالهلا الوقوف على عوامل ومسببات "

موقف العميل الشخصي أو االجتماعي، وذلك من خالل وضع خطة أو برنامج 
  .)1("لعالج املشكلة، اليت ال خترج يف عمومها عن العوامل الذاتية والبيئة

  :سباب التاليةاألوترجع العوامل الذاتية إىل : العوامل الذاتية* 
  .وفيه ال يدرك الفاعل الدور ومتطلباته :غموض عرض الدور -
  .قد يتطلب الدور شروطا وصفات خاصة قد ال تتوفر يف الفرد املوكول إليه الدور -
القيام بالعديد من األدوار، الشيء الذي قد يفقده القدرة على القيام بكل  -

  .االلتزامات
  .وافق بني األدوار املتعددة يف النسقعدم القدرة على حتقيق الت -
  العوامل البيئية* 

وترجع إىل سوء العالقة بني الفرد واألفراد اآلخرين الذين يعيشون معه، ويتطلب 
  :التشخيص يف هذه احلالة إتباع اخلطوات التالية

  .حتليل العوامل املتعلقة باملشكلة والبيئة اليت يتفاعل معها الفرد أو العميل -
  

__________________________________________________________________  
  59، ص 1958اجلرمية واتمع، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، : إبراهيم زكريا -1
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حتديد بؤر الصراع بني العميل وبقية األفراد احمليطني به، سواء داخل األسرة أو يف  -
  ...املدرسة أو يف مكان العمل

  .ف عن أسباب فشل العميل يف أداء أدوارهالكش -
تقدمي احللول للمشكلة سواء من خالل تغيري بعض عناصر املوقف أو اإلبقاء على  -

  .الوضع كما هو
  .رسم خطة لعالج العميل مبا يتوافق وطبيعة شخصيته وظروفه األسرية واالجتماعية -

  املرحلة الثالثة
ل املناسبة للمشكلة اليت يعاين منها الفرد وفيها يقدم األخصائي احللو مرحلة العالج

  :)1(وذلك من خالل اخلطوات التالية
عند أدائه لدوره، ومبا يتوافق مع  اتعلم العميل الطريقة اليت جيب أن يكون عليه -

  .اآلخرين منه  توقعات
  .توفري فرص مناسبة تساعد الفرد على اكتساب املهارات واخلربات -
ق التوافق والتوازن بني خمتلف األدوار اليت يؤديها، من مساعدة الفرد على حتقي -

  .خالل توضيح أمهية كل دور
العمل على التوفيق بني توقعات اآلخرين وبني قدرات الفرد على اإلجناز، إىل جانب  -

  .التوزيع املناسب لألدوار داخل النسق االجتماعي
  االجتاه النفسي -2-2

منظرو حتليلي للخدمة االجتماعية جند نظرية من أهم النظريات اليت اهتمت بتقدمي 
التحليل النفسي ونظرية التعديل السلوكي، حيث تركز النظرية األوىل على حتليل 
شخصية الفرد والوقوف على العوامل الذاتية املؤثرة يف املوقف، من خالل حماولتها 

 ىكيزها عللفهم احلياة الشعورية والالشعورية لإلنسان وتأثر كل منها باآلخر، وتر
دور الدوافع الالشعورية املكبوتة يف الذات البدائية على سلوك اإلنسان، وعلى 
األخصائي االجتماعي والنفسي أن يهتم باالضطرابات اليت حتدث على مستوى 
شخصية الفرد وما قد ينتج عنها من احنرافات، خاصة إذا كانت األنا ضعيفة ختضع 

__________________________________________________________________
املؤمتر السنوي الثاين للطفل املصري تنشئته ، "من أجل أن تكون األسرة املصرية بيئة تربوية لطفل قبل املدرسة: "إهلام عبيد -1

  . 18،ص 1989القاهرة،  ورعايته،
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  .مما ينتج عنه شخصية منحرفة حتركها الدوافع الغريزية لضغوطات اهلو،
ذهب نظرية التعديل السلوكي إىل التأكيد على اجلانب النفسي يف الفرد، ملا يف حني ت

له من تأثري على الشخصية والسلوك اإلنساين، وتعرف هذه النظرية بأا التطبيق 
املخطط واملنظم ملبادئ التعلم اليت قامت على التجريب وتعديل السلوك الالتوافقي 

ليل من أمناط السلوك غري املرغوب فيه وبصفة خاصة تعمل هذه النظرية على التق
  .وزيادة تعزيز األمناط السلوكية املرغوبة

وتظهر أمهية هذه النظرية يف جمال اخلدمة االجتماعية من خالل إسهامها يف حتديد 
على  هت غري املقبولة اجتماعيا لدى الفرد، وتساعداوتشخيص وعالج السلوك

يتعرض هلا، وأدائه ألدواره االجتماعية من  مواجهة خمتلف املشكالت واملواقف اليت قد
  .  خالل القضاء على املعوقات الذاتية واالجتماعية اليت قد تعترضه
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  جماالت الرعاية االجتماعية -3
  داخل األسرة  -1- 3
  

تعد األسرة الوسط االجتماعي األكثر ليونة وأمهية يف حياة الفرد، إذ داخل األسرة 
ن باألمان واحلماية واحلب والرعاية، لذلك اعتربها الكثري من املفكرين حيس اإلنسا

واملختصني يف جمال الرعاية االجتماعية من أهم املؤسسات اليت تساعد الفرد على 
التكيف واالندماج، وعلى هذا األساس جيب أن تكون األسرة من خالل الوالدان 

النشغاالم واالهتمام بأفكارهم مصدرا أساسيا لرعاية أبنائها وحماولة االستماع 
  .وطموحام

  :وتتطلب الرعاية األسرية توفري عدد من املطالب واحلاجات من أمهها
  :املسكن -
اخلصائص املعمارية والصحية اليت تشكل  ،ونعين باملسكن من الناحية املورفولوجية 

ت من قبيل بنية الوحدات السكانية، وقد يبدوا للوهلة األوىل أن هذه اخلصائص ليس
املقومات املادية البحتة، ولكن النظرة الفاحصة توضح عمق هذه اخلصائص يف حتديد 
أمناط العالقات والتواصل بني أفراد هذه الوحدة السكنية من جهة، وبني الوحدات 

  .السكنية املختلفة يف حميط واحد من جهة أخرى
ات اإلنسانية ويف درجة وقد أظهرت العديد من الدراسات أثر السكن يف أمناط العالق

أن الوضع املعماري للبناء الذي يقع فيه املسكن يؤثر "حيث  ،التماسك االجتماعي
، فالفرصة اليت يتيحها التنظيم )1(تأثريا واضحا يف قوة العالقات االجتماعية أو ضعفها

 تؤثر يف الطريقة اليت تنمو ا الصداقات ،اجلغرايف للمنازل حلدوث اتصال اجتماعي
 املسكن يف حد ذاته من حيث ضيقه أو اتساعه، ومن حيث مرافقه املختلفة أن اكم

ومن حيث ارتفاعه واخنفاضه، ومن حيث قدمه وحداثته، وما إىل ذلك من اخلصائص 
__________________________________________________________________  

الد  15، العدد الة التربوية، "ة بإدراك املعاملة الوالدية يف الطفولةعالقة بعض مسات الشخصية يف املراهق": كمال مرسي -1
  208ص ، 1988، الكويت، عالراب
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  .اليت تلعب دورا واضحا يف متاسك مجاعة األسرة أو تفككها ، والذاتية للمسكن

 ينتشر الترويح واأللعاب الداخلية جيد أفرادها فرصة للتجمع داخلها، املساكن اليتف
ما ضيق املسكن مع كثرة أفراده حيرمهم من احليز املكاين الالزم لنموهم عن طريق بين

اللعب داخل البيت، وهنا يؤثر املسكن من الناحية املورفولوجية يف شخصية الناشئني 
الصغار، فإذا اخنفض نصيب الفرد من احليز املكاين املطلوب لنموهم النفسي 

الشخصية االجتماعية للفرد وأحس بقوة أدى ذلك إىل ضعف مقومات  ،واالجتماعي
تدفعه إىل االرمتاء واالنتماء إىل مجاعة الرفاق يف األزقة والشوارع ومنه قد ينجرف يف 

  .عامل االحنراف واجلرمية
ومن هنا فإن الرعاية االجتماعية للحدث املنحرف تتطلب توفري املسكن املناسب سواء 

  .من الناحية املورفولوجية أو االجتماعية
  .العالقات بني الوالدين وبينهم وبني أبنائهم -

تعترب العالقة الطيبة بني الوالدين من العوامل اهلامة اليت تعمل على احملافظة على البناء 
العالقة اجليدة بني الوالدين "األسري، إذا كانت تسري يف حالة طبيعية اجيابية، حيث أن 

تتطلب الرعاية االجتماعية جتاوز كل  ، لذلك)1("تنعكس على احلالة النفسية لألبناء
اخلالفات بني الزوجني خاصة يف املراحل األوىل من حياة الطفل اليت تشكل القاعدة 
الرئيسية يف تشكيل شخصية املراهق فيما بعد، فكلما كانت الطفولة هادئة ومستقرة 
 نفسيا واجتماعيا كلما كانت فترة املراهقة سهلة وبسيطة، كما أن للعالقة بني

 .الوالدين واإلخوة أمهية كبرية يف التماسك والترابط االجتماعي
 
  
  
 
  

__________________________________________________________________  
دراسات يف ، "العالقة بني رعاية الوالدين لألبناء يف األسرة الكويتية وبني بعض مسات شخصية األبناء: "مصطفى تركي -1

 125، ص 2004، جامعة الكويت،الكويت، 19، العدد شخصيةسيكولوجية ال
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  :احلالة االقتصادية لألسرة -

تلعب الظروف االقتصادية والدخل الضعيف لألسرة دورا كبريا يف تدهور احلالة 
ومع أن الظروف االقتصادية املتدهورة ال تؤدي  ،االجتماعية والنفسية ألفرادها

تفاعل مع غريه من العوامل األخرى يف إحداث بالضرورة إىل االحنراف، إال أنه ي
االحنراف، ومن الضروري أن يوضع يف احلسبان أمهية االستقرار املادي لألسر وكفاية 

 ر الدخل يف بث الطمأنينة وتأكيد القيم الالزمة لثبات واستقرار احلياة اإلنسانية اليومية
هر إال بوجود سابق أو فالفقر وإن كان تأثريه يف االحنراف بصورة مباشرة ال يظ"

الحق يف املقومات األخالقية، إال أنه يعترب العامل املساعد يف ظهور االحنراف مع كثري 
   )1("من العوامل األخرى

  داخل مراكز إعادة التربية -3-2
  الرعاية االجتماعية -أ

تبدأ الرعاية االجتماعية للحدث باستقباله يف املركز ويقوم األخصائي االجتماعي 
تقبال احلدث، وحياول تكوين عالقة مهنية بينه وبني احلدث، وإزالة اخلوف وإعادة باس

  )2("الثقة والطمأنينة إىل نفسه
وتعمل أجهزة رعاية األحداث على تزويدهم باملهارات االجتماعية و النفسية الالزمة 

ية فهم ودجمهم يف اتمع، ولذلك يعمل القائمون على مراكز إعادة التربيإلعادة تك
على خلق اجلو املالئم داخل املركز والعمل على جعله موافق إىل حد كبري للجو 
األسري، من خالل توفري ظروف اإليواء املناسبة وحتقيق التوافق بني األحداث داخل 
الغرفة الواحدة لتسهيل عملية التكيف واالندماج وتكوين عالقات طيبة مع األحداث 

 الجتماعي دورا كبريا داخل مراكز إعادة التربيةولذلك يلعب األخصائي ا، ناآلخري
  )3(: ويتمثل يف قيامه بالنشاطات التالية

__________________________________________________________________  
   240مرجع سبق ذكره، ص : أمحد مصطفى خاطر -1
، ص 2003، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، لعملجماالت ا -مناهج املمارسة -اخلدمة االجتماعية: أمحد مصطفى خاطر -2

  99-98ص 
، املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر اخلدمة االجتماعية التربوية: محدي عبد احلارس اليخشوجني وسيد سالمة إبراهيم -3

  286، ص 1998والتوزيع، مصر، 
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دراسة وتشخيص املشاكل اليت تواجه احلدث عن طريق إجراء لقاءات ومقابالت  -

  .فردية معه، وبربط األسباب مع النتائج
مالحظة احلدث خالل ممارسته للنشاط ومزاولته للعالقات االجتماعية للتعرف على  -

حيث أن األخصائي االجتماعي عندما يدرك احتياجات الفرد  ،احتياجاته وميوله
  .يستطيع مساعدته على تنمية ميوله وقدراته وحتقيق رغباته واحتياجاته

حيث تكمن برامج الرعاية "انب االهتمام باجلانب الصحي للحدث، هذا إىل ج
الصحية يف كوا تدعم اجلانب اجلسمي الذي له تأثري على جوانب الشخصية املختلفة 

   )1("سواء العقلية أو النفسية أو االجتماعية

ولذلك فإنه وعلى مستوى كل مركز يوجد قسم طيب يترأسه طبيب لإلشراف على 
ية لألحداث يساعده يف ذلك جمموعة من املمرضني، حيث يقوم هذا الناحية الصح

القسم بنشاط عالجي ووقائي هام، حيث تعد وقاية األحداث املنحرفني من األمراض 
من أهم املهام املوجودة ذه املراكز الذي يقوم بفحص دوري لألحداث كل ستة 

  .أشهر مبعىن مرتني يف السنة
 عيته تعترب من األمور اهلامة يف عملية الوقاية من األمراضكما أن االهتمام بالغذاء ونو

لذلك كان لزاما مراعاة شروط النظافة وتقدمي وجبات غذائية متوازنة تشمل مجيع 
لتحقيق النمو  ،العناصر الغذائية الضرورية من بروتينات وسكريات ودسم وفيتامينات

أن يتوفر كل مركز من إىل جانب االهتمام بالغذاء والصحة جيب السليم للجسم، 
مراكز إعادة التربية على هياكل للتعليم الذي جيب أن يكون إجباريا وعلى النحو 
الذي يقضي على األمية، مبا يتفق وظروف وأعمار األحداث، حيث تقوم مراكز إعادة 
التربية يف اجلزائر بالتعليم على نظام املدارس االبتدائية وإنشاء أقسام خاصة بالتعليم 

  ودف الرعاية التعليمية إىل بناء مستقبل احلدث يف احلياة اخلارجية"واملهين  العام
ومن خالها جيوز لألحداث االلتحاق باملدارس اخلارجية على أن يتحمل املركز 

   )2("املصروفات
_________________________________________________________________  

  286مرجع سبق ذكره، ص : وسيد سالمة إبراهيممحدي عبد احلارس اليخشوجني  -1
  213مرجع سبق ذكره، ص : محمد سيد فهمي - 2
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إىل جانب توفري وسائل الترفيه والراحة كالتلفزيون والراديو ووجود املكتبة اليت متكن 
  .األحداث من اإلطالع على خمتلف الكتب ويف كل التخصصات

  الرعاية النفسية -ب
تقوم عليها فلسفة العالج يف العصر احلديث هي اعتبار  الفكرة األساسية اليت إن

أصبح اهلدف من لقد احلدث املنحرف مريضا جيب عالجه ال جمرما يتم عقابه، و
  العالج هو حتويل املنحرف الصغري إىل إنسان متكيف مع اتمع الذي يعيش فيه

مان والعداء حيث يركز العالج على اجلوانب الذاتية للحدث لتعويضه عن أنواع احلر
  وهنا تربز أمهية األخصائي النفساين ودوره يف الرعاية النفسية لألحداث )1("احمليط به

حيث يعد أول شخص يستقبل احلدث عند دخوله للمركز ليأخذ منه البيانات الالزمة 
باجلماعة اجلديدة اليت سينضم  هعن احلدث وشخصيته، واالتصال بأسرة احلدث ويعرف

على االندماج يف األنشطة املختلفة املوجودة باملركز واليت من خالهلا وتشجيعه  ،إليها
  .ميكن مالحظة سلوكه بطريقة غري مباشرة

كما يعمل األخصائي النفساين على تعويد احلدث على املشاركة يف حياة املركز 
اليومية، من خالل االعتناء بأماكن النوم ونظافة املطعم واألكل واملشاركة يف أعمال 

 اإلشراف الليلي، إىل جانب هي وتنظيم احلديقة، مما يؤدي إىل اندماجه وتكيفهالط
حيث يقوم مبعاجلة املشاكل اليت حتدث للحدث أثناء الليل ودراسة االضطرابات 
السلوكية اليت تبدأ يف الظهور كالتبول الالإرادي واألحالم املزعجة واملشكالت 

  .اجلنسية وغريها
هو اهلروب املتكرر أو حماولة  ، تواجه األخصائي النفساينومن املشكالت اهلامة اليت

اهلروب من املركز، حبيث يعوق عمليات الفحص والتشخيص الطيب واالجتماعي 
والنفسي واملهين، ولذلك حياول األخصائي توعية األحداث بضرورة االلتزام بقوانني 

رض إىل العقاب وكل من يتعداها أو حياول جتاوزها فسوف يتع ا،املركز واحترامه
سواء كان لفظي أو جسمي واملتمثل أساسا يف الضرب، ولقد ظهرت عدة اجتاهات 
تناولت بالدراسة موضوع الضرب كأسلوب عقايب وأثره على الشخصية وانقسمت 

  .يف ذلك إىل قسمني بني مؤيد ومعارض
__________________________________________________________________  

  123ي خليل اجلميلي، مرجع سبق ذكره، ص خري -1
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  االجتاه املؤيد للضرب -
يرى بأن الضرب وسيلة عقابية ناجحة يف تعديل جوهر السلوك والشخصية، وهو 
ليس حمفز فحسب بل هو عالج أيضا، ودليلهم يف ذلك أن الضرب يثري اخلوف 

  .فبتذكر الطفل اخلوف يتذكر الضرب، ويشجعه ذلك على تعديل سلوكه
  االجتاه الرافض للضرب -

ويرفض أصحاب هذا االجتاه الضرب ويعتربونه دون فعالية يف تعديل السلوك وهم 
يستندون يف ذلك على أن الضرب يعمل على إخفاء السلوك وليس القضاء عليه، أي 
أن تأثري الضرب يقتصر فقط على قشور السلوك كما أن الضرب يعمل على التدريب 

فالطفل عندما يعاقب بالضرب يتعلم املراوغة واخلداع يف "، على املراوغة والتهرب
إخفاء األعراض السلوكية اليت تزعج املريب، وسرعان ما يعاود نفس السلوك إذا غفل 
عنه املريب، والعكس إذا اطمأن إليه وعرفه بسلبيات السلوك بطريقة النقاش واحلوار 

ث لتغيري سلوكه بل هو عامل واإلرشاد، كما أن الضرب ال يثري الدافعية لدى احلد
  )1("مؤقت إليقاف السلوك

ولذلك جيب احلذر من استخدام العقاب، إال أن املريب قد جيد نفسه أمام موقف 
يضطره إىل استخدام بعض الوسائل العقابية عندما تفشل الوسائل األخرى، لكن مع 

لى الرغم من التأكيد على جتنب العقاب الشديد واختيار بعض الوسائل املعتدلة، وع
إذ قد يؤدي يف بعض أشكاله  ،جناح العقاب يف بعض احلاالت إال أن فائدته حمدودة

إىل التأثري بطريقة سلبية على بعض مظاهر السلوك والشخصية كظهور االرتباك 
  .واخلجل واخلوف الزائد وضعف الشخصية

  الرعاية املهنية - ج
نية لألحداث، خاصة أن نسبة كبرية منهم مراكز إعادة التربية احلديثة بالربامج امله تم

حيث توجد يف هذه املراكز "يعانون من األمية وعدم إتقان أي مهنة أو حرفة، 
، هذه احلرف اورشات لتعليم األحداث حرفا خمتلفا كالنجارة واحلدادة وامليكانيك

تعود عليهم بالفائدة أثناء وجودهم باملراكز، وكذلك بعد خروجهم منها، ودف 
امج املهنية إىل حتقيق التكيف االجتماعي والتربية للحدث، وإعادة دجمه يف احلياة الرب
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  .)1("االجتماعية من خالل إكسابه مهنة، و بذلك شعوره بأن له مكانة اجتماعية
ويوزع األحداث على ورش التكوين املهين وفقا الستعدادام وقدرام اجلسمية 

هاء فترة التكوين ينتقل األحداث إىل مستوى اإلنتاج والعقلية وميوهلم املهنية، وبعد انت
وتصرف هلم أجور رمزية، ويعيشون يف هذا الوسط اإلنتاجي قبل خروجهم لسوق 

حيث  ،وبعد ذلك ميكن أن يساعد املركز احلدث على العمل خارجه ،العمل اخلارجي
املصانع يتوىل األخصائي االجتماعي ومكتب التشغيل بتسيري فرص العمل لألحداث يف 

اخلارجية مقابل األجور املناسبة، ويف مقابل ذلك يتحمل املركز انتقال األحداث إىل 
الذين التحقوا بالورش اخلارجية من حني إىل آخر لضمان  ةأماكن العمل ومتابع

  .تقدمهم واندماجهم ومساعدم كلما صادفته مشاكل داخل العمل
يت حتتاج إىل جهد كبري من طرف مشاكل العمل نوعا هاما من املشاكل ال عتربوت

كما أن الكثري من األحداث املنحرفني ال يستطيعون االستقرار  ،األخصائي االجتماعني
يف حرفة معينة وإتقاا، كما أن تعليمهم املنخفض وأعمارهم الصغرية ال تسمح هلم 

تحمسون دائما بااللتحاق مبراكز التكوين املهين يف اتمع، كما أن أرباب العمل ال ي
  .كثريا لتشغيل األحداث وتعترب كفاءم موضع شك بالنسبة هلم

  خالصة
إن الرعاية االجتماعية يف هذا اإلطار عملية شخصية واجتماعية ومسؤولية يتحملها 
الفرد والدولة، لتحقيق االستقرار االجتماعي و تكيف األفراد، من خالل تلبية خمتلف 

املنحرفني وحماولة إعادة تأهيلهم وإصالحهم حاجام ومتطلبام كحماية ورعاية 
ولذلك جيب أن تكون الرعاية االجتماعية خاصة بالنسبة لفئة األحداث املنحرفني نسق 
منظم من الربامج واخلدمات االجتماعية املقدمة، دف حل املشكالت االجتماعية 

والنفسي  سواء كانت داخل األسرة أو خارجها وحتقيق التكيف واالندماج االجتماعي
  .واملهين هلم، من خالل جمموعة من املؤسسات التربوية والتأهيلية

  
____________________________________________  

    20-19، ص 1999، دار غريب للطباعة، مصر، أثر الضرب يف البيت واملدرسة: يوسف ميخائيل أسعد -1
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   متهيد
فكرة تناول موضوع االحنراف يف اجلزائر وخاصة يف فترة التسعينيات اليت  منذ أن راودتين

وحنن نفكر يف  ،اجتماعية وسياسية كثرية واضطرابات صراعاتشهدت فيها البالد 
وفيما ميكن أن  ،ىل الكشف عن دوافعها وأسباادف إ ،إمكانية دراستها دراسة علمية

  .عتمد عليه من وسائل وأدواتن
غري أن املشكلة الرئيسية اليت صادفتنا وحنن بصدد دراسة هذا املوضوع هو مفهوم 

له أي إطار قانوين أو جمتمعي واضح ميكننا من قياسه ودراسته  داالحنراف الذي ال يوج
  .دقيقةدراسة علمية 

يف حتليل نتائج هذه الدراسة اإلمربيقية جند من الضروري مناقشة اإلطار وقبل الشروع 
  : املنهجي الذي ستتخذه الدراسة احلالية، ويتضمن النقاط التالية

                                املنهج املستخدم -
  الدراسة  ضياتفر -
  جماالت الدراسة -
  عينة الدراسة  -
  األدوات املستخدمة  -
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   الدراسة ياتفرض - 1

بني األسرة املوجودة  العالقةحماولة الكشف عن حتدد اهلدف من الدراسة الراهنة يف لقد 
أي كيف ومىت ميكن أن تكون األسرة عامال مهيئا  ،والسلوك االحنرايف لألحداث املراهقني

هل يعين ذلك ف ،أي أنه إذا كانت هناك عالقة بني متغريينومساعدا على احنراف أبنائها، 
واملتمثل يف السلوك ) التابع(يؤثر يف املتغري الثاين  األسرة، )املستقل(أن املتغري األول 

من حيث خطورته وانتشاره طبقا للمعطيات امليدانية اليت يقدمها الواقع  كاالحنرايف، وذل
  .اجلزائرية ةاالجتماعي لألسر

 اقد تكون دوافع ،املختلفة لألسرة فإن تدهور شبكة العالقات االجتماعية والظروف هلذاو
أن تغفل الدراسة احلالية عن األحداث  بهذا األساس ال جي ىالحنراف أبنائها، وعل اوأسباب

خاصة يف العشرية األخرية وما صاحبها من تغريات كبرية على كل  ،اليت شهدا اجلزائر
 ا على األسرة والفرداملستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية وانعكاسا

  .حيث عرفت األسرة يف هذا اال تغريات كبرية سواء يف بنائها أو وظائفها
 نوإذا كانت مشكلة الدراسة قد أثارت عدد من القضايا واملتغريات املطروحة للمعاجلة، فإ

وتتمثل فرضيات الدراسة احلالية ، إجابات احتمالية هلذه املشكلةعن هي عبارة ضيات الفر
  :يما يليف

  الفرضية الرئيسية -
  .األسرة و السلوك االحنرايف لألبناء املراهقني طبيعة العالقات داخل بني طردية توجد عالقة

  :ويتفرع هذا الفرض إىل فرضيات فرعية تتمثل يف
  الفرض األول

السائدة داخل املتوترة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة العالقات االجتماعية  ●
  .سرة وبني السلوك االحنرايف للحدث املراهقاأل

  :وميكن دراسة هذا الفرض من خالل املؤشرات التالية
  .العالقة بني الوالدين -
  .العالقة بني اإلخوة -
  .نيالعالقة بني األبناء والوالد -
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  .نيانفصال الوالد -
  .الشجار داخل األسرة، ومع من كان حيدث -
  .التدخل يف شؤون االبن -
  .أحد أفراد األسرةمرض  -
  .ن بعد الطالقيزواج الوالد -
  .العالقة مع زوج األب، وزوج األم -
  .املعاملة الوالدية بعد الزواج -

  ثاينالفرض ال
تلعب مرحلة املراهقة دورا هاما يف تغيري سلوك االبن والتأثري على انفعاالته وأفعاله اليت  ●

  .قد يكون البعض منها سلوكات احنرافية
  :ياس هذا الفرض من خالل املؤشرات التاليةتم قوسي

  .التدخني إلثبات الرجولة -
  .املرض أو التشوهات -
  النمو اجلسمي -
  شعور احلدث عند وقوع الشجار داخل املرتل -
  الرضا عن العالقات األسرية واملدرسية -
  اختيار األصدقاء-
  قياس الشعور بالقلق يف البيت واملدرسة -
  .بلالنظرة إىل املستق -
  .النتائج الدراسية -
  .التغيب عن الدراسة وأسبابه -

  الفرض الثالث
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي لألسرة و السلوك االحنرايف  ●

  .الذي يقدم عليه االبن املراهق
  :معاجلة هذا الفرض من خالل املؤشرات التالية وسوف تتم

  .نوع السكن وموقعه وعدد غرفه -
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  .نيمهنة الوالد -
  .الدخل الشهري وكفايته -
  تلقي اإلعانات يف حالة عدم كفاية الدخل -
  .املصروف اليومي -
  . ممارسة العمل أو أي نشاط آخر للحصول على املال -

  الرابعالفرض 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املستوى الثقايف والتعليمي داخل األسرة والسلوك  ●

  .املراهق االحنرايف لالبن
  :وتتمثل مؤشرات هذا الفرض فيما يلي

  .نياملستوى التعليمي للوالد -
  .نيالنشاطات الثقافية والسياسية اليت ميارسها الوالد-
  .مطالعة اجلرائد والكتب -
  .ينطرق حل املشكالت األسرية والتربوية من طرف الوالد -
   جماالت الدراسة - 2
  اال اجلغرايف 1- 2

اسة احلالية تبحث عن العالقة املوجودة بني األسرة واحنراف أبنائها نظرا لكون الدر
الختيار وحدات لوالية سطيف  مركز إعادة التربيةفقد مشل جمال الدراسة  ،املراهقني

وذلك الختيار بسطيف،  وعمر حرايق عمار خلويف ببوقاعة يتثانوياموعة التجريبية، و 
ميثلون نفس املرحلة  نالميذ التعليم الثانوي الذيوحدات العينة الضابطة واملتمثلة يف ت

من  عمر حرايقوقد مت اختيار ثانوية ، ن مبركز إعادة التربيةيالعمرية مع األحداث املتواجد
وذلك لضمان أو  ،من منطقة شبه حضرية عمار خلويف ثانويةوسط مدينة سطيف و

   .قامةحماولة لتحقيق التجانس بني وحدات الدراسة فيما خيص مكان اإل
  لوالية سطيف مركز إعادة التربية - أ

لقد مت إجراء الدراسة امليدانية مبركز إعادة التربية عبد الواحد خزناجي بوالية سطيف 
و بدأ عمله بصورة رمسية  1971وقد أنشئ سنة  ،حيث يتواجد هذا املركز ببلدية سطيف

سنة وهو 19 سنة وقد يصل حىت 18و 15، وهو يستقبل األحداث من بني 1975سنة 
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أشهر إىل سنة، حيث أن هذه املدة  6حدث، وتكون مدة اإلقامة فيه من 110 حلوايليتسع 
  .تتحدد وفقا لألحكام اليت يصدرها قاضي األحداث

 36سعة الواحدة منها  ،ويتكون هذا املركز من عدة هياكل ومصاحل منها ثالثة مراقد
توي هذه املراقد على األسرة وحت ،حدث110شخصا، وقد تصل السعة اإلمجالية إىل 

واخلزانات ودورات املياه إىل جانب وجود مياه ساخنة لالستحمام، كما يتوفر املركز على 
ثالثة أقسام للتدريس وقاعة لعرض األفالم وثالث ورشات ومطعم بكل مستلزماته وخمزن 

يل، إىل للمواد الغذائية ومغسل للثياب جمهز بلوازمه الضرورية من غساالت ومواد الغس
  .ذوي املرض اخلطريجانب وجود عيادة طبية وجمموعة من القاعات لعزل األحداث 

كما يتوفر املركز على مكاتب إدارية لضمان سري النشاطات داخل املركز وهي مكتب 
خاص مبدير املركز والسكرتارية ومكتب املريب الرئيسي إىل جانب مكتب األخصائي 

ة من املساحات اخلضراء اليت حتيط باملركز من مجيع النفساين ومكتب املقتصد، وجمموع
  .النواحي، إىل جانب وجود مبىن خاص باملوظفني حيتوي على أربع شقق

  ثانوية عمر حرايق -ج
وتقدر  1996لتالميذ عام الستقبال افتحت أبواا  ،تقع هذه الثانوية شرق مدينة سطيف

إىل جانب مكاتب لإلدارة  ،رخماب 5قسما للدراسة و 21حيث تضم  ²م3392مساحتها ب
أستاذا و 50ومكتبة وقاعة للمحاضرات ومطعم غري مستغل وقاعة للتمريض، ويعمل ا 

  .تلميذا 1085عامال، ويبلغ عدد تالميذها  30
  ثانوية عمار خلويف ببوقاعة - د

 1985-1984وتقع هذه الثانوية وسط مدينة بوقاعة، فتحت أبواا يف املوسم الدراسي 
قسما للدراسة و  24وتضم  هكتار،2هكتار، مت البناء على  5ساحتها اإلمجالية بوتقدر م

مكتبا إداريا، قاعة لألساتذة، مدرج وقاعة للرياضة، يطبق يف هذه  12ستة خمابر إىل جانب 
الثانوية النظام الداخلي والنصف الداخلي واخلارجي، لذلك فهي حتتوي على ستة مراقد، 

  .تلميذا 833عامال، ويبلغ عدد تالميذها  20أستاذا، و 35ا  مطبخ خمزن ونادي، ويعمل
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  اال الزمين - 2-2

، واليت مت من 28/01/2003مت القيام بزيارة استطالعية للمجال املكاين للدراسة بتاريخ 
مدير املركز، والتعرف عن أسباب الزيارة وموضوع الدراسة، كما قمنا بزيارة لقاء خالهلا 

ثانويتني قصد التعريف باملوضوع وأسباب القيام به، وقد تكررت الزيارة عدة استطالعية لل
مرات، مت من خالهلا إقامة عالقات ودية مع موظفي املركز والثانويتني والتعرف أكثر عن 
جمتمع الدراسة، وخاصة األحداث الذين هم يف خطر معنوي، حيث قمنا مبناقشات مطولة 

واتمع، وكذلك طموحات الشباب وآماهم  حول األوضاع االجتماعية لألسرة
  .املستقبلية

 ىلإ25/09/2003بتداءا من يوم اأي توزيع االستمارة، وقد بدأت الدراسة امليدانية 
كما قمنا بإجراء بعض املقابالت أثناء زياراتنا املتكررة للمركز مع أولياء  ،29/09/2003

االجتماعية ألسر األحداث، ومنه للتعرف واالستفسار أكثر عن واقع احلياة  ،األحداث
  2003دامت الدراسة امليدانية حوايل تسعة أشهر، من شهر جانفي إىل شهر سبتمرب 

  اال البشري 3-2
ميثل اال البشري للدراسة اتمع األصلي املستهدف من الدراسة والذي تطبق على 

   .حتديد نوع العينة املطلوبة وحداته تقنيات مجع البيانات الواقعية منهم، وانطالقا منه يتم
 وثانوية عمر حرايقعبد الواحد خزناجي حيث يضم اتمع األصلي مركز إعادة التربية 

من املصاحل اإلدارية و البيداغوجية تسهر على تطبيق  عدد املركزيضم  و وعمار خلويف،
  .خمتلف الربامج والنشاطات التعليمية منها والتكوينية والترفيهية

مدير معني  عبد الواحد خزناجي ركزمحية التنظيمية والبيداغوجية، يقوم بتسيري ن النامف
والذي من بني مهامه تسيري اإلدارة وضمان سري النشاطات  ،من طرف اجلهات الوصية

البيداغوجية ويساعده يف ذلك فرقة بيداغوجية تتكون من ثالثة مربني قسم، أربعة حراس 
  .وهم مقسمون على ثالثة أقسام ،ساينليل، أربع مربني فوج، أخصائي نف

  .واملقتصد والتمريض األمانة من مصلحة العمال و أما مصلحة اإلدارة فتضم كال
يبني توزيع املوظفني على خمتلف املصاحل املتواجدة مبركز إعادة التربية  01واجلدول رقم 

  . بسطيف يعبد الواحد خزناج
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على خمتلف عبد الواحد خزناجي لتربية يبني توزيع موظفي مركز إعادة ا 01جدول رقم 
  .املصاحل

  العدد  املوظفني  املصاحل
  

  الفرقة البيداغوجية
  03  مريب قسم
  02  مريب رئيسي
  04  مريب فوج

  01  أخصائي نفسي
  

  مصلحة اإلدارايني
  01  رئيس مصلحة العمال

  01  سكرتري
  01  مقتصد

  
  
  

  عمال مهنيون

  02  ممرض
  04  حراس ليل

  03  النظافةأعوان 
  04  أعوان أمن

  04  عمال املطعم
  04  أساتذة التكوين املهين

  02  سائق
  31    اموع

 
عمر  يت اتمع األصلي للدراسة، إىل جانب تالميذ ثانوينيوميثل جمتمع األحداث املنحرف

حدثا معرض خلطر  64 عبد الواحد خزناجيركز ، حيث يوجد مبوعمار خلويف حرايق
 1192سنة، يف حني تضم ثانوية عمر حرايق 18و 12بني  ما تتراوح أعمارهم االحنراف،

 35تلميذا يؤطرهم  833، أما ثانوية عمار خلويف فتضم أستاذا 50يؤطرهم تلميذ وتلميذة 
  . توزيع التالميذ حسب السنوات الدراسية انيبين ناالتالي نواجلدوال أستاذا

 عمار خلويفيبني توزيع تالميذ ثانوية : 02جدول رقم 
  

  اموع  إناث  ذكور  السنوات
  473  245  228  السنة أوىل ثانوي
  332  179  153  السنة الثانية ثانوي
  387  218  169  السنة الثالثة ثانوي

  1192  642  550  اموع
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  يبني توزيع تالميذ ثانوية عمار خلويف: 03جدول رقم 

  اموع  إناث  ذكور  السنوات
  309  190  119  السنة أوىل ثانوي
  241  126  115  السنة الثانية ثانوي
  283  191  92  السنة الثالثة ثانوي

  833  507  326  اموع

  
  تصميم عينة الدراسة - 3

ذلك أن الظاهرة "تعترب دراسة الظواهر االجتماعية من الدراسات األكثر تعقيدا، 
ة من مكان إىل آخر ومن االجتماعية متغرية باستمرار والعوامل اخلارجية املؤثرة فيها خمتلف

زمان إىل آخر، إضافة إىل العوامل الداخلية للظاهرة حيث أا ختتلف باختالف خلفياا 
  )1("وتفاعالا املتداخلة ومكوناا املتعددة

اختيار العينة اختيارا  األسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهقو يفرض موضوع الدراسة 
 االعتبار أن هذا احلدث االبن يف مرحلة مراهقة واملراهقة دقيقا، حيث البد من األخذ بعني

  .فترة مير الطفل من خالهلا بتغريات نفسية وفيزيولوجية
وكما هو معروف أن مرحلة املراهقة قد قسمها املختصون إىل مرحلة مراهقة عادية 

رية اليت وأخرى مبكرة وأخرى متأخرة، ويف دراستنا احلالية حناول التركيز على الفترة العم
متأخرة جد يكون فيها الطفل قد تعدى مرحلة املراهقة املبكرة ومل يصل بعد إىل املرحلة 

سنة، ولقد وجدنا صعوبة عملية يف احلصول على  18و 15وهي الفترة العمرية املمتدة بني 
نظرا لقلة الرتالء مبركز إعادة التربية الذين هم يف خطر معنوي، أعداد كبرية من األحداث 

األحداث  افةإجراء مسح شامل لكد الواحد خزناجي بسطيف، وعلى هذا األساس مت عب
وهي عينة األحداث على اعتبار أن األحداث املتواجدين باملركز بالنسبة للمجموعة األوىل، 

  سطيفحدثا متواجدون يف مركز إعادة التربية لوالية  64الذين هم يف خطر معنوي 
 ة وهم كلهم من الذكور، إذ ال يوجد مبدينة سطيفسن 18و 15بني وتتراوح عمارهم 

__________________________________________________________________  
، اجلزء األول، منشورات جامعة دمشق، مطبعة اإلحتاد، البحث االجتماعي امليداين،خطوات التصميم والتنفيذ: عدنان أمحد مسلم -1

  26،ص 1993- 1992سوريا، 

 



 اإلجراءات املنهجية والبيانات اخلاصة بالدراسة                    الفصل الرابع                          

 166

  
األسرة وعالقتها كز إلعادة التربية خاص باإلناث، وحىت يتسىن لنا قياس متغري مرا

ودف إجراء املقارنة بني األبناء املراهقني ووضعيتهم داخل  باحنراف احلدث املراهق
 بسبب اخلطر املعنوي أو إمكانية تعرضهم لالحنراف، مت نيأسرهم وبني األحداث املوقوف

وسط املدينة وهي ثانوية عمر حرايق  ،والية سطيف ان منياتاختيار ثانو قصديةوبطريقة 
من تالميذها يف  عينة عشوائية منتظمةمت اختيار قد وبوقاعة، دائرة وثانوية عمار خلويف ب

و 15والذين تتراوح أعمارهم بني ا ذكوركل املستويات األوىل والثانية والثالثة ثانوي 
  الميذ الذكور لكال الثانويتان جبمع عدد الت 876، والذي بلغ عددهم سنة18

550 +326 =876  
تلميذا من بني  110أي أن عينة الدراسة تتكون من % 12.5نسبة وقد مت اختيار العينة ب

  .حدثا 64يف حني تتكون عينة األحداث من ، 876
  110=   12.5×  876             النسبة املأخوذة× اتمع املدروس = العينة

100 100 
اختيار إطار العينة فقد مت بطرقة العدد العشوائي وهي الطريقة اليت ضمت ية أما عن كيف

 1وهذه األمساء رقمت ترقيما متسلسال تصاعديا من  تانقائمة مفصلة بأمساء تالميذ الثانوي
  :حيث مت حتديد مسافة االختيار على النحو التايل 876إىل 

  8 =876/110    املدروس تمعحجم ا

  العينةحجم   
 

فردا وهي تتكون من عينتني  174إن العينة املستخدمة يف هذه الدراسة تتكون من 
   .رئيسيتني

األحداث  تمعيف احلقيقة أن العينة األوىل هي عبارة عن مسح شامل : التجريبيةالعينة  - أ
، حيث مت سطيفالية لوالذين هم يف خطر معنوي واملتواجدون مبركز إعادة التربية 

تتراوح أعمارهم  ة اختيار كل األحداث الذين هم يف خطر معنوي والذينوبطريقة قصدي
  .حدثا 64وقد بلغ عددهم سنة، 18و 15بني 
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فردا وهي تتشكل من تالميذ ثانوية عمر حرايق  110وهي تضم : ضابطةالعينة ال -ب

ة على اعتبار يف املستويات الثالث أي السنة أوىل ثانوي، السنة الثانية والثالثوعمار خلويف، 
وهذا حىت يكون جمال املقارنة العمرية  ،سنة 18و 15أن أعمارهم تكون حمصورة بني 

حيث مت تسجيل  ،متجانسا، وقد مت اختيار مفردات هذه العينة بطريقة العدد العشوائي
قائمة أمساء التالميذ الذكور للمستويات الثالث وترقيمها ترقيما متسلسال تصاعديا من 

  .876 إىل01
وهكذا كان الشرط األساسي يف اختيار أفراد عينيت البحث هو أن يكونوا يف نفس الفترة 

سنة وذلك على أساس أن هذه الفترة تشكل اال املهم  18و 15العمرية اليت تتراوح بني 
  .ملرحلة املراهقة

  مواصفات العينة  - 3-1
  السن واملستوى التعليمي بالنسبة للعينة التجريبية -

م وجود اإلناث مبركز إعادة التربية وصعوبة البحث عن فتيات يف خطر معنوي نظرا لعد
فقد مت استبعاد عنصر اجلنس يف هذه الدراسة، لذلك فإن الدراسة  ،خارج هذه املراكز

حيث مت  ،حىت بالنسبة للعينة الضابطة وهي عينة التالميذ ،احلالية تركز فقط على الذكور
  .حىت تكون املقارنة متجانسةكذلك التركيز فقط على الذكور 

  يبني السن واملستوى التعليمي لألحداث  :04جدول رقم 
  
  أمـــي  

    
  اموع  ثــانــوي  إكـمـالـي  ابتــدائــي

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  
15  00  00  00  00  03  12  05  19  08  12 
16  00  100  02  18  05  20  06  19  13  20  
17  00  00  06  55  12  48  09  33  27  43  
18  01  00  03  27  05  20  07  26  16  25  

  100  64  100  27  100  25  100  11  100  01  اموع
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يتضح من خالل اجلدول أعاله أنه كلما ارتفعت الفئة العمرية ارتفعت معها النسبة املئوية 
 سنة 18و17نحرفني تقع يف الفئة العمرية لالحنراف، ومن هنا تبني أن أكثر نسبة من امل

لعمرية تعترب أوج مراحل املراهقة وأصعبها، واليت يتعرض فيها املراهق لتغريات وهذه الفئة ا
ح لديه الرغبة يف التمرد على سلطة الوالدين أو إبراز بفيزيولوجية ونفسية سريعة وتص

 اكم ،)1(" الكثري من الباحثني هذه املرحلة مبرحلة اخلطيئة واإلجرام لذلك مسى"الذات، 
كما يالحظ من خالل ، )2(" اليت حيدث خالهلا السلوك اجلانح اعتربها البعض املرحلة

 والثانوياجلدول أعاله أن معظم وحدات العينة ينحصر مستوى تعليمهم بني اإلكمايل 
، على أننا مل نسجل سوى سنة 18-16غلب األحداث هم من سن يدل على أن أ وهذا

بتدائي، وهي تتركز أيضا حالة من مستوى التعليم اال 11حدث واحد أمي يف حني سجلنا 
تبني أن نسبة "عكس ما توصلت إليه دراسة حليمة بوخروبة اليت  وعلى سنة 16يف فئة 

  )3(".من األحداث هلم مستوى ابتدائي % 92.5
 18و 16ويف دراسة جعفر عبد األمري الياسني تبني أن أكرب نسبة من األحداث تقع يف فئة 

جة توصلت إليها دراسة حمي الدين خمتار اليت ، ونفس النتي%  53.33سنة وذلك بنسبة 
سنة، ويف دراسة حليمة بوخروبة  16-18بينت أن معظم املنحرفني تتراوح أعمارهم بني 

  .سنة 11-18تبني أن االحنراف يظهر يف مرحلة املراهقـة مابيـن 
 16.5وباستخدام الوسط احلسايب تبني يف هذه الدراسة أن متوسط أعمار األحداث هو

يقع بني يف دراسة جعفر عبد األمري الياسني ظهر أن متوسط أعمار اجلاحنني بينما  سنة،
  .سنة 15-13

  
  
 
 
 

_____________________________________________________________________  
  110ص، 1981، عامل املعرفة، بريوت، 1،طأثر التفكك العائلي يف جنوح األحداث :جعفر عبد األمري الياسني -1

; 2ed;(New York; Van Juvenile Delinquency in modern Society;  Neumeyer,Martin H -2
Nostrand:1955;pp242-243 

  1984-1983، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر، إعادة تربية األحداث املنحرفني: حليمة بوخروبة  -3
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  لضابطةاالسن واملستوى التعليمي بالنسبة للعينة  -

 جموعة الضابطةللميبني السن واملستوى التعليمي   :05جدول رقم 
  السنة أوىل ثانوي  

    
  اموع  السنة الثالثة  السنة الثانية ثانوي

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع
15  02  06  -  -  -  -  02  02  
16  32  89  12  25  -  -  44  40  
17  02    33  70  04  15  39  36  
18  -  -  02  05  23  85  25  23  
  100  110  100  27  100  47  100  36  وعام

سنة وهي  17-16يشري اجلدول إىل أن أعمار العينة الضابطة منحصرة يف الفئة العمرية 
سنة  15ن من سن ااملرحلة القانونية للتعليم الثانوي يف اجلزائر، حيث سجلت فقط حالت

 إىل التعليم )سنوات  5(تدرس يف التعليم الثانوي، وهذا قد يرجع إىل دخوهلا املبكر 
وهذا  سنة 18- 15واملالحظ من خالل اجلدول أن وحدات اموعة احنصرت أعمارها بني 

  .جمال املقارنة العمرية مع العينة التجريبية احىت يتسىن هل ة،متعمدا من الباحث
  16.5وباستخدام الوسط احلسايب ألعمار التالميذ تبني أن متوسط العمر هو 

  للمجموعتني الوالدة يبني مكان: 06جدول رقم 
  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  33  21  74  81  سطيف
  26  17  -  -  ميلة

  02  01  02  02  قسنطينة
  02  01  -  -  باتنة

  14  09  05  06  برج بوعرريج
  06  04  -  -  مسيلة
  08  05  02  02  جيجل
  09  06  03  04  جباية
  -  -  14  15  اجلزائر
  100  64  100  110  اموع

  



 اإلجراءات املنهجية والبيانات اخلاصة بالدراسة                    الفصل الرابع                          

 170

  من وحدات اموعة التجريبية ولدوا يف والية سطيف %33أن  دولاجل أوضحت بيانات
أن وجود نوعا من احلراك منهم ولدوا يف والية ميلة،  وهذا يدل على  %26وأن 

 من وحدات اموعة %74يف مقابل ذلك جند  للمجموعة التجريبية، ةاالجتماعي بالنسب

  .ينة سطيفيقطنون مبد الضابطة
  مكان اإلقامة -

  يبني مكان اإلقامة للمجموعتني :07جدول رقم 
  

  داللة الفروق  الضـابـطـة  املـجموعــة   التجـريبيـة  اـموعـة    مكان اإلقامة
  4.55  %  ع  %  ع  

  83  91  69  44  مدينة
  17  19  31  20  ريف

  100  110  100  64  اموع
  

يقطنون املدينة، وهذا ما أيدته بعض الدراسات منها  حدثا 44تشري بيانات اجلدول إىل أن 
من األحداث يقطنون مبحافظة  %73.33األمري الياسني اليت تبني أن عبد دراسة جعفر 

 بغداد، وهذا ما يدعونا إىل القول أن الكثري من املخالفات تكون داخل املناطق احلضرية
شبكة العالقات واتساع ك ومن األبناء الذين يقطنون ا، وهذا قد يرجع إىل تفك

 نتيجة االجتماعيةوضعف وهشاشة الروابط والضوابط  ،االجتماعية داخل املناطق احلضرية
لتفتح األسرة على احمليط اخلارجي، وخروج األم للعمل أو اهتمامها بأعمال أخرى قد 

  .تلهيها عن متابعة ومراقبة أبنائها
 من خالل دراسة حمي الدين خمتار أن وعلى عكس ما توصلت إليه الدراسة احلالية تبني 

  .أغلب حاالت االحنراف هي من أصل ريفي
وهي تعين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة  4.55= تهوجد أن قيم) ²كا(وباستخدام 

ودرجة ، )0.05(ث مكان اإلقامة عند مستوى معنويإحصائية بني اموعتني من حي
 .)1(حرية
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  ة التربيةسبب اإليداع يف مركز إعاد -
ع األسباب اليت يدخل مبقتضاها احلدث إىل مركز إعادة التربية من أجل اإلصالح تتنو

والتهذيب، بني جمموعة من املخالفات االجتماعية اليت تشري إىل إمكانية تعرضه خلطر 
  :االحنراف، ومن هذه املخالفات جند

كه غريه، وليس له فيه وهي حالة يتعمد فيها الفرد االستحواذ على شيء ميل: "السرقة* 
حق، وهو يفعل ذلك بإرادة منه بعيدا عن عيون اآلخرين، وأحيانا باستغفال مالك الشيء 
املراد سرقته أو تضليله، وحياول االحتفاظ بالشيء املسروق لنفسه، وحيدث هذا السلوك 

  )1(".بصورة مطردة

فعها يف النقاط وختتلف دوافع السرقة من شخص إىل آخر، إال أنه ميكن حصر أهم دوا
  :التالية

فقد يسرق أشياء أخيه، أو زميله، ألنه جيهل معىن : ضعف اإلحساس مبلكية اآلخرين -
امللكية واحترام خصوصية اآلخرين، ولذلك فإنه من مل يتعلم يف أسرته أن يفرق بينما 

  .هوما ال حيق ل خيصه وما خيص غريه، جيد صعوبة يف التمييز بني ما حيق له خارج املرتل
شباع بعض احلاجات إل ةفمن املمكن أن يسرق الفرد حماول: حب االمتالك والتعويض -

واليت جيد بعض األشخاص يشبعوا دون عناء أو مشقة، يف الوقت الذي يكون فيه  ،املادية
هو حمروما منها وليس مبقدوره احلصول عليها، ومن هنا يشعر بدافع ملح للسرقة، ليمتلك 

  .خاصة يف حالة احلرمان الزائدماهو حباجة إليه، 
قد يلجأ اإلنسان للسرقة حىت يظهر مبظهر مناسب أمام اآلخرين، فالتلميذ : حب الظهور -

مثال حيب ان يظهر أمام زمالئه مبظهر ال يقل عنهم، كما قد يسرق الفرد لكي يتفاخر مبا 
  .أمام زمالئه وأصدقائه) وهو يف األصل ليس له(لديه 

 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دون درا النشر، مصر، االضطرابات النفسية يف الطفولة واملراهقة، األسباب، التشخيص والعالج: حسن مصطفى عبد املعطي -1

 114، ص 2001
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فالفرد الذي يشعر أنه غري حمبوب من طرف اآلخرين، مثال : الرغبة يف تأكيد الذات -

ن أب كشل يف الدراسة حياول دوما إثبات وجوده مع زمالئه رفقاء السوء، وذلاملراهق الفا
يصرف عليهم النقود يف شراء السيجارة والذهاب إىل املالعب والسينما، وبذلك يعوض 

  .النقص والشعور بالفشل يف الدراسة

  حبيث جند أن الطفل األول والوحيد يف أسرته، يتعود يف الغالب : التدليل الزائد -
احلصول على كل طلباته وحاجاته من طرف والديه، وبالتايل يتصور احلياة أخذ دون 

  .وخاصة سرقة األشياء اليت حيبها ،عطاء، وعندما ال تلىب أحد مطالبه يتعلم السرقة
فالفرد الذي مل تتح له الفرصة ليتعلم التحكم يف : التساهل وضعف الرقابة األسرية -

سرية عليه ضعيفة، أو أمهل والديه تعليمه معايري السلوك رغباته، أو كانت الرقابة األ
وقواعد احلياة املشتركة، أو كانت أمه ال تظهر له أي استياء عندما يستحوذ على أشياء ال 

، يكون من السهل عليه االستيالء على األشياء ختصه، حبجة أا من ممتلكات األسرة ككل
   .اليت ال ختصه

  االعتداء* 
االعتداء هو كل سلوك يصدر عن اإلنسان، يلحق الضرر باآلخرين، ويعرفه فيليب هارميان 

مبا يتناسب  هسلوك تعويضي عن اإلحباط املستمر، يقصد إيذاء شخص آخر أو جرح" بأنه
هو غري  هو مباشر ومن ما ويتخذ العدوان أشكاال متعددة منها ما، )1("مع كمية اإلحباط

باشرة حنو الفرد حمل الشكوى أو الكراهية، والثاين تستخدم فيه مباشر، فاألول يتوجه م
  .وسائل خمتلفة كالتحرش مبن حوله، أو استخدام أساليب املكر واخلديعة للوصول إليه

من املخالفات االجتماعية اليت ينبذها اتمع ويعاقب عليها : تعاطي اخلمر واملخدرات* 
يت تتسبب يف الكثري من االحنرافات واألمراض القانون تعاطي املخدرات وشرب اخلمر، وال

اليت ال تعود على الشخص املتعاطي فحسب، بل تعود على كل أفراد أسرته نفسيا 
 .واجتماعيا وماديا

 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  112، ص 1989ون بلد، ، مركز احلسن للطباعة، د1االضطرابات السلوكية املدرسية، ط: عدنان مهنا -1
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وهو تناول الطفل املراهق السيجارة وهو يف سن مبكرة، تقليدا لألب أو :  التدخني*  
ألصدقائه، أو للتعبري عن أنه أصبح رجال، وهذا غفلة من املراهق باملضار الصحية واملادية 

  .للسيجارة
شرة بكثرة يف أوساط وتعد من الظواهر املنت: التغيب عن املدرسة واهلروب من البيت* 

املراهقني، وقد تكون ناجتة عن عدم استقرار األوضاع االجتماعية داخل األسرة، وشعور 
وكذلك  تاالبن بأنه غري مرغوب فيه، ورفض األهل قيامه مبا حيبه من أعمال أو هوايا

   .بسبب سوء العالقة مع املدرسني والفشل الدراسي

ملراهقني لبعض التصرفات غري املقبولة اجتماعيا وهو ممارسة بعض ا: االحنالل اخللقي* 
  .كالتحرش اجلنسي واالغتصاب

وهو أن يتاجر املراهق ببعض السلع، اليت تكون ممنوعة بقوة : املتاجرة ببعض السلع* 
  . القانون كاملتاجرة باملخدرات، أو بالسلع غري املرخصة

 عديدة منهاألسرة، ألسباب وهو اختاذ الشارع ملجأ للمراهق بعد خروجه من ا: التشرد* 
خاصة عدم التفاهم مع أفراد األسرة، أو عدم القدرة على العيش مع األقارب أو زوج األم 

    (1)              أو األب بعد الطالق أو الوفاة

أن جنحة السرقة واالعتداء والتشرد هم وقد اتضح من خالل بيانات الدراسة امليدانية 
ني األحداث إليداعهم يف مركز إعادة التربية، يف حني تنوعت األسباب األكثر انتشارا ب

األمور اليت األسباب األخرى بني اهلروب من البيت واملدرسة وتناول السجائر، وهي 
سواء من املودعني يف مراكز إعادة  ،الحظنا أن املراهقني ميارسوا بشكل اعتيادي تقريبا

نا عدد قليل من األحداث ممن يتعاطون التربية أم املراهقني العاديني، يف حني سجل
املخدرات واخلمر، وهذا ما يدفعنا إىل القول بأن العامل املادي أو احلاجة االقتصادية هي 

اآلخرين وحماولة  اليت تدفع احلدث املراهق إىل ارتكاب خمالفة السرقة أو االعتداء على
  . االستطالعية، وهذا ما الحظناه من خالل الدراسة إخفاء حاجته االقتصادية

  
  

______________________________________________  
  409.407، ص ص 1969، دار النهضة احلديثة، مصر، سيكولوجيا احنراف الصغار: حممود حسن -1
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إىل  SHELDON. G  ET ELEANOR .G ج.ج و اليانور.شلدونكما توصل الباحثان 

 ظهرت عليهم عالمات سوء اخللق نيمن التالميذ املنحرف %90نتيجة هامة، مؤداها أن 
واألفعال غري األخالقية كالكتابة على اجلدران وكسر الطاوالت، بينما بلغت هذه النسبة 

  .بالنسبة للتالميذ األسوياء  % 20
  احلدث يف املركز إيداعيبني سبب :08جدول رقم 

 
  %  التكرار  السبب

 18 35  ضرب وحترش

 22 43  سرقة
 09 17  اهلروب من املدرسة

 11 22  اهلروب من البيت
 02 04  تعاطي املخدرات 

 03 06  شرب اخلمر
 15 29  تناول السجائر

 01 02  املتاجرة ببعض السلع

 18 35  التشرد

 01 03  االحنالل اخللقي
 100 196  اموع

  
 بلغ اموع أكثر من وحدات العينة نظرا ألن املبحوثني أجابوا على أكثر من احتمال* 
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رسم بیاني رقم01: یبین النسب المئویة ألسباب االیداع في مركز إعادة التربیة

اعتداء سرقة الھروب من المدرسة
الھروب من البیت تعاطي المخدرات  شرب الخمر
تناول السجائر المتاجرة ببعض السلع التشرد
االنحالل الخلقي
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  إلخوةعدد ا -4
 

 يبني عدد إخوة اموعتني :09جدول رقم 
  

عدد 
  اإلخوة

  اموعة الضابطة  اموعة  التجريبية
  اموع  إناث  ذكور  اموع  إناث  ذكور

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع
1  01  05  02  05  03  05  -  -  02  03  02  02  
2  04  19  06  14  10  15  02  05  04  06  06  05  
 3  04  19  08  19  12  19  05  12  12  17  17  15  

4  05  23  09  21  14  22  02  05  02  03  04  04  
5  04  19  09  21  13  20  16  40  20  29  36  32  
6  02  10  05  11  07  11  10  25  16  23  26  24  
7  -  -  01  02  01  02  04  10  10  14  14  13  
8  01  05  02  05  03  05  01  03  03  04  04  04  
9  -  -  01  02  01  02  -  -  01  01  01  01  

  100  110  100  70  100  40  100  64  100  43  100  21  اموع
  

% 32أبناء مقابل 4من أسر اموعة التجريبية لديها  %22إىل أن  دولوأشارت بيانات اجل

يب وباستخدام املتوسط احلساأبناء، وهي أعلى النسب،  5من أسر اوعة الضابطة لديها 
أبناء 5ظهر أن متوسط عدد األبناء يف أسر اموعة التجريبية والضابطة هو لعدد األبناء، 

إذا قورن باملتوسط العام لعدد األبناء يف  ،ىل حد بعيدإلكل أسرة، وهو معدل مقبول 
وهي تعين عدم وجود فروق ذات  )2(إىل مساويا  وجد ²األسرة اجلزائرية، وباستخدام كا

  .بني اموعتني داللة إحصائية
 7ويف دراسة جعفر عبد األمري الياسني وجد أن متوسط عدد األبناء يف أسر األحداث هو 

لدى أسر غري اجلاحنني، أما يف دراسة عبد الرمحان العيسوي فقد توصلت  6يف مقابل 
ىل أن احلدث ينحدر من أسرة كبرية احلجم مقارنة مع أسر غري اجلاحنني، وذلك إالدراسة 

   .أبناء، واجلدول التايل يبني عدد إخوة وأخوات وحدات اموعتني 7ل مبعد
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المجموعة  التجریبیة المجموعة الضابطة

رسم بیاني رقم02: یوضح عدد اإلخوة
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  نيالوالد وجود -5
  

  ن على قيد احلياةايبني ما إذا كان الوالد: 10جدول رقم 
  

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  األم  األب  األم  األب

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع
  100  64  94  60  99  109  97  106  نعم
  -  -  06  04  01  01  03  04  ال

  100  64  100  64  100  110  100  110  اموع
  
  

 حيث احلياةتشري األرقام اإلحصائية إىل أن معظم وحدات العينة التجريبية والديها على قيد 
معظم األحداث مل نسجل سوى أربعة حاالت تفتقد إىل الوالد، وهذا يدعونا إىل القول أن 

ال يعانون من مشكل اليتم، وخاصة اليتم األموي، حيث تعد األم املصدر الرئيسي للحب 
والرعاية، مما جيعلنا نقول أنه هناك عوامل أخرى غري فقدان الوالدين هي اليت دفعت 

من التالميذ يفتقدون إىل الوالد  %03باألحداث إىل االحنراف، و إال فبماذا نفسر وجود 
بالنسبة للعينة التجريبية اليت فقدت الوالد ومل نسجل أية حالة  %6لوالدة، مقابل ل %01و

  . بالنسبة لألم
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رسم بیاني رقم 03: یبین ما إذا كان الوالدان على قید الحیاة

نعم
ال

  
  
   املستخدماملنهج - 4
تبين اجتاها منهجيا  ،حاولت هذه الدراسة يف اإلجابة عن تساؤالا والتحقق من فرضياا 

احثة الكشف الدقيق عن جوهر التركيبة االجتماعية لألسرة متعدد اجلوانب، يسمح للب
ومنه تأثريها على تنشئة أبنائها املراهقني يف الوقت الذي يتيح فرصة املقارنة بني األبناء 

  .من وجهة نظر اتمع) األسوياء(اجلاحنني واألبناء املتمدرسني 
الذي اختذته هذه الدراسة وبناءا على ما تقدم، فإن االجتاه املنهجي املتعدد اجلوانب 

وهل أن األسرة هي العامل األساسي واملتسبب  ،لتشخيص احنراف األبناء املراهقني
إىل جانب  ةاملقارن الطريقةالرئيسي فيه، يتجلى يف استخدام املنهج الوصفي والتجرييب و

ة الطريقة اإلحصائية، وكذلك مت االعتماد على األدوات البحثية األساسية وهي املالحظ
وكذلك االستمارة اليت اعتمدت كأداة رئيسية يف  ،البسيطة واملقابلة والوثائق والسجالت

وسنحاول فيما يلي أن نوضح كيف استفادت الدراسة احلالية من  ،مجع البيانات امليدانية
  . هذه املناهج واألدوات
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  املنهج -أ
احث لفهم الظاهرة املنهج عبارة عن جمموعة من اخلطوات املنظمة اليت يستخدمها الب 

موضوع الدراسة، وهذا يعين أن املنهج جييب عن سؤال مؤداه كيف ميكن حل مشكلة 
  ).1("البحث والكشف عن جوهر احلقيقة والوصول إىل قضايا يقينية

وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التجريبية اليت حتاول تشخيص واقع معني 
لوصفية إىل حتديد الوظائف الواقعية من خالل ما، حيث دف الدراسة ا ةأو ظاهر

موضوع حبث معني، وهلذا تبدو الضرورة إلقامة هذه الدراسات باعتبارها دف إىل مجع 
وحتديد مثل هذه الوقائع االجتماعية امللموسة، كاملشاكل االجتماعية اليت تظهر بصورة 

  )2(."جلية داخل احمليط االجتماعي
م بعملية مجع وتلخيص احلقائق احلاضرة املرتبطة بطبيعة وبوضع يهت فاملنهج الوصفيوعليه 

  دراسة للحقائق  مجاعة معينة من الناس، فهو أكثر املناهج انتشارا واستخداما ملا يتضمنه من
واألشخاص بطبيعة ظاهرة أو موقف أو جمموعة من األحداث واألوضاع الراهنة املتعلقة 

راسة فهو يهتم بتحديد وفهم بعض مظاهر وبالنسبة الستخداماته يف هذه الد حيث
املشكالت األسرية وحالة عدم االستقرار بني أفرادها، والتحاق أحد أبنائها إىل مركز 
إلعادة التربية بسبب احنرافه عن القوانني االجتماعية، وقد استخدمت الباحثة يف هذه 

دالالا وإصدار الدراسة املنهج الوصفي جلمع احلقائق وحتليلها وتفسريها واستخالص 
اقتراحات وتفسريات بصدد الظاهرة املدروسة، واليت تتمثل يف عالقة األسرة باحنراف 

 .أبنائها املراهقني
ال يكتفي مبجرد مجع عدد كبري من املعلومات  املستخدم يف هذه الدراسة وبذلك فاملنهج

ختلفة اليت تنطوي عن الظاهرة البحثية، وإمنا هو حماولة استخالص الدالالت واملعاين امل
عليها البيانات واملعلومات وهذا ما يدفعنا إىل حماولة ربطها مع بعضها البعض واكتشاف 
العالقات واالرتباطات الثابتة بني املتغريات املختلفة اليت تؤثر بشكل أو بآخر يف حدوث 

  .  الظاهرة املدروسة، ومنه إعطاء التفسريات املالئمة ملشكلة البحث
__________________________________________________________________  

، ص 1982، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، العلم والبحث العلمي،دراسة يف مناهج العلوم: حسن عبد احلميد وأمحد رشوان -1
142  

، ديسمرب، 26جامعة اجلزائر، العدد، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، البحث السوسيولوجي، األمهية واهلدف: بوذراع أمحد -2
  133،ص 1994
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حىت تسهل عملية اكتشاف العوامل  استخدام املنهج التجرييبووفقا ألهداف البحث مت 
ودف أيضا تسهيل عملية املقارنة حيث مت استخدام عينتني إحدامها  ،املتسببة يف االحنراف

اخلصائص الكثري من يف العينتني أي ومها يشتركان جتريبية رئيسية وأخرى ضابطة ثانوية، 
  اليت تسهل عملية املقارنة بني خمتلف املتغريات اليت مت التطرق إليها يف هذه الدراسة

ويعرف املنهج التجرييب على أنه إجراء حبثي، يقوم فيه الباحث خبلق املوقف مبا يتضمنه من 
 ريات أخرىشروط وظروف حمددة حيث يتحكم يف بعض املتغريات ويقوم بتحريك متغ

حىت يستطيع أن يتبني تأثري هذه املتغريات املستقلة يف املتغريات التابعة، أو مبعىن آخر فإن 
  )1(."املنهج التجرييب حماولة لتحديد العالقة السببية بني متغريات حمددة

وقد أخذ الباحثون يف العالقات بني متغري وآخر وبني ظاهرة معينة ومتغري ما، باستخدام 
علمي يف جمموعتني إحدامها جتريبية وأخرى ضابطة، إال أما متشاتني يف مجيع الضبط ال

العلمي  أسلوب الضبط، ذلك أن )2("اخلصائص عدا خاصية واحدة تسمى باملتغري املستقل
يهدف إىل الكشف عن العالقة بني األسباب والنتائج، أو مالحظة وجود الظاهرة عند 

  . األسرةاملتمثل يف ظهور املتغري املستقل
اليت تعترب من الطرق املستخدمة يف العلوم االجتماعية  ةاملقارنالطريقة إىل جانب استخدام 

وخاصة يف إطار استخدامات املنهج التجرييب، ذلك أنه ويف هذه الدراسة ينبغي إجراء 
بعض املقارنات بني متغريات اموعتني الضابطة والتجريبية، حىن نتمكن من الكشف عن 

مل املسببة لظاهرة احنراف األحداث املراهقني، إذ يستخدم املتخصصون طريقة املقارنة العوا
 للمقارنة بني املستويات االجتماعية و االقتصادية والثقافية داخل اجلماعة الواحدة أو اتمع

  .الواحد أو بينهما وبني اتمعات األخرى متقاربة أو متباينة عنها
ساليب اإلحصائية البسيطة كاستخراج النسب املئوية وبعض كما استعانت الباحثة باأل

العمليات الكمية اليت تكون أكثر عمقا وأدق تعبريا عن الظاهرة املدروسة، كما أا تكون 
صورة صادقة لتدعيم بعض اآلراء واالستنتاجات النظرية احملضة، ومن أهم العمليات 

  راهنة معامل االرتباط كا مربع، ومعامل اإلحصائية اليت استخدمتها الباحثة يف الدراسة ال
  

__________________________________________________________________  
  162، ص 1982، دار الفكر العريب، مصر، علم االجتماع، املفهوم واملوضوع واملنهج: صالح الفوال -1
  110، ص 2002الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ، الدار العلمية1،طأساليب البحث العلمي: كامل حممد املغريب -2
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املتوسط احلسايب، ومعامل الثبات ألفا، وقد مت حساب معامل االرتباط كا مربع  ،التوافق

  :)1(بالطريقة التالية
  ²)النكرار املتوقع -التكرار املالحظ( =²كا

  التكرار املتوقع                    
  ) 1- عدد الصفوف(  ) 1-عدد األعمدة= (احلريةدرجة 

  
  مربع تكرار كل خلية يف اجلدولجمموع   =  معامل التوافق  

  تكرار عمود كل خلية ×تكرار الصف                            
  
  األدوات املستخدمة -5

املناهج تتحدد األدوات املنهجية ألية دراسة يف ضوء طبيعتها وطبيعة البيانات املتوفرة أو 
على بعض األدوات املنهجية  ةالباحث تولكي حتقق الدراسة أهدافها فقد اعتمد ،املعتمدة

  :اليت تتكامل فيما بينها للحصول على معلومات دقيقة ومنها
  املالحظة البسيطة - 5-1 

خاصة تلك اليت ال ميكن مجعها عن  ،يف مجع البيانات تعترب املالحظة من الوسائل األساسية
  :ستمارة أو املقابلة، حيث أا دف إىلطريق اال

  التعرف الواقعي ملتغريات الظاهرة موضوع الدراسة -
حتقيق فهم أعمق ملا يدور داخل املؤسسة جمال الدراسة من نشاطات وانفعاالت  -

وتوترات وخماوف وخمتلف السلوكات والتصرفات الصادرة عن األحداث وردود أفعال 
  .املشرفني داخل املركز

  
  
  

__________________________________________________________________  
  253، ص ص 1995، دار املعرفة اجلامعية، مصر، 1، اجلزءاإلحصاء والقياس يف البحث االجتماعي: غريب سيد أمحد -1-2

306  
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   املقابلة احلرة -5-2

تسمح باحلصول على تستخدم املقابلة يف مجع البيانات مباشرة من املبحوث، حيث 
معلومات دقيقة عن الظاهرة أو املشكلة املدروسة، مبعىن أن املقابلة هي أسلوب للحصول 
على بيانات مفصلة عن أمناط من السلوك االجتماعي أو تفسريات معينة هلذه األمناط من 

  )1("السلوك

م األسرية وقد مت استخدام هذه األداة يف مجع املعلومات مباشرة من األحداث عن ظروفه
قبل دخوهلم للمركز كما استخدمت يف عملية االتصال بالقائمني على املركز وحماورم 
عن سلوك األحداث يف املركز منذ دخوهلم إليه، وما إذا كان هناك تغريا يف سلوكهم بعد 

  . الدخول إليه
األحداث عن أوضاعهم  أمهاتباإلضافة إىل إجراء بعض املقابالت اجلانبية مع بعض 
  .االجتماعية وظروفهم األسرية قبل دخول أبنائهم للمركز

  
  االستمارة - 5-3

 لقد سبقت مرحلة إعداد االستمارة، القيام بعدة مقابالت مع املسؤولني باملركز والثانوية
 باعتبارمها األكثر احتكاكا واهتماما باملراهق، وعلى أساسها مت تصميم االستمارة اليت تعد

  حيث متدنا باملعلومات الالزمة عن جمتمع البحث ذه الدراسة،األداة األساسية يف ه
  :وقد مرت االستمارة قبل صياغتها النهائية بعدة مراحل منها

  مرحلة اإلعداد -
  مرحلة التجريب -
  مرحلة الصياغة النهائية -
  
  
  

__________________________________________________________________  
 107، ص 10982، دار الكتاب للتوزيع، مصر، 3، ططرق البحث االجتماعي: عبد اهللا اخلرجيي حممد اجلوهري و -1
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  مرحلة إعداد االستمارة - أ

وهي من املراحل األساسية يف صياغة االستمارة، حيث تساعد على حتديد حماور االستمارة 
األسئلة حيث أن التصميم اجليد الستمارة أي حبث يتطلب أن تكون  ،وضبط تساؤالا

عي املستوى التعليمي اوال حتتمل التأويل كما جيب أن تكون سهلة وتر ،واضحة غري مبهمة
  .والثقايف للمبحوث

وقد كان التركيز بصورة أساسية عند صياغة استمارة البحث على أن تكون األسئلة حمددة 
تعليمي وواضحة متماشية مع أهداف الدراسة وتساؤالا، وكذلك متماشية مع املستوى ال

  .للمبحوثني وذلك حىت تسهل عليهم عملية فهم األسئلة و اإلجابة عليها
تتعلق باملبحوث حىت  ،شخصية اطرح بعض األسئلة اليت متس جوانب ةالباحث تكما حاول

ميكن الوصول إىل نتائج ذات داللة ومصداقية تعرب فعال عن مشكلة الدراسة، وأخريا 
غلقة حىت ال يتهرب املبحوث من اإلجابة عنها، كما استخدام األسئلة امل ةالباحث تتعمد

  .تساعد يف عملية تفريغ البيانات يف جداول وحتليلها
  مرحلة جتريب االستمارة -ب

لقد سبقت عملية جتريب االستمارة على عينة من املبحوثني عملية عرضها على جمموعة 
و سطيف  ألغواطامن احملكمني وعددهم أربعة أساتذة باحثني جزائريني من جامعة 

املركز القومي (ثالثة أساتذة من مجهورية مصر العربية واجلزائر العاصمة، وبسكرة 
والذين هلم خربة معتربة يف ميدان إعداد البحوث امليدانية ، )للبحوث االجتماعية واجلنائية

  واإلشراف عليها يف ختصصات علم االجتماع وعلم النفس، وذلك حىت تكون مالحظام 
صصا، وقد أسفرت هذه العملية على مناقشة وتعديل عدد من املسائل واألسئلة أكثر خت

  .وتوضيح الرؤى فيما خيص صياغة األسئلة وتسلسلها وتناسقها
 وبعد هذه العملية مت جتريب االستمارة قصد اختبار صدقها وصالحيتها للتطبيق امليداين

التجريبية منها مخسة عشرة مرتني على عينة عشوائية من اموعتني، ضمت اموعة 
تلميذا من الثانويات  )35(يف حني ضمت اموعة الضابطة مخسة وثالثون  )15(حدثا

الثالث، ولقد استغرقت الدراسة االستطالعية وعملية جتريب االستمارة أربعة أيام، وقد 
  :كان اهلدف من هذه العملية هو
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وعدم وجود أسئلة احتمالية أو  التعرف على مدى وضوح أسئلة االستمارة واتساقها، -
  .حتمل أكثر من معىن

  .التحقق من ترتيب األسئلة وتسلسلها -
  .إضافة وحذف بعض األسئلة اجلديدة واملتكررة -

ولقد اتضح من خالل هذه العملية اليت تعترب اختبارا مبدئيا لالستمارة أن املعلومات اليت 
سجل تناقض بني إجابات تتضمنها كانت على قدر كبري من الصدق، حيث مل ي

املبحوثني، إال أنه مل تتم اإلجابة عن بعض األسئلة خاصة منها اليت تتعلق باجلوانب األكثر 
خصوصية يف حياة احلدث وأسرته، وعلى هذا النحو مت إعادة صياغة هذه األسئلة حبيث 

  .83، 81، 80، 73، 70 ،23، 20تبدوا كأا أسئلة عادية ويتعلق األمر باألسئلة رقم
  . وقد مت تعديل هذه األسئلة وشرحها مباشرة للمبحوثني

  مرحلة الصياغة النهائية -ج
وهي آخر مراحل إعداد االستمارة، حيث يتم فيها ضبط األسئلة بعد عملية عرضها على 
احملكمني وجتريبها على املبحوثني، وقد ضمت استمارة الدراسة احلالية على جمموعة من 

  :ؤاال موزعة على مخسة حماور وهي كما يليس 90األسئلة تصل إىل 
  .08إىل رقم 01احملور األول ويتعلق بالبيانات الشخصية وقد مشل على األسئلة من رقم -
احملور الثاين ويهدف إىل الوقوف على العالقات األسرية و أثرها احنراف احلدث وتشمل  -

  .35إىل رقم 9على األسئلة من رقم 
أثر مرحلة املراهقة على احنراف األحداث وقد مشل على األسئلة احملور الثالث ويتعلق ب -

  .57إىل رقم  35من رقم 
احملور الرابع وقد عاجل عالقة الوضع االقتصادي باحنراف احلدث وقد ضم األسئلة من  -

  .73إىل 58رقم 
والثقايف باحنراف  ياحملور اخلامس وقد اهتم بالتعرف على عالقة املستوى التعليم -

  .90إىل 74وقد ضم األسئلة من رقم  احلدث،
فيها  ةالباحث توقد مت تطبيق االستمارة على أربعة مراحل، بدأ: االستمارة تطبيقمرحلة  -

عمار خلويف وبعدها ثانوية عمر ثانوية أوال بتطبيق االستمارة مبركز إعادة التربية، مث 
   29/09/2003إىل 25/09/2003وذلك إبتداءا من يوم  ،حرايق
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  بار صدق وثبات االستمارةاخت -
يشري الثبات إىل االتساق والتطابق بني البيانات اليت جتمع عن طريق إعادة تطبيق االستمارة 

دراسة استطالعية  ةالباحث تعلى نفس فئات البحث، حيث وللتحقق من ثبات النتائج أجر
 35ثا و حد 15فيها الوسائل املستخدمة للقياس يف هذا البحث على عينة قوامها  تطبق

يوما أعيد تطبيق  15تلميذا، ومت حساب النسب املئوية لالستجابات وبفاصل زمين قدره 
االستمارتني مرة ثانية حتت نفس الظروف وعلى نفس اموعتني، مث حسبت النسب 

مقارنتها باالستجابات السابق احلصول عليها يف التطبيق األول  تاملئوية لالستجابات ومت
وذلك باستخدام النسبة احلرجة للفرق بني كل  ،ات داللة إحصائيةومل تالحظ فروق ذ

  .نسبتني، مما يؤكد ثبات االستمارتني املستخدمتني يف هذه الدراسة
طالعية املستقاة من الدراسة االست يشري الصدق بالنسبة لالستمارة إىل صحة البياناتو 

علم بعلم النفس و حيث مت عرض مفردات كل منها على عدد من األساتذة املشتغلني
رعاية  بعض املختصني يفوكذلك متت استشارة  ،االجتماع الستشارم يف صحتها

وزيادة حتديده ووضوحه ومت  ،وذلك لتنقية املعىن الذي حتمله هذه املفردات ،األحداث
فعال تنقيحها وتصويبها، حبيث أصبحت واضحة وحمددة املعىن وقصرية تعرب كل منها عن 

  .لبس فيها وال غموضفكرة واحدة ال 
وملزيد من األدلة حول صدق االستمارتني مت إجياد نسبة الثقة فيها وذلك عن طريق حبث 
استمارات أفراد العينة يف التجربة االستطالعية على األسئلة التأكيدية وهي اليت تتضمن 
نفس املعىن أو معىن متشاا ولكن وضعت بصياغة أخرى، وذلك للتحقق من صدق 

كلما كانت االستجابات على األسئلة املتعادلة واحدة كلما زادت فت املبحوثني، استجابا
درجة الثقة يف االستمارة من إجياد النسبة بني عدد مجيع  توحسب.درجة الثقة يف االستمارة

ن إجابات موحدة وعدد األسئلة املتعادلة يف واألسئلة املتعادلة اليت أجاب عليها املبحوث
  :يث أناالستمارة كلها، ح

  جابة املوحدةعدد األسئلة املتعادلة ذات اإل= نسبة الثقة  
  عدد األسئلة املتعادلة كلها                     

، وهي نسبة مقبولة إىل حد كبري وتدل 0.82و 0.85ولقد وجدت هذه النسبة مساوية إىل 
  .على صدق االستمارتني يف نظر الباحثة
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  االستمارة اخلاصة باألحداث يبني معامالت ثبات: 11جدول رقم 
  

  معامالت الثبات  أرقام األسئلة  عدد األسئلة
01  86  069  
06  45 ،55 ،64 ،66 ،63 ،

89  
0.70  

09  13 ،28 ،33 ،43 ،51 ،
82 ،83 ،89 ،90   

0.84  

74  1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
9 ،10 ،11 ،12 ،14 ،

15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،
20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،
25 ،26 ،27 ،29،30 ،
31 ،32 ،34 ،35،36 ،
37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،
42 ،44 ،45 ،46 ،47 ،
48 ،49 ،50 ،52 ،53 ،
54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،
59 ،60 ،61 ،62 ،65 ،
67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،
72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،
77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،
84 ،85 ،86 ،87 ،88  

01  
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  مصادر مجع البيانات -6

ق مبوضوع الدراسة من تراث سوسيولوجي وإحصائيات ووثائق وتتمثل يف كل ما يتعل
رمسية وسجالت، واليت من خالهلا مت احلصول على معلومات نظرية وواقعية عن موضوع 

، واليت تتمثل يف املراجع واإلحصائيات اليت قدمتها املصاحل املختصة باألحداث إىل الدراسة
ائي لألحداث اجلاحنني، باإلضافة إىل جانب املناشري والقوانني اخلاصة بالتشريع القض

عن الظاهرة جبمعه من معلومات وبيانات  ةالباحث تتعلق بكل ما قاماملصادر امليدانية اليت ت
وذلك باستخدام املالحظة  ،املدروسة مباشرة من امليدان خالل فترة إجناز هذه الدراسة

  .واملقابلة واالستمارة كتقنيات وأدوات أساسية
  
  

  خالصة
 ومن خالل هذا الفصل ضبط وحتديد اإلطار املنهجي الذي ستتخذه هذه لقد مت

كطريق الختبار الفرضيات ميدانيا، حماولة منها للوصول إىل حتليل وتفسري الدراسة 
الظاهرة املدروسة، وذلك بتحديد الفرضيات وجماالت الدراسة وكذلك العينة 

  .صادر مجع البياناتومواصفاا واملنهج واألدوات املستخدمة، إىل جانب م
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  متهيد
حيث  ،رين إىل أن األسرة نبض احلياة ووسيلة بقائها واستمرارهايذهب الكثري من املفك

تتجسد فيها سعادة أو شقاء اإلنسان وقضايا ومشكالت اتمع اإلنساين بأسره، إال أن هذا 
لكثري من االهتمام والبحث والدراسة العلمية املتعمقة حىت اية القرن الكيان مل حيظى با

املاضي، ماعدا بعض اإلشارات العابرة من طرف الفالسفة كفالسفة اإلغريق واملسلمني 
" منتسكيو"و" ملربوزو"وابن خلدون وبعض مفكري االقتصاد واجلرمية أمثال  كالفارايب

كبناء له ارتباطات مع ظواهر أخرى كالسياسة  الذين أشاروا إىل األسرة" آدم مسيث"و
واالقتصاد واجلرمية دون النظر إليها على أساس أا قاعدة ومنطلق لكل سلوك أو تفكري 

  .  إنساين، بل ورمز وجود اإلنسان وبقائه
حيث تعترب األسرة الوحدة األوىل اليت دف إىل احملافظة على النوع اإلنساين وهي تقوم على 

حيث يعترب نظام األسرة نواة اتمع  ،القواعد والضوابط اليت حتددها لنفسها جمموعة من
  .لذلك كان أساسا جلميع النظم

حيث تعترب املسؤولة على تقرير ، ولذلك فهي ذات أمهية كبرية بالنسبة لتربية الطفل وحياته
ن وفكرته النماذج السلوكية اليت ينشأ عليها الطفل يف الكرب، فال شك أن شخصية اإلنسا

عن هذا العامل وما يستدجمه من تقاليد وعادات ومعايري للسلوك إمنا هي نتاج لنا يتلقاه الطفل 
  .يف أسرته منذ والدته

فهي البيئة األساسية اليت يتلقى فيها خمتلف اخلربات واألمناط السلوكية وقواعد وقوانني  
وهو الشيء  ،ت سلوكاته اجيابيةكان ،اتمع، فإذا توافق معها وتكيف ملطالبها وحمدداا

و إما تكون معارضة  ،الذي يسمح له باحتالل املكانة االجتماعية اليت أعده من أجلها اتمع
وبالتايل تكون سلوكاته سلبية جتعله غري قادر على االندماج يف احلياة  ،حملددات اتمع
بح فردا ذا سلوك منحرف غري ويص ،بسلوكات ال يقبلها اتمع يدفعه للقياماالجتماعية مما 

  .اجتماعيا مقبول
فإن هذا الفصل سوف حياول التطرق نظريا وميدانيا إىل األسرة واألسرة  ،من خالل ما سبق
  من خالل التطرق إىل أشكال األسرة وتطورها، خصائصها ووظائفها  ،اجلزائرية بالتحديد

زائرية وأهم األشكال املنتشرة و مقوماا وكذلك التعرف على التطور التارخيي لألسرة اجل
فيها وإىل بعض املشكالت اليت تعاين منها األسرة اجلزائرية خاصة منها ما يتعلق مبوضوع 
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  .الدراسة وهو احنراف األحداث وأهم مسبباته
 األسرة: أوال

  التطور التارخيي لألسرة -1
إال بعد ظهور  ،يامل يبدأ التأريخ لتطور األسرة وظهورها بالشكل والتنظيم املعروف حال

أن "إىل القول  T.PARSONSالرسائل السماوية املقدسة، حيث يذهب تالكوت بارسونز 
هلا مدخالا وخمرجاا ومردوداا  Balaneed Systemبداية تكوين األسرة كنسق متوازن 

  .)1("كانت مع انبثاق عصر األديان السماوية لتنظيم واستقرار بل واستمرار احلياة اإلنسانية
يعين عدم وجود بعض من أشكال األسرة يف فترات تارخيية سابقة، حيث  إال أن هذا ال

ما قبل التاريخ كانت تتميز امشية ييذهب بعض املؤرخون واألنثربولوجيون إىل أن األسرة ف
العالقات بني األفراد نظرا لضعف االنتماء األسري وحتكم الغرائز الفطرية يف العالقات بدال 

وكانت تعتمد يف معاجلة بعض املشكالت احلياتية على  ،سيس واملشاعر اإلنسانيةمن األحا
  .األساليب امليتافيزيقية والسحر والشعوذة

ومع تطور احلياة االجتماعية وظهور احلضارات القدمية اتسمت األسرة بنوع من التنظيم 
عية واالقتصادية إىل جانب بداية ظهور بعض من أشكال الرعاية االجتما ،وحتديد للقوانني

و أولت عناية  ،ومنها خاصة إعطاء أمهية كبرية للتنشئة االجتماعية ورعاية األسر الفقرية
كما متيزت هذه  ،كبرية للمعاين العاطفية واألحاسيس اإلنسانية بدال من الغرائز األولية

  .املرحلة بربط واجبات األسرة باجلانب الديين والعقائدي
اوية فقد متيزت بالنضج والتكامل يف تقديرها لألسرة ومشكالا أما مرحلة األديان السم

حتديد مراسيم مرحلية قبل ووأولت عناية فائقة باألبناء وضرورة رعايتهم حيث قامت بوضع 
وهي مبثابة فترة اخلطوبة يف اتمعات احلديثة وبداية تقنني جربي وقدسي  ،إمتام الزواج

اجبات بني الزوجني ونظمت حقوق التوريث والطاعة لتحديد وتوزيع احلقوق والو ،للزواج
     .والنفقة والوصاية وقدمت برامج هامة يف الرعاية االجتماعية واألسرية

أما األسرة املعاصرة فإن من أهم خصائصها أا تقوم على أساس العالقات الدموية والقرابية 
يب الزواج والطالق والتوريث كما قامت بتحديد أسال ،اليت تعد مبثابة نواة احلياة األسرية

____________________________________________  
  34،ص 1999/2000، مكتبة عني مشس، القاهرة، اخلدمة االجتماعية املعاصرة يف جمال األسرة والطفولة: عبد اخلالق حممد عفيفي -1
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وتوضيح  ،بوامللكية وحتديد حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة واألبناء واألقار

خاصة منها اختالط األنساب دف  ،الجتماعية واألسريةااحملارم جتنبا للفوضى يف العالقات 
  .احلفاظ على األفراد وانتماءام االجتماعية

  أشكال األسرة  -2
إن طبيعة االختالف بني اتمعات تظهر جليا وراء االختالف الكبري يف النظم األسرية 

ن شكل األسرة خيتلف من جمتمع ألخر سواء من حيث احلجم أو نظام والعائلية، وهلذا جند أ
 تشمل مجيع أفراد العشرية كما هو احلال يف العشائر الطوطمية" القرابة، حيث جند أا

املتزوجني وأبناؤهم وبعضا من أفراد العائلة، وأحيانا  اوأحيانا تشمل الزوجني و أوالدمه
كما هو احلال يف اتمعات  ،الدمها الصغاريضيق حىن ال يتجاوز األب واألم و أو

  )1(".احلديثة

  :النحو التايل لىعشكال األسرة أوتبعا لذلك ميكن تصنيف 
  من حيث نظام القرابة -
  من حيث احلجم -
  تصنيفات األسرة احلديثة -
  

  شكل األسرة من حيث نظام القرابة -2-1
  النمط الطوطمي -

ت اإلنسانية يف وقتنا احلاضر وتتكون األسرة فيه من وهذا الشكل ميثل أبسط أنواع اجلماعا
وذلك حبكم انتمائهم  ،كل أفراد العشرية أو القبيلة جتمعهم رابطة واحدة هي رابطة األخوة

فالقرابة يف هذه  ،لطوطم واحد، فدرجة القرابة واحدة وإن اختلفت العالقات الدموية بينهم
ترتكز على أساس دموي وإمنا على أساس األسرة هي قرابة دينية وليست دموية، أي ال 

  . اجتماعي
  

__________________________________________________________________  
  42،ص بق اسالرجع امل: عبد اخلالق حممد عفيفي -1
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  النمط الدموي -

اخلال وتعد األم يف هذا النمط حمور القرابة، حيث ينسب إليها األوالد وحيملون امسها ويعترب 
هو األب االجتماعي املسؤول عن إعالة أبناء أخته وليس األب البيولوجي، كما تعد العالقة 

لذلك تكون عالقة األبناء  ،املوجودة بني الزوجة وأخوها أقوى وأهم من عالقتها بزوجها
يف حني يكونون غرباء عن أسرة األب وفروعها، وترتكز احلياة  ،بأهل والدم هي األساس

  .عية يف هذا الشكل على الصيد والقنص اليت يقوم ا الرجالاالجتما
  النمط األبوي -

وقد ظهر هذا الشكل عند اليونان والرومان، حبيث يعد األب هو حمور القرابة وليست األم 
حيث تنقطع صلتها بأهلها مبجرد زواجها من شخص  ،حبيث يصبح األبناء غرباء عن أسرا

فردية مللكية السائدة واملسؤولية فيها هي مجاعية وليست آخر خارج قبيلتها، كما أن ا
األبوية كثرية العدد تكون فيها السلطة مطلقة لألب ال على أساس ديين و إمنا على  واألسرة

 ةفصل"، رمز األسرة واحلارس لتراثها ومآثرها ، حبيث ميثل األجداد واآلباءأساس االنتماء
إمنا  ، وست من خط األسرة املسمى باألسرة الدمويةفهي لي ،القرابة ال تقوم على صلة الدم

تقوم على أساس التبين واالدعاء إذ أن األساس يف عضوية األسرة هو اعتراف رب األسرة 
  )1(".ببنوة الطفل

أما األسرة األبوية صغرية العدد فهي اليت تسمح ألفرادها حبرية أكثر، حبيث تتميز بسيطرة 
ة األب، واحترام القرابة األمومية، وقد أصبح لألفراد يف هذه العادات والتقاليد أكثر من سلط

األسرة حق ترك األسرة والعمل بعيدا عنها، وكذلك ظهور وانتشار امللكية واملسؤولية 
  .الفردية

  
  
  
  

__________________________________________________________________  
  42ص  ،مرجع سبق ذكره: عبد اخلالق حممد عفيفي -1
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  شكل األسرة من حيث احلجم -2-2
ويعد هذا الشكل من أشهر و أكثر أشكال األسرة انتشارا يف وقتنا احلاضر، حيث يكثر 

يف حني يكثر انتشار الشكل  ،انتشار الشكل األول وهو األسرة املمتدة يف دول العامل الثالث
ا اليعين عدم وجود الشكلني يف ، وهذالثاين وهو األسرة النووية يف الدول الغربية الصناعية

 فقد جند يف اتمعات العامل الثالث ومنها اجلزائر تعايش هذين الشكلني ،اتمع الواحد
يف حني يكثر انتشار األسرة  ،حبيث تنتشر األسرة املمتدة يف املناطق الريفية والصحراوية

طار هو هل يكثر احتمال النووية يف املناطق احلضرية، والسؤال الذي ميكن طرحه يف هذا اإل
  تعرض االبن لالحنراف يف األسرة املمتدة أم يف األسرة النووية؟    

  األسرة املمتدة -
غري املتزوجني أو  همائوهي األسرة اليت تضم جيلني أو أكثر حيث تضم الوالدين و أبنا

يعا املتزوجني وأطفاهلم، وبعض األقارب كاجلد واجلدة واألعمام والعمات، وهؤالء مج
واألهم من كل هذا أن األسرة املمتدة تعمل كوحدة اقتصادية  ،يعيشون يف مرتل واحد

واجتماعية واحدة، حيث يعتمدون على بعضهم اقتصاديا فهم ميلكون مصادر اقتصادهم 
  .مجاعيا ويشتركون يف اإلنتاج

  خصائص ومميزات األسرة املمتدة -
  :)1(كن أن نذكر منهامي ،تتميز األسرة املمتدة مبجموعة من اخلصائص

تتميز األسرة املمتدة بالتقارب املكاين بني أفرادها ويتجه هذا التقارب من لقاء بني أفرادها * 
  ومالحظة سلوكهم

الزواج يف األسرة املمتدة يكون على أساس االختيار املرتب، فالزواج يف هذا الشكل هو * 
  .ارتباط بني أسرتني أكثر منه ارتباط بني زوجني

ميز بنوع من الثبات واالستقرار بالرغم من تعاقب األجيال ألا تظل حتتفظ بشخصيتها تت* 
   .ومسؤولياا اجتاه أفرادها

تعترب بناءا اجتماعيا أكثر فاعلية يف احلفاظ على تراث األسرة وتقاليدها وقيمها وقواعدها * 
  .وكذلك نقل ممتلكات األسرة املادية من جيل إىل آخر

__________________________________________________________________  
   1978، عامل الكتب، القاهرة، دراسات نفسية يف الشخصية العربية: عبد احلميد جابر -1
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يتمتع األطفال يف األسرة املمتدة بشبكة واسعة من العالقات االجتماعية والقرابية وهؤالء * 

  .لية التنشئة االجتماعيةاألقارب يسامهون بشكل أو بآخر يف عم
قد يساعد يف  ،إن هذا الشكل من أشكال األسرة وهو األكثر انتشارا يف جمتمعنا اجلزائري

تقوية الصالت االجتماعية باألبناء ويساهم يف تقدمي مناذج وقوالب سلوكية أسرية، كما أنه 
لدين على غريهم يف العتماد الوا ،قد يكون سببا يف فشل عملية التربية والتنشئة االجتماعية

بناء إىل ومن مثة تنخفض عملية الرقابة واملتابعة الشيء الذي قد يؤدي باأل ،تربية أبنائهم
لكنهم ال يستطيعون التحكم  ،القيام بسلوكات غري مقبولة دون علم الوالدين أو بعلمهم

  . ملشاركة اآلخرين هلم يف تربيتهم همفي
  األسرة النووية -

ظهور اتمعات الصناعية اليت قامت على أساس املذهب الفردي وقد ظهر هذا الشكل ب
  .وكرد فعل لألخذ مببادئ حقوق امللكية والقانون ،وعمليات احلراك االجتماعي واجلغرايف

بأا تتكون من الزوج والزوجة واألوالد فقط وال تضم أفراد "ويعرفها السيد عبد العاطي
  )1("وجني الذين مل ينجباآخرين، وكذلك على بعض اجلماعات مثل الز

فاألسرة النووية هي األسرة اليت تتكون من الزوج والزوجة واألبناء ويقيمون يف مسكن 
  .واحد

  خصائص األسرة النووية
تتكون األسرة النووية على أساس االختيار احلر يف الزواج، فالزواج فيها ارتباط بني * 

ألن هذه اخلاصية  ،ط بني أسر هؤالء الزوجنياألفراد املقبلني على الزواج أكثر مما هو ارتبا
  .أهم من التوافق بني أسرهم

يكون الزوجان داخل األسرة النووية أكثر اقترابا وتفامها وبالتايل عالقتهما أقوى إذا ما * 
قيست بالعالقات الزواجية داخل العائلة الكبرية، كما يغيب التأثري املباشر لألقارب على 

  .اءعالقة الزوجني واألبن
سيطرة الطابع الفردي على عمليتها ووظائفها، ويظهر هذا الطابع يف العالقة مع باقي * 

  .األقارب، حيث تعزل نفسها وال تكون عالقات قرابية إال يف بعض املناسبات
____________________________________________  

  47مصر، دون تاريخ، ص ، دار املعرفة اجلامعية، 1، طاألسرة والطفولة: علياء شكري -1



 املراهقالفصل اخلامس                                                العالقات األسرية واحنراف احلدث 

 
198

  
ختضع العالقات اخلاصة باألسرة النووية لعملية انتقاء واعية من ناحية األطراف الداخلني * 

فهي إذا عبارة عن عالقات مودة وصداقة، وليست  ،حيث ختتار أقارا و أصدقائها ،فيها
  .اس إليهاجمرد انعكاس بديهي لعالقات دموية أو عالقات مصاهرة معينة حىت مع أقرب الن

يرتبط أبناء األسرة النووية بروابط مزدوجة، مبعىن أم ينتمون إىل كل من أسرة األب * 
وتبدوا هذه األفضلية يف املسائل  ،واألم مع أفضلية أسرة األب بوصفها صاحبة العصب

  .املتعلقة بالتوريث والنفقة وبعض األوضاع االجتماعية
كان وضع املرأة يف احلياة االجتماعية أشد إن و ،سرةتغري املراكز االجتماعية لعناصر األ* 

املراكز تغريا، فقد نزلت املرأة إىل ميدان العمل مما أكسبها مكانة اجتماعية ووضعا اقتصاديا 
  .مستقرا

سيادة االجتاهات الدميوقراطية وحتقق قدر من املساواة وتكافؤ الفرص وانتشار التعليم * 
 مل تعد فيها السلطة بيد الرجل بل أصبحت احلياة األسرية اليت ،انعكس على األسرة احلديثة

  .عبارة عن حوار دائم وجمال مفتوح للنقاش وتبادل األفكار واآلراء
العناية بتنظيم الناحية التروحيية والترفيهية واملعنوية يف حميط األسرة مثل تنظيم أوقات * 

  .سرة واتمع بالفائدةالفراغ واستغالل نشاط األبناء فيما يعود عليهم وعلى األ
  تصنيف األسرة حديثا -2-3
  

  Stander Nuclear Familyاألسرة النووية املعيارية -
وتتكون من زوج وزوجة و أبناؤمها، و يشتركون معا يف معيشة مرتلية واحدة، ويعمل 

  .الزوج لكسب قوة األسرة وتقوم الزوجة بتدبري شؤون البيت
  Dyadic Nuclear Familyاألسرة النووية الثنائية  -

  وتتكون من الزوج والزوجة دون أبناء ويعمل أحدمها أو كالمها للكسب املادي
 Dual- Work Familyاألسرة ذات الشريكني العاملني -

  النوع يكون كال الزوجني ميارس عمال تكسبيا منذ زواجهماهذا ويف 
 -Single     Parent Family األسرة ذات الوالد الواحد -

الثاين بل الوالد هذه األسرة بعد الطالق أو اهلجر أو االنفصال وال تتلقى أي عون من  وتنشأ
تعتمد اعتمادا كليا على الوالد احلاضن وفيها   .عادة يكون األبناء يف سن صغرية
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   Three Generation Familyاألسرة ذات الثالث أجيال -

  .ويضم هذا الشكل ثالثة أجيال يعيشون معا عيشة واحدة
 Aged or Elderly Couple-Middleاألسرة ذات الزوجان متوسطا أو املتقدما يف السن  -

وتضم هذه األسرة الزوج والزوجة دون األبناء الذين انفصلوا عنهم ليلتحقوا جبماعات معينة 
أو كونوا أسرهم اخلاصة م، ويصبح الزوج هنا هو عائل األسرة والزوجة تعمل داخل 

  .املرتل
  Carcer Family -Secondاألم  اليت تعمل فيهاألسرة ا-

وفيها تنضم األم إىل جمال العمل غري املرتيل بعد التحاق األبناء باملدرسة أو عند مغادرم 
  .مرتل األسرة لشق حيام اخلاصة

   Work -Kirnetاألسرة متشابكة األقارب  -
تضم بيوتا ألسر نووية  وهي تتألف من جمموعات خمتلفة من األشكال اليت سبق ذكرها، فهي

  .يضمهم نظام اقتصادي واجتماعي واحد وحدود جغرافية متالحقة ومتقاربة
 Remarried Family األسرة ذات الزواج املتكرر  -

وفيها يكون أحد الزوجني أو كالمها قد سبق له الزواج من شخص آخر والطالق مرة أو 
  .الزواج احلايل وهم يعيشون مجيعا معا أكثر وهي تضم األبناء من الزواج السابق وأبناء من

  خصائص األسرة -3
 تعد األسرة نظاما اجتماعيا هاما يتكامل ويتساند وظيفيا مع أنظمة اتمع األخرى التعليمية

واالقتصادية والسياسية والثقافية، هذا التكامل بني األنظمة االجتماعية هو الذي يقود اتمع 
وأي مشروع من مشروعات  ،سرة أمهية خاصة يف عملية البناءحنو النمو والتقدم، إذا فلأل

التنمية ال ميكن جناحه إال مبشاركة األسرة، فهي اليت تقدم اإلطارات الكفأة، كما أا هي 
املسؤولة عن تقدمي قوى التهدمي والتخريب، إذا مل تنشئ أبنائها على احترام ضوابط اتمع 

اخلصائص اليت متيزها عن بقية النظم االجتماعية  وقواعده، ولذلك فهي تتميز جبملة من
األخرى، فاألسرة متثل أبسط أشكال التجمع البشري وال خيلو جمتمع من اتمعات منها وإن 

إال أا تبقى منتشرة بأشكاهلا املختلفة، ولذلك فهي  ،اختلفت أشكاهلا من زمن إىل آخر
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وهي  ،ا توفري رعاية للطفل منذ والدتهتعترب أول مجاعة منظمة و اجتماعية ميكن من خالهل
اليت تضمن له وسائل العيش حيث متثل أول وسط يساعد الطفل على اكتساب خربات 

فاألسرة هي اجلماعة األوىل اليت يتلقى " احلياة وإعداده ألن يكون عضوا فعاال يف اتمع 
  ).1("فيها الطفل املبادئ األوىل للتنشئة االجتماعية

فهي تعد )2("ة قواعد تنظيمية داخلية يتحدد من خالهلا دور كل فرد فيهاأسركما أن لكل 
نظاما اجتماعيا يؤثر فيما عداه من النظم االجتماعية ويتأثر ا فهي كمنظمة اجتماعية ترتكز 

حيث أن صالحية األسرة كنظام اجتماعي يعكس صورة اجيابية  ،عليها بقية منظمات اتمع
وأن اختالل النظام األسري قد يؤدي إىل معوقات بنائية  ،يةعلى بقية النظم االجتماع

وتؤدي باتمع إىل حالة من الفوضى وعدم  ،ووظيفية تعرقل النسق االجتماعي الكلي
أا متارس قواعد الضبط االجتماعي  ،االستقرار، ولذلك جند أن من أهم خصائص األسرة
ة االجتماعية اليت تتبعها األسرة يف تربية على أفرادها وهذا الضبط يتم عن طريق عملية التنشئ

كلما نشأ أبناء  ،فكلما كانت أساليب التنشئة االجتماعية سليمة أخالقيا واجتماعيا ،أبنائها
والعكس إذا كانت أساليب التنشئة االجتماعية خاطئة  ،أسوياء وقادرين على حتمل املسؤولية

   .مع واالحنراف عن قوانينه ومعايريهفإن ذلك قد يقود األبناء إىل خمالفة قواعد ات
خذها كأساس إلجراء نتوميكن أن تكون األسرة وحدة إحصائية حيث ميكن أن "

حيث من خالهلا ميكن أن ، )2("اإلحصائيات حول عدد السكان مثال أو املستوى املعيشي
التخطيط  نتعرف على النمو السكاين ومقدار الكثافة السكانية من أجل وضع عمليات

وكذلك ميكن أن نتعرف من خالهلا على مستوى دخل  ،شاريع السكنية واالجتماعيةوامل
الفرد واالستهالك وعمليات االدخار وغريها من العمليات االقتصادية ذات البعد التنموي 

   .التخطيطي

إن األسرة هي الوسط الذي حيقق للفرد إشباعاته الطبيعية الفطرية واالجتماعية بصورة 
اتمع وذلك حتقيقا لبقاء النوع وحتقيقا لغاية الوجود اإلنساين واالستخالف يقرها  ،شرعية

  يف األرض، ولذلك حترص اتمعات منذ فجر التاريخ على احلفاظ على هذا الكيان وربطه 
__________________________________________________________________  

، املكتب العلمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع، مصر املمارسة املهنية يف جمال األسرة والطفولة: وبدر الدين عبده خريي خليل اجلميلي -1
   11دون تاريخ، ص 

  116، ص 1999دار الشروق للنشر والتوزيع، مصر،  علم اجتماع التربية،: عبد اهللا الرشدان -2
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بناء حىت تضمن مبجموعة من القواعد والضوابط لتحديد طرق وأساليب الرعاية وتنشئة األ
  .استمرار وبقاء النوع اإلنساين

ميكن أن تتوفر بنفس املقدار يف كل أشكال األسرة، فقد ختتلف  إن كل هذه اخلصائص ال
إال أنه من حيث املضمون  ،من األسرة املمتدة إىل األسرة النووية من حيث التنفيذ والتطبيق
ني األسرة التقليدية واألسرة تبقى نفسها، وعلى هذا األساس ختتلف وظائف األسرة ب

  .  احلديثة
  وظائف األسرة -4

ختتلف وظائف األسرة من جمتمع آلخر وحىت داخل اتمع الواحد، ولذلك اختلف الكثري 
من علماء االجتماع والعائلة يف تصنيف وظائف األسرة بني القدمي واحلديث، وذلك نتاجا 

قدميا هي املسؤولة عن عملية تعليم األبناء  لتغري بناء األسرة ووظيفتها، حيث كانت األسرة
أما من الناحية االقتصادية فقد  ،حبيث توكل إىل اجلد أو الكبار يف السن ،وتعديل سلوكهم

كان أفراد األسرة هم املسؤولون عن تأمني املأكل وامللبس واملأوى، فقد كان األب وأبناؤه 
انت جتلب املاء وتقوم على شؤون املرتل يعملون يف احلقول واملزارع والورشات، أما األم فك

وبذلك توفر اللباس والفراش ... وتصنع حاجاا وحاجات أبنائها بنفسها كالنسيج والفخار
أما حاليا فاألسرة مل تعد وحدة اقتصادية متكاملة بل أصبحت الرتعة الفردية هي ، وغريها

تيجة عدة عوامل، من أمهها حيث فقدت األسرة احلديثة الكثري من الوظائف ن ،اليت تسودها
خروج املرأة للعمل، ظهور مؤسسات بديلة تقوم بعملية التنشئة االجتماعية كدور احلضانة 
واملدرسة واملسجد ودور الثقافة والنوادي ووسائل اإلعالم، حيث يقول ويليام أوجربن 

Ogburn  "1"(أنه نتيجة لفقدان األسرة هذه الوظائف أصبحت أسرة مفككة(  
ايل اختلفت وظائف األسرة بني األسرة التقليدية واحلديثة، وجيمع الكثري من أن من وبالت 

  :وظائف األسرة احلديثة ما يلي
فاألسرة تقوم حبفظ النوع البشري من خالل إشباع احلاجات اجلنسية : الوظيفة البيولوجية* 

تنظيم  راد، أيإىل جانب تقدمي اإلشباع العاطفي لألف ،على أسس منطقية وقانونية وشرعية
احملافظة على استمرار اتمع وتربية وتنشئة الطفل على ، واألنشطة اجلنسية واإلجناب

____________________________________________  
   74، ص 1995، دار املعرفة اجلامعية، مصر، الزواج والعالقات األسرية: سناء اخلويل -1
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وم بتوفري احلاجات األساسية لألفراد من مأكل ومأمن كما أا تق ،عادات وتقاليد اتمع

ولباس، وحب ورعاية، فهو إذا التفاعل املتعمق بني مجيع أفراد األسرة يف املشاعر 
  .)1("العاطفية

تعترب التنشئة االجتماعية من أوىل العمليات االجتماعية : الوظيفة االجتماعية واالقتصادية* 
ألا الدعامة األوىل اليت ترتكز عليها مقومات الشخصية  ،ومن أكثرها شأنا يف حياة الطفل

فوظيفة التنشئة االجتماعية من أهم وظائف األسرة حديثا أو قدميا حيث تعمل على "اإلنسانية
وتكوين عالقات طيبة  ،ترويض الطفل واستأناسه وتدريبه على كيفية التعامل مع اآلخرين

غرس عوامل الضبط و حنو أسرته وجمتمعه، معهم، ومنه يتكون لديه الشعور باملسؤولية
تعمل الداخلي للسلوك، وحتقيق النضج االجتماعي والنفسي، ومن خالل خمتلف أنشطتها 

على نقل الثقافة من جيل إىل آخر عن طريق التربية، كما أا تعمل على تنقية وغربلة األسرة 
إىل جانب  ،ادئها و أهدافهاالثقافة من األمناط السلوكية والفكرية اليت ال تتماشى مع مب

ممارسة عملية الضبط االجتماعي وذيب السلوك وحمولة تكييفه مع القواعد اتمعية، كما 
حيث يتوىل األب مهمة إعالة  ،أا تعترب الوحدة االقتصادية األساسية والعائل الرئيسي لألفراد

  .أفراد أسرته
راف ومتابعة أطفاهلا يف الواجبات املدرسية يتمثل دور األسرة يف اإلش: الوظيفة التعليمية* 

املرتلية وفهم الدروس، وميكن القول أن الوالدين مها الذين حيددان مدى تقدم أو تأخر الطفل 
وذلك عن طريق مساعدة أبنائهم يف استذكار الدروس، حيث أن درجة تعليم  ،يف املدرسة

إمجال بعض احلقائق اخلاصة  وميكن ،الوالدين هنا هلا تأثري كبري على مستوى التحصيل
كون دور األم املتعلمة يتعاظم أكثر من دور األب يف اإلشراف على  ،بالوظيفة التعليمية

يف منط  ،تعليم األبناء وأداء واجبام املدرسية وذيب سلوكام ومحايتهم من االحنراف
مبهمة اإلشراف  من املرأة األمية، إىل جانب قيام اإلخوة الكبار اتمع احلضاري أكثر

  .ومتابعة إخوم الصغار خصوصا يف الطبقات الفقرية
  
  

______________________________________________________________________  
  25ص مرجع سبق ذكره،: خريي خليل اجلميلي وبدر الدين عبده -1
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  مقومات األسرة  -5

اليت تعترب مبثابة احملرك لكل بناء اجتماعي تقوم األسرة على جمموعة من املقومات األساسية 
أن احنراف  كيسوده االستقرار والتوازن، وحىت ميكن هلا أن تقوم بوظائفها املتنوعة، ذل

  :األبناء يتوقف على تكامل هذه املقومات وتوافقها، ومن بني هذه املقومات نذكر
  :املقوم االقتصادي -
لذي يسمح لألسرة بإشباع حاجاا األساسية من ويتضمن توفري الدخل االقتصادي املالئم ا 

، ذلك أن الدخل املالئم هو الذي يستطيع أن يوفر هلا كل املسكن واملأكل وامللبس
، حيث أن معظم املشكالت احتياجاا ومتطلبات أبنائها سواء كانت الضرورية أم الكمالية

جات أفرادها، وقد أصبح حاليا إمكانية توفري احتيا واالجتماعية ترتبط بعجز األسرة املادي 
 ذهبحيث ي ،الضيق والعجز االقتصاديلألسرة و املشكالت االجتماعيةوجود اربتاط بني 

على االرتباط املوجود بني املشكالت االجتماعية والفقر، وعلى  إىل التأكيد "وليام بوجنر"
عب دورا خطريا هذا األساس جند أن الفقر أو االفتقار املادي كعامل وليس كسبب مستقل يل

يف حياة األسرة ويشعر أفرادها باحلرمان والوقوع يف الرذائل والشرور، وأنه إذا أمكن إزالة 
الفقر والتخلص من البطالة وتوفري املسكن الصحي لكل عائلة ميكن القضاء على املشكالت 
االجتماعية واليت على رأسها مشكلة إمكانية تعرض أبنائها لالحنراف والوقوع يف 

  .ظوراتاحمل
  :املقوم الصحي

حتتاج األسرة إىل صحة نفسية، ذلك أا تسمح هلا وتساعدها على مواجهة كل األزمات 
، حيث جيب أن حتقق األسرة قد متسها هي وأبناءها اليتواملشاكل االجتماعية والنفسية 

ة عرب إجناب النسل واستمرار حياة اتمع ونقل السمات الوراثية السليم ،كأداة بيولوجية
األجيال، ومن املسلم به أن املرض سواء كان جسدي أم خلقي يؤثر على حياة األسرة 

كما يؤثر أيضا على الناحية االجتماعية  ،ويعيقها عن القيام ببعض الوظائف والنشاطات
  .واالقتصادية هلا

  : املقوم االجتماعي
على احلب والتعاون والرمحة  إىل شبكة من العالقات االجتماعية السليمة املبنية األسرةحتتاج 
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، حيث يتضح ذلك يف جناح احلياة األسرية بانسجام العالقات والروابط والتفاهم مع أبنائها
 االجتماعية واستقرار اجلو األسري، فاحلياة األسرية تقوم على أساس احترام متبادل والتوفيق

    رعاية وعالقات الصداقة يف أداء األدوار الزوجية من ناحية اإلشباع اجلنسي والعاطفة وال
  .و الدميقراطية واملشاركة يف السلطة وتقسيم العمل

  :وحتتاج األسرة لالحتفاظ بتكيف احلياة األسرية واستمرارها إىل االعتبارات التالية
  .ضرورة املرونة والتكيف مع التغريات االجتماعية احلاصلة* 
قوى االجتماعية الدينية والثقافية تكوين شبكة من العالقات االجتماعية مع خمتلف ال* 

  .والسياسية واالقتصادية
أن تكون متماشية مع الروابط الفطرية األساسية لكل من الرجل و املرأة والطفل، ومن هنا * 

يف مواجهة املشكالت اليت تصادف احلياة  ،تتضح أمهية املرونة واخلضوع بني الزوجني
اليت  تفة وإعطاء حق لألبناء يف اختاذ بعض القرارااألسرية والتوفيق بني وجهات النظر املختل

ختصهم دون إمهال التوجيه واملتابعة والنصح، وعدم إثارة املتاعب بني الزوجني أو لألبناء 
  .وتقبل التعامل مع اآلخرين واملشاركة يف املسؤوليات والواجبات

   :املقوم الديين -
ة األسرية حيث متثل الرابطة األساسية واملنهاج تلعب القيم الدينية دورا كبريا يف استقرار احليا

الذي يسري عليه األفراد ويتحكم يف تصرفام و سلوكام املختلفة، فكلما كانت الروابط 
 الدينية وثيقة كلما كانت التصرفات و سلوكات األفراد متزنة ومتماشية مع العرف والقانون

تدعو من خالل ما تكافل التماسك والد األسرة ألفرا ، أي أن القيم الدينية توفرالقيم الدينيةو
  .فيما بينهم وأإليه من التزام باألخالق والقيم عند التعامل مع اآلخرين 

  :املقوم النفسي -
واحملافظة على استقرارها، وذلك يف ظل عوامل ترتبط الناحية النفسية مبسرية األسرة 

دف بناء أسرة  ،واختيار الزوج التماسك والتفاعل اليت تبدأ عادة بالتفكري يف الزواج
وهذا  ،لذلك يشترط بني الزوجني تكوين أساليب مشتركة للحياة األسرية ،ناجحة وسعيدة

يتجلى ذلك يف كما  ،يتوقف على متاثل األسر اليت ينتمي إليها كل من الرجل و املرأة
  ).1("ية املتقاربةالعادات والتقاليد والقيم املشتركة والثقافة املتداولة والبيئة االجتماع

______________________  
  49، صرجع سبق ذكرهم: سناء اخلويل-1
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  األسرة اجلزائرية :ثانيا
  التطور التارخيي لألسرة اجلزائرية -1

املعروف أن اتمع اجلزائري قد عرف حتوالت عديدة وتغريات مست مجيع أنظمته مبا من 
هو يف  ي يقوم عليه اتمع، ذلك أن اتمع ماالذي يعترب األساس الذ ،فيها النظام األسري

واألسرة هي نتاج هلذا املنتوج، ولذلك تعترب األسرة اخللية  ،احلقيقة إال جمموعة من األسر
واالجتماعية، واألسرة والسياسية االجتماعية اليت تتأثر بالتغريات االقتصادية والثقافية 

 موعة من التغريات أثرت على بنيتها اجلزائرية واحدة من هذه األسر اليت تعرضت
وشكلها، من أمهها انتشار التصنيع وخروج املرأة للعمل وما تبعه من تغريات يف أساليب 

  :التربية والتنشئة االجتماعية والرعاية ومن أهم هذه التغريات نذكر
  :اهلجرة إىل املدينة ●
والتطور االجتماعي باعتبار أن املدينة أصبحت متثل قطبا صناعيا ومركز للتقدم  

جعلت منها حمل انتقال ونزوح من طرف الكثريين حبثا عن عمل ومستوى  ،والتكنولوجيا
معيشي أرقى، حيث كان للرتوح جذورا من قبل االستقالل أي منذ عهد االستعمار، حيث 

وكان هذا من بني العوامل يف تقلص العائلة التقليدية  ،شغلت املساكن اليت تركها األوربيون
جلزائرية مبعىن أن السكن األورويب فرض نوع من التشكيلة األسرية، فانقسمت العائلة ا

 الكبرية املهاجرة حبكم نوعية املسكن ذو املساحة الصغرية واهلندسة املعمارية األوروبية
  .فأصبحت خاضعة ملتطلبات احلياة اجلديدة والتزاماا الكثرية

   :التطور االقتصادي ●
 نوويةقتصادي أو التصنيع عامال مؤثرا يف انقسام األسر التقليدية إىل أسر يعترب التطور اال

لقد " بوتفنوشت" الصدد يقول األستاذ  يف هذا ، وحيث أدى إىل تغيري نظام العائلة املتسعة
عملية إدخال التقنيات اجلديدة يف االقتصاد الكلي و يف االقتصاد اجلزئي أو املرتيل  تمسح

وكذلك داخل العائلة  ،بعملية تطور املواقف والتصرفات داخل اتمعباإلسراع والتعجيل 
  )1("اجلزائرية

  
__________________________________________________________________  

  238، ص 1984ج اجلزائر، .م.، ترمجة أمحد دمربي، دالعائلة اجلزائرية: مصطفى بوتفنوشت -1
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ذرية على اتمع اجلزائري، حيث فتح األبواب أمام اليد لقد أحدث التصنيع تغريات ج

العملة مما انعكس على مستوى تفكري الشباب ومواقفهم املختلفة، فكانت طريقة تفكريهم 
وأجدادهم، إذ أن الشاب الذي يستقل بعمله  وآرائهم ختتلف عن طريقة أو تفكري آبائهم

  .ن أسرة زواجية مستقلةحيب أيضا أن يستقل حبياته ومن هنا يطمح إىل تكوي
لقد كان للتطور االقتصادي أثر واضح يف حتول األسرة من منط األسرة التقليدية إىل أسرة 

و االجتماعية، ومنه أيضا تقلصت شبكة العالقات ديثة تتمتع باالستقاللية املادية ح
ومنه  ،ياومل يعد أقرب الناس يشاركون يف تربية أحفادهم أو يشرفون عليهم ماد ،االجتماعية

  .حدث نوعا من البعد االجتماعي يف الروابط األسرية
  : خروج املرأة إىل جمال العمل ●

لقد كان دور املرأة يف األسرة التقليدية ينحصر يف طاعة الرجل والعمل على إرضائه عن 
إضافة إىل القيام باألعمال املرتلية  ،طريق االمتثال جلميع أوامره، سواء كان األب أو الزوج

  .إجناب األطفال ورعايتهمو
ومع التطور االجتماعي واالقتصادي الذي عرفه اتمع اجلزائري، أصبح للمرأة احلق يف 

األمر الذي مسح هلا  ،التعليم الذي مكنها من فرض وجودها كطرف فاعل ومنتج يف اتمع
أمهها  غري أن هذا احلق قد سبب هلا عدة متاعب من ،بالدخول يف جمال العمل االقتصادي

القيام بوظيفتني يف نفس الوقت، نقص الرعاية الكافية باألوالد  اإلجهاد النفسي والعصيب،
من أمهها التفكك األسري  ،الشيء الذي أدى إىل ظهور جمموعة من املشاكل االجتماعية

  .الرسوب املدرسي واحنراف األبناء ،وكثرة حاالت الطالق بني العامالت
  :ائرية بعد التغريات اليت عرفتها إىل ثالث أنواع هيو ميكن تقسيم األسرة اجلز

وهي األسرة اليت توجد بأعداد كثرية يف املناطق الريفية وتقل يف املدن : األسرة احملافظة -
وتتميز بتمسكها بالقيم واحملافظة على العادات والتقاليد وااللتزام بالعرف  ،واملناطق احلضرية

  .والقوانني االجتماعية
وهي اليت جتمع بني األفكار احملافظة والعصرنة واحلداثة : الوسيطة أو االنتقاليةاألسرة  -

وميثل هذا النوع من األسر األسرة اليت  ،وتوجد يف املدن بكثرة ويف املناطق شبه احلضرية
  .هاجرت من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية والشبه حضرية حبثا عن العمل
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ويكاد أيضا ينعدم يف املدن  ،النوع شبه منعدم يف القرى و األرياف وهذا: األسرة املتطورة -

حيث تتميز األسرة يف هذا النوع بالتفتح على الثقافة األوروبية الغربية  ،فهو بنسبة قليلة
  . اخلارجي بصفة عامة مع عدم متسكها بعادات وتقاليد اتمعاملوالع

  أشكال وخصائص األسرة اجلزائرية -2
  لتقليديةاألسرة ا -●

تتكون بنائيا من ثالث أجيال أو أكثر مبعىن أا تضم األبوين، األبناء غري املتزوجني واألبناء 
املتزوجني وزوجام وأطفاهلم، حيث يشرف على شؤوم كبري العائلة ويعيش اإلخوة 
املتزوجني وغري املتزوجني يف توافق وانسجام حىت ولو كان ظاهريا فقط، ويكون لالبن 

حيث يصبح هو املسؤول عن إدارة  ،رب نوع من السلطة تعود إليه كاملة بعد وفاة الوالداألك
  .وتسيري شؤون األسرة وحيافظ على وحدا ومتاسكها

  خصائص األسرة التقليدية -
اجلزائرية مبجموعة من اخلصائص اليت جعلتها ختتلف عن غريها من  تتصف األسرة التقليدية

  :األسر فيما يلي
وهذا ما تشري إليه اإلحصائيات حيث  ا،األسرة التقليدية باالمتداد وكثرة عدد أفرادهمتتاز * 
نظرا لزيادة النسل وانضمام بعض ذوي القربة إىل  ،يوجد أربعون فردا يف األسرة الواحدة"

  )1("هذه األسرة

ظ وتتميز بنوع من الثبات واالستقرار بالرغم من تعاقب األجيال، حيث تبقى األسرة حتاف* 
  .على شخصيتها املعنوية ومسؤولياا اجتاه األفراد

يغلب على األسرة التقليدية الصفة التكاملية نتيجة االكتفاء الذايت أي وجود األسرة * 
الكبرية كوحدة اجتماعية واقتصادية يف نفس الوقت، كما أن األسرة التقليدية تعتمد على 

  .يقوم على الضرورياتنفسها من حيث اإلنتاج واالستهالك البسيط الذي 
 أن الفرد يف األسرة التقليدية يعتمد على البيئة احمللية يف حميط األسرة الكبرية طول حياته* 

  .هي السائدة حيث تكون عالقات التعاون واإلخاء والتضامن اآليل واحملبة
  

__________________________________________________________________  
  87، ص 1990، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر مقدمة يف دراسة اتمع اجلزائري: يديحممد السو -1
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كما تتميز األسرة التقليدية بالتقارب املكاين الذي يعترب فرصة للتقارب االجتماعي بني * 

مبالحظة ومراقبة وحماسبة  ،ويسهل األمر على رب األسرة واملسؤول عن شؤوا ،األفراد
  .على أي احنراف أو مترد على القيم والقواعد االجتماعية لألسرةاألفراد 

االمتثال للعرف االجتماعي والقواعد اإلسالمية املوروثة، حيث تعطى للعرف أمهية كبرية * 
واخلارج عن العرف أو املنحرف عن ضوابط  ،يف حتديد وضبط السلوك االجتماعي داخلها

صرا مرضيا يف األسرة جيب مساعدته على وحمددات األسرة ينبذ اجتماعيا ويصبح عن
الرجوع إىل قيم اجلماعة واالمتثال هلا أو أنه سوف يتعرض إىل العقاب بنوعيه املعنوي 

وما ميكن قوله يف هذا اال أن املنحرف عادة ما يكون متمردا على أسرته ألا مل  ،واملادي
لك جيب على األسرة أن تتبع يف تعطي له هامشا من احلرية والتعبري عن ذاته و أفكاره، لذ

عملية التنشئة االجتماعية وفرض الضوابط االجتماعية أساليب تربوية صحيحة تعتمد 
  . اباألساس على لغة احلوار واالستماع للغري حىت وإن كان الطفل صغري

، وملا كان االختيار أن الزواج يتم على أساس التوافق بني األسرتني وليس الزوجني* 
فغالبا ما تنشأ خالفات كبرية بني الزوجني لعدم التفاهم بينهما  ،ن طرف األسرةالزواجي م

مما يؤثر على اجلو العام لألسرة واألبناء الذي حيدث هلم نوعا من الصراع النفسي نتيجة 
  .للجو العائلي غري املستقر

  األسرة احلضرية ●
جديدا من السلوكات والقيم  األسرة احلضرية هي األسرة اليت تسكن املدينة واكتسبت أمناطا

والعادات، كما أا تتميز بسرعة تغريها وتناقص عدد أفرادها وضعف السلطة األبوية وهي 
  .تتكون من األب و األم واألطفال

   األسرة احلضرية خصائص -
ودخول عناصر ثقافية غريبة عن عاداته نظرا للتغري االجتماعي الذي يشهده اتمع اجلزائري 

فإن بناء األسرة ووظيفتها قد تأثر ذا التغري وحتول منط األسرة التقليدي  ،وأعرافهوتقاليده 
  :إىل منط آخر جديد يسمى بالنمط احلضري الذي يتميز مبجموعة من اخلصائص نذكر منها

حيث تتكون من األب  ،أا أسرة متغرية تتصف بقلة عدد أفرادها و ضعف السلطة األبوية* 
  .واألم واألبناء
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اليت مييل كما تتصف األسرة احلضرية بتنوع نشاطاا، فلكل فرد فيها نشاطاته وأعماله * 

كما تسود صفة التعاقدية يف العالقات بني األفراد ) تقسيم العمل(إليها ويرغب يف إجنازها
  .ويف حيام داخل األسرة

جمال للتعاون ضعف الروابط االجتماعية بني أفراد األسرة الواحدة، حيث أنه ال يوجد * 
فكل تعاون بني األفراد جتده مبين على أساس املصلحة الفردية اليت تطغى  ،والتساند التلقائي

  .بشكل بارز يف هذا النوع من األسر
يتميز أفراد األسرة احلضرية بقدر من التعليم والثقافة، حيث أتيحت هلم فرصة التعليم * 

سواء يف  ،أساليب وطرق تربوية حديثة ومستوى أفضل من التنشئة االجتماعية يقوم على
أو يف مؤسسات اجتماعية  - خاصة إذا كان الوالدين على مستوى تعليمي مقبول-األسرة 

  .أخرى كاملدارس دور احلضانة واملعاهد ووسائل الترفيه
تعمل األسرة احلضرية على منح الفرصة للتعليم لكل من الذكر واألنثى مما نتج عنه دخول * 

ومنه أيضا خروجها للعمل الذي مسح هلا بتقلد  ،لنظام التربوي مبا فيه التعليم العايلالبنت إىل ا
مع عدم ختليها كليا عن بعض وظائفها التقليدية كالتدبري  ،مراكز ومناصب هامة يف اتمع

  .املرتيل ورعاية األبناء
عية األمر تقلص يف بعض وظائف األسرة احلضرية خاصة منها التعليم والتنشئة االجتما* 

  .الذي جعل من الوقت املخصص للرعاية األسرية ضيق مقارنة مع هاته املؤسسات
أصبحت األسرة احلضرية أكثر تفتحا على العامل اخلارجي أو اتمع وذلك للطابع * 

النتشار الواسع لألماكن قضاء وقت او ،االجتماعي للمدينة اليت تعترب مركز احلداثة والتجديد
  .ه الذي يسمح بتكوين عالقات وصداقات خمتلفةالفراغ والترفي

ولكنه  ،أما فيما خيص عادات الزواج فلم يتغري جذريا عما كان عليه يف األسرة التقليدية* 
مل يعد جمرد اتفاق بني أسرتني و إمنا أصبح يقوم على التوافق وحرية االختيار للشريك الذي 

وهكذا أصبح املقبلون على الزواج يف حيتم على الزوجني حتمل مسؤوليات هذا االختيار، 
  .اتمع اجلزائري لديهم احلرية يف القبول أو رفض هذا االرتباط
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  تطور العالقات داخل األسرة اجلزائرية -3

ضمن مجلة التغريات والتطورات اليت عرفتها األسرة اجلزائرية، شهدت العالقة بني أفرادها 
بعد أن كان االهتمام يف املاضي منصبا على الكبار تغيريا جذريا سواء أفقيا أو عموديا، ف

كاألب واجلد واألم، فقد أصبح يف وقتنا احلايل االهتمام منصبا على األبناء الذين أصبحوا 
عرضة موعة من التيارات واملغريات واالحنرافات، وكيفية توفري اجلو األسري واالجتماعي 

  .عاية أفضل هلموالنفسي واالقتصادي املادي أيضا املالئم لر
اجلزائرية احلديثة أصبحت تويل أمهية بالغة لعملية الزواج واختيار الشريك اآلخر فاألسرة 

وكذلك لعملية اإلجناب، حيث أصبحت تقدر مسؤولية إجناب األطفال وما قد يترتب عنه 
من مسؤوليات معنوية ومادية وصحية اجتماعية وتربوية تعليمية، ولعل هذا هو السبب 

خاصة وأن مطالب احلياة العصرية تزايدت مما  ،سي يف تقلص حجم األسرة احلديثةالرئي
جعلها تنفق وتكلف الكثري من املال واجلهد والوقت لتربية أبنائها وتوفري فرص التعليم لديهم 
سواء للذكور أو اإلناث واالعتناء م يف كل املراحل العمرية اليت ميرون ا وخاصة يف 

  .اليت تتميز بالتوتر وعدم االستقرار النفسيمرحلة املراهقة 
كما أن األب يف األسرة اجلزائرية احلديثة مل يعد ذلك األب املتسلط الذي يهابه أبناؤه وخيافه 

ويتصرف يف كل شؤون أسرته وحياا وليس على باقي أفراد األسرة إال  ،كل أفراد األسرة
ألسرة احلديثة ميارس سلطته بنوع من أصبح يف ابل االمتثال ألوامره وتنفيذ قراراته، 

  .الدميقراطية معتمدا يف ذلك على احلوار بني أفراد أسرته
أما األم فال ختتلف وضعيتها عن وضعية األب املتغرية، حيث مل تعد تلك األم البسيطة 
املنعزلة اليت يقتصر دورها على تدبري شؤون املرتل وتربية األبناء، بل أصبحت هلا مكانة 

يزين سواء من الناحية االقتصادية كتسيري ميزانية البيت إن كانت ماكثة بالبيت أو ودور مم
أو من ناحية اإلشراف على تعليم ومتابعة أبنائها دراسيا، كما أن  ،كانت تعمل خارجه

خروج املرأة للتعليم بعد االستقالل مثلها مثل الرجل ومتتعها مبستوى ثقايف معني أهلها إىل 
اذ القرارات املتعلقة مبصري األسرة، وأصبحت العالقة بينها وبني زوجها أن تشارك يف اخت

  . أكثر دميقراطية من ذي قبل
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اليت طرأت على كل من األب واألم والعالقة بينهما أثر واضح  وقد كانت هلذه التغريات

  .على األبناء سواء من ناحية العالقة بينهم وبني الوالدين أو بينهم وبني إخوم
أصبحوا  ون ألوامره،أن كان األبناء يف األسرة التقليدية خيضعون لسلطة األب وميتثل فبعد

اآلن يتمتعون بنوع من االستقاللية حبيام، و لديهم مستوى علمي وثقايف قد يفوق مستوى 
مما يسمح هلم بالنجاح يف العمل الذي ميكنهم من مساعدة األسرة اقتصاديا، كما  ،الوالدين

يعد دورها يقتصر على مساعدة األم يف األعمال املرتلية، بل أصبحت هلا مكانتها  أن الفتاة مل
ليس بنفس - ودورها يف بنية األسرة احلديثة مثلها مثل الذكر هلا حقوق وعليها واجبات، 

مكاا املشاركة يف اختاذ القرارات واالندماج يف امليدان إفقد أصبح ب -درجة الرجل طبعا
ل مأجور والوصول إىل مكانة اجتماعية ومهنية مرموقة، ويف هذا اإلطار املهين والقيام بعم

أن حتول بناء األسرة اجلزائرية من نظام األسرة املمتدة إىل النووية مل "يقول حممد السويدي
يكن ليربز بشكل واسع وسريع إال بعد أن نزحت األسرة إىل الوسط احلضري املختلف عن 

هالكي يقوم بالدرجة األوىل على عالقة القرابة ويعتمد على الوسط الريفي أو من منوذج است
إىل منط فردي يقوم على االقتصاد الصناعي والتجاري وحيكم  ،اإلنتاج الزراعي واحليواين

العمل املأجور يف الزمان واملكان، وإىل جانب تقلص حجمها فقد عرفت األسرة اجلزائرية 
اعية وأساليب التنشئة االجتماعية إضافة إىل تبنيها تغيريا كبريا يف األدوار والعالقات االجتم

   )1("معايري جديدة يف التعامل واحلياة

إن اتمع اجلزائري ومن خالل هذه التغريات اليت عرفها سواء من الناحية االجتماعية أو 
االقتصادية أو الثقافية انعكست على تركيبة األسرة ووظائفها و أثرت على خصائصها ونظام 

ا، وعالقتها بأبنائها ومدى مسامهتهم يف جعلها أسرة سعيدة و ناجحة مع أبنائها حيا
وعالقاا مع خمتلف األطراف، أو جعلها أسرة فاشلة مفككة الروابط والعالقات و أفرادها 
عرضة لالحنراف والضياع خاصة إذا فشلت أو جهلت بأساليب التربية والتنشئة االجتماعية 

  .الصحيحة والسليمة
  
  

_________________________________________________________________  
  88مرجع سبق ذكره، ص : حممد السويدي -1
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  بعض مشكالت األسرة اجلزائرية -4

حبيث  ،املشكلة تعين وجود خلل على املستوى البنائي أو احنراف حيدث يف إطار اتمع
يؤدي إىل  ، مماسق االجتماعي بنائيا ووظيفياتنجم عنها معوقات تؤدي إىل اختالل توازن الن

ة أو نفسية أو عدم إشباع حاجات أفراد اتمع سواء كانت هذه احلاجات بيولوجي
حدوث خلل أو احنراف يف العالقات " أما املشكلة االجتماعية فهياجتماعية أو مادية، 

ا يؤثر على اإلنسانية، وهي كذلك سلوك احنراف وتفكك اجتماعي أو االثنني معا، مم
  )1("املصاحل الرئيسية لكثري من أفراده

رية من بني األسر اليت تعاين الكثري من املشكالت االجتماعية واليت أدت إىل األسرة اجلزائو
تعترب  زعزعة بنائها وعدم قيامها بوظائفها على أكمل وجه، من بينها طبيعة العالقات، حيث

يارها العالقات السائدة داخل األسرة يف كل اتمعات أساس استمرارها واستقرارها أو ا
وتفككها، فهي متثل مجلة من التفاعالت القائمة داخل األسرة، وهي اليت حتدد األدوار 
واملهام اليت يقوم ا كل عضو فيها، فكلما أجنزت األدوار، كلما ازدادت شبكة العالقات 

والعكس صحيح، كلما كان  قوة، الشيء الذي يؤدي إىل متاسك األسرة واستقرارها،
 يالتسيب واإلمهال وعدم متابعة القيام باألدوار، كلما ضعفت العالقات األسرية، والنتيجة ه

  .تفكك األسرة وتصدعها واحنراف أبناها
  وميكن حتديد طبيعة العالقات األسرية يف أربعة مظاهر رئيسة، هي عالقة الزوج بزوجته 

بأبنائها، وعالقة االبن بإخوته، كما يتوقف جناح هذه العالقة عالقة األب بأبنائه، عالقة األم 
 واستمرار استقرارها بنوعية املعاملة السائدة بني أفراد األسرة وخاصة بني الوالدان واألبناء

إىل جانب أنه لغياب أو مرض أحد أفراد األسرة دورا يف تغري املعاملة واالهتمام باالبن 
لوضع وانعدام الرعاية واالهتمام هو زواج الوالدين بعد املراهق، وما يزيد من خطورة ا

  الطالق، والعيش مع أحدمها أو مع األقارب، حيث تقل الرقابة على االبن و متابعة سلوكه
  .  لعدم االنتظام يف اإلقامة مع أحدهم

  
_______________________________________________  

  87، ص2003، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، تمع، دراسة يف علم اجتماع األسرةاألسرة وا: حسني عبد احلميد رشوان -1
  



 املراهقالفصل اخلامس                                                العالقات األسرية واحنراف احلدث 

 
213

  العالقات الوالدية واحنراف األبناء -4-1
  العالقة بني الوالدين واألبناء -

النظام الزواجي هو كل عالقة حتدث بني رجل وامرأة، ويعترب هذا النوع من العالقة من أهم 
ى أساسه يتحدد وضع األسرة، أسرة مستقرة هادئة أم ، ذلك أنه علاالجتماعية العالقات

أسرة متصدعة ومهددة بالتفكك، فإذا كانت العالقة بني الوالدان يسودها احلب والتفاهم 
واالنسجام والتعاون، أدى ذلك إىل جو أسري يساعد على منو شخصية الطفل منوا متزنا 

وخاصة الطالق إىل  ،الزوجني سويا، بينما تؤدي اخلالفات الزوجية والشجار الدائم بني
تنشئة الطفل تنشئة غري سوية ومنو نفسي غري سليم، ينعكس على سلوكاته وشخصيته يف 

تعد احلالة االجتماعية من أهم العوامل املساعدة على االستقرار مرحلة املراهقة، لذلك 
وحدات العينة من  %94النفسي واالجتماعي لألبناء، وما تبني من خالل الدراسة امليدانية أن 

من وحدات العينة التجريبية، ذلك أن الوضعية  %81الضابطة يعيشون مع الوالدين، مقابل 
اليت يكون فيها األولياء معا تساعد بالتأكيد على املشاركة يف تربية األبناء ومتابعتهم يف 

ون منهم يعان %19املدرسة والبيت ويف الشارع ولو بالشيء القليل، يف حني جند أن نسبة 
  .من وحدات العينة الضابطة %6من حالة الطالق، يف مقابل 

، عند مستوى معنوية 6.33وباستخدام معامل االرتباط كا مربع الذي وجد مساويا إىل 
  .تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني )1(ودرجة حرية  0.01

بالنسبة ألسر % 15در ب نسبة الطالق تقأن ويف دراسة جعفر عبد األمري الياسني وجد 
بالنسبة ألسر اموعة الضابطة، أما يف دراسة حمي الدين خمتار فقد % 3.33األحداث و 

ج و .ويف دراسة شلدون، توصل إىل أن معظم وحدات العينة يشكون من التفكك األسري
تبني أن حاالت الطالق واالنفصال والترك  SHELDON. G  ET ELEANOR .G ج.اليانور
أحد الوالدين، كان أكثر انتشارا لدى أسر األطفال اجلاحنني مقارنة مع األطفال ووفاة 

   .)1(األسوياء 
  
  
  

_____________________________________________________________________ 
1- R.Clifford Show and Henry d. Mackey; Social factors in Juvenile Delinquency, vol 10 of 
report on the causes of crime, Washington; D.C National commission on law observance and 
enforcement, 1931, pp 261.284   
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بينت  فقد Henry Mac Key and Clifford Showأما دراسة هنري ماكي و كليفورد شو
الت من التفكك األسري النتائج اليت توصال إليها إىل أن األطفال اجلاحنني قد تعرضوا إىل حا

من اموعة اجلاحنة يف حني بلغت نسبة األطفال غري  %42.05طفال بنسبة  712بلغت 
  .)1%(36.01تعرضت أسرهم إىل حاالت التفكك األسري حوايل  ناجلاحنني والذي

أما دراسة عبد الرمحان العيسوي حول سيكولوجية االحنراف واجلنوح واجلرمية فقد توصلت 
حيث تعاين معظم هذه األسر حاالت  ،حداث يعيشون حتت ظروف أسرية سيئةإىل أن األ

 )2(آخرإلى الطالق واالنفصال أو وفاة أحد الوالدين أو زواج أحد الطرفني من شخص
  :التايل يبني ذلك لواجلدو

  
  يبني ما إذا كان الوالدين يعيشان معا أم مطلقني: 12جدول رقم

 
 اإلجابة اموعة الضابطة اموعة التجريبية داللة الفروق

 ع % ع % 6.33
 يعيشان معا 103 94 52 81
 مطلقان 07 06 12 19

 اموع 110 100 64 100
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________________________________  
, new , vol 3, pergeman press, inc.International series of monographs on child psychiatry -1

York, 1965 P355. 
  300، ص 2001، دار الراتب اجلامعية، بريوت، 1، طسيكولوجية االحنراف واجلنوح واجلرمية:عبد الرمحان العيسوي -2
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رسم بیاني رقم 04: یوضح ما إذا كان الوالدین یعیشان مع أم مطلقین

یعیشان معا
مطلقان

  
وتلعب العالقات اجليدة بني الوالدين دورا كبري يف خلق االستقرار النفسي العاطفي بني 

لك على وجه التحديد يف املشاركة الزوجية، ونعين ا مشاركة الطرفني يف األبناء، ويظهر ذ
  .إىل غريها من األمور، كل ما خيص شؤون البيت من رعاية وحب ومتابعة وإنفاق

وقد تبني فيما خيص هذا اجلانب أن معظم آباء اموعة التجريبية ال يشركون زوجام يف 
 %08احلاالت اخلاصة اليت قد متر ا األسرة و أن  وقد يكون ذلك يف ،%66قرارام بنسبة 

منهم ليست هلم دراية ذا اال، وهذا قد يدل على أن احلدث ال يهتم مبا جيري يف حميط 
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أسرته وال يأبه بالعالقات األسرية، كما يؤكد عدم وجود تفاهم قوي داخل أسر األحداث 
نا إىل القول أن سبب االحنراف قد يعود وخاصة بني الوالدان، أو لتسلط األب، وهو ما يدعو

إىل اجلو األسري املشحون بالصراعات والشجارات، مما يدفع باالبن إىل قضاء معظم وقته 
خارج املرتل، وإىل توتر العالقات األسرية، حيث تلعب هذه األخرية دورا كبريا يف ضبط 

كوم أحيانا، يف حني منهم يشر %14وذيب سلوك االبن، خاصة يف مرحلة املراهقة، وأن 
من وحدات %63منهم يشركون زوجام يف قرارام، يف مقابل ذلك جند أن %12أن 

أحيانا، وهذا يدل على درجة  %25اموعة الضابطة يشرك اآلباء زوجام يف قرارام، و
قد ال يشركون، وهذا  %11التفاهم واملشاركة يف احلياة الزوجية اليومية بني الزوجني، وأن 
فقط ال يعلم ما إذا كان  %01يرجع إىل توتر العالقة بني الزوجني من حني آلخر، يف حني أن 

  .الوالد يشرك األم يف قرارته أم ال
  

) 0.001(وذلك عند درجة معنوية70.15=أن قيمته وجد ²وباستخدام معامل االرتباط كا

   )1(ودرجة حرية
  ؟يف قراراته يبني ما إذا كان األب يشرك األم :13جدول رقم  
  

 اإلجابة اموعة الضابطة اموعة التجريبية داللة الفروق
 ع % ع % 70.15

 دائما 69 63 08 12
 أحيانا  28 25 09 14
 ال يشركها 12 11 42 66
 ال أعلم  01 01 05 08

 اموع 110 100 64 100
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رسم بیاني رقم 05: یوضح ما إذا كان األب یشرك األم في قراراتھ

دائما
أحیانا 
ال یشركھا
ال أعلم 
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  لوالدان واإلخوة ني اب العالقة -

يعترب األب بالنسبة للمراهق املثل األعلى والقدوة اليت يقتدي ا يف سلوكه وأقواله، حبيث 
كلما كانت عالقة األب بأبنائه تتصف بالعطف واحلنان والتفاهم والرعاية، كلما نشأ 

قة سيئة، أو ومنه املراهق فيما بعد يف صحة نفسية جيدة، أما إذا كانت هذه العال ،األطفال
فيها تفضيل لبعض األبناء دون اآلخرين، فإن املراهق سوف يشعر بالكره اجتاه أبيه و الغرية 
من إخوته وكراهيته هلم يف بعض احليان، وهذا له تأثري كبري على شخصيته، وبالتايل قد 

 ويقوم السوءيشعر املراهق باإلحباط واالكتئاب، أو قد يلجأ إىل الشارع، وينقاد وراء رفقاء 
همش مبسلوكات غري مقبولة اجتماعيا انتقاما من أبيه وأسرته بصفة عامة، ألنه يعتقد أنه 

  .   وال مكان له يف أسرته
كما تعد عالقة االبن باألم من أهم العالقات وأخطرها، ذلك أا األساس األول لتشكيل 

، فهي املصدر شخصية الطفل، ويتوقف على طبيعة األم وشخصيتها النمو السليم للطفل
األساسي للرعاية واحلنان والتربية، على اعتبار أن الطفل أكثر احتكاكا باألم، وذلك حبكم 
الفطرة، وعلى اعتبار أن األم أيضا هي الشخص الذي يقضي معه أكرب الوقت، ولذلك فإن 

من تأثري األم كبري على سلوك أبنائها، وأي ضعف يف العالقة بينها وبني أبنائها، فإن ذلك 
  شأنه أن يؤدي إىل إضرار بسلوكهم وأقواهلم، حيث أن الطفل يكون يف هذه املرحلة 

  . ميال إىل عامل الكبار وتقليد سلوكهم )املراهقة(
كما أن وجود عدد من األطفال داخل األسرة جيعلهم يتفاعلون ويتأثرون مع بعضهم 

ألفعال، ويقوم الطفل البعض، الشيء الذي جيعلهم يقلدون بعضهم يف بعض السلوكات وا
الصغري عادة بتقليد أخيه الكبري وخاصة يف مرحلة التنشئة االجتماعية واملراهقة، ويكون يف 

فالتفاعل بني " حالة إدخال للمعلومات وحباجة إىل اللعب، وهذا من شأنه أن ينمي شخصيته
يكون قادرا على تكوين  ااملراهق وإخوته أمر ضروري، لكي يكونوا أكثر تعاونا، كم

 عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين، ألنه عاش مع إخوته من خالل مواقف متبادلة
  )1("الكبري ومساعدة الصغري مإليها األسرة الكتساب القيم واملثل األخالقية كاحترا هوجهت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  94.93، ص 1995حماضرات يف قضايا السكان واألسرة والطفولة، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، : ليأمرية منصور ويوسف ع -1
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ولكن إذا كان عدد اإلخوة كبري ومستوى دخل األسرة ضعيف، فإن ذلك قد جيلب 
مشاكل عديدة منها خاصة ظهور نوع من األنانية يف تصرفات اإلخوة يف احلصول على 

نهم إىل الشارع إلشباعها، ومنه قد ينقاد البعض منهم حنو البعض م جحاجام، أو خرو
  .االحنراف واجلرمية، وخصوصا منها السرقة واالعتداء على اآلخرين للحصول على الغرض

 اوحدات اموعة الضابطة ليست لديه وقد تبني من خالل الدراسة امليدانية، أن أغلب
 %97يذ عالقتهم جيدة مع األب ومن التالم %53مشاكل مع أفراد األسرة، حيث سجلنا 

مع اإلخوة، وهذا يدل على مدى الترابط و االنسجام املوجود يف حميط  %79مع األم و
مع اإلخوة، وأن  %16مع األم  %3منهم عالقتهم عادية مع األب و  %36األسرة، وأن 

مع اإلخوة، وقد يرجع ذلك إىل حاالت  %5منهم عالقتهم سيئة مع الوالدين و 11%
ق أو لوجود بعض املشاكل األسرية من حني إىل آخر أو إىل معاملة أو تدخل بعض الطال

  .األطراف يف تربية األبناء
وعلى العموم ميكن القول أن العالقة بني وحدات اموعة الضابطة وأفراد األسرة هي عالقة 

لعاطفي وهذا ينعكس بطبيعة احلال على احلالة النفسية واالستقرار ا ،جيدة إىل حد بعيد
للتلميذ، مما قد يشجعه على اإلنصات وإتباع النصائح سواء على املستوى الدراسي أو 

 األبعالقتهم سيئة مع من األحداث  %55التربوي واألخالقي، ويف مقابل ذلك جند أن 
 مع األم %70منهم عالقتهم عادية مع األب،  %42مع اإلخوة، وأن  %33مع األم و 22%
 من األحداث عالقتهم جيدة مع األب %3ني مل نسجل سوى مع اإلخوة، يف ح %59و
  .مع اإلخوة وهي نسب ضئيلة جدا مقارنة مع اموعة الضابطة %8مع األم، و  %8و

و فيما خيص ، SHELDON. G  ET ELEANOR .G ج .ج و اليانور.ويف دراسة شلدون
بعينة األطفال اجلاحنني من  فقد وجدها شبه منعدمة فيما يتعلق أبنائهما،العالقة بني الوالدين و

وأن أسلوب التربية املتبع هو التربية املتطرفة يف التساهل أو  ،ناحية احلب والرعاية واحلنان
املبالغة يف الشدة والقسوة، حيث لوحظ ذلك لدى أمهات أسر األطفال اجلاحنني أكثر منها 

  .لدى أمهات األطفال غري اجلاحنني
أن أسلوب التربية املفرطة هو السائد بالنسبة ألسر  بينت فقد Chein دراسة شنيأما 

األحداث الذين يتعاطون املخدرات سواء تعلق هذا اإلفراط يف التدليل الزائد أو القسوة 
الوالدين اجتاه  كال الوالدين، إىل جانب انعدام الدفء العائلي واخنفاض طموحاملفرطة من 
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  .أبنائهم ومستقبلهم
قد توصلت إىل نتيجة مفادها أن األحداث احنرفوا بسبب إمهال أما دراسة ماري كاربنتر ف

  .وهو ما توصلت إليه هذه الدراسة أوليائهم هلم وعدم االهتمام م،
 معامل التوافق تبني أن هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اموعتنيوباستخدام 

  .بني ذلكواجلدول التايل ي ،0.62حيث أن توافق اموعتني ال يتعدى 
  ن واإلخوة االوالد ووحدات اموعتني يبني العالقة بني : 14جدول رقم

            
معامل 
 التوافق 

نوع  اموعة الضابطة اموعة التجريبية
 األب % األم % اإلخوة % األب % األم % اإلخوة % العالقة

 جيدة 51 53 100 97 87 79 02 03 05 08 05 08 0.62
 عادية 35 36 03 03 18 16 25 42 45 70 38 59
 سيئة 10 11 00 00 05 05 33 55 14 22 21 33

 اموع 96 100 103 100 110 100 60 100 64 100 64 100
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رسم بیاني رقم 06: یوضح  نوع العالقة بین المبحوثین وأسرھم

جیدة
عادیة
سیئة
Série4
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  معاملة الوالدين ألبنائهم - 4-2

عرض أبنائها خلطر جند إمكانية ت سر اجلزائريةألأخطر املشاكل اليت تواجهها بعض امن 
االحنراف أو الوقوع فيه فعال، خاصة يف الفترة األخرية اليت انتشرت فيها الكثري من الوسائل 

منها انتشار اجلرمية املنظمة أو اإلرهاب واملخدرات وأماكن  ،والطرق املشجعة لالحنراف
 يبةاألفكار الغراالحنالل اخللقي وكذلك ما لعبته وسائل اإلعالم من دور يف ترويج الكثري من 

يف مقابل ضعف دور األسرة وعدم قدرا على  ،عن قيم وعادات وتقاليد اتمع اجلزائري
األسر  متابعة ومراقبة أبنائها، وهلذا جند األطفال تتباين مشكالم وأمناط سلوكهم باختالف

ة واألصول االجتماعية اليت ينحدرون منها وما تتصف به من صفات اجتماعية واقتصادي
  .وثقافية ودينية كما ختتلف باختالف أساليب التنشئة االجتماعية املستخدمة يف تربية األبناء

عملية التنشئة االجتماعية تتضمن حتويل الطفل من كائن بيولوجي إىل كائن ذلك أن 
اجتماعي، حىت يستطيع القيام بدوره االجتماعي يف املستقبل، كما جيب أن يتكيف مع 

عية السائدة يف بيئته، وهذا ليس باألمر السهل، حيث قد يكون هلذه العالقات املعايري االجتما
ومن أهم خصائص وصفات األسر اليت يكون أبناؤها أكثر عرضة  ،أثرها السليب على الطفل

  خلطر االحنراف
  اإلفراط يف التدليل والرعاية -

عن مقاومة املتغريات من  إن اإلفراط يف تدليل الطفل، جتعله ينشأ شخصا اتكاليا أنانيا، عاجز
أن بعض اآلباء يدللون أبنائهم "حوله ومواجهتها، وغري قادر على حتمل املسؤولية، بل 

ويرفضون توبيخهم أو إجبارهم على نظام معني، فهذا ليس تعبريا عن احلب، فاحلب هو أن 
مع  تبذل اجلهد الكايف يف الرعاية والتنظيم لطفلك، كما أن بعضهم يبقوا طوال الوقت

  )1("الطفل، وهذا ما جيعله يشعر بالطفولة مهما كرب سنه
  
 
  

__________________________________________________________________  
  47، ص 1992، دار الفكر العريب، مصر، تنشئة الطفل وسبل الوالدين يف معاملة ومواجهة مشكالته: زكريا الشربيين ويسرية صادق -1

  



 املراهقالفصل اخلامس                                                العالقات األسرية واحنراف احلدث 

 
222

  
وعدم اليت تقابل تصرفات االبن املراهق اخلاطئة وغري املقبولة بتساهل واستهتار إن األسرة 

املباالة، أو أا تفرط يف تدليل االبن وجتعل منه دائما طفال صغريا ال يستطيع أن يقوم بأي 
حيث أن التدليل الشديد للطفل "دور يوكل إليه، أسرة جتهل أساليب التربية الصحيحة 

له تفسده، بل جتعله عاجزا عن مقاومة املتغريات أو مواجهة املواقف املختلفة واحلماية الزائدة 
  )1("وغري قادر على حتمل املسؤولية، بل ويلجأ إىل اهلروب من املرتل

وهلذا ال جيب أن يصل التدليل إىل الدرجة اليت ينعكس فيها سلبا على حياة الطفل ومواجهته 
املفرط وإتباع كل خطواته وسلوكه من شأنه أن يؤثر لواقعه، فاالنتباه الشديد إليه واحلب 

حيث يتعود على والديه يف كل  ،على اجلانب االنفعايل والسلوكي للطفل املراهق فيما بعد
القرارات واألمور اليت من املفروض أن تكون من صميم أرائه واجتاهاته و ميوالته، وال 

ملة اليت يعامله ا والديه، كما جيب يستطيع االنفصال عنهم ويتوقع من اآلخرين نفس املعا
ألن ذلك قد يولد البغض والكراهية  ،على الوالدين عدم تدليل الطفل وتفضيله عن أخيه

  .بينهم
  اإلفراط يف القسوة - 
تأخذ أشكاال من السلوك غري  قد تؤدي القسوة يف معاملة الطفل إىل ردود أفعال عدوانية"

أن  امعاملة الطفل تلجأ إىل امليل إىل الطرف اآلخر، كماالجتماعي، وقسوة أحد الوالدين يف 
حتديد املعايري  على التناقض يف املعاملة فيما بني الوالدين يؤدي إىل عدم مقدرة الطفل

  )2("السلوكية املرغوب فيها وهذا يؤدي بدوره إىل إضعاف قيمه العليا
ناء هو األسلوب األنسب يف فقد يرى بعض اآلباء أن اختاذ األسلوب التسلطي يف معاملة األب

تربيتهم، فيغايل يف تطبيق أسلوب الطاعة واألدب واخلضوع وال يقبل احلوار واملناقشة مع 
وعدم السماح هلم باختيار األصدقاء أو قضاء وقت  ،أبنائه حىت يف املواضيع اليت ختصهم

  .الفراغ خارج البيت، مما يفقدهم الثقة بالنفس ويشعرهم بالعجز والقصور
  
  
  

__________________________________________________________________  
  64، ص 1995، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، مشكالت الطفل السلوكية وأسلوب معاملة الوالدين: السيد أمحد إمساعيل -2 -1
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ألا  موهذا األسلوب العدواين قد يكون من طرف األب، ويف هذه احلالة يلجأ الطفل إىل األ
متثل له مصدر العطف واحلنان وينفر من األب، وإذا كان هذا األسلوب من طرف األم، فإنه 

  .يتجه حنو األب
إن عدم االتفاق بني الوالدين على أسلوب موحد للتربية قد يعود إىل اختالف يف املستوى 

 أن األكيد أن االجتماعي والثقايف، حيث تتنوع أساليب التربية بني الوالدين وقد تتفق، إال
الطفل  األنسب يف تربية منهم من يفضل استخدام األسلوب السلطوي على أساس أنه السبيل

إن هذا األسلوب قد ينعكس سلبا على أمناط  ،ملا ميتاز به من ضبط وصرامة وعنف وختويف
الطفل السلوكية وتضطرب شخصيته وتز مشاعره، مما يؤثر على تكيفه وتوافقه خاصة يف 

املراهقة اليت تعترب من أخطر وأهم املراحل اليت مير ا اإلنسان، حيث لوحظ أن  مرحلة
املراهق نتيجة عدم ثبات أسلوب معاملة والديه وقسوما املفرطة يلجأ إىل االنتقام منهما 

  .ومن نفسه بإتباع بعض السلوكات غري املقبولة اجتماعيا واليت غالبا ما جترفه حنو االحنراف
ألسرة اجلزائرية أن تكون على علم ودراية بأساليب الرعاية والتنشئة االجتماعية لذلك على ا

السليمة والصحيحة، ألن ذلك يساهم بفعالية يف خلق وتكوين جيل من األبناء الصاحلني 
  .احلاملني للقيم واملبادئ االجتماعية واألخالقية السامية

    الطفل غري املرغوب فيه -
 و الطفل الذي قد تكون األسرة يف انتظاره ذكرا وترزق بغري ذلكالطفل غري املرغوب فيه ه

أو أن تكون يف حالة مادية ال تسمح هلا باملزيد من األطفال، وتؤثر هذه احلالة أو الوضعية 
على الطفل خاصة إذا كان أفراد األسرة يذكرونه باستمرار بأنه مل يكن مرغوب فيه، حيث 

د وال مكان له يف أسرته، مما يدفعه إىل البحث عن الرعاية حيس الطفل يف هذه احلالة بأنه زائ
واحلب واالهتمام واألمان يف بيئة خارجية، وقد تؤدي به إىل سلوك بعض الطرق غري 

حيث يشعر " املشروعة انتقاما من أسرته ومن نفسه، نتيجة إحساسه الدائم بعدم االهتمام
ط أنه تأمل ويدفعه هذا اإلحساس إىل نه بائس و ال يدري سبب شقائه، بل يعرف فقأالطفل 

الرغبة يف إيذاء اآلخرين، ألنه حيس أنه غري مرغوب فيه، لذلك يقوم بأفعال مميزة ألا جتذب 
الناس ويهتمون به و بشجاعته يف القيام ذه األفعال، ويقوم ذه األفعال ليقضي على اجلفاء 
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  .)1("والود يف فهم الناس الصحيح لهالذي جيده يف الدنيا اليت حترمه من العطف واحلنان 
كما يعد الطفل غري املرغوب فيه مشكلة يف األسرة، حيث أنه يعترب من وجهة نظر األسرة "

    .)2("عبئا أكرب تتحمله طاقتها املادية يف وقت ال يتناسب وظروفها االقتصادية
  تفضيل أحد األبناء -

اآلخرين، قد يؤدي إىل حدوث مشاكل إن االختالف يف معاملة األبناء وتفضيل أحدهم عن 
بني اإلخوة، وبينهم وبني الطفل املفضل وبينهم وبني اآلباء، فضال عن أن تفضيل أحد األبناء 
عن اآلخرين قد حيدث بعض املشاكل النفسية بني اإلخوة ومنها خاصة الغرية، وتعد قصة 

 عنها من مشاكل بينهم سيدنا يوسف عليه السالم منوذج لتفضيل األب ألحد أبنائه وما جنم
إن كل األطفال ليسوا سواء، فمنهم من يكون أكثرحساسية وأكثر وسامة، وللكثري من "

اآلباء تكون هذه الصفات حمببة لديهم، وقد ينجذب ألحد األبناء عن اآلخرين وهذا خطأ 
  )3("كبري وقد يؤذي بقية األطفال نفسيا

من أولياء اموعة التجريبية يعاملون  %38أن امليدانية أوضحت بيانات الدراسة و قد  
حني سجلت  لينة، يف %07جيدة و % 09معاملتهم عادية،  %34معاملة قاسية، وأبنائهم 
من أولياء اموعة  %37يف مقابل ذلك جند أن نسبة  ،ال يهتمون بأبنائهم %12نسبة 

معاملة  %36و لينة، %25معاملة قاسية،  %02الضابطة يعاملون أبناءهم معاملة عادية، 
جيدة، أي أن أساليب التربية اخلاطئة أكثر انتشارا لدى أولياء اموعة التجريبية مقارنة مع 
أولياء اموعة الضابطة، حيث يتضح أن أولياء اموعة التجريبية يفتقدون إىل أساليب 

لبهم التربية الصحيحة يف معاملة أبنائهم املراهقني، وعدم فهم حالتهم النفسية ومطا
إىل مرحلة الرجولة، إال  أن الطفل يف هذه املرحلة حياول إبراز ذاته والقفز ذلكاالجتماعية، 

قد يدفعه إىل التمرد على  أنه يصطدم بتلك املعاملة القاسية وعدم االهتمام، الشيء الذي
  .عامل االحنراف سلطة األب أو األم، واالنتقام منهم من خالل السقوط يف

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  76.74، ص ص 1985مصر، / ، دار النهضة املصريةملاذا احنرف األطفال: عبد العزيز القومي -1
  18، دون دار النشر، لبنان، دون تاريخ، ص 1، طأمي ال تتركيين، أنا حباجة إليككريستني نصار،  -2
  56ص  ،مرجع سبق ذكره: السيد حممد إمساعيل -3
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ويف دراسة عديل السمري حول سلوك العنف بني الشباب أكدت الدراسة من الناحية 
النفسية أن العنف وارتكاب املخالفات هو نتاج لشخصية الطالب يف حد ذاته وتكوينه 

من أي  واليت تعد العامل األساسي يف عدم تقبل الظلم) مرحلة املراهقة اليت مير ا(البيولوجي 
 مشروعةإبراز الذات والوجود بكل الوسائل حىت وإن كانت غري  طرف كان، وحماولة

بالقوة وأن املكانة  مرحلة املراهقة دائما يرى الطالب الثانوي أن احلق ال يؤخذ إال وحبكم
االجتماعية و االحترام إمنا السبيل إليها هو الظهور مبظهر القوي والعنيف حىت خيافه اآلخرين 

  .الطلبة سوى مظهر من مظاهر اخلوف والرهبة وما االحترام الذي حتدث عنه
أما دراسة عبد الرمحان العيسوي حول سيكولوجية االحنراف واجلنوح واجلرمية فقد توصلت 

  .إىل أن معاملة الوالدين واإلخوة هي معاملة حسنة ومقبولة
 ذات داللة إحصائية بني اموعتني وجود فروق جوهريةمعامل التوافق تبني وباستخدام 

       .اجلدول التايل يبني ذلكو
  يبني معاملة الوالدين ألبنائهم 15جدول رقم 

  
 اإلجابة اموعة الضابطة اموعة التجريبية  معامل التوافق

  
0.52 

 ع % ع %
 عادية 82 37 43 34
 قاسية 04 02 48 38
 لينة 56 25 09 07
 جيدة 80 36 12 09
 عدم االهتمام  01 0.44 15 12

 اموع 223 100 127 100
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عدد الحـاالت

اعتیادیة قاسیة لینة جیدة عدم االھتمام 
اإلجـابة

رسم بیاني رقم07: یوضح نوع المعاملة التي یتلقاھا المبحوثین

المجموعة التجریبیة
المجموعة الضابطة

  ؟يبني ما إذا كان الوالدان يرفضان أن يقوم االبن باألعمال اليت حيبها: 16اجلدول رقم
  داللة الفروق

 ²كا    

 اإلجابة اموعة الضابطة اموعة التجريبية
 ع % ع %

  
88.25 

 دائما 57 52 04 07
 أحيانا 34 31 02 03
 ال 19 17 58 90

 اموع 110 100 64 100

 
بني وحدات اموعة التجريبية وأفراد األسرة أن أغلبية نوع املعاملة كما تبني، ومن خالل 

  وذلك بنسبة  األحداث يقومون باألعمال املفضلة لديهم، دون تدخل أو رفض من الوالدين
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من  %52يف حني سجلت نسبة  األعمال،القيام ذه رضون افقط يع %7أن و  ،90%

اموعة الضابطة يرفض أولياءهم القيام باألعمال اليت حيبوا، وهذا دليل على اهتمام 
اليت قد تكون مضرة  واألولياء بأبنائهم يف اختيار األعمال، حىت وإن كانت مفضلة لديهم، 

ا قد يرجع إىل يقومون باألعمال املفضلة لديهم، وهذ %17مبصريهم الدراسي و التربوي، و
عوامل اجتماعية ونفسية، فقد يكون بسبب بعض املشاكل اليت تواجهها األسرة فال جيد 
األولياء الوقت أو الظرف املناسب ملتابعة ومراقبة أبنائهم أو قد يرجع إىل ثقتهم بأبنائهم ويف 

  .قدرم على اختيار األعمال الصائبة واهلادفة اجتماعيا وأخالقيا وتربويا
بالقيام باألعمال املفضلة  مح هلمسمن األحداث ال ي %7الحظ من خالل اجلدول أن وما ي

 املقبولة غري لديهم، وهذا قد يدل على العقاب الصارم ألبنائهم نتيجة لتصرفام اخلاطئة أو
وقد يعود إىل اإلفراط يف استخدام الشدة والقسوة يف تربية ومتابعة أبنائهم، الشيء الذي قد 

لتمرد على سلطة الوالدين أو اهلروب إىل الشارع والدخول يف عامل االحنراف ينجم عنه ا
  .انتقاما منهما ومن سوء معاملتهم

، )2(ودرجة حرية )  0.001(  =عند درجة معنوية  88.25=وجد أن قيمته  ²وباستخدام كا

  .وهذا يعين أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية
ن معظم األحداث يعانون من صراعات نفسية داخلية أمهها ية أوقد كشفت املعطيات امليدان 

 شعور احلدث بأنه غري مرغوب فيه، وخاصة من قبل أسرته، وهذا ما سجلناه يف اجلدول
وقد يرجع ذلك إىل العالقة املتوترة والصراع  %92حيث وصلت نسبتهم إىل  ،17رقم 

يء الذي قد يكون دافعا لالنطواء أو وهو الش ،17الدائم بني الوالدين كما بينه اجلدول رقم 
اللجوء إىل الشارع ومصاحبة رفقاء السوء، الذي يعتقد فيهم هذا احلدث األخوة والعطف 

  .واحملبة، ومن مثة يسلم هلم نفسه ومستقبله
 %97من األحداث من يعتقد أنه مرغوب فيه، يف مقابل ذلك تبني أن %08ومل نسجل سوى

قد يرجع ذلك إىل اجلو وعتقدون أم مرغوب فيهم، من وحدات اموعة الضابطة ي
  . األسري الذي حييط بالتلميذ واالهتمام الدائم من طرف الوالدين

 )1(ودرجة حرية  ) 0.001(  =عند درجة معنوية  137.31=وجد أن قيمته  ²وباستخدام كا

نه مرغوب وهذا يعين أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية فيما خيص شعور االبن بأ
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    .من طرف أسرته
  يبني ما إذا كان االبن يشعر بأنه غري مرغوب :17جدول رقم

 اإلجابة اموعة الضابطة اموعة التجريبية معامل التوافق
0.90  
  ²كا

137.31 

 ع % ع %
 نعم 03 03 59 92
 ال 107 97 05 08

 اموع 110 100 64 100

  باحنراف االبن املراهق اخلصومات العائلية وعالقتها -4-3
الذي يتعلم فيه الطفل كيف حيب اآلخرين، وكيف يكون حمبوبا  تعترب األسرة السبيل الوحيد

استجابية  تما هي إال انعكاسا ،من طرفهم، كما أن األمناط األخرى السلبية كالعدوان
ضعف متعلمة يكون الطفل قد تعلمها من البيئة األسرية اليت نشأ فيها، وذلك نتيجة ل

التماسك العاطفي بني أفرادها وخاصة منها ما يتمثل يف كثرة اخلصام والشجار بني 
الوالدين، حيث حتدث كثرة الشجارات واخلصومات آثارا سلبية على حياة األبناء 

أن األسرة اليت يسودها اختالف بني الوالدين تترك أثر نفسي غري "االجتماعية والنفسية، ذلك
شعوره مبا يوجد بني والديه من انعدام احلب والتعاطف، وما تتضمنه سليم على منو الطفل ل

من خالف، فالطفل عادة ما حيب والديه ويتخذهم قدوة، ويعجب بكل منهما ويقلد بعض 
سلوكام، ويستمد من قيمهما وعاداما ومعايريمها، فخالف الوالدين ميثل للطفل صراعا 

  )1("للقدوة انفسيا وقلقا وخوفا وايار
من خالل الدراسة امليدانية أن هناك شجارات دائمة داخل أسر اموعة و اتضح وقد 

وهذه النسبة تعكس طبيعة العالقات السائدة بني أفراد  ،%95التجريبية، حيث سجلت نسبة 
من  %14األسرة، حيث تتسم بالتوتر وعدم االستقرار النفسي واالجتماعي لألبناء، يف مقابل 

  وتكثر الشجارات بني الوالدان بالنسبة  ،بطة اليت تعاين من الشجاراتأسر اموعة الضا
الضابطة، بينما تكثر  للمجموعةبالنسبة  %14يف مقابل  %59التجريبية بنسبةللمجموعة 

  الشجارات داخل أسر اموعة الضابطة بني الوالدان واإلخوة، وقد يرجع ذلك إىل املتابعة 
 تصرفات وسلوكات األبناء خاصة فيما خيص املسار الدراسياملستمرة واملراقبة الدائمة ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  52مرجع سبق ذكره، ص : السيد أمحد إمساعيل -1
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من هذه % 27و ، %26نسبة وذلك ب وتقل هذه الشجارات عند اموعة التجريبية

لدى اموعة % 15للمجموعة الضابطة و بني اإلخوة بالنسبة تقع الشجارات كانت
  .التجريبية

ونتيجة لكثرة اخلصومات والشجارات داخل األسرة بني الوالدين وبينهم وبني األبناء يشعر 
االبن وخاصة يف مرحلة املراهقة بنوع من التوتر والقلق يكون باألساس نتيجة للصراع 

ستبعاد نفسه جسمانيا عن مشاكل النفسي الذي يعيشه داخل األسرة، فالطفل إن استطاع ا
والديه، فإنه ال يستطيع أن يهرب من اآلثار النفسية القاسية هلذه اخلالفات واليت قد تؤثر 
على إحساسه باحلب واألمن النفسي، مما يؤدي به إىل سلوك منحرف، انتقاما من اجلو 

  .املضطرب يف أسرته ومن والديه على وجه اخلصوص
أن اخلصام بني الوالدين يف اموعة التجريبية أكثر "مري الياسني تبني ويف دراسة جعفر عبد األ

، أما يف دراسة عبد )1("%13.33مقابل  ،%36.67منه يف اموعة الضابطة وذلك بنسبة
الرمحان العيسوي فقد توصلت إىل أن العالقة بني األب و األم أكثر سوء عند مجاعة 

  )2("ياءلاألحداث منها عند األو
أن السلوكات  ىلإ Choquet et Ledoux 1994دراسة شوكي وليدو وصلت دراسة كما ت

العدوانية مرتبطة ارتباطا طرديا مع فساد اجلو األسري، أي أن املرتل الذي يعيش يف صراع 
وهذا  101.73 =وجد أنه  ²وباستخدام كاوتوتر دائم يكون أبنائه أكثر عرضة لالحنراف، 

ودرجة )  0.001(=ت داللة إحصائية، عند درجة معنويةيدل على وجود فروق جوهرية ذا
  .)1(= حرية 

        يبني ما إذا كانت تقع شجارات داخل البيت ومع من كانت تقع؟: 18جدول رقم  
  معامل التوافق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

 0.76  %  ع  %  ع
²كا  

101.73 
  95  61  14  15  نعم
  05  03  86  95  ال

  100  64  100  110  اموع
______________________________________________________________________  

286مرجع سبق ذكره، ص : جعفر عبد األمري الياسني -1  
  مرجع سبق ذكره، ص: عبد الرمحان العيسوي -2
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  يبني مع من كانت تقع هذه الشجارات؟ :19جدول رقم 

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  بطةاموعة الضا  اإلجابة
  %  ع  %  ع

    59  36  14  02  بني الوالدان
13.16  
  

بني الوالدان 
  واإلخوة

09  60  16  26  

  15  09  27  04  بني اإلخوة
  100  61  100  15  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 08: یوضح مع من كانت تقع الشجارات

بین الوالدین
بین الوالدین واإلخوة
بین اإلخوة

 
  

ذات داللة  وهذا يدل على وجود فروق جوهرية 13.16 =وجد أنه  ²وباستخدام كا
  . )2(= ودرجة حرية   )0.01(=إحصائية، عند درجة معنوية

ومن هنا ميكن القول أن لطبيعة العالقات بني الوالدين أثر على شخصية الطفل، فكلما 
كانت العالقة بني الوالدين عالقة محيمية يسودها احلب والتعاون والتفاهم واالنسجام، كلما 
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منو شخصية الطفل منوا متزنا سويا، بينما تؤدي أدى ذلك إىل جو أسري يساعد على 
اخلالفات الزوجية والشجار بني الزوجني إىل تنشئة غري سوية للطفل، ومنوا غري سليم 

  .لشخصيته
  التفكك األسري وعالقته باحنراف االبن املراهق - 4-4

 أنه ايار الوحدة األسرية وحتلل أو متزق نسيج األدوار"يعرف التفكك األسري على 
االجتماعية، عندما خيفق فرد أو أكثر من أفرادها يف القيام بالدور املناط به على حنو سليم 

  .)1("ومناسب
وتتعدد جوانب التفكك األسري كما يف حاالت الطالق وتعدد الزواج، وغياب أو مرض 

د أو وفاة أحد الوالدين أوكليهما، فإذا فقد الطفل والديه بسبب احلاالت السابقة الذكر، فق
يتعرض إىل توترات نفسية واجتماعية، نتيجة لتوتر العالقات االجتماعية األسرية، وضعف 
اإلشراف العائلي والرقابة على سلوكات األبناء، مما قد يدفعهم للقيام ببعض التصرفات 

  .اخلارجة عن القيم والضوابط اتمعية، وبالتايل التعرض أو الوقوع يف خطر االحنراف

  :كك األسري جندومن مظاهر التف
  الطالق وعالقته باحنراف االبن املراهق -
يتضمن الطالق انفصال الوالدين وايار التماسك العاطفي والبناء االجتماعي لألسرة "

  )2("وزوال مقومات وجودها

والطالق يف حد ذاته ليس مشكلة اجتماعية، بقدر ماهو حل هلا، فبدال من ذلك اجلو 
واخلصام الدائم بني الزوجني، الذي قد يؤدي بدوره إىل التأثري  األسري املشحون بالتوترات

على شخصية األبناء، األحسن واألفضل أن ينفصل الزوجان، فقد يتخلص الطفل من التوتر 
وقد أثبتت الكثري من الدراسات أن تأثري "والقلق الدائمني يف األسرة بانفصال الوالدين، 

  ) 3("وجودمها يف حالة جدال وخصاماالنفصال بني الوالدين أقل بكثري من 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  46، ص 1997، دار املعارف اجلامعية، مصر، االجتاهات املعاصرة يف دراسة األسرة: علياء شكري -1
  247، ص مرجع سبق ذكرهخريي خليل اجلميلي،  -2
  240، ص ق ذكرهمرجع سب:زكريا الشربيين ويسرية صادق -3
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فالطالق إذا هو انفصال الوالدين وايار الرابطة الشرعية اليت كانت موجودة بينهما وكذلك 
ايار للتماسك العاطفي والبناء االجتماعي لألسرة، حيث يؤدي إىل انعكاسات سلبية على 

أنه جيعل  األبناء سواء من ناحية احلرمان العاطفي والدفء العائلي أو اإلحساس باألمن كما
الشيء الذي يؤدي إىل اختالف يف طرق  ،الطفل يعيش مع أحد الوالدين أو األقارب

  .وأساليب رعايته وتربيته
وإذا كان الطالق هو الوسيلة للقضاء على املشاكل املوجودة بني الزوجني، فيجب عليهما 

رهم وحبهم أن يوضحا ألبنائهم وبطريقة اجيابية سبب االنفصال وأن يؤكدا هلم على مشاع
  .هلم وأن يتركا هلم حرية االختيار يف اإلقامة مع أي منهم

يتضح من خالل اجلدول أن السبب الرئيسي للطالق هو الشجار الدائم بني الوالدان  و
والذي قد يكون السبب الرئيسي فيه هو سوء االختيار الزواجي، وعدم قدرة الطرفني على 

بالنسبة للمجموعة % 73ت أعلى نسبةحتمل ظروف وطباع الطرف اآلخر، حيث سجل
بالنسبة للمجموعة التجريبية، مث يأيت السبب الثاين وهو تناول األب % 33و الضابطة

املسكرات، وما ينجر عنه من مشكالت نتيجة عدم إدراك املتعاطي ألفعاله وأقواله واحلالة 
ة من الناحية اليت يكون عليها وهو يف حالة سكر، وتأثريها على الزوجة واألبناء خاص

  .النفسية
ويف دراسة جعفر األمري الياسني توصلت الدراسة إىل أن الطالق يكثر عند أسر األحداث 

  أما دراسة ، )1(" %23.22مث اخلالف مع أهل األم بنسبة  %44.45وذلك بسبب قسوة األب 
، فقد العالقات االجتماعية ما بعد الطالق حول Martin.c 1997س .دراسة مارتان 

لت إىل أن األم يف السنوات األوىل من الطالق تكون صارمة وقاسية يف معاملتها ألبنائها توص
   .الشيء الذي قد يؤدي إىل احنراف األبناء

وهي تعين  ) 3(وبدرجة حرية  )0.10( عند مستوى 2.78=وجد أن قيمته  ²وباستخدام كا
  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني
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  يبني سبب الطالق: 20رقمجدول 
  داللة الفروق  اموعة التجريبية   اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  2.78  25  03  14  01  تسلط األب
  08  01  -  -  تسلط األم

  33  04  72  05  الشجار الدائم بينهما
إدمان األب على 

  املسكرات
01  14  04  33  

  100  12  100  07  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة 

رسم بیاني رقم 09: یوضح أسباب الطالق

تسلط األب
تسلط األم
الشجار الدائم بینھما
إدمان األب على المسكرات
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  .يبني عمر وحدات اموعتني عند الطالق: 21جدول رقم
  

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

1  -  4   -  -  02  17  
5  -  8  04  57  01  08  
9  - 12  02  29  08  67  

13 - 16  01  14  01  08  
  100  12  100  07  اموع
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سنة 12و 9من األحداث كانت أعمارهم تتراوح بني % 67اتضح من خالل اجلدول أن 
عندما حدث الطالق بني الوالدان، وهو يعكس لنا احلالة النفسية اليت كان يعيشها الطفل يف 
هذه الفترة من نقص يف اجلانب العاطفي وتوتر نفسي دائم، وعدم الشعور باألمن، كل هذا 

النفسية واملزاجية لشخصية الطفل يف مرحلة املراهقة، حيث تعترب هذه  ينعكس على احلالة
الفترة بداية هلا، واليت تولد توترات عصبية، وسرعة وعدم التحكم يف االنفعاالت، يف مقابل 

وحدات اموعة الضابطة حدث الطالق بني الوالدان يف الفترة من  من% 57ذلك جند أن 
  .سنوات 8-5 بنييف الفترة % 29سنوات، و 1-4
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وهي تعين وجود ) 3(ودرجة حرية  )0.01(  عند درجة معنوية  6.53=جنده  ²وباستخدام كا

  .فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني
  تعدد الزواج -

ميثل تعدد الزواج تكرار الزواج مرة أخرى من األب و األم، وتزول مقومات األسرة ويصبح 
مرة قد يعيشون مع األب أو مع األب وزوجة األب إذا تزوج األبناء متفرقون يف احلياة، ف

وقد يعيشون مع األم، أو مع األم وزوجها إذا تزوجت مرة أخرى، وقد يعيشون مع  أخرى،
زواج األب من امرأة أخرى أو زواج األم من رجل آخر حرمان أحد القارب، و من نتائج 

اة الطفل نتيجة وجوده مع طرف الطفل من الرعاية الوالدية املشتركة، وقد تضطرب حي
آخر، قد ينبذه أو ال يعطيه ما يستحقه من احلب والرعاية، الشيء الذي قد يؤثر على منط 
شخصيته اليت قد تظهر يف شكل نزعات عدوانية أو سلوكات احنرافية كشرب اخلمر 

  .إخل...والسجائر وتعاطي املخدرات والسرقة واالعتداء على اآلخرين
سري الذي حييا فيه الطفل يف كنف والديه والذي تسوده العالقات اجليدة بينما اجلو األ

من  ،والتعاون الصادق بني الوالدين من أجل تنشئة الطفل تنشئة اجتماعية صاحلة وسوية
وذا يستطيع  ،شأنه أن يهيئ للطفل منو عاطفي وحالة نفسية تتسم باهلدوء و االستقرار

اليت قد يتعرض هلا يف حياته ويستطيع أن يندمج بسهولة  الطفل أن يتكيف مع خمتلف املواقف
  .مع العامل اخلارجي

من آباء اموعة التجريبية قد تزوج بعد % 100أن نسبة  22رقم  تبني معطيات اجلدولو 
 ²من آباء اموعة الضابطة، وتشري هذا البيانات وباستخدام كا% 43الطالق، يف مقابل 
وجود فروق جوهرية ذات داللة إلحصائية فيما يتعلق  إىل 9.41 الذي وجد مساويا

ومستوى  1عند درجة حرية بالوضعية االجتماعية واألسرية اليت يعيش يف كنفها احلدث، 
حدث يفتقد إىل عطف ورعاية األب و إىل دفء األسرة  12حبيث أن ، 0.01معنوية

  .املتكاملة
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  الطالق ؟يبني ما إذا كان األب قد تزوج بعد : 22جدول رقم 

  
  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  9.41  100  12  43  03  نعم
  -  -  57  04  ال

  100  12  100  07  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 11 یوضح زواج األب بعد الطالق أو الوفاة

نعم
ال
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  ؟ا كانت األم قد تزوجت بعد الطالقيبني ما إذ: 23جدول رقم  
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  طةاموعة الضاب  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  2.95  33  04  -  -  نعم
  67  08  100  07  ال

  100  12  100  07  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 12: یوضح ما إذا كانت األم قد تزوجت بعد الطالق أو الوفاة؟

نعم
ال

  
اجلدول هو أن كل أمهات اموعة الضابطة مل يكررن الزواج مرة  من خاللوما يالحظ 

أعدن الزواج مرة  قدموعة التجريبية من أمهات ا %33أخرى، يف مقابل ذلك جند أن 
 وبأبنائها واليتأخرى، وقد يرجع سبب ذلك إىل احلالة املادية لألم، اليت مل جتد من يتكفل ا 

  مل يكررن  %67بينما  ،رأت ضرورة البحث عن رجل آخر ليكفلها ماديا هي وأبناؤها
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 اموعتني حيثصائية بني الزواج مرة أخرى، وهو ما يبني عدم وجود فروق ذات داللة إح

  )  0.10(ومستوى معنوية )1(عند درجة حرية  2.95وجد معامل االرتباط مساويا 
  املعاملة بعد تكرار الزواج -

أن معظم األحداث ، 24وقد كشفت الدراسة امليدانية ومن خالل معطيات اجلدول رقم 
ىل اللجوء إىل بعض يتلقون معاملة سيئة من طرف زوجة األب، مما قد يدفعهم إ %)92(

األقارب واألصدقاء أو إىل الشارع، أو البحث عن أي متنفس آخر لتعويض الفراغ العاطفي 
من وحدات اموعة الضابطة  %75الذي افتقده داخل املرتل، ويف مقابل ذلك جند أن 

وبالرغم من   ،%25حيام عادية مع زوجة األب، بينما بلغت نسبة من يتلقون معاملة سيئة 
ذلك فهم ليسوا يف منأى عن خطر الوقوع يف االحنراف إذا مل تكن هناك رقابة ومتابعة 

  .لسلوكام
  .يبني معاملة زوجة األب لوحدات اموعتني: 24جدول رقم 

  
  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  12  -  -  33  01  جيدة
  08  01  67  02  عادية
  92  11  -  -  سيئة

  100  12  100  03  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 13: یوضح معاملة زوجة األب لوحدات المجموعتین.

جیدة
عادیة
سیئة

  
  

  .للمجموعة التجريبيةيبني معاملة زوج األم : 25جدول رقم 
  اموعة التجريبية  اإلجابة

  %  ع
  -  -  جيدة
  25  01  عادية
  75  03  سيئة

  100  04  اموع

  
عة الضابطة مل يتزوجن بعد امو تبني من خالل اجلدولني السابقني أن كل األمهات يف

ويف مقابل ذلك جند أن أغلب أمهات اموعة  ،%100، حيث سجلت نسبة الطالق
يكون  منهن فقط أعدن الزواج، وقد %33وأن  ،%67التجريبية مل يتزوجن مرة ثانية بنسبة
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فل العامل االقتصادي هو الدافع الرئيسي يف ذلك خاصة إذا مل جتد األم من يعوهلا ويك
بعد ما طلقنا مالقيت حىت واحد يصرف " ، وهو ما صرحت به أحد األمهات قائلة أبنائها

أي "*علي، والدي متوفني، وخويت ماقبلونيش أنا ووالدي ونا ماعندي منني نصرف عليهم
بعد التطليق مل أجد أي أحد يتكفل يب وبأوالدي، فوالدايا متوفيان، أما إخويت فقد رفضوا 

  . ى أوالدياإلنفاق علي وعل
من األحداث كانوا يعانون من املعاملة السيئة من طرف  %75ومن ناحية املعاملة تبني أن 

ر الذي قد يتيح هلم فرص اللجوء إىل الشارع دون معاتبة أو مراقبة من طرف مزوج األم، األ
مما األم، اليت تعاين من تسلط الزوج الثاين، واخلوف الدائم من الغضب عليها وعلى أبنائها 

يدفعها إىل السماح لألبناء من قضاء أطول وقت ممكن خارج املرتل، وهو ما صرحت لنا به 
نزعك ابين برا باش ما يقطعش عليا وعلى اوالدي " أحد أمهات األحداث، حيث تقول 

االبن لقضاء معظم بأي أا تدفع "*املصروف، خطراكش ماكانش شكون يصرف علينا
  .وجهاالوقت خارج البيت، خوفا من ز
، اليت ترفض يبحث عن الراحة يف البيت ومع الزوجة الثانيةأما األب فإنه ال يأبه ألوالده و 

  .إقامة أبنائه معها، أو ال تسمح هلم باملشاركة العاطفية يف اجلو األسري اخلاص ا
بني وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية تبني  12 الذي وجد مساويا ²وباستخدام كا

  .0.001ومستوى معنوية 2عند درجة حرية ، نياموعت
من وحدات اموعة الضابطة يعيشون مع  %72تشري املعطيات اإلحصائية إىل أن و 

م تكرار الزواج من طرف األم، وتفضيلها البقاء من أجل رعاية دأمهام، وقد يرجع ذلك لع
ى مع أقارب األم، يف أبنائها والتفرغ هلم، بينما سجلت حالة واحدة تقيم مع األب، وأخر

م دمن وحدات اموعة التجريبية تقيم مع األم، وهذا راجع لع %58مقابل ذلك جند أن 
   تكرار الزواج من طرف األم، وزواج األب ورفض زوجة األب قبول أبناء الزوجة األوىل

ها تقيم مع األب، وهذا قد يرجع إىل بلوغ هؤالء األبناء السن اليت تنتهي في %17و منها 
  حضانة األم، أو قد تعود إىل أسباب اجتماعية واقتصادية خاصة باألم، كأن يرفض أهل األم 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صباحا 11على الساعة  2004سبتمرب 13مقابلة أجريت مع أحد أمهات األحداث، يوم * 
   صباحا 10على الساعة  2005فيفري 05 مقابلة أجريت مع أحد أمهات األحداث، يوم* 
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منهم % 17اإلنفاق عليها وعلى أبنائها، وقد يكون بسبب زواج األم مرة ثانية، كما أن 

يعيشون مع أقارب األب، وقد يرجع ذلك إىل زواج األب، ورفض زوجة األب رعاية 
  .أبنائه، أو قد يكون بسبب وفاة األب وزواج األم

  تقيم وحدات اموعتني؟يبني مع من : 26جدول رقم 
  

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  17  02  14  01  األب
  58  07  72  05  األم

  17  02  -  -  أقارب األب
  08  01  14  01  أقارب األم
  100                                                                              12  100  07  اموع

  

أصبح يتمتع  أو الوفاة حلدث وبعد طالق األبأن ا 28و27 ولنييالحظ من خالل اجلد
وتتمثل هذه احلرية على وجه اخلصوص يف الدخول واخلروج من البيت دون  حبرية أكثر

مراقبة من طرف األهل، ويف اختيار األصدقاء، الذين غالبا ما يشجعونه على عصيان األهل 
البس اليت يفضلها واليت والتمرد على سلطة من يقيم معهم، إىل جانب احلرية يف ارتداء امل

غالبا ما تكون باهضة الثمن، وقد يتطلب شراءها القيام بسلوك منحرف، إن عدم مراقبة 
االبن من طرف من يكفله، جيعله يسرف يف استخدام هذه احلرية، لدرجة أن يقوم ببعض 

امة، قد دد مسعة أسرته، واتمع بصفة ع ،السلوكات االحنرافية غري املقبولة اجتماعيا
  .وخاصة منها االعتداء والسرقة والسطو على ممتلكات الغري للحصول على الغرض

 )1(عند درجة حرية  11.37وباستخدام معامل االرتباط كا مربع الذي وجد مساويا إىل 
تبني وجود فروق جوهرية بني اموعتني فيما خيص احلرية، بينما ) 0.001(ومستوى معنوية 

ومستوى  )1(عند درجة حرية  2.78=  ²ذه احلرية حيث أن كاال توجد فروق يف نوع ه
  ). 0.90(معنوية 
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يبني ما إذا كان وحدات اموعتني يتمتعون بنوع من احلرية عندما كانوا : 27جدول رقم 

  يقيمون مع أحدهم؟
  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  11.37  92  11  14  01  نعم
  08  01  86  06  ال

  100  12  100  07  اموع

  يبني نوع هذه احلرية:28 جدول رقم
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  2.78  23  11  -  -  الدخول واخلروج من البيت
  19  09  50  01  إبداء الرأي

  23  11  -  -  اختيار األصدقاء
  22  10  50  01  بسارتداء املال
  09  04  -  -  التدخني

  04  02  -  -  تناول املسكرات
  100  47  100  02  اموع

  
  غياب أو مرض أحد أفراد األسرة وعالقته باحنراف االبن املراهق -

هناك الكثري من األسر اجلزائرية اليت ال يتواجد فيها الوالدان يف مقر إقامة واحدة وهذا غالبا 
ان بعيد أو اهلجرة إىل اخلارج، وهذه األسر يف احلقيقة جتهل األضرار بسبب العمل يف مك

  .اليت قد تلحق األبناء بسبب غياب أحدهم ونقص رعايته
فقد تتغيب األم عن األسرة نتيجة عملها اليومي املستمر طوال النهار وتبتعد عن الطفل يف 

اإلنسان، وهو حباجة إليها مراحل حياته األوىل واليت تعترب حجر الزاوية يف تكوين شخصية 
وذلك لكي يكون سليما من الناحية النفسية واجلسمية و إذا ما "أكثر من أي شيء آخر، 

  )1(".ويدخله يف مرض عقلي" الشيزوفرينتا"تعرض هلذا البعد فإنه يصاب مبرض 
__________________________________________________________________  

  132،ص 1998، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، االحنراف االجتماعي ورعاية املنحرفني: مد غباريحممد سالمة وحم -1
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بل يف عملية  ،فاألم تلعب دورا هاما ليس من الناحية البيولوجية فقط من غذاء وحنان وأمن

 اليت تعترب العملية األساسية يف تربية األجيال، فوجود األم مع عطفها ،التنشئة االجتماعية
وحناا توفر للطفل كل مطالب الرعاية والتنشئة االجتماعية السوية من مجيع النواحي 
النفسية والعقلية واجلسمية، لكن إذا كانت األم مشغولة بأمور خارج البيت كالعمل مثال 
هنا تبقى عملية إشباع حاجات الطفل نسبية نوعا ما، مما يؤثر على حالته النفسية 

إىل مصادر أخرى يغطي ا ذلك النقص واليت قد تكون من بني هاته  واالجتماعية وقد يلجأ
  .املصادر الطرق واألساليب املنحرفة

وال ميكن بأي حال من األحوال جتاهل ما لدور األب وحضوره الدائم من أمهية يف حياة 
بغيابه سيفتقد "الطفل خاصة واألسرة بصفة عامة، حيث ميثل مصدر احلماية والسلطة، و

تلك السلطة األبوية اليت يبدأ يف تقليدها من عامه الثالث تقريبا، ونتيجة هلذا يواجه الطفل 
      )1("الطفل أكرب عقبة تعترض توافقه االجتماعي بصورة طبيعية

إن غياب األب وخاصة يف مرحليت الطفولة واملراهقة يشكل نقصا كبريا من الناحية 
حيث يعترب مصدر السلطة وأول إنسان  الوجدانية، وحيدث تأثريا واضحا على شخصيته،

يبدأ الطفل بتقليده يف كل سلوكاته وتصرفاته، إال إذا كانت األم قادرة على أداء دورين 
دور األم ودو األب يف نفس الوقت، وإذا مل تسطع القيام بذلك فإا تفتح اال أمام الطفل 

  .ليقوم بأعمال و سلوكات خترج عن قوانني ومعايري اتمع
كما أن غياب كال األبوين قد يشكل مشكال نفسيا واجتماعيا كبريا للطفل، حبيث يشعر 
بعدم األمان واالستقرار والضياع ويفتقد إىل توجيه ورعاية ونصح الوالدين، الشيء الذي قد 

و غالبا ما يكونوا  ،يدفع به إىل البحث عن أشخاص آخرين قد يكونوا أقاربه أو أصدقاءه
 ىل ارتكاب أعمال خمالفة للمجتمع ويصبح عرضة لالحنرافإين يدفعونه رفقاء السوء الذ

يأيت عدم تواجد الوالدين يف حمل إقامة واحدة، كأحد العوامل اهلامة اليت تدفع إىل "حيث
السلوك االحنرايف فبالرغم من وجود فرص كثرية جتمع طريف األسرة يف مقر واحد إال أن 

  )2("ل إىل عدم تواجد الوالدين يف حمل إقامة واحدةهناك أسر كثرية اضطرا ظروف العم
__________________________________________________________________  

  241ص مرجع سبق ذكره، :زكرياء الشربيين و يسرية صادق -1
  132، ص مرجع سبق ذكره: حممد سالمة حممد غباري -2



 املراهقالفصل اخلامس                                                العالقات األسرية واحنراف احلدث 

 
245

أو خطري خاصة إذا كانت احلالة  أن تعرض أحد أفراد األسرة إىل مرض مزمن اكم
قد يؤدي إىل وجود حالة من اإلحباط و التوتر وخاصة إذا كان  ،االقتصادية لألسرة سيئة

اليت تترك آثارا واضحة يف غياب اجلو العاطفي، حيث ومبرضها يفتقد  ،املريض هو األم
  .عطف والرعاية ويصبح البيت مليء باملخاوف واحلريةللاألبناء 

عن العمل؟ ابشكل يقعدمه انمريض انهل الوالد: 29جدول رقم  
داللة 
 الفروق

 اإلجابة اموعة الضابطة اموعة التجريبية
 األب األم األب األم

 ع % ع % ع % ع %
 نعم 02 01 02 01 15 25 21 37 47.60

 ال 104 99 107 99 45 75 43 73
 اموع 106 100 109 100 60 100 64 100

  
حالة من اموعة التجريبية من صرحت أو  15تبني من خالل هذا اجلدول وجود و قد 

الوالد مريض بشكل يقعده عن العمل، وهو الذي قد يفسر جلوء االبن إىل بعض األساليب 
غري الشرعية يف احلصول على املال سواء كان هذا املال كمصروف جييب، أو إلعالة 

حالتني من وحدات اموعة الضابطة من  ومساعدة األسرة، يف حني مل نسجل سوى
 %37صرحت بأن الوالد مريض بشكل يقعده عن العمل، وخبصوص مرض األم فقد تبني أن 

العمل، وهو الشيء الذي حيدث  من أمهات اموعة التجريبية مريضة بشكل يقعدها عن
مام واملصاريف رض املزمن، فإن جل االهتاملفبمرض األم وخاصة  ،عاطفيا داخل املرتل فراغا

تكون موجهة لعالج األم، كما أن األم يف هذه احلالة ال تستطيع أن تقوم بدورها يف تربية 
ومتابعة وتوجيه أبنائها، وهو الشيء الذي قد يفتح اال أمام األبناء، وتكون تصرفام أكثر 

إذا كان من حرية ودون رقابة، إذا ما اعتربنا أن األب يعمل طول النهار خارج املرتل أو 
أو من الذين يتعاطون املخدرات  ،الذين ال يهتمون كثريا بالناحية االجتماعية األسرية

واخلمور، وهي الظروف اليت قد جتعل هذه األسرة يف وضعية غري مستقرة، سواء نفسيا أو 
  اجتماعيا أو اقتصاديا، حبيث تتفكك شبكة العالقات االجتماعية بني الوالدين واإلخوة، وبني 
اإلخوة أنفسهم، على اعتبار أن األم تشكل الركيزة األساسية يف خلق الروابط االجتماعية 

عانني من أي تمن أمهات اموعة الضابطة ال  %99بني أفراد األسرة، يف مقابل ذلك جند أن 
  . مرض مزمن
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) 0.001(ودرجة حرية )1(وذلك عند درجة معنوية 47.60= وجد أن قيمته ²وباستخدام كا

  .ذات داللة إحصائيةجوهرية ا يعين وجود فروق وهذ
  تناول املسكرات - 4-5

، حيث حرمها القرآن الكرمي واعتربها رجز تعد ظاهرة تناول املسكرات من الظواهر القدمية
يأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم " من عمل الشيطان لقوله عز وجل
  )1(" ه لعلكم تفلحونرجز من عمل الشيطان، فاجتنبو

واملسكرات ميكن تصنيفها إىل نوعني رئيسني مها اخلمر واملخدرات، فاملخدرات هي مواد 
كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي املصحوب بتسكني األمل، ولذلك ال تعترب 

  )2("املنشطات وعقاقري اهللوسة من الناحية العلمية خمدرات، وإمنا تعد من اخلمور

 ن الناحية القانونية تعترب املخدرات كل املواد اليت تسبب اإلدمان وتسميم اجلهاز العصيبوم
وحيظر تناوهلا وزراعتها أو صنعها، إال ألغراض حيددها القانون، وال تستعمل إال بواسطة من 
يرخص له بذلك، وتشتمل على األفيون ومشتقاته، احلشيش، عقاقري اهللوسة، الكوكايني، 

، ولكن ال تصنف اخلمور واملنومات واملهدئات من الناحية القانونية ضمن واملنشطات
   )3(".املخدرات بالرغم من قابليتها لإلدمان

أما اخلمر فهو عصري العنب إذا اختمر، أوكل مسكر خمامر للعقل، واخلمر هي أقدم املواد 
التوت وكانت  املؤثرة على املخ واليت عرفها اإلنسان منذ العصر احلجري، وذلك بتخمري

  .اخلمر معروفة يف شبه اجلزيرة العربية أيام اجلاهلية
  مخر مقطرة كالبرية والنبيذ، وغري مقطرة كالويسكي والفودكا: وتنقسم اخلمر إىل قسمني

واخلمر بصفة عامة سم خلوي يضر خاليا اجلسم ويعطل وظائفها، إذا أخذت جبرعات 
عصيب وختدره، وذلك بتعطيل التركيب املنشط يف كبرية، واملعروف أن اخلمر تعطل اجلهاز ال

املخ، ومع زيادة اجلرعة خيدر اخلمر املخيخ، فيفقد املتعاطي سيطرته على التوازن 
  ).4("والكالم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  90، اآلية سورة املائدة: القرآن الكرمي -1
  20.19، ص ص 1994، دار املعارف، مصر  التحرمي واملرضاإلدمان بني: حممد يسري دعبس -2
  390، دار املعرفة اجلامعية، مصر، دون تاريخ، ص 2، طمعامل علم النفس املعاصر: عزت عبد العظيم الطويل -4 -3
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من الفواكه كالعنب والتني كان مسكرا سواء كان متخذا  كل ما" كما تعرف اخلمر بأا 
 أو الشعري أو الذرة، أو من احللويات كالعسل) القمح(كاحلنطة  والزبيب، أو من احلبوب

أو بأمساء ) اخلمر(وكان مطبوخا أي عوجل على النار أم مل يعاجل، سواء كان بامسه القدمي 
  ).1("مستحدثة كالكونياك والويسكي، الرباندي، البرية، الشمبانيا وغريه

من آباء اموعة يتناولون % 27أن بيانات الدراسة امليدانية اتضح من خالل و قد 
من آباء اموعة الضابطة ال  %98منهم ال يتناولون، يف مقابل % 73املسكرات، وأن 
  .يتناولون املسكرات

وهي تعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  25.46= وجد أن قيمته ²وباستخدام كا
  ).0.001( وبدرجات حرية )1(اموعتني عند مستوى

  يبني ما إذا كان الوالد يتناول املسكرات؟: 30جدول رقم 
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  25.46  %  ع  %  ع

  27  17  02  02  نعم
  73  47  98  108  ال

  100  64  100  110  اموع

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  20مرجع سبق ذكره، ص : سحممد يسري دعب -1
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 14: یوضح ما إذا كان الوالد یتناول المسكرات

نعم
ال

  هل كان يتناول املسكرات داخل البيت؟ : 31جدول رقم 
 

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  معامل التوافق  %  ع  %  ع

0.14  
  ²كا

206  

  17  03  -  -  نعم
  83  14  100  02  ال

  100  17  100  02  اموع

من آباء اموعة التجريبية يتناولون  %11ويف حالة تناول املسكرات يف البيت، ظهر أن 
  .يف مقابل ذلك مل نسجل أي حالة من اموعة الضابطة ،املسكرات يف البيت
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إن تناول األب وهو املثل األعلى لالبن املسكرات قد يكون سببا يف تعاطي االبن هلذه 

يب األسرة ومعاقبتها له، إذا كان رب األسرة هو أول املسكرات دون خوف من تأن
املتعاطني، وهذا يعين وجود جو مالئم وبيئة أسرية مالئمة لتناول املسكرات واالندماج يف 

  .عامل االحنراف دون رقابة وعقاب من جانب األسرة
 العالقات االجتماعية ما بعد حول Martin.c 1997س .مارتان وهو ما توصلت إليه دراسة 

، إىل أن من مظاهر ونتائج الطالق ظهور مشكالت سلوكية كاملتاجرة وتعاطي الطالق
   .املخدرات

حول احلالة الصحية العامة  Choquet et Ledoux 1994أما دراسة شوكي وليدو 
، فقد أكدت أن وعالقتها باالحنراف للمراهقني املتمدرسني يف مدارس الدرجة الثانية

طالق (تشارا لدى األطفال الذين ينحدرون من أسر مفككة استهالك املخدرات أكثر ان
، وكذلك هناك عالقة طردية بني االحنراف وبني فساد اجلو األسري )هجر ووفاة

، والفشل الدراسي،وهو ما توصلت إليه الدراسة )االعتداءات اجلنسية منط احلياة املتحرر(
  .احلالية

وهي تعين وجود  )1(حرية  ةوبدرج )0.001(عند مستوى  206=وجد أنه  ²وباستخدام كا
  .ذات داللة إحصائية بني اموعتنيجوهرية فروق 

وقد حاول بعض األطباء حصر أهم األمراض الناجتة عن تعاطي املسكرات كل على حدى 
  : )1(حسب اخلطورة، كما يلي

بطء التنفس والقلق وزيادة دقات القلق، القيء، فقدان : التسمم باألفيون ومشتقاته* 
  .لشهية، ضعف جنسي واضح، برودة اجلسم وزرقة يف لون اجللد وضيق يف حدقة العنيا

 قلة النوم واألرق، ظهور حاالت من السرطان، فقدان الشهية والضعف اجلنسي: اهلريوين* 
  .ختثر الدم، اخنفاض يف ضغط الدم، نقص املناعة، اهلزال والسل

اس وثقل اللسان، تقيح اجللد، تسمم فقدان الشهية، النع: احلشيش واحلبوب واألفيون* 
  .الدم، اخنفاض التركيز ومنه ضعف املستوى التحصيلي أو االستيعايب، الكسل

مرض السل والتهاب األنسجة، جلطات األطراف : و تسبب هذه األنواع األمراض التالية
  ).السيدا ( وانعدام املناعة 
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، والشعور باليقظة، سرعة دقات زيادة النشاط الذهين و البدين: املنشطات واملنبهات* 

القلب، ارتفاع درجة احلرارة، ضغط الدم وضعف الشهية، وعادة ما يشعر املتعاطي 
للكوكايني باألوهام احلادة اليت تؤدي إىل األحالم املزعجة، وأحيانا قد تؤدي إىل اجلنون، 

واإلدراك االنتباه  حتدث تغريات يف"حبيث  PHANTASTICAاسم " ليفن"وقد أطلق عليها 
احلسي واالنفعال، وختلق أوهاما وهلوسات وخاصة اهللوسات البصرية اليت قد تكون ملونة 

  )1("أو أحادية اللون، كما قد تأخذ أشكاال فسيفسائية حمتواها إنساين أو طبيعي

كالبرتين ومزيل طالء األظافر، وهي تنتشر بني فئة املراهقني، ويشعر : املواد املتطايرة*
  .االسترخاء والنعاس والدوار واهللوسةمتعاطيها ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  36-34مرجع سبق ذكره، ص ص : حممد يسري دعبس -1
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  دور األسرة يف عملية التنشئة االجتماعية لألبناء -5

حيث تعد  ،ية والتنشئة االجتماعيةتعترب األسرة الوسط االجتماعي األكثر أمهية يف عملية الترب
املصدر األساسي لكل فعل أو سلوك يقوم به األبناء واملتهم األول يف كل عملية خروج عن 

  .قيم ومعايري اتمع
وعليه فإن بنية األسرة ووظيفتها حتدد إىل حد كبري طبيعة اتمع وبنيته، فأبناء األسرة 

سرة املمتدة، كما أن نوعية العالقات السائدة بني النووية خيتلفون يف تربيتهم عن أبناء األ
الوالدين وبينهم وبني أبنائهم واملشاكل اليت تعيشها األسرة تؤثر تأثريا كبريا على األبناء 
  وعلى تصرفام سواء داخل األسرة أو يف الشارع أو يف املدرسة أو يف أي مكان آخر

  .والوقوع يف اجلرميةالشيء الذي قد يعرض األبناء إىل خطر االحنراف 
  اليت ينتمي إليها الطفل وأشدها صلة بهكما سبق القول أن األسرة من أوىل اجلماعات 

فهي اال األول الذي تتم فيه عملية التنشئة االجتماعية للفرد واليت يتلقى فيها الطفل "
  )1("خرينطريقة إدراك احلياة و أيضا كيفية التوجيه والتوافق والتفاعل مع اتمع واآل

فاألسرة هي املدرسة االجتماعية األوىل للطفل تقوم بعملية التنشئة االجتماعية وتشرف على 
صياغة مناذج النمو االجتماعي وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه، واألسرة هي اليت حتدد 

وهذا ما ذهب إليه شارلز كويل  ،بذور الشخصية كما حتدد فيه طبيعة اإلنسان لإلنسان
Charles Cooley  لإلنسان يف رحم األم يتشكل الوجود فكما يتشكل الوجود البيولوجي

األسرة املضطربة تنتج أطفاال مضطربني، وأن و ، االجتماعي للطفل يف رحم األسرة وحضنها
أكثر إضطرابات األطفال ما هي إال عارض من أعراض إضطرابات األسرة املتمثلة يف 

  . )2("جتماعيةالظروف غري املناسبة يف التنشئة اال
فاجلنوح واالحنراف واملظاهر العدوانية كالغرية واألنانية واخلوف كلها مظاهر تعكس حبق 

  .وضعية األسرة االجتماعية والنفسية واالقتصادية
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  50.49، ص ص 2003، دار املعرفة اجلامعية، مصر، جهة نفسية ألسبابه ونتائساإلدمان، درا: عفاف حممد عبد املنعم -1
  13، ص 1999، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، أساليب تربية الطفل بني النظرية والتطبيق: سهري كامل أمحد -2
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  :وميكن حصر أهم أساليب معاملة األبناء فيما يلي

الدين واألبناء تساعدهم على إن املشاعر الطيبة املليئة مبظاهر احلب والعطف والثقة بني الو -
فاألطفال حيتاجون من أوليائهم "أن يصبحوا أفرادا مستقرين نفسيا وذوو شخصيات قوية، 

  ) 1(".احلب والرهبة واإلرشاد البعيد عن احلماية املفرطة أو اإلمهال املتزايد

ف إن نبذ الطفل كنوع من العقاب قد خيلق شخصية عدوانية سيئة التوافق تتميز باخلو -
أما الرعاية الزائدة عن احلد فإا ختلق شخصية متطفلة اتكالية ، وعدم الشعور بالطمأنينة

  .ليست هلا القدرة على حتمل املسؤولية
تؤدي عدالة معاملة الوالدين اجتاه الطفل وعدم التفريق ينه وبني أشقائه إىل خلق مشاعر  -

 .طيبة يسودها التعاون واحلب، واإلخاء
الشديد والنظام الصارم الذي ال يتناسب مع الذنب الذي اقترفه الطفل  يؤدي العقاب - 

على ظهور مشاعر النفور والسخط اجتاه الوالدين الذي ينعكس بدوره على اتمع، فيصبح 
  سلوك الطفل يف الشارع واملدرسة سلوكا عدوانيا يعكس املظاهر السلبية السائدة يف األسرة

نوح واالحنراف، ويف هذا اإلطار يرى املتخصصون يف جمال ومن مثة مييل اإلنسان إىل اجل
التربية وعلم نفس الطفل إىل ضرورة االعتدال يف التربية، فال يكون النظام الدقيق اجلامد وال 

  .اإلفراط والتسامح الزائد
يؤدي ضغط الوالدين على الطفل يف اال الدراسي أو املهين إىل زيادة توتره وحىت إىل -

  .وفه عن مواصلة الدراسة أو املهنةفشله وعز
من خالل ما سبق ميكن القول أن هناك جمموعة من الضوابط واملعايري جيب أن تلتزم ا كل 

  :)2(أسرة ورب أسرة يف تنشئة أبنائه وهي كما يلي
أن تتوحد املعاملة لكل من الوالدين وتتشابه اجتاه أي خطأ قد يرتكبه األطفال، فال * 

و كليهما يف عقابه عقابا رادعا على فعل بسيط أو أن يعاقب أحدمها الطفل يتمادى أحدمها أ
  .يف حني يعترض اآلخر عن العقاب

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10ص : املرجع السابق -1
  215، ص 2003ار املعرفة اجلامعية، مصر، ، دإرشاد الطفل وتوجيهه يف األسرة ودور احلضانة: مواهب إبراهيم وليلى حممد اخلضري -2
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أن يكون الوالدان متفهمان لسلوك أبنائهم مدركني ملا قد يكون وراء سلوكهم من * 

  .رغبات ودوافع قد يعجزون يف التعبري عنها
عدم التدخل املفرط يف كل أمور وشؤون األبناء والتشدد يف أسلوب حياة الطفل حىت ال * 

  .خرينيفقد ثقته بنفسه وباآل
وتساهم األسرة يف عملية إعداد الطفل للحياة املدرسية بعدما كانت متثل له البيئة األسرية 
والوسط االجتماعي األول والوحيد، وذلك عن طريق إعطائه صورة حسنة عن اجلو 
املدرسي واهلدف من الذهاب إىل املدرسة، إىل جانب إعداد الطفل للحياة واالندماج يف 

وهذا ال يتم إال إذا قامت األسرة بترسيخ ثوابت اتمع وقيمه يف الطفل وأن اتمع الكبري، 
  .   االحنراف عنها سوف يؤدي إىل تعرضه للعقاب سواء كان عقابا ماديا أو معنويا
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  تمهيد

إن الشخصية اإلنسانية هي نتاج للتفاعل بني االستعدادات الفردية والقدرات الفطرية 
الوراثية، ومن التجارب والظروف اليت يعيشها ومير ا اإلنسان، يف اتصاله بالبيئة االجتماعية 

  .والثقافية اليت يعيش فيها
ذين العاملني أي الوراثة والبيئة االجتماعية تنمو شخصية اإلنسان عرب مراحل وعن طريق ه

متتالية، لكل مرحلة خصائصها املميزة، وتظهر فيها مظاهر معينة للنمو جسمية وعقلية 
  .وانفعالية ولغوية واجتماعية

أ من وإذا كانت فترة الطفولة هي املرحلة األوىل من مراحل منو وتكون الشخصية، واليت تبد
امليالد حىت طور البلوغ، فإن هلا أمهية بالغة يف حياة اإلنسان ملا هلا من تأثري يف حياته 
املستقبلية، إن هذه الفترة وخاصة مرحلة الطفولة املبكرة تعترب مرحلة تكوينية للفرد يتم فيها 

صية النمو اجلسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، وفيها توضع وترسخ اجلذور األوىل للشخ
اليت متتاز باملرونة وعدم اكتساب اخلربة، فإن مرحلة املراهقة تبدأ من طور البلوغ، وهي 
اجلسر الذي جيب أن مير به الفرد لينتقل إىل طور النضج والرشد، وبالتايل فهي مرحلة 
انتقالية، حىت يصبح بعدها اإلنسان فردا كامال، متكامل الشخصية، وعنصرا فعاال يف 

طبعا بعد أن مير جبملة من التحوالت والتغريات اجلسمية والعقلية واالنفعالية  اتمع، وهذا
واالجتماعية السريعة، ومنه فالطفولة السوية تقود إىل مراهقة سوية، واليت هي بدورها تقود 

  . إىل مرحلة النضج والرشد السوي
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  مراحل املراهقة :أوال

تلف العلماء يف حتديد زمنها، لكن األغلبية تشري إىل أن مير املراهق يف منوه بثالثة مراحل، اخ
املرحلة األوىل وهي املراهقة املبكرة متتد من سن الثانية عشرة إىل غاية اخلامس عشرة، أما 
املرحلة املتوسطة فتبدأ من سن اخلامس عشرة إىل الثامنة عشرة، واملراهقة املتأخرة من الثامنة 

  .عشرة إىل سن الواحد والعشرين
  مرحلة املراهقة املبكرة -1

وتتميز جبملة من اخلصائص من أمهها احلساسية املفرطة للمراهق، وهذا بسبب التغريات 
الفيزيولوجية، وهي فترة ال تتعدى عامني، حيث يتجه فيها سلوك املراهق إىل اإلعراض عن 

لتحكم يف التفاعل مع اآلخرين، أي امليول حنو االنطواء، ويصعب عليه يف هذه الفترة ا
سلوكه االنفعايل، وهذا ما يسبب له صعوبة يف التكيف وتقبل القيم والعادات واالجتاهات 

حيث تبدأ يف هذه املرحلة املظاهر اجلسمية "داخل الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه، 
والعقلية، الفيزيولوجية، االنفعالية، واالجتماعية املميزة للمراهقة يف الظهور، وختتفي 

   )1(."ات الطفولية، وهذا ما يزيد من حساسية املراهقالسلوك
  املراهقة الوسطى -2

  و يالحظ فيها استمرار النمو يف مجيع مظاهره، وتسمى أحيانا هذه املرحلة مبرحلة التأزم
ألن املراهق يعاين فيها صعوبة فهم حميطه وتكييفه مع حاجاته النفسية والبيولوجية، وجيد أن 

، مينع باسم العادات والتقاليد، دون أن جيد توضيحا لذلك، ومتتد هذه كل ما يرغب يف فعله
بسن "الفترة حىت سن الثامنة عشرة، وبذلك فهي تقابل الطور الثانوي من التعليم، وتسمى 

الغرابة واالرتباك، ألنه يف هذا السن يصدر عن املراهق أشكال خمتلفة من السلوك تكشف 
  )2(".اسية زائدةعن مدى ما يعانيه من ارتباك وحس

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  164،ص 1982، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حماضرات يف علم النفس االجتماعي: حمي الدين خمتار -1
  .297، ص علم النفس النمو: حامد عبد السالم زهران -2

  



 مرحلة املراهقة وأثرها على احنراف احلدث املراهق        الفصل السادس                                 

 258

  املراهقة املتأخرة -3
لة غالبا بسن اللياقة، ألن املراهق يف هذه الفترة حيس أنه حمل أنظار وتعرف هذه املرح

  .اجلميع، ويبدأ املراهق يف هذه املرحلة باالتصال بالعامل اجلديد، عامل الكبار وتقليد سلوكهم
وميكن أن نوجز أهم التغريات النفسية واالجتماعية اليت مير ا املراهق يف املراحل الثالث يف 

  :اجلدول التايل
  .يبني التغريات النفسية واالجتماعية ملرحلة املراهقة:  32جدول رقم 

  
  التغريات النفسية واالجتماعية  السن

  حب املراهق ألفراد أسرته -  سنوات 10
  تقتصر عالقته قي املدرسة واللعب -

ظهور بوادر التمرد وامللل واجلدل، الفضول واحلماسة  -  سنة 11
  والفظاظة

ر على املراهق تغريات داخلية، حبيث يصبح ناقدا لذاته تظه -  سنة 13و12
  غري راض عن نفسه وعن اآلخرين، وتغلب عليه الرتعة التأملية

يف هذه السن يكون املراهق متعاونا مياال إىل إقامة الصداقات   سنة 14
  إىل جانب اهتمامه باآلخرين

آلخرين أحيانا، ومير املراهق مبرحلة التوتر النسيب، فال مييل إىل ا  سنة15 
ويكون متعاونا مع اآلخرين أحيانا أخرى، إىل جانب تفضيله 

  االستقالل الذايت
يف هذه السن يصبح املراهق واثقا من نفسه، متساهال، مرحا،   فما فوق سنة16

مياال إىل األمور العلمية وممارسة الرياضة، أما الفتيات فتملن 
مالية واالجتماعية إىل املكوث يف البيت واالهتمام باألمور اجل

  .والشخصية
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إن التغريات السابقة الذكر واليت متيز كل مرحلة، هلا تأثري كبري على سلوك الفرد خاصة إذا 

  .مل جيد البيئة املالئمة اليت توجهه وتدعمه، وتيسر له الطريق أمام كل مشكل يواجهه
لوك املنحرف للمراهق فإن وما دامت الدراسة احلالية تبحث يف العالقة بني األسرة والس

 األسرة يف هذه املرحلة تلعب الدور الكبري واملهم يف متابعة االبن ومحايته من خطر االحنراف
ذلك أن الطفل يف هذه املرحلة، وخاصة منها الوسطى واملتأخرة، مير مبجموعة من 

علميه وزمالئه االنفعاالت والتوترات، مما يؤثر على عالقته بوالديه وإخوته وحىت أصدقائه وم
يف املدرسة، فأحيانا يكون منصاعا ألوامر ونواهي األسرة واملدرسة، وأحيانا يكون متمردا 
ناقدا للمجتمع واألسرة اليت يعيش فيها، وعلى األسرة يف هذه احلال تفهم االبن ملا مير به من 

اولة تصغريه تغريات وحماولة إقناعه إذا كان خمطئا، واحلديث معه على أنه رجل كبري، ال حم
وميشه، ذلك أن املراهق يف هذه الفترة يعتقد أنه ينتمي إىل عامل الكبار وكل حماولة 
لتصغريه قد تدفعه للقيام ببعض السلوكات املنافية لقواعد اتمع وأن يكون عرضة خلطر 

  .االحنراف
  مميزات النمو عند املراهقني :ثانيا

 عادية على مستويات خمتلفة جتعل املراهق ينتقل يصاحب مرحلة املراهقة تغريات سريعة وغري
  :يما يليبهذه التغريات ميز من عامل الطفولة إىل عامل الشباب، وتت

  مميزات النمو اجلسمي -1
 تعترب مرحلة املراهقة ثاين مراحل النمو اجلسمي السريع بعد مرحلة الشهور التسعة األوىل

ريات على مستوى مجيع أعضاء اجلسم وهذا النمو اجلسمي السريع يتمثل يف ظهور تغ
بصورة مفاجئة، مما يسبب للمراهق االنزعاج، إذ حيس بأنه يدخل عاملا جديدا جيهل 
حدوده، ويضطره إىل أن يتخلى عما يعرف، واالنتقال إىل ما ال يعرف، مما يؤدي إىل 

   )1("اخلوف والقلق والصراع النفسي
  :التايل وميكن حصر أهم التغريات اجلسمية يف اجلدول

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   233، دار الفكر العريب، مصر، دون تاريخ، ص 2، طالطفولة و املراهقة: سعد جالل  -1
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  )1(يبني مميزات النمو اجلسمي للمراهق واملراهقة: 33جدول رقم

  املراهقة  املراهق
حيدث منو سريع يف الطول واهليكل  -

  تف والصدرالعظمي، مع اتساع الك
منو سريع ومفاجئ يف الطول والوزن  -

  ويف اهليكل العظمي، مع اتساع احلوض 
تنشط الغدد التناسلية، ويفرزان اخلاليا  -

  اجلنسية
تنشط الغدد التناسلية، وتبدأ العادة  -

  الشهرية
يربز الثديان، وينمو الشعر يف بعض  -  يظهر الشعر يف بعض مناطق اجلسم -

  .مناطق اجلسم
حتدث تغريات يف احلنجرة واحلبال  -

  الصوتية، مما يؤدي إىل ضخامة الصوت
 ارتفاع الصوت واستمرار التوتر يف -

  احلبال الصوتية
حتدث أكرب زيادة يف طول اجلسم،  -  .حتدث أكرب زيادة يف طول اجلسم -

وخاصة يف الفترة اليت تسبق أول حيض، 
  .مث تصبح الزيادة طفيفة

خ وباقي اجلهاز حتدث تغريات بامل -
العصيب، وارتفاع مستوى الذكاء العام، 

  وظهور القدرات اخلاصة

دقة احلواس واستعدادها يف التدقيق بني  -
  املدركات احلسية املتباينة

  وجود جهاز للمناعة جينب اجلسم الكثري من األمراض
  مميزات النمو العقلي -2
ألعمار، فقد أثبتت األحباث أن هذا النمو إن النمو العقلي ال يسري بسرعة واحدة يف مجيع ا"

يكون بطيئا يف الصغر، يلي هذا البطء سرعة النمو العقلي يف الطفولة املتأخرة وتستمر حىت 
مرحلة املراهقة املبكرة، ويبدأ هذا النمو العقلي يف العودة إىل البطء ابتداء من العام السادس 

خاصة يف مراهقته يؤثر على خرباته وقدراته إن هذا االرتقاء يف عامل الطفل العقلي و. عشر
  )2(."العقلية املختلفة كالتذكر واالنتباه والتخيل واالستدالل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  38.37، ص ص 1991، دون دار النشر، مصر، الطفولة واملراهقة واملشكالت النفسية والعالج: حممود محودة -1
  66ت، ص .دار غريب للطباعة، القاهرة، د رعاية املراهقني،: ميخائيل أسعد يوسف -2
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  :يف النقاط التاليةوميكن أن نوجز أهم التغريات العقلية 

 متسارعا وهذايتضح لكل من يتبع منو املراهقني أن هناك منوا عقليا : النمو العقلي امللحوظ -
  .بسبب النمو السريع للمخ

يف هذه الفترة تربز عملية توجيه االنتقادات إىل ما يفعله اآلخرون  :نقد أفكار اآلخرين -
  .سواء ما يعتقدونه أو ما يعربون عنه من أراء

من التطورات العقلية للمراهقني توجيه النقد إىل أنفسهم، فهم يراجعون ما : نقد الذات -
  .صدر عنهم من كالم وتصرفات

خالل انبهار املراهقني باجلديد واحتقار  وهذا يتضح من: الشغف باجلديد ونبذ القدمي -
  .القدمي ونبذه وجتنبه

يقصد به استعادة ما مر يف خربة الفرد السابقة، وتعتمد عملية التذكر عنده على : التذكر -
القدرة على استنتاج العالقات اجلديدة بني املوضوعات املتذكرة، وال يتذكر املراهق موضوعا 

يبذل يف حفظ " اخلربات السابقة اليت مرت عليه، كما أنه  إال إذا فهمه وربطه بغريه من
  )1("املادة املفهومة جهدا أقل من حفظ املادة غري املفهومة

يكون املراهق واسع اخليال ويبدوا ذلك واضحا يف كتاباته، عكس ما نالحظه : التخيل -
ل تكون ساذجة على كتابات األطفال يف املدرسة االبتدائية، وأساليب التعبري لدى األطفا

  وبسيطة على عكس أساليب املراهقني اليت تعتمد على اخليال والتزييف والزخرفة
الطفل صغري السن ازداد تركيز تفكريه العادي  لما كانك" جيتش"يقول : االستدالل -

حول احلوادث املتصلة خبربات مباشرة وأمور ذاتية، وإذا ما تقدم به العمر كان أكثر قدرة 
نفسه بأمور غري مباشرة ومعاجلة أمور معنوية ختتلف عن املشكالت على أن يشغل 

احملسوسة، وميكن مالحظة هذه التغريات يف مرحلة املراهقة خاصة فيما يتصل بزيادة املعاين 
املرتبطة مبختلف ألفاظ اللغة، كما يظهر اهتمامه باألمور االجتماعية والقدرة على معاجلتها، 

  )2("راك ما يقع يف العامل الواسع من حوادث ماضية ومستقبيلةباإلضافة إىل قدرته على إد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  158، ص 1985، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام: حممد مصطفى زيدان -1
  162ت، ص .، دار مصر للطباعة، مصر، دواملراهقة سيكولوجية الطفولة: مصطفى فهمي -2
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يعترب من أهم العمليات العقلية، ألنه شرط لكل عملية عقلية أخرى، ويقصد به أن  :االنتباه

يبلور الفرد شعوره على شيء ما يف جماله اإلدراكي، وذا تزداد مقدرة املراهق على 
  )1("االنتباه

تباينة واجلديدة، هذه جممل اخلصائص املشتركة بني إىل جانب حب اإلطالع على املعارف امل
  املراهقني واملراهقات، ويف اجلدول التايل نوجز أهم اخلصائص غري املشتركة بينهما

  يبني أهم اخلصائص غري املشتركة بني املراهقني واملراهقات: 34جدول رقم 
  املراهقة  املرهق

االهتمام بكتابة الرسائل الغرامية  -
  .والبطوالت وباملغامرات

  االهتمام بالقصص الغرامية والرومانسية -

امليل إىل الواقع وقراءة التاريخ وخاصة  -  امليل إىل إثبات الوجود الذهين والعقلي -
  تاريخ الشخصيات والعظماء

  امليل إىل أحالم اليقظة -  االهتمام باادالت واملناظرات -
  
  مميزات النمو النفسي -3
تزداد حساسية املراهق، فيضطرب ويشعر بالقلق نتيجة التغري السريع الذي يف هذه املرحلة "

يطرأ عليه، فيحس باالختالف عن سائر الناس وتقل ثقته بنفسه، وكذلك يلجأ إىل أحالم 
  )2("اليقظة، فيتخيل أنه ثري أو قوي

اعات ومن هنا فإن املراهق مييل إىل العزلة من حني آلخر، والتأمل، كما ختتفي تدرجييا مج
الطفولة اليت كانت ظاهرة بصورة واضحة يف مرحلة الطفولة وحيل حملها بعض األصدقاء من 

  .نفس اجلنس
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  158، ص مرجع سبق ذكره: حممد مصطفى زيدان -1
  244، ص 1974-1973ديرية الفرعية للتكوين، اجلزائر، ، املدروس يف التربية وعلم النفس: مديرية التكوين خارج املدرسة -2
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  :)1(وميكن أن نوجز أهم اخلصائص النفسية عند كل من املراهق واملراهقة يف اجلدول التايل

  يبني أهم اخلصائص النفسية للمراهقني: 35 جدول رقم
  

  املراهقة  املرهق
  .سرعة االنفعال وشدته -  سرعة االستجابة واحلساسية واالنفعال -
  التقلب الوجداين -  .التمركز حول الذات -
يعشق املراهق القوة وحيب األقوياء  -

ويكون القوي مثله األعلى، مهما كان 
  .نوع القوة دينية أو سياسية أو رياضية

 بعض املواقف احلساسية املفرطة يف -
  والقابلية الشديدة لإلحياء

االستعداد لالنتقام كرد فعل على  -
  .أبسط موقف مهما كانت عالقته باملثري

إذا اشتد البغض بقلب املراهقة، فإا  -
  .تنتقم بأيدي اآلخرين

احلب عند املراهق كثريا ما يرتبط  -
بالعدوان واالستياء،كثريا ما يشعر بالرغبة 

حيب وعدم االستمرار يف  يف تعذيب من
  احلب، فهو يبحث عن اللذة املؤقتة

تتصف حياا الوجدانية أيضا بلفت  -
االنتباه وجذب مشاعر من حوهلا كما 
تتصف باالستمرارية والثبات النسيب يف 

  احلب
األنانية يف احلب، وعدم اخلضوع،  -

فاملراهق ال يقدم تضحيات يف سبيل 
من الطرف  احلب بل يفضل املبادرة دائما

  .الثاين

تتصف احلياة الوجدانية لدى املراهقة  -
  .بالعطاء والتضحية

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12 - 09، ص ص مرجع سبق ذكره: يوسف ميخائيل أسعد
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  مميزات النمو اللغوية -4

وتتميز بزيادة احلصيلة اللغوية زيادة ملحوظة، وهذا نتيجة منو املخ والنمو العقلي السريع، إىل 
جانب االستعداد والرغبة الشديدة يف تعلم اللغات األجنبية، وتصحيح الكالم لآلخرين، ونبذ 

طفولة، ألن املراهق يف هذه املرحلة حياول التخلص من كل الصفات اليت كان يتصف كالم ال
  .ا يف مرحلة الطفولة، وإبداء اإلعجاب باألدباء والعظماء واملشاهري

  :وميكن أن نوجز اخلصائص غري املشتركة بني املراهق واملراهقة يف اجلدول التايل
  . املراهق واملراهقةيبني اخلصائص غري املشتركة بني: 36 جدول رقم

  
  املراهقة  املراهق

التكلف الشديد باملصطلحات العلمية  -
  والفلسفية والتالعب باأللفاظ

  ال حتب املراهقة التكلف يف الكالم -

حتب البحث يف القواميس وال حتب  -  حماولة تكوين مكتبة خاصة -
قصص املغامرات، بل حتبذ القصص 

  .الغرامية والرومانسية
أخطاء اآلخرين الكالمية  تسجيل -

واستعمال اللغة كوسيلة للتعبري وليس 
  .جمرد كالم

  .ال حتب اخلطابة وحتبذ األغاين اخلفيفة -

  
  مميزات النمو االنفعالية -5

يشكل النمو االنفعايل يف مرحلة املراهقة جانبا أساسيا يف عملية النمو الشاملة، ألا هي اليت 
لشخصية ككل، ولذلك ال بد من الغوص يف أعماق الذات حتدد وتوجه املسار النهائي ل

  .املتغرية بكل ما حتمله من عواطف وأفكار حىت نتمكن من فهم احلياة االنفعالية للمراهق
ونظرا لصعوبة استخدام طريقة املالحظة املباشرة يف دراسة انفعاالت املراهق، جلأ املشتغلون 

رى من أمهها، طريقة املذكرات وطريقة يف الدراسات التجريبية إىل استخدام طرق أخ
  .االستخبار
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 وتكون التغريات االنفعالية بالغة العمق يف حياة املراهق، حيث يكون االنفعال قويا وعنيفا

  .ويف نفس الوقت يتصف بعدم الثبات والتناقض أحيانا
القائم فاملراهق يف هذا اجلانب يتصف باحلساسية الزائدة ويشعر باالكتئاب، نتيجة للصراع 

بني رغباته وبني البيئة االجتماعية، وما حتمله من معايري وقيم اجتماعية ال بد من مسايرا 
  .واتباعها، ولذلك فإن هذا اجلانب من النمو االنفعايل للمراهق مهم جدا

 وهو العامل األساسي واحملرك الرئيسي لسلوك املراهق، إذا قوبل باجلفاء واملعارضة املتسلطة
 ار حماولة تفهم املراهق بقدر اإلمكان، ألنه قد يقوم بسلوكات دون وعي منهوعلى الكب

يشعرون بأن  "تكون خمالفة لقواعد اجلماعة اليت ينتمي إليها، ويف هذا اإلطار فإن املراهقني
الكبار ال يفهموم، ويتكلمون بلغة خمالفة للغتهم، حيث جيدون صعوبة كبرية يف التوافق مع 

اآلباء، املعلمون، وكذا رؤساء  (صا أولئك الذين ميثلون السلطة الضابطةعامل الكبار خصو
  .)1( )العمل

  مميزات النمو االجتماعي -6
إن الفرد يف مرحلة املراهقة تتسع دائرة عالقته االجتماعية تدرجييا، لتتجاوز األسرة 

فق املعايري واملدرسة، إىل حميط أوسع وهو اتمع، وما يتطلبه من أمناط سلوكية معينة و
، حيث يتم فيها إكساب الفرد تطبيع اجتماعيوالقيم اليت يرتضيها، إذ تعترب املراهقة مرحلة 

السلوك االجتماعي، من خالل تفاعله مع بقية األفراد سواء يف األسرة أو املدرسة أو مع 
يه مجاعة الرفاق، فيدخل يف عالقات اجتماعية وجيد نفسه أمام مواقف اجتماعية خمتلفة عل

التصرف حياهلا والتفاعل معها، فينمو تدرجييا من خالل جتاربه الشخصية، وللنمو 
  )2(:مطالب عديدة نذكر منها –كي يكون سليما  -االجتماعي 

تكوين عالقات جديدة مع رفاق السن، وتوسيع دائرة التفاعل االجتماعي، وهذا حسب  -
  .ثقافة كل جمتمع وتنشئة أبنائه

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  241، ص 1998، دون دار النشر، مصر، اخلدمة االجتماعية التربوية: محدي عبد احلارس البخشوين -1
  278ت، ص .، دار املعرفة اجلامعية، مصر، دسيكولوجية العالقات االجتماعية: ماهر حممود عمر -2



 مرحلة املراهقة وأثرها على احنراف احلدث املراهق        الفصل السادس                                 

 266

  
  .يتمكن مستقبال من حتمل املسؤولية منو الثقة بالذات وشعور الفرد بكيانه، حىت -
  .التفكري يف املهنة واالستعداد هلا، جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا -
  .معرفة السلوك املقبول وممارسته واكتساب قيم خمتارة متسقة مع اتمع الذي يعيش فيه -

لتربية يف األسرة إن جممل هذه املطالب ال ميكن حتقيقها إال عن طريق التنشئة االجتماعية وا
واملدرسة وباقي مؤسسات التنشئة االجتماعية، وتربز هنا الظروف االجتماعية واالقتصادية 

 رب احمليط الرئيسي الذي تنمو فيه الشخصية اإلنسانيةتوالنفسية خصوصا يف األسرة اليت تع
  :ومن مظاهر النمو االجتماعي نذكر

املراهق بأسرته واتصاله املباشر ا، بينما إذ تقل عالقة : االنفصال النفسي عن األسرة* 
يتصل اتصاال قويا بأقرانه وزمالئه، مث يقلل من عالقته م ليتصل من قريب باتمع، مما 
يؤدي إىل اتساع نطاق االتصال الشخصي للمراهق واملشاركة يف اخلريات واألفكار 

ختياره ألصدقائه بناءا على واالجتاهات واملشاعر مع اآلخرين، غري أن املراهق يعتمد يف ا
  .السمات وامليول املشتركة

االهتمام باملظهر اخلارجي واجلنس اآلخر، وهذا ما يبدو من خالل االعتناء باللباس * 
  .واأللوان الالفتة للنظر

زيادة االهتمام مبشكالت الزواج واالستعداد لتكوين أسر جديدة، وأيضا االهتمام بالعمل * 
  .سؤولية وظهور الرتعة إىل االستقالل االجتماعي واالقتصاديواملهنة والشعور بامل

ل اجتاه تعاوين حنو األشخاص يتكوين عالقات متعددة مع األقران، وهذا يتطلب تشك* 
ذوي امليول واالهتمامات املشتركة، كما تظهر املنافسة كمظهر من مظاهر العالقات 

يقارن املراهق نفسه دائما برفاقه، وحياول االجتماعية نتيجة تفاعله مع أقرانه بصفة خاصة، إذ 
  .تقليدهم كي يكون مثلهم أو أحسن منهم

 منو القيم وتعلم واستدخال املعايري االجتماعية نتيجة تفاعل املراهق مع البيئة االجتماعية* 
  طفلالسواء يف األسرة أو املدرسة أو يف اتمع ككل، أي من الثقافة العامة اليت عاش فيها 

نمو لديه امليل إىل مساعدة اآلخرين والعمل يف سبيل الغري، وعمل اخلري، وارتفاع كما ي
  .املشاركة الوجدانية بني األصدقاء من املراهقني خاصة

  



 مرحلة املراهقة وأثرها على احنراف احلدث املراهق        الفصل السادس                                 

 267

  
منو الذكاء والقدرة على التصرف يف املواقف االجتماعية، وكذا زيادة الوعي االجتماعي * 

 رغبة يف اإلصالح وتغيري األمور وفق طموحاتهوامليل إىل النقد وتقييم التقاليد القائمة، وال
تغيريا جذريا، فقد يلجأ املراهق إىل العنف لتحقيق رغبته إذا مل جيد السلطة والقوة  هومشاعر

  .اليت توجهه وتردعه إذا لزم األمر
كما أن املراهق يشعر بالرغبة يف مقاومة السلطة وامليل إىل انتقاد الوالدين والتحرر من 

  .لطة مجيع الراشدينسلطتهما، وس
منو االجتاهات وتكوين فلسفة واضحة املعامل حلياته، فيعتز من خالهلا بشخصيته، فيكون * 

أراء معتدلة مما يساعد على التوافق مع املعايري والقيم والتقاليد االجتماعية ومع مسات 
  .شخصيته

  :نذكر العوامل املؤثرة يف النمو االجتماعي يف مرحلة املراهقةومن 
  األسرة -أ

الستقرار األسرة وتوازا االجتماعي والنفسي مكانة خاصة يف حياة الفرد، حبيث توفر 
االستقرار والسعادة، على عكس األسرة املفككة، كما أن عالقة الطفل بوالديه تتأثر 
بأساليب معاملتهم له منذ مراحل حياته األوىل، حبيث جند أن الطفل املدلل ال يستطيع 

أن الطفل املنبوذ يعيش مراهقة صعبة حبيث  انفسه عندما يصبح مراهقا، كم االعتماد على
يثور ألتفه األسباب ومييل إىل العدوانية واملشاجرة، وحياول جذب انتباه اآلخرين من خالل 
نشاطه املفرط، ومنه فقد يكون تكوينه االجتماعي غري سوي، شأنه يف ذلك شأن الطفل 

خمتلف املواقف واملشكالت اليت قد تعترضه، ويف احلالتني  املدلل الذي ال يستطيع مواجهة
  .يكون الطفل وخاصة عندما يصل إىل سن املراهقة فريسة لالحنراف بأشكاله املتعددة

 كما أن االستقرار النفسي واالجتماعي لألسرة له أثر كبري يف منو الفرد اجتماعيا ونفسيا
إلبداع واالبتكار، وبناءا عليه فإن شخصية اوتنمية اجتاهاته السوية وقدراته وتشجيعه على 

  .ن يعيش يف كنف أسرة مستقرة، عن الذي يعيش يف أسرة غري مستقرةمماملراهق ختتلف 
  املدرسة -ب

إن أمهية املدرسة يف تكوين التالميذ اجتماعيا ال تقل أمهية عن األسرة، فاملدرسة هي البيئة 
  .اليت جيد فيها الطفل نفسه بعيدا عن األسرة
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وتوفر املدرسة للمراهق أنواعا خمتلفة من النشاط االجتماعي الذي يساعده على سرعة النمو 
والتوافق االجتماعي مع أقرانه، فيتعلم فيها كيفية احلوار واملناقشة واملشاركة، كما يتأثر منوه 

  .بعالقته مبعلميه، ومدى تفاعلهم مع تالمذم
  مجاعة الرفاق - ج

الرفاق تأثرا كبريا، حيث ومن خالل تفاعله املستمر معهم يتعلم منهم يتأثر املراهق جبماعة 
بعض األمناط السلوكية وتتكون لديه اجتاهات وأفكار تتناسب وقيم واجتاهات مجاعة 
الرفاق، وقد أكدت بعض الدراسات أن مجاعة الرفاق من أهم العوامل اليت تؤثر يف عملية 

  .للمراهقالتكوين االجتماعي السوي أو غري السوي 
ومما سبق نشري إىل ضرورة فهم مرحلة املراهقة باعتبارها مرحلة ميكن دخوهلا بسهولة إىل 
دائرة االحنراف، وذلك نظرا لطبيعة التكوين النفسي الذي تتميز به من حيث االختالف يف 

  )1("املظاهر االنفعالية والعقلية واإلدراكية واالجتماعية عن املراحل العمرية يف حياة الفرد
إال أن الكثري من املراهقني ميرون بفترات صعبة يف حيام، تكون نابعة يف األساس من 
التغريات اليت تطرأ عليهم من مجيع النواحي النفسية واجلسمية واالجتماعية، وسوف حناول 

  .التعرف عن أهم هذه املشكالت نظريا، واختبارها واقعيا من خالل الدراسة امليدانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص ص 1995، دون دار النشر، مصر، 16، طالتكوين النفسي للمدمن يف الثقافات املختلفة: يسري حممد إبراهيم دعبس -1

115.118  
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  مشكالت املراهقة :ثالثا

يعيش يف عامل  تعترب مرحلة املراهقة فترة ختوف وقلق شديد يستحوذ على املراهق، فيجعله 
غري عامل الراشدين، والتخوف والقلق يسيطران على خمتلف جوانب التفكري وسائر احلياة 

  :الوجدانية للمراهق، مما يسبب له عددا من املشكالت ميكن حصرها يف املشكالت التالية
   السلوك االحنرايف -1

لسرقة املرتلية يظهر هذا السلوك بشكل واضح لدى املراهق ويتمثل يف مظاهر عديدة كا
والكذب والتشويش داخل القسم، االعتداء، والتدخني، هذا األخري الذي يعد من أهم 

ويعترب بوابة حنو  املظاهر االحنرافية اليت ميارسها املراهقون دون رقابة من األسرة أو اتمع
 .االحنراف ومسالكه

 بصفة عامة وهي تعترب مشكلة التدخني إحدى مشكالت العصر، على مستوى دول العامل
ليست حكرا على بلد معني وال جمتمع بعينه، كما أا ال ترتبط بوقت زمين حمدد وهي 
مشكلة عامة، ال ميكن أن توصف بأا حمددة املعاين، وال ميكن القول بأا صحية فقط، ألن 

  .هلا جوانب اقتصادية و اجتماعية ونفسية خمتلفة
 أغلب وحدات اموعة التجريبية هم من املدخننيوعن سؤال يتعلق بالتدخني، وجدنا أن 

من األحداث هم من املدخنني، وقد يرجع ارتفاع هذه النسبة إىل  %86حيث سجلنا نسبة 
تقليد الكبار، وعدم وجود رقابة على تصرفات األبناء إىل جانب احتمال التأثريات النفسية 

راهق كرجل يف عيون اآلخرين، من ملرحلة املراهقة، واليت من أهم مساا حماولة ظهور امل
خالل قيامه ببعض التصرفات الرجالية تعبريا منه على أنه مل يعد طفال، وجيب على اآلخرين 
أن يعاملوه معاملة الكبار أو الرجال، وهذا هو التفسري األرجح، بدليل وجود بعض املراهقني 

يعرب عند عدد من علماء تلميذا من صرح أنه من املدخنني، وهو ما  11من التالميذ وهم 
النفس والدين بداية أو بوابة حنو االحنراف، إذا مل تكن هناك رقابة ومتابعة من طرف 

ء، واجلدول التايل يوضح ذلك أكثر، وهو ما توصلت إليه دراسة مارتان األوليا
1997Martin.c 
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  هل أنت من املدخنني؟: 37جدول رقم 

  
  داللة الفروق  التجريبية اموعة  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  99.08  86  55  10  11  نعم
  14  09  90  99  ال

  100  64  100  110  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 15: یوضح ما إذا كان المبحوثین من المدخنین

نعم
ال
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والتدخني عند املراهق بصفة عامة هو نتاج موعة من األسباب املتراكمة، حيث تؤكد 

الميذ املراهقني يعتربون التدخني حماولة إىل أن أغلب األحداث والت 38نتائج اجلدول رقم 
للظهور بثوب الكبار، أي أنه دليل على الكرب والنضج والرجولة، هذا كما جند أن التدخني 

  .عند البعض وسيلة لنسيان املشاكل والتخفيف من الضغوطات والتوترات النفسية
ذات داللة ة جوهريوهو يعين وجود فروق  99.08إىل وجد مساويا  الذي ²وباستخدام كا

  .بني اموعتني إحصائية بني اموعتني فيما خيص التدخني
من وحدات اموعة التجريبية تدخن انتقاما من نفسها،  %04كما بينت نتائج اجلدول أن 

 أو االجتماعية، خاصة إذا كان هذا املراهق يعاين من بعض األمراض العضوية أو النفسية
  .الضابطةمن وحدات اموعة % 06مقابل 

من اموعة التجريبية صرحت بأن % 20من اموعة الضابطة و % 15بينما جند أن نسبة 
األسباب اليت دفعتها إىل التدخني هي جمرد تقليد أحد أفراد األسرة، وهم يف الغالب األب أو 

من اموعة التجريبية ترى أن من أسباب إقباهلا على % 25اإلخوة الكبار، يف حني أن
  .من وحدات اموعة الضابطة% 25خني هو تقليد وجماراة األصدقاء، مقابل التد

وهو يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  6.8إىل وجد مساويا  الذي ²وباستخدام كا
  .اموعتني فيما خيص أسباب التدخني

  ؟ما هي األسباب اليت دفعتك إىل التدخني: 38جدول رقم
 

لتجريبيةاموعة ا داللة الفروق  اإلجابة اموعة الضابطة 
 ع % ع %

 تساعدك على نسيان مشاكلك 09 25 45 24 6.8
 تقليد أحد أفراد  األسرة 05 15 39 20
 دليل على أنك أصبحت رجال 10 29 52 27
 االنتقام من النفس 02 06 08 04
 تقليد األصدقاء 09 25 50 25
 اموع 35 100 194 100

  .اب معطيات هذا اجلدول بناءا على عدد التكرارت وليس على عدد وحدات العينةمت حس* 
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المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة

رسم بیاني رقم 16: یوضح أسباب التدخین

تساعدك على نسیان مشاكلك
تقلید أحد أفراد  األسرة
دلیل على أنك أصبحت رجال
االنتقام من النفس
تقلید األصدقاء

  
ألمراض وال يعلم الكثري من املراهقني أن السيجارة مبكوناا اخلطرية، قد تسبب الكثري من ا

ذلك، وحتتوى  العضوية، وإن كانت ال تظهر أعراضها يف مرحلة الشباب إال أا تظهر بعد
  )1( السيجارة على ثالث مواد رئيسية تتركز فيها اآلثار اخلطرية

 وهي املادة اليت تسبب اإلدمان للسجائر، واملسؤول األول عن أمراض القلب: النيكوتني -
  .ملغ من النيكوتني 3.5و 0.5وحتتوي السيجارة الواحدة على نسبة تتراوح ما بني 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                     32، ص 1999، دار النهضة العربية، بريوت، 1، طمشكلة التدخني واحلل: لطفي عبد العزيز الشربيين -1
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وهي مادة مسؤولة عن مرض السرطان وأمراض الرئة بصفة رئيسية، كما أا : القطران -
  .ائحة الكريهة املميزة للفم لدى املدخننيتتسبب يف تلون األسنان والر

وهو غاز سام ينتج من احتراق التبغ ويتسبب يف آثار ضارة على : أول أكسيد الكربون -
  .والدم والتنفسالقلب 

  املشكالت الصحية واجلسمية -2
كما أن لظهور بعض األمراض والتشوهات دورا كبريا يف تغري تصرفات اإلنسان، وقد 

ومن أهم املشكالت الصحية اليت قد ول عن حالته النفسية واملزاجية، تكون املسؤول األ
ين منها املراهق اإلصابة بفقر الدم والنمو، واإلصابة ببعض التشوهات على مستوى الوجه ايع

اجلدولني  بيانات حيث يتضح من خاللأو اليدين، والنمو السريع أو البطيء للجسم، 
  دات اموعة التجريبية تعاين من أمراض عضويةمن وح % 05أن هناك نسبة  40و 39رقم

من وحدات اموعة التجريبية  %03، بينما بعاين من وحدات اموعة الضابطة %07مقابل 
من وحدات اموعة  %00من بعض التشوهات، خاصة على مستوى الوجه واليدين، مقابل 

  . الضابطة
نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني واملعاجلة اإلحصائية لبيانات هذا اجلدول تبني أ

اموعتني فيما خيص املرض، ومنه ميكن القول ال جتود عالقة بني املرض العضوي 
واالحنراف، وإن كانت له تأثريات جانبية على املستوى االنفعايل واملزاجي، ولكنها ليست 

اجلزء األكرب من قد توصلت إىل نتيجة مفادها أن " ألبوت"بينما جند أن دراسة  قوية،
األحداث املنحرفني ينحدرون من أسر اتسمت باحنرافات تكوينية ونفسية وبيولوجية، وأن 
اإلخوة واألخوات الذين أصبحوا منحرفني يتشاون تشاا وثيقا مع آبائهم من حيث 

  . واجلدول التايل يبني ذلك ، تكوينهم مثلهم يف ذلك مثل أبنائهم املنحرفني
  تعاين من مرض عضوي؟ هل :39جدول رقم

  
  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  0.20  05  03  07  07  نعم
  95  61  93  103  ال

  100  64  100  110  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 17: یوضح ما إذا كان المبحوثین یعانون من مرض عضوي

نعم
ال

 
 
 
 
 

 هل تعاين من بعض التشوهات: 40جدول رقم
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  3.47  03  02  -  -  نعم
  97  62  100  110  ال

  100  64  100  110  اموع
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المجموعة الض ابطة  المجموعة التجریبیة

رس م بی اني رق م   18: یوضح ما إذا كان المبحوثین یع انون م ن التش  وھات  

نعم

ال

  
 
  

  .توجد هذه التشوهات على أي مستوىيبني : 41جدول رقم 
  

  اموعة التجريبية  اإلجابة
  %  ع

  50  01  الوجه
  50  01  اليدين
  -  -  األرجل
  -  -  يف اجلسم
  100  02  اموع
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على الناحية السلوكية والوجدانية من  اتأثري )اجلسم(وقد يكون للمظهر اخلارجي لإلنسان 
ناحية طول القامة أو القصر، أو من ناحية الوزن، حيث يتضح من خالل املعطيات امليدانية 

م من ذوي األجسام الكبرية، ومعىن من وحدات اموعة التجريبية يعتربون أنفسه %27أن 
هذا أنه يفوق من حيث الوزن أو الطول من هم يف سنه، وهذا قد يشعره أنه قد كرب قبل 
األوان، و أن أفراد األسرة وغريهم من أعضاء اتمع مل يعد يعتربونه طفال صغريا، بل 

رم يف بعض األحيان أصبحوا يعاملونه معاملة الرجل الكبري املسؤول عن كل تصرفاته، وقد حي
ن اللعب مع من هم يف سنه، إن كرب احلجم سواء من ناحية الطول أو الوزن قد يشعر م

الطفل بالقوة والزعامة سواء داخل القسم الدراسي أو يف الشارع، مما يسمح له بترهيب 
اآلخرين واالعتداء عليهم، ومنه ظهور بوادر االحنراف، و قد يكون سببا يف االنطواء على 

من وحدات اموعة  %26لنفس واالنعزال عن اآلخرين، ويف مقابل ذلك جند نسبة ا
  .الضابطة من تعترب نفسها من ذوي األجسام الكبرية

 )1(، عند درجة حرية 0.0008إىل الذي وجد مساويا  ²واملعاجلة اإلحصائية باستخدام كا
، فيما بني اموعتني تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ،)0.99(ومستوى معنوية 
  .خيص كرب احلجم

من وحدات اموعة التجريبية يعتربون أنفسهم  %14أن  43كما أوضحت بيانات اجلدول 
  .من ضعاف األجسام، سواء من ناحية الطول أو الوزن

وضعف اجلسم وصغره قد يرجع إىل بعض األمراض العضوية، أو قد يكون نتاجا لعوامل 
  .د تكون أساسا ناجتة عن سوء التغذيةوراثية بيولوجية، أو ق

وصغر احلجم جيعل صاحبه حيس بأنه خمتلف عن اآلخرين، كما أنه قد يدفعه إىل القيام 
ببعض التصرفات الصبيانية اليت تقل عن سنه، ومن مثة ال يهتم األولياء كثريا بتصرفات هذا 

جهة نظرهم مربر على االبن وال حياولون تعديل وذيب سلوكه، وأن كل ما يقوم به من و
أساس أنه ما زال صغريا أو طفال، ومنه قد تكون هذه النظرة بوابة ملمارسات احنرافية ال 

من وحدات اموعة الضابطة من هم  %14يشعر ا األولياء، ويف مقابل ذلك جند نسبة 
ضعاف األجسام، وهذا قد جيعلهم من العناصر املميزة داخل القسم الدراسي، سواء من 

  .احية النشاط والظهور داخل القسم، أو االنطواء واالنعزال عن باقي الزمالءن
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ق ذات داللة روعدم وجود ف ومن خالل املعاجلة اإلحصائية وباستخدام معامل االرتباط تبني
 43و  42واجلدولني ) 0.99(ومستوى معنوية  )1(عند درجة حرية  ،إحصائية بني اموعتني

  .يوضحان ذلك أكثر
  هل تشعر أنك أكرب حجما ممن هم يف سنك؟: 42ل رقم جدو

  
  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  0.0008  27  17  26  29  نعم
  73  47  74  81  ال

  100  64  100  110  اموع

  
  

  هل تشعر أنك أقل حجما ممن هم يف سنك؟: 43جدول رقم 
  
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  ابطةاموعة الض  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  0.0006  14  09  14  15  نعم
  86  55  86  95  ال

  100  64  100  110  اموع
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  1:ويعرب الدكتور أمحد عزت راجح عن الصراعات اليت يعانيها املراهق على هذا النحو
  .صراع بني مغريات الطفولة والرجولة -
  .شديد بذاته وشعوره الشديد باجلماعةصراع بني شعوره ال -
  صراع ديين بني ما تعلمه من شعائر، وبني ما يصوره له تفكريه اجلديد -
  .صراع عائلي، بني ميله إىل التحرر من قيود األسرة وبني سلطتها -
  .صراع بني مثالية الشباب والواقع -
  .صراع بني جيله واجليل السابق -
  مشكالت االنطواء والقلق -
 جلى هذه املشكالت يف حماولة املراهق إظهار رغبته يف العزلة والتردد واخلجل واالكتئابتتو

  .ويتميز املراهق املنطوي بأحالم اليقظة، ويظهر لديه صراع بني رغباته وبني القيم الدينية
  املشكالت النفسية -3

حيث يعتربها  تلعب احلالة النفسية دورا كبريا يف زيادة الدافعية والطموح لدى اإلنسان
كل سلوك سواء كان سليب أو اجيايب على حسب نوع احلالة  علماء النفس حمرك أو مصدر

، وتتجلى بعض مظاهر املشكالت النفسية يف االنطواء والقلق بسبب املشكالت النفسية
 والوحدة هي شعور يصيب اإلنسان، نتيجة عدم احتكاكه مع اآلخرين االجتماعية احمليطة،

  لى التكيف واالندماج معهم، مما قد يسبب بعض األمراض النفسية من أمههاوعدم القدرة ع
  .واالنطواء على النفس باالكتئا

، أن معظم وحدات اموعة التجريبية ال يشعرون 44وقد اتضح من خالل بيانات اجلدول 
، وقد يرجع ذلك إىل االتصال الدائم باألصدقاء، يف %70بالوحدة، حيث سجلت نسبة 

على التوايل، من يعاين دائما وأحيانا من الوحدة، و قد يرجع ذلك  %14و %16لنا حني سج
أو الوسط املدرسي واالجتماعي  إىل إحساس احلدث بأنه غري مرغوب فيه من طرف األسرة

  العالقات االجتماعية ما بعد : Martin.c 1997س .و يف دراسة مارتان  الذي يتفاعل معه،
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   50.49، ص ص 1995، دار املعرفة اجلامعية، مصر، علم نفس النمو: عبد الرمحان العيسوي -1
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، توصلت إىل أنه يف السنة األوىل من الطالق تظهر األم نوعا من التسلط وتكون الطالق
يف احلياة االجتماعية، وهو أكثر حزما وصرامة يف التعامل مع أبنائها، وغري متفاعلة ومندجمة 

  .فعه لالحنرافديما قد 
يكون ذلك بسبب السلوكات غري املقبولة اجتماعيا اليت تصدر منه يف مقابل ذلك جند  وقد  

من وحدات اموعة الضابطة ال يشعرون بالوحدة، وقد يعود ذلك للجو األسري  %74أن 
درجة الرعاية واالهتمام اليت يوليها له يعيشون فيه، وإىل واالجتماعي العادي والطبيعي الذي 

من التالميذ الوحدة، وقد يكون ذلك بسبب عدم القدرة % 23أفراد األسرة، بينما يعاين 
  .على االندماج يف الوسط املدرسي ويف تكوين الصداقات

والدراسة اإلحصائية ملعطيات هذا اجلدول تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
  )0.01(ومستوى معنوية)2(د درجة حرية اموعتني، عن

  .يبني ما إذا كان املبحوثني يشعرون بالوحدة: 44جدول رقم 
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  10.66  16  10  03  03  دائما
  14  09  23  25  أحيانا
  70  45  74  82  ال

  100  64  100  110  اموع

  
تدلنا على انعدام احلوار داخل األسرة، بدليل عدم وجود  45ائج املسجلة يف اجلدول إن النت

أي نوع من االتصال والعالقة بني احلدث وأسرته، وهذا قد يرجع إىل عدم حماولة فهم 
الوالدين أو اإلخوة حلاجات واهتمامات االبن أو األخ، وهو مير ذه املرحلة احلرجة من 

اهقة، اليت تتطلب االهتمام الزائد واملتابعة املستمرة من طرف السن، وهي مرحلة املر
من  %94الوالدين، وما جلوء احلدث إىل األصدقاء إال دليل على ذلك حيث سجلت نسبة 
من  %02وحدات اموعة التجريبية من تفضل التحدث مع األصدقاء بينما سجلت نسبة 

  .مع اإلخوة %03تفضل التحدث مع الوالدين، ونسبة 
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إن انسداد شبكة العالقات االجتماعية، وخاصة داخل األسرة، قد يكون دافعا أساسيا حنو 
جلوء االبن إىل الشارع ومصاحبة رفقاء السوء، الذي يتعلم منهم كل ما يضر بنفسه 
ومستقبله، وذلك يف غياب شبه كلي للدور التحسيسي واملتابعة الدائمة للوالدين، يف مقابل 

تفضل التحدث مع والديها، وهذا قد  الضابطة من وحدات اموعة %62ذلك جند أن نسبة 
  . يدلنا على تفهم األولياء ألبنائهم وحماولة االستماع النشغاالم واهتمامام

  مع من حتب أن تتكلم؟: 45 جدول رقم
  داللة الفروق  اموعة التجريبية   اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  111.77  02  01  62  89  الوالدان

  معامل التوافق
0.73  

  94  64  18  25  األصدقاء
  03  02  11  16  اإلخوة
  02  01  09  13  األقارب
  100  68  100  143  اموع

  مت حساب معطيات هذا اجلدول بناءا على عدد التكرارات وليس على عدد وحدات العينة * 

  داخل املرتل؟يبني ما إذا كان املبحوثني يشعرون بالقلق : 46جدول رقم 
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  80.30  92  59  22  24  نعم
  08  05  78  86  ال

  100  64  100  110  اموع
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المجموعة الض ابطة  المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم  19: یوضح شعور المبحوثین ب القلق داخ ل الم  نزل  

نعم

ال

  
   لقلق داخل املرتل، إىل أن أغلبية وحدات اموعة التجريبية يشعرون بايشري اجلدول أعاله

و قد يرجع ذلك لعدة أسباب أمهها، انعدام احلب واالهتمام كما هو موضح يف اجلدول 
، وكثرة عدد أفراد األسرة والشجار الدائم بينهم، وهو الشيء الذي يدفع %41، بنسبة 47

باالبن املراهق إىل اخلروج إىل الشارع حبثا عن اجلو املالئم من وجهة نظره، للتخلص من 
التوتر والقلق الناجم عن اجلو األسري املشحون بعالقات متوترة ومتصارعة، وخاصة منها 

  .رعايةانعدام احلب واالهتمام و وال
كما أن لضيق البيت الذي يصاحبه كثرة يف عدد أفراد األسرة، تأثري على شعور االبن بالقلق 
وهو يف مرحلة املراهقة، ذلك أن املراهق يف هذه املرحلة العمرية تصبح لديه بعض 
اخلصوصيات الذي ال يريد ألي أحد التعرف عليها، وبالتايل فإن عدم وجود غرفة خاصة 

اد األسرة، قد يؤدي باالبن إىل البحث عن أماكن أخرى ليختلي بنفسه به، وكثرة أفر
  وخبصوصياته، إىل جانب الشجار الدائم داخل البيت سواء بني الوالدين أو بني اإلخوة، كلها 
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عوامل تؤدي إىل شعور االبن بالقلق والتوتر، مما يعرقل منوه النفسي السليم، وهو ما قد جيره 

 خر، وقد يكون االرمتاء يف أحضان رفقاء السوء أحد هذه احللولإىل البحث عن متنفس آ
 Rowe etراو و فرينقتون ، وهو نفس ما توصلت إليه دراسة ومنه الوقوع يف االحنراف

Farrington1997 :حيث وجدت  حول تأثري مجاعة الرفاق على سلوك األطفال واملراهقني،
   .سر كثرية العدد وخاصة من ناحية اإلخوةأن نسبة األطفال املنحرفني أكثر انتشارا يف األ

تعاين من القلق والتوتر يسبب ضيق  غلب وحدات اموعة الضابطةأن أويف مقابل ذلك جند 
  %.21 بنسبة وكثرة أفراد األسرة% 79البيت، حيث مت تسجيل نسبة 

وكثرة إن هذه املعاناة تبدوا طبيعية وعادية إذا ما علمنا أن أزمة السكن أي ضيق املرتل 
أفراده، من أكثر املشاكل االجتماعية واالقتصادية اليت يعاين منها اتمع اجلزائري، خاصة يف 

  .اآلونة األخرية
اجلدول تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  اواملعاجلة اإلحصائية ملعطيات هذ

  )0.001(و )0.001(، ومستوى معنوية)1(و)3(اموعتني، عند درجة حرية 
  

  .يبني أسباب شعور املبحوثني بالقلق داخل املرتل:  47ل رقمجدو
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  1.09  20  12  79  19  ضيق املرتل
  41  24  -  -  انعدام احلب واالهتمام

  19  11  21  05  كثرة أفراد األسرة
  17  10  -  -  الشجار الدائم
  03  02  -  -  كل ما سبق
  100  59  100  24  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 20: یوضح أسباب شعور المبحوثین بالقلق

ضیق المنزل
انعدام الحب واالھتمام
كثرة أفراد األسرة
الشجار الدائم
كل ما سبق

  
ومن أهم األسباب اليت تولد حاالت نفسية متوترة جند الشجار داخل املرتل وخاصة بني 

من وحدات اموعة التجريبية كانوا % 59أن  48الوالدين، حيث اتضح من خالل اجلدول 
وهذا ما قد جيعل  انت حتدث شجارات داخل األسرةيشعرون بالقلق والتوتر عندما ك

احلدث يهرب من البيت وقد يلجأ إىل األقارب أو األصدقاء، أين جيد مطلق احلرية للقيام 
  .بالسلوكات اليت قد تتناىف وقواعد وضوابط اتمع

والدراسة اإلحصائية ملعطيات هذا اجلدول تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
0.001(ومستوى معنوية)4(موعتني، عند درجة حرية ا(  
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من وحدات اموعة الضابطة تعاين من القلق والتوتر عندما حيدث % 50يف مقابل ذلك جند 
الشجار داخل األسرة، وهذا ما قد ينعكس على املستوى التحصيلي للتالميذ والقيام ببعض 

منهم يشعرون % 21كما أن  خارجها التصرفات غري التربوية داخل املؤسسة التعليمية أو
منهم إىل االنطواء وحماولة اهلروب من اجلو األسري % 19بالضجر واالنزعاج، بينما يلجأ

منهم ال يهتمون مبا حيدث من شجارات داخل أسرهم ويفضلون % 12املتوتر، يف حني 
 يهتمون من وحدات اموعة التجريبية ال% 20أن  االهتمام بدراستهم، يف مقابل ذلك جند

مبا حيدث من شجارات داخل األسرة، وهذا قد يدعونا إىل القول أن هؤالء األحداث ال 
  .يقضون معظم أوقام يف البيت، لذلك ليسوا على دراية مبا حيدث

والدراسة اإلحصائية ملعطيات هذا اجلدول تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
  )0.05(معنوية ومستوى)3(اموعتني، عند درجة حرية 

وهي نفس النتيجة اليت توصلت إليها دراسة عبد الرمحان العيسوي، حيث وجد أن األحداث 
  .إخل...يعانون من بعض األعراض واألمراض النفسية واجلسمية مثل القلق والضيق واالكتئاب

  
  كيف تشعر عندما حيدث شجار داخل األسرة؟: 48جدول رقم 

  
  داللة الفروق  موعة التجريبيةا  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  9.32  15  10  21  23  الضجر واالنزعاج

  60  38  50  55  القلق والتوتر
  05  03  19  20  االنطواء

  20  13  12  12  ال تم لألمر
  100  64  100  110  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 21: یوضح  شعور المبحوثین عند وقوع الشجار

الضجر واإلنزعاج
القلق والتوتر
اإلنطواء
ال تھتم لألمر

أ

  
  
  مشكالت خاصة جبو األسرة واختيار األصدقاء -4

من املشكالت اليت تؤثر يف املراهقة جند اجلو العام السائد داخل األسرة، وخاصة فيما يتعلق 
بالعالقات بني أفرادها، حيث تلعب طبيعة هذه العالقات دورا كبريا يف احلالة النفسية 
للمراهق، ومنها بالتحديد الرضا عنها، الذي يشعر من خالله املراهق باالستقرار العاطفي 

ن العالقات ع اعدم الرض وهو ما ينعكس على حالته النفسية والسلوكية، إن ،اعيواالجتم
داخل األسرة قد يكون ناجتا أيضا عن تدخل األسرة يف عملية اختيار األصدقاء، وهو ما ال 

   .حيبذه املراهق وقد يعتربها تدخال وتعديا على خصوصيته
التجريبية غري راضية عن العالقات  من وحدات اموعة %80وتبني املعطيات امليدانية أن 

  السائدة داخل أسرهم، الشيء الذي قد يدفع م إىل حماولة االبتعاد عن اجلو األسري، وعدم 
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شاكل وما حيدث داخل األسرة، سواء باالنطواء على النفس أو قضاء معظم املاالهتمام ب

عة الضابطة راضية عن من وحدات امو% 92الوقت خارج املرتل، ويف مقابل ذلك جند أن 
عالقتها بأفراد األسرة، وهذا يدل على مدى االندماج االجتماعي للتلميذ داخل أسرته 

  .وحمافظته على عالقات طيبة معهم، مما يشكل هذا الرضا ويعززه
والدراسة اإلحصائية ملعطيات هذا اجلدول تبني وجود فروق بسيطة بني اموعتني عند 

  )0.05(نويةومستوى مع)1(درجة حرية 
  ؟هل أنت راض عن عالقتك بأفراد األسرة: 49جدول رقم 

 
  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  5.52  80  51  92  101  نعم
  21  13  08  09  ال

  100  64  100  110  اموع
 

تار أصدقاءها من اموعة التجريبية خت %100أن نسبة  50أوضحت بيانات اجلدول و
بنفسها، وهذا يفسر لنا األثر والدور الذي يلعبه سوء اختيار االبن وهو يف مرحلة املراهقة 
لألصدقاء، الذين قد جيرونه إىل مسالك احنرافية خطرية، وذلك من خالل التقليد أو اخلضوع 

ق له أن لضغوط مجاعة الرفاق، أي أنه يقوم بكل التصرفات اليت تبني لآلخرين بأنه رجل وحي
حنو خطوة يفعل ما يشاء، دون تقدير لعواقب الفعل و ينعدم شعوره باملسؤولية، وهي أول 

  .االحنراف
من وحدات العينة الضابطة من ختتار أصدقاءها بنفسها  %32ويف مقابل ذلك سجلنا نسبة 

ل يتدخ %68وهذا قد يفسر حبكم أن هذا االختيار يتم داخل املؤسسة التعليمية، وأن نسبة 
أفراد األسرة يف اختيارهم لألصدقاء، وهذا قد يرجع إىل حرص األولياء على حسن اختيار 

   .إىل رفقاء السوء )املراهقة(الرفاق أو التخوف من انقياد االبن وهو يف هذه املرحلة العمرية 
حول تأثري مجاعة الرفاق على : Rowe et Farrington1997ويف دراسة راو و فرينقتون 

األصدقاء تشكل جماال مفتوحا وواسعا يف  ة، توصلت إىل أن مجاعفال واملراهقنيسلوك األط
  عملية التنشئة االجتماعية حيث أا تساهم يف املبادرة حنو السلوك االحنرايف، وهي تبدأ يف 
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شكل لعب وتقليد األدوار وإظهار الشجاعة إىل عدم احترام القوانني االجتماعية بصفة 

  .وصلت إليه هذه الدراسةعامة، وهو نفس ما ت
أنه  76.69الذي وجد مساويا ²وقد بينت املعاجلة اإلحصائية ومن خالل استخدام معامل كا

، عند درجة فيما خيص عملية اختيار األصدقاء، توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية
   )0.001( مستوى معنوية )1(حرية

  ك بنفسك؟ ءهل ختتار أصدقا :50جدول رقم 
  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  76.69  100  64  32  35  نعم
  00  00  68  75  ال

  100  64  100  110  اموع
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  رسم بیاني رقم  22: یوضح اختیار المبح وثین ألص دقائھم  

نعم
ال
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  مشكالت تتعلق بالتطلعات املستقبلية والشخصية -5
احلياة االجتماعية، وذلك خشية ومن مظاهر هذه املشكالت جند التخوف من االنطالق يف 

من نظرة الناس أو الوقوع يف اخلطأ، وكذلك الشعور بالنقص واالختالف والتميز عن 
اآلخرين ونقص الثقة بالنفس والشعور بعدم احملبة واألمهية، واإلحساس حباالت من اليأس 

اتضح من وقد واحلزن واألمل اليت ال يعرف هلا سبب، واادلة الكثرية لسبب أو دون سبب، 
 من وحدات اموعة التجريبية هلم نظرة تشاؤمية حنو املستقبل %80أن  51خالل اجلدول 

وذلك حبكم تواجدهم مبركز إعادة التربية، وتصورهم أنه لن يعد هلم مستقبل سواء دراسي 
أو مهين يف اتمع وهذا يدل على عدم وجود قدرة للتكيف واالندماج االجتماعي بعد 

من املركز، وهو يعرب أيضا عن احلالة النفسية الصعبة اليت مير ا احلدث داخل املركز اخلروج 
وهو يف أوج مرحلة املراهقة، اليت من بني خصائصها حماولة التخلص من القيود والتبعية 

  .والتحرر واالستقاللية، اليت فقدها املراهق يف املركز
عين له شيئا، أي أنه مل يفكر بعد فيما منهم من صرح أن املستقبل ال ي %14بينما هناك 

سيفعله بعد خروجه من املركز، وهذا يدل على السلبية وفقدان كل طموح مستقبلي هلذا 
من وحدات اموعة الضابطة لديهم نظرة تفاؤل حنو  %81احلدث، يف مقابل ذلك جند أن 

ستهم، وقد يرجع املستقبل، وذلك حبكم أم يعيشون حياة طبيعية و عادية ويزاولون درا
وأن  ،أيضا إىل استقرار الوضعية االجتماعية واالقتصادية للوسط األسري الذي يعيشون فيه

منهم لديهم نظرة تشاؤمية، وقد يرجع ذلك إىل الفشل الدراسي وضعف النتائج % 19
ما إالدراسية، خاصة وهم يف املرحلة الثانوية، املعروفة مبرحلة حتديد املسار الدراسي، ف

  . جاح واالنتقال إىل اجلامعة أو الرسوب والتوجه حنو احلياة العمليةالن
، عند درجة 93.56الذي وجد مساويا  ²وقد بينت املعاجلة اإلحصائية وباستخدام معامل كا

فإنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني ، )0.001(ومستوى معنوية)2(حرية
  .ىل املستقبلاموعتني فيما خيص التطلعات والنظرة إ
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  ماهي نظرتك إىل املستقبل؟ :51جدول رقم 
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  93.56  07  04  81  89  متفائلة
  80  51  19  21  متشائمة

  14  09  -  -  ال تعين يل شيئا
  100  64  100  110  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 23: یوضح نظرة المبحوثین لمستقبلھم

متفائلة
متشائمة
ال تعني لي شیئا
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اإلنسان من حيث التفاؤل والتشاؤم، مت طرح وبناءا على احلالة النفسية اليت يكون عليها 

سؤال آخر يتعلق بشعور الفرد باالختالف والتميز عن اآلخرين، وفيما يكمن هذا 
من وحدات اموعة  %86، أن 53و52االختالف، حيث اتضح من خالل اجلدولني 

من وحدات اموعة  %05لفون عن اآلخرين، يف مقابل التجريبية يشعرون بأهم خمت
  .الضابطة

من وحدات اموعة التجريبية من تعتقد أا خمتلفة عن اآلخرين،  %55حيث سجلنا نسبة 
وهذا االختالف يتجلى على وجه اخلصوص يف نوع احلياة اليت يعيشها احلدث حاليا وهو 

  .ياة داخل املركز، و بني احلياة خارجهمبركز إعادة التربية، ووجه االختالف بني احل
منهم يعتقدون أم خمتلفون من حيث األفكار، واألفكار هي األساس أو  %22كما أن 

احملدد الذي تتوقف عليه إمكانية القيام بأي سلوك قد يكون خمتلفا أو متوافقا مع ضوابط 
يدعونا إىل القول  خيتلفون من حيث الطموحات، وهذا %08وقيم اتمع، بينما جند نسبة 

، ورمبا بأن هؤالء األحداث مل ييأسوا بعد من احلياة أو املستقبل بوجودهم داخل املركز
منهم  %06يطمحون إىل تعديل سلوكام مبجرد خروجهم من املركز، كما أن نسبة 

منهم تعتقد أا خمتلفة عن اآلخرين من حيث  %11خيتلفون من حيث منط الشخصية، بينما 
واألفكار والطموحات ومن حيث نوع احلياة اليت تعيشها، وهذا يدل على أن  الشخصية

احلدث على دراية بأنه خمتلف من حيث الطباع والتكوين واملزاج والوضعية االجتماعية عن 
  .كثري من الناس

من وحدات اموعة الضابطة ال يعتقدون بأم خمتلفون عن  %95يف مقابل ذلك جند أن 
 %05على أساس أم يعيشون حياة طبيعية عادية ومستقرة، يف حني أن اآلخرين، وذلك 

ىل الظروف والوضعية إمنهم يعتقدون بأم خمتلفون عن اآلخرين، وقد يعود ذلك 
منهم أرجعوا السبب لنوع احلياة اليت يعيشوا وخاصة تلك  %66و أن االجتماعية لألسرة 

منهم أرجعوا سبب  %17لصراعات األسرية، واليت تعاين من بعض املشاكل االقتصادية أو ا
  .االختالف إىل نوع األفكار والطموحات اليت يأملون حتقيقها يف املستقبل

واملعاجلة اإلحصائية هلذين اجلدولني بينت أن هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني 
   )1(درجة حريةعند 115.11مساويا  ²اموعتني، فيما خيص االعتقاد بالتميز، حيث وجد كا
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 ²حيث وجد كا ، بينما ال توجد فروق يف نوع هذا االختالف،)0.001(ومستوى معنوية 

  .)0.90(ومستوى معنوية  )4(عند درجة حرية1.17مساويا 
 ؟هل تعتقد أنك خمتلف عن اآلخرين :52رقمجدول 

  
  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  115.11  86  55  05  06  منع
  14  09  95  104  ال

  100  64  100  110  اموع
 

 فيما يكمن هذا االختالف؟: 53جدول رقم 
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  1.77  06  03      منط الشخصية
  55  30  66  04  نوع احلياة اليت تعيشها

  22  12  17  01  من حيث األفكار
  08  04  17  01  الطموحات
  11  06  -  -  كل ما سبق
  100  55  100  06  اموع
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المجموعة التجریبیة  المجموعة الضابطة              

رسم بیاني رقم 24: یوضح مظاھر اختالف المعاملة بین المبحوثین

نمط الشخصیة
نوع الحیاة التي تعیشھا
من حیث األفكار
الطموحات
كل ما سبق

  
  
  مشكالت تتعلق باملدرسة والدراسة -6

داخل الوسط املدرسي أمهية كبرية، حيث من خالهلا تتحدد نوعية تلعب العالقات 
كذلك تتحدد منط شخصيته وسلوكه سواء مع الصداقات اليت يكوا املراهق مع زمالئه، و

  .املربني من أساتذة وموظفني إداريني أو مع زمالئه يف القسم واملؤسسة التعليمية
وتتمثل مشكالت الوسط املدرسي يف عدم القدرة على التركيز يف التفكري، عدم معرفة 

 املدرسة وكذلك شك الكيفية اليت ميكن القضاء ا على السلوكات املنافية للقواعد العامة يف
املراهق يف قدراته العقلية والتخوف من االمتحانات و الرسوب، تشتيت اجلهد يف أشياء غري 

بذلك ال يستطيع إجناز أي شيء ويالحظ هذا عند كثرة املواد الدراسية يتشتت  و مهمة،
إلدارة أو ذهن املراهق بينها، باإلضافة إىل وجود بعض العالقات السيئة له مع املعلمني أو ا

  . مما جيعله يتغيب باستمرار و يكره وينفر من الدراسة زمالئه
أن معظم وحدات اموعة التجريبية كانت عالقتهم  54وقد تبني من خالل نتائج اجلدول 

  سيئة مع مدرسيهم، وهذا يدل على سوء سلوك احلدث، أو عدم قدرته على التكيف وعدم 
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القي والتربوي املفترض أن يكون عليه السلوك، وخاصة التفاهم مع مدرسيه على النمط األخ

فيما يتعلق باحترام األستاذ والنظام الداخلي للمؤسسة التعليمية وعدم القيام بالسلوك الذي 
من  %70يؤدي إىل عرقلة سري الدروس والتشويش على الزمالء، يف مقابل ذلك جند أن 

تذة، وهذا قد يرجع إىل طبيعة العالقة وحدات اموعة الضابطة عالقتها متوسطة مع األسا
املوجودة بينهم وبني أساتذم واليت حتددها جمموعة من الضوابط، وأيضا إىل منط شخصيام 

منهم هلم عالقات جيدة، وهذا قد  %19بينما جند أن .ومدى اندماجهم يف القسم الدراسي
 %11ملطلوبة، كما أن يدل على درجة اجتهادهم داخل القسم والتزامهم بقواعد السلوك ا

منهم عالقام سيئة، وقد يعود ذلك إىل الضعف أو الفشل الدراسي هلؤالء التالميذ، مما 
يدفعهم إىل القيام ببعض السلوكات غري املقبولة تربويا داخل القسم، ومنه تسوء عالقتهم مع 

  .أساتذم
عند درجة حرية  74.51وجد مساويا  ²واملعاجلة اإلحصائية هلذا اجلدول تشري إىل أن كا

ذات داللة إحصائية بني  اوهو ما يعين وجود فروق )0.001(وعند مستوى معنوية  )2(تقدر
  .اموعتني فيما خيص نوع العالقة مع األساتذة

  كيف كانت وكيف هي عالقتك مع مدرسيك؟: 54جدول رقم 
  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة   اإلجابة

  %  ع  %  ع
  74.51  01  01  19  20  جيدة

  24  15  70  78  متوسطة
  75  48  11  12  سيئة

  100  64  100  110  اموع
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رسم بیاني رقم  25: یوضح نوع العالق ة بی ن المبح وثین واألس  اتذة   

جیدة

متوسطة

سیئة

  
  

من وحدات  %80وحدات العينة عن اجلو داخل املدرسة، وجدنا أن  اوفيما يتعلق برض
الة النفسية للتلميذ وعدم شعوره باالختالف اموعة الضابطة، وهذا قد يعود إىل استقرار احل

 عن اآلخرين، مقارنة مع احلدث، وقد يرجع أيضا إىل النتائج الدراسية اليت حيصلون عليها
منهم ال يشعرون بالرضا داخل  %20وإىل عالقتهم الطيبة مع مدرسيهم وزمالئهم، بينما 

األساتذة أو اإلدارة أو الوسط املدرسني وقد يرجع ذلك إىل عالقتهم السيئة سواء مع 
  .الزمالء، أو إىل نتائجهم السيئة

  



 مرحلة املراهقة وأثرها على احنراف احلدث املراهق        الفصل السادس                                 

 295

  
  ؟داخل املدرسة اهل تشعر بالرض: 55جدول رقم 

  
  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  77.84  11  07  80  88  نعم
  89  57  20  22  ال

  100  64  100  110  اموع

  
عند درجة حرية  77.84وجد مساويا  ²ذا اجلدول تشري إىل أن كاواملعاجلة اإلحصائية هل

وهو يعين وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية  )0.001(وعند مستوى معنوية  )1(تقدر
  .بني اموعتني فيما خيص الشعور بالرضا داخل املدرسة

  ؟لزمالءبقية اهل كان بعض مدرسيك يعاملونك معاملة ختتلف عن معاملة :56جدول رقم 
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  102.45  92  59  13  15  دائما 
  07  04  45  49  أحيانا
  01  01  42  46  ال

  100  64  100  110  اموع
  

حيث  ،من األشخاص الذين نتفاعل معهم على السلوك الصادر ابناءإن طبيعة املعاملة تتحدد 
من وحدات اموعة التجريبية يعاملون معاملة ختتلف عن معاملة زمالئهم  %92ن جند أ

داخل األقسام الدراسية، و هذا قد يرجع إىل السلوكات غري التربوية اليت تصدر منهم داخل 
ا جعل األستاذ يعاملهم معاملة خمتلفة عن بقية زمالئهم، كما أن عدم االهتمام ممالقسم، 

ومنه حدوث   بب الرئيسي يف وقوع سوء التفاهم بني التلميذ واألستاذبالدرس قد يكون الس
  .الفوضى داخل القسم أو بعض املشاحنات الكالمية
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، يف مقابل ذلك جند أن 55تؤكد نتائج اجلدول رقم  56والنتائج املتوصل إليها يف اجلدول 

ن اآلخرين، وقد يرجع من وحدات اموعة الضابطة تعتقد أا تعامل معاملة خمتلفة ع 13%
  .ذلك إىل سوء السلوك داخل القسم، وعدم االهتمام بالدراسة وإزعاج الزمالء أثناء الدرس

ومستوى معنوية  )2(، عند درجة حرية102.45الذي وجد مساويا ²وباستخدام كا
  ،  تبني أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اموعتني)0.001(

تبني أن ملرحلة املراهقة وتغرياا الفيزيولوجية والنفسية، ومع  57و 56 إن معطيات اجلدولني
قيام املراهق بسلوكات منافية لعرف املؤسسة التعليمية، وعدم احترام األستاذ أو الزمالء، ما 
هي إال نتاج لصراع داخلي ناجم عن عقدة إبراز الذات وحب التميز واالختالف عن 

ة تتحكم يف سلوكاته، سواء كانت السلطة األسرية أو اآلخرين، والتخلص من أي سلط
  .املدرسية

   )0.50(ومستوى معنوية ) 5(، عند درجة حرية6.41الذي وجد مساويا ²وباستخدام كا

  .تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني
  

  ملاذا كانت معاملتك خمتلفة؟: 57جدول رقم 
  

  داللة الفروق  موعة التجريبيةا  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  6.41  23  15  11  03  عدم اهتمامك بالدراسة
عدم احترامك لألستاذ 

  والدرس 
04  14  05  08  

قيامك ببعض السلوكات 
  غري املقبولة

12  43  23  36  

  06  04  18  05  الشجار الدائم مع الزمالء
  18  12  07  02  الشجار مع األساتذة

  09  06  07  02  كثرة التغيب
  100  65  100  28  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم26: یوضح أسباب اختالف المعاملة

عدم اھتمامك بالدراسة
عدم احترامك لألستاذ والدرس 
قیامك ببعض السلوكات غیر المقبولة
الشجار الدائم مع الزمالء
الشجار مع األساتذة
كثرة التغیب

  

، أن أغلب املبحوثني يف اموعتني التجريبية 58و يتضح من خالل معطيات اجلدول رقم
من وحدات  %68والضابطة عالقتهم متوسطة مع زمالئهم يف الدراسة، حيث تبني أن 

 %06منهم عالقتهم جيدة، و %26ئهم، وأن اموعة الضابطة عالقتهم متوسطة مع زمال
من وحدات اموعة التجريبية  %55عالقتهم سيئة بزمالئهم، يف مقابل ذلك جند أن 

منهم عالقتهم سيئة، وقد يرجع ذلك إىل عدم  %39عالقتهم متوسطة بزمالئهم، بينما 
ا عادي االنسجام مع بعض الزمالء، أو الختالف يف الطباع، وهو أمر يعترب إىل حد م

وطبيعي، بالنظر على الطبيعة البشرية، واختالف االهتمامات والعقليات وكذلك للفروق 
   .الفردية بني األشخاص

توصلت إىل  العالقات االجتماعية ما بعد الطالق: Martin.c 1997س .ويف دراسة مارتان 
االنتباه أن املنحرفني يعانون من التأخر والفشل الدراسي و اهلروب من املدرسة وعدم 

  .وتشتت التركيز
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،  )0.001(ومستوى معنوية  )2(، عند درجة حرية35.44الذي وجد مساويا ²و باستخدام كا

  .تبني أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اموعتني
  

  كيف كانت عالقتك بزمالئك يف املدرسة؟ :58جدول رقم 
  

  داللة الفروق  يةاموعة التجريب  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  35.44  06  04  26  29  جيدة
  55  35  68  75  متوسطة
  39  25  06  06  سيئة

  100  64  100  110  اموع
  

  كيف تكون الصداقات؟: 59جدول رقم 
  

  داللة الفروق  اموعة التجريية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  21.71  06  04  -  -  التخويف و العنف
  75  48  81  89  بة والوداحمل

  14  09  02  02  املصلحة الذاتية
املشاركة يف نفس 

  امليول واهلواية
19  17  03  

  
05  

  100  64  100  110  اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجرییة

رسم بیاني رقم 27: یوضح كیفیة اختیار األصدقاء

التخویف و العنف
المحبة والود
المصلحة الذاتیة
المشاركة في نفس المیول والھوایة

  
  

يتضح من خالل اجلدول أن معظم املبحوثني من اموعتني، يكونون الصداقات عن طريق 
هذا يدل على أن الصداقة مبفهومها العام، هي حب وترابط وجداين بني احملبة والود، و

البشر، وال ميكن أن تبىن على العنف والتخويف، ألن ذلك من شأنه أن يشوه األساس الذي 
من وحدات اموعة التجريبية اليت  %06تقوم عليه الصداقة، ولذلك مل نسجل سوى نسبة 

نف، وهي نسبة قليلة، ورمبا كان يعود ذلك لعدم تقيم صداقاا عن طريق التخويف والع
من وحدات اموعة الضابطة تكون صداقاا من  %17فهم املعىن احلقيق للصداقة، بينما

  .من وحدات اموعة التجريبية %05خالل املشاركة يف نفس امليول واهلواية، مقابل 
يت تبىن وتنمى الصداقة عن إن املشاركة يف امليول واهلواية تعترب من أهم األساسيات ال

طريقها، إىل جانب ذلك هناك من يكون الصداقة بناءا على مصلحة ذاتية، وخاصة منها 
  .املصاحل املادية وتقدمي اخلدمات والتسهيالت، وما أكثر هذا النوع انتشارا يف أيامنا هذه

موعتني فيما واملعاجلة اإلحصائية هلذا اجلدول بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ا
  .  )0.001(ومستوى معنوية) 3(خيص كيفية إقامة الصداقات، عند درجة حرية
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عن املدرسة بكثرة عند فئة املراهقني وخاصة منهم من يكون سنه  مشكلة التغيبوتنتشر 

 سنة، والتغيب عن املدرسة هو قضاء ساعات الدراسة خارج املدرسة 17و12يتراوح ما بني
، وذلك حىت ينتهي الدوام، وإذا تكررت هذه الظاهرة كثريا تصبح وكذلك خارج البيت

  .مشكلة خطرية، دد مسار التلميذ الدراسي
ويف حقيقة األمر أن التغيب غري املربر عن املدرسة وخاصة يف مرحلة حساسة وهامة 

ففي "كمرحلة التعليم الثانوي، أصبحت من أكرب املشكالت اليت توليها الدول أمهية كربى 
مليون طالب يتغيبون عن  101ألف مدرسة ا أكثر من 200يويورك مثال يوجد أكثر من ن

 طالب تغيبوا بسبب املرض والباقون كانت غيابام غري مربرة 6000املدرسة يوميا، منهم 
  )1("ونسبة كبرية منهم توقفوا ائيا عن الذهاب إىل املدرسة

وقد اتضح من خالل الدراسة امليدانية وعن مسألة التغيب العمدي عن املدرسة، أن معظم 
من جمموع  %10وحدات اموعة الضابطة ال يتغيبون كثريا عن الدراسة، حيث مت تسجيل 

تغيبوا  %40 من وحدات اموعة التجريبية، منهم %83وحدات هذه اموعة، يف مقابل 
من وحدات اموعة الضابطة الذين تغيبوا  %09عن املدرسة أكثر من ثالث مرات، مقابل 

  . عن املدرسة أكثر من ثالث مرات
وهذا يدل على عدم االنضباط واالنتظام يف الدراسة بالنسبة لألحداث، مما جعلهم ينساقون 

تمعية، وهو ما يفسر تواجدهم داخل وراء عامل االحنراف، واالبتعاد عن القيم والضوابط ا
  .مراكز إعادة التربية

 )0.001(ومستوى معنوية )1(عند درجة حرية92.24الذي وجد مساويا  ²وباستخدام كا
  .تبني أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اموعتني

و اخلوف من إن تغيب التلميذ يف هذه احلالة ليس ناتج عن النفور من الدراسة، بقدر ما ه
  .  توبيخ األولياء
، تبني )0.10(ومستوى معنوية )3(عند درجة حرية7.24الذي وجد مساويا  ²وباستخدام كا

  .   أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص عدد مرات التغيب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ترمجة سعيد حسين الغرة، دار الصبح للطباعة، لبنان، وجية الطفولة واملراهقة ومشكالا، أسباا وطرق حلهاسيكول: شيفر وملمان -1
  337، ص1999
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  .هل تتغيب عن املدرسة؟: 60جدول رقم
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  92.24  83  53  10  11  نعم
  17  11  90  99  ال

  100  64  100  110  اموع
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رسم بیاني رقم 28: یوضح تغیب المبح وثین ع ن الدراس  ة  

نعم

ال
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  .يوضح عدد مرات التغيب: 61جدول رقم 
  

  داللة الفروق  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة  اإلجابة
  %  ع  %  ع

  7.24  11  06  27  03  مرة
  26  14  55  06  مرتان

  23  12  09  01  ثالث مرات
  40  21  09  01  أكثر من ثالثة

  100  53  100  11  اموع

  
  .ينب سبب التغيب عن املدرسة: 62جدول رقم 

  
  داللة الفروق  ةاموعة التجرييب  اموعة الضابطة  اإلجابة

  %  ع  %  ع
  49.53  30  39  -  -  عقاب بعض األساتذة
  29  38  18  02  النتائج الدراسية السيئة

  07  10  82  09  اخلوف من إحضار األولياء
  34  45  -  -  من الدراسةامللل 

  100  132  100  11  اموع
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رسم بیاني رقم 29: یوضح أسباب التغیب عن الدراسة

عقاب بعض األساتذة
النتائج الدراسیة السیئة
الخوف من إحضار األولیاء
الملل من الدراسة

  
، أن أغلب وحدات اموعة التجريبية كان سبب 62وقد اتضح من خالل بيانات اجلدول 

تغيبهم الرئيسي هو امللل من الدراسة، وهذا قد يرجع إىل أن األحداث كانوا ينفرون من 
ملدرسة وقيودها الصارمة يف توجيه وحتديد السلوك ومنط احلياة وكانوا يطمحون الدراسة وا

  .إىل التحرر من كل القيود اليت حيددها النظام التعليمي
إىل جانب عقاب األساتذة والنتائج الدراسية اليت كانوا حيصلون عليها، حيث تنمو لدى 

خاصة ما يتعلق بالتمرد عن كل املراهق يف هذا املرحلة العمرية اهتمامات كثرية، منها 
من وحدات اموعة الضابطة يتغيبون  %82سلطة، وحب التحرر، يف مقابل ذلك جند أن 

خوفا من إحضار األولياء، وقد يرجع ذلك بسبب التأخر عن املدرسة، أو نتيجة بعض 
 ضطر السلوكات اليت قاموا ا داخل األقسام الدراسية، أو بسبب النتائج الدراسية، مما ي
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استدعاء األولياء، وخلوف التلميذ من إحضار الويل يتغيب  إىلاألستاذ أو اإلدارة املدرسية 
  .عددا من املرات

واملعاجلة اإلحصائية هلذا اجلدول بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما 
  .  )0.001(ومستوى معنوية )3(خيص أسباب التغيب، عند درجة حرية

كل املشكالت سابقة الذكر تتطلب من األسرة و املدرسة و اتمع بصفة عامة ضرورة إن 
االهتمام مبعاجلتها ورعاية املراهق، مبا خيدم حاضره ومستقبله، وجينبه الوقوع يف خماطر 

  .  االحنراف واجلرمية
  رعاية املراهق :رابعا

ثورة ضد أسرته وكذا مدرسته، يكون أكثر حساسية ويظهر متردا وباعتبار أن االبن املراهق 
وذلك لتومهه أن كل من األب و املريب ميارسان سلطة عليه، ويقيدان حريته ويقفان كحاجز 
أمام إثبات ذاته، وأمام هذه التومهات ال بد على كل أفراد األسرة واملدرسة تفهم االبن 

  .املراهق يف هذه الفترة وتقدمي رعاية خاصة جتعل هذه املرحلة متر بسالم
  األسرةيف  - أ

األسرة هي احمليط األول الذي ينشأ ويعيش فيه املراهق، وال ميكن االنفصال عنه، على الرغم 
من حماولة ذلك، لتحقيق االستقاللية الفردية والقضاء على القيود األسرية، ولكي تستطيع 

سري األسرة السيطرة على األبناء خالل هذه الفترة وتوجيههم، ال بد أن توفر اجلو األ
  )1(:املالئم، وذلك من خالل توفر ما يلي

املراهق بصورة عامة حباجة إىل وجود كيان عضوي متماسك لألسرة، : الكيان العضوي ●
يسمح له مبواجهة مطالبه النفسية واالجتماعية، واألسرة اليت تتسم بالكيان العضوي تسعى 

  .جاهدة إىل شخصية أبنائها بصورة مستقلة
  
  
  
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  114.113 مرجع سبق ذكره، ص: ميخائيل معوض أسعد -1
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  :وتتميز األسرة ذات الكيان العضوي بالصفات التالية

وهذا ال يعين بأن هذه األخرية خالية : جيب أن يسود األسرة ذات الكيان العضوي الوئام -
خالفات يف وجهات النظر، وتعمل األسرة على من اخلالفات، ولكنها من نوع خاص، هي 

  . تفادي نشوا، وكذلك تفادي التيارات املتصارعة لكي حتافظ على استمراريتها
، الشيء الذي يزيد من توثيق وتوطيد العالقة بني قضاء أكثر األوقات مع بعضهم البعض -

  .أفرادها، وكذلك متسكها بنفس القيم واألخالق

  اجتماعات األسرة ●
 سرة لكي حتقق متاسكها وكياا البد هلا من اجتماعات تقوم ا بصورة منتظمة ومتقاربةاأل

حيث تضم هذه االجتماعات كل أفراد األسرة، حيث تعمل هذه االجتماعات على تنمية 
أفكار األبناء وتغرس فيهم الثقة بالنفس والتخلص من اخلوف واخلجل، حبيث تكون هذه 

  .وتعويد لألبناء على مواجهة خمتلف املواقف االجتماعات مبثابة تدريب
  ثقافة األسرة ●

ثقافة األسرة تضم عاداا وتقاليدها وقيمها ومعتقداا، ومن واجب األسرة نقل هذه الثقافة 
ألبنائها عن طريق التلقني واحملاكاة، واألسرة املثقفة هي اليت لديها قدر كبري من الثروات 

أكرب قدر من اخلربات ألبنائها عن طريق توفري اجلرائد واالت  الثقافية، وباستطاعتها تقدمي
والكتب لتدريبهم على اإلطالع، وتنمية روح املناقشة والنقد من خالل أراء الكتاب 
والصحفيني، وتوفري وسائل اإلعالم يف املرتل مع ضرورة مراقبتها حيث تلعب هذه الوسائل 

من خالل ما تقدمه من معلومات علمية وثقافية، دورا كبريا يف تنمية املعارف وتوجيهها، 
إىل جانب زيارة الوالدان للمدرسة ومتابعة أبنائهم مدرسيا من خالل مقابلة املدرسني الذين 
يواجه أبنائهم معهم مشاكل معينة، وحماولة إجياد أسباب إخفاق األبناء يف بعض املواد 

  .الدراسية
  اجلو الدميوقراطي ●

ة أو اجلو الدميقراطي يوحي بصورة آلية إىل احلرية، أي حرية التعبري إن مصطلح الدميقراطي
  والتصرف، إذا ما حاولنا إسقاط هذا املصطلح على اجلو األسري، فإننا جند أن هذه األسرة 

  



 مرحلة املراهقة وأثرها على احنراف احلدث املراهق        الفصل السادس                                 

 306

  
  

تلقائية ومتفتحة ومتقبلة ألراء أبنائها، حيث حياول األبناء وهم يف سن املراهقة إبداء أرائهم 
  اذ القرارات، ولذلك كان لزاما على األسرة احترام أبنائها باإلنصات إليهم واملشاركة يف اخت

صائبة، دون اإلساءة إليهم أو توبيخهم، إذا ما  نوحماولة توجيه أفكارهم وتنويرهم إذا مل تك
قاموا بتصرف أو أبدوا رأيا معينا خمالفا لعرف األسرة وتقاليد اتمع، ومن السمات اليت 

  :ة الدميقراطية نذكرتتميز ا األسر
فاألسرة حتاول أن تشجع األبناء على التعبري عن مشاعرهم بالرضا أو الرفض : حرية النقد -

املناقشة ألي موقف، فتعبري املراهق عن رفضه أو قبوله ملا يدور حوله هو تدريب على 
  .سبب الرفض والقبول وكذا الشجاعة يف املواجهة وتوضيح

صرف إلبراز قدرام واحترام اختالف األمزجة الفردية خاصة وأن إعطاء فرصة لألبناء للت -
  .املراهق حياول اإلبداع لكي يبني ملن حوله أنه قادر على حتمل املسؤولية

  الروح الدينية ●
لكل أسرة عقيدة تؤمن ا، سواء كانت هذه العقيدة موروثة أو اعتنقتها األسرة، فكلما 

ل الروح الدينية لديهم، كلما كانت تنشئتهم تنشئة قامت األسرة بتشجيع أبنائها وتأصي
ن لتنتقل بعد يصاحلة، وهذا التشجيع يكون عن طريق ممارسة الشعائر الدينية من طرف الوالد

اقتناء الكتب الدينية وتركها يف متناول  لكذلك وعن طريق التقليد واحملاكاة إىل األبناء، وكذ
عله أكثر اعتيادا على التردد عليها، واملواظبة على املراهق ومصاحبته إىل دور العبادة مما جي

املراهقة فالتربية الدينية هلا أمهية بالغة يف فترة "الصالة، إىل جانب مناقشة املشكالت الدينية 
ال بد على األسرة أن تستغل  ا، وهلذأن املراهقني يف هذه املرحلة يلبسون املثل العليا حيث

تشكيك الأن هذه الفترة هي فترة  ا، كمها يف نفسية املراهقالفرصة لبث الروح الدينية ودعم
يف الدين، حيث حياول كل من املراهقني واملراهقات التشكيك يف كل شيء ال يقبله 

  )1("عقلهم
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  116، ص مرجع سبق ذكره: ميخائيل معوض أسعد -1

  
األسرة وأدوارها املتنوعة أا ال بد أن تأخذ موضع االعتدال، فال إفراط وما ميكن قوله عن 

وال تفريط، فانعدام اجلو املالئم لألبناء املراهقني داخل األسرة يؤدي م إىل االحنراف نتيجة 
للضغوطات املوجودة داخل األسرة، ويتجسد ذلك يف التمرد عليها واخلروج عن نظمها 

  .عن القوانني والضوابط اتمعيةوقواعدها، ومنه اخلروج 
  املدرسة يف -ب 

عها املراهق، كما تعترب اهلدف الثاين بعد متعد املدرسة احمليط الثاين بعد األسرة اليت يتفاعل 
األسرة يف مترده وثورته ضد السلطة املدرسية واألستاذ، حبيث يالحظ عموما وجود حساسية 

املراهق الذي جيد صعوبة يف التكيف نتيجة وجود كبرية يف التعامل بني األستاذ والتلميذ 
بعض املشاكل النفسية واالجتماعية، حيث تظهر مشاعر املعارضة والكره والعناد، باعتبار أن 

لدوره على أكمل وجه، وجب  ئهاألستاذ هو مصدر السلطة، ذلك أنه ولقيامه بواجبه وأدا
لك فإن على األستاذ وبالرغم من عليه التحكم يف القسم والسيطرة على زمام األمور، ولذ

وجوب فرض هذه السيطرة جيب عليه أن يتصف جبملة من الصفات جتعل تالميذه يثقون به 
  )1( :و حيبونه، ومن هذه الصفات نذكر

إخالص املعلم وثقته بنفسه، على أنه قادر على مساعدة التالميذ مجيعهم، وإشعارهم بأنه  ●
  .السلبية اجتاه تالميذه األكثر شغباحيبهم، دون تفريق وإخفاء املشاعر 

جتنب استخدام العقاب االنتقامي خاصة العقاب اجلماعي عند خطأ ارتكبه عدد قليل من  ●
التالميذ، فالعقاب الذي يستهدف إظهار أن املدرس هو السيد، هو الذي له أثر كبري يف 

   .القسم ثورة التالميذ ضد املدرس وإشعال نار االحنراف السلوكي والعنف داخل
عدم السخرية من التلميذ أو إضحاك اآلخرين عليه، مما يؤدي بالتلميذ إىل اإلصابة  ●

  .مبشاكل نفسية
إشراك التلميذ يف كل النشاطات املدرسية، كاملسامهة يف حتضري وشرح الدرس، أو القيام  ●

هبه بأي نشاط مجاعي، حبيث حيقق األستاذ هدفني، مها مساعدة التلميذ على إبراز موا
  .وكذلك تدريبه على التعاون
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   200.199، ص ص 1995، ترمجة حاجز عبد احلميد وآخرون، عامل الكتب، دون بلد، مرشد املعلم ملرحلة الثانوية: بوجني كيم -1
  
  
حبيث جيعل التلميذ يفكر السماح للتلميذ التكلم بكل حرية واختاذ موقف اجيايب وودي  ●

  بأن املعلم حيبه وحيترمه
  دور األخصائي االجتماعي

إن األخصائي االجتماعي عندما يقوم بدوره مع املراهقني، فإنه يركز على مواجهة التغريات 
والتطورات اليت حتدث يف جوانب شخصية كل واحد منهم، وهذه اجلوانب هي اجلانب 

  لعقلي والعمليالنفسي، اجلانب اجلسمي واجلانب ا
األخصائي االجتماعي يعمل على تعويد املراهق على استغالل واستثمار : اجلانب اجلسمي ●

أن هذا االستثمار للوقت قد يساعد  اأوقات الفراغ لتحقيق مطالب النمو اجلسمي، كم
والتطورات والتوافق معها، كما يعمل على استثمار طاقته  تاملراهق على تقبل تلك التغريا

ية املهارات احلركية مع االهتمام باألنشطة الرياضية اليت تؤدي إىل تكوين العادات لتنم
  .احلركية الصحية، حلماية املراهق من العيوب اليت تصيب اجلسم والنامجة عن سرعة النمو

 متنوعةويقوم األخصائي مبساعدة املراهق وإشراكه يف برامج وأنشطة : اجلانب العقلي ●
يكتسب القدرة على اختاذ القرارات السليمة وتنفيذها،  ا، كمتفكري السليممن خالهلا ال يتعلم

ومشاركته يف الندوات واحملاضرات وإتاحة الفرصة له لتحمل املسؤولية االجتماعية، بدءا من 
املشاركة يف املشاكل األسرية واملدرسية ومساعدته على إجياد حلول هلا، كما حياول 

كاره عن الكبار، خاصة منهم الذين ميثلون السلطة الضابطة، األخصائي االجتماعي تغيري أف
تفهمهم ملشاعره وسلوكه، وبالتايل جيدون  واحترامهم وكذاعن طريق معاملتهم احلسنة له، 

  .نوعا من السلطة اليت تتفهم مشاكلهم وتتعاطف مع مشكالم ومشاعرهم
جيب أن يبتعد عن أساليب  عند تعامل األخصائي االجتماعي مع املراهق: اجلانب النفسي ●

اللوم والتأنيب والضغط والعقاب، بل يتيح له الفرص للتعبري عن مشاكله ومشاعره، وهو 
يستمع له بإنصات واهتمام، فهو بذلك يشجعه على املزيد من التعبري ويساعده على مواجهة 

وتشجيعه  مشكالته، كما يعمل يف هذا اجلانب على إشراك املراهق يف املناقشات اجلماعية،
على التعاون، حىت يشعر أن مشكالت فقدان الثقة بالنفس وأحالم اليقظة والشعور بعدم 

  .فهم الكبار له، هي مشكالت يشترك فيها كل املراهقني، وليس هو وحده
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إىل جانب توجيه املراهق دون تسلط وقوة حنو التعليم أو املهنة اليت مييل إليها، دون أن يشعر 
يطرة، كما يسمح له باالنضمام جلماعات الرفاق واألصدقاء اليت خيتارهم بالسلطة أو الس

  .بتوجيه من الوالدان، وتشجيعه على مصادقة والديه باعتبارهم ممثلو السلطة األوىل عليه
يعمل األخصائي االجتماعي على مساعدة املراهق إلدراك قيمة مجيع : اجلانب العملي ●

مما يساعده على القيام ببعض األعمال يف أوقات الفراغ، أنواع املهن واألعمال وأمهيتها، 
وذلك عن طريق إجناز ورشات للعمل داخل املدارس، هذه األعمال اليت ميكن القيام ا يف 

  .العطل، مما يكسبه خربة مهنية تساعده يف املستقبل
ئية ميكن وميكن القول أن السلوك االحنرايف يظهر نتيجة موعة من العوامل الشخصية والبي

  :إجيازها يف النقاط التالية
عدم قدرة الوالدين على التحكم يف أبنائهم وتوجيههم، نتيجة ألسباب خمتلفة، قد تكون  ●

  .داخلية متعلقة بظروف األسرة أو خارجية متعلقة بالوسط االجتماعي الذي يعيشون فيه
نتيجة تذبذب معاملة  عدم حصول املراهق على الرعاية واالهتمام من الكبار يف األسرة، ●

 املراهق طفل تارة وكرجل كبري تارة أخرى، مما يؤدي إىل فشل املراهق يف حتقيق شخصيته
  .لعدم إشراكه يف حتمل املسؤولية يف بعض املواقف

شعور املراهق بعدم التقبل من طرف أقرانه وزمالئه، مما يؤدي إىل عدم التوافق معهم، مما  ●
  .سلوكا عدوانيا إلثبات وجوده يؤدي إىل انطوائه أو سلوكه
يعود إىل ظروف عديدة نفسية واجتماعية، وعلى الوالدين حماولة وعليه فإن السلوك العدواين 

التعرف على هذه اجلوانب إلشباعها، والتقرب من االبن املراهق ومعرفة مطالبه ورغباته 
ه، حىت حيس بأنه كائن واحتياجاته،أو على األقل االستماع له وحماولة فهم أفكاره واجتاهات

  .حماط بالرعاية واالهتمام
أما اجلناح فيعترب أقصى درجات االحنراف، حيث تتجلى مظاهره يف صورة االعتداء املادي 
أو املعنوي، وتظهر يف االحنراف اجلنسي، وإدمان املخدرات، والسرقة والرشوة والقتل 

  .وغريها
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  :ومن العوامل املؤثرة يف جنوح املراهق نذكر
  .مرور بعض املراهقني خبربة شاذة ومريرة، أو اصطدامهم بتجارب عاطفية عنيفة* 
  .انعدام الرقابة األسرية أو ختاذهلا أو ضعفها أو التدليل الزائد* 
  .القسوة يف معاملة املراهق يف األسرة وجتاهلها لرغباته* 
  .رفقاء السوء أو ما يسمى بالصحبة السيئة* 
  .لضعف البدينالنقص اجلسماين أو ا* 
 . التأخر الدراسي وارتباطه بضعف القدرة العقلية واهتمام املدرسة بالتحصيل فقط* 
  .الوضعية االقتصادية السيئة لألسرة* 
  .االختالل يف التكوين الغددي* 

  خالصة
ميكن القول ومن خالل استعراضنا هلذا الفصل أن ملرحلة املراهقة تأثري 

ذ واألحداث والتأثري على انفعاالم، كبري على تغري سلوكات التالمي
  حدات الدراسة يف نفس املرحلة العمريةووهذا نظرا الشتراك مجيع 

غري أن غياب الرعاية األسرية، واهتمامها بأبنائها كان عامال مساعدا 
   .يف تشجيع األحداث على التمادي يف االحنراف والوقوع فيه

ظاهرة املؤدية إىل انتشار وملواجهة هذه املشكلة يتوجب فهم العوامل 
وحماولة تعديلها، ويقع العبء األكرب على األسرة، فهي  االحنراف

املصدر األول لربوز هذه الظاهرة، واحلل األوحد للقضاء عليها، 
وهذا من خالل رعاية أطفاهلا وتنشئتهم تنشئة سليمة، وتوفري اجلو 

   .املالئم لنمو شخصيام وتوافقها مع البيئة االجتماعية
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   تمهيد

  
من املعروف أن للعوامل االقتصادية والثقافية داخل األسرة دورا كبريا يف حياة األسرة 

اجلوانب من إشباع  وجناحها يف عملية التربية والتنشئة االجتماعية، وذلك ملا ينجم عن هذه
حلاجات األبناء املادية واملعنوية الضرورية للعيش، كالسكن وتوفري الغذاء وامللبس، وكذلك 
ألسلوب التربية واملعاملة، ومنط احلياة وطرق إقامة العالقات واالستهالك، وسوف حناول من 

على سرة خالل هذه الدراسة توضيح دور كل من الظروف االقتصادية و الثقافية داخل األ
  .احنراف األبناء

   الظروف االقتصادية لألسرة وعالقتها باحنراف االبن املراهق :أوال
 تعد املشاكل االقتصادية من املشاكل الكثرية واخلطرية اليت تؤثر على بنية األسرة واستقرارها
 لذلك جندها متنوعة وخمتلفة سواء من حيث درجة تأثريها أو سرعتها، وتأيت أمهية العامل

االقتصادي من حيث إشباع حاجات األبناء املادية واملعنوية الضرورية للعيش كاملسكن 
واألجر أو الدخل الذي يعمل على تلبية حاجات األسرة املختلفة، ويف هذا اإلطار ميكن 
القول أن الدخل غري الكايف يعرقل عملية إشباع احلاجات، كما أن الغىن الفاحش قد يفسد 

وقد تظهر بعض املمارسات غري األخالقية كالتبذير مثال  ،هالكيسلوك األسرة االست
حصوهلم الدائم على األموال إىل تعاطي املخدرات ووكذلك قد يدفع الغىن الفاحش األبناء 

  :ومن املشاكل االقتصادية اليت تعترض األسرة نذكر، وشرب اخلمر
  السكن -1

وغرايف املتزايد والذي ال يقابل يعترب مشكل السكن من املشاكل الناجتة عن النمو الدمي
كما أن نوعية املسكن وعدم  ،اقتصاديا أو اجتماعيا مبشاريع سكنية جديدة تالئم هذه الزيادة

  .له تأثري كبري على احلالة النفسية لألفراد ،مالءمته صحيا
إن عدم توفر املسكن املالئم لألسرة وعدم كفاية مرافقه و ضيق املسكن وكثرة عدد أفراده  

       جيعل الطفل يفتقد للكثري من احلاجات املعيشية الطبيعية مثل اللعب والدراسة والرعاية
  :و الراحة، أي أن املرتل جيب أن تتوفر فيه الشروط التالية

  .أن يتربع على مساحة تكون مناسبة مع عدد أفراد البيت -
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ز والكهرباء واملاء وقنوات وكل املرافق الضرورية كالغا ،أن يتوفر على التهوية واإلضاءة -

  .الصرف الصحي
  .نوعية املسكن من حيث البناء فال جيب أن يكون مبنيا من القصدير مثال -
موقع السكن وال نقصد به أن يكون البيت يف حي راقي، وفاخر أو أن ال يكون يف حي  -

  . الحنرافاتشعيب، وإمنا جيب أن ال يكون يف موقع تنتشر فيه الرذيلة واملفاسد اخللقية وا
فإذا مل تتوفر هذه الشروط فإن الطفل قد يبحث عن مكان آخر لقضاء وقت فراغه واللهو 

مما قد جيعله ، واللعب، وهنا ال جيد مكانا أو مأوى مناسبا غري الشارع و اهلروب من البيت
 عرضة لالحنراف فيبدأ باملخالفات الصغرية اليت تقود شيئا فشيئا إىل خمالفات أكرب وأخطر

  .لبعده عن الرقابة األسرية وإمهال والديه لهوذلك 
  .يبني نوع السكن الذي يعيش فيه وحدات الدراسة :63جدول رقم 

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة  اإلجابة

 % ع % ع
 24.57 50 32 64 71 شقة يف عمارة
 37 24 12 13 بيت عادي

 03 02 24 26 فيال
 100 64 100 110 وعام

  
من وحدات العينة التجريبية يسكنون يف شقق، وأن % 50اجلدول أعاله أن  أوضحت بيانات

سكن من نوع فيال، يف  يف% 03منهم يسكنون يف بيوت عادية، يف حني يسكن  37%
منهم % 24من وحدات العينة الضابطة يسكنون يف شقق، و% 64مقابل ذلك جند أن 

منهم يف بيوت عادية وهذا اجلدول يعكس املستوى % 12ينما يسكن يسكنون يف فيال، ب
حيث  ،الذي هو يف عمومه متوسطللمجتمع اجلزائري، واالجتماعي واالقتصادي 

، وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية 24.57الذي وجد أنه يساوي  ²وباستخدام كا
وبدرجة 0.001ى معنوية بني اموعتني، فيما يتعلق بنوع السكن، وذلك عند مستو

  .)2(حرية
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من وحدات العينة % 31إىل أن  64وفيما يتعلق بعدد أفراد األسرة فقد أشار اجلدول 

من وحدات اموعة الضابطة يبلغ % 21أفراد، وأن  08التجريبية يبلغ عدد أفراد أسرها 
  .08ها أفرادعدد 

أفراد كما  08أفراد األسرة ب وقد مت إجياد املتوسط احلسايب للمجموعتني فيما خيص عدد
اموعتني متقاربتني يف عدد أفراد األسرة، حيث  فإنيتضح من خالل جدول الفروقات 

وهو يعين  4.20= ²أن كاأفراد، حيث  10و 7سجلت أعلى النسب يف الفئة احملصورة بني 
  )0.50(ومستوى معنوية) 2(عند درجة حرية  فروق بني اموعتني عدم وجود

لقول من خالل هذه البيانات أن عدد أفراد األسرة ال ميثل عامال مؤثرا وحامسا يف وميكن ا
على  اجلزائرية ةاحنراف األبناء، بدليل تقارب اموعتني يف عدد أفراد وهو حال األسر

  .العموم
  

  يبني عدد أفراد األسرة: 64جدول رقم 
  

 اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

3 01 01 - - 
4 10 09 01 01 
5 17 15 07 11 
6 16 15 10 16 
7 14 13 08 13 
8 23 21 20 31 
9 16 15 09 14 

10 08 07 02 03 
11 03 03 05 08 

 03 02 02 02 فاكثر 12
 100 64 100 110 اموع
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  يبني الفروق بني اموعتني فيما خيص عدد أفراد األسرة :65جدول رقم 

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية احملموعة الضابطة جابةاإل

 % ع % ع
3-6 44 40 18 28 4.20 
7-10 61 55 39 61 

 11 07 05 05 10أكثر من 

 100 64 100 110 اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم30: یوضح الفروق في عدد أفراد األسرة بین المجموعتین

1-6
7-10
أكثر من 10

  
، وذلك ملا ويلعب املوقع دورا هاما يف تشكيل وحتديد منط الشخصية والسلوك اإلنساين

فقد  ،للبيئة االجتماعية أو الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه احلدث من تأثري على األفراد
  أن أغلب وحدات اموعة التجريبية يقطنون يف أحياء شعبية 66أوضحت بيانات اجلدول 
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منهم يقطنون يف  %31منهم يعيشون يف أحياء راقية وأن  %21و  %62حيث سجلت نسبة 

 من وحدات اموعة الضابطة يقطنون يف أحياء شعبية %52 مقابل ذلك جند أن الريف، يف
  .منهم يسكنون يف الريف %17منهم يقطنون يف أحياء راقية، بينما  %9و

ومن خالل معطيات هذا اجلدول يتبني أن معظم وحدات اموعتني يقطنون يف األحياء 
خمتار حول مشكلة احنراف األحداث  على عكس دراسة حمي الدين داخل املدينة، الشعبية

  .وعواملها، اليت توصلت إىل نتيجة مفادها أن معظم األحداث ينحدرون من أصل ريفي
وهي تعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  6.79الذي وجد مساويا  ²وباستخدام كا

  .)2(ودرجة حرية  0.05اموعتني، من حيث مكان اإلقامة، وذلك عند مستوى معنوية 
 

 .يبني موقع املسكن :66جدول رقم
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 6.79 59 38 62 68 حي شعيب

 09 06 21 23 حي راقي
 31 20 17 19 يف الريف

 100 64 100 110 اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 31: یوضح موقع المسكن

حي شعبي
حي راقي
في الریف

  
من % 53 ، أياملتوسط أن 67دد الغرف، فقد تبني من خالل بيانات اجلدول وفيما يتعلق بع

، وهو عدد قليل بالنظر لعدد أفراد نيوحدات اموعة التجريبية ال ميلكون سوى غرفت
األسرة، وهو أيضا ما مت التوصل إليه من خالل دراسة عبد الرمحان العيسوي، حيث أن 

 غرفة واحدة أو غرفتني، أو كشك مصنوع من هناك نسبة كبرية من األحداث يعيشون يف
الصفيح، وعادة ما يدفع ضيق املرتل وكثرة أفراده إىل خروج االبن إىل الشارع، إىل جانب 

  .رج املرتل للتخلص من الفوضى والبحث عن اهلدوءاتشجيع اآلباء هلم باخلروج واللعب خ
ذات داللة  جوهرية وهي تعين وجود فروق 30.67الذي وجد مساويا  ²وباستخدام كا

ودرجة  0.001إحصائية بني اموعتني، من حيث مكان اإلقامة، وذلك عند مستوى معنوية 
 .)5(حرية 

أن منازل اموعة الضابطة أكثر غرفا من منازل اموعة  67ويالحظ من خالل اجلدول 
غرفة لدى  02يف مقابل  03التجريبية، إذ حيتوي املسكن على متوسط غرف قدره 

  .ألحداثا
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  يبني عدد الغرف بالنسبة للمجموعتني: 67جدول رقم 
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة

 % ع % ع
 30.67 03 02 - - غرفة واحدة

 53 34 12 21 غرفتان

 31 20 49 54 ثالث غرف
 10 06 11 12 أربع غرف
 03 02 13 14 مخس غرف

 - - 08 09 ستة غرف فأكثر
 100 64 100 110 اموع

من وحدات اموعة التجريبية ليست لديها غرفة % 97أن 68ويتضح من خالل اجلدول 
خاصة ا، وهذا راجع إىل املستوى االقتصادي املتدين لألسرة وضيق املرتل وكثرة عدد 

ة أصدقائه، مما أفرادها، الشيء الذي يضطر معه احلدث لقضاء معظم وقته خارج البيت ورفق
قد يكسبه بعض العادات السيئة، كتناول السيجارة والسرقة أو االعتداء، وهي كلها 

من وحدات % 72مؤشرات عن بداية احنرافه اجتماعيا على األقل، يف حني سجلنا نسبة 
اموعة الضابطة لديها غرفة مشتركة، وهذا يرجع إىل طبيعة ونوع املسكن، حيث تبني من 

  .منهم يسكنون يف شقق ال يتجاوز عدد غرفها ثالث غرف% 64أن  58ل رقم خالل اجلدو
وهي تعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  16.52الذي وجد مساويا  ²وباستخدام كا

  .)1(ودرجة حرية  0.001اموعتني، وذلك عند مستوى معنوية 
 

  .يبني ما إذا كان لوحدات الدراسة غرفة خاصة: 68جدول رقم
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة جابةاإل

 % ع % ع
 16.52 03 02 28 31 غرفة خاصة
 97 62 72 79 غرفة مشتركة

 100 64 100 110 اموع
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 هل تشعر بالراحة داخل املرتل؟: 69جدول رقم 

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة

 % ع % ع
 127.44 05 03 89 98 دائما

 23 15 09 10 أحيانا

 72 46 02 02 ال
 100 64 100 110 اموع

يشري اجلدول أعاله إىل أن معظم وحدات اموعة التجريبية ال يشعرون بالراحة داخل 
   بيوم، وقد يرجع ذلك إىل ضيق البيت وافتقاد احلدث للجو النفسي واالجتماعي املالئم

من وحدات اموعة الضابطة % 89ىل جانب كثرة أفراد األسرة، يف مقابل ذلك جند أن إ
مرتاحون يف بيوم، وقد أشارت عدد من الدراسات إىل أن أغلب األحداث يعانون من 

  .مشاكل نفسية واجتماعية ناجتة عن ضيق وكثرة أفراد البيت
فروق جوهرية ذات داللة  وهي تعين وجود 127.44الذي وجد مساويا  ²وباستخدام كا

 0.001إحصائية بني اموعتني، من حيث الراحة داخل املرتل، وذلك عند مستوى معنوية 
  .)1(ودرجة حرية 

  الفقر -
الفقر هو عدم القدرة على إشباع احلاجات األساسية والبيولوجية اليت تشكل حاجات جيب 

  .)1("إشباعها
كاف لتحقيق احلاجات األساسية  األسرة غريكما أنه تلك احلالة اليت يكون فيها دخل 

  .)2("والضرورية للمحافظة على كياا املادي والنفسي واالجتماعي
فالفقر له تأثري كبري على العالقات األسرية حبيث إذا كان الدخل غري كايف فإن ذلك ينعكس 

وقد تكثر  ،لألسرة) املكانة االجتماعية(على املستوى االقتصادي والتعليمي واالجتماعي 
األمراض وتنتشر نتيجة عدم القدرة على العالج إىل جانب سوء وعدم توازن الوجبات 

  .الغذائية
__________________________________________________________________  

  105، صمرجع سبق ذكره: حسني عبد احلميد رشوان -1
  165، 1998، دار املعرفة اجلامعية، مصر، تمع والبيئةدراسات يف األسرة وا: حممد فتحي عكاشة وآخرون -2
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ولذلك يعترب الفقر واحدا من العوامل اليت تساهم يف تكوين السلوك االحنرايف إال أنه ال يعد 
وحده املسؤول عن ذلك إذ جند الكثري من األسر الفقرية أسرا عفيفة وراضية بوضعها وتنشئ 

يرتبط بالسلوك االحنرايف أو يدفع إليه، و إال لوجدنا صاحلني، فالفقر يف حد ذاته ال  اأبناء
معظم أفراد اتمع اجلزائري منحرفون، و إمنا يرتبط بالفقر إذا صاحبته املطامح واملطامع 

  .الواسعة اليت ال جتد أمامها الفرص املتاحة لتحقيقها بالوسائل املشروعة
  :ميكن حصرها يف النقاط التالية وللفقر انعكاسات خطرية على عدة نواحي اجتماعية لألسرة

يؤثر الفقر على احلالة الصحية ألفراد األسرة، وغالبا ما تكون نتيجته ارتفاع معدل * 
  .الوفيات خاصة عند األطفال

يؤثر الفقر كذلك على املستوى التعليمي والتربوي وعلى معاملة األبناء والزوجة، حيث * 
متطلبات العملية التعليمية ويدفع أبناءه للبحث يعجز األب خاصة إذا كان عاطال عن توفري 

الدراسة، األمر الذي يؤدي باألبناء إىل كراهية   منبدال معن عمل لالستفادة من دخله
  .والديهم، خاصة عندما ال يقدرون على ممارسة العمل

كما يكون اهتمام األب أيضا منصبا على طريقة احلصول على املال القتناء الضروري 
البحث عن عمل إذا كان عاطال، الشيء الذي يصرفه عن تربية ومتابعة أبنائه إىل  للعيش، أو

جانب إمهاله لزوجته اليت غالبا ما تعامل أبناءها بقسوة وشدة انتقاما من زوجها ووضعها 
االجتماعي، أو خترج هي أيضا للعمل للمساعدة يف حتسني وضع األسرة االقتصادي، وتترك 

  .            قارب مما جيعل رعايتهم والعناية م أقل جناحا من قبلاألوالد للشارع أو األ
شعور الطفل باحلرمان املادي يتزايد عندما يكون جو األسرة االقتصادي ال يكفي  كما أن* 

يتكون لديه شعور فلسد احتياجاته األساسية، أو الظهور مبظهر الئق أمام أصدقائه وزمالئه، 
وأمهية من اآلخرين، ويف هذه احلالة قد حياول االبن االنتقام من وأنه أقل مستوى  ،بالدونية

أوضاعه االجتماعية واالقتصادية بالتمرد على القوانني والقيام بسلوكات و أفعال قد تدفعه 
أو الكذب أو السرقة واالعتداء على  من البيت واملدرسة، خاصة منها اهلروب ،إىل االحنراف

  .اآلخرين وغريها
تأثري الفقر من هذه اجلوانب يعين أن الفقر يهيئ الظروف و الدوافع اليت تدفع ومن هنا فإن 

الفرد أو تعرضه خلطر االحنراف واالبتعاد عن قيم وضوابط اتمع ويصبح اجتماعيا عضوا 
  .معرقال للنسق االجتماعي وخمال بالوظائف العامة له
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  املهنة -2

ة اليت يؤديها األب يف اتمع، ولذلك مت طرح وتبدوا مظاهر الفقر يف نوع املهنة أو الوظيف
هل ختتلف املهن اليت ميارسها أولياء األحداث املنحرفني عن مهنة أولياء : التساؤل التايل

  .التالميذ؟ لقد ألقت الدراسة احلالية بعض الضوء على مهن أباء وأمهات وحدات الدراسة
  .يبني مهنة آباء وحدات الدراسة: 70جدول رقم 

 داللة الفروق اموعة التجريبية  اموعة الضابطة بةاإلجا
 % ع % ع

 36.12 14 09 38 42 موظف

 - - 11 12 معلم
 66 42 29 32 مهن حرة

 - - 03 03 طبيب
 05 03 04 05 متقاعد

 06 04 13 14 متوىف

 09 06 02 02 مل يبني
 100 64 100 110 اموع
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رسم بیاني رقم 32: یوضح مھن آباء المجموعتین

موظف
معلم
مھن حرة
طبیب
متقاعد
متوفي
لم یبین

  
أن أغلب آباء وحدات اوعة التجريبية ميارسون أعماال  70يالحظ من خالل اجلدول رقم 

ويدخل ضمن هذه املهنة امليكانيكي والتاجر والبائع املتجول  ،%66حرة، وذلك بنسبة 
  .من آباء وحدات اموعة الضابطة من ميارس هذه املهنة %29إخل، مقابل ...واحلريف

بالنسبة  %14بالنسبة آلباء اموعة الضابطة، مقابل  %38 ابينما بلغت نسبة من يعمل موظف
عند  36.12الذي وجد مساويا إىل  ²للمجموعة التجريبية، وباستخدام معامل االرتباط كا

، تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني )0.001(ومستوى معنوية )6(درجة حرية
  .خيص املهنة اموعتني فيما
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وما ميكن مالحظته أيضا من خالل هذا اجلدول هو عدم وجود أية حالة من وحدات 
اموعة التجريبية من ميارس والدها مهنة التعليم أو الطب، وهو ما قد يعرب عن املستوى 

  . واإلرشادالتعليمي والثقايف لألب وما قد يقدمه من أساليب صحيحة للتربية والتوجيه 
ة املهن احلرة قد يكون عامال مهما يف حتقيق مكانة اجتماعية مرموقة، إذا كان إن ممارس

يف أن يكون األبناء عرضة خلطر  االوالد صاحب جتارة ورأس مال مهيمن، وقد يكون سبب
الوقوع يف املفاسد خاصة تعاطي أو املتاجرة باملخدرات واملمنوعات، يف حني أن أكثر من 

وال حيقق له كل متطلبات احلياة االجتماعية، مما قد  اه منخفضميارس هذه املهنة يكون دخل
  .يدفع باألبناء للبحث عن مصادر أخرى للحصول على املال

  .يبني ما إذا كانت الوالدة تعمل: 71جدول رقم 
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 161.05 06 04 20 23 نعم
 94 60 80 87 ال

 100 64 100 110 اموع
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رسم بیاني رقم33: یوضح ما إذاكانت األم تعمل

نعم
ال

  
وذلك  ،أن الوالدة على العموم ال متارس أي مهنة 72و 71تبني من خالل معطيات اجلدولني 

بنسبة كبرية مقارنة مع الاليت يعملن أو ميارسن مهنة معينة، وقد يرجع ذلك إىل تدين 
من أمهات اموعة الضابطة ال ميارسن أي  %80لثقايف، حيث سجلنا املستوى التعليمي وا

  .من أمهات اموعة التجريبية %94مهنة، مقابل 
منهن يعملن، وأن أغلب أمهات اموعة التجريبية يعملن يف األشغال  %06و  %20بيد أن 

ة والنظافة، يف املرتلية واليدوية، وقد تبني من خالل املقابلة أن معظمهن يعملن يف اخلياط
ومعلمات ، %48مقابل ذلك جند أن أغلب أمهات اموعة الضابطة يعملن موظفات بنسبة 

  %.17يف األعمال املرتلية واليدوية  عملن، بينما بلغت نسبة من ي%22بنسبة 
يف معظم يؤدي ال بيانات هذين اجلدولني أن خروج املرأة للعمل وقد تبني ومن خالل 

  .األبناء إىل احنرافاألحيان 
  



 لظروف االقتصادية والثقافية لألسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهقا     السابع                 الفصل

 326

  
تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص عمل  ²وباستخدام كا

، وكذلك هناك فروق ذات داللة )0.001(ومستوى معنوية )1(األم، عند درجة حرية
ومستوى  )5(إحصائية بني اموعتني فيما خيص نوع عمل األم عند درجة حرية

  )0.05(معنوية
  .يبني نوع عمل األم :72جدول رقم 

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية  اموعة الضابطة اإلجابة

 % ع % ع
 13.42 75 03 17 04 أعمال يدوية مرتلية

 - - 22 05 معلمة
 - - 48 11 موظفة
 - - 09 02 طبيبة
 - - 04 01 حمامية

 25 01 - - تاجرة 
 100 04 100 23 اموع
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رسم بیاني رقم 34: یوضح نوع عمل األم

أعمال یدویة منزلیة
معلمة
موظفة
طبیبة
محامیة
تاجرة 

  
  الدخل الشهري -3

  .يبني الدخل الشهري باآلالف لعائالت اموعتني: 73جدول رقم 
  

 داللة الفروق  اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

6 - 10 - -  09 14 25.60 

11- 15 22 20 24 38 

16- 20 48 44 19 30 
21- 25 23 21 08 12 

 06 04 15 17 فأكثر -25

 100 64 100 110 اموع
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رسم بیاني رقم35: یوضح قیمة دخل أسر المبحوثین

6-10
11-15
16- 20
21- 25
فأكثر -25

  
  

  هل يكفيكم الدخل يف تلبية حاجاتكم؟: 74جدول رقم 
    

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 70.32 28 18 90 99 نعم

 72 46 10 11 ال
 100 64 100 110 اموع
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رسم بیاني رقم36: یوضح كفایة الدخل أم ال

نعم
ال

  
اعتمدنا يف قياس املستوى املعيشي أو االقتصادي لألسرة على الدخل الشهري للعائلة مقدرا 
باآلالف، والدخل الشهري هو دخل رب العائلة سواء كان األب أو األم أو أي شخص 

الدخل حمصورة بني  آخر يكفل األسرة، حيث سجلت الدراسة امليدانية أن أعلى نسبة من
ألف دينار بالنسبة  15و 11ألف دينار بالنسبة للمجموعة الضابطة، وبني  20و 16

  .للمجموعة التجريبية
وإلعطاء صورة حامسة عن مستوى الدخل عند أسر كال اموعتني، حسب املتوسط 

موعة ألف دينار عند ا20و16احلسايب للدخل الشهري لكال اموعتني، حيث يتراوح بني 
  .ألف عند اموعة التجريبية 15و 11الضابطة، بينما يتراوح بني 
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تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص الدخل  ²وباستخدام كا

  . )0.001(ومستوى معنوية )4(الشهري، عند درجة حرية
بية صرحت بأن من وحدات اموعة التجري% 72تبني أن  74ومن خالل اجلدول رقم 

من وحدات اموعة الضابطة، وهذا % 10الدخل ال يكفي يف تلبية حاجات األسرة، مقابل 
 تدين املستوى املعيشي منيدل على أن أسر اموعة التجريبية تعاين من الناحية االقتصادية 

د كثرة عدد أفرا: أفراد، وهذا يعين 07خاصة إذا علمنا أن متوسط عدد أفراد األسرة هو 
  .الدخل الشهري وعدم كفاية  نقص ßاألسرة

كفاية تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص  ²وباستخدام كا
  ).0.001(ومستوى معنوية )1(، عند درجة حريةالدخل

  املصروف اليومي -4
  هل كنت تأخذ مصروفا يوميا من أسرتك؟: 75جدول رقم 

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية طةاموعة الضاب اإلجابة

 % ع % ع
 20.75 28 18 64 70 دائما
 22 14 27 10 أحيانا

 50 32 09 30 ال

 100 64 100 110 اموع
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رسم بیاني رقم37: یوضح المصروف الیومي للمبحوث

دائما
أحیانا
ال

  
  

من وحدات اموعة التجريبية حيصلون على  %50يتضح من خالل بيانات هذا اجلدول أن 
منهم أجابوا بأن هذا املصروف ليس دائما، وإمنا أحيانا، ومبجرد  %22كان املصروف، وإن 

فهذا يعين أن احلدث كان لديه املال، بينما ال يتحصل  ،التصريح باحلصول على املصروف
من وحدات اموعة التجريبية على املصروف اليومي متاما، وهذا  %50النصف اآلخر أي 

هري لألسرة وكثرة عدد أفرادها وحاجام املختلفة، يف قد يرجع إىل عدم كفاية الدخل الش
     من وحدات اموعة الضابطة حيصلون على املصروف اليومي %64مقابل ذلك جند أن 

منهم حيصلون عليه أحيانا بينما بلغت نسبة من ال حيصلون على املصروف  %09و أن 
  %.27اليومي 

ني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تب 20.75الذي وجد مساويا إىل  ²وباستخدام كا
ومستوى  )2(املصروف اليومي للمراهق، وذلك عند درجة حرية خيص اموعتني فيما

  )0.001(معنوية
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إن جمرد منح املصروف اليومي ال يعرب عن كفايته يف إشباع حاجات املراهق، فقد يكون يف 

من الوحدات اليت أجابت بأا تأخذ نظره غري كاف، وهذا ما سوف يبينه اجلدول التايل 
  .املصروف يوميا وأحيانا

    يبني كفاية املصروف اليومي: 76 جدول رقم
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة  اإلجابة
 % ع % ع

 7.60 11 02 47 34 كاف

 89 16 53 39 غري كاف
 100 18 100 73 اموع
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رسم بیاني رقم38: یوضح كفایة المصروف الیومي أم ال

كاف
غیر كاف
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ال يكفيها  %53الغالبية اإلحصائية تؤكد عدم كفاية املصروف، حيث سجلت نسبة 

يكفيها هذا املصروف، يف مقابل ذلك  %47املصروف من وحدات اموعة الضابطة، بينما 
  .يكفيها %11من وحدات العينة التجريبية ال يكفيها املصروف وأن  %89جند أن 

وجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما كفاية تبني أنه ت ²وباستخدام كا
  )0.01(ومستوى معنوية )1(املصروف، عند درجة حرية

قد يدفع بالفرد، وخاصة يف  احلصول على املصروف اليومي وكذلك عدم كفايته،إن عدم 
يف  مرحلة املراهقة اليت تتميز باالندفاع وحب التميز سواء يف املظهر اخلارجي كاللباس، أو

أو عن  ،)طريق مشروع (حتقيق املكانة االجتماعية إىل احلصول على املال عن طريق العمل 
   .)طريق غري مشروع (طريق السرقة 
  يبني كيفية حصول وحدات الدراسة على املال؟: 77جدول رقم 

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة

 % ع % ع
 82.66 22 18 64 80 املصروف اليومي

 40 33 06 08 أخذ املال من البيت دون علم األهل

 05 04 - - أخذ املال من اجلريان دون علمهم
 07 06 24 29 االقتراض من األصدقاء واألقارب

 26 21 06 08 أخذا املال من األصدقاء دون علمهم

 100 82 100 125 اموع
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رسم بیاني رقم 39: یوضح كیفیة الحصول على المال

المصروف الیومي
أخذ المال من البیت دون علم األھل
أخذ المال من الجیران دون علمھم
االقتراض من األصدقاء واألقارب
أخذا المال من األصدقاء دون علمھم

  
  

وعن سؤال كيف حتصل على املال يف حالة ما مل يكن لديك املصروف، أجاب معظم 
أم حيصلون عليه من خالل املصروف اليومي، كما أن  %64وحدات اموعة الضابطة 

منهم  %06و  %06منهم حيصلون عليه من خالل األصدقاء واألقارب، بينما جند أن  24%
صدقاء دون علمهم، وهو ما ينذر خبطورة احلالة اليت تشري إىل يأخذونه من البيت ومن األ

بداية االحنراف، وضرورة متابعة األهل واملربني ملثل هذه احلاالت، ذلك أن املنحرف ليس 
منا املنحرف هو الشخص الذي خيالف ما تعارف عليه إفقط الشخص املتواجد باملركز، و

أما وحدات اموعة التجريبية فقد كانوا اتمع وما حدده من ضوابط وقواعد للسلوك، 
وذلك  ،)السرقة املرتلية (حيصلون على املال من خالل أخذه من البيت دون علم األهل

  ، وهذا ما يشري إىل بداية تعود %26واألخذ من األصدقاء دون علمهم بنسبة  %40بنسبة 
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عوده على هذا الفعل املراهق على أخذ األشياء من اآلخرين، وخاصة داخل البيت، وبعد ت

  .ينتقل إىل أصدقائه وزمالئه يف الدراسة، وهذه مؤشرات لبداية احنرافه
تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص كيفية  ²وباستخدام كا

  .)0.001(ومستوى معنوية )4(احلصول على املال، عند درجة حرية
   حصول على املالممارسة العمل أو أي نشاط آخر لل -5

يف املصادر اليت تتحصل عن طريقها وحدات الدراسة على املال مت طرح  وللتعمق أكثر
هل مارست عمال ما ؟ وقد أوضحت البيانات أن كل التالميذ ال ميارسون : التساؤل التايل

أي عمال يتقاضون منه أجرا، بينما نسبة قليلة من األحداث كانت تعمل قبل دخوهلا إىل 
إىل جانب دفع  ،ز، وذلك قد يرجع إىل الوضعية االجتماعية واالقتصادية السيئة لألسرةاملرك

اآلباء األبناء ملمارسة بعض األعمال بعد الدراسة، حىت يسامهوا يف إعانة األسرة، أو لغرض 
أو  من املدخننيوخاصة إذا كان  ،االستقاللية املادية عن األسرة إلشباع حاجاته املختلفة

  .مر واملخدراتيتعاطى اخل
تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما  ،)24.15(²وباستخدام كا

  ).0.001(ومستوى معنوية )1(خيص ممارسة العمل، عند درجة حرية
  هل مارست عمال ما للحصول على املال؟: 78جدول رقم 

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة

 % ع % ع
 24.15 20 13 - - نعم

 80 51 100 110 ال
 100 64 100 110 اموع

  
من وحدات اموعة التجريبية كانت % 28أن  79كما أوضحت بيانات اجلدول رقم 

أيضا كانت تصرفه على % 28تصرف أجرها على املالبس واملتطلبات اخلاصة به، كما أن 
 وأصدقائه لدرجةدماج الكبري واأللفة الواضحة بني احلدث األصدقاء، وقد يدل هذا على االن

  أن املرتب الذي يتعب من أجل احلصول عليه كان يصرفه عليهم دون تردد، بينما ال 
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من األحداث، و يصرفه البعض اآلخر على السجائر % 10يساهم يف مصاريف البيت إال 

  .منهم يصرفونه على اخلمر واملخدرات% 10، و 24%
نات املسجلة يف هذا اجلدول تدل على أن من أهم أسباب تعرض احلدث خلطر إن البيا

االحنراف هو رفقاء السوء، إىل جانب املال الذي كان يصرف يف غري مواضعه، ودون علم 
متابعتهم ملختلف تصرفات االبن ونشاطاته سواء عندما كان يف مرحلة لعدم أو  ،األهل به

  .الدراسة أو بعدها
   حالة اإلجابة بنعم، ماذا كنت تفعل باألجر الذي كنت تتقاضاه؟يف: 79جدول رقم 

  
 اموعة التجريبية اإلجابة

 % ع
 10 02 تساهم يف مصاريف البيت

 28 06 تشتري به مالبسك ومتطلباتك اخلاصة
 24 05 تشتري به السجائر

 10 02 تشتري به اخلمر واملخدرات
 28 06 تصرفه على أصدقاءك

 100 21 اموع
  هناك من أجاب على أكثر من احتمال* 
  

  تلقي اإلعانات يف حالة عدم كفاية الدخل -6

  يبني ما إذا كانت األسرة تتلقى إعانات؟: 80جدول رقم 
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 14.06 14 09 04 04 دائما 
 25 16 11 12 أحيانا

 61 39 85 94 ال

 100 64 100 110 اموع
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رسم بیاني رقم 40: یوضح ما إذا تلقت األسرة إعانات

دائما 
أحیانا
ال

  
من أسر اموعة التجريبية يتلقون إعانات يف حني  %61أوضحت بيانات هذا اجلدول أن 

منهم يتلقون إعانات من حني آلخر، يف مقابل  %25منهم يتلقون إعانات دائمة، و %14أن 
منهم يتلقوا  %04ابطة ال يتلقون اإلعانة، وأن من أسر اموعة الض %85ذلك جند أن 

  .يتلقوا من حني آلخر %11باستمرار، بينما 
تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص تلقي  ²وباستخدام كا

  ).0.001(ومستوى معنوية )2(اإلعانات، عند درجة حرية
األقارب أو األصدقاء واحملسنني، تساهم يف إشباع إن اإلعانات املقدمة سواء من اجلريان أو 

  بعض حاجات ومتطلبات األسرة، ولكنها ليست دائمة، وكون اإلعانة هي نوع من الصدقة 
والتفضل، فإن املراهق يشعر بالتذمر والسخط على الوضعية االقتصادية املتدنية لألسرة، اليت 

توى من اآلخرين، حيث ومن خالل جعلتهم يتلقون هذه اإلعانات وحتسسهم بأم أقل مس
 من وحدات اموعة التجريبية يتذمرون عند تقدمي هذه % 47، تبني أن 81اجلدول رقم 
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ألا حتسسهم بالدونية واحلاجة، الشيء الذي  ،منهم يشعرون باخلجل% 33اإلعانة، وأن 

يف مقابل ذلك جند يدفع باملراهق لسرقة املال من خمتلف املصادر تفاديا لتقبل هذه اإلعانة، 
خيجلون، وأن % 28من وحدات اموعة الضابطة يتذمرون من هذه اإلعانة، و% 37أن 
منهم يغضبون، وهو تقريبا نفس إحساس احلدث، وهذا يدل على أن املراهق بصفة % 22

  .على تلقي اإلعانة ،لديه نوع من العزة والترفعومهما كانت وضعيته، عامة 
ني أنه  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما تب )3.61(²وباستخدام كا

  .)0.50(ومستوى معنوية )4(خيص اإلحساس عند تلقي اإلعانات، عند درجة حرية
  

  كيف يكون إحساسك عندما تتلقون هذه اإلعانة؟: 81جدول رقم 
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 3.61 02 01 - - فرحال
 13 06 22 07 الغضب

 33 15 28 09 اخلجل

 05 02 13 04 الالمباالة
 47 21 37 12 التذمر والسخط

 100 45 100 32 اموع
  احتمالأكثر من مت دمج اإلجابة دائما وأحيانا للتعرف عن إحساس املراهق عند تلقي اإلعانة، وهناك من أجاب على * 
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د تلق ي اإلعان  ات   رسم بیاني رقم  41: یوضح إحساس المبحوث عن 

الفرح

الغضب

الخج ل 

الالمب  االة 

التذمر والسخط
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  .املستوى الثقايف والتعليمي داخل األسرة والسلوك االحنرايف لالبن املراهق -2

الشك أن لكل أسرة أسلوا اخلاص يف تربية أبنائها وضبط سلوكهم، وخيتلف هذا 
األسلوب يف مظهره وحمتواه من أسرة إىل أخرى ومن طفل آلخر،  متأثرا باملستويات 

  .تماعية واملادية والثقافية لكل أسرةاالج
ومن املعروف لدى معظم الباحثني االجتماعيني والنفسانيني والتربويني أن األسلوب الذي 
يسلكه األبوان يف معاملتهما مع األبناء غالبا ما يترك رواسب سلبية أو إجيابية ذات أثر كبري 

  .السوي أو االحنرايف وتقرير مستقبله على شخصية الطفل
كما كانت للعالقة بني أساليب التربية اليت كان يتلقاها الطفل وبني أقرانه أمهية بالغة بالنسبة 

لدراسة ككل، حيث يتوقف تكيف احلدث ومنوه النفسي لدرجة كبرية على رحلة امل
اجتاهات األسرة وجوها االجتماعي و الثقايف وما يسود حياا املرتلية من معامالت 

م الطفل عناصر الثقافة االجتماعية أثناء منوه االجتماعي من تفاعله يف يتعل"وخالفات، حيث 
املواقف مع األفراد والكبار الذين نشئوا وهم أطفال وتطبعوا وهم مراهقني واندجموا اجتماعيا 

اتمعية ، وبالتايل فإن الوالدين هم املسؤولني عن توريث عناصر الثقافة )1("وهم راشدين
  .    واهم الثقايف والتعليمي ومدى وعيهما بأساليب التربية احلديثةيتوقف على مست وذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________________________________________________  
  .284، عامل الكتب، مصر، دون تاريخ، ص 5، طعلم النفس االجتماعي: حامد عبد السالم زهران -1



 لظروف االقتصادية والثقافية لألسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهقا     السابع                 الفصل

 341

  

  املستوى التعليمي للوالدان -1
يلعب املستوى الثقايف والتعليمي للوالدين دورا كبريا يف حتديد أساليب التربية والتنشئة و 

االجتماعية لألبناء، حيث أظهرت بيانات هذه الدراسة أن أغلب أولياء وحدات الدراسة يف 
  :كال اموعتني لديها مستوى تعليمي حمدود، واجلدول التايل يبني ذلك

  وى التعليمي للوالدان بالنسبة للمجموعتنييبني املست: 82جدول رقم
  اإلجابة
 

داللة  اموعة التجريبية اموعة الضابطة
 األم األب األم األب الفروق

 14.55 % ع % ع % ع % ع

 86 55 52 31 21 23 20 21 أمي

 06 06 32 19 31 35 20 21 ابتدائي
 05 03 14 08 44 48 39 41 اكمايل

 03 02 02 02 04 03 18 20 ثانوي
 - - - - - - 03 03 جامعي
 100 64 100 60 100 109 100 106 اموع

  .يف هذا اجلدول متت اإلجابة عن املستوى التعليمي للوالدين الذين هم على قيد احلياة أو املتوفني* 
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رسم بیاني رقم 42: یوضح المستوى التعلیمي للوالدین

أمي
ابتدائي
اكمالي
ثانوي
جامعي

  
  

بة األمية فيما خيص أولياء وحدات ما يالحظ من خالل معطيات هذا اجلدول هو ارتفاع نس
يف حني  ،%52واآلباء ب  %86اموعة التجريبية، حيث بلغت أعلى نسبة لدى األمهات ب

بالنسبة لآلباء، وهي نسبة  %21و %20بلغت نسبة األمية لدى أمهات اموعة الضابطة ب
  .منخفضة مقارنة مع وحدات اموعة التجريبية

من آباء اموعة الضابطة، ومل نسجل أية  %03ستوى جامعي بينما بلغت نسبة من هلم م
نسبة فيما خيص املستوى اجلامعي لوالدي اموعة التجريبية، لتنحصر باقي النتائج بني 

لألمهات واآلباء % 44و% 39اإلكمايل الذي سجل أعلى نسبة بالنسبة للعينة الضابطة بنسبة 
  .االبتدائي والثانويمث على التوايل، 
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إن النتائج املبينة يف اجلدول أعاله تدعونا إىل القول أن للمستوى التعليمي لألولياء دور كبري 
 يف التعرف والعمل بالطرق واألساليب التربوية الصحيحة، ومتابعة األبناء دراسيا واجتماعيا

ليس %21و% 20بدليل وجود نسبة ) املستوى التعليمي (وإن كان هذا ليس العامل الوحيد
  . بالنسبة للمجوعة الضابطة )أمية(أي مستوى  هلم

وباستخدام معامل االرتباط كا مربع تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آباء 
ومستوى  )4(اموعتني فيما خيص املستوى التعليمي، وذلك عند درجة حرية

  ).0.001(معنوية

  والسياسية اليت ميارسها الوالدأالنشاطات الثقافية  - 2
كما أن املستوى التعليمي ينعكس على املمارسة الثقافية والسياسية، حيث سجلت نسبة 

من آباء اموعة  %95من أولياء وحدات اموعة الضابطة ال متارس أي نشاط، مقابل% 85
  .التجريبية، وهي نسبة عالية مقارنة مع اموع الكلي للمجموعتني

 الثقافية واليتة الضابطة من ميارس بعض النشاطات من آباء اموع %15بينما سجلت نسبة 
تتمثل على وجه اخلصوص يف املشاركة يف بعض الندوات الثقافية، وقد يرجع ذلك بالدرجة 

ىل نوعية الوظائف املهنية اليت يشغلوا خاصة منها التعليم، مقابل حالة واحدة من إاألوىل 
 التجمعات السياسية واالخنراط يف األحزاب إىل جانب املشاركة يف، آباء اموعة التجريبية

  .السياسية وهي نسب قليلة جدا مقارنة بالعدد اإلمجايل تمع الدراسة
توصلت إىل نتيجة هامة مفادها أن اآلباء مقصرون يف تربية  أما دراسة عديل السمري فقد

العنيفة اليت تصدر أبنائهم بدليل تساحمهم والتساهل الكبري أمام خمتلف السلوكات العدوانية و
، وذلك لتدين مستواهم التعليمي والثقايف، وعدم درايتهم باألساليب الصحيحة عن أبنائهم

  .للتربية
تبني أنه ال توجد فروق  4.61وباستخدام معامل االرتباط كا مربع الذي وجد مساويا إىل 

، وذلك عند سيالنشاط الثقايف والسياذات داللة إحصائية بني آباء اموعتني فيما خيص 
  .)0.05(ومستوى معنوية  )1(درجة حرية 

 كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آباء اموعتني فيما خيص نوع هذا النشاط
  ).0.50(ومستوى معنوية  )2(، وذلك عند درجة حرية الثقايف والسياسي
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  .وسياسيأنشاط ثقايف ما إذا كان للوالد  يبني: 83جدول رقم 

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة جابةاإل

 % ع % ع
 4.61 05 03 15 17 نعم

 95 61 85 93 ال
 100 64 100 110 اموع
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المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 43: یوضح نشاط األب السیاسي والثقافي

نعم
ال
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  يبني نوع هذا النشاط: 84جدول رقم 
  

 فروقداللة ال اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 3.58 33 01 82 14 املشاركة يف الندوات الثقافية

 - - 06 01 االخنراط يف األحزاب السياسية
 67 02 18 02 املشاركة يف التجمعات السياسية

 100 03 100 17 اموع
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رسم بیاني رقم44: یوضح نوع النشاط

المشاركة في الندوات الثقافیة
االنخراط في األحزاب السیاسیة
المشاركة في التجمعات السیاسیة
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  مطالعة اجلرائد والكتب -3
نها بالتحديد مطالعة الكتب واجلرائد، فقد أوضحت بيانات أما فيما خيص املطالعة، وم

 من آباء وحدات اموعة الضابطة والتجريبية يطالعون %17و  %30أن  85اجلدول رقم 
بالنسبة للمجموعة الضابطة % 19نسبة فقد سجلنا ال يطالعون متاما أما الذين اجلرائد يوميا، 

إىل ضعف املستوى التعليمي، حيث جع ذلك التجريبية، وقد ير ةبالنسبة للمجموع% 55 و
بالنسبة آلباء اموعة  %19من آباء اموعة التجريبية، و% 54أن  82سجلنا يف اجلدول 

بسبب ضعف  م كفاية واخنفاض القدرة الشرائية،عدالضابطة ليس هلم مستوى تعليمي، أو ل
  .الدخل الشهري

ات داللة إحصائية بني اموعتني فيما تبني أنه توجد فروق ذ) 14.13(وباستخدام كا مربع
  ).0.01(ومستوى معنوية )3(خيص مطالعة اجلرائد، عند درجة حرية

  هل كان والدك يطالع اجلرائد؟: 85جدول رقم 
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 14.13 17 10 30 33 يطالع يوميا
 12 08 35 39 أسبوعيا

 17 11 16 17 نادرا

 55 35 19 21 ال يطالع 
 100 64 100 110 اموع

  
وال ميكن قياس املستوى الثقايف من خالل اإلطالع على اجلرائد فقط،  بل أن املستوى 

الكتب، ومدى استيعاب مضموا، حيث ومن خالل الدراسة امليدانية  طالعةالثقايف يقاس مب
تطالع  %12ة للمجموعة الضابطة من تقرأ الكتب باستمرار وأنبالنسب %15سجلنا أن نسبة 

ال يطالعون ائيا، يف مقابل  %58نادرا ما يطالعون وأن  %20الكتب من حني آلخر بينما 
منهم ال  %64من آباء األحداث نادرا ما يطالعون الكتب، بينما  %34ذلك جند أن نسبة 

  .يطالعون على اإلطالق
تساهم بشكل أو بأخر يف تثقيف وتنوير األفراد وإعالمهم مبختلف  ال ريب أن قراءة الكتب

التغريات والتطورات احلاصلة يف خمتلف ااالت والقطاعات من أمهها العوملة الثقافية 
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وحماوالت التغريب بتقدمي طرق وأساليب جديدة للتنشئة االجتماعية والتربية والتعليم 
خلفية ثقافية وتربوية  مه األساليب ما مل تكن هلوغريها، وال ميكن لآلباء التحكم يف هذ

يف مواجهة هذه التغريات والتطورات، ولذلك جند أن أغلب من يطالعون الكتب  متساعده
بالنسبة آلباء اموعة  %100وذلك بنسبة  ،يفضلون الكتب الدينية يف كال اموعتني

فقط فيما  %04بينما سجلت نسبة بالنسبة آلباء اموعة الضابطة،  %92التجريبية و بنسبة 
خيص آباء اموعة الضابطة من تطالع الكتب العلمية املتخصصة وبنفس النسبة من تطالع 
الكتب السياسية، يف مقابل ذلك مل نسجل أية حالة من آباء اموعة التجريبية من تطالع 

ذي يتميز به آباء ، وهذا يدل على املستوى العلمي واملهين الالكتب العلمية أو السياسية
  .اموعة الضابطة، مقارنة مع آباء اموعة التجريبية

وباستخدام كا مربع تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص 
  . )0.001(ومستوى معنوية )3(مطالعة الكتب عند درجة حرية

فيما خيص نوع الكتب املطالعة كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني 
  .يبينان ذلك 87و 86، واجلدولني )0.90(ومستوى معنوية )2(عند درجة حرية

  هل كان والدك يطالع الكتب؟: 86جدول رقم 
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 19.40 - - 15 17 دائما

 02 01 12 13 أحيانا

 34 22 20 22 نادرا
 64 41 53 58 ال يطالع

 100 64 100 110 اموع
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  ما نوع هذه الكتب؟: 87جدول رقم 

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة

 % ع % ع
 1.87 100 23 92 48 دينية

 - - 04 02 علمية متخصصة
 - - 04 02 سياسية
 100 23 100 52 اموع

 .متت عملية دمج بني احتماالت دائما وأحيانا ونادرا، للتعرف على نوع الكتب اليت يقرؤها األولياء* 
 
  

48

2 2

23

0 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم45: یوضح نوع الكتب التي یقرؤھا الوالد

دینیة
علمیة متخصصة
سیاسیة
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  والسياسية اليت متارسها الوالدةأالنشاطات الثقافية  -4

عن اآلباء فيما وقد بينت نتائج الدراسة امليدانية أن أمهات وحدات الدراسة ال ختتلف كثريا 
اموعة التجريبية ال  خيص النشاط الثقايف واملطالعة، حيث تشري البيانات أيضا أن أمهات

، وقد يرجع ذلك إىل املستوى %100ميارسن أي نشاط ثقايف أو سياسي، وذلك بنسبة 
ذا تسمح ال أو اليت  ،التعليمي وعدم ممارسة أي وظيفة خارج إطار األعمال املرتلية اليدوية

من أمهات اموعة الضابطة من متارس بعض النشاطات  %10النوع من النشاطات، مقابل 
، وقد %90الثقافية واالجتماعية من أمهها االخنراط يف اجلمعيات النسائية واخلريية، بنسبة 

  . %30يكون ذلك حبكم الوظيفة اليت تشغلها، إىل جانب املشاركة يف الندوات الثقافية بنسبة 
  

  هل متارس الوالدة نشاطا ثقافيا أو سياسيا؟: 88رقم جدول 
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 6.17 - - 09 10 نعم
 100 64 91 100 ال

 100 64 100 110 اموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لظروف االقتصادية والثقافية لألسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهقا     السابع                 الفصل

 350

  

10

100

0

64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 46: یوضح ما إذا كانت األم تمارس نشاطا ثقافیا أو سیاسیا

نعم
ال

  اطيبني نوع هذا النش: 89جدول رقم 
 اموعة الضابطة اإلجابة

 % ع
 60 06 االخنراط يف اجلمعيات النسائية واخلريية

 40 04 املشاركة يف الندوات الثقافية
 100 10 اموع

  
  بالنسبة للوالدة مطالعة اجلرائد والكتب -5

 كما تبني أن أغلب أمهات اموعتني ال يطالعن اجلرائد، إذا ما مت مجع نسبة من يطالعن
نادرا و ال يطالعن يف كال اموعتني، وهذا قد يرجع إىل ضعف املستوى التعليمي هلن، أو 
بسبب انشغاهلن باألمور املرتلية والتربوية، أو لعدم حتصلهن على اجلرائد بسبب الوضعية 

من أمهات اموعة الضابطة يطالعن  %24يف حني أن  ،االجتماعية واالقتصادية لألسرة
  .عيااجلرائد أسبو
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من أمهات اموعة التجريبية ال يطالعن اجلرائد  %89، أن 90واملالحظ من خالل اجلدول 

الذي يبني املستوى التعليمي ألمهات  82على اإلطالق، وهو ما قد يؤكد نتائج اجلدول رقم 
  .هذه اموعة

ا خيص وباستخدام كا مربع تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيم
  )0.001(ومستوى معنوية  )2(مطالعة اجلرائد، عند درجة حرية 

  هل تطالع والدتك اجلرائد؟: 90جدول رقم 
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة

 % ع % ع
 24.62 - - - - تطالع يوميا 

 - - 24 27 أسبوعيا
 11 07 35 38 نادرا

 89 57 41 45 ال تطالع
 100 64 100 110 اموع

  هل تطالع والدتك الكتب؟: 91جدول رقم 
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 22.92 - - - - دائما 
 - - 06 07 أحيانا
 08 05 36 39 نادرا

 92 59 58 64 ال تطالع
 100 64 100 110 اموع

  

من أمهات اموعة التجريبية ال تطالع  %92، أن 91ل معطيات اجلدول رقم يتضح من خال
من % 58نادرا ما تقرأ الكتب، يف مقابل ذلك جند أن  %08الكتب على اإلطالق، وأن 

بينما سجلنا منهن نادرا ما تقرأن،  %36أمهات اموعة الضابطة ال تطالع الكتب، وأن 
  ..آلخر، وهي نسبة ضئيلة جدا من تقرأ الكتب من حني% 06فقط نسبة 

فئات اتمع ومن كل  وهذا يدل على أن املطالعة بالفعل هو مشكل تعاين منه كل
  .توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أمهات املنحرفني واألسوياء املستويات، ومع ذلك
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فيما  تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني) 22.92(وباستخدام كا مربع

  )0.001(ومستوى معنوية  )2(خيص مطالعة اجلرائد، عند درجة حرية 
% 40ودينية بنسبة % 60أما فيما يتعلق بنوع هذه الكتب فنجد أن أغلبها كتبا مرتلية بنسبة 

بالنسبة ألمهات اموعة التجريبية، بينما تنوعت هذه الكتب نوعا ما لدى أمهات اموعة 
والدراسة اإلحصائية تبني أنه ال % 30قراءة هي الكتب الدينية بنسبة  الضابطة، إال أن أكثرها

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص نوعية الكتب، عند درجة حرية 
 ).0.50(ومستوى معنوية ) 3(

  
  ما نوع هذه الكتب؟: 92جدول رقم 

  
 فروقداللة ال اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة 

 % ع % ع
 3.64 40 02 30 14 دينية

 - - 18 08 علمية متخصصة
 - - 24 11 أدبية
 60 03 28 13 مرتلية

 100 05 100 46 اموع
  متت عملية دمج بني احتماالت دائما وأحيانا ونادرا، للتعرف على نوع الكتب اليت يقرؤها األولياء* 
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رسم بیاني رقم 47: یوضح نوع الكتب التي تقرؤھا األم

دینیة
علمیة متخصصة
أدبیة
منزلیة

  
  طرق حل املشكالت األسرية والتربوية من طرف الوالدان -6

غري أن كل أسرة تتبع األسلوب الذي تعتقد أنه األفضل يف تنشئة وتربية أبنائها فهناك من 
يفضل أسلوب الصرامة والشدة وهناك من يفضل استخدام أساليب املعاملة بالرفق والليونة 

وهناك من  ،أسلوب التدليل ومسايرة رغبات أبنائها واالحترام، وهناك من يفضل استخدام
  . يفضل استخدام أساليب النبذ والالمباالة

ففي جو األسرة يتلقى احلدث أحد هذه األساليب أو حياول اجلمع بينها، ولذلك حناول 
  . معرفة أهم األمناط وأساليب املعاملة اليت تتبعها األسر اجلزائرية يف تربية وتنشئة أبنائها

  ألسرة النابذةا -
تقوم بعض األسر بإتباع أمناط سلوكية معينة يف تربية أبنائها قد تدفعه إىل الشعور باالغتراب 
وعدم االنتماء نتيجة نبذ أسرته له ولكل ما يقوم به من تصرفات، فشعور االبن بأنه غري 

كل مرغوب به يف األسرة وعدم إشراكه يف بعض األمور قد ختلق فيه نفسا متمردة على 
  .أوضاع األسرة وتصرفات والديه
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فاحلدث الذي يعاين من نبذ أبيه أو أمه أو إخوته نتيجة جهلهم ألساليب التربية وكذلك 
  جهلهم بطبيعة شخصيته قد يؤدي إىل اضطراب يف منو احلدث وصعوبة تكيفه و أيضا ظهور 

يعيش فيه، خاصة إذا  بوادر سلوكية احنرافية مع أسرته أو أقرانه أو احمليط االجتماعي الذي
أدرك أنه ال يتلقى نفس املعاملة واالهتمام من طرف أبويه مقارنة مع إخوته، كأن يرى 

أو أن يرى أن طلبام وحاجام تتحقق يف يسر  ،احلب والتدليل ألخوته وهو حمروم منه
وسهولة يف حني أن طلباته ورغباته هو ال تتحقق وتقابل بالرفض الشديد أو االستهتار 

  .واالزدراء
هذا النمط من املعاملة األسرية يف  A.D. BELDWINبلودوين  . د. وقد أكد الدكتور أ

أنه مرتل منعدم التكيف ويصف بالتصدع واملشاجرات والقلق واالستياء بني األب "وصفه 
ا وأبنائه، و يفتقر بدرجة كبرية إىل العالقات االجتماعية الطيبة سواء بني أفراد العائلة أو بينه

   )1("و بني العلم اخلارجي
إن انعدام الرعاية واالهتمام بالطفل يف هذه احلالة وإنكار ميوله وحاجاته يدفعه إىل القيام 
ببعض التصرفات إلبداء غضبه وانزعاجه كاالنطواء على نفسه أو القيام بأعمال مضادة تثري 

رر إىل الشارع و عدم اخلروج الكثري واملتك ،اهتمام أسرته كاهلروب من البيت واملدرسة
إخل من التصرفات اليت تفقده ثقته ...احترام مواعيد الدخول إىل البيت خاصة الليلية منها 

وجيد نفسه مضطرا ألن يتخذ بعض األساليب غري املقبولة كاملعاكسة والتشرد  ،بنفسه
هذا  ومن احملتمل أن ما خيلفه."ليطفئ غضبه من أهله وينتقم منهم... والسرقة واالعتداء

اإلنكار اجلائر من آثار مينعه من التكيف مع أفراد األسرة، وبالتايل يقضي على مشاعره وثقته 
   )2(".أناه بنفسه ومتزيق منو 

ومن كل ما سبق ميكن القول أن احلدث املراهق يف األسرة النابذة يكون شديد احلساسية 
 يصدر عن والديه أو إخوتهدائم املالحظة والترقب لكل ما  ،ملختلف املواضيع والتصرفات

يقوم بسلوكات عنيفة وغري مقبولة لكي يثري انتباه اآلخرين أو قد يعرض نفسه إىل حوادث 
  .وجروح ليجعل أفراد أسرته يعطفون عليه

__________________________________________________________________  
  111، ص ص 1977، مكتبة اخلاجمي، القاهرة، تماعيعلم النفس االج: حممد علي القطان و مصطفى فهمي - 1
  253، ص 1981، دار املعارف، مصر ،3،ط سيكولوجية التكيفأمحد عبد احلكيم السنهوري، - 2
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  األسرة املفرطة يف الرعاية -

إن األسرة اليت تقابل تصرفات االبن املراهق اخلاطئة وغري املقبولة بتساهل واستهتار وعدم 
تفرط يف تدليل االبن وجتعل منه دائما طفال صغريا ال يستطيع أن يقوم بأي  املباالة، أو أا

حيث أن التدليل الشديد للطفل "أسرة جتهل أساليب التربية الصحيحة  ،دور يوكل إليه
واحلماية الزائدة له تفسده، بل جتعله عاجزا عن مقاومة املتغريات أو مواجهة املواقف املختلفة 

  )1("ملسؤولية، بل ويلجأ إىل اهلروب من املرتلوغري قادر على حتمل ا

فبعض اآلباء يدللون أبناءهم ويرفضون توبيخهم أو إجبارهم على نظام معني وهو يف 
اعتقادهم قمة احلب والعناية جلهلهم بأن هذه املمارسات سوف تنعكس على سلوكام 

  .، شديد االلتصاق بوالديهحبيث ينشأ الطفل أنانيا حمبا لنفسه وغري معتمدا عليها ،وتصرفام
وهلذا ال جيب أن يصل التدليل إىل الدرجة اليت ينعكس فيها سلبا على حياة الطفل ومواجهته 
لواقعه، فاالنتباه الشديد إليه واحلب املفرط وإتباع كل خطواته وسلوكه من شأنه أن يؤثر 

على والديه يف كل حيث يتعود "على اجلانب االنفعايل والسلوكي للطفل املراهق فيما بعد 
القرارات واألمور اليت من املفروض أن تكون من صميم أرائه واجتاهاته و ميوالته، وال 

ويتوقع من اآلخرين نفس املعاملة اليت يعامله ا والديه، كما جيب  ،يستطيع االنفصال عنهم
هية أخيه ألن ذلك قد يولد البغض والكرا لىعلى الوالدين عدم تدليل الطفل وتفضيله ع

  .)2("بينهم
   
  
  
  
  
  

__________________________________________________________________  
  64، ص 1995، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، مشكالت الطفل السلوكية وأسلوب معاملة الوالدين: السيد أمحد إمساعيل -1
، جملة جامعة "طفال يف األسرة بأساليب تربية األبناء يف البيئة الكويتيةعالقة كل من تعليم األم وعمرها وعدد األ: "قاسم علي الصراف -2

  88، ص 1991، ، اململكة العربية السعودية1، العددامللك سعود
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  األسرة املتسلطة -
قد تؤدي القسوة يف معاملة الطفل إىل ردود أفعال عدوانية تأخذ أشكاال من السلوك غري "

يف معاملة الطفل تلجأ إىل امليل إىل الطرف اآلخر، كما أن  االجتماعي، وقسوة أحد الوالدين
التناقض يف املعاملة فيما بني الوالدين يؤدي إىل عدم مقدرة الطفل يف حتديد املعايري السلوكية 

  )1("املرغوب فيها وهذا يؤدي بدوره إىل إضعاف قيمه العليا
ألبناء هو األسلوب األنسب يف فقد يرى بعض اآلباء أن اختاذ األسلوب التسلطي يف معاملة ا
وال يقبل احلوار واملناقشة مع  ،تربيتهم، فيغايل يف تطبيق أسلوب الطاعة واألدب واخلضوع

أبنائه حىت يف املواضيع اليت ختصهم وعدم السماح هلم باختيار األصدقاء أو قضاء وقت 
  .الفراغ خارج البيت، مما يفقدهم الثقة بالنفس ويشعرهم بالعجز والقصور

إن هذا األسلوب قد ينعكس سلبا على أمناط الطفل السلوكية وتضطرب شخصيته تز  
مما يؤثر على تكيفه وتوافقه خاصة يف مرحلة املراهقة اليت تعترب من أخطر وأهم  ،مشاعره

املراحل اليت مير ا اإلنسان، حيث لوحظ أن املراهق نتيجة عدم ثبات أسلوب معاملة والديه 
بإتباع بعض السلوكات غري املقبولة  ،طة يلجأ إىل االنتقام منهما ومن نفسهوقسوما املفر

  .اجتماعيا واليت غالبا ما جترفه حنو االحنراف
لذلك على األسرة اجلزائرية أن تكون على علم ودراية بأساليب الرعاية والتنشئة االجتماعية 

من األبناء الصاحلني  السليمة والصحيحة، ألن ذلك يساهم بفعالية يف خلق وتكوين جيل
احلاملني للقيم واملبادئ االجتماعية واألخالقية السامية، وباعتبار أن من أهم وظائف األسرة 

حناول التعرف على كيفية تعاملها مع  ،كمؤسسة هامة من مؤسسات التنشئة االجتماعية
ملية التربية خمتلف القضايا واملشاكل اليت قد تواجهها من حني آلخر، وميكن أن تؤديها يف ع

  .والتنشئة االجتماعية
  
  

__________________________________________________________________  
، 105العدد  ، اللجنة الوطنية القطرية للثقافة والعلومدراسة تربوية اجتماعية، "معاملة الوالدين يف تكوين شخصية األبناء: "بدر علي-1

   108، ص 1993جويلية، قطر، 
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  كيف كانت تتصرف والدتك إزاء بعض املسائل اليت م األسرة؟: 93جدول رقم 

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 0.03 44 28 03 03 سلبية وغري مبالية

 33 21 19 21 عادية

 23 15 72 79 فعالة وحازمة

 - - 06 07 مل جيب
 100 64 100 110 اموع
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رسم بیاني رقم 48: یوضح تصرف األم إزاء بعض المسائل األسریة

سلبیة وغیر مبالیة
عادیة
فعالة وحازمة
لم یجب
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املالحظ أن املستوى التعليمي والثقايف لألولياء يلعب دورا كبريا يف حتديد وتنظيم أمناط 
ومناذج السلوك، سواء اليت يقوم ا الوالدان، أو اليت يغرساا يف أبنائهم، ومن خالل 

موعة الضابطة هن حازمات يف من أمهات ا %72اتضح أن  94و 93معطيات اجلدولني 
بعض القضايا اليت م األسرة، وتتمثل على وجه اخلصوص يف عملية التربية والتنشئة 

حاالت من اموعة الضابطة مل جتب عن  07االجتماعية وضبط سلوكات األبناء، وهناك 
  .هذا السؤال، وذلك بسبب وفاة األم

ة التجريبية هن سلبيات وغري مباليات يف من أمهات اموع %44يف مقابل ذلك جند أن 
  .من أمهات اموعة الضابطة% 03تربية أبنائهن، مقابل 
   تبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني) 0.03(وباستخدام كا مربع

  )090(ومستوى معنوية ) 3(عند درجة حرية 
حازمون يف تربية أبنائهم وتعديل من آباء اموعة الضابطة هم فعالون و %58كما أن 

منهم ال  %08منهم يتعاملون مع هذه القضايا بشكل عادي، بينما  %21سلوك أبنائهم، وأن 
وذلك  ،منهم مل جييبوا عن هذا السؤال %13لون وسلبيون يف التعامل مع أبنائهم، كما أن ايب

ريبية سلبيون وال من آباء اموعة التج %48بسبب وفاة األب، يف مقابل ذلك جند أن 
يبالون بالقضايا واملسائل اليت م األسرة، النشغاهلم الدائم بشؤون املرتل اخلارجية فقط دون 

منهم عاديني يف التعامل  %38االهتمام بتربية األبناء ومتابعتهم مدرسيا واجتماعيا، كما أن 
من وحدات  %06فعالون وحازمون، ومل جيب عن هذا السؤال  %08، بينما سجلنا ممعه

  .اموعة التجريبية وذلك بسبب وفاة األب
ال ريب أن اهتمام األب واألم مبختلف التصرفات والسلوكات اليت تصدر عن أبنائهما 
تسمح هلما مبتابعة ومراقبة احلياة السلوكية لألبناء وما قد يصيبها من حني آلخر من 

  .وإعادا إىل مساراا الصحيحة اضطراب أو احنراف، مما يتيح هلما سهولة ذيبها وضبطها
وميكن القول أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني، باستخدام معامل االرتباط 

  .)0.001(ومستوى معنوية ) 3(، عند درجة حرية 57.78كا مربع الذي وجد مساويا إىل 

هم أسباب تفشي ويف دراسة علي بوعناقة توصل تقريبا إىل نفس النتيجة مفادها أنه من أ
  اجلرمية لدى الشباب يف األحياء املتخلفة هو احلجم الكبري لألسرة، وغياب أساليب التنشئة 
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االجتماعية الصحيحة للوالدين، كما توصلت دراسة حمي الدين خمتار إىل أن تفكك بنية 

ام بالدور األسرة أي العالقة بني الوالدين يف أسلوب التربية والتنشئة االجتماعية، وعدم القي
  .     االجتماعي والتربوي، يؤدي إىل احنراف األبناء

  كيف كان يتصرف والدك إزاء بعض املسائل اليت م األسرة؟: 94جدول رقم 
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 57.78 48 31 08 09 سليب وغري مبايل

 38 24 21 23 عادي
 08 05 58 64 وحازمفعال 

 06 04 13 14 مل جيب

 100 64 100 110 اموع
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رسم بیاني رقم 49: یوضح تصرف األب إزاء بعض المسائل األسریة

سلبي وغیر مبالي
عادي
فعال وحازم
لم یجب
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تتحدد األمناط السلوكية بناءا على جمموعة من اخلصائص واملواصفات اليت تتميز ا شخصية 

أي اإلنسان، وذلك من خالل ما اكتسبه من قيم وأخالق دينية و تربوية وعادات سلوكية، 
من خالل تفاعله الدائم مع احمليط االجتماعي والثقايف الذي نشأ فيه، واحتكاكه مع 

  .اآلخرين
واحلياة الزوجية من أهم النماذج االجتماعية اليت يتفاعل معها شخصني، حبيث يكونان عالقة 
اجتماعية حتكمها جمموعة من القواعد والروابط الشرعية واالجتماعية، وتلعب فيها نوعية 

شخصية دورا بارزا يف دميومتها ومدى انسجامها، لذلك فإن االستقرار األسري ال
االجتماعي ال ميكن أن يتحقق إال إذا حتقق هذا االنسجام، من خالل تقبل كل طرف 
للطرف اآلخر، وحماولة جتاوز االختالفات و الفروقات املوجودة على مستوى الطباع 

مما يسبب نوع من التفكك األسري دث هذا التجاوز، إال أنه قد ال حي والتنشئة االجتماعية،
بسبب وجود بعض الصفات اليت ال حيبذها طرف يف الطرف اآلخر، حبيث قد  ،بني الزوجني

  .تسبب عدم السعادة الزوجية
تبني أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني ) 54.47(وباستخدام كا مربع

 )1(اليت ال حتبها الزوجة يف زوجها، عند درجة حرية اموعتني فيما خيص الصفات السيئة 
  )0.001(ومستوى معنوية 

، أن معظم وحدات اموعة الضابطة تعتقد بأنه ال 90واملالحظ من خالل اجلدول رقم 
، يف مقابل %95توجد بعض الصفات السيئة يف األم واليت قد يراها فيها األب، وذلك بنسبة 

ت اموعة التجريبية من ترى أنه هناك بعض الصفات من وحدا% 78ذلك سجلنا نسبة 
 تليها الشجار الدائم بنسبة %38السلبية اليت يراها األب يف األم، واليت من أمهها الغرية بنسبة 

، وقد يرجع ذلك إىل الغياب الدائم لألب من البيت، وعدم اهتمامه بزوجته وأبنائه 23%
عية االقتصادية املادية اليت تعيشها األسرة، وعدم والسؤال عنهم، والشجار الدائم بسبب الوض

وقد يرجع ذلك أيضا إىل انعدام الثقة و التفاهم واالنسجام  ،تلبية وإشباع حاجاا املختلفة
  .يف الطباع بني الزوجني
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تبني أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني  )97.90(وباستخدام كا مربع

) 1(فات السيئة اليت ال حيبها الزوج يف زوجته، عند درجة حرية اموعتني فيما خيص الص

  )0.001(ومستوى معنوية 
يف مقابل ذلك جند أن من أهم الصفات السيئة اليت ال حتبها األم يف األب بالنسبة للمجموعة  

  الشجار الدائم، أما بالنسبة للمجموعة التجريبية %33سرعة الغضب و  %50الضابطة 
ال حتب كل الصفات  %10سرعة الغضب، بينما  %22ار الدائم، والشج% 25فنجد 

، وقد يرجع ذلك أيضا إىل عدم التوافق الفكري والتعليمي، أو 94املذكورة يف اجلدول رقم 
بسبب اإلرهاق املهين خاصة إذا كانت األم تعمل يف بعض ااالت اليت تتطلب جهدا فكريا 

  .عية واالقتصادية لألسرةوعضليا كبريا، أو بسبب األوضاع االجتما
  

هل يرى األب يف األم بعض الصفات السيئة حبيث تسبب عدم السعادة : 95جدول رقم 
  الزوجية

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة

 % ع % ع
 97.90 78 50 05 06 نعم

 22 14 95 104 ال
 100 64 100 110 اموع
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رسم بیاني رقم 50: یوضح ما إذا كانت ھناك صفات ال یحبھا األب في األم

نعم
ال

  
  
  

  ماهي هذه الصفات؟: 96جدول رقم 
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 9.54 17 10 28 05 سرعة الغضب

 04 04 06 01 األنانية
 38 21 17 03 الغرية

 23 12 17 03 الشجار الدائم

 11 06 22 04 كثرة الشكوى

 - - 10 02 ما سبق  كل
 100 53 100 18 اموع

  هناك من أجاب على أكثر من احتمال* 
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رسم بیاني رقم 51: یوضح نوع ھذه الصفات

سرعة الغضب
األنانیة
الغیرة
الشجار الدائم
كثرة الشكوى
كل  ما سبق

  
  
  

هل ترى األم يف األب بعض الصفات السيئة حبيث تسبب عدم السعادة : 97جدول رقم 
  الزوجية

  
 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة

 % ع % ع
 54.48 44 28 03 03 نعم

 56 36 97 107 ال
 100 64 100 110 اموع
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رسم بیاني رقم 52: یوضح ما إذا كانت ھناك صفات  ال تحبھا األم في األب

نعم
ال

  
  

  ماهي هذه الصفات؟: 98جدول رقم 
  

 داللة الفروق اموعة التجريبية اموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع

 4.56 22 13 50 03 سرعة الغضب

 19 11 - - األنانية

 10 06 17 01 ةالغري
 25 15 33 02 الشجار الدائم

 14 08 - - كثرة الشكوى
 10 06 - - كل ما سبق

 100 59 100 06 اموع

  



 لظروف االقتصادية والثقافية لألسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهقا     السابع                 الفصل

 365

3

0
1

2

0 0

13

11

6

15

8

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

رسم بیاني رقم 53: یوضح نوع ھذه الصفات

سرعة الغضب
األنانیة
الغیرة
الشجار الدائم
كثرة الشكوى
كل ما سبق

  
واملعاجلة اإلحصائية للمعطيات امليدانية بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني 

) 5(عند درجة حرية)  9.54(ال حيبها األب يف األم كا مربع فيما خيص نوع الصفات اليت

، بينما ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اموعتني )0.10( ومستوى معنوية
ومستوى ) 5(فيما خيص نوع الصفات اليت ال حتبها الزوجة يف زوجها، عند درجة حرية 

  ).0.50(معنوية 
  خالصة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوضع قول أنه من خالل ما سبق ميكن ال
االقتصادي لألسرة و السلوك االحنرايف الذي يقدم عليه االبن املراهق، ولذلك ميكن 
اعتبار العامل االقتصادي عامال أساسيا يف احنراف االبن املراهق، لوجود كثري من 

كما  ث والتالميذ،االختالفات بني الظروف واألوضاع االقتصادية موعة األحدا
أنه كلما كان املستوى الثقايف وعدم التوافق الفكري و العلمي بني الوالدين كبريا 
كلما زادت إمكانية الوقوع يف أخطاء التربية السليمة واملتابعة املستمرة لسلوكات 

  .األبناء ومنه جتنب الوقوع يف خطر االحنراف
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  تمهيد
مت التطرق إىل ظاهرة االحنراف من الناحية النظرية واإلمربيقية، واليت أتاح لنا كل  بعد ما

جانب منها فرصة للتعرف على العوامل احلقيقية والتصورية اليت تؤثر وتدفع باألبناء املراهقني 
للجنوح حنو االحنراف بالتحليل والتفسري التجرييب، دون أن ننسى الدعم النظري الكبري الذي 

ته الدراسات السابقة هلذا املوضوع من معلومات وأفكار سواء كانت معلومات عامة قدم
حول الظاهرة أو إجراءات منهجية، يأيت هذا الفصل لنعرض فيه أهم النتائج اليت توصلت 
إليها هذه الدراسة، االقتراحات والتوصيات اليت قد تساعد الكثري من األسر واملسؤولني على 

  :يف خطر االحنراف، وقد جاء هذا الفصل متضمنا اخلطوات التاليةجتنب وقوع أبنائهم 
  
  يف ضوء الدراسات السابقة  الدراسةنتائج عرض  -1
  الدراسة يف ضوء االجتاهات النظريةالنتائج عرض  -2
  الدراسة يف ضوء فرضياتعرض نتائج الدراسة  -3

  النتائج العامة
  التوصيات االقتراحات و

  خامتة
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 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة : أوال

، اليت تناولت موضوع االحنراف، وحاولت الكشف بعد استعراض بعض الدراسات السابقة
إىل أن أسباب االحنراف عديدة  اتعن العوامل املؤدية إليه، توصلت معظم هذه الدراس

ئج هذه الدراسة مع اجتماعية وثقافية ونفسية واقتصادية، وسوف حناول مناقشة نتا
 .الدراسات السابقة اليت تعرضت إليها

  يف ضوء الدراسات األجنبية: 1
  :إىل اتدراسوقد توصلت هذه ال

  .األسري مشكلة التفكك والتصدعأن من أهم أسباب االحنراف  -
  .التصدع أكثر انتشارا يف أسر األطفال اجلاحنني منه لدى أسر األطفال غري اجلاحننيأن  -
هذا التصدع يف الشجار الدائم وحاالت الطالق واالنفصال الذي يكثر لدى أسر يتمثل  -

  .األطفال اجلاحنني مقارنة مع األطفال األسوياء
  . بالنسبة ألسلوب التربية، فقد كان أسلوبا فاشال يغلب عليه العقاب -
  . مقارنة مع التالميذ األسوياءأن التالميذ املنحرفني يتأخرون يف الدراسة  -
   .إثارة املشاكل والشغب داخل الفصل الدراسي هتمام بالدراسة والتحصيل، وعدم اال -
دراسة على عكس التالميذ أن معظم التالميذ املنحرفني شديدي التذمر والكراهية لل -

  . األسوياء
  .لدى املنحرفنيعالمات سوء اخللق واألفعال غري األخالقية  ورظه -
  . مالحظة بني أسر اموعة اليت يتعاطى أبناؤها املخدراتأن التفكك األسري عامل أكثر  -
أن أسلوب التربية املفرطة هو السائد بالنسبة ألسر األحداث الذين يتعاطون املخدرات  -

سواء تعلق هذا اإلفراط يف التدليل الزائد أو القسوة املفرطة من كال الوالدين، إىل جانب 
 .والدين اجتاه أبنائهم ومستقبلهمانعدام الدفء العائلي واخنفاض طموح ال

  .ىل تكوين شخصية مضطربة للحدثإ دىالغياب الدائم لألب مما أ -
أن معظمهم كانت طفولتهم مضطربة، الشيء الذي دفعهم إىل االحنراف ورفض قواعد  -

  .اتمع
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  . احنراف الوسط االجتماعي الذي نشأ فيه احلدث -
  .م هلم وعدم االهتمام مأحداث احنرفوا بسبب إمهال أوليائه -
  .أحداث دفعتهم ظروفهم االجتماعية واالقتصادية كالفقر والتفكك لالحنراف -

يعيشون مع  معظم وحدات اموعة التجريبية الن خالل الدراسة امليدانية أن وقد تبني م
 سبب االحنراف يعود إىل أن ديؤكوهو ما والبعض منهم يعاين من حاالت الطالق، الوالدين 

اجلو األسري املشحون بالصراعات والشجارات، مما يدفع باالبن إىل قضاء معظم وقته 
 على املستوى الدراسي أو التربوي واألخالقي خارج املرتل، وإىل توتر العالقات األسرية،

كما كشفت الدراسة احلالية أن معظم وحدات اموعة التجريبية تعاين من سوء العالقة بني 
أي أن أساليب التربية اخلاطئة أكثر انتشارا وة، مقارنة مع جمموعة األسوياء، الوالدين واإلخ

أسلوب التربية  أنرنة مع أولياء اموعة الضابطة، حيث لدى أولياء اموعة التجريبية مقا
املتبع هو التربية املتطرفة يف التساهل أو املبالغة يف الشدة والقسوة، حيث لوحظ ذلك لدى 

   .طفال اجلاحنني أكثر منها لدى أمهات األطفال غري اجلاحننيأمهات أسر األ
طبيعة وهي تعكس أن هناك شجارات دائمة داخل أسر اموعة التجريبية،  أيضااتضح وقد 

العالقات السائدة بني أفراد األسرة، حيث تتسم بالتوتر وعدم االستقرار النفسي واالجتماعي 
، وقد يرجع ذلك إىل املتابعة ى أسر اموعة الضابطةبينما تقل هذه الشجارات لدلألبناء، 

   .املستمرة واملراقبة الدائمة لتصرفات وسلوكات األبناء
املنحرف يتأخر دراسيا وال يهتم بالتحصيل  نوتتفق الدراسة احلالية مع هذه الدراسات، كو

مرار، إىل الدراسي، حيث أكدت املعطيات امليدانية أن معظم األحداث كانوا يتغيبون باست
  .جانب سوء عالقتهم بزمالئهم ومعلميهم نتيجة لسوء سلوكهم داخل القسم

بينما سجلت الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية بني احنراف األحداث واحنراف الوسط 
االجتماعي الذي يعيشون فيه، حول تعاطي األب للمسكرات، مما يشجع االبن على تعاطي 

  .، مقارنة مع جمموعة التالميذسرة أو عقاااملسكرات دون خوف من تأنيب األ
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ومن كل ما سبق يتبني أن ما توصلت إليه الدراسة احلالية ميكن اعتباره منظورا شامال 

  للدراسات األجنبية جمتمعة، حيث تناول كل منها جانب أو جانبني من
  العوامل املسببة لالحنراف، وأغفل باقي اجلوانب، وهو ما يبني

  هذه الدراسة ونظرا املتكاملة يف البحثاتساع أفق 
  عن مسببات االحنراف 

  
  الدراسات العربية -2

  :وقد توصلت هذه الدراسات إىل النتائج التالية
 أسرية وضعفأن من أهم األسباب اليت تدفع الطالب إىل ممارسة العنف وجود مشكالت  -

  .م للعملالعالقة بني املعلم واألخصائي االجتماعي واألسرة وخروج األ
        .وجود تساهل وتسامح يف رد فعل اآلباء إزاء ما قد يرتكبه األبناء من خمالفات -
  .أن معظم آباء اجلاحنني من أرباب املهن اليت تضعهم يف الطبقة االجتماعية الدنيا -
  .نوكرب حجم األسر اليت ينحدر منها األحداث اجلاحن -
لسن، ويعيشون حتت ظروف أسرية سيئة حيث تعاين أن معظم آباء اجلاحنني متقدمون يف ا -

معظم هذه األسر حاالت الطالق واالنفصال أو وفاة أحد الوالدين أو زواج أحد الطرفني 
  .من شخص آخر

أن معظم األحداث يعانون من بعض األمراض اجلسمية والنفسية مثل القلق والضيق  -
  .تالباطنية والصدرية وبعض العاهات والتشوها ضواألمرا

أن دخل أسر األحداث ليس منخفضا لدرجة احلرمان أو العوز وميكن القول أنه دخل  -
  .معقول

  لدى األحداث اجلاحنني منه عند غري اجلاحنني ليومييزيد احلرمان من املصروف ا -
  .ضيق املسكن وكثرة عدد أفراده بالنسبة لألحداث اجلاحنني مقارنة مع غري اجلاحنني -
العوامل سامهت يف الفشل الدراسي لألحداث من بينها اهلروب من هناك جمموعة من  -

  .البيت واملدرسة ورفقاء السوء واحلاجة املادية ووفاة األب والتفكك السري
   .أن معاملة الوالدين واإلخوة هي معاملة حسنة ومقبولة -



 الفصل الثامن                                                                               نتائج الدراسة

 
372

  
  أن األمية أكثر انتشارا لدى األحداث،  -
اموعة التجريبية والضابطة، هو الوفاة، مث الطالق، تبني أن من أهم أسباب التفكك عند  -

  .فتعدد الزوجات مث االنفصال
أن نسبة األمهات الاليت تزوجن مرة ثانية أعلى لدي اموعة التجريبية منه لدى اموعة -

  .الضابطة
توصلت الدراسة إىل أن السرقة هي أكثر اجلرائم انتشارا، وأن أكثر املسروقات هي  -

   .النقود
تكثر التصرفات املنافية لآلداب واألخالق اليت تعارف عليها اتمع عند أسر اجلاحنني  -

  .بالنسبة ألسر غري اجلاحنني، من حيث اإلدمان على املسكرات واملقامرة وتفشي اجلرمية
كما توجد عالقة طردية بني أساليب التربية اخلاطئة وحاالت اجلنوح، من حيث القسوة  -

  .وعدم االهتماميف املعاملة 
  .تبني أيضا أنه توجد عالقة بني حاالت اخلصام العائلي بني الوالدين وحاالت اجلنوح -
  .أن آباء وأمهات اجلاحنني أكثر ميال حنو الزواج بعد الطالق من آباء وأمهات غري اجلاحنني-

حد كبري مع من خالل البيانات احملصل عليها من امليدان يتبني أن الدراسة احلالية تتفق إىل 
 هذه الدراسات وما توصلت إليه من نتائج أكدت فرضيات الدراسة اليت انطلقت منها
خاصة تلك املتعلقة بطبيعة العالقات االجتماعية األسرية وتأثريها الكبري على منط شخصية 
احلدث وأسلوبه يف احلياة، حيث توصلت الدراسة احلالية إىل أن معظم األحداث يعانون من 

 ت على مستوى العالقات األسرية، سواء بني الوالدين أو بينهم وبني أفراد األسرةاضطرابا
إىل جانب ذلك فإن ألسلوب التربية تأثري على سلوك األبناء، حيث أن معظم األحداث 
يعانون من معاملة سيئة من طرف الوالدين، كما توصلت الدراسة احلالية أيضا أن معظم آباء 

وهم يعانون من معاملة سيئة من طرف زوجة  ،ية بعد الطالقاألحداث تزوجوا مرة ثان
أن معظم أمهات األحداث مل يتزوجن مرة ثانية بعد الطالق، وأنه ال توجد فروق  واألب، 

منهن من تزوجن مرة  %33ذات داللة إحصائية بني اموعتني، على الرغم من وجود نسبة 
  .أخرى ألسباب مادية واجتماعية
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والوالدة يعانون من بعض الوالد  نموعة التجريبية صرحت أبعض وحدات ا أيضا أنتبني  

العمل، وهو الذي قد يفسر جلوء االبن إىل بعض األساليب غري  األمراض اليت تقعدمها عن
جييب، أو إلعالة ومساعدة الشرعية يف احلصول على املال سواء كان هذا املال كمصروف 

  .األسرة
القول أن الدراسة احلالية ال خترج من حيث مضموا وأهدافها  وبناءا على ما سبق ميكن

وحىت نتائجها عن ما توصلت إليه هذه الدراسات اليت تشترك مع الدراسة احلالية يف 
  أال وهي التقارب يف القيم واملعايري والقواعد االجتماعية خاصية مهمة

  اليت حتددها للسلوك الفردي، باعتبار املصدر واحد  
  .سالموهو اإل

  
  اجلزائريةاحمللية الدراسات  -3

  :إىل اتوقد توصلت هذه الدراس
أن الفقر والتفكك األسري والظروف السكنية وطبيعة البناء واحلراك األسري أكثر انتشارا  -

  .عند املنحرفني يف املناطق احلضرية
املنحرفني أن أسلوب التأديب والضبط االجتماعي وسوء املعاملة ارتبط إىل حد كبري بفئة  -

  .يف الوسط احلضري أكثر منه يف الوسط الريفي
  . خاصة يف الوسط احلضري يفتقرون إىل أساليب الترفيه والتسليةنيتبني أن املنحرف -
تفشي األمية والطرد والتسرب املدرسي لدى املنحرفني يف املناطق احلضرية منه لدى  -

  .األسوياء
  .ناطق احلضرية بانتشار السلوك اإلجرامييتميز احمليط األسري للمنحرفني يف امل -
 يف الوسط الريفي تتميز باالضطراب والصراع يف مظاهر نياتضح أن عالقات املنحرف -

 نيالسلوك االجتماعي والثقايف مع أفراد أسرهم، بينما جندها أقل حدة و انتشارا لدى املنحرف
  . يف الوسط احلضري
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باب من حيث التسرب الدراسي وقصور النظام التعليمي الوضعية املزرية اليت آل إليها الش -

والتكويين، والبطالة وانعدام وسائل الترفيه، تعاطي املسكرات والتدخني، الدور السليب الذي 
  .لعبته وسائل اإلعالم وترسيخها لبعض القيم الدخيلة، مما أدى إىل شعور الشباب باالغتراب

عند األبناء الذكور وبني عدم قيام مؤسسات هناك ترابط بني ارتفاع نسبة االحنراف  -
   .التنشئة االجتماعية باألدوار االجتماعية املوكولة إليهم

عدم توافق احلاجات لدى احلدث و الظروف األسرية واالجتماعية اليت ينشأ فيها، تؤدي -
  .إىل االحنراف

راهقة تعترب من سنة، ألن مرحلة امل 18و11أن االحنراف يظهر يف مرحلة املراهقة ما بني -
أصعب املراحل اليت يعيشها احلدث، وذلك ملا تتميز به من صراع نفسي داخلي بني رغباته 

  .الشخصية وبني القواعد العامة اليت يفرضها اتمع وحيددها ألفراده
  . ينحدرون من أسر كثرية العددنيأن األحداث املنحرف -
  االبتدائية أن املستوى الثقايف لألحداث ال يتعدى املرحلة -
سنة وهم من أصل ريفي 18و16أن أغلب حاالت االحنراف تتراوح أعمارها بني  -

  . وينحدرون من أحياء مزدمحة
أن معظم وحدات الدراسة تشكو من التفكك األسري وفقدان السيطرة األبوية إىل جانب  -

لوازع الديين سوء الظروف االقتصادية والسكنية، باإلضافة إىل العوامل االجتماعية وضعف ا
  . واألخالقي

وعلى اعتبار أن الدراسة احلالية جماهلا هو اتمع اجلزائري، فإن نتائجها ال خترج يف تفسريها 
ألسباب االحنراف عن املقومات األخالقية واالجتماعية هلذا اتمع، وقد اتفقت هذه 

ا أن معظم الدراسة مع معظم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسات، حيث سجلن
سنة، بينما توصلت دراسة حمي الدين خمتار إىل أن  18و15األحداث يتراوح سنهم ما بني 

، أما حليمة بوخروبة فقد أكدت أن االحنراف يظهر يف 18و16سن األحداث يتراوح بني
  .  سنة 18و11مرحلة املراهقة ما بني
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للمنحرفني مثل ما هو الشأن أن هذه الدراسة مل تركز كثريا على األصول االجتماعية  كما

بالنسبة لدراسة علي مانع وعلي بوعناقة، بقدر ما كانت تركز أكثر على دور األسرة 
توصلت الدراسة احلالية إىل التأكيد على  فقدوعالقتها باحنراف األبناء يف سن املراهقة، 

  .أن معظم األحداث لديهم مستوى إكمايل ، حيث سجلتتفشي األمية بني املنحرفني
كما سجلت هذه الدراسة عجز الكثري من األسر يف تلبية وإشباع حاجات أفرادها بسبب 

  .عدم كفاية الدخل وكثرة عدد أفراد األسرة
  

، إال أن هناك عدة احلالية الدراسة وعلى الرغم من اختالف أهداف الدراسات اجلزائرية 
  والفقر  يسرمتثلت على وجه التحديد يف أثر التفكك األ ا،نقاط مشتركة بينه

   األحداث فوكثرة عدد أفراد األسرة واحلرمان الثقايف على احنرا
  األمية وتفشي  الدراسيكل من الفشل  تأثري إىل جانب 

  يف تعلم أمناط سلوكيةبني أفراد األسرة 
  .غري مقبولة اجتماعيا 

  
عن باقي  كبري وما ينبغي التأكيد عليه يف هذا اإلطار، أن الدراسة احلالية قد انفردت إىل حد

الدراسات السابقة سواء األجنبية أو العربية أو اجلزائرية، ليس يف كوا تبحث يف العالقة بني 
متغريي األسرة واالحنراف، وإمنا يف معاجلتها لظاهرة االحنراف من زاوية مشولية، خاصة 

احملرك األساسي يف احلقيقة يعد  ه، ولكناألمهية ميللبعض عد  بتطرقها إىل عامل مهم، قد يبدو
  .لسلوك الفرد وهو املراهقة، وما تنطوي عليه من صراعات نفسية واجتماعية كثرية

أية دراسة علمية ميدانية، يتحدد املنهج  نأما من حيث املناهج، فمن املتعارف عليه منهجيا، أ
على  ااملتبع فيها بناءا على اإلطار النظري واملفاهيمي اليت اعتمدت عليه، كما يتحدد أيض

أساس األهداف املوضوعة للدراسة، وعليه فإن املناهج املستخدمة يف هذه الدراسة تتشابه إىل 
  .حد ما مع بعض الدراسات، وإن اختلفت من حيث استخداماا وأدواا

وجممل القول فإن لكل دراسة خصوصياا سواء يف اختيار املوضوع أو يف جماالت الدراسة 
  . واألدوات املناسبةطبعا يف اختيار املناهج و
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  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء االتجاهات النظرية  : ثانيا

تعددت االجتاهات النظرية اليت مت استخدامها والتطرق إليها يف هذه الدراسة، حيث أن كل 
موضوع احنراف األحداث من الزاوية اليت يراها مناسبة لذلك، فمنها من  منها اهتم بتفسري

النفسية والشخصية والعقلية لألحداث، ومنها من ركز على اجلوانب ركز على اجلوانب 
واالقتصادية البيولوجية يف تفسري هذه الظاهرة، ومنها من ركز على العوامل االجتماعية 

وقد  ،من حاول اجلمع بني العوامل كلها، كما هو الشأن بالنسبة لالجتاه اإلسالمي ومنها
مشلت كل اجلوانب  ية،راف من زاوية أكثر مشولحاولت هذه الدراسة تناول موضوع االحن

اليت قد تكون سببا يف االحنراف بشكل أو بآخر، لذلك ركزت على اجلوانب االجتماعية 
والنفسية واالقتصادية وحىت البيولوجية لتأثريها الكبري على شخصية اإلنسان يف مرحلة 

  .ةاملراهق
  كشفت النظرية السوسيولوجية  -1
أا تشري إىل انعدام الضبط واملعايري والقيم واملثل، أي انعدام ، معياريةوحول مفهوم الال ●

  .اجلانب األخالقي عند القيام بالسلوك
أا مل تم بإبراز التباين والفروق املوجودة بني األفراد و كان اهتمامها منصبا على  -●

  .القيم واملثل وضرورة احلفاظ على النظام االجتماعي
رية أو فقدان االنتظام هو مظهر من مظاهر فقدان السيطرة والتحكم بسبب أن الالمعيا -●

   .املشكالت االقتصادية جبانبيه السليب واالجيايب
تذهب نظرية القهر االجتماعي إىل أن االحنراف ظاهرة اجتماعية ناجتة عن القهر  -●

ن وجهة نظر والتسلط الذي ميارسه بعض األفراد جتاه البعض اآلخر، كما أن االحنراف م
 ههذه النظرية هو نتاج لعدم التوازن بني األهداف الفردية والوسائل املستخدمة يف حتقيق هذ

للردع والعقاب يف توليد الضغط  ا، حيث يربز القهر االجتماعي باعتباره ميكانيزمهدافاأل
  .لدى بعض األفراد، مما يدفعهم لالحنراف االجتماعي

يف على طرق تعلم االحنراف، واعتباره ظاهرة اجتماعية تركيز نظرية االنتقال اجلغرا -●
  . طبيعية يصعب ضبطها والسيطرة عليها
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أن أساليب التربية اخلاطئة أكثر انتشارا لدى أسر الدراسة امليدانية تضح من خالل وقد ا

ي وافتقاد األحداث للقيم واملعايري، الذاموعة التجريبية مقارنة مع أسر اموعة الضابطة، 
هو ناتج باألساس عن عدم قيام األسرة بوظيفتها التربوية واألخالقية يف عملية التنشئة 
االجتماعية، كما أن شعور احلدث بالقهر والضغط االجتماعي الذي متارسه األسرة 

كان من بني األسباب اليت دفعته لالحنراف، وقد جتلى ذلك يف املعاملة القاسية اليت  ،واملدرسة
حلدث مقارنة مع التالميذ وهي أيضا نفس الوضعية اليت كان يعاين منها احلدث يعاين منها ا

حيث كان يعامل معاملة خمتلفة عن بقية زمالئه، وهو ما قد يشكل  ،يف مرحلة التمدرس
      لديه عقدة أو دافع للتمرد على السلطة املدرسية والقواعد اليت حددها النظام املدرسي 

املعايري والضوابط االجتماعية وكذلك عن عملية عدوى و ميكن الكشف عن فقدان 
االحنراف أو االنتقال االجتماعي لالحنراف من خالل تقليد سلوكات اآلباء أنفسهم، أي من 

أساسيات سلوكه، خاصة فيه خالل الوسط األسري الذي يعيش وحيتك فيه االبن ويكتسب 
آباء اموعة التجريبية منه عند  أكثر انتشارا بني املسكراتتعاطي  األب، حيث وجدنا أن

آباء اموعة الضابطة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على سلوك األبناء األخالقي، خاصة إذا 
، وقد يكون )30أنظر اجلدول رقم (منهم يتعاطون املسكرات داخل املرتل  %11علمنا أن 

واملخدرات أو القيام  دافعا أساسيا حنو االحنراف سواء من خالل تقليد األب بتعاطي اخلمر
صول على املال الكايف القتنائها، دون أن نغفل يف هذا اإلطار عن تأثري مجاعة بالسرقة للح

الرفاق على سلوك احلدث، خاصة إذا كانوا من رفقاء السوء، حيث أن تأثري هذه اجلماعة 
أو ال تتدخل وخاصة إذا كانت األسرة ال تم ا أكرب وأخطر من تأثري األسرة على االبن، 

ومنه ينتقل احنراف األصدقاء إىل احلدث حبكم التفاعل يف اختيار االبن ألصدقائه، 
  . واالحتكاك اليومي م وحماولة تقليدهم وإرضائهم بأي طريقة

أمام األبناء من  انوع املعاملة، وترك اال مفتوحأن الدراسة امليدانية من خالل  وقد تبني و 
ل واخلروج منه، والسماح حبرية أكرب لألبناء لالحتكاك باألصدقاء حيث الدخول إىل املرت

ومنه اكتساب سلوكات منافية لقواعد وضوابط األسرة، من أهم األسباب  ،ورفقاء السوء
  .احنراف األبناءإىل اليت تدفع 
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كما تبني أن للمستوى التعليمي والثقايف لألولياء دور كبري يف التعرف والعمل بالطرق 

ليب التربوية الصحيحة، ومتابعة األبناء دراسيا واجتماعيا، وإن كان هذا ليس العامل واألسا
  .الوحيد
تربر نظرية اإللصاق االجتماعي لظاهرة االحنراف املستور حيث أن املنحرف يف هذه  -●

  .احلالة جيد عذرا ويرجع سبب احنرافه إىل النظام االجتماعي وما ألصقه به من م وجترمي
يد على أمهية دعم مؤسسات الدفاع االجتماعي من شرطة وقضاء ومراكز حبث التأك -●

ومؤسسات عقابية و أخرى للرعاية االجتماعية وتوفري امليزانيات املالئمة هلا واليت تستطيع 
  .من خالهلا حتسني عملها وأساليب رعايتها لألحداث

الفرد حلل املشاكل اليت أن كل سلوك إنساين هو سلسلة مستمرة من اجلهود اليت يبذهلا  ●
ملشاكله ال تكون حلوال ناجحة، وبالتايل فإن سوء  قد تعترضه، وقد حيدث أن خيتار حلوال

  .اختيار احللول يولد مشكالت أخرى جديدة قد جتعله يعجز عن مواجهة اتمع
الظروف السيئة اليت يكون عليها الفرد املنحرف هي املسؤولة على نوع السلوك الذي  أن ●
وذلك أمام تضارب القيم و املبادئ داخل الثقافة الواحدة أو يف الثقافات املتعددة  ،د يسلكهق

  .وبني متطلبات الواقع االجتماعي
   .أن أغلبية اجلاحنني هم أبناء آلباء أميني ●

وقد ثبت من خالل الدراسة امليدانية، أن للعوامل االقتصادية وخاصة الفقر، دورا كبريا يف 
أغلب األحداث أن ناء، وذلك مع ارتفاع مستوى املعيشة وغالء األسعار، كما احنراف األب

يعيشون يف ظروف سكنية غري مالئمة، منها خاصة انعدام املرافق الضرورية يف املسكن 
لقيام بسلوكات ل دفعه الخنفاض الدخل يضطر املراهق أو قد يكون سببا يفونتيجة وضيقه، 

صاق االجتماعي، الذي يعد بوابة أو بداية لوقوع املراهق احنرافية مستورة حسب نظرية اإلل
  .هميف خطر االحنراف، لتستر األسرة عن سلوكات أبنائها وعدم اختاذ التدابري الالزمة لردع

وبسبب الفقر وعدم كفاية الدخل تتلقى بعض األسر إعانات من األصدقاء واألقارب 
عد هذه اإلعانات مبثابة إحسان أو صدقة أنه و من وجهة نظر االبن املراهق ت واجلريان غري

ون إىل السرقة واالعتداء ؤمين ا احملسنني على أسرته، لذلك وجدنا أن بعض األحداث يلج
مشروعة على ممتلكات الغري انتقاما أو حماولة للمشاركة يف دخل أسرهم، ولو بطرق غري 
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  .أن يتلقى اإلحسان أو اإلعانات من اآلخرين على
ول أن بداية االحنراف تكون من البيت مث تنتقل إىل املدرسة، لتتوسع فيما بعد ومنه ميكن الق

وتتعد أشكاله وأساليبه وأماكنه، وقد يكون يف أغلب األحيان اجلريان الضحية الثالثة بعد 
  .البيت واملدرسة

  
                                                              بناءا على ما سبق ميكن القول أن نتائج هذه الدراسة تتفق إىل حد كبري مع               

                                                                                                         النظرية السوسيولوجيةالنتائج أو التفسريات والتحليالت اليت قدمتها 
  التفسريات والتحليالت اليت قدمتها نظرية القهر وخاصة 

  ونظرية االنتقال االجتماعي االجتماعي و الالمعيارية
  خبصوص أسبابواإللصاق االحنرايف 

  .االحنراف االجتماعية 
  

  :كشفت النظرية النفسية -2
  البشري احلضاري يف تشكيل السلوك - لعامل االجتماعي لجتاهل التحليل النفسي  -●
 اإلنساين خاصةإسهامها يف تكوين السلوك  ىبالغوا يف إبراز أمهية الدوافع الغريزية ومد -●

وهلذا اعتربت  املكبوتة،لغرائز احليوانية وتكون الرتعات ايف مرحلة الطفولة املبكرة، موطن 
  .األساس األول يف تكوين الشخصية اإلنسانية

ه لتفسري ما قد حيدث له يف احلاضر وذلك نظرا االهتمام بدراسة ماضي الطفل وحتليل -●
خاصة يف العالقة بالوالدين و أثرها يف تشكيل  ،لألثر اخلطري الذي تتركه الطفولة املبكرة

  . شخصية الطفل الراشد فيما بعد
  .والبيولوجي هو الذي يدفع بالفرد إىل االحنرافأن التكوين النفسي  -●

اليت  عن القوى الالشعورية و القوى الشعورية النامجة أن السلوك اجلانح هو نتاج للصراعات
  .نشأ عليها الطفل وسط األسرة
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اعتبار السلوك املنحرف سلوكا شاذا، وذلك لكونه ناتج عن تعلم خاطئ حدث يف  -●

حميط اجتماعي حمدد، أي أن هناك عالقة بني السلوك الفردي ومنط تفكري الفرد و تركيبة 
اخلارجي وما حيمله من صراعات وتناقضات وقواعد تضبط هذه وبني احمليط  ،شخصيته

  .السلوكيات
أن الشعور  يأن معتقدات الشخص وطريقة تفكريه تؤثر كثريا على تصرفاته وأفعاله، أ -●

باالغتراب واالنعزال عن اآلخرين غالبا ما يتضمن جمموعة من الصراعات الداخلية يف ذات 
  .م على نفسه بالسلبية وينطوي وينعزل عن اآلخرينألنه ال يدرك ما يريد وحيك ،الفرد

  
خاصة من ناحية لجسم لاخلارجي دلت الدراسة امليدانية على وجود تأثري للمظهر وقد 
على الناحية السلوكية والوجدانية، حيث يشعر املراهق بأنه أصبح كبريا بالنظر إىل  ،الطول

لى الناحية االنفعالية ملختلف جسمه ال إىل نضجه الفكري أو العقلي، وهذا ما يؤثر ع
  .تصرفاته، ومنها خاصة حماولته تقليد الكبار يف كل األمور

إن كرب احلجم سواء من ناحية الطول أو الوزن قد يشعر الطفل بالقوة والزعامة سواء داخل 
القسم الدراسي أو يف الشارع، مما يسمح له بترهيب اآلخرين واالعتداء عليهم، ومنه ظهور 

  .على النفس واالنعزال عن اآلخرينحنراف، و قد يكون سببا يف االنطواء بوادر اال
كما أن لطبيعة العالقات االجتماعية األسرية اليت عاشها احلدث يف طفولته تأثري على منوه 
االنفعايل والنفسي، الذي حيدد إىل درجة كبرية منط شخصيته، فإذا كانت مرحلة الطفولة 

األسرية الوالدية، ومليئة بالعطف والرعاية واحلنان، شب هذا  متسمة باهلدوء يف العالقات
الطفل متزن الشخصية والسلوك، والعكس إذا كانت هذه العالقات متوترة ويسودها 
الشجار الدائم واخلصام وعدم الالمباالة بني الزوجني يف تربية ومتابعة أبنائهم، فإنه سوف 

ف يف مرحلة معينة، ولذلك فإنه وحسب ينشأ ذو شخصية غري سوية انفعاليا، وقد تنحر
مدرسة التحليل النفسي، أن ملرحلة الطفولة املبكرة تأثري كبري يف حتديد منط الشخصية، وهو 
ما أكدته الدراسة امليدانية، حيث أن معظم األحداث متيزت طفولتهم بعدم وجود استقرار 

ر بينهم اخلصومات خاصة بني الوالدين الذي تكث ،على مستوى العالقات االجتماعية
  وما هروب األحداث من البيت ،والشجارات، وهو ما أثر على سلوكهم يف مرحلة املراهقة
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الوالدين وجود رعاية أسرية واهتمام من طرف سرب من الدراسة إال دليل على عدم والت 

ن واإلخوة، وعدم تلبية حاجات احلدث، ورفض ياتضح أن كثرة الشجار بني الوالد حيث
ل اليت حيبها، والشعور بعدم الرغبة والتقبل من طرف األهل، كلها أكثر انتشارا يف األعما

  .اموعة التجريبية مقارنة مع اموعة الضابطة
اتضح أن كثرة الشجار بني  فقدن واإلشراك يف القرارات، يلعالقة بني الوالدوبالنسبة ل

ال اليت حيبها، والشعور بعدم الوالدان واإلخوة، وعدم تلبية حاجات احلدث، ورفض األعم
الرغبة والتقبل من طرف األهل، كلها أكثر انتشارا يف اموعة التجريبية مقارنة مع اموعة 

  .الضابطة
ن واإلشراك يف القرارات، فقد اتضح أن أغلب وحدات يأما فيما خيص العالقة بني الوالد

م يف قراراموعة التجريبية ال يشرك آباؤها زوجام اليت ختص األسرة ومستقبل األبناءا 
 واإلخوةن يحيث أن كثرة الشجار بني الوالد، ةاألسر بني اجلو العام السائد داخلوهذا ما ي

تلبية حاجات احلدث، ورفض األعمال اليت حيبها، والشعور بعدم الرغبة والتقبل من  وعدم
  .مع اموعة الضابطةطرف األهل، كلها أكثر انتشارا يف اموعة التجريبية مقارنة 

جند التخوف من االنطالق يف احلياة الشعور باالغتراب واالنعزال عن اآلخرين ومن مظاهر 
االجتماعية، والشعور بالنقص واالختالف والتميز عن اآلخرين ونقص الثقة بالنفس 

ف هلا والشعور بعدم احملبة واألمهية، واإلحساس حباالت من اليأس واحلزن واألمل اليت ال يعر
ه وحنو نظرة تشاؤمية حنون احلدث ِّسبب، واادلة الكثرية لسبب أو دون سبب، حيث يكو

عن  تعبري أيضا وهو ،لتكيف واالندماج االجتماعيإلحساسه بعدم القدرة على ا مستقبله،
وهو يف أوج مرحلة املراهقة، اليت من  ،احلالة النفسية الصعبة اليت مير ا احلدث داخل املركز

اليت فقدها  و خصائصها حماولة التخلص من القيود والتبعية والتحرر واالستقاللية، بني
  .املراهق يف املركز

كما أن البعض منهم يعتقدون أم خمتلفون من حيث الشخصية واألفكار والطموحات ومن 
، واألفكار هي األساس أو احملدد الذي تتوقف عليه إمكانية يعيشواحيث نوع احلياة اليت 

قد يكون خمتلفا أو متوافقا مع ضوابط وقيم اتمع، وهذا يدل على أن  ،القيام بأي سلوك
  احلدث على دراية بأنه خمتلف من حيث الطباع والتكوين واملزاج والوضعية االجتماعية عن 
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  .كثري من الناس

إن معظم وحدات اموعة التجريبية كانت عالقتهم سيئة مع مدرسيهم، وهذا يدل على 
سوء سلوك احلدث، أو عدم قدرته على التكيف وعدم التفاهم مع مدرسيه على النمط 

  .األخالقي والتربوي املفترض أن يكون عليه السلوك
  

جاءت متقاربة إىل حد ما من حيث  بناءا على ما سبق ميكن القول أن نتائج هذه الدراسة
مرحلة الطفولة يف عملية  املنطلقات مع تفسريات املدرسة النفسية اليت تركز على أمهية

  ودور كل من األب واألم يف صقل شخصية الطفل التنشئة االجتماعية
  وتكوين نظرة إجيابية حنو الذات،  حيث سجلنا ،يف قوالب اتمع 

  أن معظم األحداث مقارنة مع التالميذ كانت طفولتهم 
  ومشحونة بالتوترات والصراعات ،غري مستقرة أسريا 

  على تركيبة الشخصية يف الشيء الذي أثر 
  مرحلة املراهقة وأدى ا إىل االحنراف 

  
  :وقد ذهبت النظرية البيولوجية إىل -3
أن اجلرمية هي نتاج طبيعي لضعف خلقي يعود إىل وجود اضطراب يف النمو الطبيعي  -●

  . ألجزاء املخ والدماغ
   سلوكاته حتديدبأمهية العوامل البيولوجية يف تشكيل شخصية الفرد واالعتقاد  -●
هناك عالقة وطيدة بني اإلجرام واملظاهر الفيزيولوجية لإلنسان، أي أن االحنراف هو  -●

نتيجة لتشوهات دماغية وعصبية ختل بالعالقة بني وظائف اإلرادة و القيم اخللقية يف الدماغ 
ف وظائف و بني مراكز الغرائز العدوانية، ويؤدي تغلب مراكز الغرائز على السلوك إىل إضعا

  .الضبط وحترير الرتعات العدوانية
  .متيز املنحرف من خالل جمموعة من املالمح العضوية والنفسية -●
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يف حني أكدت الدراسة امليدانية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعة 

اين األحداث املنحرفني والتالميذ فيما خيص التشوهات أو املظاهر الفيزيولوجية، حيث ال يع
لم نسجل أية حالة تعاين فمعظم األحداث من اضطرابات فيزيولوجية أو تشوهات عضوية، 

من مشاكل صحية على مستوى املخ أو الدماغ، ومن خالل املقابلة الحظنا أن كل 
األحداث يعيشون يف حالة صحية وعقلية عادية وطبيعية، بينما سجلنا متيز معظم األحداث 

الدائم باالختالف عن بقية  مألسرة أو يف املدرسة لشعورهبالعزلة واالنطواء داخل ا
 .مزمالئه

فأغلبية وحدات اموعة أما فيما خيص املالمح النفسية اليت ناقشتها النظرية البيولوجية، 
التجريبية يشعرون بالقلق داخل املرتل، و قد يرجع ذلك لعدة أسباب أمهها، انعدام احلب 

سرة والشجار الدائم بينهم، وهو الشيء الذي يدفع باالبن واالهتمام وكثرة عدد أفراد األ
املراهق إىل اخلروج إىل الشارع حبثا عن اجلو املالئم من وجهة نظره، للتخلص من التوتر 
والقلق الناجم عن اجلو األسري املشحون بعالقات متوترة ومتصارعة، وخاصة منها انعدام 

  .احلب واالهتمام و والرعاية
ل وخاصة بني اب اليت تولد حاالت نفسية متوترة جند الشجار داخل املرتومن أهم األسب

وحدات اموعة التجريبية كانوا يشعرون بالقلق والتوتر عندما حيث أن معظم  ،الوالدين
وهذا ما قد جيعل احلدث يهرب من البيت وقد يلجأ  كانت حتدث شجارات داخل األسرة

ق احلرية للقيام بالسلوكات اليت قد تتناىف وقواعد إىل األقارب أو األصدقاء، أين جيد مطل
  .وضوابط اتمع

كما يعاين احلدث من مشكالت التوتر والقلق يف الوسط املدرسي، حيث تتمثل يف عدم 
القدرة على التركيز يف التفكري، عدم معرفة الكيفية اليت ميكن من خالهلا تفادي السلوكات 

ة وتشتيت اجلهد يف أشياء غري مهمة بذلك ال يستطيع إجناز املنافية للقواعد العامة يف املدرس
  .أي شيء
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من خالل الدراسة امليدانية ثبت أن املظاهر الفيزيولوجية والبيولوجية لإلنسان ال عالقة 
هلا باالحنراف، حيث مل نسجل أي حدث منحرف خمتلف من حيث هذه املظاهر اليت 

  تشابه كبري بني اموعتني سواء يف املظهر حددا املدرسة البيولوجية وإمنا سجلنا
  العام أو الصحي للجسم، حبكم التغريات الفيزيولوجية والنفسية الطبيعية 

  اليت مير ا اإلنسان يف مرحلة املراهقة، بينما سجلنا اختالف واضح 
  بني األحداث والتالميذ فيما خيص املالمح النفسية حسب 

  ا يتعلق بالقلق والتوترالنظرية البيولوجية وخاصة فيم 
  يف املدرسة، وهذا اليعين سواء داخل األسرة أو 

  أن التالميذ ال يعانون من القلق أو التوتر 
  أنومنه ميكن القول  ،ولكن بدرجة أقل 

  ةادعاءات النظريمل تؤكد  الدراسة 
  البيولوجية فيما خيص املالمح 

  والصفات البيولوجية 
  .يف املنحرفني 

  
  :ظرية االقتصادية علىأكدت الن  -4
أمهية العامل االقتصادي يف جمال االحنراف واجلرمية، باعتباره دافعا قويا الرتكاب  -●

  األفعال املنافية للقانون وذلك دف إشباع احلاجات الضرورية
اخنفاض مستوى املعيشة واحلرمان يؤدي إىل صعوبة العيش، مما يدفع باألفراد إىل انتهاج  -●

  .شروعة إلشباع حاجامأساليب غري م
يف دفع أفرادها حنو ارتكاب املخالفات  أن الوضع االقتصادي لألسرة عامل مهم -●

  .واجلنح
لى أن الوضع والظروف االقتصادية كانت عامال مهما يف دفع عوقد دلت الدراسة امليدانية 

  .أغلب وحدات اموعة التجريبية حنو االحنراف
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مليدانية تبني أن معظم وحدات اموعتني يقطنون يف األحياء ومن خالل معطيات الدراسة ا

وعة التجريبية ميارسون أعماال حرة، ذلك أن مالشعبية، و يالحظ أن أغلب آباء وحدات ا
ممارسة املهن احلرة قد يكون عامال مهما يف حتقيق مكانة اجتماعية مرموقة، إذا كان الوالد 

يف أن يكون األبناء عرضة خلطر الوقوع  اكون سببصاحب جتارة ورأس مال مهيمن، وقد ي
يف املفاسد خاصة تعاطي أو املتاجرة باملخدرات واملمنوعات، يف حني أن أكثر من ميارس 

   .هذه املهنة يكون دخله منخفض وال حيقق له كل املتطلبات

قارنة كما تبني أن أغلب أمهات اموعة التجريبية ال متارس أي مهنة وذلك بنسبة كبرية م
مع الاليت يعملن أو ميارسن مهنة معينة، وهي غالبا مهن حرة مرتلية أو أعمال نظافة وقد 

  .يرجع ذلك إىل تدين املستوى التعليمي والثقايف
كما سجلت الدراسة امليدانية عدم كفاية الدخل يف تلبية حاجات األسرة عند وحدات 

لناحية االقتصادية من تدين املستوى اموعة التجريبية، وهذا يدل على أا تعاين من ا
  .املعيشي

من  املال وهو ما يفسر لنا جلوء بعض األحداث إىل طرق غري مشروعة يف احلصول على
البيت واألصدقاء دون علمهم، وهذا ما يشري إىل بداية تعود املراهق على أخذ األشياء من 

إىل أصدقائه وزمالئه يف  اآلخرين وخاصة داخل البيت، وبعد تعوده على هذا الفعل ينتقل
  .الدراسة، وهو ما ينذر خبطورة احلالة اليت تشري إىل بداية االحنراف

وبسبب عدم كفاية الدخل تتلقى بعض أسر األحداث إعانات من اجلريان أو األقارب أو 
تساهم يف إشباع بعض حاجات ومتطلبات األسرة، وهو الشيء واليت األصدقاء واحملسنني، 

ث يتذمر وخيجل من وضعية األسرة االقتصادية، ويدفعه إىل سرقة املال من الذي جعل احلد
اليت ال يكفيهم وحدات اموعة الضابطة وهو ما الحظناه لدى بعض خمتلف املصادر، 

، فهم أيضا يتلقون اإلعانات ويتكون هلم تقريبا نفس إحساس احلدث، وهذا يدل الدخل
العزة والترفع يف تلقي اإلعانة، ولكن احلدث على أن املراهق بصفة عامة لديه نوع من 

ولفقدانه للمعايري االجتماعية واألخالقية يلجأ إىل طرق خمالفة للقواعد االجتماعية للحصول 
  .على املال
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وبناءا على ما جاءت به النظرية االقتصادية، ميكن القول أن للعوامل االقتصادية دورا 

  واء يف الناحية االجيابية أو السلبية، وسواء كبريا يف حتديد أمناط سلوك األفراد س
   كانت الظروف االقتصادية جيدة أو سلبية، فقد يكون الفقر عامال لالحنراف

   األفراددرجة تشبع  مع ذلك فإنكما قد يكون الغىن كذلك، و 
  منط السلوك يف تلك اليت حتدد واملعايري االجتماعية هي بالقيم
  أغلب  اسة، فإنهذه الدر وحسب معطيات الظروف 

  يعانون من ظروف اقتصادية متردية  األحداث
  .احنرفهم تكون سببا يف  وقد

  

  :أكدت النظرية اإلسالمية -5
على أن من أسباب االحنراف انعدام العدالة االجتماعية واالقتصادية بني األفراد، ومن  -

س املكانة إمنا على األساو ،حيث وجود فوارق طبقية ليس على أساس العمل والتقوى
والنسب، وهو ما حاربه اإلسالم بشدة، كما أن متسك أفراد اتمع اإلسالمي بتعاليم الدين 
والقيم واملعايري اليت أكدا السنة الشريفة، سوف يقضي على خمتلف مظاهر االحنراف، وهذا 

ع اتم( ، واخللفاء الراشدين)ص(ما دل عليه تاريخ اتمع اإلسالمي يف عهد الرسول 
  )النموذج

، لذلك نادى املساواة يف العقوبة والتعويض بني األفراد أن من أسباب االحنراف انعدام -
اإلسالم بضرورة تساوي اجلميع أمام الشريعة والقانون، فاألغنياء والفقراء سواسية يف مثوهلم 

  . أمام القاضي وإنزال العقوبة باجلاين
الشريعة اإلسالمية، مهما كان مركزه  إنزال العقاب ضد كل منحرف خمالف ألحكام -

  االجتماعي، وانتماؤه الطبقي
حتمل كل أفراد اتمع مسؤولية القضاء على أسباب االحنراف من خالل عملية التآزر  -

   .والتعاون والتوجيه واإلرشاد
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وىل أا لقد أعطى املنظر اإلسالمي حتليال دقيقا عن أسباب االحنراف، اليت تبدو يف الوهلة األ

بعيدة كل البعد عن األسرة، إال أن املتمعن فيها جيدا، سوف يكتشف أن القضاء على 
االحنراف يبدأ من الفرد يف األسرة، فاكتساب القيم واملعايري وااللتزام بأحكام الشريعة 

يكتسبها اإلنسان من خالل  االقتصادي،اإلسالمية، والرضا باملكانة االجتماعية واملستوى 
ة والتنشئة االجتماعية داخل األسرة، لذلك حرص اإلسالم على التأكيد على أمهية التربي

وقدسية األسرة من خالل اهتمامه بكل املراحل اليت تسبق بناء األسرة من مصاهرة وخطوبة 
وهذا كله  واختيار الطرف اآلخر، إىل التشريع وتقديس الرابطة الزوجية يف الكتاب والسنة،

  .تنشئة اجتماعية سليمة تلتزم بقواعد وقيم الدين اإلسالمي دف تنشئة األبناء
ومنه ميكن القول أن النظرية اإلسالمية، ومن خالل منظورها الشمويل، قد أعطت تصورا 

  وهو ما أكثر وضوحا لالحنراف ومسبباته، وكذلك طرق القضاء عليه وعالجه،
  نحدرونأكدته الدراسة احلالية، حيث أن أغلب األحداث املنحرفني ي 

  من أسر متصدعة ومفككة بسبب االختالف يف املستوى 
  التعليمي الثقايف أو الديين، وخري دليل على ذلك 

  هو الشجار الدائم بني الزوجني وتعاطي 
  املسكرات من طرف الوالد 
  ).القدوة لألبناء يف التربية(

  

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضيات الدراسة -3
ة نتائج الدراسة يف ضوء فرضياا، ال بد من مناقشة نتائج الدراسة قبل البدء يف مناقش

  .أوال املستخلصة من البيانات العامة للدراسة
  نتائج البيانات العامة للدراسة - 3-1

من مالحظة املعطيات امليدانية، اتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما خيص 
  :بطة والتجريبية يف كثري من النقاط منهاالبيانات الشخصية بني اموعتني الضا

  
  
  



 الفصل الثامن                                                                               نتائج الدراسة

 
388

  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص مكان اإلقامة، حيث  -

من اموعة الضابطة، وقد  %83من األحداث يقطنون يف املدينة، مقابل % 69نسبة  ناسجل
 أبناء 05أن متوسط عدد األبناء يف اموعتني هو  09تبني أيضا ومن خالل اجلدول رقم 

، أما فيما خيص الحنرافوهذا قد يشري إىل أن عدد األبناء ليس هو السبب الرئيسي يف ا
احلالة االجتماعية اليت تعيشها وحدات اموعتني، فلم تسجل فروق ذات داللة إحصائية 

من اموعة الضابطة من  %03بة حيث سجلت نس ،ن أو كالمهايفيما خيص وفاة أحد الوالد
 من اموعة التجريبية من فقدت األب% 06من فقدت األم، مقابل  %01وفقدت األب، 

ومل نسجل أية حالة فقدت األم، وهذا يدعونا إىل القول أن احنراف احلدث املراهق، ال يعود 
وإمنا  ينا أو لفقدان الوالدبالدرجة األوىل إىل املوقع اجلغرايف أو املنطقة السكنية اليت يعيش فيه

  . يف سلوك األبناء قد تكون أجزاء لعوامل أخرى أكثر عمقا وتأثريا
  نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات - 3-2
  الفرض األول 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة العالقات االجتماعية السائدة داخل األسرة  -

  .وبني السلوك االحنرايف للحدث املراهق
  :دراسة هذا الفرض من خالل املؤشرات التاليةقد متت و
  .العالقة بني الوالدين -
  .العالقة بني اإلخوة -
  .نيالعالقة بني األبناء والوالد -
  .نيانفصال الوالد -
  .الشجار داخل األسرة، ومع من كان حيدث -
  .التدخل يف شؤون االبن -
  .مرض أحد أفراد األسرة -
  .طالقزواج الوالدان بعد ال -
  .العالقة مع زوج األب، وزوج األم -
  . املعاملة الوالدية بعد الزواج -
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أن أساليب التربية اخلاطئة أكثر انتشارا لدى أسر اموعة 15و 14يتضح من خالل اجلداول 

من وحدات اموعة  %38التجريبية مقارنة مع أسر اموعة الضابطة، حيث سجلت نسبة 
من وحدات اموعة الضابطة  %02من طرف أفراد األسرة، مقابل  من تعامل معاملة قاسية

من اموعة الضابطة يعاملون معاملة جيدة سواء من % 36من تعامل معاملة قاسية، وأن 
  .من األحداث %09ن أم اإلخوة، يف مقابل يطرف الوالد

 حيث اجلو العام السائد داخل أسر اموعتني تبني 20  و18و17و16 كما أن اجلداول
ن واإلخوة، وعدم تلبية حاجات احلدث، ورفض ياتضح أن كثرة الشجار بني الوالد

أكثر انتشارا األعمال اليت حيبها، والشعور بعدم الرغبة والتقبل من طرف األهل، كلها 
  .يف اموعة التجريبية مقارنة مع اموعة الضابطة

رارات، فقد اتضح أن أغلب وحدات ن واإلشراك يف القيأما فيما خيص العالقة بني الوالد
 اموعة التجريبية ال يشرك آباؤها زوجام يف قرارام اليت ختص األسرة ومستقبل األبناء

وهذا يدل على توتر العالقة وسوء التفاهم بينهما، وهذا ما اتضح من  ،%66وذلك بنسبة 
لضابطة يشركون ،  يف مقابل ذلك جند أن معظم آباء اموعة ا13خالل اجلدول رقم 

ومنه ميكن القول أنه توجد فروق جوهرية ذات  ،%88زوجام يف قرارام وذلك بنسبة 
   .داللة إحصائية بني اموعتني
تبني أن نسبة الطالق بني أسر اموعة التجريبية أكثر منها  12كما أن البيانات يف اجلدول 

ن هو الشجار الدائم يسي بني الوالدعند أسر اموعة الضابطة، ويرجع سبب الطالق الرئي
  .عند اموعة الضابطة% 72عند اموعة التجريبية و %33بنسبة 

 21أما فيما خيص سن وحدات الدراسة عندما وقع الطالق فقد تبني من خالل اجلدول رقم 
من التالميذ  %57سنة، مقابل نسبة  12-9من األحداث كان سنهم يتراوح بني  %67أن 

ومنه ميكن القول أنه ال توجد فروق سنوات،  8-5تتراوح أعمارهم مابني  والذي كانت
  .ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص أسباب الطالق وسن وحدات الدراسة

 اجتاه آباء وأمهات وحدات الدراسة حنو إعادة الزواج 23و 22ويتضح من خالل اجلداول 
من آباء اموعة % 43دة الزواج من األمهات، وأن حيث تبني أن اآلباء أكثر إقباال على إعا

  من آباء اموعة التجريبية، أما فيما خيص % 100الضابطة أعادوا الزواج مرة أخرى، مقابل 
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من أمهات اموعة التجريبية الاليت تزوجن مرة أخرى، يف  %33األم فقد سجلت نسبة 

  .حني مل نسجل أية حالة بالنسبة للمجموعة الضابطة
معاملة كل من زوج األم و زوجة األب لوحدات الدراسة  25و 24كما أوضح اجلدول رقم 

مل ذلك ليتبني أن معظم األحداث يعانون من املعاملة السيئة من طرف زوجة األب، مقابل 
لمجموعة بالنسبة لنسجل فيها أية حالة تعاين من املعاملة السيئة من جانب زوجة األب 

من األحداث يعانون من  %75ص معاملة زوج األم فقد سجلنا نسبة الضابطة، أما فيما خي
من كل ذلك يظهر أن املعاملة السيئة كانت من نصيب األحداث أكثر من و ،املعاملة السيئة

حبكم تكرار الزواج من طرف أب األحداث وعدم تكراره من طرف أمهات  ،التالميذ
لوا يعيشون مع أحد الوالدين، وخاصة مع أن األبناء ما زا 26التالميذ، ويشري اجلدول رقم 

   .األم، وذلك حبكم صغر السن وعدم زواج األم مرة أخرى
من األحداث املطلق والديهم يتمتعون بنوع من  %92أن  27ويظهر من خالل اجلدول رقم 

بناء للقيام بسلوكات احنرافية حد العوامل األساسية اليت تدفع باألأاحلرية، وهذه احلرية هي 
  .ة عن رقابة ومتابعة األهلبعيد

أن يتضح  31و 30و 29من خالل اجلداول و ومن الناحية الصحية اجلسمية والعقلية اتضح 
من  %01من آباء األحداث يعانون من بعض األمراض اليت أقعدم عن العمل مقابل  25%

لة توجد فروق ذات دال أنهتبني آباء اموعة الضابطة، ومن خالل الدراسة اإلحصائية 
  .إحصائية فيما خيص مرض األب بني اموعتني

أكثر انتشارا بني آباء  املسكرات، فإننا جند أن تعاطي 30وإذا رجعنا إىل اجلدول رقم 
اموعة التجريبية منه عند آباء اموعة الضابطة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على سلوك 

أنظر (عاطون املسكرات داخل املرتل منهم يت %11األبناء األخالقي، خاصة إذا علمنا أن 
، وقد يكون دافعا أساسيا حنو االحنراف سواء من خالل تقليد األب )31اجلدول رقم 

ومنه ميكن أو القيام بالسرقة للحصول على املال الكايف القتنائها،  هذه املسكرات،بتعاطي 
  .اطي املسكراتالقول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص تع

من % 37، حيث سجلنا نسبة وهناك فروق ذات داللة إحصائية فيما خيص مرض األم
  أمهات اموعة التجريبية يعانني من بعض األمراض والاليت أقعدن عن العمل سواء داخل 
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  .من أمهات اموعة الضابطة %02البيت أو خارجه، مقابل 

القول أنه كلما كانت العالقات األسرية سواء وعلى العموم ومن خالل ما سبق نستطيع 
  ن أو بينهم وبني أبنائهم مشحونة بالتوتر وعدم التفاهم، وكلما الوالديبني

  بناء وخاصة يفكلما زاد احتمال وقوع األ  تكرر الزواج 
  االحنراف، ومنه توجد  مرحلة املراهقة يف خطر 

  عالقة طردية بني طبيعة العالقات 
  .افاألسرية واالحنر 

  
  ثاينالفرض ال

تلعب مرحلة املراهقة دورا هاما يف تغيري سلوك االبن والتأثري على انفعاالته وأفعاله اليت قد  -
  .يكون البعض منها سلوكات احنرافية

  :وقد مت قياس هذا الفرض من خالل املؤشرات التالية
  .التدخني إلثبات الرجولة -
  .املرض أو التشوهات -
  النمو اجلسمي -
  ور احلدث عند وقوع الشجار داخل املرتلشع -
  الرضا عن العالقات األسرية واملدرسية -
  اختيار األصدقاء-
  .النظرة إىل املستقبل -
  .النتائج الدراسية -
  .التغيب عن الدراسة وأسبابه -
  قياس الشعور بالقلق يف البيت واملدرسة -

أن أغلب وحدات اموعة ، 38و 37، ومن خالل اجلداول تبني من خالل الدراسة امليدانية
، ويعترب من األحداث هم من املدخنني %86التجريبية هم من املدخنني، حيث سجلنا نسبة 

  ومنه توجد فروق ذات داللة إبراز الرجولة السبب الرئيسي يف تناوهلا عند كال اموعتني، 
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  .هأسبابو  إحصائية بني اموعتني فيما خيص التدخني

 عضويةمن وحدات اموعة التجريبية تعاين من أمراض  %05يضا أن ودلت الدراسة أ
من وحدات اموعة التجريبية % 03، بينما بعاين من وحدات اموعة الضابطة %07 مقابل

من بعض التشوهات، خاصة على مستوى الوجه واليدين، ومل تسجل أية حالة بالنسبة 
ماين فلم نسجل فروق ذات داللة ، أما فيما خيص املظهر اجلسللمجموعة الضابطة

  . إحصائية بني اموعتني
 يعانون من الوحدةوكشفت الدراسة امليدانية أيضا أن أغلب وحدات اموعة التجريبية 

عن مشاكلهم وانشغاالم، على التكلم مع األهل  التحدث مع األصدقاءويفضلون 
ومنه توجد ، كثر مع الوالدانالتحدث أواألقارب على عكس اموعة الضابطة اليت تفضل 

  .فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني
من وحدات اموعة التجريبية كانوا يشعرون  %60أن  48خالل اجلدول  كما وجد ومن

هرب للاحلدث دفع بوهذا ما قد ي بالقلق والتوتر عندما كانت حتدث شجارات داخل األسرة
صدقاء، أين جيد مطلق احلرية للقيام بالسلوكات اليت من البيت وقد يلجأ إىل األقارب أو األ

  .قد تتناىف وقواعد وضوابط اتمع
من وحدات اموعة الضابطة تعاين من القلق والتوتر عندما حيدث  %50يف مقابل ذلك جند 

الشجار داخل األسرة، وهذا ما قد ينعكس على املستوى التحصيلي للتالميذ والقيام ببعض 
وذلك بسبب انعدام احلب  ،التربوية داخل املؤسسة التعليمية أو خارجهاالتصرفات غري 

إن شعور االبن بالقلق والتوتر أمر طبيعي مقارنة واالهتمام و ضيق البيت وكثرة عدد أفراده، 
مع املرحلة العمرية اليت مير ا وهي مرحلة املراهقة اليت تتميز بعدة خصائص من بينها 

فروق ذات داللة إحصائية بني  ومنه توجدبسط األشياء، الشعور بالقلق والتوتر أل
  اموعتني

أن كل وحدات اموعة التجريبية  51و 50الدراسة امليدانية ومن خالل اجلداول  بينتو
خيتارون أصدقاءهم بأنفسهم دون تدخل من طرف األهل، وهذا ما قد يقود إىل سوء اختيار 

يف مقابل ذلك سجلنا نسبة ا فشيئا حنو االحنراف، األصدقاء، هؤالء الذين قد جيروم شيئ
  أن  على أساس من وحدات العينة الضابطة من ختتار أصدقاءها بنفسها وهذا قد يفسر 32%
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  يتدخل أفراد األسرة يف اختيارهم % 68هذا االختيار يتم داخل املؤسسة التعليمية، وأن نسبة 

حسن اختيار الرفاق أو التخوف من لألصدقاء، وهذا قد يرجع إىل حرص األولياء على 
  .إىل رفقاء السوء )املراهقة(انقياد االبن وهو يف هذه املرحلة العمرية 

حيث  ،كما أن هذا االهتمام يعكس لنا نوع العالقات السائدة داخل أسر هؤالء التالميذ
من وحدات اموعة الضابطة راضية عن عالقتها بأفراد األسرة، وهذا  %92سجلنا نسبة 

يدل على مدى االندماج االجتماعي للتلميذ داخل أسرته وحمافظته على عالقات طيبة 
من وحدات اموعة التجريبية الذين هم  %80، مقابل ويعززه امعهم، مما يشكل هذا الرض

غري راضون عن عالقتهم بأفراد أسرهم، وهذا قد يرجع إىل طبيعة العالقات السائدة، واجلو 
وتر والشجار الدائم بني أفراد األسرة، مما قد يدفع باالبن املراهق إىل األسري املشحون بالت

التفكري يف بعض األساليب اليت تعرب عن رفضه هلذا الوضع االجتماعي واألسري كاهلروب 
ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ، من البيت واملدرسة، واالعتداء على اآلخرين

  .لعالقات مع أفراد األسرة واختيار األصدقاءاموعتني فيما خيص الرضا عن ا
نظرة متشائمة حنو  ة هلايمن وحدات اموعة التجريب %80 نأكما دلت الدراسة امليدانية 

، وهذا يعرب عن احلالة النفسية السيئة ئامنهم ال يعين هلا املستقبل شي %14، بينما املستقبل
من وحدات اموعة الضابطة  %81 ابلاليت يعيشها احلدث داخل مركز إعادة التربية، مق

ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ، من لديها نظرة متفائلة إىل املستقبل
  .اموعتني

من  %86، أن 53و 52 بيانات اجلداول ، فقد أوضحتوفيما خيص نظرة املراهق إىل نفسه
ن حيث نوع احلياة اليت وحدات اموعة التجريبية تعتقد أا خمتلفة عن اآلخرين، وذلك م

من وحدات  %05تعيشها داخل مركز إعادة التربية، وما يفرضه من قواعد وقوانني مقابل 
والطموحات اموعة الضابطة من تعتقد أا ختتلف عن اآلخرين، وذلك من حيث األفكار 

  . توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني من حيث النظرة إىل الذات ومنه
من وحدات اموعة  %92أن  56خالل اجلدول رقم  ومنفت الدراسة امليدانية أيضا وكش

و هذا قد يرجع إىل  ،التجريبية يعاملون معاملة ختتلف عن اآلخرين من زمالئهم
  من  %13أن السلوكات غري التربوية اليت تصدر منهم داخل القسم، يف مقابل ذلك جند 
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موعة الضابطة تعتقد أوقد يرجع ذلك  ا تعامل معاملة خمتلفة عن اآلخرين،وحدات ا

ومنه ، إىل سوء السلوك داخل القسم، وعدم االهتمام بالدراسة وإزعاج الزمالء أثناء الدرس
  .توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني

كما دلت املقارنة بني اموعتني التجريبية والضابطة أن معظمهم يكون الصداقات عن 
  .الود واحملبة طريق

من  %10مقابل ، من وحدات اموعة التجريبية تتغيب عن الدراسة %83أن ووجد 
، ويظهر أن السبب الغالب هلذا التغيب هو عقاب بعض األساتذة وحدات اموعة الضابطة

وامللل من الدراسة والنتائج الدراسية السلبية، بينما جند أن اخلوف من إحضار األولياء هو 
ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  ،البارز بالنسبة للمجموعة الضابطةالسبب 

  .اموعتني
األحداث التالميذ ووعليه ميكن القول أن ملرحلة املراهقة تأثري كبري على تغري سلوكات 

موعة الضابطة معهم يف نفس املرحلةوهذا نظرا الشتراك ، موالتأثري على انفعاالا  
  أن غياب الرعاية األسرية، واهتمامها بأبنائها كان  غري ،العمرية 

  عامال مساعدا يف تشجيع األحداث على التمادي 
  .يف االحنراف والوقوع فيه

  
  الفرض الثالث

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي لألسرة و السلوك االحنرايف الذي  -
  .يقدم عليه االبن املراهق

  :ا الفرض من خالل املؤشرات التاليةوقد متت معاجلة هذ
  .نوع السكن وموقعه وعدد غرفه -
  .ينمهنة الوالد -
  .الدخل الشهري وكفايته -
  تلقي اإلعانات يف حالة عدم كفاية الدخل -
  .املصروف اليومي -
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  .ممارسة العمل أو أي نشاط آخر للحصول على املال -

اموعتني يسكنون يف شقق، وهذا ما يبينه كشفت الدراسة امليدانية أن أغلب املبحوثني يف 
 أفراد 8و7، وأن أغلب وحدات اموعة التجريبية يتراوح عدد أفرادها بني 63اجلدول رقم 

ومل يكن للفروق داللة لكال اموعتني،  08وأن املتوسط احلسايب لعدد األفراد قد بلغ 
  .إحصائية واضحة

من أسر وحدات اموعة التجريبية يسكنون  %59أن  66 رقم كما تبني من خالل اجلدول
من أسر وحدات اموعة  %62لديهم غرفتان فقط، مقابل  %53يف أحياء شعبية، وأن 

من وحدات اموعة الضابطة  %72غرف، كما أن  3منهم لديهم  %49وأن  الضابطة،
  .من وحدات اموعة التجريبية %97ليست هلا غرفة خاصة، مقابل 

  .ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص السكن موقعه وعدد غرفهو هناك فروق 
وذلك  أغلب األحداث ال يشعرون بالراحة داخل بيوم أن 70، 69كما دلت اجلداول رقم 

بالراحة  يشعرونالذين  )التالميذ(من وحدات اموعة الضابطة  %89مقابل % 72بنسبة 
إحصائية واضحة بني اموعتني، فيما خيص توفر وهناك فروق ذات داللة ، داخل منازهلم

  .الظروف املالئمة للعيش داخل املرتل
موظف من آباء وحدات اموعة الضابطة يعمل  %38وبينت الدراسة امليدانية كذلك أن 

من آباء وحدات اموعة التجريبية من يعمل  %14يف األعمال احلرة، مقابل  %29و
حلرة، وهو ما قد يعرب يف كثري من األحيان عن املستوى يعمل يف املهن ا% 66موظف، و

أغلب  أن التعليمي، حيث أن املهن احلرة ال تتطلب مستويات علمية حمددة، ولذلك جند
  .يكون مستواهم التعليمي حمدود غالبا ما يلجؤون إىل هذا النوع من املهن ناألفراد الذي

من أمهات  %94أن  72و 71داول أما فيما خيص عمل الوالدة، فقد أوضحت بيانات اجل
  من أمهات اموعة الضابطة الالئي ال يعملن %80األحداث ال ميارسن أي عمل، مقابل 

وأن ، %06و %20بينما بلغت نسبة األمهات للمجموعتني الضابطة والتجريبية على التوايل 
ية، كالنظافة األعمال املرتلية اليدوأغلب الوظائف اليت يشتغلن فيها أمهات األحداث هي 

مهنة التعليم، وبعض ، يف مقابل ذلك جند أن أغلب أمهات التالميذ ميارسن واخلياطة
  .، و بدرجة أقل األعمال املرتلية اليدويةالوظائف اإلدارية والصحية
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كما تبني أن متوسط الدخل الشهري عند عائالت اموعة التجريبية كان حمصورا بني 

عند عائالت اموعة  ألف20ألف و16صورا بني ، بينما كان حمألف15ألف و 11
خاصة إذا علمنا أن متوسط  ،من عائالت األحداث ال يكفيها الدخل %72الضابطة، وأن 

من عائالت اموعة الضابطة اليت ال يكفيها  %10، مقابل أشخاص 08 عدد أفرادها هو
ق ذات داللة وهناك فرو، الدخل، وذلك مع ارتفاع مستوى املعيشة وغالء األسعار

  إحصائية بني اموعتني فيما خيص الدخل وكفايته
% 28من األحداث ال تأخذ املصروف اليومي، وأن  %50وقد دلت الدراسة امليدانية أن  

منهم كانت تأخذه أحيانا، يف مقابل ذلك جند أن % 22منهم كانوا يأخذونه يوميا بينما 
تأخذه من  %27صروف يوميا، منها من وحدات اموعة الضابطة كانت تأخذ امل% 64

  .ال تأخذه على اإلطالق %89حني آلخر، بينما 
من وحدات اموعة التجريبية اليت كانت تأخذ املصروف ترى أنه ال يكفي  %89كما أن 
من وحدات اموعة الضابطة اليت صرحت  %53حاجاا ومتطلباا اليومية، مقابل  إلشباع

أن مرحلة املراهقة اليت مير ا االبن تعترب من املراحل اليت تتميز بعدم كفاية املصروف، حيث 
حبب الظهور مبظهر الئق ومتميز، لذلك وجدنا أن أغلب املال الذي كان يتحصل عليه 

أنظر اجلدول رقم (احلدث سواء من مصروفه اليومي أو من خالل العمل الذي كان يقوم به 
إىل جانب تقدمي ، %28تطلبات األخرى بنسبة كان يصرف أكثر يف شراء املالبس وامل)79

وذلك قصد التباهي، وأيضا يف شراء السجائر واخلمر % 28اخلدمات املالية اانية لألصدقاء 
  .تأكيدا على أنه وصل إىل مرحلة الرجولة ،واملخدرات

من األحداث مل ميارسوا أي عمل أو نشاط  %80أن  78و 77وتبني أيضا من خالل اجلداول
ومل تسجل الدراسة  ،منهم فقط كانوا يعملون %20ن من خالله على املال، وأن حيصلو

  .احلالية أية حالة من وحدات اموعة الضابطة متارس عمال موازيا مع الدراسة
 سرقة) البيت، دون علم من األهلمن األحداث كانوا يأخذون املال من % 40كما أن 

   )سرقة مدرسية( دقاء كذلك دون علمهميأخذونه من األصمنهم كانوا  %26و )مرتلية
عن طريق االقتراض من  %07منهم كانوا حيصلون عليه من خالل املصروف اليومي  %22و 

   احمليط األسري واملدرسي جتاوز)علمهم يأخذونه من اجلريان دون كانوا % 05األصدقاء، و
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ميذ حيصلون على من التال% 64يف مقابل ذلك وجدنا أن ،)إىل احمليط اخلارجي، أي احلي

حيصلون عليه من خالل االقتراض من األصدقاء  %24املال من املصروف اليومي، بينما 
  .حيصلون عليه من البيت دون علم األهل %06واألقارب، بينما 

ومنه ميكن القول أن بداية االحنراف تكون من البيت مث تنتقل إىل املدرسة، لتتوسع فيما بعد 
وأماكنه، وقد يكون يف أغلب األحيان اجلريان الضحية الثالثة بعد وتتعد أشكاله وأساليبه 

  . البيت واملدرسة، واملخطط التايل يوضح ذلك
  

  03خمطط رقم 
  يبني بداية االجنراف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد شخصي: املصدر   

  

  بداية االحنراف
 

 املرتل

 اتمع

لشارعا  
 

 املدرسة
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شر العمل والدراسة اإلحصائية تشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما خيص مؤ

  .وطرق احلصول على املال بني اموعتني
 من عائالت اموعة التجريبية تتلقى إعانات يومية %14وكشفت الدراسة امليدانية أن 

 منهم ال يتلقون أية إعانة% 61منهم يتلقون هذه اإلعانات من حني آلخر، بينما % 25و
  أية إعانة إىل كفاية الدخل من أسر اموعة الضابطة، وقد يعود عدم تلقي% 85مقابل 

  . من حني آلخر% 16من عائالت اموعة الضابطة اإلعانات يوميا، و %09بينما تتلقى 
إن هذه اإلعانات من وجهة نظر االبن املراهق تعد مبثابة إحسان أو صدقة مين ا احملسنني 

ذه اإلعانات من األحداث يتذمرون عندما تقدم إليهم ه %47على أسرته، لذلك وجدنا أن 
 على وضعية أسرهم، دون أن يقدروا ما قد يصيب الوالدين من حرج وحاجة هلذه اإلعانة

منهم  %33حيث جند أن  ،وقد يدل ذلك إىل عدم وعي االبن بالوضعية احلقيقية ألسرته
هذه اإلعانة، يف مقابل ذلك جند تقريبا نفس النتيجة بالنسبة للعينة السوية أو من خيجلون 

 من أبنائها %37ة الضابطة، حيث يتذمر ويسخط على وضعية األسرة االقتصادية اموع
  %.22ويغضب عليها  ،%28وخيجل منها 

والدراسة اإلحصائية تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما 
ص ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خي ابينما مل نسجل فروق ،خيص تلقي اإلعانات

 ااإلحساس عند تلقيها، ألنه ينبع من إحساس االبن املراهق، سواء كان هذا االبن منحرف
  .أو يعيش حياة عادية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية من خالل ما سبق ميكن القول أن الفرضية القائلة بأنه 
  بني الوضع االقتصادي لألسرة و السلوك االحنرايف الذي يقدم عليه االبن املراهق

  قد حتققت إىل حد ما، ولذلك ميكن اعتبار العامل االقتصادي عامال أساسيا 
  كثري من االختالفات بني وذلك لوجوديف احنراف االبن املراهق،  

  الظروف واألوضاع االقتصادية موعة األحداث والتالميذ 
  :على أكثر من صعيد 
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تني فيما خيص السكن موقعه كانت هناك فروقا ذات داللة إحصائية بني اموعحيث  -
  .وعدد غرفه

أن الدراسة اإلحصائية تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما  -
  .خيص تلقي اإلعانات

هناك فروق ذات داللة إحصائية واضحة بني اموعتني، فيما خيص توفر الظروف املالئمة  -
  . للعيش داخل املرتل

  لة إحصائية بني اموعتني فيما خيص مهنة األولياء والدخل وكفايتهوهناك فروق ذات دال -
الدراسة اإلحصائية تشري إىل وجود فروقات ذات داللة إحصائية فيما خيص مؤشر العمل  -

  .وطرق احلصول على املال بني اموعتني
  

  الرابعالفرض 
خل األسرة والسلوك توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املستوى الثقايف والتعليمي دا

  .االحنرايف لالبن املراهق
  :وتتمثل مؤشرات هذا الفرض فيما يلي

  .نياملستوى التعليمي للوالد -
  .نيالنشاطات الثقافية والسياسية اليت ميارسها الوالد-
  .مطالعة اجلرائد والكتب -
.نيطرق حل املشكالت األسرية والتربوية من طرف الوالد -  

ارتفاع يف نسبة األمية فيما خيص أولياء وحدات امليدانية أن هناك  أوضحت بيانات الدراسة
يف حني  ،%52واآلباء ب % 86اموعة التجريبية، حيث بلغت أعلى نسبة لدى األمهات ب

بالنسبة لآلباء، وهي نسبة  %21و %20بلغت نسبة األمية لدى أمهات اموعة الضابطة ب
  .ريبيةمنخفضة مقارنة مع وحدات اموعة التج

% 44و %39بينما سجلنا أعلى نسبة بالنسبة للعينة الضابطة ذات املستوى اإلكمايل بنسبة 

  .لألمهات واآلباء
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وأوضحت  ،وهناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص املستوى التعليمي

وعة التجريبية من آباء ام% 95من آباء اموعة الضابطة و% 85أيضا أن  دراسةبيانات ال
السياسي ممن ميارسون النشاط الثقايف أو  %82ال ميارسون أي نشاط ثقايف أو سياسي، وأن 

منهم يشاركون يف  %15و أن  ،يف الندوات الثقافية بالنسبة للمجموعة الضابطة يشاركون
من آباء اموعة التجريبية من يشاركون يف التجمعات  %67التجمعات السياسية، يف مقابل 

  .السياسية، وحالة واحدة تشارك يف الندوات الثقافية
منهن ال ميارسن أي  %100أما فيما خيص الوالدة، فبالنسبة للمجموعة التجريبية جند أن 

 من متارس هذا النشاط من أمهات اموعة الضابطة% 09نشاط ثقايف أو سياسي، مقابل 
منهن يف املشاركة % 40نسبة و، %60ويتمثل يف االخنراط يف اجلمعيات النسائية اخلريية ب 

  .يف الندوات الثقافية
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص النشاط الثقايف أو 

  .السياسي للوالدان
من آباء اموعة التجريبية يطالعون  %17وبالنسبة للمطالعة، كشفت املعطيات امليدانية أن 

منهم ال يطالعون اجلرائد على  %55م نادرا ما يطالعوا، ومنه %17اجلرائد يوميا، وأن 
      من آباء اموعة الضابطة يطالعون اجلرائد يوميا% 30اإلطالق، يف مقابل ذلك سجلنا 

منهم ال يطالعون اجلرائد على % 19نادرا ما يطالعون، بينما % 16منهم أسبوعيا، و %35و 
  .حصائيةوعليه هناك فروق ذات داللة إاإلطالق، 

من آباء اموعة التجريبية ال يطالعون  %64أما فيما خيص مطالعة الكتب، فقد تبني أن 
من آباء اموعة  %53منهم نادرا ما يطالعون، يف مقابل  %34الكتب على اإلطالق و 

نادرا ما يطالعون، أما نوع هذه الكتب فقد كشفت  %20التجريبية ال يطالعون الكتب، و
من آباء اموعة التجريبية  %23من آباء اموعة الضابطة و %92دانية أن النتائج املي

ذات داللة  سجلت فروقوقد يفضلون قراءة الكتب الدينية، مث الكتب العلمية املتخصصة، 
  .إحصائية بني اموعتني فيما خيص مطالعة الوالد
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اجلرائد التجريبية ال يطالعن من أمهات اموعة  %89وفيما يتعلق بالوالدة، فقد وجدنا أن 

من أمهات اموعة الضابطة ال يطالعون  %41منهن نادرا ما يطالعوا، يف مقابل  %11و
تكاد تكون منعدمة يف كال  ةنادرا ما يطالعون، أما قراءة الكتب، فالنسب %35اجلرائد، و

لكتب من من أمهات اموعة الضابطة من تقرأ ا% 06اموعتني، حيث مل نسجل سوى 
منهن ال يقرأن الكتب على اإلطالق، يف % 58نادرا ما يقرأن، بينما % 36حني آلخر، وأن 

 %08من أمهات اموعة التجريبية ال تقرأ الكتب، بينما  %92مقابل ذلك سجلنا نسبة 
ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص قراءة  فروقاوهناك ، نادرا ما يقرأنمنهن 

  .و الكتباجلرائد أ
من أمهات اموعة الضابطة تفضل قراءة الكتب  %30وكشفت املعطيات امليدانية أن 

كتب علمية متخصصة، بينما جند أن  %18كتب أدبية و% 24كتب مرتلية، % 28الدينية، و
   .قراءة الكتب املرتلية% 40من أمهات اموعة التجريبية تفضل قراءة الكتب الدينية و 60%

من أمهات  %44أن  96و95و  94و93راسة امليدانية ومن خالل اجلداول كما دلت الد
اموعة التجريبية يكون موقفهن سليب وغري مبايل إزاء خمتلف القضايا واملسائل اليت م 

 %23موقفهن عادي، و %33وخاصة فيما يتعلق بتربية األوالد ومتابعتهم، وأن  ،األسرة
حازمات وفعاالت يف كل  غريت اموعة الضابطة من أمها %72منهن حازمات، يف مقابل 
  .فهن سلبيا وغري مباليات %03منهن عاديات، أما  %19ما خيص شؤون األسرة، و

وهناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص تعامل األم مع 
  .خمتلف القضايا واملسائل يف إدارة شؤون املرتل

منهم يتصرفون بشكل  %38سبة للمجموعة التجريبية، فقد تبني أن أما فيما خيص األب وبالن
منهم %08منهم سلبيون وغري مبالني، بينما % 48عادي اجتاه هذه املسائل األسرية، و
من آباء اموعة الضابطة فعالون وحازمون يف  %58حازمون وفعالون، يف حني تبني أن 

منهم  %08يتصرفون بشكل عادي، و% 21ن التعامل مع خمتلف القضايا اليت م األسرة، وأ
وهناك أيضا فروق ذات داللة إحصائية بني ، من يواجهون هذه املسائل بسلبية وال مباالة

  .اموعتني
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غرية لدى  %38وفيما يتعلق ببعض الصفات السيئة اليت يراها األب يف األم، فنجد أن 

، يف %17مث سرعة الغضب بنسبة  ،%23اموعة التجريبية، تليها الشجار الدائم بنسبة 
  .لدى أمهات اموعة الضابطة، مث الغرية و الشجار الدائم %28مقابل سرعة الغضب بنسبة 

يف مقابل ذلك جند أن من أهم الصفات السيئة اليت ال حتبها األم يف األب بالنسبة للمجموعة 
جار الدائم عند الش% 25الشجار الدائم، يف مقابل  %22سرعة الغضب و % 50الضابطة 

ال حتب يف الزوج سرعة الغضب واألنانية و كثرة الشكوى والغرية  %10اموعة التجريبية و
  .والشجار الدائم

  
ومن كل ما سبق ميكن القول أنه كلما كان املستوى الثقايف وعدم التوافق الفكري و 

  العلمي بني الوالدين كبريا كلما زادت إمكانية الوقوع يف أخطاء
  ربية السليمة واملتابعة املستمرة لسلوكات األبناءالت  

  يف خطر االحنراف جتنب الوقوعومنه  
  
  
  

   النتائج العامة للدراسة -4
  

 من خالل تعرضنا للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة من خالل الفرضيات واختبارها ميدانيا
  :ميكن إجياز أهم النتائج اليت توصلت إليها يف النقاط التالية

  .توجد عالقة طردية بني طبيعة العالقات األسرية واالحنراف -
كثرة الشجار بني هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص تبني أن -

الوالدان واإلخوة، وعدم تلبية حاجات احلدث، ورفض األعمال اليت حيبها، والشعور بعدم 
  .الرغبة والتقبل من طرف األهل

فيما خيص العالقة بني  ق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اموعتنيأنه توجد فرو -
 الوالدان واإلشراك يف القرارات، فقد اتضح أن أغلب وحدات اموعة التجريبية ال يشرك

            وهذا، %66آباؤها زوجام يف قرارام اليت ختص األسرة ومستقبل األبناء، وذلك بنسبة 
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،  يف مقابل ذلك جند أن )13اجلدول رقم (قة وسوء التفاهم بينهما، يدل على توتر العال 

  .%88معظم آباء اموعة الضابطة يشركون زوجام يف قرارام وذلك بنسبة 
% 01 مقابل العملمن آباء األحداث يعانون من بعض األمراض اليت أقعدم عن % 25أن  -

تبني أنه توجد فروق ذات داللة حصائية من آباء اموعة الضابطة، ومن خالل الدراسة اإل
  .إحصائية فيما خيص مرض األب بني اموعتني

 ، حيثاملسكراتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص تعاطي  -
  .تنتشر أكثر لدى آباء األحداث

من  %39، حيث سجلنا نسبة هناك فروق ذات داللة إحصائية فيما خيص مرض األم -
ات اموعة التجريبية يعانني من بعض األمراض والاليت أقعدن عن العمل سواء داخل أمه

  .من أمهات اموعة الضابطة %01البيت أو خارجه، مقابل 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص أسباب الطالق وسن  -

  . وحدات الدراسة
من  %00لة السيئة من طرف زوجة األب، مقابل أن معظم األحداث يعانون من املعام -

اموعة الضابطة اليت مل نسجل فيها أية حالة تعاين من املعاملة السيئة من جانب زوجة 
من األحداث يعانون من  %75األب، أما فيما خيص معاملة زوج األم فقد سجلنا نسبة 

  . املعاملة السيئة
  27اجلدول رقم يبينه  االميذ، وهو ميتمتع األحداث حبرية أكرب مقارنة مع الت -
  .أن ملرحلة املراهقة تأثري كبري على تغري سلوكات األحداث، والتأثري على انفعاالته -
ه حيث أن توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص التدخني و أسباب -

لتدخني بني نسبة األحداث املدخنني أكثر من التالميذ، كما ختتلف أسباب تناول ا
  .اموعتني

  . فيما خيص املظهر اجلسماينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني  -
بني اموعتني فيما يتعلق بالرعاية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني -

  .و ضيق البيت وكثرة عدد أفراده ،احلب واالهتمامالعاطفية و
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- التحدث مع األصدقاءويفضلون  يعانون من الوحدةموعة التجريبية أن أغلب وحدات ا 

على عكس اموعة الضابطة  ،عن مشاكلهم وانشغاالم، على التكلم مع األهل واألقارب
التحدث أكثر مع الوالدان، ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اليت تفضل 

  .اموعتني
اموعتني فيما خيص الرضا عن العالقات مع أفراد توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  -

  .األسرة واختيار األصدقاء
أن أغلب األحداث لديهم نظرة تشاؤمية حنو ذوام ومستقبلهم، عكس اموعة الضابطة  -

  .لديها نظرة متفائلة إىل املستقبل، ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتنياليت 
ملة احلدث عندما كان يف مرحلة التمدرس عن بقية زمالئه، وفشله االختالف يف معا -

  .اموعة الضابطةوحدات دراسيا مقارنة مع 
البن لتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي لألسرة و السلوك االحنرايف  -

   .املراهق
  .عه وعدد غرفههناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص السكن موق -
  . عدم توفر الظروف املالئمة للحياة داخل مرتل األحداث مقارنة مع التالميذ -
أهايل األحداث تصنف ضمن الوظائف الدنيا يف اتمع  ميارسها أن أغلب الوظائف اليت -

  . مقارنة مع التالميذ
   .هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص الدخل وكفايته -
نتيجة لعدم كفاية الدخل واملصروف اليومي يلجأ احلدث إىل طرق غري مشروعة  -

  .للحصول على املال، على خالف التالميذ
أن الدراسة اإلحصائية تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما  -

  .خيص تلقي اإلعانات
على ا تأثريالعلمي بني الوالدين  التوافق الفكري ولضعف املستوى التعليمي وعدم أن  -

   .السلوك االحنرايف ألبناء
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص النشاط الثقايف أو السياسي  -

  .للوالدان
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هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص مطالعة الوالدين للكتب  -

  .واجلرائد ونوعيتها
مع الوالدين وق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص تعامل هناك فر -

  .خمتلف القضايا واملسائل يف إدارة شؤون املرتل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ويف األخري ميكن القول أن هناك عالقة طردية بني األسرة مبختلف 

 واالقتصادية والثقافية وتغريات مرحلة املراهقةأوضاعها االجتماعية 
هقعلى احنراف احلدث املرا  
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لقد خلصت الدراسة امليدانية إىل أن لألسرة دور كبري يف احنراف أبنائها، وأن إدخال االبن 
ال يعين أن هذا الطفل سوف خيرج فردا جديدا مغايرا عما  ،إعادة التربية احلدث إىل مركز

كان عليه، بل قد يتأثر باألحداث املنحرفني يف املركز أكثر، ويصبح سلوكه أكثر عدوانية 
أن املدة اليت يقضيها داخل املركز قد تكون هلا فعالية يف إعادة تأهيل وتعديل  اوأخطر، كم

 مبجرد خروجه منه فإنه سوف يعود إىل نفس الوسط االجتماعي نسلوك هذا احلدث، ولك
  .مل يتم القضاء عليها، وهي فساد األسرة والوسط احمليط باحلدث قيقيةفاملشكلة احل

وعلى هذا األساس فاملطلوب هو إصالح الظروف االجتماعية واالقتصادية ألسرة احلدث 
سة احلكومية توجيه وتوظيف خرجيي قبل التفكري يف إصالحه كفرد، ولذلك ينبغي على السيا

جمال خدمة اتمع يف خمتلف  يفالعلوم اإلنسانية وخاصة علم االجتماع وعلم النفس 
رغم وجود مصلحة (مؤسساته، خاصة منها األسرة، قبل أن يقع أبناؤها يف خطر االحنراف، 

تم إال بطلب من املالحظة اليت تقوم بتحقيقات على مستوى األسرة، إال أن هذه العملية ال ت
  ).قاضي األحداث

ويف النهاية ميكن أن نضع بعض االقتراحات يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة 
تؤدي إىل حتسيس األسرة بأمهية قيامها بدورها يف تربية وتنشئة أبنائها واليت من شأا أن 
من هذه االقتراحات و ،ويف الوسط االجتماعي الذي يتفاعلون معه ،ومتابعتهم مدرسيا

  :نذكر
ضرورة توعية اآلباء بأمهية التربية ومتابعة أبنائهم سواء يف البيت أو يف املدرسة أو يف  -

  .الشارع
على اإلدارة املدرسية أن تسهر على متابعة خمتلف التغريات اليت تطرأ على تالميذها  -

  .األهل واملختصني ا ليغتب وخاصة منها التغريات السلوكية و
بناء حماكم خاصة باألحداث تتكفل جديا مبختلف القضايا والظروف اليت يعيش فيها  -

   .احلدث
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الدعوى إىل ضرورة حسن االختيار الزواجي، حىت نتفادى ظاهرة التفكك األسري  -

  .مبختلف مظاهرها
أن ينص القانون على ضرورة حتمل األسرة جانبا كبريا من احنراف األبناء، وهذا يكون  -
  .ثابة قانون رادع لكل أسرة تفرط أو مل يف رعاية أبنائهامب
عدم حتديد سن معينة إلحلاق األطفال الذين بدت تظهر عليهم عالمات االحنراف، وهذا  -

كي تتمكن املصاحل املختصة من إنقاذ الطفل قبل أن يستفحل األمر ويتغلغل االحنراف يف 
  . طباعه

واالجتماعية لألحداث داخل مراكز إعادة التربية، حىت االهتمام أكثر بالرعاية النفسية  -
  .يتمكنوا من االندماج ثانية يف احلياة العادية

الفصل بني مراكز األحداث الذين ارتكبوا جنحا وحكم عليهم قضائيا، وبني األحداث  -
  .الذين هم يف خطر معنوي، وهذا للتأثري الذي قد حتدثه الفئة األوىل على الثانية

  .رار يف وظائف قضاة األحداث واملربني واألخصائيني النفسانيني واالجتماعينياالستق -
ظروفها النفسية  باألحداث حسحالة من حاالت  جيب االهتمام ومعاجلة كل -

  .قدر املستطاع عن تعميم العالج دواالجتماعية والتعليمية، واالبتعا
اجلو األسري، و حماولة القائمني حماولة إجياد نوع من التوافق العاطفي بني جو املركز و -

على املركز معاملة احلدث معاملة احترام ورفق، حىت حنقق له الراحة النفسية وخنفف من 
  .الصراعات والتوترات الداخلية

السهر على تقدمي التعليم املناسب لألحداث، يتوافق والربامج التعليمية العادية، مما يضمن  -
  .ل املركز ويف احلياة العاديةحتقيق التالؤم بني التعليم داخ

تشريع قانون يقدم لألسر الفقرية وكثرية العدد مساعدات مادية شهرية، حىت ال تضطر  -
  .إىل دفع أبنائها إىل ترك الدراسة وممارسة أعمال غري مشروعة
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يعترب موضوع االحنراف من املواضيع والظواهر ذات األبعاد املتعددة، وهذا للترابط 
 تشعب الكبري بينه وبني جماالت اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وبيولوجيةوال

وبالتايل فاملوضوع من خالل هذه الدراسة، تبني أنه من املمكن معاجلته من زوايا 
  .عديدة

وقد أثبتت الدراسة امليدانية تظافر كل العوامل املسامهة يف دفع الفرد حنو االحنراف، 
بدا ومن خالل هذه الدراسة  ،ي التربوي واالقتصادي لألسرةلكن العامل االجتماع

، فقيام األفراد بسلوكات أكثر تأثريا وأقوى فاعلية يف دفع األحداث حنو االحنراف
معينة، ال ترجع إليهم كأفراد، بل تعود إىل وسطهم االجتماعي، الذي يعيشون 

االجتماعية  املسؤول األول عن التنشئة األسرة فهيويتفاعلون معه، خصوصا 
لألبناء، وتوجيه وحتديد األمناط السلوكية وفقا للتوجهات االجتماعية واألخالقية 
السائدة يف اتمع، وهلا أيضا تناط مهمة التصدي لكل من خيالف ضوابط اتمع 

  .وقواعده، باعتبارها املؤسسة األوىل اليت يتفاعل معها الفرد
احلالية ميكن حصر علة السلوك االحنرايف  وعليه ومن خالل ما توصلت إليه الدراسة

واألسباب الظاهرة والكامنة لالحنراف، يف األسرة وتفاعالا املختلفة مع الوسط 
أي التعامل بتحفظ وحذر مع الوسط االجتماعي الفاسد، وحماولة  االجتماعي

 وهو ما، السلوكوتضبط حتصني أبنائها دينيا وأخالقيا باملبادئ والقيم اليت حتدد 
حيث أنه مل يركز كثريا يف البحث عن دوافع وأسباب  ذهب إليه االجتاه اإلسالمي

االحنراف، بقدر ما قدم العالج هلذه الظاهرة، ذلك أن املسلم احلقيقي امللتزم بتعاليم 
الدين اإلسالمي، ال ميكن أن يقع بأي شكل من األشكال يف عامل االحنراف 

   .ياتواجلرمية، مهما كانت الدوافع واملغر



  ملخص الدراسة
  مقدمة 

تعد ظاهرة االحنراف من الظواهر القدمية واملنتشرة يف كل اتمعات، ولكنها ختتلف مع 
ذلك يف الدوافع واألسباب املؤدية إليها، وذلك تبعا الختالف حمددات السلوك واملعايري 
والقيم السائدة يف اتمع، وكذلك الوضع االقتصادي والثقايف، فهي من الظواهر 
االجتماعية اليت دد استقرار النظم االجتماعية، وكذلك حياة األفراد الشخصية، حيث 
تعكس جمموع االختالالت اليت حتدث على مستوى األبنية والوظائف االجتماعية، خاصة 
داخل األسرة اليت تعد البناء االجتماعي األكثر أمهية وحساسية يف حياة الفرد، فهي مصدر 

الجتماعية، وهي منبع الرعاية واالهتمام، وهي احملدد واملوجه لسلوك التربية والتنشئة ا
   األبناء، هذا إىل جانب التأثري الكبري للوسط االجتماعي

كمحاولة للكشف عن العالقة املوجودة بني  الدراسة احلالية يف هذا السياق جاءتو
واالقتصادية عية االجتما األسرة واحنراف أبنائها، من خالل التعرف على خمتلف األوضاع

قد تكون سببا يف تعرضهم لالحنراف، إىل جانب اليت تعيشها أسر األحداث واليت والثقافية 
ومير بفترات وحاالت نفسية متناقضة  مراهق باعتباره حدثلتعرف على احلالة النفسية للا

  .لالحنرافوغامضة يف بعض األحيان واليت قد تكون دافعا 
  :إىل الفصول التالية وقد جاءت هذه الدراسة مقسمة

  : وقد مشل على الفصل األول
احلدث  فإن الدراسة احلالية واليت تدور حول األسرة وعالقتها باحنرا: حتديد املشكلة

ونقصد هنا بالعالقة جمموع التفاعالت  املراهق تبحث يف العالقة بني األسرة واالحنراف
اليت شكلت األرضية و جتماعية النفسية واالجتماعية املوجودة بني املنحرف وبيئته اال

أي أن الدراسة احلالية تركز على احلدث املراهق الذي مل  ،املناسبة لبداية احنرافه اجتماعيا
 الحنرافخلطر ايرتكب بعد جنحة يعاقب عليها القانون، أي األحداث املعرضون 

املعرض  دف احلماية حيث تتمثل خطورة احلدث ،يف مراكز إعادة التربية نواملتواجدو
  وهذه اخلاصية  ،لالحنراف يف احتمال إقدامه على ارتكاب اجلرائم يف املستقبل

  .املميزة له هي اليت تستوجب اختاذ اإلجراءات الكفيلة مبواجهة هذه اخلطورة والوقاية منها



هل توجد عالقة بني األسرة والسلوك  :هلذه الدراسة يفوقد متثل التساؤل الرئيسي 
  .املراهق ؟االحنرايف للحدث 

  :ندرج حتت هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التاليةوقد ا
  .هل للعالقات األسرية تأثري على احنراف احلدث املراهق ؟ ●
على سلوك احلدث داخل  والنفسية تأثري ةوتغرياا الفيزيولوجي رحلة املراهقةهل مل ●

  .األسرة وخارجها ؟
  دي لألسرة والسلوك االحنرايف للحدث املراهق هل هناك عالقة بني الوضع االقتصا ●
والسلوك االحنرايف للحدث  لوالدينلوالثقايف هل هناك عالقة بني املستوى التعليمي  ●

  .املراهق ؟
تتجلى من خالل طبيعة املوضوع نفسه و أمهية عدم االستقرار األسري ف أما أمهية الدراسة

اضيع اهلامة خاصة يف هذه املرحلة اليت مير ، حيث يعد من املوفالذي تسببه ظاهرة االحنرا
ا اتمع اجلزائري واليت متيزت يف معظمها بالعنف واإلرهاب الذي دمر البنية التحتية 
والفوقية للمجتمع ولذلك تتضح خطورة ظاهرة احنراف األحداث وأمهية دراستها من 

ا األحداث و أثرها على تعدد اجلوانب املرتبطة ا ومن معرفة أنواع السلوك اليت يقوم 
  .  األوضاع االجتماعية واالقتصادية واخللقية يف اتمع الذي يعيشون فيه

 :   الختيار هذا املوضوع ما يليباحثة ومن أهم األسباب اليت دفعت ال
االهتمام الشخصي بالظاهرة والرغبة يف التعرف على فئة األحداث املراهقني الذين هم  -

  .عرضة لالحنراف
التعرف على األوضاع االجتماعية والنفسية واالقتصادية والتعليمية لألسرة اليت جعلت  -
  .ه الفئة عرضة لالحنرافذه
االنتشار الواسع لظاهرة احنراف األحداث يف اجلزائر خاصة يف العشرية األخرية والذي  -

ري من كان نتاجا للعنف االجتماعي واإلرهاب الذي عرفته البالد والذي جرف معه الكث
املراهقني وهدد وهدم الكثري من األسر ومنه ديد البناء االجتماعي للمجتمع اجلزائري 

 . ككل بعدم االستقرار والتوازن



حماولة دراسة جمال االحنراف واألسرة يف إطار املقاربة النظرية متعددة االجتاهات  -
وذلك حماولة الختبار هذه السوسيولوجية والسيكولوجية والبيولوجية واالقتصادية والثقافية 

  .االجتاهات املفسرة هلذه الظاهرة على واقع اتمع اجلزائري
  : أما اهلدف الذي تطمح له الباحثة فقد متثل فيما يلي

التعرف على األوضاع االجتماعية اليت تعيشها أسر األحداث واليت قد تكون سببا يف  -
  .تعرضهم لالحنراف

ية اليت تعيشها أسر األحداث واليت قد تكون سببا يف التعرف على األوضاع االقتصاد-
  .تعرضهم لالحنراف

التعرف على األوضاع الثقافية ألسر األحداث وطرق وأساليب التنشئة االجتماعية اليت  -
  .تتبعها

مراهقني وميرون بفترات  محماولة التعرف على احلالة النفسية لألحداث باعتباره -
يف بعض األحيان واليت قد تكون دافعا حملاولة القيام  وحاالت نفسية متناقضة وغامضة

  .ببعض السلوكات االحنرافية
 تأما اهلدف العام من هذه الدراسة فيتمثل يف توجيه االهتمام سواء لألسرة أو مؤسسا -

التنشئة االجتماعية لضرورة العناية ومتابعة األحداث قبل تعرضهم لالحنراف أي ضرورة 
املؤسسات و اجلهات املختصة عندما تعجز عن تربية أبنائها أو هذه  لكاألسرة إشعار 

  .     أن الوقاية خري من العالج كالسيطرة عليهم، ذل
  :هذه الدراسة جندومن أهم املفاهيم املتداولة يف 

األسرة عبارة عن مؤسسة اجتماعية تتكون من الزوج ، وحسب الدراسة احلالية: األسرة -
دف إىل منو الطفل منوا اجتماعيا ونفسيا، و ال ميكن أن  فائالزوجة واألبناء هلا وظ

هلدف إال عن طريق التفاعل اليومي املستمر بني أفرادها والذي يلعب الدور ايتحقق هذا 
  .الطفل وتربيته وفقا للقيم والقواعد واملعايري السائدة يف اتمع شخصية الكبري يف تكوين

األولياء، (لعالقة يف عملية التفاعل املستمر بني األسرة ويف هذه الدراسة تتمثل ا: العالقة -
وبني احلدث املراهق املعرض )اإلخوة، وغريهم من األقارب وكل من حييط باحلدث 



لالحنراف الذي قام بسلوكيات غري مقبولة ترفضها األسرة واتمع ويعاقب عليها القانون 
  .راف األبناءن املسؤول عن احنمحماولة منها التعرف .بطرق خمتلفة

عن  اإن الدراسة احلالية سوف تقتصر على دراسة االحنراف باعتباره سلوكا أو جنوح
القواعد اتمعية وسوف يتم التركيز على أوالئك األحداث املعرضون لالحنراف أو كما 

وذلك ألن سلوكام وتصرفام  خطر معنويالذين هم يف   "األحداث"يسميهم القانون 
ماهو متعارف ومتوافق عليه، والذين مت إيقافهم وإيداعهم يف مراكز إعادة بدأت حتيد عن 

التربية بطلب من أوليائهم أو مدرسيهم أو وجدم الشرطة مشردين يف الطرقات 
  . وميارسون أفعاال غري مقبولة اجتماعيا و قانونيا

  احلدث - 
سلوكا أدى إىل  الدراسة احلالية تركز على دراسة احلدث الذي مل يرتكب فعال أو إن

أضرار مادية باآلخرين استوجب عليه العقوبة، وإمنا تركز على دراسة احلدث الذي بدأت 
وتصرفاته حتيد عن القواعد اليت حددا األسرة واتمع وأصبح يف نظر أهله  هسلوكات

  .واتمع يف خطر االحنراف أو أن إمكانية احنرافه أصبحت واردة وحمتملة يف كل حلظة
   راهقامل - 
ن مرحلة املراهقة هي اخلط الفاصل بني الطفولة والرشد بالرغم مما قد يعتريها من اضطرا إ
وتوترات ومشاكل وتبقى هلا مركز ا خاصا بني سائر اتمعات، أي أن املراهقة هي  تبا

اجلسر الذي يربط اإلنسان بني مرحلة طفولته ونضجه وتتميز جبملة من التحوالت 
  . ية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية السريعةوالتغريات اجلسم

  .يةروقد احتوت الدراسة على عدد من الدراسات األجنبية والعربية واحمللية اجلزائ
مت  ثأهم االجتاهات النظرية املفسرة لظاهرة االحنراف، حي الفصل الثاينوقد تناول 

جي واالقتصادي مث التطرق إىل االجتاه السوسيولوجي والسيكولوجي، وكذلك البيولو
، كما مشل أيضا هذا الفصل على تطور 02اإلسالمي، وهي موضحة يف املخطط رقم

مشكلة احنراف األحداث يف العامل ويف اجلزائر، وكذلك على التشريع القضائي هلذه الفئة 
  .يف اجلزائر



التعريف بأسس االحنراف وأنواعه، أصناف املنحرفني  الفصل الثالثوقد جاء يف 
 الرعاية االجتماعية للمنحرفني، اجتاهات العوامل املؤثرة يف السلوك االحنرايفه، وعوامل

   ، وجماالت الرعاية االجتماعيةاملداخل النظرية املفسرة للرعاية االجتماعية
إىل اإلجراءات املنهجية للدراسة، حيث اشتمل على الفرضيات  الفصل الرابعبينما تطرق 
  :اليت متثلت يف

  ئيسيةالفرضية الر -
ويتفرع هذا الفرض إىل .توجد عالقة بني األسرة و السلوك االحنرايف لألبناء املراهقني

  :فرضيات فرعية تتمثل يف
  الفرض األول

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة العالقات االجتماعية السائدة داخل األسرة  -
   .وبني السلوك االحنرايف للحدث املراهق

  :الفرض من خالل املؤشرات التاليةوميكن دراسة هذا 
  .العالقة بني الوالدين -
  .العالقة بني اإلخوة -
  .العالقة بني األبناء والوالدين -
  .انفصال الوالدين -
  .الشجار داخل األسرة، ومع من كان حيدث -
  .التدخل يف شؤون االبن -
  .مرض أحد أفراد األسرة -
  .زواج الوالدين بعد الطالق -
  .ع زوج األب، وزوج األمالعالقة م -
  .املعاملة الوالدية بعد الزواج -

  الفرض الثاين
تلعب مرحلة املراهقة دورا هاما يف تغيري سلوك االبن والتأثري على انفعاالته وأفعاله اليت  -

   .قد يكون البعض منها سلوكات احنرافية



  :وسيتم قياس هذا الفرض من خالل املؤشرات التالية
  .الرجولة التدخني إلثبات -
  .املرض أو التشوهات -
  النمو اجلسمي -
  شعور احلدث عند وقوع الشجار داخل املرتل -
  الرضا عن العالقات األسرية واملدرسية -
  اختيار األصدقاء-
  قياس الشعور بالقلق يف البيت واملدرسة -
  .النظرة إىل املستقبل -
  .النتائج الدراسية -
  .التغيب عن الدراسة وأسبابه -
  رض الثالثالف
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي لألسرة و السلوك االحنرايف  -

   .الذي يقدم عليه االبن املراهق
  :وسوف تتم معاجلة هذا الفرض من خالل املؤشرات التالية

  .نوع السكن وموقعه وعدد غرفه -
  .مهنة الوالدين -
  .الدخل الشهري وكفايته -
  يف حالة عدم كفاية الدخل تلقي اإلعانات -
  .املصروف اليومي -
  ممارسة العمل أو أي نشاط آخر للحصول على املال -

  الفرض الرابع
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املستوى الثقايف والتعليمي داخل األسرة والسلوك 

   .االحنرايف لالبن املراهق
  :وتتمثل مؤشرات هذا الفرض فيما يلي



  .ليمي للوالديناملستوى التع -
  .النشاطات الثقافية والسياسية اليت ميارسها الوالدين-
  .مطالعة اجلرائد والكتب -
  طرق حل املشكالت األسرية والتربوية من طرف الوالدين -

لوالية سطيف لالختيار  مركز إعادة التربية أما جماالت الدراسة فقد مشل اال اجلغرايف منه
بسطيف، ويضم  ثانوية عمار خلويف ببوقاعة وعمر حرايقو  وحدات اموعة التجريبية،

اال البشري للدراسة اتمع األصلي مركز إعادة التربية عبد الواحد خزناجي وثانوية 
أي أن عينة الدراسة % 12.5عمر حرايق، وعمار خلويف، وقد مت اختيار حجم العينة ب

  .حدثا 64ة األحداث منيف حني تتكون عين 876تلميذا من بني  110تتكون من 
  : فردا وهي تتكون من عينتني 174إن العينة املستخدمة يف هذه الدراسة تتكون من 

يف احلقيقة أن العينة األوىل هي عبارة عن مسح شامل، مشل كل : التجريبيةالعينة  -
وهي  األحداث الذين هم يف خطر معنوي واملتواجدون مبركز إعادة التربية لوالية سطيف 

 .سنة18و 15فردا تتراوح أعمارهم بني  64تضم 
فردا وهي عينة عشوائية منتظمة، تتشكل من تالميذ  110وهي تضم : ضابطةالعينة ال -

ثانوية عمر حرايق وعمار خلويف، يف املستويات الثالث أي السنة أوىل ثانوي، السنة الثانية 
وهذا حىت يكون جمال  سنة 18و 15والثالثة على اعتبار أن أعمارهم تكون حمصورة بني 

املقارنة العمرية متجانسا وقد مت اختيار مفردات هذه العينة بطريقة  العدد العشوائي حيث 
مت تسجيل قائمة أمساء التالميذ الذكور للمستويات الثالث وترقيمها ترقيما متسلسال 

  .876 إىل01تصاعديا من 

يت حتاول تشخيص واقع معني وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التجريبية ال
ما، و يف هذه الدراسة يهدف املنهج الوصفي إىل حتديد وفهم بعض مظاهر  ةأو ظاهر

املشكالت األسرية وحالة عدم االستقرار بني أفرادها، والتحاق أحد أبنائها مبركز إعادة 
ا التربية بسبب احنرافه عن القوانني االجتماعية، وجلمع احلقائق وحتليلها وتفسريه

واستخالص دالالا وإصدار اقتراحات وتفسريات بصدد الظاهرة املدروسة، واليت تتمثل 
 .يف عالقة األسرة باحنراف أبنائها املراهقني



حىت تسهل عملية اكتشاف العوامل  استخدام املنهج التجرييبووفقا ألهداف البحث مت 
 ةاملقارنالطريقة حماولة استخدام املتسببة يف االحنراف بني اموعتني التجريبية والضابطة، و

اليت تعترب من الطرق املستخدمة يف العلوم االجتماعية وخاصة يف إطار استخدامات املنهج 
التجرييب، ذلك أنه ويف هذه الدراسة ينبغي إجراء بعض املقارنات بني متغريات اموعتني 

ظاهرة احنراف الضابطة والتجريبية، حىن نتمكن من الكشف عن العوامل املسببة ل
األدوات األحداث املراهقني، كما استعانت الباحثة ببعض األساليب اإلحصائية، ومن 

  االستمارة واملقابلة احلرة ، املالحظة البسيطة جند  املستخدمة
  :وقد مرت االستمارة قبل صياغتها النهائية بعدة مراحل منها

  مرحلة اإلعداد -
  مرحلة التجريب -
  هائيةمرحلة الصياغة الن -

  التارخيية، و املصادر امليدانية  لبيانات، بني املصادراوقد تنوعت مصادر مجع 
التطور التارخيي  احنراف االبن املراهق، من خالل تطرقه إىلو األسرة  الفصل اخلامسأما 

، تطورها التارخيي األسرة اجلزائريةا، مقوما هاووظائفها، خصائصا، أشكاهللألسرة، 
داخل القات املشكالت اليت تتعرض هلا خاصة فيما يتعلق بطبيعة العوأشكاهلا، وبعض 
، اخلصومات العائلية، الطالق معاملة الوالدين ألبنائهم، احنراف األبناءاألسرة وعالقتها ب

على  كل ذلك و انعكاسات عاملة بعد تكرار الزواج وامل تعدد الزواج بني والوالدين،
وأخريا دور  تعاطي املسكرات، وأحد أفراد األسرةمرض ، إىل جانب سلوك االبن املراهق

  .األسرة يف عملية التنشئة االجتماعية
، من مرحلة املراهقة وأثرها على احنراف األبناءفقد متحور حول  الفصل السادسأما 

، مميزات النمو عند املراهقني، مشكالت املراهقة، رعاية مراحل املراهقة خالل التطرق إىل
الظروف االقتصادية  الفصل السابعألسرة و يف املدرسة، وقد تضمن املراهقني داخل ا

 : ، من خالل التطرق للجوانب التاليةحلدث املراهقاوالثقافية لألسرة وعالقتها باحنراف 
نوع السكن وموقعه وعدد غرفه مهنة الوالدان، الدخل الشهري وكفايته، تلقي اإلعانات 

ومي، ممارسة العمل أو أي نشاط آخر للحصول يف حالة عدم كفاية الدخل، املصروف الي



املستوى الثقايف والتعليمي داخل األسرة والسلوك االحنرايف  علىعلى املال، كما مشل أيضا 
، من حيث املستوى التعليمي للوالدان   النشاطات الثقافية والسياسية اليت لالبن املراهق

املشكالت األسرية والتربوية من ميارسها الوالدان، مطالعة اجلرائد والكتب و طرق حل 
  .طرف الوالدان

على مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الدراسات السابقة،  الفصل الثامنويف األخري مشل 
عن باقي الدراسات السابقة سواء  الدراسة احلالية قد انفردت إىل حد كبري حيث أن

قة بني متغريي األسرة األجنبية أو العربية أو اجلزائرية، ليس يف كوا تبحث يف العال
، وإمنا يف معاجلتها لظاهرة االحنراف من زاوية مشولية، خاصة بتطرقها إىل فقط واالحنراف

ولكنه يف احلقيقة يعد احملرك األساسي لسلوك  عامل مهم، قد يبدوا للبعض عدم أمهيته
  .الفرد وهو املراهقة، وما تنطوي عليه من صراعات نفسية واجتماعية كثرية

أية دراسة علمية ميدانية، يتحدد  نن حيث املناهج، فمن املتعارف عليه منهجيا، أأما م
 ااملنهج املتبع فيها بناءا على اإلطار النظري واملفاهيمي اليت اعتمدت عليه، كما يتحدد أيض

على أساس األهداف املوضوعة للدراسة، وعليه فإن املناهج املستخدمة يف هذه الدراسة 
  .مع بعض الدراسات، وإن اختلفت من حيث استخداماا وأدواا تتشابه إىل حد ما

وجممل القول فإن لكل دراسة خصوصياا سواء يف اختيار املوضوع أو يف جماالت الدراسة 
  . يف اختيار املناهج واألدوات املناسبة وأيضا

ن فإالجتاهات النظرية املفسرة لظاهرة االحنراف، ا وفيما خيص نتائج الدراسة يف ضوء
  نتائج هذه الدراسة تتفق إىل حد كبري مع النتائج أو التفسريات والتحليالت اليت قدمتها 

النظرية السوسيولوجية وخاصة التفسريات والتحليالت اليت قدمتها نظرية القهر االجتماعي 
واإللصاق االحنرايف خبصوص أسباب االحنراف  و الالمعيارية ونظرية االنتقال االجتماعي

  .عيةاالجتما
أن نتائج هذه الدراسة جاءت متقاربة إىل حد ما من حيث املنطلقات مع تفسريات كما 

املدرسة النفسية اليت تركز على أمهية مرحلة الطفولة يف عملية التنشئة االجتماعية ودور 
يف قوالب اتمع وتكوين نظرة إجيابية حنو  ،كل من األب واألم يف صقل شخصية الطفل

غري  كانت طفولتهم ،لنا أن معظم األحداث مقارنة مع التالميذالذات،  حيث سج



الشيء الذي أثر على تركيبة الشخصية  ،مستقرة أسريا ومشحونة بالتوترات والصراعات
  .يف مرحلة املراهقة وأدى ا إىل االحنراف

 ثبت أن املظاهر الفيزيولوجية والبيولوجية لإلنسان ال عالقة هلا باالحنراف، حيث مل وقد
نسجل أي حدث منحرف خمتلف من حيث هذه املظاهر اليت حددا املدرسة البيولوجية 
وإمنا سجلنا تشابه كبري بني اموعتني سواء يف املظهر العام أو الصحي للجسم، حبكم 
التغريات الفيزيولوجية والنفسية الطبيعية اليت مير ا اإلنسان يف مرحلة املراهقة، بينما 

فيما خيص املالمح النفسية حسب النظرية  ،ضح بني األحداث والتالميذسجلنا اختالف وا
 البيولوجية وخاصة فيما يتعلق بالقلق والتوتر سواء داخل األسرة أويف املدرسة، وهذا ال

يعين أن التالميذ ال يعانون من القلق أو التوتر ولكن بدرجة أقل ومنه ميكن القول أن 
البيولوجية فيما خيص املالمح والصفات البيولوجية يف  الدراسة مل تؤكد ادعاءات النظرية

  .املنحرفني
وبناءا على ما جاءت به النظرية االقتصادية، ميكن القول أن للعوامل االقتصادية دورا كبريا 

الناحية االجيابية أو السلبية، وسواء كانت الظروف  منيف حتديد أمناط سلوك األفراد سواء 
، فقد يكون الفقر عامال لالحنراف، كما قد يكون الغىن كذلك، االقتصادية جيدة أو سلبية

اليت حتدد منط السلوك يف  ومع ذلك فإن درجة تشبع األفراد بالقيم واملعايري االجتماعية هي
وحسب معطيات هذه الدراسة، فإن أغلب األحداث يعانون من ظروف  تلك الظروف

  .اقتصادية متردية وقد تكون سببا يف احنرفهم
لنظرية اإلسالمية، ومن خالل منظورها الشمويل، قد أعطت تصورا أكثر وضوحا ن اإ

لالحنراف ومسبباته، وكذلك طرق القضاء عليه وعالجه، وهو ما أكدته الدراسة احلالية، 
ينحدرون من أسر متصدعة ومفككة بسبب  حيث أن أغلب األحداث املنحرفني

ين، وخري دليل على ذلك هو الشجار الدائم يف املستوى التعليمي الثقايف أو الدي االختالف
  ).القدوة لألبناء يف التربية( بني الزوجني وتعاطي املسكرات من طرف الوالد

أنه كلما أما نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات فقد جاءت مؤكدة الفرض األول، حيث 
لتوتر وعدم كانت العالقات األسرية سواء بني الوالدان أو بينهم وبني أبنائهم مشحونة با



كلما زاد احتمال وقوع األبناء وخاصة يف مرحلة املراهقة  ،التفاهم، وكلما تكرر الزواج
  .ومنه توجد عالقة طردية بني طبيعة العالقات األسرية واالحنراف يف خطر االحنراف

ملرحلة املراهقة تأثري كبري على تغري سلوكات األحداث والتأثري على انفعاالته، كما أن 
غري أن غياب  ،نفس املرحلة العمرية من أن اموعة الضابطة تشترك معهم يف بالرغم

واهتمامها بأبنائها كان عامال مساعدا يف تشجيع األحداث على التمادي  الرعاية األسرية
  .يف االحنراف والوقوع فيه

و  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي لألسرةن الفرضية القائلة بأنه إ
االبن املراهق قد حتققت إىل حد ما، ولذلك ميكن اعتبار  السلوك االحنرايف الذي يقدم عليه

العامل االقتصادي عامال أساسيا يف احنراف االبن املراهق، وذلك لوجود كثري من 
  .االختالفات بني الظروف واألوضاع االقتصادية موعة األحداث والتالميذ

كلما  ،وعدم التوافق الفكري و العلمي بني الوالدين كبرياكلما كان املستوى الثقايف و
زادت إمكانية الوقوع يف أخطاء يف التربية السليمة واملتابعة املستمرة لسلوكات األبناء 

  .ومنه جتنب الوقوع يف خطر االحنراف
من خالل تعرضنا للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة من خالل الفرضيات واختبارها 

  :كن إجياز أهم النتائج اليت توصلت إليها يف النقاط التاليةميدانيا، مي
  
  
  .توجد عالقة طردية بني طبيعة العالقات األسرية واالحنراف ●
كثرة الشجار بني هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص تبني أن -

بها، والشعور بعدم الوالدان واإلخوة، وعدم تلبية حاجات احلدث، ورفض األعمال اليت حي
  .الرغبة والتقبل من طرف األهل

فيما خيص العالقة بني  أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اموعتني -
الوالدان واإلشراك يف القرارات، فقد اتضح أن أغلب وحدات اموعة التجريبية ال يشرك 

وهذا ، %66األبناء، وذلك بنسبة آباؤها زوجام يف قرارام اليت ختص األسرة ومستقبل 



،  يف مقابل ذلك جند أن )13اجلدول رقم (يدل على توتر العالقة وسوء التفاهم بينهما، 
  .%88معظم آباء اموعة الضابطة يشركون زوجام يف قرارام وذلك بنسبة 

مقابل  من آباء األحداث يعانون من بعض األمراض اليت أقعدم عن العمل% 25أن  -
تبني أنه توجد فروق ذات من آباء اموعة الضابطة، ومن خالل الدراسة اإلحصائية % 04

  .داللة إحصائية فيما خيص مرض األب بني اموعتني
، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص تعاطي املسكرات -

  .تنتشر أكثر لدى آباء األحداث
من  %37، حيث سجلنا نسبة ئية فيما خيص مرض األمهناك فروق ذات داللة إحصا -

أمهات اموعة التجريبية يعانني من بعض األمراض والاليت أقعدن عن العمل سواء داخل 
  .من أمهات اموعة الضابطة %02البيت أو خارجه، مقابل 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص أسباب الطالق وسن  -
  . دات الدراسةوح
من  ال أحدأن معظم األحداث يعانون من املعاملة السيئة من طرف زوجة األب، مقابل  -

اموعة الضابطة اليت مل نسجل فيها أية حالة تعاين من املعاملة السيئة من جانب زوجة 
من األحداث يعانون من  %75األب، أما فيما خيص معاملة زوج األم فقد سجلنا نسبة 

  . ة السيئةاملعامل
  
  
  27اجلدول رقم يتمتع األحداث حبرية أكرب مقارنة مع التالميذ، وهو ما يبينه  -

  .أن ملرحلة املراهقة تأثري كبري على تغري سلوكات األحداث، والتأثري على انفعاالته ●
ه حيث أن توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص التدخني و أسباب -

اث املدخنني أكثر من التالميذ، كما ختتلف أسباب تناول التدخني بني نسبة األحد
  .اموعتني

  . فيما خيص املظهر اجلسماينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني  -



بني اموعتني فيما يتعلق بالرعاية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني -
  .و ضيق البيت وكثرة عدد أفراده ،احلب واالهتمامالعاطفية و

التحدث مع ويفضلون  يعانون من الوحدةأن أغلب وحدات اموعة التجريبية  -
عن مشاكلهم وانشغاالم، على التكلم مع األهل واألقارب على عكس  األصدقاء

التحدث أكثر مع الوالدان، ومنه توجد فروق ذات داللة اموعة الضابطة اليت تفضل 
  .بني اموعتنيإحصائية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص الرضا عن العالقات مع  -
  .أفراد األسرة واختيار األصدقاء

أن أغلب األحداث لديهم نظرة تشاؤمية حنو ذوام ومستقبلهم، عكس اموعة  -
ات داللة إحصائية بني لديها نظرة متفائلة إىل املستقبل، ومنه توجد فروق ذالضابطة اليت 

  .اموعتني
االختالف يف معاملة احلدث عندما كان يف مرحلة التمدرس عن بقية زمالئه، وفشله  -

  .اموعة الضابطةوحدات دراسيا مقارنة مع 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي لألسرة و السلوك االحنرايف  ●
   .البن املراهقل

  .ات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص السكن موقعه وعدد غرفههناك فروق ذ -
  .عدم توفر الظروف املالئمة للحياة داخل مرتل األحداث مقارنة مع التالميذ -
أن أغلب الوظائف اليت يشتغلها أهايل األحداث تصنف ضمن الوظائف الدنيا يف  - 

  . اتمع مقارنة مع التالميذ
  . لة إحصائية بني اموعتني فيما خيص الدخل وكفايتههناك فروق ذات دال -
نتيجة لعدم كفاية الدخل واملصروف اليومي يلجأ احلدث إىل طرق غري مشروعة  -

  .للحصول على املال، على خالف التالميذ
أن الدراسة اإلحصائية تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما  -

  .خيص تلقي اإلعانات



على ا تأثريالتوافق الفكري و العلمي بني الوالدين لضعف املستوى التعليمي وعدم أن  ●
   .السلوك االحنرايف ألبناء

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص النشاط الثقايف أو  -
  .السياسي للوالدان

طالعة الوالدين للكتب هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص م -
  .واجلرائد ونوعيتها

مع الوالدين هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اموعتني فيما خيص تعامل  -
  .خمتلف القضايا واملسائل يف إدارة شؤون املرتل

  
  

  ويف األخري ميكن القول أن هناك عالقة طردية بني األسرة مبختلف
  ة والثقافية وتغرياتأوضاعها االجتماعية واالقتصادي 

  .مرحلة املراهقة،  على احنراف احلدث املراهق
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Introduction:  
The phenomenon of the deviance is considered like one of the more old 
and rife in societies, but it differs according to reasons and causes that 
drove to this phenomenon, following the difference of determination of 
the behaviour and criteria and values that reign in the society, as well as 
the economic and cultural situations, because it is one of the social 
phenomena that threatens the stability of the social orders, and life 
deprived of individuals because it reflects the set of problems that are at 
the level of the social functions, especially within the family that 
constitutes the social structure the more important and most appreciable 
in the life of the individual, because it is the origin of the education and 
the social creation; it is the source of the interview and the worry, and it is 
it that determines and orient the behaviour of children in addition of the 
big impact of the social environment.  
And of it this survey is by the way a tentative to discover the relation that 
exists between the family and the deviance of its children, from the 
recognition of the different social, economic and cultural situations that 
lives families of the young and that can be the reason of their deviance, in 
addition of the recognition of the psychological state of the young while 
considering it like teenager who enough often passes periods and the 
contradictory and vague psychological states, and that can be a reason for 
the deviance.  
This survey includes several chapters:  
1st chapter: that included:  
To Determine the problematic: the following survey that concerns the 
family and its relation with the deviance of the young teenager, look for 
in the relation between the family and the deviance, wants to say by the 
relation of it, the set of the social and psychological interactions that exist 
between the deviant and his social environment that constitute the 
adequate platform of the beginning of his deviance socially, this survey 
takes the young teenager who didn't commit offences that the law 
punishes as a basis, therefore the young exposed to the danger of 
deviance and that are in centre of rehabilitation, with for goal to protect 
them because the danger is that the young exposed to the deviance, 
commits crimes in the future, and this specificity requires measures that 
can avoid this threat and protect of it. 
Does the essential questioning of this survey present himself as follows:  
is there a relation between the family and the deviant behaviour of the 
young teenager?  
 
 



Under this questioning enrols of other secondary questioning: 
--Do the domestic relations have an effect on the deviance of the young 
teenager ؟ 
--Is it that the stage of adolescence and his/her/its physiological and 
psychological transformations influential on the behaviour of the young 
within his/her/its family and the outside?  
--Exists it a relation between the situation economic of the family and the 
behaviour deviant young teenager?  
--Exists it a relation between the level educational and cultural of parents 
and the behaviour deviant young teenager?  
The importance of the survey is located from the nature of the topic 
himself and the importance of the domestic instability that cause the 
phenomenon of the deviance, because it is especially considered like one 
of the most important topics in this stage that passes the Algerian society 
and that was characterized by the violence and terrorism that destroyed 
the infrastructure and the superstructure of the society; it is for it that the 
threat of the phenomenon of the deviance of the young and the 
importance of its survey brightens from the diversity of everything that 
relates to it, is also the knowledge of the behaviour that makes the young 
and its impact on the social, economic and moral situations in the society 
where they live.  
And among the important reasons that pushed the searcher to choose this 
topic mentioning:  
--The worry and the personal interest of the phenomenon and the desire to 
know the young teenager category that is the more expositions to the 
deviance  
--To know the family's psychological, economic and educational social 
situations that drove this category to the deviance  
-- The huge deployment of this phenomenon in Algeria especially in this 
last decade, and it was the result of the social violence and terrorism that 
knew the country and that carries away with it a lot of teenager and that 
threatened and destroyed a lot of families then the threat of the social 
structure of the entire Algerian society by the instability.  
--Try to study the domain of the deviance and the family while following 
and in the setting of the theoretical comparison with various sociological, 
psychological, biologic, economic and cultural orientations and it while 
trying to test these explanatory orientations of this phenomenon on the 
Algerian society. But the goals that want to reach the searcher are:  
--To know the social and economic situations that live families of the 
young and that can be a reason of their deviance.  
--To know the cultural situations of families of the young and means of 
social education that follow.  
--Try to already know the psychological state as being teenagers and that 



pass enough often of periods and contradictory and vague psychological 
states being able to be a reason to try to have some deviant behaviours.  
-- Orient the interest to the family or centres of socialisation to help and 
to follow the young before exposing themselves to the deviance, it means 
the necessity to warn centres and concerned by the family when it fails to 
educate its children or to control them because it sells to warn better than 
to heal.  
And the main concepts that one finds in this survey are:  
--the family: is a social society that is composed according to this survey 
of: Father, mother and children; it has functions that aim child's growth 
socially and psychologically, and this aim can’t be achieved even that 
with the continuous daily interaction between its members and that has a 
big role in the formation of the child's personality and his education 
according to values and adjust criteria reigning in the society.  
-- In this survey, the relation concerns the operation of the continuous 
interaction between the family (parents, brothers, near and all what 
surrounds the young) and the young teenager exposed to the deviance that 
had some unacceptable behaviours on behalf of the family, the society 
and that punishes the various means law while trying to know the person 
responsible of the child deviance.  
--This actual survey will limit to study the deviance like behaviour of 
offences and one will take the young expositions or the deviance as a 
basis as calls them the law «young» that are exposed a moral danger, 
because their behaviours begin to deviate what is conventional, where 
those that have been stopped and put in centres of rehabilitation under the 
demand of their parents or their professors or the police found them 
roaming in streets and that have some unacceptable acts socially and 
juridically.  
--The young: this survey takes the study of the young that didn't commit 
acts or behaviour that have overnight materially to others that requires a 
sanction as a basis, but it basis on the beginning of the deviance of his 
rule behaviours that determined the family and the society, seen from his 
family and the society in the danger of the deviance or the possibility of 
its deviance became possible and current at every instant.  
.--The teenager: the period adolescence is the line that divides the 
childhood and the majority in spite of these disruptions these pressures 
and problems, the remainder the special centre of society; therefore, 
adolescence is the bridge that joins the man between the period of his 
childhood and his maturity and that is characterized by set of 
transformations bodily, emotional, moral and social rapids.  
Also; this survey contains a number of foreign, Arabian and local 
Algerian studies.  
The second chapter Include the important explanatory theoretical 



orientations to the phenomenon of deviance; one seized the sociological 
and psychological side in addition then of the biologic, economic and 
Islamic that is explained in the diagram 2, this chapter includes the 
evolution of the problem of the juvenile deviance in the world and in 
Algeria, in addition of the jurisdictional legislation of this category in 
Algeria.  
*the third chapter, Defines bases of the deviance and its kinds, type of 
deviants and its reasons, factors that influence the deviant behaviour, the 
orientations of the social support of deviants, and the explanatory 
theoretical introductions of the social support and domains of this 
support.  
The fourth chapter Included the methodical measures for studies, 
because it included hypotheses that sum up thus:  
*The main hypothesis:  
It exists a relation between the family and the deviant behaviour of the 
children teenager, and this hypothesis divides in secondary hypotheses 
that are:  
1st Hypothesis:  
It exists a relation that has a statistical size between the social relation 
nature that exists within the family and the deviant behaviour of the 
young teenager. We can study this hypothesis from the following 
indicatives:  
--The relation between parents.  
--The relation between brothers  
--The relation between parents and children  
--The separation of parents  
--Quarrels within the family and with that they occurred  
--To mingle of the child's business  
--The illness of one of the family's members  
--The marriage of parents after the divorce  
--The relation with the stepmother or the father-in-law.  
--The parental behaviours after the marriage.  
2nd hypothesis:  
The period of adolescence plays an important role in the change of the 
child's behaviour and its effect on his acts, behaviours and emotions that 
can be deviant. we could measure this hypothesis from the following 
indicatives:  
--To smoke to prove his virility  
--The illness or distortions.  
--The bodily growth  
--The feeling of the young at the time of the quarrel home.  
--The domestic and school relation satisfaction  
--The choice of friends  



--The vision toward the future  
--The school results  
--To leave of studies and its reasons  
 --To measure the feeling of anguish home and to the school 
 
 
  
3rdHypothesis:  
It exists a relation having a statistical size between the situation economic 
of the family and the deviant behaviour that makes the teenage child. We 
could treat this hypothesis from the following indicators:  
--The quality of the lodging, its situation and the number of its rooms.  
--The profession of parents  
--The monthly income and its sufficiency  
--Helps to the case of the insufficiency of the income  
--The daily expenses  
--To have a work or other activity to have money  
4th Hypothesis:  
It exists a relation having a statistical size between the level cultural and 
educational of the family the deviant behaviour of the delinquent child, 
indicators of this hypothesis are next one:  
--The level educational of parents  
--The cultural or political activities that make parents  
--The reading of newspapers or books  
--Means to solve the domestic and educational problems on behalf of 
parents  
The domains of study concerned the geographical domain the centres 
rehabilitation of the town of Sétif for the applied unit choice, high school 
Amar kheloufi in Bougaa and high school Omar hraik in Sétif.  
The domain human of the survey, the centres of rehabilitation 
Abdelwahed Kaznadji, high school Amar kheloufi and high school Omar 
hraik.  
We chose the sample to 12, 5%, the sample of survey includes 110 pupils 
of 876; the sample of the young is 64 young.  
The sample used for this survey includes 174 individuals composed of 
two samples:  
--The experimental sample: actually, the first sample is complete wiper 
that concerns the young that are exposed to a moral danger and that are in 
the centre of rehabilitation of the wilaya of Sétif, and that includes 64 
individuals aged between 15 and 18 years,.  
--The precise sample: that includes 110 individuals, it is a random 
organized sample includes pupils of Omar hraik and Amar kheloufi, in 
the three levels (1st AS, 2ndAS, 3rdAS) since their age varies between 15 



and 18 years and it so that the comparison at the level age is 
homogeneous, we chose this sample by the method of random number, 
because the enrolment of pupil names masculine of three levels and the 
numbering by increasing order of 1 to 876. 
This survey enters the descriptive, applied studies that try to diagnose a 
fact or a phenomenon, in this survey that the descriptive method aims to 
determine and to consist of domestic problem appearances and the state 
of instability between its members, one of children to the centre of 
rehabilitation because of his social laws deviance, and the collection of 
facts, to analyze, explain them and to deduct some of suggestions and 
explanations in view of the studied phenomenon, and that concerns the 
family's relation with the deviance of its teenage children.  
And according to goals of research, the use of the tentative method to 
facilitate the discovery of factors that caused the deviance between the 
two experimental and precise groups, that tries to use the method of the 
comparison that is considered like one of methods used in social studies 
and especially in the setting of the uses of the tentative method, and for 
this survey we must make comparisons between variables of two precise 
and experimental wholes to be able to discover factors causes the 
phenomenon of young teenager deviance.  
The searcher used means simple figures to deduct percentages and the 
quantitative operations that are deeper and expressed more precisely of 
the studied phenomenon, as the coefficient of adhesion «x²», and the 
duplicate and the coefficient of arithmetic middle coincidence.  
The simple observation is one of tools used in addition of the 
questionnaire and maintenance free. This questionnaire passed by several 
stages as:  
--Stage of preparation  
--Stage of experimentation  
--Final formulation stage  
Sources of information collection are varied between historic and 
convenient.  
The 5th chapter, The family and the deviance of the teenage child, 
concerned the family's historic evolution, its shapes, specificities, 
functions and its principles, the Algerian family, its historic evolution and 
its shapes, problems especially met with regard to the nature of the 
intercourse within the family and its relation with the deviance to take its 
children, treatment of parents with their children, the domestic quarrels, 
the divorce of parents, the plurality of the marriage and the behaviour 
after the repetition of the marriage and its reflections on the teenager's 
behaviour in addition of the illness of one of the family's members, the 
alcoholic drink consumption and in favour of the family in the process of 
socialization 



The 6th chapter: Took as a basis on the period adolescence and its 
effects on the deviance of children from the explanation of adolescence 
stages, growth specificities and problems of teenagers and support them 
within the family and the school.  
The 7th chapter:: Includes economic and cultural conditions of the 
family and its relation with the teenager's deviance from these sides:  
type of the lodging, its situation, the number of its rooms, the father's 
profession, the monthly income and its sufficiency, to have helps in case 
of insufficiency of the income, the daily expenses, exercised a work or 
other activity to have money, in addition it concerned the cultural and 
educational level within the family and the teenager's deviant behaviour, 
of the level educational of parents, the cultural and political activities that 
exercise parents, the reading of newspapers or books and means to solve 
the domestic and educational problems on behalf of parents. 
*Finally The 8th chapter Includes the discussion of results of the survey 
from the other studies, because this survey is specific in relation to the 
other foreign, Arabian or Algerian studies, not only because it searches 
for the relation between variables of the family and the deviance, but 
because it treats the phenomenon of deviance of a complete angle, 
especially since it seized an important factor, it appears little important to 
the other, but actually it is the essential motor of the behaviour of the 
individual that is adolescence that contains a lot of psychological and 
social conflicts.  
*The known methods, every scientific survey exercises the consistent 
method decides while taking the theoretical and conceptual setting as a 
basis, as well as on goals hoped of survey; therefore methods used in this 
survey looked like the other same studies if they differ from their uses or 
their tools.  
*The summary, every survey has its specificity, in the choice of its topic 
or in domains of survey where the choice of methods and the adequate 
tools.  
With regard to results of the survey according to the explanatory 
theoretical orientations of the deviance phenomenon, these results are 
analogous to results and explanations and analyses that is presented by 
the sociological theory and especially the one that is presented by the 
theory of the Less Normative and the theory of the social mobility and the 
deviant collage about reasons of the social deviance.  
*The results of this survey are analogous to explanations of the 
psychological school that take the importance of the stage of the 
childhood in the process of socialization  and the role of the father and the 
mother to perfect the child's personality, in molds of the society, as a 
basis and the formation of a vision positive of the self, we mentioned that 
most the young of it compares them with pupils, their childhood was 



domestically unsteady and full of tension and conflicts what influenced 
on the personal constitution in adolescence what drove to the deviance.  
*The physiological and biologic appearances have been confirmed, that 
they don't have any relation with the deviance, we didn't mention any 
young deviant according to his appearances but a big resemblance 
between the two wholes in the general or medical appearance of the body, 
following the natural physiological and psychological changes that know 
the man with adolescence, but we mentioned a clean difference between 
the young and pupils with regard to the psychological features according 
to the biologic theory and especially what concerns the stress and tension 
within the family or to the school; it doesn't mean that pupils don't have 
anguish or tension but of a least degree, we can say that this survey 
doesn't confirm the biologic theory.  
*Referring to  the economic theory we can say that the economic factors 
play an important role in the determination of types of individual 
behaviours because it may be positive or negative, either of the good or 
bad economic conditions, because poverty maybe a factor of deviance as 
the maybe wealth, but in spite of it the degree of saturation of value 
individuals and social criteria determine the type of the behaviour in these 
conditions and according to data of this survey most the young endure 
disastrous economic conditions and that can be the reason of their 
delinquency. 
Starting from the global vision of the Islamic theory we can see clearly 
the causes of delinquency and all the means to eliminate and treat it, this 
is what has proved the present study the majority of delinquent come 
from broken families because of the deference of the cultural ,religional 
and educational levels. 
The results following hypotheses, confirmed the first hypothesis , 
whenever the domestic relations either between parents and their children 
are full of tension and incomprehension complained between them, and 
more the marriage repeats itself, more the probability of the child 
deviance and especially in adolescence is big, therefore it exists a 
proportional relation between the domestic relation nature and the 
deviance.  
*The adolescence has a big effect on change of behaviours of the young 
and influences on their emotions, although the specified group has the 
same age, but the absence of the domestic support and without worry of 
its children remainder has factor helping to encourages the young 
continued in the deviance.  
* According to The hypothesis which say that there is a relation with 
statistic aspect between the economic situation of the family and deviant's 
behaviour that makes adolescent; because we can consider the 
economical factor as essential factor in the teenager's deviance and it 



because there is a lot of   differences between economical conditions and 
situations of the youngster group and the one of pupils, And whenever the 
cultural ,the intelligence and scientific level is non coincident between 
parents was big, more the possibility to commit mistakes then in the 
education of child behaviours.  
*From results of the survey, we can summarize it in the following points:  
-It exists proportional relation between the domestic relation nature and 
the deviance.  
-It is specified that there are differences having a statistical significance 
between the two groups and what concerns: quarrels between parents and 
brothers, not to provide to needs of the young, refusal of works that he 
likes to make, the feeling not to be admitted on behalf of the near.  
--There is a primordial differences with statistic signification between the 
two groups concerning the decisions taken by parents, , it was clear that 
in the experimental group ,fathers don’t  take with there wives decisions 
that concern the family and the future of children and it with a percentage 
of 66% that is it that proves the instability of the relation and the 
incomprehension (table n 13) contrary to fathers of the precise group does 
who let the mother take part to decisions and it with 88%.  
--25% of fathers of the delinquent endure illnesses that stop them from 
working against 4% of pupil fathers, from this statistical survey we finds 
differences having a statistical significance with regard to the father’s 
illness enter the two groups.  
-- It exists differences having a statistical significance between the two 
groups with regard to the consumption of the alcohol because it is spilled 
more at fathers of the delinquent.  
-- It exists differences having a statistical significance with regard to the 
mother's illness one mentions 37% of mothers of the experimental group 
that endure illness that lets them prisoners of the bed against 2% of 
mothers of the precise group.  
-- It doesn't exist difference having a statistical significance between the 
two groups with regard to reasons of the divorce and the age of study 
units.  
--Most the young endure the stepmother's bad behaviour against no one 
of the pupil group doesn't mention any case of bad behaviour of the 
stepmother, but with regard to the behaviour of the father-in-law 75% the 
young endure his bad behaviour.  
--Do the young have a bigger liberty in relation to pupils (table n 27).  
--The adolescence has an important effect on the change of the behaviour 
of the delinquent and also on their emotion.  
-- It exists differences having a statistical significance between the two 
groups with regard to «to smoke» and its reasons because the young 
smoker proportion is superior to the one of pupils, as defer reasons to 



smoke between the two groups.  
-- It doesn't exist differences having a statistical significance between the 
two groups with regard to the bodily appearance.  
-- it exists differences having a statistical significance between the two 
groups with regard to the emotional support, the love and the worry, lack 
of space and the excess of its members.  
--Most units of the experimental group endure the solitude and prefer to 
speak of their problems and preoccupations with their friends rather than 
to their near contrary to the precise group that prefers to speak with his 
parents it exists differences having a statistical significance between the 
two groups therefore.  
--It exists differences having a statistical significance between the two 
groups with regard to the satisfaction of relations with members of the 
family and the choice of friends.  
--Most the delinquent have a pessimistic vision towards themselves and 
their futures contrary to the group of pupils that has a vision optimistic of 
the future, therefore it exists differences having a statistical significance 
between the two groups.  
--The difference of the behaviour with the delinquent during the period of 
schooling in relation to his orders, and his school failure in relation to 
pupils.  
-- It exists differences having a statistical significance between the two 
groups with regard to the lodging, its situation and the number of its 
pieces.  
--Absence of favourable conditions of life within houses of the young in 
relation to pupils.  
-- It exists differences having a statistical significance between the two 
groups with regard to the income and its sufficiency.  
--following the insufficiency of the income and money the young uses 
some illegal means to have money contrary to pupils.  
--The statistical survey shows differences having a statistical significance 
between the two groups with regard to the receipt of help.  
--The effect of the lack of the educational level and moral and scientific 
non arrangement between parents on the deviant behaviour of children.  
-- It doesn't exist difference having a statistical significance between the 
two groups with regard to the activity cultural and political of  
parents.  
--It exists differences having a statistical significance between the two 
groups with regard to the reading of book and newspapers by parents and 
their qualities.  
-- It exists the primordial differences having a statistical significance 
between the two groups with regard to the behaviour of parents with the 
different business in the management of the house.  



 
 
 

Finally, we can say that it exists a proportional relation 
between the family with its different social, economic 
and cultural situations and the change of adolescence 

on the deviance of the young teenager 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résume 
Introduction  :  
Le phénomène de la déviance est considéré comme l'un des plus anciens 
et les plus répandus dans les sociétés, mais cela diffère suivant les causes 
et les raisons qui ont conduit à ce phénomène, suite à la différence de 
détermination du comportement et les critères et les valeurs qui règnent 
dans la société, ainsi que la situation économique et culturelle, car elle est 
l'un des phénomènes sociaux qui menacent la stabilité des ordres sociaux, 
et la vie privée des individus car elle reflète l'ensemble des problèmes qui 
se trouvent au niveau des fonctions sociales, surtout au sein de la famille 
qui constitue la structure sociale la plus importante et la plus sensible 
dans la vie de l'individu, car elle est l'origine de l'éducation et la création 
sociale ; elle est la source de l'entretien et du souci, et c'est elle qui 
détermine et oriente le comportement des enfants en plus du grand impact 
du milieu social. 
Et à propos de cela, cette étude est une tentative pour découvrir la relation 
qui existe entre la famille et la déviance de ses enfants, à partir de la 
reconnaissance des différentes situations sociales, économiques et 
culturelles qui vivent les familles des délinquants et qui peuvent être la 



cause de leur déviance, en plus de la reconnaissance de l'état 
psychologique du délinquant en le considérant comme adolescent qui 
passe des périodes et des états psychologiques contradictoires et vagues 
assez souvent, et qui peuvent être une raison pour la déviance. 
Cette étude comporte plusieurs chapitres : 
1er chapitre : Qui comporte : 
déterminer la problématique : L'étude suivante qui concerne la famille et 
sa relation avec la déviance du délinquant adolescent, cherche dans la 
relation entre la famille et la déviance, en veut dire par la relation, 
l'ensemble des interactions sociales et psychologiques qui existent entre 
le déviant et son environnement social qui constitue la plate-forme 
adéquate du début de sa déviance socialement, cette étude se base sur le 
délinquant adolescent qui n'a pas commis de délits que la loi sanctionne, 
donc les jeunes exposés au danger de déviance et qui se trouvent dans les 
centres de rééducation, avec pour but de les protéger car le danger est que 
le jeune exposé à la déviance, commette des crimes dans l'avenir, et cette 
spécificité nécessite des mesures qui peuvent éviter cette menace et se 
protéger. 
L'interrogation essentielle  de cette étude se présente comme suit: existe t-
il une relation entre la famille et le comportement déviant du jeune 
adolescent 
 
 
 
 
 
Sous cette interrogation s'inscrit d’autres interrogations secondaires : 
 --Est-ce que  les relations  familiales ont un effet sur la déviance du jeune 
adolescent ? 
-- Est-ce que l'étape de l'adolescence et de ses transformations 
physiologiques et psychologiques influent sur le comportement du jeune 
au sein de sa famille et l'extérieur ? 
-- Existe-t-il une relation entre la situation économique de la famille et le 
comportement déviant jeune adolescent ? 
-- Existe-t-il une relation entre le niveau éducatif et culturel des parents et 
le comportement déviant jeune adolescent ? 
L'importance de l'étude se situe à partir de la nature du sujet lui-même et 
l'importance de l'instabilité familiale que cause le phénomène de la 
déviance, car il est considéré comme l'un des sujets les plus importants 
surtout dans cette étape que passe la société algérienne et qui s'est 
caractérisée par la violence et le terrorisme qui a détruit l'infrastructure et 
la superstructure de la société ; c'est pour cela que la menace du 
phénomène de la déviance des jeunes et l'importance de son étude 



s'éclaircit à partir de la diversité de tout ce qui se rapporte à elle, est aussi 
de la connaissance du comportement qui fait les jeunes et son impact sur 
les situations sociales, économiques et morales dans la société où ils 
vivent. 
Et parmi les importantes raisons qui ont poussé la chercheuse à choisir ce 
sujet citant : 
-- Le souci et l'intérêt personnel du phénomène et l'envie de connaître la 
catégorie des jeunes adolescents qui sont les plus exposés à la déviance 
-- Connaître les situations sociales psychologiques, économiques et 
éducatives de la famille qui ont conduit cette catégorie à la déviance 
-- Le phénomène de la déviance des jeunes en Algérie s'est répondu 
surtout cette dernière décennie, et c'était le résultat de la violence sociale 
et du terrorisme qu'a connu le pays et qui emporte avec elle beaucoup 
d'adolescent et qui a menacé et détruit beaucoup de familles puis la 
menace de la structure sociale de la société algérienne tout entière par 
l'instabilité. 
-- Essayez d'étudier le domaine de la déviance et la famille en suivant et 
dans le cadre de la comparaison théorique avec diverses orientations 
sociologiques, psychologiques, biologiques, économiques et culturelles et 
cela en essayant de tester ces orientations explicatives de ce phénomène 
sur la société algérienne. Mais les buts que veut atteindre la chercheuse 
sont les suivants : 
-- Connaître les situations sociales et économiques que vivent les familles 
des jeunes et qui peuvent être une cause de leur déviance. 
-- Connaître les situations culturelles des familles des jeunes et les 
moyens d'éducation sociale qui suivent. 
-- Essayez de connaître l'état psychologique déjà comme étant des 
adolescents et qui passent des périodes et états psychologiques 
contradictoires et vagues assez souvent pouvant être une raison pour 
essayer d'avoir des comportements déviants. 
-- Orienter l'intérêt soit de la famille ou des centres d'éducation sociale 
pour aider et suivre les jeunes avant de s'exposer à la déviance et 
l'importance d'avertir les centres et les concernés de la famille quand elle 
échoue à éduquer ses enfants ou les contrôler car il vaut mieux prévenir 
que guérir. 
Et les principaux concepts qu'on trouve dans cette étude sont : 
-- La famille : selon cette étude, est une société sociale qui se compose 
de:Père, mère et enfants ; elle a des fonctions qui visent la croissance des 
enfants socialement et psychologiquement, et se but ne peut même 
réaliser qu'avec l'interaction quotidienne continue entre ses membres et 
qui a un grand rôle dans la formation de la personnalité de l'enfant et son 
éducation suivant les valeurs et les règles les critères régnant dans la 
société.  



-- La relation : la relation concerne l'opération de l'interaction continue 
entre la famille (parents, frères, proches et tous ce qui entoure le jeune) et 
le jeune adolescent exposé à la déviance qui a eu des comportements 
inacceptables de la part de la famille, la société et que sanctionne la loi de 
divers moyens en essayant de connaître le responsable de la déviance des 
enfants. 
-- Cette étude se limitera pas étudier la déviance comme comportement 
de délits et on se basera sur les jeunes exposés ou la déviance comme les 
appelle la loi « jeunes ou délinquant » qui sont exposés un danger moral, 
car leur comportements commencent à dévier de ce qui est conventionnel, 
où ceux qui ont été arrêtés et mis dans des centres de rééducation sous la 
demande de leurs parents ou de leurs professeurs ou la police les a 
trouvés errants dans les rues et qui ont des actes inacceptables 
socialement et juridiquement. 
-- Délinquant: cette étude se base sur l'étude du délinquant qui n'a pas 
commis d'actes ou de comportement qui ont nuit matériellement à autrui 
qui nécessite une sanction, mais elle se base sur le début de la déviance 
de ses comportements, des règles qui ont déterminées la famille et la 
société, et vu à partir de sa famille et de la société dans le danger de la 
déviance ou la possibilité de sa déviance est devenue possible et courante 
à chaque instant. 
-- L'adolescent : la période l'adolescence est la ligne qui divise l'enfance 
et la majorité malgré ses perturbations ses pressions et problèmes,et elle 
reste le centre spécial des sociétés ; donc, l'adolescence est le pont qui 
relie l'homme entre la période de son enfance et de sa maturité et qui se 
caractérise par l'ensemble de transformations corporelles, émotionnelles, 
morales et sociales rapides. 
*Cette étude contient sur un nombre d'études étrangères, arabes et locales 
pénales. 
*Le deuxième chapitre a saisi les importantes orientations théoriques 
explicatives au phénomène de déviance ; on a saisi le côté sociologique et 
psychologique en plus du biologique, économique puis islamique qui est 
expliqué dans le schéma 2, ce chapitre comporte l'évolution du problème 
de la déviance juvénile dans le monde et en Algérie, en plus de la 
législation juridictionnelle de cette catégorie en Algérie. 
*Le troisième chapitre, Définit les bases de la déviance et ses genres, 
types de déviants et ses raisons, les facteurs qui influencent le 
comportement déviant, les orientations du soutien social de déviants, et 
les introductions théoriques explicatives du soutien social et les domaines 
de ce soutien. 
*Le quatrième chapitre comporte les mesures méthodiques pour les 
études, car il contient des hypothèses qui se résument ainsi : 
*la principale hypothèse : 



Il existe une relation entre la famille et le comportement déviant des 
enfants adolescents, et cette hypothèse se divise en hypothèses 
secondaires qui sont : 
1ere hypothèse : 
Il existe une relation qui a une ampleur statistique entre la nature des 
relations sociales qui existent au sein de la famille et le comportement 
déviant du jeune adolescent. On peut étudier cette hypothèse à partir des 
indicatifs suivants : 
-- la relation entre les parents. 
-- la relation entre les frères 
-- la relation entre les parents et les enfants 
-- la séparation des parents 
-- les querelles au sein de la famille et avec qui elles se produisaient 
-- se mêler des affaires de l'enfant 
-- la maladie d'un des membres de la famille 
-- le mariage des parents après le divorce 
-- la relation avec la belle mère ou le beau père 
-- le comportement parental après le mariage. 
2eme hypothèse : 
La période de l'adolescence joue un rôle important dans le changement du 
comportement de l'enfant et son effet sur ses actes sur ses comportements 
et ses émotions et qui peuvent être déviant. On a pu mesurer cette 
hypothèse à partir des indicatifs suivants : 
-- fumer pour prouver sa virilité 
-- la maladie ou les défigurations. 
-- la croissance corporelle 
-- le sentiment du jeune lors de la querelle à la maison. 
-- la satisfaction des relations familiales et scolaires 
-- le choix des amis 
-- la vision vers l'avenir 
-- les résultats scolaires 
-- S’absenter des études et ses causes 
-- mesurer le sentiment d'angoisse à la maison et à l'école 
3eme hypothèse : 
Il existe une relation ayant une ampleur statistique entre la situation 
économique de la famille et le comportement déviant que fait l'enfant 
adolescent. On a pu traiter cette hypothèse à partir des indicateurs 
suivants : 
-- la qualité du logement, sa situation et le nombre de ses chambres. 
-- la profession des parents 
-- le revenu mensuel et sa suffisance 
-- les aides au cas de l'insuffisance du revenu 
-- les dépenses quotidiennes 



-- avoir un travail ou autre activité pour avoir de l'argent 
4eme hypothèse : 
Il existe une relation ayant une ampleur statistique entre le niveau culturel 
et éducatif de la famille et le comportement déviant de l'enfant 
délinquant, les indicateurs de cette hypothèse sont les suivants : 
-- le niveau éducatif des parents 
-- les activités culturelles et politiques que font les parents 
-- la lecture des journaux ou des livres 
-- les moyens de résoudre les problèmes familiaux et éducatifs de la part 
des parents 
Les domaines d'études ont concerné le domaine géographique le centre de 
rééducation de la wilaya de Sétif pour le choix des unités expérimentales,  
lycée Amar kheloufi a Bougaa et lycée Omar hraik a Sétif. 
Le domaine humain de l'étude, la société originale du centre de 
rééducation Abdelwahed Kaznadji, lycée Amar kheloufi et lycée Omar 
hraik. 
On a choisi l'échantillon à 12,5 %, l'échantillon d'étude comporte 110 
élèves de 876, l'échantillon des jeunes est de 64 jeunes. 
L'échantillon utilisé pour cette étude comporte 174 individus composés 
de deux échantillons : 
-- l'échantillon expérimental : en réalité, le premier échantillon est un 
ballissage complet qui concerne les jeunes qui sont exposés à un danger 
moral et qui sont au centre de rééducation de la wilaya de Sétif, et qui 
comporte 64 individus âgés entre 15 et 18 ans.. 
-- l'échantillon précis : qui comporte 110 individus, c'est un échantillon 
organisé pris au hasard et hétérogène ; il comporte les élèves de Omar 
hraik et Amar kheloufi , dans les trois niveaux (1er AS,2emeAS, 
3emeAS) puisque leur âge varie entre 15 et 18 ans et cela pour que la 
comparaison au niveau de l'âge soit homogène, on a choisi de cet 
échantillon avec la méthode du nombre puis au hasard, car l'inscription 
des noms des élèves masculins de trois niveaux et la numérotation par 
ordre croissant de 1 à 876. 
Cette étude s'introduit dans des études descriptives, expérimentales qui 
essayent de diagnostiquer un fait ou un phénomène. 
dans cette étude que la méthode descriptive vise à déterminer et à 
comprendre les apparences de problèmes familiaux et l'état d'instabilité 
entre ses membres, un des enfants au centre de rééducation à cause de sa 
déviance des lois sociales, et la collecte des faits, les analyser, les 
expliquer et en déduire des suggestions et des explications en vue du 
phénomène étudié, et qui concerne la relation de la famille avec la 
déviance de ses enfants adolescents. 
Et suivant les buts de la recherche, l'utilisation de la méthode 
expérimentale à faciliter la découverte des facteurs qui ont causé la 



déviance entre les deux ensembles expérimentaux et précis, qui essaie 
d'utiliser la méthode de la comparaison qui est considérée comme une des 
méthodes utilisées en sciences sociales et surtout dans le cadre des 
utilisations de la méthode expérimentale et pour cette étude on doit faire 
des comparaisons entre les variables de deux ensembles précis et 
expérimentaux pour pouvoir découvrir les facteurs causants le 
phénomène de déviance des jeunes adolescents. 
La chercheuse a utilisé les moyens statistiques simples pour déduire les 
pourcentages et les opérations quantitatives qui sont plus profond et plus 
précisément exprimé du phénomène étudié, comme le coefficient 
d'adhérence « x² », et le coefficient de coïncidence moyen arithmétique. 
La simple observation est l'un des outils utilisés en plus du questionnaire 
et d'entretien libre. Ce questionnaire est passé par plusieurs étapes comme 
: 
-- étape de préparation 
-- étape d'expérimentation 
-- étape de formulation finale 
Les sources de collecte d'informations sont diversifiées entre historiques 
et pratiques. 
*le 5eme chapitre, la famille et la déviance de l'enfant adolescent, a 
concerné l'évolution historique de la famille, ses formes, ses spécificités, 
ses fonctions et ses principes, la famille algérienne, son évolution 
historique et ses formes, les problèmes rencontrés surtout en ce qui 
concerne la nature des relation au sein de la famille et sa relation avec la 
déviance de ses enfants, les comportements des parents avec leurs 
enfants, les querelles familiales, le divorce des parents, la pluralité du 
mariage et le comportement après la répétition du mariage et ses reflets 
sur le comportement de l'adolescent en plus de la maladie de l'un des 
membres de la famille, la consommation des boissons alcoolisées et en 
faveur de la famille dans le processus d'éducation sociale. 
Le 6eme chapitre : s’est basé sur la période l'adolescence et ses effets sur 
la déviance des enfants à partir de l'explication des étapes de 
l'adolescence, le soutien des adolescents au sein de la famille et dans 
l'école. 
Le 7eme chapitre : a conforté les conditions économiques et culturelles 
de la famille et sa relation avec la déviance de l'adolescent à partir de ces 
côtés : 
type du logement, sa situation, le nombre de ses chambres, la profession 
du père, le revenu mensuel et sa suffisance, avoir les aides en cas 
d'insuffisance du revenu, les dépenses quotidiennes, pratiquait un travail 
ou autre activité pour avoir de l'argent, en plus il a concerné le niveau 
culturel et éducatif au sein de la famille et le comportement déviant de 
l'adolescent, du niveau éducatif des parents, les activités culturelles et 



politiques que pratiquent les parents, la lecture des journaux ou des livres 
et les moyens de résoudre les problèmes familiaux et éducatifs de la part 
des parents. 
*Enfin, le 8eme chapitre comporte la discussion des résultats de l'étude à 
partir des autres études, car cette étude est spécifique par rapport aux 
autres études étrangères, arabes ou algériennes, pas seulement parce 
qu'elle recherche la relation entre les variables de la famille et de la 
déviance, mais parce qu'elle traite le phénomène de déviance d'un angle 
complet, surtout puisqu'elle a saisi un facteur important, il paraît aux 
autres peu important mais en réalité il est le moteur essentiel du 
comportement de l'individu c'est l'adolescence qui renferme beaucoup de 
conflits psychologiques et sociaux. 
*Les méthodes connues, chaque étude scientifique pratique, la méthode 
suivie se détermine en se basant sur le cadre théorique et conceptuel, ainsi 
que sur les buts espérés d'étude ; donc les méthodes utilisées dans cette 
étude ressemblent aux autres études mêmes si elles diffèrent à partir de 
leur utilisations ou de leurs outils. 
*Le résumé, chaque étude à sa spécificité, dans le choix de son sujet ou 
dans les domaines d'étude où le choix des méthodes et des outils 
adéquats. 
*En ce qui concerne les résultats de l'étude suivant les orientations 
théoriques explicatives du phénomène de déviance, ces résultats sont 
analogues aux résultats et explications et analyses qu'à présenté la théorie 
sociologique et surtout celle qu'à présenté la théorie de l'obligation 
sociale le non -- critère et la théorie de la mobilité sociale et le collage 
déviant au sujet des causes de la déviance sociale. 
*Les résultats de cette étude sont analogues aux explications de l'école 
psychologique qui se base sur l'importance de l'étape de l'enfance dans le 
processus d'éducation sociale et le rôle du père et de la mère à 
perfectionner la personnalité de l'enfant, dans les moules de la société, et 
la formation d'une vision positive du soi, on a mentionné que la plupart 
des jeunes on les comparent avec les élèves, leur enfance a été instable 
familialement et pleine de tension et conflits ce qui a influencé sur la 
constitution de la personnalité dans l'adolescence ce qui a conduit à la 
déviance. 
*Les apparences physiologiques et biologiques ont été confirmées, 
qu'elles n'ont aucune relation avec la déviance, on n'a pas mentionné 
aucun jeune déviant d'après ses apparences mais une grande ressemblance 
entre les deux ensembles dans l'apparence générale ou médicale du corps, 
suite aux changements physiologiques et psychologiques naturels que 
connaît l'homme avec l'adolescence, on a mentionné une nette différence 
entre les jeunes et les élèves en ce qui concerne les traits psychologiques 
suivant la théorie biologique et surtout ce qui concerne l'angoisse et la 



tension au sein de la famille ou à l'école ; cela ne veut pas dire que les 
élèves n'ont pas d'angoisse ou tension mais d'un degré moindre, on peut 
dire que cette étude ne confirme pas la théorie biologique en ce qui 
concerne les traits biologiques des déviants. 
*Et en se basant sur ce qu'apporté la théorie économique, on peut dire que 
les facteurs économiques jouent un rôle important dans la détermination 
des types de comportements des individus soit du côté positif ou négatif, 
soit des conditions économiques  bonnes ou mauvaises, car la pauvreté 
peut-être un facteur de déviance comme le peut-être la richesse, mais 
malgré cela le degré de saturation des individus des valeurs et critères 
sociaux déterminent le type du comportement dans ces conditions et 
suivant les données de cette étude la plupart des jeunes souffrent de 
conditions économiques désastreuses et qui peuvent être la cause de leur 
délinquance. 
La vision globale de la théorie islamique a permis de donner une 
définition plus claire de la délinquance et ses causes ainsi que les moyens 
de l’éliminer et de la traiter clairement, c'est ce qui a prouvé la présente 
étude que la majorité de délinquants venant de familles détruites à cause 
de la différence du niveau éducationnel, culturel ou religional. Et la 
meilleure  preuve c’est la dispute quotidienne entre les parents  et la prise 
des drogues par le père (exemple type d’éducation pour les enfants). 
*Les résultats suite aux hypothèses, ont confirmé la première hypothèse 
la plus les relations familiales soit entre les parents ou entre eux et leurs 
enfants se sont plaints de tension et d'incompréhension, et plus le mariage 
se répète, plus la probabilité de la déviance des enfants et surtout en 
adolescence est grande, donc il existe une relation proportionnelle entre la 
nature des relations familiales et la déviance. 
*l'adolescence a un grand effet sur le changement des comportements des 
jeunes et l'influence sur leurs émotions, malgré que le groupe précis ait le 
même âge, le soutien familial et sans souci de ses enfants reste un facteur 
aidant à encourager les jeunes a continué dans la déviance. 
*L'hypothèse selon laquelle il existe le relation ayant une ampleur 
statistique entre la situation économique de la famille et le comportement 
de déviant que fait l'adolescence a été observée à un certain degré ; c'est 
pour cela qu'on peut considérer le facteur économique comme facteur 
essentiel dans la déviance de l'adolescent et cela parce qu'il existe 
beaucoup de différence entre les conditions et les situations du groupe de 
jeunes et celui des élèves. 
*Et plus le niveau culturel et le non agencement moral et scientifique 
entre les parents est grand, plus la possibilité de commettre des fautes 
dans l'éducation et le suivi des comportements des enfants  
*à partir des résultats de l'étude, à partir des hypothèses et son 
expérimentation pratiquement on peut résumer les importants résultats 



dans les points suivants : 
-- Il existe une relation proportionnelle entre la nature des relations 
familiales et la déviance. 
-- Il est précisé qu'il y a des différences ayant une signification statistique 
entre les deux groupes et ce qui concerne : les querelles entre les parents 
et les frères, ne pas subvenir aux besoins du jeune, refus des travaux qu'il 
aime faire, le sentiment de ne pas être admis de la part des proches. 
-- Il existe des différences primordiales ayant une signification statistique 
entre les deux groupes en ce qui concerne la relation entre les parents et 
faire part dans les décisions, car il s'est avéré que la plupart des unités du 
groupe expérimental ont des pères qui ne laissent la femme prendre part 
aux décisions qui concernent la famille et l'avenir des enfants et cela avec 
un pourcentage de 66 % c'est ce qui prouve l'instabilité de la relation et 
l'incompréhension (tableau n 13؛  ) contrairement aux pères du groupe 
précis qui laissent la mère prendre part aux décisions et cela avec 88 %. 
-- 25 % des pères des jeunes souffrent de maladies qui les empêchent de 
travailler contre 4 % des pères des élèves ،à partir de cette étude 
statistique on trouve des différences ayant une signification statistique en 
ce qui concerne la maladie du père entre les deux groupes. 
-- Il existe des différences ayant une signification statistique entre les 
deux groupes en ce qui concerne la consommation de l'alcool car c'est 
plus répandu chez les pères des délinquants. 
-- Il existe des différences ayant une signification statistique en ce qui 
concerne la maladie de la mère on mentionne 37 % des mères du groupe 
expérimental qui souffrent de maladie qui les laissent prisonnières du lit 
contre 2 % des mères du groupe précis. 
-- Il n'existe pas de différence ayant une signification statistique entre les 
deux groupes en ce qui concerne les causes du divorce et l'âge des unités 
d'études. 
-- La plupart des jeunes souffrent du mauvais comportement de la belle-
mère contre au contraire dans groupe des élèves on ne mentionne aucun 
cas de mauvais comportement de la belle-mère, mais en ce qui concerne 
le comportement du beau-père 75 % des jeunes souffrent de son mauvais 
comportement. 
-- Les jeunes ont une plus grande liberté par rapport aux élèves (tableau 
n 27؛  ). 
-- L'adolescence à un effet important sur le changement du comportement 
des jeunes et aussi sur leur émotion. 
-- Il existe des différences ayant une signification statistique entre les 
deux groupes en ce qui concerne       « fumer » et ses causes car la 
proportion des jeunes fumeurs est supérieure à celle des élèves, comme 
diffèrent les causes de fumer de chaque groupe. 
-- Il n'existe pas de différences ayant une signification statistique entre les 



deux groupes en ce qui concerne l'apparence corporelle. 
-- Il existe des différences ayant une signification statistique entre les 
deux groupes en ce qui concerne le soutien affectif, l'amour et le souci, 
manque d'espace et le surnombre de ses membres. 
-- Ia plupart des unités du groupe expérimental souffrent de la solitude et 
préfèrent parler de leurs problèmes et préoccupations avec leurs amis 
plutôt qu'à leurs proches contrairement au groupe précis qui préfère parler 
avec ses parents, donc il existe des différences ayant une signification 
statistique entre les deux groupes. 
-- Il existe des différences ayant une signification statistique entre les 
deux groupes en ce qui concerne la satisfaction des relations avec les 
membres de la famille et le choix des amis. 
-- La plupart des jeunes ont une vision pessimiste envers eux-mêmes et 
leurs avenirs contrairement au groupe des élèves qui a une vision 
optimiste de l'avenir, donc il existe des différences ayant une signification 
statistique entre les deux groupes. 
-- La différence du comportement avec le délinquant pendant la période 
de scolarisation par rapport à ses camarades, et son échec scolaire par 
rapport aux élèves. 
-- Ll existe des différences ayant une signification statistique entre les 
deux groupes en ce qui concerne le logement, sa situation et le nombre de 
ses pièces. 
-- Absence de conditions favorables de vie au sein des maisons du 
délinquant par rapport aux élèves. 
-- Il existe des différences ayant une signification statistique entre les 
deux groupes en ce qui concerne le revenu et sa suffisance. 
-- suite à l'insuffisance du revenu et de l'argent, le délinquant utilise des 
moyens illégaux pour avoir de l'argent contrairement aux élèves. 
-- L'étude statistique montre des différences ayant une signification 
statistique entre les deux groupes en ce qui concerne la réception d'aide. 
-- L'effet du manque du niveau éducatif et non agencement moral et 
scientifique entre les parents sur le comportement déviant des enfants. 
-- Il n’existe pas de différence ayant une signification statistique entre les 
deux groupes en ce qui concerne l'activité culturelle et politique des 
parents. 
-- Il existe des différences ayant une signification statistique entre les 
deux groupes en ce qui concerne la lecture des parents des livres et 
journaux et leurs qualités. 
-- Il existe des différences primordiales ayant une signification statistique 
entre les deux groupes en ce qui concerne le comportement des parents 
avec les différentes affaires dans la gestion de la maison. 

 
Enfin, on peut dire qu'il existe une relation proportionnelle entre la 



famille avec ses différentes situations sociales, économiques et 
culturelle et le changement de l'adolescence sur la déviance du jeune 

adolescent 
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   :إذا كان اجلواب يعيشان معا، تطرح األسئلة التالية -
               أحيانا           أبدا  دائما                  ؟ههل األب يشرك األم يف قرارات -9

  ؟تصف عالقتك بوالديك وإخوتككيف  -10
  جيدة              عادية                  سيئة          

  كيف تصف العالقة بني والدك ووالدتك؟ -11
  تعاون         سيطرة أحد الطرفني            صراع     

  ال       نعم               اليت حتبها؟   عماليرفض أبوك أن تقوم باأل هل -12
  نعم            ال                                غري مرغوب هل تشعر بأنك 13

  ال      نعم                 هل تقع شجارات داخل األسرة؟               -14
  :إذا كان اجلواب بنعم، مع من تقع؟ هل مع -
األم                اإلخوة             األب           

  نعم            ال           إخوتك يف شؤونك اخلاصة؟ هل يتدخل  -15
   :، تطرح األسئلة التاليةمطلقانإذا كان اجلواب  -

  ؟الطالقما هو سبب   -16
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   الشجار الدائم بينهما          تسلط األم              تسلط األب         
..........تذكر أخرى    
 

   .............؟الطالقعمرك عند  كان كم -17
  ال   نعم                          ؟      الطالقهل تزوج األب بعد  -18
  ال   نعم                        ؟       الطالقهل تزوجت األم بعد  -19
  : ؟ هل معحاليا  مع من تقيم -20

  األم        أقارب األب م             األب          إخوتك فقط           أقارباأل       
  إذا كان اجلواب مع أمك، كيف تعاملك؟ -21

   سيئة          جيدة          متوسطة               
معاملته لك؟هي إذا كان اجلواب مع أبيك؟ كيف  -22  

  سيئة            جيدة                 متوسطة       
  إذا كان اجلواب مع إخوتك، فكيف كانت معاملتهم لك؟ -23

    سيئة     متوسطة            جيدة                 
إذا كان اجلواب مع أقاربك، فكيف كانت معاملتهم لك؟ -24  

  سيئة   متوسطة          جيدة                 
  نعم           ال                  ؟ ب بعد الطالقهل تزوج األ -25
  إذا كان اجلواب بنعم، كيف تعاملك زوجة األب؟ -26

  متوسطة            سيئة              جيدة                 
  نعم           ال             ؟      الطالق هل تزوجت األم بعد -27
  م لك؟معاملة زوج األهي إذا كان اجلواب بنعم، كيف  -28

  ....................جيدة           متوسطة            سيئة             أخرى تذكر      
  أحدهم؟مع تقيم  وأنتبنوع من احلرية هل تتمتع  -29

  نعم              ال        
  فيما تتمثل هذه احلرية؟ -30
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  الدخول واخلروج من البيت
  إبداء الرأي

  اختيار األصدقاء
  ارتداء املالبس

  التدخني 
  تناول املسكرات

  ........................أخرى تذكر
  ال  نعم                           هل األب مريض بشكل يقعده عن العمل؟        -31
  ال    نعم                  هل األب يتعاطى أي نوع من املخدرات أو اخلمور؟   -32

ال    نعم             القيام باألعمال املرتلية؟كل يقعدها عن هل األم مريضة بش -  33 
 احملور الثاين:  مرحلة املراهقة وأثرها على املراهق

نعم               ال         هل أنت من املدخنني -34  
  :إذا كنت من املدخنني ما هي الفائدة من التدخني؟ هل هي -35
دليل على أنك أصبحت رجال-     

تساعدك على التخلص من القلق -     
مظهر للتباهي أمام اآلخرين -     
كل ما سبق -     
  ....................أخرى تذكر -   
  نعم             ال       هل تعاين من مرض عضوي؟                  -36
  نعم             ال        هل تعاين من بعض التشوهات                -37

  :إذا كان اجلواب بنعم، على أي مستوى، هل على مستوى
  اليدين 
  الوجه

  األرجل
  يف الوجه
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  أخرى تذكر
   نعم           ال    هل تشعر أنك أكرب حجما من من هم يف سنك؟  -38
  دائما                 أحيانا               ال     : هل تشعر بالوحدة -39
  :لم؟ هل حتب أن تتكلم معمع من حتب أن تتك -40

  الوالدان
  األصدقاء

  اإلخوة
  األقارب

   ..............أخرى تذكر
  نعم               ال          هل تشعر بالقلق داخل املرتل؟   -41
  :؟ هل يرجع إىلبالقلق داخل املرتل كأسباب شعورما هي  -42

  ضيق املرتل
  انعدام احلب واالهتمام

  سرةكثرة أفراد األ
  الشجار الدائم
  كل ما سبق
  ......................................أخرى تذكر

  :كيف تشعر عندما كان حيدث شجار داخل األسرة؟ هل كنت تشعر ب -43
  الضجر واالنزعاج 

  القلق والتوتر
  االنطواء

  ال تم لألمر
  ....................أخرى تذكر  

  نعم             ال   راضي عن عالقتك بأفراد أسرتك؟  أنت هل  -44
  نعم             ال      هل ختتار أصدقاءك بنفسك؟                -45
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  كيف تنظر إىل مستقبلك؟     -46
  نظرة متفائلة               

  متشائمة 
  ال يعين لك شيئا

  .......................................أخرى تذكر
  

  ال    نعم                           عن اآلخرينهل تعتقد أنك خمتلف  -47
  :فيما يكمن هذا االختالف؟ هل يف -48

  منط الشخصية
  نوع احلياة اليت تعيشها 

  من حيث األفكار
  الطموحات

  كل ما سبق 
   .............................................أخرى تذكر

  مع زمالئك يف املدرسة؟  عالقتك هي كيف  -49
  سيئة             متوسطة                   جيدة        
  ال    نعم                 هل تشعر بالرضا عن احلياة داخل املدرسة -50
  كيف هي عالقاتك مع بعض مدرسيك؟  -51

  سيئة              متوسطة               جيدة          
  ك يعاملوك معاملة ختتلف عن التالميذ اآلخرين     هل مدرسو -52
  ال          نعم                      

  :يف حالة اإلجابة بنعم، ملاذا كانت خمتلفة؟ هل يرجع ذلك إىل -53
  عدم اهتمامك بالدراسة -   
  عدم احترامك لألستاذ والدرس -   
  قيامك ببعض السلوكات غري املقبولة -   
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  ر الدائم مع التالميذالشجا -   
  الشجار مع األساتذة -   
  قكل ما سب -   
  ................................................أخرى تذكر -   

  :كيف تكون الصداقات؟ هل عن طريق -54
  

  التخويف والعنف -   
  احملبة والود -   
  املصلحة -   
  املشاركة يف نفس اهلواية وامليول -   
  ................................................رى تذكرأخ -   
  نعم              ال              املدرسة؟       عن تغيب تهل  -55

  إذا كان اجلواب بنعم، كم عدد املرات؟    -
  أكثر من ثالث مرات           ثالث مرات     مرتان          مرة واحدة                  

  ؟ما هو سبب تغيبك -56
  ةتذااألسبعض عقاب  -   
  النتائج الدراسية السيئة -   
  خوفا من إحضار األولياء -   
  امللل من الدراسة واملدرسني -   
   ................................................أخرى تذكر -   

   لألسرة وأثره  على املراهقالوضع االقتصادي : احملور الثالث
 .........عدد أفراد األسرة كم-57
  : الذي تسكن فيه املسكنما هو نوع  -58

        فيال                  بيت قصديري           بيت تقليدي          شقة يف عمارة         
  ................. أخرى تذكر  
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      حي راقي           حي شعيب          :  أين يقع مرتلك؟ هل يقع يف -59
.........ذكرتأخرى         يف الريف                                                   

  :كم عدد الغرف؟ هل هو -60
  غرفة واحدة   

  غرفتان     
  غرف       3
  غرف        4
  غرف5أكثر من  -

  ة مشتركةغرفة خاصة         غرف       هل لك غرفة خاصة أم مشتركة مع إخوتك؟  -61
  هل تشعر بالراحة داخل املرتل -62

  دائما 
  أحيانا

  ال
  .............................هي مهنة أبيك؟ ما -63
  نعم          ال         هل تعمل الوالدة؟   -64
  ...........................ما نوع عملها؟  -65
  ......................؟ أسرتككم هو دخل  -66
  ال            نعم           هل يكفيكم الدخل يف تلبية حاجاتكم؟ -67

  دائما          أحيانا              ال      :يف حالة اإلجابة بال، هل تتلقى أسرتك إعانات
  :إحساسك عندما تتلقون هذه اإلعانات؟  هل هوما هو  -68

  ل          الالمباالةالفرح            الغضب               اخلج       
  ..................أخرى تذكر           التذمر والسخط على وضعية األسرة            

  ال     نعم                 هل تأخذ مصروفا يوميا من أسرتك؟  -69
  كاف               غري كاف    هل يكفيك هذا املصروف؟  -70
  :على املال؟ هل عن طريق إذا كان غري كاف، كيف حتصل -71
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  للبيت  املصروف اليومي
  أخذ املال من البيت دون علم األهل -
  أخذ املال من اجلريان دون علمهم -
  االقتراض من األصدقاء واألقارب -
  أخذا املال من األصدقاء دون علمهم -
  .........................................أخرى تذكر -

  ال              نعم             ؟ال ما للحصول على املالمارست عمهل  -72
  :إذا كان اجلواب بنعم، ماذا تفعل باألجر الذي كنت تتقاضاه؟ هل -

     تشتري به السجائر -      
  تشتري به املخدرات -      
  تشتري به االثنني -      
  تشتري به مالبسك وكل متطلباتك اخلاصة -      
  ه يف مصاريف البيتتساهم ب -      
  ....................................أخرى تذكر -      

 وأثره على املراهقاملستوى الثقايف لألسرة     احملور الرابع
  :ما هو املستوى التعليمي لألب -73

 جامعي         ثانوي                إكمايل         ابتدائي           أمي    -       
 ما هو املستوى التعليمي لألم -74

  أمي         ابتدائي            إكمايل            ثانوي             جامعي -       
  ال    نعم                 ؟  اهل ميارس والدك نشاطا ثقافيا أو سياسي -75
  :إذا كان اجلواب بنعم، ما نوع هذا النشاط؟ هل هو -

   الندوات الثقافية املشاركة يف -       
  االخنراط يف األحزاب السياسية -       
  املشاركة يف التجمعات السياسية -       
  .....................................أخرى تذكر -       
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  اجلرائد؟  والدك هل يطالع  -76
  راناد        يطالع يوميا          أسبوعيا          ال يطالع             

  ال نعم                       الكتب؟      والدك هل يطالع  -77
  :إذا كان اجلواب بنعم، ما نوعها؟ هل هي كتب -

  ....................أخرى تذكر         دينية          علمية           سياسية             
  نعم            ال           ؟اهل متارس والدتك نشاطا ثقافيا أو سياسي -78
  :ما نوع هذا النشاط؟ هل هوإذا كان اجلواب بنعم،  -

  االخنراط يف اجلمعيات النسائية -       
  املشاركة يف اجلمعيات الثقافية -       

  
  االخنراط يف األحزاب السياسية -       
  املشاركة يف الندوات الثقافية -       
  ...........................أخرى تذكر -       

  ال           نعم       اجلرائد؟                     والدتك تطالع هل  -79
  ال        نعم        هل تطالع والدتك الكتب؟                        -80
  :إذا كان اجلواب بنعم، ما نوع هذه الكتب؟ هل هي -

  دينية       
  علمية     
  أدبية      

  اسية      سي
  مرتلية     

  ..........          أخرى تذكر
كتربية األوالد وإدارة  ،كيف تتصرف والدتك إزاء بعض املسائل اليت م األسرة -81

 شؤون املرتل؟
  :هل تتعامل معها ب -82
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أخرى         عادية          فعالة وحازمة         غري مبالية          سلبية        
  ............تذكر

  :ما هو تصرف األب إزاء بعض املشاكل اليت م األسرة؟ هل يكون -83
  .............عاديا            حازما وفعاال          أخرى تذكر           سلبيا     
   هل يرى األب يف األم بعض الصفات السيئة حبيث تسبب عدم السعادة الزوجية -84
  ال     نعم                
  :ماهي هذه الصفات؟ هل هي -85

  سرعة الغضب
  األنانية
  الغرية

  الشجار الدائم
  كثرة الشكوى
  كل  ما سبق
  ...........................................أخرى تذكر

  هل ترى األم يف األب بعض الصفات السيئة حبيث تسبب عدم السعادة الزوجية -86
  ال نعم                    
  ماهي هذه الصفات؟ -87

  سرعة الغضب
  األنانية
  الغرية

  الشجار الدائم
   كثرة الشكوى

  كل  ما سبق
  ..............................................أخرى تذكر
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  دليل املقابلة مع بعض أمهات األحداث 06م  حق رقمل
  )وله املبحوثاتحماولة تقدمي ما أمجعت ح( اإلجابة من طرف األمهات  السؤال

ماهي أسباب دخول 
  ابنك إىل املركز

املال من البيت  ونيسرق واصرحت األمهات بأن معظمهم كان
ومن عند اجلريان، وكلما أحتدث معه كان يصرخ ويهدد 

    .باهلروب ويف بعض األحيان يكسر األواين ويضربين أنا وإخوته
هل تعيشني مع 

  زوجك وأبنائك
ن يعشن مع أزواجهن، ولكن حياة معظم األمهات أجابت أ

غري سعيدة، لعدم التفاهم من جهة والفقر من جهة أخرى، بينما 
حاليتني صرحتا بأن متزوجات مرة ثانية، وأا تدفع بابنها 

  على القارب والشارع خوفا من زوجها الذي ال حيب ابنها  
هل كنت تقدمني 
النصائح البنك 

  حول سوء سلوكه

آالف املرات ولكنه ال يسمعين، ويقوم مبا أجل لقد قمت ذا 
يشاء وعندما كنت أعاقبه، كان يهرب من البيت ويذهب إىل 

  األقارب ومرة أخرى إىل األصدقاء 
كيف هي عالقتك 
مع زوجك 

  وأبنائك؟

يف احلقيقة ال أدري، فأبنائي خمتلفون، البعض منهم مطيع 
له والبعض اآلخر ال يسمع الكالم وال يهتم بوجودي كأم 

فهناك نوع من الغربة بيننا داخل األسرة، األب غائب سواء 
بالطالق أو للعمل، واألبناء إما يدرسون وإما هم يف الشارع 

، أما العالقة مع الزوج، فهي منعدمة، فال )يدبرون أمورهم(
توجد مودة أو حب بيننا، بقدر ما تربطنا احلاجة االقتصادية 

، فهو ال يهتم متاما تكاد تنعدمواألوالد، و إال فإن هذه العالقة 
يب كزوجة أو امرأة وما يهمه هو أن جيد األكل والراحة فقط 
فهو ال يسأل عن أوالده وعن مشاكلهم، حىت أنه ال يأيت لزيارة 

  .ابنه إال نادرا
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هل يتعاطى زوجك 
السجائر واملسكرات 

أمام وهل يتعاطاها 
  ؟أبنائه

لسجائر واخلمور، أغلبيتهم أجابت بنعم، وخاصة فيما خيص ا
وقد أمجعن أن األب يتناول السجائر واخلمر أمام أبنائه، وعندما 

  .يرى أبنائه يتناولون السجائر يفتخر ويشاركهم ذلك

كيف تتصرفني 
عندما تواجهك 
بعض املشاكل، كأن 
يسرق ابنك املال، 
أو يعتدي على 
إخوته، أو على 
  اجلريان واألصدقاء؟

وكذلك ) الضرب( البن املاديأمجعت املبحوثات على عقاب ا
  .الطرد من البيت

كيف كان موقف 
من  زوجك

  تصرفات ابنك؟

، ومن حني ال يهتم كثريا ألبنائه وما يهمه فقط هو النوم واألكل
  آلخر يؤنبه شفويا أو يطرده من البيت، وحيرمه من املصروف
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  ²جدول كا 07 ملحق رقم

نة باجلدول بطريق املصادفةاملبي²احتمال احلصول على قيمة كا درجات  
 0.001 0.01 0.05 0.10 0.50 0.90 0.99 احلرية

0.000157 0.0158 0.455 2.706 3.841 6.635 10.827 1 
0.0201 0.211 1.386 4.605 5991 9.210 13.810 2 
0.115 0.584 2.366 6.251 7.815 11.341 16.268 3 
0.297 1.064 3.357 7.779 9 .48 8  13.277 18.465 4 
0.554 1.610 4.351 9.236 11.070 15.086 20.517 5 
0.872 2.204 5.348 10.645 12.592 16.812 22.457 6 
1.239 2.833 6.346 12.017 14.067 18.475 24.32 7 
1.646 3.490 7.344 13.362 15.507 20.090 26.125 8 
2.088 4.168 8.343 14.684 16.919 21.666 27.877 9 
2.558 4.865 9.342 15.987 18.307 23.209 29.588 10 
3.053 5.578 10.341 17.275 19.675 24.725 31.264 11 
3.571 6.304 11.340 18.549 21.026 26.217 32.909 12 
4.107 7.024 12.340 19.812 22.362 27.688 34.528 13 
4.660 7.790 13.339 21.064 23.685 29.141 36.133 14 
5.229 8.547 14.339 22.307 24.996 30.578 37.697 15 
5.812 9.312 15.339 23.542 26.296 32.000 39.252 16 
6.408 10.080 16.339 21.769 27.587 33.409 40.790 17 
7.015 10.865 17.339 25.989 28.869 34.805 42.312 18 
7.633 11.443 18.339 27.204 30.144 36.191 43.820 19 
8.260 12.443 19.338 28.412 31.410 37.566 45.315 20 
8.897 13.240 20.337 29.615 32.671 38.932 46.797 21 
9.542 14.041 21.332 30.813 33.924 40.289 48.268 22 
10.196 14.848 22.337 32.007 35.172 41.638 49.728 23 
10.856 15.659 23.337 33.196 36.415 42.980 51.179 24 
11.524 16.473 24.337 34.382 37.652 44.314 52.620 25 

  
أو أقل يعترب احتماال صغري وأنه إذا زاد احتمال % 5جرى العرف يف الدراسات االجتماعية على أن احتمال الصدفة 

  )1(يعترب احتماال كبريا% 5الصدفة عن
   318، ص 1974العربية، بريوت، دار النهضة مبادئ األساليب االحصائية، : عبد الغزيز هيكل -1
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  خمطط بنيوي وظيفي ملركز إعادة التربية: 08ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 مربوا األفواج مريب القسم مساعد مريب

 العمال  األحداث   

مريب رئيسي التربويةئيس املصلحة ر أخصائي نفسي  املقتصد 

 املدير



  املالحق
 

 
459

 
  :09ملحق رقم

 .توزيع بعض مراكز إعادة التربية واحلماية واالستقبال عرب الوطن ودرجة استيعاا
  

  قدرة االستيعاب  املؤسسة  املكان
  120  مركز خاص بإعادة التربية   ديةامل

  120  مركز خاص بإعادة التربية  سعيدة
  200 مركز خاص بإعادة التربية  الدار البيضاء

  120 مركز خاص بإعادة التربية  تيارت
  110 مركز خاص بإعادة التربية  سطيف
  120 مركز خاص بإعادة التربية  قسنطينة
  100 مركز خاص بإعادة التربية  األبيار

  110 مركز خاص بإعادة التربية  ئر خادمب
  90 مركز خاص بإعادة التربية  احلجار
  60 مركز خاص بإعادة التربية  تلمسان
  35 مركز خاص بإعادة التربية  سكيكدة
  96  مركز محاية الطفولة  دلس
  90 مركز محاية الطفولة  العلمة

  90 مركز محاية الطفولة  برجبوعرريج
لةمركز محاية الطفو  تلمسان  60  
  60 مركز محاية الطفولة  الغزوات
  120 مركز محاية الطفولة  باتنة
  60 مركز محاية الطفولة  تيشي
  110  مركز استقبال  ورقة
  120  مركز استقبال  بشار
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 بعض املصطلحات املتداولة يف الدراسة

 االجنليزية املصطلح باللغة املصطلح باللغة العربية
 déviation احنراف

  social déviation راف اجتماعياحن

 Apparent deviation احنراف ظاهر

 hidden deviation احنراف مستور

 family أسرة

 Separation انفصال

 Integration اندماج

 Mixture اختالط

 Guidance إرشاد

 Introversion انطواء

 Isolated نعزلم

 Emigration اغتراب

 Friends أصدقاء

 Perception إدراك

 Social Perception إدراك اجتماعي

 Acts أعمال

 Moderation اعتدال

 Reliance اتكال

 Moralities أخالق

 Stability استقرار

 The Evidence of Presence إثبات وجود

 Feeling إحساس
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 Help إعانة

 Roles أدوار

 Social Roles أدوار اجتماعية

 Actions أفعال

 Social Actions اجتماعيةأفعال 

 Tendency اجتاه

 Recognition اعتراف

 Satisfaction إشباع

 will إرادة

  Involuntary أفعال الإرادية

 Suggestion إحياء

 Attraction استهواء

 Independence استقاللية

 Finance Independence استقاللية مالية

 Excess إفراط

 Centrifuge Family األسرة النابذة

 Juveniles أحداث

 Delinquency اجلناح

 Normals أسوياء

 Social اجتماعي

 Juveniles in Moral Danger أحداث يف خطر معنوي

 Economic اقتصادي

 Social Structure بنية اجتماعية

 Adolescence بلوغ

 Innocent برئ
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 Structure بناء

 Family Break up تفكك عائلي

 Divorce القط

 Behavior Deviation سلوك احنرايف

 Adolescence مراهقة

 Quarrel خصام

 Stress قلق

 Unity وحدة

 String توتر

 Absence تغيب

 Escape هروب

 Imitation تقليد

 Consciousness وعي

 Self ذات

 Statistics Meaning داللة إحصائية

 Difference فروق

 Control ضبط

 Social Control ط اجتماعيضب

 Deafeat - constraint قهر

 Social constraint قهر اجتماعي

 Less Normative المعيارية

 Less Normative فقدان املعايري

 Values القيم

 The Habits العادات

 The Tradition التقاليد
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 Example القدوة

 Directing التوجيه

 Integration التكامل

 Corporation تساندال

 Quarrel الشجار

 Instability عدم االستقرار

 Friend ship الصداقة             

 Social Relations العالقات االجتماعية

 Groups of Companions مجاعة الرفاق

 Unconscious االشعور

 Success النجاح

 Adaptation التكيف

 Organic Disease املرض العضوي

 Deformation لتشوهاتا

 Reincarnation التقمص

 Imitation التقليد

 Current التيار

 Functional الوظيفة

 Theory النظرية

 Functional Structure البنائية الوظيفية

 Cramming التصدع

 Maturity النضج

 Reason الرشد

 Minor قاصر

 Resistance مقاومة
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 Repulsion نفور

 Repression قمع

 Contentment رضا

 Needs حاجات

 Exigencies متطلبات

 Social Exigencies متطلبات اجتماعية

 Sentiment عاطفة

 Smoking التدخني

 Intoxications املسكرات

 Drugs املخدرات

 Wine اخلمر

 Opium األفيون

 Nicotine النيكوتني

 Tar القطران

 Marriage الزواج

 Remarriage جتكرار الزوا

 Polygamy تعدد الزوجات

 Stepfather زوج األم

 Step mother زوجة األب

 Development النمو

 Psychological Development النمو النفسي

 Somatic Development النمو اجلسمي

 Mental Development النمو العقلي

 Emotional Development النمو االنفعايل

 Movies Development كيالنمو احلر
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 Reality الواقع

 Analysis التحليل 

 Psychoanalysis التحليل النفسي

 Utilitarianism النفعية

 Behaviorism السلوكية

 Pattern النماذج

 Cultural Pattern النماذج الثقافية

 Illiteracy األمية

 Endeared املثقف

 Activity النشاط

 Cultural Activity النشاط الثقايف

 Political Activity النشاط السياسي

 Relatives األقارب

 Resistance مقاومة

 Incentives حوافز

 Power سلطة

 Authority تسلط

 Severity قسوة

 Severity شدة

 Proving تدليل

 Protection رعاية

 Social Protection رعاية اجتماعية

 Service خدمة

 Social Service اعيةخدمة اجتم

 treatment معاملة
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 Cure عالج

 Sample عينة

 Control Sample عينة ضابطة

 Empiricism Sample عينة جتريبية

 Reeducation إعادة التربية

 Education تربية

 Balaneed System  كنسق متوازن 

   Stander Nuclear Family  األسرة النووية املعيارية

 Dyadic Nuclear Family  نووية الثنائيةاألسرة ال

 Dual- Work Family  األسرة ذات الشريكني العاملني

 -Single     Parent Family  األسرة ذات الوالد الواحد

 Three Generation Family  األسرة ذات الثالث أجيال

األسرة ذات الزوجان متوسطا أو 
  يف السن ناملتقدما

Middle-Aged or Elderly 
Couple 

 

 Second- Carcer Family  األسرة اليت تعمل فيه األم

 Kirnet- Work  األسرة متشابكة األقارب

 Remarried Family  األسرة ذات الزواج املتكرر

 Rehabitation  تأهيل

 Nuclear family  أسرة نووية

 Urbain family  أسرة حضرية

 Traditional family  أسرة تقليدية

 Extended family  أسرة ممتدة

 Economics circumstance  ظروف اقتصادية
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة العمل والحماية االجتماعية

  مديرية النشاط االجتماعي 
  مركز إعادة التربية والتأهيل

  ..........................رقم التسجيل 
  ................................السنة 

  البطاقة الشخصية للدخول
اسم ولقب 

  ........................................................................................التلميذ
تاريخ ومكان 

  ...................................................................................االزدياد
الوضعية 
  ........................................................................................العائلية

عدد اإلخوة 
  ...................................................................................واألخوات

مكانته بين 
  .......................................................................................اإلخوة

  ............................................................الشخص الذي يتولى رعاية الحدث
........................................................................................العنوان

.........  
التوظيف السابق 

  ...............................................................................)طبيعته(
........................................................................................التاريخ

..........  
.........................................................................................السبب

.........  
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السلطة 
  .......................................................................................المقررة

المستوى 
  .......................................................................................الدراسي

التكوين المهني 
  ..................................................................................متلقىال

  .....................................................................................مالحظات
  

  .................................... سطيف في
  المدير                 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة العمل والحماية االجتماعية

  مديرية النشاط االجتماعي 
  مركز إعادة التربية والتأهيل

  المصلحة الطبية االجتماعية
 تحقيق اجتماعي

 
  ..............................................................................لقب واسم الحدث

  ..........................................................................تاريخ ومكان االزدياد
  ...........................................................................الرتبة ضمن اإلخوة

  ........................................................................................العنوان
  .............................................................................المستوى الدراسي

  ...................................................................................سبب االيداع
  ................................................................................ةالجهة القضائي

  .......................................................................................السوابق
  ..................................................................................الحالة العائلية

  ............................................... األم ......................................األب
  ..................................................................................تاريخ الزواج

اقتراحات 
.........................................................................................أخرى

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

..............................................................................................  
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  اإلخوة
  الشغلاالسم                                   العمر                     

..........................     ......................        ...........................  
  ..........................     ......................        ...........................  

........     ......................        .............................................  
.......................        .......................         .........................  
.......................        .......................         ........................  

    .......................         ........................    .......................  
.......................        .......................         ........................  
.......................        .......................         ........................  

...................         ...............................................        ....  
.......................        .......................         ........................  

  )تاريخ العائلة(القيمة التربوية لألسرة 
  
  

  المسكن
  
  

  الحدث
  
  
  

  الخالصة
  
  
  

  ________________: سطيف في
  المساعد االجتماعي                                                    
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة العمل والحماية االجتماعية

  مديرية النشاط االجتماعي 
  إلى السيد قاضي األحداث         مركز إعادة التربية والتأهيل            

          -------- لدى المحكمة      د الواحد خزناجي                      عب
  والية سطيف

  
  م ح ظ------------ رقم

  ايقاف البحث: الموضوع
  م ح ظ---------المراسلة رقم: المرجع

  ---------------- مؤرخة في 
  

------------------- تبعا لمراسلتنا الخاصة بتبليغ هروب الحدث        
----------------- ---------------------أحيطكم علما بأنه قد

 --------------------------------------------------
  ----------------------- بتاريخ 

  لذا نرجو منكم ايقاف البحث عن المعني
  
  المدير

  
  
  

  نسخة إلى 
  :السيد
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
*************************  

  عیةوزارة العمل والحمایة االجتما
  مدیریة النشاط االجتماعي 

مركز إعادة التربیة والتأھیل                       
  عبد الواحد خزناجي                                                         

  والیة سطیف                                                       
  محضر ضبط االختفاء أو الفرار

*********************************  
  

  
  ----------------------------------------------------------- االسم واللقب

  ----------------------------------------------------------------- الفوج
  --------------------------------------------------------- أسماء الھاربین

  ----------------------------------------------------------- ------ المكان
  ------------------------------------- الساعة---------------------- تاریخ

  ----------------------------------------- اللباس أثناء الھروب أو االختفاء
  ----------------- ----------------------------------- نشاط مسؤول الفوج

  ----------------------------------------------------------- نشاط الشاب
  ---------------------------------------------- ظروف الفرار أو الھروب

  ------------------------------------- البحث عن األماكن المحتملة للھروب
-------------------------------------- ----------------------- مالحظات

 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------

 -------- --------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------  
  

  اإلمضاء
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   القرآن الكرمي -: أوال

  90اآلية سورة املائدة -1
   103اآلية  سورة التوبة -2
  املراجع باللغة العربية-: انيثا
، دار إسهامات اخلدمة االجتماعية يف جمال رعاية الفئات اخلاصة: السيد رمضان -1

  .1995املعرفة اجلامعية، مصر، 
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  .2003املكتب اجلامعي احلديث، مصر، 
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   .دون سنة
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