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إن اإلنحراف حسب دوركايم ظاهرة سوية، و هو مرتبط بالمجتمع و 
ثقافته، و اإلنحراف ال معنى له إال إذا قورب داخل المجتمع و الثقافة 

  .الحاصل فيهما

تلعب الثقافة دورا كبيرا في تحديد صحة أو خطأ سلوك األفراد، يقول 
و ال يوجد  ال توجد مجتمعات بال إجرام متطور نـسبيا،: " دوركايم 

شعب ال تنتهك األخالق فيه يوميا، إن الجريمة شيء ضروري و يستحيل 
أن تكون غائبة، إن الظروف األساسية للتنظيم اإلجتماعي تؤدي منطقيا 

  ".إلى الجريمة 

و هي سابقة تعني إنعدام  )ألف(إن األنوميا كلمة منحوتة أصلها كلمتين 
قد أخذ علماء اإلجتماع هذا تعني غياب الكلمة، و ل )نوميا(الشيء، و 

المصطلح    و إستعملوه بمعنى آخر و هو الحالة اإلجتماعية التي تتميز 
  .بغياب المعايير

يرى دوركايم أن اإلنسان ال يستطيع أن يتوافق مع نفسه و اآلخرين 
  .إال إذا توافقت حاجاته مع وسائله

          �ـــــ� �ر�
�ــــــــ���� .2.1
جتماع بارسونز إلى المدرسة الوظيفية التي تقوم على ينتمي عالم اإل

أن التوازن و اإلستقرار هما األساس في المجتمع و أن "مسلمة مفادها 
  ".  إفتقادهما هو اإلستثناء 

يري بارسونز أن الحركات المتطرفة تظهر نتيجة عدم التوازن و عدم 
  لسياسية في اإلستقرار في المجتمع، كما تظهر بسبب فشل و تعثر النظم ا

إختلف التفكير في االنحراف إلختالف تخصص و مشارب المنظرين 
له و قد حاول الباحث في هذا الفصل التطرق إلى ثالث أنواع من 

  :النظريات المفسرة لالنحراف و هي 

  �ــــــــــــت ا������ــــــــــا����� .1
�ـــــــ� دورآ�ـــــ���� .1.1   

و  ء اإلجتماع القالئل الذين إهتموا باإلنحرافيعد دوركايم من علما
و  م، 1897الجريمة، فقد أجرى أول دراسة علمية لظاهرة اإلنتحار سنة 

فسر اإلنتحار خاصة و اإلنحراف عامة بوجود ما يعرف باألنوميا أو 
  .)ANOMIE(إنعدام المعايير

يرى دوركايم أن تفكك البناء المعياري و ضعف قوة الضبط يعرض 
األفراد إلى الفوضى و خروجهم عن المعايير المقبولة في المجتمع سلوك 

إن إستقرار العالقات اإلجتماعية . مما يعرضهم إلى اإلنحراف و التطرف
يقوم على وجود بناء معياري مرتبط بالسلوك، بحيث يكون هناك قبول و 

  .إتفاق جماعي على هذا البناء

على مستوى الوسائل و (ن أثناء األنوميا يفقد اإلنسان إحساسه باألم
، فالشخص السوي عند دوركايم هو الشخص األخالقي )األحداث في آن واحد

أي الذي يدمج العناصر المعيارية و يتقمصها، حيث تنبع طاعته للقواعد 
المعيارية من عنصري الرغبة و الرهبة معا، فحسب دوركايم دائما يجد الفرد 

و تحقيق للذات، و هكذا فالنظام األنومي من طاعته للمعايير اإلجتماعية سعادة 
  .يقابله النظام األخالقي، فاألول متفكك و الثاني منضبط

  إن المجتمع يمارس ضغطا على أفراده الذين يملكون طموحا كبيرا، 
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المنحرف يعتبر من وجهة نظر إجتماعية تدليل على عدم اإلنسجام بين 
لطموحات و الوسائل الضرورية لتحقيقها، يرى مرتون أن الطبقة ا

اإلجتماعية الدنيا هي التي يقع على عاتقها الضغط اإلجتماعي األكبر، و 
  .هكذا يربط مرتون بين األنوميا      و البناء الطبقي

و يتخذ مرتون نفس وجهة نظر ماركس حول الطبقة المعرضة أكثر 
يا أما دوركايم فيرى أن الطبقة الغنية هي التي لإلنحراف و هي الطبقة الدن

  .تتعرض أكثر لإلنحراف

  (CLOWARD & OHLIN)"$ــــــــأوه!"و" آ!
ارد"� ـــــــ���� .4.1
يتخذ هذان العالمان وجهة نظر إقتصادية حيث يربطون اإلنحراف و 
التطرف بالطبقات اإلجتماعية الدنيا، فقد الحظ أن بعض المناطق 

نتج إنحراف أقل من مناطق أخرى، و هذا اإلنخفاض في الحضرية ت
معدالت اإلنحراف يعود إلى كون المناطق األكثر إنحرافا يعيش شبابها في 
إطار ثقافة فرعية معينة يمكن وصفها بثقافة الجريمة المنظمة، أي أن 
أنماط السلوك المنحرف يتطلب وجود ظروف و فرص خاصة لحدوثه، و 

 ".نظرية بناء  الفرصة " ية لهذا تسمى هذه النظر

يعتقد هذان الباحثان أن ال هناك تكافئ في الفرص بل الواقع 
اإلجتماعي يبين أن أفراد المجتمع متمايزين طبقيا و إجتماعيا، و يزداد هذا 
التناقض بين الطموحات و الفرص كلما انخفض موقع الفرد طبقيا، فأفراد 

صعود إلى األعلى، و لما توصد الطبقة الدنيا يجدون صعوبة و عراقيل لل
أمام األفراد أبواب النجاح ال يجدون فرصة للتراجع عن طموحاتهم نتيجة 
الضغط اإلجتماعي، فيبرز عندهم إحساس باالغتراب عن المعايير 

  .االجتماعية فيدفعهم هذا إلى تبني سلوك متطرف و منحرف

  ' ـــــــــــ� &رآـــــــــــ���� .5.1
العنف هو الوسيلة األساسية للتغيير اإلجتماعي، كما يرى ماركس أن 

يلعب الدين دورا هاما في تحرير األسرة، إن الحركات الدينية هي عبارة 
  .عن ثورات إجتماعية تتمرد على األوضاع و تساعد على تغييرها

صراع "إن القاعدة النظرية التي تقوم عليها أفكار ماركس هي قاعدة 
اإلجتماعي ناتج عن الصراع الطبقي بين الطبقة  ، أي أن الحراك"الطبقات

البرجوازية و الطبقة الفقيرة، و يمكن اإلستزادة من أفكار كارل ماركس 
  ".رأس المال"بالرجوع إلى كتابه 

رك  .6.1� �����PARK    
تقوم نظرية بارك على مفهوم الهامشية اإلجتماعية                          

(Marginalité sociale) ، الذي يطلق على الشخص الذي يعيش و يساهم في
: "  )م1991(حياة و ثقافة شعبين متمايزين، و من جهته يعرفه محمد الجوهري

  ".على أنه الفرد الذي ال يشعر باإلندماج الكامل في المجتمع الذي يعيش فيه 

أن الهامشيون مغتربون و " كربكوف"و "ستوبكوبست"و يرى 
  :علماء اإلجتماع األفراد المعرضون للهامشية و همعدوانيون،  و لقد حدد 

  .المراهقون - 
  .أفراد الطبقة الوسطى - 
 .أفراد هبطوا سلم التدرج اإلجتماعي - 

 .مهاجرون من قرية إلى مدينة - 
 :و يمتاز الهامشيون حسب ثروة إسحاق بما يلي 

  .غير منتمون إلى المجتمع - 

 . لهم شخصية مضادة للمجتمع - 

ير عن هامشيتهم و عن فقدان يلجؤون إلى التطرف للتعب - 
  .دورهم في المجتمع

  .اللجوء إلى الدين لتحقيق إشباع إنفعالي -

مواجهة المشكالت اإلجتماعية و اإلقتصادية، إن الحركات اإلجتماعية  
المتطرفة هي وليدة التغيرات التي تراكمت في مجتمع معين أصبحت قيمه 

  .و معاييره ال تشبع حاجات أفراده

  :ربع شروط لظهور الحركات اإلجتماعية المتطرفة حدد بارسونز أ

وجود عوامل تدفع إلى اإلغتراب لدى األفراد، أي إحساس  - 
األفراد بأن النظام اإلجتماعي الذي يعيشون فيه أصبح بحاجة إلى تغيير، 

  .إلخ....فهؤالء األفراد يعانون من مشاكل عديدة كالبطالة و الفقر و الظلم 
ثقافة فرعية و منحرفة، حيث نجد ظهور و تكون جماعة ذات  - 

  .أن هذه الجماعة منتظمة في نشاطاتها تحت قيادة زعيم أو قائد كفئ
إعتماد هذه الجماعة الفرعية على إديولوجية أو مذهب ديني  - 

 .يمكنها من إكتساب الشرعية عند عامة الناس
 .وجود مشاكل إجتماعية و إقتصادية فشلت النظم السياسية في حلها - 

" أيضا بارسونز إلى األنوميا التي تنشأ في المجتمع من كما تطرق 
عوامل موقفية كالتغير التكنولوجي و الحراك و التمثيل العرقي في عالقة 

، يعرف بارسونز "مباشرة ضعيفة نسبيا لألنماط اإليديولجية التبريرية 
ام األنوميا على أنها غياب التكاملية البنائية لعملية التفاعل أو اإلنهيار الت

للنظام المعياري، كما يشير إلى مفهوم اإلغتراب في مقال له بعنوان 
لما  )1968(و قد نشره في دائرة المعارف العالمية " النسق اإلجتماعي"

تطرق إلى التكامل و التوافق بين بناء الشخصية    و بناء النسق 
اإلجتماعي من خالل قيام األفراد بأدوارهم اإلجتماعية التي تشير إلى 

  .سلوك الفاعل في عالقته مع اآلخرين


ن ــــــــ� &�+ـــــ���� .3.1 : 
يعد مرتون من علماء اإلجتماع األمريكيين الذين إهتموا و طوروا 
نظرية دوركايم اإلجتماعية و خاصة مفهوم األنوميا، يتضمن مفهوم 

  :مرتون لألنوميا عنصرين أساسين 

بغي على الفرد أن يلتزم الصراع بين المعايير اإلجتماعية التي ين - 
بها في أداءه لدوره اإلجتماعي أثناء سعيه لتحقيق األهداف التي تقف 

  .على قمة التدرج القيمي في المجتمع
عدم كفاية الوسائل المتوفرة و المسموح بها و المشروعة لبلوغ  - 

 .تلك األهداف
إن وجود أهداف و وسائل غير متوافقة يؤدي إلى ظهور حالة 

حيث يخرج بعض األفراد عن المعايير و القواعد األخالقية األنوميا، ب
  .واإلجتماعية السائدة في مجتمعهم

كما يتطرق مرتون إلى مختلف ردود األفعال التي يقوم بها الفرد لما 
يعيش في مجتمع أنومي، و حسبه هناك خمس تصرفات ممكنة و هي كلها 

  :منحرفة إال نموذج واحد و هو سوي و هي كاآلتي 

���,+ ا*ه(اف '	كا	 ا/.- ا
 ��ي W$�ل W$�ل ا�	6����.
 	:#�ف رW 01$�ل ا�6]��2

 ����ف ر�^ ر01 ا� [�اء
 �YI_ ر�^ ا��56د	 ̂  	:#�ف ر�

 	:#�ف W$�ل ر�^ ا�[�4��.

و يالحظ من الجدول أن جل تصرفات األفراد في المجتمع األنومي 
ا يعرف بالتمرد، حيث هي تصرفات منحرفة و لعل أكثرها إنحرفا هو م

نجد األفراد في هذه الحالة يرفضون أهداف ثقافتهم كما يرفضون وسائل 
تحقيقها، و هم ال يتوقفون عند هذا بل يعملون جاهدين لتغيير هذه األنظمة 

  .اإلجتماعية، و هؤالء المتمردون يسمونهم أيضا المغتربون

  أن السلوك  إن الفرضية األساسية في نظرية مرتون في األنوميا هي
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المدمرة،و تعني أن لإلنسان دافعية فطرية للعدوانية و التطرف، و تكون 
هذه العدوانية موجهة في األصل الى الذات ثم تنقلب تحت ظروف معينة 

فهي عدوانية أو : : و تأخذ غريزة الموت مظاهر شتى . الى اآلخرين
  .و ساديةعنف أو قتل أ

تضطرب حياة اإلنسان النفسية لما يختل توازن العالقات بين مختلف 
عناصر الجهاز النفسي، فاألنا مطالب بإحداث توافق بين الهو و األنا 
األعلى، أي بين نزوات الفرد و ضميره الخلقي، و أي عطل في هذه 

  .المهمة يعرض السلوك إلى اإلضطراب و المرض

سيون تقديم حوصلة عن شخصية المتطرف فقالوا لقد حاول المحللون النف
بأنه إنسان يقدس إيديولوجية معينة أوجدها بحثه و نزوعه إلى المطلق على 

  .   مستوى األفكار في مختلف المجاالت الدينية و اإلجتماعية و السياسية

تعزز بشحن وجدانية تأخذ   (Absolutisme)هذه النزعة إلى المطلق 
تستحوذ على حياته النفسية   (Passion absolue)شكل رغبة مطلقة

فتصبح هي المحركة ألفكاره و أعماله، كذلك يعتقد المتطرف أنه يملك 
  ).األبيض و األسود(الحقيقة كلها و يطور فكر ال يعرف إال األطراف 

و على الصعيد اإلجتماعي يجعل المتطرف اآلخرين مسؤولين عن 
لد عنده رد فعل سريع عنيف و لتطور أفكاره يو )كبح(عيوبهم و أي حد 

إنفعالي، و يشكل الغضب و الكره و الثأر و العدوان و التحرش و 
  .اإلستفزاز أهم المظاهر اإلنفعالية عنده

  :يمتاز المتطرف بخمس خصائص هي 

مما يجعل الهو و األنا األعلى و صورة  : ـــــ1 ا�0ــ/. - 
  .الذات و الذات تستغل هذا الضعف

لدرجة يصبح المتطرف يشعر أنه يملك صورة ذات مضخمة  - 
  .الحقيقة، كل الحقيقة

تكون مندفعة و حيوية  :� ـــــــ
 ا�.3وا��ــ�وات ا�2ـــ� - 
اإلجتماعية، ) اإلتجاهات(بإستمرار،  ألنها تسقط ضد كل الميوالت 
  .السياسية أو الدينية التي ال تتوافق و إتجاهاته

لى ثغرات، فهو منقاذ قوي لكنه يحتوى ع: 4 ــــ ا�0!ــــا�0 - 
وراء المثاليات المطلقة، و هذا يجعله واثق من نفسه و من إمتالكه 
للعدل و الحق المطلقين، و هو كذلك غير عابئ بمصالح اآلخرين و ال 

  .بالممنوعات الخلقية، كما أنه ال يحس بالذنب

امتصت   (Exalté)إن الشخصية مكتسبة لذات إيديولوجية متوهجة  - 
  .األنا األعلى و تسير الهو و تعطيه معنى مضاد للمجتمعاألنا و غزت 

إن المتطرف ذو نرجسية إيديولوجية ليست مرضية في أصلها و  - 
 لها سمات مضادة للمجتمع، فهذه البنية النرجسية هي المسؤولة على سلوك

بنية أولية، أي تطورت و نمت منذ الطفولة، و ما يثيرها  - 
 .و العنف العائلي الخبرات المعاشة كالحرمان العاطفي

أي بتواجد   (Cohabitation)بنية ثانوية تتطور بالمعايشة  - 
  .الشخص مع مجموعة من المتطرفين

و يسهل إيقاع المراهقين و الصغار في التطرف بسبب وجود مستوى 
  .و مشاكل الهوية )القلق(جيد لتقدير الذات، الحصر 

ام أمان للمتطرفين و مهما يكن فإن التطرف الذي يحدث مع الجماعة هو صم
  .الجدد و في نفس الوقت هو فرصة يعيشونها كحلم للتحرر في أحاسيسهم

و إذا كان سيجموند فرويد يرجع العدوانية الى غريزة الموت، فإن 
المحلل النفسي كارل أبرهام يرى أن الميل الى العنف هو عبارة عن نزوة 

  . لموضوعأو السيطرة على ا )التهديم(جزئية تهدف الى التحطيم 

 �اب ـــــــــ� ا��6ـــــــــــــ���� .7.1
هو شعور الفرد باإلستياء و التذمر " اإلغتراب  : 9ـــــ+.��8. 1.7.1

و إحساس الفرد بفقدان المعايير .... و اإلحساس بالعزلة    و الوحدة 
اإلجتماعية التي تضبط السلوك وفقدان اإلحترام لها بما يؤدي به إلى عدم 

  ".ة على ضبط سلوكه القدر

  �ابـــــــ
اع ا��6ــــــــأ� .2.7.1

من مظاهر   : (Aliénation Religieuse) =ـــ�اب د��ـــــإ�6   - أ
اإلغتراب الديني في المجتمعات المعاصرة محاولة إسقاط اإلنسان لكل 
قوى العقل و اإلرادة و المسؤولية و الرغبة و الفاعلية على اإلله المعبود، 

يصبح اإلنسان خاليا من كل رغبة أو إرادة، خاليا من كل مسؤولية، بحيث 
  .عاطال على التفكير الرشيد

ديـــ�اب ا�?�<ــا��6    - ب  )Alienation Economiqueيعني  :(
إنفصال المنتج أو العامل عن المنتج الكلي للعمل في جوانبه الفيزيقية و 

المغترب إقتصاديا هو مستلب القدرة اإلنسان . اإلقتصادية        و اإلجتماعية
حيث يعامل كأنه  ،(Chosification)على العمل و اإلنتاج، و هو أيضا تشيئ 

طاقة العمل لديه سلعة لها سعر و قيمة في سوق البيع و . سلعة تباع و تشترى
  .الشراء، و من ثم يتحول إلى شيء خال من إنسانيته، فاقد لهويته

�ــــا��6   - ح�B)=  ـــ�اب ا�Alienation Politiqueيشبه اإلغتراب  :(
الديني من حيث الجواهر، و تكون القوى المؤثرة في اإلغتراب السياسي 
هو الحاكم أو الزعيم أو النظام السياسي في صورة نظام فردي أو سلطة 

بين الحاكم  )غير تبادلية(فاإلغتراب السياسي عالقة غير جدلية . إستبدادية
يخلع على الحاكم أو يخلع المحكوم على الحاكم كل ما  و المحكوم، فيها

  .يملك من قوى و إمكانات و يعيش أداة مستلب العقل و اإلرادة

كما يتزايد اإلحساس . في اإلغتراب السياسي تشبع السلبية و الالمباالة
بالعجز و الضآلة و اليأس و من ثم تنتشر األمراض اإلجتماعية كالفقر و 

  .و التطرف و العنف و تعاطي المخذرات و اإلنتحار التخلف  و الجريمة

هو ناتج طبيعي للمحصلة :  =ــــــــــ�اب ا��B8ــــــا��6    - د
  .)....سياسي  -إقتصادي -ديني(النهائية لإلغتراب في كل أنواعه السابقة 

فالصراع بين الذات و الموضوع أو الموقف اإلجتماعي القائم في 
في العالقة التي تهدف إلى التوفيق بين مطالب المجتمع يولد إضطرابا 

الفرد و حاجاته     و إمكاناته من جانب و بين الواقع و أبعاده المختلفة 
من جانب آخر و من ثم ينعكس على عالقة الفرد بمجتمعه فيخلق أنواعا 

  .من المشكالت اإلجتماعية التي تثبت عيوبا في البناء اإلجتماعي

  � ــــت ا���B8ـــــــــــا�����. 2 
إن من طبيعة اإلنسان السوي أن يكون معتدال في كل شيء، فإذا 

  .تطرف دخل مجال الالسواء و المرض

إن التطرف ظاهرة معقدة في عللها و نتائجها، و يمكن حصر أهم 
  :النظريات النفسية للتطرف فيما يلي 

    �ــــــــــ� ا��C!�!�ــــــــا����� .1.2
  : يد أن الشخصية مركبة من ثالث عناصر يرى سيجموند فرو

  .و هو مخزن و مستودع النزوات و الرغبات: الهو  - 
  .و هو المنشغل بتكييف الفرد أخالقيا و إجتماعيا: األنا  - 
  .و هو ضمير الفرد األخالقي و القيمي: األنا األعلى  - 

  :إعتقد فرويد أن هناك غريزتين تحكمان سلوك اإلنسان و هما 

 .(eros)تسمى أيضا غريزة الحب  غريزة الحياة و - 
 و تسمى أيضا الغريزة  (Thanatos)غريزة الموت  - 
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يرى سكينر و هو أحد أقطاب السلوكية أن جميع أنواع السلوك 
اإلنساني ناتج تقريبا عن تعزيز إستجابات األفراد، و كلما تدعم أو تعزز 

السلوك إزداد فرص هذا السلوك للظهور من جديد،  شكل معين من أشكال
فالتعزيز إذن هو كل حدث يمكن أن يعقب إستجابة و تزيد من إحتمال 

  .حدوثها، و هو تعزيز موجب أو سالب

��ــــــا����� .3�Bت ا�  : � ـــــــو ا��ر��D �ـــ
تنشأ الحركات المتطرفة بسبب إنهيار الروابط اإلجتماعية في المجتمع 
و ظهور حالة من التسيب بين أفراده، لقد إفترض أنتوني أبرشال 

(OBERSCHALL, E. 1985)  فرضيتين لظهور الحركات المتطرفة و هما 

تظهر الحركات المتطرفة في المجتمعات :  الفرضية األولى - 
التي تنعدم أو تقل فيها الجماعات الوسيطة بين عامة الشعب و حكامه، 

عات الوسيطة في الجمعيات التطوعية و المهنية و و تتمثل هذه الجما
الدينية، كما تلعب هذه الجماعات الوسيطة دور كبير في الضبط 

  .اإلجتماعي

وجود أفراد مقربين في الجماعات المتوسطة :  الفرضية الثانية - 
و هؤالء ال يرتبطون و ال يشاركون في أي تنظيم في المجتمع و من 

  .ام للحركات المتطرفةثم يصبحون أكثر عرضة لالنضم

  :و يمكن تلخيص أهم النظريات السياسية التاريخية للتطرف فيما يلي  
 

يرى أصحاب  ) :ا������ ا��G&��(:  �ــــ� ا��E?�ــــــا����� .1.3
هذه النظرية أن الحركات المتطرفة في التاريخ اإلسالمي كالقرامطة و 

فهم عبيد أو موالي أو عمال الخوارج ينتمون إلى طبقات دنيا في المجتمع 
  .أو فالحين أو فقراء

  
�=(� ـ�� ا����Iـــــا����� .2.3�Bن ا�&�Cالحرمان في  ):����� ا�

عمومه هو عدم إشباع ما يراه الفرد ضروريا لحياته، أما الحرمان 
السياسي فهو شعور الفرد باإلستياء تجاه األنظمة السياسية و اإلقتصادية و 

يدفعه إلى التجمع مع غيره من المحرومين في محاولة اإلجتماعية مما 
  .إلرغام السلطة و المؤسسات السياسية على تحسين ظروفه 

إن العنف و التطرف من منظور سياسي هو اإلستخدام الفعلي للقوة أو 
  .التهديد بها بغية تحقيق أهداف سياسية و إجتماعية لدى ممارسيها

ج ــــــــــــــــإ�ـ�ـ�ـ�ـ:  
إسقاط هذه النظريات على الواقع الجزائري يجعلنا نتوصل إلى إن 

نتيجة  أن كل هذه النظريات صالحة لتفسير ظاهرة التطرف الديني في 
  .  المجتمع الجزائري

فعلى المستوى السياسي عاشت الجزائر عقود غابت فيها الديموقراطية      
جاته إلى و حرم فيها المواطن من الحرية السياسية و من تحقيق حا

  .االعتراف     و  الرضى عمن يحكمه  و يسير أموره

و على الصعيد النفسي يعيش الفرد الجزائري إحباطات تلوى 
اإلحباطات  نتيجة التغيرات االجتماعية و اإلقتصادية في الداخل و  

العراق، فلسطين (الصراعات و الحروب التي يكون معني بها في الخارج 
صعيد اإلجتماعي شهدت الجزائر في العقود األخيرة ، و على ال)إلخ.......

تفككا ال مثيل له فقد فقدت األسرة إنسجامها و قدرة ضبطها و انتشرت 
دعارة، (اآلفات االجتماعية من فقر و بطالة و مخدرات و إنحراف 

، مما )الخ..............السرقة، اإلعتداءات، الرشوة، المحاباة و العصبية 
هرة التطرف عند األفراد بمختلف توجهاتهم و ساعد على ظهور ظا

  . قناعتهم

ن ــــط و ا��C&ــــــــــ� ا�KLــــــــ����. 2.2   
ط. 1.2.2KLاإلحباط حالة تعاق فيها الرغبات  : +.��1 ا�

األساسية أو الدوافع أو المصالح الخاص بالفرد، و هو أيضا إعتقاد الفرد 
  .بإستحالة تحقيقها

ضا هو العملية التي تتضمن إدراك الفرد لعائق يحول دون و اإلحباط أي
  .إشباع حاجاته أو تحقيق أهدافه أو توقع حدوث هذا العائق في المستقبل

هو إنعدام الفرصة لتحقيق و :  ن ـــــــــــ1 ا��C&ــــ+.�� .2.2.2
إشباع الحاجات التي تطلبها اإلنسان، و قد يكون الحرمان بيولوجيا 

الغذاء و النوم و الجنس،    و قد يكون الحرمان معنويا  كالحرمان من
  .كالحرمان من الحب و العطف و الحنان

لقد إهتم كثير من العلماء بالعالقة التي تربط الطفل بعالمه الخارجي 
خاصة األم    و عرفوا أن أي إضطراب في هذه العالقة يعرض الطفل 

  .مستقبال ألمراض  و إنحرافات عدة

لعلماء الذين إهتموا بدراسة أثر الحرمان و اإلحباط على و من أشهر ا
  ".رينيه سبيتز"و " جون بولبي"حياة اإلنسان، نجد العالمين 

اإلرتباط    نظريته المشهورة بإسم نظرية" جون بولبي"لقد وضع 
(Theorie d’attachement)   التي تنص على مرور الطفل بمرحلتين في
  : عالقته بأمه و العالم الخارجي

  .مرحلة التوجه نحو األم دون قدرة على تمييز وجهها عن الوجوه األخرى - 

مرحلة تكوين عالقة موجهة نحو الهدف بحيث يصبح الطفل  - 
  .أكثر إرتباطا مع األم و يبذل جهده لكسب رضاها

األطفال الذين يعانون من حرمان " رينيه سبينز"و من جهته درس 
  :همية والدي، و توصل الى نتائج في غاية األ

تتعرض الطفولة إلضطرابات نفسية حادة و أليمة بسبب  - 
العالقات التي لم يتم إشباعها بين األم و الطفل، ففي الغالب تكون 

  .العالقة أم طفل غير مالئمة إن لم تكن معدومة

  .تلعب األم دورا كبيرا في نشأة الطفل نشأة سوية - 

.       عنفا لما تحبط حاجاتهإن اإلنسان ليس عدواني بطبعه و إنما يتفجر عدوانه 

  .فالحرمان يؤدي الى اإلحباط و اإلحباط يؤدي الى العدوانية والتطرف

و التطرف بدوره يخلق حرمانا و إحباطا عند مقترفيه، و هكذا يسقط 
  .المتطرف في حلقة مفرغة ال يستطيع الفكاك منها


آ�ـــــــا����� .3.2!Bـــــــــــــ� ا�  �  
"           باندورا"و " سكينر"و " واطسن"ظرية كثيرون كـ أصحاب هذه الن

و غيرهم، و حسبهم يتعلم الفرد السلوك العدواني نتيجة " ميلغرام"و 
إكتسابه و تعلمه ذلك من المحيط، إن إستخدام العنف و العدوان هو 

  .إستجابة موضوعية لمثيرات خارجية أو داخلية

كا ثم إنتشرت الى مختلف لقد إشتهرت النظرية السلوكية في أمري
كما  ،(Imitation) فتعلم الفرد السلوك المنحرف عن طريق التقليد . الدول

يتعلم الفرد السلوك العدواني من البيئة التي يوجد فيها و ذلك عن طريق 
  .(Observation)المالحظة

إن التعلم عند السلوكين هو إقتران شرطي بين مثير و اإلستجابة و 
لية تدعيم اإلستجابات الموجبة و إنطفاء اإلستجابات ذلك من خالل عم

السالبة، فالتعلم كذلك هو تغير ثابت نسبي في سلوك الكائن الحي، يحدث 
نتيجة الممارسة و ال يرجع لعوامل النضج الجسمي أو نتيجة لتغيرات 

 .مؤقتة، كعامل التعب أو إرتفاع درجة الحرارة
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�	��، � ��v �=� أ�� -��Uن، 1975. ا��e:�ر2.، 
�d، ص�� ��	 .473. 

إ�#�ق {�وة، ا�X5fiن 	J ا��~�ت ا�� �� � ) 13(
ا�iآ� ا��4	� �=$#�ث : ا��4ه�ة . ا��4ى ا���	=.

 .1987ا�����56. و ا�:���.، 

 $�k إ�����، ا�PQاب �iذا ؟ و ا� �56ء �iذا ) 14(
 .04. ، ص�1982=� ا ،.2�qi	6e$. ا!: ا��4ه�ة. ؟

��، ا�PQاب � ��Uة ا� �Vن) 15(�Yiا ���ا��4ه�ة .  :
  ، ص1980ا��~. ا���	. ا�6e=� .2�qiب، 

                  
  دةـــة الجديــة الهجريــة بالسنـــي الشبكـــتهان

le� ��V / �2ة�� .2�5W .:V� x~:f	 le�	1431  �5h ل��ة �=(وذآ�ى ه]�ة ا��
qأ���  ا� k�

مVوا� ( k:-�	 � آ�ن�Xiا�� ��ق �� ا dSد��ة ا �X:�... 

  �5+ k�� و'��ف �U6=�4 ا��� k�� أ��ه��� ر��ل ا�  اJ-�i ا�0ي رأى ا�:�ر ��k وا�0ي 
�fY�=$I. و���. ا�� �	أ... 

   k4U � ل�W ا�0ي J-�iا ��وا4 إ;: 89 أرض وأ�7 أرض ا4 إ3 " ه�
 ...، و	� أ;< أ=��> ��: �� =��>ا4


م إ� ا���xiه���  ���� ...��$=� ر���. ا���ن 


D؛ .�A� Bد و;��"  �l أن �،  �l � ه]�ة �= x5=V5	 J	W ،.e$=. اx5=Vi و " � ه�Hة EF( ا
.��Vم ا���W ا���6  إ� ���  lf[U ... إ� .� ...J=� ه�Hة �B ;	ع�Je أ��q� � �:V � ه0ا +�

 �K�
L;و ا �FاMNة 1.� زاد;� ا�Hه... 

 ��
P�Q;أ��ق ا >'S� د	Tد  و	ة رآ�Hه... 

 ��
VW ري أ��ق�V� امZWة ا�Hه... 

ه�  �eن �_ �=m w_ أ	. أ���( �=:�س،  �2م أ� ا� �:� د2::� وأآ�5 �=�:� ... و إن �  ���   
 .  �k65 و ر�� �:� ا��
م د2:�

        B[ل و	��
م و ��ا2.  ]
�+ F[آ�ى ه�Hة اVة وا�
qا� k�=ة�)�)� ����P ���"1431 "    ،
le�=� أ��ده� ا� / .�V�:ر��. ا��=�م ا� k�� �i  lآ. و ه�ا � و إ�2آgوا� J5وا�� _m��  �:�=�

xi��=� ا_�...  ، ��,�P �=J ع	; B� ة�Hه+ �� زال =��ر ه. 

 + ا89 و ا�QEءآ+ ��م و أ;
- ^8 و أهو 

 

 ا(آ
	ر �Tل اMآ<
.��  '$e. ا��=�م ا�:��V. ا���
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