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������������������	��������������������������������������������������������א� �

� �
� �

���-�س�������������و��	���������������و�و�.�د�������������� -س�������מ�א��
����������������א�#زא!،�������� �
��� �

boufoulab@yahoo.fr�
� �     

���������������� 
����������� 
����������� 
����������� 
��� : : : :��� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ���        
ت ا
	 ������ن ����
 و����� �� ا���� ور��� أ����� ��'�& ا%$�ة دورا آ �ا 

(��,دي ا%$�ة �*ة و( �-�. � ��
 :إ

� ا23ب :و	��� �������� -  456��. 

 - ����ت ا%��ء �45 ا:>� إ; ا:&، ا
�9*��، ا%�� :و	��� < .إ@. ..إ? ع .

�� آ6 B*د �A  :و	��� ا������� - �6�<Cا ���Dوا ��9
ء ا� 
�� ا'�����G"و" دوره�"H�." 

 .و	��� ا����د�� - 

����I ا%$�ة   �� ا:G��� � أ.*�L ILرة � إ; K'� �� ا
�J�ات �H$M بNوأ O�آ

 �'Q دوره ا
��Pي '$ �Lوأ .�Rء أSإ� Q'�  ���P
ون و��آT ا��
�*ة واUDا ��9
 �

�� واP.CامWX
 .وا%�Yة وا:& وا

 &�
��� �'Q �*ة أ$��% ������� �ء �
 :و�� Z ا%و

���ا�� - �ت ا%��ء  :ا! ��ب ا�<: ��W�$Cفء وا*
 �� ا�ء در>� �'�
�[ �\�� ا%و.

�� وا5�3ر
^9�$Cا Q'� ل`a%ا bP�c. 

ل .�: وا! ��ب ا$���#" - `a%ا dX��c eGو*��� ء أ��ءه� و���O�S آ4 ��

4 ا%وّ*� ]

 ^6B 4gن أ�G�H� h
iر$� وآ*Dا �-� �Z ا%�gان وg^� � jkG l�gGو m�Gوا*� ه�

��
�� وأ4g ا9�$^

'U6,و. 

،  :ا! ��ب ا����%� - � UG در��G �`a�

�H ا
*فء وا �`���Hن ���Uى ا
�dد�& ��

�9*�� ا
iات و���j �� ه � o9Gو �Oا�gأ Z� ��'�`� �ل `a%ا�� ا�� o9G ا ا%$'�بi

m\`p�� ن�G�H� G�� ا
iات وأ. �Hp�
�� و�^�ت �*م اGل �*وا`a%ا q�� ��\و�. 

 �� *�*�
�N ا%$�ة دورا آ �ا � 49G اY ���6�<Cا �rX��
ت اU$,�  &�'� آ6

 s't ��$�� ا%$c95
�N ا��
ا�� و أآ`ء ا>�6�U`G ء .أ�cاد أ$��

ت  - U$,Dر اa4 ��6 إNا���
�، و�`S
�� �Z ا%$�ة ��i ا�6�<Cا �rX��
� *أ ا

 u�vت اa�Jk
 l�6�<C4 ا�`
�& اW�Uو� ،e�� ا
Q'� owX �*ى .��'� �x 	
ت ا�6yوا

qc�� ه4 أوWت، و���6yا qاد و���c%ا q�� o69��c ات�Ld�
ا
 �q ا�Yz، و�4Y*�U  وا

e��. � {*�`�ت ��9�رف و�� &U�Hرات، و����
هت وا|Cق اUGأ ���9�Gرس . ���رة اx

l�6�<Cا eS�� Q'� ات�Ld�ت وa�J� {د �*ور�`
و�46 ا
�9ل -*ف ا
���rX   .ا

Q'� اد�c%ة ا*�U� ;إ ���6�<Cا: 
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 .ا���ا+* #( ا)'��& - 

 .ا- ��,��� - 

 .ا�01ــ�ح - 

 .��34& ا���ــ2 - 

�HX� ('w^ت $ ��`�� أدا�� أو �  و( 4'Y ن أي�c ��R%ا  {iة آ4 ه�$�
 IGإذا آ

4Hآ Z6ا�� Q'� *�� 
� �'Q اD*ى ا
�9� �Q' ا%وCد ،و �'Q اD*ى اH��� .آ �ة 

Dا اiل ��*ف ه^�YCا �� j��� 	
ول ��') ا
�Ld�ات ا��
e إ;  �kp�
� Ic�X�') ا
iي 

��ت ����� و أورو���< �� m5. 
�e � � �� اc رك�) ا%$���، ?)�
� ��') ا. 

 �

g *9*م ��8 ": �9C ����ان   أ5� �& داA@�ر ا<%�ا��ت و	�>; ا! �ة ��9 ��ا

ل ، .�[ ��"���CD ا!���ل`a�
�*ة yا �rX��
�) ا%$��� ا
	 s9B ا)�
.[ أه� ا 
ض ا

�c��: l6Uyا%�� ا ،l6Uy�6 ا�
l`a، ا%�� ا
`�Hي، ا�
 ا%�� ا

 ��
iآ� ��ذ>l ������* و�ر� oY و ��*
�'� ا
�ا�Dا &�
��Sق إ; �$ آ��l –آ6� 

�'� ا
�ا
*�� ��  ، و أ?ر ا; ا��Sا�ت و(�) ا%$�ة��ض ا
*آ��ر  آ6�Dت ا�^�

ت ا
�ا
*��،و�*م اP.3ام و �*م ا
�9 4 و N�H�
ط u9c،و ا kG3ا Q'� T�
Pآ�� آp�
ا

د�� U
 .ا

 lU`�
�l ا�Y%ا 9F5  Cة �FGاز��أ�� �<�� *9c"!ج ا,Gل ا��Iآ� ":  �يi
� oY e�c

9ر��Dا Q'� ;6* ا%و��� m���$أ m��<^� mر��9�  ��G5
9�� ،و ��9م اUG,� 
�� اU`�
ا

��'�'p�
�� اU`�
9ر�� اDا Q'�.  م*g ر���  �� ا
�^ج ا%$�ي و �Cت  )����ف(آ6� �v

e�9� S�. 

�ا�K��@ F�FGوg*م L�  وM<,#ن   ز��Gا*�ا��<� ا�Fوا�� :" ا%و; ����ان: درا$�ن �

N ع�%� P'دا Q�1%��ى ا���ر "Fةو ا���S ا��1��� �X�Gع �*ى ا^S�$ا; ا Ic*ه ]�.،

mSU'c �ع �Tة Sg � 6���ط � �  ا
Tوا>l  و اCر��
��، و اU`�
 اHXD^ت ا

 Q'� �$را*
.�5ن �*ة  43أم و  140و�، ����  183ا.��ت ���� ا 
أب، وأ$�w*م ا

 :أدوات ���

��*ر *$ e66N يi
 ا
Tوا>l ،ا��
)��*اد اSynder, 1981( 

*'U
��ا'9�

'��p ا lا%دا� �. 

Aو�� � 	
Cت،o9G ا
9*رة �'Q ا
Pآ�T، �*م ا
9*رة :و �� اHXD^ت اJXGCة،اC �^
ا

�gS
 (��،46�
ب,�'Q اrآ�Cط و ا .ا3. 

IG ����انHc ��G5
إدراك ا!���ل ا����Q�1�% �����ك ا��ا��ي و :"أ� ا
*را$� ا

���Gا� �S3,ت ا��VW M��,ى ا!���ل��
9* ه*Ic هi} ا
*را$� إ; ����c إدراك , "� �


s'9 و 
*��� ،آ ��'9�

'U'�ك ا
�ا
*ي و �^HX� e�g^ت ا
��p ا m���SU'`
ل ا`a%ا

ب و ا
� *نrآ�C)اSomatisation(. 

 I6� ���� Q'� �$را*
�   164أ>��I ا s� S�
ع �Tة،و IM إ>�اءات اSg � ��SU'c 4`a

 :،و �� ا%دوات اw�UD*��2007أوت 
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*�c? e66N،ي*
 (Shaffer) $'� ا
U'�ك ا
�ا

*��'9�

'��p ا lا%دا� �'U
 .ا

(��
��I'N ا
*را$� إ; و>�د �^m� ��< �� �g ا
s'9 و ا
� �ل ا
^إرادي وا *9
و�� , 

m� ى�Yإرادي>�� أ^
 . ا
��) و ا
� �ل ا

m����� $� و �� ���g ج. IR��� ا������ �X �ة "ا%ول ����ان : و $ P�+و��

5lG ���اeG" ا$���1L أ@�1ء ا$�# Y �1��G�P�� 8� �S ا!���ل
ا\�#�ن ا�����G :"، وا

l`a ا
	 ��"ا��ا��ي�
و
�ا � هiا ا%Y� ��') أ�ط ا:��ن ا�� ، &a � o�wDا �cد�`G 

ل `a%)اPédopsychiatre(. 

 I\.C *9
Q'� *9�� l`a اm���UD ا
�\�ي  �Iج �� 2�
و�� ��� أن ��*ان ا:��ن ا

 S
�`l ا���
��g�Sا إ; ا:��ن ا%���l ا
iي �N`�} إ; .��ن )Nosologique(وا ، آ6


ل ، وا:��ن ا%��ي ا�`Gن ا�`� ا%���� دا4Y اT�Dل و.��)�
iي .��و} � ا:��ن �� ا

ل ، .`a�
 ��ء ا
�c�� ��iون ���� أ����zا �NYد و*yء ا�zروا إ; �`��م اآ6 أ?

 �����d� �-g^� ��G ا%م H� ن�H'6��c. 

 .�5 آ6 
 ����ان  #Fوز ��آ��Ig�S اA ل9� �'��>` و_�ت ا��V1^� ا-������� :" 

 Yا>��� ا! �ةFaوا%$�ة ، " ا ���6�<Cا �rX��
ه�� آl���`6 ا`Dا q� 
 Aو�� *�� ]�.

������ ���6�<Cا �rX��
� ا ��`��o ا%$�ة اTyا���� �� .�[ دوره وو(�Y ;إ . 

 I�*g � ا%$�ة اTyا���� :"�9ل ����ان را��� �& ��� و�� >��� �GHDا%دوار وا

�Nة �Dا: ا�J�
تا$H�GCت وا"  I����$اe�c  ء ا3.�^ل�Lا���� أTyر ا%$�ة ا�S�

�*�� وا%$�ة '9�
� ا%$�ة ا �GHDا%دوار وا I
و�� ا
`�lUG و��* اC$�9^ل ، آ6

ر و�'`ت ا
�J� ا%$�ي L� ;إ Ig�S� �Nة ، آ6�Dوا ،  h$6�
� ا �J�
ا$���IW أن ا


�* ا%$�ي أدى إ; ا��
ت �cد�� ، آ6 أن هi} وا.�6aق وc� ا%دوار ، و(��ر � �J�

.�5 ا
�iآ� �dن هi} ا
�J�ات  
��k و�� �*دة ، و¡ ��QU ا� Ip Nأ �GHDا%دوار وا

ب  X
Q'� �N اY ��'�c I'�c. 

 ��Gا*�أ@� ا<%�اب ا�G,�� ا�Fو��� :"�'I ���ن و ز#,>3�b��dم �����bب �و� درا$� �

 ����c أ�L اC$��9ار ا
Tو>Q'� l ا%��ء .�[ " ���S ا��1�X� ����1ء��9 اA^Y �� �
و.

G& ا
�\�ي إ; و(�) ا
Tواج yا � �g�S� : 

 -  ��W'
 �< ا:

 -  ��*9�

'p& وا �< ا:

 -  ���Aت ا Lات وإi

�dآ�* ا �< ا:

`¢ � إ; ا��Sاب ا
�^�g ا
Tو>�� ودور ا3ر?د kأ� �g�S� �q هi} ا�S�Cا�ت آ6. 

 �k���� >Tا���� � Q'� m$�5ت �9. 
�I9 a l9 ا S�
G& اyا � و?�� ،  119و�?

 ����G &U. ��U`�
� ا
��p ا ���
� إ.�Cوق ذات د�c و>�د ��
�j ا4N��D إ��
و�� ا

ت ا%$��� g^�
 .ا

9رئ � ه
.���Y� m5 ¥*ه� ا 
 iا اD')إ; >G& هiا ه�ك �9Cت 
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א)�א�'&%���������
�א�ط����������א$���������������	��������������א��&����������������+�� �
� �

����������������س������−-�����������وמ����	,����������و)�.د��א�#���������زא!��
��،�������מ�א� �

�א�#���������زא!��
��،�2������������ذ/��-�����������������������د
وس��−دو���������������0ود/�����������������' �

������زא!��
א�#������،�2(�!	������������א
طو�	����������������−��د������������0د�����و���������������	د	 �
belmihoubkeltoum@yahoo.fr  

  

     
 

�#��#:  ���P
�'e�9 ا ]�. e� �Ld�� د و�`
�e اc ¦����§ ا%$�ة ا��Z6 ا%ول ا
iي ��
�� ا%و�6�<C�6 ا\�Dا Oأ ج � ا��Z6 ا
H � آ6�*G^
 e'ه,��4HX و ا%Y^ق و  	
; ا

 {iه ��U`Gد�� و��gوا �����9م ��*ة و(�) ا>�6 ]�. ����% ��GUG3ا ���wX
�� ا��
�� �� ��s'S أن � ���u أ�cاد U`�
�`� ا)�
%$�ة ��9م �c ا%Y�ة ا
	 هl ����ع ¨�5

(S�
د�A اv � وا � � & U
�y  ا%$�ة ا
�ا.*ة �� أوا�N ا
�9ا�� و N'� ا
�.� ه� اc
 م ©g 	
�Q'� 4 ذ
h ا
����W ا
*
م 
'`�د و ا�

�$�ة �,Q'� �L ا
��6 ا lU`�
ا

 Q'� ت�H$ lU`�
¡ ا�
��اه9 �� �gى و �*ن ��'`� و � m أن ا�Dاهs ا
iي أ�Q  1550ا
 ��U`�
 إ; ا%ز�ت و ا
��ا�ت ا�����I �`��9 إ; اC$��9ار و اA*وء ��Hن أآ�5 � ��

6����e إن  ��w? � H$M و ا$��9ارا و GاT��I هدئ ��Hن أآ�5 ا� � ¦�ا
iي ��
�*} �'Q �'�غ U� �9ار و ا:��� و�$Cإ; ا sاه�Dا �< ه� ا
iي �*رك .�
اT�Dل ا

e���4 �6* و ��$) ����ر (�K *6�1980474ص  ( 

 ا
���ف �� Y^ل هiا ا
 Q'� ]p �*ى�
و. s'S�Dا اiت  و �� هg^�
�Ld� ا��Sاب ا
�� و '��
ت اg^�
ر ا �Yا s� S�ء �� Y^ل ���
 ��U`�
ا
Tو>�� �'Q ا
��p ا

 mU�yو �� ا m9اه�D���6 �� ا� Q'� ��U`�
س ا
��p ا�9� 

G& ا
�\�ي y4 ا¯ ]�. l9� S� &GG &G\�ي و>< m G�� ا
 p[ إ; >U9� � *gو
l'�� � 456�� :أر��� ��cل 

 ا
`�4 ا%ول .�ل ا%$�ة 
 ��5lG .�ل ا
�^�g ا
Tو>
 ا
`�4 ا

 ��U`�

[ .�ل ا
��p ا5
 و ا
`�4 ا
 و ا
`�4 ا
�ا�Z .�ل ا�Dاه�9

�� ا
	 آن ا
�Jض ��� درا$� �^S�$Cرا$� ا*
�e اc ����c l9� S�
G& اyا أ�
�j ا��
 إ>�اءات ا
 p[ وا���� ° ]p 
� ا��ت �9 L ق و*N�Mtا ° ��
 .4N��D إ

التي وجدت ارتباطا داال بين درجات   1990منها دراسة فان .سواء
السلوك الظاهر لألطفال و بين المقاييس الخاصة بالصراع الزواجي و 

  .الصراع حول تربية الطفل

و دراسة  1985و دراسة هانم الشبيني  ��1991و دراسة كي 
أن التوافق الزواجي له اثر كبير  والتي خلصت كلها إلى 1990المزروعي 

  على توافق األبناء و نموهم 

ومن هنا تتضح أهمية دراسة االستقرار األسري كمتغير أساسي و 
تأثيره على توافق األبناء خاصة انه ال توجد أي دراسة في هذا الموضوع 
في المجتمع الجزائري الذي له خصوصياته الثقافية و االجتماعية مما 

  دراسة ذات أهمية خاصةيجعل هذه ال

  �ــــــــــــ
اف ا���ـــــــــأه

تطبيق بعض االختبارات النفسية في مجال العالقات األسرية و تكييفها 
على الوسط الجزائري مما يوفر للباحثين و الممارسين على حد سواء 

  أدوات للقياس و التشخيص

  التعرف على دور األسرة في تحقيق الصحة النفسية ألبنائها

تأكيد دور األخصائي النفسي في مساعدة األسر عن طريق العالج العائلي 

  هـــث و أهميتــة البحــــمشكل

ثم  1945لقد بين الباحثون في علم النفس بداية من دراسات سبيتز 
أن اإلنسان ينمو جسديا و نفسيا بشكل أفضل حين تتم رعايته  1970بولبي 

ال يتم إشباع هذه الحاجة إال في بواسطة شخص يمنحه الحب و األمان و 
فحرمان الطفل من إشباع حاجاته األساسية بسبب .وسط اسري مستقر

الخالفات المستمرة و انشغال الوالدين بمشاكلهما الخاصة ينعكس 
األحيان  نبالضرورة على مفهوم الطفل عن ذاته بل وشعوره في كثير م

  .بعدم استحقاقه للرعاية

ية جوا متوترا و تدعم المناقشات الحامية حيث تخلق الصراعات األسر
المستمرة بين الوالدين أحاسيس الطفل بعدم األمان و يشعر الطفل الذي 
تسود في أسرته مشكالت زواجيه بقدرة أقل في التعامل مع المخاوف 
الطفولية العادية و يشعر أيضا بالعبء النفسي بسبب هذه المشكالت التي 

ئ فهمها و يبالغ األطفال في هذه المشاعر إذا ال يستطيع فهمها أو التي يس
ما أدركوا عدم قدرة الوالدين على التعامل معها بل قد يشعرون في بعض 

  .األحيان أنهم هم المسئولون عن ما يعانيه الوالدان

مما ينعكس على مفهومهم عن ذواتهم فيتبنوا مفهوما سلبيا عن أنفسهم 
 (ر سوية مثل السلوك العدوانيمما يمهد إلى ظهور أشكال من السلوك غي

 كما بينت ذلك العديد من الدراسات الغربية و العربية على حد ) 1998هدية
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الفشل في األداء الوظيفي لألسرة تأثير بالغ الخطورة على المجتمع مما 
مشكالت متعددة ومتنوعة سواء كانت يعطل تطوره و يظهر في صورة 

  .مشاكل نفسية أو تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية

و يقوم االستقرار األسري أساسا على استقرار العالقة الزوجية أي 
و التوتر الزواجي مما يجعلها في منأى  بنجاحها و سالمتها من االضطرا

ستقرار يتضمن عن التعرض للتهديد  بالفشل و ما ينتج عنه من طالق فاال
التمسك بالعالقة الزوجية الن كال الطرفين يشعر بالتوافق و الرضي و 
السعادة أما العالقة غير المستقرة فهي العالقة التي يشعر فيها الطرفان 
انهما غير متوافقين و غير راضيين عن عالقتهما و أنهما تعساء مع 

  ) 28ص  2006بلميهوب (بعضهما 

األسري في هذه الدراسة عن طريق مقياس  وقد تم قياس االستقرار
العالقات األسرية الذي وضعه هيودسن حيث يقيس هذا المقياس المشكالت 
في العالقات األسرية حيث تدل الدرجات المرتفعة على المقياس إلى وجود 
استقرار اسري بينما تدل الدرجات المنخفضة إلى وجود مشكالت دالة 

  ستقرار األسريإكلينيكيا ما يشير إلى عدم اال

  اإلطار النظري للبحث

 :����� ا��واج وأه����  -   1

لزواج هو تلك العالقة االجتماعية الوحيدة الدائمة بين الرجل والمرأة ا
التي يباركها اهللا سبحانه وتعالى ألنها األساس الشرعي السليم لتكوين 

من  و من آياته أن خلق لكم(األسرة خلية المجتمع األولى يقول تعالى 
عل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات جأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و 

وهو من أهم األحداث الكبرى في ,21"سورة الروم اآلية''.) .لقوم يتفكرون
أما الميالد . تلك األحداث هي الميالد والزواج والموت ,حياة اإلنسان 

فاإلنسان هو الذي الزواج  اأم, والموت فيحدثان دون أن تكون لنا يد فيهما
  .يقرر بمن سيتزوج ومتى

 )196ص,1986,عبد الرحمان(

والزواج مطلب أساسي من مطالب النمو الذي إذا تحقق إشباعه بنجاح 
أدى إلى الشعور بالسعادة وأدى إلى النجاح في تحقيق مطالب النمو 

دي الفشل في إشباعه إلى نوع من الشقاء وعدم التوافق ؤبينما ي,مستقبال 
للزواج إذن أهميته الكبيرة كعملية ف .طالب الفترات التالية من الحياةمع م

كوين  األسرة وللدور الذي يسهم به في تاجتماعية وكخطوة أساسية في 
  تحقيق التوافق النفسي لكل من الرجل والمرأة

فالزواج هو السبيل الذي يلتمس فيه كل منهما طريقه إلى شريك من 
  الجنس اآلخر

والدفء والوفاء والصدق ويحقق له السعادة الشخصية  يجد عنده الحب
نفسية واالجتماعية ليجنبه الغواية ويشبع له العديد من حاجاته او

  )1ص, 1986,المرجع السابق.  (والفزيولوجية التي يصعب تحقيقها دونه

1-1���ــــــــا�����  :�واجــــــــ� ا�ــــــ�ت ا��� �

الحاجات والدوافع التي يصعب يسهم الزواج في إشباع العديد من 
  :إشباعها دونه فهو يشبع

الذي هو الدافع البيولوجي الوحيد الذي يتأجل  ا�
ا%$ ا�#"!�* 
والجنس ,إلى ما بعد الزواج,إشباعه عند كثير من الشباب في مجتمعنا 

كدافع قوي يعد احد الحاجات ذات االهتمام وذات المكانة األساسية في 
ي يمكن بإشباعه تحقيق اإلرضاء النفسي والراحة وجية الذزالعالقات ال

ل بالجسدية وال يقف إشباع الدافع الجنسي على جانبه الفيزيولوجي فحسب 
  .هو إشباع نفسي في  الوقت ذاته

 ���
دة ــــــــــ) ا���ـــــــــا('&  

   :من خالل ما سبق يمكن طرح التساؤل اآلتي

للمراهقين حسب نوعية هل توجد فروق جوهرية في الصحة النفسية 
  العالقات األسرية ؟

  (ـــــــــــــــا�-�,�

توجد فروق جوهرية في الصحة النفسية حسب نوعية العالقات 
  األسرية

�
  . ـــــــــــ
 ا��-�ه�ــــــــــ��

�  ( ـــــــــــــ( ا�"-!�ـــــــــ2م ا��0ـــــــــ/-

    :تعرف المنظمة العالمية للصحة الصحة كما يلي

هي حالة من الرفاهية و السعادة و الكفاية الجسمية و النفسية و 
  االجتماعية التامة و ليست مجرد غياب المرض أو العجز أو الضعف

فهناك عالقة بين الصحة الجسمية و الصحة النفسية و هي عالقة وثيقة 
فتعريف الصحة النفسية هو تعريف الصحة الجسمية نفسه مع إبدال كلمة 

ة جسمية فالصحة النفسية هي التوافق التام بين الوظائف النفسية نفسية بكلم
المختلفة مع القدرة على مواجهة األزمات و الصعوبات العادية المحيطة 
باإلنسان و اإلحساس االيجابي بالنشاط و السعادة و الرضا وهذا يعني أن 

   :الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية ال بد من توافر السمات التالية

فهم اإلنسان نفسه و تقبلها بما فيها من سلبيات وايجابيات و أن  1 
  يعمل على معالجة السلبيات و التعامل معها و أن يدعم االيجابيات 

تقبل اآلخرين كما هم و ليس بالصورة التي يراها أو يرضى عنها و  2
في كل إنسان جوانب ايجابية و جوانب سلبية و عليه التركيز في تفاعله 

  الجوانب االيجابيةعلى 

امتالك مفهوم ذات ايجابي ففكرة المرء عن نفسه تلعب دورا كبيرا  3
  في تكيفه شخصيا و اجتماعيا و شعوره بالكفاية و السعادة 

اتخاذ أهداف واقعية في الحياة ووضع مستويات طموح مناسبة  4
  لقدرات الفرد وإمكانياته 

  القدرة على ضبط النفس و تحمل المسؤولية  5

الشعور بالسعادة وليس معناها أن يكون اإلنسان بدون مشاكل فليس  6
هناك حياه تخلو من المشاكل و لكن المقصود هو القدرة على حل المشاكل 

  و أسلوب مواجهة الصراع

وقد تم قياس مفهوم الصحة النفسية باستخدام اختبار الصحة النفسية  
لى الصحة النفسية لعبد الرحمن عيسوي حيث تدل الدرجات المنخفضة ع
  بينما تدل الدرجات المرتفعة إلى اختالل الصحة النفسية

�  �ةـــــــــــــ2م ا34ـــــــــ/-

األسرة هي وحدة اجتماعية متكونة من الزوج و الزوجة و األبناء 
يجمعهم رباط الدم و األهداف وتعتبر من أهم المؤسسات االجتماعية التي 

  تدور حولها حياة اإلنسان

سرة مجتمع صغير متكامل و هيئة أساسية تقوم بوظائف مختلفة و فاال
متعددة تتداخل وتتشابك مع وظائف أنظمة المجتمع األخرى حيث أن هذه 
األنظمة تتساند وظيفيا مع بعضها و تؤثر و تتأثر كل منها باألخرى و 

بالصورة السليمة تؤثر بدرجة كبيرة  ااألسرة إذا نجحت في أداء و وظائفه
  فسيكون هذا االنظم األخرى أما إذا فشلت في أداء و وظائفهعلى 
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سع وسيلة للوقاية والعالج معا من أعراض ايعد على نطاق وو
فشعور الفرد انه مرغوب فيه من الطرف اآلخر يعطيه إحساسا ,العصاب 

كما أن ارتباطه بشخص آخر يجنبه الخوف من الوحدة بالقيمة والتقدير 
يونس (زيادة على أن وظيفة الوالدية تعطي شعورا باالرتياح والسعادة 

  )301ص1978

أن الخلية الزوجية عمادها الحب و  1992سعدان وقد أكدت دراسة 
عن الذات وتقديرها  فالتوافق الزواجي قرين الرضى. دوام التوافق

ذا هو روح الحياة الزوجية السعيدة وليس معنى ذلك واالتزان النفسي وه
انعدام المشكالت بين الطرفين ولكن التوافق الزواجي والتكيف السريع 
واالتزان العاقل هو الذي يحفظ للخلية الزوجية حياتها بكل سعادة ونشاط 

أما إذا عظمت المشكالت الزوجية وانعدم التوافق بين الطرفين ,ورضى
فان الخلية الزوجية سرعان ما ,شكالت وازمنت واستحكمت هذه الم

تتداعى بعوامل الصراع النفسي والقلق واالكتئاب ويسود الشقاء بين 
ان النجاح في القيام بالدور الزواجي يعطي اإلحساس بكفاءة و.أفرادها

حافظة على مالدور األسري ومسايرة الزوجين للتوقعات وكسب العيش وال
ية وتنشئة األطفال كل ذلك يؤدي إلى اإلحساس األسرة والمساندة االنفعال

بالكفاءة واالنجاز والثقة بالنفس مما يجعل الفرد يقيم نفسه تقييما ايجابيا 
  .يكشف عن تقدير الذات

  (ـــــــ( ا��و��ــــــــ�اب ا��:9ـــــــ( ا,8ــــ���7 – 2 

عتبر العالقات الحميمية بين األزواج أفضل أشكال إشباع حاجات ت
فرد للحنان و الصحبة واإلخالص والعاطفة والجنس وهذا حتى بالنسبة ال

 . لمن سبق لهم أن خبروا عالقات غير مرضية 

النسبة لبعض األزواج زوال الرضى مرتبط بمشكالت ذات داللة في ب
 .العالقة ولكن ألسباب متعددة يقرر األزواج البقاء مع بعض

األزواج للحفاظ على  لكثير من المعلومات متوفرة عن ما يفعلهاف
 .عالقات مرضية

  :ن بين الخصائص المحددة بشكل كبير والتي ترتبط بالتوتر الزواجي ما يلي م

وجود مستوى عال من السلبية في التفاعل الزواجي : ا�?�<�( ا=و�>
ان االزواج التعساء يسلكون بسلبية عكس األزواج السعداء الذين  يقضون .

دراسة  ببايجابية اتجاه بعضهما البعض حس وقتا أكثر مع بعض ويسلكون
 . 1973وايس و اخرون

داء مقارنة بغير السعداء يسلكون عان األزواج السفبعد من ذلك ا
بايجابية حتى إذا كان الطرف اآلخر سلبي اتجاههم  كما بينت ذلك دراسة 

   1982ا��ونجاكبسون و 

ع حساب في إن اقتسام االيجابية عند األزواج السعداء هو مماثل لوض
مما يسمح ,البنك مع مرور الوقت يتكون استقرار في مستوى القرض 

الذين لديهم تبادل ,وبالعكس األزواج التعساء, لبيةسللطرفين عدم تبادل ال
ضئيل في التبادل االيجابي فان قرض حساب عالقاتهم سيكون ضئيال أو 

 . بالتالي فإنهم يميلون إلى تبادل السلبية ومنعدما 

�>��@�(ا�?Aعند فالصراعات  لهي االتصال غير الفعال في ح ( ا�
مناقشة مواضيع الصراع فان األزواج الذين لديهم مشكالت ينتقدون 

 بعضهم البعض ويفشلون في االستماع بفعالية لبعضهم البعض 

و يميلون إلى االنسحاب من بعضهم البعض وال يستخدمون أسلوب حل 
ال يميلون إلى , يع التي تثير الصراعضالموا فعند مناقشة.المشكالت االيجابي  

اقتراح الحلول الممكنة للمشكالت وغالبا ما يرفضون مناقشة هذه المواضيع 
فهناك دائما نفس الصراع حول .وينسحبون إلى غرفة أخرى أو يتركون البيت

  .يير ايجابي في العالقةغالصراع الذي ال يؤدي إلى أي ت,نفس المواضيع

الدافع الجنسي عن طريق الزواج يحدث إرضاء  الشك أن إشباعو 
يمكن أن  نفسيا وجسديا معا في عالقة يرضى عنها المجتمع وهو ماال

  .يتحقق في عالقة جنسية أخرى غير شرعية

 *��
�ــــ( ��Bـــــا��Cوا�� Dعلى عينة 1945ففي دراسة ستروس �ــــ
زوجين بالفعل والمقترنين في خطوبة والمت373 من الشباب والفتيات عددهم

انت هناك قائمة باهم الحاجات التي كانوا يأملون كمنذ اقل من سنة 
هي أول ) إلى شخص يحبني (زواج فجاءت الحاجة لإشباعها عن طريق ا

إلى شخص أبوح (الحاجات لكل من الرجال و النساء بينما جاءت الحاجة 
في مواجهة   الحب دافع قوي نحو التعاونف, في المرتبة الثانية)له بأسراري 

ويتبعه الشعور باألمن ,ألنه عالقة مختارة  ةمشكالت واحباطات الحيا
واالطمئنان وان التأييد العاطفي إنما يأتي نتيجة أن الشخص محبوب من 

  .اآلخرين و يحبهم لذاتهم وانه ذو قيمة لديهم

�ت ا���2(ا* �Eات واFا� 
فاالنفصال عن األسرة األصلية   ����( ��Hآ�
ففي دراسة . ت الهويةاسرة جديدة يدعم الشعور بالذات واثبوتكوين أ

وجدت عالقة بين تحقيق الذات والعالقات الزوجية الناجحة ,1976افاري 
ن ذواتهم بدرجة عالية من خالل وحيث أن هؤالء األزواج يحقق,

   )8بدون تاريخ ص,عبد المعطي و دسوقي .(الزواج

 والحاجة لألبوةند المرأة ع الحاجة إلى األمومةكما يشبع الزواج * 
  .عند الرجل

  (ـــــــــ�واج وا��0ـــــــــا� 2 -1

ال شك أن إشباع هذه الحاجات يؤدي إلى تحقيق السعادة والتوافق 
  .النفسي والصحي واالجتماعي

أن الرجال المتزوجين أكثر , فقد وجدت دراسة جينيفياف و آخرون
نساء ,زوجونرجال مت(المجموعات األربعة شعورا بالسعادة

وان الرجال غير ) نساء غير متزوجات,رجال غير متزوجين,متزوجات
  .المتزوجين اقل سعادة من النساء غير المتزوجات

وقد فسرت هذه النتيجة من أن المتزوجين أكثر ارتباطا بأفراد األسرة 
التي يرعونها وأكثر عونا وحبا لهم وأكثر توافقا معهم بينما يكون غير 

ل إحساسا بذلك بل قد يشعرون أنهم عالة على اآلخرين وأنهم المتزوجين اق
 .محل كراهية منهم

األمر , واج يؤدي إلى الترابط بين األسر وتقوية أواصر المحبة بينهمزلاف
ويفيد الزواج ,من التوافق األسري لدى المتزوجين  االذي يصحب معه مزيد

ل إن معدل الموت ب,لكل من الرجل والمرأة التوافق الصحيأيضا في تحقيق 
فالمتزوجون لديهم معدال منخفضا في ,يرتبط بدرجة كبيرة بالحالة الزواجية 

كل مراحل الحياة عن األشخاص الذين لم يسبق لهم الزواج أو تحطم زواجهم 
بالموت أو الطالق ويرجع دور الزواج في ذلك لما يسهم به في تحقيق التوازن 

وهذا . شخصين يعتني كل منهما باآلخر العقلي والنفسي للمتزوجين الن هناك 
الرغم من انه أصبح محل تساؤل في المجتمع      الغربي بما جعل الزواج 

حيث أن العديد من األفراد يتساءلون عن مصداقيته كما هو الحال في أمريكا 
فهو يسهم في مساعدة الفرد على مواجهة  فان عدد المتزوجين ال يتناقص

  )1ص 1985سترين ( الضغط

للمتزوجين نظرا  التوافق االجتماعيكذلك يسهم الزواج في تحقيق و
لما للزواج من قيمة اجتماعية فالذي يقاوم الزواج غالبا ما يشعره األهل 

كثيرا وواألصدقاء انه منبوذ أو سيكون منبوذا إذا استمر على هذه الحال 
ة من ما يشعر العزاب والمطلقون أنهم اقل حظا في حياتهم وأنهم اقل قدر

ويسهم .اآلخرين على تكوين عالقات اجتماعية حقيقة وصادقة مع اآلخرين
فتزول معه عوامل القلق  التوافق االنفعاليالزواج بدرجة كبيرة في تحقيق 

  .والخوف من المستقبل أو تقلبات الحياة
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األزواج منتشر في العالقات المضطربة و يترك  نبيلعنف اكما أن 
لديهم أثارا خطيرة من الناحية النفسية والجسمية خاصة على النساء كما 

  .1992بينت ذلك دراسة فيفيان وآخرون 

و تزداد مخاطر العنف الجسدي إذا كان احدهما مدمنا على الكحول 
 .1995 حسب دراسة ميرفي

ف الصحة الجسمية وهذا لكون ما يرتبط الزواج المضطرب بضعك
األزواج غير السعداء أكثر عرضة لتناول الكحول والتدخين للهروب من 

فالزواج السعيد يوفر  المشكالت الزوجية مما يؤثر على صحتهم الجسمية
لألزواج القوة على مواجهة ضغوطات الحياة وينقص من آثارها السيئة 

  )7ص1997,المرجع السابق .(على الصحة الجسمية 

اآلثار الوخيمة الضطراب العالقة الزوجية على األزواج  تقتصروال 
ع احيث تؤثر بشكل كبير على األطفال خصوصا الصر بل تمتد لألبناء

الحاد بين الوالدين فهو مرتبط بنسبة كبيرة بمشكالت السلوك وعدم التكيف 
  .عند األطفال 

بناء الفروق بين أ(في دراستها حول ,1998.هديةكما بينت ذلك 
المتوافقين زواجيا وغير المتوافقين في كل من درجة العدوانية ومفهوم 

ينت النتائج أن سوء التوافق ب فقد ).12الى 10راسة لألطفال من دالذات 
كل من العدوان ومفهوم الذات لألبناء  الزواجي له دور كبير وسلبي على

المتوافقين من الجنسين حيث كانت الفروق ذات داللة احصائية بين أبناء 
  .وأبناء غير المتوافقين في كل من درجة العدوانية ومفهوم الذات

  دورا=ر'�د %� ا��?-�� /J ا���&:ت ا��و��( -4 

إذا كان اضطراب العالقة الزوجية يؤثر على صحة الزوجين النفسية 
والجسمية و على صحة األبناء فان األمر يستدعي البحث عن حلول للحد 

ان  Fine 1981شير بعض المصادرمنها فينتسلبية حيث من هذه اآلثار ال
بشكل واضح وإذا % 25من األمريكيين هم مضطربون انفعاليا منهم 80%

ن وكانت نسبة االضطراب عالية في المجتمعات األخرى حسب ليت
Leigthon 1963���  هناك طريقة لتحسين درجة اإلشباع و المتعة في

 الحياة الزوجية؟

إذا كان عدم الرضا الزواجي عرض للمشكالت " :1985 ويؤكد سترين
العصابية المنتشرة في المجتمع الغربي والمجتمعات األخرى فان أكثر الطرق 
أهمية لتحسين الزواج سيكون بأحداث تغيرات نفسية عند األفراد إن هذا عمل 

ففي المجتمعات التي يكون العالج النفسي سائدا فيها .دا لكنه واعد جطموح 
 ".راد هم أكثر سعادة و الحياة الزوجية هي أكثر إشباعافان األف

ذلك أن التوتر من مشكلة يدل على الصحة مقارنة بعدم التوتر 
عملون تفاألزواج الذين يتجاهلون حاجتهم للعالج النفسي هم غالبا يس

 .اإلنكار أو القمع

)����� )8ص1985

سي ال ينبغي إن اإلرشاد الزواجي أو أي شكل آخر من أشكال العالج النف
أن يكون هدفه عالج األفراد المرضى ولكن على الممارسين مساعدة العمالء 

ض أن الرجال والنساء يمكنهم رإلى الوصول إلى التحليل المثالي الذي يفت
تحقيق سعادة أكثر إذا أحبوا وكان لديهم عالقات جنسية ولذات أخرى 

ر عائلي و دور في ويشعرون بمشاعر إنسانية ويتحكمون بالعقل ولديهم دو
صورة جيدة عن الذات ولديهم القدرة على االتصال  مالهيئات االجتماعية ولديه

  .واإلبداع والعمل وخالين من األعراض المرضية

فقد بينت دراسات عديدة أهمية التدخل اإلرشادي لمساعدة األزواج 
  .الذين يعانون من مشكالت في عالقتهم الزوجية

 )401ص 1995فيليبشالك ( 

ابعد من ذلك يؤدي اضطراب العالقة الزوجية إلى القلق واالكتئاب  
ة حاجات وتوقعات بعضهما أو هوالعصابية نتيجة لفشل الزوجين في مواج

الصعوبة في تقبل كالهما للفروق في العادات واآلراء والرغبات أو 
الصراعات المتعلقة بالمال أو أسلوب تربية األبناء إلى جانب الفشل في 

قات وعدم القدرة على التعبير عن أفكارهم لبعضهم البعض بوضوح العال
أو التعارض بين اتجاهات الزوجين  كل ذلك يشبع االضطراب النفسي 

  واإلحساس بفراغ الحياة 

�1982كما أكدت نورفل � كلما كان الزواج حسنا زادت سعادة المرأة ا
ر أسرية أما المتزوجة في حين أن سعادة الرجال تتأثر بنواحي أخرى غي

عدم التوافق الزواجي وما يتبعه من عدم اإلشباع العاطفي إلى جانب 
النزاعات الزوجية والمشاعر السلبية واحتمال االنفصال بين الزوجين إذا 
وصلت األمور إلى درجة عالية من سوء العالقة بين الطرفين واستحالة 

ور بعدم اآلمان استمرار الرابطة بينهما ففي مثل هذه الحاالت يشيع الشع
والقلق واالكتئاب واإلرهاق العصبي وعدم االتزان النفسي والوجداني 
والخوف من المستقبل والشعور بالضياع وعدم القدرة على تحمل التبعات 
إزاء شريك الحياة وإزاء األطفال والتناقض بين الواقع الذي يعيش فيه 

فع قوية للتوتر الفرد وبين آماله وتطلعاته كل هذه الظواهر تشكل دوا
  .النفسي والقلق واالكتئاب لدى األفراد غير المتوافقين زواجيا من الجنسين

وفر العالقة الزوجية المستقرة على المدى البعيد لكل تمن جهة أخرى 
أما في العالقات الزوجية ,طرف مواجهة اآلثار السلبية لضغوطات الحياة 

ثار ويعاني أكثر عند غير المستقرة فان كل طرف يكون عرضة لهذه اآل
أن  1991وز! �فقد أظهرت دراسة فلويد .التعرض لضغوطات الحياة 

ين لديهم أطفاال معاقين ويكونون راضين عن عالقتهم الزوجية ذالوالدين ال
يكون  لديهم اكتئاب اقل وعالقات ايجابية أكثر مقارنة بأمثالهم من غير 

 .السعداء في زواجهم 

    1991%$ركذلك وجدت دراسة 

أن األشخاص السعداء في زواجهم يقاومون بشكل أفضل من األزواج  
هالفورد . (غير السعداء البطالة المفاجئة  غير المتوقعة 

  )6ص,1997,.واخرون

فالتوتر في الزواج مرتبط باالضطراب النفسي الفردي عند احد 
 الطرفين مثال األزواج الذين يأتون للعالج الزواجي لديهم نسبة كبيرة من

 1991اإلدمان على المخدرات حسب دراسة هالفورد واسغاربي 

ومن جهة أخرى األشخاص الذين يأتون للعالج من اإلدمان لديهم 
مستويات عالية من اضطراب العالقة الزوجية حسب دراسة بالنكفيل  

1990.  

و يرتبط االكتئاب عند النساء واضطراب القلق عند الرجال بشكل 
  .راب العالقة الزوجيةخاص ارتباطا قويا باضط

إن االرتباط بين االضطراب النفسي للفرد واضطراب العالقة ال       
حيث أن اضطراب .يعني فقط مشكالت الفرد تؤدي إلى مشكالت زوجية

يزيد من و.ما يؤدي إلى مشكالت اإلدمان على الكحول االزواج هو غالب
ا بينت ذلك كم. تناقص فرص مواصلة العالج عند المدمنين على الكحول

 .1989ه&� �دراسة 

ما أن طول مدة الصراعات الزوجية هي من أكثر العوامل التي ك
تؤدي إلى االكتئاب عند النساء كما أنها مرتبطة بضعف مآله كما أظهرت 

  .1979وا��ونذلك دراسة بوزانفيل 
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بالمئة  63وبالمئة منهم ذكور   37, +سنة  14*(ر)سنة بمتوسط  17إلى 
  .منهم يزاولون تعليمهم في االكماليات والبقية في الثانويات%80و  إناث

إلى % 9بالنسبة للمستوى التعليمي لألب فيتراوح من األمية بنسبة 
 أما بالنسبة لالم فيتراوح كذلك بين األمية بنسبة %36التعليم العالي بنسبة 

  %.23إلى التعليم العالي بنسبة  13%

بالنسبة للمستوى االقتصادي لألسرة فيتراوح من الضعيف بنسبة  
  . متوسط %50والباقي أي  %37إلى الجيد بنسبة  13%

  ثــــــادوات البح

للسيد  ا��0( ا�"-!�( اختبار تمثلت أدوات البحث في اختبارين هما
الذي  ا��:9�ت ا��34(بار بندا واخت 75عبد الرحمن الذي يتكون من 

وضعه والتر هيودسن حيث تمت ترجمته من اللغة االنجليزية ويتكون من 
  بندا تقيس حدة ونوعية المشكالت في العالقات األسرية 25

���ــــــــ( <
ق و�Eـــــدرا3C/ ت�  �ـــــM ا���ـــــــ

 69تمت دراسة صدق و ثبات مقاييس البحث على عينة  متكونة من 
بمتوسط  �17/0و 11إناث يتراوح سنهم بين  45و ذآ$ر24يذا وتلميذة تلم

منهم يزاولون تعليمهم في االكماليات والبقية في %66. سنة 14قدره 
  .الثانويات

وبالتالي  0.94الفا يساويالعائلية  تاختبار العالقابالنسبة لمعامل ثبات 
  0.96الصدق الذي هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات يساوي 

وبالتالي  0.87آلفا يساوي اختبار الصحة النفسية بالنسبة لمعامل ثبات
   0.93الصدق الذي هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات يساوي 

  C��7ـــــــ�B�� )ـــــــــ@��تـــــــــــN ا���  

تم ادخال البيانات الخام في الحاسوب وتم تحليلها عن طريق البرنامج 
حيث تم استخدام اختبار ت لدراسة spssماعية  اإلحصائي للعلوم االجت

  داللة الفروق

OــــــــــP��ـــــــــ�ض ا�"���9�� ـــــــR و /"  

 :انطلق البحث من الفرضية األساسية التي مفادها

 فروق جوهرية في الصحة النفسية حسب نوعية العالقاتتوجد 
  .االسرية

رف على االستقرار وقد تم استخدام اختبار العالقات العائلية للتع
من عدمه من اجل قياس المتغير المستقل كما تم استخدام مقياس  األسري

  الصحة النفسية لقياس المتغير التابع للبحث 

  :النتائج التالية إلىوقد توصلنا 

داللة  فروق ذات  للبحث حيث توجد األساسيةتحققت الفرضية 
كما يظهر من  سريةاألالعالقات  في الصحة النفسية حسب نوعية إحصائية

   1الجدول رقم

��>g أ+�اد ا��1�G ��9 #���س  �1�ول ر�2  QL�
 ا���S ا�hi�# 8�I ����1 ا- ���ار ا! �ي

ا- ���ار 
 ا! �ي

�دGا�  �Sا�� j ��#
 ا��1���

ا-�lاف 
 ا$��Gري

�9�U� 65 21 8 
�9�U� �� 54 33 9  

طريقة  ممارسةدراسة عن اثر  )1980(فقد أجرت عبد الرحمان   
تعديل دور العامل  يخدمة الفرد على تخفيف حدة النزاعات الزوجية ف

الزوجات على هذه النزاعات األسرية وذلك على عشر و تغلب ,كزوج 
حاالت وتوصلت إلى أن تدخل طريقة خدمة الفرد من خالل سيكولوجية 

 إلى تخفيف حدة النزاعات الزوجية مما الذات والدور االجتماعي يؤدي
 .لكفاءة اإلنتاجية ايؤثر على 

حاالت من االزواج وطبق عليهم مقياس  1992�23 ما اخذ سعدان ك
االغتراب الزواجي ثم أجرى معهم مقابالت عالجية وبعد خمس مقابالت 
أعاد تطبيق مقياس االغتراب الزواجي فوجد تحسنا ملحوظا وفروقا دالة 

 .ريإحصائيا مما يبين فعالية التدخل العالجي األس

أهمية البرامج اإلرشادية  1988ما أكدت دراسة ماركمان وآخرون ك
للوقاية من المشكالت الزوجية حيث تبين على المدى الطويل أن األزواج 
الذين تدربوا على حل المشكالت وطرق االتصال وتوضيح التوقعات كانوا 

بالمجموعة الضابطة التي لم تتلق أي  مقارنة  أكثر رضا عن عالقتهم
   ريبتد

إن التدخل اإلرشادي والعالجي يؤدي إلى تخفيف النزاعات الزوجية 
دة االضطرابات النفسية ويزيد حورفع مستوى التوافق الزواجي ويقلل من 

  .من معدل التوافق الشخصي واالجتماعي بصفة عامة

طريقة  دراسة عن اثر ممارسة )1980(فقد أجرت عبد الرحمان     
تعديل دور العامل  ية النزاعات الزوجية فخدمة الفرد على تخفيف حد

و تغلب الزوجات على هذه النزاعات األسرية وذلك على عشر ,كزوج 
حاالت وتوصلت إلى أن تدخل طريقة خدمة الفرد من خالل سيكولوجية 

إلى تخفيف حدة النزاعات الزوجية مما  الذات والدور االجتماعي يؤدي
 .لكفاءة اإلنتاجية ايؤثر على 

حاالت من االزواج وطبق عليهم مقياس  1992�23 ذ سعدان ما اخك
االغتراب الزواجي ثم أجرى معهم مقابالت عالجية وبعد خمس مقابالت 
أعاد تطبيق مقياس االغتراب الزواجي فوجد تحسنا ملحوظا وفروقا دالة 

 .إحصائيا مما يبين فعالية التدخل العالجي األسري

أهمية البرامج اإلرشادية  1988ما أكدت دراسة ماركمان وآخرون ك
للوقاية من المشكالت الزوجية حيث تبين على المدى الطويل أن األزواج 
الذين تدربوا على حل المشكالت وطرق االتصال وتوضيح التوقعات كانوا 

بالمجموعة الضابطة التي لم تتلق أي  مقارنة  أكثر رضا عن عالقتهم
   تدريب

ي إلى تخفيف النزاعات الزوجية إن التدخل اإلرشادي والعالجي يؤد
دة االضطرابات النفسية ويزيد حورفع مستوى التوافق الزواجي ويقلل من 

  .من معدل التوافق الشخصي واالجتماعي بصفة عامة

  ا�#�@ـــــــD ا��C��8ـــــــــــ�

  /&ـــــــــ�ن ا���ــــــــــــــ�

  تم تطبيق اختبارات البحث على مجموعة من تالميذ  

  ببرج الكيفان  )الليدو(وسطة البصيري مت

  .متوسطة ً موسى بن نصيرً ببلدية بودواو والية بومرداس 

  متوسطة ابن جبير بشراقة

  .ثانوية طارق بن زياد بعين طاية

"�Oــــــــــ( ا���ــــــــ�  

   11تلميذا وتلميذة تتراوح  أعمارهم من 119تكونت عينة البحث من   
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�4�ول ��<��Inا ��-� ر�2 ��

  
Sum of 

Squares 
df  

Mean 
Square 

F Sig.  

SCOFAMI 
Between 
Groups  

2751,133  2 1375,567  3,353  ,038  

 
Within 
Groups  

47592,833  116  410,283    

 Total 50343,966  118     

scosant  
Between 
Groups  

2779,274  2 1389,637  
15,82

3 
,000  

 
Within 
Groups  

10187,365  116  87,822    

  ا��2ا/ـN ا�!2�32د���T2ا%�ــ( 

1 .M"#ا� N/�O  بينت النتائج عدم داللة الفروق بين الجنسين في الصحة
  5النفسية كما يظهر من الجدول رقم

�5�ول ر�2  aا hi�# 8�I ����1ا� �Sا�� Y ا���وق ">��q1 
q1aد ا�Gا�  j ��#

 �Sا��
 ا��1���

ا-�lاف 
 ا$��Gري

 10 25 45 ذآ�ر
 10 27 74 إ�ث

�6�ول ر�2   ��-��� �Sا�� Y وق���� ��<��Inا
q1aا hi�# 8�I ����1ا� 

 sexe N Mean 
Std. 

Deviation  

Std. 
Error 
Mean 

scosant  garçon  45 25,0889  10,3239 1,5390  
 fille  74 27,5135  10,5418 1,2255  

  ا��!�2ى ا�����B� �Vب. 2

  لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين المستويات المختلفة من تعليم األب

�7�ول ر�2   g<��ا��1�G ��9 #���س  أ+�اد��<" 
 و #���س ا���S ا�hi�# 8�I ����1 ا! ���ا�G,��ت 

 ا$���ى ا��G���� �Xب

ا��UDى 
 l6�'��
ا


�ب 
 ا
�*د

u$��� 
ت g^�
ا
��'��
 ا

 u$���
 �p�
ا
��U`�
 ا

 23 93 11 أ#�
 18 119 6 ا���ا>�
j ��# 19 89 30 
25 104 40 @��ي 
x�� 43 102 27 
 26 101 119 ا��yع

�-�� ا��In>�� ����وق Y ا- ���ار  �8�ول ر�2 ��
����Gا$���ى ا�� hi�# 8�I ����1ا� �Sا! �ي و ا�� 

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig.  

SCOFAMI 
Between 
Groups  

5803,727  4 1450,932  3,714  ,007  

 
Within 
Groups  

44540,239  114  390,704    

 Total 50343,966  118     

scosant  
Between 
Groups  

874,535 4 218,634  2,061  ,091  

  
Within 
Groups  

12092,103  114  106,071    

  Total 12966,639  118      

�2�ول  ��<��Inا ��-� ا�
Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 
Variances 

 
t-test for 
Equality of 
Means 

  

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

       

sc
os
an
t Equal 

variances 
assumed 

,527 ,469 -7,356 117 ,000 

 

Equal 
variances 
not 

assumed 

  -7,292 
108,45
2 

,000 

 

أن أفراد العينة الذين لديهم استقرار  1نالحظ من خالل الجدول رقم 
والذين  105اسري أي حصلوا في مقياس العالقات األسرية على أكثر من 

  21ا5607 /قد كان متوسط درجاتهم في مقياس الصحة  65بقدر عددهم 
د العينة الذين ال وهو يشير إلى تمتعهم بالصحة النفسية في حين حصل أفرا

في اختبار الصحة النفسية مما  33يتمتعون باالستقرار األسري على درجة 
يشير إلى معاناتهم من مشاكل في الصحة النفسية والفروق ذات داللة 

     2إحصائية كما يظهر من جدول الداللة رقم 

وتدعم هذه النتائج إجابة أفراد عينة البحث لسؤال االستبيان حول   
العالقة بين الوالدين حيث كلما كانت العالقة بين الوالدين جيدة كلما  طبيعة

   3تمتع األبناء بالصحة النفسية والعكس صحيح كما يظهر من الجدول رقم

�3�ول ر�2   g<��ا��1�G ��9 #���س  أ+�اد��<" 
و #���س ا���S ا�hi�# 8�I ����1  ا! ���ا�G,��ت 

&�� ا�Q� ��,G ا��ا�

 ����
Gا� Q� ��,

&�� ا��ا�

�دGا�  j ��#
ا- ���ار 

 ا! �ي

 j ��#
 �Sا��
 ا��1���

�^�  14 94 33 
�% ��# 42 96 30 
22 105 63 ���ة 
 26 101 119 ا��yع

  

أن أفراد العينة الذين وصفوا العالقة  3نالحظ من خالل الجدول رقم 
على متوسط  بين والديهم أنها سيئة قد حصلوا في مقياس العالقات األسرية

في الصحة النفسية  كما حصل أفراد  33وعلى متوسط قدره  94قدره 
العينة الذين وصفوا العالقة بين والديهم أنها متوسطة على متوسط قدره 

في في الصحة النفسية  30في العالقات األسرية وعلى متوسط قدره   96
جيدة على  حين حصل أفراد العينة الذين وصفوا العالقة بين والديهم أنها

في  22 في العالقات األسرية وعلى متوسط قدره 105 متوسط قدره
   4الصحة النفسية والفروق دالة إحصائيا كما يظهر من الجدول رقم 
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تائج السكن مما يدعم ن ةنتائج اختبار الصحة النفسية حسب متغير نوعي
 متغير المستوى االقتصادي

�13�ول ر�2  g<����>g #���س ا�G,��ت ا! ��� و  ">��
 ا'��Lر ا���S ا�hi�# 8�I ����1 ا$���ى ا-����دي

 ����
�د ا��3&Gا� 

 j ��#
ا�G,��ت 
���<�Gا� 

 j ��#
 �Sا��
 ا��1���

,�+ 31 101 26 
@,ث �Nف 
�d27 98 61 او اآ 

Q�+�N أو 
P24 106 26 61ا� 

 hN 1 110 24 ذ�{
 26 101 119 ا��yع

�14�ول ر�2  ��<��Inا ��-��� 

  Sum of 
Squares 

df  Mean 
Square  

F Sig.  

SCOFAMI Between 
Groups  

1435,234  3 478,411  1,125  ,342  

 Within 
Groups  

48908,732  115  425,293    

 Total 50343,966  118     
SCOSANT Between 

Groups  
228,414 3 76,138  ,687  ,562  

 Within 
Groups  

12738,224  115  110,767    

 Total 12966,639  118     

6 . /�  (ـــــــــا�"2و� أو
ة ـــــــا���� �ةــا34$ ــــــ/ )ــــــا9(

لم تكن الفروق دالة إحصائيا في نتائج مقياس العالقات األسرية و 
ب متغير نوعية اإلقامة مع األسرة الممتدة نتائج اختبار الصحة النفسية حس

  أو النووية 

�15�ول ر�2  g<����>g #���س ا�G,��ت ا! ��� و  ">��
 ا'��Lر ا���S ا�hi�# 8�I ����1 ا! �ة

 ����
�د ا! �ةGا� 

 j ��#
ا�G,��ت 
���<�Gا� 

 j ��#
 �Sا��
 ا��1���

 27 102 38 أ �ة ~��ة
أ �ة 
�و�� 26 100 81 

�y26 101 119 �عا 

�16�ول ر�2  ��<��Inا ��-��� 

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square  

F Sig. 

SCOFAMI 
Between 
Groups  

114,251 1 114,251  ,266  ,607 

 
Within 
Groups  

50229,716  117  429,314    

 Total 50343,966  118     

scosant  
Between 
Groups  

35,560 1 35,560  ,322  ,572 

 
Wit hin 
Groups  

12931,079  117  110,522    

 Total  12966,639  118     

�مـــــــــــــــ�ج ا��ـــــــــا=�3"�  

  تشير هذه النتائج إلى أهمية العالقات األسرية في تحقيق الصحة 

 3  .-�Zا4بـــــــــو )  
لم تكن الفروق دالة إحصائيا في نتائج مقياس العالقات األسرية و 

  وظيفة األببار الصحة النفسية حسب متغير نتائج اخت

�9�ول ر�2  g<����>g #���س ا�G,��ت ا! ��� و 
 ا'��Lر ا���S ا�hi�# 8�I ����1 و	��� ا!ب

�د و	��� ا!بGا� 
 j ��#

ا�G,��ت 
���<�Gا� 

 j ��#
 �Sا��
 ا��1���

لS� 11 88 28 
()�� 36 102 26 
رa25 104 27 إ 

l�ر $a28 99 18 إ 
�<� 27 101 24 
 26 101 119 ا��6ع

�10�ول ر�2  ��<��Inا ��-��� 

  
Sum of 

Squares 
df  

Mean 
Square  

F Sig.  

SCOFAMI 
Between 
Groups  

2362,094  4 590,524  1,403  ,237  

 
Within 
Groups  

47981,872  114  420,894    

 Total 50343,966  118     

SCOSANT 
Between 
Groups  

225,443 4 56,361  ,504  ,733  

 
Within 
Groups  

12741,196  114  111,765    

 Total 12966,639  118     

�ديـــــــــــ2ى ا=0�9ــــــا��!�. 4  

لم تكن الفروق دالة إحصائيا في نتائج مقياس العالقات األسرية و 
  نتائج اختبار الصحة النفسية حسب متغير المستوى االقتصادي 

�11�ول ر�2 ">��  g<����>g #���س ا�G,��ت ا! ��� و 
 ا'��Lر ا���S ا�hi�# 8�I ����1 ا$���ى ا-����دي

ا$���ى 
�د ا-����ديGا� 

 j ��#
ا�G,��ت 
���<�Gا� 

 j ��#
 �Sا��
 ا��1���

;�G> 16 93 29 
j ��# 60 103 25 
��� 43 100 27 

 26 101 43 ا��yع

�12�ول ر�2  ��<��I-ا ��-��� 

 
  

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square  
F Sig. 

SCOFAMI 
Between 
Groups  

1267,501 2 633,750  1,498  ,228 

 
Within 
Groups  

49076,465  116 423,073    

 Total 50343,966  118    

SCOSANT 
Between 
Groups  

232,048 2 116,024  1,057  ,351 

 
Within 
Groups  

12734,590  116 109,781    

 Total 12966,639  118    

5 .�O2@ـــــــــ( ا�!&ــــــــJ  

  لم تكن الفروق دالة إحصائيا في نتائج مقياس العالقات األسرية و 
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@א�ط�
א������������������������������א�و�	�����������������������������א��
	�������������������������������:�א������������� @
 

وي �X
�� ا3ر?د�� دار  6�1996* ��وس ا'6�
ا
9ه�ة
  ���& ا

 *�U
ت  �1986 * ا
��� �6* ا�9�s ا$�B �ا
Tواج 
 ��
4H �� ا
�>4 و ا�Dاة آ' lU`�
ا
��اsc ا

ز�s ا�'* gT
��� ا< ���P
5lG   1ا
  ا
J*د ا

 l���
�i  �1981*±� ا�^�
*ى  4HXDك ا�'U
ا
 �'��Dا &�
ا�D.'� ا��C*ا��� و �^q� � e�g أ$
�4 ا
*را$l ��آT درا$ت �p�
ا
�ا
*�� و ���Uى ا

 ���< �
�`S
9ه�ةا
� ا¯ m�  

 lرو�TDا *�$ �w�?1990  e�g^� و l<واT
ا
��اsc ا
>�U� �� ���Xرة � �
�� ا%��ء ر$�w? ت6U�

9ه�ة
� ا¯ m� ��� آ'�� اzداب >

 l'� *6� ادة,c ��*ء  1998ها
`�وق �m أ��
� آ4 �� در>�  m9cا��Dا �و� �ا��Dاm9c زوا>

�� و �`��م ا
iاتGوا*�
��  ا'��< �`�
�'� �'� ا
ب ��� 47أوت $ �6§ ع �H'
 ����Dا �r�Aا 

�4 ����رK *6�1980  دار �
�`S
�gاءات � �HX^ت ا
ر�²�  ا�XD >*ة ا
��Uد�� �*ون 

 (ــــــــــــ$ ا�4"��ـــــــــا���ا�
Gottman john and Nan silver 1994 why 
marriages succeed or fail Simon &Schuster USA  

Strean Herbert 1985 resolving marital 
conflicts psychodynamics perspective john 
&sons New York USA 

Halford w .Kim, Adrian Kelley and Howard 
markman 1997 the concept of a healthy 
marriage in clinical hand book of marriage 
and couples interventions Ed Kim Harford and 
Howard markman john Wiley &sons ltd 

Hudson Walter w 1982 the clinical measurement 
package a field manual Chicago Dorsey press    

Kelly Lowell James Conley 1987 personality 
and compatibility: analysis of marital 
stability and marital sat isfaction journal of 
personality and social psychology vol, 52, 
n1, 27 40 

Kurdeck Lawrence 1991 predictors of increases 
in marital distress in newlywed couples a 
three year prospective longitudinal study 
.developmental psychology vol.27.n4 .627.636 

Myres david 1999 social psychology 6 th  ed mc 
raw hill college usa 

Philipchalk ronald 1995 invitation to social 
psychology houert brace &company library of 
congress usa 

النفسية لألبناء من جهة كما تشير من جهة أخرى إلى تحقق صحة فرضية  
البحث من جهة أخرى  حيث كانت الفروق ذات داللة إحصائية بالنسبة 

  :للعوامل التالية

  العالقات الجيدة بين أفراد األسرة
  العالقة الجيدة بين الوالدين
  العالقة الجيدة  مع الوالدين

  :اللة إحصائية بالنسبة للعوامل  التاليةبينما لم تكن الفروق ذات د 
  الجنس

  نالمستوى التعليمي للوالدي 
  وظيفة الوالدين 

  نوعية السكن
  المستوى االقتصادي

  نوعية األسرة ممتدة أو نووية

و تعزز هذه النتائج أهمية االستقرار األسري في تحقيق الصحة النفسية  
خصوص فقد اثبت الباحثون في لألبناء و تتفق مع الدراسات النفسية في هذا ال

أن اإلنسان ينمو  1970و بولبي  1945علم النفس بداية من فرويد ثم سبيتز 
جسديا و نفسيا بشكل أفضل حين تتم رعايته بواسطة شخص يمنحه الحب و 

 .اآلمان و ال يتم إشباع هذه الحاجات إال في وسط اسري مستقر

الخالفات المستمرة  فحرمان الطفل من إشباع حاجاته األساسية بسبب
و انشغال الوالدين بمشاكلهما الخاصة ينعكس بالضرورة على مفهوم الطفل 

  .لذاته بل وشعوره في كثير من األحيان بعدم استحقاقه للرعاية

حيث تخلق الصراعات األسرية جوا متوترا و تدعم المناقشات الحامية 
عر الطفل الذي المستمرة بين الوالدين أحاسيس الطفل بعدم اآلمان و يش

قدرة اقل في التعامل مع المخاوف بتسود في أسرته مشكالت زواجيه 
الطفولية العادية و يشعر بالعبء النفسي بسبب هذه المشكالت مما ينعكس 
على مفهومه لذاته فيتبني مفهوما سلبيا عن نفسه كما بينت ذلك دراسة هانم 

  .إبراهيم الشربيني و دراسة شيخ المزروعي

  $ـــــــــــا���ا�
اC$��9ار ا
Tوا>l دار ا:§  2006آ'��م �'6���ب

 اTyا��

 *6� �X�� �G�� ��1995  ا%ب و ا%م و m� �g^�
ا
 �
ر ا%��ء %زوا>�� و زو>-� ر$��Yا Q'� أ�Lه

9ه�ة
� ا¯ m� ���>�U� �� ���Xرة >�.  

 lS�Dا * � Q`S�� �U. و mU. راو�� ��6د lg�$د
*� ��*9�� e�g^� و l<واT
ر�² ا
��اsc ا�ون 

��� sز�gT
ب >��� اrآ�Cو ا s'9
  ا
iات و ا

 ��tء ا�� دار  �$1989'��
ة ا�ا%$�ة و ا:
�� ا�H$3*ر�� ��yرف ا�Dا  

�� و  1997.�* � * ا
U^م زه�ان U`�
ا
��p ا
9ه�ة
¡ ا
�H& ا� lU`�
  ا
�^ج ا

      
      

 ��������و
������2وמ�(

�	��: ��ـــ�رآـــ� א��3-��א�'
�	����'�وמ�א�
�	����−��وא�����א��3-���������4−�א��'#מ�א��-�
و����4'�وמ�א�� א��#�����������א��-�
و�	����'�وמ�א�

��������4:�ــــ�������3
���ط����)�א���א�����������6
�א�'���������4א��5������$ �
�/
10��−�15/���(�����
��–א�����7�8��
��������� �
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�Bـ[ــــــــــــــــــــــــــا��  
 

 
��Bـ(ــــــــــــــــا���  

  كل عبارةة مام ضع عالمة  في الخانة المناسبة  أ.ليست هناك اجوبة صحيحة او خاطئة . امامك مجموعة من العبارات تصف شعورك نحو عائلتك 
 

�درا أ��ا ا��LGرات ���Iأ �L��N ��<دا 
1-k�� ��k�� lا��� 	'�      أ�cاد �
      ا��9* أن ��'	  را���-2
3-�9'9�  	'��      
4-	'��� ^�c Z�6�U� Gأ      
5-	'�� Q'� د6��Cا ^�c Z�S�$ا      
6-	'�� Z�  �6 أن أآ�ن�� C      
7-�'��

� أ�G ¡ أآ� اiA l6�G} ا  ´Mأ      
8-	'�� Z� ه�`�� *<  Gأ      
9-	'�g¦ آ5�ا أ�cاد ����      

10-	'�� � ��6�      C و>�د �D´  ا:6
11-	'�� � &��� �Gdا?�� آ      
12-�6�`� C 	'��      
13-	'�� � ��      ��>* آ5� �� ا
�Hاه
14-q� 
�* ���k�� Z ا< 4HX� 	'��4 أ�cاد ����      
15-�cر�'	 >* ��a  �� ��Pف ���      
16-	'�� �ت آ5�ة c^�Yك ا      � *و أن ه�
17-	'�� �      ��>* ا
5H� �� ا:& 
18- ��k�� Z� *�<  4HX�  	'�ه� أ�cاد �`��

q� 
 .ا
     

19-� Z� ¦��
��6ا� Z�µ �� 	'�      
20-l��'	 هl ��*ر $�د�      
21-	'��� �w`
      ا?�� �
22-	'�� �� R`��^ت ا%�Yى أآ�5 �
� *و ا      
23-� � U�
9 ��*ر را.� �. lه 	'��      
24-	'�      ا?�� أ�G �� �ذ �� �
25-�U��� 	'��        

                           

َََArabpsynet Psychiatrist Guide 
 

 
 

Send your Scientific CV via CV FORM 
 

www.arabpsynet.com/cv/CV.htm 

 

Arabpsynet Psychologist Guide 
 

 
 

Send your Scientific CV via CV FORM 
 

www.arabpsynet.com/cv/CV.htm  
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	���2�����������	�

�����������������7و�������������$2א��
	�����������)�א��������������دא��������5
א��א�����������4א �
 
 
 
 
 

���-�س�������������و��	���������������و�و���������������-�س�������מ�א��
����������������א�#زא!،�������� �
boufoulab@yahoo.fr 

     
 

C�$ـــــا ` : را وا$�X�Gا Ic�� 	
ه�ة ا·�اف ا%.*اث �� ا
\�اه� ا) *��
 �W��G ؛ ��$�U
�� واc95
�� ، ا�6�<Cت ا�S9
 ��') ا��c�� 	
ا
�C�pت ا

 *9c ����P
 ا��`�درة �'Q و(g *�� ¡ O% اف�·Cا اiر ه��) �و�'�& ا%$�ة دورا 
ن ا%$'�ب ا
��Pي H� تiY4 وأ�
*�

�U9ة وا�ra آY ���$أ ����� &�
�I أ$?

C  أ$�`a¹ أX�� يi
ء وأ$�ة ���6WU ا��D*ل ا�. 

���m �� ا%.*اث � Q'� T�� هi} ا
*را$� � ا
Pآ : �c�p�� ;ث77(ا%و*. ( Q'� دة��
�c�p�� �� ��G5
�� ، وا�P
�3دة ا ��N��Yا Tى أر��� ��اآ��U�)77ت �� ) .*ثiYأ

 ������ت U$,�)ت��GL (ى*
 ���ول �l�9 ا%$'�ب ا
��Pي ا%$�ي ا%آ�5 ?p�$و 
�s ا6�$رة ¨[ أ�*ت iAا ا
�Jض S� �� g^SGا m����
 . ا

������ ،ا·�اف ا%.*اث  :ا�3���ت ا! � ��  &�
�� ا%$��� ، أ$�P
 .ا

  ( ــــــــــــــ( ا�
را3ـــــــــــأه��. 1

  :تتجلى أهمية هذه الدراسة في أنها 

ي األمثل تفيد األسرة والمؤسسات االجتماعية عن األسلوب التربو -
  .لحماية األحداث من االنحراف

تفيد المختصين في رعاية وإعادة تربية ودراسة األحداث المنحرفين  -
في إمدادهم بمعطيات هامة عن األحداث المنحرفين وتوافيهم بمعلومات 

  .عن أسباب ومظاهر انحراف األحداث

  (ــــــــــــ
اف ا�
را3ــــــــــأهــ . 2

  : عى لتحقيقها هذه الدراسة ما يليمن األهداف التي تس 

  .التعرف على أسلوب التربية األسرية السائد عند األحداث المنحرفين-

الكشف عن داللة الفروق بين األحداث المنحرفين واألحداث غير -
  .المنحرفين في أسلوب التربية األسرية

3. �
�&Bـــــــــ��/ 
  ( ـــــــ( ا�
را3ــــــــ

  :البحث في التساؤالت التالية يمكن تحديد مشكلة 

األحداث المنحرفين ما هي أساليب التربية األسرية السائدة لدى  -
  ؟ وغير المنحرفين 

هل هناك فروق في أساليب التربية األسرية بين األحداث  -
 المنحرفين وغير المنحرفين؟

4. �
  ( ــــــــــ�ات ا�
را3ــــــ
 /�^�ــــــــ��

  �ةــــــــــــــــــا34 1.4

و في اإلنجليزية "  Famille "في الفرنسية كلمة " األسرة " يقابل كلمة  
" Family  " و هي  في هاتين اللغتين األجنبيتين مشتقة من كلمة " 

FAMILIA  "لقد تطور مفهوم األسرة تاريخيا ففي .و تعني مجموع الخدم
. ون المجتمع المجتمع الروماني  القديم كان يعني جماعة العبيد الذين يخدم

  و في القرون الوسطى أصبحت كلمة أسرة تعني مجموعة من الناس 

/
C/ــــــــــــ ) 

ومن أهم , يهتم علم النفس األسرة بخصائص أفرادها وعالقتهم
. أساليب التربية األسرية والعالقات األسرية, شخصية األولياء: مواضعه

سية السائدة في مجال علم ويعتمد علم النفس األسرة على أهم النظريات النف
فالتحليل النفسي يقارب . كالنظرية التحليلية والسلوكية والنسقية: النفس

األسرة من وجهة نظر دينامية ويفسر السلوكات والتفاعالت األسرية 
ويرى أصحاب المدرسة . األوديب، اإلسقاط، التقمص:باستخدام مفاهيم

اتصالية بين األم واألبناء  النسقية أن المشاكل األسرية ناتجة عن صعوبات
في حين يرجع السلوكيون .من جهة واألولياء واألبناء من جهة ثانية

االضطرابات األسرية إلى خلل في التربية حيث أشرط األبناء وعززوا 
على السلوكات الخاطئة، ويهتم علم اجتماع األسرة بدراسة وظيفة وبنية 

كما يهتم بأصول نشأتها , اولهااألسرة ويجمع النظريات االجتماعية التي تتن
الزواج والقرابة : ومن أهم مواضيعه, وعوامل تماسكها وأسباب تفككها

إن اختالف وجهات النظر في . والتنشئة االجتماعية والقيادة داخل األسرة
ممارسة األدوار األسرية وظهور تحديات اقتصادية لألسرة يؤدي إلى 

د في كل أسرة لكن بشكل وهذا الصراع موجو, ظهور صراعات داخلها
  .مستمر ودائم وهو جزء من كفاح األسرة في وجودها

في هذه الدراسة نحاول معرفة اثر التربية األسرية في انحراف األحداث، 
ولقد اعتمدنا على العديد من الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة، حيث ساد شبه 

االنحراف ألنها لم تعد إجماع على أن األسرة هي إحدى المسببات األساسية في 
قادرة على أداء وظيفتها التربوية وساد فيها أسلوب تربوي خاطئ يوصف 

وتسعى هذه الدراسة إلى مقارنة ثالثة أساليب من التربية . لبالقسوة أو التدلي
أن " القسوة، والتدليل ، واالعتدال ، وتنطلق من فكرة أساسية مفادها : األسرية 

لتربية األسرية بين أحداث المنحرفين وغير هناك اختالف في أسلوب ا
المنحرفين، إذ يسود أسلوبا القسوة والتدليل عند المنحرفين، وأسلوب االعتدال 

ولبلوغ هذه الغاية أجرت الباحثان دراسته على عينتين من . عند غير المنحرفين
متواجدة بأربعة مراكز اختصاصية إلعادة )حدثا 77(عينة منحرفة : األحداث 

وعينة غير منحرفة أخذت على مستوى  )قسنطينة، عنابة، قالمة، تبسة (ربية الت
وتم استخدام المنهج الوصفي واستعانا باستمارة  ).قسنطينة (ثانوية حيحي المكي 

صممت وفق الخطوات المنهجية المعروفة  كما تم وضع ثالث فرضيات تقيس 
 .عتدال القسوة والتدليل واال: ثالثة أساليب للتربية األسرية 
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  �ــــــــــ` ا=����Oـــــ�ة وا�_�ــــــــا34  .3.1.4

يرى حسن الساعاتي أن األسرة هي المؤسسة األولى في التعامل مع 
حياته، الفرد في المراحل األولى من حياته، تجعلها األكثر تأثيرا كبيرا في 

فاألسرة تقوم بتربية وإرشاد طفلها وضبط سلوكه في تفاعله مع 
خاصة (فاألب هو المسؤول األول عن ضبط سلوك أطفاله .اآلخرين
حسن (ومن جهتها تقوم األم بإرشاد بناتها وتوجيههن وتربيتهن ) الذكور

ويستخدم األولياء عدة وسائل لضبط سلوك أبنائهم )116:الساعاتي ص
  :وهذه الوسائل هي  )121:، ص نفس المرجع(

- D7-( ا���O:   ،التي يبديها الوالدان، خاصة األم، لألطفال
فيتعلمون الطاعة ويتعودون على أخالق أوليائهم، ألن الطاعة مكافأة 

  .والمعصية عقاب

-  J��abا c�#� )�O�أن يعمل الطفل على  :ا��!��3( ا=���
عتراف بحسن خلقه ونبل احترام اآلخرين وتقديره لهم حتى يجد منهم اال

 .طبعه وطيب معشره


وة وا234ة ا��!"( -Cال يستطيع األولياء دعوة األبناء إلى  :ا�
اتباع نمط معين من السلوك ينهونهم عنه إذا لم يرى األبناء ذلك في سلوك 

  .أوليائهم، فهم قدوتهم ومثالهم ومحط تقمصهم

بناء كلما ضبط سلوك األ :ا���&�� %� �B�O( ا�_�` ا�34ي  -
مبكرا كلما كان ذلك ناجعا ألن األطفال في سن مبكر كالصفحة البيضاء 

  .يكتب عليها األولياء كما يشاءون

يجتهد األولياء في تثقيف أوالدهم دينيا  :/��( اd وا�?2ف /"� -
، ألن العالقة مع اهللا هي التي تجعل من األطفال أسوياء )فقهيا وشرعيا(

  .نفسيا واجتماعيا

�@2ن  -Cتعريف األوالد بوجود القانون في كل شيء وأن الفرد  :ا�
مطالب باحترام قواعد متفق عليها، وهي تهدف إلى تنظيم العالقات 

  .والتفاعالت وحفظ األفراد والممتلكات

  (ـــ( وا=�����Oـــ�ت ا�"-!�ـــ�ع ا����ـــ�ة وإ'�ـــا34 .4.1.4

نفسية األسرة هي التي تشبع حاجات أطفالها البيولوجية وال
فهي الشرب واألكل  ةفالحاجات البيولوجية أو الفيزيولوجي. واالجتماعية

والنوم وأما الحاجات النفسية فهي توفير األمن لألطفال وذلك بسلوك 
األولياء المعتدل والمتفهم فال إهمال وال تسلط وال نبذ لألطفال، وعلى 

حترام إنسانيتهم األولياء أن يظهروا حبهم ألطفالهم واهتمامهم بسعادتهم وا
وأن ال يفرض األب رأيه على طفله وعليه أن يوجهه بلطف، وتدريب 

أما الحاجات االجتماعية فهي .الطفل على االعتماد على نفسه وتنمية قدراته
تنشئة الطفل على احترام قيم وقواعد وثقافة مجتمعه وتعليمه أبجديات 

ومكانته داخل  التفاعل واالتصال الفعال مع اآلخرين، وتعريفه دوره
  ).المجتمع(وجماعته الكبرى ) إلخ...األسرة والمدرسة،(جماعته الصغرى 

2.4.  ���  ( ـــــــ( ا��34ـــــــــــD ا����gــــأ3

1.2.4. �  ( ــــــــ2م ا����gـــــ/-

و ربى الشيء أي نماه و زاده، و "ربى" من الفعل "  التربية "مصطلح 
ثقفه و أدبه و تقابل في اإلنجليزية مصطلح  ربى الطفل أي أنشأه و غذاه و

"Education "    و الفرنسية" Education." تعني  اصطالحا" والتربية
التربية عملية إعداد الفرد للحياة إعدادا متكامال و "و , التنشئة و التنمية 

تزويده بالمهارات و تعديل سلوكه نحو األفضل ومع ما يتفق من عادات و 
 ).27. ص,  1996و��8ونبسام هارون " (ذي يعيش فيه قيم المجتمع ال

  ويرى جون ديوي أن التربية هي الحياة و هي عملية تكيف بين الفرد

يستغلهم الرجل اإلقطاعي يعملون عنده في أرضه بشرط أن يحتفظوا  
و أخيرا في العصر الحديث , له بالوالء و يقاسمهم محصول األرض 

المؤلفة من الزوج و الزوجة و أصبحت كلمة أسرة تعني الجماعة 
وبذلك تكون األسرة  أهم مؤسسة اجتماعية يقوم عليها . أوالدهما 

المجتمع المتماسك ؛ واألسرة بأنواعها، متأثرة أشد التأثير بالتغيرات 
التي يعرفها المجتمع سواء على األصعدة الثقافية ، االجتماعية، 

  .االقتصادية أو السياسية

1.1.4 .P�Zةــــــــــــ� ا34ــــــــــو�  

لقد بينت الدراسات االجتماعية أن وظائف األسرة تتلخص في المهام  
  )61:سناء الخولي ص: (الخمسة اآلتية 

إعطاء مكانة -اإلنجاب والتفاعل الوجداني بين أفراد األسرة -
  اجتماعية للكبار والصغار

-    .    التنشئة اإلجتماعية-  .الحماية الجسدية ألفراد األسرة-
  .الضبط اإلجتماعي

وليام (وظائف لألسرة هي  6إلى ) W .Ogburn(ويشير وليام أجبرون
   )58:أجبورن ص

  .الوظيفة االقتصادية تستهلك األسرة ما كانت تنتجه-

يستمد األفراد مكانتهم االجتماعية تبعا لمكانة : الوظيفة االجتماعية-
  .أسرهم في المجتمع

سرة تعلم أفرادها حرفة وصنعة أو أي كانت األ: الوظيفة التعليمية-
  .مهنة أخرى

تلعب األسرة دور في الحماية الجسدية واالقتصادية : الوظيفة الوقائية-
  .والنفسية

  .كالصالة وقراءة الكتب الدينية وممارسة العبادات: الوظيفة الدينية-

  تلعب األسرة دور ترفيهي كبير: وظيفة التسلية-

فقدان األسرة لهذه الوظائف هو الذي  ولقد أخطر وليام أجبرون أن 
فككها وحللها، ولم تمر فكرة أجبرون هذه بسالم بل القت اعتراضا وانتقادا 
كبيرين خاصة من علماء اإلتجاه البنيوي الوظيفي، فقد أكد بارسونز 

)Barsons(  تؤدي إلى تزايد المؤسسات التي تقوم " التمايز" أن عملية
تفقد بعض أو كل وظائفها، تملك حرية أكثر  بوظائف محددة، واألسرة التي

في تبني وظائف أخرى، أن تحرر األسرة من األعمال العديدة التي كانت 
تقوم بها جعلها قادرها على أداء األعمال المتبقية لها بطريقة أكثر نجاحا، 

األسرة أصبحت أكثر تخصصا ولكن هذا ال يعني أنها " ويرى باسونر أن 
" ن المجتمع يعتمدها ألداء وظائف مختلفة أصبحت أقل أهمية أل

  )59:باسونز ص.ط(

  ( ــــــــــــ( ا=�����Oــــــــــ�ة وا��"�hـــــــا34. 2.1.4

وال .إن أهم وظيفة تقوم بها األسرة هي وظيفة تربية األطفال وتهذيبهم 
تقوم التربية على عاتق األم فقط بل تقوم على كاهل األب أيضا والتربية 

معتدل ال إفراط فيه وال تفريط ، فال تخنق إرادة األطفال وال تكبت  سلوك
رغباتهم وحاجاتهم، وال يترك لهم الحبل فيختلط على األولياء، فيما بعد 

عن األهمية الكبرى لدور  -ص–ولقد تحدث رسول اهللا .الحابل والنابل
للذان كل مولود يولد على الفطرة وأبواه هما ا: " األسرة في التربية فقال

وتغرس األسرة في أطفالها قيم الحب " .يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
والتعاون والخير وتطلعهم على تاريخهم وثقافتهم ودينهم ولغتهم وعاداتهم 

  .وتقاليدهم
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  : تسلط ومن مؤشرات ال :ا��!B` / ا�
���Cا�7( 

  .فرض نظام صارم عليه- . منع تحقيق رغباته- . فرض الرأي على الطفل- 

  .كبح إرادته-.  إجباره على التصرف بما يرضي رغبتهما-

ومن المؤشرات الدالة على الضبط  :ا=C�3:ل / ا�_�` أو ا���&.  
  : والتحكم 

  .منع تحقيق الميول والرغبات -

  .ها وضع قواعد صارمة وضرورة االلتزام ب-

  .عدم منح قدرا من الحرية-

  ال يتركانه يتخذ قراراته ويتدخالن باستمرار في شؤونه -

 N��
تلبية كل رغبات الطفل : ومن مؤشرات التدليل نجد  :ا�C!2ة/ ا��
  ).74:بيومي خليل ص.م.م(ولو تعارضت مع القيم االجتماعية 


ة Pا��ا )��   :ومن مؤشرات الحماية الزائدة  :ا)ه��ل/ ا���

  .اإلحاطة بالطفل والخوف عليه -

  .فرط العناية بالطفل-

  .منعه من تحقيق استقالليته-

  ) إلخ ...الغذاء، اللباس، (اإلسراف في تحقيق حاجاته -

  . إعطائه كل ما يرغب فيه-

  .البقاء معه ألوقات طويلة-

�ب C2اب / ا��Aومن مؤشرات العقاب  ) :ا�#�اء(ا� :  

  .التوبيخ -

  النقد اللفظي-

  الكره الحقيقي-

  اإلهمال   -

  الضرب واأللم الجسمي-

  الشتم والسب-

  .تخفيض االمتيازات 

  : ومن مؤشرات التفرقة  :ا��!�واة / ا��-�9( 

  .التفرقة بين االخوة واألخوات -

  .التمييز بين الذكور واإلناث-

التفضيل واالهتمام بأحد أو بعض البناء دون االكتراث بمشاعر البناء -
  .اآلخرين

حب االبن (التمييز في الترتيب الميالدي مما يولد الحقد والكره -
  ).أو األصغر/ األكبر 

  ) فرط حماية (ومن مؤشرات التبعية :  ا)C�3:��(/ ا�����ـ( 

  يريد األب أن يكون تفكير ابنه مطابق له-

  .يتدخل في نشاط الطفل داخل المنزل-

  .الجماعة التي ينتمي إليهاو بيئته و تحويل نشاطاته إلى أفعال تقبلها  

" وجدير بالذكر أن أهم أنواع التربية التي يتلقاها الفرد طيلة حياته هي 
التي تلعب دورا كبيرا في مستقبل األبناء، وقد حرص " التربية األسرية

الباحثون على استقصاء أنماط التربية األسرية فظهرت نماذج سيموندس 
اذج تجمع على وجود نمطين كبيرين وشافر وبيكر وغيرها وتكاد هذه النم
، والنمط السلبي )تقبل، حب، استقالل(للتربية يتمثالن في النمط اإليجابي 

  ) رفض، عداء، تبعية(

  ( ـــــــــــ( ا��34ــــــــ�ذج ا����gــــــــــ@� . 2.2.4

  : عرض ألهم نماذج ومظاهر التربية األسرية وفيما يلي

لقد أنجز شافر  )Scheafer et al، 1989(@�2ذج '�%� و/J /�� )أ
وهو يحتوي  )218:زكريا الشربيني ص(1959ومن معه هذا النموذج سنة 

: أبعاد للتربية ويحتوي كل بعد على زوجين متضاربين من الكلمات 4على 

  .العداء/ الحب -.               الضبط/ اإلستقالل -

  .لرفضا/ القبول -.                 التقييد/ التسامح -

ومن معه تؤدي بدورها " شافر" يالحظ أن األبعاد األربعة التي ذكرها 
إلى سلوكات أربع لألولياء فالحب مع الضبط يؤدي إلى التدليل والحماية 
والتملك، والحب مع االستقاللية يؤدي إلى الحرية والتعاونية والديمقراطية، 

أخيرا الضبط مع واالستقاللية مع العداء يؤدي إلى العزل واإلهمال، و
وما يالحظ أيضا على هذا النموذج أن .العداء يؤدي إلى الدكتاتورية

  .فقط جيدة %25من أساليب األولياء التربوية سيئة و75%

يتحدث  )M-@:219 ا����$ ص()Beaker، 1969(@�2ذج �g&� ) ب
أبعاد ، وهو أيضا عبارة عن أزواج متناقضة من  3بيكر عن نموذج بـ

  : الكلمات

  .الحياء الهادئ/ االندماج القلق -. التسامح/ التشدد -الدفء / عداء ال -

إن الدفء والتسامح والحياء قد يخلق جوا ديمقراطيا وفاعال وآمنا، في 
حين التشدد والعداء واالندماج القلق قد يولد التصلب والتسلط 

  .لكن ال ينبغي اإلفراط في الدفء والتسامح فقد يولد التدليل.واإلهمال

يرى سيموندس أن التربية  )Symonds، 1939( @�2ذج 2��3@
س )ج
وكل بعد يحتوي )217:المرجع السابق ص(السرية تتم وفق بعدين اثنين 

  : على زوجين متناقضين من الكلمات 

  .الخضوع/ السيطرة -رفض         / التقبل -

إن األسلوب األسوأ للتربية هو ذلك الذي يكون فيه رفض وسيطرة 
  .لوب الذي يكون فيه تقبال وخضوعا نسبيا وأحسن أس

�ه .3.2.4t/ــــــــ�gـــــــــ( ا��34ــــــــــ� ا���)  

بعد التطرق إلى أهم نماذج التربية األسرية التي توصل إليها الباحثون  
  : ، يمكن اآلن دراسة أهم مظاهر ومؤشرات األبعاد التي ذكرت ومنها

N�Cا��/u%ة على الرفض عند األولياء نجد ومن المؤشرات الدال :ا�� :  

  .عدم تشجيعه- . الحرمان-.   التهديد بالطرد-.   كراهيتهما للطفل-

  .محاولة التخلص منه-  )األمن، االنتماء، الحنان(عدم إشباع الحاجات -

  .)النقد، السخرية، اللوم، مقارنته بأخوته، التنابز باألسماء،  ، التهكمية (اإلذالل -

يوسف ( .الكشف عن عيوبه باستمرار-بشؤونه وإهماله عدم االهتمام -
  )174:عبد الفتاح ص
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فهناك التغير اإلجتماعي البطيئ جدا فيقال مجتمع جامد، والتغير 
ور، السريع فيقال مجتمع متغير، والتغير التدريجي فيقال المجتمع المتط

والتغير السريع جدا وباستمرار فيقال المجتمع الثورة والتغير إلى األمام 
  .تقدما وإلى الوراء تخلفا 

4.3.4. ��t@ت ا��^�ـــــــــ�  �ـــــــــــ� ا=����Oــــــــ

  :هناك عدة نظريات مفسرة للتغير االجتماعي وأهمها ما يلي

��t@ه�ــــــــــ( ا��0ــــــــFـــــــــــ� ا��قال بها اإلغريق : 
فقد افترضوا أن حضارتهم وصلت إلى قمة كمالها وال تغير , )اليونانيون(

  .بعدها إال إلى األسوأ والتفكك واالنحالل

19فينتهي العصر الذهبي لمجتمعهم إلى العصر الفضي فالبرونزي ثم الحديدي
)
.  

��t@ــــــــــــCم ا��_8ــــــــــــ( ا��
قصد بالتقدم ما وي: �دـــــــــــ
فالنظم االجتماعية في كليتها تبدأ  19وصلت إليه المجتمعات في القرن 

  .بسيطة ثم تتطور وتتعقد

مرحلة البربرية , مرحلة التوحش: تمر المجتمعات بثالث مراحل هي
  .ومرحلة المدنية

��t@ريــــــــــــ2ر ا��_ــــــــــ( ا��8ــــــــــ�حسب أصحاب هذه : 
مو المجتمع ويتقدم ويرقى حتى يصل إلى الذروة ثم يبدأ في النظرية ين

  .التدهور والسقوط حتى يصل النقطة الذي بدأ عندها

Mـــ ــ  يؤكد كارل ماركس:@��tــــــــ( آ�رل /�رآـــــــــ
20(

صاحب  
ويقبل , النظرية الديالكتية أن التغير االجتماعي يبدأ بصراع جماعات المصالح

دما يشعرون أن مصالحهم الخاصة قد استغلت في بناء الناس بدء التغير عن
ويرى ماركس أن القيم النظامية ما هي إال قيم الطبقة , النظام االجتماعي نفسه

 الحاكمة
21(

  .وأن أفكار العصر ما هي إال أفكار الطبقة الحاكمة كذلك, 

��t@آـــــــــــ�تقوم  إذا كانت نظرية ماركس: �ــــــــــM %��ــــــــــــ( /
خاصة الدينية , فإن فيبر يرى أن القيم) الطبقية(على المادية االقتصادية 

 تمارس نوعا من التأثير على مجرى التغير االجتماعي, منها
22(

.  

لتفسير التغير ) المادية االقتصادية(يخالف فيبر نظرية العامل الواحد 
ة وليس ويرى أن كل نسق قيمي للدين أو األخالق مستمد من مصادر ديني

  .من اعتبارات نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية

لم يرفض فيبر تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية وغيرها على 
تكون نسق القيم ألي دين ولكن ال يراها المحرك المركزي للتغير 

ويحصر أهم عوامل التغير االجتماعي في القيادة الكاريزمتية .االجتماعي
ن العامل األول باألنبياء وعن العامل الثاني وأعطى مثاال ع, والدين

  ).Calvanisme(البروتستانتية 

يتمتع األنبياء بقوة كاريزماتية تساعدهم على تحريك األحداث واألفراد 
  .ويلعبون دورا كبيرا في الثورة على األنظمة القائمة, نحو الوجهة التي يبغونها

ن واألنبياء المثاليوناألنبياء األخالقيو: يقسم األنبياء إلى نوعين 
23(

 
فالنبي األخالقي صاحب رسالة معينة وله تأثير على األفراد كونه ينفذ 
اإلرادة اإللهية ،وله رسالة مقدسة تستوجب الوالء والطاعة وهذا ما نجده 

  .مثال في اإلسالم والمسيحية واليهودية

، )الصالخ( أما النبي المثالي فيتبعه األفراد ويسلكون ما يسلك للنجاة 
وال يزعم أن الطريق الذي يسلكه هو وحي من اهللا وبالتالي ال يشعر 
األفراد بالواجب األخالقي نحوه كما مع النبي األخالقي، ونجد هذا في 

  .البوذية والهندوسية والكنفوشية

  ال يتحمل ابتعاد ابنه عنه- 

  يريد أن يعرف ماذا يفكر فيه-

  يريد أن يعرف أخباره في أي لحظة -

أن تكون هناك سياسة حازمة وثابتة في التربية، وال يكون  :��قا��
نفس سلوك الطفل يثاب عليه حينا ، (في المعاملة ) تقلب(هناك تذبذب 

  ).ويعاقب عليه أحيانا

  : ومن مؤشراتـه)75:نفس المرجع السابق ص(  :ا��و
ــ�

عدم الوسطية في - )  إلخ..جنسه، جسمه، تفكيره(تقبل الطفل لذاته -
الرفق وتلقين -مساعدة الطفل على االنتقال إلى االستقاللية      - معاملة ال

  االبتعاد على -.الطفل السلوكات المختلفة 

-.تجنب قدر اإلمكان العقاب البدني-أسلوب التخويف والتهديد   
توفير فرص لتفاعل الطفل مع - .إعطاء الطفل بعض المسؤوليات األسرية

  )47:كميلة ص.ل.(اآلخرين 

  � ــــــــــ�ي وا)@��ا%ــــــ� ا34ـــــــ� ا)����Oـــــــا��^�. 3.4

تشهد المجتمعات تغيرات اجتماعية عديدة، وتمتد هذه األخيرة إلى كل 
مناحي وقطاعات الحياة كالقيم ومعايير السلوك والقطاعات السياسية 

  .واإلقتصادية والدينية وغيرها 

  .غيير دائم فالمجتمع اإلنساني في حالة حراك وت

  � ــــــــ� ا)����Oـــــــ� ا��^�ـــــــ���� .1.3.4

اإلختالف الذي يطرأ على أي " هو : J ــ� v!ـBO Jـ� v!ــــ���� *
ظاهرة اجتماعية خالل فترة معينة من الزمن والتي يمكن مالحظتها 

" وتقديرها 
16(

  

الحياة  التعديالت التي تحدث في أنماط" التغير اإلجتماعي هو أيضا 

".اإلجتماعية في مجتمع معين 
17(

  

التغير الملحوظ في " هو :   Wilbert moore ����� و���ت /2ر*

".البناء اإلجتماعي وفي المظاهر الثقافية مثل القيم والمعايير وغيرها 
18(

  

  : يحدد ولبرت مور التغير اإلجتماعي في مظهرين أساسيين

معايير اإلجتماعية أما حسن تبدل البناء اإلجتماعي وتحول القيم وال
علي حسن فيضع التغير ضمن إطار ديناميكي ومنهجي يتمثل في التغير 
  .الذي تعرفه الظاهرة في زمن معين مع إمكانية مالحظة وتقدير هذا التغير

  � ــــــ� ا)����Oــــــــــ2اع ا��^�ـــــــــأ@ .2.3.4

  : هناك نوعان من التغير اإلجتماعي

  2د ــــــــ� /0Cـــــــا�����O ـــــــ�^�

عندما تعمل المجتمعات، بواسطة أفرادها، على حل مشاكلها وإشباع 
حاجاتها ورغباتها بوضع خطط مقصودة طبقا ألهداف تغيير معينة، ويقوم 

  .به الشعب والحكومة

�Pـــــــــ� ا����Oــــــ�^�CB� �ــــــــ �  

  .دون قصد المجتمع في هذه الحالة يحدث التغير بصورة تلقائية

3.3.4. P�0aا��^�ــــــــ wـــــــO�  � ــــــــ� ا)���

  .يأخذ المجتمع أوصاف عدة حسب سرعة وتوجه التغير فيه
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ر التغير يحاول كارل ماركس تفسي: �ديـــــــــــــــN ا=0�9ــــــــــا���/ـ
من خالل البحث عن عالقة ترابط بين ) بما فيه التغير األسري(االجتماعي 

فحسبه يحدث التغير لما يظهر شعور جامح , الناس ووسائل اإلنتاج
بالتعاون بين العمال فيقضون على الطبقة الرأسمالية ويزول الصراع 

اطئة ويرى منتقدو ماركس أن أفكاره خ, الطبقي ويصبح المجتمع ال طبقي
فلم تتحقق تنبؤاته وال توقعاته بشأن اختفاء الطبقة الوسطى أو ظهور 

ولم تظهر الثورة في المجتمعات , الشعور بالتعاون عند الفئة العاملة
) Engles(يربط أنجلز . الصناعية ضد أرباب العمل وأصحاب الممتلكات

ء معاملة النساء وسو) استعباد(التغير األسري بالملكية التي خلقت استرقاق 
 .األطفال وغيرهما

أنه كلما اتسع نطاق النسق "  )W. Goode( ويرى وليام جود
االقتصادي من خالل التصنيع تضعف روابط القرابة الممتدة وتتفكك أنماط 

 "وحدات البدنة 
26
.  

/�يساعد التصنيع والتحضر والتمدن في : �ــــــــــــــN ا��C"ـــــــــا��
ر هذا التقدم التقني اكتشاف أدوات منزلية جديدة ومن مظاه, تغير األسرة

ومن مظاهر التغير األسري تغير . وتصميم أدوية وطرق عالجية رائدة
لقد تغيرت نظرة المجتمعات الغربية إلى الطالق . بنية ووظيفة األسرة

  .وشاعت األسرة النووية وقلت وظائفها إال من إنجاب أو تنشئة اجتماعية

  �افــــــــــ� وا=@�ـــــــــ� ا=����Oـــــــــا��^� . 5.4
عرفت المجتمعات المعاصرة تغيرات جذرية على كل المستويات فظهر 
على المستوى االقتصادي والتكنولوجي اقتصاد السوق وعولمة التبادالت 

  .وتغيرت تقنيات االتصال بسرعة وأصبح العالم قرية عولمية, التجارية

قيم والمعايير الثقافية الجديدة على وعلى الصعيد الثقافي أثرت ال
والعالقات بين , والسلطة, والزواج,مؤسسات المجتمع األساسية كاألسرة

  .الجنسين والحدود  بين السوي والمرضي

فأصبح الشر الذي تقوم به أمريكا في , وتغير معنى الخير والشر
 والعنصرية التي يمارسها اليهود في فلسطين, أفغانستان والعراق خيرا

وتهديم مستشفيات غزة , والتعذيب في سجون أبو غريب حرية, ديمقراطية
وقنبلة مصنع األدوية في السودان تفوقا، وتغيرت الشخصية , حضارة

ولقد تبع التغير االجتماعي تغيرا . بسبب األنوميا السائدة في الحقل الثقافي
  .في اإلجرام واالنحراف

رس المعمم وإنما أيضا فذكاء المنحرف ارتفع ليس فقط بسبب التمد
  .للفرص واإلمكانات التي تمنحها التكنولوجيا واالقتصاد المعاصرين له

وتمكن المخادعون , وسلك القراصنة طريق المعلومة واإلعالم اآللي
من النفاذ إلى أسرار عمليات البورصة وأصبحت المؤسسات المالية 

ر مئات والبنكية تتلقى صفعات من محترفي االنحراف المالي فتخس
 .الماليير وقد تصفى أو يعلن إفالسها بين لحظة وأخرى

واإلجرام المنظم الذي كان فيما مضى قائم لحماية الدعارة  -
إذ . أصبح اليوم إجرام من الدرجة األولى, وتجارة المخدرات والتهريب

تبيض األموال لتصبح مشروعة داخل المجتمع،وعرف االنحراف الجنسي 
ويتظاهر , سوق العمل الذي جذب النساء بقوة إليهبسبب  27 زيادة معتبرة

  :هذا االنحراف الجنسي على ثالث مستويات

في مكان العمل حيث تتعرض النساء للمساومات والتحرشات  -
الجنسية مما يعرض الرجال المتسببين فيها للعقاب الذي يتدرج من 

  .ةالفضيحة إلى المتابعة التأديبية ليصل أخيرا إلى المتابعة الجنائي

في المنزل حيث تتعرض المرأة للعنف الجسدي أو النفسي من  -
  .طرف زوجها وقد ينتهي في أبعد الحدود إلى القتل

إن تأكيد فيبر على النبي كعامل أساسي في التغير االجتماعي ال يعني  
  .نفيه للعوامل  اإلقتصادية واالجتماعية والسياسية

ثال حي عن دور الدين في ويرى فيبر أن البروتيستانتية الكالفانية  م
( لقد تبنَّى أفراد الطبقة الوسطى في أوروبا . إحداث التغير االجتماعي

البروتستانتية الكالفنية لتبرير ) إنجلترا ، هولندا،شمال غرب أوروبا
  .معارضتهم للنظام القائم ورفضهم للنظام االقتصادي والسياسي والديني

والتمهيد لنظام جديد يمكن وهكذا استطاع هؤالء إزالة هذا النظام 
  .وصفه بالرأسمالية الجديدة

��t"في " داروين " استلهمت نظرية : (ــــــــــ( ا��28ر�ـــــــــا�
تفسير التغير وخلصت إلى أن النظم االجتماعية والثقافية تختبر بواسطة 

  فال يبقى منها إال القادر على التكيف, عملية االنتقاء الطبيعي

��t"ترى أن اإلنسان هو المسؤول عن : (ــــــــــــ( ا)راد�ـــــــــا�
  .فرغباته ومخططاته هي التي تخلق تغيرا اجتماعيا, التغير االجتماعي

��t"ـــــــــا���bيعارض أصحاب هذه النظرية : ـــــــــــــــ(( ا
فحسب اآلليين تتم التغيرات االجتماعية بصورة , مؤيدي النظرية اإلرادية

ارج إرادة األفراد وأن محاوالت اإلنسان للتغير هي محاوالت حتمية خ
  .فالتغير كان سيحدث رغما عنه, ضائعة وال قيمة لها

��t@دور كيم من علماء االجتماع : ـــــــــــــ.( دور آ�ــــــــــ يعد
تقسيم العمل " ففي كتابه " التغير االجتماعي " الذين اهتموا بدراسة 

فقد كان هذا , أن تقسيم العمل أدى إلى تغير المجتمعيوضح " االجتماعي 
. األخير يقوم على التضامن اآللي فأصبح يقوم على التضامن من العضوي

والفرق بين التضامن اآللي والتضامن العضوي كون األول يحدث بين 
وحدات اجتماعية متماثلة في قيمتها ومنقسمة في بنائها، أما الثاني فيكون 

اعية مختلفة لكنها متماثلة في األسس األخالقية والمصالح بين وحدات اجتم
 .24  المتبادلة

  ـــــــــــ�ي� ا34ــــــــــN ا��^�ـــــــــــ2Oا/ .4.4

ال يمكن إرجاع التغير األسري إلى عامل واحد بل يفترض الباحثون 

 السوسيولوجيون وجود عدة عوامل مترابطة ومتشابكة
25)

ومن هذه .
  :ليالعوامل ما ي

/�ويقصد به تأثير الموقع الجغرافي : ــــــــــــــــ�N ا���hـــــــــــا��
في األسرة فتتغير من حالة إلى حالة ومن هذه : والظروف الجغرافية

, زلزال(الكوارث الطبيعية , المياه, المصادر الطبيعية, المناخ:الظروف 
  ).أعاصير, فيضان

ير األسرة ألن نفس الظروف وينتقد أصحاب هذا المنحى في تفسير تغ
  .البيئية ال تحدث نفس التغير وأن هذه الظروف تخلق تكيفا أكثر منه تغيرا

/�ينطلق أصحاب هذا التوجه من فكرة : ــــــــــــ�N ا�
��^�ا%ـــــــــا��
مفادها أن أي تغير في الديمغرافيا السكانية يؤدي بالضرورة إلى تغير 

  .اجتماعي

/�يرى أصحاب هذا االتجاه أن هناك : ـــــــــــــ�ا�#"!N ــــــــــا��
عوامل جنسية تؤثر في األسرة وتغيرها، فعدد الذكور مثال في المجتمع 
يؤثر في معدل الزواج ونسبة الشيوخ واألطفال اللقطاء والعنوسة 

  .إلخ...والدعارة

/�إن تغير السياسات والفكر : �ـــــــــــN ا)�
��2�2ـــــــــا��
إليديولوجيا له دور في التغير األسري كالتقليل من اإلنجاب وزيادة وا

  ).تونس مثال(رعاية األطفال وسن القوانين المانعة لتعدد الزواج 
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 .إدمان المخدرات -

 .السرقة والنشل -

 .متاعب صحية لألطفال -

 .اإلجرام -

 .روب والتسرب المدرسياله -

  .صحبة أصدقاء السوء -

2.6.4. Oم ا��2ا%ــــــــ
  �ـــــــــــ[ ا�#"!ـــــــــــ

التالحم بين الزوجين ضروري جدا لتماسك األسرة وهذا التالحم ال 
فمثال حاالت عديدة من , يقوم إال على نضج واتفاق وأداء جنسي مقبول
الزوجة أو عجز الزوج أو  الطالق ترجع إلى وجود مشكل جنسي كبرودة

  .إلخ...سرعة قذفه

�%ــا�aــ:ف ا��!� .3.6.4CAــ2ى ا�O��ديــــ� وا=0�9ـــ� وا=���  

االنسجام بين الزوجين هام جدا في تماسك األسرة وهذا االنسجام يأخذ 
  .أبعادا ثقافية واجتماعية واقتصادية

نتحدث فيما وس.ويتضمن البعد الثقافي تقاربا دينيا وفكريا وسلوكيا
أما عدم التقارب الفكري فيتمثل , سيلحق عن مخلفات عدم التقارب الديني

في عدم اتفاق الزوجين على السبيل األنجع للتربية والرعاية والتنشئة 
  .والتصور المستقبلي للحياة والهدف من األسرة وإنجاب األطفال

 يخلق عدم االتفاق جوا أسريا مشحون بالتوتر والضغط مما يفقد
كما يجعل الزوج ).أطفال, أم, أب(االحترام واالنضباط بين أفراد األسرة 

وقد تهمل الزوجة , يتعسف في استعمال سلطته أو يقصر في أداء واجباته
شؤون بيتها ورعاية أطفالها ويصبح المنزل ساحة عراك ومشاجرة مما 

 .يصدم الصغار ويجنح بهم إلى السلوك الخاطئ أو المنحرف

ض األحيان فوارق اجتماعية بين الزوجة وتظهر في بع -
كقصة تلك الفتاة , والزوج كأن ينتميان إلى وسطين اجتماعيين مختلفين

التي جاءت من وهران لتعيش مع زوجها القسنطيني وقد كانت تعيش 
في أسرة منتعشة ودافئة ببناتها في منزل ذوطابق أرضي واحد 

جد نفسها في أسرة وجيران معروفون بالكرم وحسن الضيافة، وفجأة ت
من عمارة شاهقة فلم 13مذكرة ال إناث فيها  وتقطن في شقة بالطابق 

تستطيع التأقلم فانكفأت وانطوت على نفسها في غرفتها وشعرت بالسأم 
واليأس فحاولت االنتحار بإلقاء نفسها من الشرفة لوال يقظة أهل الدار 

لوالدة عادت إلى وبعد ا, فمنعوها وحفظوا ابنها الذي تحمله في بطنها
وهران من غير إذن زوجها وطلبت الطالق وابنها لم يتجاوز شهره 

 .السادس وهذا ما كان وتفككت األسرة

وأما المشاكل المتعلقة بالبعد االقتصادي فمنها ما هو متعلق بالفقر 
وهو يسبب مشاكل عديدة لألسرة ومعاناة طويلة , الذي كاد أن يكون كفر
  .رةويتطلب الصبر والمصاب

وهناك المشاكل المترتبة عن اختالف المستوى االقتصادي األصلي 
خاصة لما تكون المرأة قبل الزواج أحسن اقتصاديا من زوجها فإنها , للزوجين

وفي هذا اإلطار أتذكر قصة تلك , تجد صعوبة في التكيف مع وضعها الجديد
نت عادته أنه وكا) متوسطا(المرأة الغنية التي تزوجت رجال ال فقير وال غني 

يقضي مستلزمات الطعام الخاص بكل األسبوع لكن زوجته تستعمل كل الكمية 
في يوم واحد فلم يصبر عليها زوجها وطلب منها أن تقتصد فإن ما تحضره 

فقالت له في بيت أبي كنت أستهلك في اليوم ما , في اليوم يكفي ألسبوع
  ف بينهما رغم إنجابهما وساد خال, "تستهلكه أنت وكل أفراد أسرتك في أسبوع

في رياض األطفال حيث يتعرضون العتداءات جنسية  - 
والسبب هو عمل  )Pédophilie(أو ما يعرف باالشتهاء الطفلي , من الكبار

والقاتل بالتتابع الذي كان نادرا في .الوالدين وترك طفلهما في هذه الرياض
 .الماضي أصبح شائعا في الوقت الراهن

دام األمن في المدن والقرى بسبب انتشار االعتداء وزاد اإلحساس بانع
  .والعنف ضد األشخاص والممتلكات وتجارة المخدرات والترويج لها

في tوعلى الصعيد الثقافي أحدث التغير في القيم انهيارا في المعايير و
فقد عرفت األسرة تحوال جذريا فانتشر , المؤسسات االجتماعية القاعدية

وأصبح األولياء يطالبون , ثر األطفال مجهولو الهويةالطالق واالنفصال وك
, ودم ابنهم للتأكد من أبوتهم أو أمومتهم )ADN(بفحص الحمض النووي 
  .وأصبح من النادر وجود زوجين عفيفين, وانتشرت الخيانة الزوجية

انحراف األحداث فصارت جنحهم جنايات يعاقب عليها بالسجن أو 
  .اإلعدام إذا بلغوا سن الرشد

وساد في الغرب , وكثرت العنوسة, وانخفضت نسب الزواج بين الناس
ومعناه أن يعيش الرجل والمرأة بدون عقد " االرتباط الحر " ما يعرف بـ 

  .زواج وهذا ما يخلق مصاعب جمة ألطفالهما فيما بعد

وتالشت الحدود بين الذكر واألنثى وانتشر الشواذ جنسيا وقنن لزواج 
وأصبح للطفل المتبنى أبان من نفس , رأة بالمرأةالرجل من الرجل والم

  .الجنس

وانحرف الناس في إشباع جنسيتهم فهذا مازوشيا يتلذذ بضرب اآلخر 
وذاك ساديا وآخر فيتشيا وآخر متلصصا وفسدت فطرة الناس التي , له

  .فطرهم اهللا عليها

�ه .6.4t/ـــــــــــ�ة ا����_ـــــــــ� ا34ـــــــــــ)  
  :األسرة بجملة من المشاكل والصعوبات ومنها ما يليقد تصاب 

  �يــــــــــــــx ا34ــــــــــا��-&.1.6.4

انهيار الوحدة األسرية : " تعرف علياء شكري التفكك األسري على انه
وتحلل أو تمزق نسيج األدوار االجتماعية عندما يخفق فرد أو أكثر من 

  .28"ى نحو سليم ومناسب أفرادها في القيام بالدور المناط به عل

هذا التعريف يخص الشق الوظيفي للتفكك األسري أما شقه البنيوي 
التفكك السري : " فيمكن استشرافه من تعريف حسن الساعاتي الذي يقول

بعد تكامل , هو مفهوم توصف به العائلة التي يتناقض أطرافها الثالث

 "بصورة إرادية أو الإرادية , وتماسك
29(

.  

  .األب واألوالد, األم: ن الساعاتي بأطراف األسرة الثالثويقصد حس

يحدث التفكك اإلرادي نتيجة هجر الزوج لزوجته بالطالق أو الهجرة 
ويعني التفكك , إلى الخارج للعمل أو الهروب أو اختفاء أحد الزوجين

أو الحروب , أو السجن طويل األمد, الالإرادي وفاة أحد األولياء أو كالهما
يرجع ). التجنيد والنزوح االضطراري من مكان إلى مكان(ا ومخلفاته

, مخدرات(التفكك إلى انعدام المودة بين الزوجين واآلفات االجتماعية 
وعدم تحمل مسؤولية تربية األطفال والهجرة للعمل , )كحول

  .إلخ...بالخارج

  :ويدرج الساعاتي بعض النتائج المترتبة عن التفكك وهي

  .رار والنصح واإلرشادفقدان األمن واالستق -

 .انحراف الزوجة أو األرملة -

  .فساد البنات -
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 .IBID ,p( نمط العيش المختلفين كما هو موجود في الوسط االجتماعي
بمعنى آخر فإن الجنوح هو بالضرورة تعدي على قواعد المجتمع  ).147

ل جنوح هو انحراف و كل انحراف ليس بالضرورة جنوحا و ال فك.
فقد ينحرف اإلنسان فيكذب .يصبح كذلك إال إذا حدد عقابا له في القانون 

أو يتآمر لكن هذا الكذب و التآمر ال يصبح جنوحا إال إذا تحدد  بسلوكه 
إن كلمة انحراف أعم و أوسع . تعديا على مادة أو فقرة من فقرات القانون 

  ."جنوح " أشمل من كلمة  و

5. �  ( ـــــــــــــR ا�
را3ـــــــــــ/"

منهج : ينطوي البحث عموما على جانبين يكمالن بعضهما البعض 
، فالباحث في )عمليات عقلية(ومنهج للتفكير ) محاولة كشف الواقع(للبحث 

دراسته ال يخرج عن هذه القواعد المنهجية في تحديد الحقائق والتأكد من 
 .لمعلومات ا

والبحث في ظاهرة انحراف األحداث وأنماط التربية األسرية من  
المواضيع الطاغية على الساحة االجتماعية والسيكولوجية حتى القانونية ، 
وهي تتطلب اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لمعالجتها معالجة علمية ، 

  .ومن ثم يتسنى للباحث الوصول إلى الحقائق بشأنها 

بحث ترى أن المنهج الوصفي في أهدافه وأسسه وخطواته ومجموعة ال
أهداف ومرامي هذا البحث ؛ والمنهج الوصفي كما يراه  غيعد األنجع لبلو
هو كل من يصف الوقائع وينظر في عالقاتها المتبادلة "كارل بيرسون

زيدان عبد " (ويصف صياغتها إنما هو رجل علم يطبق المنهج العلمي 
ن اخترنا المنهج الوصفي للقيام بوصف  وكشف ، ونح  )28:الباقي ص

ماهية الظاهرة المراد دراستها وكذا أساليب التربية األسرية التي تلقاها 
  .هؤالء األحداث 

   (ـــــــــــــــ�=ت ا�
را3ـــــــــــــ/# .6

  :يمكن أن نشرح مجاالت الدراسة فيما يلي 

ة الممتدة بين تحددت الدراسة زمنيا بالفتر:  �ل ا��/"�ــا��#
  2004و!&رس2003أ����

- �@�تحددت الدراسة مكانيا بأربعة مراكز إعادة :  ا��#�ل ا��&
قسنطينة عنابة قالمة وتبسة بالنسبة لألحداث المنحرفين ، أما :التربية 

بالنسبة لألحداث غير المنحرفين فاختيروا من ثانوية حيحي المكي 
 . بقسنطينة 

حدثا  77وحدثا منحرفا  77>ـسة بشريا تحددت الدرا:  ا��#�ل ا����ي
 .غير منحرف

7. P�   �ـــــــــــــ( %� ا���ـــــــــN ا��!�?
/ـــــــــا�32

من المفيد جدا أن نشير إلى أن طبيعة البحث الذي نحن بصدد  
اجتماعية وعليه فإن الوسائل واألدوات -القيام به ذو طبيعة نفس

  :منها المستخدمة في البحث ستكون متعددة و

�رة ـــــــــا=��3 .1.7  

اعتمد الباحثان على استمارة بحث صممت لهذا الغرض وقد تكونت 
   )01أنظر الملحق رقم :(من قسمين 

عبارة تضم خصائص الحدث  19احتوى على :  ا�C!. ا4ول -
  .وأسرته وصممت بأسلوب اختيار من  متعدد  

�@�Aا� .!Cقد صنفت في عبارة تمثل ثالث محاور و 24ويضم :  ا�
  :شكل ليكارتي ، وكل عبارة لها ثالث احتماالت ، هذه المحاور هي 

لبنت بهية الطلعة فتطلقا وتصدعت األسرة وتزوج كل منهما من جهته وبقت  
  .ابنتهما معلقة بينهما ال تدري أيهما تختار األب أم  األم

�4�@ـــا�� .4.6.4�g وا�4"��ـــــــــ�وج Dتـــــــــــــ�  

زت ظاهرة خطيرة على األسرة خاصة في العالم اإلسالمي هي بر
ألن الولد , زواج المسلمات بغير المسلمين فينشأ أطفالهن تنشئة ال إسالمية

كما أن زواج المسلمون بغير المسلمات يخلق جيال , يتبع أباه وليس أمه
وعلى سبيل المثال يحكي أحد , مترددا هل يتبنى ثقافة األب أم ثقافة األم

المهاجرين المغاربة تزوج بفرنسية أنه سمع ابنه الصغير يلوم أمه ويقول 
  "؟.لماذا تزوجتي بهذا العربي"لها 


اثـــــــــ�اف اv4ـــــــــا@� .6.4  

الفيروزي "(صغير السن:" في اللغة العربية تعني" الحدث "كلمة
و "   MINEUR " و يقابل هذه الكلمة في الفرنسية مصطلح  )267:ص
و الحدث لفظيا يعني كذلك " .  MINOR " اإلنجليزية مصطلح  في

المنجد في اللغة و اإلعالم ( الطفل أو الولد ذكر كان أو أنثى
والحدث في القانون يبدأ بسن التمييز و ينتهي ببلوغ الرشد ؛و ).1982

من القانون اإلجراءات الجنائية الجزائرية على الحد  442تنص المادة 
يكون بلوغ سن الرشد : " ث و هو ثمانية عشر سنة األعلى لسن الحد

,  2002,قانون اإلجراءات الجزائية".( الجزائي في تمام الثامنة عشر 
أما الحد األدنى لسن الحدث فلم يشر إليه قانون اإلجراءات  )260ص 

فيقول فيهما  456و  444الجنائية الجزائري إال ضمنيا في المادتين 
  :على التوالي 

أن يتخذ ضد الحدث الذي , في حالة الجنايات و الجنح , ز ال يجو" -
نفس "( لم يبلغ الثامنة عشر إال تدبير أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب

  )261,  260ص ص , المرجع 

و ال يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثالث عشرة سنة 
  كاملة في مؤسسة عقابية 

ويالحظ في  ).269ص , جع نفس المر" (و لو بصفة مؤقتة 
قوانين الدول العربية و األجنبية تباين في تحديد الحد األدنى و الحد 
األعلى للحدث فقد حددتها معا سوريا و المغرب و البحرين و لبنان و 
أهملت بعض الدول الحد األدنى كفرنسا و الكويت و مصر و 

  الخ . الجزائر

7.4. �  �افـــــــــــ2م ا=@�ـــــــــــ/-

والكلمة ) Déviance (كلمة انحراف هي مرادف للكلمة الفرنسية 
كل سلوك يتعدى المعايير المتفق " ويقصد به   )Deviance (اإلنجليزية 

و .  ).Jaques Postel, 1998 , p. 147(" عليها في مجتمع    معين 
يعاقب عليه القانون و انحراف كامن , انحراف ظاهر : االنحراف نوعان 

وهو كامن ألنه ال يصل , و هو أكثر انتشارا من االنحراف الظاهر )خفي(
, , الشرطة(إلى علم المؤسسات المكلفة بإحصاء أوعقاب المنحرفين

  . )الخ ...مركز إعادةالتربية, مؤسسات عقابية

و  )المعلمون (و ال يعرف االنحراف الكامن إال األولياء و المربون 
أخصائيون نفسيون و (راهقين األشخاص المكلفون باألطفال و الم

، و يميز بعض العلماء بين )الخ...اجتماعيون و موجهون تربويون
فاالنحراف  )Délinquance (و جنوح  ) Deviance(مصطلحي انحراف 

هو سلوك ال سوي لكن ال يصحب بالضرورة باعتداء على قواعد المجتمع 
  طريقة السلوك أوأما الجنوح فهو يصدم المجتمع في  )المدنية أوالجنائية(
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يتوزع األفراد توزعا متماثال في عينتي األحداث المنحرفين وغير 
وهذا  77فردا من مجموع  57ففي كل عينة بلغ عدد الذكور , المنحرفين

% 25.98وهذا يمثل فتاة  20بينما اإلناث كان عددهن  %74.02يمثل نسبة 

  ). 2الجدول (

إن االنحراف شائع عند الذكور أكثر من اإلناث ويفسر الباحثون     
هذا بكثرة عدد الذكور في عموم البلدان وعدم تشدد المحاكم وتجنبها الحكم 
على الفتيات المنحرفات بل تكتفي بتسليمهن إلى أسرهن أو تصدر بحقهن 

ذكور يتسم بالعنف والقسوة فإن غرامات مالية وإذا كان انحراف ال
يشير إلى تخصص اإلناث المنحرفات في أنواع ) M. Despinoy(ديسبينوي 

لكن يبدو في , معينة من األفعال المنحرفة كالغش والنصب وخيانة األمانة
الوقت الراهن قد تالشت هذه الفروق وتساوى الجنسين في مختلف أنواع 

واحد اختصاصي لرعاية األحداث  ويوجد مركز.وأشكال األفعال المنحرفة
وهو مركز قسنطينة لضعف نسبة , خاصة باإلناث على مستوى الشرق

  .اإلناث في االنحراف

 �ـــــــــــــــــا��� .2.1.8

3(��ول  ( hNو Q+�S1$اث ا�I!�4زع أ+�اد ���1 ا
��Gا� hi�# *+و Q+�S1$ا. 

��Gا� hi�#  اث�I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

I!�1 ا�� hN اث�
Q+�S1$ا 

�دGا�  �L�1ا�
%ا$^���   

�دGا�  �L�1ا�
%ا$^���   

12 –  �� 4g14أ ]  12 15.58 / / 
14 –  �� 4g16أ ]  24 31.17 22 28.58 
16-  �� 4g18أ ]  41 53.25 55 71.42 

 100 77 100 77 ا��6ع

) 16 - 14(التمثيل النسبي يوضح شبه تماثل بين العينتين في الفئتين العمريتين 

أما % 53.25يشكل األحداث المنحرفين  )18 - 16(فعلى مستوى فئة  )18 - 16(و
 %31.17نجد ) 16 - 14(وفي فئة , %71.42األحداث غير المنحرفين فيمثلون 

ولقد شكلت هاتين .لألحداث غير المنحرفين% 28.58لألحداث المنحرفين و
ي األحداث غير على التوالي في عينت %84.42و% 100الفئتين معا نسبة 

فتوجد بنسبة  )14 - 12(أما الفئة العمرية . المنحرفين واألحداث المنحرفين
في عينة غير المنحرفين  %0في عينة األحداث المنحرفين ونسبة  15.58%

تساير نسب أوربية قدمها كل من  )18 - 16(وهذه النسبة المرتفعة لفئة  )3الجدول(
فحسبهما  )A. Bracannier et D. Marcelli(أالن براكونييه ودانيال مارسيلي 

وإحصائيات  ).18 - 13(من المنحرفين ينتمون إلى الفئة العمرية  %15حوالي 
من  %54.71تعطي نسبة  2003الشرطة القضائية الجزائرية للسداسي األول 

إن هذا العمر ).18 - 13(بين  %90.06و) 18 - 16(األفعال المنحرفة تقترف بين 
) جزء(حيث يرفض المنحرف المراهق االنتماء إلى قطاع يناسب سن المراهقة 

المجتمع الذي ينتمي إليه والديه ومع هذا فهو يشعر بحاجة ملحة لالنتماء إلى 
 .جماعة تحقق له حاجاته ورغباته وهنا قد يسقط في االنحراف

 �ـــــــــــ2ى ا�����Bـــــــــا��!�. 3.1.8

�ول aاث ) 4(ا�I!�4زع أ+�اد ���1 ا hNو Q+�S1$ا
����Gا$���ى ا�� hi�# *+و Q+�S1$ا. 

#�hi ا$���ى 
����Gا�� 

�اث I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

 hN اث�I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

�دGا�  �L�1ا�
%ا$^���   

�دGا�  �L�1ا�
%ا$^���   

07.80 06 ��ون #���ى / / 
 / / 57.14 44 ا���ا>�
j ��# 20 25.97 / / 
100 77 09.09 07 @��ي 
   100 77 100 77 ا��yع

  ".ق: "التربية الوالدية المتميزة بالقسوة ويرمز لها بـ • 

 "ع:"التربية الوالدية المتميزة باالعتدال ويرمز لها بـ •

 "د:"التربية الوالدية المتميزة بالتدليل ويرمز لها بـ •

  ا�?0�Pــw ا�!�&2/���ــ( �:��3ـــ�رة  -

ى أربع محكمين من العاملين في قدمت االستمارة إل: ا�0
ق -
الميدان وأبدوا رأيهم في مضمونها وبنيتها ، ثم تم تصحيح بعض األخطاء 

وقد توفرت االستمارة على نوع من الصدق . والنقائص التي أشاروا إليها 
  ".صدق المضمون"يسمى 

�ت  -�Aقاس الباحثان ثبات االستمارة بطريقتين  :ا�: 

�دة ا��8 -Oا����8[ وإ )C��7]��  : حيث وجد معامل االرتباط
 0.68=وبتعديله بمعامل ارتباط سبيرمان براون أصبح ر 0.52=ر

 0.66=حيث وجد معامل االرتباط ر:  C��7( ا��#�P( ا�"0-�( -
وعليه حققت  0.79=وبتعديله بمعامل ارتباط سبيرمان براون أصبح ر

 االستمارة صدقا وثباتا مقبولين 

ستمارة طبقت بشكل وجه لوجه مع اال: C��7( ���8[ ا=��3�رة -
عينة البحث وذلك لضمان تحقيق الهدف المرجو من الدراسة وهو استقراء 

  . اآلراء الحقيقية ألفراد العينة

3.6 .P�0��Pـــــــــا�32vا) N(ــــــــــ   

 لحساب داللة الفروق 2النسب المئوية ، المتوسط الحسابي ، كا 

7. "�Oرا3ــــــــــ
0�ــــــــــ( ا�P�0aـــــــــــ( و�   

استعمل الباحثان الدراسة التي بين أيدينا تتطلب دراسة وصفية إحصائية  
من اختيار مجموعتين  الهدفتجريبية وضابطة وكان : فيها مجموعتين

تجريبية وضابطة هو إجراء مقارنة بين األحداث المنحرفين وبين األحداث 
  .غير المنحرفين

 *)����#� )O2�#/ :حدثا  77ون من األحداث المنحرفين وعددهم تتك
حدثا موجودين في األربع مراكز االختصاصية في إعادة  132من أصل 

  %.58.33قالمة، عنابة تبسة،قسنطينة أي بنسبة : التربية 

 *)8g� 77تتكون من أحداث غير منحرفين وعددهم  :ا��O2�#( ا�_
وكما . بقسنطينةحدثا اختيروا بطريقة حدثية من ثانوية حيحي المكي 

يالحظ في النتائج الحقا فإن هناك تماثل بين المجموعة الضابطة 
, اإلقامة-العمر- الجنس-العدد(والمجموعة التجريبية على مستويات 

مستوى (وعدم تماثل على مستويات أخرى) وبعض الظروف السكنية
  ) .إلخ...المستوى المعيشي, األسرة, تعليمي

8 . �
Cــــــــ�P�     ـــــــــ( R ا�
را3ــــــــــ. @�

0�Pـــــw ا���"ــــ. 1.8aـــ) 

 Mـــا�#"ــ. 1.1.8

2(��ول  ( hNو Q+�S1$اث ا�I!�4زع أ+�اد ���1 ا
q1aا hi�# *+و Q+�S1$ا 

 hi�#
q1aا 

�اث I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

 hN اث�I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

�دGا�  �L�1ا�
���^$%  

�دGا�  �L�1ا�
% ا$^���  

 47.02 57 74.02 57 ا��آ�ر
�ثn25.98 20 25.98 20 ا 
  100 77 100 77 ا��yع
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ويشير أنور محمد .  يكونوا قد عانوا من ظاهرة الهروب من المنزل
والهروب من  أن من سمات الحدث المنحرف التشرد )1977(الشرقاوي 

ويعطي عبد . المنزل والتسكع والسرقة لشعوره بعدم تفهم اآلخرين له
لألحداث المنحرفين الذين يعيشون في الشوارع % 8المجيد طاق نسبة 

فاألفعال المنحرفة العنيفة تكثر في مرحلة . منهم عدوانيين وعنيفين %5و
ب البعض وحس.إلخ...واالعتداء الجنسي والسرقة, المراهقة كاالغتصاب

يلعب المجتمع دور في بروز هذا الفعل العنيف ألنه يسمح بالعنف في 
إن السلوك المنحرف العنيف ). إلخ...رسوم متحركة, أفالم(وسائل اإلعالم 

ال يرجع إلى الحدث فقط وإنما هو مرتبط في الغالب بعدم كفاءة األولياء 
ة االجتماعية ويؤثر عامال حجم األسرة وطريقة التنشئ, والصراع األسري

  دور في ظهور السلوك المنحرف العنيف

http://www.hrdc–drhc–gc–ca/ca/common/dept/fact6x-shtml  

�. ا��
ث %��B ا��"��ف.  2.2.8�/ D&ار� J�Fص ا��  :ا4'?

�ول aث ا) 7(ا�#( " �S1$ف �& ا���ال �Pd إ���� ا\
 ".#& ارG+ KL34�{ ا�S1$ف؟ 

�د #( #& ار834 ا\�ث +G�M ا�S1$فGا� % 
{*.�
 25 32.46 

ءg*N%ا Z� 41 53.24 
 �c Z� 04 05.19د �� ا%$�ة
ء�
 Z� 02 02.62 أ.* ا%و
ربg%أ.* ا Z� 05 06.49 

 100 77 ا��6ع

من مجموع  %32.46إال في ال يرتكب الحدث فعله المنحرف منفردا 
ومن األشخاص الذين  ,%)67.54(الحاالت فهو غالبا ما يرتكبه مع آخرين 

, %53.24يرتكب الحدث فعله المنحرف معهم نجد األصدقاء بنسبة 

واألب أو األم بنسبة  ,%5.19وأحد أفراد األسرة  ,%6.49واألقارب 
راف الحدث يلعب أصدقاء السوء دور فعال في انح.)7الجدول ( 2.62%

من األحداث الجانحين ارتكبوا أفعالهم  %70أن ) 1981(فقد قدر على مانع 
  .بصحبة صديق أو أكثر

  �فــــــــــN ا��"�ـــــــــ�ب ا�-�ـــــــــار�&. 3.2.8

�ول aف) 8(ا�S1$ا M�G�� ث�  .#�3ن ار�34ب ا\

ا$�3ن ا��ي ارM�+ 834 ا\�ث 
 +G�M ا�S1$ف

�دGا� % 

T�� 4Yداe
 11 14.29 
e
T�� رجY 66 85.71 

 100 77 ا��6ع

من األفعال المنحرفة كانت خارج منزل الحدث  %85.71يالحظ أن 
 Extra(بمعنى أن األفعال المنحرفة هي خارج أسرية , بداخله% 14.29و

Familiale) ( ول)@8ا7.( 

  �ف    ــــــــــ
ث ا��"�ـــــــــ( ا��ــــ
ة g2COـــ/. 4.2.8

aول ا��ة ����� ا\�ث ا�S1$ف) 9(#. 

����Gة ا���د #Gا� % 
 �� 4g06.50 05 أ?�� 3أ 

 36.36 28 أ?�� 6إ;  ��3 
 57.14 44 أ?�� 6أآ�5 �� 

 100 77 ا��6ع

من األحداث المنحرفين متواجدين بالمركز لفترة تجاوز ستة % 57.14
 %06.50وأخيرا  ,أشهر 6و 3مدة إقامتهم تتراوح بين % 36.36و,   أشهر

موجودين لفترة ال تتجاوز ثالثة أشهر وهذه النتائج متوافقة مع القانون 
  .الداخلي الساري في المراكز االختصاصية إلعادة التربية

معظم األحداث المنحرفين ذوي مستوى تعليمي منخفض فحوالي  
ال يتجاوز  %90.91ال يتجاوز مستواهم االبتدائي وحوالي  64.94%

أما األحداث غير , فقط مستواهم ثانوي %9.09المتوسط ومستواهم 
وما يساير نتائجنا تلك ).4الجدول (المنحرفين فكلهم ذوي مستوى ثانوي 

النسبة التي قدمها حسن الساعاتي عن وجود األمية عند األحداث 
ويذهب نوار .عند غير الجانحين %41.7مقابل % 79.8المنحرفين بنسبة

من األحداث  %62.79ندما يقدم لنا نسبة الطيب في نفس االتجاه ع
المنحرفين الذين ال يتعدى مستواهم التعليمي المستوى االبتدائي ويرى ناي 

)Nye(  جاءوا من  %48من األحداث المنحرفين أتوا من الثانوية و 24أن
  .المدارس الصناعية

 .ــــ
ث /��ــــــــ. ا��ـــــــ�C� Jـــــــــ�ص ا��Fـــــــــا4'?. 4.1.8

�ولa5(ا ( hNو Q+�S1$اث ا�I!إ���� أ+�اد ���1 ا
 .؟"#( #& 4�3& " اQ+�S1$ ��9 ا���ال 

ا�CV` ا��ي ��3& 
 #MG ا\�ث

�اث I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

 hN اث�I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

�دGا� 
 �L�1ا�
%ا$^���   

�دGا� 
 �L�1ا�
%ا$^���   

 80.51 62 48.05 37 ا!و���ء
 01.32 01 1948 15 ا!ب
 06.49 05 18.18 14 ا!م

�'A `CD 11 14.29 09 11.68 
 100 77 100 77 ا��yع

من األحداث المنحرفين مع أوليائهم مقابل % 48.05يقيم حوالي 
يقيمون مع أحد % 37.63وحوالي , لألحداث غير المنحرفين 80.51%

ترى بسامة فقط لغير المنحرفين من جهة أخرى  %7.81الوالدين مقابل 
في دراسة لها أن العالقة بين الزوجين لها أهمية  )1999(خالد المسلم 

كبيرة فاألحداث الذين يقيمون مع أوليائهم أقل عرضة لالنحراف من 
أو , أو األب وحده, أو زوج األم, األحداث الذين يعيشون مع زوجة األب

  .أو مع األقارب, األم وحدها

2.8 .P�0aا=@�ـــــــــــ wافــــــــــــ� 

1.2.8 .)�gدة ا����O( �>�0�a=2ل إ�> ا���آ� اa
  :أ�3�ب ا�

�ول a6(ا ( Fف إ� ا$�آ�S1$ث ا� 8L د'�ل ا\
 .ا-'����� ��nدة ا�����

 Fل إ� #�آ�'� 8L ا�
 إ��دة ا�����

 % ا���3ار

�g�U
 13.54 13 ا
 11.45 11 )ا
��)(ا��C*اء 
 07.32 07 اwD*رات
H�ءار�:� 4� 4�c 13.54 13 ب 

 30.20 29 ا�Aوب �� اT�Dل
 23.95 23 ا�G*ام اdDوى -ا
��Xد 
 100 96 ا��6ع

تعددت أسباب دخول األحداث المنحرفين إلى المركز االختصاصي 
, دخلوا بسبب الهروب من المنزل %30.20فحوالي , إلعادة التربية

الرتكاب فعل مخل % 13.54و, بسبب التشرد وانعدام المأوى %23.95و
, لالعتداء والعنف %11.45و, الرتكاب فعل السرقة %13.54و, بالحياء

وهذه  ).6الجدول (لتناول أو المتاجرة في المخدرات  %7.32وأخيرا 
جهاز الشرطة (األرقام تتوافق واإلحصائيات التي قدمتها الجهات الرسمية 

كان ارتكاب األحداث حيث  2003وتخص السداسي األول لسنة  )القضائية
بنسبة ) العنف(واالعتداء , من الحاالت% 53.16للسرقة في حوالي 

ومن جهته سبق %.5.57وارتكاب الفعل المخل بالحياء بنسبة  ,28.46%
  من األحداث المنحرفين  %23للباحث محي الدين مختار إعطاء نسبة 
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���Dا 

 06.49 05 16.88 13 �*ون �46
4�� 14 18.17 08 10.38 

 / / T� 07 09.08ارع
u$��� ��� 02 02.62 04 05.24 

��.- �<� 23.31 18 25.96 20 أ>� -
()�� 11 14.29 28 36.36 

ر $م aإ–  ����
��'9� 

 
03 

 
03.92 

 
04 

 
05.24 

*�9�� 07 09.08 10 12.98 
 100 77 100 77 ا��6ع

سنة مقابل  50من أباء األحداث المنحرفين يتجاوز عمرهم  50.65%
من أباء األحداث غير  %75.31كما أن . ألباء غير المنحرفين 24.69%

فقط ألباء األحداث  %49.35مقابل  50ا7ـالمنحرفين لم يتجاوزوا سن 
ة األحداث المنحرفين ويبدو مستوى تعليم األب أضعف في عين. المنحرفين

من أباء  %48.05منه في عينة األحداث غير المنحرفين فحوالي 
, من أباء غير المنحرفين %2.62المنحرفين بدون مستوى تعليمي مقابل 

من أباء غير  7.8من أباء المنحرفين لهم مستوى ابتدائي مقابل % 15.58و
نخفضت النسب وكلما تدرجنا صعودا في المستوى التعليمي ا, المنحرفين

من أباء المنحرفين ال  %87عند أباء األحداث المنحرفين بمعنى أن حوالي 
, فقط تجاوزوا هذا المستوى %13يتجاوز مستواهم التعليمي المتوسط و

 %61.00 وبالنسبة ألباء األحداث غير المنحرفين فيالحظ أن حوالي
. مستوىفقط لم يجاوزا هذا ال %39تجاوزوا مستوى التعليم المتوسط و

 %16.88وتنتشر البطالة في أباء المنحرفين أكثر وقد قدرت نسبتها بـ 
ويشغل أباء المنحرفين مهن أقل , في أباء غير المنحرفين %06.49مقابل 

في  %15.62مقابل ) مهني وسيط, عامل, مزارع( %29.87أجرا بنسبة 
نحرفين أما المهن األكثر أجر فتنخفض نسبة أباء الم, أباء غير المنحرفين

ويالحظ نوع من . في أباء غير المنحرفين %41.60مقابل  %28.21إلى 
التوازن بين نسبتي أباء المنحرفين وأباء غير المنحرفين في صنف مهني 

% 25.96وتقدر النسبتين على التوالي " الحرفي والتاجر " واحد هو 

من األباء  %80) 1981(وحسب علي مانع  ) .12الجدول ( %23.31و
من المنحرفين ينتمون  40من األمهات أميات وأن  %85وأكثر من  أميين

أن عمر األب ومهنته  )1999(وتقول بسامة خالد المسلم . إلى أسر فقيرة
وفي . يؤثران على األحداث بينما ال عمر األم وال عملها يؤثر عليهم

من األحداث المنحرفين لهم  %10األخير يذكر عبد الرحمن العيسوي أن 
  .وابق انحرافيةأب ذو س

2.3.8. P�  :( �Vمــ( ا���"�ــ( وا=�����Oـــw ا�
��^�ا%�ــا�?0

�ول a�1 , ���) 13(ا�� Y �1 ا!مb#2 و��G4 و#���ى
Q+�S1$ا hNو Q+�S1$اث ا�I!ا.  

��� , M�1b#2 و��G4 ى���#
 ا!م

�اث I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

 hN �1��
Q+�S1$ا 

�دGد % ا��Gا� % 

��Gا� 

 �� 4g27.27 21 33.77 26 $�� 40أ 
40 –  �� 4g48.05 37 36.36 28 50أ 
50 –  �� 4g24.68 19 22.07 17 60أ 

 / / dc 06 07.80آ�5 ��60 
 100 77 100 77 ا��6ع

ا$���ى 
����Gا�� 

 15.58 12 53.24 41 �*ون ���Uى
l12.98 10 28.58 22 ا��*ا� 
u$��� 06 07.80 24 31.18 
�GيL 07 9.09 25 32.46 
l��< 01 01.31 06 07.80 
 100 77 100 77 ا��6ع

�1b$ا 
I� 
68.83 53 74.02 57 �آ�5 � 

�'�� 06 07.8 07 09.09 
   / / T� 01 1.29ار��

 والمالحظةمصلحة االستقبال : لقد هيكلت هذه المراكز في مصلحتين 
ستقبال الذي ال تتجاوز إقامة الحدث قسم اال: والتوجيه المتكونة من قسمين

 3وقسم المالحظة والتوجيه وتتراوح مدة اإلقامة فيه بين , ساعة 24فيه 
ومصلحة إعادة التربية التي تستقبل األحداث الذين مروا .أشهر 6أشهر و

 .)9الجدول ( على قسم المالحظة والتوجيه


 ا��ـ
ث ا��"�. 5.2.8"O ا=@��اف ]gـ���اد أ3ـ�ف وأ%ـ23ا�  

�ول a10(ا (M4� ف وأ+�اد أ�S1$ث ا�  .ا���ا�* ا-�lا+�� �1� ا\

 
 أ �ة ا\�ث ا\�ث

�دGد % ا��Gا� % 
 40.26 31 29.88 23 و��د ا���ا�*

�ام ا���ا�*G 59.74 46 70.12 54 ا
 100 77 100 77 ا��yع

من  %29.88يبين الجدول سوابق الحدث المنحرف وأسرته أن 
أما . بدون سوابق %70.12منحرفين لهم سوابق انحرافية مقابل األحداث ال

مقابل  %40.26سوابق أفراد أسرة هؤالء األحداث المنحرفين فتقدر بـ 
  ).10الجدول (بدون سوابق انحرافية  59.74%

  :أفراد أسرة الحدث المنحرف ذوي السوابق االنحرافية. 6.2.8

�ول aف ذوي ) 11(ا�S1$ث ا�  .ا���ا�* ا-�lا+��أ+�اد أ �ة ا\
 %ا��L�1  ا���3ار ا!+�اد

 30.76 12 ا%ب
 12.83 05 ا%م
 43.58 17 ا%خ

IY%12.83 05 ا 
 100 39 ا��6ع

توجد سوابق انحرافية عند مختلف أفراد أسرة األحداث المنحرفين حيث 
, عند األم %12.83و, عند األب% 30.76و, عند األخ %43.58تقدر نسبتها 

ويالحظ أن السوابق عند أفراد األسرة الذكور . عند األخت% 12.83ا وأخير
حيث تقدر  )األم واألخت(أكثر من سوابق أفراد األسرة اإلناث ) األب واألخ(

  ).11الجدول( %25.66و% 74.34نسبتيهما على التوالي 

وهذا  %74.34إن األب واألخ هما أكثر أفراد األسرة سوابقا بنسبة 
ويرى . منا أنهما مصدر تقمص وتقليد من طرف الحدثشيء خطير إذا عل

أن الحدث الصغير يتأثر بمن هم أكثر منه سنا ) W. Healy(وليام هيلي 
وعن األولياء يرى هيرتش .سواء كانوا اخوة أو زمالء له في االنحراف

  .ترافيس أن األب يتسبب أكثر من األم في االنحراف

3.8. P�0aأ3ــــــ wثـــــــــــ�ة ا��ــــــــ
 

1.3.8. P�  > ا4بـ( BOـ( ا���"�ـ( وا=�����Oـw ا�
��^�ا%�ـا�?0
�ول a�1 ) 12(ا�� Y �1 ا!بb#2 و��G4 و#���ى ���

Q+�S1$ا hNو Q+�S1$اث ا�I!ا. 

�� ا%ب '����6 و���Uى 
eو���� 

��� ا%.*اث �
mc�p�Dا 

 �� ����
mc�p�Dا 

 % ا
�*د % ا
�*د

�6�
 ا

� 4g10.38 08 07.8 06 $�� �40 أ 
40 –  �� 4g64.93 50 41.55 32 50أ 
50 –  �� 4g20.77 16 35.05 27 60أ 

 dc 12 15.6 03 03.92آ�5 ��60 
 100 77 100 77 ا��6ع

ا��UDى 
l6�'��
 ا

 02.62 02 48.05 37 �*ون ���Uى
l07.80 06 15.58 12 ا��*ا� 
u$��� 18 23.37 22 28.58 

Lي�G 09 11.68 30 38.93 
l��< 01 01.32 17 22.07 
   100 77 100 77 ا��6ع
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ألف دينار  14وتقدر نسبة أمهات المنحرفين الالتي يتجاوز دخلهن الشهري 
كما يوجد عدم .فينألمهات غير المنحر %19.47مقابل  %07.80جزائري بـ

توافق بين نسب الراتب الشهري ألباء األحداث المنحرفين واألحداث غير 
 11المنحرفين إذ تقدر نسبة أباء المنحرفين الذين ال تتجاوز أجرتهم الشهرية 

عند أباء غير  %46.74مقابل  %74.04ألف دينار جزائري بـ 
ألف  14هم الشهري أما نسبة أباء المنحرفين الذين تجاوز أجر.المنحرفين

عند أباء غير المنحرفين وهذا  %53.26مقابل  %25.96دينار جزائري بـ 
 .يعني أن أباء وأمهات المنحرفين أقل أجرا وأضعف راتبا  

4.3.8. Oــــــــــa=د ا
  2اتــــــــــ2ة واa4ـــــــــــ

�ول a15(ا ( Q�1�Gا� Y د ا-'�ة وا!'�ات�� Pd�) �
 ).#2bG ��8 ا\�ث

�*د ا�YCة 
 وا%�Yات

��� ا%.*اث �
mc�p�Dا 

��� ا%.*اث �� �
mc�p�Dا 

 % ا
�*د % ا
�*د
2 4g32.46 25 25.98 20 أو أ 
3- 5 32 41.56 35 45.46 
6- 8 21 27.27 15 19.49 
 02.59 02 05.19 04 أو أآ�5 9

 100 77 100 77 ا��6ع

فحوالي , من أسر غير المنحرفين تبدو أسر المنحرفين أكثر اكتضاضا
 6إلى  )مع حساب الحدث(من أسر المنحرفين يصل عدد أفرادها % 67.54

من أسر  %32.46وحوالي .في أسر غير المنحرفين %77.92أفراد مقابل 
أفراد مقابل  7أو يتجاوز  )مع حساب الحدث(المنحرفين يصل عدد أفرادها 

ويرى نوار الطيب  ). 15الجدول (في أسر غير المنحرفين  22.08%
  .من المنحرفين ينحدرون من أسر ذات حجم كبير %75أن ) 1990(

  �ـــــــ� وأ2aا�ــــــJ ا�2aـــ
ث �gــــــــD ا��ـــــ����. 5.3.8

�ول a16(ا (Q�1�Gا� Y M4وأ'�ا M4�'ا Q� ث� .8�4�4 ا\

8�4�4 ا\�ث 
 M4�'ا Q�
M4وأ'�ا 

�اث I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

 �1�� hN اث�I!ا
Q+�S1$ا 

�دGد % ا��Gا� % 
 41.55 32 38.96 30 ا!ول
h'!44.15 34 42.85 33 ا 

h'!ا!ول وا Q� 14 18.18 11 14.28 
 100 77 100 77 ا��yع

ال يوجد فارق بين ترتيب الحدث المنحرف والحدث غير المنحرف 
حرفين ترتيبهم من األحداث المن %38.96فحوالي . بين اخوته وأخواته

من  %42.85وهناك , من األحداث غير المنحرفين %41.55األول مقابل 
من األحداث  %44.15األحداث المنحرفين يكون ترتيبهم األخير مقابل 

بين األول " وأخيرا يشغل الحدث المنحرف ترتيب . غير المنحرفين
من الحدث غير المنحرف  %14.28مقابل  %18.18بنسبة " واألخير 

إلى نتيجة هامة ومخالفة ) W. Healy(وتوصل وليام هيلي ).16جدول ال(
فحسبه الطفل األول واألخير يدلل أكثر , لنتائجنا وتخص ترتيب األطفال

 .وهذا لم نتوصل له نحن في هذه الدراسة, مما قد يعرضه إلى االنحراف

6.3.8.  9:Oــــــgا�Cــــــــــ( ا��g )ــــــ�
  :JـــــــJ ا�2ا�

aول ا�)17 ( �1�� Y &���Pd �,�� ا���ا�� �Q ا��ا�
Q+�S1$ا hNو Q+�S1$اث ا�I!ا 

 Q� ا���ا�� ��,�
&�� ا��ا�

�اث I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

�اث I!�1 ا��
Q+�S1$ا hN 

�دGد % ا��Gا� % 
��<�Gا� q� &# 22 28.58 17 22.08 

Q����� Q��<�� &# 55 71.42 60 77.92 
y100 77 100 77 ��عا   

     

 

�S$��� ����� / / / / 
��c�. - ة�<� / / 1.29 01 أ>�ة - 

�`)�� 08 10.39 14 18.18 
 ���رة $aإ– 
��'9� ���� 01 1.29 03 03.90 

3  ��9�*ة. /  
 100 77 100 77 ا��6ع

يوجد تماثل في نسبتي أمهات المنحرفين وغير المنحرفين الالئي 
وتقاربت  ,%24.68و %29.87وهما على التوالي  50سن الـ  تجاوزن

أيضا نسبتا أمهات المنحرفين وغير المنحرفين اللواتي لم يصلن بعد إلى 
ويبدو مستوى تعليم %. 72.32و %70.13وهما على التوالي  50سن الـ 

األم أضعف في عينة األحداث المنحرفين منه في عينة األحداث غير 
من أمهات المنحرفين بدون مستوى تعليمي % 53.24المنحرفين فحوالي 

من أمهات % 28.58و. من أمهات غير المنحرفين %15.58مقابل 
. من أمهات غير المنحرفين %12.98المنحرفين لهن مستوى ابتدائي مقابل 

وكلما صعدنا في المستوى التعليمي قلت النسب عند أمهات األحداث 
عند أمهات  %31.18وسط مقابل لهن مستوى مت %7.80المنحرفين فنجد 

 %32.46منهن لهن مستوى ثانوي مقابل % 9.09غير المنحرفين ونجد 
فقط عند  %1.31وتبلغ نسبة الجامعيات , لدى أمهات غير المنحرفين

من أمهات  %89.60وهذا يعني أن  %7.80أمهات المنحرفين مقابل 
عند  %59.74المنحرفين ال يتجاوز مستواهن التعليمي المتوسط مقابل 

أمهات غير المنحرفين وكانت نسبة أمهات المنحرفين الالئي تجاوزن 
. عند أمهات غير المنحرفين %40.26مقابل  %10.40مستوى المتوسط 

ويوجد تشابه في نسب مهن األمهات في عينتي المنحرفين وغير 
من أمهات المنحرفين ماكثات بالبيت  %74.02فقد وجدنا أن , المنحرفين

وتمتهن أمهات المنحرفين .  عند أمهات غير المنحرفين %68.83مقابل 
 %10.38بنسبة ) حرفية, مهنية وسيطة, مزارعة, عاملة(مهن صغيرة 

وتبلغ نسبة أمهات المنحرفين . عند أمهات غير المنحرفين %09.02مقابل 
عند أمهات غير  %22.08مقابل  %11.67اللواتي يمارسن مهن أكثر أجرا 

ويالحظ أن مهنة األم وعمرها ال يختلفان في  ). 13ول الجد(المنحرفين 
أما مستوى تعليم األم , العينتين وبالتالي ال يعدان عامالن على االنحراف

  .فضعيف عند أمهات المنحرفين

/�32` دNa ا4ب ) 14(ا�#
ول :/�32` دNa ا4ب وا4م .3.3.8
��ي %� �O"�� ا�
را3(�  .وا4م ا�

 j ��#
 P'�ا�
ا��bVي 

)���1ر ���
 )اFaا>�ي

 د'P ا!م د'P ا!ب
 �1��

�اث I!ا
Q+�S1$ا 

 hN �1��
Q+�S1$ا 

 �1��
�اث I!ا
Q+�S1$ا 

 hN �1��
Q+�S1$ا 

�د
G�

ا
 

%
�د 
G�

ا
 

%
�د 
G�

ا
 

%
�د 
G�

ا
 

%
 

 &# Pأ�
8000 

32 41.57 09 11.69 57 74.02 55 71.45 

أ�A–  P-ف  8
 [أ�;  #11& 

25 32.47 27 35.05 14 18.18 07 09.08 

أ�P  –أ�;  11
 [أ�;  #14& 

0 0 0 0 0 0 0 0 

أ�P  –أ�;  14
 [أ�;  #17& 

10 12.98 19 24.68 03 3.90 10 12.98 

أ�;  #17& 
 +�� +�ق

10 12.98 22 28.58 03 3.90 05 6.49 

 100 77 100 77 100 77 100 77 ا��yع

 11ري تقدر نسبة أمهات المنحرفين اللواتي ال يتجاوز أجرهن الشه
  . ألمهات غير المنحرفين% 80.53مقابل  %92.20ألف دينار جزائري بـ 
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  01ال أوافق يقابله         2ال أدري يقابله        3أوافق يقابله   

  :تربية األسرية وفيما يلي تقديم هذه النسب والدرجات الخاصة بأساليب ال

�ى أ���ل ا��Vارع �19�ول ر�2 � )<�Vب ا����� ا���أ  Pd� 

ا! ��ب 
 ا����ي

 hN اث�I!ا
Q+�S1$ا 

% 
�اث I!ا
Q+�S1$ا 

% 

أ ��ب 
 ا-���ال 

1613 
46.20
% 

1153 31.87%  

أ ��ب 
 P��� ا��

1172 
33.55
% 

1244 34.39%  

أ ��ب 
 ا����ة 

707 
20.25
% 

1220 33.73%  

yع ا��  3492 100%  3617 100%  

يظهر لنا هذا الجدول أن األسلوب األكثر شيوعا في التربية األسرية 
، ثم يليه  %46.20هو أسلوب االعتدال بنسبة   نلألحداث غير المنحرفي
، في  %20.25وأخيرا أسلوب القسوة بنسبة  %33.55أسلوب التدليل بنسبة 

هو   نلألحداث المنحرفي حين كان  األسلوب التربوي األسري المميز
 %33.73،ويقربه أسلوب القسوة بنسبة  %34.39أسلوب التدليل بنسبة 

وما يالحظ أيضا أن األسلوبان  ، %31.87وأخيرا أسلوب االعتدال بنسبة 
يشكالن النسبة العالية في  )القسوة، التدليل(غير السويان معا

بأسلوب االعتدال لدى عينة األحداث المنحرفين مقارنة  )%76.03(الشيوع
   .%31.78الذي جاءت نسبته ضعيفة 

2.3.8.  �@�Aا�!|ال ا� <BO )g�
اث ا�#�@��J : ا)�v4و�2د %�وق ا
و��T ا�#�@��J %� أ3���D ا����g( ا��34( ؟ �~��BO )g> هFا ا��!�ؤل 

�ن J/ )O2�#/ $,2g ا�-�,��ت Av�9�م ا��:  

لة إحصائية بين هناك فروق ذات دال ":ا�-�,�( ا4و�> ا�
را3( 
األحداث المنحرفين وغير المنحرفين في أسلوب التربية األسرية المتميز 

  ".باالعتدال لصالح غير المنحرفين 
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يفوق عدد استجابات األحداث غير المنحرفين على المحور الذي 
تكرار مقابل  1613 يخص التربية األسرية المتميزة باالعتدال ويقدر بـ

"  2وجاءت العبارة ).20الجدول (تكرار عند األحداث المنحرفين  1153
في التربية األولى في عينة األحداث المنحرفين مقابل " احترام المشاعر 

" الحوار الهادئ "  1وحلت العبارة , ترتيبها الرابع في عينة غير األحداث
  ا رتبتها الخامسة عند غير في المرتبة الثانية عند المنحرفين مقابله

من  %22.08من أولياء المنحرفين تربطهم عالقة قرابة مقابل  28.53% 
وتقدر نسبة أولياء المنحرفين الذين ال تربطهم عالقة , أولياء غير المنحرفين

  ).17الجدول (من أولياء غير المنحرفين  %77.92مقابل  %71.42قرابة 

7.3.8.  ��  Jـــــــ( �2Bا�
�ـــــــ( ا��
@�ــــــــا��

�ول aاث ) 18(ا�I!�1 ا�� Y &���� ���ا��ا\��� ا$
Q+�S1$ا hNو Q+�S1$ا. 

 ���ا\��� ا$
 Y &�����ا�

Q�1�Gا� 

�اث I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

 hN اث�I!�1 ا��
Q+�S1$ا 

 % ا���3ار % ا���3ار
 F�# 29 31.18 65 82.27و��ن
 05.07 04 29.03 27 #%���ن
 / / 01.07 01 #��1��ن

 03.79 03 15.06 14 زواج @�� �Xب
 / / 11.83 11 زواج @�� �Xم

 P#�4 05 05.38 05 06.33 ا!ب
 P#�4 06 06.45 02 02.54 ا!م
 100 79 100 93 ا��yع

تعاني أسر المنحرفين من تفكك وتصدع مقارنة بأسر غير المنحرفين 
فارق الشاسع في نسبة أولياء الحدث المنحرف ويتجلى هذا التفكك في ال

عند أولياء الحدث غير % 82.27مقابل  %31.18المتزوجون وتقدر بـ 
ويشيع الطالق داخل أسر الحدث المنحرف وتقدر نسبته بـ . المنحرف

وتنتشر . فقط في أسر الحدث غير المنحرف %5.07مقابل  29.03%
نة األحداث المنحرفين وتقدر حاالت الزواج الثاني ألحد األولياء في عي

في عينة األحداث غير  %3.79مقابل نسبة  %26.89نسبتها بـ 
في عينة  %11.83وتوجد أيضا حالة ترمل أحد األولياء بنسبة . المنحرفين

  .في عينة األحداث غير المنحرفين %8.87األحداث المنحرفين مقابل 

فحسن الساعاتي ويذكر بعض الباحثين نسب مشابهة لنسب هذه الدراسة؛ 
من األحداث المنحرفين ينتمون إلى أسر مفككة  %67.4يرى أن  )1946(

نسب  )1972(ويعطي أحمد ياسر العسكي , لغير المنحرفين %34.2مقابل 
أما حسن  %.20.75ذات داللة عن حاالت الطالق في أسر المنحرفين بـ 

مقابل  %15.8فيقدر الطالق في أسر المنحرفين بنسبة ) 1946( الساعاتي
في أسر  %2.6وحاالت االنفصال , في أسر غير المنحرفين 3.4%

في أسر  %45والترمل بنسبة , في أسر غير المنحرفين %2المنحرفين مقابل 
إن السمة البارزة في أسرة . في أسر غير المنحرفين %25المنحرفين مقابل 

 1978Edwin(الحدث المنحرف هو التفكك والتصدع ويقدر ادوين سوترالند 
H. Svtherland,(  من األحداث المنحرفين جاءوا من  %60إلى  30أن نسبة

من  %43أن  ),1958Renneth Plk(أسر متصدعة وقبله قدر كنيت بولك 
األحداث المنحرفين الذين حولتهم الجهات القضائية إلى قسم المراقبة 

 ويرى وليام هيلي أن غياب األبوين.االجتماعية جاءوا من بيوت متصدعة
إن التوتر , يجعل الحدث يبحث عن األمن خارج األسرة فيجده في الشارع

والشجار داخل األسرة يخلف بيئة غير صالحة لتنشئة الحدث مما يهيئه 
للخالفات األسرية دورا كبيرا  )1988(ويعطي عبد اهللا بن عيش , لالنحراف

ات في انحراف األحداث وهذه الخالفات ناتجة عن اختالف أساليب واتجاه
إلى أن الحدث الذي  )1990(ويشير بن الشيخ بختي , الوالدين في التربية

يعاني من تفكك أسري هو أكثر عرضة لالنحراف من غيره لما لهذا التفكك 
 .من آثار سلبية على نفسيته

�ؤ=ت ا����  .3.8!� <BO )g�  : ا)�

� ه� أ3���D ا����g( ا��34( : ا)��BO )g> ا�!|ال ا4ول .1.3.8/

 أ7-�ل ا��2ارع ؟"O ة
P�  ا�!

لإلجابة على هذا السؤال قامت مجموعة البحث بتفريغ القسم الثاني من 
  :حيث وضعت لكل احتمال درجة ) 03أنظر الملحق رقم(االستمارة المعدة لذلك 
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في المرتبة الثالثة عند المنحرفين " لمعاملة قسوة ا"  20واحتلت العبارة 
"  3مقابل ترتيبها الخامس عند غير المنحرفين وتساوي ترتيب العبارة 

أما , في كال العينتين وكان الترتيب الرابع" اإلهمال وعدم االكتراث 
فحلت خامسة عند المنحرفين وأولى عند غير " التشدد "  15العبارة 

في المرتبة السادسة " التفريق بين األبناء "  13ة وكانت العبار. المنحرفين
في األخير حلت . عند المنحرفين مقابل ترتيبها الثاني عند غير المنحرفين

 7على التوالي في المرتبتين " الكره "  24و" الشتم والسب "  23العبارتين 
عند غير المنحرفين  ، وفي نفس  6و 8عند المنحرفين مقابل المرتبتين  8و

إلى فكرة مفادها أن سلوك أباء  )1972( طار توصل أحمد ياسر الحسكياإل
ويرى سعدي لفته موسى , األحداث المنحرفين يتميز بالقسوة أو الالمباالة

ويفتقدون , أن أباء األحداث المنحرفين يستخدمون أسلوب القسوة )1973(
كما أن معاملتهم ألبنائهم فيها نوع من التضارب . الحزم والعطف

)Ambivalence (وتوصلت دراسة كمال . ألن فيها قسوة وتدليل في آن واحد
إلى أن األحداث المنحرفين تعرضوا لتجارب  )1986(إبراهيم موسى 

مما جعلهم مستعدين , مؤلمة في البيت والمدرسة االبتدائية) خبرات(
ويتفق نوار الطيب وعبد الرحمن العيسوي في القول . ومهيئين لالنحراف

  .حداث المنحرفين يعانون من سوء معاملة وتشدد األبأن نصف األ

وللتأكد من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األحداث المنحرفين  
وغير المنحرفين في أسلوب التربية األسرية المتميز باالعتدال لصالح 

وتبين أن الفروق  )32الجدول ( 2قام الباحث بحساب قيمة كا, المنحرفين
  .ة وبالتالي تأكدت الفرضية الثانيةذات داللة إحصائي

,         7= درجات الحرية , 18.475= الجدولي  2كا ,25.215المحسوب  2كا
α  =0.01.  

وبالتالي  0.01الجدولي عند مجال الثقة  2المحسوب أكبر من كا 2كا
الفروق الموجودة بين نتائج العينتين لها داللة إحصائية فيما يخص أسلوب 

  .بالقسوة لصالح األحداث المنحرفين التربية المتميز


را3(B� )A��Aهناك فروق ذات داللة إحصائية بين  ":ا�-�,�( ا�
األحداث المنحرفين وغير المنحرفين في أسلوب التربية األسرية المتميز 

  ".بالتدليل لصالح المنحرفين 
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في " الحنان والعطف "  11و" التشجيع "  8وجاءت العبارتين , المنحرفين 
الثالثة عند المنحرفين مقابل ترتيبهما على التوالي الثاني والسادس  المرتبة

  .عند غير المنحرفين

في الرتبة الخامسة عند المنحرفين مقابل " االهتمام "  5وجاءت العبارة 
في " حسن المعاملة "  14وأتت العبارة , ترتيبها الثامن عند غير المنحرفين

مرتبتها األولى عند غير  المرتبة السادسة عند المنحرفين مقابل
في المرتبة الثامنة عند " االتصال الجيد "  18وجاءت العبارة .المنحرفين

وأخيرا احتلت العبارة .المنحرفين مقابل ترتيبها الثالث عند غير المنحرفين
  .في كلتا العينتين  7نفس المرتبة " رحابة الصدر "  22

المنحرفين وغير  وللتأكد من وجود فروق ذات داللة بين األحداث
المنحرفين في أسلوب التربية األسرية المتميز باالعتدال لصالح غير 

ووجد أن الفروق الموجودة ذات   2قام الباحثان بحساب قيمة كا, المنحرفين
  .داللة إحصائية وبالتالي تأكدت الفرضية األولى للدراسة 

  .α  =0.01,    7= ة درجات الحري, 18.475 =الجدولي  2كا ,69.546= المحسوب  2كا

وبالتالي  0.01الجدولي عند مجال الثقة  2المحسوب أكثر من كا 2كا
الفروق الموجودة بين نتائج العينتين لها داللة إحصائية فيما يخص أسلوب 

  .التربية المتميز باالعتدال لصالح األحداث غير المنحرفين

بين  هناك فروق ذات داللة إحصائية":الفرضية الثانية للدراسة
األحداث المنحرفين وغير المنحرفين في أسلوب التربية األسرية المتميز 

  ".بالقسوة لصالح المنحرفين 
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يالحظ أن عدد استجابات األحداث المنحرفين على محور التربية 
ن األسرية المتميزة بالقسوة أكبر بكثير من عدد استجابات غير المنحرفي

تكرار فقط عند غير المنحرفين  707تكرار مقابل  1220ويقدر بـ 
في المرتبة " الضرب واالعتداء "  10ولقد جاءت العبارة  ).31الجدول (

األولى عند المنحرفين مقابل ترتيبها السادس في غير المنحرفين وكانت 
لمرتبة في المرتبة الثانية عند المنحرفين وفي ا" عدم االهتمام "  17العبارة 

  .الثالثة عند غير المنحرفين
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 %48.05كما تعم األمية عند أولياء األحداث المنحرفين وتقدر بـ -
  .لألمهات% 53.24لألباء و

وتنتشر البطالة عند أولياء األحداث المنحرفين وتقدر نسبتها -
  .من أمهات المنحرفين ماكثات بالبيت% 74.02باء ولأل 16.88%

لألباء % 29.87ويشتغل أولياء المنحرفين مهنا أقل أجرا بنسبة -
  .لألمهات% 10.38و

  .إن أباء وأمهات المنحرفين يعانون من ضعف الراتب الشهري-

يساوي عدد أفرادها  %32.46إن أسر المنحرفين مكتظة فحوالي -
  .السبعة أو يزيد عن ذلك

ال يوجد تأثير لترتيب الحدث المنحرف بين اخوته كما لم تتأثر -
  .عالقة القرابة بين الوالدين في ظاهرة انحراف األحداث

 %29.03وفي األخير يشيع الطالق في أسر المنحرفين بنسبة -
وحاالت ترمل أحد % 26.89وحاالت الزواج الثاني ألحد الوالدين بنسبة 

  %.11.83الوالدين بنسبة 

لدراسات الحديثة عن دور األسرة في االنحراف توصلت أن إن ا
  :محاور كبرى 4المشاكل األسرية لدى المنحرفين تدور حول 

  (ـــــــــــــــ( ا�!8Bـــــــــ/��ر3. 1.9

يساهم األولياء في نمو الوعي الخلقي أو الضمير الخلقي عند أطفالهم 
ي منعدم في الغالب عند وهذا الضمير الخلق. وذلك عن طريق تعليمهم القيم

يميل , إن أول اتصال األطفال مع السلطة يكون داخل األسرة. المنحرفين
األطفال إلى تقليد نمط السلطة السائد في السرة أي أنهم كلما كانوا أمام 
. نمط سلطوي معين تصرفوا بمثل ما كانوا يتصرفون مع السلطة الوالدية

  .أو جزئيا ممثلي السلطة أو يعارضون كليا) يمتثلون(فقد يخضعون 

لقد أثبتت الدراسات أن غياب الرقابة األبوية عامل هام في االنحراف 
إذا كانت رقابة األب ضعيفة وال يعطي الحنان ": " فريشات" و "لي بلون"يقول

 Fréchette. M, Le "( الضروري لألطفال فإنهم يميلون للتجذر في االنحراف
Blanc. M,P. 208.(. أن هناك أربع كيفيات لممارسة األولياء "  ليماي" ويرى

  :للسلطة لها دور مولد لالنحراف وهذه الكيفيات هي

يستسلم األولياء الضعفاء والبعدين لشغب طفلهم وهذا لتفادي  -1-1
ونجد هذا النوع من ممارسة السلطة مع األولياء المنفصلين .الصراع معه

م أو األولياء العاملين الذين ال يلتقون كثيرا مع طفله) أو المطلقين(
فترة أكبر في الخارج المنزل فيريدون السالم والهدوء لما ) المشتغلين(

ويعتقد بعض األولياء أن من واجبهم ترك أطفالهم .يعودون إليه في المساء
إن هذه الحرية , يتصرفون بحرية حتى يكونون تجارب وخبرة في الحياة

االعتقاد أن ال حد ومانع  تشعر األطفال بكلية القدرة و ينتهون إلى
  .لمتطلباتهم

األولياء قيم أخالقية متناقضة مع القيم المقبولة ) يعرض(يقدم  - 2- 1
وهذا ما يوجد .اجتماعيا فيدمج األطفال بهذه الطريقة نسق من القيم المنحرفة

  ).إلخ... تمتعهن السرقة أو القتل أو التسول(مثال مع األسر المنحرفة 

قيم أخالقية ما يلبث أن تصبح غامضة عند الطفل  يقدم األولياء -1-3
مثل التناقض الحاصل في كالم األب , لما يختبرها على أرض الواقع

فقد ينهى عن تناول المخدرات وهو مدمن كحول أو أدوية نفسية , وفعله
كذلك هناك أمر هام جدا هو تناقض األب واألم في القيم األخالقية . مهدئة

فمهما فعل , فيظهر االلتباس والغموض عنده, ابنهماالتي يجب أن يمتلكها 
إن عدم االلتزام والصرامة في تطبيق األوامر والقواعد . لن يرضيهما معا

  فنفس السلوك يعاقب عليه , يفسد عند الطفل رؤية القيمة الخلقية بوضوح
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كانت استجابات األحداث المنحرفين أكبر من استجابات األحداث غير 
المنحرفين على عبارات محور التربية األسرية المتميزة وقدرت تكراراتها 

"  21وجاءت العبارة . تكرار عند غير المنحرفين  1172مقابل  1244بـ 
منحرفين مقابل ترتيبها في المرتبة األولى عند األحداث ال" كثرة التدليل 

" الرغبة في التوحد معه "  12وأخذت العبارة .الرابع عند غير المنحرفين
التدخل في األمور "  6وجاءت العبارة , الرتبة الثانية في كال العينتين

في المرتبة الثالثة عند المنحرفين مقابل المرتبة الثامنة عند غير " الشخصية 
الرتبة الرابعة عند المنحرفين " اتخاذ القرار "  4واحتلت العبارة , المنحرفين

كثرة "   16وكانت العبارة , مقابل الرتبة الخامسة عند غير المنحرفين
في الترتيب الخامس عند المنحرفين مقابل الترتيب األول عند غير " السؤال 

في المرتبة " عدم تحمل االبتعاد عن االبن "  9وصنفت العبارة , المنحرفين
ورتبت . ة عند المنحرفين مقابل المرتبة الثالثة عند غير المنحرفينالسادس

في الصف السابع عند المنحرفين والخامس " السؤال باستمرار "  19العبارة 
المرتبة " المصاحبة الدائمة "  7عند غير المنحرفين وأخيرا أخذت العبارة 

اإلشارة أن وتجدر . الثامنة عند المنحرفين والسابعة عند غير المنحرفين
نفى  1973الباحث سعدي لفته موسى في دراسة له أجراها في العراق سنة 

  .وجود تدليل في معاملة األولياء ألبنائهم المنحرفين

, والتسلط, واإلهمال, في حين يؤكد محمد بيومي خليل أن وجود النبذ
والحماية الزائدة في التنشئة األسرية سيؤدي إلى سوء , والتدليل, والقسوة

 )1970(ومن جهته يرى الباحث محمد علي حسن . التوافق وسوء التكيف
أن تعرض األحداث الجانحين ألساليب تربية سيئة ومضطربة يسودها 

  .اإلهمال والنبذ وعدم التقبل والحرمان وغيرها من أساليب التربية الخاطئة

إلى أن انحراف األحداث في  )1984(ويشير محي الدين مختار 
  .إلى عدم إشباع حاجاتهم إلى حب وحنان األب واألم الجزائر راجع

وللتأكد من وجود فروق ذات داللة بين األحداث المنحرفين وغير  
, المنحرفين في أسلوب التربية األسرية المتميز بالتدليل لصالح المنحرفين

وتبين أن الفروق الموجودة بها داللة إحصائية  2قام الباحث بحساب كا
  .لفرضية الثالثةوبالتالي تأكدت ا

,      7= درجات الحرية , 18.475= الجدولي  2كا ,80.180المحسوب  2كا
α  =0.01.  

وبالتالي  0.01الجدولي عند مجال الثقة  2المحسوب أكبر من كا 2كا
الفروق الموجودة بين نتائج العينتين لها داللة إحصائية فيما يخص أسلوب 

 .اث المنحرفينالتربية المتميز بالتدليل لصالح األحد

9 .�Bا��ــــــــــــا��� NـــــــــــP��"B� م�  R ـــــــــــــ

لقد بينت هذه الدراسة أن األحداث المنحرفين يتلقون تربية أسرية  
ولقد ساعدت الظروف األسرية , غير سوية تتأرجح بين القسوة والتدليل

  .  السيئة على انحراف األسرة عن دورها التربوي

األحداث المنحرفين بالتفكك والتصدع ومن مظاهر هذا  تتميز أسر-
فقط من األحداث المنحرفين يقيمون مع أوليائهم مقابل  %48.05التفكك     

من % 53.24وتأثرهم بصحبة السوء في حوالي , لغير المنحرفين 80.51%
ويعد األخ  %40.26كما توجد سوابق انحرافية أسرية بنسبة , الحاالت

أفراد أسرة الحدث المنحرف اللذين يملكان سوابق واألب هما أكثر 
  %.74.34انحرافية بنسبة 
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  wــــــــــ�ذج ا���Cـــــــــ�اب @�ـــــــا,8 .2.4.9

. يربط العلماء بين غياب نموذج التقمص عند الشاب واالنحراف 
د أن غياب األب هو السبب الوحيد لحالة سوء التقمص عند وكان يعتق

أما في الوقت الحالي فاكتشف أن تقمص الطفل لنموذج منحرف , االبن
ولقد .يتسبب في السلوك الجانح أكثر من تسبب غياب النموذج فيه

 .Loeber et Stouthamer- )Loeber  R " (ستوتامر ليبر" و" ليبر"أشار
Loeber et M. Stouthamer- Loeber : la, P. 216. ( إلى أن وجود
فرينتن " ويذهب .اإلجرام عند األولياء هو مؤشر جيد على انحراف األبناء

 ")Farrington( مؤشرا على  ءبعيدا لما يرى في وجود اإلجرام لدى األوليا
وأحيانا يكون األب موجودا لكن األم تقدم عنه البنها . االنحراف وديمومته

مة السواد فيحتفظ االبن بصورة مشوهة عنهما معا فاألب صورة سلبية قات
مذهبا آ  )Lemay(" ليماي " ويذهب ).ضحية(واألم مسكينة ) معتدي(غول 

خاصة (خر عندما يقرر أن الصورة السلبية التي يكونها الطفل عن الراشد 
مع غياب السلطة والروابط العاطفية غير الكافية تشكل العناصر ) األب

يلعب االخوة واألخوات أيضا دور في . كثر توليد لالنحرافالثالثة األ
وقد لوحظ تواتر وجود أكثر من طفل منحرف في , التقمص عند الطفل

كذلك جو التنافس , واالخوة الكبار يؤثرون على الصغار. األسرة الواحدة
  .بين االخوة كثيرا ما يتفاقم في فترة بحثهم عن الهوية

3.4.9. �/�  Fـــــــــــــــ( ا�"�ـــــــد�"

ومفادها أن المنحرف يعيش , وتسمى أيضا دينامية الكبش األسود
). إلخ...أخوات, اخوة(ونبذ من باقي أفراد السرة , نبذ من األولياء, نبذان

تكون األسرة مولدة للمرض لما تسقط مجموع الصراعات غير معير عنها 
) إلخ...رض عقليم, جنوح(فيطور هذا األخير انحرافا , على أحد أفرادها

فهم يشعرون بالراحة , حتى يتمكن باقي أفراد السرة من إحداث التوازن
والطمأنينة لما يقبض على ابنهم المنبوذ من طرف الشرطة أو المصالح 

إن االبن المنبوذ ).إلخ...مراكز الرعاية وإعادة التربية(األخرى المعنية 
الصورة له ولآلخرين  يكون صورة سلبية عن نفسه وما يلبث أن تتأكد هذه

  .لما يرتكب فعال جانحا

10 .vتـــــــــــا=��9ا�  

أبعاد بحسب الجهة أو  3يمكن تصنيف هذه االقتراحات إلى  
  .األشخاص الموجهة لهم

  �ـــــــ
 ا��|3!��ـــــــا���. 1.10

ونقصد به المراكز االختصاصية إلعادة التربية التي تتكلف باألحداث  
هذا اإلطار نقترح فتح هذه المراكز على المجتمع بخلق  وفي, المنحرفين

, شبكة اتصالية فعالة وتفاعلية مع مختلف المؤسسات االجتماعية األخرى
وتكوين مختصين اجتماعيين ونفسيين أكفاء للتكفل بفئة األحداث 

ورسكلة اإلطارات الموجودة وإعالمهم عن الجديد في ميدان , المنحرفين
تح ورشات عصرية داخل مراكز إعادة التربية كاإلعالم ومحاولة ف, الكفالة

وتحسين المستوى , اآللي واالنترنيت وتدعيمها بالتجهيزات الضرورية
  .التعليمي لألحداث داخل هذه المراكز

  �يــــــــ
 ا34ـــــــا��� .2.10

البد من نشر ثقافة الكفالة والرعاية وإعادة التربية في أوساط األسر  
  .أهمية تنشئة األوالد تنشئة سوية ووقايتهم من االنحرافوتحسيسها ب

ومتابعة األحداث بعد خروجهم وعودتهم إلى أسرهم ألن مدة بقاءهم 
في المركز قصيرة وال تسمح بتحقيق كل أهداف والمرامي التي يسعى 

  .إليها التكفل

كذلك يعبر األولياء عن رغباتهم المنحرفة . اليوم وقد يهمل غدا مثال 
وبعض األولياء يشجبون , ضد أطفالهم) عقاب(شعورية بعدم التدخل الال

سلوك ابنهم الخاطئ لكنهم يفخرون بما أتى أمام اآلخرين وفي هذه الحالة 
  .ءتصل إلى الطفل رسالتان مختلفتان وال يعترف أيهما تمثل تفكير األوليا

الذين يتعسفون في استعمال السلطة؛فاألولياء ليسوا  ءاألوليا -1-4
  .شداد وإنما لما يتدخلون يفرطون في التدخل 

  (ـــــــــــــــ( ا��34ـــــــــا��"�.  2.9

  :البنية األسرية ذات تأثير على االنحراف ويبدو ذلك خاصة فيما يلي

  �يــــــــــــــx ا34ــــــــــــــا��-&.1.2.9

ق ال يفرق الباحثون بين األسر المفككة بسبب الموت أو بسبب الطال
في  )Glueck et Glueckفقد رأى العالمان. واالنفصال في توليد االنحراف

 P "جنوح األحداث " ونشرها في كتاب  1950دراستهما التي أجرياها سنة 

S. Glueck et E. Glueck P. Hanigan, P 214 , من % 50أن اكثر من
 Familles( أفراد عينتهما المنحرفة جاءوا من أسر أحادية الولي

manoparentales( , فقط من األفراد غير المنحرفين  %10وفي المقابل
" فريشات " و" لي بلون " كما الحظ كذلك . انحدروا من أسر أحادية الولي

وتذهب . من المنحرفين القضائيين هم من أسر أحادية الولي %39أن 
مذهبا آخر لها تصرح أن الجو العاطفي ) Mc Cord(الباحثة ماك كورد 

وحسبها منزل مفكك وأم , سرة ال يقل أهمية عن وجود األولياءداخل األ
حنونة ليس مولد لالنحراف أكثر مما يولده منزل غير مفكك وبدون 

  .صراعات

2.2.9 .#vةــــــ. ا34ــــــــ�  

" و" وسط " يلعب حجم األسرة دورا مولد لإلجرام وجعله الباحثان  
شرات الخمسة على خطورة إحدى المؤ )West et Farrington"(وفارينطن 
من  %77أن " فريشات " و" لي بلون " ومن جهتهما يرى . االنحراف

في , المنحرفين القضائيين أتوا من أسر مكتظة يفوق عدد أطفالها األربع
 %.50حين ال تتعدى نسبة المنحرفين غير القضائيين 

�ءـــــــــ2ن JO ا4و��ـــــــــــ�ل ا���اهCــــــــا@-0.  3.2.9  

" يمكن االستدالل عن تأثير االنفصال على االنحراف بنتائج دراسة  
من المنحرفين القضائيين  %30فقد وجدا أن " فريشات " و " لي بلون 

 %35منهم عان الهروب وأن  %50أقاموا في وسط خارج أسري وأن 
بينما يعيش عدد كبير منهم  17منهم يعيش مع األبوين معا وهو في سن 

  .دية الوليفي أسر أحا

4.9. �/�"�
  (ــــــــــــ( ا��34ـــــــا�

يعتقد الكثير من الباحثين أنه لتحليل جيد لدور األسرة في توليد 
االنحراف البد من التنبه لنمط العالقات المرضية التي يربطها أفراد 

وفيما يلي مختصر ألهم أنماط العالقات المرضية . األسرة فيما بينهم
  :األسرية

  �دوجــــــــــ�ام ا��ـــــــــــا)� .1.4.9

بمعنى " االتصال المرضي " يدخل ضمن ما يعرف في علم النفس بـ 
فقد . أن األولياء يقدمون ألطفالهم رسائل مزدوجة ومتناقضة في آن واحد

تعبر األم بسلوكاتها عن حب وكره ابنها في آن واحد فال يعرف هذا الخير 
هذا السلوك األمومي في مختلف نواحي ويمتد , هل أمه تحبه أو تكره

الحياة األخرى فينشأ الطفل في الغموض واللبس وال يكون صورة واضحة 
والمسموح , والشر, والخير, والكره, كالحب:عن مختلف القيم

  .إلخ...والممنوع
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فاءات مستمرا في مختلف فترات النمو و قد يكون اكتساب هذه الك
األفراد . عائلية أو اجتماعية , فردية : يضطرب اكتسابها ألسباب

المنحرفون نادرا ماالقوا االحترام و التقدير من محيطهم ، لقد عانوا من 
نقائص وجدانية و تربوية و مدرسية ، تعرضوا في وقت مبكر من حياتهم 

لضمان عيشهم قاموا بتطوير استراتيجيات لصراعات متنوعة و عديدة ، و
للنبذ بنيت على مختلف حاالت الفشل السابقة التي " ثقافية " و " اقتصادية " 

ظروف زواجية (و أسريا ) بنية شخصية ضعيفة (عاشوها شخصيا 
و , ) الشغل(العمل , المدرسة (و مؤسساتية ) واجتماعية و مهنية سيئة 

  ).المساعدة االجتماعية 
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ا
�`hH ا
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, ا
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 .1991, ا

�����gـــــــــــــا���ا� -2g $ــــــــــ)  

 :ا�8�3 -1

�� ا3$^م 
'Z6�W6, �6*, أ�� زه�ة -1\�� .
9ه�ة
 .1997,  دار ا
`�H ا
���l: ا

  �ـــــــ
 ا���Bـــــــا���. 3.10 

 يقترح الباحث تأسيس مراكز علمية للباحثين إلجراء الدراسات 
والبحوث الميدانية الكتشاف وتفسير أسباب وعوامل االنحراف ووضع 
االستراتيجيات العالجية والتكفلية القائمة على أسس علمية وأهداف واضحة 

  .ومنهجية مدروسة ومخطط بها

���aـــــــــــــــــ)  

تؤكد الدراسات االجرامية أن معظم المنحرفين و المجرمين تلقوا تنشئة 
ثقافي  -ة و أنهم عاشوا في محيط وجداني و اجتماعياجتماعية ضعيف

التفكك األسري و عدم : مضطرب و من مظاهر اضطراب المحيط 
  .االستقرار الثقافي و االجتماعي لألولياء 

إن ظروف األولياء القاسية جعلتهم ال يستجيبون بكيفية مرضية 
هؤالء األسر أستقالوا عن .  لحاجات طفلهم الذي أصبح مجرما 

إن هشاشة و قابلية العطب . يفتهم أو أن الحياة أقفصتهم عن آدائها وظ
فهم , األسرية حرمت هؤالء المنحرفين من االندماج االجتماعي 

وهذا الحرمان المعاش هو مصدر . معدمون من وسائل اتصالية فعالة 
ميوالتهم المضادة للمجتمع وقد صعب عليهم االمتثال للمعايير الثقافية 

إقتراف المنحرفين ألفعال منحرفة هو الكفيل بإشباع حاجاتهم . السائدة 
ينتمي المنحرفون و المنحرفات ،في غالبيتهم، إلى . و إبعاد األلم عنهم 

الثقافي لم يسمح لهم  –أوساط فقيرة ألن تنشئتهم و معاشهم االجتماعي 
بتخزين معلومات كافية للتصرف في محيطهم  بأساليب مقبولة 

  .اجتماعيا 

زمات و الصراعات التي يعيشها األفراد في الوقت الراهن تجعل األ 
فرص التملك و االشباع و اللذة قليلة إن لم تكن نادرة، كما أن وجود 

أو الهروب، أو , التنافس بين  المراهقين يجعلهم يختارون االنطواء 
كإدمان المخدرات و الجنوح و العصاب و : السلوك المنحرف أو المرضي

  الخ ...االنتحارالذهان و 

تنشئة المنحرفين لم تسمح لهم باكتساب بنية شخصية قادرة على تفادي 
المرور إلى الفعل المنحرف فعجزهم عن حل الصراع الذي تعرضوا له 
يجعلهم يسلكون سبال مرفوضة معياريا يختار المنحرفون العدوانية ضد 

  .األخر لحل الصراع الذي يعيشونه 

ها بالتعلم اإلجتماعي والثقافي، وهي الفارق بين و هذه العدوانية اكتسبو
المنحرفين الذين يمرون إلى الفعل المنحرف و غير المنحرفين الذين 

  .يتمكنون من ايجاد حلول مقبولة اجتماعيا لصراعاتهم 

اختالف السلوك االجتماعي عند فئة المنحرفين و فئة غير المنحرفين  
ين  مختلفة عن بنية الشخصية يدل على وجود بنية شخصية عند المنحرف

و تتكون من تجمع لسمات نفسية مكتسبة تتعزز بتنشئة اجتماعية , السوية 
  .مرضية 

بنية شخصية المنحرفين مرتبطة بقوة بعدة عوامل كضعف التنشئة 
 - االجتماعية و الفقر على المستويات الوجدانية و التربوية و االجتماعية

  .المهنية و الثقافية 

لتي ينتمي إليها المنحرفون هي في الغالب أوساط فقيرة األوساط ا
مهمشة         ومنبوذة، لكن هذا ال يمنع أن األوساط الغنية أيضا تخلق 

و ال بد من , )جرائم اقتصادية و سياسية و عسكرية(مجرمين كبار 
كفاءات عديدة تساعد على تحقيق الذات واالنسجام االجتماعي ككفاءة 

و نمو الوجدانية و االستقرار ) ALLOCENTRISME( التمركز حول األخر
  .االجتماعي المهني و الثقافي 
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v:ـــــــــــــــا��] 


اث: ا��3�رة �g� 2vل   01ا���B[ ر9. v4ا@��اف ا �% �  "أ3���D ا����g( ا��34( وأ�Eه

  المعلومات الواردة في هذه االستمارة سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  :أمام اإلجابة المناسبة) ×(ضع عالمة : التعليمة

�ت ا4و��(ا����@: أو=:  

1- @��gــــــــــــO ت� NــــــــــJ ا�8-ـــــــ

  أنثى      ذكر      :الجنس -1

  :             السن -2

  ..........................مكان اإلقامــة  -3

  بدون مستوى         ابتدائي             متوسط: المستوى التعليمي -4

  مع األم       مع شخص آخر        مع األولياء         مع األب :مع من تسكن-5

  السوابق االنحرافية؟ هل سبق ألحد أفراد عائلتك الدخول إلى السجن أو مركز إعادة التربية؟  -6

  )يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة(إذا كان جوابك بنعم من هو              ال           نعم        

 األخ           األخت        األب           األم              

  هل يعلم أوليائك بخروجك؟ نعم  ال   أحيانا ............متى تعود إلى المنزل ؟........... كم تمكث خارج المنزل ؟-7
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 عيش        معرفة أصدقاء جدد         طرق جديدة في العيشما ذا يوفر لك الشارع ؟ التسول          لقمة ال-8

  :J ا4بــــــــــــــOات ــــمعلوم -1

  :السن -7

  بدون مستوى       ابتدائي        متوسط       ثانوي    : المستوى التعليمي -8

  بدون عمل       عامل        مزارع     تاجر      حرفي    متقاعد  : مهنة األب -9

 : األمJ ـــــــــــــــOات ــــوممعل -2

  :السن -10

  بدون مستوى     ابتدائي      متوسط      ثانوي جامعي : المستوى التعليمي -11

  ماكثة بالبيت       عاملة          موظفة        متقاعدة  : مهنة األم -12

 :رةـــــاألسJ ــــــــــــــOات ــــمعلوم -3

  :عدد االخوة واألخوات-13

  :ترتيبك بين اخوتك -14

  :متوسط الدخل الشهري لألب -15

  متزوجين    مطلقين   منفصلين      أحدهما أرمل    متوفيين : الحالة المدنية للوالدين -16

ت العبارة ال تحت كلمة ال يوافق إذا كان) ×(ضع عالمة . تحت كلمة يوافق إذا كانت العبارة تنطبق عليك) ×(ضع عالمة:التعليمة:االستمارة ثانيا
  تحت كلمة ال أدري إذا لم يكن لك رأي قاطع ) ×(ضع عالمة .تنطبق عليك

  :تعامل معك أبوك أو أمك أو كالهما بما يلي

 
ر�2 

 ا��LGرة

 
 ا��LGرات

 ا����nت

 أ وا+* - أدري - أوا+*

ع 1 ورك ©*وء ±    

ع 2 ��ك X� مP±    
ق 3  h� ثPH� Cو h'6��    
د 4 �� ��9م �wX
ذ �gارا�h ا¢�    
ع 5  �Ntرك ا��d� ����    
د 6  ���wX
� أ��رك ا 4Y*��    
د 7  h�� آ4 .�آ h .��    
ع 8  h�aXG � h�WX�    
د 9  h�د �'���C46 اp�� C    
ق 10  h�    �h��k و���*ي �'
ع 11  h�'� (Sو�� ��±    
ق 12  {�H`� � e� X�    ���*ك أن 
ق 13  h��YCو h
 e�'��� �    �`�ق 
ع 14  ��U. �'��� h'���    
ق 15  h�'��� �    ��X*د 

د 16  
��5H �� ا
U,ال ��h إذا ا���*ت 

e�� 
   

ق 17  hGو,X� ���� C    
ع 18 �*ا < h�� e
��    ��Hن ا
د 19 $��6ار � h�� لdU�    
ق 20  ��$g �'��� h'���    
د 21     �ا�*
'h آ5 
ع 22 �h ��*ر ر.& \.^� 4 9��    
ق 23  h Uو� h6�X�    
ق 24  hرؤ�� &± Cو hه�H�      
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Pــــ'�
�c hن  :#i
 ا
�^�g ا
Tو>�� �*�*ة و��'`�، A ض���� 	
إن ا
X*ات ا
 أ.* أو آ^ ا
Tو>��c ��9� 	
m ا$��6ار وازدهر زواج ��Q'� *6��� m ا
�9��S ا

��ة ا
Tو>�ت ا: 'S�� {| ���wX
ت ا
`�د�� ا< .ا:

 � ��� وا9��D*ات �'�& دورا هc95
�� وا�6�<Cا ،��
�Hx ا
�9ل إن ا
�Xوط ا:
وز اC$�9^ل W�� � ��

& ه� �*م اJ
�4 ا�
ا
�`�ر ا
Tوا>l ا:4N، و�دة ��Hن ا

�� e �'� µ �5أآ ،l��Â ا
iاU�
�� >*�*ة ���*دةا
`�دي وا� .ا�4 ا>�6

�9�U
رات اk:ر وا���
 ا
�9ل ��*م و>�د ا
Tواج ا�SkDب � اً9�gد §��� Cو . u9cو
��
�,آ* و>�د ا��Sا�ت زوا> Q�B C sر و$�ا� Yأ �� mج ا; ��اه��i أن و>* .. ·�

 :ا
Tواج، و
��ى ��q ا5�%'�

ه�1ي ا��&
1

 Henrik Ibsen :l.�UDا &�H
، آن ��*} ��Á ه�1ي ا��&ا
��و¥l ا
�X�  ا
45� ��g�
�� وا
	 9c*ت �6�<Cا 
'*را� (
� �49 ا
�X& آ6, �9p�U� C : I��

&�X
ح، �*و ا ?Cا ،���*
 ..ا


h ا
���B 45� ��T ا�Dأة، ا%��اض i
�Nة �� Z�ول (ه��ً ��ا���� e��.�U� IGآ
^Y%ا m� ت�Nا
Tه���، وا
�Tا�tوا �� �X
ت ا�g. 

 ���9 � �H
  Ibsen ا��&ً�9�9. وزت .Æ هiا، 9c* آن �Lر�| l.�U� (
آ6,
���X 
� ا`�
درا �'Q اPYاق أ�6ق اg .. e��.�U� l`c)��ا آ�����p*ث �� ) ه�

 9م، ��T� �6Hpو>��GCوا �w`
� �r'�µ �4���نأ��أة Tesman  � � �
 eGdوآ
 �. �*هً�Mو ISأ� 6'5)��#�
K�� ( I'�c h ا�iواج آT'
ه��ا (�\��ًا $�Yًا 

 .، �*ا �� آ�ن ا
Tوج ه� ه� ا
'� �)آ����

�� أ�Yى D� ��.�U� ��  Henrik Ibsen ه�1ي ا��&�iه& ) ��D Rosmersholm رو_�(و
 *W�c ،���) ���3و��K(ا�9�$�e أ��* �� ا
�9ى ا
^وا� ،ً��Hc رة�pو�� ���� ذآ? 46�

 ا
�e� �Hp ·� )��ه�F رو_�(� ��Tل �� ا
iي ���& �'�g�? & Uرو_�(، و�( I�cد ،
 �g�
ر) ����4(زو>�e اp�G^
. 

 IG��S آU� ةP`
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وا�Dأة ا%و; ا
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 -  �Uه��ي ا�Henrik Ibsen   م�*
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مثل هذه النظرة الرومانسية ال تستطيع فعل الكثير مع ضغوط 
ومصاعب الحياة اليومية، وهي إحياء رغبات طفلية، مكونة بذلك وهماً 

  . لكل الرغباتوالمحبوب لم يحب كشخص بل فقط كمصدر . باألمان

وهناك نتائج ال يمكن تجنبها لمثل هذه التوقعات مثل خيبة األمل 
وحتى لو كان بإمكان شخص ما أن يلبي كل هذه . والشعور بالمرارة

الحاجات، فإن الشريك اآلخر الذي يطلب باستمرار سيغضب من اعتماده 
  . الكلي على شريكه، وسيسقط بعض العداء عليه

سيكون اقتراحاً مقبوالً هو أن الفشل الزواجي نتيجة  وما الذي يبدو أنه
األوهام الرومانسية قد يتضاءل أو حتى يختفي مع مالحظة االنتشار لدرجة 
الشيوع في البالد األجنبية ومع األسف تزايد ال فت للنظر أيضا في بالدنا، 
وهي ظاهرة تزايد الجنس قبل الزواج، والذي لم يدعم بعد حتى في أوربا 

  . ركا، بدراسات ثابتة ودقيقة علميا وثقافياً وإنسانياًوأمي

وهذا النوع من الوصال الرومانسي يبدو أنه مدفوع بعدد من العوامل 
ورغم أن نمط الحياة . النابعة من الرغبة بشريك جنسي ثابت ليبعد الوحدة

 العازفة عن الزواج قد أصبح سائداً ومقبوالً جداً في البلدان الغربية، فكثيراً
  . ما نجد رغبة كبيرة عند المعتمدين على هذا المبدأ بإيجاد مرافقين

ولذلك فإن الحاجة للحلم واألمل حول موضوع الحب المثالي يبقى، 
وقد يتقوى من وجهة نظر خبرائهم في الصحة النفسية الحب المثالي عبر 
العالقات الجنسية العابرة مع درجات أكبر من الحرية الفردية، ولكن لي 

فظاً شديداً حتى من الناحية العلمية على هذه اآلراء التي يطلقها الكثير تح
من الباحثين والخبراء في العلوم النفسية في بالد الغرب، فهناك مجموعة 

متعدد العالقات الجنسية من االضطرابات وليس اضطرابا واحدا لدى 
العابرة، أقلها اضطراب في الشخصية، مرورا باالضطرابات النفسية 
الجنسية، عدا عن االمراض واالضطرابات النفسية االخرى، والفقر 

  .الوجداني واألخالقي 

على كل فيما أراه ال يمكن التنبؤ بمستقبل الشباب العربي في هذه 
الناحية رغم مالحظات عدة في المجتمع العربي وأهمها تأخر سن الزواج 

  .الخ...ألسباب ثقافية وعلمية واقتصادية واجتماعية

ختصار شديد، رغم حقيقة أن الحب الرومانسي غالباً ما يعطل وبا
المحاكمة النقدية، وأنه ربما يعيد الشريك إلى حالة من األمان والسعادة 
الطفولية، ولكن يبدو أن الحب الرومانسي جزء كمالي لثقافتنا لتحقيق 

أن الحب الرومانسي تأكيد على مطلب "اختيار زواجي معتمد على قاعدة 
  ". ةالسعاد

لذلك حتى ولو تزوج األقران، فإن قدرة كل منهما على إنشاء عالقة 
زواج مبنية على مساندة حقيقية سيكون معتمداً على درجة السعادة التي 

  . يتوقعها كل منهما لآلخر

وباإلضافة لهذه العوامل داخل النفسية فإن هناك عوامالً أخرى تلعب 
  ، وان نتوقع أن منحى النمو دوراً، فمنحى النمو ليس واحداً لكل فرد

  �واجــــــــــــN ا�ـــــــــــ�ب Baــــــــــأ�3 – 1 
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الخلل في : (قد يضع المرء الئحة طويلة من أسباب خلل الزواج مثل
أعباء األوالد، الصراعات  التعامل، عدم االرتياح الجنسي، تداخل األهل،

  ...). على األدوار واآلمال المختلفة،

على كل حال  هذه األمور ليست سوى أعراض للمشكالت األساس 
التي تأتي خلف كل فشل في إنشاء عالقة ودية ناجحة، وإن الميل نحو 
الصراعات حول التدابير والتسويغات الذاتية هو أكثر بكثير من حول 

  .والتعمق في العالقة التفاهم المتبادل

ولنتأمل أوالً بعض التأثيرات التطورية التي تتدخل بحسن العالقة بين 
الزوجين،  وعلينا أن نهتم باألهمية الهائلة للعالقات األولى مع األشقاء 

فالحب والكراهية لألهل واألشقاء عوامل شديدة التأثير في التطور . واألهل
من القصائد والروايات والقصص اإلنساني، وقد ذُكرت في العديد 

والمقاالت والمسرحيات عبر التاريخ، فالصراعات الباكره مع األهل 
عوامل هامة للصعوبات في عالقات الراشدين المتأخرة وتتجلى بوضوح 

  .خاصة في الزواج

لكن من األهمية بمكان، من خالل  تجاربنا أيضاً، للعالقة مع االشقاء، 
اعات األخوية األكثر جاهزية ومطاوعة للعالج وفي الحقيقة قد تكون الصر

  . عند المريض

وكثيراً ما صادفنا من خالل خبرتنا السريرية الرجل فعالً يتعامل مع 
زوجته كما لو أنها أمه، ولكن قد يعاملها كما لو أنها أخت محبوبة أو 

  .مكروهة أيضاً

 واألطفال الذين ليس عندهم إخوة أو أخوات ال يتجنبون الصراعات
ألن غياب األشقاء له دور متزايد على العواطف الوالدية، وفي الحقيقة 
اقترحت بعض الدراسات أن األوالد الوحيدين قد يعانون من صعوبات في 

  .الزواج أكثر من األفراد الذين نشؤوا مع أشقاء

والحقاً عندما يصبح الطفل مراهقاً فإنه يجسد من جديد وهم الحب 
النوع من الحب شعراء الجاهلية عند العرب  وقد ميز هذا(الرومانسي 

وإن الشهرة الكبيرة للحب الرومانسي . وأدباء القرون الوسطى في أوربا
التي ذكرت في القصائد واألغاني والقصص تصف عادة أشواق محبين 

  ).غير متاح كل منهما لآلخر

ولذلك فمن النادر أن تحدث رابطة رومانسية، وإن حدثت فلم يكن 
  .تواجه األحداث اليومية للحياةعليها أن 

نحن كلنا معتادون على أفكار المراهقين باختراق النجوم، بكونهم 
وبكونهم , فرسان يرتدون دروعاً براقة ويأتون على أحصنة بيضاء

العاشقين األطهار واألدباء المبدعين، والعلماء الخارقين األفذاذ والمحققين 
  .  الخ...للمعجزات،
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�9
  "واع، مقصود وعدائي من الفرد اآلخر الـذي ال يلبـي مفـاهيم    �ا���
رغم أن الفرد الجاني قد يكون غير عالم ،  "Marriage Contract ا��وا��� 

  .ماذا تعني هذه المفاهيم أو غير قادر على القيام بها

لآلخر ويتحول الزواج لمعركة مستمرة  وبهذا يصبح كل فرد متحدياً
وهي عادة الزيجات التي تحوي . لتنفيذ االنتقام وإلنشاء توازن تعويضي

على مناطق واسعة من الفشل والمخاتلة الواعية منذ البداية، بسبب خوف 
وقلق كل من الزوج والزوجة حول عالقته بالطرف اآلخر وفيما إذا كان 

  .الطرف األخرمقبوالً ومرغوباً به من هذا 

في الحقيقة، فقط عندما يتغير أحد الزوجين، ويرغب بعالقة أكثر 
على سبيل . مساواة وتماثالُ، يدخل الزواج في الخلل بتعبير سريري
. المازوخية -المثال، من الصعب جداً أن تتغير أو تنتهي الزيجات السادية 
مقاومة أيضاً لكن هناك بعض التغيرات الدقيقة على هذه العالقة التي هي 

  .للتداخل الخارجي

وطالما أن الفردين يرغب أن يكون والداً أو والدة وعنده طفل يمثله 
،  )وكأنها عالقة بين والد وابنته أو والدة وابنها(شخصية الشريك الزوجي 

أو أن أحد الفردين يرغب أن يكون مسيطراً والثاني يرغب أن يكون 
ازن لعديد من السنوات، وأبداً لن يصل منقاداً، فإن الزواج قد يستمر في تو

  . لمرحلة الخلل

وعلى الرغم من أننا نفكر بأن الرجل هو السيد، فهذه الفكرة شديدة 
السذاجة واإلغراض، ألن النساء أيضاً يستطعن أن يقمن بهذا الدور، 
ونرى هذا بشكل خاص في زوجات  الكحوليين المزمنين أو العاطلين عن 

حالمين والذين ال يبدو لهم شئ من الواقع مناسباً من العمل، أو زوجات  ال
بأنفسهن مع ) من ريبة(أو النساء المرتابات . أجل مهاراتهم المتفردة

األزواج المعاقين بشدة بشكل إرادي، فهنا في هذه األمثلة كلها، نرى غالباً 
  .المرأة هي السيد

ن هذه وبينما يوضح عدم االرتياح الجنسي كسبب لتحطم الزواج، تكو
الشكوى كما الحظنا، عرضاً بسيطاً للصراع المخبأ وراءه، والذي يتخذ 

  . السرير والفراش كقاعدة للنزاع

بشكل عام يساء غالباً للجنس في الزواج القائم على الصراع، وقد 
يستعمل من أجل االستغالل، المعاقبة، المكافأة، أو لتلبية حاجات الشخص 

يصبح الفرد مصاباً بالعنانة بسبب الصراعات  النفاسية وحتى الذهانية، وقد
داخل النفسية أو الصعوبات بين األشخاص، ومن ثم يصبح الجنس كوسيلة 

ويمكن للجنس أن يكتسب صفة الرمزية كلغة لنقل . للتالعب بها أو عليه
مراسالت بين األفراد، ولكن في الزواج المختل تكون كل الوسائط سلبية 

أن يتواجد الخلل الجنسي كمشكلة أولى في ويمكن . بما فيها الجنس
الزيجات، ولكن إذا كانت الطاقات، من أجل عالقة مفيدة، فعالة وموجودة، 
فقد يتوقع أن يتطور الزواج على عدة أصعدة، طالما أن الصعوبة الجنسية 

  .تستجيب للمعالجة

وكثيراً ما يعتقد المعالجون والمرضى أن التحسن في الصعوبات 
  . ود إلى تحسن في العالقة الزوجية، وهذا خطأ فادحالجنسية سيق

فإذا كان الزواج مبنياً على أسس جيدة فإن العالج الجنسي سيكون له 
فائدة عظمى، ولكن إذا كان الزواج أصماً فعندها سيقود العالج الجنسي 

  . إلى وضع أسوأ

ومن المهم أن نبقي في أذهاننا كمعالجين وأخصائيي صحة نفسية فكرة 
هناك كثيراً من الزيجات غير السعيدة والتي تكون فيها اآلليات الجنسية أن 
وهناك زيجات قائمة على الثقة والحب واالحترام المتبادل تستطيع . جيدة

فعالً أن تبقى، حتى مع وجود اضطراب جنسي عميق كاألذية الشللية في 
  .النصف السفلي للجسم على سبيل المثال

 

وحسـب رأي  . فردين هي فكرة غير واقعيةسيكون متوازياً لكال ال
نجد أن فترة االنتقال من العشرينيات  )Berman & life بيرمان وليف(

للثالثنيات والتي تحدث فيها معظم الزيجات مرحلة تهديد كبرى لمعظم 
فالزوجة تحدث . الزيجات في الغرب، خاصة التي يعمل فيها الزوجان

غير آمنة إلى شخصية مستقلة كفوءة انزياحاً تطورياً من شخصية معتمدة 
، وهذا قد يسبب تناقضاً واضحاً في معدل نمو Ladyوجذابة وتصبح سيدة  

  .الشريكين، ونظام جديد من الخصوصيات في الزواج

وهنا الزوج دخل بمتاهات المهمات التقليدية بإعالة األسرة والحفاظ 
ات الجديدة على مستوى متين، بينما الزوجة تصبح محتارة بين الخيار

  .والمقدمة لها

وفي الزيجات التي يعمل فيها واحد فقط، ال يزال الرجل هو األكثر 
انخراطاً في الممارسة المهنية، رغم أن هذا قد يتغير مع ارتياد النساء 

 -ويبدو أن التهديد التطوري الستمرار الزواج . المتزايد للعمل المهني
الزوجين فقط، أو الثنائية المهنية سواء في الزيجات التي يعمل فيها أحد 

يزداد بصورة عامة عندما تكون الرغبات  -) التي يعمل فيها كال الزوجان(
  .واألهواء مقيدة أو غير خاضعة لتغيرات في الذات

وخلل الزواج في هذا الوقت قد يأخذ عدة مظاهر، ويعتبر بعض 
االنفجار  الباحثين في الغرب أنه ربما يأخذ خلل الزواج شكل من أشكال

في العالقات الجنسية خارج الزوجية كنوع من التعويض عادة عن بعض 
وقد يحدث انسحاب متزايد سواء عاطفي أو جسدي، . الحرمان العاطفي

. وقد تحل النزاعات والصراعات مكان الروابط الشعورية والجنسية
والزوجان اللذان كانا مدفوعين بآمال وتوقعات متبادلة أصبحا عدوين 

  .دين وأصبحت غرفة النوم حقالً مسلحاًلدو

�ص ـــــــــــــــJ ا4'?ـــــــــ�g Nــــــــا��2ا/ – 2.1  

يمكن أن يرى الزواج أيضاً كنظام تأثير متبادل، حيث التبادل أساس، 
ونقص هذا التبادل يؤدي مباشرة للخلل، والنظام بحد ذاته يخلق حاجات 

يخلق  -مهما كان زهيداً  -مركب  يجب أن يحافظ عليها، وأي تغير في أي
  .تغيراً في كل وجوهه

وهذه النظرة األوسع والتي توسع طريقة دراسة الخلل الزواجي، 
متجاوزة حدود مشاكل الشخصية الفردية ألي من األعضاء، نادى بها 

�ن و���(/��g Berman  &life ( عندما الحظا أن العالج الزواجي يجب أن
داخل النفسية، ولكن األكثر أهمية أن يهتم ال يرتبط فقط بالصراعات 

  .بالمظاهر المحيطية والعائلية والمتعلقة بشريك الحياة

وهؤالء الكتاب اعتبروا الحرائك الزوجية موجودة عبر ثالثة أبعاد هي 
وكل فرد . Inclusionـ   Exclusionاالستبعاد  -القوة، المودة، والتضمن 

  :بين يرى أنه حاوٍ على آلية حل الصراعات

  .  الرغبة في اإلسعاد والحاجة الشخصية للسيطرة -1
  . الرغبة في التقارب والحاجة إلى االنفصال والبعد -2
والملكات المرتبطة بالنشاطات واألفراد الخارجين , ملكات الزواج -3

  . عن مجال الزواج

�ن و���� (بالنسبة لـ /��g  Lief   &Berman(     كلما كانـت الحلـول
�3��� أما بالنسبة إلى كـل مـن   . كلما ازداد خلل الزواج صارمة وثابتة 

Sager و J�:g�فقد أخذا نظرة مختلفة بعض الشئ حول العالقة  Kaplan آ�
9
��(  "الزواجية، إذ اعتبراها ضمن مفـاهيم  � Contractual ا���اx�P ا���

Dynamics"     وأعلنا أن سوء التناغم الزواجي يبـدأ عنـدما ال يسـتجاب
 والفرد الذي أصيب بخيبة األمل يختبر الفشل كجهد . ينلحاجات أحد الفرد
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يرهم االجتماعية المستبطنة، فإذا من وجهة نظر الزوج، ألن للرجال أيضاً معاي
كان رأي الزوج في المرأة المرغوبة هو زوجة مثقفة واجتماعية لتقوم 

التزاماتها من تعاطف ومنافسة في نفس الوقت، فسيكون فشلها في أداء ب
  .مستوى عالي من التربية خيبة أمل شديدة له

وكقوة اجتماعية، فإن الحركة النسائية تؤثر على الزواج بصورة 
حتمية فالزواج حسب كل األعراف االجتماعية عبر التاريخ البشري يميل 

اً معيناً لدور كل جنس، وهذا الدور ليعطي أنماطاً معينة وبخاصة نمط
النمطي هو الذي تعارضه الحركات النسائية في معظم دول العالم الغربية 
وليس الزواج بالذات، وليست كل النساء مرتاحات لهذا التحرر من هذه 
النمطية، وأيضاً ليس كل الرجال يهددون بما يسمونه بتحوالت في التوازن 

الجو من الخلل والتناقض، تريد العديد من  ولكن داخل هذا. بين الجنسين
النساء أن تزيد شرعية األهواء المضادة لتكوين األسرة، ولذلك أي فحص 
ألسباب الثبات، أو عدم الثبات الزواجي يقتضي مجموعة أسئلة تؤخذ بعين 
االعتبار، وقد يوحي قرار الزواج المطبق حالياً أكثر من السابق، وأيضاً 

قد يوحي بشعور متزايد باالستقاللية، ليس فقط من  قرار عدم اإلنجاب،
  .أجل عدد من النساء بل وللرجال أيضاً

لذلك فقد تغيرت في الكثير من المجتمعات الغربية المعاصرة أنماط 
ومثاالً فإن الزواج المعاصر يجب أن يكون رفقة من . الزواج التقليدية

سيطرة أو نمط من المساواة و السكينة، وليس معركة من أجل القوة وال
  .الطفلية –العالقة األبوية 

ولكن حذار من الخطأ الذي قد يقع فيه األطباء والمعالجين غير 
المدربين بشكل كاف من أصحاب وجهة النظر الفردية أو الزوجية والذين 
يحاولون أن يخلقوا تغيرات جديدة بشكل غير متعقل في المعايير الثقافية 

أين، فقد يقدموا أذى أكثر من الفائدة وبشكل سريع لمرضى غير مهي
المرجوة، وإن اإليحاءات أو اإليعازات الصادرة عنهم إلى النساء السلبيات 
أو الرجال السلبيين بالتحرر من الزواج ترى كاضطرابات من قبل 

  .المعالجين

لكن على الغالب ليس بالضرورة أن تأتي هذه اآلراء من قبل األطباء 
تصدر عن المختصين، وألفت  -لسوء الحظ  -ها الممارسين بل في غالب

النظر إلى أن آراؤهم وإيعازاتهم قد تكون أكثر تخريباً وتهديماً من أن 
  .تكون مساعدة

  :ق  ــــــــــــــــــــ�ل وا�8ـــــــــــــا=@-0 – 4
كما ذكرت سابقاً، ليست كل الزيجات المضطربة تقود إلى االنفصال 

زيجات التي قد يبدو مختلة للخارج تبقى فعالة حتى أو الطالق، فبعض ال
ولن آخذ بعين االعتبار هنا التخلي أو الهجر ألنها ال تشكل . نهاية العمر

وعندما يحدث الهجر فليس . طريقة ثالثة بنفس معنى الكلمتين السابقتين
هناك أية فرصة للمفاوضة والتقرير بين الزوجين، والبلدان في العالم ذات 

الطالق الضيقة، تسمح بمرحلة من الهجر، حتى يصبح الطالق قوانين 
  .الشرعي أو القانوني ممكناً

إن االنفصال قد يخدم عدة أهداف فهو يسمح ببعض الوقت للمحالة 
وهو بالنسبة لهؤالء الذين ال يستطيعون العودة . واستكشاف ما لم يقرر

ناس النزقين فإنها للحالة الفردية، فإنه يقدم إحساساً باألمان، ومن أجل األ
تحميهم من حدوث إجراء زواجي خالل مرحلة من عدم التأكد وإعادة 

واالنفصال قد يكون الشكل الوحيد للحل المتوفر أو المقبول في . التالؤم
ظروف محددة حيث الضغوط الدينية أو الثقافية أو العائلية ضد الطالق 

  .قوية تماماً

والطالق بلغت بضعة آالف من إن المعلومات المطبوعة عن االنفصال 
  الكتب واالبحاث والدراسات في العالم الغربي عدا عن المنشورة على 

  ا4و=د   - 2

إن الحدث الذي قد يكون له القدرة الكبرى على اإلخالل باستقرار 
وإن معظم الزيجات تحدث معتمدة على دافع . العالقة هو دخول األوالد

دافع بناء عائلة نادراً ما يكون هو  والدة أطفال بحكم الواجب، ولكن
وفي الحقيقة، في السنوات األخيرة، فإن الزوجين الشابين . األساس للزواج

أصبحا في الكثير من دول الغرب يقرران بشكل متزايد عدم إنجاب األوالد 
نهائياً، أما في بالدنا فبدأت تالحظ ظاهرة تدعوا لالنتباه وهي محاوالت 

  .اب إلى عدة سنواتاألزواج تأخير اإلنج

إن الدوافع التي تأتي خلف إنجاب األوالد معقدة جداً، وتدخل كاستجابة 
للضغوط الخارجية أو الحاجات الداخلية التي قد تكون مالحظة فقط بشكل 

وفي كل حدث فإن القادم الجديد . مبهم أو تكون خارج حدود الوعي تماماً
قتهما وإعادة البناء هذه، قد يغير النظام ويتطلب من األهل إعادة بناء عال

يكون لها تأثير مكافئ معوض ومقوي للعالقة، ولكن قد يؤدي أحياناً إلى 
  .تحطم وتدمير العالقة

مهما كانت النظرة التي نأخذها للزواج، سواء بتعابير داخل نفسية : إذاً
أو بين األشخاص، أو كالهما،  فهذه الشراكة أو النظام الهش هو اآلن في 

وإن انتقال االنتباه . بسبب دخول مجموعة جديدة من المتطلبات عليهخطر 
نحو الطفل يخلق فرصة تغيير وتخفيف للصراعات القائمة، ولكن قد يخلق 
أيضاً فرصة لصراعات جديدة حول مواضيع القوة والحكم، وفرصة لبناء 

وإن االعتبارات الشعبية تناقض ما أوضحته . فعاليات مبعدة ومنفّرة
سات العائلية والتي بينت باستمرار بأن الزيجات الميالة للصراع ال الدرا

تتحسن بوجود األوالد، بل على العكس، اذ يصبح األوالد كأنهم دمى 
  .تستعمل بيد أحد الزوجين ضد األخر

�%�ـــــــــN ا=�����Oـــــــــا��2ا/ – 3CAـــــــــــــ( وا�  )  

أثير المعايير الثقافية واالجتماعية من الضروري اآلن أن أتحدث عن نحو ت
بعد أن تحدثت عن كل من دور العوامل داخل النفسـية والعوامـل بـين    

  .األشخاص

أن أربعة أنظمة أساسية " ا����2ى ا=����O�"في كتابه  J.R.Udryيقترح  
  :    تلعب دوراً في الزواج وهي

  .التقليد الديني  .1
  . المساواة الديمقراطية  .2
  .  ية الفرد .3
  .المذهب الدنيوي .4

وإن التغيرات الدرامية التي أخذت مكانها بسبب هذه األنظمة 
االعتقادية لم تبدل فقط من التوقعات والمتطلبات التي يعتقد بها المقدمون 

 .الزيجات طويلة األمد باضطرابعلى الزواج، ولكن أيضاً تصيب توازن 
هو ) لدينية بقيم اجتماعيةأي إبدال القيم ا(وإن المذهب الدنيوي خاصة 

. الذي يلعب دوراً أكبر بالتالؤم الزوجي في الغرب عموماً وأميركا خاصة
وإن الزواج المنظور إليه كنظام مقدس محافظ عليه من قبل التقاليد غير 
المحسوسة، قد تأثرت أهميته في العقود األخيرة كنتيجة للدنيوية المتزايد 

  .في أغلب بلدان العالم

كثيراً عن التالؤم الزوجي وهي ) جيسي بيرنارد(عالمة االجتماعية كتبت ال
وإن . إحداهما خاصته واألخرى خاصتها: تصر على وجود نمطين من الزواج

بأننا نتعامل مع معيار مضاعف من الصحة العقلية والتي تحقق  بيرنارداعتقاد 
الزواجي  في النساء مساواة التوافق مع التكيف الكافي، فإن احتمال الخلل

أن معظم النساء يقبلن  بيرناردتجربة شائعة لكثير من النساء، واستنتجت 
بالضغط الزواجي طالما الرفقة االجتماعية متوفرة بأدنى حدودها من قبل 

 على كل حال فإن هذا النهوض المقترح للنساء قد يزيد من الخلل . أزواجهن
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وعلى كل حال فبعض هذه الحاجات النفاسية قد تتغير مع الزمن 
 كما الحظ بعض األخصائيين النفسيين ومنهم سيغموند فرويد , والنضوج

Sigmund Freud  منذ قرابة القرن من الزمن في كتاباتهم العديدة عن
غضب في إعانات إلى سيكولوجيا الحب، ففي حال استعمال الحنق وال

  .الماضي ضد الشريك الزوجي األول، فإن الزواج الثاني قد يكون أفضل

وهناك لحظات مؤكدة يصبح فيها الطالق خطوة بناءة منمية، والبقاء 
على عالقة مهدمة دون أمل منها هو داللة على حديثة مرضية ال عن 

ولكن حتى هناك، فإن كلمة تحذير يجب أن تقال . صحة نفسـية وعقلية
الشخص المطلق ال بد أن يظل مواجهاً لقلق االستقالل، وفقدان العمل ألن 

وحتى أحياناً الشعور ... المنظم مع األصدقاء المتزوجين، االكتئاب،
بالوحدة والتناقض الشديد نحو الزوج السابق، واإلحساس بالفشل والخجل 

  .والذنب الموافق إلحداث األلم بالنسبة لألبناء

  :قـــــــــــــا�8 �لـــــــــــأ7- – 5

إن االنطباع العام لكافة الناس قبل أن يكون انطباعنا السريري 
كأخصائيين في الصحة النفسية، هو أنه رغم أن الزيجات لم يحافظ عليها 
من أجل سالمة األطفال، فإن درجة كبيرة من اإلنكار تعمل في األهل من 

لألطفال، وبالحد األدنى الجنسين احتراماً لما يعنيه تخيرب عش الزواجية 
فإنها تعني انفصاالً عن أحد أعز شخصين مهمين في حياة الطفل، وفقدان 

وقد أكدت الدراسات المعاصرة أن . ألهم األوضاع االجتماعية بالنسبة له
األطفال قد يرتكسون للطالق باكتئاب متوسط إلى شديد، أو مرض جسدي، 

  .أو حوادث وأعراض أخرى

وهي عالمة ( Judith Wallersteinكل من بدأت  1971في عام 
بدراسة لمدة خمس ) وهي عالمة نفسية( Joon Berlin Kellyو ) اجتماعية

عائلة مطلقة في ضواحي كاليفورنيا  60طفل من  131سنوات عن 
فوجدتا أن عدداً قليالً جداً من هؤالء األطفال شعروا بالراحة بعد . الشمالية

وإن . كان فيها صراع واضح بين الوالدينالطالق، حتى في الحاالت التي 
, األطفال قبل سن المدرسة غالباً ما يؤكدون بأنهم كانوا السبب في الطالق

فهم خائفون، مرتبكون، حزينون ومهتاجون، يائسون وهم أيضاً يحاولون 
  .إنكار اإلنفصال، وفي الوقت نفسه يكونون عدائيين في تصرفاتهم

فيظهرون أكثر معاني  )سنوات 8ـ  6(أما أطفال المدارس األولى 
الحزن، وهؤالء بشكل خاص أكثر من غيرهم يظهرون توقاً شديداً خاصاً 
نحو الرغبة برؤية األب، وأساهم يتشابه كثيراً مع أسى آبائهم، وهم 

  .يظهرون صراعات على الحقوق أكثر بكثير من أطفال قبل المدرسة

ون على التعامل بشكل فإنهم قادر )سنة 12ـ  9(في حين األكبر سناً 
والهجر , فعال أكثر إلخفاء كآبتهم، ولكنهم يظلون يشعرون بالنبذ والمهانة

والوحدة، والذي يميز هذا الصنف بشكل خاص عن األطفال السابقين هو 
  .وجود غضب واع عميق يقود غالباً إلى تخطيط مع والد ضد الوالد اآلخر

ى التعامل مع الطالق فهم قادرون عل )�18/0 ـ 13(أما المراهقون 
بصورة أكثر واقعية من كل فئات األعمار األخرى، لكن العديد منهم يظل 
يشعر بالحرمان من الموقف الصحيح والدعم الوالدي الالزم لهم للنمو 

  .وتحقيق االستقالل

 Joon Berlin Kellyو  Judith Wallerstein والرشتاين وكيليوجدت 
مار هناك رغبة مستمرة برؤية الوالدين في النهاية أنه في كل فئات األع

  . وقد عاد اتحادهما، وأن يحل هذا الوئام مكان االنفصال القائم

وفي هذه المتابعة لخمس سنوات للعائالت الستين، تعجبت  كلتا 
 Joon Berlin Kellyو  Judith Wallerstein والرشتاين وكيليالعالمتان 

 من % 42من اآلباء و %31 وقد وجدتا أن, لشدة وطول أمر االضطرابات

الشبكة العنكبوتية شبكة األنترنت، متناولة جميع جوانبها، أما في عالمنا 
العربي ورغم الجهود التي يبذلها بعض الباحثين والعلماء اال أنها جهود 
تكاد تكون فردية في معظمها ولم تزل قليلة وفي مراحلها االولى خاصة 

  .. على صعيد المجال النفسي

اً تشير كل المعطيات المتوفرة إلى ازدياد واضح في عدد حاالت وعموم
  .الطالق وتسجل أعلى نسبة في الواليات المتحدة خالل العقود األخيرة

وفيما يلي أعرض لبعض نتائج الدراسات واالحصائيات المعاصرة في 
المجتمع االمريكي، إذ يالحظ أن معدالت نسب الطالق إلى الزواج تعطينا 

 %33امة فالمعطيات المعاصرة تشير إلى حدوث الطالق في معلومات ه
من حاالت الزواج الثاني، وأكثر من  % 40وعلى األقل من الزواج األول، 

  ..من كل حاالت الزواج  المتكررة % 50

وتشير االحصاءات المعاصرة في أميركا إلى تضاعف معدل الطالق 
ـ  1970ل السنوات وتضاعفها مرة ثانية خال 1970ـ  1960خالل السنوات 

وتضاعفها أكثر من مرتين  ،1990 – 1980وتضاعفها مرتين بين  ،1980
  ..2000 – 1990ونصف بين 

كما أن عدد األطفال الذين انفصل أباؤهم بالطالق قد تضاعف قرابة األربع 
وحالياً قرابة المليون ونصف المليون طفل كل . سنة األخيرة 50مرات في الـ 

  .م عائلته في الواليات المتحدة األميركية وحدهاعام يعاني من تحط

كما ازدادت نسبة معدالت الطالق أيضاً بين الزوجين المتقدمين في 
السن بعد نمو أطفالهم، فتشير االحصاءات بين الزوجين اللذين مضى على 

، واللذين 1960منذ  %100عاماً ازدادت نسب الطالق  19ـ  15زواجهما 
  .1960منذ  %55عاماً بنسبة  20من مضى على زواجهما أكثر 

مما سبق يالحظ إن معدالت الطالق مرتفعة في الواليات المتحدة أكثر 
من غيرها، ولكن هذا ال يعني بالضرورة أنه يوجد فيها اضطراب زواجي 

. ألن قوانين الطالق والتقاليد االجتماعية تختلف كثيراً. أكثر من غيرها
ي أمريكا ـ على سبيل المثال، من ففي بعض البلدان ـ خاصة في جنوب

الصعب جداً الحصول على الطالق إال إذا كان الشخص شديد الثراء، أما 
في إيطاليا مثالً فخالل الربع األخير من القرن الماضي فقط وضع نظام 
طالق محافظ بعد سنوات طويلة جداً من النقاشات الحادة والمباحثات 

فيها الحصول على الطالق، قد يجلب وحتى في البالد التي يسهل . والجدال
ذلك وصمة عار وفقدان للميزات وهذا واقع نالحظه في الكثير من 

  .المناطق في العالم كالبالد العربية والهند واليابان

بالنظر إلى إحصائيات أخرى فإننا نالحظ أن الطالق حالياً أعلى منه 
أميركا، إذ أن  سابقاً بين الطبقات االقتصادية االجتماعية المتدنية في

ويبدو أن الطالق فيها . الطالق فيها على األقل ليس امتيازاً بين األغنياء
أكثر بين األفراد الذين آباؤهم قد تطلقوا أو انفصلوا، والمعدل أعلى بين 
الزوجين اللذين تزوجا بين سن الخامسة عشر والتاسعة عشر وفق أحدث 

  .اإلحصاءات المنشورة

قائق اإلحصائية والمالحظات السريرية تدل على كل حال، فكال الح
  .على أن معظم األفراد المطلقين يدخلون في زواجات ثانية وثالثة

وقد نتساءل كيف يتم التعامل مع معدل الطالق المتزايد وما هي  
الحوافز التي تجعل األفراد يعودون للزواج ثانية، وماذا يؤثر هذا التصرف 

بدو أن هناك القليل من المنطق لنشك وي. على الزواج كمظهر اجتماعي؟
بأن األساطير واألوهام لها عالقة في الطالق كما لها عالقة بالزواج، ونجد 
أن حاالت الطالق تحدث في كل فئات األعمار، وإذا كانت الصراعات 
النفاسية ال تزال تعمل فعندها في كل االحتماالت ستتداخل في إنشاء عالقة 

 . ما فعلت في األولجيدة في الزواج الثاني ك
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وإن النسبة المئوية للعامالت خارج البيت في أميركا هو أكثر بكثير 
أن االزدياد األكبر حدث  �gو@-�"����، وكما أوضح 1955منه في عام 

من األمهات  %43كان  1980ألمهات األطفال قبل سن المدرسة، وفي عام 
المتزوجات واللواتي لديهن أوالد تحت الست سنوات يعملن، وكان عدد 
األطفال لهذه األمهات سبعة ماليين طفل في الواليات المتحدة األمريكية، 

  . مليون طفل فقط 1.6في حين كانت متوفرة أماكن لرعاية 

منذ ويجب أن يالحظ أيضاً أن االقتصاد المتضخم الذي بدأ يغلب 
السنوات األخيرة من السبعينات من القرن الماضي هو سبب األكبر لعمل 
الزوجين، فقد أجبر كثيراً من النساء المنزليات بمغادرة المنزل من أجل 

من األمريكيات يعملن خارج المنزل  % 51كانت  1980العمل، في عام 
يخ فتفوق عدد النساء العامالت على المنزليات بذلك ألول مرة في تار

  %. 69.8أصبحت هذه النسبة أعلى من  2000أمريكا، وفي نهاية عام 

أما اإلحصائيات المتعلقة بالصحة العقلية لألطفال والمراهقين في 
الواليات المتحدة األمريكية فهي مرعبة، إذ إن معدل االنتحار بين األطفال 

 40عاماً قد ازداد قرابة الثالث مرات ونصف، عنه قبل  14إلى  10بعمر 
عاماً ازدياد أكثر من  19و 15سنة، ومعدل االنتحار بأعمار المراهقين بين 

مرات، وإن الجرائم العنيفة من قبل األطفال تزداد بسرعة كبيرة،  4
ومعدل جرائم السطو المسلح واالغتصاب وعموم الجرائم بين المراهقين قد 
 تضاعف مرتين خالل العشر سنوات الماضية، وتضاعف قرابة الخمس

وهناك ازدياد مرافق في الهروب . مرات خالل الثالثين سـنة الماضية
من المدرسة، وإدخال الكحول والعقاقير والمخدرات إلى المدارس، 

  .والسرقات في حرمات المدارس، واالعتداءات على األساتذة

وإذا ما استمرت الحالة الحالية فقد قدر أن واحداً من كل تسعة شباب 
وسأتحدث الحقاً عن !.. سنة 18ي المحاكم قبل عمر في أميركا سيظهر ف

ظاهرة تستدعي التوقف عندها وهي ارتفاع أرقام حاالت األطفال المساء 
إن اإلساءات الكبيرة لألطفال : "أيضاً �gو@-�"����إليهم، وكما أوضح 

تحدث في عائالت الوالد الواحد، والسبب يعود إلى األم نفسها، وهي حقيقة 
ومن . الة التي تعاني منها بعض النساء الشابات اليومتعكس تشتت الح

الواضح أن الوالدية، وبشكل خاص األمومة لم تعد مضبوطة بنفس األحكام 
خاصة في المجتمع األميركي المتغير بسرعة  –كما كانت عليه سابقاً  –

  .مدهشة

  .فماذا يحمل المستقبل؟

ة الخلل بناء على النظرة الواضح من خاللها هوة واتساع وقسو
الزواجي، فإن الموجودات الغريبة ليست بمعدالت الطالق المتزايدة، ولكن 
باستمرار وإعادة اختيار الزواج كإجراء أساس ألغلبية الراشدين في 

والكرب الزواجي قد ينبع من طيف واسع من األسباب التي تشمل . أميركا
  . العوامل داخل النفسية وبين األشخاص

ت للنظر في السنوات القليلة الماضية في الواليات باإلضافة لذلك الالف
المتحدة األمريكية على أن الضغوط االجتماعية والثقافية قد قوت الطريقة 
التي يختبر بها الزواج أثناء المرحلة التطورية للمراهقين والشباب 

البحث الوبائي "الصغار، ولهذا فالزواج عندهم أصبح وسيلة أساسة في 
  ".. سالمالي عن النف

على كل، كل هذه المعلومات تحتاج لزمن ودراسة دقيقة وعميقة أكثر 
وإن فكرة أكثر . حتى تفهم بشكل أفضل، وربما يكون العائد مضاعفاً

واقعية عن ماذا يتوقع أن تقدمه العالقة الزوجية، وقبول أوسع لفكرة 
لكال  العالقة المتسـاوية بحق، يمكن أن تغني بالفعل النمو والتطور الفردي

 .الزوجين

من األطفال  %37األمهات لم يصلوا بعد إلى ثبات نفسي أو اجتماعي، وأن 
  .والمراهقين ال يزالون مكتئبين خالل هذه السنوات بشكل متوسط إلى شديد

من  %11كان  1970أنه في عام  1982لعام  Censusلقد أظهر تقرير 
والد واحد، ولكن في عام  كل العائالت التي لديها أطفال يربي األطفال من قبل

من كل األطفال  %45وقد قدر أن  ،%21ارتفعت هذه النسبة إلى  1982
المولودين في أية سنة سيعيشون مع أحد والديهم فقط، في وقت ما من حياتهم 

والحقيقة أن االحصاءات التي جرت مع مطلع االلفية الثالثة  .18قبل سن الـ 
  %.52نسبة إلى مايقارب تجاوزت هذه ال 2002في أميركا عام 

فمن المهم أن نالحظ أن اآلبـاء الـذين يقومـون    . وبالنسبة لهذه النظرة
وأحياناً بناء على طلب , بالوصاية على أوالدهم، يزداد عددهم بناء على طلبهم

وفي الحقيقة فعدد األوالد الذين يعيشون مع آبائهم المطلقين قد ازداد . األمهات
وكال الزوجين ازداد عدد مطالبتهم بتحديد أوقـات  . رةكثيراً في السنوات األخي

عندما تكون األم هي الوصـية،  . زيارات نظامية ومطولة بين األوالد واألب
  .وذلك الستفادة األوالد من اللقاء المطول مع كال الوالدين

هناك توجه يعمل به في الغرب لتجنب األلم الناجم عـن التنـافس علـى    
يشعر الولد بنفسه ممزقاً شعورياً بـين األم واألب،   الوصاية في المحاكم، وأن

فإن الوالدين أصبحا يهتمان بتناوب الوصاية في تلـك البلـدان، والمسـؤولية    
 27اعتمدت  1983فعلى سبيل المثال في عام . المتساوية في االهتمام باألوالد

والدية أمريكية قانون يبيح تناوب الوصاية، ومثل هذا اإلجراء يعمـل بشـكل   
أفضل طبعاً عندما يعيش الوالدان في نفس المدينة وعلى عالقـة جيـدة بـين    

ولكن قد يعاني األوالد من الدخول في المحاكم عندما يسكن الوالدان . بعضهما
  .في مدينتين مختلفتين، أو مع الوالدين المتخاصمين

وهذا النمط من تناوب الوصاية في الغرب عموماً يقف كحاجز ضخم 
ع حاالت الطالق التي ال يريد فيها أي من الوالدين القيـام  أمام بعض أنوا

وفي حاالت كثيرة في تلك البالد تهجـر المـرأة   . بالوصاية على األبناء
أسرتها حتى دون انتظار االنفصال القانوني، وهناك أعداد متزايـدة مـن   
النساء المتزوجات اللواتي كنا نقرأ اعالنات كتبت عنهن ببسـاطة أنهـن   

وإذ لـم  . وفي العقود السابقة كانت هذه األمور تحدث مع اآلباء .مفقودات
يكن هناك أحد ليهتم بهؤالء األبناء فيصبحون مسؤولين من قبل الواليـة،  

وهذه المآسي اإلنسـانية  . ويوضعون في مآوي األيتام أو بيوت االحتضان
التي تنجم عن انعدام المسؤولية الوالدية تحدث بكثرة ال يستهان بها فـي  

محقاً عندما قال أن الطـالق   Rabbi Grollmanالدول الغربية، وقد يكون 
أما مع  ... مع نهاية األلم ، لقد مضى: "ربما  يكون أسوأ من الموت فيؤكد

  ".الطالق لم يمضي شيء

أما في البالد العربية واإلسالمية، فالقوانين المعمول فيها في موضوع 
س من الشريعة اإلسـالمية، وان  الوصاية على األبناء مستمدة بشكل رئي

تفاوت تطبيقها من بلد ألخر نتيجة االجتهادات القانونيـة أو الشـرعية أو   
  .غيرها في هذا المجال

6 – ��  (ــــــــــ� ا���BPــــــــ�

أستاذ الدراسات العائلية في جامعة كورنل،   Urip Bronfenbrennerيعتقد
األمريكية في العقود األخيرة هو  إن التشتت المتطور الذي ازداد في العائلة

عامل كبير في درجة العزلة والغربة بين الشباب والراشدين في مجتمـع  
  . أميركا اليوم

وإن الطالق له دور في التشتت بشكل أكيد، وكذلك التمدن، وكثرة 
الحركة وابتعاد مناطق العمل عن اإلقامة، ومما ينجم عنه وجود ساعات 

، وتضيق العائلة الواسعة، واالرتفاع السريع طويلة تصرف على الطرقات
 .في معدل عمل الوالدات
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وجدت الوالدات الوحيدات متفوقات مسـيطرات وذوات نمو عاطفي 
جيد، وأن اآلباء الوحيدين يشعرون بقدرات ودوافع إيجابية عندما يكونوا 

ولكن تبين أن هؤالء النساء والرجال كانوا أكبر سناً، جيدي . وحيدين
الثقافة ومتزوجين لفترة أطول، وقد تربوا هم أنفسهم في ظّل والدين 
صحيحين، وإن تمثلهم مع والدين قديرين كان أحد العوامل التي أدت 

  .لحصولهم على الوصاية على أطفالهم

8 – ���دة ا�3ـــــــــ( إOــــــــ/CـــــــــــBP�  (ــــــــــــ�ار ا��

ليس من المستغرب ألي شخص سواء أكان باحثاً أم شخصاً عادياً أن 
يعرف أن السنة األولى التي تلي الطالق هي األكثر صعوبة بالنسبة لكل 

  :ولننظر في بعض هذه المشكالت الرئيسة في هذه العملية. أفراد األسرة

لرباط الزوجي، فالمتوقع من إحدى هذه المشكالت هي استمرار ا
لذلك فهذا . الزواج هو أن تتأسس عالقة قوية حميمة شاملة لكل شيء

الرباط المشترك من العادات والتصرفات والتجارب لن يمحى بسهولة، 
وهذا الرباط المشترك يجذب للعودة إلى الوراء إلى وضع ما قبل 

ام أو اإلعجاب االنفصال، وإن هذا السلوك غير مرتبط بالحب أو االحتر
الذي يكنّه كل شريك لآلخر، بل هو الخوف الشديد من الوحدة، لذلك نادراً 
ما تكون تصرفات األفراد في هذه المرحلة عقالنية، وكثيراً ما يتصل 

  . الشريك بشريكه تلفونياً لمناقشته بأمر االنفصال

وقد يصل باألشخاص غير المتزنين لمحاولة االنتحار وإحداث كارثة 
وهذه المحاوالت للتمسك والتعلق بالشخص المنفصل شيء طبيعي، ألن . اناًأحي

  .هناك خوف شديد من الوحدة يعاني منه معظم الناس في انفصالهم األول

وعندما يحدث االنفصال، وتشقّ الحقيقة طريقها إلى مستوى اإلدراك، 
  :يبدأ حدوث مجموعة استجابات

ـ  .1 ذكر األيـام معـه،   الميل للتفكير حول الشخص المفقود، مع ت
  .والنزاعات والنقاشات وما حدث من أخطاء في العالقة

الحاجة لتحقيق اتصال مع هذا الشخص المفقود باختالف حجج  .2
وهمية، مثل ذلك أن هناك عطل في الحمام أو المطـبخ أو الكهربـاء   

  .وتتصل لتسأل عن عنوان السمكري أو الكهربائي

طفال، الغضب على الغضب من الشخص المنفصل، وبالنسبة لأل .3
  .  الوالدين كليهما

ربما كان خطأ "الشعر بالذنب وإلقاء سبب االنفصال على الذات  .4
  ". أن أفعل هذا، ربما لم يكن علي  أن أتمسـك برأيي

أو فرط الحساسية تجـاه  " Alorm Reactionتفاعل اإلنذار "ظهور  .5
  ".يتصل فإذا رن الهاتف هل هو الذي"الرغبة في عودة الشخص المنفصل 

ربما في المستقبل سنعود لبعضنا، أو "استمرار حدوث تخيالت مثل  .6
واألطفال خاصة يكـون  ". لسـنا مسؤولون عن حدوث هذا لم يكن خطأنا

  .عندهم تخيالت شديدة حل إمكانية عودة الوالدين لبعضهما مستقبالً

وعندما تزول مرحلة الكرب الشديد والتي قد تستمر لمدة سنتين تبدأ 
االنعزال الذي يشبه االستيقاظ من نوم عميق، بتذكر األصدقاء  مرحلة

واألطفال والعالم المحيط، وتخفت مشاعر الغضب وتعود مشاعر العطف 
والرقة للظهور، وتعود الحياة لطبيعتها الروتينية السابقة، وهذا كله يسبب 

  . تناقضاً لما حدث

لحظات السعيدة ثم تعود الذكريات الجميلة إلى الذاكرة والخيال، وال
التي حدثت قبل االنفصال، فقد تظهر تخيالت حول نهاية أسبوع سعيدة أو 
يوم عطلة تقضى مع الزوج، أو ترتيب موعد غداء معه، وقد يظهر ضد 
التناقض على شكل اهتمام بارتباطات الزواج بعد االنفصال، وحدوث دفعة 

 . من الغضب إذا أحدث عالقة جديدة


ــــــــــــــــ
 ا��v2ــــــــــذات ا�2ا� �ةـــــــــا34 – 7  

يميل الكثير من الباحثين للتفكير في ظاهرة األسرة ذات الوالد الوحيد على 
  .أنها شكل معاصر أخير، مختلف لحياة العائلة خاصة في أوربا وأميركا

عانى كثير من  1910 - 1900 لذلك يدهشنا أن نعلم بأنه بين عام
زواج في العائلة، هؤالء األطفال نسبتهم أعلى من األطفال من تمزق ال
كان السبب الشائع لتمزق الزواج في . 1960 - 1950الذين عانوا بين عام 

العقد األول من هذا القرن هو موت أحد الوالدين، وفي الوطن العربي كان 
السبب الشائع لتمزق الزواج في العقد األخير من القرن التاسع عشر والعقد 

ن القرن العشرون هو الموت بسبب الحروب وفي الثالثينات من األول م
القرن المنصرم كان السبب في كافة أنحاء العالم هو تجوال اآلباء وبحثهم 
عن العمل مخلفين غالباً العائلة خلفهم بعد ذلك في األربعينات من القرن 

في الغرب المنصرم ُأخذَ اآلباء للقتال في الحرب العالمية الثانية، أما اآلن 
عموماً فنرى اآلباء يتركون العائلة بشكل متزايد، لكن بسبب االنفصال بين 

  .الزوجين والطالق

سنة  18تقريباً من كل األطفال تحت سن  % 20وللدقة أقول أن 
يعيشون مع أحد الوالدين فقط في الواليات المتحدة األميركية على سبيل 

عانوا من مشكلة طالق بين  المثال، ونصف هؤالء األطفال على األقل قد
سنة األخيرة قام الكثيرون بالدراسة والتأليف  30ـ  25وفي الـ . والديهم

 90حول تجربة كون الفرد والداً وحيداً، ومعظمها كانت تشير للمرأة، ألن 
وفي الماضي . من بيوت األسر وحيدة الوالد تدير شؤونها األم عادة %

وأما . لوصاية لألم في العالم الغربيكانت المحاكم كلها تقريباً تمنح ا
مؤخراً فقد بدأ اآلباء يسعون للوصاية على األوالد بصورة متزايدة في 
الغرب، وقد تضاعف عدد األسر التي يديرها األب بمفرده مرتين من 

، ومن المحتمل أن 2000وأكثر من ثالث مرات في عام ، 1981ـ  1970
ول األوربية والواليات في أميركا يستمر هذا بالزيادة ألن كثيراً من الد

وهذه الظاهرة تشير إلى . تسن قوانين الوصاية المشتركة بني األم واألب
أن المجتمع يغير وجهة نظره القاسية حول كون األم فقط هي المربية 

  .القادرة والمؤلهة

أما في العالم العربي والدول التي تعمل بالقوانين المستوحات من 
ة فحق الوصاية هو لألب عادة وال يمكن لألم أن تكون الشريعة االسالمي

وصية على أطفالها االّ في حاالت نادرة جداّ، أما الحضانة فهي لألم حتى 
يختلف هذا السن من بلد إلى آخر وبعض الدول تعتبر فترة (سن معين 

مع مراعات ) الحضانة هي تسع سنوات للطفل وأحدى عشر سنة للطفلة
اية قانونية، وبعد هذا السن تُسلم األم األطفال لألب مشاهدة األب لهم برع

  . أيضاً مع مراعات مشاهدتها لهم بشكل يبيحه القانون أيضاً

 Schlesingerدرست المشاكل التي تنشأ حول الوالدية الوحيدة من قبل 
- Ilgenftitz  ووجدا المشاكل التالية :  

ة، العداء تجاه صعوبات تتعلق بتربية األوالد، االهتمامات الجنسي(
الرجال، الخوف أن يصبحن وحيدات، تردد وحيرة في إعادة بناء عالقات 
اجتماعية، صعوبات مالية، وفقدان احترام الذات مترافق مع إحساس بالعار 

  ).…واإلخفاق،

وإن مشكلة دخل األسرة له تأثير كبير فقد وجد هبوط حقيقي وجوهري 
المطلقات أو المنفصالت !� %  25في الدخل في أثناء الطالق، وتبين أن 

أو الوحيدات يحتجن لتلقي دعماً من أجل أطفالهن.  

أن افراد العائلة  Hethering, Cox, and Coxولقد تبين من دراسات 
ذات الوالد الوحيد أقل تنظيماً وأكثر قلقاً وغضباً ورفضاً من قبل الغير 

في التنظيم الوالدي وأقل كفاءة من ذات الوالدين، ووجدا أيضاً تناقصاً 
 إال أن دراسات قليلة في أميركا . وفقدان السيطرة الوالدية على األبناء
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وأذكر طبيبة من زمالئي في الدراسة الجامعية، اتصلت بي تأخذ رأيي 
د انفصلت عن زوجها وحـدثتني  بكيفية تدبير التعامل مع طفلها، وكانت ق

سألني ابني ذات مرة عندما كنت أضع أحمر : (عن موقف مع طفلها قائلة
هل سأصبح فتـاة عنـدما أصـبح فـي     ... الشفاه والزينة على وجهي،

وعندما استفسرت منه عن األمر، لم يعرف الجواب وارتبـك  ".. السادسة
وا كيف يتصرف األب فعندها أفهمته أن الصبيان ال تتاح لهم الفرصة ليعرف

عندما يستعد للخروج، فكل ما يفعله هو حالقة ذقنه وتمشيط شعره وتنسيق 
  ).…وأحسست بصعوبة أن يتمثل هذا. ربطة عنقه

فهل يجب مـثالً أن  . هل يجب أن يكون الوالد الوحيد رجالً أم امرأة خارقة؟
الوالـد أن  وهل يجب على . الخ؟...تتعلم الوالدة كرة القدم أو أن تكون شرطية،

  . الخ؟...يتعلم الطبخ والجلي وغسل المالبس وكيها وحياكة ستائر المنزل

فكل والد وحيد يشعر بالذنب أو بالخوف، ألن بعض الفعاليات لن تجـري  
وربما كان األفضل واألحسن لألطفـال  . كما كانت تجري سابقاً قبل االنفصال

أنا ال أحب أن ألعب كـرة  " :أن يعرف الوالد حدوده إمكانياته فتقول األم مثالً
ال أستطيع أن أصـنع  "أو " القدم، ولكن آلخذك مثالً عند خالك كي يلعب معك

فمثل هذه األمور تساعد الطفـل  " لك الحلويات، لنذهب ونشتريها من الخارج
  .على تمثل شخصيته، وأن تمنحه شعوراً واقعياً إلمكانياته

4.9 - �O�
ة ا�
O. ا=���P�%  

  :ائدة أن تحدد بمهمتينيمكن لهذه الف

تأمين مصادر دخل مادية في حال وجود ضعف وارد مادي، وعـدم  : أوالً
  .إمكانية الوالد الوحيد تأمين مصدر مالي زائد عن هذا الذي يستطيعه

تأمين عالقات اجتماعية مفتوحة مع أهل وأطفال من عـائالت  : وثانيا
  .أخرى ذات والد وحيد

بير في هـذا، فهـم الـذين يسـعون     ويالحظ أن األطفال لهم دور ك 
للتعارف على األطفال اآلخرين، ومهمة فسح مجاالت تعارف بين أهلهـم  
المطلقين، لذلك نجد أن المطلق الذي ليس عنده أوالد، يجد الـدخول فـي   

  .عالقات اجتماعية أصعب من المطلق الذي عنده أوالد

10 -  tv:/ـــــــــــــ/�  (  ـــــــــــــــــ�ت ه

الوقوع في الحب مجددا ال يمثل أمراً بسيطاً هنا كما هو الحال عند إن 
الشباب والفتيات، وعندما تتم االتصاالت الهاتفية والمغازلة على مـرأى  

  . ومسمع األطفال فإن األمر يزداد تعقيداً

وإن موضوع إقامة عالقة عاطفية أوجنسية عقـب االنفصـال أمـر    
  .شكل خاص بوجود األطفاليستدعي التفكير العميق، واإلحساس ب

لذلك فالشخص الجديد القادم الذي سيحضره الوالد أو الوالدة كشـريك  
لحياته، هو شخص ال يعرف عنه الطفل شيئاً، وسيراه على عالقة مع أبيه 
أو أمه، وال يفهم معنى هذه العالقة وطبيعتها، سيقوم بطرح أسئلة عديـدة  

شخص معنا ؟ هل يجب أن أبذل كم سيبقى هذا ال: "شعورياً أو ال شعورياً
هـل  . جهدي للتعرف عليه؟ هل سيبذل هذا الشخص جهده للتعرف علي؟

ماذا سيكن رد فعله إذا تصرفت معه . سيتحكم هذا الشخص بعواطف أمي؟
بشكل شقّي، أو على العكس بطريقة ودية؟ بأية طريقة سـتتغير حيـاتي؟   

  . ". وهل سأتمكن من رؤية والدي المنفصل ؟

أمي هل ستتزوجين منـه؟ إن  " دخل األوالد بحد ذاتهم فيسألون قد يت
فعندها ال بـد مـن   .". الرجل كذا ظريف ولطيف لماذا ال تتزوجين منه؟

التكلم معهم عن طبيعة العالقة بين الرجـل والمـرأة وفـق عمـرهم أو     
االستعانة باألخصائي، لتوضيح مفهوم الزواج وخاصة موضوع مشاركة 

 . األفكار والمفاهيم حول طبيعة هذه العالقةالحياة، ومبادلتهم 

وكثيراً ما يعبر عن هذا التناقض بطريقة أكثر مباشرة عن طريق 
  .معامالت الطالق، وتسوية بعض األمور التي طالت ولم تجد حالً

وقد يعاني األطفال أيضاً من هذه المشاعر المتناقضة عندما تبدأ حياتهم 
هم ربما أصبحت أكثر استقراراً وراحة من باالستقرار، فهم يعرفون أن حيات

السابق، ولكن بالمقابل يهتمون باإلبقاء على عالقة مع الوالد المنفصل، وقد 
شاهدنا كثيراً من القصص التي تبين أن األوالد يحبون دائماً رؤية الوالد 

  .المنفصل، وإن كان ذلك بفترات متباعدة وبعد زمن طويل من االنفصال

9 – �gــ�_Cا� uــــ�>���2ا�ــــ( ا����CBــــــ� ا�?g )ــ�v2ا� 

 وا4و=دـــ  

  D ـــــــــــــــــا��Hد� -1.9

إن تأديب الطفل ليكون ذو خلق جيد هو أمر ليس باليسير إن لم يكن 
  .صعباً، سواء عند وجود والد وحيد أو عند وجود الوالدين

لدين ورغم وجود صراعات ونزاعات حول مواقف تربية بين الوا
أحياناً إن لم أقل غالباً، فإن الطاقة المتطلبة من قبل والد وحيد ليكن قادراً 

  .على إنشاء وتعزيز الخلق الجيد عند أطفاله هو أمر شديد الصعوبة

" اذهب واسأل والدك الثاني: "فالوالد الوحيد ال يستطيع أن يقول البنه
ين والطفل حول وكذلك ال يوجد من يمتص الغضب الناشئ بين أحد الوالد

  .موقف تربوي معين، هذا االمتصاص الذي يقوم به عادة الوالد الثاني

إذ أن الطفل في العائلة ذات الوالد الوحيد ال يملك الفكرة الوهمية التي 
عندما تكون األم هي ". إن أبي يحبني في جميع األحوال: "تريحه عادة

  .الظالمة مثالً بنظر الطفل و العكس بالعكس

ا االمتصاص للغضب هام أيضاً للوالد اآلخر، خاصة إذا عرفنا أننا إن هذ
كأهل قد نقع من فترة ألخرى في فخ صراعات مراحل تطورنا النفسي 

وإن الميل ليكون الوالد . السابقة، والتي تلعب دوراً في طريقة تنشئتنا ألطفالنا
  .اآلخر شديد التساهل أو شديد الضبط ألوالده هي أمور صعبة بغياب الوالد

وكذلك فإن تأديب األطفال وإنشاء خلق جيد عندهم هو أمر صعب 
  .بالنسبة للوالد اآلخر الذي ال يراهم سوى لفترة محدودة

  Jـــ�ص ���aـــً� 4'?ــ( ا�����Oــ�ل ادوار /���,ــا@�� – 2.9

. الوالد الوحيد يصبح عليه مهمة شاقة في انتحال دور الوالد اآلخر
مثالً، عليها أ ن تقوم بدور األب، لكي تضبط المنزل وتقوم فبالنسبة للمرأة 

سلوك األوالد، وبما أن األم غالباً ما تتمنى أن تكون هي مصدر الدفء 
والحنان والرعاية لألوالد، فهذا يخلق مشاكل كبيرة عاطفية بالنسبة لألم، 

ي، إنك أم: "وبالنسبة لألوالد وأيضاً، وكثيراً ما يقول األبناء ألمهم حينئذ
  ".تبدين كأب وليس كأم

خاصة بالنسبة لألطفال الصغار، فإن أدوار األب واألم تصبح غائمة 
وغير واضحة في العائلة ذات الوالد الوحيد، رغم حقيقة كوننا نعيش في 

  .عصر يسهل تبادل المهمات واألدوار فيه

  Nــــــــ�ل وا4هــــــــ( ا74-ـــــــــ� ه�2ــــــــ���� – 3.9

وفي . إن الطفل في العائالت المختلفة بين الجنسين، بين والده ووالدته
كثير من األحيان يكون التمثل أكثر عمقاً من مجرد أن الذكر يفعل هـذا،  
واألنثى تفعل هذا، وإن الطفل بحاجة إلى ما يمكـن أن نـدعوه المرجـع    

، وهذا يعني أن يعرف أن أبي يحب هذا Personal Referenceالشخصي 
وال يحب ذاك ويفعل هذا وال يفعل ذاك، بينما أمي تحب ذاك ال تحب هذا، 
تفعل ذاك ال تفعل هذا، وهذه مشكلة كبيرة ألن الطفل، خاصة في النصف 
الثاني من العقد األول، عليه تحديد األدوار والهوية الجنسية، فعدم رؤيـة  

 .ماذا يفعل الجنسان المختلفان سيخلط األمور عليه
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�hـــــ� ا�"-!ــــــا����� 1.2.1"�B� �ــــــ�O�  :(ـــــ( ا=���

العملية التي يتم من خاللها التوفيق "): Murray " (/2اري " ����� -
بين دوافع الفرد الخاصة و بين مطالب واهتمامات اآلخرين و التي تكون 

 .Percheron. -1974-, P ( متمثلة في البناء الثقافي الذي يتعرض له الفرد
70( 

لتنشئة االجتماعية هو فعل ا" : )Percheron(تعريف بارشون  -
  )Signifiants(بواسطة واحد من الداالت )Signifie(التعلم تمثيل المدلول

 .)Percheron. -1974-,P. 71(   "العديدة التي تستعمل لتكوين تصور عنه 

التنشئة هي عملية تشكيل وإعداد أفراد في ":����� /��
 ا�"#��� -
طيعوا أن يكتسبوا مجتمع معين، وفي زمان ومكان معين حتى يست

المهارات و القيم و االتجاهات و أنماط السلوك المختلفة التي تيسر لهم 
" فيها ينشئونعملية التعامل مع البيئة االجتماعية والبيئة المادية التي 

  ).95:ص-1992-مواهب إبراهيم عياد(

�hـــا����M- Oـــ� ا�"-ـــا�����  2.2.1   "�B� �ــ�O�  ( ــ( ا=���

-���� � "28�3 "Citau  ن "و���8�g "Bitrian : " التنشئة االجتماعية
هي مختلف تجارب التعلم االجتماعي و التي من خاللها يعبر الطفل 

فهو يتعلم كيف يندمج مع عالمه . مراحل نمو الشخصي  ،تدريجيا 
و التعرف  ،اٍألسري و استدخال المعطيات األولى عن األخالق و الثقافة 

أي التصرف وفق األطر  ،قيم المجتمع الذي يعيش  فيه على معايير و 
التي تفرضها التربية التي يتحصل عليها حتى يصبح عضوا كامل 

 . Citau, Bitrian,-1999-, P. 104 )"(العضوية في الجماعة االجتماعية 

هي عملية إستدخال ثقافة المجتمع في بناء :"����� ه
ى 9"�وى-
ات التي يتشرب بها األنماط السلوكية التي الشخصية ، فهي تدل على العملي

محمد بيومي "(تميز ثقافة مجتمعه عن ثقافة المجتمعات األخرى
  )70:ص2000:خليل


 ا�!:م زه�ان -�O 
/�v �����": هي عملية تعلم اجتماعي يتعلم
فيها الفرد عن طريق التفاعل االجتماعي و أدواره االجتماعية و يتمثل 

فيكتسب االتجاهات . ماعية التي تحدد هذه األدوارويكتسب المعايير االجت
النفسية ويتعلم كيف يسلك بطريقة اجتماعية توافق عليها الجماعة 

  ).70:محمد بيومي ص("ويرتضيها المجتمع

التنشئة االجتماعية هي عملية تعلم و تعليم " : تعريف مختار حمزة  -
  ب الفرد سلوك وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي و تهدف إلى اكتسا

  ( ـــــ( ا=�����Oـــــ� ا��"�hــــــ���� .1

1-1 h�  (ــــــــ( �^ـــــ( ا=�����Oـــــا��"

في اللغة الفرنسية  socialisationإن التنشئة االجتماعية هي 
كما أمكن العلماء من تحديد مصطلح في اللغة اإلنجليزية ،  socializationو

ولكنه قليل االستعمال " الجتمعة"في مصطلح عربي مقابل لها والمتمثل 
لفظ غير معتمد في قواميس اللغة العربية التنشئة االجتماعية و.والتداول 

حيث يمكن أن نجد لفظ تنشأ ونشأ وتنشئة ،  ةومعاجمها ولم ترد مجتمع
وهي معاني تتضمن النمو والحياة وممارسة بعض الحركات والعمليات 

" فكلمة. وعها على جعل الصغير ينمو ويكبرالتربوية التي تعمل في مجم
و نشأ الطفل معناها شب و قرب من اإلدراك ، و يقال " أقام " تعني" تنشئة

-1998-محي الدين مختار"(نشأ في بني فالن أي ربي فيهم و شب 
  )25:ص

1-2  h�� ــــــ( ا<v:8ـــــ( ا=�����Oــــا��" 

 الجتماعية بكونهاالتنشئة ا G. ROCHERروشي  قي يعرف العالم
الصيرورة التي يكتسبها الشخص عن طريقها ويبطن طوال حياته "

السائدة في محيطه ويدخلها   "socioculturel" العناصر االجتماعية الثقافية
في بناء شخصيته وذلك بتأثير من التجارب والعوامل االجتماعية ذات 

عية حيث ينبغي ومن هنا يستطيع أن يتكيف مع التنشئة االجتما ،الداللة
  ). ROCHER-1986-, P :32" (عليه أن يعيش

هذا التعريف نجد أن التنشئة االجتماعية تشمل اكتساب  إذا تمعناف  
المعارف والنماذج والقيم والرموز المجودة في مجتمعه ، حيث تبدأ هذه 

وال شك في . منذ الوالدة وتستمر طوال الحياة  )عملية االكتساب( العملية
 لة األولى هي المرحلة األكثر تأثيرا وقوة في التنشئة االجتماعيةأن الطفو

ألنه يكون فيها أكثر طواعية وأكثر  )الكتسابله قابلية كبرى ـالطفل ل(
استعدادا للتعلم وعلى إثـر التنشـئة االجتماعيـة تصبح عناصر المجتمع 

 لدرجة أن هذه العناصر تصبح ،والثقافة جزءا متمما في بناء الشخصية
جزءا في مضمون البنيان،  لذلك فليس من الممكن أن نقيس أي قدر من 

 .الثقافة أو  من النسق االجتماعي قد اندمج في الشخصية وتكامل معها 
فضال عن   ،إلضافة إلى هذا فإن المقدار مختلف من شخص إلى آخربا

ذلك فما يمكن تأكيده هو أن الثقافة والنسق االجتماعي في الوقت الذي 
أو وجدانية أو قاعدة  ،مجان فيه في الشخصية يصبحان إلزاما أخالقيايند

بفضل هذا االندماج  ،أو عادية في الفعل أو في الشعور ،كطريقة طبيعية
صالح محمد علي أبو (ثقافية في الشخصية -وتكامل العناصر االجتماع

   ).17 ،16:ص  2000:جادو
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  فنجاح التنشئة االجتماعية. وتقاسم قيم و طموحات وأهداف ونشاطات

يؤدي إلى اإلمتثالية في كيفيات الفعل والتفكير واإلحساس بالقدر الذي 
يجعل الفرد قادرا على االندماج و البقاء في وسط معين، و هذا يعني أن 

  . ت التي تحدث لهذا الوسطيكون قادرا على التكيف السوي مع التغيرا

العمر، الخصائص (و يرتبط هذا التكيف بعوامل تخص الفرد 
البيوفيزيولوجية ، القدرات الذهنية ، درجة االستجابة لمثيرات الوسط 
التاريخ الشخصي ، الطموحات ، الدوافع ،كيفية تصور المستقبل و كذلك 

يحا أو ضمنيا عوامل تخص فعالية المؤسسات االجتماعية المكلفة ، تصر
  ). المدرسة ، منظمات التكوين(بهذا التكيف 

تساعد على المشاركة النشيطة للفرد في تطور  ا��"�h( ا�"���(إن 
وسطه بخلق عالقة جديدة ، فالفرد ينتج اجتماعيا في نفس الوقت الذي 

فالدينامية االجتماعية و دينامية الشخصية .يبني فيه ذاته و يكتسب هوية 
تعريف نشوئيا " بيطريان " و" سيطو" ال تنفصالن؛ و يعرض  متالزمتان و

إذ يربطان التنشئة بسلسلة الخبرات التي يكتسبها الفرد أثناء مختلف 
أما التعاريف األخرى فتأخذ طابعا ثقافيا يتمثل في اكتساب . مراحل نموه 

ثقافة و لغة المجتمع ،في حين أنها عند البعض تهدف إلى الحفاظ على 
له ما يكفي من األشياء  فالفرد.لمجتمع واستمرارها عبر األجيالخصائص ا

المشتركة مع األعضاء اآلخرين من هذه الجماعات كي يستطيع أن يتصل 
فاالنتماء إلى . بهم ويشاركهم في بعض خواطرهم ومشاعرهم وتقاليدهم

مجتمع ما إنما يعني مشاركة اآلخرين في كثير من األفكار أو السمات 
) 28:سلوى محمد عبد الباقي ص"(النحن " أننا نجد دوافعا في  العامة حتى

لكي نستمد منه " النحن"ه كثيرا بهذا ويعني ذلك التشب  التي تكونها الجماعة
   .   االجتماعية وجزءا على األقل من هويتنا الخاصة النفسية 

فيمكننا في األخير أن نصل  إلى القول أن التنشئة االجتماعية عملية 
قدة تستهدف مهام كثيرة ، ومن األمور التي يمكن مالحظتها في هذه جد مع

العملية أنه مع نمو األفراد و تقدم السن بهم يزدادون اختالفا و تباينا في 
سلوكهم كما وأن أبناء الثقافة الواحدة يتشابهون فيما بينهم في بعض 

د علي صالح محم(األنماط السلوكية و يختلفون عن أبناء الثقافات األخرى
و يرجع ذلك إلى تعلم األدوار و تبطن القيم و  )19:ص:أبو جادو

  .االتجاهات والمعايير التي تشكل الشخصية االجتماعية 

فقد تباينت مفاهيم التنشئة االجتماعية باختالف اإلطار النظري للباحثين 
،ولكن معظمها يصب في أن نجاح التنشئة االجتماعية يؤدي إلى االمتثالية 

يات العمل والتفكير واإلحساس بالقدر الذي يجعل الفرد قادرا على في كيف
االندماج والبقاء في وسط معين وهذا يعني أن يكون قادرا على التكيف 

ويرتبط هذا التكيف . السوي مع المتغيرات التي تحدث في هذا الوسط 
بعوامل تخص الفرد كالعمر،الخصائص البيوفيزيولوجية، القدرات الذهنية 

االستيعاب واالستجابة لمثيرات الوسط، التاريخ الشخصي، الدوافع،  درجة
كيفية تصور المستقبل وكذلك عوامل تخص فعالية المؤسسات االجتماعية 

 .المكلفة تصريحا ضمنيا بهذا التكيف

2. �  �ة ــــــــــــــ2م ا34ــــــــــ/-

وفي " Famille "في الفرنسية كلمة " األسرة " يقابل كلمة :  ا�34ة �^(
و هي  في هاتين اللغتين األجنبيتين مشتقة من كلمة "  Family "اإلنجليزية 

 " FAMILIA  "لقد تطور مفهوم األسرة تاريخيا ففي .و تعني مجموع الخدم
  .المجتمع الروماني  القديم كان يعني جماعة العبيد الذين يخدمون المجتمع 

ي مجموعة من الناس وفي القرون الوسطى أصبحت كلمة أسرة تعن  
يستغلهم الرجل اإلقطاعي يعلمون عنده في أرضه بشرط أن يحتفظوا له 

و أخيرا في العصر الحديث , بالوالء و يقاسمهم محصول األرض 
  أصبحت كلمة أسرة تعني الجماعة المؤلفة من الزوج و الزوجة و 

دماج في ومعايير و اتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة و تيسر له االن 
إن الفرد . الحياة االجتماعية و هي عملية دينامية تتضمن التفاعل و التغير 

في تفاعله مع أفراد الجماعة يأخذ ويعطي فيما يختص بالمعايير واألدوار 
االجتماعية واالتجاهات النفسية و الشخصية الناتجة في النهاية هي نتيجة 

  )173:ص-1979-مختار حمزة(" لهذا التفاعل 

3.2.1  )�O��h( ا=���"�B� �O�  : ا������ ا=���

�ر-g2د دBآ �����)Claude Dubar:(" التنشئة االجتماعية هي سيرورة
متقطعة،غير مستمرة من البناء الجماعي للسلوكات 

  ).70:بيومي خليل ص.محمد"(االجتماعية

-  
التنشئة االجتماعية هي من أهم الوسائل  :"����� %|اد ا���� ا�!�
افظ بها المجتمع على خصائصه ، و على استمرار هذه الخصائص التي يح

  ).70:محمد بيومي خليل ص"(عبر األجيال 

)�O�للتنشئة االجتماعية تحاول أن تعطي بعدا  إن ا����ر�� ا=���
كبيرا وأهمية بالغة للبناء االجتماعي ونسقه ، والتي يجب على الفرد 

  .وتمريره لألجيال الالحقة  االمتثال لها حتى يتمكن من المحافظة عليه

9�( ا����ر���تباينت تعاريف مفهوم التنشئة االجتماعية باختالف  :/"
اإلطار النظري للباحثين فيرى دافيد ريد أنها إعداد الفرد لقواعد السلوك و 

و . يعتبرها ميراي تعليم الفرد التوفيق بين دوافعه و مطالب اآلخرين 
  : مظاهر أساسية لها 3ماعية للتنشئة االجت" قي روشي " يحدد

فالتنشئة االجتماعية هي ،قبل كل شيء صيرورة : اكتساب الثقافة*
أو بمعنى آخر هو اكتساب . اكتساب لنماذج و قيم و طرق تفكير وفعل

تتم صيرورة التنشئة . ثقافة اجتماعية موجودة في محيط اجتماعي معين
فترات حرجة  مدى الحياة ، و هي متقطعة و ليست مستمرة تتخللها
  .الخ...كالدخول إلى عالم الشغل، وتغيير المهنة و البطالة و التقاعد

إن التنشئة االجتماعية هي سيرورة تعلم تفاعلي يفترض فيه وجود 
تفاوض دائم بين فاعل التنشئة والمنفعل لها ، يؤدي إلى اتفاق بين حاجات 

ل معها من و رغبات الفرد من جهة ،وقيم مختلف الجماعات التي يتفاع
  .جهة ثانية 

ليست التنشئة االجتماعية مجرد نقل للقيم : دمج الثقافة في الشخصية* 
والمعايير و القواعد بل هي ،في األساس، تكوين تصور عن العالم بواسطة 

كما أن .منسجم يشكل نسق مرجعي و مقيم للواقع " قانون رمزي " تكوين
ذا اكتساب و استعمال اللغة  هذا النسق المرجعي يملي السلوك و يفترض ه

التي هي بنية للعالمات والرموز التي تترجم التصورات العقلية للفرد،هذا 
األولياء، األسرة، (التصور للعالم ليس مفروض من طرف المنشئين 

و إنما كل فرد يكونه بنفسه ) الخ ...المدرسة، المؤسسة ، النقابة ، الجمعية
ات موجودة سلفا و يقدمها له المنشئون تدريجيا مستعينا بعناصر لها تصور

و نفس الشيء نجده مع .لكنه يعيد تفسيرها و يصيرها في كل جديد و فريد
انساق التصورات اآللية التي تسمح للفرد باالستجابة بكيفية مقبولة في عدد 

فكل فرد يطبعها بطابعه الشخصي حسب . معين من الوضعيات المعتادة
للوسط  ةرورة الدمج تصبح العناصر الثقافيتجاربه وطموحاته و بفضل صي

جزء ال يتجزأ من بنية شخصية ، فيحس الفرد أنه هو مصدر االمتثال 
لتوقعات الوسط االجتماعي و ليس مجرد منفعل لثقل الضبط االجتماعي أو 

  .اإللزام الذي يمارسه هذا الوسط 

نشئة التكيف هو النتيجة األساسية للت: التكيف مع المحيط االجتماعي*
فهي ليست مجرد صيرورة عالقة تفاعلية وإنما هي أيضا . االجتماعية

صيرورة انتماء فالفرد عن طريقها يعلن انتمائه لجماعات أي يتعلم التفكير 
  مثل اآلخرين و اكتساب نفس المعارف و قانون رمزي و لغة مشتركة، 
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ليفي ستراوس فيشير إلى المصدر األول لألسرة وهو الزواج،ويحدد 
, المكان والتعاون والتناسل: ميردوخ ثالث نقاط هامة لتعريف األسرة

ويعترض كل من بودون وبوريكو على الرأي القائل بأن األسرة مصدر 
كل المؤسسات االجتماعية األخرى كما يعترضان على البنيويين الذين 

وا العالقات السائدة بين أفراد األسرة هي مصدر التفاعالت االجتماعية جعل
و يضيف نوربار سيالمي , و ما يصحبها من إمتثال و خضوع و تعاون 

خصائص نفسية لألسرة كوجود الميوالت األمومية و األبوية و األمن و 
و يستخلص من تعريف بوجاردوس أربعة خصائص . التنشئة االجتماعية 

مجموعة من األفراد تربطهم قرابة دموية ، و سكن ، و تفاعل و  :لألسرة
  . ثقافة 

�ـــ2اع ا34ــأ@ .3-P�Zـــ�ة وو�  

توجد أنواع شتى من األسر كأسرة التوجيه وأسرة اإلنجاب واألسرة  
  .وغيرها...واألسرة الزوجية )العائلة(النووية واألسرة الممتدة 

ألم وأوالدهما الذكور واإلناث تتكون من األب وا: األسرة النووية) أ
غير المتزوجين، ويمكن أن يقيم أحد القارب فيها كاألخت واألخ أو أحد 

  .الوالدين

تتكون من األب واألم وأوالدهما الذكور واإلناث :األسرة الممتدة)ب
غير المتزوجين واألوالد وزوجاتهم وأبنائهم واألقارب اآلخرون كالعم 

ؤالء يقيمون في نفس المسكن تحت رئاسة األب وه..والعمة واالبنة األرملة
  ".وتسمى أيضا أسرة متصلة) الجد(أو كبير العائلة 

إذا تزوج االبن وكون أسرة نووية جديدة تسمى : أسرة اإلنجاب)ج
  .عندئذ األسرة األولى أسرة اإلنجاب

يكون أعضاء األسرة أوصياء على اسم األسرة : أسرة الوصاية)د
  .وأمالكها ونسبها

تتناقص سلطة األسرة إلى حد التالشي والزوال :ألسرة الذرية ا)ه
وتحل محلها سلطة الدولة، وهذه األخيرة أي الدولة تصبح تلعب دور 

وهذه األصناف الثالثة األخيرة ذكرها زيمرمان .المنظم لألفراد
)Zimmerman(  في كتابه)العائلة والحضارة.(  

��P ا�34ةZية أن وظائف األسرة لقد بينت الدراسات االجتماع :و
  :تتلخص في المهام التالية

  .اإلنجاب والتفاعل الوجداني بين أفراد األسرة -

  .  الحماية الجسدية ألفراد األسرة -

  . إعطاء مكانة اجتماعية للكبار والصغار -

  .التنشئة االجتماعية، والضبط االجتماعي -

   :وظائف لألسرة هي 6إلى ) W ogburn(ويشير وليام أجبرون

  .الوظيفة االقتصادية تستهلك األسرة ما كانت تنتجه -

يستمد األفراد مكانتهم االجتماعية تبعا لمكانة : الوظيفة االجتماعية -
  .أسرهم في المجتمع

كانت األسرة تعلم أفرادها حرفة وصنعة أو أي : الوظيفة التعليمية -
  .مهنة أخرى

ة الجسدية تلعب األسرة دور في الحماي: الوظيفة الوقائية -
  .واالقتصادية والنفسية

.كالصالة وقراءة الكتب الدينية وممارسة العبادات: الوظيفة الدينية -  

و لقد ظهرت عدة اتجاهات في دراسة األسرة كاالتجاه البنيوي، .أوالدهما 
  .والوظيفي، والتفاعلي الرمزي و البنيوي الوظيفي 

  :سب هذه االتجاهاتو فيما يلي جملة من التعاريف لمفهوم األسرة ح

  2ي ــــــــــــ� ا��"�ــــــــا����� .1.2

 *�'2"-� Jg <-80/ �����:"  األسرة هي المؤسسة األساسية التي
تشمل رجال أو عددا من الرجال يعيشون زواجيا مع امرأة أو عدد من 

  .النساء و معهم الخلف األحياء و أقارب آخرين و كذلك الخدم 

تماعي يعكس صورة المجتمع الذي توجد و و األسرة هي إنتاج اج
ففي مجتمع سكوني تبقى البنية األسرية  مطابقة له و في , تتطور فيه 

مجتمع تطوري فإن األسرة تتحول حسب إيقاع و ظروف التطور لهذا 
  " المجتمع 

أن الزواج هو مصدر جماعة " يرى : ����� آ2Bد ��-� ��3اوس* 
نواة تحتوي على الزوج و الزوجة و  و هذه األخيرة تتكون من, األسرة 

  " أطفالهما و كذلك من أولياء آخرين مرتبطين بهذه النواة 

األسرة تشمل الزوجين و األوالد الذين هم  :"����� /��
 أ2gزه�ة * 
كما تشمل األصول من األباء و األمهات فيدخل , ثمرة الزواج و فروعه 

ع األبوين و هم اإلخوة و و تشمل أيضا فرو, في هذا األجداد و الجدات 
و تشمل أيضا فروع األجداد و الجدات و تشمل العم , األخوات و أوالدهم 
  "و الخال و الخالة و فروعهما , و العمة و فروعهما 

  � ــــــــــــ� ا��Z2-ــــــا����� .2.2

األسرة هي جماعة اجتماعية تتميز بمكان إقامة " : ����� /��دوخ* 
و يوجد بين اثنين من , تصادي و وظيفة تناسلية مشترك و تعاون اق

أعضائها على األقل عالقة جنسية يعترف بها المجتمع و تتكون األسرة 
سواء كان من نسلهما أو , على األقل من ذكر بالغ و أنثى بالغة و طفل 

  " عن طريق التبني 

" ): 2g ����� ) R. BOUDON . F. BOURRICAUDدون و 2gر�&2* 
لكن هذا ال يعلل إرجاع و , ؤسسة تميز المجتمع اإلنساني األسرة هي م

و ال إرجاع مصفوفة عالقات , تفسير مصدر كل المؤسسات إلى األسرة 
و , و األطفال , االمتثال و التعاون و التآزر إلى العالقات بين األولياء 

 "األزواج و األقارب 

  � ـــــــ2ي ا��Z2-ـــــ� ا��"�ــــــا�����. 3.2

�ن �3:/�@2* gاألسرة هي مؤسسة اجتماعية تقوم على التناسلية " : ر
  و الميوالت األمومية و األبوية 

األحادية الزوج   فهناك األسرة تو تختلف أشكال األسرة حسب الثقافا
إن وظيفة األسرة هو ضمان األمن ألفرادها و ). ة(ومتعددة   الزوج ) ة(

األطفال لغة و عادات و تقاليد  تربية أطفالها و من خاللها يتعلم هؤالء
جماعتهم و يكونون شخصيتهم عن طريق تقليد و تقمص األولياء و يمرون 

 "من التمركز حول الذات إلى اآلخرين 

�2�ردوس * g) Bougardus ":( األسرة هي جماعة اجتماعية صغيرة
يتبادلون الحب , تتكون عادة من األب و األم و واحد أو أكثر من األطفال 

و تقوم بتربية األطفال حتى تمكنهم من القيام , تقاسمون المسؤولية و ي
  ".ليصبحوا أشخاص ينصرفون بطريقة اجتماعية, بتوجيههم و ضبطهم 

يرى مصطفى بن تفنوشت و محمد أبو زهرة أن : مناقشة التعاريف 
 األسرة هو تجمع لعدد معين من األفراد تربطهم عالقة قرابية أما كلود 
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موسعة، و تعني األولى أن األب له مهمة ومسؤولية على الممتلكات و 
و تعني الثانية أن األسرة هي .  يغادر أبنائه و بناته المنزل بعد الزواج

تجمع لعدد من األسرة النووية، كما يرى أيضا بوتفنوشت أن األسرة 
ة بدأت تترك مكانها لألسرة النووية نتيجة للتغيرات الموسع

  االجتماعية،االقتصادية، الثقافية والسياسية التي يعرفها المجتمع الجزائري 

أن المجتمع الجزائري : و يقول مصطفى بوتفنوشت في مداخلة له   
متعدد و معقد لدرجة يصعب تحديد نمط اجتماعي له، وحسبه أن الجزائر 

فترة انتقالية و لم تصل بعد زمن العصرنة،و لذلك أقترح ما تزال تعيش 
   :تصنيفية للمجتمع الجزائري وهي ثالث مستويات

  .النظام األسري الزواجي التقليدي  - 

 .النظام األسري البطريقي أي أن السلطة في يد األب  - 

 .النظام األسري األبوي  - 

: اليةإلى النتائج الت )1997( أشار بوتفشونتو في دراسة جزائرية 
في حين كانت نسبة ، من مجموع األسر % 67شكلت األسر المستقلة 

و من جهة أخرى لوحظ انتشار ظاهرة  ،%22األسر التي تعيش مع األب 
وصلت . سنة 29و  25العزوبية عن الفئة التي يتراوح عمرها بين 

العزوبية عند الذكور إلى سن األربعين و عند اإلناث إلى سن الخامسة و 
  .بل وتعدتها في الوقت الحالي  نالثالثي

ومن جهة أخرى أكدت األبحاث العديدة المنجزة خاصة على    
إلى أن األسرة الممتدة بدأت تعود بقوة في " علم االجتماع العائلي"مستوى

الوقت الراهن خاصة مع تزايد أزمة السكن وتدهور القدرات الشرائية 
 )M.Guetta-2003(ية للمواطنللفرد الجزائري ،وتزايد مطالب الحياة اليوم

  . جعل العائلة الجزائرية تتسم بالالثبات والتراجع نحو الوراء

2.4.  )��Pا�#�ا )BP��B� )�-�Z2ا� wP�  ا�?0

تضطلع األسرة الجزائرية بمهمة التنشئة االجتماعية و هي عملية      
مستمرة تبدأ مع الوالدة و تتواصل مدى الحياة و تضطلع بهذه المهمة 

األسرة و المدرسة و مؤسسات المجتمع األخرى كالمسجد، ومراكز : اأيض
و ال يمكن إهمال  ) . الشارع  –الرفاق (التكفل و الجماعات االجتماعية 

في المجتمع الجزائري دور األم واألب كالهما في هذه العملية و ال يخفق 
 الصوت أيضا عن دور المعلم ألنه يتكفل بالطفل في أول خروج رسمي له

حيث ينشأ الطفل الجزائري على فعل الخير وحب اآلخرين .من المنزل 
ومساعدة المحتاجين، و يربى الذكور على الرجولة و السلطة و الجلد و 
المسؤولية، واإلناث على الحسن و الحياء، والحب والعطف، وتبذل األسرة 
جهدا مستمرا لتنشئة الطفل تنشئة اجتماعية سليمة تحترم قيم وعادات 

فالصغير مطالب : ثقافة مجتمعه، وتحكم العالقات األسرية ضوابط عديدةو
باحترام الكبير و طاعته و هذا األخير مطالب بالرفق بالصغير و الشفقة 

  .عليه 

من جهة ،و بين األولياء و ) األم ، األب (تقوم العالقة بين الزوجين 
التآزر وتقسيم  أطفالهم من جهة ثانية على االحترام المتبادل و التكامل و

لكن أحيانا يسود الخالف وتتعارض  األدوار في التربية و التسيير األسري،
األدوار كأن تستولي األم على دور األب أو يتخلى هذا األخير عن 
مسؤولياته و يعجز عن خلق االنسجام و الوئام داخل األسرة خاصة إذا 

األب عاطال عن كانت األم هي من تعمل على إعالة أسرتها ماديا ،وكان 
العمل فهنا ومع مرور الوقت تتعود األسرة نظام وأوامر األم ويغيب دور 
األب كليا أو جزئيا وال يسمح له بالمشاركة أو االعتراض حتى من قبل 
األبناء الذين تغدو معظم تصرفاتهم طوع أمهم التي يتمثلونها األب واألم 

  .في آن واحد 

ور ترفيهي كبير ولقد أخطر وليام تلعب األسرة د: وظيفة التسلية- 
أجبرون أن فقدان األسرة لهذه الوظائف هو الذي فككها وحللها، ولم تمر 
فكرة أجبرون هذه بسالم بل القت اعتراضا وانتقادا كبيرين خاصة من 
علماء االتجاه البنيوي الوظيفي، واألسرة التي تفقد بعض أو كل وظائفها، 

أخرى، إن تحرر األسرة من األعمال تملك حرية أكثر في تبني وظائف 
العديدة التي كانت تقوم بها جعلها قادرة على أداء األعمال المتبقية لها 

-: بطريقة أكثر نجاحا، ومهما يكن تلعب األسرة ثالث وظائف هامة
األمن، : إشباع الحاجات - .الضبط االجتماعي- .التنشئة االجتماعية

  .الخ...السعادة، الحب،

إن أهم وظيفة تقوم بها األسرة هي : شئة االجتماعية األسرة والتن)أ
وال تقوم التربية على عاتق األم فقط بل .وظيفة تربية األطفال وتهذيبهم

تقوم على كاهل األب أيضا والتربية سلوك معتدل ال افراط فيه وال تفريط 
، فال تخنق إرادة األطفال وال تكبت رغباتهم وحاجاتهم، وال يترك لهم 

ولقد تحدث رسول اهللا .ختلط على األولياء، فيما بعد الحابل والنابلالحبل في
كل مولود :  " عن األهمية الكبرى لدور األسرة في التربية فقال -ص–

" يولد على الفطرة وإنما ابواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
على وتغرس األسرة في أطفالها قيم الحب والتعاون والخير وتطلعهم . 

  .تاريخهم وثقافتهم ودينهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم

أن األسرة هي المؤسسة األولى في :األسرة والضبط اإلجتماعي) ب
التعامل مع الفرد في المراحل األولى من حياته، تجعلها األكثر تأثيرا كبيرا 
في حياته، فاألسرة تقوم بتربية وإرشاد طفلها وضبط سلوكه في تفاعله مع 

ويستخدم األولياء عدة وسائل لضبط سلوك أبنائهم وهذه الوسائل . ريناآلخ
  هي 

التي يبديها الوالدان، خاصة األم، لألطفال، فيتعلمون :  عاطفة الحب -
الطاعة ويتعودون على أخالق أوليائهم، ألن الطاعة مكافأة والمعصية 

  .عقاب

احترام أن يعمل الطفل على : الحساسية اإلجتماعية تجاه اآلخرين -
اآلخرين وتقديره لهم حتى يجد منهم اإلعتراف بحسن خلقه ونبل طبعه 

 .وطيب معشره

ال يستطيع األولياء دعوة األبناء إلى اتباع : القدوة واألسوة الحسنة-
نمط معين من السلوك ينهونهم عنه إذا لم يرى األبناء ذلك في سلوك 

  .أوليائهم، فهم قدوتهم ومثالهم ومحط تقمصهم

كلما ضبط سلوك األبناء مبكرا : بكير في عملية الضبط األسريالت -
كلما كان ذلك ناجعا ألن األطفال في سن مبكر كالصفحة البيضاء يكتب 

  .عليها األولياء كما يشاؤون

يجتهد األولياء في تثقيف أوالدهم دينيا ، ألن : محبة اهللا والخوف منه-
ياء نفسيا واجتماعيا، إن العالقة مع اهللا هي التي تجعل من األطفال أسو
  .اإلسالم دين التوازن واالتزان، وهو معيار السواء

تعريف األوالد بوجود القانون في كل شيء وأن الفرد : القانون-
مطالب باحترام قواعد مقننة ومتفق عليها، وهي تهدف إلى تنظيم العالقات 

  .والتفاعالت وحفظ األفراد والممتلكات

4. �Pا�34ة ا�#�ا wP�0a )�  

1.4. V� )�2�"ا�� wP�  ا�#�ا��P( �3ةا�?0

العائلة الجزائرية أبوية بمعنى األب والجد هو القائد المنظم األسرة أو 
ألمورها و هي أيضا أغنوصية ، أي أن النسب فيها للذكور و االنتماء 

. ص 1984: مصطفى بن تفنوشت (أبوي  وقد رأي مصطفى بوتفنوشت 
 العائلة الجزائرية ال منقسمة و أن: خاصيتين أخريين هما) 39
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اختلفت أدوارها وتعددت وتباينت على مر األزمان وإن  –وصيرورتها
  .اتصفت بالشمولية والتوحد في الدور عبر األحقاب الزمنية المختلفة 

لكبير في تدهور وضعية المرأة لقد كان للمستعمر الفرنسي الدور ا
بحيث أن بقائها في البيت وغيابها عن ممارسة أي نشاط خارجي كان من 

على اتصال مباشر  أجل أن ال تصطدم مع المستعمر وحتى ال تكون
ومنعها من الخروج وحثها  تهابالمعمرين، وبالتالي كان على الرجل حماي

لى حماية المجتمع ككل بتصرفه هذا كان يرمي إ؛ وعلى المكوث في البيت
ويفسر المؤرخون هذا االتجاه لكون دور المرأة . من االنحالل األخالقي

الجزائرية في تلك الحقبة الزمنية هو المحافظة على الهوية الوطنية وبذلك 
تراجعت مكانتها بفعل التهميش والحرمان من كل مستلزمات 

أنواع  وأصبحت تعيش في الجهل وشتى )…كالتعليم، العمل(العصر
االضطهاد والعزلة من أجل الحفاظ على القيم المكونة للشخصية الجماعية 

ومن جهة . رمن خالل المحافظة عليها وجعلها بعيدة عن مواجهة المستعم
الذي هو شرف العائلة - أخرى فهي منذ نشأتها مكلفة بالحفاظ على شرفها 

سومة لها و عدم تجاوز الممنوعات خاصة الجنسية منها والحدود المر -
في التعامل إلى حين زواجها، ألن أي موقف مقلق منها أو مشكوك فيه من 

يسقط ") BOUCEBCI,1987,P139 :(طرفها كما يقول محفوظ بوسبسي
هيئة السلطة األبوية ويهدد األمان الداخلي والخارجي للعائلة لذلك يعمل 

على  الرجل الجزائري بكل قوة وتعنت للسيطرة المطلقة ماديا ومعنويا
 وهو ما دفع" المرأة بحكم كونه معيل األسرة فله حق الطاعة والخضوع

الجنس عن للتحدث  SIMON DE BEOUVOIR بالعالم سيمون بوفار أيضا
 Le Statut de la(عندما يتحدث عن المرأة في المجتمعات التقليدية الثاني

Femme Algérienne( .  ووفق الظروف االستعمارية التي مرت بها
االجتماعي الذي  هائلة الجزائرية استقر في األذهان مكانة المرأة ودورالعا

و تجمد في الثنائية أعباء البيت ،انحصر عما جاء به الدين اإلسالمي 
إذ ال يمكٌنُها الرجل من المناقشة أو إبداء الرأي وال القدرة على . والجسد
التفكير ، فالرجل فقط من يملك االمتيازات والحق في "الرجال"مواجهة

في الخطأ الذي  والتدبير واتخاذ القرار في كل المسائل العائلية والحق حتى
الغفران من المجتمع كما يجد أيضا من يبارك خطواته التي تعزز يجد 

رجولته هذه التي ليست كقيمة أخالقية للنبل والكرامة اإلنسانية،إنما 
لذكر بضرورة كمنظومة ذهنية منبثقة من التربية القاصرة التي تهيئ ا

العنف والعدوانية والجفاف العاطفي وقهر األنثى جسديا وفكريا و اجتماعيا 
   ).20:عبد الرحمان الوافي ص(

من جهة أخرى ظل ميالد األنثى وال زال يشكل نغصا اجتماعيا 
ا شديدا سواء بالنسبة للزوج أوعائلته ال سيما إذا توالت يوانفعاال نفس

هو ما يجعلها تقبل التفاوت في و ،ذكروالدتها من غير أن يأتي ال
له البنت ألن  ،كما أن العائلة تُعد الولد لغير ما تُعدراالمتيازات لصالح الذك

االعتبار يكون للجنس ال للكفاءة والموهبة ، ففي حياتها الزوجية تحاط 
بقيود اجتماعية متعددة ومتنوعة وقاسية و تزداد هذه القسوة كلما انخفضت 

االجتماعية حيث تدور حريتها في إطار ما يريده الزوج وما  درجت العائلة
بدرالدين (ال يريده ؛ وهو دورله تأثيره التربوي والسيكولوجي السلبي

ال على األنثى وحدها بل وعلى الذكر أيضا فهو  )95:ص1985السباعي 
أثر ينال من شخصية األنثى ويعقدها كما يزيد من ميع الذكر وإفراط دالله 

انيته ويغرس فيه الغطرسة وكره المساواة واالنصياع للحق وينمي أن
والعدل االجتماعي ، فقد اعتاد المجتمع أن يرى الخطأ في المرأة أكثر مما 

لقد استمر هذا الوضع وتجذُر و. )53:ص1992اH7&ه�الحداد (يراه في الرجل
حقبة من الزمن حتى بعد االستقالل وحتى بعد أن أثبتت المرأة الجزائرية 

ولكن هذا ، دارتها في حرب التحرير وكفاءتها في الذود عن الوطن ج
الوضع تخلله بعض التغيير في نواحي مختلفة من البنية االجتماعية 

  .والثقافية والعمرانية والتكنولوجية 

  

كانت لألسرة فيما مضى وظيفة تعليمية ، أما اآلن فهذه الوظيفة من  
تدريب المهني أيضا، وكانت اختصاص المدارس  والمصانع و مراكز ال

األسرة هي التي تٌـرفه على األوالد فصارت السينما و الجمعيات و الفرق 
الرياضية ودور الشباب هي التي تقوم بهذا الدور، و كانت أكثر حجما 
فأصبحت أقل عددا،و اشتهرت العالقات األسرية بالقوة والمتانة والضبط 

  .فأمست سطحية، ومؤقتة و أقل ضبطا

زت المرأة بتبعيتها وارتباطها بالرجل فصارت مساوية له في وتمي
الحقوق و الواجبات، و تعلمت ، و خرجت للعمل و استقلت ماليا ، بل 
وأصبح هناك صنف من النساء يطالب بتغيير القوانين و علمنتها وعولمتها 
محاكاة لما يجري في المجتمعات األخرى المتمايزة عن مجتمعنا ثقافيا 

كما وبرزت إلى ساحة الحياة االجتماعية ظواهر كثيرة وحضاريا، 
الخ وفي األخير ...كالعزوف عن الزواج، وكثرة العنوسة، كثرة الطالق

. كان المركز االجتماعي لألسرة وراثيا فأصبح مرتبط بوضعها االقتصادي

3.4 .)��Pا�#�ا )BP�   :ا��^��� ا=����O�  %� ا��

من التغيرات في النواحي  إن العصر الحديث يتسم بظهور عدد 
الخ ،هذا التغير ...،اإلنتاجية والتكنولوجية  ةالمختلفة من الحياة االجتماعي

يفضي إلى التطور والتقدم ، وجدير بالذكر أن التغير االجتماعي الذي 
نعيشه والذي تشهده األجيال المتعاقبة هو تغير سريع ومستمر عميق 

  . الجذور واسع النطاق هادف المقصد 

وقد جذبت ظاهرة التغير االجتماعي اهتمام العلماء وخاصة علماء 
النفس وعلماء االجتماع واالنثروبولوجيا ورجال االقتصاد والتخطيط وكل 

، وكذا رجال اإلعالم  وقد أولوها أهمية كبرى من حيث ةالمهتمين بالتربي
الدراسة والفهم ؛ فالتغير االجتماعي تقابله عملية أخرى هي الضبط 

والتي يتم من خاللها توجيه  )35:ص1995عدنان الدوري(جتماعي اال
سلوك األفراد بحيث ال ينحرفون عن معايير الجماعة أو المجتمع حتى 
يتحقق التوازن االجتماعي  وتلعب القيادة دورا هاما في عملية الضبط 

  االجتماعي 

 فالتغير االجتماعي خاصية أساسية تتميز بها الحياة االجتماعية فهو
سبيل بقائها ونموها وعن طريقه تواجه الجماعات متطلبات أفرادها 
وحاجاتهم المتعددة ، حيث يمكن أن نصل إلى حقيقة مفادها أنه ال يوجد 
مجتمع ال يتغير ؛ حيث نلمح التغيير يمس كل شيء األفراد ،العادات 
،التقاليد األعراف ،االتجاهات والفنون وحتى األيديولوجيات ؛ فقد يبدو 

لمجتمع مستقرا وسائرا في إنجاز وظائفه في هدوء طوال أجيال متعاقبة ا
ولكنه حين يصل إلى درجة من التجمع الحضاري يبدأ في التغيير بسبب 
وجود تحول في أعماقه لتجديد األنساق أو لتأسيس نظم جديدة ، ومن هنا 
تبدو حركية المجتمع،  وتغير ظواهره خاصة فيما يتعلق بالنمو الحضاري 
أو التغير العمراني المصاحب للتغير السكاني ، وحتى التغير األسري من 
األسرة الكبيرة التقليدية إلى األسرة المصغرة الحديثة ، وكذا خروج المرأة 
من دائرة البيت الضيقة إلى مجتمع العمل واإلنتاج ؛ وما أدى إليه ذلك من 

حياة المجتمع  تدعيم اقتصادي لألسرة والمجتمع، وأيضا إلى تطورات في
  .وقيمه المختلفة فيما يتصل بعالقة المرأة بزوجها وأطفالها وتنشئتهم  

كغيرها من المجتمعات عايشت هذا التغير، حيث   ة الجزائريةسرواأل
- مصطفى بوتفنوشت،(يعرف مصطفى بوتفنوشت العائلة الجزائرية 

جال المؤسسة األساسية التي تشمل رجال أو عددا من الر"أنهاب )-1984
يعيشون زواجيا مع امرأة أو عدد من النساء ومعهم الخلف األحياء، و 

المجتمع المنزلي المسمى عائلة مكونة "كما يعرفها أيضا أنها أقارب آخرين 
من أقرب األقارب المشكلون للكيان االجتماعي واالقتصادي المؤسس على 

ي لهذه العائلة فالمرأة التي تنتم ".عالقات التزام متبادلة تبعية ومساعدة 
 التي حاول مصطفى بوتفنوشت أن يوضح دعائمها  –ةالجزائري
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انتشار البطالة بين فئات الشباب والتي مست خريجي الجامعات  -
ال الهجرة أو ممارسة أعمال  إلىوالمعاهد العليا وهذا أدى بعدد ضخم 

  .عالقة لها بتخصصهم

سبب سوء التسيير الذي تتحكم فيه بأزمة السكن الحادة وهذا  -
  البيروقراطية والمحسوبية 

بالمائة من شباب تقل أعمارهم  70بة بحيث أن وارتفاع نسبة العز -
  .عن الثالثين سنة معظم ال عمل وال مسكن لهم

في الحياة تنامي الشعور باالغتراب أو االنعزال عن المشاركة  -
هجرة  بحثا ال إلى اإلطاراتاالجتماعية أدى بالكثير ممن أسعفهم الحظ من 

  .عن المكان الذي يحقق لهم آمالهم

اتساع الفجوة  إلىتدهور القدرة الشرائية نتيجة تدني المداخيل أدى  -
  . بين الفقراء واألغنياء

ة على فئ إلرهابة المركزية لقمع احمصلالوحسب دراسة قامت بها  
الموقوفين والجاري عليهم البحث، وجدوا أن نسبة البطالين هي أعلى نسبة 

والعينة الثانية من الموقوفين  اإلرهابمن حيث المهنة التي دخلت عالم 
والجاري عليهم البحث هم العمال اليوميون الذين يتعلق أمر بقائهم بفرصة 

،  اإلرهابيينعمل قد توجد في الحال أو يطول انتظاره فاستغلوا من قبل 
ونعتقد أن هذا االنضمام هو انتقام بشكل أو بأخر من المجتمع الذي همشهم 

توفر لهم سبل العيش بكرامة ، وهذا ما يدعم أن للبعد  لمتي الومن السلطة 
  . اإلرهاباالجتماعي أهمية في ظاهرة 

بالذكر أن هناك عناصر مشتركة تكاد تتشابه وهي التي دفعتهم  وجدير
، وهذه العناصر يمكن حصرها اإلرهاب إلىراء سهولة جرهم أو كانت و

 -سياسيا -في عنصر الحرمان بكل أشكاله قد يكون عاطفيا فكريا
األسرة ، (وهذا الحرمان يكون في الغالب منبعه المؤسسة ... اجتماعيا

  . وقد يكون نابع من دوافع شخصيته )طةلالمدرسة، المجتمع، الس

عوامل أخرى اجتماعية ونفسية تفقد الوالدين الكم العددي  لألوالد و إن
جانب ذلك عدم  إلىالسيطرة والتحكم في األبناء وسوء التقدير في المعاملة 

 أفرادانقطاع التواصل الطبيعي بين  إلى إضافة ،القدرة على توفير رغباتهم
البحث عن فضاءات  أخرى خارج األسرة توفر لهم  إلىبناء األسرة يدفع باأل

ووسائل التعبير المفقودة، كل هذا جعل التيار األصولي  دفءالشيء من 
عن طريق تعويضهم بعض  لتجنيدهمالمتطرف يغتنم فرصة تيه هؤالء الشباب 

ما فقدوه في المؤسسة األسرية بدءا بالتواصل الخطابي الجذاب خصوصا أن 
 شباب سهلة في االنصياع وتطبيق األوامر وتفجير القوة الكامنةالفطرة هؤالء 

 المآويفي مجال الترصد لألفراد المراد اغتيالهم وحراسة  حيث يعملون ،
، ترقب تحركات  قوات األمن وجمع المعلومات واألخبار التي  اإلرهابية

يسترشد بها ويوجه على أساسها ضرباته، والطفل الذي يمر بهذه المرحلة من 
خطر من المسلح سهل تجنيده  لعنصر مسلح ويقوم بتنفيذ العمليات ن بل هو أال

لم يصل مرحلة  إذاألنه يتمتع بحماية القانون  من حيث أنه حدث خاصة 
ثمانية عشر سنة ، وفي هذه  إلىالتمييز المحددة في التشريع بثالثة عشر 

المرحلة أي مرحلة المراهقة والتي هي مرحلة انتقالية يبدأ الفرد فيها بالخروج 
والرشاد ، ال تحصل في الغالب دون من عالم الطفولة للدخول في عالم النضج 

اضطرابات نفسية، وان البحث عن الهوية هي الميزة المتصلة بهذه المرحلة 
للمراهق في الوقت الحالي صراعات مع المجتمع أكثر من الجيل السابق  إن

فهو ال يلتزم بضوابط السلطات ويعلن استقالله، وكثير من األحيان هو في 
والعادات والتقاليد وفي هذه المرحلة يكون ثورة مفتوحة على الضوابط 

  . االنحراف في قمته

، الديني  ولقد استطاعت قنوات التجنيد لألصولية الدينية الخطاب
 من تجنيد قوة األطفال والمراهقين والذين دفعهم وضعهم ) الحلقات الدينية

في األخير يمكن القول أن األسرة الجزائرية في العقود األخيرة      
تحوالت جمة على األصعدة االجتماعية ،الثقافية ، السياسية و  عرفت

و يرى  ،االقتصادية مما أثر على البناء االجتماعي للمجتمع  الجزائري 
محسن عقون أن التغيرات التي حدثت لألسرة الجزائرية مردها إلى 

 2002محسن عقون (. االستعمار الفرنسي و التمدن  و التصنيع و العولمة
  ).131-127. ص, 

قتل المستعمر الفرنسي أكثر من مليون و نصف جزائري و ما خلفه   
ذلك من تيتم لألطفال و ترمل للنساء و فقدان العديد من األسر لمعيلها 
ومسيرها، و بعد االستقالل حدثت هجرة داخلية من الريف إلى المدينة، و 

جة تفاعلها خارجية من الجزائر إلى فرنسا  مما خلف آثارا على األسرة نتي
مع وسط صناعي متمايز عن الوسط الريفي ثقافيا و تقنيا و ديموغرافيا  
أما العولمة فقد جعلت العالم قرية صغيرة، تعمل على إزالة الخصوصيات 
الثقافية و االجتماعية والدينية و التاريخية، و فرض نموذج واحد هو 

  . النموذج الغربي

 La" في كتابه    Slimane madharسليمان مظهر ومن جهته تحدث 
Violence Sociale En Algérie   " عن أشكال العنف االجتماعي القصدي

وتناول تحليل هذه . والرمزي الذي يصبغ الحياة االجتماعية للفرد الجزائري 
األشكال المسلطة بصورة منظمة على المرأة ، و الزوجة ، وعلى 

 La Violence de" عنف التنظيم  االجتماعي: "أسمى كل ذلك …الطفل
Organisation Sociale  "  يستفيد الفرد بسبب عدم نضجه : "حيث كتب يقول

االبتدائي ، بتكفل مطمئن وعنيف رمزيا وهو موضوعا إلجراءات الحماية إال 
أنها تمتصه وتنتقي قدراته الكامنة، التي تحوي قدراته الشخصية وتنميطها بغية 

فية مستقلة المحيط الذي يعيش فيه و الذي حمايته ومساعدته على مواجهته بكي
وتكون أبعاد هذا التنظيم . يغرق الفرد في تنظيم اجتماعي تجزيئي ومقدس 

االجتماعي متداخلة ومرتبطة بعضها ببعض و مشبعة باعتبارات دينية 
)Slimane madhar (1997) – P : 39  ( كما تحدث أيضا عن عنف الفضاء

ر منه إلى صعوبات التحكم في قسوة المحيط العام الذي يرجعه في جزء كبي
الفيزيقي الذي يحصر المجتمع في تطبيقات شديدة ويظهر خاصة في الوسط 
الريفي حيث يغلب على الخدمات وأماكن االلتقاء واالستراحة الطابع التقليدي 

المدرسة ، مكتب البريد ، المستوصف ، (وتوضع الهياكل الجديدة في الغالب 
 Slimane)في أطراف القرية وتكون وهذه الهياكل أقل فعالية ) …دور الشباب 

madhar  P :102 )    

و بالتحليل يظهر العنف في المجتمع الجزائري وسيلة تنظيمية معبرة 
عن الترابط أكثر منه ظاهرة مرضية تعكس التنافر ، و من هنا ال يجد 
الفرد في هذا المجتمع تناقضا بين العنف والحب و الدفاع عن 

ُ ،  )23:ص -2000–حمداوي  محمد(لمصلحةا يمارس العنف فغالبا ما
المنظم للحياة االجتماعية بارتياح وبدون قيود و نادرا ما يجابه بالرفض و 
العصيان ، ألن للتفاعالت االجتماعية داخل المجتمع الجزائري خاصية 
تتبلور وفق األسس التربوية التي غالبا ما تكون غايتها رحمة حتى و إن 
مورست فوق إرادة األفراد ، و كان العنف و العقاب وسيلة لتكريسها و 
هنا أمكن أن يأخذ كل األشكال الممكنة و يمارس في كل الميادين على أنه 

  .وسيلة تنظيمية 

و العنف في الجزائر ليس وليد حقبة زمنية معينة و ليس وليد انبعاث 
رف العنف عبر األزمنة أفكار حرة أو متمردة ، بل إن المجتمع الجزائري ع

التاريخية المتعاقبة  عنفا متعدد الجوانب و األشكال صبغ الحياة االجتماعية 
  . )2000–داود محمد (للفرد الجزائري و أعطاها خصوصية تميزت بها

من جراء األزمة المتعددة  لجزائرالتحوالت العميقة التي عرفتها ا إن
ية لم يعرف بسل اتركت آثار الجوانب ابتداء من نهاية عقد الثمانينات 

ظهرت على الساحة  إذالمجتمع الجزائري لها مثيل ولم يألفها  من قبل ، 
 : يلي الوطنية عدة مؤشرات وظواهر اجتماعية يمكن حسرها فيما
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النفسي الغير مستقر والفقر والجهل والتضليل، ولم تنحصر عملية التجنيد 
لفئة فقط بل شملت الفئات أخرى  حيث في ظل ظروف اعلى هذه 

مع  موالتأقلاجتماعية متدهورة ظهرت فئة فقدت القدرة على التعايش 
معطيات المجتمع القديمة  والحديثة والمستحدثة وفئة المغامرين الذين 

حياة العادية وفئة الباحثين  عن الثروة والمال وفئة من الجانحين كرهوا ال
وعليه . والمجرمين وفئة العمال البسطاء وفئة من الذين يؤمنون بالشهادة

في  الدينينالعامل االجتماعي كان حاضرا وبقوة في  تمكين المتطرفين  إن
ص في هذا العامل الذي نتج من البطالة والفراغ ونق اإلرهابنار  إشعال

  . الحاجات الضرورية والكمالية

هناك عوامل وأسباب كثيرة ومتشابكة لها منطقها الخاص في صناعة  إن
) األجنبيةمن الدول  اإلرهابدعم ومساندة (منها عوامل خارجية   اإلرهاب

مشاكله وهمومه  باستيعاضعف السلطة في مراقبة حركية المجتمع وعدم 
االجتماعي الذي كان دوره فعال في تغذية العامل  إلى باإلضافةاالجتماعية 

وفي هذا الصدد نذكر ما قاله الباحث حسنين هيكل  ،بكل أشكاله  اإلرهاب
نبعت من حزام الفقر ويقصد : "في مصر بأنها اإلرهابحينما وصف ظاهرة 

تعيش في ظروف قاسية ولدت والتي المجاورة للقاهرة،  بذلك المدن والقرى
  ".مع بحكم التهميش والنسيان الموت وانتقمت من المجت

لقد شهد المجتمع الجزائري في تلك الحقبة الزمنية أبشع الجرائم  وأعنفها 
وازدادت بذلك بؤرة االنحراف والجريمة حيث تورط الشباب أكثر في جرائم 
التهريب بكل أنواعه ، الخمر ، المخدرات، السرقة، جرائم القتل ، وتحاول أن 

سبب ذلك إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن مع  تبين بدرة معتصم ميموني
تقهقر قيمة الدينار الجزائري وغالء المعيشة ، التي اتبعها التفكك األسري 

  وازدياد المشاكل النفسية واالجتماعية على جميع األصعدة 

���aــــــــــــ)  

 التحليل الدقيق لمفهوم التنشئة مقاللقد تتبعنا من خالل عناصر هذا ال   
وقد توصلنا إلى أن التنشئة االجتماعية عنصر هام في حياة ، االجتماعية 

المجتمعات فهي التي تساعد األفراد على اكتساب شخصية وثقافة مجتمعهم 
وتضبط سلوكاتهم وفق معايير وقواعد المجتمع وتشبع حاجاتهم النفسية كتحقيق 

رين وحاجاتهم الذات وكسب المكانة االجتماعية المرجوة وكسب تقدير اآلخ
المعرفي،الوجداني، : االجتماعية وهي تمس كل مظهر من مظاهر الشخصية 

وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع معطيات التنشئة في . العبيري والدافعي 
ة الجزائرية التي حاول أفرادها تنميط شخصياتهم وفق ما فرضته سراأل

  . ظروف كل مرحلة من مراحل حياة الفرد الجزائري 
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`C�$ا:  	
ت ا`����
ول ا
��ا�4 اD,د�� إ; اC·�اف وا��9ل Dا اiه �ول p�$
mc�p�Dط ا�� اC·�اف وأ�<�
�H�$ ]p �$ .iA m5ا ا%Y�، آ6 
 .و��� ا

�Dت أ$� اÁ ;ق إ�S��$ و �ratا ����P
�& ا
mc�p وا
�^m� ��< �� �g ا%$
9�� ا%$��� واC·�اف
�� �m ا��Sاب  اGL ��< اف، و���·Cوا. 

 :ا�3���ت ا! � �� 

 ا%.*اث ا·�اف – اC·�اف  - ا:*ث –ا%$�ة - 

RESUME :Nous essayons, dans cet article, d’approcher les fa cteurs qui incitent à la 
déviance, ainsi que les différentes classifications  de ce dernier.Nous relaterons 
également la psychologie de l’acte déviant et les t ypes des délinquants.On étudiera les 
traits caractéristiques de familles des délinquants ,et les rapports d’un part entre les 
mauvais styles éducatifs parentaux et d’autres part  entre les valeurs familiaux et la 
déviance.  

MOTS CLES 

-FAMILLE –MINEUR –DEVIANCE –DELINQUANCE JUVENILE  

  
يكون مستوى التأديب مرتفعا لكن الدفء : األسلوب التسلطي -

والعاطفة نادرين نسبيا، وينتج عن هذا األسلوب نقص براعة األطفال 
في تفاعلهم مع أقرانهم ونقص في تقدير الذات ويظهر بعض األطفال 

 .عدوانية وعالمات عدم التحكم في الذات وأحيانا يكونون متحفظين

سسات التنشئة االجتماعية خاصة األسرة ومن جهة أخرى تلعب  مؤ
دورا كبيرا في نقل العديد من العناصر الثقافية األساسية لخلق أفراد أكفاء 

  .اجتماعيا

تبدأ التنشئة االجتماعية مع األسرة منذ الطفولة، وتتواصل ضمن إطار 
المؤسسات والجماعات التي يمر عليها الشخص على مدى حياته، 

ماعي لضغوطات المحيط والتأثيرات فيتقمص بعض ويستجيب الفاعل االجت
األفراد وبعض الجماعات، ويتجاهل أو يرفض البعض اآلخر، ويستدخل 
بصورة انتقائية أنساق االتجاهات والتصورات، ويكتسب معارف وتقنيات 

يمارس الفرد بدوره ضغوطات وتأثيرات على محيطه . تفيده في حياته
  .االجتماعي

  :نشئة االجتماعية إلى مساعدة األفراد علىومجمل القول تهدف الت

  .التوافق مع اآلخرين -

 .االستقاللية -

 .النجــاح -

  .تكوين القيــم -

  

  :مقدمة 

تلعب األسرة دورا كبيرا في تربية ورعاية أبنائها وحمايتهم من 
  :الصعوبات التي يتعرضون إليها في حياتهم تؤدي األسرة عدة وظائف

  .نجابتتمثل في اإل: وظيفة بيولوجية -

إشباع حاجات األبناء مثل الحاجة إلى الحب، : وظيفة نفسية -
 .إلخ... التقدير، األمن

تعليم البناء القيم والمعايير االجتماعية كما : وظيفة اجتماعية -
 ".مكانتهم"و" دورهم"تحدد لهم 

 .وظيفة اقتصادية -

تعرضت األسرة إلى جملة من التغيرات مما أقلب كيانها وأصاب 
وتتركز التربية في الوسط . ر سلبا على دورها التربويتماسكها وأث

الجزائري على إعطاء أهمية لقيم المساعدة والتعاون واألخوة والحب 
  .والشجاعة واالحترام

  :ويتبع األولياء في تربيتهم عدة أساليب

حيث يظهر األولياء درجة عليا من : األسلوب الديمقراطي -
ربى األطفال على االستقاللية الدفء واالستجابة لحاجات األبناء فيت

  .واإليثار

حيث يدلّل األولياء أبناءهم ويعطونهم كل : واألسلوب المتسامح -
ما يريدونه فينشأ األطفال هنا عدوانيين وناقصي نضج في عالقاتهم 
مع األقران وفي المدرسة وكذلك يكونون أقل تحمال للمسؤولية وأقل 

 .استقاللية
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  ):1961(����� /���2ن * 

السلوك الذي يخرج بشكل << : االنحراف أو السلوك االنحرافي هو
  9.>>ملموس عن المعايير التي أقيمت للناس في ظروفهم االجتماعية 

�رد . ب.����� م* "�B)آM.B. Clinard, 1963(:  

مع توقعات ومعايير السلوك الفردي  سلوك ال يتفق<< : االنحراف هو
ويشيـر إلى المواقف التي .... العامة والمقررة داخل النسق االجتماعي 

يتجه فيها السلوك اتجاها مستهجنا أو غير مقبـول بالدرجة التي تجعله 
  10. >>يتخطى حدود التسامح في المجتمع المحلي 

�ر23@� . ����� ت* g(T. Parsons, 1970):  

نتاج التفاعل بين التناقضات الوجدانية في النسق << : هواالنحراف 
وعند هذا الحد يكون التفاعل بين التناقضات . الدافعي لألنا واآلخر

  11.>>الوجدانية القائمة في دوافع المشتركين فيه هو مصدر االنحراف 

�ر23@� . ����� ت *g(T. Parsons):  

  12.>>اعل اضطراب في توازن النسق المتف<< : االنحراف هو

  ):1991(����� ا�!�
 ر/_�ن * 

موقف اجتماعي يخضع فيه صغير السن لعامل أو << : االنحراف هو
أكثر من العوامل ذات القوة السببية مما يـؤدي به إلى السلوك غير 

  13.>>المتوافق أو يحتمل أن يـؤدي إليه 

 * �g�� 
��/ )�/�3 �����)2004:(  

وهو ظاهرة ..... معايير االجتماعيةعدم مسايرة ال<< : االنحراف هو
وغالبا ما يتضمن االنحراف امتثاال أو ..... توجد في حياة كل كائن إنساني

مسايرة لمعايير إحدى الجماعات الفرعية، أكثر من معايير الجماعة 
  .االجتماعية السائدة

األشخاص الذين ينحرفون عن بعض المعايير االجتماعية ليسوا 
ا، أي أن االنحراف ال يتضمن بالضرورة مرضا بالضرورة مرضى نفسي

والشخص المنحرف من وجهة نظر مجتمع معين، أو نسق . نفسيا أو عقليا
اجتماعي بالذات، قد ينظر إليه باعتباره ممتثال أو مسايرا، من منظور 
فلسفي أخالقي آخر، أو في حقبة تاريخية معينة، وذلك فإن االنحراف ليس 

سلوك واالتجاهات، بل أنه ظاهرة للتفاعل مسألة فطرية تظهر في ال
  14.>>اإلنساني في وضع معياري معين 

  :(A.K. Cohen)آ2ه�J . ك.����� أ *

سلوك يخالف التوقعات النظامية التي << : السلوك المنحرف هو
  15.>>يعتبرها النسق االجتماعي عامة، ومقبولة وشرعية 

 * �g�� 
��/ )�/�3 �����)2004(:  

الذي يتعارض، أو يتصارع مع المستويات << : رف هوالسلوك المنح
  16.>>والمعايير المقبولة ثقافيا واجتماعيا داخل نسق أو جماعة اجتماعية 

  17" ����("و" إ��ام"و" ا@��اف"و" �"2ح"ا�-�ق J�g ) ج

(Différence entre "délinquance" et "déliance" et 
"criminalité" et "crime") 

يعنيان  "إجرام"و" جنوح"لفرنسي مصطلحا حسب االستعمال ا •
  .مجموعة المخالفات التي تقترف في زمن ومكان معينين

 1 - �
  : .ــــــــــــ
 ا��-�ه�ــــــــــــــ��


ثـــــــــــــ� ا��ــــــــــــ���� -1-1:  

".صغير السن"الحدث في اللغة العربية هو 
1

  

، وفي اإلنجليزية "Mineur"في الفرنسية كلمة " حدث"ويقابل كلمة 
  Minor".2"كلمة 

ولقد . الحدث في القانون يبدأ بسن التمييز وينتهي ببلوغ سن الرشد
حدد القانون الجزائري الحد األعلى للحدث تصريحا والحد األدنى 

من قانون اإلجراءات الجزائرية إلى  442حيث تشير المـادة : تضمينـا
يكون بلوغ سن << : سنة الحد األعلى لسن الحدث وهو ثمانيـة عشر

 444وتشير كل من المادة . >>الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر 
ضمنيا إلى الحد األدنى لسن الحدث حيث تنصان على  456والمادة 
ال يجوز في حالة الجنايات والجنح، أن يتخذ ضد الحدث << : التوالي

 بالحماية والتهذيالذي لم يبلغ الثامنة عشر إال تدبير أو أكثر من تدابير 
ال يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثالث عشرة سنة << و >> 

  3.>>كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة 

ويالحظ في قوانين الدول العربية واألجنبية تباين في تحديد الحد 
األدنى والحد األعلى للحدث، فقد حددتهما كليهما كل من سوريا، 

وأهملت بعض الدول الحد األدنى مثل فرنسا، . رين ولبنانوالمغرب، والبح
  .والكويت، ومصر والجزائر

  :�افــــــــ� ا=@�ــــــ���� -1-2

�9ــــــــــا�����) أC�'(ــــــــــــــ� ا�:  

أي أعاله " حرف الجبل"ويقال " حرف"في اللغة " انحراف"أصل كلمة 
وتحريف . على ناحية منه ويقال فالن على حرف من أمره، أي. المحدب

  4.الكلم عن مواضعه يعني تغييره

بمعاني " جناح"في القرآن بل ذكر مصطلح " انحراف"لم يذكر مصطلح 
يرتبط التعريف القرآني ". الميالن"و" الضاللة"و" اإلثم"عديدة منها 

  .بتقسيم وضبط سلوك الفرد) الجنوح(لالنحراف 

البقرة : ي القرآن في السورة اآلتيةثالثة وعشرين مرة ف" جناح"لقد ورد لفظ 
  5 .)1(والمائدة  )1(، الممتحنة )2(، األحزاب )4(النور ، )5( ، النساء)مرات 10(

لكن " انحراف"بدال من " سلوك شاذ"يستعمل بعض العلماء مصطلح 
، أما علماء النفس "انحراف"علمـاء االجتماع يفضلون استعمال مصطلح 

  .ان معاالمرضيين فيستعملون المصطلح

كمقابل " انحراف"وسنحاول في هذه الدراسة استعمال مصطلح 
نظرا  "Delinquency"واإلنجليزي  "Délinquance"للمصطلح الفرنسي 

لشيوع هذا االستعمال وسهولته، حيث يستعمل العلماء مصطلح 
"Délinquance"  فعل جانح ارتكب من طرف الفرد "لكن يقصدون به كل

  6.لم يشخصه سواء شخصه القانون أو

  :�ـــــــــــــ� ا=<v:8ـــــــا�����) ب

  :(Sprott)����� ��3وت  *

لالبتعاد عن القواعد الثقافية  *محاولة من الممثلين<< : االنحراف هو
  7.>>المقبولة للسلوك 

*  J1959(����� آ2ه�:(  

السلوك الذي يعتدي على التوقعات << : االنحراف أو السلوك االنحرافي هو
  8.>>ي يتم االعتراف بشرعيتها من قبل المؤسسات والنظم االجتماعية الت
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 * �����"���/2�@ "(Neumeyer):  

هي تلك األفعال المضادة << : فقال" انحراف األحداث"قدم تعريفا لعبارة 
  19.>>أو أشخاص دون السن القانونية للمجتمع التي يرتكبها أطفال 

*  �����"J!/2اه�gأ 
  :(David Abrahumsen)" دا%�

أي عمل إجرامي << : وقال" انحراف األحداث"هو أيضا قدم تعريف لعبارة 
  20.>>يقوم به الحدث ضد األشخاص أو الممتلكات ويكون منافيا للقانون 

  :�ـــــــــــ� ا�"-!ـــــــــــا�����) ب

  ):1991(�� ا�!�
 ر/_�ن ���* 

ذلك الشخص الذي يرتكب فعال يخالف << : الحدث المنحرف هو
أنماط السلوك المتفق عليه لألسوياء في مثل سنه وفي البيئة ذاتها، نتيجة 
لمعاناته من صراعات نفسية ال شعورية تدفعه ال إراديا الرتكاب هذا 

تبول الالإرادي أو قضم الفعل الشاذ كالسرقة، أو العدوان، أو الكذب، أو ال
  21.>>إلخ .... األظافر

9�وي* ��  :����� أ@2ر ا�

هو الصغير الذي يستجيب لعدم توافق بدرجة << : الحدث المنحرف
  22.>>خطيرة ومتزايدة وبوسائل عدوانية 

�ت * "�g �-)����� إ�Ivy Bennet(:  

الطفل الذي يقوم بسلوك مضاد للمجتمع << :الحدث المنحرف هو
  23.>>جتاز مرحلة الكمون ويكون ا

  :ا������ ا=����O�) ج

  :2B� "(S. et E. Glueck)ك. و إ. س"����� * 

الشخص الذي يقوم بأفعال متكررة غير << : الحدث المنحرف هو
ولو ارتكبها الكبار . قانونية تصدر منه وهو لم يبلغ سن السادسة عشر

تيجة سوء تكيف العتبرت جرائم، وهذه األفعال غير القانونية ترتكب ن
   24.>>األحداث مع النظام االجتماعي الذي يعيشون فيه

�ن"�����  *%�  :(Roth Cavan)" روث آ

كل طفل أو شاب ينحرف سلوكه عن << : الحدث المنحرف هو
المعايير االجتماعية بشكل كبير يؤدي إلى الضرر بنفسه أو بمستقبل حياته 

  25.>>أو المجتمع ذاته

 * �����"N/�
 �2O_( ا���� آ��/:"  

ضحية ظروف سيئة اجتماعية كانت أو << : الحدث المنحرف هو
  26.>>اقتصادية أو صحية أو حضارية 

الحدث "وكثيرا ما يذكر العلماء، عندما يتطرقون إلى مسألة 
" المنحرف المزمن: "، نوعان من األحداث المنحرفين هما"المنحرف

  :وفيما يلي تعريف لهما" المنحرف بالمناسبة"و

  :�افـــــــ
ة �:@�ــــــــN ا���2ــــــــا��2ا/ - 2

خمسة عوامل مولدة  27(Patricia Hanigan)تحدد باتريسيا هانقان 
  :لالنحراف وهي كاآلتي

  :ـ�ةـــــــــــــــا34ـ -2-1

 .إذا كانت األسرة هي عامل التنشئة األول، فهي كذلك عامل مولد لالنحراف

من قبل القوانين، ونجدها في قانون ) جنحجرائم و(تحدد المخالفات  •
  .العقوبات الذي يعكس معايير مجتمع معين

في البلدان األوروبية،   (Pénalistes)في لغة علماء قانون العقوبات •
الجرائم هي جنح أكثر : (Code Napoléon)باالعتماد على قانون نايليون 

 .خطورة ألنها تدخل إلى السجن لمدة تزيد عن خمس سنوات

 Yamarellos et)" كيالنس"و" يامارلوس"ي علم اإلجرام وحسب ف •
Kellens, 1970):  الجريمة هي كل سلوك ضد المجتمع يستوجب تطبيق

جزاء ذو طبيعة عقابية تنطق به مؤسسة قضائية هنا نجد أن المفهومين 
 ).جنوح وإجرام(يتوافقان 

ة مجموعة السلوكات المضاد" جنوح"يعطي مفهوم : في اإلنجليزية •
هذا المصطلح . للمجتمع والتي تترجم عدم تكيف الفرد مع المجتمع

 .يستعمل خاصة في حالة الجنح المرتكبة من طرف الشباب

لكل الجنح، مهما كانت ) شمولية(هو مجموعة أكثر عمومية " الجريمة"
  .خطورتها

األكثر خطورة ألنها " (جرائم مسجلة"يمكن إجراء تمييز بسيط بين 
 ".جرائم غير مسجلة"و) تدخل إلى السجن

كمفهومين عاميين متعلقين " اإلجرام"و" الجنوح"يستعمل مصطلحي  •
بالحياة االجتماعية، وهما مترادفان بصورة كبيرة وبالتالي ففيهما عدة 

وهذه . الفعل والفاعل والضحية: مظاهر وثيقة الصلة بعضها ببعض
اخل هذا النسق ال يمكن تجاهلها ألن لها مكان نشيط د) الضحية(األخيرة 

أثناء ارتكابه للفعل ) المعتدي(ليس فقط في التفاعل المحتمل مع الفاعل 
 .(Processus pénal)ولكن أيضا أثناء كامل السيرورة العقابية 

أنه ينبغي أخذ النسق  (Szabo, 1973)ومن جهته يرى سزابو  •
 بعين االعتبار حيث أدرك الباحثون، (Système de répression)العقابي 

االقتصادية أو النفسية -حسب سزابو، أن دراسة العوامل االجتماعية
وأن . لإلجرام ال تأخذ بعين االعتبار سوى جزء من الواقع اإلجرامي

نشاط المؤسسات التي تطبق العدالة والشرطة والمحاكم والمصالح العقابية 
 .له دور ويمارس تأثير هام

عين، بدون أن كل تعدي على معيار م" انحراف"يجمع مصطلح  •
 .كمعيار لذلك" القانون"يأخذ 

أكبر اتساعا من مفهوم  (déviance)" االنحراف"مفهوم 
  .الذي يرتبط خاصة بالثقافة والمجتمع  (délinquance)"الجنوح"

هو فرد ارتكب فعل يوصف   (délinquant)"الجانح"بالمعنى الضيق  •
ات التي أو المؤسس(من طرف المجتمع  (acte délictueux)بالجانح

ليس   (acte de délinquance)كل فرد ارتكب فعل جنوح). تمثله
إن استعمال الكلمات في  . (délinquant)بالضرورة في نظر القانون جانحا

هذه الحالة صعب للغاية ألن وصف شخص بأنه جانح هو نوع من 
 .الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الشخص  (stigmatisation)الوصم

  :�فــــــــــــ
ث ا��"�ــــــــــ� ا��ـــــــ���� -1-3

�@2@ــــــــــــا�����) أCــــــــــــــ� ا��:  


 ا�?��ــــــ�ل ا�
�ـــــــــــــ� ��ــــــــــ���� *�O Jـــــــــ]:  

الشخص الذي يعتدي على حرمة القانون << : الحدث المنحرف هو
لبالغ لوقع تحت طائلة ويرتكب فعال نهى عنه في سن معينة ولو أتاه ا

 18.>>العقاب سواء كان هذا الفعل مخالفة أو جنحة أو جناية 

Arabpsynet e.Journal:  N°21-22 – Winter  & Spring  2009  
 

ـــ� ــــــ� ������ــــ 
�ـ���� ــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ� ���ــــــــ�   & ��ــــــ��      - 22-��21ـ�ــ  2009 

     52    



@א�ط�
א������������������������������א�و�	�����������������������������א��
	�������������������������������:�א������������� @
 

2-3- ^�  ):Nــــــــا���(N ـــــــــا�

لقد شغل الدخول المبكر لألطفال لسوق الشغل بال الباحثين والعلماء 
ورغم منطقيـة وعقالنية االفتراض القائل . 29نحراففي مجال اال

بارتفـاع نسبة االنحراف في الفئـة التي تدخـل سوق الشغل مبكرا، إال 
أن النتائـج لم تنفي ولم تؤكـد هذه الفرضيـة وجاءت التحليل متناقضة 

 30(Pronovost et Blanc)" لي بلون"و" برونوفسط"فقد الحظ . في كل مرة
ة قد يخفض من شدة المنحرف عند األفراد الذين يندمجون إن ترك المدرس

  .جيدا في عالم الشغل

، من خالل نتائج 31(Glueck et Glueck)" قلوك"و" قلوك"ويعتقد 
دراستهما، بوجود ارتباط موجب بين الشغل واالنحراف أي أن المنحرفين 
يشغلون عمال أكثر من غير المنحرفين، ومن جهته يشير كيسون 

(Cusson)  إلى أن عدد كبير من المنحرفين ال يبقون في عملهم إال لمدة
  .زمنية قصيرة وهم يغادرونه بعد أول مناوشة مع مستخدميهم

2-4- O��ق ـــــــــ( ا��%ــــــــ��)9
�ءــــــــا4<:(  

" لي بلون"و" فريشان"ف . إن جماعة الرفاق ذا أثر كبير على المراهق
فقط  %23ويريان أن . ف في سن المراهقةيذهبان بعيدا لتشخيص االنحرا

من المنحرفين غير القضائيين ينتمون على جماعة رفاق يمارس بعض 
عند  %62أفرادها أعمال غير قانونية، في حين تصل هذه النسبة إلى 

  32.المنحرفين القاضائيين

، أن الشباب، على المدى القصير، يقبل "لي بلون"و" فريشان"ويفسر 
فاق المنحرفين حتى تقبله الجماعة ودون أن يكون تأثير جماعة الر

بالضرورة متقبل للنشاط المنحرف المطلوب منه القيام به، أما على المدى 
أما على المدى المتوسط والطويل فيبقى تأثير جماعة . المتوسط والطويل

: الرفاق على الشباب مادام هو متقبل به، أي يصبح هناك قبول متبادل
ب في التشبه باآلخرين وعلى الجماعة أن تقبل الشاب على الشاب أن يرغ

  .بكل ما فيه

، فالجماعة تمنح )مزايا(إن االنحراف بصحبة جماعة الرفاق لها إيجابيات 
  33(.الشاب تعلما نفسيا تعلما تقنيا يساعداه على الشهرة وربح أوفر للمال

التحضي المعنوي الضروري القتراف فعل : ويقصد بالتعلم النفسي
رافي، فجماعة الرفاق تساعد الشاب على التغلب على المخاوف وتفادي انح

كما يأخذ الشاب من جماعة . مشاعر الذنب الناتجة عن مخالفة القانون
رفاقه الشجاعة للمرور للفعل، وتساعد جماعة الرفاق على تبرير 
السلوكات المنحرفة، كما يموه الشعور بالذنب ألن المسؤولية جماعية 

أما التعلم التقني فيقصد به تعلم أسرار وخفايا عمل . ةوليست فردي
وبواسطة هاذان التعلمان يصبح . المنحرفين اآلخرين الكثر تجربة وخبرة

االنحراف مع الجماعة أكثر فائدة، فتزداد اللذة ألن أفراد الجماعة 
يتقاسمونها معه، وتعظم الشهرة ألن أفراد الجماعة يتبادلون الحديث فيما 

حسن اآلداء والقوة والشجاعة التي يبديها الشباب أثناء القيام  بينهم عن
  .باألفعال المنحرفة

  :ا=0�9�د�(-N ا=�����O(ــــــــــا��2ا/ -2-5

أن انخفاض الدخل  34(West & Farrington)" فارنطن"و" وسط"يرى 
األسري هو إحدى العوامل الخمسة التي تميز المنحرفين عن غير 

  .المنحرفين

إلى أن األطفال المنتمون ألسر فقيرة ويشغل  (Robins)" روبنس" وتوصل
  .هم األكثر انحرافا من األطفال اآلخرين )مهن(األولياء وظائف دنيا 

  :(ــــــــــا��
ر3ــ - 2-2 

تلعب المدرسة، بعد األسرة، دورا في تعلم الطفل بعض القواعد 
سجام في حياته وتقترح عليه بعض النماذج التي تساعده على تحقيق ان

كما تساعد المدرسة أيضا في نموه العقلي والوجداني . االجتماعية
واالجتماعي، لكن رغم كل هذا األثر اإليجابي للمدرسة في حياة الطفل إال 

فقد توصلت الكثير من الدراسات إلى وجود . أنها قد تتسبب في انحرافه
  .واالنحراف *عالقة بين عدم التكيف المدرسي

إلى  (D. Laberge-Altmejd)ألتمد -توصل البارج 1976ففي سنة 
إيجاد ارتباط قوي جدا بين عدم التكيف المدرسي واالنحراف في عينة من 

 & West)" لوبر"و" وسط"ومن جهته استنتج الباحثان ). المراهقين(الشباب 
Loeber) ، أن عدم التكيف المدرسي إذا ظهر منذ االبتدائي 1982سنة ،

  28.السلوك المنحرف مستقباليشكل مؤشر على 

توصل إلى أن عدم النجاح  (Farrington)ففي دراسة أجراها فارينطن 
هو محك  )10و 8من  6بين (المدرسي في السنوات األولى من التمدرس 

جيد لتمييز المنحرفين عن غير المنحرفين، وكذلك كشف األشكال المزمنة 
من أفراد  %42أن  "فريشات"و" لي بون"ومن جهتهما يرى . لالنحراف

 %26عينتها المنحرفين المتابعين قضائيا تأخروا سنة دراسية واحدة، وأن 
مقارنة بين مراهقين " فريشات"و" لي بلون"ويعرض . تأخروا سنتين

منحرفين غير متابعين قضائيا ومراهقين منحرفين متابعين قضائي، فتبين 
نضباط، عدم اهتمام عدم ا(أن المراهقين المنحرفين غير متكيفين مدرسيا 

والجدول التالي مأخوذ من كتابهما حول ) بالدراسة، فشل دراسي
  ):1987(" االنحرافات والمنحرفين"

�ر �� ) 1(��ول # Q+�S1$ا Qم �34; ا$�اه��� Pd�
 8�I"ن��� x "ن"و�V��+" 

 

  �ـ�ك ا!+ــ�اد

#�اه��ن 
�S1#+�ن 
 QG���#
��<��� 
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�S1#+�ن 
QG���# hN 
��<��� 
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 04 17 ا
)2( �U9
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Source : M. Frechette et M. Leblanc, délinquantes et 
délinquants. Chicoutima : Gaëtan Morin Ed, 1987 in Patricia 
Manigan, la jeunesse en difficulté. Québec : P.U.Q, 1997, P. 221. 

باإلضافة إلى عدم التكيف المدرسي هناك أيضا صور أخرى آلثار 
مظهرها الهرمي والتنافسي المدرسة في ظهور االنحراف، فالمدرسة ب

تخلق وضعيات خطيرة كالفشل والتوجيه إلى األقسام الخاصة، مما يولد 
إحباطات واتجاهات سلبية وتمرد وتخلي عن الدراسة والمعلم يلعب دورا 

فكثيرا . في انحراف تلميذه إذا كان األول يمثل نموذج تقمص سلبي للثاني
. عدم الفهم والظلم عند التلميذما يتسبب المعلم في توليد مشاعر النبذ و

وفي األخير إن أسلوب معالجة المدرسة للتالميذ الهامشيين هو في حد ذاته 
عنصر مساعد على عدم التكيف المدرسي، ويتمثل أسلوب المعالجة في 
وضع التالميذ الذين يعانون من صعوبات مدرسية في أقسام خاصة أو 

  .طردهم مؤقتا أو نهائيا

ي يعاني منها التالميذ في المدرسة هي في أغلب األحيان إن الصعوبات الت
  .صعوبات سابقة عن الدخول المدرسي مثل المشاكل العائلية واالجتماعية
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من مجتمع  %50ينتشر هذا النوع الثاني من االنحراف عند حوالي 
الباقية فتخص األفراد الذين لم يفترضوا األفعال  %40ما نسبة المراهقين، أ

  .المنحرفة التي تصنفهم ضمن نوعين االنحراف المذكورين

ومن معها بمواجهة هذا التنميط وبينت " موفيت"قامت  2002وفي سنة 
من مجتمع  %50أن نسبة الممتنعين عن اقتراف أفعال انحرافية تخص 

المنحرفين المحرفين "تقسيم نمط كما رأت ضرورة . الذكور فقط
كما اعترفت أن التوقف . إلى أصناف فرعية" المحدودين بسن المراهقة

  .عن االنحراف في سن المراهقة عند أفر اد هذا النمط لم تؤكده الوقائع

أن الشباب  (M. Born, 2002)" ميشال بورن"ومن جهته الحظ   
ما يتوقفون عنها لما  الذين يقترفون أفعال منحرفة في مراهقتهم قليال

بل غالبيتهم يستمرون في نشاطاتهم الجانحة إلى  ،19أو  18يبلغون سن 
  .على األقل، وهذا مهما كانت وضعيتهم المهنية أو الزواجية 24سن 

�ول aاف ) 2(ا�l-ا Q� �" ا��د �1�* ا$�اه�Q"#��ر
 "ا��ا>2"وا-�lاف 
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�Gع 
 اC·�اف
e���Y 

�*د ��U "ا·�اف 
 ا�Dاه�9

 "دا��"ا·�اف 

  -  �$ ��\�� اC·�اف 
 .ا�Dاه�9

 - Ig,� {ن (��ر�H�. 
% 50.�ا� (?�Z >*ا  - 

m9اه�Dا ��.( 
��>* ��ا��SY 4رة  -  C

�� �� -��<�
���. 
�� JN�ة  - Lرة ��را�SY

 .>*ا

 -  i�� اف�·Cا ��\�
�
�̀ S
 .ا

�*ة �Q'� �6�U �*ى  - 
ة� .Pcات �� ا:

درة  - G تC. *<��)5 -
 ).�� ا
iآ�ر 10
 -  ����>* ا��Sا�ت �� 

�� .و$'�آ
 -  lL49 ورا��ا.�6ل 


'�Swة. 

Réf :  M. Born, psychologie de la délinquance. Bruxelles : éd 
de Boeck et larcier s.a, 2003, P. 32 
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، وهم  (Blumstein et al)ومن وجهته يرى بلومشتاين ومن معه  
باحثون من بريطانيا، أن انخفاض الدخل األسري هو العامل األكثر تمييزا 

" بلون"لمنحرفين غير المزمنين ويعتقد بين المنحرفين المزمنين وا
. أن المنحرفين القضائيين يأتون من أوساط اجتماعية فقيرة" فريشات"و

) متابعين قضائيا(ففي دراستهما التي أجرياها عن المنحرفين القضائيين 
يصرحون أنهم من أسر تتلقى مساعدات من الضمان االجتماعي أو 

فقط عند المنحرفين  %22النسبة إلى  وتنزل هذه. مصالح العناية بالبطالين
من المنحرفين القاضائيين أنهم من أسر  %76غير القضائيين، كما يصرح 
من المنحرفين غير القضائيين من أسر  %50تستأجر سكانتها وفي حين 

اقتصادية أخرى تأثر -مالكة لسكناتها، وفي األخير هناك عوامل اجتماعية
ما يحدث فيه من حراك وتغير على االنحراف كالوسط االجتماعي و

  .والتنوع الثقافي وأنماط العالقة بين الرجال والنساء

  :Jــــــــ�ط ا��"��%�ــــــأ@� - 3

يمكن حصر نمطين من المنحرفين ويندرج تحت كل نمط أنماط 
  :فرعية أخرى وفيما يلي عرض وجيز لهذه األنماط

إلى وجود  (Moffit, 1993)أشارت موفيت  :�"��` �:���3ار�( -3-1
أنظر : (نوعين من االنحراف يمكن أن يصنفان ضمن هذا التنميط وهما

  ).-2-جدول 

المرور إلى "يتميز هذا النمط ببداية  :ا@��اف /�
د J!g ا���اهC() أ
يعاني  .12-11، أي نادرا ما يظهر قبل السنة "المراهقة"في سن " الفعل

وأفعالهم المنحرفة هؤالء المنحرفين من عدم استمرارية في طفولتهم 
، وهي متغيرة حسب الوضعيات أو الفرص، "عدم االنسجام"تتصف بـ 
ويبدو جليا وواضحا الطابع النفعي لهذه األفعال سواء  15-14وفي سن 

االنحراف هنا يكون ذو طابع . كان ماديا أو شهرة أو انظماما على جماعة
حثا عن منزلة استكشافي وهو عالمة على االنقطاع عن القيم األسرية وب

حيث ينخرط " نهاية المراهقة"االنحراف مع " من نهاية"ودورا ويأتي 
الشخص في حياة وجدانية ومهنية توفر له منزلة وميؤوليات، ويرى بعض 
الباحثين أن، في الوقت الراهن، الخروج نت المراهقة ال يعني أن 

  35.الشخص يتوقف عن إيتاء األفعال الالشرعية

ذا االنحراف يبدأ مبكرا، وتظهر اضطرابات ه :ا@��اف داP.)ب
منذ الطفولة، ويتميز المزاج والشخصية بوجود " انحرافية"سلوكية وأحيانا 

وتوجد في الغالب ". العجز في وظائف الضبط"أو " فرط النشاط"تناذرات 
صعوبات في التغلب وفشل مدرسي وتعاظم العجز في التعلق أثناء 

ويعزز . ثم مع الراشديناتفاقيين اآلخرينالعالقات، ويبدأ مع الوالدين 
وتظهر ديمومة االنحراف بعد . األقران المنحرفين النشاطات الهامشيسة

يوجد هناك تفاعل بين سمات . المراهقة في صورة مسار إجرامية
الشخصية والعوامل المحيطية في مختلف مراحل العمر من الطفولة إلى 

على ) يحافظ(عل هو الذي يصون الرشد مرورا على المراهقة، وهذا التفا
  .النشاط االنحرافي

-أنظر الشكل " (موفيت"يفسر منحنى توزيع االنحراف كما تقترحه 
حول وجود نمطين من االنحراف، ففي قاعدة " موفيت"يوضح نظرية  )-08

الذي يبدأ منذ " االنحراف الدائم"يدالن على ) خطين(المنحنى نجد سهمين 
هذا النوع من االنحراف نادر ألنه ال . ربعينالطفولة ويمتد إلى سن األ

من مجتمع الذكور، أما النوع الثاني من  %10إلى  5يشكل سوى 
فيظهر على شكل منحنى " انحراف محدد بسن المراهقة"االنحراف المسمى 

جرسي، بمعنى أن بعض األفراد يبدأ االنحراف عندهم في أول المراهقة 
مرحلة المراهقة، اما البعض اآلخر فيبدأ  ويقترفون أفعاال منحرفة أثناء كل

 .االنحراف عندهم في آخر المراهقة ويتوقفون عنه في فترة قصيرة
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 4السلوك، وإنما يقترفون أيضا مخالفات للقانون وتشيع عندهم، من سن 
غش والكذب والفة كالعراك والتهديد على المراهقة، سلوكات منحر

غير أن هذه السلوكات المنحرفة تصبح اكثر شدة وخطورة . والسرقة
  .واستمرارية في سن المراهقة

تكون األفعال المنحرفة والتوقيفات بسببها شائعة عند الذكور، بنسبة 
وكلما كان الفعل المنحرف عنيفا كلما  )4/1(أربعة ذكور إلى فتاة واحدة 

  ).الفرق بين عدد الذكور مرتفع وعدد اإلناث منخفض(مدى زاد ال

يمتاز المنحرفين المراهقين باضطرابات مشتركة مثل   
في فهم اآلخرين  )جدارة(اضطرابات التفهم االجتماعي، افهم أقل براعة 

مجرمين  )خاصة اآلباء(وفي الغالب لهم أولياء . وتعلم القواعد االجتماعية
الحظ علماء النفس أن هناك مجموعتين فرعيتين  لقد. أو مضادين للمجتمع

  :من المنحرفين

والمندمجون  )المنشؤون اجتماعيا(المنحرفون المجتمعون  •
يكونون مندمجون  داخل جماعة فرعية، لهم صحبة سيئة ويبقون خارج 
المنزل ألوقات متأخرة من الليل، ويرتبطون بقوة بجماعتهم أو بعصابتهم 

  .المخالفات في إطار نشاطاتهم ضمن الجماعة وبإمكانهم اقتراف مختلف

غير المنشئين (المنحرفون المرضى نفسيا غير المجتمعين  •
وغير المندمجين وهم في الغالب وحيدون وعديمو الشعور أو  )اجتماعيا

يأتي . ويبدو كأنهم يحبون الصراعات وال يثقون في أحد. الشعور بالذنب
اعة فلرعية من أحياء فقيرة المنحرفون المجتمعون والمندمجون في جم

في أسر لم تكن التربية فيها منسجمة، حيث لم يتلقوا  )ترعرعوا( وكبروا
 36.كبيرة )حب(عاطفة 

إن األطفال . وكان أسلوب التربية األسرية ال ملتزم وال مبالي ومهمل
الذين يعيشون في أحياء فقيرة ال يصبحون كلهم منحرفين، والسبب في 

أما المنحرفين . و تشبعهم بحب كبير من األمعدم انحراف البعض ه
فيتوزع أصلهم بين كل طبقات المجتمع، ومن العوامل  نالمرضى النفسانيي

التي أدت إلى االنحراف نجد فشل األولياء في فرض التربية أو حدوث 
تعزيز مباشر لسلوكات عدوانية داخل األسرة، ومزاج الطفل وعوامل 

عض العوامل األخرى كنقص المهارة الحماية مثل الحب األمومي، وب
  .االجتماعية أو مشكل تقبل الرفاق للطفل

يميل األطفال المرفوضين والمضادين للمجتمع إلى التجمع   
  37.مما يعزز باستمرار سلوكهم المضاد للمجتمع )التكتل(

خمسة  (Christian Debuyst, 1971)ذكر كريستيان ديبويست   
  :خصائص للمنحرف هي

  .على مراعاة واحترام مبدأ الواقععدم القدرة  -
 .غياب االنتباه واالهتمام باآلخرين -
 .عدم االلتزام الوجداني والخلقي مع اآلخرين -
 .فرط الحساسية -
  .عدم القدرة على التكيف -

إن المنحرف يعاني من الشعور بالذنب مصدرها األنا األعلى، لذلك 
. أناه األعلىميكانيزمات دفاعية يسقطها على اآلخرين أو يوجهها نحو 

  :هذه الميكانيزمات مثل" ردل"ويذكر 

ينفي المقاصد المنحرفة : إستراتيجية تجنب الحساب الداخلي -
  .ومسؤولية عن االنحراف

باكتشاف أصدقاء جانحين، أو : البحث عن سند لالنحراف -
  .افتراض القدرة على اإلفالت من العقاب

 Réf : M. Born, psychologie de la délinquance. Bruxelles : éd 
de Boeck et Larcie s.a, 2003, P. 37. 

لقد درس مسشال بورن أسباب تحول الشباب إلى االنحراف وتغير تكيفهم 
االجتماعي فتوصل إلى دور الخصائص الفردية للشخص في ذلك مثل مشاعر 
الذنب لحظة الوقف عن االنحراف، ومن جهته وضح رونكا ومن معه 

(Rönkä et all, 2002)  أو إعادة توجيه ) ة(أن أحداث الحياة، كمالقاة زوج
مهني، قد تشكل عوامل مفسرة لتطور اجتماعي إيجابي عند األشخاص ذوي 

ولويبر  (Moffitt)أظهر العديد من الباحثين، مثل موفيت . المسارات االنحرافية
(loeber, 1990)،  وموريزوط(Morizot, 2001) أنه كلما كانت السلوكات ،

فية مبكرة كلما كان التورط فيها خطيرا ودائما، ويبدو هذا األمر االنحرا
الذي يجد مصدره غاليا في تلك " االنحراف العنيف"صحيحا أكثر في حالة 

بصراعات ) المصحوبة(العدوانية واالستثارة عند الطفل الصغير المتبوعة 
روتها واعتداءات متزايدة الخطورة في فترة الطفولة والمراهقة ثم تصل إلى ذ

  .باالعتداءات وحتى القتل في سن الرشد

حتى لو سلمنا " االنحراف االكتسابي"ويمكن تعميم قاعدة التبكير أيضا إلى 
أن سن الطفولة هو الذي توجد فيه العالمات األولى للدخول في المسار 
االنحرافي، كذلك ليس مستبعد أن يضم الفرد الواحد المسارات االنحرافية 

  .مما يعطي مسارات انحرافية خطيرة جدا" كتسابياال"و" العنيف"

�ريـــــــــــ` /!ـــــــــــ�"�� -3-2:  

تنميطا للمنحرفين يقوم على أربعة أبعاد " فريشات"و" لي بلون"يقترح 
كما . اللحظة التي يظهر فيها االنحراف، كميته، تطوراته وديمومته: وهي

يصلح هذا . سار االنحرافييسمح هذا التنميط بتحديد وضع المنحرف في الم
. التنميط لكل األعمار رغم أنه وضع من طرف الباحثين خصيصا للمراهقين

  :وفيما يلي عرض وجيز ألهم االنحرافات التي تدخل ضمن هذا التنميط

هو انحراف غير اعتيادي، يقترف الفرد  :ا@��اف /�8C$ %�,�) أ
ذات خطورة (هنا عدد محدود من األفعال الجانحة منخفضة الخطورة 

مثال (، تنبعث هذه األفعال في فترة محددة من حياة الفرد )منخفضة
  .وال تظهر فيما بعد وإذا ظهرت فهي نادرة) المراهقة

يقترف الفرد العديد من األفعال الجانحة وغير  :ا@��اف ا@-#�ري) ب
، وتكون خطورتها )ضد الممتلكات، األشخاص، الواندالية(المتجانسة 

هذا االنحراف في فترة صغيرة لكن ضمن سياق جو  متوسطة، يظهر
  .مشحون بالصعوبات األسرية والشخصية

هو انحراف غير متجانس، طويل المدى وذو  :ا@��اف داP. و�3`) ج
خطورة متوسطة، تدخل األفعال الجانحة ضمن مسار يبدأ في الغالب في سن 

ن متعددة ورغم أن هذه األفعال قد تكو. الطفولة ويستمر في سن الراشد
وتعرض صاحبها للسجن إال أنها ال تتحول وتتطور إلى اعتداءات أو ) كثيرة(

يكون المسار متذبذبا ويعرف حاالت هدوء لكن ال . السرقة بالسالح أو القتل
  .ينقطع انقطاعا حقيقيا عن االنحراف إال في سن الرشد

ورة تصبح األفعال الجانحة أكثر عددا وأكثر خط :ا@��اف دا��8a .P) د
في هذا . في فترة المراهقة وتمتد في شكل مسارات انحرافية إلى سن الرشد

النوع من االنحراف يرتبط العنف باالنحراف االكتسابي، وقد يحدث كوسيلة 
وقد تصبح . اكتساب، أو تصفية أو انقالب بالسالح الناري أو حجز رهائن

  .ستمرارالجرائم متكررة عند المغتصبين المعاودين أو القاتلين با

ــ�3&��2�2 - 4 ـــ( ا��"�ــــــــ ــ ــ   :�فــ

فاألطفال " اضطرابات السلوك"يدخل االنحراف ضمن   
واالستفزاز الموسومين بأنهم منحرفين ال يظهرون عالمات الـفجائية 

 وهي العالمات المشتركة بين كل اضطرابات  وعدم الطاعة) التحرش(
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  .المجرم ال يتحكم في ذاته، وال يفكر قبل اإلقدام على فعل ما -

 ).انحراف(إحساس المجرم ضعيف أو منعدم بمسؤوليته فيما يحصل له  - 

تفكير المجرم متصلب، وهو ليس منفتح على اآلراء الجديدة، ال  -
 .يظهر مرونة كبيرة وال إبداع

 .كالتيصعب على المجرم حل المش -

 .المجرم متمركز حول ذاته -

إلى تعريف الخير ) ينحو(قيم المجرم متمركزة حول ذاته، ويميل  -
 .والشر بما يتوافق وذاته

�ن"و" ردل"@��t( ) ج�"�:"  

" األنا المنحرف وتقنياته"نظرية هاذان العالمان تعرف بنظرية   
تعني و. 43"الطفل العدواني"ولقد عرضاها في الفصل الرابع من كتابهما 

هذه النظرية أن أنا الشخص المنحرف يستعمل العديد من ميكانزمات 
وقد صنفا هذه التقنيات الدفاعية . الدفاع حتى يستمر ويبقى أنا منحرفا

  :ضمن أربع استراتيجيات

 *�Baا
�ب ا�Cدي ا���أو ما يعرف بتقنيات إزالة  :إ��3ا��#�( �-
على  44تتوفر شخصيتهم إن األطفال المنحرفين سلوكيا. اإلحساس بالذنب

فال يستطيع آناهم الحصول على اإلشباع دون دفع " مجموعات من القيم"
  ".اإلحساس بالذنب"ثمن لذلك ويتمثل في 

إن هؤالء األطفال حائرون وقلقون، ويبعدون حيرتهم وقلقهم   
  .بالسلوك السوي لفترة من الوقت

  45:ما يلي" الهروب من العقاب"ومن أهم تقنيات   

 ".وإخفاء النوايا والمقاصد الحقيقيةكبت " -

 ".هناك من فعل قبلي هذا السلوك" -

 ".الجميع فعل، على األقل، هذا السلوك" -

 ".لقد كنا جميعا مشاركين في هذا السلوك" -

 ".لقد فعل بي نفس الشيء من قبل"  -

 ".هو من أراد هذا" -

 ".لقد اضطررت لفعل ذلك وإال كنت أنا الخاسر" -

 ".لم أستفد بشيء" -

 ".دني تصالحت معه فيما بعلكن" -

 )".بدائيا(هو ليس استثنائيا " -

 ".إنهم كلهم ضدي، وال أحد يحبني، ويقضون كل وقتهم في استفزازي" - 

  ".لم يكن بوسعي الحصول عليه بغير هذه الطريقة" -


 �:@��اف* "3 JO �يملك المنحرف براعة في اختيار  :إ��3ا��#�( ا���
  .اءات لالنحراف وأهداف يدافع من أجلها، ويبحث جاهدا عن إغر"رفقاء سوء"

إن األنا المنحرف ال يكتفي بمبررات ذكية ليريح ضميره بل على 
دون اإلحساس 46الوسائل التي تضمن له اإلشباع من اإلطراء االنحرافي

واإلطراء االنحرافي هو كل ما يتلقاه المنحرف من شكر ومدح . بالذنب
كاالعتراف بقوته، وشجاعته وإطراء ومزايا نتيجة فعله االنحراف، 

وفيما يلي بعض االستراتيجيات المستعملة لتحقيق سند . إلخ... وذكائه
  47.لالنحراف

يمنع عن نفسه التعبير عن حاجته للحب : مقاومة التغيير - 
  38.والعالقات الحميمة

وما يالحظ أن المنحرف يغير من ميكانيزماته الدفاعية حسب 
نقص ضبطه أثناء الحوار مع اآلخرين الوضعيات والمواقف ويعاني من 

  39.فينقلب تعبيره اللفظي إلى تعبير انفعالي وسلوكي

يعتقد بعض الباحثين أن المنحرف له شخصية نمطية تميزه عن غيره 
ال " الشخصية المنحرفة"من الناس، ويعتقد باحثون آخرون أن مفهوم 

فيما يلي يصلح وال يمكن تداوله إال عند بعض المنحرفين وليس كلهم و
  .نظريات في الشخصية المنحرفة 5نحاول التطرق على 

�ت"و" �� 2Bgن"@��t( ) أ���%:"40  

يرى هذان الباحثان أن المنحرفين القضائيين يتميزون عن المنحرفين 
  :غير القضائيين بثالث صفات

  .السلوك االنحرافي -

 .أي صعوبات االندماج االجتماعي: عسر التجمع -

  .تمركز مفرط حول الذات -

وتتميز شخصية المنحرفين القضائيين باالنعزال أي صعوبة ربط 
عالقات متينة مع اآلخرين، ونقص التجتمع أي عدم القدرة أمام متطلبات 
وضغوط الحياة االجتماعية والسلبية تجداه اآلخر، عدم األمن والبدائية، أي 

  .أن يعطي الفرد فقط األولوية لحاجاته الشخصية

ن على ذواتهم بسبب رؤيتهم للواقع من خالل إن المنحرفين منغلقو
  .منظار متمركز حول ذواتهم وليس متمركز على اآلخرين

41":3�/��2"و" ��t@"J!B'2g( ) ب  

هذان الباحثان هما طبيبان أمريكيان مختصين في الطب العقلي، ولقد 
منحرفين "وفيه يؤكدان بوجود " شخصية المجرم"كتاب  1976نشرا سنة 

فراد اختاروا نمط العيش المنحرف منذ السنوات األولى من أي أ" بالعادة
ويعتقدان أن مساوئ المنحرفين توجد على الصعيد ). سنوات 6-4(عمرهم 

المعرفي أكثر مما هي على الصعيد الوجداني، فالمنحرفون يتميزون 
ومن أهم . بطريقة خاصة في التفكير، فيرون الواقع من منظور خاص بهم

  :بها المنحرفون نجد ما يلي األفكار التي يؤمن

أثناء االتصال مع اآلخرين، ال يتكلمون عن أنفسهم، وال يقبلوا  -
  .اآلخرين ويغيب نقد الذات عنهم

 ".ال أريد"، وفي الواقع يقصدون "ال أستطيع"يستعمل المنحرف عبارة  - 

 .يعتبر المجرم نفسه ضحية المجتمع واألحداث -

 .شخاص واألشياء ملكية مطلقةيفكر المجرم أن له الحق في امتالك األ - 

 .المجرم يرفض الخوف رغم أنه مسكون بمخاوف عديدة -

 .يعمل المجرم دائما ليكون هو األحسن في كل الميادين ألنه مغرور -

  .ال يهتم المجرم باألضرار أو اآلالم التي يتسبب فيها لآلخرين -

 .نمط تفكير لدى المنحرفين 50لقد أحصى هذان الطبيبان حوالي 

�@2" روس"�( @�t) ج�g� 42":و%

هذان الباحثان الكنديان مختصين في علم اإلجرام، ويرجعان هما كذلك 
  :ومن أهم هذه العلل ما يلي. االنحراف واإلجرام إلى علل معرفية
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ــ�ب ا4ب) ب ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ �T: في هذه الحالة أكثر تبعية لآلخرين،  تكون البنات
ويكون الذكور أقل توافقا في عالقاتهم مع اآلخرين، وأقل نضجا جنسيا، حيث 

  .يتصرفون برجولية مصطنعة ومبالغ فيها أو يتشبهون باإلناث

يؤدي التدريب األخالقي إلى تبني  :/�&:ت ا��
ر�D اa4:9�) ج
نمو ضميره الخلقي، كما تنمو الطفل لمعايير أسرته األخالقية، وهكذا ي

عنده مشاعر الذنب إذا تصرف بما يخالف هذه المعايير، لكن قد يخل 
األولياء بهذا التدريب إفراطا أو تفريطا، كأن يكونوا قساة فيؤدي إلى عدم 

  .التوازن في شخصية الطفل أو لينه فينحرف أو يضطرب نفسيا

يض، يحرم فيه من لما يعيش الطفل في جو أسري مر: ا=@�ــ�اف) د
عطف األولياء ومن إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية فال يجد مالذه إال 

  52.في االنحراف طفيفه وشديده

إن زيادة نسبة الطالق  :@wC ا�_�` ا=����O� ا�34ي) هـ
واالنفصال من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في الضبط على مستوى 

الولي تعاني من نقص في الضبط  يرى الباحثون أن األسر أحادية. األسر
االجتماعي، حيث يالحظ أن المراهقين في هذه الحالة يأخذون حرية أكبر 
ويختبرون الحدود، وتجد األم التي تعمل خارج المنزل لتلبية حاجياتهم 

  .صعوبات في ضبط سلوكات أبنائها المراهقين

نائه، أما األب فقد يكون غائبا أو ال يلعب دوره االجتماعي نحو أب 
وهذا ال يعني أن األطفال الذين يأتون من أسر أحادية الولي والتي تعاني 

  .من نقص الضبط سينحرفون بالضرورة

من جهة أخرى أن ممارسة سلطة صارمة جدا وغير عادية يعد عامل 
  53.خطر لظهور االنحراف له نفس أهمية انعدام السلطة

القدرة على تدريب  تعني السلطة الوالدية :@wC ا�!8B( ا�2ا�
�() و
الطفل وبنينة شخصيته، وهي فعل دينامي، ومخطط ومشاريع ورغبات 

السلطة هي أيضا . وتصورات الراشد هو من يبادر، ويحث ويثير ويقترح
األمن ووضع الحدود، يرشد الولي ويتفادى وينبه إلى األخطار ويحمي 

  .ويعلم القواعد والقوانين ويمنع

ضاح أي تقديم األحداث المعاشة السلطة هي القدرة على اإلي
والخيارات بكيفية إعالمية، وقابلة للفهم وتشاورية، حتى يدمجهم الطفل في 

وتبقى الحرية للطفل فيما بعد في تحديد موقعه . شكل مرجعيات واضحة
  .واختياراته الخاصة به

السلطة هي قبل كل شيء مسؤولية كل ولي على حدا، حيث يعطي كل 
  .ل والتصور المناسب له حسب حياته وتربيتهمنهما لسلطته الشك

تتقاسم المجموعات التربوية سلطة األولياء ولكي يحافظ على توازن 
وهرمية في القيم األسرية واالجتماعية البد أن يكون هناك انسجام بين 

  54.األسرة وهذه المجموعات التربوية

  .و لعدم الكفاءةقد تتخلى األسرى عن دورها نحو الطفل؛ إما تقاعسا أو ضعفا أ

إن نقص السلطة هو اختالل في التوازن وقد يؤدي إلى االنحرافات 
، فيصبح هش جدا، وضعيف في عالقاته 55التربوية المضرة بالطفل

االجتماعية، وتنقص ثقته في نفسه، ويصير أكثر اندفاعية وال يعود قادرا على 
لطة الوالدية، هذه األعراض مرجعها إلى نقص الس. تحضير أفعاله وتسبيقها

  :خاصة األبوية، ويؤدي نقص السلطة إلى ظهور صعوبات جمة منها

ال يتحمل األولياء مسؤولياتهم في توجيه الطفل، حيث لوحظ  •
عندهم ليونة وتسامحية، وغموض في توجيهاتهم التربوية، واستقالة، وعدم 

  .االختيار وأحيانا غيابهم عن اللحظات المهمة في حياة الطفل

  ".رفقاء السوء"ن البحث ع - 

 ".تشكيل عصابة"الميل والرغبة في  -

أي القيام ألول مرة بفعل (االنجذاب نحو الفعل المنحرف االبتدائي  -
 ).منحرف ثم يقوم أشخاص آخرون به تقليدا ومحاكاة

 .البحث عن إغراءات االنحراف -

 .استغالل النوبات المرضية المعتادة القتراف السلوك المنحرف -

 .ات اآلخرينالتمرد على مبرر -

 .لها ثقافة تفضل االنحراف" مثالية األنا" -

 .التوهم أنه سيستثنى من قوانين األثر بعلته والنتيجة بسببها -

 .التبعية لطموحات وكفاءات ترتبط باالنحراف -

�و/( ا��^���* C/ )�#يتفادى المنحرف الوضعيات أو األفراد  :إ��3ا��
اله المنحرفة، وإذا قبض الذين يستهجنون انحرافه، ويستمر في نفي أفع

أماكن مولدة (متلبسا رفض التخلي عن العوامل التي تشجع على انحراف 
  ).لالنحراف، رفقاء االستهالك

األنا (إن أنا الشخص المنحرف فعـال جدا في تنويـم صوت الضمير 
ومن أهم التقنيات ". الحيل والمبررات"وذلك بتغذيته بسلسلة من ) األعلى

  48:ضد التغيير ما يلي المستعملة للدفاع

  .االمتناع عن الكالم لحظة االعتراف -

 .الهروب إلى الصفة الحميدة -

 .تفادي الناس الخطيرين في حالة االنحراف الشخصي -

 .حاجاته للحب والتبعية والنشاط) كف(خنق  -

 .الفرج ضد المصلحين -

يحيط المنحرف، بسرعة، بنقاط  :49ا���ب ,
 2Oا/N ا��^���* 
اول استعمالها في صالحه، ويظهر معارضة كبيرة ضعف اآلخرين ويح

  .باستعمال أسلوب خاص ال يستعمله اآلخرون في العادة

  :�افــــــــــــ�ة وا=@�ــــــــــا34 - 5

  :Jــــــــــ� ا��"��%�ــــــــــــ�ت أ3ـــــــــ�3 -5-1

الطالق، االنفصال، العنف : تكون أسر المنحرفين في الغالب مفككة
  .األسرة، الكحوليةداخل 

ولقد لوحظ أن المنحرفين، في الغالب، تعرضوا إلى سوء المعاملة 
  .الوالدية والحرمان العاطفي

إن المراهقين المنحرفين لهم سمات شخصية تشبه سمات شخصية 
كما يالحظ أن أولياء المنحرفين هم أولياء ساكنين، وينزلون  50.الحديين

وتكون عالقاتهم مع أوالدهم سيئة  عقوبات غير مالئمة على أوالدهم،
  51.ويكون االتصال بينهم وبين باقي أفراد األسرة في نقطة الصفر

5-2- &�األسرة السوية هي التي يحافظ  :ـ(ـــــــــ:ت ا��34ــــا��
أفرادها على تماسكهم األسري، ويسود بينهم الحب والمودة والعطف 

  .واحد منهم والتقدير والتعاون واحترام دور ومكانة كل

وإذا زال هذه التماسك انفرط عقد هذه األسرة وأصبحت توصف بـ 
  :وكثرت مشكالتها، التي سنورد البعض منها" الالسوية"

يؤدي حرمان الطفل من أمه إلى عدم نضجه  :�ن /J ا4مــــــا���/) أ
 .حركيا-وجدانيا وعقليا وحسيا
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5-3- gـــــــا,�8اh�  :(ــــــــــــ( ا=�����Oـــــــ�ت ا��"

تكون التنشئة االجتماعية سوية لما تؤدي كل المؤسسات االجتماعية 
المسئولة عنها وظيفتها على أحسن وجه، وإذا اختل توازن واحدة من هذه 

ات على األفراد، المؤسسات اعتلت التنشئة وظهرت فيها أخطاء ومضاعف
فيكبرون مضطربين نفسيا وسلوكيا وتكثر عندهم اإلحباطات والتوترات، 

  .وسيود فيهم القلق والحصر

إن أخطاء التنشئة االجتماعية كثيرة وتحصرها حنان عبد الحميد 
  :فيما يلي 59العناني

  .الحرمان من العناية -

 .إشعار الطفل بأنه غير مرغوب فيه -

 .تدليلاإلفراط في التسامح وال -

 .صرامة األولياء وتسلطهم -

 .انصراف األولياء عن أبنائهم -

 .ترك الطفل للخادمات يعنين به لوحدهن -

 .تضارب اتجاهات الوالدين في تربية األطفال -

 .التفكك األسري والخالفات األسرية أمام األوالد -

5-4- )h7��ت ا34���D ا����2g( ا�2ا�
�( ا�?-O�_/:  

نفسيين أن الحرمان العاطفي المبكر والعنف يرى الكثير من المحللين ال
الممارس مبكرا جدا من طرف األب يؤدي إلى ظهور اضطراب في 

  60.التقمص ونقص في البناء الرمزي

أن األطفال المحرومين من  (R. Spitz)ومن جهته يرى رينيه سبيتز 
كما تنمو عندهم مشاعر . 61الحب سيصبحون راشدين مملوءين بالكره

  62.زيد الغيرة والحقد و اإلحساس بالذنبالعدائية وت

وتذكر زينب محمد شقير المضاعفات حسب أسلوب التربية المتبع من 
  :طرف األولياء


دــــــــــ2ة وا���ــــــــ�ت ا�C!ــــــــ/_�O-) أ:  

 .خلق شخصية ضعيفة عند الطفل -

 .تأخر النضج االنفعالي -

 .عدم القدرة على االعتماد على الذات -

 ).الخ... تشرد، انحراف، إجرام(لسلوك االنحرافي ممارسة ا -

 :Nــــــــــــــــــ�ت ا��
��ــــــــــــ/_�O-) ب

 .عدم النضج االنفعالي -

 .الالمباالة عند الطفل -

 .العدوانية والعنف -

 .اإلهمال وعدم الطاعة -

تبول ال إرادي، قضم : ظهور بعض اإلضرابات النفسية -
 .*األظافر، البكاء النحيبي

 :Nــــــــــ
م ا���Cـــــــu وOــــــــــ�ت ا��%ـــــــــ�O-/_) ج

 .عدم إشباع الطفل لحاجاته إلى االنتماء والحنو -

  :Nــــــــــ�ذب �8B-ــــــــــD ا�&ــــــــــ�ت ا��ــــــــــ/_�O-) د

ويعيش الطفل هذا النقص في سن المراهقة، في شكل هشاشة ونقص  
ول هؤالء األولياء التشديد في مواقفهم مع ابنهم إسناد األولياء له، ويحا

  .المراهق ولكن بدون جدوى ألنه ال يصدقهم أوال يفهمهم

تنتقل ) الخ..عمل،تنقل،انفصال(عندما يكون اآلباء غائبون •
 .السلطة التربوية إلى األم

قد يصحب نقص السلطة بفرط حماية، حيث يبقي الولي على  •
دائم به، والمخاوف والعيش في جو تبعية طفلة من خالل االنشغال ال

وينتج عن هذا عدم استقاللية الطفل ويصبح االنفصال . محفوف بالخطر
 .عنهم بدون قلق أمرا مستحيال

نفي كل ولي لسلطة الولي اآلخر وهذه ظاهرة تربوية شائعة  •
األمر األول أن األب واألم ال يتصوران أن لكل : ويتجلى ذلك في أمرين

ي اختالف وجهات النظر وحتى في المعارضة أثناء واحد منهما الحق ف
تربية ابنهما فيتظاهران أمام ابنهما، بنفس اآلراء والقرارات وهذا غير 
ممكن واقعيا، فالطبيعة تستوجب أن يكون هناك تمطان مختلفان من 
السيطرة؛ والطفل هو الذي يقوم بعملية التركيب والتوليف والربط و 

 56 .المسؤولية بنفسه االختيار، وهو الذي يتحمل

إن الفروقات بين األولياء، سواء على مستوى اإلحساس أو الشخصية، 
هي التي تعطي ثراء في النسق التربوي، واألمر الثاني أن الولي ينتقد 
بكيفية تهديمية، مواقف الولي اآلخر فمثال كثير من األمهات يلغين السلطة 

السلطة، ويأخذن الحق في  األبوية، لعدم فهمهن أو عدم احترامهن لهذه
  . 57الحكم على الزوج وإلغائه

وقد تطرق الكثير من المحللين النفسيين إلى هذه الظاهرة وخاصة 
الذي  (Jacques Lacan)المحلل النفسي واللغوي الفرنسي جاك الكون 

  )FORCLUSION".(النبذ"سمي هذه الحالة بـ 

مما قد يستخدم الطفل ويصبح طرف في المشاكل الزوجية  •
يضعف التربية األسرية، فأثناء النقاشات الزوجية يفقد الزوجين قوتهما 
التربوية وقدرتهما على تأمين الطفل، وهذا األخير يصبح موضوع 

 .لالستفزاز والتملك

تؤدي تغيرات األولياء أيضا إلى مشاكل، فاألولياء يتغيرون  •
تالي من حقهم ، وبال)شيخوخة الزواج(وظرفيا ) الشيخوخة العمرية(طبيعيا 

أن يغيروا في مواقفهم واختياراتهم وآرائهم، ويحتاج األطفال إلى تفسير لهذه 
إن كثير من األولياء ال يرجعون في أقوالهم خوفا من . التغيرات ومبرراتها

ظهور التناقض عندهم، وبالتالي يصبحون عرضة لنقد األبناء رغم أن قوة 
أن يوضح األولياء نقاط ضعفهم  السلطة تكون مع صدق األولياء من األحسن

 .بوضوح عوض من محاولة مخادعة الطفل بحيل تربوية

�ء ا�"��!��2ن ) زgbء أو ا�"gV� <,ء ا����gbا Dv:    اآلبـاء الـذين
يحبون أبنائهم حب نرجسيا يعانون من نقص في النضج الوجـداني، أي  

جسيين الذين ونقصد باآلباء النر. أنهم مازالوا صغارا من الناحية الوجدانية
يريدون إشباع حاجاتهم من خالل استعمال أبنائهم كواجهة لـذلك، فمـثال   
األب الذي لم يتعلم ولم يصل إلى درجة علمية كبيرة يحاول أن يحصـل  

  .على ذلك بإرغام ابنه على الدراسة وفق أطر تختلف عن كفاءته ورغبته

مقدار ما يشبع فاألب النرجسي ال يهتم بابنه في حد ذاته وإنما يهتم به ب
وتستشهد سهير كامل أحمد بمصطفى زيور لتحليل شخصية . له نرجسيته

هؤالء اآلباء، حيث يرى أن حب اآلباء النرجسيون ألبنائهم هو حب أناني، 
نرجسي، وذلك يحدث اضطراب في النمو السوي لألطفال فتظهر عندهم 

 58.مشاعر الكره تجاه أبائهم
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ال يتحصل الطفل على كل ثقافة مجتمعه الذي ينتمي إليه مرة واحدة 
بل يحصل فقط على فرع منها، ويصمم مضمون هذه الثقافة بالتكامل أو 

 66.التعارض مع الجماعات األخرى

 Groupe(األسرة هي أول تجربة اجتماعية للطفل ألنها جماعة مؤسسة
institutionnalisé ( يستلزم تخصص في األدوار والتوقعات المرتبطة بهذه

  .األدوار

األسرة أيضا هي نسق معياري مرتبط بالنسق االجتماعي والثقافي 
  .السائد، ويسير هذا النسق العالقات بين أعضائه والخارج

واألسرة هي غشاء وقاية من الخارج وهي أيضا قناة النتقال عدد من 
  67.اليات وأنماط التفكير والفعل السائدة في المجتمعالقيم والمث

يظهر انهيار للقيم لما يهمل الفرد القيم التي تربى عليها خاصة القيم 
الدينية واألخالقية، مما يتولد عنده صراع نفسي ما يلبث أن ينتهي به إلى 

  :واحد من السلوكات التالية

  .االنسحاب أو العزلة أو االنطواء أو الهجرة -

 ).الغاية تبرر الوسيلة(ستسالم إلى الملذات والماديات، تحت شعار اال - 

 .فتظهر الجريمة، واالنحراف، والعدوانية، واإلدمان: التمرد على الواقع - 

تفكك األسر،وتحلل الروابط األسرية ونقص التماسك والوئام  -
 68.واالنسجام األسري

القيم  يتدهور نسق القيم لما يحدث اختالل في التوازن بين مضمون
حيث يعيش األفراد أزمات .المثالية وبين ما هو موجود على أرض الواقع

وصراعات نفسية شديدة نتيجة التباين الشاسع بين ما عرفوه وتعلموه عن 
القيم وبين ما وجدوه مجسدا أمامهم في الواقع من انعدام للقيم أو عدم 

اق القيم نجد ومن المواقف التي تؤدي إلى تدهور أنس.امتثال األفراد لها
الحروب والكوارث والتغير االجتماعي الفجائي الذي يعرفه مجتمع أو 

  .جماعة اجتماعية معينة

  :$ ـــــــــــــ� وا���ا�ــــــــــــا��2ا/
()  - u�vس ا��9
�ـ�وز أ�ـدي، ا`
: ��وت. 1ج. ا

 l���
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 .يتظاهر الطفل أنه سعيد بحب والديه الكاذب له - 

 .خفاء المشاعريتعلم التصنع وإ -

 .يتعلم إظهار عكس ما يبطن -

�ت ا����د��( ا�&�ذب) هـ-O�يعني هناك عالقة جيدة سطحا لكنها ( :/_
 )سيئة عمقا

يشعر الطفل في ظل األسرة بالسعادة والحب لكنها تكون في  -
 .معظم الحاالت ستارا للتفاعالت الخاطئة

ياء على معناه إسقاط صراع األول: (مضاعفات المثلث غير السوي) و
 )األبناء

يتحمل الطفل الصراع الموجود بين والديه، ويصبح هو الذي  -
تنعكس األدوار حيث يتخذ (يقوم بالدور المسئول والموضوعي والملتزم 

، ويصبح على الطفل أن يتسامح مع والديه، )الوالدين دورا طفليا نكوصيا
 .وأن يقدر ظروفهما

وجدانية يقع الطفل في المرض بسبب إنهاك مصادره ال -
 .واالنفعالية

�O-ــــــ�ت ا�"Cـــــــــ
 ا��اPــــــــ
) ز_/: 

 .يصبح الطفل عديم القيمة -

 .يفقد الطفل ثقته في نفسه -

 63.يصبح بطيء االستجابة للمثيرات التي حوله -

  :ا��:J�g )9 ا2B34ب ا���2gي ا�?��7 وا=@��اف -5-5

لخاطئة هي من أهم أظهرت العديد من الدراسات أن التربية األسرية ا
  64.العوامل المؤدية إلى االنحراف واإلجرام

ومن األساليب التربوية الخاطئة قسوة األولياء على أبنائهم والتشدد في 
  .معاملتهم ورفضهم وعدم تقبلهم والالمباالة بهم وفرط تدليلهم

وهذه األساليب التربوية الخاطئة ترجع في غالبيتها إلى عدم نضج 
اليا ووجدانيا وجهلهم بأساليب التربية السليمة وتكرارهم األولياء انفع

  .لألسلوب التربوي الخاطئ الذي نشئوا عليه

  :ا��Cـــــــ. ا��34ـــــــــ( وا=@�ـــــــــ�اف -5-6

يعد انهيار القيم األسرية من أهم العوامل االجتماعية المولدة 
انحراف األب أو : لالنحراف، ومن مظاهر خذا االنهيار القيمي األسري

األم أو كالهما أو انحراف األخ األكبر أو األخت الكبرى ويتميز هذا النوع 
من األسر بفقدان المثل العليا واختالل المعايير االجتماعية وانعدام القيم 
الخلقية وتصبح السلوكات الالسوية، من انحراف وسوء أخالق، مقبولة 

  65.داخل هذه األسر بل ويشبع األطفال عليها

على تأثير مختلف " التنشئة االجتماعية"شددت الدراسات التي أجريت حول 
. األنساق المعيارية والمرجعية ونماذج سلوك المجتمع على تكوين شخصية األطفال

  .يتعلم الطفل ويستدخل قواعد السلوك التي تنظم تفاعالته مع اآلخرين

ذلك من خالل الكيفية تتجدد األنساق المعيارية من خالل الجماعة األسرية، و
  .التي تعيشها هذه الجماعة بالملموس والممارسات التي تكتشفها باستمرار

جماعة  عندما يولد الطفل يجد نفسه في جماعة لم يختارها، وهي
تنتمي بدورها إلى سياق اجتماعي وثقافي يحدد ظروف وجودها ويعين 

السياق على  ويقترح هذا. وضعها بالنسبة للجماعات االجتماعية األخرى
 .الطفل دد من القيم والنماذج التي توجه تصرفاته
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طروحات فيما خيصانطالقا مما جاءت به املعاجلة العلمية لبعض األ:دـــــــمتهي

يتبني أن ظاهرة العود إىل االحنراف هي عبارة احنرافية، -النظريات والدراسات السوسيو
 .االجتماعي –ج  البعد البيئيعن نتا

االجتماعي فهو يعاجل ظاهرة العود إىل االحنراف آحصيلة للبيئة –وفيما خيص الطرح البيئي
آبيئة اجتماعية خاصة –واليت من بينها هناك البيئة األسرية ) العامة واخلاصة(االجتماعية 

  .ىل االحنرافاليت ميكن اعتبارها من أهم العوامل املؤثرة يف ظاهرة العود إ –

وهلذا سيتم على مستوى هذا العمل التطرق إىل معاجلة عوامل البيئة األسرية اليت
 .تساهم يف توجيه الشخص حنو العود إىل االحنراف يف اتمع

مرة أخرى أو عدمه، ] هذا العود هو حالة من حاالت العود إلى االنحراف[
مشروطة بعوامل  ومتى يرتكب جريمته األخرى، من األمور التي تبدو

ظروفه االجتماعية بغض النظر عما إذا كان ذكاؤه عاديا أو كان غبيا، وما 
إذا كان ناضجا أو غير ناضج، أو ما إذا كان يتسم بنقص في الخلق أو 

أنه مع االعتراف بتأثير العوامل ... <<ويضيف كذلك . )4(>>...كان سويا
إال أن هناك نتائج للعديد . )*(الفردية إلى حد بعيد في فئة معتادي اإلجرام

من الدراسات تشير إلى تأثير العوامل االجتماعية ليس فقط في حالة 
العائدين األسوياء، بل أيضا في حالة الجانحين الذين يعتبرون منحرفين أو 

  .)5("مرضى من الناحية النفسية

هذه اإلضافة النوعية التي جاء بها أستاذ علم اإلجرام بجامعة 
كز من جديد على مدى أهمية تأثير البيئة االجتماعية في كوبنهاجن تر

  بروز

ولعل من ابرز البيئات االجتماعية ذات التأثير . إلى االنحراف دالعو
فيا ترى كيف تؤثر . العميق في بناء سلوك الشخص هناك البيئة األسرية

   ؟هذه البيئة في تشكل سلوك العود إلى االنحراف عند أفراد األسرة

راف في المجتمعــن إلى االنحــاص بالعائديــري الخــك األســالتفكر ــمظاه
إن المتفحص في المادة النظرية المعالجة للعوامل المميزة للبيئة األسرية 

ليخلص مبدئيا إلى أنه ) سواء أكانوا مبتدئين أو عائدين(التي تضم منحرفين 
  :إلى - ة على األقل من الناحية النظري–من الممكن أن يتم تصنيفها 

  .لألسرة) البنائي(عوامل تتعلق بالجانب المادي  -

  .لألسرة) الوظيفي(عوامل تتعلق بالجانب المعنوي  -

هي جد مترابطة ) المعنوية –المادية (مع العلم أن هذه العوامل   
ففي الواقع . ومتداخلة فيما بينها، ويتم التفرقة بينها لمجرد المعالجة النظرية

هما، حيث أن كل واحد يؤثر في اآلخر، فهي متفاعلة ال يمكن الفصل بين
  .فيما بينها

  .اديـــــــك المــــالتفك:أوال
كثيرا ما يذهب الباحثون والكتاب في ميدان االنحراف واألسرة إلى 

 اعتبار ظروف البيئة األسرية من العوامل األساسية التي تنتج االنحراف، 

  .رافـــــــــود إلى االنحـــــــــة والعــــــــــة االجتماعيـــالبيئ 
الكثير من الباحثين والكتاب في موضوع العود إلى  يجمع  

أن من الممكن أن يكون نتاج  ىاالنحراف، كظاهرة اجتماعية مرضية، عل
لعوامل خارجية، ال تتعلق بشخصية العائد إلى االنحراف بدرجة أساسية، 

ون من شأنها التأثير على تتصل بالوسط الذي يعيش فيه، ويك... <<وإنما 
  .)1(>>..سلوكه وتوجيهه نحو اقتراف الجريمة

هذه العوامل الخارجية هناك من يصطلح على تسميتها بالعوامل البيئية، 
ويراد بها تلك القوى واألوضاع والظروف التي تحيط بالعائد إلى االنحراف، 

س يرى وعلى هذا األسا. والتي تؤثر فيه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة
مجموعة المؤثرات ... <<: أحمد حبيب السماك أن العوامل البيئية عبارة عن

الطبيعية والدينية والثقافية واالقتصادية والسياسية وغيرها من القوى 
االجتماعية المتواجدة في بيئة الفرد، والتي يمكن أن يكون لها أثر مباشر أو 

  .)2(>>غير مباشر على شخصيته وسلوكه االجتماعي

من جهة أخرى، البعد الذاتي وما يمثله من بنية نفسية وأخرى عقلية 
في بروز  –في تقدير بعض الباحثين –وعضوية، ليس له دور يذكر 

االنحراف أو العود إليه، وهذا في ظل البعد البيئي وخاصة منه 
اعتبار أن العوامل  معتصم زكي السنوي إلىلهذا يذهب  .االجتماعي

وإلى حد كبير في نشوء ...<<تساهم  –ا البيئة الخاصةبما فيه–االجتماعية 
ظاهرة العود، فالمجرم بصفاته الشخصية ومميزاته الطبيعية 
واالنتروبولوجية ليس هو األساس الوحيد لإلجرام بل الوسط االجتماعي 

وقد يكون العود أحيانا ... هو العامل اآلخر المهم لنشوء ظاهرة العود
كما ... يئة يمر بها الجاني كالفقر والعوز مثاللظروف اقتصادية س] راجعا[

أثرها الكبير في هذه الظاهرة ] لها[أن للبيوت الرديئة واألسر المتصدعة 
إضافة إلى العيش في مناطق تكثر فيها الجريمة وتنتشر فيها الرذيلة، 

ومن السهل على . فكثير من العائدين ينحدرون من هذه األسر والبيئات
ي طريق الجريمة والعود إليها ثانية بسبب أوضاعهم هؤالء االنحدار ف

  .)3(>> االجتماعية هذه وحياتهم البيئية

إليه معتصم زكي السنوي، ورد إثر وفي االتجاه ذاته الذي ذهب 
المداخالت التي قدمت في إطار انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لعلم اإلجرام 

 أن عود السجين للجريمة  ...<<بالهاي، تقريرا قدمه كريستيانسن جاء فيه 
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األسرة، إلى نتائج تؤكد وجود عالقة تنبؤية ما بين حجم العائلة أو 
  .)12( ترتيب الوالدة والعود اإلجرامي

  ويــــــــك المعنــــــــالتفك: اـــــــــــثاني
لجزء من البحث سيتم التركيز على بعض أشكال على مستوى هذا ا

التفكك المعنوي التي من الممكن أن تميز أسرة العائد إلى االنحراف، ومن 
  .جهة أخرى لها تأثير في دفع الفرد نحو العود

من جانب  - تجدر اإلشارة فيما يخص التفكك المادي للبيئة األسرية
الوحيد الذي من الممكن   إلى أنه ال يعد العامل  - الوالدين ،حجم األسرة

أن يدفع الشخص نحو العود إلى االنحراف، حيث هناك احتمال توافر 
على مستوى أسرة ) الوظيفي(عوامل  معنوية خاصة بالتفكك المعنوي 

والتي بدورها تساهم في نشوء العود إلى االنحراف على مستوى ،دالعائ
  .أفرادها

  .سلوك العود إلى االنحراف التربية غير السليمة و أثرها في اآتساب - 1
يمكن اعتبار التربية األسرية عير السليمة من بين أهم العوامل المؤثرة 

نحو ارتكاب االنحراف  - داخل األسرة وحتى خارجها -في توجيه األفراد
  ).العود إلى االنحراف(بدرجاته المختلفة، وحتى االستمرار فيه 

جهة من قبل األسرة من جهة أخرى، يمكن أن تعد هذه التربية المو
نحو الفرد مؤثر مباشر في انسياق أفرادها وراء االنحراف والعود إليه، 

أحد األبوين أو كالهما مجرما أو ...<<وهذا في حالة كون 
يكتسب االبن السلوك اإلجرامي عن أبويه ] حيث...[منحرفا

اب ففي ظل غي. وتقليد أبويه، أو حتى أحد أفراد عائلته )13(>>...بالمعاشرة
النموذج السوي الذي يعتمد عليه الطفل في تحديد السلوك المنحرف من 
غيره، أي بمعنى آخر، في ظل عدم توفير المرجعيات السلوكية المتوازنة 
اجتماعيا على مستوى األسرة، ينشأ الفرد في بيئة تنمي في نفسيته التوجه 

. كانت نحو االنحراف واالستمرار فيه من اجل إشباع حاجاته بأي طريقة
المنحرفين افتقدوا خالل  تسعة إعشار المراهقينوفي السياق ذاته،اتضح أن 

  .)14(طفولتهم إلى النموذج األبوي السوي 

في إنتاج  - من الناحية التربوية–يمكن كذلك أن تساهم ظروف األسرة 
االنحراف والعود إليه لدى األفراد، بطريقة غير مباشرة عندما يجهل 

ة تربية األبناء األسس السوية للتربية، ومن الممكن القائمون على عملي
  :مالحظة ذلك مثال في حالة

إسراف األبوين في الحنان والتدليل الزائد للطفل، أو إسرافهما ...<< -
، وهذا )15(>>...في القسوة على الطفل وحرمانه من مطالبه الضرورية

با على بناء التطرف في اتجاهات الوالدين نحو تربية األبناء، ينعكس سل
شخصيتهم وسلوكهم المستقبلي، الذي قد يوجههم نحو االنغماس في 

كذلك تتضمن التربية غير السوية احتمال اتجاه الوالدين إلى . االنحراف
اعتماد أسلوب التذبذب في المعاملة جزاء على السلوك ذاته، و هذا ما يفقد 

  .ألبوينالطفل فهم لب الرسالة التربوية الموجهة إليه من قبل ا

كذلك السماح ألحد األصدقاء أو الجيران أو األقارب بالتدخل في تربية  - 
، وخاصة إذا كان النموذج المقدم ليس قائما على تنمية )16(األبناء بشكل كبير

  .الجوانب اإليجابية في شخصية الفرد، بل بالعكس تشجيعه على االنحراف

لتربية الخاطئة ومن بين الدراسات التي أجريت في موضوع عالقة ا
مجرم من  500ألمانيا على ...<<باالنحراف والعود إليه، ما تم إجرائه في 

منهم قد نشأوا في ظل مبادئ تربوية غير  %60أن ] حيث تبين[العائدين 
  .)17(>>سليمة

دراسة  )Chocka   Linghamشوكا لينجام  (أجرى  1983وفي سنة 
  دف من الدراسة هوعائدا وآخرين غير عائدين، وكان اله 50على 

أو على األقل توفر البيئة الخصبة ألفرادها لينغمسوا في عالم الجريمة  
واالنحراف، وهذا بالنظر إلى جملة من المعطيات التي ترتبط بها، والذي من 
بينها الجانب المادي، الذي في حالة ال فاعليته يصطلح على تسميته بالتفكك 

الذكر أن هذا التفكك يتعلق باألساس والجدير ب. المادي لألسرة) التصدع(
  .بتواجد أو غياب األبوين على مستوى األسرة، وكذلك حجم األسرة

 ومساهمته  في عود اإلفراد إلى االنحراف التفكك المادي فيما يخص الوالدين - 1
عدم وجود ...<<أن التفكك المادي يرجع إلى ) فوزية عبد الستار(ترى 

فقد يغيب األب ...بغيابهما، أو غياب أحدهمااألبوين معا في نطاق األسرة 
عن منزل األسرة إذا مات، أو جند، أو سجن، أو هجر أسرته أو كان عمله 

ويرجع كذلك في حاالت . )6(>>يقتضي غيابه عن المنزل أغلب الوقت
 –العضوي (أخرى إلى عجز أحد الوالدين أو كالهما بسبب المرض 

رعاية والتعهد مثال اتجاه األبناء، مع عن إنجاز وظيفة ال) العقلي –النفسي 
العلم أن غياب األم ال يقل أهمية عن غياب األب، بل في بعض األحيان 
يفوقه أهمية، مع إمكانية محاولة ملء  فراغ األب من طرف األم أكثر مما 

  .هو الحال عند غياب األم

فيما يخص تواجد  –ويمكن معالجة التفكك األسري من الناحية المادية 
من حيث أن ال فعالية هذا التواجد من شأنه أن يؤثر بصفة غير  -لوالدينا

أن األسرة التي <<مباشرة في انحراف أفراد األسرة وحتى العود إليه، حيث 
تفقد إحدى دعامتيها سواء األب أم األم، يجعلها شبه عاجزة عن مراقبة 

سلوك وتوجيه سلوك أفرادها، لذا فقد يميل بعض أبنائها لممارسة ال
  .وذلك في ظل غياب نموذج سلوكي يقتفي أثره األبناء. )7(>>االنحرافي

ومن بين الدراسات التي أجريت في باب البحث عن عالقة التصدع أو 
وانحراف بعض أفرادها هناك  -فيما يخص الوالدين–التفكك المادي لألسرة

  :الذي توصل إلى) جعفر عبد األمير الياسين(دراسة 

عالقة طردية بين حاالت وفاة أحد الوالدين أو كليهما ...<<أن هناك  -
  .)8(>>...وبين جنوح األحداث

كلما زادت نسبة حاالت الهجر بين الوالدين كلما زاد <<كذلك  -
  .)9(>>...احتمال وقوع األحداث في مهاوي الجريمة

وهذه نتائج تؤكد مدى الصلة الوثيقة بين التفكك المادي األبوي وتوجه 
  .حداث نحو االنحراف والجريمةاألفراد األ

المجرمين  3/4باإلضافة لهذا،  أكدت اإلحصائيات الفرنسية على أن 
الحال بالنسبة إلى أكثر من  كالعائدين ينحدرون من اسر متصدعة، وكذل

يبرز هذا التصدع المادي بوضوح إمكانية . 10من المجرمين المبتدئين 1/3
] التي[انحرافات البيئة العائلية <<تصنيف غياب الوالدين أو أحدهما ضمن 

تبرز في مقدمة العوامل االجتماعية لنشوء السلوك اإلجرامي بوجه عام 
  .)11(>>وجنوح األحداث على وجه الخصوص

 .التفكك المادي فيما يخص حجم األسرة وعالقته بنشوء العود إلى االنحراف - 2
ية األبوين، ويتعلق األمر هنا بعدد أفراد األسرة الذين هم تحت مسؤول

بحيث كلما زاد هذا الحجم تطلب ذلك مجهودات وإمكانيات مادية وشروط 
ولهذا كثرة األفراد داخل . معنوية لإلشراف العام على أفراد األسرة

العم، (األسرة، سواء األبناء، أو حتى التابعين إلى األسرة الممتدة 
التوتر  وتواجدهم في المسكن ذاته من شانه أن يزيد من...) الخال،

وهذا ما قد يساهم في توجه أفرادها خاصة . والمشاكل داخل األسرة
الصغار نحو الخارج بحثا عن الهدوء والراحة، ولكن هذا البحث قد 

  .يقودهم نحو االنخراط في عالم االنحراف

هناك باحثين توصلوا، إثر دراسات قاموا بها فيما يخص حجم األسرة 
  ك بالعود إلى االنحراف لدى أفرادأو صف ترتيب الوالدة وعالقة ذل
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على عينة ...<<دراسة  )P. Stumpelستمبل (وفي هذا المجال أجرى 
شملت مجموعات من األسوياء والمجرمين المبتدئين والمجرمين العائدين، 

ء المجرمين العائدين هم من مدمني من أبا %66تبين له من خاللها أن 
  .)24(>>...المسكرات أومن المصابين بأمراض عقلية

من العائدين  400...<<بحثا حول  )Leteneurلثنير (وكذلك أجرى 
من العائدين  %30أن ] حيث خلص إلى[بفرنسا  Ensistenالمودعين سجن 

  .)25(>>... المدمنين جاءوا من أسر تفشى فيها اإلدمان

مجرما حدث  144...<<في ألمانيا دراسة شملت  )Stury( ىوقد أجر
وفي ...كان مدمن خمر %25منها كان األب مجرما، و %32 وجد أنه في

هذه األرقام جميعا تفوق  تمنها كان أحد اإلخوة مجرما، وكان  36%
  .)26(>>المتوسط العام 

هذه النتائج اإلحصائية تؤكد بصفة ملموسة بعض الظروف المتعلقة 
نهيار الخلقي والسلوكي الذي تميز اسر المنحرفين والعائدين إلى باال

ففي ظل بيئة أسرية تتميز بسوء األخالق كيف يكون . االنحراف كذلك
  مصير األفراد الصغار ضمن هذا الوسط ؟ 

  .تدهور العالقات فيما بين أفراد األسرة وتأثيرها في عودهم إلى االنحراف - 3
فيما بين أفراد األسرة ال يمكن فصلها  على الرغم من كون العالقات

من الناحية الواقعية عن الجانب المادي لها أو حتى عن باقي أشكال 
الجانب المعنوي، وذلك راجع لتداخلها فيما بينها من جهة، ومن جهة 
أخرى لتأثير كل واحدة منها على الطرف اآلخر، إال انه سيتم إجراء 

فيما بين أفراد أسرة العائدين إلى محاولة لتبيان بعض خصائص العالقات 
  .االنحراف

أن من بين خصائص األسرة التي تنتج ) عبد الحميد رشوان(يرى 
  :المنحرفين هناك

شيوع التوتر في األسرة، ازدياد الصراعات بين األزواج يتلف << - 
العالقات القرابية، ويولد فيها أخطر ردود فعل، ومنها الفعل 

سائد في األسرة الذي يملؤه الصراع وكثرة فالجو ال. )27(>>اإلجرامي
الخالفات بين األبوين وبين اإلخوة من جهة وبين األبوين واإلخوة من جهة 

  .أخرى، هذا من شأنه أن يفسد الحياة المتوازنة لألفراد بداخل األسرة

أن من مظاهر العالقات األسرية السيئة في ) نظير فرج مينا(ويرى 
  :ارتباطها باالنحراف هناك

وقسوة الوالد على األم أمام األبناء ...مظهر وجود زوجة األب...<< -
فتعدد زواج األب من الممكن أن . )28(>>وعدم االختالط بين الوالد واألبناء

بين الزوجة السابقة والحالية و قد  -على األقل–يعمل على توتر العالقات 
حياة االسرلية يؤدي بدوره إلى الصراع الذي من شأنه أن يهدد استقرار ال

وفي ظل هذه األجواء يتجه بعض األفراد للبحث عن متنفس، . بصفة عامة
يروح عنهم وطأة ثقل الجو المشحون داخل البيت، فمن الممكن أن يتعاطوا 
المخدرات ويستمروا في ذلك، كما من الممكن أن يسلكوا انحرافات أخرى 

  .اقل أو أكثر ضررا

ن الناحية العالئقية فيما بين م–أن األسرة ) محمد شفيق(ويعتقد 
من الممكن أن تؤدي إلى انحراف األحداث بها وتماديهم مستقبال  -أفرادها

من العوامل ...يعتبر عدم التجانس المنزلي<<: في عالم االنحراف فيقول
التي تؤدي إلى زيادة احتماالت انحراف األحداث، وذلك كما يشاهد في 

ر أو على الجميع، أو كما يبدو ذلك حاالت سيطرة أحد األعضاء على اآلخ
في حاالت المحاباة بين أفراد األسرة الواحدة وتفضيل البعض على اآلخر، 
والتجنيب أو العزل االضطهادي أو السخرية تجاه أفرادها أو كما يحدث 

 .)29(>>...حينما تشيع روح الغيرة والعداوة والحقد بين اإلخوة

ل اجتماعية مثل نقصان التربية، ومن بين تبيان العالقة ما بين العود وعوام
العائدون كانوا أكثر من غير العائدين، من ...<<: النتائج المتحصل عليها

كذلك كان لهم آباء لم يكونوا . ةحيث افتقادهم للتربية والمراقبة الو الدي
وهنا يظهر بوضوح غياب . )18(>>على علم بالمخالفات المرتكبة من قبلهم

  .من قبل الوالدين كميزة أساسية عند العائد إلى االنحراف الضبط والمتابعة

كما قام مركز دراسات وبحوث السجون في فرنسا بإجراء دراسة 
من المجرمين المبتدئين كانت  %40..<<: توصل من خاللها إلى أن

من المجرمين العائدين  %50تعوزهم في طفولتهم رعاية األم، وأن نسبة 
وهذا مع العلم أن رعاية . )19(>> ...ك الرعايةعانوا كذلك الحرمان من تل

  .وتعهد األم لطفلها وظيفة جد مهمة في بناء شخصية سوية في المجتمع

ومن الظروف التربوية المميزة لألسرة هو انخفاض المستوى   
تجدر اإلشارة هنا إلى أن انخفاض المستوى التعليمي -التعليمي للوالدين

في دفع األفراد نحو العود إلى االنحراف، عند األبوين ال يعد عامل أساس 
ولكنه في ظل تفاعله مع عوامل أخرى  يشجع ذلك على انتهاج العود إلى 

وهذا من الممكن أن يساهم في فشلهما في  -االنحراف كسلوك في المجتمع
تربية األبناء تربية سوية، وهذا بالنظر لعدم مقدرتهما في بعض األحيان 

توجيهه نحو الوجهة الصحيحة، وقد توصل كل على فهم سلوك األبناء و
إثر دراسة جملة مساجين ينتسبون ) تماضر حسون وحسين الرفاعي(من 

إلى ثالث دول عربية، أنه بالنسبة لألمهات فقد بلغت نسبة األمية لديهن 
في حين بلغت نسبة األمية ...[من مجموع أمهات أفراد العينة % 90...<<

  .)20(>>...]% 39 لدى اآلباء

 .انهيار المستوى األخالقي ألفراد األسرة ودوره في العود إلى االنحراف - 2
يعتبر المستوى األخالقي المنهار من بين أشكال التفكك المعنوي على 

ويتضمن . مستوى األسرة، وهو بدوره له دور كبير في سلوك أفرادها
دان المثل انعدام القيم الروحية وفق...<<انهيار األخالق على مستوى األسرة 

مثل هذه األسرة . العليا، واختالل المعايير االجتماعية داخل جدران المنزل
تكون الحياة فيها مجردة من معاني الشرف والفضيلة أو السلوك الطيب، 

وأهم عوامل ...ويصبح فيها الجريمة واالعوجاج وسوء الخلق أمرا عاديا
أو كالهما، أو  االنهيار األخالقي داخل األسرة هو انحراف الوالدين

  .)21(>انحراف أكبر األبناء أو أكبر البنات 

فالبيئة األخالقية المتدهورة والفاسدة، تعمل على توفير الجو المالئم 
إلنتاج انحراف أفرادها، وذلك في ظل غياب ضمير قوي يضبط داخليا 
سلوكيات األفراد من جهة، ومن جهة أخرى في ظل غياب أبسط قواعد 

ق، وهذا ما يشجع األفراد من األسرة على االندفاع بدون النظام واألخال
  .رقيب نحو اقتراف األفعال المنحرفة اجتماعيا وأخالقيا

كذلك تدعيما لما سبق، يتمظهر االنهيار الخلقي داخل األسرة بمظاهر 
انحراف الوالدين، فقد يكون األب منحرف أو من تجار ...<<: متعددة منها

وقد ال ... عميل للسجون ألي جريمة أخرى المخدرات، أو بصفة عامة 
من جهة . )22(>>يكون انحراف األب راجعا بالضرورة إلى ارتكابه الجريمة

أخرى يعد انحراف األم شيء جد خطير على تربية األبناء ومستقبل 
أشدها خطرا <<سلوكهم داخل المجتمع، ولهذا االنحراف صور متعددة 

كس سلبا وبصفة خاصة على احتراف األم للرذيلة، وهو سلوك ينع
وقد ينحصر انحراف األم في سلوكها المعيب داخل ...البنات
  .)23(>>...المنزل

فهذا المستوى األخالقي المنحط لدى األبوين ولدى الراشدين من 
األبناء، يوفر القدوة السيئة لباقي األفراد داخل األسرة، وهذا من الممكن 

خالق الفاسدة ويجعلونها منطلقات جدا أن يؤثر في جعلهم يتبنون تلك األ
 .أساسية توجههم في عالم انتهاج االنحراف واالستمرار فيه
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جتدر اإلشارة إىل أن فئة معتادي اإلجرام باإلضافة* 
إىل فئة حمرتيف اإلجرام، مها عبارة عن فئتني لطائفة

رمني العائدين، وهذا انطالقا مما جاءت به تقاريرا
.الباحثني املشارآني يف املؤمتر الثالث لعلم اإلجرام
آذلك يصطلح بعض العلماء على تسمية حمرتيف اإلجرام
بارمني اجتماعيا، وهذا بالنظر الرتباط سلوآهم
غالبا بالعوامل االجتماعية، يف حني يطلق على

ية ارمني فرديا، وهذا انطالقامعتادي اإلجرام تسم
من ارتباط سلوآهم بالعوامل النفسية أو

أمحد:لالستزادة ارجع إىل. التكوينية أو املرضية
 .198-197مرجع سابق، ص ص : حبيب السماك

على–يتم التعامل مع متعادي وحمرتيف اإلجرام : مالحظة
بصفتهما حالتني من حاالت العود -مستوى هذا البحث

 .حنرافإىل اال
- 198املرجع السابق ، ص ص :أمحد حبيب السماك - 5

199. 
مبادئ علم اإلجرام و علم: فوزية عبد الستار - 6

،1978، دار النهضة العربية، بريوت، 5ط . العقاب
 .166ص 

املشكالت األمنية: متاضر حسون وحسني الرفاعي - 7
فاروق: تقدمي. املصاحبة  لنمو املدن واهلجرة إليها

الرمحن مــراد، املرآز العربي للدراسات عبد
 .138، ص 1408األمنية والتدريب، الرياض، 

أثر التفكك العائلي: جعفر عبد األمري الياسني - 8
، ص1981، عامل املعرفة، بريوت، 1ط. يف جنوح األحداث

232. 
املرجع السابق، ص: جعفر عبد األمري الياسني - 9

276. 
 .167ملرجع السابق، ص ا: فوزية عبد الستار - 10
.علم االجتماع اجلنائي: : أآرم نشأت إبراهيم - 11

، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، ، ص ص
35-36. 
12- www.csc-scc-gc-ca/text/research/reports/r192/r192_f.shtml. 
علم اإلجرام وعلم: فتوح عبد اهللا الشاذيل -  13

، دار1ط). علم اإلجرام العام: 1اجلزء (العقاب 
 .274، ص 1993اهلدى للمطبوعات، اإلسكندرية، 

املرجع السابق، ص: متاضر حسون وحسني الرفاعي -14
137. 

 .276املرجع السابق، ص : فتوح عبد اهللا الشاذيل -15
دراسة يف علم(مقدمة يف علم اإلجرام : قلحممود ع -16

، اجلمعية الفلسطينية األآادميية1ط). اجتماع اجلرمية
 . 100، ص 1991للشؤون الدولية، القدس الشريف، 

 .169املرجع السابق، ص : فوزية عبد الستار -  17
18  - www.csc-

scc.gc.ca/text/research/reports/r192/r192_f.S
html . I bid 

.أصول علمي اإلجرام والعقاب: رؤوف عبيد -  19
 .394، ص 1989، دار اجليل للطباعة، مصر، 8ط
املرجع السابق، ص: متاضر حسون وحسني الرفاعي -  20

164. 
دراسة يف علم( اجلرمية: حسني عبد احلميد رشوان -  21

املكتب اجلامعي احلديث،). االجتماع اجلنائي
 .151-150اإلسكندرية ، ص ص 

أصول علم: سليمان عبد املنعم سليمان -  22
الدار اجلامعية اجلديدة للنشر،. اإلجرام القانوني

 .339، ص 1994اإلسكندرية، 

من الدراسات التي أجريت فيما يخص تبيان عالقة واقع العالقات في 
األسرة بتوجه أفرادها أو البعض منهم نحو االنحراف أو حتى العود إليه، 

في ) شيلدون واليانور جلوك( الدراسة التي أجراها...<<: هناك مثال
أن من األحداث المجرمين ] حيث تبين[الواليات المتحدة األمريكية 

موضوع الدراسة قد تربوا في بيوت استحكم العداء فيما بين اآلباء 
  .)30(>>واألمهات أو بين الوالدين واألبناء

لقد أشارت ...<<، حيث رأى أنه )محمود عقل(كذلك ما جاء به 
من الذين شملهم   %61,6الدراسات التي أجريت على أحداث منحرفين أن 

كانت العالقات   %65البحث كانت عالقاتهم مع أبائهم غير مرضية، وأن 
بينهم وبين والديهم تمتاز بشبه القطيعة التامة واإلهمال من قبل الوالدين، 

ثم عدم التوافق بين وذلك بسبب اإلدمان على المخدرات، القمار، الخمور، 
  .)31(>>...األبناء واآلباء

وقد أثبتت الدراسات أن العائدين إلى االنحراف من الممكن          
جدا أن تكون لهم عالقات جد متدهورة اجتماعية على مستوى األسر التي 

) Blacklerبالكالر (وفي هذا المجال أجرى . يكونوها في حياتهم
في بداية مسارهم اإلجرامي، وهذا بمقارنة  دراسة واسعة حول رجال...<<

ومن جملة . )32(>>رجال يقضون عقوبتهم األولى 438عائدا أولى بـ 242
  :النتائج التي توصل إليها صاحب الدراسة

العائدين يميلون إلى معرفة إخفاقات أسرية ومشاكل ما بين ...<< -
، حيث )33(>>ناألشخاص في مجال واسع للعالقات مقارنة بالجانحين األوليي

العائدين األوليين عرفوا نسبة كبيرة من اإلخفاق في ...<<بينت الدراسة أن 
  .)34(>>...الزواج

ماندال (أجرى  ،)Blackler : 1966(وقبل سنة من إجراء دراسة 
Mandel(  أن العائدين يميلون لمعرفة مشاكل ...<<دراسة أكدت نتائجها

  .)35(>> ...ر العائدينوصراعات زوجية أكثر تكرارا مقارنة بغي

  ة ــــــــــــــالخالص
على مستوى هذا العمل تمت محاولة تسليط الضوء على بعض 

المادية والمعنوية،  ةالعوامل الخاصة بتفكك البيئة األسرية من الناحي
مع . المؤثرة في نشوء العود االنحرافي في المجتمع لدى أفراد األسرة 

ضمن عوامل البيئة االجتماعية التي تتميز  العلم أنها كعوامل أسرية تندرج
  .بالنسبية في مساهمتها في عملية إنتاج العود إلى االنحراف

والجدير بالذكر انه جراء المعالجة النظرية لموضوع الدراسة تبرز 
من الناحية االمبريقية ضرورة تناول هذه الظاهرة عن طريق المعالجة 

ولعل هذا ما سيكون جديرا .  الميدانية على مستوى المجتمع الجزائري
 .باهتمام الباحثين في أعمالهم المستقبلية

  الهوامـــــــــــش
علم اإلجرام: حممد شالل العاني وعلي حسن طوالبة - 

، ص1998، دار املسرية، عمان، 1ط. وعلم العقاب
161. 

يف(ظاهرة العود إىل اجلرمية : أمحد حبيب السماك - 2
، ذات السالسل). فقه اجلنائيالشريعة اإلسالمية و ال

 194، ص  .1985للطباعة و النشر، الكويت، 
أسباب العود إىل: ": معتصم زآي السنوي - 3

جملة أمنية ثقافية(األمن واحلياة ". اجلرمية
، أآادميية نايف للعلوم247، العدد )إعالمية

 .40، ص  .2003األمنية، اململكة السعودية، 
 .199ملرجع السابق، ص ا:أمحد حبيب السماك - 4
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املكتب اجلامعي احلديث،). والدفاع االجتماعي اجلنائي
 .114-113اإلسكندرية، ب ت نشر، ص ص 

عوامل(األحداث املنحرفني : علي حممد جعفر - 30
،1ط .)دابريالت -املسؤولية اجلزائية  –االحنراف 

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
 .62، ص 1984بريوت، 

 .101املرجع السابق، ص : حممود عقل -31

-32 www.csc-scc.gc.ca/text/research/reports/r192/r192_f.Shtml . I bid
-33 www.csc-scc.gc.ca/text/research/reports/r192/r192_f.Shtml . I bid
-34 www.csc-scc.gc.ca/text/research/reports/r192/r192_f.Shtml : I bid.
-35 www.csc-scc.gc.ca/text/research/reports/192/192_j.Shtml : I bid. 
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 .339ص 
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دار. يف ميدان السجون وأجهزة الرعاية الالحقة
 .129، ص 1995املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 

 .147املرجع سابق، ص : حسني عبد احلميد رشوان -  27
املوجز يف علمي اإلجرام: نظر فرج مينا -  28

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،2ط .والعقاب
 .138، ص 1993
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وتبين مبادئ النمو أن مظاهر النمو المختلفة يؤثر بعضها في بعض 
كما التمارين والنشطة الجسمية  ،)2007انظر الهنداوي،(بشكل واضح 

مثال  ذلك أن .  المختلفة تلعب الدور الفاعل في مظاهر  النمو األخرى
   )Siegel, 2007(النشاط الجسمي يرتبط إيجابيا باإلنجاز الدراسي  

 Physical Milestones(ويتبين دور النشاط الجسمي في أمور نمائية كثيرة 
,  Scholastic  Parent & Child 2003(  

  �يـــــــــــJ ا�-&ـــــــــ� ا4/ـــــــــــ��%2.3.1

يتمثل األمن الفكري في الظروف التي تسمح لعقل للطفل بالنمو  
وذلك من خالل توفير الشروط المناسبة التي تجعله قادرا على . والتطور

  .  التعلم بمساعدته  وتشجيعه

. عتداءتوفير الجو اآلمن الخالي من الخوف والتهديد واال •
 Hadwin,2007 ;( ومعروف أن الخوف والقلق يؤثران في التعلم والتذكر

Durbrow, 2000. ( 

  

تعزيز االرتباط والتعلق العاطفي وتقوية المواقف واللحظات  •
وتبين الدراسات المختلفة أن أي حرمان في المجال . التي يتحقق فيها ذلك

فإلهمال والعنف، . رفيةالعاطفي له عواقبه في مجاالت النمو وبخاصة المع
والقسوة والظروف المتغيرة والضغوط كلها تترك آثارها السلبية  على 

 ,.Rutter et al, 2004;  Tomilson et al, 2005; Belsky et al(ألطفال ا
1996 Mercer, 2006; .(   

فالنمو العقلي يعني توفير فرص التعلم عن القوانين والطبيعة واألخالق 
  هذا التعلم بما يليويتحقق . والقيم

القراءة والكتابة والحساب ودورها معروف في الدراسات  •
التربوية ألنها الوسيلة التي من خالها يتعلم الطفل ويتفاعل مع اآلخرين 

  .ومحيطه بشكل عام

دعم التعلم المدرسي، تعزيز عمل المدرسة بمتابعة الطفل في  •
  . واجباته المدرسية، التعاون مع المدرسين

لأللعاب دور مهم في تنمية الفرد اجتماعيا  الفكرية األلعاب •
وفكريا، ومن شأن األلعاب التي تثير التفكير أن تنمي قدرات الفرد العقلية 

 ,Garaigordobilمثال . (وتساعده في حل المشكالت ومواجهة الصعاب
  ) Ravenscroft, 2007 ؛ 2005

  

1. P�Z2�3ــــــــا��  �ةـــــــــــ( �3Vـــــــــــ� ا34

خاصة  التربويون واالجتماعيون (يتفق علماء الدراسات االجتماعية 
أن الوظائف األساسية لألسرة تتمثل في  المهام المنوطة ) والنفسانيون

لضمان توفير الضروريات األساسية مع االهتمام ) األب واألم(باآلباء 
 وفيما يلي عرض موجز للوظائف.  بحقوق األطفال في المحيط العائلي

  : األساسية لألسرة السليمة

  � ــــــــــJ ا�#!�ــــــــــ� ا4/ـــــــــ��%2. 1.1

وتتلخص في األمن الجسدي للطفل وتحقيق أمنه الحياتي وتحقق ذلك  
  :من خالل

  .توفير األمن الجسدي بتوفير المأوى والملبس والطعام •

  حماية الطفل من المخاطر والرعاية الجسدية •

 . طفلاالهتمام بصحة ال •

وتعتبر هذه الضمان األساسي لمساعدة الطفل على النمو السليم وتبين 
الدراسات المختلفة  في هذا المجال دور األمن والحماية واالهتمام بصحة 
الطفل في تحقيق التطور واالستعداد للحياة والنجاح فيها فمبادئ النمو تبين 

  ,Peckos) ,  1957(أهمية التغذية في  النمو 

ن الدراسات أن أي قصور فيها يؤدي إلى نتائج سلبية على كما تبي
فتبين . األطفال في النواحي المختلفة الصحية منها والنفسية واالجتماعية

دراسات النمو المختلفة وخاصة تلك المرتبطة بالمراحل الحرجة اآلثار 
فقد يؤدي الحرمان من الغذاء إلى تأثر . المختلفة للحرمان في هذا المجال

بل  ).Ricciuti 1993, (و العقلي مما يؤثر على الوظائف األخرى مثال النم
تؤكد الدراسات أن مجرد شعور األطفال بالخوف وعدم تأمين الغذاء 

  ) Connell et al., 2005مثال، ( الكافي يؤثر على صحتهم النفسية والعقلية 

  �ــــــــــ2 ا�#!�ــــــــــ� ا�"�ــــــــ��%2. 2.1

مو الجسمي في توفير الظروف المناسبة لتحقيق نمو سليم يتمثل الن 
  :للطفل من خالل

  . توفير الوسائل التي تحقق النمو الجسمي للطفل •

  تنمية وتدريب جسم الطفل من خالل اللعب  والرياضة •

  .تنمية عادات صحية لدى األطفال •

 األلعاب الجسمية •
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تتلخص في فسح المجال للطفل للمناقشة  ا����/B( ا�
���Cا�7(.1.2
ففي هذه النموذج نجد أن اآلباء يبينون لألطفال القواعد . وتقبل رأيه

 . والقوانين ونتائج االلتزام بها وعواقب اإلخالل بها


دة.2.2�تتمثل في فرض األمور على الطفل، وتطبيق  :ا����/B( ا���
وامر دون مناقشة، وقد بينت الدراسات أن مثل هذا النمط من المعاملة األ

وغالبا ما تكون طريقة . يترك آثارا سلبية كثيرة على شخصية األطفال
هذه الفئة معتمدة على التلقين والتوجيه المباشر ، فهم يأمرون أوالدهم 
 بما يجب فعله، ويعلمون القواعد األساسية للسلوك، وهذا أمر محمود
بحد ذاته، لكن المشكلة فيه القسر وعدم ذكر األسباب، والنتائج حتى 

 . يتعلم الطفل هذه القواعد في ظل الحب والتفاهم

فهي تترك الطفل لوحده غير مهتمة بما   ):ا�:/��=ة(ا���!��( .3.2
يفعل، وبينت الدراسات أن المعاملة المتشددة رغم آثارها السلبية 

نوع، ألن الطفل في المعاملة المتشددة يجد الكثيرة أفضل من هذا ال
المعايير التي يسير عليها وغن كانت تحت ظل القسر والقسوة، بينما 

  . يحس الطفل بالضياع والتشتت في حالة المعاملة المتسيبة

)���
 ا4'&�ل ا��vأ <BO .�P�"g4 ء�gbا )B/�� �&2ن /�/ ����T:  نموذج
ذه النموذج يقوم اآلباء بوضع القواعد ففي ه: استخدام القواعد والقوانين

والقوانين ويشرحونها ألطفالهم، لكن هذا قد ال يكفي ألن تعليم الطفل 
فال يكفي . القواعد دون تحديد كيفيات تطبيقها ونتائجها وعواقبها ال يكفي

بل يجب أن نبين ما معنى . أن نقول للطفل أن السرقة أمر خطأ أو حرام
  . والسلبية ونشفع ذلك بالثواب والعقاب ةذلك وما آثاره اإليجابي

النوع الثاني يتعامل مع األطفال بان لهم جوانب إيجابية تشجع،  -1
وجوانب سلبية يتعامل معها بمحاولة اقتالعها وتحويلها أو تعويضها 

لكن المشكلة تنشأ عندما يكون تعامل الوالدين مع الجوانب . باإليجابي
ن اآلباء في صراع وعراك دائم مع تلك السلبية بالطريقة غير الصحيحة، إ

 ).كالعناد، والشقاوة(الصفات السلبية 

المعاملة المعتمدة على الثواب والعقاب، وهي التعامل األكثر  -2
وقد يكون فعاال خاصة إذا ما كان هذا مستمرا وواضحا لدى . شيوعا
وتزيد المشكلة سوءا عندما يتعارض األمر مع الواقع الذي قد ال . الطفل

 . اقب على الخطأ أو ربما يثيبهيع

3   ."�/ �    ـــــــــــــــ(( ا��34ــــــ�ت ا��Z2-ـــــ> ا,�8اgـــــــ/

األسرة المضطربة  هي تلك التي يظهر فيها الصراع والسلوك غير 
السوي وربما يتجاوزها ألنواع من االعتداءات على بعض أفرادها بشكل 

.  األفراد اآلخرين لتلك التصرفات منتظم ومستمر، ويؤدي ذلك إلى تحمل
فقد ينمو بعض األطفال ويكبرون في مثل هذه العائالت معتقدين بأن مثل 

ترجع  االضطرابات الوظيفية العائلية غالبا لمشكالت . تلك األمور طبيعية
الراشدين في مثل حاالت الصراع وعدم التفاهم بين الوالدين، وتعاطي 

الوالدين النفسية والشخصية   الخمور والمخدرات، واضطرابات
وقد يرجع االضطراب الوظيفي العائلي للتنشئة . وأمراضهما المزمنة

االجتماعية، إذ ينقل أحد الوالدين هذا االضطراب من والديه ويمارس ذلك 
  .  عن وعي أو غير وعي

يظهر على أفراد العائلة المضطربة أعراض مشتركة وأنماط سلوك 
تؤدي هذه . نفس الخبرات في داخل األسرةمتشابهة نتيجة تعرضهم ل

لخبرات إلى تعزيز السلوك المضطرب لسببين أحدهما هو تفعيل االستعداد 
  : وتتأثر األسرة بعدة عوامل أهمها.  لدى األفراد أو بسبب العدوى

: أساليب المعاملة الوالدية التي تؤدي إلى اضطراب الوظيفة العائلية
لو كان لك آباء " في كتابه  )  Neuharth, 1999(نوحارث.  يقترح د

  أن هناك أساليب والدية  If You Had Controlling Parents "متحكمون  

هي مجموعة القدرات التي يحتاجها الفرد  المهارات االجتماعية • 
للتفاعل اإليجابي مع غيره، فهذه المهارات تساعد في التفاعل وتنمية الذات 

ينت دراسة عربرت ماير دور اللغة والعالقات االجتماعية الصحية، ب
والمهارات والسلوك االجتماعي في نمو الكفاية االجتماعية لدى األطفال 

)Hebert-Myers, 2007(  . واالفتقار لها قد يؤدي إلى مشكالت عدة قد
 . توصل إلى االنعزال ومن ثم االضطرابات مثل القلق واالكتئاب

   �ــــــــــاa4:9� وـــــــــــ2 ا��وvــــــــا�"�. 4.1

النظم القيمية واألخالقية القيم األخالقية هي تلك التي تتمثل في  �
التصرف المناسب لممارسة حياة جيدة أي العيش بتبني ما هو صحيح 

ويتبنى اإلنسان في ذلك نظاما قيميا . ومقبول واالبتعاد عما هو خاطئ
 . يكتسبه من األسرة

المعتقدات المتعلقة بالكيفية التي والقيم هي االفتراضات والقناعات و
يجب على األفراد التصرف بموجبها كما تمثل المبادئ التي تتحكم في 

ودور األسرة هو العمل على تنمية هذه القيم في . سلوكنا وتصرفاتنا
وبذلك يشكل األطفال . أطفالها من خالل التوجيه المباشر وغير المباشر

 . نظما قيمية يتعاملون من خاللها

 . معايير والمساهمة في بناء معتقدات الطفل وتقاليده الثقافيةال �

وغيرهما  ) Kohlberg(وكولبرج  )Piaget(ودراسات بياجي  �
 ;1997,( معروفة في هذا المجال إضافة إلى الدراسات الحديثة مثال

Allard; 2001   Brown.(  

  �ـــــــــــــJ ا���7-ـــــــــــ� ا4/ـــــــــ��%2. 5.1

مثل دور األسرة في هذا األمر بتوفير الحماية والرعاية لنفسية ويت
ويتجسد ذلك بتوفير محيط محب وآمن، بإشعار الطفل . الطفل الحساسة

  : يتحقق ذلك بما يلي. بأنه محبوب وأنه مرغوب فيه ومرحب به في البيت

  الدعم العاطفي والتشجيع �

 . بالتعلق، والتربيت والعناق واللمس �

  �ـــــــــــ2 ا���7-ــــــــــ� ا�"�ــــــــــ��%2. 6.1

  :يرتبط النمو العاطفي بإعطاء الطفل الفرصة والقدرة على الحب من خالل

إظهار  وده وتعاطفه واهتمامه بمن هم أقل ومن هم أكبر ومن  �
  .    هم أضعف منه والمرضى

  . االهتمام باآلخرين ومساعدتهم مثل مساعدة الجد والجدة مثال �

7.1 .P�Zـــــــوaــــــــــ� أg�� ءــــــــ�ى�  

وال يخفى أهمية هذا . الدعم المادي والحماية وتوفير التعليم والتسلية
الجانب، خاصة التعليمي منه، ودوره في اإلعداد الجيد للحياة والتأهيل للنجاح 

ويبدو أن أغلب األسر اآلن في العالم العربي واإلسالمي تركز على هذه .  فيها
ة أكثر من أي وظيفة أخرى، ولعلها أصبحت الوظيفة التي تستهلك الوظيف

( جهود اآلباء واألمهات على حد سواء خاصة في ظل موجهة عمل األمهات 
  - في الغالب  - مما جعل الوظائف األخرى تفقد الكثير من االهتمام ربما  ) 

  . بسبب ضيق الوقت والتعب وغير ذلك من األسباب

�ذج ا��ـــــــــــ@� .2B/�  ( ــــــــ(  ا�2ا�
�ـــــــــ�

  Maccoby؛ .Baumrind, 1991 بومريند (بينت الدراسات المختلفة  
& Martin, 1983 (ويستخدم المفهوم . عدة نماذج لمعاملة الوالدين ألبنائهما

للتعرف على محاوالت اآلباء المختلفة للتحكم في أبنائهم وتحقيق تنشئتهم 
  : في األنماط العامة الثالثة التاليةويمكن حصرها . االجتماعية
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يـــــــــــN ا�2ا�ــــــــ�ى /J ا����/ـــــــــ�ط أaـــــــأ@�.2.5 

  اآلباء النرجسيون الهدامون •

اآلباء المعتدون المستخدمون للعنف الجسدي  أو اللفظي أو  •
 . جنسي للتحكم في أطفالهمال

المتميزون بالمثالية والكمال  وهم من يتمسكون بالنظام والهيبة  •
 والقوة والمظهر الكامل

6 .E��Pـــــــ�ر ا,8ـــــZ2ا� cFــــــ�اب هBO ل؟  ـــــــــ> ا74-ـــ��  

تطرح   الدراسات العلمية المتنوعة آثارا مختلفة في جوانب شخصية 
ن في العائالت التي تعاني من اضطرابات في وظائفها األطفال المنحدري

تتراوح بين المشكالت الصحية المختلفة الجسمية والعقلية          . المختلفة
سنورد .  واآلثار النفسية  والسلوك المضطرب  والمهارات االجتماعية

فيما يلي أمثلة عن كل اآلثار المذكورة أعاله                               

  : مشكالت الصحة العقلية

إن معايشة الطفل في جو مضطرب يتشاجر فيه الوالدان مثال ويظهر 
خطيرة على فيه الغضب والعدوانية من أهم العوامل التي تنتج آثارا 

فقد بينت الدراسات أن األطفال يعانون من العدوانية . الصحة العقلية للطفل
 ,Emery(واضطرابات التصرف، واالنحراف  والقلق واالكتئاب واالنتحار 

تبين  ).Wagner, 1997؛   Kaslow, Deering, & Racusia, 1994؛   1988
رب ، خاصة الدراسات التي حاولت الربط بين الجو العائلي المضط

 Emercy  (العنيف منه ، وظيفيا يرتبط إلى حد ما باالضطرابات النفسية 

& Laumann-Billings, 1998( . كمات بينت الدراسات أن مشكالت التنظيم
الذاتي والمراقبة أو التحكم الذاتي يتأثران كثيرا بالمعامالت العائلية السيئة 

لخبرات النفسية الضاغطة من مثل الضغوط األسرية والحرمان العاطفي وا
بينت المراجعات العلمية  لعشرات  البحوث  . بسبب عنف الوالدين مثال

أن زيادة مستوى المراقبة المبالغ فيها والضغط على األطفال ترتبط بعدم 
قدرة هؤالء األطفال على المراقبة والتحكم الذاتيين، كما يظهر لديهم سلوك 

 & Shelley et al., 2002, Rothbaum (العنف وعدم المسايرة االجتماعية 
Weisz, 1994 .(  

إن العائالت التي تسود فيها الصراعات والعدوانية عادة ما تكون 
فيكون التعبير عن . شحيحة في التقبل والدفء العاطفي والدعم النفسي

العواطف في هذه العائالت باردا وال تدعم أو تعزز أطفالها نفسيا وال تكاد 
وغالبا ما يرتبط ذلك كله  بنتائج سيئة في صحة األطفال  .تتقبل أطفالها

ومن أمثلتها التذويت السلبي والكبت واالكتئاب واضطرابات القلق . النفسية
 ,.Steinberg et al؛  Barber, 1996؛ Chorpita &Barlow, 1988(وغيرها 

1994 .(   

7 .&�  ـــــــــــــ(( ا�#!��ــــــــــــ:ت ا���0ـــــــ/

ت الدراسات العلمية وجود ارتباطات قوية بين المعاملة الوالدية أثب
السيئة في العائالت المضطربة وظيفيا والمشكالت الصحية التي يعاني 

فقد تبين أن الكثير من . منها األطفال المنحدرون من تلك العائالت
المشكالت الصحية ترتبط بما يتعرض له األطفال من أساليب معاملة 

في ( ) أظهرت دراسة فليتي وغيره . )Walker et al., 1999( والدية 
راشدا تبين وجود ارتباطات ذات داللة بين   13,494دراسة شملت 

المعاملة القاسية التي تلقوها في عائالتهم المعتدية والمضطربة وظيفيا 
واألمراض التي كانوا يعانون منها، وشملت أمراض القلب، والسرطان،  

ولخصت شيلي وزميالتها   . واضطرابات الكبد واضطرابات التنفس،
)Shelley et al., 2002 (  خمسة عشرة)دراسة  تتبعية تبين هذه  )15

ركزت (العالقة بين المعاملة الوالدية واآلثار الصحية على األطفال 
  .   )الدراسة على البحوث طويلة المدى فقط

الالئم والكارثي مختلفة للتحكم من مثل االعتداء والحرمان والطفلي، و 
نقال عن  ملخصها في (وغيرها، ويعطي وصفا لكل منها ننقل عنه ما يلي 

   ). Wikipediaالويكيبيديا 

4   .Oــــــــأgــــــــ�اض ا,�8اP�Zت و�  �ةـــــــــــ� ا34ـــــــــ

  عدم التوقع .1

  .)يمنع األطفال من االعتراض أو مساءلة السلطة(الحرمان من التعبير  .2

  : تيفن فارمر األعراض التاليةيطرح س .3

عدم قبول تعاطي األب أو االبن  للكحول أو عدم : الرفض •
  .الشكوى عن االعتداء الجنسي

  نقص أو انعدام التعاطف بين أفراد األسرة •

مثال عدم احترام اآلخرين مثل رمي (انعدام الحدود الواضحة  •
  ممتلكاتهم، عدم وجود الحدود المادية 

 .الوضوح والتخبط في الرأي عدم(اختالط الرسائل  •

إما عدم وجود (التجاوز والشدة أو التطرف في الصراع   •
 .)المشاجرات رغم المشكالت أو كثرته

�ر/ــ� اO4ــ�اض ا�����ـــ( % J8ــ�ح ��3-ـــــ�  

عدم قبول تعاطي األب أو االبن  للكحول أو عدم : الرفض •
  .الشكوى عن االعتداء الجنسي

  ف بين أفراد األسرةنقص أو انعدام التعاط •

مثال عدم احترام اآلخرين مثل رمي (انعدام الحدود الواضحة  •
  ممتلكاتهم، عدم وجود الحدود المادية 

 . عدم الوضوح والتخبط في الرأي(اختالط الرسائل  •

إما عدم وجود (التجاوز والشدة أو التطرف في الصراع  •
  ).المشاجرات رغم المشكالت أو كثرته

5  ./:Oت  اــــ�B/�  (ــــــــ� ا���0ــــــ( �Tـــــــــ( ا�2ا�
�ــــــــ���

الذين يركزون على االنضباط ويتصفون بالكارثية إذ يتعاملون مع  .1
  . أطفالهم بعنف ودون مرونة

  . )هم الذين يتخذون من أطفالهم آباء(التعامل الطفلي  .2

  .اآلخر على األطفال) ة(غير فعالين، يسمحون غالبا أن يعتدي الوالد .3

 .  يحكمون بالخوف، بل حبهم مشروط .4

اآلباء الذين يشعرون بالتمسك بالعادات والتقاليد فهم يتعاملون مع  .5
 . أطفالهم استنادا إلى قواعد وأدوار متصلبة وصارمة

1.5 .���  ( ـ� ا���0ــD ا����/N ا�2ا�
ي �Tـ/|'�ات  أ�aى JO  أ3

  عدم االحترام •

ألسرة التعبير عن انفعاالتهم اليسمح ألفراد ا( عدم التقبل العاطفي  •
  .ويسخرون منهم". الخاطئة" 

�Pـــ> ا,8ـ( إ�ـا����/B( ا�2ا�
�( ا��|د�. 2.5Zةـــ� ا34ــــ�اب و�  

يتحكمون في أطفالهم بحرمانهم من (اآلباء الذين يحرمون أبناءهم  •
  ). التشجيع والحب، أو المال، واالهتمام أو غير ذلك مما يحتاجه الطفل

  " ال يسمح لألطفال بتنمية نظامهم القيمي" " لحياة الداخليةإنكار ل"  •
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)B��7-�� و��T ا�
ا�O( وا���O ردة�تبين أن األطفال  :ا���2ت ا��
المنحدرين من هذه العائالت يعانون من عدم القدرة المبادرة بالعالقات 

 ,Brody & Flor( جتماعية وكانوا يتصفون بالعدوانية والنقد لآلخرين اال
  ).Landdry et al., 1998؛  1998

w?B/  القول أن األسرة تلعب دورا فاعال في تحقيق النمو السليم
ألطفالها إذا ما تعاملت معهم باألشكال الصحيحة واستخدمت األساليب 

بت وظائفها بأي شكل من التربوية الجيدة، وفي المقابل إذا ما اضطر
األشكال المختلفة من عنف أو سوء معاملة فإن ذلك سيؤدي إلى آثار سيئة 

  . على شخصية األطفال صحيا وسلوكيا وانفعاليا واجتماعيا

�ا>��Gا� : �· �`g�� ^�� �����§ ا
�*ا�
س ��*م U.3ا �� j��� �  
� ���Yzا

�Yzا �· �� 'U
س اU.3ن و�� ا( �� ا%�
Houston & Vavak, 1991 .( Q'� ��) وهiا �

���SkDت ا^��
ل ا
�rXG ��iا � ا`a%ا . 

ل  :ا$�bرات ا-�������`a%ا �'���
 Q'� ف���
� 4���
ت ا
���ف وا�`�آ

ت و�ذ>�g^�
�� وأ�ط ا�6�<C�9ا�* ا
. ا
 (�� e�c I�� � ¦��
5�� أن اp 
� m ا%د
� ا

��>4HX�  e $'�ك ��c��� ´� ن�H4 و�`S
ا

� وا
�?*، 9c* و>* �`S
� ا l�6�<Cا eآ�'$
 qc�'
 ��$U:ا ���*
 4HX��أن ه,Cء 

 l�6�<Cا)l�6�<C9 4 ا�
وف �� ا� (
)Doddge et al., 1990  .( 

  ا���ا�ـــــــ$

، ا�A*اوي �c l'�)2007(.  �6؛�
� ا`G �'�

� وا�Dاه�9�`S
ب: �راتا
�m، ا3. ا�H
  دار ا

l��yا 
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 8 .&�  ( ـــ( وا���/"ــN ا��0��vــJ ا��2ا/ــ( �gــ:ت ذات ا��:9ـ/

وديمومة اآلثار الصحية السلبية التي تصيب ما مدى استمرارية 
األطفال بسبب عيشهم في جو أسري يمثل خطورة عليهم؟ تبين نتائج 
الدراسات أن هناك عالقة قوية بين الجو األسري الممثل للخطورة ينتج 

وغالبا ما يكون . اضطرابات الوظائف الفيزيولوجية والعصبية والغددية
كما يطور هؤالء األطفال نفقصا . رةذلك بسبب التعرض للضغوط المستم

  . في عملياتهم االنفعالية والتقبل االجتماعي والتنظيم الذاتي لسلوكهم

تحصل اضطرابات وعدم انتظام في نظم التنظيم البيولوجي، فقد بينت 
تعرض الطفل )  McEwen & Stellar, 1993( دراسة ماكإيوين وستيلر 

ة تؤدي إلى حصول اضطرابات في المستمر للتحديات االجتماعية المستمر
كما  بينت اضطرابات في ضغط الدم العالي  . التوازن الحيوي للجسم

-El؛ Woodall & Mathews, 1989؛  Ewart, 1991( واضطرابات القلب 
Sheikh et al., 1989.(   

كما بينت دراسات أخرى أن التعرض للضغوط النفسية في العائالت 
ضطرابات في األجهزة المناعية والنشاط المضطربة وظيفيا يؤدي إلى ا
كما أن . )Chrousos & Gold, 1992( العقلي والنمو وحتى التوالد 

التعرض المستمر للعنف والغضب والصراع يضطرب  عندهم إفراز مادة 
 Chorpita؛ Flinn & England, 1997    ؛   Hart et al., 1996(الكرتيزول 

& Barlow, 1998 .(  

9 .&�  ) (ــــــــــ( ا�"-!�ـــــــا�����#(( ــــــــت @-!�:ــــــ/

تتمثل هذه المشكالت في االستجابات االنفعالية في المواقف المثيرة 
  . انفعاليا التأقلم أو التكيف المعتمد على االنفعاالت، وفهم االنفعاالت

بينت الدراسات أن مشاهدة الصراعات العنيفة في : الصراع والعنف
يبون باضطراب وغضب وقلق وخوف للمواقف الغاضبة األسرة  يستج

).Ballard et al., 1993   ؛Davies & Cunnings, 1998  ؛O'Brien et al., 
1991 (  .  

تبين دراسات فهم االنفعاالت واالستجابة لها، من مثل التعرف على 
االنفعاالت  الشخصية وانفعاالت اآلخرين أن األطفال الذين كانوا في 

( مضطربة يجدون صعوبات جمة في الفهم الدقيق لالنفعاالت عائالت ال
Camras et al., 1988  ؛Dunn & Brown, 1994   ؛Dunn et al., 1991 .(  

وتنتج األسر السلبية وغير الداعمة والمهملة آثارا سلبية على أطفالهم 
 Hardy et؛ Nachmias et al., 1996(. في تعاملهم مع العواطف ومعالجتها

al., 1993(  .. كما أن الدراسات تبين عالقة المشكالت المرتبطة بالتعامل
؛  Eisenberg et al., 1996( مع العواطف مشكالت عقلية وجسمية 

Southam_Gerow & Kendall, 2002   ؛Cummings & Denham, 
1990 .(  

10 .&�  (  ــــــــــــ�رات ا=�����Oـــــــــ:ت ا���ــــــــ/

راسات  في هذا المجال أن األطفال المنحدرين من تثبت نتائج الد
عائالت تعاني من االضطرابات الوظيفية يعانون من كثيرا في فعالية 

وهذه بعض . ونوعية سلوكهم االجتماعي وعالقاتهم خارج الجو األسري
  :األمثلة

تبين الدراسات أن األطفال الذين عاشوا في  :ا��0اع وا��
وا@�(
نف والصراع يمتلكون مهارات قليلة في السلوك عائالت يظهر فيها الع

( الضروري لتسهيل التفاعالت الناجحة مع زمالئهم وأقرانهم 

Crocknberg & Lourie, 1996  ؛Pettit et al., 1988( . ووجد أنهم ربما
 )Schwartz, et al., 1997(يتصرفون بعدوانية وبسلوك مضاد للمجتمع 

لرفض وأن يتهموا دائما من أقرانهم كما أن هؤالء األطفال يكون ضحية ل
)Schwartz, et al., 1997 ؛Dishion, 1990 .(   
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����P ا
�ا
ول هi} ا
*را$�  ا$���اض أه� ا%$B
�*انDا اiه � ������*" ���6ذج �.�5 را�*ة G�� " د��P'
 &�
ا
	 أو>*ت �L^L أ$

��*
�Â ،ا
*�9xاla وا
�lS'U:ا
�اU�Dآ4 أ$'.  ا o��Y �9م ���ض�$ ]�. {iب �� ه�
 &�
���j �� آ4 أ$'�ب �� هi} ا%$ 	
9�� ا
�& ، ° m G أ�Gاع ا
 .ا%$

9��  :ا�3���ت ا! � ��
ق اUGأ–  ��*
�� وا����Â –أ$'�ب U��- la�9اxد-  lS'U�. 

Résumé : L’objectif de cette étude est d’élucider les divers  styles éducatifs 
parentaux en se basant sure le model tripartite de¨  « DIANA BOUMRIND » qui a réussi à 
déduire trois styles éducatifs :  Permissif, Démocr atique, et Autoritaire.  

Nous essayons de relater les différentes valeurs qu i naissent de chaque style 
éducatif. 

Mots clés :  style éducatifs - style éducatif Parentale – Permis sif- Démocratique- 
Autoritaire. 

هو عبارة عن الترتيب الهرمي  :"(WOLMAN ,1975)تعريف ولمان -
لمجموعة القيم التي يتبناها الفرد ، أو أفراد المجتمع ، ويحكم سلوكه أو 

  .)3(" سلوكهم، دون الشعور بذلك

2-2-  )�
  :����� أ3���D ا����g( ا�2ا�

ذه هي الطرق التي يتبعها األولياء لتربية أوالدهم وبناتهم ، وتتعدد ه
الطرق باختالف ثقافة وشخصية األولياء ، وفيما يلي سنقدم تعريف ألهم 

  :التربوية الوالدية باألسالي

حسب ديانا le style Autoritaire : ا2B34ب ا���2gي ا�!28Bي - أ
هو أحد األساليب التربوية الثالثة، ويتميز بمستوى " ):1967(بومريند

من العاطفة واالتصال مرتفع من التأديب والمتطلبات ومستوى ضعيف 
فرض الوالد أو الوالدة لرأيه على الطفل :" وترى زينب محمد شقير بأنه ".

ويتضمن ذلك الوقوف أمام رغبات الطفل التلقائية ، أو منعه من القيام 
وهناك من يتحدث عن أسلوب القسوة الذي تعرفه . ) 4(" بسلوك معين

البدني كالضرب والتهديد  استخدام أساليب العقاب:" زينب محمد شقير بأنه
".                                            والحرمان مما يؤدي إلى إثارة األلم الجسمي

والذي تعرفه زينب  )عدم التقبل(وهناك من يتحدث عن أسلوب الرفض
اتجاه أحد الوالدين أو كليهما نحو كراهية طفليهما ، مما يؤدي " شقير بأنه

 ".  ياجات الطفل للحنو واالنتماءإلى عدم اشباع احت

 le style Démocratique:  ا2B34ب ا���2gي ا�
���Cا7� -  ب
أحد األساليب التربوية الثالثة ويتميز بمستوى مرتفع :" هو" بومريند"حسب 

هذا األسلوب مشبع األبعاد . في التأديب والدفء والمتطلبات واالتصال 
 )العاطفة، التربية ، االتصال والمتطلبات(

حسب  le style Permissif : ا2B34ب ا���2gي ا���!�/� -  ت
أحد األساليب التربوية الثالثة ويتميز بمستوى مرتفع من :" هو" بومريند"

  وهناك " . العاطفة ومستوى منخفض من التأديب والمتطلبات واالتصال 

/
C/ــــــــــــــــــــ ): 

ة الوالدية وتأثيرها على اهتم الكثير  من العلماء بدراسة أساليب التربي 
 DIANA BOUMRIND "ديانا بومريند"نمو شخصية األطفال ، حيث تعد 

من أشهر الباحثات التي وضعت نموذجا حول أساليب التربية الوالدية 
  . ، المتسامح، التسلطييالديمقراط:وتضمن األساليب

كما اهتم علماء آخرون بدراسة القيم وأنساقها ويعد 
رائدا في هذا المجال ،  S.H.Schwartz (1992)"زشوارت.هـ.س"نموذج

وظهرت دراسات تحاول إيجاد ترابطات بين أنساق القيم وأسلوب التربية 
  .الوالدية 

  :تهدف هذه الدراسة إلى: 
اف ـــــــــــــا4ه -1

 "بومريند . د"إيضاح أساليب التربية الوالدية التي توصلت إليها  -أ
DIANA BOUMRIND  

  .في القيم  S.H.Schwartz "شوارتز " جنموذ - ب

خصائص القيم التي يربى عليها كل أسلوب من أساليب التربية  -ج
  .الوالدية 

2- �

 ا��-�ه�. ـــــــــــ��  

2-1-  .�Cق ا��   :����� أ@!

-E.G.KATZ -1968- , LINDGREN) "ليندقرين"و" كاتز"تعريف  -
تجاهات المترابطة فيما عبارة عن مجموعة من اال: "نسق القيم هو (-1973

  )1("بينها ، والتي تنظم في شكل بناء متدرج

هي عبارة عن مجموعة قيم الفرد أو :" )19970(تعريف كاظم  -
المجتمع مرتبة وفقا ألولويتها ، وهو إطار على هيئة سلم لتدرج مكوناته 

 ).2(" تبعا ألهميتها
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فقد أظهر التحليل أن . وتكون األسرة منفتحة جدا للتأثيرات الخارجية 
هو األكثر ارتباطا مع تقدير عال للذات عند المراهقين " األسلوب التعاقدي"

، وتقدير الذات يساعد على التعلم وله قيمة تنبئيه عن االختبارات المهنية 
من هؤالء األطفال ذوي تقدير  %80لألطفال في الوسط الشعبي ، فمثال 

 . )8(مرتفع يختارون مهنا تتطلب دراسات طويلة المدى

من دراستهما إلى معرفة ما يريده "  مونطوندون"و" كالرهالس"وهدف 
األولياء من تربية أبنائهم أو ما هي القيم التي يريدون نقلها ألبنائهم ، تمت 

سويسرية  ولقد تبين أن أسرة في مدينة جنيف ال 300هذه الدراسة على 
أولياء المستجوبين يعطون قيمة كبيرة للضبط الذاتي والتكيف ويتمنون  أن 
يكونوا أوالدا مستقلين،واثقين من أنفسهم ومتحملين للمسؤولية؛ وتكوين 
هذه االستعدادات األدائية عند األبناء أهم عند األولياء من تنمية االنشغاالت 

تمثلة في التعاون والحساسية ويعطي األولياء قيمة التعبيرية عند أبنائهم والم
أقل لتنشئة أبنائهم على االلتزام االجتماعي أي أن يكون ألوالدهم مثالية 

كما الحظا أن الطبقات االجتماعية ال . يطمحون إليها وروح التضامن 
تتمنى نقل نفس القيم البنائها ، ففي أعلى الهرمية االجتماعية يلح األولياء 

تحديد مستقل لألهداف ، أما في الطبقات السفلى فتعطى األهمية لقيم على 
التكيف مع الضغوط الخارجية والخضوع للقواعد ، كما تبين األهمية 
المعطاة للحساسية في الطبقات الوسطى والعليا أكثر مما هي في الطبقات 

  )9().الشعبية(السفلى

  :رين هامين وأظهرت دراسة أوبري بيني      تشجيع األولياء أم

ينتشر التشجيع على االستقاللية ، وعلى أخذ األطفال : األول  -
المبادرة وجهوزيتهم عاطفيا عند األولياء في أسر الطبقات العليا 

  .والمتوسطة ، أكثر مما هو عند أسر الطبقات الشعبية 

فيبين عالقة هذه الصفات بنجاح األطفال في سنوات : الثاني  -
 )10(.تمدرسهم األولى 

 مونتش، ستانبرغ ودورنبوش.لمبورن وأجرى
(LAMBORN,MOUNTS,DORNBUSCH,1991)   دراسة على أكثر من

سنة ، لقد أجابوا على تحقيق  18و 14مراهق تتراوح أعمارهم بين  4000
يسمح بتقدير األسلوب التربوي لألسر من خالل تقييم المراهقين ألوليائهم 

  .ي والضبط االنتباه التربو: وهذا وفق محكان هما 

في نفس التحقيق تم جمع عدة مؤشرات حول أربعة أبعاد يقوم   
  : المراهقين بتقييمها وهي كالتالي

  :الكفاءة االجتماعية  -

  الشعبية داخل الجماعة  - أ

 سهولة العالقات الودية  -  ب

 في النشاطات ) المواصلة(المثابرة -  ت

 الثقة في الذات  -  ث

  النجاح المدرسي  -

 :الصعوبات السلوكية  -

  المخدرات تناول  - أ

 السلوك داخل المدرسة  -  ب

 االنحراف  -  ت

  الصعوبات المستدخلة  -

  القلق  - أ

  االكتئاب  -  ب

حيث تعرفه زينب محمد " التدليل:" من الباحثين من يسمي هذا األسلوب بـ 
تشجيع الطفل على تحقيق رغباته بالشكل الذي يحلو له، مع " شقير بأنه

 "نمو التي يمر بها تتناسب مع مرحلة ال تعدم توجيهه لتحمل أي مسؤوليا
يعرفه  le style Désengagé : ا2B34ب ا���2gي ا�:/���� -  ث

- Eleanor Maccoby,John Martin) "جون مارتن"و" اليانور ماكوبي"
وغياب السند المالئم  ةأسلوب في التربية يتميز بالالمباال:" بأنه (-1983
  ".للطفل 

3 -  )Cg�  :ا�
را3�ت ا�!
أساليب التربية األسرية التي يتبعها عينة  أجرت بومريند دراستها حول

الضبط الذي أشرت له : من األولياء األمريكيين ، واعتمدت على بعدين 
بدرجة السماح أو اإللزام الوالدي ، والمساندة الذي أشرت لها بدرجة 

وتوصلت إلى وجود ثالثة أساليب . الدفء العاطفي أو الرفض الوالدي 
الذي يتميز بضبط منخفض ومساندة " امحاألسلوب المتس: "تربوية هي
المتميز بضبط مرتفع ومساندة منخفضة ، " األسلوب التسلطي"مرتفعة ، و

  ) 5(.الذي يتميز بضبط ومساندة مرتفعين"  ياألسلوب الديمقراط"وأخيرا 

الحظت بومريند أن أسلوب التربية الديمقراطي هو المرتبط أكثر 
اعالت األكثر ودية مع األقران بسلوكات إيجابية اجتماعيا مثل التف

،واستقاللية مع تبادالت تعاونية مع الراشدين ، ودافعية للنجاح وضبط 
  .النفس

 BUKATKO,et)"وداهلر"بوكاتكو"وهذه السلوكات االيجابية يسميها
DAEHLER,1992) 

أما األطفال الذين يوجدون في أسر تسلطية . الكفاءة اإلجرائية 
 للمسؤولية  وأكثر تبعية، كما الحظت وتسامحية فيبدون أقل تحمال

الحزن عند أطفال األولياء التسلطيين مع ميل للعدوانية عند " بومريند"
الذكور، أما أطفال األولياء التسامحيين فكانوا أقل ضبطا وأقل ثقة في 

  )6(.النفس 

تلميذ في الثانوي  8000ومن معه دراسة على " دورنبوش"وأجرى   
جهو المدرسية بأساليب تربيتهم األسرية ، لقد توضح له وأرادوا مقارنة نتائ

أن المراهقين المنتمين ألسر تسلطية كانت نتائجهم المدرسية ضعيفة 
وتصورهم لذاتهم أكثر سلبية من تصور األطفال المنتمين ألسر 

  ) 7(.ديمقراطية

 J.KELLERHALS,et)" مونطوندون"و" كالرهالس"وتوصل  
C.MONTANON   إلى " أساليب التربية األسرية "حول  في دراستهما

 :وجود ثالث أساليب هي

�@( - أ&���g ص�والذي يتميز   le style Statutaire : ا2B34ب ا�?
باألهمية المعطاة لقيم المالئمة والتكيف ، مثل الطاعة واالمتثالية، والضبط 
القهري لألولياء وأدوار تربوية متمايزة جدا لألم واألب ، ومسافة كبيرة 

  .وتحفظ كبير أمام المنشئين  الخارجيين . ن األولياء واألطفال بي

يشبه األسلوب  le style Maternaliste : ا2B34ب ا2/4/�  -  ب
الخاص بالمكانة في األولوية المعطاة للمالئمة واستعمال ضبط مباشر 

، ) تعبيرية(واألم ) إجرائية(والتمييز الكبير بين األدوار التربوية لألب 
ويختلف األسلوب األمومي عن أسلوب . فتاح على الخارجوضعف االن

 .المكانة في بحث األولياء عن التقارب مع أطفالهم 

9
ي -  ت�هو مناقض تماما  le style Contrctualiste : ا2B34ب ا���
لألسلوب الخاص بالمكانة ، ويتميز باألهمية المعطاة لإلستقاللية واالعتماد 

كما أن األدوار التربوية . قنيتين للضبط على الدافعية أو على اإلغراء كت
  )اليوجد اختالف كبير بين دور األب واألم التربوي(لألب واألم أقل تمايزا
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كما أن استيعاب القيم . مما يفسر تباعد النتائج ) األدائية، والغائية(للقيم
ب عمر الطفل وبالتالي فهو وثيق الصلة بالنمو المعرفي ؛ إن يغير حس

مختلف أصناف القيم تتم التنشئة االجتماعية لها في مختلف مراحل نمو 
  .الطفل والمراهق

كذلك إن إستدخال الطفل للقيم مرتبط بدرجة تقمصه ألوليائه، ويكون 
سلطة هذا التقمص أكثر كماال إذا كان األولياء يتوفرون من جهة على 

وسطوة ، ومن جهة ثانية إذا أظهروا مساندة وضبطا ، وسمحوا بمشاركة 
  ). ضبط تفهمي(الطفل في اتخاذ القرارات 

إن تصور األطفال للقيم الوالدية واالتجاهات التي ينسبها المراهقون 
ألوليائهم قد يساعدان على التنبؤ بشكل أكيد باالتجاهات والقيم التي 

  )15(.المستقبل سيطورها هم ذواتهم في 


 س - 3- 4"O .�Cا� )��t@.2ار��.هـ'"S.H.Schwartz 1992  يرى
شوارتز أن القيم تتولد نتيجة حاجات الجماعة والمؤسسات االجتماعية .هـ.س

  )16.(، فمثال الحاجة للجنس تُعوض بقيم مثل الحب أو الصداقة 

حيث " الدافعية"شوارتز في تصنيفه للقيم على مفهوم .هـ.يعتمد س
إن قيم األفراد ورغبات تجاه وضعية . تجمع القيم مع رغبات األفراد ت

معينة تجتمعان معا لتولد دافعية الفرد للقيام بسلوك معين ، وبهذا يمكن 
شوارتز أن .هـ.رأي س, تصنيف القيم بحسب الدوافع التي تعبر عنها 

يم األفراد في العديد من الثقافات يميزون ضمنيا بين عشرة أنماط من الق
  :الدافعية وهي كالتالي 

  .تهدف إلى الحفاظ على راحة األفراد : العطف  -

 .االلتزام بالتقاليد الثقافية والدينية : العادة  -

 تملي األفعال واالندفاعات غير المقبولة اجتماعيا : االمتثالية  -

 .األمن  -

 .التحكم في األشخاص ومصادرة الثروة : السلطة  -

 لتي تمليها النماذج االجتماعية إظهار الكفاءات ا: االنجاز  -

 اللذة ومتعة الحواس : المتعية  -

 .التحدي، التجديد واالبداع : اإلثارة  -

 .التسامح والحفاظ على البيئة وكل الكائنات البشرية : الكونية  -

 .االستقاللية من خالل الفعل : التسيير الذاتي  -

السياسية وتظهر هذه االتجاهات في مختلف مجاالت الحياة اليومية ، 
والدينية واألسرية والعالقات االجتماعية والودية والتربية والصحة 

  )17(.واالستهالك والعمل 

  : كما يلي " شوارتز.هـ.وهكذا يمكن تلخيص نموذج س    

القيمة هي تصور يصل إليه الفرد انطالقا من هدف موضعي أو نهائي 
دان الدافعية مثل أو وسيلي، يعبر عن اهتمامات فردية أو جمالية تخص مي

  .الخ....المتعية والنجاح والسلطة واألمن 

ويقدر الشخص أهمية كل قيمة باعتبارها مبدأ للتوجه في حياته على سلم 
  " .مهم جدا" ويصل إلى الصنف" ليس مهم أبدا"أصناف يبدأ بالصنف  09ذو 

سلم القيمة حسب شولتز ، ويتكون "ولقد صمم أداة لقياس القيم سماها 
سؤاال يغطي الميادين العشرة للدافعية كما جاءت في نظرية شولتز  56من 

  ).01أنظر الجدول رقم(

 .يقوم األشخاص بتقدير مختلف بنود السلم وفق تسعة نقاط 

لقد لوحظ األسلوب التربوي الديمقراطي هو الذي تتوفر فيه كفاءة 
.  اجتماعية أكبر وتقل فيه الصعوبات السلوكية والصعوبات المستدخلة

غير "وهذا يعكس ما نجده عند المراهقين الذين قيموا أوليائهم بأنهم
، ويظهر المراهقون  الذين وصفوا أوليائهم بأنهم تسلطيين )11("ملتزمين

ويظهر . أكثر امتثالية للمعايير االجتماعية لكنهم قليلي الثقة في الذات 
لذات لكنهم المراهقون في حالة أسلوب التربية التسامحي ثقة كبيرة في ا

يعانون صعوبات سلوكية أكثر من المراهقين اآلخرين ويكونون أقل 
  .التزاما مدرسيا 

4 - �Cــــــــا� .:  

4-1- .�Cالتنشئة "شددت الدراسات التي أجريت حول :ا�34ة وا�
على تأثير مختلف األنساق المعيارية والمرجعية ونماذج " االجتماعية 

األطفال ، إن ما يتعلمه الطفل وما سلوك المجتمع على تكوين شخصية 
  .يستدخله هي قواعد السلوك التي تنظم تفاعالته مع اآلخرين 

تتجدد األنساق المعيارية من خالل الجماعة األسرية وذلك من خالل 
الكيفية التي التي تعيشها هذه الجماعة بالملموس والممارسات التي تكتشفها 

  .باستمرار

في جماعته لما يختارها ، وهي جماعة عندما يولد الطفل يجد نفسه 
تنتمي بدورها إلى سياق اجتماعي وثقافي معين يحدد ظروف وجودها 
ويعين وضعها بالنسبة  للجماعات االجتماعية األخرى ، ويقترح عدد من 

ال يتحصل الطفل على كل ثقافة . القيم والنماذج التي توجه تصرفاته 
يحصل فقط على فر ع منه تكون مجتمعه الذي ينتمي إليه مرة واحدة بل 

جماعته األسرية وثيقة الصلة به أنا مضمونه فيصصم بالتكامل أو 
  )12(.التعارض  مع الجماعات األخرى 

فاألسرة هي أول تجربة اجتماعية للطفل ألنها جماعة مؤسسة     
، األسرة .تستلزم تخصص في األدوار والتوقعات المرتبطة بهذه األدوار 

عياري مرتبط بالنسق االجتماعي والثقافي السائد ، يسير أيضا هي نسق م
واألسرة غشاء وقاية من الخارج وهي . العالقات بين أعضائه والخارج

أيضا النتقال عدد من القيم والمثاليات وأنماط التفكير والفعل السائد في 
  )13.(المجتمع 

4-2-  .�CB� )�O�اعية تساعد صيرورة التنشئة االجتم :ا��"�h( ا=���
. على استيعاب المفاهيم المشتركة ثقافيا والضرورية لتبليغ وإكساب القيم 

لقد وضع العلماء فرضيتان متعارضتان بخصوص التنشئة االجتماعية ، 
  :وفيما يلي عرض لهذين الفرضيتين

تسلم بأن األثر المباشر للوالدين ضعيف جدا :  ا�-�,�( ا��28ر�( - أ
م األولياء وأطفالهم يسفر كون الجميع يتطور وأن التشابه بين اتجاهات وقي

داخل نفس السياق االجتماعي العام وسيصادفون نفس أنماط )يترعرع (
الوضعيات وسيسيرون مراحل تطورية متشابهة وانطالقا من وجهة النظر 
هذه يمكن التنبؤ بوجود تشابه كبير في القيم بين األولياء واألطفال في سن 

  .في سن المراهقة  الرشد أكثر من التشابه

ترى هذه الفرضية أن األولياء :  %�,�( ا��"�h( ا=�����O( - ب
ورغم ديمومة . يؤثرون مباشرة على نسق اتجاهات وقيم أطفالهم

االتجاهات والقيم التي نشئوا عليها في الطفولة ، إال أنه يالحظ انخفاض 
ذلك بسبب في التشابه بين قيم األولياء وقيم األطفال مع مرور الوقت و

  .)14(تزايد تدريجي لتأثير جماعات اجتماعية أخرى

ويبدو أن انتقال القيم . لم تثبت الدراسات الميدانية أي من الفرضيتين 
يستدعي سيرورات أكثر تعقيدا من تلك التي تضمنتها الفرضيتان سالفتا 

 الذكر، وبالفعل فقد توجد سيرورات مختلفة في التنشئة االجتماعية 
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5 - �Cـــــا����  :( ـــــ( ا�2ا�
�ــــD ا����gــــــ. وأ3

حاول العلماء منذ سنوات تحديد الكيفية األحسن لوصف التنوع الكبير 
المالحظ في أساليب التربية األسرية ، ويعد في الوقت الحالي تصور ديانا 

األكثر أهمية وتشدد بومريند على أربعة مظاهر في التربية  بومريند 
  : األسرية وهي 

  .تأطير متنبه ودافئ  -

 . صرامة ووضوح التأديب -

 .توقعالت كبرى نحو أبنائهم: متطلبات مستوى النضج لآلباء -

 .نوعية االتصال بين األولياء والطفل -

 وكل مظهر من هذه المظاهر األربعة مرتبط بمجموعة من سلوكات
الطفل ، فاألطفال الذين لهم أولياء دافئين ومنتبهين لهم تعلق جيد خالل 
السنتين األولى والثانية بعد الوالدة ولهم تقدير كبير للذات ، وهم أكثر 
تفتحا وإيثار ا، وكان حاصل ذكائهم أكبر في الحضانة والمدرسة االبتدائية 

قة أو السلوكات وهم أقل عرضة لتبني السلوكات المنحرفة في سن المراه
  .اإلجرامية في سن الرشد 

إن المستوى المرتفع للعاطفة الوالدية قد يحمي الطفل ضد اآلثار 
السلبية لمحيط سيء وفقير في اإلثارة والتنمية، كما تبين أن درجة وضوح 
التربية التي يمارسها األولياء مع طفلهم لها أهمية كبيرة على حياته ، 

واعد واضحة ويطبقونها بكيفية مستمرة يجعلون فاألولياء الذين يضعون ق
األبناء أقل عرضة للتمرد وعدم االمتثال ، كما يمتاز األبناء في هذه الحالة 
بالكفاءة والثقة في النفس أكثر من غيرهم من األبناء ، وهم أقل عدوانية 

  ).18(من غيرهم من األطفال 

يرة؛ فالوضع المثالي إن نمط التربية الذي يستعمله األولياء له أهمية كب
لألطفال هو أن ال يكون األولياء مفرطي التشدد وعليهم أن يفسروا 
. ويشرحوا ألبنائهم مبررات تصرفاتهم معهم وأن يتفادوا العقاب الجسدي

يوجد األطفال أيضا في وضع مثالي ، إذا كان لألولياء توقعات كبرى 
، فهؤالء " ستوى النضجالمتطلبات الكبرى لم"وهذا ما تسميه ديانا بومريند 

األطفال لهم تقدير كبير للذات ويمتازون بالكرم نحو اآلخرين واإليثار 
وفي األخير يعطي االتصال الجيد المنتظم بين . ويكونون أقل عدوانية

  .األولياء والطفل نتائج أكثر إيجابية 

إن اإلصغاء للطفل أحسن من الكالم معه ، وعلى األولياء أن     
طفل أن ما يقوله يستحق أن يصغوا إليه، وأن أفكاره  مهمة يشعروا ال

وينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عندما تتخذ القرارات األسرية ، لقد اكتشف 
أن األطفال المنتمين ألسر مشبعة بهذه األفكار لهم نضج اجتماعي وجداني 

 فهذه الخصائص األسرية قلما توجد منفردة في الواقع بل تتجمع معا.كبير 
  .وتتبع نماذج 

ذكرت ديانا بومريند ثالثة نماذج وأساليب تربية وهي األسلوب 
ولقد  يالتسامحي أو المتسامح واألسلوب التسلطي واألسلوب الديمقراط

  :ذكرت لكل أسلوب مؤشراته وهي كالتالي

5-1- B34ـــــا/�من صفات الولي في هذه الحالة كما  :�ـــــــ2ب ا���!
  :يتصورها هو

  عاقب ال ي -

  .يستلهم رأي الطفل في اتخاذ قرارات تخص السياسة األسرية  -

  .يقدم توضيحات عن القواعد األسرية -

  .قليل المطالب فيما يخص المسؤولية عن األعمال المنزلية  -
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ترى بومريند أن األسلوب الوالدي في التربية يؤثر على نمو الكفاءات 
تلف أنماط أساليب التربية التي االجتماعية والمعرفية عند األفراد  ، فمخ

اقترحتها تختلف عما ينتظره األطفال على مستوى القيم والسلوكات 
والمعايير ، ومع مرور الوقت تدفع التنشئة االجتماعية واكتساب كفاءات 

  .متنوعة الطفل رويدا رويدا نحو االستقاللية 

أن  أظهرت بومريند من خالل دراستها حول أساليب التربية الوالدية
األسلوب الديمقراطي هو األكثر نجاعة ، أما أسلوب الالمباالة فهو الذي 

وناقشت أيا المكان الذي تأخذه . ينتج أكبر عدد من التصرفات الهامشية 
السلطة في تربية الطفل والحظت أن هذا المفهوم بصورة مختلفة حسب 

ر األبناء ، مرحلة النمو يجب  أن يتغير التعبير عن السلطة الوالدية مع عم
ففي مرحلة الطفولة تتوزع السلطة بصورة غير متناظرة على مستوى 
الوحدة األسرية ، وفي سن المراهقة يأخذ التعبير عن هذه السلطة شكال 
آخر ، المراهق بحاجة قبل كل شيء، إلى والد لديه ما يقوله، ويكون هذا 

ا يكن تبقى الوالد مستعد أيضا لإلصغاء لرأي ابنه في موضوع ما ، ومهم
  )21.(السلطة بأيدي األولياء 

�ت ا��C. وأ3���D ا����g( ا�?�BO )h7> ا�!2Bك  -6gا,�8ا �Eأ:  

الفرد في القيم التي تربى عليها ) يترك(يظهر انهيار للقيم لما يفرط 
خاصة القيم الدينية واألخالقية مما يتولد عنده صراع نفسي ما يلبث أن 

  :ات التالية ينتهي به إلى واحد من السلوك

  .االنسحاب والعزلة واالنطواء أو الهجرة  -

الغاية تبر (االستسالم إلى الملذات والماديات تحت شعار  -
 ).الوسيلة

فتظهر الجريمة واالنحراف والعدوانية : التمرد على الواقع  -
 .واإلدمان 

تفكك األسرة وتحلل الروابط األسرية ونقص التماسك والوئام  -
 )22.(واالنسجام األسري

يتدهور نسق القيم لما يحدث اختالل في التوازن بين مضمون القيم   
المثالية، وبين ما هو موجود على أرض الواقع؛ حيث يشعر األفراد 
أزمات وصراعات نفسية شديدة نتيجة التباين الشاسع بين ما عرفوه 
وتعلموه عن القيم وبين ما وجدوه مجسدا أمامهم في الواقع من انعدام للقيم 

  .عدم امتثال األفراد لها  أو

ومن المواقف التي تؤدي إلى تدهور انساق القيم نجد الحروب 
والكوارث والتغير االجتماعي الفجائي الذي يعرفه مجتمع أو جماعة 

  .اجتماعية معينة 

القيم األسرية هو من أهم العوامل االجتماعية المولدة لالنحراف  رإن انهيا
انحراف األب أو األم أو كالهما : قيمي األسري ، ومن مظاهر هذا االنهيار ال

، أو انحراف األخ األكبر أو األخت الكبرى ويتميز هذا النوع من األسر 
بفقدان المثل العليا واختالل المعايير االجتماعية وانعدام القيم الخلقية وتصبح 
السلوكات الالسوية من انحراف وسوء أخالق مقبولة داخل هذه األسر بل 

كما تكون أسر المنحرفين في الغالب مفككة ) 23(.األطفال عليهاويشجع 
الطالق، االنفصال، العنف داخل األسرة الكحولية، ولقد لوحظ أن المنحرفين :

إن . في الغالب تعرضوا إلى سوء المعاملة الوالدية والحرمان العاطفي
،  )24(المراهقين المنحرفين لهم سمات شخصية تشبه سمات شخصية الحديين

كما يالحظ أن أولياء المنحرفين هم أولياء ساكنين وينزلون عقوبات غير 
مالئمة على أوالدهم ، وتكون عالقاتهم مع أوالدهم سيئة ويكون االتصال 

 )25.(بينهم وبين باقي أفراد األسرة في نقطة الصفر

  .يظهر كمورد لتلبية حاجيات الطفل ورغباته   - 

  ) .الطفل(ما يرغب هويسمح للطفل بتنظيم نشاطاته ك -

  .ال يشجع على طاعة معايير خارجية  -

يستعمل العقل ولكن بالتأكيد ال يستعمل سلطته إلرغام الطفل على  -
  .تنفيذ مهمة معينة 

  .يتفادى ممارسة الضبط على الطفل  -

  .ال يمنع سلوك الطفل  -

كما ال يكون الولي هنا مستعد لتشجيع الطفل على التفرد لكن ال  -
  .ارس سوى القليل من التضييقات  النفسية أو السلوكية يم

5-2- �8B!2ب ا��B34يصف الولي التسلطي نفسه بما يلي  : ا:  

يحدد ويضبط ويقيم سلوكات ومواقف الطفل تماشيا مع معيار سلوك  -
  .يكون في العموم معيار مطلق بسلطة عليا 

  .ة يعطي قيمة للطاعة كخلق طيب ويشجع التدابير العقابي -

متحمس لخلق صراعات  مع الطفل بالبحث له عن ثغرات في  -
  .سلوكاته أو قيمه 

احترام "، "احترام العمل"، "احترام السلطة"يرسخ القيم اإلجرائية  مثل -
  "احترام العادات"و" النظام

ال يشجع النقاشات مع الطفل ويعتقد أن على الطفل أن يقبل أقواله  -
  .كشيء صحيح في المطلق 

  .حتفظ بالطفل في مكانه ويقلص استقالليته ي -

  .يجعل الطفل مسؤول عن جزء من النظام المنزلي -

يضيق الولي المتسلط على الطفل بقوة وفي نفس الوقت ال يشجعه  -
  .على االستقاللية والتأكيد الذاتي

ال يحترم فرديته والتضييق على الطفل يكون في الجانب السلوكي  -
  )19.(والجانب النفسي 

،وهو "أسلوب مؤيد للسلطة"َسمتْه بومريند:ا2B34ب ا�
���Cا7� -5-3
" فيشر"الذي ذكره كل من " األسلوب الديمقراطي"يقابل

يتميز الولي الديمقراطي بما .(FISCHER,et CRAWFORD)"كراوفورد"و
  :يلي 

  .يسير أفعال الطفل ولكن بصورة عقالنية وموجهة نحو النتيجة  -

  .لطفل يشجع النقاش مع ا -

  " .السياسة األسرية"يتقاسم االستدالالت التي تخص  -

" االستقاللية:"مثل) إجرائية(يعطي قيمة الصفات التعبيرية واألدائية  -
  " .واالمتثالية

يمارس ضبط صارم في حالة اختالف اآلراء ولكن ال يحبس الطفل  -
  .في التضييقات 

هتمامات يعترف بحقوق الطفل مثل حقوق الراشد وكذلك اال -
  .الخاصة بمرحلة الطفولة 

يعترف أن الطفل له خصوصيات ، لكن يضع معايير لسلوكه  -
  .المستقبلي 

 ).20(يستعمل العقل والسلطة للوصول إلى أهدافه  -

Arabpsynet e.Journal:  N°21-22 – Winter  & Spring  2009  
 


�ـــــــ� ������� ــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ� ـــ���ــــ ــ��   :  ���ــــ 2009���ــــــــ�     & ��ــــــ��      - 22-��21ـ�ــ 

     75    



@א�ط�
א������������������������������א�و�	�����������������������������א��
	�������������������������������:�א������������� @
 

sa,1997,p:153 

8- Marie Duru-Bellat,Agnés Va n 
Zanten,op.cit.174. 

9- IBID,P :170 

10- IBID,P :174 

11- IBID,P :228 

12- Verena AEBISCHER, Dominique Oberlé,le 
groupe en psychologie sociale 2eme ed 
,Paris ,Dunod ,1998,P :41 

13- IBID,P :42 

14-Anne –Marie Fontaine,Jean – Pierre Pourtois 
(Eds), Regards sur l’éducation Familiale . 
Paris – Bruxelles:de boeck et larcier 
sa,1998,p:51.   

15- IBID,P :52 

16-M.P.CAZALS- FERRE,P.ROSSI,Eléments de 
psychologie sociale.  Paris, Armand colin, 
1998,P :  26 

17- IBID,P :27 

18- Helen Bee, op.cit ,P :152 

19-MICHEL BORN, psychologie de la 
délinquance, :de boeck et larcier sa,2003,p:95.  

20-IBID,P :96 

21-IBID,P :94 

�4 ود��H? Zر، -22'< h�ب ا����L !ا ،)��yأ#�اض ا

'�'�م، ا������ وا�G,ج �����
، ��وت ا
*ار ا

  41:،ص1998

ن،  -23kر� *�U

s، اtا * � ��*
ل اK ���aا
، ا�H$3*ر�� ،  ر ا��#� ا-�������وا-�lاف #& ��1#

��l ا:*�[، yا &�HD67:، ص2001ا. 

24-MAURICE DESPINOY,  Psychopathologie de 
l’enfant et l’adolescent , Paris, Armand colin, 
1999,P :  168 

25-Michel Born,op.cit ,P :60 

26-  Z<�� ،نkر� *�U

s، اtا * � ��*
ل اK
�s، ص$ :67. 

إن التربية األسرية الخاطئة هي من أهم العوامل المؤدية إلى  
ومن األساليب التربوية الخاطئة قسوة األولياء  )26(االنحراف واإلجرام، 

على أبنائهم والتشدد في معاملتهم ورفضهم عدم تقبلهم وفرط تدليلهم 
وهذه األساليب التربوية الخاطئة ترجع في غالبيتها إلى عدم نضج .

ولياء انفعاليا ووجدانيا ، وجهلهم بأساليب التربية السليمة وتكرار األ
  .لألسلوب التربوي الخاطئ الذي نشئوا عليه

���  : (ــــــــــــا�?

لقد توصل العلماء إلى وجود فروق بين القيم الناتجة عن مختلف 
أساليب التربية الوالدية ، فأسلوب التربية التسلطي يعلم األبناء قيم 

أن يكون األبناء أقل تحمال : ة واالستبداد ومن مؤشرات هذه القيمالصرام
للمسؤولية وأكثر تبعية ألوليائهم ،كما لديهم نقص النضج العالئقي 

  .ويحبذون النظام والعمل وأخيرا يميلون إلى العنف والعدوانية 

أما أسلوب التربية المتسامح فيعود األبناء على قيم التبعية فيكونون أقل 
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  .بطون ذاتهم ويتعلمون سلوكات اجتماعية على أنفسهم ويض

�P�  : $ـــــــــــ� وا���ا�ـــــ( ا��2ا/ـــــ9

1-  ،�`�'Y *6� (�S'
ار��4ع �* ا���2 � * ا
�ى ا���د،�  ���أ�aو.� دآ��را} �� ���Xرة >

9ه�ة 
 44:ص) 1987(ا

� اZ<�D ، ص -2`G :44 

� اZ<�D ، ص -3`G :44 

�L@������ ا-������� ا�ز��& ��6د ?9� ، -4
9ه�ة ،��H � ا%2'� ا����D،  وا$3V,ت ا$���Gة
، ا

 .67: ، ص2001

 5- Marie Duru- Bellat,Agnés Van Zanten, 
Sociologie de L’école.   2eme ed ,Paris.Armand 
colin,2002,P :173 

6-Henri Lehalle,Daniel Mellier, psychologie 
du développement .  Paris :  Armand 
colin,2002,p :227 

7-Helen Bee, psychologie du développement .  
Paris –Bruxelles:de boeck et larcier  

                  
Arabpsynet Jobs Guide - English Edition 

 
 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-jobs.htm 

 

���	�
�	����א�'�  א�(��دא
�א�'
���4 – د�	��ل�א�و��!����א�
 

 
 

jobs.Ar.htm-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  

Arabpsynet e.Journal:  N°21-22 – Winter  & Spring  2009  
 

ـــ���ــــــ�  ���ـــــ� ���� ــــــ� ������ــــ 
�ـ���� ــ��   :  ـــــــــ� 2009���ــــــــ�     & ��ــــــ��      - 22-��21ـ�ــ 

     76    
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-jobs.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-jobs.Ar.htm


@א�ط�
א������������������������������א�و�	�����������������������������א��
	�������������������������������:�א������������� @
 

Palestinians children perception of parenting behaviour in relation to children 
mental health problems 
    
    

Thabet, A, A, *  Thabet, A, A, *  Thabet, A, A, *  Thabet, A, A, *  MD, PhD Consultant Child and Adolescent Psychiatrist        
Abu Tawahina, A, Abu Tawahina, A, Abu Tawahina, A, Abu Tawahina, A, PhD Clinical Psychologist    
El Sarraj, E, MDEl Sarraj, E, MDEl Sarraj, E, MDEl Sarraj, E, MD- Psychiatrist  Gaza Community Mental Health Programme    
Panos Panos Panos Panos Vostanis, Vostanis, Vostanis, Vostanis, Professor of Child and Adolescent Psychiatry, University of Leicester, Greenwood Institute of Child Health, 
Westcotes House, Westcotes Drive, Leicester LE2 OQU, UK 

abdelazizt@hotmail.com -  thabet@gcmhp.net - pv11@le.ac.uk 
     

 

Abstract 

Aim:  The aim of this study was to investigate the Palest inians children perception 
of parenting behaviour in relation to children mental health problems such as  
anxiety, depression, and somatization.  

Methods:  The sample consisted of 164 Palestinian children an d young adults tested 
in the Gaza Strip in August 2007. They had been int erviewed by: Demographic 
questi onnaire includes sex, age, and citizenship, Assessm ent of mental health 
functioning, and Schaefer’s Parental Behaviour Inve ntory Scale.   

Results: The study showed that the most common psychological  symptoms in children and 
young people were: feeling fearf ul (68.9%), loss of energy (64.8), and careless (52 .4%). 
The results showed that mean anxiety symptoms was 2 4.3, mean somatic symptoms was 15.1, 
mean bedwetting was 14.1, mean aggression was 14.1 and depression mean was 3.8. Somatic 
symptoms were correlate d with anxiety, bed wetting, and aggression. Anxiet y was 
correlated with bedwetting and aggression. Aggressi on was correlated with bedwetting  
The results showed that 72.6% of children said that fathers allowed them to  do what they 
want and like, 68% said that their fathers do not care for the children mis takes, 65.1% 
said that their fathers were proud what they the ch ildren do, 62.5% said that fathers 
calm them down when they are afraid  or anxious. 

The results showed that  84.7%  of children see tha t their mothers calm them down 
when they are afraid  or anxious , 82.2% said that mothers consoles him and tries to  
make me happy when he is sad, 77.9% of Mothers used  to kiss me affectionately when I 
was small, 76.6% of mothers calm them down when the y are depressed or irritable.  

The study showed that mean perception of loving and  caring  father behaviour was 31.4  
and rejective and hostile father behaviour mean was  45.9. While the mean perception of 
loving and caring was 34.9 and rejective and hostil e mothers be haviour mean was 46.93. 
The results showed that there was positive correlat ion between total mental health 
problems, depression in children, and loving and ca ring- Also rejective and hostile 
fathers' behaviour was positively correlated with s omatic symptoms of children. 

Conclusion and clinical implications: 

 The study showed the Palestine children especially boys perceive their parents as 
rejective and hostile increase such children mental  health problems. It might be helpful 
to launch a comprehensive, ecol ogical intervention program that will help to impro ve the 
quality of the children’s home environment and pare nting practices and changing of 
parenting attitude toward their children needs. Spe cial attention may be given to the 
males.  Such interventions ma y include parental awareness programs that would dr aw 
attention to the adverse affects of parental psycho logical maltreatment, gender 
inequities, and lack of parental support. The focus  would be to train parents in ways of 
dealing with children mental heal th and rearing practice in an effort to change thei r or 
negative parenting attitudes, involving physical an d non-physical punishment. 

Key word: Children mental health, parenting behaviour, childr en perception of 
parenting behaviour 

Studies showed that parenting without warmth and 
involvement is considered a serious risk to children’s mental 
health (Davies & Windle, 1997; Scherer, Melloh, Buyck, 
Anderson, & Foster, 1996). Others found that when parents use 
harsh control, their children are more likely to manifest  

externalizing problems (Bradley, Corwyn, Burchinal, McAdoo, & 
Garcia Coll, 2001; Cole, Teti, & Zahn-Waxler, 2003). Harsh control 
has been linked to poorer self-regulation in children, and poor self-
regulation has been linked to externalizing behavior (Grolnick & 
Farkas, 2002; Olson, Bates, Sandy, & Schilling, 2002). 
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While parental warmth and sensitivity appear to foster 
parent– child cooperation and encourage children to share, 
consider others’ feelings, and regulate negative emotions 
(Campbell, 2002; Denham et al., 2000). 

Earlier research has suggested that parents influence each 
other’s parenting (Emery, 1982). Leinonen, Solantaus, and 
Punamaki (2002) showed that if the father’s mental health 
problems increased his hostility toward his wife, this hostility was 
associated with compromised mothering. Likewise, if the 
mother’s mental health problems decreased her support for her 
husband; this decreased support was associated with problems 
in fathering. Parental and child gender seems to have an 
influence on family 

processes, although the results are contradictory. There is 
evidence of same-sex effects showing that compromised 
mothering places daughters at special risk and compromised 
fathering places sons at special risk (Davies & Windle, 1997; 
Webster-Stratton, 1996).  There is further evidence that stress, 
including economic pressure, differentially affects girls and boys. 
Boys seem to be more vulnerable than girls to direct effects, 
whereas girls’ mental health is more at risk when family 
relationships deteriorate because of the stress (Cummings, 
Vogel, Cummings, & El-Sheikh, 1989; Elder, 1974; Ge et al., 
1994). Interestingly, Elder et al (1985) found a direct effect of 
family economic pressure on boys’ but not girls’ sense of self- 
adequacy and social competence.   Barkley et al. (1991) have 
speculated that the inattentive, hyperactive, and impulsive 
behavior seen in children with ADHD, increases parent-child 
conflict and negative family communication.  An anxious parent 
may be more likely to overprotect their child due to their own 
cognitive bias towards threat, increased perception of danger, 
and elevated sensitivity to their child’s distress (Hudson & 
Rapee, 2004). Moreover, parents with high levels of anxiety may 
be more likely to exhibit negativity towards their child as a result 
of their low perceived control over their child’s anxious behaviour 
(Wheatcroft & Creswell, 2007). Others  found that ADHD 
children with hyperactivity-impulsivity reported higher levels of 
harsh disciplining and physical abuse than did non-ADHD 
children Khamis (2006).  

A vast amount of research has examined childrearing 
patterns and childhood anxiety. Substantial findings support the 
association between overinvolved parenting and child anxiety 
disorders, while results have been somewhat less consistent 
regarding the relationship between parental negativity and 
anxiety (Bogels & Brechman-Toussaint, 2006; McLeod, Wood, & 
Weisz, 2007).   Gar and Hudson (2008) study used two tasks to 
investigate maternal overinvolvement and negativity/criticism as 
they relate to mother and child anxiety diagnoses. Data from the 
speech task demonstrated that mothers of anxious children were 
more overinvolved than mothers of nonanxious children, 
regardless of maternal anxiety status.   In another study, 
maternal rejection showed weaker associations with child 
anxiety than parental control (McLeod et al., 2007; Rapee, 1997)  

The aim of this study was to investigate the Palestinians 
children perception of parenting behaviour in relation to children 
mental health problems such as anxiety, depression, and 
somatization.  

Methodology 

Participants 

The sample consisted of 164 Palestinian children and young 
adults tested in the Gaza Strip in August 2007. The sample 

 consisted of almost equal numbers of males (N = 82)  and 
females (N = 82) who were all  years of age 6-24 years . 
Seventy two of the children were refugee, 25% were citizens, 
and 3% were returnees. 

Procedure 

We selected the sample of the children according to the first 
stage of cohort study in which the names of the families was 
available for the data collection . We held a meeting and 
conducted training for 4 hours to  8 professionals working in the 
children mental health and had previous experience in data 
collection (4 social workers, 4 psychologist). We explained to 
them the aim of the study and give them prepared list of number 
of children to be interviewed.   A cover letter was given to each 
parent to obtain written permission from them to interview their 
children in the study. 

 Sociodemographic information for the study population was 
collected from parents.   Each interview took 45 minutes to be 
completed. Children were informed by data collectors that there 
was no right or wrong answers and that they were free to 
withdraw from the study at any time. Children were also 
informed that if they had questions when completing the scales. 
The data collection was done between August and September 
2007. 

Instruments   

The data was collected from children by using the following 
questionnaires: 

Demographic questionnaire. 

 Demographic information about the participants was 
obtained using a survey developed by the authors. This 
questionnaire includes sex, age, and citizenship   

  Children Mental Health Inventory (CMHI, GCMHP, 2007) 

The Children Mental Health Inventory is 26-item measure of 
psychological distress and well-being that was specifically 
designed for use in the children in general population. The items 
of this scale were selected  from CBCL of children.  Each item 
on the CMHI is rated by participants on a scale from 1 to 6. 
Throughout the CMHI the descriptors attached to the 1 to 6 
scale changed but generally reflected the theme 1 (always) to 6 
(difficult to answer).The assessment inventory contains items 
related to somatization (1, 2, 3, 4), anxiety (5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 
12, 13, 14) , depression (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 
aggression (23, 24, 25, 26) , and bed wetting.  The internal 
consistency of the Arabic version of the CMHI was satisfactory 
(Cronbach’s alpha = 0.77) and split half was 0.68. 

Schaefer’s Parental Behaviour Inventory Scale (Schaefer, 
1965; Schaefer & Bell, 1958).  

 Persevering parental behaviour were assessed by using 
Schaefer’s Parental Behaviour Inventory Scale (Schaefer, 1965; 
Schaefer & Bell, 1958). The 72 items depict children’s 
perceptions of their mothers' and fathers' behavioural attitudes in 
the domains of discipline, autonomy, control, expression of 
affection, and protectiveness. The children indicated whether 
each item described their (a) mothers and (b) fathers: (1) very 
well; (2) to some extent; or (3) not at all. For this analysis, two 
composite scores for both mother and father were formed based 
on Schaefer (1965). They measure loving and caring parenting 
on the one hand, and rejecting and hostile parenting on the 
other. Perceived Loving and caring parenting involves items 
related to consoling, supporting, and caring (e.g., ‘‘Consoles me 
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and tries to make me happy when I’m sad’’), sharing activities 
and interests (e.g., ‘‘Enjoys doing things with me’’), and the 
expression of affection and emotional involvement (e.g., ‘‘Used 
to kiss me affectionately when I was small’’). Rejective and 
hostile perceived parenting assesses paternal and maternal 
focus on the child’s misbehaviour and mistakes (e.g., ‘‘Reminds 
me of my mistakes for a long time afterwards’’), lack of love and 
caring (e.g., ‘‘I feel she/he never wanted children’’), and 
expression of hostility (e.g., ‘‘Treats me as if I were a stranger’’). 
This scale was used before in the same culture and showed 
strong reliability and validity (Punamaki et al, 1997a, 1997b). 

Statistical analysis 

The data analysis was done using SPSS ver 14. Frequencies 
and descriptive statistics are initially including psychological 
problems rated in children and perception of parenting 
behaviour. Between-group differences on questionnaire scores 
(age, gender, citizenship, psychopathology, and parenting 
behaviour) were estimated by t independent test and ANOVA. 
The relationship between children’s psychological problems in 
children and parenting (father and mother) behaviour variables 
were estimated by Pearson rank correlation test. 

Results 

Psychological symptoms rated by children 

The study showed that the most common psychological 
symptoms were: feeling fearful (68.9%),  loss of energy (64.8), 
and  careless (52.4%). While the least common symptoms were: 
backaches (1.8%), shorting of breathing (1.8%), spells of 
weeping (1.8%),  rapid heart beats (1.2%), stomachaches 
(0.6%),  tremors (0.6%). 

Table 2: Psychological symptoms 

Psychological 
symptoms 

A
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a
ys
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e
s 
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N
e
ve

r 

D
o
n
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o
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D
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ic
u

lt 
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n
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e
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Fears 68.9 11 7.3 10.4 1.2 1.2 
Loss of energy  64.8 21.6 5.6 3.7 0 4.3 

Careless 52.4 12.2 13.4 14.6 0 7.3 

Loss of 
concentration 
and unable to 
study 

36.2 39.3 19.6 1.8 0 3.1 

Frustrated 25.6 18.3 10.4 27.4 0.6 17.7 
Easily angry 22.6 24.4 11 39.6 0 2.4 
Anxious and 
irritable 

18.9 15.2 12.2 51.2 0 2.4 

Overoccupied 18.3 18.9 12.8 26.2 0 23.8 

Depressed mood  12.2 12.2 12.8 60.4 0 2.4 

Nightmares 11.6 11.6 11.6 59.1 4.3 1.6 

Aggression 11 13.4 10.4 62.2 0 3 

Physical 
aggression 
toward others 

9.8 14 13.4 59.1 0.6 3 

Physical 
fighting 

6.1 2.4 1.8 83.5 0 6.1 

Headache 4.9 12.2 7.3 73.8 0 1.8 

Joints pains 4.9 4.9 2.4 86.6 0.6 0.6 

Feeling lonely  4.9 3.7 5.5 81.1 0.6 4.3  

  
Insomnia 4.3 7.9 2.4 84.8 0 0.6 

Using bad 
words  

4.3 8.5 15.2 72.0 0 0 

Dizziness 3.7 4.3 3 88.4 0 0.6 

Hopelessness 3.7 7.9 6.1 59.8 0.6 22 

Backaches 1.8 3 4.9 88.4 0 1.8 

Shorting of 
breathing 

1.8 1.8 1.8 93.9 0 0.6 

Spells of 
weeping 

1.8 0.6 3.0 93.3 0 1.2 

Rapid heart 
beats 

1.2 3 4.3 90.2 0.6 0.6 

Stomachaches 0.6 2.4 2.4 93.3 0 1.2 
Tremors  0.6 0 1.2 97.6 0.6 0 

Means and standard deviation of the children psycho logical 
problems 

The results showed that total child mental health was 86.93 (SD 
= 11.24), mean anxiety symptoms was 32.12 (SD = 4.07), 
depression mean was 25.56 (6.11),  mean somatic symptoms was 
15.13 (SD = 1.9), and  mean aggression was 14.14 (SD = 3.06). 

Table 3: Psychological symptoms Means and 
Standard Deviations of psychological symptoms 

measures by Child Mental Health Inventory (CMHI) 

 Mean  SD 

CMHI 86.93 11.24 

Anxiety 32.12 4.06 

Depression 25.56 6.11 

Somatic 15.13 1.92 

Aggression 14.14 3.06 

Relationship between psychological symptoms of chil dren  

In order to find the relationship between different 
psychological problems reported by children, a correlation 
coefficient Spearman test was done. Child general mental health 
correlated with somatic symptoms (r = 0.54, p = 0.001), anxiety 
symptoms (r = 0.82, p = 0.001), depression (r = 0.83, p = 0.001), 
and aggression (r = 0.57, p = 0.001), anxiety symptoms 
correlated with somatic symptoms (r = 0.40, p = 0.01), 
depression symptoms (r = 0.33, p = 0.001),  and aggression (r = 
0.16, p = 0.01). 

Table 4: Pearson Correlation Coefficient test 
between total mental health, and subscles 

 1 2 3 4 

1. CMHI      

2. Somatic   .54**      

3. Anxiety  .82**  .40**     

4. Depression  .83**  .33**  .50**    
5. Aggression  .57**  .16**  .45**  .20**  

*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 

Children perception of parental behavior 

According to the children reports, 72.6% said that fathers 
allowed them to do what they want and like, 68% said that their 
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fathers do not care for the children mistakes, 65.1% said that 
their fathers were proud what they the children do, 62.5% said 
that fathers calm them down when they are afraid  or anxious,  
my parents consider me as big problem (7.1%), 6% said that 
father treats me as if I were a stranger’’, 5.4% said that fathers 
made them  feel she/he never wanted children , 4.8% their 
fathers made them feel that the do not like them, and 1.8% said 
that fathers are asking them to leave the home and  coming 
back. 

Table 5: Children perceiving fathers’ behaviour  

Items 
Yes Someho

w 
No 

Fathers allowed them to do 
what they want and like 

72.6  7.1 20.2  

Fathers do not care for the 
children mistakes 

68 0 32 

Fathers were proud what they 
the children do 

65.1  11.8 23.1  

Fathers calm them down when 
they are afraid  or anxious 

62.5  13.1 24.4  

Fathers punishing me for my  
bad behaviour 

58.7  25.7 15.6  

Fathers consider me as big 
problem 

7.1 85.7 7.1 

Fathers  treat me as if I 
were a stranger’’ 

6 86.9 7.1 

Fathers made them feel she/he 
never wanted children  

5.4 80.4 14.3  

Fathers made them feel that 
the do not like them 

4.8 87.5 7.7 

Fathers are asking them to 
leave the home and coming 
back. 

1.8 92.3 5.9 

The results showed that (84.7%) of children see that their 
mothers calm them down when they are afraid  or anxious, 
82.2% said that mothers consoles him and tries to make me 
happy when he is sad, 77.9% of Mothers used to kiss me 
affectionately when I was small, 76.6% of mothers calm them 
down when they are depressed or irritable, 5.9%  consider me 
as big problem, 5.3% of  mothers make them feel that the do not 
like them, 1.8% of mothers make them made them feel she/he 
never wanted children, and 1.8% of mothers are asking them to 
leave the home and  coming back 

Table 6 : Children perceiving mothers’ 
behaviour 

Items Yes Somehow No 

Mothers calm them down 
when they are afraid  or 
anxious 

84.7 11.8 3.5 

Mothers sympathized with 
me and make me happy when 
I a feel sad 

82.2 12.4 5.3 

Mothers used to kiss me 
affectionately when I was 
small 

77.9 9.2 12.9 

Mother calm them down 
when they are depressed 
or irritable 

76.6 17.5 5.8 

Mothers consider me as 
big problem 

5.9 6.5 87.6 
 

 

Mothers make them feel 
that the do not like them 

5.3 6.5 88.2 

Mothers make them feel 
she/he never wanted 
children 

1.8 13.5 84.7 

Mothers are asking them 
to leave the home and  
coming back 

1.8 5.9 92.4 

Means and standard deviations of perceiving parenta l 
behaviour  by children  

The study showed that mean perception of loving and caring 
father behaviour was 31.4 (SD = 8.98) and rejective and hostile 
father behaviour mean was 45.9 (SD =9.39). While the mean 
perception of loving and caring was 34.9 (SD =6.68) and 
rejective and hostile mothers behaviour mean was 46.93 (SD = 
8.58). 

Table 7 : Means and standard deviations of 
parental behaviour 

Parental behaviour  Mean SD 

Fathers   

Loving and caring 31.4 8.98 

Rejective and hostile 45.9 9.39 

Mothers     

Loving and caring 34.9 6.68 

Rejective and hostile 46.93 8.58 

Perceiving parental behaviour according to children  gender  

The result showed that mean rejective and hostile father 
behaviour rated by boys was 48.3 (SD=9.1) compared to 43.4 
(SD = 9.1) for girls. There was statistically significant differences 
toward boys perceiving rejective and hostile father behaviour 
than girls (t=3.33, p = 0.001). While there were no statistically 
significant differences between boys and girls in perceiving 
loving and caring father behaviour. The result showed that mean 
boys perceiving of rejective and hostile mother behaviour was 
48.6 (SD=7.9) compared to 45.2 (SD = 9.0) for girls. There was 
statistically significant differences toward boys perceiving of 
rejective and hostile mother behaviour than girls ( t=2.6, p = 
0.01). While there were no statistically significant differences 
between boys and girls in perception of loving and caring 
mothers behaviour. 

Table 8: T independent test to differentiate 
between perceiving parental behaviour and sex 

of children 

 Gender  No.  Mean SD t P 

Loving and 
caring 

Boy 82 32.2  8.4 
1.09  //0.28  

Girl 81 30.6  9.5 

Rejective 
and hostile  

Boy 82 48.3  9.1 
3.33  

**0.00
1 Girl 82 43.5  9.1 

Loving and 
caring 

Boy 82 34.6  7.0 -
0.61  

//0.54  
Girl 82 35.2  6.4 

Rejective 
and hostile  

Boy 81 48.6  7.9 
2.60  **0.01  

Girl 80 45.2  9.0 

*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 
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Perceiving parental behaviour according to children  age 

In order to use T independent test, age of children was 
recoded into children age 12 years and less and 13 years and 
more. The result showed there were no statistically significant 
differences regarding the age groups of children either in 
perceiving  loving and caring or rejective and hostile  parenting 
behaviour in mothers and fathers. 

Table 9: T independent test to differentiate betwee n 
perceiving parental behaviour and age of children 

 Age No.  Mean SD t P 

Loving and 
caring 

Less than 
12 years 

81 31.7  7.7  
0.4  //0.7  

13 and 
more years  

82 31.1  10.1  

Rejective 
and 
hostile 

Less than 
12 years 

81 47.1  9.3  
1.6  //0.1  

13 and 
more years  

83 44.7  9.4  

Loving and 
caring 

Less than 
12 years 

81 34.9  6.3  
-0.1  //0.9  

13 and 
more years  

83 34.9  7.1  

Rejective 
and 
hostile 

Less than 
12 years 

80 47.6  8.0  
1.0  //0.3  

13 and 
more years  

81 46.3  9.1  

*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 

Perceiving parental behaviour according to citizens hips 

In order to investigate the differences between refugee, 
citizens, and returnees children, one way ANOVA test was 
performed in which perceiving parenting behaviour was the 
dependent variable and citizenship was the impendent variable. 
Post-hoc test using Bonferroni test showed that refugee children 
were statically percept less rejective and hostile father behaviour 
than those citizens and returnees (F = 3.7, p = 0.01) and no 
statistically significant differences in perceiving loving and caring 
fathers behaviour and citizenship. 

Post-hoc test using Bonferroni test showed that  refugee 
children were statically perceived less rejective and hostile 
mother behaviour than those citizens and returnees (F = 3.3, p = 
0.01) and no statistically significant differences in perceiving 
loving and caring mothers behaviour and citizenship.  

Table 10: One way ANOVA test of perceiving 
parenting behaviour and citizenship 

 Citizenship  No.  Mean  SD F P 

Loving 
and 

caring 

Citizen 40 34.2 8.9  

2.6  //0.1  Refugee 118 30.5 8.9  

Returnee 5 31.2 7.9  

Rejective 
and 

hostile 

Citizen 41 49.0 7.7  

3.7  **0.01  Refugee 118 44.7 9.8  

Returnee 5 49.0 7.1  

Loving 
and 

caring 

Citizen 41 35.1 6.7  

0.4  //0.7  Refugee 118 34.7 6.7  

Returnee 5 37.4 5.4  

Rejective 
and 

hostile 

Citizen 41 49.8 6.9  

3.3  **0.01  Refugee 115 45.9 9.0  

Returnee 5 48.2 3.8  
*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001  

Relationships between parenting behaviour and child ren 
mental health 

A correlation coefficient test using Pearson test was done. 
The results showed that there was positive correlation between 
total mental health problems in children and loving and caring-
father (r = 0.16, p = 0.01), and between depression  and loving 
and caring father behaviour (r = 0.16, p = 0.01). Also rejective 
and hostile fathers behaviour was positively correlated with 
somatic symptoms of children ((r = 0.17, p = 0.01).  

Table 11: Relationships between parenting 
behaviour and children mental health 

Psychological 
problems in 
children 

Loving 
and 

caring-
father 

Rejective 
and 

hostile-
father 

Loving 
and 

caring-
mother 

Rejectiv
e and 

hostile-
mother 

1. CMHI 0.16* 0.03 0.14 0.02 

2. Somatic 0.15 0.17* 0.14 0.12 
3 Anxiety 0.11 0.02 0.08 0.00 

4. Depression  0.16* -0.01 0.11 -0.01 

5. Aggression  0.01 0.00 0.09 0.01 
*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 

Discussion 
Our study aimed to study Palestinian children perception of 

their parents behaviour and psychological problems of children. 
The study showed that the most common psychological 
symptoms were feeling fearful,  loss of energy, and  careless. 
The presence of psychological symptoms among children was 
consistent with previous studies in the same area  (Thabet et al, 
2002,  2004, 2006, 2007, 2008, Qouta et al, 2003, 2005).  Other 
studies found similar symptoms such as in study of Sudanese 
children resettled in the United States found that children were 
seeking medical care for somatic complaints and health 
problems often associated with behavioral or emotional 
problems, including headaches, stomachaches, bad dreams or 
trouble falling asleep, chest pains  and lack of energy for a long 
time (Gillman et al, 2005). Results from recent study (Abdeen et 
al, 2008) showed that extensive exposure to violence was 
associated with higher levels of posttraumatic distress and more 
somatic complaints in both the West Bank and Gaza regions. 
More Gaza than West bank students reported symptoms 
meeting the criteria for PTSD, and more girls than boys in both   
groups reported somatic complaints. 

According to the children reports said that fathers allowed 
them to do what they want and like, do not care for the children 
mistakes, proud what they the children do, and fathers calm 
them down when they are afraid or anxious. However their 
mothers were differently care for them. The results showed that 
of children see that their mothers calm them down when they 
are afraid or anxious, consoles him and tries to make me happy 
when he is sad, used to kiss me affectionately when they were 
small, calm them down when they are depressed or irritable. 
This is consistent with other studies which found that traumatic 
events negatively affect the way  in which children perceive their 
mothers’ and fathers’ behaviour, attitudes and emotional 
expression toward them, and that parenting is harmful to 
children’s well-being. The more the children had experienced 
traumatic events, the more punishing, rejecting , and controlling 
they perceived their parents to be, the poorer the parenting they 
experienced, the more they suffered from high neuroticism and 
low self-esteem (Punamki et al, 1997b). Our results consistence 
with previous studies which found that parenting without warmth 
and involvement was considered a serious risk to children’s 
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mental health (Davies & Windle, 1997; Scherer, Melloh, Buyck, 
Anderson, & Foster, 1996). Punitive parenting characterized by 
harsh and often erratic disciplinary actions is associated with 
children’s internalizing symptoms, including depressiveness and 
anxiety (Conger et al., 1994; Ge et al., 1994; Lempers, Clark-
Lempers, & Simons, 1989), and with externalizing symptoms, 
such as antisocial (Conger et al., 1991; Hoge, Andrews, & 
Leschied, 1996; Loeber & Dishion, 1983) and aggressive 
(Skinner et al., 1992) behavior.      

Our findings that boys perceiving rejective and hostile of both 
parents behavior  than girl and non existence of differences 
between boys and girls in perceiving loving and caring of both 
parents behaviour. There is evidence of same-sex effects 
showing that compromised fathering places sons at special risk 
(Webster-Stratton, 1996).  There was further evidence that 
stress, including economic pressure, differentially affects girls 
and boys. Boys seem to be more vulnerable than girls to direct 
effects, whereas girls’ mental health is more at risk when family 
relationships deteriorate because of the stress (Cummings, 
Vogel, Cummings, & El-Sheikh, 1989; Elder, 1974; Ge et al., 
1994). Interestingly, Elder et al (1985) found a direct effect of 
family economic pressure on boys’ but not girls’ sense of self- 
adequacy and social competence.   

Clinical implications  

The study showed the Palestine children especially boys 
perceive their parents as rejective and hostile increase such 
children mental health problems. It might be helpful to launch a 
comprehensive, ecological intervention program that will help to 
improve the quality of the children’s home environment and 
parenting practices and changing of parenting attitude toward 
their children needs. Special attention may be given to the males 
who are at risk of abuse and neglect by parents.  Such 
interventions may include parental awareness programs that 
would draw attention to the adverse affects of parental 
psychological maltreatment, gender inequities, and lack of 
parental support. The focus would be to train parents in an effort 
to change their or negative parenting attitudes, involving physical 
and non-physical punishment. 
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Abstract 

Aim:  The aim of the study was to investigate the prevale nce of psychological 
problems and marriage satisfaction among couples an d association between marriage 
satisfaction and psychological problems in the Gaza  Strip. 

Methodology:  The sample inc luded 183 parents, 43 of them were fathers (23.5%) and 
140 mothers (76.5%). The age ranged from 26 to 65 y ears with mean age of 41.61 (SD = 
8.66). The data from the participants was collected  using the following i nstruments:  
Demographic questionnaire, asse ssment of mental health functioning, and Marital 
Satisfaction Inventory. 

Results:  The study showed that the most common psychological  problems were: 
careful for what is going around me (84.1%), preocc upied (66.5%), loss of 
concentration and unable to work (60.2%), loss of energy (58.1%), and frustrated 
(48.9%). The total psychological mental health problems mean  was 54., depression 
scores mea was 29.50, mean anxiety scores was 11.5,  somatization mean scores was 
7.98, and  aggression mean scores was 6.54. No significant differences between the 
two groups in any of the psychological problems. 

The results showed that mean conventionalization wa s 10.04, mean scores of global 
marital distress was 13.7, and mean spending time t ogether scores was 7.45. Wives 
said that they significantly spending time together  more that husbands and no gender 
differences in conventionalization and global marit al distress. The results showed 
that conventionalization in wives was positively correlated with global ment al health 
problems , anxiety, depression, and violence. Also, global d istress by wives was 
negatively correlated with global mental health pro blems , i.e. decrease global 
distress due to marriage non satisfaction lead to l ess mental health problems, 
anxiety,  and depression. 

Implications : This study showed that there Palestinians couples  need for more 
psychosocial programs for adults including communit y based centers, public meetings 
to increase their awareness about the effect of str ess and trauma on mental health 
and ways o f coping with such consequences in daily life. Also , need for more 
longitudinal studies of cohort sample for few years  to elaborate the effect of 
changing in the political situation in the Gaza Str ip on families mental health, 
social structure, function of families, coping of families in adversities and war  
situation. 

Key words: Cohort II, mental health, couples, marriage satisfaction  

Introduction  

There is a sizable body of literature linking marital distress 
with psychiatric disorders  population-based surveys. For 
example, compared with people without psychiatric disorders, 
marital distress is greater among people with broad-band 
classifications of mood, anxiety, and/or substance use disorders 
(e.g., Goering, Lin, Campbell, Boyle, & Offord, 1996; Whisman, 
1999), and with narrow-band classifications of specific 
psychiatric disorders (e.g., Markowitz, Weissman, Ouellette, 
Lish, & Klerman, 1989; McLeod, 1994; Weissman, 1987; 
Whisman, 1999). Furthermore, psychiatric disorders are more 
strongly associated with the quality of relationship with one’s  

spouse as compared with the quality of relationship with one’s 
relatives or friends (Whisman, Sheldon, & Goering, 2000). 
Finally, marital distress precedes and therefore is potentially 
causally related to the onset of psychiatric disorders (Overbeek 
et al., 2006; Whisman & Bruce, 1999; Whisman, Uebelacker, & 
Bruce, 2006). 

The transition to parenthood is a very difficult adjustment for 
many couples: As they become parents, they experience a 
decrease in positive marital interchanges, an increase in marital 
conflict, and a decline in marital satisfaction (Belsky & Kelly, 
1994; Belsky et al., 1983), particularly for wives. Moreover, 
decreases in the wife’s marital satisfaction often lead to  
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corresponding decreases in the husband’s satisfaction (Belsky et 
al., 1983; Waldron & Routh, 1981). Spousal depressive 
symptoms and marital satisfaction are closely associated 
(Beach, 2001; Karney, 2001;Whisman, 2001). Moreover, 
deficiencies in marital satisfaction have been found to be 
associated with maternal depression (Collins et al., 1993; Crnic 
& Greenberg, 1987; Crockenberg, 1993; Cutrona, 1996). Similar 
results have also been found among couples facing the 
transition to parenthood. For example, Matthey et al. (2000) 
found in a longitudinal study that poor partner relations were 
associated with depressive mood in both women and men (see 
also Cox et al., 1999). 

The aim of the study was to investigate the prevalence of 
psychological problems and marriage satisfaction among 
couples and association between marriage satisfaction and 
psychological problems in the Gaza Strip. 

Methodology 

Subjects 

The sample included 183 parents, 43 of them were fathers 
(23.5%) and 140 mothers (76.5%). The age ranged from 26 to 
65 years with mean age of 41.61 (SD = 8.66).  

Procedure 

We selected the sample of the parents according to the first 
stage of cohort study in which the names of the families was 
available for the data collection . We held a meeting and 
conducted training for 4 hours to  8 professionals working in the 
filed of  community mental health and had previous experience 
in data collection (4 social workers, 4 psychologist). We 
explained to them the aim of the study and give them prepared 
list of number of the families to be interviewed.   A cover letter 
was given to each parent to obtain written permission from them 
to participate in the study. 

 Sociodemographic information for the study population was 
collected from parents.   Each interview took 45 minutes to be 
completed. The data collection was done between August and 
September 2007. 

Instruments   

The data was collected from couples by using the following 
questionnaires: 

Demographic questionnaire. 

Demographic information about the participants was obtained 
using a survey developed by the authors. This questionnaire 
includes sex, age, citizenship, and education level.   

  Assessment of mental health functioning (MHI) (GCMHP, 
2007) 

The Mental Health Inventory for parents is 26 -item 
measure of psychological distress and well-being that was 
specifically designed for use in the general population. Each 
item on the MHI is rated by participants on a scale from 1 to 
6. Throughout the MHI the descriptors attached to the 1 to 6 
scale changed but generally reflected the theme 1 (always) to 
6 (difficult to answer). The assessment inventory contains 
items related to somatization (1, 2, 3, 4), anxiety (5, 6, 7, 8, 
9,10, 11, 12, 13, 14) , depression (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22), and aggression (23, 24, 25, 26).  The internal 
consistency of the Arabic version of the MHI was satisfactory 
(Cronbach’s alpha = 0.79) and split half was 0.74. 

 Marital Satisfaction Inventory (Snyder, 1981)  

The couples marital satisfaction was measures by Marital 
Satisfaction Inventory which is a multidimensional self-report 
scale for both husband and wife. It differentiates between couple 
with marital distress and happy marriages. This scale consists of 
280 items with yes and no answer. There are 11 subscales, two 
of them measures non satisfaction. The subscales are: 
Conventionalization (21 items), Global distress (43 items, 
affective communication (26 items), Problem- solving 
communication (38 items), Time together (20 items), 
disagreement about Finances (22 items), Sexual dissatisfaction 
(29 items), Role orientation (25 items), and Family history of 
distress (15 items), and dissatisfaction with children (22 items), 
Conflicts over childbearing (19 items). The questionnaire was 
translated into Arabic and adapted by (Biblawy, 1987). Research 
that used the instrument in Arab society in Egypt found a 
satisfactory level of internal reliability (Cronbach’s alpha for 
Conventionalization was α = 0.84, global distress α = 0.88, and 
time together α = 0.74).  

Statistical analysis 

The data analysis was done using SPSS ver. 14. 
Frequencies and descriptive statistics are initially including 
psychological problems rated in couples and marital satisfaction. 
Between-group differences on questionnaire scores (age, 
gender, citizenship, psychopathology, and marriage satisfaction) 
were estimated by t independent test. The relationship between 
psychological problems in couples and marital satisfaction were 
estimated by Pearson rank correlation test.  

Results 

Sociodemographic data 

The sample included 183 parents, 43 of them were fathers 
(23.5%) and 140 mothers (76.5%). The age ranged from 26 to 
65 years with mean age of 41.61 (SD = 8.66). According to 
citizenship, 6 of mothers were citizens (3.3%) while 36 of fathers 
were citizens (19.7%), 34 of mothers were  refugee (18.6% 
compared to 99 of fathers (53.1%), and 3 mothers were 
returnees (1.6%) compared to 5 fathers (2.7%). 

Table 1 : Sociodemographic characteristics of 
the study sample ( N = 183) 

 No % No % 

 Female Male 

Sex 43 23.5%  140 76.5%  

Citizenship     

Citizen 6 3.3% 36 19.7%  

Refugee 34 18.6%  99 54.1%  

Returnees 3 1.6% 5 2.7% 

Education     

Uneducated 0 0.0% 3 1.6% 
Preparatory 4 2.2% 32 17.6%  
Primary 5 2.7% 30 16.5%  

Secondary 14 7.7% 40 22.0%  

Diploma 8 4.4% 16 8.8% 

University 10 5.5% 15 8.2% 

Master degree 1 50.0%  2 1.0% 

PhD 1 0.5% 1 0.5%  
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 Job     

Full time work for 
6-12 months 

18 9.9% 60 33.1%  

Part time work for 
6-12 years 

3 1.7% 4 2.2% 

Full time work for 
less than 6 months 

1 0.6% 2 1.1% 

Part time work for 
less than 6 months 

3 1.7% 10 5.5% 

Unemployed 13 7.2% 40 22.1%  

St udent and 
working partly 

1 0.6% 1 0.6% 

Unable to work 2 1.1% 15 8.3% 

No working and not 
looking for work 

2 1.1% 3 3.4% 

 
Psychological problems 

The couples' mental health was measure by general mental 
health scale with 26 items. The most common psychological 
problems were: careless for what is going around me (84.1%), 
preoccupied (66.5%), loss of concentration and unable to work 
(60.2%), loss of energy (58.1%), and frustrated (48.9%). While 
the least common symptoms were: nightmares (5.5%), using 
bad words (4.4%), tremors (3.8%), and spells of weeping (2.25). 

Table 2: Psychological symptoms 
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Careless for 
what is going 
around me 

84.1 7.7 4.4 3.3 0.5 

Preoccupied 66.5 20.9 3.3 8.8 0.5 

Loss of 
concentration 
and unable to 
study 

60.2 25.4 10.5 3.9 0 

Loss of energy  58.1 24.6 9.5 6.1 1.6 

Frustrated 48.9 22 7.1 19.8  2.2 
Feeling 
terrorized 
from the 
Israelis army 

48.9 20.9 9.3 16.5  4.4 

Easily angry 43.4 25.8 12.1 18.1  0.5 

Anxious and 
irritable 

42.3 22.5 8.2 26.9  0 

Depressed mood  26.4 31.3 12.1 30.2  0 

Backaches 24.7 19.2 6 49.5  0.5 

Joints pains 20.9 14.3 5.5 58.8  0.5 

Headache 20.3 25.3 7.7 45.6  1.1 

Insomnia 17.6 14.3 9.9 57.7  0.5 

Stomachaches 16.5 6.6 3.3 73.1  0.5 

Feeling lonely  15.4 12.1 4.9 62.6  4.9  

  
Physical 
aggression 
toward others 

15.4 15.4 17 51.6  0.5 

Aggression 14.3 16.5 12.6 55.5  1.1 

Hopelessness 10.4 14.3 7.1 62.6  5.1 

Shorting of 
breathing 

6.6 12.1 5.5 75.3  0.5 

Physical 
fighting 

6.6 7.1 6.5 79.7  0 

Rapid heart 
beats 

6.0 6.0 6.0 80.8  1.1 

Nightmares 5.5 15.9 8.8 49.5  20.3 

Dizziness 4.4 9.3 2.7 83 0.5 

Using bad words  3.8 9.3 4.4 81.9  0.5 

Tremors 3.3 3.3 2.2 90.7  0.5 

Spells of 
weeping 

2.2 16.6 3.3 91.2  1.6 

Mental health problems 

The total psychological mental health problems mean was 
55.65 (SD = 11.27), mean anxiety scores was 20.71 (SD =4.87), 
aggression mean scores was 20.36 (SD =3.84),  somatization 
mean scores were 7.98 (SD = 3.22), and depression scores was 
6.54 (SD = 2.96). 

Table 3: Means and standard deviations of 
mental health problems of couples 

 N Min.  Max.  Mean SD 

Total 
psychological 
problems 

182  30 88 55.65  11.27 

Anxiety 182  10 37 20.71  4.87 
Aggression 182  8 30 20.36  3.84 
Somatization 182  1 16 7.98 3.22 
Depression 182  2 16 6.54 2.96 

Gender differences in psychological problems 

In order to find the differences between wives and husbands 
in psychological problems T independent test was conducted. 
The results showed that there were no significant differences 
between the two groups in any of the psychological problems. 

Table 4: Gender differences in psychological 
problems 

 Sex Mean SD t p 

Total 
psychological 
problems 

Husband  53.72  10.70  -1.29  
 

0.20  
 Wife 56.24  11.41  

Somatization 
Husband  7.56 2.75 -0.98  

 
0.33  

 Wife 8.11 3.36 

Anxiety 
Husband  20.12  5.10 -0.91  

 
0.36  

 Wife 20.89  4.80 

Depression 
Husband  6.00 2.45 -1.38  

 
0.17  

 Wife 6.71 3.09 

Violence 
Husband  20.07  3.52 -0.57  

 
0.57  

 Wife 20.45  3.94 

*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001  
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Association between the psychological problems  

The results showed that total psychological problems was 
correlated significantly with somatization (r = 0.64, p = 0.001), 
anxiety (r = 0.86, p = 0.001), violence (r = 0.73, p = 0.001), and 
depression (r = 0.70, p = 0.001). While somatization correlated 
with anxiety (r = 0.46, p = 0.001), aggression (r = 0.19, p = 
0.001), and depression (r = 0.29, p = 0.001). Anxiety was 
correlated with aggression, (r = 0.48, p = 0.001), and depression 
(r = 0.53, p = 0.001). Aggression was correlated with depression 
(r = 0.43, p = 0.001), 

Table 5 : Correlation matrix of psychological 
problems 

 1 2 3 4 

Total 
psychological 
problems 

-    

Somatization .64**  -   

Anxiety .86**  .46** -  

Depression .70**  .19* .53**  - 

Violence .73**  .29* .48**  .43** 

*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 

Marriage satisfaction by the couples 

The results showed that mean conventionalization was 10.04 
(SD =8.29), mean scores of global marital distress was 13.77 
(SD = 3.98), and mean spending time together scores was 7.45 
(SD = 4.94). 

Table 6: Marriage satisfaction by the couples 

 Minimum  Maximum Mean SD 
Conventiona
lization 

0 33 10.04 8.29 

Global 
distress 

4 21 13.77 3.98 

Time 
together 

0 20 7.45 4.94 

 
Differences in marriage satisfaction between the co uples  

In order to investigate marriage satisfaction between the 
couples, means and standard deviations of the scores were 
measured using t independent test. The results showed that 
wives said that they significantly spending time together more 
that husbands (Mean = 8.01 vs. 5.65) (t = - 2.87, p = 0.001). No 
gender differences in conventionalization and global marital 
distress. 

Table 7: T independent test of differences in 
marriage satisfaction between the couples 

Subscales Gender N Mean SD t p 

Convention- 
alization 

Husband  44 8.91  7.40  -
1.03  

0.30  
Wife 142  10.39  8.55  

Global 
distress 

Husband  44 14.18  3.44  
0.79  0.43  

Wife 142  13.64  4.14  

Time 
together 

Husband  44 5.61  4.01  -
2.87  

0.00  
Wife 142  8.01  5.07  

Association between psychological problems and marriage 
satisfaction of couples 

Association between psychological problems of 
husbands and marriage satisfaction 

In order to investigate the association between subscales of 
marriage satisfaction inventory and psychological problems 
Pearson correlation test was done. The results showed that 
global distress by husbands was negatively correlated with 
global mental health problems , i.e. decrease global distress due 
to marriage non satisfaction lead to less mental health problems 
(r = -0.30, p = 0.001), anxiety and violence were positively 
correlated with conventionalization (r = 0.46, p = 0.001), (r = 
0.36, p = 0.001). Also spending time together was correlated 
with anxiety (r = 0.30, p = 0.001). 

Table 8: Husbands’ mental health and marriage 
satisfaction 

 
Global 
mental 
health  

Somatic 
symptoms 

ِِAnxiety  Violence  Depression  

Convention
alization 

0 0.13 .46 **  .36* 0.29 

Global 
distress 

-.30*  -0.12 -0.27  -0.26 -0.28 

Time 
together 

0.16  -0.01 .30 *  0.17 0.21 

Association between psychological problems of wives 
and marriage satisfaction 

The results showed that conventionalization in wives was 
positively correlated with global mental health problems (r = 
0.25, p = 0.001), anxiety (r = 0.22, p = 0.001), depression (r = 
0.30, p = 0.001), and violence (r = 0.17, p = 0.001). Also, global 
distress by wives was negatively correlated with global mental 
health problems , i.e. decrease global distress due to marriage 
non satisfaction lead to less mental health problems (r = -0.16, p 
= 0.001), anxiety (r = -0.17, p = 0.001),  and depression (r = -
0.24, p = 0.001). 

Table 9: Wives' mental health and marriage 
satisfaction 

 Conventionalization  
Global 

distress  
Time 

together  
Total 
psychologica
l problems 

.25** -.16* .04 

Somatization  .06 -.07 -.05 

Anxiety .22** -.17* .07 

Depression .30** -.24* .08 

Violence .17* -.03 .02 

Discussion 

The results of the study showed that the most common 
psychological problems were: careless for what is going around 
me, preoccupied, loss of concentration and unable to work, loss 
of energy, and frustrated. Psychological problems mean was 
54.1 , depression scores was 29.50, mean anxiety scores was 
11.57, somatization mean scores were 7.98, and  aggression 
mean scores was 6.54. This is consistent with previous studies 
in the same area (Thabet et al , 2001, 2008, El sarraj, Diab & 
Thabet, AA, 2008).   

The results showed that Palestinian wives were significantly 
spending time together that husbands. The results showed that  
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global distress by husbands was negatively correlated with 
global mental health problems, i.e. decrease global distress due 
to marriage non satisfaction lead to less mental health problems. 
While anxiety and violence were positively correlated with 
conventionalization, and spending time together was correlated 
with anxiety. In the study there was no correlation between any 
of the marriage satisfaction subscales and depression. This 
finding was inconsistent with study of Chatav, and McKelvie 
(2006) who reported that marital distress was associated with 
depression in older adults when controlling for Big-Five 
personality traits. Numerous studies have demonstrated that 
spouses of veterans with posttraumatic stress disorder (PTSD) 
are at increased risk for experiencing psychological and marital 
distress (e.g., Dekel, Solomon, & Bleich, 2005).  A recent study 
also found that dissociative symptoms in combat veterans were 
connected to greater marital distress in spouses (Nelson Goff, 
Crow, Reisbig, & Hamilton, 2007), Renshaw,  Rodrigues, in 
study of spouses of National Guard soldiers recently returned 
from deployments in Iraq.: Relationships with substantial 
minorities of the spouses of soldiers recently returned from 
combat evidenced elevated levels of depressive symptoms 
(44%) elevated levels of PTSD symptoms (10%) as well. 
Although over 16% of the sample endorsed possible marital 
distress. Our results inconsistent with other studies could be to 
the fact that our area of war and conflict increase level of 
aggression, anxiety, and somatization even if there is 
cohesiveness of the Palestinian families and couples satisfied 
with marriages and other risk factors can play a major role in 
increasing difference types of psychological problems.  

Our findings were inconsistent with the findings that family 
and interpersonal issues are the most common issues about 
which people worry (Roemer, Molina, & Borkovec, 1997), that 
anxiety is associated with impairment in general interpersonal 
functioning (Eng & Heimberg, 2006), and that relationship 
distress is associated with poorer outcomes to individual-based 
treatments for anxiety (Durham, Allan, & Hackett, 1997). Beside,  
in study of population-based national survey, marital distress 
was significantly associated with elevated risk of (a) anxiety, 
mood, and substance use classes of disorders  and (b) each 
specific disorder except for panic disorder (Whisman, 2007).  

Conclusion and implications 

This study showed that Palestinians couples were suffering 
of mental health problems including anxiety, depression, 
aggression, and somatization. Such problems are common in 
area of war  and conflict due to exposure to daily stressors and 
trauma. A need for more psychosocial programs for adults 
including community based centers, public meetings to increase 
their awareness about the effect of stress and trauma on mental 
health and ways of coping with such consequences in daily life. 
Our findings that there was global distress  of marriages 
between the couples and this was negatively correlated with 
anxiety and somatization symptoms highlightening the need for 
education programs for young people and engaged people 
before marriage to increase their awareness about marriage 
problems, children rearing, coping with marital problems, social 
support seeking, and early detection of children with mental 
health problems. Also, need for more longitudinal studies of 
cohort sample for few years to elaborate the effect of changing in 
the political situation in the Gaza Strip on families mental health, 
social structure, function of families, coping of families in 
adversities and war situation. 
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Introduction : Interpréter la distribution des statuts et des rôles dans la 
famille nous oblige à les resituer dans leur contex te global et voir les liens qu’ils 
entretiennent avec les systèmes économiques et cult urels de la société. La famille 
algérienne traditionnelle est un ensemble de rôles bien défini socialement ; ces 
rôles correspondent à des statuts qui déterminent l es rapports entre les différents 
membres de la maison. Chaque individu est socialisé  dans son rôle et son statut selon 
lesquels se définissent son comportement e t sa conduite dans le groupe familial. 
Caractérisés par un système de division du travail relativement simple, les rôles 
sont peu nombreux, bien définis et légitimés par un e soumission à une autorité 
transcendante, ce qui laisse peu de liberté dans l’ inter prétation des rôles, facilite 
la conformité à l’attente et assure à la fois la co hérence intra psychique et la 
reproduction sociale. Par les prescriptions de rôle s, les structures sociales 
introduisent une certaine prévisibilité dans les co mportements indi viduels et 
laissent peu de place aux modifications. Aujourd’hu i, tout cet ordre est bouleversé, 
les rôles et les statuts dans les familles nucléair es se chevauchent. Ni l’age ni 
l’identité de genre continuent à être les repères q ui organisent le fonctionne ment 
des familles ; ce qui crée beaucoup de conflits, autant sur le p lan personnel que sur 
le plan social.     

1  - Regard sur l’évolution de la famille algérienne:  

      - a – Pendant la période de colonisation :  

Comme la plupart des pays du tiers monde, l’Algérie a subi 
l'impact de la colonisation, plus de cent trente ans d’occupation 
française ont influencé le mode économique des familles et ont 
introduit de nouveaux modèles. Vivant sur un équilibre précaire, 
une économie rurale de subsistance ignorant largement le signe 
monétaire, la terre appartenant collectivement à la tribu ou bien 
exploitée, sinon possédée par une petite paysannerie sur le 
mode familial, l’unité de production demeurant 
fondamentalement la grande famille, le tout suffisant à un 
système de besoins relativement simple et constant. La 
colonisation a rompu cet équilibre en l’attaquant à ces racines : 
pour attirer et fixer les Européens, l’administration française leur 
a attribué d’immenses étendues de terre qui seront exploitées 
selon les techniques modernes. Les terres restant aux familles 
algériennes trop restreintes et demeurant cultivées de façon 
traditionnelle ne suffisent plus à la subsistance de l’unité 
familiale, ce qui a poussé les hommes à rechercher du travail 
loin de leur exploitation dans les villes algériennes ou en France. 
Cette mobilité a touché même des familles entières (Ayla). Mais 
pour sa majorité, la famille patriarcale à perduré dans le monde 
rural ; paupérisée, elle a cherché à se maintenir et à s’adapter, 
en se reconstituant dans un environnement économique et 
social différent. 

- b – Après l’indépendance : 

Pendant la colonisation, la famille algérienne suivant une 
politique de résistance a su conserver beaucoup de ses traits et 
de ses caractéristiques. Cependant, une véritable rupture s’est 
opérée juste après l’indépendance : des  

bouleversements plus profonds que la colonisation. Après 1962, 
la politique suivie par l’Etat algérien a favorisé l’industrialisation 
et l’urbanisation, ce qui a poussé les cellules du clan familial 
pauvre à investir les villes où elles trouvent plus facilement un 
emploi dans des entreprises de type moderne, des 
appartements équipés et un style de vie plus facile avec 
l’électricité, l’eau courante et d’autres commodités que la ville 
offre. Cette mobilité fut précisément une modification brutale et 
irréversible de l’organisation de l’univers traditionnel. En moins 
de 20 ans, les traits  du monde paysan en Algérie ont 
complètement changé, des centaines de milliers de ruraux ont 
émigré vers les agglomérations urbaines en peu de temps. Un 
tel déplacement de la population a provoqué des mutations 
sociologiques et a mis en péril tout un ordre social, au point de 
donner naissance à une nouvelle société loin de celle du 
système patrilignager. Une société qui se caractérise de plus en 
plus par l’accaparement des terres agricoles productives, par le 
recul de l’agriculture traditionnelle qui constituait le fondement 
économique de l’organisation patrilignagère, par la rupture de 
l’indivision du patrimoine familial, le développement du salariat, 
le déclin des solidarités lignagères dans le travail, la 
généralisation de l’économie de marché, le développement de la 
scolarisation et de l’échange des idéologies à travers le 
déplacement, la presse, la radio, les livres, la télévision. 

2- Rôles et statuts dans la famille traditionnelle : 

La famille traditionnelle nommée Ayla est un mode d’être très 
hiérarchisé où chaque individu n’existe que par rapport à son 
groupe familial et à la place qu’il y occupe, P. Bourdieu affirme 
que : «  cette famille est l’alpha et l’oméga de tout le système : 
groupe primaire et modèle structural de tout groupement 
possible, atome social indissociable qui assigne et assure à  
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chacun de ses membres sa place, sa fonction, sa raison d’être 

et, en une certaine façon, son être»
1
 A chaque âge sont dévolus 

des rôles sociaux précis. Il est pratiquement impossible de 
contrevenir  aux règles. La nature de ces rôles et l’importance 
accordée à tel ou tel âge expriment et réalisent la vie de cette 
famille ; chaque membre est socialisé dans son rôle, son statut 
et ses conduites sont prescrites. Cette hiérarchie impose la 
supériorité parentale sur les enfants, celle des personnes âgées 
sur les jeunes, celle des aînés sur les cadets et celle du 
patriarche sur tous les membres. Son autorité(le père souvent)  
s'exerce d'une façon absolue au sein de sa famille, elle est 
caractérisée par la crainte et la soumission de toute la famille, 
qu'ils soient majeurs ou mineurs, femmes ou hommes. Le père 
joue le rôle du juge, prend les décisions, traite les affaires, 
distribue le travail, tranche les conflits et dirige et organise toutes 
les relations de la famille surtout à l'extérieur. Bourdieu le décrit 
comme suivant : « le père, chef, prêtre et juge, donne à chaque 
ménage et à chaque célibataire sa place précise au sein de la 

communauté. Son autorité est généralement indiscutée »
2
 

Outre l’âge, l’identité de genre forme une norme de 
hiérarchisation très importante. La supériorité des hommes sur 
les femmes est indiscutable. Dans les sociétés de type 
patrilinéaire agnatique, l’architecture sociale repose sur les 
hommes. La descendance est comptée de père en fils, et le 
patrilignage est constitué par les hommes à l’exclusion des 
femmes. Les hommes permettent l’aisance économique et 
politique ; de plus, ce sont les mâles qui  peupleront les maisons 
paternelles, assureront la vieillesse des parents et renforceront 
leur place au sein du groupe patrilignagère. C'est pourquoi ils 
ont la domination et l’autorité incontestée au contraire des 
femmes, qui elles, sont destinées comme épouses à servir de 
support biologique à la lignée. Enfermées souvent dans la 
maison, elles ont pour rôles l’exécution des tâches ménagères et 
l’éducation des enfants dans le respect des coutumes et de la 
tradition.  

Cependant, les modèles relationnels entre les hommes et les 
femmes ne sont ni autonomes, ni intangibles. Ils sont en rapport 
fonctionnel avec l’ensemble des facteurs économiques et 

culturels qui sous-tendent la structure sociale
3
 Ainsi, l’espace se 

divise en espace féminin et masculin, privé et public, bien 
distinct et opposés : dedans un espace clos, secret et 
représenté par l’intérieur de la maison pour les femmes, dehors, 
l’autre espace ouvert, représenté par l’extérieur pour les 
hommes. Ces espaces sont deux mondes très différents, avec 
des limites bien précises qui font que l’intrusion de chacun d’eux 
dans le monde de l’autre s’accompagne d’une attitude empreinte 
de pudeur, de réserve, voire d’humilité. Deux sociétés qui 
coexistent avec leurs mœurs, leurs coutumes, leurs langages, 
leurs rites, leurs pratiques et leurs habitudes. Ces deux sociétés, 
celle de la femme et celle de l'homme, vivent côte à côte et 

n'arrivent pas à se fondre en une seule
4
.  

Les individus sont soit dans l'une soit dans l'autre société, 
rarement, voire jamais, les deux sexes ne se trouvent ensemble 
à un moment donné.  La séparation des sexes est à la base de 
la structure traditionnelle : le monde des hommes et celui des 
femmes  comme  le décrit M. Mammeri sont comme le soleil et 

la lune, ils se voient tous les jours, mais ne se rencontrent pas
5
 

Les règles sociales empêchent toute rencontre entre les femmes 
et les hommes, surtout ceux qui ne sont pas liés par des liens du 
mariage et/ou des liens du sang. A l’intérieur du couple lui même 
les relations sont assez codifiées, au point où l’homme ne peut  

 pas parler ou demeurer quelque temps avec sa femme en 
présence d’autres membres du groupe  familial et où 
l’interpellation mutuelle des époux ne se fait que par le recours à 
des expressions telle  que « fille de tel », « fils de tel » ; en 
dehors du couple les relations sont dictées par un ensemble de 
règles plus complexes et de multiples précautions pour garantir 
la séparation. 

Ces précautions ont pour cause la préservation de l’honneur 
familial. La famille patriarcale considère que son honneur réside 

dans la chasteté de ses femmes
6
(F. Mernissi 1983), et que le 

prestige des hommes dépend du comportement des femmes, au 
point où le meurtre se justifie si l’honneur est souillé. La femme 
est l'élément clé dans la sauvegarde du capital honorifique, 
puisqu'elle est la garante de la pureté et de la descendance. 
Avec son système de valeurs et ses mécanismes d’honneur, la 
famille traditionnelle se donne comme norme l’invisibilité sociale 
de la femme, intériorisée et inculquée dés la petite enfance. Elle 
est idéalisée socialement tant qu’elle se manifeste par son 
absence de l’espace extérieur, et moins elle est visible et plus 
on la valorise. Cette absence de l’extérieur « Hadjba » et toutes 
les démarches de séparation, ont pour but de garder intacte sa 
virginité, pilier sur lequel repose toute la structure de la famille 
puisque cette dernière est, quoi qu’il en soit, le premier critère 
visible de la bonne éducation et de la puissance des hommes de 
toute la famille, d’où les règles rigoureuses de la séparation et le 
respect strict de l’intimité privée des familles « Horma ».  

3) Les rôles et les statuts dans la famille contemp oraine 

 Après avoir décrit ce qu’ont été les rôles et les statuts dans 
la famille algérienne traditionnelle, nous tentons dans cette 
partie de les décrire aujourd’hui, et de voir les contradictions et 
la complexité dans lesquelles évolue de nos jours la famille 
algérienne dans son ensemble. 

   Les réalités sociologiques récentes ont créé une 
multiplicité de structures et de comportements familiaux. Ils ont 
poussé les nouvelles familles à réinterpréter la culture 
patriarcale en ignorant certains de ses traits et rénovant 
d’autres. Ces changements morphologiques ne sont  pas  sans 
conséquences sur la distribution des statuts et des rôles bien 
définie et organisées jusque là selon l’âge et le sexe. La mobilité 
de la société, l’émergence de l’individu ont fait que les rôles  se 
multiplient, se diversifient, se chevauchent souvent, voire se 
contrarient. Les mutations ont rehaussé le statut des uns, 
déclassé celui d’autres, et fini par créer une dynamique où  les 
rapports à l’intérieur et à l’extérieur de la famille, ont connu des 
modifications considérables.   

L’instruction, l’urbanisation, la connaissance d’autres 
modèles à travers les médias et les déplacements ont amené 
les jeunes à formuler de nouvelles aspirations, de nouveaux  
comportements qui ne figurent pas dans la définition 
traditionnelle des rôles. Les moins âgés sont porteurs d’un 
savoir, d’un capital scolaire, d’une expérience personnelle que 
les pères chefs de famille n’ont pas. De même le contexte actuel 
fait que la famille ne se reproduit plus sur le patrimoine paternel. 
Les revenus sont de plus en plus constitués des salaires des 
enfants ou des femmes, dont les intérêts ne sont pas les mêmes 
qu’autrefois. Ce qui a induit des modifications dans les enjeux 
matériels et symboliques, relatifs à l’autorité des uns sur les 
autres et à la considération que les uns attendent des autres. 

Dans de telles circonstances le père perd son pouvoir total 
de décision et de commande, lui qui jouait le rôle du juge, 
dirigeait et organisait toutes les relations de la famille avec 
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l’extérieur et dont l’autorité était caractérisée par la crainte et la 
soumission de tous les membres. L’éducation prise en charge 
par l’Etat d’un côté, et les nouveaux habitus urbains, fondés sur 
des normes et des attitudes différentes de celles de la société 
rurale ont fait que les enfants maîtrisent mieux que leurs pères 
les codes des relations qui structurent ce nouvel espace, avec 
ses différentes administrations, leur mode d’emploi et le capital 
relationnel qui est très important en Algérie et qui sert à acquérir 
facilement les biens et les services.  

Les enfants par leurs qualités, leurs revenus et leurs 
relations avec l’extérieur s’imposent  dans le rôle de  chefs de 
famille. Ils diminuent fortement  le domaine de la compétence du 
père et limitent l’usage de sa dominance et de son pouvoir. C. 
Zeggane7 1990 dans son étude sur le changement social et la 
représentation de l’autorité parentale chez les jeunes algériens, 
montre que le code traditionnel de l’autorité est mis en question 
par les jeunes générations.   

S’ajoute à cela, le fait que la socialisation cesse d’être le 
monopole du groupe familial paternel. L’évolution du milieu 
familial et l’apparition des nouveaux  modèles font qu’aucun 
aïeul, aucun frère n’est là pour composer un «monde des 
hommes » à l’intérieur de la famille ou porter son regard sur les 
relations qui se tissent dans le couple. Ces changements 
récents rapportent une nouvelle notion du père : le père solitaire. 
Coupé de l’appui qu’il recevait du groupe masculin, l’homme, le 
père, se trouve face à face avec son épouse et ses enfants. Il 
est difficile de maintenir dans cet espace réduit les règles du 
passé, fait d’évitement et de distanciation. Il doit parler à sa 
femme et à ses enfants, il doit exercer individuellement sa 
fonction paternelle sans aide, chose qui n’existé pas dans la 
famille traditionnelle. Si certains se sont montrés incapables et 
se sont réfugiés dans le silence où l’autoritarisme, d’autres se 
sont montrés plus ou moins coopératifs et ont établi un nouveau 
mode d’exercice de la paternité.  

La fonction paternelle se redéfinit tant sur le plan de l’autorité 
que sur celui des relations avec les membres de la famille. La 
notion de patriarcat a perdu beaucoup de sa signification 
profonde et contraignante pour se muer en un aspect 
symbolique de signification secondaire, large et souple. Le 
patriarcat a changé de forme; ne justifiant plus son existence 
comme c’était le cas dans la structure ancienne ; le père de 
famille tout puissant, à la décision sans recours, se fait sans 
doute de plus en plus rare. Son pouvoir réel lui échappe au profit 
de ses enfants adultes ou même de sa femme qui  participent de 
plus en plus aux décisions concernant la famille. Ceci ne veut 
pas dire qu'ils remettent en cause son statut ou qu’ils le 
dévalorisent. Le père selon M. Boutefnouchet reste 
profondément valorisé même lorsqu’il intègre des situations 
nouvelles.  

Autre statut touché par ces changements est celui de la 
femme pour laquelle la structure ancienne avait dévolu une 
place et des fonctions telles que leur modification risque 
d’entraîner un effondrement des bases patriarcales sur 
lesquelles repose la société. La culture patriarcale qui limitait la 
vie sociale féminine à l’espace domestique, et qui lui interdisait  
d’en sortir et de se mêler aux hommes, est aujourd’hui 
contrariée. Les femmes ne peuvent répondre aux pressions de 
la conformité et se soumettre à la hiérarchie des statuts et des 
rôles avec la même rigidité que leurs mères ou leurs grands-
mères. La distribution ferme des rôles selon le sexe fait l’objet 
d’une remise en cause plus ou moins radicale. 

 

 La participation de la femme à la vie sociale, sa 
scolarisation, la  prolongation de ses études dans les universités 
et son entrée sur le marché du travail ont déstabilisé les 
frontières traditionnelles entre homme et femme. F. Benattia 
1986, M. Rebzani 1997, C. Lacoste Dujardin  1986, S. 
Garnero1982 affirment à travers leurs études que la 
scolarisation des filles, et le travail rémunéré des femmes 
induisent de profondes modifications au sein des familles, qui 
ont abouti, à une transformation des rôles féminins. Ces 
changements sont aussi remarqués dans d’autres pays arabes 
et musulmans (J. Mince 1990). Le fait que la femme en Algérie 
sorte de sa sphère sacrée et acquière un revenu ou fasse des 
études atteste d’un changement dans la structure et, 
probablement dans les représentations qui ont toujours indiqué 
que le lieu naturel de la femme est l’espace domestique, dont 
elle ne doit pas sortir. Aujourd’hui il suffit de voir l'amplification 
de la présence féminine à l’extérieur, pour pouvoir dire que la 
société algérienne a subi une véritable mutation en quelques 
années.  

La diminution du pouvoir absolu du mari, l’immixtion de ses 
parents dans les affaires du couple, la réduction de la fécondité 
et de la taille des familles, offrent plus de liberté à la femme, 
renforcent son statut, et par conséquent celui de ses filles. 
L’image de la femme confinée dans l’espace domestique, ne 
semble plus séduire les jeunes filles et les préjugés contre celles 
qui sortent pour aller à l’école ou au travail, se soigner ou faire 
les courses s’estompent. Les jeunes en âge de mariage ont plus 
la possibilité de choisir leurs conjoints. Si les hommes sont plus 
libres dans leur choix que les femmes, ces dernières font 
néanmoins prévaloir leur choix surtout si elles ont fait des 

études ou possèdent une situation professionnelle
8
.  

 Ces nouvelles représentations féminines ont eu un effet sur 
la distribution des rôles masculin et féminin d’époux et d’épouse 
surtout dans les familles nucléaires, où la pression et les 
contraintes sont moins fortes que lorsqu’elles sont exercées par 
l’ensemble des membres de la famille élargie. Les rôles se 
trouvent modifiés et la répartition rigide des rôles conjugaux 
semble diminuer. M. Rebzani9 (1997) dans son étude sur la vie 
familiale des femmes algériennes salariées confirme que les 
femmes aujourd’hui sont en train de conquérir un rôle familial 
différent de celui prescrit par la norme culturelle traditionnelle. 
Actives ou inactives, elles ont plus de pouvoir de décision dans 
les achats, l’éducation des enfants, la gestion du budget et bien 
d’autres domaines, de même que la possibilité pour elles 
d’accéder au monde extérieur a entraîné une plus grande 
exécution des tâches hors foyer, telles que les courses de 
ménage courantes, se rendre dans des administrations, à l’école 
pour les enfants, chez le médecin… etc.  M. Rebzani affirme 
qu’on arrive à une participation de l’épouse comparable à celle 
du mari, si ce n’est plus importante. Toutefois, il faut préciser 
que se sont les rôles des femmes qui se modifiés ; elles 
prennent en charge en plus de leur rôle traditionnel des tâches 
dites autrefois masculines, au moment où le contraire n’est pas 
encore admis. La participation des hommes à l’intérieur de la 
maison reste toujours faible et l’idée d’égalité de droits entre 
homme et femme n’est pas ancrée dans l’esprit des individus 
surtout des hommes. 

Il faut signaler aussi que dans ce contexte le travail féminin 
ne se fait pas dans la conception du travail libérateur comme 
l’avait expliquer F. Benattia (1970), mais que les motifs qui 
poussent le plus souvent les femmes à exercer une activité 
professionnelle à l’extérieur sont majoritairement d’ordre  
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économique tels que l’insuffisance du budget familial et 
l’amélioration du niveau de vie (M. Boutefnouchet, 1979; H. Van 
de Velde,1980, D.C. Mérabtine 1988, enquête CRASC, 2006). 
Cependant, l’accent mis par les motifs économiques ne doit pas 
occulter pour autant les mobiles psychologiques qui poussent 
les femmes à exercer un emploi à l’extérieur. Des motifs tel que 
l’intérêt accordé au travail effectué, les contacts interpersonnels, 
le désir d’obtenir un statut particulier concernent plus un 
personnel suffisamment qualifié (cadres) que les ouvrières qui 
travaillent essentiellement pour des raisons économiques.  

La conquête féminine de l’espace extra domestique est plus 
remarquable ces dernières années ; la nécessité économique et 
sociale a fait que les foyers algériens dirigés par les femmes ne 
font pas figure d’exception. Si le travail de la femme dans une 
certaine période      (les années 60, 70) était un déshonneur 
pour les hommes, aujourd’hui ils privilégient les femmes qui 
travaillent, pour les aider à gérer la vie quotidienne jugée difficile; 
contrairement à l’idéologie traditionnelle où seul l’élément 
masculin était responsable des besoins de la famille. 

D’autre part, l’accès de la femme à l’extérieur l’oblige à 
côtoyer les hommes dans les écoles, les lieux de travail et dans 
les rues. Ce qui développe davantage la communication entre 
hommes et femmes et ouvre une voie à des possibilités de 
rapports différents de ceux caractérisés par le minimum de 
contacts comme le veut l’éducation traditionnelle. Hommes et 
femmes aujourd’hui commencent à prendre l’habitude de se 
côtoyer, de se rencontrer, de se parler. Ces changements ont 
aidé à mettre en cause les stéréotypes collectifs qui servaient à 
justifier un certain ordre social fondé sur la séparation totale 
entre les deux sexes. 

 De plus, la situation de la femme est aussi en mutation par 
rapport à l’âge auquel elle se marie qui s’est vu repoussé, et le taux 
de fécondité. Ce dernier a régressé de 8,1 enfants par femme en 
début des années 70 (le taux brut de natalité était de l’ordre de 
50‰) à 2,3 enfants par femme en 2000 (20 ‰), 2,1 en 2004. Zahia 
Ouadah10 parle d’une chute irrésistible de la fécondité. L’Algérie n’a 
mis que 25 ans pour parcourir le même chemin que la France en 
deux siècles. Cette baisse est notamment due à l’évolution de l’âge 
de mariage des femmes qui se fait aujourd’hui de plus en plus 
tardivement. Dans une société où la procréation est inconcevable 
en dehors du mariage, la simple élévation de l’âge moyen du 
mariage de 18,3 ans en 1966 à  plus de 30 ans en 2005, a préservé 
la plupart des femmes de la tranche d’âge naturellement la plus 
féconde de mettre des enfants au monde. Plus instruites et plus 
indépendantes, les femmes veulent accroître leurs chances de 
trouver un « bon parti », de faire un «bon mariage » et surtout 
pouvoir choisir leur futur conjoint. Il leur faut pour cela élargir la 
sphère de leurs rencontres (université, lieu de travail) et finalement, 
retarder le mariage, sans pour autant ignorer les difficultés 
grandissantes des jeunes à trouver un emploi, un logement et à 
assumer les coûts très élevés des prestigieuses cérémonies de 
mariage qui nécessitent de longues années d’épargne. 

Parallèlement la baisse de fécondité peut aussi être 
expliquée par l'accroissement de l’utilisation des moyens de 
contraception, la proportion des femmes utilisant un moyen 
contraceptif n’a cessé d’augmenter. Alors qu’elle n’était que de 
8% en 1970, elle atteint 57% en 1995, et 62% en 2000, ce qui 
nous pousse à parler d’une émergence d’un réel désir de 
limitation de la descendance contrairement à l’idéologie 
traditionnelle. Ce désir est aussi un indice de changement et 
d’évolution du statut de la femme et de la société elle-même. 

4) Les répercussions  :  

Les changements du monde paysan depuis 1962, les 
transformations familiales et intra-familiales, les modifications 
des cohésions et de la solidarité au sein des familles, ont 
changé les rôles familiaux et ont fait apparaître de nouvelles 
aspirations individuelles. Les rôles et les statuts des membres 
de la famille algérienne deviennent ambigus et mal définis. Le 
déclin du père, la montée en puissance de la femme, les 
nouveaux statuts des enfants adultes, l’apparition des femmes 
dans  la vie publique, ont fait que la répartition rigide des rôles 
que chaque individu doit assumer devient plus aléatoire, et la 
part d’indétermination dans les prescriptions augmente, laissant 
la place à des stratégies d’adaptation pour neutraliser, ou au 
moins réduire, les contradictions.  

La famille algérienne contemporaine porte en elle une 
certaine contradiction : d’une part, les valeurs de la Ayla 
traditionnelle sont encore actives dans la mémoire collective et 
souvent idéalisées, d’autre part, les mutations sociologiques ont 
donné naissance à de nouvelles formes de sociabilité et par 
conséquent à des rôles et des statuts qui ne sont pas encore 
enracinés mais qui ont transformé le quotidien des individus. 
Cette  tension entre les conditions sociologiques de 
l’individualisme et l’imaginaire social, marqué par la culture 
patriarcale, a créé une sorte d’incohérence entre les 
représentations et les structures sociales. 

 H. Addi11 dit  « si l’on  me pressait de résumer mon analyse 
sociologique sur l’Algérie contemporaine, je le ferais en quatre 
mots : permanence et changement de la culture patriarcale. 
Dans les attitudes des individus, dans les nouveaux rôles qu’ils 
ont investis et les statuts qu’ils se sont arrogés, malgré les 
mutations sociologiques de l’après indépendance, la culture 
patriarcale est encore là, plus symbolique que jamais dans ses 
références aux lignages, à l’honneur(Nif) à la pudeur (Horma) et 
dans sa valorisation de l’espace domestique perçu comme 
modèle idéal de socialité. Mais en même temps, cette culture 
patriarcale, instrumentalisée, n’est plus la même et n’est plus 
une fin en soi». Devant la pénétration des modèles étrangers, le 
recours aux valeurs et aux rites traditionnels constitue une 
défense face aux risques de déculturation. Cependant les 
individus ne se réfèrent plus uniquement à la tradition pour 
justifier leurs actes et leurs idées, mais peuvent, sous l’effet du 
doute engendré par le développement des sciences, par la 
connaissance de ce qui se passe ailleurs dans d’autres 
sociétés, d’autres classes sociales, être amenés à remettre en 
cause certains comportements culturels enracinés depuis des 
décennies, voire des siècles dans la société qui est la leur, et à 
repousser des idées que leurs parents percevaient comme 
universelles.  

 Les répercutions des ces changements se remarquent 
surtout chez les jeunes. L’enquête de R. Toualbi12, sur un millier 
de jeunes algériens, des deux sexes dévoile qu’il se dégage une 
intime relation entre le biculturalisme social et une forme 
particulière de biculturalisme psychologique grâce auquel 
s’organisent les comportements d’adaptation aux 
transformations du milieu socioculturel. 

Les plus acculturés des jeunes produisent sur des thèmes 
aussi sensibles que l’identité, la religion, le mariage, la sexualité 
etc… des attitudes fortement imprégnées d’ambivalence. Pour 
les garçons, lorsque les problèmes soulevés ont une valeur 
strictement individuelle et que leur traitement ne comporte 
nullement le danger de nuire à la quintessence des normes  
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traditionnelles, ces problèmes demeurent  en général 
accessibles à des représentations modernistes. Celles-ci 
acquièrent cependant une valeur plus généralement 
instrumentale et fonctionnelle : on pourrait dire que par 
conformisme social autant que par aspiration individuelle, la 
modernité permet à l’identité propre de s’inscrire dans un 
registre qui garantit un rapport de synchronie entre les désirs du 
moi et la réalité nouvelle du monde extérieur.       

Interprétée selon les normes de la nouvelle culture, la 
relation sexuelle extra-conjugale, par exemple, peut intégrer 
sans conflit les représentations, mais à la condition expresse 
qu’elle s’inscrive dans un projet institutionnel -le mariage- 
conforme à la norme traditionnelle. Sans être le seul, cet 
exemple montre bien comment une valeur de l’ancienne culture 
peut se prêter à la manipulation et servir de prétexte inconscient 
à la consommation d’attitudes modernistes (telle la sexualité 
extra-conjugale) radicalement opposées aux prescriptions de 
l’ancien système. 

Pour manipulatrice qu’elle soit, cette mobilité dans les 
attitudes culturelles permet jusqu’à un certain point une 
répartition équilibrée de la novation et de la trahison. Toutefois, 
un véritable «volte-face » apparaît dès que les problèmes se 
posent non en termes sexuel, conjugal ou plus généralement 
hédonique, mais qu’ils renvoient plus fondamentalement à une 
certaine idée de l’identité collective. Les traditions comme la 
religion en tant que signifiant l’être dans sa dimension 
ontologique, déclenchent alors et régulièrement des réactions à 
la limite hiératiques.  

Pour lors, les attitudes culturelles cessent d’être modernistes, 
éclectiques ou ambivalentes, mais se transforment brutalement 
en conduites de sacralisation de l’ancien régime qui sert de 
matrice à la formation d’une identité originelle pure, et 
débarrassée de toute aspérité culturelle novatrice. Tout se passe 
en effet comme si les représentations culturelles et 
corrélativement, les significations données aux valeurs sociales 
étaient compartimentées, divisées et donc différenciées selon 
leur nature, le temps et l’espace dans lesquels elles opèrent. Et 
cela toujours selon l’enquête de R. Toualbi. 

Bien différentes, les attitudes féminines qui relèvent du 
même niveau d’acculturation s’expriment autour de motivations 
lancinantes et compulsives, où un fort désir de changement 
apparaît souvent en réaction à un sentiment de victimisation et 
de persécution. Les conduites féminines s’insinuent, dans bien 
des cas, sous la forme de manifestations réactionnelles où les 
attitudes de protestation, de rejet et de défi prévalent pour 
afficher plus de modernisme.  En ces occurrences d’un type 
contra-phobique particulier, les représentations sexuelles des 
jeunes filles apparaissent souvent plus libres sinon plus «  
libertines » que celles des jeunes hommes.     

Les jeunes filles sont capables d’exprimer dans une même 
unité de temps des conduites à la fois traditionalistes et 
modernistes. Un tel syncrétisme de valeurs correspond à 
l’attitude la plus fonctionnelle dans le traitement des situations 
de crise qui les interpellent. Plus formalistes, leurs homologues 
masculins s’ajustent moins efficacement à l’acculturation. Ils ont 
surtout tendance à moduler et réorganiser leurs conduites selon 
chaque type de situation, ce qui donne à penser qu’au 
syncrétisme et à l’éclectisme culturels des jeunes filles, 
correspondent plus généralement l’alternance et la mobilité des 
jeunes hommes.  

Si les attitudes et les représentations des hommes et des  

femmes diffèrent, c’est parce que les hommes répugnent dans 
leur grande majorité à se laisser dépouiller des privilèges que 
leur confèrent les rôles et les statuts traditionnels, contrairement 
aux femmes qu tentent de tirer profil de ces changements. 

Conclusion  

La famille algérienne a vécue dans un peu de temps des 
changements rapides, envahissants, incontrôlés ; qui n’ont pas 
laissé à ses membres le temps de s’adapter et de s’ajuster. 
Cette rapidité a conduit parfois à des conflits graves, à des 
inadaptations, à des réactions sociales et psychologiques 
négatives allant jusqu’au rejet même du concept de la 
modernisation (l’Algérie des années 90). Les membres de la 
famille aujourd’hui vivent dans une sorte de contradiction, d’une 
part, ils ne peuvent pas reproduire les rôles et les statuts 
traditionnels idéaliser, et de l’autre, ne peuvent pas vivre les 
transformations sans conflits. Ce malaise vécus au quotidien par 
les algériens nous pousse à adopter l’avis de H. Addi et dire que 
les individus dans la famille actuelle produisent le changement 
malgré eux.  
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Résumé 

1. INTRODUCTION 

L’objectif de notre étude était d’étudier le profil psychosocial des familles 
d’enfants adoptés. 

2. PATIENTS ET MÉTHODES 

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur 44 enfants adoptés 
ayant été suivis au service de pédopsychiatrie de Sfax durant une période s’étalant 
du 1èr  Janvier 1995 au 31 Décembre 2007. 

3. RESULTATS 

L’âge moyen des pères adoptifs au moment de l’adoption,  était de 45 ans, celui 
des mères adoptives était de 38 ans. 

Le niveau scolaire de type primaire était prédominant chez les deux parents 
adoptifs (54,5% pour les pères et 40,9% pour les mères). 

Le niveau socio-économique des parents adoptifs était moyen dans 65,9% des cas, 
bon dans 27,3% des cas et bas dans 6,8% des cas.   

La majorité des familles adoptives était biparentale (81,8%) ;7 familles seulement 
(11,4%) étaient monoparentales. 

Les attitudes des parents adoptifs étaient marquées par la gâterie dans 56,8% des 
cas, l’hyperprotection dans 34,1% des cas et le laxisme dans 9,1% des cas. 

4. CONCLUSION 

Au vu de ces constatations, et afin de palier aux désordres psychoaffectifs et 
comportementaux que pourraient présenter les enfants adoptés, le volet préventif 
s'avère le plus pertinent puisqu’il permet d’agir et surtout d'éviter les 
distorsions éducatives  inhérentes à l'adoption. 

Mots clés : Adoption- Famille- Profil psychosocial 

Abstract 

1. INTRODUCTION 

The objective of our study was to examine the psychosocial profile of adoptive families. 

2. SUBJECTS ET METHODES 

We conducted a descriptive and retrospective survey on 44 adopted infants followed 
in the child and adolescent psychiatry department of Sfax during a period of 13 
years (from January 1st 1995 till 31st December 2007) 

3.  FINDINGS 

The average age of the parents at the moment of adoption  was 45 years for 
fathers and 38 years for mothers. 

The level of primary school education was predominant in adoptive parents (54,5% 
for the fathers and 40,9% for the mothers) 

The socio-economic level was average in 46.6 % of cases, high in 27.7 % of cases 
and low in 6.8% of cases. 

Adoptive families were biparental in 81.8% of cases and monoparental in 11.4% of cases. 

Adoptive families were biparental in 81.8% of cases and monoparental in 11.4% of cases 
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Adoptive parents’ attitudes were marked by spoiling in 56.8% of cases, 
overprotection in 34.1% of cases and laxism in 9.1% of cases. 

4. CONCLUSION 

Following these statements, and in order to level off the psycho-affective and 
behavioural disorders that adopted children may present, prevention seems to be the 
most pertinent option since it permits us to react early and especially to avoid 
educational distortions inherent in adoption. 

Keywords : Adoption- Family- Psychosocial profile 

1. Introduction 
Le phénomène de l’adoption est un sujet d’actualité socio-

psychologique, d’autant plus que l’adoption est un thème de 
plus en plus médiatisé.  

La famille adoptante transmet aux enfants adoptés son 
patronyme, son patrimoine culturel, social et matériel à travers 
le tissage des liens affectifs quotidiens [1]. 

L’origine des particularités psychosociales liées à l’adoption 
a fait l’objet de nombreux travaux [1,2]. 

Certains auteurs ont observé une relation entre le type de 
problèmes rencontrés chez les enfants adoptés et des facteurs 
indépendants de l’acte de l’adoption, tels que le sexe, l’origine 
raciale en comparaison à celle des parents adoptifs  et l’âge 
tardif à l’adoption. 

Une influence a été aussi démontrée pour des facteurs liés à 
l’adoption, tels que le niveau socioéconomique, la structure 
monoparentale de la famille adoptive, la fertilité des parents 
adoptifs, ou encore l’âge de révélation de l’adoption. 

Dans ce cadre se situe notre travail qui a pour objectif de 
déterminer le profil psychosocial de la famille adoptive en 
consultation de pédopsychiatrie. 

2. Materiel et méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur 44 
enfants adoptés ayant été suivis au service de pédopsychiatrie 
au CHU Hédi Chaker de Sfax, et recrutés sur une période de l3 
ans s’étalant du premier  Janvier 1995 au 31 Décembre 2007. 

 L'âge moyen des enfants adoptés lors de leur première 
consultation en pédopsychiatrie était de 8 ans, avec une 
prédominance du sexe masculin (sex-ratio de 2) et  de l'origine 
urbaine (93,2% des cas) de ces enfants. 

3. Resultats 

3.1 .Age des parents adoptifs au moment de l’adoption 
Au moment de l’adoption, l’âge moyen des pères adoptifs 

était de 45 ans avec des extrêmes allant de 30 à 63 ans, celui 
des mères adoptives était de 38 ans avec des extrêmes allant 
de 24 à 58 ans. 

3.2 . Niveau scolaire des parents adoptifs (Fig. n°1) 

Niveau scolaire des parents adoptifs (Total de 44 cas).

 Le niveau scolaire de type primaire était prédominant chez 
les deux parents adoptifs. Il était de 54,5% des cas pour les 
pères et 40,9% des cas pour les mères. 

3.3 . Profession des parents adoptifs (Fig. n°2) 

Figure n° 21: Répartition des pères adoptifs 
selon leur profession (Total de 44 pères) 

La majorité des pères adoptifs étaient des journaliers 59,1%.

La majorité des mères n’exerçaient aucune profession 
(59,1% des cas). 

3.4 Niveau socio-économique des parents adoptifs 

           Le niveau socio-économique des parents adoptifs 
était moyen dans 65,9% des cas, bon dans 27,3% des cas et 
bas dans 6,8% des cas.   

3.5 . Type de familles adoptives 

La majorité des familles adoptives était biparentale (81 ,8%); 
7 familles seulement (11,4%) étaient monoparentales. 

La cause de monoparentalité était le décès dans 3 cas, le 
divorce dans 2 cas et la séparation prolongée dans 2 cas. 

3.6 . Composition de la famille adoptive 

Les familles adoptives où existent d’autres enfants à part 
l'enfant adopté étaient au nombre de 6 (13,6% des cas), alors 
que 38 familles adoptives (soit 86,4%) n’avaient pas eu 
d’enfants biologiques. 

3.7 . Conflits répétés entre les parents adoptifs 

Les conflits répétés entre les parents adoptifs étaient 
présents dans deux cas seulement. 

3.8 . Attitudes éducatives des parents adoptifs (Fig. n°3) 

Les attitudes des parents adoptifs étaient dominées par la 
gâterie dans 25 cas et l’hyperprotection dans 15 cas. 
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Figure n°3: Attitudes des parents adoptifs 
(Total de 44 cas) 

4 Discussion 

4.1 .Age des parents adoptifs 

L’âge moyen des pères adoptifs dans notre série était de 45 
ans au moment de l’adoption. Pour les mères adoptives il 
était de 38 ans. Cet âge assez avancé serait en rapport avec 
le délai important qui sépare dans notre société les démarches 
de l’adoption de la date de mariage et surtout de la découverte 
de stérilité du couple. En effet, souvent l’adoption d’un enfant 
constitue l’alternative de dernier recours après attente et échec 
de tentatives de procréation. 

De façon générale, il n’y a pas de limite d’âge minimum ou 
maximum pour les parents qui désirent adopter un enfant. 

D’ailleurs, chaque état fixe des conditions légales pour 
adopter; des conditions liées à l’âge et à la situation 
matrimoniale. 

Les adoptants à Québec sont pour 80% d’entre eux entre 30 
et 44 ans. Les femmes ont un âge entre 30 et 39 ans, et les 
hommes entre 35 et 44 ans. Cela tient du fait que les couples 
désirent des enfants de plus en plus tard, et aussi que les 
organismes tiennent à ce que les personnes qui adoptent ne 
soient pas trop jeunes [3]. 

Audacieuse pour l’époque, cette reconnaissance anticipée 
de la famille monoparentale montre bien qu’en matière 
d’adoption, l’intérêt de l’enfant prime sur les considérations de 
norme familiale. Le souci de ne pas priver un enfant difficilement 
adoptable de parents potentiels explique qu’il n’y a pas de 
limites d’âge maximum pour les adoptants français. Le seul 
impératif est celui d’être âgé de plus de quinze ans que l’enfant 
que l’on souhaite adopter [5]. 

En Tunisie, la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté 
doit être au minimum de 15 ans, sauf dans le cas où l’adopté est 
l’enfant du conjoint de l’adoptant [6]. 

4.2 .Caractéristiques de la famille adoptive 

Dans notre série, le niveau scolaire primaire a été noté dans 
54,5% des cas pour les pères et 40,9% des cas pour les mères. 
Le niveau socio-économique des parents adoptifs était moyen 
dans 65,9% des cas. 

Dans 36 cas, la famille n’avait aucun enfant avant la 
démarche de l’adoption. 

En France, la démarche de l’adoption relève du remplissage 
d’un autoquestionnaire précisant les renseignements 
démographiques au sujet des familles adoptives. Bien qu’il ne 
soit pas spécifié quel parent devrait compléter les instruments, 
les questionnaires revenus ont indiqué que 95% ont été 
complétés par la mère adoptive. 

 Les renseignements obtenus du questionnaire ont inclu la 
situation de famille des parents adoptifs au temps de l’adoption 
(marié, pas marié, séparé, divorcé, veuf, vivre avec un 
partenaire de même sexe), si l’adoptant a des enfants 
biologiques (si oui, âge et genre des enfants biologiques), le 
revenu annuel, le niveau de l’éducation de la mère, l’emploi de 
la mère (femme au foyer, à mi-temps, à plein temps), la 
soutenance familiale à la décision de l’adoption,…. 

Dymne [7], dans son étude sur le profil socio-économique et 
éducationnel de 80 familles d’enfants adoptés, rapporte que 
43% des adoptants sont des administrateurs, ou des 
professeurs, appartenant ainsi à une population relativement 
instruite (16 ans de scolarité et plus). Ils sont plus au courant 
des façons de procéder pour constituer leurs dossiers, les 
démarches à faire, les personnes à contacter. Les services 
sociaux leur accordent aussi plus facilement l'autorisation pour 
adopter. 

De façon générale, l'enfant adopté évolue dans une famille 
qui l’a désiré et adopté. C’est le lieu où il apprend sa culture 
d’accueil, sa langue qui va devenir sa langue maternelle. Il va se 
sociabiliser dans ce noyau familial. La famille est une institution 
présente dans toutes les sociétés humaines. Mais les formes 
qu’elle revêt, les fonctions qu’elle remplit et les significations 
dont elle est porteuse sont variables dans le temps, et d’une 
société à l’autre.  

La famille est un facteur affectif, socialisateur pour l’enfant et 
l’adolescent. Le fait d’être adopté peut changer quelque peu  les 
caractéristiques habituelles que l’on connaît sur la famille (le 
sentiment de faire groupe, les ressemblances). L’adoption est 
en quelque sorte un défi pour la famille et pour l’enfant adopté, 
qui doit réussir à créer une unité familiale, par son intégration au 
sein de sa famille adoptive. 

4.3 . Attitudes éducatives des parents adoptifs 

Dans notre étude, les attitudes éducatives générales des 
parents adoptifs étaient dominées par la gâterie, notée dans 25 
cas et l’hyperprotection, relevée dans 15 cas. 

Aussiloux et al. [8] notent que le développement physique, 
émotif, social et cognitif d'un enfant ne se fait pas de façon 
continue et linéaire , et c'est encore plus vrai chez l’enfant 
adopté où rien ne semble évoluer mais«tout à coup »l’enfant se 
met à parler, à marcher, à manipuler des objets avec dextérité, 
etc. Ceci parce qu’un enfant adopté arrive souvent très fragilisé 
dans ses besoins fondamentaux (manger à sa faim, boire, se 
sentir en sécurité physique, créer un lien de confiance et 
d'attachement avec ses nouveaux parents) et que la réponse à 
ces besoins est prioritaire. Les apprentissages tels que le 
langage  suivront.  

Certains parents l’oublient et s’inquiètent du retard de leur 
enfant à l’école ou à la garderie. Il faudrait être patient ; le 
bonheur compte plus que la performance. Durant les premiers 
six mois après son arrivée, il faut se faire à l'idée qu'il sera « 
incomparable » : il ne correspondra pas à ce qu'un enfant du 
même âge né et élevé doit être. Il sera incomparable aussi car il 
se développera à un rythme extraordinaire, si l’on tient compte 
de son état au moment de l'adoption. Il faudrait le comparer à 
lui-même.  

ANGEL [9] a parlé de la relation adoptant-adopté. Cette 
proposition a l’air d’une palissade. 

Une décision analogue peut aussi se prendre par la suite, 
lorsqu'il est clair que la greffe affective n’a pas pu avoir lieu, ou  
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que la vie quotidienne est faite d’incompréhensions et 
d’affrontements graves et permanents alors, on peut se mettre à 
distance réciproque, enfant adopté -souvent adolescent - et 
parents. Ici aussi, on tarde parfois trop à procéder à cette 
séparation, qui n’est d’ailleurs pas spécifique à l’adoption. 
Récupérer sa liberté, de part et d’autre, permet parfois que 
s’apaisent les insécurités et les rancœurs les plus tenaces. A 
remarquer toutefois qu’à la différence des séparations dans les 
couples adultes, il ne s’agit pas de se renier, mais de prendre 
distance…  

Les parents adoptifs rencontrent plus de problèmes 
éducatifs que les autres parents.  

D'ailleurs, les parents adoptifs devraient avoir des aptitudes 
supplémentaires, compte tenu des particularités 
psychoaffectives de leurs enfants adoptés.  

En effet, à leur arrivée dans leur famille adoptive, les enfants 
sont en état de déprivation physique et affective.  L’adaptation 
est d’autant plus difficile que l’enfant arrive à un âge avancé 
puisque cet enfant risque d’avoir subi des carences de 
maternage et des séparations. 

De plus,  l’enfant  adopté vient généralement d’un milieu 
pauvre et les parents adoptifs ont des préjugés ou des 
stéréotypies qu’ils transmettent involontairement. 

Enfin, ces enfants ont besoin d’une grande souplesse 
éducative, particulièrement à l’adolescence, lorsqu’ils 
recherchent leur identité, leurs racines [4].  

5. CONCLUSION 

L'adoption ne constitue pas un phénomène familial anodin, 
en raison des difficultés que pourraient présenter les jeunes et 
les familles concernées.  

Comme en témoigne notre travail les caractéristiques 
psychosociales de la famille adoptive joueraient un rôle 
important dans la réussite de l'adoption. 

Au vu de ces constatations, et afin de palier aux désordres 
psychoaffectifs et comportementaux que pourraient présenter 
les enfants adoptés, le volet préventif s'avère le plus pertinent 
puisqu’il permet d’agir précocement et surtout d'éviter 
l'installation de difficultés psychosociales inhérentes à 
l'adoption. 

Cette prévention consiste à : 

 Choisir un couple compétent sur le plan social et 
relationnel. 

 Faire un entretien psychologique préalable systématique 
pour les  éventuels adoptants afin de s'assurer de l'intégrité 
de leur fonctionnement psychologique. 

 Adopter un enfant à un âge précoce, de préférence de 
moins de 3 mois. 

 Révéler son statut d’enfant adopté précocement, le  

 

 

 

 plus rapidement possible et à un moment opportun, au fur 
et à mesure qu’il se pose des questions concernant ses 
origines. 

 Proposer à l'enfant adopté des activités sociales de 
groupe dans le but d'assurer un travail de soutien 
psychologique, de contribuer à son épanouissement et à son 
intégration sociale. 
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Résumé : Les carences affectives sont importantes non seulem ent en raison de leur 
fréquence, mais aussi d’un point de vue historique,  car elles ont fourni un vaste 

champ de réflexion commune aux psychiatres, psychan alystes et pédiatres. 

 Dans cet article, nous avons passé en revue les dif férents types de carence 
affective rencontrées en pathologie pédopsychiatriq ue. 

 Au terme de ce travail, nous avons constaté que le champ des carences 
affectives demeure extrêmement fécond sur le plan n osologique et relativement 

complexe sur le plan théorique. 

 En pratique clinique, il est bien difficile d’obser ver  des situations de 
carences pures, plusieurs facteurs de carence  sont  volontiers  réunis et une 

distorsion qualitative de la relation est fréquemme nt associée.  

 De multiples mesures préventives doivent être pris es  afin de dépister 
précocement et de prévenir l’installation des caren ces affectives.   

Mots clés : Carence affective- Mère-père- Séparation  

Abstract: Lack of affection is important for the study not only because of its 
frequency, but also because it provides an interesting backgro und for psychiatrists, 
psychoanalysts and podiatrists. 

In this paper, we have examined the differen t types of lack of affection found in 
pedopsychiatric pathology. 

At the end of this study, we have found that lack o f affection is extremely 
prolific at the nosologic level and relatively comp lex at the theoretical level. 

Clinically, it is very difficult t o observe situations of pure lack. Many factors 
of lack of affection are voluntarily combined and a  qualitative distortion of the 
relation is frequently associated.          

Many preventive measures must be taken in order to detect and prevent the lack of 
affection precociously. 

Key words:  Lack of affection – Mother – Father - Separation  

 
Les carences affectives sont importantes non seulement en 

raison de leur fréquence, mais aussi d’un point de vue 
historique, car elles ont fourni un vaste champ de réflexion 
commune aux psychiatres, psychanalystes et pédiatres [1]. 

Si pour certains, la carence affective équivaut à la carence 
en soins maternels, il convient pour d’autres d’introduire la 
notion de carence paternelle, étant donnée que l’on parle de 
plus en plus du rôle du père dans les interactions précoces avec 
le nourrisson [2].  

Un enfant est –il carencé quand il est séparé de ses parents, 
quand il vit au sein d’une famille monoparentale par décès ou divorce 
parental, ou quand il survit avec des parents malades mentaux ? 

1. Carences maternelles 

1.1. Carences au domicile  

Les carences affectives provenant de la mère sont les plus 
classiquement décrites ; On distingue les carences au domicile 

et les carences consécutives aux séparations. 

Les carences relationnelles au foyer même, tendent à 
devenir aujourd’hui plus fréquentes que les carences en 

institution. 

L’enfant peut parfois faire l’objet d’un rejet maternel, ses 
conditions de vie sont alors précaires, non seulement par la 
pauvreté des stimulations sensorielles, mais aussi par la 
faiblesse de l’intérêt que porte la mère à la satisfaction des 

besoins les plus élémentaires de l’enfant. 

La pauvreté des échanges peut être aussi liée à certaines 
dispositions psychologiques de la mère ( en particulier 

dépression ou psychose) et se faire sentir de manière plus  
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nuancée : dans la tolérance aux gardiennes de 
mauvaises qualité, dans le peu de contact de la famille naturelle 
avec le personnel de la crèche ou la famille nourricière, et dans 
la réduction extrême des effets compensateurs aux lacunes 
affectives et sensorielles du mode de garde ou dans la difficulté 

à percevoir et à prévoir les besoins de son nourrisson. 

La mère déprimée, offre le plus souvent à son enfant un 
visage inexpressif, au regard absent, dans lequel il ne peut se 
voir. Les interactions sont vidées de leur sens d’échange, et les 
signaux émis par l’enfant ne reçoivent pas de réponse ou des 

réponses inadaptées qui arrivent à contretemps. 

Des interactions appauvries par l’état psychique de la mère, 
en l’absence d’un apport correctif extérieur, risquent d’aboutir, 
non seulement à une carence affective avec les séquelles 
touchant le développement émotionnel et les capacités sociales 
de l’enfant, mais aussi à un amoindrissement de son 

développement cognitif [3] 

1.2. Carences liées à des séparations 

Notons d’abord, que la séparation d’un nourrisson d’avec sa 
mère n’est génératrice de carence que si l’enfant est placé dans 
un milieu où l’interaction avec un substitut maternel est 
insuffisante, ou si les épisodes de séparation sont fréquents et 
entrainent des ruptures relationnelles, itératives, génératrices de 
l’appauvrissement des échanges [4]. 

1.2.1. Séparations temporaires  

Avant d’avoir un effet carentiel, la séparation temporaire 
d’avec l’objet d’amour peut en elle-même réaliser une 
expérience traumatisante. 

J.Robertson et J.Bowlby, dans une étude clinique de la 
séparation temporaire, distinguent trois modes successifs de 
réactions : une phase de détresse aigue avec protestation, cris 
et pleurs, une phase de désespoir avec désarroi intense et repli 
sur soi et une phase de détachement au cours de laquelle 
l’enfant accepte les soins de n’importe quel substitut maternel, 
semblant perdre tout attachement pour sa mère. Ces réactions 
sont particulièrement intenses chez des enfants de 5 mois à 3 
ans. En fait le terme de séparation est surtout justifié quand la 
relation  mère- enfant s’est déjà structurée c'est-à-dire après le 
sixième mois [5]. 

Pour M. Rutter, « l’enfant serait essentiellement affecté par 
la tension et la dysharmonie : la dispersion de la famille a 
seulement une influence mineure ». Avant un an, les 
nourrissons acceptent sans protestation le substitut maternel et 
les modifications de l’environnement [3]. 

Les effets secondaires de la séparation temporaire varient 
selon la phase de réaction à la séparation dans laquelle se 
trouve l’enfant ; cette phase dépend de différents facteurs. 

L’âge au moment de la séparation est un facteur important 
qui intervient dans la tolérance plus au moins dommageable à la 
séparation, dans la mesure où il conditionne sa capacité à 
comprendre ce qui se passe autour de lui et ce qui lui arrive [3].  

La séparation et la carence maternelle sont moins 
redoutables lorsqu’elles ont lieu pendant le six premiers mois de 
vie que lorsqu’elles se produisent plus tard. IL situe la période 
critique entre six mois et six ans en prenant la thèse Freudienne 
sur le traumatisme [6]. 

Freud délimite une période particulière de la vie, les cinq ou 
six premières années, au cours des quelles, tout être humain a 
une plus grande réceptivité aux traumatismes [6]. 

 R. SPITZ écrit que «la période de développement qui s'étend 
entre le huitième  et le dix-huitième mois de la vie est réservée à 
un processus particulièrement compliqué. Il consiste dans 
l'organisation des pulsions et  leur maîtrise sous la gouverne du 
Moi, à l'aide des relations objectales. C'est la raison pour 
laquelle cette période est la plus critique et la plus vulnérable du 
point de vue de la perte d'objet» [7]. 

A coté de l’âge, le motif de la séparation  ainsi que les 
capacités de l’enfant à le comprendre entrent en jeu. Ainsi, une 
séparation de la mère pour une maladie de celle-ci   ou   un   
accouchement   n'a   pas   la   même   connotation   qu'une 
hospitalisation de l'enfant lui-même. 

L'existence d'un substitut maternel déjà connu et stable 
pendant la séparation permet de minimiser l’effet de la 
séparation ; seulement, le retour au foyer peut réaliser lui aussi 
une nouvelle séparation, mais cette fois, d'avec le substitut 
maternel. 

Enfin, les effets de la séparation temporaire dépendent aussi 
de la durée de celle-ci. 

  Robertson [3], dans une étude clinique sur des enfants 
suivis après leur retour chez les parents, rapporte que dans les 
séparations brèves, le retour du jeune enfant, s'effectuant au 
moment   de   la   phase   de   détresse,   provoque souvent   
des   réactions d'attachement    anxieux,    soit    
immédiatement,    soit    après    un période d'indifférence 
détachée, voire d'hostilité ouverte avec rejet de la mère.  Cette 
éventuelle hostilité induit presque inévitablement chez la mère 
une contre-attitude maladroite par culpabilité. Dans ce cas, une 
sensibilité ultérieure aux séparations ou aux menaces de 
séparation, ne peut être évitée [3]. 

 Dans  les séparations de  longues durées, le  préjudice 
carentiel 
est inévitable. Même s’il est plus au moins profond, il peut 
induire un comportement de détachement assez fixe, pour que 
l'enfant ne puisse reformer d'attachement normal. 

1.2.2.  Séparations répétées  

Là, est le véritable danger. La répétition de séparations plus on 
moins brèves du nourrisson ou du jeune enfant avec sa mère ou 
son substitut, conduit a une carence précoce prolongée plus ou 
moins sévère. Ceci, est semble t-il, du à la rupture renouvelée des 
liens et des investissements objectaux. Tout nouvel investissement 
réactive des blessures narcissiques, dont l'enfant peut se protéger 
par l’hostilité ou un détachement apparent.  

Chaque nouveau départ maternel et chaque nouveau retour 
devenant plus problématique, donnent l'installation d'un cercle 
vicieux, où la revendication affective maladroite de l’enfant 
engendre des attitudes de rejet plus au moins conscient de la 
mère [3, 4, 8]. Celle-ci est de plus en plus tentée de replacer son 
enfant dans une institution à caractère sanitaire ou social, et les 
prétextes ne manquent pas. 

M.LEMAY nous cite 1'exemple des « carences dorées » : là, 
les parents issus de milieux favorisés, s'investissent à l’extérieur 
de leur foyer et confient leur enfant à un personnel de maison 
(jeune fille au pair, baby-sitter, nourrice) chargé de l’élever. De 
fait, celui-ci se montrera souvent difficile et l’employée sera 
remplacée [3].  

De par la fréquente mobilité de ces substituts et leur 
instabilité, l'enfant vivra très tôt de multiples expériences de 
séparation, dont la gravité est souvent méconnue par les 
parents eux-mêmes [3]. 
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1.2. 3. Evolution suite aux séparations  

L’évolution dépend de l’âge au moment de la séparation et 
de la durée de celle-ci. AINSWORTTH résume dans un rapport 
de l’OMS : 

- La seule suppression de la carence, même après des 
expériences frustrantes   assez   prolongées   dans   la   petite   
enfance,   peut   amener   une amélioration rapide et 
considérable manifeste du comportement. 

- Lorsqu'elle est grave et prolongée, qu'elle couvre les 
trois premières années de la vie, la carence a généralement, 
tant sur les processus intellectuels que sur la personnalité, des 
effets très délétères, qui paraissent irréversibles. 

-  Moins le nourrisson est avancé dans sa première 
année de vie au moment où la carence prend fin, plus le 
développement ultérieur a des chances d'être normal. Passée la 
première année, plus 1'enfant est âgé lorsque la carence 
débute, plus la réparation du dommage causé par une 
expérience de durée donnée, est facile et complète. 

- Certaines altérations semblent être moins facilement et 
moins complètement réversibles que d'autres. C'est le cas des 
altérations de la fonction verbale, de la fonction d'abstraction et 
de la capacité à établir des attachements interpersonnels 
profonds et durables. 

- Enfin, une psychothérapie intensive, surtout si elle est 
pratiquée lorsque l'enfant est encore très jeune, permet souvent 
d'atténuer considérablement certains effets graves, que la simple 
suppression de la carence ne suffit pas à faire disparaître [9]. 

2. Carences paternelles  

C'est entre 1980 et 1990, que des nouveautés ont été 
apportées par les travaux relatifs au père et à la fonction 
paternelle au sein de la famille primitive, et leur détermination 
dans la constitution du fonctionnement mental de 1'enfant [3]. 

En 1970, S.LEBOVICI et M.SOULE ont proposé de distinguer, 
tout comme pour les carences maternelles, les insuffisances 
d'interaction père-enfant (facteur quantitatif) et les  distorsions  de 
ces  interactions  (facteur qualitatif) ; les deux pouvant être 
associées [3, 8]. Sur le plan qualitatif, lorsque   le   père   est   
absent   du   foyer,   on   a   pu   relever   des   difficultés 
d'identification masculine chez les garçons, avec les conséquences 
que cela suppose an moment du complexe d'œdipe, notamment 
dans la détermination du choix de l’objet sexuel [10]. 

Les répercussions de l’absence du père seraient plus 
importantes avant 4 - 5 ans qu'après, avec notamment un 
manque d'intérêt marqué pour les apprentissages, et des 
évolutions fréquentes vers la délinquance. 

Mais les paramètres à prendre en compte dans le 
retentissement de la carence paternelle sur le développement 
psycho-affectif de d’enfant, sont en fait multiples. Aux 
distorsions des interactions père-enfant, parfois difficiles à 
repérer en clinique, s'ajoutent de nombreuses variables, telles 
que le sexe de l’enfant, le rôle de la mère, le rôle d'un éventuel 
substitut paternel, ou les facteurs socioculturels [10].  

Notons, en effet, que si le père, ou son substitut, est absent, 
cette absence est présente en la mère, et la façon particulière 
dont elle fera place ou non à cette absence orientera ses 
interactions avec son enfant [3]. 

Pour S.LEBOVICI, étudier simplement le rôle spécifique du 
père en pathologie mentale, serait donc artificiel [10]. 

 2.1.  La carence de la fonction paternelle  

La carence de la fonction paternelle ne regarde pas 
isolément le père et nous tenterons donc de l’appréhender en se 
plaçant aux trois pôles du triangle œdipien. 

2.1.1. Chez le père  

Un premier exemple pathologique pourrait être le cas d'un 
père qui impose un Surmoi rigide et dénué d'affection à son 
enfant. Ce Surmoi non libidinalisé (non protecteur, sans amour) 
sera difficilement intériorisé, comme plaqué à l'extérieur, et 
pourra être balayée lorsque des influences externes libertaires 
suffisamment fortes viendront le mettre à l’épreuve. 

D'une autre façon, certaines formes d'homosexualité 
masculine paraissent être en rapport avec une enfance où le 
petit garçon, bébé, avait de fréquents contacts physiques avec 
son père.  

D'une façon ou d'une autre, lorsqu'on passe en revue les 
diverses organisations pathologiques connues en psychiatrie, il 
n'en-est guère où la carence paternelle, dans sa référence à la 
fonction paternelle, ne doive être mise en question. 

Par ces exemples, nous pouvons saisir l’importance d'un 
juste équilibre devant exister chez le père dans sa fonction 
paternelle, entre les frustrations nécessaires au développement 
de l'enfant, et les gratifications, l'amour qui permettent de les 
tempérer [2]. 

2.1.2. Chez la mère  

L'altération de la fonction paternelle est à la mesure de la 
place psychique que la mère fait au père, mais également aux 
représentations de son propre père. Celles-ci pouvant aller de la 
négation à l'idéalisation. 

La mère peut notamment désirer être seule représentante de 
l’autorité dans le couple, mère phallique niant la fonction 
paternelle. Le narcissisme maternel laisse peu de place au père, 
la reconnaissance de cette place impliquant celle d'une 
incomplétude de la mère. 

D'autres femmes au contraire, chez qui le père est idéalisé 
ne remettront apparemment pas en cause l'autorité paternelle, 
elles seront exclusivement consacrées à leur fonction de mère. 

Dans cette perspective, nous voyons ici comment la fonction 
paternelle joue un rôle dans l'équilibre ou le déséquilibre existant 
en chaque femme entre fémininité et fonction maternelle [2]. 

2.1.3. Chez l'enfant  

Seront mises à l'épreuve ses compétences ou ses 
incompétences à devenir un partenaire actif dans la triade, 
induisant ou inhibant les investissements parentaux [2]. 

2.2. Les « nouveaux pères »  

Ils sont le fruit de la révolution actuelle de la société, qui voit 
les femmes travailler de plus en plus fréquemment. II en résulte 
un partage des soins donnés à 1'enfant entre père et mère. 

Nous pouvons distinguer deux types de pères maternant. Le  
père  dont  le  maternage  ne  remet  pas  en  question  l'identité 
masculine. Ses  identifications  maternelles  et féminines, 
exploitées ici et 
inhérentes à la bisexualité psychique commune à tout être 
humain, ne rentrent pas en compétition avec sa fonction 
paternelle [2]. C'est ce que Lecamus a décrit par « le père 
impliqué et différencié » [11]. 
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A 1'inverse, la mobilisation des positions maternelles par les 
soins donnés à 1'enfant, peut remettre en question l’identité 
sexuée de certains pères, dont 1'organisation narcissique est 
blessée.  II ne s'agit plus alors de participer aux soins, mais 
d'être une mère, mère narcissique qui exclut le tiers, ce qui 
revient  à nier la  fonction paternelle  [2].  C'est ce que 
GINESTEST et NAOURI décrivent sous le terme d’appropriation 
subjective» par le père de la place de la mère [11]. 

3. Conclusion 

Le champ des carences affectives demeure relativement 
complexe sur le plan théorique et extrêmement fécond sur plan 
nosologique. 

En pratique clinique, il est bien difficile d’observer  des 
situations de carences pures, plusieurs facteurs de carence  
sont volontiers  réunis et une distorsion qualitative de la relation 
est fréquemment associée.  

Afin de dépister précocement et de prévenir l’installation des 
carences affectives, plusieurs mesures préventives doivent être 
prises : 

- Un soutien psychologique auprès de mères paraissant 
ne pas pouvoir concilier entre l’éducation de leurs enfants et 
leurs travaux en dehors du foyer. 

- La constance d’une figure substitutive d’attachement 
pour leurs enfants en leur absence, leur est vivement 
recommandée. 

- Une attention particulière qu’accorderaient les parents et 
toute personne s’occupant de l’enfant et ceci face à la 
séparation de l’enfant de ses parents. 

- Les soins à domicile, alternative d’avenir, est à 
encourager et à développer afin de limiter les hospitalisations de 
l’enfant et les effets néfastes qui en découlent. 
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. هذه النسبة غير معرفة تماماً، وتقريباً من المستحيل تحديدها بدقة
وإحصاءات مثل هذه تبقى مضلّلة، ألن الكثير من الحاالت ال يبلغ عنها، 

شديدة أو الخطرة وقد تعرف وفقط بعض حاالت من اإلساءة الجسدية ال
  . كحاالت إهمال األطفال

إن العاملين في هذا المجال يقدر أن ما يقارب مليون ونصف طفل تتم 
وأيضاً . اإلساءة إليهم ويهملون، في كل عام في الواليات المتحدة وحدها
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مشكلة ذات نسبة أذيات ووفيات أكثر من تلك األسباب األخرى التي 

ثل األمراض الخمجية، االبيضاض نعرفها جيداً، تؤدي لوفيات األطفال، م
  .والحوادث
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عائالت لها درجات إنجاز ثقافي مختلفة، وبين متعبدين من مختلف 
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يجب أال يفهم من هذا أن المسؤولية تقع فقط على عاتق الوالدة، ففـي  
نصف الحاالت يكون الوالد هو المسؤول، وهناك كذلك زوجات اآلباء أو 

ذين يلعبون غالباً دوراً عن طريق تحـريض الوالـد   أزواج األمهات، وال
  الفعلي للطفل باإلساءة بما ينقلونه عن الطفل، وهم في حال غياب الوالـد 

وإن هؤالء األطفـال المسـاء إلـيهم    . الفعلي سيتحولون إلى آباء مسيئين
سينقلون تربية أهلهم إلى تربيتهم ألوالدهم عن طريق الذكريات المكتسبة 

  .لتي أخذوها عن تربية أهلهم لهموالخياالت ا

وفعالً أجرى العلماء تجارب عديدة على الحيوانات حول هذا 
الموضوع منها تجربة على الحمير بأن حذفوا الحمار والحمارة الوالدين، 
وأساءوا لألوالد الحمير فكانت النتيجة أن أساء هؤالء الحمير األوالد 

  . ألوالدهم

ع من الحيوانات الثدية بما فيها كما أجريت تجارب على عدة أنوا
القردة وكانت النتيجة نفسها، وهكذا توصل العلماء إلى إن اإلساءة للطفل 

  . هي عبارة عن تناذر عائلي مرضي

  : إن اإلساءة للطفل تعود إلى ثالثة عوامل هي

  .شخصية األهل الميالة لإلساءة .1

في صفات الطفل والتي تجعله عرضة ألن يكون كبش الفداء  .2
  .اإلساءة

  . شداة محيطية تزيد من عبء رعاية الطفل. 3

  :وسأشرح هذه العوامل بلمحة سريعة

إن صفات شخصية األهل الميالين لإلساءة تتضمن صعوبة السيطرة 
ونقص في مفهوم الذات، وزيادة  Poor Impule Controlعلى النفس 

  .استعمال وسائل الدفاع من إنكار وإسقاط وتطرف

اص يحاولون، بصورة يائسة، المحافظة على أنفسهم وهؤالء األشخ
عن طريق وسائل الدفاع النفسية بأنهم ليسوا غير مؤهلين وأنهم كفوئين 

فقط من  % 10وعلى عكس االعتقاد السائد فإن . وليسوا غير نافعين لشيء
  .هؤالء المرضى يظهرون سلوكاً نفاسياً ذو طبيعة مزمنة

اءة تنتج عن أي إنحراف جسدي أو إن مساهمة األطفال في تسبب اإلس
طفل مصاب بعطب دماغي أو : فمثالً. سلوكي يزيد من صعوبة التربية

وكذلك قد يكون الطفل كبش فداء إذا ذكّر والدته . ذهان أو علة جسدية
بشخص أو موقف كريه كأن يكون الطفل نتيجة زواجها غير السعيد، أو 

  .أن يشبه زوجها الذي تحتقره

هو الشداة المحيطية والتي قد تؤدي اإلساءة عن طريق  والعامل الثالث
اإلخالل بالتوازن القائم بين السعادة الناشئة عن تربية الطفل وصعوبة هذه 
التربية، فالمرض الجسدي ألحد الوالدين أو هجر أحد الوالدين أو فقدان 

وهكذا، . الدعم من األقرباء كلها قد تنقص من القدرة على رعاية الطفل
تزيد الضغوط البيئية فإن التباعد بين قدرة األهل على الرعاية  عندما

وحاجات الطفل تدفع األهل المنسجمين إلى طلب المعونة من أهلهم أو 
أزواجهم أو أصدقائهم، بينما األهل المسيئين سيتوجهون للطفل ألجل 
المساندة، كذلك تعمل الكحولية وإدمان المخدرات من إنقاص قدرة األهل 

  . رتهم على الدوافع الهجومية والعنيفة عندهمعلى سيط

وهكذا، فإن إحساس الوالدة بالرفض وعدم الكفاءة، يمثل اآلن الجزء 
وبضربها للطفل فإنها تعاقب الجزء السيئ فيها وإذا أزيل . السيئ منها

الطفل المساء إليه من المنزل، فإن غضب اآلم يمكن أن ينصب نحو 
داً، أو يمكن أن تختار الوالدة كبش فداء آخر داخلها منتجاً اكتبائاً شـدي

 . ونفس الحديث أيضا يوجه نحو األب. لتسيء إليه

لكن في الحقيقة، إن أياً من هذه اإلحساسات ال تفيد في التعامل مع هذه  
المشكلة، ألنه، بدون استثناء، فإن األهل المسيئين، كان مساء إليهم في 

لك فاإلساءة لتطور عواطف وشخصية لذ. طفولتهم، والمأساة تكرر نفسها
الفرد هو األكثر أهمية من اإلساءة الجسدية ألن هذه التأثيرات العاطفية 
تدوم أكثر، وألن تجربة الطفولة هذه ستقود في المستقبل إلى سوء 

 .الوظيفة الوالدية تجاه أطفالهم

  �ــــــــــ�ء إ��ــــــــــN ا��!ــــــــــــا�8- -3

الطبي في بروكلين  Downstateبدراسة في مركز  Arthur Greenقام 
 12ـ      5طفل تعرضوا لإلساءة وأمهاتهم، وتراوحت أعمارهم بين  60على 

طفل غير مهمـل   30وطفل مهمل معرض لإلساءة،  30سنة، وذلك على 
غير معرض لإلساءة، وخضع كل األطفال لفحوصات نفسية وعصـبية،  

بدوا أذى واضـح بالمقارنـة مـع    أظهرت النتيجة أن األطفال المتأذّين أ
  .الطبيعيين

من األطفال المساء إليهم كانوا يعانون من درجة من  % 25إن حوالي 
وعندهم صعوبات في العالقـة مـع   %  70اإلعاقة مع نسبة ذكاء أقل من 

وكانوا يعانون من فقر في الصـورة  . الموضوع، والسيطرة على دوافعهم
ة، وكانوا مكتئبين أكثر من أقرانهم الذاتية، وكانت صورتهم لذاتهم مشوه

الطبيعيين، وكانوا يجدون صعوبات مدرسية، كما كانوا عدوانيين لهم ميول 
كما أبـدى الكثيـر   . كره لآلخرين ويعانون من صعوبات تعليمية واضحة

وهذا يوضح العالقة . لقد حاول بعضهم االنتحار. منهم كرهاً محطماً للذات
باإلضافة إلى ذلك فإن . ليهم واألهل المسيئينبين هؤالء األطفال المساء إ

من األطفال المساء إليهم وجد عندهم إصابات عصبية مع كسـور   31%
. قحف، ورم دموي تحت الجافية، قصور دماغي، كدمات رأسية شـديدة 

ولقد بينت الدراسات أن قسماً من هؤالء األوالد المساء إليهم كان عنـدهم  
ن هذا يولّد سبباً لكره أهلهم لهم واإلساءة تصرفات منحرفة منذ والدتهم وأ

إليهم، وهذا يولّد تصرفات منحرفة أكثر وهكذا تدخل في حلقة مفرغة من 
  . اإلساءة للطفل والتصرفات المنحرفة

  2نــــــــــــــN ا��!�hــــــــــــا4ه -4

غالباً ما تكون عالقات أمهات األطفال المساء إليهم، مزعزعة 
ما يكن قد انفصلن عن أهلهن من فترة باكرة، وربما وغالباً . وضعيفة

صراعات مع . عانين من األذيات واالستغالل من قبل أهلهن وعندهن
وهن . ونسبة قليلة منهن قادرات على إنشاء عالقات مع الجوار. أزواجهن

ال يطلبن المساعدة من أحد، وتكون تجاربهن ناقصة فال يستطعن اللجوء 
بهن صعوبات فهن يلجأن ألطفالهن، وبهذا يحققن عكس ألحد وعندما تمر 

وتسمى هذه . السلوك الطبيعي الذي من المفروض أن تأخذه األمهات
وتختلف هذه الظاهرة باختالف  ،Role Reversalالظاهرة انعكاس األدوار 

عمر الطفل فالطفل في عمر المدرسة يطلب منه أن يكون قادراً على 
  . األصغر سناً وتنظيف المنزلالطهي واالعتناء باألشقاء 

أما الطفل الدارج يتوقع منه أن يتحكم بمصراته بشكل جيد وأن يكون 
وفي فترة الرضيع، . قادراً على األعمال الحركية التي تفوق قدرته الحقيقية

تنظر الوالدة إلى إطعامها لطفلها كإشباع حاجة عندها وليس لسد حاجات 
ق إذا رفض الرضاعة، أو إذا لم تنجح الطفل، كما هو المألوف، فتتضاي

وتعتبر هذا . بتهدئته، أو إذا لم ينام كما هو المفروض، أو إذا لم يزد وزنه
  . رفضاً شخصياً لها، على أنها غير جديرة باألمومة

والمهم أن كل هذه األمور تجعل الطفل غير قادراً على تحقيق األمور 
ا فإن هذا الطفل غير هكذ. المنوطة به والتي هي أكبر من طاقاته

. المستجيب يمثل صورة ال شعرية عن أمها الرافضة وصعبة المراس
كنتيجة لهذا، تعتبر هذا الطفل من أصعب األوالد مراساً وأشدهم تعذيباً، 
مع أن هذا الطفل هو األكثر حاجة للعطف والحنان بسبب عدم قدرته 

 .عكاسية األدوارالتالؤم مع المتطلبات الزائدة المنوطة به من لعبة ان
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كما أن األطفال الذين يساء إليهم وهم في سن المدرسة يظهرون غالباً  
صعوبات في التعلم وإهماالً لواجباتهم، أو على العكس يمكن أن يعاوضوا 

  .متفوقةائدة والحصول على عالمات عن طريق دراسة ز

إن العنصر األكبر خطورة هو استغالل سلطة الوالدين وإضاعة 
األطفال لهذه السلطة، وحاجة األطفال لحب والديهم، وقيام الوالدين 
باستغالل هذه السلطة من أجل إشباع رغباتهم كراشدين، وبطريقة ال 

  .يستطيع الطفل أن يفهم ماذا يعمل وكيف يتعامل مع هذا األمر

6 - O7-ــــــــــــ:ج ا)3ــــــــــــV� ءة��لــــــــــــــ  

إن أية خطة للوقاية أو لعالج إساءة األطفال يجب أن تغير من 
العناصر الثالثة الرئيسة التي ذكرتها سابقاً، فمن الهام إشراك األهل 
المسيئين في تجربة عاطفية مصححة الضطرابهم بواسطة شخص راشد 

قد يكون طبيباً نفسياً أو متخصص اجتماعياً أو متفهم ومتقبل من العائلة، و
تربوي أو أحد األهل وهذا المعالج يزود األهل بإشباع لم يكونوا يحصلون 

  . عليه من أزواجهم وعائالتهم

هناك هدف آخر للعالج هو أن يدرك األهل مدى تداخل ماضيهم في 
الطفل  واألمر الثاني هو تداخل. تكوين هذه العالقة المشوهة مع أطفالهم

في العالج عن طريق المشاورة مع األهل، فإذا كان الطفل معاقاً أو سلوكياً 
فيجب شرح طبيعة المشكلة لألهل بحيث تكون توقعاتهم عن هذا الطفل 
واقعية ومنطقية، وان العالج خارج المشفى أثبت فائدته في إزالة بعض 

  .األضرار النفسية الناجمة عن اإلساءة

قد يتطلب ) االستعراف(واألذى الذي أصاب االدراك  إن الخلل في األنا،
  . وسائالً عالجية مخصصة لتقوية عمل األنا، وللسيطرة على الدوافع والحوافز

 psychoeducational Assistanceوكذلك إن الدعم النفسي التعليمي 
شيء مطلوب عند األطفال المساء إليهم في سن المدرسة حيث أنهم يعانون 

  . م واضطرابات لغة وعدم القدرة على التعلممن صعوبات كال

كل هذه المبادئ تطبق في عالج اإلساءة الجنسية، ويبنى هذا العالج 
ونوع  -مدة استمرار، وشدة اإلساءة   -على أساس عمر الشخص 

االضطراب العائلي الذي أدى لإلساءة ويجب على العائلة أن تتلقى عالجاً 
  .تهتك عائلي شديد حيث أن اإلساءة الجنسية دليل على

وال بد أن يدخل الطفل في برنامج العالج لكي يشعر بالمساندة والثقة 
إلى أية محاولة إساءة تالية، وكنتيجة لذلك فإن عالجاً " ال: "ولكي يقول

طويل األمد، بصورة فردية أو بشكل جماعات عالج نفسي، هو شيء 
 .أساس لتحقيق األهداف السابقة الذكر
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إن عدد حوادث اإلساءة الجنسية قد ازداد في العقود الثالث األخيرة رغم 
األعمار  وهذه اإلساءة تحدث في مختلف. عدم وجود دالئل ثابتة على ذلك

من مرحلة الرضع إلى المراهقة ويمكن أن تتضمن جميع أنواع الفعالية 
سرية إلى الجنسية من تدليك أعضاء التناسلية إلى ممارسة العادة ال

العالقات التناسلية الفموية واالتصال الشرجي، إلى الممارسة الكاملة 
  .واالغتصاب وربما تكون متغايرة الجنس أو متماثلة الجنس

إن األشخاص الذين يسببون اإلساءة الجنسية يمكن أن يكونوا من 
وأن هناك نسبة ضئيلة من اإلساءة التي . أعضاء العائلة من أي سن كان

  .ا الغرباء رغم أن هذه غالباً هي التي تكشف للرأي العام والقضاءيقوم به

هو شكل لألساة الجنسية ويحدث بين األب    Incestإن انتهاك المحارم 
وأن األعمال . أو زوج الوالدة وبين البنت، أو حتى بين عشيق األم والبنت

المتعلقة بالشغف الجنسي واالستكشاف الجنسي شائعة بين األخوة 
مع الكثير من تحفظي على  -خوات أيضاً، واألخصائيين األميركيين واأل

ال تعتبرون ذلك نوع من اإلساءة الجنسية إذا لم يتطور إلى  -آرائهم 
  .ممارسة كاملة أو فعالية جنسية أخرى باإلكراه

على كل إن الفعالية الجنسية بين الفتيات وبين أقارب ذكور للعائلة 
بين أفراد العائلة ) الجنوسة(نسانية المثلية وأن الج. تحدث بنسـبة أقل

شائعة أكثر مما كان يعتقد في السابق خاصة بين األبناء الذكور وآبائهم 
أو أزواج أمهاتهم خاصة في العالم الغربي وأميركا ووفق أحدث 

وإن اإلساءة للفتاة أو الفتى من قبل نساء . التقارير األميركية المنشورة
عل أقل األشكال شيوعاً وهو اإلساءة من قبل األم أقارب أقل شيوعاً، ول

  . لطفلها الذكر

إن اإلساءة الجنسية لها عدة صفات مشتركة مع اإلساءة الجسدية 
واإلهمال، واألطفال يمكن أن يساء لهم جسدياً في البدء ثم جنسياً الحقاً، 
وهناك حاالت تحدث فيها إساءة جنسية دون إساءة جسدية، وكما أن هناك 

  .صة عائلية لإلساءة الجسدية، فهناك قصة عائلية النتهاك المحارمق

وكما هو الحال في األشكال األخرى ؟؟؟ فليس هناك عالقة بين اإلساءة 
. وبين المستوى االقتصادي االجتماعي أو المستوى التعليمي أو البيئة أو العرق

نسب  وفي بعض الحاالت، فإن العيش في جو مزدحم أو الكحولية تزيد من
اإلساءة الجنسية، وهناك غالباً تغاضي ال شعوري من جانب الشريك غير 

  .المسيء وقد يكون هناك دفع للشريك المسيء من قبله

إن اإلساءة الجنسية ليست ظاهرة جديدة فجائية على العائلة، بل هي 
تراكم، وبمثابة نوع من هروب لضغوط وصراعات عائلية، وإن وجود 

في تقدير كل منهما لآلخر وفهمه، وخاصة في المجال  صعوبات بين الوالدين
وال تكون . الجنسي تكون هي العامل المسبب لإلساءة الجنسية وانتهاك المحارم

  . اإلساءة الجنسية سبباً لها، بل على العكس فهي من نتائجها

وإن تأثيرات اإلساءة الجنسية هي نتائج تظهر على المدى البعيد، وهي 
ألذية النفسية والتشوه التالي للتطور الجنسي النفسي، نتائج ناجمة عن ا

  .وليس بسبب األذية الجسدية الناجمة عن اإلساءة الجنسية

وكلما كان زمن اإلساءة مبكراً في حياة الطفل كلما كانت التأثيرات على  
التطور النفسي الجنسي أكثر شدة، وكلما تأخرت ورافقها نوع من الخداع، 

  .قل، رغم حدوث االضطراب النفسي الذي البد منهكلما كان تأثيرها أ

إن النتائج بعيدة المدى يمكن أن تظهر على شكل امتناع تام عن العمل 
والنتائج النفسية األخرى تتضمن . الجنسي، أو عكس ذلك على شكل دعارة

اضطراب في تحديد الجنس وتقدير منخفض للذات، مع إحساس بعدم 
وعالقات سطحية مع األشخاص، رهاب،  الفائدة واالنعزال االجتماعي،

 .اكتئاب، زواج فاشل والخوف من تربية األطفال
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الدافعية االجتماعية والحاجات النفسية المساعدتان على التنشئة   •
 .ثم االندماج في المجتمع

3-2 $��#���g )>�a �>�"O  

 :هناك ستة عناصر وهي كاآلتي 

 .اللغــة •

 .القيم والمعايير االجتماعية •

 .األدوار االجتماعية •

 .المؤسسات االجتماعية •

 .القطاعات االجتماعية والثقافية واالقتصادية •

الضغوط االجتماعية التي تمارسها الجماعة على عناصرها حتى  •

.ينتظموا مع معايير الجماعة أو المجتمع
)4(

 

�ت ا� - 4!3|/)�O��h( ا=���"�:  

  :هناك العديد من المؤسسات أهمها

  ــــــــــــــــــــ�ةا34ـ 4-1

هذه المؤسسة األولى التي يحصل فيها الطفل على تنشئته األولى وتكون 
عالقاته األولى مع أمه وأبيه وأخوته ذات أهمية كبرى ألنها هي التي 

  .تشكل شخصيته النفسية واالجتماعية

  (ـــــــــــــــــا��
ر3 4-2

مدرسة، (سنة داخل المؤسسة التعليمة  17و 6يعيش الفرد بين 
تنشئة : "، وفيها يتحصل على نوعين من التنشئة)متوسطة، ثانوية، جامعة

  .ويبقى أثرهما واضحا مدى حياة الفرد" تنشئة أكاديمية"و" بيداغوجية

4-3 O��قـــــــــــــ( ا��%ـــــــــــ��  

من يومه خارج األسرة بين رفاقه وأترابه ومعهم  يعيش الفرد ساعات
يجرب مغامراته ويشجع حاجاته ويحقق ذاته ألنهم يماثلونه سنا وجنسا 

  .وأهدافا

4-4 P�  :مــــــــــــــN ا)Oـــــــــو3

تلعب هذه الوسائل دور كبير في تنشئة الفرد خاصة مع انفجار ثورة 
حيث أصبح ) االنترنت(العنكبوتية  المعلومات والمعلوماتية وانتشار الشبكة

بسيط على " ضغط"يمكن زيارة كل أنحاءه بـ " قرية صغيرة"العالم مجرد 
  .أزرار آلة أو جهاز

  2اديــــــــــــ�اب وا�"ـــــــــــ�ت واv4ـــــــــــا�#��� 4-5

تساهم باألخص، إذا كان جدية في نشاطاتها، في تنشئة الفرد تنشئة 
قوقه وواجباته ويساهم في الحراك االجتماعي الذي سياسية، فيعرف ح

  .يعرفه كل مجتمع حي

4-6 ��
ــــــــــــــا��!  

للفرد تساعد إلى جانب التنشئات األخرى " تنشئة دينية"تقدم المساجد 
، على تحقيق الفرد لذاته وامتثاله لدينه )إلخ... أسرية، سياسية، أكاديمية(

  .الصحيح ومجتمعه

  (ـــــــــــ( ا=�����OــــــــــM ا��"�hـــــــــأ3 - 5

أن هذه األخيرة تقوم " التنشئة االجتماعية" يرى الباحثون في مجال   
 :على ست أسس هي

  (ــــــــ( ا=�����Oــــــ
اف ا��"�hــــــأه. 1 

  : يذكر سميح أبو مغلي ومن معه ستة أهداف التنشئة االجتماعية وهي

  .السائدة في المجتمع اكتساب المعايير والقيم -

 .ضبط السلوك وأساليب إشباع الحاجات وفقا لما يحدده المجتمع -

 .تعلم األدوار االجتماعية -

 .اكتساب المعرفة والقيم واالتجاهات -

اكتساب العناصر الثقافية للجماعة التي تصبح جزءا من تكوينه  -
 .الشخصي

تحويل الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي أي من  -

.عتماد على اآلخرين إلى االستقاللية وتحمل المسؤوليةاال
)1(

 

 :وترى زينب محمد شقير ثالث أهداف للتنشئة االجتماعية هي

تعليم الفرد السلوك مرغوب فيه اجتماعيا وإكسابه القدرة على  -
 .التكيف مع المجتمع

تنمية الطموح عند الفرد، حيث يحاول المجتمع أن يمد كل عضو  -
 .ح المناسب لوضعهمن أعضائه بالطمو

بناء هوية لألفراد وفق طموحاتهم وحاجاتهم وقدراتهم الشخصية  -

.وليس وفق هوية وطموح األولياء
)2(

 

  (ــــــــــــ( ا=�����Oـــــــــ�وط ا��"�hــــــــ' - 2

المجتمع، المخزون الوراثي : هناك ثالثة شروط للتنشئة االجتماعية
  :ض وجيز لهاوفيما يلي عر. والطبيعة اإلنسانية

 $ــــــــــــا��#��ــ* 

المجتمع الذي يولد فيه الطفل هو المجال الذي تتم فيه التنشئة 
االجتماعية، يحتوي المجتمع على معايير وقيم يتعلمها الطفل ونظم 

  .ومؤسسات تحدد له طرق تفاعله وشكل سلوكه

  �ــــــــــــ�ون ا�2راEـــــــا��?* 

ثة البيولوجية هو مجموعة الصفات المخزون الوراثي أو الورا
واالستعدادات التي يرثها الطفل وتنتقل إليه عن طريق الجينات، مثل المخ 
والجهاز العصبي والقلب وغيرها من األعضاء الضرورية لعملية التنشئة 

 .االجتماعية

 (ــــــــــــ( ا)@!�@�ــــــــا����8* 

ة على تعلم الرموز يمتاز اإلنسان عن غيره من المخلوقات بالقدر
واللغة والتعامل بهما، كما يختص باستعمال قدرات وعمليات عقلية عديدة 

.إلخ.... التحليل، والتركيب، واإلحساس، واإلدراك: مثل
)3(

  

3 - >�"Oـــــــh�  ــــــــــ(( ا=�����Oــــــــــ� ا��"

  :هناك عناصر خاصة بالفرد وعناصر خاصة بالمجتمع وهي كالتالي

3-1 Oد�-��g )>�a �>�  :توجد أربعة عناصر :"

 .القدرة على تكوين عالقات وجدانية مع اآلخرين •

 ).الرموز –اللغة (قابلية التعلم والتفاعل الرمزي  •

اإلمكانات البيولوجية والمخزون الوراثي المساعدان على التعلم  •
 .االجتماعي
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  �ـــــــــــ
=ل ا�?CBــــــــــا=�3 5-5

نمو االستدالل الخلقي يسمح للفرد بفهم األخالق، وأن يتموضع ضمن 
  .قواعد المجتمع، ويدرك مفاهيم الخير والشر

5-6 �Cـــــــــــــــــــا�� w  

يعد التقمص سيرورة هامة تساعد الفرد على التفرد و التميز لكي 
.  يتجزأ ويتم التقمص بالتفاعل مع الوسط وتأثيراته المتعددةيصبح كال ال

تسمح هذه السيرورة؛ التي تتم في جزء كبير منها أثناء المراهقة، ببناء 
اجتماعية، يتم ميكانيزم بناء الهوية بفضل التفاعل الثابت مع - هوية نفسية 

ابه له اآلخرين، فاإلنسان بتطويره لآلخر عليه أن يكون قادرا أن يصبح مش
يصبح الشخص رويدا رويدا مشابها لآلخرين فيأخذ لحسابه سلوكات 

.واتجاهات اآلخرين
)6(

  

  :(ـــــــــــ( ا=�����Oـــــــــ�ورة ا��"�hـــــــ�3 -6

يكون الطفل البشري لحظة والدته كائنا بشريا خالصا، ال تأثير للثقافة 
أثير الثقافي، كتعلم عليه، وهو أرض خصبة قابلة الستقبال أي نوع من الت

أي لغة، وإذا حرم من بيئة ثقافية ولغوية سوية فلن يطور السلوكات التي 
وهذا ما بينته بعض حاالت األطفال الوحوش واألطفال . تجعل منه أنسانا 

  .الحبوسين

تضمن الجماعة اثقافية اندماج الصغيرداخل النسق االجتماعي الذي تمثله، 
  .)Acquis(تضمن انتقال المكتسبوالجماعة الثقافية هي التي 

وللوصول إلى هذه الغاية ترجع الجماعة الثقافة إلى أساليب ضمنية 
تعرف النمذجة التدريجية . وظاهرة لترسيخ سلوكات ممتثلة للنموذج الثقافي

ومصطلح " سيرورة التنشئة االجتماعية"لسلوكات محددة ثقافيا باسم 
جي أن مفهوم التثقف هو مظهر يرى االنثروبولو.)Enculturation(التثقف

أساسي للثقافة ألنه يساهم في تحديدها جيدا فهي تنتقل حسب هذا المفهوم 
  .عبر مسارات ال بيولوجية

ويهتم األخصائي النفسي بهذا المفهوم على أكثر من مستوى؛ فمثال بإمكان 
السلوكات أن تقدم نفس الخصائص لكنها تختلف كثيرا في تاريخها، وهكذا فإن 

كائن بشري يمارس ضبط لعضالته القابضة، لكن يتعلم هذا الضبط بطرق  كل
مختلفة سواء بتأثير العقوبات الجسدية المطبقة في سن مبكر، أو بتأثير اإلنكار 

  .االجتماعي، أو بفعل تربية تدريجية تتخللها المكافآت

يتغذى كل كائن بشري بأطعمة متنوعة لكن ال يصل إلى ذلك إال بعض 
يا من التغذية األمومية أو نظام حمية حليبي بديل وتأثر الكيفية فترة نسب

التي حصل بها الفطام ليس فقط على التجربة الغذائية المستقبلية، وإنما 
  .أيضا على أمور أخرى أكثر اتساعا من السلوكات

لقد بين علم النفس المعاصر األهمية القصوى لسنوات النمو في تكوين 
. تالي أهمية الطرق المستعملة في تربية األطفالالشخصية الراشدة، وبال

ترتبط شخصية الفرد وامتثاله للجماعة الثقافية وخصائص شخصيته بهذه 
  .الطرق التربوية

توجد كيفيات تربوية متعددة حسب الثقافات، فمثال مدة التغذية بالثدي قد 
سنوات  10أو  8سنوات، وقد تصل المدة إلى  4أو  3إلى  0تتراوح من 

د آخر مولود في بعض القبائل الهندية فقد يحدث الفطام فجأة بانفصال عن
كامل عن األم، أو بدلك مادة مرة حول حلمة الثدي، أو تدريجيا بتعويض 

إن هذه االختالفات لها أسباب عديدة وغالبا ما .الحليب بمادة غذائية أخرى
شغل في تكون غريبة عن اهتمامات التربية ذاتها، فقد تدفع  متطلبات ال

كما هو مالحظ في بعض (الحقل،أوبداية الحمل، واهتمام المرأة بجمالها 

.قد تدفع إلى الفطام المبكر) الشعوب متعددة األزواج في جزر ماركيس
)7(

 

 5-1 h�  (Ritualisation)( ـــــــ( ا�C8!"ــــــــ( 2gا83ــــــــــــا��"

  :يمكن مالحظة هذه الطقسنة في مجاالت عديدة منها

5-1-1 "!C7ــــO�  NــــJ ا4م وا�8-ــــ:ت �gـــ( ا��-

تبدأ هذه الطقسنة منذ األيام األولى من الحياة في العالقة األولى بين  
تقدم األم عناية وتتخذ مواقف مع الطفل في أشكال . األم والمولود الجديد

وتختلف الطقوس من ثقافة إلى أخرى، وتنتقل من األم إلى . طقوسية
ثم ما يلبث أن تتوسع هذه الطقسنة إلى الروابط الشخصية على طفلها، 

كما توجد أيضا طقوس . األدب وآداب السلوك: شكل شفرات سلوك مثل
  .للنظافة والواجبات واألوقات وأشكال االحترام بين الفاعلين االجتماعيين

5-1-2 "!C8ـــــــا����   (ــــــــ( ا��|3!

. مع الوضعية التي يعيشون فيها يكيف األفراد تصرفاتهم وسلوكاتهم
يعاني . تسمح الطقسنة المؤسساتية بوضع الحدود والفروق بين األشخاص

. المنحرف من اضطرابات في مسار تعلمه للشفرات المؤسساتية المجتمعية
  .إن التحام الفرد مع المجتمع يفترض قيامه بحل رموز الشفرات

5-2 Bـــــــــ���O�  ( ــــــــــــــ. ا4دوار ا=���

التنشئة االجتماعية هي تعلم لألدوار، وهذه األدوار ترتبط بمعايير تعلم، 
يتعلم . وإدماج أدوار اجتماعي؛ يعني تعلم االستجابة لتوقعات اآلخرين

األفراد أدوارهم في فترة مبكرة من حياتهم، ويختلف هذا التعلم عند 
  .الرجال منه عند النساء

" أدوار النوع"بالجنس او ما يعرف أيضا بـيتم تعلم األدوار المرتبطة 
في سن مبكر،حيث يتعلم الطفل أن العالم جنسوي، وأن هناك فروق بين 

.األشخاص
 )5(

  

5-3 ^Bــــــ( آـــــا�B��� داةH2ا@�ــــــــCـــــــ. ا��O�  ( ــــــــــJ ا=���

 ,Bernstein)اللغوي بقيادة بارنشتاين  –اهتم االتجاه االجتماعي 
بالروابط التي يمكن أن توجد بين الضبط االجتماعي الممارس  (1975

تعاش اللغة كأنها سلوك اجتماعية انبثق . داخل األسر وبين مساهمة اللغة
  .عن تعلم اجتماعي مثله مثل تعلم القيم والمكانة

أكد بارنشتاين أن هناك اختالفات نمطية بين األسر فيما يخص انتقال 
م تحديد نمط األسرة على أساس الروابط الموجودة الشفرات اللغوية، ويقو

  ".الضبط داخل األسرة"و" عالقات الدور"وبين " الطبقة االجتماعية"بين 

، "التضامن اآللي"يعتمد هذا التحديد على الفرق الذي وجده دوركيم بين 
القائم على " التضامن العضوي"والمعتمد على تماثل الوظائف، و

  .االختالفات في الوظائف

اللغة العمومية، وهي لغة لها توريطات وجدانية " التضامن اآللي"ينتج 
وهي قليلة التعقيد، وهي المشترك بين كل عناصر المجتمع أو الثقافة، 

أما ". األسئلة البسيطة"و "التأكيدات"و" األوامر"وتحتوي اللغة هنا مثال على 
على تصميم فيعطي اللغة الشكلية وهي اللغة تحتوي " التضامن العضوي"

  .منطقي، والكثير من التعقيد

تطور أسرالطبقة الشغيلة لغة عمومية، بينما أسر الطبقة الوسطى 
  .تطور لغة شكلية

  �ــــــــــــ. ا=����Oــــــــــ( ا����ــــــــــ/��% 5-4

يتحدث ". ذهنيا"تحث هذه السيرورة الطفل على اكتشاف العلم وفهمه 
وفيها يفهم الطفل رويدا رويدا مكونات " تماعيةالمعرفة االج"العلماء عن 

 .ونشاط مختلف األنساق الفرعية المتشابكة المكونة لعالمه االجتماعي
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9-2-2  )�@�Aا� )Bvيحاول الطفل استكشاف ما  ):32"(  -31"( (ا���
لحرية حقق استقالال ذاتيا، أما تحكم أوليائه فيه فسيؤدي حوله، وإذا أعطي ا

  .على شكّه في قدرته على توجيه نفسه بنفسه

9-2-3  )A��Aا� )Bvفي هذه المرحلة تنمو القدرة  :)3"2ات 6 -3(ا���
سب روح تالحركية واللغوية عند الطفل، فإذا أعطى له األولياء الفرصة أك

  .اإلحساس بالذنب المبادرة، وإذا حرم من ذلك اكتسب

9-2-4  )�gا��ا )Bvيكتسب الطفل في هذه المرحلة  :)3"( 12 -6(ا���
القدرة على ربط عالقات مع األقران والمدرسين، فإذا عاونه الراشدين 
تمكن من القيام بواجباته وشعر بالنشاط والحيوية وإال فسيتولد عنده 

  .اإلحساس بالنقص

9 -2 -5  )!/�في هذه المرحلة يحاول الفرد : )3"( 18 - 12(ا���Bv( ا�?
  .تحقيق ذاته، وإذا لم يتمكن من ذلك فشل مستقبال في إيجاد عمالأو االحتفاظ به

قد يكتفي الفرد بتحقيق ذاته دون االكتراث  :ا���Bv( ا�!�د3( 9-2-6
للتفاعالت والعالقات االجتماعية فينعزل، وقد يجمع بينما فيحقق ذاته 

  .اآلخرين ويربط عالقات اجتماعية مع

9-2-7 )�g�، حيث تبدو القدرة "مرحلة الوالدية"وتسمى : ا���Bv( ا�!
  .عند الفرد في التوجيه واإلرشاد

9-2-8 )"/�Aا� )Bvوفيها يتقبل الفرد "مرحلة الشيخوخة"وتسمى  :ا��� ،
الدور المناط به في الحياة ويتشكل عنده نموذج انفعالي، وإال فيصاب 

.باليأس والقنوط
)11(

  

10- P�0aــــــــh�  (ـــــــــ( ا=�����Oـــــــw ا��"

  :تتميز التنشئة االجتماعية بالخصائص التالية

  .هي عملية مستمرة -

 .هي عملية دينامية -

 .هي عملية معقدة ومتشابكة بسبب كثرة مهامها وتعدد أساليبها -

هي عملية تطورية يتحول فيها الفرد من التمركز حول الذات  -
 .قات االجتماعيةإلى التفاعل والعال

.هي عملية تعلم اجتماعي -
)12(

 

لقد عرفت األسرة حديثا انتقاال اجتماعيا، فقد كانت أسرة خلقية 
فأصبحت أسرة عالئقية، وأصبح األولياء يرون أن دورهم يتمثل أكثر في 

  .كشف خصائص أبنائهم وليس مجرد نمذجة شخصيتهم

طبع أبنائهم لقد أصبحوا منتبهين أكثر إلى الفروق في أذواق و
لقد أصبح . وضرورة المساواة في المعاملة بين األبناء داخل األسرة

األولياء يدركون أن التنشئة االجتماعية بأنها سيرورة ثنائية االتجاه تقوم 
مع األبناء، الذين يأخذون منذ صغرهم مكانة " التفاوض"على أساس 

  .حقيقيين في التفاعل" شركاء"

األبناء على مقاومة أي محاولة من األولياء  لقد أظهرت الدراسات قدرة
لفرض نماذج معينة من التربية ويتبع األبناء في هذه الحالة عدة طرق 

.أو العنف أو االنحراف" االنزواء الوجداني"للمقاومة مثل 
)13(

  

11- gـــــا,�8اh�  (ــــــــ( ا=�����Oــــــــ�ت ا��"

كل المؤسسات االجتماعية تكون التنشئة االجتماعية سوية لما تؤدي 
 المسؤولة عنها وظيفتها على أحسن وجه، وإذا اختل توازن واحدة من هذه 

 7 - )�O��ت ا��"�h( ا=���/��@�&�/:  

"جيروم كاجان"يذكر 
)8(

  :أربع ميكانيزمات للتنشئة االجتماعية وهي كاآلتي 

  .ينشأ الطفل وهو له ميل إلى تقليد من هم أكبر منه: التقليد -

 .يرغب الطفل في تقمص األشخاص الذين يحبهم ويحترمهم: التقمص - 

يبتعد الطفل قدر اإلمكان عن السلوكات واألحاسيس : تجنب األلم -
 .التي تولد له عدم اإلشباع واأللم، أو التي تجعله عرضة للعقاب

 .الرغبة عند الطفل في الحصول على حب واحترام وتقبل اآلخرين - 

�هـــأ'& -8t/ل و�  (ـــــــ( ا=�����Oـــــ� ا��"�hــــ

  ــــــ(( ا=�����Oــــــ�ل ا��"�hــــــأ'& 8-1

  :هناك نوعان من التنشئة االجتماعية 

8-1-1 h�  2دةــــــ( ا��0Cــــــ( ا=�����Oــــــا��"

  .األسرة والمدرسة: ان هامتين هماتتضطلع بها مؤسستان اجتماعي 

8-1-2 h�  2دةــــــ� ا��0Cــــــ( �Tــــــ( ا=�����Oــــــا��"

.وسائل اإلعالم والمسجد: تضطلع بها وسائل التربية والثقافة مثل 
)8(

  

�ه 8-2t/ــــــh�  (ــــــــ( ا=�����Oــــــ� ا��"

ويقصد . التعلق والعدوان: تتميز التنشئة االجتماعية بمظهرين هامين
صبح هذا اعتماد الفرد على اآلخرين لدرجة ي" التعلق"بمصطلح " موراي"

، هذا ما يالحظ في عالقة الطفل بأمه، وأما "هدفا في حد ذاته"االعتماد هو 
فهو عنصر فطري في الشخصية البشرية، وهو ضروري لوجود " العدوان"

الطفل وبقائه، ويتعلم الطفل السلوك العدواني بسبب تقليده لمحيطه 

.االجتماعي وتقليده للراشدين الذين من حوله
)9(

  

9 - vــــــــ/�اh�  (ــــــــــ( ا=�����OـــــــــN ا��"

9-1  �����g 2ن� D!v )�O�  (J. Piaget)/�اNv ا��"�h( ا=���

  :حدد جون بياجيه ثالثة مراحل للتنشئة االجتماعية وهي  

تحتوي على عنصر عضوي محض، حيث يعتقد : 1ا���Bvــ(  9-1-1
لصوت، ويوجد خلط ، وهو يشبه ا"الفم"األطفال أن التفكير يكون بواسطة 

  .للتفكير باألشياء المادية باعتبار أن الكلمات هي أجزاء من األشياء المادية

في هذه المرحلة يكون هناك تدخل من لدن  :2ا���Bvــ(  9-1-2
لقد تعلم الطفل أن التفكير يتم بالرأس لكن يدرك التفكير على أنه ". الراشد"

. لطفل هو الدم و الهواءالتفكير عند ا). سنوات 8(صوت داخل الرأس 
  ".مادية التفكير"وهذه المرحلة هي مرحلة 

من عمر الطفل، وهي مرحلة  12-11تبدأ في سن  :3ا���Bvــ(  9-1-3
  .هامة ألن تفكير الطفل يفقد صبغته المادية، وبالتالي يبدأ التفكير التجريدي

  (E. Erikson) /�اNv ا��"�h( ا=����D!v )�O أر�x ار�&!2ن 9-2

ى إريك اريكسون أن التنشئة االجتماعية للطفل تدوم مدى الحياة، وهي رأ
تنقسم إلى ثمانية مراحل متتالية، وكل مرحلة لها مشكلتها وإذا حلّت انتقل الطفل 

  :إلى المرحلة التي تليها، وفيما يلي عرض وجيز لهذه المراحل

-أمتتميز بالعالقة  :)/J ا���:د 31"(  -0(ا���Bv( ا4و�>  9-2-1
طفل، والمشكلة في هذه المرحلة هي ابتعاد األم عن نظر الطفل وحلّها 

 .بزيادة الطفل ثقته في ذاته وفي حالة العكس ازداد الطفل قلقا وغضبا
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إن العالج العائلي يعتبر من أهم األقطاب العالجية الحديثة فبعد العالج 
التحليلي الفردي يمكن القول بأن ميدان الممارسة العالجية قد عرف تحوال 

بالرغم من الظهور الحديث لهذا النوع من العالج الذي و  .كبيرا بفضله
كان في سنوات الخمسينيات إال أن انتشاره الواسع ساهم إلى حد بعيد في 

  .اكتسابه البعد الشمولي في التدخل العيادي

و األكيد أن تفاعل العديد من المجالت النفسية أضاف فعالية كبرى 
هنا إلى تيارات علم االجتماع، لهذا النوع من العالجات و تجدر اإلشارة 
و التحليل   L’antipsychiatrieاألتثروبولوجيا، التيار المضاد للطب العقلي

النفسي كل هذه التيارات كانت قاعدة صلبة ارتكزت عليها التقنيات 
  .العالجية العائلية

و النموذج السائد حاليا في إطار العالج العائلي متعدد و في بعض 
لكن العامل المشترك دائما يكمن في خلل الدينامية األحيان  متعارض 

من منطلق نشوئي لألعراض المرضية   la dynamique familiale العائلية
عند الفرد و بالتالي تقتضي الضرورة التكفل الشامل بالعائلة محاولة إلعادة 

  .تنظيم النسق السوي للعميل

C��8ت ا��ــــــــــــ��  �ـــــــــــــــــ�BP:ج ا��ــــــــــــــــــ

تختلف و تتباين بحسب التركيبة المرضية لكل فئة عيادية لكن يمكن 
  :تعميمها في وضعيات عامة منها مايلي

عائالت العمالء الذين يظهر لديهم اضطراب إدماني، كحول، قهم _ 
  .anorexiqueعصبي 

. اضطرابات تكرارية أو دورية عند أفراد العائلة_ 
1

  

  "ربو، قولون عصبي" الء المصابين باضطرابات نفسوجسمية عائالت العم_ 

 "في بداية تطور العرض الذهاني" عائالت المرضى الذهانين  و بالخصوص _ 
و بصفة عامة يمكن اقتراح العالج العائلي عندما تكون هنالك بنية 
مرضية تكرارية أو سلوك غير سوي يتكرر في إطار عائلي 

 ق العيادي للعالج العائلي ال يكونو التطبي،conflictuelتصارعي
بإقصاء الجوانب المتعددة للتكفل كالجانب الطبي العقاقيري،و 

  .االجتماعي، و االستشفاء و المتابعة الفردية

  �ـــــــــــــ� ا�"!Cـــــــــــــــــ:ج ا���BPـــــــــــــــــا��

رهما في سنوات الخمسينيات ظهرت مدرستين أمريكيتين  يمكن اعتبا
معهد نيويورك العائلي بزعامة أكرمان : رائدتين  في حركة العالج العائلي

Ackerman  و معهد بالو ألتوPalo Alto   بزعامة باتسونBateson   هذا 

المؤسسات اعتلت التنشئة وظهرت فيها أخطاء ومضاعفات على األفراد،  
توترات، فيكبرون مضطربين نفسيا وسلوكيا وتكثر عندهم اإلحباطات وال

 .وسيود فيهم القلق والحصر

إن أخطاء التنشئة االجتماعية كثيرة وتحصرها حنان عبد الحميد 

العناني
)14(

 :فيما يلي 

  .الحرمان من العناية -

 .إشعار الطفل بأنه غير مرغوب فيه -

 .اإلفراط في التسامح والتدليل -

 .صرامة األولياء وتسلطهم -

 .انصراف األولياء عن أبنائهم -

 .للخادمات يعنين به لوحدهنترك الطفل  -

 .تضارب اتجاهات الوالدين في تربية األطفال -

 .التفكك األسري والخالفات األسرية أمام األوالد -

  wــــــــــــ$ ا�"ــــــ/�ا�ــــ
()

�Â أ�� �l'J و�� ��e، ��>ـZ $ـ�s، ص    - Á
 .16-15. ص
)2(

�s، ص - $ Z<�� ،�9? *6� &71. ز��. 
)3(

  - l'J� أ�� Â�Á ص ،s�$ Z<�� ،e�� 16. و��. 
)4(

�s، ص - $ Z<�� ،�9? *6� &74. ز��. 
( 5)
 – M .Born, Op.Cit, P. 157. 

( 6)
 - Ibid, P. 171.   

( 7)
 – M. Richelle, R. DROZ, (sous la 

direction), Manuel de psychologie, 
introduction à la psychologie scientifique, 
4eme ed, liège (Belg ique): Pierre Mardaga 
éditeur, 1988, P. 101. 

)8(
�s، ص - $ Z<�� ،�9? *6� &73. ز��. 

)9(
�s، ص  - $ Z<�� ،e�� و�� ،l'J� أ�� Â�Á
 .18، 17. ص
)10(

�s، ص - $ Z<�� ،�9? *6� &71. ز��. 
)11(

�s، ص - $ Z<�� ،�9? *6� &68. ز��. 
)12(

  - <�� ،lG��
�s، ص.�ن � * ا:6�* ا$ Z .28. 
( 13)

 – M. Duru – B, Agnès Van Zanten, Op.Cit, 
P. 171. 

)14(
�s، ص -  $ Z<�� ،lG��
28. .�ن � * ا:6�* ا. 
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صلبة وفقها يمكن للمحلل بناء تصور عالجي مخصص، فبتصور 
يمكن " ذهاني، بيني، عصابي" اإلطار المرضي الذي تننمي إليه األعراض 

يتأتى بدون إعتماد التقتيات التحليلية تشكل جداول عيادية لألفراد، هذا ال 
البحتة مثل تحليل مضمون التداعيات، نوع المقاومة، التحويل، اإلسقاطات، 
و بالطبع التقمصات، كل هذه المفاهيم التحليلية الخالصة تعطي للمعالج 

  .فرصة مهمة لفهم التركيبة المرضية لألسرة

الج بمحاولته تفعيل على أهمية هذه الخطوات فالمع  Neubergerو يؤكد 
  .الهوامات التي تدور بين أفراد العائلة يستطيع تصور البنية العالئقية الموجودة

و المؤشر الذي يساعد في تحليل البنيات الفردية أو الجماعية يمكن أن يكون 
باعتماد الدفاعات المشتركة و إن اقتضى األمر تحليلها و البحث عن 

، فتمكين األفراد من استحضار الصراعات األساسيات التي أدت إلى ظهورها
"  Eiguer" ممكن جدا   l’élaborationالداخلية الالواعية يصبح اإلرصان 

فمثال العائلة التي تدفع بأفرادها إلى عيش دور الضحية سنالحظ أن أشخاصها 
و . لديهم نزعة هروبية تجاه وضعية الضحية كلما كانت هناك مواجهة مباشرة

  .التحليل الخاص باألحالم يظهر تطابق مشترك عند األفرادفي نفس اإلطار 

و المالحظ مما سبق أن العائلة بحسب التدخل العالجي التحليلي تكون ذات 
جهاز نفسي مشترك، كما أشار يونغ في مفاهيمه حول الالشعور الجماعي، 

ى التصورات الذاتية لألب، األم إلى جانب األساسيات الفرويدية الموقعيات األول
 Les fantasmes originairesالهوامات األصلية  ،  les topiquesو الثانية 

كل هذه المفاهيم تكون مرتبطة ارتباطا " اإلغواء، المشهد البدائي، الخصاء 
في إطار نوع من  الشراكة  " l’objet"وثيقا بنوعية العالقة مع الموضوع 

  ."موضوع مشترك عند نفس األفراد" الموضوعية 

يفسر انتماء األعراض و حتى و إن اختلفت في النوع إلى  هذا كله
، و العرض "الحدية" أو التنظيمات " الذهانية، العصابية"نفس البنيات سواء 

الفردي المالحظ ما هو إال مؤشر للعرض الجماعي العائلي، لذا ال يجب 
بل عائلة مريضة أو على األقل منشأة   morbideأن نقول فرد مريض 

و القراءة المعمقة ستبين لنا صحة  ، Psycho_ pathogéniqueللمرض 
ذلك، هذه المقاربات تكون قاعدة لالنطالق في تصور جديد لمسيرة عالجية 

 .يمكن أن نسميها تحليلية عائلية حديثة

و خالصة ما نستطيع قوله أخيرا هو أنه من السابق ألوانه تقييم أو نقد 
عائلية خصوصا ، أوال بحكم حداثة التقنيات العالجية الحديثة عموما و ال

ظهورها و ندرة ممارسيها في الوطن العربي هذا إن سلمنا بوجود 
تعديالت تراعي الخصوصية النفسية االجتماعية للعميل العربي، و ثانيا 
المشاكل المنهجية التي تعترض العالج النفسي ككل مثل التعريف الشامل 

، كيفية تقدير فعالية العالج المفقود للمصطلح المرض و المريض النفسي
  .من عدمها؟ و أخيرا ديمومة و إثبات فعالية المسيرة العالجية

  ا���ا�ـــــــــــ$

1-Marie Rose Moro, Christian Lachal :  
Introduction aux psychothérapies , édition  
Nathan, Paris, 1996, pages : 51- 64  

2- Expertise Collective INSERM : 
Psychothérapie Trois approches évaluées,  Les 
Editions INSERM, 2004 101 rue de Tolbiac 
75013 PARIS, pages : 257-279.  

1- Marie Rose Moro et Christian Lachal 

 Introduction aux psychothérapies 

 Edition Nathan paris 1996 

En 128 pages avec cinq chapitre ce livre 
présente les principales méthodes actuelles des 
psychothérapies et développe leur évolution au  

 & Minuchinإلى جانب اإلضافات المتميزة لكل من منوشان و هالي  
Haley  ثم ظهرت البحوث األولى المستوحاة من األعمال األمريكية في

  .كندا في سنوات الستينيات

أما في أوربا فكان الظهور األول للعالجات العائلية في الدول 
بعدها في باقي أقطار لتنتشر ظهر "  النرويج،السويد، الدنمارك"اإلسكندنافية 

و . أوربا و بالخصوص في هولندا ،و بلجيكا،وإيطاليا، و ألمانياوسويسرا
ظهر تدريجيا أول الرواد في هذا النوع من العالجات ففي إيطاليا قام فريق 

بميالن بتطوير نظريات مدرسة بالو  Selvini Palazzoliسلفيني باالزولي 
في ذلك خاصة مع عائالت المصابين ألتو األمريكية و نجحوا إلى حد كبير 

بالقهم العصبي و عائالت المرضي الفصاميين، هذا دون أن ننسي األعمال 
 Florence & Montagnoالمهمة التي أجريت في مدن فلورانس و مونتاينو 

  .Génogrammeأين تم اعتماد القياس الشجري العائلي 

رض مع التيارات أما في فرنسا فالمقاومة كانت شديدة لكل ما هو متعا
التحليلية الفرنسية إلى جانب رفض التقنيات األمريكية، و المعالجون 

ذوو التكوين األساسي التحليلي كانوا من أشد المناهضين لهذه  نالفرنسيي
التقنيات بدعوى أنها سلوكية محضة إلى جانب بعدها األثيولوجي الكبير، 

كان بطيئا بعض الشيء إنطالقا من هذه الحجج تطور العالجات العائلية 
مقارنة بما هو عليه في باقي الدول األوربية، و أول المقارابات كانت 

في إطار ملتقى للطب العقلي  Demangeatو ديمونجيا  Barguesللبارغي 
بتونس، هذه المقاربة تمت تكملتها  Tunis 1972و علم األعصاب عام 

 Neuburgerمثال بفضل اإلسهامات التي قدمها العديد من المعالجين أ
Benoit,, Malarewicz, Angel, Eiguer  و آخرون. 

و تجدر اإلشارة حاليا إلى أن هنالك من المعالجين من ينتمون إلى 
التيار التحليلي لكن يمارسون الطريقة النسقية في نوع من المزج العالجي 

  .بين النظرية التحليلية و النظرية النسقية

  �ــــــــــــــ� ا���B�Bــــــــــــــ:ج ا���BPــــــــــــا��

إن العالج العائلي التحليلي هو بدون شك أكبر توجه تبنته المدرسة 
الفرنسية بروادها المتشبعين بالثقافة التحليلية، هذا العامل كان أساسيا في تطوير 
 التقنية العالجية التحليلية،فبعد فرويد تبنى العديد من النفسانين التوجه التحليلي
: لكن المقاربة العالجية حصرت في مدرستين كانتا منطلق لباقي المعالجين

، وإزريال Foulkes،وفولكس  Bionاألولى كانت إنجليزية من روادها بيون 
Ezriel  و الثانية فرنسية من أتباعها أنزيوAnzieu  و كاياسKaës.  

من  و بتعريف العالج العائلي التحليلي يكمن القول بأن المعالج تنقل
الفرد إلى الكل فهو يتكفل بالعائلة ككل، يهتم بالتظام التواصلي الموجود 
بين أفراد العائلة محلال نوع الصراع الذي يعشه األفراد فيما بينهم، 
ارتكازا على الحياة الداخلية لكل واحد على حدى، و الهدف من كل هذا 

  . l’appareil psychique familialهو تغير الجهاز النفسي العائلي 

و التقنية التي تستغل في العالج العائلي التحليلي تكون وفق طرائق 
قاعة " تدخل مهنية فعلى المستوى المكاني يجب أن يكون الفضاء واسعا 

، و بمساعدة معالجين إضافيين للمعالج الرئيسي يتم "كبيرة غرفة واسعة
حوارية  تدوين حيثيات الجلسة أين يجلس األفراد في شكل دائري كوضعية

تتبادل فيها األدوار من شخص آلخر، و بشكل مكثف يستحسن تكرار عدة 
جلسات في أسبوع واحد و عدم التباعد في الفترات الزمنية شيء مستحسن 

 .تفاديا لالنقطاعات

و الطريقة المعروفة تكون بالتأكيد التحقيق التحليلي المتعارف عليه 
l’investigation psychanalytique .  

ليل كل هذه الخصوصيات يمكن لنا مالحظة تظاهرات عيادية عند و بتح
األفراد المستهدفين، فالعائلة تكون في وضعية صراعية مما يعطي لنا 

 مؤشرات واضحة لنوع البناء النفسي الخاص بها، كل هذا يكون قاعدة
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 regard d es théories actuelles elles se 
réfèrent, il précise leurs indication et 
contre- indication éventuelles et met en relief 
les élément communs, et on a choisit les 
thérapies familiales à cause du thème de le 
revue.  

2-Expertise Collective INSERM : 

Psychothérapie Trois approches évaluées  

Les Editions INSERM, 2004 101 rue de Tolbiac 
75013 PARIS  

En 529 page cet ouvrage présente les travaux 
du groupe d’experts réunis par l’Inserm dans le 
cadre de la procédure d’expertise collective, 
pour répondre aux questions posé es par la 
Direction générale de la santé (DGS) concernant 
l’évaluation des psychothérapies. 

Il s’appuie sur les données scientifiques 
disponibles en date du dernier semestre 2003. 
Environ 1 000 articles et documents ont 
constitué la base documentaire de ce tte 
expertise. 

Le Centre d’expertise collective de l’Inserm 
a assuré la coordination de cette expertise 
collective avec le Département animation et 
partenariat scientifique 

(Daps) pour l’instruction du dossier et avec 
le service de documentation du Départe ment de 
l’information scientifique et de la 
communication (Disc) pour la recherche  
 

�&ج�א��������
����0د��	�����ن��������4
���������א��'���������4א�' �

� �
�7�0�د������2.�د
س�و��&ج�א>د����−��4����מ�א��D

�–�ن�א����3��)��،/
        א��7�8

ecfakhri@yahoo.com�

 �r� 

��*�4 ا �$� �<�c h? Cن ا:
ا%$��� 
^ه�6م �Y �� q��D^ل ا?Pاك 
 Í�Dأو ا *?�Dc ج^�
� ا e�ء أ$�kأ�
ء ا%$�ة k�d� �G��$Cدا�� ا lU`�
ا
 �NY4 و�6�'
 lU`�
ء �SYات ا
�^ج ا�Lأ

�m و�*U`�
�� اwD*رات ��Jض �Z اQ��D ا
ت أو ��'��ت أو �� Y^ل G�� Q'� ا:��ل
 �r� 
�lr ا
iي ��� دا4Y ا 
ا
�^ج ا

��*�4 ا|هت و���9*ات وردود  ��
T�Dا
ء k4 و��') أ��6�
ل ا%$�ة |} ا�cأ

 .أ$��e دا4Y ا
�sU ا%$�ي

?� أو ��  � 4HX� ه�U���r ا%$���  
c
 �'HX� أ.*اث � �? � �r� 
6�4 و�'�& ا�
ا

����H ا|هت  � ً�$ا%$��� دورًا أ$

U'& أو ا¥3ب6�4 $�اء ��
 .و���9*ات ا

ت �.^�

h ��زت ����6 �� اD§رات واi

 Z� 4���
�� اRج ا%$�ي وأ^�
�,�* ا 	
ا

��r ا%$��� و�� أه� هi} اD§رات 
 -:ا

6$h ا%$�ي �m أ�cاد ا%$�ة  •�
�,دي ا
 ��
 eGأ س آ�c 4د ���U.ا.*ة إ; إ�
ا
 e�9� ة وهiا ��� ا: ً��و.�*ًا ��Xدًا �

$��9ار ا%$�ة ���وP� �Gا��S . ?� اC·�افc

Arabpsynet e.Journal:  N°21-22 – Winter  & Spring  2009 
 


�ـــــــ� ������ـــــــ����� ــــ� ــ�  ���ـــــ� ����ـــــ ــ��   ��:  ��ــــ ــــ��      - 22-21ـ�ــ ــــــــ�     & ��ــ ���2009 

112    



@א�ط�
א������������������������������א�و�	�����������������������������א��
	�������������������������������:�א������������� @
 

تفتقد  لهم من استقرار واطمئنان كما ينتشر اإلدمان بين أبناء األسر التي
إلى السلطة الضابطة والحدود وغياب التعاون وسيطرة التنافر وفي ظل 
الجو السابق قد يهرب األبناء بمشاعرهم خارج البيت إلى األصدقاء الذين 

  ).343:7(. يكونون في الغالب السبب في االنحراف واإلدمان

فالمصدر األساسي للسلوك اإلدمانى يتمركز في انعدام األمن العاطفي 
  .خل البيئة األسرية وانهيار وضعها الداخليدا

ونجد أن من أهم عوامل تعاطي المخدرات هو انشغال الوالدين المستمر 
إما بالكسب المادي أو لتحقيق نجاح شخصى مما يحرم األطفال من التوجيه 
السليم وكذلك ضعف الوازع الخلقي عند الوالدين إضافة إلى كثرة المشـاكل  

  ).25:8(. لجو األسري مملوء باالضطراباتالعائلية مما يجعل ا

أن كل  :Robert Lewis, 1989وأوضحت أيضاً دراسة روبرت لويس 
أسرة من أسر المتعاطين كانت لهـا مالمحهـا وخصائصـها المختلفـة     
والمتميزة عن غيرها من األسر إال أنـه يوجـد الكثيـر مـن المالمـح      

اً فتبين أن لجـوء  والخصائص المشتركة التي تجمع بين هذه األسر جميع
الكثير من األبناء نحو تعاطي المخدرات في تلك األسر إنما يعد مرضـاً  
أسرياً ناتجاً عن عدم سواء األسرة الذي يتمثل في وجود أكثر مـن فـرد   
واحد من المدمنين داخل هذه األسرة وليس اإلدمان يقتصر داخل هذه البيئة 

مل اإلدمان على الطعام مثل األسرية على المواد المخدرة فقط بل يمتد ليش
اإلفراط العصبي في تناول الطعام أو فقد الشهية العصبي وغيرهـا مـن   

وأوضحت الدراسـة  اإلدمانات  األخرى مثل إدمان الحب أو إدمان الجنس 
أنه إذا كان الخلل الوظيفي الموجود داخل أسر المدمنين قد دفع بـالكثير مـن   

دمان بمختلف صوره فإن تفشى اإلدمان في أبناء تلك األسر إلى االتجاه نحو اإل
تلك األسر له بدوره الكثير من اآلثار السلبية على حياة تلك األسـر وأن هـذه   
اآلثار السلبية تنتقل من جيل إلى جيل مما يستلزم وجوب التصدي السريع للحد 

  .)257-  254:9(. من هذه اآلثار الخطيرة على البيئة األسرية

من تحديـد هويـة    Mackord & Mackordرد كما تمكن ماكورد وماكو
  - :أربعة أنواع من األسر التي تنجب أبناء يدمنون على تعاطي الخمر وهي

) التناقض الوجـداني (أسر من صفات األم فيها االزدواجية الصريحة   -
واالنحراف وضعف االتجاهات الدينية مع وجود أب معاد لألم يتهرب من 

  .ال يتوقع من الطفل النجاح أو التفوقالمسئولية ويحقر من شأن زوجته و

أسر تتهرب األم فيها من المسئولية وميولها الدينيـة ضـعيفة     -
  .باإلضافة إلى تخاصم األب واالبن

أسر يدور فيها الصراع بين شخص خارجي والوالـدين حـول     -
  .قيمهما باإلضافة إلى عدائية األب وميله للتهرب

مـع الوالـدين   أسر تجتمع فيها صراعات شـخص خـارجي     -
  .بازدواجية وانحراف أو تهرب األم

يتضح من خالل االستعراض السابق أهمية دور الوالـدين فـي     
المشكلة كلما فشل أحد الوالدين أو كليهما فـي القيـام بـدوره الصـحيح     
واضطربت نتيجة لذلك عالقاته مع األبناء كلما زاد احتمال وارتفاع نسبة 

سبب عجز الوالدين عن أداء هـذا الـدور   اإلدمان بين األبناء وقد يكون 
األمراض الجسمية المزمنة الغياب أو ما يسمى باألسـباب العارضـة أو   
الطارئة وفي أحيان أخرى سبب الفشل إهمال الطفل أو إفراط الوالدين أو 
كليهما في تعاطي الخمر ونسبة حدوث اإلدمان بين هذه األسـر المفككـة   

  .)38:10%. (83- 40تتراوح ما بين 

  - :سمات للبيئة األسرية المضطربة وهي 10) ماري تريزاويب( وحددت

يقللون من شأن بعضهم البعض وينتقـدون بعضـهم الـبعض      )1(
 .ويعيرون بعضهم البعض

  ��Rأ Q'� � �GآT ه���
� ��.'� ا
 ���
� ��.'� ا �H��Dا ��*Dا Z� 4���
ا
 ��ت �^>U'<د�� و�c ��ت �^>U'< ل^Y ��

� 46Bا%$��� و �r� 
رآ� ا%$�ة 
��*�4 اX
 O�H
 ��<^�
� ا�St ا ��
�rUDا%$�ة ا
%$�ة c ،��*Dا �'HX� � �L,و� ً�>Tءًا ه
 �SY ح23 ��<^�
�� ا'6�
� ا l$�aف أ$

 la��'
�� اD*�� �� ا
��دة gج وو^�
 .ا
  

  :(ــــــــــــا��_g�8( ــــــــــ( ا��34ـــــــــ� ا���hـــــــ/� ه
تعد البيئة األسرية أهم عنصراً فعاالً في التأثير المباشر والغير مباشر على 
شخصية الفرد واتجاهاته وسلوكه داخل المجتمع كما تساعد الفرد على تنمية 
وعيه واهتمامه بالبيئة وما يرتبط بها من مشكالت وإكسابه المهارات 

نحو مواجهة المشكالت القائمة وتجنب ظهور والمعارف واالتجاهات اإليجابية 
مشكالت أخرى بقدر اإلمكان ومن األمور البديهية أن أي خلل في البيئة 
األسرية يؤدي إلى عجز هذه البيئة عن أداء وظائفها وتؤثر على العالقات 

ولكل بيئة أسرية خصائصها التي . والتفاعالت داخل البيئة األسرية للفرد
وية تختلف عن غيرها من األسر لكن هناك مجموعة من تميزها وتجعل لها ه

الخصائص والسمات عندما ا تتواجد في بيئة أسرية تجعلنا نطلق عليها 
  .مصطلح البيئة األسرية السوية أو البيئة األسرية المضطربة

فالبيئة األسرية السوية تتسم العالقات بين أفرادها بالنضج واإلشباع 
واصل بين أعضائها صريحاً ومباشراً وواضحاً هي المتبادل هي أسرة يكون الت

أسرة لديها قواعد ظاهرة وغير ظاهرة والعنف غير مسموح به داخل بناء 
األسرة وأسرة تتقبل التغيير والضغط كجزء من الحياة مع وجود أدوار تتفق 

  ).10:5( .مع إمكانيات األفراد ووجود توازن أسري يتسم بأنه سوي

ن فيها عاملون في التربية والتعليم والرعايـة  وفي دراسة شاملة تعاو
الصحية وخبراء المشورة األسرية وبعض هيئات الخدمات التطوعية حدد 

يسمعون بعضهم بعضاً ويتواصلون : سمة لألسرة السوية هي 12الباحثون 
مع بعضهم البعض، يشجعون بعضهم بعضاً، ويساندون بعضهم بعضـاً،  

ضهم البعض، قادرون علـى اللعـب   يحترمون بعضهم بعضاً، يثقون ببع
والفكاهة معاً، يشتركون معاً في المسئولية، يعلمون بوضوح الفرق بـين  
الخطأ والصواب، لديهم عادات وتقاليد أسرية محترمة، لهم انتماء دينـي  
وحياة روحية مشتركة، يحترمون الخصوصية، يقـدرون قيمـة خدمـة    

  ).5:6( .هااآلخرين، يعترفون باحتياجهم للمساعدة ويطلبون

وتركز هذه التعريفات على توضيح سمات البيئة األسرية السوية من 
خالل العالقات اإليجابية بين أعضـائها واإلشـباع للحاجـات الالزمـة     
ألعضائها والتواصل الجيد والتعبير عن المشـاعر والتشـجيع المسـتمر    

ضاء والمساندة واالحترام والمقدرة على اللعب والفكاهة المشتركة بين أع
البيئة األسرية وتحمل المسئولية ووضوح القواعد وأهمية وجود قـوانين  
للصواب والخطأ ضمن قواعد العالقات األسرية وحدودها للمحافظة على 
القانون العرفي للبيئة األسرية وحمايته من الخلل وعدم االتزان واحتـرام  

شاركة الخصوصية وعدم انتهاكها كما أن األسرة السوية هي التي تطلب م
شخص أو أشخاص موثوق بهم للمساعدة على حل المشكالت عندما يتعذر 
حلها داخل نطاق البيئة األسرية وكل ذلك يتم من خالل قنوات اتصال جيدة 
وحدود يضعها قاضيي البيئة األسرية األب واألم بمشاركة بقية أعضـاء  

دينية وفي األسرة من األبناء ويستمدها من خالل ثقافة المجتمع والتنشئة ال
حالة إغالق قنوات االتصال بالبيئة األسرية وغياب الحدود والقواعد داخلها 
يلجأ عضو األسرة إلى مكان آخر خارج البيئة األسرية ليجد فيه البـديل  

  .الذي افتقده في بيئته األسرية

أوضحت دراسات عديدة أن نسبة اإلدمان ترتفع بشكل ملحوظ بـين  
ر أبناؤها بمشاعر اإلحباط والفشل فـي أداء  األسر غير السوية التي يشع

  الدور المجتمعي المطلوب منهم واالستمتاع بما يفترض أن تمنحه األسرة 
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البيئة األسرية المضطربة ال يدعمون بعضـهم الـبعض فـي      -
  .المواقف المختلفة

  .ة المضطربة ال تتحمل مسئولية أعضائهاالبيئة األسري  -

البيئة األسرية المضطربة عاجزة عن إشباع احتياجات أعضائها   -
  .سواء النفسية أو الجسمية أو الجنسية أو الروحية

لذا يجب علينا كأسر عربية أن نراعى هذه القواعد في  تعاملنا  داخل 
كك واالنهيار والوقوع أسرنا  لحماية أبنائنا وحماية البناء األسرى من التف

في براثن اإلدمان واالنحراف اللعين نظرا لظروف العصر الحـالي مـن   
ضغوط العمل واالنسياق وراء المـادة واإلهمـال فـي رعايـة األوالد     
ومتطلباتهم ليست المادية ولكن األهم منها المتطلبات النفسية من عطـف  

ته من أعضائة وحنان لألبناء والزوجة لضمان بناء أسرى قوى يستمد قو
  الصالحين
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 ،56ا
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 .واzداب

  .ال يوفون بوعودهم  )2( 

  .ال يعبرون عن مشاعرهم  )3(

  .يبالغون في التعبير عن مشاعرهم  )4(

  .يقللون من قيمة النجاح ويشمتون في الفشل  )5(

  .يحتفظون بكثير من األسرار  )6(

  .يسيئون لبعضهم البعض نفسياً وجسدياً وجنسياً  )7(

  .يشعرون بعضهم البعض بالذنب  )8(

  .يخيفون بعضهم البعض ويهددون بعضهم بعضاً  )9(

  ).8- 5:6( .يتصرفون بطريقة األمر دون شرح أو تبرير  )10(

ه�ا و�ـ�C�` ه1ـ� أهـ2 ا��Gا#ـP وا!�Gـ�د      
وا����ت ���L^� ا! ��� ا$�%��� ا�ـ� �3ـ& أن   

��3س 4�8G دورا§ #Y §��b ا-¦�¥ �l اnد#�ن أو ا-
 -:آ�� ���

البيئة األسرية المضطربة تفتقد إلى السلطة الضابطة والحـدود    -
  .والقواعد بداخلها

البيئة األسرية المضطربة تفتقد إلى األمن العـاطفي وانهيـار     -
  .وضعها الداخلي

البيئة األسرية المضطربة تفتقد إلى التعاون والمشـاركة بـين     -
  .أعضائها

تنشغل بالحصول على المال وتفتقد الوازع البيئة األسرية المضطربة 
  .الخلقي والديني بداخلها

  .البيئة األسرية المضطربة يكثر بها الصراعات والمشاجرات    -

البيئة األسرية المضطربة يكثر بها اإلدمان بين أعضائها فـي    -
أشكال متنوعة مثل إدمان طعام، إدمان حب، إدمان جـنس، إدمـان   

  .رها من السلوكيات السلبيةعمل، إدمان مخدرات وغي

البيئة األسرية المضطربة لديها معتقدات غير عقالنية تتحكم في   -
  .مشاعر وسلوكيات أعضائها في االتجاه السالب

البيئة األسرية المضطربة ليس لديها القدرة على مواجهة وحل   - 
المشاكل التي تواجه أعضائها بأسلوب منطقي يتضمن أكثـر مـن   

  .بديل

األسرية المضطربة يدور فيها صراع بين األب واألم أو البيئة   -
  .الزوج والزوجة من أجل السيطرة والسيادة

البيئة األسرية المضطربة تفتقد التعبير عن المشاعر اإليجابية أو   -
  .السلبية بصراحة وبطريقة مقبولة

البيئة األسرية المضطربة يفتقد أعضائها الثقة في بعضـهم    - 
  .البعض

ألسرية المضطربة يفتقد أعضائها التواصل اللفظي وغير البيئة ا  -
  .اللفظي بين أعضائها

البيئة األسرية المضطربة ال يتمتع أعضائها بالقدرة على اتخاذ   -
  .القرارات وتحمل مسئوليتها

البيئة األسرية المضطربة القرارات فيها في يد عضو واحد فقط   -
  .من أعضائها
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3 - N�0�y� x73�� ���$� �� �$� 

4 - ��9.+�� ��>�%�� ���,� ��$Lc,� 8� ��*��� $0%�g7�� 

5 - �SS�7,� ����� �F�g,� 

    �P,� W3� x\`$R �J� <�%�� � ��$�� 8�9�� W��� -.��� ?�� NIR�>� � ��H�P.H 
���� 8� _$�� ��`���� WE D��� �`97.� ���� ��$Q� ���7�,� ��مه
j�7�� W3Q�� K�� e=9*�� ��*��� �)��� ���\�` ��� $Q\���: 

 

 =�9�ـــ� ���ـــــ�=�9�ـــ� ���ـــــ�=�9�ـــ� ���ـــــ�=�9�ـــ� ���ـــــ� ■

- ¥Y��� ���7E   ��*��� ���9g��� D��7�F�. 

- �09Y���� �096��� 
�+�O� 8� 9�h�� ،�*��� p��97��� ،¦/�,�� _9�>O�� N$3.��   N�9y� 

- �3�l� �0���� ¥Y��� 2�>%( �H� APNjournal@arabpsynet.com  X$� �$= �+>�9� ��)��=%9�� ���O� W�gR F.(  
- �3�Q�� ���   $Q��� ?� p�P0 m 80I�� _�73�� ��P���� N$S7�,� ��*��� N5P�� 2�>%(. 

  

 =�9�ـــ� ��iــــ\�=�9�ـــ� ��iــــ\�=�9�ـــ� ��iــــ\�=�9�ـــ� ��iــــ\� ■

1- �� ?>�� ¥Y��� X�9�� ���7E ،���$�� ����� ��6���� ��`�7.,� ��*�3�� � ��S��,� e� �/0�� W*0 ��� �/y�� �*��� <�g�� ¥`��
�0���3Hl� �� ��PH$.��. 

2-  ����(   ���$0e��$,� �*B�=e��$,� �*B�=e��$,� �*B�=e��$,� �*B�=  ��0 �� : X�3� ?� %�S,� X�9�� ?� �>9= �� $Q���   ��P� ��9�7� �v�,�� �.�c,� 
�^� W�:PR
� ?� $Q���$4�\��� ?>.  

3-  ¥Y��� ��3Q�� �g��P�� ��>�%���� �$t��� %��l�� ���g� 8� <�*k70 �; ���0$:7��� ��H���,� �9Y��� ����+7, ¥Y��� 
�.�7>�
<R�Y�+S� 10$R� <#�$"� <"��J�� 

4- �>�%��� 
�$�( ��9+�� �0��93�P�� �/SB�S�� �>�%��� ������ ،����� %��7�� _9�>� ��#9R ¥`���� K��$0 

5- &�I� ���` ���J @H�E K7� ��H����� ���9>$�� �� ��B�S`l� 2���y�� ���7P� d9#9� ¦B�7��� �$� ¥`���� D9g0 

6-  ��:��� ?�3Y7� ��P.�*��� 2�*�O� ek§ �*E ،��:*�� ��P.��+�� �0%�Q7>F� ��:��� ?�3Y7� $Q��� �#�$,� ��P.��+�� 2�*�O� ek§
� &�� � ��P.�*��� �0%�Q7>F��*ّ3�� W�= 8� W0�R ��`��=� 2�`   ¥`���� ���0� ����   �*7,� D�t��� �g". 

7- ��:*�� �H��3�l� X�9��� K�� e=9,� -�B% '( $Q\���� �\i�h� ��>�$,� e�v <\�9R.  
8- ?J$tH ��/��� �¨�7E ��% 8� $\�R ����   N�%�9�� 
�%��.  
9- ¨�YiO �#9"$,� ���O� ��R F�.  

10 - $Q�R ��� �9Y��� 8� ����� �©"�3�  e"�R F. 
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InstructionInstructionInstructionInstructions to Authorss to Authorss to Authorss to Authors     ������’��äÛa@†�������Çaì�����ÓŠ@ @
 

  pـــ ـــــــ� ����97 ـــp=�9�ـ ـــــــ� ����97 ـــp=�9�ـ ـــــــ� ����97 ـــp=�9�ـ ـــــــ� ����97  ::::=�9�ـ

   5�O� ?>F� $EI0 ¥Y��� ªH   e��$,� '( N%�4l� ���)qg" ( W�� �>9= �� $Q��� ��>� ¥`���� �� 1�c*��) ،�4�3�1985 ( ��)Sartorius, 1981(  ��(�
 �P� '( ���� 8� ��`���� ��� X�E W�� '�O� N$*�� ?/�v ��`���� 
�^� $EIR) ،�$S,� ،�J�4 ،�P������ ،�=9>�1995( e�$,� -.�� �H�7>F� �%$3R ��(� ،

 W�� X�$�«� 2�O� ¥`���� 5�O� ?>F� $EI0) ،X�$�« � �=9>�1999 ( ��)Sartorius etal., 1981(  ?>F� $EI0 $�E!" �7> ��`���� ��� X�E ��(�
5�O� W�� X�$�« � 2�O� ¥`���� ) ،X�$�« � ،b��$����1999 ( �� )Skinner, etal., 1965( 8056i �>9= �� -�7g,� ª��� e#90 [��7=F� ���� ، " "

W�� �/�� -�7g,� ��Y.S�� D�=%� $EIR�) : ،x+` 9��1990 : 43(  

       �/�" $EI0 ¥Y��� �0�o   e��$,� �*B�= �9��e��$,� e�ve��$,� e�ve��$,� e�ve��$,� e�v  1�c*�� 5�O� ?>F� xP` ـ WP�P� ?�=$R X�� ـ �0��� ���R$R xR$R� ¥Y��� ¬�   �/��( 54� ���
�R�� 9Y��� K�� e�$� WE ��H��� $EIR� �J�� �����O� e��$,� ?� F�� ���$�� e��$,� �R!R� ¥`���� ��:   

-ً���7E e�$,� X930 �����:  
           1�c,� ?>�)$Q��� ��> ( _�73�� X�9��)���� �� ��+�� (����� ?>� :2��� ،$4���� ?>� : ،�Z� d�i ،��$�)2001(   ��B�S`l� x���>O�   ـ��P.��� D9���

N$J�g�� ،����*7�F�� �09����� :�0$S,� 9�®O�  

-���   ��� e�$,� X930 �����:   
     ¥`���� ?>�)$Q��� ��> (،���� ?>� ،¥Y��� X�9�� W�� ،��Y.S�� ���� : �.0�H ،���+g��)2002( .      ،ـ���$��? ��53.7 ��+.ـ��h� W:ـ�، ��ـ� ��+.�9ـ� ��R12 ،

87 -  114  

  ¯- _�7E   ��� e�$,� X930 �����:  
     ¥`���� ?>�)$Q��� ��> (����� ?>� ،_�73�� X�9�� ،_�73�� �� ?>� ،¥Y��� X�9�� :�/�6Q0 ��� ��Y.S�� ،$4���� ¥Y���   

1- �� W.>�   WP�P7�� xP` K�� �*=$� �/#�� ¥Y��� ¬�   ��P�P7� D�=%!� °��9�� '( N%�4l�ª�    %�ـ= KـS=� '( °��9�� %�S7�� N���$� e� �¨ ��%� ���
e��$,�� %��S,�� ��h� 
�y� W�= ¥Y��� �0�o   °��9�� %�S; �i�h� ���9�,� $EIR� ،83±   

2-   p`�,� e#�e��$,� �*B�= �� ¥Y��� �0�o  

 

■ �0$t��� ��*��� �F�g,�� ��>�%����0$t��� ��*��� �F�g,�� ��>�%����0$t��� ��*��� �F�g,�� ��>�%����0$t��� ��*��� �F�g,�� ��>�%���::::                
                      � ��0� ��+ـP.��� xـ� �ـ�k= ²ـ�� �ـk= 8ـR ـ���g,� ���P, ��( $Q��� �0$t��� �F@ �ـ8 �,$��ـ� ����Oـ� �X ���%�<ـ� g,�� ��>�%��� W�gR      ـ�#�� ��ـ? ��ـ�.- ;�ـ/¦ "3ـ$

%��� U��J�� ���g,� 8*k70         ـ� ��ـ��9° ��ـ���7E� eـ��$,� p��9ـR� ـ������7> ��iOـ29 ���*�ـ�   ��73�� '( �"�#l�� �IJ ،�/�" xR�3�� �0�%� ��kg�� �Q=���� �>� ��%�
p��97�� ���9=    

■ �/7��$�� N�0�y� x73�� �$��/7��$�� N�0�y� x73�� �$��/7��$�� N�0�y� x73�� �$��/7��$�� N�0�y� x73�� �$�:  

��R�� ��$Q�� �$"�9R ��( �J�gH� N�0�y� x73�� ��`���� ����$� ���� $Q�R:   
1 - � �F�� �`� ª§ ��k= ²�0� ،$Q��� ¥0�` _�73��P.��� W��Y7�� �� �P.��� ¯��� ،-.��� ?�� ،�P.��� x+��  
2 - <R����>� <R����~(� �/`$+0 ��� %�3"O� ?J�� _�73�� ��097� e��$,� ��$7>�  
3 - u� f97�$�� >� ،$4���� ?>�� �/�" $QH ��� ������ _�73�� X�9��� 1�c,� ?>� K��_�73�� ��Y.i ���� ،$Q��� ��. 

      ��� _9�>!� ���$,� $0$gR ���7E 

 

■  ��$Lc,�� ������� 8� ��*��� $0%�g7�� ��$Lc,�� ������� 8� ��*��� $0%�g7�� ��$Lc,�� ������� 8� ��*��� $0%�g7�� ��$Lc,�� ������� 8� ��*��� $0%�g7��:::: 

                       $gـ�   ��ـ��� ��R ـ� ��ـ�P.��� xـ? ��ـ�.- � ��+ـ��2 �$0% ���*�� �Lc,� 8$�� ����ـ���� ��g�zـ�� ���%�<ـ��   �ـ�g7�� ���� $Q�R  5ـw ��$��ـ� �Qـ$� �X 60+ـK     ��ـ� ��
���i97��� ��%�$g�� ?J�� �/:B�7H� ���g,� ���O� 1��SR� ��>�%��� �g�z� �� N����� �� $Lc,� %���� ?t��� W��E W3Q� $0$g7��   

              ��S7�F�� p�7R �0�k= �Q=��, �/�" �%�QR ��� �������   %�9z� $#�V ���� $Q�R �*E. 
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