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 الحلـــم الكبيــــر/لتاريخيــةاللحظــة ا
 

��� ا����  ��ء ا���ر أن ���� ��ور ه�ا ا���د    �� ��� 2010 

، آ�9 8ل ه�6 ا�50ة ا43ة 2011 ��� �01�ي  إ-، )�*ر() '&�ز�(

�A و  لز�@ال أو? ��ه��< =>; �B @3 هCن آ�D  ق�� F��D و �G� @أآ� ه

�1C1� اب�Iاو أد(  ا JK�L ب�LM.( 

�رة ��1)�S �T U� R ���ف �Bر81O� *� *P ا�ول،    D آ�ن،  �C�Kا

 ،VWK ر�CX�Kا (=�I���	
�رة ��U ا��0\ =>; ]>) و ��Zد �YS�  اD

�&�1��Iو أ(9[ ز *B�������I (Xa أن Xa)  `�آ�� اB@�I* `_ ا��W9ع 

�1&� ا�CX�Kر ���اbS، و�
�	
�رة  اD� ���/��� (��اc09I d) ، e أ

 *Bf8gI V�� ،ار�S4ا U��) �C�Z� (ه�ار6 �< `�آ�I 3�� ،*1<= *I

*�� *C�� ;����  ... 

أ��م ه�Xا أ`�اث، B�آ@ اه����i �9 ا�XCh� �I��� ;<=� ه�6     

��I Aءا، �l1آ� ��Cب �B >� �mار�� ]�<n��رات ا��8`��، ا�o اOا�

�s9@ أ���ء�� ��I �G� )28/02/2011(  i ز�< �Z� 3GLره�، و ا�1�م 

t�5� �u VI�= �1)�S أ =�ش�I �L و (mر�D �1C1� 

1�ن  و ا�B�Kة =>)     ��Z09ء ا��CS4ا�@�8ء ا w=�0B U��Y��I A1�

ا�y� ،A09 ه�6 ا4`�اث ا���ر1P�، و آ�ن  أن �� �9x��x0ت ا�XCh� و 

 6�z �1'���X1Zا� ��I���<� �m8Kا�� ���I���
�ثــــا�/�ـــا{ ، �

�ا=�1ه� � i ا|�زه� ��>� ( ارI~ أ'�9ة ا=����9 ا�1OxC� و أّ

 (s�� وع�h� ،y?K�ا�XCh�، ا���Xب ا��5Xو�XCh<� V�، ا��s) ا�VZ09 ا�

�ر nن و ا���Z�X� R< ... )ا�t<nG ا�VZ09 ا��`�، و`�ة ا�i FxC ا�

���ش �1*، ا�>�* =>�91ذ�~  f �C'�1ر، آ�ن وا  �9�1L د�و�C� �9  ،


#"!  ا
��ب" f=���د�� أن#$!%
أو?ل �< ���Gي �>�>) و ا���y و ه)  "ا

�ر��ت، Bو ا��آ�� �%&'
�2 �1 0/ ا��$�.�ت �&%!� ,�� +�
*#ازن ا


�3%�ن �!%&'

���4 ا �56#�0. 
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     � �� ���� 	
 ��" ���� ا���م ا��
	�� ا������"���� ان �

 � 	
 ،�	��
��ط �	��� و ��ا�&	ع $# ���" !� �	 و ��� ����ط � / 

�' �� أ&,+ ه( ).� ��	�/0�
� و )23+ 1 � 	
 ،"
�4
و �# . � �6	ة 

�4(ن >	در�# $/@ ر&<  
;�(ى ا�/6	>" ا���;6" 
	 � ��4س ا9	�8	 و 

�	BCا اDه � 	��هDا >ر�	 و >ر آ+ $�'G واع '	0EF	ر ... درا�	

 "�>" و 
	 J	ك � آ(ا��6 �KاLM	ر و أذ�	4 ��Cا . O/P #Q راD��


�� ا����� آ�� �����ه�"
R أن ��و اCآ��	ء " "!�� ����� ر����... 

ارات و أE 	ر ا6�2V	ت وا9F	ث و WCات و ا�X�Q	' Y�& م	ه�2C	'


(>�	 $/62	 ر�6W	، و ��4]	 �#  	2�� @� �� Gت ا���;6"، ه	را�ا�

 � 	
 \�D4(ن آ�#��
$�/��
$�#/#��
�اث اV;	م، ���	$[  أ�Fا �Dه >


 �Dا�/_^" ا�[  �،ـ, ا����ـا+�/�ـ� ا�$�ر*�ـا��)'أن ه Gه

�/a(ن 
# ا
��	(�Dر�	 /�DرتQا(، G�	6�/	��	6�  	c d/e	� ،	[/(F

ا�"!	'	 �	&�	 � '	 �	Pت و	ا�; ��6 	6�
	(  � f ;" ا��	ت و �	�6

ا�"' 	a�g 	 6 P ت، و	�6�	2hا� #
� ا��;��6	ت و اi��F، و ا�[ 

 d;أ� 	ا0��1و�."أ)/] .	
���� ا���م "و  ) 2000-1988" ( ا2�3, ا��


# أ!4	ل  ،)اp ا�6(م2000" (ا��
	�� ا������ r4! ،�� d;ا� 	
و آ	ن 

اد و  ��sة $/@ ا��2< و ا�t	hا� ،G/Eا&�" � دا�()�6 ا�0	>" ا�

 .���� $/@ اa�EC	ص � آ	
+ ا�(P# ا���'Gا�^/L إv $2+ اu	G' ��(د 

 d24_ا�� 	
� z+ ��06ة  ،'/ي > ," ا��2< $/@ آ+ &�4 ��و ذ�\ $�

 G'�� �4& ر	6� d �
"&��Qد�# ا	6
و 
	 ا�} 4" ... اآ�;| 6{< 

 ارا~	 إs را&ا 
# روا&Wا���;6" و إ L$رة ا���'6" و د)hا� L$د

ء دو�" ا��Q;	ت ا�[ ��م ��(ق ا�C;	ن 
;�ة ا���" و ا��4ا
" و '�	

���7اا�56!� "4  ���	. .. 	

;�(ى $/@  ا;:9 ا���8 ا�$�	.ان آ	ن 

�	ز Cا pا @<�� G�2Vا"<���� واt+ " <�ه�ة aا��6 ا� Oذه 	آ2

 ������ ا��F	ذ " ���� ا���م ا��
	�� ا������"ا'(ه�ي، &�ن 
	 ا$

�>"ا��	6J +e@ ا��E	وي ��	ز ا���ديا�,	، إ�	  "<�ه�ة Cي ا)�;
 @/$. 

     �a
 و ا�26# و ا� _��# و �6 6	( إّن ا��a	ر 8(رة !�� �(�� و 

ا�CDاث ا��'�� A ا�$�ر@? ��>@ '�����	 اp )..ا�Eى ���^�، و$/@ اF'(اب

اث ، و ا�1	��.�Fا �Dه @<���( �  �4# ز
# ا���Qات > وV ،p	ز أن 


# $/L و أ[ � و �# ��$G أي� آ	ن �(>�]	 ا�( G�و ا��{�ا&]	 
]2	 او

G�	6� سى ا2�3:ةإp )  &�ا�" و �$	" . pوFرة ا)hا� d�	آ �� ""2[/
 "

 ا�{�(ب ا���'6"�آ# ��8 ���A 4 "، أو d/W ر�	�" واe_" �/�62< أن ��

ر@�ت�ى ��. "��ز�$�� ا�G ا��آ$��� I ة ره���! J�K5  دا����  ���6 و 
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]"�، و آ�ن ��G� U� او?ل �< ا���c ا����K�، "و ا=X 5#ى اJ.*�<�ر ا2

4آO�  ; ��ره������ ا�C�Kاد�� 'F�s��<= (O ا��ا'* ا�zدرة ��x�آ[ 

�د، ��WK� c��I ا����\ �= �D8D >�" �:!ه�

�@�#ب  ا
�#ة ا �'0�$
ا

���d�1، " ا�2<#=� ،���K�ا� V�<�� �1<ا� U�hا� � ، و ه� ه

VLا����� ،d��xC����V�ج" آ�ة ا
	�["�0زا
_ و ...*B... 

     ��I ، آ�ن =>�91 أن ه�ا�1OxC�9 ا�B�9'أ =>; أ�S ك ا��ي�Iا�ر

 w�ا��)(X�� و (XI( �XCh3ة ا�Z�،  ،3OX1* ا��أن 0!�ه'� i ز�< ]< 

aMا�� �0\ 5� �b:_ و ]�+��� 5���د ��I ان ا�� ،"VI�ن ا���Z�" ا�

�ر��ت I *1<= ]C� B�=��� آ���رد اB��Xد د��1L ��n¡ ،ر�C� ر�CX�Kا

�� ��ث وأوراق ا�>�C� �I ،V��=L�G� 3) ،�  >� cL�Z�Bا ���XI �&@وزا

� ا4�ى<B ا`�ة� .��6 ا�

*****    ***** 

                  
��������������(�
�א�

א�������������������������������.
.
.
 




���و��و���������
�"���������'�)*+

א�����������وמ
א�����������א����������������$�
 




































���������������������

��������א�د�������

�و���
�ل
א����������������������������������������������"
 


    i �1I�= اد�C�Kإ �����ط ا�9L4� =< أ�K >ز� Xx�Kا�&h� ،�9I�Lع   �[ ر�"I.ا �K�

�ا �gCL&) ا������   ،و V�C �+#درت   آ�ا�0 ا�*>$_�CSم أ�X` y� V��= ر�CX�Kا �Sا��I

�ا =�� اn�K�� ،�91<=Tء ا���اب�K ه����K ب��� ;<= �1Z09ا� (m�Iا�n. 

�`1h� fو                I �Gا�� �1)�S ]K��آ���L�i ، `� ا�U�h ا�>�1 �< �h&� هCZ� 

،�1�hا�0،   ا��"Jا ،�@V#
� ا
$�<�ت U ا
*�:� =/ .Me'� و ادا�*'� d1ا ا
�<E ا�*&�

�وg ا2�+�   �%*'$�  ..ا
%!�B�8#$، اd1+���، ا
%�دي
�ا   .8@�ة ا
4<_ ا
���8 و ا=��و 

��1� و ا���Z>�، أن lZ� w�x�Bو��m�1 /آ��� ا��ZKlتX، ا��1I�و ا�� �1¢�ت، ا��و�1zا

�]E   و أن w��B =>;  آ�ر�i إ�%��!� ه� وC<� =�ر U ":  ا�J%��!� اb�*2�ةاء إزآ��>� *
ا

E"��
�ل ه�6 ا�Z�`1�  اG� .ا���Kة/��L£ ه�ا ا�9@�£ ا�'�ا�V و ان �9&�ا 

 ...0/ رأى H$'0 0'$�ا

 -         �!
�= �'B#C a��� ن أن�jJا k�lا   �T"j�"ـــV بـــ�� " �T �'�� �1)�S �&CXB��

 Uأ=@ل�� ..�¤ �¤ *�=���y1n�Z، آi w ��1ان ا��G�*  ان �nG£ ا- '���1C1� U�� U و  

�=# �8>� ا
k�l �!m ا�jJن أن ا        - � J=�g3 =��، ان���YI وات��Zا� y�+�HV   >�ي ر

@M8 /0 �!:!
 U �'B#[ا Z م�n Hآ�V  ا 0:!'�  و�4� Hه�و+'4  �ا
&�=#ن و و أن ��

�oو "'#د Z��0ه�  ���) ا��- و ��)  أ *�=@�@ ����ر و ����9 ��L U��s= (&1رB* ا

3G9ا�.  
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�������������������2
����������א	��   


و
א���א�����������و��
א�������������������������
��.
.
.

������و������������و�
 ������������� 

 



د.��
��������������ل
א���������������"–


س�����������������"،
�و����������������$
א����������������א�ط 



א�������������������
א��������وמ
א�����������
 �'�������س
 

Turky.jamel@gnet.tn 
     

 

 

E5 H<�
�0
p ا p�2ا...  

�BqB p�2ء 0/ ا�@B... 

14 �&��"  2011...  w�+ رة#i ت�ا�*4�#BQ 

 �ــا�*4�ت i#رة �:�ب 40... �2011!&�ي  11

 � ـ��� 
!:!ا�*4�ت i#رة ...2011 0ـ�رس ...

 ... B@�ء y/ اp�2 وO'Bع

14 �&��"  2011... �#B �!�z ب�ـــــهQ 

 40� ��=#ن ]�= /= a��Z... �2011!&�ي  11


!:!�...2011 0ـ�رس ... �!�z ط#�. )}�I+ ا~ن( 

 

 

    �hإرادة ا� ]��م أراد  ا�s�Kب ا���ر... �ب �< إرادة اeإن آ��

�ا �G?ا �ر `�YS (Xة .. ا�U�h ا��1ةC�zu (&Z0� �YSة.. =>; ����) أ

�x<� (&L��� و ا���ا�� و ����) nB>��ت =��ا و ���ا =>; B و

�1S1? ...ا��¥��ا) i (زادهV��= ر�CX�Kا ���K (&... ن�&��� (&�. 

�م و     �Ynء ا�flه tZدر �ـاآ��zر ا�G=ن ا����S �0 "�ة��#%B

�ه� ، أدرآ�ا أن �gCL&) ا������ د>[ ا�@�< �Iل ا�y��g، "ا
@�#ب'=

 H1 E6!�[<� Hو�0 ��>#ا... #ا<أ�. 

آ�� �Iرآi " �9#رة �:�ب 40�"و �< ��Cرك ا�1�م �&J¢9 ا���Gر     

"i#رة +�Q�#B  w"�< أر�I� أJ¢9&� y1I�K ا���Gر  wXI £���ع و إ'8ل، h 
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�ا ��a� ا���Xب(<��B�¨� =>; أرواح �&�ا��9 اI4�ار، �CZ&) أ`�1ء ) 

�ن L��1=�9 ر�) ��ز���1Cء و اfو��1ء و ا�JL�G و `Z< او�f~ رfا y�. 

    �8��
��  �z �< ا���?��ت  ..ا
!#م 8�أ =4� ا
@�� ا��D *� U��

�� إ- ��CB� ا��G= ن�Z��1� �� �lه>&� أن �ZBه) i *I رVL إ�Z�

 w[ i *1ل إ�u ا�5دي ا��ي y�9�Z� >� *��h��.!M�ة B!�ر ا�X����، و ا

��:
 .�$�ي أ�Vدي ا

�ع  <Wا� �G� (`�آ �1��Iز �z�L U��ا�� A�4�I" : Q�#B _%!
إن 40� 

" w��و =��I ،"Q�#B ��� �0��#%B "(&�1)�S i .. ���9 أن و�>&) �� 

i �َ>£  "ا
0L:�رك ا�e2#ع"اردف  ا�zدر ��x�ك،" 40 ��� �0��#%B��I"أ 

اW�K£ ا�0�=�ن ا�U�h ا���1) و  "... ��=>H +*%�#ا" و آ���ء و (V?، أن

.�وي ا� ا.*$:�ر =�B /0 �>4�+ �2%#���0 ا
@�� "��Zن `��* ���ل 

و .. اf �< ر`)" B%#���0 ا
@�#ب"، و ��B* ان f =��) �< "...ا42�ي 

��ن�S *1K�آ JI 91* وI ه�درة `�ل U�� اج���Xن �< ا�zرJI... ا� ..

�ن"=:ـــ�ة"&�0� f ة�Ynا� >Xو�<..  ، و� �� �9Z� e8 ا��CB. 

 

�+�" �4= E[� ..ا
!#م �

�+�" T+ر�B �*$� م#!
 ..ا

�A و �G� و ��I أن U�g �&�اء��9      �B i �9I�C� رة�D ��I م�ا�1

��i_ .. ا�X�ا�� اI4�ار ���Iءه) ا�@آ1� S��� ا���� و ا��@ة و

�'*!
، أ�JC��n� �9xC أن "أ]�4�!� ا
��#م ا
'&%!� ا
��8!�"آـ q%0و

 �9���  i 1@ة{ ���X� أ�C��
�3%�ن  �+#. �!%&� ��C ر.�ء �0#�0تY

�8��
�1Z0�"و ذ�~ G1<W�I* �<  ا Uا�����* �< }�ر�Kت 1��L� و " �

 ]XIار �1���=�L[ ا��L8n* و =�وا ،VZ09ا� *��ازB*=ا�Iا .. ]Z�

�ل أن ا����� �9B����� i ا���1I� i `�'� إ- L���9 ا= �Y��C�

 �1Z09ا� �(ا��=���0<�� UZ9I و إن( �������sوز رواUK أ �9<= ،

�9�Z¬�9 و أ�h�&�  ]�Xx�Kا �1��L . y� i J1��Z09آ ���ا'�B إّن

"�!0�ا
��<� ا
�أي ���� ) و ان آ�ن >£ ا���Zر (���C" (ا2#اa5 ا�

�&�*, �!.�!. �C�'0 ء#:*
، �Iا�� �< }V<O ا®��U A ا
@4e!�ت ا2���� 

�اب ا����ن و��f إ- ر�A1 ا��و���أ�� i (��� ..ا�C>��� ��ورا ا- 

�J1B�I و ��'J1Z و �J1��G و �Kد�J و X1K ��ا1�4� و f '�ال �1*، آ�0

�ا ̄=��ه) =>; ����9I =>; ��ى �5ة ...��اذ و '&>�n�Kو أ ����Xx�Kا

�9Pر�B >� �<��S ..و �����و��  ���ا د��ء<x�Kو ا �� ان ... ا�C��Kو
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 �x' >� �9)�� ��� ،JB�� �x' >� غ�<� f >�lآ�ن ا�"Hو ا��آ H$ا� /

 ...، f²ف ا��ات و ا���ر�± 3 ��ه�"ا
%��M و ا
%��Mن

 

     i �9<�= ���"�!8��
1S>� =�� �< " �:$� ا
��#م ا
'&%!� ا

1O� A��B ف��B R V��L ادي�C�Kم ا��� w[ i ،8 �* =>; ��ى ا�@��ن

<ّ= ���ط �BرP&� ا���F و ا���، �* ان �5��nوز ا��s��ا���اء �9 

�s1́&@ ) � أآO�ه� i ز�< ا��gC� ا������و �(اُ��>9� و ا���8>9� 

�91<= . J�@�<� �'ا�و w[ i ه�ا ا��9خ ا���� ́وّ��wg0I �9 اi e ا��

ا��L >����C� ،���hر  ا����I Jx<Z�� ،]xCر" ا���� ا
��<�"Iـ

�+$*�B#ري أو  ، دون ...ا���Xن =< ��S�9 ا����س 
أن ��دن ا
'��م ا

�0#+ Z��>*� �&1و ��9� إ� �XCh<� ح�B�� 3) *�، ر() إدراآ�9 ا

~hو ا� �C��ة ا���� ... ���ن ) ��9 ا��Cا�� ( و ��w ا��1رXB أن

�%��&8 �$:@�
 �'lا�� �%.q2ا�K�I yا���� i (ه�K ، �` -�1�8&� إ�

 ]�� آ�� �1�8��Kf6 ا�� y���9� �93، و�� آCآ"�XChا� " ��T�

VZ���ن ا�=8م ا������. 

�ن، أ=���     xhا� ��i �9x| �9 ا���A1K أi ه�ا ا� �%&'>�= a5#2

�� إ-�4e!�ت =�<!�  `�I Vg`5امو z:'&%� راق، �T3ة إCا1!��ت  آ

��
�و
!� ا
��<!� و ا�آ�دj!� ا
أ3ا ����9 ��ف w�@9B (8!� و ا

 V�
ـ ا���ار ا��5Xو"�%&'

��M ا �!2��
��&� wXhI  "ا��� اG� w��XI

 ��I ،VLر�آ��w ن `hI wCL >� �91g�ف 9B@ل أ��@ا�<  و ا���ار ا�

"�%&'

��M ا �!8��
  ")ا��� ا

     �9��ات ا
�:� =�E� �� U  i#'. A أهE اY]*�4ص ا
��بأ�?� و �L وّ

��c و ( ا�<� �9<G1� ،�<ات آ���9K �h= و ¡�ودة =>; ��ي �1Bارد ذا�¤

وان آ�ن �K fه) i ¶10£ ا��I ،�91<= cYg\ ا��=) ا��ي  �I y�2010ا��

�XChت ا����¬ V0�( ��I م���ن �lZو��9�1 ا�1 ،" �!%�#*
��0<� ا
	#رة ا

'*��ك .ا�V�%2 ا
� ه��0  اB%�ع�y و "  و ا]�ي =�A ا
M�+�... و ا42�+�

L:�*%0 �<!� ]xC�أ ،Z!�= _آ�� �y E�iاء اآ� و أ�K  ��، إن �� ���9�

�ى �Z� ;<="Q!.�*
�"ـ� "ا
*'�� و ا�:
�� ا�'i Q&� H�="،   و U=��Z�

�+� =��s��" Q&� Hوز �� `��* V��:
�ى " أ�Vدي ا�Zأو =>; ا� ،

"��>�
8ل   "ا >� i w<ا� >Sا�� ~1X0B  �1I�= �1GWh� VZ09�9ء ا�Cا�

�·L&� ا���y و ا�ره�ب و ا��ف و إ=�دة �l� �¤ �&�)�1ه>&� �>��1م =

���K �1Z0� �L�1� w[ i �1��= �1 وI�= ري�gوره� ا��I. 
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Q�#B ��@
 ..�0وك 

�40 ��@
 ..�0وك 

 �!:!
 ��@

:��+/)...5�+:�(�0وك �� ،/>!
�� ،... 

J �8 �%�ن�0وك��
 ..ا

�%�3
���9.. ن أ+'<� آ�ن�0وك ��D w�a fأ  �10<

 wCL Jا����  wX� �&'�� ���X��ن ��� أXB ن

VI�ن ا���Z���I... 

    Q&'
�� ا���El، ا
%�دة ا�z:�ء و ا.�dBة =�H اL03 زCأ�>�9 آ ،

 i ن�X��ى ه�ا ا��ث " �:$� ا
��#م ا
'&%!� ا
��8!�" ان �Z� i

 6����ن �* ا���K�Xت ذات ��ن، �A1 ز
OاY آ:�اا���1)، ا��ي X�K ،

V��Z���wI c ا����V و ا� VI�ى ا����Zأن .. =>; ا� i ا�&' ��� >�

 i ن�X��اء<@
أ�>�9 آ3C   ..0%*#ى هNd ا
	#رة ا
��!<� و أ���0 دم ا

 y��® A1Kا��� i �9��G�+*<*a أن ��Zه) XI) و��X)، ا��L8n �< ا

�= �!%&� �5�!�8 Z!� ن�%�Jا Z!� �M�. Y �B�%.q0 H$V م��� ES U �!


Z:�@
6� �&%Z و ا��آH ]�دم !. Z!� ن�%�Jن،ا#���
، و �M�. A�= #��B ا

 £�<� f _` �9C�� رة�O� �91ا� �K�9 `�ر��G��ن �< ��yL اX�ان 

��w"  ا4و(�د"=>1&� n�9 ا�Pر�B ى�� ;<= �m81O� ;<= ا� ...آ�� ا��0

 

        ))))28- - - - 27( ( ( (     ي هــــذا العــددي هــــذا العــددي هــــذا العــددي هــــذا العــددــــــــــــفففف

�# ... ا
E&M ا
���8: "��ا ا���د ا��ي ا��ف =>; �>0*    

� ا
���ن إ8�اه!Hا��K4ذ ا��آ��ر " .!$#
#"!� 0*#ا��� a0 ا
dات:=  )

�ر��K ،�1Kد )رو��B ،"�!8��
ا- ����I� ��n " �:$� ا
��#م ا
'&%!� ا

 .��وره�

     ���=L8� ا��9£ : 8ـ أ���i أU ��!C اl#2#ع B*���'�ء ا�>£ ¡�

�'1� ا�w0n،ا��9£ آ�د ���K� wءة ����>� ا�9¸ء، ��X1K �9ءCI ي�K4ا

i ا�C>�ان  �wXh ا��9£ ا��رi VK ا�Y�ب، ار�CBط ا��اه� K4�I�ة

�fت ا��K4� i ا��cK ا���وي Y��I�ب، ��ه1� xوا�� �، ا��اه��1I�ا��

�ي وا��VT =�9 ا�w0n ، اZا� �1��Xوإ� ���0nو ا� �XCا��ي ا���ز ا���

 ،V<ا���� c1ةا�dB�.0/ ا� E$
1; ¡��د ا��s9ر، ��� إI�اه1)  :�

 y��K �Iأ �Tي و ر�h= ;0nG� أ`���و، ��وان دو��ي و ��Yا� ،V�ا�W0�ا

�د ا�V=�CZ �@وز I�آ�، إ<ا��ج K�L) و ه��� . و =���ن ��ح، 

�¹) و =�دل و�zو �Z� ��>; و ��`�.ا���1دي و س�I�Yن. ت ا��X�� 
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�'1� ا�آ��Zب، �����ت ": 5�اءات U اk�2"ا���� ��X1K º��G�ل `

 ،w0nا� �1'���X1K���zا >= FxCو ا� �أ`���و و  ا��اه� ��Yا� >� wX�

 .=�C ا��¨�ن اI�اه1)

��وع ا��>�م      £<�� i �����I �<��اب ا���رة `�I4آ�� '�ء ا

 V0� ، �1Z09را."ا��
��رآ�9 أ�B�Kة ���ه) =�8� "  �ت�8ب ا���ث و ا

A09و =>) ا� VZ09ا� Unا� i �Lر������� 3hI��C= ،ا���Zر إI�اه1)، : 

، ��« I< إI�اه1) ا�y19G، �1; ا���وى،ا���Y أ`���و، =�� ه�رون ا�>01�

�ب، س&1�<I م��آ90�8*، ع .�&��Z` Vن ���1�K wT، آ>�� . ،V�=�� ا���ا


!�. م أ¨�ا�zرون، إ��� ا�>01��*
=>) ا�A09 ا���VI، : ����8ث ا

�1Z09ا� �Kا���ر VI�= ر�Sإ i ���S ¸=و Ugا� �x' JI�� A09ء ا���<= ،

�رة ا���Z، ا®��y ا���V ا���VI وره�9ت ا��1�9� ا���Zا��، nK4ا

�1Bظ: ا��ا��، وآ�½ح ¡0&<����hة ا8zوس وا4وه�م ا��، �1Lس �K JI; آ ،>��

fا i رة�nT�ا�Iت ا��ه��1�º1WhB ، و =8ج اnT�اب ا��L8� ا�@و'1�، �

�دان=>) ا�i A09 ا����19I ،Rت Zا� i ا���>1) ا����. 

     �CZ9��Iى�رة ا�]��

�8#اب ا i ض����ـ " �8ب 0�ا"�� أz�و�Vت"، 

 i 9@و�< وI ;�<Z� ،VZ09ا� cYg��I *�L8=و dXZات "ا®�ل ا��K*%0 �8ب

8��ت ��ا'��ت آ�آ�ان ا�1s&9ـ� ،  "
'&%�ا
�M ا  ��Zا�� Uم ��9 أد����

 £1G� �1ا���� VZ09ا� Unات ا��s�Z� ا��ي ���ض U1nآ�� ��رآ* ��ل ا�

2010. 

���ض �1* أه)  "HK�0 ا
��#م ا
'&%!�"آ��د�9B ¿�) ا���د �CIب     

���VI و �>��s) ا�VZ09 ا" ا
	�ء: "ا��x<nGت ا�1Z09� �x<�وف ا����1�

"E " 1@ي و<X� .�>��s) ا�VZ09 ا�0��s��<�"E "VZ) ا�VZ09 ا�

�اب ا���>�� 26��آ� أ�* �Iا�� �< ا���د  U ا�*�م    I4ا wG� Á ،

 i ر�G�� ،�<s�<� VZ1��=< ا®>� ا� �1Z09م ا���s�Z¤" ���0ات ا��>

�0�ح �3Y ا�5hآw��Z�)J ، " ]�ص�( U��ات ا%2*، ���ض �1* إ- '�K

�!%&'
�اب ا����1� ا��+	� U ا
��#م اI4ارات: ا#V  y� 1* ���ء�و 

 ، »�� JZ` (K�L ر�: ، ��GW<� yت ا�U�X ا����1�0�ا"�� آ*�ا��آ�

 Uأد� ��� �1xGا� �ث ا��>�1�xCا� �h�1�GB c1ZCB) و �109B و 

ا����Z، ا5Kا�1s1Bت `w ا�w��Z ا����1T� ��ى ا�w0n �ـ =�C ا��دود 

 i و ،A1¹�I �����I اف �ـ��f، ا�1I �<1� ش و�I�تLn ��"ا�ض   0���

�� ا�1Z09� ا��GGW�، ا���د ��Oت ا��GW<�80-81   ���0nا� �و �>

�اب ا���رة ا4�ى43ا���1I� ، ا���د I4إ� ا ���Tات : ، ه�ا إ��q0

�5�<� ا2�ا.Lت، ا�M:�=�ت ا
L0Oء �+�8 ،�!%&�. 
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�ى ���B�آ) و أ�>�9 أن �9Bل ه�6 ا�4�Z� i ن�XB و (Xث اه�����

 (X��D، و  و (XD���I �mارا��و إ �XChاء ا��Dإ i �9�� ا���ZB أن

�ن (0>�9 =9*X� �L 3ا ه�9 أو ه�9كG�B وز�s�� .اراءآ) =>�9 

���� . . . .�����  !"�����  !"�����  !"�����  !"  

                   

 



 


��/�������و�
.�������"א���������د�
א�����������������
��(د����������  -,ط�א������ 
��ن
� 
 



 


 
    U1Gه�ا ا���ف ا�� iم ، و��� ،�1Z09ا� �xGة   د=�� ����ت ا��B�Kء و ا�CSÄ�

A09ا� (<= i رت��ع �T���n"  �L �:$� ا
��#م ا
'&%!� ا
����f J0<�  "�!8ث i ا�

�� i ر=��� ��ن =XB" �0�4
 ": ��l+� ا

  


��(د������������د�
א����א���  �� ��-,ط�א��������/��
��ن
�����������.

"��������و� 


  

 الجــــــزء األول

�د �
   ) [ 2006�k�012  )k+ ا

  w�@9B �>£ ا�@ء ا4ول

 http://www.arabpsynet.com/ejTopics/eJ12Topic.pdf    

 w آ��w ا���د9B@�ــ

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12.pdf 

 9B@�ـــ�GW<� wت ا���د

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12.HTM 

   
 

  الجــــــزء الثانـــــــي

�د  �
  ): 2007 �*ـــ�ء(  13ا

  w�@9B �>£ ا�@ء ا4ول

http://www.arabpsynet.com/ejTopics/eJ13Topic.exe 

 w ا���د9B@�ــw آ��

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.pdf 

 9B@�ـــ�GW<� wت ا���د

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.HTM 
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 *Bر�D y9G� �i ه�ا ا���ف ا��U1G ا��ي ¥� I* ا�U�h ا�>�1 ا��1�h و ه

�d ا���ا�X�� w)، �>��آ�1 أن�h� ،ا®�1ة �وyT `�  أو- اÅ4و��1ت ا²ن، ه

U�hا� U19� و iا���ا �1GWh� �I�ngآ�ت ا��<Z<�  و ���xgا�>�1 �@�� �< ا�

ا�0¶ f o; (1GW� i� ه�ا ا��آ)   و�L أ�Iى �I\ ا�@�8ء رأ�&)  .ا�����ة

�gأ� º�W=>; (3 ا� �1Z09ا� *B�Iا�nTا( �� ���L�، إf أ�* �< �Iب ا�

�L  w'�م =>1* ه�ا ا���� )t���B*،  )و �I �Lأ �5�G�� ا�` yT�و ا��ص �

 .ار ا��Z=� ��9 اآh= >� �O�ة ا��م`��9 ����ء m�ق =>; ��

 >� �Oأآ A1� �������I �ان �� و�>L >� �9�اءة �1GWh� أ���اi، ه

 º1WhB ي�I ا�@م >X¥ fو VZ0�L�اءة 1Z09CS� �1GWh� ر'M��� w �< اnT�اب 

*C<n�� �� ،�1Lد  i ة����� 3) Vه ،VZ09Cnا� ºx0<� �1ت�u ذ�~ �< ��وط و

 .واyL ا��ل

4و����ت ا�1�م ��I إ��Iد ه�ا ا��'�K >= wة ا�X)، هZB V>�1* إن أو- ا

،�1C1� U�� �` i *�5Lء ��آ��* =�� ا�g�<�  و Z*!
� q%0و+��  wآ >= ��`f

�� ،�1Lا�� º1Wh�<� VZ09ا� Unا� i اء�¬ �����Kا� ��I ،ث�`  wO� Æ وا��ي

lو�1� ر'X` w) و إن آ�9 ����� أن �f *���`  Z ��10* �< ا�lZو�1�،

�د،  8Iد6�= ��Iأر >� �O�0 4آ�B ن#$B إن Yا /$j Y  º1WhB آ�ن ��&�

�����\ Z8 ���+ �%&':z  !e@B ه# ��ف Z��*%+ Y أي و إن `���*، ،

VZ09ا� )*Bf�` ا�� i ��ك ا�'�ا�V،  )`_ و ه<Zا ا��z ر�x9� أن >� ;Lأر �ه

�9��<�ل ا
�M ا
'&%� آ<e�ج +&�_ Z'0 ���� و �dر 0/ ا.* ه�ا �y ا���آ3 ا

�!:!
 ��� �V U Nا�+ _�I5دل �2 ا��
!� 0/ ا
��4ص ا�M
 .هdا ا

VZ09ا� Un<� ���Gا� �ا���1 A1ر� 

 ا���A1 ا��a� i�hد ا�CS4ء ا�J1Z09 ا���ب
 VZ09ا� Un<� �1ا���� �ا���1 A12005 – 2002(ر�( 

www.arabpsynet.com/documents/OkashaAboutAboutGaddafi.pdf 
E-mail: aokasha@internetegypt.com      -    aokasha35@gmail.com 
Website :www.okashahospital.com 

***  *** 
 

The speech of Prof. Ahmed Okasha about Gaddafi 
http://www.youtube.com/watch?v=5cOn_nhtaX8 
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	*ل	����������	א�ط����������#'	���و�و������������)	�������������	א(�����������א���	�������$+* 	
 درا�ــــــ� �ـــ� ا��ـــــــ� ا	������ــــــ�

 
 
 
 

 �ن��������ط��		–ز-		��������?��	−$�������������מ	א�������������س	−#�����������ود	א����������,	���������.	د
 

     
 �را������ ا	


	�� ا���� �
!�ف ا��را�� إ� ����� ���� ا���� ا���ي ����ء ���
��8 ،و�8*� 7�ر�
ن 0 ا4�5*� ا2�3�ا��1 0 ) 197(ا��*(��)،و%�
$# ���� ا��را�� �" 

 0 "7

$C ،ور�B ،وA ا@��2ره< �����7=� ا�=>��7 �" 7�8; ا�5:�7" ا��9�$�@ DE��F
 "7G��8ل ا��� >I�ار�3ء �Jة �" ��� ه�ا5(�� >L م�ن �*��� ا���ي ،و%=
N��27

ا�@>�X�1 ،وا�Q2�م اWI�5 ا�
T�V ا��S� T*�*U2ض ا��را�� ،وا�Q2�م أداة ا��را�� 
 .ا���4] :���رة �" �=��س �*���ء ا���(T �" إ��اد 

 ]*7 �� � :وأ:�رات W1�2$ ا��را�� إ

���د �=��س ا����ء ا���(T ��� ��م و	
د ��وق ذات د��3 إ4>���1 0 `�_ أ - 
 X�% يGا� T)ا��� �ا ا����� �� C�cا dS25 ���% ن �*��� ا���ي
N��27 "7Gا���8ل ا�

 .و	
د ��وق ذات د��3 إf�<� ��1�<4 ا�$�ث 

 -  ��� T)د ��وق ذات د��3 إ4>���1 0 `�_ أ���د �=��س ا����ء ا���
��م و	

ن �*��� ا�N��27 "7Gا��5ديا���8ل ا� g�%9ا� dS25 �ً��% ي��. 

 -  ��� T)د ��وق ذات د��3 إ4>���1 0 `�_ أ���د �=��س ا����ء ا���
��م و	
 "7Gا� Ti)cا �ا ا����ى ا��2*�< �� �

ن �*��� ا���ي %�kي 2)5N��27 "7Gا���8ل ا�

 .%�X و	
د ��وق �>�f أ��8ل ا4�5*� ا���i�*�2 ا��$�� 

�� إ4>���1 0 `�_ أ���د �=��س ا����ء ا���(T ��� ا���8ل %
	� ��وق ذات د3 - 

ن �*��� ا���ي %��ً� dS25 ��د أ��اد ا���ة N��27 "7Gا�. 


	� ��وق ذات د��3 إ4>���1 0 `�_ أ���د �=��س ا����ء ا���(T ��� ا���8ل  - %
T�را�ا� ��<U2ا� dS25 �ً��% ن �*��� ا���ي
N��27 "7Gا�. 

��وق ذات د��3 إ4>���1 0 `�_ أ���د �=��س ا����ء ا���(T ���  ��م و	
د - 

ن �*��� ا���ي �� ��ا ا���� ا���(X�% T و	
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Abstract 

The study aimed to identify  the relationship betwe en domestic violence and the 
psychological development of children. The study wa s conducted on  197 elementary 
school pupils from the governorates of Rafah and Ka n Younis. The pupils were 
selectively chosen by  their school councilors beca use they were subject to violence 
at home and were offered counseling sessions at the ir schools. The researcher used 
the descriptive analytical method in his study in a ddition to  a psychological 
development  indicator ( PDI), which he designed. 

The research findings indicate that : 

There are no statistically significant differences in almost  all the dimensions 
of the PDI among children who are subject to domest ic violence. However,  there is a 
significant difference  by the psychological variab le in favor of female pupils. 

There are no statistically significant differences in all the PDI dimensions  
among children who are subject to domestic violence  by age. 

There are no statistically significant differences in all the dimensions of the 
PDI  among children who are subject to domestic vio lence except for the physical 
buildup variable in favor of elementary school pupi ls. 
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There are statistically significant differences in all  the PDI dimensions among 
children who are subject to domestic violence by th e family size variable. 

There are statistically significant differences in all  the PDI dimensions among 
children who are subject to domestic violence by th e academic achievement variable. 

There are no statistically significant differences in all the dimensions of the 
PDI among children who are subject to domestic viol ence except for the  psychological 
side variable. 

There are statistically significant differences in all  the PDI dimensions among 
children who are subject to domestic violence  by t he residence area  variab  

  

ومشاعره وانفعاالته ،ومهاراته التكيفية ،والمشكالت النفسية التي يمكن أن 
يتعرض لها ،وغير ذلك من خصائص شخصية تبعاً لطبيعة هذه األجواء 

  ) .296: 2007:امعة القدس المفتوحة منشورات ج(ومدى صالحيتها

وألن أنسانية األنسان ال تتحقق بغير أسرته التى يتلقي من خاللها 
التربية ،والتطبيع االجتماعي ،والذى عن طريقهم تظهر امكانيات اإلنسان 
أوقدراته ،ومواهبه ويستطيع أن يعي ذاته ،وأن يبحث لنفسه عن هويه 

  ) . 25: 2005:محمد عيد(وموقع

تبر مشكلة اإلساءة المنزلية للطفل بأشكالها ومظاهرها ،وأساليبها وتع
المختلفة هى نوع من االضطربات ،والمشاكل التي تصيب األمومه 
،واالبوه ،وفي هذه الحالة تنعكس صورة اإلساءة المتعدده ،والممارسة على 
األطفال وعلى سلوكياتهم ،ونفسيتهم مما ينشأ لديهم سوء توافق ،وبالتالى 

وء فى الصحة النفسية ،وفي هذه الحالة ال يحتاج األطفال فقط للعالج س
والمساعد بل يحتاج كذلك الوالدين ،وذلك من خالل إرشادهم لتربية 
أوالدهم تربية سوية بعيدة عن العنف المنزلى الناتج عنه القسوة ،واإلساءة 

  ).53: 1996:على القائمي( إليهم 

ئة تتميز بمجموعة من الخصائص إن التنشئة األسرية لألسرة السي
كاألمراض ،وأستخدام العقاب بوصفة وسيله تربوية للضغط داخل األسرة 
،كما يسود فيها تجاهل األبناء مما يثير الشعور بالعزلة ،وشعور الوالدين 
بعدم الرغبة في األبناء ،وأنهم منبوذون كذلك تفضيل الوالدين للذكور على 

  ). 68: 2000:طريف شوقى (على االصغر االناث ،وتفضيل األخ األكبر 

ويتبين أن الخالفات األسرية شر البد منه بين أفراد األسرة الواحده 
،فقد يقع الخالف بين الزوجين ،أو بينهما وبين األطفال ،أوبين األطفال 
بعضهم ببعض ،ومنهم من يختلفون حول المكان الذى يوجدون فيه أو 

ل األعمال المنزلية ،أو غير ذلك من حول موارد األسرة المالية ،أو حو
األمور ،وحتى في أكثر االسر انسجاماً تحدث خالفات أسرية ،ويسود 
التوتر نتيجة شعور شعور بعض أفراد االسرة بالغيرة ،ويختلف غالبية 
األزواج ويتجادلون حول قضايا كوضع االسرة المالي ،أو العالقات بأهل 

الجنسية بين الزوجين ،أو حول  الزوج ،أو أهل الزوجة ،أو العالقات
أساليب التنشئة التي يستخدمانها في تنشئة أطفالهما ،وتحتاج الحياة الزوجية 
إلى الكثير من التنازالت والتضحيات والعطاء في سبيل مصلحة األسرة 
،واستمرار الحياة الزوجية ،لذى على الزوجين أن يركنا قدر اإلمكان إلى 

كسان على أفراد األسرة سعادة ورضا وبخاصة الود ،واألنسجام الذين ينع
على األطفال ألن األطفال مقياس حساس يعكس جو االسرة بشكل دقيق 
،فهو هذا الجو المنسجم المتفاهم أو الملئ بالشقاق 

  ) .Schwebel,1990(والنزاع

إن األطفال هم العنصر الهام الذى يقع عليه عبء التنمية ،ولذلك فمن 
طفال ماهم جديرون به من عناية مادية ،ومعنوية الضروري أن يلقى األ

لسد حاجياتهم في فترة النمو لكى يشبوا أصحاء ،ولكى يتحقق البد من 
إشباع بعض الحاجات النفسية كالحاجة إلى األمن والحب والقبول 

  ). 55: 1992: ليلي كرم (االجتماعى واللعب

  ـ�ــا��ــ�ـ��
ش معها في أطار من خبرات يولد الطفل وينتمي إلى أسرته التي يعي

خاصة ،وتأخذ األسرة الطفل منذ بدء وجوده لتعتني به ،وهى بذلك تسبق 
كل مؤسسات المجتمع في التأثير عليه ،وترعي األسرة الطفل من عدد من 
الجوانب لتترك فيه أئارها ،وتكون رعايتها له أول األمر ضرورية ،وال 

شمل الغذاء ،والصحة الجسمية غني عنها الستمرار بقائه ،وهذه الرعاية ت
الالزمة الستمرار نموه ثم ترعاه تدريجياً عاطفياً ،وفكرياً ،واجتماعياً عن 
طريق التأثير عليه ،والتي ينتج عنها عناصر المحبه ،والتعاطف التى 

  ).26: 1988:نعيم الرفاعي (تجعل صلته مع اآلخرين إنسانية ومثمرة

لشخصي ،وينعكس فيها ما عرفنا وألن حياة األسرة هى مرآة عالمنا ا
أن نحققه،وماستطعنا أن تكون عليه إنها بأصغر تفاصيلها الدليل على 
اكتمالنا أو على فشلنا ،والمنطلق الذى نرحل منه والبناء الذى نأدي إليه كل 

  ) .1988:26:توما الخوري (يوم

وتؤدي األسرة دوراً ال يستهان به في إكساب الطفل ثقافة مجتمعة من 
فنمط التنشئة الذى .راف وعادات وتقاليد ومعايير أخالقية وإتجاهات أع

تتبعه األسرة في تربية الطفل سيكون له دور في خصائصه الشخصية 
المستقبلية ،بمقدارالحب الذى توفره األسرة ألطفالها في هذا السن،وهامش 
الحرية الذى تمنحة لهم،والكيفية التى يستجيب لها لمالحظاتهم ،ووجهة 

ظرهم ،ومقدار القلق الذى تبديه عليهم ،ومدى تمسكها بالصرامة والنظام ن
الدقيق في إدارة وقتهم ،وسقف توقعاتها من أطفالها وتوقعات األطفال 

  .) 365: 2007:منشورات جامعة القدس المفتوحة (منها

أن األمن النفسي يتحقق عند الطفل داخل أسرته من خالل الشعور بأنه 
ن،وله مكانه بينهم ،ويدرك أنه يعيش فى بيئة صديقة محبوب من األخري

غير محبطه ،ويشعر وهو في هذه البيئة باألمن واألمان ،وبانعدام التهديد 
والخطر والقلق ،ألن الحاجة إلى األمن تنمو مع الفرد منذ طفولته األولى 

محمد (،والرغبه في األمن موجوده عند األشخاص األمنين وغير األمينين 
  ).281: 2005:عسلية 

والصحة النفسية السليمة لدى األطفال هى مسئولة منظمات ومؤسسات 
متعدده ومختلفة، ولكن الدور النتميز الذى تلعبه األسرة فى تحقيق الصحة 
النفسية ألطفالها يتضاءل دور أية منظمة أو مؤسسة أخرى ،فاألسرة تفوق 

تبارها المؤسسة المؤسسات االخرى كلها مجتمعة فيما تغرس في الطفل أبع
األولى لعملية التنشئة االجتماعية ،فهي الجماعة اإلنسانية األولى التي 
يتعامل معا الطفل ،ويكتسب عن طريقها أولى خبراته ،ويعيش فيها 

  .) 54: 2008: أمال جودة (السنوات التشكلية األولى من عمره 

التي  والشك أن بيئة الطفل األولى هى بيئته الذى ولد فيها ،وأسرته
ترعرع بين أفرادها الذين تلقوه منذ البدايه بالحب والتقبل أو بالنبذ 
واألهمال ،والذين يشكل أسلوب تعاملهم معه شخصيته المستقبلية ،ويحدد 

كما أن أجواء أسرته العاطفية .مدى نجاحه في التكيف مع من حوله 
  دد سلوكه ،واألخالقية ،والثقافية ،واالقتصادية ،واالجتماعية هى التى تح
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إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -2
  .مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغيرالترتيب الميالدي

إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -3
  .األسرى تعزى لمتغير المستوى الدراسي مقياس البناء النفسي والعنف

إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -4
  .مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة

إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -5
لمستوى التعليمي مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير ا

  .للوالدين

إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -6
  .مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة

إلى أى مدى توجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من  -7
  .مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير مكان السكن

  � ـــــــــ�اف ا��را�ــــــــــأه

تهدف إلى التعرف على مستويات مجاالت البناء النفسي لألطفال الذين 
يتعرضون للعنف األسري فى المجتمع الفلسطيني ،والتعرف على الفروق 
الجوهرية بين متوسطات درجات كل من مقياس البنـاء النفسـي تبعـاً    

ستوى الدراسي ،وعدد أفـراد  لمتغيرات الجنس،والترتيب الميالدي ،والم
  .األسرة ،والمستوى التعليمي ،ودخل األسرة ،ومكان السكن 

  � ـــــــــ�ت ا��را�ــــــ�����

� ـــــــــــ�ء ا����ــــــــــا��� -1  

هو الجزء المكمل للشخصية ،وهو جزء معنوى ،وأن هذا الجزء هو 
ي الشخصية انعكاس للجانب الجسمي ،واليمكن مالحظة الجانب النفسي ف

إال إذا ترجم إلى سلوك أونشاط ،ومن مكوناته الذكاء ،والقدرات العقليـة  
الخاصة ،والدوافع النفسية ،وأساليب التوافق ومستوى الصـحة النفسـية   

  ). 38: 1979:فرج طه(

 ا�"�ـــــــــ! ا �ـــــــــ�ي  -2

يقصد بالعنف األسري في هذه الدراسة كل عمل عنيف أو مؤذي ،أو 
هدد حياة الطفل ،أو يسبب له أذي نفسي ،أو بدني ،أو معاناه بما في مهين ي

  .ذلك التهديد بأفعال يقع عليها في أطار األسرة 

  $  ــــــــــــــــا��� -3

يقصد بالطفل في هذه الدراسة بالطفل الذي لم يتجاوز من العمر الثانية 
  عشر ،ويدرس في مرحلة          

  . األول حتي الصف السادس  التعليم األساسي من الصف    

  � ــــــــــــ�ود ا��را�ــــــــــ%

  تتحدد الدراسة بما يلى

الموضوع  يدور حول البناء النفسي لألطفال الذين يتعرضون  -1
  .للعنف األسري في المجتمع الفلسطيني 

المنهج المتبع ،وهو المنهج الوصفي التحليلي الذى يحول الباحـث   - 2
 .وى مجاالت البناء النفسي لدى عينة الدراسة من خالله التعرف إلى مست

النعرف إلى الفروق الجوهرية في متوسطات درجات كـل مـن    - 3
مقياس البناء النفسي تبعاً لمتغيـر الجـنس ،والترتيـب الميالدى،المسـتوى     

  .الدراسي،عدد أفراد األسرة ،والمستوي التعليمي ،دخل األسرة ،ومكان السكن

لدى األطفال هى مسئولية منظمات  وألن الصحة النفسية السليمة
ومؤسسات متعدده ومختلفه ،ويكون الدور المتميز والبارز تلعبه األسرة فى 
تحقيق الصحة النفسية ألبنائها ،وقد بينت العلوم التربوية والنفسية في 
األونه المعاصرة أن الطفل يكون دائماً بحاجة إلى أن ينمو في كنف أسرة 

نموه ،وتشكيل شخصيته ،وإعداده وتهيئته مستقرة ،والذى يؤثر على 
  . )50: 2005:أمال جودة (للتكامل بين ذاته ،ومع المجتمع الخارجي 

وبناء على ماسبق يمثل الطفل مستقبل األسرة ،كما يمثل مستقبل 
المجتمع فى مجموعه ،وهو يسيطر بطريقة مباشرة اوغير مباشرة على 

نصر الهام الذى يقع عليه عبئ أسلوب حياة األسرة،واالطفال يمتلكون الع
التنمية ، ولذلك فمن الضرورى أن يلقى األطفال العناية المادية والنفسية 

  .واالجتماعيه والصحية لسد احتياجاتهم من النمو حتى ينمو أصحاء 

وعليه فأن قضية العنف األسرى أحد المشكالت التي تعانى منها 
اقض الظاهرى ألن الغنف األسرة الفلسطينية ،والتي أصبحت تتسم بالتن

أصبح أمراً شائعاً داخل الجماعة االجتماعية ،والتي من المفترض أنها 
مبنية على الحب والمودة والتراحم،وعليه فأن لألسرة الدور الهام والريادى 
في نمو شخصية أبنائها خاصة فى مرحلة الطفولة حيث يظهر دورها جلياً 

ن الوالدين هما اللذان يمنحان فى توافق الطفل الشخصى ،واالجتماعى أل
طفليهما العطف والحنان،وأن ما يواجه الطفل أثناء نموه من مشاكل في 
جميع النواحى سواء الجسمية ،أو النفسية ،أو االجتماعية لها أثارها السلبية 
على حياة الطفل ،وعلى المجتمع في جميع مراحل عمره ،وتعتبر مشكلة 

،وأساليبها المختلفة نوع من أنواع   العنف األسرى بأشكالها،ومظرها
االضطرابات التي تؤثر على الوالدين ،وتنعكس على األطفال سلوكياً 
،ونفسياً مما يؤثر على مستوى صحتهم النفسية،والمتتبع لواقع المجتمع 
الفلسطيني يجد أن هناك بعض من األطفال يتعرضون للعنف األسرى مثل 

طبيعة الرعاية النفسية التي يجب أن  باقى أطفال العالم والذى يؤثر على
تمنح لألطفال ،وخاصة في ظل حالة التشابك في المواقف الحياتية اليومية 
الضاغطة ،والمعقدة التي يتعرض لها كافة أفراد المجتمع الفلسطيني 

  .،وخاصة شريحة األطفال 

وهذا ما دفع الباحث إلجراء الدراسة الحالية كمحاولة للكشف عن 
  .ن العنف األسرى والبناء السيكولوجي للطفل العالقة بي

  � ــــــــــــــــ� ا��را�ـــــــــــ�()�

يؤرق العنف األسرى ضد األطفال قطعات واسعة داخل المجتمع 
حكومية ،حيث يشكل العنف  الفلسطيني من مؤسسات حكومية وغير

 الممارس داخل األسرة تأثيراً خاص على االطفال ،وهذا يؤثر على بنية
المجتمع ،وإمكانية تطوره،ونموه ،وله أثار نفسية نفسية واجتماعية 
،وصحية ،واقتصادية وسياسية مدمرة كما يترتب عليه دون توفير مناخ 
المشاركة الحقيقية لكافة أبناء المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة ،ونظراً 

ك من ألهمية المتغيرات االجتماعية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني ،وذل
خالل المؤسسة األولى التي ينتمي إليها الطفل من خالل المناخ األسرى 
الشامل لحياة الطفل،ولما للعنف األسرى من تأثير واضح على الحياة 
األسرية ،وخاصة األطفال الذين يكونون هم الشريحة المتضررة بالدرجة 

من داخل األولى ،والتي ال تستطيع أن تجد حالً لهذا العنف الملقى عليها 
  .األسرة وخارجها

ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية للوقوف على المشاكل التي 
يتعرض لها الطفل الفلسطيني أثناء عملية البناء النفسي داخل األسرة 
،والتمكن من وضع الحلول والمقترحات للتغلب عليها،وعليه تتمحور 

  :مشكلة الدراسة في األسئلة التالية 

وجد فروق جوهرية في متوسطات درجات كل من إلى أى مدى ت -1
 ).أنثى-ذكر(مقياس البناء النفسي والعنف األسرى تعزى لمتغير الجنس 
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دالة بين خصائص شخصية األمهات ،وبين إساءة معاملة الطفل ،وكذلك 
ين االنبساط لدي االم وبين في التشاؤم ،والعصابية ،ووجود إرتباط سلبي ب

إساءة معاملة الطفل ،وال توجد فروق بين األمهات العامالت وغير 
  .العامالت في متغير إساءة معاملة الطفل 

4-  �Glenn Lambieدرا�� .�-, +��   )2005 (  

هدفت إلى التعرف على فاعلية برنـامج إرشـادي لألطفـال الـذين     
طفالً تتراوح ) 30(الدراسة من يتعرضون للعنف األسري ،وتكونت عينة 

سنة ،واستخدم قائمة المالحظة التي يسجلها المعلم ) 15-10(أعمارهم من 
عن هؤالء األطفال ،أاشارت نتائج الدراسة إلى تحسن لدى هؤالء األطفال 
فى سلوكهم ،وخفف من االضطربات التي يعانون منها ،كمـا تبـين أن   

في وسط األطفال الذين يتعرضون  العنف البدني أكثر صور العنف انتشاراً
  .للعنف من قبل األسرة 

  ) 2005(درا�� أدر56 ا�34ه�  -5

هدفت إلى التعرف على المشكالت المترتبة على التفكـك األسـري   
وتأثيرها على االداء االجتماعي لألسرة ،واستخدم دليل المقابلة في جمـع  

التي تقدم فـى  البيانات من االخصائيات االجتماعيات من خالل الخدمات 
الجميعيات الخيرية النسائية بمدينة الرياض ،وأشارت نتائج الدراسة إلـى  
وجود العديد من المشكالت التي ترتبت على التفكك األسري منها مشكالت 

  .نفسية ،وجسمة ،واجتماعية ،وقتصاية 

  ) Ferdinand Fredjr )2006درا�� 8-�د�9��6 8-�.�  -6

على طريقة اإلرشاد النفسي المناسب  هدفت إلى متقصي حماية الطفل
أسرة ممن ) 20(التي يجب اتباعها مع الوالدين ،وتكونت عينة الدراسة من 

أسر ) 10(أسر مجموعة تجريبية ،و) 10(يعانون من العنف األسري منهم 
مجموعة ضابطة ،وبينت نتائج الدراسة إلى وجود إيجابية في زيادة فاعلية 

أثير في زيادة التفاعالت اإليجابية بين األبـاء  البرنامج في قدرته على الت
،وأطفالهم ،كما خفف من األثار النفسية للمشكالت العاطفية ،والسـلوكية  
لدى االطفال المساء إليهم ،وقد تم توجيهم نحـو وقايـة األطفـال مـن     
االضطرابات العاطفية والسلوكية من خالل تزويد ممتقصى حماية األطفال 

دة الوالدين على تحسين تفاعالتهم مع األطفال مـن  بمنبهات فعالة لمساع
خالل األسر النشطة على المسـتوى النفسـي العـاطفي ،واالجتمـاعي     

  .،والصحى ،والتعليمي

  ) 2006(درا�� أ%�� ا�(;�ي  -7

هدفت إلى التعرف على الخصائص النفسية ،واالجتماعية ،والعضوية 
يذاء ،والتي يمكن مـن  التي تساهم في زيادة احتماالت تعرض األطفال لإل

خاللها التعرف على حاالت اإليذاء من قبل المتخصصـين مـن أطبـاء    
األطفال ،واألخصائين النفسين ،واالجتماعيين ،وتكونت عينة الدراسة من 

سنة ،وأشارت نتـائج الدراسـة إلـى أن الطفـل     ) 18-9( األطفال ما بين
ابات أثناء النوم المتعرض لإليذاء كثير التوتر ،والقلق ،ويعاني من اضطر

واألكل ،وأن الدخل الشهري ألسر األطفال ،ونوع السكن ،ومستوى تعليم 
الوالدين ،وعدد أفراد األسرة من المتغيرات التي لها تأثيرها على ظاهرة 

  .إيذاء األطفال 

  ) 2007( درا�� ?�دة %�4زي -8

هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي في خفض حـدة  
الوالدية للطفل ،والكشف عن الفروق في درجة تعرض األطفـال   اإلساءة

الفلسطينين للخبرات المسيئة ،ومدي معاناتهم مـن المشـكالت النفسـية    
وتكونت عينة الدراسة من .والسلوكية جراء اإلساءة إليهم من قبل والديهم 

  مقياس المشكالت السلوكية: طفالً ، واستخدمت أدوات الدراسة وهي )15(

طفل ،وطفلة من محافظتي خانيونس،ورفح  )197(ة مكونه العين -4 
حيث تم اختيارهم بالطريقة القصدية من خالل المرشدين التربوين العاملين 
في مدرارس المرحلة اإلبتدائية ،والتي تم اختيارهم من خـالل سـجالت   
اإلرشاد الفردي لحاالت األطفال الذين يتعرضون للعنف األسرى الجسدي 

 .والمعنوي 

 .الباحث : اة الدراسة هي مقياس البناء النفسي لإلطفال إعدادأد -5

حصائية المستخدمة هى معامل اإلرتباط بيرسـون  التحليالت اإل -6
 .والتحليل التباين األحادي) ت(،واختبار 

  �ــــــــــــ�ت ا���@�ــــــــــا��را�

قام الباحث بمراجعة اآلدب السيكولوجي لهذه الدراسة مراجعة متأنية 
بين أن هنال دراسات تناولت العنف االسري ضد األطفال ،واإلسـاءة  وت

  .للطفل ،والحرمان الوالدي ،والبناء النفسي للطفل 

  :وفيما يلى بعض هذه الدراسات وأهمها 

fickدرا�� C-8 أ3B9ن  -1  Anton  )2000: (  

هدفت إلى دراسة فاعلية برنامج إرشادي لألسر التي تحـدث فيهـا    
ي الجسدي ،والنفسي لألطفال ،وتكونت عينة الدراسة حاالت العنف األسر

أسرة من األسر التي تعنف أبنائها جسدياً ،ونفسياً ،وقد تم إرشاد  )15(من 
هذه األسر من خالل البرنامج اإلرشاد نحو كيفية تحسين معاملة أبنائهم من 

  .خالل توعيتهم بأساليب الرعاية الوالدية ،والمعاملة الصحية 

الدراسة إلى فعالية البرنامج اإلرشادي األسري القدم لألسر  وأشارت نتائج
المعنفة ألطفالهم ،وذلك عن طريق تمسكهم بشرائع الدين ،وفهمهم له ،وعـن  
طريق توجيه األسر إلى الذهاب لإلخصائية النفسية لكى تعيش حيـاة أسـرية   

  .بعيده عن عن العنف ،وقائمة على الحب والتعاون بين أفراد األسرة 

  ) :2003(دراسة آمال محمود  -2

هدفت إلى التعرف على بعض  الخصائص النفسية والسلوكية لبعض 
من األطفال المساءة معاملتهم ،ومعرفة الفروق فـي هـذه الخصـائص    
باختالف نوع اإلسـاءة النفسـية ،والجسـدية ،والمسـتوي االقتصـادي      

ألفت عينة االجتماعي ،والمستوي التعليمي للوالدين ،وظروفهم األسرية ،وت
طفالً ذكور مساء معـاملتهم   )160(طفالً ذكوراً عادياً ،و) 30(الدراسة من 

سنة ،وشـملت عينـة األطفـال المسـاء      12-9،وتراوحت أعمارهم بين 
معاملتهم كأسر تعاني من الطالق ،والمشاحنات األسرية ،وإدمان الوالدين 

اس الحالة ،وإستخدمت مقياس مركزية الذات ،ومقياس وجهة الضبط ،ومقي
  .الباحثة : المزاجية إعداد 

وبينت نتائج الدراسة أن األطفال المسـاء معـاملتهم يعـانون مـن     
،وأنه توجد فروق ذات داللة ) قلق،وإكتئاب(اضطرابات الحالة المزاجية 

بين األطفال المساء معاملتهم وفق نوع اإلساءة الجسمية أو النفسية لصالح 
اً ،وال توجد تفاعالت ثنائية أو ثالثية بين نوع األطفال المساء معاملتهم بدني

  .اإلساءة والمستوى االقتصادي ،والتعليمي للوالدين مع متغير الدراسة 

4- E"ا��� ��F G-83H ��2003( درا (  

هدفت إلى معرفة العالقة بين إساءة معاملة الطفل ،وبعض المتغيرات  
وتكونـت عينـة   النفسية ،واالجتماعية لدى عينات األمهات البحرنيـات ، 

) 155(أم عاملة ،و )102( من األمهات البحرنيات منهن )202(الدراسة من 
أم غير عاملة ،واستخدم أدوات الدراسة وهى مقياس إساة معاملة الطفـل  

الباحث ،ومقياس النبساط والعصابية مـن اسـتخبارات أيزنـك    : إعداد 
ـ  1993للشخصية ترجمة عبد الخالق  ل والتشـاؤم  ،والقائمة العربية للتفائ

 ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إرتباطية 1996عبد الخالق : إعداد 
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  . 0, 0.01دالة عند مستوى ** = 

( لدرجة حرية  0.01حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة  -
50 – 2 = (0.354  

جميع قيم معامالت االرتباط لمجـاالت  يتضح من الجدول  السابق أن 
دالة إحصائياً عند مستوى للمقياس ،والدرجة الكلية س  موضع الدراسةمقيا

  .وهذا يؤكد على تميز مجاالت المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات ، 0.01

  �خ ـــــــــــ� آ�و�9ــــــ� أ��ــــــــK��6 –ب 
 ) 2( 	�ول 

���ء ا	���� $�#"�� �!�� ت ا	���ت ���ت ����س ا	
 .أ	�� آ#و'��خ

 أ$!�د ����س  ا	���� م
�!�� ت 
 ا�ر.��ط

���0ى 
�	� ا	�

1 Ti)cا �5.0 ا��� ** 

2 T)ا��� �8.9 ا��� ** 

3 T*=ا�� �6.6 ا��� ** 

4 T��i2	3ا �4.9 ا��� ** 

 ** 8.1 ا��ر	� ا��*�� �*i=��س 5

االرتباط لمجاالت  يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت
ة إحصائياً عند ـدالللمقياس، والدرجة الكلية  ،موضـع الدراسـة مقياس 

وهذا يؤكد على تميز مجاالت المقياس بدرجة مرتفعة من  0.01مستوى 
  .الثبات 

  �س ــــــــــ�ق ا���-ــــــــــN –ب 

  : من صدق المقياس بأنواع الصدق التالية  تحقق الباحث

  �ي ـــــــــــ�ق ا��Qهـــــــــــا�� – 1 

أعضاء الهيئة من  عددعلى موضع الدراسة  تم عرض فقرات مقياس 
، جامعة األقصى بغزة –كلية التربية  –التدريسية في قسم علم النفس 

  أن المقياس شامل لمجاالت مقياس تبنللحكم على مجاالت المقياس ، و
  .قيس ما وضع من أجله ي، وموضع الدراسة 

2 – Nء ــــــــــــ�ق ا���ـــــــــــ�  

قام الباحث بحساب عالقة االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية 
 -وذلك باالستعانة بدرجات عينة الثبات نفسها  -للمجال الذي تنتمي إليه 

والجداول حيث إن الدرجة الكلية للفرد تعتبر معياراً لصدق المقياس ، 
  .قياساآلتية توضح معامالت صدق الم

1-�   ا��"ــــ� ا���4ـــــــ

�!�� ت ا�ر.��ط ا	����� $: در�9 آ8 : )3(	�ول 
� .��#ة وا	�ر�9 ا	>��� 	��!� ا;�

 ��#ات ا	�!� ا;�� م
�!�� ت 
 ا�ر.��ط

���0ى 
�	� ا	�

1 
أC4 �(��� د��ت �*g ا���� 

m4
*� ��n� 
.61 ** 

2 
2n7�T ا���� �" V�اع 0 

           p�رأ 
0.48 ** 

3 
 p2��E�� 2< ا����I7

 ��<Qnا� 
0.48 ** 

4 
 ��� p	��� 2< أ��ة ا����!

         pN�� 
0.56 ** 

5 
�2�7� ا���� �" ا���8ل 

 ا��q� X��<5اض ����7
0.36 ** 

  

صالح أبوناهية،والمقابلة الشخصية إعداد كم الباحثـة  :لالطفال إعداد  
،ومقيــاس الــذكاء إعــداد الباحثــة : ،والبرنــامج اإلرشــادي إعــداد 

جودانف،واستمارة المستوي االجتماعي االقتصادي لألسـر الفلسـطينية   :
نظمي أبومصطفي ،وأوضحت نتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً :إعداد

بين درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنـامج اإلرشـادي   
د مقياس األسـاءة  ،ودرجات نفس المجموعة بعد تطبيق البرنامج على أبعا

الوالدية كما يدركها الطفل ،ووجود فروق بعد التطبيق المباشر للبرنـامج  
ودرجات نفس المجموعة بعد فترة المتابعة ،ووجود عالقة دالة بين كل من 

  .مقياس اإلساءة الوالدية ،ومقياس المشكالت السلوكية 

-�"Hا��را�ـــــــ R�F Gـــــــــ�ت ا���@�ـــــــــ�  

  :من العرض السابق ألدبيات الدراسات السابقة أنها تمتاز بما يلى يتبن

تناولت مشكالت العنف األسرى ضد األطفال ،واإلساءة الوالدية  -
لألطفال النفسية ،والجسدية ،وقد ركزت على مرحلة عمرية غاية في 
األهمية وهي الطفولة ،وقد توصلت هذه الدراسات إلى وضع تصورات 

ت منها البرامج اإلرشادية والعالجية المناسبة للحد منها لحلول لهذه المشكال
  .لمساعدة األطفال ،وأسرهم على التكيف النفسي السليم 

 :وقد تم االستفادة من هذه الدراسات السابقة بما يلى    

في تحديد مشكلة الدراسة ،وتحديد مصطلحات الدراسة ،وأسئلة  -
  .قشة أسئلة الدراسة الدراسة ،وتحديد أداة الدراسة وبناءها ،ومنا

  :وقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في الجوانب التالية  

  .تناولها لمتغير سيكولوجي يختص بمرحلة الطفولة  -

 .اختيار عينة الدراسة من األطفال  -
  :وقد أنفردت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي  
  .سنة )12-6(رحلة الطفولة أنها تناولت فئة عمرية مهمة من م -

 .ركزت الدراسة الحالية على البناء السيكولوجي لالطفال المعنفين من األسرة  - 
وبناء على سبق من الجهود التي بذلت ،وال تزال تبذل اإل أن الدراسات  

السابقة حسب علم الباحث المتواضع لم تتناول مشكلة البناء النفسي لألطفال 
سب تقدير الباحث فإن الدراسة الحالية قد تسد المعنفين من األسرة ،وح

  .النقص الملحوظ في الميدان الفلسطيني لهذه الشريحة المهمة 

  � ـــــــــــــ� اT.�اS-ـــــــــا����6

    �ســـــــــــــــــــ�ت ا���-ــــــــــــ�U - أ

، تم استخدم  على البيئية الفلسطينية التأكد من ثبات المقياس ألجل
   :قتين ، وهما طري

1 - Fس ــــــــــــ�دة ا��-ـــــــــإ�  

حسبت معامالت الثبات لمجاالت : ية للمقياس الخصائص السكيومتر
، عن طريق طفل وطفلة ) 50(على عينة قوامها  لدى موضع الدراسة

قدره ، وذلك بتطبيق المقياس مرتين بفرق زمني   الستقرارحساب معامل ا
  . ضح معامالت الثباتتي  يو، والجدول اآلشهر

�!�� ت ا	���ت ���ت ����س ا	���ء : ) 1( �9ول 
 .ا	���� $�#"�� إ�Bدة ا	���س

 م
أ$!�د ����س ا	���ء 

 ا	����
�!�� ت 
 ا�ر.��ط

���0ى 
�	� ا	�

1  Ti)cا �5.6 ا��� ** 
2 T)ا��� �7.9 ا��� ** 
3 T*=ا�� �8.0 ا��� ** 
4  T��i2	3ا �7.2 ا��� ** 
��ر	� ا��*�� �*i=��سا 8  6.3 ** 
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7  #2n� ن ا����q� ��:أ
 .ا�Gه"

,61 ** 

أ:�� �qن ا���� dw آ�ء  8
 �i� داء أي�. 

,70 ** 


ل  9*4 _N7(��2_ �8*[ و
 �n5آ*�

,48 ** 

10  0 k7(��2_ ا���� ا�9آ�
 .درو�� ��5�ر�� 

,46 ** 

11  �7
�S2)7ق ا���� و�# 8
��� ا��2�T: �i� 0 dء 

��. 

0.78 ** 

m�2x ا���� ���5*
��ت  12
 "� �*7
ا��را��� ��9ة 8

#�
 .ا�

0.88 ** 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم فقرات البعد ا ، دالة إحصائياً 
  .، وهذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي  0.01عند مستوى 

�ـــــــــ� ا+.�Bـــــا��" –4F�  
�!�� ت ا�ر.��ط ا	����� $: در�9 آ8 : )6( �9ول 

�B��9� .��#ة وا	�ر�9 ا	>��� 	��!� ا

�9��B م��!�� ت  ��#ات ا	�!� ا
 ا�ر.��ط

���0ى 
�	� ا	�

1  p� y)7 "5 ا���� ")x.  0,51 ** 


س  2*cا���� ا ]*� g�<7
 �z�2$ p%��أ _�

����7ا��4�n5ت ا  

0,59 ** 

}*C ا���� وU27�ث �_  3
.ا���8ل ا�@�7"   

0,52 ** 

�7|� ا���� ا����3د �"  4

س �_ ا{@�7"*cا.  

0,32 ** 


ب  5*�q� أ%���� �_ ا����
 ه�دئ

0,54 ** 

أ�|� �����n ا���� 4
ل  6
�I�$��7 Dآ� ا��n5ا.  

0,44 ** 

�n7رك ا���� 0 ا��5���ت  7
.�%pا3	����i2 �_ أ�  

0,45 ** 

ا���� T��7 ا�@�7" ��  8
.4�ود   

0,61 ** 

���� ا���� �_ ز���1  9
 ���8.  

0,30 ** 

}*C ا���� �_ ز���1  10
4
ل ��4!<  >In���7و

.ا����7   

0,45 ** 

g�z27 ا���� أ�2=��ل  11
.ا��*�� اc�د   

0,61 ** 

�2�7� ا���� �" ا�n5رآ�  12
��N�70 ا����ب ا�� 

0.91 ** 

g�<7 �*[ ا���� ا�n5رآ�  13
 ���8
.0 ا��5���ت ا�  

0.56 ** 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم فقرات لبعد ، دالة إحصائياً 
  .وهذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي  ،0.01عند مستوى 

مع الدرجة   بعدثم قام الباحث بحساب عالقة االرتباط بين درجات كل 
حيث  -وذلك باالستعانة بدرجات عينة الثبات نفسها  -للمقياس ة ـالكلي

، والجدول اآلتي  إن الدرجة الكلية للفرد تعتبر معياراً لصدق المقياس
  .يوضح معامالت الصدق

 

  

6 
 ��n� ا���� 
k7داد �

 g���� 
0.57  ** 

7 
  p2< ا���� ���2ول ���8ـI7

 �U)أ���ء ا�� 
0.37  ** 


�7 و 8���n$ 0.57ط 2i27_ ا����   ** 
9  �i)	 0 م�� ��N "� ا���� T$��7 0.36  ** 

10 
�7�و ا�	�Iد �*[ ا���� 

 p� م

د 7=I� ل أيG� ��� 
0.35  ** 

11  �i)	 0 ا���� �" ا{3م T�2n70,87 ** 
12  ��N�7ر ��n$0,65 ��رس ا���� أ ** 

ائياً يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم فقرات البعد ، دالة إحص
  .وهذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي ،  0.01عند مستوى 

�ــــــــــــــــ� ا����ـــــــــــا��" –2  
�!�� ت ا�ر.��ط ا	����� $: در�9 آ8 : )4(�9ول 

 .��#ة وا	�ر�9 ا	>��� 	��!� ا	����

 ��#ات ا	�!� ا	���� م
�!�� ت 
 ا�ر.��ط

���0ى 
�	� ا	�

 ** p�%�. ,59 ا����ب g|S7 ا���� 1
2 �i*E558, .��ف ا���� �" ا���آ" ا ** 

3 
���7 ا���� ا��=�ء و�4�ًا 

 p�� �	
 . 0 أي ���ن 7
,63 ** 

4 
(��دة �*[ %��و ����ت ا�

        ا���� 0 أg*w ا�و��ت
,52 ** 

5 
 d��2*� ���*� �Vا��� B�%أ

                   p� ��n7 �i�
,66 ** 


ات ا���%�5  6V52, .��ف ا���� �" ا� ** 
7  B	�$ ��=2)� ;�=� 0 ا���� Bi�7 ,72 ** 

8 
 ����� p%
V ا���� ���

 .U27�ث أ��م ا{@�7" 
,70 ** 

27
%� ا���� �(��� �����  9
 .U27�ث �_ ا{@�7" 

,72 ** 

 ** �7. ,63�T ا���� �%�p ا����ب  10
 ** 2i27 g��. 0.91_ ا���� ���ن ودفء �� 11

12 
أ��ه� ����n ا���� ����� 

�ً2��V ���7 أرا� 
0.55 ** 

13 
 �Q: p$q� ا���� ��n7

 p�� ب
w��. 
0.77 *** 

14  g*=2� اجk� 2_ ا����i27. 0.86 ** 
15  p)�$ "� TNن ا���� راq� ��:0.78 .أ ** 
16 p%��4 0 ���� 0.54 أ:�� أن ا���� ** 
 ** 0.65 ��@�7"أ:�� أن ا���� �7; � 17

18  
� (i27 
أ�_ ا���� وه
 آ�ن :�Q أ@�

,63 ** 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم فقرات البعد ، دالة إحصـائياً عنـد   
  .وهذا يدل على تميز المجال باالتساق الداخلي  ،0.01مستوى 

�ــــــــــ� ا�"��ـــــــــا��" –3   
$: در�9 آ8 ��#ة �!�� ت ا�ر.��ط ا	�����  )5(�9ول 

 .وا	�ر�9 ا	>��� ��ل ا	�!� ا	!���
�!�� ت  ��#ات ا	�!� ا	!��� م

 ا�ر.��ط
���0ى 
�	� ا	�

 ** GQ27. ,40 ا���� ا�=�ارات �(���  1
2   p%��4 0 ا���� �" ا��(��ن T$��7. ,49 ** 

G27آ� ا���� ا�4�اث  3
p%��4 0 �iI5ا                           .

,46 ** 

�2*� ا���� ��رة �����  4
                             d��2ا� ]*�

,52 ** 

 ** 42,أ���� ا���� 0 ا��U] �" ا����5                              5
   ** 68, .��7 ا���� �" أ���رة �����  6
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طبيعة المجتمع الفلسطيني من حيث النظرة لألنثى ،وكذلك  الباحث ذلك إلى
حرمانهن من الخروج من البيت مثل الذكر مما يزيد من حالة األلم النفسي 

 .المترتب على العنف الملقي عليهن 

إلى أهمية األسرة الـذي   )127: 2003: عبد الرحمن العيسوي(ويشير 
واطنـة الصـالحة   يمتص الطفل من خاللها رحيقها الطيـب لسـمات الم  

،والفطرية السوية ،وتلعب الخبرات التي يتلقاها الطفل من سنين حياتـه  
المقبلة ،ألنه مازال قليل الخبرة سهل التشكيل طيع العود،وتمـد األسـرة   
المجتمع باألفراد األسوياء الصالحين ،ولذلك من األهمية بمكـان رعايـة   

أفرادها والعمل علـى   األسرة ،والتعرف على العوامل النفسية المؤثرة في
 .تحسين هذه العوامل 

  نتائج السؤال  الثاني 

  ينص السؤال  الثاني على أنه 

-         �Wء ا�����Wس ا����W-�� ت+�W4� ,W� $Wآ �W8 �63�"� وق�3.� 8H $ه
 H"\ي ��B]-� ا�B�Z-H ا��-Yدي ؟   

ا���0�Hت ا��J$�� وا�I#ا��ت اH!��ر"� : )9( �9ول 
 ��Kت ��" ت " و��� M�!���س ا	���ء ا	���� .

 ا	O�.P ا�H دي

روق ذات داللة إحصائية في يتضح من الجدول السابق عدم وجود ف
جميع أبعاد مقياس البناء النفسي تعزي لمتغير الترتيب الميالدي،ويعزو ذلك 
الباحث إلى أن األطفال الذين يتعرضون للعنف األسرى في المجتمع 
الفلسطيني ال يختلف تأثير العنف عليهم حسب ترتيبهم الميالدي داخل 

  .األول ،أو األوسط ،أو األخير  المنزل ،وهذا يعني أن الطفل يعنف أن كان

للحياة األسرية  )161:  2001" :وآخرون"هشام الخطيب (ويعضد ذلك 
ومشكالتها المتعددة تقدم الدليل على سوء التكيف ،وأكثر الخالفات ترجع 
في نهاية البحث ،والتحقيق إلى نقص في القدرة على فعالية األحباطات  

جين متنوعة ،وبعض المشكالت ،والصراعات ،وأن المشكالت بين الزو
نستطيع ومنها العاطفة الدافئة ،والمناقشة الهادئة ،تقدم العالج المناسب ،أو 
التعويض الكافي ،ولكن قد تشتد المشكالت بالنسبة ألحد الزوجين ،أو 
االثنين معاً ،وتبدو المساعدة الخاصة الزمة في حاالت كثيرة من هذا 

 . النوع

 م
�ت �Q
اS�0�H  ا	!�د ا;�R ����س

�$��Jا 
ا�I#اف 
 اH!��ري

  ��K
 "ت"

���0ى 
�	� ا	�

1 
ا���� 
Ti)cا 

 ���
1 

32 40.8 8.1 
.66 
 

*** 
 ���
2 

165 39.9 7.1 

2 
ا���� 
T)ا��� 

 ���
1 

32 55.8 9.6 
.46 
 

*** 
 ���
2 

165 54.9 9.7 

3 
ا���� 
T*=ا�� 

 ���
1 

32 34.7 8.6 
-1.15 

 
*** 

 ���
2 

165 36.3 6.9 

4 
ا���� 
�i2	3ا
T� 

 ���
1 

32 43.0 7.2 
-.08 

 
*** 

 ���
2 

165 43.1 5.8 

5 
ا��ر	� 
ا��*�� 
 �*i=��س

 ���
1 

32 171.5 29.2 
.02 *** 

 ���
2 

165 171.4 24.1 

ر.��ط ا	�����  $: در�9 آ8 �!�� ت ا�: )7(�9ول  
.$!� �U أ$!�د ����س وا	�ر�9 ا	>��� 	����س  

�!�� ت  أ$!�د ����س م
 ا�ر.��ط

���0ى 
�	� ا	�

1 Ti)cا �611. ا��� ** 
2 T)ا��� �552. ا��� ** 
3 T*=ا�� �596. ا��� ** 
4 T��i2	3ا �670. ا��� ** 
ا��ر	� ا��*��  5

 �*i=��س
.811 ** 

كل من أبعاد مقياس  والدرجة الجدول السابق أن جميع قيم يتضح من 
،وهذا يدل على تميز المقياس  0.01الكلية دالة إحصائياً عند مستوى 

  ومجاالته باالتساق الداخلي                     

  :األول  سؤالنتائج ال

  : على أنه األول   سؤالال ينص

س ا����ء ا����� ه$ 3H.� 8�وق �"��63 8� آ$ �, ��4+ت ��-� - أ
  ؟   )أ9^�-ذآ�(H"\ي ��B]-� ا�5�4 

ا���0�Hت ا��J$�� وا�I#ا��ت : ) 8( �9ول 
 ��Kر"� و��!H" ت " ا ����	ء ا����ت ����س ا	��

R�;ا VW�H �!� )ذآ0ر،إ'�ث( .

�ت  م�Q
 ����س

R�;!�د ا	ا  S�0�Hا
�$��Jا 

ا�I#اف 
 اH!��ري

  ��K
 "ت"

���0ى 
�	� ا	�

ا����  1
Ti)cا 

 9.- 8.3 39.6 86 ذآ�
 

*** 

   6.4 40.5 111 أ$�[  
ا����  2

T)ا��� 
 3.0- 10.2 52.7 86 ذآ�

 
/// 

   8.9 56.9 111 أ$�[  
ا����  3

T*=ا�� 
 3.- 7.4 35.9 86 ذآ�

 
*** 

  دالة إحصائيا /// 

  غير دالة إحصائيا*** 

 – 197( لدرجة حرية  0.01حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة 
2  = (2.58 

لدرجة حرية  0 0.05 حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة -
 )197 – 2  = (1.96 

فـي   ةيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي
البعد العقلي ،واالجتماعي ،والدرجة الكلية لمقياس البناء النفسـي ،وهـذا   

يتعرضون للعنف داخل األسرة يـؤثر علـى    يشير إلى أن األطفال الذين
نموهم العقلي ،واالجتماعي ،ويعزو الباحث ذلك أن نمو الطفل من الناحية 
العقلية ،واالجتماعية والنفسية يحتاج إلى مناخ أسـري يسـوده المحبـة    

  .،والعطف ،والحنان ،والتقبل 

بأن األسرة هي التـي تحـول   ) 100: 2002:حسن منسي (ويؤكد ذلك 
من كائن بيولوجي إلى كائن إنساني اجتماعي فإذا تقبـل الولـدان   الطفل 

أطفالهم على عالتهم محاولين إرشادهم ،وتوجيههم فأنهم يسـهمون فـي   
وصولهم إلى حالة االتزان ،والتكيف النفسي ،والوصول بهم إلى الصـحة  
النفسية ،أما الذين ينبذون أطفالهم فأنهم يدفعون أبنائهم إلى االنحراف وإلى 

  .الة اإلحباط واليأس ح

وجود فروق ذات داللة إحصائية في البعد  )8(ويتضح من جدول رقم 
 النفسي لمقياس البناء النفسي  الذي اظهر فروقا لصالح اإلناث ،ويعزو 

Arabpsynet e.Journal:  N°27-28 –  Summer &Autumn 2010  
 

�	
��ـــــــ� �	
ــــ��  ــ� 
	��ـــــ ــ�  ���ـــ ــ��   :  ���ـــــــ���ــــ  ���2010ـــــ�    &��ـــــ�     -27-28
	ـ�ــ

     14    



	א�ذ�����������و	���و�و������������	��وא������������	����������	א����������	.	.	.�	������������ل	א��������������א�ط� 	
 

 ) 11(  �9ول 
س '��`_ ا^���ر [��8 ا	���"U ا\]�دي ���ت ����
 .ا	���ء ا	���� .�!� �B VW�Hد أ�#اد ا\�#ة

 

 م

أ$!�د 
����س 
ا\�#اض 
ا	��>�0
 و��.��

��bر 
U"�� ا	�

0ع Q
 اH#$!�ت

در�9 
�"#Jا 

S�0�� 

 اH#$!�ت
��K"
"ف  

 ���0ى

�	� ا	�

1 
 �!�ا	
� ا;�

 X�
109.153 2 218.307 ا����5ت  

2.102  
 
 

 

/// 
 8̂ دا
10072.698 ا��B0ت  194 51.921 

10291.005 ا�0ع   196 

2 
 �!�ا	
 ا	����

 :$
78.108 2 156.216 اH#$!�ت  

.839 
 
 

***  8̂ دا
18068.170 ا��B0ت  194 

93.135  
18224.386 ا�0ع  196 

3 
 �!�ا	
 ا	!���

 

 :$
164.204 2 328.408 اH#$!�ت  

3.162  
 
 

///  8̂ دا
10075.450 ا��B0ت  194 

51.935  
10403.858 ا�0ع  196 

4 
 �!�ا	
�B��9� ا

 :$
165.107 2 330.213 اH#$!�ت  

4.711  
 
 

 

/// 
 8̂ دا
6799.330 ا��B0ت  194 

35.048  
7129.543 ا�0ع  196 

5 
ا	�ر�9 
ا	>��� 
���س�	 

 :$
3612.705 اH#$!�ت  2 

1806.35
2 

2.971  ///  8̂ دا
 ا��B0ت

117963.97
6 

194 608.062  
121576.7 ا�0ع   196 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد 
  .مقياس البناء النفسي تبعا لمتغير الترتيب الميالدي

قام الباحث : ولمعرفة اتجاه الفروق في مجاالت مقياس البناء النفسي 
  " .Scheffe شيفيه " ار بعمل المقارنات البعدية باستخدام اختب

ا��Hر'�ت ا	�!�"� $: �����0ت ا	�!� : )12(�9ول 
�9����H �Bس ا	���ء ا	���� � .ا

U�10- 
=م14

167.8 

 U�5-9 
 173.6=م

U�1-4 
 ا	���ن 178.8=م

2.96* . .67 1 
U�1-4 

 178.8=م

-2.29 1 . .67 
 U�5-9 

 173.6=م

1 -2.29 -2.96* 
U�10- 

  167.8=م14

  :لسؤال  الثالثنتائج ا 

  : ينص السؤال  الثالث على أنه  

هل توجد فروق معنوية في كل من مجاالت مقياس البناء النفسي  -أ
  ؟   )دنيا وعليا( تعزي لمتغير المرحلة التعليمية

ا25
���ت ا�(���� وا��3ا��ت :  )10( �9ول 
 �iت " ا���5ر�7 و�� " T)3ت �=��س ا����ء ا�����

S25 �ً��%��i�*�2ا4�5*� ا�  d )��*؟)د$�� و� 

�ت  م�Q
 ����س

R�;!�د ا	ا  S�0�Hا
�$��Jا 

ا�I#اف 
 اH!��ري

  ��K
 "ت"

���0ى 
�	� ا	�

1  �!�ا	
� ا;�

 6.7 42.3 34 د$��
2.1  /// 

��*� 163  39.6 7.3 

2  �!�ا	
 ا	����

 1.2 8.7 56.8 34 د$��

 
*** 

��*� 163  54.7 9.8 

3 �!� ا	
 ا	!���

 3.- 7.1 35.8 34 د$��

 
*** 

��*� 163  36.1 7.4 

4  �!�ا	
�B��9� ا

 7. 5.4 43.8 34 د$��

 
*** 

��*� 163  42.9 6.2 

5 
ا	�ر�9 
ا	>��� 
���س�	 

175.7 34 د$��  22.0 1.1 

 
*** 

��*� 163  170.5  25.4 

ية فـي  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ
البعد النفسي ،والعقلي ،واالجتماعي ،والدرجة الكلية لمقياس البناء النفسي  
تعزي لمتغير المرحلة التعليمية ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطفل المعنف 
أن كان في المرحلة التعليمية الدنيا ،أو العليا من التعليم االبتدائي فأن تأثير 

بعاد تظهر أثاره بوضـوح ،وهـذا   العنف األسري على الطفل في هذه األ
يشير إلى أن الطفل يعيش حالة حرمان من األمن النفسي داخـل األسـرة   
،والتي يجب على األسرة توفيره ،وفقدانه جعل التأثير واضح على حيـاة  

  .الطفل النفسية ،والجسمية ،والتعليمية ،واالجتماعية

ض الخصبة أن األسرة هي األر ) 82: 2003:فاديه علوان (وتؤكد ذلك 
ت المبكرة من حياة الطفـل  التي تنمو فيها عاطفة ووجدان الطفل ،فالسنوا

تعتبر هامة ،وحاسمة فيما يتلقاها الطفل من رعاية ،واهتمام ،وإن الطفـل  
الذي ينشأ محروماً من عاطفة األمومة تتصف شخصيته بأنهـا شخصـيه   

ـ   ل مـع  فاقده للحب ،ومن سماتها أنها عاجزة عن العطاء ،وعـن التفاع
  .اآلخرين واالهتمام بهم 

إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في  )10(ويشير جدول رقم 
البعد الجسمي لصالح أطفال المرحلة الدنيا ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن 
الطفل في هذه المرحلة يعتمد بشكل كبير علـى والديـه فـي تلبيـة     

إلساءة لهم ،أمـا  احتياجاته الجسمية مما يزيد من مشكلة اإلهمال ،وا
المرحلة العليا فيصلها الطفل وهو في مرحلة نمو متقدمة عن السابقة 
،وهذا يجعله يستطيع القيام بالبحث عن احتياجاته الجسمية وتلبيتها بقدر 

  ويطالبها من اآلخرين  المستطاع ،

  :الرابع  سؤالنتائج ال

  : على أنه الرابع   سؤالنص الي

-   �W8  �W63�"� وق�3.� 8H $ه       �Wء ا�����Wس ا����W-�� ت+�W4� ,W� $Wآ
  ��ى H"\ي ��-[B� �Fد أ8�اد ا ��ة  ؟
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يتضح من الجدول السابق  وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع 
  .أبعاد مقياس البناء النفسي  تبعا لمتغير التحصيل الدراسي

قام الباحث : ت مقياس البناء النفسي  في مجاالولمعرفة اتجاه الفروق 
  " .Scheffe شيفيه " بعمل المقارنات البعدية باستخدام اختبار 

ا��Hر'�ت ا	�!�"� $: �����0ت ا	�!� :)14(�9ول 
 .ا;�� ���Hس ا	���ء ا	����

��9 �9ا 
 44.9=م

 ��9
 41.4=م

�0ل ��
 39.3=م

 �'���
 37.5=م

 ا	���ن

 2�=37.5�T$ م 1 1.8- 9 .3- 7.3-
39.3=�=�
ل م 1.8 2.1 2.1- 5.5- 
 41.4=	�� م 3.9 2.1 1 3.5-
 44.9=	�� 	�ام 7.3 5.5 3.5 1

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في البعد الجسمي 
  .لمقياس البناء النفسي  ،لصالح األطفال الحاصلين على مستوى جيد جدا

قام : سي لمقياس البناء النفسي  البعد النففي ولمعرفة اتجاه الفروق 
  " .Scheffe شيفيه " الباحث بعمل المقارنات البعدية باستخدام اختبار 

ا��Hر'�ت ا	�!�"� $: �����0ت ا	�!� :)15(�9ول 
 ا	���� ���Hس ا	���ء ا	����

 ��	
=	�ام

55.4 

 ��	
 58.0=م


ل �=�
 53.4=م

.  T$�2�
 7 .50=م

 ا����ن

-4.8 -7.4 -2.7 1 
 T$�2�

 7 .50=م

-2.0 -4.6 1 2.7 

ل �=�

 53.4=م

2.6 1 4.6 7.4 
 ��	

 58.0=م

1 -2.6 2.0 4.8 
 ��	

 55.4=	�ام

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في البعد النفسي 
 .لمقياس البناء النفسي  ،لصالح األطفال من جيد جدا

ا��Hر'�ت ا	�!�"� $: �����0ت ا	�!� :)16(�9ول 
��H ���!	ا����	ء ا��� .�س ا	

��9 �9ا 
 40.1=م

 .39=��9 م
2 

�0ل ��
 2 .35=م

.  �'���
 ا	���ن 5 .30=م

-9.7 -8.7 -4. 7 1 
 �'���

 5 .30=م

-4.9 -4.0 1 4. 7 
�0ل ��

 2 .35=م

-.9 1 4.0 8.7 
 ��9

 2 .39=م

1 .9 4.9 9.7 
��9 �9ا 

 40.1=م
بنـاء  يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في المقياس ال

  النفسي  ،لصالح األطفال الحاصلين على جيد جدا
ا��Hر'�ت ا	�!�"� $: �����0ت : )17(�9ول 

�9����H �Bس ا	���ء ا	����� .ا	�!� ا
��9 �9ا 

 43.1=م
 ��9

 44.6=م
�0ل ��

 42.9=م
.  �'���
 ا	���ن 40.5=م

-2.6 -4.1 -2.4 1 
 �'���

 40.5=م

-.2 -1.6 1 2.4 
�0ل ��

 42.9=م

1.4 1 1.6 4.1 
 ��9

 44.6=م

1 -1.4 .2 2.6 
��9 �9ا 

  43.1=م

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في  البعد االجتماعي  
  .من عدد أفراد األسرة 4-1لمقياس البناء النفسي  ،لصالح األطفال من 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن عدد أفراد األسرة في األسر المعنفة 
يؤثر على شكل العنف الملقي على األطفال من لألطفال كثر ،أو قل ال 

الناحية الجسمية ،والنفسية ،وهذا يشير إلى أن األسرة المعنفة ،والتي 
يسودها جو المشاحنات األسرية يؤثر ذلك على النمو الجسمي ،والنفسي 
لألطفال مما يؤدي إلى انهيار األمن النفسي ،ويزيد ذلك من السرعة 

  .وإهمال الطفل بناء على هذه األجواء النتشار األمراض الجسمية 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في البعد ) 11(ويشير جدول رقم 
العقلي ،واالجتماعي ،والدرجة الكلية لمتغير عدد أفراد األسرة، لصالح 

فرد ،وهذا يشير إلى أن األطفال الذين ينتمون  )4-1(عدد أفراد األسر من 
اد كانوا أفضل من غيرهم أصحاب األسر ذات إلى أسرة أقل من خمسة أفر

العدد األكبر مما أثر ذلك على النمو العقلي،واالجتماعي ،ويعزو الباحث 
ذلك إلى أن األسرة على الرغم من تعنيفها للطفل إال أنها تسعي لنموه عقلياً 
،واجتماعياً من خالل متابعة واجباته المنزلية ،وكذلك تسمح له بالمشاركة 

  .ب مع األطفال اآلخرين  في األلعا

أن األسرة تعتبر أكثر  ) 141: 2003:مجدي الدسوقي (ويعضد ذلك 
الوسائط أثراً في النمو االجتماعي ،والعقلي للطفل ال سيما في مراحل نموه 
األولى ،ويعزو ذلك إلى أنه في األسرة يتلقي الطفل الحيز األكبر ،واألعظم 

شكل إلى حد بعيد مستوى نموه تأثيراً من القواعد السلوكية التي ت
  .االجتماعي والعقلي 

  : على أنه لسؤال الخامس ا ينص

� ��Wى       -Wء ا�����Wس ا����W-�� ت+�W4� ,W� $آ �ه$ 3H.� 8�وق �"�8  �63
  H"\ي ��-[B� ���3Bى ا���B-$ ا��را�� ؟

'��`_ ا^���ر [��8 ا	���"U ا\]�دي : )  13(  �9ول 
!�� VW�H ���0ى ���ت ����س ا	���ء ا	���� .
 ا	�8�bg ا	�را�� 

أ$!�د  م
����س 
ا	���ء 
 ا	����

��bر 
U"�� ا	�

0ع Q
 اH#$!�ت

در�9 
�"#Jا 

 S�0��
 اH#$!�ت

��K"
"ف  

 ���0ى
�	� ا	�

ا����  1
Ti)cا 

 

 X�
 ا����5ت

700.9 3 233.7 4.7 
 
 

 
/// 

 8̂ دا
 ا��B0ت

9590.0 193 49.7 
 

 196 .10291 ا�0ع
ا����  2

T)ا��� 
 :$

 اH#$!�ت
2023.9 3 674.7 8.0 

 
 

/// 

 8̂ دا
 ا��B0ت

16200.4  193 83.9 
 

18224.3 ا�0ع  196 
ا����  3

T*=ا�� 
 

 :$
 اH#$!�ت

2791.8 3 930.6 23.6  
 
 

/// 

 8̂ دا
 ا��B0ت

7612.1 193 39.4 
 

10403.9 ا�0ع  196 
ا����  4

��i2	3ا
 ي

:$ 
 اH#$!�ت

579.3 3 193.1 5.7 
 
 

/// 
 

 8̂ دا
 ا��B0ت

6550.3 193 33.9 
 

 196 7129.5 ا�0ع
ا��ر	�  5

ا��*�� 
 �*i=��س

 :$
 اH#$!�ت

20794.6  3 6931.5 13.3  
 

/// 

 8̂ دا
 ا��B0ت

100782.1  193 522.2 

121576.7 ا�0ع  196 
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3 
ا���� 
T*=ا�� 

 

 :$
174.516 اH#$!�ت  2 87.258 

1.655  
  
  

      
   ///  

 8̂ دا
 ا��B0ت

10229.3
42 

194 
52.729 

10403.8 ا�0ع 
58 

196 

4 
ا���� 
T��i2	3ا 

ـ:  $ــــ
121.375 اH#$!�ت  2 60.688 

1.680  
  
  

/// 

 
ـ8  ــ د̂ا
 ا��B0ت

7008.16
8 

194 
36.125 
7129.54 ا�0ع  

3 
196 

5 
ا��ر	� 
ا��*�� 
 �*i=��س

ـ:  $ــــ
 اH#$!�ت

3254.23
9 

2 
1627.12
0 

2.668  
  
  

ـ8  /// ــ د̂ا
 ا��B0ت

118322.
441 

194 
609.909 
.121576 ا�0ع  

680 
196 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق في جميع مجاالت مقياس البناء 
 تعزي  لمكان السكن لصالح أطفال المخيم النفسي 

قام الباحث : ت مقياس البناء النفسي  في مجاالولمعرفة اتجاه الفروق 
  " .Scheffe شيفيه " بعمل المقارنات البعدية باستخدام اختبار 

ا��Hر'�ت ا	�!�"� $: �����0ت ا	�!� : )20(�9ول 
 .ا	���� ���Hس ا	���ء ا	����

 �"#K
 50.9=م

 ��"��
 54.9=م

 h�i
 56.9=م

 ا	���ن

 h�i=56.9 م 1 1.9 6.0
4.1 1 -1.9  ��"��

 54.9=م
1 -4.1 -6.0  �"#K

 50.9=م

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية فـي البعـد النفسـي    
  .لمقياس البناء النفسي  ،لصالح األطفال الذين يسكنون المخيمات 

كنون بالمخيم ويتعرضون ويعزو الباحث ذلك إلى أن األطفال الذين يس
إلى العنف األسرى تأثروا بشكل يميزهم عن األطفال المعنفين من سكان 
المدنية ،والقرية ،وهذا يرجع إلى طبيعة الحياة الصعبة التي يعيشها الطفل 
الفلسطيني داخل  المخيم ،وكذلك حاالت البطالة الكتزايدة لـدى األسـر   

  .لمناطق األخري ،وزيادة عدد األطفال مقارنة مع باقي ا

إلى وجود فروق بين أطفـال   )2003:محمد حسن (وتوصلت دراسة 
الريف ،والحضر ،والذكور ،واإلناث من درجة اإلحساس باإلساءة النفسية 

  .                ،لصالح أطفال الريف ،ولصالح اإلناث 

  : على أنه  لسؤال السابعينص ا

اس البنـاء النفسـي   في كل من مجاالت مقي  ةهل توجد فروق معنوي
  تعزي لمتغير لمتغير دخل األسرة  ؟

 

 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في المقياس البنـاء   
  .النفسي  ،لصالح األطفال الحاصلين على جيد جداً 

ا��Hر'�ت ا	�!�"� $: �����0ت  : )18(�9ول 
 .ا	�ر�9 ا	>��� ���Hس ا	���ء ا	����

��9 �9ا 
 180.7=م

 ��9
 180.1=م

�0ل ��
 168.1=م

.  �'���
 .156=م

4 
 ا	���ن

-24.4 -23.8 -11.8 1 
 �'���

 .156=م
4 

-12.6 -12.0 1 11.8 
�0ل ��

 168.1=م

-.6 1 12.0 23.8 
 ��9

 180.1=م

1 .6 12.6 24.4 
��9 �9ا 

 180.7=م

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في المقياس البناء 
  .الحاصلين على جيد جداً  النفسي  ،لصالح األطفال

،ويعزو الباحث ذلك إلى أن األطفال الذين يتعرضون للعنف يتأثرون 
في مستوياتهم الدراسية مما يجعلهم عرضة للتأخر الدراسي بسبب العنف 
المنزلي الذين يتعرضون له ،وهذا يؤكد على الدور الهام الذي يجب أن 

وفير الجو النفسي والتعليمي تلعبه األسرة في زيادة النشاط داخل البيت لت
  .المناسبين 

بأن المواقف  )164: 2001" : وآخرون"هشام الخطيب (ويعضد ذلك 
التعليمية بما يحدث في أثنائها من تعليم سواء أكان ذلك في األسرة ،أو 
المدرسة ،أو المجتمع بصفة عامة من أهم العوامل التي تسهم بدور رئيسي 

ل ،وكلما تنوعت هذه المواقف إزدات تمايز في تمايز ،وتكامل طاقات الطف
طاقات الفرد العقلية ،والوصول بها إلى أفضل مستوي من حيث كفاءتها 

  .الوظيفية

  : c�6 ا��bال ا���دس R�F أ9` 

في كل من مجاالت مقياس البناء النفسي   ةهل توجد فروق معنوي-
  لدى تعزي لمتغير السكن؟

ا	���"U ا\]�دي '��`_ ا^���ر [��8 : )  19(   �9ول
U<�	ا VW�H �!��ت ����س ا	���ء ا	���� .�� 

 م

أ$!�د 
����س 
ا\�#اض 
ا	��>�0�0

 ا.��

��bر 
U"�� ا	�

0ع Q
 اH#$!�ت

در�9 
�"#Jا 

 S�0��
 اH#$!�ت

��K"
"ف  

 ���0ى

�	� ا	�

1 

ا���� 
Ti)cا 

 

 X�
137.936 ا����5ت  2 68.968 

1.318  
  
  

 

*** 
 8̂ دا
 ا��B0ت

10153.0
70 

194 
52.335 

10291.0 ا�0ع 
05 

196 

2 
ا���� 
T)ا��� 

 :$
576.572 اH#$!�ت  2 288.286  

3.169  
  
  

///  8̂ دا
 ا��B0ت

17647.8
14 

194 
90.968 

18224.3 ا�0ع 
86 

196 
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وجود فروق معنوية في البعد االجتماعي  يتضح من الجدول السابق
  .لمقياس البناء النفسي  ،،لصالح األسر التي عدد أفرادها قليل

ا��Hر'�ت ا	�!�"� $: �����0ت ا	�!� : )24(�9ول 
 .ا	>�� ���Hس ا	���ء ا	����

 V�آ
 165.0=م

 S�0��
 171.7=م

.  8��K
 ا	���ن 179.0=م

14.0 7.4 1 
 8��K

 179.0=م

6.7 1 -7.4 
 S�0��

 171.7=م
 165.0=آ�V م 14.0- 6.7- 1

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في المقياس البناء 
  النفسي  ،لصالح األطفال 

،ويعزو الباحث ذلك إلى أن الدخل الخاص باألسرة له تأثير على حياة 
أفرادها ،وظهر الفروق لألطفال الذين ينتمون  ألسر  الدخل التوسط على 

بار أنهم هذه األسر أفضل من غيرهم في إدارة شئون أسرهم ،ويعلل اعت
ذلك بأن األسر صاحبة الدخل المتدني تبقي في حالة بحث باستمرار عن 

  .قوت يومها مما يزيد من عبئ الحياة ،وأثره على األطفال 

إلى وجود عالقة ارتباطيه  دالة  )1994:السيد الرفاعى (وتشير دراسة 
ليب إساءة المعاملة لألطفال داخل األسرة يعود إلى طبيعة إحصائيا بين أسا

  .ًمهنة األب ،وكذلك دخلة ،وعدد أفراد األسرة 

  N3H-�ت و��B�%�ت
العمل على مكافحة جميع أشكال العنف األسري ضد األطفال من  -

  .خالل المناهج المدرسية ،ووسائل األعالم المختلفة 

 .لإلبتعاد عن العنف ضد األطفال تفعيل دور العبادة في نشر الوعي الديني  - 

تفعيل دور األخصائيين التفسنيين واالجتماعيين ،وخاصـة فـي    -
المرحلة التعليمية االبتدائية للعمل على الحد من العنف األسري ضـد  

 .األطفال بشكل خاص 

 .العمل على توفير مراكز خاصة لحماية األطفال المعنفين من األسرة  - 

ار والتسامح لدي الوالدين ،والرفـق  العمل على تعميق ثقافة الحو -
 .،والرحمة باطفالهم وغرس القيم الدينية لألسرة 

العمل على مناقشة ظاهرة العنف ضد األطفال من قبل األسرة من  -
 .منظور نفسي ،واجتماعي عبر وسائل اإلعالم 

العمل على إعداد برامج إرشادية لتوجيه الشباب المقبلين علـى   -
حياة الزوجية ،والتربية ،وكيفية التعامل مـع  الزواج لتثقيفهم حول ال

 .االطفال 

زيادة االهتمام من قبل الدولة من خالل إقامة النوادي والمؤسسات  -
  .الخاصة لتنمية مواهب ،وقدرات األطفال 

  dــــــــــا���ا.
،  2ط" ا�>ـ�U ا���(ـ��  ) : " 2008(¢��ل 	
دة  -1

����2 ا����ـg ا��ـ���T 	���ـ� ا��>ـ[ ، �ـkة ،      
�X�)*. 

،  1ط" ا�>ـ�U ا���(ـ��  ) : " 2005(¢��ل 	
دة  -2
����2 ا����ـg ا��ـ���T 	���ـ� ا��>ـ[ ، �ـkة ،      

X�)*�. 

��آ7kـ� ا�ـGات ودر	ـ�    ) : "2003(¢��ل iFـ
د   -3
ــ�ء     ــ�ل ا5( ــ�ي ا��8 ــ� � ــ� اk5ا	� ــ�¤ ا��� ا�|

>I2*���� " 

ــ�Iي   - 4 ــ� ا�nـ ــ��  ) : 2006(أ¥ـ ــ��1 ا���(ـ ا¦>ـ
�7
، " �¨�8ـ�ل اN��25ـX �§7ـGاء     وا3	����i2 وا��|

 .ر���� ��	(d2، 	���� $��7 ا������ �*�*
م ا�����

'��`_ ا^���ر [��8 ا	���"U ا\]�دي ���ت : )21(�9ول 
 ����س ا	���ء ا	����  .�!� �B VW�Hد أ�#اد ا\�#ة

 م
أ$!�د 
 ����س

��bر 
U"�� ا	�

0ع Q
 اH#$!�ت

در�9 
�"#Jا 

 S�0��
 اH#$!�ت

K��"
"ف  

 ���0ى
�	� ا	�

1 
ا���� 
Ti)cا 

 

 X�
 ا����5ت

363.9 2 181.9 
3.6 

 
 

 
/// 

 8 د̂ا
 ا��B0ت

9927.0  194 
51.2 

 ا�0ع 
10291.

0 
196 

2 
ا���� 
T)ا��� 

 :$
 اH#$!�ت

437.4 2 218.7 
2.4 

 
 

/// 
 8 د̂ا
 ا��B0ت

17787.
0 

194 
91.7 

 ا�0ع 
18224.

4 
196 

3 
ا���� 
T*=ا�� 

 

 :$
 اH#$!�ت

236.7 2 118.3 
2.3 

 
 

/// 
 8 د̂ا
 ا��B0ت

10167.
2 

194 
52.4 

 ا�0ع 
10403.

9 
196 

4 
ا���� 
T��i2	3ا 

 :$
 اH#$!�ت

274.2 2 137.1 
3.9 

 
 

/// 
 

 8 د̂ا
 ا��B0ت

6855.4  194 35.3 
7129.5 ا�0ع   196 

5 
ا��ر	� 
ا��*�� 

i=��س�*  

 :$
 اH#$!�ت

4348.5  2 2174.2  

3.6 /// 
دا^8 
 ا��B0ت

117228
.2 

194 
604.3 

 ا�0ع  
121576

.7 
196 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية في جميع أبعاد مقياس 
البناء النفسي  ،وتبين الجداول الالحقة أن الفروق لصالح األسر أصحاب 

  الدخل التوسط 

قـام  : البعد النفسي لمقياس البناء النفسي  في فة اتجاه الفروق ولمعر
  " .Scheffe شيفيه " الباحث بعمل المقارنات البعدية باستخدام اختبار 

ا��Hر'�ت ا	�!�"� $: �����0ت ا	�!� : )22(�9ول 
 .ا;�� ���Hس ا	���ء ا	���� 

 V�آ
 38.9412=م

 S�0��
 39.6355=م

 8��K
 ا	���ن 42.7436=م

3.8 3.1 1 
 8��K

 42.7436=م

.7 1 -3.1 
 S�0��

 39.6355=م

1 -.7 -3.8 
 V�آ

 38.9412=م

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية فالبعد الجسمي  

 .المقياس البناء النفسي  ،لصالح األسر التي عدد أفرادها قليل
ا��Hر'�ت ا	�!�"� $: �����0ت ا	�!� :)23(�9ول 

�9��B ����س � ا	���ء ا	����ا

 V�آ
 41.3=م

 S�0��
 43.4=م

.  8��K
 ا	���ن 44.6=م

 8��K=44.6 م 1 1.2 3.4

 S�0��=43.4 م 1.2- 1 2.2

 41.3=آ�V م 3.4- 2.2- 1
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�=��ـ� 0 �*ـ< ا�ـ��C    ) : "2003(��دp7 �*ـ
ان   - 18
 .����� �*��2ب، ا�=�ه�ة، ����2 ا��ار ا�"ا�ر%=�1[

19-  p8 1979(��ج " : ( Cدئ �*< ا������ ��<Qnا�
 .، ����2 ا¦�©T ، ا�=�ه�ة" 

، �*ـ�  " ا��C ا���(�� ) : " 1992(��*[ آ�م  -20
ا���ــ�، ��آــ�i�% kــ� ا��2ــ�ب ا����ــT، ا��Lــ�  

 .ا5>��7ا����� �*��2ب، ا�=�ه�ة

21 -  ]�

	�� ا��) : "2003(��ي ا����

 �" ا5ـ��د  ���i
 .، ����2 ا�©*
 ا5>��7، ا�=�ه�ة" إ� ا�5اه=�

إ�ـ�ءة ����*ـ� ا��8ـ�ل    ) : "iF)2003� 4(ـ"   -22
درا�ـp2   ا��ـ�  $�(�ً�، و���2ـ�I ����>ـ���p �ـ�ي   


ر�7 �>� ا������.�=�ر$� �X  ا���7 وا�|� I`. 

23-  ��� �iF)2005" ( Tـ)0 ا�ر:�د ا��� ���=� " ،
 .ا�=�ه�ة –*
 ا5>��7 ����2 ا�©


رات 	���� ا�=ـ�س ا2�5
4ـ�    -24n��)2007( ، ) :
�*ـ� ا���
�ـ�   ). ا�2��� ور���7 ا�>��U ا���(ـ�� 

 .، ا��
7#  25ا������ ، ا���د 

25-  Tا���(��) : "1982($��< ا����� �U<ط " ا� ،

ر�7 6� ،;nد� ����	 �nدار ا�� ،.  �Iـ�$ ����	– 


ر�7 �>� ا������ I` 

26-  g��¦م ا�n2001" (و¢@�ون"ه" : ( �U<ا�
، ا��ار ا��*��i ا��و��� �*��n "ا���(�� �*���
 .وا�2
ز�i� ،_7ن

27- Fick,  Anton. (2000). The pastoral 
counseling of families in which child abuse 
occurs. A narrative family therapeutic 
perspective . Ph.D. Dissertaion. Univ ersity of 
Pretoria, South Africa. 

28- Glenn,  Lambie.( 2005) Child abuse and 
neglect: a practical guide for professional 
school counselors,  Professional School 
Counseling, Volume 8, N3, Feb. 

29- Fredric, Ferdinand (2006) Intensive 
family based services pro gram. Preventing and 
improving mechanism in children abused and 
neglected through PCTT, self- management 
skills, and intensive child play counseling  , 
EdD, NoVa, Southwestern University. 

30- Schwebel, A.I. H.A. Barocas, W. Reichman 
and M. Schwebel et.al.(1990) Personal 
adjustment and growth : a life span approach 
Dubuque, Wm.C. Brown Publishers. 

*  �n� ا��دي Tا���� �«J5رآ� 0 ا�ni*� م�=� [�
T)ا��� g�*� ل
 "ا��
ا�g ا���(�� �*���": 4ـــ


ه�ة  -5 cا C7ت ا95%�ـ� �*ـ[   ) : "2005(إدر��n5ا
*ــ[ ا�داء ا3	i2ــ��T  ا��2�ــ� ا��ــ�ي و%d�qهــ� �

 �I2ــI	ا
، �*ــ� " �¨�ــ�، ودور @��ــ� ا��ــ�د 0 �
درا��ت 0 ا¦��� ا3	����i2 وا��*ـ
م ا�$(ـ�$�� ،   

�n� _��2د ا��ان ، ا��
*4 ����	. 


	�� ا��ـ�ة  ) : "1988(%
�� ا¦ـ
ري   -6�
، " �ـ��
 .دار اd� ��cوت ����ن

ءة ا����ـ� �ـX إ�ـ�   ) 2003(%
��; ��� ا5ـ��<   -7
����*� ا���� و��� اdS25ات ا���(�� وا3	���i2ـ�  

، �*� ا���
�ـ� ا�����ـ� ، ا��icـ� ا��
�27ـ�     " 
�25*��
�� ا������، ا���د . 

ا���ـ� ا�
ا�ـ�ى   ) : " 2000(4(�م ا��7" �ـ�ب   -8
 ، اJ5»� ا�(�
ي ا��دي ��n " و���� ���� ا����ء 

"����	، ��i�2�7ت ا��7�و� T)ا�ر:�د ا���   Cـ¬ X�
 .،ا�=�ه�ة 

 2، ط" �*< $�C ا���
�ـ�  ) : "2002(4(" ��([  -9
 .، دار ا����ى �*��n وا�2
ز7_، أر��، ��iن

10-  C$

7" ) : " 1993(ر��_ 7�2*� p�*��� ��درا

ء أ��ط N 0  ً�7��أ X��8ل ا�و�¨� T)2*ـ�   ا���®

، ر���� دآ2ـ
را� ، آ*�ـ� ا���9ـ�،    " �" ا����ن 
 .ا�=�ه�ة_ ا�زه� 	���� 

11-  T��=*���� ) " 1995(ر�7ض ا�� ���درا�� إآ��
ا���(ــ�� �¨�8ــ�ل ا�ــ7G" �7ــ�$
ن �ــ" ا��
��ــ�  

، ر���� دآ2ـ
را�  " ا5�ر��� 0 ا4�5*� ا2�3�ا��1 
 .، آ*�� ا{داب، 	���� ا�=�ه�ة

ا����ء ا���(Qn� T>ـ��  ) : " �I�)2000 :�2ت  -12
d2، ا����c ا������ ، ر���� ��	(" ا���� ا���2< 

 �*(�kw– Xة  –

إ��ءة ����*� ا���� ) : 1994(ا�(�� ا�����[  -13
     ،d2(ـ	ت ا���(ـ�� ر�ـ��� ����ـn5ا ���� �I2و���

�I�� C¬ X� ����	 ، ��
 .ا��را��ت ا��*�� �*��

14-  ]�
ا���� 0 ا���ة ا5>ـ��7�8)2000" : (  �7 :
k ا�=ــ
�T ، درا�ــ� $�(ــ�� ا�2�nــ����، ا�5آــ" 


ث ا3	����i2 وا��1��c ، ا�=�ه�ةU�*�. 

ا����9 ا���(ـ��  ) : "2005(��� ا���ري داود  -15
، إ97اك �*����� وا���n وا�2
ز7_، آ*�ـ�  " �*���
 . ا{داب


	�p  ) : "2003(��ــ� ا�ــ�¥" ا���(ــ
ى  -16�
�ــ��
، دار أ���� �*��n وا�2
ز7ـ_،  "ا���
�� وا�5اه=�

 ا�ردن 

" ا��� و��2*��ت ا����) : "T$�=�)1996 �*[ ا -17
 –.�ـdوت . ا����ن �*9`ـ�، دار ا��ـ��ء   : ، %�`� 

 ��iن
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j���� 


اه� ا�=��� 0 ا���i2ت ا�$(�$��Eي , %��2 °�ه�ة ا���� �" ا�Gم ا�$(�ن ا��� ���� TI�
p� ��q27و p�� ��J7 ¤�و��7± 0 و T��i2	31" ا��ه�� وأ:, ��7ف ا��Eو� p����إ3 أن أ p���


اع 	�7�ة $q� #�
ا���� .(و�=�  ��دت أ:��ل ا�=�2 وا�g7G�2 �*[ �� ا��>
ر.%�
رت و%�
T���)7), ا��وا���� ا���ى, وا���� ا� (�  - :ا�Gي %�
ع وا$=(< ه
 أ7|ً� إ

X�)5ا �N ا���8ل و ا���� �N ا�5أة و ا���� �N  ا����.  

  -:و�" أه< ا���7��2ت 

 

  !ـــــــE ا�"�ـــــــــــ� @4�اSــــــــــــا�����H $ـــــــــا�"3ا�. 1.2

إلى ثالثة يمكن تقسيم الدوافع التي يندفع الفرد بمقتضاها نحو العنف «
  :أقسام هي

  �ـــــــــــــــ$ ا�fاH-ــــــــــــــــا�"3ا� - 

وهي العوامل التي تنبع من ذات اإلنسان ونفسه والتي تقوده نحو 
  :لى قسمينالعنف ويمكن أن تقسم إ

أ ـ العوامل الذاتية التي تكونت في نفس اإلنسان نتيجة ظروف 
خارجية من قبل اإلهمال وسوء المعاملة والعنف الذي تعرض له اإلنسان 
منذ طفولته إلى غيرها من الظروف التي ترافق اإلنسان والتي أكدت إلى 

إلى تراكم نوازع نفسية مختلفه، وتمخضت بعقد نفسية قادت في النهاية 
حيث أثبتت .التعويض عن الظروف السابقة الذكر باللجوء إلى العنف

الدراسات الحديثة بأن الطفل الذي يتعرض للعنف إبان فترة طفولته يكون 
أكثر ميالً نحو استخدام العنف من ذلك الطفل الذي لم يتعرض للعنف فترة 

ويتمثل العنف الذي يتعرض له الطفل في ابسط معانيه في . طفولته
االهمال؛ الذي يمكن تعريفه بأنه ذلك النمط من سوء المعامله الذي يعبر 
عن الفشل في توفير الرعاية المناسبه لعمر الطفل كالمسكن، والملبس، 
والغذاء والتعليم والتوجيه والرعايه الطبيه وغيرها من االحتياجات 
. األسريهالضروريه لتنمية القدرات الجسدية والعقليه والعاطفيه

فالوالدين اللذين يمارسون االهمال ال يقدمون )  53:،ص2004يري،اس(
الرعاية والتقبل ألبنائهم ،وكذلك اليحاولون التحكم بسلوكهم، كما أنهم 
يوفرون الحد األدنى من الحاجات الجسدية والعاطفية ويحاولون التقليل من 

ة الوقت الذى يقضونه مع أبنائهم ويتجنبون ان تكون لهم عالقات عاطفي
معهم ،فيترك الطفل دون توجيه الى ما يجب ان يقوم به ،وما ينبغي عليه 
تجنبه، وقد يؤدي الى نمو اتجاه سلبي لديه، واذا وصل األمر الى درجة 
االهمال الشديد فقد يؤدي ذلك الى االضطراب االجتماعي واالنفعالي عند 

نتيجة الطفل ،الدوافع التي يحملها اإلنسان منذ تكوينه والتي نشأت 
سلوكيات مخالفة للشرع كان اآلباء قد اقترفوها مما انعكس أثر تكوينها 

. ويمكن إدراج العامل الوراثي ضمن هذه الدوافع. على الطفل
.)(Kail,2001,p:20  

 

  H"�6ــــــــــــ! ا�"�ــــــــــــــــ! -1 

1.1. 6�"B3يـــــــــــ! ا��]ـــــــــــا�  

: وُأعنف الشيء, وهو ضد الرفق, هبأنه الخرق باألمر وقلة الرفق ب  
  .”والتعنيف هو التقريع واللوم , أي أخذه بشدة

2.1. 6�"Bـــــــــــا� !�  ا���6ــــــــــ

فعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به "عرف األمام السرخسي اإلكراه بأنه
ويرى الفقهاء في مذهب اإلمام أحمد بن حنبل أن .رضاه أو يفسد به اختياره

  .يقتضي شيئاً من العذاب مثل الضرب والحنق والكسر وما أشبه اإلكراه

3.1. 6�"Bــــا����! ـــــــــــا�R�  

والعنيف هو , ومرادف للشدة والقسوة , العنف مضاد للرفق " 
فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء ويكون مفروضاً , المتصف بالعنف 

  ".عليه من خارج فهو بمعنى ما فعل عنيف 

  العنف العائلي هـ1425)اليوسف ، وآخرون(وقد عرف  

أي إعتداء أو إساءة حسية أو معنوية أو جنسية أو بدنية أو نفسية من "
أحد أفراد األسرة أو األقارب أو العاملين في نطاقها تجاه فرد آخر 

يكون فيه تهديد لحياته وصحته ) الزوجة ،األطفال، المسنيين، الخدم(
  ". وعرضه) ممتلكاته(وماله) واالجتماعيةالبدنية والعقلية والنفسية (

4.1 .6�"Bــــــــــ�ـ! ا���ـــــــــــا��  

هو سلوك يستهدف إلحاق األذى باآلخرين أو األخر أو : العنف
هو انتهاكاً للشخصية بمعني انه تعد ، أو )62ص , م2006,هدى.(ممتلكاتهم

باربارا .  (على اآلخر، او إنكاره ،أو تجاهله، مادياً أو  معنوياً
  )36.ص 2007ويتمر،

  هــــــالجريم .2

 رتبط،وت) 22ص العسوي ،(نسبية فعل يحرمة القانون و الجريمة هي 
خالقى او انها السلوك الذى ينتهى بالحاق الضرر االبالسلوك غير 

هو استيجابات الفراد فشلو فى توافقهم مع انفسهم و مع ،أوبالمجتمع   
  ).1979 ،و اخرون ،غيث (المجتمع الذى يعيشون فيه  
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  �لــــــــــ� ا �Kــــــ! gـــــــا�"�  .2.3

حياة الطفل وسالمته وصحته الجسدية والعقلية  هو أي فعل يعرض
 -واإلهمال  -واإليذاء  -القتل  كالقتل أو الشروع في - والنفسية للخطر 

   .جنسيةوكافة االعتداءات ال

وقد عرفت لجنة الخبراء االستشارية للمنظمات غير الحكومية الدولية 
العنف «العنف بأنه ) المتحدة حول العنف ضد األطفال لدراسة األمم

والجنسي ضد » النفسي االجتماعي» «النفسي» «الجسدي» «الفيزيائي
 معتمدة مباشرة أو األطفال من خالل سوء المعاملة أو االستغالل كأفعال

 غير مباشرة تؤدي لوضع الطفل عرضة للمخاطر أو اإلضرار بكرامته،
وفي حاالت وجسده، وبنفسيته أو مركزه االجتماعي أو نموه الطبيعي ،

االيذاء البدني فان اكثر صور االيذاء البدني تفشيا هي الضرب المبرح 
ثم القذف  %20يليها تعرض الطفل للصفع بنسبة  ،%21لالطفال بنسبة 

ثم الضرب باالشياء الخطيرة % 19ء التي في متناول اليد بنسبة باالشيا
 %.17ثم تدخين السجائر والشيشة في حضور االطفال بنسبة  %18بنسبة 

ومن ابرز صور االهمال الذي احتل المرتبة الثالثة من اشكال االيذاء التي 
يتعرض لها االطفال ، هي عدم اهتمام الوالدين بما يحدث للطفل من عقاب 

ان اعلى نسبة لالطفال الذين يتعرضون  كما %.31ي المدرسة بنسبة ف
ثم  %36ر4لاليذاء النفسي بصورة دائمة كانت في المرحلة االبتدائية بنسبة 

وفي النمط  %30ثم المرحلة المتوسطة بنسبة  %36المرحلة الثانوية بنسبة 
تعرضون الثاني من انماط االيذاء البدني فان اعلى نسبة لالطفال الذين ي

ثم  %28ر4لاليذاء البدني بصورة دائمة في المرحلة الثانوية بنسبة 
اي ان منهم  %23ر4ثم المرحلة االبتدائية بنسبة  ،%25ر3المتوسطة بنسبة 

سنة تقريبا هم اكثر تعرضا  16 - 15في السنة االولى من المرحلة الثانوية 
ة من االطفال الذين ان اكثر فئو .النواع االيذاء البدني من الفئات االخرى

تلي ذلك الحالة التي يكون  %70يتعرضون لاليذاء النفسي هم االيتام بنسبة 
في حين يتعرض االطفال من والدين  %58فيها الوالدان منفصلين بنسبة 

وشكل االطفال المتوفى  %42مطلقين لاليذاء البدني اكثر من غيرهم بنسبة 
ثم الحالة التي تكون فيها  %23ر6آباؤهم والذين يتعرضون لاليذاء نسبة 

للحالة التي يكون فيها كال  %10ثم نسبة  %18ر8االم متوفاة بنسبة 
الوالدين متوفيين وبمقاربة المستوى التعليمي لالم وتعرض االطفال 
لاليذاء، اتضح ان االطفال من ام تحمل مؤهال جامعيا وما فوق يتعرضون 

وج االم المتعلمة للعمل وترك حيث يزداد خر% 26لاليذاء بنسبة عالية هي 
   .االطفال في البيت

� bHدي إ�R %�وث ا�"�! �g ا ��Kل ؟  - Bا����-� ا� d8ا��وا ��  

  : هذه الدوافع النفسية تتمثل في اآلتي

تعرض الفرد لالكتئاب الشديد األمر الذي يدفعه إلى عدم تحمل : أوالً 
تفاهم ، وبالتالي األطفال أو الزوجة ، واستيعاب التعامل معهم بهدوء و

ومن األمراض التي تؤدي إلى العنف وجود . يؤدي إلى العنف والعدوانية 
التخلف العقلي أو ما يؤدي إليه كالحوادث والصدمات على الرأس وغيرها 
فالنقص في القدرات العقلية يؤدي إلى كثير من العنف واإلساءة وخاصة 

دي إلى العنف مثل لألطفال كما أن وجود صفات منحرفة في الشخصية تؤ
صفة االندفاعية وعدم القدرة والسيطرة على المشاعر واألنانية والالمباالة 

  .وتقلب المزاج واالنفعال

وانعكاسه  الكبت ووجودعدم القدرة على التعبير عن المشاعر : ثانياً 
  .على الجسد وإظهارها بالعدوانية 

بأساليب إنسانية  التربية القاصرة على عدم التعبير عن الذات: ثالثاً 
والمناقشة الهادئة والتفاهم حيث يلجأ الفرد نتيجة تربيته  راقية كالحوار

  .الخاطئة إلى أساليب بدائية

  ا��وا8ــــــــــــd ا+��Biد6ــــــــــــ� - 

هذه الدوافع تشترك معها ضروب العنف األخرى مع العنف األسري 
ي ترمي من وراء العنف إال أن االختالف بينهما يكون في األهداف الت

بدافع اقتصادي ففي محيط األسرة ال يروم األب للحصول على منافع 
اقتصادية من وراء استخدامه العنف إزاء أسرته، وإنما يكون ذلك تعريفاً 
لشحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل األب نحو األسرة أما 

ستخدام العنف إنما هو في غير العنف األسري فإن الهدف من وراء ا
  .الحصول على النفع المادي

  ا��وا8ـــــــــــd ا+.F��B-ـــــــــ� - 

يتمثل هذا النوع من الدوافع في العادات والتقاليد التي اعتادها هذا 
حسب مقتضيات هذه التقاليد قدراً من  –المجتمع والتي تتطلب من الرجل 

العنف والقوة وذلك أنهما  الرجولة بحيث ال يتوسل في قيادة أسرته بغير
المقياس الذي يمكن من خالله معرفة المقدار الذي يتصف به اإلنسان من 

  .الرجولة، وإال فهو ساقط من عند الرجال

وهذا النوع يتناسب طردياً مع الثقافة التي يحملها المجتمع على درجة 
لوعي، الثقافة األسرية ،فكلما كان المجتمع على درجة عالية من الثقافة وا

وكلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات الراقية، وعلى 
العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المتدنية، إذ تختلف درجة تأثير 

عبد المحسن، (.»هذه الدوافع باختالف درجة انحطاط ثقافات المجتمعات
ألطفال العف الموجه نحو ا أسبابكما يحدد البعض «).15 ،14،ص 2006

بأنها ذات جذور قديمة نابعة من مشكالت سابقة أو عنف سابق سواء من 
قبل اآلباء أو أحد أفراد العائلة، أما األثر الحاضر فتكون جذوره مشكلة 
حالية على سبيل المثال فقدان الزوج أو األب لعمله، قد يدفعه لممارسة 

سرة مارس أحد العنف على أوالده وبالتالي فإن الشخص الذي ينحدر من أ
أفرادها العنف عليه ففي أغلب األحيان، فإنه سوف يمارس الدور نفسه لذا 
فمن الضروري معرفة شكل عالقة األم المعتدية على أبنائها بوالدتها في 

وفي الغالب تكون تعرضت هي نفسها للعنف لذا فبالنسبة لها . صغرها
دي كونه مورس تعتقد أن ما تقوم به من عنف تجاه أوالدها هو أمر عا

عليها ومن حقها اليوم أن تفعل الشيء نفسه، وهناك سبب آخر يتمثل في 
عدم إمكانية األم وبالتأقلم مع مجتمع غريب عنها فإذا كانت األم غير 
متأقلمة فهي ال تستطيع التأقلم مع المجتمع الجديد وتتحول حياتهم إلى كتلة 

ارسة العنف كونها ال من الضغوط النفيسة واالجتماعية وتتحول إلى مم
تستطيع أن تعبر عن حزنها وغمها فتفجر األزمة في أوالدها، وفي غالبية 

وفي بعض الحاالت يتجه عنف األم إلى ,األمر يكون الضحية الطفل البكر
ابنه محددة، ألن حماتها تخص تلك البنت بمودة كبيرة، في حين ال تكون 

 Al- ala).»ى هذه الفتاةاألم على وفاق مع حماتها فتصب جام غضبها عل
F@hotmil . com)   

  �يــــــــــــــ! ا �ـــــــــــــا�"� -3

ينتج عن وجود عالقات قوة غير  هو أحد أنماط السلوك العدواني الذي
داخل األسرة، وما  متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة والرجل

وفقاً  من أفراد األسرة، يترتب على ذلك من تحديد ألدوار ومكانة كل فرد
  .لما يمليه النظام االقتصادي واالجتماعية السائد في المجتمع

  :ويمكن تقسيم العنف الى عدة انواع من اهمها

  �أةــــــــ� ا��ــــــــ! gــــــــا�"� .1.3

هو «1993اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  بحسب المادة األولى من
عليه أو يرجح أن يترتب  الجنس ويترتب أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية

النفسية أو  عليه أذى أو معاناة المرأة سواء من الناحية الجسمانية أو
 الجنسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان

  .التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة
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و توجد العديد من األنماط اإلساءة إلي الطفل يحددها كاشرو 
(Kachroo,1992)  علي النحو التالي:  

     Physical Abuse............................. اإلساءة الجسدية-

  Psychological Abuse............................اإلساءة النفسية -

     Sexual Abuse............................    ية اإلساءة الجنس-

   Economical Abuse......................... اإلساءة االقتصادية-

     Ideological Abuse ......................اإلساءة االيدولوجية -  

        Political  abuse.........................  اإلساءة السياسية -

              Legal Abuse ........................القانونية    اإلساءة-
    

وفي الدليل التشخيصي واإلحصائي األمريكي الرابع لالضطرابات 
  العقلية

(DSM-IV-1994,p.)  جاء سوء معاملة الطفل تحت تقسيم فرعي وهو
المشكالت المتعلقة بسوء معاملة الطفل وحددت أربعة أنماط من سوء 

  : ة وهي المعامل

  إساءة معاملة الطفل الجسدية 

  إساءة معاملة الطفل النفسية

 إساءة معاملة الطفل الجنسية

 اإلهمال

وسوف نوضح األنواع األربعة من إساءة معاملة الطفل وهي كاآلتي  
 :  

 Physical Abuse:  اT��ءة ا��6��4 : أوً+ -

�ون يعرف شيرر �سدية بأنها اإلساءة الج (Shearer et al.,1995) و�
سنة ألكثر من مرة من  15الضرر البدني الذي يصاب بها الطفل قبل  

  . أحد الوالدين أو كليهما

ويقصد بها ما يلحق بالطفل من أذى بدني عمدي أو عرضي كنتيجة 
 –العض  –الحرق  –الركل بالقدمين ( لسلوك الوالدين أو أحدهما مثل 

) الخ ....- حرمان من النوم ال –الحرمان من التغذية  –الخنق –الجروح 
سواء حدث ذلك العقاب البدني غير المناسب عن قصد أو لمحاولة تهذيب 

وهذه الممارسات العنيفة تأخذ اشكال الحروق ،  )2004مخيمر ، . (الطفل 
الضرب علي الرأس ، : الضرب علي مناطق حساسة من جسم الطفل مثل 

مع الدموي والجروح العينين ، وتكسير األسنان ، والكدمات و التج
والخدوش وأيضا تشمل إعطاء الطفل كميات كبيرة من األدوية ، أو 
المهدئات لكي يبقي نائماً ، وحبس الطفل فترات طويلة ، واستخدامه 

،وقد تكون مباشرة وتشمل كل   (Kaleita ,1980).للسرقة ، وسوء التغذية 
ب ضرر وغير مباشرة وتشمل ألي فعل يسب. أنواع العقاب البدني 

جسماني مثل سوء الرعاية الصحية ، وتعرض الطفل للحرمان وكذلك 
كريم ، . ( الحوادث الخطرة التي تعوق مسيرة نموه إلي الطريق الصحيح 

وال بد أن يتوافر القصد والنية في فعل اإلساءة ، وتكون  ) 110، ص 1993
الطبقة  وترتبط إساءة المعاملة الجسدية بمستوى ،)1999أمين ،. ( متكررة 

االجتماعية التي تنتمي لها األسرة ، وكذلك نمط شخصية الوالدين ، 
وتاريخ حالتهم ، فاألسرة الفقيرة وكذلك الريفية تستخدم العقاب البدني أكثر 

  من غيرها ، وكذلك نمط شخصية الوالدين المتسلطين واللذين يمارسان 

ه ، والتي تنعكس العقد النفسية التي يمر بها الفرد في طفولت: رابعاً 
على تعامالته مع اآلخرين فتدفعه إلى عدم القدرة على التفاهم مع من حوله 

أن كما .، ومحاولة فرض نفسه بالقوة ، واللجوء إلى العنف والعدوانية 
  :ويرجع ذلك الىنسبة العنف ضد األطفال من قبل األمهات كانت كبيرة ، 

مع األصدقاء أو اضطراب السلوك سواء في تكوين العالقات :  1
الزوجة أو األبناء الذين يتعرضون للعنف ، فيفقدون مهارات تكوين 

وقد يؤدي ذلك إلى انعزالهم أو فشلهم . العالقات وبنائها والمحافظة عليها 
  .في الزواج أو االنطواء عند األبناء 

الجنوح والخروج على القوانين بارتكاب الجرائم االجتماعية مثل :   2
ممتلكات والسرقة واالعتداءات الجنسية على الكبار والصغار ، تخريب ال: 

  .وكذلك تعاطي المخدرات

اضطراب الشخصية فمن يتعرض للعنف يتولد لديه اضطراب في :  3
  .تكوين شخصيته ، وتنشأ لديه اتكالية على الغير

العنف الشديد ، وخاصة العنف الجسدي على الطفل ، األمر الذي :   4
وقدراته ويسبب له الشلل أو الكسور أو عدم النمو أو التخلف يفقده مهاراته 

  .العقلي 

ضحايا العنف معرضون للقلق واالكتئاب واإلحباط وقد يحتاجون :   5
  إلى عالج طوال حياتهم من هذه األمراض

فان العنف األسري  2002وطبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية للعام 
ميمة ويسبب أضرارا أو آالماً هو كل سلوك يصدر في إطار عالقة ح"

في إطار : وأشكال العنف".جسمية أو نفسية أو جنسية ألطراف تلك العالقة
  :العالقة األسرية تتحدد في

  .االعتداء الجسدي، و أعمال العنف النفسي، و العنف الجنسي*

العنف الذي يشمل مختلف التصرفات السلطوية المستبدة والجائرة *
  .كعزل الشريك

األطفال عند علماء النفس يخلق جيال اتكاليا مضطرب  العنف ضد
 :الشخصية فهذه العبارة اتفق عليها الكثير من بينهم 

بداية للدراسات العلمية حول موضوع  1962ويمكن اعتبار عام 
 Kemp et alاإلساءة لألطفال ، حيث قام الطبيب األمريكي كمب وزمالؤه 

ة لألطفال ، رغم ضيق بإجراء أبحاث حول موضوع اإلساءة الجسدي
 Qates).النظرة التي اقتصرت قي ذلك الوقت علي الحاالت السريرية فقط 

, 1986, p.11)        

   Child abuse: ��;3م إ��ءة �"���� ا���$ -1

هي أي فعل من قبل اآلباء أو أي شخص ما أو مؤسسة "إساءة الطفل 
في الحقوق  أو من المجتمع ككل يؤدي إلي حرمان الطفل من المساواة

  والحرية كغيره من أفراد المجتمع 

أو يؤدي إلي عرقلة الطفل وإبعاده عن تحقيق أفضل لتطور ونمو 
أو هي كل أشكال ).2003محمود ؛ صابر ، ". ( إلمكاناته بالقهر والقوة 

السلوك اللفظي ، وغير اللفظي التي تؤذي الطفل وتسبب له نوعاً من األلم 
تتضمن كل أشكال اإلهمال باإلضافة إلي عدم النفسي أو الجسمي ؛ كما 

ويكون هذا السلوك عمدي من قبل ،)2000عبد الحميد ، . (تلبية احتياجاته 
 ،  Helfer & Kemp,1976) .(الوالدين أوالقائمين على رعاية الطفل 

(Belsky,1993) ويؤدي الى جرح أو إصابة الطفل أو إيذاءه نفسياً أثناء
 .وقد ينتج عنه وفاته )2000إسماعيل ؛ عبدالمنعم ،.( التفاعل أو التنشئة 

(Back et al., 2003)، (Spertus et al., 2003).  
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3-)B9+ر ــــــــــــا�  

مليون طفل سنوياً  1.6من خالل الدراسات السابقة تبين أن حوالي 
وأن من  (Martin,1981,p.83). إلهمال يقعون تحت وطأة سوء المعاملة وا

 %50بين األطفال الذين تساء معاملتهم يكون نصيب اإلهمال ما يقرب 
يتعرضون لإلساءة الجسدية ، فيما يتعرض حوالي  %25منهم ، وحوالي 

يتعرضون  %10لإلساءة الجنسية ، أما النسبة الباقية وتقدر بحوالي % 15
ووفقاً    ،)141، ص 2000بد الرحمن ،ع. (لإلساءة العاطفية أو النفسية 

تشير إلي أن ما  1986لإلحصائيات االتحاد االمريكي لحماية األطفال عام 
طفل تم اإلبالغ عنهم بسبب سوء معاملتهم أو إهمالهم ) 1726649( يقارب

، وتتضمن هذه الحاالت أشكاالً مختلفة من إساءة المعاملة كالجروح ، و 
ءة النفسية ، والحرمان من الضروريات ، وتبين اإلساءة الجنسية ، واإلسا

،  %8و15، بفارق 1976أن هذه اإلحصائيات زادت نسبتها عن عام 
واستناداً إلي المركز القومي لألطفال المساء معاملتهم والمهملين في 

-1.9، انه قد تم التعامل مع ما يقارب من  1994الواليات المتحدة عام 
، وذلك من 1992اءة معاملة الطفل في عام مليون حالة من حاالت إس 2.9

وتشير  ).2000بن عبد اللة ،. ( خالل مؤسسات خدمات حماية األطفال 
بعض اإلحصاءات إلي حجم تلك المشكلة في المجتمعات الغربية والمجتمع 
األمريكي ، حيث أن هناك إحصائيات عديدة تقدمها جهات متخصصة وأن 

مسح الذي قامت به الرابطة األمريكية كانت ال تتسم بالدقة ، فطبقاً لل
اتضح منه أن حاالت اإلساءة الجسمية كانت تمثل  1997لحماية الطفل 

، واإلهمال % 8من إجمالي الحاالت واإلساءة الجنسية كانت تمثل  22%
، واألشكال األخرى من اإلساءة أو األشكال  %4، اإلساءة النفسية  54%

،   وفي إحصائية ) 2004مخيمر ،(. من الحاالت  %12المختلطة مثلت 
من الجهاز القومي لبيانات سوء معاملة  1999أمريكية أخرى صدرت عام 

األطفال واإلهمال أفادت أن معدالت سوء المعاملة زادت بنسبة كبيرة 
أن كانت "!   1999طفل في عام  )1000(من بين % 12.06فأصبحت 

تعرضوا لإلهمال  ، وكانت نسبة األطفال الذين 1998في عام  11.8%
لإلساءة % 11لإلساءة الجنسية ، %21من إجمالي حاالت اإلساءة ،  58%

من األطفال تعرضوا ألنماط متعددة من اإلساءة ، وكانت % 36الجنسية ، 
سوء المعاملة أعلي بين األطفال صغار السن ، ومعظمهم تعرضوا لإلساءة 

اة بين األطفال ارتبطت حالة وف) 1100(غالباً من األب أو األم ، وتقريباً
، و حول اإلساءة الجسمية   (Water,2001,p.32).بسوء المعاملة واإلهمال 

: خبرات العنف ضد األطفال " في جمهورية مصر العربية بعنوان 
االستخدام الوالدي للعقاب الجسدي ، وكان الهدف من الدراسة هو الكشف 

فل في مدينة عن مدى انتشار العقاب الجسدي كأسلوب لتأديب الط
اإلسكندرية وعالقة هذا األسلوب بالخلفية األسرية ، وخصائص شخصية 

طالباُ وطالبة من المراحل  2173الطفل وسلوكه ، وبلغ حجم العينة 
سنة بواقع  )20-10.5( االبتدائية والمتوسطة ، وتراوحت أعمارهم ما بين

فراد العينة إناث ، وأظهرت النتائج أن غالبية أ%  38.47ذكور ، % 61.53
أفادوا أن % 25.83تعرضوا للعقاب الجسدي عموماً ، وأن  74.17%

عقابهم كان قاسياً ، إلي درجة حدوث إصابات وجروح وكسور وإغماء ، 
. ذكروا إن إصابتهم تطلب عالجاً طبياً % 22.33باإلضافة إلي أن 

(Youssef et al .,1998)  وفي دراسة أخري قامت بها حلواني وآخرون،
عشر سنوات من المراجعة االستعادية للتقارير الطبية لحاالت " نوان بع

اإلساءة في مستشفيات مختلفة في مدينة الرياض تم رصد حاالت اإلساءة 
إلي األطفال عموماً والموثقة في ستة مستشفيات حكومية وأهلية في مدينة 

وأسفرت نتائجها عن وجود  ،)2000-1991(الرياض ، في الفترة من 
لة يمكن اعتبارها حاالت شديدة من اإلساءة وكانت نسبة اإلساءات حا75

وكانت اإلصابات في  ،% 12، واإلهمال % 18والجنسية  ،% 76الجسمية 
معظمها عبارة عن كدمات ، جروح ، حروق ، عض ، عالمات ربط ، 

  كسور في أنحاء مختلفة من الجسم ، حاالت تسمم ، واعتداء جنسي ،

 واعتقاداً منهما في) العقاب إصالح وتهذيب (  أدوارهما تحت شعار 
، كما أن ) 109ص، 1993كريم ،. ( سرعة مردود ونتائج هذا األسلوب 

اإلساءة الجسدية لألطفال تبدأ من الوالدين ضد أعضاء األسرة اآلخرين 
. خاصة اآلباء الذين كانوا ضحايا العنف والحرمان أثناء طفولتهم 

الدفراوي ( ع من اإلساءة أكثر األنواع شيوعاًوهذا النو) 1997الحديدي ،(
،كما أن اإلساءة الجسدية أكثر انتشاراً بين الذكور )  1992وآخرون ،

. المعاقين حيث أنهم أكثر استهدافاً لإلساءة إليهم من غير المعاقين 
(Sharifi,1989) .  

 �ً-9�U :�-ءة ا������Tا :Psychological Abuse       

إحساس الطفل بالرفض وعدم التقبل في "فسية بأنها تعرف اإلساءة الن
المواقف المختلفة من قبل الوالدين أو القائمين علي رعايته و يكون هذا 

،  ) (Garbarino & Gillian ,1989,p.604" الرفض مقصود أو غير مقصود
وما يترتب عليها من ضرر علي سلوكيات الطفل وانفعاالته وصحته 

كالتقليل من شأنه أومعايرته بعيوبه أو تجاهله أو (ه النفسية ومعرفته وقدرات
وهناك نماذج من التعريف ,  )2004مخيمر ،) . (الخ ...السخرية منه 

باإلساءة النفسية للطفل كنبذ الطفل وعزله في مكان صغير،السلوك الوالدي 
الالأخالقي ،اإلساءة اللفظية المتكررة ،تشجيع الطفل علي االنحراف ،تهديد 

بالطرد أو العقاب،اإلهانة العلنية ،عدم تحقيق رغبات الطفل ومطالبة الطفل 
أو رفضها ،إعاقة النمو االجتماعي واالنفعالي للطفل ،عدم توفير مناخ 

 (Burrnett,1991 ).   مناسب للطفل يسوده الحب واألمان 

- �ً^��U: �-��4ءة ا���Tا    :Sexual Abuse   

لجنسي للطفل من أجل إشباع الغريزة االستغالل ا"اإلساءة الجنسية هي 
الجنسية للكبار عن طريق االعتداء  المباشر ، أو بالتخويف أو عن طريق 

  ".اللعب 

 ( Crosson-Tower ,2002  ,p.66;Helefer et al.,1997,p.44.)  أو،
إجباره علي ممارسة النشاطات الجنسية ، دون فهم منهم أو رفضهم لها أو 

شاهدة العالقات الجنسية واألفالم اإلباحية أو التعري موافقتهم عليها ، أو م
  . أمامهم أو العبث باألعضاء التناسلية 

(Back et al .,2003) . واإلساءة الجنسية غالباً ما تكون نتيجة لشيوع
العدوان والعنف داخل أعضاء األسرة فضالً عما يصاحب هذا السلوك من 

الرخاوي . (ياة األطفال آثار نفسية سيئة قد تظل لفترة طويلة في ح
كما انها تكون أكثر انتشاراً لدى عينات اإلناث عموماً ، .) 50،ص 1991،

وتعتبر أشد أنواع اإلساءة   .(Sharifi,1989) .واإلناث المعاقات خصوصاً 
الوالدية تأثيراً علي الطفل وسبباً مباشراً في تدمير شخصيته وإصابته 

حرافات المختلفة ؛ وتعد كذلك سبباً بالعديد من األمراض النفسية واالن
  )1999أمين ، .( مباشراً لحاالت الجناح لدى األطفال والمراهقين فيما بعد 

  Neglect :   اTه��ل - را@"ً� -

هو انعدام االهتمام  )1989عبد الرؤوف، (ويقصد باإلهمال كما تري 
جد النفسي بشئون الطفل وحاجاته المادية والطبية والتعليمية ، وعدم التوا

معه في مشكالته بمعني أن الوالدين قد يكونا حاضرين غائبين في حياة 
الطفل وال يستجيبون له وال يقدمون له العون عند الحاجة وال يتفاعلون 

أو من خالل عدم االهتمام بغذاء الطفل ونقص الرعاية .معه بشكل فعال 
ل وتحصيله الصحية والطبية ، وعدم تحمل المسئولية تجاه تعليم الطف

ويقصد به كذلك ترك االبن بدون تشجيع لممارسة السلوك . األكاديمي 
. ( المرغوب فيه ، وكذلك دون محاسبة علي السلوك غير المرغوب فيه 

وعدم توفير الحد األدنى من الحاجات   ،(Morgan,1987)، ) 1995عطية ، 
عالقات الجسدية والعاطفية والتقليل من الوقت الذين يقضونه وتجنب ال

محمد ، (  ، (Kadushin,1988,p.147). (Kail ,2001).العاطفية معهم 
 ) .63ص  ،1997
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األطفال بشكل أكثر أهمية من الظروف المعيشية والمستوي 
االقتصادي والبناء العائلي ، كما تشير الدراسات إلي أن نوع اإلساءة التي 

ستخدمها الوالدان مع أطفالهم مرتبطة بنوع اإلساءة التي تعرضا لها أثناء ي
فاآلباء واألمهات الذين يقسون علي . (Qates,1986,p.20). طفولتهما 

أطفالهم بالضرب المبرح من األرجح أن طفولتهم كانت مضطربة يسودها 
اإلهمال أو الرفض أو القسوة والعنف ، حيث كان نصف عدد اآلباء 

مهات بل أحياناً ثالثة أرباع عدد الذين عانوا كأطفال من تربية أسرية واأل
. تعيسة تسئ معاملة أطفالها وتتسم عالقاتهم بالرفض والقسوة والعنف 

،كما أن الحالة الصحية Spinetta & Rigler) ) . (184ص ،1990سالمة ،(
لهم ؛ تعتبر من العوامل التي تسهم في إظهار الوالدين لإلساءة نحو أطفا

حيث دلت الدراسات إلي أن تعرض الوالدين للمرض والعلل الجسمانية 
 Helfer &Kemp,1976)( . يساعد في زيادة حوادث اإلساءة نحو األطفال 

،(Belsky,1993) . كما، أن األطفال الذين يتعرضون لسوء لمعاملة الوالدية
وة األنا غالباً ما يكون بسبب تدني ذكاء الوالدين وعدم نضجهما ونقص ق

. لديهما وإن تعذيب األبناء هو استمرار لما حدث لآلباء في طفولتهم 
لذا  فإن خبرة العنف األسري مع الطفل خبرة خطيرة   ).1991كامل ،(

كما أن التطبيع االجتماعي للوالدين الذي يتسم باالتجاه العقابي والعنف 
يؤكد بدوره يسبب ضغطاً واضطراباً لدى الطفل منذ نعومة أظافره وهذا 

أن األسرة التي تسيء معاملة أبنائها هي أسرة منحرفة وتقل فيها األلفة 
والمودة ، فهي أسرة في العادة غير متعاونة وغير متألفة وقد تعاني من 

فقد أوضحت بعض .  )2003محمود ؛ صابر،.( اضطرابات نفسية عديدة 
لمزاجية والوجدانية الدراسات أن سوء معاملة األبناء يرتبط غالباً بالحالة ا

كما أكدت الدراسات أن األبناء .   )1987حسين ،:انظر.(لآلباء 
المضطربين لديهم أمهات مكتئبات يفتقدن أساليب المعاملة الوالدية السوية 

 .(Zuravin,1993)  (Kaslow et al.,1991) . ويقمن بإساءة معاملة أبنائهم
). 2000ياسين وآخرون ، (  .خصوصاً اإلساءة البدنية واللفظية والرمزية 

(Kashani & Ray ,1985)  كما أن األطفال المكتئبين يكونون عرضة
لإلهمال وممارسة العنف بحقهم ،وأن لمعظم آباء األطفال المكتئبين سجالً 

كما أن األعراض .  من االضطرابات النفسية وإساءة استعمال العقاقير
سمات الوالدين وخصائصهم الوسواسية القهرية لدى األطفال يرتبط ببعض 

السلوكية ، فقد تبين أن هذه األعراض تظهر لدى األطفال الذين يميل 
 ).آباؤهم لتوظيف أسلوب الحماية الزائدة ، أو التدخل الصارم في شئونهم 

Honjo et al .,  1989)    . كما تبين أن اآلباء العدوانيين يصبح أوالدهم
ار إساءة معاملة الطفل علي شخصية عدوانيين ،  وهكذا فإن الكشف عن آث

، ) 45، ص 1994كامل ، . ( األبناء يقتضي معرفة البناء النفسي للوالدين 
كما أن األسر المسيئة أقل تواصالً وجدانياً ، وأقل اتصاالً لحل مشكالتها 
وأقل رضاً عن عالقتها بأبنائها وأكثر صراعاً بالنسبة لتنشئة األطفال 

واكثر . للتفاعل األسري وأقل تنظيماً وأقل تماسكاً  وأكثر صراعاً بالنسبة
في التقدير السلبي للذات ، والشعور بالعزلة ، والصعوبة في تحمل 
اإلحباط ، وعدم القدرة علي تأجيل الطلبات أو الرغبات ، والتوقعات 
العالية من األطفال ، واللوم المفرط للطفل ، وتحميله مسئولية مشكالتهم ، 

علي فصل المشاعر عن السلوك العنيف ، وصعوبة التحكم وعدم القدرة 
بالغضب ، والنقص في القدرات الذهنية ، والقسوة والعدوانية ، واالعتماد 

 Crosson -Tower )،  )  1997مؤمن ،.   (المفرط علي اآلخرين 
,2002,p.86) .  

ويشير المسح النفسي الذي أجراه فرانكلين أن آباء وأمهات األطفال 
تساء معاملتهم غالباً ما يتجنبون التعامل مع الطفل ،كما أنهم عادة ما الذين 

وال يهتمون به سواء في ملبسة ، وغذائه ، أو . يتحدثون عن أخطائه 
مرضه ، وإن أباء وأمهات هذا الصنف من األطفال يتصفون بعدم النضج 

قدير االنفعالي وإيثار العزلة ، والعجز عن االستمتاع بالحياة ، وانخفاض ت
  ) الطفولة ، األبوة ، األمومة ( الذات وجهلهم بمفاهيم 

، في حين كانت نسبة  %44وكانت نسبة الذكور المتعرضين لإلساءة  
،  %32وكان المعتدي في غالبية الحاالت األم بنسبة  ،% 55اإلناث بلغت 

من الحاالت لم تدون هوية المعتدي  %32باإلضافة إلي أن  ،%14.7واألب 
كانت شديدة ، % 81.3ت النتائج أيضاَ أن غالبية اإلصابات ؛ وأظهر

وتطلب بقاء الطفل في المستشفي للعالج ، كما أوضحت الدراسة أن 
اإلساءة إلي الطفل تزيد في البيوت التي توجد بها تعدد الزوجات ، وأن 

 من الحاالت تعرضت إلي إصابات في الرأس والرقبة ومنطقة الفم 71%
يؤكد أهمية المعايير االجتماعية والعادات السائدة في ومما . واألسنان 

المجتمع في ظهور اإلساءة الوالدية هو وجود فروق في نسب انتشارها في 
المجتمعات المختلفة ، وأشير في موقع أخر من الدراسات الحالية إلي 
احتمال وجود فروق في مستوي انتشار إساءة معاملة الطفل من حضارة 

  (Halawani et al .,2001). وأخري 
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أشارت كثير من الدراسات حول العمر الذي تبدأ فيه اإلساءة الوالدية ، 
ونالحظ أن الدراسات السابقة اختلفت في تحديد بداية ظهور اإلساءة 

) 16-10 (غلب الدراسات تري أن العمر ما بين الوالدية علي األطفال ، فأ
، )2001، سيف الدين(،  (Eisentein et al .,2000)، ) 2000عبد الرحمن،.(

(Liner,1990 (Worgul,1990) .   

أن نسبة  (Halawani et al .,2001 )أوضحت دراسة حلواني وآخرون 
ة اإلساءة تزيد كلما كان عمر الطفل أصغر ، حيث بلغت نسبة اإلساء

سنوات ، أما  3للذين تراوحت أعمارهم أقل من % 57.3لألطفال حوالي 
بمعني % 22بلغت نسبة اإلساءة إليهم حوالي ) 6-4(الفئة العمريه ما بين 

وقد توصل . أنه يري أن نسبة اإلساءة تزيد كلما كان عمر الطفل أصغر 
طفل كذلك مالكين إلي أن الوالدين يسيئا إلي الطفل األصغر أكثر من ال

وتزيد نسبة األطفال المتعرضين لإليذاء  .(Malkin ,1990 ). األكبر سناً
كلما صغرت أعمارهم ، إذ بلغت نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

  ).2000آل مسعود، . (% 66.2سنتين 
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تناولت الدراسات الفروق بين الجنسين في اإلساءة الوالدية واشارت 
ئجها الى ان اإلناث هن أصحاب القدر األكبر من اإلساءة الوالدية، نتا

،بينما وصلت نسبة % 55فكانت نسبة اإلناث المتعرضات لإلساءة حوالي 
الشقيرات ؛ ( (Halawani et al .,2001) . %44الذكور المساء إليهم 

   )1999العلي ،  (، ) 2003الصويغ ،  (،) 2001المصري ،

لعكس فالذكور هم أصحاب القدر األكبر من وهناك دراسات تري ا
) 2000ياسين وزمالئه ،( اإلساءة الوالدية ، ومن هذه الدراسات دراسة 

التي توصلت أن إساءة المعاملة الوالدية تختلف باختالف جنس الطفل ؛ 
حيث تزداد اإلساءة عند الذكور وتقل عند اإلناث بالنسبة للمجتمع الكويتي 

التي توصلت إلي أن المعاملة  )1989بريل ، ج( ودراسة . والمصري 
الوالدية للذكور تتسم بالتشدد والتسلط واإلهمال علي العكس من المعاملة 

ودراسات أشارت نتائجها الى .الوالدية لإلناث التي تتسم بالتسامح والحماية 
أنه ال توجد فروق بين الجنسين في اإلساءة الوالدية ، ومن هذه الدراسات 

  ).1994الرفاعي ،(،  )1990حمد ،م( دراسة 

  : العوامل المرتبطة بالوالدين-أ

تلعب العوامل المتعلقة بخلفية الوالدين دوراً كبيراً في حدوث اإلساءة 
لألطفال ، ونعني هنا الطريقة التي تم معاملة الوالدين بها أثناء طفولتهم 

 ن لإلساءة نحو المبكرة ؛ حيث كان لهذا األثر دوراً كبيراً في إظهار الوالدي
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أن األسر التي يحدث فيها سوء معاملة لألطفال هي أسر من مستويات 
من  اجتماعية واقتصادية وتعليمية مختلفة ، غالباً ما تخبر مشكالت متعددة

سوء التوافق الزواجى أو التصدع األسري أو اضطراب نظام العالقة بين 
الوالدين واألبناء ، ولكن غالباً ما يالحظ أن الوالدين يعوزهما التمكن من 
المصادر و المهارات الالزمة للحلول الفعالة لتلك المشكالت كما تعوزهما 

. ابات نفسية مهارات الوالدية الفعالة ، بل وربما يعانون من اضطر
وتحدث اإلساءة الوالدية لألطفال بين كل الطبقات  ،) 2001منصور ،(

االجتماعية واالقتصادية المختلفة ، ولكن اتضح أنها تنتشر أكثر أو تكون 
بارزة بين األفراد الذين لديهم ضغوط أو معاناة اقتصادية ، ففي أمريكا 

اً اقتصادية وجد أن األطفال الذين ينحدرون من أسر لديها ضغوط
يتعرضون إلساءة المعاملة سبعة أضعاف األطفال الذين ينحدرون من 

فالمعاناة ). 137، ص 2000عبد الرحمن  ،. ( مستويات اقتصادية مرتفعة 
االقتصادية لها أثر سلبي علي العالقات األسرية و الزواجية مما يؤثر علي 

ث تجعل الوالدين كفاءة الوالدين والتي تنعكس بدورها علي األبناء ، حي
أقل شعوراً بالكفاية وأكثر رفضاً لألبناء مما يعرض األبناء للمشكالت 

  .السلوكية والنفسية وخاصةً القلق واالكتئاب 

 (Merten & Lewinsohn,1995)   ،(Conger et al .,1992)  كما أن،
عدم األمن االقتصادي وعمل األم وعدم استقرار الظروف الحياتية ، قد 

اعاً بين حاجات الوالدين ، ومثل هذا الصراع يستنفذ قدرة األم تثير صر
علي مواجهة المشكالت األمر الذي يضعف من شعور الطفل بالكفاية ، 
. كما يزيد من احتمال تعرضه لالضطرابات النفسية 

(Waters,1980,p.45)   وهناك عالقة بين تعرض الطفل للقسوة والوسط
اء وأمهات الطبقة الفقيرة أكثر استعماالً االجتماعي الذي يعيش فيه ؛ فآب

للعقاب البدني المبني علي الطلبات القاطعة دون شرح أو تفسير مقارنة 
بآباء وأمهات الطبقة المتوسطة ؛ حيث يستعملون أساليب تتسم بالشرح 
والتفسير والتسامح والثواب ، أي أن هؤالء آباء الطبقة المتوسطة أكثر 

  . )86، ص  2000الكتاني ، .( ائهم ميالً لإليجابية مع أبن

وبالنسبة للعامل التعليمي تبين أن المستوي التعليمي المرتفع للوالدين 
يرتبط ارتباطاً موجباً باتجاه السواء في معاملة األبناء ، وعلي العكس منهم 
الوالدان ذوى المستوي التعليمي األقل الذي تبين انهم يستخدمون أسلوب 

القرشي . (الحماية الزائدة ، والقوة إلي جانب التدليل التسلط واإلهمال ، 
،1986 (  
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ويعد حجم األسرة من المتغيرات ذات الصلة بالمستوي االجتماعي 
االقتصادي األسري فوجود الوالدين وعدد معقول من األبناء يتناسب 

النفسية برعايتهم الصحية والنفسية وإمكاناتها االقتصادية واستعداداتها 
واالجتماعية يعد من أهم شروط المناخ األسري المالئم لنمو األبناء نمواً 
سليماً ، فطفل األسرة كبيرة العدد ، أي التي يفوق عدد أفرادها ما يتاح لهم 
من ظروف وإمكانات وفرص النمو السليم في نطاقها ، غالباً ما يكونون 

واإلهمال واإلساءة الجسدية من قبل والدية ، أكثر عرضة للتجاهل 
والحرمان من إشباع حاجاته األساسية ، مما قد يؤثر سلبياً علي نموه ، 
ويرسب في نفسيته مشاعر اإلحباط والقلق والدونية والحقد والكراهية 

وكلما زاد عدد أفراد ) . 84، ص 1997عبد الغفار وآخرون ،. ( والظلم 
األم أدى ذلك األمر إلي قلة االهتمام بالطفل  األسرة وكثرت مسؤوليات

، (Bullock,1988) .نتيجة انشغال األم بأمور متعلقة باألسرة 

(Gecas,1974) ،). 1998، العبد الغفور ؛ إبراهيم (،(Junewicz,1983)  

  

 .( Franklin, Bentovim ,1991; 1977,p.111)  كما ترتبط اإلساءة للطفل ،
  ، (Muller & Diamond ,1999 ).كحول أو المخدرات بتعاطي أحد الوالدين لل

أو يكون عاطالً عن العمل ، ويعيش حياة أسرية مضطربة ، غير 
مستقر في سكنه أو وظيفته ، أو يكون هو نفسه ضحية لإلساءة عندما كان 

-Crosson) .صغيراً ، كما أن الفقر ليس بالضرورة مرتبطاً باإلساءة 
Tower,2002,p.94)الوالدين أو أحد مننهم بالحرج أو الذنب ،و ال يشعر

عندما يسيئون معاملة أبنائهم ، ويعانون من األعراض االكتئابية ، 
واالضطرابات العقلية واالنفعالية ، وأقل حظاً في الحصول علي المساندة 

  .والدعم االجتماعي ، باإلضافة إلي كثرة عدد األطفال في األسرة 

(Kolko,1996 ;Kinard ,1996 ; Muller ,1995;Egami et al .,1996)   

و يلعب سن الوالدين دوراً هاماً في اإلساءة إلي األبناء ؛ حيث يعاني 
الوالدين المراهقين أو األصغر سناً من صعوبة في فهم متطلبات 
واحتياجات أبنائهم ، وافتقارهم للكثير من الخبرات والمهارات التي 

 (Belsky,1980) .ئهم يستطيعون من خاللها التعامل مع أبنا

(Mary;Cheryi,1994)  فاألمهات المراهقات هن أكثر فئة تقوم باإلساءة،
ألطفالهن حيث تتعارض لديهن الرغبة الداخلية في تحمل المسئولية 
واألمومة وحب األطفال ، إضافة إلي افتقارهن األعداد السليم للقيام 

  . بأدوارهم تجاه أطفالهن 
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الترتيب الميالدي له دور كبير في المعاملة الوالدية ؛ حيث تبين أن الطلبة 
الذين كان ترتيبهم في األسرة األول يعاملون من قبل الوالدين بكل صرامة 
وتسلط ، في حين ذكر الطلبة الذين كان ترتيبهم الثاني أو األخير في األسرة 

أن الترتيب الميالدي للطفل يتأثر  أن الوالدين كانوا أكثر تسامحاً معهم ، أي
بالمعاملة الوالدية ، والطفل يري الوالدين علي أنهما أكثر سيطرة وتسلطاً من 

كما إن األطفال      (Waren,1991). األطفال اآلخرين ذوى الترتيب الثاني 
األكثر عرضة لإلساءة هم األطفال الذين تسبب والدتهم ضغطاً وتوتراً ، أو 

ربية مثل األطفال المولودين قبل موعدهم ، أو التوائم ، أو صعوبة في الت
الطفل الذي يولد نتيجة حمل غير مرغوب فيه ألسباب اقتصادية أو اجتماعية ، 
أو األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ، أو الطفل صعب اإلرضاء ، كثير 

ات ، البكاء ، أو الطفل البطيء ، أو المشاكس الذي ال يستجيب بسهولة للتعليم
أو أن تكون والدة الطفل ترافقت مع مرور األسرة بأزمة مادية أو نفسية أو 

  )1997الدخيل ، . ( فقدان ألحد الوالدين 

وهناك صفات كثيرة تجعل التعامل مع الطفل صعباً ، ومن هذه 
الصفات أن يكون الطفل مصاباً بإحدى اإلعاقات الجسمية أو البصرية أو 

ي ، والعجز العصبي باإلضافة إلي النشاط الزائد ، السمعية أو التخلف العقل
 & Bittener). ونقص القدرة علي اإلدراك ، وحاالت اضطراب النمو

Newbwger,1981,p.197) . فهناك فروق بين المكفوفين والعاديين من
حيث الوقوع كضحايا لإلساءة فالمراهقين من ذوي اإلعاقة البصرية أكثر 

فظية من المبصرين ، كما انهم أكثر عرضة عرضة لإلساءة النفسية والل
للوقوع كضحايا ألنواع أخرى من اإلساءة تشتمل علي محاوالت القتل 
. واإلساءة الجنسية واإلساءة الجسدية وأنهم أكثر عرضة للمخاوف والقلق 

(Rounds,1996)   كما أن األطفال الذين لديهم عادت غير منظمة للنوم ،
والديهم باإلحباط ، ويكونون أكثر عرضة  أو اآلكل ، عادة ما يصيبون

لإلساءة الوالدية ، و المراهق الذي يتحدى سلطة الوالدين والمتقلب المزاج 
)  140ص،2000عبد الرحمن ، .( يتعرض أكثر لإلساءة من قبل الوالدين 

، وفشل الطفل في اإليفاء بهذه التوقعات يولد غضباً وإحباطاً يتم التعبير 
فل عن طريق اإلساءة ، وفي هذه األسر كثيراً ما عنه بعنف ضد الط

يختلط مفهوم التأديب بالعنف كوسيلة للحصول علي طاعة الطفل 
   (Helfer et al ,1976,p.55).وإخضاعه لتحقيق توقعات األهل  
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األسر ، كما تتنوع  وتتنوع أساليب المعاملة الوالدية بتنوع مستوي تلك
في إطار األسرة الواحدة حسب كل موقف يقفه االبن ، وقد تباشر المعاملة 
من كال الوالدين أو أحدهما بصورة دائمة أو متقطعة ، وعلي جميع 
األطفال أو علي بعضهم ، وبشكل مقصود أو بصورة عفوية وتأخذ 

  )1991هنداوي ، . ( اتجاهات التنشئة أبعاداً مختلفة 

المستوي العربي فقد قامت عدة دراسات لتحديد أهم أبعاد  فعلي
  :ألساليب المعاملة الوالدية نتعرض لبعض منها 

عشرة أبعاد ألساليب المعاملة الوالدية كما  )1980يوسف ، (فقد حددت 
التشدد ،  –الرفض ، التسامح  –التقبل : يدركها األبناء وهذه األبعاد هي 

اإلهمال ، الضبط من خالل  –الغة في الرعاية التبعية ، المب –االستقالل 
في حين قسم محمد عماد . عدم االتساق في المعاملة  –الشعور بالذنب 

أبعاد المعاملة الوالدية إلي بعض األبعاد  1967الدين إسماعيل وآخرون 
  :الفرعية ، وسنركز هنا علي أبعاد اإلساءة في المعاملة ومنها 

 اإلهمال -1

  القسوة  -2

 ارة األلم النفسي  إث-3

  التذبذب  -4

    )1995عطية ،(  التفرقة -5

علي أهمية أساليب  )83، ص  1991قناوى ،(وفي هذا الصدد تؤكد 
المعاملة الوالدية في التنشئة االجتماعية للطفل بالنسبة لتكوين شخصيته ؛ حيث 

 –زائدة الحماية ال –تعتبر أن األساليب الوالدية غير السوية مثل اتجاه التسلط 
التفرقة ، تؤثر  –التذبذب –القسوة  –إثارة األلم النفسي  –التدليل  –اإلهمال 

تأثيراً كبيراً في حياة الطفل وفي تشكيل الشخصية غير السوية ، كما تؤكد أن 
األسلوب السوي في المعاملة الوالدية هو من الجوانب اإليجابية في التنشئة 

صحة نفسية وشخصية سوية منتجة ، ومن االجتماعية ، والتي تجعله يتمتع ب
مساعدة الطفل على فهم ذاته واالستبصار بقدراته واحترامها ،  –هذه األساليب 

باإلضافة إلي البعد عن االضطرابات العائلية والشحنات االنفعالية الزائدة حنى 
يتوفر جو أسرى يساعد علي تنمية شخصية الطفل السوية ، والبعد به عن 

 . توتر النفسي الصراعات وال

عدد من األساليب  )9، ص2002كامل ؛ محمد ،(وحدد لنا كل من  
  :وهي كاآلتي : غير السوية والتي تؤدى بدورها إلي إساءة معاملة الطفل 

 �ة ــــــــــــــــ� ا�\اSـــــــــــــا����6

والذي يعبر عن الخوف الدائم والقلق عند الوالدين تجاه أبنائهم ، األمر 
يجعلهم يتولون مهمة القيام بالواجبات واألدوار التي يجب أن يقوم بها  الذي

الطفل أصالً ، وتشير الدراسات والبحوث في هذا الصدد إلي أن الطفل 
الوحيد أو الطفل األخير أو الطفل الذكر ، أو الطفل الذي يأتي بعد فترة 

ئدة يحظى بنوع متميز من الرعاية والحماية الزا –طويلة من الزواج 
ويترتب علي ممارسة هذا األسلوب .   )1998العبد الغفور ؛ إبراهيم ،.(

أن يشعر الطفل أن أخطار الحياة التي يحميه منها الوالدان والتي يزداد 
قلقهما منها هي أخطار أكبر مما هي في الواقع ، وال يتعلم الطفل أن يميز 

اء ، نتيجة بين المواقف الخطرة وغير الخطرة وتتصف مغامراته بالغب
لجهله بمقدار القلق الكامن في المواقف فقد قام أحد الوالدين بحمايته ولكنه 
لم يعلمه أبداً أن يحمي نفسه ، وينمو لدي الطفل عقدة النقص التي تظهر 
عندما يوجد بين أقرانه ، وتشير الدالئل إلي أن كثيراً من هؤالء يصبحون 

.( بسبب غمرهم بحب زائد عصابيين ال بسبب حرمانهم من الحب ، ولكن
  ).492، ص 1980منصور ؛ عبد السالم ، 
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تتباين أساليب المعاملة الوالدية بين الثقافات كما إنها قد تتباين أيضا في 
عوامل إطار المجتمع الواحد وفي إطار ثقافة أصلية واحدة ؛ وذلك يرجع لعدة 

من بينها تعدد الثقافات الفرعية واختالف مستويات التعليم عند اآلباء واألمهات 
واختالف المستويات االقتصادية لألباء واألمهات ، وتعدد األديان واألعراق 
واللغات والقيم وغير ذلك من العوامل والمتغيرات المرتبطة بعمليات اإلساءة  

قاه اآلباء واألمهات أنفسهم خالل الطفولة بما في ذلك أسلوب المعاملة الذي تل
   )2003عشوي ،.(في إطار العائلة والمدرسة 

ومن الشائع أن معظم األسر تقوم بتربية أبنائها وتنشئتهم دون معرفة 
وافية أو تدريب كافي بأساليب التنشئة االجتماعية الصحيحة ، فاألمهات 

مومة أو بما لديهن من حب كثيراً ما يقمن بتنشئة أطفالهن وفقاً لغريزة األ
طبيعي نحو صغارهن ، إال أن الجهل ونقص المعلومات بأساليب التنشئة 
يؤديان إلي نتائج سيئة في تكوين الطفل خالل مراحل نموه ، وفي هذا 
الصدد يشير فروبل إلي أن تربية األطفال تصعب وتنعثر في المراحل 

ة السليمة في مرحلة المختلفة بسبب إهمال تنشئتهم التنشئة االجتماعي
الطفولة المبكرة ، كما يؤكد أنه لكي يتجه نموهم اتجاهاً سليماً وتصلح 
تربيتهم مستقبالً ال بد أن تبدأ بداية صحيحة بحسن رعايتهم وتعهدهم منذ 

   )1998العبد الغفور ؛ إبراهيم ،. (نعومة أظافرهم 

ل األسرة ، كما ذكرنا سابقاً في داخ–فتتم عملية التنشئة االجتماعية 
ويقع علي عاتق الوالدين القسط األكبر من هذه العملية كما تتم هذه العملية 
التربوية من خالل تلك العالقة التي تنشأ بين كل من الوالدين والطفل ، 
وذلك باستخدام الطرق واألساليب المختلفة من قبل اآلباء تجاه أبنائهم ، 

دين أنفسهم داخل األسرة والتي تتفاوت من أسرة ألخرى أو بين الوال
الواحدة ، وقد اهتم الكثير من الباحثين في مجال علم النفس بدراسة الطرق 
والوسائل المختلفة التي تستخدم في عملية التنشئة االجتماعية ، ولكن 
الصعوبة التي تعترض الباحثين هي تحديد األنواع المختلفة ألساليب 

عددها ، واختالف وجهات النظر المعاملة الوالدية والتي يصعب حصرها لت
حول أنسب الطرق التي يجب أن يتبعها الوالدين مع الطفل لكي يتمتع 
بتوافق نفسي واجتماعي ، وحتى تكون شخصيته سوية خالية من أي 
اضطرابات ، ولكي يتفق الجميع حول أهمية هذه األساليب وتأثيرها علي 

  )1995عطية ،. (الطفل وتوافقه مع المجتمع 

ب معاملة الوالدين لألبناء يؤثر بشكل فعال علي النواحي فأسلو
المختلفة في شخصية األبناء فنجد أن أسلوب معاملة الوالدين الذي يتسم 
بالحب والتقبل والسماحة والديمقراطية من شأنه أن يؤثر إيجابياً علي 
شخصية األبناء كذلك أسلوب معاملة الوالدين الذي يتسم بالنبذ والرفض 

من شأنه أن يؤثر علي شخصية األبناء ويظهر بعض أشكال من  والتشدد
   (Back et al.,2003 ).السلوك غير المرغوب فيه 

فقد يختلف أسلوب معاملة الوالدين من شخص آلخر ومن بيئة ألخرى 
ومن ثقافة ألخرى ومن مجتمع آلخر ، قد يتبع البعض أسلوب التشدد 

و األمثل في تنشئة االبن والبعض والصرامة الزائدة ظناً أن هذا األسلوب ه
األخر قد يتبع أسلوب العطف والحماية الزائدة ظناً أن هذا األسلوب هو 

أن  Merrill,1963ومن هنا ترى ميريل  .  )1997حلوة ، .( األمثل 
أساليب المعاملة الوالدية ال تترك إلبداع الوالدين بل أنها تعتبر جزء من 

امالً أساسياً في توجيه شخصية الفرد الثقافة السائدة وكذلك تعتبر ع
فهناك .    )1993نعيمة ، . (وتشكيلها وأن الشخصية نتاج هذه األساليب 

عوامل أخري متعددة تؤثر في أساليب المعاملة في الوسط األسري ، ومن 
ذلك المستوي التعليمي للوالدين ومستواهما االقتصادي واالجتماعي 

وتدينهما وباألسلوب التربوي ) الريفية ( وبيئتهما الحضرية أو البدوية 
 )2003عشوى ،. (الذي نشأ عليه 
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إن إدراك الطفل من خالل معاملة والدية له أنهما ال يعامالنه معاملة 
في المواقف المتشابهة هذا يعني التذبذب في المعاملة ، وهناك تذبذباً  واحدة

قد يصل إلي درجة التناقض في مواقف الوالدين ، وأن هناك تأرجحاً 
وتفاوتاً في مواقفهما إزاء ما يصدر عنه ، وأن المثوبة والعقوبة ليستا 

القواعد متسقتين ، أي أنها ال ترتبط بالسلوك نفسه ، أو بدرجة اتفاقه مع 
أو التعليمات ، وهذا األسلوب يجعل الطفل غير قادر علي توقع رد فعل 
والديه إزاء سلوكه ، ويدرك الطفل أن معاملة والديه تعتمد علي المزاج 

كفافي ، . (الشخصي والوقتي وليس هناك أسلوب ثابت لسلوكهما نحوه 
والدين أن التذبذب يعني عدم انتهاج ال )1987حسين ، (ويري .   )1989

أسلوباً مستقراً في معاملة األطفال فمرة هم متسامحون ومرة أخرى 
يتشددون دون سبب وواضح بالنسبة لألطفال ، ويمكن أن يكون عدم 
االتساق كافياً في اختالف أسلوب كل من األب واألم في تنشئة األبناء 
وهذا األسلوب في كل األحوال له آثار سلبية أولها عدم ثقة األطفال 

لوالدين ، والتوتر الذي يرتبط بالعدوان ، وعدم التوافق مع أفراد األسرة با
  .  والشعور باإلحباط 

  :فأساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء تتضمن 

التأثير الذي قد يتعرض له الطفل من جراء استجابة الوالد أو     -
  .الوالدة أو كليهما 

من جراء التعارض بين أسلوب التأثير الذي قد يتعرض له الطفل 
  .الوالد والوالدة 

التأثير الذي قد يتعرض له الطفل من جراء التوجيهات المباشرة 
والتعليمات اللفظية التي يوجهها الوالد أو الوالدة أوكالهما بقصد توجيهه 

 .إلي األساليب الصحيحة في السلوك 

المواقف التي التأثير الذي قد يتعرض له الطفل من جراء  اشتراكه في 
يتيحها له الوالد أو الوالدة أو كالهما بهدف تعليمه األساليب الصحيحة في 

لهذا فأساليب المعاملة الالسوية للطفل تؤثر . )1989كفافي ، .( نظرهما 
تأثيراً سيئاً علي صحته النفسية وعلي نموه وتتمثل في الظروف غير 

( الحماية الزائدة )  اإلهمال ونقص الرعاية ( المناسبة وتشمل الرفض 
المغاالة في المستويات الخلفية المطلوبة وفرض النظم ) التدليل والتسلط

ومشكالت التضارب في النظم المتبعة ، الزواج غير ) التقيد ( الجامدة 
السعيد ، انفصال الوالدين أو الطالق ، اضطراب العالقات بين األخوة ، 

زهران ، . (مستوي الطموح  والوالدان العصبيان والمثالية ، ارتفاع
     )242، ص1984

  أ���-Z ا��"���� ا�3ا��Z�% �6 ا�5�4  - 8

أساليب التنشئة االجتماعية مع البنين عنها مع البنات ، حيث  فلختوت
المختلفة للبنين والبنات تعكس توقعات المجتمع  التنشئةلوحظ أن خبرات 

نهما ، ولعل من أهم في الفروق بي تؤثرلدور كل من الجنسين ، وبالتالي 
وجود تفضيل واضح  منهذه الفروق في التنشئة االجتماعية ما يالحظ 

وجد  المتحدةللبنين علي البنات في معظم المجتمعات ، حتى في الواليات 
نه كان أقل منه في بعض أمن الدراسات هذا التفضيل ، علي الرغم من 

الم باعتباره الجنس اآلسيوية ، وعلي ذلك يدخل الذكر هذا الع المجتمعات
ليس من المستغرب أن يعامل الوالدان كالً من الذكور  هناالمفضل ، ومن 

كذلك من األنماط . (Martin et al ., 1999) .واإلناث بطريقة مختلفة 
االجتماعية ،  التنشئةالثقافية الشائعة والتي تؤدي إلي وجود فروق في 

في تكوين الفروق بين  كبير فمثل هذه الفروق يمكن أن يكون لها دور
 Cooper & Eke).، علي الرغم من أنها أنماط ثقافية فحسب  الجنسين
  إلي Eckohoff et al ., 1961كوف وزمالؤها ايفمثالً توصلت  . (1999,

 : التسلط  

ويتصف بالضبط المرتفع والتقبل المنخفض ويضع الوالدان في هذا 
، ويؤكدان علي العمل الجاد النمط القوانين ويتوقعان اتباعها دون نقاش 

واالحترام والطاعة من قبل األبناء ، وألن األهل المتسلطون ال يهتمون 
بحاجات األبناء ورغباتهم ؛ فإنهم ال يفتحون باب النقاش وإبداء اآلراء 
أمامهم ، ويعتقدون بأنهم يجب أن يشكلوا سلوك أبنائهم ويتحكموا بهم 

ويلزمون أبنائهم بما يريدون باستخدام  ليتماشوا مع المعايير التي يضعونها
     (Hockenbury & Hockenbury, 2000). العقاب الجسدي غالباً

وهذا االتجاه غالباً ما يساعد علي تكوين شخصية خائفة دائماً من      
السلطة تشعر بعدم الكفاءة والحيرة ، وفي أوقات كثيرة شخصية ليست لها 

ر بالخوف من اآلخرين وبعدم الثقة في نفسها القدرة علي التمتع بالحياة تشع
أو في غيرها ، وحين يكبر هذا الطفل غالباً ما يكون في عمله دائم 

.   )86،ص1991قناوي ، .(اإلهمال إال في وجود السلطة والرقابة 
فالسيطرة المتطرفة تحرم األبناء من تكوين معايير سلوكية خاصة بهم 

لتنشئة االجتماعية فينشئون غير قادرين والتي هي الهدف األساسي لعملية ا
علي اتخاذ القرار في أبسط أمور حياتهم ، والسيطرة الضعيفة تفشل في 
تعليم األبناء معايير الثقافة التي يعيشون فيها ، ويتولد لديهم االعتقاد بأنهم 

الزغول ، ( . غير مسئولين عن سلوكياتهم وهو أمر خاطئ بالتأكيد 
 )498،ص 2004

 �ة ــــــــــــــــــ3ة ا�\اSـــــــــــــا���

يعتبر اتجاه القسوة من مجموعة األساليب التي يتبعها اآلباء لضبط 
، ويتضمن العقاب ) بالنسبة لآلباء ( سلوك الطفل غير المرغوب فيه 

الجسمي كالضرب والصفع ، أي كل ما يؤدي إلي إثارة األلم الجسمي ، 
ظي أو الحرمان ، وقد تصل شدة العقاب وقد يكون مصحوباً بالتهديد اللف

بينما  .  )77، ص2000الكتاني، . ( لدرجة إساءة معاملة الطفل وإيذاءه 
والقسوة تعني لجوء الوالدين إلي استخدام أساليب من شأنها أن تؤذيه 
جسمياً ونفسياًً ، كالعقاب والتعذيب البدني ، واإلذالل والتحقير والحرمان 

ئماً كوسيلة لتهذيب سلوكه وتعليمه ، وتلك األساليب وأخذ الطفل بالشدة دا
تسهم في تنمية مشاعر العداوة واالضطهاد ، والذنب والخوف والقلق عند 

وكذلك يقصد به استخدام أساليب العقاب البدني والتهديد به ، . الطفل 
عبد الغفار ( ، )1995عطية ،.(وإتباع كل ما يؤدى إلي إثارة األلم الجسمي 

والنتيجة المترتبة عن ممارسة هذا األسلوب .  )73،ص 1997وآخرون، 
خوف األبناء المفرط من صرامة األبوين ، ثم : في المعاملة الوالدية 

خوفهم بعد ذلك من مواجهة المواقف المختلفة بشعور منهم أن سلوكهم في 
هذه المواقف قد يعود عليهم بالعقاب بصورة أو بأخرى ،كما يؤدي إلي 

النفس نتيجة لتكرار العقاب واتسام عالقة اآلباء بهم بطابع ضعف الثقة ب
التشدد ، وبذلك ينتهج األبناء سلوك التحاشي في المواقف المختلفة ، 
واالعتمادية الشديدة لتأمين أنفسهم من العقاب من جانب وإحساسهم بالعجز 

 )55، ص 1987حسين ، .(من جانب آخر 

6-i��Bـــــا�--�Bاـــــــ� وا� � �ل ــــ, ا �Kــ� @-ـ��"���\ 8

أن التفرقة أسلوب يتضمن التفضيل والمحاباة والتحيز وعدم المساواة 
والنزاهة بين األبناء في مجاالت الرعاية والعناية واالهتمام الموجه إليهم 
بسبب الجنس أو السن أو اللون أو المرض أو ألي سبب أخر ، ويتجلى 

باً أكبر لالبن األصغر أو األكبر أو السلوك الوالدي المتحيز بأن يبدى ح
يفضل البنون علي البنات أو العكس وأن يعطي األولوية أو امتيازات مادية 

وهنا  ).1983زيدان ، ، .( أو معنوية ألحد األبناء أكثر من باقي أخوته 
يدرك االبن أن والديه ال يسويان بين أخوته في المعاملة وإنهما يتحيزان 

هم علي حساب بعضهم اآلخر ، ويزيد إحساس االبن ألحد األخوة أو بعض
  (Pierce & Bozalek ,2004). بالتفرقة إذا عاني هو من التحيز ضده 
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أن الديكتاتورية والتسلط يثيران تشير نتائج العديد من الدراسات إلي 
مشكالت اجتماعية لألبناء ، حيث أن هذا النوع من المعاملة الذي يحرمهم 
من إشباع الكثير من حاجاتهم النفسية يؤدى إلي فقدان الثقة بالنفس ويحول 
دوت تحقيق الذات ، ويجعل من الطفل شخصا اتكالياً سلبياً متردداً مهمالً 

ه باآلخرين ، فالنموذج التسلطي والمستبد عند اآلباء نحو ذاته ونحو عالقات
ال يؤدى إلي تنمية أنواع من السلوك االجتماعي لدى األطفال ، مما يسبب 
في اضطرابات نفسية وانفعالية في مراحل العمر المتقدمة مثل االنسحاب ، 
واالعتماد علي اآلخرين ، العصبية ، وعدم اإلنجاز ،كما ينمو الطفل وهو 

ميالً إلي الخضوع واالستسالم ، مما يجعله خاضعاً لجميع أنواع أكثر 
  (Back et al., 2003 ).السلطة التي تمارس عليه فيما بعد 

ولذا فإن سوء توافق األطفال قد يرجع إلي استجابات اآلباء واألمهات 
اإلهمال ، والسخرية من الطفل ، واستخدام العقاب البدني : غير التربوية 
لحاد في وجه الطفل ، وعدم تقديم المكافأة عند اللزوم ، ، والصراخ ا

أمام األوالد ، ووصف األطفال بصفات ) الزوج ( والتشاجر مع الزوجة 
. سيئة ، وعدم السماح لألطفال بممارسة الهوايات ، وعصبية األم واألب 

–صاحب نظرية القبول  Rohnerويؤكد رونر ,     )1990كامل، ( 
أن إدراك األبناء للدفء الوالدي يجعله أكثر شعوراً الرفض الوالدي إلي 

بالقيمة والكفاية ، وأكثر قدرة علي المواجهة الناجحة للمشكالت ، والتكيف 
مع الضغوط بينما إدراك األبناء للرفض الوالدي يترتب عليه ظهور 
نزعات شخصية محددة وهي االعتماديه وعدم الشعور باألمن ، وعدم 

وعدم قدرة علي المواجهة ، والعدوانية والتقدير السلبي القيمة والكفاية ، 
للذات ، وعدم الثبات االنفعالي ، وعدم التجاوب االنفعالي والنظرة السلبية 
للحياة ، ينظر للعالم علي أنه مكان غير أمن بل ومهدد له ، وبالتالي عدم 

و  ،)2000السيد،. (القدرة علي اإلسهام في تنمية المجتمع الذي يعيش فيه 
لحرمان أثراً قوياً علي الطفل خصوصاً خالل السنوات األولي من عمر 
الصبي ، والتي تكون حاسمة في تشكيل شخصية الطفل ؛ كما أن نسبة 
كبيرة من الصبيان المنحرفين عانوا آثار معاملة قاسية من طرف والديهم ، 

 1987،أبو النيل .( وكانت حياتهم تتصف بعدم االستقرار والتوتر والقلق 
أن الكثير من علماء النفس قد أكدوا علي أهمية التنشئة .      )، ص 

االجتماعية وأهمية العالقة بين الوالدين واألبناء في تكوين الشخصية والتي 
تؤدى إلي الشعور األبناء بالتوتر والقلق والذي ينشأ من رغبات معوقة ال 

عما يحمله الفرد في يستطيع الفرد تحقيقها في عالم الواقع ؛ كما ينشأ 
أعماقه من عدوان وكراهية لغيره من الناس ، كذلك قد ينشأ من متاعب 

، 1979راجح ،. ( نفسية ال شعورية أي ال يفطن الفرد إلي وجودها 
  )105ص

أن اإلساءة ينتج عنها كثير من السلوكيات المنحرفة كالسرقة ، عدم 
ية ، فالسرقة علي سبيل األمانة ، الكذب ، الغش وكذلك السلوكيات العدوان

المثال تعد سلوكا تعويضياً رمزياً عن الحرمان العاطفي وتدعيماً لتقدير 
الذات المنخفض لدى الطفل المساء إلية فضالً عن ذلك زيادة الشعور 
بالوحدة نظراًً لفقد الموضوع االجتماعي ، وبالتالي زيادة السلوكيات 

    )1994البحيري وآخرون ،. (العدوانية والتخريبية ومقاومة السلطة 

ومن أهم أسس الصحة النفسية للطفل أن تكون له عالقة دافئة حميمة 
ومستمرة مع الوالدين وخاصة األم وتلك العالقة مع األم أو من يقوم 
مقامها وراء نمو شخصية الطفل وصحته النفسية أما اإلساءة من الوالدين 

فيرتبط بزيادة السيكوباتية ومعاناة األبناء من العقاب والرفض واإلهمال 
لدى األبناء ؛ ولقد أشار بولبي إلي أهمية دور األم في عملية التنشئة 
االجتماعية للطفل ، وإن حرمان الطفل لفترة طويلة من األم قد يكون له 

  آثار خطيرة وعميقة علي خصائص شخصيته ، كما يؤكد علماء النفس 

حاً وأقل سيطرة وعقاباً ألوالدهم من أن األمهات النرويجيات أكثر دفئاً وتسام 
وقد اعتمد . ، بينما سلوكهن في معاملة اإلناث اتسم بالشدة والجفاء  الذكور

هؤالء الباحثين في نتائجهم هذه علي دراسة طوليه درست فيها آراء األمهات 
قبل اإلنجاب عن الشكل التربوي الذي يرونه مالئماً في معاملة أبنائهن في 

بمقارنة آراء األمهات من الالتي أنجبن إناثاً قبل وبعد اإلنجاب ، المستقبل ، و
وبمالحظة سلوكهن وأسلوب تعاملهن مع بناتهن ولمدة ستة أعوام تالية ، كذلك 
مقارنة هذه العينة بالعينة األخرى من األمهات الالتي أنجبن ذكوراً لوحظ أن 

من أمهات الذكور ، هذا أمهات اإلناث أكثر تشدداً وقسوة قي معاملتهن لبناتهن 
علي الرغم من عدم وجود فروق بين آراء المجموعتين من األمهات قبل 

 ,Norland نيورالندوكذلك توصل . اإلنجاب تختص بأسلوب تنشئة األطفال 
وتسامحاً ورعاية  تساهالًنتائج مماثلة ، حيث أوضح أن اآلباء أكثر  إلي  1955

التفسير  أنك تري ايكوف ومعاونوها في معامالتهم لألبناء الذكور ، وبذل
من  أعليالمناسب لمثل هذه النتائج هو أن قيمة األبناء الذكور في نظر آبائهم 

قيمة اإلناث وأن ذلك يرجع إلي أصول حضارية قديمة وهذا ما توصلت إليه 
رمزي، ( . e.gBaumrind , 1967 & Broen , 1958 البحوثن  م العديد
 , Droppleman & Schaeferروبلمان وشيفر وكذلك أوضح د ).96،ص1983
الذكور يختلفون عن اإلناث من حيث المعاملة الوالدية ، ألن اإلناث  أن 1961

إبراهيم ،  ؛العبد الغفور . (  الوالدية أكثر من الذكور السيطرةتُفرض عليهن 
ا المعاملة الوالدية المتسمة بالقسوة له أن  (Buri,1991) بوريكما بين . )1998
و تختلف  . السيئ والمباشر علي نمو اإلناث الشخصي دون الذكور  األثر

المعاملة الوالدية باختالف جنس األبناء ، ويعتني اآلباء بتنشئة األبناء الذكور 
أكثر من اإلناث ، وتعتني األمهات بتنشئة األبناء الذكور واإلناث بنمطين 

( ذا الرأي ما توصل إلية ويؤيد ه   ).1995عطية ،. ( مختلفين من التنشئة
من أن مسلك الوالدين مع أطفالهما يختلف تبعاً )  64،ص 1980السيد ، 

ولهذا المسلك أثر في التنشئة االجتماعية التي تحد من  ،الختالف جنس الطفل 
اختالف التنشئة تبعاً للجنس  )1997مسلم ، ( بررتو. النمو االجتماعي للطفل 

معاملة الوالدين لكل من الذكور واإلناث  أساليب في أنه من الطبيعي أن تختلف
من السلوك يتناسب مع جنسه  نمطحتى ولو بشكل بسيط ، حيث أن لكل جنس 

عن طريق المعاملة  السلوك، ويعمل األباء علي تدعيم هذا النمط المناسب من 
  . التي يتلقاها األبناء 

 .Sears et alبينما هناك وجهة نظر أخرى لكل من سيرز وزمالئه 
التي تري أن هناك فرقاً في أسلوب عقاب الذكور وعقاب اإلناث   1957,

من األبناء ولكن هذه الفروق فروقاً في نوع العقاب وليس شدته ، فعقاب 
األبناء الذكور غالباً ما يكون جسدياً عن طريق الضرب مثالً ، أما اإلناث 

نوية كأن يمنع فإن العقاب الرادع بالنسبة لهن يكون عن طريق أمور مع
  )96، ص1983رمزي ، . (عنهن مظاهر الحب والرعاية واالهتمام 

كما أن االتجاهات الوالدية تختلف حسب جنس الطفل في الوسط 
االجتماعي الواحد ، فهى أكثر سلبية مع اإلناث ، وأكثر إيجابية مع الذكور 

ائهم من وهناك فرقاً في معاملة اآلباء ألبن. )65، ص  2000الكتاني ، . ( 
الجنسين ، فمعاملة اآلباء لبناتهم تعد اكثر رقة وحساسية من معاملتهم 
ألبنائهم من الذكور الذين يكثرون من استخدام العقاب البدني معهم ، بينما 

 Biller). ال يستخدمون مثل ذلك األسلوب مع بناتهم من اإلناث إال قليالً
ة اآلباء باألبناء تصبح وفي مجال التنشئة األسرية وعالق,       (1971,

دراسة كل جنس من الجنسين علي حده أمر من الضرورة بمكان والتعميم 
فيها مخاطرة غير مأمونة العواقب فمعاملة اآلباء ألبنائهم من الجنسين 
الشك معاملة مختلفة بل أن تأثر األبناء ذكوراً كانوا أو إناثاً بتلك المعاملة 

نهم يتأثرون بجنس الوالدين تأثراً مختلفاً من يعد تأثراً مختلفاً عالوة علي أ
حيث المكانة التي يشغلها كل منهما في نفس االبن باإلضافة إلي الدور 
الذي يلعبه كل منهما بالنسبة لجنس االبن من حيث التمثل أو عدم التمثل به 

   ).95ص ،1983رمزي ،. (
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واألبناء الذين يكونون عالقات صحيحة .  )1986إسماعيل ،. (  أخرى
ودافئة مع والديهم ، يكونون أكثر ثقة بالنفس ، وأكثر تعقالً في التصرفات 
، وأكثر حكمة وانضباطاً في السلوك ، أما األبناء الذين يرتبطون بعالقات 

وضاع نفسية ضعيفة مع الوالدين ، فهم غالباً ما يكونون ثائرين علي األ
. ( اندفاعيين في التفكير ، عصبيي المزاج وبعيدين عن االنضباط 

أن إساءة الطفل ينتج عنها العديد من كما .     )1994الصراف ،
االضطرابات و المشكالت السلوكية مثل فقدان الثقة بالنفس ، قلة التنافس 
 أو المنافسة الذاتية بشكل ملحوظ ، واضطراب مفهوم الذات ، وأن هؤالء
. األطفال الذين تعرضوا لإلساءة اتسموا بوجهة الضبط الخارجية 

(Hollingsworth,1991)  والمعاملة الوالدية التسلطية تؤدي إلي السلبية ،
 ). والعدوان والكذب والخوف من مواجهة اآلخرين والتواصل عند الكبر 

Macoby & Martin ,1983,p.250)  

املتهم ، هي العناد ، أما عن مظاهر سلوك األطفال المساء مع
والعدوان ، وعدم القدرة علي التحدث مع اآلخرين ، ورفض الطفل وخوفه 
من التحدث عن سبب اإلساءة أو اإلصابة ، ومحاولة الطفل تجنب التفاعل 

وهذه النتائج في مجملها تتفق مع البحوث التي تناولت . مع اآلخرين 
،  (Crosson-Tower,2002)تأثيرات اإلساءة علي األطفال مثل دراسة 

التي اهتمت بدراسة اآلثار النفسية علي  (Horwitx,2000)وكذلك دراسة 
  . األطفال في الحاضر والمستقبل 

الرفض الوالدي يمكننا من التنبؤ بالخصائص النفسية  –كما أن القبول 
وهي تقدير الذات السلبي والشعور بعدم الكفاية ، العدوان ، واالعتماد ، 

 .لبية للحياة وعدم الثبات االنفعالي ، وعدم التجاوب االنفعالي والنظرة الس
(Salama,1986)،  ومن األعراض المترتبة علي عدم الدفء الوالدي إنما

تشير إلي طفل يعاني من صراعات نفسية تعوقه عن التكيف سواء علي 
المستوي الداخلي أو في عالقاته بالمحيطين به األمر الذي يترتب عليه أن 

طفالً تقليدياً غير قادر علي االبتكار والخلق واإلبداع ، والطفل  يصبح
المبدع عادة ما يتواجد في أسرة فيها انسجام عائلي ويسودها الدفء 

  ).1996الرجيب ، . ( والحب والحنان 

  dــــــــــــــــا���ا.

�" :�آ�  -1� ،²*cت ا���8ل «):م2006(ا��n�

�I�� ة�ا5(�� g����دار ر��ن، 1ط ،»ا���(�� وأ ،
;nد�. 

¢ل ��
د، ��dة ��# ��� ا��¥"  -2
إG7اء ا���8ل، أ����p، وأ$
ا�p و@>��1 «):م2005(

p� XN��25م 1ط» ا
، 	���� $��7 ا������ �*�
 .ا�����، ا���7ض

%=�ري «): ه1424(ا�|��ان، ا��i�ي iF� �N�ان  -3

ك ا���وا$T ��ى 8*�� ا4�5*� *)��� p2ات و���Gا�



رة، أآ�د��� $��7 »���ا25n�� d2)	�� ����ر ،
 .ا������ �*�*
م ا�����، ا���7ض


ة أم %���� ؟ درا�� ). 2001(أ�dي ، �2
ل  -4)�
�=�ر$� �" �
ء ا���5*� 0 ا��� ا�����7�U �" و	�Iت 

�J»� ¥��7 ا���� . و	�E$ �I ا����ء  –$�E ا���Iت 

ء ا���5*� وا��µل �� ¥��7 ا�� "� k7k�%ة و��

ا���ic ا����i�2� ���7�U ا���
�� . ا���7�n2ت 
 ��
( ��2���0ون �_ ���iE ا��< اU25�ة �*��

��)�$
 .أآ2
�� 22-20ا��7�U" ). ا��

ا���i ا�|���1 ).2002(إ��اه�< ،��� ا�(�2ر- -5
 "_i2وا� T)اب ا�����N3اع وا�ا����5 ". ا�� ¶�� .


ن وا{داب ا�*C ا�
8) �*�=��� وا���: ،#7
ا��
 \.ا���
�T .، ص ص 280ا���د 


د  -6iF ، ا���� 
�n��ت ا���� ).1987(أ�
 .�J�(� روز ا��
�� : ا�=�ه�ة .ا���(�� 

أيضاً أن حرمان الطفل من أبيه ألي سبب من األسباب يؤدى بالطفل إلي  
سوء التوافق ، واألسرة بمثابة الوسيط األول المؤثر في شخصية الفرد 

  (Bowlby,1988,p.16). ة وبناء ذاته وترويض نزعاته الموروثة ونشأ

أن األطفال المساء معاملتهم أقل تكيفاً شخصياً واجتماعياً من األطفال 
العاديين ، وتتميز سمات شخصيتهم بعدم االتزان االنفعالي ، والسلوكيات 
الالتوافقية ، ويختلفون باختالف نوعياتهم من أطفال جانحين ، عاملين 

عبدالغفار . (متشردين وباختالف مستوياتهم االجتماعية واالقتصادية 
  )42،ص 1997وآخرون ، 

فاألطفال الذين يعاقبهم آباؤهم عن طريق استخدام العقاب البدني 
يعانون من عدم القدرة علي التكيف االجتماعي في الروضة وأن هذه 

 Strassberg et) .  العدوانية هي نفسها امتداد عدوانية الوالدين تجاههم 
al .,1994)  

والمراهقين الذين تعرضوا لإلساءة في طفولتهم كانوا أكثر انسحاباً من 
المجتمع عن المراهقين الذين لم يتعرضوا لإلساءة ، وأن هؤالء المراهقين 
الذين تعرضوا لإلساءة من قبل الوالدين كانوا اكثر انسحاباً وحزناً من 

  (Schiff & Lanch ,1993). المراهقين المهملين 

و فاالستعدادات السلوكية للتوافق أو عدم التوافق تكتسب في الطفولة 
من خالل أساليب المعاملة المتبعة معهم ، فاألشخاص الذين شعروا باألمن 
والطمأنينة في طفولتهم ، وأدركوا تقبل والديهم فسوف تنمو لديهم 

ة والرشد ، أما االستعدادات السلوكية للتوافق في الطفولة والمراهق
األشخاص الذين شعروا بعدم الطمأنينة وتعرضوا لإلحباط والحرمان 
وأدركوا النبذ من والديهم ، فسوف تنمو لديهم االستعدادات السلوكية 

  (Mussen ,1980 )، ) 1982طلعت، . (للتوافق السيئ 

كما أن الطلبة الذين تربوا علي األسلوب الديكتاتوري والمتميز بالقوة ، 
نوا يعانون من النزعات الترددية أي التردد في المعاملة و يتصفون كا

بالحيرة ويشعرون بعدم الثقة ، كما اتضح انخفاض مستوي تحصيلهم 
الدراسي ، علي العكس من الطلبة الذين تربوا علي األسلوب الديمقراطي 
المرن والمتصف بالتسامح والقبول ، وبناء عليه اتضح أن مدى تقبل 

للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة يؤدى إلي نمو التكيف الوالدين 
  (Ferrari&Olivetle,1993). االجتماعي للطفل 

وتعد معايشة األطفال ألنماط تفاعلية تتسم بالتسامح والود والتعاطف 
من شأنها االتجاه بشخصياتهم نحو التوافق النفسي و السواء ، خالفاً 

طة التي كثيرا ما تجعلهم أقل ثقة للممارسات التعسفية المتشددة والمتسل
بأنفسهم واندماجاً وتوافقاً مع اآلخرين ، كما تطور لديهم نوازع العدوان 

و%$#  (Lindgreen ,1974,p.98;Bandura ,1973 ,p. 93).وسوء التكيف 
،1999 (  

بأن هناك  (Weller & Luchter ,1983) ويؤكد كل من ويلر ولجتر
والسلوك العدواني لدى الفرد وأسلوب  عالقة بين االضطراب االنفعالي

المعاملة الوالدية ، وإن األطفال العدوانيين والمضطربين انفعالياً تعرضوا 
كما أشير أيضا إلي وجود عالقة سالبة تربط . للقسوة والنبذ من الوالدين 

بين اتجاهي التسلط والرفض العدائي وبين التوافق النفسي لألبناء ، وأن 
وجباً ودال بين االتجاهات الديمقراطية في المعاملة الوالدية هناك ارتباطاً م

نحو تنشئة الطفل وبين التوافق النفسي له ؛ كما اتضح االتجاه الديمقراطي 
  (Deman.1984).في التنشئة له تأثير هام في تطوير ونمو شخصية الطفل 

اء أو كما أن سياسة الضغط والعنف في المعاملة من أحد الوالدين علي األبن
العقاب البدني والحرمان والسب والتهديد كل هذا أدى إلي تعقيد هذه 
المشكالت ، وأفقد الشباب القدرة علي حلها مما ألجأهم إلي الغش والسرقة 

 و الشذوذ والالمباالة والعزلة وما إليها من أمراض اجتماعية
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 T�ر�أن ا���� ا5 �آ�q2��� م�i2ه�� ]E� الk% آ�$# و�� ��$
n7�� °�ه�ة آ

��i*�i ه
 �*�p ا��� 0 أg*w ا��ول . ا���X�4 واX��5 وا{��ء وأ�UVب ا�=�ار
وا�$�iE ا��9
�7 ا�����5، �¿ن ه�G ا��Eه�ة 3 »�� :��� 	�7�ا 0 ا�S5ب، �4] `���� 

 T�را�ل �9ات �" �(�ر$� ا��@ ��n7و�� ��E43 ��7�=% gS: اث�أ4 (I5ار$� ا
nو�
GLا ��c�7� ه
 أن ه�G ا��Eه�ة اآ2(�# ���$� ��� ا��Inة @�ل ا��=�7" . و3�4ت ���

�Iµة أ�7�7" وذ�� ��2�3رات �d@ا�: 

 * >���2� ���kت ا����Lوو���1 ا���م وا ��V
إ��ار ��� ا�Icت ��� ا�
زارة ا�

ره� 0 ا���kن وا�n2$ره� 0 °�ه�ة ا���� 0 آ�J� "� d�(�%�� ا��2�% _� ��i�*

 .ا5��ن

إ�Vار ��� و���1 ا���م وا���Lت ا�(����� �*[ %|�Q< و!
�7 ��� أ4�اث ا���� * 
_�icوف و�*; ا�® d�7 B�Vي أGو��، ا��� ا�k�5ودة وا�ا. 

 ا%(�ع و%�
ر ����ة ا�i2�رس و��¦>
ص %*� ا�B2��% D �*[ ا��2*�< ا���ادي* 
 g��w 0 T|�% ���V آ��nا ا��2*�< �" °�وف و�Gت ه�)�J� p�� ¤�Q2% �� ي وآ�
وا���$

 .ا���4ن إ� آ��E� "� dه� ا���n وا�gSn وا����

 * �Vا���� p7GS% �� ي ��دةGوا� T�ر�ل ا���� ا5
4 TU�)ع �" ا¦��ب ا�
ا��i2د $

������ . �7 �¨��4ء ا��n��Lا�(����� ا�n5�� ���%�5آ� ا3	����i2 وا�>�
��ت ا��9


ر هGا ا¦��ب ا�Gي %�وج �p آ�d �" و���1 ا���م وا���Lت ا�(����� 0 ا�S5ب  E��

��ت ه�G ا���4ء�Vآ� و�n5 T��nا� ���
 .��� ا�


ص °�ه�ة * <Ã Ti*ا�� [Uا�� �
�7 �*[ آ�� ���; ا243��م إI2آ�� ���; ا� B�	�%
�$��� T�ر�. ا���� ا5�و�� آ=�ا1" ��8ق �k�5اث ا�1_ وا�4��
�dا �� %(�i�2 ��� ا�

. أ4��م ����� J� ;4 0�(�%�� ا���i�*�2 ��� ا���# �����n وا���g وا���� وا�|��ع

رة ا�D ��ول أن %(
��Ä �I ��� ا�Icت ا������ �¦�� #)�� ��q)5وا�=�=� أن ا


دة 0 ��ار��� وا����k �ن ��� %*� ا�
��1_ وا�4�اث ا�	
����� ا�ودة آ�$# �
GLا �������2 ا�c� �_ °�ه�ة ا���� ا5�ر�7 3 T�i" 0 ���; . و��i2)2 ��ر	� �����


�7 �4�اث ��kو�� و3 0 ���; ا���ار �4q��م ذا%�� ا$������ ���ء �*[ I2ا�
� ،G���2وا� X�ر�ا��1 {راء ��� ا5
n� وا�����2ت ��U�� رات�i2�د أ���� 0 ا�U27 �

ا243��م �
ا�_ ه�G ا��Eه�ة و��LÅ إ� ���; ا��U] ا��*Ti ا�=�=T ا�Gي 7=���� �" 
�I	��� �@�2ه� وا�d)�%و �I�Vو . T$ا�ا�5 �Vد 0 ا���U27 �8 %��� إن ا����)���

 �7�Â ه�G@أ g{ D2< وا¦>�م وا�(��� وا�|�ب ا�nاء وا�kI2�3ة آ�dS<اءات ا��2���
4 >º
���i %2��ر و%(�i2 ��� ��� ا�G���2 وا���%Gة $�Eا I1�i2$3< ا3	T��i2 أو �

>I���� أو >I2S� أو )...Peignard ،1998 .( ا���4ط ���n5 "�� ا ا��8رGه T��
وا��و$�� و�C���4 �=� ا��=� وا��" أن 2%�
ن ��I)�$ "� ��2 آ�دود أ���ل ����� 

 .��� ا�U2$3ر وا�=�2

     0 T�ر�ا���� ا5 �����د 0 �=�ر�� إ:�U2% ��را�ا� �G��27 0 ه�w إذن، �4] إن
 �G; ������ ه���ع �" ا3����2ق ا�
ا�S5ب، �¿ن اهg<��� ����i2  �����س �*[ $

 :ا��Eه�ة و�=
��!� و��Eه�ه� ا2Q5*�� وذ�� �" @�ل ا��2>�� 0 ا��=�ط ا¦Ci ا�����2

  - p�

م ا���� و���I�� 

 z4< ا���� وأ���د� -  
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من تالميذ  %87وزارة التربية الوطنية والذي كشفت أهم نتائجه عن أن 
واإلدارة االبتدائي يؤكدون على تعرضهم للضرب من طرف األساتذة 

من األساتذة  %73وأن ) باستعمال العصا والمسطرة واألنبوب 60%(
على  %90على اإلناث و %84بنسبة (يقرون بممارسة هذه األفعال العنيفة 

التي يتصدرها العنف الجسدي متبوعا بالعنف النفسي ثم تصرفات ) الذكور
لجرح القمع واإلذالل واالحتقار، باستثناء هذا فإن أخبار الضرب وا

والتخريب التي تتناقلها وسائل اإلعالم وأحاديث العامة ال تخرج عن 
  .منطق الصورة الحدسية السابقة الذكر

إذن تبعا لما يتوفر من معطيات محدودة وأخبار صحفية وشهادات 
األساتذة وشكاوى بعض التالميذ واآلباء، يمكن االفتراض بأن السلوكات 

ا في مؤسساتنا التعليمية خالل السنوات العنيفة أصبحت أكثر حجما وانتشار
فالكل يجمع على تراجع حافزية  تعلم التلميذ وانضباطه . األخيرة

واحترامه لقانون المؤسسة، األمر الذي يثير قلق جميع األطراف المهتمة 
  فالمخيف هو أن هذه الظاهرة. بالعملية التعليمية

ار ومختلف التي تتجه إلى االنتشار الواسع لتشمل مختلف األعم
المؤسسات التعليمية، أصبحت تتمظهر في أفعال وتصرفات تمتد من 
التخريب اإلرادي لألجهزة والتجهيزات إلى تبادل الضرب واللكم بين 
التالميذ وتهديد صغارهم سنا إلى محاوالت االحتقار  واإلهانة وحتى 

  .االعتداء على بعض المدرسين واإلداريين

  ` ــــــــــــ! واH���("9ــــــــــــ"��ب ا�ــــــــــــــأ��. 3

هناك أسباب وانعكاسات متعددة لظاهرة العنف المدرسي، بحيث أنه 
وفي غياب الدراسات العلمية الدقيقة بهذا الخصوص ال يمكن المفاضلة بين 
هذه األسباب ألننا نفترض أنها تساهم جميعها حاليا في بروز وتغلغل هذه 

فأغلب األبحاث والدراسات . التعليمية الظاهرة في بعض مؤسساتنا
وبصورة خاصة في الواليات المتحدة األمريكية وفي أوروبا، تُقر بأن 
ظاهرة العنف المدرسي تشكل حصيلة لعوامل متعددة تترجمها بالخصوص 

البيئية  ،والمدرسية والمجتمعية بمكوناتها المختلفة السياقات العائلية
؛ Debarbieux ،2006(  قافية واإلعالميةوالجغرافية واالقتصادية والث

Pain ،2006.( مثل هذه الدراسات واألبحاثهذه الحقيقة التي تؤكد عليها ف 
العنف فعال أتؤشر على رفض مرجعية الحتمية المطلقة في ظهور 

و أو راشدا، ذكرا أ، إذ أن الشخص العنيف قد يكون طفال وممارستها
وهذا ما يعني أن  .ا، متعلما أو أميابيضا أو أسودا، فقيرا أو غنيأأنثى، 

ظاهرة العنف المدرسي عندنا تشكل بدورها حصيلة أسباب متنوعة 
  :تحكمها سياقات متعددة نجملها في اآلتي

بجوانبه األسرية المختلفة التي تغذي بعض مظاهر  السياق العائلي* 
العنف المدرسي وبصورة خاصة ما يتعلق بالتفكك األسري واضطراب 

  إلخ...ات والطالق والفقر والبطالة والتسيب في التربيةالعالق

ومختلف مكوناته التي تذكي نار الممارسات  السياق المدرسي* 
  :العنيفة وبصورة خاصة فيما يتعلق بأطرافه الثالثة التالية

المتمدرس الذي تلعب خصائصه الشخصية المتمثلة في السن  -  
) وتحقيق المكانة داخل المجموعة تمثل المراهقة سن التمرد وإثبات الذات(

وتجارب الماضي ومستوى القدرات الفكرية ) ذكر أم أنثى(والجنس 
وطبيعة المزاج واالنفعال والتفاعل مع اآلخر ثم مدى رغبته في النجاح 

  .الدراسي بدل االقتناع بانسداد األفق وعبثية االستمرار في الدراسة

شخصية دورا حاسما في المدرس الذي تلعب هو اآلخر خصائصه ال -  
تغذية العنف المدرسي من خالل مظاهر السخرية والتحيز والتهميش التي 
. تطغى في مواقف كثيرة على أساليب تواصله وتعامله مع التالميذ المشاغبين
  .هذا باإلضافة إلى تراجع مكانته وصورته لدى أسر المتعلمين والمجتمع عامة

  `ـــــــــو����3! ــــــــ3م ا�"�ـــــــــ��;. 1

أكيد أن وضع تعريف للعنف ال يشكل نوعا من الترويض األسلوبي، 
فالحقيقة أنه ال . بل هو موقف فكري أمام واقع يؤطره  تاثير ذاتي قوي

اللغة المتداولة وال األبحاث العلمية المتوفرة تمكنت لحد اآلن من استخدام 
ن جهة حصيلة فعلى أساس كونه يمثل م. تعريف واحد وموحد للعنف

لتأويل ذاتي ولبناء اجتماعي تتغير وتتلون تبعا لنوعية البلد والبيئة والثقافة 
واألشخاص، ويشكل من جهة أخرى محتوى موضوعيا يتغير ويتحول تبعا 

مادية، جسدية، (وخسائره ) أشخاص،مجموعات، منظمات(لممارسيه 
، راقي، شعبي(وأوساطه ) خفيفة، متوسطة، حادة(وانعكاساته ) نفسية

، فإن هذا المفهوم عادة )فردي، جماعي( وأسلوبه ) مدرسي، أسري، مهني
التعسف في السلطة، سيادة القوة، : ما يتم توظيفه بمعان متعددة من قبيل
. ) Mouvet et al ،2002(إلخ ...اإليذاء، التخويف، االعتداء، التخريب

الذي  La violence scolaireوبموجب هذا المنظور فإن العنف المدرسي 
: يجسد وضعية تعبر عن حدث تتقاسمه أطراف متعددة وفي مقدمتها

اإلدارة واألساتذة والتالميذ واآلباء، يتقاطع في واقع األمر مع مفهومين 
الذي يتجلى في الحركة الهادفة إلى الهجوم  Agressionاالعتداء : أساسيين

نية وإلحاق الضرر باآلخر تحت تأثير ظروف معينة، ثم العدوا
Agressivité  التي تترجم قدرة االعتداء وطاقة المعتدي على إثبات الذات

وبتعبير آخر إن العنف الذي يستهدف اإليذاء الواعي . في وضعية محددة
لآلخر عادة ما يأخذ شكل العدوانية المرضية من خالل االستعمال الجسدي 

اظ عليها بدون وهكذا فإذا كان االعتداء يستهدف إثبات الذات والحف. للقوة
وعي وال تبصر، فإن العنف الذي يمثل ثقافة إنسانية بطقوسها وعاداتها 
وأعرافها وأشكالها المختلفة يتجلى في الرغبة والنزوع نحو الهدف في 

  .ذاتية للتخريب والتدمير-إطار ثقافة بين

إذن على هذا األساس، يمكن اإلقرار بأن العنف ال يشكل مفهوما     
ثقافي تحكم تعريفه، باإلضافة إلى ما تقدم ذكره، بل هو موضوع 

مرجعيات متعددة، تتراوح بين ما هو ذاتي إدراكي، حيث يقال بان العنف 
هو ما يجعل الشخص عنيفا، وما هو اجتماعي قانوني، حيث يقال بأن 

وهي مرجعيات تصب  ).Pain ،2006( العنف هو ما يعاقب عليه القانون 
العنف المدرسي يغطي : ي التعريف الشامل التاليكلها بمعنى من المعاني ف

جميع األفعال والممارسات التي تؤدي إلى أضرار جسدية كالخصام 
واالعتداء والضرب والجرح والتخريب، أو معاناة نفسية كاالستهزاء 
واالحتقار واإلهمال واإلقصاء لطرف من األطراف المكونة للفضاء 

  .المدرسي

 �دqــــــــــــ! وأ@"ــــــــــــE ا�"�ـــــــــــــ4%. 2

الدقيقة يصعب تقديم صورة تقريبية واألرقام في غياب المعطيات    
فعدد ضحايا األفعال  .في المغربعن حجم وأبعاد ظاهرة العنف المدرسي 

العنيفة المقترفة في حق التالميذ واألساتذة وغيرهم خالل كل سنة دراسية 
سؤال الذي يطرح من حين آلخر حول حجم ولهذا فإن ال. غير متوفرة بتاتا

هذه األفعال ومظاهر ارتفاعها أو انخفاضها يبقى إلى حدود اآلن بدون 
فالبحث في كثافة وفداحة ظاهرة العنف المدرسي لم يتبلور عندنا . إجابة

بعد، بحيث ال نتوفر من الناحية اإلحصائية على أرقام دقيقة تخص ماضي 
فحتى  وهكذا. يد أفق تطورها ومآلها المستقبليهذه الظاهرة وتسمح لنا بتحد

بعض المعطيات المحدودة التي نصادفها من حين آلخر في بعض 
وتيرة وتؤكد على تزايد  الرسمية الناذرة والتقارير ستطالعات الصحافيةاال

، هي في الواقع معطيات عشوائية تحكمها في العنف في مؤسساتنا التعليمية
فإن  لهذا. غير دقيقة إال فيما نذر تحليالتطة والغالب تقديرات غير مضبو

نوع من ينبني أساسا على  المدرسي القلق السائد في مجتمعنا تجاه العنف
وقائع وحقائق البحث معرفة قائمة على ال تدعمه الذي حدسي الشعور ال

  فباستثناء االستطالع الذي أنجزته منظمة اليونيسيف لصالح  .العلمي الدقيق
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إن التلميذ الذي يحس بالرضا والقبول من لدن مدرسه عادة ما ×   
  .يتخذه كنموذج ويتطلع إلى بناء عالقة شخصية معه

إن صيانة هذه العالقة اإليجابية تدفع بالتلميذ إلى االنخراط بنشاط × 
فظ الدروس، إنجاز المثابرة، ح(وحيوية في ممارسة واجباته الدراسية 

، األمر الذي يعود بالفائدة )الواجب المنزلي، االنتباه واالنضباط داخل القسم
على نتائجه وتحصيله بصورة عامة، حيث يتم تصنيفه ضمن فئة التالميذ 

  .النجباء المتفوقين

تفاديا إلفساد هذه العالقة ولضياع هذه المكانة، يتقيد التلميذ ×  
فبدل االنسياق وراء أفعال الشغب . نها وأخالقياتهابضوابط المدرسة وقواني

والفوضى والتخريب، نجده يتشبث بالعالقة الحميمية مع أساتذته وبالمكانة 
 .  االجتماعية اإليجابية التي يحظى بها داخل فضاء المؤسسة

الذي يحاول تفسير العنف المدرسي  يأو البيئ النموذج اإليكولوجي - 
عبارة عن فضاء طبيعي لظهور بعض  التعليمية ؤسسةانطالقا من كون الم

فحجم الخسائر والضحايا في نمو مطرد، . العنيفةوالتصرفات  لوكاتالس
بحيث أن أفعال الضرب واللكم والنصب والتخريب واالحتقار أصبحت من 

فالواضح أن كثيرا . الممارسات المألوفة دون أي برنامج للتدخل والوقاية
 يتمردون على ضوابط لمراهقين منهم،ا وبالخصوص من التالميذ،

قوانينها نتيجة ما يشعرون به، حسب فهمهم، من يخرقون و المؤسسة
مظاهر الحيف والتمييز والالمساواة في االنتماء االجتماعي ونوع التعليم 

  .ومستوى النتائج

 أساليب الوقاية واستراتيجيات العالج .5

يحظى كان وما يزال  ، هذا قول مأثور”الوقاية خير من العالج“    
لكن مثل هذا اإلجماع على أهمية . بالتداول واالستعمال من لدن الجميع

وهكذا فالوقاية . الوقاية ال نجد ما يجسد مقاصده النبيلة على أرض الواقع
يستوجب وصفا وتحديدا دقيقين  واسعمثلها مثل العنف عبارة عن مفهوم 
  .بالنسبة لمدلوله وأنواعه واستراتيجياته

يشير في العادة إلى تدخّل ” وقاية“إن لفظ  فمن حيث المدلول) أ     
محدد أو مبادرة تستهدف منع حدوث موقف مزعج أو سلوك منحرف قد 

  .يرته إلى متابعة قضائيةتضي في حالة تكراره واستمراره وارتفاع وفي

أساليب يمكن في ظل تطور  ومن حيث أنواع الوقاية) ب     
 ،من مقاربة تأديبية عقابية إلى مقاربة أكثر اجتماعية وانتقالها معالجتها

، Mouvet et al؛ Vettenburg،1998(  الحديث عن أربعة نماذج من الوقاية
2002:(  

التي  Prévention de situation La الوقاية الخاصة بالوضعية*   
باعتماد عناصر  كتحاول تقليص عدد الوضعيات الحاملة للخطورة وذل

للمراقبة ) كاميرات(ووسائل تكنولوجية ) ...يقظة، حراس، إدارة(بشرية
م احتماالت ممارسة أفعال عنيفة ان فتح الباب أمأوالحماية عمال بفكرة 

 .سيفضي إلى مداومة العنف في المدرسة وخارجها

التي تسعى إلى ردع  Prévention punitive La الوقاية التأديبية*     
ساليب التخويف والعقاب عمال أعتماد هب لممارسة العنف باأكل شخص يت

فعاله بعد إدراكه للخسائر التي قد أن هذا الشخص سيتراجع عن أبفكرة 
  .تحل به نتيجة هذا التهديد بالعقوبة

التي تستهدف  Prévention de traitement La الوقاية العالجية* 
تعديل مظاهر النمو النفسي االجتماعي السلبي للشخص العنيف من خالل 

لتأثير القوي في محيطه المباشر وفي عالقاته المتنوعة عمال بفكرة مفادها ا
  .أن العنف يمتد بجذوره في االختالالت الفردية والعائلية المختلفة

المدرسة التي تشكل بعض خصائصها وقودا لتغذية مظاهر العنف  -
وبصورة خاصة طبيعة فضائها ونوعية تعليمها ومستوى خدماتها في 

تالميذ ومواكبتهم وتوجيههم وتنمية قيم المشاركة والشعور الجمعي تأطير ال
  .إلخ...لديهم

 *�"�B4ومختلف مكوناته الجغرافية والبيئية واالقتصادية  ا��-�ق ا��
والثقافية التي تغذي بدورها سلوكات العنف المدرسي، بحيث أن أوضاع 

  البؤس والفساد والفقر والتهميش والبطالة واإلحباط

القيم وغيرها من المظاهر المستشرية في كثير من أوساطنا وتدني  
االجتماعية وأحيائنا الهامشية وقرانا الفقيرة، كلها عوامل تتسبب في العنف 

  .وترفع من حجمه ووتيرته

 *��YFTوبالخصوص التلفزيون واألنترنيت وكل ما توفره  ا��-�ق ا
يرة عادة ما وتعرضه من أفالم الحرب وصور الرعب وأحداث عنيفة مث

  .تفتح شهية األطفال والمراهقين لإلقبال والمداومة عليها

وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت ألفعال العنف السابقة وألنواعها    
المتنوعة انعكاسات كبيرة على كل من المدرس الذي يتهاون في أداء 
واجبه نتيجة شعوره بالألمن داخل المدرسة، والمتمدرس الذي تتراجع 

فزيته في التحصيل بفعل خوفه من العنف، ثم المؤسسة التعليمية التي حا
تساهم في تكريس ظاهرة العنف من خالل عدم إنصافها في التعامل 
وتذبذبها في التدبير والتسيير، فمن إيجابيات تلك االنعكاسات تمكين مختلف 
المتدخلين من التفكير من حين آلخر في فضاء المؤسسة التعليمية وفي 

ورة خطط للتدخل والوقاية وذلك بهدف القضاء على هذه اآلفة التي عادة بل
  .ما تقوض جهود المدرسين والمتمدرسين وحياة المدرسة على حد سواء

 �ـــــــــ� وا���B-ـــــــــ�ذج ا����ر@ــــــــــ�9. 4 

والحد من احتماالت تزايد العنف المدرسي  الوقاية من الواقع أن    
. في أعراضه تشار رقعته تستوجب مواجهته في جذوره وليسوتيرته وان

قد استدعى لحد اآلن اعتماد عوامل كثيرة  فتعقد هذه الظاهرة وتعدد أسبابها
؛ Vettenburg،1998(  الثالثة التاليةالنظرية للتفسير نجملها في النماذج 

Debarbieux et al ،2003:(  

    - ����(Bن المتغيرات جمع بييحاول الالذي  ا���3ذج ا�
الماكروسوسيولوجية والمتغيرات الميكروسيكولوجية لتفسير ظاهرة العنف 

فهو يصادر على أن تراكم التجارب . عامة بما في ذلك العنف المدرسي
السلبية داخل مؤسسات األسرة والمدرسة يولد حتما آليات اجتماعية 
 .وخصائص سيكولوجية تشكل في الغالب وقودا للعنف واالنحراف

الذي يواجه بصورة مستمرة ...) تلميذ، مدرس، موظف، عامل(الشخص ف
مظاهر سلبية داخل مؤسسات اجتماعية تهم التعليم والشغل والصحة 
والعدل وال يستفيد من خدماتها اإليجابية إال ناذرا، عادة ما ينزوي ويتقوقع 
على نفسه داخل وضعيات اجتماعية حرجة تتميز بالتمرد والشغب 

  ...لعنفوالخصام وا

 - �-F��B.+ا@�� ا�الذي يحاول تفسير العنف المدرسي  3�9ذج ا�
بالتركيز على طبيعة العالقة التفاعلية المتبادلة بين الشخص ومؤسسة 

فكلما كانت تلك العالقة محكومة بروابط اجتماعية . األسرة أو المدرسة
يز قوامها العالقة الشخصية الحميمية المفعمة بالقبول والرضا والتحف

المدرسي إال  األسري أو والمكانة االجتماعية اإليجابية داخل الفضاء
 سلوكاالنضباط واالحترام وااللتزام والمثابرة على  انتصر سلوكو

وإذا كانت المدرسة تشكل أحد المواقع  .الفوضى والشغب والتهاون والكسل
لة من األساسية التي تسمح بتطوير الروابط والعالقات االجتماعية، فهذه جم

 :الوقائع التي توضح طبيعة ما يحدث حينما تكون الوضعية عادية
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على سلوك التالميذ أثناء الدخول  اإلشراف الجيد لإلدارة -  
  ،والخروج واالستراحة

توظيف مختصين في علم النفس للتنبؤ بالسلوكات الحاملة  -  
  ،للخطورة

  :إغناء الثقافة المدرسية باعتماد*  

الفضاء المدرسي المالئم الذي يوفر كل الوسائل المساعدة على  -  
  ،تفريغ الطاقات وتوجيهها نحو قطاعات وأنشطة مفيدة

المقاربة التشاركية المبنية على فضاء مدرسي تحكمه قيم االحترام  -  
  والتعاون والتسامح والحوار

شجيع بدل ثقافة الردع واإلحباط مع بلورة ثقافة التحفيز والت -  
نشطة ثقافية كالمسرح أاإلحساس باالنتماء للمدرسة بإشراك المتعلمين في 

  ،والرحالت وغيرها

إيجابية  إلى ممارساتالتسامي بالسلوكات االنفعالية الحادة  -  
  ، رياضية وفنيةثقافية وتتمظهر في أنشطة 

B�6 ��3ر ا���B@ G�"B6 ��ا��"� ا�^�9S�i3ا� $r�  العام الذي يمكنه أن
 وأيتمحور حول شخص ما بهدف تصحيحه أو حول فضاء المدرسة 

وإذا كانت حمالت  .هذا الشخص إطاره في أاألسرة كسياق اجتماعي ينش
التحسيس والتوعية بمخاطر العنف تشكل أحد أمثلة الوقاية المتمحورة حول 

داخلية في سلوكات الشخص والتي تسعى إلى إحداث تغيرات وتحوالت 
التالميذ وتصرفاتهم، فإن الوقاية المتمركزة على البنية االجتماعية 
والتربوية تحاول إحداث تغييرات على صعيد القسم أو المؤسسة التعليمية 

فالسلوك العنيف الذي يتبناه بعض التالميذ يجد مصدره على سبيل . بأكملها
اع هؤالء لتكوين محدد المثال في سلوك المدرسين، وبالتالي فإن إخض

سيؤدي دون شك إلى تغيير وتصحيح مواقفهم وطريقة تعاملهم مع 
عادة ما يتمظهر في خطط ووسائل إن هذا البعد الوقائي و .المتعلمين

 ):Gasparini ،2000؛ Meirieu ،1999؛ Cohen ،1994(  للتدخل أهمها

حسب تقوية القانون الداخلي للمؤسسة مع اعتماد عقوبات تتدرج *  
درجة الشغب من التذكير باالنضباط إلى تقديم االعتذار إلى استدعاء اآلباء 

  إلى التحويل إلى قسم آخر إلى اإلقصاء من المدرسة

اعتماد فرق تربوية مستقرة وشبكة داخلية للمساعدة من مهامها *  
تطوير ظروف عمل األساتذة وتحسيسهم بمسؤوليتهم في تدبير ظواهر 

  ،العنف

ن الجيد للمدرسين في مجال تدبير القسم والتواصل الجيد مع التكوي*  
 المتعلمين من خالل تحفيزهم وإنصافهم بعيدا عن المفاضلة واالحتقار

  والتهميش،

بل كعنصر  إاعتماد الممارسة التربوية التي ال تعتبر الغلط كخط*  
و  Bastien(  ويشكل التعلم بواسطة المشروع. من عناصر سيرورة التعلم

Roosen ،1990(ة حل المشاكلطبواس ، والتعلم  )Evensen  وHmelo ،

جيدة على مثلة أ )1996وآخرون،  Abrahim(  التعلم التعاونيثم  )2000
  ،الممارسات هذه

 من والحماية كالحراس والكاميراتاعتماد أدوات ووسائل لأل*  
  والمداومة اإلدارية،

� و��S�i3ا� $r�B8"��-� ا� cm6 s��^ا��"� ا�q3اB، مر بحيث يتعلق األ
 عتمادإما با ،بتحديد نوع التدخل المالئم لتفادي احتماالت حدوث مشكل ما

تالميذ عية الأسلوب دفاعي قوامه التحذير من مخاطر العنف عن طريق تو
وتصحيح سلوكهم من خالل التأكيد على مخاطر العنف وانعكاساته  العنيفين

  *�-F��B.+�6 ا�i3ا�  La Prévention sociale ال تهاجم العنف  التي
كل المدرسي في معناه الضيق، بل تتوجه نحو الظروف االجتماعية العامة ل

ر هذا األخي حياةعمال بفكرة أن العنف يجد مصدره في  من يمارسه
  .بمختلف ظروفها ومالبساتها

  :ثالثة أمور أساسيةوتجدر اإلشارة في نهاية هذه النقطة إلى 

موذجان األوالن يعتمدان الصرامة والتهديد الزجري إذا كان الن -    
، فإن )احترام قانون المدرسة ونظامها(كأسلوب للوقاية من العنف 

النموذجين اآلخرين يعتمدان الوقاية العالجية التي تتوجه إلى تعديل 
  .ظروف ومشاكل الشخص العنيف االجتماعية والنفسية

ثالن على التوالي في إذا كان موضوع التدخل وتقنياته يتم -    
وضعية محددة وفي أدوات لألمن وإجراءات للعقاب وبرامج للعالج، فإن 

تركز على موضوع التي األمر هو غير ذلك في الوقاية االجتماعية 
 التدخل والتصحيح المشاكل االجتماعية العامة وعلى الحوار ومشاريع

  .كأدوات للوقاية من العنف

تخصها في للوقاية وفر فرصا وحدودا إذا كانت كل مقاربة ت -      
ذاتها ، فقد تم التوجه مؤخرا إلى األخذ بوقاية استباقية مندمجة تتكامل فيها 

تحكمها تدخالت متماسكة ويشارك فيها بالتزامن كل و كل النماذج السابقة
  .الفاعلين

 �, %-s ا�B�اH-4-�ت ا��6�i3 وا�"Yج) ج

ل الوقائي من العنف المدرسي يستدعي التعريف بالحقل الشامل للتدخ  
  :التمييز بين ثالثة أبعاد رئيسية

وكل ما يتطلبه ذلك من معلومات  ا ول t �Q�� E;6;3ر ا��()$*  
أو  حدوث فعل العنفن يتم قبل أحول التوقيت المالئم للتدخل الذي يمكنه 

فقط يجب التنبيه إلى أن التدخل قبل حدوث المشكل عادة ما . أثناءه أو بعده
طار مخطط عام للوقاية قد يشمل جميع تالميذ مؤسسة تعليمية إندرج في ي

معينة، في حين أن التدخل بعد وصول المشكل إلى مستواه الحاد عادة ما 
ويمكن . يندرج في إطار عالجي يشمل فقط التالميذ الممارسين للعنف

إجمال أهم استراتيجيات ووسائل التدخل لهذا البعد الوقائي في العناصر 
  ):De Cauter ،1990(  الخمسة التالية

تحسين االشتغال المعرفي ممارسة نوع من الوقاية العامة عبر * 
  :واالجتماعي لجميع التالميذ وذلك من خالل

  ،توفير فرص إشراكهم في اختيار أنشطة التعلم وتدبيرها - 

  ،تكافؤ الفرص في التعلم والمشاركة والتحفيز والتقويم إالعمل بمبد - 

الممارسات التربوية التي تساعد المتعلمين على الربط بين  داعتما - 
 ما يواجهونه من مشاكل ومواقف فيوفي المدرسة مضامين ما يتعلمونه 

  العامة، اليومية تهمحيا

مواكبة التالميذ ذوي ممارسة نوع من الوقاية العالجية عبر * 
على ) ذ، آباءإدارة، أساتذة، تالمي(الصعوبات وذلك من خالل حث الجميع 

البناء الجديد لسلوك المتعلم الذي يتصرف بعنف حتى يكون للعالج 
  ،مفعوله

عنيفة لدى أي طرف من  تصرفاتالتدخل في حالة ظهور أفعال و* 
األطراف المكونة للفضاء المدرسي مع حث األسرة والسلطات العمومية 

 .على المساهمة في محاربة العنف

  :رسة من خاللإغناء االشتغال العام للمد *

  ،اعتماد قانون داخلي للمدرسة يلتزم به الجميع -  
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أسلوب هجومي قوامه  عتماد، وإما باالوخيمة على الفاعل والضحية معا 
إمداد الفئة المستهدفة من التالميذ بمعلومات وتفاصيل عن إجراءات تفادي 

 المتفوفين وذلك بتقديم نماذج من الشبابومخاطرها الممارسات العنيفة 
وتتلخص خطط ووسائل تفعيل . هم وحياتهم االجتماعيةالناجحين في دراست

؛ Merle ،2005(  هذا البعد الوقائي على أرض الواقع في العناصر التالية
Dubet ،2005:(  

  :التدخل المباشر في فضاء المدرسة وبنيتها وذلك بهدف* 

مع طراف هذا الفضاء بخطورة العنف أتحسيس مكونات و -
  ،وي لتدبيرهاعتماد فريق تربالتنصيص على 

دعم في هذا الفضاء ي إنشاء جو من العالقات والتفاعالت الحميمية -
االرتباط شعور  لدى جميع األطراف المكونة له، وبالخصوص التالميذ،

  ،التعلق بمدرستهم وأساتذتهمو

بخطورة العنف يشارك  والتوعية اعتماد مبادرات محلية للتحسيس -
  باء والمنتخبين فيها اآل

  ،والجمعيات المدنيةالمحلية والسلطات 

  :استثارة السلوك اإليجابي لدى التالميذ من خالل*  

إشراك التالميذ في البناء الجماعي لضوابط تدبير القسم مع   -
  إسنادهم مسؤوليات

  ،من مدرستهم وتدبير فضائهاأمحددة حتى على مستوى الحفاظ على 

بناء المشاريع  تثمين النتائج اإليجابية للتالميذ وتشجيعهم على -
  الفردية وذلك 

  ،شعارهم بالمسؤولية وباألمن واالطمئنانإبهدف  

سرة لردم اعتماد الهيئات والمجموعات الصغيرة وفي مقدمتها األ -
وبالتالي خلق  ،خرىأالهوة بين البيت والحي من جهة والمدرسة من جهة 

 .ثقافة الشغب والعنف واالنحرافعالقات حميمية تساهم في محاربة 

NYrــــــــــــ� 

  : أود التنبيه إلى أمرين هامين دراسةفي ختام هذه ال

إن االستراتيجية الوقائية المالئمة هي التي تتوجه إلى مشكل العنف * 
بمعنى االستراتيجية التي وبفعل أسلوبها . في جذوره وليس في أعراضه

ديمقراطية يحتضنها  ؤسسة تعليميةالهجومي في التدخل ستقود إلى م
مجتمع ديمقراطي وتُكَون متعلمين ديمقراطيين يتشبعون بقيم تتكامل فيها 

  .عناصر التفرد واالستقاللية مع عناصر التعاضد واالنفتاح

. لخطة فعلية لمحاربة العنف مؤسساتنا التعليميةالكل يعلم بافتقار * 
سلطات محلية، (وقد آن األوان لجمع كل الفعاليات واألطراف المؤثرة 

ن، أجهزة األمن، رؤساء المؤسسات التعليمية، ممثلو اآلباء منتخبي
لوضع خطة دقيقة لمواجهة هذه اآلفة، من مهامها إنشاء قاعدة ) والتالميذ

 ةموسع ةميداني وث ودراساتللمعطيات حول العنف المدرسي مع إنجاز بح
   .جميع واليات وأكاديميات المملكةعلى صعيد 

 dـــــــــــــا���ا.

-  Abrahim, P.C.& al. (1996). 
L’apprentissage coopératif, théories, 
méthodes, activités, Montréal : Eds la 
chenelière. 

-  Bastien, G & Roosen, A.(1990). 
L’école  malade de l’echec, Bruxelles : 
De Boeck. 
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واتجاهاتهم وقيمهم الخاصة بهم، وأن يستقلوا عاطفيا، وأن يعتمدوا علـى  
ترينديز وبونتمبو، وبالريـل وإيسـي ولوكـا،     ؛1980هوفستيد، (أنفسهم 

اهقين في الثقافات الجمعوية في آسيا وإفريقيا وبالعكس، فإن المر ).1988
وأمريكا الجنوبية ال يشجعون على النمو بمعزل عن عائالتهم، وال يتوقع 
منهم بالتالي المرور بنفس مرحلة الفردانية لتشكيل الذات والهوية كما هو 

وعليه، فإن األفراد في هـذه  . الحال عند المراهقين في الثقافات الفردانية
الجمعوية يستمرون في االرتباط بعائالتهم وأن مفهوم الذات لديهم  الثقافات

وال يختلف عن الذات والهوية العائلية كما أكـد  ) جمعوي(مفهوم جمعي 

  .2004وكذلك دويري  1996، 1990ذلك تيرنديز 

وإذا قارنا المجتمعات العربية بالمجتمعات الغربية، فإننا نجد أن المجتمعات 
وبالتالي، فإن عملية  ".سلطوية"و" جمعوية"ألن تكون  العربية تميل عموما

 التنشئة االجتماعية تكاد تكون تسلطية نسبيا مما يجعل عصيان رغبات 

 �ــــــــــــــــ���� 

قد يبدو من المنطقي أن المراهق يرتبط ارتباطا وثيقا بأسرته وذلك 
اإلرتباط  ولكن ارتباط المراهق بأسرته وقوة هذا. لعجزه عن االستقاللية

ففي النظريات الغربية للشخصية . يختلف باختالف الثقافات والمجتمعات
سامبسون، (مثال ينظر للشخص باعتباره فردا وباعتباره وحدة مستقلة 

السوية بأنها " الفردانية"وتصف معظم نظريات النمو النفسي عملية  ).1988
 ؛1967بلوس، (أو هوية مستقلة لدى الشخص " ذات"تتويج لتشكل 

ماهلر وبركمان وباين، ؛ 1949و 1960و  1935؛ فرويد، 1950إريكسون، 
ولكن هذه النظريات أبعد ما تكون عن كونها نظريات عالمية  ).1975

ويعتبر موضوع الفردانية . يمكن تعميم تصوراتها على جميع الثقافات
وارتباط الطفل باآلباء من المواضيع التي تختلف فيها الثقافات الجمعية 

فمن المتوقع مثال في الثقافات ). الفردانية(عن الثقافات الفردية ) الجمعوية(
  الفردانية أن يستقل المراهقون عن عائالتهم، وأن يشكلوا مواقفهم 

Arabpsynet e.Journal:  N°27-28 – Summer &Autumn 2010  
 

ـــ� ــــــ� 
	����ــــ ��ـ�	
ــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� 
	��ـــــــــ��  ــــ�     -27-28
	ـ�ــ ــــ�    &��ـ  ��2010ـ�

     38    



	א�ذ�����������و	���و�و������������	��وא������������	����������	א����������	.	.	.�	������������ل	א��������������א�ط� 	
 

غير المدن، وأن المراهقات أكثر ارتباطا بعائالتهن من المراهقين 
وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من كبازي وسبتلي سنة ). الذكور(

األمريكيين أقل ارتباطا ماليا ) الذكور(حيث وجد أن المراهقين  1990
  . بعائالتهم

وفيما يتعلق بتاثير ترتيب والدة الطفل في عالقته بأسرته، فقد وجد 
 أن المولود األول يتلقى اهتماما أكبر، وأنه يحمل) 1999(أكلسون 

طموحات العائلة، وتعطى له أدوار هامة مقارنة باألطفال الذين يأتون 
ويتماشى هذا الوصف مع وضع المولود األول في المجتمعات . بعده

من جهة، ويتمتع ) اآلباء واألمهات(العربية حيث يحمل آمال األولياء 
وقد بينت بعض الدراسات أن . باهتمام وعناية أكبر من طرف األولياء

األول يعامل بلطف أكثر من األطفال الذين يلونه في الوسط  المولود
ومن المتوقع أن تكون هذه  ).1997الطير،  ،2003عشوي، (العائلي 

االختالفات في معاملة األطفال ذات تأثير في ارتباط الطفل باسرته وفي 
  .عملية االستقاللية والفردانية

كما أكد على ذلك  ورغم التنوع الثقافي الموجود في البلدان العربية
وتقريراألمم المتحدة ) 2001(وحالق ) 1999(وبومخلوف  )1999(الكاتم 
أي بحث ميداني مقارن بين  -حسب عملنا-، فإنه لم يجر 2002سنة 

  . البلدان العربية في موضوع ارتباط المراهقين بأوليائهم

وعليه، فإن هدف هذه الدراسة هو فحص عملية ارتباط المراهقين 
البلد، الجنس، ترتيب : هم في سبعة بلدان عربية، واختبار تأثيربأوليائ

والمستوى التعليمي للوالدين في عملية ارتباط ) التحضر(الوالدة، التمدن 
الجزائر، مصر، السعودية، : المراهقين بعائالتهم في هذه البلدان وهي

  .اليمن، فلسطين، األردن ولبنان

-g�8ـــــــــــــــــ�ت ا���ــــــــــــــ s  

من الفرضيات المطروحة في هذا المجال والمبنية ولو جزئيا على 
  :الدراسات السابقة مايلي

  .يتنوع ارتباط المراهقين بعائالتهم ويختلف عبر المجتمعات العربية -1

  .اإلناث أكثر ارتباطا بالعائلة من الذكور -2

 أكثر ارتباطا بعائالتهم من) الحضر(المراهقون في المدن  -3
  ).خارج المدن(المراهقين في األرياف 

أكثر ارتباطا بعائالتهم ) الترتيب األول(المراهقون الذين ولدوا أوال  -4
  .  من اآلخرين

  �ـــــــــــــــــــــــ���;4-ا

 Multigenerational       (MIS)  ��-�س ا+ر��Hط ا��B"�د ا .-�ل: ا داة
Interconnectedness Scale    

بين الفرد والعائلة وهو ) العالقة(المقياس لقياس االرتباط صمم هذا 
عند شخص ما قد ) الفردية(مبني على اعتقاد مفاده  أن مستوى الفردانية 

. وأفراد العائلة) الشخص(يستنتج من نوعية ودرجة االرتباط بين الذات 
وعليه، فإن هذا المقياس يعكس المستوى الشخصي للفردانية عند األفراد 

  ). 1993يز و كوفر، لوب(

ويتكون من ثالثة  )1987(صمم هذا المقياس من طرف كفازي وسبتلي 
والمالي ) الوجداني(مقاييس فرعية هدفها قياس االرتباط االنفعالي 

يتكون المقياس الفرعي الخاص باالرتباط . والوظيفي بين المراهق وعائلته
التبعية االنفعالية  ويتعلق بدرجة الفرد في) بندا(فقرة  15االنفعالي من 

 ويتكون المقياس الفرعي . ألسرته وحاجته لموافقة العائلة) الوجدانية(

. 1998و  1997 اآلباء واألمهات غير مقبولة كما أشار إلى ذلك دويري 
) مستقلين(ونتيجة لذلك، فإن المراهقين العرب ما يزالون غير متمايزين 

لشباب العربي ال ينجز أن ا )1995( وقد افترض تميمي. عن عائالتهم
أن األدوار ) 1970( والحظ ريسي. االستقاللية الفردية ألن الوالء للعائلة

والفرص المتاحة للمراهقين محددة منذ الوالدة وأن مدى الذات الفردية 
محدود كما أشار إلى أن اآلباء واألمهات في البلدان العربية ال يتوقعون 

استقاللية أو أن يظهروا سلوكا مخالفا من أبنائهم المراهقين أن يتصرفوا ب
ويالحظ أنه، وحتى في هذا . للطاعة واالمتثال أو أن يشكلوا ذوات مستقلة

اإلطار الثقافي الجمعوي، يوجد تنوع في مستويات االستقاللية الفردية لدى 
  .الشباب العربي في البلدان العربية االثنتين والعشرين

قية التي تناولت موضوع ارتباط وفي الواقع، فإن الدراسات االمبري
المراهقين العرب بعائالتهم واستقاللهم عنها  محدودة، وأن الموضوع لم 

ومن بين . يدرس دراسة مقارنة معمقة على مستوى المجتمعات العربية
الدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع دراسة قديمة نوعا ما أجريت من 

في لبنان حيث وجد  على الشباب العربي 1978طرف حطب ومكي سنة 
الباحثان أن أغلبية الشباب يتبعون توجيهات آبائهم في جميع ميادين الحياة 
كالسلوك االجتماعي وإقامة عالقات مع آخرين والزواج واختيار الوظائف 

ومن الطريف أنهم قد أكدوا أنهم اليعانون أي شيء . والمواقف السياسية
أنهم راضون عن هذا األسلوب في  بل أكدوا" التبعية"بسبب هذا اإلرتباط أو

  .الحياة

في قضايا المراهقين مقبول من ) اآلباء واألمهات(ويبدو أن تدخل األولياء 
" تقرير تطور المرأة العربية"طرف المراهقين أنفسهم؛ فحسب ما جاء في 

من المراهقات العربيات في لبنان والبحرين يصفن  %87 فإن 2003 سنة
الفصل الثالث، ص (ا تتراوح ما بين جيدة وممتازة عالقتهن بأوليائهن بأنه

وجاء في دراسة أجريت بالسعودية على الشباب . )175-138 ص
أن األولياء لهم  )1981( الجامعي من طرف قريطم وأبو ركبة والعيساوي

 %100 تاثير كبير في قرارات الشباب؛ فقد أشار هؤالء الباحثون مثال أن
منهم  %70 بل اتخاذ قرار بالزواج، وأنمنهم قد استشاروا أولياءهم ق

استشاروا أولياءهم  %12 استشاروا أولياءهم قبل اتخاذ قرار بالسفر، وأن
 وتبين في دراسة أخرى أعدها عشوي. قبل اختيار تخصصاتهم الجامعية

أن أغلبية الطالب السعوديين يقرون بأن ألوليائهم تأثيرا كبيرا في ) 2004(
 وفي دراسة أجريت في مصر أقر. الدراسةدراستهم ودافعيتهم نحو 

من الطالبات الجامعيات أنهم % 64.4و من الطالب الجامعيين% 33.1
وفيما يتعلق بالتمايز واالختالف عن . ألوليائهم" الطاعة المطلقة"يفضلون 

من الطالبات أن تكون لهم % 57.7من الطالب و% 25.7األولياء فقد فضل 
  ).1999 لخواجة،ا(نفس صفات وأخالق أوليائهم 

أن  2002 وانتهى دويري في دراسة أجراها في فلسطين المحتلة سنة
بدال من ) جمعويين(معظم الشباب العربي يميلون ألن يكونوا جمعيين 

وتبين عند استعماله لمقياس مكانة الهوية واألنا ). فردانيين(فرديين 
عند الشباب  )نااأل(أن الهوية  i)المقياس الموضوعي لمكانة الهوية واألنا(

تميل ألن تكون ظرفية أو آنية مقارنة مع أقرانهم ) سنة 18-17(العربي 
وتوضح هذه النتائج أن الشباب العربي يتبنى التزامات . األمريكيين

أشخاص آخرين غالبا ما يكونون من عائالتهم، ويتقبلونها وكأنها التزاماتهم 
تطابقها مع شخصياتهم، دون تشكيل أو تعديل أو اختبار لمدى صالحيتها و

مثلما هو الحال عند الشباب " التأجيل"بمرحلة ) الشباب(ودون أن يمروا 
  ).أ2004دويري، (األمريكي 

والجنس في ارتباط المراهق ) التمدن(وعند فحص تأثير عاملي التحضر 
أن الشباب ) ب2004و  2003(بالعائلة في فلسطين المحتلة وجد دويري 

  من الشباب في" ماليا"ر ارتباطا بعائالتهم العربي في المدن أكث
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بعائالتهم، وأن ) لوجداني(على أعلى الدرجات في االرتباط االنفعالي 
المراهقين في لبنان وفلسطين قد حصلوا على أعلى الدرجات في االرتباط 

حصلوا على أعلى الدرجات في المالي بعائالتهم، وأن الفلسطنيين قد 
  .   االرتباط الوظيفي بعائالتهم

  ـــــ�� ا�������ــــــــــ�ب �
���اه��ــــــــــ� ا��ــــــــــ� ا���اه��ـــ��
ر�

= ن(عند مقارنتنا لنتائج االرتباط بالعائلة بين المراهقين العرب 
 -  )335= ن(ن بنتائج االرتباط بالعائلة عند المراهقين األمريكيي )2893

وجدنا بعد تطبيق  -)1988(وفق الدراسة التي أوردها كابازي وسبتلي 
اختبار ت أن هناك فروقا ذات داللة احصائية بين المراهقين العرب 
والمراهقين األمريكيين حيث حصل المراهقون العرب على درجة أعلى 

وهي دالة عند  15.23)= 2734(في اإلرتباط الكلي بالعائلة حيث ت 
كما حصل المراهقون العرب على درجات أعلى في كل من  ،0.0001

  :االرتباط االنفعالي والمالي والوظيفي حيث كانت قيم ت كما يلي

وهي  14.60)= 2804(حيث ت ) الوجداني(االرتباط االنفعالي  -1
 0.0001دالة عند 

وهي دالة عند  23.01)= 2864( االرتباط المالي حيث ت -2
0.0001 

 0.001وهي دالة عند  3.35)= 2854(في حيث ت االرتباط الوظي -3

وتبين عند مقارنة عينة المراهقين في كل بلد عربي مع عينة 
المراهقين األمريكيين على حدة أن المراهقين العرب في كل المجتمعات 
العربية قد حصلوا على درجات أعلى من المراهقين األمريكيين في كل 

الرتباط المالي واالرتباط الوظيفي وا) لوجداني(من االرتباط االنفعالي 
وكذلك في االرتباط الكلي بالعائلة ) فيما عدا األردن في االرتباط الوظيفي(

مما يدل على ارتباط المراهقين العرب بعائالتهم أكثر من ارتباط 
  .المراهقين األمريكيين بعائالتهم
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بناءا على تصور مفاده أن التنشئة االجتماعية لإلناث تختلف عن 
التنشئة االجتماعية للذكور في المجتمعات العربية؛ فقد افترض أن عامل 

وترتيب الوالدة ) مقر االقامة(كل من التمدن ) تاثير(الجنس يؤثر في دور 
ه، فقد درس كل وعلي. والمستوى التعليمي للوالدين في االرتباط العائلي

والختبار تأثير عامل الجنس . متغير من هذه المتغيرات مع عامل الجنس
) االنفعالي، المالي والوظيفي(والتمدن في األنواع الثالثة لالرتباط بالعائلة 

، ووجدنا تاثيرا ذا داللة )X 2 2( فقد قمنا بتطبيق تحليل التباين المتعدد
باط االنفعالي والمالي والوظيفي احصائية لعامل الجنس في كل من االرت

  :على النحو التالي

 0.0001وهي دالة عند  12.72= ف: االرتباط االنفعالي -1

 0.0001وهي دالة عند  103.44= ف :   االرتباط المالي -2

 0.0001وهي دالة عند  57.06= ف: االرتباط الوظيفي -3

وانتهينا إلى أن المراهقات في المجتمعات العربية أكثر ارتباطا 
عائلتهن من المراهقين في كل أنواع االرتباطات الوجدانية والمالية ب

للتمدن  -ولكنه ذو داللة احصائية  -ووجدنا تأثيرا منخفضا . والوظيفية
في االرتباط العائلي الوجداني والمالي حيث كانت ف بالنسبة لالرتباط 

وقيمة ف بالنسبة لالرتباط ، 0.030وهي دالة عند  4.71= الوجداني ف
ولم نجد أية فروق ذات داللة فيما ، 0.038وهي دالة عند  4.30= المالي ف

  وتدل هذه النتائج على أن . يخص تاثير التمدن في االرتباط الوظيفي

ويتعلق بمدى اعتماد ) بنود(الخاص باالرتباط المالي من سبعة فقرات 
في أما المقياس الفرعي لالرتباط الوظي. الفرد على أفراد أسرته ماليا

فيتكون من سبعة فقرات أيضا ويتعلق بمشاركة الفرد لعائلته في النشاطات 
وتدل الدرجات العليا . اليومية الروتينية مثل تناول الوجبات الغذائية معها

في المقياس على قوة االرتباط بالعائلة بينما تدل الدرجات المنخفضة على 
  .ضعف االرتباط بالعائلة

أن قيم ألفا كرونباخ للمقاييس الثالثة عالية  وتبين الدراسات اإلحصائية
وفيما يخص صدق المفهوم . على التوالي  86.، 82.،  84.نسبيا وهي 

للمقياس فقد أورد الباحاثان اللذين طوراه أن المقياس يتمتع بالصدق حيث 
وجد أن األفراد الذين يعيشون وحدهم مستقلين عن أولياء أمورهم 

باستعمال هذا المقياس كما أن الذكور يحصلون على درجات منخفضة 
الكبار والذكور الذين يعيشون مستقلين عن عائالتهم يحصلون على درجات 
منخفضة في هذا المقياس كما وجد أن اإلناث يحصلن على درجات أعلى 

  .  من الذكور بصفة منتظمة في هذا المقياس

عربية بتعريب المقياس وتقنينه على عينة  2003وقد قام دويري سنة 
ذكرا وأـنثى يدرسون في المرحلة  518في فلسطين المحتلة تكونت من 

وأوضح أن التحليل ). من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر(الثانوية 
. العاملي للفقرات قد أعطى نفس المقاييس الفرعية الثالثة المذكورة أعاله

، 68.فقد كانت ، )ألفا كرونباخ(أما درجات ثبات المقاييس الفرعية الثالثة 
وبعد . على التوالي، وهي كلها درجات ذات داللة احصائية 71.، و 83.

 23اجراء التحليل العاملي على مجموع العينة العربية واستبعاد الفقرة رقم 
 الرتباطها السلبي بالمقياس فقد بلغت درجة ألفا للمقياس الكلي 

االنفعالي : بالنسبة لمقاييس االرتباط الفرعية الثالث وأ����84.
     .على التوالي 75.، 77.، 78.والمالي والوظيفي ) الوجداني(

في عدة  12و 11و 10وزع المقياس على طالب الثانويات في الصفوف 
وتم في . ثانويات في مختلف المناطق والجهات في سبعة بلدان عربية

و ) مراهقات(إجابة من إناث  1712إجابة من بينها  2893األخير جمع 
من األرياف والبوادي و  1217؛ منهم )مراهقين(إجابة من ذكور  1181
  .من المدن 1676

S�Bــــــــــــــــــا��v  
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لدراسة الفروق بين المراهقين في ارتباطهم بعائالتهم في مختلف 
تحليل التباين  المجتمعات العربية التي أجري فيها البحث قمنا بتطبيق

بالعائلة ) المقاييس الثالثة معا(أحادي االتجاه فوجدنا أن اإلرتباط الكلي 
يختلف اختالفا ذا داللة احصائية بين المراهقين في مختلف المجتمعات 

، ووجدنا أيضا أن 0.001وهي دالة عند  3.86= العربية حيث ف
ب ارتباطا بعائالتهم المراهقين السعوديين والفلسطنيين أكثر المراهقين العر

  .بينما وجدنا أن المراهقين المصريين واألردنيين أقل ارتباطا بعائالتهم

وفيما يتعلق بنتائج المقاييس الفرعية لالرتباط بالعائلة كال على حدة، 
فقد وجدنا أيضا أن نتائجها في المجتمعات العربية مختلفة بفروق ذات 

) الوجداني(االرتباط االنفعالي  لقد وجدنا أن الفروق في. داللة احصائية
ووجدنا أن ، 0.0001وهي دالة عند  8.51= ذات داللة احصائية حيث ف

وهي  ؛5.68= الفروق في االرتباط المالي ذات داللة احصائية حيث ف
ووجدنا أن الفروق في االرتباط الوظيفي ذات داللة  ،0.0001دالة عند 

  0.0001وهي دالة عند ؛  8.71= احصائية حيث ف

وبمقارنة نتائج المقاييس الفرعية الثالثة لالرتباط بالعائلة في مختلف 
  المجتمعات العربية وجدنا أن المراهقين في الجزائر والسعودية قد حصلوا
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في حاجة إلى الحصول على موافقة عائالتهم حول سلوكهم وعالقاتهم 
ة؛ ولعل هذه الحاجة هي ما يفسر ارتفاع االرتباط العائلي االجتماعي

. المدن الوجداني عند المراهقين في المدن مقارنة بأقرانهم خارج
وباإلضافة لذلك، فإن المراهقين في المدن يحتاجون مبالغ مالية بصفة شبه 
. دائمة لتغطية مصاريف المواصالت واالتصاالت والترفيه وغير ذلك

سر ارتفاع النتيجة التي حصل عليها المراهقون في المدن ولعل هذا ما يف
في االرتباط المالي بالعائلة، كما يمكن عزو هذا االختالف إلى اختالف 
القيم والعادات والتقاليد؛ فمن المالحظ أن الشباب يحمل المسؤولية في كثير 

را من المناطق الريفية والبدوية العربية مبكرا وغالبا ما يكون الزواج مبك
أيضا مقارنة بأقرانهم في المدن وعادة ما يدمج المراهق في الحياة 
الجماعية بوتيرة أسرع مما يالحظ في المدن حيث يتأخر الزواج واالنتماء 

  .للجعيات والنوادي

أما عدم وجود فروق في ارتباط المراهقين بعائالتهم وظيفيا فيفسر بأن 
وقت الذي يقضيه المراهقون مع لم تؤثر في ال) في المدينة(الحياة المدنية 

ويتفق . عائالتهم وال يختلفون في ذلك مع أقرانهم في األرياف والبوادي
هذا التفسير مع نتائج بعض الباحثين الذين اشاروا إلى أن العرب الذين 
يهاجرون إلى المدن يحضرون معهم ثقافتهم التقليديةز وعليه، فإن ثقافة 

سكان خارج المدن اختالفا كبيرا سكان المدن ال تختلف عن ثقافة  
ويالحظ أن كثيرا من العائالت العربية في المدن . )2000، 1993بركات، (

حيث يعيش معا جيالن ) العائلة الكبيرة(ماتزال تحتفظ بنمط األسرة الممتدة 
  ).1993زايد و لطفى، (أو ثالثة أجيال 

فقد وجدنا أن وفيما يتعلق بتأثير ترتيب الوالدة في االرتباط بالعائلة 
المراهقين الذين ولدوا أوال أكثر ارتباطا من الناحية المالية بعائالتهم من 

وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات . المراهقين الذين لم يولدوا أوال
حماية (أكثر " يدللون"التي ترى أن األطفال الذين يولدون أوال غالبا ما 

يالحظ هذا التوجه سواء كان  ومن الطريف أن. من بقية األطفال) مفرطة
وقد تدل هذه النتيجة على أن الفروق في االرتباط . الطفل ذكرا أم أنثى

أما . المالي بالعائلة ليست جوهرية بين الذكور واإلناث الذين يولدون أوال
فيما يتعلق باالرتباط الوجداني واالرتباط الوظيفي فال توجد فروق 

  .ا أوال وغيرهمجوهرية بين المراهقين الذين ولدو

وبالنسبة لتأثير المستوى التعليمي للوالدين في ارتباط المراهقين 
بعائالتهم فلم توجد فروق جوهرية بين مختلف مستويات تعليم اآلباء 
واألمهات وارتباط المراهقين بعائالتهم إال فيما يخص االرتباط المالي 

تهم عال يرتبطون حيث وجد أن المراهقين الذين مستوى تعليم آبائهم وأمها
ولكن ال توجد فروق . أكثر بعائالتهم ماليا مقارنة بالمراهقين اآلخرين

جوهرية بين المراهقين في ارتباطهم بعائالتهم وجدانيا ووظيفيا حسب 
وقد يفسر هذا االرتباط المالي بالعائلة في هذه . المستوى التعليمي للوالدين

المستوى التعليمي العالي حيث  الحالة بالوضع المالي الجيد للوالدين ذوي
يشغل معظمهم مناصب عالية تمكنهم من الحصول على رواتب عالية؛ 
وبالتالي يقدمون دعما ماليا أكبر ألبنائهم المراهقين الذين قد يصبحون 

  .بالتالي أكثر اعتمادا على عائالتهم من الناحية المالية

د والتمدن والجنس وإذا نظرنا إلى تأثير المتغيرات المستقلة مثل البل
وترتيب الوالدة والمستوى التعليمي للوالدين في األنواع الثالثة لالرتباط 
العائلي وقارناها بالعينة األمريكية فإننا ننتهي إلى نتيجة هامة وهي أن 
تأثير هذه المتغيرات المستقلة أقل من تأثير االختالف الثقافي بين عينة 

وبالفعل، فإننا لم نجد ولو . األمريكيينالمراهقين العرب وعينة المراهقين 
متوسطا واحدا لعينة فرعية في المجتمعات العربية تساوي أو أنها أقل من 
أي متوسط في العينة األمريكية في أي نوع من أنواع االرتباط 

. أو في متوسط االرتباط الكلي) الوجداني، المالي، الوظيفي(العائلي
  متوسط المراهقين العرب من متوسط والمتوسط الوحيد الذي يقترب فيه 

المراهقين في المدن أكثر ارتباط بعائالتهم من المراهقين في األرياف  
والبوادي فيما يتعلق باالرتباط الوجداني والمالي بالعائلة بينما ال توجد 
فروق فيما يخص االرتباط الوظيفي بين المراهقين في المدن وأقرانهم في 

التحليل االحصائي عدم وجود أي تأثير ذي داللة  وبين. األرياف والبوادي
  .احصائية للتفاعل بين الجنس والتمدن في االرتباط العائلي
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لدراسة تأثير ترتيب الوالدة في االرتباط العائلي قسمت العينة إلى 
سم األول ويضم المراهقين الذين ولدوا أوال، والقسم الثاني الق: قسمين

ولدراسة . ويضم المراهقين الذين جاءت والدتهم في الرتبة الثانية وما يليها
تأثير كل من ترتيب الوالدة وعامل الجنس في أنواع االرتباط العائلي 

 2(تعدد قمنا بتطبيق تحليل التباين الم) الوجداني، المالي والوظيفي(الثالثة 
x 2(. 

أن  -باالضافة إلى تأثير الجنس كما أوضحنا أعاله -وبينت النتائج 
لترتيب الوالدة تأثيرا في االرتباط المالي بالعائلة حيث وجدنا أن المراهقين 
الذين ولدوا أوال أكثر ارتباطا ماليا بعائالتهم من المراهقين الذين لم يولدوا 

ولكننا لم نجد فوارق جوهرية ، 0.004وهي دالة عند  8.45= أوال حيث ف
في االرتباط الوجداني واالرتباط الوظيفي بالعائلة حسب ترتيب الوالدة، 
كما أننا لم نجد تاثيرا جوهريا لتفاعل عامل الجنس مع متغير ترتيب 

  . الوالدة في االرتباط العائلي
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إلى ) الوالدين(اعتمادا على تصنيف المستوى التعليمي لآلباء واألمهات 
قمنا بحساب معدل المستوى التعليمي  ،5إلى  1خمس فئات تتراوح ما بين 

ولدراسة العالقة بين المستوى التعليمي للوالدين واالرتباط . لألب واألم
بين من تحليل البيانات أن وت. العائلي قمنا بحساب معامل ارتباط بيرسون

هناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين المستوى التعليمي للوالدين 
واالرتباط المالي بالعائلة؛ أي أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للوالدين 

وهي دالة عند  ،0.10= كلما ازداد ارتباط المراهقين بعائالتهم ماليا حيث ر
عالقة ارتباط دالة بين المستوى التعليمي للوالدين  ولكننا لم نجد أية .0.000

  .   وارتباط المراهقين وجدانيا أو وظيفيا بعائالتهم في المجتمعات العربية

8&
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تبين من تحليل النتائج أن الفروق في ارتباط المراهقين بعائالتهم في 
ارنة المراهقين في مختلف المجتمعات العربية فروق جوهرية، وأن مق

المجتمعات العربية بأقرانهم في الواليات المتحدة األمركية قد بين فروقا 
وتدل هذه النتائج أنه بالرغم من . جوهرية في عملية ارتباطهم بالعائلة

التباين الموجود في ارتباط المراهقين بعائالتهم في المجتمعات العربية إال 
العربية أكثر ارتباطا بعائالتهم وجدانيا وماليا أن المراهقين في المجتمعات 

وتدعم هذه النتائج التصور . ووظيفيا من المراهقين في المجتمع األمريكي
أو االفتراض الذي يرى أن المجتمعات العربية ورغم مرورها بمراحل 

" فردانية"تغير وتطور وتمدن إال أنها ماتزال تشجع االرتباط العائلي وتثبط 
  .المراهقين" ةاستقاللي"و 

واتضح أيضا أن المراهقات في المجتمعات العربية أكثر ارتباطا بالعائلة 
من المراهقين في كل أنواع االرتباط وفي االرتباط الكلي، وأن المراهقين 
في المدن العربية أكثر ارتباطا بالعائلة وجدانيا وماليا من المراهقين في 

النتائج مع ما توصل إليه من قبل  وتتماشى هذه. األرياف والبوادي العربية
ويمكن ). ب 2004؛ دويري، 2003دويري، (دويري في فلسطين المحتلة 

عزو الفروق بين المراهقين في المدن العربية والمراهقين خارج المدن 
فيما يخص االرتباط العائلي إلى اختالف أساليب المعيشة بالنسبة 

 تحديات ومشكالت تجعلهم للمجموعتين؛ حيث يواجه المراهقون في المدن
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المراهقين األمريكيين هو متوسط االرتباط الوظيفي حيث يساوي متوسط 
ينما يساوي متوسط العينة ب 4.36العينة العربية في هذا النوع من االرتباط 

ولكن متوسطات المراهقين العرب والمراهقات العربيات  . 4.3األمريكية 
م في االرتباط الوجداني واالرتباط المالي أعلى من متوسط أقرانه

األمريكيين مما يدل على فروق جوهرية بين العينة العربية والعينة 
األمريكية، وعلى أن هذه الفروق موجودة بغض النظر عن البلد العربي 

المدينة أو (الذي ينتمي إليه المراهقون، وبغض النظر عن مكان إقامتهم 
، وبغض النظر عن الترتيب في الوالدة وعن المستوى )خارج المدينة

وعليه، يمكننا أن نستنتج أنه وبالرغم من الفروق . عليمي للوالدينالت
الجوهرية الموجودة بين مختلف أنماط اإلرتباط العائلي في العينات العربية 

أكثر ارتباطا بعائالتهم من ) ذكورا وإناثا(إال أن المراهقين العرب 
العينة  المراهقين األمريكيين مما يدل على وجود فروق ثقافية جوهرية بين

والعينة األمريكية التي تنتمي إلى " الجمعوية"العربية التي تميل إلى الثقافة 
  ".الفردانية"الثقافة 

من االيجابيات المالحظة في هذه الدراسة هو اعتمادها على عينة كبيرة 
من سبعة بلدان عربية مما يعطي مصداقية للنتائج المتوصل إليها الشيء 

ومن . ة تعميم هذه النتائج على باقي البلدان العربيةالذي يعطينا ثقة في عملي
، )مقياس االرتباط(سلبيات هذه الدراسة قيامها على أداة واحدة لجمع البيانات 

وعلى اإلجابات التي قدمها المراهقون على فقرات هذا المقياس في شكل 
ولقد تم االعتماد على تقنية واحدة لجمع البيانات في هذا . تقرير ذاتي

وضوع الهام لتسهيل عملية اجراء دراسة مقارنة عبر البلدان العربية في الم
ومهما يكن، فإننا في حاجة إلى بحوث . موضوع ارتباط المراهقين بعائالتهم

مقارنة في هذا المجال عبر البلدان والمجتمعات العربية لدعم صدق النتائج 
أخرى لجمع  المحصل عليها في هذه الدراسة خاصة إذا تم استعمال أدوات

البيانات مثل المقابالت والمالحظات واالستبانات بهدف جمع بيانات من 
  .المراهقين ومن آبائهم وأمهاتهم في نفس الوقت

ومن بين التطبيقات العملية الهامة التي يمكن اسـتنتاجها مـن هـذه    
فهم النمو النفسي للمراهقين العرب بطريقة أفضـل، وتفسـير   : الدراسة

االستقاللية التي تطبق على المراهقين العـرب تفسـيرا   مقاييس النضج و
أحسن، وتقديم خدمات إرشادية وعالجية نفسية مناسبة لثقافة المـراهقين  
والمراهقات ومناسبة ألشكال ارتباطاتهم الوجدانية والماليـة والوظيفيـة   
بعائالتهم في مختلف الثقافات الفرعية في المجتمعـات العربيـة، وعـدم    

ار األحكام عند مقارنة اتجاهـات ومواقـف المـراهقين    التسرع في إصد
العرب باتجاهات ومواقف المراهقين الغربيين بصفة عامـة والمـراهقين   

  .األمريكيين بصفة خاصة
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وفي نطاق هذا المنظور الذي يتعامل مع المراهقة كمعطى اجتماعي 
.  وكحدث ثقافي ، يأتي اهتمامنا بالمراهقة في الوسط القروي بالمغرب 

وقد يبدو هذا الربط للمراهقة بالوسط القروي ظاهرة  حديثة ، الرتباط هذا 
عل سيرورة التحديث من المفهوم بما عرفته المجتمعات المعاصرة بف

الشيء الذي . تحوالت على مستويات عديدة في مقدمتها شيوع التمدرس 
اليزال ضعيفا إن لم يكن منعدما في عدد من المجاالت القروية ، التي ال 
.  زالت تعاني من الفقر والتهميش وسيطرة البنيات الفكرية المتوارثة 

أو الوسيط األساسي لهيكلة  وذلك ، حيث تشكل العائلة الموسعة ، الوكالة
مما يصعب معه الحديث . شخصية الفرد ووضعه ودوره ضمن عشيرته 

كمرحلة عمرية بينية ، أو كمرحلة ذات خصوصيات " المراهقة "عن فترة 
  . معينة تتطلب تفهم األسرة لهذه الخصوصيات واحتوائها

رورها إال أن معاناة المجاالت القروية من الفقر والتهميش، ال ينفي م
بفعل تطور وسائل االتصال والتواصل بمجموعة من التحوالت على 

ومن . مستويات متعددة ، غيرت نسبيا من تلك المنظومة القيمية المتوارثة 
ضمن أبرز التحوالت التي عرفتها بعض المناطق القروية بشكل عام 
والقريبة  من المجاالت الحضرية على وجه الخصوص ، انفتاحها النسبي 

الشيء الذي ساهم في خلق نوع ". بثقافة المراهقة "ما يعرف حاليا  على
بفترة المراهقة كمرحلة ذات " االعتراف النسبي"أو " الوعي"من 

خصوصيات تتطلب نوعا من إعادة النظر في أساليب التنشئة وأنماط 
مما يدفعنا في هذا المجال ، إلى طرح بعض التساؤالت بغرض . التفاعل 

الم هذه التحوالت وانعكاساتها على مختلف أنماط التفاعل الوقوف على مع
األسرية في ظل مجاالت ال زالت تعاني من األمية والفقر ، وذلك في 

من مستلزمات مادية " ثقافة المراهقة " مقابل ما يتطلبه هذا االنفتاح على 
 .  ومعنوية معرفية 

" وادالو" ـ فأين يتجلى هذا الوعي النسبي لألسر القروية في منطقة
  بفترة المراهقة ؟  

ـ ما هي التحوالت الطارئة على األساليب التنشئوية وأنماط التفاعل 
  تجاه فترة المراهقة ؟

  مراهقة ؟ / ـ ما هي انعكاسات ذلك على العالقة أسرة 

إننا سوف نحاول اإلجابة عن هذه التساؤالت ، من خالل اهتمامنا 
أننا سوف نحصر اهتمامنا في الفتاة  بمعنى. بالمراهقة في بعدها األنثوي 

المراهقة ، وذلك لمجموعة من االعتبارات في مقدمتها ما عرفت به المرأة 
في منطقة جبالة بشكل عام ، من إقبال كبير على العمل ومشاركة فعالة 

على " الجبلية " فلقد عرفت المرأة الشمالية . على مستويات إنتاجية متعددة 
وتفانيها في العمل سواء داخل البيت أو خارجه ، مر العصور ، بنشاطها 

إال أن ذلك لم يمنع من وجود واقع عام ومسيطر تمنح فيه أغلب 
 الجبليات بعانين " فأغلب النساء . االمتيازات للرجل على حساب المرأة 

برز التحوالت التي تعيشها بعض المناطق القروية في بالدنا أمن بين  
مما يدل على مدى وعي بعض األسر . مراهقة ، االنفتاح على ثقافة ال

. القروية بخصوصية هذه المرحلة وبما يمكن أن تطرحه من صعوبات 
الشيء الذي فرض على كثير من اآلباء ضرورة إعادة النظر في األساليب 
التنشئوية المتوارثة ، والبحث عن ميكانيزمات جديدة من شأنها أن تعمل 

. فها مع مقتضيات البنية الثقافية المحلية على احتواء هذه المرحلة وتكيي
وكلما تعلق األمر بمراهقة الفتيات ، كلما اتضحت معالم هذه  التحوالت 
االجتماعية على مستويات متعددة ، وانعكست بشكل ملموس على عالقة 

  . األسرة بالفتاة المراهقة 

وسوف يحاول هذا العرض الوقوف على بعض معالم وتجليات هذه 
ت انطالقا من مقاربة سيكواجتماعية ، تهدف إلى تحليل الكيفية التي التحوال

تتمثل بها فترة المراهقة من طرف المجتمع المحلي بشكل عام والوسط 
على اعتبار أن المراهقة هي حدث اجتماعي ثقافي . األسري بشكل خاص 
هو بشكل من األشكال حديث عن " أزمة المراهقة " ، وبأن أي حديث عن 

خاصة لما يتعلق األمر بمجاالت قروية يعاني فيها معظم ". اآلباء  أزمة" 
اآلباء من األمية والفقر والتهميش ، كما هو األمر مع ساكنة المجاالت 

مجال " وادالو" القروية في شمال المغرب بمنطقة جبالة عموما ومنطقة 
 . هذه الدراسة على وجه التحديد 

مرية تقع ما بين الطفولة والرشد ، إن المراهقة كما هو معلوم ، فترة ع
تتميز بسرعة النمو، وبما ينتج عنه من تحوالت على مستويات متعددة 
بيولوجية ، عقلية ، عاطفية ، اجتماعية ، ثقافية ، إلى درجة ال تترك 
الوقت الكافي ألصحابها من أجل إعادة التنظيم أو التأقلم مع هذه التحوالت 

. ر والحساسية المفرطة لدى أغلب المراهقين مما يفسر بعض معالم التوت. 
وفترة انتقالية غير قارة " بينية " ولعل ذلك ما يجعل من المراهقة مرحلة 

كان السيكولوجيون يتحدثون عن  فإذا. ترتبط بما هو ثقافي اجتماعي 
بعض الخصائص العامة للمراهقة ، فإن ذلك ال ينفي تمييزهم بين المعالم 

لوجية للمراهقة من جهة ، والكيفية التي تعاش بها البيولوجية والسيكو
حدثا " مما يجعل من المراهقة في نظرهم . المراهقة من جهة ثانية 

على اعتبار أن ما يهيكل ردود فعل المراهق وسلوكاته . صرفا " اجتماعيا 
ليست التغيرات الطارئة على جسده ، وإنما الكيفية التي يتمثل بها المجتمع 

  . ، وكيفية تقييمه لما هو جنسي وجندري ما هو جسدي 

فإذا كانت الطبيعة تقتضي مرور الشخص من مراحل عمرية معينة 
وفقا لسيرورة بيولوجية موحدة ، فإن المجتمع هو الذي يتولى تأطير هذه 
السيرورة من خالل تعيين ما يقابل  كل مرحلة من تلك المراحل العمرية 

ت وفقا لما تسنه القيم والقواعد أو البيولوجية من ممارسات وسلوكا
كما أن المجتمع هو الذي يتولى بعد ذلك الحكم . االجتماعية المتفق عليها

على الشخص وتقييم شخصيته أو توازنه النفسي واالجتماعي ، استنادا إلى 
  .ك النماذج االجتماعية المفروضة درجة تأقلمه مع تل
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بحيث يلعب كل مكون من هذه المكونات دورا . الخ ...الشاشية ، الطرابق 
حيويا في الحفاظ على القيم القروية ، التي تهدف إلى تغطية الجسد 

هذه . األنثوي وتغليفه بشكل يتماشى والمنظومة القيمية األخالقية والدينية 
وعة من المنظومة التي تشترط ربط المظهر الخارجي للمرأة بمج

المواصفات المادية والسيكواجتماعية حتى يعلن وجودها عن مدى اتصافها 
  .بالحشمة والحياء 

وتحكي إحدى األمهات بمرارة ما كن يعانينه كطفالت ومراهقات من 
لم يكن بمقدور الفتاة العازبة قديما أن تتزين : " أشكال الحرمان ، فتقول 

ل ما يتعلق بلباسها ، فال تلبس أو تتجمل ، فالبد أن تلفها الحشمة في ك
أما اقتناء الجديد فكان يرتبط باألعياد . الخفيف أو الشفاف أو المزكرش 

وال يحق للفتاة أن تشارك في اختيارها لمشترياتها . والمناسبات أو الزواج 
إال  ة ما تم شراؤهحتى ولو كانت عروسا، كما ال يكون لها الحق في رؤي

أما فيما عدا المناسبات، فإن الفتاة غالبا . جهابعد أن تذهب إلى منزل زو
ما ترتدي لباسها مقلوبا على ظهره، وذلك وقاية للباس من جهة، وحفاظا 

تلفت إليها األنظار بسبب جدة اللباس أو  ال يجب أن على حشمة الفتاة التي
  " .  جماليته من جهة ثانية

اهقات ، هو مدى أما اليوم ، فإن أبرز ما يلفت االنتباه في سلوك المر
إقبالهن وتلهفهن على كل ما هو عصري في العناية بالجسد وتجميله وذلك بدء 

/  13يمكننا القول بأن أغلب الفتيات الالتي يتراوح سنهن ما بين و. باللباس 
سنة يبدين اهتماما بالغا باللباس ، ويلبسن بكيفية تنم على إتباعهن للموضا  20

فحتى لما . ادية عن اللباس القروي التقليدي مبتعدات حسب إمكانياتهن الم
ببعض المناطق القروية النائية الموغلة في الجبال ، نلمس ميل  يتعلق األمر

أغلب الفتيات القرويات المراهقات إلى التخفيف من الطابع القروي للباس 
ويتم اقتناء هذه المالبس من محالت . مقارنة بالنساء المتزوجات والمسنات 

وجد في المنطقة ذاتها ، حيث يتولى الباعة إحضار آخر الموضيالت تجارية ت
  .ويتعاملون مع الزبونات بالتقسيط  

كما نلمس هذه التحوالت على مستوى استعمال وسائل العناية بالجسد 
حيث يتعين على هذا . بدءا بوسائل الغسل والتنظيف إلى وسائل التجميل 

سواء  عصريةال التجميل سائلاستعمال و التأكيد بأن المستوى أيضا ،
فإلى حدود الثمانينيات لم . بالنسبة للعازبات أم المتزوجات ظاهرة حديثة 

 . يكن يسمح للفتاة العازبة أن تستعمل وسائل التجميل مهما كانت بسيطة
أما اليوم ، فأغلب الفتيات المراهقات يستعملن وسائل التجميل الحديثة ، 

فتسعى معظم . د رقابة كل من األب واألم بكيفيات متفاوتة حسب مدى تشد
الناتج عن تربيتهن لبعض ( الفتيات إلى ادخار مصروفهن الشخصي 

الدواجن أو عملهن في الخياطة والطرز ، أو االشتغال كخادمات في فصل 
  . من أجل اقتناء هذه المواد ) الصيف مع بعض المصطافين 

وسائل التجميل في  ولقد ساهم هذا اإلقبال للفتيات المراهقات على
تغيير بعض الممارسات العتيقة في هذا المجال، وعلى رأسها عالقة المرأة 

فبالنظر إلى ما يحيل عليه اهتمام المرأة بجسدها وانشغالها  .بالمرآة 
كان من البديهي أن تمثل خالقية ، أقيمية وبجمالها من دالالت ذات أبعاد 

وبناء على ذلك سعت التنشئة . مصدر قلق وإزعاج بالمرآة المرأة  عالقة
االجتماعية في منطقة جبالة إلى إبعاد الفتاة عن المرآة ، مستخدمة في ذلك 
كل السبل المباشرة عن طريق الزجر واللوم ، أو الغير المباشرة عن 

وتحكي بعض النساء . طريق تسخير الخرافة ألجل التخويف والترهيب 
النظر في المرآة يولد الحمق ،  كان يقال لنا ونحن صغار بأن: " قائلة 

وإذا ما ضبطت الفتاة العازبة أمام المرآة ، . ويحدث الحول في العين الخ
فكأنما ضبطت وهي تقوم بعمل مشين يتعارض مع القيم واألخالق والدين 

قد غيرت من طبيعة هذه العالقة بالمرآة ،  المعاصرةإال أن التحوالت " . 
اهقات مرآة خاصة ، هذا فضال عن توفر بحيث نجد في حقيبة أغلب المر

  . أغلب المنازل على مرآة طويلة تسمح بمشاهدة الجسد في كليته 

من التهميش واإلقصاء ، مما ينعكس سلبا على أوضاعهن ، ويعوق 
متطلبات تطوير التنمية البشرية والتقدم االجتماعي واالقتصادي لهذه 

ضواء على مختلف التحوالت ومن هذه الزاوية ، نود تسليط األ. المناطق 
التي أصبحت تعرفها هذه الشرائح الشابة من النساء القرويات ، للوقوف 
على تمثالتهن وطموحاتهن بغرض إشراكهن بشكل فعال ضمن سيرورة 

وأيضا للحد من ظاهرة . تنمية هذه المناطق وتحسين ظروف عيشها 
شابات نسبة عالية ، الهجرة القروية النسوية التي تحتل فيها المراهقات وال

  .   ال تكف عن االرتفاع سنة بعد أخرى 

، لما تعيشه " وادالو" أما بخصوص المجال ، فلقد وقع اختيارنا على 
هذه المنطقة في السنوات األخيرة من تحوالت ساهمت في نقلها من مجتمع 

وذلك  . قروي منغلق على ذاته ، إلى مجتمع منفتح على ديناميات التغيير
حولها إلى مصيف أصبح يسمح سنة بعد أخرى باستقطاب عدد بسبب ت

الشيء . هائل من المصطافين الوافدين عليه من مجمل المناطق المغربية 
الذي يمنح النساء القرويات والمراهقات على وجه الخصوص ، إمكانية 
االتصال بمختلف النماذج من النساء الحضريات اللواتي يقصدن المنطقة 

بما يصاحب هذه الفترات االصطيافية من . واالستجمام ألجل االصطياف 
الشيء الذي . تحول في نمط اللباس واالستهالك والتعامل مع المجال 

كانت له انعكاسات واضحة على ساكنة المنطقة بشكل عام والفتيات 
بحيث أن كثيرا من الممارسات المشاهدة حاليا . المراهقات بشكل خاص 
ت ، لم تكن معهودة أو مسموح بها إلى عهد لدى نسبة هامة من الفتيا

  . قريب ، إال أنها أصبحت بفعل هذا االحتكاك شائعة بل ومطلوبة أيضا 

ويمثل تقبل المجال القروي لهذه التحوالت ، وتعامله معها بنسبة ال 
يستهان بها من التسامح أوالتغاضي ، أحد أبرز المؤشرات الدالة على 

وتتضح معالم هذا االعتراف على . هقة للفتيات اعترافه النسبي بفترة المرا
مستويات متعددة منها ما يرتبط بسلوك وتصرفات المراهقة نحو ذاتها ، 

على . ومنها ما يرتبط بعالقتها بمحيطها وفي مقدمة ذلك عالقتها باألسرة 
ما يميز فترة المراهقة بشكل عام هو سعي المراهق نحو بناء  اعتبار أن

ي تأكيد وجوده كفرد مستقل من جهة ، ومندمج مع هويته رغبة منه ف
وبناء على ذلك فإننا سوف نحاول الوقوف . جماعة االنتماء من جهة ثانية 

على بعض معالم التغيير التي طرأت على سلوكات المراهقة وتصرفاتها ، 
لكي ننتقل إلى الحديث عن ردود فعل األسرة تجاه هذه التحوالت 

  .   التفاعل بينهما  وانعكاسات ذلك على طبيعة

تبدأ المراهقة كما سبقت اإلشارة بمجموعة من التحوالت على 
مستويات متعددة في مقدمتها التحوالت البيولوجية بفعل البلوغ والنضج 

مما يصبح معه الجسد محور اهتمامات المراهق ومصدر قلقه . الجنسي 
على جمالية  وتخوفاته ، الشيء الذي يفسر اهتمامه المبالغ بشكله وحرصه

وبالنظر إلى ذلك ، نشأت حول الجسد مجموعة من الصناعات . مظهره 
مثل فيها المراهقون أحد أبرز الفئات المستهدفة ، حيث عمدت مختلف 
المؤسسات الحداثية المعاصرة المرتبطة بالموضا ووسائل الدعاية واإلعالم 

عليه حاليا  إلى استغالل عالقة للمراهق بجسده لكي تروج لما أصبح يطلق
هذه الثقافة التي تقدم للمراهق نماذج جاهزة للتقليد " . بثقافة المراهق " 

على مستويات متعددة في مقدمتها ، كيفية عنايته بجسده من خالل اللباس ، 
  .     النظافة ، التجميل ، الرياضة الخ

وبناء على هذه المعطيات يمكننا القول بأن كيفية تعامل أغلب 
القرويات مع أجسادهن وطريقة عنايتهن بمظهرهن سواء على المراهقات 

" مستوى اللباس أوالتجميل ، تمثل أحد أبرز المؤشرات الدالة على انتقال 
إلى المجاالت القروية من جهة ، كما تدل على االعتراف " ثقافة المراهقة 

خاصة وأن ما . النسبي لألسرة بخصوصيات هذه الفترة من جهة ثانية 
المرأة في هذه المنطقة إلى عهد قريب بصرف النظر عن سنها  عرفت به

  ، هو تمسكها بلباسها التقليدي المكون من الكرزية ، المنديل ، الفوطة ، 
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ندرة فرص الزواج أحد العوامل المساهمة في هذا االعتراف  وتمثل
فلقد ساهم تأخر سن الزواج ومكوث الفتيات لمدة  .المحلي بفترة المراهقة 

أطول في منزل اآلباء ، وذلك في ظل ما تتميز به المراهقة من نمو 
جنسي يدعو إلى الرغبة في االقتراب من الجنس اآلخر ، إلى الدفع 
باألسرة ككل واألمهات على وجه الخصوص إلى إعادة النظر في كثير 

  .  من األساليب التنشئوية 

م ندرة فرص الزواج تكثر المنافسة بين الفتيات ، مما يجعل كل أم فأما
حريصة على تزويج ابنتها في أقرب وقت ممكن ، مما يجعلها حريصة على 

وبالتالي متواطئة معها . مقارنة بالفتيات األخريات  تهاجمال هذه األخيرة وأناق
  . بخصوص كثير من الممارسات بما فيها العالقة مع الجنس اآلخر 

وبناء على ذلك تميل معظم األمهات بشكل واضح إلى تبني أسلوب 
كما . مسايرة الفتيات المراهقات والسعي نحو تلبية طلباتهن وإرضائها 

يعملن جاهدات من أجل إقناع اآلباء بضرورة تقبل هذه التحوالت لخطورة 
ة أبعادها ، لكونها على حد تعبيرهن صفارات إنذار تدعو إلى التفكير بروي

وقد تعود هذه النظرة البعيدة المترقبة . في عواقب األمور قبل وقوعها 
لتحوالت من حجم أكبر أو أخطر لدى األمهات ، إلى ارتباط المرأة بالحياة 

إذ ال زالت النميمة تلعب دورا . الداخلية والعالقات الحميمية والقيل والقال 
ك في ظل ما تسمح به حيويا في ممارسة نوع من الرقابة االجتماعية ، وذل

روابط الجيرة والقرابة من عالقات وطيدة ، يصعب معها التستر عن 
  . جوانب كثيرة من الحياة الداخلية أو الحميمية لألفراد 

ويمكننا مالحظة اعتماد األمهات ألسلوب المسايرة ، من خالل ما 
ت من مشاجراعصرية لهفة الفتيات العازبات على اقتناء المالبس ال تثيره

مما يجعلها تحتل مركز . يومي ومشاحنات تعاني منها األمهات بشكل 
الصدارة في كل حديث لألمهات عن الفتيات العازبات والمراهقات على 

المالبس ومن بين المالبس األكثر إثارة للمشدات . وجه الخصوص 
،  لما تحيل عليه من دالالت تربط المرأة بالرغبة في اإلغراء  الداخلية
في تمثل معظم  قطعإذ  ليست لهذه  ال .ة إلى العالقات الحميمية والدعو

.  بعد إغرائي تتوخى منه المرأة إظهار مفاتنها جلبا لألنظار األمهات غير
إن : "تقول  التي Yvonne  Knibiehlerإيفون كنيبهلر مما يذكرنا بحديث 

"  المرأة لما تستعمل الحماالت الصدرية ، فإنها تغير بشكل ملموس من
ومظهرها الجسدي ، فإذا نحن تحدثنا كما يتحدث " خريطتها الجسدية 

السيكولوجيون فسوف نقول بأن الثدي لم يعد يستعمل إلطعام الطفل ، 

"وإنما له وظيفة إغراء الرجل 
1

 .  

فبالرغم من ضعف اإلمكانيات المادية ، وبالرغم اقتناع األمهات 
أنها دليل على جرأة الفتيات هذه المالبس الداخلية وتصريحهن ب بثانوية

" وقلة حيائهن ، فإن أغلبهن يذعن لطلبات الفتيات يتحملن ما يسمينه 
. الذي يمثل في نظرهن ظاهرة سلبية من تأثيرات المدن " بالفشوش 

وغالبا ما ينفذ صبر  األمهات أمام هذه الرغبات  التي ال تنتهي ، إال أنهن 
تياتهن من أشكال االستالب بسبب يستسلمن أمام استحضارهن لما تعيشه ف

الموضا ، ولما يمكن أن ينتج عن ذلك من أبعاد خطيرة تهدد سمعة العائلة 
فتياتنا قليالت : " حيث تردد كثير من األمهات في هذا المجال . وشرفها 

الخبرة وساذجات ، متلهفات على الموضا ، يصدقن ما يرينه على 

زماط " يسهل على أي . المسلسالت 
2

فيكفي أن يشتري . ن يستغفلهن أ" 
لها بعض األشياء التي تتوق إليها لكي تصدقه وتتبعه ، فيضحك عليها 

وبناء على " . اللهم السياسة " فمن الخاسر هنا ، . ويرميها لي بعد ذلك 
هذه النظرة الواقعية ألغلب األمهات ، يذعن األب لكثير من الطلبات ، 

تظاهر بعدم االنتباه لكثير من ويسكت عن الكثير من التصرفات ، وي
خوفا من ردود فعل . أشكال اللباس والتجميل والحركية في المجال الخ

  .متمردة  قد ال تحمد عقباها 

أما فيما يتعلق بالمواد المستعملة في التجميل ، فيمكننا القول بأنها ال 
. تتميز عما هو متداول في مجال التجميل سوى بكونها رخيصة الثمن 

أحمر الشفاه ، أحمر الخدود ، أقالم لتزيين العين ،   صباغة  وتشمل
. األظافر والعطور ، وبعض أنواع الكريم لتبييض البشرة أو ترطيبها 

  . باإلضافة إلى كل اإلكسسوارات المرتبطة بتلميع الشعر وتليينه وتزيينه 

تعكس بشكل علني مدى عناية الفتيات  ومن بين أبرز المالحظات التي
هقات بمظهرهن وحرصهن على جمالهن ، في مقابل تغافل المجتمع المرا

إلى العمل في الحقل وهن ملثمات بشكل ال يسمح  المحلي ، خروج أغلبهن
. سوى بإظهار العين ، مرتديات للقفازات والحذاء الذي يصعد مع الساق 

وذلك حفاظا على جمالية البشرة وبياضها وحفاظا أيضا على جمالية اليدين 
والكل هنا يعرف بأنه ال عالقة لهذا السلوك بأية تبريرات . جلين والر

وقائية كالخوف من لسعات الحيوانات مثال ، مما يدل على أن الغرض 
  . تجميلي محض 

السائرة وبالموازاة مع هذا التغاضي لألسرة عن العديد من الممارسات 
 تجميله ،في اتجاه المزيد من الجرأة في إبراز الجسد وتوضيح قسماته و

فلقد . نلمس نوعا من التغاضي أيضا عن حركية المراهقات في المجال 
أصبحت نسبة هامة من الفتيات المراهقات يرتدن الشارع الرئيسي لمدينة 

بشكل يومي ، وذلك ألجل النزهة واالستجمام على غرار ما " وادالو "
الخروج كما أصبح بإمكانهن أيضا . تفعله الفتيات الحضريات المصطافات 

. برحالت جماعية إلى بعض المناطق المجاورة للنزهة واالستجمام والقيام 
وذلك فضال عن تبادلهن الزيارات وعقدهن لحفالت يغنين فيها ويرقصن 

ومن بين أبرز التحوالت . على نغمات أحدث األغاني الشبابية العصرية 
ع احتفال على هذا المستوى ، شيو" ثقافة المراهقة " الدالة على حضور 
بما يصاحب ذلك من إعداد ينتهي " عيد الميالد " المراهقات بحفالت 

  .وإطفاء الشموع" سنة حلوة " بأغنية 

تبقى هذه الحرية الممنوحة للفتيات المراهقات على مستوى المجال ، 
إذ . أقل بكثير من تلك الممنوحة على مستوى التجميل والعناية بالجسد 

اقبة تصرفات الفتاة وتقصي مجال عالقاتها ، ثم غالبا ما يتولى األهل مر
زجرها أو معاقبتها في حالة تجاوزها للحدود التي تقرها القيم واألعراف 

ومن بين أهم هذه الحدود التي ال يسمح للفتاة بتجاوزها . القروية المتوارثة 
ولمفهوم الفضيحة هنا معنيين ، . ، عقدها لعالقة بشاب تنتهي بالفضيحة 

ي افتضاح أمرها ، فيصبح أمرها مشاعا بين الجميع ، الشيء فهي تعن
الذي سوف يؤثر سلبا على رغبة الرجال اآلخرين فيها ، مما يدعو إلى 

أما . ضرورة زواجها بهذا الشاب المعني وإال تعرض مستقبلها للخراب 
المعنى الثاني للفضيحة ، فهو الذي تسفر فيه مثل هذه العالقة عن حمل 

مما تصبح معه الفتاة رمزا للعار الذي يسيئ إلى سمعة غير شرعي ، 
  .عائلتها قبل أن يسيء إلى سمعتها 

إال أن تشديد الرقابة على الفتيات المراهقات ، ال ينفي تمكنهن من عقد 
المتكررة ، وتبادل الرسائل بوسائل  تعالقات مع الشبان تتم عن طريق اللقاءا

وغالبا ما تتم هذه اللقاءات بين صالة . ال متعددة من بينها استعمال الهاتف النق
المغرب والعشاء ، الوقت الذي يبقى من المفروض أن تعود فيه الفتاة إلى 
المنزل بعد نزهتها ، حيث تمنح البوادر األولى لنزوح الظالم مع عدم توفر 

ولقد . اإلنارة الكافية ، فرصة لعقد اللقاءات بعيدا عن نظرات األهل والجوار 
نسبة من النساء الشابات المتزوجات، بأن زواجهن جاء تتويجا لعالقة أعلنت 

غرامية سابقة ، كما تصرح بعض األمهات بعلمهن بالعالقة الغرامية  لفتياتهن 
، وحرصهن على سرية هذه العالقة التي تبقى في نظرهن خطوة أساسية 

وذلك في ظل وسط أصبح يعرف تأخرا ملحوظا في . للحصول على الزوج 
ن الزواج، بفعل مجموعة من األسباب في مقدمتها هجرة الشبان وإقبالهم س

  . على الزواج من الفتيات الحضريات
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، وكثرة مشطهن لشعرهن وتعريته وغسله "البرودة " يتسبب في  
مر بفتاة تأخر ويصل التجريح مداه ، لما يتعلق األ. بالوسائل الحديثة 

زواجها وطال مكوثها في منزل أبيها ، فتلومها الجدة وتحملها مسؤولية 
على عهدنا كنا نتزوج قبل البلوغ ، أما : "حيث تقول إحدى الجدات . ذلك 

والسبب " بايرة "اليوم فال نكاد نجد منزال ال توجد فيه فتاة قد فاتها قطار 
دقن بأن كثرة الوقوف أمام هؤالء الفتيات ال يص... هو كثرة الزواق 

  ) .السعد هنا هو الزواج " ( المرآة  يخسر السعد 

وفي مقابل ذلك تشتكي أغلب الفتيات من األساليب العدوانية للجدات 
وتتهمهن بالفراغ والتنصل من المساعدة في األعمال المنزلية ألجل 

جهة وكلما تعلق األمر بالجدة من . التجسس عليهن والوشاية بهن لآلباء
  .األب ، كلما شكلت خطرا حقيقيا على كل من البنت وأمها 

ثم إلى جانب هذه الصراعات مع الجدات ، تعرف هذه المناطق 
فلقد أدى التراجع .صراعات جديدة بين الفتيات المراهقات واإلخوة الذكور

النسبي لسلطة اآلباء إلى تعاظم حجم سلطة اإلخوة الذكور، الذين يتولون 
الفتاة المراهقة ومراقبة سلوكاتها حفاظا على سمعة األسرة مهمة حراسة 

إال أن إحساس المراهقة بالمكانة التي أصبحت تحظى بها . ومكانتها 
ضمن البنية الداخلية لألسرة ، أمور منحتها نوعا من القدرة على التحدي 

فبعد أن كانت الفتاة القروية . ورفض كل سلطة خارجة عن سلطة اآلباء 
د أغلب تصرفاتها مراقبة اآلخرين وتحترس من وشاياتهم ، تراعي عن

أصبحت اليوم ترد على من يتجرأ من أفراد عائلتها الموسعة على انتقاد 
ما شي شغلك فيا ، بابا : " طريقة لبسها أو حركيتها في المجال الخ  قائلة 

الشيء الذي ساهم في بروز نوع جديد من ".  ويما هما المسئولين عليا 
عات التي لم تكن معهودة من قبل ضمن الفضاء األسري القروي ، الصرا

ومن بين المواضيع األكثر إثارة . أال وهي صراع الفتاة مع أخيها الذكر
للصراعات بينهما ، ما يتعلق باللباس ، التجميل ، الخروج من المنزل 
واختيار الصديقات، هذه المواضيع التي تعتبرها الفتاة المراهقة من 

  . يات التي ال يحق لألخ التدخل فيها الخصوص

ثم باإلضافة إلى الخالفات المثارة مع اإلخوة الذكور بخصوص نوعية 
اللباس والتجميل والحركية في المجال، هناك خالفات أخرى نتيجة تلبية 

فأمام ارتفاع . اآلباء لرغبات الفتيات المراهقات على حساب اإلخوة الذكور
لة اإلمكانيات المادية ، وأمام ندرة فرص الزواج طلبات الفتيات في مقابل ق

، تميل أغلب األمهات إلى منح األولوية لرغبات الفتيات المراهقات على 
مما يتسبب في إثارة الخصومات بين اإلخوة ، . حساب األبناء اآلخرين 

وكلما . كما يخلق لدى األم نوعا من اإلحساس بالذنب تجاه أبنائها الذكور
إخوة ذكور صغار في السن ، كلما اتضحت هذه الفوارق تعلق األمر ب

إنني : " فتقول إحدى القرويات . الميزية التي تمنح فيها األولوية للفتات 
أتألم ألبنائي الذكور والصغار منهم على وجه الخصوص ، ألنني قلما 

لذلك تجدني أتحايل عليهم بأساليب مختلفة . أتمكن من شرائهم ألبسة جديدة 
أحاول إقناعهم بأنني أشتري للفتاة ما تريد حتى نتمكن من تزويجها ، فمرة 

والتخلص من مصاريفها بأسرع وقت ، ومرة أدعي بأنهم رجال ، والرجل 
  " .ال تقدر قيمته بلباسه وإنما بساعديه وهكذا 

إال أن أغلب هذه الصراعات إن لم نقل كلها ، ال تصل إلى حد تهديد 
فبالرغم مما عرفته مكانة المراهقة . واألسرة العالقة ما بين المراهقات 

من تحوالت ، بفعل اعتراف األسرة بالمراهقة كفرد يتمتع بنسبة من 
اختيار الصديقات ، االستماع إلى الموسيقى ، االستمتاع ( االستقاللية 

إال أن ذلك لم يمنع من استمرارية ) بالتلفزة ، الخروج في نزهات الخ
التي تنص على ضرورة طاعتها لرجال األسرة خضوعها للمبادئ والقيم 
  .باعتبارهم رموزا للسلطة 

  

وتجدر اإلشارة إلى أن انتشار بعض الظواهر التي لم تكن معروفة  
ضمن المجاالت القروية ، مثل الحمل الغير الشرعي ، واألمهات العازبات 

وتصريح ... ، وفرار بعض الفتيات وهجرتهن بدون علم اآلباء 
وجود نسبة من الفتيات اللواتي يحضرن إلى الوحدة الصحية الممرضات ب

طلبا لوسائل منع الحمل ، ظواهر أصبحت تخيف اآلباء وتدفعهم بشكل 
  .  ملموس إلى إعادة النظر في  أساليب تنشئتهم لفتياتهم 

ومن بين المؤشرات الدالة على مدى وعي اآلباء بشكل عام واألمهات 
مرحلة وسطى ذات خصوصيات معينة بشكل خاص ، بمرور الفتاة من 

مرحلة : استعمالهن لبعض التعابير من أجل تسمية فترة المراهقة من بينها 
وهي في . الخ" في خير ما فيه د الحماق" ، " السعر"، " الهجاج"، " الطيشة"

مجملها تعابير تدل على ما يميز فترة المراهقة من نضج جنسي مصاحب 
الشيء . ل قلة خبرة المراهقة ونقص معرفتهابالعناد واالندفاع ، في مقاب

الذي يتطلب في نظر األمهات الكثير من الصبر والتسامح والتغاضي عن 
بعض أشكال العصيان أو التمرد التي لم تكن مقبولة إلى عهد قريب ، منها 
على سبيل المثال رفض الفتاة مساعدة األم في األعمال المنزلية ، أو 

ام ذات الطابع القروي كالرعي أو العناية رفضها القيام ببعض المه
وكلما تعلق األمر بفتيات . بالحيوانات ، أو الخروج إلى الغابة الخ

متمدرسات ، كلما احتد هذا الترفع عن القيام باألعمال ذات الطابع القروي 
، مما يساهم بشكل كبير في تمثل األمهات للمدرسة كمجال ذي انعكاسات 

  . ها تذكية روح التمرد لدى الفتيات المراهقات سلبية خطيرة ، من أبرز

وفي مقابل ما نلمسه من تسامح وتغاضي لدى األمهات ، نجد التشدد 
حيث تعتبر الجدات من بين أبرز . وارتفاع وتيرة الصراع مع الجدات 

الشخصيات األكثر تدخال في شؤون الفتيات المراهقات ، وبالتالي األكثر 
فبحكم االرتفاع . ن الجريئة والعنيفة أحيانا تعرضا وتأثرا بردود فعله

النسبي ألمل الحياة ، انتشرت ظاهرة تواجد الجدات في كثير من األسر 
بالمنطقة ، مما يساهم بشكل يومي في خلق أشكال جديدة من التوتر ما بين 
. الحفيدات والجدات من جهة ، وما بين الجدات واألمهات من جهة   ثانية

دات رمزا للحنان والحب، ووسيطا يخدم لصالح األبناء فبعد أن كانت الج
أمام غضب اآلباء وعقوباتهم، أصبحن بسبب كثرة معاناتهن من سوء أدب 

  . األحفاد مصدرا للخالفات بين اآلباء واألبناء

حيث تعاني أغلب الفتيات المراهقات من مالحظات الجدات وتعليقاتهن 
سر إلى خصم عنيد ، تسعى مما حول الجدة في كثير من األ. الجارحة 

الفتيات إلى االحتياط منه ومواجهته عن طريق تبني أساليب الكذب 
ومن بين المواضيع األكثر إثارة للجدل ... . والخداع والتهميش والتهكم 

بين الحفيدات والجدات، كثرة خروج الفتيات ، طريقة لباسهن ، كثرة 
الجدات يرفضن وبشدة  فاغلب. اهتمامهن بجمالهن ، تقاعسهن عن العمل 

الكيفية التي أصبحت تلبس بها الفتيات، ويتهمن األمهات بتواطئهن مع 
لذلك فعلى . الفتيات وتشجيعهن على الخروج عن الحشمة والوقار 

الفتيات تمرد األمهات في نظر الجدات أال يأسفن وببكين أو يشتكين من 
استعمال كرة مستنالقرويات المسنات وتقول إحدى . عليهن وعصيانهن 

نحن على عهدنا كنا نلبس الواسع ونلف : "المراهقات للحماالت الصدرية 
يعمل على إخفائها حتى ال تبدو ، نهودنا بحزام عريض مربوط إلى الخلف 

فإن الفتيات من كثرة قلة حيائهن وتلهفهن على إبراز  ،أما اليوم .بارزة 
قد أصبحن يشترين هذه ل. الصدرية لم تعد لديهن نهود  بالحماالتالنهود 

لكن كل ذلك من تحت راس ... الحماالت ويمألنها بالصوف أو بالخروق 
   " .األمهات 

كما ال تتوارى الجدات عن انتقاد الفتيات أو تفويت فرصة لومهن ، 
كلما لمسن استياءهن مما يتعرضن له أحيانا من مشاكل صحية كتساقط 

حيث ترجع . م الحيض الخ الشعر ، بثور في الوجه ، مرض الزكام ، آال
 الجدات كل تلك المشاكل الصحية إلى فرط تعرية الفتيات ألجسادهن مما 
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مما تثيره تصرفات  ـ تعويضها لحرمانها من خالل ابنتها ، إذ بالرغم
يصرحن المراهقات من غيض األمهات وغضبهن ، إال أن أغلب األمهات 

في غياب بناتهن بحق الفتيات المراهقات في التمتع بفترات الصبا التي ال 
وكأنهن بتسامحهن هذا يعوضن أنفسهن عن طفولة مغتصبة ، ال . تعوض 

يتذكرن منها غير بعض فترات اللعب التي كانت تتخلل قيامهن بمهام 
إلى وما أن وصلن سن البلوغ حتى انتقلن .  الرعي والسقي والغسيل الخ

بيت الزوجية بما تبع ذلك من والدة وعناية باألطفال والزوج والحيوانات، 
وفي ظل هذه الصورة القاتمة . الخ ...وخروج للعمل في الحقل والغابة 
، تميل كثير من " حياة الشقا وتمارة " الملخصة لحياة المرأة في البادية 

متاع براحة األمهات إلى منح الفتيات فرص أكبر للهو والضحك واالست
البال ، ويتحاشين ولو بشكل نسبي إعادة إنتاج ما عشنه من أشكال القمع 

وذلك من خالل منح فتياتهن حرية أكبر للحركية في المجال ، . والتعسف 
و الموافقة على خروجهن بصحبة الصديقات ، والمساهمة قدر اإلمكان في 

  . اختيار شريك الحياة

" نا نتحفظ نسبيا أمام كل حديث عن وبناء على هذه المالحظات ، فإن
بمعناه المتداول ، وكذا تقييمنا لهذا التراجع باعتباره " تراجع  سلطة اآلباء 

تقهقرا وانحطاطا ألم بأحد أبرز دعائم التنشئة االجتماعية السليمة أو 
في هذا " تراجع سلطة اآلباء " على اعتبار أن ما قد  نسميه . المثالية 

مؤشرا نلمس من خالله  مدى فاعلية األسرة كبناء ،  المجال ، قد يكون
وسعيها بشكل هادف ومقصود نحو بلورة أساليب تنشئوية جديدة تسعى من 

والدليل على ذلك . خاللها إلى التكيف مع مستجدات عصرها لحل مشاكله 
تصريح نسبة هامة من األمهات بضرورة إعادة النظر في األساليب 

األجداد ، واقتناعهن من خالل مجريات األحداث التنشئوية المتوارثة عن 
في المنطقة ، بأن زمن الطاعة العمياء واالمتثال التام ألوامر اآلباء قد 

وبأن الوسيلة الوحيدة لضمان صيانة الفتاة المراهقة . ولى من دون رجعة 
واحترامها لوالديها وحفاظها على سمعة عائلتها ، هو استشارتها ، 

" وذلك ما تسميه األمهات . ها دون عنف أو تسلط مسايرتها ومراقبت
  ".الحيلة " أو " بالسياسة 

وفي نطاق وعي اآلباء بضرورة اعتماد أساليب تنشئوية أكثر مهادنة ، 
طرأت على العالقات األسرية تحوالت جديدة أصبح من الممكن الحديث 

 le " الوحدة الزوجية " في نطاقها عن اإلرهاصات األولى لمفهوم 
couple  . هذا المفهوم الذي بقي غائبا رغم سعي معظم النساء بشكل حاد

إلى تكسير بنية العائلة البطريركية الموسعة ، من خالل رغبتهن في خلق 
نوع من االستقاللية على مستوى السكن حتى ينعمن بقسط أوفر من 

إال أن األحداث التي أصبحت تعيشها المنطقة بما خلفته من . الحرية 
ت لدى نسبة هامة من اآلباء ، دفعت ببعض األزواج إلى البحث عن تخوفا

المالئمة لخصوصية أسرتهما من أجل تعيين كيفية تنشئة  تاالستراتيجيا
الشيء الذي ساهم في منح الزوجين نسبة من .  نبناتها وضبط سلوكا ته

الحرية واالستقاللية بخصوص هذا النوع من المواضيع المرتبط بتنشئة 
مثل الزواج ، التمدرس ، . ( المراهقات وأساليب التعامل معهن  الفتيات

  ) . شكل اللباس ، الحركية في المجال ، اختيار الصديقات 

إال أنه بالرغم مما خلقه ذلك لدى بعض األمهات من إحساس بالتكامل 
واالنسجام مع الزوج ، فإن األمور لم تصل إلى حد إلغاء سلطة األسرة 

" . النميمة " أو " القيل والقال " شكل واضح في سلطة الموسعة المجسدة ب
كما أنه مهما بلغت درجة التالحم  بين الزوجين على المستوى الداخلي ، 
فإن ذلك ال يمنع األم من التظاهر أمام الجميع وفي مقدمتهم األبناء ، بأن 

فتوهم فتياتها في كثير من . األب هو الممثل الرئيسي للسلطة في األسرة 
حيان بأن مساندتها لهن وتواطئها معهن، يتم في غفلة عن األب وبدون األ

في حين أن ذلك التواطؤ غالبا ما يأتي بعد اتفاق مسبق مع األب . علم منه
  .  تخوف األم من تحمل المسؤولية ، ل

تؤكد وجود واقع فعلي ، نلمس عينة من الممارسات التي  تلك إذن هي 
الت الطارئة على سلوك وتصرفات الفتاة من خالله مدى حجم وعمق التحو

هذه التحوالت التي يمكن اعتبارها بمثابة إرهاصات . القروية المراهقة
تسير في اتجاه الوعي بفترة المراهقة، والسعي نحو التأقلم مع متطلباتها 

وذلك بسبب ما أصبحت تعرفه هذه المجاالت من انفتاح . قدر اإلمكان
بمثابة تحول  فظة تمثل فيها معالم المراهقةمفروض، ضمن بنية ثقافية محا

  . المجتمع القروي بصفة كلية  هجديد لم يستصغ

عدم استساغة المجتمع المحلي لهذه التحوالت أو تقبلها، ال ينفي  إال أن
ومن هنا سعيه إلى البحث عن . وعيه بعجزه عن مقاومتها أو صدها

ليومي ، مستعمال ميكانيزمات يسعى من خاللها إلى التكيف مع معيشه ا
أساليب متعددة كالتبرير أو التحايل والمراوغة أو االعتراف بضرورة 

حتى يقلص من حجم الشرخ الحاصل ... مسايرة الوقت وتطورات الزمن 
ولعل ذلك ما يفسر التناقضات ما بين . ما بين المعلن و المعيش 

لى تصريحات أغلب الفاعلين من آباء وأمهات وفتيات ، والتي تدعو إ
التشبث بالقيم القروية المتوارثة ، وتصرفاتهم التي تدل في كثير من 

  . األحيان على خرق هذه القيم وتجاوزها 

ويبقى الرجل بشكل عام واألب بشكل خاص ، العنصر األكثر عرضة 
للوقوع في متاهات االزدواجية ، ضمن هذه المنظومة الثقافية الحديثة العهد 

موعة من االعتبارات في مقدمتها التراجع وذلك لمج. بفترة المراهقة
النسبي للسلطة الذكورية ، في مقابل استمرارية تمثيل الرجل  للسلطة من 
وجهة نظر المجتمع المحلي ، وتحمله مسؤولية ما يمكن أن يصدر عن 

فينتابه اإلحساس . نسائه من سلوكات قد تمس بسمعة العائلة وشرفها 
ك إمكانية السيطرة عليها لكونه لم يعد بالعجز أمام تصرفات لم يعد يمل

تملك مهابتها في " سلطة صامتة " إنها . يملك األهلية الالزمة لذلك 
رمزيتها، لذلك نجدها تتحاشى الدخول في أي نقاش مباشر يمكن أن يهز 

فكيف لألب أن يحول بين ابنته المراهقة ومشاهد الحياة . من هذه المهابة 
ليه من قنوات متعددة ، وكيف يمكنه أن يواجه العصرية الجاذبة المطلة ع

... . موجات الموضا ، وكيف يصارع مسلسالت التلفزة ، وكيف وكيف 
فيشعر وكأنه مقذوف به ضمن عالم جارف ال يملك اإلمكانيات الالزمة 
لمسايرته وفهمه ، كما أنه ال يملك اإلمكانيات الالزمة لمواجهته وحماية 

  .  هنفسه وذويه من انزالقا ت

وذلك خالفا للمرأة األم التي نجدها تخوض غمار هذه التحوالت 
فبالرغم من . المرتبطة بفترة المراهقة ، بكيفية أسهل مقارنة بالرجل 

ارتباط المرأة بالمجاالت الداخلية وبالتقاليد المتوارثة ، إال أننا نجدها على 
ا المجال ، مستوى عالقتها بابنتها وموقفها من التحوالت الحاصلة في هذ

أكثر وعيا بخصوصيات فترة المراهقة وأكثر مرونة في التكيف معها 
  :وقد يعود ذلك إلى مجموعة من المعطيات من بينها .مقارنة بالرجل 

ـ الوضع المتدني للمرأة ، فلقد أدى إبعاد المرأة عن مراكز السلطة 
أو  والمسؤولية ضمن بنية المجتمع الذكوري ، إلى عدم إحساسها بالعجز

اإلحباط أمام ضرورة ضبط هذه التحوالت أو السيطرة عليها كما هو 
وبالتالي فإن هذه التحوالت لم تخلق لديها اإلحساس . األمر مع الرجل 

  . بفقدان المكانة أو السلطة 

ـ حرص المرأة األم على لم شمل األسرة والحفاظ على تماسكها ، 
  . تها وتلبية رغباتها جعلها أقرب من الفتاة وأكثر حرصا على مدارا

حاجة األم الملحة إلى من يساعدها في تأدية مختلف األعمال ـ 
إذا لم ألب طلبها فإنها سوف : " فتقول أغلب األمهات . المنوطة بها 

، وسوف تقضي كل يومها نائمة لن " تبقى مكنبرة " تغضب وتكشر 
  ".إلى أن ألبي طلبها تساعدني في أي عمل مهما كان بسيطا 
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في اآلباء بوجه خاص ، لم يعد مرجعا يمكن االطمئنان إليه والتماهي معه 
فأمام تعطش المراهقات للمعرفة وإقبالهن على كل ما هو جديد ، تبرز .  

حاجتهن إلى من يوضح الغموض الذي يلف بعض المفاهيم أو بعض 
هذه المعطيات التي . متلفات عبر وسائل اإلعالم مثال المعطيات الجديدة ال

تحتاج إلى نسبة من التوجيه واإلرشاد والتوضيح من طرف اآلباء، الذين 
يفترض أن يقوموا بمهمة تعليم األبناء كيفية غربلة تلك المعلومات وتعيين 

هذا فضال عما تطرحه . الخطوط الفاصلة بين المقبول والمرفوض فيها 
ذج وتعددها من حيرة ، تجعل المراهقة في أمس الحاجة إلى كثرة النما

  . مرجعيات قارة تمنحها اإلحساس باألمن واألمان 

" التقمص " وقد نستحضر هنا موقف مدرسة التحليل النفسي من مسألة 
فكلما تعلق األمر . أو التماهي مع اآلباء ، ودورها في بناء هوية المراهق 

كلما أدى ذلك إلى إضعاف هوية المراهق ، بصعوبة تحقيق هذا التقمص ، 
ومن . ودفعه إلى البحث عن نماذج أخرى قد يستقيها من مجاالت متعدة 

هنا لهفة الفتيات المراهقات على ما تقدمه وسائل اإلعالم بشكل عام 
ويالحظ على أنه بقدر ما تقبل . والمسلسالت المدبلجة منها بشكل خاص 

يدة المستقاة من وسائل اإلعالم ، بقدر ما الفتيات على هذه العوالم الجد
ينتابهن اإلحساس باإلحباط ، الذي يؤدي بنسبة من المراهقات إلى التقوقع 

 .على الذات والخوف والتراجع واإلحساس بالعجز 

الحداثة المعاصرة من تعدد في  وتجدر اإلشارة هنا إلى ما تتميز به
معه غامضة ، وأقل الرموز  ذات المرجعيات المختلفة ، مما تصبح 

ذلك فضال عما تتركه من تفاصيل  لمبادرة األفراد كي . تماسكا ووضوحا 
والمعارضة  ييؤسسوا اقتراحاتهم ، بناء على مبدأ التنافس اإليديولوج

والنقد وليس وفقا لما هو قديم متوارث
2

فالعالم الحداثي هو عالم جموح ، . 
ختلف تحوالته والتي نجدها ليس فقط على مستوى الوتيرة التي تسير بها م

أسرع من كل األنساق السابقة ، وإنما أيضا على مستوى العمق الذي تمس 

به الممارسات االجتماعية وأنماط السلوك 
3

مما أصبح من الالزم معه . 
تسلح الفرد بكل ما من شأنه أن يساعده على استدماج  ما تقترحه الحداثة 

ي  إعادة تنظيم الزمان من أنساق مجردة ، كما أصبح من الضرور
" الشيء الذي  يفترض معه أن يكون . والمكان و ربط المحلي بالعالمي 

قويا ، أي أن يكون مسلحا بمختلف المعارف والمعلومات التي " األنا 
  .تمكنه من مواجهة هذه التغيرات والتأقلم معها 

طء  بب"  الجبلية"وفي ظل هذه األوضاع غالبا ما تشعر الفتاة  القروية 
إن لم نقل عجزه وعدم  تمكنه من استيعاب الكم الهائل من "  األنا " 

فأمام هذه التحوالت . التحوالت التي أصبحت تفرضها الحداثة المعاصرة 
لديها قادرة على السير بإيقاع أسرع ، " األنا "السريعة لم تعد سيرورة 

فلقد . ر يمكنها من استيعاب كل أشكال الجديد والتكيف معها بشكل مستم
أصبحت ظروف الحياة المعاصرة تتطلب تكوينا مستمرا لألنا ، التي 
يفترض أن تطلع بشكل يومي على كل المستجدات المتعلقة بالموضا 

، لما يطرأ على كل هذه المجاالت من . والتجميل والصحة والتعليم ، الخ
هنا ولعل أهم ما أصبحت تدركه الفتاة القروية المراهقة  .تغيرات سريعة 

بأن خبرات األمهات والجدات لم تعد كافية ، ألنها تسمع  ، هو وعيها
وترى يوميا عبر وسائل اإلعالم والخبراء والمتخصصين واألطباء ، 

  . توجيهات جديدة في مواضيع متعددة 

فأمام سرعة وتيرة التغيير واتساع مجاالته مع عدم التمكن من 
لفتاة المراهقة القروية اإلحساس االعتماد على الخبرات السابقة ، ينتاب ا

بوجودها ضمن عالم تنقصه الدعامات السيكولوجية والشعور باألمان الذي 
وفي مثل هذه األوضاع . كانت توفره مختلف األجواء التقليدية 

السيكولوجية يبقى من المحتمل جدا أن ترتفع مستويات التوتر واإلحباط 
  ل تكرار كثير من الفتياتيتجلى  من خالهذا اإلحباط الذي . لديها 

وتبقى هذه األساليب التفاعلية ما بين األسرة و الفتاة المراهقة بمثابة  
تحول جديد ، يهدف إلى احتواء ما أصبحت تطرحه هذه الفترة العمرية من 

. صعوبات ، وتكييفها قدر اإلمكان مع المنظومة الثقافية للمجتمع المحلي 
التقليدية بشكل واضح ، كما تراجعت  فلقد تراجعت األساليب التنشئوية

السلطة المطلقة لآلباء لكي تفسح المجال أمام مناخ أسري يعترف نسبيا 
. بالفتاة المراهقة كفرد ، مانحا إياها مكانة وحيزا لم يكن موجودا من قبل 

الشيء الذي يضفي على هذه التحوالت طابعا إيجابيا ، نلمسه من خالل ما 
ت المراهقات من حرية نسبية تسمح لهن بتحقيق أصبحت تحظى به الفتيا

الذات والمساهمة بشكل أكبر في بلورة هويتهن في شقيها الفردي 
مثال تمكنهن من ولوج المدرسة ، التعبير عن آرائهن . ( واالجتماعي 

ومواقفهن واختياراتهن الشخصية وفي مقدمتها اختيار الزوج أو اإلعالن 
حيث تتشبث الفتاة بالرغبة في زواجها  .الواضح عن الرغبة في الزواج 

وتعلن عن ذلك أمام الجميع بدون أي إحساس بالذنب أو اإلحراج ، حتى 
وذلك خالفا لما كان سائدا ، . وإن يتعلق األمر بوجود أخوات يكبرنها سنا 

حيث كانت التقاليد واألعراف تنص على استحالة تزويج الفتاة الصغرى 
  ) . قبل أختها الكبرى

ما مدى قدرة هؤالء : أن السؤال الذي يبقى مطروحا هنا هوإال 
الفتيات المراهقات في ظل ما يعانينه من أمية ونقص على مستوى التأهيل، 
على توظيف هذه الحرية بشكل إيجابي ؟ ما مدى قدرتهن في ظل ما خلفه 
هذا التراجع النسبي لسلطة اآلباء والتحوالت التي مست األساليب التنشئوية 

قليدية على اختيار نماذج جديدة للتقمص ، تمكنهن من المشاركة بفعالية الت
  في  تحسين وضعية المرأة  وتنمية هذه المجاالت القروية ؟  

للجواب عن هذه التساؤالت يمكننا القول بأن التحوالت الطارئة على 
فلقد . قد غيرت من تمثل الفتاة المراهقة لذاتها ولواقعها " وادالو "منطقة 

صبح التحول هو السمة الطاغية على هوية الفتاة القروية المراهقة في أ
بعديها الفردي واالجتماعي، الشيء الذي نلمسه كما سبقت اإلشارة على 

" إال أن هذه الهوية الجديدة تبقى في غالبية األحيان . مستويات   متعددة 
هميش ، ،  تعاني إلى حد بعيد من الشعور باإلحباط والت" هوية مأزومة 

وذلك ألسباب متعددة في مقدمتها األوضاع االقتصادية للمجاالت القروية 
فبما أن المراهقة كما . بشكل عام ، ثم الوضع الجندري للمرأة كإنسان 

أزمة " سبقت اإلشارة هي بمثابة حدث اجتماعي ثقافي ، فإن الحديث عن 
وبناء . ق يكتسي بدوره طابع الوسط الذي يعيش فيه المراه" المراهقة 

" وادالو"على ذلك يمكننا القول بأن ما تعانيه الفتيات المراهقات في منطقة 
أزمة بناء الذات التي تبقى من صميم طبيعة . هو بمثابة أزمة مضاعفة 

المراهقة ، إذ ال توجد في حياة اإلنسان مرحلة عمرية تهز كيانه 
باعتبارها فترة البيولوجي والعاطفي كما هو األمر مع المراهقة ، وذلك 

تحول على مستويات متعددة ، تتطلب من المراهق إعادة هيكلة عالقته 
بذاته وباآلخرين ، مع ضرورة إعادة النظر في تصرفاته وتقييمات 

أما الوجه الثاني لألزمة وهو المرتبط بما يعتري أغلب . اآلخرين 
يات المراهقات من إحساس بالخوف والتوهان والتردد لعدم وضوح المرجع

فكثير منهن ينتقدن . أو المساعدات الالزمة لتخطي هذه الصعوبات 
المنظومة القروية، إال أنهن يشعرن في نفس الوقت بافتقادهن لألهلية التي 

فهناك انتقاد وخوف وتراجع . يمكن أن تساعدهن على تحدي هذه المنظومة
بسبب   ، نتيجة إحساسهن بعدم توفرهن على الطاقات الالزمة أو المواتية

  . ضعف اإلمكانيات المادية والمعنوية 

فإذا كانت عملية إعادة بناء الذات  أحد أبرز سمات فترة المراهقة ، 
فعلينا أن نعلم بأن إعادة البناء هته ، ال يمكن أن تتم بعيدا عن عالقة 

حيث يتم التفكير في الذات واالشتغال عليها من خالل . المراهق باآلخر 
 .بما يتضمنه ذلك من قيم وقواعد وتصنيفات اجتماعية  استحضار اآلخر ،

 إال أن ما تستشعره المراهقات في غالبية األحيان ، هو أن اآلخر المجسد 
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المراهقات حيزا أوسع من التعبير وإبراز الذات ، لم يعمل بشكل من 
االنتقاد أو الرفض لدى هؤالء المراهقات األشكال سوى على تذكية روح 

ولم يصل إلى مستوى تمكينهن من بناء شخصية مستقلة ، قادرة على .
المساهمة في إحداث تغيير اجتماعي ذي طابع بنيوي ، وذلك الرتباط 
التغيير بمجموعة من السيرورات األخرى األكثر شمولية تحتوي كال من 

  . الموارد البيئة والبشرية 

إلشارة إلى أن الحديث عن أزمة الفتاة المراهقة في هذه وتجدر ا
المجاالت القروية ، هو في نفس الوقت حديث عن أزمة األسرة ، 
باعتبارها الجماعة األولية التي تهيكل بشكل أو بآخر مختلف التحوالت 

هذه األزمة التي نلمسها من خالل وعي اآلباء . الطارئة على المراهقة 
هقة وبما تتطلبه من رعاية وتوجيه ومراقبة الخ، في بخطورة فترة المرا

مقابل عدم توفرهم على الكفاءة الالزمة للقيام بهذه األدوار التوجيهية 
فاغلب اآلباء ينتابهم نوع من إحساس بالعجز عن القيام بكثير من . الجديدة

المهام التنشئوية وفي مقدمتها ، تمكنهم من التحكم في سلوك المراهقات 
مما يفضي بنا إلى . صرفاتهن وفقا للتقاليد القروية المتوارثة وضبط ت

  .القول بأن حديث اآلباء هنا، ال يقل إحباطا عن حديث المراهقات 

، هو بمثابة " وادالو"وختاما نشير بأن حديثنا عن المراهقة في منطقة 
إطاللة نسعى من خاللها إلى تسليط األضواء على ما أصبحت تعرفه تمثالت 

ء في هذه المجاالت من تحوالت ذات أبعاد خطيرة ، خلقت أشكاال جديدة النسا
فبعد أن كانت السمة المميزة للمرأة في . من المعاناة النفسية واالجتماعية 

منطقة جبالة هي الرغبة في العمل ورفضها لالتكالية والعجز ، باإلضافة إلى 
وم أمام شرائح شابة أصبحنا الي.... خضوعها لسائر رجال األسرة أو العشيرة 

ترفض المشاركة في العمل القروي وتنظر إليه كعمل متعب شاق ومهين، كما 
ترفض الطاعة العمياء مطالبة بمنحها حيزا ولو بسيطا لإلعالن عن وجودها 

ومن هذه الزاوية فإننا نشير ، بأن أي تفكير في مشاريع تنموية . كشخص
ار ما طرأ على تمثالت واتجاهات للمنطقة ، إال وعليه أن يأخذ بعين االعتب

النساء بشكل عام والفتيات المراهقات والشابات على وجه الخصوص من 
تحوالت ، سواء على مستوى تقييمهن لذواتهن من جهة ، أولظروف عيشهن 

  .  المادية والمعنوية من جهة ثانية 

  cـــــــــــــــd ا��ــــ��ا.
 - Yvonne, Knibiehler  . La femme au t emps 
des colonies , Editions Stock, 1985, 
P.263.  

2
آ*� �i��i�2)% ��4 ���# آ� " : ز��ط "  -

. :�ب 7=>� ا��7�S2 ������2ت   
3
 - Carmel, Camilleri. « La gestion de l 

‘identité en situation d " hétérogénéité 
culturelle », La recherche culturelle, 
Tome1, Edition L’ Harmatan, Paris, 1992 
P.16. 
4
 - Antony. Giddens, Modernidad y 

identidad del yo , Pininsula, 
Barcelona,2000, P.28.   

5
 - " 
. آ*��%  �i� T:3ء " وا�  

6
  - Toubert, Silvia. « Trastornos de la 
identidad femenina », Mujer y slud 
mental, Ministeriode la cultura, 
Instituto de la mujer, N°6, 1985 ? P.32.  
7  - Fiske.T, Susan. Psychologie social, 
De Boeck, 2008, P. 192. 

، ما " ماكنعرفو والو " ، " احنا والو : " لبعض التعابير من بينها    

والو"حيث تصبح كلمة ". ، ما نقدرو نعملو والو " عندنا والو 
6

مرادفة " 
ة بمختلف أبعادها الفردية أو االجتماعية ، مما يعكس لكل تقييمات الهوي

مدى إحساسهن باألزمة من جهة ، وإحساسهن بعدم القدرة على تجاوزها 
ونستحضر في هذا المجال تأكيد كارل روجرس على . من جهة ثانية 

المسندة إلى الذات في تكوين " الصفات اإليجابية " األهمية التي تحتلها 
من التقدير السلبي للذات وعدم تجانسها في نظره ، مما يجعل . الهوية 

عالمات دالة على وجود اختالالت سيكولوجية هامة
7
   .  

وذلك ما أشار إليه فيستنجر
8

" المقارنة االجتماعية "في حديثه عن  
ودورها في بناء الهوية ، ضمن سيرورة االشتغال على الذات في فترة 

ى الذات مهما كانت شخصية أو على اعتبار أن كل نظرة إل. المراهقة 
حميمية ، وكل إحساس بالفردانية مهما كان ذاتيا ، فإنه ال يمكنه أن يتم في 

وبناء . غياب اآلخرين ، ألن كل هوية ال يمكنها إال أن تكون اجتماعية 
على ذلك فإن كل رغبة في بناء الذات لدى المراهق ، تقتضي استحضار 

م الفرق أو االختالف هو أساس الهوية اآلخر والمقارنة به ومعه ، مادا
  . وقوامها الصامت 

فإذا كانت المرأة في منطقة الشمال قد مثلت على مر العصور ، 
عنصرا فاعال بقوة في ضمان العيش ضمن هذه المناطق ، فإن أبرز ما 
يطبع سلوك المراهقات اليوم هو تأكيد الذات من خالل الترفع  عما هو 

ويتضح ذلك كلما أتيحت أمام . ه قدر اإلمكان قروي ورفض المشاركة في
الفتاة فرصة االختيار أو أخذ القرار ، حيث نجدها تختار كل ما هو 
عصري حداثي ، على اعتبار أن كل ما هو حداثي يحمل داللة جودته في 

فأغلبهن يقفن عند حدود المقارنة بين ما يملكن وما يفتقدن ، أي . حداثته 
نائي يعكس في نظرهن االنفصال القائم بين أنهن يقفن عند تقسيم ث

  .المشاركات في الحداثة والمقصيات عنها 

ومن هنا اقتناع نسبة هامة من الفتيات بأن مشكلتهن األساسية تتلخص 
في الفقر ، وليس للفقر في تمثالتهن غير معنى واحد أال وهو نقص 

ا الفقر على حد فإذا أزلن. اإلمكانيات المادية وعدم القدرة على االستهالك 
تعبير كثير من الفتيات المراهقات ، تحققت السعادة ، وليست السعادة شيئا 

وتلعب وسائل اإلعالم والمسلسالت . آخر غير القدرة على االستهالك 
المدبلجة دورا أساسيا في تزكية هذه االتجاهات لدى الفتيات المراهقات 

ش السهل ،  غالبا ما وتغذية أحالمهن بطموحات مستحيلة ورغبة في العي
واالنتظار ، مما يفضي  تؤدي بهن إلى السقوط في االتكالية والعجز

 . بغالبيتهن إلى اإلحساس بالقنوط ثم اإلحباط 

ومن بين المعطيات الجديدة التي تساهم في تذكية هذا اإلحساس 
بالقنوط ، بروز ظاهرة جديدة لم تكن معروفة بين النساء في البوادي ، أال 

فلقد ساهم ترفع الفتيات عن العمل القروي " .  أوقات الفراغ "اهرة وهي ظ
ورفضهن المشاركة في العمل الفالحي ومكوثهن في المنزل إلى مضاعفة 
إحساسهن بالقنوط ، مما ساهم بدوره في ارتفاع وتيرة استيائهن وانتقادهن 

  . للمجاالت القروية ، مع ميلهن أكثر إلى  التقاعس واالنتظار

طار هذه البنية الصامتة المحكومة باالنتظار ، بما يصاحب ذلك وفي إ
من إحساس بالملل والقنوط ، ال تملك الفتيات المراهقات غير الحلم بغد 

الذي يمكن أن ينتشلهن مما " ابن الحالل"أفضل غالبا ما يتجسد في مجيء 
فإذا كانت المراهقة هي فترة بناء مشروع الحياة انطالقا من . يعانينه 

معرفة المراهق بذاته وتقييمه إلمكانياته ، فإن مشروع الحياة لدى أغلب 
، يبقى بمثابة آمال خيالية وأحالم واستيهامات " وادالو "المراهقات في 

تغذي اإلتكالية والعجز ، بدل الدفع نحو البحث عن استراتيجيات واقعية 
ن الشيء الذي يدفعنا إلى القول بأ. يمكن أن تغير من أوضاعهن 

 االعتراف النسبي بفترة المراهقة من لدن األسرة ، ومنح الفتيات 
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سورة آل عمران " رب أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر قال*" 
  40اآلية 

يقصد بالطفل كل إنسان لم يتجاوز  :"H���Q�� !6 ا�-�93)3 ����$ -
الثامنة عشر، ولم يبلغ سن الرشد الذي يؤهله لحماية نفسه والقيام 

  .بواجباته

  :$ــــــــــ3ق ا���ـــــــــــ3م %�ـــــــــــ��; 1-3

- 6�"Bا��الحق سلطة أو قدرة يمنحها القانون لشخص من "  :! ا���939
  ).4("األشخاص تحقيقا لمصلحة مشروعة يعترف بها ويحميها

- �F��B.+6! ا�"Bهو تبرير قانوني أو أخالقي يتيح للفرد القيام "  :ا�
  ).5("بسلوك معين ، أو مطالبة اآلخرين إتباع سلوك محدد يتصل به

هي مجموعة المعايير التي تحدد حقوق اإلنسان  " :H"�6! %�3ق ا���$ -  
التي يجب أن يتمتع بها األطفال أينما كانوا دون تمييز، واالعتبارات التي تولى 

  "األهمية الكبرى بهذا الصدد هي مصالح األطفال الفضلى

هي مجموعة الحقوق التي نصت عليها " يمكن اعتبار أن حقوق الطفل 
واعتمادها من  1990والتي تم تنفيذها في عام  1989اتفاقية حقوق الطفل سنة 

طرف دول العالم  منها الدول العربية، والتي يجب أن يتمتع بها كل األطفال 
  "دون تمييز من حيث الجنس واللون والدين واللغة واألصل والثروة

وقد اهتمت المنظمات الدولية واإلنسانية بحقوق الطفل على   
قية تنادي بضرورة حماية عالم الطفولة جميع األصعدة وأوردت مواد حقو

  . لكل الدول المنتمية خاصة لهيئة األمم المتحدة

في جميع اإلجراءات :" من اتفاقية حقوق الطفل جاء فيها  3ففي المادة 
التي تتعلق باألطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة 

و الهيئات التشريعية يولى أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أ
  )6.(االهتمام واالعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى

من اتفاقية حقوق الطفل فقد نادت بضرورة اعتراف الدول  7و 6أما المادة 
األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في الحياة، ويجب تسجيله بعد والدته 

ي اكتساب الجنسية الوالدة في اسم والحق ف   مباشرة وأن يكون له الحق منذ
 .ويكون له قدر اإلمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما

  `ــــــــ$ وi3�%ــــــــ3م ا���ـــــــــــ��; - 1 

  $ــــــــــــ3م ا���ـــــــــــ��; 1-1

إن الطفل إنسان وفرد من أفراد المجتمع، ليس لديه القدرة الذاتية على 
الضرورية لحياته، وذلك بسبب صغر سنه  تدبير أموره وتوفير الموارد

و لهذا الطفل . وعجزه وعدم نضجه الكافي لفهم الحياة وحل مشاكله فيها
الكثير من الحقوق التي يكون عاجزا عن ممارستها بنفسه في كثير من 
األحيان، أو عاجزا عن حمايتها، وهنا يأتي دور األسرة التي تكفل تحقيق 

عجزت عن ممارسة دورها، جاء دور الدولة  ذلك، فإن لم توجد األسرة أو
  .التي يجب عليها حماية هذا الطفل خاصة إذا كان محروما

ولم يختلف العلماء والباحثين وال حتى المنظمات اإلنسانية في تحديد 
مفهوم الطفل عدا ما يتعلق بنهاية فترة الطفولة التي تخضع في كثير من 

لعل أوجز التعاريف حول الطفل األحيان لمتغيرات ثقافية وقانونية ، و
  :نذكر

هو إنسان يحتاج إلى حماية من أجل نموه البدني " الطفل هو  -
  ).1("والنفسي والفكري حتى يصبح بمقدوره االنضمام لعالم البالغين

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ " الطفل يعني أيضا  -
  ).2("ليهسن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق ع

  Eـــــــــــ�wن ا�)�6ــــــــــ� ا��ــ$ 8ــــــــــ3م ا���ـــــــــ��; 1-2

الطفل في القرآن الكريم بمعاني متعددة وفي عدة "ظهر مصطلح  
الطفل، طفال، األطفال، غالم، غلمان، وورد ذكره على شاكلة : صيغ منها

على مفهوم األسرة  ومن أمثلة تلك اآليات التي تدلل)3(مرة  17هذه الصيغ 
  :نذكر قوله عز وجل في كتابه الحكيم

سورة "ونقرفي األرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفال*"
   5الحج اآلية

  31سورة النور اآلية " أو الطفل الذي يظهروا على عورات النساء*"

  59سورة النور اآلية " وإذا بلغ منكم األطفال الحلم فليستأذنوا*" 

 28سورة الصافات اآلية " بغالم حليم فبشرناه*"
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*$���� �Sا�.T6! ا�"Bالطفل هو كل إنسان لم يبلغ سن الرشد :ا�
المحدد بموجب القانون المطبق عليه والذي يكون في حاجة لرعاية 

  ".تهاواهتمام خاص سواء من قبل األسرة أو الدولة بمختلف مؤسسا

   $ـــ3 ا���ـــــ� �9ــــــــ� درا�ــ�ى 8ـــــــ�ت ا�)�ــــــــا+ا�4Hه -2

إن النمو سلسلة متماسكة و متتابعة من تغيرات تهدف إلى غاية واحدة 
والنمو بهذا   )10(اكتمال النضج ومدى استمرار ه و بدء انحداره: هي 

وة  إذ تخضع أنه ال يحدث فجأة ، بـل يتطور خطوة إثر خط المعنى يعني
مراحل النمو لتتابع منتظم وتـأتـلف مظاهره في سلم متعاقب ، فالطفل 
يقعد قبل أن يحبو، و يحبو قبل أن يقف، ويقف قبل أن يمشي ، ويصرخ 

و هكذا يسير النمو . صرخة الميالد قبل أن يناغي ، ويناغي قبل أن يتكلم 
الخطوات  في خطوات متالحقة متتابعة بحيث تعتمد كل خطوة من تلك

و . على التي سبقتها و تمهد الطريق إلى ظهور الخطوة التي ستليها 
الطفل كي يصل إلى مرحلة الرشد ينمو على ثالث مستويات المستوى 

  . )11(الجسمي و المعرفي و العاطفي

و لقد ثبت من خالل المالحظة الدقيقة و من خالل نتائج عديد  
إلى مجموعة من القوانين خاصة  البحوث العلمية  أن عملية النمو تستند

باتجاه النمو و سرعته و مراحله  هذه القوانين تكون المرجعية البنائية 
على سبيل المثال ال -لسير عملية النمو ، ومن بين هذه القوانين نذكر 

  )12(: -الحصر 

أن كل مرحلة من مراحل النمو لها سمات خاصة و مظاهر  - 
  .مميزة 

  ) .ليست على وتيرة واحدة (  أن سرعة النمو ليست مطردة - 

  .أن مظاهر النمو تسير بسرعات مختلفة   - 

  .أن النمو يتأثر بالظروف الداخلية و الخارجية   - 

 .أن الفروق الفردية واضحة في النمو  - 

فكل مرحلة من مراحل النمو تتوقف على ما قبلها و تؤثر فيما بعدها ، 
، التربوية تماعيةاالج ،البيولوجية: مختلفةويشمل النمو األصعدة ال

  .النفسيةو

لقد شهدت العلوم ذات الصلة بتربية ونمو الطفل ورعايته تطورات 
هائلة منذ أوائل القرن الماضي، ولقد تركت هذه التطورات آثارها الكبيرة 

  .على األصعدة النظرية والعلمية 

إن بداية االهتمام بالطفولة وخصائصها كان منذ القديم وقد اختلفت 
كرين فيما يتعلق بتربية الطفل، فقد كان أفالطون يرى أن التربية آراء المف

هي األداة الموصلة لتكوين المجتمع المثالي الذي يتكون من طبقات لكل 
  )13.(منها واجب معين وبذلك تكتمل العدالة في ذلك المجتمع

ويرى أفالطون أن األسرة هي المسئولة عن تربية الطفل وعدم 
صة في سنواته السبع األولى، وعدم تعريضه اإلسراف في تدليله خا

  .للقصص واألخبار إال إذا كانت مطهرة من قصص الشر والعنف والرذيلة

أما القديس أوغستان فقد نادى بمعاملة الطفل معاملة الكبار، وكان 
يرى أن كل كائن بشري يرث الخطيئة من آدم لذلك فأحفاد آدم يولدون 

  وفيهم بذور الشر

العصر الحديث في فهم خصائص الطفل إلى العالم  ويرجع الفضل في
الذي كان يسجل مالحظات منهجية على نمو  Preyerالفيزيولوجي بريير

طفلة صغيرة ابتداء من األفعال المنعكسة عند الميالد إلى السلوك األكثر 
  .تعقيدا 

من االتفاقية بضرورة بذل الدول األطراف قصارى  18ونادت المادة 
العتراف بالمبدأ القائل أن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات جهدها لضمان ا

مشتركة عن تربية الطفل ونموه والتي تقع على عاتق الوالدين، أو 
األوصياء القانونيين وحسب الحالة تكون المسؤولية األولى عن تربية 
الطفل ونموه ، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم 

  )7.(األساسي

تفاقية عن حقوق الطفل العادي فقط بل ضمنت ولم تتحدث اال
النصوص الحديث عن فئات خاصة من األطفال وهو األطفال المحرومون 

أن الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو  20حيث تشير االتفاقية في نص المادة 
دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له حفاظا على مصالحه الفضلى 

الحق في الحماية والرعاية والمساعدة خاصة تلك التي بالبقاء في تلك البيئة 
  .توفرها الدولة

من االتفاقية  فألزمت الدول الطراف بحق الطفل في  32أما المادة 
حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجع أن يكون 
خطيرا أو ان يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضارا بصحته ونموه 

العقلي والروحي والمعنوي واالجتماعي، وفي هذه المادة سنت البدني و
التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية التربوية مع تحديد عمر أدنى 
لاللتحاق بالعمل ووضع نظام مناسبات لساعات العمل وظروفه، فرض 

  .عقوبات لضمان لتنفيذ هذه المادة

  �ع ــــــــــ�ء ا+.�Bــــــــــ� ��Fـــــــ� 8� Q9ــــــــا����3 1-4

هي تلك الفترة المبكرة من الحياة اإلنسانية التي يعتمد فيها الفرد على 
والديه اعتمادا كليا فيها يحفظ حياته، وفيها يتعلم ويتمرن للفترة التي تليها، 
وهي ليست مهمة في ذاتها بل هي جسر يعبر عليه الطفل حتى النضج 

عقلي واالجتماعي والخلقي والروحي، والتي االقتصادي والفسيولوجي وال
  )8(تشكل خاللها حياة اإلنسان تشكال اجتماعيا

فالطفولة هي الفترة التي يخطئ فيها اإلنسان ويرتكب الكثير من 
الهفوات  ويتعلم منها من الخطأ، لذلك من حسن حظ البشر أن لديهم فترة 

خطاء، وكلما كان طفولة طويلة، وكلما طالت هذه الفترة، كلما كثرت األ
التعلم أكثر ، والمربي الناجح هو الذي يحسن استخدام أخطاء األطفال 
للوصول إلى توضيح الصواب، ويساعده على ذلك قلة خبرة الطفل وأنه 

  .مرن قابل للتعلم ، سهل االستهواء

  )9: (وللطفولة واألطفال مجموعة من الخصائص أهمها

لوب حياتهم ممن هم األطفال هم األشخاص صغار يكسبون أس -
أكبرمنهم عمرا، فسلوك الطفل الصغير يتميز بصورة سلوك طفلي، فهو 

  .يجري، يقفز، يتسلق األشجار دون مباالة

الطفل غير مستقر، فهو في حركة دائمة ومستمرة، وكل ما يفكر  -
فيه هو اللعب واللهو، وسلوك الطفل خاضع لغرائزه وميوله الفطرية، ولم 

رب أو التنشئة االجتماعية، فغرائزه تدفعه إلى نوع من تهذبه بعد التجا
  . السلوك يغيره ويكيفه وفقا للقوانين السائدة

الطفل يختلف عن الراشد في كونه مخلوق تابع يعتمد على غيره  -
ويحتاج إلى حماية هذا الغير، وجلب الطمأنينة إليه ماديا ومعنويا، فالطفل 

له، إنه في حاجة إلى الغذاء  عاجز عن الدفاع عن حاجة رعاية غيره
والراحة الجسمية التي يتلقاها من الكبار، كما يحتاج إلى عطفهم وحبهم 

  .وإرشادهم

ينغمس الطفل في الخيال، فهو يعيش في عالم خيالي يقوم فيه بدور  -
البطولة، وكلما كبرت سنه زادت تجاربه واختلط الواقع بتفكيره وأدرك 

  .لخيالالحدود الفاصلة بينه وبين ا

Arabpsynet e.Journal:  N°27-28 – Summer &Autumn 2010  
 

ـــ� ــــــ� 
	����ــــ ��ـ�	
ــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� 
	��ـــــــــ��  ــــ�     -27-28
	ـ�ــ ــــ�    &��ـ  ��2010ـ�

     53    



	א�ذ���������	��وא������������	����������	א���������������������و	���و�و���	.	.	.�	������������ل	א��������������א�ط� 	
 

وقد ساهم علماء التحليل النفسي في فهم نمو الطفل بشكل جعلهم 
ينتبهون إلى أدق التفاصيل من الميالد حتى سن المراهقة وما بعدها ، 
حيث دفع االهتمام بدراسة عالم الطفل بعض أنصار التحليل النفسي أمثال 

إلى تفسير لحظة الميالد والصراخ، حيث يعتبر لحظة   O.Rankأوتو رانك
الميالد بمثابة أول صدمة يتلقاها الطفل في حياته تبقى آثارها باقيا في 
الالشعور ، مما قد يدفع اإلنسان في بعض األحيان إلى الرغبة في العودة 

  . مرة أخرى إلى رحم األم 

في الميالد هي  هي  traumatisme de naissanceإن صدمة الميالد
صدمة في المقام األول صدمة نفسية انفعالية عنيفة في حياة الطفل ، حيث 
يحدث الميالد تغييرا فجائيا في حياة الوليد فيوضع بذلك أساس الكبت 
األولي الذي يجعل اإلنسان يعاني من الشعور بالخوف والقلق طوال فترات 

هذه النظرة التشاؤمية لعلماء  وقد فند علماء الفيزيولوجيا) 19(حياته الالحقة
بدخول ) الصراخ(التحليل النفسي وحاولوا تفسير لحظة الميالد األولى 

أولى جزيئات الهواء واألكسجين إلى رئتي المولود فتجعالنه يتألم مما 
  .يحدث ردة فعل عند بالصراخ عند الميالد

  :ا�����3 8� Q9� ا��)� ا�B�@3ي* 2-2

بعالم الطفولة، وأثيرت قضية التطور ظهرت نظرة جديدة لالهتمام 
والحاجة إلى مجاراته، بل استباقه عن طريق االنعتاق من األساليب 

  .التقليدية وإفساح المجال لمزيد من الحرية في العملية التربوية

ومن المفكرين الذين أحدثوا تغييرا في النظرة إلى طبيعة اإلنسان 
ك روسو ، وتعود مكانته في وعالقته بالمجتمع؛ المفكر الفرنسي جان جا

تاريخ تربية الطفولة إلى نظرته الجديدة المتميزة للطفل والطفولة ، حيث 
أكد أن الطفل يولد ولديه ميول فطرية خيرة، ولكنه يفسد عن طريق 
احتكاكه بالمؤسسات االجتماعية ، وفي سبيل المحافظة على الطبيعة 

تمع أفضل،على التربية أن اإلنسانية الخيرة والوصول من خاللها إلى مج
تعني بالطفل وأن تنطلق في عملها من فهم الطفل، وعدم النظر إليه على 

  ).20(أنه راشد صغير يجب أن يقلد الراشد في سلوكه

في فهم عالم الطفولة حيث  Y.Pestalozziوساهم يوهان بستالوتزي    
  )21:(تميزت مقاربته بخمس خصائص هي

األطفال الفقراء وتربيتهم دونما حدود ، كان يوهان يهتم برعاية ) 1
  .وكان يشعر بأن التربية هي مفتاح لتحسين حياتهم 

كان يؤمن بأن األطفال يتعلمون بإتقان أكبر عن طريق التفاعل ) 2
المباشر مع المحيط ومع بعضهم البعض، وألح باستمرار على أن المعرفة 

لمستندة إلى االحتكاك المتينة للبيئة الطبيعية وأشكال التفاعل الشخصي ا
  .المباشر بالمحيط واآلخرين ضرورة إلحراز المزيد من التقدم

حيث يكون األطفال مشغولين باستكشافهم المباشر للمحيط أو ) 3
بمهمات أخرى كان يوهان يشعر أن عليه مساعدتهم في تنمية تعبيرهم 

ه فيما الشفوي، وكان قانعا بأن تنمية التعبير الشفوي لدى األطفال تساعد
  .بعد في جهوده لتعليمهم القراءة والكتابة

كان يعتقد أن األوالد الذين هم أكبر سنا وأكثر تقدما يمكنهم أن ) 4
  .يساعدوه في جهوده لتعليم األطفال الذين هم أصغر سنا

  .كان يوهان يركز على المهارات العملية والتربية التطبيقية ) 5
أن السمات العاطفية  F.Froebelومن جهته أكد فريديريك فروبل    

لحياة الطفل هامة ، وأن حياة الطفل العاطفية تتأثر كثيرا بالمحبة األسرية، 
كما انتبه إلى أن الفروق الفردية في أي منهج تعليمي ، يجب أن يأخذ 
بالحسبان في تصميم المنهاج الدراسي ، وأن أي منهج تعليمي يجب أن 

وأشاد فروبل باللعب على أنه أكثر  يكون متصال بخبرات الطفولة الخاصة
  )22.(المهارات في تحقيق النمو األمثل للطفل

من خالل المدرسة  Hallوتبعه من ثم رواد كثيرون منهم العالم هال 
الوظيفية لعلم النفس حيث كان يرى أن النمو الطبيعي للوظائف النفسية 

، لذلك شملت  والعقلية والفيزيولوجية ال يتم إال من خالل مراحل تطورية
، ويرى هال أن " الشيخوخة"دراساته الطفولة أوال ، ثم المراهقة ، ثم كتاب

الطفل يعيش من جديد تاريخ الجنس البشري وتكون خبرات أسالفه في 
متناول يده فيقوم بإعادة تبني الميول واالتجاهات بنفس التتابع الذي حدثت 

  .به عند اإلنسان

  � ــــ5 وا�B�@-ـــ�ء ا���ـــ��F �ـــ� Q9ـــ� 8ـــا����3 *2-1

حدثت متابعة علم النفس لنمو الشخصية من جميع جوانبها وبرزت 
أهمية السنوات األولى من الطفولة في هذا النمو ، كما أصبحت أساليب 
التعلم التي تقود إليه أكثر وضوحا ، وكانت المشكلة األولى التي يطرحها 

والراشدين من حوله، وهذه الصلة  علم النفس هي مشكلة الصلة بين الطفل
  ).14(هي صلة مباشرة ومعاشة 

لقد اهتم علماء النفس على اختالف اتجاهاتهم العلمية بالطفل بعد ما 
أحرزته مدرسة التحليل النفسي من تطورات هائلة في الشخصية واإلنسان 
وتطوره على مختلف مراحل حياته ، ومن العلماء الذين تمحورت 

فرويد، ميالني كالين، أوتورانك، آنا فرويد : لطفل؛ نذكردراساتهم حول ا
  .وغيرهم...،أدلر، سبيتز 

انصبت اهتمامات مؤسسي مدرسة التحليل النفسي وعلى رأسهم 
التي اعتمدت دراساته حول نمو الطفل على   S. Freudسيجموند فرويد

التي أعطاها أهمية كبرى في الحياة ) sexualité)"15" "الجنسية"مفهوم 
النفسية للطفل ، والنزوة الجنسية حسب فرويد هي نزوة معقدة كثيرة 
العناصر المتشابكة تمر بمراحل مختلفة حتى تصل إلى مرحلة النضج 

  .الذي يتميز به الراشد

وحينما يتحدث فرويد عن الجنسية الطفلية فإنه يتحدث عن جنسية ال 
 )sexuel(نسي تناسلية حيث يؤكد أنه من الضروري التفريق بين ما هو ج

حيث أن مفهوم جنسي هو األعم ، وهو يتضمن أعماال  )génitale(وتناسلي
، حيث تشمل الحياة )  16(كثيرة ليست لها عالقة باألعضاء التناسلية

الجنسية للطفل على الوظيفة الخاصة بالحصول على اللذة واإلشباع من 
الوظيفة بعض مناطق الجسم ، وتدخل هذه الوظيفة فيما بعد في خدمة 

  ).17(التناسلية 

حدد فرويد الحياة الجنسية وتطورها لدى الطفل في ثالث مراحل هي 
  ):سنعرضها بالتفصيل الحقا(

تتميز بارتباط اللذة الجنسية بإثارة : stade oraleالمرحلة الفمية  •
  .الفم والشفتين مع تالزم الغذاء والرضاعة

حلة بتنظيم تتميز هذه المر :stade analeالمرحلة الشرجية  •
 الليبيدو تحت سيطرة المنطقة الشرجية 

تتميز هذه المرحلة بتنظيم :  stade phallique المرحلة القضيبية •
 ).التناسلية(الليبيدو تحت سيطرة المنطقة القضيبية

لدراسة التكوين النفسي  M.klainواتجهت العالمة ميالني كالين      
تحليل نفسية األطفال ، حيث لألطفال وكانت لها طريقتها المتميزة في 

اعتمدت على اللعب لجذب األطفال كليا ، وتوصلت إلى أن توضح في 
عالم خفي خيالي هوامات المواضيع الجزئية للطفل التي تميز مختلف 
مراحل نموه، وكانت كالين تعطي أهمية بالغة للقلق المبكر عند األطفال 

الالواعية في السنة ) هواماتهم(في المراحل الولى من النمو وألخيلتهم
األولى ، وكان رأيها أن قلق األطفال وهواماتهم يمكن اكتشافها في موقف 

التحليل "التحويل، ووصفت طريقتها في التحليل النفسي في كتابها الشهير
 )18.(وكان هدفها أن تخلق منهجا للتحليل يخص األطفال" النفسي لألطفال
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2-3* �-[N $.�6 ا���$ ر�Q9:  لقد كان لهذه النظرية أثرها الفعال في
فقد رأى المفكرون والمربون حينئذ أن الطفل رجل صغير  19و 18القرن 

، لكنه )25(وأن تفكيره واهتماماته وميوله ونشاطه تماثل ذلك المكتمل النمو
ن يرتدوا مثلما يرتدي في دائرة أضيق وأصغر، فكان لزاما على األطفال أ

الكبار ويخضعون للمعايير الخلقية التي يخضع لها الراشدون ويعاملون 
  .معاملتهم إذا ما ارتكبوا هفوة أو خطأ

وال ننسى إسهامات المفكر التربوي جون جاك روسو الذي أرسى 
قواعد التربية في دراسة الطفل ونادى بالرجوع إلى الطبيعة وأخذ الطفل 

مه وميوله، وهاجم كل النظريات التي نادت بأن الطفل شرير بم يالءم قوا
بطبعه، وأعلن أن الطفل خير بطبعه وأن الشر ال يأتي الطفل إال بمخالطة 

  .المجتمع الفاسد

  �ع ــــــــــ�ء ا+.�Bـــــــ� ��Fــــــــــ� 8� Q9ــــــــا����3* 2-4

ت العقلية يرى علماء االجتماع أن بناء الشخصية وتكوين القدرا
وتشكيل الوظائف المعرفية لدى الطفل هو انعكاس للواقع الثقافي 
االجتماعي الذي يعيش فيه هذا الطفل، فالطفل ال ينمو من تلقاء نفسه بل 
يشكل ويتغير ويرتقي كشخصية سوية بقدر ما توفر له البيئة االجتماعية 
التي يعيش فيها معطيات هذا التطور وحجمه من عوامل تربوية 

  .واجتماعية

وجرى التشديد على دور األسرة وكل المؤسسات القائمة على التنشئة 
االجتماعية على رعاية الطفل، وقاد ذلك إلى إثارة قضية التقارب 
االجتماعي وإبراز حاجة إلى التدخل لكسر حلقة الفقر وتحسين التحصيل 

ألطفال وتهدف التنشئة االجتماعية ل. الدراسي لدى أبناء األسر المحرومة
إلى تعليم األفراد األدوار التي يتوقع منهم أن يؤدوها خالل تفاعلهم 
االجتماعي مع اآلخرين، وفي مراحل حياتهم المختلفة، والتنشئة 
االجتماعية مستمر مدى الحياة لكن ما يتم منها في مرحلة الطفولة يمثل 

ل األساس الذي تقوم عليه األشكال التي يتعرض لها الفرد في المراح
  )26.(العمرية الالحقة

واتجه علماء االجتماع لدراسة عالم الطفل وربطه بعالمه االجتماعي، 
 Birnchtainومن الرواد الذين اهتموا بمثل هذه الدراسات العالم برنشتاين

وقد بينت تجاربه أن الثقافة  1968الذي أجرى تجاربه في انجلترا سنة 
الحديث، وبالتالي أساليب مختلفة  الفرعية تنقل ألفرادها أساليب مختلفة في

  .في التفكير

لقد أجرى برنشتاين تجاربه على أطفال صغار ينتمون إلى الطبقة 
العاملة والميسورة ووجد أن ثقافة الطبقة العاملة تتضمن أسلوبا خاصا في 
الحديث يتميز بطبيعة الطبقة إلى حد بعيد ، فالجمل في هذا األسلوب 

الجمل الرئيسية محددة، وأخيرا إن الحركات قصيرة والجمل المتعلقة ب
  .الجسمية تستعمل بصورة شائعة للتعبير إلى جانب الكالم

" اللغة المحدودة"ويسمي برنشتاين هذه اللغة البسيطة من حيث التركيب
ويرى أن األفراد الذين ينشئون على استخدام هذه اللغة ينشئون بالتالي 

أن القدرات الفكرية الفطرية لقسم  على التفكير بطريقة بسيطة بالرغم من
أما في الثقافة الفرعية للطبقة . منها تؤهلهم إلى تفكير أكثر تعقيدا 

الميسورة المثقفة فاألطفال يسمعون حديث آبائهم الذين يولون أهمية كبرى 
" اللغة المتقنة"للتعبير الشفوي، وهذه اللغة أكثر تعقيدا يسميها برنشتاين 

ونها إمكانية التفكير بصورة أكثر تعقيدا وتجريدا مما وتقدم للذين يستخدم
إن ابن الطبقة الميسورة يستطيع فهم اللغتين ، ) 27.(تعطيه اللغة المحدودة

ولكن ابن الطبقة العاملة إذا نشأ على اللغة المحدودة يجد صعوبة في 
ترجمة اللغة المتقنة إلى شيء يفهمه ، كما أشار برنشتاين أن بين اللغتين 

متطرفتين نجد لغات متعددة تمتزج فيها الخصائص بدرجات متفاوتة ال
  .حسب موقع األسرة في البنيان االجتماعي والمنشأ الطبقي

ومن أبرز المفكرين التربويين  جون ديوي الذي انتقد التصلب     
الشديد في النظام التربوي ، ودعا إلى وضع برامج وأنشطة تستند إلى 

ه وإلى تنمية المهارات االجتماعية والعالقات اهتمامات الطفل وقدرات
 Mاإلنسانية لدى الطفل ، ومن جهتها ساهمت المربية ماريا منتيسوري

.Montessori  بتطوير األساليب والمواد والطرائق التعليمية في تربية
األطفال العاديين والمتخلفين عقليا، كما ألحت في برامجها على أهمية 

  .م فيه األطفالتنظيم المحيط الذي يتعل

ومن التربويين العاملين في ميدان الطفولة العالمة األمريكية ابيغيل  
من األوائل الذين أبرزوا أهمية العالقات بين المعلمين  A. Eliotاليوت

واألولياء وبين المعلمين واألطفال،وال عجب في ذلك فإن ميدان دراستها 
ا عن المبادئ األساسية وتدريبها كان الخدمة االجتماعية،وعبرت فلسفته

  )23:(للعناية باألطفال التالية

  .األطفال أشخاص شأنهم في ذلك شأن الراشدين  -

يجب النظر إلى التربية على أنها توجيه يؤثر في نمو األطفال  - 
  .والراشدين

  .النضج والتعليم يسيران جنبا إلى جنب في عملية النمو  -

فال إلى مساعدتهم على من الضروري أن نهدف في توجيهنا لألط -
إنماء سمات التوازن لديهم أثناء عملنا على تزويدهم بما يحتاجون إليه 

األمن واالستقالل، التعبير : لتحقيق ذواتهم ومن سمات التوازن المطلوب
عن الذات وضبطها، الوعي بلذات ووعي الذات بالمحيط االجتماعي، 

  .الخ ...القدرة على اإلبداع

على ميدان علم النفس   J. Piagetجون بياجيهومن جهته سيطر    
النمائي والتربوي حتى أضحت دراساته وأبحاثه المرجع األساسي لكل 
العمليات التربوية حيث سعى إلى فهم العالقة بين العمر وتطور التفكير 
عند الطفل وإلى توضيح التقدم التدريجي إلمكانيات الطفل العقلية وأكد 

  )24: (الذكاء وهي على أربع مراحل في تطور

وفيها يعتمد الطفل رد الفعل على : المرحلة الحسية الحركية * 
  .الحركة أساسا

حيث يتكون نظام التطورات والكالم : مرحلة ما قبل العمليات* 
  .واالتصال

وتختص بضرورة القيام بمختلف : مرحلة العمليات المحسوسة* 
  .األعمال المتعلقة باألشياء المحسوسة والمرئية

حينما يتكون التفكير النظري : مرحلة األعمال الصورية الشكلية* 
والمجرد المستقل نسبيا عن األحداث أو الظواهر المحددة في العالم المحيط 

  .بالطفل

ويعتقد بياجيه يوجد عمليتين األساسيتين لكل نمو عضوي وهما   
ات التي وهو عبارة عن عملية يعبر بها الفرد المعلوم Assimilationالتمثل 

يستقبلها حيث تصبح جزء من تكوينه المعرفي، والعملية الثانية هي 
هي توافق يكون على الفرد أن يقوم به إزاء  Accommodationالمواءمة  

  .العالم الخارجي حتى يتمثل المعلومات

وجدير بالذكر أن بياجيه ساعدت اكتشافاته على تخطيط تربوي   
رة على وضع فلسفة تربوية تحقق التوازن ومناهج تعليمية وآراؤه كانت قاد

بين اإلجراءات التدريسية التي يعوزها التطوير وبين إمكانيات الطفل 
السلوكية واحتياجاته المتغيرة وتبنت المدارس التربوية الحديثة ما أسماه 

 ".التعلم باالكتشاف"بياجيه 
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الرغم من ظهور اضطرابات السلوك ، فإن نمو الشخصية ولكن على 
يتكون بشكل عادي فإن ال داعي للقلق ، ألن الطفل بصدد حل مشكلته من 
خالل تجربته الخاصة ، أما العرض المختار من طرف الطفل يكون الحل 
األمثل ألنه يستجيب إلى نظام مكيف وفق تطور الطفل ووفق محيطه 

اض ولو تكون مرضية يمكن أن تبقى الخاص ، وهكذا بعض األعر
  .إيجابية فهي متكيفة تسمح بردود فعل أقل من طرف العائلة

إن الميكانيزمات العاطفية التي هي وراء سلوك الطفل تبقى مضطربة 
بصفة متتالية ودائمة ، هنا يمكن أن نتحدث عن اضطراب حقيقي في هذه 

ضي، الشيء الذي الحالة يؤدي إلى تكوين بنية شخصية على النمط المر
كان يظهر عادي يمكن أن يكون إبراز الضطراب خطير في الشخصية، 

  .كما ان إصابة مهمة ال تؤدي إلى أي خلل

إذن بصورة مبسطة ؛ االضطراب يكون في عدم تكيف الطفل بين 
المحيط وبين متطلبات الذاتية ومتطلبات العالم الخارجي، في بعض 

لكن في حاالت أخرى ال يتكون  الحاالت يتشكل المرض في سن مبكرة
االضطراب إال في مراحل متأخرة ، وبالتالي ال يمكن فهم الفصل بين 
التركيبات المرضية الحقيقية واالضطرابات العابرة إال بالرجوع إلى 

  .التنظيم الكلي والخاصية العالئقية لشخصية الطفل

ترة اعتبار العصاب الطفولي كف إ()Freud لهذا السبب توصل فرويد 
هي األخرى  M.Klainحتمية خالل النمو النفسي، وحسب ميالني كالين

إن كل طفل يتلقى صعوبات "في هذا الرأي وهي تقولتشاطر فرويد 
عصابية المشكلة ليس أن نعرف أن هناك عصاب أم ال بل يجب التنبؤ 

  30"بالعصابات الخطيرة

الصراع على الفكرة التي مفادها أن  A. Freudوقد شددت آنا فرويد 
مالزم للنمو ، إال انها ال تعتبره ذو طبيعة عصابية، بما ان الصراع 

كامال للقوى الحاضرة وتميز    Intériorisationالعصابي يفترض تبطنا 
  :بين ثالث أنواع من الصراع

 الذي يقع بين نزوات الطفل ومتطلبات العالم الخارجي: الصراع الخارجي - 

يحدث داخل الجهاز النفسي  الذي): المستدخل(الصراع المبطن - 
أي بين األنا واألنا العلى الذي هو نتاج تبطن الممنوعات التي كانت تنبع 

  من الخارج في بادئ األمر

الذي يقع بين الهو واألنا على صلة مع : الصراع الداخلي - 
تمثيالت نزوية غير ملتحمة يشكل كاف أو غير مالئمة مع التجاذب 

بدون " ميول انثوية-ميول ذكرية" ورفت-نشاط" ،" كره-حب"الوجداني
 .مشاركة المتطلبات الخارجية

وهو من أشهر أطباء األطفال    Diatkineويذهب دياتكين 
إن ما يهم هو التنظيم " نفس المذهب إذ يقول Pédopsychiatriqueالعقليين

المرضي أو السوي للشخصية وبالتالي ليس باإلمكان الحكم انطالقا من 
....) خواف، طقوس وسواسية، اجترارية(كانت حدته عرض منعزل، مهما

ومن هنا فعلى األخصائي إزاء أي " إذا ما كان الصراع مرضي أو سوي
عرض أن يتساءل عن أثره على التنظيم العام لنفسية الطفل، وأهم مسألة 

التي توقف " جمود ميكانيزمات الدفاع"هنا هي الجمود أو بمعنى أدق
الطفل، ويخلص دياتكين إلى أن الصحة يمكن بصورة متفاوتة الشدة نمو 

أن تحدد بالنظر إلى مرونة االستثمارات وتنوع ميكانيزمات الدفاع ، يقول 
ينبغي على الطبيب العقلي أن يقدر حركية :" في هذا الصدد دياتكين 

االستثمارات وقدرات الطفل على التمتع بالنشاط الوظيفي للعمليات العقلية 
ام بأعمال جديدة ونقل على األشخاص غير األبوين وإمكانيته على القي

الرغبات األوديبية وذوق الطفل فيما يتعلق بالحكايات وشدة الرغبة في 
  ".المعرفة والفضول

ومن جهته حاول دوركايم أن يقدم صورة عن كيفية انتقال الفهم  
واألفكار إلى األطفال، وأكد على دور المجتمع في تشكيل شخصيته،حيث 

إنه ال يكفي أن نقوم بمالحظة الطريقة نتبع في تربية : "ذلك يقول في
الصغار لنرى ألول وهلة أن جميع أنواع التربية تنحصر في ذلك المجهود 
المتواصل الذي نرمي به إلى أخذ الطفل بألوان من الفكر والعاطفة 

  )28..."(والسلوك الذي كان يستطيع الوصول إليه لو تُرك هو وشأنه

  $ ــــــــ� ا���ـــ� �Fــــــــ3ي وا���gـــــــــ3م ا��ـــــــــ��; - 3

إن مشكلة السوي والمرضي عند الطفل معقدة جدا خاصة إذا علمنا أن 
هذا األخير في طور النمو والنضج، فهو غير ناضج من جميع النواحي 
البيولوجية والنفسية والعاطفية واالجتماعية، فعملية نمو الطفل خاصة فيما 

بالنمو النفسي فإنها ال تتم دون مرور الطفل بالصراعات أو نوبات  يتعلق
  )29.(ضرورية معقدة وهامة للنمو

التصنيفات الوصفية ال تساعد على أن " A. Freudترى آنا فرويد 
تبني وجهة النظر الديناميكية في فهم  وعليه من الضروري" دراسة الطفل

ئة الوصفية المرضية تطور ونمو الطفل، ألن في هذا الصدد نفس الف
Nosographique   نى دينامية متفاوتة الواحدة عنيمكن أن تخفي ب

األخرى، كما أنه ال تأخذ الفئات الوصفية المرضية في الطب العقلي 
بعين االعتبار مرحلة النمو التي وصل  Psychiatrie traditionnelالتقليدي 

ي متحركة ومرنة عند إليها الطفل، فبينما تكون مستقرة عند الراشد، فه
الطفل؛ حيث تتحول من حالة إلى أخرى وحتى المعاناة واأللم ال يمكن أن 
تشكل محكا يستند إليه للحكم على درجة مرض الطفل ، ألنه قد يستجيب 

  .بشكل حاد لوضعيات قد تكون عابرة

حتى يتمكن األخصائي اإلكلينيكي من الحكم على حالة الطفل البد أن 
هذا األخير على التقدم نحو النضج، ونمو شخصيته في  ينطلق من قدرة

جميع جوانبها وتكيفه مع الوسط االجتماعي حيث يجب أن يعيش وطالما 
أن هذه العملية سوية فإن كل األعراض التي قد تبدو عليه في لحظة أو 
أخرى يمكن اعتبارها عابرة، أما إذا توقفت عملية النمو والتقدم عندئذ 

  .ه األعراض بعين االعتباريمكن أن تؤخذ هذ

إن عدم صالحية المنطلق الوصفي المرضي في حالة األطفال   
السواء والمرض،   les critèresطرحت وبحدة مشكلة ومسألة المحكات 

 .A وجدير بالذكر بأنه يوجد العديد من العلماء من يشاطرون آنا فرويد
Freud+, السياق  ضرورة تجاوز النظرة الوصفية المرضية ، وفي هذا

إذا كانت :" حيث يقول في ذات الشأن A.GURRAذكر العالم اجيريا قيرا 
مسألة السواء والمرض عسيرة الحسم عند الراشد فإنها أكثر تعقيدا عند 
الطفل ،ألنه كائنا ينمو وبالتالي فهو في حالة تغير دائم في تنظيم بناء 

اختفائها وإنما  األعراض أو إختفائها، فالمهم في األمر ليس األعراض أو
انطالقا "التي تعد بمثابة محك للتشخيص والتنبؤ" بنية الشخصية" ما يهم هو 

مما سبق ذكره فالطفل يكون محصورا بين الحياة الهوامية والواقع المعاش 
ويصعب عليه إشباع الرغبتين،وعلى هذا األساس اتخاذ حل وسيط ليس 

باطات الناتجة سواء من من الشيء السهل وخاصة إذا علمنا مجموعة اإلح
  أو من عدم اإلشباع " العقوبات"النماذج

ونظرا لتقبله اإلحباط يكون الطفل بداخله حالة نكوص نوعا ما كلية 
هذا . إلى مرحلة من مراحل نموه السابقة للنمو العاطفي في نمو الطفل

وخاصة عندما " غير كلي"النكوص يصبح عادي عندما يكون مرحلي 
هذه . يقابل مرة أخرى المشكل الذي نكص اليه سابقايسمح  للطفل أن 

األنواع من النكوص ماهي إال مراحل تمكن من تغيير اإلمكانات الطاقوية 
libido  لمواجهة الواقع بشكل آخر، إال أن هذا النكوص يؤدي إلى سلوكات

خاصة بمرحلة سابقة والتي تظهر حسب عمر الطفل وكأنها تشكيالت 
 les formes pathologiquesمرضية 
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ABSTRACT: CHILD AFFECTION DEPRIVATION AND FAMILIAL ENVIRONM ENT  

INTRODUCTION: The objective of this work was to study the environ mental factors in 
children who had suffered from affective deprivatio n.  

 MATERIAL AND METHODS: Our study was retrospective, descriptive and analytic 
carryied on 180 children and teenagers followed in the child and adolescent psychiatry 
department of Sfax . These children had suffered fr om parental deprivation before the 
age of six. 

The study was led during a period of 4 years (from January 1 st  1995 till 31 st  
December 1998). 

RESULTS: In our study, 30.5 % of the children lived with onl y one parent because of 
death of one parent, the parental divorce or the pa rental separation without divorce.  

Mother’s work, which concerned 46 % of the cases, w as significantly associated with 
the lack of maternel care (p < 0,001) and the work of fathers abroad (50 % of  the 
cases) was significantly correlated to the lack of maternel care (p=0,04), which was 
found in 77.2 % of cases. 

 Mother’s mental disorders were noted in 32.4 % of cases as  type of puerperium 
pathologies in 7.2 % of cases, nevrosis in 7,8 % of cases, chro nic psychosis in 13.4 % 
of cases and anxiety or  depressive disorders in  1 3.4 % of cases. 

Father’s mental disorders were observed in 11.6 % of cases as  type of psychosis in 
6.7 % of cases, nevrosis in 1.1 % of cases, mental retardation in 1 % of cases, 
personality’s disorder in 1.1 % of cases and psycho sis in 1.7 % of cases. 

CONCLUSION: Throughout our present study, we underline the frequency of the 
environmental factors in children who had suffered from affective deprivation.  

 These factors were incriminated by several authors in the determinism of precocious 
affective deprivation and the genesis of mental dis orders at childhood, or even later 
at the adulthood. 

 

I. Introduction  

La carence affective se définit comme l’absence ou 
l’insuffisance de relations affectives de l’enfant avec sa mère 
pendant la première enfance [11]. 

La carence parentale précoce, dont sont victimes des enfants 
âgés de moins de 6 ans, va de pair, très souvent avec l’absence de 
suppléance de qualité, d’un substitut maternel et / ou paternel ce qui 
induirait inéluctablement, cette fois ci, une carence affective [16].  

Plusieurs facteurs environnementaux peuvent être inclus dans 
la genèse d’une carence. Les études qui ont été mené sur ce sujet 
ont montré que le climat familial perturbé constitue un facteur de 
risque dans la genèse de carence affective [8,15,19,22,24] 

Dans ce but, nous avons mené ce travail dont l’objectif était 

 d’étudier l’environnement familial des enfants ayant vécu des 
situations de carence parentale précoce.  

II. Matériels et Méthodes  

L’étude était rétrospective descriptive et analytique portant 
sur un échantillon de 180 enfants et adolescents vus en 
consultation de pédopsychiatrie au CHU Hédi Chaker de Sfax, 
du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 ; et qui ont subi une 
carence parentale avant l’âge de 6 ans. 

Les carences parentales retenues avaient comme 
étiologies : la monoparentalité par décès ou divorce parental, la 
séparation parentale sans divorce, les séparations par obligation 
de travail parental, les séparations parent-enfant par 
hospitalisations répétées, les troubles mentaux chez l’un ou les 
deux parents et les carences en soins maternels. 

Arabpsynet e.Journal: N°27-28 –  Summer& Autumn 2010  
 

ـــــ� ��ـــــــ� 
	����ــ�	
ـــــــ��  ـــــ�  ���ـــــ� 
	��ــ ــ�      &��ـــ�     -28-  27
	ـ�ــــ��   :  ��ـ  ���2010ــــ

     58    



	א�ذ�����������و	���و�و������������	��وא������������	����������	א����������	.	.	.�	������������ل	א��������������א�ط� 	
 

III. Résultats  

1. Types de carences en soins maternels  

Tableau n ° I : Répartition selon le type de carenc e en soins 
maternels (Sur un total de 180 cas) 

Types de carences en soins maternels  % 
Discontinuité 23,3 
Perturbation de la réciprocité interactionnelle et du 
déroulement temporal 

23,3 

Pauvreté des stimulations 13,9 
Surstimulation 4,4 
Abandon 6,7 
Autres 5,6 

 
NB : -Soins maternels : expression, qui recouvre l’ensemble 

des attitudes maternelles susceptibles d’assurer le confort, la 
détente, la sécurité et le bien être chez l’enfant [ ]. 

   -Discontinuité interactive : carence causée par des 
séparations, en conjuguant des effets carentiels qualitatif (effet 
carentiel mixte) [ ]. 

   -Perturbation de la réciprocité : carence consistant en une 
altération de la réponse de la mère aux signaux de l’enfant. 

2. Familles monoparentales :   

Les familles de notre étude étaient  monoparentales dans 
30,5% des cas et ce soit par décès de l’un des parents, par divorce 
parental ou par séparation parentale sans divorce.  

La monoparentalité  n’a pas été corrélée aux carences en soins 
maternels (p=0,78). 

Tableau n°II : Répartition selon les situations de 
monoparentalité (Sur un total de 180 patients) : 

situation de monoparentalité  Nombre  % 
Famille 
monoparentale par 
décès parental 

Décès du père 9 5 

Décès de la 
mère 

3 1,6 

Total 12 6,6 

Famille monoparentale par divorce 27 15 
Séparation parentale 16 8,8 

 

A noter que dans notre échantillon, des conflits parentaux 
intenses ont intéressés 85,2% des futurs couples dissociés.  

3.Travail des parents  

3.1 Fréquence : 

Les mères des enfants de notre échantillon travaillaient dans  
46 % des cas et les pères travaillaient dans un gouvernorat autre 
que celui du lieu de résidence, ou à l’étranger dans 15% des cas.  

3.2  Corrélation entre le travail de la mère et l’e xistence de 
carences en soins maternels : 

Tableau n°III : Corrélation entre le travail de la mère et 
l’existence de carences en soins maternels  

Carence en soins 
maternels 

Travail de la mère(%)  Significativité 

Oui Non P< 0,001 

Existence 91 67,4 
Absence 9 32,6 
Total 100 100  

Tableau n° VI  : Corrélation entre le travail du père à 
l’étranger  et l’existence de carences en soins mat ernels 

 

Carence en 
soins maternels  

Travail du père à 
l’étranger(%) Significativité  

Oui Non 

P=0,04 Existence 50 78 
Absence 50 22 
Total 100 100 

 
1. Situations particulières de séparation : 

Tableau n° V: Répartition selon les situations part iculières 
de séparation (sur un total de 180 des cas) : 

       Situations particulières  % 
Hospitalisations répétées des parents 2,7 

Hospitalisations répétées de l’enfant 7,2 

Placement  institutionnel à temps complet 1,6 

Total 11,5 
 
NB : Hospitalisations répétées =supérieure ou égale à 3 
hospitalisations 

  
2. Troubles mentaux  des parents :  

 Les troubles mentaux ont été étudiés en se référant à la 
nosographie Française classique.                                   

5.1. Troubles mentaux chez la mère : (33,4%) 

 
Fig n° 1: Répartition selon le type de trouble ment al chez la 

mère (Sur un total de  180 cas) 

 
Tableau n° VI : Corrélation entre les troubles ment aux de la 

mère et l’existence de carences en soins maternels 
Carence en 
soins 
maternels 

Toubles mentaux de la 
mère(%) 

Significativit
é 

Oui Non p= 0,01 

Existence 87,5 72 
Absence 12,5 28 
Total 100 100 

 
  5 .2.Troubles mentaux chez le père :(11,1%) 
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Fig n°2: Répartition selon le type de trouble menta l chez le 
père (Sur un total de 180 cas) 

5.3 Troubles mentaux chez les deux parents : 

Des pathologies psychiatriques se sont révélées, de façon 
concomitante chez les deux parents, pour 11couples (soit dans 6% 
des cas). 

IV. Discussion 

1.Situations de carences proprement dites  

1.1 Le travail parental : 

1.1.1 Travail de la mère : 

Le travail de la mère a intéressé 46% des mères des enfants de 
notre échantillon tous horaires et natures du travail à l’extérieur du 
domicile confondus. 

La tendance à l’ascension du pourcentage du travail maternel 
semble être constante et irréversible. Aux USA, 60% des mères 
d’enfants de moins de 2 ans travaillent, au Canada : 57% des 
mères d’enfants de moins de 3 ans travaillent. En Europe : entre 30 
et 85% des mères d’enfants de moins de 3 ans travaillen [ 24]. 

Or, pour assurer une « disponibilité physique et psychique », la 
mère doit posséder des fonctions de maintenance, de contenance, 
et d’individuation [14]. L’enfant, dont la mère travaille est exposé à 
des séparations répétées, face auxquelles, l’enfant cherchera à 
s’organiser. Notre étude a montré une corrélation hautement 
significative entre le travail de la mère et l’existence de carences en 
soins maternels (Tableau n° II). 

D’après une recherche récente, certains auteurs ont montré 
que le temps qu’un jeune enfant passe en interaction directe avec 
ses parents, n’est pas plus élevé pour l’enfant dont la mère est au 
foyer [24]. 

En outre, les distorsions relationnelles, présentes dans 30,3% 
des cas dans  notre série, peuvent être conséquentes à la 
conjugaison de conditions dures de travail de la mère, et  à une 
défaillance paternelle (décès ou divorce...). La mère se trouve donc 
forcée à travailler, avec une  fréquence plus élevée, et dans des 
conditions plus difficiles que pour les autres femmes. 

En fait, le travail de la mère ne constitue qu’une cause parmi 
d’autres de « parasitage » de l’interaction. D’autres étiologies 
peuvent être indépendantes du travail maternel (constitution de 
l’enfant, sa vulnérabilité) et être retrouvées de façon équivalente 
chez les enfants dont la mère travaille et chez ceux dont la mère 
reste à domicile [22]. Ces derniers ne sont pas toujours à l’abri d’un 
maternage insuffisant [23]. 

 1.1.2 Obligation du t ravail du père  : 

La séparation du père d’avec sa famille, par obligation du 
travail dans un autre gouvernorat ou à l’étranger, a été relevée 
chez 15% de nos patients. Cet éloignement ne peut passer sans 
avoir un dommage au sein de la famille : aussi bien sur la 
conjointe qui ne peut remplacer à elle seule le père, que sur 
l’enfant et son identification. En effet, si le père est absent, 
l’enfant reste identifié à la mère, et il est plus susceptible de 
développer des tendances latentes et des caractéristiques 
féminines [13] . 

Dans notre étude, une difficulté s’impose quant à l’étude de 
l’impact de l’absence du père sur l’adaptation et la psychologie 
des jeunes enfants, qui provient de la difficulté à isoler l’action 
de la variable explicative (absence du père) parmi la multiplicité 
des facteurs qui peuvent déterminer les conséquences liées à 
cette absence : sont à considérer en effet, les ressources 
économiques du foyer, le statut social de la mère ainsi que sa 
situation émotionnelle (degré d’isolement et qualité de soutien 
social disponible). 

L’enfant, restant auprès de cette mère risque de subir des 
carences en soins, celles-ci se sont révélées, significativement 
plus fréquentes, dans notre série, chez les enfants dont le père 
est immigré (Tableau n° III). 

1.2 Situations particulières de séparation  : 
hospitalisations répétées des parents ou de l’enfant : 

1.2.1 Hospitalisation de l’enfant  

Des hospitalisations répétées pour des troubles somatiques 
ont intéressé 13 enfants, soit 7,2% de tout l’échantillon, et l’ont 
exposé, de ce fait à des séparations répétées d’avec leurs 
parents. Ces séparations sont d’autant plus graves qu’elles ont 
été de survenue précoce. 

Dans ce sens et dans une étude sur des enfants carencés, 
ayant fait l’objet d’un abandon ou d’un jugement de déchéance 
parentale, que l’effet d’hospitalisations longues et répétées des 
enfants est moins net ; sauf si elles ont eu lieu dans la première 
année [6]. L’auteur de cette étude a ajouté que la fréquence des 
hospitalisations, peut être un indicateur de délaissement 
(mauvaise santé en réponse aux carences), ou d’une 
impossibilité (ou d’une absence de désir) de prendre en charge 
l’enfant, notamment en cas d’hospitalisation pour des raisons, 
qui habituellement sont prises en charge à domicile [6]. 

Certaines études soulignent l’impact de l’âge jeune de 
l’enfant [10,11]. En effet, les prématurés, les enfants dont l’état 
physique nécessite leur éloignement précoce même provisoire, 
sont les bébés pour lesquels les rencontres parent-enfant ont le 
plus du mal à se mettre en place, et sont donc, de ce fait, les 
plus exposés aux distorsions précoces et parfois aux mauvais 
traitements [10,11]. 

En plus du facteur âge de survenue des hospitalisations, 
d’autres éléments méritent d’être pris en considération telles 
que : les relations préalables et contemporaines à 
l’hospitalisation avec les parents, les réactions du personnel 
soignant et surtout la préparation psychologique de l’enfant à 
cette séparation. 

1.2.1 Hospitalisation des parents  

L’hospitalisation des parents a intéressé 5 cas soit 2,7% 
pour des motifs somatiques ou psychiatriques 
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La séparation d’avec un parent physiquement malade, le foyer 
brisé,  peut  être un  facteur important dans le développement de 
désordres chez certains enfants  [21]. Par contre et dans le cas de 
parent mentalement malade, sa présence peut être aussi néfaste [21]. 

1.2.2 Placement institutionnel  

Trois enfants de notre série ont été placés dans un centre 
intégré vu l’absence de soutien familial, ou suite au décès de la 
mère ou à une maladie grave du père. 

Lorsque la rupture avec le milieu familial intervient après l’âge 
de 6 mois, le risque de trouble est multiplié par 2,5 en cas de 
séparation définitive d’avec la mère, et par 2,9 s’il s’agit du premier 
placement [7]. 

2. La monoparentalité  : 

La famille monoparentale représente 30,5% de notre 
échantillon (tableau n° I).  

La monoparentalité, dans notre étude, n’a pas été corrélée aux 
carences en soins maternels (p=0,78). Ceci pourrait être expliqué 
par le fait qu’une suppléance assurée par le parent restant, ou par 
un parent quelconque notamment les grands parents, serait 
suffisante pour empêcher l’installation d’une carence en soins.  

En effet, les grands-parents demeurent un recours fréquent. Ils 
peuvent aider matériellement les parents en difficulté, recevoir, ou 
héberger leurs petits-enfants. Ils constituent la référence tierce pour 
un couple « parent seul-enfant ». Si l’attente du parent restant, 
d’une assistance des grands-parents, reste vaine, elle provoquera 
un sentiment dépressif, une amertume, qui retentit sur l’enfant [8]. 

2.1 La séparation et le divorce parental : 

La séparation parentale constitue un phénomène de plus en 
plus important dans nos sociétés ; son taux est en nette 
progression. Les conséquences psychologiques d’une séparation 
parentale ont fait l’objet de nombreuses études 
publiées[2,3,12,15,16,19 ].  Elles sont toutes limitées par l’influence 
cumulative d’autres variables qu’il n’est pas possible d’isoler, tels 
que : l’âge, le sexe, la psychopathologie préexistante, l’existence 
de conflits parentaux, la visite du parent non résident, etc...  

Messerschmith[17 ] dans une étude comparative de 50 enfants 
de parents unis et 50 de parents séparés tôt, a conclu à l’absence 
de relation statistiquement significative entre le divorce parental et 
la présence de pathologie psychiatrique chez l’enfant. 

Selon plusieurs auteurs, les conflits entre parents constituent un 
facteur de risque dans l’apparition de troubles psychiques chez 
l’enfant, pendant et après la séparation [9,21,25]. 

L’adaptation de l’enfant à sa nouvelle situation familiale est 
fortement dépendante de la persistance ou non de conflits[12]. 

La nature de la mésentente et la place de l’enfant dans cette 
mésentente sont plus déterminantes que la séparation elle-même [21 ]. 

Le principal facteur de trouble à long terme n’est pas la 
séparation elle-même, mais bien plutôt la discorde familiale si 
souvent associée à la séparation [15 ]. 

2.2 Le décès parental : 

Sa survenue avant 6 ans a intéressé 6,6% des enfants. 

Comme le soulignent certains auteurs, l’ âge auquel l’enfant 
devient orphelin ou est abandonné joue un rôle capital[1]. Les 
conséquences seraient pratiquement nulles avant 7 ans en cas de 
substituts parentaux valables[in1]. Il en sera, d’après lui, tout  

 autrement si cette perte conduit l’enfant à une carence affective 
durable. Le caractère irrémédiable de ces disparitions crée un 
accablement contre lequel l’enfant n’est pas encore en âge de 
réagir utilement. 

S.JELASSI, dans son travail de thèse au sujet des carences 
parentales et des troubles mentaux portant sur 400 consultants 
en milieu psychiatrique, relève qu’un décès parental survenant 
entre la naissance et l’âge de 5 ans constitue un facteur 
prédisposant aux troubles thymiques alors que la séparation 
parentale précoce semble, quant à elle, liée plutôt aux troubles 
anxieux [10]. 

Le décès parental en tant que situation de carence est 
intriqué à une constellation d’autres facteurs dont la conjonction 
peut engendrer des difficultés psychologiques de l’enfant telles 
que : une dépression  du parent restant, une détérioration 
économique et sociale à la suite de la mort du père. 

3. Les troubles mentaux des parents : 

 Des troubles mentaux avérés chez les parents, ont été 
notés dans 38,4% du total de l’échantillon (parent seul atteint ou 
les deux parents à la fois). Les mères étaient  majoritaires 
représentant 33,4% des cas de la totalité de l’échantillon contre 
11,1% des cas pour les pères (Figures 1 et 2). 

Pour l’OMS , les enfants de mères atteintes de troubles 
mentaux, constituent un groupe à haut risque de troubles 
psychiatrique  [5].  

Il ressort de notre étude une relation statistiquement 
significative entre les troubles mentaux de la mère et l’existence 
d’une carence en soins maternels (Tableau n° V), su rtout dans 
la période du post-partum où l’impact est majeur sur l’avenir 
psychologique de l’enfant. 

Pour les pères, les troubles psychiatriques ont été 
représentés essentiellement par les psychoses chroniques dont 
la fréquence dépasse celles des mères. 

Ces pères pourraient-il assumer leur  rôle de paternité et 
parvenir à prendre conscience de cet engagement, et apporter 
sécurité, amour et autorité à leurs enfants [20]. 

Certain auteurs montrent que face à un père psychotique, 
les risques pour l’enfant sont majorés si de plus, il existe une 
mésentente conjugale, ou un mauvais niveau socio-économique 
[4,13]. Un éclatement du couple peut venir compliquer la 
situation pour l’enfant, ainsi qu’une dépression de la mère qui se 
trouve dépassée avec cette charge familiale.  

A partir de notre travail, nous relevons la fréquence élevée 
des facteurs environnementaux chez les enfants ayant vécu des 
situations de carence affective. Ces facteurs ont été incriminés 
par plusieurs auteurs dans le déterminisme des carences 
parentales surtout précoces. 

Les carences parentales, dans une acceptation large, 
concernent des situations variées tels qu’une monoparentalité, 
une obligation de travail parental ou des troubles mentaux des 
parents. Elles peuvent revêtir aussi plusieurs aspects tels 
qu’une discontinuité (avec des séparations temporaires ou 
répétées), un trouble de la réciprocité interactive, ou une hypo 
ou hyperstimulation. 

A la lumière de ces résultats et afin de prévenir l’installation 
de carences affectives  et d’apparition de troubles 
psychopathologiques secondaires chez l’enfant et l’adolescent, 
nous proposons quelques mesures préventives :. 
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-Une écoute attentive et une éventuelle guidance des jeunes 
parents pour repérer les éventuelles  distorsions relationnelles. 

-La constance d’une figure substitutive d’attachement pour les 
enfants en l’absence des parents 

-L’accompagnement maternel devrait être discuté avant tout 
placement institutionnel à plein temps et particulièrement au cours 
d’une hospitalisation de l’enfant. Le séjour de l’enfant en dehors du 
foyer parental devrait être écourté dans les limites du possible. 

-Les soins à domicile, alternative d’avenir, est à encourager et à 
développer. 
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والحقيقة أن إقرار هذه السيكولوجيا ذات التوجه المعرفي بهذا النوع 
من التفاعل الدينامي يصاحبه إقرار آخر يتجلى في فعالية الطفل ومساهمته 

فقد صار يمثل العنصر . النشيطة في كل ما يتعلمه ويكتسبه من معارف
ديه من فل. الفعال الذي يتعلم ويفكر ويواجه المشاكل ويحلها منذ سن مبكر

القدرات والكفاءات ما يؤهله للتعلم والتفكير والفهم والحكم منذ سنواته 
  :األولى بحيث نجده

إذ يكون على وعي  ؛يدرك الفوارق بين األشياء في سن جد مبكر -
ويعد . بديمومة الموضوع حتى بعد إخفائه في الشهرين الرابع والخامس

ييء مكونات الكون وعناصره منذ ويتهيأ لتف. إلى حدود اثنين في نفس السن
  .الشهر الثالث

يتعلم في زمن قياسي عددا كبيرا من األنشطة والكفاءات والمهارات  -
  .المرتبطة باللغة والتواصل والتفييء والتفاعل االجتماعي

يشارك في تعلماته بفعالية ونشاط على عكس ما كان ينْعتُ به من  -
أوالوجدان ) السلوكية(تأثر وال يؤثر مواصفات الذهن الفارغ الذي ينعوت و

أو النشاط الذاتي الذي يفعل وال ) التحليلية(الكامن الذي ينفعل وال يفعل 
  ).التكوينية(يتفاعل 

3.1. �Bـــــــــــا�-[Bــــــــــ3ل وا��  
يتعرض الطفل في هذه السيكولوجيا ذات البعد المعرفي إلى تحول من 

العنصر الماهر وذلك عبر وسائط التدخل حالة العنصر المبتدئ إلى حالة 
فكل تعلم يفترض معارف سابقة  .المختلفة وفي مقدمتها وساطة المدرسة

تُبنَى على أساسها معارف جديدة، وبالتالي فهو يشكل سيرورة مسترسلة 
لتحويل المعارف واالنتقال بها من مستواها البدائي الساذج إلى مستواها 

الطفل وبالنظر إلى أنواع هذه المعارف  الراجح أنف .العلمي الخبير
وطبيعتها كما سيأتي تفصيل ذلك الحقا، عادة ما ينتقل من معارف عامة 

  .ساذجة إلى معارف خاصة علمية

  ُ�ـــــــــــُ� وا�Qِ�ْ~B-ــــــــــــــَاْ�َ�ْ�َ-َ� .4.1
 لقد ثبت أن لدى الطفل قدرة مبكرة على بنينة المعارف المكتسبة

فهو يبني انطالقا من تجاربه اليومية وتفاعالته مع المحيط  .وتنظيرها
واآلخر مجموعة من النظريات حول مكونات الكون وخصائص الذات 

  ):Carey، 1985(اإلنسانية والتي تتوزع حاليا على ثالثة ميادين أساسية 

الميدان البيولوجي الذي تنطوي فيه نظرية الطفل على كائنات  -
 .ة والموت، بالصحة والمرض، بالطفولة والشيخوخةمتنوعة تتميز بالحيا

فقد اتضح على سبيل المثال أن أطفال الثالثة والرابعة من العمر يدركون 
أن النباتات مثلها مثل الحيوان تشكل فئة متميزة تنمو وتحيا وتمرض 

  .وتموت

الميدان الفيزيائي الذي تحتوي فيه نظرية الطفل على مكونات  -
الجامدة وتفاعالتها السببية، حيث يتم التركيز هنا على وخاصيات األشياء 

  .الخ...ظواهر مثل الطاقة والقوة والسرعة والجاذبية وشكل األرض
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 ���3ــــــــــ�ت �-)3�3.-ــــــــــــ� ا���ــــــــــــــــــــ$. 1
نفرد نقصد بهذه المقومات مجمل الخصائص والسمات التي أصبحت ت

بها سيكولوجية الطفل ذات التوجه المعرفي والتي ندعو في هذا الدليل إلى 
اعتمادها كإطار مرجعي أساسي لبيداغوجيا التعليم األولي المأمولة عندنا 

 :وهي باألساس ست خصائص. في المغرب

  �ادةــــــــــــ� وا��ـــــــــــــا���دا9- .1.1

ا قائمة الذات يستحيل اختزالها في لقد أضحت سيكولوجية الطفل سيكولوجي
فطري، نفسي، اجتماعي، (نموذج الراشد أو الحيوان أو في بعد واحد 

فقد ولَّى عهد االختزال منذ أن اتضح بالملموس أن الطفولة ...). معرفي
مرحلة نمائية تمتد من الميالد إلى سن الرابعة عشرة، بحيث يختلف مداها 

وهي . المتنوعة عن كل من الراشد والحيوانالزمني ومكان ممارسة أنشطتها 
بهذا المعنى تشكل ظاهرة سيكولوجية فريدة ومتميزة، يحكمها سياق زمني 

فهي ذات سيكولوجية مفردة ومرنة، تتعلم وتفكر . محدد وإطار موضعي معين
وتواجه المشاكل وتحلها منذ سن مبكر  في إطار سياقات محددة تؤطرها 

إنها ليست ال بالذات السيكولوجية الراشدة وال بالذات . عالقات التفاعل المختلفة
اإلبستيمية الكونية، بل هي بالتحديد ذَاتٌ لها من االستعدادات والطاقات 
والكفاءات واالستراتيجيات ما يؤهلها ألن تشكل ظاهرة سيكولوجية قائمة 
 الذات، تتميز بالفردانية والفرادة وتستحق كامل العناية على مستوى البحث

  .والتقصي وكل الرعاية على مستوى التنشئة والتربية والتعليم

2.1 .-�F��Bـــــــــــــــ� وا��"��-ــــــــــــا��  

على عكس السيكولوجيات السابقة التي كانت تختزل سيكولوجية الطفل إما 
العاطفي -وإما في البعد الوجداني) السلوكية(االجتماعي -في البعد السلوكي

، فإن سيكولوجية )التكوينية(المعرفي -وإما في البعد الذاتي) التحليلية(
أحدهما : الطفل ذات التوجه المعرفي، وإن كانت تميز بين مستويين

اجتماعي، فهي تقول بالتفاعل والتكامل -نفسي معرفي واآلخر-إدراكي
بين هذه األبعاد كلها وتُقر بأهمية وصل الجوانب المعرفية  ينالدينامي

لوجدانية ألن فهم سيكولوجية الطفل مشروط أوال وقبل كل بالجوانب ا
فهي تعتبر الجانب الوجداني . شيء بفهم األساس الذي يحركها ويوجهها

كطاقة ال بد منها لتشغيل الجانب المعرفي وتنظر إلى سيرورة االكتساب 
كعملية دينامية يتفاعل فيها النمو بالتعلم والذات بالموضوع وباآلخر عبر 

ويعني هذا أنه إذا كانت قاعدة الطفل الفطرية تشكل منطلقا . ة محددةوساطَ
لبناء كفاءاته ومهاراته فإن تجاربه وتعلماته وخبراته الواقعية وعالقاته مع 

  .المحيط واآلخر تمثل المحدد األساس لهذا االنبناء
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اعة، بل المفروض أن ينجح أيضا في التوظيف كل المهام بسهولة ونج
والواقع أن المشاكل . الجيد لهذه القدرات والكفاءات في شتى مجاالت الحياة

والصعوبات التي يواجهها الطفل، وإن كانت متنوعة جدا فهي تتحدد في 
  :صنفين

وهنا . صنف عادي يرتبط بالفشل في التعلم أو غيره من األنشطة -
مجموعة من االستراتيجيات من تلقاء ذاته ليتجاوز مثل نجد الطفل يستخدم 

هذه الصعوبات وفي مقدمتها استراتيجيات فكرية صريحة كالتخطيط 
واالستدالل وكل ما يرافقهما من إجراءات توقعية واستنباطية واستقرائية 
وقياسية، ثم استراتجيات طبيعية ضمنية كالتوجيه واالنتباه وتغيير تمثل 

  .الوضعية

مضطرب يرتبط بالفشل الناجم عن خلل في النمو كما يتجلى  صنف -
وتوجد لدى الطفل الذي يعاني من مثل هذا الخلل، . الذهني التأخرذلك في 

، ليونة )التأخير الذهني مثال(وبالخصوص إذا كان خلال خفيفا أو متوسطا 
 هفي قدراته المعرفية وقابلية لتعلم االستراتيجيات المالئمة لتجاوز مثل هذ

فقد أصبح من المسلم به أن كثيرا من المتعلمين الذين هم في . الصعوبات
وضعية تعثر دراسي يعانون في الواقع من نقص واضح في مراقبة 

ويعني هذا أن سبب فشل هؤالء يرتبط . اشتغالهم المعرفي وتضبيطه
وهنا تكمن أهمية وفعالية . بالعجز في االشتغال وليس بالنقص في القدرة

شخيص المعرفي وبرامج التربية المعرفية، وخاصة على مستوى طرق الت
تعليم الطفل صاحب الصعوبات في النمو  والتعلم، االستراتيجيات الالزمة 
لتحسين تعلماته وإثراء أداءاته عبر توعيته بأهمية تعلم هذه االستراتيجيات 

ود وإيجابيات استعمالها في حاالت الفشل الذي يعود في الغالب إلى المجه
-156: 2005 أحرشاو،(الشخصي الضعيف أو اإلحساس بالعجز المكتسب 

165.(  

2 .S��r3�3.-ــــــ(-� cـــــ�Bبــــــــــــ� ا+آ�  

على عكس السيكولوجيات السابقة التي كانت تختزل االكتساب إما في 
ترتبط بمحيط الفرد  exogène  Processusالتعلم كسيرورة خارجية

وإما في النمو كسيرورة  ،)السلوكية بصفة خاصة(وظروفه االجتماعية 
ترتبط بذات الفرد وإمكانياته  endogène  processusداخلية

، فإن )بياجي وتشومسكي ثم فيجوتسكي إلى حد ما(البيوسيكولوجية 
السيكولوجيا المعاصرة ذات التوجه المعرفي ترى في النمو والتعلم 

إطار ما يسمى بسيكولوجيا  السيرورتين اللتين تتكامالن وتتوحدان في
وإذا كان يقصد بسيرورة االكتساب أشكال التغيرات وصيغ . االكتساب

 ،التحوالت التي يخضع لها النشاط الذهني للمتعلم عبر عمليتي النمو والتعلم
نتيجة االكتساب حصيلة المعارف الناجمة عن سيرورة االكتساب في حد بو

توضيح طبيعة هذه السيرورة تتلخص ذاتها، فإن إحدى الكيفيات األساسية ل
-20: 2000 أحرشاو؛ الزاهير،(في التركيز على الخصائص الثالث التالية 

23:(  

�ــــــــ�ط ذه�ــــــــ�ب آ�(ــــــــ�ورة ا+آ�Bـــــــــ�-. 1.2  

على أساس أن كل سيرورة اكتساب تشكل نشاطا ذهنيا وكل نشاط 
ومات وكل نظام لمعالجة ذهني هو عبارة عن نظام لمعالجة المعل

و عبارة عن تشغيل للمعارف وتحريك للرموز، فإن هذه هالمعلومات 
  :السيرورة عادة ما تحمكها مجموعة من المحددات أهمها

  .االستناد إلى عمليات الفهم والتذكر واالستنباط -

  .الجمع بين المعارف السابقة والمعارف الجديدة -

  .تعلم والمحيطاألخذ بسيرورة التفاعل بين الم -

كل اكتساب ال يشكل سيرورة مستقلة بل هو نتيجة للنشاط الذهني  -
  .الذي يمثل النظام المسؤول عن بناء التمثالت وإنتاج المعارف

 

الميدان النفسي االجتماعي الذي تنبني فيه نظرية الطفل على معارفه  - 
نا بظواهر للحاالت الذهنية وللتفاعالت االجتماعية، بحيث يتعلق األمر ه

الذهن والتفكير واإلدراك والنسيان واالنفعال والكالم والتواصل ثم : مثل
فقد تبين من دراسات عديدة أن الطفل يتعرض في . العالقة مع اآلخر

يمتلكها بخصوص  التي حدود سن الرابعة لتغيرات نوعية هامة في المعرفة
ريق بين االشتغال الذهني في حذ ذاته، بحيث يصبح قادرا على التف

الكيانات الذهنية والكيانات الفيزيقية وعلى تفسير األنشطة اإلنسانية 
  .باإلحالة إلى حاالت ذهنية كاالعتقدات والرغبات والمقاصد

والواقع أنه إذا كانت هذه النظريات تنمو وتتحول بفعل التمدرس من 
المتعلم ال  ، فالمؤكد أن الطفلالمنظم طابعها التلقائي الساذج إلى طابعها العلمي

يصل إلى هذا المستوى من البنينة والتنظير لمعارفه المكتسبة إلى عن طريق 
  ):Mounoud ،1996(واحد من األدوار الثالثة التالية أو جميعها 

الطفل عالم صغير يبني نظرياته ويراجعها ويختبرها على ضوء * 
لى معارفه فهو يمارس عملية التنظير ع. المعطيات التي يستقبلها من الواقع

كما  Abstraction reflèchissanteونظرياته عبر آليات التجريد الواعي 
 redescriptionوالوصف التمثلي الجديد  Piagetحددها بياجي 

représentationnelle   كما قالت به كارملوف سميثKarmiloff-smith. 
بهذا إنه . فهو ينشئ نظرياته التي تساعده على التفسير والتنبؤ والتعميم

المعنى عبارة عن فيزيائي صغير يدرك منذ سن مبكرة ظواهر السرعة 
الخ، ورياضي صغير يمتلك منذ سنواته األولى قدرات ...والقوة والجاذبية

العد والحساب، وأخيرا سيكولوجي صغير يفهم الرغبات والمقاصد ويحلل 
  .ظروف اآلخر

ار ويتساءل الطفل متعلم صغير يتعلم بدون انقطاع ويكتشف باستمر* 
ع بنظريات الثقافة التي ينتمي إليها عن طريق شبتوي إنه يمتح. بانتظام

فهو يتعلم أنواعا مختلفة من المعارف وأشكاال متعددة من . التعلم والتثقيف
المفاهيم إما بطريقة عفوية ساذجة وإما بطريقة منظمة علمية، كما يتجلى 

  .يات التواصلذلك بالخصوص في اللغة والحساب واستراتيج

 نشئالطفل عالم ومتعلم صغير في الوقت نفسه، حيث عادة ما ي
معارفه ونظرياته الجديدة بناء على نشاطاته الذهنية التي عادة ما تؤطرها 

 .وتوجهها تجاربه وخبراته ونظرياته السابقة اإلعداد

  �ـــــــــــــ� وا�F3�B-ـــــــــا�B"�د6. 5.1

ات النمو المعرفي وأشكاله وبتباين أنماطه أصبح االعتراف بتعدد مسار
 ؛Troadec 1999(وسيروراته وبتنوع آلياته وعملياته من األمور المؤكدة 

Mounoud 1999 ؛Houdé 1996(.  فإذا كانت مسارات هذا النمو وأشكاله
تتراوح بين االرتفاع وااللتواء واالنخفاض وتخضع للتعددية النمائية بدل 

موزعة إلى عدد من المراحل، فإن أنماطه وسيروراته األحادية النمائية ال
تتراوح بين التباينات الضمنفردية األفقية والعمودية التي تربط مختلف 
سيرورات نمو الطفل وميادينها المعرفية بمسارات متعددة بدل ربطها 

وبين التباينات البينفردية المحكومة  ،بنفس اإليقاعات أو المراحل النمائية
االجتماعية والتغايرات الثقافية ذات التأثير الوازن في سيرورات بالسياقات 

الطفل المعرفية واستراتيجيات اشتغاله الذهني، في حين أن آلياته وعملياته 
لم تعد تتوقف من حيث وظيفتها عند حدود إغناء المعارف السابقة بأخرى 

  .جديدة، بل أضحت تهتم بمظاهر تراجع هذه المعارف وفقرها

  �ــــــــــــ� ��B�@-ــــــــ� وا���@�-ـــــــــ�3ا.;ا�. 6.1

بانتظام، من معارف إذا كان الطفل يتعلم باستمرار ويبنْين ما يكتسبه 
فإنه نادرا ما يبقى بعيدا عن مواجهة صعوبات في االكتساب والتعلم 

فقد صار من المؤكد أنه ال يكفي أن يتمتع . ومشاكل في النمو والتكيف
 قدرات ذهنية عالية وبكفاءات معرفية بارزة لكي يتوفق في تحقيق الطفل ب
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  �بــــــــ�ت ا+آ�Bــــــs ا�B�اH-4-ـــــــــ�, %- .3.2.2

المؤكد أن االكتساب واستراتيجياته ال تحكمه فقط المعارف الخاصة 
وقدراته الذهنية ) النمو(ارف المتعلم العامة وال مع) التعلم(بميدان معين 

فحسب ومظاهر االنتقال والتحول من األولى إلى  الثانية أو العكس، بل إن 
المعارف والمطامعارف وآلياتها في المراقبة والتضبيط تلعب دورا هاما 

فال يكفي أن يتمتع الطفل بكفاءات معرفية وقدرات . في هذا المضمار
جح في تحقيق التعلم وحل المشاكل بسهولة وفعالية، بل ذهنية عالية لكي ين

يضا في التوظيف الجيد والمفيد لهذه الكفاءات أالمفروض أن يتوفق 
والقدرات في شتى المجاالت والميادين وبالخصوص تلك التي ترتبط 

  .بالحياة المدرسية

لهذا، على المدرسة حتى في مستوى تعليمها األولي أن تدرك أهمية 
واع من المعارف وعالقاتها التكاملية في سيرورة االكتساب؛ بحيث هذه األن

ال يتعلق األمر بتعليم محتويات ومعارف خاصة ببعض المواد بقدر ما يهم 
أيضا تعليم قواعد عامة للتفكير واستراتيجيات الكتساب المعارف 

أي في (في التعلم  فحسبويعني هذا أن مهمة المتعلم ال تتحدد . واستعمالها
أي في تعلم معارف (بل في تعلم التعلم  )خاصة بمجال محددلم معارف تع

؛ وبالتالي يصبح التعلم سيرورة لتحويل فكر المتعلم من فكر معيشٍ )عامة
منْغَرِسٍ في السياق الطبيعي إلى فكر مجرد يعقُل ذاته ولغته بمعزل عن أي 

 .سياق

  �رفـــــــــ$ ���"ـــــــــ�ب آ63�Bـــــــــــ�ورة ا+آ�Bــــــــ�- .3.2

على أساس أن هذه السيرورة تتوقف في المنظور المعرفي على أنشطة 
المتعلم الذهنية وعلى معارفه المحفزة أثناء التعلم وتفترض باألساس تدخل 
المعارف السابقة والجديدة على حد سواء، فإنها تشكل سيرورة لتغيير 

ثيرة تشمل طريقة إدراك المعارف وتطويرها وتعديلها في جوانب ك
المعلومات وترميزها وتخزينها ثم تمثالت المتعلم للوضعيات المختلفة 
وإجراءات الحل باعتماد استراتيجيات جديدة للكشف والتدخل والمراقبة 

وبكلمة واحدة إنها عبارة عن تحويل للمعارف عبر سيرورتين . والتنفيذ
  .أساسيتين

�-S��9 Rلطفل، حيث تهتم بظهور المعارف تتعلق بما يكتسبه ا ا و�
وتركز  ،)اللغة والرياضيات مثال(وتطورها وباالكتسابات الطويلة المعقدة 

على السن كمتغير أساسي لتحول المعارف وترتبط باكتساب القدرات 
  .العامة كالذكاء

�ٍ~-�ِ��"َHَ �-9�^تتعلق بكيف يكتسب الطفل المعرفة، بحيث تهتم بتحول  ا�
وتركز على التمدرس  ،ها وباالكتسابات الجزئية القصيرةالمعارف وتغير

كمتغير أساسي لتحويل المعارف وترتبط باكتساب القدرات الخاصة 
  .كالمهارات

سيرورة االكتساب بهذا المعنى هي سيرورة لتحويل المعارف ف ،نذإ
وتغييرها عبر أنشطة التمدرس والتكوين، حيث يتم االنتقال بهذه 

األولي العفوي الساذج إلى مستواها العلمي  المعارف من مستواها
فقد صار من المؤكد أن الدور الجديد للمدرسة يكمن في . المنظم الماهر

تحقيق هذا االنتقال بمعارف المتعلم من شكلها الطبيعي السياقي إلى 
فالطفل ال يأتي إلى هذه المؤسسة صفحة بيضاء . شكلها العلمي المجرد

يها وهو محمل برصيد معين من المعارف وخاوي الوفاض، بل يجيئ إل
إنه يأتي إليها وهو مزود بمجموعة من النظريات . األولية المتنوعة

الساذجة التي تتحول بفعل التمدرس إلى نظريات علمية أكثر بنْينَةً 
  .وتنظيما

  ا���� �X ا���ة و ا5�ر�� �=���2ت �" آ�2ب**

 2010اV�ارات :��� ا��*
م ا���(�� ا������ 

كل اكتساب عبارة عن سيرورة ذهنية داخلية مراقبة ذاتيا من لدن  - 
المتعلم نفسه، بحيث يشارك بنشاط وحيوية في كل ما يكتسبه من معارف 

  .وكفاءات

  �ــــ�رف ا���F��Bـــ�م �, ا��"ــــ�ب آ�Qـــ�ورة ا+آ�Bـــــــ�- .2.2

تخذ من إذا كانت سيكولوجيا االكتساب المتبناه في هذا اإلطار ت
المعارف ذات المحتويات واألشكال والمميزات المحددة، النتيجة الطبيعية 
لسيرورة كل اكتساب، فإن أنواع هذه المعارف وأشكالها ومظاهر اكتسابها 

 :تتمظهر على النحو اآلتي

  �رفــــــــ3اع ا��"ـــــــــs أ9ــــــــ, %-ــــــــــ� .1.2.2

يكتسبها الطفل منذ سن مبكر، وإن الثابت أن أنواع المعارف التي 
كانت تتدرج من حيث ظهورها واكتسابها وانتقالها مما هو محسوس خاص 
عملي إجرائي إلى ما هو مجرد عام مفهومي تصريحي، فإنها تتكامل 
وتتفاعل فيما بينها سواء على مستوى االنبناء والنمو أو على مستوى 

. حول من حالة إلى أخرىالتطور والتعلم أو على مستوى االنتقال والت
وتماشيا مع المقاربة المعرفية الوظيفية فإن المعارف التي يكتسبها الطفل 
والضرورية لجميع أنشطته الذهنية من تفكير وتعلم وحل المشاكل تتحدد 

  ):31-27: 2000، أحرشاو، الزاهير(في ثالثة أنواع هي 

خذ صيغة التي هي عبارة عن عمليات تحويل تت ا�"��-�ت ا�fه�-� - 
إنها أفعال . مبادئ وقواعد تطبيقية وتنفيذية تهدف إلى تحقيق مهام محددة

ملموسة استدمجها الفرد داخليا وأصبحت ذات طبيعة تمثلية يوظفها في 
  .الميادين المختلفة

 - E-التي هي عبارة عن كيانات ذهنية أو تمثالت في الذاكرة  ا����ه
اث واألفعال والعالقات وتأخذ شكل البعيدة المدى، تتعلق باألشياء واألحد

  .خطاطات أو فئات أو نظريات

التي تشكل أدوات ضرورية للمعرفة وخاصة على  ا ��Q9 ا���\�6 - 
اجتماعي -فهي إنتاج ثقافي. مستوى صياغتها وصورنتها وتبليغها لآلخر

يتوزع إلى عدة أنماط وفي مقدمتها الرموز الصوتية والحركية والخطية، 
لرموز اللغوية والرياضية في شكلها المكتوب أهمها وظيفة بحيث تشكل ا
  .وأكثرها فائدة

والحقيقة أن هذه األنواع الثالثة من المعارف تشكل وحدات معرفية 
مترابطة ومتكاملة فيما بينهما، تنمو وتتطور وتتحول كنظام معرفي 

  .اتهمتناسق عبر جميع مسارات نمو الطفل وتعلم

  �رفـــــــــــــ�ل ا��"ـــــــــ�)s أــــــــ�, %-. 2.2.2

باالستناد إلى أنواع المعارف السابقة الذكر، يمكن التمييز داخلها بين 
  :شكلين رئيسيين

فمن جهة هناك المعارف الطبيعية العفوية الساذجة المرتبطة بالسياق  -
  .الواقعي
ومن جهة أخرى توجد المعارف الممأسسة المنظمة العلمية  -

  .سياق المدرسيالمرتبطة بال

والواقع أن شكل المعرفة هو الذي تركز عليه المدرسة بصفة عامة في 
 الخاصة والعامة: القيام بدورها التحويلي؛ بحيث إن مختلف أنواع المعارف

)Glazer ،1986(  المحسوسة والمجردة)Piaget ،1974(  العملية والمفهومية
)Mounoud ،1994(،  اإلجرائية والتصريحية)Anderson ،1976( ، تتواجد

هي التي ف .عند األطفال منذ سن مبكر قبل ولوج المدرسة االبتدائية
تتمظهر من حيث محتوياتها في ميادين معرفية متنوعة تبدأ بالمعرفة 
اللغوية وتنتهي بالمعرفة  السيكولوجية مرورا بالمعارف الرياضية والفنية 

 .والتواصلية والميكانيكية وغيرها

Arabpsynet e.Journal:  N°27-28 – Summer &Autumn 2010  
 

��ـــــــ� 
	����ـــــــ��	
ــــ��  ــ�  ���ـــــ� 
	��ـــــ ــ��   :  ��ــــ ــــ�    &��ـــــ�     -27-28
	ـ�ــ  ��2010ـ�

     65    



	א�ذ������	����������	א���������������������و	���و�و������������	��وא������	.	.	.�	������������ل	א��������������א�ط� 	
 

سنة  11يصل الصبيان والفتيات إلى نفس الطول والوزن في عمر 
ومن ثم تزداد الفتيات في كال البعدين بشكل مفاجئ وتحافظ الفتيات على 
هذا االختالف لحوالي السنتين ومن ثم يندفع الصبيان بقوة إلى المقدمة، 

كون هذا االختالف في التطور الجسمي ويحافظون عليها لبقية حياتهم، ي
ملفتاً للنظر في الصف السابع والثامن في المدرسة حيث يجد الفرد منّا فتاة 

  . شابة ناضجة تماماً بجانب مجموعة من الصبيان غير الناضجين

بالرغم من أن الفتيات ينضجون أبكر من الصبيان وسطياً فإنه توجد 
ينضجن متأخرات عن بعض  اختالفات فردية كبيرة فبعض الفتيات

  . الصبيان

وقد بحثت دراسات عديدة فيما إذا كان هناك اختالفات في الشخصية 
بين األطفال الناضجين بشكل مبكر ومتأخر، كيف يشعر الصبي المتأخر 

وكيف تشعر الفتاة . في النضج عندما يجد نفسه أقصر من معظم زمالئه؟
  . ن معظم الفتيات في الصف؟المبكرة في النضج عندما تجد نفسها أطول م

بشكل عام تشير معظم الدراسات واألبحاث إلى أن الصبيان المتأخرون 
في النضج يواجهون تكيفاً صعباً بسبب أهمية القوة والبراعة الجسمية في 
فعاليات أترابهم، ففي الفترة التي يكونون أقصر وأقل من زمالئهم 

أبداً الصبيان المبكرين في يخسرون خالل ممارسة األلعاب، وال يدركون 
  . النضج الذين يقودون الفعاليات الجسمية

كما تشير الدراسات واألبحاث إلى أن الصبيان المتأخرين في النضج 
يميلون ليكونوا أقل شعبية من زمالئهم، ولديهم فكرة عن الذات أكثر 
تواضعاً، ويشتركون في سلوك للفت االنتباه أقل نضجاً، ويشعرون 

وبالسيطرة من قبل أترابهم، في حين يميل المبكرون في النضج بالرفض، 
من جهة أخرى ليكونوا أكثر ثقة بالنفس واالستقاللية، وبشكل عام تستمر 
القليل من االختالفات في الشخصية بين المبكرين والمتأخرين في النضج 

  . إلى مرحلة البلوغ وتختفي بعدها االختالفات الجسمية

خالل دراساته وأبحاثه إن تأثيرات معدل النضج من  Weotherly يقول
على الشخصية عند الفتيات يكون ملفتاً للنظر بشكل أقل، ويمكن أن تكون 
بعض الفتيات المبكرات في النضج في حالة خسارة لكونهم بالغات أكثر 
من أترابهم في الصفوف االبتدائية األخيرة، ولكنهم في المرحلة الثانوية 

أكثر من زمالئهم وتكون لهم القيادة في النشاطات يكونوا ذوي هيبة 
المدرسية، تكون الفتيات المتأخرات في النضج مثل الصبيان في هذه 

والديهم  المرحلة أي لديهم فكرة عن الذات أقل كفاية وعالقات سيئة مع
  . وأترابهم
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الجسمية التي ترافق النضج الجنسي مصدراً للفخر  تكون التغيرات
وكذلك لالرتباك، إن كمية الراحة التي يشعر بها المراهق مع البنية الجديدة 
لجسمه أو لجسمها والحوافز التي ترافق ذلك تعتمد إلى حد بعيد على 
المواقف التي يتخذها الوالدان واألتراب تجاه التطور الجنسي، فالمواقف 

التي تتسم بالسرية والتحريمات فيما يتعلق بالجنس تولد مشاعر السرية أو 
مليئة بالقلق يمكن التغلب عليها تدريجياً بشكل واقعي أكثر ألتراب الشخص 

  . الشاب

وقد شهدت العقود األخيرة من القرن الماضي تغير جذري تقريباً في 
الزواج المواقف تجاه النشاط الجنسي في الغرب فالنظر إلى الجنس ما قبل 

والعالقات الجنسية غير الشرعية واألفعال الجنسية بشكل عام غدت أكثر 
تساهالً مما كان عليه في السابق، ويتعرض األشخاص الشباب إلى 
المنبهات الجنسية في المجالت والتلفاز واألفالم بدرجة أكبر مما كان من 

من  قبل وتزايدت طرق ووسائل منع الحمل كما ازدادت عمليات اإلجهاض
 . الخوف من حدوث الحمل
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1 – �Bـــــ3ر ا���4ـــــا� �Sexual development    

يختبر معظم األطفال عند بداية المراهقة فترة من النمو الجسمي 
) يحب بعض الباحثين والخبراء تسميته بتفجر نمو المراهق(السريع جداً 

ويترافق هذا بتطور تدريجي لألعضاء التناسلية والخصائص الجنسية 
طور الثدي عند الفتيات، نمو اللحية والشارب عند الصبيان، ت(الثانوية 

، تحدث هذه التغيرات خالل فترة )ظهور شعر العانة في كال الجنسين
سنتين تقريباً وتبلغ الذروة عند حدوث البلوغ الذي يتميز بحدوث الطمث 

  . في الفتيات وظهور الحيوانات المنوية الحية في بول الصبيان

ي األعمار التي يحدث فيها البلوغ فبعض الفتيات يوجد تنوع كبير ف
سنة وبعضهن يتأخرن إلى عمر  11يحدث لديها الطمث مبكراً في عمر 

 9سنة و  12العمر الوسطي حتى نهاية القرن الماضي هو (سنة  17
  ). أشهر

يبدي الصبيان مجاالً مشابهاً من األعمار التي يصلون فيها إلى النضج 
ختبر الصبيان تفجر نموهم ونضجهم متأخرين الجنسي ولكن وسطياً ي

 . سنتين عن الفتيات
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الطريقة الوحيدة لالقتراب من مشكلة الهوية تكون في اختبار أدوار 
مختلفة وطرق متعددة في السلوك، ويعتقد كثير من الخبراء والعلماء بأن 

دوراً لفترة من الزمن حيث يستكشف الطفل  على المراهق أن يختبر
إيديولوجيات واهتمامات مختلفة، ويقلق الخبراء من أن المنافسة الجامعية 
هذه األيام، والضغوطات المهنية، تحرم المراهقون كثيراً من فرصة 

مؤقتاً ليتسنى ) يكف البعض عن االشتراك(االستكشاف، وكنتيجة لذلك 
ا يريدوا أن يفعلوا في حياتهم واختيار األدوار الوقت لديهم للتفكير في ماذ

  .. المتنوعة

يمكن أن يتم البحث عن الهوية بعدة طرق فبعض األشخاص الشباب 
بعد فترة من االختبار والبحث الروحي يلتزم بهدف دائم لمدى الحياة 

" أزمة هوية"ويعمل من أجله، وبالنسبة للبعض اآلخر يمكن أن ال تحدث 
هؤالء المراهقين بقيم والديهم من دون سؤال ويستمرون في أبداً حيث يقبل 

مهنة منسجمة من وجهات نظر والديهم بمعنى أن هويتهم تتبلور في وقت 
  . مبكر من الحياة

ومع ذلك يتبنى بعض الشباب اآلخرين هوية منحرفة تكون في نزاع 
مع قيم المجتمع، على سبيل المثال رجل شاب جرى الضغط عليه في كل 

ه للذهاب إلى كلية الحقوق واالنضمام إلى شركة العائلة يمكن أن حيات
ويمكن لبعض المراهقين في حي .. يتمرد ويقرر أن يصبح متعطالً سكيراً

فقير عوضاً عن محاولة تجاوزهم لعوزهم والتخلص من حالتهم االجتماعية 
  ". ال شيء"يمكن أن يتبنوا هوية منحرفة ويفخرون بكونهم 

يجتاز مراهقون آخرون فترة طويلة من تشوش  في حين يمكن أن
، وفي بعض الحاالت يمكن "إيجاد أنفسهم"الدور ويجدون صعوبة كبيرة في 

أن يتحقق تحديد الهوية في النهاية بعد محاوالت فاشلة كثيرة، وفي بعض 
الحاالت األخرى ال يكون لدى الشخص أي شعور قوي بالهوية الشخصية 

  .  يطور أي التزامات أو والءاتحتى لو كان بالغاً بحيث ال

وجدت دراسة لطالب جامعيين كانوا في حالة تشوش للدور أن كثيراً 
منهم كانوا غير راضين عن طريقة الحياة التي رسمها لهم آباءهم، ولم 
يصبحوا حتى اآلن قادرين على صياغة طريقة خاصة بهم، يعرض 

Woterman لكما كتبه أحدهم من خالل بعض الكلمات عن ذ :  

أنا طالب يدرس لنيل شهادة في علم النفس، ليس عندي فكرة ماذا "
سأفعل بها، أنا أحاول أن ال أخطط ألكثر من أسبوع، يفضل والدي أن 
أستقر وأتزوج، يبدو ذلك بعيد جداً عما أنا اآلن، تفضل أمي لو أبقى في 

يف، أنا لدي خطط للذهاب إلى أميركا أو حتى أفريقيا هذا الص... المنزل
". والذهاب إلى أوربا بمفردي الخريف المقبل، ال أعرف ماذا أفعل بعد ذلك

ونفس الدراسة جدت أن نسبة كبيرة من طالب السنة األولى كانوا ال 
يزالون في صراع مع مشاكل تشكيل للهوية ولكن بحلول السنة األخيرة 

  . حّل الكثير منهم هذه المشاكل

الما تتشكل ثابتة بالضرورة فبعض ال تكون الهوية الشخصية للفرد ح
البالغين يكتسبون االهتمامات والمهارات الجديدة حتى ولو كانوا في آخر 
سني حياتهم حتى إنهم يباشرون مهنة مختلفة تماماً عن عملهم، وسوف 

  . تعدل هذه التغيرات إحساسهم بذاتهم

2.3- [Uة ا�4-ـــــــــ�ـــــــــــ $Generation Gap   

عض وجهات النظر تتغير المجتمعات بسرعة كبيرة لدرجة وفقاً لب
أصبحت فيها قيم آباء اليوم غير مالئمة للمشاكل والحاالت التي تواجه 

  . أطفالهم المراهقين

إن األدوية المانعة للحمل والمناخ المليء بالتساهل الجنسي يخلقان 
العلمية  مشاكل لألشخاص الشباب لم تواجه آباءهم سابقاً وتجعل اإلنجازات

والتقنية السريعة من المعرفة الوالدية طرازاً قديماً إشارة إلى المعرفة التي 
 سوف يمتلكها األطفال، وهذه العوامل باإلضافة إلى أخرى تقود ببعض 

لكن مع نهاية العقد األول من األلفية الثالثة بدأت أصوات علمية جديرة  
نسي وأوجه النشاط الجنسي باالهتمام تحاول إعادة الكثير من السلوك الج

  ..  إلى ميدان البحث والعلم من جديد

على كل أعطت التغيرات الكثيرة في القرن الماضي األفراد الناضجين 
الجدد حرية أكبر في هذه األيام لكنها تسببت في صراع أكبر أيضاً ألن 

أصبحت أقل وضوحاً مما كانت عليه ) المناسب(الخطوط األساسية للسلوك 
ابق، ففي بعض العائالت يمكن أن يكون االختالف بين المراهق في الس

  . والمعايير الوالدية كبيراً فيما يتعلق باألخالق الجنسية

هل ترافقت المواقف األكثر تساهالً تجاه الجنس بتغيرات السلوك 
  . الواقعي؟

يؤكد بعض الخبراء على أن األشخاص الشباب اليوم هم أكثر انفتاحاً 
التي أبقاها أسالفهم سرية، ولكن تشير المعطيات المتزايدة في النشاطات 

  . إلى حدوث تغيرات واضحة في السلوك الجنسي للمراهق

  �ــــــــ, ا�;63ـــــــــــF sــــا��� - 3

إن المهمة الرئيسة التي تواجه المراهق هي تطوير إحساس بالهوية 
وإلى أين أنا "، "من أنا؟"الجنسية الفردية إليجاد إجابات على األسئلة 

   ". ذاهب؟

يشمل البحث عن الهوية الشخصية تحديد ما هو هام أو ما يستحق 
العمل وصيانة معايير التصرف من أجل تقييم سلوك الفرد باإلضافة إلى 

  . سلوك اآلخرين، كما يشمل أيضاً على المشاعر حول قيمة الفرد وكفاءته

تماثالت متنوعة في يتطور إحساس المراهقين بالهوية تدريجياً من 
مرحلة الطفولة، تتشابه قيم األطفال الصغار ومعاييرهم األخالقية مع تلك 
التي آلبائهم وتنجم مشاعرهم عن تقدير الذات عن نظرة والديهم لهم بشكل 
أساس، وعندما ينتقل األطفال إلى عالم أكبر عند ذهابهم إلى المدرسة 

شكل متزايد كما هو الحال تقييم الثانوية تصبح قيم مجموعة األتراب هامة ب
المدرسين والبالغين اآلخرين ومن ثم يحاول المراهقون تركيب هذه القيم 
والتقييمات في صورة متماسكة وكلما أسقط اآلباء والمدرسون قيمهم 

  . المتماسكة يصبح البحث عن الهوية أسهل

1.3 – )Hور  ــــــــــــــ3ش ا�ـــــــــ�Role confusion   

ا تختلف وجهات نظر وقيم اآلباء بشكل ملحوظ عن تلك التي عندم
لألتراب واألشكال البشرية الهامة األخرى يصبح احتمال الصراع كبيراً 

يختبر المراهق دوراً . ويمكن أن يختبر المراهق ما يدعى تشوش الدور
بعد اآلخر ويجد صعوبة في تركيب األدوار المختلفة في هوية واحدة كما 

  : ك فتاة مراهقة بالكلمات التاليةعبرت عن ذل

أنا متزمتة في المنزل ألن لوالدي وجهات نظر صارمة حول كيفية "
سلوكي كفتاة صغيرة، في المدرسة ألتزم بهذه القاعدة أيضاً بالرغم من أني 
ال أتردد في التعبير عن آرائي، عندما أكون مع صديقاتي أتراخى 

ن يقترح التدخين أو القيام بعمل وأتصرف ببساطة نوعاً ما، وأكون أول م
. أحمق، وأثناء أي موعد غرامي أميل إلى أن أكون ضعيفة وسهلة االنقياد

  ...".  من أكون أنا في الحقيقة؟

تكون مهمة تشكيل الهوية سهلة نسبياً في مجتمع بسيط حيث تكون 
نماذج التماثل قليلة واألدوار االجتماعية محدودة أما في مجتمع معقد 

  . التغير تكون المهمة صعبة وطويلة لكثير من المراهقين وسريع

إن الطريقة الوحيدة لتأخير تشكيل الهوية الشخصية تكون في تشكيل 
هوية جماعية للمراهقين بارتداء مالبس خاصة واستنباط لغة خاصة 
واإلصغاء إلى أغاني معينة ويكون لكل جيل من المراهقين بدعه ونزعاته 

وية الجماعة للمراهق فقط مشكلة تشكيل الهوية الخاصة، لكن تؤجل ه
 . كإنسان بالغ
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4 - �%�0O%� G�����5 ��2�� G��� �� !� �712%� ����>A%� 

5 - �::�A�� �"�2%� GV�>�� 

    ��%� R� ��"? �L�A0" �1{� ¡��-5 �"vA1�� Gمه��/�� R35 u�L�= 8C� MS��; � 85�2%� !+�%� R;�P #0�%� )1� (n=��? � 6D�/0D q��+? !" £�2%� 6�L
¤�A%� R3-%� �1� �*�71% �712%� �B�� ��P��L ¥%� �-��%�: 

 

���ـــ� ��"ـــــ�*���ـــ� ��"ـــــ�*���ـــ� ��"ـــــ�*���ـــ� ��"ـــــ� ■* 

- ¦	�%� �5�A� ' �712%� ����>%�5 ��vA%V�. 

- ��� (�30%� ' (P������	�%�� ����1%� q�O;�� !" �1$�� ،8712%� Tk�A%�� ،�@���� £�1� 

-  8D�z3%�� ���%�5 ¦	�%� x���W APNjournal@arabpsynet.com   �" ��* �O���5 �?)�*��%� ����� R�>= V.(  
- 1% ��/�%�5 (�:A��� �712%� (N/%� x���W�3�-%� �1| ' �-�%� )� T�/� t !�n%� £�A3. 

  

���ـــ� ;�Iــــ��*���ـــ� ;�Iــــ��*���ـــ� ;�Iــــ��*���ـــ� ;�Iــــ�� ■* 

1-  ،�5�2%� ���%� G��1%�5 �L�A0�� G�713%� � G�:�1�� �" �@��% R72� ¥%� �@��� 8712%� M�>%� ¦L��%� )��� ¦	�%�  ���� �5�A�
��v13D�� �? �/D�0%�. 

2-  P���W ' 8�����S���� �79�*�S���� �79�*�S���� �79�*�S���� �79�*  81� �" :? Rp/=  �3" )k ��:��  ���25 )k 6��* 65 �-�%�   ��/5 ����A" 6�z��� 60% �� q��
�4���%� )�� )k �-�%�.  

3-  ¦	�%� �13-"� �>5�/%� G�����%�� r�h�%� ��+��� �"�>" !" M�7�A� �� ����pA%�� �D���� ��	�%� G��1OA� ¦	�%� q�0A��
M=�	1O:" l��2=� M
���� M���C?� 

4-  ����������%� q��SW G��O;� ��z"�3/%� �@:9�:;� �����%� G��P?� ،��2%� ��A;� £�1�? �
�= ¦L��%� 

5- &%n% �S�L ���C §D�� �A" �D��%� G�"���%� �? �9�:L�� x�����5 ��2A/" ��
�5 �9�A�%� y�25 ¦L��%� ��>� 

6- ����-A�V� ��p1%� )3	A% �-�1% �
��2�� �/0��O%� x�7��� ��¨  ��p1%� )3	A% �/0�712%� x�7��� ��¨ �7� ،�1p71% �/0��O%�
67ّ3©� R�* !" R��2= G�L�z*� x�L ' ¦L��%� ª1��� �1{� ' �7A2�� ��h�1% �>�� &%g � �/0�712%� ����-A�V�. 

7- �1p71% 8D�z3%��  ���2%� �1� �*��� #9� �W �-��%�5 ��I�$� G������ �� M�S�=.  
8- )C�hD G�@S�� �«�A� r?� !� ���2= �1{� ' (P���%� q��K�.  
9- �«�	I� �
����� ����� P�2= V.  

10 - �-�= ¥%� ��	�%� !� �%�" G¬��3"  ���= V. 
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  Tـــ k�A%� �ـــــــ ���ـ*Tـــ k�A%� �ـــــــ ���ـ*Tـــ k�A%� �ـــــــ ���ـ*Tـــ k�A%� �ـــــــ ���ـ*:::: 

   N;�� )�V� ��n� ¦	�%� ED ' �S���� �W (��4�� ���)>� ( R�" 6��* 65 �-�%� ���� ¦L��%� �? l% 71%) ،�4�3�1985 ( �?)Sartorius, 1981(  �gW�
 R�" ���� (�71% )@2� 6�L��%� q��? ��n= �/® �W 6�k� !" 6�L��%� P��  ��) ،r�:�� ،6C�4 ،8/15��%� ،8*��P1995( �S��� #0�5 �D�2A�V� G��3= �gW� ،

 R�"  ��;¯� x��� ¦L��1% N;�� )�V� ��n�) ، ��;¯ � 8*��P1999 ( �?)Sartorius etal., 1981(  )�V� ��n� ���F� �A� 6�L��%� P��  �� �gW�
 R�"  ��;¯ � x��� ¦L��1% N;��) ، ��;¯ � ،°�P�"�%�1999 ( �? )Skinner, etal., 1965( !�N�I 6��* 65 #�A>�� E�%� �
�� e��A*V� ���� ، " "

R�" �@�" #�A>�� G�	0:%� ��*�? ��n=�) : ،uOL �5?1990 : 43(  

       �@� ��n� ¦	�%� ���± ' �S���� �79�* P�S��S���� ���S���� ���S���� ���S���� ��  l% 71% N;�� )�V� u/L ـ R/1/" )*�=  �P ـ ���²? ��=�= u=�=� ¦	�%� ³" ' �@%W N4? ¥%�
=K� �	�%� �1� �S�" R� G�D�5 ��n=� �C�25 ���S�� �S���� )k V�? �5�2%� �S���� 8=F=� ¦L��%� �?8:   

-ً�5�A� �S���  �3� �"���:  
           l% �� )��)�-�%� ��� ( £�A3%�  ����)�1{� �? �2�O%� (�1�%� )�� :x��" ،�4��%� )�� : ،�X? ��I ،P��")2001( ' �9�:L�� u%����   �� �%�0/ـ�12%�

(�C�>%� ،���7ASV�� ���5z%�� :���:�� �1´��  

-� �S���  �3� �"����1| ' ��:   
     ¦L��%� )��)�-�%� ��� (R�" ،G�	0:%� �1{� ،�1{� )�� ،¦	�%�  ���� : �0��D ،8"�O>%�)2002( .      ،ـ�0�%ـ� �5�2%O%� ـ8، |1ـ�p1$� R0ـO1% N30A%� )12=12 ،

87 -  114  

  j- £�A� ' ��� �S���  �3� �"���:  
     ¦L��%� )��)�-�%� ��� ( )�� ،¦	�%�  �����1�%� )�� ،£�A3%�  ���� ،£�A3%� �2" :¦	�%� �@1�-� ¥%� G�	0:%� ،�4��%�   

1- %� R0�? ' R/1/A%� u/L �1� �7*�" �@2
�� ¦	�%� ³" ' �1/1/A" ��*�F5 µ"���� �W (��4��E�    ��ـ� *ـ:*? �W µ"���� ��:A;� (����" �" �« GP�� ¥%�
µ"���� ��:� �I�$� G�"�12�� ��n=� ،!3s �S����� �P�:��5 ��$� qv�� R�* ¦	�%� ���± '   

2- �S���� �79�* �25 ¦	�%� ���± ' TL��� �
� 

 

■ ���h�%� �712%� GV�>��� G�����%����h�%� �712%� GV�>��� G�����%����h�%� �712%� GV�>��� G�����%����h�%� �712%� GV�>��� G�����%�::::                
                    %� ���� �gW �-�1% �/§ "ـ! ����2Sـ� ���%ـ� ?  �%����ـ� ?� ��<�%ـ� =2ـ�¶ *�ـ� "ـ! *�ـ��h�%� GV�>��� G�����%� R�>=        ـ�
�� r0/ـ8 ?� �1ـ( �%ـ�0# ��ـ@� �3ـ��%� uـO

    �� Tـk�712%ـ� ' �5�A3%ـ� �=� x�
��� I��5 M"�vA%� �Wـ��5 �nC ،�@� u=�3%� ����� ��>%� �-*��"� �����%� m��C?� �"�>�� !7�A�     GP�� ¥ـ%� µ"����Sـ� ��5�Aـ� ��ـ
Tk�A%� ����* '  

■ �@A2S��"� (����� uA3%� y���@A2S��"� (����� uA3%� y���@A2S��"� (����� uA3%� y���@A2S��"� (����� uA3%� y��:  

�" �1{� �-�=�=K� ¡��-%� G����= �gW �C�>D� (����� uA31% 6�L��%� G�2S�:   
1 -  GV�| �L? E¨ ��* ¶�2�� ،�-�%� ¦��L £�A3%�8/0�%� R1	A%� �? 8/0�%� j�2%� ،#0�%� )1� ،8/0�%� uO%�  
2 - M=��1�� M=�5�·W� �@L�O� ¥%� ��3��� )C?� £�A3%� G���A© �S���� y��2A��  
3 - ¸� ��Ay�2%� �£�A3%� G�	0I P��� ،�-�%� ���� ،�4��%� )��� �@� �-D ¥%� �1�%�� £�A3%�  ����� l% �� )�� �1. 

      �S £�1�F5 �2S���� ���>= �5�A� 

 

■  G��� ��� G����%� !� �712%� ����>A%� G��� ��� G����%� !� �712%� ����>A%� G��� ��� G����%� !� �712%� ����>A%� G��� ��� G����%� !� �712%� ����>A%�:::: 

               ' �712%� �! �� ���G ��%�ـ���G ���1<ـ�G �%����ـ� ����>A%� �1{� �-�=               ـ�O��5�2%ـ� 5-ـ�¡ ?  � Nـ� ?� ~ـ5�2%� P�0/ـ8 �%ـ¥ =2<ـ� ' �%ـ��%� uـO%� � #01ـ( �%ـ�� xـ�|
G�I�A%�� G����>%� )C?� �@p9�AD� �"�>�� ����� l�:=� �����%� �>1�� �? (���%� �? �� �� ���;? )h�"� R"�� R3-5 ���>A%�   

               ' ����� �
�� �1{� �-�= �7���:A;V�5 T12A= ����* �-*��� �@� ���-= ¥%� G����%�. 
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