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 قائمـــــــــة احملتويــــــــــات
 األولاليوم 

 اجللسة الصباحية
  كلمة مدير خمرب التطبيقات النفسية يف الوسط العقايب 10

 أ.د/ امزاين وانس
 دور مؤسسات الشباب يف استقطاب فئة الشباب ومحايتهم من االحنراف 10

 اشور أد/بركو مزوز               د/بوفولة بومخيس              منرية ع
 وعي الشباب ابملخاطر االجتماعية والفكرية واحلضرية 10

   يأ. لقوقي اهلامش   د. حممد قريشي                                       
10 LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN ALGERIE : DES CONVENTIONS  

INTERNATIONALES A L’APPLICATION  LOCALE 
Pr.Abla Rouag 

 دراسة ميدانية على عينة من الشباب بوالية ابتنة -اب اجلزائري بني متثل العمل وتفضيل الفراغالشب 10
 أ.سامية شينار                   أ.د خدجية بن فليس 

 اجللسة املسائية األوىل
 بعوامل اخلطر املرتبطة بتعاطي املخدرات لدى الشبا 10

 أد. جبايل نور الدين                                        سامعي صهيب أ.
 القيم الدينية لدى الشباب اجلزائري يف ظل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دراسة حتليلية 10

 انهد بلقمريأ/                  رضا قجة                      د/
 -االنتحار دراسة حالة املراهقات املقبالت على حماولة- العنف املوجه حنو الذات وأسبابه 10

 عثماين مرابو صوراي أ.           بوسنة عبد الوايف زهري أد/ 
 عبدة الشيطان يف اجلزائر "ضريبة العوملة والتحرر "مقاربة سوسيولوجية لثقافة البالك ميتل 10

 مرمي شباح-د                         امسهان بلوم-د
 اجللسة املسائية الثانية

 نتحار أم اغتيال؟؟؟؟اشكالية احلراقة: ا 01
 أ.د.فتيحة كركوش

 إشكالية اهلجرة غري الشرعية لدى الفتيات: بني ضرورة احلاضر، وضرر املستقبل 00
 أكلي نعيمة    أ.             بركات عماد الّدين  أ.

00 Le jeune et la délinquance:Vers une approche anthropologique et 
psychopathologique de la personnalité antisociale 
Dr. Saïd BOUOUNE 

 اجلماعة اجلاحنة والبعد السيكوابيت  00
 أ/ أم اخليوط إميان            د/ تغليت صالح الدين
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 اليوم الثاين
 اجللسة الصباحية األوىل

 الشباب اجلزائري و اإلدمان على املخدرات : مقاربة ابستمولوجية 00
 أعزيز غنية بوفرملد/ 

 مشكلة البطالة ودورها يف تكوين اإلجتاه حنو تعاطي املخدرات 00
 أ. يزيد شويعل                      بلبكاي          أ.مجال 

ا تنحرف التكنولوجيا املعلوماتية عن هدفها وتصبح طريق حنو االحنراف واإلجرام: الشباب والألنرتنت 00
ُ
 -مل

  حيياوي حسينة د/
 -يجلدراسة ميدانية جبامعة حممد الصديق بن حيي ج-كية السائدة لدى الطلبة يف الوسط اجلامعياالحنرافات السلو  00

 نعيم بوعموشة-أ                            يوسف حديد-د
 االحنراف من الشباب محاية يف الشباب مؤسسة دور 00

 .)شبانية مؤسسة مدير) دمحاين السعيد
 اجللسة الصباحية الثانية

 تبسة -دراسة ميدانية مبدينة الشريعة-االجتماعية لألسرة وعالقتها ابلعنف لدى الشباب  واملالع 00
 مبارك بوعلي -ن                  أبوزاين خريالدي-أ

 اجلامعة كسند لبناء اجللد و الوقاية من العود للجرمية لدى الشاب املسبوق قضائيا )دراسة حالة(. 01
 فضيلة حلمرأ/                  يوسف عدواند/ 

 أ/ بوروبة آمال                 حاملراهق اجلانو  العالج اإلدماجي 00
 املنحرف السلوك تعديل يف ودوره ابملعىن العالج/  اإلرشاد 00

 مسري لكحل/ أ      سعاد عبيد بن. أ         حدة يوسفي. د
 ميف ضوء تعاليم اإلسال الشباب..املشكلة والعالج احنراف 00

 مديرية الشؤون الدينية ابتنةأستاذ   إمام -سليمان اثبتأ/ 
 اجللسة املسائية

 األطفالظاهرة االعتداء اجلنسي على  الشباب  متهم ام ضحية يف 00
  دشــــــــــــاش حنـــــــــــــان  أ/                   حنـــــــــــان بشتـــــــــة أ/ 

 لألطفال يف حاالت اخلطورة املعنوية على ضوء القانون اجلزائري: خصائصها ونطاق تطبيقهاتدابري احلماية املقررة  00
 د/ مسري شعبان

 لدى املنخرطني إسهامات مؤسسات الشباب يف تعزيز قيم املواطنة واالنتماء. 00
 أ/ حارش وهيبة                                     وليد عبد املوىل أ/

 عاطفي يف ظهور االحنراف عند املراهقأثر احلرمان ال 00
 حاج صحراوي نسرينأ/                       )زوجة: آيت جمرب( ليبديعة واكد/ 

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــالتوصي
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  كلمة مدير خمرب التطبيقات النفسية يف الوسط العقايب

 أ.د/ امزاين وانس

هو مألوف  وجمانبة ما ،االحنراف الســلوكي واألخالقي هو خروج الفرد عن الطريق املســتقيم، واالبتعاد عن جادة الصــواب      
ومتعارف عليه من طرف اجملتمع مبعناه الواسع ، وإتيان سلوكات وأفعال وتصرفات غري معقولة وال مقبولة وال مباحة وال مفيدة 

ن ى عنها الدين وحيرمها، مينعها القانون ويعاقب عليها، يتحاشاها اجملتمع ويستنكر وقوعها، وحنللفرد وال اجملتمع، سلوكات ينه
هنا اليوم  يف هذه القاعة اجلميلة وابلشـــــراكة مع ديوان مؤســــــســــــات الشـــــباب لوالية ابتنة الذي نشــــــكر كل أعضــــــائه كل ابمسه 

دم نـا لنتـدارس ســـــــــــــــبـل التكفـل هبوالئـق الذين انزلقت  م القومكـانتـه وجمهوده املبـذول جلـل إخراج وإهـاح هـذا امللتقى، اجتمع
ورمت  م يف براثن االحنراف وقذفت  م إىل عتبات اإلجرام، وحنن نثمن هذا املوضـــــوي الذي جاء يف طرحه للنقاش يف الوقت 

ود الوقاية اليت هاملناســـــب ، ولعل الفرصـــــة تكون ســـــاحنة للمتدخلني يف التكفل النفســـــي واالجتماعي ابملنحرفني إذا فشـــــلت ج
 تشرتك فيها عدد من املؤسسات وعلى رأسها األسرة اليت تعترب اللبنة األساسية لبناء اجملتمع.

وابلنظر إىل أسباب االحنراف هد منها الكثري ، ومن على هذا املنرب نؤكد دحض فكرة أن االحنراف ميكن تفسريه بسبب       
بينها لتكون جمتمعة ســـــــــببا لســـــــــلوك معني أو ظاهرة ما، لذلق جيب أن  خذ يف  واحد، ألن العديد من العوامل تتكاتف فيما

ذا توفرت ، والذي يظهر إىل العلن وجياهر به صــــــاحبه إذاته املنحرفهم يف إخراج الســــــلوك ااالعتبار العوامل املختلفة اليت تســــــ
ال ميكن التكفل فإنه ليس ابألمر اليسري، و  بعض الشـروط أو كلها، كذلق الشأن ابلنسبة للتكفل ابحنرافات الشباب واملراهقني

 ـذا االحنراف من وجهـة نظر منفردة أو متطرفـة، أو بواســـــــــــــــطـة جمهود معزول، أو مبجرد االهتمـام جبـانـب واحـد من مشـــــــــــــــكلة 
االحنراف ، بـل جيـب أن تتعـاون العـديـد من األطراف ألجل ضـــــــــــــــمان التكفل اجليد ابملنحرف والذي يهدف بطبيعة احلال إىل 

ته إىل الطريق القومي وإىل جادة الصـــــــــــواب لكي يصـــــــــــبح فردا حيرتم تعاليم الدين ويهاب من التبعات القانونية لألفعال غري إعاد
املقبولة خصـــوصـــا تلق اليت جترم بنين قانوين، وحيرتم تعاليم اجملتمع وعاداته وتقليده، لذلق ســـوف نتدارس خالل يومني ســـبل 

خالل املداخالت اليت سـوف تلقى على مسامعكم طيلة يومني، واليت   اختيارها  وطرق التكفل ابلشـباب املنحرف وذلق من
من بني مئات املداخالت اليت وصلتنا ظنا منا هبهنا ستقدم إضافة خصوصا للمهتمني بشأن الشباب املنحرف، ومن املؤكد أهنم 

 امللتقى. سيستفيدون من الدراسات النظرية واالستطالعية وامليدانية اليت تقدم خالل هذا

موضـــــــــــــوي التكفل ابحنرافات الشـــــــــــــباب أاثر اهتمام العديد من الباحثني من خمتلف جامعات الوطن وح  من جامعات       
عربية، و نثمن هنا مشـــــاركات أعضـــــاء خمرب التطبيقات النفســـــية يف الوســـــط العقايب، اليت تدل على لياقة علمية نظرية وميدانية 

املواضــــــيع املطروحة وكيفية تناوهلا، وهذا املوضــــــوي مجعنا اليوم لعرل ما توصــــــلت إليه وتكشــــــف عن حس الباحثني من خالل 
 الدراسات والتجارب اليت تصب كلها يف خانة التكفل ابحنرافات الشباب الذين هم ذخر األمة  وعماد املستقبل.

ذا العدد من قى ال تستوعب أكثر من هنرحب بكل املتدخلني، ونعتذر للغائبني عن هذا التجمع العلمي ألن طاقة امللت       
 املداخالت، نتمىن أن جتدوا ما ينفعكم من خالل التدخالت واملناقشات.
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 دور مؤسسات الشباب يف استقطاب فئة الشباب ومحايتهم من االحنراف

 نيةاد/بوفولة بومخيس جامعة عنابة         أ/منرية عاشور أخصائية نفس         1أد/بركو مزوز جامعة ابتنة

 

 مقدمة :

تلعب املؤسـسات الشبانية دورا كبريا يف احتواء هذه الشرحية اهلامة من اجملتمع، من حي  فتح فضاءات هامة ترتكز على       
املعطى البيداغوجي وكذا الفين واملهين ، وتســـعى إىل اســـتقطاب هذه الفئة والتعامل معها كشـــرحية ذات طاقة فاعلة يف اجملتمع، 

براثن البطالة من جهة وحلمايتها من الوقوي يف الباثولوجيا االجتماعية من جهة أخرى. فاملؤســســات الشــبانية المتصــاصــها من 
املنضـوية حتت لواء مديرية الشـباب والرايضـة هي مؤسـسـات هامة هلا أهداف ومرامي يسعى إطارا ا إىل جتسيدها والعمل على 

 اجملتمع اليت تتماشـــى والتغريات االجتماعية والتكنولوجية احلاصــــلة يفالتكفل احلســـن بفئة الشـــباب واســــتحدات آليات التكفل 
 احمللي والعاملي.  

ســــنحاول من خالل هذه املداخلة الرتكيز على دور هذه املؤســــســــات الشــــبانية يف اســــتقطاب الفئة الشــــبانية ومحايتهم من      
باينة، آلياته ، أي الفئات أكثر تواجدا يف املؤسسات الشاالحنراف وهذا من خالل استقراء الواقع الفعلي لعملية االستقطاب، و 

 أي التكوينات والفضاءات أكثر استقطااب؟ ويف األخري سنقف على عملية تقومي آللية االستقطاب يف كل أبعادها.

ل تعرتل حمير اإلنســــان خالل حياته مبراحل شــــ  فمن الطفولة اىل املراهقة إىل الرشــــد، وخالل تلق املراالتعريف ابلشـــباب: 
مسـاره عواقب ومسـرات ميتزجان معا ليشـكال احلياة ابلنسـبة لننسـان ولعل أفضل تلق املراحل اليت مير  ا اإلنسان هي مرحلة 
الشـــــــــــــــبـاب، هـذه املرحلـة اليت ميتزج فيهـا العطـاء ابلقوة واألحالم، وتتنـاغم فيهـا الطاقة واحليوية مبا حيدت يف احلياة االجتماعية. 

عمرية هلا بداية كما هلا هناية ، ولعل األجدر ان نقول ان بدايتها واضـــــــــــحة ولكن هنايتها  تلف  ســـــــــــب  والشـــــــــــباب كمرحلة
مصــاعب ومســرات والتصــادمات اليت يتلقاها الشــباب يف حياته، ح  يغدوا شــاعرا ابقرتابه من الشــيخوخة وهو يف عز شــبابه ، 

 نفسية أيضا.ورمبا يقودان ذلق للحدي  عن الشباب النفسي والشيخوخة ال

مؤســســة عمومية ذات طابع تربوي تســتقبل كل الشــرائح يف إطار تنظيم و اســتغالل الوقت   التعريف ابملؤســســات الشــبانية :
و هي كذلق املرآة العاكســــة للعالقة القائمة بني الشــــباب و القطاي . احلر و هي خمرب دائم لرصــــد رغبات و تطلعات الشــــباب

لعالقة تلعب دور احملرك األســــــــــاســــــــــي ل م و انشــــــــــغال  م و اهتماما م يف مجيع اجملاالت فهياإلداري املكلف مبتابعة قضـــــــــاايه
التنظيمية  و تتميز املؤسسة الشبانية عن ابقي املؤسسات و اهلياكل التكاملية بني الشباب و اجلهات الوصية على فئة الشباب .

 مرة.و الواسع للتحرك دون قيود و ضوابط آ ط و الفضاء احلراإلدارية بقانوهنا اخلاص من خالل العالقة بني املنشط و املنخر 

و هذا ما جعلها تتميز ابحلرية يف اختيار األنشــــــــطة ابلنســــــــبة للمنخرط الذي مييل إليها من اجل التعبري عن رأيه اخلاص وفتح  
شــــبانية  رورايت وجود مؤســــســــةو العلمي و الرتبوي و تنمية املواهب. هلذا نرى انه من االولوايت و الضــــ جمال لنبداي الفكري

 الشباب حسب ميوهلم و استعدادا م . على مستوى كل بلدية أو حي من األحياء الكربى و هذا لتلبية رغبات
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 تمثل يف: تنشيطي تضطلع مبهام أساسية تذات طابع ترفيهي املؤسسات الشبانية هي مؤسسات مهام املؤسسات الشبانية :
          ثقافية                         -
 تربوية  -
 ترفيهية                            -
 تنشيطية  -

يار النشـــــاط و للمنخرط احلرية يف اخت تتميز عن ابقي املؤســــســـــات بقانوهنا اخلاص و يعتمد يف ســــريها على نظام األفواج      
 اب(.وارية وديوان مؤسسات الشب)دور الشباب ، املركبات اجلالذي يرغب فيه و يساعده على حترير طاقته اإلبداعية .

 تقوم املؤسسات الشبانية بثالت ادوار : دور املؤسسات الشبانية :
 دور اإلعالم والتنشيط  -
 دور التكوين والتوجيه -
 دور الرتفيه والتسلية  -

جماالت  حاملالحظ هلذه األدوار هد أهنا كلها تصب يف هدف واحد أال وهو دور احتواء واستقطاب الشباب من خالل فت     
 التنشـــــــــــــــيط والتكوين والرتفيــه ح  يكون فردا فــاعال يف حميطــه االجتمــاعي وح  يتمكن من حتــديــد دوره يف بيئتــه ويتحول من

 شخين مستهلق إىل شخين انضج قادر على إدارة شؤونه واملسامهة يف استقطاب فئات شبانية أخرى .

 إطارات املؤسسات الشبانية :
 مفتش تربوي  -
 مستشار تربوي  -
 مريب  -
 مربني خمتصني  -
 خمتصيني نفسانيني  -
 أطباء  -
 أطباء أسنان  -
 ممتهن الصحة -
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 منهج الدراسة :

اعتمدان املنهج الوصفي التحليلي لتحليل أدوات البح  واملنهج الكمي املعتمد على احلصيلة ألنشطة املؤسسات الشبانية      
 اب لوالية ابتنةالسنوية اليت ترد إىل ديوان مؤسسات الشب

مؤســـســـة على  000هي جمموي املؤســـســـات الشـــبانية التابعة لديوان مؤســـســـات الشـــباب وتعدادها عينة الدراســة : 
 تراب والية ابتنة

 %النسبة عددها نوي املؤسسة

 %00.00 00 دور الشباب

 13.38% 00 املركبات اجلوارية 

 33.07% 00 قاعات متعددة النشاطات

المؤسسات أنشطة وفضاءات 

 الشبانية

فضاءات التنشيط 

 الثقافي والفني

فضاءات التنشيط 

الرياضي 

والترويحي

فضاءات التنشيط 

 العلمي والتقني

 فنون تشكيلية 

 فنون غنائية 

فنون انشادية 

 فنون تقليدية 

 نشاطات نسوية 

 رياضة قتالية 

ة ترفيهية رياض 

 رياضة دفاعية 

 رحالت  استكشافية 

 استجماميةرحالت 

فضاءات االنترنت واإلعالم اآللي 

المكتبة والمطالعة 

علم البيئة وعلم الفلك 

تصوير فوتوغرافي 

 السمعي البصري 

 اللغات األجنبية 

ودروس  دروس محو االمية
 الدعم التربوي والمدرسي
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 04.72% 10 بيوت الشباب 

 07.08% 10 ملحقات مراكز ثقافية

 100% 000 اجملموي

 
 أدوات الدراسة: 

  :ها الباحثني يف اطار أهداف الدراسة وإجراءا ا و  التأسيس حملاور االستمارة وفق ما يلي استمارة    اعد

 البياانت األولية عن املؤسسة - 
 األنشطة األكثر استقطااب  -
 األنشطة املومسية  -
 هودات املؤسسة الستقطاب فئة الشباب جم -
 املعيقات والنقائين -
 ملشاريع املستقبلية وآليات تطوير املؤسسةا -

 كما   االعتماد على النسبة املئوية حلساب التكرارات املتعلقة ابلبياانت األولية واستمارة البح  ككل 

 عرض نتائج الدراسة :

الية ة امللحقة وغري امللحقة بديوان مؤســســات الشــباب لو احلصــيلة الســنوية للمنخرطني ابملؤســســات الشــباني -0
 0100ابتنة لسنة 

 حسب فضاءات التنشيط الثقايف والفين أوال :

0

20

40

60

1

أنواع المؤسسات الشبانية

دور الشباب المركبات الجوارية  قاعات متعددة النشاطات

بيوت الشباب  ملحقات مراكز ثقافية
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 نالحظ أن  من خالل األنشطة الثقافية حسب عدة مؤشرات:

اىل 0حســـــــــــــب متغري العمر: حســـــــــــــب متغري العمر أن الفئات العمرية األكثر تواجدا ابملراكز هي الفئة من من  -
فما فوق ، ومرد ذلق اىل ان االستقطاب يتم من خالل عدة آليات وهي 01سنة مث تلتها الفئة العمرية من 00

االتصال ابملؤسسات الرتبوية أو عن طريق اإلعالانت اليت توضع من طرف مؤسسات الشباب هنا وهناك، كما 
هم ابملؤسسات الرتبوية او اجلامعية سنة يتواجد معظ00و00نالحظ ان الفئات العمرية اليت ترتواح أعمارها بني 

 للدراسة وابلتايل ولوج عامل املؤسسات الشبانية يبقى من االهتمامات الثانوية 

حســـــــــب متغري اجلنس وجدان أن يف بعد التنشـــــــــيط الثقايف والفين ان الفتيات أكثر تواجدا يف هذه الفضـــــــــاءات  -
اليت تطرحها املؤســـــســـــة وهي معظمها أنشـــــطة انثوية املتاحة وأن الذكور أقل تواجدا وهو مرده لطبيعة األنشـــــطة 

 نسوية كاخلياطة والطرز والطبخ واالعمال املنزلية التقليدية اليت ال ميكن للذكور ان يتواجدوا فيها .

أما األنشطة األكثر استقطااب يف هذا البعد الثقايف فهو يتعلق ابألنشطة النسوية اليت هلا حظ األسد من الظهور  -
 شطة األخرى كالفنون التقليدية والدراما والفنون التشكيلية .مقارنة ابألن

احلصــــيلة الســــنوية للمنخرطني ابملؤســــســــات الشــــبانية امللحقة وغري امللحقة بديوان مؤســــســــات الشــــباب لوالية ابتنة لســــنة  -0
0100 

 حسب فضاءات التنشيط الرايضي والرتوحيي أوال :
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إىل 0الفئة املتعلقة ابألنشـــــــــــــطة الثقافية أن الفئة العمرية األكثر تواجدا هي من نالحظ من خالل البياانت املعروضـــــــــــــة كما يف 

 سنة والباقي منخفض يف ولوج األنشطة الرايضية والرتوحيية.00

يف حني كان اجلنس األكثر تواجدا  ده األنشـــــــطة هم الذكور ألن نشـــــــاط يســـــــتهوي الذكور أكثر من اإلانت، لكن ما يلفت 
هلن تواجدا يف هذه األنشــــــــطة مما يدل على ان الرايضــــــــة أصــــــــبحت من اهتمام الفتيات أيضــــــــا خاصــــــــة منا االنتباه ان االانت 

 الرايضات الدفاعية والقتالية.

 األنشطة األكثر استقطااب من قبل مؤسسات الديوان -0
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  :من خالل استقراء هذه النتائج اإلحصائية توصلنا اىل مايلي فيما يتعلق ابألنشطة األكثر استقطااب

إن احلدي  عن برامج موحد لنشـــاطات مؤســـســـات الشـــباب متنوعة و خمتلفة من مؤســـســـة ألخرى كما أهنا  تلف ابختالف  
كة الشـباب فمنهم منخرطني دائمني ومنهم طلبة ، بطالني وميكن إبراز النقاط املشرت   املتوافدة على مؤسـسـات الشـرائح الشـبانية

 ألنشطة وجدان األنشطة التالية :ومن هذه ايف اغلب املؤسسات الشبانية .

 املؤســـســـات وتتباين هذه األنشـــطة من خياطة، حالقة، طبخ ،  األنشـــطة النســـوية اليت  خذ حظ األســـد من نشـــاط
وتستهدف فئة هامة من الفتيات ورابت البيوت لتطوير مهار ن يف الطبخ واألعمال املنزلية واألنشطة  حلوايت,,,,اخل

 التقليدية املختلفة.

 خاصـــة ما تعلق  ا من رايضـــات شـــطة الرايضـــية: كل أنواي الرايضـــات كان هلا حظ األســـد أيضـــا من األنشـــطةاألن ،
 قتالية ودفاعية كالكرايت واليكيدو وكرة القدم وغريها .

 :و حتتوي على عدة اختصــــــــاصــــــــات وفق ميول ورغبات و إقبال الشــــــــباب منها خاصــــــــة اإلعالم  األنشــــــــطة العلمية
 . )البيئة(اندي علم الفلق ، اندي األخضر ، اإللكرتوين  اآليل

 :تتمثل يف مكتبة و نوادي املطالعة. األنشطة الفكرية 

 :تتمثل يف مسرح اهلواة و مسرح الطفل. الفنون الدرامية 

 :املوسيقى العصرية، اجملموعات الصوتية. الفنون الغنائية 

 :اخل .…ج، الزخرفة تتمثل يف الرسم بكل أنواعه، الرسم على الزجا  الفنون التشكيلية 

: وهي أنشـــطة تتعلق ابملواســـم واألعياد ســـواء الدينية منها أو الوطنية ، حملية كانت ام األنشـــطة املومسية ملؤســـســـات الديوان -0
 عاملية 
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مدراء  يتم إبالغ ما ميكن التنويه به أن األنشــــــــطة املومسية األكثر بروزا هي األنشــــــــطة املتعلقة ابألعياد الدينية، وهذه األنشــــــــطة

املؤســســات للقيام  ا عن طريق مراســالت خاصــة، أما بقية األنشــطة فتبقى اختيارية كما هو احلال ابلنســبة لعيد املرأة الذي ال 
 حتتفل به كل املؤسسات وتتمثل األنشطة عادة إبعداد مسابقات يف األنشطة النسوية ,,,,, 

هو احلال ابلنســـــبة للمركب اجلواري عني التوتة الذي دأب منذ وهناك من املؤســـــســـــات الشـــــبانية اليت خرجت عن املألوف كما 
سنوات على االحتفال ابملرأة بطريقة خاصة  تلف عن تلق الطريقة املعتادة )خياطة حالقة ، طرز، حلوايت ، اطباق تقليدية 

حتفال والئي والعام التوتة اىل ا ,,,,,,( من خالل مجعية بلقيس حيتفلون ابملرأة املبدعة، املثقفة، وخرج االحتفال من دائرة عني
 املاضي اعطي الصيغة الوطنية والدولية

ج عن وجهة اكتشاف وجه متميز يف العمل واخلرو أيضا نفس األمر ابلنسبة لدار الشباب سيدي معنصر جولتنا اليها قادتنا اىل 
 .حقيقي يف عرل األنشطة ونوعيتها   نظر قدمية وهو عمل متيز فعال برقي

 ات اليت تقوم  ا املؤسسات الشبانيةاجملهود -0
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 تعمد البعض ممن وجهت هلم استمارة البح  على عدم الرد على هذا السؤال ابلذات، ويرى فريق البح  أن ذلق مرده إما :

مع  ىأن مدراء املؤسسات مكثوا على رأس املؤسسة لعهدات، مما خلق جوا روتينيا للعمل مل يسع إىل تعديله أو تغيريه مبا يتماش
 معطيات اجملتمع ثقافيا ومعرفيا 

 وإما الفتقاد املؤسسة إىل البوادر واإلمكاانت اليت تسمح هلم بعمليات االستقطاب وآليا ا

ورغم ذلق ال ميكن أن ننكر أن هناك جمهودات تبذل لعملية االستقطاب من خالل حماولة توفري اجلو املالئم للعمل واالستقبال 
 .بطريقة سليمة وصحية وأيضا االتصال ابلفضاءات الرتبوية األخرى للتعريف ابملؤسسة الشبانية اجليد للشباب وإعالمهم

 املشاريع املستقبلية لالستقطاب وحتسني أداء املؤسسة -0
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نفس املالحظة وجدانها عند سـؤالنا ماهي املشـاريع املسـتقبلية لالسـتقطاب الشباب البعض اكد أن ال وجود ملشاريع مستقبلية 

 ن األمر يتعلق ابألنشطة االعتيادية وأنشطة املناسبات وأ

وبرزت لدى البعض اآلخر رؤى متكنهم من اســـــتقطاب الشـــــباب مســـــتقبال متثلت خاصـــــة يف التفكري اجلدي يف رســــــكلة إطار 
 ستها، ر الشبيبة والرايضة، وخلق فضاءات رايضية أفضل لالمتصاص الشباب من براثن الشاري ومحايتهم من خالل الرايضة ومما

كما قدموا اقرتاحات تتعلق توفري أخصـــــائيني نفســـــانني للتكفل ابلفئات اليت تفد اىل املؤســـــســـــات على اعتبار خالاي اإلصـــــغاء 
 مؤسسة ابملؤسسات ويعمل يف اطارها األخصائيني النفسانيني 

باب املنخرط على تشـجيع الش و يتمأن تدعم املؤسـسـات الشـبانية ابلوسـائل البيداغوجية املالئمة لالسـتقطاب أفضـل للشـباب 
 .توفري األمن وحتسني مظهر املؤسسة خارجيا وداخليا ، مع التعبري عن مواهبه 
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 شـــــبابؤســـــســـــات الشـــــبانية لالســـــتقطاب الال ميكن نكران فاعلية الكثري من امل ري ميكن أن نصـــــل إىل حوصـــــلة ونتيجةيف األخ

تنت ا يقهناك امتصــــــــــاص للفتيات إبكســــــــــا ن مهنة م املبذولة يف امليدانهود اجلبارة ومحايتهم من االحنراف وال ميكن إغفال اجل
هناك إطارات  .هناك امتصـــاص ألوقات فراغ الفتيان من خالل فتح األبواب أمامهم لتفريا طاقا م وهوااي م  عليها يف احلياة 

ب أن متنح األعمال ، وأيضــا وجىل تقومي تبقى اجلهود  اجة إ لكنبداي أيضــا نتاج والبح  عن املوهبة وممارسـة االاالتبدي يف 
 طارات يف تنقية األعمال الرائدة.ذات القيمة فرصة للظهور والتعريف  ا وإشراك اإل

ية عامة ويف العامل احلاصـــــل يف احلياة االجتماعتبقى بعض األنشـــــطة الروتينية مملة وال تتماشـــــى والتغري االجتماعي والتكنولوجي 
 التواصل االجتماعي والتطور التكنولوجي الرهيب خاصة خاصة مع وجود شبكات 

  .تبقى بعض األعمال اجلادة حتتاج إىل تقييم وإىل أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت

ســــة وخيدم مبا خيدم املؤســــ ضــــرورة رســــكلة إطارات الشــــباب والرايضــــة لبع  الروح يف األنشــــطة الشــــبانية على اختالف أنواعها
 اجملتمع ككل.
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 الشباب ابملخاطر االجتماعية والفكرية واحلضريةوعي 

 دراسة ميدانية على طلبة املعهد الوطين إلطارات الشباب )امحد مشري (ورقلة

 يأ. لقوقي اهلامش   د. حممد قريشي                                       
Legougui.elhachemi@gmail.com                         korichimed@gmail.com 

 الشبابرات إلطا املعهد الوطين للتكوين العايل               ات الشباباملعهد الوطين للتكوين العايل إلطار 
 ةورقل          ورقلة                                             

 امللخص:

يتعرل اجملتمع اجلزائري إىل جمموعة من املخاطر، منها ما يتعلق ابآلفات االجتماعية ومنها ما يتعلق ابملخاطر احلضرية          
ومنها ما يتعلق ابألمن الفكري، وهي خماطر تسّخر هلا الّدولة إمكانيا ا األمنية والرتبوية واإلعالمية، هلذا هد الشباب اجلامعي 

 م  ا ألهنا  ّدد سالمته واستقراره.يهت

تتناول هذه الدراســــــــــة اجتاهات عينة من طلبة املعهد إىل هذه املخاطر، حي  قام الباحثان بتطبيق اســــــــــتبيان لقياس وعي      
 الشباب  ذه املخاطر، وهو ما مسح ابلتعرف على نظرة الطلبة وما يتمتعون به من وعي مبختلف املخاطر اليت  ّددهم.

طالبا وطالبة من املعهد، وتوصــــــلت نتائج الدراســــــة إىل شــــــعور أفراد العينة ابملخاطر  010وتكونت عينة الدراســــــة من         
املتعلقــة ابآلفــات االجتمــاعيــة ابلــدرجــة األوىل، تليهــا خمــاطر متعلقــة ابألمن الفكري، مث  يت يف املرتبــة الثــالثــة املخــاطر املتعلقــة  

يف ضــــوء النتائج اليت أســــفرت عنها الدراســــة وضــــعت توصــــيات للمزيد من االهتمام برعاية ومحاية بســــالمة واســــتقرار الوطن، و 
 الشباب، والتكفل ابنشغاال م الفكرية واالجتماعية واالقتصادية.

 الكلمات املفتاحية:

 خاطر احلضرية، املخاطر الفكرية.وعي الشباب ، املخاطر االجتماعية ، امل 

 :مقدمة

دراك املتزايد ألمهية موضــــــوي املخاطر األمنية اليت  دد كل فئات اجملتمع، وخاصــــــة الفئات الشــــــبانية اليت تعترب نظرا لن         
الركيزة االساسية والقوة احملركة للمجتمع، و مصدر طاقته  وإبداعه، تزايد االهتمام ببح   هذه املخاطر اليت  دد أمنه وسالمته 

 ظ فيها تصاعد املخاطر هبشكال وأمناط خمتلفة .خاصة يف اآلونة االخرية اليت نالح

بدءا من الصــراعات املســلحة يف بعض الدول العربية مرورا بتصــاعد بعض املخاطر االجتماعية كالعنف املمارس ضــد           
اهلاجس  الفئات املختلفة بشـــــــــــكل غري مســـــــــــبوق يف غالبية هذه  الدول، واجلرمية وتعاطي املخدرات، وحوادت املرور اليت تعترب

األكرب لبعض الدول ومنها اجلزائر، اليت حتصـد اآلالف من البشـر يف كل سنة، وتصاعد االحتجاجات والبطالة اليت يعاين منها 
 الشباب خرجيي اجلامعات واملعاهد املختلفة انتهاء ابضطراابت بيئة العمل .

mailto:hachemi@gmail.com
mailto:korichimed@gmail.com
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لفة اليت تمع وتدين التعليم، رغم هذه املخاطر املختوتزايد الفقر والتهميش االجتماعي والســـــــــــــياســـــــــــــي لبعض فئات اجمل         
 اشتدت وطأ ا هناك غياب شبه اتم الهتمام علمي منظم لتوجيه السياسات االجتماعية واالقتصادية 

من هنا ظهرت أمهية دراســة وعي الشــباب هلذه املخاطر اليت  دد أمنه وســالمته يف شــ  نواحي احلياة املختلفة، يف            
 لة اشتدت فيها الصراعات اإلقليمية، وأصبحت غالبية الدول العربية مسرحا هلذه األحدات اليت متزق كيانه.مرح

وأصــــبح لقمة صــــايغة هلذه املمارســــات يف وقت أصــــبح فيه العامل وكأنه يعيش يف رقعة جغرافية صــــغرية، انعدمت فيها           
و انتشـــار شـــبكات التواصـــل االجتماعي واســـتطاعت الدول املتقدمة ان تغز احلدود بني دول  العامل بفضـــل التطور التكنولوجي و 

العـامل النـامي والفقري هبفكـاره اهلدامة اليت تفتت قيم وعادات اجملتمع،  وفرل ثقافة جديدة  ســـــــــــــــيطرت فيها على عقول معظم 
 شرائح اجملتمع املختلفة دون إمكانية التحكم فيها .

 مشكلة الدراسة:

تمع العريب اليوم تغريات واســعة النطاق مع هناية األلفية الثانية وبداية األلفية الثالثة من حي  العمق واالجتاه يشــهد اجمل         
والنتائج املرتتبة علية، أدت إىل تغريات وحتوالت اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، انعكس يف ظلها الكثري من املشكالت 

 هاجسا لكل فئات اجملتمع. واألخطار وأصبح االهتمام  ا يشكل

فكثرت احلوادت وتفشـــــت اجلرمية وانتشـــــر العنف جبميع أشـــــكاله، وشـــــكل التلوت البيئي واملخاطر النامجة عنه  ديدا           
ية والدولية اســــــــــــتنفرت كل اهليئات احمللالعامل. ونتيجة هلذه التداعيات  بســــــــــــالمة األفراد واجملتمعات وأمن واســــــــــــتقرار مجيع دول

 ئلها املختلفة وهيئا ا لضرورة تعزيز الوعي ابملخاطر املرتبطة بسالمة األفراد وسبل مواجهتها.بوسا

إىل أي مدى يعي الشــــــــــــباب املخاطر االجتماعية والفكرية واحلضــــــــــــارية اليت  دده، وهل هناك اختالف بينهم يف إدراك تلق  
 املخاطر، وما هي اآلليات املتاحة ملواجهتها؟    

 سة:أسئلة الدرا

  دف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن جمموعة من األسئلة:     

 . ما مستوى وعي الشباب ابملخاطر االجتماعية والفكرية واحلضرية ؟0

 . هل توجد فروق بني الذكور واإلانت يف درجة وعي الشباب ابملخاطر االجتماعية والفكرية واحلضرية؟0

 اطر االجتماعية والفكرية واحلضرية تعزى للمستوى الدراسي؟. هل توجد فروق يف درجة وعي الشباب ابملخ0

 . ما هي اإلجراءات الوقائية لتعزيز الوعي ابملخاطر االجتماعية والفكرية واحلضرية؟0

 أمهية الدراسة:

الدراســة مهية أ تكمن أمهية علم النفس يف دراســة الظواهر واملشــكالت النفســية ابلفهم والتفســري والضــبط والتنبؤ، وتكمن      
 .اليت  دد مستقبل الشباب احلالية يف تناول موضوي حساس وهام أال وهو املخاطر االجتماعية والفكرية واحلضارية
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 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:     

 الكشف عن مستوى وعي الشباب ابملخاطر االجتماعية والفكرية واحلضارية. -

 وق بني اجلنسني يف درجة الوعي ابملخاطر االجتماعية والفكرية واحلضارية.التعرف على الفر  -

 التعرف على الفروق بني املستوايت التعليمية يف درجة الوعي ابملخاطر االجتماعية والفكرية واحلضارية. -

 تقدمي بعض اآلليات لتعزيز وعي الشباب ابملخاطر االجتماعية والفكرية واحلضارية. -

 ة:حدود الدراس

 اقتصرت الدراسة احلالية على :     

ورقلة للســـــــــــــــنة الدراســـــــــــــــية  -أمحد مشـــــــــــــــري–الطلبـة الـذين يـدرســـــــــــــــون ابملعهد الوطين للتكوين العايل إلطارات الشـــــــــــــــباب  -
0100/0100. 

 .0100دراسة: من جانفي إىل فيفري فرتة إجراء ال -

 اإلطار النظري للدراسة:

 مفهوم املخاطر:

( ومجعه خماطر حي  0، 0110)بوطقوقة وسرار،  ". كانية أو احتمال فعل حادت فيه أذى أو ضرراخلطر :"هو إم          
يشــري مفهوم اخلطر إىل صـــور من التهديد الوشـــيق أو اخللل احملتمل أو الشــر احملدق  ابإلنســـان ســـببته ظروف أو أفعال معينة، 

 ليستغل خريا ا. أدوا ا  وارتبط اخلطر ابإلنسان منذ وجوده  ليعمر األرل  ويسخر

وتتدرج صـــــــــــور اخللل أو األذى من املخاطر الفردية البســـــــــــيطة إىل املخاطر اجملتمعية الكربى، ففي بداية األمر كانت           
املخاطر  تيه من الطبيعة فحاول الســيطرة عليها فأبتكر األدوات والوســائل فتمكن من تســخريها واســتغالل خريا ا، ومع مرور 

ق الوســـــــائل إىل أن أصـــــــبحت على ما هي عليه اآلن فتضـــــــخمت ثروته وازداد إحســـــــاســـــــه ابخلطر يوما بعد يوم تل الزمن طور
 (.0، 0100)غيات، 

وبتطور الوسائل متكن االنسان من استغالل األرل واستخراج خريا ا ومتكن من تصنيعها، وما يشهده العامل اليوم              
يف  الت إال دليال على ابتكار اإلنسان وإبداعه وإصراره على توفري الظروف املناسبة للعيشمن تطور يف الصناعة يف خمتلف اجملا

 راحة نفسية وخلق تالئم بينه وبني هذه األرل ال  أمره هللا سبحانه وتعاىل بتعمريها واستخالفه فيها.
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ائمني، ة وأصـــبح احســـاســـه ابلقلق واخلوف دإال أن هذا التوافق اختل نتيجة لعدم قدرة االنســـان على خلق بيئة متوافق         
 وح  وإن هحت احلياة املدنية يف حتقيق كثري من أســـــباب الراحة املادية لننســـــان فإهنا ابملقابل خلفت له الكثري من املخاطر

 واألمرال النفسية واالجتماعية، ليس على مستوى الفرد وإمنا على مستوى الدول.

تفكري اجلميع والسعي إلجياد احللول  وأصبح التفكري يف أمن وسالمة اإلنسان مهمة العامل على  فسيطر هاجس اخلطر         
للحد من هذه املخاطر االجتماعية كاملخدرات والعنف املادي واملعنوي والبيئي كاإلســـــــــــــراف يف االســـــــــــــتخدام اخلاط  لألرل 

الذي تســـــــببه الكوارت الطبيعية كالفيضـــــــاانت والزالزل  األحياء املائية، وانتهاء ابخلطر )التلوت البيئي(، مما يشــــــكل خطرا على
 (.000، 0100وغريها )قنديل، 

 أنواع املخاطر:

تتعدد املخاطر اليت حتيط ابإلنســان نتيجة ملا خلفه التصــنيع وانعكس على ســالمة الفرد واجملتمع يف مجيع مناحي احلياة         
( حي  يعاين من مشـــاكل مروعة من 0110إىل ذلق )بوطقوقة وســـرار  اليومية، فمجتمع اليوم هو جمتمع املخاطرة كما يشـــري

حوادت الطرقات، إىل اجلرمية بكل أنواعها من قتل وســــرقة، اجلرائم اجلنســــية، مشــــكلة اإلدمان على املخدرات ومجيع الســــموم، 
ة خطرية  دد ظواهر ابثولوجيوفســــاد األغذية، وانتشــــار األمرال واألوبئة، وتلوت البيئة ومشــــكالت البطالة والفقر وغريها من 

أمن اجملتمع بكل فئاته ح  تلق املصـــــنفة يف قمة الســـــلم االجتماعي حي  انتشـــــر اخلوف والقلق لدى اجلميع على حاضـــــرهم 
 (.0، 0110ومستقبلهم )بوطقوقة وسرار، 

لدويل مصداقا ل على املستوى اوأصـبح االهتمام هبمنه وسالمته مهمة اجلميع ليس على املستوى احمللي أو اإلقليمي ب          
 لقوله )ص( " كلكم راي وكلكم مسؤول ".

 املخاطر احلضرية

قد أدى النمو احلضاري والثورة الصناعية إىل فرل عدد من املشكالت  واملخاطر ال  هددت أمن وسالمة البيئة احلضرية      
 .ات اليت تشارك اإلنسان العيش على األرلوانعكست بدورها على صحة قاطنيها ليس فقط من البشر ولكن لكل الكائن

وانتشرت الكثري من مظاهر التلوت ىف معظم البلدان العربية كتلوت الرتبة الذي ال يقتصر على الرل فقط ، و امنا ينتقل       
اكها مع بعض منها اىل املياه اجلوفية و البيئة احلضــــــــــــرية و الكائنات احلية األخرى مبا فيها االنســــــــــــان ، فباالضــــــــــــافة اىل اشــــــــــــرت 

املشـــــــــكالت التلوت األخرى يف بعض اآلاثر و األضـــــــــرار اىل اهنا تنفرد يف البعض منها ،  ي  يؤدي تلوت الرتبة اىل احدات 
التســـــــمم الغذائي و يســـــــبب تلوت الغذاء عادة االصـــــــابة ابألمرال احلادة اخلاصـــــــة ابملعدة و األمعاء اليت تصـــــــيب أفراد اجملتمع 

 احلضري.

يف اجلزائر متثل التســـــــــــــممات الغذاية احلادة أو املزمنة اليت حتدثها خمتلف الســـــــــــــميات املوجودة يف األطعمة امللوثة  و            
.  0111حالة يف ســـنة  000و  0000حالة تســـمم غذائي و مجاعي ســـنة  0000أمراضـــا خمتلفة ،  ي    التصـــريح ب 

 (  57,2007)رداف لقمان: 
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من جراء انبعات الدخان من املصانع ، كما شكل الدخان املنبع  من استعمال املركبات خطرا وخطر تلوت اهلواء             
 1.3على تلوت اهلواء من جهة واىل كثرة احلوادت اليت تشــكل اهلاجس األكرب من جهة اخرى ،حي  حتصــد احلوادت حوايل 

يتوقع ان تزيد نسبة  2020 معامل ، و لول عامليون نسمة على مستوى ال 20مليون نسمة سنواي  وتؤدي اىل إعاقة اكثر من 
  ٠(1،2011.)عقاري زكرايء : %80فاايت يف الدول النامية اىل الو 

 املخاطر االجتماعية

ان االهتمام ابإلنســان هو االســتثمار احلقيقي ألي تقدم  إبعداده علميا ح  يتحقق دوره يف االســهام يف هنضــة               
جات التعليم يف شـ  القطاعات ، وبسبب اهدار هذه الطاقات بعدم توفري فرص العمل تؤدي اىل زعزعة اجملتمع السـتغالل خمر 

 االنتماء للوطن ألن احلاجة للعمل من اجل لقمة العيش يقع على سلم االولوايت لدى املواطن .

اليت تولد  اطره ، ويصــبح فريســة للمخوإذا مل يتيســر للشــاب فرص العمل فيشــعر اليبة االمل وعدم االنتماء اىل جمتمع         
( اهنا عامال مهددا  0110السـخط عند الشـباب نتيجة احسـاسهم ابلتهميش والعزلة االجتماعية  واالغرتاب ويرى )نويبات: 

لالســـــتقرار الســـــياســـــي و زعزعة األمن الداخلي للبالد اب راط اعداد كبرية من العاطلني يف التنظيمات الســـــياســــــية والدينية غري 
 (.0110، 01) نويبات قدور:املشروعة 

دد بلد يرى بوضوح اآلاثر السلبية لظاهرة الفقر وانتشار االمرال املزمنة   واخلطر الذي يه للتنمية يف اي كما ان املتتبع          
ون حتت من االجراء يعيشـــــــ %00 ، وان %01أمن واســـــــتقرار املواطن حي  اكد اخلرباء ان نســـــــبة الفقر ابجلزائر ال تقل عن 

الف عامل ) حاج  011مؤســــســــة ترتب عنه تســــريح حوايل  01اخلط االدىن للفقر ابعتبار ملف اخلوصــــصــــة وغلق اكثر من 
 ( .0100، 00قويدر قورين : 

وتعترب املخدرات كذلق من اخطر األمرال احلضـرية اليت تنهق كاهل الفرد وتؤدي به اىل الضـياي ويشري تقرير الديوان         
. كما  % 00كافحة  املخدرات  ان الوضع يف اجلزائر ينذر بكارثة وشيكة ، وان هذه اآلفة تنتشر بني الشباب بنسبة الوطين مل

كشف تقرير ميداين للمؤسسة الوطنية لرتقية الصحة وتطوير البح  العلمي يف اجلزائر ان هذه الظاهرة مل تعد مقتصرة على فئة 
، وان نسبة  % 00صة يف االوساط اجلامعية حي  بلغت نسبة املتعاطيات اىل نسبة الذكور فقط بل تعد م اىل فئة االانت خا

   (.00،0110اانت ) نويبات قدور:  %00من تالميذ الثانوايت ابلعاصمة يستهلكوهنا منهم  % 00

 املخاطر الثقافية    

راد واجملتمعات و متغريا حامسا يف حياة االفان تطور وسائل االتصال احلديثة خصوصا االنرتنيت والفضائيات اليت متثل          
مصـدر املعلومات وأحد مصـادر تشـكيل الوعي الثقايف ، وتعترب ابملقابل مصـدر خطر لكل مقومات الثقافة ، وان الشباب هم 

 اكثر فئات اجملتمع  ثرا  ذا اخلطر لطمس قيمه وهويته من خالل فرل ثقافة القوي على الضعيف ابسم العوملة .

( ان العامل مبا فيه ومن فيه اصبح ممثال على شاشة صغرية يستطيع هبدىن جهد ان يب  مسومه 0110ويبني )ابو بكر:          
( اهنا ولدت 0100( ويرى )حممد وآمنة: 0110، 00ونفاايته مما يشــــد العني والقلب والفكر اىل تلق الشـــــاشـــــة) ابو بكر :

ا م تقليد ، وإحدات امناط ســلوكية دخيلة على الطبيعة االصــيلة للســكان ومعتقدفزعا شــديدا ملا تســببه من خلخلة للثوابت وال
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ويشـــري ) القرضـــاوي ( ان العوملة الثقافية تريد ان تســـلخنا من جلدتنا ، ومن هويتنا وان ننفق  .(0100،  00حممد وآمنة :.)
 (     0110، 01موت والدمار. ) ابو بكر :يف أمتنا بضاعتها الفكرية ومعلبا ا الثقافية املؤثثة ابإلشعاي واحلاملة لل

وازداد اخلطر بطمس اللغة اليت تشـكل الركيزة االسـاسـية التصـال االفراد ببعضـهم البعض ومن ثوابت ومقومات كل             
ال نعتمد أامة ، حي  اســـــــــتبيحت اللغة العربية و تعرضــــــــــت من بني لغات العامل اىل اهلدم لكوهنا لغة كتاب هللا املنزل ويريدون 

عليها ، وان يكون نصف كالمنا من لغتهم اذا تكلمنا وإذا كتبنا ونعلم  ا ابنائنا يف مدارسنا وجامعاتنا ، وإضفاء اللغة االجنبية 
 لتصبح لغة ذات امهية منافسة للغة االم ابالستخدام املفرط للتخاطب والتواصل مع اآلخرين .

اب اجلزائري مييل اىل اســـتخدام اللغة الفرنســـية اكثر خاصـــة عند التخاطب مع ( ان الشـــب0100ويؤكد كل من )حممد وآمنة : 
 (    0100،  00االصدقاء او رؤساء العمل وأصبح هذا الفعل ينم عن مستوى الشباب ابللغة الفصحى . .)حممد وآمنة :

وقد  طبيعية يف حياتنا اللغوية ( أن ظـاهرة الثنـائيـة اللغويـة مل تكن طـارئة ، بل هي ظاهرة0110ويضـــــــــــــــيف معـاذ )            
حاول االستعمار من قبل أن جيعل من العاميات سالحا ضد الفصحى ، ووجد يف اختالف اللهجات االقليمية ذريعة للقضاء 
على اللغة الواحدة املشـــــــــرتكة ، وقد قامت عدة حمالت من قبل تدعو إىل العامية وتكشـــــــــف عن مزاايها من الســـــــــهولة واملرونة 

التعبري عن مطالب احلياة العصــــــرية ، وقد كان االســــــتعمار حياول يف البداية احالل لغاته حمل العربية ، فإن فشــــــل  والقدرة على
 (. 010،0111فلتكن اللهجات العامية هي السالح الذي يقضي به على عربيتنا ولغتنا الفصحى )معاذ: 

ظمات التصدي هلا مسؤولية ال غىن عنها من قبل املن فضال عن ما سبق، فان هذه املخاطر شغلت فكر املهتمني، وأصبح      
 الدولية احلكومية وغري احلكومية لتوفري أمن وسالمة األفراد من خالل املواثيق واملعاهدات.

واالهتمام ابألمن قدمي حتدت عنه القرآن فاألمن روح احلياة وطلب ابراهيم اخلليل من ربه االمن على الرزق ملا بىن بيت هللا     
، البقرة( وال 000ل تعــاىل: " رب اجعــل هــذا البلــد آمنــا وارزق اهلــه من الثمرات من آمن منهم ابر واليوم اآلخر") اآليــة قــا

 0،0حيصل الرزق مع وجود اخلوف فقال تعاىل : " فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوي وآمنهم من خوف" )اآلية 
ق، وال به تقضى املصاحل وتستقيم احلياة، وبفقده تضيع احلقوق وحيصل اخلوف والقلسورة قريش(  فاألمن ضرورة لكل جمتمع، و 

أيمن االنسان على نفسه وأهله وماله، بل هو مطلب الشعوب واألمم ويف ظله توظف امللكات وتطلق قدرات اإلنسان لنبداي 
 والبناء .

 :الدراسة وإجراءاهتا منهجية  
 منهج الدراسة:

الباح  ملنهج علمي معني دون آخر على طبيعة موضــــــــوي الدراســــــــة وأهدافها، ويف هذه الدراســــــــة    يتوقف اســــــــتخدام      
 توظيف املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها، و  تطبيق أحد أدوات هذا املنهج وهي االستبيان.

 الدراسة وعينتها : جمتمع
والطالبات الذين يدرســون ابملعهد الوطين للتكوين العايل إلطارات الشــباب مشــري  الطلبة مجيع من الدراســة جمتمع تكون     

طالب وطالبة، و  اختيار عينة الدراسة ابلطريقة العشوائية  001، والبالا عددهم 0100/0100أمحد بورقلة للسنة الدراسية 
 انت.( من اإل00( من الذكور و)00( طالب وطالبة، )010الطبقية وبلا حجم العينة )
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 :الدراسة أداة
 صـــــدق وثبات بدرجات ويتمتع (،0100غيات ) اســـــتبيان "مؤشـــــر الشـــــعور ابملخاطر األمنية عند الشـــــباب" اعتماد       

 موزعة على مخسة أبعاد وهي:  بندا ، (25) من املقياس مناسبة، ويتألف
 الوعي ابألمن الفردي.-
 الوعي ابألمن االجتماعي.-
 الوعي مبخاطر التطرف. -
 الوعي مبخاطر األمن الوطين . -
 الوعي ابألمن احلضاري.  -

 . 0إىل  0و  وضع مخسة خيارات على مدرج ليكارت، من 
 : ال أرى أهنا متثل أي خطر،0ميثل اخليار  
 : أرى أهنا متثل خطرا ضئيال،0واخليار  
 : خماوف ال تتطلب القلق،0واخليار  
 : خطرية أرى ضرورة جتنبها،0واخليار  
 واجلدول التايل يوضح أبعاد األداة والبنود املرتبطة  ا: فهو: خطرية جّدا أعمل بقوة على جتنبها. 0اخليارو  

 (: األبعاد والبنود املرتبطة ابلوعي ابملخاطر عند الشباب1اجلدول رقم )

 البنود األبعاد
 خطورة التعرل للحوادت اليومية -0 . الوعي مبخاطر األمن الفردي0

 ملرورحوادت ا -0
 التعرل للعنف اللفظي -0
 التعرل للعنف البدين -0
 خماطر التلّوت البيئي -0

 االحنراف األخالقي -0 . الوعي مبخاطر اآلفات االجتماعية:0
 التدخني -0
 تناول اخلمور -0
 تناول املخدرات -0

 انتشار اجلرمية -01
 التطرف الفكري -00 . الوعي مبخاطر التطّرف:0

 الفكريالال تسامح  -00
 التطرف الديين -00
 الال تسامح املذهيب -00
 التعصب لألفكار الشخصية -00
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. الوعي مبصـــــــــــــــــادر  ـــديـــد األمن القومي/ 0
 الوطين:

  ديد استقالل الوطن -00
  ديد وحدة الوطن -00
  ديد استقرار الوطن -00
 خماطر الغزو الثقايف -00
 ظاهرة التقليد وتفضيل كّل ما هو أجنيب -01

 وجود خماطر حاذقة ابإلسالم -00 . الوعي مبخاطر األمن احلضاري:0
 وجود خماطر حاذقة ابألمة العربية -00
 تراجع استعمال اللغة العربية -00
 طغيان استعمال اللغات األجنبية يف احلياة اليومية -00
 توّسع األفكار العلمانية  -00

 صدق أداة الدراسة: 
اة ابالتســـاق الداخلي، وذلق  ســـاب معامل االرتباط بني درجة كّل البند والدرجة الكلية لألداة،   التحقق من متتع األد     

(. كما ّ  حســــــــــــاب معامل االرتباط بني الدرجة الكلية للمجال 1.10وكانت معظم معامالت االرتباط دالة عند مســــــــــــتوى )
 . (0( ورقم )0والدرجة الكلية لألداة، كما هو موضح يف اجلدولني رقم )

 ( معامالت االرتباط بني درجات كل بند والدرجة الكلية للبعد 2اجلدول رقم )

 معامل االرتباط رقم البند البعد معامل االرتباط رقم البند البعد
الــــوعــــي ابألمــــن 

 الفردي
الوعي مبخــــــاطر  **1.00 0

 األمن الوطين
00 1.00** 

0 1.00** 00 1.00** 
0 1.00** 00 1.00** 
0 1.00** 00 1.00** 
0 1.00** 01 1.00** 

الــــوعــــي ابألمــــن 
 االجتماعي

0 1.00** 

الـــوعـــي ابألمـــن 
 احلضاري

00 1.00 
0 1.00** 00 1.00** 
0 1.00** 00 1.00** 
0 1.00** 00 1.00** 

01 1.10 00 1.01** 
الوعي مبخـــــــاطر 

 التطرف
00 1.00**  
00 1.00** 
00 1.00** 
00 1.00** 
00 1.00** 

    1.10** دال عند مستوى 

، هلذا   حذفهما 00ورقم  01من خالل اجلـدول يتبني أن أغلـب املعـامالت كـانـت دالـة إحصـــــــــــــــائيـا مـاعدا البندين رقم      
 بندا . 00كون من موابلتايل تصبح األداة 
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مقياس، الذي بعاد املقياس والدرجة الكلية لل:   حســــاب االرتباط بني أاالرتباط الداخلي بني أبعاد املقياس والدرجة الكلية
ميكن اســـتخدامه كمؤشـــر على صـــدق البناء )املفهوم(، وقد   اســـتخدام معامل ارتباط بريســـون بني كل بعد من أبعاد املقياس 

 ( يوضح ذلق:0كلية، واجلدول رقم )والدرجة ال
 الكلية ( معامالت االرتباط بني أبعاد األداة والدرجة3جدول رقم )         

 البعد معامل االرتباط مع الدرجة الكلية
 الوعي ابألمن الفردي **0.72
 الوعي ابألمن االجتماعي **0.74
 الوعي مبخاطر التطرف **0.80
 الوعي مبخاطر األمن القومي **0.75
 الوعي ابألمن احلضاري **0.76

     1.10** دال عند مستوى 
معامالت االرتباط املســـتخرجة بني أبعاد األداة والدرجة الكلية دالة عند مســـتوى الداللة ومن خالل اجلدول يتبني أن كل      

 ، وهو ما يؤكد صدق األداة. 1.10
 ثبات أداة الدراسة :

ويف هذه الطريقة يتم تقســـيم املقياس إىل قســــمني متســــاويني، لكل مفحوص فيهما درجتان  النصـــفية: مؤشـــر الثبات ابلتجزئة
النصفية بني النصف األول  ف األول واثنيهما على النصف األخري، مث إجياد معامل الثبات عن طريق التجزئةإحدامها على النص

 ( .1.00والنصف الثاين من املقياس، وبلا معامل الثبات بعد التصحيح مبعادلة سبريمان براون )
( وهي قيمة 1.00ة ألفا كرونباخ وقد بلا )وقد   حساب معامل الثبات بطريق ثبات االتساق الداخلي مبعامل ألفا كرونباخ:

 مرتفعة تؤهله لالستخدام يف قياس وعي الشباب ابملخاطر.
 األساليب اإلحصائية:

 احلســايب املتوســط اســتخراج األول   الســؤال عن (، لنجابةSPSSاإلحصــائية )  برانمج احلزمة ابســتخدام   حتليل البياانت
الثاين والثال    اســــــــتخدام اختبار"ت".  الســــــــؤال عن ولنجابة ككل، ولألداة األداة بنود من لكل بند املعياري واالحنراف

  يف املبني املقياس الدراسة وتبنت
 : احلسايب املتوسط خالل على مستوى الوعي من للحكم (4) رقم اجلدول

 بند لكل املتوسط احلسايب مستوى الوعي من خالل على احلكم ( مقياس4اجلدول رقم )

  مستوى الوعي ى املتوسطتقسيم مد
 

طول الفئة =   0=  0-0املدى = 
0/0  =1.01 
 

 منخفضة جدا   0.01 – 0
 منخفضة 0.01 – 0.00
 متوسطة 0.01 – 0.00
 عالية 0.01 – 0.00
 عالية جدا   0 – 0.00
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 :الدراسة ومناقشتها نتائج عرض

لشــــــباب ابملخاطر االجتماعية والفكرية واالقتصــــــادية ؟ ينين الســــــؤال على: ما مســـــتوى وعي ا :األول الســــؤال عرض نتيجة
 السؤال: هذا نتائج يبني  (5) رقم املعيارية واجلدول واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب   السؤال هذا عن لنجابة

 لبنود وأبعاد األداة املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات ( يبني5جدول )

 املتوسط البند الرقم
 حلسايبا

االحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
 املعياري

 مستوى الوعي الرتتيب

دي
لفر
ن ا

ألم
ي اب

لوع
ا

 

 عايل 00 0.10 0.00 خطورة التعرل للحوادت اليومية 0
 عايل جدا 0 1.00 0.00 حوادت املرور 0
 عايل 00 0.00 0.00 التعرل للعنف اللفظي 0
 عايل 00 0.10 0.10 التعرل للعنف البدين 0
 عايل 00 0.10 0.00 لبيئيخماطر التلّوت ا 0

 عايل   1..3  

عي
تما
الج

ن ا
ألم
ي اب

لوع
ا

 

 عايل جدا 0 1.00 0.00 االحنراف األخالقي 0
 عايل جدا 0 1.00 0.00 التدخني 0
 عايل جدا 0 1.00 0.00 تناول اخلمور 0
 عايل جدا 0 1.00 0.00 تناول املخدرات 0
 عايل جدا   4.44  

رف
لتط

طر ا
مبخا

عي 
الو

 

 عايل 00 0.00 0.01 التطرف الفكري 01
 متوسط 00 0.00 0.00 التعصب لألفكار 00
 عايل جدا 0 0.00 0.00 التطرف الديين 00
 عايل 00 0.00 0.00 التعصب املذهيب 00
 متوسط 00 0.01 0.00 التعصب لألفكار الشخصية 00
 عايل   3.633  

ومي
 الق

ألمن
طر ا

مبخا
عي 

الو
 

 عايل جدا 0 0.10 0.00 الل الوطن ديد استق 00
 عايل جدا 0 0.01 0.00  ديد وحدة الوطن 00
 عايل جدا 0 1.00 0.00  ديد استقرار الوطن 00
 عايل 00 0.10 0.01 خماطر الغزو الثقايف 00
 عايل 00 0.10 0.01 ظاهرة التقليد وتفضيل كّل ما هو أجنيب 00
 عايل   4.13  

 احل
ألمن

ي اب
لوع

ا
ري

ضا
 

 عايل 01 1.00 0.00 وجود خماطر حاذقة ابألمة العربية 01
 عايل 00 0.00 0.00 تراجع استعمال اللغة العربية يف احلياة اليومية 00
 متوسط 00 0.00 0.00 طغيان استعمال العامية  يف احلياة املهنية 00
 عايل 01 0.00 0.00 توّسع األفكار العلمانية  00
 عايل   3.633  

 عايل   4..3 األداة ككل
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 كان متوســــط أعلى وأن (0.00و  0.00بني ) ما تراوحت احلســــابية املتوســــطات أن يتضــــح (5 ) رقم اجلدول من       
 حني يف (،0.00بلا ) حسايب املتعلق بـــــــــ " تناول املخدرات" مبتوسط (0( املتعلق بـــــــــ " تناول اخلمور" ورقم )0رقم) للبندين
(. أما 0.00املتعلق بــــــــــــــــ " طغيان استعمال العامية يف احلياة املهنية" مبتوسط حسايب بلا )(22) رقم  ندللب متوسط أدىن كان

فيما خيين ترتيب األبعاد حسـب مسـتوى وعي الشباب  ابملخاطر، فجاء الوعي ابملخاطر االجتماعية يف املرتبة األوىل، مث يليه 
ديين، وأحتلت الوعي مبخاطر التطرف الفكري والألمن الفردي، وأييت بعـدهـا الوعي ابألمن القومي الوطين، يليـه اثلثـا  الوعي اب

 ة.آخر الرتتيب الوعي ابملخاطر احلضاري

 تفسري نتيجة السؤال األول:

(   التعّرف على مســـــــــــــــتوايت وعي عينة الدراســـــــــــــــة ابملخاطر االجتماعية والفكرية 0من خالل النتـائج املبينة يف اجلدول رقم )
تبني وجود تباين يف مســــــــتوى وعيهم ابملخاطر، وقد جاء يف املرتبة األوىل الوعي ابملخاطر االجتماعية على  واحلضــــــــارية، حي 

أعلى املخاطر، وهذه املخاطر تتمثل يف االحنراف األخالقي والتدخني وتناول اخلمور واملخدرات، هذه املخاطر اليت أصـــــــبحت 
، لى املخـاطر. مث  يت يف املرتبـة الثـانيـة الوعي مبخاطر األمن القومي الوطينجزءا  من احليـاة اليوميـة  لشـــــــــــــــبـابنـا، هلـذا احتلـت أع

املتمثلة يف  ديد اســـتقرار ووحدة  الوطن، وخماطر الغزو الثقايف و خماطر التقليد وتفضـــيل كّل ما هو أجنيب، ونظرا  ملا تعرل له 
قة غرداية، أكســــــبت شـــــــبابنا فطنة زادت وعيه وطننا من أحدات مســــــت ابســــــتقراره مثل أحدات منطقة القبائل وأحدات منط

وإدراكه حلجم هذه املخاطر. ويليها اثلثا  الوعي مبخاطر األمن الفردي وتتمثل يف خماطر التلوت البيئي والتعرل للعنف اللفظي 
االت الوفيات والبدين وحوادت املرور، هذه األخرية اليت أصـــــــبحت كابوســــــــا  لكل اجلزائريني، حي  ال  لو جرائدان وأخباران حل

النامجة عن حوادت املرور، كما ان زايدة عدد املركبات والشــــــــــــاحنات واملصــــــــــــانع زاد من خماطر التلوت البيئي، كل هذا زاد يف 
 مستوى وعي شبابنا  جم هذه املخاطر. 

 تبلا درجة عالية من طر المث  يت خماطر التطرف الفكري والديين يف املرتبة الرابعة، حي  ترى عينة الدراســة أن هذه املخا     
اخلطورة، ألن التعصـــــــــــــــب والتطرف الـديين غري منتشـــــــــــــــر كثريا  يف بالدان وذلق لعدم وجود الطائفية. ويف املرتبة األخرية جاءت 

فكار ألاملخاطر احلضارية املتمثلة يف وجود خماطر حاذقة ابألمة العربية، وتراجع استعمال العربية يف احلياة اليومية واملهنية وتوسع ا
 العلمانية، وتعترب هذه املخاطر أقل خطورة من غريها ابلنسبة لعينة الدراسة.

ينين الســــــؤال على: هل توجد فروق بني الذكور واإلانت يف درجة الوعي ابملخاطر االجتماعية  الثاين: عرض نتيجة الســـــؤال
 والفكرية واالقتصادية ؟

 ذلق :  يبني (06) اجلدول رقمو  ،"ت" اختبار استخدام لنجابة عن هذا السؤال   

 

 

 



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

 ( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي الذكور واإلانث على أداة البحث6اجلدول رقم)

مســـــــــــــــــــتـــــوى  قيمة "ت" درجة احلرية 00اإلانت ن= 00الذكور ن= 
 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط الداللة

 1.010 -1.000 010 0.00 00.00 0.00 00.00 الوعي ابألمن الفردي
 1.000 1.000 010 0.10 00.01 0.10 00.00 الوعي ابألمن االجتماعي
 1.001 -1.001 010 0.10 00.01 0.00 00.00 الوعي مبخاطر التطرف

 1.000 1.000 010 0.00 01.00 0.00 01.00 الوعي مبخاطر األمن القومي
 1.000 1.100 010 0.00 00.00 0.00 00.00 الوعي ابألمن احلضاري

 1.000 1.000 010 01.00 01.00 00.01 00 األداة ككل
 الداللة مستوى تبلا النوي االجتماعي مل ملتغري تبعا   وعي الشباب ابملخاطر مستوى يف الفروق أن يتضـح (6) رقم اجلدول من

مبســـتوى  (0.142) ة بلغتعلى مســـتوى الدرجة الكلي "ت" قيمة  إن حي  اإلحصـــائية يف مجيع األبعاد وعلى األداة ككل،
 ( .1.000داللة )

 تفسري نتيجة السؤال الثاين:

تبني أنه ال توجد فروق دالة إحصــــائيا  بني الذكور واإلانت يف مســــتوى الوعي ابملخاطر على الدرجة الكلية ألداة الدراســــة      
اجلنســــــــني  عيهم ابملخاطر، ألن الفروق بنيومجيع أبعادها، ويعود ذلق إىل أن الشــــــــباب ذكورا  وإاناث  ال خيتلفون يف مســــــــتوى و 

تالشـــــــــــــــت، ورمبــا يرجع ذلــق إىل فتح أبواب التعليم لكـل من الــذكور واإلانت  يـ  يتلقون نفس الــدروس واملنـاهج التعليميــة، 
ظرة اجلنسني نواختفاء النظرة إىل الكائن البشري كونه ذكرا  أم أنثى فكالمها يتلقيان نفس املعاملة والرعاية، مما ضيق الفروق يف 

 إىل القضااي الرتبوية.

ينين الســــــــؤال على: هل توجد فروق يف درجة وعي الشــــــــباب ابملخاطر االجتماعية والفكرية  الثالث: عرض نتيجة الســــــؤال
 واالقتصادية تعزى للمستوى الدراسي ؟ 

 ذلق : يبني (06) واجلدول رقم ،"ت" اختبار استخدام لنجابة عن هذا السؤال  

 ( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي اجلامعيني والثانويني  7) اجلدول رقم

مســـــــــــــــــــتـــــوى  قيمة "ت" درجة احلرية 00جامعي ن= 00اثنوي ن= 
 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط الداللة

 1.101 -0.100 010 0.00 01.00 0.00 00.00 الوعي ابألمن الفردي
 1.000 -1.010 010 0.00 00.00 0.10 00.00 الوعي ابألمن االجتماعي
 1.010 0.000 010 0.10 00.00 0.00 00.00 الوعي مبخاطر التطرف

 1.000 1.000 010 0.00 01.00 0.00 01.00 الوعي مبخاطر األمن القومي
 1.000 -1.000 010 0.10 00.00 0.01 00.00 الوعي ابألمن احلضاري

 1.000 -1.000 010 01.00 00.10 00.00 01.01 األداة ككل
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أن املتوســـــــــــــط احلســـــــــــــايب للشـــــــــــــباب ذوي املســـــــــــــتوى الثانوي على األداة ككل بلا  يتضـــــــــــــح (7) رقم اجلدول من          
(، بينما بلغت قيمة "ت" 00.10(،وهو أقل من املتوســــــط احلســــــايب للشــــــباب ذوي املســــــتوى اجلامعي الذي بلا )01.01)
الشــــــباب  مســــــتوى وعي يف أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصــــــائية  ( ومنه نســــــتنتج1.000( مبســــــتوى داللة )-1.000)

املســــــــــــتوى الدراســـــــــــي على األداة ككل، كما أن الفروق بني اجلامعيني والثانويني مل تبلا مســــــــــــتوى الداللة  ملتغري ابملخاطر تبعا  
( -0.100بلغت قيمة "ت" )اإلحصائية يف أغلب األبعاد كما هو مبني يف اجلدول، ما عدا بعد الوعي ابألمن الفردي حي  

( وهذا يدل أنه توجد فروق دالة إحصائيا  بني الشباب ذوي املستوى اجلامعي وذوي املستوى الثانوي يف 1.10مبستوى داللة )
 بعد الوعي ابألمن الفردي.

وى اجلامعي وذوي تتوضح النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  يف بني الشباب ذوي املس تفسري نتيجة السؤال الثالث:          
املســـــــتوى الثانوي يف بعد الوعي ابألمن الفردي، لصـــــــاحل الشـــــــباب ذوي املســـــــتوى اجلامعي، ورمبا يرجع ذلق إىل أن الشـــــــباب 
اجلامعي زاد مســـــــــتوى وعيه  ذه املخاطر بعد التحاقه ابجلامعة واحتكاكه ابألســـــــــاتذة وزايرة املكتبات واملشـــــــــاركة يف املنتدايت 

يتلقى مقررات ومناهج تزوده مبعارف حتســــــــســــــــه  ذه املخاطر، خاصــــــــة ما تعلق منها ابلتلوت البيئي والعنف العلمية، كما أنه 
اللفظي والبدين وحوادت املرور، كما أن الشـاب اجلامعي يدرك جيدا  مسؤوليته اجتاه اجملتمع، هلذا يعمل على احلفا  عليه بدءا  

 يط مبجتمعه من خماطر اجتماعية وفكرية وحضارية. ابملستوى الفكري والعلمي ومستوى الوعي بكل ما حي

كما بينت النتائج املتعلقة  ذا الســؤال، أنه ال توجد فروق دالة إحصــائيا  يف مســتوى الوعي ابملخاطر بني الشــباب ذوي         
ان مستواه الشاب مهما ك املستوى اجلامعي وذوي املستوى الثانوي على الدرجة الكلية لألداة وابقي األبعاد، وهذا راجع إىل أن

التعليمي أصـــــبح يدرك جيدا  صـــــعوبة املخاطر االجتماعية اليت حتولت إىل جزء من حياتنا اليومية مثل تناول اخلمور واملخدرات 
 زاد وعيه ابملخاطر التطرف الفكري والديين، اليت دست  -مهما كان مستواه التعليمي –واالحنراف األخالقي، كما أن الشاب 

  شبابنا خللق الفتنة يف جمتمعنا وزعزعة متسكنا بديننا احلنيف.وزرعت يف

وفيما خيين مدي الوعي مبخاطر األمن القومي وخماطر األمن احلضـــــــــــاري، فشـــــــــــبابنا اليوم تفطن هلذه املخاطر اليت             
 نســـــــــــــــجتها ها من الفنت اليتحتيط ببالدان، وذاق الويالت من أحـدات غرداية وأحدات تقنتورين وأحدات منطقة القبائل، وغري 

 أيدي خفية من خارج الوطن للمساس هبمن واستقرار الوطن.

 ما هي اإلجراءات الوقائية لتعزيز الوعي ابملخاطر االجتماعية والفكرية واالقتصادية ؟ الرابع:  عرض نتيجة السؤال

( 00( فحني امتنع )00لبالا عددهم )لنجابة على هذا الســــــؤال   اســــــتخدام التحليل الكيفي الســــــتجاابت الشــــــباب ا     
شاب عن اإلجابة، وتبني أن غالبية الشباب يدركون جيدا  مدى املخاطر احمليطة  م واليت  دد مستقبلهم، واجلدول التايل يربز 

 استجاابت الشباب وكانت كالتايل:
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 ( اإلجراءات الوقائية املقرتحة من طرف الشباب3اجلدول رقم )

 رارالتك االقرتاحات
 00 احملاضرات والندوات

 0 النقاشات واحلوارات املفتوحة
 00 احلمالت التحسيسية 

 00 التمسق ابملعامل اإلسالمية
 01 التوعية األسرية

 01 التوعية عرب اإلعالم
 0 تطبيق القانون

 0 تفعيل املناهج الدراسية
 0 معاجلة األمرال النفسية

تبني أن أكثر اإلجراءات املقرتحة من طرف الشــــباب كانت احلمالت التحســــيســــية على  (8رقم ) ومن خالل اجلدول         
مســـــــتوى اجلمعيات واملؤســـــــســـــــات الشـــــــبانية، يليها مقرتح التمســـــــق ابملعامل اإلســـــــالمية وتنمية الوازي الديين من خالل اخلطب 

 .تمعيكونوا أفرادا  صاحلني يف اجملالشباب وتوعيتهم ح  والدروس يف املساجد لتوجيه 
ورا  داملقدمة هلم يف مؤســـســـات التنشـــئة  االجتماعية تلعب ويرى بعض الشـــباب أن للمحاضـــرات والندوات الفكرية            

لوقوي يف املؤسسات  كبريا  يف محاية الشباب واملراهقني من ا وان دور هذه فعاال  يف التقليل من املخاطر الفكرية واالجتماعية ، 
  الل تنمية مهارا م ومعارفهم واالرتقاء بوعيهم.براثن اجلرمية من خ

توعية يف تربية األبناء ونشــــوئهم يف جو ســــليم حيميهم من االحنراف، مث  يت ال كركيزة أســــاســــية  يت التوعية األســــرية  و          
ولكن يبقى هلا دورا   كرارات كثريةاإلعالمية عرب القنوات الفضائية واجلرائد واإلذاعة، وهناك بعض االقرتاحات اليت مل حتز على ت

 مهما  يف الوقاية من املخاطر، مثل فتح احلوار والنقاش مع الشباب مبوضوعية وشفافية يف مجيع القضااي وحماولة توعيته وإقناعه.
ة الردي سكما أن لبعض الشباب رأي خمالف لالقرتاحات السالفة الذكر، حي  يرون أن لصرامة القوانني وتطبيق سيا           

لكل من خيالف القانون، أثرا  فعاال  للحد من انتشــــــار هذه املخاطر. وهناك بعض االقرتاحات اليت ال تقل أمهية عن ســــــابقتها، 
مثل معاجلة الشـــباب الذي يعاين من االضــــطراابت النفســــية اليت تدفع ابلشــــاب إىل تعاطي املخدرات واخلمور وارتكاب اجلرائم 

ن املناهج الدراســـــــــية جيب أن تتضـــــــــمن مقررات تربز هذه املخاطر، وطرح اإلجراءات اليت تعمل على وغريها، وهناك من يرى أ
 وقاية الفرد منها.

ومن الواضـح أن معايري السـالمة مثل  فيض السـرعة على الطريق السـريع، مع ربط أحزمة اآلمان ووضع األطفال يف           
داخل الســـــيارة، يقلل من عدد اإلصـــــاابت اخلطرية واحلوادت القاتلة، كما ســـــاعد املقاعد اآلمنة املخصـــــصـــــة هلم لتقييد حركتهم 

اسـتخدام اخلوذة من قبل راكيب الدراجات على  فيض احلوادت الشديدة بشكل جوهري، والوقاية من إصاابت الرأس اخلطرية 
 (.000، 0110) اتيلور، 
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 التوصيات واالقرتاحات:
 سة،   طرح التوصيات التالية:على ضوء ما توصلت إليه الدرا     
تعزيز التنســـــــــيق والتعاون بني مراكز البح  اجلامعية ومراكز األمن الوطين، وذلق من خالل اقرتاح خطط عمل وجتســـــــــيدها  -

 على أرل الواقع، للحد من تنامي اجلرمية.
رية وحضــــارية حميطة ر اجتماعية وفكأبنائهم وتوجيههم التوجيه األمثل، وتوعيتهم بوجود خماط ةضــــرورة حتســــيس األســــر مبراقب -

  م.
وية والرتفيهية رتبالوقاية من املخاطر االجتماعية من خالل األنشــطة الشــبانية والرايضــية، وذلق مبمارســة الرايضــة واألنشــطة ال -

 املتوفرة يف املؤسسات الشبانية. والفكرية
الل املعلمني واألســــــــــــاتذة واملنتدايت العلمية التحســـــــــــيس ابملخاطر الفكرية على مســـــــــــتوى املؤســــــــــــســـــــــــات التعليمية، من خ -

 واحملاضرات.
التحسيس مبخاطر التطرف الديين على مستوى املساجد، لتوجيه الشباب وتوعيتهم لتجنب التعصب الديين  وتوجيههم ح   -

 يكونوا أفرادا  صاحلني يف اجملتمع.
بدنية وتنمية الرايضة والرتوحيية  دف رفع مستوى اللياقة الالعمل على االستثمار اجليد لألوقات احلرة للشباب يف األنشطة  - 

 اهلواايت الفنية والعلمية، اليت تكسب املمارسني خربات ومهارات.
 املراجع:

 القرآن الكرمي، سورة البقرة وسورة قريش. -
ــــــــــــــــ بوفلجة غيات) - العالقة التكاملية بني األجهزة األمنية . ندوة بعنوان: الشــعور ابملخاطر االمنية عند الشــباب(. 0100ـ

 .0100نوفمرب  00-00. جامعة انيف األمنية السعودية. والرتبوية يف الوطن العريب
ع . امللتقى الدويل: جمتمجمتمع املخاطرة واألمن االجتماعي يف الوطن العريب(. 0110، شــــــفيقة )بوطقوقة، حممد وســــــرار -

 .  0110ماي  10-10املخاطرة، جامعة جيجل اجلزائر.  
 . ) ترمجة: وسام درويش بريق وفوزي شاكر داود(. اآلردن: دار احلامد.علم النفس الصحي(. 0110اتيلور، شيلي ) -
(  مشــكالت تلوت الربيئة احلضــرية ابلنفاايت املنزلية ملدينة قســنطينة ،رســالة غري منشــورة كلية العلوم 2007رداف لقمان:) -

 االجتماعية جامعة منتوري،قسنطينة. االنسانية والعلوم
يتاغونا. ش . اجلامعة االسالمية العامليةدراسات(. خماطر العوملة على اهلوية الثقافية للعامل االسالمي. 0110ــــ رفيق، أبو بكر )

(0 . )0-00. 
مذكرة املاســـــــرت غري . 2111-1.91دراســــــة  ليلية حلوادث املرور يف اجلزائر الفرتة من (. 0100ــــــــــــــــــــــ عقاري، زكرايء )

 منشورة. جامعة احلاج خلضر ابتنة: اجلزائر . 
 .ار الكتب املصرية. مصر: داجملتمع املدين العريب يف مواجهة املخاطر االجتماعية(. 0100قنديل، اماين وآخرون ) -

(. ظاهرة الفقر يف اجلزائر وآاثرها على النسيج االجتماعي يف ظل الطفرة املالية والبطالة والتضخم 0100ـ قورين، حاج قويدر )
 .00-00(. 00. )األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية. 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/centeractivities/Symposium/act_11112014/Pages/default.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/centeractivities/Symposium/act_11112014/Pages/default.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/centeractivities/Symposium/act_11112014/Pages/default.aspx
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 املعرفة اجلامعية.. مصر: دار األنثروبولوجيا اللغوية(. 0110ـ معاذ، مها حممد فوزي )
ــــ مزاين، حممد وآمنة، ايسني بلقامسي ) لة العلوم جم(. العوملة الثقافية و ثريا ا على هوية الشباب واملراهقني اجلزائريني. 0100ـ

 .00-00(. 0. )االنسانية واالجتماعية
 منشورة. جامعة قاصدي . رسالة ماجستري غرياجتاهات الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات(. 0110ــــــــــــــــ نويبات، قدور)

 مرابح ورقلة: اجلزائر .
 
 

 (11امللحق رقم )
 

 األداة املستخدمة يف الدراسة 
تتزايد املخاطر األمنية يف اجملتمع احلدي  وخاصة بني الشباب. وهو ما يتطلب  واث للتعرف مدى الوعي ابملخاطر األمنية عند 

 طلبة اجلامعة.
ذا االســـــتبيان للتعرف على رأيكم يف بعض القضـــــااي اليت ترون أهنا تشـــــكل خطرا على نقدم لق أخي الطالب، أخيت الطالبة ه

األفراد أو اجملتمع أو األّمة. ال توجد إجاابت صحيحة وأخرى خاطئة، وإمنا هي عبارة اعتقادات وقناعات وممارسات يومية عند 
 الطلبة، ومدى شعورهم مبخاطر مرتبطة ابلقضااي األمنية.

جابة عن كّل األسئلة املطروحة وبكل صدق. وستكون النتائج النهائية يف صورة حتليالت إحصائية، دون إظهار الرجاء منكم اإل
 لنجاابت الفردية، وشكرا على املساعدة.

 ، وفق إدراككم ملستوى خطور ا.0إىل  0يف اخلانة املناسبة لقناعتق، وهي من  Xتعليمات اإلجابة: ضع العالمة 
 معلومات شخصية:

 لثالثةا ،     الثانية  ،      االوىل     السنة ، الّسن:.............. ، مستوى الدراسة:     أنثى كر، ذ    اجلنس: ذ
  التخصين: .....................................................................................
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  ند الطلبة؟:ما هي اإلجراءات اليت تقرتحها لتعزيز الوعي األمين ومواجهة املخاطر ع

 

 

 

 

 

  رقم
 ــارةالعبـــــــــــــــــــــــــــــ

0  0 0 0 0 
متثــــل   أي  ال أرى أهنــــا 

 خطر
أرى أهنـــا متثـــل خطرا 

 ضئيال
ال  خمـــــــــــــــــــــاوف 

 القلق تتطلب 
أرى   خــــــــطــــــــرية 

 ضرورة جتنبها
 خـطرية جــــــــّدا 

أعــمــــــــل  بــقــوة 
 على جتنبها

      خطورة التعرل للحوادت اليومية - 0
      حوادت املرور - 0
      التعرل للعنف اللفظي - 0
      ل للعنف البدينالتعر  - 0
      خماطر التلّوت البيئي - 0
      االحنراف األخالقي - 0
      التدخني - 0
      تناول اخلمور - 0
      تناول املخدرات - 0

      انتشار اجلرمية - 01
      التطرف الفكري - 00
      التعصب لألفكار - 00
      التطرف الديين - 00
      عصب املذهيبالت - 00
      التعصب لألفكار الشخصية- 00
       ديد استقالل الوطن - 00
       ديد وحدة الوطن - 00
       ديد استقرار الوطن - 00
      خماطر الغزو الثقايف - 00
      ظاهرة التقليد وتفضيل كّل ما هو أجنيب - 01
      وجود خماطر حاذقة ابإلسالم - 00
      وجود خماطر حاذقة ابألمة العربية - 00
تراجع اســـــــــــــــتعمـــال اللغــــة العربيــــة يف احليــــاة  - 00

 اليومية
     

      طغيان استعمال العامية  يف احلياة املهنية - 00
      توّسع األفكار العلمانية - 00
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LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN ALGERIE : DES 

CONVENTIONS  INTERNATIONALES A L’APPLICATION  

LOCALE 

Abla Rouag, Professeur 

Laboratoire d’Analyse des Processus Sociaux et Institutionnels. 

Université Constantine 2, Algérie 

 

La mise en place d’un système efficace  de protection de l’enfance nécessite 

des politiques sociales permettant de mobiliser  les ressources des populations 

pour en faire les acteurs du changement de leur propre situation. Le travail 

social est l’élément le plus important de tous les systèmes de protection.  

Il constitue « les réponses apportées en termes de services, programmes, 

ressources humaines et autres qui permettraient d’atténuer les situations à 

risque, les facteurs de vulnérabilité et leurs incidences négatives sur l’enfant et 

sur leurs familles ».  

 Le travail social peut également être défini comme « profession qui s’emploie 

à promouvoir le changement social et la solution des problèmes dans les 

relations humaines, de même qu’il aide les personnes à se donner du pouvoir et 

à se libérer en vue d’un plus grand bien être. S’appuyant sur des théories du 

comportement humain, il intervient dans la champ des interactions entre les 

personnes et leur environnement. Les droits des personnes et la justice sociale 

sont des principes fondamentaux de l’action en travail social ». 

Il s’agit pour nous de faire ici, à partir de documents consacrés aux réponses 

apportées à l’enfance privée de famille et à  l’enfance en conflit avec la loi en 

Algérie, de faire une synthèse des mécanismes et dispositifs de protection, de 

l’efficacité de ces réponses, des principales difficultés  rencontrées et des 

propositions en matière de travail social. 

I  – LES ENFANTS PRIVES DE FAMILLE : 

1 - La juridiction : 

Au plan juridique, la prise en charge des enfants privés de famille était régie 

par le code de la santé de 1976, abrogé en 1985. Ce code de la santé reste 

toutefois la source de référence réglementaire en matière d’enfance abandonnée 

à cause du vide juridique à ce sujet. 

Le code de la famille, promulgué en 1984 ne traite pas de l’abandon, mais 

réglemente essentiellement le recueil légal ou Kafala  (articles 116 à 123 du 

code de la famille). La « kafala » est le dispositif le plus important pour la 

protection de l’enfance, introduit en 1976 et révisé en 1984 puis en 1992, 
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(Décret exécutif n° 92-24 du 13 janvier 1992) avec l’ordonnance portant 

changement de nom qui autorise la concordance entre le nom du « kafil » et 

celui du « mekfoul ». La kafala est concrétisée par un contrat fait devant le juge 

ou le notaire. Les parents kafils doivent s’engager à élever et entretenir l’enfant 

(article 116 du code de la famille) 

2 – LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE PRIVEE DE 

FAMILLE 

Il existe 2 types de réponses à l’enfance privée de famille: le placement en 

institution et le placement en famille dans le cadre de la kafala 

2.1 -  Le placement en institution 

Chaque année, environ 3000 à 3200 enfants sont abandonnés par leurs parents, 

et dans la plupart des cas, immédiatement après leur naissance. L’Etat a le 

devoir d’assurer leur prise en charge : la première réponse est le placement en 

institution (Foyers pour Enfants Assistés) . Le fonctionnement des FEA est 

prévu par le Décret 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et 

fonctionnement des F.E.A. Cependant ce décret ne définit pas de façon 

exhaustive la vocation des foyers pour enfance assistée.  

2.1.1 - Nombre et répartition des FEA: 

Les documents étudiés signalent tous l’imprécision et le manque de fiabilité 

des chiffres en ce qui concerne les enfants privés de famille placés en 

institutions, la confusion étant souvent faite entre effectifs réels et capacités 

d’accueil théoriques des foyers, mais  également la confusion entre enfants 

privés de familles et ensemble des pensionnaires des centres qui sont souvent 

des adultes (handicapés ou valides). 

En Septembre 2006, 35 foyers étatiques répartis dans les grandes villes de 26 

wilayas + 2 pouponnières gérées par des associations (Hadjout et AEFAB à 

Palm Beach), et le village d’enfants SOS de Draria prenant en charge les 

enfants de 0 à 27 ans. Ces 3 derniers  n’étant pas recensées au MSN, les enfants 

pris en charge ne seraient pas comptabilisés dans les statistiques.  Il existe 

également 4 FAO (foyers d’accueil des orphelins). 

Les 35 FEA étatiques regroupent 2748 places au total : 

- les foyers pour enfants assistés âgés de 0 à 6 ans, dits Pouponnières (22 

sur le territoire national),  

- les foyers pour enfants assistés âgés de 7 à 19 ans, au nombre de 13 : 8 

pour garçons, 4 pour filles et 1 mixte, regroupant 1200 places. 

Les 35 FEA ont une grande capacité d’accueil mais avec un taux d’occupation 

de moins de 70%, seule une minorité d’enfants restent en institution (1792 
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enfants pris en charge pour un effectif théorique de 2 900). Cet état de fait 

montre que la kafala et le placement d’enfants en familles d’accueil sont des 

solutions privilégiées, qu’il faut encourager. 

Les 35 FEA ont au total des personnels au nombre de 2260. 

2.1.2 -  - Processus d’admission et placement en pouponnière:  

Les enfants sont placés en pouponnières dans les cas d’abandon ou de 

problèmes de garde parentale : 

- Par voie administrative sur présentation du procès verbal établi par le 

service social de la maternité (Ce sont les assistantes sociales des 

services hospitaliers des maternités qui réfèrent les cas aux juges, 

lesquels statuent sur le placement en institution). 

- Par réquisition de la police pour les cas d’enfants trouvés ou présentés 

par des tiers. 

- A la suite de la présentation de l’enfant par la mère au service de tutelle. 

- Par ordonnance judiciaire.  

L’enfant  est placé en pouponnière de manière temporaire, en attendant son 

adoption en kafala ou son placement en famille d’accueil. Beaucoup d’enfants 

sont pris en adoption, et de manière générale,  restent en pouponnière les 

enfants en garde judiciaire (enfants dont les parents sont déchus de la garde 

parentale, définitivement ou temporairement, ou enfants en danger moral)  et 

les enfants en situation de handicap. 

 2.1.3 -  – Les FEA de 7 à 19 ans : 

Notons d’abord que toutes les études montrent que dans les FEA, les enfants 

provenant de pouponnières sont peu nombreux ; ce sont essentiellement les 

enfants handicapés ou en garde judiciaire,  (qui n’ont pas été pris en kafala)  qui 

arrivent après l’âge de 6 ans aux FEA. 

 En effet, 20 à 30% des pensionnaires des FEA sont des handicapés (1 sur 4 

selon l’étude de Mimouni), auxquels les FEA ne peuvent pas apporter une aide 

spécifique.  

Les 2/3 des résidents sont des enfants en garde judiciaire qui ne peuvent pas 

sortir de l’institution tant que le juge ne donne pas la main levée. Leur présence 

en FEA se justifie par les textes régissant la mission de ces institutions  qui est 

« la prise en charge de tout enfant privé de famille définitivement ou 

temporairement ». 

 Les FEA abritent également un nombre important d’adultes (valides et 

handicapés) dont  l’émancipation et l’intégration sociale n’ont pas abouti, ce 
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qui représente 60% de l’effectif des pensionnaires, soit 3 pensionnaires sur 5. 

Ceci révèle la carence éducationnelle d’une prise en charge qui n’a pas amené 

les enfants à l’autonomie. Ces derniers demeurent dans le seul lieu qui les 

sécurise, car ils ont peur de se mêler à la société. (CENEAP) 

2.2  – Reprise par la famille d’origine :  

Les restitutions (reprises par la mère célibataire ou les parents) seraient de 

16,3% de l’ensemble des admissions (enfants en dépôt temporaire et enfants 

abandonnés) durant la période de 2000 à 2002.  

La reprise par la famille d’origine serait en progression par rapport aux 

décennies précédentes, mais rencontre de nombreux obstacles : difficultés 

financières des familles,  résistance de l’environnement à la reprise des enfants 

par les mères célibataires, précarité de la situation des mères célibataires dont 

46% se prostituerait régulièrement ou occasionnellement selon l’étude du 

CENEAP (2002). 

Malgré ces difficultés, 38% des mères célibataires vivraient avec leur enfant en 

2002 et 26% leur rendraient visite. (CENEAP). Selon la même étude, 3 femmes 

sur 5 seraient en mesure de garder leur enfant. Afin d’encourager la mère 

célibataire en difficulté qui émet le vœux de garder son enfant et pour faire face 

aux frais occasionnés par son entretien, une mesure d’élargissement de l’octroi 

de l’aide au secours à l’enfance aux mères célibataires a été prise depuis 2005. 

Grâce à une campagne de sensibilisation menée aux niveaux national et local, 

par le Ministère en charge de la solidarité  et ses démembrements (Direction de 

l’Action Sociale de Wilaya) en vue de lutter contre l’abandon des enfants nés 

hors mariage par la mère biologique, le nombre des enfants récupérés par les 

jeunes mères célibataires ne cesse de connaître une augmentation progressive 

pour passer de 478 enfants en 2005 à 564 enfants en 2007. (RADP 2009 rapport 

CDE) 

2.3 - Placement en familles d’accueil : (garde payante) 

C’est une garde payante, temporaire,  en attendant le placement définitif pour 

enfants (privés de famille, temporairement ou définitivement) 

C’est un dispositif qui a toujours existé mais qui a perdu de son importance 

depuis la confirmation de la kafala par le code de la famille en 1984. Ce 

dispositif est peu décrit, l’étude du CNES  nous le montre comme un dispositif 

peu utilisé et  en situation d’échec. En effet, selon le CNES, pour un nombre 

d’enfants placés en famille et qui avoisine les 11.000, il est recensé, à fin 2000, 

plus de 50 % d’échecs : 

- en raison du fait que le placement des enfants s’effectue souvent au sein de 

familles à faible revenu ;  
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- et du fait que la pension allouée, par mois et par enfant, aux nourrices pour 

l’entretien des enfants est insuffisante, (bien que revalorisée récemment à 1300 

DA ou 1600 DA en cas d’enfant handicapé)  

- et que de surcroît, elle est payée de manière irrégulière.  

2.4 - Placement en kafala : 

- La kafala est l’un des moyens essentiels de désinstitutionalisation de la prise 

en charge des enfants privés de famille. Il convient de noter que la Kafala est 

l’objectif principal de la politique menée en direction de l’enfance privée de 

famille à titre définitif. Les Etablissements d’accueil ou pouponnières ne sont 

considérés que comme une étape transitoire entre la maternité et la famille 

d’accueil. Le placement en milieu familial est encouragé par les autorités. 

(SITAN 2011) 

Tableau 1-  Statistiques sur les mesures de prises en charge des enfants privés 

de famille : Bilan 2005/2008 

2008 

 

2007 2006 2005 Rubriques 

1733 1.739 1.972 1.608 Nombre de kafala locale  

137 192 144 289 Nombre de kafala à 

l’étranger 

551 564 512 478 Nombre d’enfants repris 

par la mère biologique  

Source : RADP (2009) Rapport CDE 

Le placement en kafala est régi par les articles 116 à 123 du code de la famille. 

Les familles candidates à la kafala se présentent au service social, auprès de 

l’assistante sociale et du psychologue pour la prise de contact et la formulation 

de la demande. Cette rencontre préliminaire permet de dresser un profil de la 

famille, qui est invitée à fournir un dossier. Puis, un entretien avec le 

psychologue permet de déterminer si : 

- La famille manifeste un réel désir d’enfant . 

- Le projet est mûr. 

- Les deux conjoints adhèrent à ce projet ainsi que les autres membres de la 

famille. 

Puis la demande de kafala est présentée à la commission de placements, pour 

avis. 

Les parents sont déclarés aptes à prendre un enfant en kafala après une enquête 

sociale réalisée par les assistantes sociales de la DAS.  
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La kafala est concrétisée par un contrat fait devant le juge ou le notaire, selon 

l’article 116 du code de la famille où les parents kafils s’engagent à élever et 

entretenir l’enfant. Ce dispositif pose toutefois la question de ses limites en cas 

de décès du kafil, (la garde du mekfoul n’étant pas assurée par la mère comme 

c’est le cas pour les enfants légitimes, mais aux héritiers du kafil) , ou en cas 

de divorce où la garde est donné au kafil: une discrimination entre enfants 

légitimes et enfants illégitimes apparait au niveau de ces procédures juridiques 

qui ne reconnaissent pas aux deux catégories d’enfants les mêmes droits.  

Les documents consultés insistent sur l’aspect curatif des réponses apportées 

à l’enfance privée de famille,  privilégié par rapport à l’aspect préventif 

(prévention des grossesses hors mariage, renforcement des capacités des 

familles d’origine, …) 

3 -  LES PRATIQUES EXISTANTES 

3.1- Les types d’acteurs impliqués (les intervenants) : 

Le personnel impliqué dans la prise en charge de l’enfant en pouponnière est 

constitué par les éducateurs, les psychologues, les médecins,  les infirmiers, les 

nourrices/berceuses, les veilleuses de nuit. 

Les nourrices, berceuses, veilleuses  de nuit constituant 1/3 du personnel n’ont 

pas de qualifications et ont un statut précaire au sein des pouponnières 

(vacataires, emploi jeunes, filet social, pré emploi…). Toutefois, malgré 

l’absence de qualification et de formation initiale, ces nourrices, formées sur le 

tas, auraient développé des compétences certaines de prise en charge des 

enfants. 

Les psychologues interviennent directement auprès des enfants, ou auprès des 

nourrices et berceuses pour conseils et soutien. 

Le rôle des médecins et infirmiers est le suivi de la santé des enfants. 

Concernant la formation des intervenants, nous devons noter que : 

- les universitaires (médecins, psychologues) et personnels diplômés 

(infirmiers, éducateurs(trices)…) n’ont pas de formation spécifique à la petite 

enfance. 

- Les berceuses/nourrices n’ont pas de formation, ni de qualification 

- Tous les corps confondus ne bénéficient pas de formation continue. 

3.2 – Les pratiques 

- En milieu institutionnel, le modèle de prise en charge reste axé sur la 

satisfaction des besoins  primaires et obéit aux principes de l’assistanat. 

L’appellation même des institutions en charge d’enfants privés de famille reste 

« Foyers pour Enfants Assistés ».  
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- Dans les pouponnières, le rôle du personnel est le maternage et la 

stimulation des enfants. 

- La baisse spectaculaire du taux de mortalité dans les pouponnières (55% en 

1976 à 4,5% en 2006) ne serait pas due  seulement au changement  de la prise 

en charge, mais serait beaucoup plus la conséquence du placement important et 

rapide des enfants en kafala. 

- Dans les FEA, l’organisation de la vie quotidienne s’articule autour de 

l’hébergement en dortoirs collectifs , de l’absence d’espaces personnels, de la 

restauration dans des réfectoires collectifs, donc d’une absence de sphère privée 

et d’une organisation qui ne rappelle pas la sphère familiale . Les documents 

étudiés mettent également l’accent sur une carence en activités de loisirs qui 

stimulent le développement des enfants. 

- La scolarisation des enfants qui sont encore dans le circuit scolaire ou dans la 

formation professionnelle est peu importante:  les documents  sur les FEA 

mentionnent très peu cette question de la scolarisation des enfants en âge d’être 

scolarisés, alors que le droit à l’éducation est fondamental, particulièrement 

dans le cas de populations vulnérables. 

3.3  – Les problèmes : 

Les différentes analyses des dispositifs de prise en charge de l’enfance privée 

de famille mettent l’accent sur leurs insuffisances et leur inadéquation aux 

besoins actuels de la société.    

3.3.1 - La formation  des acteurs impliqués: 

- Les éducateurs ne sont pas formés de manière spécifique à la prise en charge 

des enfants privés de familles et ne semblent pas motivés par ce rôle (selon 

l’étude de Mimouni B.).  

- Les berceuses ou nourrices ne sont pas diplômées, ni qualifiées pour la 

plupart. Elles sont recrutées comme faisant fonction. Certaines auraient reçu 

des formations d’ONG ou d’associations, mais ces formations, qualifiantes 

mais non diplômantes ne sont pas reconnues par le MSN et ne leur permettent 

pas d’accéder à un statut stable, ce qui dévalorise ce métier. 

-  Les personnes faisant fonction ont souvent occupé des postes de travailleurs 

sociaux en FEA et leur manque de compétence a également contribué à la 

dévalorisation de ces métiers. 

- Les personnels qualifiés et diplômés n’ont pas une formation spécialisée à 

la petite enfance. 

- Pas de formation continue des personnels des FEA 
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3.3.2 -  L’encadrement : 

- Faible niveau d’encadrement des structures, où la proportion des personnels 

spécialisés ne représente que 35% des effectifs employés : 

- En pouponnière, les éducateurs(trices) polyvalents ou spécialisés sont en 

nombre insuffisant (8 à 9 enfants par éducatrice),   

- au sein des FEA (les plus de six ans) chaque éducatrice s’occupe de quinze 

à vingt-cinq pensionnaires. 

- Insuffisance de la rémunération du personnel qualifié d’autant qu’une partie 

du personnel pédagogique et d’encadrement est payé sur le budget du filet 

social et de l’emploi des jeunes ; 

3.3.3 -  La préparation des enfants : 

- La préparation des enfants des pouponnières à la séparation avec  

l’institution pour aller vers le placement en famille d’accueil n’est pas faite de 

façon appropriée. 

- De même,  pas  de préparation des enfants de FEA à l’insertion familiale et 

sociale, ni pour les enfants valides, ni pour les handicapés. D’où le nombre 

important d’adultes qui restent en institution. Pas de projet de vie chez les 

enfants, qui permettrait l’insertion sociale. 

- Peu d’ouverture des foyers sur l’environnement extérieur. 

- Le lien familial n’est pas pris en compte dans les décisions du lieu 

d’affectation en pouponnière ou en FEA 6 à 19 ans. Le contact avec les parents 

ou autres personnes de référence n’obéit pas à une organisation précise mais se 

fait au gré des parents.  

3.3.4 - La qualité de vie en structure d’accueil des enfants privés de 

famille : 

- Organisation dans les structures d’accueil ne permet pas une répartition 

adéquate des enfants selon l’âge (enfants de 6 ans avec enfants de 18 ans), ni 

selon les besoins (enfants valides et enfants à besoins spécifiques…) 

- Difficulté de prise en charge d’adolescents pour la plupart en difficultés 

(toxicomanie,  problèmes affectifs, maltraitance)… 

- Les structures ne sont pas adaptées aux missions des foyers et ne permettent 

pas une prise en charge de qualité :  l’enfant n’a pas un territoire propre à lui, 

espaces ne rappelant pas l’espace de la famille … 

- Pas de suivi et de soutien à la scolarité des enfants qui sont encore dans le 

circuit scolaire, d’où un très faible taux de réussite scolaire. 

3.3.5 - Mécanismes de suivi 
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Les mécanismes de suivi et de contrôle sont quasi inexistants, concernant tous 

les dispositifs de prise en charge de l’enfance privée de famille. 

A – Concernant le placement en  foyer d’accueil :  

-  Pas de mécanismes de contrôle du fonctionnement des foyers, pas de 

critères qualité à respecter. 

- Aucune politique particulière mise en place pour préparer la sortie de 

l’enfant des centres. 

- Une partie de la population des enfants en situation de rue, est constituée 

par les enfants fuyant les foyers et les familles d’accueil (enquête du CENEAP 

sur le phénomène des enfants de la rue). Ceci montre l’absence de mécanismes 

de contrôle et de suivi des foyers mais aussi des familles kafilates. 

B – Concernant le placement dans les familles :  

- La  garde temporaire en famille d’accueil pose le problème du suivi des 

enfants pour lequel aucun dispositif réglementaire n’est mis en place. En 

découlent des perturbations graves lors du placement définitif car  l’enfant et la 

famille ne sont pas suffisamment accompagnés pendant le placement et pendant 

la transition. 

- Aucun suivi ni contrôle spécifique par les services du MSN n’est assuré 

auprès des parents kafilates, pas de soutien des familles. Certaines 

pouponnières assurent de façon informelle l’accueil et le conseil des parents, 

mais officiellement rien n’est prévu . 

Des problèmes particuliers  se posent par rapport à la kafala : 

- Les rejets ou restitutions d’enfants   

-  la révocabilité de l’acte de kafala (prévue par l’article 125 du code de la 

famille) 

- Une procédure, qui dans les faits, révèle des carences dans l’opération de 

sélection, de préparation et de suivi. (L’acte judiciaire Kafala serait facultatif 

et ne serait pas toujours fait). 

Une grande problématique reste celle du placement à long terme des enfants 

handicapés. 

 

4 - EFFICACITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DU TRAVAIL 

SOCIAL EN MATIERE D’ENFANCE PRIVEE DE FAMILLE 

Les pratiques en matière de prise en charge des enfants privés de famille 

s’appuient essentiellement sur l’assistanat et l’institutionnalisation qui ne 

préparent pas à l’autonomisation. En effet, l’intervention institutionnelle 
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exprime une politique centrée sur la prise en charge totale des individus,  et 

manifeste une position paternaliste qui ne favorise pas la mobilisation des 

ressources des individus en vue du changement de leur situation.  

Or, comme le souligne Mimouni, « Il ne s’agit pas d’abriter mais d’éduquer, il 

ne s’agit pas non plus de garder l’enfant dans ces institutions, mais de le 

préparer à partir ailleurs dans une famille, l’institution n’est pas « sa maison », 

mais doit être considérée comme un ‘internat temporaire’ qui ne constitue en 

aucun cas un foyer !..L’entrée d’un enfant dans le FEA doit entraîner 

automatiquement l’élaboration d’un projet pour lui quelles que soient ses 

origines et quelle que soit la durée de séjour prévue.  

Il s’agit donc de passer de pratiques d’assistanat à un accompagnement social 

où la personne  et les groupes seraient acteurs de leur changement. 

Il s’agit également de désinstitutionnaliser en favorisant le travail social de 

proximité : travail avec les familles, avec les enfants….  

Le placement hors du foyer familial doit seulement être envisagé à titre 

transitoire et lorsque ni la famille ni l’entourage familier de l’enfant ne sont en 

mesure de lui offrir une prise en charge adéquate lui assurant un environnement 

marqué par la sécurité et des relations émotionnelles stables et qui lui offrirait 

des perspectives d’avenir certaines. 

Une  nouvelle vision de la protection des enfants, le soutien aux familles, le 

placement d’enfants en famille d’accueil ou Kafala aura certainement comme 

conséquence de réduire le nombre d’enfants qui seront placés dans les 

institutions. (Atelier pour la réforme de la prise en charge institutionnelle des 

enfants privés de famille). 

Actuellement, l’approche en matière de protection de l’enfance privée de 

famille est plutôt curative, la prévention occupant une place minime. 

- Il faudrait donc favoriser la prévention primaire pour réduire les risques 

(grossesses hors mariage, abandons d’enfants…). 

- Développer la prévention secondaire en améliorant l’accès aux droits et aux 

services sociaux. 

Malgré les efforts importants fournis en matière de prise en charge des  enfants 

privées de famille, et l’amélioration de leur  situation, cette prise en charge 

demeure fondée sur les principes de l’assistanat, de l’institutionnalisation et de 

l’approche curative. De nombreux problèmes persistent, particulièrement le 

manque de préparation des enfants à l’autonomisation et l’intégration sociale 

d’où découle l’échec de l’insertion familiale et sociale. La prise en charge des 

problèmes liés à la protection des enfants privés de famille nécessite une refonte 

de la prise en charge de l’enfance privée de famille, fondée sur les principes de 
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l’accompagnement, de la désinstitutionalisation et de la prévention. Cette 

nouvelle conception doit s’appuyer  sur : 

- Le développement et la valorisation de mécanismes existant déjà, comme 

les familles d’accueil, la kafala.  

- La mise place de pratiques nouvelles, de nouveaux métiers et du travail 

social de proximité.  

- Le suivi et le contrôle des mécanismes de prise en charge.  

- L’intersectorialité des interventions.  

-  La formation  et la qualification des acteurs de la prise en charge et le 

renforcement des capacités de ces acteurs. 

II – LES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI 

Mentionnons ici aussi la difficulté d’avoir des chiffres fiables, stables et 

cohérents, tant au niveau du chiffrage des enfants en conflit avec la loi que de 

celui des enfants en institution, ceux-ci constituant une population variant assez 

rapidement ce qui rend difficile  son estimation précise.  

1 – INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Selon les données disponibles, le nombre d’enfants en conflit avec la loi aurait 

augmenté de 9% entre 2006 et 2009 (soit une moyenne annuelle de 2.9%) , 

atteignant près de 12 000 cas mais se situant au dessus de la moyenne 

enregistrée entre 1998 et 2002.  Le phénomène est concentré dans les grandes 

villes et touche les enfants de plus en plus jeunes et de plus en plus de filles, 

même s’il demeure à grande dominance masculine. 

Toutefois, les données du CNES (2003), de la DGSN (2009), de la DG de 

l’administration pénitentiaire (2006), du MSN (2006) montrent tous une 

montée de la délinquance des mineurs, et les chiffres avancés  indiquent que le 

nombre de mineurs présentés devant un juge serait de plus de 11 000 chaque 

année, 8000 étant  relaxés et 3000 condamnés. Le taux d’enfants jugés 

condamnés à une peine privative de liberté serait de 27%. 

En 2009, pour les 5 premiers mois de l’année (Janvier à Mai) il y aurait eu 5000 

actes de délinquance de mineurs et 1677 interpellations dans les grandes villes 

(parmi lesquels 1200 enfants remis à leurs parents). 

La tranche d’âge la plus touchée par le phénomène est celle comprise entre 16 

et 18 ans, puis les 13- 16  ans puis les  10-13 ans puis les moins de 10 ans. 

En 2007, selon le ministère de la solidarité  il y aurait  28 214 enfants en 

difficulté placés dans  232 centres à travers le pays.  40 de ces centres 

accueillaient en 2004 2274 mineurs âgés entre 8 et 13 ans poursuivis par la 

justice, et 3000 mineurs en 2006 (Cantwell). 
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En 2008, toujours selon le Ministère de la solidarité : 

 Les 31 CSR ont accueilli  1.946 mineurs en danger ou en conflit avec la 

loi dont 1.677 garçons et 269 filles,  

 les 13 CSP et CPSJ ont accueilli 607 mineurs.  

 Le nombre de mineurs pris en charge par les 48 Services d’observation 

et d’éducation en milieu ouvert (SOEMO) au cours de l’année 2008 est 

de 4.607 dont : 3.327 en danger et 1.276 en liberté surveillée.   

2 - LES  REPONSES APPORTEES A L’ENFANCE EN CONFLIT AVEC 

LA LOI: 

Toutes les études consultées sur la protection de l’enfance en conflit avec la loi 

montrent que :   

- L’Algérie s’est dotée d’un système judiciaire spécifique, de lois, de 

procédures, d’autorités et d’institutions conçues pour les enfants suspectés, 

accusés ou convaincus d’infraction à la loi, conformément à la CDE (40.3).  Ce 

sont des textes juridiques révisés conformément à la CDE qui sont le point de 

départ de tous les dispositifs en matière de protection de l’enfance. Ces textes 

juridiques manifestent d’une volonté du législateur de s’adapter aux textes 

internationaux. 

- Le code pénal (art 49, 50 et 51) prévoit des dispositions particulières 

concernant les enfants en conflit avec la loi à partir de 13  ans et les peines 

qu’ils encourent.  

- La législation algérienne actuelle prévoit des mesures de protection ou de 

rééducation (art 49 du code pénal) comme la remise à la famille, le placement 

dans un centre spécialisé de protection ou de rééducation. La législation prévoit 

également des peines de prison atténuées sur la base de l’excuse légale de 

minorité (art 50 du code pénal). 

Les principes de base de la justice des mineurs sont : 

-  La primauté de l’éducation sur la répression, 

- La différenciation des peines entre majeurs et mineurs 

- L’irresponsabilité du mineur 

- La spécialisation des juridictions 

Les mesures éducatives adaptées à l’enfance prévoient que le placement de 

l’enfant  en conflit avec la loi  peut s’effectuer en milieu ouvert ou en milieu 

fermé (ordonnance n° 72-03 du 10 Février 1972). 

Le placement en milieu ouvert se fait sous la forme de la garde des parents, du 

tuteur, de la personne qui en avait la garde ou d’une personne digne de 
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confiance. Le juge peut demander un suivi du mineur par un service 

d’observation d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert qui apportera la 

protection et l’assistance nécessaire à l’éducation, à la formation et à la santé 

du jeune. 

Concernant le placement en milieu fermé, il peut se faire sur demande du juge 

des mineurs dans un centre d’accueil, dans la section d’accueil d’une institution 

publique ou privée habilitée à cet effet, au service public chargé de l’assistance 

à l’enfance ou dans un établissement hospitalier. Le mineur peut également être 

confié à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins 

de l’Etat, d’une administration publique habilitée ou d’un établissement privé 

agréé.  

Les mineurs récidivistes sont en général l’objet de placements en milieu fermé 

ainsi que les auteurs de délits graves quand ils sont à leur premier acte.  

Les mesures répressives, soit les peines de prison, se font dans les centres 

spécialisés de réadaptation pour mineurs (au nombre de 2) ou dans les quartiers 

de mineurs dans les établissements pénitentiaires (au nombre de 63). Le 

placement en milieu pénitentiaire (détention provisoire) n’est pas conseillé 

pour les enfants en conflit avec la loi âgés de 13 à 18 ans mais si cette mesure 

est indispensable, le mineur doit être retenu  dans un quartier spécial, séparé 

des majeurs ou à défaut  soumis à l’isolement de nuit. La détention provisoire 

est interdite pour un mineur de 13 ans. Aucune action pénale ne peut être 

engagée à l’encontre d’un enfant de moins de 13 ans.  

La réponse aux enfants en conflit avec la loi est une réponse judiciaire : tout 

mineur ayant été signalé au procureur pour acte délictueux, passe 

nécessairement devant le juge. 

 La justice des mineurs remplit 2 missions : protéger les mineurs en danger ou 

en difficulté et juger les mineurs en conflit avec la loi. (SG du MSN) 

Ainsi les réponses aux enfants en conflit avec la loi sont de type institutionnel, 
et sont des réponses curatives.  

2.1 -  Les structures pour enfants en conflit avec la loi ou en danger moral : 

Le placement des enfants peut se faire dans les établissements dépendant du 

Ministère de la Justice : (02 centres  spécialisés de réadaptation pour mineurs  

à Oran et Sétif et 63 quartiers de mineurs dans les établissements pénitentiaires) 

ou du Ministère de la Solidarité Nationale: CSR et CSP d’une capacité totale 

de 3770 places et centres de réadaptation pour mineurs. 

- Les centres spécialisés de rééducation (CSR) : au nombre de 31 dont 7 pour 

filles, peuvent accueillir 2800 enfants de 13 à 18 ans.   
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- Les centres spécialisés de protection (CSP) au nombre de 9 dont 1 pour filles, 

accueillant les jeunes de 8 à 13 ans : généralement enfants en danger moral car 

au-dessous de l’âge de la responsabilité pénale. 

- Les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse (CPSJ) au nombre de 5 

regroupant CSP, CSR et SOEMO (SITAN) 

- Les services d’observation et d’éducation en milieu ouvert (SOEMO) au 

nombre de 48 regroupent les enfants en danger moral et les enfants en liberté 

surveillée. 

Les travailleurs sociaux au sein de ces structures sont, selon le MSN, au nombre 

de : 

– CSP/CPSJ: 734 

– CSR : 1851 

– SOEMO : 350 

2.2  – Les intervenants : 

- En milieu fermé, les intervenants de la prise en charge sont les éducateurs 

principaux, les éducateurs spécialisés et polyvalents, les éducateurs techniques, 

l’infirmier, l’assistante sociale, le psychologue. Le(la) psychologue travaille à 

la fois avec les enfants et avec leurs familles. L’assistante sociale est la seule à 

occuper une position entre l’intérieur et l’extérieur de l’institution : elle 

travaille avec les familles et l’environnement du mineur en vue de préparer sa 

sortie.  Les éducateurs techniques enseignent les savoirs faire qu’ils maitrisent 

(coiffure, informatique…) 

- En milieu ouvert, les intervenants sont des éducateurs spécialisés, des 

éducateurs polyvalents, des assistantes sociales, des psychologues et des 

pédagogues. 

Les intervenants ont été formés, soit à l’université pour les psychologues et 

pédagogues, soit au Centre National de Formation du Personnel pour 

Handicapés (CNFPH) et au Centre National de Formation des Personnels 

Spécialisés (CNFPS) et dans leurs annexes, soit à la formation professionnelle, 

soit dans les centres de formation paramédicale pour les assistantes sociales. 

En dehors de la formation académique, les professionnels se forment sur le 

terrain. 

La formation continue est  défaillante, par son absence et par le peu d’efficacité 

des quelques tentatives réalisées.  

La pluridisciplinarité des équipes en charge de la protection des enfants en 

conflit avec la loi constitue un atout considérable qu’il faut renforcer. 
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3 - LES PRATIQUES :  

- La législation algérienne ne prévoit pas de tribunaux pour mineurs mais 

uniquement des « sections » en charge des affaires des mineurs. Elle ne prévoit 

pas non plus de juges spécialisés dans la question des mineurs : les juges des 

mineurs sont choisis « pour leur compétence et l’intérêt qu’ils portent aux 

mineurs » et nommés par arrêté du ministre pour une période de 3 ans. 

3.1-  En milieu fermé :  

- 600 mineurs seraient placés dans les établissements pénitentiaires 

spécialisés pour mineurs et dans les pavillons de certaines prisons.  (Le  

pourcentage de mineurs au sein de la population carcérale serait de 2% en 

Algérie).  Dans certaines prisons ne disposant pas de pavillons pour mineurs, 

les enfants seraient au contact des adultes, y compris la nuit. (Cantwel) 

- Concernant les structures de rééducation et de protection,  toutes les villes 

ne comportent pas de centres spécialisés pour placement en milieu fermé.  Les 

enfants sont envoyés dans les centres d’autres villes, ce qui rend difficile les 

possibilités de réinsertion familiale.  

- Les pratiques sont des pratiques éducatives en milieu fermé : les 

apprentissages à la vie sociale, scolaire et professionnelle se font dans le cadre 

du centre.  Ces pratiques reposent sur une éducation de groupe où l’enfant 

apprend à vivre avec les autres et apprend à se confronter aux règles de la vie 

collective.  

- Les limites de ces pratiques sont le manque de contact avec l’extérieur.  Les 

longs séjours en institution rendent le travail de réinsertion encore plus difficile. 

- Peu ou pas d’enfants sont intégrés dans les écoles ou les centres de formation 

professionnelle avoisinants : à cause de leurs difficultés scolaires d’une part et 

de la réticence des  établissements de formation  à l’intégration de ces enfants 

d’autre part.  Ainsi, la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi par 

l’enseignement ou par l’insertion professionnelle  est remise en question du fait 

de ces difficultés vécues sur le terrain et pose le problème de l’efficacité de la 

réponse institutionnelle comme moyen d’intégration sociale. 

-  La distribution selon les tranches d’âge n’est pas toujours respectée dans 

les CSR :  on y trouve des mineurs de 13 ans au contact d’enfants plus âgés.  

- De même la séparation mineurs en danger moral / enfants en conflit avec la 

loi n’est pas respectée. Les mineurs en danger moral sont au contact des enfants 

en conflit avec la loi.  

Le problème se poserait encore plus nettement, pour ce qui est des Centres 

polyvalents de sauvegarde de la jeunesse regroupant en régions peu peuplées 
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les différents types d’établissement. Or, cet amalgame est fortement 

déconseillé.   

- Le contact avec la famille est prévu : visites des familles au centre et 

possibilité des enfants de passer les fêtes et les vacances dans leur famille. 

Cependant, l’éloignement, la précarité  ou la démission des parents rendent 

dans de nombreux cas, ce contact difficile. 

- Formation des éducateurs n’est pas adaptée à leur rôle au sein des CSR : ce 

n’est pas une formation spécialisée à la prise en charge des enfants en conflit 

avec la loi. De plus, les éducateurs font  office d’enseignants  alors qu’ils ne 

sont pas formés au plan didactique, pédagogique ou scientifique aux  matières 

dont ils assurent la charge.   

- La récidive est très fréquente et les mineurs admis en CSR sont dans la 

grande majorité des cas des « pensionnaires » quasi permanents. 

- Le problème du « post centre » se pose avec acuité ; pas de préparation des 

enfants à l’insertion sociale, pas de dispositifs de suivi et d’accompagnement 

des enfants à leur sortie du centre, absence de projet de vie des mineurs rendent 

difficile leur  réinsertion et leur amendement.   

3.2 -  En milieu ouvert : 

- La prise en charge en milieu ouvert, de l’enfance en conflit avec la loi n’est 

pas du seul ressort du MSN, mais implique de multiples acteurs, ce qui 

démontre déjà  d’une volonté de plurisectorialité. 

    3.2.1 – Les SOEMO  

- Les  48 Services d’Observation et d’Education en Milieu Ouvert (SOEMO), 

regroupent selon les dernières estimations disponibles (2008), 4607 mineurs,  

dont 3327 enfants en danger moral et 1276 mineurs en liberté surveillée. Leur 

mission est d’assurer le suivi des enfants en conflit avec la loi ou en danger 

moral, avec comme but leur réinsertion dans le milieu familial, scolaire et 

social. Ils offrent également un lieu d’écoute, d’orientation, d’accompagnement 

et peuvent remplir une mission de médiation entre le jeune et sa famille.  

Cependant, ces structures n’existent pas dans toutes les villes et leurs antennes 

ne semblent pas toujours être opérationnelles. Les structures sont donc 

insuffisantes en nombre et mal réparties. Relevons également d’autres 

insuffisances, concernant :  

- Insuffisances de moyens humains,  matériels et logistiques : moyens de 

déplacement, nombre d’éducateurs réduit… 

- Difficultés de coordination, surtout avec la Direction de l’Education, 

réticente à la scolarisation des enfants en conflit avec la loi. 
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C’est donc une action de proximité qui est réalisée par le SOEMO : prise en 

charge d’enfants en difficulté ou en situation de conflit avec la loi, mais aussi 

prévention de plus grandes difficultés et de récidives, en assurant aux enfants 

un suivi de proximité personnalisé, qui pourrait être plus efficace si les SOEMO 

disposaient de plus de moyens. 

     3.2.2 – Brigades des mineurs de la DGSN 

Création, il y a plus de 20 ans, de Brigades de la protection de l’enfance au sein 

de la DGSN à Alger, Constantine et Oran et leur mise en place progressive dans 

toutes les wilayas du pays, ce qui démontre d’une volonté de spécialiser les 

structures en charge de mineurs. La féminisation des effectifs est déjà bien 

entamée.  

    3.2.3 – Cellules de protection des mineurs de la gendarmerie 

Notons la récente création de Cellules de prévention de la délinquance juvénile 

de la Gendarmerie nationale à Alger, Constantine et Oran et leur prochain 

déploiement au niveau du territoire national qui constitue une initiative très 

intéressante. Son rôle dans la sensibilisation des jeunes quant aux problèmes 

liés au « danger moral » est novateur.Malgré le manque d’effectifs, elles font 

un travail de proximité efficace auprès des jeunes.  

Relevons aussi l’intégration d’une psychologue (civile) dans l’équipe. 

Contrairement à la Brigade des mineurs de la DGSN, ces Cellules ne 

comportent pas pour l’instant d’éléments féminins (sauf la psychologue dans le 

cas d’Alger); une évolution dans ce sens serait néanmoins prévue.  

    3.2.4 – La société civile 

Les associations à visée de protection de l’enfance œuvrent en général dans 

l’aide psychologique et l’orientation juridique, cependant, elles développent de 

plus en plus de nouveaux mécanismes de protection de l’enfance. Ces 

contributions  restent cependant assez limitées en raison, d’une part du nombre 

relativement peu élevé d’associations effectivement actives, et, d’autre part, de 

l’insuffisance de ressources financières et humaines dont elles disposent. Le 

rôle important de la société civile en matière de protection de l’enfance n’est 

pas encore assez valorisé dans ce domaine.  

    3.2.5 – Les ODEJ :  

Les Offices des établissements de la jeunesse (ODEJ) - structures  gérées par 

le Ministère de la Jeunesse et des Sports - ont un rôle important à jouer en 

matière de protection de l’enfance. Les structures des ODEJ, par leur action 

préventive, assurée par des éducateurs et des psychologues,  peuvent jouer un 

rôle important  en matière de protection : cependant, cette aide de proximité est 

souvent insuffisante, au plan quantitatif et qualitatif. : insuffisance de structures 

qui doivent couvrir tous les quartiers pour assurer une réelle prise en charge de 
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proximité, insuffisance de moyens matériels et humains pour une action 

efficace, insuffisance de formation des éducateurs... 

 3.2.6 – Les cellules de proximité (CDP) 

Les CDP, dispositif mis en place par l’agence de développement social (ADS) 

ont pour rôle d’appréhender les réalités sociales des populations en difficulté. 

Cependant, leur rôle en matière de protection de l’enfance, concernant la 

prévention primaire (sensibilisation) ou secondaire (dépistage, suivi des enfants 

à risque…), n’apparait pas clairement. Les études sur la protection de l’enfance 

font très peu références à ces cellules. 

4 - EFFICACITÉ DES MÉCANISMES DE PROTECTION DE 

L’ENFANCE EN CONFLIT AVEC LA LOI 

Les mécanismes de protection de l’enfance en conflit avec la loi sont 

essentiellement de type curatif. 

4.1 - La prise en charge :  

Toutes les études sur la protection de l’enfance en conflit avec la loi mettent 

l’accent sur le peu d’efficacité des mesures judiciaires, telles qu’elles sont  

appliquées actuellement.  En effet, l’impact des sanctions pénales prises à 

l’heure actuelle n’est pas l’amendement escompté mais plutôt l’investissement 

plus prononcé vers la délinquance. Le taux de récidive des enfants en conflit 

avec la loi est de plus en plus important et s’expliquerait par: 

-  la stigmatisation consécutive au passage dans le système judiciaire et à 

l’identification négative qui en résulte. (Zerguine, 2004).  

- « le mélange » enfants en conflit avec la loi/en danger moral, jeunes 

enfants/enfants plus âgés…. qui fait que le centre lui-même devient source de 

danger pour l’enfant. 

- Le manque de préparation à la réinsertion sociale : difficulté d’intégration 

scolaire pendant le séjour en institution… 

- L’absence de mécanismes d’accompagnement et de suivi « post centre » 

- L’absence de projet de l’enfant 

4.2 - La prévention :  

Les mécanismes de prévention en matière de protection de l’enfance en conflit 

avec la loi sont insuffisants. La prévention doit porter sur tout l’environnement 

de l’enfant pour le rendre effectivement protecteur. Les principaux facteurs de 

vulnérabilité doivent être neutralisés par :  

- La lutte contre la déscolarisation 

- La lutte contre le travail des enfants 
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- La lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue 

- La lutte contre la violence à l’égard des enfants 

Le rôle de prévention des SOEMO est déficitaire par manque de moyens 

matériels  et par manque d’une véritable reconnaissance du travail sur le terrain 

par les autres partenaires.  

4.3 - La formation des personnels en charge de la protection de l’enfance :  

La formation initiale des personnels en charge de la protection de l’enfant n’est 

pas en adéquation avec les exigences des professions de la protection : 

-  Les juges des mineurs n’ont aucune formation spécifique aux affaires des 

mineurs. 

- La formation initiale des éducateurs n’est pas une formation spécialisée à la 

protection des mineurs. Les savoirs acquis dans le cadre de la formation ne sont 

pas des savoirs transférables dans leur pratique actuelle.  

- Les psychologues, formés à la prise en charge individuelle,  ne sont pas 

outillés à la prise en charge des groupes.  

- Les éducateurs des SOEMO ne sont pas formés au travail en milieu ouvert, 

ni au travail en groupe. 

- Absence de formation continue qui permettrait d’acquérir de nouvelles 

pratiques plus adaptées.  

CONCLUSION  

Les réponses en matière de protection de l’enfance, qui étaient pertinentes à un 

moment donné, doivent répondre à une nouvelle vision de la société et de 

l’individu, vision basée sur l’autonomisation,  l’intégration sociale et familiale. 

Ces réponses, basées sur l’assistance aux personnes, consistant à répondre aux 

besoins par une aide financière et technique  et sur l’institutionnalisation et le 

placement en structures d’accueil destinés à protéger les personnes vulnérables 

(en les sortant de la rue) ont montré leurs limites . Ce type d’aide fabrique en 

effet des générations de personnes assistées, dépendantes de ceux qui les aident 

et n’ayant pas les compétences pour trouver des solutions à leurs problèmes. 

Cette vision de l’aide sociale est révolue et les modes d’intervention sont 

amenés à changer à la lumière de nouveaux principes. Il s’agit maintenant, à la 

lumière de la transformation de la notion d’ « aide », d’accompagner et non 

plus de donner des solutions extérieures qui ne sont pas durables. Il s’agit de 

désinstitutionaliser et de maintenir les individus dans leur contexte. Pour cela, 

le travail social doit se transformer, les travailleurs sociaux  doivent devenir de 

plus en plus des animateurs des ressources des systèmes dans lesquels ils 

travaillent.  Les anciens métiers doivent s’adapter aux exigences des besoins 



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

actuels et de nouveaux métiers doivent apparaitre, plus proches des populations 

en difficulté. C’est dans ce contexte que les métiers de la protection de 

l’enfance doivent évoluer vers l’accompagnement en milieu ouvert et  de 

proximité. Cet accompagnement de proximité implique de développer de 

nouvelles compétences qui permettront des interventions participatives plus 

globales du travail social. 

Ces nouvelles compétences peuvent être acquises dans le cadre de formations 

initiales, mais la formation continue  garantira l’adaptation des savoirs faire à 

l’évolution des besoins.  

Les métiers du social doivent être réhabilités car la reconnaissance statutaire 

leur assurera une légitimité qui renforcera leur efficacité. 
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 الشباب اجلزائري بني متثل العمل وتفضيل الفراغ

 دراسة ميدانية على عينة من الشباب بوالية ابتنة

 2جامعة قسنطينة -أ.سامية شينار                                   1جامعة ابتنة–.د خدجية بن فليس أ

 

 مقدمة:
 املســـتقبل، وعلى بناء يف األســـاســـي العنصـــر راته، وهموقد طاقاته وأهم احلاضـــر أدوات فهم، متجددة طاقة الشـــباب يعد     

 وقدرا م طاقا م وتوظيف اســتثمار حســن وتطورها يف اجملتمعات هاح يتوقف وعليهم املســتقبلية، التحدايت ســتواجه عاتقهم
كان كما الس من واسعا الشباب قطاعا يشكل عندما خصـوصا وتقدمه، اجملتمع هنضـة يف للمسـامهة بشـري مال ابعتبارهم رأس

التنمية الشــــــاملة للوطن،  دفع يف اآلمال وتعقد عليها الكثري، إعدادها يف ينفق اليت احلقيقية الطاقة هم فالشــــــباب يف اجلزائر،
ألهنم ميثلون اجلانب األكثر التصـــاقا ابلواقع، وعلى عاتقهم تقع مســـؤولية التغيري والبناء، فهم أداة التحول التنموي واالجتماعي 

 ه هذه الكلمة من معىن.بكل ما تعني
الفراغ الوحش الذي يرتبين  م، وعندما يصيب الفراغ الشباب فإن ذلق يبشر ببدء  لخل القواعد األساسية يف كما يعد       

بناء اجملتمع، األمر الذي يرتب على املعنيني واملهتمني ضـــــــرورة التصـــــــدي هلذا املرل االجتماعي اخلطري، وجتنيب اجملتمع خماطر 
. فكما ذكران يف البداية إن مســــــتقبل احلياة يقوم على الشــــــباب، وكذلق بناء الدول كما ذكر ابن خلدون يف مقدمته. الفســــــاد

وهلذا ال بد لنا أن نقف على أســـــــــباب الفراغ يف بداية معاجلتنا للظاهرة، فللفراغ أســـــــــباب كثرية منها ما هو ذايت يعرب  عن نزعة 
شكال وتني احلياة وقسو ا، فيلجؤون إىل اهلروب اخليايل أو التعويض ابلتمرد على أذاتية لدى بعض الشباب يف التخلين من ر 

احلياة اجلديدة واالنصـــراف إىل ما يوفر هلم املتع الذاتية، مســـتســـهلني الطريق خصـــوصـــا إذا توافرت هلؤالء الشـــباب عوامل املتعة 
يش من عناصـــــر فعالة يف بناء اجملتمع إىل عناصـــــر تع وأســـــبا ا من مال وجاه وغري ذلق، فيكون املناخ مالئما لتحول الشـــــباب

على هامش اجملتمع فتخرج من عملية البناء، ورمبا تتحول إىل اجلانب اهلدام. فالشـــــــــــــعور ابمللل على ســـــــــــــبيل املثال جراء تكرار 
 يده، وخصوصا يف مفردات احلياة اليومية دون جديد يذكر، قد خيلق لدى اإلنسان حالة من الرفض الذايت هلذا الواقع، فيسقط

 .إذا افتقد الشباب إرادة العمل والتغيري، فينصرفون إىل االجتاه املعاكس، ويصبحون عالة على اجملتمع
ان ميل الشـباب للفراغ والبطالة وتفضـيله على العمل ومزاايه بال شق ظاهرة تستحق الدراسة والبح  والتفصيل يف دقائق     

 لداء متهيدا لوصف الدواء.اسبا ا ومسببا ا ح  يتم تشخيين ا
وانطالقا مما ســــــــبق جاءت هذه الدراســــــــة للكشــــــــف عن متثالت الشــــــــباب اجلزائري للوظيفة والعمل ونظرته للفراغ وقد   طرح 

 اشكالية الدراسة يف التساؤالت التالية :
 تساؤالت الدراسة :

 ؟ ماهي مواصفات الوظيفة أو املهنة اليت يريد الشاب اجلزائري أن يزاوهلا-0
 ماهي قطاعات العمل اليت يرغب الشاب اجلزائري ابلعمل  ا ؟-0
 هل يفضل الشباب اجلزائري الفراغ على مزوالة العمل )مهنة غري مرغوبة (؟-0
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 أهداف الدراسة :
 الكشف عن مواصفات الوظائف واملهن اليت يريد الشباب اجلزائري مزوالتها .-0
 ب الشباب اجلزائري العمل  ا.يرغالتعرف على أهم قطاعات العمل اليت -0
 الكشف عن مدى تفضيل الشباب اجلزائري للفراغ بدل مزوالة مهنة غري مرغوبة .-0

 التعريف مبصطلحات الدراسة :
 الشباب :-1

تتعدد وجهات النظر حنو حتديد مفهوم الشباب، و إعتمدت هذه التحديدات على أسس كثرية منها األساس الزمين و هو      
بار مرحلة الشـباب فرتة من العمر تقع ما بني اخلامسـة عشـر و الثالثني و هي السـن اليت تتيح الفرصة حلصر الفئة اليت يعين إعت

تتفق مع اخلصـــــــائين املتعددة مثل القابلية للتعليم و للنمو و القدرة على االبتكار كما أهنا الســـــــن اليت متثل مرحلة االنتقال من 
 (00:ص 0110الطفولة إىل النضج.)الشاذيل ،

منهم من حيدد هذا املفهوم إنطالقا من اإلجتاه البيولوجي على أســــــاس إكتمال منو البناء العضــــــوي و الوظيفي للمكوانت و     
األســـاســـية جلســـم اإلنســـان ،و يرى أنصـــار اإلجتاه النفســـي أن الشـــباب ليس مرحلة عمرية تتحدد بســـن معينة  و إمنا هي حالة 

لزمين، و هذا اإلجتاه يعكس نظرة اإلنسان للحياة، فبمقدار ما يشعر أنه يتمتع ابحليوية و الشباب، نفسية ال عالقة هلا ابلعمر ا
( يف حني يرى أصحاب 00: ص0110و مبقدار ما يستطيع أن يولد يف اآلخرين الرغبة يف العمل و احلياة يكون شااب )الزيود،

دوره  ه و تنتهي حينما يتمكن الشــــخين من إحتالل مكانته و أداءاإلجتاه اإلجتماعي هبن فرتة الشــــباب تبدأ حينما حياول بنائ
و ميكن اإلســـــتنتاج أن كل هذه اإلجتاهات تركز على مرحلة الشـــــباب متتاز  (.00:ص 0110ق اإلجتماعي )الزيود،يف الســـــيا

ايتها على أساس ة و هنبعدد من اخلصائين و القدرات البيولوجية و السلوكية و اإلجتماعية و النفسية و حتدد بداية هذه املرحل
إىل أن  0000و تشــــــــــري واثئق منظمة اليونيســــــــــكو  الطبيعة اإلجتماعية و اإلقتصــــــــــادية و الثقافية لكل جمتمع من اجملتمعات.

من   % 00سـنة و تصل نسبة الشباب يف اجلزائر حسب هذا املفهوم حوايل   00-00الشـباب هم من ترتاوح أعمارهم بني 
 جمموي السكان.

 يز هذه املرحلة هو:و أهم ما مي
كون هـذه الفرتة كـائنـة بني مرحليت اإلعـداد و القيـام بـدور فعـال يف بنــاء اجملتمع ابإلضـــــــــــــــافــة إىل طبيعـة التكوين   الـدينـاميــة: -أ

 البيولوجي و الفيزيولوجي و الوضع االجتماعي للشخصية الشابة اليت تكون حساسة لكل ما هو جديد .
الرئيســــــة املرتبطة ابلشـــــــخصــــــية يف هذه املرحلة تتمثل يف أن هذه األخرية تســـــــودها عادة إن الســـــــمة  القابلية للتشـــــكيل: -ب

مشكالت التشكل كالقلق و التوتر و اإلنفعال و اخلوف و عدم التحدد، و كلها مظاهر تشري إىل الثراء اإلنفعايل الذي تتمتع 
 به هذه الشرحية خالل مرحلة التشكل هذه.

ما أكده " ابمتان " من أن الشـــــــباب املثقف هم القوة الكاســـــــحة و املبادرة لتجديد اجملتمع و و هذا  الطبيعة التجديدية: -ج
لدى الشـــــباب إهتمام ضـــــروري ابملســـــتقبل ألن مصـــــاحلهم يف إطاره و من مث يتبدى قلقهم بشـــــأن ما قد يؤثر يف احلاضـــــر على 

 املستقبل.
 ائما و جتاوز ما هو كائن إنطالقا إىل ما ينبغي أن يكون.من خالل جتاوز الواقع احمليط داإلميان الكامل ابلتغيري:  -د
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تسـود بني الشـرحية الشـبابية خاصـة شباب اجلامعات و قد ساعد على خلق هذه الثقافة عدة عناصر  وجود ثقافة شـبابية -ه
ل اإلعالم و اإلتصال ئذات طبيعة عاملية منها زايدة حجم الشرحية الشبابية ابإلضافة إىل فاعلية عنصر التكنولوجيا. و كذا وسا

أن الثقافة الفرعية للشـــــــباب تقدم حلوال و لو على مســـــــتوى خيايل أو  mike barakeو املواصـــــــالت. و يرى مايق براك 
ســحري لبعض املشــكالت البنائية اليت تنجم على التناقضــات الداخلية للبناء اإلجتماعي و اإلقتصــادي و بناءا على ذلق قدم 

 باب يف حدود الثقافة الفرعية:مايق براك عدة أمناط للش
 منط الشباب السوي أو املسار. -أ

 منط الشباب املنحرف. -ب
 منط الشباب املتمرد ثقافيا. -ج
 (00 -00:ص 0110منط الشباب املقاتل سياسيا. )الشاديل،  -د
 التمثل :-2
 أحكام ,مواقف,صــور  ,ء ،آرا عملية معارف نســق" هبهناالجتماعية ت التمثالا (SECA JEAN-MARIE)رف يع

دم يقو.   " تلجماعاراد أو األفن اتفاعل مابيت ئيا في سياقازجدة لومتدات معتق،  دةجام-تيبةرة طمنمذج مسبقة,نما
لجماعة رد أو اتسمح للف  ميفية للعالو ية رؤالجتماعية بأنها " ت التمثالا (ABRIC JEAN-CLAUDE) كيربا

 م" قعهومد يدتحم ولتأقلابالتالي ص ولخام اجعيتهرم قنسر قع , عبوالم افهم و فاتهرمعنى على تصء بإضفا
لفعل المستعملة  في م واخلهدابت لجماعاراد أو األفا لتي يحملهاا " ملعالاية "رؤعلى رف لتعأن اعلى  ABRIC دكؤيو

 ية. الجتماعت اسارلمماددات امحف ثمة كشن مو ةالجتماعيت التفاعالايناميكية دة فرية لمعرورقع هي عملية ضولتمأو ا
ط سولتذا اهم يتو الجتماعية , ت التمثالط اسوخالل تن مر لفكد اتجسير صل معه عبوالتواقع والء اهنية لبناذلالعملية م اتتو
 هما :ن ليتيق آفو
م يتت حي, ماوي ضوبم لمتعلقة رف المعااتشكيل" ب وتير"تر عبم تتو ( :OBJECTIVATIONضعة )ولما -
مفهمي طط خل مخدالسابقة رف المعااخل نسيج  داقعة وممت هنية ورة ذبه بصط تبرلموم المفهوالحسي درك المال داستبا
 تي عملي.ذا
 عه , يعمل وضوموالجتماعي للتمثل ر ايذيضا بالتجرف أيع( : ANCRAGEء )سارإلا -
تفعيله ر لتمثل عبذا افي لهريفي معج و ماء ادلى بناإتي ذالافي رلمعالنسيج اخل داقعة تمثل ما ومر يطوعلى تء سارإلا
 (.01-00:0101رفيق،قع)والاالجتماعية في اه وري مع كل صطلتعاافي رر لمتكا

وإجرائيا يعرف متثل الشــــــــباب للعمل هبنه تصــــــــورات ومدركات الشــــــــباب ورؤيته للعمل الذي يريده يف خمتلف أبعاده واليت      
 تنعكس على تصرفاته وسلوكه وتوجهه يف احلياة.

 العمل :-3
ويقتضي القيام بوظائف معنية ي يسير طبق خطة منظمة  الذ، وك أو نشاط أو صرف الطاقةسل هبنهل العم يعرف

توب( أو ويشرط قي هذا وجود عقد مادي ) مك، أو معنوي أجر ماديل مقاب، ويستهدف تحقيق غرض إنتاجي معين
 ل "العممعنوي بين مختلف أطراف 
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ولم يهتموا بالقائم ، ه في اإلنتاج وتحقيق الربح فقطروحصولكن ل، نجد أن علماء اإلقتصاد أعطوا مكانة عالية للعمو 
جزء ل نظر هذه غير صحيحة فالعم"  وقد أوضحت األبحاث الحديثة أن وجهات ال ل.وأسباب  قيامه بهده األعمال عمبال

 –أساسا ل والعم، بالمجتمع..اة الذي يعطيه المكانة ويربطه مادام ذلك المظهر من الحي، جوهري في حياة اإلنسان
ومن ربط الفرد بنمط العالقات الداخلية ، التي يحتاجها المجتمعه األساسيتين من إنتاج البضائع نشاطا اجتماعي بوظيفت
 (0000.00)دويدار،وقد رأينا أن للمكانة والوظيفة أهمية قاطعة في السعادة النفسية للفرد".  ،التي يبنى عليها المجتمع

 الفراغ :-4
دم، فقد عرفه أرسطو على أنه حالة وجود ميارس فيها بنو االنسان النشاطات لذا ا )مها زحلوق لقد عرف وقت الفراغ منذ الق

الفراغ هبنه ذلق الوقت الذي يكون  0001( وعرفت املادة األوىل من امليثاق الدويل الصــــادر عام 00،، 0000وعلي وطفة،
، 0000ن مســـــؤولياته األخرى. )عبد هللا الســـــدحان،للفرد حرية التصـــــرف الكاملة يف شـــــغله، وذلق بعد انتهائه من عمله وم

00) 
ويعرف وقت الفراغ هبنه الوقت الفائض بعد خصـــــم الوقت املخصـــــين للعمل والنوم والضـــــرورات األخرى من األربع والعشـــــرين 

(  وهو احلالة اليت يكون فيها اإلنســـــــان متحررا من ضـــــــرورات احلياة ويتميز هبداء نشـــــــاط 000، 0000ســـــــاعة )حممد غي ،
 (0000مقصود وذي مغزى وغري نفسي )أمحد السنهوري،

ويعرف هبنه الفرتة الزمنية اليت يؤدي فيها الفرد جمموعة من األنشطة اليت ينغمس فيها مبحض إرادته ، وذلق  ثا عن الراحة أو  
يط به وذلق بعد ذي حياملتعة أو بغرل تنمية معلوماته أو لتحســني مهاراته أو لنســهام يف تقدمي خدمات تطوعية للمجتمع ال

 (0000انتهائه من العمل األساسي و العائلي أو االجتماعي. )كمال درويش وحممد احلمامحي،

أن وقـــت الفراغ هو الوقـــت احلر الـــذي مينح الفرد االســـــــــــــــرتخـــاء والراحـــة من كـــل مســـــــــــــــئوليـــات العمـــل  Kraus كمـــا يرى 
(Richard Kraus,2001) وقـــت احلر الـــذي يفعـــل فيـــه االنســــــــــــــــان مـــا الفراغ هو ال وترى عطيـــات خطـــاب ان وقـــت

 (00، 0000يشاء)عطيات خطاب،
إن وقت الفراغ كفرتة زمنية يعد الوقت االختياري املتبقي بعد الوفاء اباللتزامات األسـاسـية للعمل واألسـرة واملصـاحل الشخصية، 

مارسة األنشطة. ف فيه   رية مدخال ملوتضيف هبنه املقدار من الوقت من الوقت املختار طواعية  ي  ميكن األفراد من التصر 
 ( 0110غويل ،القرة ومروان  )عبد اجمليد

أصــــبح وقت الفراغ مشــــكلة تعاين منها اجملتمعات هبوضــــاي وإشــــكال خمتلفة تبعا لظروفها االقتصــــادية واالجتماعية ودرجات    
ه يف أوجه انفعة ص مبا ميكن األبناء من استغاللتطورها، هلذا جيب تنظيم وقت الفراغ ألنه سالح ذا حدين فال بد من  يئة الفر 

فالتخطيط لوقت الفراغ ضرورة ملحه من خالل االهتمام بتنويع وسائل شغل هذه األوقات لتتمشى مع الفروق الفردية املوجودة 
ومي وكيفية استثماره اليبني األبناء واستعدادا م، وقدرا م وميوهلم. ومن أهم مشاكل الفراغ اليت يعاين منها اإلنسان هي الفراغ 

حي  أصـــبح الفراغ مشـــكلة هامة هي عدم القدرة على التمييز بني أنشـــطة العمل وأنشـــطة الفراغ ووظائف الفراغ ال تقل أمهية 
عن وظائف العمل وإســـــاءة اســـــتخدام وقت الفراغ تؤثر ســـــلبا على العالقات االجتماعية بني األفراد واجلماعات احمليطة  م يف 

ا يؤدي إسـاءة اسـتخدام وقت الفراغ إىل إساءة استخدام موارد اجملتمع بشكل فعال، ويساعد على انتشار العادات اجملتمع، كم
 والظواهر السلبية ،وبعض االحنرافات خاصة بني الشباب.
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ح   اويعترب الفراغ مشكلة حقيقية ظاهرة يف كل وقت، حي  جيد الشاب مساحة من الوقت كثرية وواسعة ، وال جيد ما ميلؤه
يصـــــري هذا الفراغ قاتال  ومن الســـــهل أن ينقاد الشـــــاب ليقع فريســـــة لتأثري اآلخرين ، وشـــــهد علماء االجتماي أن نســـــبة اجلرائم 

 واملشكالت اخللقية تتناسب طردا  مع زايدة الفراغ يف أي زمان ومكان .
كاحلمول والرتدد على   ية وجوانبه الســلبية األخرىوجيب التمييز يف وقت الفراغ بني جوانب وقت الفراغ اإلجيابية كالرايضــة البدن

 (000، 0000املقاهي. )أمحد بدوي،
إن وقـت الفراغ هو الوقـت الـذي يتحرر منـه الفرد من كـل مـا يشـــــــــــــــغلـه يف العمل والبيت واجملتمع احمليط به، وخارج وقت النوم 

 سرور .واألكل، وله حرية استخدامه كما يشاء فيما ينفعه ويعود عليه ابملتعة وال
 اإلحساس بقيمة وقت الفراغ :

تربز مشكلة وقت الفراغ وترتبط أساسا ابنعدام اإلحساس بقيمة الوقت، وأصبح تزايد وقت الفراغ غري املستثمر ميثل ضغطا    
 نعلى الشخصية اإلنسانية، ويبدو أن القيم السائدة يف اجملتمع املعاصر تشجع هذه النزعات. ففي دراسة أجريت على أكثر م

ســتني ألف طالب ابملرحلة الثانوية ابلوالايت املتحدة يف مدينة واشــنطن  دف التعرف على القيم والتفصــيالت املرتبطة بقضــاء 
أوقات الفراغ اتضـــح أن الطالب لديهم قلق واضـــح حول مســـتقبلهم الذي يطمحون  أســـاســـا يف ان يكون هو نفس مســـتقبل 

هم فهو الفراغ من عنـــاء الـــدراســــــــــــــــة واإلجهـــاد الـــذي يصــــــــــــــــاحـــب اســـــــــــــــتـــذكـــار رجـــل األعمـــال األمريكي ، أمـــا الفراغ يف رأي
 Sessom, 1969)   &   (  Doughlasالدروس.

 :ةويرجع االختالف للنظرة إىل الوقت إىل العوامل اآلتي
العوامل الشـــــخصـــــية: وتشـــــمل االختالفات الفردية من شـــــخين آلخر يف الناحية البيولوجية و اإلمكاانت والقدرات  -

الة االجتماعية واجلنس أو النوي ، ومن الطبيعي أن يرتتب على هذه االختالفات اختالف االهتمامات والســـــــــن واحل
 والطموحات والسلوكيات واألهداف.

العوامل االقتصادية: وتشمل االختالفات اجلوهرية يف دخول األفراد واألسر وتؤدى العوامل االقتصادية إىل اختالفات  -
 ستوايت الدخل العليا أو الوسطى أو املنخفضة لوقتهم اخلاص.واضحة يف توزيع األفراد ذو م

العوامل التعليمية والثقافية : وتشـــــــــــمل االختالفات بني األفراد يف املســـــــــــتوايت التعليمية والثقافية ، فمن الطبيعي أن  -
 .خيصين الشخين املتعلم وقتا  للقراءة واملطالعة أطول مما خيصصه الشخين ذو املستوى األقل يف التعليم

العوامل االجتماعية : وتشـــمل االختالفات اجلوهرية يف العادات والتقاليد واملعتقدات اليت تســـود اجملتمع الذى يعيش  -
 قات االجتماعية صة يف جمال العالفيه الفرد ، ويؤثر النظام االجتماعي على كيفية توزيع واستغالل الوقت اخلاص وخا

 الرمسية . الزايرات الشخصية واملناسبات الرمسية وغري -
العوامل الفنية : وتشـــــمل اخلصـــــائين الفردية بطبيعة التخصـــــين األكادميي أو الفين ، ع الوة على نوعية العمل الذى  -

 ميارسه الفرد .
العوامل البيئية :  وتشــــــمل اختالف البيئات العامة اليت يعيش فيها األفراد بعضــــــها عن بعض، وما يرتتب على ذلق  -

ة الل الوقت اخلاص ، كتوفر األندية واملراكز الشبابية واملراكز الرتفيهية ، وميكن مالحظمن اختالفات يف توزيع واستغ
هذا بوضــــــــوح إذا ما حاولنا مقارنة ســــــــلوكيات األفراد الذين يعيشــــــــون يف اجملتمع احلضــــــــري ابألفراد يف اجملتمع الريفي 

 (.  0000)سهيل سالمة ، 
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 خصائص وقت الفراغ  :
لفراغ نتيجة مباشــــرة لالختيار احلر فالفراغ يتضـــــمن التحرر من طائفة معينة من الواجبات التحرر من الواجبات: إن ا -

وهكذا يتضـــــــــــــــمن الفراغ أوال  التحرر من العمل الذي تقوم هبدائه يف مكان معني وحنصـــــــــــــــل على مقابل له ، كذلق 
 اغ كذلق التحرر منيتضـــــــــمن التحرر من الربامج الدراســـــــــية اليت تكون جزءا  من مقررات مدرســـــــــية ، ويشــــــــــمل الفر 

االلتزامات اليت تفرضــــــها األشـــــــكال الرئيســـــــية األخرى من التنظيم االجتماعي مثل األســـــــرة ، واجلماعة احمللية ، تلق 
 (0000االلتزامات اليت ميكن أن نطلق عليها مصطلح االلتزامات األولية. )علي حممد، 

ما ولية ، فالفراغ ال حتفزه املنفعة بصــورة أســاســـية كانعدام الغرل : وهي خاصــية مصــاحبة للتحرر من االلتزامات األ -
يتحقق ذلق يف العمل ، وال ينطوي ذلق على أغرال إيديولوجية أو تبشـريية كما هو األمر يف االلتزامات السياسية 
أو الدينية والفراغ احلقيقي يســتبعد اســتخدام أي نشــاط فيزيقي أو فين أو فكري أو اجتماعي من أجل حتقيق غرل 

أو اجتماعي مهما كان على الرغم من أن الفراغ خاضـع لقوانني الضرورة الفيزيقية واالجتماعية شأنه شأن أي  مادي
نشـاط آخر . ومعىن ذلق أن الفراغ إذا ســيطرت عليه أغرال جتارية أو نفعية أو أيديولوجية فقد خاصــيته األســاســية 

 من حي  كونه وقتا  متحررا.
إمنا هو حاجة إنســــــانية عامة ، ورمبا يكون أثره يف مرحلة الكهولة أكثر من مرحلة  القدرة على اإلشـــــباي : فاإلشــــــباي -

الشــباب واألنشــطة اليت متارســها خالل الرتويح  دف أســاســا  إىل حتقيق املتعة وإن كان من املؤكد أيضــا  أن الســعادة 
بح  عن زاماته االجتماعية ولكن الليست جمرد فراغ ، ألن اإلنسان قد حيقق السعادة خالل قيامه هبداء واجباته والت
 (0001الرضا ، واملتعة ، والبهجة هي أحد اخلصائين اجلوهرية للفراغ. )مجال سلطان،

ميكن الفراغ أن يكون عامال من عوامل تفكق الشخصية، وعامال من عوامل تكاملها  -حتقيق التكامل الشخصي : -
كمه عامل خلت منه الظروف البيئية الطبيعية وأصــبح حييف الوقت ذاته وخاصــة يف اجملتمع الصــناعي احلضــري الذي 

الوقت إىل حد كبري فالشخصية تنمو من خالل النشاط الذي يوفر الظروف ويهيئها الكتساب قيم ومهارات وثقافة 
إنســانية وكشــفت  وت عديدة عن ارتباط أســاليب متضــية أوقات الفراغ ارتباطا واضــحا بنمو الشــخصــية، إذ ذهب 

 القول " قل يل ماذا تفعل يف وقت فراغق ، وأان أخربك بشخصيتق ".  البعض إىل حد
  (0000وميكن القول أن الشخصية اليت تعيش ظروفا خاليه من األنشطة هي عادة الشخصية غري السوية. )امحد اجلالد،

رة يف سريور ا واحلضـارة املعاصان الفراغ أحد اهم األمرال االجتماعية اخلطرية اليت يعاين منها اجملتمع  الشـباب ووقت الفراغ:
ذه ، وهي الظاهرة اليت سـرعان ما وصمت ه«وقت الفراغ»املتعاظمة، بفضـل مصـادر تطورها الداخلية قد أفرزت ظاهرة تدعى 

 احلضارة بطابعها، وجعلتها تعبريا  عنها،  ي  ابتت تدعى اليوم  ضارة وقت الفراغ
زمة لوجود الثقافة يف اجملتمع، ســــــــــــواء كانت الثقافة قدمية أو حديثة، لكن الذي وتشــــــــــــري الوقائع إىل أن ظاهرة وقت الفراغ مال

أعطى هذه الظاهرة بعدها وانتشارها، هو تلق السمة اليت متيز احلضارة املعاصرة واملتمثلة يف إنقاص يوم العمل وأسبوعه وإنشاء 
 .تــــــــمـــــــــعنــــــــظــــــــام الـــــــــعــــــــطــــــــل املــــــــأجــــــــورة الــــــــيت خـــــــــلــــــــقــــــــت مــــــــزيــــــــدا مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــاعـــــــــات الــــــــفـــــــــراغ عــــــــنـــــــــد أفــــــــراد اجملــــــــ

وظاهرة الفراغ تعد يف مفهومها من أكثر الظواهر غموضـــــا وإ اما، وقد قام تورســـــتاين فيبلن منذ أوائل القرن العشـــــرين بدراســـــة 
، فهذا 0001هـذه الظـاهرة وحتليلهـا، ولكنهـا مل تعرف االنتشـــــــــــــــار إال مع تنـامي البحوت االختبـاريـة وازدهـارهـا، بـدء من عام 

 .فاعلية يربز فيها الفرد سائر قدراته اخلالقة روزمنيز يؤكد أن وقت الفراغ
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أما فيليبكوفا فقد عرف وقت الفراغ هبنه اختيار حر بصـــورة نســـبية، غايته الفرد ذاته. ومن هذه التعاريف يتبني أن وقت الفراغ 
ة نشاط ضائع ال معىن س مثاختيار حر نسبيا، يقوم به الفرد دون أي التزام مقيد، كما أنه فاعلية تربز قدرات الفرد اخلالقة، ولي

 .له، وتسمح هذه الفعالية مبعرفة ذات الفرد، معرفة تؤدي إىل حتديد الذات وتكاملها
 :ويقرتح البــــاحــــ  الفرنســـــــــــــــي دومــــا زيــــديــــه ــــــــــــــــــــــــــــــ يف حمــــاولــــة لتحــــديــــد أبعــــاد هــــذه الظــــاهرة ــــــــــــــــــــــــــــــ أربعــــة مقــــاييس      

ــــــــــــــــ الطابع التحرري: ويعين أن وقت الفراغ حترير من بعض االلتزامات1  ســـاعات واختيار بعض الفعاليات، أي حترير الفرد يف ـ
 .حمددة من بعض األنشطة اليت جيب القيام  ا سواء اختارها أم ال، لينقله إىل أنشطة جديدة خيتارها مبلء إرادته وحريته

ليه ط عــــــــــــــــــــــــ الطابع اجملاين: وهذا يعين أن وقت الفراغ ال يكون يف خدمة أي هدف مادي أو اجتماعي، ح  عندما تضـــــــــغ2
احلتميات االجتماعية، وملّا كان وقت الفراغ يقابل وقت العمل، فإن وقت العمل حييل وقت الفراغ إىل نشـــــــــــاط جماين، وابلتايل 
دون فائدة مادية تذكر. لكن هذا الرأي ال يعتقد به إال الفرد املنعزل عن العامل، ألنه من املتعذر أن ال يكون لوقت الفراغ هدف 

 .مادي أو اجتماعي
ـــ طابع املتعة: وهو أن وقت الفراغ يقرتن دوما  ابلبح  عن السرور واملتعة، أو البح  عن حالة من حاالت الرضى، وهو ما 3

 .يقود املرء إىل وقت الفراغ
ـــ الطابع الشخصي: حي  يرتبط وقت الفراغ مباشرة ابلدفاي عن كمال الوجود اإلنساين، ويتيح حترر الفرد من امللل اليومي، 4 ـ
و مرتبط بتحقيق اإلنســـــان الكلي. حي  يوّلد منط احلياة املعاصـــــرة ملال  يوميا  يتوق اإلنســـــان للتحرر منه. ويتصـــــف التجلي وه

التارخيي لوقت الفراغ يف حضــارتنا بصــورة مؤكدة، هبنه نوعيي، ويتخذ هذا التجلي صــورة زمن حمرر ابلتقابل مع زمن العمل، إنه 
األســــــــــاســــــــــية ابلعمل املأجور، فهو يشــــــــــارك بتناقض رأس املال والعمل، وميلق إذن طبيعة أحد مظاهر صــــــــــلة اإلنتاج احلدي  

متناقضــــة، فوقت الفراغ ليس الزمن احملرر من الزمن احلر ابلضــــرورة، والتمييز بني احلدين الذي يعتزمه فريدمان يبقى ضــــبابيا  ولو 
دم النظام طبيعة أوقات الفراغ اليت حترر وتســــــــتعبد،   ظهر مفيدا  جدا ، وســــــــبب ذلق على وجه الدقة هو الطبيعة املتناقضــــــــة،

االجتماعي وتعيد إنتاجه، شأهنا يف ذلق شأن العمل. وابملقابل ال يساعد ابلضرورة االزدايد الكبري يف مدة عدم العمل اليومية 
بريوقراطية يف املســـاعي اليف أايمنا هذه على إرضـــاء حاجات املتعة، عندما يســـتعمل يف االنتقال من مكان العمل، أو يســـتعمل 

املتنوعة، بل إن هذا مرل اجتماعي يزداد خطورة، فال ميكن أن نفهم ظاهرة وقت الفراغ إالّ ابلنســــبة إىل الصــــورة اليت يتخذها 
 (0000)كمال عمران، .العمل، أي بصورة أكثر د قَّة ابلنسبة إىل صالت اإلنتاج يف جمتمع معني من اجملتمعات

 لشباب بني األسباب واألضرار:مشكلة الفراغ لدى ا
مشـكلة الفراغ لدى الشـباب حجمها كبري، ويزيد حجم املشـكلة عند وجود وقت متسع من الفراغ لدى أعداد كبرية من       

يف اللهو والعب  واجللوس على املقاهي أو التســـــــــــــكع يف الشـــــــــــــواري والطرقات . ومثل هذه احلالة من   الشـــــــــــــباب إىل اال راط
لالجدية قد تنمي يف الشـــــــاب عادة اإلمهال، وقد تدفعه حنو اإلحنراف والضـــــــياي ، إىل جانب عدم اإلســـــــتفادة من الالمباالة وا

وقته، وعدم اســـــتغالله أو اســـــتثماره اســـــتثمارا مفيدا، ومن شـــــأن وجود وقت كبري من الفراغ أن ينمي عادات ســـــلبية كالكســـــل 
 يف بعض اجلرائم.والرتاخي، كذلق فإن الفراغ قد يدفع الشاب إىل التورط 

وضـــــياي وقت الشـــــاب ســـــدى جيعله يفقد قيمة فرتة حامسة وهامة من حياته وهي فرتة املراهقة والشـــــباب، تلق الفرتة اليت      
يتعني أن تكون فرتة إعداد واكتســـــــاب للخربات واملعارف واملعلومات والتكوين العلمي واخللقي واملهين واالجتماعي للشـــــــباب. 
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ل الشـــاب متأخرا يف الوصـــول إىل حالة النضـــج. ونعين بذلق النضـــج اجلســـمي والروحي والعقلي والنفســـي وعدم اســـتغالهلا جيع
 واالجتماعي واخللقي، وتكوين الشخصية االستقاللية اليت تعتمد على نفسها.

كن التقليل من  ميوال ميكن اســتصــغار مشــكلة وقت الفراغ واعتبارها يف الوقت احلاضــر من املســائل الثانوية غري املهمة، وال    
أمهيته لننسـان و اجملتمع هبي صـورة من الصـور، وال ميكن إمهاله وعدم التخطيط له بغية اسـتثماره واالسـتفادة منه، فقد أصبح 
وقت الفراغ ابلنسبة لعدد ال يستهان به من األفراد واجلماعات والشرائح االجتماعية يف أقطار وجمتمعات خمتلفة حقيقة ملموسة 

 (0110اهرا ومشكلة حتتاج إىل الدراسة والتفكري العميق واملعاجلات املوضوعية. )حممد احسان،وشيئا ظ
وال شـــــق أن للفراغ والبطالة آاثرا عميقة مباشـــــرة وغري مباشـــــرة يســـــتطيع أن يدركها اإلنســـــان، ومن األمهية أن نتأمل ســـــواي يف 

 (000، 0000يت منها: )حممد شحاته واخرون،األسباب اليت تؤدي إىل وجود هذه املشكلة وأساليب عالجها، وال
  :األسباب الرتبوية 

 شــق أن هذه ال انعدام القدوة والغفلة وكذلق الفشــل يف الدراســة ومن األســباب الكبرية التفكق األســري واخريا البطالة ،    
كذلق الغفلة ل انعدام القدوة و األســـــــــــــــبـاب تربويـة يف جوهرها ، ألن انعدام التوجيه الديين والروحي واخللقي والتعليمي من خال

من شأنه أن يُعرل الشاب للمعاانة من مشكلة قضاء وقت الفراغ حي   والبعد عن الطريق الصـحيح وأيضـا الفشـل الدراسي 
 ال تنمو عنده القدرات واملهارات والعادات النافعة اليت جتعله حيسن استثمار وقته ليقضيه فيما ينفعه وينفع جمتمعه.

 شية:الظروف املعي 
ال بد ان الغذاء والكساء واملسكن ترد يف مقدمة االحتياجات األساسية لننسان، لذا فإنه البد من توفري هذه االحتياجات     

للفرد وأي نقين فيها خيل مبقومات معيشته، مما قد يدفعه اىل حماولة احلصول على ما يعوزه من تلق االحتياجات بوسائل غري 
يال أو ما شا ها من جرائم االعتداء على املال، أو جيعل منه فريسة سهلة للعب  اجلنسي به من قبل مشروعة كالسرقة أو االحت

 منحرفني يستغلون حاجة احلدت للمال، فيجرونه اىل هاوية الرذيلة. 
 :ومن أضرار الفراغ

 أن الفراغ جيعل اإلنسان يسري بال هدف وال معىن يف هذه احلياة. -
 لل واليأس، مما يزيده مخوال واحباطا ويفاقم مشكالته النفسية واالجتماعيةالفراغ يبع  يف النفس امل -
 الفراغ يساعد يف اضعاف اهلمة وقلة الوعي وسوء التخطيط -

 إىل غري ذلق من األضرار اليت جيب التنبه هلا والعمل على جتاوزها 
 الشباب وامليل للبطالة:

يت زائري حتول النظرة حنو العمل، وبشــكل خاص بني الشــرحية الشــبابية الان من أهم التحوالت اليت حدثت يف اجملتمع اجل      
نشـــأت وترعرعت بني أحضـــان التحوالت اهلائلة. فالشـــباب هم أكثر الفئات اجملتمعية تعبريا عن طبيعة التغريات اليت حتدت يف 

ين الســــــريع للقيم جتماعية قدرة على التبأي جمتمع إنســــــاين، فهم ســــــريعي التأثر مبا حيدت يف اجملتمع، كما أهنم أكثر الفئات اال
  .االجتماعية اجلديدة سواء يف أشكاهلا اإلجيابية أو يف أشكاهلا السلبية

وجيل الشـباب هو جيل العمل واالنتاج، ألنه جيل القوة والطاقة واملهارة واخلربة. وإن تعطيل تلق الطاقة اجلسـدية بسبب      
   أن ترتد عليه تلق الطاقة لتهدمه نفســـيا  مســـببة له مشـــاكل كثرية. وتتحول البطالة يفالفراغ، الســـيما بني الشـــباب، يؤدي اىل

كثري من بلدان العامل اىل مشـــاكل أســـاســـية معقدة. واجلدير ابلذكر ان البطالة أصـــبحت تعد من أخطر املشـــكالت اليت تواجه 
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بيئة  آاثر اقتصــــادية واجتماعية وخيمة كما تشــــكل اجملتمع اجلزائري لكوهنا تشــــكل إهدارا للعامل البشــــرى مع ما يتبع ذلق من
خصـــبة لنمو اجلرمية والتطرف وأعمال العنف وســـببا رئيســـيا يف ا فال مســـتوى معيشـــة الغالبية العظمى من املواطنني ويف تزايد 

، وسياسية. ةأعداد من يقعون حتت خطر الفقر املطلق، فالبطالة مشـكلة اقتصادية، كما هي مشكلة نفسية، واجتماعية، وأمني
 اليت االنسانية املعاملة درجة تتفاوت كما آلخر بلد من يتفاوت حجمها أن ليس يف اجلزائر فقط غري العاملية املظاهر وهي من
 السكان. يعيشها اليت النفسية الصحة ملستوى هام مقياس تعترب جمتمع أي يف العاطلني ونسبة جمتمعه، من العاطل الفرد يتلقاها

نظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل شخين قادر على العمل وراغب فيه ويبح  عنه ويقبله عند وطبقا مل      
 .مستوى األجر السائد ولكن دون جدوى

فقد  الدولية العمل منظمة أما ارادته، عن خارج بســبب عليه قدرته مع العمل من العامل خلو حالة " هبهنا البطالة عرفت قدو 
 يف جيدونه ال لكنهم عنه الباحثون و فيه الراغبون و العمل ســـن يف هم الدين األشـــخاص " هبهنم العمل عن املتعطلني عرفت
 (00، 0000االسناد. )عاطف عجوة، فرتة

  وترجع البطالة إىل األسباب التالية:
تفاعا، ذلق بة البطالة ار التخلف االقتصـادي يف الدول النامية وهو اجتماعي املنشـأ، فكلما زاد التضـخم السـكاين زادت نس -

ان الزايدة الســـريعة يف النمو الســـكاين وما ينشـــأ عن ذلق من خلل يف التوازن بني قوى العرل والطلب وســـوق العمل، فالنمو 
 السكاين يؤدي اىل زايدة منو القوى العاملة 

ة للعاطلني خاصة مع التحويالت الكبري  أدت ندرة املوارد االقتصادية إىل عدم وجود فرص وظيفية ندرة املوارد االقتصـادية -   
اليت مير  ا االقتصـــــاد العاملي وانعكاســـــاته على االقتصـــــاد الوطين ، وهو األمر الذي يشـــــكل عبئا  إضـــــافيا  على الدولة يف متويل 

 عمليات التنمية . 
ختلفة ومع ت هبنواعها املعجز ســـوق العمل عن اســـتيعاب اخلرجيني فهناك أعداد هائلة من اخلرجيني احلاصـــلني على مؤهال -  

 ذلق يعجز سوق العمل عن استيعا م.
 عدم حتدي  وتطوير اساليب وطرق العمل، وعدم التوسع يف اماكن االنتاج أو تنفيذ مشروعات جديدة. -
ق ا يتطلبه ســــــو طبقا مل انتشـــــار األمية أو تدين املســـــتوى التعليمي، الشـــــيء الذي حيول دون وضـــــع برامج للتدريب والتكوين -

 العمل املتجدد واملتغري ابستمرار يف ظل الطفرة التكنولوجية.
مينات مما يزيد عقد وبدون  توظيف وعمل بعض الشباب يف اعمال واشغال مؤقتة وال حتتاج خلربات وهبجور متدنية وبدون  -

 يف تفاقم مشكلة البطالة.
 ة العمومية.ابل ذلق متجيد العمل الذهين املرتبط ابلوظيفانتشار ثقافة احتقار العمل اليدوي العضلي واحلط من شأنه ويف مق -
الرد على طاليب العمل ابن التوظيف قد توقف أو عدم وجود مناصب مالية أو قلة مناصب الشغل أو عدم توفر املنصب يف  -

 (01، 0110) عباس صاحل، االختصاص املطلوب أو قلة اخلربة أو اشرتاط االعفاء من اخلدمة العسكرية .
يشـــــكل الشـــــباب يف اجلزائر قوة بشـــــرية ال يســـــتهان  ا، ومن املفرول أهنم  باب عزوف الشــــباب اجلزائري عن الو:يفة:أســــ

العنصــــر الفعال الذي يعتمد عليه يف أداء أعمال إنتاجية معينة، وهو العصــــب الرئيســــي لتقدم اجملتمع وازدهاره. ومع ذلق هد 
ف دون أي طائل، وكثريا ما يصرف الشباب جزءا كبريا من طاقا م فيما ال طاقات مجة للشباب  در بشكل عشوائي، أو تصر 
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يفيد، فيرتك ذلق آاثره من اإلحباط والســـلبية اليت ترتاكم وتتكدس، فيصـــبحوا مع الوقت مقولبني يف بناء من اخلمول والكســـل 
 حاصروا به أنفسهم، األمر الذي يعيقهم مع الوقت عن التأقلم مع العمل.

من الناحية االجتماعية يســـاهم يف تكريس قيم جديدة تقوم على التعاون وخدمة املصـــاحل العامة والتفاين يف حتقيق  فالعمل     
االنســـــــــــــــجـام بني الفرد واجملتمع، وبذلق حتارب قيم اجملتمع احملافظ اليت تكرس االتكالية وازدراء األعمال اليدوية. وتكمن أمهية 

 دخوهلم كقوة منظمة تســاهم يف شــعور الفرد بذاته وقدرته على العطاء، مما يؤكد الثقة عمل الشــباب من الناحية االجتماعية يف
ابلنفس والقدرة على اإلدارة وتنفيذ املهام مبهارة. وبذلق ميكن زج الشـــباب يف األعمال املنتجة مما يقتل لديهم الشـــعور ابلفراغ 

 .وحيوهلم إىل عامل البناء املطلوب
 جمال عمل الشـــباب فتتمثل يف أن الكثري من اخلرجيني يشـــكون من عدم حصـــوهلم على فرص العمل أما املشــكلة األهم يف     

مدة تصــل إىل عدة ســنوات، وهذه فرتة توصــل الشــباب إىل درجة واضــحة من الضــيق ابحلياة، وينســى العدد الكبري منهم جزءا   
إذ غالبا  ما يفقد  يل تتكون لديه اجتاهات سلبية جتاه اجملتمع،كبريا  من املهارات واملعلومات اليت مجعها يف سنني الدراسة، وابلتا

الشــباب يف مثل هذه احلالة تقديرهم ألنفســهم، واحرتامهم لكفاءا م، وتظهر مشــاعر اليأس والالمباالة ما دام يتصــرف اجملتمع 
كل خطرا يت يتقاضــوهنا يشــ ذه الدرجة من الالمسـؤولية. ويف حال حصــول معظمهم على فرصــة عمل، فإن ا فال األجور ال

على الشـــــباب، ليس من الناحية املادية فحســــــب، بل يتعداها إىل اإلحســــــاس ابلظلم االجتماعي، مما يؤدي إىل نتائج ســــــلبية، 
تتمثل يف االنصراف عن العمل، وسيادة الالمباالة، وانشغال الشباب ابلبح  عن مصادر أخرى للرزق، على حساب أعماهلم 

 .تمع، أو يسقطون يف احنرافات خطريةالوظيفية ومصلحة اجمل
مما تقدم ميكن القول هبن مشكلة الشباب يف عصران الراهن هي التحقيق التوازن بني العمل والفراغ وهي من أكثر املواضع      

حظ يف اهتمـامـا لــدى البـاحثني وعلمــاء النفس واالجتمــاي والرتبيـة. وهنــا جتـدر اإلشـــــــــــــــارة إىل أن مثـل هـذه العالقــة أكثر مـا تال
اجملتمعات اليت متتلق رؤوس األموال، واليت سعى أصحا ا وبشكل مقصود إىل ترسيخ االحنراف يف نفوس الشباب ودفعهم حنو 
أمناط من هذا الســلوك، إلبعادهم عن القيام هبي نشـــاط مثمر ومفيد خيّلين اجملتمع من الضــياي الذي يعيشـــه اإلنســـان يف هذه 

 .اجملتمعات
 (0000)كمال عمران،  :شكالت إىلويرجع الباحثون امل

  .ـ حالة عدم االستقرار االجتماعي1
 .ـ نزوي الشباب حنو احلرية واصطدامه ابلقيود االجتماعية2
ه اجملتمع3  .ـ التعارل بني ما يريده الشباب وما مينحهم إايَّ
تصادم الذي اجملتمع من جهة، وال ـ وجود أشكال متعددة للتمرد، نتيجة للتضارب بني الشباب وبني ما هو سائد من قيم يف4

يعيشه الشباب نتيجة الختالف القيم من جهة اثنية. والتمرد أيخذ أشكاال متعددة، منها ما يتمثل يف التمرد النفسي، اللق 
شخصية أخرى تشبع لدى الشباب حاجة للقدرة على السيطرة وحتقيق الذات، أو قد يتحول إىل نوي من االنطواء والعزلة. 

  .ون الفراغ أحد أهم أشكال هذا التمردوهنا يك
  .ـ مشكلة العالقة مع اجلنس اآلخر5
 .ـ االنتقال من فكر آلخر6
 .ـ الصراي بني نزعات املاضي وحاجات احلاضر7
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 .ـ االلتصاق ابلطبيعة8
 .ـ ضعف الثقة ابلنفس، وهو ما يرافقه تضحية الشباب  قوقهم9

 .احلرية جتاه املستقبل ـ غياب اإلبداي، وغياب اهلوية، وانتشار10
 اآلاثر النامجة عن تفضيل الشباب للبطالة:

تشــــكل البطالة ســـــببا رئيســــيا ملعظم األمرال االجتماعية يف أي جمتمع ، كما أهنا متثل  ديدا واضـــــحا لالســــتقرار النفســـــي     
وإمنا تعين  من مصــدر معيشــته ،واالجتماعي والســياســي واالقتصــادي ، فالبطالة مبعناها الواســع ال تعين فقط حرمان الشــخين 

  . أيضا حرمانه من الشعور جبدوى وجوده
الشـــــخين قادرا على العمل وراغبا فيه وابحثا عنه ويقبل به عند األجر الســـــائد،  احلالة اليت يكون فيها عرفت البطالة على أهنا

 (000، 0000)أمحد زكي بدوي، .تاحةامل جيده . وتعين البطالة وجود طاقة فائضــــــة أو اســــــتخدام غري كامل للموارد لكنه ال
ة التعريف االجرائي االفضل ملفهوم البطالة الذي  قدمته منظمة العمل الدولية حي  تشري اىل ان البطالويتوافق هذا التعريف مع 

ســـنه دون عمل ولكنهم ابحثني عنه وقادرين علية وراضـــون مبســـتوى  00هي : " جمموي  االشـــخاص الذين تزيد اعمارهم عن 
 جر السائد ولكنهم ال جيدون عمل". اال

العاطل"، هبنه "الشــــخين الذي ال يعمل أكثر " مفهوم معيارا مهما لتحديد (ILO) هذا وقد وضــــعت منظمة العمل الدولية
 ."وجدية عن العمل مل ويبح  بنشاطواحدة أثناء اليوم الواحد، وخالل وقت التعداد، ولكنه قادر على الع من ساعة
احلصول على  ظاهرة اختالل التوازن يف سوق العمل  ي  ال يتمكن جزء من قوة العمل يف اجملتمع من البطالة هبهنا -

 ( 00، 0110حممد حممود السرايين،عمل منتج، رغم أنه راغب وقادر على القيام ابلعمل. )
 أن معظم املشكالت االجتماعية والنفسية واألخالقية اليت انتشرت يف اآلونة األخرية ويف إمجال لآلاثر النامجة عن البطالة يذكر

يف بعض الدول العربية واإلســــــــالمية اليت تعاين من مشــــــــكلة البطالة كانت البطالة هي العامل املشــــــــرتك يف خلقها واســــــــتفحال 
  . خطرها

 و ميكن تلخيين هذه اآلاثر يف النقاط التالية:
 ةاالاثر االجتماعي : 

تشـــــــــري الدراســـــــــات اىل ان ارتفاي معدالت البطالة يؤدي اىل ارتفاي معدالت اجلرمية واالحنراف يف اجملتمع وهناك الكثري من     
الدراسات اليت اجريت يف كثري من بلدان العامل تربط بني الظاهرتني ومن ابرزها  دراسة أمريكية تؤكد أن ارتفاي نسبة البطالة يف 

( %0.0( ، وجرائم العنف بنسبة )%0.0( يؤدي إىل  الزايدة يف جرائم القتل بنسبة )%0األمريكية مبعدل )الوالايت املتحدة 
 (%0.0) ، وجرائم االعتداء على املمتلكات بنسبة

: الشــق ان البطالة وهي ام الفقر ســتؤدي ابلنهاية اىل عجز رب االســرة عن االنفاق على اســرته  التفكك االســري -
شكالت البينية داخل اسرة واليت ليس هلا نتيجة سوى االنفصال والطالق بني الزوجني مما يؤدي اىل وابلتايل تفاقم امل

 . التفكق االسري وتشتت االبناء وضياعهم مما يفاقم املشكالت االجتماعية وينتج مشكالت اخرى

http://www.e7s.net/t31749.html
http://www.e7s.net/t31749.html
http://www.e7s.net/t31749.html
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يق واالحنراف هو طر : ان تفكق االســــــــرة ليس له ســـــــــوى نتيجة واحدة وهي االحنراف والضـــــــــياي اجلرمية واالحنراف  -
اجلرمية كالســـرقة والنصـــب واالحتيال والتســـول والســـطو املســـلح وغري املســـلح والشـــذوذ اجلنســـي او ممارســـة البغاء اخل، 

 . بقصد احلصول على االموال الالزمة للحد االدىن من املعيشة
راغ يولد فســــــــــدة كربى والف: البطالة توفر اوقات فراغ كبرية للشــــــــــباب والفراغ كما هو معروف م انتشـــــــار املخدرات -

االحباط واالحباط يدفع صــــاحبة اىل البح  عن املنســــيات وامللهيات واليت من ابرزها تعاطي املخدرات اليت يقصــــد 
 . منها متعاطيها ان يغيب عن هذا الواقع املرير الذي يعيش بداخلة

غيــد الموال والقــادرين على العيش الر : البطــالــة تولــد احلق والكراهيــة على االخرين ممن ميتلكون ا العنف واالرهــاب -
 . واحلقد يدفع اىل العنف والقتل والقاتل هو مادة خصبة ومشروي ارهايب مناسب

: وهي من اصـعب انواي املشاعر اليت قد يبتلى  ا الشباب ألهنا تضعف انتمائه لوطنه وامته فال  الشـعور ابالرترتاب -
مشــــــكالت بل انه يســــــامهن بصــــــناعتها مما يولد حالة من عدم يعود يعنيه كثريا ما يصــــــيب هذا الوطن من احدات و 

 . االستقرار السياسي واالجتماعي
البطالة سبب رئيسي هلجرة الطاقات والعقول من بالدها اىل بالد اخرى وهذا حيرم الوطن من  ترك الوطن )اهلجرة(: -

 . البالد وتقوى غريها طاقات ابناءه وعقوهلم وافكارهم ويرمي  ا يف احضان امم اخرى وابلتايل تضعف
إىل طبقتني طبقـة األغنيـاء الــذين يزدادون غىن وإىل طبقـة  فقراء يزدادون فقرا، ممــا يؤدي اىل ثوران  انقســـــــــــام اجملتمع -

 (000-001، 0000)خضر عبد اجمليد وآخرون، األحقاد بني الناس ، وانتشار اجلرائم.
 االاثر النفسية : 

كثريا  من   التعرل لكثري من مظاهر عدم التوافق النفسي واالجتماعي ، إضافة إىل أنعند الفرد إىل البطالة تؤدي حالة    
، يتسم كثري من العاطلني بعدم السعادة  العاطلني عن العمل يتصفون  االت من االضطراابت النفسية والشخصية فمثال  

نفسية كما ثبت أن العاطلني عن العمل تركوا يؤدي إىل اعتالل يف الصحة ال وعدم الرضا والشعور ابلعجز وعدم الكفاءة مما
  . البؤس والعجز الدراسة  دف احلصول على عمل مث مل يتمكنوا من ذلق يغلب عليهم االتصاف  الة من مقاعد
  العاطلون عن العمل:  ويعد ما يلي من أهم مظاهر االعتالل النفسي اليت قد يصاب  ا    
العاطلني عن العمل مقارنة لولئق ممن يلتزمون أداء أعمال اثبتة ،  نسبة أكرب لدى: تظهر حالة االكتئاب باالكتئاب  -

عند الفرد ، مما يؤدي إىل االنعزالية واالنسحاب حنو الذات ، وتؤدي حالة  البطالة االكتئاب ابستمرار وجود حالة وتتفاقم حالة
على اخلروج من معايشة واقعه املؤمل وكثريا  ما تتمثل هذه  وسائل بديلة تعينه عن هذه إىل قيام الفرد العاطل ابلبح  االنعزال
  . يف تعاطي املخدرات أو االنتحار الوسائل

اإلنسان روابط االنتماء االجتماعي مما يبع  نوعا  من اإلحساس والشعور  : يؤصد العمل لدى تدين اعتبار الذات -
تؤدي ابلفرد  البطالة ته من خالل العمل ، وعلى عكس ذلق فإنويرتبط هذا اإلحساس بسعي الفرد حنو حتقيق ذا ابملسؤولية ،

  . بتدين الذات وعدم احرتامها إىل حالة من العجز والضجر وعدم الرضا مما ينتج عنه حالة من الشعور
لنصابة  سببا   إن احلالة النفسية والعزلة اليت يعانيها كثري من العاطلني عن العمل تكون : جانب الصحة اجلسمية والبدنية -
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الكولسرتول والذي من املمكن يؤدي إىل أمرال القلب  بكثري من األمرال وحالة اإلعياء البدين كارتفاي ضغط الدم ، وارتفاي
  إىل معاانة سوء التغذية أو االكتساب عادات تغذية سيئة وغري صحية. أو اإلصابة ابلذ ة الصدرية إضافة

 :اآلثـار االقتصـاديـة 
ظاهرة البطالة زايدة حجم الفقر، الذي يعترب من العوامل املشــــــــجعة على اهلجرة، ويقول اخلرباء هبن مشــــــــكلة إحدى نتائج     

اهلجرة إىل أورواب تكاد تكون مشــكلة اقتصــادية ابألســاس، فبالرغم من تعدد األســباب املؤدية إىل هذه الظاهرة، إال أن الدوافع 
ة ذلق من التباين الكبري يف املســـــــتوى االقتصـــــــادي بني البلدان املصـــــــدر  االقتصـــــــادية  يت يف مقدمة هذه األســـــــباب، ويتضـــــــح

للمهاجرين، واليت تشــــهد افتقارا إىل عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وا فال األجور ومســــتوايت املعيشــــة، وما يقابله من 
ولية حجم حي  تقدر منظمة العمل الدارتفاي مســــتوى املعيشــــة، واحلاجة إىل األيدي العاملة يف الدول املســــتقبلة للمهاجرين، 

ــــــ حسب التقديرات األخرية لألمم املتحدة ـ   من عدد %00 - 01اهلجرة السرية مبا بني  املهاجرين يف العامل.. البالا عددهم ـ
 مليون شخين. 001حوايل 

طلب على العمل هو اهات الأما فيما يتعلق ابآلاثر االقتصادية للبطالة على املستوى الكلي فالكل يعرف أن أهم مؤشر يف اجت
منّو االنتاج، و ابلتايل فإن تباطؤ النمّو االقتصــــــــــادي يعين ارتفاعا يف معّدالت البطالة، و هكذا فإن الوضــــــــــع يف املنطقة العربية 
بصـــورة عامة و منذ التســـعينات تلخين يف ضـــعف أداء االنتاج مقارنة بنمو ســـريع يف القوة العاملة، كما تبني االحصـــائيات أن 

 (00-00، 0111لنمو يف القوة العاملة قد فاق الزايدة اليت طرأت على فرص التوظيف يف املنطقة العربية. )ماهر أمحد،ا
  :االاثر االمنية 

هناك عالقة ارتباط قوية بني اجلرمية والبطالة وهذا ورد يف كثري من الدراســــــــــات اليت عاجلت هذا املوضـــــــــــوي حي  ان  -
 فكلما زادت نسبة البطالة ارتفعت نسبة اجلرمية. ين املتغريين هناك عالقة ارتباط قوية بني هذ

انتشــــار اجلرمية يزعزي االســــتقرار االمين ويقول االمن االجتماعي يف البالد مما يرتب اعباء امنية كبرية على الدولة مما  -
 (000، 0000حيول بينها وبني التقدم االقتصادي . )خضر عبد اجمليد وآخرون،

 عينة الدراسـة:
شاب وشابة   اختيارها بطريقة عرضية من أماكن  001قد أجريت الدراسة على عينة من الشباب اجلزائري قدر عددها بــــــــــــ ل

 خمتلفة بوالية ابتنة )اجلامعة ، الشاري ، الثانوية ، املطاعم ( وهي موضحـة كالتايل:
 ( يوضح خصائين العينة حسب اجلنس 0جدول رقم ) 

 ويةالنسبة املئ التكرار اجلنس 
 %01 01 ذكور
 %01 01 إانت

 %011 011 اجملموي
يتضـــــــــح من خالل اجلدول أعاله أن العينة يغلب عليها العنصـــــــــر الذكوري ويعود ذلق إىل الفرتة الزمنية  تعليق على اجلدول :

 القصرية اليت أجريت فيها الدراسة واعتماد الباحثتني على الصدفة يف إختيارها .
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 ائين العينة حسب املستوى التعليمي ( يوضح خص0جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار اجلنس 
 %00.00 00 جامعي
 %00.00 01 اثنوي 

 %01 00 متوسط 
 %011 001 اجملموي

يتضح من خالل اجلدول توزي أفراد العينة على مستوايت تعليمية متباينة حماولة من الباحثتان استطالي  تعليق على اجلدول :
حول العمل والفراغ يف ضـــوء مســـتواي م التعليمية . هذا ويذكر أن الشـــرحية الثالثة )مســـتوى تعليم متوســـط ( متثل  آراء الشــباب

 شباب بطال ال يزاول أية مهنة وتوقف عن الدراسة يف هذه املرحلة التعليمية .
 لقد إعتمدت الباحثتان على األدوات التاليـة:أدوات الدراســة: 

 دارت يف جمملها حول حمـاور:جهـة: املقابلة النصف املو -1
 املهن واألعمال املفضلة لدى الشباب  -أ

 الفراغ عند الشباب  -ب
 العمل و الفراغ واإلحنراف  -ج 

عبارة متبوعة بثالت بدائل ، وتدور العبارات يف جمملها حول أبعاد متثل  01ويتضـــمن إســتبيان متثل الو:يفة أو العمل : -2
)الربح املادي السريع  ، التقدير اإلجتماعي ، املصاحل والعالقات اإلجتماعية ، اشباي احلاجات  العمل أو الوظيفة  مبا يف ذلق

 الذاتية ، معدل التعب يف العمل  ( .
 منهج الدراسـة:

 ليلي ألنه األنسب هلذه الدراسة .إعتمدت الباحثتان على املنهج الوصفي التح
 نتائـج الدراسة:

 ماهي مواصفات الوظيفة أو املهنة اليت يريد الشاب اجلزائري أن يزاوهلا ؟ذي ينين على : : و النتائج التساؤل األول  -1
 وقد جاءت النتائج كالتايل:

 ( يوضح نتائج التساؤل األول:10جدول رقـم )               
 النسبة املئوية التكرار مواصفات الوظيفة 
 100% 001 الربح املادي السريع
 %00.00 00 التقدير اإلجتماعي  

 %00.00 00 حتقق عالقات إجتماعية متعددة
 %011  001 اشباي خمتلف احلاجات )األكل ، التنزه ، السيارات ...(

 %00.00 00 معدل التعب منخفض 
 %00.00 00 حتقق  بوحة العيش 
 %00.00 00 حتقق الزواج املرغوب  
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وىل ل إىل العمل مبهنة حتقق له املطالب التالية : ابلدرجة األيتضــــــــــح من خالل اجلدول هبن الشــــــــــباب مييتعليق على اجلدول :
الربح السريع وكذا إشباي خمتلف احلاجات )من أكل ، شراء سيارة فاخرة ، منزل فاخر ، التنزه.....( ، أما يف الرتبة الثانية فقد 

حتقيق الزواج  وحة عيش ، وأييت مطليبجاء مطلب التقدير اإلجتماعي يليه ما حتققه املهنة من مصــــــــــاحل وعالقة اجتماعية و ب
 عدل التعب يف املراتب املوالية .املرغوب و ا فال م

 ماهي قطاعات العمل اليت يرغب الشاب اجلزائري ابلعمل  ا ؟و الذي ينين على : نتائج التساؤل الثاين :  -2
 وقد جاءت النتائج كالتايل:

 ( يوضح نتائج التساؤل الثاين:10جدول رقـم )
 النسبة املئوية التكرار ات العمل قطاع

 100% 001 التجارة )خاصة جتارة السيارات واملصوغات (
 %00.00 01 احملروقات   

 %00 00 النقل 
 65% 00 البناء 

 %11 11 الفالحة
 %00.00 00 املهن احلرة

ة جتارة  قطاي التجارة خاصـــــــــمن خالل ما هو مبني يف اجلدول يتضـــــــــح هبن ميوالت الشـــــــــباب للعمل يف: تعليق على اجلدول
السيارات واملصوغات احتلت الرتبة األوىل ، يليها العمل بقطاي احملروقات فالنقل مث قطاي النقل )شراء شاحنات للنقل اخلاص 

ظ حي أو ســيارات خاصــة لألجرة ( ، يليه قطاي املهن احلرة فقطاي البناء )املقاوالتية واملشــاريع املصــغرة (، أما قطاي الفالحة فلم
 ابإلختيار من طرف أفراد العينة .

  هل يفضل الشباب اجلزائري الفراغ على مزوالة العمل )مهنة غري مرغوبة (؟:و الذي ينين على نتائج التساؤل الثالث : -3
 وقد جاءت النتائج كالتايل:

 ( يوضح نتائج التساؤل الثال :10جدول رقـم )
 معارل موافق العينة

 % ت % ت
 %00.00 01 %00.00 01 ذكور
 %00.00 00 %00.00 00 إانت 

 %00.00 00 %00.00 00 اجملموي 
، بينما  %00.00من خالل اجلدول أعاله يتضـــــــح هبن نســـــــبة أفراد العينة الذين اســـــــتجابو بنعم متثل  تعليق على اجلدول :

ت اللوايت يتضــــــح وجود رغبة ، مع مالحظة أن اإلســــــتجابة بنعم كانت أقل عند اإلان%00.00مثلت اإلســــــتجابة بال نســــــبة 
 لديهن يف ممارسة أي مهنة ح  وان كانت غري مرغوبة لديهن .
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 تفسري النتائج :-3
هناك العديد من الدراســـــــــات اليت ركزت على دور العوامل املؤثرة يف حدوت االحنراف ونشـــــــــأة اجلرمية، ذلق أن الســـــــــلوك      

 ل معينة، وقد جاءت نظرية الفرص الفارقة لتؤكد أن األشـــخاص الذين ينتموناالحنرايف هو اســـتجابة ســـلوكية لألفراد اجتاه عوام
اىل ثقافة الطبقة العاملة يريدون عادة أن حيققوا أهدافهم بنجاح من خالل الطرق واألساليب الشرعية املتاحة يف اجملتمع، لكنهم 

ية واللغوية، مل هذه العقبات الفروق الثقافيواجهون بعقبات شـــــــديدة، وذلق ألن اجملتمع ينكر هلم فرص حتقيق النجاح. وتشـــــــ
والعجز املادي، وعدم وجود فرصـة لالقرتاب من املصـادر احليوية حلركة الصعود أو التقدم إىل األعلى. فاألشخاص الفقراء على 

جيعل الفروق  ةســــــــــبيل املثال ال يقدرون على نفقات التعليم املتقدم ومســــــــــتلزماته. كما أنه يالحظ أن االزدحام يف املدن الكبري 
 الطبقية أكثر وضوحا سواء يف امتالك السيارات أو املساكن املناسبة أو غري ذلق.

وحينما تواجه األســــــــــــــاليب أو الطرق الشــــــــــــــرعية إلهاز األهداف ببعض العقبات، فإنه ينتج عن ذلق احباط شــــــــــــــديد، جيعل 
 هداف.األشخاص معرضني لضغوط قهرية للجوء اىل الطرق غري الشرعية لتحقيق األ

والضــــــغوط الدافعة اىل الســــــلوك االحنرايف واالجرامي تنبع من التفاوت بني األهداف اليت حتض عليها الثقافة وبني الطرق املقررة 
اجتماعيا لتحقيقها، فهذا يعين أهنا  تم ابلتفاوت القائم بني من يشــغلون أوضــاعا معينة يف البناء االجتماعي فيما يتعلق مبدى 

ملشــروعة أمامهم لتحقيق هذه األهداف. هلذا فمن الضــروري أن يضــاف اىل ذلق بعد آخر هو مدى هو مدى توافر الوســائل ا
توافر الفرص أمام بعض اجلماعات اليت تشــــغل أوضــــاعا معينة يف البناء االجتماعي لتحقيق أهدافهم ابلوســــائل غري املشــــروعة. 

تعلقة تماعيا، حتكمه اعتبارات ميليها البناء االجتماعي، فهي موذلق أن حتقيق األهداف الثقافية ابلوســـــــــائل غري املشـــــــــروعة اج
ابلتفاوت يف وجود الفرص امليســـــرة لتحقيق هذه األهداف ابلطرق غري املشـــــروعة، متاما مثلما حيكم حتقيق هذه األهداف توافر 

  (00-00، 0000الفرص إلهازها ابلوسائل املشروعة. )حممد شحاته واخرون،
 قائمة املراجع:

 (: االيكولوجيا والتنشيط السياحي يف مصر، معهد البحوت البيئية، جامعة عني مشس0000الد، أمحد )اجل -1
 ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع0(: علم اجتماي الفراغ، ط0110احلسن، إحسان حممد ) -2
 .(: وقت الفراغ وأثره يف احنراف الشباب، الرايل: مكتبة العبيكان0000السدحان، عبد هللا انصر) -3
 0(: ظاهرة البطالة يف االردن، جملة جامعة ام القرى للعلوم االجتماعية ، العدد اجمللد0110الســرايين، حممد حممود) -4

 .0، العدد 
 (: اخلدمة االجتماعية مع الشباب ، القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع0000السنهوري، امحد حممد) -5
، األردن: 0(: الرتبيـة الرتوحييـة وأوقات الفراغ، ط0110جمليـد إبراهيم )القرة عبـد اجمليـد إمسـاعيـل وغويل ،مروان عبـد ا -6

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
 دار الكتاب املصريالقاهرة:  (: معجم املصطلحات االقتصادية ،0000بدوي، أمحد زكي) -7
 بريوت: مكتبة لبنان (: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، 0000بدوي، أمحد زكي) -8
 ، بريوت: دار املعارف0(: أوقات الفراغ والرتويح، ط0000ات حممد )خطاب، عطي -9

 (: مبادئ علم االقتصاد، أربد: دار االمل للنشر والتوزيع0000خضر، عبد اجمليد وآخرون ) -11
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(: رؤية عصـــــــــــــــرية للرتويح وأوقات الفراغ، القاهرة: مركز الكتاب 0000درويش، كمـال واحلمـامحي، حممـد حممـد ) -11
 للنشر

(: توظيف وقت الفراغ عند الشـباب يف سوراي دراسة مقارنة بني طالب املرحلة 0000ووطفة، علي) زحلوق، مها -12
 00، العدد00الثانوية واجلامعية، دمشق: جملة جامعة دمشق، اجمللد 

 (: إدارة الوقت منهج متطور للنجاح ، عمان: املنظمة العربية اإلدارية0000سالمة، سهيل فهد ) -13
شـــكالية وقت الفراغ ثقب يف مشـــروعنا احلضـــاري، جملة املســـلم املعاصـــرة، دارالبحوت (: إ0001ســـلطان، مجال ) -14

 العلمية للنشر والتوزيع .
 (: علم النفس اجلنائي، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر0000شحاتة، حممد واخرون) -15
األمنيــة  عريب للــدراســـــــــــــــاتيف العــامل العريب وعالقتهــا ابجلرميــة، ،الرايل: املركز ال (: البطــالــة0000عــاطف عجوة) -16

 والتدريب
(: العوملة وااثرها يف البطالة والفقر التكنولوجي يف العامل الثال  ، اإلسكندرية: مؤسسة شباب 0110عباس صاحل) -17

 اجلامعة
 (: وقت الفراغ يف اجملتمع احلدي ، بريوت: دار النهضة العربية0000علي، حممد ) -18
 0،العدد 00ار وقت الفراغ، جملة العلوم االجتماعية، جملد (: الشباب وفوائد استثم0000عمران، كامل ) -19
 (: قاموس علم االجتماي، اإلسكندرية: اهليئة املصرية العامة للكتاب0000غي ، حممد عاطف) -21
 (: تقليل العمالة ، اإلسكندرية: الدار اجلامعية0111ماهر، امحد ) -21

22- Doughlas& Sessom . H, (1969) : " Leisure ", Society Value Systems, 
Chicago 

23- Kraus, Richard(2001) ''Recreation and Leisure in Modern Society"6th 
Ed, Library of Congress Cataloging In Publication Date, Jones & Bartlett 
Publishers, Massachusetts. 
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 برتبطة بتعاطي املخدرات لدى الشباعوامل اخلطر امل

  طالب أد. جبايل نور الدين                                                           سامعي صهيب  
  1أستاذ التعليم العايل جامعة ابتنة                                       دكتوراه علم النفس العياديطالب 

 ملخص 
ـــــــي اجملتمع اجلزائري ما نسبته        ـــاب فـ ــــ ــــ ــــ ـــــــا يعترب ثروة حقيقية  للدولة  من %00متثل فئة الشبـ ــــ ـــان ، و هو مـ ــــ جمموي السكـ

ـــــرام و االختطاف وسط هذه الفئة حيول دون  اجلزائرية ، إال أن تفشي اآلفات ، و االحنرافات و تصاعد ظاهرة العنف و اإلجـــــــ
 توجيه هذه الطاقـات الشبـانية لتحقيق التنمية و االزدهار للمجتمع    

ـــــي معظم اجلرائم و و املتتبع للتقاري      ـــــار  ا يعد احللقة املشرتكة فـ ــــــ ــــــ ــــــ ر األمنية يكتشف بسهولة أن تعاطي املخدرات و االجتـ
ـــــــــــــــــى الرغم من  االحنرافات املســـجلة ، إما بســــبب فقدان اإلدراك عند تعاطيها أو من أجل  مني املال للحصـــول عليها ، و علـ

ــار  ا مافتئت ترت اجلهود املبذولة للتحكم يف هذه الظاهرة اخلطرية إال ـــ ـــ ـــــي املخدرات و االجتـ ـــ ـــ فع أن اإلحصائيات اخلاصة بتعاطـ
ــاعلية االسرتاتيجيات املستخدمة فـــي حماربة هذه اآلفة ،  ــــــ ــول مدى فــــ ـــــام حـ ـــ من سنة إىل أخرى ، و هو ما يطرح عالمة استفهـ

ـــا جيعل خيار  ــــ ــــ ــــ ـــي ، و هو مـ ــــ ــــ ـــى البعد العقايب و العالجـ ــــ ــــ ــــ ــــ ة الربامج الوقائية يطرح نفسه بقوة كمحور إضايف ملواجهاملرتكزة علـ
مشكلة تعاطــــــــــــــــي املخدرات ، و ال يتأتــــــــــى ذلق إال من خــــــالل تسليط الضوء علــــــــى هذه اآلفة اخلطرية  و حتليلها ، من أجل 

 هلا . من مث اقرتاح حلول حتديد عوامل اخلطر اليت تزيد من إمكانية تعاطي املخدرات و االدمان عليها من قبل الشباب و
 و  يت هذه الدراسة يف إطار هذا املسعى من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية :
 ـ ما أثر املخدرات على املستوى النفسي االجتماعي و االقتصادي على الشباب .؟

 ـ ما هي العوامل اليت تزيد من خطر تعاطي املخدرات و اإلدمان عليها وسط الشباب .؟
 من ظاهرة اإلدمان على املخدرات ؟ما هي االسرتاتيجيات الوقائية ـ 

 مقدمة :
مل تكن املخدرات وليدة هذا العصر بل عرفها االنسان منذ القدم ، حي  كانت و الزالت هذا الظاهرة  دد كيان الفرد و     

مســت الشــباب الذي هو عدة اليوم و اجملتمع على حد ســواء ، و هي مشــكلة كفيلة هبن تقول أركان أمة هبســرها خاصــة إذا 
مستقبل الغد ،و بذلق فهي متثل خطرا ملحوظا على أهم مصدر من مصادر التنمية أال و هو التنمية البشرية فضال عما حتمله 
 ممن خطورة على خمتلف جماالت احلياة النفســية االجتماعية ،و االقتصــادية للفرد و اجملتمع ، و ارتباطها مبختلف مظاهر اجلرائ

 و االحنرافات يف اجملتمع .
و برغم اجلهود املبذولة و التكاليف الباهظة اليت تنفق سنواي ملكافحة انتشار املخدرات و التوعية هبضرارها و عالج املدمنني     

عى تبين دعليها ، إال أن االحصائيات املسجلة تعكس التزايد املستمر لعدد املتعاطني للمخدرات و املروجني هلا ، و هو ما است
اســــــــــــرتاتيجيات اســــــــــــتباقية ترتكز على البح  يف مفهوم اخلطر ، أي حتديد العوامل الفردية و البيئية اليت من شــــــــــــأهنا أن تدفع 

 ابلشباب إىل تعاطي املخدرات و تسمى بعوامل اخلطر ،  مث اعداد اسرتاتيجيات وقائية للحد من هذه الظاهرة .
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 إشكالية الدراسة :
سعى دراستنا لنجابة على التساؤالت  التالية : ما أثر املخدرات على املستوى اجلسدي ، النفسي ، انطالقا مما سبق ت

االجتماعي ، و االقتصادي على الشباب .؟ ما هي العوامل اليت تزيد من خطر تعاطي املخدرات و اإلدمان عليها وسط 
 ملخدرات ؟الشباب .؟ ما هي االسرتاتيجيات الوقائية من ظاهرة اإلدمان على ا

 مفاهيم الدراسة :
 ـ عوامل اخلطر :

(.       ـاصطالحا : فتعرف 000،ص0001يعرف ابن منظور اخلطر هبنه :" اإلشراف على هلكة " )ابن منظور ،لغة  :  -
عية ضعوامل اخلطر هبهنا : " جمموي العوامل النفسية االجتماعية ، و االقتصادية اليت من شأهنا أن تدفع أو تضع الشخين يف و 

 (Brook,1992, p 119) لتعاطي املخدرات أو اإلدمان عليها .
 ـ تعاطي املخدرات :

( تعاطي املخدرات هبنه:" رغبة غري طبيعية يظهرها بعض األشــــــخاص حنو خمدرات أو 0000يعرف رشــــــاد عبد اللطيف )    
 أو املنبهة و املنشطة ، تسبب حالة من اإلدمان مواد سامة تعرف ـ إراداي أو عن طريق املصادفة ـ على أاثرها املسكنة و املخدرة

 (01، ص 0000، تضر ابلفرد جسميا ، و نفسيا ، و اجتماعيا.")رشاد عبد اللطيف ، 
 ـ الشباب :

 عرفها الثعاليب يف كتابه فقه اللغة أهنا : جاءت من كلمة شبب ، و الشباب : الفتاء أو احلداثة .لغة : 
باب تسـتند كل منها إىل معايري خمتلفة ، مثل معيار النضـج اجلسـمي ، أو النضح النفسي توجد عدة تعاريف للشـ اصـطالحا :

 أو النضج االجتماعي و اكتمال حتقيق األجوار االجتماعية ، و غريها من املعايري اليت تعتمد يف حتديدها و من أمهها ما يلي :
ني منة سان ، و تنحصر بني العام اخلامس عشر و العام الثالثيعرف الصويف الشباب هبنه :" مرحلة القوة و العطاء يف حياة اإلن

 (.000،ص 0110عمر اإلنسان ." )الصويف ،
كما يعرف اجلعب هبنه :" مرحلة قوة بني ضــــعفني ، قوة بني ضــــعف الطفولة و ضــــعف الشــــيخوخة ، و هي مرحلة عمرية بني 

 (10،ص 0100سنة ." ) اجلعب ، 00-00
:" املرحلة العمرية اليت  0110لســنة   (CRASC)بولوجيا االجتماعية و الثقافية اجلزائري و حســب تقرير البح  يف األنثر 

 ال ميكن اعتبارها طفولة و ال رشـدا ، و ال هي تبعي وال استقاللية ، بل هي فرتة جتربة بعض احلرايت اليت متثل طورا من أطوار
 ( 000،ص 0100)عبد السالم ، اإلدماج أو اإلقصاء االجتماعي .

 ـ  أثر تعاطي املخدرات على الشباب : 1
نتناول يف هذا العنصر أهم االضرار  اجلسدية  ، النفسية ، االجتماعية ، و االقتصادية اليت ترتتب على تعاطي املخدرات و 

 اإلدمان عليها  و هو ما سنوضحه فيما يلي :
 االاثر و األضرار اجلسدية  لتعاطي  املخدرات : 1/1

املخدرات إىل فقدان املتعاطي شـــــــهيته للطعام مما يؤدي إىل النحافة و اهلزال و الضـــــــعف العام املصـــــــحوب  يؤدي تعاطي      
ابصــفرار و شــحوب الوجه ، كما يؤدي التعاطي إىل اضــطراب يف اجلهاز اهلضــمي و الذي ينتج عنه ســوء اهلضــم ، كما يؤدي 



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

ا يســــبب بد و حيدت  ا تليفا و زايدة يف نســــبة الســــكر ، ممالتعاطي على إتالف الكبد و تليفه حي  حيلل املخدر خالاي الك
التهاب و تضــخم يف الكبد فتوقف عملها بســبب الســموم اليت يعجز الكبد عن  ليين اجلســم منها ، كما يؤدي التعاطي إىل 

 القلب ، و يفالتهاب يف املخ و حتطم ماليني اخلالاي العصــــــــبية اليت تكون املخ مما يؤدي إىل ضــــــــعف يف الذاكرة و اضــــــــطراب 
ارتفاي يف ضغط الدم ، و انفجار الشرايني كذلق يؤثر التعاطي على النشاط اجلنسي حي  يقلل من القدرة  اجلنسية و ينقين 
من إفرازات الغدد اجلنســــــية ، كما أن املخدرات هي الســــــبب الرئيســــــي يف اإلصــــــابة هبشــــــد األمرال خطورة مثل الســــــرطان .) 

 (  00، ص  0100املهندي ، 
 اجلدول التايل سنوضح أهم املخدرات املتداولة و أثر كل منها على جسم املتعاطي يف 

 ( يوضح أنواي املخدرات و أاثرها0جدول رقم )
 أاثرها املادة

 ـ الشعور املؤقت ابلنشوة و االرتياح الزائف . األفيون 
 ـ زايدة اخلمول و القلق و ضيق التنفس و الدوار و ا فال حرارة اجلسم .

 هور اهلزال مبعدالت سريعة .ـ ظ
 اضطراب اإلدراك ، الذاكرة ، و االنتباه البصري و السمعي ، و انعدام اإلحساس ابلزمن ، و الضعف اجلنسي . احلشيش

 يج شـــديد ، قلة الشـــعور ابلتعب ، الشـــعور ابلســـرور ، تصـــرفات عدائية ، اهنيار احلالة العقلية بســـبب اإلدمان ،  الكوكايني 
 نف ، أرق ، تشنجات يف العضالات أغشية األ قروح على

  ثري مزدوج على اجلهاز العصيب ، منشط يف البداية تعقبه حالة من اهلبوط يف وظائف اجلهاز العصيب . القات 
 اآلاثر النفسية لتعاطي  املخدرات : 1/2
 األفيون و مشتقاته : 1/2/1

يدة تعاطي و إدمان األفيونيات هي االكتئاب ، و لكن ملا كانت هذه الصورة ولالصورة السيكاترية املرتبطة ارتباطا جوهراي ب     
 وت أجريت على مدمنني متقدمني للعالج من إدماهنم ، فال ميكن اجلزم هبهنا مسـتقلة متاما عن أعرال االنسحاب اليت تبدأ 

رة رال االكتئــاب املوجودة يف هــذه الصـــــــــــــــو مع التوقف عن تعــاطي اجلرعــة التــاليــة يف موعــدهــا ، غري أن هــذا ال يعين أن كــل أع
مرجعه إىل أعرال االنسحاب ، يعزز هذا الرأي أن عددا من هؤالء املدمنني تبني يف اترخيهم املرضي أهنم قد عانوا يف وقت من 

جمموعة  ماألوقات من بعض األعرال االكتئابية ، و من مث فإن الرأي األرجح األن هو أن مدمين األفيونيات يعتربون يف مجلته
هشـــــة أو مســـــتهدفة أكثر من جمموعات األشـــــخاص األســـــوايء لنصـــــابة ابالكتئاب ، و تشـــــري بعض البحوت كذلق إىل غلبة 

 (. 00، ص  0000العوامل املهيئة للسلوكيات االنتحارية بني مدمين األفيونيات .) سويف ، 
 القنب :  1/2/2

هنا تنتهي ة السيئة )أي غري التوافقية ( للقنب ليست سوى أاثر عابرة مبعىن أيسود االعتقاد عن الكثريين هبن اآلاثر السلوكي     
متاما بعد التعاطي ببضـع سـاعات ، و هذا خطأ شديد يزيد من انتشار أضرار هذا املخدر . ففي دراسة أجريت ابلسويد على 

ثف ف العالقة بني التعاطي املكألف ســــاب من اجملندين الســــويديني ملدة مخســــة عشــــرة عاما متتالية ، و ذلق الســــتكشــــا 00
للقنب و احتماالت ترســــيب مرل الفصــــام ، و قد تبني للباحثني أن نســــبة اإلصــــابة ابلفصــــام بني هؤالء املتعاطني تزيد ســــت 
مرات على نســـبة غري املتعاطني  مما يقطع بوجود اقرتان بني التعاطي املكثف و اإلصـــابة ابلفصـــام ، هذا ابإلضـــافة إىل اختالل 

ف النفســـية مثل : دقة اإلدراك ، الذاكرة قصـــرية املدى ، تقدير األطوال و املدة الزمنية احملدودة ، هذه الوظائف تصـــاب الوظائ
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اللل جوهري يبقى مشـوها إايها ملدة طويلة قد متتد إىل أسـابيع أو شهور و رمبا سنوات نتيجة للتعاطي املزمن للقنب ح  بعد 
 ( 000،ص0000زهران  ) يتوقف الشخين متاما عن تعاطيه . أن
 الكوكايني :   1/2/3

تشري البحوت اإلكلينيكية القائمة يف امليدان إىل أن االضطراب النفسي الذي يرتتب عن التعاطي الطويل املدى للكوكايني      
يت  أي هو تعرل الشــــــخين لنوابت الفزي اليت قد تتواتر بكرارات عالية ، و يرجح الباحثون املتخصــــــصــــــون أن هذا االضـــــــطراب

كنتيجة طبيعية بتأثري الكوكايني على املخ و هو التأثري الذي يتلخين يف خفض عتبة اإلحســـــــاس ابملنبهات أي ا فال  احلد 
 األدىن املطلوب لصدور االستجابة على املنبهات .

ى شــــــكل ن علكما تشــــــري بعض الدراســــــات إىل ارتباط اإلدمان على الكوكايني ابضــــــطراب الوظيفة اجلنســــــية ، الذي يكو       
الضـــعف اجلنســـي أو العنة ، هذا االضـــطراب ميس وظيفيت االنتصـــاب و القذف ، كما أن البعض يفقد متاما الرغبة اجلنســـية . 

 ( 000،ص 0000)خالد بدر ، 
 املهلوسات :  1/2/4
لق من حي  املدة ذتتشـابه اآلاثر النفسـية للمهلوسـات فيما بينها من حي  اخلصائين العامة و لكنها  تلف فيما بينها ك   

املنقضـــــية بني بدء التعاطي و بدء التأثري ، و مدة اســـــتمرار التأثري ، و على العموم تتمثل أاثر تعاطي املهلوســـــات يف الغثيان ، 
الضــعف ، االرتعاش ، تشــوهات إدراكية  البصــرية و الســمعية ، تغريات يف احلالة املزاجية و يف إدراك الزمن ، و بعض مشـــاعر 

 صية ، و املشاعر االضطهادية . تشوه الشخ
 اآلاثر  االجتماعية الناجتة عن تعاطي  املخدرات : 1/3

إن من أهم األضـــرار املرتتبة عن تعاطي املخدرات ، هي املشـــكالت االجتماعية اليت و بال شـــق تلقى بظالهلا على احلياة      
 هبسرته و امتدادا إىل جمتمع .بشكل عام و بدءا من الضرر على الواقع على الفرد املتعاطي مرورا 

 و هناك الكثري من املشكالت االجتماعية اليت تظهر على الفرد املتعاطي منها:
ـ االنعزالية اليت تظهر يف عدم املشاركة الوجدانية للمتعاطي لكونه غري قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي و مشاركة اآلخرين 

 تكار و اإلنتاج، ابإلضافة إىل التفكق األسري و النفور من اجملتمع و احمليطني به .يف تقرير املصري و عدم القدرة على االب
تعاطي املخدرات حتطم إرادة الفرد ، حي  تعطل عمله و جتعله يتوقف عن التعلم مما يقلل من إنتاجيته و نشاطه ، و ابلتايل -

 يفقد ثقة الناس به .
رتكاب السرقات و خمتلف اجلرائم من ، عندما ال يتوفر للمتعاطي دخل مادي تعاطي املخدرات قد يدفع الفرد لالحنراف و ا -

 يسمح له ابحلصول على اجلرعة املعتادة من املخدرات .
الفرد املتعاطي يفقد توازنه و خيتل تفكريه ، و ال ميكنه إقامة عالقات طيبة من اآلخرين ، مما يتســــــبب يف ســــــيطرة الفوضــــــى  -

 و سوء التوافق االجتماعي .على حياته ، و عدم التكيف 
 املخدرات تؤدي إىل نبذ األخالق ، و فعل كل منكر و كثري من حوادت الزىن و اخليانة الزوجية تقع حتت  ثري املخدرات . -

و ال تقتصــر األضـــرار االجتماعية لتعاطي املخدرات على الفرد فقط بل تتعداه لألســرة اليت تعد اخللية الرئيســـية للمجتمع ، إذا 
لحت صـــــــلح حال اجملتمع ، و وجود خلل يف نظام األســـــــرة ، من شـــــــأنه أن حيول دون قيامها بواجبها التعليمي و الرتبوي صـــــــ
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ألبنائها ، فإدمان أحد الوالدين للمخدرات ميثل قدوة سيئة لألبناء ، حي  يرونه منوذج الشخصية املستهرتة ، املتخلية عن القيم 
 (.00، ص 0000ما خيلق بدوره متعاطني جدد يف األسرة أو منحرفني .)عبد اللطيف ، ، و عن واجبا ا األسرية ، و  هو  

 اآلاثر  االقتصادية الناجتة عن تعاطي املخدرات :  1/4
تنفق الدول مبالا ضــخمة ملكافحة االجتار ابملخدرات ، تتمثل يف امليزانيات املخصــصــة إلدارة املوارد البشــرية و املادية املتدخلة 

املخدرات ، من رجال الدرك و الشـــــــــــــــرطة ، حرس احلدود الربية ، اجلمارك و ح  أفراد اجليش ، و هو ما يفرل  يف مكـافحـة
أعباء اقتصــــادية كبرية تتعلق ابلتجنيد و التكوين و توفري املادية الضــــرورية ألداء املهام املنوطة  ا خاصــــة إذا كانت الدول تتوفر 

، و ال تقتصــــــر املغارم االقتصــــــادية على حماربة  ريب املخدرات و االجتار  ا فقط بل  على حدود كبرية كما هو احلال ابجلزائر
تتعدى إىل امليزانيات املخصـصـة للتكفل الطيب ، النفسي ، و االجتماعي ابملدمنني ، كتوفري الكوادر املتخصصة و تكوينهم يف 

وية و ان على املخدرات ، ابإلضافة إىل أجراء الربامج التوعهذا امليدان ، بناء املراكز و املستشفيات املتخصصة يف عالج اإلدم
 (. 000، ص  0000الوقائية . ) سويف ، 

و عليه هد مقدرات الدول تصرف يف جمال مكافحة املخدرات عوضا أن تصرف يف تنمية اجملاالت األخرى كالتعليم و الصحة 
 و املنشأت القاعدية األخرى .

 عاطي املخدرات :ـ  عوامل اخلطر املرتبطة بت 2
ســــــنتناول عوامل اخلطر املرتبط بتعاطي املخدرات وفق تقســــــيمني ، األول خاص بعوامل اخلطر الفردية ، و الثاين يتعلق بعوامل 

   اخلطر البيئية فيما يلي :
 عوامل اخلطر الفردية : 2/1

لة و املراهقة و اليت اليت تظهر يف مرحلة الطفو  تتعدد عوامل اخلطر املرتبطة بتعاطي املخدرات فمنها ما يتعلق ابالضطراابت     
تكون مؤشـرا قواي فيما بعد لتعاطي املخدرات ، و منها ما يتعلق بسـمات الشـخصية و املزاج ، و االضطراابت النفسية ، هذه 

 طي املخدرات و اإلدمان عليها .العوامل كلها  ي  الفرد لتعا
 و املراهقة : االضطراابت املبكرة يف مرحلة الطفولة 2/1/1

تعد االضـــــــــــطراابت املبكرة يف مرحلة الطفولة و املراهقة أحد أهم العوامل املنبئة إبمكانية تعاطي املخدرات و هنا ميكننا أن     
 منيز نوعني من حاالت اخلطر :

رة مثل ، ملبكـــــــــــــــــــــ أوال األطفال أو املراهقني الذين تظهر لديهم اضـــــــطراابت نفســـــــية أو جســـــــدية ذات الصـــــــلة بتاريخ الطفولة ا
 اضطراابت النوم ، االنفصال املبكر ، احلرمان العاطفي و االجتماعي و الرتبوي .

ــــــــــــــــــ اثنيا احلســــاســــية املفرطة و الصــــعوابت اليت تفرضــــها مرحلة املراهقة و البلوغ مثل أعرال االكتئاب ، اضــــطراابت الســــلوك  ـ
، العدوانية ...إخل ( ، اضـــــطراابت جســــــدي مثل الشــــــعور االجتماعي ) التغيب عن املدرســـــة ، اهلروب من املنزل ، الســــــرقات 

 ابلضيق املميز ملرحلة الطفولة .
 مسات الشخصية و املزاج : 2/1/2

بعض الباحثني مثل ابيلي  يركزون أكثر على مالمح الشخصية مثل : تدين احرتام الذات ، اخلجل ، ردود الفعل االنفعالية     
فاعل و من انحية أخرى فإن الت .ت املستقرة ، صعوبة حل املشكالت، و إقامة العالقا املفرطة ، صعوبة يف مواجهة األحدات
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بني العوامل الشـــــخصـــــية و بعض الســـــمات املزاج يؤدي إىل ظهور ســـــلوكيات متيل لالســـــتقرار عرب الزمن و اليت ميكن أن تكون 
ط مســـــتوى لبطيئة إىل حالة التوازن بعد الضـــــغمؤشـــــرات منبئة بتعاطي املخدرات فيما بعد  و نذكر على ســـــبيل املثال: العودة ا

 (Bailly et al,1999)مرتفع من الردود االنفعالية ، مستوى مرتفع من النشاطات السلوكية املرتبطة بضعف االنتباه . 
 االضطراابت النفسية:  2/1/3

و  املخدرات لدى املراهقني أظهرت العديد من الدراســـــــــــات االرتباط الوثيق بني االضـــــــــــطراابت النفســـــــــــية و  االدمان على    
 الشباب ، إال أن نوي االرتباط يبقى معقد ، مبعىن هل االضطراابت العقلية عوامل مساعدة ، أم نتيجة .

لقد   حتديد العديد من االضــطراابت مثل اضــطراابت القلق و املزاج  ، و اضــطراب الشــخصــية املضــادة للمجتمع ، هذه      
طر املرتبطة بتعاطي املخدرات و االدمان عليها ، فقد بينت بعض الدراســــــــــــات أن اثنان من االضــــــــــــطراابت تعد من عوامل اخل

 (Marcelli, 1999)ثالت حاالت لتعاطي املخدرات كانت مسبوقة بظهور هذه االضطراابت . 
 عوامل اخلطر البيئية : 2/2

كون طبيعة  هذه افية اليت ينشأ فيها الفرد ، حي  تتتضمن عوامل اخلطر البيئية كل من البيئة األسرية و االجتماعية و الثق    
 ة توجه الفرد لتعاطي املخدرات . البيئات مؤشرات ميكن التنبؤ من خالهلا إبمكاني

 و تشمل العوامل األسرية كل من :العوامل األسرية : 2/2/1
 العادات الو:يفية لألسرة : ـ

املعززة لالجتاه حنو تعاطي املخدرات ، كما أن نوعية العالقات داخل مواقف الوالدين و عادات األســـــــــــرة تعد من العوامل      
االسرة هلدا دور مهم يف هذا الشأن فقد وجد الباحثون أن أسر االفراد املدمنني على املخدرات تتميز بـ: اجلو العائلي املشحون 

دل بني االطفال وى الرقابة و السلطة ، الال عابلصراعات ، و العالقات املضطربة بني الوالدين ابألطفال املرتبطة اب فال مست
 ، التساهل ، و العنف داخل األسرة ، هذه كلها متثل مؤشرات منبئة بتعاطي املخدرات فيما بعد .

 ـ اتريخ سابق من تعاطي املخدرات يف األسرة :
 لوالدين يعد من بني أهم عواملتشــــــري معظم  الدراســــــات إىل أن  التاريخ العائلي لندمان على الكحول و املخدرات من ا    

اخلطر املرتبطة بتعاطي املخدرات ،  ي  تعمل هذه املشــاكل اليت يعاين منها الوالدين على  يئة الظروف لظهور االضــطراابت 
 (Vitaro et al,1994) النفسية و االحنرافات السلوكية لدى األبناء .

 تماعية ما يلي :تتضمن عوامل البيئة االجالعوامل االجتماعية : 2/2/2
 ـ البيئة االجتماعية و الثقافية :

إن العوامل  لالجتماعية و الثقافية ال ترتبط بصـــــــــــورة مباشـــــــــــرة بتعاطي املخدرات و االدمان عليها ، إال أهنا تعزز ســـــــــــلوك     
ق األسري ، فقدان التفكالتعاطي لدى الشباب ، مثل الفقر و البطالة ، و العيش يف املناطق احملرومة ذات الكثافة السكانية ، 

 القيم ، هذه املؤشرات ال ميكن إنكار أثرها يف تعاطي الشباب للمخدرات .
 ـ املدرسة :

ال شق يف أن ضعف الرقابة البيداغوجية ، و الطرد و التسرب املدرسي ميكن أن خيلق وضعية تسهل االتصال ابملنحرفني و     
 ت وسط املراهقني و الشباب .تؤدي إىل اال راط يف جتريب و تعاطي املخدرا
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 ـ أثر األقران :
( أن خصـــــائين الشـــــخصـــــية و  0000أظهر حتليل بياانت مســـــتمدة من عينة ضـــــخمة من املراهقني و الشـــــباب ) ن=       

  اتعاطي االقران للمخدرات يفسر التباين يف تكرار استعمال املراهقني و الشباب للمخدرات ، و يرى الباحثني أن التأثري السليب
 (Marcelli, 1999) ألقران  يعد من املنبئات بتعاطي املخدرات من قبل املراهقني و الشباب .

 ـ اسرتاتيجيات الوقاية : 3
تسـتند اسـرتاتيجيات الوقاية على فرضـيات انبعة من السـياق النفسـي ، االجتماعي ، الثقايف ،و القضـائي ، و سنتناول يف هذا 

الوقائية اليت ميكن من خالهلا حتقيق أهداف السـياسـة الوقائية من اإلدمان على املخدرات ،  العنصـر عدد من التناوالت النظرية
 و تتمثل هذه التناوالت النظرية يف :

 التناول النفسي االجتماعي : 3/1
 يرى هذا التناول هبن الوقاية من تعاطي املخدرات ، جيب أن ترتكز على شــــــــــقني ، الشــــــــــق األول يصــــــــــف الظاهرة ، و       

التفاعالت بني هذه املواد و جســم االنســان ، أما الشــق الثاين فهو يبح  يف األســباب احلقيقية للتعاطي ، و يرى هذا التناول 
أن الشـــخين الذي وصـــل  إىل مرحلة تعاطي املخدرات ، هو الذي مل جيد إشـــباعا حلاجاته األســـاســـية ، و لردود انفعاالته ، و 

احلياة ، الواجب هنا معاجلة هذه الظروف يف إطارها النفســــــــــي االجتماعي الثقايف  ، و  لكل أنواي املشـــــــــاكل اليت تعرتضـــــــــه يف
 البح  عن احللول اليت تؤدي  ذا الشخين املدمن إىل ا اذ قرارات جديدة تغري من سلوكاته االدمانية.  

أهنم املستهدفون  ، كما ينظر إليهم على يركز التناول النفسي االجتماعي على األفراد ابعتبارهم اجلانب النشط يف املشكلة      
من الوقاية ، هلذا يوجه االهتمام على مفهوم املخدر ووظائفه من وجهة نظر هؤالء األفراد ، و ما هو  ثري العوامل االجتماعية 

ن ، اجلنس ، ســـــاحمليطة  م مثل األســـــرة ، مجاعة الرفاق ، األقارب ، كما أيخذ بعني االعتبار العوامل الشـــــخصـــــية املتصـــــلة ابل
 (Bergeret,1982,p62)الضغوط النفسية اليت مير  ا األفراد و طبيعة املواقف اليت أدت إىل التعاطي 

 التناول  االجتماعي الثقايف :  3/2
يســــــتند التناول الثقايف للوقاية من إدمان املخدرات على الســــــياق االجتماعي الذي تنبثق منه الســــــلوكيات اليت حتاول بناء      

لشــــــخين ، و فق العوامل االجتماعية و الثقافية املتكيفة مع حاجات و طموحات الفرد ، و لســــــي مع العوامل املرفوضــــــة من ا
طرفـه يركز التنـاول االجتمـاعي الثقـايف على احمليط و البيئـة االجتمـاعيـة اليت يعيش فيها الشـــــــــــــــخين املتعاطي للمخدرات ، هذا 

ر متعددة ، تتمثل يف الشخين نفسه ، طبيعة السلوك ، و نظرة اجملتمع هلذا السلوك األخري الذي ميارس سلوكا منحرفا له مصاد
كمـا يركز هذا التناول على عوامل اجتماعية خمتلفة هلا أمهية كبرية عند مواجهة مشـــــــــــــــكلة مع االختالف من ثقـافـة إىل أخرى .

 ي الديين ..اخلتعاطي املخدرات مثل مشكلة الفقر ، البطالة ، سوء املعاملة ، ا فال الواز 
هـذه العوامـل تؤخـذ بعني االعتبـار من خمتلف اهليئـات و املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات يف اجملتمع )تعليميـة ، مهنيـة ، طبية ، أمنية ( ) غلوم 

 (.00ـ00،ص ص 0111،
 التناول القضائي األخالقي :  3/3

لى قاية من تناول املواد املخدرة عيهـدف هـذا التنـاول إىل حمـاربـة ســـــــــــــــلوكيات اإلدمان على املخدرات   ،  ي  ترتكز الو      
العقوبة و التهديد ابلعقوبة ، من خالل عدم التسامح و الصرامة يف تسليط العقوابت الرادعة على من يقومون بزراعة املخدرات 
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 ، و تصــــــــــنيعها أو تروجيها ، كما يقوم هذا التناول على العالم املباشــــــــــر القائم على توضــــــــــيح كل املخاطر احلقيقية للمخدرات
 ابإلضافة إىل التحذير املستمر من األضرار النفسية ، االجتماعية ، و اجلسمية اليت حتدت نتيجة تعاطي املخدرات .   

 التناول الطيب : 3/4
يرتكز على العمليـــات الوقـــائيـــة التعليميـــة املرتبطـــة ابلنتـــائج الطبيـــة اخلـــاصــــــــــــــــة تعـــاطي املخـــدرات ، و تقـــدمي أهم األعرال      

اليت تظهر عند املدمنني ح  يتمكن أفراد اجملتمع من معرفتها بصورة واضحة ، ابالضافة إىل إعطاء تفاصيل شاملة  الفيزيولوجية
 لكل أنواي املخدرات و العقاقري اليت تسبب حاالت االدمان و أثرها على جسم االنسان .

رات أن يبادر فراد ، حي  على املتعاطي للمخدو يبقى اهلدف الرئيســــي للتناول الطيب هو الرعاية الطبية و الصــــحية العامة لأل
 (.0000لوحده و من تلقاء نفسه لطلب العالج ) أبو جناح ، 

 التناول الوقائي املتكامل : 3/3
يهتم التناول الوقائي املتكامل على زايدة فاعلية االنســـــــــــان يف مواجهة املشـــــــــــاكل اليت يواجهها من خالل تنمية قدرته على     

قوعها عن طريق جمموعة من الربامج و اخلدمات اليت تشــــــــمل اجملتمع ككل و ليس فئة منه ، كما يســـــــــعى هذا مواجهتها قبل و 
التنــاول إىل تعليم األفراد خمتلف املهــارات اليت متكنهم من حتقيق أهــدافهم و محــايــة أنفســـــــــــــــهم ، مــا يركز عليــه التنــاول الوقــائي 

ية التخطيط ، الذي حيدد املشكالت قبل وقوعها و كيف " التدخل املبكر"و الذي يتمثل يفاملتكامل هو توقيت التدخل للوقاية 
ملعـاجلتهــا ، و هو مــا يتمثــل يف محالت التوعيــة من أجـل الوقــايـة من تعــاطي املخــدرات و كمثـال عن ذلــق برامج التوعيــة حول 

قدر م  هة املشـــاكل و  كيدخماطر املخدرات اليت تقدم للشـــباب يف أماكن تواجدهم معظم الوقت ، مع تشـــجيعهم على مواج
 يف ا اذ قرارات حتقق أهدافهم و تقيهم من االحنراف .

 يعتمد التناول الوقائي على إجراءات وقائية من أجل حتقيق أهداف عملية الوقاية من تعاطي املخدرات و اليت تتمثل يف :     
ارت ت للحد من تعاطي املخدرات ، و توضيح الكو : من خالل توضيح املعاهدات و القوانني اليت وضعتوفري املعلومات   -

اليت ســـوف تصـــيب املتعاطني و أســـرهم و ذلق من خالل عرل بعض احلاالت و االحصـــائيات ، و االشـــارة إىل طبيعة املواد 
 املخدرة ، و   ذلق ابستخدام وسائل اإلعالم املتاحة )تلفزيون ، أفالم تقارير ... اخل ( 

اليت تقدم لألفراد املستهدفني من العمليات الوقائية ، كإجراءات وقائية تدعم اجلهود املستخدمة يف تستخدم هذه املعلومات    
 التناوالت الوقائية السابقة ) قانونية ، طبية ، نفسية ، اجتماعية ...( .

ي املخدرات ة تعاط: لعل االتصــــال االجتماعي من أهم الطرق الوقائية اليت ميكن أن تواجه مشـــــكل االتصــــال الفعال املؤثر -
مباشرة عن طريق إقناي اجلمهور املتلقي حول خطورة املواد املخدرة صحيا نفسيا اجتماعيا و اقتصاداي ، بغرل احلد من الطلب 
على املخدرات ، وتكوين رأي مضاد ، و تغيري االجتاهات ، و يكون ذلق من خالل عرل مسرحيات تتناول الظاهرة تعاطي 

 (  0100اجهة املشكلة . ) سعدة ، قشات حوهلا ، و إيقا  القيم الروحية للمتعاطي ملو املخدرات ، إجراء منا
 

 خامتة :
من خالل ما سبق تتضح خطورة تعاطي املخدرات وسط  الشباب ، و أاثرها املدمرة على خمتلف جماالت احلياة ، حي        

ختلفة للدولة هود مجيع الفاعلني يف اجملتمع من املؤسـسات املتفرل هذه الظاهرة حتداي كبريا أمام اجملتمع مما يسـتدعي توحيد ج
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، و الباحثني يف خمتلف التخصــــصــــات ، و اجملتمع املدين من أجل مكافحة هذه اآلفة ، و توفري الظروف املالئمة اليت تســــاعد 
عود عليهم مستقبل أفضل يالشباب على التطور و النمو و االبداي ، بعيدا عن كل ما ميكن أن يشكل عائقا أمام تقدمهم حنو 

 م ابلفائدة و الرقي و التطور .  و على جمتمعه
 قائمة املراجع :
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 :امللخص
 فتحت هذه بكوهنا وتتميز احلياة، جماالت مجيع تكتســـــــح مما جعلها اإلعالم واالتصـــــــال بشـــــــكل كبري،  وســـــــائل تطورت   

 و االجتماعية اجملاالت مجيع يف أهنا تدخلت الوسائل مميزات هذه ومن القراءة، و االستماي و للمشاهدة واسعا جماال لننسان
فهي مل تقتصر على  اجملتمعات ى تطورمد لقياس كمعيارو  املعاصرة احلياة من جزء أصبحت فقد واالقتصادية،  الثقافية الرتبوية،

فئة معينة، حي  ميكن اســـتخدامها من طرف خمتلف شـــرائح اجملتمع، خاصـــة الشـــباب واملراهقني، وهم فئة هلا خصـــائين متيزها 
عن ابقي شــــــــــــرائح اجملتمع، من حي  حب اإلطالي، احلركية، الرغبة يف التغيري، واإلقبال على كل ما هو جديد... فهم ميثلون 

ة االكثر اســــــتخداما لتلق الوســــــائل، ويف هذه املداخلة ســــــنحاول التعرف على التأثريات اليت ميكن ان تنتج عن اســــــتخدام الفئ
، خاصــــــة على جانب يعترب هو املوجه االســــــاســــــي -خاصــــــة التلفاز، اهلاتف، شــــــبكة االنرتنت –وســــــائل االعالم واالتصــــــال 

 املختلفة خاصة الدينية ملا هلا من امهية يف حياتنا. للسلوكيات االفراد يف حيا م خاصة فيما تعلق ابلقيم
 الكلمات املفتاحية: تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، القيم ، القيم الدينية، الشباب

Résumé  
      les médias et la communication a évolué de façon spectaculaire, ce qui les rend balaient 

tous les domaines de la vie, caractérisée par cet être ouvert à une personne suffisamment 

d'espace pour regarder et écouter et lire, et les avantages de ce moyen qu'il est intervenu dans 

tous les domaines social et éducatif, culturel et économique partie, sont devenus de la vie 

moderne et comme un critère pour mesurer l'évolution des sociétés, ils ne se limitent pas à 

une catégorie particulière, où il peut être utilisé par les différents segments de la société, en 

particulier les jeunes et les adolescents, qui sont la catégorie ont des caractéristiques qui les 

distinguent du reste des segments de la société, en termes de curiosité, Kinetic, le désir de 

changement, et la popularité de tout nouveau ... Ils représentent la plus Catégorie 

couramment utilisé pour de tels moyens, et dans cette présentation, nous allons essayer 

d'identifier les effets qui peuvent résulter de l'utilisation des médias et de la communication 

- en particulier la télévision, le téléphone, l'Internet de réseau - , en particulier sur le Le côté 

est dirigé vers les comportements fondamentaux des individus dans leur vie en particulier 

avec des valeurs différentes attachés à particulier religieux en raison de leur importance dans 

nos vies . 

Mots clés: technologies de l'information et de la communication, les valeurs, les valeurs 

religieuses, les jeunes 
 مقدمة:

 وهذا احلديثة، االتصــــــــال الرقمية تكنولوجيات  ثري حتت للغاية ســــــــريعة وترية تغيريات مســــــــتمرة وعلى اليوميعرف العامل     
اّ ذ هذه التقنيات مكانة  جمتمع يف غرابء ال يعيشــوا ح  لغتها وفهم اجلديدة التقنيات هذه تطويع تّعلم األفراد على اســتوجب
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 وتتميز احلياة، جماالت مجيع تكتســـح جعلها واالتصـــال عرفت تطورا كبريا اإلعالم اصـــة وان تكنولوجياهامة يف اجملتمعات، خ
 مجيع يف أهنا تدخلت الوســائل مميزات هذه ومن ، القراءة و االســتماي و للمشــاهدة واســعا جماال لننســان فتحت هذه بكوهنا

 االجتماعي كالســـــــــــــلوك ســـــــــــــلوكيات الفرد يف تؤثر أصـــــــــــــبحتف واالقتصـــــــــــــادية  الثقافية الرتبوية، و االجتماعية اجملاالت
فهي مل تقتصر على فئة معينة،  اجملتمعات مدى تطور لقياس كمعيارو  املعاصرة احلياة من جزء أصبحت فقد اخل،...واالقتصادي

ت التلفاز ز حي  ميكن استخدامها من طرف خمتلف شرائح اجملتمع، خاصة الشباب واملراهقني ، ومع تطور هذه الوسائل وجتاو 
واملذايي اىل اهلاتف مبختلف انواعه وصـــــــوال اىل اجهزة االعالم االيل واالســـــــتخدام الكبري لشـــــــبكة االنرتنيت مبا يف ذلق مواقع 

 التواصل االجتماعي اليت عرفت انتشارا واسعا.
القيم واملعايري  كتساب جمموعة منيف املقابل هد أن االنسان مير يف حياته مبجموعة من املراحل العمرية يتم من خالل التعلم وا 

اليت توجه سلوكياته للتعامل مع االفراد يف اجملمتع، وهذه القيم تكتسب من خالل جمموعة من املصادر من بينها وسائل االعالم 
باال قوما تقدمه من مادة اعالمية لألفراد مبختلف االعمار بصـــفة عامة ، واملراهقني والشـــباب بصـــفة خاصــــة ابعتبارهم االكثر ا

على هذه الوســــائل او التكنولوجيات،  نظرا ملا يتميزون به من مسات كحب اإلطالي واإلقبال على اجلديد من االفكار وأمناط 
الســـــلوك، والرغبة يف التغيري... وهم يف مراحل التعلم و اكتســـــاب التجارب واخلربات، والقيم املختلفة خاصـــــة الدينية ملا هلا من 

 ته،  االمر الذي يدفعنا للتساؤل حول:امهية يف حتديد سلوكيا
 ماهي تكنولوجيا االعالم واالتصال، وما معىن القيم وما هي أهم تصنيفا ا؟ -
ماهي االنعكاســـــات االجيابية اليت ميكن من ترتكها وهذه التكنولوجيا على املراهقني والشـــــباب ابعتبار ان وســـــائل  -

 ة؟االعالم خاصة تعد من ابرز مصادر التنشئة االجتماعي
ماهي التأثريات الســلبية اليت ميكن ان حتدثها على النســق القيمي لدى الشــباب خاصــة يف ما يتعلق ابلقيم الدينية  -

 ابعتباران جمتمع مسلم له قيمه اليت توجه سلوكياته؟
 وماهي االقرتاحات اليت ميكن ان تساهم يف التقليل من اخطار وتكنولوجيا االعالم واالتصال ؟ -

 أمهية املوضوع:
تكمن أمهية املوضــــوي يف كون العصــــر الذي نعيشــــه طغت فيه وســــائل االعالم واالتصــــال على حياة االفراد وأصــــبحت حتض  

هبمهية كربى خاصــــة وان االنســــان إبمكانه اســــتخدامها يف خمتلف جوانيب حياته ســــواء يف اجملال العلمي والعملي وح  يف تربية 
ع شر هذا من جهة وان من اخرتعها له قيمه وتوجهاته ال تتشابه ابلضرورة مع قيم مجياالبناء... وغريها، وابعتبارها من صنع الب

انب هام من القيم وهو جب يتعلقاجملتمعات، هذا جيعل التفكري يف االختالالت اليت ميكن ان تنتج عن هذه الوسائل خاصة فيما 
 ل وهي فئة الشباب واملراهقني.اجلانب الديين، لدى فئة تعترب من اكثر الفئات اقباال على هذه الوسائ

 أهداف املوضوع:
 معرفة املقصود ابلقيم واهم التصنيفات اليت اعطيت هلا مع الرتكيز على القيم الدينية. -
حماولة التعرف على الدور اهلام الذي تلعبه وســـــــــــــائل االعالم واالتصـــــــــــــال خاصـــــــــــــة فيما يتعلق ابلرتبية والتنشـــــــــــــئة  -

 االجتماعية لألفراد.
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تأثريات الســــــلبية اليت ميكن ان حتدثها هذه الوســــــائل على املراهقني و الشــــــباب خاصــــــة ألهنم اكثر التعرف على ال -
 استخداما هلا مع الرتكيز على االاثر اليت ميكن ان متس القيم الدينية.

 تعريف القيم  -1
فرد كما يتحول اىل الهي تنظيم خاص خلربة الفرد ينشـــأ يف مواقف املفاضـــلة واالختيار ليصـــبح دينامية تكمن خلف ســـلوك    

 .(0)وحدة عيارية  على الضمري االجتماعي لالنسان
وتعرف على اهنا:عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة حنو اشـخاص واألشياء واملعاين وأوجه االشياء اليت نوجه   

بط به متياز أو درجة الفضـــــــــــــــل الذي يرترغبـاتنـا واجتـاهاتنا حنوها والقيمة مفهوم جمرد ضـــــــــــــــمين  غالبا يعرب عن الفضـــــــــــــــل أو اال
 .  (0)االشخاص واألشياء أو املعاين أو اوجه النشاط

 ويعرف مصطفى الباهي القيم على اهنا:         
هي عبارة عن االحكام اليت يصــدرها الفرد ابلتفضــيل، أو عدم التفضــيل للموضــوعات أو األشــياء، وذلق يف ضــوء تقديره هلذه 

، وتتم هذه من خالل تفاعل بني معارف الفرد وخرباته من جهة وبني االطر احلضــــارية اليت يعيش فيها املوضـــوعات أو األشـــياء
  (0)واكتسب من خالهلا هذه اخلربات واملعارف من جهة اثنية

  القيم الدينية: -1-1
عة، فهو يرغب يف معرفة الطبي هي جمموعة القيم اليت متيز الفرد إبدراكه للكون، ويعرب عنها اهتمام الفرد وميله إىل معرفة ما وراء

أصل االنسان ومصريه، ويؤمن هبن هناك قوة تسيطر على العامل الذي يعيش فيه وحياول أن يربط نفسه  ذه القوة ويتميز معظم 
، وهي ارفع القيم وأعالها حي  تعكس إميان الفرد بداينة معينة،  (0)من تســـــــــــــود لديه هذه القيم ابلتماســـــــــــــق ابلتعاليم الدينية

 تمثل يف تطبيق تعليمات تلق الداينة واتباي أوامرها وجتنب نواهيها. وت
 وجتدر اإلشارة اىل أن القيم ال تنحصر يف القيم الدينية فقط فهناك من يقسمها إىل ما يلي:

 القيم الفكرية )النظرية( : -
 .(0) ي الكتشاف احلقيقةوتشري هذه القيم إىل القدرة على التحليل واالستفسار والرغبة يف معرفة االسرار والسع

 القيم السياسية: -
هي جمموعة القيم اليت متيز الفرد ابهتماماته ابلبح  عن الشــــــــهرة والنفوذ يف جماالت احلياة املختلفة، وليس ابلضــــــــرورة يف جمال 

 كم يف مستقبلهم.حالسياسة، ويتميز الفرد الذي تسود لديه هذه القيم بدوافع القوة واملنافسة والقدرة على توجيه االخرين والت
 القيم االجتماعية: -

هي جمموعــة القيم اليت متيز الفرد ابهتمــامــاتــه االجتمــاعيــة، وبقــدرتــه على عمــل عالقــات اجتمــاعيــة، والتطوي خلــدمــة اآلخرين، 
 ويتميز الفرد بقدرته على العطاء من وقته وجهده وماله خلدمة اجملتمع، ويغلب على سلوكه الود والشفقة واإليثار.

 االقتصادية: القيم -
هي جمموعة القيم اليت متيز الفرد ابالهتمامات العملية، وجتعله يعطي االولوية لتحقيق منافع، ويسعى للحصول على الثروة بكل 

 الوسائل، وتربز هذه القيم لدى رجال املال واألعمال وأصحاب املتاجر واملصانع.
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 القيم اجلمالية: -
 هتمـــامـــات الفنيـــة واجلمـــاليـــة وابلبحـــ  عن اجلوانـــب الفنيـــة يف احليـــاة، وجتعـــل الفرد حيـــبهي جمموعـــة القيم اليت متيز الفرد ابال

 التشكيل والتنسيق، وتسود هذه القيم عادة لدى أصحاب اإلبداي الفين وتذوق اجلمال
ي منها بعض القيم ر وتعد القيم املشــار إليها قيم أســاســية ومركزية وتنبثق منها العديد من القيم الشــخصــية فالقيم الدينية مثال تتف

الفرعية، كقيمة الصـــــــــدق، األمانة، االخالص...، وتتفري من القيم النظرية قيم عديدة منها قيمة التحصـــــــــيل األكادميي، وقيمة 
 . (0)اإلهاز، وقيمة االنضباط الذايت....اخل

 خصائص القيم: -1-2
 ميكن حتديد عدد من اخلصائين للقيم على النحو التايل:

 ، فالقيم يستمدها االنسان من فلسفة أو تصور أو عقيدة أو دين.أهنا ذات صبغة مثالية -
القيم مكتسبة وليست موروثة، وابلتايل فهي قابلة للقياس والتقييم، حي  يكتسبها الفرد اكتسااب ذاتيا من املعتقدات  -

 اليت يؤمن  ا ذاتيا أو من خالل ما يتوارثه عن اجملتمع، فهي حصيلة خربة وتفاعل مع اجلماعة.
 لقيم إما ظاهرية يعرب عنها ابلكالم أو الكتابة أو ميكن أن تكون ضمنية تعرف من خالل السلوك غري اللفظي.ا -
 القيم ذات طبيعة فردية ألهنا تصدر عن فرد بعينه، وهي ذاتية  تلف من شخين آلخر ومن جمتمع ألخر. -
منة من وجدانية والســـــلوكية، كما أهنا متضـــــالقيم متداخلة ومرتابطة ومتضـــــمنة، حي  أهنا تتضـــــمن اجلانب املعرفية وال -

 حي  التطبيق، فالعدل مثال قيمة سياسية، وقيمة أخالقية.
القيم املرتتبة فيما بينها ترتيبا هرميا، وهذا الرتتيب اهلرمي ليس جامدا بل متحركا ومتفاعال، فالســـــــــلم القيمي قد يهتز  -

 .(0)قافيةترتيبه من جديد نتيجة للتغريات االجتماعية والثسلبا أو إجيااب، إذ كثريا ما يتفكق النسق القيمي ويعاد 
 القيم إنسانية، مبعىن  أهنا  تين ابلبشر دون غريهم، وهذا ما مييزها عن احلاجات اليت  ين البشر وغريهم. -
 أهنا غري مرتبطة بزمن معني، فالقيم إدراك يرتبط ابملاضـــــــــــــي واحلاضـــــــــــــر واملســـــــــــــتقبل، وهي  ذا املعىن تبتعد عن معىن -

 .(0)الرغبات، أو امليول اليت ترتبط ابحلاضر فقط
 :واإلعالم االتصال تعريف تكنولوجيا -2

 اإلعالمي احملتوى أو املضــمون ملعاجلة توظيفها يتم اليت النظم املختلفة أو الوســائل أو واألدوات التقنيات من جمموعة هي     
 أو الوســطي، أو التنظيمي أو اجلمعي أو الشــخصــي أو ريياجلماه االتصــال عملية من خالل توصــيله يراد الذي - واالتصــايل

 خالل احلاســــــبات من الرقمية أو املرســــــومة .املصــــــورة أو املكتوبة أو املســــــموعة والبياانت املعلومات مجع من خالهلا يتم اليت
 .(0)التطور يشملها هذا اليت واجملاالت االتصال لوسائل التارخيي التطور مرحلة حسب أو الكهرابئية االلكرتونية

 من بني أهم تكنولوجيا االعالم واالتصال اليت سيتم الرتكيز عليها يف هذه املداخلة هد:
 االنرتنيت: 

  تصر معا، املستقبل و احلاضر متثل شبكة عمالقة " هبهنا الدولية املعلومات شـبكة أو االنرتنت اإلعالمية املوسـوعة تعرف   
 حياة و اإلنســـان حياة صـــياغة إعادة يف وتشـــارك األخبار، و اآلراء األفكار و و علوماتوامل الثقافة، و العلم تنشـــر و الزمن،
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 من أجل ببغضــــها االتصــــال العامل أحناء مجيع يف الكمبيوتر ألجهزة تتيح وهي هبســــرها، دول و وحياة اجملتمعات بل اجملتمع،
 عرب العامل على منها نطل عريضــة انفذة  نرتنتاال شــبكة أصــبحت بذلق و أيضــا، صــنعها يف املشــاركة و بل املعلومات تبادل
، وتشتمل على وسائط الكرتونية متعددة، سواء مواقع التواصل االجتماعي)الفيسبوك، (01)العمل عن تتوقف ال كمبيوتر شاشة

 التويرت، اليوتيوب، لينكدن...(، الربيد االلكرتوين... 
 :اهلاتف النقال 

واصــل، موصــل بشــبكة اتصــاالت الســلكية رقمية تســمح بب  و اســتقبال الرســائل هو وســيلة أو جهاز صــغري يســتخدم للت   
الصوتية و النصية و الصور ويعترب اهلاتف النقـــــال أحـــــد أهــــــم تقنيات االتصال احلديثة اليت تطور ابستمرار ح  أصبحت أكثر 

ذايي، و كما التصوير، املسجل، آلة حاسبة، املمن جمرد وسيلة اتصال صويت و تعديها إىل القيام مبهام الكمبيوتر، الكامريا ،آلة 
  .(00) ميكن استخدامه للدخول لشبكة االنرتنت ...اخل

  :التلفزيون 
 الطفل منه يطل الذي املنفذ وأنه الكبار، عامل إىل الوصول إىل الطرق أقصر عن التلفزيون أنه   (Shayon)شايون  تقول    
 لق.لذ السريع اخللفي الباب وهو الكبار، على
 األخرى، الوســـائل ابقي على ما يصـــعب وهذا الشـــاشـــة، على واللحظة التو يف الواقعية األحدات نقل إمكانية له أن كما     
 العني خياطب ال التنوي، ابلغة اتصــال كوســيلة التليفزيون إىل املشــاهدين، ويعترب الصــعبة واملواقف اخلربات ينقل أن ميكن كما

 شـــكل كانت على ســـواء املكتوبة، االتصـــالية للرســـالة ابلنســـبة احلال هو كما والوجدان عقلال يف وال ينحصـــر فقط، واألذن
 واخلربات املاضــــي صــــور ويســــرتجع والعاطفة والغرائز، الشـــعور خياطب بل مطبوي، منشــــور أي أو جملة أو صــــحيفة أو كتاب
 . (00)انتباههم اجلماهري وجيتذب قلوب على فيسيطر القدمية،

 تعريف الشباب:  -3
إىل أن التعريف احلقيقي للشــــــــــباب جيوز أن يضــــــــــع حدودا اثبتة للعمر فهو مرحلة  Hurrelman)1989ذهب هارملان )ي

خاصـــــة من مراحل احلياة بتجارب وخربات انجتة عن ثقافة اجملتمع، وهذه املرحلة ضـــــرورية لتكوين الشـــــخصـــــية وحتديد مكانتها 
 .(00)االجتماعية

 أســـــاس أن على رأيهم ويبنون ســـــنة، 25 إىل 15 من الســـــن يف يدخل من كل هم الشـــــباب أن االجتماي ويرى علماء    
 وســط مرحلة يف وابلتايل فهم اتما اكتماال والعقلي النفســي منوهم يكتمل مل بينما العضــوي أو الفســيولوجي منوهم   قد أولئق
 .الكاملة الرجولة وبني املراهقة وبني الطفولة بني
 من آخر بعدد بقليل قبلها ما أو والعشرين عشر اخلامسة يف تبدأ نيةزم مرحلة جمرد ليس والشباب   

 من هو جمموعة وإمنا املختلفة، وظيفته أداء على قادرا املرء جيعل حنو على والعقلي اجلســـــــمي النمو يكتمل حي  ســـــــنوات
 تنفصــل ال مرحلة األحوال يف كل وهي الشــباب مرحلة إىل نظران عند االعتبار يف تؤخذ أن ينبغي اليت واملواصــفات اخلصــائين

 التنشــئة لعملية اســتمرار هو وإمنا مفاج  منو ميثل مرحلة ال فالشــباب واملراهقة، الطفولة مرحلة وخاصــة العمر مراحل بقية عن
 .(00)احلياة كل مراحل خالل وتستمر املبكرة الطفولة مرحلة من تبدأ اليت االجتماعية
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 اإلعالم:  :ل وجود وسائلالقيم الدينية لدى الشباب اجلزائري يف  -4
 ابنتشــــار أمهية يزداد الدور وهذا التنشـــئة االجتماعية، عملية يف ابرز بدور املعاصـــر اجملتمع اإلعالم عموما يف وســـائل تقوم   
واملراهقني  األطفال األفراد خاصــــــــــــة بني الفاعل وقبوهلا املختلفة، احلياة جلهات التقين، واخرتاقها وتطورها الوســــــــــــائل، هذه
مبختلف اجتاها ا سواء الدينية او اجلمالية  االجتماعية القيم غرس يف دور هلا اجتماعية، مؤسسة وتعترب هذه الوسائل .الشبابو 

 ، وغرس(00)الثقافية املعايري وحتديد الشخصية او االخالقية... اىل جانب االسـرة واملدرسـة واملسـجد... فهي تسـاهم يف صقل
يف خمتلف  واضــحة غدت قد اإلعالم واالتصــال  الصــحيح، فأمهية وســائل التوجيه وجهت ما إذا القيم االجتماعية لكم وتنمية

مصـــــدرا للمعلومات واآلراء واألفكار والصـــــور واالجتاهات ابلنســـــبة للكثري من األطفال والشـــــباب،  اجملاالت، خاصـــــة واهنا تعد 
كة العاملية ابلنسبة اهدة التلفزيون، واإل ار عرب مواقع الشبحي  يستهلكون منتوجا ا ابلنظر للمدة الزمنية اليت يقضوهنا يف مش

أمهية كربى يف حياة اإلنسان يف هذا العصر  إذ مل يعد  ، وابلتايل  فهي تكتسي(00)للبعض أو اسـتعمال وسـائط إعالمية أخرى
ـــــــــــــــــة، ســــواء كانت مســــموعة أو  مقروءة أو مرئية، وتقوم وســــائل قادر ا على االســــتغناء عن زاد يتزود به يومي ا من املادة اإلعالميـ

اإلعالم واالتصال أيضا بدور كبـري يف عمليـات التثقيف والتعليم والتوعية، ومما مييزها عن غريها من املؤسسات الرتبوية إهنا تقدم 
ــــــــا تزود األف اد الربات ال ر خربات ثقافية متنوعة، ومناذج سلوكية، وأساليب معيشية لقطاعات واسعة من أفراد اجملتمع، كـــــــــما أهنـ

ـــية  ـــوعات السياسـ ـــااي واملوضـ ـــن القضـ ـــري مـ ـــالم الكثـ ـــائل اإلعـ ـــاول وسـ ـــاشرة، وتتنـ ـــة واالجتماعية املبـ تتوفر يف جمال تفاعال م البيئيـ
 االجتماعي عمليات التغري تقبل يف املؤسسات ابقي تشارك أن ميكنها ، ومن هنا(00)واالقتصادية والثقافيــــــــــــــــة واالجتماعية...

 من مبزيد وحتظى قبوال ، تلقى و بل للناس املعرفة ابلنســـبة أحد مصـــادر تعد اإلعالم واالتصـــال فوســـائل املرغوبة، القيم وغرس
 املشــاعر واألحاســيس، كافة لديهم تولد وأن التأثري، أبلا األفراد يف تؤثر أن واألجهزة هذه الوســائل فتســتطيع التقدير لديهم،

 .املختلفة العلوم إىل تريد، إضافة اليت اخللقية القيم على تربيهم وأن ،الثقافة أنواي مبختلف متدهم وأن
 القيم هذه تثبيت تســـاعد على أن فإما فيه، تعيش الذي اجملتمع قيم هي معينة قيم واالتصـــال على اإلعالم وســـائل وتقوم    

 على القائمني إىل ابلتأكيد يعود وهذا ،أخرى قيما   حملها جيدة وتغرس أصيلة قيما    لع  ي  ضدها تعمل أن وإما وتدعمها،
يرافق  وقيمه،  خاصــــــــــــة وأنه ليس له مرحلة معينة تتوقف فيها مهامه، وإمنا اجملتمع لثقافة فهمهم ومدى الوســــــــــــائل هذه أمر

يعد  العمر، وابلتايل فاإلعالم ســالح ذو حدين، ألنه ابلرغم من أمهيته فهو أيضــا به ينتهي أن إىل حياته مســرية طول االنســان
، خاصــــــــة واألمثلة على تغيري قيم هبخرى كثرية بفعل هذه (00)وســــــــيلة خطرية إلشــــــــاعة الفاحشــــــــة والدعوة إىل االحنالل اخللقي

 اهتمامها إىل براجمه ويوجه الشحيح، األسرة اجتماي وقت على يستحوذ الذي التلفاز جهاز مع سوء التعامل أن الوسـائل، إذ
 األسري، خاصة وأنه يعد التواصل غياب دائرة واألبناء، فهو يساهم يف توسيع اآلابء بني تواصللل ومعرقال مانعا يعترب اجلذابة،
 لوسائل التنشئة االخرى )األسرة واملدرسة واملسجد(، وابلتايل ما تقدمه القنوات الفضائية له  ثريا على األطفال األكرب املنافس

 التقليد لفة املصـــــدر )العربية واألجنبية(، وقد تصـــــل درجة التأثر  ا اىلواملســـــلســـــالت  خمت كاألفالم   وح  الشـــــباب واملراهقني
 واعتناق واملســـلســـالت، األفالم التقليد ألبطال طريق عن وذلق االفرتاضـــية الفرد شـــخصـــية ومهيني واصـــطناي األعمى ألبطال

اآلخرين، وليس هذه فقط وإمنا يف  التعامل مع أو الكالم، طريق ح  الشعر أو تسرحية أو اللباس يف سواء األبطال شخصيات
 والتقاليد العادات الكبار يف جيل عن الصـــــغار واملراهقني جيل وبُعد التقليد وراء انزواء   هذا كان جرائم أيضـــــا، وقد ارتكاب

از االجتماعي، وابإلضــافة اىل التلف حميطهم عن وانعزاهلم اغرتا م  بســبب هذه األحدات، على الكبار ســيطرة وعدم واألفكار،
إظهار  يؤدي اىل حماولة االجتماعي التواصـــــــــل مواقع خاصـــــــــة االنرتنيت أيضـــــــــا بعامل بعض املراهقني والشـــــــــباب فإن احتكاك



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

 وصور امسه غري اسم بوضع وذلق شخصيته، افرتاضية غري شـخصية واختالق اإلنرتنت يف دائمة بصـورة حاضـر أنه املسـتخدم
غري  أعمال ممارســـة أو اختالس، أو عملية اآلخر، اجلنس مع حب ينقصـــ يف التالعب والدخول أجل من وذلق صـــوره، غري

  .(00)لذلق اآلخر اكتشاف بدون االنرتنيت عرب شرعية
 و الســـــــينما و ابلفن يتعلق ما خاصـــــــة و الغربية البلدان عن الكثري الشـــــــباب يعرفون من معتربة و يف املقابل هد أعدادا   

عاشوراء  مناسبة عن الشـباب تسـأل أن يكفي مثال اإلسـالمية، احلضـارة منجزات و الديين اترخيه عن القليل يعرف و الرايضـة،
 ماذا يعلم فالنتني،  فالكل سان معىن عن سألتهم إذا جييبوا، أما أن ميكنهم فال العربية، األشهر تسميات عن أو تعنيه، ماذا و

 أو الوطنية القناة تتبع عن إحجام مقابل لفرنســــــية منها،ا خاصــــــة الغربية التلفزيونية القنوات على الكبري اإلقبال يعنيه، وجتد
 من بعض أوســــاط ، يف-Star Academy على رأســــها  و - املســــتحدثة الربامج الشــــبابية تتبع كذا و الدينية، القنوات
 ونيســتجيب هؤالء أصــبح التنصــر والذي يعد خطرا حقيقيا يهدد الشــباب واملراهقني أيضــا إذ مظاهر مالحظة وأيضــا الشــباب
ما  ببلدان. ابإلضافة اىل شيوي الثقافة االستهالكية وهو الدينية للمقومات آخر طمس هذا و ابجلزائر، السرية التنصـري حملاوالت
وأعرافه سواء يف املأكل أو امللبس، وقد تعدى ذلق إىل املس ببعض القيم االسالمية  تقاليد اجملتمع  من بعضا تشـويه يف سـاهم

 شعبة، احلياء وستون ء واليت حي  عليها االسـالم حي  يقول الرسـول صـلى هللا عليه وسـلم: اإلميان بضعومن بينها قيمة احليا
 واملنتجات األزايء ،  وهي قيمة تكشـــــف على مقدار إميان وأدب املســــلم، ولكن انتشـــــار(01)البخاري رواه."اإلميان شــــعبة من
 األطفال مالبس على املطبوعة اإلهليزية و الفرنسية اللغة وظهور ،الغربية املوضة على يلبس الكل جعلت واألوروبية األمريكية

لنابحية، وليس هذا فقط بل وصــل  تروج و اإلسـالمية األخالق و املشـاعر متس مجال و ألفاظا أحياان حتمل واليت  الشـباب و
عبارة عن قطعة قماش تغطي الرأس ، واليت بســببها أصــبح احلجاب  (00)والشــفافة الضــيقة و القصــرية املالبس األمر اىل انتشــار

اجلنســـــني،  لدى الشـــــعر صـــــباغة إىل فقط، بعيدا عن املعىن احلقيقي للحجاب والذي ميثل العفاف للفتاة املســـــلمة، ابإلضـــــافة
 يسوق هلا الغرب بغية تشوية القيم واملبادئ اإلسالمية.... غريبة حالقة تصفيفات وا اذ

توقف عند هذا احلد وإمنا وصــلت اىل إحدات تشــوهات على مســتوى القيم االســالمية يف وجتدر االشــارة إىل أن التأثريات مل ت 
جوانب أخرى كاخلجل والعفة...، فنجد أن أجهزة اهلاتف النقال واليت عرفت انتشــــارا  واســــعا بني خمتلف فئات اجملتمع ســــواء 

 أرقام من قدر أكرب الشــباب التقاط هواايت من أصــبح الصــغار أو الكبار، األغنياء أو ح  الفقراء، وســيلة هلا ســلبيا ا حي 
هذا الزواج يبقى مبين على الشــق وهو  لكن الزواج، درجة اهلاتف ح  عرب بنيت عالقة من فكم املعاكس، اجلنس من اهلاتف

 .(00)جديدة وقد تكون خارج اطار الرابطة الشرعية ) الزواج( عالقة إقامة ما  قد يؤدي إىل
كتظ ابلصــــــور اإلابحية حي  متثل ســــــوقا هلا وقد وجدت إحدى ق فإن شــــــبكة االنرتنت هي األخرى توابإلضــــــافة إىل ذل    

أن مســـــــــــــــتخدمي االنرتنيت جيدون املواد االابحية على مواقع االنرتنيت  0111الـدراســـــــــــــــات اليت اجريـت يف أمريكا يف مارس 
لى تشـــكل خطرا يهدد مجيع اجملتمعات وخاصـــة ع والشـــبكة العنكبوتية ويف حجرات الدردشـــة، هذه املواقع وما تقدمه من مواد

الذين يســــــتخدمون هذه الشــــــبكة وهم فئة املراهقني والشــــــباب ابعتبارهم أكثر نســــــبة تســــــتخدم شــــــبكة االنرتنت، يف ظل عدم 
نها مامكانية ضبط مواقع احملادثة وحجرات الدردشة، وهذه املواقع يعتربها البعض حال ملشكالت اخلجل واالنطوائية اليت يعاين 

االشخاص غري االجتماعيني، إال أن التمادي يف استخدامها يؤدي إىل إحدات خلال على مستوى القيم األخالقية واالسالمية 
 .(00)يف جمتمع مسلم
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 You)واليوتوب  (Bluetooth) البلوتوت الرقمية، التكنولوجيا من الرقمية اســتخدام الشــباب للوســائط ومع شــيوي     
tube )   الفيديو، وتسجيالت الصور بواسطتها الشباب يتداول حي  أيديهم يف شامل دمار تشكل سالححي  اصبحت 

 والصور املبتذلة والنكت Tchat)  (الشات  ثرثرة يف الوقت يضيعون  االبتزاز، و و للتهديد تكون غري اخالقية يستخدموهنا
 منظومة قلب و الشــباب لدى التفكري موازين قلب هو ما علمية، و  فائدة أو تربوية أو اجتماعية روح كل من اخلليعة  اخلالية

الســـليب  االســـتخدام النقالة، اهلواتف ألجهزة الالعقالين األمور كاالســـتخدام يف توافه يضـــيع أوقاته أصـــبح حي  لديهم، القيم
 مع لتعارفل يسعى أصبح حي  و الشكل  النوي حي  من اجلديدة املصـاحبات يف اجلزائري الشـباب أهلت حي  لالنرتنت،
 مع معا الصـــورة و الصــوت تضـــمن التشـــات واليت أو اإللكرتونية خالل املراســـالت من معهم الصــداقات عقد و العامل شــباب

 . (00)املتحدت
 "األمريكي احللم " ب   يســمى ما و الغرب عيش ابإلضــافة إىل أن هذه الوســائل رمست صــورة لدى الشــباب حول أســلوب  
 مع الصـــــدامات : ظهور مثل عنه جمموعة من املظاهر اليت متس ابملبادئ واالخالق اإلســـــالمية مه وهو ما مطلقة، حرية من

املخدرات، والكذب،... ابإلضـــــــــافة اىل الكثري من  و الكحول اجلنســـــــــني، انتشـــــــــار بني الصـــــــــداقات العلنية وعقوقهم، اآلابء
 السلبيات اليت تساهم وسائل االعالم يف انتشارها.

شباب اجلزائري يف ظل انتشار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة أصبح يقبل على وسائل اإلعالم األجنبية الوابلتايل فإن     
خاصة واليت هي يف الواقع حتمل قيما واجتاهات وآراء وسلوكيات تعكس معظمها السياق واجملتمع الذي انتجت فيه، وأغلبيتها 

، وهذا ما ميكن أن يؤدي اىل ضــــــــرب القيم االســـــــــالمية لدى (00)العقل قيم اســــــــتهالكية أســــــــاســــــــا موجهة إىل الغرائز أكثر من
 مستخدميها من الشباب املسلم.

هذه  احلديثة، واإلعالم االتصــال تكنولوجيا هو احلايل عصــران يف ويف األخري ميكن القول أن أكرب عامل يؤثر على الشــباب    
 هذه أصــبحت وابلتايل جدا، مســتمر وســريع تطور يف وهي ملكانية،ا أو الزمانية ابحلدود ال تعرتف أصــبحت اليت التكنولوجيا
 وفيديو وحوســبة وأنرتنت فضــائي وب  صــناعية وأقمار ضــوئية ألياف من واإلعالمية وســائطها االتصــالية مبختلف التكنولوجيا

 تقدمه من وما خدما ا من لنســــتفادة عليها أقبل الذي شــــبابنا وقيم ســــلوكات على التأثري يف كبري دور هلا وهواتف حممولة
 القيم حترتم وال للثقافات العاملية، ابهلوية الشـــخصـــية تعرتف ال والتقنيات الوســـائل هذه ولكن يوميا، جديدة وتقنيات رســـائل

لدين ميكن أن تســـــتخدم للمحاربة ا اجملتمعات عموما واجملتمع اجلزائري بصـــــفة خاصـــــة، وهذه التكنولوجيا هذه داخل الســـــائدة
طرف الغرب وهبي طريقة يرون أهنا قد متس تعاليم الدين احلنيف، ولكن االخطار اليت تنجم عن وسائل اإلعالم االسالمي من 

واالتصــال قد تتعدى إىل اجلوانب الســياســية، واالقتصــادية... ملختلف الدول. إال أن هذا ال ينفي أمكانية اســتخدمها لرتســيخ 
،  تمع وتطوره، و كيــد أمهيــة قيم )الوالء، االنتمــاء، الوطنيــة( واحرتام األخرالقيم والعــادات االجيــابيــة اليت تســـــــــــــــهم يف تقــدم اجمل

ابإلضافة اىل امكانية نشر بعض القيم السامية اليت حي  عليها الدين االسالمي كالتعاون والتضامن بني االشخاص، مثلما وقع 
ثل هذه تفاي التكاليف، األمر الذي كشــــــف عن ممع بعض اجلزائريني الذين أصــــــيبوا ابملرل ومل يتمكنوا من العالج بســــــبب ار 

القيم، فمن خالل وســــائل اإلعالم كانت هناك حماوالت للمســــاعدة ومجع مبالا مالية تســــاعد هؤالء، هذا يؤكد أمرا هاما وهو 
 وسلوكياتنا،  اإمكانية استخدام هذه الوسائل والعمل على توجيهها اىل مافيه اخلري، وال ينبغي أن ندعها  خذ دور املوجه للقيمن

 القيم على ســـلم احلفا  بشـــرط ولكن منها، واإلســـتفادة األخرى الثقافات يف جديد هو ما كل على ومن الطبيعي اإلطالي
 اإلسالم. األساسي مصدرها اليت
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  توصيات:
تنشـــــئة الصــــــحيحة لمبا أن الشـــــباب مرحلة هي اتبعة ملرحلة الطفولة واملراهقة فينبغي االهتمام ابلطفل وهو صـــــغري وتنشــــــئته ا   

 جهاز على وغرس القيم الدينية، وهذا ال يتأتى إال من خالل تفعيل دور األســــــــــــــرة اكثر من خالل  فيف نســــــــــــــبة االعتماد
 األبناء، ومراقبتهم عند استخدامهم لشبكة االنرتنت تربية يف كبرية بنسبة التلفزيون

ـــــــــــا ينبغي أن يقوم على أساس علمي، وأن  –طفال خاصة برامج األ -إن إعداد الربامج التلفزيونية وإخراجها   - ـــــــــــي جمتمعنـ فـ
حيظى ابهتمام كيفي وليس اهتماما  كميا  فقط، فالرجوي إىل الدراســـــــات العلمية يف اجملاالت املهتمة ابلطفل و التلفزيون شـــــــيء 

 لدى الطفل.مهم وأساسي ميكننا من إنتاج برامج تنهض مع غريها من املؤسسات ابلتنميـة العقليـة واملعرفية 
 تفعيل دور املساجد بتوجيه االبناء يف سن حديثة للمسجد الكتساب وتعلم وترسيخ تعاليم الدين االسالمي. -

 .اجملتمع أو األسرة مستوى على سواء اإلنساين التعامل يف اإلسالمية القيم ترسيخ -
 دف اىل  ضع برامج متنوعة وخمتلفة لكن البد أننشـر املواقع اليت ترسـخ القيم االسـالمية سـواء على شـبكة االنرتنيت او و   -

 زري القيم االسالمية 
 وغرسها يف االبناء ليشبوا عليها.تفعيل دور املؤسسات الرتبوية لنشر القيم االسالمية  -

 قائمة املراجع
وزيع مصـــر تعلم النفس االجتماعي رؤية معاصــرة، دار الفكر العريب للنشــر وال ســعد عبد الرمحن وفؤاد البهي الســيد، -0

  .00، ص  0000
ســـــعيد علي احلســـــنية، دور القيم االجتماعية يف الوقاية من اجلرمية، رســـــالة مقدمة لنيل شـــــهادة املاجســـــتري يف العلوم  -0

 .00، ص  0110االجتماعية، جامعة انيف للعلوم االمنية، السعودية، 
، مطبعة 0وســــيولوجية املؤســــســــة، طحممد املهدي بن عيســــى، علم اجتماي التنظيم من ســــوســــيولوجية العمل إىل ســــ -0

  .0101امبابالست، اجلزائر، 
 .00، ص 0110، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 0عامر سامل عول، السلوك التنظيمي االداري، ط -0
، عمان، 0110، 0الســـلوك التظيمي يف منظمات االعمال، دار وائل للنشـــر والتوزيع، ط، حممود ســـلمان العميان  -0

 .000ص  االردن،
 .00عامر سامل عول، مرجع سابق، ص  -0
، دار احلامد 0عبـد هللا عقلـة جملي اخلزاعلـة، الصـــــــــــــــراي بني القيم االجتمـاعية والقيم التنظيمية يف االدارة الرتبوية، ط  -0

   00.00.ص ص  0110للنشر والتوزيع،  عمان االردن، 
  00ص  ،.0110لنشر والتوزيع، عمان، االردن، ماجد الزيود، الشباب والقيم يف عامل متغري، دار الشروق ل    -0
حممد الفاتح محدي، اســــــتخدامات تكنولوجيا االتصــــــال واالعالم احلديثة وانعكاســــــا ا على قيم الشــــــباب اجلامعي،  -0

 .00، ص 0110رسالة لنيل شهادة ماجستري يف  صين دعوة وإعالم، جامعة احلاج خلضر، ابتنة اجلزائر، 
ام االنرتنيت على اجتاهات الطلبة اجلامعيني وسـلوكيا م، رسـالة لنيل شـهادة املاجستري سـليمان بورحلة، اثر اسـتخد -01

     00.ص  0110يف علوم االعالم واالتصال جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 
 .001حممد الفاتح محدي، مرجع سابق، ص  -00
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لســـــــــــــــلوك العدواين لدى االطفال أمحـد حممـد عبـد اهلـادي دحالن، العالقـة بني مشـــــــــــــــاهـدة بعض برامج التلفاز و ا -00
 0110مبحافظات غزة، رسالة ماجستري يف علم النفس، اجلامعة االسالمية ، غزة، 

بوزاين عبد الغاين، اســتخدامات الشــباب اجلزائري للربامج الثقافية التلفزيونية للقناة االرضــية واالشـــباعات املتحققة  -00
، ص 0101ســـــتدامة، جامعة ابجي خمتار عنابة، اجلزائر، منها، رســـــالة ماجســـــتري يف  صـــــين االتصـــــال والتنمية امل

00 . 
 .00حممد الفاتح محدي، مرجع سابق، ص  -00
موســــــــــى عبد الرحيم وانصــــــــــر على مهدي، دور وســــــــــائل االعالم يف تشــــــــــكيل الوعي االجتماعي لدى الشــــــــــباب  -00

 . 000، ص 0101 ،00الفلسطيين، جملة جامعة االزهر بغزة، سلسلة العلوم االنسانية، العدد االول، اجمللد
السـعيد بومعيزة،  أثر وسائل االعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب، أطروحة دكتوراه دولة يف علوم اإلعالم  -00

 .000، ص 0110واالتصال، جامعة اجلزائر، 
ورية هوســيم القصــري، املنهج اخلفي وعالقته ابلقيم االخالقية واجلمالية لدى تالميذ الصــف الرابع االســاســي يف اجلم -00

 .000، ص 0100العربية السورية ، العدد مخسون ، جملة الفتح ، أوت 
عاهد حممود حممد مرجتى، مدى ممارســـــــــــــــة طلبة املرحلة الثانوية للقيم االخالقية من وجهة نظر معلميهم يف حمافظة  -00

  .00، 00، ص ص 0110غزة، رسالة لنيل شهادة املاجستري  يف أصول الرتبية،  جامعة االزهر، غزة ، 
االنرتنيت –طاوس وازي، عادل يوســــــــف، وســــــــائل التكنولوجيا احلديثة و ثريها على االتصــــــــال بني اآلابء واألبناء  -00

 0100افريل  10/01امللتقى الوطين الثاين حول االتصال وجودة احلياة يف االسرة، يومي  -واهلاتف النقال منوذجا
 .  10، 10جامعة قاصدي مرابح ورقلة، ص ص 

، دار ابن كثري للطباعة والنشـــر 0 حممد بن امساعيل البخاري، صـــحيح البخاري، ابب أمور اإلميان، طأيب عبد هللا -01
 .00ص  0110والتوزيع، دمشق و بريوت، 

آمنة ايسـني بلقامسي، حممد مزاين، العوملة الثقافية و ثريا ا على هوية الشباب واملراهقني اجلزائريني، دراسة حتليلية،  -00
  .00، 00، ص ص 0100نسانية واالجتماعية، العدد الثامن، جوان جملة العلوم اال

 .  10طاوس وازي، وعادل يوسف، مرجع سابق، ص  -00
اهلام بنت فريج بن ســعيد العويضــي أثر اســتخدام االنرتنيت على العالقات األســرية  بني افراد االســرة الســعودية يف  -00

 . 00، ص 0110ملنزيل جبدة، السعودية، حمافظة جدة، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد ا
 .00آمنة ايسني بلقامسي، حممد مزاين، مرجع سابق، ص  -00
 .000السعيد بومعيزة،  مرجع سابق، ص  -00
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 العنف املوجه حنو الذات وأسبابه
 -دراسة حالة املراهقات املقبالت على حماولة االنتحار-

 حماولة رسم الربوفيل النفسي
 علم النفس العيادي – 2جامعة قسنطينة  –زهري بوسنة عبد الوايف أد/ 
 علم النفس العيادي –جامعة بسكرة  –عثماين مرابو صوراي أ. 

 ملخص:
يعترب موضــــوي املراهقة والشــــباب يف الوقت الراهن من املوضــــوعات اليت تســــتقطب اهتمام الكثري من الباحثني يف شــــ  العلوم، 

إذ يرى املختصـــــون يف علم النفس وعلم االجتماي أن فرتة الشــــــباب جد  الجتماي.وعلى رأســـــها علم النفس والرتبية وكذا علم ا
لشــاب احلســاســية إذ يظهر على ا ة النفســية واالجتماعية والعقلية.حرجة، ملا جتلبه من تغريات يف جوانب الشــخصــية من الناحي

مع قدراته ومع  املة اآلخرين ال تتناســـباالنفعالية بســـبب عدم القدرة على حتقيق التوافق مع حميطه، حي  يدرك أن طريقة مع
ما وصل إليه من قوة جسمية ونضج فكري. كما تظهر يف نفس الوقت، حاجات ميكن أن تتعارل مع معايري اجملتمع ابإلضافة 

جال عا للمإن مشاكل الشبان تتباين يف اجملتمع اجلزائري تب إعاقة حتقق االشباعات املختلفة. إىل عدة عقبات وأزمات من شأهنا
األسري والنظام االجتماعي اللذان حيكمان املعيشة، لذلق تتعدد مظاهر السلوكات الغري سوية ويبقى الشاب يبح  دوما عن 

املالحظ يف زماننا هو انتشار ظاهرة االنتحار لدى الشباب نظرا لظروف ما،  الضامن للحماية واالتصال البناء.السند العاطفي 
ت لقد جاءت هذه املداخلة لتســــلط الضــــوء على فئة املراهقات املقبال املنفذ الوحيد ملعاانته.تحار جعلت الشــــاب يري يف االن

 على االنتحار يف اجلزائر، والعوامل اليت تقف وراء انتشار هذه الظاهرة الدخيلة عن الدين اإلسالمي احلنيف.
 تعاريف لظاهرة االنتحار: -1
 حسب بعض القواميس:  1-1   

فعل تعاطي املوت، حي  أنه قد يكون فعل عقلي منفذ نظرا العتبارات فكرية،  Bloch.Hحســـــب بلوك * يعترب االنتحار 
)  ةاجتماعية، دينية، فلســفية أو شــخصــية. أو عكس ذلق إذ يرجع لفعل مرضــي انتج عن تطورات ملختلف اإلصــاابت العقلي

جة عنيفة من القلق بعدوانية متجهة حنو أو انتج عن صـــــــــــدمة حقيقية حادة حتت شـــــــــــكل مو  اكتئاب، هذاين مزمن، عته...(
 (Bloch.H et coll 2000 p 911 )  الذات.

أن االنتحار هو فعل قتل الذات بطريقة غالبا ما تكون شـــــــــــعورية، ابعتبار املوت وســـــــــــيلة أو  Grofryd.M*ويرى قروفيلد 
 (Grofryd.M 1992 p 114هناية.) 

 Sillamy.N )النفس، شــــعوري أو إرادي يؤدي إىل املوت. أن االنتحار عدوان ضــــد Sillamy.N* و يذكر ســـيالمي 
1993 p 653) 

فيعترب االنتحار فعل تعاطي املوت، إذ قد يكون هناك تواصل بني ضعف اإلرادة االنتحارية،  Kipman.S.D* أما كيبمان 
 االبتزاز االنتحاري، املعادل االنتحاري، حماولة االنتحار واالنتحار احملقق.

وكات االنتحارية، ميكن اعتبار الفرد ســــــيد حياته، أو اهنيار األان. ففي حاالت، هد االنتحار كفعل عقلي ) يف كل هذه الســــــل
 (Kipman. Simon-Daniel 2005 p 391 ) انتحار منطقي، انه فعل مرضي لتحاشي وضعية غري مقبولة أو جد مؤملة.
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فعل انتحر أي قتل نفســــــــه عمدا. واالنتحار هو قتل النفس * إن كلمة انتحار يف منجد اللغة العربية املعاصــــــــرة هي مصــــــــدر ال
عمدا، إصـــــــــــــرارا على إهناء احلياة. كما تعين تعريض الســـــــــــــلطة والنفوذ خلطر الزوال، إضـــــــــــــرارا ابلذات أو جلب الكارثة عليها. 

 (0000ص  0110واالنتحار األخالقي هو ما يسمى انتحار األمة. ) املنجد يف اللغة العربية املعاصرة 
االنتحار هو تعاطي املوت بطريقة قصـــدية، إذ يعترب كفعل فردي رغم أنه أيخذ طابع اجتماعي حســـب علم االجتماع: 1-2

 (Affilé.B 2004.64) وعلى هذا األساس يعد االنتحار ظاهرة اجتماعية مرتبطة بظروف اجتماعية متس كل اجملتمعات.أكثر
 قوله: " نسمي انتحارا كل حالة موت انجتة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إن العالمة إميل دركامي يعرف االنتحار يف          

 ) Durkheim.E 1976 p 05 (عن فعل اجيايب أو سليب، قامت به الضحية نفسها وهي على يقني مبا سينتج عنه.." 
  فدركامي ال أيخذ ابلقصد يف االنتحار، فاجلندي الذي يواجه املوت إلنقاذ فرقته ال يقصد املوت.

منتحر يف  00.111حســــــب إميل دركامي ترتفع نســــــبة املنتحرين كلما اهنارت الروابط االجتماعية. ففي فرنســــــا حاليا حنصــــــي 
تتبعها مراحل اســتشــفائية،  000.111حماولة منها  001.111، أما حماوالت االنتحار فتفوق 0110الســنة مع مطلع عام 

كمـــــــا يعرف ديزرتوري (Revel.S-Lacomme.C 2005 p 358 )و يعرف االنتحـــــــار لـــــــدى الرجـــــــال أكثر. 
Disertori.B  االنتحار قائال: " االنتحار هو فعل ضــــــــــــد اجتماعي ألنه يقضــــــــــــي على احلياة، وميكن أن يرجع إىل أمرال

مييز اســـــكريول ) Disertori.B 1975 p 110 (نفســـــية، كما ينتج عن صـــــعوبة للف تعد قبل مرضـــــية للشـــــخصـــــية " 
Esquirol نتحاري و أفعال التضحية، ألن التضحية ليست سلوكا مرضيا إمنا موضوي إعجاب، ويرى البعض بني السلوك اال

ذا املعىن خيتلف فاالنتحار   أن الســلوك يكون انتحاراي عندما يقوم الفرد بقصــد قتل ذاته دون أي حتريض لقيمة اجتماعية ما.
 ون الوصول ابلفعل إىل املوت احلقيقي.عن الشروي يف االنتحار الذي يعمل على تدبري وتنفيذ االنتحار د

  تعريف حماولة االنتحار: -2
إهنا تشــــكل فشــــل االنتحار مهما كانت أســــبابه، حي  نضــــع حتت عبارات "معادل انتحاري"، "ســــلوك انتحاري "، "ســــلوك 

إلرادة يف أو ا ةخطري"،  الســـــــــلوكات اليت   تضـــــــــع يف   طبيعتها حياة الفرد أو كماله اجلســـــــــمي يف خطر، دون أن تكون الرغب
: "ميكن تقريب بعض أشــــــكال االنتحار القبل حادة أو الدائمة اليت  k.Meningerيقول مينتجر . تعاطي املوت شــــــعورية

تتمثل يف اإلدمان ، رفض العالج عند املراهقني املصـــــــــابني هبمرال دائمة أو طويلة املدى مثل : الداء الســـــــــكري ، الصــــــــــري و 
عن حماولة االنتحار فيقول :"إن حماولة  M.Lauferو يضـــــــيف لوفر   (Canoui.p et coll 1994 p348)غريها"

و جيب أن تعترب كحلقة  االنتحار رغم صــــــــغرها فهي متثل دوما خســــــــران مؤقت للقدرة على إبقاء الصــــــــلة مع الواقع اخلارجي 
 (Canoui.p et coll 1994 p349)ذهانية حادة" 

 بعض اإلحصائيات:  -3         
حالة يف الست  0000سنة، وقد عوجلت أكثر من  01إىل  00حار لدى فئة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم من يكثر االنت 

. و 0110سنة  000و 0110حالة يف  000و 0110حالة سنة  000. و قد سجلت 0110سنوات اليت سبقت عام 
 .0110حالة سنة  00و 0110حالة سنة  010سنة، حي  سجلت  00يظهر االنتحار أيضا لدى فئة األقل من 

مقدم على االنتحار يف العشر سنوات األخرية،  0000إن أكثر األشخاص املقدمني على االنتحار يف اجلزائر أميون، فمن بني 
 .%01منهم أميون أي ما يقارب  0000
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بعض اإلطارات مثل و يرتاوح مستواهم الدراسي بني االبتدائي واملتوسط، الثانوي واجلامعي الذي ميثل الطلبة  %01يف حني أن 
 األطباء، احملامني واملهندسني.

موظفني،  %00منها دون مهنة،  %00لقد أكدت آخر اإلحصـــــائيات أن ظاهرة االنتحار مســـــت كل الفئات االجتماعية، 
 .%10تزاول املهن احلرة، أما الطلبة فبلغت نسبتهم  %00عمال و 00%
الباقية عن طريق التسمم، األسلحة البيضاء، القفز  %01ق الشنق، من عمليات االنتحار تتم عن طري %01يشـار إىل أن  و

  info@elmoustakbel.comمن مكان عال أو الغرق.
 حالة انتحار 000، وجود 0110أما مصاحل الدرك الوطين، فقد بينت اإلحصائيات اليت قامت  ا على املستوى الوطين سنة 

ســـــنة، وتصـــــدرت القائمة كل من  01و 00حماولة انتحار، مســـــت ابلدرجة األوىل الفئة اليت ترتاوح أعمارها بني  000مقابل 
 والية جباية مث وهران و البويرة.

حماولة انتحار، حي  أهنا تعيش يف الســــــــــــــنوات األخرية ظروفا  00حالة انتحار مقابل  00تصــــــــــــــدرت والية جباية القائمة ب 
 د مزرية.اجتماعية ج

 (00ص  0110.10.00الصادر اخلميس  0000)جريدة الشروق اليومية، العدد 
كما كشـــــــــــف أرشـــــــــــيف احلماية املدنية ببجاية أن هذه املدينة حتتل املرتبة األوىل وطنيا من حي  عدد حاالت االنتحار خالل 

حالة  011، ومن بني 0110سجلت يف سنة  00حالة منها  011، واليت قاربت 0110اخلمس سـنوات اليت سـبقت عام 
   تسجيلها على املستوى الوطين.

حالة للرجال، و تســــعة حاالت  ين فئة الشــــباب اليت يقل  00حالة من توقيع النســــاء و  00تبني من خالل التفاصــــيل أن 
ارات حمن احلاالت سـجلت يف املناطق الريفية، ويعد فصـل الربيع هو فصــل االنت %00سـنة. كما ظهر أن  01أعمارهم عن 

 (00ص  0110.10.00الصادر السبت  0001يف جباية. ) جريدة اخلرب اليومية، العدد 
حماولة انتحار، يف حني احتلت والية معســـــــــــــــكر  00حاالت انتحار و 01يلي واليـة جبـايـة يف عـدد املنتحرين والية وهران ب 

حماولة وتلمســــــــان ب  00، تليها كل من البويرة ب 00املرتبة األوىل فيما يتعلق مبحاوالت االنتحار اليت بلغت يف نفس الفرتة 
 حماولة.  00

حماوالت انتحار. والوالايت اليت مل يتم تســــــــــجيل أي حادت  10حوادت انتحار مقابل  10أما يف العاصــــــــــمة فقد شــــــــــهدت 
بيض.)جريدة ر والانتحار فهي: األغواط، بشار و متنراست. ابإلضافة إىل أن هناك والايت مل تشهد أي حماولة انتحار هي: أدرا

 (00ص  0110.10.00الصادر اخلميس  0000الشروق اليومية، العدد 
حماولة  01حالة انتحار وأكثر من  01تســــــجيل  0110و يف والية تيزي وزو، أحصــــــت مصــــــاحل احلماية املدنية خالل ســــــنة 

كانت أعلى نســـــــبة   يف حني (00ص  0110.10.10الصـــــــادر اخلميس  00000انتحار. ) جريدة النصــــــر اليومية، العدد 
ابلنســـبة لنانت، وتصـــدرت  00انتحار مقابل  000حاالت االنتحار حســـب مديرية الدرك الوطين، من نصـــيب الذكور ب 

 حماولة قام  ا الذكور. 00مقابل  000هذه األخرية أكرب نسبة يف عدد حماوالت االنتحار املقدرة ب 
.والغريب يف 0110حماولة انتحار يف ســـنة  00شـــخين يقابله  00، ســـنة 01و قدر عدد املنتحرين الذين تتجاوز أعمارهم  

سنة، حي  سجلت  00األمر أن هذه اآلفة مل تقتصر فقط على الكبار، بل بدأت يف اآلونة األخرية متس ح  األطفال دون 
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جلهـــات حمــاولـــة انتحــار. وهي األرقــام اليت يراهــا املختصـــــــــــــــون خطرية ومقلقـــة تســـــــــــــــتـــدعي تــدخـــل ا 00حـــالـــة انتحـــار و  00
 (00ص  0110.10.00الصادر اخلميس  0000املختصة.)جريدة الشروق اليومية، العدد 

فقد رجعت مصاحل الدرك الوطين هبرقام جديدة  ين الظاهرة، وهي أرقام دقت انقوس اخلطر، إذ أحصت  0110أما يف سنة 
أنفسهم خالل هذا العام. و األكيد أن فرد  000حماولة انتحار سـنواي معظمها لدى النسـاء. كما شـنق  0000هذه املصـاحل 

 فاجلزائر مازالت بعيدة عن منافســـــــة دول االنتحار الكربى وكلها تقع يف مجهورايت االحتاد الســـــــوفيايت ســـــــابقا، لكنها لألســــــــ
 تزحف بثبات حنو القمة املؤملة.

 األسباب الرئيسية لالنتحار يف اجلزائر: -4 
 ة، ألهنا ظاهرة خمالفة للشــــــريعة اإلســــــالمية ومنافية للعادات والتقاليد. لذلق بقيإن األســــــباب الرئيســــــية لالنتحار ابتت جمهول

 االنتحار يشكل طابوها مل يكسر جداره بعد، ألن حاالت عديدة مل يصرح  ا األطباء من منطلق احلفا  على مسعة العائلة.
ية، وما زاد الوضع يت االنتحار واالهنيارات العصبفالعدد اإلمجايل لألخصائيني النفسيني ليس إبمكانه ضمان تغطية عادية لظاهر 

 تعقيدا هو اهلجرة شبه اجلماعية لألطباء النفسيني اجلزائريني إىل فرنسا.
 ابإلضافة إىل أن متركز األخصائيني يف املدن وراء ارتفاي حاالت االنتحار يف األرايف.

صال تعد أسـاسـا إىل أسـباب نفسية عقلية، تفقد الفرد االت: أكرب االضـطراابت العقلية االضـطراابت العقلية  4-1          
 ابلواقع، ازدواجية الشخصية، خماوف نفسية واكتئابية وخماوف جسمية.

فرد منتحر يعاين من اضطراابت عقلية، هذا ما يعين أن هذه الفئة مهمشة ومل يتم التكفل  ا. كما  000أثبتت الدراسات أن 
ن هــــــــذه األمـرال غـري مصـــــــــــــــرح  ـم حـ  يف مؤســـــــــــــــســــــــــــــــــــــات األمرال العقليــــــــة. أن عــــــــدد األفـراد الــــــــذيـن يـعــــــــانـون مـ
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أن كال من األمرال العقلية واالهنيارات العصبية تسببت على التوايل يف  0110كما أوضحت إحصائيات الدرك الوطين لسنة 

 حماولة انتحار لكل منهما. 00ر، وحالة انتحا 00و  00
منها ابلفشـــل. وكانت نســــبة  ثري حاالت  01شـــخين إىل االنتحار، ابءت  000يف حني كانت املشـــاكل العائلية وراء جلوء 

كانت   000اليأس على املنتحرين هذه املرة ضعيفة بعض الشيء، ابإلضافة إىل أن بقية حاالت وحماوالت االنتحار املقدرة ب 
 (00ص  0000تلفة.  )جريدة الشروق اليومية العدد ألسباب خم

إن تطور العائلة اجلزائرية هم أساسا عن التغريات السوسيو اقتصادية احلاصلة يف اجملتمع، هذا  املشـاكل االجتماعية:  4-2  
 ما ترك آاثرا حول البنية التحتية للمجتمع. 

 ب اليت صـــــــــــــــدمـت بعمق اجملتمع هبكملـه، فـالعنف والرببريـة النـامجـة عنومن بني األعرال النـاجتـة عن هـذا التغيري ظـاهرة اإلرهـا
 اإلرهاب مها سبب معاانة وآالم واضطراابت عميقة هزت اجملتمع.

لقد ظهر شـعور جديد يف تشـكيل عدة صـور كالعصبية، االعتداء، عدم القدرة على تصور املستقبل، ابإلضافة إىل تدمري القيم 
اجلزائري. هذا زايدة على الفشـــل على مجيع األصـــعدة، اإلقصـــاء وغياب إعادة اإلدماج، أزمة  االجتماعية األســـاســـية للمجتمع

 السكن وعدم االستقرار، الصراي الثقايف ومشاكل التواصل االجتماعي.
، هذا ما أدى إىل ارتفاي شـــــبح 0000إىل  0000إن خمتلف التحقيقات والدراســـــات بينت توســـــع بقعة الفقر يف اجلزائر من 

 . كل هذه املشاكل االجتماعية والعائلية أثرت على سلوكات األفراد.% 00.0لة إىل البطا
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حالة، أي ما  000من املنتحرين يعانون من مشــاكل اجتماعية، وبلا عدد حاالت االنتحار جراء االهنيار العصــيب  %00إن 
 سنوات املاضية. 01يف ظرف  %00يعادل نسبة 

ري ال يقبل انتحار فرد من أفراد العائلة، ويبقى االنتحار دائما عمال خمالفا للشــــــــــريعة إن اجملتمع اجلزائأســــــــباب أخرى:  4-3
اإلسـالمية وللعادات والثقافة. هلذا أصــبح من الصـعب التعرف على األســباب احلقيقية له، ألن أغلب العائالت اجلزائرية ترفض 

.  ففي %00انتحار أســــــــــــــبا ا غري معروفة أي حالة  0001الكشــــــــــــــف عن احلقيقة ألجل احلفا  على مسعة العائلة، فنجد 
 00،  أما لدى النســــــاء فهي %00.01حالة حماولة انتحار لدى الرجال أي  00ســـــجلت  0110الثالثي األول من ســـــنة 

قضـــــــية من بينها  0000. كما عاجلت وحدات الدرك الوطين خالل الســـــــت ســـــــنوات املاضـــــــية  %00.01حالة، ما يعادل 
نســــــــاء، أغلب احلاالت املســــــــجلة بوالايت تيزي  000حالة انتحار ســـــــجلت لدى الرجال و 0011حالة انتحار، و 0000

 . 0110حالة انتحار ابجلزائر سنة  000وزو، جباية، سطيف، البويرة، تلمسان، 
مراهقا يف  00سنة، إضافة إىل تسجيل انتحار  01إىل  00كما يكثر االنتحار لدى الفئة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم من 

   info@elmoustakbel.comمن املنتحرين أميون.   %01، وحسب الدرك الوطين دائما 0110جلزائر سنة ا
 الدراسة امليدانية: -3

 الفرضيات: 3-1    
 يدفع فشل العالقة العاطفية الفتاة املراهقة إىل حماولة االنتحار. -
 اجلسدية والنفسية املفاجئة ابلفتاة املراهقة إىل حماولة االنتحار.تدفع التغريات  -
 ة االنتحار لدى الفتاة املراهقة.يعترب فشل التنشئة االجتماعية من أهم أسباب حماول -
 احلاالت: 3-2   

رتان أربع حاالت اخ  ألجل اإلجابة على تسـاؤالتنا اليت ترمي إىل معرفة األسباب الكامنة خلف حماولة االنتحار لدى الفتيات،
 بطريقة عشوائية. وهن حاالت أقبلن على االنتحار.

 حالة" 000النتحارية اختلفت من حالة ألخرىسنة. لكن الوسيلة ا 00إىل  00و احلاالت مراهقات ترتاوح أعمارهن من 
 عدد احلاالت الوسائل االنتحارية

 000 تعاطي خمتلف األدوية بكميات كبرية.
 00 ين أكسيد الكربوناالختناق بغاز اث
 00 تعاطي املهدائت.

 00 تعاطي مزيج من األدوية
 00 شرب محض البطارايت
 00 استهالك مواد التنظيف

 10 شرب ماء جافيل
 10 استهالك املواد القاتلة للحشرات

 10 استهالك املواد القاتلة للفئران
 10 تعاطي الكحوالت بكميات كبرية

 10 تعاطي البنزين

mailto:info@elmoustakbel.com
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 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات :  -6
 :حمتوى املقابالتجدول  ليل   

 نسبة الصنف نسبة الرتدد تردد الوحدة الوحدة الصنف
 

 .فشل العالقة العاطفية
 سلبيات الطرف اآلخر.

 معلومات خاطئة.
 . ثري سليب من طرف األم

01 
00 
10 

%15,74 
%12,50 
%05,51 

 
%33,85 

 
 

 .ةعيفشل التنشئة االجتما
 توتر العالقة مع األم.

 انعدام احلوار.
 عالقات خارجية حمدودة.

15 
12 
18 

%11,81 
%09,44 
%14,17 

 
%35,42 

 
 .املظاهر السلبية لفرتة املراهقة

 القلق و العصبية.
 تقدير سليب للذات.

 .نظرة سلبية اجتاه اآلخرين

10 
09 
20 

%07,87 
%07,08 
%15,74 

 
%30,70 

   127  جمموي تردد الوحدات

 عدم االمتثالية للمعايري االجتماعية، ما يوحي بقول فشل التنشئة االجتماعي.  -
 اجتاه العدوان حنو اخلارج مبعىن حنو األخرين بسبب نبذ اجملتمع. -
 تظاهرات اكتئابية لوجود االستجاابت التضليلية يف البطاقات االرتكاسية األربع. -
 ارج.لغياب االستجاابت اللونية، مبعىن حياة داخلية مثبطة مع حساسية للخانعدام االستجابة االنفعالية للبيئة نظرا  -
مســـتوى الذكاء أقل من املتوســــط ال فال االســـتجاابت الشــــكلية املوجبة وارتفاي نســـبة االســــتجاابت احليوانية، مع  -

 مردود ضعيف.
يها احلاالت ري، ومنبع املشــــــــــــــاكل اليت تعانلعل العوامل الثالثة اليت تنحصــــــــــــــر بني األصــــــــــــــناف الثالثة املذكورة، هي قاعدة التأث

للصـــــــــــــــنف األول،  33,85%   للصـــــــــــــــنف الثــالــ  30,70%املــدروســــــــــــــــة، حيــ  وردت النتــائج متقــاربــة بني نســـــــــــــــبــة 
 لصنف الثاين ، وهي قريبة من بعضها ، وليس هناك عامل يغلب اآلخر بفرق كبري.ل35,42%مث

 ول، أي ســلبيات العشــيق، و الوحدة الثالثة يف الصــنف الثال  أيفيما خيين الوحدات، فكانت الوحدة األوىل يف الصــنف األ
وبعد ذلق الوحدة الثالثة يف الصنف الثاين: العالقات احملدودة مع  15,74%النظرة السلبية اجتاه اآلخرين، مها أكرب نسبتني بـ

ـــــــــــــــــــــ،لتأيت بعد ذلق وحدة املعلومات اخلاطئةعند الفتاة ووحدة توتر ال14,17%اآلخرين بنســـــــبة  ،  12,5%عالقة مع األم بـ
 التأثري أقل. ، حي  كان7%و  %0على التوايل. و ابقي الوحدات كانت نسبتها حمصورة بني 11,81%و

إن النتائج املتحصــل عليها من خالل دراســة احلاالت توحي بوجود عوامل مشــرتكة يف توجيه ســلوك املراهقة اجلزائرية حنو املنفذ 
 مثل يف السلوك االنتحاري يف دراستنا.االحنرايف، هذا األخري الذي يت

لقد كان عامل عدم االمتثالية للجماعة الذي ظهر مبوجب اختبار اإلحباط هو القاســــــــــــم املشــــــــــــرتك بني كل احلاالت، رغم أن 
 درجاته كانت خمتلفة إال أن حضوره كان دائما،
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توجيه حنو االمتثالية ميكن أن يعرفا ابلنســـــبة إىل ال و حامال لرســـــالة رفض معايري اجملتمع و التوجه حنو االحنراف، هذا األخري و 
 Szabo.d)القيم الفردية، إذ ميكن للفرد أن يقبل النماذج املشرتكة، معايري االمتثالية ابلتايل يشارك يف التضامن االجتماعي. 

1972 p99)  .وهذا ما يرفضه هؤالء الفتيات 
لذات لدى احلاالت، معارضـــــة العامل اخلارجي واليت قد تصـــــل إىل حد ومن خالل تطبيق اختبار الرورشـــــاخ ظهر التمركز حول ا

 ظهور النزعات االنطوائية.
 لقد كانت نسبة الذكاء متوسطة على العموم، جفاف يف العاطفة أو مراقبة هلا من حني آلخر.

 قاعدة لقلق عميق.وهي نسبة كبرية جدا،تدل على وجود  %00جتدر اإلشارة إىل ارتفاي نسبة القلق،والذي وصل إىل حد 
 حتدد أن العناصر ذات الداللة يف حتديد سلوكات الفتيات راجعة إىل مصدرها األول املتمثل يف أزمة املراهقة. 

فلم يعرف اآلابء أو ح  احمليط اخلـارجي كيفيـة التعـامـل مع هـذه الفرتة، فجعلوهــا مرحلـة ككـل املراحـل، ومل يعطوهـا قـدرا كــاف 
 ة مثل هؤالء الفتيات.من العناية، فكانت الضحي

املراهقة هي مرحلة أســـاســـية لنضـــج وتنظيم الكائن، فهي ليســـت مرحلة  "إن أزمة: عن املراهقة فقال P.Wiltzerتكلم ولتزر
 Bensmail.b) "النفسية و االجتماعية الثقافية -تطورية عادية للشخصية ، لكن تطور على القاعدة الثالثية : البيوسوماتية

1988 p183) 
 الثقافة املغاربية التقليدية، فاملراهقة ليســت مرحلة طويلة، لكن نقطة انتقال و تغيري للمكانة االجتماعية حســب الدكتور أما يف
 (Bensmail.b 1988 p184) .مساعيل ا ابن

ل صــــما فتئت الفتيات جتد االكتئاب كمرجع تركن إليه يف حاالت االضــــطراابت النفســــية، وذلق انتقاما من حميط خارجي مل ي
عن االكتئاب أنه كاحلداد،  هو جواب على جتربة فقدان املوضـــوي  D.Widlocherإىل فهم متطلبا ن، و يقول ويلوشـــار 

 ((Boucebci.m 1984 p82لفة. لكن بطريقة خمت
لعــل الــدخول يف دائرة االكتئــاب يــدفع لظهور أفكــار مغــايرة للنمــاذج االجتمــاعيــة و غريبــة عنهــا، كــالســـــــــــــــلوك االنتحــاري عنــد 

 املراهقات خصوصا، و الذي منبعه االنتحار املعرف عند الدكتور
" يجة املوتقصــــــــــدي، تكون نت االنتحار كالســــــــــيكيا يعرف كفعل تعاطي املوت و هبكثر دقة فعل عدواين ذايت"مساعيل:اابن  

(Bensmail.b 1988 p93)  هلذا فمثل تيف املقابل حماولة االنتحار هي فشـــل فعل االنتحار نفســـه، والنتيجة دون املو.
هذه الظواهر، عبارة عن صـــــــــور و مناذج ســـــــــيئة للمجتمع، وتعطي نظرة خملة أمام اجملتمعات األخرى. ابلتايل يتقرر على اآلابء 

 االهتمام أكثر هببنائهم خاصة املراهقني منهم، و معاجلة قضاايهم هبكثر حكمة  و تعقل. 
 خامتة:

 للمجتمع. فة إىل أهنا  سلوك مضادإلدراك سـليب للذات، حسـاسية مفرطة ابإلضاإن األفكار واحملاوالت االنتحارية تعد نتيجة 
فالفتاة اجلزائرية اليت تســلق درب األفكار والســلوكات االنتحارية هي بصــدد البح  عن نفســها، ابتغاء هوية اجتماعية حمبذة، 

قبل على صــــــــــفتها الســــــــــند األول للمراهق املفال بد من  يئة العائلة وحتضــــــــــريها ب لنماذج اجتماعية جائرة يف نظرها.ورفضــــــــــها 
االنتحار، رغم انه من الصـــــعب إعادة تكوين الظروف النفســـــية اليت تســـــبب االنتحار،ألن هذا يصـــــطدم بقلة التعاون ومواقف 

 الرفض من قبل العائلة نفسها.
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هو أمر يف غاية  Lagacheكما أن االعتماد على دراســـــة احلالة ابلرجوي إىل ماضـــــي املفحوص حســـــب ما أشـــــاد به القاش 
 هلذا تعترب طريقة احلالة من أجدى السبل اليت تسمح للفاحين ابالقرتاب أكثر فأكثر من الواقع امللموس. األمهية.

صـــــــــداقية ملوهذا ما حيتم عليه التحكم فيها ألجل التقليل من مســـــــــاوئها، وســـــــــد كل الفجوات اليت قد جتعل النتائج تبتعد عن ا
 العلمية.

 
 قائمة املراجع:

 القواميس:
     ابللغة العربية:     
     0000ص  001ص بريوت  -بعة الثانية، دار املشرق( الط0110املنجد يف اللغة العربية املعاصرة) - 10

  ابللغة الفرنسية:      
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03- Godfryd.michel (1992) : Vocabulaire psychologique et psychiatrique, Puf p 114 
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Sites Internet : 

2004info@elmoustakbel.com 

 اجلرائد اليومية:
 00ص  0110.10.10الصادر يف  00000اليومية: العدد  جريدة النصر-10
 00ص  0110.10.00الصادر يف  0001جريدة اخلرب اليومية: العدد -10
 00ص  0110.10.00الصادر  0000جريدة الشروق اليومية: العدد -10

 
 
 

mailto:info@elmoustakbel.com


  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

 رر "مقاربة سوسيولوجية لثقافة البالك ميتلعبدة الشيطان يف اجلزائر "ضريبة العوملة والتح

 جامعة املسيلة -مرمي شباح-د                           جامعة املسيلة  - امسهان بلوم-د

                                                     ismahane76@Yahoo .FR 

 امللخص :
ت ، ة تنب  عن تفشي أمناط الغنوص ،كنحلة شاذة هبصوهلا متجد الذاهيكلت العوملة التكنولوجية ، فتح عدة مدارج تفكريي

تعظم اللذة وترفض املعايري االجتماعية ،كنوي من التمرد والرغبة يف إظهار اجلديد الذي أيخذ بعقول املراهقني ، خاصة يف ظل 
اغا داخل يطان " وجعله مستسسوء استغالل شبكات االتصال احلديثة وما حتويه من برامج تروج لفكر منحرف " عبدة الش

ابنيتنا اجملتمعية العربية ، يف سياق اخلواء الفكري والضحالة الدينية ،فباتت هذه الظاهرة كباثولوجيا إجتماعية ، وكإحدى صور 
و ثقايف ، ز االحنراف داخل سياقاتنا اجملتمعية وكإفراز ملوضة الثقافة االستهالكية ـ اليت تقنن يف معاملها وترسخ يف أليا ا عن غ

 مادي وأخالقي ، مثنته وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة . 
إن موضوي الدراسة املوسوم بـ: عبدة الشيطان يف اجلزائر ـ ضريبة العوملة والتحرر ـ يعد كآلية سوسيولوجية تضمن التناول النسقي 

 االرية املطلقة و لرتسيخ ثقافة البالك ميتل فاالنسياق خلف الغرب من خالل احل
 عبدة الشيطان يف اجلزائر "ضريبة العوملة والتحرر "

 ة سوسيولوجية لثقافة البالك ميتلمقارب
 (*) اوال : :اهرة عبدة الشيطان واالستشكال املفاهيمي

ْنُه َخَلْقَتين  م ْن اَنر  ني * قَ ) قَاَل اَي إ بْل يُس َما َمنَـَعَق أَْن َتْسُجَد ل َما َخَلْقُت ب َيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكْنَت م َن اْلَعال    اَل أاََن َخيـْر  م 
يم  * َوإ نَّ َعَلْيَق َلْعَنيت  إ ىَل يـَْوم  الدّ ين  * قَالَ  نـَْها فَإ نََّق َرج  َعُثوَن * قَاَل  َوَخَلْقَتُه م ْن ط ني  * قَاَل فَاْخرُْج م  َربّ  فَأَْنظ ْرين  إ ىَل يـَْوم  يـُبـْ

ُهُم الْ فَإ نََّق م َن اْلُمنْ  نـْ  ُمْخَلص ني( سورة صَظر يَن * إ ىَل يـَْوم  اْلَوْقت  اْلَمْعُلوم  * قَاَل فَب ع زَّت َق أُلْغو يـَنـَُّهْم َأمْجَع نَي * إ ال ع َباَدَك م 
 رمبا  تصر هذه االايت من القران الكرمي احلرب االبدية بني اخلري والشر بني الشيطان وبين آدم، وكيف ان هدف ابليس يف

هذه احلياة هو اغواء اكرب قدر ممكن من البشر، واالحنراف الذي ميكن ان يبتلى به االنسان درجات أعاله هو الكفر والعياذ 
 ابر، وما ظاهرة عبادة الشيطان اال مظهر صارخ من مظاهر الكفر ابر وحتدي اجملتمع يف دينه وقيمه ومعتقداته.

ح الرؤى و املداخيل التنظريية ،اليت ترمي يف مضامينها السوسيوانثروبولوجية اىل فتمزقا من  عبدة الشيطانهيكلت ظاهرة     
عدة مدارج تفكريية ،تتخذ من الالمعيارية القاعدة الركينة الهنيار الروابط و العالقات االجتماعية " نظرا الن فكرة فقدان 

ألمن فقداهنا ظهور حالة من اخللط و اللبس و انعدام ااملعايري هي الطرف املقابل لفكرة التماسق االجتماعي،إذ يرتتب على 
( طاملا أهنا ترمي يف 00،ص0110و تصبح التصورات اجلماعية يف حالة تدهور و احنالل. " ) طلعت إبراهيم لطفي:

لنظام امضامينها إىل انتهاك السنن و اآلداب و املعايري االجتماعية "فهي شكل من أشكال السلوك االحنرايف يهدف إىل فساد 
 (00،ص0000القائم " )أمحد الرابعية:

يف سياق االنعزالية و التباين بني األهداف الثقافية اليت يسعى أعضاء اجملتمع حنو حتقيقها و بني الوسائل النظامية اليت ميكن 
 عن طريقها حتقيق هذه األهداف
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ن يكونوا أكثر ندرة الفرص املشروعة اليت تدفعهم ألنتيجة  ل عبدة الشيطانوهذا ما متليه منطلقات مريتون اليت جتعل من سلوك 
عرضة الستخدام الوسائل غري املشروعة،يف خضم  كيد الفرد على النجاح أكثر من  كيده على االمتثال للمعايري االجتماعية 

ات الالمعيارية رهاصيف سياق اإل عبدة الشيطانو الوسائل املتاحة هلذا تكرس املنطلقات الدوركامية داللة مفاهيمية ملعضلة 
اليت جتعل  من هذه الظاهرة "كنتيجة الضطراب و اختالل وظيفي يف نسق القيم و معايري اجملتمع الناتج عن التغريات احلادة 

 (00،ص0101املفاجئة، كاألزمات االقتصادية،أو احلاالت املفاجئة أو اهنيار التكامل األسري " ) عديل السمري و آخرون:
 

 دالالت اللغوية ملصطلح الشيطان انه على وزن فعالن ، وقد ورد اشتقاقه عند اهل اللغة على عدة معاين: اشادت ال  (*)
 ـ من الشطن : وهو احلبل شديد الفتل ، والشطن من البعد عن احلق

 ـ من شاط : اي هلق واحرتق 
 (0110دجين : ـ من الشطط : وهو البعد والظلم والغلو) حممد يوسف الشوبكي ، حيىي على حييي ال

http://uqu.edu.sa/page/ar/60736.            
 فرغم تنوي احملكات الكفيلة بتضمني الظاهرة ،إال أهنا تبلور نقطة إتفاق حمورية  يكلها كباثولوجيا اجتماعية تنب  عن اهنيار قيم

 عدم قدرة آلياته الضبطية على توجيه السلوك و الرغبات حنو الوجهة السوية. الواقع اجملتمعايت و معايريه و
  هي سلوك خيالف قواعد الضبط االجتماعي،فتضفي إىل متزيق العالقات و األبنية االجتماعية لتعد عبدة الشيطانفباثولوجيا 

رب عن فشل ية و إستمراريتها، طاملا أهنا تعكآلية دحض ملسألة التوازن و التكامل اجملتمعايت فضال عن بقاء األنساق اجملتمع
 أفراد اجملتمع يف استيعاب معايريه القائمة على التضامن و التساند االجتماعي. 

متاشيا مع هذه احليثيات نبلور داللة إجرائية لعبدة الشيطان قوامها: " هي حنلة شاذة تدعوا اىل الشر واالابحية ومتجيد 
 ابليس معبودا ونصبوه اهلا يتقربون اليه هبنواي القرب واخرتعوا هلم طقوسا وترهات مسوها عباداتالشيطان ، فهم قوم ا ذوا من 
  خيطبون  ا وده ويطلبون رضاه"

متاشيا مع التحديدات املفاهيمية الكاشفة عن حتديد قوامه : ان ظاهرة عبدة الشيطان زمكان مكثف وكأنه من جنس احلال 
رب عن االحنراف ضاربة يف اعماق التاريخ، وهي تعال هلا جذورها  ه يف وضعيات نسقية اترخيية   املرحتل ، يكثر ترحاله واقلمت

عن الطريق القومي يف عبادة هللا وحده، لتأخذ أشكاال شنيعة وتتعارل مع الفطرة البشرية السوية حي  هد هلا اثرا يف خمتلف 
 من االختصار. الدايانت السماوية والوثنية أيضا حي  سنتطرق اليها بشيء

ثل الشر كان "املصريون القدماء كانوا يقدمون القرابني ، لبعض اآلهلة اليت متعند اهلنود والفراعنة كان الشيطان يعترب اله للشر   
،... وقد جمد املصريون القدماء هذا اإلله ، رغم شهرته السيئة وذلق   - ست –اتقاء  لشرها ، ومن أشهر هذه اآلهلة : اإلله 

لبالد قد تعرضت آنذاك لغضب الشعوب األخرى ، فضال  عن غضب الطبيعة املدمرة ، مما جعلهم يف حاجة إىل إله ألن ا
شرير ، كي يستطيع التعامل مع القوى الشريرة األخرى ، وقد ا ذ هذا اإلله لقب )حورس ست( مع التحامه ابألسرة الثامنة 

ست  اف ، إال أنه يف القرن الثامن قبل امليالد احتفل املصريون  زمية اإللهعشر اليت أصبح هلا امرباطورية مصرية واسعة األطر 
 :حيىي علي حيىي الدجين   ، حممود يوسف الشوبكي ) فأصبح يف نظرهم شيطاان  رجيما " ،على يد حورس

0110)     http://uqu.edu.sa/page/ar/60736                                             
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وهكذا احلال عند اهلنود، فالشيطان يشكل جزءا من إهلهم املزعوم " برهم " الذي يتكون من ثالثة آهلة هم : "برامها" خالق 
 اخللق ، و"فشنو" إله اخلري والفضيلة ، و"شو" إله الشر والفناء والدمار ." 

ة من االهلة وح  الشر متمثال يف اله معني تقدم له القرابني وتقام هلم املعابد وطقوس عباد فنرى عند الوثنيني عبادة العديد
 معينة .

وهي من الفرق املنحرفة اليت ظهرت يف التاريخ اإلسالمي إثر اهنيار الدولة األموية  كما ظهرت هذه الطاهرة عند اليزيديني
د من الفرق اخلارجة عن اإلسالم لفساد معتقدها ...من مزاعمهم هـ وهم أتباي يزيد بن أيب أنيسة ، وتع000وذلق عام 

 :دجين حيىي علي حيىي ال  ، حممود يوسف الشوبكي ) (.تقديس يزيد بن معاوية وإبليس ويطلقون عليه )طاووس ملق
0110)     http://uqu.edu.sa/page/ar/60736.  

" مناطق من بالد العراق وسوراي كاملوصل وبغداد ودمشق وحلب ، وهم طائفة يعظمون الشيطان ويسمونه طاووس  تقطن 
 كل سنة ، ويف -حسب زعمهم -ملق، ويعتقدون أنه إمام املوحدين ألنه مل يسجد إال ر، لذلق جعله هللا رئيس املالئكة 

يشربون اخلمر لسوداء، يطفئون فيها األنوار وخيتلط الرجال فيها ابلنساء، فيقيم اليزيديون احتفاال يف ليلة خاصة تسمى الليلة ا
 ويرتكبون أشنع الفواحش واملنكرات . 

ng=A&id=37854https://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&la 
كما ان الظاهرة كانت عند الغنوصيون ، ومنهم فئة الزرادشتية " واليت تعد من الداينـات الغنوصيـة القائلة إبهلني للنور والظالم ، 

أو للخري والشر وما تزال موجودة ح  أايمنا هذه ، ويعتقد الزرادشتيون أن هللا هو السيد املهيمن احلكيم خالق السماوات 
 ل ، ويعارضه اإلله التوأم ، املسؤول عن كل الشرور يف العامل ، وامسه )أهرمان( أي إله الشر"                    واألر 

هد أن اليهود يرفضون إطالق مصطلح عبدة الشيطان عليهم ، إال أن املاسونية وهي أبرز املنظمات السرية   اليهود" اما عند 
وقد ظهر ذلق يف آاثرها على فرقة فرسان اهليكل، اليت . رواب، منذ القرون الوسطىاليهودية، شجعت عبادة الشيطان يف أو 

أعلنت عباد ا للشيطان، وأنه قد أوصاها ابلقضاء التام على رسالة اإلسالم، وعلى كل من ينتمي إليه... ولعل هذا االجتاه 
كرانه، وتقر م دة الشيطان عقيدة  مرهم ابلتمرد على هللا وناملاسوين قد أوجد كثريا  من األتباي يف الواقع املعاصر، ممن ا ذوا عبا

، وهذا  ملعبودهم إبليس بش  القربـات والطقـوس التعبدية ، كما ذهبت بعض احملافل املاسونية إىل عدّ  اإلنسان إهلا  يعبد
عبدة الشيطان  الفكـري أتباي وأنصار من وقد ظهر هلذا االجتاه"االعتقاد يعين عبادة األهواء والرغبات والتمتع ابحلياة الدنيا ، 

الذين عبدوا أهواءهم ورغبا م، وشـاركوا يف الطقوس الشيطانيـة ملـا حتققه من متعة ولذة يف جانب اجلنس وحنوه...حي  يوجد 
،  ئحالتقرب للشيطان ابلذاب: قواسم مشرتكة، بني اليهود وعباد الشيطان، يف بعض املعتقدات والطقوس واملمارسات، مثل 

  "التعامل ابلسحر، العنف وسفق الدماء، الشذوذ اجلنسي. 
ظهرت عبادة الشيطان يف الرتات النصراين منذ القرن الثاين عشر امليالدي، وذلق لدى طائفة تعرف ابسم أما عند النصارى: 

ها ، إال لفساد واالحنراف الذي حلق)مجاعة الكثاريني( ومعناها األطهار ، وهي من أقدم الفرق الداعية إىل تطهيـر الكنيسـة من ا
  .أهنا اجتهت حنو اهلرطقة والقول ابلثنائية

هو الذي خلق العامل املرئي ، وجعل املادة كلها شرا  بزعمهم مبا فيها  –ال هللا –وذهب أتباي هذه الطائفة إىل أن الشيطان 
 والشعائر الدينية النصرانية. الصليب الذي مات عليه املسيح كما يزعمون ومتردوا على كثري من الطقوس 

http://uqu.edu.sa/page/ar/60736
https://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=37854
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ومن اجلدير ابلذكر أن الكنيسة حاولت منع عبدة الشيطان بقسوة، حي  صدرت كتاابت عن الكنيسة يف القرن اخلامس  "
عشر، تشري إىل أن الكنيسة يف القرن الثال  عشر، حاكمت وأعدمت املاليني منهم.  وعلى الرغم من هذه اإلجراءات 

ن قبل الكنيسة ضد عبدة الشيطان إال أن بقااي هذه الظاهرة استمرت، ردحا  من الزمان،  للها ظهور واملمارسات الشديدة م
 .    (0110 :حيىي علي حيىي الدجين   ، حممود يوسف الشوبكي ")توبة بعضهم ، واستمرار البعض اآلخر

http://uqu.edu.sa/page/ar/60736 
حي  أسس كنيسة  0000مؤسسها احلقيقي هو اليهودي ''أنطوان اليف'' يف  تشري املصادر إىل أنف اما يف العصر احلدي 

الشيطان وانتحر مع املئآت من أتباعه بعد أن أقنعهم هبن ما ينتظرهم من السعادة أعظم بكثري مما يتوقعون وكان يردد دائما هبنه 
طى ظهر يف أوراب خالل القرون الوس ذاهب ليعربد يف جحيم السماء. وهناك مصادر أخرى تقول هبن مفهوم عبدة الشيطان

الذي حدد التباعه قواعد السرتضاء الشيطان  0000 - 0011لكن شكلها التنظيمي مل يظهر إال مع ''السري كراويل'' 
 .واالستفادة من السعادة يف هذا العامل

war/234http://www.djazairess.com/elhi 
انطوان ساندرو اليف، مواطن أمريكي يهودي ابتدي هذه العبادة الشيطانية يف مدينة سان فرانسيسكو ، وأسس كنيسة      

إبليس . وله كتاب يسمى )اإلهيل اإلبليسي( والنسبة إلبليس هنا ترمز إىل حتدي األداين اليت هامجت إبليس وقد كتب اليف  
م من اإلهليزية والالتينية أكثر مفردا ا تكتب وتنطق معكوسة ، وقد أطلق على هذه اللغة اس كتابه الشيطاين بلغة هي خليط

 )إنونسيان(، وقد انطلق ليفي ابلدعوة إىل اإلابحية واالحنالل اخللقي وعبادة اجلنس يف سن مبكـرة 
     (0110 :حيىي علي حيىي الدجين   ، حممود يوسف الشوبكي )

http://uqu.edu.sa/page/ar/60736.   
 "والسلوكية العقائدية،"منظوماهتم الفكرية  ثقافة عبدة الشيطان على السياق الفردياثنيا : 

 
ون استثناء د كل الدايانت ، الشذوذ اجلنسي بكل انواعه واليت تنكرها الفطرة السليمة ممارسة مع اجلميع  ،إنكارالسافر  اإلحلاد

رجال نساء اطفال حمارم )اابء ابناء احفاد ...( ح  املوتى والبهائم مل تسلم من هذا االحنراف املقيت ويكون ذلق مجاعيا يف 
        حفالت صاخبة يباح فيها كل شيء وتنتهي بشرب دماء بشرية. 

فقد متيز  شيطان وممارسا م اليومية ، وطقوسهم التعبدية .منطا  من األمناط املالزمة لشخصية عبَّاد ال متثل املوسيقى والرقين ـ 
 قوم على تقديس الشيطان، وأغان تعرب عن أفكارهم ومعتقدا م ، اليت ت )عبَّاد الشيطان مبوسيقى خاصة يف حفال م اهلابطة

ومنها البالك ميتال   ا السبعكي يفوزوا بزعمهم بدخول جهنم من أبوا نتحار  واالوتعظيمه وعبادته والدعوة إىل اجلنس والقتل 

طقوس 
العبادة 

الحقائقرفض
لدينيةا

الموسيقى
والرقص 

الخمور
المخذراتو

العنف
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والشذوذ اجلنسي ،   واهلارد روك وغريها وأكثرها فرق يهودية وقد اقرتنت هذه املوسيقى بطقوسهم الغريبـة ، وتناول املخدرات ،
 (.*) وشرب الدماء البشرية ، وانتهاك حرمات املوتى، إضافة إىل الرقين اهلستريي الذي يصل إىل حد اإلغماء

ذه الظاهرة يف مجيع احناء العامل تستهدف الشباب واملراهقني بشكل خاص وتلعب على وتر احلرية املطلقة، ولقد انتشرت ه
واالستمتاي ابطالق العنان للشهوات ، والبالد العربية ومن بينها اجلزائر مل تكن مبنأى عن هذه الظاهرة الشاذة  " حي  

ليت ابتت عات اجلزائرية اليت مل تتفطن بعد إىل هذه الطقوس الغريبة اانتشرت هذه الفئة بصورة خميفة نوعا ما يف بعض اجلام
 متارس داخل احلرم اجلامعي يف خفاء، يف حني متارس معظم هذه الطقوس اجلنونية يف حفالت مبوسيقى صاخبة وسواد كبري." 

 hadonline.com/permalink/31675.htmlhttp://www.eliti   
 :شرب وتعاطي كل انواي املسكرات واملخدراتـ 
االنسان العادي ال ميكن ان يقوم  ذه االمور الفظيعة وهو يف وعيه لذا حيتاجون لتغييب عقوهلم وحتت  ثري املهلوسات  

 ابمكاهنم فعل كل هذه املنكرات دون ان يرف هلم جفن
يل ممارسة هذه الطقوس : "اشـربوا اخلمـور ... فال بـد للعقـول من راحـة ... وأقيموا الوالئم وافعلوا ما شئتم" "ومن ترانيمهم قب

http://uqu.edu.sa/page/ar/60736 
ربت به كتبهم مبختلف الصور الالإنسانية ، وهو ما ع يقوم عبَّاد الشيطان برتبية أتباعهم على العنف ، واالعتداء على اآلخرينـ 

 ( ) الشيطاين    واملعتمدة ، وخاصة اإلهيل األسود –لديهم  -املقدسة 
جاء يف اإلصحاح الثامن منه : " اقتل واسحـر ما رغبت يف ذلق ، امنع البقر من إدرار اللنب . اجعل اآلخرين غري قادرين 

نة يف البطون . واشربوا دم الصغار أو اصنعوا منها حسـاء  . اخبزوا يف األفران حلومهم . على اإلهاب . اقتل األطفال أج
 ."اصنعوا من عظامهم أدوات للتعذيب

 أن هذه األعمال ميارسها األعضاء رمزا  ال على احلقيقة "ليفي"ويزعم  
 :ظاهر العنف اآلتيةكبوهنا ، واليت ميكن إمجاهلا يف موزعمه هذا ابطل ابلنظر إىل حقيقة األعمال اليت يفعلوهنا ، واجلرائم اليت يرت
 ـ ممارسة اجلنس بني الذكر والذكر" اللواط" وبني االنثى واالنثى " السحاق "

 ـ ممارسة اجلنس مع احملارم
 ـ ممارسة اجلنس مع االطفال ح  مع ابنائهم

 ـ ممارسة اجلنس مع البهائم 
 (**نس بشكل مجاعي )ـ ممارسة اجلنس مع جث  املوتى ممارسة اجل

 
( هيكلت املنطلقات العينية لطقوس ومعتقدات عبدة الشيطاانن هلم علماء نفس وشعراء وملحنون يضعون الكلمات *)

ويشجعون على مساعها وذلق لكي يتقبلها العقل الباطن، ويتم ايصال رسائل واحيات اهلارد روك عن طريق تسجيل رسائل 
 ها وعي املستمع إذا ادار االسطوانة بطريقة معكوسة خفية بطريقة معكوسة  ي  يتلقا

 (0100) الشيخ بن خليفة: 
( جاء يف االصحاح السابع : " ارتبط مع من حتب جنسيا حسب رغبتق ، خذ شهوتق ممن حتب ، ليكن تركيزك قواي يف **)

 استمتاعق ، لتكن شهوتق اتمة مع نفسق او مع االخرين وليكن ذلق مع البالغني "

http://www.elitihadonline.com/permalink/31675.html
http://uqu.edu.sa/page/ar/60736
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م، رموز جسدية ابليد أو أجزاء أخرى من اجلس  اليت متيزهم أمهها أنواعا كثرية من اإلشارات والرموز عبدة الشيطان مليستعـ 
لذي يوجد منه إضافة إىل الوشم ا والعياذ ابر ــ ــ فمثال يقوم عبدة الشيطان بتجميع أصابع أيديهم لتبدو كقرون الشيطان

اجلسم، وتكون على شكل الشياطني، كما هلم أشكال معينة كاملاكياج الصاخب أشكال عديدة ترسم على خمتلف أجزاء 
 وح  ابلنسبة للذكور منهم والذي يقتصر على األسود، ولديهم ميزة معينة يتعرفون على بعضهم

قراط والذي يعتربونه رقم الشيطان، أما الفصوص واأل 000 الرقمالبعض كالنجمة اليت يومشوهنا على الرقبة وعلى الرأس 
والسالسل ذات األشكال املختلفة ، هي أدوات للزينة ال ميكن االستغناء عنها على اإلطالق، انهيق عن الرسوم اجلنسية 

 htmlhttp://www.elitihadonline.com/permalink/316.75ورسم اجلمجمة والعظمتني عالمة املوت
 اثلثا : التناول النسقي للظاهرة 

 
 ـ االنفتاح االعالمي الرهيب " بدون اية قيود ونشر االابحية احملرمة "1

 
إعترب وودس أن احلداثة اسهمت يف سيطرة وسائل الضبط على الفعل االجتماعي سواء كانت تلق الوسائل عقالنية ام غري 

بشكل متأجح بني االمتثال بدرجة عالية او منخفظة  ففي ظل العامل العوملي عقالنية وهى تظهر يف السياق االجتماعي 
املعاصر تتعرل اجملتمعات اىل حتوالت تؤثر على استقرارها وينعكس ذلق على املعايري فهي تواجه ايضا  ديدات انمجة عن 

عفا ويضعف ى معيار على أخر قوة او ضالتتباين الثقافات والقيم وما حيدت يف الواقع " وهنا قد تفقد بعض معانيها او يطغ

االنفتاح 
االعالمي 
الرهيب

ضعف 
الوازع 
الديني

ضعف 
وغياب دور 
مؤسسات 

التنشئة

التفكك 
االسري

االنفتاح االعالمي
الفالم الهابطة والمشككة بالعقيدة والمليئة باالستهزاء بالدين ا

متابعة كل ماهو غريب يأتي من الغرب والتطلع إليه كقصات الشعر 
واللباس 

الرموز وإظهارها في إعالنات تجذب الشباب  

االنحراف بطرق اغوائهم الخبيثة واالعجاب بصفات والوان

مواقع عبدة الشيطان على االنترنات

التقليد االعمى

http://www.elitihadonline.com/permalink/31675.html


  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

االحساس ابملعايري حينما ينفصل املوقف عن املعيار ويفقد املعيار  كيد إستمراره يف املستقبل فيضعف حينئذ املوقف الفعلي 
 (000، ص  0110والتحديد املعياري ملا هو صواب او خطأ")إعتماد حممد عالم : 

 لالفراد من خالل عملية التعرل الطويلة املدى لوسائل االعالم ، فتقوم إبجتثات تؤثر وسائل االعالم يف التكوين املعريف
االصول املعرفية القائمة للقضااي واملعايري اليت حيكم  ا الفرد على السلوك االجتماعي "ومن مث فإن وسائل االعالم ذات الدور 

الجتماعية االفراد وقناعا م يف معتقدا م ويف املعايري ا السليب قد تساعد على ظهور انومي الالمعيارية من خالل تعديل نظرة
 ( 00، ص  0110القائمة جملتمعا م") حسن بن على بن عبد هللا الشيخي : 

ويف نفس السياق اشادت نظرية التطعيم والتلقيح ان االستمرار ملشاهدة العنف واجلرمية والربابج اهلابطة ال  حتارب الفضيلة 
ن الالمباالت جتاهها وعدم النفور منها فالتطعيم االعالمي يضع يف النفوس الالمباالت وبالدة احلس ح  خيلق لدينا حالة م

ينطبق قول الرسول ص "يصبح املعروف منكرا واملنكر معروفا " هلذا ميكن القول ابن عبدة الشيطان" وقعوا صيدا سهال الفكار 
ن غامن على حماربة الفضائل وخدمة الرذائل عرب خطط مدروسة ومستهدفة " بمنحرفة تغرسها االقنية الفضائية ال  تركز بعضها 

  0100نوال : 
 ـ ضعف الوازع الديين  2

 
إمهال التعليم اإلسالمي : وهذا األمر يتعلق أصالة ابلرتبية األسرية ، فكثري من األسر ال  تم بل ال تبايل أصال بتعليم أبناءها  -

 سق به ، وال تقدم هلم القدوة الصاحلة يف هذا اإلطار، بل تدفع  م جتاه التغريب ، فينشأ الطفلاإلسالم، وال حتثهم على التم
 أبعد ما يكون عن اجلو اإلسالمي الذي يزري يف نفسه اخلوف من هللا وحب القرب إليه.

وسائل اإلعالم ،  ا كثري منحتقري أهل الدين وإظهارهم مبظهر الشواذ عن اجملتمع : وهذه نقوهلا صرحية، وهي جرمية ترتكبه -
الشيخ كدرويش ساذج، ليس له إال عمامته ومسبحته وهو أبعد ما يكون عن قضااي الناس  -بتعميم مقصود  -حي  يظهر 

ومهوهم ، هذا إذا مل تسخر بعض وسائل اإلعالم ابملظهر اإلسالمي وتنفر الناس عنه، بل إن بعضها ليبلا به الكفر والزندقة 
 هبحكام الدين وفرائضه وآدابه .إىل االستهزاء 

غياب القدوة الصاحلة وإحالل القدوة الفاسدة مكاهنا : وهذا نتيجة حتمية ملا ذكرانه آنفا  من االستخفا هبهل الدين  -
بعد أن شوه  بشيخ مسلم، -الذي ينظر إىل احلياة مبنظار اإلعالم الفاسد  -واالستهزاء  م ، فمن البعيد أن يقتدي الشاب 

ضعف الوازع الديني 

غياب القدوة 
الصالحة 

وإحالل القدوة 
الفاسدة 
مكانها 

ظهور 
المبادئ 
الكفرية

إهمال 
التعليم 
االسالمي
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الم صورته، ويف املقابل جيد الشاب كثريا  من وسائل اإلعالم جتاهد وتناضل إلبراز قدوات فاسدة للشباب ذكورا وإاناث  ، اإلع
 وإظهارهم مبظهر التحضر واألانقة ، وأهنم هم وجهاء اجملتمع ومحاته ، يف حني أهنم خواء من ذلق كله 

شر ما نتيجة كذلق لتغييب الدين مبادئه السامية، فتجد الكل حرا  يف نظهور املباديء الكفرية ابسم احلرية الفكرية : وهو  -
 صاحب املبدأ الصحيح " اإلسالم "، فتفتح -ورمبا أقل  -عنده من مسوم األفكار واخلياالت واألوهام، حرية ال جيد مخسها 

رية . مسمى اإلبداي واحل ألصحاب الضالالت الفكرية املشككة يف اإلسالم اجملالت والفضائيات لينشروا مسومهم حتت
فانتشرت بني الناس املبادئ اهلدامة ، وأصبحت املبادئ كالثياب تلبس يف يوم وترمى يف آخر، وكما أن لكل زمن موضة يف 

 اللباس كذلق لكل زمن موضة يف األفكار، وكل ذلق جيري حتت مسمى احلرية الفكرية أو قل احلرية الكفرية .
  جتماعيةـ ضعف مؤسسات التنشئة اال 0

ان لغياب دور االسرة يف تنشئة الفئات الفاعلة تنشئة دينية يعد القاعدة الركينة الختالل القيمي واالخالقي وتنامي اللالمعيارية 
وهذا ما ضمنته املنطلقات الدوركاميية واليت هيكلت تفسريا قوامه " إن امليل إىل االحنراف يتناسب عكسيا مع درجة التكامل يف 

 دينية ومع درجة التماسق االسري ومع درجة التوحد يف اهليئات السياسية "اهليئة ال
 ـ مجعيات اجملتمع املدين  4

كشفت حتقيقات امنية ابشر ا املصاحل االمنية عرب العديد من والايت الوطن عن سيطرة تنظيم املاسونية املعروف عامليا بنفوذه 
 توغل فيها التنظيم عرب مجعيات خريية وأخري علمية او عرب شبكة عالقات املايل والعقائدي على مثانية والايت جزائرية ،

لشخصيات انفذة يف اجملتمع على عالقة هبصحاب املال والسلطة ويتعلق االمر ابجلزائر ، وهران ، قسنطينة ، سطيف تلمسان 
 ، بليدة ، عني متوشنت 

ملدين واخري امي التنظيمات املاسونية حتت غطاء مجعيات اجملتمع اوابلتاىل مامتليه السياقات العينية االمنية ابلتحديد ، هوتن
 خريية اوعلمية تنشط يف االوساط الطالبية والنسوية وال  تتخذ من الفنادق الفخمة واملراكز الثقافية مقرا هلا 

يعمل على  برائسة "طبيب " من ابرز النوادي " اندي الرواتري " ابجلزائر والذي يتخذ من احد افخم الفنادق ابجلزائر مقرا له
 ن الشخصيات الثقيلة يف اجلزائر.إستمالة عدد كبري م
 رابعا : اليات العالج

 

التأصيل 
االيماني 

واالجتماعي 

الصحة النفسية

االستنارة 
الذهنية 
والثقافية
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اكد كولني مسنر يف كتابه :" سوسيولوجيا االحنراف "امهية التقييم املعياري يف فهم االحنراف االجتماعي كجانب مهم يف 

ة ومن خالهلا ميكن فهم االليات اليت تعمل على االمتثال وحتقق فاعليالتحليل إذ تتوغل املعايري داخل النظم االجتماعية 
 الضبط وقمع االحنراف 
 ( 000، ص  0110) إعتماد حممد عالم : 

اشار"وودس" اىل امهية االخذ يف االعتبار أن القيم واملعايري هي موضة فهي ليست اثبتة بل متغرية وتلعب االجهزة املتباينة دورا 
م  ا ومع هذا فإن الفعل االخالقي مستمر طاملا هناك ضغوط من جانب االفراد لتدعيمه فاالستجابة املباشرة مهما يف االلتزا

 اللقيم واملعايري مطلب اخالقي مهملتدعيم الفعل وتوفري سبل تدفعه اىل استمرار جت
 قائمة املراجع : 

 الكتب ابلغة العربية:
  0110، مكتبة االهلو املصرية ، القاهرة ،  0جلديدة يف اجملتمع املصري ، طـ  إعتماد حممد عالم واخرون : قيم العمل ا 0
يب ،املركز العريب للدرسات األمنية و التدر أثر الثقافة و اجملتمع يف دفع الفرد إىل إرتكاب اجلرميةـ أمحد الرابيعة: 2

 .0000الرايل،
 0110.،القاهرة ،0ط  ريب،،دار غدراسات يف علم اإلجتماي اجلنائيطلعت إبراهيم لطفي: ـ  0
،دار املسرية،عمان األردن،  0،حترير حممد حممود اجلوهري، ط  علم إجتماي اجلرمية و اإلحنرافـ عديل السمري و آخرون،  0
،0101 

 الرسائل اجلامعية :
دينة الرايل ، م ـ حسن بن على بن عبد هللا الشيخي : الالمعيارية ومفهوم الذات والسلوك االحنرايف لدى املنحرفني يف 0

 0110   مقدم لنيل شهادة املاجستري ، جامعة انيف العربية للعلوم االمنية ، 
 املواقع االلكرتونية

 benkhlifa@gmail.combenطقوسهم    ـ الشيخ بن خليفة : عبدة الشيطان من هم وماهي  0
 0110شوبكي ، حييي علي حييي الدجين : اجلذور التارخيية لعبدة الشيطان ، جملة اجلامعة االسالمية ، ـ حممد يوسف ال 0

http://uqu.edu.sa/page/ar/60736 
 - 00يوم  احلوار يف  عبدة الشيطان يف اجلزائر.. موسيقى صاخبة.. دماء.. مجاجم... وحقائق مرعبة: نشرسهام حواسـ   0

10 – 0110 ://www.elitihadonline.com/permalink/31675.htmlhttp 
  islamweb.net . 2016ـ ظاهرة عبدة الشيطان العرب اسبا ا وطرق معاجلتها  0
 ـ عماد : عبدة الشيطان : انتشار الظاهرة يف الوطن العريب وكيف نواجهها  0
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 اشكالية احلراقة: انتحار أم ارتتيال؟؟؟؟

 أ.د.فتيحة كركوش
 -2ة البليدةجامع-أستاذة ابحثة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 ملخص:
مما الشق فيه أن احلياة تعد نعمة من نعم هللا على كائناته احلية.إال أن بعض البشر قد ينحرفون يف ادراكا م لقيمة هذه 

النعمة، وقد يكون هذا االحنراف يف االدراك إبراد م وقناعتهم أو ابجبارات تضغط على خيارا م يف البقاء.واحلرقة يف هذا 
 كون ضمن هذا االطار االحنرايف.املقام قد ت

لذلق، نسعى من خالل هذه الورقة البحثية اىل تقدمي رؤية حتليلية نتناول فيها اشكالية سلوك احلرقة بني رغبة احلراق يف احلياة 
 هحلد املوت وبني مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت مل تستوعب مطالبه املشروعة يف هذه احلياة حلد أهنا اغتالت أحالم

 وأمانيه.وهو يف كلتا احلالتني يف حالة    مستمر قد يذهب به بعيدا اىل املوت يف الوقت الذي حيلم فيه  ياة أفضل؟؟؟
 كلمات مفتاحية: احلرقة، احلراق، االغتيال، االنتحار.

Résumé : 
Bien que la vie soit une donation du bon Dieu, il se trouve parfois que certaines personnes 
perçoivent mal le concept de la vie à cause de déviations cognitives volontaires ou 
involontaires dues à diverse tensions qui influencent sur leur choix de survie. Dans ce 
contexte là Elhargua est considérée comme une déviation. 
Nous tentons, donc, de présenter une analyse qui traite la problématique de ce 
comportement dont El harague vit une ambivalence entre son désir de vivre et 
l’incompréhension des institutions de socialisations vis-à-vis de ses revendications  et 
attentes. Dans les deux cas, il est à la recherche de son bien être qui se trouve parfois dans la 
mort !!! 
Mots clefs :Elhargua, Elharague, le suicide, assassinat. 

 .مقدمة:1
ألمنية، اتعترب اهلجرة كأحد عناصر النمو الدميوغرايف، ظاهرة اجتماعية قدمية مرتبطة ابألبعاد االقتصادية والسياسية والثقافية و 

وتتجه تيارات اهلجرة عادة إىل املناطق اليت تتوافر فيها فرص العمل وتلق اليت تقل فيها الكثافة السكانية، كما ينتقل األفراد 
 واألسر من املناطق اليت تزداد فيها النزاعات واحلروب األهلية وحاالت اجلفاف والتصحر والكوارت الطبيعية.

دت ألسباب خمتلفة، وهي ظاهرة عاملية معقدة يف عاملنا املعاصر، إال أنه بسبب القيود اليت واهلجرة ظاهرة بشرية قدمية حت
تفرضها الدول عادة يف وجه اهلجرة ظهرت اهلجرة غري الشرعية اليت أصبحت من الظواهر اليت تفرل على الباحثني من خمتلف 

 كل مستمر وآاثرها احلادة على خمتلف املستوايت.يف فهمها بسبب أرقامها املتزايدة بش التخصصات االنتباه والتفكري
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( إىل أن اهلجرة غري الشرعية قد ُصنفت يف املرتبة الثانية بعد ظاهرة اإلرهاب  فهي مل 0110أشار مهدي بن شريف )لذلق، 
اصة بعبور األجانب خلتتوقف من التفاقم خاصة جتاه الدول الغنية مما دفع  ذه األخرية إىل تعزيز األحكام التشريعية والقوانني ا

 حلدودها بغرل التصدي هلذه الظاهرة املتنامية.
( أنه حسب التقديرات العاملية يف التسعينات، فان عدد املهاجرين غري 2008وأوّضح كل من عثمان ايسر وعول املبارك )

رين عبء األكرب من هؤالء املهاجمليون مهاجر، إذ تعترب الوالايت األمريكية هي اليت تتحمل ال 01الشرعيني يف العامل يتعدى 
ماليني مهاجر يف أوراب منهم  0ماليني مهاجر وفق التقديرات الوطنية لديها، بينما هناك  0-0حي  يرتاوح عددهم ما بني 

 ألف ابيطاليا ومثلهم يف أملانيا واسبانيا، أما أسيا واسرتاليا فهي ال  لو كذلق من املهاجرين غري الشرعيني. 011.111
ص الظاهرة يف اجملتمع اجلزائري فقد انتشرت كباقي جمتمعات دول العامل، وأصبحت مشكلة حية وحساسة، إذ تكمن الصو 

حيويتها من خالل األحدات املأسوية اليت تتواىل من شأهنا، سواء يف الصحف أو اإلخبار التلفزيونية من حني ألخر، وتظهر 
 ف السن واجلنس واالنتماءات اجلغرافية.حساسيتها لكوهنا متس مجيع شرائح اجملتمع ابختال

على هذا األساس، فالباح  اجلزائري مدعو إىل فهم الظواهر اليت يعيشها ويعمل على حتليلها وفهمها يف سياقها الثقايف 
االجتماعي  دف تقدمي رؤى الصوصها  وهو األمر الذي نتطلع إليه من خالل تقدمي هذه الورقة البحثية اليت نسعى من 

 ا إىل فهم سيكولوجية احلراق ودافعيته ابالعتماد على ثنائية االنتحار/االغتيال.خالهل
 .اإلطار العام لإلشكالية:2

مما الشق فيه أن سلوك احلرقة الذي ينتهجه الشباب أو حياول أن يسلكه بشكل غري قانوين، إمنا هو بدوافع خمتلفة )داخلية 
نهم الشباب اجلزائري، وهو سلوك خيتلف عن ابقي دوافع حب االنتماء وخارجية( تسيطر على فكر بعض العوام وخاصة م
 واألمن والبقاء يف الوطن اليت ّجبل عليها األفراد.

صحيح أن الوطن هو الركن الذي يستكني فيه األفراد عندما يتشبعون من معىن املواطنة يف ظل األمن واالستقرار والسكينة، 
 ديدا هلذا األمن واالستقرار فإن الفرد سيسعى ابحثا عن أماكن أخرى. فهذا احلراك لكن إذا ما حلت ظروف ما جالبة معها 

وجه حنو الوطن بكل ما فيه مل يكن وليد الصدفة  إمنا تّشكل عرب ثروة ال تنضب من حركة األفراد 
ُ
النفسي االجتماعي امل

ساعا، ال تزال متفاوتة تزداد اهلوة الفاصلة بينها ات واألمم.ويف عامل اليوم الذي يتألف من جمتمعات تنمو وتتطور وفقا ملعدالت
 اهلجرة  ضع ملقتضيات البقاء: فماليني األشخاص يضطرون للرحيل عن أوطاهنم  ثا عن مأوى وسعيا إىل األمن والسالم.

لى أساس أن لألسرة عمع إمياننا بوجهة النظر املتعددة العوامل يف فهم سلوك معقد مثل "احلرقة"، إال أننا منحنا أمهية كربى 
الفرد يرتك الوطن ) فضاء لكل التعلقات واالستثمارات( الذي يُفرتل أنه مُيثل احلضن األمومي واملأوى الذي يعود إليه طلبا 

لألمن والراحة.ويف هذا السياق، فان األسرة تعد وحدة وظيفية تُوفر احلماية ألعضائها على حد تعبري ماكورماك وآخرين 
(McCormak & al, 1986  هذه احلماية اليت جتعله بعيدا عن مصادر التهديدات واألخطار، ومتنحه املناعة ،)

 السيكولوجية اليت تقيه كل اهلزات والصدمات.
كما أن األسرة تعترب نسقا منفتحا  ضع لسريورات اجملتمع العام يف تطوره وحركته، ومن هذا املنطلق فهي تتأثر وخمتلف 

ماعية  ذه احلركية خاصة إذا كانت سريعة وغري متزنة  وهو األمر الذي يعيشه الكثري من األفراد  مؤسسات التنشئة االجت
كوضعية ضغط واغرتاب. كما أن  ثر خمتلف املتغريات األخرى اليت يعيشها اجملتمع )من بطالة وغالء املعيشة ومشكالت 
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 هذه يف أداء أدوارها وتعترب األسرة ضمن هذا املنظور من بنياحلياة اليومية وغريها( جتعل من هذه املؤسسات متيل إىل الفشل 
 املؤسسات البالا أثرها يف سريورات التنشئة االجتماعية.

( يف مقال له تناول فيه "اهلروب والفرار من الذات" فانه Lagache, 0000يف هذا السياق وابلرجوي إىل ما بلوره الغاش )
بعض األفراد لسلوك احلرقة الذي قد يكون غاية يف حد ذاته رغم ما حيمل من قلق إبمكاننا إسقاط أفكاره لتفسري انتهاج 

حاد، وميكن أن يكون فرارا من الذات قبل أن يكون فرارا من احمليط األسري ومن الوطن ككل. كما أنه يُعرّب عن معان ثالثية 
 األبعاد تكمن يف:

 ،هجر الوسط العائلي 
 ،التحرر حنو اجلديد غري املألوف 
 فرار من الذات.ال 

وتُعرّب احلرقة خاصة يف احلالة الثالثة )الفرار من الذات( عن حل لوضعية ضغط داخلي وصراي كامن، غالبا ما يرتبط  الة من 
 مشاعر عدم األمن العائلي.

 بناء على املعطيات السابقة، ميكننا أن نبلور مجلة من التساؤالت نسوقها على النحور األيت:
 ر احلرقة عملية فاشلة يف مهام التنشئة األسرية اليت مل حتقق اشباعات احلراق؟،هل ميكن اعتبا -
 وهل ميكن رد هذا السلوك إىل إخفاق يف سريورة التقمصات الوالدية؟، -
 وهل احلراق اغتيلت أحالمه لدرجة صار يغامر  ياته مهما كلفه ذلق من مثن؟ -

ال أم علينا البح  فيها وتدور حول جدلية هل نعترب سلوك احلرقة عملية اغتيإهنا جمموعة من التساؤالت املشروعة اليت تفرل 
 أنه سلوك انتحاري؟، كما أن مثل هذه األسئلة تضعنا أمام مسؤولية كربى اجتاه هذا املوضوي.

 . ديد املفاهيم األساسية:3
همة يف سياق هذا املوضوي بغية تسهيل عمل

ُ
 ية التحليل، وهي كما يلي:من املفيد أن نوُضح بعض املفاهيم امل

 .يقصد ابالغتيال عموما أن يُقتل فرد ما من طرف فرد اخر .عملية ارتتيال:1.3
وصف حالة من الظلم والقهر ل أديبجاء يف ويكيبيداي املوسوعة احلرة أن مصطلح االغتيال يستعمل يف بعض األحيان يف إطار 

وغريها من  "الرباءةو "اغتيال أ "وطنأو "اغتيال قضية" أو "اغتيال  "الفكروليس القتل الفعلي، كاستعمال تعبري "اغتيال 
 .التعابري اجملازية

طرق مباشرة ر التنشئة االجتماعية اليت مهشت بإال أننا تعاملنا مع هذا املفهوم يف سياقه العميق الذي يدرج هذا السلوك يف إطا
( يعين حرفيا: وضع األشخاص 000، ص0000فمصطلح التهميش حسب ما جاء عن أمحد بدوي )أو غري مباشرة أفرادها.

جزء من العزلة االجتماعية، والتهميش يف  هامش األحدات واألفعال، وكلمة التهميش يف مفهومها تعين أو اجلماعات على
تفعيل كل أفراده، ابلدرجة اليت حيققون فيها ذوا م ويُفّعلون فيها قدرا م ومواهبهم  به يعين عدم قدرة اجملتمع علىبعض جوان

وطاقا م. ولذلق، فان التهميش ال يعين وال ينبغي أن ينحصر يف النواحي االقتصادية الضّيقة  بل ذو دالالت ثقافية 
 Lack of حي  أن التهميش يف هذا املضمار يعين غياب االعتبار)واجتماعية وسياسية وحضارية ورمزية أيضا، 

meaning) والقيمة جلماعة ما. وغياب املعىن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
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مبعىن أن التنشئة األسرية تتجلى يف كوهنا سريورة مستمرة لتكوين الشخصية اإلنسانية عن طريق حتقيق اشباعات للحاجات 
ما والصحي ألنه من األمور الطبيعية أن حيتاج اإلنسان إىل الغذاء واملاء كاألولية للفرد والوصول به إىل حتقيق األمن النفسي 

حيتاج إىل بيئة تقيه من املشكالت النفسية وحتميه من االضطراابت األسرية. فكل ما يعيشه الفرد خاصة يف طفولته )من حي  
تقبلية ويف الطريقة اليت دة يف كامل شخصيته املساستثمار املواضيع وتقمصاته للعالقات بطريقة سلبية أو اجيابية( له آاثره الشدي

 يدرك  ا املعطيات.
ومن  الناحية  االصطالحية  كلمة  االنتحار  االنتحار كما هو معروف أن يضع املرء حدا حلياته..عملية انتحار: 2.3

« Suicide »  متكونة من شطرين« sui »   ،وتعين النفس أو الذات« Cide » لمة  املركبة  تعين  تعين  القتل، والك
( 00، ص0110فه توفيق فتال )µوهو ما عر « Homicide de soi même »قتل  الذات  فهي  مرادفة  للتعبري 

 أنه الفعل اإلرادي املتسبب يف  قتل  الذات". "
درجة يضع فيها ل نقصد يف هذا املقام ابلعملية االنتحارية أن يتعاطى املرء بعض السلوكات بشكل ال يدرس عواقبها وأخطارها

مصريه يف خطر املوت احلقيقي.فاحلرقة اعتربانها سلوكا غري متكيف يف حالة ما اذا مل يعي احلراق أنه ميارس  سلوكا خطرا 
 يعّرل وجوده للموت.

"اهلجرة غري الشرعية"، واليت يُقصد منها قيام شخين ال حيمل جنسية الدولة أو من غري تسميتها الصحيحة  .احلرقة:3.3
رخين له ابإلقامة فيها ابلتسلل إىل هذه الدولة عرب حدودها الربية أو البحرية أو اجلوية، أو الدخول إىل الدولة عرب أحد امل

 Immigration Irrégulière enمنافذها الشرعية بواثئق أو  شريات مزورة، وغالبا ما تتم بشكل مجاعي.) انظر: 
France» Microsoft études ® Encarta 2008.) 

( إىل أهنا كلمة عامية تستخدم يف اللهجة 2010غالبا ما ُعرفت ظاهرة اهلجرة غري الشرعية بـ "احلراقة"، وأشار موالق حسان )
العاصمية، حي  أنه ولعدة ظروف جعلت من الشباب اجلزائري مغامرا بنفسه، حماوال اخلروج من الوطن بطرق غري شرعية 

( أن هذا التعبري يقابل يف هلجة املغرب األقصى "احلريق"، وهي 0101وف )ليصل إىل دول الشمال.وأضاف فاضلي خمل
حتمل نفس املضمون.كما تستعمل بعض املفردات اليت هلا نفس املعىن إال أهنا غري منتشرة بصفة واسعة مثل : النفة واهلدة 

 والتقليعة واهلربة وغريها.
شخين قرر االنتقال إىل دولة أخرى مبحض إرادته وبطريقة ( هو 0101ومن مثة، فان احلراق كما جاء عن الدهيمي عمر)

 غري قانونية، فهو الشخين املغامر ذكرا كان أو أنثى الذي يقطع عرب البحر ابجتاه أورواب بطريقة غري قانونية.
تفسري لسنعمل يف هذا املقام على تقدمي وجهة النظر اليت اعتمدانها الصوص سلوك احلرقة بني جدلية ا.السياق التحليلي:4

 وثنائية األبعاد. لذلق، جاء التحليل على مرحلتني وفق التسلسل األيت.
ية الرجوي اىل مجلة من املعطيات مثل األوضاي االقتصادية واالجتماعان بلورة هذا الطرح تستدعي .احلرقة سلوك ارتتيايل:1.4

 ى وجه التحديد.لفرد احلراق يف تفاعالته ووالديه علوالسياسية للبلد بصفة عامة، وكذا نوعية العالقات األولية اليت اتسم  ا ا
 كم األمهية القصوى ملا تقوم به األسرة من مهام وأدوار قاعدية يف حياة األفراد، فقد .هشاشة احلضن األسري:1.1.4

 ة( أن العالقات األسرية ميكن أن تكون عامال مساعدا على ارتقاء قدرات الطفل خاص  (Mussen, 1984أوّضح ميسن 
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إذا اتسمت ابلرعاية واحلب احلنان والعطف، أو قد تكون عامال معوقا إذا اتسمت ابلرفض والالمباالة، حي  أن الكفاءات 
 الوالدية يف تسيري شؤون عائال م ومدى فعالية أساليب املعامالت الوالدية تلعب دورا أساسيا يف استقرار األبناء.

(: " أن الفرد الذي يفر من أسرته )ويف هذا املقام قد يكون فرارا p102 Goldberg ,1994 ,لذلق، قالت غولدبرغ )
خاصة يف حالة -من وطنه( غالبا ما عاش طفولة مضطربة مطبوعة ابلفراغ وابلقطيعة وبصدمات غري ُمرّصنة  وما هذا الفرار 

 ب".إال حماولة    عن أم طيبة بشكل كاف وعن أب جيّسد السلطة بشكل مناس -تكراره وامتداده
 لتقديراته بعات وذلق-به تدفع واملمكنة، املشروعة الوسائل غياب يف خاصة الوضعيات هذه تغيري على القدرة فقدان ان

 لتلق" اربنياهل" هؤالء معايشة وأن ،(وطنه من يهرب هبن ذلق اسقاط وميكننا) العائلي حضنه من" اهلروب" إىل -وتقييماته
 .الضغوط تلق إزاء -اجزئي ولو- انجحا تكيفا ميثل أن ميكن والذي احنرافهم، تُعزز يةسلب انفعاالت تفرز الضاغطة الوضعيات

" العائلي البيت من املراهق هروب" خالهلا من فّسر اليت( Winnicott 1975,) وينيكوت أفكار اسقطنا لو أننا كما
 اهنيار حالة عن جتةان تطورية سريورة اعتربه يالذ النرجسي الرضا غياب إىل احلرقة سلوك ارجاي إبمكاننا فانه احلراق حالة على
(Effondrement )ما غالبا يقةبطر  وسطه من الفرار إىل يلجأ فانه احلالة، هذه احلراق يتجاوز ولكي.الطفولة مرحلة يف 

 الذي( هلروبا) احلركي السلوك هذا خالل من خيفيها اليت الكامنة االكتئاب خماطر عن لالبتعاد منه كمحاولة متكررة تكون
 .فيه املّتحكم غري الّنزوي النشاط ملواجهة دفاعي ميكانيزم مبثابة يعد

يعترب الدافع االقتصادي من بني أقوى دوافع اهلجرة لدى املهاجرين سعيا لتحسني .تدين األوضاع االقتصادية:2.1.4
يت تنطلق ناطق الطرد أي املناطق الأوضاعهم االقتصادية وبذلق فان اهلجرة هي عملية إعادة توزيع السكاين بني ما يسمى مب

فقد أرجع عبد العاطي السيد )بدون اتريخ( ذلق إىل الوضع الطارد والذي يتصف ابحلرمان  منها املوجات السكانية الوافدة.
 موعدم استطاعته البقاء فيه ألسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو نفسية مثل ا فال األجور وقلة فرص العمل وانعدا

 , Dobet Françoisالضبط االجتماعي.وميكن أن يرجع سبب اهلجرة غري الشرعية حسب ما أشار اليه دويب فرانسوا )
( اىل غياب العدالة االجتماعية واالقتصادية  وهو األمر الذي يؤدي إىل تدفقات يف اهلجرة. وحسب العلماء فان 1989

املستقبل تزداد نسبة الفقر فالعدد الكبري من الفقراء يف البلد سوف يزيد من  الفقر هو أكرب عامل يف زايدة اهلجرة احلالية ويف
 التنافس على املواد الغذائية وهذا بزايدة يف معدالت العنف اجلرمية وظواهر اجتماعية أخرى سلبية.

( Hoffmann( فقد  فّسر هانز هوفمان )0110حسب ما ذكر شكري عليا )تماعية:.تدين األوضاع االج3.1.4
هلجرة كعملية تفاعل اجتماعي بني اإلنسان والنظم االجتماعية السائدة يف اجملتمع واليت ال تتيح له فرصة حتقيق كفاءته ا

واالستفادة من قدراته املختلفة بصورة مناسبة مما جيعله يعاين من توترات داخلية لعجزه من إحدات تغريات اجتماعية جذرية 
رد يلجأ إىل اهلجرة كوسيلة للتخلين من هذه التوترات وحتقيق املكانة االجتماعية اليت إبجراءات من الداخل، هلذا فان الف

ينشدها يف إطار املكان الذي يهاجر إليه، وقد أشار هوفمان إىل أمثلة عديدة هلجرات دولية من تركيا إىل أملانيا ومن اجلزائر 
 إىل فرنسا ومن ايطاليا إىل سويسرا .

( أنه توجد يف الدول العربية أعلى معدالت البطالة يف العامل،  0110حصائيات، ذكر علي احلوات )ابالعتماد على ورد عن اإل
تقريبا من سكاهنا هم دون اخلامس والعشرين من العمر، وحسب تقرير جمللس الوحدة االقتصادية السابع  %01كما أن 

وهي تزداد سنواي بنسبة  %01 -00العربية ما بني ، قدرت نسبة البطالة يف الدول 0110جلامعة الدول العربية الصادر عام 
، وخلين %00,0مليون عاطل، وبلا معدل البطالة يف اجلزائر نسبة  0إىل  0101كما وصل عدد العاطلني سنة    10%
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 اخلرباء أن دول املغرب العريب الثالت )اجلزائر، تونس، املغرب( حتتاج إىل خلق حوايل مليون فرصة عمل سنواي من أجل احلد
 من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية.

األخرية  العشرينية يف اتبعتها اليت السياسات تسمح مل للجزائر ( أنه ابلنسبة0101يف هذا السياق، أوّضح يوسف عنصر) 
 الرتكيب يف وزنه ثقل رغم الوطنية، التنمية حقيقي يف اجتماعي كفاعل مكانته ليثبت اجلزائري للشباب حقيقي بتجنيد
 متناسية واهلياكل االقتصادية والتجهيزات البنية على ركزت قد املطبقة السياسات خمتلف أن ميكن القول كما الد للب السكاين

يف  الفعالية تنقصها كانت أهنا إال اإلطار هذا يف املبذولة اجلهود ورغم  .اجتماعي تقدم كل أساس هو البشري البعد أن
 الشباب. فئة على والسيما الفئات على خمتلف سلبا انعكس الذي األمر عية واالجتما االقتصادية احلياة يف الشباب إدماج
 وهي احلقيقية جذورها وأسبا ا البح  يف أوجب الشرعية غري للهجرة ( أنه لضمان التصدي0110علي احلوات )واعترب 
 فيها يعيش اليت والظروف األحوال وهي اجملتمع، يف العامة صنع احلياة يف واملشاركة املعيشية األحوال وسوء والبطالة الفقر

 ركوب إىل األفريقي لدفع الشباب القوى أكرب تّشكل اليت ذا ا حد يف وهي اإلفريقية، القارة يف الشباب والشاابت ماليني
 .أورواب يف أفضل إىل حياة الوصول يف أمال املتوسط البحر يف املوت قوارب

ت ية والثقافية واالتصاالت واملواصالت يعد مسؤوال إىل حد كبري عن التحركاالتطور يف اجملاالت الصناعإضافة إىل ذلق، فان 
السكانية، فقد ساعدت وسائل املواصالت يف زايدة حركة املهاجرين حنو مناطق اجلذب اليت حظيت بنصيب كبري يف مشاريع 

 التنمية املستدامة بشقيها االقتصادي واالجتماعي.
( أنه ال ميكننا أن نفهم تعقد سلوك احلرقة من حي  تشابكه وعمقه إال -أ-0100ش )على هذا األساس، تعتقد فتيحة كركو 

إذا أخذان بعني االعتبار الدينامية الداخلية للحراق وكيفية إدراكه هلذا الواقع، اليت هي يف أساسها انجتة عن نزواته ودوافعه 
ا حال اق يعيش وضعية مستمرة من الصراعات.وقد ال جيد هلاملتصارعة فيما بينها وبني احمليط اخلارجي  األمر الذي جيعل احلر 

إال من خالل اهلروب املستمر من أوضاعه وأحياان يكون هذا اهلروب ُمنتهجا بشكل متكرر مثلما حيدت مع األفراد الذين 
جيادها إبيسلكون سلوك احلرقة بطريقة اعتيادية ابلرغم من فشلهم يف ذلق، وكأهنم بصدد البح  عن مواضيع "حيلمون" 

 بفضل املغامرة املستمرة.
لتدعيم هذه األفكار، ميكننا االستشهاد مبا جاء عن شاب حراق كنا قد تعاملنا معه يف إطار دراسة ميدانية أهزت من طرف 

 (:-ب-0100فتيحة كركوش )
ت على ...حوس" ح  مع نفسي ما نعرفش واش نقوهلا؟؟؟ كملت قراييت قلت اآلن رايح نلقى خدمة ونعيش كما العباد

 اخلدمة ما كاين والو...هذ البلد  كل أوالدها...."
 ايطاليا ليست ذلق احللم اجلميل الذي كان يتوقعه، حي  وجد حياة صعبة جدا بعيدا عن أهله وأصدقاءه.
 "هنا مكاين والو... إذا ما  دميش متويت وال واحد يرمحق...كنت جمرب نسرق أحياان و دم أي شيء ..."

 بح  على نفسي ابش نكوهنا ونعيش مليح...لقيت روحي يف ضياي أكرب...""هربت ن
هرب هذا الشاب من وطنه ليس كراهية منه للوطن  إمنا مل جيد ما ميكن أن يستثمره يف هذا الوطن الذي ابلرغم من كل شيء، 

 وابلرغم من أنه مل حيقق فيه وال مشروي إال أنه محله معه يف قلبه:
ن يف قليب...ما كنتش نعرف بلي بالدي ساكنة فيها غري ما تركتها حسيت  ا بزاف....، كنت حنوس اجلزائر كانت دامي "

 على شيء ولكنه كان فيا..."
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عاد مطرودا إىل اجلزائر  فهو مل حيقق شيئا ال هنا وال هناك، انه يعيش صراعا مزدوجا األبعاد: يبح  عن حياة أفضل بعيدا 
 مطلبان متضادان، حي  قال: عن وطنه وحيب بلده؟؟؟ وكأهنما

 "تعبت من اهلربة...سواء هنربو من رواحنا...وال من بلدان...وال من عائالتنا...هي هربة تعبتنا بزاف..."
إهنا فعال عملية    مستمرة يعيشها هذا احلراق بنوي من اإلرهاق الشديد، حي  استنزف كل طاقاته سدى، فهو غري 

ىل اهلربة؟؟؟. إهنا وضعية صراي بني أن يستقر يف حضن وطنه وأن يفر من هذا الوطن، مراتح، ومع ذلق يسعى من جديد إ
 وبني استثمارات مستحيلة وأخرى ال فائدة منها وبني واقع مرير وحلم بعيد.

نساهم  فإننا حاجا م وتلبية مشكال م  ل ونتكفل ابلشباب هنتم مل ( أنه إذا0101أوّضح يوسف عنصر )يف هذا اإلطار، 
اليت  املشكالت من وغريها العدالة وانعدام ابلتهميش الشباب وغدا.فشعور اليوم اجملتمع يف أساسية منتجة طاقات تعطيل يف

 .واإلحباط اليأس حاالت وظهور لشبابنا، والسرية العلنية اهلجرة يف الرغبة إىل الدافعة األسباب إحدى تعد حصرها، يصعب
لتفسري الذي قدمناه يف ما سبق الصوص احلرقة أهنا عملية اغتيالية لطاقات على نقيض ا.احلرقة سلوك انتحاري:2.4

الشباب وأحالمه تقوم مبمارستها خمتلف مؤسسات التنشئة االجتماعية، فان عبد العاطي السيد )بدون اتريخ( اعترب اهلجرة 
 نتيجة قرارات فردية مستقلة.

ب احلراق يتأثر كثريا بصورة النجاح االجتماعي اليت يظهر  ا ( هبن الشا0110أوّضح حممد معمر ).طموحات قاتلة:1.2.4
املهاجرون أثناء عود م لقضاء العطلة يف أوطاهنم ومع إبراز مظاهر الغىن والعيش يف رفاهية من أموال وسيارات وهدااي وقيام 

من مشكالت اجتماعية   الذين يعانونالبعض منهم ابستثمارات يف خمتلف اجملاالت بصورة كبرية يف األفراد الراغبني يف اهلجرة 
كالفقر والبطالة وعدم تلبية كل طموحا م  فهم ينظرون إليهم هبهنم حقيقة حققوا أحالمهم وطموحا م وهذا ما يغذي فيهم 

 فكرة اهلجرة ح  وان كانت بطرق غري مشروعة.
فيلة بضمان أن يسطر االسرتاجتيات  الفعالة الك إذا كانت اهلجرة يف حد ذا ا مشروعا مجيال فانه أوىل مبن يفكر يف انتهاجها

هاحها. فمعاانة املهاجرين غري الشرعيني من ظاهرة االغرتاب يف جمتمع جديد، ال يشعرون ابلوالء أو االنتماء له، يولد لديهم 
ماعية مما قد يقود االجتالشعور ابإلحباط يف ظل غياب املعايري وضعفها واهتزازها  وهو األمر الذي يقود إىل العزلة النفسية و 

لذلق، فان الطموحات وان كانت مشروعة يف جوهرها إال أهنا جيب أن تُغذى ابلتبصر  إىل انتهاج طريق اجلرمية واالحنراف.
 واحلكمة لكي ال ُتورط أصحا ا يف مغبات خطرية على وجودهم.

نه األم عيد عن التقاليد اليت ألفها يف وطيسعى املهاجر إىل التكيف مع الوسط األجنيب الب.عواقب رتري مدروسة:2.2.4
مستعمال لتحقيق ذلق الكثري من األمور اليت ال يرغب فيها، وقد يكون ذلق على حساب صحته النفسية واجلسدية.فقد 

 ( وجود عشرات من احلراقة ممن هوا من الغرق يف وضعية صحية متدهورة.0110أكتوبر  00جاء عن جريدة الشروق )
ما تنتهي جتربة احلرقة ابلنسبة للكثري من احلراقة ابملوت وبذلق ينتهي حلمهم ابلعثور على جثثهم بعد حتطيم  كما أنه غالبا

قوار م وإحباط حماوال م، ويف بعض األحيان تفقد جثثهم يف البحار، كما أهنم كثريا ما يتم دفنهم بدون التعّرف على هويتهم، 
 ئقهم الرمسية.ألهنم عند مغادرة أوطاهنم ميزقون كل واث

يف هذا السياق، أشار العقيد األول لالتصاالت البحرية اجلزائرية إىل أن حنو ثلثي اجلث  اليت   انتشاهلا تعذر التعرف عليها 
 www. Google.comبسبب تعفنها لفرتة طويلة، وأن غالبية اجلث  اليت   التعرف عليها هي ملواطنني جزائريني. ) 

émigration clandestine en Algérie.) 
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إضافة إىل املشكالت الصحية وحاالت الوفاة، فانه يف حالة وصول املهاجرين غري الشرعيني ساملني غالبا ما يتم توقيفهم من 
إىل وطنهم األم.   -بعد أن حياكموا-قبل شرطة سواحل البلد الذي هاجروا إليه، فإنه يزج  م يف السجون إىل أن يتم ترحيلهم

يت كانوا إىل عقوبة السجن يف الدول الغربية ال -مع فرضية هاحهم من عبور احلدود–حالة القبض عليهم  كما يتعرضون يف
 اخلالص لكل مشكال م ومعاان م. ينظرون إليهم أهنا

ما ميكن استخالصه يف ظل هذه اجلدلية أن أغلبية املهاجرين غري الشرعيني يعيشون يف قلق دائم نتيجة عدم .استنتاج:3
م ابألمن واالنتماء واحرتام أنفسهم أو أهنم حققوا ذا م يف أي وقت من األوقات، مما يؤدي إىل ا فال الروح املعنوية شعوره

 وتدين الطموحات الذاتية والتفكري يف العودة إىل الوطن األم مما قد يدفعهم إىل التفكري يف االنتحار أو اىل تبنيه ابلفعل.
هذا السلوك إال أهنم يغامرون  يا م وال ميلكون ضماانت ُتطمئنهم الصوص مصريهم أو  رغم ادراك معظم احلراقة ملخاطر

مستقبلهم يف مغامرة احلرقة.فاإلنسان الناضج يّسطر اىل حد كبري معامل أهدافه بناء على امكانياته وقدراته وطاقاته بصورة 
 يفتقد اىل معطيا ا املوضوعية. متدرجة قابلة للتحقيق وال جيازف  ياته حنو اجملهول يف عملية   

ويعد هذا البح  )احلرقة(  ثا عن مواضيع األمن النرجسي غري أنه قد يؤدي  م يف الكثري من األحيان إىل بعض املخاطر 
( اعتربت هذه العملية )البح ( ُمهمة يف Delattre 1994,خاصة يف حالة هشاشة تكوينهم الشخصي، إال أن دوالتر )

 خصيا م ويف تغذية نرجسيتهم بشكل اجيايب إذا كانت غري مبالغا فيها.سريورة مّنو ش
لذلق، نستخلين مما جاء من افرتاضات أن هؤالء احلراقة على قدر إصرارهم ورغبتهم يف الوصول إىل الضفة األخرى على قدر 

عاملنا معهم(، احلراقة )الذين ت ضعفهم ومعاان م وهذا ما نستشفه من خالل حالة التذبذب والضياي والال طيط اليت أظهرها
وغالبا ما تُعرّب اسرتاتيجيات اهلروب والتجنب اليت وظّفها هؤالء عن عجزهم وفشلهم يف البح  عن حلول هنائية وتوافقية 

 ملشكال م اليت يعاين منها، وذلق من خالل رغبتهم اجلاحمة يف اهلروب ومغادرة البالد هبي مثن.
ؤسسات الرتبوية مل تستوعب اىل حد بعيد حاجات هذه الفئة من املهاجرين غري الشرعيني يف احلياة ويف مقابل ذلق، هد أن امل

ابنتهاجه  أنه -عن قصور أو جهل أو اندفاي–الكرمية لدرجة صارت هذه املطالب متثل أحالما صعبة املنال. فتصور احلراق 
بل بدوهنا . انه يطلب احلياة ويرنو اليها بشدة ح  أنه ال يقلسلوك احلرقة قد حيقق أمانيه ويتجاوز حمنته ومشكالته اليومية

 بديال إال املوت؟؟؟.
ما ميكن بلورته، بناء على ما   حتليله، أن سلوك احلرقة أوجب النظر إليه يف إطاره الكلي الذي ال ميكن فصله عن .خامتة:6

نسه وسنه، إال ياقات احلياتية اليت خيضع هلا ابختالف جطفولة اهلارب وال عن عالقاته بوالديه، فالفرد يتأثر مبجموعة من الس
أن السياق األسري يعد من بني السياقات البالا اخلصوصية، ومن هنا كان  ثري األسرة كبريا على تكوين شخصية األفراد  

اعل ويعد هذا التف ( متثل اإلطار األساسي للتفاعل بني الوالدين واألبناء،0001فهي على حد تعبري عبد احلليم سيد حممود)
 من أكثر العوامل  ثريا على اجتاهات األبناء وسلوكا م منذ طفولتهم املبكرة، ويستمر  ثري األسرة يف املراحل التالية من العمر.
ميكن أن  تم هذه الرؤية التحليلية مبجموعة من االقرتاحات اليت هي يف األصل وليدة دراسة ميدانية وإجاابت مستمدة من 

 راف املعنية ابلقضية على النحو التايل:األط
السعي اجلاد من طرف السلطات إىل االهتمام مبعاانة احلراقة والسماي إىل مطالبهم اليت يف غالبها شرعية: البح  عن حياة -

 أفضل والبح  عن العمل والعيش الكرمي.
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ودافعتيهم  هؤالء الذين يستغلون أحالم الشبابالتصدي لشبكات  ريب احلراقة ألن انتشار الظاهرة يعود بدرجة كبرية إىل -
 مقابل احلصول على األموال.

إشراك مؤسسات التنمية االجتماعية يف استيعاب الشباب ألن احلرقة كباقي السلوكات املنحرفة اليت تعكس مدى الفوضى  -
 والتسيب الذي حلق  ذه املؤسسات.

احللول املعتمدة من الضروري ( اليت اعتربت أن -ج-0100يحة كركوش )ومن املفيد أن  تم هذه االقرتاحات مبا ورد عن فت
أن تُعاجل القضية وفق اخلصوصيات احمللية ألنه ال ميكن على اإلطالق استرياد حلول خارج هذا اإلطار ملعاجلة قضااي تستمد 

 ها يف األصل من أعماق هذا الوطن.جذور 
 املراجع

 املراجع ابللغة العربية:
 (. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان.0000كي).أمحد بدوي ز 0
فيفري، جبامعة انيف العربية يف  0(. دراسة حول اهلجرة السرية يف اجلزائر،    مقدم يوم 0101.الدهيمي األخضر عمر )0

 مكافحة اهلجرة غري املشروعة، اململكة العربية السعودية.
 .البليدة جامعة االجتماي، علم قسم منشورة، غري ماجستري رسالة اجلزائر، يف بابالش عند االنتحار(. 0110) فتال توفيق.0
 على والتأثريات السياسات احلكومية-املغاربية البلدان يف العبور وهجرة القانونية غري (. اهلجرة0110.حسن البوبكري )0

 اجملتمعات الدولية على للهجرة والسياسية ديةواالقتصا االجتماعية األورويب، ندوة حول "اآلاثر االحتاد دول مع العالقات
 العربية ابجلماهريية طرابلس مدينة العليا، يف الدراسات أكادميية مع ابلتعاون االجتماي لعلم العربية واإلفريقية"، اجلمعية العربية
 متوز. يوليو 16 إىل 00من  الفرتة يف وذلق العظمى االشرتاكية الليبية

 اسات يف علم السكان، مكتبة النهضة.(. در 0110شكري عليا ).0
 القاهرة. (. األسرة وإبداي األبناء، دار املعارف،0001عبد احلليم السيد حممود ).0
 عبد السيد العاطي ) بدون اتريخ( . علم اجتماي السكان، جامعة اإلسكندرية..0
 مية، دار النشر، الرايل.(. اهلجرة غري املشروعة واجلر 0110.عثمان احلسن حممد وعول الكرمي املبارك )0
(. اهلجرة غري شرعية إىل أورواب عرب بلدان املغرب العريب، منشورات جامعة املغرب العريب، طرابلس، 0110.علي احلوات )0

0110. 
 واالقتصادية االجتماعية (. اهلجرة غري الشرعية إىل أورواب عرب الشمال اإلفريقي، ندوة حول "اآلاثر0110على احلوات ).01
 الدراسات أكادميية مع ابلتعاون االجتماي لعلم العربية واإلفريقية"، اجلمعية العربية اجملتمعات الدولية على للهجرة لسياسيةوا

 متوز. يوليو 16 إىل 00من  الفرتة يف وذلق العظمى االشرتاكية الليبية العربية ابجلماهريية طرابلس مدينة العليا، يف
اهلجرة غري الشرعية لدى الشباب اجلزائري، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم  (. ظاهرة0101فاضلي خملوف ).00

 االجتماي، جامعة اجلزائر.
"احلرقة أو البح  عن املوضوي املفقود على ضوء املنظور التحليلي"، فعاليات امللتقى  (.-أ-0100.فتيحة كركوش )00

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة جباية، يوميجتماعية،  من تنظيم قسم العلوم االالدويل حول "عائالت وصدمات"، 
 ديسمرب. 10-10
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 الدويل قىامللت فعاليات ،"حتليلية دراسة: اهلوية عن والبح  االحتواء إشكالية– احلرقة(. "-ب-0100.فتيحة كركوش )00
 البحوت مركز مع ابلتنسيق زايد جامعةمن طرف املنظم  ،"اإلسالمي العامل يف واإلنسانية االجتماعية العلوم موضوعات"  حول

 .فيفري 00-00-00 أايم اإلمارات، زايد، جبامعة املؤمترات مبركز( لندن) االجتماعية واالستشارات
ول امللتقى الدويل حفعاليات (. " اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر: مغامرة حنو اجملهول"، -ج-0100.فتيحة كركوش )00

العرب،  احتاد اإلحصائينيمن تنظيم السكانية"،  السياسات رسم يف اإلحصاء ودور العربية البلدان يف افيةالدميغر  "التحوالت
 نوفمرب. 00-01بغداد، مجهورية العراق، يومي 

(. أسباب ودوافع اهلجرة غري الشرعية، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم االجتماي، جامعة 0110.حممد معمر) 00
 اجلزائر.
(. "تفاقم ظاهرة اهلجرة السرية يف اجلزائر"، جملة الشرطة، تصدر عن املديرية العامة لألمن 0110هدي بن شريف)م.00

 ، سبتمرب.00الوطين، العدد 
 (. عوامل تعلق الشباب ابهلجرة غري الشرعية، رسالة ماجستري يف علم االجتماي، جامعة اجلزائر.0101.موالق حسان )00
 االجتماعي، املستقبلية"، جملة الباح  والتطلعات الواقع :اجلزائري الشباب "مشكالت(: 0101يوسف عنصر ).00
 سبتمرب. 10عدد،
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 بني ضرورة احلاضر، وضرر املستقبلإشكالية اهلجرة رتري الشرعية لدى الفتيات: 

 طالبة دكتوراهأكلي نعيمة     أ.                          طالب دكتوراه  بركات عماد الّدينأ.
 زي وزوكلية احلقوق تي                                          كلية احلقوق أدرار

imadbarkat59@gmail.com                                akli47@yahoo.fr 

 ملخص:
ألخرية وأخطرها ما اآلونة اتتعدد املشـــــاكل اليت ميكن أن متس فئة الشـــــباب لتعّدد وتضـــــافر األســـــباب ولعّل أكثرها انتشـــــارا يف 

يعرف ابهلجرة غري الشرعية، فهي ليست مشكلة فحسب أو وجها من األوجه املتعددة لالحنراف أو جرمية مبفهوم القانون، إمنا 
آفة أو ظاهرة جتمع بني كل هذه األوصــاف واألخطر من ذلق ال تقتصــر على فئة الشــباب الذكور إمنا امتدت وبشــكل متزايد 

 يف مقتبل العمر. إىل الفتيات
حتول مفهوم اهلجرة من ظاهرة طبيعية عادة إىل ظاهرة  دد االســـــتقرار واألمن، وأصـــــبحت حتداي حقيقيا مطروحا أمام اجملموعة 

 الدولية نظرا للمخاطر النامجة عنها.
 الشباب. الكلمات الدالة: اهلجرة غري الشرعية، احنراف الشباب، هجرة النساء، اهلجرة غري القانونية، مشاكل

اهلجرة غري الشــــــــــــــرعية تطرف فكري ورفض للواقع االجتماعي، تعصــــــــــــــب ذايت وانســــــــــــــحاب من اجملموعة وهروب من مقدمة: 
 .iاملواجهة، وهي ظاهر عاملية صنفت يف املرتبة الثالثة بعد املتاجرة ابملخدرات واألسلحة

د مكاين دويل، وعليه فاهلجرة غري الشـــــرعية جرمية من مكان ألخر ابلضـــــرورة يفرتل فيها بع iiمن منطلق أن اهلجرة هي التنقل
دولية عابرة للحدود، وظاهرة عاملية متس مجيع بلدان العامل بغض النظر عن درجة تقدمها من  لفها، أو مســـــــــــــــتواها الثقايف أو 

ظاهرة يف فئة ال العلمي أو الديين، بذلق فهي  دد فعال ســــــالمة وكيان اجملتمع الدويل، خاصــــــة وأن األكثر اســــــتهدافا من هذه
 ، ابعتبار هذا األخري عماد األمة ورجال مستقبلها واملادة األولية لتجسيد خمتلف املشاريع التنموية.iiiالشباب

اســــــــتهدفت بشــــــــكل جلي فئة الشــــــــباب ابلقدر الذي تتفاقم فيه خطورته  ivال يتنبأ ابخلطر ابعتبار ظاهرة اهلجرة غري الشــــــــرعية
نظرا ملا هلا من أاثر ســـــلبية عليها ال ميكن للقوانني إصـــــالحها وال للزمن حموها وال لضـــــحية  vاتابعتبارها تســـــّللت إىل فئة الفتي

جتاهلها، ما يفرل البح  يف حقيقة هذه الوضـــــعية "اهلجرة غري الشـــــرعية للفتيات" من الناحية الواقعية امللموســـــة، فضـــــال عن 
 )اهلجرة غري الشرعية(. البح  عن حقيقة تدخل التشريعات حلماية هذه الفئة تصداي هلا 

 وهو ما نتوصل إليه من خالل التعرل للعناصر التالية:
                                                           

i ية حول التجارب العربية يف مكافحة اهلجرة غري املشروعة، جامعة نيف العربية للعلوماألخضر عمر الدهيمي، دراسة حول اهلجرة السرية يف اجلزائر، ندوة علم 
 (.00-0، )ص ص0، ص 0101فيفري10األمنية، اململكة العربية السعودية، 

ii  ،ال خمالف لنجراءات القانونية وعليه كل انتقيسمح القانون لألفراد مبغادرة الرتاب الوطين شرط التمتع  قوق املواطن يف البلد املستقبل أو حق اإلقامة القانونية
 يكون صاحبه أمام هجرة غري شرعية.

iii  من  %00أن احلرقة يف  0110/010أظهرت التحقيقات اليت أجر ا أجهزة البح  التابعة للشرطة يف اجلزائر وكذلق أجهزة الشرطة ووزارة التضامن يف
 (.%01وم من الشباب العزب )سنة وهم من العم 00القضااي هم من الشباب األقل من 

 iv .أو ما يعرف ابهلجرة غري القانونية، غري املشروعة، السرية 
 v  مليوان مهاجرا مع ذلق مل يقرر املسؤولون إال مؤخرا  00متثل النساء اليوم أكثر من نصف املهاجرين الدوليني يف العامل أمجع، حي  يصل عدد املهاجرين إىل

 .vاليت تواجهها النساء عندما خياطرن ابلسفر إىل بالد جديدة ابلتحدايت واملخاطر اخلاصة

mailto:imadbarkat59@gmail.com
mailto:akli47@yahoo.fr
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 أوال: أبعاد اهلجرة رتري الشرعية لدى الفتيات
 اهلجرة غري الشرعية لدى الفتيات: بعد نوعي واقعي يف اهلجرة (أ

 الفتيات واهلجرة غري الشرعية: ظاهرة ذات بعد جديد (ب
 الشرعية لدى الفتياتاثنيا: احملددات األساسية هلجرة رتري 

 األسباب االقتصادية واالجتماعية للظاهرة (أ
 األسباب اإلعالمية (ب
 األسباب الدميغرافية (ت

 اثلثا: األاثر السلبية الناجتة عن اهلجرة غري الشرعية لدى الفتيات
 األاثر االقتصادية (أ

 األاثر االجتماعية (ب
 األاثر الصحية (ت

 الفتيات رابعا: اإلطار القانوين للهجرة غري الشرعية لدى
 يف القانون اجلزائري (0
 يف املعاهدات واملواثيق الدولية  (0

 أوال: أبعاد اهلجرة رتري الشرعية لدى الفتيات 
، يف حني يعرب املهاجر عن كل iيقصد ابهلجرة غري الشرعية اجتياز احلدود دون موافقة سلطات الدولة األصل والدولة املستقبلة

ســـياســـية أو اســـتبقى يف منطقة ســـياســـية جديدة ســـواء كانت دولة أو أمة، واملهاجر شـــخين غرّي مكان إقامته و طى احلدود ال
احلقيقي كل من ترك مكانه األصــــلي وهو مصــــمم على أال يعود إليه على األقل مدة حياته النشــــيطة، وكثريا ما يؤول ذهابه إىل 

حد املعايري اجلديدة يف ظاهرة اهلجرة بشــكل العنصــر النســوي يف اآلونة األخرية أ iiiوأصــبحت هجرة .iiتغيري مكان إقامته هنائيا
عام، خاصـــــــة ما تعلق ابهلجرة غري الشـــــــرعية اليت أصـــــــبحت ال متيز بني الرجال والنســـــــاء ما جعلها  خذ بعدا نوعيا واقعيا )أ( 

 جديدا )ب(.
 
 

                                                           

 i  ،كما 00، ص0000حممد علي حممد وآخرون، املرجع يف مصطلحات العلوم االجتماعية لطالب قسم علم االجتماي، درا املعرفية اجلامعية، اإلسكندرية .
له من فعله من إقليم دولة األصل ودخول دولة االستقبال دون إتباي اإلجراءات القانونية اليت جتع ميكن تعريفها أيضا أهنا اهلجرة غري الشرعية يقصد  ا فعل املغادرة

 عمال مشروعا، وعادة ما يكون ذلق مبساعدة عصاابت  ريب املهاجرين.
 ii  000حممد علي حممد وآخرون، مرجع سابق، ص 
 iii  متثل أية أولوية خاصة، فقد كانت فقط قضية الالجئني هي القاسم املشرتك جلميع الدول، ح مل تكن اهلجرة يوما موضوعا هاما يشغل املنظمات الدولية ومل 

 برزت )اهلجرة( كمحل وحمور انشغال اجلميع، حي  تتفاقم املشاكل اليت يتسبب فيها األشخاص العابرون للبلدان والقارات ابستخدام القنوات 0111مطلع سنة 
م لألمم املتحدة "كويف عنان" إىل مراجعة املكانة اليت حتتلها قضية اهلجرة يف املشهد الدويل وأن يعيد تقديرها وفرضها كأولوية غري الشرعية، ما دفع ابألمني العا

 0جرة يورميد هل ،على أجندة أنشطة األمم املتحدة. ملزيد من التفاصيل: بيالريب كونسورتيوم، اهلجرة النسائية بني دول البحر املتوسط واالحتاد األورويب
 .10، ص Eplo(، جامعة ساسكس 0110/0100)
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 اهلجرة رتري الشرعية لدى الفتيات: بعد نوعي واقعي يف اهلجرة (أ
 . iغب يف أي بلد، إن بلدي أان املرأة هو العامل أمجع""كامرأة ليس لدي بلد كامرأة، ال أر 

اهلجرة غري الرمسية أو التواجد يف وضع قانوين يعترب من أكرب املخاطر ابلنسبة للفتيات عموما، وفتيات البحر املتوسط خصوصا 
اء العمل أو هلجرة ســـــــعيا ور ابعتبارهن غري مســـــــلحات ملواجهة املتاعب واملهالق، وعلى الرغم من ذلق يؤكد الواقع مغامر ن اب

 ابعتبارهّن ضحااي للمتاجرة. 
للداللة على مجلة من الظواهر ألشـــــخاص يعيشـــــون يف دولة خرقا لقوانينها وتشـــــمل  iiيســـــتخدم مصـــــطلح اهلجرة غري الشـــــرعية

لذين دخلوا ا األشخاص ضحااي االجتار ابلبشر والتهريب، املتسللون الذين يدخلون بلدا ويقيمون فيها بغري تصريح، األشخاص
إىل بالد بصـــــــــــــــورة قــانونيــة وأقــاموا فيهــا بعــد انتهــاء مــدة إقــامتهم القــانونيــة، طــالبوا حق الّلجوء الــذين ال يلتزمون بقرار الرفض، 

 . iiiواألشخاص الذين يتحايلون على نظام الرقابة من خالل زواج منظم
ملشــــــــروعة نظر الدولة املهاجر منها، حي  تعرف اهلجرة غري ا وميكن حتليل مفهوم اهلجرة غري القانونية من زاويتني: األوىل زاوية

 .ivأهنا خروج األشخاص من إقليم دولة ما بطريقة غري مشروعة من املنافذ احملددة للخروج ابستعمال طرق غري مشروعة
د إقليمها هبي  حدو الزاوية الثانية: من وجهة نظر الدولة املهاجر إليها حي  تعترب اهلجرة غري مشـــــــــروعة م  وصـــــــــل األفراد إىل

 .vطريق غري مشروي ومهما كان غرضهم طاملا كان هذا األمر بغري موافقة من تلق الدولة
يكمن جوهر عملية اهلجرة يف اآلونة األخرية يف االنتماء إىل أحد اجلنســــــــــــــني، حي  أن إعداد مشــــــــــــــروي اهلجرة والتعرف على 

ا، ذلق دد ماهية املهاجرين وأسباب اهلجرة والوجهات اليت يتم اختيارهالشبكات اليت تدخل يف عملية اهلجرة وأمناط التحرك حت
 .viأن املواقف اليت يتبناها املهاجرون تتخّذ توجها خاصا فيما يتعلق ابلنوي

وإشـكالية اهلجرة غري الشـرعية لدى الفتيات مسألة متعددة األبعاد يستلزم حتليلها تناسق مجلة من العلوم )اإلنسانية، القانونية، 
االقتصــادية، الســياســية...(، وتداخل العديد من األطراف )الدول، املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية(، ولقد تزايدت 

من ضــــــــحااي  %01اهلجرة غري الشــــــــرعية من بالد املغرب )اجلزائر، تونس واملغرب(، وتشــــــــري اإلحصــــــــائيات إىل أن ما يقارب 
 . viiالتهريب من النساء

                                                           

 i  ،000، ص0000فريجينيا وولف، ثالت جنيهات، مطبعة النساء، ابريس. 
ii  من اتفاقية  10التمييز بني االجتار ابلبشر والتهريب وفقا للمادةPalerme االجتار ابلبشر: جتنيد ونقل وإيواء أو استقبال األشخاص من خالل وسائل ،

مالية  تو استخدام القوة أو غريها من أساليب اإلكراه واالختطاف والتزوير واخلداي وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استالم دفعاالتهديد أ
لعمل ل أو خدمات  للحصول على موافقة الشخين على أن يسيطر عليه شخين آخر من أجل استغالله، ويتضمن االستغالل يف حده األدىن استغالل األشخاص

ة اإلجبارية أو غال العاميف البغاء أو أية أشكال أخرى من االستغالل اجلنسي أو اإلكراه على العمل أو اخلدمات أو العبودية  أو ممارسات مشا ة للعبودية واألش
 إزالة األعضاء.

 ق عليه.احلدود بني الدول يف مقابل مبلا مايل متف عملية التهريب  تين بنقل املهاجرين بطريقة غري قانونية، وتقوم على مساعدة األشخاص لتجاوز
 iii  000بيالريب كونسورتيوم، مرجع سابق، ص. 
 iv ق واجلوازات املزورة.ئيتم استخدام أساليب عديدة للوصول إىل املكان املقصود منها التعاقد مع شركات التهريب، التسلل من خالل احلدود، الزواج املؤقت، الواث 
 v  (.010-00، )011، كلية احلقوق، جامعة بسكرة، ص 0، العدجملة املفكرمشري، ماهية اهلجرة غري الشرعية، عبد احلليم بن 
 vi00بيالريب كونسورتيوم، مرجع سابق، ص. 
 vii  913بيالربي كونسورتيوم، مرجع سابق، ص. 
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يف الوقت احلايل نفســها كعامل أســـاســي يف دراســات اهلجرة، وعليه ال ميكن دراســـة وحتليل هجرة الفتيات فتفرل قضــية النوي 
خارج عملية اهلجرة الدولية، فضـال عن أن هجرة الفتيات ال ميكن فصلها عن هجرة الذكور وعن كل اتريخ احلركات السكانية 

 السائدة يف أية املنطقة.
هاجرين يزداد يف الرجال عنه يف النساء إال أن سّن املهاجرين يكون أقل منه يف النساء عن حسب بياانت بروستات فإن عدد امل

الرجال، ما يوحي الطورة الظاهرة ابعتبارها تستهدف و دد الشباب، وقد استقبلت فرنسا، بلجيكيا، هولندا وإيطاليا عددا من 
جود املؤثر للمهاجرات ابحلاجة بل ابلضـــــرورة بل األمهية أكرب من عدد املهاجرين، ويشـــــهد هذا الو  0110املهاجرات يف ســـــنة 

القصــــــــــوى يف إدخال بعد النوي يف نظرايت اهلجرة نظرا ألن النظرية ركزت على أســــــــــباب اهلجرة أكثر من تركيزها على املهاجر 
ء أو يصــبحن و نفســه، ما حيول دون التوصــل إىل حقيقة الظروف اليت دفعت ابلفتيات عبور الدول لغرل العمل أو طلب اللج

 .iأداة لشبكات االجتار
 الفتيات واهلجرة رتري الشرعية: :اهرة ذات بعد جديد (ب

تزداد اهلجرة غري الشـــرعية لدى الفتيات يف اآلونة األخرية لتضـــافر أســـباب أو حوافز قد تكون اقتصـــادية، جغرافية أو ثقافية..، 
 عن سلطة الرجل. رغبة يف حياة أفضل أو ح  األمل يف إعادة بناء شخصيتهن بعيدا

وال تعترب الظروف االقتصــادية أو حالة الفقر ابلضــرورة األســباب الرئيســية للهجرة غري الشــرعية، خاصــة لدى الفتيات، رغم أنه 
ميكن حتليل ســبب ذلق من خالل اجلذب واالســتقطاب الذي متارســه القطاعات األقل تطورا لألنشــطة االقتصــادية والصــناعية 

 عندما تستهدف فروي النشاطات املعنية توظيف الفتيات واألوانس.للرجال والنساء خاصة 
فضـال عن ذلق فإن عدم املسـاواة بني الرجال والنسـاء من خالل التسـلط والتبعية يف جو األسـرة الواحدة اليت تعترب مركز صراي 

 املصاحل والنزاعات جعل من دوافع هجرة النساء غالبا ما  تلف عنها عن الرجال.
هذه الروابط األســـــــرية يف أحيان كثرية هلا صـــــــداها يف دعم املهاجرات وتشـــــــجيعهن على ذلق كاللحاق ابألزواج أو وإن كانت 

 العائالت وهو ما يعمل استئثار اهلجرة النسوية على نطاق واسع.
ء بشــــكل اوقد   تصــــور "إعداد منوذج" ذات بعد متكامل شــــامل ميكن االعتماد عليه لتحليل اهلجرة بشــــكل عام وتنقل النســــ

خاص، يقوم على عناصـر العامل، املؤسسات واهلياكل االجتماعية، حيصر ديناميكية اهلجرة يف مراحل تتضافر فيها العديد من 
العوامل يف قرار هجرة الفتاة تشـجيعا أو منعا هلا، مثل السـّن، مسـتوى التعليم، التنشـئة االجتماعية ومستوى التنمية االقتصادية 

البا ما يؤثر التسـلسـل الطبقي والعالقات بني اجلنسـني على هجرة النسـاء خاصة غري الشرعية، حي  غالبا واالجتماعية...، وغ
ما يتواجدن حتت ســـلطة الرجال فضــــال عن التحكم يف النســـاء الذي نعيشــــه من خالل إســــنادان أدوار ذات طابع منزيل عادة، 

ة من خالل مرحلة االنتقال اليت تلعب الســـــياســـــات القوميوهو ما يفســـــر بشـــــكل ملحو  دوافع اهلجرة غري الشـــــرعية للفتيات 
املشـروطة ابلوضـع املفرول على أوضـاي املرأة يف العائلة واجملتمع للدولة األصل أو الدولة املستقبلة عائقا أمام هجرة النساء غري 

ادي وغالبا ما ماعي االقتصــــــــالشــــــــرعية، ما جيعلهن يواجهن يف الدول املســــــــتقبلة العديد من التحدايت املتعلقة ابلوضــــــــع االجت
 يلتحقن بسوق العمل يف القطاي غري الرمسي وح  غري الشرعي.

 
                                                           

 i  00بيالريب كونسورتيوم، مرجع سابق، ص. 
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 اثنيا: احملددات األساسية للهجرة رتري الشرعية للفتيات
بصــــفة عامة وهجرة الفتيات بصــــفة خاصــــة إحدى القضــــااي احلســــاســــة يف الســــياســــات األمنية للدول  iتعد اهلجرة غري الشـــرعية

وتكمن خطور ا يف اعتبارها ذات أبعاد متصــــلة اتصــــاال مباشــــرا ابألمن االجتماعي، االقتصــــادي والثقايف  خاصــــة دول إفريقيا،
ســـواء ابلنســـبة للدول املســـتقبلة على غرار الدول املصـــدرة هلا، وهي نتيجة تضـــافر مجلة من العوامل االقتصـــادية االجتماعية )أ( 

 فضال عن اإلعالمية )ب( على غرار الدميغرافية )ج(.
 األسباب االقتصادية واالجتماعية (أ

تعترب اهلجرة غري املشــــــروعة للفتيات موضــــــوعا متميزا يف العالقات الدولية وحقوق اإلنســــــان خلطور ا خاصــــــة يف حول البحر 
 األبيض املتوسط نظرا للخسائر البشرية واآلفات االجتماعية اليت  لفها هذه الظاهرة العاملية.

للجزائر طلب املســــــاعدة من صــــــندوق النقد الدويل الذي اســــــتلزم عليها اعتناق النظام الرأمسايل نتج عن الوضــــــعية االقتصــــــادية 
فضال عن التضخم الذي نتج عنه ارتفاي األسعار  iiابلتايل خوصصة املؤسسات العمومية، وما صاحبه من تسريح أالف العمال
 هم الفتيات حالّ إال البح  عن بلد يضـــــمن ظروفوا فال املســـــتوى املعيشـــــي، وأمام جّل هذه املشـــــاكل مل جيد الشـــــباب من

 .iiiعيش أفضل من تلق اليت حيياها يف بلده األصل عن طريق اهلجرة غري الشرعية دون وعيهم مبخاطر هذه الظاهرة
افة ضــيشــكل التباين يف املســتوى االقتصــادي بني الدولة األصــل والدولة املســتقبلة لتذبذب وترية التنمية يف البالد األصــلية، ابإل

إىل ا فال الدخل األســـري عامل من عوامل االحنراف خاصـــة ابلنســـبة للفتيات نظرا ملا يعاملّن به من ســـوء، خاصـــة وأن منط 
 العيش يف العامل يصلهّن وجيذ ن من خالل وسائل اإلعالم.

ال  وزايدة دول العامل الث حسـب تقرير صـادر عن األمم املتحدة فإن أسـباب اهلجرة غري الشـرعية مّردها ازدايد عدد الشباب يف
الوعي ابلفوارق القــائمــة بني الـدول الفقرية والغنيــة، ونظرا لتفــاوت حجم القوة العـاملــة وتبـاين هيــاكــل اإلنتــاج يف البلــدان العربيــة 
وقدر ا على اســــــــــتيعاب العمالة مبختلف فئا ا فقد شــــــــــهدت اآلونة األخرية حركة هجرة واســــــــــعة من الدول العربية مثل بلدان 

 .ivاملغرب العريب إىل دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية والعراق وليبيا، وإىل بلدان اجملموعة العربية
 األسباب اإلعالمية (ب

تعمل وســـــــائل اإلعالم بدرجة كبرية على إعادة تشـــــــكيل اهلوايت الوطنية واهلوايت املتخطية للحدود الوطنية، فالثورة اإلعالمية 
زري لت السكان بكل الطبقات يستفيدون من برامج اهلوائيات اليت تعرل عليه أمناط العيش عرب العامل ما ياليّت يعرفها العامل جع

فيهم الرغبة يف اهلجرة خاصــــــــة ابلنســــــــبة للفتيات يف مقتبل العمر اللوايت يرغنب يف التغيري واعتناق منط العيش ذلق فضــــــــال عن 
يف فخ اجلرائم  لوك الفتيات ابالحنراف فتمهيد، متجيد وتقليد ابلتايل الوقويالتقليد، وعليه ميكن لوســــــــائل اإلعالم التأثري يف ســــــــ

 أبرزها اهلجرة غري الشرعية.

                                                           
i قدرت منظمة اهلجرة الدولية حجم اهلجرة غري القانونية يف اإلحتاد األوريب حوايل مليون ونصف مليون شخين، وتقدر منظمة األمم املتحدة عدد املهاجرين 

مليون. 000غري الشرعيني  إىل دول العامل املتقدم خالل العشر سنوات األخرية حوايل   
ii انتشار البطالة التقنية بني أواسط الشباب وهو ما تولد عنه من آفات اجتماعية وما صاحب ذلق من أاثر سلبية أبرزها ارتفاي نسبة العنوسة وهو ما يدفع 

 ابلفتيات إىل اهلروب من الواقع من خالل اهلجرة غري الشرعية.
 iii 01عبد اللطيف بن اسنهو، اهلجرة الريفية يف اجلزائر، املطبعة التجارية، اجلزائر، ص. 
 iv  01عبد اللطيف بن اسنهو، مرجع سابق، ص. 
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وإن كان اإلعالم فاعال يف التماسق الوطين لبعض الدول من خالل البح  الفوري لألحدات عن طريق األقمار الصناعية إال 
 النتشار اآلفات واالحنراف واجلرائم.أنه ابلنسبة لدول أخرى مثل اجلزائر قد يكون عامال 

كما ميكن لتدهور القدرة الشرائية واستفحال ظاهرة العنف األسري خاصة وأن اجملتمع اجلزائري جمتمع ذكوري وما يسبب ذلق 
 من أزمات نفسية للفتيات أن يدفع  ّن إىل اهلجرة غري الشرعية.

ونية، ســـتوى املعيشـــة تدفع ابلشـــباب منهم الفتيات إىل اهلجرة غري القانج(العوامل الدميغرافية: ارتفاي عدد الســـكان وا فال م
وتشـــــكل الظروف الدميغرافية فيما يتعلق ابخلصـــــوبة والرتكيب العمري عامال فعاال يف اهلجرة غري الشـــــرعية، إذ متثل هذه األخرية 

االقتصادي  دالت النمو السـكاين عنتعويضـا عن  ا فال معدل النمو السـكاين يف اجملتمع املسـتقبل، حي  يشـكل جتاوز مع
حتداي حقيقيا للدول املعنية اليت تتلخين يف تزايد البطالة ما يدفعها إىل البح  عن أسواق العمل اخلارجية عن طريق اهلجرة غري 

يفسر و  الشرعية اليت تساهم فيها ح  فئة الفتيات خاصة وأهنن مطلوابت على صعيد سوق العمل غري القانوين، وهو ما يفّعلها
 استمرار تدفقا ا رغم كل اإلجراءات املضادة.

وصـــفت دراســــة للمركز األوريب ملراقبة الســـياســــات العائلية للوضـــع الدميغرايف األوريب أنه يّتســــم بتدين املعدل  املتوســــط لنهاب 
ما وما مل ذا املعدل تقدطفل لكل امرأة، على املستوى املطلوب لتأمني نشوء أجيال شابة وأنه ما مل يسجل ه 0.00املقدر ب 

مليون نســمة من احملتمل أن يرتاجع ابلتايل أورواب حتتاج  000يرتفع معدل اهلجرة فإن عدد الســكان يف أورواب املقدر حاليا ب 
 .iإىل مهاجرين وسياسات أكثر عقالنية وإجيابية للتعامل مع اهلجرة غري الشرعية خاصة الفتيات

    ن اهلجرة رتري الشرعية للفتياتاآلاثر السلبية الناجتة عاثلثا: 
تواجه النســــــــــــاء يف الدول املســــــــــــتقبلة للمهاجرين العديد من التحدايت املتعلقة بوضــــــــــــعهن االجتماعي : أ( اآلاثر االجتماعية

والتحاقهن ابلوظائف وا راطهن يف اجملتمع األمر الذي يؤثر على عائال ن وعلى الوظائف الاليت يشــــــــغلّنها وعلى مكانتهن يف 
فقد   نقل صــــــور منطية للنســــــاء املهاجرات تعتربهن كأشــــــخاص عالة، األمر الذي مييل للتأثري على ســــــياســــــات دول  جملتمع.ا

املقصـــــد جيعلها تنظر إليهن على أهنن رابت بيوت بدال  من عامالت ذوات أجور شـــــرعية، ورغم ذلق فإهنن عندما يدخلن إىل 
 .iiالبا  ما يكون يف القطاي غري الرمسيسوق العمل فإنه يكون لضمان وظائف اخلدمات وغ

تتعرل املهاجرات غري الشـــــــرعيات لنقصـــــــاء من احلياة االجتماعية وســـــــوء املعاملة والتهميش ي ؤدي  ّن إىل املطالبة     
س إىل ا قوقهّن نتيجة لألوضـــاي املزرية اليت يعشـــنها، أيضـــا عامل التفريق املوجود داخل دول اإلحتاد األورويب، وراجع يف األســـ

ســــياســــة التمييز بني املهاجرين غري الشــــرعيني والســــكان األوروبيني األصــــليني وكذا التمييز بني املهاجرين غري الشــــرعيني يف حد 
 ذا م أي بني املهاجرين غري الشرعيني القادمني من أورواب الشرقية ونفس الفئة القادمة من الضفة اجلنوبية للمتوسط، خاصة من

ما أدى إىل بروز العنصــرية اليت شــرعت يف التفاقم منذ بداية الســبعينات يف غرب أورواب، حي   ســالمية منها.الدول العربية واإل
أصــبح املهاجرون غري الشــرعيون بصــفة عامة يالمون على كل ما حيدت من مشــاكل ســواء التعامل ابملخدرات، اجلرمية املنظمة 

عديد من ئة اليت يعانون منها فقد ارتبطت ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ابلوتفشي ظاهرة التسول، ونظرا للظروف االجتماعية السي
املشـــــاكل كتجارة املخدرات القادمة من بعض دول الشـــــرق األوســـــط، مشال إفريقيا  أفغانســـــتان، شـــــرق أورواب وأمريكا الالتينية 

                                                           

 i 00، ص 0100ان، آليات التصدي للهجرة غري القانونية، مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجستري يف القانون، كلية احلقوق، جامعة ابتنة،  فايزة برك. 
ii  ،00ص بيالريب كونسورتيوم. 
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ورويب وأصـــــبحت ، وانتشـــــر يف اجملتمع األاملتجهة حنو أورواب الغربية من خالل التنقل عرب روســـــيا، تركيا وجنوب البحر املتوســـــط
والدعارة واستخدامهم للعمل يف سوق الدعارة خاصة من دول شرق  ابلبشر  بذلق  دد استقراره وأمنه خاصة شبكات اإلجتار

ة، و أورواب مثـل دول البلطيق، روســـــــــــــــيـا، أوكرانيـا، رومـانيـا، دول البلقان، كما ترتبط اهلجرة غري الشـــــــــــــــرعية جبرائم التزوير الرشـــــــــــــــ
وجرائم االعتداء على األشخاص، جرمية  ريب املهاجرين غري الشرعيني اليت تتشارك مع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  االختالس،

 أو التشكيالت اإلجرامية.
تراجع و إضــافة إىل تنامي األحياء العشــوائية وتدين اخلدمات الضــرورية وكذا تدهور البيئة فضــال عن مشــكلة اهلوية الثقافية       

القيم واملبادئ األصـلية للدول األوروبية وكذا دخول عادات غريبة على اجملتمع األورويب مثل: التسـكع، البطالة والتسول والزواج 
 الصوري والزواج األبيض وغريها.

يل تكون اويعترب اســتغالل املرأة جنســيا  عن طريق الدعارة ويف هذه الصــورة تعامل املرأة كســلعة ذات قيمة ســوقية وابلت 
حمال لالجتار عن طريق الوسيط الذي يقوم بعملية النقل والتنقل يف سوق االجتار ابلبشر، وأصبحت هذه التجارة عابرة للحدود 
الدولية، وأاي ما كان حمل االسـتغالل اجلنسي طفل أو امرأة الشق يف أنه جيعل اإلنسان حمال لالجتار مثل السلع املادية وخيضع 

 تكون هذه التجارة مر ة، ألنه ميكن اســـــــتغالل اإلنســـــــان أكثر من مرة دون أن يســـــــتهلق، ألن اجلنس لقوى الســـــــوق ومن مث
 .  iمتجدد وابلتايل يكون مثة استمرار هلذه التجارة وابلتايل استمرار األرابح، وهذا النوي من التجارة يطلق عليه صناعة اجلنس

، فاملرأة اليت أبرز النتائج املرتتبة عن اهلجرة غري الشرعية النسوية يعترب العمل غري الشرعي من ب( اآلاثر االقتصادية: 
تكون يف مثل هذه الوضعية ال يكون مبقدورها مزاولة عمل شرعي ألن القانون ال يسمح هلا بذلق من جهة، ومن جهة أخرى 

، الســــجن أو غريها من اإلجراءاتخوفها من أن يتم اكتشــــاف أمرها ويتم ا اذ اإلجراءات القانونية ضــــدها ســــواء ابلرتحيل أو 
 وهو ما جيعلها تسلق طريق العمل املوازي لتتدبر لقمة عيشها.

وميكن اإلشارة إىل االنعكاسات االقتصادية اخلطرية للعمل املوازي سواء على املستوى املايل، حي  ال تستفيد الدولة  
نية، تحقات اليت تقع على العامل الذي هو يف وضــعية قانو من العامل غري الشــرعي مبا أنه ال يدفع الضــرائب، وال أي  من املســ

 وهذا يكون يف صاحل رب العمل الذي يدعم قدراته التنافسية يف السوق.
وبســـبب البطالة وعدم االســــتقرار يف العمل الناجتة عن ســـرقة الوظائف من قبل املهاجرين غري الشــــرعيني، يتأثر دخل  

ة يؤثر على قدرة املواطنني على تلبية احتياجا م األســاســية، وتســاهم اهلجرة غري الشــرعي املواطنني ســلبا وجودة وكفاية، وهذا ما
أيضـــا يف خفض معدالت األجور يف دول املقصـــد ألهنا عمالة رخيصـــة مســـتهدفة من قبل بعض القطاعات، وترفع من الطلب 

 .iiبات الدخل فال مستوى معيشة الفرد ويف ثعلى املواد الغذائية مما يستتبع ارتفاي أسعارها ويقابلها يف اجلانب األخر ا
وهناك نوي من االجتار ابلبشر يسمى السلعة وتتمثل يف الشخين الذي ميكن بيعه أو جتنيده أو نقله أو واستقباله يف  

أي بلد آخر غري بلده األصـــلي، وذلق بقصـــد اســـتغالله، ويتم هذا االســـتغالل إما عن طريق تقدمي عمل مشـــروي أصـــال ولكن 

                                                           
i  ،لثامن، كلية احلقوق ائي على حركة التشريع، العدد ا، خمرب أثر االجتهاد القضجملة االجتهاد القضائيعتيقة بلجبل، اهلجرة غري الشرعية واالستغالل البشري

 .00،ص 0100والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جانفي 
ii اين، جامعة نسمنصوري رؤوف، اهلجرة السرية من منظور األمن اإلنساين، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام،  صين حقوق اإلنسان واألمن اإل

 .  000، ص0100،  -0-سطيف 
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احلصــول على املقابل املادي املالئم هلذا العمل، ودون  مني، وإما عن اســتغالله يف اجلنس وممارســة الدعارة وممارســة البغاء دون 
 .iونزي األعضاء خاصة من فئة النساء ابعتبارهن أكرب ضحية ملثل هذه املمارسات غري املشروعة

حتتل نتشـــار األمرال الفتاكة كمرل فقدان املناعة املكتســـبة، و تتمثل انعكاســـات اهلجرة غري الشـــرعية يف ا ج(األاثر الصــحية:
منطقة متنراست أعلى نسبة من املصابني به، فضال عن ذلق فالظروف املزرية ابإلقامة يف البيوت القصديرية تساعد على ظهور 

لضغوط  مناسبة وأنشطة  ضع، فالنسـاء املهاجرات بصـفة غري قانونية يعملّن يف قطاعات غري iiأوبئة خطرية كالسـل، التيفوئيد
العمل أكثر عرضـــــة لنصـــــابة ببعض األمرال، وإن مل يعملن فإهنن يتعرضـــــن لســـــوء التغذية وهو ما يؤثر ســـــلبا على صـــــحتهن، 
ويزداد األمر خطورة عندما يتعلق األمر ابحلفا  على الصــــــــحة التناســـــــــلية حي  تفتقد النســـــــــاء احلوامل للرعاية الالزمة واملثالية 

ال عن التفاوت الصارخ يف املعاملة عند الوضع، فالعراقيل املالية واإلدارية فضال عن اخلوف الذي يسيطر عليهن لوضـعهن، فضـ
من مواجهة اإلدارة وما قد خيلفه ذلق من أاثر ســـــــــــلبية حيول بينهن وبني الرعاية الصـــــــــــحية الالزمة، خاصـــــــــــة وأن غالبيتهن ال 

ه الفتيات املهاجرات هجرة غري شــرعية مشــاكل احلماية الالزمة خاصــة يف ، حي  تواجiiiيســتفدن من نظام التأمني االجتماعي
احلاالت اليت اهنارت فيها اهلياكل والقيم االجتماعية والدينية، حي  تفقد الســـلطات القدرة على تطبيق القانون متاشـــيا والنظام 

تبطة ابإلدمان ازدايد اجلرمية خاصة اجلرائم املر  العام، ويربز العنف واالستغالل اجلنسي كأخطر هذه املشاكل، ابلتايل يسامهن يف
 على املخدرات، السرقات وجرائم االغتصاب.

وتعترب املهاجرات على وجه اخلصــوص أكثر الفئات تعرضـــا لوابء اإليدز بســبب أعمال العنف اليت متارس ضـــدهن واالســـتغالل 
وسيلة  يش، كذلق مجيع احلاالت اليت يكون فيها اجلنساجلنسـي الذي يتعرضـن له أو ما ميارسنه من دعارة أحياان يف سبيل الع

يف صحراء إفريقيا وهي أكثر ارتفاعا بني النساء يف مقتبل العمر، وال  %00للتعامل. وقد وصلت نسبة اإلصابة  ذا الداء إىل 
رتبطة العتبارهن من وابت املتزال النساء املهاجرات عرضة لنصابة  ذا الوابء نتيجة األوضاي االجتماعية املزرية فضال عن الصع

، ابإلضــافة إىل ivاجلنس األنثوي حي  يعشــن حياة جديدة وممارســة جنســية غري مألوفة وعالقات مشــبوهة بني الرجال والنســاء
 .vالشعور ابلعزلة وعدم االنسجام ابلتايل القلق واالكتئاب وبعض مشاعر العداء والشق واالنزعاج وعدم الراحة

إىل القول أن اهلجرة والتنقــل حيــداثن تغريات يف هيــاكــل األســـــــــــــــرة ويزداد من األعبــاء  0000ام ذهــب منهــاج عمــل بكني عــ
املوضـــــوعة على املرأة، ويؤكد املنهاج أن املهاجرات كعامالت يف القطاعات الرمسية أو غري الرمسية يصـــــبحن أقل فئة يف احلماية،  

 .viوهنم الجئني ومتنقلنيكما يشري إىل أن األطفال والنساء هم األكثر عرضة للخطر بك
 رابعا: اإلطار القانوين هلجرة النساء رتري الشرعية

 أ( آليات مكافحة جرمية اهلجرة رتري الشرعية يف قانون اجلزائري 
                                                           

i  ،01ص مرجع سابق، فايزة بركان . 
 ii سية، جامعة بسكرة، اساعد رشيد، واقع اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر من منظور األمن اإلنساين، مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم السي

 .00، ص 0100
 iii 00، ص 0110، جامعة انيف العربية لعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوت، الرايل، عثمان احلسن حممد نور، ايسر عول الكرمي املبارك. 
 iv  للتقرير اخلاص لطرق اإلصابة ابلعدوى الصادر عن فرنسا فإن اإلصابة خالل العالقات اجلنسية مع النوي  األخر عند  0000حسب حاالت تشخيين سنة

 عدوى من الرجل.ما يؤكد انتقال ال %00نساء مشال إفريقيا بلغت 
 v 00فايزة بركان، مرجع سابق، ص. 
 vi  93بيالربي كونسورتيوم، مرجع سابق، ص. 
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إىل املادة  01مكرر 010جرمية  ريب املهاجرين وذلق من املادة  iاملعدل واملتمم لقانون العقوابت 10/10عـاجل القانون رقم 
 واليت تناولت تعريف  ريب املهاجرين وجمموعة من األحكام األخرى. وهو ما سنفصله فيما أييت:  .00مكرر 010

 تعريف هتريب املهاجرين 1
، يتضــمن قانون العقوابت، جرمية  ريب املهاجرين على أنه:"...القيام 10/10من القانون رقم  01مكرر 010تعرف املادة  

ب الوطين لشــخين أو عدة أشـخاص من أجل احلصــول بصـورة مباشــرة أو غري مباشــرة على بتدبري اخلروج غري املشـروي من الرتا
 منفعة مالية أو أي منفعة أخرى".

واملشــــــري اجلزائري مل مييز يف هذا التعريف بني حماولة تدبري اخلروج غري املشــــــروي بني الرجال والنســــــاء أو األطفال وهو ما ينطبق 
 )من الفتيات(. ابلضرورة على تعريف  ريب املهاجرات

واليت  0وهـذا التعريف قريـب من التعريف الـذي أورده برتوكول مكـافحـة  ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو يف مادته 
يُقصــد بتعبري " ريب املهاجرين" تدبري الدخول غري املشــروي لشــخين ما إىل دولة طرف ليس ذلق الشــخين من جاء فيها: " 

 الدائمني فيها، وذلق من أجل احلصــــــول، بصــــــورة مباشــــــرة أو غري مباشــــــرة، على منفعة مالية أو منفعة رعاايها أو من املقيمني
غري أن املشري اجلزائري استعمل عبارة " القيام بتدبري اخلروج غري املشروي من الرتاب الوطين" بدل تعبري الدخول  مادية أخرى"،

واطن كول  فكأن املشـري اجلزائري قصـر مفهوم التهريب على عملية إخراج املغري املشـروي إىل دولة طرف" اليت اسـتعملها الربوتو 
 أو األجنيب من اإلقليم اجلزائري حنو إقليم دولة أخرى. أما " اإلدخال غري املشروي" فال يعده يف مصاف  ريب املهاجرين.

من قانون العقوابت  00مكرر 010إىل  01مكرر 010تضـــــــــــــــمنـت املواد من  املتعلقة جبرمية هتريب املهاجريناألحكـام  2
مجلة من األحكام املتعلقة بصفة الفاعل يف جرمية  ريب املهاجرين والعقوابت املرتتبة عنها إضافة إىل الظروف املشددة وحاالت 

  فيض العقوبة واإلعفاء منها، 
من الرتاب الوطين. وواضــح أن  كل من قام بتدبري اخلروج غري املشــروي  01مكر 010صــفة الفاعل: يعترب فاعال  ســب املادة 

القانون اجلزائري ال مييز بني حالة ما إذا كان من قام ابلفعل شخين أو عدة أشخاص  ومرد ذلق أن هذه اجلرائم تدخل ضمن 
 (، كما أنه مل مييز ما إذا كان مرتكب الفعل ذكرا أم أنثى فهم سواسية يف التجرمي والعقاب00مكرر  01اجلرمية املنظمة )املادة 

 والردي.
العقوابت املقررة جلرمية  ريب املهاجرين: عندما يقوم شـــــخين ما بصـــــفة منفردة بنقل أو تدبري اخلروج غري املشـــــروي من اإلقليم 
الوطين ملهاجر ســــــري أو مهاجرة ســــــرية أو أكثر  دف احلصــــــول على مقابل مايل أو أية منفعة أخرى، فإن العقوبة اليت قرر ا 

( ســنوات وغرامة 0( ســنوات إىل مخس )0عقوبة ســالبة للحرية مؤقتا من خالل احلبس من ثالت )هي  01مكرر 010املادة 
 دج. 011.111دج إىل  011.111من 
 تقوم  ا ملا كانت جرمية  ريب املهاجرين من بني اجلرائم املنظمة، اليت تشديد العقوابت املقررة جلرمية هتريب املهاجرين: -0

ذه اجلرائم من  ديد لسيادة الدول وتقويض كياهنا، وخماطرها على حياة األشخاص املهربني خاصة شبكات خمتصة، وملا متثله ه

                                                           
i  0يف القسم اخلامس مكرروذلق ، يتضمن قانون العقوابت. 00/000، يتمم القانون رقم 00، ج ر عدد 0110فيفري  00، مؤرخ يف 10/10القانون رقم ،

 مادة، 00قد توزي هذا القسم إىل والذي جاء بعنوان: " ريب املهاجرين" ول
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الفتيات، كان على املشــري اجلزائري أخذ بعني االعتبار الظروف املشــددة إذا ارتكبت اجلرمية يف أحوال معينة منها ما تعلق بفئة 
 .iملهرب نفسه )اجلاين(املهاجرين املراد نقلهم )الضحااي(، ومنها ما تعلق اب

احلالة األوىل: وهي الظروف اليت ُتشــد د فيها العقوبة فقط، وهي ترتبط بظروف املهاجرين ضــحااي التهريب، واليت نصــت عليها 
( ســنوات وبغرامة 01( ســنوات إىل عشــر )0، حي  يعاقب اجلاين يف هذه األحوال ابحلبس من مخس )00مكرر 010املادة 
دج  وهي الظروف اليت تتصــــــــــــل ابلضــــــــــــحية يف هذه اجلرمية، منها  تعريض حياة أو  0.111.111دج إىل  011.111من 

ســــالمة املهاجرين للخطر أو ترجيح تعرضــــهم له  أو معاملة املهاجرين املهربني معاملة ال إنســــانية أو مهنية خاصــــة إذا ما تعلق 
 الفتيات غري الشرعية. األمر ابلفتيات نظرا لضعفهن، عّل هذه العقوابت تعمل على ردي هجرة

احلالة الثانية: وهي الظروف اليت ُتشـد د يف درجة العقوبة ووصف اجلرمية، تتعلق أساسا ابملهرب، وجاءت هبربعة حاالت ذكر ا 
( ســـــــنوات إىل 01، وفيها يتحول وصــــــف اجلرمية هبن جعلها جناية يعاقب عليها ابلســـــــجن من عشـــــــر )00مكرر 010املادة 

 دج، وهذه الظروف هي: 0.111.111دج إىل  0.111.111غرامة من ( سنة وب01عشرين )
  ،إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب اجلرمية  كأن يكون اجلاين يشتغل مثال يف منصب حارس حدود، أو عون مجارك

 . iiأو ضمن طاقم ابخرة أو سفينة، أو عون حراسة الشواط  وغريها من الوظائف اليت هلا عالقة بتجاوز احلدود
 ارتكبت اجلرمية من طرف أكثر من شــــــخين، ويف هذه احلالة يُفرتل أن ال تكون هناك صــــــلة بني األشــــــخاص  إذا

 املرتكبني جلرمية  ريب املهاجرين، أي انعدام عنصر التنظيم.
  إذا ارتكبت اجلرمية  مل السـالح أو التهديد ابستعماله، ويف هذه احلالة فإن ظرف التشديد مرده خطورة استخدام

 ح أو التهديد به.السال
  إذا ارتكبــت اجلرميــة من طرف مجــاعــة إجراميــة منظمــة، وهي أخطر اجلرائم وذلــق لتوافر عنصـــــــــــــــر التنظيم واالتفــاق

والعمل املســــــــتمر والدائم. وخيتلف هذا الظرف املشـــــــــدد عن احلالة الثانية  من حي  توافر عنصـــــــــر االتفاق والعمل 
ة أخرى كتعريض حياة وســـــــــــــالمة املهاجرات املهرابت للخطر، املســـــــــــــتمر واملنظم، وما يرافقها من ظروف مشـــــــــــــدد

ومعاملتهن معاملة ال إنســــــــــــانية أو حاطة ابلكرامة أو مهينة هلا. وعلى الرغم من هذا االختالف بني احلالتني وعلى 
ا م اخلصوص من حي  خطورة اجلماعة اإلجرامية املنظمة، إال أن املشري اجلزائري قد ساوى بينهما يف العقوبة، وهو

 يؤاخذ عليه القانون اجلزائري فكان َحري به أن يقرر عقوبة أشد يف حالة اجلماعة اإلجرامية املنظمة.
عض : أقر املشـــــــــــــــري اجلزائري اإلعفــاء من العقوبــة لفــائــدة بختفيض العقوبــة واإلعفــاء منهــا يف جرميــة هتريــب املهــاجرين -0

(، واإلعفاء 00مكرر 010ية أو القضائية عن جرمية التهريب )املادة األشخاص، يف حالة ما إذا قاموا إببالغ السلطات اإلدار 
 املقصــود هنا هو اإلعفاء التام من العقوبة، على شــرط أن يبادر املعين ابلتبليا قبل البدء يف تنفيذ اجلرمية أو أثناء القيام  ا. أما

بـة  فض إىل و  حتريــق الـدعوى العموميـة، فـإن العقو  إذا قـام ابلتبليا بعـد انتهـاء تنفيـذ اجلرميــة أو عنـد الشـــــــــــــــروي يف ارتكـا ـا،
النصـــف. أما إذا قامت النيابة العامة بتحريق الدعوى العمومية، فإن املبلا ميكن أن يســـتفيد من ظروف التخفيف يف حال ما 

                                                           
i  ،جامعة حممد  ، العدد الثامن، كلية احلقوق والعلوم السياسية،جملة االجتهاد القضائيشرف الدين وردة، مكافحة  ريب املهاجرين يف قانون العقوابت اجلزائري

 . 00، ص 0100خيضر، بسكرة، جانفي 
ii كة التشريع، العدد ، خمرب أثر االجتهاد القضائي على حر ، جملة االجتهاد القضائيظور قانون العقوابت اجلزائريعبد احلليم مشري، جرمية  ريب املهاجرين من من

 . 00، ص 0100الثامن، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جانفي 
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الفقرة الثانية ) إذا مّكن الســــلطات العمومية املختصــــة من إلقاء القبض على الفاعل األصــــلي أو على شــــركائه يف نفس اجلرمية.
(، وهي ظروف من شــأهنا احلّد والتصــدي للهجرة غري الشــرعية خاصــة ابلنســـبة للفتيات، عّل الفاعل أو 00مكرر 010املادة 

 الشريق أيخذ بعني االعتبار ظرف األنوثة وما يصاحبه من خماطر مجة بعد ذلق.
 وليةب/ آليات مكافحة ومحاية املهاجرين رتري الشرعيني يف املواثيق الد

أصبح القانون الدويل إطارا ضروراي إلضفاء فعالية أكرب على اجلهود األمنية الرامية ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، واليت 
يعترب  ريب املهاجرين أحد أبرز صـــــــورها، وســـــــنحاول الرتكيز على أهم االتفاقيات الدولية اليت وضـــــــعت آليات ملكافحة جرمية 

 عية من جهة واليت حتمي املهاجرين غري الشرعيني من جهة اثنية.اهلجرة غري الشر 
 آليات مكافحة جرمية اهلجرة رتري الشرعية يف االتفاقيات الدولية  -1
 بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو1/1

امســــة واخلمســــون ألمم املتحدة يف الدورة اخلاعتمد هذا الربوتوكول وعرل للتوقيع والتصــــديق عليه مبوجب قرار اجلمعية العامة ل
ألغرال الربوتوكول وهي منع ومكـافحــة  ريـب املهــاجرين،  10، وتشـــــــــــــــري أحكـام الربوتوكول يف املـادة 0111نوفمرب  00يف 

 .iوكذلق تعزيز التعاون بني الدول األطراف حتقيقا لتلق الغاية، مع محاية حقوق املهاجرين املهربني
ل يف ديبـاجتـه على دوليـة جرمية  ريب املهاجرين بطبيعتها إذ ال تتم داخل الوطن الواحد، وإمنا تتم من دولة أكـد هـذا الربوتوكو 

ألخرى، ومن مث ال ميكن لدولة مبفردها مواجهتها، مما يتطلب هنجا  دوليا شـــــــــــامال ملواجهة هذه اجلرمية، من خالل التعاون بني 
 ها الربوتوكول مركز دولة املنشأ مركز دولة العبور ومركز دولة املقصد.ثالت دول هلا مراكز قانونية خمتلقة نين علي

 وقد نين الربوتوكول على جمموعة من األحكام اإلجرائية ملكافحة  ريب املهاجرين نلخصها يف النقاط التالية:
 ضـــــــــرورة تبادل من الربوتوكول حي  دعت إىل 01تدابري تبادل املعلومات حول  ريب املهاجرين، ونصـــــــــت عليها املادة  -

الـدول األطراف، الســـــــــــــــيمـا الـدول املتجاورة فيما بينها للمعلومات املتعلقة ابألفعال اجملرمة ابلربتوكول وفقا للنظم القانونية 
واإلدارية هلذه الدول، وحددت نفس املادة اليت جيب تبادل املعلومات مثل هوية وأســاليب عمل التنظيمات أو اجلماعات 

 املعروفة أو املشتبه فيهم، وأيضا وسائل وأساليب إخفاء األشخاص ونقله، وحتوير واثئق السفر أو اهلوية، اإلجرامية املنظمة 
 من الربوتوكول وتتعلق أساسا بـ:  00التدابري احلدودية ملكافحة  ريب املهاجرين: ونصت عليها املادة  -
 لق ضروراي  ملنع وكشف ترهيب املهاجرين.تعزيز الضوابط احلدودية إىل أقصى حد ممكن، قدر ما ميكن أن يكون ذ 
  مراقبة اســـــــــتخدام وســـــــــائل النقل اليت يســـــــــتخدمها الناقلون التجاريون إىل أقصـــــــــى حد ممكن ملنع اســـــــــتخدامها يف  ريب

 املهاجرين.
 تعزيز التعاون فيما بني أجهزة مراقبة احلدود، وذلق من خالل إنشاء قنوات مباشرة لالتصالii  . 
 لدول غرب البحر األبيض املتوسط ودول املغرب العريب 0+0من خالل آلية  0/0

                                                           
i 00، ج ر عدد 0110نوفمرب  10، املؤرخ يف 000-10صادقت اجلزائر على هذا الربوتوكول بتحفظ، مبوجب املرسوم الرائسي رقم  . 

ii  ،ائي على حركة التشريع، ، خمرب أثر االجتهاد القضجملة االجتهاد القضائيشراد صوفيا، قراءة يف بروتوكول مكافحة  ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو
 . 00، ص 0100ة، جانفي العدد الثامن، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكر 
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بعض التدابري اخلاصــــــــــة مبكافحة اهلجرة غري الشــــــــــرعية واالجتار  0110وقد ا ذت هذه الدول يف اجتماعها بتونس يف ســــــــــنة 
 ابألشخاص واليت تلخصت يف األيت:

افحة اهلجرة ور وبلدان االســتقبال من أجل منع ومكتبادل املعلومات وتقاســم اخلربة التقنية بني البلدان األصــلية ودول العب -
 غري املشروعة.

تطوير آليات مقاومة الشبكات اليت تعمل يف التهريب غري القانوين للبشر واالجتار ابألشخاص، والبح  عن وسائل لتوفري  -
 املساعدات الالزمة لضحااي هذه املخالفات.

 جمال الوقاية القضائية واألمنية للضفة الغربية للبحر األبيض املتوسط يفتطوير تعاون أكثر فعالية بني السـلطات واإلدارية و  -
 .iواملقاومة املشرتكة ضد شبكات املنظمات اإلجرامية اليت تسهم وتدعم اهلجرة غري القانونية

 2116من خالل بيان الرابط 1/3
ن إفريقيا عاجلة مشـــكلة اهلجرة غري الشـــرعية مدولة افريقية وأوروبية مســـاعدة املفوضـــية العليا لشـــؤون الالجئني مل 01طلبت حنو 

إىل أورواب وهذه القضــية تســـبب القلق للمفوضـــية، حي  غالبا ما ميتزج الالجئون مع املهاجرين يف رحالت خمتلفة، وقد أصـــدر 
 00اريخ من الدول اإلفريقية( يف العاصــــــــــــــمة املغربية الرابط بت 00من الدول األوروبية و  01وزيرا )  00بيان صــــــــــــــادق عليه 

، اتفق فيه على التعاون واملسؤولية يف معاجلة املشكلة بطريقة شاملة ومتوازنة مع احرتام حقوق وكرامة املهاجرين، 0110جويلية 
 وتوفري احلماية الدولية متاشيا مع االلتزامات الدولية للدول املشاركة.
ظمات ع االلتزامات الدولية للدول املشـــــــــــــاركة، ودعا البيان املنوقد أقر بيان الرابط ابحلاجة إىل توفري احلماية الدولية متاشـــــــــــــيا م

الدولية للمســــــــاعدة يف تطبيق التوصــــــــيات املتفق عليها، و دف اخلطة إىل مواجهة اهلجرة املختلطة وغري املشــــــــروعة ويف الوقت 
وشبكات اجلرمية  ابألشخاصنفسه محاية حقوق الالجئني واملهاجرين وتطالب بتعاون الشرطة والسلطات القضائية ضد االجتار 

 .iiاليت تعمل يف مسارات اهلجرة غري الشرعية
 محاية النساء املهاجرات رتري الشرعيات يف االتفاقيات الدولية  -2

يف خضم البح  عن حلول ملشكلة اهلجرة غري الشرعية ال ميكن غض النظر عن بعض اإلشكاالت اليت تطرحها هذه املشكلة 
 حي  أن هذه الظاهرة تطلق معها جوانب إنسانية عديدة ليس فقط تعرب عن معاانة الفتيات فرارا واليت تتعلق ابهلاجس األمين،

من اجلحيم الذي يعشـــنه يف أوطاهنن، وإمنا هي كذلق مشـــكلة متعلقة بوجوب محاية هذه الفئة من خمتلف االنتهاكات املاســـة 
ن أرابب بكات املتخصصة يف نقلهن وتشغيلهن فضال ع قوق اإلنسان اليت متارس عليهن يوميا من طرف سلطات الدول والش

 العمل.   
تواجد شــــــــخين يف وضـــــــــع غري قانوين يف إقليم دولة ما ال يعين أنه غري حممي ابملعايري الدولية حلقوق اإلنســـــــــان،  ي  يكفل  

ية وســـــــــــــالمتهن ياة واحلر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـــــــــــان، لكل فرد مبا فيهم الفتيات املهاجرات غري الشـــــــــــــرعيات احلق يف احل
الشــخصــية، وينين على أنه ال جيوز القبض على أي إنســان أو حجزه تعســفيا أو نفيه، ويضــيف العهد الدويل للحقوق املدنية 

                                                           
i  ،شريع، العدد الثامن،  ، خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التجملة االجتهاد القضائيفريد علواش، اجلهود القانونية لألمم املتحدة يف مكافحة  ريب املهاجرين

 . 00، ص 0100كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جانفي 
ii 001، ص 0101بد العزيز، مكافحة اهلجرة غري املشروعة، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايل، أمحد ع. 
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والســـياســــية على أنه لكل فرد احلق يف احلرية واألمان على شـــخصــــه، وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعســــفيا وال جيوز حرمان 
 ألسباب ينين عليها القانون.أحد من حريته إال 

من امليثاق اإلفريقي حلقوق  10أما على املســــــــتوى اإلقليمي فإن احلق يف احلرية والســــــــالمة الشــــــــخصــــــــية، حممي مبوجب املادة 
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. 00من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واملادة  10اإلنسان والشعوب، واملادة 

املة كل املهاجرين معاملة إنســـــانية حترتم الكرامة األصـــــلية يف الشـــــخين اإلنســـــاين،  ي  أشـــــارات اللجنة املعنية وهلذا جيب مع
هبن احلق يف املعاملة اإلنسانية ينطبق أيضا على أولئق املوجدين يف خميمات  0000لسنة  00 قوق اإلنسان يف تعليقها رقم 

 امتهم هي قاعدة إنسانية واجبة التطبيق عامليا .   االحتجاز أو أي مكان أخر، أيضا مع احرتام كر 
إذ أشـــارت االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أســـرهم الذين حيرمون من حريتهم معاملة إنســـانية مع احرتام 

 ن وخاصـــة من فئة النســـاء إىل، حي  تشـــري كثري من التقارير إىل تعرل املهاجريiالكرامة املتأصـــلة يف اإلنســـان وهويتهم الثقافية
 العنف مبا فيه العنف اجلنسي واجلسدي، وإىل سلوكات ومضايقات واليت جيب أن تراقب دائما مراقبة كافية.     

إذا كان هناك عدة اتفاقيات دولية متنح حقوقا للمهاجرين  وحتميهم من مجيع أشكال االعتداء والتمييز، فإن اتفاقية محاية مجيع 
، بعد 01100يوليو  10هاجرين وأفراد أســـرهم هي األحدت واألكمل، وقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف العاملني امل

وهي املعــاهــدة األكثر مشوليــة فيمــا يتعلق  قوق  0001ديســـــــــــــــمرب  00ســـــــــــــــنــة من اعتمــادهــا من قبــل األمم املتحــدة يف  00
 ف معيشة وحقوق هؤالء العاملني.املهاجرين وأسرهم، وهي حتدد معايري دولية بشأن معاملة وظرو 

وتكفل االتفاقية احلقوق األســاســية جلميع العاملني املهاجرين، وحتميهم من التعذيب والســخرة وتعمل على ضــمان حقوقهم يف 
معاملة عادلة، واألمن الشـخصي وحرية الرأي والدين، كما تعطي املهاجرين حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصة 

تعلقة ابلرعاية الطبية الطارئة وما تعلق مبنح إمكانية للعاملني املهاجرين منهم الفتيات يف التقاضي املباشر ضد صاحب العمل امل
 وضد الدولة.

وتدين اتفاقية محاية مجيع العاملني املهاجرين وأفراد أســـرهم كل أشـــكال االســـرتقاق واالســـتعباد واإللزام ابلعمل ســـخرة وتتضـــمن 
للعاملني املهاجرين وأفراد أســــــــرهم، وتنين على وجوب احرتام شــــــــرف وكرامة العامل املهاجر منه الفتيات متاما   مقاضــــــــاة عادلة

كاحرتام حياته اخلاصـــة اليت متتد إىل بيته وأســـرته ومجيع اتصـــاالته ومراســـالته، كما تؤكد على وجوب ضـــمان مبدأ املســـاواة بني 
 . iiاملهاجرين ورعااي دولة العمل

 خامتة: 
ع تنامي ظاهرة هجرة النساء غري الشرعية يف العامل اليوم وما ينجم عنها من إفرازات سلبية على اجملتمعات والدول املستقبلة م   

للمهاجرات غري الشـــــرعيات، فقد انلت اهتماما  واســـــعا  على املســـــتوى العاملي واجتهت الدول املســـــتهدفة ال اذ خطوات كثرية 
 ية على البىن االقتصادية واالجتماعية واألمنية والصحية والسياسية لتلق الدول. فاملعاهدات بنيللحد منها ومن تداعيا ا السلب

الدول ومســاعدة الدول الفقرية على حتســني أوضــاعها االقتصــادية وتطوير وســائل املراقبة على احلدود وتشــديد قوانني التجنيس 

                                                           
i  من االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسر م. 00املادة 

ii 001املرجع السابق،  ،بيالريب كونسورتيوم. 
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ن هذه اليت ا ذ ا الدول املســـــــتهدفة ابهلجرة غري الشـــــــرعية للحد مواهلجرة والتوظيف متثل مناذج من بعض اإلجراءات الوقائية 
 الظاهرة.
اهلجرة غري الشــــــــــرعية جرمية وطنية ملا تتضــــــــــمنه من خرق القوانني واألنظمة الوطنية، وجرمية منظمة عابرة للحدود الوطنية تعترب 

 منها من خالل:المتداد أاثرها إىل الدول املستقبلة ما يفرل تضافر اجلهود الدولية للحّد 
  العمل على فهم األســـــباب اخلفية واحلقيقية وراء تفاقم ظاهرة اهلجرة غري الشـــــرعية للفتيات للتوصـــــل إىل إجياد احللول

 وتقدمي االقرتاحات للحّد على األقل من هذه الظاهرة.
 ة واملعنوية اديالعمل على توعية الشـــــــــــــباب )الفتيات( الطورة ظاهرة اهلجرة غري الشـــــــــــــرعية وتســـــــــــــخري اإلمكانيات امل

 لالندماج يف الوطن األم )األصلي(.
  مكافحة اهلجرة غري الشرعية ال ميكن أن يتم إال عن طريق االهتمام ابلفرد كمحور أساسي للتنمية البشرية واإلنسانية

 واليت يكمن أساسها يف احلكم الرشيد.
 الشــــرعية مع لشـــبكات اليت تســـهل اهلجرة غريتفعيل التعاون األمين واالســـتفادة من التكنولوجيات احلديثة لتفكيق ا 

 تكثيف مراقبة احلدود. 
 ،تعزيز املنظومة العقابية على أفعال التهريب البشري والتوسط لالجتار ابألشخاص 
 تعزيز اسرتاتيجيات التنمية خللق فرص عمل وحماربة البطالة اليت تلعب دورا أساسيا يف تفعيل اهلجرة 
 تباره عامال حيواي وفعاال مكمال للرجل يف مجيع امليادين وتعزيز مبادئ املســــاواة خللق االهتمام ابلعنصــــر النســــوي ابع

 جو من التنافس حنو األفضل والتنمية بعيدا عن اآلفات واالحنراف واجلرمية
 .تعديل القوانني الوطنية والدولية مبا يعزز مسألة ردي شبكات التهرب وردي املهاجرات خاصة 
 :لةاملستعم املراجع قائمة
 الكتب: أوال
 .0101 الرايل، األمنية، للعلوم العربية انيف جامعة املشروعة، غري اهلجرة مكافحة العزيز، عبد أمحد /1
 جامعة ،(0110/0100) 0 هلجرة يورميد األورويب، واالحتاد املتوسط البحر دول بني النسائية اهلجرة كونسورتيوم، بيالريب/2

 .Eplo ساسكس
 .اجلزائر التجارية، املطبعة اجلزائر، يف الريفية اهلجرة اسنهو، بن اللطيف عبد  /3

 الرايل، وت،والبح الدراسات مركز األمنية، لعلوم العربية انيف جامعة املبارك، الكرمي عول ايسر نور، حممد احلسن عثمان/4
0110. 

 .000ص ،0000 ابريس، النساء، مطبعة جنيهات، ثالت وولف، فريجينيا/5
 جلامعية،ا املعرفية درا االجتماي، علم قســـــم لطالب االجتماعية العلوم مصـــــطلحات يف املرجع وآخرون، حممد علي حممد /6

 .0000 اإلسكندرية،
 املذكرات: اثنيا
 دةشـــــها على احلصـــــول أجل من مذكرة اإلنســـــاين، األمن منظور من اجلزائر يف الشـــــرعية غري اهلجرة واقع رشـــــيد، ســـــاعد /1

 .0100 بسكرة، جامعة سياسية،ال العلوم يف املاجستري
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 كلية انون،الق يف املاجســـــتري شـــــهادة على احلصـــــول أجل من مذكرة القانونية، غري للهجرة التصـــــدي آليات بركان، فايزة /2
 .0100 ابتنة، جامعة احلقوق،

 حقوق صين  لعام،ا القانون يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة اإلنساين، األمن منظور من السرية اهلجرة رؤوف، منصوري /3
   .0100 ، -0- سطيف جامعة اإلنساين، واألمن اإلنسان

 املقاالت: اثلثا
 غري هلجرةا مكافحة يف العربية التجارب حول علمية ندوة اجلزائر، يف الســـرية اهلجرة حول دراســـة الدهيمي، عمر األخضـــر/1

 .(00-0ص ص)  ،0101فيفري 10 ودية،السع العربية اململكة األمنية، للعلوم العربية نيف جامعة املشروعة،
 أثر خمرب لقضـــائي،ا االجتهاد جملة واجلو، والبحر الرب طريق عن املهاجرين  ريب مكافحة بروتوكول يف قراءة صـــوفيا، شـــراد/2

 جانفي ســكرة،ب خيضــر، حممد جامعة الســياســية، والعلوم احلقوق كلية الثامن، العدد التشــريع، حركة على القضــائي االجتهاد
0100.  

 كلية لثامن،ا العدد القضـــــائي، االجتهاد جملة اجلزائري، العقوابت قانون يف املهاجرين  ريب مكافحة وردة، الدين شـــــرف/3
  .0100 جانفي بسكرة، خيضر، حممد جامعة السياسية، والعلوم احلقوق

 .(010-00) بسكرة، جامعة وق،احلق كلية ،0العد املفكر، جملة الشرعية، غري اهلجرة ماهية مشري، بن احلليم عبد/4
 االجتهاد أثر ربخم القضائي، االجتهاد جملة اجلزائري، العقوابت قانون منظور من املهاجرين  ريب جرمية مشري، احلليم عبد/5

  .0100 فيجان بسكرة، خيضر، حممد جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية الثامن، العدد التشريع، حركة على القضائي
 حركة على لقضـــائيا االجتهاد أثر خمرب القضـــائي، االجتهاد جملة البشـــري، واالســـتغالل الشـــرعية غري اهلجرة بلجبل، ةعتيق/6

 .0100 جانفي بسكرة، خيضر، حممد جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية الثامن، العدد التشريع،
 االجتهاد أثر خمرب القضـــــــــائي، االجتهاد جملة ملهاجرين،ا  ريب مكافحة يف املتحدة لألمم القانونية اجلهود علواش، فريد/7

 .0100 فيجان بسكرة، خيضر، حممد جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية الثامن، العدد التشريع، حركة على القضائي
 القوانني: رابعا
  ،Palerme اتفاقية/1
 .أسر م وأفراد املهاجرين العمال حقوق حلماية الدولية االتفاقية/2

 قانون يتضـــــــــمن ،00/000 رقم القانون يتمم ،00 عدد ر ج ،0110 فيفري 00 يف مؤرخ ،10/10 رقم القانون /3
  .العقوابت
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Résumé 

Evoquer la personnalité antisociale c’est d’emblée parler d’un phénomène où s’emmêlent 

deux dimensions importantes «le clinique et le social». Les violences que la société 

algérienne déplore, sont en plein expansion et elles n’épargnent personnes. Un observateur 

averti peut se poser multitudes de questions concernant le comportement d’une écrasante 

majorité de nos concitoyens (dans la rue, dans les administrations, dans les stades, et sur 

les routes). La violence est présente de partout et elle se banalise. Devant les actes les plus 

ignobles, nous nous retrouvons face à un sujet irresponsable, froid et sans aucun remord… 

Comprendre le social passe quelque fois par la Clinique et le pathologique. 

Mots clés ; trouble de la personnalité antisociale, violence, Psychopathie, Personnalité 

Dyssociale. 

Introduction 

La violence est un phénomène clinique et socioculturel en expansion pas qu’en 

Algérie mais dans toutes les sociétés humaines. Elle est présente dans notre 

quotidien, dans la rue, les stades, les administrations et notamment sur les 

routes… Ceci dit, il ne faut pas confondre cette forme de violence dirigée vers 

«la société» avec la violence fondamentale, naturelle et universelle qui est une 

réaction élémentaire de défense et nécessaire à la survie de l’être humain. 

Au niveau clinique, ce concept a évolué depuis le début du 19ème jusqu’à nos 

jours. Avant la psychanalyse, les psychiatres mettaient plus l’accent sur la 

notion d’instinct et de sens moral ainsi que sur une fragilité particulière, 

constitutionnelle qui prédisposerait à différentes affections mentales : Pinel en 

1801 introduit la notion de «folie sans délire» de certains patients impulsifs et 

autodestructeurs avec une capacité de raisonnement. Morel en 1857 parle de 

«dégénérescence», puis Magnan de déséquilibre mental, et Dupré de 

«déséquilibre constitutionnel». En 1835, Pritchard en Angleterre individualise 

la «folie morale», Rusch aux États-Unis identifie ce groupe selon des critères 

moraux et en Allemagne, Kraepelin regroupe dans les «personnalités 

psychopathiques» « les criminels nés, les agités, les menteurs, les bluffeurs et 

les pseudo-quérulents». 

mailto:sbououne@yahoo.fr
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Avec l’avènement de la psychanalyse un nouveau concept «névroses de 

caractère» est apparu pour désigner ces troubles de comportements empreints 

de violence. Pour Bergeret, la violence correspond à une tendance instinctuelle 

innée destinée à être intégrée progressivement dans d’autres finalités humaines, 

au fur et à mesure que le sujet accède à un libre et efficient exercice de ses 

capacités amoureuses et créatrices (1).  

- Définition de la personnalité antisociale 

Un individu ayant une personnalité antisociale est impulsif et intolérant aux 

frustrations : il est incapable de différer l’accomplissement de ses désirs, 

d’anticiper les conséquences de ses actes, que ce soit pour lui-même ou pour 

les autres. Il ne tire aucun enseignement de ses expériences passées, et cherche 

à résoudre les conflits en passant à l’acte plutôt qu’en réfléchissant pour trouver 

une solution adaptée. Il transgresse régulièrement les lois, ainsi que les règles 

sociales et morales, et n’en éprouve ni honte ni remords. 

Paradoxalement, il se pose en victime de la société, en rejetant la responsabilité 

et la culpabilité sur les autres, en les accusant de faire obstacle à la réalisation 

immédiate de son plaisir. Son comportement agressif verbal et physique prend 

ses sources dans le mépris qu’il éprouve pour les autres. Il ne ressent aucune 

émotion et fait preuve d’un égocentrisme manifeste : son comportement et ses 

actes visent à la recherche de sa satisfaction immédiate. 

Il est aujourd’hui avéré que toutes ces manifestations sont présentes dès 

l’enfance, et que cela se manifeste par de grosses colères, une agressivité envers 

les autres enfants et les animaux, et une opposition précoce aux parents. Ces 

comportements antisociaux sont souvent renforcés au moment de 

l’adolescence, par des bagarres multiples, des fugues, voire un refus affiché de 

toute discipline. La scolarité est difficile, malgré un niveau intellectuel normal. 

À l’âge adulte, l’instabilité se manifeste en premier lieu dans le domaine 

professionnel. 

- Personnalité Antisociale et nosologie internationale  

Les classifications internationales considèrent la conduite antisociale comme 

un trouble de la personnalité et insistent sur certains critères en tentant de 

résoudre les questions nosographiques ainsi : 

– La CIM-10 (1992) distingue la personnalité dyssociale de la personnalité 

émotionnellement instable (caractérisée par des actes impulsifs et une 

instabilité affective), cette dernière ayant elle-même deux sous-types, impulsif 

et borderline (tableau 1). 

– Dans le DSM-5, (2013) le trouble de la personnalité Antisociale est 

essentiellement caractérisé par la violation des droits des autres (p.645). Il est 

intégré dans le cluster B avec la personnalité Borderline et la personnalité 

Histrionique ainsi que la personnalité narcissique (tableau 2).  
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Tableau 1 – 

La personnalité dyssociale dans la classification internationale des maladies 

CIM-10 (2) 

Trouble de la personnalité habituellement repéré en raison de l’écart 

considérable qui existe entre le comportement et les normes sociales établies. 

Il est caractérisé par : 

a) Une indifférence froide envers les sentiments d’autrui ; 

b) Une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, 

des règles et des contraintes sociales. 

c) Une incapacité à maintenir durablement des relations, alors même qu’il 

n’existe pas de difficulté à établir les relations ; 

d) Une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de 

décharge de l’agressivité, y compris de violence ; 

e) Une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des 

expériences, notamment des sanctions ; 

f) Une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles 

pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre le sujet et la 

société. 

Le trouble peut s’accompagner d’une irritabilité persistante. La présence d’un 

trouble des conduites pendant l’enfance ou l’adolescence renforce le 

diagnostic, mais un tel trouble n’est pas toujours retrouvé. 

Tableau 2 – 

Critères diagnostiques de la personnalité antisociale dans le DSM-5 (3) 

 A. A pervasive pattern of disregard for and violation of the rights of others, 

occurring since age 15 years, as indicated by three (or more) of the following: 

1. Failure to conform to social norms with respect to lawful behaviors, as 

indicated by repeatedly performing acts that are grounds for arrest. 

2. Deceitfulness, as indicated by repeated lying, use of aliases, or conning 

others for personal profit or pleasure. 

3. Impulsivity or failure to plan ahead. 

4. Irritability and aggressiveness, as indicated by repeated physical fights or 

assaults. 

5. Reckless disregard for safety of self or others. 

6. Consistent irresponsibility, as indicated by repeated failure to sustain 

consistent work behavior or honor financial obligations. 

7. Lack of remorse, as indicated by being indifferent to or rationalizing having 

hurt, mistreated, or stolen from another. 

B.  The individual is at least age 18 years. 

C. There is evidence of conduct disorder with onset before age 15 years. 
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D. The occurrence of antisocial behavior is not exclusively during the course 

of schizophrenia or bipolar disorder. 

- Caractéristiques cliniques du trouble de la personnalité antisociale 

Il est essentiel de rappeler que la description de la biographie d’une personnalité 

antisociale fait partie intégrante de la clinique de ce type de personnalité : 

instabilité, inadaptabilité, impulsivité, pauvreté de la verbalisation. Nous allons 

résumer dans notre propos les principales caractéristiques d’une personnalité 

antisociale. 

Dans l’enfance, de nombreux signes caractériels sont présents (opposition aux 

parents, agressivité envers les autres enfants, brutalité avec les animaux…). La 

scolarité est caractérisée par les fréquences des bagarres, le refus de la 

discipline, les fugues, des larcins et d’une instabilité permanente. 

À l’adolescence, les troubles du comportement s’aggravent : conduites 

toxicomaniaques, délinquance caractérisée, sexualité précoce avec des 

conduites à risque. L’instabilité entrave toute possibilité d’intégration sociale 

ou professionnelle (4). 

La personnalité antisociale est dyssociale. Ce n’est pas une asociale : elle 

connaît les règles de la société et les rejette. La sémiologie repose avant tout 

sur le passage à l’acte : l’action domine la pensée. 

Le passage à l’acte, brusque et soudain est la caractéristique essentielles par 

laquelle se manifeste L’impulsivité et l’agressivité de l’antisocial. L’intolérance 

à la frustration, le moindre obstacle s’opposant au désir du sujet peut entrainer 

une décharge impulsive violente. Les conduites agressives sont le plus souvent 

à caractère antisocial (bagarre, détérioration de matériel, violence sexuelle, 

vol,…). Mais une auto-agressivité peut se manifester par des conduites à risque 

et des tentatives de suicide, des automutilations et une utilisation dangereuse 

de la route. Le sujet ne prévoit pas les conséquences de ses actes et ne sait pas 

tirer profit des expériences passées, ce qui conduit souvent à des 

comportements récidivants de délinquance. Il n’y a pas de sentiment de 

culpabilité, ni d’angoisse par rapport aux gestes impulsifs. 

L’instabilité touche souvent l’ensemble des aspects (comportementaux, 

affectifs, sociaux, professionnels ou scolaire. L’absentéisme scolaire ou 

professionnel est important. La vie sentimentale et affective est souvent 

instable, faite d’une suite d’aventures sans lendemain. Elle est sous-tendue par 

une quête affective toujours insatisfaite, est caractérisée par une affectivité 

diminuée, un égocentrisme, de la manipulation et de la mythomanie. Au plan 

moteur, on note une maladresse gestuelle, une inattention motrice, toute tâche 

est bâclée afin qu’elle soit terminée le plus vite possible.  



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

L’humeur est labile et peut aller d’effondrements massifs à une humeur 

expansive entrainant en général un passage à l’acte, seule possibilité pour faire 

baisser la tension psychique. 

Le caractère superficiel et irrégulier domine « Les relations humaines » avec 

un besoin impérieux d’une satisfaction immédiate. Guidé par l’intérêt et le 

bénéfice immédiat, le contact est facile, le charme apparent et la conversation 

est facilement engagée.  

Paradoxalement, on peut remarquer chez l’antisocial des conduites de retrait 

qui sont assez fréquentes d’autant plus que le sujet est encore adolescent. La 

passivité, l’oisiveté, l’ennui et le manque d’intérêt sont habituels. Quand il 

existe un investissement dans une activité, il reste très léger et temporaire 

nécessitant des bénéfices immédiats. Pour les adolescents, il n’existe pas de 

réelle autonomie par rapport à la famille ou à la bande de copains. Le sujet ne 

peut rien entreprendre seul. Cette passivité et cette dépendance accentuent le 

sentiment de dévalorisation de l’individu, ce qui peut provoquer des réactions 

de ruptures (4, 5). 

- L’environnement de l’antisocial.  

En général sa famille est marquée par une histoire lourde : un père peu présent 

ou fortement dévalorisé, parfois totalement absent, jamais porteur de l’autorité 

ou de la loi. La mère passe de la passivité ou la soumission à l’agressivité et au 

rejet, du débordement d’affection à la froideur, de la rigueur morale extrême à 

la laxité, voire à la complicité. À côté des histoires carentielles, chaotiques ou 

abandonniques, quelques adolescents moins nombreux sont issus de familles 

où l’enfant n’a jamais été confronté à la moindre limite ou frustration, où il n’a 

pas connu l’expérience structurante du manque, de l’attente et de l’élaboration 

du désir. 

La seule structure sociale capable d’accueillir l’adolescent psychopathe est la 

bande,même s’il n’y est jamais meneur et que son insertion y reste précaire (4).  

- Caractéristiques anthropologiques et épidémiologiques du trouble de la 

personnalité antisociale 

Malheureusement nous manquons cruellement de données épidémiologiques 

propres à la société algérienne. Nous contenterons des données mondiaux qui 

pourraient refléter d’une certaines manière quelques aspects concernant la 

réalité algérienne. Chez l’adolescent, la prévalence des troubles des conduites 

est comprise entre 6 et 16 % chez les garçons et 2 à 9 % chez les filles (6). 

Les taux de personnalité antisociale varient entre 0,14 % et 3,7 % (7), la 

majorité des enquêtes aboutissant à des résultats se situant entre 2 et 3 %.  

Au niveau anthropologique, la personnalité antisociale est retrouvée dans toutes 

les cultures avec une prédominance masculine, comme dans l’étude ECA 

(Epidemiological Catchment Area Study) où le ratio homme/femme est de 6/1. 
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Le taux de prévalence le plus élevé se situe dans le groupe 25-44 ans, avec une 

diminution très nette entre 45 et 64 ans (8, 9). 

Il existe un biais dans les enquêtes sur la vie entière car le taux de prévalence 

diminue avec l’âge en raison d’une surmortalité liée au suicide, aux conduites 

à risque, aux conduites toxicomaniaques ou alcooliques associées.  

Le taux de prévalence de la personnalité antisociale est en général plus élevé 

en milieu urbain qu’en milieu rural et chez les individus dont les niveaux de 

scolarité sont les plus bas. 

Dans l’enfance, on retrouve des Troubles Oppositionnels avec Provocation 

(TOP), des troubles des conduites (10) et des Troubles Déficitaires de 

l’Attention-Hyperactivité (TDAH) (11, 12). 

- Comorbidités et évolution du trouble. 

Les sujets porteurs d’une personnalité antisociale ont un risque accru par 

rapport à la population générale de décéder prématurément de mort violente 

(suicide, accident, homicide). Dyck et al, évaluent le risque relatif de décès par 

suicide pour les personnalités antisociales à 4 (13). Des troubles dépressifs 

voire psychotiques peuvent marquer l’évolution des sujets avec une 

personnalité antisociale. 

Les conduites addictives (substances illicites, alcool) chez les sujets avec une 

personnalité antisociale sont fréquentes (14). 

Plusieurs auteurs ont décrit chez les schizophrènes une personnalité antisociale 

prémorbide, particulièrement dans l’héboïdophrénie (15). 

L’évolution de la personnalité antisociale est chronique, mais peut s’atténuer 

quand la personne avance en âge, notamment après 30 ans. Cette rémission est 

plus nette dans le domaine des activités criminelles, mais peut concerner aussi 

les comportements antisociaux et toxicomaniaques. 

- Facteurs de risque 

Selon Braitman (16), les facteurs de risque de violence sont ;  

- le sexe masculin,  

- un âge inférieur à 30 ans,  

- un faible statut socioéconomique,  

- un trouble des conduites dans l’enfance,  

- des antécédents personnels de violence,  

- des antécédents judiciaires,  

- un abus d’alcool ou de drogues,  

- une élaboration psychique défaillante,  

- une faible introspection,  

- une faible tolérance à la frustration et une difficulté à supporter la 

critique. 

- Les signes avant-coureurs de violence 
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- le refus de communiquer,  

- la réticence,  

- des signes de tension psychique tels qu’une agitation,  

- des déambulations, des vociférations et actes impulsifs (portes 

claquées, coups de poing sur les murs),  

- des menaces verbales, une hostilité, un comportement violent récent.  

 

- Comment se comporter face à un sujet antisocial 

Pour les praticiens, (psychiatres et psychologue…) il existe quelques conduites 

à prendre en présence d’un sujet antisocial. 

Rester calme (ou du moins tenter d’apparaître calme), assuré, respectueux et 

rassurant, maîtriser le ton de la voix. Éviter les démonstrations de désespoir, ne 

pas répondre aux provocations, savoir arrêter une entrevue quand la tension 

psychique du patient est telle qu’il risque de ne plus pouvoir contenir son 

agressivité. 

Encourager le patient à parler, à verbaliser ses attentes et lui répondre afin de 

désamorcer la crise tout en respectant une distance physique suffisante pour ne 

pas empiéter sur l’espace personnel du sujet. 

Proscrire les fausses promesses ou les propositions paradoxales, signifier les 

comportements interdits à l’hôpital et quelles mesures de contrôles seront 

appliquées (si besoin) sans défier la personne, proposer un substitut à la 

frustration : boire, manger, un brancard pour se reposer, un médicament pour 

s’apaiser, sans pour autant modifier l’indication de soins. 

- Conclusion   

L’anthropologie clinique et la psychopathologie peuvent-elles nous aider à 

comprendre un phénomène socioculturel qui est celui de la violence. Notre 

espace public en Algérie est émaillé de conduites dyssociales et la violence 

agrémente chaque moment de notre quotidien. Des explications diverses et 

variées sont données aux phénomènes. Même si on considère que ce 

phénomène est multifactoriel, l’anthropologie, couplée à la clinique et la 

psychopathologie peut contribuer à mettre de la lumière sur un épiphénomène 

devenu une hantise de toute une société. 
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 ماعة اجلاحنة والبعد السيكوابيت اجل

 سطيف جامعة  أ/ أم اخليوط إميان           2سطيف ـجامعة   د/ تغليت صالح الدين

 امللخص:
وعي نقين ال ،عدم النضــــــج العاطفيي، ألســــــر تفكق االهد   األحدات ســــــباب املســــــامهة يف انتشــــــار ظاهرة جنوحاأل بنيمن 

، هذا الحنرافاما ينجم عنه سلوكات عدوانية لدى الطفل تدفع به إىل  ، وهواضطراب العالقة بني اآلابء واألبناء واالجتماعي 
ينعدم لديه كما   ،القيم واألخالق واملعايري االجتماعية  عندما تغيب عنه اصــــرحي اســــيكوابتي ابعد أخذلي تدرجييا الســــلوك يتطور

اهرة جنوح ظ قتال وقد قانوين. هذا أخالقي وال رادي  اإلحســاس ابلذنب فيصــبح ميارس ســلوكاته اجلاحنة دون  وازي  ديين أو
عناية علم النفس بتخصـــــصـــــيه اإلجتماعي واملرضـــــي، فقد اهتم علم النفس اإلجتماعي بدراســـــة كيفية تكوين  اهتمام األحدات

 شـــخصـــيتهالشـــ هاتمس وأهدافها ونشـــاطا ا، بينما اهتم علم النفس املرضـــي بدراســـة ســـلوك اجلانح اجملموعات اجلاحنة وتفاعلها و 
خالل تناول  نم احلالية لتبح  يف الســــمات الشــــخصـــية واألســــرية للحدت اجلانح،  يت الدراســــةيف الســـياق ذاته و  .واألســـرية

 .PDQ-4واختبار املالحظة ،النصف موجهة املقابلة العيادية من احلاالت ابستخدام عيادي جملموعة
 يف حياة الطفل ابعتبارها الوحدة األســــــــاســــــــية لبناء ورســــــــم معامل حمورايعلى أن األســــــــرة تلعب دورا  صــــــــلةنتائج احملالوأســــــــفرت 

رقة، االعتداء أسرته تدفعه إىل ارتكاب اجلنح واجلرائم ) الس داخلشخصيته، كما أن السمات السيكوابتية اليت يكتسبها الطفل 
ذه ه كما أن انضــمام الطفل الســيكوابيت إىل مجاعات منحرفة من شــأنه إبرازف، حتطيم أمالك الغري ... إخل (.غري، العنعلى ال

يف األخري و  األسرة تنش  الطفل وتغرس فيه السمات السيكوابتية واجلماعة اجلاحنة تربز هذه السمات وتظهرها.ألن ، السمات
 :التاليةقاط تلخيين نتائج هذه الدراسة يف الن ميكننا

 ـ األسرة السيكوابتية تنش  الفرد السيكوابيت. 0
 ـ السمات األسرية السيكوابتية تنتقل إىل الطفل بطريقة ال شعورية. 0
ـــــــــــــ العنف لدى هؤالء ليس فردي بل هو مجاعي، فالفرد السيكوابيت يظهر عنفه وميوالته العدوانية عندما ينظم إىل اجلماعة  0 ـ

 اجلاحنة.
 سيكوابتية هي املولد األساسي للجنوح ـ األسرة ال 0

 اجلماعة اجلاحنة ، البعد السيكوابيت ، األسرة. الكلمات املفتاحية:
دون  ات املعاصرةاجملتمع كل  تعاين منها  مشكلة نفسية واجتماعية تعترب ظاهرة جنوح األحداتـ مقدمة البحث واشكاليته: 1

 تزايد ن اإلحصائيات واألحدات اليومية  تشري إىل أن الظاهرة يففإ  تصدي هلاال، وبرغم اجملهودات اليت تبذل من أجل  استثناء
من بني اجلنح اليت ترتكب هد الســرقة، املخذرات، الغش، حتطيم أمالك الغري، الضــرب، االحتيال. وما زاد يف تفاقم و مســتمر، 

 جمموعة الرفاق إىل حنراف احلدت وجلوءهيبدأ اب ،بصـــــفة تشـــــاركيةالعنف  ارساملشـــــكلة وتعقدها هو تكوين جمموعات جاحنة مت
  .خمالفة للقوانني و األعرافتشجعه على ارتكاب سلوكات تكون يف الغالب  ،جاحنة مجاعة يف الغالب اليت  تكون

الوعي  نقين ،عدم النضـــــج العاطفيي، تفكق األســـــر الهد   األحدات ســـــباب املســـــامهة يف انتشـــــار ظاهرة جنوحاأل بنيومن 
، هذا الحنرافاما ينجم عنه سلوكات عدوانية لدى الطفل تدفع به إىل  ، وهوطراب العالقة بني اآلابء واألبناءاض واالجتماعي 
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كما ينعدم لديه   ،القيم واألخالق واملعايري االجتماعية عندما تغيب عنه اصــــــرحي اســــــيكوابتي ابعد أخذلي تدرجييا الســــــلوك يتطور
اهرة جنوح ظ وقد القت قانوين. هذا أخالقي وال رادي ة دون  وازي  ديين أو اإلحســــاس ابلذنب فيصــــبح ميارس ســــلوكاته اجلاحن

كوين بدراســـــــــــة كيفية ت االجتماعيواملرضـــــــــــي، فقد اهتم علم النفس  االجتماعيعلم النفس بتخصـــــــــــصـــــــــــيه   اهتمام األحدات
 شـــــخصـــــيتهال هاتمس وك اجلانح اجملموعات اجلاحنة وتفاعلها وأهدافها ونشـــــاطا ا، بينما اهتم علم النفس املرضـــــي بدراســـــة ســـــلو 

خالل تناول  نم احلالية لتبح  يف الســــمات الشــــخصـــية واألســــرية للحدت اجلانح،  يت الدراســــةيف الســـياق ذاته و  .واألســـرية
، لنجابة عن  PDQ-4واختبارواختبار  ، املالحظةالنصـــــف موجهة املقابلة العيادية من احلاالت ابســـــتخدام عيادي جملموعة
 : ما هي السمات الشخصية واألسرية للحدت اجلانح ؟التساؤل التايل

 ـ فرضيات الدراسة: 2
 تنتقل إىل الطفل بطريقة ال شعورية. ،سيكوابتيةأسرية سمات أ ـ تتميز أسرة احلدت اجلانح ب

 ب ـ اجلماعة اجلاحنة من شأهنا إبراز السمات السيكوابتية للحدت اجلانح.
ــــــــــــ جمموعة البحث: 3 حاالت من األحدات اجلاحنني املقيمني 0 يا على جمموعة    متكونة منيدانأجريت هذه الدراســـة مـ

 ق.  اختيارهم بصفة قصدية  سب السن واجلنحة املرتكبة، وفيما يلي جدول توضيحي لذل ة الرتبية جلنان ـسطيفمبركز إعاد
 احلالة اجلنس السن اجلنحة املرتكبة مدة العقوبة

 10 ذكر 00 السرقة أشهر 10
 10 ذكر 00 السرقة شهرأ 10

 10 ذكر 00 اإلعتداء على الغري سنة واحدة
 10 ذكر 00 االعتداء على الغري سنوات 10

 10 ذكر 00 حتطيم ممتلكات الغري سنة ونصف
ـــــــــــ مكان إجراء الدراسة: 4   إهاز اجلانب امليداين من هذه الدراسـة  مبركز إعادة الرتبية لألحدات " عبد الواحد خزانجي " ـ
، ويعمل ابلتعاون مع وزارة احلماية 0000لكائن  بوالية سطيف ) حي املزاري ــــــــــــــــ جلنان ــــــــــــــــ ( ، شري يف تقدمي خدماته سنة ا

، يســــتقبل املركز األحدات 0000االجتماعية ، وقد كان يف الســــابق اتبعا لوزارة الشــــباب والرايضــــة إىل أن انفصــــل عنها عام 
ســــنة ، ويشــــتمل  على مصــــلحة بيداغوجية  ا عدة ورشــــات يشــــرف عليها  00و  00اجلاحنني الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

مريب رئيسي مبعية مربني ومدرسني  ابإلضافة إىل أخصائي نفساين وممرضني، كما حيتوي املركز على فري للتكوين املهين والتمهني 
،   ت اجلاحنني هبمر من قاضــــــــــي األحداتيف االختصــــــــــاصــــــــــات التالية: التلحيم، امليكانيق، اإلعالم اآليل.و يســــــــــتقبل  األحدا

ويهدف إىل حتقيق اإلندماج العائلي ومحاية ورعاية األحدات اجلاحنني ومرافقتهم إىل غاية بلوغهم ســـــن الرشـــــد وإكســـــا م مهنة 
 من أجل إعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا.

 ـ أدوات الدراسة: 3
اخلاصة  ا  تقدير احلاالت ورصد أكرب قدر ممكن من املعطياتلنية  ثية   أعتماد املقابلة النصف موجهة كتقـ املقابلة: 1.  3

 من أجل حتليلها والوقوف على أهم السمات املميزة للشخصية السيكوابتية اجلاحنة، وذلق ابإلعتماد على احملاور التالية:
 يتضمن املعلومات العامة عن احلالة واترخيها. ـ احملور األول:
 م املمتلكاتعلى الغري، حتطيضمن سلوكات اجلانح قبل دخوله للمركز: السرقة ، أعمال الشغب، اإلعتداء يت ـ احملور الثاين:
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ـــــــــــ احملور الثالث: يتضــمن عالقات اجلانح مع أفراد أســرته ) األب، األم، اإلخوة (، والســمات األســرية والنمط األســري ونوي  ـ
 االتصال داخل األسرة.

ــــــ احملور الرابع ملركز، مدى الشعور ابلذنب جراء ارتكاب اجلنح، الفرق بني احلياة داخل وخارج املركز، التكوين : احلياة داخل اـ
الذي يتلقاه داخل املركز وأخريا مشــــــــــــاريعه املســــــــــــتقبلية عند مغادرته للمركز.ولنشــــــــــــارة فقد   ابملوازات مع ذلق إجراء بعض 

ي املهام مايلي: القائد، طريقة احلوار واجلدال فيما بينهم، كيف توز  املقابالت اجلماعية مع أفراد العينة ، وكان ذلق بغرل معرفة
 بينهم، مدة تكوين اجلماعة، األحاسيس واملشاعر بني أعضاء اجلماعة وأخريا أهداف اجلماعة. 

ـــــــــــ املالحظة: 2.  3   اعتماد املالحظة القصـدية وذلق لغرل مالحظة سـلوك أفراد العينة بشـكل عام وسلوكهم املنحرف ) ـ
الســـلوك املشـــكل ابلنســـبة لكل واحد منهم ( بشـــكل خاص، ويتم ذلق ابإلعتماد على طريقة احلدي ، مالمح الوجه ، احلركة 

 والتفاعل مع الباح  أثناء املقابلة، ردود الفعل أثناء تطبيق االختبار.
)  DSM-IIIقديرات ، وهو مستوحى من ت PDQ-4االختبار املطبق يف هذه الدراسة هو اختبار ــــــــ االختبار:  3.  3

(، وجد هذا االختبار لغرل تقييم االضــــــطراابت الشــــــخصــــــية وفقا لتقدير تشــــــخيين  Hyler et Coll 1988حســــــب 
DSM  كما أثبت هاعته يف تشـــــــخيين عشـــــــرة اضـــــــطراابت  ســـــــب ،DSM-IV  ،, هذا االختبارعلى بعض    حيتوي

ســــخة والشــــخصــــية االكتئابية ، وهو ما هده يف الن التشــــخيصــــات اإلضــــافية على غرارشــــخصــــية الســــلبية، الشــــخصــــية العدوانية
PDQ-4+   (Hyler , 1994 .) 

اإلجابة على بنود االختبار تكون بـ: ) صحيح ( مبعىن أن العبارة تنطبق على املفحوص وهو مؤشر مرضي أو ) خطأ  التقدير:
بـ: ) صحيح  ت اليت أجاب فيها املفحوص( مبعىن أهنا ال تنطبق عليه  وهو مؤشر صحي، ليتم بعد ذلق جتميع أرقام  اإلجااب

( وتصــنيفها  ســب نوي الشــخصــية اليت تنتمي إليها لنتمكن يف األخري من معرفة نوي الشــخصـــية اليت ينتمي إليها املفحوص، 
 وفيما يلي جدول يوضح أرقام البنود اليت تندرج حتت كل نوي من أنواي الشخصية.

 ـ عرض احلاالت: 6
 احلالة األوىل

 طيات عامة حول احلالة:ـ مع 0
 أ . ب. اإلسم واللقب:

 سنة. 00 السن:
 سطيف. السكن:

 اخلامسة إبتدائي. املستوى الدراسي:
 .0/  0 الرتبة بني اإلخوة واألخوات:

 سائق. مهنة األب:
 ربة بيت. األم:

 متوسط. املستوى االقتصادي للعائلة:
 االعتداء على الغري. اجلنحة املرتكبة:
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 بلة:ـ ملخص املقا 2
ولد العميل يف ظروف عادية وهو حيتل الرتبة األخرية من بني إخوته، عن عالقته ابألب يقول هبن اابه يعمل ابستمرار وال يرجع 

إىل البيت إال يف الليل فهو اندرا ما يلتقي به ، وحني يلتقي به ال يكرتت ألمره وأحياان يقسو عليه ويعاقبه ألتفه األمور 
ر، كما يشجعه على ضرب األطفال والشجار مع إخوته، أما عن عالقته هبمه فيقول هبن األم ليس هلا ويشتمه ويسبه دون مرب 

عالقة مبا يقوم به األب وكثريا ما تتعرل هي األخرى للضرب والعنف والطرد من طرفه، وابلرغم من ذلق فهي لطيفة مع 
شبه معاملة يضربونه ويقسون عليه ومعاملتهم له ت املفحوص كونه أصغر إخوته.أما الصوص إخوته الذين يكربونه سنا فهم

األب، أما الصوص طفولته فيقول أنه كان يتشاجر كثريا مع األطفال وكان يضر م هبي وسيلة جيدها ، كثرة الشجار والعنف 
 خلفت آاثرا ابرزة على وجهه وأطرافه.

د من هنائيا يف السنة اخلامسة إبتدائي ومل يعارضه أح كما كان ال حيب الدراسة وكثريا ما يهرب من املدرسة إىل أن  لى عنها
أفراد األسرة يف ذلق، ويعرتف هبنه قام ابلسرقة لعدة مرات دون أن يكتشف أمره، ودخل املركز بعد أن اعتدى على أحد 
املركز  الرفاق وضربه مستعمال يف ذلق سالحا أبيض ) سكني (، مسببا له جروحا على مستوى الوجه نقل على إثر ذلق إىل

هبمر من قاضي األحدات وهو اآلن ليس لديه شعور ابلذنب لدخوله املركز، ويقول: " ال فرق بني املركز والبيت على األقل 
املركز ال توجد فيه مشاكل "، أما عن أصدقائه فقال أنه له أصدقاء كثريين وكلهم منحرفني مثله، يسرقون ويعتدون على الناس 

أن اعتدى على األطفال جنسيا مع أصدقائه، له عالقة حسنة يف املركز مع املربني واجلاحنني ويتشاجرون ، كما سبق له 
املقيمني معه ويقول هبنه مصر على الدفاي عن نفسه ضد أي اعتداء ويتمىن أن جيد عمال عند خروجه من املركز لرياتح من 

 املشاكل وقسوة والده وإخوته عليه.
 ـ  ليل املقابلة: 3

ابستمرار داللة على غياب قائد األسرة والرجل املثايل، وهو ما يعكس ضعف الروابط العاطفية بني أفراد األسرة، غياب األب 
مما فسح اجملال للتوترات والتشتت وتذبذب العالقات حي  تالحظ غياب السمة الرمزية ويسود السلوك العدواين من طرف 

ل طرد األم بني احلني واآلخر ومعاقبة األطفال دون سبب األب الذي يزيد من تشتت وتفكق أفراد األسرة من خال
 وتشجيعهم على السلوك املنحرف وهذا ما أدى إىل تداخل بني الثواب والعقاب وهو ما ينطبق عادة على األسر السيكوابتية.

ئها أو متريرها دون إعالكما ظهر من خالل املقابلة انتقال املفحوص املباشر للفعل من أجل اشباي نزواته اجلنسية والعدوانية 
 عرب قنوات مقبولة اجتماعيا وأخالقيا، وعدم تفضيل التذهني أو استثمار امليدان اهلوامي. 

كما تظهر فوضى تربوية عالئقية من خالل الصراي والعراك بني اإلخوة وبني الوالدين وحتكم اإلخوة الكبار يف الصغار، وهكذا 
ا ما أدى به أثري بنائي أي بنية األسرة السيكوابتية انتقلت إليه بتأثري منطي ال شعوري وهذانتقلت فكرة العدوانية عند اجلانح بت

اقرتاف سلوكات جاحنة ) سرقة، عنف، اعتداء (، ابإلضافة إىل انضمامه إىل جمموعة الرفاق املنحرفني ممن لديهم ظروف 
 املضطربة وأفعاله الالاجتماعية. مشا ة لظروفه ساعده على جتسيد بنيته السيكوابتية من خالل سلوكاته

كما ينعدم الشعور ابلذنب عما فعله إذ يقول : " مل أفعل شيئا أستحق عليه العقاب " وهي مسة سيكوابتية، وكذا اهلروب من 
البيت وتفضيل العيش يف املركز لتجنب املشاكل، وعليه فإن هذه األسرة هي أسرة ذات طبع سيكوابيت تنطبق عليها أوصاف 

 رة السيكوابتية.األس
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 : PDQ-4ـ نتائج اختبار  4
أجاب املفحوص بعبارة ) صحيح ( على عدة بنود تعترب  مبثابة مؤشر مرضي يسمح بتحديد نوي شخصيته، ويتعلق األمر 

(، أما ابقي األسئلة فكانت اإلجابة عليها الطأ،  00، 00، 00، 00، 00، 00، 00، 01، 00، 0ابلبنود التالية: ) 
، تبني أهنا تنتمي إىل الشخصية  PDQ-4اإلجاابت ) الصحيحة ( يف جدول تصنيف الشخصيات يف اختبار بعد فحين 

فهما ينتميان إىل الشخصية البينية. وعليه ميكننا القول أن  00و 00املضادة للمجتمع ) السيكوابتية (، ابستثناء البندين 
 نية وهو ما أكدته نتائج املقابلة من قبل.  املفحوص له شخصية سيكوابتية وميل طفيف إىل الشخصية البي

 ـ احلالة يف ضوء املقابلة، املالحظة واالختبار: 3
دعمت نتائج االختبار النتائج املستخلصة من املقابالت، فالعميل سلوكه يتسم ابلعدوانية  والشجار منذ مرحلة الطفولة، 

نفها جتمع وقوانينه، كل هذا مرده األسرة اليت ترىب العميل يف كابإلضافة إىل الكذب واكتساب االجتاهات اجلاحنة املضادة للم
وصقلت شخصيته من خالهلا، وهي أسرة تتميز كما رأينا من قبل بنمط خاص يطغى عليه العنف والعدوانية واإلشباي املباشر 

 يكوابتية.ة هي األسرة السللنزوات والرغبات دون إعالئها واستثمارها يف جماالت أخرى ثقافية واجتماعية وطبعا هذه األسر 
 احلالة الثانية

 ـ معطيات عامة حول احلالة: 1
 ر. د. االسم واللقب:

 سنة. 00 السن:
 سطيف. السكن:

 إبتدائي. 10 املستوى الدراسي:
 .01/  10 الرتبة بني اإلخوة واألخوات:

 بطال.مهنة األب: 
 ربة بيت.األم: 

 متوسط.املستوى االقتصادي للعائلة: 
 االعتداء اجلنسي. رتكبة:اجلنحة امل

 ـ ملخص املقابلة: 2
العميل يعيش يف وسط عائلة كبرية تتكون من إثىن عشر فردا تقطن بيتا صغريا يفتقر ملكوانت الراحة ، تفاقم الوضع أكثر بعد 

د عمل رغم سنه ازواج األخ األكرب، توقف عن الدراسة يف السنة الثالثة ابتدائي بعد أن رسب عدة مرات، فطلب منه والده إجي
الصغرية آنذاك، على إثر ذلق عمل املفحوص يف خمبزة لكنه سرعان ما توقف عن العمل بسبب التعب واجلهد الكبري الذي  

 كان يبذله.
الصوص عالقته مع األب يقول املفحوص هبن هذا األخري ال يبايل هبسرته وغري مهتم هبوالده  وال زوجته وكل فرد مسؤول عن 

يقضي معظم وقته يف املقهى منهمق يف لعب ) الدومينو (، ليس لديه أي مدخول فاألخ األكرب هو من يتوىل نفسه ، فاألب 
 شؤون املنزل املادية ، أما هو فتقتصر مهامه على معاقبة األوالد من دون سبب.
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لوحدهم وال  القراراتأما الصوص األم فيقول إهنا غري مكرتثة ملا حيصل داخل البيت وخارجه فهي ترتك أوالدها يتخذون 
تعارضهم يف أي شيء ح  ولو كان سيئا، قال املفحوص أنه سرق لعدة مرات واقرتف أعماال ال اجتماعية وعلم والده هبفعاله  

 ومل يعاقبه على ذلق أبدا، بل على العكس من ذلق فقد كان يشجعه على السرقة جللب املال.
ند لم مع أحد منهم وال حيبهم فيما عدا األخ األكرب الذي يطلب منه النقود عوفيما يتعلق بعالقته إبخوته فيقول أن ال يتك

احلاجة وال تتعدى هذا، أما عن سبب دخوله إىل املركز فيقول إنه اعتدى جنسيا على طفل أصغر منه سنا وهو ابن أحد 
وكانت عالقة  طفليها وحراستهم ،اجلريان املقربني منهم ، يقول املفحوص أن أم الضحية كانت حتبه وتطلب منه االعتناء ب

جيدة بني األسرتني إىل أن وقعت حادثة االعتداء فبدأت املشاكل بينهم وقام والد الضحية ابلتبليا عنه، وحرضه األخ األكرب 
ي أعلى ضرب الرجل ألنه بلا عنه. أدخل إىل املركز، وهو غري اندم على فعلته ويقول: " الناس أكل يغلطوا " كما أنه مل يلقى 

 عقاب من طرف أفراد أسرته ، وهو ال جيد فرقا بني احلب والكره وال بني اخلري والشر وال يهمه القانون وال القيم وال العادات.
 ـ  ليل املقابلة: 3

 همن خالل الرتكيز على النمط   ذه األسرة هد أن روح املسؤولية منعدمة لديهم فال األب وال األم وال األوالد شاعر بواجبات
جتاه اآلخرين مما أدى إىل اختالط فكرة الثواب ابلعقاب لدى املفحوص ابإلضافة إىل غياب البعد الرمزي التأجيلي يف اشباي 
النزوات مما سهل عملية املرور أو االنتقال إىل الفعل دون  جيل ودون وساطة فالنزوة  تزل مباشرة يف اجلسم وهذا ما مييز 

انعدام الضمري والشعور ابلذنب وعدم التأثر بدخول املركز واعتبار املركز مثل البيت داللة على األسرة السيكوابتية ، كذلق 
الكره الشديد للبيت وأفراد األسرة وهي أيضا مسة سيكوابتية . كما تنعدم يف هذه األسرة األساليب الرتبوية اإلجيابيةن فال 

إلحنراف ) األب يشجعه على السرقة واألخ يطلب منه ضرب نصح وال إرشاد بني اإلخوة بل العكس تظهر حتريضات على ا
 الرجل (.

فكل هذا جيعلنا نؤكد على أن هذه األسرة هي ذات طابع سيكوابيت لعب دور قالب لتكوين السمات السيكوابتية عند 
ذهني يف خمتلف تاحلدت اجلانح ) املفحوص ( فأصبح يتميز ابلعنف والعدوانية ضد اآلخرين وتفضيل الفعل على التسامي وال

 النشاطات النفسية.  
أجاب املفحوص بعبارة ) صحيح ( على عدة بنود تعترب  مبثابة مؤشر مرضي يسمح بتحديد : PDQ-4ـ نتائج اختبار  4

(، أما ابقي األسئلة  00، 00، 00، 00، 00، 00، 00، 00، 01، 0نوي شخصيته، ويتعلق األمر ابلبنود التالية: ) 
،  PDQ-4ها الطأ، بعد فحين اإلجاابت ) الصحيحة ( يف جدول تصنيف الشخصيات يف اختبار فكانت اإلجابة علي

تبني أهنا تنتمي إىل الشخصية املضادة للمجتمع ) السيكوابتية (، وعليه ميكننا القول أن املفحوص له شخصية سيكوابتية  
 وهو ما أكدته نتائج املقابلة من قبل. 

 ملالحظة االختبار:ـ احلالة يف ضوء املقابلة، ا 3
مما سبق يتضح أن العميل مييل إىل العنف واالنتقال إىل الفعل ويشبع نزواته العدوانية واجلنسية دون إعالئها أو متريرها عرب 

قنوات رمزية ، ابإلضافة انهيق عن املشاكل مع القانون والعدالة . كان ابدي على العميل أثناء املقابالت توتر وقلق ) يقضم 
، يضغط على يديه ويعض على شفته السفلى وكل هذا داللة على عدم االرتياح والشعور ابلوحدة واالحباط ، فكل أضافره

السمات السيكوابتية اليت كشفت عنها كل من املقابلة واملالحظة  كدت ابالختبار وهي راجعة ابلدرجة األوىل إىل النمط 
 ط السيكوابيت الذي دفع به إىل اجلنوح.األسري اخلاص أين نشأ العميل منذ طفولته وهو النم
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 احلالة الثالثة
 ـ معطيات عامة حول احلالة: 1

 ي. ب. االسم واللقب:
 سنة. 00 السن:

 سطيف. السكن:
 ابتدائي. 10 املستوى الدراسي:

 .0/  0 الرتبة بني اإلخوة واألخوات:
 موظف. األب:
 عاملة. األم:

 مطلقني. احلالة العائلية للوالدين:
 حسن. ى االقتصادي:املستو 

 حتطيم أمالك الدولة. اجلنحة املرتكبة:
 ـ ملخص املقابلة: 2

عن طفولته يقول املفحوص أن أمه طلقت قبل والدته فأوكلت تربيته إىل جدته ألمه كون األم تزوجت اثنية ، عاىن املفحوص  
وص إىل الثاين ، وبعد وفاة اجلدة عاد املفح كثريا من قسوة أخواله وزوجا م، واألم نسيته ألهنا أهبت ولد وبنت من زوجها

أمه، وشكلت وفاة جدته صدمة كبرية ابلنسبة غليه ، كانت دراسته يف البداية حسنة وكان متفوقا إال أن مردوده الدراسي 
ذا  تراجع بعد عودته ألمه ، حي  علم أن أابه طلق أمه بعد أربعة أشهر فقط من زواجهما كما علم هبن أمه مل تكن ترغب 

احلمل وأرادت إنزاله لوال جدته اليت مل ترضى بذلق وقررت أخذه عند والدته لتتوىل شؤون تربيته ، فعاش حياة مزرية مع أمه 
 وزوج أمه الذي كان يعامله بقسوة وحيرمه من األكل وامللبس ويضربه دون سبب ويفضل أوالده عنه " حيقرين ".

رديئة وسطحية ، فهي عاملة يف مؤسسة وال ترجع إىل البيت إال مساءا وال  تم يب  أما عن عالقته هبمه فيقول: " إهنا عالقة
وال تكرتت ملا حيدت يل ".وعن زوج أمه فيقول: " إنه سكري وقمار وهو بدون عمل يعيش على دخل زوجته وأيخذ منها 

ا إنه ال حيبهم وال حيب أمه وال زوجهالنقود لصرفها على اخلمر والقمار وكالمها ال حيب اآلخر". أما عن اخوته فيقول: " 
ويتمىن هلم املوت مجيعا "، فاملفحوص حيقد على أمه وزوجها الذي يشجعه على العنف والشجار ، كما شجعه على ترك 

 الدراسة والسري يف طريق االحنراف والسرقة ألجل احلصول على النقود وإعطائه نصيبا منها.
قليلون ومنهم اثنني يف السجن بتهمة السرقة وقال أن يقضي معظم وقته خارج املنزل  أما عن أصدقائه فيقول أن لديه أصدقاء

مع األصدقاء يعتدي على األطفال الصغار ويسلبهم ممتلكا م ويهددهم ، كما أنه يدخن كثريا وال يرغب يف الرجوي إىل البيت 
 ه وحاول قتل نفسه مرتني ، أما عن سبب دخوله إىلواجللوس مع أفراد األسرة ألنه ال يطيق كالمهم . كما فال أنه كره حيات

املركز فيقول أنه حطم نوافذ وكراسي وأبواب درسة جماورة لبيتهم بسبب قلقه الشديد يف ذلق اليوم ألنه تشاجر مع أمه وزوجها 
األسرة  نوتعرل للضرب والشتم من طرفهما كما   طرده من البيت.وهو اآلن ال يشعر ابلذنب من جراء فعلته ويقول أ

 واجملتمع مها من يتحمال مسؤولية تواجده ابملركزن وهو يعتقد هبن املركز أفضل من البيت.
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لقد تعرل املفحوص للسلوك العدواين يف أسرته األوىل ) أخواله وزوجا م ( وكذلق يف أسرته الثانية ) أمه ـ  ليل املقابلة: 3
ها للغري وللذات ) عنف، اعتداء على الغري وحماولة إحلاق األذى ابلنفس (،  وزوجها (، مما رسخ فكرة العدوانية لديه واليت وجه

كما أن غياب القيم واألخالق يف كنف األسرة جتلى واضحا من خالل سلوك زوج األم السكري ومدمن القمار كما أن هناك 
ب مما أدى إىل عدم قبه من دون سبفوضى تربوية يف األسرة اليت حترل العميل على السرقة والعنف والتخلي عن الدراسة وتعا

التمييز بني اخلري والشر وتنعدم املسؤولية لألم واألب فكالمها  لى عن املفحوص هذا ما أدى إىل انعدام الروابط والعالقات 
أفراد  يبينهم، ابإلضافة إىل االنتقال املباشر للفعل وهذا إلشباي النزوات دون إعالئها وانعدام الشعور ابلذنب على غرار ابق

 األسرة، وكل هذه السمات  ين األسرة السيكوابتية وعليه فأسرة العميل هي أسرة ذات طبع سيكوابيت. 
، 00،00، 00، 00، 00، 01، 00، 0أجاب املفحوص بصحيح على البنود التالية: ) :PDQ-4ـ نتائج اختبار  4

نية ويتعلق جابتني كانتا تنتميان إىل الشخصية البي( وهي كلها تنتمي إىل الشخصية املضادة للمجتمع ابستثناء ا 00، 00
( وهو ما يؤكد نتائج املقابلة ويبني أن املفحوص صاحب شخصية سيكوابتية مع ميل إىل  00، 00األمر ابلبندين ) 

 الشخصية البينية كوهنا أقرب الشخصيات للشخصية السيكوابتية.
نف دت نتائج االختبار ما جاء يف املقابالت، فالعميل يعاين فعال من العأكـ احلالة يف ضوء املقابلة، املالحظة واالختبار: 3

والعدوانية يف كنف أسرة ذات منط سيكوابيت تنعدم لديها القيم واألخالق ويغيب فيها البعد الرمزي والتأجيلي ألي نشاط ،  
ألخرية  ات بني أفراد األسرة هذه اكما ينعدم فيها الشعور ابلذنب، ويكثر فيها الشجار، وهو ما يكشف عن اضطراب العالق

 كانت مبثابة قالب تشكلت فيه اجتاهات املفحوص املضادة للمجتمع.
 احلالة الرابعة

 ـ معطيات عامة حول احلالة: 1
 ن ، ب . االسم واللقب:

 سنة. 00 السن:
 ك جيجل. السكن

 ابتدائي. 10 املستوى الدراسي:
 .0م  0 الرتبة بني اإلخوة واألخوات:

 ناء.ب األب:
 ربة بيت. األم:

 متوسط. املستوى االقتصادي:
 سرقة. اجلنحة:

 ـ ملخص املقابلة: 2
العميل رفض الكالم يف البداية وقال إنه متعب، وبعد عدة حماوالت تكلم بصعوبة وبدأ بقصة طفولته فقال إنه كان يتشاجر 

أن عائلته كانت تعيش دائما يف عراك وشجار  مع األطغال الذين هم يف سنه وكذلق األكرب منه ، كما كان يضرب أمه وقال
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بني األم واألب وبني األب واألعمام وح  بني اإلخوة ، كما كان املفحوص يتعرل للضرب العنيف من طرفهم مجيعا، وكثريا 
 ما كان يلجأ إىل الشاري هرواب من البيت ليقضي أايما وليايل يف العراء دون أن يكرتت ألمره أحد.

ابألب فيقول أن والده متسلط ويضر م مجيعا، يف حني أن األم ليست هلا أي سلطة وكثريا ما تتعرل للعنف أما عن عالقته 
من طرف األب واألبناء وتطرد من البيت وغالبا ما يشوه وجهها األب جراء العنف املمارس عليها ) دم، خدش، حرق (، 

معهم الكثري  ورفاقه عنهم، هؤالء الرفاق حيبونه وحيبهم و يرتكب ويقول أن إخوته ال يتفامهون فيما بينهم وأنه يفضل أصدقاؤه
من السلوكات املنحرفة ) سرقة، عنف، خمذرات (،  لى املفحوص عن الدراسة يف السنة الثالثة ابتدائي وكل إخوته مل يتعلموا 

كان قائدا   العنيف، كما واألب مل يكن ليكرتت لذلق.املفحوص مل يستقر يف عمل ما ألنه سرعان ما يطرد بسبب سلوكه
جملموعة جنوحية تتشكل من أربعة أفراد وكان الكل خيضع له ويسمع كالمه، حيرتفون السرقة ويعتدون على األطفال الصغار 

 جنسيا ويدخنون ويتناولون املخذرات واخلمر.
ابملركز، ويقول أن  ني املتواجديناملفحوص حيمل آاثر اجلروح يف يديه ووجهه والقلق ابدي عليه ، يتشاجر مع املربني واجلاحن

املركز ال يالئمه ولكنه أفضل من البيت ليس لديه شعورا ابلذنب ويقول هبن املخذرات تنسيه املشاكل وترتكه يعيش بسالم . 
 أما الصوص السرقة اليت كانت السبب يف دخوله إىل املركز فيقول إهنا الشيء فكل الناس يسرقون وال يعاقبون.

 قابلة:ـ  ليل امل 3
مما سبق يتضح أن العميل يعيش يف كنف أسرة يشو ا الصراي والعنف والالمباالة مما أكسبه مسات عدوانية ) عنف، شجار، 

اعتداء ( ابإلضافة إىل الفوضى الرتبوية السائدة يف وسط األسرة فاألم تتعرل إىل الضرب من طرف الزوج وتتساوى مع األبناء 
مما هم عنه اضطراب يف مفهوم العقاب والثواب واختالط اخلري ابلشر وهي مسة من مسات  الذين يعاقبون من دون سبب،

 األسرة السيكوابتية.
واملالحظ أن نزوات العميل تشبع مباشرة من دون  جيل وال وساطة، كما أن تسلط األب وجربوته أدى إىل احنراف األبناء 

 ة.وهرو م من البيت وتعاطيه للمخذرات واخلمر والسرق
كما أن اضطراب العالقة بني الوالدين أدى إىل تشتت الروابط العاطفية بني أفراد األسرة، وانعدام الشعور ابلذنب وهذا ما دفع 
ابلعميل إىل اهلروب من البيت واالنضمام إىل اجلماعة اجلاحنة اليت وجد فيها ما مل جيده يف البيت من حب وتفاهم. وعليه فإن  

 تؤكد على أن أسرة العميل هي أسرة ذات طابع سيكوابيتكل املؤشرات السابقة 
 ـ  ليل االختبار: 4

( وهي كلها تنتمي إىل الشخصية  00، 00، 00،00، 00، 00، 01، 0أجاب املفحوص بصحيح على البنود التالية: ) 
 املضادة للمجتمع، وهو ما يؤكد نتائج املقابلة ويبني أن شخصية املفحوص هي شخصية سيكوابتية.

 ـ احلالة يف ضوء املقابلة، املالحظة واالختبار: 3
بينت النتائج املتحصل عليها أن العميل يعاين من عدة مسات سيكوابتية على غرار اإلشباي الفوري واملباشر للنزوات والسرقة 

ات اكتسبها من كلها مس  املستمرة واهلروب من البيت والعدوانية جتاه الغري والكذب املستمر وعدم االستقرار يف العمل ... وهي
أسرته مبعىن أهنا انتقلت من بنية األسرة إىل بنية العميل بطريقة ال شعورية جسدها من خالل سلوكاته اجلاحنة يف وجود دعم 
وسند من طرف اجلماعة اجلاحنة اليت ينتمي إليها واليت زادت من إبراز السمات السيكوابتية للعميل الذي يتوق إىل الرجوي 

 إليها.
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 حلالة اخلامسةا
 ـ معطيات عامة حول احلالة: 1

 ن ، س . االسم واللقب:
 سنة. 00 السن:

 جيجل. السكن:
 ابتدائي. 10 املستوى الدراسي:

 .0/  0 الرتبة بني اإلخوة واألخوات:
 عون أمن ابلبلدية. األب:
 ربة بيت. األم:

 متوسط. املستوى االقتصادي:
 سرقة. اجلنحة:

ص طفولته يقول العميل هبهنا كانت مملوءة ابملشاكل واخلربات السيئة، توفيت أمه وهو يف سن الصو ـ ملخص املقابلة: 2
التاسعة، تزوج والده من جديد وكانت زوجة األب قاسية عليه وعلى اخوته ، تضر م وحترل أبوهم املتسلط على ضر م 

أن  ضه يف ذلق أحد.عن عالقته ابألب يقولوطردهم من البيت بدون سبب ،  لى عن الدراسة يف سن مبكرة دون أن يعار 
والده يكرهه ويضربه دون مربر، كما حيرضه على ضرب أبناء اجلريان وهو يرى فيه شخين متسلط ال أيخذ برأي أحد وال 

 . يستطيع محايتهم من األب وزوجتهيناقش أي كان من إخوته. أما الصوص إخوته فيقول أنه ضعيف ال
الغري كما انضم إىل جمموعة منحرفة ) سرقة، اعتداء (، كان يفضل البقاء مع اجملموعة على البقاء العميل كان كثري الشجار مع 

يف البيت، فال إنه اعتدى جنسيا مرة واحدة على فتاة كانت تسكن جبوار أسرته تصغره بسنة واحدة، كما قال أنه مدمن على 
د بسبب السرقة ومل يكرتت والده لذلق. يفكر يف العمل بع املخذرات والتدخني، اقرتف السرقة عدة مرات ودخل إىل املركز

اخلروج من املركز ويف الوقت ذاته يشعر هبنه غري قادر على ترك اجملموعة اجلاحنة اليت ينتمي إليها، كما أنه يفكر يف عدم الرجوي 
 إىل البيت.

 ـ  ليل املقابلة: 3
اة األم ( مما جعله عرضة للعدوان والالمباالة من طرف األب العميل عاىن من فقدان موضوي احلب والسند العاطفي ) وف

وزوجة األب، فكان أن تقمين أدوار األب العدائية له وإلخوته وجسدها يف إيذاء الغري، السرقة، العنف، الشجار ...، وهي  
 كلها مسات سيكوابتية انتقلت إليه من خالل األسرة بطريقة ال شعورية.

هو االنتقال املباشر للفعل خاصة فيما يتعلق ابشباي النزوات اجلنسية والعدوانية دون إعالئها أو وما ميز سلوك العميل أيضا 
متريرها عرب قنوات رمزية ، ابإلضافة إىل عدم االستقرار االنفعايل واالجتماعي وتناول اخلمر واملخذرات دون اكرتات األسرة مما 

اب والعقاب، هذه السمات تكونت لدى املفحوص بشكل منطي أي بتأثري أدى إىل عدم التمييز بني اخلري والشر وفكرة الثو 
بنائي سهل على اجلانح تقمين نسق ال اجتماعي يف تركيبته الشخصية وهو ما نتج عنه اضطراابت سلوكية خمتلفة ) سرقة، 

 عنف، اعتداء (، وعليه فإن هذه األسرة هي أسرة ذات طبع سيكوابيت.
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 ـ  ليل االختبار: 4
( وهي كلها تنتمي إىل  00، 00، 00، 00،00، 00، 00، 01، 0فحوص بصحيح على البنود التالية: ) أجاب امل

 الشخصية املضادة للمجتمع، وهو ما يؤكد نتائج املقابلة ويبني أن شخصية املفحوص هي شخصية سيكوابتية.
 ـ احلالة يف ضوء املقابلة، املالحظة واالختبار: 3

، حي   كد لنا أن شخصية العميل هي شخصية ذات طابع  PDQ-4الحظة بنتيجة اختبار تدعمت نتائج  املقابلة وامل
سيكوابيت استمدت مسا ا من األسرة اليت كان يعيش يف كنفها العميل و جتلت من خالل عدم  جيل الرغبة واشباعها مباشرة 

ه اجلنسي والكذب. وهو ما أحدت تطابق بني مساتدون القدرة على إعالئها وكذا السرقة واهلروب والشجار املستمر واالعتداء 
الشخصية ومسات أسرته واهر عن ذلق سلوكات الاجتماعية والأخالقية جتسدت من خالل االنضمام إىل اجلماعة اجلاحنة 

 والتمسق  ا وعدم الرغبة يف مفارقتها.
 ـ حوصلة عامة للدراسة: 9

ن القول هبن احلاالت اخلمسة املدروسة كلها اتبعة ألسر ذات منط من خالل هذه الدراسة وما متخض عنها من نتائج، ميك
سيكوابيت، فالروابط بني أفرادها ضعيفة كما أن هناك غياب للبعد الرمزي التأجيلي لكل نشاط، فاإلشباي يكون مباشر وفوري 

لرتبوي انهيق عن األسلوب ا ابإلضافة إىل تساوي اآلابء واألبناء من حي  الواجبات واحلقوق والصراي حول مرتبة القائد،
السائد يف األسرة الذي يتميز بعدم االستقرار والفوضى والغمول على غرار العقاب من دون سبب أو العقاب الغري مناسب 
والذي ال أييت يف حملة مما ترتب عنه خلط بني فكريت اخلري والشر وبني السلوك املقبول والسلوك املرفول وكذا انعدم الشعور 

وهذا ما هده يف األسرة السيكوابتية ، هذه السمات سامهت يف تفاقم السلوك اجلانح لدى أفراد العينة املدروسة  ابلذنب 
كتعبري منها عن االحياط والتوتر والصراي والعنف السائد  بني أفراد أسرهم، ومن اجلنح اليت ارتكبوها هد السرقة، حتطيم 

وهي كلها سلوكات تدل على فشل يف تقمين النظام واستدخال األدوار األبوية املمتلكات، العنف، االعتداء اجلنسي ... ، 
وهو ما يؤك على الدور الذي يلعبه البعد السيكوابيت يف تفاقم ظاهرة  جنوح األحدات من خالل السمات السيكوابتية اليت 

اب القيم رتبوية داخل األسرة وغييكتسبها الطفل من أسرته على غرار االشباي املباشر للنزوات دون إعالئها والفوضى ال
واألخالق وانعدام الشعور ابلذنب وختالط فكرة العقاب والثواب كلها عوامل تؤثر على جمرى حياة الطفل وتدفعه إىل ارتكاب 

 اجلنح واجلرائم.
لسمات اابإلضافة إىل انضمام هذا الطفل السيكوابيت إىل مجاعات منحرفة تدعمه وتسنده يزيد من إبراز وجتسيد هذه 

الشخصية ، فاألسرة تنش  الطفل وتغرس فيه السمات السيكوابتية واجلماعة اجلنوحية تربز وتظهر هذه السمات. وعليه ميكننا 
 حوصلة نتائج هذه الدراسة يف النقاط التالية:

 ـ األسرة السيكوابتية تنش  الفرد السيكوابيت. 0
 ىل الطفل بطريقة ال شعورية لتكون شخصيته.ـ السمات األسرية السيكوابتية تنتقل من األسرة إ 0
 ـ العنف ليس فردي بل هو مجاعي، فالفرد السيكوابيت يربز ويظهر عنفه  وميوله العدوانية من خالل انضمامه إىل اجلماعة. 0
 ـ األسرة السيكوابتية هي العامل األساسي الذي يقف وراء تفاقم اجلنوح. 0
 ـ مقرتحات الدراسة: 0

 نتائج املتوصل إليها نقرتح مايلي: انطالقا من ال
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ـ صالح اجملتمع من صالح األسرة وعليه نقرتح توجيه مزيدا من الرعاية واالهتمام ابألسرة اجلزائرية وترقيتها ومساعد ا على  0
 التخلين من مشكال ا.

ن اإلسالمي احلنيف من تعاليم الديـ حتسيس وتوعية اآلابء واألمهات مبختلف األساليب والطرق الرتبوية اإلجيابية املستمدة  0
 والقيم واألخالق واملعايري االجتماعية السائدة.

 ـ حماربة التسرب الدراسي وتشجيع األطفال بش  الطرق على الدراسة والتفوق فيها واحرتام القوانني واجملتمع. 0
 ق السوء.ـ مراقبة األطفال يف تصرفا م واختيار أصدقائهم للحيلولة دون انضمامهم لرفا 0
ـ تفعيل العالج النفسي األسري يف حماولة حلل الصراعات األسرية وتوطيد العالقات بني أفراد األسرة و ليصهم من  0

 السلوكات الغري اجتماعية والغري أخالقية وتعويضها بسلوكات مقبولة.
 واجلرمية. ـ االعتناء ابجلاحنني و   سبل إدماجهم مهنيا واجتماعيا لتجفيف منابع اإلجرام 0

 قائمة املراجع:
 ، دار املشورات، بريوت. 0(: الطفولة اجلاحنة، ترمجة أنطوان عبدو ط  0000ـ جان شازال، )  0
 (: اجلرمية واالحنراف " احلدود واملعاجلة "، دار املعرفة اجلامعية، اجلزائر. 0000ـ جالل الدين عبد اخلالق، )  0
 لة املنحرفة، الدار العربية للعلوم، لبنان.(: الطفو  0000ـ خليل وديع شكور، )  0
 (: نظرايت علم اجلرمية، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن. 0110ـ عابد عواد الوريكات، )  0
 (: السلوك االحنرايف، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة. 0000ـ عديل السمري، )  0
 علم النفس االجتماعي، دار الفكر العريب، القاهرة.(:  0000ـ فؤاد البهي السيد وسعد عبد الرمحان، )  0
 ، القاهرة. 0(: علم النفس االجتماعي " دراسات عربية وعاملية " مطابع دار الشعب ج 0000ـ حممد السيد أبو النيل، )  0
 .0110جانفي  10ـ امللتقى الوطين لدراسة وحتليل ظاهرة العنف الشباين يف الوسط  احلضري ، سطيف  0

9 – Rene Kaes, ( 2002 ): Les theories psychanalytiques du groupe, France. 
10 – Serge Moscovici, ( 2003 ) : Psychologie Sociale, France. 
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 الشباب اجلزائري و اإلدمان على املخدرات : مقاربة ابستمولوجية
 أعزيز رتنية بوفرمل

 2جامعة حممد ملني دابرتني ، سطيف 

bouazieze@gmail.com 

 امللخص : 

ــة و اإلجتماعيـــــــــة اليت تعرفها اجلزائر و ما ترتب عن ذلق من إنعكاسات سلبية ،كان هلا   ـــــة ،السياسيــــ إن التحوالت اإلقتصاديـ
ـــــــاب اليت تشكل األغلبية الكربى من اجملتمع مما ولد لديهم الشعور العميق ابلتهميش وا كبري األثر خاصة على ــــ ــــ شق لفئة الشبـ

ويف غياب مؤشرات حقيقية للتكفل ، أيخذون مسؤولية ذوا م ليكون الشاري املالذ األخري الذي اء املؤسسات اإلجتماعية . إز 
 ، و مجاعة سوف يبحثون عن حل ملشاكلهم و يف غالب األحيان بتعاطي املخدرات . يلجأ إليه هؤالء الشباب

حي    املخدرات اجلزائري مع بابعاد اليت تنسج فيها حقيقة و واقع الشسوف حناول اإلملام مبجموي األبيف هذه املسامهة      
كان للمعطيات الرقمية نصــــــيب يف إبراز خمتلف املظاهر ذات العالقة إبشــــــكالية التعاطي عند الشــــــباب و املراهقني يف اجلزائر، 

 جابة على اإلشكاليات األخرى.  كل مسعى يتطلب منا اإل ألنه يف جمال املخدرات و اإلدمان  وهذا يف سياقا ا املختلفة

Résumé 

Les mutations économiques, politiques et sociales que connaît l’Algérie et les effets  négatifs 

qu’elles engendrent sont ressentis de façon plus accrue par les jeunes qui constituent la 

grande majorité de la société, et provoquent chez eux un profond sentiment d’exclusion et 

de méfiance à l’égard des institutions sociales. 

En absence de véritables indices de prise en charge, la rue devient alors le dernier refuge 

pour ces jeunes, qui en groupe vont tenter de trouver des solutions à leur désarroi, le plus 

souvent par l’abus des drogues. 

Dans cette contribution, nous tenterons de cerner les différentes dimensions dans lesquelles 

se tisse la réalité de la jeunesse algérienne dans sa relation avec la toxicomanie. Les données 

statistiques ont leur part dans l’illustration des différents aspects en relation avec la 

problématique de la toxicomanie chez les jeunes en Algérie dans ses multiples contextes, du 

fait, qu’en matière de toxicomanie, toute initiative exige des réponses aux autres 

problématiques. 

 

 املؤسسات اإلجتماعية. –التكفل  –التهميش  –تعاطي املخدرات  -املراهق –الشباب  الكلمات املفتاحية :
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد تعاطي املخدرات و اإلدمان  عليها حاليا ظاهرة معقدة و جديدة بفعل تطور ظروف احلياة اإلجتماعية و  مقدمة:

خيمة على ر. فخطر املخدرات مل يعد حيتاج إىل إثبات ألن تعقيداته و السهولة اليت تتصف  ا هذه املواد لننتقال من بلد آلخ
 عاتق الشباب خاصـــة. 
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و مما ال شـق فيه أن اجملتمع اجلزائري و خالل سنوات عرف تطورات و تغريات خمتلفة مست مجيع جوانب احلياة اإلجتماعية  
ــاس اليب ، اإلقتصادية ، الثقافية ، السياسية و األمنية ... كان هلا كبري ـــ ة األمل األثر يف ظهور مشكالت متباينة ولدت اإلحسـ

 . و الضياي ، التهميـــــــش وفقدان الثقة لدى الشبـــاب الذي جلأ إىل تعــــاطي املـواد النفسية للهروب من واقعـــه احملبط و املؤمل
خالل  الشباب اجلزائري مع املخدرات وذلق من هذه العمل يهدف إىل اإلملام مبجموي األبعاد اليت تنسج فيها حقيقة و واقع 

الوقوف على اخلصــائين اإلحصــائية الكربى للشــباب اجلزائري ، حي  ســوف تعتمد مقاربتنا التحليلية على ثالت إشـــكاليات 
رئيســـية متس املؤســـســـات اإلجتماعية التالية : األســـرة ، املدرســـة و الشـــغل . ومن أجل  فهم وإســـتعمال موضـــوعي للمعطيات 

 قمية ، رأينا أنه من املهم القيام بتوضيح بعض املفاهيم ضمن مقاربة ابستمولوجية . الر 
 الشباب اجلزائري عرب األرقام :1 

لقد عرفت فئة الشباب اجلزائري منذ اإلستقالل إىل أايمنا هذه حتوالت و تغريات عميقة وأساسية على مستوى بنيتها و        
لعمرية املتبناة قيد هذه الدراسة يف جمال البنية الدميوغرافية ، ميكننا مالحظة تغري حساس خالل فاعتمادا على الفئة ا تشكيال ا.

( ، حي  ميكننا الوقوف على بنية عامة جملتمع الشـــــباب 10األربعني ســـــنة األخرية للقرن العشـــــرين كما يعكســـــه اجلدول رقم )
 0000يف ســـنة  % 00.00اب املتمدرس إنتقلت من  لكنها حتمل داللة على مســـتوى التمدرس  ي  هد أن نســـبة الشـــب

و هو أمر يعكس ارتفاعا له  و هدا يف وقت ســـــــــجل فيه تراجع طفيف فيما يتعلق ابلشـــــــــغل 0000يف أعقاب   % 01إىل 
 داللته عى سلم البطالة داخل اوساط الشباب. 

 (10جدول رقم   )
 RGPHالوضعية الفردية للمجتمع اجلزائري حسب 

            

 

       

 

 

فمثل هذا الوصـــف البســـيط للشـــباب اجلزائري يســـمح لنا اآلن إبدراج رمبا بعض التســـاؤالت املتعلقة ابملدرســـة ، الشـــغل و      
كان كل فشــــــل مؤســــــســــــايت يؤدي حتما إىل تســــــيري " وقت الفراغ "؟ و التكفل ( للقول ما إذا  Inactivitéعدم النشــــــاط ) 

 " على مستوى مؤسسات الشباب؟la clientèle  ؤالء؟ و هو ما قد يطرح مسألة " الزبون " 
ـــــــــاب" كلمة لصيقة بقطاي الشباب و الرايضة يف بالدان على الرغم من أن عمليات التكفل "ابلشباب      ــــــــــ إن مصطلح "الشبـ
ائري" ابملعىن الدميوغرايف و اإلحصـــــــــائي للكلمة تكون شــــــــــاملة أي جامعة و متعددة القطاعات . و من جهة أخرى يظهر اجلز 

 جليا نشاط القطاي يف تسيري أوقات الفراغ لدى الشباب من خالل سعة اإلستقبال و األنشطة املمارسة.

   0000حصاءإ   0000إحصاء 
 اجملموي سنة00+ سنة00 - اجملموي سنة00+ سنة00 - الوضعية الفردية

 00.00 1.00 00.00 00.00 1.10 00.00 متمدرسني
 00.00 00.00 0.11 00.00 00.00 0.00 عاملني
 00.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 بطالني

 00.00 00.00 1.00 0.01 0.00 1.00 معاقني/متقاعدين
 00.10 01.00 1.01 01.00 00.00 00.00 نيغري نشط
 011.11 00.00 00.00 011.11 00.00 00.00 اجملموي
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ــن حسب املعطيات الرقمية للملف املعد من طرف      ـــ ـــــ RGPHلكـ ـــــة لسنــــ ــــــ ) الوحيد حلد اآلن ( والذي انصب  0000ـ
حول حتديد امليزات الكربى " اإلحصائيــــــــــــــــــــــــــــــــة " للمرتددين على قطاي "الشباب " متكننا من استنتاج أن أنشطة أوقات الفراغ 

ــات اجلديدة  ـــ ـــ ـــ ــق اخلصوصيات و احلاجـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاب حاليا تستحق أن تبلور و تطور وفـ ـــ ـــ ـــ يت فرضتها الاملقدمة من قبل مؤسسات الشبـ
 طور التكنولوجي لأللفية الثالثة.العوملــــة و الت
 و فـــي هذا الصدد يربز على السطح فرعني قويـيـن يستلـزمان استثمارا و استغـالال أكــثر يف هذا اجملال:         

 نسب عالية من الشباب. متصاص* فري يهتم ابلرتفيه يواكب التطورات احلاصلة يف اجملال التقين واإلتصايل من شأنه السماح اب
ــــــــــف واألمر متعلق هنا ابإلستجابة  ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــت طي هذا امللـ ـــــــــــ * فري اثين يظهر من خالل قراءتنا للمعطيات اإلحصائية اليت طرحـ

أي تلق اليت تشمل جمموي الشباب     Population à risque "لنحتياجات الرتفيهية لفئة واسعة تعرف بـــــــ"فئة اخلطر
 يعيش حتت وطأة البطالة ، التهميــــش ، الفشل الدراسي... على خمتلف األعمار.  العاطل الذي

إذ أنه و بتعدد الوضعيات احلياتية هلؤالء فهم ال يشكلون فقط خطرا على اجملتمع ، بل أيضا خطرا لذوا م ألن حتديد منط     
ة ضمن إدماجا لكن على األقل إعالما و تنشئة إجتماعي األنشطة التعليمية يصبح ضرورة حتمية حاليا ال حتمل لزاما تكوينا أو

نســـق تربوي هادف ميكن من الوقاية من هناايت و احتماالت وخيمة خصـــوصـــا يف ظل اإلنتشـــار الســـريع لتعاطي املخدرات و 
 تداوهلا املبكر بني أوساط الشباب.

 Exclusion socialeحول مفهوم اإلقصاء اإلجتماعي للشباب:  -2
ت فكرة اإلقصــاء منطا يتماشــى و معطيات الزمن احلدي  و تطوراته خالل الســنني العشــر األخرية، ليطلق على لقد أصــبح    

 وضعية الشبـــاب الذي يعيش صعوابت تؤثر على تكيفه النفســــي و اإلجتمـــاعي.
لى واقع الشـباب يف ري طبيعية عفالتمعن و الفحين املتأين هلذه الفكرة ميكنه أن يقودان إىل حتاشـي احلكم أو إضـفاء صـفة غ   

اجلزائر . لذلق سوف نطرح حاليــــــــا رمبا نظرة نقذيـــة حول اإلستعمــــال املفرط و الشائع هلذا املفهوم أمام حقيقة أكيدة مفادها 
الفــــكرة و دعمـــها  ةأن شيوي و تبين املصطلح من طرف احمللليـــن و ح  املسؤوليـن مسح إبغتنائـــه يف املعىن ممــا سهل إصطالحيــ

 F)اللغوي ، فا ذت بذلق معـــــــــاين وأصبحت هلا مدلوال ا لكن هذا اإلمجاي يدعو أيضا إىل احلذر املنهجي عند إستعماهلا.
.Geberovic., 2003,p118). 

 اإلقصاء اإلجتماعي : ميالد مصطلح-2-1
ريب و حدي  أعطى اجملال لســـــــــلســـــــــلة من اجلدل و إن احلدي  عن اإلقصـــــــــاء اإلجتماعي ، حدي  عن فكرة ذات منشـــــــــأ أو 

 النقاشات و كون موضوعا ثراي حظي بسند إصطالحي نظري .
( ضمن تقريره املعد للحكومــة  (Lenoir, 1974" استعملت من طرف مؤلفها   les exclusفكلمة " املقصيني" "      

 : Les Exclusمـــي " املقصيون  : فرنسي من عشرة " "الفرنسيــة من أجل نشره . حي  قام ابختيار عنوان للرتويج اإلعال
un français sur dix.ومل يكن يدري أنه إخرتي عن غري قصد كلمة سوف حتمل قدرة يف املعىن غري منتظرة " 

،  Lenoirإذن فـإن كلمـة " اإلقصـــــــــــــــاء" هي نتـاج صـــــــــــــــدفة مل تنتجها املخابر و مل تكن وليدة نظرية علمية معينة. فعند     
قصـــــاء جيمع ســـــلســـــلة فئات مقصـــــاة من نظام "الضـــــمان اإلجتماعي" تتمثل حســـــبه يف : املعاقني ، األشـــــخاص املســـــنني ، اإل

األطفال الذين يتعرضـــون ملعاملة ســـيئــــــــــــــــــة ، األشـــخاص الذين تعرضـــوا حملاوالت إنتحار... وكانت بذلق بداية إســــتعمال هذا 
 املصطلح .
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ــة يف فرنسا نقاشا حادا و عميقا من طرف  و منذ هذا التاريخ و الاصة خالل سنوات    ـــ ـــــات شهدت الساحة العلميـ ـــ ـــ الثمانينـ
العلماء و الباحثني الفرنسيني الذين تفاجئوا بضعف "مدارسهم يف التفكري" و ابلنجاح الذي حققته هذه الكلمة السحريــــــــــــــــــــــــة 

 ذات التأويل الكبــري.
ح الوصــف ، أضــحت مصــدر إزعاج ابعتبارها تضــع على احملق عجز لكن هذه الشــعبية الكبرية اليت واكبت الكلمة إن صــ    

نظام احلماية اإلجتماعية الفرنسي يف مواجهة املشاكل اإلجتماعيــــة اجلديدة :األحياء الفقرية ، البطالة ، الفقر، تغري السلوكات 
ــ ـــ ـــ ــرة الدور الفاعـ ـــ ـــ ــان هلذا النجاح الذي حققته الفكـ ـــ ـــــري و التعاملدى العائالت واجلماعات... فكـ ل مع ل يف حتريـــق نظام التغيـ

ـــــــــــــــــــاج قيد التطبيق من أجل معاجلة كل الشقوق و التدهور اإلجتماعي املالحظ و من مث  الواقع ، حي    وضع برانمج لندمـ
 احلد من إنعكاسات ذلق على إضعاف العالقات اإلجتماعية.

العملية ذات الصـــــــــيت الكبري اليت روج هلا ألول مرة يف فرنســـــــــا  و لعل أهم ما جيب اإلحلاح يف اإلشـــــــــارة إليه هنا ، هو تلق  
املتضــــــــمنة إدماج الشــــــــباب أوال و التكفل ابألحياء احملرومة يف إطار العمل اجلواري لتجد فكرة اإلقصــــــــاء بذلق مكاان هلا عند 

 الباحثني و السياسيني و جتوب كل اجملتمعات.
 اإلقصاء اإلجتماعي و الشباب اجلزائري: -2-2
إن الشـــــــــــــــبـاب اجلزائري كمـا عهـدان غـالبـا يف قراءاتنـا ) أحيـاان يف كتـاابتنـا( ، هو فئـة إجتماعية تعاين "اإلقصـــــــــــــــاء "من بعض   

املسـاحات اإلجتماعية . و هذا اإلدراك لنقصـاء يبقى أوليــــــــــــــــــــــــــــــــا ابملعىن اللغوي للمصـطلح بسبب إلتصاق الكلمة كثريا مبعىن 
 "الدخول يف املمنوي ".

قع ، يطلق مصـــــــــطلح اإلقصـــــــــاء اإلجتماعي عكس ما حيمله املعىن اللغوي على جمتمع على فئة أو مجاعة هي يف ففي الوا     
ـــــــــــــــها "داخل " ــــــــــــــــ ـــــــــــــــارج" in حقيقتـ ـــــــــــــــة و بصــورة بنائية . out" وجدت نفســها "خـ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــا و بطريقة جمحفـ ــــــــــــــــ " يف ظرف مـ

(M.S.Musette, 2003, p28) 
ننا اإلعتقاد هبن الشـــباب اجلزائري ليس معرضـــا لظاهرة اإلقصـــاء اإلجتماعي  وإذا ما متوضـــعنا على مســـار هذا املنطق ، ميك    

 كما هو حال شباب اجملتمعات املتطورة و هو افرتال ابإلمكان توضيحــه استنادا إىل مظهرين نقرتحهمـــا كالتــــايل :
ا ، مهنيا ، ) راشـــدين ســـواء جنســـييف اجملتمعات املتحضـــرة ، عندما حيقق الشـــباب بلوغهم الرشـــد و يتخطون عتبة القصـــر  -ا

ـــــــــــــاب " ــــــــــــــ " و outمدنيا أو قانونيا( فهم يرفضون )أو يرفضون( املؤسسة العائلية و يرتكوهنا  ويف هذه احلالة يصبح هؤالء الشبـ
 عرضة لسلوكات اإلقصاء خاصة وأن القيم األسرية يف هذه اجملتمعات تعاين التشتت املستمر.

ـــــاب اجلزائري فال     ـــ ــة  لكنه حيافظ على تبعيت أما الشبـ ـــ ـــ ـــــا ، صحيح بصعوبة يف الوسط املدين من قبل القيم العائليـ ه يزال حمميـ
حول البطالة يف أوساط الشباب يف اجلزائر ، أنه  CREADلألسرة عموما ، حي  تشري بعض نتائج الدراسات اليت قام  ا 

راسة الشاري" شااب قاصرا ألنه مل يتحصل على عمل أو فشل يف الدمل توجد أيــة حالة يكون فيها األولياء مستعدين "للطرد إىل 
 ,Creadأو يعاين من عجز ما ، هذا يف حالة الذكور أما اإلانت فكل اإلجاابت تبدأ دائما "هببدا" مهما كان سن الفتـــاة . 

2002)) 
ء يف اجملتمعات املتحضــــرة ( ، " ) و هو املعىن األســــاس لنقصــــاAccès interditح  يف صــــورة "الدخول املمنوي "  -ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــة ، األمناط العرقية  فالشــباب اجلزائري غري معرل "حلقوق املرور" يف اجلزائر ألنه و كما تطرحه الفكرة يف اجملتمعات الغربيـ
ــــــة تنتج "مقصيني" بسبب املنع اإلجتماعي للولوج و احلصول على بعض احلقوق ر  ـــــــ ــــــة و الدينيـ ـــــــ م غاملوجودة ابختالفا ا الثقافيـ



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

األحقية و الكفاءة ، ليكون املنع هنا منظما اجتماعيا يفرل على املهاجرين مثال بدرجات متباينة ليشــمل الشــباب أيضــا. أما 
 يف اجلزائر فالشباب جزء من جمتمع متجانس مل يصبح املنع فيه ظاهرة إجتماعيــــة بعد.

اانة ه ابإلقصاء عند الشباب اجلزائري ، ألنــــــــه و رغم املعإن هذين التوضيحني يسمحان بنسبية استعمال ما اصطلح علي       
ــــــــش" " ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ " يف نظران األحسن   Marginalisationو املشاكل اليت يصادفها الشباب يف اجلزائر، يبدو مصطلح "التهميـ

 لوصف وضعية الشباب عندان. ألن كلمة التهميش تتضمن ميزات أساسيــــة ثالت ميكن حصرها يف أن :
 مرتبطة ابلوصـــول إىل امتيازات الفئات اإلجتماعية املوجودة يف "املركز" أو ح  القريبة منه. وهذا التمييز بني "املركز" األوىل    

و"الضــــواحي" ميكنه أن يطبق على الفضــــاء ، اإلقتصــــاد ، الثقافة ... فعناصــــر الالمســــاواة اإلجتماعية هي اليت تؤســــس لوجود 
ـــــــــــيش لدى الشباب و ما أشكال  ـــــــــــن سوى نتيجة لنزاي التهمـــــــــــــ العنف املالحظة يف احلقل اإلجتماعي يف نظر بعض الباحثيـــــــــــــ

ـــــات األخرى ، فهذا ـــ ــــــــات الربجوازيــــــة و أفراد الفئـ ـــ ــــــــات. فهم يعطون أمهية للصراي املوجود بني األشخاص املنتمني إىل الفئـ ـــ ـــ ـــ  الفئـ
ــــه  ـــــ ـــــ ــــة ابلتناقضات و اإلختالفات بني الذي يعترب العنف وليد اإلق Engelsالطرح يتفق مع ما قدمـ ـــــ ـــــ ـــــــــاد و جذوره مرتبطـ ـــــ تصـ

 ((C.Blatier, 1999, p 42 الفئــــات اإلجتماعيــــــة و ووسائل اإلنتاج املختلفة .
هبن الشــباب اجلانح يســبح يف جمال "الالحق و الالمرور إىل هذا احلق" مما يفرل عليهم  Robert Carioكما يذكران      

هم تبين "اسرتاتيجات اإلقصاء" من خالل انقطاي الربــاط اإلجتمــاعي و الفشل املعاش . و ما العنف اإلجتماعي لضمـــــان بقائ
ـــــح هلم " ابخلروج من "الال وجود اإلجتماعي " .)  ــــــ ـــــة تسمـ ــــــ ــــــ ــــــ  ) R.Cario,1996,p 89الذي يؤسسون له سوى وسيلـ

 يكلة و بناء اجملتمع أو اإلقتصاد اجلزائري .فمناطـــــق الال حقوق تعد إستثنائية وال متت بصلة إىل ه
" للمؤســـســـات : فاإلختيار مسة أســـاســـية لعمل كل جهاز يف غياب املوارد  selectifالثانية على عالقة ابلنظام "النوعي"     

يكانيزمات مالكافية و عليه فإن املدرســـة ، املؤســـســـة ، الصـــحة ، العائلة ...كلها تعمل وفق أمناط إختيار تعتمد على جمموعة 
 تستجيب إىل متطلبات املنطق اإلجتماعي  الذي اليكون دوما "عقالنيا".

فهي املتمثلة يف غياب انقطاي العالقات اإلجتماعية . فميكانيزمات   Musetteأما اخلاصية الثالثة للتهميش كما وصفها    
ــــــــــــة والتكافل اإلجتماعي ) األسرة ، احلي و املدينة( على الرغم من ضعفها يف ب ـــــــــــــ ـــــــــــــ  عض املناطق احلضرية إال أهنا ال تزال قويـ

 تستيقظ خالل األحدات الســـارة و ح  احلزينة و األليمــة.
إذن وبناءا على ما   ذكره فهذه العناصـــر الثالت مطبقة على الشـــباب اجلزائري تســـمح بتبيان بعض التهميش الذي يبقى     

 يف نظران مغايرا لظاهرة اإلقصاء اإلجتماعي. 
 املراهق اجلزائري: -3
إن البح  عن اهلوية يشكل أحد األنوية األساسية اليت تدور حوهلا أزمة املراهقة . فهي ترتجم بشعور عميق من التذبذب و    

اإلضـــــــــــطراب يف صـــــــــــورة الذات عند الشـــــــــــاب "الذي مل يعد يدري من هو، مظهرا احلاجة لرفض ماضـــــــــــيه و مدركا لصـــــــــــعوبة 
 (P.G.Coslin, 1996, p 240)  مستقبلـــــه."

وإن هذا املشهد اجملسد يف السعي احلدي  للبح  عن الذات تزداد صعوبته أكثر بفعل التغريات و التحوالت اليت تعرفها      
اجملتمعات احلالية ، و هي حتوالت مرتبطة ابلتطور التكنولوجي الذي أنتج صـــــــــــــناعة جديدة ترى يف إمتالك املنتوج ملكا ثقافيا 

دعامة لألمناط الثقافية. ومنه فقد صــــار كل    عن اهلوية حتما مير عرب إختيار األمناط التقمصــــية اليت يعرضــــها أصــــبح بدوره 
 احمليط اإلجتماعي و الثقايف.
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فاملراهق جيد نفســه أمام حتدي يضــعه يف صــراي بني حاجته للنماذج الثقافية من اجل التقمين ومن جانب آخر املعايري و      
ــــــــر يف جمتمع يطالقيم اليت تتخ ـــــــــ رح ذ معاين خمتلفة بسبب  رجح عامل املرجعيات الثقافية. فكيف يتجلى واقع املراهق يف اجلزائــــــــــ

 حاليا جمموعة من النماذج ؟ و هل هذه النماذج قادرة على إعطاء إجاابت صلبة كفاية هلذا الشاب الباح  عن ذاته ؟
  املراهق اجلزائري يف مواجهة الواقع اليومي :  -3-1

يف بالدنـــا ، لعبت التحوالت اإلجتماعية ، اإلقتصادية و الثقافية السريعة إىل جانب طول مدة التكوين املدرسي دورا يف       
 ظهور حالة التبعية املادية و املالية للشباب مما غذى مراهقة طويلة و معاشا غري مريح سهل األزمة.

نفسنا مة ثقافية كانت وليدة تطور تكنولوجي أثر على العالقات اإلجتماعية لنجد أالوضـعية يف اجلزائر تتميز بنو سريع وأز      
أمام إضــطراابت على مســتوايت عدة إســتطاعت أن تكشــف لنا " ان ما كان يطمئننا يف املاضــي أصــبح  اليوم قابال للنقاش و 

  ( M. Siagh, 1997, p 38يناقش ". )  
يف مرحلة األزمة ضمن حقل نفسي و إجتماعي يعــــــــــــــــــاين هو نفسه من أزمة تغريب ففي الوسط احلضري ، يتطور املراهق      

ـــــــــــاب و الشيوخ ، الئكيني و متدينني ، العالقات  ـــــــــــد و احلداثة ، الشبـ ثقافيـــــــــة يطبعها صراي القيم و األجيــــــال ، تعارل للتقاليـ
هبيدي  اء الربح السهل ، املبادئ األخالقية الكربى طمستالفردية بني األشخاص و اليت غالبا ما تتسم ابلعدوانية ، السعي ور 

 الراشدين الذين يتبنوهنا.
أجواء كهذه ال تسمح للمراهق بتقمصات منسجمة يف جمتمع مطالبون فيه ابإلندماج. جمتمع جيد فيه املراهق نفسه يسبح      

صـــــــــــــــدي و يـديـة كانت مطمئنة و آمنة هي اآلن تتيف محـام ثقـايف غين بنمـاذج متعـارضـــــــــــــــة تزيـد من قلقـه و معـاانتـه مع بنيـة تقل
 تضطرب.   

إن عدد كبري من األولياء الراشــــــــــدين الغري مســــــــــتعدين للدور احلايل هلم ، مييلون إىل الرفض الشــــــــــامل لكل ما يطرحه العامل     
 راهق .املاحلدي  ألطفاهلم و هذا يف ظرف يعيشون هم أنفسهم هذه التغريات و أحياان يظهرون الرتدد على شاكلة 

من خالل الثانوييـــــن وبعض املثقفني الشباب ، معلمــــو  Debesseو ضمن هذا املنظور "فأزمــــــة الشباب "كمــــــا وصفها     
املستقبل يف حقبـــة معينة للمجتمعات الغربية يعد نقطة معلمــــية ذات معىن : فح  ملا كانت هذه األوصاف توضح يف جماالت 

ـــــات األخرية و بصفة تدرجيية يف هذا  عدة مظاهر خاصة ــــــ ــــــ ــــــ ابملراهقة فهي ال تظهر اآلن بنفس احلدة ، ألنه يالحظ يف العشريـ
  (A.Austin.,1977السن سيطرة "املعاش" على "الفكر". 

يعد  إن تطور ابثولوجيا الســـلوكات كفقدان الشـــهية ، الشـــراهة ، اإلنتحار و املخدرات اليت تســـجل ارتفاعا يف احلاالت ، مل   
مقتصـــرا على البلدان الغربية بل توســـع نطاق هذه الظاهرة يف كل اجملتمعات و مل يســـلم املراهق اجلزائري من هذه التغريات على 

و هذا التطور ال يكون حتما دون عالقة مع ضــــــعف أو تراجع للوظيفة األبوية و الســــــلطة  تدين  املســــــتوى الباثولوجي أيضــــــا.
 د التبعية و عدم األمن املرتبطة ابألزمة اإلقتصاديــة احلاليـــة. احلواجز بني األجيال ، إمتدا

ــــا و قدراتنا          ـــــ ــــوالتنـ وبدون أن ندري أو نعي أحياان ، فقد أصبحنا متواجدين يف عامل تسوده التكنولوجيا اليت تستعمل ميـ
ـــــــــــا الذي يقلب العالقــــــــــــات بني اجلنسني كما وصفهحنو خطر كامن يعكسه التغري يف األدوار و املكانــــــــة بني الرجل واملــــــــــــــــرأة و  ـ

Freud .بقدر نزوات املــوت و نتائجها J.Bergeret, 1984)  
 01.00وايل احلياة العملية بنســبة بطالة متس ح إن اغلبية الشــباب املراهقني يف اجلزائر جتد نفســها مقصــاة من املدرســة و عاجزة عن الدخول يف    
 . 10سنة كما هو مبني يف اجلدول رقم  00إىل00من جمموي الفئة النشيطة للشباب الذين ترتاوح أعمارهم من  %
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 (10اجلدول رقم  ) 
 نسبة النشاط ، الشغل و البطالة عند الشباب حسب السن ،اجلنس و مكان اإلقامة

ـــــة قائمة على الفوارق تضاف إىل ذلق فشل تكوين  ـــ ـــ ــة ال تناظريـ ـــ ـــ ــة وعالقة تربويـ ـــ ـــ ـــ ــات احلقيقيـ ـــ ـــ ـــ غري سليم ال يتكيف مع احلاجـ

 ( G.Evoquoz, 1984, p110املرتبطة ابلسن و الكــــفاءة احملتملة للمعلم . ) 
ـــــــــاان يف اثنوايتنا هذه العالقة معلم  ـــــ ــــ -فأحيـ ـــــ ـــــــــها العقـ ذلق منفذا يف اب واإلهانة لتجد هلا بمراهق متتد يف ممارسات تربوية قوامـ

تدعيم احاســيس الظلم و العدوانية لدى املراهقني الشــباب مما يفتح الباب على مصــراعيه للتســرب املدرســي  الذي يغدو عامال 
مســـهال للمرور إىل عامل اجلنوح و هذا يف غياب مؤســـســـات و برامج لندماج  حســـبما تعكســـه معطيات التســـرب على خلفية 

 لشباب املتمدرس املبينة يف اجلدول التايل:أرقام ا
  10اجلدول رقم                                                     

 توزيع املتمدرسني حسب فئات العمر، السن و اجلنس                        
  اجملموي    ريفي  حضري  

 مج إانت ذكور مج إانت ذكور مج إانت ذكور فئات العمر
0-00 00.00 00.00 00.00 00.01 00.00 00.00 00.01 00.00 00.00 

00-00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 01.01 00.01 00.00 
00-00 00.00 00.00 00.00 01.10 01.00 00.00 00.00 00.00 00.00 
00-00 00.10 00.00 01.00 00.00 0.00 01.01 00.00 00.00 00.00 
00-00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 00.00 00.00 01.00 00.00 01.01 00.10 00.00 00.10 00.01 مج

 

  سنة 00 إىل 00  سنة 00 إىل 00  سنة 00 إىل 00   سنة 00 إىل 00 
 مج إ ذ مج إ ذ مج إ ذ مج إ ذ  النسب

000.1 00.00 00.00 00.00 00.0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 حضري 
0 

00.01 

 53.78 13.69 91.75 53.03 17.34 87.27 46.47 16.94 74.61 27.68 11.60 42.97 ريفي نسبة 
 58.49 24.52 91.88 57.12 27.07 86.45 46.93 21.27 71.8 25.98 11.61 39.87 مج النشاط

 50.74 45.20 52.62 37.06 29.48 39.98 27.80 15.20 32.11 12.50 5.41 14.65 حضري 
 49.82 27.03 53.04 38.54 18.71 42.32 31.40 8.61 36.33 11.52 3.29 13.63 ريفي نسبة 
 50.41 41.39 52.78 37.61 26.75 40.93 29.29 13.03 33.95 12.05 4.50 14.17 مج الشغل

 49.26 54.80 47.38 62.94 70.52 760.02 72.20 84.80 67.89 87.50 94.59 85.35 حضري 
 49.26 72.97 46.96 61.46 81.29 57.68 68.60 91.39 63.67 88.48 96.71 86.37 ريفي سبة ن

 49.26 58.61 47.22 62.39 73.25 59.07 70.71 86.97 66.05 87.95 95.50 85.83 مج البطالة
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فبلغة النسب ، إبمكاننا مالحظة الفروق و لكن خاصة أمهية التسرب املدرسي الذي ميس بنسبة اكرب املناطق الريفية و تزداد    
 ساسي.سنة( و هو ما يواكب الطور الثال  من التعليم األ 00رقعته إبتداءا من سن السادسة عشر )

إن هؤالء الشــــباب املنجرين حنو مســــتقبل قواعده متحركة ، جيدون يف الغالب بعض احلرية يف حتديدها هبنفســــهم ألنه يف       
ــــــــا معامل غري كافية ، خاطئة ، معامل تولد من عالقات بني النظراء و الرفاق و ليست منقولة من طرف  غياب املعامل أو أحيانـــــــــــــــــــ

الشباب ضالته يف التأرجح بني خمتلف املرجعيات التقمصية ، إما الرجوي إىل األصل بنزعة متعصبة أو  األولياء. و جيد عدد من
على العكس تقليد النمـــاذج الغربية : فبسبب أو عن طريق الفضائيات ، جمموعة واسعة من الشبـــاب صارت مستهلكة للصور 

ـــادرة و"اهلروب" أو ما أصبح يعرف "ابحلراقة" يف    عن "معــــاش". مما يضاعف مشاعر اإلحبــــاط عند فئـــة تداعب حلم املغ
و بني نقين و رفض للتقمصات احلاضرة أو املتوفرة و البح  عن أخرى بديلة  يلجأ البعض من الشباب إىل "اخلطاب الديين" 

 بينما يغلق آخرون عن أنفسهم يف املخدرات.

ـــــع و النزوح الريفي الذي شكل حتوال  إن  ما يزيد أمل املراهقني الشباب يف      ـــ اجلزائر احلالية خطورة هو إشكالية التمدن السريـ
يف نسق تصنيفات الفئات العمرية يف املساحات اجلغرافيــــة و أدى إىل متركز و كثافة للمجتمع احلضري يف فضاءات ضيقة ، مما 

 ء احليوي الضروري لتوازنه الداخلي الذي أصبح مزعجا.ولد أزمة اقتسام احليز الفضائي و حرم الشباب من امتالك الفضا

مبهما مييزه البح  عن تكوين عامل بدون معايري   Ballionوبتعدد وضــعيات احملاولة و اخلطأ أصــبح اجملال كما وصــفه       
.   ل اجملتمع فرضــهو يتجســد عموما يف عصــابة الشــاري  أو احلي . عصــابة حتمل رمزية اســتجابة اجتاه الصــورة املثالية لشــباب حيا

Universalis,1994,p4) Encyclopedia ) 

وال ميكن يف هذا السياق نسيان كما هو احلال يف جمتمعنــــــــــا ، املظهر اجلنسي و األمهية اليت حيتلها يف حياة املراهق .فليس      
ل كمحرم ايف أين ال يزال اجلنس يسجابجلديد القول هبن اإلحباط اجلنسي أيخذ مستوى درامي يف نظامنـــــــا اإلجتمـــــاعي و الثق

على الرغم من أن اإلســـــالم يعرتف بقوة النزوات اجلنســـــية فصـــــاغها يف قالب الشـــــرعية و العفة و القداســـــة لتكون ســـــبيال   فيه
 إلشباي إنساين شرعي.

 جلنســــــــي " )" بعقدة أوديب يف شــــــــكلها ا M.Lobrotفغالبا ما يكون املراهق الشــــــــاب يف مرحلته هذه أمام ما امساه     
M.Lobrot,1979,p83  و اليت تتطلب تفهم من قبل الراشديــــــــــــــــن للمشاكــــــــــــل و اإلهتمامات اجلنسية هلذه الفئة، ألن )

كل عجز أو رفض أو إستهزاء ح  أو قمع قد يؤدي إىل مواقف مترد عند املراهق ، أو يكون أصل و قاعدة الطبع العنيف هلذا 
 بدون نضج نفسي.(.الذي سيصبح راشدا غري متوازن و 

حي  يكون من األمور املؤكدة هبن العراقيل العظيمة اليت تواجه تطور الشــخصــية تنبع من امناط الســلوك اليت متس اجلنس       
و العاطفة . فاجلنح و اجلرائم اجلنســـــــية تتصـــــــدر يوميا األحدات . قرأان ، شـــــــاهدان أو مسعنا وســـــــائل اإلعالم ، فكل واحد منا 

أن عددا كبريا من هذه السـلوكات اإلجرامية اجلنسـية هي من توقيع مراهقني شـباب.  فإذا مل توجد الشبكات  مذهول مبالحظة
اإلجتماعية و الثقافية ســواء ألن الشــاب مثبط و الجيرء على البح  عنها أو ألن جغرافيته تعزله أو ألن الفشــل اإلجتماعي مل 

 بكل التطورات املرضية النفسية . حيرص عليها ، فإن املرحلة احلرجة للمراهقة تسمح
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 صحة الشباب املراهق يف جزائر اليوم : -3-3

إن احلدي  عن جمتمع املراهقني ومشاكلهم الصحيــــــة ميكن أن يبــــــدو يف بلد كاجلزائـــــر و الوضعية احلالية غريبا و مدهشا ،     
 الطفل  والنمو الدميوغرايف. هذا ألن الوضعية الصحية الوطنية تطفو عليها أولوايت كصحة األم و

ســــنة فما فوق يشــــكلون  ما  00إىل  01فاملراهقني الشــــباب املمثلني حســــب اإلتفاقيات الدميوغرافية ابلفئات العمرية من     
لكن هذه النســـبة رغم ارتفاعها مل جتد هلا صـــدى لدى الســـياســـيني و املســـؤولني  من اجملموي الســـكاين للجزائر. % 01يقارب 

يف اجلزائر رمبا بســـــبب ضـــــعف اســـــتهالك هذه الفئة للعالجات أو ألهنا يف نظر هؤالء يف صـــــحة جيدة ، هذا يف  على الصـــــحة
وقت كان لصـــوت املراهقني من يســـمعه يف العامل ) وم أ ، فرنســـا و بعض البلدان اإلفريقية ككينيا ، مالوي، تنزانيا، الســـنغال، 

عي اهقني مع تفعيل عدة أنشطة يف هذا اجملال(. لكن ذلق ال ينفي تلق املسازامبيا ... و اليت وضعت برامج صحية لفائدة املر 
 اليت سخرت لفائدة الشباب ضمن برامج الرتقية الصحية.

حي  يتفق الباحثون و املمارسون يف صحة الشباب أن الرتقية الصحية يف بالدان و منذ بدااي ا ارتبطت براجمها ابلوضعية      
ية و ح  السياسية مما أعطاها طابعا نوعيا و خاصا ، نرى من الضروري وصفه هنا إذا أردان أن  نتعامل اإلجتماعية و اإلقتصاد

 خطر" و"املراهقة مرحلة انتقاليــــة".–مع املعطيات احلاملة جلملة من مظاهر صحة الشباب رمبا بعيدا عن صورة " املراهق 
 سياق مميز:  

لى الواقع ع نظامها اإلجتماعي ، اإلقتصـــادي و الســـياســـي مما أثر ســـلبا بكل خملفاته عرفت اجلزائر حتول يف 0000منذ       
كانت فرتة تدين املستوى املعيشي بسبب توقف كل اإلستثمارات اإلنتاجية،    0000-0000فعشرية  اليومي للمجتمع ككل.

 املناطق، لريفي الناتج عن عدم التوازن بنيإذ متيزت جبمود لســـــوق العمل، إرتفاي لعدد املتســـــربني من مقاعد الدراســـــة، النزوح ا
أزمة الســــــكن و فقر املشــــــهد الثقايف .إىل هذه املتغريات تضــــــاف امليزات الســــــوســــــيودميوغرافية للمجتمع اجلزائري ) اليت ســــــوف 

إلحصــاء الســكان يف شــقه املتضــمن امليزات الكربى للشــباب اجلزائري الذين  CREADندعمها إحصــائيا من خالل تقرير 
 سنة ( اليت تتمثل لنا يف : 00-0وح أعمارهم من ترتا

تسكن والايت اجلنوب  %00.00سنة موزعة عرب الرتاب الوطــين بنسبة  01أغلبية من الشباب تقل أعمارها عن  -
 فتتوزي على والايت اهلضاب العليا. %00.00تقيم بوالايت الشمال أما  00.00%، 

  10دول رقم ج                                        
 بنية السكان حسب فئات العمر و اجلنس                    

 اجملموي  اجلنس 
  إانت ذكور فئات العمر

 01.00 01.00 00.01 سنة   0-00
 00.00 00.00 00.00 سنة 00-00
 00.00 00.00 00.01 سنة 00-00
 00.00 00.01 00.00 سنة 00-00
 00.00 00.00 00.00 سنة 00-00
 011 011 011 موياجمل
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 إلانت(. % 01.10للذكور و  % 0.00) % 00.01نسبة األمية حسب نفس املصدر تقدر بـــ  -
فهذا الرقم الذي يبدو قليل األمهية النسـبية يعد مقلقا ألنه يشـمل اكثر من مليون و نصف من األشخاص الذين مل يسعفهم  -

 احلظ يف التعلم.
ت أكثر عرضـــة للظاهرة إذ هد أن أقل من بنت من مخســـة مقابل ذكر من ثالثة عشـــر من حي  اجلنس ، نالحظ أن اإلان -

 أميا.
حسب اإلنتماء اجلغرايف، ميكننا إستنتاج أن الذين يعيشون يف األوساط احلضرية أكثر حظ من أولئق الذين يقطنون املناطق  -

 الريفية.
 10جدول رقم 

 نسبة األمية حسب اجلنس و املنطقة اجلغرافية
 اجملموي  اجلنس نطقةامل

  إانت ذكور اجلغرافية
 0.00 0.00 0.00 حضري
 00.00 00.00 00.01 ريفي

 00.01 00.10 0.00 اجملموي
تسجل األمية نسبة مهمة عموما و لكنها  خذ أبعادا رقمية أكثر إذا أخذان بعني اإلعتبار عمر األفراد الشباب كما جاء يف  -

 اجلدول التايل:
 10اجلدول رقم                                                

 توزيع األميني حسب السن ، اجلنس و اإلنتماء اجلغرايف                           
املـــــــنـــــــطـــــــقــــــــة      اجملموي

 اجلغرافية
      

 املج  املج  ريفي  حضري 
  إانت ذكور إانت ذكور إانت ذكور 
01-00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 
00-00 0.00 0.00 0.00 00.10 0.00 00.00 0.00 
00-00 0.10 0.01 00.00 00.00 0.01 00.10 00.00 
00-00 0.00 01.00 00.00 00.00 0.00 00.00 00.00 
00-00 0.01 00.00 01.00 00.00 00.10 00.00 00.00 

 00.01 00.10 0.00 00.00 00.01 0.00 0.00 اجملموي
 هذا العرل لنسبة األمية يف أوساط الشباب وما تعكسه األرقام ، جموعة من اإلستنتاجات تطرح : ومن خالل     

 سنـــة  00-01ابدائ يكون اجملال متاحا لتسجيل قيمة الفئة األمية اليت يرتاوح عمرها من  - 
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 الكتابــــة( و املقدرة حسب الديوان سنوات فمـــا فوق و ال يعرف ال القراءة و ال 01)علما أنه يعترب أميا كل شخين يبلا سنه 
 الوطين لنحصاء فيما يفوق املليون و النصف.

 مث ميكننا اإلشارة إىل تلق اإلختالفــــــات املوجودة بني اجلنسني و مكان اإلقامة  يف وجود  -
يقيمون  % 00.00يعيشون يف املدينة مقابل  % 00.00من اإلانت و  % 01.00من األميني هم ذكور و  00.00%  

 ابملناطق الريفية.
و اثلثا تطرح الفروقات و اإلختالفات يف جمال الرتبية : فنســبة األمية املســجلة تســمح ابلوقوف على نســب التمدرس و اليت  -

تكون عادة أكثر إرتفاعا يف والايت الشــمال و املدن الكربى على حســاب والايت اهلضــاب العليا و أقصــى اجلنوب يف الوقت 
 . % 00هرت فيه الطرحات حتسنا يف نسبة التمدرس على املستوى الوطين و اليت تقارب الذي أظ

ـــــرات و لعل أقر ا  ويال تلق املتعلقة       ــة عدد من املتغيـ ــــــ ـــ ــات املعلنة إحصائيا تبقى رهينـ وما يتسىن لنا قوله هو أن اإلختالفـ
ـــة دارس؟ أو رمبا األمر على عالقة ببعد أو غيــــــاب املؤسســــات الرتبويــــــــــــــابنزعاج األولياء إلرسال أبنائهم و الاصة البنات إىل امل

 واملدرسيـة السيمـــا يف املناطق الريفية أو تراه يعود إىل نقين أو رفض املؤطرين لنحتاق و التنقل إىل هذه املناطق ؟ 
يقة اليت من املالحظات ألن املوقف يتجاوب مع احلقو إذا استطردان حتليل األمية حسب الفئات العمرية  تستوقفنا جمموعة     

ســـــنة  عادة ما يكونون يف الصـــــف  00و  00ســـــنة و ذوو  00و  01تســـــلم هبن جمموي الشـــــباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 
 سنة. 00الثاين و الثال  من التعليم املتوسط  متاشيا مع النين القانوين القاضي إبلزامية التعليم ح  سن 

ـــــات )والية اجللفة على رأس لكن ا     ـــ لواقع غري ذلق ابلنسبة آلالف الشباب الذين حرموا من الدراسة خاصة يف بعض الواليـ
ـــا و خطورة إزاء هؤالء الشباب الذين أمام غياب كل جهاز للتكفل ال %01.00القائمة بــــ  ــــ ــــ ــــ ـــا جيعل الوضع أكثر حرجـ ــــ ــــ ( ممـ

 عية ، و هذه خطوة للدخول يف كنف اآلفات اإلجتماعية. جيدون سوى الشاري ملمارسة أنشطتهم الغري شر 
و أمام هذه التعليالت أو تلق يبقى التســــاؤل كبريا حول مســــتقبل هؤالء األطفال و الشــــباب من الذكور و اإلانت و عن      

 كيفية اإلهتمـــــام و التكفل  اجــــا م ؟ و كيفية إدمــــاجهم يف اجملتمع؟.
سـنة و الذين من املفرول أهنم  ضمن الفئة  00 – 00و  00 - 00و  00-00العمرية املرتاوحة بني  أما أميو الفئات    

النشــــــيطة ، فيجدون أنفســــــهم يف مواجهة ســــــوق عمل يعاين العجز أمام ارتفاي عدد البطالني الســــــيما من اجلامعيني و خرجيي 
 املداس التكوينية.

تتالشى حظو  هؤالء يف فرصة احلصول على عمل مستقر و اإلندماج يف فبدون أي مستوى تعليمي و بدون أي تكوين      
 اجملتمع ، فال جيدون  أية اختيارات بديلة عن ممارسة األنشطة الغري شرعية  أو مغادرة البالد  ثا عن حيــــاة أفضل.

 خامتــــــــــــــــــــة 
املتوســــط و بدون مبادرات معقولة إلمتصــــاص األزمة ،  ففي ســــياق صــــعب كهذا ، بدون آفاق لنجياد حلول على املدى     

 متوضعت ظاهرة اإلدمان على املخدرات و تطورت ابلتوازي.
ظاهرة قيمت بصورة شاملة على اعتبار أهنا بقيت ملدة زمنية طويلة متجاهلة كمشكلة للصحة العمومية كما تنم عن ذلق      

 ملتعددة اليت دقت انقوس خطر املخدرات يف اجلزائر إال أن املؤسسات الرمسيةالنصـوص الرمسية يف أنه و ابلرغم من اإلشعارات ا
 (  Actes, 2003.) 0000مل  تم إبشكاليات الشباب إال بعد أحدات أكتوبر 
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، دور يف توجيه الربامج الســــــــياســــــــية حنو اإلســــــــتجابة حلاجات الشــــــــباب  0000فكان بذلق لننفتاح الدميقراطي عقب      
 اريت الصحة و الشباب و الرايضة فتجسدت بعض املبادرات :الصحية عرب وز 

( بوضع برانمج وطين "صحة الشباب" دعم الط هاتفي INSPقام املعهد الوطين للصحة العمومية )  0000يف  -
  دف اإلجابة عن إنشغاالت الشباب الصحية. 0000سنة  000جماين 

( برتســـــيخ جهاز CIAJعالم و تنشـــــيط الشـــــباب )قامت وزارة الشـــــباب و الرايضـــــة عن طريق مراكز إ 0000يف  -
. علما أنه 000الط أخضــر جماين  0000الذي دعم ســنة  «CEPSJ»وقاية مسي " خالاي اإلصــغاء و الوقاية" 

يشـــرف على هذا اجلهاز فرقة متعددة اإلختصـــاصـــات من أطباء عامون، جراحو اســـنان ، أخصـــائيون نفســــانيون و 
ـــــــــــــة و النفسية من األمرال و اآلفات مربو شباب إجتمعوا من أجل توفري ف ضاءات لنصغاء ، الوقايــــــــــــــــــــــــــــة الصحيـ

 اإلجتماعية لصاحل الشباب عموما و الذين هم يف خطر خاصة.
كما تتكفل مؤسـسات الشباب من خالل ما تقدمه من أنشطة ترفيهية و رايضية ابلسعي إلمتصاص أوقات الفراغ  -

ري ت تعددت الرؤى و املضــامني حول الكيفية اليت يتم  ا تســيعند الشــباب .لكن يف خضــم ما توفره هذه املؤســســا
 وقت الفراغ حقا؟
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 مشكلة البطالة ودورها يف تكوين اإلجتاه حنو تعاطي املخدرات
 أ. يزيد شويعل                             أ.مجال بلبكاي                          

 12جامعة اجلزائر                       املدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي،سكيكدة         
djamelbalbakay@yahoo.fr                                          foorlotfi@yahoo.fr 

 
لبطال، ا احلالية إىل معرفة مشكلة البطالة ودورها يف تكوين اإلجتاه حنو تعاطي املخدرات لدى الشباب هدفت الدراسةملخص:

وعليه   بناء مقياس من طرف الباحثني يف هذه الدراســـــــــة، أال وهو مقياس اإلجتاهات حنو تعاطي املخدرات، و  إختيار عينة 
( أنثى، وعلى إثر هذه املعطيات وضبط متغريات الدراسة، 000( ذكر، و)000( فردا، منهم )000الدراسة واليت بلا عددها)
 ية:  التوصل إىل النتائج التال

 ـ توصلت الدراسة إىل وجود إجتاهات إجيابية للشباب البطال حنو تعاطي املخدرات.10
ـــــــ وجود فروق يف اإلجتاهات حنو تعاطي املخدرات ابإلختالف اجلنس، حي  كان لدى الذكور إجتاه إجيايب، يف حني كان 10 ـ

 لدى اإلانت إجتاه سليب.
ـــــــ توجد فروق يف إجتاهات الشباب البطال حنو تع10 ا اطي املخدرات، حي  اجته الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات إجتاهـ

 سليب، يف حني كان إجتاه الشباب الغري حامل لشهادة جامعية إجيابيا حنو تعاطي املخدرات.
ــــــــــــــــ توجد فروق حنو اإلجتاه يف تعاطي املخدرات بني كبار السـن، وصغار السن، حي  إجته الشباب البطال الذي يف الفئة 10
 (سنة أكثر إجتاها إجيابيا حنو تعاطي املخدرات.00-00( إجتاها سلبيا، يف حني كان اإلجتاه صغار السن )00-00عمرية)ال

 البطالة، اإلجتاه، إجتاه الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات، تعاطي املخدرات.الكلمات املفتاحية: 
ـــــــــــ إشـكالية الدراسـة:11 ئات االجتماعية ابلغة األمهية، إن مل نقل إحدى الطاقات تشـكل فئة الشباب يف اجلزائر إحدى الف ـ

البشــــرية اهلائلة اليت لو توفرت هلا الظروف اجملتمعية املالئمة وخاصــــة شــــروط التكوين والتشــــغيل للعبت دور طالئعي يف املســــرية 
ة فئة الشـــباب ن هذه الفئة، وخاصـــالتنموية للبالد، ويف حتديد األفاق الواعدة ملســـارها ومســـتقبلها، نقول هذا ألننا نعلم جيدا أ

احلاصــــل على الشــــهادة اجلامعية، تعاين صــــعوابت ومشــــاكل حادة من جراء وضــــعية البطالة اليت أصــــبحت قدرها احملتوم ومآهلا 
املرســـــــــوم، فرغم كل التدابري واإلجراءات اليت ا ذت خالل العقد األخري قصـــــــــد حتســـــــــني ظروفها االجتماعية و املهنية وأحواهلا 

ومن بني اإلجراءات اليت تبنتها اجلزائر هد برانمج اخلاص   صـــــــــادية و املعيشـــــــــية،إال أهنا ما تزال تعاين من شـــــــــبح البطالة،االقت
(، والذي مسي بعقود ما قبل التشغيل والذي وجه حلاملي الشهادات اجلامعية، ودون شهادة جامعية، وعلى 0000ابلتشغيل )

بد عوبة يف احلصــول عليه، وإذا حصــل عليه جيد صــعوبة يف توظيفه يف هناية العقد. )عالرغم من أمهيته، إال أن الشــباب جيد صــ
 (0110الكرمي البشري،

وعلى الرغم من هذا اإلجراء إال أن هذه الفئة ما تزال عرضـــة لكثري من مظاهر القلق و الضــــغوط النامجة عن صــــعوابت        
 اجلزائر ســــــــوى عناصــــــــر الشــــــــباب غري املؤهل علميا و مهنيا، مث احلصــــــــول على الشــــــــغل ، و ليس ببعيد كانت البطالة متس يف

أصبحت تطال أعداد هائلة من خرجيي اجلامعات وذوي الشهادات العليا، أمام تزايد املطرد يف آلية التكوين اخلرجيني وأما عجز 
مليون طالب يف اجلامعات  0.0مؤسساتنا العمومية أو اخلاصة يف امتصاص هذه األعداد و خاصة إذا علمنا أن هناك أزيد من 

mailto:djamelbalbakay@yahoo.fr
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ألف طالب كل ســـــنة، كما أن بعض املؤشـــــرات و الدالئل جتمع  011اجلزائرية، و  ســـــب بعض اإلحصـــــاءات يتخرج حوايل 
على حقيقة واحدة، هي أن نظام التكوين وفرص التشـــــغيل ال تتطابق، و هذا حال العديد بعض التخصـــــصـــــات اليت يدرســـــها 

يظن أهنا ســوف حتقق له عمال، إال أنه يصــطدم بواقع أن شــهادته ال تتطابق مع شــروط  الطالب حلصــول على شــهادة جامعية
وإن دراســــــــة البطالة وحتليل أســــــــبا ا واآلاثر املرتتبة عليها أمر تســــــــعى و دف إليه الكثري من الدول و املنظمات يف  .التوظيف

ضــــــــية على مســــــــتوى الفرد و اجملتمع و الدولة، إذ ترتبط قالوقت الراهن، وذلق بســــــــبب اإلميان ابلواقع و اآلاثر املدمرة للبطالة 
البطالة ببعض اجلوانب الرئيســــــــــــــية للبناء االجتماعي للمجتمع والدولة واملتمثل ابجلوانب األمنية، االجتماعية االقتصــــــــــــــادية، و 

 ( 0110الصحية. ) حممد عبد هللا البكري.
 آخر ة اليت تســـــــببها البطالة، وبذلق فهي حتاول القضـــــــاء عليها، ويفواجلزائر من بني الدول اليت تدرك تلق العواقب الوخيم   

اليت  0101(، مقارنة بســـــنة %0.0اإلحصـــــائيات الصـــــادرة عن ديوان الوطين لنحصـــــائيات، فقد عرفت ا فاضـــــا وبلغت )
الة بة البطوعلى الرغم مما تقوم به الدولة من جمهودات يف حمار  (0100جانفي10، 10(.) جريدة اخلرب،ص%00.0قدرت بـ)

يف أوســـاط الشـــباب  إال أن قابلية الفرد للشـــعور و اإلحســـاس ابألمل ترتفع يف حال عدم عملهم واعتبار البطالة املصـــدر الرئيس 
 .(Oswald.1997.p1828)لعدم السعادة و الرضا عندهم

اقف معينة حتمل موقف أو مو  كما ترتبط البطالة بعوامل عدة من بينها العامل الذايت وتتمثل بعدم قدرة الشـــــــــــــخين على       
يتعرل هلا خالل حياته كحالة التعطل "البطالة"، وتصـــــــــبح بذلق عامل ضـــــــــاغط مؤثر على احلالة النفســـــــــية و املزاجية للفرد، 
ويشار عادة إىل هذه األسباب بـ" القابلية واالستعداد الذايت"، وتزداد القابلية و االستعداد الذايت لعدم التوافق االجتماعي عند 
الفرد يف حالة تعطله عن العمل، حي  أكدت الدراسـات ذات االختصاص، ازدايد وجود حالة الشعور بعدم الرضا عن احلياة 

 (0110)انتصار سليم قليب،  لدى العاطلني عن العمل أكثر مما هي لدى العاملني.
ـــ  ا ة اليومية كاملأكل وامللبس يؤثر سلب( أن عدم القدرة على توفري مستلزمات احليا0000" )Kessler et al" و يف دراسة لـ

ت لدى البعض أعرال دهانيه ( إىل أن البطالة ولد0000" )Dooley et alعلى الصـــــحة النفســـــية، كما ذهبت دراســـــة"
و يف ظل األزمة اليت يعيش فيها البطال سواء كانت اجتماعية واقتصادية، ونفسية الصوص عدم حصوله على عمل،  واضحة.

( هبن العمل يرتبط برفاهة اإلنســــــان ومعيشــــــته و ابالســــــتقرار الســــــياســــــي و االجتماعي و 0110إبراهيم" )فهنا يؤكد "انصــــــر 
ابملشـــــــــــــــاركـة اإلجيـابيـة يف بنـاء الوطن من خالل ازدايد احلس الوطين، و هنـا يظهر لنـا مفهوم املواطنــة الـذي تنهض عليـه الـدولــة 

حي  تشـــــــــــــــري دراســـــــــــــــة"أمحد حوييت  ني أبناء الدولة الواحدة.جبات باحلـديثـة كوهنا األســـــــــــــــاس الدســـــــــــــــتوري يف احلقوق و الوا
( إىل أن البطالة ميكن أن تؤثر يف مدى  إميان األفراد وقناعا م بشــرعية االمتثال للمبادئ و القواعد الســلوكية 0000آخرون")

ظورا يف نظرهم، ويعزز زها ال يعد عمال حماملألوفة يف اجملتمع، ووفقا هلذه القناعة فانتهاك األنظمة واملعايري السلوكية العامة أو جتاو 
( عن حالة البطالة يف اململكة العربية الســــعودية إىل أن الفرد 0000هذا االفرتال ما أشــــارت إليه دراســــة" كوثر إبراهيم رزق")

  العاطل عن العمل قد يصاب بفقدان الشعور ابالنتماء للوطن.
 إجتماعية تســـهل وتدعم ذلق برتســـيخ  توقعات ســـلبية جتاه ما ميكن وإن تكرار الفشـــل يف البح  عن عمل وغياب آليات   

( بني البطالة والعوامل النفسية املتسمة ابإلحباط 0110أن أييت به املستقبل، ويف هذا الصدد يربط "حممد عالء الدين كفايف" )
 رائم متعددة.والفشل والضياي، ويعتربها شببا يف إدمان على الكحول واملخدرات، ويدفعه إىل إرتكاب ج
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كما أن أزمة البطالة تؤدي إىل تكوين نســق قيمي وتصــورات خاصــة ابملواد املخدرة، ويف هذا الصــدد يضــيف "عبد اللطيف     
( أن تعاطي املخدرات هو توجه الشـباب لتربير سـلوكهم إجتاه التعاطي يف إطار مطلبني أسـاسيني مها: مواجهة 0000حممد" )

وحتقيق املتعة، وحتصــيل الفائدة )اإلقرتاب من اللذة(، فقد تبني أن تعاطي املخدرات مؤســس على  متاعب )اإلبتعاد عن األمل(،
مكوانت اإلجتاه الثالت، فهو يقوم على عدد من املعتقدات )معارف( تتصــــــــل ابملخدرات و ثريها، ومن هذه املعتقدات قدرة 

نقطة البداية إىل إحدات ميل وجداين إىل التعاطي، ومن  املخدر على التخفيف من حدة املشكلة املواجهة، وهذه املعارف هي
ول وقد أعدت دراســـات عديدة ح وك حيدت التعاطي للمواد املخدرة.مث ويف ظل توافر عدد من الظروف املهيأة إلصـــدار الســـل

لس القومي اإلجتـاهـات حنو تعـاطي املخـدرات، إال أهنـا قليلـة على عينـات غري ابثولوجية، ويف هذا الصـــــــــــــــدد هد دراســـــــــــــــة "اجمل
(، واليت أجريت على عينة من املتعاطني وغري املتعاطني، وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك 0111ملكافحة وعالج اإلدمان" )

جامعة ال يســـــتهان  ا ال يتعاطون املخدرات إال أهنم على إســـــتعداد للتعاطي، إذا ما أتيحت هلم الفرصـــــة )أي هلم إجتاه إجيايب 
(، واليت كان من بني أهدافها الكشــف 0000(، ويف دراســة أخرى قام  ا "عبد اللطيف حممد خليفة" )حنو تعاطي املخدرات

عن إجتاهات وأمناط التغري يف مصــــادر املعلومات عن املواد النفســــية، وكشــــفت الدراســــة عن إجتاهات ا لدى غري املتعاطني حنو 
ا، وهذا م هبفعال سلوكية معينة إذا ما أتيحت للفرد فرصة القيام  تعاطي املخدرات، وهو ما يعرف مبفهوم النية أو القصد للقيا
 (.0000(، ودراسة "أمحد أمني احلادقة" )0000ما   التوصل إليه كذلق يف دراسة كل من "مليكة رمرام" )

كهم و وعليه ومن خالل ما ذكر فإن إكتشـــــــاف ومعرفة إجتاهات الشـــــــباب حنو تعاطي املخدرات ميكننا تصـــــــور منظم لســـــــل    
 حنوها، وهذا ا يساعد يف آلية اإلرشاد والعالج، وتقدمي املساعدة، ومن كل هذا نطرح التساؤالت التالية: 

 ـما هو إجتاه الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات.؟10
 ـ هل توجد فروق يف إجتاهات الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات إبختالف اجلنس.؟10
 ت الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات بني احلاملني لشهادة جامعية وغري احلاملني هلا.؟ـ هل توجد فروق يف إجتاها10
 ـ هل توجد فروق يف إجتاهات الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات إبختالف السن.؟10
ـــــــــــــــ فرضــيات الدراســة: يف ضــوء الدراســات الســابقة، ونظرة الباحثني وإطالعا ته على هذا املوضــوي، وما أثري م10 أســئلة    نـ

  صياغة فرضيات الدراسة على النحو التايل:
 ـ يوجد إجتاه إجيايب للشباب البطال حنو تعاطي املخدرات.10
 ـ توجد فروق يف إجتاهات الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات إبختالف اجلنس.10
 ا.ة جامعية وغري احلاملني هلـ توجد فروق يف إجتاهات الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات بني احلاملني لشهاد10
 ـ توجد فروق يف إجتاهات الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات إبختالف السن.10
 ـ أهداف الدراسة:  دف الدراسة احلالية إىل حتقيق مجلة من األهداف اليت ميكن تلخيصها يف ما يلي:10

لق تعاطي املخدرات سواء كانت إجيابية أو سلبية، وكذ ـ  دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن إجتاهات الشباب البطال حنو
ربطها ببعض املتغريات، واليت من بينها اجلنس، وكذلق الشـــــــــهادة اجلامعية، بني املتحصـــــــــلني عليها، وغري املتحصـــــــــلني عليها، 

واء كانت إجيابية أو سوكذلق معرفة املرحلة السنية وعالقتها ابإلجتاهات الذي ينحوا حنوها الشباب البطال يف تكوين إجتاهات 
 سلبية حنو تعاطي املخدرات.
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 ـ أمهية الدراسة: 14
 ـ تعطينا الدراسة احلالية كيفية مسامهة البطالة يف تعزيز اإلجتاه حنو تعاطي املخدرات، كظاهرة مضرة ابلفرد واجملتمع.10
ومدى إنعكاسا ا  اجملتمع وكذلق الفرد يف حد ذاتهـ تربز األمهية يف الدراسة احلالية يف إعتبار البطالة كأزمة إقتصادية، متس 10

 السلبية على اجملتمع والفرد.
ــــــ تعترب من الدراسات اليت حتاول إسقاط اجلانب اإلقتصادي على اجلانب النفسي واإلجتماعي كظاهرة تعاطي املخدرات، 10 ـ

 م.ا بشكل يفوق العرل املقداليت أصبحت  دد جمتمعنا، إبعتبار أن املواد املخدرة أصبحت متوفرة يف جمتمعن
ــــــــــــــــــ تســــاهم الدراســــة احلالية من خالل إعطاء نظرة عن مدى إقبال الشــــباب على تعاطي املخدرات، مما يســــهم يف وضــــع 10 ـ

 سياسات وقائية  دف إىل مساعدة الشباب يف جتنب هذه اآلفة.
هم متغريات الدراســـة، وذلق لتنال ف   حتديد مفاهيم الدراســة قصــد تقريب وجهات النظر حوللقد  ـــــــــــــــــ مفاهيم الدراســة:10

القارئ هلا بتبيان ما تعنيه من مقاصـــد وتوضـــيح ما تتضــــمنه من معان، وذلق من أجل إزالة أي لبس قد يتعلق بذهن القارئ، 
 ألنَّ املفهوم الواحد قد حيمل أكثر من معىن.

و العمل الذي يكون فوق سن معينة للعمل وه ـ البطالة: تعرف منظمة العمل الدولية البطالة هبهنا: " ذلق العاطل عن10ـ10
 (00.ص0000) زكي رمزي.د مستوى أجر سائد لكنه ال جيده."قادر على العمل راغب فيه ويبح  عنه عن

 ويعرف الباحثان البطالة على أهنا وضعية أشخاص ال يعملون حاليا ولكنهم بصدد البح  عن العمل    
ــــــــ0 ــــــــ االجتاه: بعرف الباحثان اإلجتاه 10ـ هبنه " موقف اإلنسان أو مؤسسة أو عملية اجتماعية، والذي ميكن اعتباره مؤشرا أو ـ

 حمددا للمعتقدات والقيم الظاهرة)الكامنة(".
ــــــــــ10 ــــــــــ إجتاهات الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات: هي حالة وجدانية للشباب البطال حنو موضوي املخدرات، واليت 10ـ ـ

معتقدات، وخربات عن موضوي التعاطي، وقد تؤدي  م هذه احلالة الوجدانية إىل القيام تكون بناءا على ما لديه من معارف و 
ببعض اإلستجاابت لدرجة رفض أو قبول الشباب البطال تعاطي املخدرات، وذلق إبعتبار أن اإلجتاه مفهوم مركب من ثالت 

 مكوانت، وهي:
 ومعتقدا م حنو تعاطي املخدرات. ـ املكون املعريف: وهي جمموي معلومات وأفكار الشباب البطال0
 ـ املكون الوجداين: وهو ما حيمله الشباب البطال من مشاعر وإنفعاالت تعرب عن القبول أو النفور من تعاطي املخدرات.0
ـ املكون السلوكي: وهو وجود إستعداد لدى الشباب البطال للقيام بسلوكات أو إستجاابت ابلسلب أو اإلجياب حنو تعاطي 0

 رات.املخد
ــــــــــــ10 ــــــــــــ تعاطي املخدرات: هو إستخدام أو تناول أي عقار بصفة متقطعة أو منتظمة، هبي صورة من صور االستخدام، 10ـ ـ

 وذلق للحصول على  ثري نفسي أو عضوي معني.
، على ةويعرف الباحثني إجرائيا اإلجتاه حنو تعاطي املخدرات ابلدرجة اليت حيصل عليها املبحوت سواء كانت إجيابية أو سلبي  

 املقياس املستخدم يف الدراسة. 
 إجراءات ونتائج الدراسة امليدانية

 أعتمد يف الدراسة احلالية على املنهج الوصفي اإلرتباطي، ألن طبيعة البح  تتطلب ذلق. منهج الدراسة: -أوال
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 اثنياـ حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود التالية:        

لبشرية:   إجراء الدراسة احلالية على جمموعة من الشباب البطال من كال اجلنسني ومن احلاملني لشهادة جامعية ـ احلدود ا10
 وغري احلاملني هلا.

 ـ احلدود املكانية:    إجراء الدراسة احلالية بكل من والية اجلزائر، وتيبازة 10
     0100-0100امعية ـ احلدود الزمنية:   إجراء الدراسة احلالية يف السنة اجل10

اثلثا: عينة الدراســة:   إختيار عينة الدراســة بطريقة عرضــية، وهذا ألنه ال توجد أماكن خاصــة للبطالني، كما أن البطال يوجد 
( مبحوت من البطالني، وبعد املراقبة والتمحيين يف 011يف كل مكان، وعليه وبعد ضـــــــــــــبط أداة الدراســـــــــــــة   توزيعها على )

( فردا، ترتاوح 000( إســـــــثمارة نتيجة لنقين اإلجاابت ومنطيتها، وعليه بقي العدد )00حوثني،   إســـــــتبعاد )إســـــــتجاابت املب
 سنة(، واجلدول التايل يبني خصائين عينة الدراسة:00سنة و 00أعمارهم ما بني )

 ( يبني خصائين عينة الدراسة   10اجلدول رقم )

عينة
ين ال

صائ
خ

 

 السن املؤهل العلمي اجلنس

 ذكر
 احلاصلني على  نثىأ

 شهادة جامعية
 غري احلاصلني على 

 شهادة جامعية
 ( سنة00-00) ( سنة00-00)

000 000 000 000 000 000 
000 000 000 

مقيـاس اإلجتـاهـات حنو تعــاطي املخـدرات: قـام البـاحثــان ببنـاء مقيـاس خـاص لقيــاس اإلجتـاهـات حنو تعـاطي املخــدرات،  رابعـا:
قيــاس خــاص  ــذا الغرل، وعليــه وبعــد اإلطالي على املقــاييس اليت إهتمــت  ــذا اجلــانــب خلين إىل حيــ  مل جيــد البــاحثني م

 ( أبعاد اليت يتكون منها اإلجتاه، وهي كاآليت:10( بندا مقسما إىل )00مقياس يتكون من )
 (00-00-00-01-0-0-0-0-0-0-0-0-0( بندا هي )00ـ البعد املعريف: )

 (00-00-00-00-00-00-01-00-00-00-00-00-00هي )( بندا00ـ البعد الوجداين: )
 (00-00-00-00-00-00-00-00-00-01-00-00-00( بندا هي )00ـ البعد السلوكي: )

 وجياب على هذا املقياس وفق سلم مخاسي ليكرت مينح على إثره درجات على كل إستجابة، وهي على الشكل التايل:  
 ( درجات.10ـ موافق جدا )

 جات.( در 10ـ موافق )
 ( درجات.10ـ ال أدري)

 ( درجتني.10ـ غري موافق)
 ( درجة واحدة.10ـ غري موافق جدا )

(، ويتم حســــاب اإلجتاه اإلجيايب أو الســــليب ابإلغتماد على املتوســــط الفرضــــي 000-00وعليه يبلا درجات املقياس من )    
 (.000-00اه السليب مابني )( درجة، و اإلجت000-000(، حي  أن اإلجتاه اإلجيايب يبلا ما بني )000)
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 ـ اخلصائص السيكومرتية:
( بندا، والبعد الوجداين 00( بندا واليت تشمل على البعد املعريف بـ)01  صياغة املقياس يف البداية من )  ـ صدق احملكمني:1

والتعليمة اخلاصــــــــة  ( بندا، كما   إختيار البدائل00( بندا، والبعد الســــــــلوكي، والذي يشــــــــمل على )00الذي يشــــــــمل على )
( أستاذ من جامعات خمتلفة، وهذا إلبداء الرأي يف بنود املقياس من حي  00ابملقياس، وعليه   تقدمي املقياس للتحكيم إىل )

الســـــــــــــالمة اللغوية، وكذلق من حي  إنتماءها للبعد الذي أدرجت فيه، وكذلق للنظر يف اخليارات لنجابة املقدمة من حي  
املقياس، وكذلق الســــالمة اللغوية لتعليمة املقياس، واجلدول التايل يبني نتائج اخلاصــــة ابلتحكيم، أو مبا يعرف  مالئمتها لطبيعة
 بصدق احملكمني:

 ( يبني صدق احملكمني10اجلدول رقم )
 عدد احملكمني غري املناسبة عدد احملكمني مناسبة أرقام الفقرات املقياس

عريف
د امل

البع
 

0-0-0-0-0-0-0-0-
0-01-00-00-00-

00-00-00-00-00 

0-0-0-0-0-0-0-01-00-
00-00-00-00 

01 
0-0-00-

00-00 
10 

داين
لوج

د ا
البع

 

00-01-00-00-00-
00-00-00-00-00-
00-01-00-00-00-
00 

01-00-00-00-00-00-
00-00-00-01-00-00-
00. 

0 00-00-00. 10 

وكي
لسل

د ا
البع

 

00-00-00-00-00-
01-00-00-00-00-
00-00-00-00-00-
01 

00-00-00-00-00-01-
00-00-00-00-00-00-
01. 

00 00-00-00 01 

 ( يبني نتائج صدق احملكمني املتعلقة مبدى وضوح تعليمة املقياس وكذلق البدائل.10جدول رقم )

 غري واضحة واضحة التعليمات
 10 01 التعليمة املوجهة للمبحوثني

 11 00 بدائل األجوبة
ــــــــــــــ صدق اإلتساق الداخلي:  قام 0 الباحثني  ساب صدق املقياس طريق حساب صدق اإلتساق الداخلي، وهذا ابإلعتماد ـ

على صدق املقياس ككل، أي مدى إرتباط البند بباقي بنود املقياس، وكذلق إعتمد على صدق اإلتساق الداخلي للبعد، أي 
 ني ذلق:( فردا واجلدول التايل يب00مدى إرتباط بند ابلبنود البعد، وهذا على عينة بلغت )

 

 

 ( يوضح صدق اإلتساق الداخلي ملقياس اإلجتاهات حنو تعاطي املخدرات10جدول رقم )



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

 معامل اإلرتباط رقم البند معامل اإلرتباط رقم البند معامل اإلرتباط رقم البند
10 1.00 00 1.00 00 1.00 
10 1.00 00 1.00 00 1.00 
10 1.00 00 1.01 00 1.00 
10 1.00 00 1.00 01 1.00 
10 1.00 00 1.01 00 1.00 
10 1.00 00 1.00 00 1.00 
10 1.00 01 1.00 00 1.01 
10 1.00 00 1.00 00 1.00 
10 1.00 00 1.00 00 1.01 
01 1.00 00 1.00 00 1.00 
00 1.00 00 1.00 00 1.01 
00 1.00 00 1.00 00 1.00 
00 1.00 00 1.01 00 1.00 

  1.10مستوى الداللة عند  
 ( يبني صدق اإلتساق الداخلي للبند مع البعد ملقياس اإلجتاهات حنو تعاطي املخدرات.10دول رقم )ج

 البعد السلوكي البعد الوجداين البعد املعريف
 معامل اإلرتباط رقم البند معامل اإلرتباط رقم البند معامل اإلرتباط رقم البند

10 1.00 00 1.00 00 1.00 
10 1.00 00 1.00 00 1.00 
10 1.00 00 1.00 00 1.01 
10 1.00 00 1.00 01 1.00 
10 1.00 00 1.00 00 1.00 
10 1.00 00 1.00 00 1.00 
10 1.00 01 1.00 00 1.01 
10 1.00 00 1.00 00 1.00 
10 1.00 00 1.00 00 1.00 
01 1.00 00 1.00 00 1.00 
00 1.00 00 1.00 00 1.00 
00 1.00 00 1.00 00 1.00 

00 1.00 00 1.00 00 1.00 
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  1.10مستوى الداللة عند   
ـــــ ثبات املقياس:   حساب ثبات املقياس، وهذا بفاصل زمين قدره )0 ( يوما على نفس العينة، و  حسابه بطريقتني وهي 00ـ

عن طريق حســــــــــابه على املقياس ككل، وكذلق على األبعاد املشــــــــــكلة له، وهذا إبســــــــــتخدام معامل اإلرتباط بريســــــــــون، وألفا  
 تايل يبني ذلق:كرونباخ، واجلدول ال

 ( : يوضح ثبات مقياس اإلجتاهات حنو تعاطي املخدرات.10اجلدول رقم )

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط ألفا كرونباخ معامل اإلرتباط بريسون املتغريات الرقم
 1.10 1.00 1.00 املقياس الكلي 10
 1.10 1.00 1.00 البعد املعريف 10
 1.10 1.00 1.00 البعد لوجداين 10
 1.10 1.00 1.00 البعد السلوكي 10

 خامسا: تقنيات التحليل اإلحصائي:
 الدراسة: فرضيات من صحة للتحقق التالية اإلحصائية   استخدام األساليب

 ملعيارية ...االحنرافات ا-املتوسطات احلسابية،  -النسب املئوية،-التكرارات،-واملتمثل يف كل من:  اإلحصاء الوصفي:-
اختبار "ت" لداللة الفروق، وذلق - ،Pearsonمعامل االرتباط بريســــون -واملتمثل يف كل من:  الســــتداليل:اإلحصــــاء ا-

 .SPSSمن خالل االستعانة بربانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
روف املمكنة، كما ظنتائج الدراسة قبل عرل النتائج نشري إىل أننا حرصنا أن تتم اإلجابة على املقاييس يف أحسن ال سـادسـا:

 كدان من فهم أفراد العينة لتعليمة املقاييس، خصــــــــــوصــــــــــا  ما تعلق ابهلدف من عملية القياس مبعىن ضــــــــــرورة أن تعكس إجابة 
املبحوت املطلوب يف كــل بنــد من بنود املقيــاس مــا هي عليــه األمور يف الواقع ال كمــا يتمىن أن تكون عليــه، وال كمــا يتوقع أننــا 

االنتهاء من عملية التطبيق والتأكد من احرتام أفراد العينة للتعليمة يف شـــــــــــطرها املتعلق ابإلجابة على كل بند من ننتظره. وبعد 
بنود املقياس، وضــرورة تفادي اإلجابة النمطية كاختيار اخليار األوســط يف اإلجابة عن كل البنود مثال ، قمنا بعملية التصــحيح، 

حتليل  يلي يمافافة البياانت اجملمعة للتحقق من صـــحة فرضـــيات الدراســـة. وعليه ســـنتناول مث شـــرعنا يف املعاجلة اإلحصـــائية لك
تغريات مومناقشــة النتائج املتعلقة بكل فرضــية من فرضــيات الدراســة يف ضــوء الدراســات الســابقة واإلطار النظري الذي يُفســر 

  الدراسة:
من صحة   للشباب البطال حنو تعاطي املخدرات، وللتحقق: يوجد إجتاه إجيايبعرض و ليل ومناقشة الفرضية األوىل-6-1

لداللة الفروق بني  T-testالفرضـــــــــــية هبنه توجد إجتاه إجيايب للشـــــــــــباب البطال حنو تعاطي املخدرات،   إســـــــــــتخدام إختبار 
اطي عمتوســـــــــــــــط درجـات الســـــــــــــــبـاب البطـال ذوي اإلجتـاهـات اإلجيابية، وذوي اإلجتاهات الســـــــــــــــلبية على مقياس اإلجتاه حنو ت

 املخدرات، واجلدول التايل يبني ذلق:
 (: يبني داللة الفروق بني متوسط درجات الشباب ذوي اإلجتاهات اإلجيابية والسلبية حنو تعاطي املخدرات.10اجلدول رقم )
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وبة اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة املئوية العينة
حملس

ت ا
ولة  

جملد
ت ا

رية  
 احل

رجة
د

دالل 
ى ال

ستو
م

 ة 

 6.32 164.13 %00.00 000 إجتاهات إجيابية

12
.9

3
 

2.
35

 

32
2

 0.
01

 11.43 146.61 %00.00 000 إجتاهات سلبية 

( أن الدراسة احلالية توصلت إىل أن ذوي اإلجتاه اإلجيايب حنو تعاطي املخدرات أكرب، وهذا بنسبة 10نالحظ من اجلدول )    
(، كما ان املتوســط احلســايب لذوي اإلجتاه %00.00اه الســليب، واليت بلغت )(، وهي أكرب من نســبة ذوي اإلجت00.00%)

 (.000.00( أكرب منه لدى ذوي اإلجتاه السليب والذي بلا )000.00اإلجيايب )

( واليت أكدت أنه يوجد إجتاه 0000وعليه تتفق نتائج الدراســـــة احلالية مع ما توصـــــل إليه دراســـــة "عبد اللطيف خليفة" )    
لدى عينة الشـــــــــباب غري املتعاطني حنو تعاطي املواد املخدرة، وكذلق إتفقت نتائج الدراســـــــــة مع دراســـــــــة "مليكة رمرام"  إجيايب

 (.0000(، ويف نفس اإلجتاه ذهبت دراسة " أمحد أمني احلادقة" )0000)

(، هبن الفرد يف مرحلة 0110وعليـه يفســـــــــــــــر البـاحثان النتائج املتوصـــــــــــــــل إليها من خالل ما ذهبت إليه "هوى إبراهيم" )    
الشـــباب يكون لديه طموحات كبرية متعلقة ابلعمل والدخل املادي الوفري والســـكن، والزواج، لكن حيدت أنه جيد نفســـه بطال 

 يف غياب رؤية واضحة ملستقبله، وهذا ما يشعره ابإلغرتاب وهو ما جيعل العديد منهم يتجه إىل اإلدمان.

أن للعمل قيمة عالية عند الفرد ليس فقط من اجلانب املادي فقط بل له ذلق اجلانب النفسي ويذهب الباحثان إىل إعتبار    
واإلجتماعي الذي يتمثل يف اإلحساس ابلثقة وتقدير الذات، كما يتجلى يف تقدير اجملتمع له، ويصبح لدى الفرد مكانة هله يف 

فقدان  على صـــحته النفســـية، كما يؤدي البطالة املســـتمرة إىل اجملتمع، وغري ذلق أي أن الفرد البطال يشـــعر بغري ذلق مما يؤثر
األمل يف احلصــــــــــــول على عمل، يعزز شــــــــــــعور اإلغرتاب عن اجملتمع الذي مل يكفل له حق من حقوقه وهو احلق يف العمل، مما 

و احلق يف وهيؤدي بـــه إىل اإلنعزال عن اجملتمع كمظهر من مظـــاهر اإلغرتاب عن اجملتمع الـــذي مل يكفـــل لـــه حق من حقوقـــه 
العمل، مما يؤدي به إىل اإلنعزال عن اجملتمع كمظهر من مظاهر التضارب يف املعتقدات قد يتبىن الفرد من خالهلا قواعد سلوك 
جديدة، وقيم خمالفة للمجتمع الذي ينتمي إليه، وهذا رمبا يدفعه إىل تبين إجتاه إجيايب حنو تعاطي املخدرات كنوي من الســـــلوك 

 اجملتمع الذي مل يوفر له احلد األدىن من املتطلبات األساسية.اإلنتقامي من 

وعليه ميكن القول أن البطالة وما تشـــــــــــكله من خربة الفراغ الوقيت، وكذلق الفراغ الروحي، يف غياب املســـــــــــاندة ســــــــــــواء من    
تيجة الوضــــــع ة خاطئة ناجملتمع، وح  من الدولة نتيجة عدم آليات مســــــاعدة للبطال، يســــــاعد هذا يف تكوين معتقدات معرفي

املرتدي الذي يعيشـه الشـباب، حي  يظهر من خالل إسـتعمال أسـاليب غري صحيحة لتجاوز صعوابت احلياة اليومية، وميكن 
 أن تكون املخدرات إحدى تلق احللول اليت يتبناها شبابنا اليوم.

البطال راجعة  و تعاطي املخدرات لدى الشبابـــ عرل وحتليل ومناقشة الفرضية الثانية: توجد فروق يف إجتاه إجيايب حن10ـــ10
إىل اجلنس، وللتحقق من صـــــــحة الفرضـــــــية هبنه توجد فروق يف إجتاه حنو تعاطي املخدرات  ســـــــب اجلنس )ذكور وإانت(،   
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لداللة الفروق بني متوســــط درجات الســــباب البطال ذوي اإلجتاهات اإلجيابية، وذوي اإلجتاهات  T-testإســــتخدام إختبار 
 بية على مقياس اإلجتاه حنو تعاطي املخدرات، واجلدول التايل يبني ذلق:السل

 (: يبني داللة الفروق بني متوسط درجات الشباب البطال  حنو تعاطي املخدرات راجعة إىل اجلنس.08اجلدول رقم )
 

 النسبة املئوية العينة
ــــــــوســـــــــــــــــــــــط  املــــــــت

 احلسايب
اإلحنــــــــــــــــــــــراف 
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هبن نســــــــــبة إجتاه الســــــــــليب حنو تعاطي املخدرات ابلنســــــــــبة لنانت هي األكرب بنســــــــــبة تقدر  (10نالحظ من اجلدول رقم )   
ـــــــــــــــ) ـــــــــــــــ )%00.00بـ (، من حجم العينة الكلية اليت تشــمل %0.00(، وهي أكرب من اإلجتاه اإلجيايب لنانت، واليت قدرت بـ

بة تقدر اطي املخدرات هو األكرب بنســــــ( فردا، والصــــــوص الذكور فقد دلت نتائج الدراســــــة هبن اإلجتاه اإلجيايب حنو تع000)
(، والصوص %00.00(، وهذا ابلنسبة للذكور ذوي اإلجتاه السليب حنو تعاطي املخدرات واليت بلغت نسبتهم )00.00%)

(، وهو أكرب من املتوسط احلسايب 000.00الفروق املوجودة بني الذكور واإلانت، فقد جاء الفرق لصاحل الذكور مبتوسط بلا )
 (.000.00انت الذي بلا )لدى اإل

(، وكذلق دراســـــــــــة "ماجدة علي، وحممد عبد املختار" 0100وتتفق نتائج هذه الدراســـــــــــة مع دراســـــــــــة "مصـــــــــــري حنورة")   
(، ويرجع الباحثني النتائج املتوصـــل إليها إىل طبيعة اخلصـــائين املوجودة بني الذكور واإلانت، واليت ميكن إرجاعها إىل 0111)

 ســـــائدة يف جمتمعنا الذي يتحكم فيه التقاليد والدين، إبعتبارمها احملركان األســـــاســـــيان لســـــلوك الفرد، حي  أنالطبيعة الثقافية ال
اإلجتاه السليب لألنثى حنو تعاطي املخدرات هو شيء عادي إبعتبارها أشياء ذكورية ال ينبغي لألنثى ح  التفكري فيها، كما أن 

و ام بكـل األفعـال، ح  وإن كـانـت غري مقبولة، كما أن اإلجتاه الســـــــــــــــليب لألنثى حنطريقـة تفكري اجملتمع الـذي جييز للـذكر القيـ
تعاطي املخدرات عند اإلانت ال يلغي أو ينفي هبن الظاهرة أخدت يف اإلنتشـــــــــار يف جمتمعنا وســـــــــط اإلانت نتيجة إلعتبارات 

ســــــلق رية الواســــــعة، وهذا ما قد ينجر عنه أن تميكن أن تكون هلا عالقة مبا يعرف اليوم ابلعوملة، كما أن األنثى أصــــــبح هلا احل
ذلـق الطريق، ابإلضـــــــــــــــافـة إىل مـا ذكر فريى البـاحثان أن اإلنتماء اإلجتماعي جلماعة األقران ميكن أن خيلق لدى الذكور جماال 

مناذج املتعاطني،  دلتعلم معايري جديدة ال تتماشــى مع معايري اجملتمع يف ظل غياب املراقبة األســرية، مما يســهل انســياقه إىل تقلي
ابإلضـــــــافة إىل ما متثله أزمة البطالة على الذكر، إبعتبار النموذج والســــــــياق الثقايف الذي حيمل الذكر كل األعباء األســــــــرية فهو 
مطالب ابلعمل من أجل توفري متطلبات املراحل القادمة، وأما حالة الضـــــغط واليأس الذي شـــــعر به، يف ظل غياب املســـــاندة، 

اد ألســس وعمليات نفســية معرفية تســاهم يف قدرة الفرد على اجملا ة، وهذا نتيجة هشــاشــة دور األســرة يف الرتبية، وحالة اإلفتق
 وكذلق املؤسسات الرمسية يلجأ الفرد البطال إىل التفريا اإلنفعايل بتعاطي املخدرات.
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ــــــ 10 ــــــ عرل وحتليل ومناقشة الفرضية الثالثة: توجد فروق يف إجتاه حنو تعاطي 10ـ ال راجعة إىل املخدرات لدى الشباب البطـ
املؤهل الدراسي، وللتحقق من صحة الفرضية هبنه توجد فروق يف إجتاه حنو تعاطي املخدرات  سب املؤهل الدراسي )جامعي، 

لداللة الفروق بني متوســـــط درجات الســـــباب البطال ذوي اإلجتاهات اإلجيابية،  T-testغري جامعي(،   إســـــتخدام إختبار 
 ي اإلجتاهات السلبية على مقياس اإلجتاه حنو تعاطي املخدرات، واجلدول التايل يبني ذلق:وذو 

(: يبني داللة الفروق بني متوسط درجات الشباب البطال  حنو تعاطي املخدرات راجعة إىل املؤهل الدراسي) 09اجلدول رقم )
 جامعي، غري جامعي(.

 

 النسبة املئوية العينة
ــــــــوســـــــــــــــــــــــط  املــــــــت
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 11.92 103.61 %00.00 00 إجتاهات سلبية

( هبن نســـــبة ذوي اإلجتاه الســـــليب ابلنســـــبة للحاملني لشـــــهادة جامعية هم األعلى بنســـــبة 10نالحظ من اجلدول رقم )        
 ( من احلاملني لشـــــــــهادة جامعية، والصـــــــــوص%00.00(، يف حني بلغت نســـــــــبة ذوي اإلجتاه الســـــــــليب )%00.00بلغت )

"(، %01.00الشباب البطال الغري حامل لشهادة جامعية فقد بلغت نسبة ذوي اإلجتاه اإلجيايب حنو تعاطي املخدرات بــــــــــــــ )
(، وهو األكرب من املتوسط 000.00وطهر الفرق يف هذا اإلجتاه لصاحل غري احلاملني لشهادة جامعية مبتوسط حسايب قدر بـ )

 (.010.00ذوي اإلجتاه اإلجيايب مبتوسط حسايب بلا ) احلسايب لدى احلاملني لشهادة جامعية من
وعليه ميكن تفســـري النتيجة املتوصـــل إليها من خالل القول أن الســـباب البطال بصـــفة عامة  يعاين من إحباط فرضـــه عليهم    

ريب مل يكن قغياب فرص العمل لتحقيق االكتفاء الذايت، وكما أن بدخول الشـــباب اجلامعي إىل فئة البطالني، حي  يف وقت 
هناك جامعيني بطالني، وبعد قضاء سنوات من الكد يف الدراسة ابجلامعة، ويف خمتلف املراحل الدراسية األخرى جيد نفسه أمام 
مستقبل جمهول، وعليه فإن بطالة املتعلمني أصبحت تشكل إشكال له وزنه، حي  أن الشاب الذي درس يف اجلامعة تكون له 

لون يف احلصـــــــــول عليها مبا بذلوه منت تعليم وتكوين، لكنهم يواجهون  قيقة صـــــــــادمة أحياان طموحات ورغبات عريضـــــــــة أيم
جتعلهم يدركون مســــــــتقبلهم بطريقة ســــــــلبية، وأهنم بل معىن، وبال هدف يف احلياة، اليت تؤدي إىل الشــــــــعور بعدم القيمة، الذي 

ن الشباب عاطي املخدرات هو هروب من الواقع املرير، كما أيكون مدمرا للذات، وعليه يعترب التفكري أو اإلستعداد املباشر يف ت
الغري حامل لشهادة جامعية فإنه يسهل انقياده وراء املخدرات، نتيجة تكوينه العلمي احملدود ابإلضافة إىل طبيعة األقران الذين 

س ابلعجز، وهذا يجة اإلحسايصاحبهم فيكون من السهل التأثر  م، حي  أن الفرد الذي مل يكمل دراسته يشعر ابلنقين، نت
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ما جيعله ال يذهب إىل التكوين املهين المتهان مهنة تكون عمله يف املســــتقبل، حي  أن الدراســــات تثبت أن أغلب املتســــربني 
من املدارس ال يتعلمون مهنة، مما جيعل هذه الفئة عرضة ألخطار الشاري نتيجة وقت الفراغ الكبري الذي يكون يف حيا م، كما 

 مهال األسري من املسببات اليت تساهم يف إجتاه هؤالء الشباب حنو تعاطي املخدرات.أن اإل
ـــــ 10 ــــــ عرل وحتليل ومناقشة الفرضية الرابعة: توجد فروق يف إجتاه حنو تعاطي املخدرات لدى الشباب البطال راجعة إىل 10ـ

،   إســتخدام املخدرات  ســب  ســب الســن متغري الســن، وللتحقق من صــحة الفرضــية هبنه توجد فروق يف إجتاه حنو تعاطي
لداللة الفروق بني متوسط درجات الشباب البطال ذوي اإلجتاهات اإلجيابية، وذوي اإلجتاهات السلبية على  T-testإختبار 

 مقياس اإلجتاه حنو تعاطي املخدرات، واجلدول التايل يبني ذلق:
 الشباب البطال  حنو تعاطي املخدرات راجعة إىل السن (: يبني داللة الفروق بني متوسط درجات01اجلدول رقم )

 
 ةالنسبة املئوي العينة
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(، %00.10( سنة إجتاها سلبيا، بنسبة )00-00يتبني لنا من خالل هذا اجلدول هبن فئة كبار السـن أو الفئة اليت بني )   
(، وهو 000.00(، وظهر الفرق لصــاحل ذوي اإلجتاه اإلجيايب الذي بلا )%0.00ن اإلجتاه اإلجيايب بلغت نســبته )يف حني أ

(، والصــوص صــغار الســن، فقد دلت نتائج الدراســة  000.00أكرب من املتوســط احلســايب لذوي اإلجتاه الســليب واملقدر بــــــــــــــــ)
(، وهي أعلى من نســـــــــــــبة ذوي اإلجتاه الســـــــــــــليب %00.00)كذلق أن نســـــــــــــبة ذوي اإلجتاه اإلجيايب، والذي بلغت نســـــــــــــبته 

(، وهو أكرب من 000.00(، ويظهر ذلق من خالل املتوســط احلســايب، والذي بلا لدى ذوي اإلجتاه اإلجيايب )00.10%)
 (.000.00املتوسط احلسايب لدى ذوي اإلجتاه السليب، والذي قدر بـ)

ق ورغم اإلختالف يف الســـن إال أن هناك مشـــكل واحد وهو الذي يعيق حتقي وعليه ميكن تفســـري النتائج املتوصـــل إليها، أنه   
تلق الطموحات، حي  تعترب أزمة البطالة من املشكالت العويصة اليت تتصدر إهتمامات الشباب اليوم، ففي تقرير مشل القيام 

ستجوبني كانت قضية العمل أهم ( من امل%00إبستطالي للرأي مشل العديد من الدول الغربية من اجلنسني، وتوصل إىل أن )
 (0110إنشغال يطرح.)حسني فايد،

" أن الشـــــــــــباب يف الدول النامية من أكثر الفئات العمرية الراغبة يف حتقيق مثل هذه About & Clinardكما يؤكد "    
 يقعون يف الطموحــات األمر الــذي يــدفعهم ملعــايشـــــــــــــــة العــديــد من املشـــــــــــــــكالت واإلجتــاه حنو الطرق الغري مشـــــــــــــــروعــة، ومن  

 (0110األخطاء.)أقاسم قادة وآخرون،
وعليه فإن الشباب يف هذه املرحلة يشعرون بضغوط عديدة منها نفسية، إجتماعية، مادية....إخل، وأمام هذه الضغوط اليت     

 لضغط.اال يستطيع التنفيس عليها جيد نفسه يف حالة مزرية، ميكن أن تؤدي به إىل سلوك التعاطي كحل للتنفيس عن ذلق 
ومنه ميكن القول أن اإلجتاه حنو اإلدمان يبدأ يف ســن الشــباب، وهو نتيجة حركة عوامل ضــاغطة مســتمرة من حي  الشــدة    

والزمن متتد لســنوات يف هذه املرحلة، وهذا يتم يف غياب اتم للدعم اإلجتماعي واإلقتصــادي من اجملتمع ومؤســســاته، حي  أنه 
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ري نفق املاليري على الفرد املتعلم من أجل  هيله يف  صــــــين معني لتســــــتفيد منه، ولكنه يف األخمن املفارقات مثال أن الدولة ت
 جيد نفسه على اهلامش، ويشعر هبن كل تلق السنوات اليت يتكون فيها تصبح ال فائدة.

اســــة فئة هامة ســــت الدر ســــســــت الدراســــة احلالية ملعرفة دور البطالة يف تنمية اإلجتاهات حنو تعاطي املخدرات، وقد م  خامتة:
تعترب ركيزة اجملتمع، أال وهي فئة الشــباب، والذين يشــكلون الفئة األكرب يف جمتمعنا، وعليه   بناء مقياس معرفة اإلجتاهات حنو 

 ىلتعاطي املخدرات، وبعدها   القيام بكل اخلطوات املنهجية واإلحصـائية الالزمة، مث القيام ابلدراسة النهائية، واليت توصلت إ
 النتائج التالية:

 ـ توصلت الدراسة إىل وجود إجتاهات إيبجابية للشباب البطال حنو تعاطي املخدرات.10
ــــ وجود فروق يف اإلجتاهات حنو تعاطي املخدرات ابإلختالف اجلنس، حي  كان لدى الذكور إجتاه إجيايب، يف إحني كان 10 ـ

 لدى اإلانت إجتاه سليب.
شباب البطال حنو تعاطي املخدرات، حي  إجته الشباب البطال حنو تعاطي املخدرات إجتاها ــــــــ توجد فروق يف إجتاهات ال10

 سليب، يف حني كان إجتاه الشباب الغري حامل لشهادة جامعية إجيابيا حنو تعاطي املخدرات.
الذي يف الفئة  لــــــــــــــــ توجد فروق حنو اإلجتاه يف تعاطي املخدرات بني كبار السـن، وصغار السن، حي  إجته الشباب البطا10

 (سنة أكثر إجتاها إجيابيا حنو تعاطي املخدرات.00-00( إجتاها سلبيا، يف حني كان اإلجتاه صغار السن )00-00العمرية)
يف ضــــوء ما انتهت إليه الدراســــة احلالية من نتائج، فإنَّه مُيكن اخلروج ببعض االقرتاحات العملية، وذلق   اقرتاحات الدراســـة:
   على النقاط التالية: من خالل التأكيد

 ـ تفعيل دور مراكز الشباب املوجودة يف مجيع ربوي الوطن من خالل وضع خالاي اإلستماي واإلرشاد.0
 ـ تقدمي يد املساعدة للجمعيات اليت تتكفل بقضااي السباب ومن بينها فئة املتعاطني.0
ناك امعي مبا يســـــــــــــــاهم يف  فيف حدة البطالة، ألن هإعـادة النظر يف آليـة التشـــــــــــــــغيـل، وكـذلق التوجيه املهين، وكذلق اجل-0

  صصات تعاين من أن العرل يفوق الطلب.
 ـ فتح مراكز إلرشاد الشباب وتوجيههم.0
 ـ القيام بدراسة وطنية لفهم األسباب اليت تؤدي إىل تعاطي املخدرات، وإجياد احللول وتطبيقها يف الواقع.0
 يقوم  ا الباحثون يف اجلامعات واملراكز، واإلستفادة منها يف معاجلة الظاهرة.ـ توجيه اإلهتمام حنو الدراسات اليت 0

 قائمة املراجع :
(، دراســــــــــة حول الشــــــــــباب واملخدرات، جملة الفكر الشــــــــــرطي، اإلمارات العربية املتحدة، 0000ـــــــــــــــــــــــــ أمحد أمني احلادقة)10

 .001-000(، ص 10العدد)
ة البطالة ابجلرمية واالحنراف يف الوطن العريب، أكادميية العربية للعلوم األمنية، ( عالق0000أمحد حوييت وعبد املنعم بدر) -10

 اململكة العربية السعودية.
(، مؤشــــرات إقتصــــادية، جملة دراســــات إقتصــــادية، دار اخللدونية للنشــــر والتوزيع، اجلزائر، 0110أقاســــم قادة وآخرون ) -10

 (.10العدد)
يب ملة والسياسات الرتبوية والتعليمية وأثر البطالة على اخلرجيني، ورقة  ثية يف املؤمتر العر ( العو 0110ـ انتصار سليم قليب )10

 السنوي الثال  حول االجتاهات احلديثة جلودة األداء اجلامعي املنعقد يف الشارقة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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 ل لكرمي كايل.مقا 10، ص 0010، العدد 0100جانفي  10ـ جريدة اخلرب اليومي، 10
 .0(، علم النفس املرضي ـ السيكوابتولوجي ـ مؤسسة طيبة للنشر، مصر، ط0110ـ حسني فايد )10
 ، الكويت.000( االقتصاد السياسي، جملة علم املعرفة، العدد 0000ـ رمزي زكي)10
قيا، العدد لة اقتصادايت مشال إفري( تصنيفات البطالة وحماولة قياس اهليكلية واحملبطة منها، جم0110ـــــــــ عبد الكرمي البشري)10
 .000-000(، ص ص 10)

 (، دراسات يف علم النفس اإلجتماعي، دار قباء مصر.0000ـ عبد اللطيف حممد خليفة )10
(، ص 00( مشــــكالت البطالة بني خرجيي اجلامعة، جملة كلية الرتبية ابملنصــــورة مصــــر، العدد)0000كوثر إبراهيم رزق)  -01
 .00-00ص 
(، دراســــة يف أمناط شـــــخصــــية املدمن، جملة علم النفس، مصـــــر، 0111مخيس علي، وحممد خضــــر عبد الفتاح) ماجدة -00

 (.00العدد )
(، املســــــــــح الشـــــــــــامل لظاهرة تعاطي وإدمان املخدرات، املرحلة األوىل، 0111اجمللس القومي ملكافحة وعالج اإلدمان) -00

 .0مصر، طدراسة إستطالعية لنزالء السجون يف القاهرة الكربى، 
( أثر البطالة يف البناء االجتماعي للمجتمع دراسة حتليلية للبطالة وأاثرها يف اململكة العربية 0110ـ حممد عبد هللا البكري)00

، الكويت جامعة الكويت، جملس النشـــــــر 000-000(، ص ص 0(، العدد )10الســـــــعودية، جملة العلوم االجتماعية، اجملل)
 العلمي.

 (، البطالة، دار منشأة املعارف، مصر.0110ن كفايف )ـ حممد عالء الدي00
(، مشكلة تعاطي املخدرات والكحوليات بني طالب اجلامعة، قراءات يف علم النفس اإلجتماعي 0100مصري حنورة ) -00

 يف الوطن العريب، اهليئة املصرية للكتاب، مصر.
الشباب اخلاصة بظاهرة اإلدمان على املخدرات، دراسات  (، دور برامج الوقائية يف تغيري إعتقادات0000مليكة رمرام) -00

 .000-000(، ص 10يف العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، اجلزائر، العدد)
 ( املواطنة، مكتبة الرائد العلمية، األردن.0110ـ انصر إبراهيم)00
 (، البطالة، مؤسسة اخلليج العريب، مصر.0110ـ هوى إبراهيم)00

19. Oswald,A.(1997) happiness and economic performance. Economic journal.(13). 
20. Dooley.d, Corwell.J ,M.Dunlap,W.P.(1994) depression and uneployment : penel findings 
from the epidemiologic catchment area study. Journal of community psychologie.22. pp 745-
766. 
21.Kessler ,R. & Turner,B & House,J.(1997) unemployment and mental health incominunity 
sample. Journal of health and social behavior. Vol(04). Pp 51-59. 
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 الشباب والألنرتنت

 -ملُا تنحرف التكنولوجيا املعلوماتية عن هدفها وتصبح طريق حنو االحنراف واإلجرام

 جامعة تيزي وزو - الدكتورة حيياوي حسينة

 مقدمة : 
نه و مل يكن احلدي  عن االنرتنت لسنوات مضت ابلقوة اليت هو عليها اليوم،فقد بدا للكثريين يف حينه أن األمر ال يعدو ك     

 ثورة سريعة، سرعان ما  مد ، لتعود احلياة إىل مسارها الطبيعي املعتمد على الورقة والقلم. 
ولكن ما حدت هو العكس حي  أصبحت املعلوماتية هي مسة العصر ،واملقياس الذي حيدد مدى تقدم الشعوب ،لذا كان 

 ومن بينها بلدان اجلزائر .لزاما على الكثري من الدول مواكبة التطور التكنولوجي وااللكرتوين 
موقع وآب حسب األرقام الرمسية عرب   011الف متعامل مع االنرتنت وستة آالف مقهى إلكرتوين و 011تعد اجلزائر و     

كامل ترا ا ،قرابة نصف هذه املقاهي اإللكرتونية تتواجد ابلعاصمة لوحدها ،وابلذات يف األحياء الشعبية واملكتظة ابلسكان 
تتميز بضيق سكنا ا ألهنا ضالة شباب هذه األحياء يقضون فيها أوقات هادئة بعيدا عن األعني وعن زحام  وتلق اليت

الشواري ، حي  تشهد مقاهي األنرتنت يف الصيف إقباال منقطع النظري ،خاصة يف الليل حي  يتعود شباب العاصمة على 
-sawt  غري )دج ال 01قضاء الليايل البيضاء مقابل مبلا يساوي أو يفوق   

alahrar.net/oldsite/pdf/pdf0902012  ) 
وهؤالء الشباب  من خمتلف الفئات العمرية والتعليمية يستخدمون االنرتنت دون رقابة وال حدود أو قيود ،فلقد كشفت       

ب  شخين مستعمل الشبكة ان نسبة الذكور تفوق نسبة اإلانت 011( على عينة من  0111دراسة )اليت إبراهيم ،
سنة وهذه األرقام رغم أهنا ليست  00سنة وكان متوسط العمر  00و 00ولقد تراوح سنهم بني  % 00مقابل   00%

 ابحلديثة وال متثل الواقع احلايل،ولكن نستدل  ا لتوضيح توسع رقعة استعمال االنرتنت .  
واإل ار فيها  ح ُجّل حديثهم عنه وعن ارتياد مواقعه ،لقد فنت الشباب اليوم ابإلنرتنت ، وولعوا به ولعا  شديدا  ، فأصب        

، واجللوس يف صحبته الساعات الطوال دون كلل  أو ملل  ، وهذا يدعوان للتأمل يف هذا الساحر الذي دخل بيوتنا ولزم جيوبنا 
 وحقائب اليد عن طريق احلاسوب وهواتف احملمول الذكية

اي والشخصية على حد سواء.فكم منا يشعر ابإلرابك والضي  ياتنا العمليةحي  أصبحت عناصر أساسية الغىن عنها متيز ح
إال   وعدم القدرة الرتكيز عندما ينسى لسبب ما هاتفه احملمول بعيدا  عنه، ي  ال نتمكن من استعادة توازننا النفسي والعاطفي

 غرف اشات ألكمبيوتر على املاسنجر ويفعندما نستعيد دفئه بني أيدينا جمددا ! وكم من ساعات نقضيها بال توقف أمام ش
الدردشة ومساعات املوسيقى احلديثة تصم أذاننا وتعزلنا عن كل ما حييط بنا وكأن العامل هبسره أصبح خمتزال  مبجرد شاشة تبلا يف 

 !.إنشا 00أفضل األحوال 
الب كنولوجيا احلديثة إن مل يكن يطولكن ما العمل ومجيعنا جيمع اليوم على استحالة االستغناء عن أي من وسائل الت    

ابملزيد رمبا ال يكون اهلاتف النقال )املوابيل( واالنرتنت والساتالت مثارا  ملشكلة يف حد ذا م،وإمنا املشكلة قد تكون يف طريقة 
ا يكفي من مالتعامل مع هذه الوسائل،اليت حتولنا مع كثرة االستخدام الغري موظف إىل مهووسني وأشباه مدمنني،فهل منتلق 
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وهذا ما  !احلكمة والتعقل للحفا  على دوران كُمسَتْخد مني وليس كمستْخَدمني،فنمتلق التكنولوجيا حنن قبل أن تتملكنا هي؟
، املتخصين يف قضااي التكنولوجيا الفائقة ،أنه Davide Greenfieldأشار إليه الباح  يف علم النفس دافيد غرينفيلد 

 ، ال أن متتلكنا"."جيب أن منتلق التكنولوجيا
ومع املزااي والفوائد الكبرية هلذه التقنيات تبقى هلا أثر سليب حي  يعترب سالح ذو حدين ولقد ظهرت كنتيجة حتمية        

ألي تقدم تكنولوجي ما يسمى ابجلرمية اإللكرتونية ،وهذا ما سوف نتطرق إليه يف هذه الورقة العلمية ،حي  نبني كيف 
عن اهلدف الذي وجدت له لتصبح وسيلة من أكرب وأوسع أسباب االحنراف و اجلرمية بكل أشكاهلا  تنحرف التكنولوجيا

وأنواعها ،حي  نبدأ أوال بتعريف بعض املصطلحات وتوضيحها مث نتطرق اىل حملة اترخيية لظهور اجلرائم اإللكرتونية مع ذكر 
لها لقضااي من هذا النوي و تم هذه الورقة ببعض التوصيات عأنواعها و إعطاء بعض  إحصائيات جزائرية عن عدد املوقوفني وا

  جتد صدى يف امليدان.
  تعريف جرائم االنرتنت: 

إن جرائم االنرتنت هي امتداد ملا عرف جبرائم احلاسوب ، واملقصود جبرائم احلاسوب: " كل عمل إجرامي ، غري قانوين      
 اسوب يف تلق اجلرائم قد يكون هدفا للجرمية أو أداة هلا".يرتكب ابستخدام احلاسوب كأداة أساسيه ودور احل

وعندما ظهرت شبكة االنرتنت ودخلت مجيع اجملاالت كاحلاسوب، بدءا من االستعمال احلكومي مث املؤسسايت والفردي،  
، وكما هو  ةكوسيلة مساعدة يف تسهيل حياة الناس اليومية ، انتقلت جرائم احلاسوب لتدخل فضاء االنرتنت كأداة أساسي

  احلال يف جرائم احلاسوب، كذلق جرائم االنرتنت قد تكون االنرتنت هدفا للجرمية أو أداة هلا.
واملقصود جبرائم اإلنرتنت يف نظر مكتب الشكاوى ضد جرائم االنرتنت، املسماة أيضا  اجلرائـــــــم السيربنـية أو السربانية 

Cybercriminalité ي انش  يف ُمكّون أو أكثر من مكوانت اإلنرتنت، مثل مواقع ، هو:" أي نشاط غري مشرو
اإلنرتنت، وغرف احملادثة، أو الربيد اإللكرتوين، وميكن أن تشمل أيضا  أي أمر غري مشروي، بدءا  من عدم تسليم البضائع أو 

ية، والتجسس امللكية الفكر  اخلدمات، مرورا  ابقتحام الكمبيوتر )التسلل إىل ملفات الكمبيوتر(، وصوال  إىل انتهاك حقوق
االقتصادي )سرقة األسرار التجارية(، واالبتزاز على اإلنرتنت، وتبييض األموال الدويل، وسرقة اهلوية، وقائمة متنامية من اجلرائم 

 ."األخرى اليت يسهلها اإلنرتنت
  :التطور التارخيي جلرائم الكمبيوتر واالنرتنت

 ي تبعا لتطور التقنية واستخداما ا، وهلذا مرت بثالت مراحل وهي: مرت جرائم األنرتنت بتطور اترخي    
يف الستينات على السبعينات اقتضت املعاجلة على مقاالت ومواد صحفية   من شيوي استخدام احلواسيب املرحلة األوىل :

 .تناقش التالعب ابلبياانت املخزنة وتدمري أنظمة الكمبيوتر؟
اؤل حول ما إذا كانت هذه اجلرائم جمرد ش  عابر ام ظاهرة إجرامية مستحدثة، وان اجلدل وترافقت هذه النقاشات مع التس

حول ما إذا كانت جرائم ابملعىن القانوين أم جمرد سلوكيات غري أخالقية يف بيئة أو مهنة أحلوسبة ومع تزايد استخدام احلواسيب 
ضااي نية اليت اهتمت جبرائم الكمبيوتر وعاجلت عددا من قالشخصية يف السبعينات ظهرت عدد من الدراسات املسحية والقانو 

 .اجلرائم الفعلية، وبدأ احلدي  عنها بوصفها ظاهرة إجرامية ال جمرد سلوكيات مرفوضة
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يف الثمانينات حي  طفا على السطح مفهوم جديد جلرائم الكمبيوتر واالنرتنت ارتبطت بعمليات اقتحام نظام  املرحلة الثانية:
عن بعد وأنشطة نشر وزري الفريوسات االلكرتونية اليت تقوم بعملية تدمريية للملفات أو الربامج ،شاي اصطالح الكمبيوتر 
املعرب عن مقتحمي النظم ، لكن احلدي  عن الدوافع الرتكاب هذه األفعال ظل حمصورا يف رغبة  Hacker"اهلاكرز "  

 . لكن هؤالء املغامرون أصبحوا أداة إجرام احملرتفني جتاوز امن املعلومات وإظهار تفوقهم التقين،
وظهر اجملرم املعلومايت املتفوق املدفوي هبغرال إجرامية خطرية القادر على ارتكاب أفعال تستهدف االستيالء على املال أو 

 .التجسس أو االستيالء على البياانت السرية واالقتصادية االجتماعية والسياسية والعسكرية
حي  شهدت التسعينات تناميا هائال يف حقل اجلرائم االلكرتونية وتغيريا يف نطاقها ومفهومها وكان ذلق  املرحلة الثالثة:

بفعل ما أحدثته شبكة االنرتنت من تسهيل لعمليات دخول األنظمة واقتحام شبكة املعلومات ظهرت أمناط جديدة اإنكار 
التسويقية  وأكثر ما مورست ضد مواقع االنرتنت  م بعمله املعتاداخلدمة اليت تقوم عل فكرة تعطيل نظام تقين ومنعه من القيا

اهلامة اليت يتسبب انقطاعها عن اخلدمة لساعات يف خسائر مالية ابملاليني، ونشطت جرائم نشر الفريوسات عرب املواقع 
  االلكرتونية ملا تسهله من انتقاهلا إىل ماليني املستخدمني يف ذات الوقت.

نشورة على االنرتنت أو املراسلة ابلربيد االلكرتوين املنطوية على إاثرة األحقاد أو املساس بكرامة واعتبار وظهرت الرسائل امل
    .األشخاص أو املروجة ملواد غري القانونية أو غري املشروعة 

وير اإلجراءات يتم تط رغم تزايد األ ات و حماوالت ابتكار أنظمة تكفل ألي كمبيوتر احلماية الالزمة إالّ أنه يف املقابل 
 .املضادة هلذه احلصون األمنية،ومعىن ذلق أن خطر انتهاك أمن و سالمة الكمبيوتر مستمرة مدى استمرارية هذه التحصينات

 . وقد يكون الكمبيوتر يف جمال ارتكاب اجلرائم هدفا للجرائم أو أداة الرتكا ا أو مسرحا هلا      
يف حقل اكتشاف اجلرمية، و سنعرل فيما يلي األدوار الكمبيوتر و االنرتنت يف جمال وقد يكون الكمبيوتر دورا رئيسيا 

 :ارتكاب اجلرمية و اكتشافها و ذلق فيما يلي
 : قد يكون الكمبيوتر هدفا للجرمية-أ

أو تعديلها،  ةويتحقق ذلق يف حالة الدخول غري املصرح به إىل النظام أو زراعة الفريوسات لتدمري املعطيات و امللفات املخزن
 .وكما يف حالة االستيالء على البياانت املخزنة أو املنقولة عرب النظم

وتوجه هجمات إىل معلومات كمبيوتر أو خدماته قصد املساس ابلسرية أو سالمة احملتوى و تكامليته أو تعطيل القدرة و 
  .الكفاءة لألنظمة للقيام بعملها

طرة على النظام دون التصريح و دون دفع و تتضمن بعض طوائف هذا النمط أي  وهدفه هو املعلومات املخزنة  دف السي
 .كمبيوتر كهدف أنشطة للسرقة و االعتداء على امللكية الفكرية

   :قد يكون الكمبيوتر مكان للجرمية-ب
عمليات التزوير و  كما يف حالة استغالل الكمبيوتر لالستيالء على األموال إبجراء حتويالت غري شرعية استخدام التقنية يف

 .التزييف ،و االستيالء على أرقام بطاقات االئتمان و إعادة استخدامها لالستيالء على األموال بواسطة ذلق
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 : للجرمية  قد يكون الكمبيوتر أداة -ج
داة لتخزين أو أ وذلق كما يف حالة  زين الربامج املنسوخة أو يف حالة استخدامه لنشر املواد الغري قانونية أو استخدامه    

 .اتصال بصفقات ترويج املخدرات و أنشطة الشبكات اإلابحية و حنوها
وقد تضاربت اآلراء لتحديد أنواي جرائم االنرتنت وتعددت التصنيفات،فهناك من عددها  سب أنواع جرائم األنرتنت:

ة عام قومي ابلوالايت املتحدة األمريكيموضوي اجلرمية ، وأخر قسمها  سب طريقة ارتكا ا ، وقد صنفها معهد العدالة ال
 سب عالقتها ابجلرائم التقليدية ، فاعترب ان الصنف األول يتمثل يف اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوابت م   0000

عم د ارتكبت ابستعمال الشبكة ، والصنف الثاين تضمن دعم األنشطة اإلجرامية ويتعلق األمر مبا تلعبه الشبكة من دور يف
موال،املخدرات ،االجتار ابألسلحة ،واستعمال الشبكة كسوق للرتويج غري املشروي يف هذه اجملاالت ،بينما جرائم غسيل األ

يتعلق الصنف الثال  جبرائم الدخول يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات، وتقع على البياانت واملعلومات املكونة للحاسوب 
احلاسوب ، بينما الصنف الرابع فتضمن جرائم االتصال وتشمل كل ما  وتغيريها أو تعديلها أو حذفها مما يغري جمرى عمل

يرتبط بشبكات اهلاتف ،وما ميكن أن يقع عليها من انتهاكات ابستغالل ثغرات شبكة االنرتنت، وأخريا صنف اجلرائم املتعلقة 
فكرية املعروضة حقوق امللكية ال ابالعتداء على حقوق امللكية الفكرية ويتمثل يف عمليات نسخ الربامج دون وجه حق، وسرقة

 على الشبكة دون إذن من صاحبها بطبعها وتسويقها واستغالهلا هبي صورة طبقا لقانون محاية امللكية الفكرية و ذا هد :
   اجلرائم اليت تستهدف عناصر املعطيات والنظم. -0
  ."اجلرائم املرتبطة ابحملتوى ابلكمبيوتر "التزوير واالحتيال-0
  ."رائم املرتبطة ابحملتوى " االفعال اإلابحية و األخالقيةاجل -3
 :.اجلرائم املرتبطة  قوق املؤلف واحلقوق اجملــــــــــــــاورة -0

 مسات وخصائص اجلرائم االلكرتونية:
  :"عاملية اجلرمية "جرائم عابرة للقارات -1
نت" أمكن ارات، ألنه مع إنتشار شبكة االتصاالت العاملية "االنرت مبعىن اهنا ال تعرتف ابحلدود اجلغرافية للدول وح  بني الق 

 عليه يف بلد اجلاين يف بلد واجملىن  ربط أعداد هائلة  ال حصر هلا من احلواسيب عرب العامل هلذه الشبكة، حي  ميكن ان يكون
   آخر وهكذا فاجلرائم االلكرتونية تقع يف أغلب االحيان عرب حدود دولية كثرية.

صعوبة متابعتها واكتشافها هي ال ترتك اثرا فهي جمرد أرقام تتغري يف السجالت، فمعظم اجلرائم  :ائم صعبة االثباتجر -2
االلكرتونية   إكتشافها ابلصدفة وبعد وقت طويل من ارتكا ا، تفتقر إىل الدليل املادي التقليدي كالبصمات مثال ، وتعود 

  الصعوبة ألسباب التالية
  ال ترتك أثرا بعد ارتكا ا *أهنا كجرمية

  *صعوبة االحتفا  الفين آباثرها أن وجدت
 . *أهنا حتتاج خلربة فنية يصعب على احملقق التقليدي التعامل معها

  .*أهنا تعتمد على اخلداي يف ارتكا ا و التضليل يف التعرف على مرتكبيها
 (00،دون اتريخ، ص *أهنا تعتمد على قمة الذكاء يف ارتكا ا. )عبد الفتاح مراد
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 : جرائم انعمة
إذا كانت اجلرمية التقليدية حتتاج إىل جمهود عضلي يف ارتكا ا كالقتل /، السرقة ، االغتصاب ، فاجلرائم االلكرتونية ال     

 .يلآلحتتاج أدىن جمهود عضلي بل تعتمد عل الدراسة الذهنية، والتفكري العلمي املدروس القائم عن معرفة تقنية ابحلاسب ا
  خصائص مرتكيب جرائم الكمبيوتر واالنرتنت :

االلكرتونية البد من أن يوضع يف احلسبان شخصيته ففي جرائم   املعلوماتية لكي نستطيع فهم الفرد الذي يقوم ابجلرائم      
يعته وهو إنسان متوافق عي بطباحلاسب اآليل يتمتع اجملرم بقدر كبري من الذكاء واملعرفة ابملعلوماتية عالوة على أنه إنسان اجتما

مع اجملتمع حي  يساعده ذكاءه عملية التكيف الكبري ولكنه يقرتف هذا النوي من اجلرائم بدافع اللهو أو جملرد إظهار تفوقه 
 على آلة الكمبيوتر أو على الربامج اليت يتم تشغيله  ا ) عبد الفتاح مراد،دون اتريخ( .

 ومميزاهتا: اجلرمية اإللكرتونية يف اجلزائر
بعد أن تعرضنا اىل حتديد بعض املفاهيم اخلاصة ابجلرمية اإللكرتونية ،سوف نتطرق اآلن اىل ظهور وتطور اجلرمية و          

 مظاهرها ومميزا ا يف البيئة اجلزائرية : 
ئم اليت تقع على ض اجلراوحنن هنا سوف هنتم ابجلرائم اليت متس بقيم اجملتمع و دد كيانه وسنحاول التعرل لبع         

االشخاص ابستخدام االنرتنت منها جرائم التهديد ، السب و القذف ، اجلرائم االخالقية ....، و ذلق لالنتشار الواسع هلذا 
النوي من االعتداءات فقد أكدت شركة جارليق املتخصصة يف جمال التأمني اإللكرتوين أن أكثر من ستني يف املائة من اجلرائم 

 . ونية تستهدف األفراداإللكرت 
   وها ما حلضناه كذلق يف بالدان من خالل االحصائيات اليت صرحت  ا قيادة خلية االتصاالت للدرك الوطين 

DGSN 0100قضية خاصة ابجلرائم االنرتنت املعاجلة يف الثالثي األول من سنة  00من    % 01،حي  صرحت ان 
 لقذف واجلرائم املخلة ابآلداب وجرائم الشرف . ين الفتيات وتتمثل يف التهديد ،السب وا

امرأة متورطة يف جرائم املعاجلة  00قضية عوجلت خالل السنة  اجلارية كلها هد  010كما أشار نفس املصدر أنه من        
 حاالت 10انتهاك خصوصية احلياة الشخصية و 00حالة جرمية إحلاق الضرر ابحلياة الشخصية و 00اآللية للمعطيات و

حالتني من استعمال  10حاالت من إهاانت وأخريا  10حالة لنصب واحتيال عرب االنرتنت و 10لنشر لصور خليعة و
 بطاقات الكرتونية .

 ومن خالل العرل التايل كذلق لبعض األرقام نالحظ تفاقم اجلرمية اإلليكرتونية عرب السنوات :     
 عدد القضااي املعاجلة السنة

0100 00 
0100 00 
0100 00 
0100 000 
0100 011 

 (  DGSN)إحصائيات الدرك الوطين  
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ولقد أدىل اخلبري "  يونس قرار"  يف محاية اإلعالم اآليل خالل امللتقى الدويل الذي إنعقد ابجلزائر العاصمة حول اإلجرام      
د رئيس الكولوانل عبد احلميد قرو  التكنولوجي ان "اخلطر ضئيل " ونفس الكالم نشر يف إحدى الصحف اليومية على لسان

WWW.algerie-) جوان 00اخللية النتصاالت للدرك الوطين قائال أن الوضعية غري مقلقة ) إلياس نور،
focus.com/2013.)ري ؟ بطبيعة خلطفنحن كمختصني يف علم النفس هل نسلق نفس االجتاه لنقول أن الوضع ليس اب

 احلال اجلواب يكون ب "ال ".
إن هذه التصرحيات هلؤالء اخلرباء صحيحة وهذا إذا ما رجعنا اىل لغة األرقام وقرانها مبا جيري يف الدول األوروبية ويرجع     

اعية واالقتصادية دون مهذا  اىل  لف اجلزائر يف مواكبة الدول الغربية ابستعمال الوسائل التكنولوجية يف مجيع املرافق االجت
استثناء هذا ما أدى اىل تقلين عدد اجلرائم ،ولكن ال جيب أن نغفل على ما للتقدم التكنولوجي من  ثري على النظم 

االجتماعية وعلى التغريات اليت حتدثها التكنولوجيا من تفكق يف النظم التقليدية للمجتمع والذي يشكل  ديدا خطريا 
 يف واألخالقي يف اجملتمع .الستقرار النظام الثقا

إن التغريات التقنية تؤدي اىل حصول آاثر مصاحبة أو مشتقة على هيئة سلسلة مرتابطة ومتواصلة من احللقات ومن مث      
تؤدي اىل اىل تغريات واسعة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وتغري يف اإلجتهات لدى األفراد ويف جمال القيم االجتماعية 

التقنية عملت ومازالت تعمل على إجياد ثقافة ومجاعة هامشية تولد االحنراف من خالل اعتمادها على سلوكيات احنرافية   ألن
وهذا ما أكدته الكثري من الدراسات اليت تناولت ظاهرة االحنراف واإلجرام يف اآلونة األخرية )حي  انتشرت سلوكيات 

ت ستخدام السليب من قبل الشباب والصغار للتكنولوجيا و وسائلها واليت خرجوعادات غريبة بني شبابنا وهي نتيجة عن اإل
 (.0110عن السلوك املتعارف عليه واملقبول إجتماعيا )إمساعيل بن وصفي غامن اآلغا،

فإساءة إستخدام الشباب لتقنية األنرتنت واحملمول أدت اىل حدوت الكثري من املشكالت اإلجتماعية واألسرية      
القية والنفسية واإلجرامية وظهور العدد من أمناط اجلرائم مل يعهدها جمتمعنا اجلزائري العريب اإلسالمي ،من  ديد وسب واألخ

وقذف وجرائم خملة ابآلداب ونشر الفريوسات وبروز قيم احنرافية متعددة مثل انتهاك األعرال وخصوصية البعض ،انتشار 
تفككها ،ووقوي حاالت من طالق عديدة  وسوف نقوم بتوضيح كل نوي على الفضائح مما أدى ويؤدي اىل تدمري أسر و 

 حدى: 
وهو الوعيد بشر و يقصد به زري اخلوف يف النفس، ابلضغط على إرادة اإلنسان ، و ويفه من اضرار ما :أوال :جرمية التهديد

 نفس ام وإيقاي الذعر والقلق واخلوف يفسيلحقه او سيلحق أشياء او أشخاص له  ا صلة او ماله وقد يكون هذا جملرد االنتق
 الفرد و يكون ذلق عرب القنوات اإللكرتونية التالية:

الربيد االلكرتوين عبارة عن خط مفتوح على كل احناء العامل يستطيع الفرد من خالله ارسال و استقبال  : الربيد االلكرتين * 
خلدمة االكثر استعماال من قبل مستخدمي الشبكة سواء بني كل ما يريده من رسائل سواء كتابه او صوات و صورة و تعد ا

طرفني او اكثر يف نفس الوقت وكثرية هي رسائل املرسلة عن طريق الربيد االلكرتوين اىل أشخاص متضمنة  ديد ابرتكاب 
او  رد االنتقامجناية ضدهم او ماهلم ،أو مس ابلشرف او افشاء االسرار اخلاصة  م سواء كان مصحواب ابمر او طلب او جمل

 التسلية مبشاعر االخرين ، وكثريا ما يقع التهديد بتدمري او اغراق املوقع االلكرتوين او جهاز املرسل اليه .
هي ساحات افرتاضية للقاء و التحدت بني  : * منتدايت املناقشة و اجملموعات االخبارية ورترف احملاداثت و الدردشة 

هتمامات املشرتكة الذين يؤلفون فيما بينهم جمموعات نقاش و تبادل البياانت و مستخدمي شبكة االنرتنت من ذوي اال

http://www.algerie-focus.com/2013
http://www.algerie-focus.com/2013
http://www.algerie-focus.com/2013
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املعلومات و االفكار حول موضوي او قضية معينة ، و ذلق من خالل الرسائل املكتوبة عرب لوحة املفاتيح ،و اليت يراها 
وفره حرية مهما كان نوعه يف حدود ما تاالخرين على الشاشة ليتم الرد عليها بنفس الشكل ، و يتم اختيار املوضوي بكل 

 االنرتنت من تقنية ، و ميكن الي شخين خالهلا ان يقدم على  ديد الغري او ان يكون هو حمال للتهديد .
وهي النظام االكثر شهرة يف شبكة االنرتنت، للبح  عن املعلومات و االتصال و التبادل عرب الشبكة   :* صفحات الويب

الذي اعتمد كمرحلة اولية على برانمج التصفح مث انتقل اىل  0000ة اهلائل ، منذ توزيعه عربها عام فهو اساس منو الشبك
االمريكية،  فتتم جرمية التهديد هنا بقيام شخين إبنشاء موقع ويب خاص به و ينشر عليه  ديد  -مرحلة التعميم من قبل نت

 .  لشخين اخر او يتوعد إبتالف موقع اخر خاص بشخين او شركة
تتم جرائم املالحقة على شبكة اإلنرتنت غالبا  ابستخدام الربيد اإللكرتوين أو وسائل احلوارات اآلنية  املضايقة واملالحقة: :اثنيا

املختلفة على الشبكة، تشمل املالحقة رسائل  ويف ومضايقة،تتفق جرائم املالحقة على شبكة اإلنرتنت مع مثيال ا خارج 
ى  تتمثل يف الرغبة يف التحكم يف الضحية ،و تتميز عنها بسهولة إمكانية إخفاء هوية اجملرم عالوة علالشبكة يف األهداف واليت

تعدد وسهولة وسائل االتصال عرب الشبكة ، األمر الذي ساعد يف تفشي هذه اجلرمية، فقدرة اجملرم على إخفاء هويته تساعده 
حية،فالقصد عنف مادية عالوة على اآلاثر السلبية النفسية على الض على التمادي يف جرميته واليت قد تفضي به إىل تصرفات

 .من ملضايقة هو خلق نوي من التذمر او امللل يف نفس الشخين مما يؤدي به لالنصياي لطلبات اجملرم او جملرد املضايقة فقط
سرعة انتشار لومات وذلق نظرا  لهي جرمية األلفية اجلديدة كما مساها بعض املختصني يف أمن املع اثلثا: انتحال الشخصية:

ارتكا ا خاصة يف األوساط التجارية، تتمثل هذه اجلرمية يف استخدام هوية شخصية أخرى بطريقة غري شرعية ، و دف إما 
لغرل االستفادة من مكانة تلق اهلوية )أي هوية الضحية( أو إلخفاء هوية شخين اجملرم، لتسهيل ارتكابه جرائم أخرى، إن 

ذه اجلرمية على شبكة اإلنرتنت أمر سهل وهذه من أكرب سلبيات اإلنرتنت األمنية ،وللتغلب على هذه املشكلة ، ارتكاب ه
فقد بدأت كثري من املعامالت احلساسة على شبكة اإلنرتنت ،كالتجارية يف االعتماد على وسائل متينة لتوثيق اهلوية كالتوقيع 

  .رميةالرقمي واليت جتعل من الصعب ارتكاب هذه اجل
غالب ضحااي هذا النوي من اجلرائم هم صغار السن من مستخدمي الشبكة، حي  بقوم اجملرمون  رابعا: التغرير واالستدراج:

ابيهام ضحاايهم برغبتهم يف تكوين عالقة صداقة على اإلنرتنت ،واليت قد تتطور إىل اللقاء املادي بني الطرفني، و القصد من 
روعة او استخدام االطفال يف اغرال اخرى ال اخالقية،إن جمرمي التغرير واالستدراج على ذلق هو ربط عالقات غري مش

شبكة اإلنرتنت ميكن هلم أن يتجاوزوا احلدود السياسية فقد يكون اجملرم يف بلد والضحية يف بلد آخر، وكون معظم الضحااي 
  .ال يدرك كثري من الضحااي أهنم قدُ غرر  م هم من صغار السن ، فإن كثري من احلوادت ال يتم اإلبالغ عنها ، حي 

يقوم اجملرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد   خامسا: التشهري وتشويه السمعة:
 مقدمة يف يكون فردا  أو جمتمع أو دين أو مؤسسة جتارية أو سياسية، تتعدد الوسائل املستخدمة يف هذا النوي من اجلرائم لكن

قائمة هذه الوسائل إنشاء موقع على الشبكة حيوي املعلومات املطلوب نشرها أو إرسال هذه املعلومات عرب القوائم الربيدية إىل 
أعداد كبرية من املستخدمني و يضم هلذه اجلرائم كذلق تشويه السمعة،الشائعات و األخبار الكاذبة حملاربة الرموز السياسية و 

  الدينية من اجل تشكيق الناس يف مصداقية هؤالء االفراد،و قد يكون اهلدف من ذلق هو االبتزاز. الفكرية و ح 
لقد وفرت شبكة اإلنرتنت أكثر الوسائل فعالية وجاذبية لصناعة ونشر اإلابحية و قد  سادسا: صناعة ونشر اإلابحية:
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سلبية ول اجلميع ، ولعل هذا يعد أكرب اجلوانب الشجعتها بش  وسائل عرضها من صور وفيديو و حوارات بوضعها يف متنا
لننرتنت خاصة يف جمتمع حمافظ على دينه وتقاليده كمجتمعنا اإلسالمي، مما حيرل صغري السن )القاصرين( على أنشطة 

كما ان   ةجنسية غري مشروعة، وصناعة اإلابحية من أشهر الصناعات احلالية وأكثرها رواج ا خاصة يف الدول الغربية واآلسيوي
  صناعة ونشر اإلابحية جمرمة يف كثري من دول العامل خاصة تلق اليت تستهدف أو تستخدم األطفال.

و لعل الكثري منا تفاجئوا بصور خليعة تظهر على شاشة الكمبيوتر، و هي نوي من الدعاية اجملانية هلذه املواقع اليت تبيع     
ونذكر على سبيل املثال اعرتاف القاتل  . ح و تستهدف نشر البغاء يف اجملتمعاتالرذيلة و حتقق ماليني الدوالرات من االراب

عند مقابلته مع الدكتور جاميز   (Ted Bundy) السفاح الذي ذاي صيته يف كل أحناء أمريكا واملعروف ابسم تيد ابندي
لد وحوشا, حنن دامه ـ "]أان وأمثايل[ مل نو دوبسون يف دراسة تعاجل اتثري االابحية املعروضة على شبكات االنرتنت ـ يوم قبل إع

أبناؤكم وأزواجكم, تربينا يف بيوت حمافظة, ولكن املواد اإلابحية ميكنها اليوم أن متد يديها داخل أي منزل فتخطف 
لقد عشت اآلن فرتة طويلة يف السجون وصاحبت رجاال كثريين قد اعتادوا العنف " :أطفاهلم"وقال قبل ساعات من إعدامه

 ".لي، وبدون استثناء فإن كلهم كان شديد االنغماس يف الصور اإلابحية وشديد التأثر بتلق املواد ومدمنا هلامث
تعد جرائم السب و القذف االكثر شيوعا يف نطاق الشبكة،فتستعمل للمساس بشرف الغري  سابعا :جرائم القذف و السب:

وط االتصال املباشر او يكون كتابيا،او عن طريق املطبوعات و او كرامته و اعتباره،و يتم السب و القذف وجهيا عرب خط
عادة ما ترسل عبارات السب او القذف عرب .بريد الكرتوين،صفحات الويب،غرف احملادثة( ذلق عرب املبادالت االلكرتونية )

ماي اليها من و االستالربيد الصويت او ترسم او تكتب على صفحات الويب مما يؤدي بكل من يدخل هذا املوقع ملشاهد ا ا
 طرف الكثري من الناس .

 اخلالصة :
ومن كل ما سبق نالحظ أن لالنرتنت استخدامات عديدة مفيدة إذا ما استعملناه بطريقة عقالنية و الشباب أكثر من       

تمع األخرى ففرتة غريهم مييل الستخدام شبكة االنرتنت ألهنم بطبيعة احلال ميتازون بسمات نفسية متيزهم عن ابقي فئات اجمل
الشباب هي مرحلة عمرية مير  ا الفرد وحيتاج فيها إىل استقاللية وفردانية يف بناء ذاته وشخصيته، والشاب يف هذه املرحلة 

ميتلق حس استكشايف وخيايل كبري، يرفض ضغوطات اآلخرين، و يريد دوما أن يتعرف على العامل اخلارجي بطريقته اخلاصة، 
هو جديد، لذا فالشاب أكثر ارتباطا من غريه هبية تكنولوجيا جديدة تظهر  ثا عن اإلاثرة واملغامرة، ومييل ويستكشف كل ما 

إىل التقبل التلقائي لكل ما هو جديد،  كم أنه ليس مثل كبري السن املرتبط بتجربة ال يود املساس  ا أو تعديلها انهيق عن 
عه و مستجد، وال يستوعب فكر الكبار املرتدد يف العالقة مع اجلديد، فالشاب بطبتغيريها، ولعل الشاب جيد إاثرة يف كل ما ه

عنصر جتديد، وتغيري وعادة هو أول من يتبىن التكنولوجيات اجلديدة، وقد أشارت الكثري من دراسات التأثري يف علوم اإلعالم 
ات اجملتمع من اآلخرين، لذا فالشباب هم أكثر فئ واالتصال أن الشباب هم أسري الفئات تقبال للجديد وأكثرها  ثرا و ثريا

تلقيا واستخداما لشبكة االنرتنت وخمتلف التطبيقات املختلفة للتكنولوجيات اجلديدة لنعالم واالتصال ألن شبكة االنرتنت 
رغبون، م  ي توفر إمكاانت وخدمات اتصالية تشبع حاجا م النفسية واالجتماعية ومتكنهم من بناء عالقات اتصالية مع من

 .يرغبون، وجتعلهم يعيشون يف مجاعات افرتاضية صغرية أو كبرية، يثبتون فيها ذوا م ومتنحهم اإلحساس ابإلاثرة واملتعة
و ذا أوجدت اإلنرتنت ووسائلها مساحات كبرية يف حياة هؤالء الشباب وهذه حقيقة ال يستطيع أحد أن ينكرها،        

ت الحدود هلا يف خلق التواصل وعلى الرغم من كون التواصل هو أساس احلياة االجتماعية لننسان نظرا  ملا متتلكه من إمكاان
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إال أن وجود  ثريات سلبية من جراء إدمان استخدام هذه الوسائل التكنولوجية احلديثة ، يؤثر بشكل غري مباشر على احلياة 
ماعي الصحي مع الرفاق واألقارب وأصبح هم الشاب قضاء االجتماعية ،فاستخدام االنرتنت أصبح بديال للتفاعل االجت

الساعات الطويلة يف استكشاف مواقع االنرتنت املتعددة، مما يعين تغريا  يف منظومة القيم االجتماعية لألفراد مبا يعزز 
لتفاعل والنمو ن فرص ااالستخدام املفرط القيم الفردية بدال من القيم االجتماعية ويعزز الرغبة وامليل للوحدة، مبا يقلل م

االجتماعي نظرا  لتحول هذه الوسائل إىل "الصديق الوحيد املقرب"،فهي تقوم مبصاحبتهم يوميا  وتسد أوقات الفراغ والوحدة 
عندهم،خاصة وأن جزء كبري من هذه الوسائل احلديثة يعتمد فكرة بناء عامل افرتاضي خاص) األلعاب والدردشة على 

الشباب مع كثرة االستخدام إىل جمرد عبد لآللة تقطع معه املسافات الومهّية وهو جامث يف مكانه دون  االنرتنيت( يتحول فيه
  .."حراك، تقوده إىل عامل اخليال والشخصيات الومهية ليصحو من غفوته الحقا  ويرى أنه ال يزال جالسا  وحيدا  مكانه

سارتوس رئيس اجلمعية العاملية للطب النفسي،تؤكد أن ثورة وهذا ما تؤكده دراسة حديثة أعدها الدكتور نورمان       
التكنولوجيا احلديثة وظهور احلاسوب واإلنرتنت واجلوال والفيديو تفرز أمراضا نفسية عديدة منها االكتئاب والقلق 

حنراف و سلق الواالضطراابت العصبية وذلق لدورها يف عزلة اإلنسان وانطوائه وإهناء عالقته وترابطه األسري انهيق عن ا
طريق االبتزاز والدخل السريع للمال بدون جهد عن طريق التهديد وغريها من الوسائل السالفة الذكر و ذا نكون قد جلبنا 
ولو بقليل أنظار املهتمني  ذه الشرحية اليت تعتمد عليها البالد يف خدمتها ورقيها واحملافظة على كياهنا ألهنم الكنز الذي لن 

 .ي ينفذ يف نظر 
 التوصيات :

 . وواضحة حمددة أغرال حتقيق  دف اإلنرتنت ، لشبكة املعتدل واالستخدام الرتشيد ضرورة  -
 .اإلنرتنت لشبكة األمثل االستخدام حنو األبناء وتوجيه األسرية للرقابة دور وجود ضرورة  -
 للشبكة املستخدمني متكن  ي  ال واهلدامة املمنوعة املواقع ملراقبة حدي  تكنولوجية ووسائل وضوابط قواعد وضع جيب -
 .إليها الدخول من
 من متنعهم الشباب  ي  نفوس يف االجتماعية والتنشئة الديين السلوك وغرس التوعية محالت تكثيف ينبغي -

  .لشبكة اإلنرتنت الضارة االستخدامات
 خالل من الشباب نفوس يف األخالقي والسلوك الديين الوازي تنمية يف واجملتمع واجلامعات األسرة دور أمهية على التأكيد -

 يف املوجود والتوتر الشحنات االنفعالية تفريا   دف مثمرة بصورة الفراغ أوقات شغل على تعمل اليت اهلادفة احلوار واملناقشة
 املتنوعة. األعرال االكتئابية لنشوء فريسة تركهم من بدال لشباب هؤالء نفوس

 وغريها ابلتمرينات الرايضية اإلنرتنت تصفح استبدال كيفية بتعلم اإلنرتنت مدمين وخاصة الشباب دوإرشا ضرورة توجيه -
 االنرتنت  استخدام يف لالعتدال املتنوعة واألنشطة اهلواايت من
 األسرة،واألصدقاء مع اإلنرتنت لتصفح املخصين الوقت بقضاء اإلنرتنت شبكة الستخدام املدمن تعويد الشباب -

 . ذلق لتحقيق له واألصدقاء األسرة ةومساعد
 والسلبيات اإلجيابيات لتوضيح وتوجيههم الذكور وخاصة لننرتنت املستخدمني تدريب ضرورة  -

 .معها التعامل عن النامجة
 لننرتنت. األمثل حنو االستخدام الشباب توجيه اإلنرتنت ، ملستخدمني الذاتية الرقابة مقومات على العمل ضرورة -
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 ائدة لدى الطلبة يف الوسط اجلامعي.االحنرافات السلوكية الس

 -دراسة ميدانية جبامعة حممد الصديق بن حيي جيجل –

 -جامعة جيجل- نعيم بوعموشة-أ                            -جيجلجامعة - يوسف حديد-د
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    امللخص:
ف يف اآلونة األخرية ابهتمام علمي واســــــــــع، كنتيجة لتزايد صــــــــــوره ودخوله بقوة إىل دائرة احلياة اليومية حظي موضــــــــــوي االحنرا

للناس. فكما تعددت أســـــباب ظهور االحنراف، تعددت مظاهره وأشـــــكاله. فما يلمســـــه اجملتمع من خلل واضـــــطراب يرجع يف 
  جانب كبري منه إىل النقين يف املسؤولية االجتماعية عند أفراده.

إذ يعترب النقين يف اجلانب األخالقي املســـــؤول األكرب عما نعانيه اليوم من مشـــــكالت، وال نكون مبالغني إذا قلنا إن كثريا من 
مشــكالت جمتمعنا الراهنة هي مشــكالت أخالقية يف جوهرها. فمظاهر االحنراف لدى الشــباب، إمنا هي تعبري صــريح ومباشــر 

ي االهتمام ابلتفكري األخالقي. ولعل من مربرات هذا االهتمام شــــــــــــيوي بعض األمناط عن أزمة أخالقية، األمر الذي يســــــــــــتدع
الســلوكية غري الســوية لدى الشــباب وطلبة اجلامعة كالتحرش اجلنســي، الكالم البذيء، اإلدمان على املواقع اإلابحية، الغش يف 

 االمتحاانت.
فعال  فات السلوكية لدى الطلبة يف الوسط اجلامعي، ابعتبارهومن خالل هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء على بعض االحنرا

وسـلوكا اجتماعيا يعرب عن خلل يف النسـق القيمي، حيدت يف سـياق العالقات التفاعلية بني األفراد خالل احلياة اليومية. وعليه 
جلامعي من ا الطلبة يف الوســـــط ااالحنرافات الســـــلوكية اليت ميارســـــهيتأســـــس ســـــؤال اإلشـــــكالية هلذه املداخلة فيما معناه: ما هي 

 وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟
 وتندرج حتته التساؤالت الفرعية التالية:

 ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك التحرش اجلنسي من وجهة نظر الطلبة؟ هل -
 ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الكالم البذيء من وجهة نظر الطلبة؟ هل -
 ارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك اإلدمان على املواقع اإلابحية من وجهة نظر الطلبة؟مي هل -
 ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الغش يف االمتحاانت من وجهة نظر الطلبة؟ هل -

    :مقدمة 
، وذلق من على املستوى النظري وامليداين كان وال يزال االحنراف االجتماعي أحد املوضوعات اليت طال فيها البح  والتقصي

أجل تفســري وفهم هذه الظاهرة اليت ابتت  رق اجملتمعات واألفراد. وما يعيشــه اجملتمع اجلزائري اليوم من خلل واضــطراب يرجع 
 أفراد اجملتمع. نييف جانب كبري منه إىل النقين يف املســـؤولية االجتماعية عند أفراده، واليت تعمل على شـــيوي األاننية والســـلبية ب

إذ أضـــــحت احلاجة ماســـــة يف اآلونة األخرية إىل االهتمام ابلتفكري األخالقي، ولعل من مربرات هذا االهتمام تفشـــــي وشـــــيوي 
  بعض األمناط السلوكية غري السوية بني الشباب بشكل عام، وبني الطلبة اجلامعيني بشكل خاص.
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فلم  اعية.ة متعددة األوجه على مجيع املستوايت النفسية والرتبوية والثقافية واالجتمفالطالب اجلامعي اجلزائري اليوم يعاين من أزم
حتول دون  يفرتل أن يكون متشبع مبختلف الثقافات والقيم اليتيعد مبنأى عن خمتلف مظاهر االحنرافات السلوكية، وهو الذي 

 .حنرايفوقادر على التمييز بني السلوك السوي والسلوك اال ،احنرافه
بعض االحنرافات الســلوكية يف الوســط اجلامعي املمارســة جبامعة جيجل من وجهة نظر  قد اختارت هذه الدراســة الكشــف عنو 

 . وحتقيقا هلذا اهلدف   التطرق لبعض النقاط اليت  دم املوضوي من خالل احملاور اآلتية:الطلبة
 اإلطار املفاهيمي للدراسة. احملور األول:
 سوسيو نفسية يف االحنرافات السلوكية. قراءة احملور الثاين:
 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية. احملور الثالث:
 نتائج الدراسة امليدانية. احملور الرابع:
    اإلطار املفاهيمي للدراسة :احملور األول 

 أوال: إشكالية الدراسة
الثقافية  واالقتصـــــــــــــــادية والســـــــــــــــياســـــــــــــــية، اليت أفرز ا التغريات واجـه اجملتمع اجلزائري الكثري من التحـدايت الثقـافيـة واالجتمـاعية

واالجتماعية اليت حلقت بكيان ووظيفة كافة املؤســســات االجتماعية الفاعلة يف جمال الضــبط االجتماعي كاألســرة واملؤســســات 
بيعية السوية ألبنائها، وقد قصرت طالتعليمية واحلي. حي  فشلت األسرة يف اجملتمع اجلزائري يف الوفاء ابلتزاما ا بتوفري احلياة ال

غالبية املؤسسات التعليمية يف أداء رسالتها حنو وقاية الشباب من االحنرافات السلوكية، كما أن احلي يف اجملتمع اجلزائري مل يعد 
لضـــبط اذلق الفضـــاء الفاعل يف عملية التنشـــئة االجتماعية. كل هذه التناقضـــات اليت مســـت املؤســـســـات االجتماعية يف جمال 

 االجتماعي، سامهت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف تفاقم االحنرافات السلوكية يف وسط الشباب.
فإذا استقرأان واقعنا، فلن هد إال واقعا مرا يشكو منه اجملتمع، فالعقيدة خاملة والسلوك منحرف، والفكر جامد والوعي غائب. 

، قلقا متشــــــــــــائما، مســــــــــــتهرتا غري مبال ابلقيم االجتماعية واألخالقية. فشــــــــــــباب اليوم يعيش حالة من عدم التكيف مع الذات
فالوســـــــــط اجلامعي كنســـــــــق فرعي من النســـــــــق االجتماعي الكلي يعيش خمتلف االحنرافات الســـــــــلوكية اليت  دد اســـــــــتقرار البناء 

 اانت.ء والغش يف االمتحاالجتماعي والقيمي واألخالقي، كالتحرش اجلنسي، اإلدمان على املواقع اإلابحية، الكالم البذي
ويعترب القصور يف اجلانب األخالقي املسؤول املباشر وإىل حد كبري فيما نعانيه اليوم من مشكالت واحنرافات سلوكية. وال نبالا 
إذا قلنا أن كثريا من مشكالت جمتمعنا الراهنة هي مشكالت أخالقية يف جوهرها. إذ تعد فئة الشباب بنزعتها لتأكيد ذا ا هي 

 األصعب يف إرشادها وتوجيهها.
األمر الذي دفعنا للقيام  ذه الدراسة للوقوف على مستوى التفكري األخالقي ومستوى املسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة 
ة قجيجل. خاصة وأن الشباب اجلامعي هم القوة احليوية يف اجملتمع، والذات الفاعلة يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية، والطا

 احلقيقية للتغري واحلراك االجتماعي وآليات منوه.
ارســــها االحنرافات الســــلوكية اليت ميوعلى هذا األســــاس تســــعى هذه الدراســــة إىل اإلجابة على التســــاؤل الرئيســــي التايل: ما هي 

 الطلبة يف الوسط اجلامعي من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟
 وتندرج حتته التساؤالت الفرعية التالية:
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 ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك التحرش اجلنسي من وجهة نظر الطلبة؟ هل -
 ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الكالم البذيء من وجهة نظر الطلبة؟ هل -
 ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك اإلدمان على املواقع اإلابحية من وجهة نظر الطلبة؟ هل -
 رس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الغش يف االمتحاانت من وجهة نظر الطلبة؟ميا هل -

 اثنيا: فرضيات الدراسة
 الفرضية الرئيسية:

 ميارس الطلبة جبامعة جيجل بعض االحنرافات السلوكية يف الوسط اجلامعي من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. -
 الفرضيات الفرعية:

 امعة جيجل سلوك التحرش اجلنسي من وجهة نظر الطلبة.ميارس الطلبة اجلامعيون جب -
 ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الكالم البذيء من وجهة نظر الطلبة. -
 ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك اإلدمان على املواقع اإلابحية من وجهة نظر الطلبة. -
 ك الغش يف االمتحاانت من وجهة نظر الطلبة.ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلو  -

 اثلثا: أمهية الدراسة
إذ ترتكز أمهية هذه الدراســــة يف حماولة الكشـــــف عن ظاهرة من الظواهر االجتماعية  تنبثق أمهية الدراســــة من أمهية موضــــوعها،

ت اليت تواجههم يف م ابلشباب وابملشكالاجملتمع أال وهي االحنرافات السلوكية يف الوسط اجلامعي. وقد تزايد االهتمااخلطرية يف 
خمتلف اجملاالت، الســــــــيما وهم يعيشــــــــون أزمات متتد جذورها عميقا يف اجملتمع احمللي والوطين. حي  أدت هذه الصــــــــدمة إىل 
انشطارات حقيقية يف بنية الوعي االنساين، تتجلى يف اضطراابت تكيف الفرد مع اجلماعة ومع النسق االجتماعي ككل. وهو 

جيعل من املســــؤولية االجتماعية مطلبا هاما للحفا  على االســــتقرار االجتماعي. كما ميثل اجلانب األخالقي جانبا هاما يف  ما
 بنية الشخصية، بغية الوصول إىل اتساق السلوك مع املعايري األخالقية يف اجملتمع وقواعد السلوك السائدة فيه.

 رابعا: أهداف الدراسة
جماهلا ال ميكن أن تنطلق من فراغ، دون أن تكون هلا أرضـــــية أو خلفية تســـــتند إليها. إذ تســـــعى هذه  إن أي دراســـــة مهما كان
نفســـهم  أ االحنرافات الســلوكية املمارســة من قبل الطلبة اجلامعيني جبامعة جيجل من وجهة نظر الطلبةالدراســة إىل التعرف على 

 ة:كهدف رئيس، كما تسعى إىل حتقيق األهداف الفرعية التالي
 الكشف إن كان ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك التحرش اجلنسي من وجهة نظر الطلبة. -
 الكشف إن كان ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الكالم البذيء من وجهة نظر الطلبة. -
 اإلابحية من وجهة نظر الطلبة.الكشف إن كان ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك اإلدمان على املواقع  -
 الكشف إن كان ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الغش يف االمتحاانت من وجهة نظر الطلبة. -

 مفاهيم الدراسة خامسا:
االحنراف يف اللغة يقصــــــــد به "امليل إىل احلرف أي الطرف وهو العدول عن الشــــــــيء، فاالحنراف هو اخلروج عن االحنراف:-1

  ( 00، ص0110الصواب والبعد عن الوسط املعتدل، وطريق االتزان والتمسق جبوانب األمر دون حقيقته". )ابراهيم،  جادة
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يعرف االحنراف مبعنــاه الواســـــــــــــــع هبنــه "انتهــاك للتوقعــات واملعــايري االجتمــاعيــة، والفعــل املنحرف ليس أكثر من أنــه حــالــة من 
 ( 01، ص0110". )غباري، التصرفات السيئة اليت قد  دد احلياة نفسها

ع ما". جمتم أواالحنراف من وجهـة نظر اجتمـاعيـة يعين "الســـــــــــــــلوك الـذي خيـالف قواعـد ومعـايري وتوقعـات الســـــــــــــــلوك جلماعة و 
 (000، ص0110)العموش، العليمات، 

وحيددها اجملتمع  اانتهاك للتوقعات االجتماعية وخروج وعدم االلتزام ابملعايري اليت يرتضــــــيه" إىليشــــــري مصــــــطلح االحنراف كما 
 (00، ص0110)رشوان،  ."للسلوك

"ســــلوك ينظر إليه عموما على أنه جيذب انتباه هيئات الضــــبط االجتماعي وســـــلوك ينبغي أن  فويرى "ايريكســــون" أن االحنرا
 ( 000، ص0111يتخذ إجراء ما بصدده". )جابر، 

وافق "السـلوك االجتماعي السـوي هو سلوكا اجتماعيا يتيف تعريفه لالحنراف من وجهة النظر الثقافية إىل أن  cavanويدهب 
مع القيم الســـائدة ســـواء يف اجلماعة أو اجملتمع بصـــفة عامة، فالفرد يتقبل قيم ثقافية ولكنه يف ظروف معينة خاصـــة قد يرتكب 

ل جمموعة من القيم الأفعاال تقع داخل دائرة التســـامح والعفو، فالفرد مبرور الوقت مييل إىل أن يصـــبح متســـما ابالحنراف من خ
والعادات متباينة عن قيم وعادات اجملتمع، وابلتايل تعد ثقافة اجلانح ثقافة خاصـــــــــــــــة جاحنة أو ثقافة جاحنة مضـــــــــــــــادة، والثقافة 
اخلاصـــــة اجلاحنة املضــــــادة ال  تلف فقط عن الثقافة العامة للمجتمع ولكنها أيضـــــا حتوي جمموعة من القيم تعد قيما متناقضــــــة 

 (000. 000، ص.ص 0101نسبة لقيم اجملتمع". )السمري وآخرون، وهدامة ابل
 السلوك:-2

الســلوك هو"أي اســتجابة أو رد فعل للفرد، ال يتضــمن فقط االســتجاابت واحلركات اجلســمية، بل يشــتمل يف العبارات اللفظية 
واجه الكائن إفرازات الغدد حني ي واخلربات الـذاتيـة. وقـد يعين هـذا املصـــــــــــــــطلح االســـــــــــــــتجـابـة الكلية أو اآللية اليت تتدخل فيها

العضــــوي أي موقف، وعلى الرغم من أن بعض الباحثني يســــتخدمون مصــــطلحي فعل وســــلوك مبعىن واحد، إال أن اصــــطالح 
الســـــلوك أعم من الفعل، ألنه يشـــــتمل على كل ما ميارســـــه الفرد، ويفكر به ويشـــــعر به، بغض النظر عن القصـــــد واملعىن الذي 

 (00، ص0100لنسبة للفرد". )عبد الرمحن وآخرون، ينطوي عليه السلوك اب
هبنه "ذلق النشــــــــاط الذي يصــــــــدر من الكائن احلي كنتيجة لعالقته بظروف بيئة معينة والذي  "انصــــــــر الدين أبو محاد"يعرفه و 

قــاء بيتمثــل يف حمــاوالتــه املتكررة للتعــديــل والتغيري يف هــذه الظروف ح  يتنــاســـــــــــــــب مع مقتضـــــــــــــــيــات حيــاتــه وح  حيقق لــه ال
 ( 00، ص0110. )أبو محاد، واالستمرار"

كما يعرف السلوك على أنه "جمموي النشاطات النفسية واجلسمية واحلركية والفيزيولوجية واللفظية اليت تصدر عن االنسان وهو 
 ( 0، ص0000يتعامل مع بيئته ويتفاعل معها". )شفيق، 

 من أفعال ســواء كانت مالحظة بشــكل مباشــر أو غري مباشــر قصــد ابلســلوك كل ما يصــدر عن اإلنســاني التعريف اإلجرائي:
نتيجة تفاعله مع أفراد جمتمعه، فقد يكون ســلوك اجيايب يتوافق مع املعايري االجتماعية فيســمى ســلوكا ســواي، وقد يكون ســلوكا 

 فالسلوك ري سوي،وكا غسلبيا خارج عن التطبيع االجتماعي وخمالف للمعايري االجتماعية السائدة ويسمى سلوكا عدائيا أو سل
 يعرب عن مسات شخصية معينة عند الفرد.
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الســــــــلوك املنحرف هو "الســــــــلوك الذي خيرج بصــــــــورة ابرزة عن خط املتوســــــــط أو املعتدل الســــــــوي االحنرافات الســــــلوكية:-3
)أبو مصــــلح،  .واملعياري، ويكون عادة ذا طبيعة مرضــــية )أو ابثولوجية( على حنو اســــتخدام هذا املفهوم يف علم نفس الشــــواذ"

 (000. 000، ص.ص 0101
" أن "تعريف هذا املصــــــــــــطلح البد أن يكون يف ضــــــــــــوء الســــــــــــياق الثقايف االجتماعي القائم، A.K.Cohenويرى "كوهن 

عبد الرمحن )فالســـلوك املنحرف هو ســـلوك خيالف التوقعات النظامية اليت يعتربها النســـق االجتماعي عامة، ومقبولة وشـــرعية". 
 (011ص، 0100وآخرون، 

ويرى "مريثون" أن الســـلوك املنحرف هبنه "ذلق الســـلوك الذي خيرج بشـــكل ملموس عن املعايري اليت أقيمت للناس يف ظروفهم 
 ( 00، ص0110االجتماعية". )إبراهيم، 

 كما عرف الســلوك املنحرف هبنه "كل فعل أو نشــاط أو تصــرف فيه خروج عن قيم وتقاليد ونظم اجملتمع، أو خروج عن القيم
الدينية واألخالقية والرتبوية والتهذيبية. إن الســــــــــــلوك املنحرف وفقا للمفهوم األخري حيمل يف طياته الشــــــــــــذوذ وعدم التوافق مع 

 (000، ص0110التصرف املألوف الذي يقره اجملتمع ويتبناه". )احلسن، 
 اعية.يا داخل نسق أو مجاعة اجتمفالسلوك املنحرف هو الذي يتعارل أو يتصاري مع املعايري املقبولة ثقافيا واجتماع

يقصـــــد  ا االحنرافات الســـــلوكية التالية: التحرش اجلنســـــي، الكالم البذيء، اإلدمان على املواقع اإلابحية،  التعريف اإلجرائي:
 الغش يف االمتحاانت واليت يقوم مبمارستها الطلبة يف الوسط اجلامعي.

ين الذي مسحت له كفاءاته العلمية ابالنتقال من املرحلة الثانوية إىل الطالب اجلامعي هو "ذلق الشــــــــــخالطالب اجلامعي:-4
 ( 00، ص0000اجلامعة تبعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة تؤهله لذلق". )دليو وآخرون، 

آلالف اويعرف "حممد علي حممد" الطلبة اجلامعيني هبهنم "مجاعة أو شرحية من املثقفني يف اجملتمع بصفة عامة، إذ يرتكز املئات و 
 ( 00، ص0000)حممد،  من الشباب يف نطاق املؤسسات التعليمية".

ويعترب الشـباب اجلامعي "هم الصـفوة املثقفة واألكثر وعيا ابلواقع االجتماعي وابلتحوالت االجتماعية واالقتصـادية اليت يتعرل 
لطبيعة  ال عن ذلق فهم يعدون أكثر إدراكاهلا اجملتمع، ابإلضــافة إىل ذلق فهم األكثر إمكانية من حي  التناول العلمي، فضــ

 ( 01، ص0110التفاعل االجتماعي واإليديولوجي السائد يف اجملتمع". )بوشلوش، 
وعليه فإن الطالب اجلامعي هو الفرد املؤهل احلامل لشهادة البكالوراي اليت تسمح له اباللتحاق مبؤسسة التعليم العايل من أجل 

 واه العلمي، وهو يعترب أحد أهم العناصـــر األســـاســـية والفاعلة يف العملية الرتبوية طيلة التكويناســـتكمال تعلمه والرفع من مســـت
  اجلامعي يف جو من احلرية واملسؤولية يف ذات الوقت.

 جيجل. –التعريف اإلجرائي: يقصد ابلطالب اجلامعي يف هذه الدراسة طلبة جامعة حممد الصديق بن حيي 
إمساعيل علي" أن البيئة اجلامعية هي "السياق االنساين واالجتماعي الذي يتم فيه وبه التفاعل  يرى "سعيدالوسط اجلامعي:-3

بني العناصر األساسية للعمل اجلامعي من: مكان، وهيئة تدريسية، وطالب، وإدارة، وتنظيمات طالبية، ونواد، والعالقات مع 
 ( 000، ص0110اجملتمع". )الزيود، 
ابلوســـط اجلامعي ذلق الكيان االجتماعي الذي يعيشـــه الطالب داخل احلرم اجلامعي جبامعة حممد يقصـــد  التعريف اإلجرائي:
 جيجل ويتفاعل معه. –الصديق بن حيي 
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   قراءة سوسيو نفسية يف االحنرافات السلوكية :ور الثايناحمل 
ا واليت ال ميكن وار االجتماعية اليت يؤذوهنيعد الشـــــــباب من أهم الفئات االجتماعية اليت يتكون منها اجملتمع اجلزائري نظرا لألد

االســــتغناء عنها، فهم عماد األمة، وســــواعد بناءها، خاصــــة طلبة اجلامعات. لكن يف ظل ضــــعف وســــائل الضــــبط االجتماعي 
وتفاقم مظاهر اإلحباط والعدوان وصعوبة جمرايت احلياة، تفشت بعض مظاهر االحنراف يف أوساط الشباب والطلبة. يف الوقت 

 لذي كان يعول فيه على الشباب والطلبة اجلامعيني أن يكونوا عنصرا فاعال يف حتصني اجملتمع من االحنرافات السلوكية.ا
وجيب هنا أن منيز بني السلوك املنحرف والسلوك االجتماعي. "فالسلوك املنحرف يقصد به التصرف اخلارج عن ضوابط املعايري 

يف اجملتمع وعدم التماثل آلليا ا، أما الســـــــــــلوك االجتماعي فنعين به النشـــــــــــاط املتماثل أو والقيم االجتماعية املرعية والســـــــــــائدة 
 (00، ص0110املتماهي مع ضوابط املعايري والقيم االجتماعية والسائدة يف اجملتمع وااللتزام  ا". )العمر، 

قيم الثقافية فق عليها أال وهي املعايري والوعليه فإن الســلوك املنحرف هو ســلوك اجتماعي ألنه يتعامل مع حمكات اجتماعية مت
واالجتمـاعيـة اليت يفرتل أن يتمـاثـل معهـا لكي يعكس نوي التفـاعل االجتماعي فيها، ويعترب  ليه عن هذه القيم واملعايري هبنه 

 احنراف.
 (010، ص0110" االحنراف إىل فئتني مها: )سلوى، السيد، Robert Linderويصنف "روبرت لندر 

املوقفي: ويقصــــــــد به االحنراف وليد البيئة والظروف االجتماعية واالقتصــــــــادية والرتبوية اليت نشــــــــأ فيها الفرد، واليت  رافاالحن-"
 تكون هي احملرل الدائم على ارتكاب اجلرمية.

وامل ع االحنراف العرضـــــي: ويقصــــــد به االحنراف الذي يعد عرضــــــا لالنفعاالت النفســــــية، وفيه تكون األفعال املنحرفة وليدة -
 بيولوجية أو وليدة الرتبية اخلاطئة".

 (00. 00ص.ص ،0110هيم إىل ما يلي:)إبراهيم، إبرا الناحية الوظيفية حسب أبو احلسن صنف االحنراف منتو 
 االحنراف الفردي: هو ظاهرة شخصية ألنه يرتبط الصائين فردية للشخين ذاته وينبع االحنراف من ذات الشخين. -
قف: هنا ال ننظر إىل الفرد ابعتباره منحرفا بل للموقف ابعتبار عامال تفاعليا، ويشــــــــــــكل املوقف قوة االحنراف بســــــــــــبب املو  -

 ميكن أن تدفع الفرد إىل االعتداء على القواعد املوضوعة للسلوك.
رغم  داالحنراف الســليب: ويقف الشــخين موقفا جمردا من الســلوك االجتماعي الســوي كما أنه ميثل حاالت يتواجد فيها الفر  -

 إرادته موقفا سلبيا.
االحنراف اجلنائي: وهي حاالت انشــئة عن ارتكاب جرائم وتناولتها تشــريعات األحدات ابلتنظيم نتيجة فقد الرعاية األســرية  -

 اليت تدفعه إىل النصب واالحتيال والسرقة والضرب واالعتداءات السلوكية ال تصل إىل مرتبة اإلجرام.
نتيجة لظروف اجتماعية تســاهم يف إحداثه ويدفع الشــخين إىل أمناط الســلوك غري الســوي بغرل االحنراف املرضــي: ينشــ   -

 حدوت خالفات". 
تعترب القيم االجتماعية اليت يكتســـبها الشـــباب عرب عمليات التنشـــئة األســـرية والتنشـــئة اجملتمعية من أهم املقومات اليت يســــتند و 

اب من جمتمعه ســـلوكية واألخالقية املرتبطة ابلفرد. فإذا كانت القيم اليت يكتســــبها الشــــعليها اجملتمع. فالقيم هي مبثابة املعايري ال
اجيابية وفاعلة فإن ســـــــلوكه يكون اجيابيا وســــــــليما، بينما إذا كانت قيمه ســـــــلبية وهدامة فإن ســــــــلوكه يكون منحرفا. فالســــــــلوك 

ه يتجاوز عىن آخر أنه تصرف مرفول اجتماعيا ألناملنحرف هو التصرف الذي ينتهق قيم والضوابط االجتماعية السائدة، أو مب
 حدود التسامح االجتماعي ويتحدى القوانني االجتماعية والقواعد األخالقية املتفق عليها.
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 (00، ص0110هي: )سيد ، إبراهيم،  ،اخلصائين والسمات اليت يتميز  ا الشخين املنحرفأما 
 مع اآلخرين. "االنطوائية وعدم القدرة على إقامة عالقات سوية -
 عدم نضج الضمري األخالقي نضجا سليما. -
 العدوان وامليل للتخريب واالستيالء على ممتلكات الغري. -
 الضحالة االنفعالية وعدم االتزان االنفعايل. -
 ضعف القيم الدينية واملعايري األخالقية. -
 املعاانة من االضطراابت السلوكية. -
 عن احلب.القسوة وعدم اإلخالص والعجز  -
 على درجة عالية من اإلخفاق املهين والفهم واملعرفة. -
 األاننية والتمركز حول الذات. -
 االنغماس يف أحالم اليقظة واخليال. -
 الشعور ابلنقين والتوتر والقلق. -
 تنطوي نفوسهم على مشاعر مريضة تقوم على احلقد والكراهية والسخط. -
 ي.يعانون من سوء التوافق االجتماع -
 العصبية واحلساسية الزائدة. -
 عدم اإلحساس ابلسعادة والراحة. -
 يعانون من املشكالت األسرية. -
 لديهم روح عالية للمخاطرة وشدة حب املنافسة." -

يصــــــيب كل فرد يف كافة مراحل عمره يف أكثر من موقف وموقع اجتماعي. وتبقى درجة احنرافه  يوعليه فإن االحنراف الســــــلوك
ذلق يرجع إىل التقاطع الذي حيصــــــــل بني رغباته الذاتية والضـــــــــوابط االجتماعية. ويف الواقع ال توجد رؤية اجتماعية نســــــــبية، و 

واحدة لالحنراف عن معايري اجملتمع، بل هي متعددة وهذا حســـب نوي االحنراف. فهناك احنراف علين أو مرئي يشـــاهده األفراد 
ل يف ية عن املعايري الضبطية ال يشاهدها الناس وال حتصل أمام أعينهم ألهنا حتصهبعينهم ويتكلمون عنه، وهناك احنرافات سلوك

اخلفـاء وبســـــــــــــــريـة اتمـة. وال خيفى علينـا أن عـدد االحنرافـات الســـــــــــــــلوكية املتخفية يف اجملتمع اجلزائري أكثر بكثري من االحنرافات 
 د(.املكتشفة، وذلق بسبب شدة وقوة الضوابط االجتماعية )األعراف والتقالي

 ص (، 0110: )أمحد غريب، جابر سامية، ، ميكن إجيازها يف النقاط التاليةوهناك جمموعة من أسباب االحنراف السلوكي
 "الوضع االقتصادي )الفقر(. -
 تغري التشريعات والقوانني واملبادئ والقيم السلوكية اليت يتعايش معها الفر. -
 والتناقض. انتقال الفرد من مجاعة ألخرى مسببا التضارب -
 صراي املعايري والقيم. -
 اإلمهال والتغاضي عن االحنراف وتربئته. -
 منط التفاعل غري املتوازن. -
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طبيعـة املوقف أو النموذج املعياري قد يرجع االحنراف الســـــــــــــــلوك إىل النموذج الذي يتعني على الفاعل أن ميثل له يف موقف  -
انية: عندما يتميز والث ،ي على مبدأ احلياد الوجداين وهو مبدأ يصعب االمتثال بهمعني، ويكون ذلق جمالني األوىل: عندما ينطو 

 ابنعدام الوضوح وفقدان عنصر التحديد والتخصيين.
صــــــراي األدوار وهو متعلق مبصــــــدر الدافعية إىل االحنراف الســــــلوكي أي تعرل إىل جمموعة متصــــــارعة من التوقعات واألدوار  -

 املشروعة.
 االضطراابت والشغب. اإلزعاج وإاثرة -
 الرباعة وهي القدرة على التفوق ابحليلة والدهاء واملكر واخلديعة على أفراد اجملتمع. -
 الفرل القهري للمعيار. -
 اهلروب من الواقع. -
 احنراف الرتبية وغياب الوازي الديين. -
 غياب الرقابة االجتماعية وعزوف الشباب عن الزواج". -

ســية لصــيانة الشــباب والطلبة اجلامعيني من أخطار االحنراف تنمية أســاليب التنشــئة االجتماعية، خاصــة ومن املســتلزمات األســا
وأهنا أوىل العمليات االجتماعية وأمهها وأخطرها يف ذات الوقت، وذلق ابلنســـــــــبة للفرد واجملتمع على حد الســـــــــواء. والتنشـــــــــئة 

ا، التفــاعــل االجتمــاعي و ــدف إىل إكســـــــــــــــاب الفرد طفال، فمراهقــ االجتمــاعيــة هي "عمليــة تعلم، وتعليم، وتربيــة، وتقوم على
فراشــدا، فشــيخا، ســلوكا ومعايري واجتاهات مناســبة ألدوار اجتماعية معينة متكنه من مســايرة مجاعته والتوافق االجتماعي معها، 

 ( 00. 01، ص.ص 0110وتكسبه الطابع االجتماعي، وتيسر له االندماج يف احلياة االجتماعية". )زعيمي، 
فالتنشـــئة الصـــحيحة والســـليمة اليت يتلقاها الشـــباب يف كنف مؤســـســـات اجملتمع تقيه وحتصـــنه من االنزالق يف هاوية االحنراف. 
وكــذا تعميق وعيهم االجتمـــاعي والقيمي ابلتحــدايت االجتمــاعيـــة والقيميـــة اليت تواجههم. فـــالطــالـــب الـــذي يبتعـــد عن مواطن 

سـلوكية االجيابية، بينما الطالب الذي يرتكب األعمال املنحرفة هو الذي حيمل القيم السلبية. االحنراف هو الذي حيمل القيم ال
ومن العوامل أيضـــــا املســـــامهة يف حتصـــــني الطلبة من االحنراف حثهم على اســـــتثمار أوقات الفراغ وتطوير شـــــخصــــــيا م وتفجري 

فية االستفادة ددا من الطلبة مع األسف الشديد ال يعرفون كيطاقا م اإلبداعية وتوظيفها يف بناء اجملتمع وتنميته، خاصة وأن ع
من وقت الفراغ، حي  يهدرون وقت فراغهم مبمارســـــة أنشــــــطة ســــــلبية  ل ابألمن االجتماعي كالتســــــكع يف األروقة والتحرش 

أو الذهاب  اضــراتابلطالبات، واحملادثة اململة والقهقهة، بدال من إعداد الواجبات والبحوت املدرســية، وحضــور احلصــين واحمل
 للمكتبة.
    اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية :ور الثالثاحمل 

 أوال: جماالت الدراسة
 جيجل. –اجملال املكاين: هو املكان الذي متت فيه الدراسة امليدانية للبح ، ويتمثل يف جامعة حممد الصدق بن حيي -0
ملقدر حممد الصديق بن حيي جيجل، الذين   تطبيق أداة االستمارة عليهم وااجملال البشري: يتمثل يف عينة من طلبة جامعة -0

 طالب )ة(. 01عددهم بـ 
يلعب املنهج دورا هاما وأســـــاســـــيا يف الكشـــــف عن خمتلف الظواهر اليت من خالهلا ميكن اثنيا: املنهج املســــتخدم يف الدراســــة

الحنرافات السلوكية ا رتباطه مبوضوي الدراسة الراهنة للكشف عنللباح  فهم ما حييط به، وار ينا اسـتعمال املنهج الوصـفي ال
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درته على . حي  تكمن أمهية املنهج الوصـــفي يف قاليت ميارســـها الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل من وجهة نظر الطلبة أنفســـهم
صويرها كميا عن املدروسة وتكونه "طريقة لوصف الظاهرة اكتشاف كافة املتغريات اخلاصة ابلظاهرة. فهو يهدف لفهم الظاهرة  

، 0000طريق مجع معلومات مقننة عن املشـــــــــكلة وتصـــــــــنيفها وحتليلها وإخضـــــــــاعها للدراســـــــــة الدقيقة". )بوحوش الدنيبات، 
 (00ص

  اســـتخدام االســـتمارة يف هذه الدراســـة وهذا راجع لطبيعة عينة الدراســـة واملتمثلة يف عينة من طلبة جامعة  اثلثا: أداة البحث
تعترب اســـــتمارة البح  من أكثر أدوات مجع البياانت شـــــيوعا واســـــتخداما يف البحوت ذين أجريت عليهم الدراســـــة، و جيجل ال

االجتماعية، وهي وســـــيلة أســـــاســـــية تســـــتخدم يف مجع البياانت املتعلقة مبوضـــــوي الدراســـــة، وهي أقل تكلفة واختصـــــارا للجهد 
م أفراد ارة "وثيقة تتضـمن جمموعة من األسـئلة توجه إىل املستجوبني، وهابإلضـافة إىل سـهولة معاجلة بياان ا إحصـائيا. واالسـتم

العينة اليت اســــــــــتخرجها الباح  بغرل التحقق من فرضــــــــــيات البح ، وينتظر من هؤالء املســــــــــتجوبني أن يقدموا إجاابت يف 
 (000، ص0100)سبعون، جرادي،  مسائل أو نقاط معينة مرتبطة هبهداف الدراسة".

 راسةرابعا: عينة الد
تعترب عملية اختيار العينة من أهم املراحل يف البح  العلمي، ألن صحة نتائج الدراسة ومد ا تتوقف على اختيار العينة، فقد 

يدانية وهي "جمتمع الدراســــة الذي جتمع منه البياانت امل  تلف حســــب اختالف املواضــــيع اليت هي قيد الدراســــة. وتعترب العينة
مبعىن آخر هي جزء معني أو نسبة معينة من أفراد اجملتمع األصلي، مث تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع  تعبري جزء من الكل، أو 

 (000، ص0110)زروايت،  .كله"
طالب )ة( جبامعة حممد الصــــــــديق بن حيي  01ية على عشــــــــوائبطريقة  ســــــــتمارةو  تطبيق أداة البح  املتمثلة يف اال 

 ينةجيجل. وفيما يلي وصف مفصل هلذه الع
 : ميثل توزيع املبحوثني حسب البياانت الشخصية0اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 

 %00.00 00 ذكر اجلنس
 %00.00 00 أنثى

 
 السن

 %00.00 00 سنة 00-00
 %01 00 سنة 00-00
 %01 10 سنة  00-01
 %10.00 10 سنة فأكثر 00

 %00.00 00 داخلي صفة اإلقامة
 %00.00 00 خارجي

    نتائج الدراسة امليدانية :ور الرابعاحمل 

من خالل الدراسة امليدانية وحتليل البياانت املوجودة يف االستمارة عن طريق تفريغها يف جداول،   التوصل إىل مجلة من 
 :النتائج، هي كالتايل

 لبة.ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك التحرش اجلنسي من وجهة نظر الط أوال:



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كانت أفعال التحرش اجلنسي قد تزايدت يف الوسط اجلامعي0اجلدول رقم 

 

      

 

 

 

يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبهنم موافقني على أن أفعال التحرش اجلنسي قد تزايدت يف  0من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني يقرون هبهنم موافقني بشدة  %26.67من املبحوثني، يف حني أن  %51.11الوسط اجلامعي وذلق حسب 

من املبحوثني فقد أقروا هبهنم ال يدرون إن   %13.33د تزايدت يف الوسط اجلامعي، أما على أن أفعال التحرش اجلنسي ق
من املبحوثني فيقرون هبهنم معارضني على أن  %06.67كانت أفعال التحرش اجلنسي قد تزايدت يف الوسط اجلامعي، بينما 
املبحوثني هبهنم معارضني بشدة على أن  من %02.22أفعال التحرش اجلنسي قد تزايدت يف الوسط اجلامعي، ابملقابل أقر 

 أفعال التحرش اجلنسي قد تزايدت يف الوسط اجلامعي.
 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم يف املسؤول عن انتشار ظاهرة التحرش اجلنسي0اجلدول رقم 

 

 

 

يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبن مسؤولية انتشار ظاهرة التحرش اجلنسي تعود لكل من الذكور  0من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني فيقرون هبن الذكور هم املسئولون  %32.22من املبحوثني، يف حني أن  %41.11واإلانت معا وذلق حسب 

من املبحوثني يقرون هبن اإلانت هم املسئولني عن انتشار  %26.67رش اجلنسي، يف املقابل هد أن عن انتشار ظاهرة التح
 ظاهرة التحرش اجلنسي.

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم يف الفتيات األكثر عرضة للتحرش اجلنسي0اجلدول رقم 
 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %26.67 24 موافق )ة( بشدة

 %51.11 46 موافق )ة(
 %13.33 12 ال أدري

 %06.67 06 معارل )ة(
 %02.22 02 معارل )ة( بشدة

 % 011 01 موياجمل

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %32.22 29 الذكور
 %26.67 24 اإلانت
 %41.11 37 كالمها
 % 011 01 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %16.67 15 املتحجبات
 %70 63 جباتغري املتح
 %13.33 12 كالمها
 % 011 01 اجملموي
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يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبن الفتيات غري املتحجبات هن األكثر عرضة للتحرش اجلنسي  0من خالل اجلدول رقم 
ضة ر من املبحوثني فيقرون هبن الفتيات املتحجبات هن األكثر ع %16.67من املبحوثني، يف حني أن  %70وذلق حسب 

من املبحوثني هبن كال من الفتيات املتحجبات وغري املتحجبات يتعرضن للتحرش  %13.33للتحرش اجلنسي، بينما يقر 
 اجلنسي.

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم يف األماكن اليت تكثر فيها حاالت التحرش اجلنسي ضد الطالبات0اجلدول رقم 
 

 

 

 

 

 

ن األماكن اليت تكثر فيها حاالت التحرش اجلنسي ضد الطالبات حسب املبحوثني هي  يتضح هب 0من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني،  %23.53من املبحوثني، يف املطعم وذلق حسب  %24.77كاآليت: أثناء السري يف اجلامعة وذلق حسب 
وذلق حسب من املبحوثني، يف حافالت النقل اجلامعي  %16.41يف موقف حافالت نقل الطلبة وذلق حسب 

من  %08.05من املبحوثني، يف اإلقامة اجلامعية وذلق حسب  %08.05من املبحوثني، يف املكتبة حسب  15.17%
 من املبحوثني. %04.02املبحوثني، يف حجرات الدرس وذلق حسب 

 حلرم اجلامعيا: ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم يف شكل التحرش اجلنسي الذي تتعرل له الطالبات داخل 0اجلدول رقم 

 

 

 

 
 

ح هبن أشكال التحرش اجلنسي الذي تتعرل له الطالبات داخل احلرم اجلامعي حسب املبحوثني يتض 0من خالل اجلدول رقم 
من  %27.37من املبحوثني، النظرة الفاحصة وذلق حسب  %31.23هي كاآليت: املعاكسات الكالمية وذلق حسب 

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %24.77 80 ء السري يف اجلامعةأثنا

 %16.41 53 يف موقف حافالت نقل الطلبة
 %15.17 49 يف حافالت النقل اجلامعي

 %23.53 76 يف املطعم
 %08.05 26 يف اإلقامة اجلامعية

 %04.02 13 داخل حجرات الدرس
 %08.05 26 يف املكتبة
 % 011 323 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %08.77 25 التصفري أثناء السري
 %31.23 89 املعاكسات الكالمية

 %27.37 78 النظرة الفاحصة
 %19.65 56 التحدت هبلفا  جنسية

 %12.98 37 ملس جسد الطالبة أو االحتكاك  ا
 % 011 285 اجملموي
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االحتكاك  ا وذلق من املبحوثني، ملس جسد الطالبة أو  %19.65املبحوثني، التحدت هبلفا  جنسية وذلق حسب 
 من املبحوثني. %08.77من املبحوثني، التصفري أثناء السري وذلق حسب  %12.98حسب 

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم يف أسباب تفشي سلوك التحرش اجلنسي يف الوسط اجلامعي0اجلدول رقم 
 

 

 

 

 

اآليت: معي حسب املبحوثني هي كيتضح هبن أسباب تفشي سلوك التحرش اجلنسي يف الوسط اجلا 0من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني، السلوك املنحرف للطالب )ة( وذلق  %22.25عدم التزام الطالبات يف املظهر والسلوك وذلق حسب 

من املبحوثني، االختالط ما  %21.18من املبحوثني، ضعف الوازي الديين لدى الشباب وذلق حسب  %21.98حسب 
من  %14.21ملبحوثني، ضعف شخصية الطالب )ة( وذلق حسب من ا %20.38بني اجلنسني وذلق حسب 

 املبحوثني.

 اثنيا: ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الكالم البذيء من وجهة نظر الطلبة.

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كان سلوك الكالم البذيء قد تزايد يف االنتشار يف الوسط اجلامعي0اجلدول رقم 

 

 

 

 
 

ايد يف االنتشار قد تز الكالم البذيء رقم يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبهنم موافقني على أن سلوك  0من خالل اجلدول 
من املبحوثني يقرون هبهنم موافقني  %32.22، يف حني أن من املبحوثني %42.22يف الوسط اجلامعي وذلق حسب 

من املبحوثني فيقرون هبهنم ال  %13.33سلوك الكالم البذيء قد تزايد يف االنتشار يف الوسط اجلامعي، أما  بشدة على أن
من املبحوثني  %08.89ذيء قد تزايد يف االنتشار يف الوسط اجلامعي، يف املقابل هد هبن الكالم البيدرون إن كان سلوك 

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %21.18 79 ضعف الوازي الديين لدى الشباب

 %22.25 83 عدم التزام الطالبات يف املظهر والسلوك
 %20.38 76 االختالط ما بني اجلنسني

 %21.98 82 السلوك املنحرف للطالب )ة(
 %14.21 53 ضعف شخصية الطالب )ة(

 % 011 373 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار تياراالخ
 %32.22 29 موافق )ة( بشدة

 %42.22 38 موافق )ة(
 %13.33 12 ال أدري

 %08.89 08 معارل )ة(
 %03.33 03 معارل )ة( بشدة

 % 011 01 اجملموي
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من  %03.33الكالم البذيء قد تزايد يف االنتشار يف الوسط اجلامعي، بينما يقر يقرون هبهنم معارضني على أن سلوك 
 نتشار يف الوسط اجلامعي.الكالم البذيء قد تزايد يف االاملبحوثني هبهنم معارضني بشدة على أن سوك 

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كان الطلبة يقومون بكتابة كالم بذيء على اجلدران والطاوالت0اجلدول رقم 

 

 

 

 يقرون هبن الطلبة يقومون بكتابة كالم بذيء على اجلدران والطاوالت يتضح هبن أغلب املبحوثني 0من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني  هبن الطلبة ال يقومون بكتابة كالم بذيء  %31.11من املبحوثني، يف املقابل يقر  %68.89وذلق حسب 

 على اجلدران والطاوالت.

 كثر فيها الكالم البذيء من قبل الطلبة: ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم يف األماكن اليت ي01اجلدول رقم 

 

 

 

 

 

ن األماكن اليت يكثر فيها الكالم البذيء من قبل الطلبة حسب املبحوثني هي كاآليت: يتضح هب 01من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني، يف حافالت  %23.33من املبحوثني، يف املطعم وذلق حسب  %48.89الساحة واألروقة وذلق حسب 
ني، داخل حجرات من املبحوث %06.67من املبحوثني، يف املكتبة وذلق حسب  %19.44النقل اجلامعي وذلق حسب 

 من املبحوثني. %01.67الدرس وذلق حسب 

: ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كان الطلبة يقومون ابلشتم هبلفا  قبيحة بصوت عال وعلى مسمع 00اجلدول رقم 
 اجلميع

 

 

 

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %68.89 62 نعم
 %31.11 28 ال

 % 011 01 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %48.89 88 الساحة واألروقة

 %19.44 35 يف حافالت النقل اجلامعي
 %23.33 42 يف املطعم

 %01.67 03 داخل حجرات الدرس
  %06.67 12 يف املكتبة
 % 011 180 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %30 27 نعم
 %70 63 ال

 % 011 01 اجملموي
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يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبن الطلبة ال يقومون ابلشتم هبلفا  قبيحة بصوت عال على  00رقم  من خالل اجلدول
من املبحوثني يقرون هبن الطلبة يقومون ابلشتم  %01من املبحوثني، يف املقابل هد أن  %70مسمع اجلميع وذلق حسب 

 هبلفا  قبيحة بصوت عال وعلى مسمع اجلميع.

 توزيع املبحوثني حسب آرائهم يف أي اجلنسني أكثر استخداما لأللفا  القبيحة يف الوسط اجلامعي : ميثل00اجلدول رقم 

 

 

 

 هم اجلنس األكثر استخداما لأللفا  القبيحة يف يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبن الذكور 00من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني فيقرون هبن كال اجلنسني  %13.33من املبحوثني، يف حني أن  %76.67الوسط اجلامعي وذلق حسب 

من املبحوثني هبن اإلانت هم اجلنس  %10)الذكور واإلانت( أكثر استخداما لأللفا  القبيحة يف الوسط اجلامعي، بينما يقر 
 كثر استخداما لأللفا  القبيحة يف الوسط اجلامعي.األ

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم يف أسباب تفشي سلوك الكالم البذيء يف الوسط اجلامعي00اجلدول رقم 
 

 

 

 

يتضح هبن أسباب تفشي سلوك الكالم البذيء يف الوسط اجلامعي حسب املبحوثني هي كاآليت:  00من خالل اجلدول رقم 
املنحرف للطالب )ة( وذلق حسب من املبحوثني، السلوك  %32.80ضعف الوازي الديين لدى الطلبة وذلق حسب 

من املبحوثني، غياب الرقابة والتوجيه  %23.60من املبحوثني، ضعف شخصية الطالب )ة( وذلق حسب  29.20%
 من املبحوثني. %14.40وذلق حسب 

 اثلثا: ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك اإلدمان على املواقع اإلابحية من وجهة نظر الطلبة.

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كان الطلبة يقضون وقت فراغهم يف تصفح املواقع االلكرتونية00قم اجلدول ر 

 

 

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %76.67 69 الذكور
 %10 09 اإلانت
 %13.33 12 كالمها
 % 011 01 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %32.80 82 ضعف الوازي الديين لدى الطلبة
 %29.20 73 السلوك املنحرف للطالب )ة(

 %23.60 59 عف شخصية الطالب )ة(ض
 %14.40 36 غياب الرقابة والتوجيه

 % 011 250 اجملموي
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 تصفح الطلبة يقضون وقت فراغهم يفيتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبهنم موافقني على أن  00من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني يقرون هبهنم ال يدرون إن   %36.67من املبحوثني، يف حني أن  %41.11املواقع االلكرتونية وذلق حسب 

من املبحوثني يقرون هبهنم موافقني بشدة على  %17.78ملواقع االلكرتونية، أما الطلبة يقضون وقت فراغهم يف تصفح اكان 
من املبحوثني فيقرون هبهنم معارضني على أن  %04.44الطلبة يقضون وقت فراغهم يف تصفح املواقع االلكرتونية، بينما أن 

 الطلبة يقضون وقت فراغهم يف تصفح املواقع االلكرتونية.

 توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كانت االنرتنت مالذ آمن ملشاهدة املواقع اإلابحية: ميثل 00اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 60.49% 90% 49 81 سهولة الدخول إليها نعم

 39.51% 32 ال توجد برامج حلجبها أو منعها
 10% 09 ال

 % 011 01 اجملموي
أغلب املبحوثني يقرون هبن االنرتنت مالذ آمن ملشاهدة املواقع اإلابحية وذلق حسب يتضح هبن  00من خالل اجلدول رقم 

منهم  39.51%منهم سبب ذلق لسهولة الدخول إليها، يف حني يرجع  60.49%من املبحوثني، حي  يرجع  %90
االنرتنت ليس مالذ آمن من املبحوثني يقرون هبن  10%سبب ذلق لعدم وجود برامج حلجبها أو منعها. يف املقابل هد ابن 

 ملشاهدة املواقع اإلابحية.
 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم يف األسباب اليت تدفع الطلبة للدخول للمواقع اإلابحية 00اجلدول رقم 

 
 

 
 

يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبن إشباي الرغبة اجلنسية هو السبب الذي يدفع الطلبة للدخول  00من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني فيقرون هبن حب  %44.89من املبحوثني، يف حني أن  %49.43للمواقع اإلابحية وذلق حسب 

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %17.78 16 موافق )ة( بشدة

 %41.11 37 موافق )ة(
 %36.67 33 ال أدري

 %04.44 04 معارل )ة(
 %00 00 معارل )ة( بشدة

 % 011 01 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %44.89 79 حب االستطالي

 %49.43 87 إشباي الرغبة اجلنسية
 %05.68 10 مل  وقت الفراغ

 % 011 176 اجملموي
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من املبحوثني فيقرون هبن مل  وقت  %05.68دفع الطلبة للدخول للمواقع اإلابحية، أما االستطالي هو السبب الذي ي
 الفراغ هو السبب الذي يدفع الطلبة للدخول للمواقع اإلابحية.

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كان الطلبة يشعرون ابلضعف أمام رغبا م اجلنسية00اجلدول رقم 
 
 
 
 

يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبن الطلبة يشعرون ابلضعف أمام رغبا م اجلنسية وذلق  00من خالل اجلدول رقم 
لضعف أمام من املبحوثني يقرون هبن الطلبة ال يشعرون اب %16.67من املبحوثني، يف املقابل هد أن  %83.33حسب 

 رغبا م اجلنسية.
 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كان الطلبة حيبون احلدي  عن اجلنس ومواضيعه00اجلدول رقم 

 

 

 

ن الطلبة حيبون احلدي  عن اجلنس ومواضيعه وذلق حسب يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هب 00من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني يقرون هبن الطلبة ال حيبون احلدي  عن اجلنس  %24.44من املبحوثني، يف املقابل هد هبن  75.56%
 ومواضيعه.

ون ابلتوتر عند ر : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كان الطلبة قد أصبحوا أسرى لشبكة االنرتنت ويشع00اجلدول رقم 
 انقطاعها

 

 

 

 
 

نرتنت على أن الطلبة قد أصبحوا أسرى لشبكة اال يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبهنم موافقني 00من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني يقرون هبهنم  %22.22من املبحوثني، يف حني أن  %44.44ويشعرون ابلتوتر عند انقطاعها وذلق حسب 

 %20موافقني بشدة على أن الطلبة قد أصبحوا أسرى لشبكة االنرتنت ويشعرون ابلتوتر عند انقطاعها، يف املقابل هد أن 

 املئوية النسبة التكرار االختيار
 %83.33 75 نعم
 %16.67 15 ال

 % 011 01 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %75.56 68 نعم
 %24.44 22 ال

 % 011 01 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %22.22 20 موافق )ة( بشدة

 %44.44 40 موافق )ة(
 %12.22 11 ال أدري

 %20 18 معارل )ة(
 %01.11 01 معارل )ة( بشدة

 % 011 01 اجملموي
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ن املبحوثني يقرون هبهنم معارضني على أن الطلبة قد أصبحوا أسرى لشبكة االنرتنت ويشعرون ابلتوتر عند انقطاعها، بينما م
من املبحوثني فيقرون هبهنم ال يدرون إن كان الطلبة قد أصبحوا أسرى لشبكة االنرتنت ويشعرون ابلتوتر عند  12.22%

ون هبهنم معارضني بشدة على أن الطلبة قد أصبحوا أسرى لشبكة االنرتنت من املبحوثني فيقر  %01.11انقطاعها، أما 
 ويشعرون ابلتوتر عند انقطاعها. 

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كان الطلبة يقومون برسم صور خليعة على اجلدران والطاوالت01اجلدول رقم 
 

 

 
يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبن الطلبة ال يقومون برسم صور خليعة على اجلدران والطاوالت  01من خالل اجلدول رقم 

من املبحوثني يقرون هبن الطلبة يقومون برسم صور  %46.67من املبحوثني، يف املقابل هد هبن  %53.33وذلق حسب 
 ان والطاوالت.خليعة على اجلدر 

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كان الطلبة مييلون للبح  عن الصور والفيديوهات اجلنسية00اجلدول رقم 
 

 

 

 

 
يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبهنم ال يدرون إن كان الطلبة مييلون للبح  عن الصور  00من خالل اجلدول رقم 

من املبحوثني فيقرون هبهنم معارضني  %24.44من املبحوثني، يف حني أن  %26.67والفيديوهات اجلنسية وذلق حسب 
من املبحوثني هبهنم معارضني بشدة على أن  %20لصور والفيديوهات اجلنسية، بينما يقر على أن الطلبة مييلون للبح  عن ا

من املبحوثني يقرون هبهنم موافقني على أن  %01الطلبة مييلون للبح  عن الصور والفيديوهات اجلنسية، يف املقابل هد أن 
حوثني فيقرون هبهنم موافقني بشدة على أن الطلبة من املب %10الطلبة مييلون للبح  عن الصور والفيديوهات اجلنسية، أما 

 مييلون للبح  عن الصور والفيديوهات اجلنسية.
 رابعا: ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الغش يف االمتحاانت من وجهة نظر الطلبة.

 
خرية قد تزايدت يف اآلونة األ: ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم إن كانت ظاهرة الغش يف االمتحاانت 00اجلدول رقم 

 ابجلامعة

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %46.67 42 نعم
 %53.33 48 ال

 % 011 01 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %10 09 موافق )ة( بشدة

 %20 18 موافق )ة(
 %26.67 24 ال أدري

 %24.44 22 معارل )ة(
 %20 18 معارل )ة( بشدة

 % 011 01 موياجمل
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يف  ظاهرة الغش يف االمتحاانت قد تزايدتم موافقني على أن يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبهن 00من خالل اجلدول
من املبحوثني فيقرون هبهنم موافقني  %31.11من املبحوثني، يف حني أن%55.56آلونة األخرية ابجلامعة وذلق حسبا

من املبحوثني %07.78يف املقابل هد أن ظاهرة الغش يف االمتحاانت قد تزايدت يف اآلونة األخرية ابجلامعة،بشدة على أن 
من %03.33بينما ظاهرة الغش يف االمتحاانت قد تزايدت يف اآلونة األخرية ابجلامعة،يقرون هبهنم معارضني على أن 

ما أ ظاهرة الغش يف االمتحاانت قد تزايدت يف اآلونة األخرية ابجلامعة،املبحوثني فقد أقروا هبهنم ال يدرون إن كانت 
ة ظاهرة الغش يف االمتحاانت قد تزايدت يف اآلونة األخري هبهنم معارضني بشدة على أن من املبحوثني فقد أقروا 02.22%
 ابجلامعة.

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم حول أي مستوى جامعي تكثر فيه أغلب حاالت الغش يف االمتحان00اجلدول رقم 
 

 

 

 

 
 

يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبن املستوى اجلامعي الذي تكثر فيه أغلب حاالت الغش يف  00من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني فقد أقروا هبن  %21.50من املبحوثني، يف حني أن  %22.50و السنة األوىل وذلق حسب االمتحان ه

من املبحوثني هبن املستوى اجلامعي الذي  %21مجيع املستوايت الدراسية تكثر فيها حاالت الغش يف االمتحان، بينما يقر 
من املبحوثني فيقرون هبن املستوى اجلامعي الذي  %19ا تكثر فيه أغلب حاالت الغش يف االمتحان هو السنة الثانية، أم

من املبحوثني يقرون هبن املستوى  %10تكثر فيه أغلب حاالت الغش يف االمتحان هو السنة الثالثة، يف املقابل هد أن 
ني هبن من املبحوث %10اجلامعي الذي تكثر فيه أغلب حاالت الغش يف االمتحان هو السنة األوىل ماسرت، بينما يقر 
 املستوى اجلامعي الذي تكثر فيه أغلب حاالت الغش يف االمتحان هو السنة الثانية ماسرت.

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم حول التخصصات اليت تكثر فيها حاالت الغش يف االمتحان00اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %31.11 28 موافق )ة( بشدة

 %55.56 50 موافق )ة(
 %03.33 03 ال أدري

 %07.78 07 معارل )ة(
 %02.22 02 معارل )ة( بشدة

 % 011 01 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %22.50 45 السنة األوىل

 %21 42 الثانيةالسنة 
 %19 38 السنة الثالثة

 %10 20 السنة األوىل ماسرت
 %06 12 السنة الثانية ماسرت

 %21.50 43 مجيع املراحل
 % 011 200 اجملموي
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يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبن كال من التخصصات العلمية واألدبية تكثر فيها حاالت  00من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني يقرون هبن  %17.78من املبحوثني، يف املقابل هد أن  %73.33الغش يف االمتحان وذلق حسب 

من املبحوثني يقرون هبن  %08.89ة هي اليت تكثر فيها حاالت الغش يف االمتحان، يف حني أن التخصصات األدبي
 التخصصات العلمية هي اليت تكثر فيها حاالت الغش يف االمتحان. 

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم حول أي اجلنسني أكثر إقباال على الغش يف االمتحاانت00اجلدول رقم 
 

 

 

 
 

يتضح هبن أغلب املبحوثني يقرون هبن كال اجلنسني )الذكور واإلانت( أكثر إقباال على الغش يف  00من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني فيقرون هبن الذكور هم األكثر  %25.56من املبحوثني، يف حني أن  %54.44االمتحاانت وذلق حسب 

 من املبحوثني هبن اإلانت هم األكثر إقباال على الغش يف االمتحاانت. %20إقباال على الغش يف االمتحاانت، بينما يقر 
 ن: ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم حول األساليب اليت يستخدمها الطلبة يف الغش أثناء االمتحا00اجلدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %08.89 08 العلمية
 %17.78 16 األدبية
 %73.33 66 كالمها
 % 011 01 اجملموي

 النسبة املئوية ارالتكر  االختيار
 %25.56 23 الذكور
 %20 18 اإلانت
 %54.44 49 كالمها
 % 011 01 اجملموي

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %22.16 82 استعمال قصاصات ورق صغرية

 %02.16 08 استعمال اهلواتف الذكية
 %23.78 88 الكتابة على املقعد أو الطاولة

 %03.51 13 الكتابة على راحة اليد
 %07.57 28 استعمال اإلشارات ابليد أو غريها

 %11.62 43 التحدت مع أحد الزمالء
 %02.70 10 بادل الورقة مع أحد الزمالءت

 %22.97 85 النظر إىل ورقة إجابة أحد الزمالء
 %03.51 13 إدخال شخين آخر بدال منه

 % 011 370 اجملموي
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يتضح هبن األساليب اليت يستخدمها الطلبة يف الغش أثناء االمتحان حسب املبحوثني هي كاآليت:  00من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني، النظر إىل ورقة إجابة أحد الزمالء وذلق حسب  %23.78ابة على املقعد أو الطاولة وذلق حسب الكت

من املبحوثني، التحدت مع أحد  %22.16من املبحوثني، استعمال قصاصات ورق صغرية وذلق حسب  22.97%
من املبحوثني،  %07.57ا وذلق حسب من املبحوثني، استعمال اإلشارات ابليد أو غريه %11.62الزمالء وذلق حسب 

 %03.51من املبحوثني، الكتابة على راحة اليد وذلق حسب  %03.51إدخال شخين آخر بدال منه وذلق حسب 
من املبحوثني، استعمال اهلواتف الذكية وذلق حسب  %02.70من املبحوثني، تبادل الورقة مع أحد الزمالء وذلق حسب 

 من املبحوثني. 02.16%
 : ميثل توزيع املبحوثني حسب آرائهم يف األسباب اليت أدت إىل استفحال ظاهرة الغش يف االمتحاانت00قم اجلدول ر 

 

 

 

 

 

 

 
 

يتضح هبن األسباب اليت أدت إىل استفحال ظاهرة الغش يف االمتحاانت حسب املبحوثني هي   00من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثني، اخلوف من الرسوب يف االمتحان وذلق حسب  %17.56كاآليت: ضعف الثقة ابلنفس وذلق حسب 

من  %14.78لقة ابلغش يف االمتحاانت وذلق حسب من املبحوثني، تساهل اإلدارة يف تطبيق القوانني املتع 15.85%
من املبحوثني، ضعف الوازي الديين وذلق حسب  %12.21املبحوثني، تساهل و اون األستاذ املراقب وذلق حسب 

من املبحوثني، صعوبة االمتحاانت وذلق  %09.85من املبحوثني، الرغبة يف حتدي النظام وذلق حسب  11.35%
من املبحوثني، الرغبة يف  %06ني، تقليد الزمالء الذين يغشون يف االمتحان وذلق حسب من املبحوث %07.71حسب 

 من املبحوثني. %04.71احلصول على معدالت عالية وذلق حسب 
 النتيجة العامة للدراسة: *

نه نستنتج هبن ممما سبق عرضه من نتائج ميكن القول أن الفرضيات املقرتحة يف بداية الدراسة قد حتققت يف ميدان البح ، و 
الطلبة جبامعة جيجل ميارسون بعض االحنرافات السلوكية يف الوسط اجلامعي من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. وتتمثل هذه 
االحنرافات السلوكية السائدة يف الوسط اجلامعي يف: سلوك التحرش اجلنسي، سلوك الكالم البذيء، سلوك اإلدمان على 

  االمتحاانت.املواقع اإلابحية، سلوك الغش يف

 النسبة املئوية التكرار االختيار
 %07.71 36 صعوبة االمتحاانت
 %17.56 82 ضعف الثقة ابلنفس

 %15.85 74 اخلوف من الرسوب يف االمتحان
 %04.71 22 ةالرغبة يف احلصول على معدالت عالي

 %12.21 57 تساهل و اون األستاذ املراقب
 %09.85 46 الرغبة يف حتدي النظام
 %11.35 53 ضعف الوازي الديين

 %06 28 تقليد الزمالء الذين يغشون يف االمتحان
تساهل اإلدارة يف تطبيق القوانني املتعلقة ابلغش يف 

 االمتحاانت
69 14.78% 

 % 011 467 اجملموي
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ميكننا أن نستخلين يف األخري أن الطالب اجلامعي يعاين من أزمة االحنالل األخالقي، ويظهر ذلق فيما ميارسه الطالب يف 
الوسط اجلامعي، كنتيجة لعدم االنضباط، والذي يرتبط ابألعراف والعادات والقيم اليت يستدعيها التفاعل االجتماعي يف 

واالحنراف عن القيم السائدة. وهنا وجب على مؤسسات التنشئة االجتماعية أن تعمل على إعادة إنتاج  اجملتمع  مبعىن االبتعاد
الثقافة الدينية واألخالقية للحد من تفشي مظاهر السلوك املنحرف يف الوسط االجتماعي بشكل عام، والوسط اجلامعي 

ة غري امعي طرح يف الفرتة األخرية احنرافات سلوكيبشكل خاص. خاصة وأن التفسخ األخالقي الذي أصبح يعيشه الوسط اجل
 متوقعة  دد البناء القيمي واألخالقي للمجتمع.

    :خامتة
يف ختام  ثنا هذا ومن خالل دراستنا امليدانية واليت تناولنا فيها االحنرافات السلوكية السائدة يف الوسط اجلامعي من وجهة نظر 

ئج أمهها أن االحنرافات السلوكية السائدة يف الوسط اجلامعي واملتمثلة يف سلوك التحرش الطلبة، توصلنا إىل مجلة من النتا
اجلنسي، سلوك الكالم البذيء، سلوك اإلدمان على املواقع اإلابحية، سلوك الغش يف االمتحاانت، تسهم بشكل واسع يف 

وهراي انسجام القيم األخالقية اليت تعترب حمددا ج االحنالل اخللقي يف اجلامعة، وهو ما يؤدي إىل عرقلة تطور اجملتمع، وعدم
 للسلوك االنساين السوي.

ظاهرة االحنرافات السلوكية السائدة يف الوسط اجلامعي هلا دور مهم يف تكوين ثقافة الشباب عموما وحتديد وعليه فإن دراسة 
التصدي  وعادات وتقاليد. وتقع مسؤوليةطبيعة سلوكهم االجتماعي الذي يتحدد مبدى ما حيمله الشباب من قيم ومعتقدات 

ملثل هذه املظاهر السلوكية املنحرفة يف الوسط االجتماعي واجلامعي على عاتق مجيع املؤسسات االجتماعية، بداية من األسرة 
 اليت متثل خط الدفاي األول، إضافة إىل املؤسسات الرتبوية والدينية ودورها يف التنشئة السوية ألفراد اجملتمع.

متثل املسؤولية االجتماعية مطلبا حيواي ومهما ملواجهة أو التصدي لالحنرافات السلوكية يف اجملتمع اجلزائري، إذ أن تنمية و 
املسؤولية االجتماعية هي تنمية للجانب األخالقي واالجتماعي يف الشخصية، خاصة وأن شباب اليوم يغفل عن أمهية 

 ادات.املعامالت يف الوقت الذي يؤدون فيه العب
    :قائمة املراجع 

عامل الكتب احلدي   ،0ط ،تعديل السلوك اإلنساين وأساليب حل املشكالت السلوكية (:0110) محاد انصر الدين أبو-0
 .ودار الكتاب العاملي، عمان

 ، دار أسامة واملشرق الثقايف، عمان.معجم علم االجتماي(: 0101أبو مصلح عدانن )-0
 ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية.علم االجتماي االحنرايف(: 0110) غريب، جابر سامية أمحد-0
 .0110، املكتب اجلامعي احلدي ، اإلسكندرية، ديناميات االحنراف واجلرمية(: 0110إبراهيم أبو احلسن عبد املوجود )-0
ب ، املكتاملمارسة العامة(-قضاايال-ديناميات االحنراف واجلرمية )التفسريات(: 0110أبو احلسن عبد املوجود ) إبراهيم-0

 اجلامعي احلدي ، اإلسكندرية. 
 ، املكتب العريب احلدي ، اإلسكندرية.اهلجرة غري الشرعية واملشكالت االجتماعية(: 0110إبراهيم حممد أعبيد الزنتاين )-0
ديوان املطبوعات  ،0ط ،مناهج البح  العلمي وطرق إعداد البحوت (:0000)حممد حممود  ، الدنيباتبوحوش عمار-0

 .اجلامعية، اجلزائر
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-0000التحوالت االجتماعية واالقتصادية وأثرها على القيم يف اجملتمع اجلزائري  (:0110) طاهر حممد بوشلوش-0
 .دار بن مرابط للنشر والطباعة، اجلزائر، 0ط، من الشباب اجلامعي دراسة ميدانية حتليلية لعينة 0000

، دار املعرفة اجلامعية، االحنراف االجتماعي بني نظرية علم االجتماي والواقع االجتماعي (:0111جابر سامية حممد )-0
 اإلسكندرية.

 ، دار وائل، عمان.0، طعلم اجتماي اجلرمية(: 0110احلسن إحسان حممد )-01
 .دار البح ، اجلزائر، 0العدد ، اجلامعة وتنظيمها وهيكلتها (:0000) فضيل وآخرون دليو-00
 ، املكتب اجلامعي احلدي ، اإلسكندرية.علم االجتماي اجلنائي :(0110حسني عبد احلميد أمحد ) رشوان-00
 .، دار هومة، اجلزائرتدريبات على منهجية البح  العلمي يف العلوم االجتماعية (:0110) رشيد زروايت-00
 ، دار قرطبة، اجلزائر.0، طمؤسسات التنشئة االجتماعية(: 0110مراد ) زعيمي-00
 ، دار الشروق، عمان.الشباب والقيم يف عامل متغري(: 0110الزيود ماجد )-00
دار  ،والرسائل اجلامعية يف علم االجتماي املذكرات إعدادالدليل املنهجي يف  (:0100) سعيد، جرادي حفصة سبعون-00

 .القصبة للنشر، اجلزائر
 .دار املسرية، عمان، 0ط، فعلم اجتماي اجلرمية واالحنرا (:0101) عديل وآخرون السمري-00
، املكتب اجلامعي احلدي ، االحنراف واجلرمية يف عامل متغري(: 0110جابر عول، إبراهيم أبو احلسن عبد املوجود ) سيد-00

 اإلسكندرية. 
 .املكتب اجلامعي احلدي ، اإلسكندرية ،0ط ،السلوك اإلنساين ومهارات التعامل (:0000شفيق حممد )-00
، 0، طاملعجم الشامل لرتمجة مصطلحات علم االجتماي وعلم النفس االجتماعي(: 0100حممد وآخرون ) عبد الرمحن-01

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية.
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، الدفاي االجتماعي يف مواجهة اجلرمية(: 0110غباري حممد سالمة حممد )-00

 اإلسكندرية.
، دار املعرفة اجلامعية، إسهامات اخلدمة االجتماعية يف جمال اجلرمية واالحنراف(: 0110سلوى، رمضان السيد ) عثمان-00

 اإلسكندرية. 
 ، دار الشروق، عمان. علم اجتماي االحنراف(: 0110معن خليل ) العمر-00
 العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة.، الشركة املشكالت االجتماعية :(0110أمحد، العليمات محود ) العموش-00
 ، دار النهضة العربية، بريوالشباب العريب والتغري االجتماعي (:0000) علي حممد حممد-00
    :حقاملال

 استمارة حبث بعنوان:
 االحنرافات السلوكية السائدة لدى الطلبة يف الوسط اجلامعي.

 -ي جيجل دراسة ميدانية جبامعة حممد الصديق بن حي –
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أخي )أخيت( الفاضل )ة( نرجو تعاونق معنا يف هذه الدراسة وملء هذه االستمارة وذلق ابإلجابة على األسئلة املطروحة 
بكل مصداقية وواقعية ح  يتسىن لنا الوصول إىل نتائج دقيقة، وحنيطق علما أن اإلجاابت الواردة يف هذه االستمارة سرية 

 ال البح  العلمي.ولن تستخدم إال يف خدمة أغر 
 ( أمام اإلجابة املناسبـة.Xاإلجابة تكون بوضع عالمة ) مالحظة:

 
 إعداد الباحثني:                                                 

 أ / بوعموشة نعي -د/ حديد يوسف                                             -
 0100/  0100يـة: السنة اجلامع                         
 أوال: البياانت الشخصية

 اجلنس: ذكر )  (          أنثى )  (-0
 سنة فأكثر )  ( 00سنة )  (        01–00سنة )  (        00–00سنة )  (        00–00السن: -0
 صفة اإلقامة: داخلي )  (          خارجي )  (-0

 وك التحرش اجلنسي من وجهة نظر الطلبة.ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سل :اثنيا
 هل تعتقد )ين( هبن أفعال التحرش اجلنسي قد تزايدت يف الوسط اجلامعي؟ -4

 موافق )ة( بشدة )  (     موافق )ة(     ال أدري )  (     معارل )ة( )  (     معارل )ة( بشدة )  (
 يف رأيق، من هو املسؤول عن انتشار ظاهرة التحرش اجلنسي؟ -5

 الذكور )  (          اإلانت )  (          كالمها )  (
 من هن الفتيات األكثر عرضة للتحرش اجلنسي؟ -6

 املتحجبات )  (          غري املتحجبات )  (          كالمها )  (
 ما هي األماكن اليت تكثر فيها حاالت التحرش اجلنسي ضد الطالبات؟ -7

يف موقف حافالت نقل الطلبة )  (          يف حافالت النقل اجلامعي )  (          يف          أثناء السري يف اجلامعة )  ( 
 املطعم )  (          يف اإلقامة اجلامعية )  (          داخل حجرات الدرس )  (          يف املكتبة )  (

 امعي؟ما هو شكل التحرش اجلنسي الذي تتعرل له الطالبات داخل احلرم اجل -8
التصفري أثناء السري )  (          املعاكسات الكالمية )  (          النظرة الفاحصة )  (          التحدت هبلفا  جنسية )  

 (          ملس جسد الطالبة أو االحتكاك  ا )  (
 أخرى تذكر .............................................................

 ما هي أسباب تفشي سلوك التحرش اجلنسي يف الوسط اجلامعي؟ يف رأيق، -9
ضعف الوازي الديين لدى الشباب )  (          عدم التزام الطالبات يف املظهر والسلوك )  (          االختالط ما بني 

 اجلنسني )  (         السلوك املنحرف للطالب )ة( )  (          ضعف شخصية الطالب )ة( )  (
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 لثا: ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الكالم البذيء من وجهة نظر الطلبة.اث
 هل تعتقد )ين( هبن سلوك الكالم البذيء قد تزايد يف االنتشار يف الوسط اجلامعي؟ -10

 موافق )ة( بشدة )  (     موافق )ة(     ال أدري )  (     معارل )ة( )  (     معارل )ة( بشدة )  (
 هل يقوم الطلبة بكتابة كالم بذيء على اجلدران والطاوالت؟ -11

 نعم )  (          ال )  (
 ما هي األماكن اليت يكثر فيها الكالم البذيء من قبل الطلبة؟ -12

 الساحة واألروقة )  (          يف حافالت النقل اجلامعي )  (          يف املطعم )  (                    داخل حجرات
 الدرس )  (          يف املكتبة )  (

 أخرى تذكر ..........................................................
 هل يقوم الطلبة ابلشتم هبلفا  قبيحة بصوت عال، على مسمع اجلميع؟ -13

 نعم )  (          ال )  ( 
 الوسط اجلامعي؟يف رأيق، أي اجلنسني أكثر استخداما لأللفا  القبيحة يف  -14

 الذكور )  (          اإلانت )  (          كالمها )  ( 
 يف رأيق، ما هي أسباب تفشي سلوك الكالم البذيء يف الوسط اجلامعي؟ -15

ضعف الوازي الديين لدى الطلبة )  (          السلوك املنحرف للطالب )ة( )  (          ضعف شخصية الطالب )ة( )  (          
 ياب الرقابة والتوجيه )  (غ

 أخرى تذكر ............................................................
 رابعا: ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك اإلدمان على املواقع اإلابحية من وجهة نظر الطلبة.

 اللكرتونية؟هل تعتقد )ين( هبن الطلبة يقضون وقت فراغهم يف تصفح املواقع ا -16
 موافق )ة( بشدة )  (     موافق )ة(     ال أدري )  (     معارل )ة( )  (     معارل )ة( بشدة )  (

 هل تعتقد )ين( هبن االنرتنت مالذ آمن ملشاهدة املواقع اإلابحية؟ -17
 نعم )  (          ال )  (

 إذا كانت إجابتق بنعم، ملاذا؟ -
 ال توجد برامج حلجبها أو منعها )  (      سهولة الدخول إليها )  (    

 أخرى تذكر .............................................................
 هل تعرب )ين( هبن الدخول للمواقع اإلابحية بسبب؟ -18

 حب االستطالي )  (          إشباي الرغبة اجلنسية )  (          مل  وقت الفراغ )  (
 قد )ين( هبن الطلبة يشعرون ابلضعف أمام رغبا م اجلنسية؟هل تعت -19

 نعم )  (          ال )  (
 هل تعتقد )ين( هبن الطلبة حيبون احلدي  عن اجلنس ومواضيعه؟ -20

 نعم )  (          ال )  (
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 هل تعتقد )ين( هبن الطلبة قد أصبحوا أسرى لشبكة االنرتنت ويشعرون ابلتوتر عند انقطاعها؟ -21
 موافق )ة( بشدة )  (     موافق )ة(     ال أدري )  (     معارل )ة( )  (     معارل )ة( بشدة )  (

 هل يقوم الطلبة برسم صور خليعة على اجلدران والطاوالت؟ -22
 نعم )  (          ال )  (

 هل تعتقد )ين( هبن الطلبة مييلون للبح  عن الصور والفيديوهات اجلنسية؟ -23
 )ة( بشدة )  (     موافق )ة(     ال أدري )  (     معارل )ة( )  (     معارل )ة( بشدة )  (موافق 
 ا: ميارس الطلبة اجلامعيون جبامعة جيجل سلوك الغش يف االمتحاانت من وجهة نظر الطلبة.خامس

 ة؟هل تعتقد )ين( هبن ظاهرة الغش يف االمتحاانت قد تزايدت يف اآلونة األخرية ابجلامع -24
 موافق )ة( بشدة )  (     موافق )ة(     ال أدري )  (     معارل )ة( )  (     معارل )ة( بشدة )  (

 يف أي مستوى جامعي تكثر أغلب حاالت الغش يف االمتحان؟ -25
(       لثانية ماسرت )السنة األوىل )  (     السنة الثانية )  (     السنة الثالثة )  (     السنة األوىل ماسرت )  (     السنة ا

 مجيع املراحل )  (    
 يف رأيق، ما هي التخصصات اليت تكثر فيها حاالت الغش يف االمتحان؟ -26

 العلمية )  (          األدبية )  (          كالمها )  (   
 يف رأيق، أي اجلنسني أكثر إقباال على الغش يف االمتحاانت؟ -27

 ت )  (          كالمها )  ( الذكور )  (          اإلان
 ما هي األساليب اليت يستخدمها الطلبة يف الغش أثناء االمتحان؟ -28

استعمال قصاصات ورق صغرية )  (          استعمال اهلواتف الذكية )  (          الكتابة على املقعد أو الطاولة )  (          
اإلشارات ابليد أو غريها )  (          التحدت مع أحد الزمالء )  (           الكتابة على راحة اليد )  (          استعمال

 تبادل الورقة مع أحد الزمالء )  (          النظر إىل ورقة إجابة أحد الزمالء )  (          إدخال شخين آخر بدال منه )  (
 متحاانت؟يف رأيق، ما هي األسباب اليت أدت إىل استفحال ظاهرة الغش يف اال -29

صعوبة االمتحاانت )  (          ضعف الثقة ابلنفس )  (          اخلوف من الرسوب يف االمتحان )  (          الرغبة يف 
احلصول على معدالت عالية )  (          تساهل و اون األستاذ املراقب )  (          الرغبة يف حتدي النظام )  (          

ين )  (          تقليد الزمالء الذين يغشون يف االمتحان )  (          تساهل اإلدارة يف تطبيق القوانني ضعف الوازي الدي
 املتعلقة ابلغش يف االمتحاانت )  (   شكرا لتعاونكم معن
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 االحنراف من الشباب محاية يف الشباب مؤسسة دور
 .)شبانية مؤسسة مدير) دمحاين السعيد

 ميكن ما قلّ أ مهّمة عاتقه على حيمل والذي الشاملة، الشبانية املنظومة يف احلّساسة القطاعات أحد هو بابالش قطاي إنّ      
 واليأس صـــــــاءواإلق التهميش من يعاين الذي الشـــــــباب إدماج يف بفعالية يســـــــاهم أن منه يُرجتى إذ ثقيلة، أهنا عنها يقال أن

 إال ذلق حيقق نأ القطاي هلذا يتأّتى ولن االجتماعية واآلفات اخلطرية افاتواالحنر  لألوهام الرئيس املصدر هو وذلق واإلحباط،
 الشــباب مؤســســات هي ت لكمُ  واالحنراف، الرذيلة براثن من الشــباب إلنقاذ اإلدماجية الرتبوية العملية بواســطتها تتم   مرافق عرب
 الشباب تطلعات لرصد الدائم املخرب وهي احلرّة، ا مأوق استثمار بغية وذلق منظّم إطار يف الشـبانية الشـرائح كل تسـتقبل اليت

 واإلعالم التوجيه هاممب لتقوم ُمالءمة واألكثر غريها من أكثر املؤّهلة املؤســـــســــة أهّنا كما احلياتية، اجملاالت خمتلف يف ورغبا م
  .وجمتمعهم ولوطنهم هلم خدمة القرية أو البلدية أو احليّ  مستوى على الشبانية األوساط يف والتنشيط

 :وهي أساسية حماور ثالت يف حصرها وميكن الشباب إدماج آليات لتعّدد فمتعّددة مهامها وأّما
د الذي :اإلعالم حمور  - ة اإلعالمية املعطيات كل توفري يف يتجســــّ  توظيف، تعليم،) امليادين مجيع يف الشــــباب بعامل اخلاصــــّ

 تصرّفهم تحت وضعها مثّ .ومعاجلتها ،...(سياحة متهني، تكوين،
 حتقيق مثّ  اكلهم،مشـــ وحلّ  قضـــاايهم ملعاجلة املالئمة الســـبل اختيار على مبســـاعد م توجيههم وجب حي  :التوجيه حمور   -

 .ميكن ما هبسري رغبا م
 يســّهل ممّا شــبابال طاقات وتفجري واملواهب امليوالت عن للكشــف جذابة وســائل اســتخدام يف ويتجّلى :التنشــيط وحمور  -

 يف املختصـني املؤطرين من اقمط  ا يقوم اليت والرتفيهية والعلمية والثقافية الفنية النشـاطات هي الوسـائل تلق.  التوجيه، عملية
 األطباء من مبجموعة األخريين العقدين خالل املدّعمون واملنشــــــــطون الرئيســــــــيون واملربّون املربون هم هؤالء التنشــــــــيط  جمال

 يتعاملون كوهنم جملتمع،ا يف الرتبوية املهام أصعب إحدى  دية على يسهرون هؤالء كلّ   جتماعينيواال النفسانيني واألخّصائيني
 الســلوكية الناحية نم وح  والتكويين التعليمي املســتوى انحية من أو ، العمرية الناحية من ســواء الشــباب من خمتلفة فئات مع

ائيني ألطباء  مســتقرّ  غري رانمجب وهو. والرايضــة الشــباب وزارة تُعّده وطين برانمج لخال من يتمّ  ذلق كلّ  النفســانيني، واألخصــّ
 .زمنية فرتة كل متّيز اليت واحلركية اجملتمع يعرفها اليت للتحوالت خيضع

سـة اسـتطاعت هل ولكن   ما خالل نم االحنراف من الشــباب محاية يف فعال وتسـاهم  ا املنوط الدور تؤدي أن الشــباب مؤســّ
  رامج؟ب من هلا ُسطّر
 حتّقق ال أهّنا لعيانل تبدو جعلها ،- العددية للنتائج اخلاضعة الرايضة عدا – الشباب مؤسـسة ملردود الكّمي التقييم صـعوبة إنّ 
 بني ومن. عيدوالب املتوســــط املدى على تظهر األعمال من النوي هذا مثل فنتائج صــــحيح، غري ذلق ولكن إجيابية، نتائج أي
  :النتائج هذه
 والفنية والثقافية العلمية هواايته الشـــــباب ملمارســـــة  ا خمتلفة فضـــــاءات وتوافر ذاته، حدّ  يف الشـــــبانية املؤســـــســـــة كلهي وجود

  .به االستهانة جيب ال مكسب املربجمة األنشطة خمتلف خالل من والرايضية
 مؤســـــــســـــــات من لقتنط تزال وال انتك والفنية والرايضـــــــية والعلمية الثقافية الشـــــــبانية والفدراليات والرابطات اجلمعيات جلّ 

  .الشباب
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  .الشباب مؤسسة يزال وال األّول مهدها كان الناجحة املسرحية والفرق البارزة الفنية الوجوه أغلب
  .الشباب مؤسسة يف األوىل شعلتها أوقدت الشبانية واالخرتاعات اإلبداعات من العديد
 لشــــــبانيةا املؤســــــســــــة داخل تنشــــــط والزالت ل بدااي م كانت( ودوليا ياوطن) واألبطال الرايضــــــية املواهب من الكثري الكثري

  ...(تنس شطرنج، ،...مالكمة مصارعة كارايت جيدو من القتالية الرايضات)
 بل حرفة، أو مهنة ارسـةمم على ذلق فسـاعدهنّ  املنزلية، الشــؤون يف خمتلفة تدريبات تلقني والنسـاء الفتيات من حُيصـى ال عدد
  .ُأسرهنّ  تسيري يف ح 

 عرب هوااي م ارســـةمم يف الشـــباب فراغ أوقات ابســـتغالل االجتماعية اآلفات من الوقاية يف الشـــبانية للمؤســـســـة الفّعالة املســـامهة
  .لشبابا صحة ووقاية اإلصغاء خالاي  ا تقوم اليت والتوعوية التحسيسية العمليات إىل إضافة األنشطة، خمتلف
  ا تقوم اليت ملتنوعةا والعلمية الثقافية املسابقات خالل من معلوما م وإثراء الشباب مستوى رفع يف الشـبانية املؤسـسـة مسـامهة
  .السنة مدار على
 عارلامل خالل من وذلق الشـــــباب لدى املواطنة مفهوم غرس يف الشـــــبانية املؤســـــســـــة مبســـــامهة االســـــتهانة جيب وال هذا كلّ 

 عرب املنتشــرة ملواطنةا نوادي إىل إضــافة للمؤســســة، الســنوي البيداغوجي الربانمج منها وخيل ال اليت التارخيية واللقاءات والندوات
  .الشبانية املؤسسات من العديد
 ســطريت يف جهود من يُبذل ما رغم وجودها من الغاية حتقيق عن بعيدة زالت ما الشــباب مؤســســة فإنّ  كذلق ذلق كان وإذا

  :أمّهها سلبيات ّدةع إىل ذلق نعوز أن وميكن الشباب، بفئة اجليد التكفل أجل من ةوالبشري املادية الوسائل وتوفري الربامج،
  .القطاعاتو  اإلدارات بعض قبل من ح  أو اجملتمع قبل من سواء( أحياان واحتقارها بل) الشباب ملؤسسة السلبية النظرة
 مؤســســة 001 -011 حدود يف) ابلشــباب فلالتك على ســلبا أثّر الوطن مســتوى على الشــبانية املؤســســات من القليل العدد
 بلدايت نصف من أكثر جتاهلنا إذا هذا الوطن، بلدايت بعدد العدد هذا تقارنوا أن ولكم ،(الوطن مستوى على للقطاي ملق
  .أصال عليها تتوفر ال أو مضموان أو شكال مقبولة شبانية مؤسسة على تتوفر ال الوطن
  .تنازليا أو تصاعداي الشباب قطاي عمال بني تاحلاال أغلب يف الفكري التواصل غياب
عاش والواقع السياسي اخلطاب بني االنسجام عدم

ُ
  .امل

 كل يف يستدعي مما ،التواصل بدل القطاي  هرم أعلى تغرّي  كلما التنشيط ومفهوم ابلشباب االهتمام لسياسات املتواصل التغري
  .االنطالق نقطة إىل العودة مرة
  .األقل على شبانية مؤسسة إىل حيتاج حي كلّ  أنّ 

 أن دون الشباب دمةال يتغىّن  ودبّ  هبّ  من فأصبح املناسبات، كل يف املصطلح هذا واستعمال ابلشباب االهتمام قضية متييع
  .يوم بعد يوما تفاقما تزداد اليت الشباب ملشاكل حقيقية بدائل أو حلوال يقّدم
 أدىن توفري يف قليلال ابلقسط ولو املسامهة دون ابلشباب، األمر تعّلق كلما لشبانيةا املؤسسة تتلقاه الذي النقد أجل من النقد

  .مهام من  ا أُنيط مبا للقيام املؤسسة هلذه الوسائل
 االرجتال ىلإ احلاالت أغلب يف يؤّدي مما للشـــباب املوجهة الربامج من والغاايت األهداف حول  الرؤاي وضــوح وعدم الضــبابية
  .وفعاليته مصداقيته العمل ويُفقد
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 ذلق فيؤثّر ، لقانونيةا الفراغات مطبّ  يف تقع مرّة كل يف جعلها ممّا الشباب ملؤسسة متينة قانونية أسس وضع يف اجلّدية عدم
  .مردودها على

 يشهده لذيا لتطورل مساير ا وعدم النشاط، ممارسة شروط ألدىن أغلبها يستجيب ال اليت الشبانية للمؤسسات املزرية اهلياكل
  .اجملتمع
  .وجد إن النشاط ملتطلبات استجابته عدم أو النشاطات ملمارسة الضروري والتجهيز العتاد نقين
  .امليدان يف املبادرة روح وتدينّ  الربامج روتينية
  .االجتماعي الرتبوي اهلدف وإمهال الشبانية النشاطات أغلب على واملظهري التهرجيي الطابع طغيان
 .ونشاطها الشباب ملؤسسة النظرة على سلبا يؤثّر ممّا النشاطات، بعض يف اجملتمع قيم مراعاة عدم

  .النشاطات بعض برجمة يف االرجتالية
ســة فإنّ  عاّمة وبصــفة  وأدوات   عمل   وأســلوب  ا،مســاره حُتّدد وإســرتاتيجية واثبتة، واضــحة لســياســة ُمفتقرة تبقى الشــبانية املؤســّ
 .االحنراف من وإنقاذه ابلشباب احلقيقي التكّفل ألجل وذلق وغااي ا، أهدافها توضحّ 
 اخلدمات أفضل تقدمي حنو الشبانية للمؤسسة سليمة النطالقة ضرورية أراها العملية االقرتاحات من بعض هذه ذلق على وبناء

 بتنويع الشباب فراغ اتأوق اراستثم*  الشبانية املؤسسة ملهام الدقيق التحديد: وجه أكمل على ومرافقتهم  م والتكّفل للشباب
 من ترجتى اليت الغاايتو  األهداف حتديد.  الشــباب رغبات مراعاة مع والرتفيهية، والرايضــية والفنية والعلمية الثقافية النشــاطات
ة منها والوطنية عاّمة الثقافة نشـــر: مثل من الشـــبانية، املؤســـســـة نشـــاطات . * منســـالل واالنتماء املواطنة ثقافة نشـــر. * خاصـــّ
 والتكّفل هّمشامل الشــباب مرافقة. * اجملاالت شــ  يف اإلبداي وتشــجيع الوجود، إىل وإخراجها و طريها املواهب عن الكشــف

 لشـــــبابا وســـــط يف واالتصـــــال اإلعالم توســـــيع. * االجتماعية واألمرال اآلفات من الوقاية. * اجملتمع يف إدماجه وإعادة به
 مراعاة(.  ؤّهلامل واإلطار الضــــروري، التجهيز املالئم، اهليكل) للنشــــاط الالزمة اإلمكانيات نم األدىن احلدّ  بتوفري ومســــاعدته
  مّ  اليت االتاجمل كلّ  يف اجلديد ومســــــايرة الرســــــكلة طريق عن وحتديثه تكوينه بتطوير وذلق الشــــــباب إطار كفاءة مشــــــكلة
 ومســامهتها اب،الشــب مع واملســتمرّ  الدائم اتصــاهلا خالل من ونشــاطا ا ومهامها بنفســها الشــبانية املؤســســة تعريف.   الشــباب
 يف خاصــة تماما مواه الشــباب ابنشــغاالت لنحاطة األخرى القطاعات مع التكاملي العمل. هلا اجملاور احمليط ترقية يف الفّعالة
 .(كالريف ليست فاملدينة)  حدة على حميط كل خصائين مراعاة مع اجملتمع، يعرفها اليت الواسعة احلركية ظل
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 رة وعالقتها ابلعنف لدى الشباب االجتماعية لألس العوامل
 تبسة -دراسة ميدانية مبدينة الشريعة

 ةتبس جامعة -مبارك بوعلي -أ                  تبسة جامعة -بوزاين خريالدين-أ
khireddine_12@yahoo.fr                          bn12400@gmail.com 

 مللخص: ا
 دف التعرف عن العالقة بني العوامل االجتماعية لألســــرة وانتشــــار ظاهرة العنف يف الوســــط الشــــبايب يف اجملتمع اجلزائري.     

على عينة قصدية من الشباب العنيف قوامها  0100ية تبسة سنة جاءت هذه الدراسة امليدانية اليت أجريت مبدينة الشريعة وال
 سؤال.  00فردا اختريت بتقنية كرة الثلج. حي    مجع البياانت بواسطة استبيان مكون من  000
 لوبعد مجع املعطيات وحتليلها توصلت هذه الدراسة إىل أن  أسباب انتهاج أفراد عينة الدراسة للعنف يرجع إىل سوء العوام   

االجتماعية، كالفقر والعوز، وحجم األســــرة ودرجة التوافق داخلها، ونوي وطبيعة الســــكن الذي تقطن فيه أســــرهم، وكذا انتماء 
  األسرة إىل الطبقة الفقرية أو  املتوسطة وانعدام أو  ضعف دخلها، وذلق بنسب متفاوتة.

 .العوامل االجتماعية، األسرة، العنف، الشباب الكلمات املفتاحية:
 إشكالية الدراسة

تعد التنشــــــــئة األســــــــرية أدق عملية نفســــــــية اجتماعية يواجهها الفرد وخيضــــــــع هلا يف حياته, فهي عملية ال ميكن إنكارها أو    
جتاوزها يف أي مرحلة يعيشها، فهي بذلق أوىل الروابط اليت يتفاعل معها الفرد ويعتمد عليها، بدرجات متفاوتة حسب مراحل 

مه غذاء، امللبس، املسكن، الرعاية والرتبية انهيق عن التنشئة، اليت يتلقى فيها كل ما يتعلق بثقافة اجملتمع وقيعمره، من حي  ال
ومورواثته االجتماعية، فاألســـــــرة هي اإلطار العام الذي حيدد تصــــــــرفات الفرد ويشـــــــكل ســــــــلوكه يف ضــــــــوء توقعات اجملتمع من 

  ها الفرد لغة قومه، خربا م واجتاها م. وكل ذلق على عالقة بنمط التنشئة.أعضائه، كما أهنا أول رابطة اجتماعية يتلقى من
ويف هذاالســــــــــياق يذهب التحليل االجتماعي لظاهرة العنف على أنه يرتبط ابلظروف االجتماعية لألســــــــــرة، إذ ســــــــــاعدت     

خرية على انتشــــاره ا، يف الســــنوات األالتغريات والتطورات اليت يشــــهدها اجملتمع العاملي ككل والعريب خصــــوصــــا واجلزائري حتديد
 مبختلف مظاهره، وعلى نطاق واسع فأصبح ميثل مشكلة اجتماعية يف جمتمعنا املعاصر.

من هذا املنطلق ونظر ا لدور وأمهية األسرة يف تنشئة الفرد وتكوينه نفسيا واجتماعيا، ملواجهة املشاكل والصعاب، خاصة إذا      
تب على هذه املرحلة من اضـــطراابت يف الســـلوك، وأفعال عنيفة  دد كيان اجملتمع ومســـتقبله، كان يف مرحلة الشـــباب، وما يرت 

 ميكن طرح التساؤل اآليت: 
 ما عالقة العوامل االجتماعية لألسرة ابلعنف لدى الشباب؟       

فاهيم املفتاحية  أهم املإن حتديد املفاهيم يســـاعد على ضــبط املوضـــوي وحتديده. هلذا ســـيتم التطرق إىل :مدخل مفاهيمي -1 
 هلذه املداخلة.

mailto:khireddine_12@yahoo.fr
mailto:bn12400@gmail.com
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يف جمموعها إىل إحدات  هي اجملموعة اليت يرتبط بعضـــــــــــها ببعض واليت تنظم يف نســـــــــــق معني حي  تؤديالعوامل االجتماعية:
.iنتيجة

كوين الدافع يف ت و هي جمموعة من العوامـل ذات الطـابع االجتمـاعي مثـل البيئـة واألصـدقاء واملدرسة واحلي وكلها عوامل تسهم
 .2والسلوك اإلجرامي لـدى أحـد أفراد اجملتمع

والعوامل االجتماعية يف جمملها جمموعة من الظروف اليت حتيط بشخين معني ومتيزه عن غريه، فيخرج منها تبعا لذلق سائر     
األصــــحاب  جمتمعه أو مدرســــته أو الظروف العامة اليت حتيط  ذا الشــــخين وغريه من بقية األفراد، ســــواء كانوا أفراد أســــرته أو

 .واألصدقاء الذين خيتارهم
 األسرة: 

تعد األســـرة هي اللبنة األوىل يف اجملتمع، وهي أول وســـط اجتماعي ينشـــأ  ا الطفل وحتتضـــنه فور أن يرى نور احلياة، وهي     
انت األسرة سوية شخين سواي إذا كأول مؤشر خيضع له الوليد، وعلى أساسه تتكون شخصيته ومواقفه جتاه اجملتمع، فيكون ال

 .3ويكون غري سوي إذا كانت األسرة غري سوية
أما اإلسالم فيعترب األسرة كياان مقدسا لذا حي  على الزواج وعلى تكوين األسرة املسلمة ويعترب الزواج ميثاقا غليظا ترتبط به    

ته أن خلق لكم من أنفســــــكم أزواجا لتســــــكنوا إليها ، لقوله تعاىل: ) ومن آاي4القلوب ويندمج به كل من الطرفني مع صــــــاحبه
  5وجعل بينكم مودة ورمحة، إن يف ذلق آلايت لقوم يتفكرون(

 مفهوم العنف:
العنف كلمة واســــــــــعة التداول، يســــــــــتخدم تعبريها للداللة على اســــــــــتخدام القوة لتحقيق إرادة الفاعل وغايته يف عالقته مع     

املناســـــــــــــــبة إلرادته وغاايته. والعنف هو نقيض اهلدوء، وهو كافة األعمال اليت تتمثل يف  اآلخرين، وتوجيههم حنو االســـــــــــــــتجـابة
 .     6استعمال القوة والقهر أو  القسوة أو اإلكراه بوجه عام

ويعرفـه حممـد عـاطف غيـ  يف قـاموس علم االجتمـاي " هبنه تعبري صـــــــــــــــارم عن القوة اليت مُتارس إلجبار فرد أو مجاعة على     
بعمل أو أعمال حمددة يريدها فرد أو مجاعة أخرى، ويعرب العنف عن القوة الظاهرة حني تتخذ أســـلواب فيزيقيا )الضـــرب،  القيام

 .7أو احلبس، أو اإلعدام ( أو أيخذ صورة الضغط االجتماعي وتعتمد مشروعيته على اعرتاف اجملتمع به"
ئم قد يشــري مفهوم العنف مبعناه الواســع إىل ارتكاب بعض جراويندرج اســتخدام مفهوم العنف من االتســاي إىل الضــيق، ف     

العنف مثل القتل، واالغتصـاب والسـرقة ابإلكراه، وقد يشـري هذا املفهوم مبعناه الضـيق إىل مهامجة شـخين معني لشخين آخر 
وة، أو الضـــرب ق دف إحلاق الضـــرر به، دون أن يرتتب على ذلق القتل، وذلق كما يف حالة الصـــفع على الوجه، أو الدفع ب

                                                           
i  01ص،  ،0000سة يف النظرايت واملشكالت، ذات السالسل، الكويت. درا  -الدوري، عدانن: االحنراف االجتماعي. 

 . 0،ص،0110أبو محيد سعد انصر: العوامل االجتماعية وعالقتها ابلسلوك االجرامي، أكادميية انيف للعلوم األمنية، رسالة ماجستري،  2
 .000، ص، 0110جلامعي احلدي ، امحد رشوان حسني عبد احلميد: علم االجتماي اجلنائي، اإلسكندرية، املكتب ا  3
، 0101، رجامعة احلاج خلضمسعود رزيق: انعكاسات تعديل قانون األسرة اجلزائري على االستقرار األسري، رسالة ماجستري، ابتنة، قسم علم االجتماي،   4

 .00 -00ص، ص، 
 .00سورة الروم: اآلية   5
 .00، ص، 0110، 0ائر، دار طليطلة للنشر، طمعمر داود: مقاربة ثقافية للمجتمع اجلزائري، اجلز   6
 .000، ص، 0110حممد عاطف غي : قاموس علم االجتماي، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،   7
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بشــــــــــي ما، وهد أن مثل هذه املظاهر للعنف قد حتدت داخل األســــــــــرة كما يف حالة ضــــــــــرب الزوج لزوجته أو إســــــــــاءة معاملة 
 .1األطفال

 مفهوم الشباب:
ميكن حتديد مفهوم الشـــباب ســـوســـيولوجيا على انه حقيقة اجتماعية وليس ظاهرة بيولوجيه فقط، أي أن هناك جمموعه من    

اخلصــــائين متيز هذه الفئة وتتميز مرحلة الشــــباب الصــــائين جســــميه وحركيه وعقليه واجتماعيه وانفعاليه متيزها عن الســــمات و 
غريها من مراحل النمو إال أن النمو االجتماعي الذي يتســــــــم بتقدير الشــــــــباب للقيم األخالقية وهذا مرتبط إىل حد كبري بدور 

 قية.األسرة الذي نقوم به من حي  ترسيخ القيم األخال
عاما  وتتســــــــــم هذه املرحلة بعدد من اخلصــــــــــائين  01 –00كما ميكن تعريف فئة الشــــــــــباب هبهنا الفئة العمريه اليت متتد من    

والقدرات البيولوجية والســــــــلوكية واالجتماعية، وتتحدد بداية هذه املرحلة وهنايتها على أســــــــاس طبيعة األو ضــــــــاي االقتصــــــــادية 
 .2 ا اجملتمع واالجتماعية والثقافية اليت مير

مما ســـبق ميكن القول أن الشـــباب مرحلة من مراحل العمر تقع بني الطفولة والشـــيخوخة تتميز بيولوجيا ابالكتمال العضـــوي    
 ونضوج القوة، وتتميز اجتماعيا هبهنا املرحلة اليت يتحدد فيها مستقبل االنسان املهين والعائلي.

 صر الدراسات السابقة على النحو التايل:سيتم التطرق إىل عن ـ الدراسات السابقة:2
 .3دراسة سليمة فياليل: عالقة األسرة والتنشئة االجتماعية ابلعنف املدرسي

 جابة على الفرضية املركزية التالية:عمدت عملية البح  يف هذه الدراسة إىل اإل
حيح، قل العنف يف الوسـط املدرسي، والعكس صكلما كان هناك تكامال وظيفيا إجيابيا يف أداء األسـرة واملدرسـة جتاه األبناء، 
 وهذه الفرضية قسمت بدورها إىل ثالت فرضيات فرعية على النحو التايل:

إن العوامل األســــــرية املتمثلة يف منط الرتبية الســــــيئة من معاملة قاســــــية وعدم العناية الوالدية والتفرقة بني األبناء ...إخل تؤدي  -
 مجيعها إىل العنف.

العوامل الداخلية ) اإلحباط، امللل، الكبت ( واخلارجية )الفقر، التعرل للظلم, وســائل اإلعالم، رفقاء الســـوء...( إن مجيع  -
 اليت يعيشها األبناء تؤدي إىل العنف. 

 ســـــلوك ىلإن التباين يف املعاملة املدرســـــية اليت ينتهجها جمتمع املدرســـــة )اإلدارة املدرســـــية، املعلم ( يف معاملة التلميذ يؤدي إ -
 العنف.

 خلصت الباحثة يف دراستها إىل مجلة من النتائج أمهها:
 ـ أن توفر مجلة من العوامل احمليطة ابألسرة ) الفقر، وسوء امللبس ( يؤدي إىل كثرة املشاكل داخلها وهو ما يولد سلوك العنف. 

 وتدفع إليه. ـ  يت العوامل احمليطة ابملدرسة لتزيد من تشبع املناخ بعناصر متهد للعنف 
                                                           

 .000-000، ص 0، ط 0110علياء شكري وآخرون: علم االجتماي العائلي، األردن، دار املسرية،   1
 .00املرجع نفسه، ص،   2
 جة األسرة والتنشئة االجتماعية ابلعنف املدرسي، إشراف، أمحد بوذراي، رسالة ماجستري غري منشورة، ابتنة، قسم علم االجتماي جامعة احلا سليمة فياليل: عالق 3

 .0110خلضر، 
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ــــــــــــــــ للعوامل األسرية أثر كبري يف توليد العنف لدى األبناء إذا ما متيزت هذه العوامل ابلقسوة واحلرمان والقدوة السيئة، على أنه 
 يوجد فرق يف التأثري بني هذه العوامل من فرد ألخر. 

ــــــــــــــــ يرجع العنف املدرســـي إىل ما هو كامن يف الفرد من إحباط وكبت وغضـــب وإىل ما حي الم يط من مثريات كالفقر والعوز وأفـ
 العنف وظلم يتعرل له. 

 ـ إن للعوامل املدرسية اليت تنتهجها املدرسة من معامالت وقوانني، دور كبري يف بروز ظاهرة العنف يف الوسط املدرسي. 
حثة مشــــكلة الدراســــة يف . حي  جســــدت البا1دراســــة إهلام بلعيد: التنشــــئة االجتماعية و ثريها يف ســــلوك املنحرفني األحدات

التسـاؤل الرئيسـي: كيف تؤثر التنشـئة االجتماعية يف ظهور السـلوك االحنرايف عند احلدت؟. الذي اندرج حتته أسئلة فرعية وهي  
 كما يلي:

 هل هناك عالقة بني الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة والسلوك االحنرايف للحدت؟-
 االجتماعية والسلوك االحنرايف للحدت؟ هل هناك عالقة بني أساليب التنشئة -
 ما هي مؤشرات احنراف األحدات وأشكال ومناذج االحنراف السلوكي لدى احلدت؟  -
 خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:  

ــــــــــــــــــ أن معظم األفراد املبحوثني دخلوا مركز محاية الطفولة بســــبب الســـــرقة والتعدي على الغري يف حني أغلب أو ليائهم بطالو   نـ
أفراد، وابلتايل فإن أغلب حاجيات وضـــرورايت احلياة  01إىل  0ويعيشـــون يف شـــقق من غرفتني ويرتاوح عدد أفراد األســـرة من 

 غري متوفرة لديهم.
ـــــــــــــــ أن أغلب املبحوثني كانت العالقة بينهم وبني أو ليائهم قبل الدخول اىل املركز توصــف بعالقة تســيب وإمهال وكذا أســلوب  ـ

 ة.املعاملة القاسي
ــــــــــــــــ أن أغلب املبحوثني يدخنون الســـجائر ويقضـــون أو قات فراغهم يف الشـــواري وقاعات األلعاب وأغلب أصـــدقائهم يتناولون  ـ

 املشروابت الكحولية وذوي سوابق عدلية وهذا قبل دخوهلم إىل املركز.
، وحتددت مشــكلة البح   2الثانويةدراســة فهد علي عبد العزيز الطيار: العوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة 

 كما يلي: ما العوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية؟ 
 وكانت أهم تساؤالت البح  كما يلي:

 ما دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي ؟  -
 ما دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي ؟ -
 لألسرة يف العنف املدرسي ؟ما دور الوضع االجتماعي  -
 ما دور املستوى التعليمي يف العنف املدرسي ؟ -

 وأهم النتائج اليت خلين اليها الباح  يف هذه الدراسة هي:
                                                           

صطفى عويف، رسالة اف، مإهلام بلعيد: التنشئة االجتماعية و ثريها يف سلوك املنحرفني األحدات دراسة ميدانية للمركز املخصين للطفولة بباتنة , إشر  1
 .0101ماجستري غري منشورة، ابتنة،  قسم علم االجتماي, جامعة احلاج خلضر, 

 .0110فهد علي عبد العزيز الطيار: العوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية، الرايل، جامعة انيف للعلوم األمنية،  2
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ـــــــــــ أفاد الطالب بوجود دور متوسط للمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي ويف مقدمته الفوارق االقتصادية واملعيشية 
فاد املدراء والوكالء واملعلمني واملرشدين االجتماعيني هبن أهم دور للمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف بني طالب املدارس وأ

 املدرسي هو ارتفاي العنف عند قليلي الدخل لعدم مباال م مبا حيدت هلم. 
دراء والوكالء فاق، وأدىل املـ أدىل الطالب بوجود دور متوسط جلماعة الرفاق يف العنف املدرسي وعلى رأسه حماولة كسب ود الر 

واملعلمني واملرشـــــدين االجتماعيني هبن أهم دور جلماعة الرفاق يف العنف املدرســــــي هو تعلم العنف والســـــلوك الســــــي  غالبا من 
 الصحبة ورفاق السوء. 

العائلية، وأفاد  شاكلـ أفاد الطالب بوجود دور متوسط إىل حد ما للوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي وأبرزه كثرة امل
املدراء والوكالء واملعلمني واملرشــدين االجتماعيني هبن أهم دور للوضــع االجتماعي لألســرة يف العنف املدرســي هو ارتفاي معدل 

 العنف لدى أصحاب الوضع االجتماعي املتدين ذلق بسبب الغرية. 
ألسرة مما ف املدرسي وأمهه ا فال املستوى التعليمي لـــــــــــــــ أفاد الطالب بوجود دور متوسط للمستوى التعليمي لألسرة يف العن

يؤدي اىل ضــــعف التحصــــيل الدراســــي والرســــوب املتكرر وأدىل املدراء والوكالء واملعلمني واملرشــــدين االجتماعيني هبن أهم دور 
 للعلم والعقل والتعلم الللمســـتوى التعليمي لألســـرة يف العنف املدرســـي مبا يتلخين يف أن األســـرة املتعلمة تكون أوالدا أكثر ميو 

 بسبب األسلوب الرتبوي والرتبية احلديثة والعكس صحيح.
ىل عنف الطالب يف إ: العوامل االجتماعية والفردية اليت تؤدي 00001دراســــة اجلمعية األمريكية للصــــحة النفســــية بواشــــنطن 

 الوالايت املتحدة األمريكية. 
 توصلت الدراسة اىل النتائج التالية:

دخل أثناء الطفولة ومرحلة املدرسة عند وجود سلوك عنيف ووضع حل ملواجهة هذا السلوك يؤدي إىل نتائج جيدة يف ـــــ أن الت
 التقليل من هذه الظاهرة.

 ـ وجود عالقة إجيابية من بني شرب الكحول واملخدرات والعنف. 
 ـ أن وسائل االعالم من العوامل أسهمت يف وجود العنف.

 مية وبرامج تساعد يف زايدة الوعي الثقايف املتنوي تسهم يف تقليل العنف. ـ أن تقدمي برامج تعلي
مناقشة الدراسات السابقة: أمجعت الدراسات السابقة يف جمملها على وجود العنف كسلوك إنساين، وهو كفعل أو رد فعل،   

شئة اليت تنتهجها ه من خالل أساليب التنخيضـع ملثريات ومؤثرات داخلية متعلقة ابلفرد )قلق، توتر، انفعال، إحباط...( وأسرت
معه، وخارجية متمثلة يف العوامل االجتماعية واالقتصــــــــادية والثقافية والبيئة احمليطة ابألســــــــرة واحملددة والضــــــــابطة هلا، وفق القيم 

 والتقاليد االجتماعية اليت يقرها اجملتمع. 
 االجراءات املنهجية للدراسة: -3

يدانيا،   االعتماد على املنهج الوصـــــــفي الذي ســـــــاعد على وصـــــــف جمتمع وعينة الدراســـــــة اليت   جراء هذه الدراســـــــة مإل    
اختيارها بتقنية )فرز( كرة الثلج، وكان عددها مئة ومثانية عشـــــــر شـــــــااب عنيفا من القاطنني مبدينة الشـــــــريعة مكان إجراء البح  
                                                           

 .00 -00, ص , ص ,املرجع نفسه 1
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، كما ســاعد يف حتليل وتفســري البياانت امليدانية، 0100ة فيفري من ســن 00جانفي إىل  10امليداين، الذي امتدت فرتته من 
  .سؤاال 00اليت   جتميعها  بتطبيق األداة األساسية للبح  وهي االستبان، والذي احتوى 

 خصائين عينة الدراسة: -0
 ها.ميكن ايضاح خصائين عينة الدراسة من خالل اجلداول واألشكال التالية والتعليقات املرفقة بكل من         
 .: ميثل جنس أفراد عينة الدراسة10جدول 

 

                                

 

، وهذا ما ميكن إرجاعه %011يتضح أن أفراد عينة الدراسة وهم الشباب العنيف، كلهم ذكور أي بنسبة  10من اجلدول 
 إىل انغالق جمتمع املدينة مكان الدراسة على نفسه من جهة، وميل وممارسة الذكور للعنف أكثر من االانت من جهة أخرى. 

 : ميثل أعمار أفراد عينة الدراسة10جدول 

        

 

 

 

 00سنة بـ  00إىل  00يالحظ أن أكرب عدد للشباب العنيف من أفراد عينة  الدراسة يف الفئة العمرية من  10من اجلدول 
اب( من العظمى من الشب، وهذا ما ميكن إرجاعه إىل ما مييز هذه الفرتة )فرتة املراهقة عند الغالبية %01.00شااب أي بنسبة 

تقلبات نفسية وحتوالت فسيولوجية وتغريات بيولوجية تطرأ على الشاب، وما يصاحبها من سلوكات وأفعال، تليها الفئة من 
حيان إىل  خر فرتة املراهقة عند البعض من ، واليت ترجع يف بعض األ%00.00شااب وهو ما نسبته  01سنة بـ 00إىل  00

خلارجية احمليطة ابلشاب كجماعة الرفاق مثال، اليت تفرل عليه أسلواب معينا يف امللبس واملشرب جهة، وكثرة الضغوط ا
شااب أي بنسبة  00سنة بـ 01إىل  00واملأكل... من جهة أخرى، وبذلق هي امتداد للمرحلة السابقة، مث الفئة من 

ومها الفرتاتن اللتان تكون فيهما رغبات  ،%00.01شااب أي بنسبة  00سنة بـ  00إىل  00، وأخريا الفئة من 00.01%
 ومتطلبات الشاب كثرية كتوفري منزل، الزواج، سيارة، ... إخل.   

 : ميثل املستوى الدراسي ألفراد عينة الدراسة10جدول

 

 %النسب املئوية التكرارات اجلنس
 011 000 ذكر 

 11 11 أنثى
 %011 000 اجملموي

 %النسب املئوية التكرارات العمر )ابلّسنة(
 01.00 00 00إىل  00من 
 00.00 01 00إىل  00من 
 00.01 00 00إىل  00من
 00.01 00 01إىل  00من 

 %011 000 اجملموي
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، تليهم نسبة %00.00أن أكرب نسبة للشباب العنيف من عينة الدراسة هلم مستوى متوسط  10يالحظ من اجلدول 
ا نسبة ذوي املستوى ، وبعده%00.00، مث األميون %00.00، مث أصحاب مستوى يقرأ ويكتب %00.10الثانويني 
 .   %0.00، وأخريا نسبة ذوي التكوين املتخصين بنسبة %0.00، وبدرجة أقل نسبة اجلامعيني%00.00االبتدائي 

يتضح مما سبق أن نسبة الشباب العنيف من عينة الدراسة تكون يف املستوايت الدراسية املنخفضة أكرب منها يف املستوايت  
 وهذه سلوكات وأفعال ميكن إرجاعها إىل ا فال املستوى الثقايف والرتبوي والتعليمي هلؤالء اجلامعية أو التكوين املتخصين،

الشباب، وعدم التحكم يف مشاعرهم وأهوائهم وخضوعهم لبعض املؤثرات اخلارجية كجماعة الرفاق مثال، وهذا إذا ما متت 
 مقارنة ذلق هبعمارهم.

 دراسة: ميثل الوضع املهين ألفراد عينة ال 10جدول 
 

 

 

 

 

، وهنا %00.10شاب بطال( بنسبة  00يتضح أن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة ليست هلم مهنة) 10من اجلدول 
 الفئة قد انتهجت العنف على اختالف أنواعه أو أساليبه من أجل حتقيق املتطلبات احلياتية الكثرية، وتوفري ميكن القول أن هذه

حاجا ا األساسية أو الثانوية الفردية أو اجلماعية، عكس ابقي فئات الشباب)مهن حرة، طالب، موظفون، متقاعدون( اليت 
ميكن أن يكون أمهها توفر املصدر املادي لتلبية احلاجات، أو وجود يف جمملها تنخفض نسب العنف عندها لعدة اعتبارات، 

التزامات وقواعد مهنية ووظيفية تتحكم يف سلوكات وأفعال الشباب مما يقلل من عمليات التفاعل بينهم وبني الوسط احمليط 
  م.

 %النسب املئوية التكرارات املستوى الدراسي
 00.00 00 أمي

 00.00 01 يقرأ ويكتب
 00.00 00 إبتدائي
 00.00 00 متوسط 
 00.10 00 اثنوي

 0.00 10 تكوين متخصين
  0.00 10 جامعي
 %011 000 اجملموي

 %النسب املئوية التكرارات املهنة
 00.00 01 طالب 
 00.10 00 بطال

 0.00 01 موظف
 00.01 00 مهن حرة
 0.00 10 متقاعد
 %011 000 اجملموي
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 .: ميثل احلالة االجتماعية ألفراد عينة الدراسة10جدول

 

 

 

 

، تليها نسبة املطلقون بـ %00.00شاب من أفراد عينة الدراسة ُعزّاب وهو ما نسبته  00هناك  10حسب اجلدول 
، وقد يرجع ارتفاي عدد الشباب العنيف %1.00، وأخريا نسبة األرامل بـ %00.00، مث نسبة املتزوجون بـ 00.01%

العازب يف جمتمع الدراسة إىل عدة أسباب منها: قلة وجود مسؤوليات حقيقية أو غياب التزامات عليهم مما يدعوهم إىل 
التصرف بكل حرية حسب اعتقادهم، أو ال فال املستوى التعليمي عندهم مما حيجب عليهم رؤية مجيع احلاالت واملواقف 

لة من خمتلف جوانبها وزواايها، كما ميكن أن يرجع العنف عند الشباب العزاب إىل االجتهادات الفردية واجلماعية لدى احلاص
هذه الفئة, اليت ترمي إىل حتسني األوضاي االجتماعية واالقتصادية املساعدة على التأقلم والتعايش مع املتغريات والظروف 

بة العنف بات احلياتية األساسية والثانوية للفرد واألسرة واجملتمع على السواء. أما ا فال نساجملتمعية املتسارعة أو حتقيق املتطل
عند بقية أفراد عينة الدراسة )املطلقون، املتزوجون، األرامل( فيمكن أن ترجع إىل اتزان وروية هؤالء الشباب وتعقلهم ولو نسبيا 

 طة  م والناجتة يف جمملها عن حتملهم األعباء األسرية.من خالل التجارب اليت مروا  ا واملسؤوليات املنو 

 حتليل وتفسري بياانت العوامل االجتماعية ألسر املبحوثني: -0

 : يوضح املستوى التعليمي للوالدين.10اجلدول رقم 

 األم األب املستوى التعليمي للوالدين
 %النسبة املئوية  التكرار  %النسبة املئوية  التكرار

 00.00 01 00.00 01 أمي

 00.00 00 00.00 00 يقرأ ويكتب
 00.01 00 00.00 00 ابتدائي
 00.01 00 00.00 00 متوسط
 00.00 00 00.00 00 اثنوي

 0.00 10 1.00 10 تكوين متخصين
 0.00 10 0.00 0 جامعي
  %011 000  %011 000 اجملموي

 بني اآلابء واألمهات متقاربة إىل حد كبري، إذ أن املستوى املتدينعند استقراء هذه األرقام ميكن القول أن مستوايت الدراسة 
بني األبوين، أما املستوى املتوسط يكون متوسط نسبته  %00.00هو الغالب وبنسب عالية جدا وهو ما متوسط نسبته 

 %املئوية النسب التكرارات االحتماالت
 00.00 00 أعزب
 00.00 00 متزوج 
 00.01 00 مطلق
 1.00 10 أرمل

 %011 000 اجملموي
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فة جدا مبتوسط ضعيبني الوالدين وهي قليلة إذا ما قورنت بسابقتها، أما عن املستوايت اجليدة واملقبولة فهي  00.00%
  بني األبوين. %0.00نسبته 

واملعلوم ان املستوى التعليمي اجليد للوالدين حيدد مقدار ثقافتهما ومعرفتهما ال هع الطرق يف تنشئة األبناء تنشئة سليمة 
باشرة أو غري موصحيحة، وعلى العكس من ذلق فان املستوايت الدراسية املنخفضة واملتدنية للوالدين ميكن أن تؤثر بطريقة 

مباشرة على تنشئة األسرة ألفرادها، وهذا ما ميكن إرجاعه إىل غياب املعرفة الفعلية والدقيقة ألساليب الرتبية السليمة والفعالة 
املنتهجة من طرف الوالدين، واملبنية على أسس علمية صحيحة، املراعية يف ذلق خصوصيات ومتطلبات كل مرحلة من 

أبناؤها وهو ما تفتقده األسرة لتدين مستواها التعليمي، ضف إىل ذلق ا فال مستوى الضبط االجتماعي  املراحل اليت مير  ا
واإلشراف واملراقبة الوالدية الذي ينتج عنه يف حاالت كثرية عند األبناء أفعال وسلوكات عنيفة، وهذا ما أكدت عليه نظرية 

ا تتأثر الربة عية تتأثر  ثرا كبريا ابملعايري الثقافية السائدة يف اجملتمع، كمالدور االجتماعي اليت جاء فيها أن التنشئة االجتما
، وهي 2. كما توافق ذلق مع دراسة علي بن نوح بن عبد الرمحان الشهري1الشخين الذاتية املستمدة أساسا من األسرة

بعا ة يف درجات مقياس العنف تإحدى الدراسات السابقة للموضوي، واليت أكدت على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائي
 الختالف املستوى التعليمي للوالدين لدى أفراد عينة الدراسة.

 : يوضح مهنة الوالدين10جدول رقم 
 
  

 

 

 

هو أن املستوى االقتصادي ألغلب أسر جمتمع الدراسة  ينحصر بني املتوسط  10ما ميكن استنتاجه من أرقام اجلدول 
سنة  00و 00لعمر احملصور بني ابلنسبة ل% 01.00واملنخفض، وإذا   ربط هذا هبعمار ومهنة أفراد العينة واملتمثالن يف 

للمهنة  %00.10و 10وهي مرحلة املراهقة املتأخرة )عند البعض( مبا فيها من خصوصيات ومتطلبات كما يف اجلدول 
، ميكن القول أن ذلق يؤثر سلبا على تنشئة األسرة ألفرادها من خالل نقين يف توفري املتطلبات 10)بطال( حسب اجلدول 

كل مرحلة من مراحل احلياة من جهة، وعجز أو ضعف يف تغطية الربامج الرتبوية واملخططات املساعدة األساسية لألفراد يف  
واملدعمة لعملية التنشئة يف ظل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الراهن من جهة أخرى، وهذا ما توافق مع نتائج دراسة 

للموضوي واملدرجة يف الفصل األول من هذه الدراسة، واليت  ، وهي إحدى الدراسات السابقة3فهد علي عبد العزيز الطيار
                                                           

 . 00، ص،0101، 0حل حممد أبو جادو: سيكولوجية التنشئة االجتماعية، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، طصا 1
اف، إهلامي ر علي بن نوح بن عبد الرمحان الشهري: العنف لدى طالب املرحلة املتوسط يف ضوء  بعض املتغريات النفسية و االجتماعية  يف مدينة جدة، اش 2

 . 000، ص، 0110رسالة ماجستري غري منشورة، الرايل، قسم علم النفس، كلية الرتبية، جامعة ام القرى مبكة،   ز امام،عبد العزي
 .000، 000ص، -فهد علي عبد العزيز الطيار : مرجع سابق، ص 3

 األم األب مهنة الوالدين
 %النسبة املئوية التكرار  %النسبة املئوية التكرار

 00.01 00 01.00 01 بطال
 0.01 10 00.01 00 موظف

 00.00 00 00.10 00 مهن حرة
 1.00 10 00.10 00 متقاعد

  %011 000  011 000 اجملموي
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أكدت على أن ا فال املستوى االقتصادي لألسرة يؤدي إىل ضعف التحصيل الدراسي والرسوب املتكرر، وأن أهم دور 
تعلم من خالل لللمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي يتلخين يف أن األسرة تكون أوالدا أكثر ميوال للعلم والعقل وا

 توفري وتلبية كل املتطلبات واحلاجيات األساسية والثانوية اليت حيتاجها األبناء.
 : يوضح ما إذا كان الوالدين على قيد احلياة وأيهما متوىف يف حالة الوفاة.10جدول رقم 

 الوالدين على قيد احلياة
 وأيهما متوىف يف حالة الوفاة

 %النسبة املئوية التكرار

 00.00      00     نعم
  األب ال

00 
 

00  
00.10 

00.01 

 0.00 10 األم
 0.00 10 كالمها

  %011   000    اجملموي

شاب عنيف   استجوا م يفتقدون أحد الوالدين أو كالمها، وهو ما يزيد  000شااب من  00من هذه النتائج ميكن القول أن 
لوالد احلي هلؤالء األفراد، ففي هذه احلالة تكون الرقابة األسرية ضعيفة أو منعدمة املسؤوليات االجتماعية واالقتصادية على ا

نتيجة لنقين أو انعدام عملية الضبط االجتماعي أو فقدان املعايري ونقين التوجيه االجتماعي الذي ميارسه الوالد احلي وهو ما 
 عن طريق ممارسة األبناء للعنف، كما ميكن أن يكون يفيؤدي إىل نوي من التسيب واإلمهال املوصل إىل االحنراف االجتماعي 

مثل هذه احلاالت نقين يف فرص املتابعة والتحكم يف عملية التنشئة والتساهل مع بعض التجاوزات واألفعال اليت يقوم  ا 
م توضيحه تباعا يف سيت األبناء النشغاالت الوالد أو الوالدين األحياء بتوفري االحتياجات واملتطلبات احلياتية لألسرة وهو ما

 هذه الدراسة. 

 : يوضح من املسؤول عن املبحوت يف حالة وفاة أحد الوالدين أو كالمها.10جدول رقم 

 %النسبة املئوية  التكرار املسؤول عن املبحوت يف حالة وفاة أحد الوالدين أو كالمها
 

 وفاة األب
  املسؤولية على عاتق األم

21 
00  

01.00 
00.00 

 00.00 10 ولية على عاتق كفيلاملسؤ 
  

 وفاة األم
  املسؤولية على عاتق األب

 
10  

00.00 
0.00 

 0.00 10 املسؤولية على عاتق كفيل

 0.00   10   املسؤولية على عاتق كفيل وفاة كالمها 
 % 011 00 اجملموي

ة اليتامى، يتامى األب وتقع املسؤولية عليهم على من أفراد عينة الدراس %01.00عند استقراء هذه األرقام ميكن القول أن   
عاتق األم، وهو ما يصعب عليها عملية متابعتهم ومراقبتهم من الناحيتني النفسية واالجتماعية من جهة واالقتصادية من جهة 

وايل، تهما على التاخلاصني ابملستوى التعليمي للوالدين ومهن 10و 10أخرى، خاصة إذا   ربط هذه النتائج بنتائج اجلدولني 
 منهن بطاالت.  %00.01من األمهات مستواهن الدراسي ضعيف و %00.00حي  أن 
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كل من هذه املؤشرات له  ثري على عملية التنشئة، وإذا اجتمعت فيما بينها قد تؤدي إىل عجز نسيب أن مل يكن كليا يف       
ود إىل اكبة التطورات والتحوالت االجتماعية يف اجملتمع، وهو ما يقتوفري األسرة للعطف واحلنان والرعاية الكافية ألفرادها ومو 

ظهور خلل يف التبادل والتكامل االجتماعي بني األفراد، يكون انجتا عن سوء تنظيم وتوجيه األسرة لسلوكات أفرادها، ما يزيد 
هذا ما يتوافق مع رسات واألفعال العنيفة، و من فرص حتررهم من القيود األسرية  واجملتمعية، وابلتايل تكثر احتماالت وقوي املما

 أن العنف يظهر نتيجة لفقدان االرتباط واالنتماء للجماعات االجتماعية اليت تنظم االجتاه البنائي الوظيفي الذي ينظر إىل
 .1وتوجه سلوك أعضائها، أو انه نتيجة لفقدان املعايري ونقين التوجيه والضبط االجتماعي

 فصال الوالدين من عدمه إذا كاان على قيد احلياة مع إقامة املبحوت يف حالة انفصاهلما.: يوضح ان01جدول رقم 
 %النسبة املئوية  التكرار انفصال الوالدين مع إقامة املبحوت

 
 منفصالن 

  إقامة مع األب
 

01 

10  
 

01.00 

0.00 
 0.00 10 إقامة مع األم
 0.00 10 إقامة مع كفيل

 00.00 00 غري منفصالن
 % 011 00 اجملموي

املتعلق  الة وفاة األبوين هد  10من املبحوثني والديهم منفصلني، وإذا   الرجوي إىل اجلدول  01من اجلدول يالحظ أن     
من  00أسرة منفصلة )هذا إذا   اعتبار أن حالة وفاة أحد الوالدين هي حالة انفصال(، ما يعين يف جممله أن  00أن هناك 

عينة الدراسة يعانون من انفصال الوالدين، وهوما يؤدي إىل نقين يف التعامالت االجتماعية )احلنان، التواصل، الرتبية، أفراد 
االتصال...(، وكذا االقتصادية )قلة املوارد، ضعف يف تلبية احلاجيات األساسية( بني أفراد األسرة الواحدة، وهذا ما قد يدفع 

 نيفة خمتلفة لتغطية هذا النقين األسري، أما الذين والديهم على قيد احلياة وغري منفصلنيابملبحوثني إىل سلق طرق وسبل ع
فردا وهو ما يقلل نسبيا من احتمال وقوي العنف عند األفراد  00ميثلون القسط األكرب من أفراد عينة الدراسة وعددهم 

يف إحدى نتائجها، وهي إحدى الدراسات  2ياملبحوثني. وهو ما خلصت إليه دراسة علي بن نوح بن عبد الرمحان الشهر 
السابقة للموضوي واملدرجة يف الفصل األول من هذه الدراسة، واليت جاء فيها انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

 درجات مقياس العنف نتيجة ملتغري إقامة الطالب مع والديهم أو أوليائهم لدى أفراد عينة الدراسة. 
 عدد زوجات أب املبحوت. : يوضح11جدول رقم 

 %النسبة املئوية  التكرار عدد زوجات األب
 00.00 00 زوجة

 00.00 01 زوجتان
 0.01 10 ثالت زوجات

 % 011 000 اجملموي
من آابء املبحوثني هلم زوجة واحدة، وهو ما قد يرجع إىل مواكبة الثقافة السائدة يف   %00.00من اجلدول توجد نسبة 

واليت ترى ضرورة االلتزام بزوجة واحدة واالقتداء والتأثر ابملعايري االجتماعية ألسر الدول املتطورة من جهة، العصر احلدي ، 
                                                           

  .00قدرة عبد األمري اهلر: مرجع سابق، ص، 1
 . 000 علي بن نوح بن عبد الرمحان الشهري: مرجع سابق،  ص، 2



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

ومن جهة أخرى ميكن أن يرجع إىل ضعف اإلمكانيات املادية واالقتصادية هلؤالء األسر، أما اآلابء الذين هلم أكثر من زوجة ) 
وهي نسبة ضعيفة مقارنة  بسابقتها، وما ميكن قوله على هذه األسر أن  18.65%زوجتان أو ثالت زوجات( فنسبتهم 

أبنائهم ينشئون ويرتبون يف جو متوتر لغياب األب أو الهتمامه بزوجة أخرى دون األم، مما يشكل عندهم الشعور ابلنقين أو 
العدوان م إىل ممارسة العنف و اإلحساس اخلاط  ابملسؤولية أو تقمين دور األب عند بعضهم بطريقة خاطئة، وهذا ما يؤدي  

ضد بعضهم البعض أو ضد اآلخرين، ويكون ذلق يف أغلب األحيان نتيجة لغياب االرتباط العاطفي بني أفراد األسرة 
 الواحدة.

 :  يوضح عدد أفراد أسرة املبحوت.00جدول رقم 
 %النسبة املئوية  التكرار عدد أفراد األسرة

 00.00 00 أفراد 10إىل  10من 
 00.00 00 أفراد 01إىل  10ن م

 00.00 00 فرد  00إىل  00من 
 01.00 00 فرد فأكثر 00

  %011 000 اجملموي
من الشباب العنيف عينة الدراسة حجم أسرهم كبري، وهو ما يؤدي إىل   %01من أرقام هذا اجلدول ميكن القول أن أكثر من 

من والدين، كضعف رعاية وتنشئة األبناء وفق أسس سليمة وصحيحة يف ز كثرة األعباء واملتطلبات االجتماعية واملادية على ال
التقدم والتطور العلمي والربجمي ملختلف أساليب الرتبية والتنشئة السوية أو عجز يف توفري االحتياجات املادية األساسية 

 مي الضعيف حسب اجلدول)سكن، لباس، أكل، عالج، تعليم...(، هذا ضمن رؤية اآلابء واألمهات ذوي املستوى التعلي
، كما أن حجم األسرة الكبري قد خيلق جماال أو سعا بني أفرادها للتسابق من أجل كسب املكانة واالستئثار  ب وعاطفة 10

الوالدين من جهة وصعوبة يف عملية االتصال والتفاعل االجتماعي من جهة أخرى، وهذا ما يوصل إىل حالة من اإلحباط عند 
ي  حيف الغالب عدوان وعنف، وهو ما أكده كل من جون دوالرد ونيل ميلر يف نظرية اإلحباط والعدوان، الفرد ينتج عنه 

يرى هذان املنظران أن السلوك العدواين مبختلف أشكاله املعروفة ينجم عن شكل من أشكال اإلحباط وتتناسب قوة التحريض 
 .1على العدوان تناسبا طرداي مع مقدار اإلحباط

 : يوضح ترتيب املبحوت بني إخوته00جدول رقم 
 %النسبة املئوية  التكرار ترتيب املبحوت بني إخوته

 00.01 00 األول
 00.01 01 بني األول واألخري

 00.00 00 األخري
 0.00 10 الوحيد
 % 011 000 اجملموي
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 م إخوة، وهو ما ميّكن من اعتبارمن أفراد عينة الدراسة أهنم الوحيدين عند أبويهم أي ليس هل %0.00من اجلدول يتضح أن 
من األفراد ترتيبهم األخري، وهو ما يعزز عندهم فكرة  %00.00ترتيبهم بني إخو م األول واألخري يف نفس الوقت، كما أن 

الفوز ابلقسط األكرب من حنان وعطف ورعاية والديهم بصفتهم آخر إخو م، وعند غياب ذلق ميكن أن يقوموا مبمارسات 
ترتيبهم األول، وهذا ما ينّمي عندهم أحقية هيمنتهم  %00.01نيفة من أجل جلب نظر واهتمام الوالدين، ووأفعال ع

 67.80%وسيطر م على بقية إخو م بصفتهم األكرب بينهم، وعادة ما يكون ذلق بطرق عنيفة، أما البقية الباقية واملقدرة بـ 
طف الكبار الذين يريدون فرل سيطر م، والصغار الذين حيّنون للعيكون ترتيبهم بني األول واألخري، حي  يكون بينهم 

 وهوما أكدته نظرية الصراي اليت ترجع العنف يف اجملتمع إىل الصراي وخاصة الصراي الطبقي، وصراي املصاحلوالرعاية الوالدية، 
هن، خصوصا يف ظل عدم توازن القوى، الرا والصراي على السلطة، والصراي ميثل الرتبة اخلصبة لزايدة مظاهر العنف يف الوقت

 .1علي األضعف لتستمر بعد ذلق دائرة العنف فعادة ما مييل الطرف األقوى لفرل هيمنته
 : يبني نوي احلي الذي تسكن فيه أسرة املبحوت.00جدول رقم 

 %النسبة املئوية  التكرار نوي حي سكن األسرة
 00.00 00 فقيــــــر

 00.00 00 متوسط
 0.00 10 راقي

 % 011 000 اجملموي
من هذه النسب يالحظ أن الشباب العنيف ينحدرون من كافة أحياء مدينة الدراسة غري أن الغالبية العظمى منهم    

املتعلق بعدد أفراد أسر  00ينحدرون من أحياء متوسطة وفقرية، وبربط نتائج هذا اجلدول بنتائج اجلدول  00.00%
كبري ألسرة املبحوت وحي سكنها سواء كان متوسطا أو فقريا،  ثري على سلوكات وأفعال املبحوثني، هد أن للحجم ال

الشباب العنيف يف احلياة اليومية هلم، من خالل صعوبة إمتام عمليات االتصال الفعال والرتبية الصحيحة والتنشئة املتوازنة 
لية وندرة وبئة وقلة دور الرعاية ونوادي الرتفيه والتسلكافة الفئات، يف وجود معيقات جمتمعية وصحية كثرية كاألمرال واأل

األمن االجتماعي، وهو ما يدفع  ؤالء الشباب إىل احنرافات كثرية يف املمارسات اليومية هلم ولعل أمهها ممارسة العنف بكل 
 أنواعه وبشكل دائم ومستمر. 

ية إحساس ابلقهر والنبذ االجتماعي وعدم العدالة اإلدار  إن الشباب القاطنني هبحياء متوسطة أو فقرية ميكن أن يولد لديهم  
والرتبوية واإلحباط، والشعور ابلنقين وهو ما خيلق عندهم حالة من عدم التوافق الشخصي والنفسي واالجتماعي مع احمليط 

تلفة، وهذا ما ف خماخلارجي، وهذا ما يعزز لديهم عوامل التوتر وابلتايل يكون رد فعلهم عنيف ضد اآلخرين يف حاالت ومواق
تكامل األجزاء يف كل وحدة من وحدات اجملتمع، وأن التوافق واالعتماد يوافق إىل حد ما البنائية الوظيفية اليت تؤكد على 

املتبادل بني العناصر املختلفة للمجتمع الواحد حيقق االستقرار، كما تنظر هذه النظرية إىل العنف على أنه داللة داخل السياق 
عي وأنه يظهر نتيجة لفقدان االرتباط واالنتماء للجماعات االجتماعية اليت تنظم وتوجه سلوك أعضائها، أو أنه نتيجة االجتما

 .2لفقدان املعايري ونقين التوجيه والضبط االجتماعي
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 : يبني طبيعة سكن أسرة املبحوت15جدول رقم 
 %النسبة املئوية  التكرار طبيعة سكن األسرة

 00.00 00 ملق
 00.00 00 تأجرمس

 00.00 01 حكومي
 % 011 000 اجملموي

عند استقراء هذه النسب ميكن القول أن أكثر من نصف أسر عينة الدراسة يقطنون يف سكنات مستأجرة، وهو ما جيعلهم يف  
االجتماعي و تنقل مستمر ودائم  ثا عن سكن يف كثري من األحيان، وهذا ما يتسبب يف عدم االستقرار وعدم األمن النفسي 

ألفراد هذه األسر، من خالل كثرة املخالطات واألدوار واملعامالت االجتماعية احمليطة ابلفرد واخلاصة به، وابلتايل حدوت 
اضطراابت ذاتية عنده، ما يؤول به إىل حالة من عدم التوافق الشخصي والنفسي واالجتماعي مع احمليط اخلارجي، وهذا ما 

فيكون رد فعله عدوانيا وعنيفا. أما األسر اليت متتلق سكنات يكون فيها االستقرار النفسي يعزز عنده عوامل التوتر 
 واالجتماعي أكثر درجة من سابقتها.  

 : يبني نوي سكن أسرة املبحوت.00جدول رقم 
 %النسبة املئوية  التكرار نوي سكن األسرة

 00.00 00 قصديري
 00.00 01 شقة 
 00.00 00 شعيب
 0.01 10 فيال

 % 011 000 اجملموي
من أفراد عينة الدراسة يقطنون رفقة أسرهم يف سكنات شعبية،  %00.01عند استقراء هذه النسب ميكن القول أن      

 %00.00املتعلق بنوعية حي سكن األسرة والذي به  00قصديرية وشقق، وهي نسبة منطقية إذا   ربطها بنتائج اجلدول 
هذه النتائج تدل على أن غالبية أفراد عينة الدراسة ينحدرون من أحياء متوسطة وفقرية، ويقطنون  ة.من األحياء متوسطة وفقري 

يف سكنات أقل ما يقال عنها أهنا أقل من املتوسط، من حي  نوعها وطبيعتها، وهو ما يولد حالة من عدم االستقرار والقلق 
تائج وهذا ما توافق مع إحدى ن ،من األحيان إىل ممارسة العنف والشعور ابإلحباط وامللل عندهم، وهذا ما يدفعهم يف كثري

سليمة فياليل حول أن أغلب الذين ميارسون العنف يقطنون ابألحياء الشعبية، اليت يكثر فيها عدد السكان وتغيب فيها املرافق 
 . 1واملساحات اخلضراء وتكثر فيها االحتكاكات

 كافة أفرادها.: يوضح مدى اتساي سكن األسرة ل00جدول رقم 
 %النسبة املئوية  التكرار اتساي سكن األسرة لكافة أفرادها

 00.00 00 نعم
 01.00 00 ال

 % 011 000 اجملموي
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من هذه األرقام ميكن القول أن أكثر من ثلثي أفراد عينة الدراسة يقطنون يف سكنات تتميز بعدم اتساعها لكل أفراد األسرة، 
 من املبحوثني. %01اخلاص  جم األسرة الكبري ألكثر من  00اجلدول  ويدعم صحة هذا الرأي نتائج

أن حجم األسرة الكبري وعدم اتساي املسكن هلا، يولد حالة من امللل والقلق وعدم االستقرار الشخصي والنفسي واالجتماعي 
ا يتوافق وأفعال عنيفة، وهو معند أفرادها، وهو ما ينش  عندهم احتكاكات وانفعاالت تؤدي يف أغلب األحيان إىل سلوكات 

، وهي إحدى الدراسات السابقة للموضوي واملدرجة يف الفصل األول من هذه الدراسة، واليت جاء 1ونتيجة دراسة إهلام بلعيد
فيها أن معظم األفراد املبحوثني الذين دخلوا مركز محاية الطفولة بسبب السرقة والتعدي على الغري كان أو ليائهم بطالون 

أفراد، وابلتايل فان أغلب حاجيات وضرورايت احلياة  01إىل  0وح عدد أفراد األسرة من اشون يف شقق من غرفتني ويرت ويعي
 غري متوفرة لديهم.

 : يبني إمتالك املبحوت لغرفة خاصة 00جدول رقم 
 %النسبة املئوية  التكرار إمتالك املبحوت لغرفة خاصة

 00.01 00 نعم
 00.01 00 ال

 % 011 000 اجملموي
 %00.01من الشباب العنيف أفراد عينة الدراسة هلم غرفة خاصة  م يف سكن أسرهم، بينما  %00.01من اجلدول يوجد 

، ونوي سكنها 00منهم ال ميتلكون غرفة خاصة، وهو ما يرجع يف كثري من األحيان إىل حجم األسرة الكبري حسب اجلدول 
 .10، ومهنة الوالدين حسب اجلدول 00سب اجلدول ، واتساعه لكل األفراد ح00حسب اجلدول 

أن غياب غرفة خاصة ابلفرد السيما إذا كان يف مرحلة شبابه، وجنسه )ذكر(، يلزمه التواجد مع بعض أفراد أسرته يف نفس 
ا يدفع م الغرفة، وهذا ما قد يؤدي إىل تداخل يف خصوصيات لألفراد، أو غياب استقاللية التصرف يف الرأي واملمتلكات، وهو

 إىل حدوت كبت أو ضغوط نفسية واجتماعية عند الفرد تدفعه إىل التعبري عنها يف شكل ممارسات عنيفة.  
 : يبني إمتالك املبحوت لسكن خاص إذا كان مستقال عن أسرته.00جدول رقم 

 %النسبة املئوية  التكرار إمتالك املبحوت لسكن خاص
 0.00 00 نعم 
 01.00 010 ال

 % 011 000 اجملموي
منهم تنحصر حالتهم  %00.00يتضح من هذه النتائج أن أغلب أفراد عينة الدراسة يسكنون مع أسرهم، مع التذكري أن   

االجتماعية بني متزوج، مطلق وأرمل، وهذا ما يعين أنه ميكن أن يكون للمبحوت زوجة وأبناء إذا كان متزوجا، أو أبناء )يف 
املتعلق بعدد أفراد  00ا يؤدي إىل كثافة األفراد يف سكن األسرة، وهو ما   حتليله يف اجلدول حالة مطلق أو  أرمل(، وهذا م

 األسرة.

 : يبني نوي العالقة بني أفراد األسرة01جدول رقم 
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 %النسبة املئوية  التكرار نوي العالقة بني أفراد األسرة
 0.00 10 جيدة 
 00.00 01 عادية
 00.00 00 سيئة

 % 011 000 اجملموي
من هذه النتائج  ميكن القول أنه يوجد أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة يؤكدون على سوء العالقة بني أفراد أسرهم، وهذا    

ما يدعم فرضية انغالق قنوات احلوار بينهم، وهوما ال يسمح بتقومي وتصحيح السلوكات اخلاطئة واملنحرفة عندهم، بسبب اجلو 
توتر واالضطراب وغياب األمان وعدم الشعور ابلطمأنينة، كل هذا ميكن أن يؤثر ابلسلب على النمو األسري الذي يتسم ابل

النفسي واالجتماعي لألفراد، خاصة الشباب منهم، فال يتمكنون من بناء شخصيا م بطريقة سوية وسليمة، األمر الذي 
تفرتل  وهو ما أكدت عليه نظرية التعلم االجتماعي اليتيقودهم إىل تبين سلوكات عدوانية جتاه حميطهم األسري واالجتماعي، 

يتعلمون  ا أمناط السلوك األخرى، وأن عملية التعلم هذه تبدأ ابألسرة،  أن األشخاص يتعلمون العنف بنفس الطريقة اليت
   .1ضحااي العنفال يكونوا  هبن اآلابء يشجعون أبناءهم على التصرف بعنف مع اآلخرين يف بعض املواقف، ويطالبوهم فبعض

 : يبني آراء املبحوثني ألسباب انتهاجهم للعنف 00جدول رقم 

 %النسبة املئوية  التكرار آراء املبحوثني ألسباب انتهاجهم للعنف  
 00.00 00 الفقر والعوز

 0.00 10 انفصال الوالدين
 01.00 00 املستوى التعليمي الوالدين
 00.00 01 العالقات األسرية السيئة

 00.01 00 وي حي السكنن
 00.00 00 مجاعة الرفاق

 00.00 00 حجم األسرة الكبري
 % 011 000 اجملموي

من الشباب العنيف أفراد عينة الدراسة يرون أن أسباب انتهاجهم للعنف يرجع الفقر  %00.00من اجلدول يتضح أن 
لق إىل املستوى التعليمي للوالدين والعالقات منهم يرجع ذ %00.00، و%00.00والعوز، أو حلجم األسرة الكبري بنسبة 

املتعلقني ابملستوى التعليمي للوالدين والعالقة بني أفراد األسرة على  01و 10األسرية السيئة، وهو ما تؤكده نتائج اجلدولني 
هم يرون أن أسباب انتهاج %0.00منهم يرجعون ذلق إىل مجاعة الرفاق ونوي حي السكن، و %00.00التوايل، أما 

 للعنف يرجع إىل انفصال والديهم. 
من نتائج هذا اجلدول ميكن القول أن أسباب انتهاج العنف حسب آراء أفراد عينة الدراسة ترجع وبنسب متقاربة إىل حجم  

ي ذاألسرة الكبري الذي ينتج عنه يف الغالب عدم قدر ا على تلبية كل متطلبات أفرادها، وضعف املستوى التعليمي للوالدين ال
يؤثر بشكل أو آبخر على تربية األبناء، وكذا مجاعة الرفاق واحمليط االجتماعي اللذان يتفاعل معهما الفرد فيؤثر فيهما أو يتأثر 
                                                           

 .00مرجع سابق، ص، عباس أبوشامة، حممد األمني البشرى : 1



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

 ما، أو إىل الفقر والعوز اللذان يولدان العديد من املشاكل كاملرل واجلوي واحلاجة إىل امللبس أو التنزه والرتفيه، كما أن 
اخلاص ابنفصال  10له دور نسيب يف انتهاج املبحوت للعنف، وهو ما   التعرل له يف حتليل اجلدول  انفصال الوالدين

الوالدين، وهذا يوافق إىل حد ما إحدى نتائج دراسة سليمة فياليل واليت جاء فيها أن توفر مجلة من العوامل الداخلية 
يط( يؤدي ( واخلارجية احمليطة  ا )الفقر، مجاعة الرفاق، نظافة احمللألسرة)أسلوب الرتبية، املستوى التعليمي، العالقات األسرية

 . 1إىل كثرة املشاكل داخلها وهو ما يولد العنف
  ليل عام للنتائج -6

 : النتائج السابقة يتبني أنمن 
ما يعرقل  ومن آابء وأمهات الشباب املبحوت مستواهم التعليمي ضعيف، ال يتعدى املستوى االبتدائي، وه 00.00%     

ماعية كد عليه نظرية الدور االجتماعي اليت جاء فيها أن التنشئة االجتما تؤ أو يعيق هاعة وفعالية عملية تنشئة األبناء، وهذا 
 . 2تتأثر  ثرا كبريا ابملعايري الثقافية السائدة يف اجملتمع، كما تتأثر الربة الشخين الذاتية املستمدة أساسا من األسرة

من أمهات وآابء املبحوثني بطالون، وهو ما يدل على ا فال املستوى االقتصادي ألسر املبحوثني،  %00.00كما أن      
الذي يؤثر سلبا على عملية التنشئة من خالل ضعف توفري املتطلبات األساسية لألبناء، وهذا ما توافق مع نتائج دراسة فهد 

املستوى االقتصادي لألسرة يؤدي إىل ضعف التحصيل الدراسي  ، واليت أكدت على أن ا فال3علي عبد العزيز الطيار
والرسوب املتكرر، وأن أهم دور للمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي يتلخين يف أن األسرة تكون أفرادا أكثر ميوال 

 ها األبناء.حيتاج للعلم والعقل والتعلم من خالل توفري وتلبية كل املتطلبات واحلاجيات األساسية والثانوية اليت
شاب أفراد عينة الدراسة الذين   استجوا م يفتقدون أحد الوالدين أو كالمها، مبعىن أن  000شااب من  00واتضح أن     

منهم يتامى األب أو األم أو كالمها، وهذا ما يزيد املسؤوليات االجتماعية واالقتصادية على الوالد احلي هلؤالء  00.10%
ه احلالة تكون الرقابة األسرية ضعيفة أو منعدمة نتيجة لنقين أو انعدام عملية الضبط االجتماعي أو فقدان األفراد، ففي هذ

املعايري ونقين التوجيه االجتماعي الذي ميارسه الوالد احلي وهو ما يؤدي إىل نوي من التسيب واإلمهال املوصل إىل االحنراف 
ميكن أن يكون يف مثل هذه احلاالت نقين يف فرص املتابعة والتحكم يف  االجتماعي عن طريق ممارسة األبناء للعنف، كما

عملية التنشئة والتساهل مع بعض التجاوزات واألفعال اليت يقوم  ا األبناء النشغاالت الوالد أو الوالدين األحياء بتوفري 
 االحتياجات واملتطلبات احلياتية لألسرة.

م أكثر من زوجة واحدة، وهو ما يؤدي هببناء هذه األسر إىل أن ينشئوا ويرتبوا يف من آابء املبحوثني هل %00.00وتبني أن    
جو متوتر لغياب األب أو الهتمامه بزوجة أخرى دون األم، مما يشكل عندهم الشعور ابلنقين أو اإلحساس اخلاط  

عضهم رسة العنف والعدوان ضد بابملسؤولية أو تقمين دور األب عند بعضهم بطريقة خاطئة، األمر الذي يؤدي  م إىل مما
 البعض أو ضد اآلخرين، ويكون ذلق يف أغلب األحيان نتيجة لغياب االرتباط العاطفي بني أفراد األسرة الواحدة.

من أسر املبحوثني حجمها كبري، وهو ما يزيد األعباء االجتماعية واالقتصادية على هذه  %01كما تبني أن أكثر من       
وتنشئة األبناء وفق أسس سليمة وصحيحة يف زمن التقدم والتطور العلمي والربجمي ملختلف أساليب  األسر، كضعف رعاية
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الرتبية والتنشئة السوية أو عجز يف توفري االحتياجات املادية األساسية )سكن، لباس، أكل، عالج، تعليم...(، كما أن حجم 
ة من أجل كسب املكانة واالستئثار  ب وعاطفة الوالدين من جه األسرة الكبري قد خيلق جماال أو سعا بني أفرادها للتسابق

وصعوبة يف عملية االتصال والتفاعل االجتماعي من جهة أخرى، وهذا ما يوصل إىل حالة من اإلحباط عند الفرد ينتج عنه 
ى هذان حي  ير يلر، يف الغالب عدوان وعنف، وهو ما أكدته نظرية اإلحباط والعدوان يف أعمال كل من جون دوالرد ونيل م

املنظران أن السلوك العدواين مبختلف أشكاله املعروفة ينجم عن شكل من أشكال اإلحباط وتتناسب قوة التحريض على 
 .1العدوان تناسبا طرداي مع مقدار اإلحباط

ا )الوحيد(، وهو ممن أفراد عينة الدراسة ترتيبهم بني إخو م إما األول أو األخري أو دون إخوة  %00.01واتضح أن      
ميّكن من اعتبار ترتيبهم األول واألخري يف نفس الوقت، وهو ما يعزز عندهم فكرة الفوز ابلقسط األكرب من حنان وعطف 
ورعاية والديهم بصفتهم آخر إخو م )ابلنسبة آلخر ابن(، أو ينّمي عندهم الشعور هبحقية هيمنتهم وسيطر م على بقية 

ظرية الصراي اليت وهو ما أكدته ننهم )ابلنسبة ألول ابن(، وعادة ما يكون ذلق بطرق وأفعال عنيفة، إخو م بصفتهم األكرب بي
والصراي على السلطة، والصراي ميثل الرتبة اخلصبة  ترجع العنف يف اجملتمع إىل الصراي وخاصة الصراي الطبقي، وصراي املصاحل

علي  دم توازن القوى، فعادة ما مييل الطرف األقوى لفرل هيمنتهالراهن، خصوصا يف ظل ع لزايدة مظاهر العنف يف الوقت
 .2األضعف لتستمر بعد ذلق دائرة العنف

من األسر تقطن يف أحياء متوسطة أو فقرية، وهو ما يعيق األسرة من حتكمها و ثريها على  %00.00وتبني أن     
نشئة إمتام عمليات االتصال الفعال والرتبية الصحيحة والتسلوكات وأفعال أبنائها يف احلياة اليومية هلم، من خالل صعوبة 

املتوازنة لكافة الفئات، وذلق يف وجود معيقات جمتمعية وصحية كثرية كاألمرال واألوبئة وقلة دور الرعاية ونوادي الرتفيه 
عل أمهها ممارسة ات اليومية هلم ولوالتسلية وندرة األمن االجتماعي، وهو ما يدفع  ؤالء األبناء إىل احنرافات كثرية يف املمارس

العنف بكل أنواعه وبشكل دائم ومستمر، ومنه فان األفراد القاطنني هبحياء متوسطة أو فقرية ميكن أن يولد لديهم إحساس 
ابلقهر والنبذ االجتماعي وعدم العدالة اإلدارية والرتبوية واإلحباط، والشعور ابلنقين وهو ما خيلق عندهم حالة من عدم 

توافق الشخصي والنفسي واالجتماعي مع احمليط اخلارجي، وهذا ما يعزز لديهم عوامل التوتر وابلتايل يكون رد فعلهم عنيف ال
ألجزاء يف كل تكامل اضد اآلخرين يف حاالت ومواقف خمتلفة، وهذا ما أكدته إىل حد ما البنائية الوظيفية اليت تؤكد على 

واالعتماد املتبادل بني العناصر املختلفة للمجتمع الواحد حيقق االستقرار، كما تنظر  وحدة من وحدات اجملتمع، وأن التوافق
هذه النظرية إىل العنف على أنه داللة داخل السياق االجتماعي وأنه يظهر نتيجة لفقدان االرتباط واالنتماء للجماعات 

  .3يري ونقين التوجيه والضبط االجتماعياالجتماعية اليت تنظم وتوجه سلوك أعضائها، أو أنه نتيجة لفقدان املعا
من أسر أفراد عينة الدراسة يقطنون يف سكنات مستأجرة، وهو ما جيعلهم يف تنقل مستمر ودائم  %00.00واتضح أن     

 ثا عن سكن يف كثري من األحيان، وهذا ما يتسبب يف عدم االستقرار وعدم األمن النفسي واالجتماعي ألفراد هذه األسر، 
الل كثرة املخالطات واألدوار واملعامالت االجتماعية احمليطة ابلفرد واخلاصة به، وابلتايل حدوت اضطراابت ذاتية عنده، من خ

ما يؤول به إىل حالة من عدم التوافق الشخصي والنفسي واالجتماعي مع احمليط اخلارجي، وهذا ما يعزز عنده عوامل التوتر 
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من األسر سكنها شعيب أو قصديري، وهو ما معناه  %81.35االت عدة. كما تبني أن فيكون رد فعله عدوانيا وعنيفا يف ح
أن غالبية أفراد عينة الدراسة يقطنون يف سكنات أقل ما يقال عنها أهنا أقل من املتوسط، من حي  نوعها وطبيعتها، وهو ما 

ما يدفعهم يف كثري من األحيان إىل ممارسة يولد حالة من عدم االستقرار والقلق والشعور ابإلحباط وامللل عندهم، وهذا 
سليمة فياليل حول أن أغلب الذين ميارسون العنف يقطنون ابألحياء الشعبية، دراسة العنف. وهذا ما يتوافق مع إحدى نتائج 

 . 1اليت يكثر فيها عدد السكان وتغيب فيها املرافق واملساحات اخلضراء وتكثر فيها االحتكاكات
من هذه السكنات ال تتسع لكافة األفراد القاطنني  ا، وهذا ما يولد حالة من امللل والقلق وعدم  %01.00وتبني أن     

االستقرار الشخصي والنفسي واالجتماعي عند أفرادها، وهو ما ينش  عندهم احتكاكات وانفعاالت تؤدي يف أغلب األحيان 
واليت جاء فيها أن معظم األفراد املبحوثني الذين دخلوا  2ام بلعيدما يتوافق ونتيجة دراسة إهل إىل سلوكات وأفعال عنيفة، وهو

مركز محاية الطفولة بسبب السرقة والتعدي على الغري كان أو ليائهم بطالون ويعيشون يف شقق من غرفتني ويرتاوح عدد أفراد 
 يهم.أفراد، وابلتايل فان أغلب حاجيات وضرورايت احلياة غري متوفرة لد 01إىل  0األسرة من 

من أفراد عينة الدراسة ال ميتلكون غرفة خاصة، وهو ما يرجع إىل حجم األسرة الكبري، ونوي  %00.01كما تبني أن      
 .سكنها، أو عدم اتساعه لكل أفرادها

ما  اإن غياب غرفة خاصة ابلفرد السيما إذا كان يف مرحلة شبابه، يلزمه التواجد مع بعض أفراد أسرته يف نفس الغرفة، وهذ   
يؤدي إىل غياب استقاللية التصرف يف الرأي واملمتلكات، وهو ما يولد كبت أو ضغوط نفسية واجتماعية عند الفرد تدفعه إىل 

 التعبري عنها يف شكل ممارسات عنيفة.  
منهم  %00.00من الشباب العنيف أفراد عينة الدراسة يسكنون مع أسرهم، مع التذكري أن  %01.00كما اتضح أن      

تنحصر حالتهم االجتماعية بني متزوج، مطلق وأرمل وفق ما جاء يف خصائين عينة الدراسة، وهذا ما يعين أنه ميكن أن يكون 
للمبحوت زوجة وأبناء إذا كان متزوجا، أو أبناء )يف حالة مطلق أو أرمل(، وهذا ما يدعم ما سبق من نتائج متعلقة  جم 

عينة الدراسة مع أسرهم، كبرية احلجم، ويف سكنات مستأجرة وال تتسع لكل األفراد،  األسرة، ومنه ميكن القول أن سكن أفراد
يقلل من حرية الرأي واستقاللية املمتلكات عندهم، وهو ما يؤدي إىل وقوي حاالت من الضغط النفسي واالجتماعي اليت ينتج 

 عنها يف الغالب عدوان وعنف.
أن العالقات بني أفراد أسرهم سيئة، وهوما يعرقل احلوار ويعيق من فعالية من املبحوثني صرحوا  %00.00كما اتضح أن     

عمليات االتصال بينهم، مما يقلل من فرص تصحيح وتقومي السلوكات اخلاطئة عندهم، بسبب اجلو األسري الذي يتسم 
االجتماعي النمو النفسي و  ابلتوتر واالضطراب وغياب األمان وعدم الشعور ابلطمأنينة، كل هذا ميكن أن يؤثر ابلسلب على

لألفراد، خاصة الشباب منهم، فال يتمكنون من بناء شخصيا م بطريقة سوية وسليمة، األمر الذي يقودهم إىل تبين سلوكات 
يتعلمون  تفرتل أن األشخاص عدوانية جتاه حميطهم األسري واالجتماعي، وهو ما أكدت عليه نظرية التعلم االجتماعي اليت

اآلابء يشجعون  يتعلمون  ا أمناط السلوك األخرى، وأن عملية التعلم هذه تبدأ ابألسرة، فبعض لطريقة اليتالعنف بنفس ا
  .3ال يكونوا ضحااي العنف هبن أبناءهم على التصرف بعنف مع اآلخرين يف بعض املواقف، ويطالبوهم
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 اجلامعة كسند لبناء اجللد و الوقاية من العود للجرمية لدى الشاب املسبوق قضائيا )دراسة حالة(.
 فضيلة حلمر. جامعة بسكرة.أ/                     1يوسف عدوان جامعة ابتنةد/ 

 كالية :إش
كثرية هي األمور وأحدات احلياة والصـــــدمات،  اليت قد تزعزي التوازن النفســـــي للفرد، وجتعل األان يقع فريســـــة للجمود يف        

اســــــــتخدام آليات الدفاي، أن الغالف النفســــــــي قابل للتمزق بشــــــــكل كان يعترب فيما ســــــــبق غري قابل لالســــــــرتجاي وان األفراد  
وهم أشــخاص يعيشــون على وقع تناذر التكرار ، واألحالم والكوابيس، واهللع والتوتر الدائم، املصــدومني هم أشــخاص مدمرين 

لكن الدراسات احلديثة فندت هذه األفكار السابقة وكسرت هته القوالب اجلاهزة، وهنا نتحدت عن األشخاص الذين يتميزون 
والوثب فوق أحداثهم الصادمة، وذلق من خالل خلق  ابجللد، وهم أشخاص قادرين على خلق نوي من العودة اإلمنائية والقفز

توازن جديد جلهازهم النفسـي ومتكنهم من اسـتدخال الصـدمة وعقلنتها، إن تعرل الشاب إىل دخول  السجن يشكل حسب 
رأي العــديــد من العلمــاء صـــــــــــــــدمــة كبرية لــه ، مهمــا كــانــت مــدتــه أو نوي اجلرميــة اليت ارتكبهــا، ويعتقــد بعض العلمــاء أن اغلــب 
املســـبوقني قضـــائيا، يعودون إىل الســـجن مرة أخرى ، حي  ال يتمكنون من العودة إىل حيا م بشـــكل طبيعي، غري ان التعميم 

سمى ابجملرم ما ي -على كل احلاالت يعترب خاطئا إىل حد ما، ففي حالة ما إذا كان  الشاب مل يرتكب جرميته بشكل عمدي 
وجدوا أنفســهم يف مواقف مل يتمكنوا من التعامل معها بشــكل جيد مما أدى  م ويقصــد به بعض احلاالت الذين    -ابلصــدفة

إىل الوقوي يف اجلرم ، فيمكن هلتـــه احلـــاالت أن  تتمكن من  طي هتـــه األزمـــة،  مثـــل هتـــه احلـــاالت هم أفراد يتمتعون ببعض 
   ا .كل الصدمات اليت مروا    مؤشرات اجللد، وهي املؤشرات اليت جتعلهم قادرين على خلق توازن جديد أو وثبة فوق

أن األفراد اجللدين ال يكونون جلدين لوحدهم و أن هناك مســــــــــــــاندين ومدعمني لعمليات بناء اجللد،  Lecomte jيعترب  
حي  حتدت أيضا عن مساندي اجللد ، ويعترب هذان الباحثان  أن مساندي اجللد  Cyrulnikوهذا ما يشاركه فيه الباح  

 Franklخاص و أفراد، وإمنا قد  يكونوا أيضــــا  مجعيات أو مؤســــســــات ثقافية أو اجتماعية ، وقد ذكر ال يكونون فقط أشــــ
أمهية التكوين والدراســــة اجلامعية ، والبعض من الباحثني ذكر الدور الكبري الذي لعبته املؤســــســــات اجلامعية يف بناء اجللد لدى 

اء العقوبة ئري للنزالء املؤســـســـات العقابية إبمتام تكوينهم الدراســـي ســـواء أثنبعض األفراد، ويف البيئة احمللية يســـمح القانون اجلزا
وبتسـريح مشـروط أو بعد انتهاء العقوبة، وهو الشـيء الذي يعترب فعاال واجيابيا يف منظمة إصـالح السـجون، ويف هذه الدراسة ا

وقفوا عن د عن نزالء الســجن الذين  مل يتتســتعرل حالة شــاب مســبوق قضــائيا ، متكن من اســرتجاي توازنه النفســي ، واالبتعا
مالحقته للعودة إىل عامل اإلجرام، بعد انتهاء مدة عقوبته،  ونكشـــــف عن الكيفية اليت ســـــامهت  ا املؤســـــســـــة اجلامعية يف بناء 

 اجللد لديه ومحايته من العود إىل عامل االحنراف واإلجرام.
 السجن والصدمة النفسية:  -1
دى اإليداي ابملؤســـســـة العقابية أو اإلصـــالحية متثل ابلنســـبة للنزيل مرحلة يتبىن فيها ســـلوكا    دفاعيا    فيبإن املرحلة األوىل من    

مقاومة للنظام ومتتلكه مشــــــاعر الشــــــق وعدم الثقة جتاه موظفي مؤســــــســــــة اإليداي، إن النزيل مبجرد إيداعه ابلســــــجن أو مبركز 
فية وكذلق مسـتقبله فهو يفكر يف مميزات منط احلياة داخل املؤسسة وكيإصـالحي ينتابه إحسـاس ابخلوف والقلق إزاء حاضـره، 

ية معه واملرحلة الثانية أنه يفكر كذلق ىف يوم العودة إىل احلياة العادية وكيفية تفاعل البيئة اخلارج ،ربط عالقات مع املقيمني  ا
، هذا ه وأبنائه إن كان مســـــــــــــــئوال  عن إعالتهميوم جيـد نفســـــــــــــــه يف حظرية اجملتمع من جـديد، كما أنه قد يفكر كذلق يف زوجت
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ابإلضــــافة إىل أن النزيل قد متتلكه أحاســــيس أخرى متباينة كالشــــعور ابلندم واإلحســــاس ابلذنب. ويعترب ذلق تفســــريا علميا و 
ني املتوقع جمنطقيا بناء على جتارب ومالحظة الدارســـني يف هذا اجملال وتوقعا ملا ســــتؤول إليه األمور بعد اإلفراج و ســــلوك الســــ

 بعد خروجه من السجن و جما ته و صمة السجن و أاثرها .) أمحد عبد العظيم(
إن إجراءات عملية الضــبط واالســتجواب واحلبس واحملاكمة ترتك أثرا ســيئا لدى اجملرم  جتعله يشــعر هبنه مغضــوب عليه وانه قام 

ه يف اخلطأ االت أخرى ، قد يشـــعر هبنه مظلوم،  وال يرى نفســـمبا يضـــر اجملتمع ، وابلتايل يعرتف ابجلرم الذي ارتكبه ،  ويف ح
إذ يقيم سـلوكه انطالقا من تصـوره الشــخصـي للحقوق والواجبات وهذا الشـعور ابلرباءة خيلق لديه نوي من الصــالبة والعناد  يف 

اقه يف يومه  عند التحالرأي،  وال بد من اتصــــال األخصــــائي النفســــي ابلســــجني نظرا ألثر الصــــدمة األوىل اليت تواجه الســــجني
األول أو ليلته األوىل يف السجن وعند مقابلته للنزالء يف السجن  وما يساوره من حرية وخوف  وما يرتك ذلق يف نفسه من اثر 

 (000)جابر ،ص يولده من كراهية وعداء للمجتمع. عميق  ومؤمل ، يالزمه زمنا طويال ،  وما
 العود  للجرمية : -2

ختالف املنظور العلمي لـــه وعليـــه فمن غري املكن إجيـــاد تعريف  جـــامع مـــانع للعود للجرميـــة ذلـــق أن خيتلف تعريف العود اب
األنظمة العلمية املختلفة تتناوله بصورة  حتقق املضمون الذي تراه مناسبا هلا ولعل أهم األنظمة العلمية اليت تناولت مفهوم العود 

 هي املنظور العقايب ،  ومنظور علم اإلجرام.
الشــــــــائع تصـــــــــنيف النزالء إىل جمرمني ألول مرة واىل عائدين وعادة ما يعامل جمرمو أول مرة معاملة اقل صـــــــــرامة من أولئق  من

 العائذين للجرمية ، كما أن حمرمي أول مرة عادة ما تتاح هلم فرص أكثر من التأهيل والتدريب.
 السحن من قبل بسبب احلكم عليه يف جرمية . اجملرم العائد يف نظر علم العقاب هو السجني الذي سبق إيداعه يف

 تصنيف العود للجرمية وفق مدرسة التحليل النفسي:
جمرمون لديهم اسـتعداد إجرامي مكتسـب انتج عن تعرضـهم لضـغوط اقتصـادية  أو اجتماعية أو نفسـية متصلة ا وان  -0

 لديهم  استعداد عصايب .
ضــطراب  عضـوي عصــيب نتيجة اإلدمان أو أورام الدماغ أو جمرمون عائدون تعطلت لديهم األان  بسـبب قصـور أو ا  -0

 الصري .
 جمرمون تعطلت لديهم األان نتيحه اضطراب  ذهاين. -0
 جمرمون سيكوابتيون. -0
عبد السالم،.ص (جمرمون  نشئو يف بيئة إجرامية فتواطأت األان لديهم مع ضمري خلفي منحرف مضاد للمجتمع     -0

00 00( 
ية األان لدى األفراد يف تفســـــــــــري ظاهرة العود للجرمية وميكن القول ان الوقاية من هذه الطاهرة ركز التحليل  النفســـــــــــي على نوع

 تعتمد إذن على قوة األان ومرونتها وقدر ا على اسرتجاي التوازن وهذا ما يسمى ابجللد النفسي .
 اجللد النفسي: -3

والذي اســــــــتخدمه ألول مرة يف آخر  Baconم  قد اســــــــتعمله الفيلســــــــوف الفرنســــــــي 0000ظهر املصــــــــطلح يف اهلرتا عام 
 إصداراته، ليصف من خالله الطريقة اليت يرتد  ا الصدى .
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يف اللغــة االهليزيــة كلمــة اجللــد مرادفــة لكلمــة" ارتــداد " "إعــادة القبض أو األخــذ" أو "إعــادة التقومي واالعتــدال"، والــذي ميكن 
 تطبيقه يف العديد من السياقات.

م خاصة خالل 0000يف عديد من املقاالت  وذلق يف جمال له عالقة بعلم النفس وذلق يف سـنوات وقد ذكرت كلمة اجللد 
حول نشــــــاط العاملني االجتماعني الســــــيكاترين  يف اهلرتا ، حي  وضــــــع خطا   Scovilleاحلرب العاملية الثانية واليت كتبها 

 ة على حيا م" كما ذكر يف مقال أخر يف نفسحتت مصــــطلح اجللد " اجللد لدى أطفال تعرضــــوا لوضــــعيات أو حاالت خطر 
طفل عايشــــــــــــوا انفجارايت متكررة وحمطمة إال أهنم ال يظهرون  000كتبوا عن  dorothy الســـــــــــنة أن كل من آان فرويد و

 (  Ionescu s, 2010, p401-403)عالمات للصدمة  النفسية ابإلمكان مالحظتها
كنموذج لتوضــيح فكرة اإلنســـان القادر على املقاومة يف حالة الصـــدمات و يف علم النفس اســتخدم املصـــطلح من طرف فرويد  

 وتلقى الضربة مث العودة من جديد لالنطالق.
م تعد هي من وضــــعت األســــس للمصــــطلح يف علم النفس، حي  0001ويف عام  Emmy wernerاملختصــــة النفســــية 

صـــــحة متدهورة، ســـــوء معاملة" وبعد ثالثني طفل يف هاواي يعانون من " هجر، حرمان عاطفي،  011قامت ابلبح  حول 
 %00من هؤالء األطفال تطوروا بشـــــكل كارثي، لكن املفاجئة  هي وجود نســـــبة  %00ســـــنة ، من تتبع األطفال ، وجدت 

منهم قد متكنوا من العمل وتعلم حرفة، وأسسوا عائالت، وال يعانون من اضطراابت نفسية، وبذلق تشكلت رغبتها يف البح  
 (.(Cyrulnik, 2012, p8اليت جعلت هؤالء األطفال غري قابلني للتحطيم  عن العوامل

لكن  ابلرغم من كــل االختالفــات ، اغلــب  ابن اجللــد قــد   تعريفــه بعــدة طرق ،    Garmezy& Rutterيرى     
 التعاريف  تتوجه إىل شرح ثالت أنواي من الظواهر :

 يق شديد.منو اجيايب انتج عن التعرل إىل خطر جد عال أو ض .0
 االستخدام و برباعة للكفاءات حتت الضغط. .0
 Khajornwit وعمليـــة تعـــايف انجح من الصـــــــــــــــــدمـــات، بصـــــــــــــــفـــة خـــاصـــــــــــــــــة الرعـــب الشـــــــــــــــــديـــد، أو احلروب.  .0

Fuderich,2007,p47)   .). 
 بناء اجللد:

 :وهي اجللد لبناء طرق عشرAPA النفس لعلم اجلمعية االمريكية قدمت  
 .بصفة خاصة األصدقاء و األسرة أعضاء و عامة بصفة اآلخرين مع ةاالجيابي االجتماعية العالقات -
 .جتنبها ميكن ال مشكالت الضاغطة اإلحدات أو األزمات هبن االعتقاد جتنب -
 .تغيريها ميكن ال اليت الظروف تقبل -
 .العصيبة املواقف يف حامسة أفعال ا اذ -
 .الذات استكشاف لفرص التطلع -
 .تالذا يف الثقة تنمية -
 .األفضل توقع و التفاؤل روح على احلفا  -
 اخلربات من التعلم و واالســـرتخاء ترفيهية أنشـــطة يف االندماج و مشـــاعره و حلاجاته االنتباه و جســـده و لعقله املرء رعاية -

 . (50 ص : 0205 حالوة، ابو اجلواد عبد السعيد حممد (.متوازنة و مرنة حلياة التأسيس و السابقة
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 يداين:اجلانب امل
التعرف على الكيفية اليت ساهم  ا التحاق الشاب املسبوق قضائيا ) حالة الدراسة (  ابجلامعة  اهلدف من الدراسة: -0

 يف بناء اجللد لديه و والوقاية من العود إىل االحنراف.
 منهج و أدوات الدراسة: -2

 :املختلفة واليت اخرتان منها ما يناسب الدراسة استخدمنا يف هذه الدراسة املنهج العيادي وتقنية دراسة احلالة هبدوا ا
 املالحظة واملقابلة العيادية نصف املوجهة، حتليل احملتوى ، سلم كونور دافيدسون لقياس اجللد,

 تقدمي احلالة: -3
ســنة، متزوج وأب لثالثة أطفال، يعمل كموظف  متعاقد، مســتواه املعيشــي متوســط، يعيل  00احلالة س: ذكر يبلا من العمر 

عائلته لوحده حي  أن زوجته غري عاملة، قبل الدخول إىل الســــــــــــجن كان احلالة يعيش يف حي شــــــــــــعيب ، تنتشــــــــــــر فيه خمتلف 
االحنرافات االجتماعية، متكن احلالة من العودة إىل النشـــــاط االجتماعي بشـــــكل فعال واندمج يف عدة وظائف بعد انتهاء مدة 

الزواج و سـيس عائلة ، و متكن احلالة من احلصول على شهادة من اجلامعة ، العقوبة اليت قضـاها يف السـجن ، كما متكن من 
بواليته ، حي  درس الســــــنوات الثالت األوىل وهو حتت اإلفراج املشــــــروط ، واتبع بعدها الدراســــــة بعد خروجه من املؤســــــســــــة 

 اعتداء من النفس اثر تعرضـــــــه إىلالعقابية بشــــــكل نظامي، ارتكب احلالة اجلرمية ابلصـــــــدفة ، حي  أنه كان يف حالة دفاي عن 
طرف جمموعة من  الســــارقني، يف احلي الذي يقيم به، وقد واجه احلالة عدة صــــدمات بداية بصــــدمة احلادثة ، تلتها صــــدمات 
احملاكمة والدخول إىل السجن، وبعد خروجه من السجن تعرل إىل صراعات كثرية وحماوالت عديدة من طرف بعض املسبوقني 

ندماج معهم يف عامل اإلجرام ، لكن ومبا أن احلالة مل يكن ذا شـــــخصـــــية إجرامية او ســـــيكوابتية فانه متكن من للضـــــغط عليه لال
 تغيري حمل إقامته ، ومتكن من التخلين من مضايقات هؤالء األفراد. 

 عرض و ليل نتائج مقياس كونور دافيدسون:  -4
، حي  يبني لنا إجاابت املفحوص 00اس اجللد قدرت ب لقد سجل املفحوص درجة عالية على مقياس كونور دافيدسون لقي

على بنود املقيـاس قـدرته على التكيف مع التغريات  بشـــــــــــــــكل جيد، كما انه يشـــــــــــــــعر ابلفخر الهازاته ،  و متنحه النجاحات 
ر ابن عالســـــــــابقة الثقة ملواجهة التحدايت كما يعتقد احلالة هبنه من األشــــــــــخاص الذين يعملون من اجل حتقيق أهدافهم، يشــــــــــ

أهدافه هده  واضـــحة املعامل ، وانه  يبذل قصـــار جهده  لتحقيقها ، و كما انه  قادر على حتقيق أهدافه  وال يســـتســـلم للفشـــل 
بسهولة ،  يدرك  احلالة جانب املزحة يف التعامالت ، أي انه يتميز يروح الدعابة رغم ظروفه القاسية، و ال يفقد األمل،  كما 

ن ابن األمور حتدت ألسباب غيبية ، و هو قادر على  التعامل مع األحدات غري السارة، و حيب مواجهة أكد احلالة هبنه  يؤم
 التحدايت ، كما يعتقد هبنه شخين قوي  و قادر على ا اذ قرارات صعبة 

 و قادر على استعادة التوازن بعد حاالت املرل، وأيخذ زمام املبادرة حلل املشاكل .
بني لنـا  وجود  صـــــــــــــــريورة  لبنـاء اجللد لدى احلالة، ومتكنه من إجياد جانب من التوازن النفســـــــــــــــي بعد  من خالل هتـه النـائح يت

االختالل الذي حل جبهازه النفســـــــي  ، بســـــــبب الصـــــــدمة النفســـــــية  النامجة   عن  اجلرمية اليت ارتكبها وعن عمليات التحقيق 
من  ء فرتة  العقوبة ، حي  تعرل احلالة اىل صـــــدمات الرفضوالضـــــبط وعن االلتحاق  ابملؤســـــســـــة العقابية،   وح  بعد انتها

اجملتمع ، وصدمات التهديد من طرف نزالء املؤسسة العقابية ورفاقهم خارج السجن ،وبيئة االحنراف اليت متكن بصعوبة شديدة 
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ناء ، إضافة ة والزوجة واألبإن عملية بناء اجللد لدى احلالة ، متت بوجود مسـاندي جلد خمتلفني منهم االسر  من االبتعاد عنها.
 إىل التحاق احلالة ابجلامعة .

  ليل مضمون حماور املقابلة :  -3
 النسب املئوية التكرار الوحدات احملاور

 اهلياكل البيداغوجية 
 املكتبات

 قاعات االنرتنت
 النقل وخدمات أخرى

00 
00 
0 

01,00% 
%00,00 

0,00% 

 اهلياكل البشرية
 األساتذة
 اإلداريني

 بةالطل

00 
0 

00 

00,00% 
00,10% 

%00,00 
 %011 00  اجملموي

من خالل نتائج التحليل الكمي حملاور املقابلة العيادية النصف موجهة  واليت دارت حول كيفية مسامهة كل من اهليكل 
الة تبني لنا أن  حلاخلدمايت والبشري للجامعة وإسهام الطلبة الزمالء بصفة خاصة وكل الطلبة بصفة عامة، يف بناء اجللد لدى ا

وقاعة االنرتنت سامهت  %01,00،  واملكتبات  بنسبة 00,00اعلي نسبة سجلت يف وحدة مسامهة األساتذة     %
مث الطلبة والزمالء  بنفس النسبة، ويف األخري هد النسب املنخفضة  ين كل من النقل و اخلدمات  00,00بنسبة %

 األخرى ومسامهة اإلداريني . 
 كيفي للمقابلة:التحليل ال

لقد كان احلالة متقبل ومتفهم وأبدى ارتياحا كبريا ملشاركتنا لقصة حياته مع صدمة السجن ، لكن احلالة كان يصر على   
إخفاء املعلومات الشخصية وعلى سرية البياانت ، فرغم انه يعترب نفسه انه غري جمرم إال انه ال ينكر قسوة اجملتمع وأحكامه 

 املسبقة.
ظة احلالة داخل مقر عمله وهو يبذل ما يف وسعه خللق تواصل فعال مع كل املوظفني ، ونشاطه  وحركتيه الدائمة إن مالح

ومتكنه من االبتسام ، وخلق روح مرحة وجو مبهج ، يدلنا على حرص احلالة على خلق حياة جديدة بعيدة كل البعد عن 
ائج لمقابلة العيادية النصف املوجهة حند تطابقا بني نتائجها ونتصدمة السجن ومعاانته معها، ومن خالل التحليل الكيفي ل

التحليل الكمي حي  أكد احلالة يف عديد من اإلجاابت على دور األساتذة الكبري يف مساندته على  طي صدمة كونه 
سر األساتذة انتاي ايمسبوقا قضائيا ودعمهم له يف التأقلم والتكيف االجتماعي  والنفسي، وذلق يف أقواله مثل " عاونتين 

املرافقة البيداغوجية" وقوله " كاين اساتذة كنت ما نتفامهش معاهم مي تعلمت منهم ايسر حوايج" وقوله ، كامل األساتذة كي 
حنكيهلم حكاييت يتفهموا ويعاونوين"  كاين أساتذة عاونوين ماداي"  " واحد األستاذ كنت دائما نعارضه رغم ذلق عاونين  وما 

 نعاود العام" "بعض األساتذة والو صحايب وليت نتصل بيهم دائما إىل حد اآلن".خالنيش 
أما يف ما خيين دور املكتبة فيبدو أهنا شكلت ابلنسبة للحالة دور مدعم بناء اجللد بشكل كبري حي  أن احلالة أكد تعلقه 

بدو ذلق على الكتب بشكل أفضل، وي ابلكتب داخل السجن وعند التحاقه ابجلامعة فقد توسعت أفاقه ومتكن من اإلطالي
يف قوله،" املكتبة كانت تنحي عليا الغمة " من بكري حنب نقرى مام يف املكتبة انتاي احلبس" "عاونتنيب ايسر كاين كتب يف 

 علم النفس استفدت منهم ايسر".....اخل
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وله ، "السنة ألعمال البحثية،  ويتبني يف قكما أكد احلالة استفادته من قاعة االنرتنت اخلاصة ابجلامعة خاصة يف البحوت وا  
األوىل يف احلقيقة ما كنتش نعرف بلي كاين سيبار مي من بعد وليت نروح دمية"، "مليح عاوين بزاف يف البحوت"،  "مليح يف 

 التواصل مع الناس"، "كي نتقلق وساعات نبقى وحدي نروح لثم ".
ين يف دعمه ومساندته يف اخلروج من العزلة النفسية واالجتماعية وبناء صداقات يؤكد احلالة الدور املهم للزمالء والطلبة اآلخر 

واحلفا  عليها وبذلق  طي الصدمات النفسية السابقة ، فقد صرج احلالة، " الطلبة فيهم اللي يتفهم" وكذلق قوله" البنات  
للي سر، داروين ديلغي انتاي الدفعة وكنت أان اكامل كانوا يعاونوين ـ كاين الصامتني مي األغلبية مالح" وقوله "عاونوين اي

نديرهلم كلش وأان املسؤول عليهم حبو يعاونوين"  "األغلبية عمباهلم بوضعييت وتقبلوين" ، "كان اللي ما عمباهلمش كنت 
عاطفو تساعات نتصادم معاهم مي من بعد نقول ما عمباهلمش  اليت "، " خاطر ا  ما درت والو هللا غالب كتبتلي عليها 

 معااي"، اان ما حنبش الشفقة ما حنبش اللي يشفقو عليا، حنب الطلبة اللي يتعاملوا معااي عادي"
و يؤكد احلالة دعم العاملني يف اإلدارة له رغم علمهم بوضعيته ، يف قوله" مالغري عمباهلم بوضعييت مي جامي واحد حقرين ، 

 عاونوين يف الدواسى  وما داروليش املشاكل"
 يل العام للحالة:التحل -6

تبني لنا نتائج االستبيان، ابن احلالة يتمتع بعديد من املؤشرات اليت تعد من بني أهم املؤشرات اليت متيز الشخصيات اجللدة،   
وميكن حسب نتائج املقابلة العيادية النصف موجهة ، الكمية والكيفية، أن يتبني لنا وجود إسهام معني اللتحاق احلالة 

بناء اجللد لديه، فقد ساهم تعاون األساتذة بشكل خاص مع احلالة يف حتسني صورته عن ذاته وزايدة تقديره لذاته  ابجلامعة يف
من خالل معاملته بشكل متساوي مع ابقي الطلبة دون احتقار أو متييز،  ويعترب عديد من الباحثني أن وجود أشخاص 

أن   من  Vanstendael هبنفسهم وتقديرهم لذوا م حي  يعترب مدعمني يساندون الفرد املصدوم يساهم يف تعزيز ثقتهم
ما يشكل حجر الزاوية  للجلد هو يف البداية  تقبل الفرد ، إن هذا االنفتاح الداف  الذي يسمح  يف البداية  ببناء الثقة يف 

 (..Vanstendael 2002,p 10األخر والذي يؤدي إىل الثقة يف النفس، ومن مث تقدير الذات)
نفس الشعور الذي منحه الطلبة الزمالء للحالة ، حي  متكن من االندماج يف احمليط اجلامعي ومتكن احلالة من إعادة  وهو

خلق معىن جديد حلياته، حي   أن خلق معىن جديد للحياة يساهم بشكل فعال يف بناء اجللد لدى األفراد حي  يتمكنون 
كنة مة النفسية ويتمكنون من عقلنة هذه الصدمة و طيها هبي طريقة مممن فهم التغريات اليت حدثت يف حيا م بعد الصد

   Victor Franklومن مث يتوجهون لبناء حياة جديدة على أنقال التمزق النفسي الذي أصاب اجلهاز النفسي، فحسب 
تطور الشخصي ضوي للفان إجياد معىن جديد للحياة، يعترب عنصر أساسي للمتابعة يف األزمات، كذلق  الفرد الذي يقدم مو 

، سواء كان استكمال مساره الدراسي ، أو أيضا  سيس عالقة جديدة ذات معىن، فانه سوف يتموضع على طريق املقاومة ، 
 .   Frankl, 1993, p. 121)أو على طريق الشفاء)

رف الطلبة تفتح ، من ط املؤسسة اجلامعية حتوي اكرب عدد املكتبات ويف كل التخصصات وسهولة الوصول  إىل خمتلف الكتب
أفاق واسعة للعديد منهم يف فهم ذوا م واكتشاف خربات احلياة وتوسيع جمال خرب م، يعترب العديد من الباحثني إن مسامهة 

أن  cyrulnikالكتب يف بناء اجللد تعترب مسامهة ذات أمهية ابلغة ويعتربها البعض من بني أهم مساندي بناء اجللد، ويعترب  
ين يف عمليات بناء اجللد، ليسو ابلضرورة أشخاص معروفني مثل املختصني النفسني الذين يساعدون املصدوم يف املساند

تعديل آلياته الدفاعية وعقلنة الصدمة وجتاوزها ، ولكن هناك مساندين غري واضحني أو ضمنيني قد يكونوا مؤسسات بكامل 
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، أن بعض املساندين أو cyrulnikدة مرونة األان، حي  يعترب هياكلها ، تساعد وبشكل كبري يف إعادة التوازن، وزاي
الداعمني لبناء اجللد قد يكونون ضمنيني أو غري معروفني ، خيتارهم الفرد املتعرل للحدت الصدمي من حميطه العائلي أو 

 (.Cyrulnik,2014,P10الثقايف ، أو مبعىن مصدرهم  هو الثقافة أو التدريب احملرتف أو احلياة اليومية )
إن قدرة احلالة على العودة من جديد إىل حياته مربوطة بشكل كبري بقدراته الشخصية حيت يتميز احلالة بعدد ال ابس به من 
مؤشرات اجللد ، كما أهنا مربوطة أيضا بكونه مسبوقا قضائيا ابلصدفة أي انه مل يتعمد ارتكاب جرميته، إن هته املؤشرات مل 

لقائي لوال تدخل عوامل أخرى خارجية  مساندة، وال ميكن إرجاي الفضل كله إىل إسهام التكوين تكن لتنمو وتتطور بشكل ت
اجلامعي ، فال يعقل أن نلغي دور األسرة وخاصة الزوجة  ، إال أن بيئة اجلامعة احتضنت الشاب ملدة مخس سنوات من 

سنوات كانت اجلامعة بكل هياكلها تلعب دورا حياته، منها ثالت سنوات وهو حتت إطالق السراح املشروط ، خالل هذه ال
فعاال يف بناء اجللد لدى احلالة بشكل غري مباشر فقد أسهم األساتذة بشكل أو هبخر يف إعادة تقدير الذات للحالة وحتسني 

يب اصورة الذات لديه كما ساهم األساتذة ابجلامعة يف منح اإلحساس ابلتقبل للحالة وهو أهم عنصر يف بناء مفهوم اجي
للذات، إن تقبل فئة مهمة هي فئة الشباب أو الطلبة الزمالء للحالة ، جعله يسرتجع ثقته بنفسه ويقبل على خلق حياة 

جديدة ،  كما أن انغماس احلالة يف قراءة الكتب والبح  عرب فضاء االنرتنت كان مبثابة آلية للتسامي خلقت نوي  اإلعالء 
 لنفسي من جديد.للصدمة وجعلت احلالة حيقق توازنه ا

ان خلق عالقات صداقة مع افراد عادين غري خرجيي املؤسسات العقابية وتقبل هؤالء االفراد للحالة ، ساهم بشكل كبري يف 
ابتعاد احلالة عن البيئة اإلجرامية ، حي  وحسب احلالة فقد عاىن من  ديدات كثرية ، كما تعرل حمله الذي استأجره للعمل 

حلرق من طرف بعض اجملرمني ، وذلق كمحاولة منهم لتهديده ، وإدماجه يف عامل اإلجرام، إن بناء اجللد فيه إىل التخريب وا
لدى احلالة دعم قدرته على ا اذ قرارات سليمة كاالنتقال بعيدا عن احمليط اإلجرامي وبناء أسرة ، والبح  عن عمل ، 

 ي إىل حتقيق أهدافه بشكل فعال . والسع
 خالصة:

ه الدراسة يتنب لنا أن املؤسسات العقابية قد تكون هي يف حد ذا ا سبب يف زايدة ظاهرة االحنراف، حي  أن من خالل هت
الشباب الذين يقدمون على بعض االحنرافات ، جيدون أنفسهم داخل زنزاانت مع جمرمني حمرتفني ،  وابلتايل فأهنم يسعون 

 وحياولون التكيف مع الوضع اجلديد، وح  يف احلاالت اليت ال يرغببشكل أو هبخر حلماية أنفسهم ، بكل الطرق املمكنة، 
فيها الشاب  بعد انتهاء مدة عقوبته يف العودة إىل عامل االحنراف فانه جيد ذلق أمرا يف غاية الصعوبة ، من خالل هده الدراسة 

روجه ، بل قابية لكن معاانته مل تنته بعد ختبني لنا أن  الشاب ) حالة الدراسة ( عاىن كثريا من صدمة االلتحاق ابملؤسسة الع
امتدت واستمرت ، حي  أن رفقاء املؤسسة العقابية كانوا يلحون يف كل مرة عليه لدخول عامل املتاجرة ابملخدرات ، أو السرقة 

سار يد مأو عريها من االحنرافات، وبذلق حاول احلالة جاهدا إجياد خمرج  لذلق ، وقد ساعده التحاقه ابجلامعة من حتد
جديد ، كما دعم عمليات بناء اجللد لديه، وبذلق ميكن القول ابن مؤسسات الدولة قادرة على لعب دور فعال يف محاية 

الشباب من االحنراف أو العود إىل االحنراف، من خالل  تعزيز الثقة ابلنفس ، ومساعدة األفراد يف خلق صورة ذات اجيابية ،  
ن حمرتم ، واالبتعاد ع ت يف إعطاء األمل للوصول إىل أهداف جديدة مثل البح  عن عملكما أن املؤسسة اجلامعية سامه

 .االحنراف
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 حاملراهق اجلانو  العالج اإلدماجي
 2فجامعة سطي -بوروبة آمالأ/ 

 : ملخص املداخلة
يعتمد حتليل الســلوك اجلانح للمراهق على املنظور الدينامي القائم أســاســا على التفاعل املســتمر  و التأثري املتبادل بني          

 االعوامل الذاتية اخلاصــــــــة بشــــــــخصــــــــية املراهق، و العوامل االجتماعية املرتبطة ابملؤثرات اخلارجية الفاعلة فيه... انطالقا من هذ
حـاولنـا يف هـذه الورقـة البحثيـة اقرتاح بعض اســـــــــــــــرتاتيجيـات العالج اإلدمـاجي من خالل ادمـاج البنية الداخلية للمراهق اجلانح 
ابلبعد اخلارجي، مبعىن الكشـــــــــف عن عالقات التفاعل الدينامي و التأثري املتبادل بني مجيع املســـــــــتوايت الذاتية و املوضـــــــــوعية، 

وابلتــايل تكون   يــة و اجلمــاعيــة و املتحكمــة يف بروز هــذه الظــاهرة عنــد مراهقني دون غريهمالنفســـــــــــــــيــة و االجتمــاعيــة، الفرد
 االسرتاتيجيات العالجية متنوعة، شاملة، ذات أسس و تتميز ابإلبداي...  

 املراهق اجلانح، العالج اإلدماجي. الكلمات املفتاحية:
Le résumé : 
        Pour analyser le comportement de l’adolescent délinquant on a recours à la perspective 
dynamique qui s’appuie essentiellement  sur l’interaction et l’impact commun des facteurs 
personnels de l’adolescent dans son entité et les facteurs sociaux liés aux effets extérieurs…. A 
partir de cette réflexion et à travers cette communication on a pu proposer des stratégies de la 
psychothérapie intégrative pour la prise en charge de ces jeunes, en prenant en considération 
la structure intrapsychique et la dimension sociale, en outre  le dépistage se fait à tous les 
niveaux : subjectif et objectif, psychologique et social, individuel et collectif, et de contrôler 
l'émergence de ce phénomène spécialement chez cette catégorie, et ainsi sera les stratégies 
thérapeutiques variées, globales, structurés et créatives …  
Les mots clés : L’adolescent délinquant, La psychothérapie intégrative.         

 مقدمة: -
و الثورة و الرغبة  مسة التمرد أبرز صفا ا ـمنتعد املراهقة من أخطر املراحل اليت مير  ا االنسان ضمن أطواره املختلفة، ف       

ام ميله إىل حتدي الســـلطة، لكن املراهق العادي يعود بعد ثورته أو مترده إىل االنضـــباط و النظيف اخلروج على التقاليد والنظم و 
و يدرك مشروعية القواعد و القوانني و السلطة، أما يف بعض احلاالت األخرى حيدت أن املراهق يقع حتت ضغوط شديدة من 

ة أو له أيضــــــــا يف الوقت الذي ال جيد فيه حصــــــــانة ذاتيأو حتت ضــــــــغوط من داخ و االجتماعية املدرســــــــيةو جانب بيئته املنزلية 
ما يؤدي به إىل اجلنوح ...فهل ميكن التكفل  جبنوح املراهق؟  و ماهي الطرق  مســـــــــــــاعدة  ومســـــــــــــاندة من طرف احمليطني... 

 األهع يف ذلق؟ 
 ارتباط اجلنوح بفرتة املراهقة: -

سنة حسب معظم القوانني، فألن هذه الفرتة تعترب مرحلة من مراحل  00 -00إذا كانت فرتة اجلنوح فرتة حمددة قانونيا ما بني 
النمو املتعدد األبعاد من وجهة نظر احلقائق النفســـية، بل فرتة أســـاســـية يف النمو النفســـي، مع العلم أن هذه الفرتة تتأثر مبراحل 

 النمو السابقة و اليت حتدد بدورها كيفية التكيف املقبل للفرد.
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( إىل أن فرتة املراهقة تكون أسـاسا مرحلة استقالل ذايت جديد مقارنة مع 0000) Henri Lehalleيذهب هنري لوهال 
االســــــتقالل يف املراحل الســــــابقة، حي  يظهر ذلق يف اجملال املعريف أين يتخلين الفرد من البنيات املعرفية اجلاهزة، و يف اجملال 

لبح  عن واضيع أخرى، و يف اجملال االجتماعي ُتطبع املراهقة ابالعاطفي يستقل الطفل عن والديه ليبح  عن ربط عالقات مب
 االستقالل االقتصادي يف اجملتمع الواسع.

فإذا أخذان بعني االعتبار هذا التعريف ) فرتة اســـتقالل ذايت يف اجملال املعريف و العاطفي و االجتماعي و االقتصـــادي( و اقرتان 
ونيــا و اجتمــاعيــا مبعىن االعتــداء على معــايري و نظم اجلمــاعــة، و إن كــان اعتــداء ذلــق بظــاهرة اجلنوح اليت أخــذت منعطفــا قــان

اجلانح كذلق ميس ذاته إذا رجعنا إىل التفسري النفسي، و هذا مل يشر إليه اجلانب القانوين و االجتماعي كتعاطي املخدرات يف 
 هذا السن، االنتحار، اهلروب من املنزل، التشويه الذايت....

 الستقاللية تعتمد على عملية أخرى، و هي عملية التغيري املرتبطة بدورها ببعدين، و مها على النحو التايل:إن وظيفة ا
  البعد الداخلي ) النفســــــــي الفيزيولوجي( يظهر فيه تســــــــاري العمليات الفيزيولوجية اليت ســــــــرعان ما تظهر آاثرها على

جــة لبزوغ يظهر التنــاقض الوجــداين بني الفعــل و عــدمــه نتياجلــانــب املرفولوجي املرتبط بــدوره بتقييمــات احمليط، كمــا 
 اهلوية، و هذا كذلق يتأثر ابحمليط.

  البعد اخلارجي ) االجتماعي االقتصــــــــــــادي( يظهر فيه تغيري رؤية اآلخرين ) خاصــــــــــــة الكبار( لدور املراهق، مما يلزمه
املراهق  نه التزامات مادية و معنوية جتربحتمل املســـؤولية ) مســـؤولية أنه أصـــبح رجال أو أصـــبحت امرأة(، مما يرتتب ع

 القيام  ا.
إن البعدين املذكورين أعاله و ما حيتواينه من عناصــــــر قد تكون أحياان متناقضــــــة فيما بينها، أو تكون صــــــعبة املنال، أو تكون 

اهقة كانت   أن أزمة املر ممنوعة بســــــــــــبب القوانني و األعراف و العادات... قد تؤدي ابملراهق إىل الوقوي يف أزمات كثرية، حي
 La( و اليت أطلق عليها أزمة اخلصـــــــوصـــــــية 0000) Debesseموضـــــــوي    العديد من علماء النفس و منهم: دوبيس 

crise d’originalité. 
 .La crise d’identité( و مساها أزمة اهلوية 0000) Erick Eriksonكما كانت موضوي نظرية اريق اريكسون 

و اليت تعين مظاهر   ،La crise Juvénile( مصــــطلح أزمة احلدت 0000) Pierre Maleل و قد اســــتعمل بيار ما
 القوى و االهتمامات و الصراعات اخلاصة ابملراهق، حي  قسماها إىل أزمة احلدت احلادة و أزمة احلدت العادية.

، افلني  Anna Freudأان فرويد أشــــــــــــارت خمتلف نظرايت التحليل النفســــــــــــي يف إطارها التحليلي إىل أزمة املراهقة ومنهم: 
، حي  اعترب هؤالء العلماء املراهقة  Demoses  Laufer، و دوموس لوفر   Evelyne Kesteinbergكســـتنربغ 

هبهنا فرتة إعادة تنظيم نفســــــــي، تبدأ ابلبلوغ الذي يتأثر به اجلهاز النفســــــــي، مما يؤدي إىل الشــــــــعور ابالكتئاب الذي يبقى ملدة 
شـــــــكل تســـــــاؤالت حول اهلوية و اجلنســـــــية...قد يؤدي هذا إىل فقدان األمل املســـــــتمر أو عكس ذلق إىل طويلة، ليظهر على 

 اسرتجاي تدرجيي للذات.
إن هذين البعدين ) الداخلي و اخلارجي( يف شخصية املراهق وجهان لعملة واحدة ال ميكن الفصل بينهما، و هاح أو فشل ) 

أيضــا  ، و بكيفية إدراك املراهق للخربات و التجارب السـابقة أثناء النمو،ةالعمر السـابقاملطابقة و االسـتقاللية ( مرتبط مبراحل 
 -00، ص. ص. 0110بكيفية إدراكه للموقف احلايل الذي يعيشـــــــــه و ما يتعرل له من عدم تكيف و مطابقة. ) ميزاب، 

 .(Guelfi, 2013, p. 90)( و00
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 ملاذا العالج اإلدماجي؟ -
رجع أســاســا إىل تداخل عوامل مشــرتكة و هي : ذاتية  تتعلق شــخصــية املراهق ، وبيئية خاصــة ابلظروف مبا أن عوامل اجلنوح ت

احلالية و أيضا اجتماعية، هلذا فالتكفل ينبع من هذا املنطلق و ال ميكن فصله، أو حصره يف اجتاه أحادي املنبع... و هو ليس 
ا لســـــــــنوات املاضــــــــية انئب الربملان اإليطايل و األســـــــــتاذ جبامعة روماجتاه حدي  و وليد العصــــــــر احلايل فقط بل ذهب إليه يف ا

Rome  وجامعة بروكسلBruxelles  اجلديدة من أنصار املدرسة الوضعية أنريكو فرييEnrico Ferri  (0000 – 
و النح و ابلتايل فالتكفل يكون على كل مســـــــــتواي ا، و هي على   ( أن اجلرمية حصـــــــــيلة جمموعة مرتابطة من العوامل0000
 التايل: 
 .عوامل أنثروبولوجية تتعلق بشخين اجملرم و ُتسمى العوامل الداخلية 
 .عوامل طبيعية أو خاصة ابلبيئة الطبيعية أو اجلغرافية 
  عوامل اجتماعية، و هي تلق املتعلقة ابلوســـــــــــط االجتماعي، تنشـــــــــــأ من البيئة اليت يعيش فيها اجملرم، ومنها: الرتكيز

 سري، نظام التعليم، الدين، التنظيم االقتصادي والسياسي..السكاين، التكوين األ
(، ) الدوري، 000، ص. 0110فـاجلرميـة تكون بتفـاعـل هـذه العوامل و  تلف نســـــــــــــــبته ابختالف اجملرمني... )الشـــــــــــــــاذيل، 

         (.00، ص. 0101

                        
 يوضح العوامل املشرتكة اخلاصة جبنوح املراهق 10شكل رقم 

 التشخيص االدماجي: -
 : L’observation sémiologiqueاملالحظة السيميائية  – 1

 مالحظة املفحوص
 
 

 املالحظة من تلقاء الذات                                                  املالحظة كإكلينيكي                
 املالحظة مع املفحوص

 ق اجلانحمالحظة املراه يوضح أبعاد 10شكل رقم 
من خالل فحين حلالته النفسية و مالحظته بكل : Regarder le patientمالحظة املفحوص  - 1.1

موضوعية، أي وصف موضوعي أثناء املقابلة لظهور مثل هذه السلوكات، حمتوى األفكار،  اضطراب االدراك، طبيعة املزاج و 
 و درجة الدافعية. L’insightر، كيفية الشعور، السريورة املعرفية، قدرة التبص االحساسات
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: يتناسب هذا االجتاه مع تطبيق االنصات Regarder avec le patientاملالحظة مع املفحوص  - 2.1
" رؤية العامل  Chambonالتعاطفي، أي حماولة فهم جتربة املفحوص )آرائه و انفعاالته(، أو ابألحرى كما يُعرب عنها شومبو 

 بعيين املفحوص ".
مبعىن توجيه املالحظة واالنتباه حنو  :Se regarder en tant que clinicienحظة كككلينيكي املال - 3.1

ذات الفاحين ابلتساؤل: " كيف أظهر للمفحوص يف هذا الوقت، أي أثناء املقابلة"... هلذا على الفاحين أن ينتبه للمميزات 
ثناء فحين و التعاطف، استعماله  للهزل، استعماله للغة اجلسد أاخلاصة به أثناء املقابلة، ومنها: ميوله يف التعبري عن احلرارة 

جوانب حساسة أو ظهور مقاومة أو طلب ما ) ضرورة املسافة النمطية بني الفاحين و املفحوص(، تواتر حمتوى النقاط 
 املسجلة، طبيعة احلوار، نربة و حّدة الصوت، حركة اليد و هزات الرأس، املظهر اخلارجي... 

أي االنصات إىل ذات : Regarder à l’intérieur de soi mêmeحظة من تلقاء الذات املال - 4.1
 الفاحين لتسجيل االنفعاالت أو التخيالت اليت مر  ا أثناء مقابلة املفحوص.

 ترتكز أساسا على: املقابلة االدماجية نصف موجهة:  - 2
 ل، اآلالم و عدم التكيف. أي األعرا: Questions nosologiquesأسئلة خاصة ابجلنوح  - 1.2
 تواتر املخالفات La fréquence des délits  
 نوي املخالفات املرتكبةLes types des délits commis  
 اخلطورة املوضوعيةLa gravité objective  
 أسلوب التنفيذ Le mode d’exécution  
 الدافعيةLa motivation  
 تواتر االعتقاالتLa fréquence des arrestations  
 بنية األقران La structure de complicité  
 تواجد سلوكات أخرى منحرفة  La présence d’autres comportements déviants  
 البدايةLa précocité   
اتريخ احلالة و كل ما يتعلق ابلسوابق : Questions étiologiquesأسئلة تتعلق أبسباب اجلنوح  – 0.0

 الجتماعية.الشخصية و العائلية و الظروف ا
 

  

 الربط بني البعدين                                          
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  SCID II / TAT / RORSCHACHاالختبارات النفسية ) املوضوعية و االسقاطية(: – 3
  ليل املضمون: – 4

كل عالج نفسي يرتكز على واحد من األهداف املوضحة يف الشكل أدانه: 

 العالجات النفسية يوضح أبعاد 10شكل رقم 
كز ت تر و كذا التيارات اليت العالج اإلدماجي حياول ادماج التيارات السيكوابثولوجية الـخمسة تعريف العالج اإلدماجي: -

على النمو الشخصي يف مبادئ نظرية وادماج تقنيا ا العالجية يف عالج نفسي عام، يتميز ابإلبداي، الشمولية ، التنوي و 
 .(Brunet, 2007, p. 43). التنظيم

 مراحل العالج االدماجي: -
 Youngاستنادا على االطار النظري و كذا  التقنيات و األهداف العالجية املختلفة مير العالج النفسي حسب يونا  
 ( مبراحل متتالية بشكل نسيب حسب أمهية املتغريات، تتمثل يف ما يلي:0000)
 .Etablissement d’une relation thérapeutiqueبناء العالقة العالجية  – 0
 و عملية تقييم للمشاكل. Conceptualisationتكوين املفهوم  – 0
 .Planification du traitement طيط العالج – 0
 .Mise en place des techniques thérapeutiquesوضع التقنيات العالجية  – 0
 .Evaluation des résultats(. (Liénart, 2011, p. 107تقييم النتائج  – 0

( إىل دور العوامل النوعية اخلاصة 0000) Pancheri & Brugnoleيف هذا اجملال أشار كل من ابنشوري و برنول 
 ابلعالج النفسي يف كل أطواره، و اليت تتمثل يف مايلي:

 و منها الدافعية و توقعات التحسن.مميزات تتعلق ابملفحوص ، 
 ه، ومنها توازنه النفسي و قدرته على بناء عالقة عالجية صادقة.يف حّد ذات مميزات تتعلق ابلفاحين 
 و ميكن التأكد منها من خالل الفاحين و املفحوص ومالحظ آخر.مميزات خاصة ابلعالقة العالجية ، 
 و ، و هنا تتطلب مهارة النفساين يف كيفية االختيار و املزج والربط بني االطار النظريمميزات خاصة ابلسريورة العالجية 

 .(Chambon, 2010, p.p.21 -23)خمتلف العالجات النفسية األخرى. 
 نشري هنا إىل أمهية الدافعية لدى املراهق اجلانح، ألن التكفل العالجي عادة داخل املؤسسة املختصة..... 

 التقنيات العالجية املشرتكة : -
 Les   ingrédientsشارة إليها( املكوانت األساسية ُتشكل التقنيات العالجية املشرتكة و كذا العوامل النوعية )سبق اإل

de base   :للعالج النفسي، و هي على النحو التايل 

النسق العائلي 
واالجتماعي

السلوك
التصورات 

...والمعتقدات
الوجدان االحساسات
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:  La force de la relation patient / thérapeuteمفحوص -قوة العالقة فاحين - 0

 
 ميثل عوامل العالقة العالجية  10شكل رقم 
 ،االحساس ابلفاعلية الشخصية و تقدير الذات 
 يق سلوكات جديدة، تطب 
 ،تنظيم النشاط االنفعايل 
 ،حتسني الدافعية و االنفعاالت 
 ،تغيري االدراك 
 ،املولدات و التبصر 

الطرق اليت ُتدعم الدافعية و توقعات املساعدة اخلاصة ابملفحوص: الدافع يف هذا اجملال هو عملية داخلية توجه نشاط  -0 
 ية حترك السلوك و توجهه، مع العلم أن أي نشاط يقوم به الفرد بصفة عامة الاملفحوص حنو هدف يف بيئته، فهو حالة داخل

 يبدأ أو ال يستمر دون وجود الدافع.
 تزايد االحساس ابلسيطرة و الفاعلية الشخصية للفاحين: من خالل مهارة الفاحين. - 0
 L’exposition à de nouvelles expériencesالتعرض لتجارب تعلم جديدة  - 4

d’apprentissage: .و هذا من خالل تطور العالقة العالجية 
يعترب خفض أو زايدة مستوى النشاط االنفعايل  :La stimulation des émotionsإاثرة االنفعاالت  - 3

من العمليات األساسية يف تطور العالقة العالجية... حي  تؤدي إاثرة االنفعاالت إىل دافعية املفحوص يف مواجهة جتربة 
 لألحاسيس املكبوتة، و من خالل هذه اإلاثرة تكون التهدئة االنفعالية و ابلتايل التخفيف من األعرال.   مباشرة

إذا كانت االنفعاالت املكبوتة عبارة على نشاط غري مكتمل فإن العالج النفسي يهدف إىل تكملة هذا النشاط و ابلتايل 
 معايشته، بطرق ش  أمهها:

 كف احلساسية املنتظمة La désensibilisation systématique . 
  تطبيق اتساق القلبLa cohérence cardiaque. 
  تقنية الكرسي الفارغLa technique de la chaise vide. 
  التداعي احلرL’association libre. 
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:  لتعديل السلوك  ثري ابلا يف العالج De nouveaux comportementsتطبيق سلوكات جديدة  - 6
منه تغيري متزامن يف جمايل العاطفة و املعرفة... و على الفاحين أن يساعد املفحوص يف اجتياز قوة العادات النفسي، و 

 السابقة و تطبيق مركز و مشّدد لسلوكات جديدة. 
هناك ثالثة مستوايت متتالية  لتعلم و تطبيق سلوك جديد، و هي : التخيل، لعب األدوار و معايشة السلوك اجلديد خارج 

وصف النشاطات خارج اجللسات العالجية، و يكمن االشارة إىل هذه  Chambonقة العالجية أو ما يسميه شونبو العال
 املستوايت على النحو التايل: 

  التخيلL’imagerie و هي طريقة عالجية تشرتك و تتفق يف العديد من التوجهات العالجية، عادة ما ترتكز ،
وب فيه، حي  يكتسب املراهق اجلانح سلوك جديد بطريقة إرادية و غري على إعادة و تدريب داخلي لسلوك مرغ

 مهددة، و تكون طريقة التخيل وفقا ملراحل متتالية:
أول عمل يقوم به الفاحين ابلتعاون مع املفحوص هو حتديد اهلدف االساسي  :Repérer la cible ديد اهلدف  -

 من خالل قائمة من السلوكات املستهدفة...
تكون هذه املرحلة بعد توفري اجلو  :Préparer le patient à l’imagerieاملفحوص للتخيل  هتيئة  -

املناسب لذلق كاهلدوء مثال، بعدها يغلق املراهق اجلانح عيناه لتجنب التأثريات البصرية و يبدأ الفاحين يف التحضري لعملية 
 التخيل ابلرتكيز على الصور اإلجيابية دون السلبية... 

و هذا بتذكري   :Imaginer chacun des comportements ciblesكل سلوك مستهدف ختيل   -
املفحوص يف أول سلوك مستهدف،  فيبدأ هو اآلخر يف متثيل االهاز يف وضعية جّد خاصة،  ي  تكون نسبة النجاح 

لشّدة و القوة سلوك السابق ابمرتفعة، و ال يتم االنتقال إىل السلوك الثاين املستهدف ح  يتمكن املفحوص من معايشة ال
الالزمة، و للتذكري أنه من الضروري أن يكون هناك حوار بني الفاحين و املفحوص يف كل مرحلة ملعاينة الفهم السليم و 

 املعايشة الفعلية... 
 Imaginer la réussite de l’ensemble de laختيل جناح السلوك املستهدف بتسلسل  -

séquence: يل كل سلوك مستهدف على حدى مرحلة اتلية تتمثل يف  عرل الفاحين للسلوك تلي مرحلة متث
املستهدف بتسلسل بطريقة خمتصرة مث مساعدة املفحوص من جهته و مع احملافظة على نفس شروط الرتكيز بوصف مدى 

 هاح أو حتقيق  السلوك املرغوب ...  
شة السلوك املستهدف مث وصف لنجاح السلوك و بعد االهناء من متثيل  و معاي: Renforcementالتعزيز  -

 املرغوب، و تدعيما هلذا تكون بعد ذلق املكافأة اخليالية. 
مبعىن دائما يف إطار العالقة العالجية تكون هناك إعادة أو تكرار للسلوك املرغوب فيه أو   :Pratiqueالتطبيق  -

يتمكن من التخلين من الصور السلبية و ابلتايل املستهدف كل واحد على حدى ضمن القائمة من طرف املفحوص ح  
 يُثبت السلوك اجلديد.

: أثناء عملية التطبيق ي طلب من املفحوص حصر العقبات مث Repérage des obstacles  اكتشاف العواقب -
 ترتيبها بشكل هرمي ملواجهتها، حي  يتخلين منها عند متكنه من حتقيق السلوك اجلديد...
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 لعب الدور Le jeu de rôle  من خالل لعب الدور يستطيع الفاحين استحضار جتارب املاضي يف الوقت :
 الراهن.

 : Préparation psychologiqueالتحضري النفسي -
 :Mise en place de la scèneإعداد املسرح  -
 :Choisir les rôlesاختيار األدوار  -
 :Mise en acteالتصميم  -
 :Feed backالتغذية الراجعة  -
 :Répétitionاإلعادة  -
 : Suiviاملتابعة  -
  املعايشة خارج العالقة العالجية أو وصف للنشاطات خارج اجللسات العالجية: و هذه املرحلة هي اليت حتدد فرتة

العالج و أيضا رمبا ضرورة تبين اسرتاتيجيات عالجية أخرى، لكن شرط أن يكون تقييم املفحوص لنشاطاته خارج 
 ,Chambon)و من خالل املالحظة الذاتية بطريقة عميقة ودقيقة و أيضا موضوعية...  العالقة العالجية

2010, p.p.169 – 174)  . 
 اخلامتة: -
نشري يف هذا اجملال أنه ال ميكن فهم دينامية الشخصية اجلاحنة  و االملام  ا بشكل عام دون الرجوي إىل منطلقات  التحليل  

والدين، مشكل احلرمان العاطفي، و املراحل األوىل من النمو النفسي و منها التقمصات النفسي، كمشكلة العالقة بني ال
 األولية و عدم حل الصراي األودييب... أي اجلانب العالئقي لفهم الشخصية اجلاحنة و البعد االجتماعي .     

 املراجع: 
 سل.. الكويت: منشورات ذات السالجناح األحدات(: 0101الدوري، عدانن. )  – 0
 . االسكندرية: دار اهلدى للمطبوعات.علم اإلجرام و علم العقاب(:  0110الشاذيل، فتوح عبد هللا. ) - 0
 .  القاهرة: عامل الكتب.0، ط مدخل إىل سيكولوجية اجلنوح(: 0110ميزاب، انصر. )  - 0

 0- Brunet, Dominique. (2007) : Une approche en psychothérapie éclectique intégrative, 
1ière édition. France : Publibook. 
5-  Chambon, Olivier. (2010) : Les bases de la psychothérapie : Approche intégrative et 
éclectique, 3ième édition. Paris : Dunod. 
6 – Guelfi, Julien- Daniel & Hardy, Patrick.(2013) : Les personnalités pathologiques. Paris : 
Lavoisier. 
7 - Liénard,Yasmine. (2011) : Pour une sagesse moderne – Les psychothérapies de 3ième  
générations -. Paris : Odile Jacob. 
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 اإلرشاد / العالج ابملعىن ودوره يف تعديل السلوك املنحرف
 أ/ لكحل مسري د. يوسفي حدة  /  أ. بن عبيد سعاد

   souad-benabid@yahoo.fr /   yousfihad@yahoo.fr 
 امللخص:

وساط الشباب بشكل الفت لالنتباه ورغم الربامج والسياسات احلكومية اليت عملت على أاستفحلت ظاهرة االحنراف يف    
من حد ا ابعتبار أن هذه الفئة مبثابة الدعامة االساسية اليت تقوم عليها اجملتمعات وبقدر متتع هذه الفئة بصحة  التخفيف

نفسية جيدة تكون قوة وتقدم هذه اجملتمعات، إال أن خمتلف املؤسسات القضائية واألمنية سجلت يف السنوات األخرية ارتفاعا 
لدى فئات الشباب واألطفال الذكور منهم واإلانت، توحي بتعقد احلياة  دا االفتا لنسب اجلرائم بكل أنواعها وتعقي

دة عوامل نفسية وثقافية ع نتيجة  ثري اجملتمعات االجتماعية املعاصرة وتفاقم املشكالت االجتماعية يف اجملتمع اجلزائري وسائر
(.وقد توصلت 000،ص. 0100السالم، واجتماعية وتكنولوجية خاصة مع انفتاح اجملتمعات على بعضها البعض )عبد 

اه لديهم أحاسيس سلبية اجتبعض االطفال واملراهقني  اىل أنحول السلوك املنحرف  (Douglas 1994)  الدراسات بعض
 (Martini1994)وأكدت دراسة  .أنفسهم وأن التدخل املبكر يكون ذا فائدة قبل انسحا م اىل تصرفات مقلقة اجتماعيا

اصرة اليت تواجه الشباب يف فرنسا أن أهم ما يواجه الشباب يف هذه الفرتة هو االحنراف االجتماعي نتيجة حول املشكالت املع
  بعض التعقيدات االجتماعية وافتقاد املعىن يف حياة هؤالء الشباب مما أدى إىل عدم االستقرار النفسي واالجتماعي لديهم.

منحى  Victor.E. Frankl الطبيب النمساوي فيكتور اميل فراكل ويعترب االرشاد/ العالج ابملعىن الذي أسس معامله
وهو يركز على معىن الوجود االنساين  Through Meaningعالجي يتعامل مع الظواهر النفسية من خالل املعىن 

اليت و  اضافة اىل    االنسان على هذا املعىن، ويهدف اىل مساعدة الشخين على اكتشاف املعاين اليت تنطوي عليها حياته
ال يكون على وعي كاف  ا، وأن يدرك أيضا أن مصريه بيده وعليه أن يواجه حياته من خالل اختياراته احلرة، وأنه مسئول 

 .عن كل ما وصل إليه من هاح أو فشل يف احلياة، واعادة عالقته بعامله وذلق ابكتشاف كينونته
 لشباب املنحرفا يف مساعدةاالرشاد/العالج ابملعىن  ودور مهيةملا سبق  دف هذه الورقة إىل تسليط الضوء على أ اسيس 
ستخدام بعض اسرتاتيجياته اليت ميكن من خالهلا االقالل من شعور هذه الفئة ابلتمرد والرفض وذلق بوضع مسافة بينهم اب

يا م جديرة هبن عرهم هبن حيش وبني أزما م، وحترير أنفسهم من الرتكيز على ذوا م، وأن يكون هناك معىن لوجودهم االنساين
كما ميكن أيضا من خالل هذه الورقة تبصري املؤسسات الرتبوية واالجتماعية ابملعاين املفتقدة اليت يعاين   .تعاش رغم معاان م

 منها شباب اليوم واليت ابفتقادها أصبحوا فريسة لبعض الظواهر اخلطرية اليت من أبرزها االحنراف.
 مقدمــــــة

لنفس املعاصر يف اآلونة األخرية إىل البح  عن صيا جديدة ملؤشرات الصحة النفسية مبا يضمن التوازن النفسي يتجه علم ا
لألفراد ويعترب مفهوم معىن احلياة احد هذه املؤشرات، فشعور الفرد ابن حياته ذات معىن وله هدف واضح وحمدد فيها أحد 

فة يف إلحساس ابلسعادة، وزايدة مقدرته على االهاز وحتدي الصعوابت املختلأهم العوامل املؤثرة يف وصوله للتوافق النفسي وا
احلياة، وهو ما ميده ابلقوة الالزمة ملواصلة كفاحه والتغلب على مشكالته  والصعوابت اليت تقف عقبة يف حتقيق اهدافه، و ذا 

mailto:souad-benabid@yahoo.fr
mailto:yousfihad@yahoo.fr
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لتحقيق الصحة   احلياة تعد أحد اهم املتطلباتهد أن قدرة الفرد على حتديد هدفه يف احلياة وسعيه لتحقيقه والشعور مبعىن
 (.000)اجلغيمان حممد،ب س، ص. النفسية.

 أهداف وأحد لرئيسيةا املبادئ أحد احلياة معىن ويعد متعددة عمرية فئات لدى احلياة معىن حتسني ىف ابملعىن ويستخدم العالج
 Existentialيات عديدة منها: املعىن الوجودي ابملعىن، وقد تناول الباحثون مفهوم معىن احلياة حتت مسم العالج

Meaningومعىن احلياة ، Meaning of life اهلدف من احلياة ، Purpose in lifeواملعىن الشخصي ، 
Personnel Meaningومهمات احلياة ، life Taskas  وأهداف احلياة ، life Goal كل هذه املسميات تدور ،

م كثريا يف الدراسات النفسية خاصة منها االجنبية وهو مرتبط ابلتوجه النظري الذي قدمه حول معىن احلياة وهو مفهوم استخد
" امانويل فرانكل" يف نظريته عن العالج ابملعىن بوصفه احدى االسس املهمة للعالج ابملعىن، فضال عن ثبوت جدواه يف 

الذي  Crumbaugh & Maholich (1986) العالج والذي زادت امهيته بظهور مقياس " كرومباخ وماهوليق" '
 اعترب اساس الدراسات االمربيقية حول مفهوم معىن احلياة.

. ورغم هذه االمهية ملفهوم معىن احلياة اال أنه يالحظ قصور يف تناوله والعالج ابملعىن  (011 ،ص:0110حممد، االبيض)
 ري وقاعدة عريضة .ككل يف الدراسات العربية يف حني هد الدراسات االجنبية تناولته بشكل كب

 أثبتت حي  ، شبابفئة ال لدى احلياة معىن حتسني ىف ابملعىن أمهية العالج تسليط الضوء على إىل تسعى احلالية والدراسة
(، حممد 0000(،  فرانكل )0000(، عسال وفاريل )0000(، اليزابيت بريسكزت )0000بعض الدراسات آملر ) نتائج

 حتسني ىف ابملعىن العالج (  فعالية0100(، رامون وآخرون )0110، اردلت )(0110(، موران )0000حسن غامن )
ابعتبارها  خاصة فئة الشباب  لدى االفراد من فئات عمرية خمتلفة احلياة ملعىن كمؤشرات احلياة عن والرضا ، احلياة أهداف

 (000الفئة احليوية املنجزة واملنتجة . )اجلغيمان حممد،ب س، ص. 
ية هذه الدراسة يف لفت انتباه اهليئات واملؤسسات االجتماعية املسؤولة عن اعداد الشباب ابملعاين املفتقدة عنده كما اتيت  ـأمه

يف اآلونة األخرية واليت ابفتقادها اصبحوا فريسة لبعض الظواهر املرضية اخلطرية اليت من ابرزها االحنراف، حي  يرى "حممد 
احلياة ميثل أحد املشكالت اليت يعاين منها اغلب الشباب واليت تؤثر عليه من مجيع  سيد" أن خواء املعىن وفقدان اهلدف من

 (.000-000،ص. 0110)حممد سيد،النواحي النفسية واالجتماعية وح  التعليمية. 
وافع دوقد اشار ' اجلغيمان ' أن دراسة ظواهر جد خطرية كظاهرة  التطرف واالحنراف ال تقف عند جمرد معرفة األسباب  وال 

( من هنا اتضحت أمهية العالج 000)اجلغيمان حممد،ب س، ص. املؤدية هلا بل جيب التنبؤ  ا  والتصدي هلا قبل انتشارها.
ساين الذي يشعرهم اإلنعىن وجودهم ابملعىن ملعاجلة هذه الظاهرة وإعادة إعداد وتبصري الشباب الذين جرفهم تيار االحنراف  مب

 ش رغم معاان م.هبن حيا م جديرة هبن تعا
 _ االشكالية1

شاي يف السنوات األخرية انتشار ظاهرة االحنراف يف أوساط الشباب يف اجملتمع اجلزائري على غرار بقية اجملتمعات العربية، 
وتزايدت معدالت اإلدمان والعنف واجلرمية واإلرهاب واالختالل القيمي وكلها ظواهر سلبية انمجة عن تعقد احلياة نتيجة 

يش يف عامل متغري يف ظل االنفتاح الكلي على اجملتمعات األخرى البعيدة عن قيمه وعاداته وأخالقياته) عالم، ب س،ص. الع
(، وهو ما افقد الشباب السيطرة على دفة حيا م أدى إىل هبوط معنواي م وشعورهم ابمللل والضجر وخيبة األمل يف 000



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

شريف والتطلعات املادية اليت طغت على مشاعر اإلنسان وعلى قيمه األخالقية عامل سيطرت عليه األاننية والتنافس غري ال
 (.000والروحية) اجلغيمان، ب س،ص.

بعض الشباب على إشباي حاجا م وحتقيق ما يتطلعون اليه من اهداف يف ظل  وقد أدت هذه التحوالت إىل عدم قدرة
( وهو حالة من امللل 0،ص.0110ىن يف حيا م )أبو غزالة، ضغوط اجملتمع وحتدايت احلياة مما جعلهم يستشعرون الالمع

( أن افتقاد Yalom 1980والسام تشعر من خيربها ابن احلياة  راكدة مملة متضي بغري معىن أو هدف، وقد أشار ايلوم )
د فئة الشباب ناملعىن واهلدف من احلياة يؤداين إىل صحة نفسية منخفضة يغلب عليها االكتئاب والقلق خاصة من املستقبل ع

(، وأشار أيضا دامون وآخرون إىل ان فقدان اهلدف من احلياة يؤدي اىل األمرال 00،ص.0100) أبو اهلدى،
السيكوسوماتية، االكتئاب ، اإلدمان، السلوك التدمريي، نقين اإلنتاجية والعجز عن إقامة عالقات اجتماعية. وأكد 

ابملائة من الطالب يف املدارس  01عىن وإدمان الكحوليات فقد وجد أن ( انه توجد عالقة قوية بني خواء امل0000فرانكل)
العليا واجلامعات من املدمنني على الكحوليات الذين أشاروا إىل أهنم يفتقدون االجساس ابملعىن قي حيا م، وعليه فان خواء 

م النفسية ليت تطال مجيع نواحي حيا املعىن وفقدان اهلدف يف احلياة ميثل أحد املشكالت اليت قد يعاين منها الشباب وا
 (.000، ص.0110واالجتماعية والتعليمية )حممد سيد، 

ويعترب اهلدف األساسي  للعالج/ اإلرشاد ابملعىن هو مساعدة الفرد املضطرب على اكتشاف وحتقيق معىن من حياته ألنه يركز 
يكتور الج خياطب البعد الروحي يف اإلنسان وقد طوره  فعلى معىن الوجود اإلنساين  إضافة إىل  ثه على هذا املعىن وهو ع

وحدد أسسه وفنياته اليت يلعب فيها املعىن دورا أساسيا يف إعطاء قيمة حقيقية   Victor.E. Franklاميل فرانكل 
 (.0لننسان) الضبع، ب س، ص.

وك املنحرف لدى ملعىن؟ وما دوره يف تعديل السلمما سبق ميكن بلورة اإلشكالية يف التساؤالت التالية: ما طبيعة العالج/إرشاد اب
مبعىن  اليت متدهمو  ملعاين اليت تنطوي عليها حيا ماب الشباب؟ـ وكيف تساهم اسرتاتيجياته يف استبصار الشباب املنحرف

 اإلنساين رغم معاان م؟.لوجودهم 
 Logotherapie_ اإلرشاد/ والعالج ابملعىن:2

وهو يركز على   Through Meaning ي يهتم ابلظواهر النفسية من خالل املعىنيشكل العالج ابملعىن منحى عالج
اإلغريقية األصل  تعين املعىن ، وتعين الروحانية  logoمعىن الوجود اإلنساين، وحماولة اإلنسان للبح  عن هذا املعىن. وكلمة 

spiritual او الناحية املعنوية Nooloical لوجود اإلنساين، ويؤكد فيكتور امل فرانكل ، ومها ميثالن  دا أساسيا يف ا
V.Frankl .على ان املهمة العالجية للعالج ابملعىن  تعتمد ابلدرجة األوىل على البعد الروحي أو املعنوي لالنسان 

فسري توالعالج ابملعىن من العالجات النفسية احلديثة اليت تستند  إىل االجتاه الفينومينولوجي يف علم النفس الذي يركز على 
 الظواهر بناءا على األسباب والعلل حلدوثها.

، وقد أسسها  Adlerومدرسة آدلر S.Freudوينتمي العالج ابملعىن ملدرسة التحليل النمساوية الثالثة بعد مدرسة فرويد 
لته يف ئووضع أسس معاملها بعد معاانته من االعتقال على يد النازيني واكتشافه موت مجيع أفراد عا V. Franklفرانكل 

 غرف الغاز بعد اإلفراج عنه.
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ويعد فرانكل من العلماء االوائل الذين وضعوا تفسريا ملعىن احلياة من خالل نظريته عن العالج ابملعىن وأول من صق مصطلح  
إرادة  و  املعىن الوجودي للحياة والذي يشري إىل ثالثة جوانب، الوجود ذاته،أ ي اسلوب الوجود املميز لننسان، معىن الوجود،

 املعىن، اليت تعرب عن سعي الشخين للتوصل اىل معىن حمسوس وملموس من وجوده.
ويهدف العالج ابملعىن أساسا اىل اكتشاف معاين احلياة الذي يرتبط بتوسيع حيز الوعي لدى االنسان، وال يعترب معىن احلياة 

ان املعاجل اص به املرتبط ابلقيم اليت يؤمن  ا، وبذلق فعاما او مشرتكا بني األفراد ، بل على كل انسان ان يكتشف املعىن اخل
 Authenticالذي يعتمد على العالج ابملعىن يهدف على مساعدة  الشخين على اكتشاف املعاين االصلية 

Meanings  ـ وأن يدرك أن مصريه بيده، وعليه أن يواجه حياته من خالل اختياراته احلرة ، كما انه مسؤول عن كل ما
. ص س، مد،بحم اجلغيمان) يه من هاح او فشل يف حياته، وان يعيد عالقته بعامله وذلق ابكتشافه لكينونته.وصل ال
000). 

( أن اإلنسان الذي يكتشف معىن حلياته وهدفا هلا هو االنسان الذي يستطيع ان يتحمل ندرة 0000وترى اميان فوزي ) 
هذا من سعادته او من صحته النفسية شيئا، الن املسعى الرئيسي لننسان  اللذة واالفتقار اىل املكانة والنفوذ دون أن ينقين

 .(0100. ،ص0000سليمان،)هو حتقيق املعىن يف احلياة ال تعقب اللذة أو تعاضم السطوة 
 فهو ه،شخصيت وينتك يف واملهم املسؤول احلر الروحي البعد وعدها اإلنسان حياة يف واملعاين القيم أمهية نكل على فرا أكد لقد
 والعدالة واحلرية املعىن عن البح  عملية وما البعد هلذا، وفقا ويسلكون ويتصرفون يستجيبون الناس من ابن الكثري يرى

(. ويقرتح ثالثة انواي من القيم اخلامدة يف اي 0100،000البعد ) الوائلي، هذا أمهية عن حقيقي تعبري إال واحلقيقة واملسؤولية
تيح ن حيقق  ا املعىن وهي: القيم االبتكارية اليت ميكن حتقيقها من خالل االنشطة الفنية واملهنية، فقد يموقف ابستطاعة الفرد ا

فقدان الوظيفة مثال فرصة للفرد كي يكتشف مسارا مهنيا جديداـ أما النوي الثاين فيتمثل يف القيم "اخلربية" )بكسر اخلاء( 
لعامل، خصوصا من خالل احلب. أما اهم نوي من القيم للعالج ابملعىن هو النوي وميكن حتقيقها من خالل زايدة االنفتاح على ا

الثال  الذي يتضمنه املوقف وتسمى ابلقيم "االجتاهية" اليت ميكن حتقيقها من خالل تغيري الفرد الجتاهه من املوقف. اي ال 
 بل من املعاانة الناشئة من الداخل ايضا.  ميكن اجياد املعىن يف العالد ابملعىن يف املعاانة احملدةة من خارج املوقف

ويرى فرانكل ايضا ان الروح االنسانية تتمتع ابلقدرة على التسامي والتحدي لكل من االمل اجلسمي والنفسي ، هلذا فقد ال 
ا االكتئاب  ذميلق الفرد القدرة على الشفاء من االكتئاب لكنه ميتلق القدرة على تغري اجتاهه حنوه, فمثال قد ينظر الفرد هل

كتحدي ينبغي التغلب عليه بدال من رؤيته كمرل خيشاه.وهو ما جيعلها تقلل من  اجتمال تفاقم املشكلة االصلية. مثل 
جتنب الدائرة املفرغة حي  الشعور ابخلزي من االكتئاب جيعل الفرد اكثر شعورا ابالكتئاب وهو ما جيعله يشعر مستقبال  مبزيد 

 (.010-010،ص. 0100ى االكتئاب لديه. )كوبر،من اخلزي من تزايد مستو 
وقد اثبت مفهوم معىن احلياة أمهيته وجدواه يف العالج ابملعىن من خالل األ ات التجريبية اليت تناولته وفق التوجه النظري 

هوليق سنة االذي قدمه فرانكل يف نظريته عن العالج ابملعىن، خاصة بعد ارتباطه مبقياس اهلدف يف احلياة  لكرومباخ  وم
. (010 -011 ص. 0110حممد، األبيض) ( الذي يعد أساس الدراسات االمربيقية  حول مفهوم معىن احلياة.0000)

حي  يرى "فرانكل" ان اهلدف الرئيسي لالنسان هو البح  عن املعىن يف حياته املتمثل يف قضية، سبب، مثل اعلى، طريقة 
ذا الفرد طاقاته ووقته، وان ابقي دوافع االنسان هي دوافع اثنوية، وأن فقدان هأو غاية تتمثل يف التوجه حنو هدف يكرس له 
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التوجيه قد  يفضي اىل  احساس عميق ابالحباط والفراغ واالكتئاب ابالضافة اىل العصاب، وهذا الفرل قد لقي اتييدا 
 (010، ص.0100" )كوبر، Baumeister 1991امربيقيا أوليا وهو ما اشار له"

 يجيات اإلرشاد/العالج ابملعىناسرتات -3
 اسرتاتيجية القصة الرمزية: 3-1

 بذكاء يتمتع ياملعاجل الذ وعادة للمشكلة حال وتكون حقيقي معىن هلا قصة من خالل هذه االسرتاتيجية برواية  يقوم املعاجل
(، وتعد 0100)الكعيب، . مناسب اختيار للقصة اختياره ويكون املشكلة صاحب او املسرتشد يف اتثريا اكثر يكون عايل

اسرتاتيجية القصة الرمزية يف العالج ابملعىن وسيلة مفيدة جلعل بعض األشخاص يفهمون ان املعاانة قانون سائد بني البشر، 
حي  يقوم املعاحل بسرد قصة على العميل توضح له معىن ارتباط احلياة االنسانية  ابملعاانة من خالل توضيح معاين يصعب 

ا بشكل مباشر، فمثال قصة حبوب اخلردل اليت كانت بطلتها امراة هندية اليت اهبت طفال لكنه مرل ومات التعبري عنه
فشعرت ابحلزن واالسى ومحلت جثته وجابت  ا احناء املدينة، فسخر منها الناس فلجات اىل احلكماء فاخربها ان الدواء 

يكون احد من اهله قد مرل او عاىن او مات اال اهنا مل تنجح يف الوحيد هو االتيان  فنة من بذور اخلردل من اي منزل ال 
 العثور عليه، وادركت يف االخري اهنا مل تكن الوحيدة اليت عانت وان املعاانة قانون يسري على مجيع البشر.

  اسرتاتيجية تعميق الوعي ابملوت 3-2
ن اللحظة املوت يف مجيع جوانبه هو احلقيقة اليت جتعل موهي من االسرتاتيجيات اليت تؤكد على  امهية وقيمة احلياة، اي ان 

الراهنة شيء ذو قيمة, وقدعرب احد الطالب عن هذا الشان بقوله :" اعلم يقينا شيئني اوهلما أنين ساموت يف يوم ما، واثنيهما 
 أنين حي اآلن، والسؤال اهلام حقا هو ماذا سافعل فيما بني هذين احلدثني.

 املعىن : اسرتاتيجية لوحة 3-3
، والغرل منها هو مساعدة الشخين على ان يصبح واعيا   .Khatami,M '( 1988)صمم هذه االسرتاتيجية كااتمي 

مبشكالته، كما تعمل على تعديل احلالة النفسية اليت مير  ا الشخين ومساعدته على اجياد حلول واستجاابت مناسبة 
 تلفة اليت مير  ا.ملشكالته، واكتشاف املعىن من خالل املواقف املخ

 اسرتاتيجية املسرحيات النفسية القائمة على املعىن: 3-4
تقوم هذه االىسرتاتيجية على اساس  يل املاضي من احلياة  دف تعزيز االحساس ابملسؤولية حنو الوجود الشخصي، وهي نوي 

ريق لعمالء قصته مع احلياة، وعن طمن اساليب العالج اجلماعي يف منحى العالج ابملعىن من خالله حيكي كل شخين من ا
 احلوار املتبادل بني االشخاص واملعاجل ابملعىن يتضح املعىن بطريقة ارجتالية.

 اسرتاتيجية الرتكيز 3-3
ترى هذه االسرتاتيجية ان الرتكيز عملية حيدت فيها تواصل من نوي خاص مع الوعي اجلسدي الداخلي، هذا الوعي ميكن 

، وعلى العميل ان يتعلم استحضار هذا الشعور احملسوس من خالل االلتفات اىل  Felt Sense تسميته ابلشعور احملسوس
داخل اجلسم حي  يشعر اجلسم ابملشكلة او املوقف، وهو ليس انفعاال كالغضب واحلزن او السعادة، امنا هو شيء حيدت يف 

نه يدرك ان يتعلم العميل كيف مير الربة الرتكيز فا اجلسم دون ان يلفت االنتباه، فهو غري معروف وان كان له معىن، وعندما
 جسمه له وسائله اخلاصة يف التعرف على مشكالته واجياد احللول هلا, وبذلق ميكن للرتكيز ان حيدت التغيري املطلوب.
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 اسرتاتيجية الشبكة العالجية. 3-6
عالية، ملية العالجية ح  يكون العالج اكثر فتعمل هذه االسرتاتيجية على االستعانة ابالهل واالقارب واالصدقاء يف الع

وتكون نتائجه اسري من خالل املعلومات اليت يزودون  ا املعاجل عن العميل طوال حياته، وكذا املواقف واالحدات املختلفة 
داف املرجوة للربامج هاليت تؤثر سلبا او اجيااب عليه وردود افعاله حنوها. وتستخدم هذه  االسرتاتيجية كركيزة اساسية لتحقيق اال

 .(000-000. ص س، حممد،ب اجلغيمان) العالجية املختلفة.
 احلوار السقراطي 3-9

تستخدم هذه االسرتاتيجية على نطاق واسع يف العالج العقالين االنفعايل السلوكي، حي  يدخل املعاجل يف حوار ونقاش مع 
اتيجية الالشعورية، وآماله املكبوتة, كما تستخدم ايضا هذه االسرت  العميل ويطرح عليه اسئلة متكن العميل من ان يعي قراراته

ملساعدة العمالء الجياد املعىن يف املعاانة، اي مساعد م على اكتشاف القيم االجتاهية يف مواقفهم. وقد يستخدم املعاجلون 
ة وكمثال ر اهداف ومعاين العميل أمهيابملعىن عددا من الفنيات االرجتالية املبتكرة كجزء من  االستفسار السقراطي عن اكث

 الفنية اليت اقرتحها  "وونج" وهي االسئلة االعجازية )العالج املختصر املتمركز على احلل( وفيها يقرتح وونج ثالثة اسئلة:
 .لو كنت حرا لفعل ما تريد وال ميثل املال لق مشكلة، ماذا تود ان تفعل يف اايمق وقتذاك 
 ت، فما هي اكرب امنيات ثالت لق.لو منحق هللا امنيات ثال 
  .لو قدر ل كان تقرر مستقبلق، ماذا سيكون املوقف املثايل حلياتق بعد ثالت أو مخس  سنوات من اآلن

 (.000-010،ص.0100)كوبر،
 :بعض الدراسات اليت تبني كيف يكون افتقاد معىن احلياة سببا يف احنراف الشباب -4
جاءت هذه الدراسة حول املشكالت املعاصرة اليت تواجه الشباب يف : Martini,T (1994)دراسة مارتيين  4-1

فرنسا، وكان من اهم نتائجها ان الشباب يواجه نوي من التطرف االجتماعي نتيجة بعض التعقيدات االجتماعية، وافتقاد 
 املعىن يف حياة هوؤالء الشباب مما ادى اىل عدم االستقرار النفسي واالجتماعي لديهم.

كانت هذه الدراسة حول افتقاد املعىن لدى  Assal,A & Farrel,E 1994 اسة "عسال وفاريل"در  4-2
الشباب اللبناين نتيجة احلرب االهلية وما اهر عنها من سلبيات، وكانت نتائج هذه الدراسة نتيجة هذه االوضاي افتقاد 

 رهاب والتطرف السلوكي.الشباب ملعىن حيا م واصابتهم ابالحباط الوجودي، التجائهم للعنف واال
كانت هذه الدراسة حول السلوك املنحرف واملتطرف لدى اطفال Douglas,H(1994)دراسة دوجالس 4-3

املدارس وصغار املراهقني، وتوصل اىل ان فهم سلوك االطفال واملراهقني شي  صعب ذلق للفروق الفردية بني االفراد وابلتايل 
لوك خاطء او منحرف، كما انه استنتج ان املراهقني املنحرفني يتخذون احاسيس اختالف االسباب اليت تؤدي الصدار س

 سلبية اجتاه انفسهم، وان التدخل املبكر هلوالء املراهقني قد يفيد يف محايتهم من ارتكاب السلوكات الغري اجتماعية 
شباب عندما تنخفض اجراي هذه الدراسة حول املخاطر اليت يواجهها ال  Quinn,K (1995)دراسة كوين  4-4

الرقابة الوالدية عليهم ، وذلق مبكوثهم فرتات طويلة خارج املنزل، حي  قام كوين بدراسة تفاعل خصائين شخصية االبناء مع 
الظروف اخلارجية يف غياب االسرة وقد خرج بنتائج مفادها ان هناك سلوكيات ظهرت نتيجة هذا التفاعل واليت من ابرزها 

 بناء، العدوان اجلسدي، التفاعل الالاخالقي مع اقراهنم.التطرف يف عالقات اال
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دارت هذه الدراسة حول عينة من املثقفني املصريني لظاهرة العنف، دراسة سيكولوجية 3..1دراسة حممد حسن رتامن  4-3
صريني ملللتعرف عن قرب على االسباب اليت اؤدي اىل اندالي العنف ضد السلطة ورمزها يف مصر كما يراها املثقفني ا

واحنصرت االسباب يف عدة عوامل منها ارتفاي االسعار، واالحباط النفسي، عدم املشاركة يف صنع القرار السياسي، البطالة، 
 وهي عوامل تساعد على وقوي الشباب يف كثري من املشكالت النفسية والسلوكية.

نة ية ابملعىن لتعديل السلوك املتطرف لدى عيواليت كانت بعنوان دراسة ارشادية عالجدراسة اجلغيمان حممد )ب س( 4-6
من الشباب حي  طبق الباح  جمموعة من االدوات اختبار تفهم املوضوي، اختبار شدة التطرف، استمارة مقابلة اكلينيكية 

ج هذه ئطالبا   تقسيمها اىل جمموعة جتريبية واخرى ضابطة  وبينت نتا 00لدراسة بعض متغريات املتطرفني على عينة قوامها 
الدراسة ان الشخين املتطرف ليس له اديولوجية او فكر مستقيم يدافع من اجله، كما انه يعاين من عصاب نتيجة بعض 

العوامل النفسية واالجتماعية   اليت اكد ا الدراسات السابقة، كما استنتج ان االشخاص املتطرفني هلم ارضية اكتئابية لشعورهم 
اهات القصين حنو الفشل املستمر والقلق واملعاملة السيئة ونقين التاييد االسري، الشعور ابحنسار والكآبة من خالل اجت

 (.000-000االضطهادي اجتاه اجملتمع والنزعات العدوانية اجتاه اآلخر. ) اجلغيمان، ب س،ص. 
شكالت أن م مما سبق عرضه نالحظ:مناقشة عامة حول دور االرشاد / العالج ابملعىن يف هتديل السلوك املنحرف -3

سوء التوافق النفسي واالجتماعي أصبحت مشكلة شائعة تنتاب األشخاص يف هذا العصر نتيجة تساري وترية احلياة  وتعقدها 
من جهة وتضارب القيم واختالهلا من جهة اخرى نتيجة االنفتاح على عوامل اخرى هلا قيمها اخلاصة البعيدة عن قيمنا واخالقنا 

 حالة هيو  والالجدوى  والعجز وامللل والسام والفراغ اخلواء مشاعر حساس ابلالمعىن وما يتبعه من، كل هذا تولد عنه اإل
ية اليت الحظنا مما جيعله عرضة لبعض املظاهر السلب له قيمة وال معىن ال وجوده ابن عندها فيعتقد قيمته، يفقد اإلنسان جتعل

 النتشاراب األخرية اآلونة يف الظاهرة هذه اخذت ة عند الشباب. فقدـأن االحنراف واحدا من اخطر هذه املظاهر السلبية خاص
  التوسع حتتاجآخذة يف اجتماعية صحية نفسية مشكلة منها جعل مما األخرى اجملتمع فئات بقية من أكثر بشكل الشباب بني
رات الصحة اغة جديدة ملؤشالتكفل السريع، وقد اجته علم النفس املعاصر يف اآلونة األخرية أيضا إىل البح  عن صي إىل

النفسية مبا يضمن التوازن النفسي لألفراد والذي يعود ابإلجياب على توازن اجملتمع وحتقيق أعلى مستوى من  الصحة النفسية 
اجملتمعية ، وميثل " معىن احلياة" واحدا من هذه املؤشرات ملا حيويه من اجتاهات سلبية اجتاه الصحة النفسية يف حالة عدم 

قه من طرف الشباب. فكل الدراسات السابقة اليت   عرضها تبني كيف يعيق فقدان املعىن العام من احلياة  لدى الشباب حتقي
قدر م على مواجهة احلياة وحتداي ا و طي العقبات و االحباطات اليت حتول دون حتقيق أهدافهم واليت غالبا ما تكون غري  

خملفة لديهم عدم الطمانينة وعدم االمن النفسي وهو ما جيعلهم ينسحبون اىل اساليب واضحة هلم تنحصر يف اجلانب  املادي 
غري سوية للتوافق النفسي االجتماعي كاالدمان على املخدرات او الكحوليات وارتكاب اجلرائم وكل السلوكات املنحرفة 

 واملنسلخة عن  قيم اجملتمع وأخالقه.
 ج ابملعىن يف يف اخلدمة االجتماعية العيادية  او الوقائية يف حتسني معىن احلياة لدىومن هنا يتضح الدور املهم لالرشاد/العال

فئة الشباب خاصة املنحرفني منهم العادة احياء البعد املعنوي لالنسان لديهم الذي اغفلته  اغلب املدارس العالجية على 
ا اهنم االفراد بصفة عامة  )والشباب بصفة خاصة مباختالف توجها اـ و دف اسرتاتيجيات هذا العالج اساسا اىل  حتفيز 

حمور الدراسة ( من اجل اجياد معىن حليا م من خالل توضيح معىن وجودهم وتعميق فهمهم لذوا م والسمو  ا لتسع ادراك 
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لية االجتماعية و الطموحات االنسانية العليا واملعاين الكربى كاحلب والتسامح واالجيابية والتسامي ابلذات واالحساس ابملسؤ 
                              وحتقيق اهلدف من احلياة والرضا عنها مبا يعود ابالثر االجيايب على صحتهم النفسية وعلى الصحة النفسية للمجتمع ككل.             

 التوصيات
االخالقية وحماولة  بع  قيمنا لفت انتباه املربني يف مجيع مؤسسات التنشئة االجتماعية اىل ضرورة العودة اىل اعادة -

 زرعها يف ابنائنا من جديد متكنهم من تكوين مفاهيم اجيابية حنو حيا م مستقبال.
تبصري اهليئات واملؤسسات املسؤولة عن نشاطات الشباب بضرورة مل  تلق النشاطات ابملعاين املفتقدة عند شبابنا   -

اس ابملسؤولية الفردية واالجتماعية الن حياة االنسان هي ما كاحلب والتسامح واالجيابية والتسامي ابلذات واالحس
 يتخذه من قرارات ال ما مير عليه من ظروف.

تعميق الشراكة بني مؤسسة اجلامعة وابقي املؤسسات الرتبوية الجراء البحوت والدراسات اليت  تم برتقية الشباب يف  -
 ية.خمتلف اجملاالت خاصة منها النفسية واالجتماعية والرتبو 

 :املراجع
 ,مشس عني جامعة. الرتبية كلية:  مصر.الشباب لدى احلياة معىن مقياس(. 0110.)حسن حممد االبيض، -0
 ىعل دراسة. النفسي االرشاد اىل للحاجة كمؤشرات احلياة ومعىن اهلوية أزمة(.0110.)جعفر عزالة، مسرية علي أبو -0

 0ص.والتحدايت الفرل: املعرفة جمتمع يف اجلامعي التعليم: اخلامس الدويل املؤمتر.اجلامعة طالب
 .000 ،(00)0الرتبية، كلية جملة.املستقبل لقلق اكلينيكية سيكومرتية دراسة(.0100.)حممود ابراهيم اهلدي، ابو -0
 من نةعي لدى املتطرف السلوك لتعديل ابملعىن عالجية ارشادية دراسة(. س ب)هللا عبد بن حممد اجلغيمان -0

 ابالحساء. املعلمني كلية: يةالسعود اململكة.الشباب
 النفسية ةالصالب من بكل عالقته يف احلياة ملعىن يف حتليلية دراسة(.0000.)أمحد عالم،حسن.خريي حسني،أمحد -0

  .االلكنرونية املكتبة. اجلامعة طالب لدى الدراسي والتحصيل
 (. العالجات النفسية الوجودية. مصر: مكتبة االهلو مصرية. 0100كوبر، ميق.) -0
 .فرانكل فيكتور ابملعىن، العالج او الوجودي االرشاد فلسفة(. 0100)جلوب سيد الكعيب، -0

http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t=141712 (01/07/2012 
 احلياة يف اهلدف وفقدان املعىن من اخلواء عالج يف ابملعىن التحليل فاعلية(.  0110.) العظيم عبد سيد حممد، -0

 س.مش عني جامعة. النفسي االرشاد مركز.عشر الثال  املؤمتر. املتحدة العربية االمارات امعةج من عينة لدى
 سنيينامل من عينة لدى النفسي ابالكتئاب وعالقته احلياة معىن(. 0000.)فوزي،اميان سيد، الرمحن عبد سليمان،   -0

 .مشس عني امعةج. النفسي االرشاد مركز.السادس الدويل املؤمتر.العاملني وغري العاملني
 االجيايب املعىن وحنقيق اهلوية أزمة  فيف يف ابملعىن العالج فاعلية(.س ب.)الرمحن عبد الضبع،فتحي -01

 .االلكرتونية املكتبة. عصبيا املعاقني املراهقني لدى للحياة
 ،(010)االستاذ جملة.أ،ب الشخصية بنمط وعالقته احلياة يف املعىن(. 0100.)رحيم مجيلة الوائلي، عبد -00

000. 
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 يف ضوء تعاليم اإلسالم الشباب..املشكلة والعالج احنراف

 سليمان اثبت
 مديرية الشؤون الدينية ابتنةأستاذ   إمام

tabetslimane@yahoo.fr 
، بل هم رأس مال لاملستقب وأمل احلاضر فهم عدة األمة عن عصب حياة  نتحدت إمنا الشباب عن نتحدت عندمامقدمة: 

هي  الشباب أن مرحلة ( ، وذلق0ها وحاضرها ومستقبلها ، وثرو ا اليت تفوق كل ثروا ا ومواردها كلها )األمة وعد ا وعتاد
 التحصيل مرحلة ،إهنا واإلنتاج ابلعمل أحفلها و العمر فرتات أخصب مرحلة القوة بني ضعفني كما يشري القرآن وهي 

البناء  معارك  ول  ا معامع األجيال اليت تكوين يف األمم عليها تعتمد اليت املرحلة وهي ، والبناء االقتصادي العلمي
منكل ما يبدد طاقاته هدرا ، وعلى رأس  ومحايته شبابنا رعاية حيتم علينا والوطين الديين الواجب فإن لألوطان، لذلق احلضاري
 العالج وأدوات آلياتتتحدَّد على ضوئها  الشباب احنراف أسباب ودراسة االحنراف ، من منطلق أن معرفة ذلق كله 

ُليه الدين ويفرضه الوفاء  املمكنة، ودراسة مهومهم واهتماما م ومتطلبا م، وتقومي مظاهراخللل يف أفعاهلم وسلوكيا  م، واجب مي 
 بزواهلا. وتعجل كياهنا، وأهوال  ُدد أخطار من  ا حيدق وما ،األمة  واقع للوطن ، وحيتمه 

 بل معينا ، إقليما    ين قضية تعد ملاليت  الشباب احنراف حماولة تسليط الضوء على مشكلة  هندف من خالل مداخلتنا إىل  
ويلقي  الشباب يف اجلزائر، احنراف جوانب عضكان جهدان هنا  حياول اإلملام بب وإن البلدان، كل يُؤرّ ق هاجسا   أصبحت
العامل اإلسالمي املمتد على طول حمور طنجا جاكارات كما  منهم يف هذه الرقعة اجلغرافية من الكثري حياة ميُيز ما على الضوء

 . -رمحه هللا -يذهب إليه املفكر مالق بن نيب 
 سنتاول يف مداخلتنا هذا املوضوي من منظور اإلسالم ، وتوخينا فيها الرتكيز عل العناصر التالية: 

  مفهوم ومظاهر اإلحنراف يف ضوء التصور اإلسالمي 
 داعياته الوقوف على أسبابه وت 
  .اقرتاح احللول املمكنة يف ضوء تعاليم الدين اإلسالمي للوقاية من الوقـــــــوي فـــــي االحنراف خاصة لدى الشباب 

خامتني مداخلتنا بتوصيات للجهات الوصية على فئة الشباب ، منبهني إىل ضرورة التعاون بني مجيع اجلهات واهليئات 
ي ونعين هذه املعضلة اليت  ـــدد كيـــــان جمتمعنا ، ابعتبارها تضر بروح اجملتمع وعموده الفقر واملؤسسات ، يف سبيل التغلب على 

 به فئة الشباب.
 اإلحنراف بني التصور الغريب الوضعي والتصور اإلسالمي:  أوال: مفهوم

ي ، مث مبفهومه رق ملعناه اللغو قبل التطرق إىل مفهوم اإلحنراف يف التصور اإلسالمي من الناحية اإلصطالحية نقدم له ابلتط
 لدى اإلجتماعيني الغربيني .

 العربية مايلي: اللغة يف معانيها اليت من (، ف ر ح ) مادة اجلذر من مأخوذة ( االحنراف ) كلمة: لغة   ( )االحنراف معىن
 هللا قول ومنه  (2 )نه. م انحية على :أي ( أمره من حرف على فالن ويقال:) احملدد، أعاله : أي (، اجلبل حرف :) يقال
 على تعاىل:) قوله تفسري يف وجاء [00 ]احلج: به﴾ اْطَمَأنَّ  َخيـْر   َأَصابَه فإ نْ  َحْرف   َعلى هللا يـَْعُبدُ  َمنْ  النَّاس   وم نَ  ﴿ : تعاىل
  .ثباته عدم يف جبل حرف على ابحلال شّبهَ  فقد  .(3 )عبادته  يف شق على : ﴾ حرف  
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  . البيضاء العقيدة عن منه احنراف على :﴾ حرف   على ﴿ تفسريه يف (4 )عطية ابن وقال
 ، تغيريه : يعين موضعه عن الشيء وحتريف . وقلبه وسطه يف ال الدين، طرف من على : حرف( )على  :(5 )الزخمشري وقال
ع ه َعنْ  الَكل مَ  حُيرّ فونَ  هادوا الذينَ  م نَ  ﴿ :وتعاىل سبحانه قوله ومنه  ﴾ َمَواض 

 الغريب: التصّور يف الحنرافا مفهوم
 :يلي ما أشهرها ومن الغربيني، االجتماعيني عند متعددة   تعريفات االجتماعي لالحنراف إنّ  
 6 )) " معنّي   وزمن   معنّي   جمتمع   يف املعايري على السلوك من معينة أمناط خروج يف تتمثل االحنرافات طبيعة " :أن بعضهم يرى 
 الناس ، نظر يف سليب دور   هلا ابالستمرارية أصبح إذااتصفت الناس ، يقدرها اليت املعايري لفخيا أنه:سلوك بعضهم ويرى 

 (0الضبــــط االجتماعي.) وسائــــــل  ــــا  تـــــم أن الضروري من وأصبح
 عليها. املتعارف يةاالجتماع واملعايري القيم على اخلروج يف عندهم يتمثل االحنراف قضية أصل أن التعريفني هذين من يتضح

 . االجتماعية املعايري على صاحبها  ا خيرج اليت والتصرفات السلوك ألوان إىل يشري األول: فالتعريف
 . الناس نظر يف سليبي  دور   املعايري هذه ويصبح للخارج على الناس، يقّدرها اليت هي املعايري هبن الثاين:  التعريف ويرى
 من لكوهنا القيم  مجيع تفوق هي اليت الدينية القيمَ  االحنراف عن  عندهم ال يشمل االحنراف فإن التعريفني: هلذين وطبقا  
 . والكون كله للناس اخلالق تعاىل هللا صنع

 : إسالمي مفهوم اإلحنراف من منظور
 وصورته. جماله أو االحنراف نوي كان أاي   واالستقامة والوسطية احلق ترك : فهو اإلسالم من منظور االحنراف أما
ا )دين هللا الثابت ابلدليل القطعي ثبوات وداللة( ، إالّ  يكون ال وهو املستقيم، الصراط هو ابحلق واملراد    سواه وما واحد 

 الضالل. طُُرق من طريق يف وقع احلق طريق عن احنرف فمن مَثَّ  ومن ابطل ،
 َعلى ُشَهَداءَ  ل َتُكونُوا َوَسطا   أُمَّة   َجَعْلَناُآمْ  وكذل قَ  ﴿ : جلّ و  عزّ  قوله يف املذكور الوسط، األّمة طريق هو املستقيم والصراط 

 قلب يف ابطنة   أمور ا ويتضمن والتفريُط، اإلفراطُ  طرفيها على اليت الطريق :هو املستقيم [ فالصراط  143 ]البقرة: ﴾ النَّاس  
 وتصرفات .سلوكات  وأفعال   أقوال من ظاهرة   أمور ا ويتضمن أيضا وتوجهات، وإرادات اعتقادات، من اإلنسان
وذلق  لالحنراف، الوضعي التصّور الغريب عن خيتلف اإلسالم يف جوهره منظور يف ( االحنراف ) مفهوم أن سبق مما لنا ويتبني

 يف نقاط عدة : 
تعارف )مبعىن  اليت اعيةللمعـــــاييــــر االجتم السلوكات املخالفــــة على " االحنرافَ  " يـُْقص ر ال اإلسالمي إن التصور -0

 يف صحيحة غري فاسدة   تكون قد ذا ا يف حد هذه املعايري ما إبطالق  ألنّ  جمتمع   يف الناس عليها أصبحت عرفا(
 ال تصلح أن تكون معيارا لنحنراف. ومن ثَـــــم نظر اإلسالم ،

 ومبادئه وتشريعاته اإلسالم وتعاليم الميةاإلس القيم واملعايري عن اخلروج يف يكون اإلسالمي التصور يف االحنراف إن  -0
 اليت ثبتت بنصوص شرعية قطعية الثبوت والداللة ، أوإمجاي أهل العلم ممن يعتد  م. وحدوده

 تشمل بل فقط ، واألفعال الظاهرة  السلوك والتصرفات على تقتصر ال اإلسالمي التصور يف االحنراف دائرة إن   -0
 بل واألعمال والتصرفات ، والسلوك املناهج يف االحنراف مثل متاما   والفكر تصّوراالعتقاد وال يف االحنراف أيضا  

 يف نظر اإلسالم ، وهو الذي ينتج عنه اإلحنراف السلوكي .  وأعظم أشدّ  االعتقاد يف االحنراف
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 : وأسبابه االحنراف عوامل : اثنيا  
والباحثني املهتمني بدراسة الظاهرة  ولذلق فإن علماء اإلجتمــــاي ودرجته، وقّوته حدوثه يف تؤثر وأسبااب   عواملَ  لالحنراف إنّ 
 على والتعرف االحنرايف ، السلوك أو االحنراف ظاهرة تفسري ويبحثون عن  األسباب ، عن تلق  البح  يف يسعون ، 

 الدراسات هذه يف الغالب ولكن وتشابكها،  تداخلها حي  من العوامل هذه بني العالقة وطبيعة واألسباب ، العوامل
 : ومها أساسيني اجتاهني عن  رج ال أهنا والبحوت

 مدارس خمتلف يف واضح االجتاه وهـــــذا ، االحنرافـــي السلوك سبب تفّسر عاّمة   واحدة نظرية عن البح  على يقوم اجتاه : أوال  
 واملدرسة اجلغرافية ، واملدرسة االقتصادية، واملدرسة وجية،واملدرســـــــــة األنثروبول البيولوجيــــة ، كاملدرســـــــة اإلجرام، علم

 .وغريها النفسي الطب ومدرسة االجتماعية ،
 هذا وهد االحنرايف ،  علــــــّة السلوك جمموعهــــا يف تكون متعددة ومتغريات عوامل عن البح  على يركز اجتاه اثن : اثنيا  

 مرتابطة حمّصلة إال هو ما اإلحنراف أن ترى اليت اإليطالية الوضعية املــــــدرســـة مـن " يفري  أثريكو " اإليطايل العامل عند االجتاه
جديد  مذهـــب أصــــول ( فريي ) وضع ذلق وبناء على ،  واالجتماعية والشخصية واألنثروبولوجية الطبيعيــة العـوامـــل من

واملالحظ ،   8 )تفسرياالحنراف ) فـــــي التكاملـــي االجتـاه أو لالعوام تداخل مذهب أو العوامل تعدد بعد مبذهب فيما عرف
 مــن  لــــو أهنا تكاد اجملال هذا يف احلديثة على الدراسات

 من  لو وأهنا اإلسالمي، الدين لقواعـــــد خمالفة وضعية ودراسات أ ات على واعتمدت األحيان، معظم يف اإلسالمية النزعة
بيئة غربية  يف نشأت غربية ، نظرايت النظرايت هذه مجيع ألن وذلـــــق  (9 )املشريف حسن علي يرى كما اإلسالمية ، الروح

  الغريب يف ضوء الثقافة الغربية. اإلنسان تفسراحنراف فهي وأحواهلا، بظروفها و ثــــــــرت هلا خصائصها ،
 والثقايف واألخالقي والسلوكي النفسي اجملال يف تميزة خصوصيا ا وشخصيتها  احلضارية امل فلها اإلسالمية أما أمتنا 

 أهنا إالّ  وعقيد ا ، األمة هذه طبيعة مع تنسجم وال الدراسات يف كثري من اجلوانب ، هذه معها تتفق ال ولذلق واحلضاري،
 اإلسالمية للرؤية امللحة احلاجة ربزت مَثَّ  ومن ،  اإلسالمي الدين تعاليم يناقض فيما ال الدراسات هـــــــذه من االستفادة تنكر ال
 صّلى  -رسوله وسّنة سبحانه، اللـــــه كتاب إىل يستند الذي التفسري وهو اإلسالمي ، اجملتمع يف االحنرايف السلوك تفسري يف
 لألسباب وذلق ،والسّنة  الكتابماجاء يف   تعارل ال اليت واملفكريـــــن واجملتهدين اإلسالم علماء وآراء ، -وسّلم عليه هللا

 :التالية
كأن  ح  عمله وميدان حمورنشاطه ألهنا ،املهّمة  القضااي أشد من السلوك قضية جعل قد اإلسالمي املنهج إن  -0

 . كّله الدين هو السلوك
السلوك يف حاليت السواء   احلياة كلها ومنها أمور يف اإلسالمي املنهج عظيما  ابتباي االهتمام جعل قد اإلسالم إن  -0

 . وعوامل كليهما اإلحنرافو 
 حلل متكاملة نظرية بناء ميكن االحنــرايف  ي  السلوك ملشكلــة عالجا بعموم توجيهاته يقّدم اإلسالمي املنهج إن   -0

 . املنهج هذا ضوء يف املشكالت
 العوامل و،  10 )االحنراف ) معاجلته لظاهرة يف اإلسالمي التصّور من ظهرتوجه جديد ينطلق األخرية السنوات ويف  

 :11 ) ثالثة ) هي اإلسالمي التصّور يف االحنراف حدوت إىل أّدت اليت واألسباب
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 اليت املشكالت يف للوقوي السبب وحده كافيا   هذا ويُعدّ  وتعاىل ، سبحانه ابر اإلنسان صلة ضعف أو انقطاي   -0
 االحنرايف  السلوك إىل تؤدي

 يكون ال وحده القصور هذا ولكن واملادية واالجتماعية، النفسية اجاتمثل احل الدنيوية احلاجات إشباي يف القصور -0
اليت حتمل صاحبها على   وجلّ  عزّ  ابر الصلة حسنُ  َصاَحَبه إذا  فيفه ميكن ذلق االحنراف ، ألنّ  لظهور سببا

 الصرب وتوخي املنهج الرابين يف حتقيق ذلق كله.
 بكثري أقل االحنراف ظهور يف دوره إال أنّ  اجتماعي ، تفكق من ذلق على يرتتب وما السريع االجتماعي التغري  -0

فطر م  بسالمة فيها الناس فيحتفظ االجتماعية ، مؤسسا ا وتربزها اإلسالمية ، القيمُ  فيه  يمن الذي اجملتمع يف
 رغم التيارات الوافدة نتيجة احلراك والتغري اإلجتماعيني .

 عوامل ( 12 )وآخرون ربيع شحاته حممد :أمثال من الباحثني بعض وقّسم
 :  ومها رئيسني ، قسمني إىل اإلسالمي التصور ضوء يف االجتماعي االحنراف

 : يلي ما وتتضمن ، ذاتية عوامل : أوال  
 .  اإلميان وضعف النفس ، هوى واتباي الشيطان ، واتباي الفطرة ، عن االحنراف

 :يلي ما على وحتتوي اجتماعية، عوامل : اثنيا  
الذي يقوم بوظيفة األمر  اجملتمع يف نظام احلسبة وإمهال ، الشريعة ألحكام اجملتمع تنفيذ وعدم ، والرفاق واألصدقاء سرة ،األ

 ابملعروف والنهي عن املنكر العني الساهرة للمجتمع اليت حترسه من اإلنغماس يف مستنقعات اإلحنراف اآلسنة .
 :وهي ثالثة   أصول يف تتمثل أهنا ويرى العوامل ، هذه على أيضا    ( 13 )املشريف حسن علي ويؤكد
 عن يصرفه ما اخلارجية املؤثرات من مل جيد إذا صاحلا  ، اإلنسان ينشأ وعليها السليمة ، الفطرة اإلنسان يف األصل   -0

 الفطرية .  الصالح حالة
 الغريزة وهذه الذات ، ملطالب فرطاإلشباي امل إىل الشديد امليل مَثَّ  ومن الذات ، حبّ  غريزة على جبل اإلنسان   -0

اجملتمع ، ويهلق احلرت والنسل  يف ويؤثر الطغيان إىل جير اإلنسان قد الضار فالوجه وضار:  انفع ، : وجهني ذات
النافعة  الغريزة فتتغلب ابآلخــــرة ، الدنيا بربط الضارّة الغريزة لتكف من سعار اإلسالمية التعاليم جاءت ولـــذلق ، 

  الذات ومن مث يكون التوازن يف حياة اإلنسان الذي يقيه من اإلحنراف. حبّ  يف املؤثرة هي وتكون
اآلخر، ويتضح  يضاد اجتاه إىل منهما ابإلنسان كل ينزي استعدادين يضمّ  البشري الطبع ألن للتأثر، االستعداد   -0

 عن يتأتى التأثر وهذا [ ،  0، 0الشمس: ﴾] هاُفجوَرها وتـَْقوا فََأهْلَمها َسوَّاها وما ونفس   ﴿ تعاىل: قوله ذلق يف
 طريق العوامل اخلارجية أو البيئة.

 االحنراف ظاهرة أسباب أهم أنّ  (00الصنيع ) إبراهيم صاحل الباح  ويرى
 عوامل عدة منها على اخلصوص :

 : اإلسالم نظر يف أمهها ومن ، الفرد إىل تعود عوامل : أوال  
 . والشهوات البدي الشيطان ، اتباي النفاق، الشرك ، الكفر،  :االحنراف هذا أوجه ومن الفطرة ، احنراف  أ

 . وتعاىل سبحانه ابر اإلنسان صلة يضعف مما العبادات يف والتقصري اإلميان ضعف  ب
 . شرعا   احملّرمة املسالق طريق عن شهوا ا لتلبية والسعي ابلسوء ، األّمارة النفس هوى اتباي  ج
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 : أمهها ومن ، البيئة إىل تعود عوامل : اثنيا  
 . واجملتمع واألصدقاء، كاألسرة، االجتماعي، الوسط  أ

 والثقافة، والتعليم، االجتماعية احلياة يف أم السياسة، يف أم احلكم يف سواء كلها احلياة شؤون يف بغريها هللا أحكام تبديل  ب
 . وغريها والفنون والفكر واإلعالم واالقتصاد،

 . الشاري يقضي كما وتطبيقها الشرعية واحلدود العقوابت مةإقا عدم  ج
 يف متقاربة كلها العوامل هذه أن سبق مما تبنّي  وقد املنكر عن والنهي ابملعروف األمر وجوهرها ، اجملتمع يف احلسبة إمهال  د

 االحنراف ظاهرة عوامل أنّ  أيضا   ذلق من اتضح كما واحد  ، موضوي حول تدور فهي األلفا  ، يف  تلف كانت وإن املعىن
 هذا حول احلديثة والنظرايت الغربية الكتاابت يف مألوف هو مبا هلا العالقة اإلسالمية اجملتمعات يف وأسبا ا االجتماعي
 نظرة لنا يوفّر مبا اإلسالمية االعتقادية األصول سعة إىل الغريب الوضعي الفكر ضيق من  رجنا املذكورة فالعوامل املوضوي ،

 اآلخرة، يف النجاة والفوز ومتطلبات وضرورا ا، احلياة مبتطلبات االهتمام بني النظرة هذه جتمع  ي  وتكاملية  مشولية
التام ابملسؤوليــــــة  واإلحساس الكامل الشعور اإلنسان يف واالجتماعية ، وينشأ األسرية للنظم النظرة تكامل تشمل وكذلق
 هللا عز وجل . أمام وااللتزام

 واجملتمع واحلياة لننسان ونظرته املتمّيزة الشامل ، يف تصوراإلسالم اإلسالمي اجملتمع يف اإلحنراف لظاهرة التفسري هو هذا
 يف املطلقة وطاعته وحده ، تعاىل هللا عبادة ألجل خلق األرل ، يف هللا كخليفة لننسان اخلاصة نظرته فلنسالم والكون،

 : يلي ما أمهها ومن ، (15)األسس العقدية من جمموعة على تقوم النظرة وهذه ،  أمر كل
 . وشره خريه والقدر واليوم اآلخر، ورسله، وكتبه، ومالئكته، ابر، اإلميان  :وهي هبركانه، اإلميان -0
 اليقينية األساسيان للمعرفة مها املصدران الصحيحة وسّلم عليه هللا صّلى نبّيه وسنة وتعاىل، سبحانه هللا كتاب -0

 . واجملتمع واحلياة والكون، اإلنسان سلم عنللم
 واحلقائق الكونية  الوحي وبني والعقل الصريح، النقل الصحيح  بني التعارل استحالة   -0
 عاملَ  ويليه الذر، عاملَ  أخرى للوجود فسبقه أشكال   ويليه سبقه اإلنسان، وجود أشكال أحد الدنيوي الوجود إنّ    -0

 ذلق .من بعد   اآلخرة والدار الربزخ
 .  عنه ومسؤول اإلرادي اختياره على حماَسب   حّرخمتار ، اإلنسان   -0
 : اإلسالمي التصّور يف االحنراف أنواع : اثلثا  
 ، -والسالم الصالة عليه - آدم   البشر أيب ابنا ومها ، هابيل أخاه قابيل قتل حني البشرية ُوجد ت أن االحنراف منذ  ُعر فَ 

 عليه آلدم ابلسجود وجلّ  عزّ  هللا أمر   -والعياذ ابر  -  إبليس خالف عندما وذلق خلليقة ،بل حدت قبل ذلق عند بدء ا
 ]البقرة: ﴾ الَكاف رينَ  م نَ  وَكانَ  َواْسَتْكبَـرَ  َأىَب  إ بْل يسَ  إ ال َفَسَجُدوا آلَدمَ  اْسُجُدوا ل لَمالئَكة   قُلَنا وإ ذْ  تعاىل: ) قال كما السالم،

 أنّ  غري وجّل ، بعدم األكل من الشجرة املعينــة يف اجلنــة  عزّ  هللا ألمر حواء وزوجه السالم عليه آدم خمالفة حدثت مث [00
 مما [37 البقرة ] َعَلْيه ﴾ فـََتابَ  كل َمات   رَّبّ ه   م ن آَدمُ  فـَتَـَلقَّى : ﴿ فقال -عليه السالم  –آدم  على اتب قد وتعاىل سبحانه هللا
وال  اجملتمعات ، كل ويف العصور كل يف وجدت اجتماعية ظاهرة   فهو ذا ا ، اإلنسانية قدم قدمي االحنراف" " أنّ  على يدلّ 

 مبدى يتعلق وهذا قلة ، أو ظهوره كثرة   حي  من آخر إىل من جمتمع   خيتلف قد أنّه إالّ  معنّي ، بزمــــن   أو بعينه مبجتمع   خيتين 
 .  ذلق إىل املؤّدية املوالعو  األسباب لوجود االحنراف ظاهرة حدوت تكرار
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 اإلسالمي مسالق شتــــى أمهها: التصور يف  االحنراف أنواي تصنيف يف (16) الباحثون سلق وقد
 : تعاىل ابر اإلنسان عالقة احنراف : األول
 إىل الناس هلداية هُرُسل به أرسل الذي منهجه اتباي يف سبحانه إرادته وتتحقق تعاىل ، هللا يريده الالقه ، كما العبد عالقة أي 

 : ومها االحنراف ، مــن نوعــــان تعاىل الالقه اإلنسان عالقةَ  ويشوب احلق ،
 : العقيدة احنراف - أ

 ويف تعاىل هللا كتاب يف جاء كما وصفاته وأمسائه وألوهيته بربوبيته تعاىل هللا إفراد هو الذي التوحيد عن اإلنسان خروج هو
يؤدي ابإلنسان إىل ،  العقيدة هذه عن فاخلروج حتريف ، وال تعطيــــل وال متثيل ، وال تشبيه ، غري من الصحيحة النبوية السّنة

 عدم املعرفة احلقيقيـة ابللـه تعـاىل  ومن مث حييد عن جادة الصواب سلوكيا فتصدر منه سلوكات منحرفة .
 : العبادة احنراف - ب
 وجّل ، عزّ  هللا غري إىل العبادة أنواي من نوعا   اإلنسان يصرف  ي  العبادة ، يف تعاىل هللا شرعه ما اتباي عدم األصل يف وهو

ا به وُيْشر ك  يف ويدخل وغريهم ، واألولياء واملالئكة واألشجار والنجوم والتماثيل األصنام من العبادة ، يف خملوقاته من أحد 
 العبادات يف أشياء اببتداي وذلق والسالم ، الصالة عليه ورسوله تعاىل هللا َشري ما بغري سبحانه هللا أيضا  عبادة العبادة احنراف

 .   ا تعالـى هللا أمـر عبادات   ترك أو فيها ، التبديل أو  ا ، وجلّ  عزّ  هللا أيمر مل
 : ابإلنسان اإلنسان عالقة يف احنراف : الثاين
 األقل وعلى والتعايش ، والتعاطف ، والتــراحــم ألخــّوةا على تنبين أن اإلسالمي التصّور يف ابإلنسان اإلنسان عالقة يف األصل

 اإلنسان عالقة يف فاالحنراف الناس ،  عن أذاه فليكف اخلري فعل من اإلنسان يتمكن مل إذا وذلق ضرار، وال ضرر ال
ومــالــه  وعرضـته دمه رامح املسلم على املسلم فكل اإلنسان ، أخيه حق يف تعاىل هللا حّرمه مبــا اإلنســان إتيان هو ابإلنسان
 فجعل الناس ، حرمات على يتعّدى من لعقاب احلدود تعاىل هللا سنّ  ولذلق ،  ويده لسانه من املسلمون سلم من واملسلم

ين الزا عقوبة والتعزير واجللد احملصن، الزاين عقوبة السـارق والرجم عقوبـة اليــد وقطــع املتعمد العــدوان  ، للقتل جزاء القصاص
 تعاىل هللا حدود عن خروج األعمال هذه فكل احملصنات ، رمي عقوبة واجللد احلرابة ، جزاء والصلب والقتل احملصن، غري

 . اإلنسان حق يف عنها واحنراف
 : تعاىل هللا خلق بسائر اإلنسان عالقة يف احنراف : الثال 
 من إليه حيتاج مبا متّده اإلنسان ، خدمــة فــي وجعلهــا ـا منــه ما يف السموات وما يف األرل مجيعـ لعباده تعاىل هللا سّخر لقد

 وأن نعمه ، على يشكره وأن وجّل، عزّ  هللا طاعة يف أن يستخدمها سبحانه اإلنسان هللا وأمر ومأوى ، وملبس ومشرب مأكل
 ذات كل يف " الصحيح :  احلدي  يف ثبت كما جزيال  ، وثوااب   كبري ا أجر ا ذلق يف تعاىل هللا جعل وقد فيها ،  هللا يتقي
 وإطعامها رعايتها يف التقصري يتضّمــن احليوانــات مــن هللا خلــق بسائر اإلنسان عالقة يف ( ، فاالحنراف00أجر" ) رطبة   كبـد  

 عمــا ومنعهـا ا ،يف استخـدامه والتبذيـر حاجـة دون إتالفهـا يتضّمن فاالحنراف النبااتت ، وأما تطيق ال ما وحتميلها وسقيها
 فــــي واستخـدامهــــا إليها حيتاج عمن ومنعها والتبذير السفه يتضمن استخدامها يف اجلمـادات فاالحنراف وأمـا إليـــــه ،  حتتـاج
 فلتهغ نتيجة ابلبيئة واجملتمع اإلنسان أحلقها اليت واألضرار املشكالت من كثري ا سّبب االحنراف هو هذا ولعلّ  .هللا  معصية

   اجملتمع يف املوجودات بسائر عالقته يف اإلسالمي البعد هذا عن
 بعض مظاهر احنرف الشباب يف واقعنا املعيش: 



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

 قوله يف كما ،كبائر وصغائردرجات :   ننطلق بداية من أنه يف منظور اإلسالم االحنرافات اليت يطلق عليها املعاصي  والذنوب
َهْونَ  َما رَ َآاَبئ   جَتَْتن ُبوا إ نْ  ﴿ : تعاىل ْلُكمْ  َسيّ َئات ُكمْ  َعْنُكمْ  ُنَكفّ رْ  عْنهُ  تـُنـْ  على [ وبناء 31 النساء: ]سورة ﴾ كرميا   ُمْدَخال   ونُْدخ 
 إىل : االحنراف تصنيف ميكن ذلق
 ن،الوالدي وعقوق ابر ، الشرك : ، وهي السبع املوبقات وأعظمها واملعاصي ، الذنوب كبائر  ا املراد : الكبائر   -أ

احملصنات  وقذف الزحف ، يوم والتويل اليتيم ، مال وأكل الراب ، ابحلق ، وأكل إالّ  هللا حّرم اليت النفس وقتل
 ما كل يعدون  ي    سبعني إىل العلماء كاإلمام الذهيب يف مؤلفه الكبائر  بعض أوصلها وقد  . ( 28 )املؤمنات

الرشوة  الرايء ، الظلم ، : منها كثرية ، والكبائر ، كبرية لصحيحةا والسنة الكرمي القرآن يف وعيد شديد  بشأنه ورد
 الراب  ، وشرب اخلمر واملسكرات ، والسرقة ...اخل ،

 أهنا إال اإلصرار، مع كبائرها إىل الذنوب صغائر وتتحول الكبائر، بني ذكرها يرد مل اليت السيئات كل وهي : الصغائر  - ب
 [ . 000  هود: ] ﴾ السيّ ئات احَلَسنات يُْذه نْبَ  إنّ  ﴿ : تعاىل  قولهكما جاء يف احلسنات ، ببعض ُتكفر

وابلعودة إىل الواقع هد أن واقع شبابنا يعج مبختلف اإلحنرافات احمللي منها واملستورد ، نظرا إىل أن العامل اليوم أصبح قرية 
هه أي حاجز ع أحناء العامل دون أن يقف يف وجصغرية ، فما يقع يف أي بقعة على األرل يتم تروجيه يف زمن يسري يف مجي

،ويتفشى بني  الشباب يف زمن قياسي ، وميكن لنا يف هذا املقام أن نورد مناذج من اإلحنرافات املنتشرة يف بيئتنا على سبيل 
 املثال ال احلصر، ومن ذلق مايلي :  

  التهاون ابلدين والشعائر التعبدية وأوهلا الصالة. -0
  .عدم اجلديةالتميع و   -0
  إهدار األوقات وعدم تقدير قيمة الزمن. -0
  اإلسراف والتبذيريف كل السلوكات املتعلقة ابإلستهالك   -0
 السرقة واحلصول على املال بطرق غري مشروعة    -0
  ارتكاب الفواحش كالزان واللواط وسائر اإلحنرافات اجلنسية   -0
  هيق التفريط يف خدمتهم عقوق الوالدين واإلعتداء عليهم ، ان -0
  .التدخني  -0
  .تعاطي املسكرات واملخدرات 0

بسهم التشبه ابألجانب ممن ليسوا على ملتنا  يف مالو  لتقليد األعمى ألهل الفساد من املشهورين يف اإلعالم الفاسد  ا -01
 وكالمهم ومشيتهم وحركا م ورقصهم وقصات شعرهم وجموهنم.

  .رب على العمل اجلاد املثمرحب الراحة وعدم الص  -00
 ، والتلفظ ابلكالم البذيء أمام مسمع اجلميع  سوء اخللق وعدم إنزال الناس منازهلم  -00
 اإلستغالل السيء لوسائل ومواقع التواصل اإلجتماعي.  -00
 إسالمية" : رؤية االحنراف " وفق :واهر معاجلة : رابعا  
 ينبغي ملعاجلتها ولذلق قدة تتاشبق فيها عوامل ش  وحتكمها متغريات متعددة ،ظاهرة مركبة مع ظاهرة االحنراف ظاهرة إن

 ضرورة ذلق ويقتضي األخذ ابملنهج التكاملي ، ومواجهتها ،
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 لتطوير فعال   بدور   تقوم اليت واالجتماعية االقتصادية التنمية وخطط االحنراف ، لظاهرة املعاجلة وخطوات جهود بني الربط
 .واالحنراف لنجرام املولدة السلبيــة االنعكاســات متفاديــة   االجتماعية البنية يةوتنم اجملتمع  ،

 على املعاجلة هذه اعتمدت إذا هلا والتصّدي اإلسالمي اجملتمع يف االجتماعي االحنراف ظواهر معاجلة ميكن ذلق على وبناء
 : ومها الرئيستني ، الطريقتني
 : التعليــم :األوىل

 ظاهرة ملواجهة خطط أو جهود منه أي  وتنطلق عليه، ترتكز أن ينبغي الذي األساس املبدأ هو واألخالقي ديينال اجلانب إنّ 
 الرؤية اإلسالمية تعدّ  ولذلق اإلسالمية ،  البنية على اجلهود هذه تتأسس أن ينبغي وعليه اإلسالمي ، اجملتمع يف االحنراف

اإلسالمي من سلطان  للدين الشأن ، ملا  هذا يف ابلا    ثري من له ملا والتصّدي املواجهة صور معظم حوهلا تدور رئيسا   حمور ا
 مفاهيم من النفوس يف حيييه مبا املستقيم ،  الطريق وهدايتها إىل و ذيبها النفوس تقومي يف مهما   دور ا يؤدي على النفوس جيعله 

 الدينية  والواجبات الصاحلة األعمال ممارسة خالل من تعاىل هللا ومراقبة والشر، واخلري والعقاب والثواب واالستقامة الطاعة ،
(32) . 

 : أمهها احلقائق ومن من جمموعة على يقوم أنه االجتماعي االحنراف ظاهرة ملعاجلة رئيس ا دور ا يلعب الدين أن ومما يؤكد لنا  
 واالضطراابت النفسية ألزماتل الفرد فريسة جيعل أن شأنه من األخالقية والذات الديين الوازي ضعف أن   -أ

 . إىل االحنراف تؤدي اليت السلوكية
 ألوان عن بنفسه ينأى أن على حيرص  ي  املسلم الفرد لدى الذايت للضبط والتحكم  آلية يوفر الديين الشعور أن   -ب 

 . وصوره االحنراف
 يف الديين الشعور وتنمية بغرس يهتمّ  ألنه نسان ،اإل سلوك وتقومي االحنراف ظاهرة معاجلة يف املتميز منهجه لنسالم أن  -ج

 يف املؤثرة الرتبية وسائل بتحقيق وذلق الشري ،  بضوابط املسلــم وتضبطه سلــوك حتكــم اليت ضمائرهم وإيقا  األفراد نفوس
 عن املنكــرات ويبتعدون تــركو  اخليــرات فعــل ميارســون وجيل   أفراد   تنشئة أخرى جهة ومن جهة  ، من املثايل( اجملتمع ) بناء

 هذه وترتكز واجتماعيا  ،  ونفسيا   علميا   ويتكّونون وخلقيا ، عقداي  ، املثايل النموذج على ويرتبّون وظواهرها ، املنحرفة األعمال
 وهي : مخسة  ، أمور   على الوسائل
 . ابلعقوبة والرتبية ابملالحظة ، يةوالرتب ابملوعظة ، والرتبية الصاحلة ، ابلبيئة والرتبية ابلقدوة، الرتبية
 الفرد إصالح يف مؤثر جدا عامل   فالقدوة واجتماعيا  ، ونفسيا خلقيا الفرد إعداد يف الوسائل أهم من تعترب فإهنا القدوة:  أما

- نبّيه تعاىل هللا جعل ولذلق الكرمي ، واخللق واألمانة الصدق على اجملتمع يف الفرد نشأ حسنة   القدوة كانت فإذا أوفساده ،
 :]األحزاب ﴾ حسنة   أسوة   هللا رسول   يف لكم كانَ  لَقدْ  ﴿ :تعاىل فقال أمجعني، للناس حسنة   قدوة -والسالم الصالة عليه
 املتعاقبة لألجيال وما ذلق إال ليكون اإلسالمي ، للمنهج كاملة   صورة   ميثل -والسالم الصالة عليه- [        فالرسول  21

 عظمته . ومشول ُخُلقه كمال يف اخلالدة ةُ احليّ  الصورةُ 
 ويتخّلق احلق ، اإلميان على ينشأ الفرد فإن الصاحلة البيئة عاملُ  للفرد تيّسر إذا أنّه املؤكد فمن الصاحلة:  ابلبيئة الرتبية وأما

 .  سويّ ال الطريق عن ينحرف فال األخالقية ، واملكارم النفسية الفضائل قّمة إىل ويصل اإلسالم ، هبخالق
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 يف فعاال عامال   تكون املسلم اجملتمع فــي الطّيبــة ابلنصيحــة وتذكريه للفرد احلسنة املوعظة ألنّ  وذلق ابملوعظة ، الرتبية وكذلق
ألخالق ا مبكارم وحتلّيه األمور، معايل إىل ودفعه األشياء حقائقَ  الفرد تبصيــر يف ابلــا   أَثَر   من هلا ملا النموذجي ، اجملتمع بناء
 الشأن . هذا يف ومتواترة  كثرية الشرعية والنصوص ، 

 النفسي اإلعداد ويف واألخالقي ، العقدي التكوين يف ومراقبتهم مالزمتهم طريق عن فتتمّ  ابملالحظة:  اجملتمع أفراد تربية وأما
 ذي لكــل ويــؤّدون والواجبات ، احلقوق ونيعرف متكاملني متوازنني أفراد ا ليكونوا أحواهلم ، عن املستمر والسؤال واالجتماعي ،

 .  ويقومون بواجبا م ويتحملــون مسؤوليا م حقَّــه ، حــق  
  :وهي اخلمس، الكليات على للمحافظة وذلق اإلسالمية الشريعة قّرر ا فنعين  ا العقوبة اليت  ابلعقوبة:  األفراد تربية وأما

 اإلسالمية الشريعة يف تُعَرف العقوابت وهذه املال ،  وحفظ العقل ، وحفظ ، الع ْرل وحفظ النفس ، وحفظ الدين ، حفظ
 والتعزيرات. احلدود ابسم
 وغريها. احلرابة وحدّ  الزان ، وحدّ  القذف ، وحد ( ،  عدواان )القصاص النفس قتل كحدّ 
والتأديب  الزجر يف وهــي كاحلدود ـارة  ،كفـ وال حــدي  فيهــا ليــس معصيـة   كلّ  يف جتب مقّدرة عقوابت فهي التعزيرات وأما

 .  اجملتمع ألصالح
ََ  أو ، حدّ ا كانت مهما والعقوبة  األمم ، وإصالح الشعوب ملعاجلة احلازم احلاسم عالجال )تطبيق القانون( فهي تعزيرَا
 . والدولة اجملتمع يف واالستقرار األمــن دعائــم وتثبيــت واجلرائم ، االحنراف ظواهر ومواجهة
 الكيان ، مفككة منحّلة أّمة هي والتعزيرات احلدود عقوبة خاصة جملرميها عقوبة )اليطبق فيها القانون( بال تعيش اليت واألّمة
 .االحنراف مستمريف أوحال   ّبط ويف دائمة ، ال أمن وال استقرار فيها  اجتماعية فوضى تعيش واألوصال ، الروابط منقطعة
 : ع املديناجملتم إسهام : الثانية

 حتديد وميكن االحنراف ، ظاهرة مواجهة يف كبري وفعال دور   االجتماعية اليت تقوم  ا مجعيات اجملتمع املدين وللخدمات
 التالية : األدوار خالل من الظواهر هذه مواجهة يف االجتماعية اخلدمة إسهامات
 :وهي اخلدمـــــــــة االجتماعية ، يف يةللوقا مستوايت ثالثة هناك  :االجتماعية للخدمة الوقائي الدور   -0
 الظهورأصال. من للمشكالت االجتماعية املسببة الظروف منع تستهدف اليت اجلهود تلق هي  :األوىل
حد  أدىن إىل اآلخرين عن  ثريا ا وعزل هلا املبكر ابالكتشاف املشكلة خطورة من احلد تستهدف اليت اجلهود هي  :الثانية
 .  ممكن
 حيول مبا قدرا م ووعيهم  وتنمية لعالجهم املشكلة يف وقعوا الذين األفراد مساعدة تستهدف اليت التأهيلية اجلهود هي  :ةالثالث
 33)أخرى ) مرة االحنرايف السلوك إىل عود م دون

 أو ،املنحرف  الشخين بعـــالج بدورها املهين االجتماعية اخلدمة تقوم االجتماعية : للخدمة العالجي الدور   -0
 : يف أساس بشكل الــدور هــذا األقل ، ويتحــدد على االحنراف شدة من التخفيف

  اإلحنراف إىل أدت اليت والثانوية األساسية العوامل على للتعرف الواسعة واملعمقة الدراسة . 
  ومسبباته. ودوافعه عوامله وحتديد االحنرايف والسلوك مظا هر تشخيين 
  االحنرايف لعالج السلوك حمدد ا برانجما   تتضمن اليت ناسبةامل املهين التدخل خطة وضع  . 
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املنحرف  الفرد لتتبع العالجي دورها الــدور بعــد  ذا االجتماعية اخلدمة وتقوم  :االجتماعية للخدمة التتبعي الدور   -0
 األدوار ثري  مدى عن نكشف وبذلق الفرد املنحرف  ، لدى والفعل املنحرف السلوك لعدم تكرار ضماان   ، 

 برامــج وكذا الالحقة لألحدات ، الرعاية يف جلية بصورة الدور هذا ويتضح .الفرد احنراف أثناء مواجهة املهنية
 من املؤسسات العقابية أو دور الرعاية   .  اإلفراج عنهم بعد وأسرهم عنهم للمفرج الرعايــة املوجهة

 :   اخلالصة 
حنراف ظاهرة بشرية قدمية وعاملية ، ال يستثين منها جمتمع يف أي زمان وال ماكن ، غري ان بعد عرضنا السابق نصل إىل ان اإل

 القيم لىع مفهومه خيتلف ابختالف الثقافات والبيئات ، وإذا كان حاصل مفهومه عند علماء اإلجتماي الغربيني هو : اخلروج
 نوي كان أاي   واالستقامة والوسطية احلق اإلسالمية هو : تركعليها ، فإن مفهومه وفق الرؤية  املتعارف االجتماعية واملعايري
وصورته ، مبعىن أن القيم يف منظور اإلسالم ال تعترب إال إذا كانت موافقة لقواعد اإلسالم ومستمدة منه مبعىن  جماله أو اإلحنراف

التصور  هنا هد أن مفهوم اإلحنراف يفأقرها النقل الصحيح ، والعقل الصريح ، والفطرة السليمة ، والواقع املوضوعي ، ومن 
 اإلسالمي يفرتق عنه يف املفهوم الغريب ، يف نقاط عدة وهي : 

ر ال اإلسالمي إن التصور  -0 تعارف )مبعىن  اليت السلوكات املخالفــــة للمعـــــاييــــر االجتماعية على" االحنرافَ  " يـُْقص 
 يف صحيحة غري فاسدة   تكون قد ذا ا يف حد هذه املعايري ألنّ ما إبطالق   جمتمع   يف الناس عليها أصبحت عرفا(
 ال تصلح أن تكون معيارا لنحنراف. ومن ثَـــــم نظر اإلسالم ،

 ومبادئه وتشريعاته اإلسالم وتعاليم اإلسالمية القيم واملعايري عن اخلروج يف يكون اإلسالمي التصور يف االحنراف إن  -0
 قطعية الثبوت والداللة ، أوإمجاي أهل العلم ممن يعتد  م. اليت ثبتت بنصوص شرعية وحدوده

 تشمل بل فقط ، واألفعال الظاهرة  السلــوك والتصــرفـــات علــى تقتصر ال اإلسالمي التصور يف االحنراف دائرة إن   -0
 بل ل والتصرفات ،واألعما والسلوك املناهج يف االحنراف مثل متاما   والفكر االعتقاد والتصّور يف االحنراف أيضا  

 يف نظر اإلسالم ، وهو الذي ينتج عنه اإلحنراف السلوكي .  وأعظم أشدّ  االعتقاد يف االحنراف
وأما عن مظاهر اإلحنراف يف التصور اإلسالمي فتشمل محيع أوجه النشاك والسلوك البشري سواء كان ظاهرا أم خفيا ، وسواء 

 أو من الكائنات األخرى حيواانت أو نبااتت أو مجادات أوغريها . أضر يصاحبه فقط أو مبن حوله من بين جلدته ،
 أما رؤية اإلسالم لظاهرة اإلحنراف ، من حي  أسبا ا ، وطرق الوقاية منها والعالج فيمكن إجيازها فيما يلي :  

ايتنا كّذااب ( ون حسااب وكذبوا آبيف  قول هللا سبحانه مبينا سبب العذاب النازل هبهل النار يوم القامة : ) ....إهنم كانوا اليرج
، هد أن السبب الرئيسي الـــــذي استحقوا عليه العذاب ، هو أهنم كانوا ال يرجون حسااب ، ألهنم مل  00/00سورة النبأ :

ــــب أصـــــال ، أو يؤمنون ابحملاسب ، ولكنهم يتعجبون كيف يعودون إىل احلياة اآلخرة بعـ د أن صــاروا ـيكونوا يؤمنــون ابحملاس 
 تــرااب ووعظاما ورفاات.

وإذا تتبعنا كل فساد يف الدنيا ، وجدانه انشئا عن عدم  توقع أعضاء اجملتمــــع للحســـــاب على تصرفا م ، وحينذاك ينطلقون 
 يف حيا م كما يشاؤون ويشتهون وكما  وى أنفسهم .

امن لصالح اآلخرة...فإذا كان الذين اليومنون ابر واليوم اآلخر إذن فالضامن لصالح حياة اجملتمع يف الدنيا هونفسه الض
سيعاقبون يوم القيامة  على فسادهم الهنم كانوا ال يرجون حسابــــا  فإن عدم توقع احلساب يف شؤون احلياة ، جيعل اإلنسان 
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ع اجملتمع حسااب الدنيا يكون حينما ال يتوق يتقلب يف حركة حياته  غيـــــر متقيــد بنظام عقدي وال نظام قيمي ، إذن: الفساد يف
 ، أما إذا توقع احلساب فإنه ينتظم .

 وأسباب عدم توقع احلساب على التصرفات من قبل اجملتمع ثالثة :
 غفلة احلاكم عن الفساد بسبب ما وال يوقع جزاء على اإلحنرافات واجلرائم  -10
 عدم حماسبة اجملتمع على اإلحنراف واجلرمية -10
 نفس اإلنسان له على ماارتكب من  احنرافات وجرائم  عدم حماسبة -10

وهذه االسباب الثالثة هي زبدة ما انتهت إليه مدارس اجلزاء يف علم اإلجتماي احلدي   فيما يتصل ابحلياة الدنيا ، وخالصتها 
 النفس .أن الردي عن اإلحنراف واجلرائم يكــــــتون عن طريق احلاكم ، أو عن طريق اجملتمع ، أو عن طريق 

وهذه االمور الثالثة مل يهملها القرآن ، ولكنه تفوق على كل التشريعات حينــه احتــــاط للجرمية قبل وقوعها ح  ال تقع ، 
 فاإلسالم يؤكد لننسان ، أنه إذا اختفـى عـــن عيـــن القضاء فلن خيفى عن قضاء السماء.

، ن يسترت منهفية وال يستطيع أحد أــوم أمام عني خبيـــر، ال  فى عليه خافالعاصم النهائي إذن هو أن يعتقد اإلنسان أنه حمكـ
 ؟كون احلالي، فإذا أفلــــــت اإلنسان من جزاء اجملتمع ومن جزاء احلاكم ومن صحوة الضمري فماذا انه مردود إليه قطعــا ليجازيــهو 

ي الدين ، واإلميان هبن هللا رقيب وحسيب فهو سبحانه إنه ال عاصم لننسان من الوقوي يف الشر وال من اإلحنراف إال واز 
مما جيعل اإلنسان ال يفكر  00ال فى عليه خافية يف األرل وال يف السماء: )يعلم خائنة األعني وما  في الصدور(غافر: 
 (00جمرد التفكري يف الشر، لكن احلاكم أو اجملتمع أو الضمري ميكن أن ينفلت منه اإلنسان. )

 ؤسسات اليت تقي اإلنسان من الوقوي يف اإلحنراف وتعاجله إن وقع فيه هي :إذن : امل
مؤسسات التنشئة اإلجتماعية اليت تتوىل تربية الضمري وتقوية الوازي الديين احلارس األمني لننسان ، مث اجملتمع عرب وظيفة األمر 

راقب ، مث السلطة احلاكمة بكل مؤسسا ا اليت ت ابملعروف والنهي عن املنكر اليت يسمي اإلسالم مؤسستها بنظام احلسبة 
 النظام العام وحتمي القوانيني من اإلخرتاق ، عرب تنفيذ العقوابت الالزمة لكل سلوك إحنرايف أو إجرامي .
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 27 ص:       3 ج املعرفة، دار بريوت ، شاف،الك ، الزخمشري عمر بن حممود هللا جار   -0
     00، ص:  0000رأفت سعيد مكتبة القاهرة ، االحنرايف، للسلوك العلمية الدراسة أمحد ، نعيم مسري -0

  السابق املرجع  - 0
  00-00  ص 1984  السالس دار الكويت ، اإلجرامي ، والسلوك اجلرمية أسباب الدوري ، عدانن  - 0
للعلوم  اإلسالمي مؤمترالتوجيه أعمال ، اإلجرام علوم تدريس يف اإلسالمي املنهج ريف ،املش حسني على  - 0

  001 -000، ص: 1992 إبريل ،  00-00،  القاهرة األزهر، جامعة ،
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 والنشر للطباعة دارغريب القاهرة  اجلنائي ، النفس علم وآخرون ، ربيع شحاته على سبيل املثال : حممد  - 01
  1995  ، والتوزيع

 سعود بن حممد جبامعة اإلمام والنشر الثقافة إدارة الرايل، اجلرمية، عالج التديّن ، الصنيع إبراهيم صاحل -
  1993 اإلسالمية ،

 دار القاهرة ،  إسالمي حضاري بديل حنو  التنمية مستقبل ، املتعال عبد صالح -
 . وغريها 1991 ، للنشر األوسط الشرق                  

 للخدمة اإلسالمي ندوة التأصيل أعمال  االجتماعية للعلوم اإلسالمي التأصيل مداخل ، رجب الرمحن عبد مإبراهي  - 00
 51   -46 ص:  1991 أغسطس ،  10-13القاهرة  اإلسالم للفكر العاملي املعهد ، االجتماعية

 600   -591  ص ، سابق مرجع اجلنائي، النفس علم وآخرون، ربيع شحاته حممد  -00
  سابق مرجع اإلجرام ، علوم تدريس يف اإلسالمي املنهج املشريف، حسني علي  -00
 779    -777 ص: 
 سابق مرجع اجلرمية ، عالج التدين : الصنيع إبراهيم صاحل  -00
 منظور من " املنحرفني مع العمل يف االجتماعية اخلدمة دور زيدان، حسني علي  -00

 العاملي املعهد االجتماعية ، للخدمة اإلسالمي يلالتأص ندوة إىل مقدم    ، " إسالمي
 10ص:  ،1991 أغسطس ، 13  -10  القاهرة ، اإلسالمي ، للفكر
 يف العوا سليم وحممد ، م 1976، اإلسالمي الفقه يف والعقاب اجلرمية : آاتبه يف زهرة أبو حممد : املثال سبيل على  -00
 ابلصحة الباطنة النفسية االحنرافات عالقة  : ثه يف مرسي إبراهيم وآامل ، 1979 اإلسالمي، اجلنائي النظام أصول يف:كتابه

 .1991 ، املنحرفني مع العمل يف االجتماعية اخلدمة دور :  ثه يف زيدان حسني ، وعلي 1989 واجلسمية  ، النفسية
 ، 2238 ص 5 ج ، انيةالث الطبعة سحنون ، دار تونس ، ، وشروحها الستة الكتب ضمن ) البخاري صحيح )  -00
 5663 احلدي  رقم
  0000برقم: ، 1017 ص 3 ج البخاري صحيح ، عنه هللا رضي هريرة أيب عن البخاري -00
 املخدرة ، األدوية إدمان معاجلة يف وأثرها اإلسالم أركان السواس ، أمحد احلليم عبد  -00
  األول ربيع الرايل ، التاسع ، العدد السعودية ، الداخلية ارةوز  والتوجيه ، للعالقات العامة اإلدارة عن تصدر األمن ، جملة

 13 ص:  هـ ،  1415
 رعاية جمال يف االجتماعية للخدمة العامة املمارسة ، وآخرون املعاطي أبو ماهر  -01

    010 -010،  ص:  2000  للطباعة ، اإلميان نور مركز ، القاهرة الشباب  ،
 010 -010ب س، ص: ب ط ،طب اجلمعة والعيدين ، دار الشهاب ، ابتنة ، اجلزائر ،حممد متويل الشعراوي ، خ  -00

 :واملراجع املصادر
 0 ج صادر، دار بريوت ، العرب ، لسان منظور، ابن -0
 أمحد حنفي ،مشكالت الشباب ، القاهرة ، دار التوزيع والنشر اإلسالمية -0
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 للخدمة اإلسالمي ندوة التأصيل أعمال  االجتماعية لومللع اإلسالمي التأصيل مداخل ، رجب الرمحن عبد إبراهيم   -0
   1991 أغسطس ،  10-13القاهرة  اإلسالم للفكر العاملي املعهد ، االجتماعية

  1984  السالسل دار الكويت ، اإلجرامي ، والسلوك اجلرمية أسباب الدوري ، عدانن   -0
 جامعة للعلوم ، اإلسالمي مؤمترالتوجيه أعمال ، جراماإل علوم تدريس يف اإلسالمي املنهج املشريف ، حسني على    -0

  1992 إبريل ،  00-00،  القاهرة األزهر،
 التأصيل ندوة إىل مقدم    ، " منظوإسالمي من " املنحرفني مع العمل يف االجتماعية اخلدمة دور زيدان، حسني علي -0

 1991 أغسطس ، 13  -10  القاهرة ، اإلسالمي ، العاملي للفكر املعهد االجتماعية ، للخدمة اإلسالمي
  1995  ، والتوزيع والنشر للطباعة دارغريب القاهرة  اجلنائي ، النفس علم وآخرون ، ربيع شحاته حممد -0
 اإلميان نور مركز ، القاهرة رعاية الشباب  ، جمال يف االجتماعية للخدمة العامة املمارسة ، وآخرون املعاطي أبو ماهر -0

 للطباعة ،
 منظور من " املنحرفني مع العمل يف االجتماعية اخلدمة دور زيدان، حسني يعل2000   -0

  5 ج ، الثانية الطبعة سحنون ، دار تونس ، ، وشروحها الستة الكتب ضمن ) البخاري صحيح )  -01
   0000املخدرة ،  األدوية إدمان معاجلة يف وأثرها اإلسالم أركان السواس ، أمحد احلليم عبد -00
 0110  0راوي ، خطب اجلمعة والعيدين ، دار الشهاب ، ابتنة ، اجلزائر ، ب ط ، ب س.، طحممد متويل الشع -00

 العاملي املعهد االجتماعية ، للخدمة اإلسالمي التأصيل ندوة إىل مقدم    ، " إسالمي
      3 ج املعرفة، دار بريوت ، الكشاف، ، الزخمشري عمر بن حممود هللا جار -00
 نور مركز ، القاهرة رأفت الشباب  ، سعيد مكتبة القاهرة ، االحنرايف، للسلوك العلمية ةالدراس أمحد ، نعيم مسري -00

  2000  للطباعة ، اإلميان
  -10  القاهرة ، اإلسالمي ، للفكر   ج ،  1988ب ط الوجيز، احملرر عطية ، ابن احلق عبد حممد أبو القاضي -00

 التاسع ، العدد السعودية ، الداخلية وزارة والتوجيه ، عالقاتلل العامة اإلدارة عن تصدر األمن ، أغسطس ، جملة 13
 1415  األول ربيع الرايل ،

  6 ج ،1993  ط  الكتب العلمية ، دار بريوت ،  احمليط، البحر النحوي ، حيان هبيب املعروف يوسف بن حممد  -00
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 هرة االعتداء اجلنسي على االطفال:ا الشباب  متهم ام ضحية يف
  االستاذة: دشــــــــــــاش حنـــــــــــــان                           :حنـــــــــــان بشتـــــــــة  االستاذة

 حمكـــــــــــمة خـــــــــــــراطـــــــة                            استاذة مساعدة أ جبامعة جيجل          
hananbechta@yahoo.com 

 
 مقدمة :

العنف مشـكلة وجودية  ظهرت مع بداية  البشرية ، فالعنف ظاهرة اجتماعية عاملية ليست مرتبطة بشعب او حضارة او ثقافة 
معينة ،فهو حيدت يف مجيع اجملتمعات ، ومتارســـه  كل الطبقات وقد ازدادت االعتداءات االجرامية  ، وانتشـــرت يف مجيع أحناء 

لعامل، وابالخين  يف البلدان النامية نظرا  للتقدم  الضـــــــــــخم الذي يشـــــــــــهده العامل من جهة ومن جهة اخرى  ، غياب احلرايت ا
الفكريـة والـدميقراطيـة وغيــاب القـانون ،على الرغم من اجلهود املبــذولـة ملؤســـــــــــــــســـــــــــــــات اجملتمع املـدين وجلـان الـدفـاي عن احلرايت 

 (. 0قوق االنســـــــان ، اجملتمع , ووضـــــــع آليات تربوية للحد من انتشـــــــار هذه الظاهرة)الدميقراطية وحقوق اإلنســـــــان للتعريف  
ر الغطاء القانوين  ــــــــــــّ ـــــــــــــ إال أن هذه اجلهود تصطدم ابلكثري من املعوقات كاالفتقار إىل مراكز أ ات  تم  ذه الظاهرة وعدم توفـ

الة تســرت عن االعتدءات  وتســجيل نســبة كبرية من حلعمل اللجان احلقوقية من قبل أجهزة الســلطة،كما ان مشــكلة التكتم وال
اجلرمية ضد جمهول ، وخاصة اجلنسية  منها  تزيد من خطورة انتشارها ، واجلزائر تشهد تطورا سريعا وخطري يف عدد االعتدءات 

تحرش اجلنســـــــــــي  كلها والوارتفاي معدالت اجلرمية بكل انواعها  وتوعت اســـــــــــاليبها بني اجلرمية املنظمة وااللكرتونية اىل االبتزاز 
جرائم اصبحت تؤرق اجملتمع اجلزائري  يف غياب االعالم  وتعاون السلطات فيما بينها    للحد من هذا االرهاب اجلديد الذي 
يضــــــرب  اجملتمع ككل ، وهنا حناول ان نســــــلط الضــــــوء عن جرمية االعتداء على الطفل ،وماهي القوانني اليت  وضــــــعت الجل 

 سلوك االجرامي ،القضاء على هذا ال
واذا ما عرفنا ان  ضــــــــحية االعتداء  يف حالة االقرار والتصــــــــريح مبا حدت له فحقه  يصــــــــبح مكفول قانونيا،لكن   ماذا  عن  

الشــاب املتورط فربغم من جرميته اليت ال تغتفر اال ان املنطق ميكن ان يصــفه   ابملتهم الضــحية  ألنه  ضــحية مشــكلة ما، ،  و 
بب غياب الرتبية اجلنســـــــية او نتيجة تنشـــــــئة اجتماعية خاطئة ،او ظروف معينة ،جتربه على ارتكاب جرمية ميكن ان تكون بســـــــ

معينة ، لكننا دائما ما  هنمل  هذا الطرح، ونتجه  حنو التنديد ابلفعل وااثره فكل  املؤســــــســـــــات واملراكز  املتخصـــــــصـــــــة  ، تم 
ه سـف  مل املعتدي وتضـعه مباشـرة  يف قفين اال ام دون السماي إليبظاهرة االعتداءات والعنف وتطالب  ابحلد منها ، ولال

وتشـخيين حالته فرمبا مبعرفة أسباب قيامه ابجلرمية ميككننا من الوصول حللول  مناسبة متنع من تورطه مرة اخرى ووضع خطط 
 مستقبلية حلماية الشباب  املنحرف ،واالطفال معا  .  

عون مثن خطا الوالدين ، والظروف اليت تنجر عن فشل أي عالقة زوجية ،عرضة للمعاانة   فهل الشباب، هم الضحية الهنم  يدف
حد ،ماهي نظرة القانون للمتهم وهل العقوبة ابلســجن تكفي لل نفســيا ،وصــحيا، واجتماعيا ،وهل هم  ضــحية الظروف والبيئة

 من االعتداءات اجلنسية ؟ملاذا اليتم متابعة املتحرش طبيا ونفسيا ؟
 

mailto:hananbechta@yahoo.com


  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

هو أي فعل جنســـي موجه لطفل بواســـطة شـــخين ابلا أو طفل أكرب،ذلق الفعل قد يكون ال :تعريف اإلعتداء اجلنســـي:او  
حتســـــس األعضـــــاء اجلنســـــية للطفل أو جعل الطفل يلمس ألعضـــــاء اجلنســـــية لرجل ابلا أو امرأة ابلغة.. هناك أشـــــكال أخرى 

حية أو صـور جنسـية أو شـرائط فيديو أو تصويره يف أوضاي إاب لنسـاءة اجلنسـية مثل إجبار الطفل على رؤية األعضـاء اجلنسـية
 (.0، يف اماكن خالية من السكان ) أو االخرتاق اجلنسي الكامل.

االعتداء اجلنســي على الطفل : هو اســتخدام الطفل الشــباي الرغبات اجلنســية لبالا او ح  مراهق وهو يشــمل تعريض الطفل  
تحرش اجلنســــي ،من خالل مالمســــته ،او محله ،ومن اشــــكال االعتداء ،اجملامعة الي نشــــاط  او ســــلوك جنســــي ،ويتضــــمن ال

،وبغاء االطفال ،و االسـتغالل اجلنسـي للطفل  من خالل عرل الصـور واملواقع االابحية ، وهلذا الفعل ااثر نفسية قاسية على 
 شخصية الطفل الضحية .

 حرش ،او االعتداء اجلنسي على الطفل بثالثة  خطوات  هي :غالبا ما متر مرحلة االتاثنيا :مراحل االعتداء اجلنسي : 
ـــيط :  ــــ ــــ ــــ ـــــــــي على الطفل عمل مقصود ، وخمطط له مع سبق الرتصد  واول خطواته ، هو تفكري أ :التخطـ ـــــــــدء اجلنسـ ان االعتـ

 (.0املعتدي كيف خيتلي ابلطفل واالبتعاد عن انظار الناس. )
جا املعتدي اىل اساليب االغراء حي  يدعو الضحية للمشاركة يف اللعب او اصطحابه ولتحقيق  هذا الفعل املخل  فعادة  ما يل

اىل نزهة او يشـرتي له ما حيتاجه، اوايخذه الي مكان حيبه .واملالحظ  ان معظم املعتدى عليهم  يتعرضون لالعتدء من طرف 
ي ان يكون غريب عن الضـــــــــــحية ،وحياول إقامة كما ميكن للمعتدرابة كالعم او اخلال  ابن االخت  العائلة  او تربطهم صــــــــــلة ق

 عالقات مع أولياءه  وقبل االعتداء دائما مايـظـــهر يف املرافق العامة  من اجل أن  يعطي صورة  ال  تدي  للشق والشبهة.
لطفل او اان التحرش  اجلنسي ابلطفل هو سلوك شاذ  وادماين له طابع تصاعدي  فهو يبدا مبداعبة ب : التفــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــل  :

 (.0) مالمسته ولكنه سرعان ما يتحول  اىل ممارسات وعادات جنسية اكثر عمقا
ل الالخالقي تعترب احملافظة  على العالقة  ســـرا  والتكتم عن الفعج : التزام  الســرية والتكتم يف اخفاء الفعل املخل ابحلياء :

حة  مهية ابلنسبة للمتحرش  جنسيا من اجل ان يتفادى الفضيو عدم ظهو رها وانكشاف الفعل املخل ابحلياء ، هو امر ابلا اال
 (. 0) من جهة ، والعقوبة القانونية من جهة اخرى

فطاملا أن خطته تسري على النحو الذي يريد  ،يواصل وسيتمرابالعتداء يف اخلفاء  ،مع  استدراج ضحيته مرارا فاملعتدي يعرف 
دائما  حياول اقناي الضحية  ،هبنه ال  جيب إخبار احد مبا حيدت ،و يستخدم يف متاما ان  سلوكه خمالف للشري والقانون ،فهو 

ال  نتفاجأ إذا  ف ذا ااعلمهم بشي مما حيدت بينهما.ذلق التهديد و الضـرب  ويقنع الضـحية انه  سيلحق الضرر به أو بوالديه ا
ى  ويع.  كما ان ا لطفل  الضـــحية عادة  ما يبقالتزم الطفل الصـــمت ،وعدم االفصـــاح مبا حدت له، بعد كل هذا التهديد والرت 

حمتفظا ابلسر يف داخله ، اىل ان يبلا درجة من احلرية ،والقلق  والتوتر  ،وخاصة يف حالة األمل حني يصبح غري قادر على حتمله 
عل ذا ا حد  جت ،وهناك اطفال ال يكشـــفون الســـر طول حيا م او بعد  ســـنني  طويلة جدا ،بل ان قســـاوة ومرارة  التجربة  يف

تدفع الضحية  لنسياهنا .أو دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنها يف الالوعي ، وال تنكشف املشكلة ،اال بعد اعوام  عندما يكرب الطفل املعتدي عليه 
ويكتشــــــــف احد االطباء او النفســــــــاين املعاجل له  ذلق ،او عن طريق الزوجة أو احد األصــــــــدقاء .كما  جيب اإلشــــــــارة إىل ان  

غري  واملشـــــــاكل النفســـــــية ، اليت يعانيها الفرد عندما يكرب وجتعله ة ،هي  أصـــــــل االنفعاالت الســـــــلوكية،ليمالتجارب الطفولة األ
 متوافــقا نفسيا  .
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قد تتخيل  انه ميكن للطفل الضحية ان خيرب والديه، أوخيرب شخص ا حــــــــــــــــــدوث االعتــــــــــــداء على الطفل : اثلثا:  عــــــــــــالمات
ا املعتــدي يكون قــد هح يف  اقنــاي الطفــل إمــا ابلتهــديــد والرتهيــب ، أو عن طريق آخرقريــب منــه ، مبــا حيــدت لــه ولكن غــال بــ 

حيـ  يالحظ  أن  أول عبــارات الطفــل عن اإلعتــداء ،مبهمــة  (.0) االغراءات  املــاديــة  بعــدم إخبــار أحــد مبــا حيــدت  بينهمــا
ض ت  لطفلها  من خالل مالحظة بعولكن ميكن لالســــرة  ان تتفطن ملا حيد وغري واضــــحة ،و قد يشــــري فقط إىل ما حيدت.

 العالمات واالشارات اليت تدل على تغري سلوك ابنها  واهم هذه العالمات مااييت 
 خوف ملحو  من شخين أو مكان معني، ورفض الذهاب اليه  
 ا قد ملسه   .رد فعل غريب أو غري متوقع إذا ُسئل الطفل إن كان أحد 
 خوف غري مربر من الفحين اجلسدي.  
   (7) .ا إشارات جنسيةرسومات 
 تغريات سلوكية مفاجئة أو فقدان التحكم يف التبول أو التربز أو بلل الفراش.  
 معرفة فجائية ألمساء األعضاء اجلنسية أو كلمات جنسية أو إشارات ألوضاي جنسية.  
 حماولة إجبار أطفال آخرين على االشرتاك يف أفعال جنسية.  

 لسيالن يالحظها طبيب األطفال أو عالمات تغري يف منطقة الشرج أو املناطق التناسلية.و قد تكون هناك عدوى جنسية مثل ا
ميكن أن يكون املعتدي شااب ، او مراهق،   وغالبا ما تربطه عالقة قرابة  ابلضحية،  :رابعا : مسات الشخص املعتدي جنسي ا

 حي   تظهر عليه  بعض السمات هي: .اخلاو موظف او شاب منحرف .  وقد يكون الشخين اجنيب ، معلمه او رجل دين
 يظهر عالمات محاية مبالا فيها جتاه الطفل .    -1
 مينع الطفل املعتدي عليه من االختالط اجتماعي ا هبطفال آخرين وابلذات من اجلنس اآلخر. -2
 يبدو منعزال  وكثري األسرار. - 0
 (.0) .  كثري الغرية والسيطرة على أفراد املنزل.0
 جننب  اطفالنا  من اإلعتداء اجلنسي:خامسا: كيف  
 توعية  الطفل وتزويده ابملعلومات األساسية عن اجلنس والنمو .     –. 

جبب ان يتعرف الطفل على امساء اجزاء جسمه  ابمساءها احلقيقة ويعلم دورها ونشري اىل املناطق  اخلاصة اليت جيب ان  -
 حيافظ عليها الطفل .

 االطفال و االولياء و متابعتهم مبساعدة طبيب نفساين لتوجيه الطفل توجيها صحيحا  تشجيع احلوار و الصراحة بني -
جيب ان يعرف الطفل  أنه لو أحد حاول االقرتاب منه أو ملســـــــــــــــه بطريقة جنســـــــــــــــية فإن ذلق خطأ كبري ويعاقب عليه  -

 القانون.
ر أن اه أى شــــــــخين حياول اســــــــتغالله. وتذكجت يف النفس ،  من اجل محاية نفســــــــه  تعليم الطفل مهارة التواصــــــــل والثقة    -

ا أن تكون مقرتنة ابلعنف.  اإلساءة اجلنسية ال جيب أبد 
إن األطفال بطبعهم مييلون إىل الثقة واالعتماد على اآلخرين،وقد ينفذون األوامر املعطاة هلم إن كان ذلق ســــيكســــبهم القبول  

 (..) واحلب.
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 ماذا تفعل عند الشك يف وجود إعتداء جنسي؟ 
ا إعتدي عليه جنســــي اأهم نقطة أن  خذ ما يقوله جبدية ألن كثري من األطفال املســــاء إليهم 1 .   لو أابح لق طفلق إن أحد 

جنســي ا ال يصــدقهم أحد، عندما يطلب الطفل املســاعدة ويتم جتاهله فغالب ا لن يكرر أو يغامر ابإلفصــاح اثنية .. ونتيجة لذلق 
 يستمر استغالله شهور أو سنوات.

 .   استمع إىل تفسري طفلق وهو يشرح اإلساءة.0
 .    كد إنق ستقوم ابإلبالغ عن اإلساءة وأن تشرح لطفلق أن ما حدت ليس خطأه.0
.  اعطه الكثري من احلب، الطمأنينة واألمان.. لو كنت غاضب ا  كد أن يعرف أن ذلق الغضب ليس موجه ا ضده.. اخربه 0

 ه خائف ومذعور وخاصة  لو كان من يس  إليه أحد أفراد العائلة.إنق فخور بشجاعته وإنق تفهم إن
 .  اخرب أحد واطلب مساعدة.. طبيب أطفال، استشاري نفسي، ضابط بوليس، أخصائي اجتماعي أو مدرس.0
 .   لو كان املســــــــ  صــــــــديق أو أحد أفراد العائلة قد يغريق هذا أن حتاول حل املشــــــــكلة وحدك.. ولكن غالب ا عندما حياول0

 (.01) األهل حل تلق املشكلة مبفردهم فإهنم يبوءون ابلفشل.
 الوقـــــــاية 

 .واجه املشكلة ح  تتجنب تكرار حدوت اإلساءة اثنية.-.سيطر على املوقف. -واجه احلقيقة بشجاعة.  -
طات املختصة وأطلب لانقش املشكلة مع طبيبق النفسي فهو يستطيع أن يقدم لق املساندة والنصح.البد من تبليا األمر للس

 التدخل.
ا على الطفل لو    ديده من قبل املعتدي، )والذي غالب ا ما يعرفه  وتذكر إن الكالم عن االعتداء اجلنسي قد يكون قاسي ا جد 

ا.. ونفس درجة الصعوبة قد تكون لديق إذا كنت تعرف ذلق الشخين..  الطفل جيد 
 ألطفال آخرين، جيب تقدير ذلق األذى الذي تعرل له الطفل. ولكن اإلبالغ جيب أن حيدت ح  متنع وقوي ذلق

 خماطر اإلعتداء على األطفال
جســـــــــــــــدية ونفســـــــــــــــية من جراء التعرل للعنف على أيدي املعتدين، القوادين أو املنظمني لعملية األخطـار العـاجلـة: .1

 الدعارة أو الزابئن.
ســــية وح  املوت.. ولكن يبقى خطر التعرل أخطار صــــحية، إدمان املخدرات، أمرال نفا ألخطار طويلة املدى: .2

ؤالء وخاصــــــة  مع خوف هالء األطفال أكثر ما يتعرضــــــون له.للعنف اجلســــــدي، وفرل االحنرافات اجلنســــــية على هؤ 
 (.00) األطفال من اللجوء إىل السلطات خوف ا من أن يتم إلقاء القبض عليهم أو أن يقوم املعتدي ابالنتقام منهم.

غياب املأوى، الفقر، مشـــــاكل نفســـــية وعاطفية، عدم االســـــتقرار املنزيل، إدمان أحد األبوين اجلرمية:ســــادســــا : أســــباب تلك 
وكلما صــــغر ســــن الطفل وقلت مهاراته  للمخدرات، فشــــل يف الدراســــة أو العمل.. هى أكثر أســــباب دعارة األطفال انتشــــار ا.

ا كلما اضطر أكثر أن يقايض اجل  نس ابألموال، ابلطعام، ابملالبس، أو املأوى.احلياتية للبقاء يف الشاري وحيد 
وعندما يكرب الطفل يف ذلق الوضــــع كلما زادت احتمالية اال راط يف اجلرمية وتناول املخدرات خاصــــة  مع فقدانه الثقة يف كل 

ا عن مكان إقامته وذلق ليتجنب ف(.00) البالغني من حوله.  ح أمره..ضقد أيخذ املعتدي الطفل إىل مدينة أخرى بعيدة جد 
 جيب أال ننسى إن هؤالء األطفال ضحااي ويف حاجة ماسة للمساعدة.
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ان املعتدي  يف نظر اجملتمع والقانون والشـــــــــرائع الدينية مدين ومتهم  وجيب ان يطبق عليه القانون  املعتدي ضـــــــحية ام متهم:
قر مع وظروف اجتماعية  مزرية كالف ولكن جيب ان نلفت االنتباه ان املعتدي هو ايضــــــــا ضــــــــحية  تنشــــــــئة اجتماعية خاطئة ،

عامل اخر ،حي  يوجد عامل إضـــــايف كاحلرمان األســـــري  ، وما ينجر على ذلق الروج الطفل للشـــــاري للبح  عن مأوى أو 
 البح  عن عمل .

 لكذلق تعرل املعتدي للعنف العائلي  يزيد من احتماالت اكتســاب الســلوك املنحرف  فتشــري   اليونســكو اىل ان من العوام
زايدة ضـــــــــعف الفرد  واظطرابه هو اهلروب  من املنزل لشـــــــــاري حي  تنهار مواقفهم امام االســـــــــتغالل والعنف واالجتار  ومن مث 
يصـبحون جتار اجلنس كذلق ترك التعليم ، مشـاهدة املواقع االابحية و غياب الثقافة اجلنسية  كلها عوامل  تؤثر على شخصية 

 منافية للدين و التقاليد  وجتعل منه شخين منحرف  جنسيا. الفرد  الذي يكتسب مفاهيم وسلوكات
الكبت اجلنسـي :الشـاب ضـحية جمتمع يعاين البطالة وارتفاي مسـتوى املعيشة و عدم القدرة على الزواج واتخر الزواج ،وانتشار  

تفريا الكبت ا الشـــــــباب كبديل لالدعارة ، وتوفري املواقع  االابحية وســـــــهولة الدخول اليها ،وغريها من الوســـــــائل اليت بلجا اليه
 الذي بداخلهم .

 التعتيم والتسرت :على االمرال واالظطرابت اجلنسية  يف األسر واعتبارها أسرار خاصة وال جيب االفصاح عنها للغري .
الف ان ظاهرة االعتداء اجلنســـــــــــي على االطفال ظاهرة اجتماعية  خطرية وحمظورة ،  باب  وراء قيام املعتدي جبرميته االســــــــ

االحكام الشرائع السماوية وكل القوانيني  واملعايري  والضوابط االجتماعية وهناك اسباب النتشار هذا السلوك الشاذ بني شبابنا 
 تعود اىل:

االســــرة والتنشــــئة االجتماعية حي  كل ما صــــلحت االســــرة صــــلح الفرد وكل ما اختلت اختلت شــــخصــــية الطفل وقد اكدت 
 (. 00) ذين يعيشون يف اسر مفككة تعاين من مشاكل اجتماعية ومنها االعتداء اجلنسيالدرااسات ان االفراد ال

ذلـق ان هذا االخري مل خيضـــــــــــــــع يف طفولته اىل توازن عاطفي وانفعايل معني كتعنيفه وهذا يؤدي به اىل االنســـــــــــــــياق وراء نزواته  
 ونزعاته  الشريرة اليت ترتجم اىل  اعتدءات جنسية على االطفال 

 لرتبية اجلنســية من االشــياء املتســببة يف الســلوك املنحرف حي  اننا نعيش يف جمتمع يرفض  الثقافة اجلنســـية وتعرب طابوهغياب ا
واملعلوم أن، املمنوي مرغوب ، وهذا انعكس على  على احلياة االجتماعية   بصـــــور االحنرفات اجلنســـــية  الن الشـــــباب يبحثون 

ر به الفرد فيلجاون اىل طرق واىل مواقع اابحية  لالجابة على تســاؤال م  واشــباي رمبا عن اجاابت الســئلة حول النمو، الذي مي
فضوهلم بطرق غري صحيحة مما يرتتب عنها انزالق اخالقي وادمان اجلنس والتفكري اخلاط  حوله .ان الرتبية اجلنسية تلعب دور 

 يف التطور النفسي واجلنسي للطفل .
 ة ونســتخدم معه اســلوب احلوار واملصــارحة ونســمي االشــياء مبســميا ا احلقيقة ونعطيه  تربيةفعندما ينشـا الطفل تنشــئة صــحيح

  جنسية كما الرتبية النفسية والدينبة فنحن بذلق نغلق ابب االنزالق واالحنراف .
 : سابعا : االجراءات الواجب اختاذها   للحد من  انتشار  االعتداء اجلنسي على الطفل  

 ة  حلماية الطفل ومنحه مجيع حقوقه.االعالم والتوعي 
  . التنشــــئة االجتماعية الصــــحيحة  وتوفري جو اســــري يســــاعد على منو طبيعي للطفل وتوفري كل حاجاته االســــاســــية

 ورعاايته من كل اجلوانب .
 رف من السلوك املنح عتدي للكفالتطبيق الصارم على املعتدي وتطبيق اشد العقوابت مع توفري معاجل نفساين مع امل 
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 . نشر الثقافة اجلنسية وادخاهلا يف املنهاج كمادة من اجل إكساب الطفل املفاهيم الصحيحة 
  قتح اجملال للحوار والنقاش حول ظاهرة االعتداء اجلنســــــــــــي  و فضــــــــــــح مجيع املمارســــــــــــات الال اخالقية ح  لو كان

 (.00) املعتدي من االقارب .
 . دعم القيم الدنيية 
 ت واالعالم من اجل حتديد االطفال املعرضني للمخاطر ..النهول بنظم مجع البياان 
 . حماربة  االفات االجتماعية 
  توفري مناصــب شــغل للشــباب وتســهيل حيا م عن طريق فتح جمال للقرول لتســهيل الزواج وتشــجيع الشــباب على

 االرتباط الشرعي ويف عالقات شرعية 
  ورة العالج .توعية الشباب الطورة السلوكات اجلنسية املظطربة وضر 
 . تعاون مجيع املؤسسات االجتماعية يف نشر الثقافة والرتبية اجلنسية واحلوار والتواصل 

سية  او مل يغفل القانون اجلزائري االعتداءات  اجلنوالعقوابت املسلطة على املعتدي: اثمنا : وجهة نظر القانون اجلزائري 
من قانون العقوابت  معدلة 000املادة :  ب عليها القانون حي  ان التحرش اجلنسي بكل اشكاله حي  اعتربها جرمية يعاق

دج  كل من ارتكب فعال  0111اىل 011اجلزائري  تنين على ان :يعاقب ابحلبس من شهرين اىل سنتني وبغرامة من    
س اجلنس من نفعالنيا خمال ابحلياء ،واذا كان الفعل العلين املخل ابحلياء  من افعال الشذوذ اجلنسي ارتكب ضد شخين 

 دج  01111اىل  0111تكون العقوبة ابحلبس من ستة اشهر اىل ثالت سنوات وبغرامة من 
 : :مكرر جديدة000املادة  

دج،  كل من صنع او حاز او استورد او سعى يف 0111اىل 011يعاقب ابحلبس من شهرين  اىل   سنتني وبغرامة من 
صق او اقام معرضا او عرل او شري يف العرل للجمهور  او ابي او شري  يف االسرتاد من اجل التجارة او وزي او اجر او ل

البيع او وزي  او شري يف التوزيع كل مطبوي  او حمررا  او رسم او اعالن او صور  او لوحات زيتية  او صور فوتوغرافية  او 
 اصل الصورة او قابلها اوانتج اي شي خمل ابحلياء .

       :        0:مكرر  000املادة 
دج كل من صور قاصرا مل 011111دج اىل 011111،  وبغرامة  01سنوات اىل عشرة سنوات   0يعاقب ابحلبس ملدة 

سنة ابي وسيلة كانت وهو ميارس انشظة جنسية بصفة مبينة ،حقيقية او غري حقيقية او صور اعضاء اجلنسية  00يكمل 
او نشر او ترويج او اسرتاد او تصدير او عرل او بيع او حيازة مواد   للقاصر الغرال جنسية اساسا ، او قام ابنتج او توزيع

اابحية  متعلقة ابلقصر يف حالة االدانة اتمر اجلهة القضائية مبصادرة الوسائل املستعملة الرتكاب اجلرمية واالموال املتحصل 
 عليها بصفة غري مش

ل من ارتكب فعال خمال ابحلياضد قاصر مل يكمل يعاقب ابحلبس من مخس اىل عشر سنوات،  ك معدلة : 000املادة 
السادسة عشرة  ذكر او انثى بغري عنف او شري ذلق، ويعاقب  ابلسجن املؤقت من مخس اىل عشرة سنوات احد االصول 

 الذي يرتكب قعال خمال ابحلياء ضد قاصر ومل يتجاوز من عمره السادسة عشرة ومل يصبح بعد راشدا ابلزواج
ل من ارتكب جناية االغتصاب  يعاقب ابلسجن من مخس اىل عشر سنوات واذا وقع االغتصاب على :   ك000املادة 

 قاصر مل يكمل الثامنة عشر فتكون العقوبة السجن املؤقت عشر سنوات اىل عشرين سنة.
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ه او  هلم سلطة علياذا كان اجلاين من االصول من وقع عليه الفعل املخل ابحلياء او هتق العرل او او كان  من ::000املادة 
كان من معلميه او ممن خيدمونه  ابجر او كان موظفا او من رجال الدين  فتكون العقوبة السجن املؤقت من عشرة اىل 

 (.00عشرين سنة مع مراعاة حقوق الغري حسن النية) 
  تعترب من الفواحش بني ذوي احملارم العالقات اجلنسية اليت ترتكب بني مكرر معدلة : 000املادة 

 االقارب من الفروي واالصول.  -0
 االخوة واالخوات االشقاء او من االب واالم.  -0
 شخين وابن احد اخوته او اخواته االشقاء من االب او االم او احد الفروي. -0
 االم او االب والزوج والزوجة واالرمل او ارملة ابنة او مع احد اخر من فروعه. -0
 وج االم او زوجة االب .والد الزوج او الزوجة او ز  -0
 اشخاص يكون احدهم زوجا لالخ او االخت . -0

واحلبس من مخس اىل عشر سنوات  يف احلاالت   0و 0سنوات اىل عشرين سنة يف احلالتني  01تكون العقوبة السجن من  
كما يف حالة    كفولواحلبس سنتني اىل مخس يف احلالة السادسة  وتطبق على  العالقات اجلنسية بني الكافل وامل 0،0،0

 (.00) االصول  اي من  من عشر سنوات اىل عشرين سنة سجن
ان  تنفيذ عقوابت ضـــــــد املعتدي   وحدها ،اليكفي للحد من ظاهرة االعتداء على االطفال، الن هذا املعتدي ايضـــــــا خامتة :

كم الشاذ ، فيجب ان نراعي  يف احل هو ضحية تنشئة اجتماعية خاطئة ونيجة الفقـــــــــــــــــر  مع عامل اخر،  ادت به اىل السلوك
ضــرورة  الســماح للمتهم  مبتابعة نفســية،  واجراء جلســات عالجية   للتخلين من االظطرابت و ارشــاده  نفســيا  ومهنيا اثناء 

 اداء  عقوبته، من اجل ضمان عدم تكراره لنفس االعتداء على ضحية جديدة،ةعندما تنتهي مدة العقوبة؟
اتصـال وتعاون بني مجيع مؤسـسـات التنشـئة االجتماعية، والعمل على نشـر وتوعية االطفال والشبا كما وجب ان يكون هناك 

ب،   وتزويدهم ابملفاهيم الصحيحة والعلمية حول مجيع املواضيع  خاصة يف مراحل  النمو،  والرتبية اجلنسية، كما جيب وضع 
 مناهجنا  البد ، والرتبية املدنية فلماذا ال توجد تربية جنســــية يف مقررات ومناهج تتحدت عن الرتبية اجلنســــية كما الرتبية الفنية

كذلق البد من تفعيل  ثقافة احلوار والتواصـــل بني مجيع الفئات والعمل على انتاج افالم، و فقرات  من مرعاة ذلق مســتقبال.
ن الضحية ، كانت صفته،  وقرابته ماعالمية حول طرق محاية الطفل من التحرش اجلنسي،  وإلزامية التبليا عن املعتدي مهما  

وعدم التســــرت بل، وضــــع قانون يعاقب من يتســــرت عن االعتداء بدافع التقاليد و القرابة واخلوف من الفضــــيحة ، الن معدالت 
ة ء، ضرورة تسخري االعالم الوطين  خلدمة الشباب وتوفري مادة اعالمية  بنا جرائم  االعتدءات يرتفع سنواي ويهدد اطفالنا اكثر

وهادفة وليس  هادمة للقيم واالخالق  ، ح  الشـباب ابلتمسـق بتعاليم الدين االسـالمي  و االخذ ابلشري  ،وعلى احلكومة 
ان تويل اهتمام اكرب بشــرحية الشــباب  ومســاعد م يف بناء مشــروي حيا م  عن طريق تســهيل القرول و العمل  توعية اجملتمع  

ت د  اموره   بتكاليف خيالية البد  ايضا من ان  نشري اىل ان االولياء سبب رئيس ملا حيدبتسهيلو  تشجيع الزواج وعدم  تعقي
 الهنم   لوا عن مسؤليا م اجتاه ابنائهم ،وتناسوا دورهم يف  الرتبية الصاحلة ،النابعة من تعاليم الدين االسالمي .
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 هوامش املداخلة:
1- HYPERLINK "http://sh22y.com/vb/t46654.html" HYPERLINK  
2- www.be.free.info 
 000فخري دماغ ،ص  -9
 .000، 000مسية  هاديف ، االعتدءات اجلنسية على الطفل اجلرمية املسكوت عنها يف اجلزائر ،ص  -4
5- www.be.free.info 
 .001،000ص  السمالوطي الدراسة العلمية للسلوك االجرامي ، نبيل -6
 .000نفس املرجع السابق ص ، -7
عبده  النعيمي،الرتبية اجلنســية بني اتثري االســرة و مقتضــيات اخلصــائين التعليمية، يف مقرر علم االحياء ،ماجيســتري  -8

 ص  0110 و 0110علم االجتماي ، جامعة اجلزائر
 000نسية على الطفل اجلرمية املسكوت عنها يف اجلزائر ص    مسية  هاديف ،االعتدءات اجل -3

19- www.be.free.info 
 موقع  طبيبق  .   -11
12- www.islamqa.inf. 
 .000،  000حامد زهران،   ص  -19
 .000مسية هاديف،  نفس املرجع، ص  -14
 .000قانون العقوابت انتهاك اآلداب،  ص   - -15

 .000ص 000قانون العقوابت انتهاك اآلداب،  ص   -00
 املراجع :
 ،عامل الكتب .0حامد زهران ،علم النفس النو الطفولة واملراهقة ،ط -0
 .0000فخري الدابغ، اصول الطب النفسي،دار الطبيعة للنشر ،لبنان ،  -0
 0100قانون العقوابت اجلزائري ،رائسة اجلمهورية ،االمانة العامة للحكومة ،سنة   -0
 ي،السعودية ،دار الشروط.نبيل السمالوطي الدراسة العلمية للسلوك االجرام -0
عبده  النعيمي،الرتبية اجلنســية بني اتثري االســرة و مقتضــيات اخلصــائين التعليمية، يف مقرر علم االحياء ،ماجيســتري  -0

 .0110 0110علم االجتماي ، جامعة اجلزائر
 مسية  هاديف ، االعتدءات اجلنسية على الطفل اجلرمية املسكوت عنها يف اجلزائر د،س. -0
 نرتانت املستخدمة  يف البح  :مواقع اال

-  Unicef. االستغالل اجلنسي لالطفال يف خمتلف احناء العامل ، 
-  Google / موقع طبيبق و / www.islamqa.inf 
- www.be.free.info 
-  "http://sh22y.com/vb/t46654.html" HYPERLINK  
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 تدابري احلماية املقررة لألطفال يف حاالت اخلطورة املعنوية على ضوء القانون اجلزائري: 
 خصائصها ونطاق تطبيقها

 مسري شعباند/ 
 ، اجلزائر.1كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابتنة

 امللخص:
إىل  ن جمتمع  وتكون هذه النسبة متغرية م ،يكاد خيلو جمتمع منها أاي  كان مسـتواه هي ظاهرة عاملية ال ةالطفولة اجلاحنظاهرة  إنّ 

يف مكــان وتقـل يف آخر، وهــذه الظـاهرة هلــا  دفقــد تزيــ ،آخر، ح  إهنــا داخــل اجملتمع الواحــد نفســـــــــــــــه  تلف من مكــان  آلخر
إلضافة إىل اب، الوعي وجهل األسرة بعملية التنشئة السليمة لألطفال والتفكق األسري وغياب أسباب عدة منها الفقر والبطالة

 .األمرال احلروب وغياب األمن داخل البلد وعدم االستقرار وانتشار
لذلق حتاول هذه الدراســـة الوقوف عند احلماية القانونية املقررة لألطفال املوجودين يف حالة خطورة معنوية، ُ كم كوهنا مرحلة 

ها املشـــرّي مبعاملة خاصـــة مبدؤها العام هو أن تشـــمل تلق الفئة اهلامة ابلرعاية واإلصـــالح وإعادة ســابقة لالحنر  اف، واليت خصـــّ
 اإلدماج يف اجملتمع، كأسلوب وقائي واستباقي من أجل النأي  م عن مهاوي االحنراف واجلرمية. 

 
 مقدمة:

حالة مييز بني حالتني: حالة األطفال املعرضـــــــــــني خلطورة معنوية، و  املشـــــــــــرّي اجلزائري أثناء تعامله مع شـــــــــــرحية األطفال فإنّهإّن  
 األطفال أو األحدات املنحرفني.

املتعلق  00 / 00األمر و  ماية الطفولة  املتعلق 10 / 00القضـــــاء يعاجلها وفق األمر فبالنســـــبة للطفولة يف خطر معنوي، ف 
املنحرفة، وهم الذين  ب الثاين الذي يتدخل فيه القضاء ابلنسبة للطفولةأما اجلان ،الطفولة ابملؤسسات وابملصاحل املكلفة  ماية

عليها القانون، فتسمى "األحدات اجلاحنني" أو "الطفولة املنحرفة"،  سنة ويرتكبون أفعاال يعاقب 00و 00ترتاوح أعمارهم بني 
من اجلــانــب النظري، فــالقوانني املــذكورة  أمــاوفقــا لقــانون اإلجراءات اجلزائيــة وقــانون العقوابت من اجلــانــب التطبيقي،  ويعــاجل

 .اتفاقية حقوق الطفل وبعض القوانني األخرى تستمد شرعيتها من الدستور، ومن
كما جتدر اإلشارة إىل أن املشرّي اجلزائري مل ينتهج مثل ما ذهبت إليه بعض التشريعات اليت حّددت على سبيل احلصر حاالت 

خلطورة املعنوية، وإمّنا ترك األمر مفتوحا  حلصــــــر أكرب عدد من احلاالت اليت قد تؤّدي ابلطفل التعّرل للخطورة االجتماعية أو ا
إىل االحنراف، كما أنّه اعترب تلق احلالة اليت يكون فيها الطفل معّرضا  ألن يسلق طريق االحنراف  الة "اخلطر املعنوي"، فجاء 

واملراهقــة: " ... ومبــا أنــه يتعني على اجملتمع ابلنتيجــة، أن يقوم بواجــب  املتعلق  مــايــة الطفولــة 00/10يف ديبــاجــة األمر رقم 
 العناية اخلاصة ابألطفال واملراهقني املعّرضني للخطر املعنوي ..".

عندما رفع سن احلدوثة يف حالة اخلطورة املعنوية إىل احلادية والعشرين، فنيّن يف املادة األوىل من  1وتبىّن موقف املشرّي الفرنسي
ر الذين مل يكملوا الواحد والعشــــــرين عاما ، وتكون صــــــحتهم وأخالقهم أو تربيتهم  00/10ألمر الســــــالف الذكر ا :" أن الُقصــــــّ
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عرضـة  للخطر، أو يكون وضـع حيا م أو سـلوكهم مضرا  مبستقبلهم، ميكن إخضاعهم لتدابري احلماية واملساعدة الرتبوية، ضمن 
  1ردة بعده".الشروط املنصوص عليها يف املواد الوا

وعليه فإّن املشرّي اجلزائري مل حيّدد حاالت اخلطورة املعنوية، بعكس بعض التشريعات كاملصري واإلمارايت واألردين وغريها  اليت 
مل ترتك للقضــــــاء ســـــــلطة حتديد هذه احلاالت، فلجأ إىل وضـــــــع عبارات عامة ملعىن التعّرل لالحنراف أو اخلطورة املعنوية، وترك 

طة تقدير هذه احلاالت، كما أنّه مدد ســـن احلدوثة هلذه احلالة واليت تصـــل إىل الواحدة والعشـــرين دون حتديد ســـن للقضـــاء ســـل
أدىن، الالف بعض التشـــريعات كالتشـــريع اإلهليزي وتشـــريع الوالايت املتحدة أألمريكية الذْين ذهبا إىل حتديد ســـن أدىن حلالة 

 2التعرل لالحنراف بسن السابعة.
ت هذه الورقة البحثية، واليت ســــــــــنحاول من خالهلا الوقوف عند التدابري القانونية املقررة لألطفال املوجودين يف حالة وهلذا جاء

خطر معنوي وفقا  لتوصيف القانون، وذلق من خالل مبحثني رئيسيني، نتطّرق يف األول إىل التدابري القانونية اخلاصة ابألطفال 
لدراســــة للخصــــائين العامة للتدابري املذكورة ونطاق تطبيقها، و تتم ا  الثاين فســــنخصــــصــــه املعّرضــــني خلطر معنوي، أما املبح

 الامتة نضّمنها أهم النتائج والتوصيات.
 املبحث األول: تدابري احلماية اخلاّصة ابألطفال املعّرضني خلطر معنوي 

ة األخالقية لدى لوضعية واليت استبعدت فكرة املسؤوليا ةالتدابري الوقائية أو االحرتازية هي أهم املبادئ اليت متخضت عن املدرس
اجملرمني، وثبتت فكرة احلتمية واندت ابملســـــؤولية االجتماعية اليت تتطّلب الدفاي عن  اجملتمع ابلوســـــائل اليت تناســـــب كل جمرم، 

 والتدابري من هذه الوسائل.
وعليه ميكننا  ك فيها معهم األطفال املعّرضني خلطر معنوي،وجتب اإلشارة إىل أن بعض التدابري املقررة لألحدات املنحرفني يشرت 
تدابري مشرتكة وتسمى تدابري احلماية، وهي اليت تشرتك  -0تقسيم جممل التدابري املقّررة لألحدات املعرضني خلطورة معنوية إىل:
تقّررت أصــــــــال لفئة األطفال تدابري خاصــــــــة، وهي اليت  -0فيها الطائفتان من األطفال، وتشــــــــتمل على: التســــــــليم، والتوبيخ، 

 املعرضني لالحنراف، وتشتمل على التسليم، واإليواء، وسنعاجل هذه التدابري الثالثة، من تسليم وتوبيخ وإيواء يف النقاط التالية:
 أوال : تدبري التسليم:

يه )ميل طبيعي( أو شـــــــــــخين لديعترب التســـــــــــليم تدبريا  تقومييا  وقائيا  يف آن واحد، ألنّه يعين إخضـــــــــــاي الطفل لرقابة وإشـــــــــــراف 
)مصلحة( أو )اجتاه إىل  ذيب الطفل(، فيفرتل أنّه سوف يضع على سلوكه قيودا  ليباعد بينه وبني الطريق املخالف للقانون، 

 3ويوجهه إىل بناء مستقبله.
 –م صــــــالحيتهما عدا الوالدين لعدم وجودمها أو لعد –وأما إذا كان التســــــليم إىل شــــــخين أهل لذلق من أفراد أســــــرة الطفل 

فيشرتط قبوله ذلق مادام الفرل أنه غري ملتزم به وفقا  للقانون، وإذا كان التسليم إىل شخين متمن أو أسرة موثوق  ا فيشرتط 
أن يتعّهد ذلق الشـــخين أو رب األســـرة برتبية الطفل وحســـن ســـريه، أي أن يشـــرتط قبوله وتعّهده بذلق يســـتفاد منه القبول، 

 ثبات حرصه على مصلحة الطفل وإيقافه على مسؤوليته عنه، فالتعهد إذن شرط الزم الستالم الطفل.ويقصد هبخذ التعهد إ
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ومع ذلق فإّن تسليم الطفل لعائله مع أخذ التعّهد عليه إبصالحه وتقوميه قد محل معىن اإلدانة هلذا العائل الذي أمهل يف القيام 
س عن ريعات األحدت مقدما  الســــتجماي أركان املســــؤولية اجلنائية لويل النفبواجباته الرتبوية، ويعترب هذا اإلجراء يف معظم تشــــ

جرميـة اإلمهـال يف رعـايـة الطفـل الـذي يتواله، وذلـق إذا عـاد إىل ارتكاب جرمية أو فعل احنرايف أو تواجد يف حالة خطر معنوي 
 1بعد تسليمه ألبويه أو من يقوم مقامهما.
املوثوق  ا( أو )األســرة البديلة( شــخين أو أســرة يرجح القاضــي لديه االهتمام برقابة  ويالحظ أّن الشــخين املؤمتن أو) األســرة

سلوك الطفل واحلرص على مصلحته، أي أيمتنه القاضي على الطفل، هبن يكون له من مسعته وعمله ووسائل معيشته ما يدعو 
 2داللتها.لظروف تلق ألسرة وفحين ل القاضي إىل االطمئنان على الصغري عنده، ومن مث يتعني أن يسبق التسليم فحين  

 ويذهب الدكتور عبد احلكم فودة إىل أنه من املشكوك فيه كثري ا اعتبار التسليم للوالدين أو لويل األمر إجراء تقومييا  ابملعىن الفين
م للقيام بواجبا م الرتبوية، أما هللتقومي، وهو يعترب ابلـدرجـة األوىل إجراء  موجبا  للوالدين أو لويل األمر ليكون مبثابة تنبيه ألهالي
، فهذا اإلجراء ليس يف حقيقته 3من الناحية العالجية فإّن تسليم الطفل املعرل خلطر معنوي ألسرته اندرا  ما حيقق آاثرا  إجيابية

ابلضـــــــــــــــرورة دورا   تإال أمرا  إبعـادة الطفـل إىل احليـاة يف كنف الظروف واملقومـات البيئيـة اليت كـان يعيش  ـا من قبل، واليت لعب
رئيسـيا  يف تشـكيل منطه السلوكي، وما مل يكن هذا اإلجراء مصحواب  بوضع الطفل حتت املراقبة االجتماعية ورسم خطة للتعاون 
بني الوالدين وبني املراقب االجتماعي لعالج مظاهر السـلوك الذي سـاقه إىل هذا الوضـع فإّن تدبري التسليم يف ذاته يكون جاء 

 ء من الناحية الوقائية أو ح  العالجية.عقيما  سوا
وليس خافيا  أّن الغاية األوىل من تدبري التسليم هو إبقاء الطفل يف حميطه العائلي واالجتماعي ملا توفره العائلة من رعاية وعطف 

قرب فاألبعد ح  ألوحنان طبيعي ال يســــاويها يف ذلق غريها، وإن كان من ذوي الطفل املقربني، ومن مث يتدرّج التســــليم حنو ا
الوصــول إىل األســرة البديلة، حي  يبقى الطفل يف البيئة األســرية اليت تكفل الشــعور ابالعتناء الشــخصــي للحدت على عكس 
املؤســـــســــــة االجتماعية اليت تبقى املالذ األخري لتنفيذ تدبري احلماية، فكوهنا تضــــــم أعدادا  كبرية من األوالد فإنه يفقد الطفل فيه 

، ومع ذلق قد تكون مالئمة يف حاالت كثرية حي  يتاح للحدت فيها فرصــــــة إعادة تكييفه يف ظروف مغايرة 4رذلق الشــــــعو 
 5بعد التأّكد من عدم تكيفه مع البيئة االجتماعية.
:" يفصل اعلى تدبري التسليم يف مادته العاشرة بقوهلا على تدبري التسليم بقوهل6ولقد نيّن قانون محاية الطفولة واملراهقة اجلزائري

 قاضي األحدات يف القضااي مبوجب حكم يصدر يف غرفة املشورة، وميكن أن يقّرر ما يلي:
 إبقاء القاصر يف عائلته. -0

                                                           
 .000،000م ، ص0000عبد احلكم فودة: جرائم األحدات يف ضوء الفقه وقضاء النقض، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، دط،  - 1
حسن اجلوخدار: قانون األحدات نظر: ، وا0101م ، ص0000حممود هيب حسين: شرح قانون العقوابت القسم العام، دار النهضة العربية، مصر، دط،  - 2

، وانظر أيضا : عبد احلكم فودة: جرائم األحدات يف ضوء الفقه وقضاء 00ص ،0000، 0، ط-األردن-اجلاحنني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
 .000النقض، مرجع سابق، ص
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 .000حممد علي جعفر: األحدات املنحرفون، مرجع سابق، ص - 5
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إعادة القاصر لوالده أو لوالدته اللذْين ال ميارسان حق احلضانة عليه، بشرط أن يكون هذا احلق غري ساقط عّمن يُعاد إليه  -0
 القاصر.

 إىل أحد أقرابئه اآلخرين طبقا  لكيفيات أيلولة حق احلضانة.تسليم القاصر  -0
 تسليم القاصر إىل شخين موثوق به. -0

وميكنه يف مجيع األحوال أن يكّلف مصـــــــــلحة للمراقبة أو الرتبية أو إعادة الرتبية يف بيئة مفتوحة، مبالحظة القاصـــــــــر وتقدمي كل 
 نه وصحته".احلماية له، وكذلق املساعدة الضرورية لرتبيته وتكوي

وعليه  فبعد أن يعرل الطفل على قاضـي األحدات يتوىّل دراسـة شـخصـيته، ال سـيما بواسطة التحقيق االجتماعي والفحوص 
فبعد التحقيق يقّرر  1الطبية والطب العقلي والنفســـاين ومراقبة الســـلوك، مث بواســـطة فحين التوجيه املهين إن كان للحدت حمل،

 اليت ذكرانها سالفا ، ويبدو جليا  مدى أمهية ذلق الرتتيب. القاضي أحد التدابري األربعة
ــــر املعنوي  موجود   ــــا  لالحنراف أو للخطـ ــــة أو كان معّرضـ فقد يكون الطفل الذي بلا للقاضي وقوعه يف حالـــــة خطورة اجتماعيـ

ـــة األحدات، فيقّرر ال ـــرف شرطـ ـــه فيقّرر بقاءه فيها، وقد يكون الطفل موقوفا  من طـ ـــه لو لدى عائلتـ ـــه قاضي إعادتـ الده أو لوالدتـ
الّلذْين ال ميارسـان حق احلضـانــــــــــــــــة على الطفل، ويشرتط أن يكون من أحيل أو سلم إليه الطفل غري ساقط حق احلضانة هبي 

ّلم الطفل إىل أحد أقرابئه اآلخرين طبقا  لكيفيات انتقال  2ســـــــبب من األســـــــباب، فإن توفر فيه ســـــــبب من تلق األســـــــباب ســـــــُ
 .3إن مل يوجد هؤالء مجيعا  ُسّلم الطفل املعّرل خلطر معنوي إىل شخين موثوق به ليتوىّل حضانته ورعايتهاحلضانة، ف

وميكن انتقاد القانون فيما خيين تدبري التسـليم يف كونه مل يبني مواصفات الشخين املوثوق به أو األسرة البديلة يف حالة تسليم 
َسّلم إالطفل إليها، سوى أنّه اشرتط الثقة، غري أنّ 

ُ
ليه من ه يف حالة كون الطفل أنثى ال تكفي الثقة فقط  بل جيب أن يكون امل

 4حمارمها.
لكن يبقى التأكيد على أّن الغرل األول من هذا التدبري هو اإلشــــراف على ســــلوك الطفل والعناية هبمره، وذلق ابنتشــــاله من 

ومتابعة شؤونه لئال  ووضعه يف بيئة آمنة تتوىّل تربيته و ذيب سلوكهاحلالة اليت عدها القانون أو حّدد ا سلطة القاضي التقديرية 
 يقع جمّددا  يف مثل تلق احلاالت.
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 من قانون األسرة، وحّدد ا فيما يلي: 00إىل  00أسباب سقوط احلضانة يف قانون األسرة اجلزائري ذكر ا املواد: من  - 2

 * تنازل احلاضنة القانونية عن حقها.
 * زواج احلاضنة هبجنيب.

 * عند اإلخالل بواجبات احلضانة من تربية ورعاية صحية وُخُلقية.
 سنة. 00سنوات واحملضونة  01*بلوغ احملضون 

 *تسقط حضانة اجلدة أو اخلالة إذا سكنت مبحضونتها مع أم احملضون املتزوجة بغر قريب حمرم.
 *إذا أراد الشخين احلاضن أن يستوطن يف بلد أجنيب.

 .0/000م، 0000امعية، اجلزائر، انظر هذه املواد وشرحها عند: بلحاج العريب: الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، ديوان املطبوعات اجل
منه، ابإلضافة إىل أولئق األشخاص أنّه قد يسلم احلدت  0يف املادة  00-000تضيف بعض التشريعات، كالقانون اللبناين من خالل املرسوم التشريعي رقم:  - 3

جتاهات احلديثة يف غسان رابح: االف  ا واملعدة هلذه الغاية. انظر: إىل أسرة موثوق  ا أو إىل مؤسسة اجتماعية تعينها حمكمة األحدات من بني املؤسسات املعرت 
 .000، صم0001قانون العقوابت العام وقضاء األحدات املنحرفني، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان، دط، 

 .000حممد علي جعفر: األحدات املنحرفون، مرجع سابق، ص - 4
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والقانون ال يشـرتط قبول الوالدين أو الوصـي بتسليم الطفل  ألهّنم ملزمون قانوان  بتسلمه ورعايته، أما إن كان الشخين املوثوق 
 1لتزام. غري ملزم ابتداء  بتسلمه، فيشرتط قبوله ح  يكون القبول مصدرا  هلذا االبه والذي ال كون من أقرابء الطفل فهو قانوان  

  التسليم:ريمّدة تداب
من قانون محاية الطفولة واملراهقة اجلزائري إىل أّن تدابري التســـــــــــليم هبنواعها األربعة جيب أن تكون مقّررة  ملدة  00تشـــــــــــري املادة 

 ل متام الواحد والعشرين عاما .حمدودة ال تتجاوز اتريخ إدراك الطف
إال أنّه يف بعض التشـــريعات العربية األخرى ترى غري ذلق، فالقانون اللبناين مثال  اخلاص ابألحدات املنحرفني ينين على أن " 
ّلم إليهم ح  بلوغه الثامنة عشـــرة م  نيبقى الطفل الذي وقعت عليه تدابري احلماية يف عهدة األشـــخاص أو املؤســـســـة الذين ســـُ

، وعلى ذلق يبدو واضــــحا  وجاهة املدة اليت حّددها القانون اجلزائري، إذ إّن حتديد املدة بثمانية عشــــر ســـــنة تدبري 2عمره ..."
انقين، خاصة يف حال كون هذا التسليم ا ذ  ق حدت قارب تلق السن )يف السابعة عشرة وتسعة أشهر مثال (، فهل تكفي 

ا كان صاحلا ؟ أما عند بلوغها وهو ال يزال غري صاحل حُيال إىل السجن املختين ابلبالغني؟ وهلذتلق الثالثة أشهر املتبقية جلعله 
 عاما  كافيا  لتدارك حاالت االكتشاف املتأخرة حلاالت اخلطورة االجتماعية عند األطفال. 00ن 

 مثال  حّددها بني يم، إال أّن القانون اللبناينوجتدر اإلشـــــارة إىل أّن القانون اجلزائري مل حيّدد الســـــن اليت تتخذ فيها تدابري التســــــل
، أما القانون املصــري فينين هبّن تطبيقها يكون على األطفال دون ســن اخلامســة عشــرة، مع نصــه على أّن 3ســنة 00-0ســن 

 4احلكم بتسليم الطفل إىل غري امللزم ابإلنفاق ال جيوز أن تستطيل مدته ألكثر من ثالت سنوات.
 طفل:مسؤولية ُمتسّلم ال

إّن الغرل من التسليم كما أشران هو التعهد ابحملافظة على سلوك وتربية الطفل املعّرل خلطر االحنراف، والقانون اجلزائري يلقي 
مسـؤولية كاملة ملتويّل رقابة الطفل من خالل إجراء التسـليم، فبمجّرد اكتشـاف حادثة ما تدل على إغفال واضح لتلق الرقابة   

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف  000ســـــلوك مثال   تقوم مســـــؤولية متســـــلم الطفل، فتنين املادة كالتشـــــّرد أو ســـــوء ال
بقوهلا :" وإذا اكتشـــــفت حادثة عم إغفال واضــــــح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصـــــي أو متويل احلضــــــانة أو  0و 0فقرتيها 

فال أو قسم األطفال ، كيفما كون القرار املتخذ ابلنسبة للحدت  عوائق منظمة مقامة يف مباشرة مهمة املندوب  فلقاضي األط
دينار جزائري، ويف حالة العود فإّن  011إىل  011أن حيكم على الوالدين أو الوصــــــــــــي أو متويّل احلضــــــــــــانة بغرامة مدنية من 

 .5ضعف أقصى الغرامة ميكن أن حيكم به"
ق ما الطفل مســــؤولية مدنية، وإىل االجتاه نفســــه حنا القانون املصـــــري، وذلمما يعين أّن القانون اجلزائري يعترب مســــؤولية متســــلم 

بقوهلا: يعاقب بغرامة ال تتجاوز مخســــمائة قرش من  0000من قانون األطفال املصــــري لســــنة  01ُيســــتخلين من نين املادة 
                                                           

 .000، 001، ص م0000يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، دط، حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحدات  - 1
 .001غسان رابح: االجتاهات احلديثة يف قانون العقوابت العام وقضاء األحدات املنحرفني، مرجع سابق، ص - 2
 .000علي حممد جعفر: األحدات املنحرفون، مرجع سابق، ص - 3
 .000املرجع نفسه ، ص - 4
 قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري. - 5
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لـق تعرل  لالحنراف مرة أخرى يف من هـذا القـانون وأمهـل مراقبـة الطفـل إذا ترتـب على ذ 0أنـذر طبقـا  للفقرة األوىل من املـادة 
 .1من هذا القانون" 0إحدى احلاالت املشار إليها يف املادة 
من قانون العقوابت اجلزائري تضـــفي صـــبغة املســـؤولية اجلزائية على مســـؤولية أحد  001يف حني من جهة أخرى هد أّن املادة 

غرامة ة، وذلق بقوهلا :" عاقب ابحلبس من شهرين إىل سنة وبالوالدين حالة ما إذا كان هو املتسبب يف تلق اخلطورة االجتماعي
دينارا  جزائراي  أحد الوالدين الذي يعرل صحة أوالده أو أحدا  أو أكثر منهم أو يعرل أمنهم أو خلقهم  0111إىل  011من 

ايتهم، أو ال أن يهمل رع خلطر جسـيم، هبن يسيء معاملتهم أو يكون مثال  سيئا  هلم لالعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو
 .2يقوم ابإلشراف الضروري عليهم، وذلق سواء كان قد قضي إبسقاط سلطته األبوية عليهم أو مل يُقَض إبسقاطها"

وخالصــة القول  أّن تدابري التســليم كوســيلة وقائية لشــخين الطفل من الوقوي يف االحنراف  دف إىل  ذيبه وتربيته والعناية به 
لوكه من طرف والَديه أو من تؤول إليه حضـــانة الطفل، وتســـعى هذه التدابري إىل بقاء الطفل يف جوه الطبيعي ومتابعة تقومي ســـ

بني ذويه وأصدقائه ومدرسته، يف كنف الظروف اليت كان يعيش فيها من قبل، مع العمل على مواجهة تلق اخلطورة االجتماعية 
ســـــــــــلم حنراف حقيقي، وكل ذلق حتت طائلة املســـــــــــؤولية املدنية واجلزائية ملتاليت ظهرت على الطفل، واحليلولة دون تطورها إىل ا

 الطفل كما رأينا سابقا .
 اثنيا : تدبري التوبيخ:

 ، والتوبيخ كتدبري وقائي وعالجي هو الّلوم الشديد والتأنيب على فعل ما.3يقال يف اللغة: واّله الَمه وَعَذَله
ي التوبيخ هبنّه:" توجيه احملكمة الّلوم والتأنيب إىل الطفل على ما صــدر منه وحتذره من قانون األحدات املصــر  0وعرّفت املادة 

 4هبن ال عود إىل مثل هذا السلوك مرة  أخرى".
ويعترب التوبيخ أقل التدابري العالجية القانونية شـــــــدة، ويتقّرر ابلنســـــــبة حلاالت التعرل لالحنراف أو ابلنســـــــبة للجرائم البســـــــيطة 

، ويتضــــــّمن عادة توجيه اللوم إىل الطفل و نيبه على ما 5ة، مثلما حصــــــره التشــــــريع اجلزائري يف املخالفات فقطوالقليلة اخلطور 
صــــــدر منه وحثه على الســــــلوك القومي، وذلق هبســــــلوب إرشــــــاد وإصــــــالحي، وبناء  على ذلق فإنّه ينطوي على حتذير وُنصــــــح 

ليت من نتائج ضـــــارة، ومن مث فإّن اختيار العبارات والطريقة اللحدت، والكشـــــف له عن خطورة فعله وما ميكن أن يرتتب عليه 
يتم  ا مرتوك أمره للقاضــــــي يف حدود أن حيقق  ثريه اإلجيايب على الطفل دون أن يكون له انعكاســــــات على نفســــــيته،  ي  

 6تائج عكسية.إىل نجيب أالّ يكون متسما  ابلقسوة أو بعبارات انبية قد ترتك آاثرا  بليغة  يف نفسية الطفل وتؤّدي 
                                                           

 .001البشرى الشورجبي: رعاية األحدات يف اإلسالم والقانون املصري، مرجع سابق، ص - 1
 قانون العقوابت اجلزائري. - 2
م 0111هـ، 0000، 0وت، لبنان، طأبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده: احملكم واحمليط األعظم، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بري  - 3

 .000، ص
 .000البشرى الشورجبي: رعاية األحدات يف اإلسالم والقانون املصري، مرجع سابق، ص - 4
 من قانون العقوابت اجلزائري. 00املادة  - 5
 .000طه أبو اخلري ومنري العصرة: احنراف األحدات يف التشريع العريب واملقارن، مرجع سابق، ص - 6
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، وبعض التشريعات مل تشر إىل هذا 1وغالبية التشريعات العربية  خذ  ذا التدبري، كالتشريع اجلزائري واملصري والعراق والكوييت
التدبري، كتشـــــــــــريعات لبنان وســـــــــــوراي واألردن، رغم أنه من الناحية العملة مكن حملكمة األحدات أن تلجأ إليه عن طريق إنذار 

على سلوكه السي  والتزام عدم العودة إليه مرة أخرى، وبذلق يتعنّي أن يصدر يف اجللسة ح  يكون له التأثري املطلوب، الطفل 
 .2وهذا يتطّلب حضور الطفل، وابلتايل ال يُتصّور أن يكون غيابيا  

سية الطفل، إذ ال رجو يف نفويشرتط أن يصدر التوبيخ عن احملكمة، أي عن قاضي األحدات شخصيا ، ح  يكون له التأثري امل
جيوز إانبة شخين غريه يف توبيخ و نيب الطفل، كما يتعني أن يصدر التوبيخ )وينفذ( يف اجللسة  ليكون له ذلق التأثري، وهذا 
ما يقتضــي كما أشــران حضــور الطفل ومن مث ال يتصــور أن يكون غيابيا ، فالقاضــي يقوم بتنفيذه ابجللســة فور النطق ابحلكم به 

 يشـــــرتط له صـــــياغة معينة، وإن كان ال بد أن يتضـــــّمن بوضـــــوح داللة الّلوم و نيب الطفل على ما صـــــدر منه وحتذره بعدم وال
 .3العودة إىل مثل تلق السلوكات، ويثبت كاتب اجللسة ما يتم من ذلق يف حمضر اجللسة

 معظم القوانني لنطق ابلتوبيخ وتدبري آخ معه  فإنّ وإذا كـان من غري اجلـائز اجلمع بني تـدبريين يف مواجهـة الطفـل وأنه ال جيوز ا
 األجنبية تتبع التوبيخ بتسليم الطفل إىل والده ولفت نظرمها إىل ضرورة مالحظته.

 اثلثا : تدابري اإليواء:
ت املادة  تقدم  امن قانون محاية الطفولة واملراهقة اجلزائري على أنّه:" جيوز لقاضــــــــي األحدات أن يقّرر زايدة عم 00لقد نصــــــــّ

 بصفة هنائية إحلاق القاصر:
 مبركز لنيواء أو املراقبة. -0
 مبصلحة مكّلفة مبساعدة الطفولة. -0
 مبؤسسة أو معهد للرتبية أو التكوين املهين أو العالج". -0

ن التدابري، ومها م إّن املشرّي اجلزائري هنا أضاف نوعا  من التدابري الوقائية لشخين الطفل ملواجهة احتمال تعذر النوعني األولني
التســــــليم والتوبيخ، فإذا تعذرا لعدم وجود من تقرر له التســــــليم مثال أو وجد ومل يكن مؤهال  للقيام ابملهمة املنتظرة من التســــــليم 
وهي الرعـايـة والتهـذيـب، أو رأي القـاضـــــــــــــــي هبّن التوبيخ لن جيـدي نفعـا  لطبيعـة الطفل الذي قل ال ينفع معه اللوم والزجر  ذا 

 سلوب  حيال الطفل على إحدى تلق املؤسسات اليت عينها القانون حلماية الطفولة.األ
رمضان  01املؤرخ يف  00-00ولقد أحدثت املؤسسات واملصاحل املكّلفة  ماية الطفولة واملراهقة يف اجلزائر مبوجب األمر رقم 

منه بقوله:" تعد  00صصية للحماة يف املادة م، وأشار إىل تلق املراكز التخ0000سبتمرب سنة  00هــــــــــ، املوافق 0000عام 
ــــــــــــ  عاما  من عمرهم بقصد تربيتهم  00املراكز التخصصية للحماية مؤسسات داخلة خمصصة إليواء األطفال الذين مل يكملوا الـ

                                                           
من قانون األحدات  0من قانون العقوابت العراقي، واملادة  00من قانون األحدات املصر، واملادة  0من قانون العقوابت اجلزائري، واملادة  00ظر املادة ان - 1

ية،جامعة بريوت، كّلية قانون" جملة الدراسات المحاية األحداث املنحرفني يف التشريع اجلزائي واملواثيق الدوليةالكوييت، راجع يف ذلق: علي حممد جعفر: "
 .001م، ص0000، العدد األول، متوز 0احلقوق، م

، غري أن الدكتور مأمون سالمة يف شرح قانون العقوابت، 0110،0110شرح قانون العقوابت القسم العام، مرجع سابق، صانظر حممود هيب حسين:  - 2
وبيخ أن يكون  ضور احلدت، والحظ سعد بسيسو يف كتابه: قضاء األحدات علما  وعمال ، مرجع   يرى أنه ال يلزم يف الت000القسم العام، مرجع سابقن يف ص

   أن احملاكم املصرية كانت تكتفي إبسداء النصح إىل احلدت ووالديه، عوضا  عن توبيخه.000سابق، ص
 شرى الشورجبي: رعاية األحدات يف اإلسالم والقانون املصري، و الب000عبد احلكم فودة: جرام األحدات يف ضوء الفقه وقضاء النقض، مرجع سابق، ص - 3
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 )قانون محاية 10-00من األمر رقم  00، 0، 0ومحـايتهم والـذين كـانوا موضـــــــــــــــوي أحـد التدابري املنصـــــــــــــــوص عليها يف املواد 
 الطفولة واملراهقة(.

 املصاحل اليت تشتمل عليها املراكز التخّصصية للحماية:
 نوي املصاحل اليت تشتمل عليها تلق املراكز التخصصية للحماية: 00-00لقد حّدد األمر رقم 

عن طريق  قوتقوم بدراسة شخصية الطفل وإمكانياته وأهليته بواسطة املالحظة املباشرة لسلوكه، وذلمصلحة املالحظة:  -1
 .1أشهر 0-0الفحوص الطبية والتحقيقات املختلفة، واإلقامة فيها بني 

مكّلفة بتزويد الطفل ابلرتبية األخالقية والوطنية والرايضـــــــــــية والتكوين املدرســـــــــــي واملهين بقصـــــــــــد دجمه مصـــــــــلحة الرتبية:  -2
 .2رسي أو املهين خارج املؤسسةاالجتماعي، وفق برامج معدة من طرف الوزارات املعنية، وقد يتم التكوين املد

 تبح  هذه املصلحة عم مجيع احللول اليت يكون من شأهنا دمج األطفال مصلحة العالج البعدي:  -3
 .3احملالني إليها من مصلحة الرتبية أو من أحد مراكز إعادة الرتبية املتعلقة ابألطفال املنحرفني

 مصاحل املالحظة والرتبية يف الوسط املفتوح: -4
مصـــــاحل املالحظة والرتبية يف الوســـــط املفتوح، وهي مصـــــاحل اتبعة للوالية، وظيفتها  00-00ّمن الفصـــــل الرابع من األمر: تضــــ

وضــــــــــــــع األطفال حتت نظام احلرية املراقبة، ســــــــــــــواء املوجودين يف حاالت اخلطورة االجتماعية )خطر خلقي أو خطر االندماج 
ملصــــــاحل على ســــــالمة األوضــــــاي املادية واملعنوية حلياة األطفال احملالني إليها، ، وتســــــهر هذه ا4االجتماعي( أو أحدات منحرفني

 ومراقبة صحتهم وتربيتهم وعملهم وحسن استخدام أوقات فراغهم.
وعليـه يتضـــــــــــــــح أّن الغرل من إحلـاق الطفـل املعّرل لالحنراف أو املوجود يف إحـدى حاالت اخلطورة االجتماعية هبحد املراكز 

هو مشول الطفل ابلرعاية والرتبية والتهذيب الالزم لشخين الطفل ح  كون يف مأمن من االحنراف مستقبال ،  املختصة للحماية 
ألّن الطفل الذي يكون على مشــــــــــارف االحنراف يكون من انحية أخرى غري مندمج اجتماعيا ، مما تســــــــــعى املراكز املختصــــــــــة 

، ملة الرعاية متماشــية مع عملية اإلدماج، اليت تكون إما مبتابعة الدراســةللحماية إىل إعادة دجمهم جمّددا  يف اجملتمع، مع بقاء ع
وإما التكوين املهين يف حال كون املستوى العقلي للحدت مل يبلغه ملزاولة تعليمه الدراسي، وإما العالج إن كان الطفل عاين من 

 ماجه.بعض األمرال، سواء  اجلسدية أو النفسية واليت من شأهنا أن تعيق إعادة إد
وميارس مدير املؤســـســـة عندئذ  حتت إشــــراف املندوب حلماية األحدات حق احلراســـة والرتبية ابســــم حمكمة األحدات، ويتوجب 
على املؤســســة يف كل حال أن توفر عمال  للحدت وتراقب طريقة معيشــته وأن تســدي إليه النصــح واملعونة الالزمني، وأن تقدم 

 ريرا  دوراي  عن حالته وسلوكه.للمحكمة اليت قضت إبرساله إليها تق
وليس خاف  أّن هذا التدبري أهم وأشـــد التدابري اليت توقع على األطفال املعّرضـــني خلطر االحنراف حلمايتهم ووقايتهم من اجلنوح 

إىل  ةحنو اجلرمية واالحنراف، إذ يفرتل إخضـــاعهم لربانمج تقوميي متكامل بقصـــد تنشـــئتهم اجتماعيا  و هيلهم وإعدادهم للعود
البيئة الطبيعية والتآلف مع اجملتمع، وهو تدبري ســـالب للحرية، يقابل عقوبة الســـجن أو احلبس ابلنســـبة للكبار، وذلق ابعتباره 
                                                           

 املتضمن إحدات املؤسسات واملصاحل املكلفة  ماية الطفولة واملراهقة. 00-00من األمر  00املادة  - 1
 املتضمن إحدات املؤسسات واملصاحل املكلفة  ماية الطفولة واملراهقة. 00-00، من األمر 00املادة  - 2
 ، املصدر نفسه.00 املادة - 3
 ، املصدر نفسه.00املادة  - 4
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يلزم الطفل ابإلقامة يف مكان معني خالل مدته وخيضـــــعه لربانمج يومي حمّدد، وإن مل يكن املقصـــــود منه بصـــــفة أصـــــلية ســـــلب 
وج إىل عية وإيالمه بذلق  وإمّنا املقصــــــــود منه رعايته يف بيئة املؤســــــــســــــــة وإعادة تربيته وإعداده للخر حريته وعزله عن بيئته الطبي

، ولذا وصــفه البعض هبنه تدبري وقائي  ذييب، وحددت أحكامه وأســلوب تنفذه  ي  يالئم مقتضـــيات 1اجملتمع والتكيف معه
  2 ذيب األطفال ويتجّرد من طابع العقوبة.

ســــــا صــــــة لرعاية األطفال املعّرضــــــني خلطر معنوي أو املنحرفني ســــــياســــــة  يئة الظروف املالئمة كي ينال وتتبع املؤســــــّ ت املتخصــــــّ
األطفال القســط الكايف من التعليم املدرســي واملهين والتهذيب األخالقي، إلعادة تكيفهم مع البيئة االجتماعية، فهي تؤّمن هلم 

للتعرل إىل  عاية الصـحية والنفسية املناسبة، وتعمل على إزالة األسباب اليت أدت  مما فقدوه يف بيئتهم العائلية، وتوفر هلم الر 
تلق احلاالت، وهي من انحية أخرى تسعى إىل غرس مبادئ احملبة والتعاون واالستقرار العاطفي يف نفوسهم، و ي  هلم ممارسة 

 بعد انتهاء الل فرتة احلكم عليهم، بل ترعى أحواهلم ح اهلواايت والنشاطات املختلفة، وال تقتصر مهمتها على االعتناء  م خ
مدة إقامتهم، لفرتة تتحقق من خالهلا أهنم لن يعودوا إىل الشـــــاري مرة أخرى، والوقوف على مدى تكيفهم مع األســـــرة واجملتمع 

 وعلى الدراسة والعمل.
صــــــة منا يقتصــــــر على األمر  ا، وحتدد الســــــلطة املختواألصــــــل أن التدابري املقررة لألحدات ال حيدد هلا حني النطق  ا مدة ، وإ

بتنفيذ التدبري حلظة انقضــــائه حني يثبت هلا أنه قد حقق غرضــــه هبن زالت خطورة الطفل على اجملتمع، ومن مث ال جيوز للحكم 
ه وتعليمه حرفة لالصـــــــادر بتدابري اإليواء أن حيدد وقت إخالء ســـــــبيله ألن الغرل منه مل يكن معاقبته وإمنا تربيته وإصـــــــالح حا

 3وتقوميه.
لكن يف مجيع األحوال يتعني أن يكون احلكم ابلتــدابري املــذكورة ومنهــا اإليــداي يف املــأوى املتخصـــــــــــــــين ملــدة معينــة ال جيوز أن 

، وهذا رغم الطعن 4سنة، كما ميكن أن يكون احلكم  ا مشموال  ابلنفاذ املعجل 00تتجاوز التاريخ الذي يبلا فيه القاصر سن 
 أو االستئناف. 5ابلعارضةفه 

 املبحث الثاين: اخلصائص العامة للتدابري املذكورة ونطاق تطبيقها:
بعد دراسـة النصـوص اليت كّرسـت وأقّرت تلق التدابري اليت ُوضعت ملواجهة العوامل الداخلية لالحنراف لدى األطفال  نستطيع 

 التالية:أن نستخلين جممل القواعد العامة اليت تسري عليها يف النقاط 
أّن تعدد التدابري يسمح بوجوب تفريدها، إذ يفهم من ذلق التعّدد وعدم النين على  صيين تدبري معني حلالة بعينها من  -0

حاالت التعّرل لالحنراف، وأّن لقاضي األحدات السلطة التقديرية يف اختيار التدبري املالئم منها لكل حدت على حدة، وهو 
                                                           

 .000م، ص0000مسري اجلنزوري: األسس العامة لقانون العقوابت، منشأة املعارف، االسكندرية، مصر،  - 1
حية نبتت من ، حي  يُذكر أن فكرة إرسال احلدت إىل اإلصال0100، 0100حممود هيب حسين: شرح قانون العقوابت القسم العام، مرجع سابق ص - 2

 ضرورة إبعاده عن الوسط الذي يعيش فيه، وإحالله بوسط آخر تكون فيه رقابة فعالة وينال فيه قسطا  وافرا  من التعليم.
 .001البشرى الشورجبي: رعاية األحدات يف اإلسالم والقانون املصري، مرجع سابق، ص - 3
 من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري. 001املادة  - 4
: طرق طعن يفتح أمام الطرف املتخلف عن احلضور أثناء سري الدعوى، من اجل التماس إعادة النظر يف حكم صدر غيابيا  من طرف نفس اجلهة املعارضة - 5

ونية يف التشريع اجلزائري، نالقضائية، وذلق يف النقاط اليت فصلت فيها ح  تبت فها من جديد من حي  الوقائع والقانون. انظر: ابتسام القرام،: املصطلحات القا
 .010م، ص0000املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، 



  
 استقراء للولقع واستشراف للمستقبل –امللتقى الوطين األول: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف 

  

تطبيق التدبري املناســب على كل فرد  ســب حالته اخلاصــة حتقيقا  إلصــالحه أو عالجه، وليس من أي  - 1ما يعرف ابلتفريد 
والصغار ال  تشـق يف عظيم خطر التفريد وابلا أمهيته، خاصـة ابلنسـبة لألطفال، فإن اإلحسـاس بعدم اإلنصاف عند األحدا

 م ل يســــتند إىل مدى ما يشــــبعون به أهم حاجايســــتند إىل تصــــور فكري أو منطقي واضــــح كما هو احلال ابلنســــبة للكبار، ب
والبد  2وخاصـة العاطفية منها  كاحلب واألمن واالهتمام واإلطراء واحلاجة إىل اخلربة اجلديدة، والتمرس املالئم على املسؤولية، 

عالج والتدبري الذي ليف كل حال أن يرتبط القضاء اجلنائي بدراسة اإلنسان الذي وكل إليه احلكم عليه، وأن يطبق على الطفل ا
تقتضــيه شــخصــيته، وإال فإن التدبري إذا مل يناســب حالة الطفل  أفضــى به إىل توتر وجداين أو شــعور ابإلحباط يف حاجته إىل 

 3 كيد ذاته، فاندفع إىل مزيد من االحنراف مثل ما يشاهد يف حالة مراهق يوجه إىل حرفة ليس أهال هلا.
اتحة فرص التفريد أمام القاضـــي ليختار من بينها ما يناســـب احلالة املطروحة عليه، والقاضـــي وهكذا جاءت التدابري متعّددة إل

يراعي يف االختيار بني التدابري املختلفة ســن الطفل ودرجة إدراكه وحالته البدنية واخللقية، والباع  على اجلرمية ومدى حتصــيله 
 جاحنا ، وقيام أو عدم قيام ضــــرورة تدعو لنقله من الوســــط الذي يرتىبوالظروف اليت يعيش فيها، وخطورة اجلرمية إن كان حداث  

فيه، ونوي التدبري السابق ا اذه، وعلى العموم كل الظروف اليت تفيد عند اختيار التدبري املالئم  بقصد إاتحة الفرصة إلصالح 
 أسباب اجلرمية.احملكوم عليه ومساعدته على االندماج يف اجملتمع ووقاية املعّرضني لالحنراف من 

إّن هذه التدابري توقع يف األصـــل على كل حدت تعّرل خلطر معنوي أو كان يف حالة من حاالت التعّرل لالحنراف، أاي    -0
ّنه يف مرحليت احلُدوثة )منذ امليالد ح   ســــنة(، كما حيكم  ا على الطفل الذي ال تزيد ســــنه على ثالت عشــــرة  00كانت ســــ 

من قانون العقوابت  00ّن األطفال يف هذه املرحلة ال توقع عليهم أية عقوبة، حي  تقّر بذلق املادة سنة إذا ارتكب جرمية، أل
سنة إال تدابري احلماية أو الرتبية، ومع ذلق فإنّه يف  00اجلزائري، واليت تنين على أنّه :" ال توقع على القاصـر الذي مل يكمل 

سنة إما لتدابر احلماية أو الرتبية أو  00إىل  00خيضع القاصر الذي يبلا سنه من مواد املخالفات ال يكون حمال  إال للتوبيخ. و 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية". 000لعقوابت خمففة إذا رأت )احملكمة( ذلق ضروراي  لظروف أو لشخصية اجملرم طبقا  للمادة: 

ثر من ة أن حتكم على الطفل يف حالة واحدة هبكهناك من التشريعات من اشرتط عدم اجلمع بني التدابري، فليس للمحكم -0
من قانون  10تدبري واحد من التدابري املقّررة لألحدات املعرضــــــــــــــني لالحنراف، وإىل هذا ذهب التشـــــــــــــــريع املصـــــــــــــــري يف املادة 
 00املادة  يناألحدات واليت يســتفاد منها ذلق، إذ تنين بقوهلا:" ... وإمنا حيكم عليه هبحد التدابري اآلتية: ..."، وكذا من ن

من نفس القانون واليت تنين على أنه إذا ارتكب الطفل الذي ال تزيد سنه على مخس عشرة سنة جرميتني أو أكثر وجب احلكم 
 4عليه بتدبري واحد مناسب".

 رفحدد القانون ســـــلطة القاضـــــي يف توقيع أحد التدابري اليت نين عليها على ســـــبيل احلصـــــر ومل جيز له أن جيمع تدبريين أو أكث
 الحتمال أن تتعارل فيما بينها يف الغالب.

عدم حتديد مدة التدابري، فالتدابري الوقائية اليت تقررها القوانني الوضـــــعية لألحدات املنحرفني أو املعرضـــــني لالحنراف تكون  -0
ا أّن هذا التدبري قد هلغري حمدودة املدة، فالقاضـي عند النطق ابحلكم يرتك للسلطة املختصة حتديد انقضاء التدبري حينما يثبت 

                                                           
 .000البشرى الشورجبي: رعاية األحدت يف اإلسالم والتشريع املصري، مرجع سابق، ص - 1
 .000املرجع نفسه، ص - 2
 .00إىل  00والتوزيع، اجلزائر، دت، ص جان شازال: الطفولة اجلاحنة، ترمجة أنطوان عبده، الشركة الوطنية للنشر  - 3
 .000البشرى الشورجبي: رعاية األحدات يف اإلسالم والقانون املصري، مرجع سابق، ص - 4
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حقق هدفه وزالت خطورة الطفل على اجملتمع، أو حقق غرضـــه كتدبري الوضـــع يف مصـــحة اســـتشـــفائية أو يف مؤســـســـة للتكوين 
 املهين، فينتهي بشفاء الطفل أو إبكماله للتكوين الذي أخضع له يف إطار تكوينه و ذيبه لوقايته من االحنراف.

تدبري املطبق على الطفل املعرل لالحنراف ال يقاس جبسامة اجلرمية أو درجة مسؤولية الطفل، وإمنا وعلى عدم حتديد املدة أّن ال
 1يقاس الطورته ومدى خطورة احلالة اليت هو عليها ومدى حاجته إىل التهذيب، وهذا أمر ال يستطيع القاضي حتديده مسبقا .

ض للتدبري مدة أطول مما يســــــــتوجب  ذيبه  فقد حّددت بع لكن حرصــــــــا  على محاية احلرايت، وح  ال يرتك الطفل خاضــــــــعا  
 التشريعات حدودا  قصوى أو دنيا ال جيوز جتاوزها أو النزول عنها لكي حيقق التدبري هدفه الوقائي والتهذييب.

 املذكورة آنفا  ريفالتشــــــــــريع اجلزائري ينين يف قانون اإلجراءات اجلزائية على أنّه:" تعني يف مجيع األحوال أن يكون احلكم ابلتداب
 .2ملدة معينة ال جيوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلا فيه القاصر سن الرشد املدين"

 ال تطبق التدابري على األطفال سواء املنحرفني أو املعرضني لالحنراف إال إذا متت وفق إجراءات معينة. -0
ق يف لالحنراف، وهو إجراء تقتضــــــيه ســـــــالمة التحقي فأّول شــــــيء يكون التوقيف االحتياطي للحدت املعرل خلطورة معنوية أو

بعض احلاالت اليت تشكل خطورة على الطفل نفسه، خوفا  من االستمرار يف سلوكه، وخوفا  من فراره الذي قدي يزيد يف متّرده 
 وسوء تصرفه.

صــة وترفعه إىل متخصــوكذلق خضـوي الطفل للتحقيق االجتماعي، وهو عبارة عن " تقرير شــامل عن حالة الطفل تضـعه هيئة 
 .3حمكمة األحدات لكي تتخذ التدبري املناسب  قه"

ويشــتمل التحقيق على املعلومات الالزمة عن أحوال ذوي الطفل املادية واالجتماعية، وعن حميطه االجتماي واملدرســي واملهين، 
ســـــب لتهذيبه،  رفا ، مع اقرتاح التدبري املناوعن أخالقه ودرجة ذكائه، وحالته الصــــحية والعقلية، وســـــوابقه االحنرافية إن كان منح

كما أّن للمحكمة أن تضــــــــــــــع الطفل املنحرف بصــــــــــــــفة مؤقتة حتت نظام اإلفراج مع املراقبة لفرتة معينة إذا اقتضـــــــــــــــى التحقيق 
 4االجتماعي ذلق قبل صدور احلكم.

، 5تقبلهه أو حياته أو سلوكه ويضر مبسإّن املشري اجلزائري حّدد اخلطر املعنوي بكونه كل ما يهدد صحة الطفل أو أخالق -0
وابلتايل ميكن القول هبنّه فســـح اجملال واســــعا  أمام قاضــــي األحدات لتقدير أي ظرف من شـــأنه أن يكون ُمضــــرا  ابلطفل قصــــد 
إحاطته  ماية أوســــــع، ويف هذا اجملال نرى هبّن املشــــــري اجلزائري حســــــنا  فعل بعكس بعض التشــــــريعات اليت حصــــــرت حاالت 

 رة املعنوية أو حاالت التعّرل لالحنراف.اخلطو 
غري أنه قد تثار مسألة تقدير اخلطر، فأصعب ما تثريه املادة األوىل من قانون محاية الطفولة واملراهقة تكُمن يف معاينة اخلطر، إذ 

واملهتمني ابألطفال  نيالطفل وذويه كثريا  ما ال يشـــــعرون الطورة الوضـــــع الذي هو عليه، ومن مث فإنه يكون لزاما  على املختصـــــّ 
 اكتشاف حالة اخلطر لتجنب حدوثه، لذلق ميكن القول أّن حالة اخلطر املعنوي ُتستخلين من أمرين:

 الظرف أو الوضع االجتماعي احمليط ابلطفل. -
                                                           

 .000علي حممد جعفر: األحدات املنحرفون، مرجع سابق، ص - 1
 ، الفقرة األخرية، من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.000املادة  - 2
، العدد 0"، جملة الدراسات القانوين، جامعة بريوت، كلية احلقوق، ممحاية األحداث املنحرفني يف التشريع اجلزائي واملواثيق الدوليةفر: "علي حممد جع - 3

 .001م ، ص0000األول، متوز 
 .010صم، 0000إبراهيم الشباسي: الوجيز يف شرح قانون العقوابت اجلزائري، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان،  - 4
 من قانون محاية الطفولة واملراهقة اجلزائري. 10املادة:  - 5
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 احتمال وقوي الضرر أو وقوعه فعال . -
ألوفة ، ألّن بعض األضـــرار هي من األشـــياء املوينبغي اإلشـــارة إىل أّن جمّرد وقوي الضـــرر للحدت ال جيعله يف حالة خطر معنوي

)كاملشـــــاجرة اخلفيفة الناجتة عن التنافس بني األقران(، لذلق فإّن الضـــــرر املقصـــــود هو ما ميس مســــــتقبل الطفل، كما أّن عدم 
أن هذا األخري  ةوقوي الضــرر ال جينب الطفل احلماية الالزمة إذا توافرت احتماالته مبا أن العربة مبســتقبل الطفل ومحايته، خاصــ

غري مؤهل إلدراك هذه االحتماالت، مما جيعل تدخل القانون والقضـــــــاء على درجة كبرية من األمهية، خصـــــــوصـــــــا  عندما يتعلق 
     1األمر  ماة الطفل ووقايته من أهله أو من نفسه.

 اخلامتة:
ف اجلرمية واالحنراف أصــــــبح من صــــــميم األهدا إّن االهتمام بظاهرة األطفال املعّرضــــــني خلطر معنوي أو للذين جنحوا حنو عامل

والســــــياســــــات اإلســــــرتاتيجية ألية دولة، فتفاقم هذه الظاهرة ابلشــــــكل الكبري الذي نراه اليوم هو  ديد ملســــــتقبل الدولة و ديد 
 رمية واالحنراف.ألجياهلا، وإننا نرى من الضروري وضعها من األهداف الرئيسية للمواجهة االستباقية الواجب ا اذها ملواجهة اجل

والرعاية القانونية لألطفال املوجودين يف حاالت اخلطورة املعنوية يف احلقيقة كانت معتربة إىل حد ما يف التشـــــــريع اجلزائري، غري 
 أننا ما نعيبه عليه هو اقتصاره على املؤّسسات واجلهود الرمسية فحسب، وهو غري جُمد  لعدة اعتبارات، فمواجهة الظواهر السلبية
داخل أي جمتمع هي قضـية مشـرتكة بني اجلميع، دولة وأسرة وجمتمع مدين، وابلرغم من االتفاقيات اليت أبرمتها وزارة العدل مع 
رة فقط  ســـات اجملتمع املدين مؤخرا  كالكشـــافة اإلســـالمية اجلزائرية مثال ، نرى أهنا مل تعمم إىل حد اآلن، وهي ُمقتصـــَ بعض مؤســـّ

دون "الطفولة املعّرضـــــــــة خلطر معنوي"، وهذه الفئة األخرية هي اليت نرى أنه من الواجب رعايتها أكثر على "الطفولة املنحرفة" 
 ومشوهلا ابلعناية.

 ويف األخري ميكننا تسجيل بعض التوصيات اليت نراها مهمة يف هذا اجملال:
رمسية وغري ل وســـــــــــــــائـل اإلعالم املختلفة ال* التوعيـة واإلرشـــــــــــــــاد اجملتمعي والتعريف الطورة الظـاهرة علي الفرد واجملتمع من خال

 الرمسية.
 .* مراجعة التشريعات والقوانني مبا يتوافق واتفاقية حقوق الطفل الدولية

 إجياد مراكز وُدور الستقبال وإيواء األطفال املشردين وأطفال الشواري والطفولة املوجودة يف حالة خطر معنوي.* 
 جهة الظاهرة تشمل خمتلف اجملاالت التشريعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.* وضع إسرتاتيجية حمّلية وعربية ملوا

 * االهتمام ابلصحة اجلسدية والنفسية لألطفال يف حالة خطر معنوي وتقدمي املساعدة للذين تعّرضوا منهم لتجارَب مؤملة من
 الرعاية. برامج خالل

 املبذولة ملواجهة الظاهرة. * إشراك مؤسسات وهيئات اجملتمع املدين يف اجلهود
  قائمة املراجع: 

 م.0000، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائريابتسام القرام،:  -
 م.0000، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، الوجيز يف شرح قانون العقوابت اجلزائريإبراهيم الشباسي:  -

                                                           
م، 0110"، مذكرة لنيل املاجستري يف العلوم القانونية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، سنة :اهرة احنراف األحداث أسباهبا وطرق عالجهابركاين حممد: " - 1

 .000ص
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ة، ، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمياحملكم واحمليط األعظمن علي بن إمساعيل بن ســــــــيده: أبو احلســـــــ -
 .م0111هـ، 0000، 0بريوت، لبنان، ط

"، مذكرة لنيل املاجســــــــــــتري يف العلوم القانونية، كلية ظاهرة احنراف األحدات أســــــــــــبا ا وطرق عالجهابركاين حممد: " -
 م.0110ة احلقوق، جامعة اجلزائر، سن

، منشـــــأة املعارف، اإلســــــكندرية، مصــــــر، دط، رعاية األحدات يف اإلســـــالم والقانون املصــــــريالبشـــــرى الشــــــورجبي:  -
0000.، 

 ، ترمجة أنطوان عبده، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، دت.: الطفولة اجلاحنةجان شازال -
 .0000، 0، ط-األردن-ة للنشر والتوزيع، عمانحسن اجلوخدار: قانون األحدات اجلاحنني، مكتبة دار الثقاف -
 م.0000، منشأة املعارف، االسكندرية، مصر، األسس العامة لقانون العقوابتمسري اجلنزوري:  -
، دار املطبوعات اجلامعية، اإلســــــكندرية، مصــــــر، : جرائم األحدات يف ضــــــوء الفقه وقضــــــاء النقضعبد احلكم فودة -

 .م0000دط، 
 م.0000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  شرح قانون األسرة اجلزائريالوجيز يفالعريب بلحاج:  -
انونية،جامعة " جملة الدراســــــات القمحاية األحدات املنحرفني يف التشــــــريع اجلزائي واملواثيق الدوليةعلي حممد جعفر: " -

 م.0000، العدد األول، متوز 0بريوت، كّلية احلقوق، م
قانوين، جامعة "، جملة الدراســات الات املنحرفني يف التشــريع اجلزائي واملواثيق الدوليةمحاية األحدعلي حممد جعفر: " -

 .0000، العدد األول، متوز 0بريوت، كلية احلقوق، م
، 0دراســـــــــــــة مقارنة، املؤســـــــــــــســـــــــــــة اجلامعية للدراســـــــــــــات، بريوت، لبنان، ط األحدات املنحرفونعلي حممد جعفر:  -

 .م0000هـ، 0010
وت، لبنان، ، الدار اجلامعية، بري ت احلديثة يف قانون العقوابت العام وقضاء األحدات املنحرفنياالجتاهاغسان رابح:  -

 .م0001دط، 
 قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري. -
 قانون العقوابت اجلزائري. -
 قانون محاية الطفولة واملراهقة اجلزائري. -
 .م0000، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، دط، ياجلزائر جنوح األحدات يف التشريع حممد عبد القادر قوامسية:  -
 م.0000، دار النهضة العربية، مصر، دط، شرح قانون العقوابت القسم العامحممود هيب حسين:  -
 .0000، 0، مؤسسة نوفل، بريوت، لبنان، طاحلدت املنحرف أو املهّدد الطر االحنرافمصطفى العوجي:  -

- R.SH.Cavan and jordan T.Cavan Delinquency and crime N.Y.1968. 
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 لدى املنخرطني .إسهامات مؤسسات الشباب يف تعزيز قيم املواطنة واالنتماء.
 -والية جيجل–دراسة ميدانية بدار الشباب امليلية 

 أ/ حارش وهيبة                                           وليد عبد املوىل أ/
  1جامعة ابتنة                         جيجل–ديق بن حيي جامعة حممد الص                

majiswalid@gmail.com     
حيضى الشباب ابهتمام كبري داخل مؤسسات اجملتمع ،ابعتباره الركيزة األساسية اليت يقوم عليها ما جعل الدولة   تم به مقدمة:

بشري يستطيع أن يكسبها استقرارا وتقدما وازدهارا،كما يستطيع أن جيعلها تعيش تقهقرا واهنيارا واختالال على  ابعتباره رأمسال
مجيع األصـــــــــــــعدة،خصـــــــــــــوصـــــــــــــا يف ظل الغزو الثقايف املوجه إىل  هذه الفئة ،والعوملة اليت أثرت على نواحي حياة األفراد عموما 

 اجتماعيا وح  نفسيا........والشباب خصوصا ،فجعلته يعيش اغرتااب ثقافيا و 
إن املتأمل اليوم حلياة الشباب يدرك تلق التغريات يف القيم اليت اكتسبها،من مؤسسات التنشئة االجتماعية نتيجة الصراي القائم 

 بني ما يعيشه،وبني ما يريد أن يعيشه،من أفكار وطموحات ورغبات ،وتقليد للغرب
،وبني ما يراها مكســــبا وحقوقا وحرية، هلذا وكلت إىل مؤســــســــات الدولة وبصــــفة خاصــــة بني ما حيس أهنا قيود اجتماعية ابلية 

مؤســســات الشــباب عرب هياكلها ومنشــا ا وإطارا ا،مهمة احلفا  على هذا الرأمسال البشــري ،من خالل مرافقته وتوجيهه،عرب 
 عديد األنشطة والربامج املقدمة.

ت مؤسـسات الشباب يف اجلزائر ،من خالل إحدى هياكلها واليت هي دار الشباب وان هذه الورقة البحثية حتاول إبراز إسـهاما
ابمليليـة  واليـة جيجـل يف تعزيز قيم املواطنـة واالنتمـاء لـدى املنخرطني  ا، من خالل اإلجابة على مجلة التســـــــــــــــاؤالت املطروحة 

ني املواطنة واالنتماء لدى املنخرط هل لدار الشـــــــــــباب ابمليلية دور يف تعزيز قيم،حيـ  انطلقـت من ســـــــــــــــؤال عام مفاده:"
 ؟"والذي بدوره تندرج حتته أسئلة فرعية:هبا
 هل تساهم األنشطة الداخلية اليت تربجمها دار الشباب امليلية يف تعزيز قيم املواطنة لدى املنخرطني  ا ؟.- 
 املنخرطني  ا؟.هل تساهم السياحية اليت تقوم  ا دار الشباب امليلية يف تعزيز قيم االنتماء لدى -

هذه التســــــاؤالت اليت انبثقت عنها فرضـــــــيات حاول الباحثان اإلجابة عنها يف اجلانب التطبيقي والتأكد من صـــــــدقها أو نفيها 
 متثلت يف:

 الفرضية العامة:
 .هاتساهم دار الشباب ابمليلية بدور كبري يف تعزيز املواطنة واالنتماء لدى املنخرطني  ا من خالل نشاطا ا وبراجم

 الفرضيات اجلزئية :
 تقوم دار الشباب بربجمة نشاطات داخلية، تساهم يف تعزيز قيم املواطنة لدى املنخرطني  ا. -
 قيم االنتماء لدى املنخرطني  ا.تقوم دار الشباب بربجمة نشاطات سياحية، تساهم يف تعزيز  -

 مؤسسات الشباب،دور الشباب،املواطنة.الكلمات املفتاحية: 
 هيم الدراسة:مفا-

 مؤسسات الشباب:–أوال 
هي مؤسسات ذات طابع اجتماعي تربوي وتسلية اتبعة لديوان مؤسسات الشباب وهي  تعريف مؤسسات الشباب: -0

 «. خمصصة لتنظيم أوقات فراغ الشباب وشغلها بصفة انفعة يف إطار مهام الديوان
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رمضان عام  00ة للجمهورية اجلزائرية املؤرخة يف تنين املادة األوىل من اجلريد الرمسيمشـتمالت مؤسسات الشباب:  -0
 على أن مؤسسات الشباب هي 0110اكتوبر10ه املوافق ل0000

 دور الشباب 
 بيوت الشباب 
 القاعات املتعددة اخلدمات للشباب 
 خميمات الشباب 
 1املركبات الرايضية اجلوارية 

 تقوم مؤسسات الشباب عرب هياكلها بـ:نشاطات مؤسسات الشباب: -13
 شاطات  خذ طابعا دائما و مؤقتا .ن
 النشاطات الدائمة تسعى إىل تلقني الشباب املنخرط ممارسة التنشيط العلمي والثقايف والفين والرايضي والرتفيهي. -
 النشاطات املؤقتة تسعى  إىل السماح للشباب اباللتحاق احلر ابلفضاءات املشرتكة والتظاهرات العلمية والثقافية. -

ول أن النشــــاطات يف مؤســــســــات الشــــباب  تلف من مؤســــســــة ألخرى حســــب الوافدين عليها من الشــــباب،فتجد وميكن الق
أنشـطة يف مؤسـسـة دون غريها ،حسـب طلب وا راط الشباب وكذلق توفر املربيني املختصني يف النشاط،إال انه هناك جمموعة 

عالم اآليل و التصـــوير الشـــمســـي الســـمعي البصـــري و من األنشـــطة املتوافرة يف مؤســـســـات الشـــباب،مثل األنشـــطة العلمية،كاإل
 األنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــاملســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح و املـــــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــى
و الفن التشــــــــكيلي وكذلق األنشــــــــطة الرايضــــــــية و الرتفيهية و ســــــــياحة الشــــــــباب كاخلرجات و الدورات و األنشــــــــطة الداخلية  

 كالتظاهرات احمللية و اجلهوية.
 دور الشباب: -اثنيا
ر الشــــباب هي مؤســــســــة شــــباب ذات طابع عمومي اتبعة لديوان مؤســــســــات الشــــباب، متارس داتعريف دار الشـــباب:-11

 األنشطة الرتبوية والثقافية واالجتماعية لفائدة الشباب، يف أوقات خمتلفة وحسب فرتات فراغ الشباب أيضا. 
ب يف اطار املهام من اجلريدة الرمسية نفس العدد على انه:تكلف دار الشـــــــــبا 13مهام دار الشـــــــــباب:تنص املادة -12

ه املوافق 1429ذي احلجـة عام 19املؤرخ يف 11-19من املرســـــــــــوم التنفيـذي رقم  21املنصـــــــــــوص عليهـا يف املـادة 
 مبااييت: 2119يناير سنة 16
 تلقني الشباب نشاطات التنشيط الثقايف والفين والعلمي واإلعالم املتعدد الوسائط .-
 ات الشبانية .اقرتاح تسليات ترفيهية تستجيب لالحتياج –
 تطوير تنشيط جواري جتاه الشباب ، السيما ابالتصال مع املؤسسات الرتبوية واحلركة اجلمعوية للشباب . –
 املسامهة يف الرتبية واملواطنة للشباب . –
 تطوير أنشطة الوقاية العامة واالتصال والرتبية الصحية واإلصغاء النفساين لفائدة الشباب. –
 قافية وعلمية ورايضية وتسلية.تنظيم تظاهرات ث –
تطوير أنشــطة اإلعالم جتاه الشــباب ووضــع يف متناوهلم كل املعلومات اليت تســمح بتوجيههم ومتكن من إدماجهم يف امليادين  –

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
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 تقدمي مساعد ا التقنية للشباب لتحقيق مشاريعهم . –
 1وجهة لتعميم العلوم والتقنيات واإلعالم املتعدد الوسائط توفري فضاءات للجمهور العريض م –

 –اثلثا 
تعترب املواطنة من القضـــااي اهلامة اليت ما تلب  أن تفرل نفســـها عند معاجلة أي بعد من أبعاد مشـــاريع اإلصـــالح املواطنة:-1

طرق جملموعة من نت لة وبناء على ذلق سوفوالتطوير بصفة عامة فاملواطنة متثل مطلبا وشعارا لطرفني رئيسيني مها املواطن والدو 
 :تعاريف املواطنة

 "عالقة فرد ودولة كما حيددها قانون تلق الدولة،وما تتضمنه تلق العالقات منتعرف املوسوعة الربيطانية املواطنة على أهنا:
 2واجبات وحقوق يف تلق الدولة.فاملواطنة تتضمن مستوى من احلرية تصاحبها مسؤولية مناسبة"

 : "متتع الشخين  قوق وواجبات ،وممارستها يف بقعة جغرافية معينة ال متييز بينهم بسبب االختالف يفما تعرف على أهنا ك  
الـدين أو النوي أو اللون أو العرق أو املوقع اجلغرايف ...وابلتـايل فـإن القـانون حيقق املســـــــــــــــاواة داخـل اجملتمعـات، ويفرل النظام 

 متوقعة جتري وفقا تصور مسبق يعرفه ويرتضيه"العالقات بني البشر وجيعلها 
وهناك تداخل كبري بني مفهومي املواطنة والوطنية حي  أصــــبح املفهومني يســــتخدمان بشــــكل تراديف للداللة على نفس املعىن، 

واجباته جتاه و حي  هد أن مفهوم املواطنة يشري إىل اجلانب السلوكي الظاهر املتمثل يف املمارسة احلية اليت تعكس حقوق الفرد 
جمتمعه ووطنه، والتزامه مببادئ اجملتمع وقيمه وقوانينه، واملشـــــــــــــاركة الفعالة يف األنشـــــــــــــطة واألعمال اليت تســـــــــــــتهدف رقي الوطن 
واحملافظة على مكتســــــباته.أما الوطنية فهي ذلق التعبري الذي يعين حب الفرد لوطنه وإخالصـــــــه له والذي يشـــــــمل االنتماء إىل 

 الفخر بتارخيه.عاداته وتقاليده و 
 هي انتماء إىل وطن لق فيه جمموعة من احلقوق وعليق جمموعة من الواجبات.التعريف اإلجرائي للمواطنة:

 قيم املواطنة:-2
بعد عرضــنا ملفهوم املواطنة ميكن القول هبن قيم املواطنة هي جمموعة القيم اليت تعكس الشــعور ابهلوية الوطنية ،وتســاهم بشـــكل 

د الفرد جتاه املشــــاركة الســــياســــية داخل اجملتمع، واملرتبطة ابملواطنة الصــــاحلة وشــــعور الفرد ابلوالء لوطنه واعتزازه  أو ابخر يف أعدا
 ابالنتماء اليه وسنعرل قيم املواطنة يف النقاط التالية:

املتقدمة  اطنة يف الدولتعد املســـــاواة من القيم األســـــاســـــية للمواطنة، وهي من املرتكزات اجلوهرية للمو قيم املســــاواة والعدل : 
حي  "تتيح لألفراد التمتع  قوقهم والقيام بواجبا م أي ان يتمتع أفراد اجملتمع الواحد  قوق وواجبات متســــــــــــاوية )اجلنســــــــــــية 
،فرص التوظيف،التعلم...(وقيمة العدل مرتبطة بقيمة املساواة وهي تسبقها فال ميكن حتقيق املساواة اال من خالل حتقيق العدل 

  األفراد،فمن خالل املساواة يف احلقوق والواجبات بني املواطنني يسود اجملتمع ليتساوون مجيعا امام القانون ".بني
متثل قيمة االنتماء الســــــلوك والعمل اجلاد من أجل صــــــاحل الوطن، والتفاعل مع مجيع أفراد اجملتمع على قيمة الوالء والنتماء:" 

لوك يرمي إىل معىن واحد من حي  العطاء واالرتقاء واخلدمة اخلالصـة للوطن والشعب. اختالف اعتقادا م وتطلعا م، وهو سـ
وميثل االنتماء شــــعورا داخلي جيعل املواطن يعمل  ماس وإخالص لالرتقاء بوطنه والدفاي عنه" االنتماء يرتبط ابالنتســــاب إىل 

من انتماء، إذ تتضـــــــــــمن الوالء يف مفهومها الواســـــــــــع أما قيمة الوالء فهي أمشل  والوطن ومؤســـــــــــســـــــــــات اجملتمع املدين. اجلماعة
،فاالنتماء ال يتضمن ابلضرورة الوالء " فالوالء يعرب عن جمموعة املشاعر اليت حيملها الفرد جتاه الكيان الذي ينتمي اليه، فعندما 
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تتجســـــــد ر وجدانية عميقة و يشــــــعر الفرد هبنه جزء من نظاما ما ،فانه يدين ابلوالء  هلذا النظام ح  يصــــــبح هذا الوالء مشــــــاع
 مظاهر الوالء كقيمة من قيم املواطنة يف:العمل على رعاية املمتلكات العامة،احرتام القانون، احملافظة على البيئة

املشـــاركة الســـياســـية هي عملية طوعية رمسية تنم عن ســـلوك منظم مشـــروي ومتواصـــل يعرب عن اجتاه قيم املشـــاركة الســـياســـية:" 
عن إدراك عميق حلقوق املواطنة وواجبا ا من خالل ما يباشــــــره املواطنون من أدوار فعالة ومؤثرة يف احلياة عقالين رشــــــيد، ينبع 

السياسية" ومتثل قيمة املشاركة التطبيق العملي للوالء واالنتماء، حي  البد من املشاركة احلقيقية ألفراد اجملتمع يف صنع القرارات 
ية االنتخاابت او املشـــــاركة يف الفعاليات الوطنية والســـــياســـــية ليتحمل أفراد اجملتمع ملســـــؤول يف اجملتمعات الدميقراطية، من خالل

 جبانب الدولة ، يف مواجه األزمات والتحدايت اليت تواجه اجملتمع .
الل ختعــد الــدميقراطيــة مفتــاحــا لفهم املواطنــة فقــد أكــد ابتريــق "على أن املــدخــل الــدميقراطي للمواطنــة من قيم الــدميقراطيــة:  

احرتام املواطنني حلقوق اآلخرين والدفاي عن حقوقهم،وأن ميارس املواطنون حقوقهم  رية .ويرى ابن ممارسة هذه احلقوق تتمثل 
يف املهارات التفاعلية وتشـمل:مهارات االتصـال والتعاون اليت حيتاجها الفرد للممارسـة العمل املدين والسـياسي، مهارات املراقبة 

 تأثري اليت تتضمن املهارات اليت حيتاجها الفرد للتأثري يف نتائج احلياة السياسية واملدنية.وأخريا مهارات ال
 أبعاد قيم املواطنة: - 3
ال أحد خيتلف يف النظر إىل عنصـــر القيمة كتجل أســـاســـي يف حتقيق اإلشـــباعات والغاايت االجتماعية   البعد االقتصـــادي:  

،وما املواطنة وقيمها إال امتداد لشـــكل تلق القيم اجملتمعية .فهي مل  ت من العدم بل واألهداف املشـــرتكة ألي مجاعة إنســـانية 
هي نتاج تراكمات اترخيية بدأت من احلضـارات اإلنســانية  األوىل وصـوال لوقتنا احلايل، فهي تعد مطلبا أســاسـيا لتشــكيل نســق 

العامل من   البشر،وابلتايل ال ميكن إغفال ما شهدهجمتمعي متجانس وقار وخلق توازن رتيب. وكمطلب وحقوق خيضع هلا مجيع 
ثورات وافتكاك حقوق اإلنسان والدميقراطية واجملتمع املدين وجل تقاطعا ا  القيمية كحاجة حضارية  يف تشكيل عاملنا احلدي  

  الرابط" يف يف خلين يف جمملها جمموعة من األبعاد .صــــــــنفها الباح "عدانن حســــــــني الســــــــيد يف منتدى الفكر العريب املنعقد
 النقاط التالية : 

املســــــــــاواة أمام املواطنني وأما م القانون ،حقوق األقليات يف الثقافة  واملعتقد الديين، حرية التعبري والرأي يف أطار البعد املدين: 
 القانون ،حق املشاركة يف أدارة الشأن العام ،حقوق امللكية  والتعاقد.

 ر مصريها السياسي بنفسه، حق االجتماي يف اجملتمعات واألحزاب السياسية ، املشاركة يفحق الشعب يف تقريالبعد السياسي:
 االقرتاي والرتشح للمجالس التشريعية واحمللية والبلدية ،حق املعارضة السياسية.

، احلق يف الرعاية لاملساواة بني اجلنسني ورفض أشكال التمييز، حق الرفاه االجتماعي، احلق يف التعلم والعمالبعد االجتماعي: 
 الصحية،  مني حاجات الفرد واألسرة .

ن الثروة حلصـــــــــول على نصـــــــــيب عادل ماحق املواطن وجمموي املواطنني يف التنمية االقتصـــــــــادية، احلق يف البعد االقتصـــــــادي: 
مســــــــــتقاة من  اليت حددهايبني الباح  أن هذه األبعاد من ذلق محاية املوارد والثورات. الوطنية، محاية البيئة من املســــــــــاس  ا 

فكرتني أساسيتني مها احلرية والعدالة كآلينت أساسيتني لتحديد معطى املواطنة وحقوق اإلنسان معا كشكلني متالزمني لتجسيد 
 تسيري عقالين وحموكم جمسد ألبعاد الدميقراطية الرئيسية 

 األسس املنهجية للدراسة امليدانية
راســــــــة جمموعة األســــــــاليب والطرق واألدوات العلمية املتبعة يف دراســــــــة مشــــــــكلة علمية نقصــــــــد ابإلجراءات املنهجية للد:متهيد

معينة،وتعترب امتدادا لفصـول نظرية سـابقة، حي  حناول من خالل هذا الفصــل جتسـيد كل ما جاء يف إشـكالية دراســتنا الراهنة 
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انت،مع حتديد دوات املســتخدمة يف مجع البيامن قضــااي و مســائل حماولني حتقيقها أمربيقيا.مســتعينني يف ذلق مبجموعة من األ
 أساليب التحليل.

 :جماالت الدراسة:1
 :يقصد به النطاق املكاين إلجراء البح  امليداين,وهو دار الشباب بوقجوطة حممد  ابمليلية والية جيجل.اجملال اجلغرايف1-1

 ة تربوية وثقافية د ابمليلية مؤسسة عمومي:دار الشباب الشهيد بوقجوطة حممالتعريف ابملؤسسة  و نبذة اترخيية عنها
ورايضـــية ،واجتماعية ،هلذا فهي فضـــاء خصـــب ملمارســـة خمتلف األنشـــطة من فنون غنائية وتشـــكيلية وتعلم مهارات 

 .0000حديثة ،افتتحت سنة 
 ييت جيجل و  الرابط بني وال 00ملدينة امليلية ،حماذية للطريق الوطين رقم  يف اجلنوب الشرقي:تقع دار الشباب موقعها

كلم ،جبانب اثنوية هواري بومدين املختلطة،وكذا القاعة 0قســـــــنطينة.  ي مرجية ،حي  تبعد عن وســـــــط املدينة ب
 املتعددة الرايضات وتتوسط حيني سكنني.

  1-2و يقصــد ابجملال البشــري عدد أفراد املؤســســة جمال الدراســة،حي  يبلا عدد موظفي وعمال اجملال البشــري:
 عامال موزعون كالتايل:00دار الشباب 

 ( 10املدير) 
 ( 10اإلطارات) 
 ( :10العمال املهنيني) 
 ( 10متعاقدين ومؤقتني) 
 ( 10األساتذة) 

 نظام العمل يف املؤسسة:
فيما خيين نظام العمل يف املؤسـسـة فانه يعمل بشـكل تناويب وفق الوقت احلر للشباب ،يف حدود اإلمكان ،وبشكل مستمر   

 ي مبا فيها أايم الراحة والعطل املدرسية ،وذلق حسب التوقيت التايل:خالل كل أايم األسبو 
 (00(إىل منتصف النهار )10صباحا:من الثامنة)-

 (00(إىل العاشرة ليال)00بعد الزوال:من الواحدة )
 وهذا طبعا مع إمكانية مالئمة هذا التوقيت  سب اخلصوصيات احمللية والفصول واحتياجات الشباب.

 هجية للدراسة:املن ألسسا-2
 : يعرف املنهج هبنه"جمموعة العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباح  بغرل حتقيق  ثه والوصول إىل:املنهج املستخدم2-1

النتائج املراد حتقيقها،وهو أيضــا الطريقة اليت يتبعها الباح  يف دراســة املشــكلة  دف اإلجابة على األســئلة اليت يثريها موضــوي 
ول إىل احلقيقة و اإلجابة الســــليمة على الفرضــــيات و التســــاؤالت املطروحة.فالباح  ليس له احلرية يف اختيار البح  و الوصــــ

منهج الدراســـــة,إمنا تفرضـــــه طبيعة املوضـــــوي و نوي الدراســـــة حمل البح , و قد اعتمدان يف دراســـــتنا هذه على املنهج الوصـــــفي 
نســـــــــــب وصــــــــــف املعطيات الواقعية امليدانية وحتليلها،إذ يعترب الطريقة األالتحليلي املناســــــــــب ملثل هذه املواضــــــــــيع و القائم على 

للحصــــــــــول على املعلومات و املعطيات حول الظاهرة املدروســــــــــة و كان ذلق يف اجلانب النظري من املوضــــــــــوي أما يف اجلانب 
،و قد عرف  مليلية والية جيجلامليداين فقد اعتمدان منهج دراســـــة احلالة،أين وقع اختياران على دار الشـــــباب بوقجوطة حممد اب
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الدكتور عدمان مريزق دراســـة احلالة هبهنا"طريقة إجرائية حتليلية لدراســـة الظاهرة االجتماعية من خالل التحليل املعمق لنحاطة 
 .1 الة معينة,و دراستها دراسة شاملة"

 ::األدوات املستخدمة يف مجع البياانت2-2
 االستمارة:-

علمية، تساعد الباح  يف احلصول على املعلومات املناسبة والالزمة ملوضوي دراسته، و اليت تسمح أيضا تعترب االستمارة وسيلة 
 جبمع املعلومات و إجراء الدراسة يف أقل وقت ممكن.

وتعرف أداة االســــــتمارة على أهنا " منوذج يضــــــم جمموعة من األســــــئلة توجه إىل األفراد من أجل احلصــــــول على معلومات حول 
 .2و مشكل أو موقف، ويتم ملء االستمارة إما عن طريق املقابلة الشخصية أو أن ترسل إىل املبحوت عن طريق الربيدموضوي أ

ويتم بناء االستمارة على " أساس أسئلة مغلقة، ومفتوحة جيب فيها احرتام بعض القواعد من أجل تفادي ا ألخطاء النامجة عن 
 الصياغة أو عن أنواي اإلجاابت املقرتحة".

فاألســــــــئلة املغلقة عبارة عن منوذج اختيار املبحوت إلجابة من مجلة قائمة اإلجاابت املقرتحة عليه، أما األســــــــئلة املفتوحة واليت 
تتفري عن األســـــــــــئلة املغلقة، تعطي للمبحوت كامل احلرية لصـــــــــــياغة إجاابته،  لكن يف األخري يصـــــــــــعب تكميم البياانت  ذه 

"منوذج يســــــــــــتخدم يف مناهج البح  و يضــــــــــــم جمموعة من األســــــــــــئلة اليت توجه لألفراد بغية الكيفية.و تعرف كذلق على اهنا:
 3احلصول على بياانت معينة".

ويستعمل الباحثون االستمارة بكثرة يف البحوت ذات الطابع االجتماعي ل ما هلا مزااي عديدة ابلنسبة الختصار اجلهد والتكلفة 
ليهم ية، إضافة إىل التقليل من التحيز يف إجاابت املبحوثني، مبا أن األسئلة املطروحة عوسهولة معاجلة بياان ا ابلطرق اإلحصائ

 موحدة، كما ميكن للباح  استعماهلا بكفاءة عالية لقياس متغريات ومؤشرات البح .
 و              وقد اعتمدان على االســــــتمارة كأداة أســــــاســــــية يف بناء اجلانب امليداين، كوهنا إحدى أهم أدوات مجع املعلومات

 البياانت، وهي تقنية تعكس االنشغاالت اجلوهرية لنشكالية.
(ســؤاال،يف شــكل 00و  صــياغة االســتمارة إبتباعنا عدة خطوات منهجية أســاســية، وذلق هبهنا تضــمنت جمموعة من األســئلة)

 حماور:
 :ى، الدراسي، مكان اإلقامة(.ويشمل البياانت الشخصية ملفردات الدراسة)اجلنس، السن، املستو  احملور األول 
 :ويشمل تساؤالت الفرضية األوىل. املور الثاين. 
 :ويشمل تساؤالت الفرضية الثانية.احملور الثالث 

:جيد الباح  أثناء حتديده العينة إحدى أهم املشـــكالت اليت تواجهه ألنه من الضـــرورة مبا   ديد جمتمع الدراســـة)العينة(2-3
ة من الصـــــفات و اخلصـــــائين ،ما جيد أهنا متثل اجملتمع األصـــــلي الذي أخذت منه، وقد حاول كان أن تكون هذه العينة حامل

منخرط، 01من جمتمع الدراســـة ،أي  %01الباح  اخذ اكرب قدر من افراد العينة ، وقد أخذت هذه الدراســـة ما ميثل نســـبة 
 منخرط ابختالف مستواي م التعليمية بطريقة عشوائية .011من جمموي 

 :توضح اجلداول التالية خصائين مفردات البح .ومميزات مفردات البحث خصائص -3
 :توضح اجلداول التالية خصائين مفردات البح :خصائص ومميزات مفردات البحث -3

                                                           
 .00،ص0110جلزائر،:دراسة حاالت،جسور للنشر و التوزيع،ا تسيري املوارد البشريةمريزق عدمان:-1
 .000، ص 0000، 0، مطبعة السعادة، طقواعد البحث االجتماعيزيدان عبد الباقي:  -2
 122،ص1335عمان، ،دار وائلمناهج البحث العلمي ،تطبيقات إداريةامحد حسن الرفاعي:-3
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 اجلنس.متغري  حسب العينة أفراد توزيع يبني: 01 رقم جدول
 النسبة املئوية % التكـــرار اجلنس
 %37.5 15 ذكر
 %62.5 25 أنثى
 %011 01 وياجملم

 %00.0أنثى أي بنسبة  00، حي  يقدر عددهم بـ:إانتيتضح من خالل اجلدول أعاله أن أغلبية األفراد املبحوثني هم 
من جمموي املبحوثني، و ميكن تفسري هذا االختالف %00.0من جمموي املبحوثني فيما تشكل نسبة الذكور حي  تقدر بـ: 

  .بة من املتمدرسني يف مجيع املستوايت هن اإلانتاغلب نسالكبري بني النسبتني بكون أن 

 السن. حسب العينة أفراد توزيع يبني:02رقم جدول

اىل 00ئوية يف اجلدول املذكور اعاله يتبني لنا ان اكرب فئة عمرية تتواجد بني سن )من خالل البياانت الكمية والنسب امل      
لدى الفئة العمرية  %00.0سنة(،بعدها نسبة 00اىل 01لدى الفئة العمرية ) %01تليها نسبة  %00سنة( بنسبة 01
نوي بهم ذوي املستوى العلمي اثسنة( ،وهذا مؤشر على ان اغلب املنخرطني بدار الشباب هم فئة الشباب ،واغل00اىل 01)

ومتوسط،وهذا راجع إىل قريب املؤسسة من عديد الثانوايت واملتوسطات،كما يرجع إىل سياسة املؤسسة يف استقطاب هذه 
 د نشاطا ا الداخلية واخلارجية .الفئة بتعد

 التعليمي املستوى حسب العينة أفراد توزيع :يبني 03رقم جدول

 % النسبة راتالتكرا املستوى التعليمي
 %10 02 ابتدائي
 %00.0 09 متوسط
 %00.0 23 اثنوي
 %00 06 جامعي
 %011 01 اجملموي

، يليه %00.0من خالل النسب املوضحة يف اجلدول نالحظ أن معظم املنخرطني  لديهم مستوى اثنوي  ي  متثل نسبتهم
هذه املؤسسة لديهم مستوى علمي مقبول ،و هذا ما يدل على أن  اغلب منخرطي   % 00.0مستوى متوسط بنسبة 

،يستطيعون بفضله اال راط يف عديد النشاطات والتمكن منها،وح  االستفادة من معارف ومعلومات تساعدهم يف التدرج 
 العلمي والوصول اىل اجلامعة.

 النسبة % التكرارات فئات السن
 %00.0 10 [00-01من[
 %00 00 [01-00من [
 %01 10 [00-01من[
 %0.0 10 [01-00من [

 %011 01 اجملموي 
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 ألفراد العينة. مكان االقامة الفراد العينة:يبني 14جدول رقم 
 % بةالنس التكرارات مكان االقامة 

 05% 10 الريف
 95% 00 املدينة
 %011 01 اجملموي

لدى فئة املبحوثني الذين أجابوا بكوهنم يقيمون يف املدينة ،وهذا راجع إىل موقع دار %00يبني اجلدول أعاله تسجيل  نسبة
لريف مني ابالشباب اليت تتوسط أحياء سكنية وعمارات،وبعدها من الناحية اجلغرافية عن املناطق ،مث نسبة املقي

 ،ويعود هذا إىل نقين ثقافة اال راط يف النشاطات لدى سكان األرايف ،واقتصارها على املقيمني ابملدينة .   %10ب
 :يبني اتريخ االخنراط ألفراد العينة  ألفراد العينة بدار الشباب.13جدول رقم

 النسبة % التكرارات اتريخ اال راط
 %01 00 اشهر10شهر إىل أقل من   01من 
 %00.0 10 سنة 10أشهر  إىل أقل من  10من 
 %00.0 10 سنـــة فأكثر 10

 %011 01 اجملمــــوي
لدى فئة املبحوثني الذين أجابوا هبهنم حديثي اال راط بدار الشباب،ويعود ذلق %01يف هذا اجلدول   تسجيل نسبة      

تهم،  يت مون ابلتسجيل يف خمتلف األنشطة اليت تفيدهم يف دراسإىل أهنم من تالميذ النهائي ومقبلون على البكالوراي،فيقو 
اليت.و ما ميكن استنتاجه %00.0ألفراد العينة الذين تتجاوز مدة ا راطهم سنة ،بينما  يت الفئة الثالثة بنسبة%00.0نسبة

واستمرارها  لنا وجود النشاطات،كما أن فرتة ا راطهم تبني ،أن املنخرطني بدار الشباب اغلبهم تالميذ متمدرسون،ونظاميون
 بدار الشباب لفرتات متواصلة.

 احملور الثاين :عالقة األنشطة الداخلية اليت تقوم هبا دار الشباب وقيم املواطنة.
  ليل بياانت الفرضية األوىل -

 :يبني نوي األنشطة الداخلية اليت ميارسها أفراد العينة.10جدول رقم 
 بة %النس التكرارات نوي النشاط 
 57.5% 00 نشاط علمي
 10% 10 نشاط ثقايف 
 2.5% 10 نشاط نسوي 
 17.5% 10 نشاط رايضي 
 5% 10 نشاط ترفيهي 
 7.5% 10 نشاط كشفي

 100% 40 اجملموي
مث ،تليها  % 00.0حي  ميثلون نسبةاملنخرطني بدار الشباب ميارسون األنشطة العلمية يتضح لنا من اجلدول أن أكرب نسبة 

مث تليها نسبة املبحوثني الذين ميارسون األنشطة  % 00.0بة املبحوثني الذين ميارسون األنشطة الرايضية بنسبة  بنسبة نس
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،ابلنسبة لألنشطة الكشفية 2.5%،و7.5% ،5%، تليها نسبة األنشطة األخرى على التوايل بنسبة  % 01الثقافية بـ 
ة دليل على اجلهود املبذولة من طرف مؤسسات الشباب يف خدمة الشباب والرتفيهية والنسوية،وان هذا التعدد يف األنشط

 واستقطا م،وح  الدور االجتماعي الذي تلعبه .
 :يبني عالقة املستوى العلمي ونوع النشاط املمارس.19جدول رقم

 وع النشاط ن
 املستوى العلمي 

نشاط 
 علمي

نشاط ثقايف 
 ثقين

 نشاط 
 نسوي

نشاط 
 رايضي

نشاط 
 ترفيهي

 اط نش
 كشفي

 اجملموي

 10 - - - ابتدائي
01% 

10 
01% 

- 
 

10 
011% 

 10 متوسط 
00.0% 

- 10 
00.0% 

10 
00.0% 

10 
00.0% 

- 10 
011% 

 01 اثنوي 
00% 

- - 10 
0.0% 

- 10 
0.0% 

00 
011% 

 10 - جامعي 
00.0% 

- 10 
00.0% 

- 10 
00.0% 

10 
011% 

 00 اجملموي
00.0% 

10 
01% 

10 
0.0% 

10 
00.0% 

10 
10% 

10 
0.0% 

01 
011% 

، تليها %00يتضح لنا من اجلدول اعاله ان املنخرطني الذين يفضلون ممارسة نشاط علمي هم ذوي املستوى الثانوي بنسبة 
، والنبسة املسجلة للذين %00.0نسبة املنخرطني الذين يفضلون ممارسة  نشاط نشاط ثقايف هم فئة اجلامعيني بنسبة 

هم ذوي املستوى املتوسط،الن األنشطة النسوية ال تتطلب مستوى علمي   %00.0سبة يفضلون ممارسة نشاط نسوي  بن
 كبري ،أو اال راط فيها يكون بدون شهادة مدرسية ،يف حني األنشطة العلمية والثقافية قد تتطلب مستوى علمي .

 ة.لدى أفراد العينة ابملؤسس  عالقة مكان اإلقامة ابملوا:بة على النشاط:يبني 13جدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بغض النظر عن مكان اإلقامة، وهذا  %00ؤسسة بنسبةاجلدول املذكور أن اغلب املبحوثني دائمي احلضور ابمل منتبني لنا ي
 حضورهم ليس دائم، يرجع إىل ظروفهم اخلاصة. %10راجع إىل اهتمامهم ابلنشاط املمارسني له، يف حني هد نسبة

        املوا:بة على          
 النشاط 

 مكان اإلقامة 

 
 دائما

 
 أحياان

 
 أبدا

 
 اجملموي

 10 الريف
011% 

- - 10 
011% 

 00 املدينة  
00.0% 

10 
0.0% 

- 00 
011% 

 00 اجملموي
00% 

10 
10% 

- 01 
011% 
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 أفراد العينة ابملؤسسة عالقة االقدمية  ابملوا:بة على النشاط:يبني .1جدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بغض النظر عن  %00ئمي احلضور ابملؤسسة بنسبةتبني لنا الشواهد الكمية يف اجلدول املذكور أن اغلب املبحوثني دا
حضورهم  %10االقدمية يف اال راط ابملؤسسة، وهذا راجع كذلق إىل اهتمامهم ابلنشاط املمارسني له، يف حني هد نسبة

 ليس دائم، يرجع إىل ظروفهم اخلاصة.
 :يبني املشاركة يف تسيري النشاط داخل املؤسسة.11اجلدول رقم 

 % النسبة التكرارات ري النشاط املشاركة يف تسي
 95% 00 دائما

 05% 10 احياان 
 - - ابدا

 %011 01 اجملموي
تبني لنا الشواهد الكمية يف اجلدول املذكور أن اغلب املبحوثني يشاركون يف تسيري النشاط عن طريق املشاركة والتفاعل داخل 

ن ال يشاركون بشكل دائم،  وهذا راجع إىل اهتمامهم من املبحوثني الذي 05%،يف حني متثل نسبة %00القسم بنسبة
 ابلنشاط املمارسني له، وحرية املشاركة داخل القسم ،وح  اجلو املناسب الذي يوفره املريب. 

 يف تسيري النشاط داخل املؤسسة. وجود حرية التعبري داخل القسم:يبني 11اجلدول رقم 
 % النسبة التكرارات وجود حرية التعبري 

 97.5% 00 ادائم
 02.5% 10 أحياان 

 - - أبدا
 %011 01 اجملموي

يتضح لنا من اجلدول أعاله أن اغلب  املنخرطني يؤكدون على انه توجد حرية التعبري داخل القسم وأثناء النشاط الذي    
 التعبري داخل القسم. توجد حرية ،انه ال02.5%،يف حني متثل نسبة 97.5%ميارسونه،ويف هذا تعزيز لقيم االحرتام بنسبة 

 .تطبيق ما تعلمه املنخرط خارج املؤسسة:يبني 12اجلدول رقم 

 نوع النشاط 
 االقدمية 

 
 دائما

 
 أحياان

 
 أبدا

 
 اجملموي
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 % النسبة التكرارات  تطبيق ما تعلمه
 95% 00 دائما

 05% 10 أحياان 
 - - أبدا

 %011 01 اجملموي
،وهذا  95%ةسم خارجا بنسبيتضح لنا من اجلدول أعاله أن اغلب  املنخرطني يؤكدون أهنم يطبقون ما يتعلمونه يف الق      

 يدل على أن دار الشباب تعترب إحدى أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية وإحدى أهم املؤسسات الفاعلة اجتماعيا . 
 .وجود االحرتام املتبادل بني الزمالء:يبني 13اجلدول رقم 

 % النسبة التكرارات  وجود االحرتام املتبادل
 97.5% 00 نعم
 02.5% 10 ال
 %011 01 موياجمل

، يف %0. 00تبني لنا الشواهد الكمية يف اجلدول املذكور أن اغلب املبحوثني يتبادلون االحرتام بني زمالئهم بنسبة          
توجد بينهم وبني الزمالء عالقات ال يسودها االحرتام املتبادل ،ويعود هذا اىل  من املبحوثني الذين  02.5%حني متثل نسبة
 ة من مناطق خمتلفة ،خيتلفون يف التنشئة والرتبية ،وح  سن املبحوثني يلعب دورا يف ذلق.كون افراد العين
 .النشاطات البيئية املشارك فيها داخل املؤسسة:يبني 14اجلدول رقم 

 النسبة املئوية % التكـــرار املشاركة يف النشاطات البيئية

 دائما

 %27.8 10 محالت التنظيف التطوعية
 %66.6 00 البيئة مسابقات حول
 %05.5 10 محالت التشجري
 %45 00 اجملموي اجلزئي

 %7.5 10 أحياان
 %00.0 00 ابدا

 %011 01 اجملموي
املنخرطني يؤكدون أهنم ال يشاركون يف النشاطات البيئية ،وهذا يعود إىل   %00.0يتضح لنا من اجلدول أعاله أن نسبة      

أهنم يشاركون يف  %45برجمة نشاطات بيئية يف أوقات تناسب فراغهم،يف حني متثل نسبة  حداثة ا راطهم ابملؤسسة،وعدم
، يف حني هد %27.8مث محالت التنظيف ب %66.6ذلق ،وأهنم يقومون بعديد األنشطة تتقدمها املسابقات بنسبة 

 وفرت هلم الفرصة لذلق.،وهذا م  ت%7.5املنخرطون الذين ميارسون األنشطة البيئية بني الفرتة واألخرى بنسبة
 .تصرف املبحوث حني وجود اوراق مرمية يف دار الشباب:15اجلدول رقم 

 % النسبة التكرارات  وجود االوراق مرمية 
 7.5% 10 ترتك يف مكاهنا

 92.5% 00 توضع يف سلة املهمالت
 %011 01 اجملموي
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، %00.0بحوثني يضعون االوراق املرمية يف سلة املهمالت بنسبةتبني لنا الشواهد الكمية يف اجلدول املذكور أن اغلب امل     
وهي منخفضة على أهنم يرتكوهنا مكاهنا،وهذا دليل على اتسام إبحدى مسات املواطنة من املبحوثني 7.5%يف حني متثل نسبة 

 وهي احلفا  على نظافة احمليط يف سلوك حضاري من طرف املنخرطني.
 .اه ختريب املمتلكات دار الشبابتصرف املبحوث  جت:16اجلدول رقم 

 % النسبة التكرارات  وجود التخريب 
 87.5% 00 خيرب اإلدارة

 7.5% 10 يستنكر فعل التخريب
 05% 10 ال يقوم هبي شيء

 100% 40 اجملموي
 00.0بنسبة أعينهم، امذا وقع فعل التخريب أمتبني لنا الشواهد الكمية يف اجلدول املذكور أن اغلب املبحوثني خيربون اإلدارة إ

منهم الذين يقومون ابستنكار الفعل،وهذا دليل على وعي أفراد العينة ابحلفا  من املبحوثني 7.5%، يف حني متثل نسبة %
 على املمتلكات العامة،وهذا سلوكي حضاري تسعى مؤسسات الدولة إىل ترسيخه ضمن قيم املواطنة لدى الشباب.

 . حدوث شجار بينه وبني احد زمالئه داخل دار الشبابتصرف املبحوث حني:16اجلدول رقم 
 % النسبة التكرارات  حدوت الشجار مع زميله 

 80% 00 يتسامح معه
 7.5% 10 خيرب اإلدارة أو املريب
 12.5% 10 ينقل الشجار خارجا

 100% 40 اجملموي
تساحمون مع زمالئهم إذا وقع شجار بينهم، تبني لنا الشواهد الكمية يف اجلدول املذكور أن اغلب املبحوثني ي      
منهم الذين يقومون بنقل الشجار خارجا.ويعود هذا إىل التنشئة من املبحوثني 12.5%، يف حني متثل نسبة %01بنسبة

 االجتماعية ،لكن تبقى قيم التسامح هي الغالبة لدى أفراد العينة مما يوحي ان دار الشباب تساهم بنشر األخالق الفاضلة بني
  املنخرطني،بل وتربيهم عليها من خالل األنشطة الداعية إىل ذلق.

 مناقشة نتائج الفرضية األوىل : -0
ة نشاطات تقوم دار الشباب بربجممن خالل الشواهد الكمية املذكورة يف اجلداول أعاله ،و املتعلقة ابلفرضية اليت مفادها"، 

 ني  ا"تبني أن:داخلية، تساهم يف تعزيز قيم املواطنة لدى املنخرط
  من املبحوثني يقومون ابملشاركة يف تسيري االنشطة داخل املؤسسة . %95%نسبة 
 من املبحوثني ميارسون حرية التعبري  عن افكارهم داخل القسم التابعني له. %97.5نسبة -
 من افرد العينة يطبقون ما يتعلموه داخل القسم خارج املؤسسة.%97.5نسبة 
  يشاركون يف األنشطة البيئية اليت تنظمها املؤسسة. من املبحوثني %00نسبة 
  من املبحوثني يتساحمون مع زمالئهم يف حال حدت شجار بينهم %01نسبة 
  من املبحوثني خيربون اإلدارة يف حال وقوي فعل التخريب أمامهم. 87.5%نسبة 
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ون بينهم، كما بري عن أفكارهم  رية، وأهنم يتساحممن خالل النتائج السابقة تبني لنا أن أفراد العينة يقومون ابملشاركة، والتع
 حيافظون على ممتلكات الدولة.

مما سبق ميكن أن الفرضية األوىل قد حتققت بنسبة كبرية، مما يبني أن دار الشباب تساهم عن طريق أنشطتها الداخلية يف تعزيز 
 قيم املواطنة لدى املنخرطني  ا.

 ياحية اليت تقوم هبا دار الشباب وقيم االنتماء.:عالقة األنشطة الس لثاحملور الثا
 .يبني طريقة إحياء املؤسسة األعياد الوطنية والعاملية:17اجلدول رقم 

 % النسبة التكرارات طريقة إحياء األعياد 
 70% 00 ب  الفيديوهات واألانشيد والصور

 30% 00 تنظيم الرحالت
 100% 40 اجملموي

املنخرطني يرون أن املؤسسة تقوم إبحياء األعياد واملناسبات الوطنية بواسطة ب    %01أن نسبة يتضح لنا من اجلدول أعاله 
،وعن 30%الفيديوهات واألانشيد وعرل الصور ،يف حني ترى فئة أخرى أن املؤسسة تقوم بربجمة الرحالت السياحية،بنسبة 

رفة عمناطق الوطن والوالايت ،مما يساعدهم يف م استفاد م من الرحالت تظهر آراؤهم أهنم يكتسبون معارف جديدة حول
 مناطق الوطن املنتمني إليه.

 يبني العالقة بني اقدمية املبحوث وحضوره الرحالت السياحية:18اجلدول رقم 
 حضور  الرحالت      

 اقدمية املبحوث
 

 دائما
 

 أحياان
 

 أبدا
 

 اجملموي

 اشهر10شهر اىل اقل من  من
12 

52.2% 
04 

17.3% 
07 

30.5% 
23 

100% 

 اشهر اىل اقل من سنة10من 
01 

12.5% 
03 

37.5% 
04 
50% 

08 
011% 

 سنة فاكثر
07 

77.8% 
- 

02 
22.2% 

09 
011% 

 اجملموي
20 
50% 

10 
17.5% 

13 
32.5% 

01 
011% 

 32.5ةمن املبحوثني يقومون برحالت سياحية، يف حني متثل نسب %01لكمية يف اجلدول املذكور أن نسبةتبني لنا الشواهد ا
 منهم أهنم ال يقومون برحالت سياحية نتيجة عدم مساعهم  ا،أما عن استفاد م فإهنم يرون فيها الرتفيه واملعرفة. %

 يبني خروج املبحوث إىل األماكن التارخيية.:.1اجلدول رقم 
 % النسبة التكرارات  اخلروج إىل األماكن التارخيية

 70% 00 دائما
 30% 00 أحياان 

 - - أبدا
 %011 01 اجملموي
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تبني لنا الشواهد الكمية يف اجلدول املذكور أن اغلب املبحوثني يقومون الرجات ميدانية إىل املناطق األثرية والتارخيية        
منهم الذين يؤكدون أهنم ال يقومون الرجات ميدانية وذلق لتزامنها مع من املبحوثني 30%، يف حني متثل نسبة %01بنسبة

دراسة،أو أهنم ال يعلمون بتاريخ اخلرجات ،إال أن الذين يقومون  ذه اخلرجات يؤكدون اهنم يستفيدون منها يف معرفة أوقات ال
 املناطق التارخيية،وكذا اتريخ اجلزائر وح  التعرف على بطوالت الشهداء.

 خ اجلزائر.يبني حضور املبحوث الربامج اليت تقدمها دار الشباب حول الثورة واتري:20اجلدول رقم 
 % النسبة التكرارات  حضور الربامج

 82.5% 00 دائما
 - - أحياان 

 17.5% 10 أبدا
 %011 01 اجملموي

املبحوثني يؤكدون حضورهم الربامج اليت تنظمها دار من  %82.5تبني لنا الشواهد الكمية يف اجلدول املذكور أن نسبة      
أهنم ال حيضرون هذه الربامج ،سواء حلداثة ا راطهم ابملؤسسة  17.5% تبني نسبة الشباب حول اتريخ الثورة واجلزائر،يف حني

 أو أن أوقات العرل ال تناسبهم. وأهنم يستفيدون منها يف معرفة اتريخ اجلزائر والشهداء.
 يبني حضور املبحوث اخلرجات اليت تقدمها دار الشباب اىل مؤسسات الدولة األخرى:21اجلدول رقم 
 % النسبة التكرارات   مؤسسات الدولة األخرى  اخلروج إىل

 70% 00 دائما
 - - أحياان 

 30% 00 أبدا
 %011 01 اجملموي

املبحوثني يؤكدون حضورهم اخلرجات اليت تنظمها دار من  %70تبني لنا الشواهد الكمية يف اجلدول املذكور أن نسبة      
،نتيجة عدم مساعهم بتاريخ اخلرجاتأهنم ال حيضرون هذه  30% نسبة الشباب إىل مؤسسات الدولة األخرى ،يف حني تبني

 اخلرجات،أو أهنم انتسبوا حديثا يف فرتة مل تربمج فيها اخلرجات.
 مناقشة نتائج الفرضية الثانية : -

ربجمة نشاطات بتقوم دار الشباب من خالل الشواهد الكمية املذكورة يف اجلداول أعاله ،و املتعلقة ابلفرضية اليت مفادها"، 
 داخلية، تساهم يف تعزيز قيم املواطنة لدى املنخرطني  ا"تبني أن:

 حيضرون الرحالت السياحية اليت تنظمها املؤسسة.ويستفيدون منها من املبحوثني 50%نسبة  -
 يقومون الرجات إىل األماكن السياحية ويستفيدون منها .من املبحوثني  %70نسبة -
 ضرون الربامج التارخيية اليت تربجمها املؤسسة ويستفيدون منها.من افرد العينة حي%00.0نسبة 
  من املبحوثني يقومون الرجات إىل مؤسسات الدولة األخرى ويستفيدون من هذه اخلرجات. %01نسبة 

ؤسسات ممن خالل النتائج السابقة تبني لنا أن أفراد العينة يقومون برحالت سياحية وخرجات ميدانية إىل املناطق التارخيية و 
 الدولة األخرى .
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مما سبق ميكن أن الفرضية الثانية قد حتققت بنسبة كبرية، مما يبني أن دار الشباب تساهم عن طريق أنشطتها اخلارجية يف تعزيز 
 قيم االنتماء لدى املنخرطني  ا.

ها حنو ترسيخ قيم سة الدولة واجتاهإن املتتبع للجهود املبذولة من طرف مؤسسات الشباب ، ياكلها وإطارا ا يدرك سيااخلامتة:
املواطنة واالنتماء لدى أفراد اجملتمع عموما ولدى الشباب خصوصا ،فحماية الشباب من االحنرافات الفكرية والسلوكية ليست 

 مهمة األسرة فقط،إمنا مؤسسات التنشئة االجتماعية تتحدد مسؤوليا ا يف ذلق أيضا.
 قائمة املراجع:

 .0110،املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربية،مركز دراسات الوحدة  العربية ،بريوت،الكواري علي وآخرون -10
 .0000، 0عبد الباقي زيدان، قواعد البح  االجتماعي، مطبعة السعادة، ط -10
 0110عدمان مريزق،تسيري املوارد البشرية :دراسة حاالت،جسور للنشر و التوزيع،اجلزائر، -10
 .0000ح  العلمي ،تطبيقات إدارية،دار وائل عمان،امحد حسن الرفاعي،مناهج الب -10
 ،اجلزائر00،العدد0110اكتوبر 10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،الصادرة بتاريخ  -10

 قائمة املالحق: استمارة اسهامات مؤسسات الشباب يف تعزيز قيم املواطنة واالنتماءلدى املنخرطني

 .:بياانت شخصيةاحملور األول
 كر               أنثىاجلنس:ذ -0
 السن..................سنة-0
 املستوى التعليمي-0

  ابتدائي    متوسط      اثنوي      جامعي
 املدينة مكان اإلقامة:الريف-10
 اتريخ اال راط بدار الشباب:.............................-10
 الشباب وعالقتها بقيم املواطنة.احملور الثاين: األنشطة الداخلية اليت تقوم هبا دار  

 نشاط علمي                       -ما نوي النشاط الذي متارسه؟-10
 نشاط ثقايف ثقين -                                 
 نشاط نسوي           -                                 
 نشاط رايضي-                                  

 نشاط ترفيهي -                                 
 نشاط كشفي-                                  

  هل أنت مواظب على  دية هذا النشاط؟ دائما         أحياان           أبدا -10
  هل تشارك يف تسيري النشاط داخل القسم ؟دائما         أحياان           أبدا -10
  مينحق املريب احلرية للتعبري عن أفكارك داخل القسم؟ دائما           أحياان          أبدا هل-10
 أبدا     أحياان   هل تطبق ما تتعلمه يف القسم خارج دار الشباب؟دائما  -01
 هل طريقة املعاملة بينق وبني اآلخرين يسودها االحرتام املتبادل؟نعم        ال         -00
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  هل تشارك يف النشاطات البيئية اليت تنظمها دار الشباب؟دائما         أحياان        أبدا-00  
 محالت التنظيف التطوعية -إذا كانت إجابتق دائما ،ما نوي النشاط الذي تشارك فيه؟-       

 حول البيئةمسابقات -                                                                     
 محالت تشجري -                                                                     

 جمالت حائطية ومطوايت -                           
  هل حترتم النظام الداخلي الذي وضعته املؤسسة ؟دائما       أحياان         أبدا-00
 ترتكها يف مكاهنا-دار الشباب هل؟ لو وجدت أوراقا مرمية يف-00

 تضعها يف سلة املهمالت-                                               
   رب إدارة املؤسسة-لو    ريب ممتلكات املؤسسة أمامق ماذا تفعل؟-00

   تستنكر فعل التخريب-                       
   ال تقوم هبي شيء-                                                          

 هل تتسامح معه-لو حدت شجار بينق وبني احد زمالءك يف دار الشباب؟-00
  رب اإلدارة او املريب  -
 تنقل الشجار خارجا -

 احملور الثالث:األنشطة السياحية وعالقتها بقيم االنتماء.
  ملية ؟دائما          احياان        ابداهل تقوم املؤسسة إبحياء األعياد الوطنية والعا-00
  ب  الفيديوهات واألانشيد-هل تعتمد يف إحياء املناسبات الوطنية على: -00

  عرل الصور واللوحات الفنية-                                                  
 بقات تنظيم املسا -                                                  
 تنظيم الرحالت السياحية-                                                   
 أخرى........-                                                   

  ابدا  هل حترص على حضور الرحالت السياحية؟دائما          احياان-00
 .....................................................علل إجابتق يف كل حالة؟.................-

 أبدا  هل تقوم املؤسسة الرجات ميدانية إىل األماكن التارخيية؟دائما            أحياان-01
  هل تستفيد من هذه اخلرجات؟نعم           ال -00
 ........اذا كانت إجابتق بنعم،ماذا تستفيد؟...........................-

  أبدا هل تقوم املؤسسة بعرل برامج حول الثورة الشعبية و اتريخ اجلزائر؟دائما      أحياان– 00
   ال هل تستفيد من هذه الربامج ؟نعم   -00
  اذا كانت اجابتق بنعم ماذا تكتسب؟.......................................-

 أبدا  الدولة األخرى ؟دائما        أحياان هل تقوم املؤسسات الرجات إىل مؤسسات-00
 هل تستفيد من هذه اخلرجات ؟نعم         ال-00
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 أثر احلرمان العاطفي يف :هور االحنراف عند املراهق.
 حاج صحراوي نسرينأ/                                    )زوجة: آيت جمرب( ليبديعة واكد/ 

 2طالبة دكتوراه جامعة اجلزائر                                           2جامعة سطيف            
aitmedjber63dz@yahoo.fr               nesrinepsychotherapie@hotmail.fr 

 ملخص الدراسة:
في و ظهور االحنراف عند املراهق، و إبراز دور األسرة و هدفت الدراسة احلالية إىل البح  يف العالقة بني احلرمان العاط

 خاصة الوالدين يف تكوين شخصية هذا املراهق.
سنة. و 00-00حالة ترتاوح أعمارهم بني  00مشلت هذه الدراسة على عينة من الشباب املنحرفني و الذين بلا عددهم 

يت حة فرضيات الدراسة استعملنا أيضا عدة أدوات و الاعتمدان يف هذا البح  على منهج التصميم البعدي و للتحقق من ص
 متثلت يف : املقابلة و االستبيان.

و توصلنا يف هذه الدراسة إىل أن احلرمان العاطفي الناتج عن )طالق الوالدين أو وفاة أحدمها أو كليهما( له أثر يف ظهور 
 االحنراف لدى املراهق.
 املراهق.  –حنراف اال -: احلرمان العاطفيالكلمات املفتاحية

 : االشكالية -0
حظيت ظاهرة جنوح األحدات وظاهرة األطفال جمهويل النسب ابهتمام الكثري الباحثني على خمتلف  صصا م وانتماءا م 

تدفع بعض املراهقني دون اآلخرين إىل اجلنوح  دف إعداد وبناء  النظرية للكشف عن العوامل النفسية واالجتماعية اليت 
 ائل وقائية حلد من االنتشار والتخفيف من االاثر املرتتبة عنها.برامج ووس

وابلرغم من كثرة الدراسات اليت تناولت ظاهرة اجلنوح غري أنه من الصعب حصر كل العوامل اليت تؤدي إىل اجلنوح ولكن ما 
ما ينتج عن هذه  ابألحرى خلصت إليه هذه الدراسات كون اجلنوح يرتبط حد كبري ابلتغريات السريعة يف بنية اجملتمع أو

التغريات من اختالف يف األمناط الثقافية ويف الروابط العائلية ابإلضافة إىل هذا كثريا ما تكمن عوامل اجلنوح يف الظروف 
االجتماعية للجانح ويف خصائين ومميزات الشخصية وما يكتسبه يف األسرى حي  تعترب األسرة يف علم النفس وعلم 

ساسية اليت يتكون من خالهلا الفرد ألهنا تؤثر يف سلوكه اىل حد كبري هذا فضال على ان التفاعل االسري االجتماي اخللية اال
يعترب من أهم العوامل األسرية للنمو والتطور على اختالف أنواعه: نفسيا، وجدانيا، اجتماعيا وح  معرفيا لكون األسرة هي 

الفرد وذلق ابتداء من الطفولة األوىل إىل سن املراهقة أين تكون حساسة اإلطار األول الذي يتم فيه تطور وارتقاء شخصية 
ها ثر علي حسن "عالقة الوالدين ابلطفل وأإذ تؤكد دراسة الدكتور  (63،ص2112)السيد رمضان،وحامسة يف نفس الفرد 

املنبع األول  اي واجلنوح فاألم هييف جنوح األحدات" إىل أن العاطفة الوالدية هي الركيزة األساسية اليت حتمل املراهق من الضي
للعاطفة واالهتمام وأهم مواضع احلب واألب يلعب دورا حساسا وفعاال إذ ميثل ابلنسبة للمراهق مصدر احلماية والسلطة لكن 

كات و إذا حرم املراهق من الرعاية والعناية فاقدا االحساس ابألب واالهتمام واحلب يكون لرافضا جملتمع وهذا ما يولد لديه سل
.  فعلى الرغم (96،ص2111)خريي خليل،مضطربة وأمهها : اجلنوح الذي يعود ابلضرر على اجملتمع وعليه ابلدرجة االوىل 

من اجلهود اليت تبذل ملواجهة مشكلة اجلاحنني إال أهنا ال تزال يف تزايد مستمر إذا دلت احصائيات جنوح املراهقني على أهنا 
يف إيطاليا  و أن عدد احملكوم عليهم من األحدات  0000( عام  %00إىل  0000 عام %00.0يف زايدة كبرية )من 

بزايدة قدرها وان عدد احملكوم عليهم  01000 0000حدت فإن عددهم يف  00000ما يقابل  0000الذكور يف عام 

mailto:aitmedjber63dz@yahoo.fr
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 %01.0بزايدة قدرها  01000 0000حدت فإن عددهم يف  00000ما يقابل  0000من األحدات الذكور يف عام 
ابلرغم من التقدم اهلائل الذي حققته البشرية يف اجملاالت العلمية، االقتصادية والتكنولوجية ويوجد العديد من الدراسات اليت 

قام بدارسة على املؤسسات االحدات فوجد أن هناك ظروف اجتماعية نفسية  أكدت ذلق منها دراسة "حممد علي حسن"
ة ومن أهم هذه الظروف: احلرمان العاطفي من الوالدين، أساليب الرتبية اخلاطئة تساهم يف خلق شخصية املراهق املنحرف

والظروف العالية السيئة وتكشف هذه الدراسة على عالقة الوالدين ابلطفل وأثرها على جنوح األحدات كما هد دراسة 
يف مدرسة الفتيان اجلاحنني الذي قام  ا  (42، ص 2000)جعفر عبد االمري الياسني، "جعفر عبد األمري الياسني" 

التالية: حاالت اخلصام العائلي  ابلعراق: إن للتفكق العائلي اثر يف جنوح األحدات ويكون هذا التفكق شكل من أشكال
 بني الوالدين ،وفاة أحد الوالدين أو كالمها، حاالت االنفصال )الطالق( بني الوالدين.

القدم واحلدق يكشف أخطاء الكبار يف حق الرباءة ولعل أحرج ما يعانيه  كما أن ظاهرة األطفال جمهويل النسب منتشر من
املراهقني وما ضاعف من معاان م ارتفاي عدد األطفال املتشردين واملسعفني واملوزعني يف خمتلف دور احلضانة املنشرة يف ربوي 

حول الصحة     الكشف عنها يف ملتقىتراب اجلزائر فحسب اإلحصائيات املصرح  ا من طرف املنظمة العاملية للصحة اليت
آالف طفل يولدون سنواي 0يف السنة ابجلزائر ما يقابله حوايل  أالف أم عازبة0وأنه   تسجيل معدل  0110العمومية سنة 

خارج إطار الزواج الشرعي يف عدة مناطق ابجلزائر كما تقدر اإلحصائيات اليت أوردها وزير التضامن أن عدد الوالدات غري 
مولود سنواي دون حساب الوالدات غري مصرح  ا و سب قول الوزير فإن  0011و  0011لشرعية ابجلزائر يبلا ما بني ا

ظاهرة الوالدات الغري شرعية تضاعفت بشكل مطرد خالل مرحلة سنوات اجلمر يف اجلزائر أما عن عدد االمجايل للمراهقني 
اهق مشرد منهم  ما يتواجد ابلشواري واخرين متواجدين على مستوى دور آالف مر 0آالف و 0غري الشرعيني فقد قدر ما بني 

مركزا على مستوى القطر هذا ما كشف عنه انئب رئيس مجعية اجلزائر  00و 01حضانة  األطفال املسعفة املقدرة ما بني 
ؤدية لتنامي ة هي األسباب املللطفولة السيد " علي على  مدان" مؤكدا أن املشاكل العائلية والعالقات اجلنسية غري الشرعي

هذه الظاهرة مبا ان السبب يف ذلق هو عدم حتمل األولية ملسؤوليتهم اجتاه اوالدهم و يضيف ان املراكز تستقبل سنواي ما بني 
أشهر يتم فيما بعد بدمج بعضهم وسط عائالت كما وجدت اال ات ان  0إىل 0مراهق يتم التكفل  م بني  01إىل 01

قني جمهويل النسب تزيد بينهم االضطراابت االنفعالية والسلوكية مثل السلوك العدواين، صعوابت التعلم، الرغبة يف هؤالء املراه
ايذاء الذات، اصابتهم ابلقلق بكل أنواعه وما يعرف ابخلوف الغري املربر والشعور بعدم الطمأنينة واالكتئاب خاصة فيما بعد 

تمع الغري منصفة هلم ألهنم أساسا ضحية و ليسوا مذنبني خاصة حني يكتشف أنه بال يتعرضون له من سوء املعاملة ونظرة اجمل
هوية وبال انتماء ألهنا تعترب اهلوية مطلب األساسي ابلنسبة لننسان ما جعل البناء النفسي للمراهق جمهول النسب هشا أو 

ن رغم ذلق اجتماعية تربوية خاصة تتكفل  م لكمشوشا وينتمون إىل فئة املنحرفني ومن أجل محايتهم   وضعهم يف مراكز 
 (.9.،ص2113.)حسن مصطفى،فإن حرماهنم من العاطفة األبوية البديلة هلا عالقة يف احنراف هذه الفئة املراهقة 

و يظهر من هذه الدراسة كلها أهنا تشري إىل أثر غياب أو امهال الوالدين أو عدم االعرتاف هببويتهم أو نقين يف إشباي 
اطفي على ظهور اجلنوح و احنراف وهذا لدى املراهق وهذا ما دفعنا لطرح اإلشكالية التالية: "هل حلرمان العاطفي أثر يف الع

 احنراف جنوح األحدات واملراهقني جمهويل النسب"
 و لنجابة على هذا التساؤل صغنا الفرضية التالية:
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 الفرضية العامة: -0
 وح األحدات واحنراف املراهقني جمهويل النسب.احلرمان العاطفي له أثر يف ظهور جن

 الفرضيات اجلزئية:
 : احلرمان العاطفي الناتج عن طالق الوالدين اثر يف جنوح األحدات0ف
 احلرمان العاطفي الناتج عن موت أحد الوالدين أو كليهما اثر يف احنراف املراهق :0ف
 راف املراهقني جمهويل النسب : احلرمان العاطفي الناتج عن غياب اهلوية اثر يف احن0ف
 : احلرمان العاطفي اثر أكرب يف احنراف املراهق جمهول النسب مقارنة مع احلدت اجلانح.0ف

 راسة جلملة من األسباب هي:: يرجع اختياران هلذه الدأسباب إختيار املوضوع -0
 رمان العاطفي.هق وارتباطها ابحلاثراء الرتات العلمي عن طبيعة العالقة بني املشكالت اليت يعانيها اجلانح املرا 
 .فهم العالقة بني احلرمان العاطفي وظهور السلوك االحنرايف عند املراهق 
 .الرغبة يف معرفة اخللفيات النفسية للمراهق 
  خطورة وأمهية ظاهرة االحنراف وتزايد نسبتها خاصة يف السنوات األخرية بسبب تفاقم املشاكل االجتماعية و

 ة.االضطراابت النفسي
 .قلة الدراسات والبحوت على هذا اجلانب 

  :أمهية الدراسة -0
 .التأثري السليب للحرمان العاطفي على سلوكات املراهق 
 .اإلشارة إىل أمهية الوالدين يف حياة املراهق وأثر غيا ما عليه يف حياته 
  اجهة املشكلالوقوف على العوامل املؤثرة يف سلوكات املراهق املنحرفة وحتديد الطرق الكفيلة ملو. 

 اهلدف من الدراسة: -0
  توجيه االهتمام إىل فئة املراهقني احملرومني من الرعاية الوالدية خاصة وحنن يف جمتمع يرتكز على اجلوانب

 البيولوجية و يهمل جانب وهو الغذاء الروحي والعاطفي.
  رف اجملتمع .االهتمام بفئة املراهقة املسعفة واالحتكاك  ا واشعار بـنها غري منبوذة من ط 
 .توعية اجملتمع خاصة األولياء الطورة مرحلة املراهقة وما ميكن أن ينتج عنها يف غياب الوعي والتحاور 
 .ابراز دور األسرة وخاصة الوالدين وأثرها يف بناء شخصية املراهق 
 .الكشف عن اضطراب العالقة بني الوالدين يف بناء شخصية املراهق 
  يف ظهور االحنراف عند املراهق.قياس مدى احلرمان العاطفي 

  ديد مصطلحات البحث: -0
حسب مدرسة التحليل النفسي يعرف احلرمان العاطفي ابلنسبة للحاجات األساسية هذه احلرمان العاطفي:  -0

 مو العاطفينفس األمهية حاجات النفقط لكنها تتمثل وب ةتصرة على احلاجات الضرورية للحيااحلاجات ال ميكن أن تكون مق
  ثنا هذا نتناول احلرمان العاطفي من حي  غياب أحد الوالدين أو كليهما ابملوت أو االنفصال.ويف 

 قيام الفرد هبفعال تتضمن إحلاق األذى ابآلخرين نتيجة الفشل يف التوافق مع اجملتمع  االحنراف: -0
 جنوح األحداث: -0

 عشر ومل يتعد سن الرشد بعد.هو صغري السن الذي يرتاوح عمره بني اخلامسة عشر والثامنة احلدث:  -
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 هو كل خروج عن القانون أو معايري االجتماعية من فرد غري راشد قانونيا.اجلانح:  -
 مرحلة حمصورة بني فرتة الطفولة و مرحلة الرشد أهم ما مييزها خمتلف التغريات النفسية واجلنسية. املراهقة: -0

ملراكب األساسية اليت  ضع هلا الدراسة حي  أن القيمة كل    ال إن ضبط اإلطار املنهجي يعترب من ا املنهج املتبع:
تكمن إال يف التحكم السليم يف املنهجية املتبعة كما أن التساؤالت  اليت تطرح يف العلوم من خالل الفكر ميكن أن تكون 

 x poste facto designبصفة عشوائية وإما وفق منهجية منظمة هلذا الغرل استعملنا منهج التصميم البعدي 
 ويستعمل هذا التصميم يف احلاالت اليت ال ميكن فيها إخضاي املتغريات املستعملة للتصميم التجرييب احملكم .

 هي مصدر البياانت املطلوب حجمها.و تعد عينة احلقل الذي جيري عليه الباح  اختباره أ عينة البحث:
ستبيان كوسيلة ملعرفة اخللفيات الشخصية والعائلية املؤدية الحنرافهم حالة حدت ابعتمادان على اال 00وقفنا يف  ثنا بدراسة 

 بسبب حرماهنم العاطفي واتبعنا التصميم اجلماعي لتحديد أهم املميزات النفسية لكا حالة.
ل يف ث  اختيار العينة على أساس الطريقة القصدية نتأكد مبدئيا من صحة الفرل الذي وضعناه واملتمطريقة اختيار العينة:

أن احلرمان العاطفي أثر يف ظهور االحنراف عند املراهق جمهول النسب واحلدت اجلانح، دراسة مقارنة وكذا لتوفر أفراد العينة 
حدت جانح و  00حالة منهم  00على الشروط الالزمة كالقابلية يف احلدت والتعبري عن أنفسهم شفهيا قمنا مقابالت مع 

املراكز مث إعطائهم الستبياانت وشرحها هلم وحاولنا كسب ثقتهم إبقناعهم بسرية املعلومات مراهقني جمهولني النسب يف  00
 وأهنا تستعمل ألغرال علمية فقط.

 ادوات البحث:
 وكانت كتمهيد إلجراء االستبيان وكذا احلصول على املعلومات املتعلقة هبفراد العينة و كسب ثقتهم. املقابلة:

فااي النفسية لألحدات يساعد على فهم لشخصية القاعدية و الظروف العائلية لبيت يعيشوهنا كأداة ملعرفة اخل  االستبيان:
وحرماهنم العاطفي الذي أذى إىل احنرافهم وكما يساعدان االستبيان يف معرفة احلقيقة املعاشة و ربطها ابلفرضيات للوصول إىل 

 عدة األستاذة املشرفة حي  يتكون من حماور التالية صحتها أو رفضها ومل االستبيان وفقا ملتطلبات الدراسة ومبسا
 حمور املعلومات العامة. -
 حمور الوضعية العائلية . -
 حمور الوضعية االقتصادية . -
 حمور االحنرافات . -

 وصف مكان العينة:
 عادة الرتبية )عبد الواحد خزانمركز إ -سطيف–أجري البح  يف مركز إعادة الرتبية 

 عرض النتائج:
 ائج االستبيانعرض نت  -1

 توزيع أفراد العينة حسب السن: (:1جدول رقم)
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار الفئة العمرية  النسبة املئوية التكرار الفئة العمرية
(00-00) 
(00-00) 

0 
00 

00% 
%73 

 (00-00) 
(00-00) 

00 
01 

00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
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 00-00متثلها الفئة العمرية بني  73%( يتبني أن أكرب نسبة لفئة األحدات اجلاحنني واملتمثلة يف 0خالل أرقام اجلدول )من 
 سنة. 00-00متثلها الفئة العمرية بني  %00سنة مبقابل هد أكرب نسبة لفئة جمهويل النسب واملتمثلة يف 

ابملقابل الفئة العمرية بني  %00ت اجلاحنني فال ميثلون أال نسبة عند فئة األحدا 00-00أما الذين ترتاوح أعمارهم بني 
 .%00سنة و عند جمهويل النسب فال ميثلون اال نسبة  00-00

 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس(: 2اجلدول رقم )
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار عينة البحث  النسبة املئوية التكرار عينة البحث
 لذكور ا

 اإلانت
00 
11 

011% 
11%  

 الذكور 
 اإلانت

0 
00 

00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
متثلها فئة الذكور ابملقابل أكرب  %011( تبني أن مجيع عينة لفئة األحدات اجلاحنني واملتمثلة يف 0من خالل أرقام اجلدول )

 متثلها فئة الذكور. %00ئة اإلانت يف حني هد متثلها ف %00نسبة لفئة جمهويل النسب واملتمثلة يف 
 توزيع أفراد العينة حسب مستوى التعليمي (:3اجلدول رقم)

 جمهول النسب  األحدات
 النسبة املئوية التكرار املستوى التعليمي  النسبة املئوية التكرار املستوى التعليمي

 أمي 
 ابتدائي
 متوسط
 اثنوي

11 
10 
00 
11 

11% 
00% 
00%  
11%  

 أمي  
 ابتدائي
 متوسط
 اثنوي

11 
10 
00 
10 

11% 
00% 
00%  
10% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
 % 00 تيها نسبة  %00( يتبني أن غالبية أفرا افراد عني اجلنوح مستواهم الدراسي متوسط نسبة 0من خالل اجلدول رقم)

مستواهم  ابملقابل يتبني لنا ان غالبية افراد جمهويل النسب مستوى ابتدائي وهد انعدام كل من مستوى الثانوي ودون املستوى
 توى اثنوي وهد انعدام دون مستوىمس %10مستوى ابتدائي مث تليها نسبة%00تليها نسبة  %00الدراسي متوسط بنسبة 

 : توزيع أفراد العينة حسبة حاالت األب:(4اجلدول رقم )

 جمهول النسب  األحدات
 النسبة املئوية التكرار حالة األب البديل  بة املئويةالنس التكرار حالة األب

 على قيد احلياة
 متويف

 منفصل عن األم

10 
10 
10 

00% 
00% 

%36 

 على قيد احلياة  
 متويف

 منفصل عن األم

04 
10 
08 

00% 
00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
منهم اابئهم متويف  %00و نسبة  %00أابءهم على قيد احلياة بنسبة ( يتبني ال غالبية افراد اجلنوح 0من خالل اجلدول رقم )

 %00منفصلني عن األم ابملقابل هد أن يف فئة جمهويل النسب أفرادهم اابئهم البديلني على قيد احلياة بنسبة  %00أما نسبة 
 منفصلني عن األم البديلة.%00منهم متوفني وتصل نسبة %00وهد 
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 راد العينة حسب خالة األم: توزيع أف(: 3جدول رقم )
 جمهول النسب  األحدات
 النسبة املئوية التكرار حالة األم البديلة  النسبة املئوية التكرار حالة األم

 على قيد احلياة
 متويف

 األب منفصل عن

10 
10 
10 

00% 
00% 

%36 

 على قيد احلياة  
 متويف

 منفصل عن األب

10 
10 
10 

00% 
00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي

منهم  %00و تصل نسبة  %00( يتبني لنا غالبية أفراد عينة اجلنوح أمها م على قيد احلياة بنسبة 0من خالل جدول رقم )
منفصالت عن األب ابملقابل يف عينة جمهويل النسب غالبية أفراد أمها م البديلة على قيد  %00أمها م متوفيات أما نسبة 

 منف صالت عن األب البديل. %00منهم متوفيات و تصل بنسبة  %00وهد  %00احلياة بنسبة 

 توزيع افراد العينة حسب الشعور حنو األب:(: 6اجلدول رقم)
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار الشعور حنو األب البديل  النسبة املئوية التكرار الشعور حنو األب
 حب
 كره 

 عدم االهتمام

00 
10 
10 

01% 
00% 

%18 

 حب 
 كره 

 عدم االهتمام

10 
10 
01 

00% 
00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
يف حني هد نسبة  %01( يتبني لنا أن غالبية أفراد عينة اجلنوح شعورهم حنو األب ابحلب بنسبة 0من خالل اجلدول رقم )

يف حني هد  %00بية افراد جمهويل النسب بعدم االهتمام بنسبة عدم االهتمام ابملقابل هد غال %00كره أما نسبة   00%
 .%00تساوي يف نسبة احلب والكره بنسبة 

 (: توزيع أفراد عينة حسب شعورهم جتاه األم0اجلدول رقم )

يف حني يتساوى نسبة  %00( يتبني لنا غالبية أفراد عينة اجلنوح شعورهم حنو امهم حب بنسبة 0من خالل جدول رقم )
ابملقابل هد ان غالبية افراد جمهويل النسب شعورهم حنو امها م البديلة حب بنسبة  %00ة الكره و عدم االهتمام بنسب

 بعدم االهتمام و هد انعدام يف الشعور ابلكره %00يف خن هد نسبة  00%
 
 
 

 جمهول النسب  األحدات
 ةالنسبة املئوي التكرار الشعور حنو األم البديلة  النسبة املئوية التكرار الشعور حنو األم

 حب
 كره 

 عدم االهتمام

00 
10 
10 

00% 
00% 

%14 

 حب 
 كره 

 عدم االهتمام

00 
11 
10 

00% 
11% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
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 (: توزيع افراد حسب معاملة األب:0اجلدول رقم )
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار معاملة األب البديل  النسبة املئوية التكرار معاملة األب
 جيدة
 قاسية
 عادية

10 
10 
01 

00% 
00% 

%50 

 جيدة 
 قاسية
 عادية

10 
10 
10 

00% 
00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
لة الب يف معام %00و تصل نسبة  %01( لنا اكرب نسبة لعينة اجلنوح تتمثل املعاملة عادية بنسبة 0خالل اجلدول رقم )
 %00يف التعامل القاسي ابملقابل هد اكري نسبة جملهويل النسب تتمثل يف املعاملة القاسية بنسبة  %00اجليدة يف حني نسبة 

 يف املعاملة اجليدة.%00يف املعاملة العادية يف حني هد نسبة  %00و نسبة 
 توزيع افراد العينة حسب معاملة األم:   (:0اجلدول رقم )

 هول النسبجم  األحدات
 النسبة املئوية التكرار معاملة األم البديل  النسبة املئوية التكرار معاملة األم

 جيدة
 قاسية
 عادية

00 
10 
10 

00% 
10% 

%36  

 جيدة 
 قاسية
 عادية

10 
01 
10 

00% 
00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
يف  %00وتصل نسبة  %00وح متثل  معاملة االم اجليدة بنسبة ( يتبني لنا اكرب نسبة لعينة اجلن0من خالل اجلدول رقم )

يف التعامل بقسوة ابملقابل اكرب نسبة لعينة جمهويل النسب هي معاملة االم قسية  %10املعاملة العادية يف حني هد نسبة 
 . %00تليها تساوي نسبة املعاملة اجليدة و العادية املتمثلة يف  %00بنسبة 

 زيع االفراد حسب الشجار مع االخرين:( : تو 01جدول رقم )
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار تشاجر مع االخرين  النسبة املئوية التكرار تشاجر مع االخرين
 نعم
 ال

 أحياان

00 
10 
10 

01% 
00% 

%27  

 نعم 
 ال

 احياان

00 
10 
10 

00% 
00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي

مث تليها  %01( يتبني لنا اكرب نسبة لعينة اجلنوح يتشاجرون مع االخرين بنسبة 01ول رقم )من خالل جد
عدم التشاجر مع االخرين ابملقابل نالحظ اكرب نسبة  %00اليت متثل تشاجر مع االخرين احياان يف حني نسبة  %00نسبة 

اليت متثل التشاجر مع االخرين احياان يف حني %00مث تليها نسبة  %00لعينة جمهويل النسب هي تشاجر مع االخرين بنسبة 
 متثل نسبة عدم التشاجر مع االخرين. %00هد 
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 (: توزيع افراد حسب وجود االصدقاء:00جدول رقم )
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار وجود االصدقاء  النسبة املئوية التكرار وجود االصدقاء
 نعم
 ال

12 
10 

00% 
%45 

 عمن 
 ال

16 
06 

00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
اما الذين ال ميلكون االصدقاء  %00( يتبني لنا ان معظم افراد عينة اجلنح لديهم اصدقاء بنسبة 00من خالل جدول رقم )

ا الذين ال ميلكون ام %00ابملقابل يتبني لنا ان معظم افراد عينة جمهويل النسب لديهم اصدقاء بنسبة  %00ميثلون نسبة 
 .%00أصدقاء ميثلون نسبة 

 ( توزيع افراد العينة حسب مقارنة النفس مع االخرين:00جدول رقم )
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار مقارنة النفس مع االخرين  النسبة املئوية التكرار مقارنة النفس مع االخرين
 نعم
 ال

00 
10 

00% 
%18  

 نعم 
 ال

00 
10 

00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
أما الذين ال  %00( يتنب لنا ان معظم افراد عينة اجلنوح قارن و أنفسهم مع االخرين بنسبة 00من خالل اجلدول رقم )

ه االخرين م ابملقابل يتبني اان معظم أفراد عينة جمهويل النسب يقارنون انفسهم %00يقارنون أنفسهم مع االخرين ميثلون نسبة 
 .%00أما الذين ال يقارنون انفسهم مع االخرين ميثلون نسبة  %00بنيسبة 

 ( : توزيع افراد العينة حسبة جانب مقارنة النفس ابآلخرين:00جدول رقم )
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار املقارنة يف اجلانب  النسبة املئوية التكرار املقارنة يف اجلانب
 ائلةع

 املستوى االجتماعي
 مهنة

00 
10 

11 

00% 
00%  

%05 

 عائلة 
 املستوى االجتماعي

 مهنة

00 
10 
10 

01% 
01%  
01% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
وتصل نسبة  %00( يتبني لنا اكرب نسبة لعينة اجلنوح متثل مقارنة النفس يف جانب العائلة بنسبة 00من جدول رقم)      
مقارنة النفس يف جانب املهنة، ابملقابل يتبني لنا ان  %0رنة النفس يف جانب املستوي االجتماعي لتمثل نسبة يف مقا 00%

يف مقارنة النفس يف  %01وتصل نسبة  %01اكرب نسبة اعينة جمهويل النسب متثل مقارنة النفس يف جانب العائلة بنسبة 
 جانب املهنة.مقارنة النفس يف  %01املستوى االجتماعي لتمثل نسبة 

 (: توزيع أفراد العينة حسب مكان االحراف:00جدول رقم)
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار مكان االحنراف   النسبة املئوية التكرار مكان االحراف
 املركز
 الشارع

10 
00 

00% 
%82 

 املركز 
 الشاري

07 
15 

00% 
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
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اما نسبة  %00( يتبني لنا ان اكرب نسبة اجلنوح االحدات متثل الشاري مكان االحنراف بنسبة 00خالل جدول رقم ) من
أما نسبة  %00املركز هو مكان االحنراف ابملقابل هد ان اكرب جملهويل النسب متثل الشاري هو مكان االحنراف بنسبة  00%
 متثل املركز هو مكان االحنراف. 00%

 (: توزيع االفراد حسب عدد مرات االحنراف:00)جدول رقم
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار عدد مرات االحنراف  النسبة املئوية التكرار عدد مرات االحنراف
 مرة

 اكثر من مرة
 ال تعد

10 
10 
10 

00% 
00%  

%36  

 مرة 
 اكثر من مرة

 ال تعد

10 
10 
10 

00% 
00%  
00% 

 %100 22 اجملموي  %011 00 اجملموي
لتتساوى نسبة  %00( يتبني لنا ان معظم افراد عينة جمهويل النسب احنرفوا أكثر من مرة بنسبة 00ارقام اجلدول ) لمن خال

ابملقابل هد ان افراد عينة اجلنوح متثل احنرافهم أكثر من مرة ما تتساوى  %00االحنراف مرة واحدة و احنراف ال تعد بنسبة 
 احنرافهم مرة واحدة. %00لتمثل نسبة  %00ت احنرافهم اليت ال تتعد نسبتها مع عدد مرا
 (: توزيع افراد العينة حسب نوي االحنراف00جدول رقم )

 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار نوي االحنراف  النسبة املئوية التكرار نوع االحنراف
 قتل
 سرقة

 خمدرات
اهلروب من 

 البيت
ت احنرافا
 جنسية
 نوع اخر

10 
01 
10 
10 
11 
10 

10% 
00% 
10%  
00% 
11% 
00% 

 قتل 
 سرقة

 خمدرات
 اهلروب من البيت
 احنرافات جنسية

 نوع اخر

11 
00 
10 
10 
10 
10 

11% 
00% 
00% 
01% 
00% 
00% 

 %100 00 اجملموي  %011 00 اجملموي

 %00وح االحدات احنرافهم متمثل يف السرقة بنسبة ( يتبني لنا ان غالبية افراد عينة جن00من خالل اقام اجلدول )      
لتصل اىل نسبة من احنرافات املخدرات مث القتل  %00مث اهلروب من البيت بنسبة  %00تليها احنرافات من نوي اخر بنسبة 

هم كذلق يف فواخرا عدم نسبة االحنرافات اجلنسية ابملقابل هد اعلى نسبة يف افراد عينة جمهويل النسب يف احنرا %0بنسبة 
احنراف اهلروب من البيت وهد تساوي نسبة من افراد عينة ميثلون احنرافات جنسية %01تليها نسبة %00السرقة بنسبة 

 .%00وانواي اخرى و خمدرات بنسبة 
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 (: توزيع افراد العينة حسب سبب االحنراف:00جدول رقم )
 جمهول النسب  األحدات

 النسبة املئوية التكرار سبب االحنراف  ملئويةالنسبة ا التكرار سبب االحنراف
 االصدقاء

 مشاكل البيت
 الفقر

 احلرمان العاطفي

00 
00 
10 
00 

01% 
00% 
00%  
00% 

 االصدقاء 
 مشاكل البيت

 الفقر
 احلرمان العاطفي

10 
10 
10 
00 

00% 
00% 
10% 
00% 

 %100 00 اجملموي  %011 00 اجملموي
 %00تليها نسبة  %01بني غالبية افراد جنوح االحدات سبب احنرافهم االصدقاء ( يت00من خالل اجلدول رقم )      

 %00سبب احنراف العينة احلرمان العاطفي واخري الفقر الحنرافهم بنسبة  %00سبب احنراف العينة مشاكل البيت وهد 
سبب احنراف  %00تليها نسبة  %00ابملقابل هد ان غالبية افراد جمهويل النسب سبب احنرافهم احلرمان العاطفي بنسبة 

 %10سبب احنرافهم مشاكل البيت واخريا الفقر الحنرافهم بنسبة  %00العينة االصدقاء فنجد 
 ( توزيع افراد العينة حسب ردود فعل الوالدين00جدول رقم )

 جمهول النسب  األحدات

 لنسبة املئويةا التكرار ردود فعل الوالدين  النسبة املئوية التكرار ردود فعل الوالدين
 العقاب
 السماح
 الالمباالة
 النصح

00 
10 
10 
10 

00% 
00% 
10%  
00% 

 العقاب 
 السماح
 الالمباالة
 النصح

10 
10 
10 
10 

01% 
00% 
00% 
00% 

 %011 00 اجملموي  %011 00 اجملموي

عند افراد عينة  %00سبة ( يتبني لنا نسبة لرد فعل الوالدين تكمن يف العقاب بن00من خالل ارقام اجلدول رقم )       
يف رد الالمباالة ابملقابل هد اعلى نسبة يف  %0وتصل نسبة  %00جنوح االحدات وتساوي يف رد فعل السماح والنصح بـ 

يف افراد عينة جمهويل النسب و تتساوى النسب يف كل من رعد معل السماح والالمباالة بـ  %01رد فعل الوالدين يف العقاب بـ
 .  %00رد فعل النصح بـ مث يليها  00%

 عرض النتائج و مناقشتها:
احلرمان العاطفي الناتج عن طالق الوالدين اثر يف جنوح األحدات لقد حتققت هذه الفرضية وهذا  مناقشة الفرضية األوىل:

ة من افراد يف كل فئ %00( حي  هد تساوي نيسبة انفصال الوالدين واليت قدرت بـ: 0( و )0ما تبينه نتائج اجلدول رقم )
 جنوح االحدات و عينة جمهويل النيب.

( استخدم يف 0000وهذا ما أثبتته بعض الدراسات كدراسة "املومين" حول عالقة بني الطالق واحنراف االحدات )االردن 
حدت من  00الدراسة  ت هذهدراسته امليدانية املنهج الوصفي واعتمد يف مجع بياانته على أسلوب املقابلة الشخصية ولقد مشل

 وخلين اىل أن الطالق أثر كبري جدا يف تشرد واحنراف االحدات نتيجة لتفكق االسري الذي حدت بسبب الطالق..الذكور
"وترى "اان فرويد" ان احلرمان العاطفي يوجد بغياب الوالدين كذلق هناك فئة من األطفال تعاين ممن هذا التقصري مع وجود 

 يست سببا يف عدم قدرة الوالدين على مد احلب والعطف ألبنائها".الوالدين كما ان االسباب املادية ل
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أن دور األم ضروري يف ظهور احلرمان العاطفي فهو يعتربه نقين احلب و العطف " Ajueria Gurra" كما يرى 
 واحلنان والرعاية من طرف االم نظرا لغيا ا او مرضها وانفصال عنها بسبب الطالق"

عبد األمري الياسني" حول أثر التفكق العائلي يف جنوح األحدات". حي  أوضحت بياانت  "وأثبتت كذلق دراسة "جعفر
البح  ان نسبة الطالق بني عائالت اجلاحنني اكرب مبقابل عند عائالت غري اجلاحنني والعمل الذي أدى  م اىل الشعور بعد 

 الرقابة واالمن واحلرمان من حنان االب وعاطفته.
 نية: "احلرمان العاطفي الناتج عن موت أحد الوالدين أو كليهما يف احنراف املراهق":مناقشة الفرضية الثا

( الذي ميثل احلرمان العاطفي الناتج عن وفاة االم بنسبة مقاربة واملقدرة 0لقد أثبتت هذه الفرضية من خالل اجلول رقم )
( احلرمان العاطفي الناتج 0يبني اجلدول رقم )من افراد عينة جمهويل النسب بينما  %00من فئة جنوح االحدات و  %00بـ

 من فئة عينة جمهويل النسب. %00عند افراد عينة جنوح األحدات و بنسبة  % 00عن وفاة األب بنسبة 
قدان(: الف-و اليت تقدم أنواي احلرمان انطالقا من خربة االنفصال فاالنفصال الدائم )املوت 0000فحسب تصنيف هاريس 

 ديه بسبب املوت و الطفل يستجيب ابحلنني إليهما و رفض أي شخين حيل حملهما.فقدان الطفل لوال
فإهنا توصلت إىل أن األطفال الفاقدين للوالدين كانوا قل منوا من الناحية   Moffmanو هذا ما أثبته كذلق دراسة موفمان 

م أكثر عدوانية القيم االجتماعية املقبولة و هاخللقية و أقل احتماال يف املواقف اليت تستدعي الشعور ابلذنب و تقبل اللوم و 
مقارنة ابألطفال الذين يعيشون يف كنف االسر اليت يكون فيها الوالد أو األم موجودا ألن غياب أحدمها أو كالمها يؤثر  سلبيا 

 على حياة املراهق و اذ أنه يف هذه املرحلة يكون حر يف نفسه أي يقوم ما تليه أهواءه.
 اقشة الفرضية الثالثة:" احلرمان العاطفي انتج عن رتياب اهلوية أثر يف احنراف املراهقني جمهويل النسب ":من            

( إذ توصلنا أن غياب اهلوية هلا دور كبري يف ظهور االحنراف 00لقد حتققت هذه الفرضية و ذلق من خالل اجلدول رقم )
  %00و هد نسبة  % 01مع غريهم يف وجود العائلة و هذا بنسبة لدى املراهقني جمهويل النسب و الذين يقارنون أنفسهم 

يف  %00( كما هد أكرب نسبة 00كان مكان احنرافهم الشاري بسبب عدم وجود عائلة و هذا ما بينته نتائج اجلدول رقم )
 ( تدل على أن سبب االحنراف هو احلرمان العاطفي.00اجلدول رقم )

أنه ال مير كل املراهقني ابملسار نفسه يف سريورة تكوين اهلوية فمنهم من  0000كسون و هذا ما أثبتته نتائج دراسة ايري
يشعرون أهنم منقوصون من الثقافة و السيطرة و مرفوضون من اجملتمع فيؤدي  م ذلق إىل اختيار هوية سالبة  ي  يعطون 

 قسمة للسلوكات الضد اجتماعية.
 عاطفي أثر أكرب يف احنراف املراهق جمهول النسب مقارنة مع احلدث اجلانح":مناقشة الفرضية الرابعة:" للحرمان ال    

( حي  تتساوى نسبة االحنراف أكثر من مرة و احنراف ال 00لقد حتققت هذه الفرضية و هذا ما بينته نتائج اجلدول رقم )
جلنوح احنرفوا أقل حي  تصل نسبة احنرافهم مرة واحدة ابملقابل هد أن افراد عينة ا % 00لتمثل نسبة  % 00تعد بنسبة 

 .%00لتتساوى نسبة االحنراف مرة واحدة و احنراف ال تعد بنسبة  % 00االحنراف أكثر من مرة 
يف بداية القرن العشرين بفرنسا هبن أطفال املؤسسات ركزوا على أمهية  Pariot-Archam Bandو هذا ما أثبتته دراسة 

 طفل.العوامل النفسية يف اضطراابت منو ال
يف العديد من البحوت اليت أجراها على أن االطفال الذين حيرمون من رعاية أمها م  Sears 0000كما يؤكد سريز 

يتعرضون لكثري من املشاكل اجلسمية و النفسية و الصحية و يصابون ابلتبول الالإرادي و ببطء يف النمو و درجة معينة من 
 السلوك العدواين.
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ن االنفصال عن األم ما بني الشهر السادس و الثاين عشر دون اجياد البديل املالئم ينعكس سلبا يقول أ  R.Spitzدراسة 
 على منو الطفل و سلوكه مما حيدت  خر يف النمو احلركي و االنفعايل يف الكالم...اخل.

 خامتة:
كمرحلة طفولة  خاصة يف مرحلة التلعب االسرة دورا كبريا يف حياة الطفل ابعتبارها تساهم يف بناء و رسم معامل شخصيته 

لكن عندما ال تقوم األسرة بدورها فإن ذلق يؤدي إىل احلرمان من الناحية العاطفية حي  أن  متهيدية للمراحل الالحقة.
للحرمان العاطفي آاثر عميقة يف احلياة النفسية ابلنسبة للجانح و جمهول النسب و هذا يرتكز خاصة يف املرحلة الطفولة و 

 ة مع االب و األم.العالق
فالطفل ميكن أن يتأثر فعال هبحدات مأساوية نوعا ما و يبقى أثرها يف شكل ذكرايت مكتوبة فهذه االحدات تلعب دور كبري 
يف كيفية اختبار الفرد يف السنوات األوىل أي يف تنظيم عالقاته مع الغري و هكذا فإن أحدات احلرمان أو اخلالفات الدائمة أو 

النفصال أو موت أحد الوالدين أو كالمها أو غياب هوية املراهق ميكن ان يعيشها بشكل مأساوي و ابلتايل تطبع الطالق أو ا
الفرد يف مستقبله و يصبح يعاين من قلق داخلي ألحدات كبتت و اختفت يف ابطن الالشعور و لكنها ظلت يقظة تنتظر 

رجع يف سب احملرومني عاطفيا يتميزون بدوافع و ميوالت عدوانية شديدة تالفرصة لظهورها و ابلتايل اجلانح أو املراهق جمهول الن
 نشأ ا إىل احلرمان العاطفي "أي العاطفة الوالدية"

 التوصيات:
إن التوصيات اليت نراها أكثر من غريها املعاجلة ملشكلة احنراف جنوح االحدات و احنراف املراهقني جمهويل النشب الناشئني 

 ي ميكن حصرها فيما يلي:عن احلرمان العاطف
التأكيد على دور االسرة يف عالج ظاهرة اجلنوح عن طريف ما يقدمه اآلابء و االمهات من حب و حنان و عطف  -

 و إشباي حاجيات الطفل و املراهق عن طريق ما تقدمه االسرة من رعاية و متابعة لسلوكه.
لى االجيايب يف الوقاية من جنوح األحدات ابلعمل عبيان طرق الرتبية الصحيحة املقرتن ابلعطف و دور الوالدين  -

 إشعار املراهق منذ البداية أنه موضع رعاية و عناية والديه ليكون مواطنا صاحلا.
ح  اآلابء و األمهات على االلتزام ابملساواة يف معاملتهم ألبنائهم و االبتعاد عن استعمال الكالم البذيء أو  -

نائهم و شرح و توضيح العادات السليمة ة السلوك املرغوب فيه و تشجيعهم على العقاب البدين كوسيلة لرتبية أب
 اإلقالي عن السلوك الغري اجتماعي.

جيب أن نتمكن من فهم فئة املراهقني جمهويل النسب و الظروف اليت حتيا فيها يف سبيل حماولة إعادة دجمهم يف  -
 املسعفني من احلرمان الذي يعيشونه. اجملتمع و إعادة الثقة ابلنفس إليهم و  للخروج هبولئق

 املراجع:
 ،لبنان.3(: أثر التفكق العائلي يف جنوح األحدات ، عامل املعرفة ، الطبعة2000جعفر عبد االمري الياسني) -0
 (: إسهامات اخلدمة االجتماعية يف جمال األسرة و السكان، دار املعرفة اجلامعية، مصر.0110السيد رمضان) -0
(، االضطراابت النفسية يف الطفولة و املراهقة: االسباب و التشخيين و العالج ، 0110عطي)حسن مصطفى عبد امل -0

 .0مكتبة القاهرة للكتاب ط 
 (: السلوك االحنرايف، املكتب اجلامعي احلدي ، االسكندرية.0111خريي خليل اجلميلي،) -0
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