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بـســم اهللا الـرحـمـــن الـرحـيــم

يـرفـع اهللا الذيـن آمـنـوا مـنـكـم "

والذيـن أوتـوا العلم درجـات

"واهللا بـما تعمـلـون خـبـيـر

11المـجـادلـة اآليـة 

إهـــــــــــــــــــــــداء

الـد العـزيـز والى روح وـأهــدي هــذا العـمـل المـتـواضــع إلى ال

أمــي الغــالـيـة رحـمـهـا اهللا وتـغـمــدهـا بفـسـيــح 

جـنــانـــه

وإلى إخوتي وأخـواتي الذيـن إذا ذاقت علي األرض وسعتنـي قـلـوبـهـم

وإلـى زوجـتـــي التـي كــــانــــت خــيــر ســـنـــد

و الكــتـكــوتـة الصـغـــيـــرة شــيـــمـــــاء

.وإلى جمـيـع األصـدقـاء والزمـالء واألهـل واألقـارب
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شـكــــر وتـــقــــدیــــر

أحمـد اهللا وأشكره وأثني عليه ثناء يليق بجالله، على ما جاد به علي مـن صبر 

وعزيمة وتوفيق إلنهاء هذا العمل المتواضع، الذي أعده خالصا لوجهه الكـريم

ارات التقـدير إلى األستاذ الذي تكرم بقبوله كـما أتقدم بالشكـر وأسمى عب

اإلشراف على هذا العمل الدكتور الفضيل رتيمي ، وعلى جميل نصحه وإرشاداته، 

ووافــر معـلـومــاتــه، وكـــذا عـــلى تــواضـعــه ومـــدى      

.حـلـمـه

كـما أتـقــدم بالشكــر الجـزيـل إلـى كـل زمـالئــي وزمـيـالتـي 

لعـمــل وأخــتص بالـذكـــر سـعـــدي عـلـى فـي الدراســة وا

عـظـيـم مساعداتهم و تشجيـعا تهـم وتـوجـيـهــاتـهــم القـيـمـــة    

.والمسـتـمــرة

كما أشكر كل من ساهم في إنجـاز هـذا العمل من قـريب أو من بعيـد ولـو 

بــكـــــلـــمــــة ***

***طــــــیـــــبـــــــة
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مـــقـــدمــــــة 
اهرة اجتماعية كانت وما تزال موضـوعا خصـبا   إن انحراف اإلحداث يشكل ظ

للباحثين في العلوم السلوكية واالجتماعية باعتبارها مشكلة حساسة تعاني منهـا مختلـف   

دول العالم تبعا لمتغيراتها التاريخية واالجتماعية واالقتصادية والثقافيـة ودرجـة النمـو    

والتقاليد ألن االنحـراف  الحضاري وتختلف درجة االنحراف باختالف المناطق والعادات 

ال يعتبر سلوك عرضي تثيره رغبة عارضة أو موقف تخلقه الصدفة بل هو حالـة مـن   

تفاعل لعوامل شخصية أو بيئية مختلفة تتخذ من الحدث المنحرف مجاال لظهورها لـذلك  

فهي أعمق من تعالج أو تدرس دراسة سطحية التصالها الوثيق بحيـاة الحـدث خـالل    

ختلفة وعالقة األسرة بتغيرات النمو التي يعيشها وما يحدث من حـاالت  مراحل حياته الم

.عدم التكيف الموازية لها

ولقد اختلفت نظرة المفكرين لظاهرة االنحراف منذ القدم حيـث اعتبـر مجرمـا    

ويستحق العقاب وبفضل آراء الباحثين في السلوك االجتماعي تغيرت النظـرة السـابقة   

معاقبة األحداث باعتبار جرائم األحداث ال تمثل اعتداء على وتغيرت معها قوانين وطرق 

.امن المجتمع بقر ما هي إال فشله وخاصة األسرة في رعاية األبناء وتوجيههم

وعليه تبرز أهمية الفعل األسري وعالقته بتنشئة األطفال ألنها ان لم تعمل علـى  

ن السلوك الجمعي وهـذا  جعلهم أسوياء في المجتمع فإنهم يصبحوا منحرفين بخروجهم ع

ما جعل كثير من الدراسات تؤكد على أهمية دور األسـرة  وخاصـة مـع خضـوعها     

للتغيرات العصرية التي مست بها وخاصة ما تعلق بخروج المرأة للعمل وتركها لـبعض  

فعوامل التغير مست الكثير .وظائفها التقليدية ومنها التفرغ الكلي للسهر الدائم على األبناء 

انب الحياة األسرية من ناحية الحجم والوظائف واألدوار وحتى المسكن الحـديث  من جو

الذي فرضه التغير الصناعي الحديث ساهم في تقليص عدد أفراد األسرة التـي بـدورها   

قلصت في مـهامهااتجاه أبناء وألقت بهم إلى المؤسسات األخرى  كالمربية والروضة 
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.االم للعمل والمدرسة  وغيرها وخاصة بعد خروج 

ان ظاهرة خروج المرأة للعمل أخذت في االنتشار بـالمجتمع الجزائـري بصـفة    

مستمرة ولو بنسب ضعيفة وما ساعدها في ذلك التعليم المجاني والتمدن وحاجـة قطـاع   

.اإلنتاج لليد العاملة وخاصة الفنية منها التي أحرزت فيها المرأة مكانة معتبرة

زائري وقيمه الثقافية ان سمحت للمرأة بممارسـة  ولكن خصوصيات المجتمع الج

العمل فإنها تحدد مجاالته بحيث كانت ترى المجاالت المهنية األقرب إلى طبيعة المـرأة  

هي التعليم والصحة  بالمقارنة مع القطاعات األخرى إال ان الحالة االجتماعية للمرأة تحد 

العامالت هن عازبـات وتـنخفض   من مشاركتها في الحياة المهنية بحيث نجد ان أغلبية

نسبتهن بعد الزواج وخاصة بعد اإلنجاب  وهذا ما يعكس مدى أهميـة تربيـة األبنـاء    

خروج المرأة للعمل وعالقتـه بجنـوح   "وعالقته بعمل االم لذلك جاءت دراستنا لموضوع

لتبين مدى أهمية تواجد المرأة مع األبناء في البيت الن غيابها وبعـدها عـنهم  " األحداث

سوف يفتح الباب واسعا لدخول بعض الجهات األخرى التي قد ال تقوم بالعمل الالزم على 

أحسن ما يرام مهما اجتهدت ولن ترقى لمكان االم ولو بنسبة معتبرة الن االرتبـاط بـين   

وخاصة ونحن نشهد االنفتاح المسـتمر  . األبناء وأمهاتهم لهو أمر روحي أكثر منه مادي 

ى الميادين واألصعدة ولم تصبح أي وظيفة بعيدة المنال عنها وهذا ما أمام المرأة على شت

يسمح لنا بالقول ان الغياب لم يعد يقتصر على فترة قصيرة أو طول النهار بل يمكـن ان  

يتعداه إلى أيام وليالي ، لذلك اجتهدت في البحث عن العالقة التي تربط غياب االم عـن  

عنه اإلجهاد بسبب العمل الذي يجعله بمثابة طـالق  البيت وانشغالها المزدوج الذي ينجم

معنوي بينها وبين أبنائها  ويقلل من االهتمام بهم ورعايتهم كما يتطلـب األمـر وكـذلك    

الغياب واإلجهاد يبعدهم عن بعض ويتسبب في نقص الرقابة المباشرة وغيرها وهذا مـا  

ي ينجم عنه التمـرد عـن   يؤدي إلى قلة أو انعدام في بعض األحيان للضبط األسري الذ

الضوابط األسرية واالجتماعي ، ورغم التطور والتغير الحاصـل 
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في حياة المرأة بخروجها للعمل فان المجتمع الجزائري مازال يحتفظ لها بالدور التقليدي 

وللكشف عن خبايا هذه . في المنزل مهما دخلت مختلف القطاعات أو تقلدت من المناصب

ت مجتمعنا في جانب عالقة األحداث الجانحين بخروج االم للعمل فقـد  التغيرات التي مس

قسمت دراستي إلى بابين وهما باب نظـري واآلخــر ميـداني الختبـار الفرضـيات     

.واستخـالص النـتـائـج

حيث قسم الباب النظري إلى خمسة فصول وكل فصل مقسم بدوره إلى مباحـث  

وفصل التغير االجتماعي لخروج المرأة وكل مبحث إلى مطالب يتقدمهم الفصل النظري

إلى العمل  وفصل سيكولوجية الطفولة والمراهقة وفصل تأثير الوسط األسـري للمـرأة   

.العاملة على األبناء وأخيرا فصل جنوح األحداث

أما الباب الميداني فقسم كذلك إلى ثالثة فصول مقسمة بدورها إلى مباحث وهـي  

ل اإلجراءات المنهجية ثم فصل التفــريغ والتحليـل   مقسمة إلى مطالب وقد استهل بفص

والتعليق على المعطـيات وفي األخيـر فصل استخـالص النتــائج التـي اختتمـت    

.باالقتراحات والتـوصيـات ثم الخــــــــاتــمـة
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البــــاب األول
ـريـالنـظانبـالجـ



16

للـدراسـةظـريـار النـاإلط:الفصـل األول

دراسةالوأهداف وأهمية أسبـاب :لمبحث األولا

أسباب اختيار الموضوع:المطلب األول

ةــداف الدراســأه: المطلب الثاني

ةــة الدراســأهمي: المطلب الثالث

اإلشكالية والفرضيات والمفاهيم:المبحث الثاني

ةـيـالـكــاإلش:المطلب األول

اتـيـرضــالف:نيالمطلب الثا

مـالمفــــاهي:المطلب الثالث

والنظريات والصعوبات الدراسات السابقة:المبحث الثالث

ابقةـات السـالدراس:المطلب األول

ةـريـاربة النظـالمق:المطلب الثاني

ةـات الدراســصعوب:المطلب الثاني



17

: تمهـيد 

ية البالغة في جعل الباحث يفهم و بعمق الظاهرة التي يريـد  النظري األهمجانبلل

، ألنها تزوده بكم علمي هائل يمكنه من فهم التطورات التي مست الظـاهرة، و  ادراسته

تمـت بهـا   التـي األبعاد التي اتخذتها و كذا جملة األسباب التي أدت إليهـا و الكيفيـة   

:تي تمثلت فيما يليالثالثة مباحثهذافي مواجهتها، وعليه تناولنا  

ةـدراسـري للــظـار النـاإلط:الفصل األول

الموضوعوأهدافوأهميةأسباب:األولالمبحث 

وعـوضـالمارـاختيابـبـأس:األولالمطلب 

تعتبر أي دراسة علمية في أي مجال اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو ثقافي 

وتذلل الصعوبات من اجل تحقيقها بناء نتاج دوافع ملحة تجعل الباحث مستعدا للقيام بها ،

وأخرىذاتية أسبابوالمعايير التي تدخل في اختياره منها األسسعلى مجموعة من 

:كاألتيموضوعية وهي 

:الذاتيةاألسباب*

البن المرأة العاملةالرغـبة في كشف عوامـل االنحـراف ألنه حــدث الساعــة-

وخاصة عند غياب ةــاطها بالشغب والمشاكسنظرا لحساسية فترة المراهقة وارتب-

األم

.عليها بسالماتعتبر فترة هامة من حياتنا والبد من التعرف عليها واالستعداد لتمرير غيرن-

وعالقتها بعمل األممن اجل اكتساب الخبرة واالطالع على خبايا فترة المراهقة-

:الموضوعيةاألسباب*

.نطاق تخصص علم االجتماع الجريمةنظرا لدخول هذا الموضوع  ضمن -

وتتطلب االهتماموزميلة عملاألسرةمن العاملة فردالمرأةلكون -

التنشئة على سلوك المراهقأساليبتأثيرلمعرفة مدى -

والمجتمعواألسرةعلى الفرد وفائدته الموضوعألهمية-
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أهداف الدراسة:المطلب الثاني

الحقيقي الذي يذلل الصعوبات ويكون ثمرة جهد تعتبر أهداف البحث هي الحافز

:مفيد لتدعيم البحث العلمي وإفادة الفرد والمجتمع وهي تتلخص فيما يلي

:أهداف علمية*

التطرق إلى موضوع هام وحساس في علم االجتماع الجريمة-

ستثمار المعارف المنهجية والخبرات العلمية ا-

التأكد من صدق أو نفي الفـرضيات -

محاولة معرفة ارتباط الفرد بالبيئة األسرية-

محاولة معرفة مزايا عمل المرأة وسلبياته على الفرد واألسرة ككل-

:األهداف العملية*

التمكن من الوصول إلى نتائج تسهم في إثراء البحث العلمي-

التمكن من إثراء المكتبة بمرجع علمي جديد-

المرأة في األسرةالتعرف على أهمية ومكانة-

أهمية الدراسة:المطلب الثالث

األحداث الذي على جنوح وأثرهللعمل المرأةلموضوع  خروج ةالدراستناول إن

كبيرة أهميةودراسة كهذه تكتسي علم االجتماع الجريمة،تخصص يدخل ضمن نطاق 

ات السلبية بالنسبة للمجتمع وخاصة المجتمع الجزائري الذي يعاني الويالت من اإلفراز

.للعالقات األسرية واالجتماعية وتفاقم الظاهرة بشكل خطير

إن المجتمعات السائرة في طريق النمو والتي تنادي بخروج المرأة للعمل من أجل 

تحقيق التنمية الشاملة وتكافئ الفرص بين الجنسين وال سيما في الدول العربية التي 

تلزم المرأة بأولوية الشؤون المنزلية تكتسي مجتمعاتها خصوصيات فريدة من نوعها

الزائد ئوينعكس هذا التذبذب والعب. كضرورة حتمية تجعلها تتخبط بين التقليد والعصرنة

على األبناء والحياة األسرية ككل، ولتفادي هذه السلبيات والعمل على اإلدماج الفعلي 
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اإلفرازات السلبية لهذا للمرأة في الحياة العملية والمحافظة على األبناء وحمايتهم من

النمط الجديد تدعـو الدول والحكومات الباحثين في هذا المجال للكشف عـن الحقائـق 

.والمعطـيات الكفيلة باحتـواء االنعـكاسات السلبية على األفـراد والمجتمع

وتأتي أهمية هذه الدراسة ضمن هذا النطاق الذي يسهم في دعم المرأة والمحافظة 

ها في التربية األسرية والعمل الخارجي وحماية األبناء من االنحراف على مساهمت

.بالكشف عن األسباب والعراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك

اإلشكالية والفرضيات والمفاهيم:المبحث الثاني

اإلشـــــكـاليــــــة: المطلب األول

العنصر البشري إنجاب مؤسسة االجتماعية األولى المسؤولة عن تعتبر األسرة ال

وتكوينه قصد تزويد المجتمع به، ألنها منظمة اجتماعية تتكون من أفراد مرتبطين فيما 

بينهم دمويا واجتماعيا وبذلك تشكل شبكة من العالقات تتفاعل فيما بينها من خالل 

وأهمها التنشئة .ر على تأديتها سواء على مستواها أو في المجتمعـالوظائف التي تسه

.راد ـالحماية لألفوالرعاية و

مستمرة ر السنين ومازالت ـالتي حدثت على مالمتراكمة رات ـن التغيـولك

أو،سواء كان ماديا على مستوى األفرادعلى حالهلم تترك شيئا ،وبنسب مضطردة

م االجتماعية،وهذا األثر ـيـد والقـاليـادات والتقـوى العـلى مستـعوياـنـمع

رة ـر حجمها ووظيفتها فانتقلت من األسـسرة التي تغييتجلى بوضوح على مستوى األ

إلى ر من األفراد واألدوار والعالقاتـوي على عدد كبيـت تحتـالممتدة التي كان

ر دور كل ـيـوتغ.أصبحت تتكون من الزوج والزوجة واألبناءالتياألسرة النووية

.رين ـالقته باآلخـرادها وعـواحد من أف

الذي أصبحت عليه األسرة في الوقت الحالي هو خروج يروالشيء المميز في التغ

، مما أثر على المرأة للعمل وتقلدها لوظائف كانت باألمس القريب حكرا على الرجل فقط

مكانتها في األسرة وأصبحت فردا بارزا فيها ألن دورها كان في السابق يتمثل في 
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د ـ، ولكن بعلزوج واألبناء فقطاإلنجاب والرعاية  وإنجاز شؤون البيت وتلبية حاجيات ا

ألنه يمثل الرغبة والطموح بالعمل الخارجي انشغالهاخروجها للعمل أصبح ينصب معظم 

وعندما تعود إلى المنزل تكون منهكة القوى .والتحدي باإلضافة إلى القوانين التي تقيدها

البيت مع غير قادرة على تحمل أعباء أخرى مما ساعدها على إعادة تقسيم العمل داخل

الزوج بمنحه بعض األعمال ،أما األبناء فأصبحوا يلبون حاجياتهم بأنفسهم ألنها تكون 

منشغلة بأعمال أخرى وكذلك لتخفيف الضغط عليها وربح بعض الوقت، وكذلك تمكنت 

من المشاركة في الحوار المنزلي وإبداء رأيها إزاء القضايا المنزلية وغيرها وتفرض 

.عليهفي ميزانية المنزل مثل الزوج ولها مثله كما عليها مابعضها ألنها تساهم

أصبح دور الزوجة العاملة مختلطا بين خضوعها لدورها الطبيعي بالنسبة حيث 

ملها الخارجي وتحررها من العادات ـوالتزامات ع.لمعتقدات وقيم المجتمع من جهة

ة العصرية يواجه فاختيارها لدورها في الحيا.والتقاليد السابقة من جهة أخرى

ويعود عليها بالتعب ويشغلها .بات ألنه يكون على حساب دورها كزوجة وكأمـقـبالع

طالق معـنويعن أبنائها ألن غيابها المستمر طول النهار دائما عن المنزل يكون بمثابة 

ألن حاجة األبناء . وري في األسرةـمع زوجها وأبناءها وحتى مع دورها الرئيسي والمح

األم بالمنزل هامة جدا وال يعوضها أي مخلوق أو أي شيء آخر كما تقول الباحثة لوجود 

ون في مؤسسات عند ـلقد تبين بصورة واضحة أن األطفال الذين يوضع:"مرغريت ميد

الوالدة تصيبهم مشاكل وأمراض كثيرة رغم رعايتهم رعاية جسمية جيدة،إذ أن هناك آثار 

د الوالدة ومن أمثلة ذلك التأخر ـن عن أمهاتهم بعسيئة جدا على األطفال الذين يفصلو

. 1"العقلي واإلخـفاق في تعلم الكـالم والبالدة وفقد اإلحساس والنكوص

رعاهم وترشدهم وتلبي حاجياتهم وتحميهم  وتراقبهم بحيث ـهي التي تاألمألن

تمام ـهتستطيع أن تنتبه إلى أي تغير حتى ولو كان طفيف يطرأ عليهم باإلضافة إلى اال

ط العمل والشارع ومتطلبات ـبالزوج وتلبية احتياجاته والتخفيف عليه من التعب وضغ

ولكنها تصبح منقسمة .ن لعب دورها كأم وزوجةـعنيهاغيالحياة، والعمل الخارجي ال 

.10ص. 1981. تبیرو. النھضة العربیةردا. األسرة ومشاكلھا.محمود حسن- 1
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ألنها كائن بشري يحتاج جسمها وعقلها .بين هذا وذاك وتعمل كل شيء دون تحقيق الكل

يف تستطيع أن تستيقظ باكرا لتحضير الفطور وتجهيز األبناء للمدرسة فك،ونفسها للراحة

د الفطور ـد والبقاء فيه طول النهار أو تأتي إال على موعـوالذهاب للعمل في الموع

على أن تعود في المساء لتلبي حاجيات الزوج واألبناء وإعداد العشاء وغيره ولو 

اإلجهاد على صحتها بالسلب الذي يؤثر وبالتالي ينعكس هذا.بمساعدة بسيطة من الزوج

ية األعمال التي تقوم بها ويتقلص دورها وفاعليتها في األسرة وحتى في ـبدوره على بق

ن المرأة العاملة إذا ما تزوجت إ"العمل وهذا ما جاءت به بعض الدراسات التي تقول

ونتج عنه .عمليةوأنجبت أوالدا أصبحت أكثر تهاونا واسترخاء في القيام بمسؤولياتها ال

ن ـطاع عـياب واالنقـر والغـر عديدة متمثلة في عدم انتظامها وكثرة التأخـظواه

فقد كثرت شكاياتها وإجازاتها ورغبتها .بسبب ظروفها األسريةالعمل بعذر أو بدون عذر،

ولين والزمالء وهذا ؤمما يخلق لها مشاكل مع المس.في االنصراف قبل المواعيد المحددة

.2"ن عملها بالسلبـعما يؤثر

وإال كيف نفسر تزايد ظاهرة تحرر المرأة ودخولها شتى المجاالت من الباب 

وبالمقابل هناك تزايد رهيب في عدد الجناح الواسع وتقلدها لمختلف الوظائف والمناصب،

حدث 9095حسب إحصائيات المديرية العامة لألمن الوطني 2007حيث بلغ عددهم سنة 

بين %56تطورا يتجاوز "سجلت هذه الظاهرة وفتاة، 315جانح من بينهم

أن بوجاء في وسائل اإلعالم المكتوبة .3"%12بمعدل زيادة سنوية قدرها1998/2002سنتي

:وعليه نطرح بعض التساؤالت التالية.4"لف حدث متابعون قضائيا في كل سنةأ12هناك 

تها الكثير على حساب هل العمل المضاعف للمرأة داخل وخارج البيت يأخذ من وق

يؤدي إلى نقص الضبط األسري الذي يفتح في الوقت رعاية أبناءها؟وهل هذا االنشغال 

؟وهل غياب الرقابة األسرية والديةدون رقابةممارسة سلوكات منحرفة المجال لألبناء ل

.؟الذين يدفعـون بهم إلى الجنوحتدفع بهم إلى أحضان رفاق السوء في الحي

129ص.العائلة والقرابة والزواج.إحسان محمد الحسن- 1
16ص.2003ماي.22الدورة.تقریر حول حمایة الشبیبة.المجلس االقتصادي واالجتماعي- 2
13/11/2008الخمیس.5475العدد.جریدة الخبر الیومي- 3
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اتـرضيــالف:نيالمطلب الثا

ذا ما ـن األبناء وهـا عـت يشغلهـارج البيـل وخـم داخف لألـل المضاعـالعم-1

.افهمرنحام فيـيساه

الغياب الدائم للوالدين عن البيت بسبب العمل يؤدي إلى نقص ضبط األبناء ويدفع بهم -2

.انحرافهميساهم في إلى أحضان رفاق السوء وهذا ما

:شـرح الفـرضيـات*

لقد أكدت الكثير من الدراسات على أهمية دراسة السلوك االنحرافي والجريمة 

والسيما في المجتمعات المعاصرة، حيث أتت الدراسات واإلحصائيات األمريكية 

إن األسباب والعوامل التي تؤدي في غالب األحيان إلى جنوح . واألوربية والعربية

تتجلى من خالل التربية "لية وخارجية األحداث، يمكن تقسيمها إلى عوامل بيئية داخ

الخاطئة وضعف الرقابة والضبط األسري، وضعف الشعور بالمسؤولية العائلية وتناقض 

عالقات الوالدين باألطفال، إلى جانب سوء المعاملة واإلهمال والحرمان العاطفي إلى غير 

قدان الثقة ذلك من الظروف القاسية التي يعيش األطفال في ظلها والتي تؤدي إلى ف

5".والتفاهم بين الحدث وأسرته والمجتمع

وعلى خالف ما تراه األغلبية من علماء االنحراف والجريمة بأنها ظاهرة غير 

سليمة، فان إميل دوركايم يرى بأنها ظاهرة سليمة ومفيدة وهي عامل البد منه لسالمة 

6".المجتمع، وهي جزء ال يتجزأ من كل مجتمع سليم

تقسيم العمل تعتبر أساسية في نشوء الظواهر االجتماعية األخرى، غير أن ظاهرة 

ومنها ظاهرة االنحراف والجريمة، وذلك ألنها ترتبط بالبناء االجتماعي وتعبر عن 

7".طبيعته في إنشاء الدين واالقتصاد والعرف والقانون

376ص.2.1981ط.بیروت.دار الطلیعة.األحــــــداث الجــــانــحـــــــون.مصطفى حجازي- 5
6 - emil.les durkeim. règles de la méthode sociologique.paris.ed-p-v-f..19eme edit.1977.p65
7 - emilles durkheim. De la division du travail social.paris.ed-p-u-f..9eme edit. 1973.pp49-52
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ويضيف دوركايم بأنه عندما يزداد المجتمع نموا وتطورا تزداد درجة تقسيم 

عمل، ويزداد نظامه تعقدا، فتنشأ حالة من االفتقار إلى التكامل المتبادل بين الوظائف ال

المختلفة، وهذا من شأنه أن يزيد من التمايز أو الالتجانس بين أعضاء المجتمع، وتنقص 

وهذه الحالة التي . قدرتهم على تحقيـق التضـامن وعلى خلق اتصـاالت ايجابية بينهم

ومي وهي تتصف غالبا بفقدان المعايير واالفتقار ـتـدعى حالة األنيصل إليها المجتمع 

8".إلى القـواعـد االجتمـاعية

وكنتيجة لهذه الحالة تنطلق شهوات الحدث المتحررة من كل القيود، فيرتكب أفعاال 

تتعارض مع النظام العام للمجتمع وقيمه وتقاليده وهذا ما خضعت له مؤسسات المجتمع 

.عامة واألسرة بصفة خاصةالجزائري بصفة 

ة للعمل وعالقته بجنوح ألخروج المروعلى ضوء ما سبق ذكره ارتأينا في دراستنا 

ارتباط وثيق وذلك لما ألهمية األسرة كبيئة أولى ومهمة في صقل استعدادات األحداث

:وعليه طرحنا الفرضيات التالية. السليمالحدث وتوجيهها للطريق 

:الفرضية األولى*

ذا ما ـن األبناء وهـت يشغلها عـارج البيـل وخـلعمل المضاعف لألم داخا-

.رافهمـم في انحـيساه

نظرا ألهمية األسرة كخلية أولى ومهمة في حياة األفراد وحتى في البناء 

فخروج المرأة عن . االجتماعي، وأهمية المرأة في األسرة كأهمية األسرة في المجتمع

مثلة في اإلنجاب والتربية ومسايرتها للتفتح عن العالم الخارجي الوظيفة الطبيعية لها المت

ودخولها لميادين العمل المختلفة  بالمساواة مع الرجل في كل شيء مظهرا وجوهرا، وبما 

وجدارة االستحقاق بالمنصب والمساواة الوجودأنها مازالت تخوض غمار التحدي إلثبات 

8 - emilles durkheim. De la division du travail social . ibid .pp.356-360
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ت، فهذا ما تطلب منها بذل مجهود كبير لتحقيق مع المحافظة على الدور التقليدي في البي

العمل كان على حساب راحتها وأبنائها، ألنها قبل كل شيء هي إنسان اذلك ولكن كل هذ

يتحمل جسمها قدر معين من التعب ويحتاج إلى نصيب ثابت من الراحة وخاصة مع 

والعناية به باإلضافة إلى حاجة الطفل للرعاية. ازدواجية العمل داخل البيت وخارجه

كتوجيهه لألفعال السليمة منذ الصغر كتدريبه على النظافة واألكل والشرب والمشي 

والنطق السليم ومراقبة التغيرات الفزيولوجية واألمراض، باإلضافة إلى مراقبة السلوك 

.والتعامل مع الغير وتدريبه على االندماج مع أقرانه من األقرباء والجيران وأبناء الحي

ية المرحلة تقتضي عناية فائقة ودقيقة حتى تستطيع تطبيق الوقاية قبل فحساس

اللجوء إلى العالج وحماية أبنائها من النقص الناجم عن انشغالها باألعمال المنزلية 

وتقديم لهم ما يحتاجونه حتى يكون نموهم سليم واندماجهم . والخارجية على حساب أبنائها

الحنان له اثر بالغ في سلوك األبناء، ونقص التوجيه ألن نقص العطف و.في المجتمع اسلم

.والتدريب والرعاية يجعل الطفل يتلقى الكثير من العقبات للتكيف مع أقرانه

:الفرضية الثانية*

األسري ضبط الالغياب الدائم للوالدين عن البيت بسبب العمل يؤدي إلى نقص -

.ساهم بانحرافهمويدفع باألبناء إلى أحضان رفاق السوء وهذا ما ي

يعتبر األب هو المخول الطبيعي والقانوني لتوفير الحماية والغذاء وربط العالقات 

الخارجية لألسرة والمرأة هي المكلفة باألعمال المنزلية، ولكن مع خروج المرأة للعمل 

اختلطت األوراق في توزيع األدوار والمهام داخل وخارج البيت ومازالت إلى يومنا هذا 

بالمساواة مع الرجل خارج وداخل البيت بإعطائه نصيب من أعمالها واخذ نصيب تنادي

وبالتالي يصبح الزوجان يخرجان للعمل في الصباح ويدخالن إليه في المساء، . من عمله

ويبقى األبناء بال رقيب وال حسيب فهل يستطيع األقارب لعب دور األولياء أو المربية أو 

. س أين يخرج الطفل من المدرسة فمن ينتظره في البيتالروضة وخاصة في سن التمدر

فهـذا السؤال يتـرك عـالمة استفهام عـلى الضبط األسري ودوره في تقـويم 
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وهـذا ما سنستشفه من خالل دراستنا الميـدانية الختبار . سلـوك األفـراد

.الفـرضيات

د المفاهيمـديـتح: المطلب الثالث

يم العمل باختالف األنظمة والحقب التاريخية فعادة ما تختلف مفاه:مفهوم العـمل-1

فهي تميز بين العمل البسيط الذي ال يستدعي .يتم تعريف العمل على أساس إنتاجه وقيمته

نطلق صفة العامل على كل إنسان يمارس نشاطا مهـنـيا أو يساعـد "وقد . ذلك

9."أجـــــرقـريبـا لـه في ممـارسـة مهنتـه أكـان ذلك بأجـر أو بغـيـر

مجموعة أفعال يقوم بها اإلنسان قصد تحقيق هدف،وذلك "ويعرفه ماركس على انه

بمساعدة فكره ويديه وأدواته أو آالته التي تسلط على المادة والتي تؤثر بدورها على 

10".اإلنسان وتغيره

مجهود إرادي عـقلي أو "بينما جاء في مصطلحات العلوم االجتماعية على انه 

ضمن التأثير على األشياء المادية لتحقيق هدف اقتصادي مفيد كما انه وظيفة بدني يت

.11"اجتماعية تتحقق فيها شخصية الفرد

يقصد به ذلك النشاط الذي يقوم به الفرد عـن طريق بذل جهد :المفهوم اإلجرائي*

من اجل الحصول نفكري أو عـضلي في مؤسسات أو قطاعات عامة أو خاصة، ويكو

.مادي شهــــريعلى مقابل 

. إن المرأة بطبيعتها تمارس نشاطات سواء كانت بأجر أو ال:مفهوم المرأة العاملة- 2

باإلضافة و. فهي تقوم بكل األعمال المنزلية من تنظيف وتحضير للطعام وتربية األطفال

فالمرأة التي تعمل خارج المنزل "إلى هذا فقد انخرطت في العمل الميداني خارج المنزل

23ص.1993.لبنان.دار النشر أكادیمیا بیروت.إشراف محمد دبس.معجم العلوم االجتماعیة.فریدریك معتوق- 9
10 -George(fridman).Traite de sociologie du travail .libraire Armand colin.3eme édition
.tome.1970.p12

236ص.3.1982ط.بیروت .مكتبة لبنان .معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة.احمد زكي بدوي- 11
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وهي التي تقوم بدورين أساسيين في الحياة وهما .ل على أجر مادي مقابل عملوتحص

12".دور ربة البيت ودور الموظفة

امرأة تهتم باألعمال المنزلية وتمارس جزئيا "ويعرفها عبد القادر جغلول على أنها 

.13"حاـربـال مـمـع

في لماكثة المقصود بالمرأة العاملة ليس تلك المرأة ا"يقول فاروق بن عطية و

المرأةيعني وإنما.األطفالالمنزلية وكل ما يتعلق بالمنزل وتربية األعمالالبيت التي تدير 

14".التي تعمل خارج البيت

وفي .المنزليةواألعمالالقديمة بالزراعة العقودلقد عملت منذ "حمد زكي أويقول 

زيادة النساء د نمو الصناعة والتوسع في تقييم العمل على ـالعصور الحديثة ساع

الملقاة على عاتقها حماية األمومةووظيفة المرأةوقد استلزمت طبيعة .العامالت 

15".خاصة

مأجورالعاملة في هذه الدراسة هي التي تقوم بنشاط بالمرأةنقصد :اإلجرائيمفهومال*

ل التقليدية في المنزباألعمالإلى قيامها باإلضافة.النهارخارج البيت ويكون دائم وطول 

.وترتيب للبيتلألطفالمن تنظيف وطبخ وتربية 

الصغير منذ والدته وحتى يتم له النضج "يعرف الحدث على انه:الحدثمفهوم- 3

وهو الصغير الذي يستجيب لعدم 16".االجتماعي والنفسي وتتكامل له عناصر الرشد

17".التوافق بدرجة خطيرة ومتزايدة وبوسائل عدوانية

فحداثة السن هي السباب وبداية ني الحدث فتى حديث السنيع:التعريف االصطالحي*

ز ومرحلة ـريفهم تبعا الختالفهم في تحديد سن التمييـالعلماء في تعفالعمر، ويختل

18".دـوغ الرشـبل

110ص.1984.تبیرو.دار النھضة العربیة.سیكولوجیة المرأة العاملة.كامیلیا عبد الفتاح- 12
32ص.3.1985ط.بیروت.دار الحداثة للطباعة والنشر.المرأة الجزائریة.عبد القادر جغلول- 13

14- Farok (ben atia).Le travail famines en elgerie.s.n.e.b.alger.1976.p2
236ص.مرجع سابق.احمد زكي بدوي- 15
22ص.نالعربي والمقارانحراف األحداث في التشریع .طھ أبو الخیر ومنیر العصرة-16

79ص.1986.القاھرة.مكتبة االنجلو مصریة.انحراف األحداث.محمد أنور الشرقاوي- 17
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.يعتبر المرء حدثا أمام القانون في فترة محددة من الصغر:المفهوم القانوني للحدث*

المسؤولية الجنائية وتنتهي ببلوغ السن  التي حددها تبدأ بسن التمييز التي تنعدم فيها 

. القانون للرشد التي يفترض بعدها أن الحدث قـد أصبح أهـال للمسؤولية الكاملة

الصغير بين السن التي حددها القانون للتمييز والتي حددها ببلوغ سن "ويعرف قانونا بأنه

19".الرشد

من قانون اإلجراءات 442وعـرف المشـرع الجزائري الحدث في المادة 

وبوصول الصغير إلى . صغير السن الذي يقـل عـن الثمانية عشر عاما"الجزائية بأنه

20".هذا السن يكون قد بلغ سن الرشد الجنائي

عـن زيد يال سن الثالثة عشر ويبدأ منيقصد بالحدث الفرد الذي :المفهوم اإلجرائي*

يشرف عليها والدان مازاال على قيد .تحت الرعاية األسريةلالثامنة عشر سنة، ومازا

.الحياة تحت سقف واحد

إن الجنوح هو تعـدي عـلى عـرف إجتماعي منصوص عليه :مفهوم الجـنوح-4

21".بالعـقـوبة قانونا

السلوك الجانح واالنحرافي بأنه ال ينشأ نتيجة دوافع وبواعـث "ميرتونويعرفه 

ولنكه يشكل نتيجة تعاون كل من فردية للخـروج عـن قـواعـد الضبط االجتماعي،

22".النظام االجتماعي وثقافة المجتمع على نشأته وتطوره

يعني الجناح ذلك السلوك الذي يقوم به الحدث منتهكا "وفي نظر علماء االجتماع 

أو لوجود مجموعة من العوامل والظروف والضغوط التي .معيارا لوجود دافع معين

23".يخضع لها الفاعـل

61ص.1986.بیروت.مطبعة دار الفكر.1ج.قاموس المحیط.الفیروزي بادي- 18
22ص.مرجع سابق.طھ أبو الخیر ومنیر العصرة- 19
211ص.1992.باتنة.ار قرفيمكتبة عم.تقنین اإلجراءات الجزائیة.نواصر العیاشي- 20

21- staffant (g) et Levasseur .criminologie et science penitententiaire. 3edit.edition dallez
paris.1972.p126
22- Merton (robert).éléments de théories et de méthode sociologique.2eme edit.edtion
plan.1965.p176
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ل سنه عـن الثامنة ـرد الذي يقـنقصد بالجنوح هو إرتكاب الف:إلجرائيالمفهوم ا*

ي ـرف االجتماعـون أو العـر سنة ألفعال أو تصرفات خارجة عـن القانـعش

.ونـاقب عليها القانـويع

يعتبر إنحراف األحداث من المفاهيم القانونية المعاصرة التي :مفهوم االنحراف- 5

صر للتعامل مع فئة من األشخاص ممن تقل أعمارهم عن سن أفرزها الفقه الجنائي المعا

نفرق بين الحدث السوي "حين يرتكبون أفعاال مخالفة للقانون من خاللهاكمعينة، وذل

وذلك على ضوء السلوك االجتماعي غير المتوافق الذي تقرره .والحدث المنحرف 

24".ففي طريق االنحرابين األفعال أو المؤشرات العاملة للسيرنالجهات القضائية، وم

ويذهب بول تابان إلى القول بأن االنحراف هو أي فعل أو نوع من السلوك أو 

أما مكتب الشؤون .موقف يمكن أن يعرض  أمره على المحكمة ويصدر فيه  حكم قضائي

بأنه شخص في حدود سن معينة مثل "يعرف الحدث المنحرف . لألمم المتحدةةاالجتماعي

ية أو أية سلطة أخرى مختصة بسبب ارتكابه جريمة جنائية ليتلقى أمام  هيئة  قضائ

25".رعاية من شأنها  أن تيسر إعادة تكيفه االجتماعي

سلوك مكتسب ،ولكنه سلوك خاطئ وغير مقبول وهو محصلة "يعتبر االنحراف

26".تفاعـل بعض العوامل النظرية والبيئية كالظروف األسرية والرفقة والحي

لوك اإلنحرافي إلى ذلك السلوك الموجه بطريقة مقصودة أو غير كما يشير الس

ونحو أداء .مقصودة بصفة فردية أو منظمة نحو رفض المعايير االجتماعية السائدة 

27".اآلخرين وهو سلوك تتحكم فيه ظروف إجتماعية معينة

يشكل وسلوك يتعارض مع نظام التوقعات المقدر، وه"ويعرف االنحراف على انه 

وهو السلوك الذي يحرمه .أو بما هو مقبول أو متسامح فيه ثقافيا.مريح لقيم المجتمعتحدي

ب .القاھرة.دار الكتاب الجامعیة.1ج.البناء النظري لعلم االجتماع.محمد عاطف غیث.نبیل توفیق السمالوطي- 23
238ص.ت

51ص.1974.القاھرة.المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر.انحراف األحداث ومشكلة العوامل.منیر العصرة- 24
30ص.نفس المرجع.منیر العصرة- 25
98ص.1990.بیروت.دار الجامعة.علم النفس الجنائي.عبد الرحمان العیسوي- 26
81ص.1979.اإلسكندریة.الھیئة المصریة للكتاب.قاموس علم االجتماع.محمد عاطف غیث- 27
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القانون والذي يستوجب العقاب بناءا على نصوص تشريعية معينة ، وهو في العادة موجه 

28".ضد معتقدات المجتمع وضد النظام االجتماعي

تعارض مع العناصر يقصد باالنحراف ذلك السلوك المتصارع والم:التعريف اإلجرائي*

.وهو يمثل سلوك غير نموذجي. الثقافية واالجتماعية داخل النسق أو الجماعة االجتماعية

ويكون  صاحبه الذي يقل سنه عـن الثمانية عشر سنة في وضع غير مقبول ويعاقب 

.عليه القانون ويرفضه المجتمع

طفولته وتنتهي في بداية نهايةيتبدأ فيهي فترة من حياة الفرد الت:مفهوم المراهقة- 6

ويتوق المراهـق من خاللها إلى االستقالل عـن أسرته .سن الرشد وهي فترة انتقالية

.إلى أن يصبح شخصا مستقال يكفي ذاته

بأن المراهقة تبدأ بمظاهر البلوغ وبداية "وتشرش فيريا. أما جوزيف ستون

ج االجتماعي دون تحديد ما قد تأتي مع تمام النضاالمراهقة ليست دائما واضحة، ونهايته

29".وصل إليه من هذا النضج

عـواصف وتوتر وشدة ةمولد جديد للفرد، وفتر"ويرى شاتلي بأن المراهقة هي

30".تظهـر فيها إلى الوجود أعلى السمات اإلنسانية وأقوالها

لوغ يقصد بالمراهقة في هذه الدراسة بالفترة الممتدة بين الطفولة وب:التعريف اإلجرائي*

حيث يشهد فيها الفرد تحوالت بيولوجية واجتماعية وثقافية وما يصحبها من .سن الرشد

تغيرات لعدة عناصر تتفاعل مع بعضها البعض في الجانب االنفعالي واالجتماعي والعقلي 

لما لها من تأثير مباشر في دألنها تعد مرحلة هامة من حياة الفر.والجسمي والنفسي 

.تكوين شخصية الفرد

هو مجموعة من أنماط السلوك المتعارف عليها في المجتمع الذي :مفهوم الدور- 7

أو .لمكانته داخل الجماعةيرتكز على بعض الحقوق والواجبات ويرتبط بوضع محدد

432ص.1977.بیروت.دار الجبالوي.دراسات في علم االجتماع.نبیل السمالوطي- 28
112ص.1.1997ط.بیروت.دار النھضة العربیة.سیكولوجیة الطفولة والمراھقة.عبد الرحمان العیسوي- 29
209ص.نفس المرجع.عبد الرحمان العیسوي- 30
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موقف اجتماعي معين عن طريق مجموعة من التوقعات يعتنقها اآلخرون كما يعتنقها 

31".الشخص نفسه

نماذج سلوكية متبادلة يكتبها الفرد من خالل "لى انهعتالكوت بارسونزويعرفه 

32".االحتكاك بجماعات أخرى غير جماعته

حيث .فالدور هو نموذج سلوكي لجميع األفراد الذين لهم وضعية اجتماعية واحدة

أنظمة التزامات معيارية تعترض بالفاعـلين الذين يقومون "يعرفه بودون على انه

33".بهذه االلتزاماتبالخضوع لها وحقـوق مرتبطة 

فالدور إذا هو سلوك اجتماعي مرتبط بنظام المعايير التي تحدد إنفعاالت الفـرد 

فالمرأة العاملة أصبحت اليوم . وتلزمه من خاللها بحقـوق وواجبات إتجاه اآلخرين

ودور مكتسب حصلت عليه . دور حددته طبيعتها والقيم الثقافية للمجتمع. ملتزمة بدورين

ألن حدود الدور تتضمن "إلى ميدان العمل الذي يلزمها بسلوكات وأفعال جديدةبخروجها 

34".تلك األفعال التي تتناقلها الجماعة في ضوء مستويات السلوك في الثقافة السائدة

ها من خالل دورها اتقيام المرأة كزوجة وأم بالتزامالدوريقصد ب:التعريف اإلجرائي*

االمومي، وعند خروجها للعمل ستكتسب أساليب أخرى بأساليب سلوكية موافقة لدورها

.دورــذا الـهـل

فاألسرة هي الدرع الحصين . تعني األسرة لغويا األسر أي التقييد:مفهوم األسرة- 8

35".التي يربطها أمر مشتركةوأهل الرجل وعشيرته والجماع

390ص.مرجع سابق.محمد عاطف غیث- 31
280ص.مرجع سابق.فریدریك معتوق- 32
. 1ط. الجامعیة دیوان المطبوعات .ترجمة سلیم حداد.المعجم النقدي لعلم االجتماع.بوردیو.ریمون بودون- 33

288ص.1986.الجزائر
إدارة العمل .األمانة العامة.المتصلة بھاممعجم مصطلحات التنمیة االجتماعیة والعلو.ةجامعة الدول العربی- 34

211ص.1983.یلافر.االجتماعي
المركز األمني للدراسات.األسرة العربیة ودورھا في الوقایة من الجریمة واالنحراف.فاروق عبد السالم.عبد اهللا خوج-35

16ص.1988.الریاض.األمنیة والتدریب
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كما .إرادتهفاألسرة هي عبارة عن نظام اجتماعي يمليه عقل المجتمع وتتحكم فيه 

أن نظامها يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقدات المجتمع وتقاليده وتاريخه وعرفه الخلقي،وما 

36".يسير عليه من نظام في شؤون السياسة واالقتصاد والتربية والقضاء

مجموعة من األفراد يربطهم الزواج والدم أو "بأن األسرة هي:بيرجرس ولوكيرى 

-أم-أب:ولكل دوره المحدد كزوج أو كزوجة.اعلون سوياالتبني يألفون بيتا واحدا ويتف

37".مكونين ثقافة مشتركة-أخت-أخ

مجموعة من المكانات واألدوار المكتسبة عن طريق "على أنهاكريستنويعرفها 

38".الزواج والوالدة

نقصد باألسرة في هذه الدراسة هي الجماعة االجتماعية الصغيرة :التعريف اإلجرائي*

ولهم عالقات اجتماعية مع باقي .ن من األب واألم واألبناء ويتفاعلون فيما بينهمالتي تتكو

تكون األم تعمل خارج البيت ولها أبناء قاصرين وتملك و.األنظمة االجتماعية األخرى

.مسكن مستقل عن األسرة الممتدة

هم في قد يسايعتبر هذا األمر مهم في حياة األفراد، لم:مفهوم الضبط االجتماعي- 9

سيطرة "حيث يرى ادوارد روس بأنه.حمايتهم من االنزالق وتوجيههم إلى الطريق المستقيم

39".اجتماعية مقصودة وهادفة

وال أمام ؤمجموعة العوامل االجتماعية التي تجعل الفرد مس"فيعرفه بأنهالندسأما 

ق ـية ويتحقانـالجماعة التي يقام عن طريقها التنظيم االجتماعي ويتدعم وتتكون اإلنس

د إال ـوال يمكن للمجتمع المنظم أو الشخصية المتكاملة أن يوج.لـنظام اجتماعي أفض

40".مـريق القيـن طـع

14ص.6.1966ط.القاھرة.مكتبة النھضة.األســــــرة والمــجــتـــمـــع.عبد الوافييلع- 36
19ص.3.1998ط.اإلسكندریة.المكتب الجامعي الحدیث.قاموس علم االجتماع.عبد الھادي الجوھري- 37
51ص.1972.القاھرة.مكتبة االنجلو مصریة.علم االجتماع الصناعي.عبد الباسط محمد حسین- 38
34ص.1984.اإلسكندریة.دار المعرفة الجامعیة.القانون والضوابط االجتماعیة.ربامیة محمد جاس- 39
74ص.نفس المرجع.ربسامیة محمد جا- 40
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یقصد بھ الحمایة االجتماعیة المتمثلة في التوجیھ الصحیح والمنظم :التعريف اإلجرائي*

تنشیئیة ألفعال وتحركات األفراد داخل المجتمع وذلك یكون تحت إشراف المؤسسات ال

بطریقة مقصودة وھادفة سواء بالتوعیة أو التقیید أو الفرض اإلجباري وحتى بالعقاب

.وخاصة ما یتلقاه من طرف األسرة

كانت النظريات السوسيولوجية األولى تستعمل ثالثة :مفهوم التغير االجتماعي- 10

يرى بوثمور أنها و.مفاهيم متباينة للداللة على مفهوم واحد هو التطور والتأقلم والتغير

وكان يحدث أن يفرق .تختلط في بعض األحيان أو يربط الفكر بينها في مفهوم واحد

والتغير االجتماعي هو .العلماء بينها لكنها كانت مصطلحات مرتبطة ببعضها البعض

حيث يسعى .ويؤثر على نمط شروط الحياة.ظاهرة جماعية يمس قطاعا أو مجموعة هامة

لمؤسسات إلى تحقيقه وفي نفس الوقت إلى األفراد والجماعات وا

41".تـفـــاديــــه

ويدخل . يسمح للنظام االجتماعي بالتكيف الدائم مع كل جديد"التغير هو الذيو

وهو مبدأ التعديل االجتماعي القوي الذي يتكيف من ...التوازن في النظام االجتماعي

وعب هذا ويتأقلم مباشرة بحيث يست.خالله النظام االجتماعي مع أي طارئ أو جديد

42".معه

يقصد به الظاهرة التي تسعى إلى تكييف السلوكات واألنظمة مع :التعريف اإلجرائي*

فخروج المرأة للعمل احدث تغيرات كبيرة على مستوى بناء ووظيفة .األوضاع المستجدة 

الوضع األسرة وأعاد توزيع األدوار وتقسيم العمل بين أفراد األسرة من اجل التكيف مع 

.الجديد للمحافظة على كيان األسرة واستمرار بقائها

الدراسات السابقة وصعوبات البحث :المبحث الثالث

107ص.1993.اإلسكندریة.دار المعرفة الجامعیة.التغیر االجتماعي والتحدیث.سناء الخولي- 41
303ص.مرجع سابق.فریدریك معتوق- 42
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الدراسات السابقة:المطلب األول

يقول عبد اهللا محمود سليمان بأنه ال يمكن اعتبار الدراسات السابقة مجرد خانة 

بحث أو صفحات تسطر لزيادة حجم يمكن أن تمأل في أي وقت عند كتابة تقرير أو

وإنما تؤدي وظيفة منهجية أساسية في البحث العلمي إذ تلعب دورا كبيرا في . البحث

توضيح وجهات النظر المختلفة التي تدور حول الموضوع الواحد وخاصة في البحوث 

االجتماعية وذلك من خالل اطالع الباحث عن الدراسات السابقة التي تدور حول 

نفسه كي يتمكن من صياغة المشكلة بأكبر قدر من الدقة ويصبح له علم بكافة الموضوع

بغية بلورة و بناء الفرضيات في تحديد موقع دراستنا المناهج المستخدمة وكيفية توظيفها

.منها كي تكون مكملة لها

:دراســات عـــربية*

:43دراسة نايف عودة ألينوي-1

حيث تهدف إلى .أة وأثره على تنشئة أبنائها المرعمل قام الباحث بدراسة حول 

معرفة مدى التحوالت التي طرأ ت على سلوكات المرأة وأدوارها اتجاه أبنائها وكيفية 

.تحديد مستقبلهم الدراسي ودرجة الحرية الممنوحة لهم فيما يتعلق بشؤونهم 

:الفرضيات*

يؤثر عمل المرأة ايجابيا على طريقة تعاملها مع أبنائها -

.علي درجة متابعاتها لدراسة أبنائها ايؤثر عمل المرأة ايجابي-

.على درجة مساهمتها في القرارات المتعلقة بمستقبل األبناء ايؤثر عمل المرأة ايجابي-

:النتـــائــج*

لغير العامالت%79.8للعامالت مقابل %93.2:التوجيه:*األولىالفرضية-

.لغير العامالت %14للعامالت مقابل %2.3العقاب*

ةاللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقاف.مجلة التربیة.ل المرأة وأثره علي نشأة أبنائھاعم.لتربیةنایا ل- 43
.227ص ص.1997.122.العدد.والعلوم
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.لغير العامالت %48.8للعامالت مقابل %66.7:الفرضية الثانية-

.تلغير العامال%83.7للعامالت مقابل %92.7:الثالثةالفرضية-

:44دراسة حكيمة بوقشبية- 2

اثر عمل المرأة وشروط التقدم االقتصادي واالجتماعي في القطر تحت عنوان 

:الدراسة من عدة تساؤالت ترجمت للفرضيات اآلتية كما يليتالسوري، وانطلقالعربي

المجتمع أثـرت على وىـوالت االجتماعية واالقتصادية التي تمت على مستـإن التح-

.مكانـة المـرأة

، وال يكون عملها محققا للجوانب إن المرأة العاملة ال تستطيع ان تعمل في كل األحوال-

.واالجتماعية ضمن شروط معينةاالقتصادية 

:النتائـج* 

لقد خضعت قضية المرأة لتقلبات هامة تبعا للتحوالت االقتصادية واالجتماعية التي -

وقعت في المجتمعات عبر التاريخ وشكلت عالقات اإلتباع ألحد العوامل البارزة في هذه 

إلنتاج تشكل أكثر القضية حيث ان الفترة التي سادت فيها الملكية الخاصة لوسائل ا

.المراحل حدة فيما يخص المساواة بين الجنسين

تتشكل قضية المرأة من مضمونات اجتماعية تكمن أساسا في البينة االقتصادية -

فالظروف التاريخية والسياسية التي عاشها القطر العربي السوري . واالجتماعية للمجتمع

ي يخضع لدرجات غير ثابتة في جعلت مشاركة العنصر النسوي في النشاط االجتماع

السلم االقتصادي نتيجة لتعدد األنماط االجتماعية واالقتصادية التي يترتب عنها أكثر من 

.اتجاه واحد للصراع والتطور

دراسات في الجزائر* 

:45دراسة زبيدة بن عويشة-1

رسالة ماجستیر في علم .عمل المرأة وشروط التقدم االقتصادي واالجتماعي في القطر العربي السوري.حكیمة بوقشبیة- 44
1984/1985.دمشق.االجتماع

جامعة .رسالة ماجستیر في علم االجتماع الصناعي.أثر عمل الزوجة الألم في بناء األسرة  الجزائریة.بن عویشةزبیدة- 45
1985/1986.الجزائر
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ى تحت عنوان عمل الزوجة االم في بناء األسرة الجزائرية، وتهدف هذه الدراسة إل

تحليل العالقة بين خروج المراة التي لديها أبناء إلى العمل والتغيرات التي تطرأ على 

.دورها ومكانتها االجتماعية داخل  األسرة وانعكاس ذلك على عالقتها بزوجها وأبنائها

:الفرضيات*

يعتمد عمل الزوجة االم على وسيلة هامة لترقيتها لما يكسبها من استقاللية ذاتية وقوة-

الشخصية وحرية االختيار والتصرف مما يجعلها تعيد النظر في أسس عالقاتها 

االجتماعية بالجنس اآلخر ومن منطق موضوعي تصبح الزوجة االم العاملة وخاصة 

.المثقفة منها تطالب بإعادة تنظيم العالقات االجتماعية واألسرية

ير إلى تنظيم وتحديد نسلها يؤدي عمل الزوجة األم الذي يأخذ من وقتها وجهدها الكث-

.لما يحتاجه األطفال من عناية وتربية

:النتائـج*

ال يعتبر العمل في حد ذاته العامل األساسي في ترقية الزوجة االم فهو مرتبط أساسا -

بالمستوى التعليمي للزوجة وسبب للعمل على الرغم مما يحمله لها من استقالل مادي إذ 

.يعترفن بالحياة األسرية على حساب المهنة%76أغلبية العامالت بنسبة

اغلب اسر الزوجة العاملة يملكن مسكن مستقل ويشكلن بذلك أسرة زواجية ، أما توزيع -

األعمال المنزلية بين الزوجين فلم تتحقق إال جزئيا في حين تحققت المرأة العاملة على ما 

.كان حكرا على الزوج

تسيير ميزانية البيتأصبحت المرأة العاملة تشارك في -

مساهمة الزوجين في تنشئة األطفال -

تثبت الدراسة ان عمل المرأة ال يؤثر بالسلب على أبنائها-

اثر عمل الزوجة االم في تنظيم النسل فأغلبيتهن لهن خمسة أطفال-

األمهات ال زالت تقوم على كاهلهن اغلب هذه الهام مما يؤدي إلى تان اغلب الزوجا-

سات على أوضاعهن المهنية وارتباطاتهن األسرية، ويمكن إرجاع هذا الوضع إلى انعكا

قلة المنشات التي من شأنها ان تسهل مهمة الزوجة االم مثل المؤسسات التربوية لألطفال 

.والمطاعم على مستوى المؤسسات المهنية والتربوية
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:46دراسة نادية فرحات- 2

ة للعمل وأثره على العالقات األسرية قامت الباحثة بدراسة حول خروج المرأ

خروج المرأة للعمل على األدوار والعالقات حيث تهدف إلى معــرفة مدى تأثير.

.والتوفيق بين دورها كأم وزوجة والعمل خارج البيت.والوظائف داخل األسرة

:الفرضيات*

.يؤدي خروج المرأة للعمل إلي إعادة توزيع األدوار والوظائف داخل األسرة-

.التغير في األدوار للمرأة العاملة يسمح لها باحتالل مكانة جديدة -

.يؤثر إعادة توزيع األدوار على العالقات األسرية -

:النتائـج*

خروج المرأة للعمل سمح بإعادة توزيع األدوار ودخول أطراف أخرى في تربية -

.األبناء وتسيير البيت منها األهل واألقارب ودور الحضانة 

أصبحت للمرأة مكانة في البيت حسب أدوارها حيث أصبحت تشارك في ميزانية البيت -

.واتخاذ القرار

بينت الدراسة بأن هناك تسلسل منطقي بين األدوار والمكانة والعالقات داخل األسرة -

حيث تغير الدور بفعل العمل فتغيرت مكانة المرأة التي أدت بدورها إلي تغير العالقة بين 

.ين بالموافقة والمساندة الزوج

:47دراسة يمونة بوزركية-3

تحت عنوان الوضعية االجتماعية للمرأة العاملة في المنشأة الصناعية الجزائرية 

:وانطلقت الدراسة من عدة فرضيات وهـي

.خروج المرأة إلى العمل في المنشاة الصناعية هو العامل األساسي لترقيتها ووعيها- 

.ادة هي الدافع األساسي لخروج المرأة إلى العملالحاجة إلى الم-

.عمل المرأة في أوقات منتظمة ال يسبب مشكالت خطيرة للمرأة واألسرة- 

2001/2002.الجزائر.علم االجتماع.رسالة ماجستیر.األسریةتخروج المرأة للعمل وأثره على العالقا.نادیة فرحات- 46
رسالة لنیل دبلوم الدراسات .جتماعیة للمرأة العاملة في المنشأة  الصناعیة  الجزائریةالوضیعة اال. یمونة بوزركیة - 47

1982/1983الجزائر .المعمقة في علم االجتماع
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سوء وضعية المرأة االجتماعية واالقتصادية عائدة إلي العادات والتقاليد المتحجرة -

.والمسبقات السلبية اتجاهها

:النتائـــج*

عملهن يرجع إلى عدم االنسجام والتضامن فيما بينهن وعدم إن عدم رضا العامالت عن -

من %76.66توفر فرص التالؤم النفسي واالجتماعي في مكان العمل حيث صرحت 

المبحوثات إنهن غير راضيات عن زميالتهن وعن أجورهن مبررات موقفهن بأنه ال يواكب 

.مالت يؤدين نفس العملإضافة إلى وجود فروق متباينة بين أجور عا. السلم المعمول به

إن الترقية صعبة في كال الوحدتين اإلنتاجيتين إال في حالة الوساطة أو الكفاءة العالية -

.في التكوين

إن المسبقات السلبية الموجودة عند العمال وخاصة منهم العمال البسطاء ورؤساء -

.العمال تؤثر على العامالت حيث تكثر حولهم الشبهات

ت وخاصة غير المتزوجات واللواتي ليس لديهن أطفال يتمنين االستمرار إن العامال-

.في العمل

أبرزها مشكل رعاية األطفال الصغار . إن اسر العامالت تعلن عن مشاكل تعانيها-

.وصعوبة التوفيق بين  شغل البيت والعمل خارجه 

.العمل خارج المنزل له دخل في النزاع بين الزوجين -

.ينجح أوالد النساء العامالت في دراستهنقليال ما -

ال يستطعن التوفيق بين الشغل في المنشاة الصناعية %75أغلبية المبحوثات بنسبة-

.والعمل المنزلي 

.معظم العائالت يواجهن مقارنة من طرف األب والزوج أمام عملهن -

.مرأةولة عن الوضيعة الحالية للؤالعادات والتقاليد ليست وحدها المس-

.إن حاجة المرأة للعمل دافع أساسي لخروجها إلى العمل وتلبية حاجات أفراد العائلة-

.معظم العامالت واعيات بأنه ال يمكن تحقيق نمو اقتصادي بدون مشاركة المرأة-
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أبرزت هذه الدراسة الذهنية التقليدية وتأثيرها في تصور العائالت بعملهن المهني كدور -

فهذه الدراسة تناولت جوانب عديدة تتعلق . من طرف العائلة والمجتمعثانوي ومقاوم 

بالمرأة العاملة في القطاع الصناعي 

إن تغير وتطور القطاع الصناعي ال شك انه غير من إستراتيجية التنظيم الداخلي -

اللواتي تالنساء العامالت المتزوجالدى العالقات داخله خاصة تللمصنع وبالتالي تغير

رات في سلم ـإضافة إلى التغي،لرعاية األطفالةشأت دور الحضانأنهن أطفال فقد لدي

اص ـاه المرأة العاملة السيما في قطاع خذهنية اتجـذلك الـرت كـبحيث تغيالقيم

.اعي ـال مثل القطاع الصنـبالرج

:48دراسة سيد احمد نقاز- 4

هور السلوك اإلجرامي األسرية في ظةكانت هذه الدراسات تحت عنوان دور البيئ

وال عن السلوك ؤل الباحث إلى أي مدى يمكن اعتبار الوسط األسري مسئحيث تسا

:وبعد قيامه بالدراسة الميدانية تحصل على النتائج التالية . االجتماعي لألفراد

م مع متطلبات الظروف ئتعتمد األسرة على وسائل توجيهية وتربوية ال تتال- 

والواقع المعاش من جهة أخرى فمثال . ادية والثقافية للفرد من جهةاالجتماعية واالقتص

الحظ الباحث تراجع دور تأثير الدين والحظ وجود تصادم بين الثقافات المحلية واألجنبية 

و القيم ـراد نحـرف األفـالذي أدى  إلى بروز سلوكات عدائية من طرـوهو األم

.ة ـر االجتماعيـييوالمعا

حث إلى أن التغيرات االجتماعية التي شهدها المجتمع الجزائري بعد كما توصل البا-

االستقالل أثرت على العالقات األسرية وهو األمر الذي أدى إلى انسداد الحوار واالتصال 

نات داخلها فتراجع أسلوب التضامن الذي كانت تعرف به اداخلها، واختلفت األدوار والمك

.األسرة الجزائرية في الماضي 

2000/2001.الجزائر.علم االجتماع.رسالة ماجستیر.دور البیئة االسریة في ظھور السلوك االجرامي.سید احمد نقاز- 48
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من المبحوثين  يعانون البطالة %78ما توصل إلي نتيجة أخرى والمتمثلة في أن ك-

.مما يفسر بأن الفقر واألوضاع االجتماعية المزرية لها وزنها  في الدفع للجريمة 

:الـدراسـات األجـنـبـيـة*

49 :(burt) دراسـة بـورت-1

انطلق حيث .تـحـت عـنـوان البيئة األسرية كـمحـدد للسلـوك اإلجرامي

ماهـو الدور الذي تقوم به العائلة في دفع :من سؤال جوهريتهالباحث في دراس

أفرادها إلي السلوك اإلجرامي ؟

:الفرضيات*

المجرمين من اسر يكون بعض أفرادها ممن مارسوا السلوك اإلجرامي أو رحدني-

.السكر

.إصالح النماذج في العائلة يساعد على مكافحة الجريمة-

:النتائـج*

إجرام بعض عناصر األسرة عامل أساسي ومحوري يدفع إلى الجريمة حيث أن نسبة -

ة ـاف عن نسبـد عن خمسة أضعـوثين تزيـرمين المبحـريمة في اسر المجـالج

.رمينـر المجـر غيـاس

النماذج العائلية المجرمة سبب كافي لتوريث السلوك اإلجرامي حيث أن اغلب -

.ن من اسر كان بعض أفرادها مجرمينالمجرمين ينحدرو

:50دراسة هيلين ديلفيلد-2

تمت هذه الدراسة على عينة من عائالت الشرق . تحت عنوان النساء الجزائريات

وهي محاولة الوقوف على مدى مشاركة المرأة في الحياة ) ريفية و حضرية (الجزائري 

.1989.الجزائر.دیوان المطبوعات الجامعیة.الموجز في علم االجتماع.إسحاق إبراھیم منصور- 49
50 - hèlent delvelde. les femmes algeriennes.o.p.u.alger.1980 .p43
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وطرحت .لمعلنة بعد االستقاللاالجتماعية والسياسية ومطابقتها للتشريعات القانونية ا

:الباحثة التساؤلين التاليين 

والقيام بادوار . بيت ةمدى أو كيف تستطيع المرأة تعدي دورها التقليدي كربأي إلى -

أخرى جديدة مساوية ألدوار الرجال 

.هل كلما زاد الوعي والتكوين زادت الرغبة في المشاركة في تقرير مصيرهن-

:النتائـج*

في الغالب الرجال هم الذين يحتلون المناصب على الساحة السياسية في مختلف نجد -

.الوظائف والتنظيمات 

وتأكيد  . تؤكد النتائج رغبة النساء في تحسين المعيشة المادية وذلك تعبير عن نضجهن - 

ولكن الواقع االجتماعي بالذات بين ذلك . رغبتهن في تجسيد المفاهيم والتصرفات الجديدة

.وهذا يعني أن الدافع مرهون بالممارسة الواقعية للمجتمع . طموح ال

:الدراسـة الحـاليـة*

لقد تطرقت الدراسات السابقة إلى موضوع المرأة من كل الجوانب سواء تعلق 

بالعمل أو العالقات األسرية أو األدوار ولكنها افتقرت للعالقة مع األبناء وخاصة عندما 

جاءت الدراسة الحالية تحت عنوان خروج المرأة للعمل لكتكون المرأة عاملة، لذ

لتكملته ، وقد أجريت على عينة من األحداث الذين تمارس وعالقته بجنوح األحداث

أمهاتهن عمل خارج البيت الذي ينتج عنه غياب لفترة طويلة ومنتظمة خارج البيت بعيدا 

عند كبرهم يكبر معهم التعب عن األبناء وتركهم عند المربية أو الحضانة أو األهل و

وتزيد حاجياتهم لذلك تضطر االم لسحبهم من عند الغير والتكفل بهم لوحدها ولكن هذا ال 

يتم إال بجزء يسير الن عملها ال يسمح لها بالمتابعة المستمرة والدقيقة ألبنائها  ولما لذلك 

الة األبناء ليس وكانت النتائج حسب الرؤية الن كف. من عالقة بمكان العمل أو نوعه

باألمر الهين وخاصة في وقتنا الحاضر الذي تكون فيه تنشئة األبناء في وسط مفتوح 

وما زاد من تدعيم دراستنا هو إجراء دراسة كذلك . والتأثير يبقى لألقوى فاعلية وسيطرة 
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على العينة الضابطة وإجراء مقابالت مع االم العاملة حيث قسمت  الدراسة إلى بابين 

.ا ثمانية فصول اختتمت بالنتائج واالقتراحات والتوصيات والخاتمةتضمن

:المقـاربة النظـرية: المطلب الثاني

لقد إهتم علماء االجتماع في بداية القرن العشرين بدراسة موضوع المرأة 

باعتبارها عنصرا فعاال في األسرة والمجتمع، وتعددت الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع 

.انب الثقافية للمجتمعاتباختالف الجو

ومن أهم المواضيع التي شدت انتباه علماء االجتماع هي ظاهرة خروج المرأة 

في المجتمعات  الغربية التي شهدت التطور اللعمل التي عرفت انتشارا كبيرا والسيم

الصناعي الذي تطلب يد عاملة كثيرة مما سمح للمرأة بالخروج للعمل، وقد كان للعامل 

.األثر البالغ في وقتنا الحاضر لدفع المرأة للخروج إلى العملالتعليمي

إن أثار هذه الظاهرة لم تمس الحياة االجتماعية للمرأة بمفردها فحسب بل تعدى 

لذلك انصب اهتمام علماء االجتماع لدراسة هذا الموضوع باختالف . ذلك للمجتمع

.االقتراب السوسيولوجي

ماع تستند إلى نظرية سوسيولوجية توجهها وبما أن كل دراسة في علم االجت

وتضبط مفاهيمها، فقد اعتمدت في هذه الدراسة على خلفية نظرية  ضمن اإلطار العام 

:يالمتمثل في فيما يل

:التنشئة االجتماعية*

تعمل هذه العملية على دمج األفراد في المجتمع من خالل غرس القيم والمعتقدات 

اللها يتم تحفيز طاقة الفرد وخلق الرغبة في التماثل مع والتقاليد االجتماعية، ومن خ

القواعد االجتماعية، وتساعده أيضا على ترابطها مع بقية المهارات األخرى لكي تمارس 

51".دوره االجتماعي

فالمرأة تتعرض منذ  صغرها لعملية التنشئة االجتماعية خالفا لما يتعرض له 

فاألسرة . جنسه للقيام بأدوار اجتماعية محددةالذكر، وذلك من اجل تهيئة كل فرد حسب

128ص.2.1991ط.بیروت.دار اآلفاق الجدیدة.نقد الفكر االجتماعي المعاصر.ن خلیل عمریمع- 51
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هي أول مكان يتلقى فيه الفرد القيم والمعايير االجتماعية ويرى البعض أن بقاء األسرة 

ولكي تبقى األسرة نابضة بالحياة ودائمة الوجود عليها "مرهون بتحديد األدوار بين أفرادها

وظائفها البنائية المتمثلة في تنفيذ أن تدافع من اجل ذلك، وهذا ال يتحقق إال بممارسة 

52".متطلبات مواقع وادوار كل فرد

وبما أن طبيعة الحياة االجتماعية هي حياة ديناميكية مستمرة كانت الجوانب الثقافية 

وبما آن األسرة من أهم المؤسسات االجتماعية التي كانت . واالقتصادية في تغير كذلك

ج المرأة للعمل كان استجابة لتلك التغيرات التي فخرو. األكثر تأثرا بهذه التغيرات

لذلك كان . تستدعي ضرورة التكيف معها للحفاظ على التوازن الداخلي والبنائي لألسرة

عملية إزاحة الجانب البيولوجي من نفسية الطفل "دوركايم يرى بأن عملية التنشئة هي

53".لصالح نماذج من السلوك االجتماعي المنظم

أة للعمل فرض عليها اتخاذ سلوكات ومواقف اجتماعية تتوافق مع إن خروج المر

مكانتها الجديدة التي تستدعي تغير واضح في األدوار والوظائف ، بحيث أصبحت المرأة 

والرضاعة باإلضافة إلى الممارسات الجديدة في المجال ةتقوم باألدوار الطبيعية كالرعاي

اعية مكنتها من اكتساب ثقافة تفاعلية مع المهني وما تفرزه من عالقات ومواقف اجتم

.المحيط األسري واالجتماعي

إن االنتقال من نظام اجتماعي تقليدي إلى نظام قيمي جديد افرز أنماطا من األدوار 

وال سيما أفراد األسرة، بحيث تقلصت كثيرا الفوارق بين ادوار الجنسين واصبحوا 

لى النظام العام، فالتغير الذي شهدته األسرة يقومون بأدوار متساوية ومتكاملة للحفاظ ع

أن "في األدوار ال يعني بالضرورة التغير الكلي في بناءها وليس من المنطقي أن نعتقد 

ألن التغير في األدوار يستدعي التغير في 54".كل تغير صغير يؤدي إلى تحول بنيوي

لمرأة العاملة قد تبنت نماذج فا. النماذج السلوكية التي تفرضها الجماعة ويحتك بها األفراد

سلوكية فرضها عليها الواقع المهني، والتجاذب في الدور يؤدي إلى حدوث صراع خفي 

في السلوكات والمواقف وهي مضطرة لتتبع سلوك اجتماعي وفق الجماعة التي تفرض 

34ص.1.1991ط.روق للنشردار الش.علم اجتماع األسرة.معین خلیل عمر- 52
39ص.1.1993ط.سوريا.منشورات جامعة دمشق.علم االجتماع التربوي.علي اسعد لطفة-53
169ص.مرجع سابق.المعجم النقدي لعلم االجتماع.بوردیو. ریمون بودون- 54
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يمثل سلوكات متبادلة يكتسبها "أن الدور االجتماعي " تالكوت بارسونز"حيث يرى . الدور

لفرد من خالل االحتكاك بجماعات أخرى غير جماعته، ألن دور الجماعة ينتظم طبقا ا

55".لألدوار الموجودة عند الجماعات األخرى التي تحتك بها خالل الحياة اليومية والعملية

إن خروج المرأة للعمل يجعلها تلعب أدوارا تتناسب وثقافة المجتمع ، حيث يتحدد 

جتماعي الذي تحتله، فدور األم يختلف عن دور العاملة التي كل دور في إطار المركز اال

لها مركز ثاني في المجتمع لكن تكون هذه األدوار متكاملة ومتقبلة ألدائها ال تفرض 

لذلك حاولنا في هذه الدراسة معرفة مدى . عليها الظروف والعوامل قبولها أو رفضها

والعالقات التي تنسجها من مركزها كأم تقبل المرأة لدورها الجديد في األسرة والمجتمع، 

وزوجة وكعاملة لها التزامات ومسؤوليات إلتزمت بها وتأثير ذلك الجهد المضاعف عليها 

وكذلك على عملها وعـالقاتها مع الغيـر ومدى بـروز . وعلى أبنائها وزوجها

األطـراف والمؤسسات األخـرى المسـاهمة في عملية التنشئة كاألقارب والمربية 

.ودور الحضـانة ورفـاق الحـي

:التفـاعـلية الرمـزيـة*

تعد هذه النظرية من النظريات السوسيولوجية المعاصرة التي تهتم بتحليل األنساق 

االجتماعية الصغرى، فهي تدرس األفراد في المجتمع ومفهومهم عن المواقف والمعاني 

ية الصغرى وقد اهتم ماكس واألدوار وأنماط التفاعل وغير ذلك من الوحدات االجتماع

بتحليل الوحدات واألبنية االجتماعية الكبرى اال انه كان من أوائل العلماء الذين "فيبر 

اهتموا بتحليل الوحدات واألنساق االجتماعية الصغرى، كما يتضح من خالله تقديمه 

ل فهم أن المجتمعات اإلنسانية يمكننا دراستها من خال" وقد أكد فيبر)" الفعل(لنظرية 

معاني السلوك بالنسبة لألفراد الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض، وهي الطريقة التي 

56) ".الفهم(أطلق عليها

كما ترى التفاعلية الرمزية أن المجتمع نسق متفاعل وال يمكن أن يوجد شيء في 

. المجتمع خارج إطار التفاعل أي أن المجتمع كيان متجدد باستمرار بين لحظة وأخرى

286ص.مرجع سابق.معجم العلوم االجتماعیة.فریدریك معتوق- 55
119ص.1999.القاھرة.دار غریب للطباعة والنشر.النظریة المعاصرة في علم االجتماع.مید الزیاتطلعت إبراھیم لطفي وكمال عبد الح- 56
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جد أن التفاعل بين الفرد والمجتمع هو الذي يحدد هوية كل من الفرد والمجتمع في نفس ون

ألن المراهق يتأثر . الوقت بحيث يصبح الفرد والمجتمع كيان واحد له شخصيته المميزة

.بكل ما يحيط به من خالل ما تلعبه التنشئة االجتماعية كدور هام في ربطه بالمجتمع

لتفاعلية الرمزية أن دراسة األسرة عن طريق التعرف على ويرى ممثلوا نظرية ا

ويمكن . كيفية ارتباط األزواج وكذا األبناء واآلباء، وكيفية ارتباطهم بالمجتمع الخارجي

الدراسة العلمية التي عن طريقها يتعلم أعضاء األسرة من أبائهم وأصدقائهم كيفية 

57".التصرف والسلوك مع األعضاء اآلخرين في األسرة

كما توجهنا النظرية التفاعلية إلى كيفية تنمية األسرة للفهم المشترك ألفعالهم 

وسلوكاتهم من  خالل عملية االتصال السليم بين أفرادها، وكيف تعكس هذه العملية 

االختالفات بين أعضاء األسرة في القوة والنفوذ ويمكن للمتفاعلين مالحظة أن األبناء 

.تأثيراأكثر تأثرا واآلباء أكثر

ويفسر التطور التفاعلي عملية التنشئة االجتماعية بأنها تستمر مدى الحياة كما أن 

بما فيه من أشخاص ومؤسسات ومعاني وأفكار البد من أخذه في االعتبار يالعالم الخارج

عند تفسير موجهات التنشئة االجتماعية أو نمو الفرد وتطور سمات الشخصية حتى 

58".حياةمرحلة متأخرة من ال

وبما أننا نتناول في هذه الدراسة العالقة بين األم وأبنائها وخاصة في مرحلة 

في منظوره المتعلق بفهم ) بورديو(المراهقة يمكن أن نوظف ما يراه السوسيولوجي 

عبارة عن عالقات، وهذا النمط من التفكير يتوافق مع التغيير " الوقائع على اختالفها بأنها

حقيقة، فالتغير الذي أصاب العالقات التي كانت تسود العائلة ذات النمط وبالتالي مع ال

ففي العائلة الجزائرية كان الفرد يمر بمرحلة المراهقة دون إدراك وال نبالغ أن . التقليدي

قلنا دون اضطراب، ألن قوى االضطراب التي كانت تحكم تلك العائلة تقوم بنقل الفرد 

12والبنت16النضج والدليل هو زواج الرجل في سن من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 

"سنة كأقصى حد وكانت تسود العالقة سواء بين األب وابنه أو بين األم وابنتها عالقة . 

133ص.نفس المرجع- 57
236ص.1984.بیروت.دار النھضة العربیة.األسرة والحیاة العائلیة.سناء الخولي- 58
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حيث تعد األمهات بناتهن على أن لهن ادوار محددة تختلف . الخضوع والسيطرة التامة

59".عن ادوار الرجال وأدوارهن محصورة داخل المنزل

:بات الدراسةصعو·

زها في ـإن دراستنا هذه كغيرها من الدراسات ال تخلو من الصعوبات التي نوج

:الية ـاط التـالنق

ـ قلة المراجع وانعدام الدراسات التي تناولت الظاهرة بالجزائر وغيرها من الدول 

.العربية، إال بعض الدراسات التي تعد على األصابع

دراسة التي تطلبت منا التنقل لعدة مراكز عبر عدة واليات ولم قلة العينة المعنية بال- 

.تفي بالغرض المرجو

مع متغير انحراف األحداثصعوبة الربط بين متغير عمل المرأة وخروجها-

صعوبة تعميم الظاهرة على كل الحاالت المشابهة للموضوع-

د محـاولين  ـ ولكن بالرغم من ذلك سعينا جاهدين للقيـام بعمـل سوسـيولوجي جـا    

.موضوعيةأمانة وتشخيص الواقع ب

113ص.1982.القاھرة.دار المعارف.النظریة االجتماعیة ودراسة األسرة.سامیة الخشاب- 59
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التغير االجتماعي وخروج المرأة للعمل:الفصل الثاني

تعليـم المـرأة والتغيـر االجتمــاعـي:المبحث األول

فـهــه و وظائــأهــدافالتعـليـم: المطلب األول

عالقـة التعليـم بالحــراك االجتمـاعي:المطلب الثاني

عالقة التعليم بتغيـر القيـم االجتمـاعية:المطلب الثالث

التعليمية للمرأة الجزائريةةتطور الوضعي:المطلب الرابع

أهمية تعليم المرأة وعالقته بخروجها للعمل:المبحث الثاني

عليـم عـلى حيــاة المــرأةتأثيــر الت:المطلب األول

تأثيــر التعليـم عـلى ادوار المـــرأة:المطلب الثاني

تأثيــر العمـل عـلى مكانـة المــرأة:المطلب الثالث
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تأثيــر عمـل المرأة عـلى نمط األسرة:المطلب الرابع

صـورة المـرأة في التـراث االجتماعي:المبحث الثالث

والدة األنــــــــثى:ب األولالمطل

المـــرأة والسحـــر:المطلب الثاني

المخيال االجتماعي للمرأة : المطلب الثالث

:  تمهيد

شهـد المجتمع الجزائري تغيرات عديدة مست جميع الجوانب االقتصادية والسياسية 

مها األسرة فعرفت تغيرات واالجتماعية والثقافية،وامتد تأثيرها إلى مؤسسات المجتمع وأه

من حيث البناء والوظيفة والعالقات االجتماعية ،وبدأت تسود الديمقراطية بين أفرادها 

الباحث في موضوع المرأة "ولو أن .وسمح للمرآة بالتعليم الذي دفع بها للخروج إلى العمل

يصطدم في كل خطوة من خطواتهفي مجتمعنا يشعر أنه يسير في حقل من األلغام،

60".بالكثير من القيم االجتماعية

يتعليم المرأة والتغير االجتماع:المبحث األول

أهداف ووظائف التعليم: المطلب األول

الخدمة االجتماعیة، الھیئة العامة للتألیف و النشر، اإلسكندریة، ط3، 1972، ص124. 1- صباح الدین علي،
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يعتبر التعليم استجابة الهتمام معين ،حيث نجد بان المتعلم يبذل جهده في :التعليم-1

قة،هنا تبرز ايجابية الى االكتشاف و االستفادة من الخبرات السابحاجةال"المثابرة من اجل 

.  61"التعليم ،والمعلم القدير هو من استطاع اثارة االهتمام وتحقيق الحاجة

فالعملية التعليمية تتكون من أطراف فاعلة تتفاعل فيما بينها لخدمة التعليم و 

تطويره ،ولكل طرف دور مميز يعكس ذلك الدور التربوي في المؤسسة التربوية 

.كل من المعلم،التلميذ و الوسيلة التربويةوتتلخص هذه األطراف في

المحور األساسي في العملية التعليمية،فهو صاحب "حيث يعتبر المدرس أو األستاذ 

المعرفة يقدمها وينظمها ،وهو الذي يختار األدوات ويستعملها،وهو الذي يحكم على أعمال 

.62"التالميذ وفق معايير يفرض فيها سلطته

ي تنمية ملكات التفكير لدى المتعلم، وليس مجرد وسيلة لنقل ويتجلى دور األستاذ ف

المعلومات، فالتدريس يعني األخذ والحوار والتفاعل الذي تضبطه عدة معايير ومقومات 

كي يصل إلى الهدف الرئيسي، وهو نقل المعارف والمهارات وابتكار معارف جديدة 

.تتماشى والعملية التعليمية

63:أهداف التعليم في النقاط التاليةتتلخص : أهداف التعليم- 2

.تعليم القرآن الكريم ونشر العلوم الدينية وتعميمها بين كافة المسلمين* 

.تحصيل العلم وكسب المعرفة * 

.كسب المكانة االجتماعية بين الخاصة والعامة* 

.كسب الرزق* 

.اكتساب األخالق* 

:وظائف التعليم- 3

2- مجلة التكوین و التربیة، ھـمـزة الوصـــل . العدد الثالث.1973-1974.ص113   
62- محمد شارف سریر،نور الدین خالدي،الفعل التعلیمي التعلمي،ب.د.ن،1998،ص ص-19-18.

63- جمال معتوق، صفحات مشرقة من الفكر التربوي عند المسلمین،دار االمام مالك للنشر ، ط1.الجزائر، 2004.
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اء بالتقليد اوالتمرن اوالتوجيه وبالتالي يصبح يؤدي يمثل التعليم مكتسبات الفرد سو

:عدة وظائف تتمثل فيما يلي

:الوظيفة التربوية·

تعتبر التربية مصطلح مرادف للعملية التعليمية التي تنطلق من المدرسة التي أنشأها 

ألن التعليم يزود األفراد بالقيم والمعايير .المجتمع وأهلها للوظيفة المنوطة بها 

ق،وينمي طموح الفرد وينير له الطريق السليم ويتيح له فرصة اكتشاف مواهبه واألخال

.ويغرس فيه روح الجماعة واحترام حقوق الغير

:الوظيفة االجتماعية*

يعمل التعليم على توعية األفراد بدورهم المنوط بهم في المجتمع ألن التعليم يساعد 

أي .لسانحة للتغيير واألهداف السليمةالفرد على فهم كل ما يحيط به ويبين له الفرص ا

يسلح الفرد بالعديد من "يجعل الفرد مواطنا صالحا وقادرا على مواكبة الحياة ،كما 

المهارات االجتماعية بما يجعله قادرا على األخذ والعطاء مع باقي األفراد في المجتمع 

.64"ولديه إمكانية القيادة ،وتقبل التبعية في مواقف الحياة

:فة االقتصاديةالوظي*

يعتبر التعليم المجال الوحيد الذي يقدم األيدي العاملة المدربة فنيا والتي تحمل العديد 

من المهارات لدعم العملية االقتصادية في المجتمعات لتلبية الحاجيات 

النظام التعليمي يقوم بعملية "نجد يالخدمـات المختلفة، وبالتال.السلـع.الدواء.العالج:مثل

يب والتأهيل العـلـمي المتخصص حسـب تنـوع قـدرات األفـراد وفـقـا التدر

.65"الحتياجات ســــــوق العـمــــل

:الوظيفة الثقافية*

.128ص.مرجع سابق،الخــــدمـــة االجتمـــــــــــــاعیةي،صباح الدین عل-64
121ص .1.99وحدة العربیة،بیروت ،ط،مركز دراسات الالمرأة العربیة بین ثقل الواقع و تطلعات التحررمریم سلیم وآخرون،-2
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يقوم التعليم بالمساهمة في نقل ثقافة المجتمع وحضارته من جيل ألخر بما تحتويه من قيم 

ات والمعوقات حتى ومعايير عن طريق النقل الهادف باالنتقاء وتخليصها من السلبي

.يستطيع األفراد المحافظة على هويتهم االجتماعية والثقافية

:الوظيفة السياسية*

يقوم التعليم بصقل األفكار والمعارف لألفراد ويدفع بهم لحمل رسالة المجتمع 

بين أفراده وتنوير الجماهير،كما يعمل على ةومعالجة قضاياه قصد نشر العدالة والمساوا

ادات السياسية التي تحمل مشعل األمة وتتحمل مسؤولية إصدار القرارات أوإبراز القي

عملية اإلعداد العلمي ومدى "تزكيتها، وتتوقف صحة وسالمة هذه القرارات على 

.66"الخبرات والمهارات التي توفرت للقيادات السياسية في المرحلة السابقة

في ةغير متعلم، وخاصلذلك ال يعقل أن يحمل المشعل السياسي لألمة شخص 

.مراكز اتخاذ القرار

:عالقة التعليم بالحراك االجتماعي:المطلب الثاني*

وهذا . يمكن أن يحدث الحراك االجتماعي رأسيا من مستوى اجتماعي إلى آخر أعلى

المستوى يتوقف على الشهادة العلمية المتحصل عليها ألنها تترجم في الواقع بمنصب 

وقد يحدث أفقيا .ها وهذا المنصب هو الذي يحدد المستوى االجتماعي للتغيرعملي مكافئ ل

أي يكون االنتقال جغرافيا من منطقة ألخرى، ولكن هذه الحالة تكون في الغالب من 

ألن القطاع االقتصادي واإلداري الذي يتطلب الشهادة العلمية يتمركز ةالريف إلى المدين

المدينة من أجل العمل، ومع توفر ظروف السكن في المدن وعليه ينتقل الشخص إلى 

ويعتبر التعليم من بين أهم المتغيرات التي . الجيدة أو لبعد المسافة يغير الشخص إقامته

وجدت لها عالقة بحركية السكان من الريف إلى المدينة وذلك من أجل التعلم أو للعمل 

ىتغيير مكان إقامته، حتبعد الحصول على المنصب بالمؤهل العلمي الذي يدفع به إلى

124صباح الدين علي،مرجع سبق ذكره،ص- 66
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مع اإلشارة إلى أن المجتمع . يحسن ظروف ومستوى عيشه وألفراد اسرته كذلك

الجزائري قد شهد حركة واسعة النتقال السكان من الريف إلى المدينة للبحث عن العمل 

رج المعمرون وتركوا ـالل عندما خـفي القطاع اإلداري واالقتصادي بعد االستق

.رةـاغـل شـالعمالمساكن وأماكن 

والمرأة الجزائرية كسائر األفراد اآلخرين قد ساهمت في عملية  الحراك االجتماعي 

الجغرافي بانتقالها إلى المدن أين تتواجد المؤسسات االقتصادية واإلدارات العمومية التي 

تستقطب اإلعداد الهائلة وخاصة الفنية التي تحمل المؤهل العلمي الذي كان له الفضل

الكبير لخروج المرأة للدراسة والعمل وحتى في حالة الزواج عندما تنتقل للعيش في بيت 

وتركت من خالله بصمة واضحة المعالم في الحراك االجتماعي الرأسي الذي . الزوجية

ساعدها على االنتقال من مستوى محدود متدني إلى مكانة علمية وعملية واجتماعية 

.معه ومنافستهةعته إلى المساواأي من خدمة الرجل وطا.عالية

:عالقة التعليم بتغير القيم:المطلب الثالث*

يعتبر التعليم سبيل الحصول على معلومات ومعارف جديدة وحتى االحتكاك بوسط 

والمعلمين في حد ذاتهم أو الوسط االجتماعي الجديد الذي هاجروا إليه لطلب نالمتعلمي

قافية تخص كل جماعة بشرية وتميزها عن غيرها ، والقيم تؤثر ألنه توجد فيه قيم ث. العلم

وتتأثر بغيرها فتتغير، مثل التطور التقني يتطلب تغير بعض القيم ألن نتاج الصناعة هي 

واستخدامها يطال بعض العالقات االجتماعية ويغير .مواد جامدة معدة الستخدام البشر

القيم أصبح واسع النطاق في المحيط الخلط في تغير ابعض العادات والتقاليد، وهذ

د أي ـت محصنة ضـة المجتمع ليسـفثقاف.ةـاالجتماعي واإلمكانيات ونمط المعيش

وكذلك من خالل المطالعة ومتابعة الوسائل السمعية والبصرية حيث تساهم هذه .رـتغيي

خل قيم المعارف  في تغير بعض العادات والتقاليد ،وهذا العمل يؤثر في نسق القيم وتتدا

. وهذا الخلط في تغير القيم أصبح واسع النطاق في المحيط االجتماعي.الحداثة مع التقليد
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يقبل البعض بقيم قليلة يحرص البعضنويالحظ أن استجابة األفراد ليست متساوية، فحي

أن متعتبر القيم والمعايير من بين أهم أركان النسق الثقافي، رغاعلى القيم القديمة، بينم

وتنعكس هذه االختالفات على .القيم يشترك فيها الناس على اختالف أماكن تواجدهمبعض

. وكــلـاط السـمـأن

ل المرأة على شهادات علمية أكسبها الوعي بحقوقها ودفع بها للمطالبة وأي حص

بتحسين وضعها االجتماعي سواء في األسرة أو خارجها، باإلضافة إلى موائمة الظروف 

دولية والداخلية والظروف االقتصادية المتمثلة في غالء المعيشة سمحت السياسية  ال

للمرأة بالولوج إلى العمل خارج البيت الستثمار معارفها العلمية والتنقل بمفردها 

واالختالط بالرجال والتعرف على القرين بمفردها، وغيرها من المتغيرات التي باتت 

وكل هذه المكتسبات .منها إلى غاية يومنا هذاتتسارع على المرأة ومازالت تشهد المزيد 

يرجع الفضل فيها إلى الرسالة النبيلة المتمثلة في طلب العلم وولوجها إلى أعلى 

هذه التغيرات أسقطت الكثير من العادات .المستويات التي أثبتت أحقيتها بها بجدارة

.والتقاليد االجتماعية المتعلقة بالمرأة وأساليب العيش

تطور الوضعية التعليمية للمرأة الجزائرية:لرابعالمطلب ا*

:تعليم الفتاة إبان الحقبة االستعمارية:أوال*

في الجزائر الخاص بالبنات،هدفه هو السماح للمسلمات "لقد كان التعليم الفرنسي 

من اكتساب ثقافة مزدوجة واالرتقاء في نفس الوقت إلى المستوى التعليمي ألزواجهن في 

ما كان يهدف إلى تكوين مدرسات لتعليم اللغة العربية في االبتدائي وإعطاء المستقبل، ك

67".الدروس اإلضافية للبنات

:المدرسة القرآنية*

هي مدارس دينية ال تدرس في غالب األحيان إال اللغة العربية والقران الكريم، 

وهناك من يضيف إلى برامجه بعض المواد كالحساب والرسم واألشغال اليدوية

67 - cadi mostefai (mariem).le image de la femme algérienne pendant la guerre(1954/1962). extrai textes
paralitteres et hétéries .d.e.a. université d alger.1978.p44
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واألناشيد، وبالتالي كانت الفتاة على غرار الذكر تتلقى نفس التعليم وتزيد عنه في األمور 

68".التي تخصها كامرأة

:جمعية العلماء المسلمين*

بقسنطينة وكان هدفها 1931في تأسست هذه الجمعية بقيادة عبد الحميد بن باديس

عى لفتح مدارس في كل مكان تطوير تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي، وكانت تس

69".وتعطي تعليما خاصا بالذكور واإلناث على حد سواء

:المدرسة الفرنسية*

لقد أدخلت السلطات االستعمارية الفرنسية في الجزائر المدرسة العصرية من اجل 

والتي كان . 1950أغراض استعمارية، بحيث تم تأسيس أربعة مدارس لصالح الفتيات منذ

70...".م اللغة العربية والفرنسية واألشغال اليدوية كالخياطة والطرز والطبخهدفها هو تعلي

:التعليم االبتدائي*

لقد شجعت السلطات االستعمارية التعليم االبتدائي للذكور واإلناث لمدة سبع سنوات 

وهي ) 1953/1954(إلى غاية الموسم الدراسي) 1947/1948(متتالية من السنة الدراسية

71:لجدول اآلتي كما يليمبينة في ا

الجنس

السنة الدراسية

المجموعاإلناثالذكور

%العدد%العدد

1947/194813425274.764290625.24177158

1948/194914267075.274690324.72189537

1949/195015946975.015310324.98212572

1950/195117360274.256019825.74233800

68 - cadi mostefai (mariem) .ibid. .p45
69 - cadi mostfai (meriem).ibid.p48
70 -bennoune mahfoud .les algériennes victimes de la société néo patriarcal.
71.- cadi mostfai (meriem).ibid.p47
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1951/195218445173.126778826.87252239

1952/195320157973.137404326.86275622

1953/195422113672.738287927.27304015

نالحظ من خالل قراءة الجدول أن هناك تفاوت كبير فيما يخص عدد التالميذ بين 

ربع لإلناث مقابل ثالثة أرباع الجنسين حيث أن عدد الذكور أعلى من عدد اإلناث بقيمة ال

ويفسر هذا التفاوت بين . للذكور ، رغم أن عددهن في تزايد مستمر من سنة ألخرى 

نظرا  . الجنسين بإرجاعه للمجتمع الذي كان يفضل الدراسة للذكور على حساب اإلناث 

ف للعادات والتقاليد السائدة آنذاك التي ال تشجع تعليم الفتاة باإلضافة إلى الظرو

االقتصادية الصعبة وكذلك التهديدات األمنية التي كان يطلقها المستعمر، باإلضـافة إلى 

الثقافة السـائدة في المجتمع والتي تـرى بأن إعداد الفتـاة يكـون إلى البيت الزوجية 

.من اجـل اإلنـجـاب والتـربية وخـدمـة الـزوج وأهـلـه

:التعليم الثـانـوي*

ليم الثانوي في الحقبة االستعمارية باهتمام السلطات الفرنسية لقد حضي كذلك التع

72:وانخرط فيه التالميذ الجزائريون ذكورا وإناث حسب ما تبينه معطيات الجـدول اآلتي

الجنس

السنة الدراسية

المجموعاإلنـاثالذكـور

%العدد%العدد

1948/1949199990.322149.672213

1949/1950242388.9530111.052724

1950/1951295188.0340111.963352

1951/1952326086.6550213.343762

72 - cadi mostfai(meriem).ibid.p47
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1952/1953365885.4662214.534280

1953/1954423185.5471514.454946

نالحظ من خالل معطيات الجدول أن عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي منخفض جدا 

التالميذ المسجلين في التعليم االبتدائي وهذا راجع لسياسة التصفية مقارنة مع عدد

والتسريح االستعمارية لعدم تركهم إتمام المسار التعليمي، كما نالحظ أيضا أن نسبة 

الفتيات اقل من الذكور والتي  ترجع كذلك إلى العادات والتقاليد االجتماعية السائدة في 

فتاة التي تكون قد غزتها مالمح األنوثة من أي تربص تلك الفترة، وحفاظا كذلك على ال

خارجي وخاصة في هذه الفترة االستعمارية البغيضة حيث مثلت نسبة اإلناث اقل من ربع 

.العــــدد اإلجــــمـــالي

يشمل لجدول التالي توزيع الطلبة حسب التخصص والجنس للفترة :التعليـم العالـي*

73):1953/1954(غاية إلى ) 1949/1950(الممتدة من

1949/19501950/19511951/19521952/19531953/1954

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

1491147117721763-102الحقوق

331462621774593العلوم

5751001710121181181578األدب

4321327548545615الطب

164263383424273الصيدلة

73 - cadi mostfai(meriem).ibid.p47
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جراحة 

األسنان

--216-8-32

213135531408345393348324المجموع

نالحظ في هذا الجدول تفوق عدد الذكور على اإلناث وهذا راجع لعدة أسباب التي 

أو للسياسة االستعمارية اشرنا إليها سالفا، سواء من جانب العادات والتقاليد االجتماعية

التي تمارس التمييز والتفضيل لمن يتم التعليم حيث يتبين عدد الطلبة بالعد على 

.األصابع بالنسبة لإلناث إما الذكور فال يزيد عن بضعة أعـشار

وعليه فان تعليم الفتاة الجزائرية وال سيما في المرحلة االستعمارية فقد ارتبط 

لتي تعتبر المحدد الرئيسي لسلوك الفرد والتي تعطي للذكر قيمة بالمعايير االجتماعية ا

وبالتالي لم يكن لها الحظ األوفر في اإلقبال على التعليم إال . اجتماعية أكثر من األنثى

.القليل منهن اللواتي التحقن بصفوف جمعية العلماء المسلمين أو المدرسة الفرنسية

).2008-1962(تعليم الفتاة بعد االستقالل:ثانيا*

يعتبر التعليم من بين أهم الميادين التي راهنت عليها الجزائر بعد االستقالل 

وذلك نظرا لنسبة األمية التي كانت متفشية في المجتمع جراء العمل االستعماري 

لذلك أقرت مجانية التعليم لجميع أفراد المجتمع دون تمييز،وهذا العمل تطلب بذل .البغيض

لتوفير المدارس التعليمية وتقريبها من المواطنين،وتجلى ذلك في العدد كبيرة مجهودات

.الهائل للمسجلين الذي مازال في تزايد مستمر إلى غاية اليوم

74للمرحلة االبتدائيةتطور عدد التالميذ حسب الجنس :أوال

الجنس

السنوات

المجموعاإلنــاثالـذكور

%العدد%العدد

وزارة التربیة الوطنیة.إلحصائیات المدیریة الفرعیة ل- 74
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62/6349479463.63%28284238.74%777636

72/73133586261.25%85503138.74%2206893

82/83186678957.58%137513542.11%3241924

92/93239149354.89%196585945.11%4357352

2002/2003244651053.04%216606446.96%4612574

2004/2005231181753%204992747%4361744

2006-2005222267952.96%197390147.04%4196580

2007-2006215239452.76%192656047.24%4078954

2008-2007207168452.68%186019047.32%3931874

والمالحظة . يبين الجدول التالي مدى تزايد عدد التالميذ للجنسين مع مرور السنوات

الثانية هي بقاء عدد الذكور أكثر من عدد اإلناث  وهذا ما يعكس نظرة المجتمع للفتاة 

التي ترى أن مكانها هي البيت سواء درست أو ال، ولكن مع مرور الزمن بدأ الفرق في 

تقاربا في السنوات األخيرة وهذا يعكس مدى تغير نظرة المجتمع التناقص حتى أصبح م

للفتاة في تحصيلها للعلم ومكانتها في ميدان العمل ومدى مساهمتها في دفع عجلة 

وكذلك سجلنا نوع من التناقص في عدد التالميذ بداية من الموسم الدراسي .التنمية

س بمتغير الجنس الذي بقي ولكن يبقى طفيفا ربما لظروف ما دون المسا2005/2006

حيث نجد قيمة نسبة التناقص لدى الذكور تقدر . في تزايد مستمر ولو بنسبة ضئيلة

مقابل قيمة نسبة التزايد 07/08الى غاية الموسم26/63منذ الموسم الدراسي % 10.95بـ

وهذه القيم دليل على التحول %. 8.58لدى اإلناث لنفس الفترة مع الذكور تقدر بـ 

اه الفتاة من ناحية قبولها للخروج من اجل الدراسة وهذا منذ لتحقيق المزيد جماعي اتاالجت

من اجل الخروج للعمل ألنه من غير المعقول ان تفرض نفسها من اجل العلم وال تستطيع 

.فرضها من اجل العمل
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75للمرحلة الثانويةتطور عدد التالميذ حسب الجنس:ثانيا

الجنس

السنوات

المجموعاإلناثورالذك

%العدد%العدد

62/63....................................

72/733938573.201441426.853799

82/8317080161.1510849838.85279299

92/9338909052.0735806247.93747152

2002/200347408343.2662164756.741095730

2004/200547479842.2764832557.731123123

2006/200548929141.6168644058.391175731

2007/200643951642.4259634757.581035863

2008/200740390641.4357084258.57974748

يتبين من خالل قراءة الجدول المتكون من الفترة الدراسية الممتدة منذ االستقالل 

بان نسبة الذكور في تناقص مستمر بفرق قيمته 07/08ى غاية الموسم الدراسيإل

مقابل تزايد مستمر لدى اإلناث لنفس الفترة الدراسية بفرق قيمته % 31.77

ويعتبر هذا التغير العكسي في النسب من تناقص للذكور مقابل تزايد لدى %.31.77

وحتى بمقارنة الفترة الدراسية االبتدائية اإلناث لدليل عن التغير الفكري والعملي لصالحها 

بالمرحلة الثانوية سنجد ارتفاع في نسبة التزايد لإلناث مقابل نسبة التناقص بالنسبة 

بالنسبة لتناقص عدد الذكور المتمدرسين مقابل تزايد لإلناث % 20.82بفرق قيمته .للذكور

قابل تناقص لنسبة م% 50حتى أصبحت نسبة اإلناث تفوق %.23.19تقدر قيمة نسبته 

.في المرحلة الثانوية% 50الذكور ألقل من 

76لجامعة الجزائرتطور عدد الطلبة حسب الجنس لمرحلة التعليم العالي:ثالثا

2008دیسمبر.وزارة التربیة الوطنیة.المدیریة الفرعیة لإلحصائیات- 75
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موعالمج اناث ذكور الجنس

%الفترة العدد % العدد

39597 55.85 22117 44.14 17480 96/95

43280 64.30 27831 35.69 15449 98/99

73671 63.26 46609 36.73 27062 01/02

86046 62.97 54191 37.02 31855 04/05

105680 66.26 70030 33.73 35650 08/09

نظرا لعدم تمكيننا من اإلحصائيات الالزمة للتطور التاريخي لطلبة التعليم العالي فقد 

حيث اكتفيت بإحصائيات جامعة الجزائر ألنها عايشت الفترة االستعمارية واالستقالل

نالحظ من خالل قراءة معطيات الجدول بان اإلناث قد حققن تفوقا عظيما بنسبة جاوزت 

مقابل تناقص مذهل للذكور وهذا 08/09للموسم الدراسيبالنسبة % 66.26النصف 

الوضع يعكس الواقع االجتماعي الذي حدثت فيه تحوالت عميقة بالنسبة لنظرته اتجاه 

.الفتاة في الجانب االجتماعي واالقتصادي والسياسي

وعليه يتبين لنا بان فترة االستعمار كانت مجحفة في حق الفرد الجزائري من ناحية 

معيشة والدراسة وغيرها من أساليب اإلقصاء والتهميش وهذا ما تعكسه النسب الزهيدة ال

الذكر، ولكن فترة االستقالل ةللمتمدرسين وخاصة ما لحق بالفتاة كان أعظم من صائب

أتت بالكثير من التغييرات التي أخذت منها الفتاة القسط الوافر الذي انعكس على تدفقها 

احة واسعة من مقاعد الدراسة ولم تكتفي بمنافسة الذكر بل حتى اكتسحت مسلكالسي

أزاحته من الريادة بتجاوزها نسبة النصف من مقاعد التمدرس وخاصة في فترة التعليم 

تحدي العنصر النسوي للعوائق المادية واالجتماعية وكسب رهانات العلم العالي اظهر

والتقاليد التي تفرض عليها لعاداتارفة ، وتغيير نظرة المجتمع لها وكسر ـوالمع

ألن التنمية البشرية تؤكد على ضرورة ."المكوث في البيت واإلعداد للزواج واإلنجاب فقط

إعطاء األولوية لقطاع التعليم وخاصة تعليم المرأة الذي يعتبر من الميادين التي سجلت 

2009مارس .جـــامعة الجــــــزائــــر .مصلحة التخطیــط- 76
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ا كان النتشار كم.فيها قطيعة أساسية مع الوضع الذي كانت تعرفه في المجتمع التقليدي

مما يجعلنا نقول بأن التعليم يعد عامال من التعليم األثر البالغ في تغيير شخصيتها ،

عوامل التغير االجتماعي وان تعليم وتكوين الفتيات ال يهدف إلى تحررهن فحسب بل 

يعتبر بمثابة أداة لتحرير الذهنيان السلبية إزاء النساء الجزائريات ،وبالتالي إدماجهن في 

77".رونـدة قـمـه لـيـالحياة العامة خارج البيت الذي مكثن ف

أهمية تعليم المرأة وعالقته بخروجها للعمل:المبحث الثاني

:تأثير التعليم على حياة المرأة:المطلب األول

لقد كانت مكانة المرأة في القديم وضيعة نظرا للصراعات القبلية والعشائرية 

ولكن في وقتنا الراهن تغيرت للبساطة . يقوى عليها إال الرجلوهذه األعمال . والحروب

وانتشرت المساواة بين الجنسين في التعليم والعمل وبقية . وبعض أساليبها قد زالت نهائيا

الحقوق والواجبات األخرى، حيث يعتبر التعليم كمجال للعلم و المعرفة من أهم العوامل 

ليدي وفتح أمامها آفاقا جديدة غير التي كانت التي أخرجت المرأة من نظام القيم التق

فالتعليم يعتبر أمرا أساسيا لتكوين المرأة، فقد بدا التعليم االبتدائي ،تعيشها في السابق

للمرأة مقبوال إال أن التعليم الثانوي و الجامعي لم تحصل عليه إال بعد اجتياز عدة 

فكرة سائدة وقائلة " كانت هناك وبعد مرور عقود من الزمن ألنه. صعوبات كانت قائمة

أن تعليم الفتاة غير ضروري بل ينظر إليه حسب العقلية الرجعية كحاجة ثانوية في حياة 

إذا التعلم أمر .الفتاة باعتبار أن مكانها البيت وان زوجها هو القائم عليها 

أة من باإلضافة إلى القيم التقليدية خصوصا في الريف و التي تجعل خروج المر.78"شكلي

المنزل إلى أماكن التعليم و العمل آمر غير الئق ويتعارض مع حرمة األسرة وشرفها، 

لكن التعليم اليوم مكن المرأة من الخروج عن عزلتها ومن سيطرة نظام القيم 

S.m.e.r. ribat.2eme edit.1986.p15.le Maroc raconte par ses femmes.mernissi Fatima-77

.106ص.، مرجع سابقالمرأة و المجتمعري و آخرون،علياء شك-78
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رية وحتى ـق الحضـالتقليدي،بحيث تمكنت المرأة الجزائرية في الكثير من المناط

دة غير التي كانت ـدية باعتناقها ألفاق مستقبلية جديـيالريفية من تجاوز وضعيتها التقل

على ط وإنما حتىـوليس على مستوى الممارسة فق.تعيشها في عهد االستعمار

.ريةـماهيـمات الجـمستوى التشريعات القانونية والتنظي

فالتعليم إذن كان قاعدة أساسية مكنت المرأة من إعادة تشكيل شخصيتها و االرتقاء 

باحتاللها مناصب عمل مالئمة لم تشغلها من قبل،وتغيير نظرتها للحياة وبتفتحها بمنزلتها

.على مختلف مجاالت الحياة 

م بقوة ولم تكتف بالمستويات المنخفضة بل يفالمرأة أو الفتاة اقتحمت ميدان التعل

تابعت دراستها المتخصصة والعليا وحققت التفوق في كثير من التخصصات 

ما أهلها الحتالل وظائف كانت في عهد قريب حكرا على الرجل لوحده والميادين،وهذا 

فقط،والفضل يعود إلى سياسة الدولة الجزائرية التي عممت التعليم المجاني وفرضت 

للجنسين وهذا العامل عمل على تقليص ظاهرة التمييز بين الذكور واإلناث في هإجبار يت

ر الفتاة على اإلعداد لبيت الزوجية وتربية طلب العلم ألن العادات والتقاليد كانت تجب

لها فرصة خارج هذا ىوال تعط.األبناء وإن دخلت للمدرسة فسوف تخرج منها مبكرا

باإلضافة إلى مساهمة الحركة الكبيرة التي شهدها المجتمع الجزائري بعد اإلطار،

اة من دخول االستقالل والمتمثلة في ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن التي مكنت الفت

المدرسة بشكل كبير واستطاعت العائلة التقليدية  التحرر من القيود التي كانت تكبلها في 

عن مزاولة التعليم بحجة الحفاظ على الشرف الذي يجسد الثقافة نيتم إيقافه"السابق بحيث

أو بحجة الزواج ألنه ال يمكن تصور امرأة بدون هوية التقليدية التي تحملها،

ولهذا فان الفتاة ليست بحاجة إلى الشهادات العليا مادام مصيرها هو البيت .اجتماعية

.79"فالـاب األطـجـوإن

ولكن الجزائر ليست على منأى من التغيرات العالمية التي تنادي بتحرر المرأة 

باإلضافة إلى بعض الظروف ومساواتها مع الرجال في جميع المجاالت والميادين،

رسـالة ماجسـتير فـي علـم االجتمـاع      .تنشئة الفتاة المراهقة وعالقته بالمستوى التعليمي لالمحفيفي رتيبة،-79
.164ص.07/08.جامعة البليدة.العائلي
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قتصادية التي دفعت بالعائالت الجزائرية إلى إظهار تسامحا ملحوظا إزاء االجتماعية واال

الفتيات قصد مواصلة التعليم وخوض غمار العمل والسيما بعد النجاح والتفوق الذي 

ولكن مازالت هذه الظاهرة غير معممة على جميع الفتيات بنسبة كبيرة جدا .برهن عليه

رغم وصول .ألرياف وحتى في المدنفي جميع مناطق الوطن سواء في القرى وا

"بعضهن إلى مستويات علمية عالية وتبوأن مناصب عملية مرموقة ولكن هذا اليغنيها . 

فتعنى بأنواع العلوم المساعدة لها في على أن تباشر المرأة مهامها كزوجة وربة بيت،

والتخصص فيما أما الفتاة فاألمثل لها أن تتهيأ للتزود بثقافة األمومةمهامها التربوية،

صلى اهللا عليه (وقد كانت عائشة زوجة النبييعنى بها من ألوان الثقافة أو ملكات العقل،

.80"تفوق الرجال في رواية الشعر وحفظه)وسلم

إذا يعتبر االهتمام بتعليم المرأة أمرا ضروريا لكي تستجيب لمتطلبات وحاجيات 

تهيؤ كذلك للعب دورها كزوجة وكأم المجتمع ألنها تمثل نصف عدده،ولكن عليها ال

لتكوين األجيال الصاعدة تكوينا صحيحا وسليما لكي يستطيعوا مواجهة تغيرات الحياة 

ويسهل عليهم االندماج السليم في المجتمع ألن هذه المهمة ال يستطيع أي مخلوق ان يحل 

ي المرأة فالتعليم يرفع من مستوى وع. في مكانها وضرورية الستمرار العنصر البشري

ويخلق لديها أفكارا متجددة ويعتبر آلية هامة لدمج المرأة في عملية التنمية ويدفع بها 

لالهتمام بصحتها وتنظيم عملية اإلنجاب وتربية األبناء ويرفع من مكانتها 

وقها ــالم المختلفة وتضطلع بحقـائل اإلعـر من وسـألنها تصبح تستني.االجتماعية

رك الرئيسي في ـرأة هي المحـألن الم.ها وأسرتها والمجتمعاه نفسـاتها اتجـوواجب

ادرة ـا قـرة ويجعلهـالخبها،م يكسبـألن التعلي."اسيةـاعدتها األسـرة وتعتبر قـاألس

اكل الصعبة التي تتعرض لها في مشوار حياتها،كما يساعدها ـواجهة كل المشـعلى م

ولة ؤية فيجب أن تكون واعية ومسأما فيما يخص الترب.في أداء رسالتها كزوجة وكأم 

81".ألن دورها في خلق السعادة األسرية ال يستهان به متى كانت متعلمة

95ص.بدون تاريخ.بيروت.دار الصفوة.األسـرة في اإلسـالم.مصطفى عبد الواحد-80
.424صباح الدين علي،مرجع سابق،ص-81



63

فالتعليم في حد ذاته حاجة أساسية من حاجيات الحياة اإلنسانية وهو اآلن مطلب "

من المتطلبات األولى لكل مجتمع متمدن كما أصبح غاية ووسيلة للوصول بالفرد إلى 

ية مرموقة،ومن المؤكد أن شخصية األم ومدى ما وصلت إليه من مستويات مكانة اجتماع

ثقافية من العوامل الرئيسية التي تساهم في تنشئة األبناء بطريقة سليمة،ألن األم المثقفة 

82".خير عوض ألبنائها في الحياة

أن المرأة المتعلمة لديها"كما تبين الدراسات التي قام بها مكتب الدراسات العربي 

معلومات صحية أكثر عن الرعاية والمعالجة والوقاية،كما أنها أقدر على استعمال التقنيات 

.83"الحديثة المساعدة في تنظيم عدد أفراد أسرتها

تأثير التعليم على أدوار المرأة:المطلب الثاني

لقد كانت المرأة تقوم في القديم بلعب دور الزوجة واألم باإلضـافة إلـى أعمـال    

ولكن بعدما دخلـت المدرسـة والجامعـة    .زل أو بعض األمور الزراعية في الريفالمن

ـ وتحصلت على شهادات تمكنت من وعي دورها والمطالبة بحقوقهـا وخا  ت غمـار  ض

المساواة مع الرجل،ألن العامل الفكري يعتبر من العوامل الرئيسية في التغير االجتماعي 

فكار هي التي تسخر األشياء المادية لصـالحها  وغالبا ما يفوق العامل التكنولوجي ألن األ

ـ .رادـوتؤثر مباشرة على سلوكات وعالقات األف.وليس العكس ل ـوعند خروجها للعم

: لعبت جميع األدوار

بفضل التعليم أصبحت المرأة تقـوم بممارسـة حقوقهـا السياسـية     :يالدور السياس*

لتمثيل نفسـها  .ةابية والوظيفيمثل حق التصويت والترشح لمختلف المجالس الني.والمدنية

.وغيرها من الجنسين وإيصال صوتها ألعلى المستويات

.14ص-1985- 132المجلة الجزائریة،العدد،ماذا عن تعلیم المرأة،محمد الصالح بن عاشور- 82
.178ص.مكتب العمل العربي،بیروت،بدون تاریخ،قضایا الشباب و المرأة العاملة في الوطن العربيأنطوان حبیب،- 83
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يتعلق هذا الدور بالتنشئة األسرية واالجتماعية لألبناء ألنها كلمـا  :الدور االجتماعي*

حتى تمد ارتفع مستواها التعليمي تغيرت معه نظرتها ألساليب التربية وتتوسع معارفها ،

. الحين يجتهدون في بناء مجتمعهمالمجتمع بأفراد ص

يتمثل هذا الدور في العمل المنزلي بالبيت الذي يشمل تلبية حاجيات :الدور االقتصادي*

أفراد األسرة باإلضافة إلى العمل الخارجي الذي يتمثل في الوظيفة التي تعود عليها بالمال 

.، وتساهم في خدمة المجتمع وتنمية اقتصادهالذي تعيل به أسرتها

يتعلق هذا الدور بالمعارف والمكتسبات التي تتحصل عليهـا المـرأة   :الدور الثقافي*

يدعم دورها في معايشة قضايا عصرها ونقل المعارف السابقة لألبنـاء التـي   ،وهذا ما

.تساعدها في فهم أمور الحياة وإدراك سلبيات االتصال الخارجي وتجنبه

ية كان على حساب مهـام األسـرة   ولكن نجد كل هذا الشيء الجديد المتحصل عل

خروج المرأة للعمل جعل األسرة تتخلى عن تحقيـق مختلـف الوظـائف    "ألن.التقليدية

وتخلت بذلك عن جزء مـن مسـؤولياتها لفائـدة    ،االتربوية التقليدية التي كانت تقوم به

84."مؤسسات التعليم األخرى كالروضة والمدرسة

نة المرأةتأثير العمل على مكا:المطلب الثالث

يعتبر حصول المرأة على حق التعليم وامتالكها لشهادات عليا أدى بها إلـى وعـي   

حيث دفع بها للخروج إلى العمل والحصول على .حقوقها وواجباتها األسرية واالجتماعية

وظائف مختلفة بجنب الرجل في جميع المجاالت والميادين،وهـذا ماجلـب لهـا مكانـة     

ألنها أصبحت تسـاهم  ها أو في العمل أو في وسطها االجتماعي،محترمة سواء في أسرت

وهـذا  وفي تنمية المجتمع ولم تصبح عالة على الغيـر، في اقتصاد المنزل واستقراره،

الدور يمنحها حق السلطة إلى جانب الزوج ومناقشة قضايا األسرة وتبدي رأيهـا بكـل   

الزوج لها في األعمـال  ةعدوفي المقابل تطلب مساحرية وتفرضها في بعض األحيان،

07ص.2006. 1ط . ردار البصائ.الدلیل العلمي للمربي- 84
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عمـل  "المنزلية كالتنظيف والترتيب والطهي باإلضافة إلى رعاية األطفال حيـث أصـبح  

المرأة وسيلة لتأكيد نفسها وخلق عالقات من نوع جديد مع الرجل،وكان عملها دافعا إلى 

85".اليقظة والوعي

ها إيجـاد مكانـة   رض عليـدان العمل الذي يفـافة إلى دورها اإلنتاجي في ميـباإلض

ـ ـزة ومحتـات مميـذا ما يكسبها عالقـوه. مناسبة بين زمالئها ر مـن  ـرمة مع الغي

.الـاء والرجـنسـال

كما أن العمل يتيح لها فرصة االستزادة من الخبرات خارج الحي فيمـا يتعلـق   "

لتـي  بمظهرها وسلوكها وطريقة حديثها وأسلوب تفكيرها،مما يكفل لها المزيد من القوة ا

.86"تمارسها في بيتها بشكل واضـــح

وقد أصبح عمل المرأة اليوم ضروري وفي بعض األحيان ضرورة ملحة وان كان 

فـان  "ليس في حياتهن رجـل واتيذلك في السنوات الماضية ال ينطبق إال على النساء الل

النساء من غير رجال ،أي العازبات أو المطلقات و األرامل ،يشكلن اكبـر عـدد مـن    

سنة فهن يعملن فـي  29و20أما عن العازبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين...العامالت 

.87"أغلبهن في انتظار الزواج

وذلك لتتكفل بنفسها ماديا و فبعدما أصبح عمل المرأة جد مقبول من طرف العائلة،

ته فغالبا ما يشترط الخاطب على خطيبلم يكن مقبوال من طرف األزواج،لتساعد عائلتها،

كان هذا باألمس أما اليـوم وبسـبب غـالء    .أو مباشرة بعد زواجها التوقف عن العمل

سين المستوى المعيشي ،أصبحت اغلـب  المعيشة و برغبة من األهل أو من الزوج ولتح

لسبب أو ألخر أصبح عمل المـرأة تي باستطاعتهن العمل ال تتلقى صعوباتوالنساء اللا

.جد مقبول من طرف الزوج

85  -Benatia Farouk .travail familial.ed.s.n.e.d.alger.1970.p36.
- علیاء شكري وآخرون،علم االجتماع العائلي،دار المعرفة الجامعیة،مصر،1991- ص215. 86

87 - bennoun  mahfoud .op cit.p20.
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جد في بعض األحيان هؤالء األزواج يقومون بتشجيع زوجاتهم وبناتهم عن حيث ن

فإذا كـان ذلـك   .العمل،سواءا كان ذلك لتحقيق الذات أو من اجل مكانة اجتماعية أفضل

التغير عائد إلى ضرورة اقتصادية بالدرجة األولى فهو يعود كذلك إلى عوامـل أخـرى   

عن العمل ،إضافة إلى طموحات المرأة التي كارتفاع نسبة المتعلمات و بالتالي تشجيعهن

ساهمت بقدر كبير في إعطاء نفسها مكانة بدافع التطور حتى تتحصل على شـكل مـن   

.وهكذا شيئا فشيئا تغير المجتمع الجزائري بتغير صورة المرأةالحرية ،

تمارس اليوم مهنا على درجة عالية من التقنية و األهمية دون أن تتخلـى  "المرأةف

وأصبحت تشعر باالستقاللية الذاتية وحرية لم تكن تتمتع بها من قبل،يمها وتقاليدها،عن ق

حيث خرجت المرأة مـن البيـت لتعمـل    مما هيأ لها فرصة المشاركة في اتخاذ القرار

.88"وتستفيد من أوقات فراغها

ولكن نعود لنقول انه رغم هذا التغير التدريجي لمكانة المرأة ودورها في األسرة 

والمجتمع في الوقت الراهن إال أن هناك بعض السلبيات التي أفرزها الواقع الجديد بعـد  

بحيث كل األعمـال  .خروجها للعمل زاد من تكاليف إضافية لألسرة"خروجها للعمل ألن

التي ال تستطيع القيام بها لضيق ساعات الراحة تضـطر إلـى اسـتخدام أشـخاص أو     

.89"ض نقصها بالمقابل الماليمؤسسات اجتماعية تساعدها في تعوي

ألن خروج المرأة للعمل ولد لديها صراعا دائما حول كيفية التوفيق بين العمـل  

لذلك تلجأ العديد من األمهات العـامالت إلـى   .المنزلي والعمل الخارجي ورعاية األطفال

وهـذا نتيجـة اإلرهـاق الجسمــاني     .التوقف عن العمل تضحية منهن ألجل أطفالهن

وقد بينت دراسـة  .اني الذي تتعرض له لتعارض الدورين داخل وخارج المنزلوالنفـس

أن من أهـم أسـباب عدم عمل المرأة كثرة عدد األطفال حيث إحتل هذا السبب "ميدانية 

أي مـا يقـارب   %46المرتبة األولى من بين أسباب عدم عمل الزوجة ،حيث سـجلت  

.90"ةـــدد العينــنصف ع

88 -  boutafnouche  mustafa .la famille algerienne evolution et caracteristique sned .2em
edition.alger.1982.p159.

.152نادیة فرحات، مرجع سابق،ص- 89
.188ص-1976منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،دمشق،،اتركیب العائلة العربیة و وظائفھمحمد صفوح األخرس،-90
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د جدا إذ عليها أن تعمل بكل قواها من أجل التوفيـق بـين   فدور المرأة أصبح معق

أشغال البيت المتعددة من تنظيف وترتيب وطهي وتلبيـة حاجيـات األطفـال والـزوج     

والعمل خارج البيت الذي يتطلب منها اهتماما مضاعفا لكي تلعب دورا اواالهتمام بنفسه

ر والمراقبة حتى تثبت جـدارتها  إلى يومنا تحت االختباتجيدا وتثبت مكانتها ألنها مازال

.وأحقيتها بالعمل خارج البيت ومنافسة الرجال

إن خروج المرأة للعمل يسبب لها اضطرابا وفقدان لقـدرة التركيـز والقلـق    "

المستمر فمثال فترة الحمل والوالدة تعتبر من أصعب المراحل في حياتها وهـي بمثابـة   

الخطيرة والمرهقة،لذلك ظهرت تيارات زوجة وأم وعاملة وخاصة في قطاع الصناعات

.91"تنادي بفكرة أن المرأة مملكتها البيت والرجل له المجال الخارجي

القواعد الصحية الخاصة برعاية المرأة عند العمل والوضع والحضانة تتطلب "ألن

فترات من الراحة ذلك أن إرهاقها قد يؤدي إلى إجهاضها أو مرضها أو التـأثير علـى   

92."صحة الطفل

أن المرأة العاملـة إذا مـا تزوجـت وأنجبـت أوالدا     "كما بينت بعض الدراسات 

ونتج عنه ظـواهر عديـدة   .أصبحت أكثر تهاونا واسترخاء في القيام بمسؤولياتها العملية

متمثلة في عدم انتظامها وكثرة التأخر والغياب واالنقطاع عن العمل بعذر أو بدون عـذر 

ت شكاياتها وإجازاتها ورغبتها فـي االنصـراف قبـل    فقد كثر.بسبب ظروفها األسرية

ولين والزمالء وهذا ما يؤثر عن عملهـا  ؤمما يخلق لها مشاكل مع المس.المواعيد المحددة

زوجة كما تشير ـرأة المتـعمل الم"سان محمد حسن بانـول إحـيق93".بالسلب

فال وفـي  ـة األطـنشئارا سلبية في عملية تــرك أثـحاث العلمية يتـالدراسات واألب

94".هـزل ذاتـر المنـة وفي تدبيـالقات الزوجيـالع

سبق ذكره نقول بأن عمل المرأة خارج البيت لـم يعـد قضـيتها    وعلى ضوء ما

بل تخص الجميع ألنها تمثل نصف المجتمع باإلضافة إلى كونها زوجة وأم،لوحدها فقط،

.156،صمرجع سابقنادیة فرحات ،-91
127ص.2002،دار الفكر،سوریا،درـنـــــــرأة و الجــــالممیمة أبو بكر وآخرون،أ- 92
.157،صمرجع سابقنادیة فرحات ،- 93
.129ص. مرجع سابق،العائلة و القرابة والزواج،إحسان محمد حسن- 94
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ألن ."لمجتمع كله والعكس صـحيح وعليه إذا صلح دورها صلح ا.أي تصبح كل المجتمع 

95".القيم الثقافية السلبية تمثل عائقا خطيرا أمام جهود التنمية

فالمرأة العاملة كأم تتحمل أعباء أسرية ومسؤوليات تستوجب لها حقوق خاصـة  "

، تيسر لها التوفيق بين عملها وواجباتها األسرية، وال تعتبر هذه الحقوق منحـة أو هبـة  

األسرة جهد له عائد اقتصادي فضال عن أثره االجتماعي فـي تـرابط   ألنها تؤدي داخل 

.96"عاـاألسرة والمجتمع م

تأثير عمل المرأة على نمط األسرة:المطلب الرابع

لقد ساهم تعليم الفتاة في منحها مكانة مرموقة في األسـرة والمجتمـع وزاد مـن    

دي العاملة وهذا ما شجعهــا علـى   إلى األيعوعيها بحقوقها باإلضافة إلى حاجة المجتم

خـوض الغمار بعيدا أكثر فاستثمرت معارفها العلمية في االلتحاق بالعمل خارج البيـت  

وبالتالي تغير دورها التقليدي المحصور في اإلنجاب والتربية فقط والمكوث فـي البيـت   

د غير كذلك من لخدمة زوجها وأوالدها وبقية أفراد األسرة الممتدة ،ولكن هذا التغير الجدي

مركزها داخل األسرة فأصبحت تشارك في الحوار األسري وتبدي رأيها وتطرح أفكارها 

وتعارض الغير بكل حرية ألنها أصبحت تنفق على نفسها من مدخولها الخـاص وتشارك 

وهذا الوضع الجديد بدأ يقضي على وضع األسرة التقليدي الذي كـان  .في ميزانية المنزل

وخاصة في الريف فإنهم كانوا .معا ويشتركون في ميزانية األسرة جميعا أفرادها يعيشون 

يولكن هذا التغيـر الـذ  .يعتمدون على الزراعة المعاشية أين يغيب صوت الزوجة كليا

مس  أساليب العيش في األسرة اثر كذلك على نمطها وخاصة مع تغير وتقلـص حجـم   

ـ  روز الوظـائف فـي القطـاع    السكن العصري وتوفره مع الوظيفة في وقت قريب وب

التي ساهمت في النزوح الريفي وتحرر األسـرة  .االقتصادي واإلداري وخاصة في المدن

كـل هـذه   .من العادات والتقاليد وقيود العشيرة والقبيلة واألعراف السائدة في الريـف 

.307ص.1992،دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة،علم اجتماع السكان وتنمیة الموارد البشریة،حسن محمد الحسن- 95
127ص.مرجع سابق.أمیمة  أبو بكر وآخرون- 96
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المتغيرات قـد سـاهمت في دخول المرأة للعمل وتقليص حجم األسرة من النمط الممتد 

يعيش فيه األجداد واألحفاد إلى النمط النووي الذي يتكون مـن الـزوج والزوجـة    الذي 

لقد بينت الدراسات أن مشاركة المرأة في العمل سواء فـي الماضـي أو   ."واألبناء فقط 

97".الحاضر أو المستقبل فانه يرتبط ارتباطا وثيقا بخصوبتها

جل تحقيق التوازن بين فخروج المرأة للعمل يفرض وضعا جديدا لحجم األسرة من ا

فدور المرأة معقد جدا إذ عليها أن تعمل بكل قواها من أجل التوفيق بـين  "األسرة والعمل،

أشغال البيت المتعددة والعمل خارج البيت ،لذلك فكثيرا ما ترفض الزوجة العاملة إنجاب 

98".المزيد من األطفال

إذا كان "ها األسرة والمجتمعويقول محمد الهادي عفيفي في التغيرات التي تتعرض ل

اهناك شيء يميز عصرنا الحاضر فهو سرعة التغير سواء رغبوا في ذلك أو لم يرغبـو 

التغير المختلفة في ثقافتنا وفي لومن ذلك كيان األسرة وعالقتها التي تتغير استجابة لعوام

نـاء  ، وتؤثر الحياة العصرية اليوم على األسـرة مـن حيـث الب   99"غيرها من الثقافات

والوظيفة،لذلك أصبحت سلطة الرجل تالزمها سلطة المرأة عكس ما كانت عليه األسـرة  

وهذا النوع نجده قليل .التقليدية التي كان فيها الرجل هو المعيل الوحيد واألمر الناهي فيها

. جدا في مجتمعنا اليوم وخاصة في المدينة

ت والتقاليد وهي غالبا ما تتركز ألن السلطة في المجتمع الريفي ترتبط بالقيم والعادا

في يد كبار السن،حيث أن السلطة في المجتمع الحضري ترتبط بالوضع االقتصادي 

وخروج المرأة للعمل سمح )…(وبالمركز االجتماعي باإلضافة إلى التغير في مركز المرأة

100".لها بممارسة سلطات أوسع سواء بالنسبة لألبناء وشؤون المنزل أو بالنسبة للزوج

والعقليات التي أصبحت تنظر إلى المرأة تالذهنياروهذه الممارسة تتم بفضل تطو

المناطق فكشريك في اإلنتاج االقتصادي و المعرفي،حتى وان كان هذا ال يختلف باختال

وربما هذا قد يجعل الرجل ينظر إلى عمل المرأة بتحفظ ألنه قد يحد و المدن واألرياف،

1-2 -ANDER MICHEL.OP.CIT.P13.

-محمد الھادي عفیفي،القرابة والتغیــر الثـقــــافي،مكتبة االنجلو مصریة،مصر،1975.ص23. 99

100- محمد السویدي،مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة.الجزائر،1990.ص90.
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كن الزوجة من أن تعيد بنفسها تحديد األدوار و المكانات التي من سلطته في البيت ويم

.حددت لها اجتماعيا من قبل

فالتغير لحق في األسرة العصرية حتى باألدوار والمراكز وترك ذلك أثرا واضحا 

في العالقات الداخلية والخارجية ألفرادها، حيث يقول الدكتور عبد الغني مغربي في هذا 

ائرية قد تحولت بعمق في مستوى العالقات الشخصية الداخلية،وبمعنى العائلة الجز"المجال

ن وضعية كل من يكون هذه البنية تتغير بصفة جذرية وأصبح بذلك الجميع إآخر ف

101".يشاركون في الصراع بما فيه المرأة

الرغبة في التوافق :الشخصية الجزائرية ممزقة بين اتجاهين متصارعين "لذلك نجد 

وفي نفس الوقت الرغبة في التخلي .م المتوارثة الذي يرمز إلى هوية المجتمعمع نظام القي

عن تحدي العمومية أو ما يطلق عليه بالثقافة الحديثة ذات االحتماالت القوية من المنافع 

والمزايا التي ال يعترض الجزائريون على التمتع بها، وهناك محاوالت للموائمة بين 

فالهوية األولى تعتمد.لطموح التي تولد درجة من تحقيق الذاتالهوية الرسمية وبين هوية ا

على الموروث الذي لديه صفة المقدس باعتباره المصدر الدائم لهوية الجماعة، والهوية 

102".الثانية تستخدم التغير وسيلة لتحقيق الذات

حظ ويرى بعض العلماء أن للعامل التكنولوجي أبلغ األثر في نمط األسرة حيث يال

بينما يتغلغل النسق "ويقول وليام جود. في أغلب المجتمعات الصناعية انتشار نمط جديد

االقتصادي ويمتد من خالل التصنيع تتغير أنماط األسرة، وتضعف روابط القرابة الممتدة 

وتحل أنماط البيئة وتتجه نحو أشكال النسق الزواجي الذي يبدأ في الظهور وهذه األسرة 

103".صبح وحدة قرابية مستقلةالنواة التي ت

ومن خالل ما سبق ذكره نالحظ أن روابط القرابة في األسرة الحديثة أصبحت 

غير مجدية نظرا لفقدانها بعض وظائفها وأصبحت في محلها أنماط البيئة التي تقوم على 

ع المنفعة والمصلحة المتبادلة األمر الذي أدى إلى تغير العالقات والمراكز االجتماعية ودف

101-abd elghani maguerbi .la culture et personnalité dans la société algérienne de
Massinissa a nos jours.enal.o.p.u.ALGERR.1986.p129.

ر -102 راھیم ناص د العلیم،إب اف عب رة  ،عف امي لألس ر النظ ة والتغی ة الثقافی ة ،التنمی دار المعرف
89ص.1995الجامعیة،اإلسكندریة،

.66ص.مرجع سابق،ألســـــــرة و الحــــیاة العــــائلیةا،سناء الحولي- 103
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ما . وجودها واستقاللها من التبعية حتى لزوجهاقبالمرأة للخروج إلى العمل حتى تحق

نتج عنه تقلص سلطة الرجل أبا كان أو أخا أو زوجا، كل هذا يدل على التغير الكبير في 

، وهي نتيجة حتمية للحجم الهائل للتغيرات المنظومة القيمية للمجتمع الجزائري

.دية التي يعرفها المجتمع وتعيش األسرة انعكاساتهاالسوسيوثقافية واالقتصا

لكن األسرة الجزائرية على الرغم من التطورات والتغيرات التي لحقت بها فإنها 

تزال تحافظ على خصوصياتها الثقافية والمعنوية ،كما أن مستقبل األسرة الجزائرية ما

ها وفق إصالحات متفتح على مزيد من التطورات خاصة مع رغبة الدولة في تطوير

تحمي المرأة وتمنحها قدرا من الحرية و المساواة في ظل التطور دون التخلي عن القيم 

.   الدينية  واألخالقية للمجتمع

صورة المرأة العاملة في التراث االجتماعي:المبحث الثالث

إن التطرق لمكانة المرأة في المجتمع الجزائري ال يمكن تناوله بعيدا عن واقع 

اث المجتمع، إذ تعطي صورة ضمنية لمكانة ووضع المرأة من خالل الخيال تر

االجتماعي الذي يعكس رؤية المجتمع الذي تغذي مؤسساته وتدعم ما بدأته األسرة مع 

أبنائها في مرحلة الطفولة، والمكانة التي تضفيها على المرأة ليست إال انعكاسا لرؤية 

جتمع الذي يطبع في العادة بسيطرة ذكرية على المجتمع فمكانتها تتحدد من بيئة الم

.مختلف النشاطات والبنـاء الفكري

والدة األنـثى:المطلب األول

إن المولود الجديد يشكل حدثا في األسرة الجزائرية ويرتبط تميزها بشكل كبير 

بجنس المولود، فإن كان ذكرا يضفي حالة من السعادة تتضح من خالل مراسيم االستقبال 

دإن هناك تفضيال لجنس المولو"وتوضح أغلب الدراسات .س األنثى التي تقابل بفتورعك

104".الذكر يتضح من خالل الطقوس االحتفالية التي ترتبط بمولده

- .76ص- 1990،رسالة ماجستیر في علم النفس،جامعة الجزائر،ظاھرة تفضیل الذكر على األنثى،ستي ملیكة104
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وقد يحصل الخوف على الطفل .فالطفل الذكر يحضى بعناية فائقة منذ والدته "

إلبعاده عن العين والسحر الذكر إلى الدرجة التي يطلق على الولد الذكر اسم وضيع 

105".خوفا على حياته خاصة في المناطق الريفية ولدى العوائل التي فقدت ابناءا ذكورا

ع الباحثون ظاهرة تفضيل الذكر لعدة عوامل أهمها اجتماعية واقتصادية ـرجـيو

.ونفسية وأمنية

لعائلة ينظر إلى الذكر على انه المحافظ على إستمرار ا":فمن الناحية االجتماعية

كما يعتبر مصدر للفخر الن المرأة تعتبر كائنا بغيرها ال . وهو الوريث الفعلي إلسمها

106."إذ تتخذ هويتها بكونها زوجة فالن وأم فالن وبنت فالنبذاتها ،

و ـور هـل إنجاب الذكـوي وتفضيـط النسب األبـداد لخـر يعتبر امتـفالذك

.ائدـوي السـانعكاس للنظام األب

فينظر إلى الذكر على انه المعيل لألسرة وصاحب :الناحية االقتصاديةأما من 

االمتياز في مختلف األعمال والنشاطات وخير معين لآلباء في أعمالهم وضمان لحماية 

األبوين عند الكبر، بينما تعتبر الفتاة عبئا اقتصاديا وال تفضل إال مساعدة األم في البيت 

ل على انه عنصر األمان والضمان االقتصادي لآلباء في ألنه ينظر للرج."ورعاية األطفال

المستقبل خاصة في المجتمعات التي ال تتوفر فيها على وسائل الضمان والحماية المادية 

107".عند العجز والشيخوخة

نالحظ أن اآلباء يفتخرون بأبنائهم الذكور أكثر من :أما من الناحية النفسية

ويفضلون أن يحقق الذكور نجاحات اكبر من اإلناث في التعليم والحياة . اإلناث

وتفضل النساء إنجاب الذكور نظرا لعقدة النقص التي كبرت معها منذ الصغـر ."المادية

ا في كل األمور حتى في للشعـور بالقيمة األقل قدرا من الذكر في األسرة لتفضيله عنه

ــــقـــــــیــر،دار سراس للنشر،تونس،1982-ص27. 105- مولود فرعون،نـجــــل الـف

106- حلیم بركات،المجتمع العربي المعاصر،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت،ط5- 1996-ص183.

107- enka stebhan.old. epge security  with the few children.studies in family planning.
.london.1975.p241.
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وهذه العقدة تزول إذا ما أنجبت المرأة طفال ."األمر والنهي والمشورة والتكليف بالمسؤولية

الة نفسية ـن لحـاث يتعرضـفاال إنـساء الالئي أنجبن أطـاصة وان النـرا خـذك

108".اطـبـمعينة مثل اإلح

ألن الذكر يمثل األمن فالعائلة تفضل إنجاب الذكور على اإلناث وخاصة في القديم 

والحماية للعائلة من أي خطر طبيعي أو توفير الغذاء أو حتى للحماية من أي اعتداء 

ألن النظام األبوي يتمثل في تبعية المرأة للرجل ألنها ضعيفة البنية وال تستطيع .خارجي

ال ويعتبر عزل الفتاة عن الغرباء إحدى الوسائل المتبعة لحمايتها من الرج."المواجهة

رف ـتاة تمثل الشـألن الف109".ديد للعائلةـاألجانب الذين قد تشكل نظراتهم مصدر ته

.بالنسبة للعائلة

تعتبر رغبة العائلة في إنجاب الذكور من طرف األولياء ظاهرة عامة في جميع 

فقد منعت الواليات المتحدة األمريكية على سبيل المثال استخدام تقنيات تحديد ."المجتمعات

ووضعت شرطا لذلك أهمها .مولود من خالل انتخاب نطف ذكري لتلقيح البويضةجنس ال

وان يكون جنس المولود المرغوب فيه من جنس مغاير أن يكون الزوجان قد أنجبا مسبقا،

110".للمولود األول

فظاهرة تفضيل الذكر على األنثى ليست مقتصرة على المجتمع الجزائري فقط 

.فضيل والعوامل المؤثرة فيهواالختالف يكمن في درجة الت

المرأة والسحـر:المطلب الثاني

السحر هو طريقة وأسلوب تبذل فيه الجهود للسيطرة على البيئة والعـالقـات 

ويعتبـر السحـر أحـد مفـاهيم الخطاب االنثروجولوجي المعاصر .111"االجتماعية

108-t.espenhede.the valure and cost of children population.april1977.p20.
109 - anthony wilking. among the berbers of algeria ne gro university
press.london1970.p65.

-مجلة الفضاء ،قـــضــــأیــــا عـــــــــالمیة،العدد173-  بغداد- 2001-ص42. 110

111- دینكل میتشل،معجم علم االجتماع،ص191.
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ذا المصطلح من وقد تأسس استعمال ه. ويوحي إلى مجموعة من الممارسات والسلوكات

اجل التعـرف على نوع من الموضة األخالقية حيث تمت مقارنة السحر بمجموعتين 

فعندما يفشل ."ت تعريفات السحرـمـن الممارسـات هما العلم والدين، وبذلك تراكم

ر ـل السحـل المشكالت الملحة فقد يحـالعلم والدين في إشباع الرغبات اإلنسانية وح

112".قـلتوافدور اـوم بـمحلها ويق

والمالحظ في اغلب الدراسات االنثروبولوجية الكالسيكية والمعاصرة على أنها 

وقد انسحبت .تطرح موضوع السحر ضمن إطار السلوكات المرتبطة بالمجتمعات البدائية

حيث طرح فرويد مفهوم ."هذه الرؤى إلى كافة الميادين األخرى التي عالجت الموضوع

ق هذا السياق أيضا أي تحليل السحر كموضوع خاص السحر والسلوك المرتبط وف

113".بالمجتمعات البدائية فقط

إن ممارسة السحر قد ترتبط إلى حد ما بثقافة المجتمع بشكله العام فكلما كان 

كلما زاد انتشار السحر والشعوذة وغيرها من . مستوى التقدم الحضاري منخفضا

ا من مظاهر القوى العقلية عند الخرافات وعلى هذا االعتبار يمكن أن تعد مظهر

فالممارسات السحرية تعتبر شائعة في سلوك المرأة والرجل على حد سواء، ."الجزائريين

. أكثر مما يحسن ويصلح بين األفرادةإال أن سحر المرأة يستعمل في اإلشارة إلى الغير

114".فالدافع للسحر لدى المرأة هو نتيجة لما تعانيه من إهمال المجتمع لها

وهذا . فالمرأة ال تملك شيئا حتى نفسها. فعالقة المرأة بالرجل أشبه بالعبيد مع سيده

النوع من العالقة يضعها في موقف غامض ويعكس العالقة االستغاللية لها، لذلك ينشأ 

فتجد السحر كبديل لحمايتها من الخطر الصادر . ةلديها الوعي للخروج من هذه الوضعي

ألن المرأة تعتقد بأن السحر يضمن لها األمن المادي . عن الظروف التي تعيشها

115".والمعنوي وبه تحل مشاكلها األسرية

147112ص-1991العربیة،بیروت،م،دار العلوعلم اإلنــــســــــــــانسامیة محمد جابر،-

113- سقموند فروید،الطوطم والحرام،(تر:جورج طرابیشي)ط2-دار الطلیعة،بیروت-1997- ص190.

114- ثریا التیجاني،دراسة اجتماعیة لغویة للقصة بالجنوب الجزائري،دار ھومة للطباعة .الجزائر،1998،ص45.

لة ماجستیر في علم االجتماع ،جامعة ،رساالوظیفة السوسیولوجیة للسحر عبر األسطورة القبائلیةبداك شابحة،- 115
50ص.92/93الجزائر،
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إن التوازن النفسي األنثوي ال يلجأ إلى السحر إال إذا كان هذا األخير يسمح بذلك 

وفي فترات منتظمة لقلب العالقات بين الجنسين من خالل ممارسات وطقوس سحرية 

رجل أو تخويفه، ألن هذا األخير يرى فيها القدرة اإللهية تشكل وسيلة إلخضاع ال

لذلك يبدوا الرجل سواءا في الواقع أو في النصوص ، الضحية األولى واألخيرة . األنثوية

116".لهذه الممارسات السحرية

فالسلوك السحري للنساء ليس سببا ولكنه نتيجة لما تعانيه المرأة من قمع داخل 

ني الذي تكون إفرازاته على شكل محاولة لتغيير هذا الواقع المجتمع، والموقع المتد

فالسحر أصوله العميقة في التقاليد ومن ."باالعتماد على قوة مؤثرة تنتمي إلى عالم أخر

. ثمة فهو نتاج إنساني وليس قوة طبيعية يستعملها اإلنسان عن طريق بعض الوسائل

األشياء التي يتحكم فيها السحر فمعظم.ويجعلها تسير في صالحه ولكنه قوة إنسانية 

117".استمدت قوتها بواسطة اإلنسان ذاته

الشيء المهم لوضع المرأة في المجتمع الجزائري هو أن التراث التقليدي يحمل 

مضامين تؤكد وجود هذه الظواهر التي أخذت صورتها بعدة أشكال أنثوية من خالل 

وهي . هر تتمثل في القزانة أو  التزانةفالمرأة هي الساحرة التي أخذت عدة مظا."المستغل

، وهي تلك المرأة التي تدعي علم )الشوافة(المرأة التي تقرأ الطالع أو المستقبل 

118".الغيب

في حين أن المرأة تأخذ صورة المستغلة أكثر من الرجل، والتي غالبا ما تكون 

.قعالساحرة هي الملجأ لحل مشاكلها وإعطائها صورة وهمية لمعالجة الوا

إن عمق تلك الظاهرة يتميز في وسع انتشارها في المجتمع الجزائري المعاصر 

فهي ظاهرة شبه عادية قد تأخذ عدة أشكال إال أن أقوى إشكال يتمثل في أن يتحول 

إذ أن كثير من الصحف اليومية واألسبوعية .موضوع السحر لقضية شبه إعـالمية

119".ضوع الساحرةتخصص صفحات لمواضيع السحر، فهي تقوم بمو

.50نفس المرجع،ص.بداك شابحة- 116

.160مرجع سابق،صجابر،محمد سامیة - 117

.45ثریا التیجاني،مرجع سابق،ص - 118

119- ضامر ولید عبد الرحمان،فكر تنمیة المرأة في المجتمعات العربیة،رسالة دكتوراه،جامعة الجزائر،06/05-ص149.
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المرأة في المخيال االجتماعي: المطلب الثالث

لقد آخذت المرأة منذ القديم اهتمام الكثير من الباحثين وذلك لما لها من مكانة 

األحداث واألقاويل التي أصبحت نوأهمية في المجتمع حتى أحاط بها المجتمع الكثير م

حية للمجتمع رغم بساطة كلماتها جزء من تراث الشعب تصور البيئة الفكرية والرو

وإنما هي وليدة بعض أساليب أو ."وعمق داللتها لكونها ال ترتبط بزمان وال مكان معين

نتيجة لعادات أصبحت جزءا من األعراف والتقاليد التي عبر الناس من خاللها عن 

120".الحقائق الخلقية المنظمة له

ذلك من خالل مضمونها األول الذي فاألمثال الشعبية تتضمن جانبين في طياتها ، و

أما الجانب الثاني فيتعلق . يتعلق بالمعنى الظاهر الذي يفهم من خالله معنى سطحي للمثل

121".بالمعنى الباطن، وهو المقصود بدالالت لفظية تفيد معاني ضمنية أخرى

إن األمثال الشعبية تعبر بصورة غير مباشرة على مضامين داللية تعكس رؤية 

وقيم المجتمع، فال يمكن النظر إليها على أنها مجرد شكل من أشكال ) لرجلا(اآلخر

وإنما هي في الواقع عمل كالمي . الفلكلور أو مستند اثنوغرافي خاص بأحوال الشعوب

122".يدعـو إلى أقوى أنواع التأثير على مجرى السلوك اإلنساني

دلول وقد عالجت قضية فصورة المرأة في األمثال الشعبية قد ال تبتعد عن هذا الم

المرأة في عدة محاور سواءا كانت اقتصادية أو اجتماعية وهي في الغالب تتضمن معاني 

وتذكر األمثال الشعبية . باطنية تعطي وصفا لمكانتها بالنسبة للمجتمع وللرجل والعائلة

يدل على تأكيد دور المرأة في المنزل "الخير مرا والشر مرا."المرأة في عدة صور

من خالل المحافظة على الممتلكات . ميتها فمنها من تدخل الخير على بيت زوجهاوأه

وحسن التدبير، ونشر االطمئنان والتفاهم وتطرح فيه البركة والستر ومنهن من تدخل 

معها الصراع وسوء التفاهم بين الزوجين وال تحافظ على الموجودات وال الحاجيات 

الغزالة تغزل "وكذلك. إلى عناء زوجها وال راحتهفتستهلك بإفراط وتبذير دون االلتفات

120- خدیجة صبار،المرأة في المیثولوجیا والحداثة،إفریقیا الشرق،بیروت،1999-  ص42

121- عبد المالك مرتاض،األمثال الشعبیة الجزائریة،دیوان المطبوعات الجامعیة.1982-  ص14

.43ص.خدیجة صبار،مرجع سابق- 122
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ادرة على انجاز األعمال وحسن ـرأة القـفاءة المـذا المثل كـويعكس ه"ودـعلى ع

.ا العائليةـالتدبير وتسيير أموره

هاك "وهناك بعض األمثال التي تصور المرأة على أنها عبئ اجتماعي مثل قول

ب والد الفتاة بعدم اكتفائه بما يقدمه له الخاطب يصور هذا المثل طل"عولتها وهنيني منها

يبين أسلوب العرض ثقل الفتاة 123".فحسب، بل أكثر من ذلك فإنه يجهزها بكل ما يلزمها

وضرستك إذا "."العاتق في الدار عار"وكذلك. في البيت وما تشكله من هم كبير ألبيها

األولى لبيت :تانللبنت خـرج"."وجعاتك اقلعهـا،وبنـتك أيـال كـبـرت ودعـها

تعكس هذه األمثال رؤية اجتماعية لثقل العاتق والحرص على ". زوجها، والثانية لقبرها

منذ البداية على المحافظة أفالطفلة الصغيرة تنش."سترها بالزواج وعد خطوات حركتها

على أعضائها الجنسية كمرحلة أولى ، وتمتد هذه التربية لتشمل التأكيد على أن الفتاة، 

ضوعا بيولوجيا وجنسيا عاما فيجب عليها ارتداء فساتين طويلة، ومطالبتها بعدم مو

124".التحدث مع الغرباء وعدم إظهار محاسنها أمامهم وعدم االعتناء بجسدها أمام الرجل

ألن مرد تلك األنماط السلوكية إلى العناصر الثقافية لبيئة الطفل الجزائري الذي "

ألن االختالط في المنظور التقليدي . والجسدية على حد سواءيرى سالمة المرأة األخالقية 

يعتبر شيء غيـر مقبـول اجتماعيـا كونه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تكـون سببا في 

125".قلقلة تماسك العائلة

لذلك يعتبر الزواج وفق هذا المنظور ليس وسيلة لسعادة البنت ولكنه غاية بالنسبة "

126".من البنت بأي طريقة مقبولة اجتماعيةفالفكرة هي التخلص. للعائلة

سمهم يتبارق تحت "ن مثلـرهـض األمثال تدل على كيد النساء ومكـما نجد بعـك

". دـات راقـل بـك راجـال حلف فيـد، ويـاعـإذا حلفت فيك مرا بات ق"".قارـالعب

".راـر المـيـما يغلب المرا غ"

123- قادة بوتان،األمثال الشعبیة الجزائریة(تر:حاج صالح عبد الرحمان)د.م.ج.الجزائر،1987-ص162.

124 -boutefnouchet mostapha. op.cit.p73.
.86بداك شباحة،مرجع سابق،ص- 125

.142ضامر ولید عبد الرحمان،مرجع سابق،ص- 126
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إال أن ما لديها من حنكة . ة للرجلفالمرأة قد تبدوا قوتها العضلية ضعيفة بالنسب

الرجل إلى استعمال أساليب مثل األمثال ألذلك يلج. فهو أعظم من القوة العضلية. ودهاء

الشعبية ، تتماشى مع هذا الدهاء وتصوير ذلك اجتماعيا لكبح جماحها وتعطيل وتيرة 

ف غير المرا كالسجاد مايتنظ:"سيرها نحو غزوه ومنافسته وكسر كبريائه مثل قول

".بالخبط

مشات "كما تعكس بعض األمثال صفات ضمنية في المرأة من وجهة نظر المجتمع 

المرا تخاف من "."من العجايب المرا مكحلى والراجل غايب"."للحمام وجابت أخبار عام

إن هذه األمثال ".سجن المرأة قصر بال مرات"."الشيب، قد ما تخاف النعجة من الذيب

وقد يكون هذا الوصف انعكاس .رأة الهتمامها بالثرثرة وبشكلها تصور سطحية تفكير الم

لحالة العجز التي تعيشها المرأة فيصور الرجل محدودية المرأة وقلة اتصالها وحركاتها 

وبالتالي تتحول هذه الذات إلى مصدر القوة بالنسبة لها، أو . المحسوبة وإنعكافها على ذاتها

الطفلة "."اقلب القدرة على فمها تخرج الطفلة ألمها."سهااالعتماد على نفس ذاتها من بني جن

وهي األقرب منها على . بمعنى أنها تكون منفتحة وصاغية ألراء وتوجهات أمها".بنت أمها

.اإلطالق أكثر من أي مخلوق آخر

عأي يصورها المجتم"عايشه راجل"وفي حاالت أخرى تكون المرأة عكس طبيعتها مثل

ال والقيام بأعمالهم ومزاحمتهم ومنافستهم، والخروج عن المألوف على دخولها ميدان الرج

.المتمثل في مكوثها في البيت من اجل اإلنجاب ورعاية األبناء

كما ال يغفل المخيال االجتماعي الثناء على المرأة التي تقدر وظيفتها وتلعب في 

ثل أهمية المرأة ن هذا الميأي يب" وراء كل رجل عظيم امرأة"مجالها على أحسن وجه مثل

.التي تعمل مجهودها من اجل إسعاد زوجها والدفع به لألمام حتى يحتل المكانة المرموقة

وتتمثل في . إن ما يميز األمثال الشعبية هو الطابع الذكوري من خالل مدلولها

وهي تتضمن قيم اجتماعية . النقل السجعي حتى يكون لها وزن لغوي ممتع ومعنى بارز

وهي قديمة قدم العنصر البشري وتعرضت من خاللها المرأة إلى .ها ويسهل استعاب

وهذا بمثابة ضريبة دفعتها ومازالت جراء .التعنيف النفسي واللفظي وحتى الجسدي 

خوضها لغمار المنافسة والمساواة مع الرجل خارج البيت من اجل العمل الذي كان حكرا 
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ختلفت األساليب الضريبية مع ازدياد وازداد الصراع بين الطرفين وا. على الرجال فقط

ولكن رغم هذا مازالت .خروج المرأة للعمل واستقاللها بالمسكن مع تقلص حجم األسرة 

.تحتفظ بالوظيفة الطبيعية لها وبدون منازع والمتمثلة في اإلنجاب والرعاية األسرية

سيكولوجية الطفولة والمراهقة:الفصل الثالث
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ةـــولـــــــالطـف:المبحث األول

الطفولة من الناحية السيكولوجية:المطلب األول

النمـو المتكامـل للطـفــل:المطلب الثاني

الحاجيات األساسية للطـفـل:المطلب الثالث

ةــــقــراهــــالم:المبحث الثاني

المراهقة من الناحية السيكولوجية:المطلب األول

ـو المتكامـل للمـراهــقالنم:المطلب الثاني

الحـاجـيات األسـاسية للمراهق:المطلب الثالث

ةـــقـراهــل المــاكـمش:المبحث الثالث

ةـيـصـخـل الشــاكــالمش:المطلب األول

ةــاليــل االنفعــاكــالمش:المطلب الثاني

المشـاكل األسـرية والمـدرسية:المطلب الثالث

:تمهيد
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ولة والمراهقة من أصعب المراحل التي يمر بها األبناء تعتبر مرحلة الطف

على قوامة الجيل الصاعد في حتى يحافظواويواجهها اآلباء والمربين بكثير من الحرص

وان فشلوا في ذلك فسيؤدي بهم إلى عواقب وخيمة لألطفال وآبائهم . حياتهم المستقبلية

في حياة الفرد ألنه يتلقى فيهما ألن هاتان الفترتان تعتبران حرجتان.وللمجتمع ككل

فيكتسب في طفولته النمو الجسمي المملوء باألمن . دعما متكامال إلتمام النضج السليم

تقلبات هويكتشف العالقات االجتماعية المؤثرة في نمو الشخصية وتصاحب. والحنان

ات مزاجية ومشكالت سلوكية ويصبح تفكيره يتميز بالجدل في المناقشة ومحاولة إثب

.الذات

الطفـولة:المبحث األول

ويحتـاج  "127".هي تلك الفترة التي تمتد من الوالدة إلى غاية سن الحادية عشر"

.128"إلى عناية فيزيولوجية وعاطفية كبيرة

الطفولة من الناحية السيكولوجية:المطلب األول

129:الطفولة إلى المراحل التاليةةلقد قسم الباحثون النفسانيون فتر

:رحلة الرضاعةم- 1

وتتميز بعدم التنسيق في . تمتد هذه المرحلة من الوالدة إلى غاية السنة الثانية

خ لما قد يؤلمه أو احيث يعبر في هذه الفترة بالصرالحركة والسيما في األشهر األولى ،

.أو عند إثارة مخاوفه بعد سماع أصوات مزعجة. عند اإلحساس بالجوع

:ةمرحلة الطفـولة المبكر- 2

تقع هذه المرحلة بين السنة الثانية والخامسة حيث تتميز بنمو إدراك الذات، 

وإحراز االستقرار الفسلجي وتتكون لدى الطفل بعض المفاهيم العامة المتصلة بالظواهر 

وتسمى هذه المرحلة .الطبيعية واالجتماعية والمفاهيم المتصلة بالمجردات كالخير والشر

ويخص علماء "ين يمضي هذا الطفل وقته تحت رعاية أسرتهبمرحلة ما قبل المدرسة أ

127- عبد العالي الجسماني،سیكولوجیة الطفولة والمراھقة،الدار العربیة للعلوم،بدون تاریخ.ص23.

57ص.بیروت.االجتماعیةمعجم العلوم.فریدریك معتوق- 128
.23نفس المرجع،ص.فریدریك معتوق- 129



82

النفس والطب السنتين األوليين من حياة الطفل بالعناية لما يحدث فيها من نمو جسمي 

ما يجب ويمكن تلخيص. 130"وعقلي ووجداني، يعتبر األساس لكل ما يلي ذلك من نمو

:على األسرة نحو الطفل في هذه المرحلة مايلي

...الغذاء،الراحة:ته ونموه من حيثالعناية بصح-

.عدم تحديه و إثارة غيرته وغضبه-

.عدم تكليفه بأعمال تستدعي إجهاد العضالت-

مزج التعلم باللعب واستخدام المحسوسات من وسائل وأدوات و اإلكثار من الخبرة -

.الشخصية

.قية والعقليةاستخدام خياله في سرد القصص المناسبة واستخدامها في التربية الخل-

لماذا؟كيف؟ماذا؟.االنتفاع من كثرة األسئلة-

.إحاطته بالعطف والثقة-

.أن تكون معاملته متزنة ال تحيز فيها-

: مرحلة الطفـولة المتوسطة- 3

تمتد هذه المرحلة من سن السادسة إلى غاية الحادية عشر وهي المرحلة التي يبدأ 

إلزامية ،ولذلك فأهمية هذه المرحلة ال تقتصر فيها الطفل بالذهاب إلى المدرسة بصفة

على األسرة وواجباتها نحو الطفل بل تتعداها إلى واجبات المدرسة نحوه ألنها شريكة 

:ومن أهم مميزاتها. لألسرة في تربيته

تعلم تكوين الصالت االجتماعية عن طريق األقران بشكل مختلف عما سبق ذكره في -

.المرحلة الثانية

.طابع الثبات بعض الشيءاتكوين االتجاهات السليمة، واتخاذهتحقيق-

.التمكن من اكتساب مهارات جديدة والتحكم فيها-

.استقاء المفاهيم الالزمة التي تنظم عالقته باآلخرين في الحياة اليومية-

.102ص- 6ط.1961،دار المعارف،مصر ،التربیة وطرق التدریسصالح عبد العزیز،عبد العزیز عبد المجید،- 130
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إن المعنى من الكالم السابق ذكره يكمن في أهمية حرص الوالدين وخاصة األم 

لطفل في األسرة ألنها هي الخليـة األولى التي تحتضنه وترعـاه، ألنه على رعاية ا

ولكن هذه العناية ال تقتصر على الطفل بعد الوالدة . زواجـي بين الوالدينثمرة توافق

فقـد تبين من خـالل دراسات ."يجب أن تبدأ قبل ذلك أي في فترة الحملافقط، وإنم

ت كانت نتيجة لما كان قد تعرض إليه الجنين بيرت وفيرنون المتحررة أن معـظم الحاال

.131"من أفات وأعراض أدت به إلى ماهو عليه من عاهات جسمية أو عقلية أو كليهما

النمو المتكامل للطفـل:المطلب الثاني

ونفسيا ويتم بصورة اينطلق الطفل منذ البداية بتكوين متكامل الجوانب، جسمي

.نبتدريجية حتى يكتمل النضج حسب كل جا

:النمو الجسمي-1

يبدأ هذا الجانب في النمو منذ تلقيح البويضة وتبدأ تتزايد تدريجيا ويتكون شكل 

اإلنسان وتكتمل معالمه قبل الوالدة، ويستمر النمو بعد الوالدة بشكل متسارع حتى سن 

ويقوى جسمه ويتهيأ دماغه . تكتمل بنيته الجسميةىالحادية عشر وهو يتزايد باستمرار حت

هناك تتال في تعاقب النشوء العام من النواحي الوظيفية، "تى يصبح مستعدا وظيفيا أيح

الية ـأتي تـورية وتـشي تطـفوظيفة الم. وى على المشيـفالطفل يحبو مثال قبل أن يق

132".لعملية النمو

ويتم النمو الجسمي للطفل تحت إشراف الوالدين ومراقبته بدقة مستمرة ، مع توفير 

وتعتبر األم أجدر وأقدر إنسان على . رورية لذلك المتمثلة في الغذاء والعالجالشروط الض

دات يرضعن أوالدهن حولين ـوالوال"القيام بالعملية على أكمل وجه، لقوله تعالى

.25،صمرجع سابقعبد العالي الجسماني،- 131
.26عبد العالي الجسماني،نفس المرجع،ص- 132
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رزقهن وكسوتهن مد لهـوعلى الوال. ةـاعـن يتم الرضأن أراد ـمـاملين لـك

133..."روفـعـبالم

التعليم األولى الوصول بأطفالها ألسمى درجات تنتظر األسر من مؤسسات"فال

134".التكوين دون وعي منها بخصوصياتهم وقدراتهم وإمكانياتهمتالتربية وأرقى درجا

. ألن األطفال الذين تلقوا تغذية اصطناعية كانوا أكثر تبوال ال إراديا نهارا وليال"

، 135"ائهم اقل جودةويتميزون بالعصبية كما كانت لديهم مخاوف في سن المدرسة وأد

فالرضاعة االصطناعية نجدها منتشرة بكثرة في الوقت الحاضر، وخاصة في وسط 

ألنهن ال يساعدهن الوقت للتواجد مع أبنائهن طول النهار وحتى ال . النساء العامالت

.يرتبط بهن األبناء كثيرا ويستطيعون الغياب عنهم في النهار دون إحداث مشاكل كبيرة

:يالنمو النفس-2

. لقد كان يعتقد في القديم أن الطفل ال يتطلب أكثر من إشباع حاجاته الفسلجية"

136".والحقيقة أن نمو الطفل يتطلب عناية متحرزة بحاجاته النفسية واالنفعالية واالجتماعية

أي الطفل ال يكفي أن نعتني به من الجانب الجسمي فقط بل لديه جانب نفسي مهم 

الوالدين على وجه الخصوص وخاصة األم، ألنهما يمنحانه يتطلب عناية هامة من طرف

فالطفل في هذه المرحلة يعيش حياة يصدق عليها ما ذكره . العطف والحنان واألمان

ويراد بذلك حينما تكون نفس ) اإلحساس الغامر(على أن الطفل يحي في دنيا "فرويد 

إال أن تقديم رعاية األم ...ماألبوية وخاصة األةالطفل وذاته متصلين أوثق االتصال بحيا

هو لصالحه وكمال تربيته وشفقتها وحنوها اللطفل أيام رضاعته وحضانته األولى، إنم

137".واإلناث أقوم بذلك من الرجال

.233سورة البقرة،االیة- 133

7ص.مرجع سابق.مي للمربيلالدلیل الع- 134
ونیس مسع -135 ـاعــــالرضودة،ـبوت ـة الطبیعیـــــ ـرس،ةـ ـالة مـ ة    ـــ اع الدیمغرافي،جامع م االجتم ي عل اجستیر ف

.59ص-01/02الجزائر،
.21عبد العالي الجسماني،مرجع سابق،ص- 136

.38نفس المرجع،ص- 137
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أحدث إتجاهات علم النفس الخاصة بالطفولة إلى أنه ال شيء يعوض "وقد أثبتت 

على أن بعض االنحرافات التي بل كشف التحليل اليومي .عن حنان األم بالنسبة للطفل 

تتعرض لها شخصية الفرد أمكن تتبعها فوجدت أسبابها تكمن في بواكير الطفولة لدى 

لذا فالرأي القائل بالبحث عن مصدر العلة لدى الكبار في "138".افتقادها حنان األم وعطفها

قاء عند ـعادة والشـذور السـبـ، فبـائـم رأي صـولة عندهـرات الطفـخب

139".ولتهمـار تكمن في طفبـالك

ونرى من خالل ما سبق ذكره بأن خروج المرأة للعمل يعود عليها بإثبات ذاتها 

ولكن كل هذه المكاسب تكون على حساب أبنائها ألن . وإعالة أسرتها وترقية مكانتها

زوجها عخروجها المستمر وبانتظام قصد العمل خارج البيت يعتبر بمثابة تفكك معنوي م

ألن . ها بسبب البعد والتقليل من لعب الدور الرئيسي والمحوري في وسط أسرتهاوأبنائ

تكمن في مد المجتمع بأفراد . رسالتها الجوهرية المقتصرة عليها ال غير وال تقبل أي بديل

أسوياء صالحين يساهمون في بنائه بدال من الركض وراء األجر الزهيد على حساب 

تخلت عن معظم الوظائف التقليدية التي كانت تقوم بها ألنها ."صحتها وزوجها وأبناءها

رى ـسات التعليم األخـائدة مؤسـؤولياتها لفـمن مسزءـ،وتخلت بذلك عن ج

140".كالروضة والمدرسة

الحاجيات األساسية للطفـل:المطلب الثالث

اجيات التي بها ـوعة من الحـرار مجمـيتطلب النمو المتكامل للطفل وباستم

وط به ـب الدور المنـع لعـرحلة بسالم ويستطيـذه المـاوز هـه حتى يتجيستمر نمو

.وسط جماعته في الحياة

.38نفس المرجع،ص- 138

- 1و التوزیع،طر،دار الصفاء للنشاختبار االستعداد المدرسي لطفل الحضانة الروضة،مد أبو ختلةإیناس عمر،مح- 139
.23ص.2005.عمان

7ص.مرجع سابق.الدلیل العملي للمربي- 140
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النمو ىيحتاج الطفل منذ الوالدة إلى حاجيات تساعده عل:الحاجة الفزيولوجية-1

وم ـالج والنـوالع. عامـزداد حجمه ووزنه وتتمثل في الطـالطبيعي لكي ينمو وي

.زمةناية الالـمن العارهـوغي

:الحاجة النفسية- 2

تتمثل هذه الحاجة في الرعاية األسرية للوالدين التي تتمثل في توفير األمن 

.واالطمئنان ومنحه الحب والحنان واالهتمام الالزم

:الحاجة االجتماعية- 3

تشترك هاته الحاجة بين مجموعة من المؤسسات التي تساهم في التنشئة 

وضة،حتى يتلقى قيم المجتمع وضوابطه المتمثلة في المدرسة،الحي،الر.األسرة:منها

.العادات والتقاليد واألعراف التي يتحكم من خاللها في مسيرة األفراد

ويكون غير معرض "ألن إشباع حاجيات األفراد المختلفة يؤدي بهم إلى الطمأنينة، 

اء إلى جماعة ي الذات وتوجيهها والتأكد من االنتمفللخطر وهذا االطمئنان تكونه الثقة 

141".آمنة، والشخص اآلمن نفسيا يكون في حالة تـوافـق

المراهقة:المبحث الثاني

تفيد كلمة المراهقة من الناحية اللغوية معنى االقتراب أو الدنو من الحلم، :المراهقة لغة*

بمعنى تطور الفرد في . 142"رهق الغالم، قارب الحلم، أي بلغ حد الرجل"فيمكن القول

واحي البدنية الجسمية والنفسية ـر في جميع النـل التغيـلتطور الذي يشمنموه، ذلك ا

.العقليةىواالنفعالية وحت

- 19الجزء- 4مجلددراسات تربویة،،األمن النفسي دعامة أساسیة لألمن القومي العربي،حامد عبد السالم زھران- 141
.293ص.بدون تاریخ

.122ھمزة الوصل،مرجع سابق،ص- 142
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تختلف تعاريف المراهقة حسب اختالف اتجاهات الباحثين، وال :المراهقة إصطالحا*

فترة من :"يوجد تعريف واضح ومحدد لها ولكن يمكن استخالصها حسب االتفاق بأنها

االنتقال من :"أي أنها.143"ي نهاية طفولته وتنتهي بداية بلوغه سن الرشدحياة الفرد تبدأ ف

الطفولة إلى الشباب، وتتسم بأنها فترة معقدة من التحول والنمو تحدث فيها تغيرات 

144".عضوية ونفسية وذهنية واضحة تقلب الطفل الصغير عضوا في مجتمع الراشدين

ته وشخصيته بعدما تكيف مع فهي فترة يحاول المراهق من خاللها أن يثبت ذا

مرحلة كلها أزمات "رمختلف التغيرات التي طرأت عليه من مختلف النواحي، كما تعتب

رحلة ـ، ولهذه المريعـراب والنمو السـشاملة في حياة الفرد يسودها العنف واالضط

يل حياة الفرد وتوجيه سلوكه وتكوين ـم في تشكـر الدائـر لما لها من األثـأن خطيـش

.145"ولهـصيته وميشخ

مراحل المراهقة من الناحية السيكولوجية:المطلب األول

أن ) DEBESSE(لقد اختلف العلماء في تحديد أطوار المراهقة، حيث يرى دوبس 

:146المراهقة فترة محددة من حياة اإلنسان، لها بدايتها ونهايتها، وتنقسم إلى عدة مراحل

):سنة14-11(فترة ما قبل الحلم* 

بحدوث تغيرات فزيولوجية ونمو عضلي سريع، ويبدأ معها نشاط الغدد تبدأ

التناسلية، فنجد المراهق في هذا السن مضطرب بين رغبته الشديدة في أن يعامل كراشد، 

وبين رغبته في أن يكون محل اهتمام ويبدأ في اكتشاف نفسه جنسيا، وهنا تتوسع عالقاته 

.ةمن السلطة الو الديلتتجاوز حدود العائلة والمدرسة هروبا

):سنة18- 14(فترة البلوغ* 

143- فاخر عاقل،علم النفس االجتماعي.دار المعارف للمالیین.بیروت.1972 ،ص121.

144- میخائیل إبراھیم اسعد،مشكالت الطفولة والمراھق،دار األفاق الجدیدة،بیروت،لبنان،ط1-1991،ص255.

.23ھمزة الوصل،مرجع سابق،ص- 145
328ص.1995.القاھرة.عالم الكتب.الطفولة والمراھقة.علم نفس النمو.وانحامد عبد السالم زھ- 146
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تعد هذه الفترة صعبة تتأزم فيها أحوال المراهق، يكون فيها متقلب المزاج، 

.متخوف من المستقبل، يثور ألتفه األسباب وتسمى هذه المرحلة بأزمة البلوغ

):سنة21-18(فترة المراهقة الشبابية* 

كتمال التغيرات البيولوجية، وتقابل المرحلة وهي فترة التألق الشبابي، ومرحلة إ

التعليمية الثانوية، حيث يصبح فيها كل من الشاب أو الفتاة راشدا بالمظهر والتصرفات، 

وتتوسع اهتمامات كالهما، حيث يصبح االهتمام أكثر بالمسائل السياسية واالقتصادية 

.ةـيـاعـمـتـواالج

المراهقة المتكيفة،المراهقة االنسحابية أو :ونجد في مرحلة المراهقة عدة أنماط منها

.المنطوية،المراهقة العدوانية أو المتمردة و المراهقة المنحرفة

النمو المتكامل للمراهق:المطلب الثاني

الل ـرات نفسية وجسمية خـدة تغيـراهقة على عـرحلة المـوي مـتنط

:رة وتتمثل فيمـا يـليـول الفتـط

)الجسدي(النمو الجسمي- 1

قد "تسارع معدل النمو الجسمي في مرحلة المراهقة من حيث الوزن والطول الذي ي

.147"يصل إلى ضعف نموه في أواخر المرحلة السابقة

وقد يكون هذا التغير ومن مظاهر النمو الجسدي تغير شكل الحنجرة والصوت،

في بعض كما نجد بداية ظهور الشعرأما تغير الصوت عند الفتاة يكون تدريجيا،.مفاجئا

المناطق من الجسم، ويبدأ الثدي في النمو تدريجيا كما يصاحبه نمو سريع في األعضاء 

هو نتيجة نشاط لبعض الغدد مثل "التناسلية، وكذا ظهور الحيض لدى اإلناث وهذا النمو

ولهذا النمو آثاره ...ور بعضها مثل الصنوبريةـاسلية، وفتـدة النخامية والتنـالغ

.148"ماعيةـجتدانية و االـالوج

.114/115صالح عبد العزیز،عبد العزیز عبد المجید،مرجع سابق،ص ص - 147

.115نفس المرجع،ص- 148
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ويتجلى في القدرة العقلية الفطرية المعرفية العامة، حيث يرى :النـمـو العـقـلي-2

أن الذكاء عند المراهقين الموهوبين قد يستمر بعد السادسة عشرة إلى " علماء النفس

، والمتأخرون يقف النمو ف نمو ذكائهم قبل ذلكـون يقـ، بينما المتوسطالثامنة عشرة

149".رةـن مبكـعندهم في س

ففي هذه المرحلة يتسع تفكير المراهق الذي كان محدودا بمعارف ومعلومات معينة

ويعيش فترة التفكير في كل ما يحيط به من أفراد ومحيط وبيئة، كما نجده مغرم ببعض 

التصرفات أو بتقليد بعض الشخصيات المشهورة واألبطال ويحاول االقتداء بهم ، 

ع على كل المستجدات وقراءة الكتب التي تنمي معارفه وتثقفه باإلضافة إلى حب التطل

.وتعطيه نظرة واسعة لجوانب حياته لتسهل له حل مشكالته

:النمو الوجداني والعاطفي-3

إلى الجنس اآلخر بدال من تركيز " من خالل هذا النمو يتحول اهتمام المراهق هنا

ر ـب بالجنس اآلخـالقات حـعنـاللذة في أعضاء الجسم، كما يبدأ الطفل في تكوي

150."ر نضجاـثـأك

فنشاط الغدد والغريزة الجنسية لدى المراهق تجعله يميل أكثر نحو الجنس اآلخر، 

وقد تؤثر التحوالت الجسمية والنفسية على المراهق في مزاجه ويمكن أن تكون لها ردة 

اجأة وحتى اج والمفـزعـوف واالنـج من الخـبارة عن مزيـون عـوية ، تكـفعل ق

.يانـض األحـاالبتهاج في بع

:النمو االجتماعي والخلقي- 4

فيقظة "إن النمو العقلي أو الوجداني يكون مصحوبا دائما بمظاهر اجتماعية وخلقية

الغريزة الجنسية مثال لها مظاهرها في عالقة الفرد االجتماعية بأفراد جنسه وأفراد الجنس 

.151"ياآلخر، ولها أثرها في سلوكه الخلق

.115نفس المرجع،ص- 149

150- مصطفى عشوي،مدخل إلى علم النفس،دیوان المطبوعات الجامعیة-  ط2-1990،ص32

.118لعزیز،عبد العزیز عبد المجید،مرجع سابق،صصالح عبد ا- 151
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كما أن إنتماءه إلى جماعة مرجعية يقوى في هذه المرحلة، فيتجه إلى جماعة 

.الرفاق التي يجد بقربها الراحة واالطمئنان

:نجـد فـيـه مايـلي:النمو النفسي-5

التمركز حول الذات* 

فالـنـمـو الجسمي "في مرحلة المراهقة يتمركز اهتمام المراهق حول ذاته، 

. بة له تخلق شعورا جديدا بالبدن، كما يشعر بمالحظة اآلخرين لهاوالتغيرات المصاح

ونفس الشيء إذا أحس . ويعتريه القلق إذا لم يتغير بنفس السرعة التي يتغير بها زمالؤه

152".انه سبقهم في هذه الحالة أيضا

الصـراع الشـخـصي* 

اهي إال والقيم في شتى نواحي حياة الفرد، ألن االتجاهات متتتحكم االتجاها

استعدادات الفرد بصورة معينة حيال موقف ما أو شخص معين ، ألن القيم هي قوى 

وبالتالي يجد المراهقون أنفسهم في حيرة فيما يتعلق بقيمهم . تتجه نحوها أو بعيدا عنها

ألنه من المفروض أن يحترم الصغار الكبار ويلقن المراهق . واتجاهاتهم حيال أسرهم

يعلم أن الوالدين هم أعلم الناس ال نقاش ن، كأماعية ثابتةمنذ صغره حقائق اجت

ولكن عندما يصبح الطفل مراهقا يبدأ التساؤل لديه حول هذه القيم مصحوبة . ألوامرهم

ينظر المراهق إلى كل ما تفعله األسرة على أنه خطأ ويثير :"فمثال. بنوع من التمرد

األبوين، ألن ما ينجم من صراع بين هــذا الجانب نمو الفرد االنفعالي والعقلي قلق

التي تكونت حديثا عند المراهق وبين القيم التي يمتصها من األسرة قد يوقعه تاالتجاها

ولهذا يجب أن يعمل الكبار على حل هذا الصراع وإدراك هذه . في متاعب إنفعالية قاسية

153".أنها جزء من عملية النمو الذهني واالنفعاليىالحقيقة عل

مكتب العلمي للنشر ال.األسس النظریة والمجاالت التطبیقیة.علم االجتماع التربويسید حنفي عوض،-3
.182ص.1998والتوزیع،مصر،

153- بیرنیس ملیورد،تنمیة العالقات اإلنسانیة الدیمقراطیة،مكتبة االنجلو مصریة،ب-ت،ص123.
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الحاجيات األساسية للمراهق:المطلب الثالث- 2

وقـد تكتسـب هـذه    ، تلعب الحاجات دورا أساسيا في تحريك السلوك وتوجيهـه 

الحاجات خصائصها من خالل اإلطار الثقافي واالجتماعي العام الذي يعيش فيه الفـرد،  

:154وهذه الحاجات تبقى مستمرة خالل المراحل العمرية ، ومن ابرز هذه الحاجات مايلي

الحاجات الفزيولوجية*

تعتبر من اقوي الحاجات نظرا لضرورتها وأهميتها في نضج الجسم وتوازنه 

الحاجة إلى األكل والشرب،الحاجة إلى النوم والراحة،الحاجة إلى :الوظيفي ومن أهمها

.النشاط واللعب والحركة والحفاظ على التوازن العام للجسد

الحاجة إلى المكانة*

همة بالنسبة للمراهق، فهو بذلك يود أن يكون شخصا مهما وتكون له تعتبر حاجة م

مكانة مميزة بين أفراد جماعته، وفي هذا الشأن نجد أن المراهق يبقى حريصا على أن ال 

.يعامل كطفل ألن ذلك سوف يؤثر على نفسيته

الحاجة إلى االستقالل الذاتي*

من هنا "ماديا عن األهل يسعى المراهق دائما ليكون مسؤوال عن نفسه، متحرر

يكون واجب األهل مساعدة المراهق على التحرر من سيطرتهم وتبعيته لهم، ومبالغتهم 

.155"في رعايته وحمايته، وذلك من خالل تدريبه على الحياة المقبلة في المجتمع الكبير

الحاجة إلى الحياة الهادئة والمرضية*

شؤونها، وما بإمكانه أن ييسر له سبل المراهق هنا بحاجة إلى معرفة فلسفة حياته و

المعيشة، والحياة التي يرضاها وبالنظم السائدة في مجتمعه وقوانينه التي ينعم باالستقرار 

.والطمأنينة دون صراعات أو توترات

19ص.مرجع سابق.مشكالت المراھقة والشباب.محمد خیر الزادفیصل - 154
.124فاخر عاقل،مرجع سابق،ص- 155
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الحـاجـات الجنسـيـة*

لقد أكد علماء النفس أن المراهق في سنه تكون الحاجة إلى الجنس واإللحاح عليها 

هذه الحاجة وتقوى ، وتصبح المشكلة الجنسية من أهم مشكالته وأخطرها، وتزداد 

ويحاول في العديد من األحيان أن يلبيها ببعض الطرق المخالفة لقوانين المجتمع وعرفه، 

فهي غريزة فطرية في الفرد سواءا كان ذكرا أم أنثى، لذا البد في هذا الشأن من تعليم 

ة والصوم والطهارة الستغالل وقته فيها والتي من شانها المراهق األحكام المتعلقة بالصال

أن تغنيه عن التفكير بالجنس إلى حين وصول هذه الحاجات والعواطف إلى طريقها 

.النهائي والمتمثل في الزواج

كما نجد أن هناك حاجات أخرى يسعى المراهق لتلبيتها والمتمثلة في الحاجة إلى 

في واالجتماعي، باإلضافة إلى الحاجة إلى القيام األمن واالستقرار النفسي والعاط

بالواجبات وتحمل المسؤوليات والمحافظة على العادات القديمة والطقوس الدينية السائدة، 

.وهذا ال يعني بأنه ال يريد التغير والتقدم

ومن خالل كل ماتقدم ذكره نستطيع القول بأن الحاجات الجسمية والنفسية للمراهق 

وهذا يتوقف على الطريقة التي تجابه . تفاعالت بينها لبواعث السلوكوما تحدثه من

حاجات المراهق ومدى استقراره وتوافقه مع ذاته وتالؤمه مع المجتمع الذي يعيش فيه 

التربية الصحيحة تعمد إلى معرفة حاجات المراهقين في كل مستوى عمري يمر به، "ألن

ين من فروق فردية فيما يتعلق بحاجاتهم بل أنها تحاول الوقوف على ما بين المراهق

النفسية، ثم تسعى للتكيف مع تلك الحاجات وتحاول أن تعرف سعادة المراهق والمراهقة 

وشعورهما باالنسجام الداخلي والوئام مع مجتمعهما هي عوامل أساسية في سالمة 

156".تربيتهما وتوجيه سلوكهما

مشاكل المراهق:المبحث الثالث

156- یوسف میخائیل اسعد،رعایة المراھقین،مكتبة غریب،مصر.بدون تاریخ.ص51.
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المراهقة تعتبر صعبة في حياة الفرد فإنها تترك مشاكل عديدة لدى بما أن مرحلة 

بان النظم االجتماعية الحديثة التي يعيش فيها "وخاصة إذا وجدنا. الفرد واألسرة والمجتمع

157".عن حدوث أزمة المراهقةةالمراهق هي المسؤول

المشاكل الشخصية:المطلب األول

:التـعـصـب-1

حلة المراهقة يبدأ بإعادة النظر في نفسه ومركزه ودوره عندما يدخل الطفل في مر

لكن المظهر . ويسعى إلى البحث عن ذاته ويشعر بالقلق من ناحية جسمه ويقارنه بالغير

ليس كل شيء في سعي المراهق لتأكيد ذاته إذ تراوده أسئلة تبعثه في أغلب األحيان 

ـالت الرئيسية هي أخـذ األمور غير أن أهم المشك158".للعزلة والسباحة في أحالم اليقظة

بجدية أكثر من اللزوم للحصول على شخصية قوية كالغضب وفرط الحساسية والخوف 

، باإلضافة إلى القلق الدائم ألتفه األسباب والثوران ، مما يولد لديه من الخطأ والتعصب

األسرة صراعا داخليا يجعله يعاني أزمات داخلية من بينها الصراع بين االستقاللية عن

.واالعتماد عليها

:الخـجـل-2

إن التدليل الزائد والقسوة المفرطة يؤديان بالمراهق إلى االعتماد على اآلخرين 

طبيعة المرحلة تتطلب منه أن يستقل عن األسرة ويعتمد على نفسه "ألن . لحل مشكالته

طواء فتزداد حدة الصراع لديه ويلجأ إلى االنسحاب من العالم االجتماعي واالن

بسبب خوفه الدائم من ارتكاب األخطاء ونقص القدرة على إقامة عالقات أو 159".والخجل

حيث . رـة مع الجنس األخـات الصداقـعالقةصداقات جديدة والتخوف منها، خاص

وب إقامة عالقات إجتماعية حسنة ـق من إقامتها وذلك لجهله بوجـذا المراهـيخجل ه

عني أن المراهق يبحث دائما على وسط معتدل ي.القـد األخـاس قواعـعلى أس

157- عبد الرحمان العیسوي،سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة،دار الفكر الجامعي،اإلسكندریة،مصر،1984.ص100.

.127ص.،مرجع سابقعاقل خر اف- 158

159- محمد مصطفى زیدان،دراسة سیكولوجیة تربویة لتلمیذ التعلیم العام،الجزائر،1985.ص179.
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ومريح يساعده على التكيف السليم وحل لمشاكله بطريقة صحيحة دون تعرضه 

. لضغوطات أو إهمال أو إلغاء لذاته

المشاكل االنفعالية :المطلب الثاني

:الصراع الداخلي- 1

سرة يعاني المراهق من وجود صراعات داخلية منها صراع االستقالل عن األ

وفرض الذات واالعتماد على النفس وكذلك صراع مخلفات الطفولة باالعتماد على الغير 

والصراع بين الغرائز . واالتكال وتطلعات الرجولة بالنسبة للذكور واألنوثة بالنسبة لإلناث

وتدفع كل هذه . والصراع الثقافي الذي يظهر بين التقليد والتجديد. والتقاليد االجتماعية

عند المراهق إلى ظهور عنده صراع داخلي يتطلب التفتح على اآلخرين وطلب المشاكل

.دي الهادفـالمساعدة للخروج بسالم من مأزقه وكذلك الرعاية واالهتمام الوال

:االغتراب والتمـرد-2

يشكو المراهق من عدم فهم الغير له وخاصة والديه إذا كان مستواهم العلمي 

يجد الفرصة لالنسالخ عن مواقفهم ورغباتهـم إلثبات تفرده متواضع أو منعدم ، لذلك

وبالتالي يخرج عن سلطة األهل الفوقية ألنه يشعر باالستخفاف بقدراته العقلية . وتمايزه

ومن هنا يبدأ المراهق في تمحيص كافة . والمعرفية التي أصبحت موازية لقدرات الراشد

لديه سلوكات التمرد والعناد، ويتمثل هذا وبالتالي تظهر. األمور وفقا لمقاييس المنطق

المشكل في التعدي وإدمان المخدرات وغيرها من المؤشرات، كما يؤدي ذلك في بعض 

األحيان إلى القتل لما يعانيه مرتكب هذه الجرائم من اغتراب نفسي، وهذا يدل على 

المراهق، خطورة هذا المشكل الناتج عن الضغوط النفسية و االجتماعية التي يعيشها 

.والتي يشعر من خاللها بأنه غريب عن نفسه وعن مجتمعه

كما يمكن اإلشارة بهذا الشأن أن هناك العديد من المشكالت األخرى التي يعاني منها 

وكذا انحراف األحداث . االنحرافات الجنسية واألخالقية والجنوح والسرقة:المراهق من أهمها
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لعطف والحنان و الرعاية داخل األسرة بالدرجة األولى التي تحصل نتيجة حرمان المراهق من ا

.والمدرسة، باإلضافة إلى ضعف التوجيه الديني واإلرشاد وكذا اإلشراف من طرف الوالدين

السلوك العدواني-3

يعتبر هذا الفعل تعبيرا عن الطاقة الكامنة لدى المراهق فيقوم بإخراجها بأي 

وينتشر بكثرة هذا النمط من .الضبط االجتماعيصورة تناسبه حتى وان كانت خارج إطار 

التهريج في :في مظاهر عدة منهال، ويتمث)الثانوي-المتوسط(السلوك في الوسط المدرسي

أصوات ر، وإصداشاالنتظام، التشويم، عدب، التخريداالحترام للغير، العنامالصف، عد

وعند .لبعض والغيرالكيفية تكون في الشارع بالضجيج والتعدي على اسمزعجة، وبنف

ةتواجده في األسرة يظهر سلوكه العدائي في العناد وعصيان األوامر والتوجيهات الوالدي

واستبدالها بتصوراته وآراءه ،وكثرة الصراع والخصومات بين اإلخوة والتملص من 

.السلطة االبوية

يعالج والعقاب ال.ألنه يسعى لالستقالل واالعتماد على نفسه والعناد لتاكيد ذاته

العصيان أو العناد بقدر ما يشعر الطفل بالقسوة والرفض وعدم حبه ،وهذا الشعور يعلمه 

.160"الكراهية والعدوان والحقد

االنطـواء-4

يتمثل في الميول إلى العزلة،وهذا دليل على نقص في النضج االجتماعي وقصور 

بدال من أن يغالب المراهق يعاني عرقلة ما في حياته ولكنه:"في التكيف مع الغير أي

العرقلة لتحقيق هدفه ،وبدال من أن يستجيب للفشل والعدوان فانه يستجيب للفشل 

.161"واالنسحاب واالنطواء

المشاكل األسـرية و المدرسية:المطلب الثالث

يشكو المراهق في العديد من األحيان من عدم تفهم والديه له لذلك نجده يحاول 

ي تظهر لديه سلوكات التمرد والعناد والتعصب والعدوانيةاالنسالخ عن رغباتهم وبالتال

30ص.مرجع سابق.إیناس عمر ابو ختلة- 160
360ص.مرجع سابق.حامد عبد السالم زهوان- 161
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فيصبح عنيف في ألفاظه وتصرفاته مع الصغير والكبير ويصبع يتصرف بعناد وعكس 

.المطلوب أو رفض أي انصياع أو رضوخ

كما أن مشكالته المدرسية تتمثل في عدم القدرة على التركيز والتفكير، كما نجده 

زمالئه أو عدم تفهمهم له، وكذا بالنسبة إلى المعلم وعمال قلق بشأن عدم توافقه مع 

اإلدارة وعدم معرفته ودرايته ألمور الدراسة وقوانينها، باإلضافة إلى تخوفه من إجراء 

.االمتحانات مما تجعله عاجزا عن إجرائها

تأثير الوسط األسري للمرأة العاملة على األبناء:الفصل الرابع

كانة األسرة في تنشئة الفردم:المبحث األول

وظــائف األســـرة:المطلب األول

دور المـدرســــة:المطلب الثاني

أهميــة الـروضـة:المطلب الثالث

تأثير جماعة الرفـاق:المطلب الرابع

تأثير وسائل اإلعالم:المطلب الخامس

أهمية الحوار األسري :المبحث الثاني
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بنـــاءعـالقـة األب باأل:المطلب األول

عالقـة األم باألبنــــاء: المطلب الثاني

عالقــة األبنــاء ببعضهم:المطلب الثالث

ديناميكية التفاعـل األسري:المطلب الخامس

:تمهيد

يبصر عليه المولود البشري هو الوسط األسري بين أبويه وإخوته إن أول ما

ألن األسرة هي قاعدة . التجاهاتوأخواته إن كان صغيرهم فيكسبونه اللغة والسلوك وا

كل بناء يتحدد فيها مسار األفراد بتنشئتها لهم، ويتماشى ذلك مع النمو الجسمي والمعرفي 

وهذا ما سنراه من خالل هذا الفصل حيث . فعاال في المجتمعاحتى يصبح الفرد عنصر

دور األسرة نتطرق فيه إلى تأثير الوسط األسري للمرأة العاملة على األبناء من خالل 

.وأهميتها في حياة األفراد وأهمية الحوار األسري

مكانة األسرة في تنشئة الفرد:المبحث األول

تعتبر األسرة جماعة بشرية مستقرة، تتكون من الزوج والزوجة وأوالدهما، وهي 

وهذا لدليل . وحدة إجتماعية تربوية ثقافية وإقتصادية تعمل على حفظ التراث االجتماعي

ال يوجد بين التنظيمات التي :"هميتها داخل أي مجتمع، حيث يرى ماكيفر وبيدج بأنهعلى أ
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يحتويها المجتمع الكبير منها أو الصغير ما يفوق األسرة في قوة أهميتها االجتماعية، فهي 

تؤثر في حياة المجتمع بأكملها بأساليب متعددة، كما أن صدى التغيرات التي تطرأ عليها 

. 162"االجتماعي برمتهتتردد في الهيكل

وظائف األسرة:المطلب األول

بما أن األسرة هي الخلية األساسية في المجتمع ولها أهمية كبرى لدى األفراد لما 

في الحياة وهذا رتمدهم من تكوين وتوجيه وتمكنهم من االندماج في المجتمع واالستمرا

:بفضل الوظائف التي تقوم بها والمتمثلة فيما يلي

ظيفة البيولوجيةالو-1

د الصحيح الذي من خالله نحافظ على ـان الوحيـرة هي الكيـتعتبر األس

ياة ـاب، فهي تعمل على تنظيم الحـق اإلنجـطرينر البشري عـاستمرار العنص

.  الجنسية للنظام االجتماعي

الوظيفة التربوية-2

تالق والسلوكاتعمل األسرة من خالل هذه الوظيفة على تربية الطفل وتلقينه األخ

وذلك إلعداد . الحسنة ليتمكن من القيام بالواجبات وتحقيق وجوده وإشباع حاجياته

.شخصية الطفل بطريقة سليمة

الوظيفة االجتماعية-3

تتمثل هذه الوظيفة في تنشئة األبناء اجتماعيا وثقافيا لتعلم لغة المجتمع وقيمه 

باإلضافة إلى تحقيـق . ول على الحقوقوتقاليده وتحديد األدوار والواجبات مقابل الحص

التقـارب االجتمـاعي والترابط عن طريق المصاهرة، والتنشئة األسرية تساهم في 

تشكيل شخصية الطفل وذلك من خالل اتصاله بأسرته، فاإلنسان ال يولد شخصا بل فردا 

ك أن وال ش"ثم يبدأ في اكتساب شخصيته تدريجيا في الوسط االجتماعي الذي يولد فيه،

مراد زعیمي،مؤسسات التنشئة االجتماعیة،منشورات جامعة باجي مختار،عنابة،ص72. -162
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عملية التنشئة االجتماعية مسألة مهمة جدا وملحة في جميع مراحل نمو اإلنسان، إال أنها 

.163"تكون أكثر إلحاحا وأهمية في مرحلة الطفولة

الوظيفة االقتصادية-4

تتمثل في تلبية حاجيات األفراد من مأكل وملبس ومأوى وتوفير الوسائل التعليمية 

.سيع دائرة معارفه وقدراته العقليةوالترفيهية التي تساهم في تو

لكن نالحظ أن هذه الوظائف التي تقوم بها األسرة اتجاه أبنائها تختلف من ناحية 

التحقيق الفعلي من أسرة ألخرى حسب متغيرات كل واحدة، فأسرة األم العاملة هي أكثر 

ربعة أبناء في المحافظات على تحديد النسل وبالتالي يكون لديها أبناء اليتجاوز عددهم األ

معظم األحيان عكس ما يوجد لدى أسرة األم الماكثة في البيت، والسبب يرجع لخوفها من 

عدم تمكنها من تلبية حاجياتهم واالهتمام بهم لكثرة أعمالها داخل البيت وخارجه ولضيق 

عكس ما نالحظه على . وقتها، وهذا ما ينعكس بالسلب على وظيفة التنشئة السليمة لألبناء

الوظيفة االقتصادية حيت تكون أكثر من المطلوب وذلك لتعويض النقائص األخرى بكثرة 

إلى توفر الوفرة ةتلبية الحاجيات وكذلك لكسبه وتلهيته وتعويضه عن البعد عنه، باإلضاف

.المالية لتعاون الزوجين في ميزانية المنزل

أهمية المدرسة:المطلب الثاني

وين شخصية الطفل حيث يتعلم فيها الكثير عبر تعتبر المدرسة بيئة خصبة لتك

:أطوار التعليم المختلفة حتى الوصول إلى الجامعة، حيث يتلقى التعليم من جانبين

. يختص الجانب األول في تلقين خبرات التعليم المنظم بالمقررات الرسمية*

أما الجانب الثاني فيتمثل في احتكاك الطفل بالمعلمين والزمالء في الوسط*

ر والتأثر في القيم والتقاليد حسب قوة ترسيخ القيمة ـدرسي وينتج عنه التأثيـالم

.ردـاالجتماعية لدى الف

تعد وسيلة الحراك االجتماعي بإمكانها أن تغير نظام المجتمع إلى "ألن المدرسة

164".حد معين وهو عمل تعجز عنه سائر المؤسسات االجتماعية األخرى

.73،صنفس المرجعمراد زعیمي،- 163

164- صالح علي أبو جادو،سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة،دار المسیرة للنشر،ط1-عمان،1998.ص252.
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للمدرسة يؤثر على أسلوبها في عملية التنشئة االجتماعية ألن البناء االجتماعي "

، ألنها وحدة اجتماعية تتميز بمحدودية أعضائها وبنائها االجتماعي واضح للمتمدرس

"المعالم وتمثل شبكة محكمة من التفاعالت االجتماعية ولها ثقافة خاصة أن ظويالح. 

لتنشئة االجتماعية، ألنه يقوم نشط التلميذ في المدرسة ال يكون سلبيا تماما في عملية ا

وفعال بحيث يالحظ السلوك االجتماعي في كل المواقف والخبرات ويمارس نوعا من 

165".في اختيار ما يناسبه من هذا السلوكةااليجابي

فدور المدرسة مهم في حياة الطفل وخاصة إذا كان يعاني من الفراغ األسري الذي 

مر من اجل العمل فأحسن ما يعوض غياب الوالدين لدى بسبب غيابهما المستهيمأله والدا

فوظيفة المؤسسات "وذلك عندما يكون في سن التمدرس. الطفل ومأل فراغهما هو المدرسة

التربوية ال تتوقف عند حدود بناء العقل والمعرفة عند اإلنسان، بل تسعى إلى بناء 

فالمؤسسات . الجتماعيالجوانب األخالقية والسيكولوجية التي تربطه بنسق وجوده ا

مهما تنوعت تبقى ناقصة ما ةالتربوية هي حرم الضمير ألنها تؤمن بأن المعرفة االيجابي

166".لم تؤيدها مناعة أخالقية ويزكيها سمو سيكولوجي

فالمدرسة تجتمع فيها مختلف التيارات االجتماعية والقيم والعادات والتقاليد ويحدث 

نقطة اتصال بين األجيال السيما أن الفرد هنا يتعرض لكافة "احتكاك بين هذا الخليط ألنها 

ورا ـر تطـور أكثـالتيارات الفكرية والقيم االجتماعية وهذا يقوده إلى تكوين منظ

167".ياءـوواقعية لألش

فيجب أن يجد التلميذ فيها الفرصة المناسبة لتنمية مواهبه وميوله وتوجيهه إلى "

.168"ان تعنى بالفروق الفردية بين التالميذالدراسات والمهن التي تناسبه، و

وبالتالي تلعب المدرسة دور مهم في حياة األفراد نظرا للقيمة والمكانة االجتماعية 

. التي تحتلها من خالل حملها لقيم اجتماعية وتيارات فكرية بين أفرادها ومحتواها العلمي

نظرا للغياب المستمر وخاصة إذا كان الفرد يعاني من فراغ في الرعاية والتوجيه، 

165- توما الخوري،علم النفس التربوي،دار النشر الجامعیة،بیروت،بدون تاریخ.ص140.

166- قاسم ریاض،مسؤولیة المجتمع العلمي العربي،العدد193.مارس1995.ص94.

167- سلیم محمد السید،الجامعة والوظیفة االجتماعیة للعلم،الفكر العربي،العدد80.1981.ص89.

.83صالح عبد العزیز،عبد العزیز عبد المجید،مرجع سابق،ص- 168
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للوالدين بسبب العمل وعدم اإللمام بتكفله المادي وخاصة المعنوي والوقوف على متطلباته 

وطموحاته وتوجيه رأياه المعرفية واالجتماعية ألنه يتفاعل في وسط مفتوح ويستقبل 

مايتطلب الحرص الشديد من طرف الوالدين وخاصة األم االمتغيرات الجديدة كل يوم وهذ

ولكن هذا . نظرا لدقة مالحظاتها وقوة اتصالها باألبناء وباألخص على مستوى األحاسيس

.األمر يتطلب منها تفرغ واهتمام وإلمام باحتياجات األبناء

أهمية الروضـة:المطلب الثالث

تعتبر الروضة المكان الثاني الذي يوضع فيه الطفل بعد الوسط األسري وتعمل 

المادي بتلبية بطفل وتعويض مكان األم ولو في الجانعلى توفير جو األسرة لل

االحتياجات وتكون هذه الروضة عبارة عن هيكل منظم فيه وسائل وأدوات تعليمية 

وترفيهية تشرف عليها مربيات يتابعن األطفال طول النهار حتى عودتهم إلى أسرهم في 

ء األمهات العامالت ألنها محطة من محطات التنشئة االجتماعية وخاصة ألبنا. المساء

عند تحليله ألهم مراحل التنشئة :"خارج البيت كما يرى الدكتور عبد الغني مغربي

االجتماعية وعالقتها باألسرة كأولى الهيئات التي تتولى عملية تحويل الفرد من كائن 

يمر الطفل في مراحل حياته بصيرورة التنشئة :"بيولوجي إلى كائن اجتماعي مايلي

ويمكن . التي تبدأ أوال بالعائلة أي األم ثم المدرسة والثانوية ثم ميدان العملاالجتماعية 

169".األطفال والجامعةقإضافة إلى تلك المراحل الحضانة وحدائ

ولكن هناك شكل أخر لالعتناء بالطفل ببقائه في أسرته وذلك بجلب مربية للمنزل 

ها في التربية والتوجيه، ولكن لن تعكف على االعتناء بأبناء األم العاملة وتقمص ادوار

يكون لها األثر البالغ على الطفل مهما اجتهدت وخاصـة في الجانب المعنـوي، ماعدا 

أما غرس القيم والتقاليد . توفير بعض االحتياجات كاألكل والشرب والنظافة والترفيه

ثر منه وتوفير العطف والحنان فهو من مهام األم لوحدها ألن هذا الجانب وجداني أك

رغم أن األم ال 170".ألن بذور السعادة والشقاء عند الكبار تكمن في طفولتهم."إرادي

تستطيع لعب الدور الحقيقي لكثرة انشغاالتها وضيق وقتها وتعبها من جراء العمل 

169 - abdelghani  megherbi. op cit.P14.
23ص.مرجع سابق.إيناس عمر محمد أبو ختلة-170
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ألنه مهما كان تقسيم العمل مع زوجها وتغيير في األدوار . المضاعف داخل وخارج البيت

فإن القسط األوفر من أعمال المنزل تكون من نصيبها كالطهي نظرا لخروجها للعمل 

.والتنظيف والترتيب وتلبية بعض الحاجيات الضرورية للزوج واألبناء

التنشئة االجتماعية، التنمية العقلية، :ومن وظائف الروضة األساسية كمايلي

ية بالصحة العنا:االتجاهات نحو العمل، النمو الجسمي، وذلك من خالل النقاط التالية

171".والتغذية وتنمية العضالت الكبرى والصغرى وتنمية الحواس

تأثير جماعة الرفاق:المطلب الرابع

عندما يكبر الطفل قليال في السن ويسمح له بالخروج إلى الوسط االجتماعي ويبدأ 

وخاصة عندما يدخل للمدرسة بعد اجتيازه لمرحلة . في االكتشاف والتفاعل مع الغير

منها ماهو توخروجه من األسرة يرى أفرادا يتقلدون عادا ت وتقاليد وسلوكياالروضة 

ما يستوقف اهتمامه ألنه في اوهذ. معتاد عليها ومألوفة لديه ومنها الجديدة والغريبة عليه

مرحلة االكتشاف والتقليد، وخاصة عندما يكتسب أصدقاء يكونون من رفاق المدرسة 

للفرد منذ السنوات األولى من العمر بناء الصداقات جماعة الرفاق تتيح نوالحي أل

يقل تأثر الفرد ويزداد تأثره بجماعة "االجتماعية التي تستمر إلى مرحلة المراهقة ألنه

الرفاق ألنهم يمثلون طموحه وحيويته ومصالحه، وتصبح جماعة الرفاق مصدرا لثواب 

172".هـوكـقاب سلـوع

. ال يجد من يستقبله ويهتم به ويلبي حاجياتهفالطفل عندما يصبح لوحده في البيت و

الجماعة التي ينتمي "يقوم بالبحث عن االهتمام لدى الغير فتحتضنه جماعة الرفاق ألن 

إليها المراهق ستؤثر على الكثير من ممارساته وسلوكه وتفكيره وما يرتديه، وماذا يفعل 

ق على الرغم من مناقضتها في أوقات فراغه وقد يقوم بأعمال طائشة قد يستحسنها الرفا

173".للتربية الخلقية التي تلقاها وخضع لها في بيته أو مدرسته

.96ق،صمراد زعیمي،مرجع ساب- 171

.268صالح علي أبو جادو،مرجع سابق،ص- 172

173- نوري الحافظ ،المـــــراھــــــــــــــــــق،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،بیروت،1981.ص154.
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فجماعة الرفاق لها أثر بالغ على الناشئ خاصة خالل فترة المراهقة، حيث نجد أن 

الكثير من األباء و األمهات ينتابهم الخوف والقلق فيما يخص عالقات الصداقة التي تربط 

ارج المحيط األسري، وهذا الخوف سببه تأثير هذه الجماعة على إبنهم أبناءهم مع أفراد خ

.المراهق الذي يعيش مرحلة صعبة من عمره ويتأثر بكل ما يحيط به

وال ننكر أن جماعة الرفاق ضرورية في مرحلة المراهقة لما تؤديه من مهام 

حيث تتجلى "ويهضرورية في حياته كونها تجعله يعتمد على نفسه بعدما كان يعتمد على أب

أهمية جماعة الرفاق في إعداد المراهق لحياة الرشد، وما تتطلبه من أدوار وكذا في تنمية 

.174"إتجاهاتهم المختلفة

ونظرا للتغيرات االجتماعية والتحديات الحاصلة وصعوبة التأقلم مع المحيط، 

شد، أصبحت جماعة الرفاق اليوم تشكل خطرا على المراهق وحتى على الطفل والرا

فاألسرة تربي وتقوم بغرس المبادئ والقيم ألبنائها خالل المراحل األولى من نموهما إال 

أن الفرد كلما كبر تتغير اتجاهاته وقيمه على حسب الجماعة التي ينتمي إليها، وأكثر هذا 

.التغيير ما نجده بالفعل في مرحلة المراهقة

يمنع لغو الكالم "متمثل فيما يليوخالصة القول نعرضها في قول اإلمام الغزالي ال

وفحشه ومن اللعن والسب، ومن مخالطة ما يجري على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك 

175".يسري ال محالة من قرناء السوء، وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء

تأثير وسـائل اإلعـالم:المطلب الخامس

اإلعالم وتنوعها وفي غالبية يتوفر المجتمع في وقتنا الحاضر على أحدث وسائل

إلى األنترنيت والفيديو ةالمنازل وخاصة المرئية منها المزودة بالهوائيات المقعرة باإلضاف

ولكن األفراد . واإلعالم المكتوب كالجرائد والمجالت واإلعالم المسموع كاإلذاعة

وهذا المجال يفضلون المشاهدة المرئية لما لها من تأثير مع إزدواجية الصورة والصوت 

قد إكتسح نسبة كبيرة من األسر إن لم نقل الكل وخاصة إدمان القصر والمراهقين عليها 

الجماهيري وبذلك فهي تتناول كل جوانب لتعتبر وسائل نظم لالتصا"ألن وسائل اإلعالم

174- محمد مصطفى الشعبیني،علم النفس االجتماعي،دار العلم للثقافة والنشر،2002.ص19

175- محمد ابن احمد الغزالي،إحیاء علوم الدین،الجزء3،دار الثقافة ،الجزائر،1991.ص9..
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وتلعب . الحياة في المجتمع منها االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية

ا هاما في التأثير على األفراد وتوعيتهم وتوجيههم وربطهم بمجتمعهم وتشكيل الرأي دور

176".هومن هنا يكون لوسائل اإلعالم دورها في إستقرار المجتمع وتطوره وتقدم. العام

والمالحظ في وقتنا المعاصر لما تحمله الفضائيات من غزو ثقافي هدام لقيم 

المغلوب مولع بتقليد الغالب القوي سياسيا أن ةوعادات وتقاليد المجتمع، وخاص

وعندما يكون المجتمع المغلوب على أمره ضعيف في تحصين ثقافته وقيمه . وإقتصاديا

والتحكم في أفراده وتستقل مؤسساته االجتماعية على لعب الدور الحقيقي لها لحماية 

لي يصبح المجتمع يسير األفراد والمجتمع من التقليد والتمرد على القيم االجتماعية، وبالتا

وأهم هذه المؤسسات هي األسرة التي . في فلك مجهول وأفراده يأخذون أكثر مما يقدمون

وبقي للمدرسة إال التعليم، والباقي ترك للشارع هو الذي . أصبحت مكتفية باإلنجاب فقط

ير وأصبح الطفل غ. يلقن األفراد القيم والضبط االجتماعي والمحافظة على تراث المجتمع

مراقب يشاهد مايشاء ومتى شاء بدون رقيب وال حسيب وخاصة عندما تكون األم عاملة 

فهل يمكن لها . واألب كذلك وتعود متعبة باإلضافة إلى ما ينتظرها  من عمل البيت

باإلضافة إلى ما . مراقبة أبنائها وتوجيههم وتوعيتهم بمخاطر اإلفراط في المشاهدة

ن عن البيت طول النهار واألدهى واألمر مشاهدة ما تقدمه يشاهدونه فعند غياب الوالدي

بعض القنوات من مشاهد مثيرة وهدامة لقيم المجتمع وفيها نية مبيتة ومغرضة هادفة 

ولو اجتهد الوالدان في غربلة ما تقدمه وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها لعاد . للتحطيم

قوي الشعور القومي والنهوض بالمجتمع ت"عليهم وأبنائهم والمجتمع بالنفع والفائدة ألنها

ومعالجة المشكالت االجتماعية وتوعية وتوجيه الرأي العام وتنمية المواهب من خالل 

177".البرامج الموجهة

يصعب الحديث عن دويعد التلفزيون من أوسع وسائل االتصال الجماهيري، وق"

ماط ووظائف مختلفة ومضامين التلفزيون بصيغة المفرد ألن هناك عدة تلفزيونات ذات أن

ولكن مهما تعددت التلفزيونات فإنها تؤكد على أن . متباينة وإمكانيات تكنولوجية متفاوتة

176 -rayeldon hibert.donald ungurait and Thomas .mass media.n.y.longman.inc.1982.pp5-6.
.11ص.1984مارس .6المجلة العربیة للثقافة،بیروت،العدد،وظائف أجھزة اإلعالم و الثقافةمصطفى المصمودي،-177
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فالتلفزيون هو متعة . د أيضاـاطفة والجسـاإلنسان ال يتعلم بالعقل فقط بل بالع

178".االستعراض والمشاهدة

نفعالي و االجتماعي لألطفال النمو العقلي و اال"وقد أكدت العديد من الدراسات أن

و المراهقين يتأثر بدرجة كبيرة بما يتلقونه من مواد تقدمها وسائل اإلعالم المختلفة 

المرئية و المسموعة، ووسائل اإلعالم تقوم بوظيفة تربوية معاونة للمؤسسات التعليمية، 

جر الزاوية في ويعتبر التعليم االجتماعي الذي يقوم على النمرجة و المحاكاة و العبرة ح

.179"تشكيل السلوك من خالل وسائل اإلعالم المختلفة

التعبير معا، ونالحظه عن طريقالسلبي وااليجابييكون من الجانبافالتأثير هن

الذي يحدث على مستوى تصرفات الفرد ومواقفه وسلوكاته وحتى في بعض عاداته 

يه، لذا يجب األخذ بهذا المحتوى وأفكاره، وذلك بسبب تأثير محتويات المادة اإلعالمية عل

بحذر، كما يجب أن ننظر إلى هذا التأثير من خالل ثقافة المجتمع ومختلف العمليات 

االجتماعية، ألن هذه الوسائل بدورها تعمل ضمن النظام التربوي، ومن الضروري هنا 

ن علمي فبعضها ذو مضمو"أن نبين أن المادة اإلعالمية ذات تأثير مزدوج تبعا لطبيعتها 

وأخالقي جيد يساعد على تنمية الجوانب الجسدية والنفسية واالجتماعية للمشاهد، ويفتح 

. أمامه مجاالت للتفكير واإلبداع، وينمي قدراته ومهاراته ويغرس فيه القيم السامية

وبعضها اآلخر يعمل على خالف ذلك ويجعل إسهام هذه الوسائل في التنشئة االجتماعية 

.180"كيفية االستفادة منهاالقويمة رهنا ب

أهمية الحوار األسري :المبحث الثاني

عالقة األب باألبناء:المطلب األول

178- نصر الدین العیاضي،التلفزیون البرمجة والمشاھدة.أراء ورأي.مجلة وزارة الثقافة،دمشق،1998.ص7.

179- زین الدین العابدین درویش،علم النفس االجتماعي،مرجع سابق،ص59.

.90صالح شروخ،مرجع سبق ذكره،ص- 180
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تتأثر عالقة الوالدين بأبنائهم وخاصة في مرحلة المراهقة ألنها أصعب المراحل 

وفي هذه . في حياة الفرد، ويكون األبناء قد تخطوها سنوات نحو منتصف العمر

ففي هذه المرحلة . ء وأبنائهم قد يجدون في المشاعر االرتباك واإلحباطيكون اآلبا"الفترة

وتتكون لديهم نفس مشاعر النقص في مواجهة ) نموذج الشباب(يتعرض اآلباء لمواجهة 

مظاهر قوة وشجاعة أبنائهم في مقابل شبابهم المنهار، وفي الجانب األخر يواجه األبناء 

.181"التي تقف في وجه أنشطتهم ومزاياهمالمراهقون كثيرا من القيود الرسمية 

باإلضافة إلى اعتراف المجتمع للوالدين عامة ولألب خاصة بالسلطة ألنه يجد فيها 

أداة توفر الجو المناسب لتمرير قيم المجتمع التي تعتبر في غالب األحيان قيم األسرة 

لذا يرى األب والفرد وبها يمكن تدريب الفرد عليها وضبطه كي يحترمها في المستقبل،

وكل من خالفها يتعرض للعقاب المعنوي . رجولته في سلطته على كل من في البيت

وفي كثير من األحيان تقابل هذه الرغبة بمقاومة شديدة من . والجسدي إذا لزم األمر ذلك

ألن . ، األمر الذي يجعله في صراع دائم وتذبذب في السلوك والتصرفاتطرف المراهق

ألبوية على المراهقين تكاد تكون مشكلة فكرية بسبب االختالف بين اآلباء مسألة السلطة ا

وذلك ألن األبناء ينمون ويتطورون في مختلف النواحي العضوية . واألبناء في األفكار

وبالمقابل يسود عند اآلباء الثبات واالستقرار في تلك النواحي، . ةوالعقلية والفكرية والنفسي

إن الصراع يشتد بين اآلباء واألبناء في هذه السن التي يخطو "حيث يقول علماء التربية

فيها مرحلة الشباب سريعا من الطفولة إلى المراهقة ، وهو صراع حقيقي يرتكز حول 

فاآلباء يريدون أن يشعروا بأن . احتياجات اآلباء من ناحية واألبناء من ناحية أخرى

. على بداية الطريق الصحيحة في الحياةأبنائهم في حاجة إليهم ويمسكوا بأيديهم ليضعوهم

ولكن األبناء ال يريدون هذه المساعدة، ألنهم يريدون أن يعيشوا حياتهم كما يشتهون 

182".ويسيرون في الطريق الذي اختاروه هم بأنفسهم

181 -hanse bobine.adolescence asociological analyses.appleton entery.new york.1968.p105.
.134حفیفي رتیبة،مرجع سابق،ص- 182
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السلطة ال تعني مجرد إشرافنا على أطفالنـا وإرشادنا لهم وتوجيههم عن "ألن

الذي تحسن فيه استخدام مثل هذه السلطة ومدى إسائتنا في كثب، إنما تعني كذلك المدى 

183".استخدامها داخل العائلة

ويعتبر هذا التجاذب في العالقات بين اآلباء واألبناء صراع تتراوح حدته بين 

رضوخ األبناء للسلطة األبوية في بعضها ورفض البعض األخر، ألن الرد يمكن أن يكون 

واضحين يتميزان بالهدوء والعقالنية من قبل الشباب اتجاه ايجابيا ويجسد موقفا وسلوكا 

ويمكن أن تقابل بالرفض إذا كانت هذه السلطة تتسم بطابع العنف السلطة األبوية المانعة والقانعة،

الذي يتراوح بين التوبيخ والضرب وهذا السلوك يؤدي إلى اضطراب الطفل وتشويشه وتفقد السلطة 

، وخاصة إذا كانت األم العاملة منشغلة في النهار والليل وبعيدة عن األبوية رموزها ومعانيها 

ألن العمل الكثيف والجهد الكبير ال يسمح لها بالوقوف على كل صغيرة . انشغاالت واهتمامات أبنائها

وكبيرة وبالتالي تكون معانات األبناء كبيرة وحتى أبائهم ألن األم هي الحلقة الوسيطة بينهم تعمل على 

فالطفل يسعى لالسقالل ."ة التوترات وامتصاص الصدمات والمحافظة على استقرار األسرةتهدئ

والعقاب ال يعالج العصيان أو العناد،بقدر ما يشعر الطفل .واالعتماد على نفسه والعناد لتأكيد ذاته

184".وهذا الشعور يعلمه الكراهية والعدوان والحـقـد.بالقسوة والرفض وعدم حبه

عالقة األم باألبناء:نيالمطلب الثا

تعتبر العالقة بين األم واألبناء روحية أكثر منها مادية وتتميز بالقوة والمتانة وذلك 

ألن العالقة توطدت بينهم من أيام الحمل والوضع ولكن .لحاجة األبناء إليها وحاجتها إليهم

األم في ذلك فال استمرت اتبدأ تتحدد معالم العالقة بينهم عند الرضاعة والحضانة، فإذ

أما إذا تركت مكانها للغير وأبصر .يمكن الفصل بينهما حتى وان بلغت أرذل العمر

الصغير على المربية وتلقى الرضاعة االصطناعية وترعرع على ذلك بسبب خروج أمه 

إلى العمل وال يلتقي بها إال في فترة قصيرة بالمساء مع مزاحمة أعمال المنزل ومتطلبات 

183- منیر ناصیف،المعركة بین اآلباء و األبناء،مجلة العربي،الكویت،العدد152.،1971.ص80.

30ص.مرجع سابق.محمد أبو ختلة.إیناس عمر- 184
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تنشئة االبن نفسيا ورعايته في المرحلة األولى من حياته لها اثر بالغ في "الزوج ألن

فإذا لم يقم بها الوالدان أو القائمان على شؤون االبن على أسس .تاريخه السلوكي فيما بعد

سليمة من الصحة النفسية فإنها سوف تؤدي إلى مسالك خطيرة ال يستطيع االنفكاك منها 

185".في المستقبل

ألم هي األقرب للطفل في حياته األولى ألنها تمده بالحنان والرعاية وهي وتعتبر ا

وغيابها عليه ال يمكن أن يعوضه ال األب وال ،أدرى بمتطلباته وحتى أحاسيسه وسلوكاته

ألن العالقة بين األم واألبناء روحية أكثر منها مادية لقول الشيخ .األقارب وال المربية 

لـم ا نظرنا إلى الجنس انقسم إلى نوعين ، فيجب أن نقول انه إذ"محمد متولي الشعراوي

، وإال لو كانت المهمة واحدة لظل الجنس ينقسم إلى نوعين إال ألداء مهمتين مختلفتين

ولما انقسم إلى نوعين دل على أن كل نوع له خصوصيته في ذاته فالرجل والمرأة . واحد

أنما هناك أشياء تطلب منهما كانسان، فك. بهذا الشكل نوعان لجنس واحد هو اإلنسان

بحيث نستطيع أن نقول إنهما نوعين . تطلب من الرجل كرجل ومن المرأة كامرأةءوأشيا

186".لجنس واحد لهما مهمات مشتركة كجنس ومهمات مختلفة كنوعين

وبالتالي خروج المرأة للعمل يغير من مكانة األسرة األساسية في تنشئة األفراد، 

التنشيئية الوحيدة والمحورية في التنشئة االجتماعية كما ةاألسرة المؤسسال تصبح"حيث 

.187"هو الحال داخل المجتمعات التقليدية

عالقة األبناء ببعضهم:المطلب الثالث

لقد لعبت القيم األسرية التقليدية دورا هاما في إبراز سيادة السن الكبير على 

ه القيم كانت أكثر ظهورا وفاعلية ذأن ه، ولكن رغمىالصغير وسيادة الذكر على األنث

إال أن نتائج دراسة أجراها سيندر بين أن فلسفة المساواة . وخاصة لدى األسر في الريف

ا كما .اوالديمقراطية كانت هي القيمة األساسية التي تحدد عالقة األسرة الحضارية بأبنائه

وارق الجنس ليس بين أنه ال يوجد ما يؤكد خاصية مرونة األدوار التي قضت على ف

185- علي محمد جعفر،األحداث المنحرفون،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع،بیروت،1994.ص52.

186-محمد متولي الشعراوي،القضاء و القدر،مرجع سابق،ص813.

187-نبیل توفیق السمالوطي،علم اجتماع التنمیة،دار النھضة العربیة،بیروت،1981.ص336.
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بل أيضا بين األبناء أنفسهم التي كانت من أهم سمات األسرة الريفية في . الزوجين فقط 

188".ربيـالمجتمع الع

ولكن نجد األسرة العصرية تحاول نشر المساواة بين أفرادها في السن والجنس 

عض ولكن تحافظ على منطق التسلسل لكي تعطي األكبر سنا والذكر على األنثى ب

ولكن . المسؤولية قصد حماية األخ عند غياب الوالدين ومساعدتهم في بعض األعباء

بسبب خروجهما للعمل قد يفلت الوضع ويتأزم من خالل لالفراغ الدائم للوالدين بالمنز

تسلط الكبير على الصغير والذكر على األنثى وتسود المشاحنات بينهم حتى تتطور إلى 

حيث تكبر وتتطور بينهم إلى الكبر، وخاصة إذا تركت أثارا حوادث وأحقاد بين اإلخوة

وعليه فتواجد الوالدين أو أحدهما . ملموسة على البعض منهم بحروق أو كسور وغيرها 

أو من ينوبهما ضروري في المنزل لفرض الضبط األسري وتحديد األدوار والمهام بين 

سن التمدرس يبقى في أوقات فالطفل في . اإلخوة واألخوات ويحدد العالقات بينهم 

الفــراغ بالمنزل أو الشارع وفي فترات ربما تكون معهم المربية عند غياب األم ولكنها 

ستطيع التحكم الكلي في األطفال وخاصة عندما يزداد سنهم بعد الطفولة وذلك بسبب تال

.  ير مقبولةالغمتالي يتمادى األطفال في سلوكاتهالوب. عدم قدرتها بإنزال العقاب عليهم 

.فالطفل والمراهق دائم المطالب وشغوف في البحث عن التغيير  والمشاكسة

ديناميكية التفـاعل األسـري : المطلب الرابع

إن استقرار العالقات بين أفراد األسرة للوالدين واألبناء يؤدي إلى ديناميكية 

ة والتي تترتب عليها وتتكون عالقات بين أعضاء األسر."وحيوية في التفاعل بين األفراد

وتتميز العالقات بخصائص تقوم "189".أن يؤثر كل فرد في األخر قصد خيارات جديدة

على الود والحرية والصراحة في حالة العالقات بين اآلباء واألبناء وبين اإلخوة فيما 

.                       190"ويعني هنا مفهوم التفاعل التأثير والتأثر بين الطرفين. بينهم

.124حفیفي رتیبة،مرجع سابق،ص- 188

.60مصطفى فھمي،مرجع سابق،ص- 189

190- محي الدین احمد حسن،التنشئة األسریة واألبناء الصغار،الھیئة المصریة العامة للكتاب،مصر ،1987.ص39.
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ألن األسرة تعتبر اإلطار األول الذي يكسب فيه الفرد القيم والمعايير التي يقرها 

لتاريخحيث يحدد كل مجتمع قيمه ومعاييره والتي تمثل خالصة التراث الثقافي."المجتمع

191."هذا المجتمع عن طريق األسرة

ونشير هنا إلى أهمية القيم بالنسبة لألسرة والمجتمع في المحافظة على التماسك 

بين األفراد، وال تساعد على بقاء المجتمع فحسب بل تعمل أيضا على تحسين التفاعل بين 

يوالتفاعل االيجابفي السلوك لاألفراد ليشعروا باالنتماء والقبول الذي يسمح لهم باالعتدا

ولكن هذا التفاعل يتطلب الحرص الشديد من طرف األسرة على األبناء . مع اآلخرين

تتركهم يتخبطون بين وال. حتى يتقنوا قيم أسرتهم ومجتمعهم بشكل صحيح ويتمسكوا بها

األهواء والتقليد ويتعرضون للتعنيف والنفور جراء عدم تجاوبهم مع الغير لخروجهم عن 

عدم نظرا لغياب الوالدين بشكل الفت بسبب العمل أو اإلهمال أو. جتمع والمحيط قيم الم

.الحرص على األبناء

األحـــــــداثوح ـــــجن:الخامسالفصل

واالنحرافتعريف الحدث والجنوح:المبحث األول

تعـــريـف الحــــدث:المطلب االول

تعــريـــف الجــنـوح:المطلب الثاني

تعــريـــف االنحــراف:الثالمطلب الث

الفرق بين الجنوح واالنحراف:المطلب الرابع

أنــــــواع الجنــوح:المبحث الثاني

191 -j.g.cardieo.ladolesent et sa famille.approches educatives et psychotherapique en
garde de cadre familial.toulouse.1975.p16.
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عــوامــــل الجنـوح:المبحث الثالث

العــوامــل الـذاتـيـة:المطلب االول

العـوامــل البيئيــــة:المطلب الثاني

العـوامـل التـربــويـة:المطلب الثالث

وحـنـعالقة المراهقة بالج:الرابعالمبحث 

أهمية مرحلة المـراهـقـة:المطلب االول

دور الرقـابــة الـوالـدية:المطلب الثاني

تأثير المراهقـة على الجانـح:المطلب الثالث

االتجاهات المفسرة لظاهرة الجنوح:خامسلمبحث الا

النظـريـات البيـولـوجيـة:المطلب االول

ريــات النـفـسـيـةالنظـ:المطلب الثاني

النظـريـات االجتـمـاعيـة:المطلب الثالث

النظـريــات االقتصـاديـة:المطلب الرابع

:تمهيد

يتعرض الحدث خالل فترة نموه إلى عدة تغيرات وتأثيرات خارجية منها بفعل 

ولذلك قد يعترض سبيل األفراد قبل سن البلوغ بعض . المحيط ومنها مايسببها األفراد

وخاصة في مرحلة المراهقة التي يكون فيها الفرد .رافات التي تدفعهم إلى الجنوحاالنح

د يزيد من ـتحت ضغط تغيرات نفسية وجسمية باإلضافة إلى الوضع األسري الذي ق

.سنتطرق له خالل خطوات هذا الفصلوهذا ما.الوضع تدهورا

تعريف الحدث والجنوح:.المبحث األول
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الحدث تعريف .المطلب األول

يقصد به الشاب صغير السن وهو من الحداثة عكس القدم حيث نقول حديث:إصطالحا*

السن أي بمعنى فتى، فحداثة السن هي بداية العمر، ويختلف العلماء في تعريفهم تبعا 

192".الختالفاتهم في تحديد سن التمييز ومرحلة بلوغ الرشد

التعريف القانوني*

وإنما يعتبر المرء حدثا أمام . ير على اإلطالقالحدث في القانون ليس هو الصغ

القانون في فترة محددة من الصغر تبدأ بسن التمييز التي تنعدم فيها المسؤولية الجنائية، 

193".وتنتهي ببلوغ السن التي حددها القانون لسن الرشد

من قانون اإلجراءات الجزائية، بأنه 442وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

وبوصول الصغير إلى هذا السن يكون قد . السن الذي يقل عن الثمانية عشر عاماصغير 

194".بلغ سن الرشد

إال أن السن القانونية التي . وتختلف حدود سن األحداث وتعريفاتها من بلد آلخر

تفصل انحراف األحداث عن جريمة الراشدين تكون في الغالب سن الثامنة عشر في 

.مـالـدان العـلـمعظم ب

على هذا األساس يمكن القول أنه إذا كان التشريع يهدف من خالل تعريفه للحدث و

إلى تحديد فترة زمنية معينة، ويمكن تطبيق القانون فيها المقرر لألحداث فإن علماء 

االنحراف والجريمة ينظرون إلى األمر من زاوية أخرى تتعلق بفترة من حياة اإلنسان 

.لها طابعها ونوازعها 

د االختالف في تحديد القوانين لسن الحدث يرجع في الغالب إلى عوامل لذلك نج

.195"تبعا لظروف البيئة الطبيعية.....طبيعية واجتماعية وثقافية

التعريـف النفسـي واالجتمـاعي*

.64مطبعة دار الفكر،بیروت،ص-1الجزء.،قاموس المحیطالفیروز بادي،192-
.82صجع سابق،رة،مرطھ أبو الخیر،منیر العص- 193

.211ص.قالعیاشي،مرجع سابنواصر - 194

195- جعفر عبد األمیر الیاسین،اثر التفكك العائلي في جنوح األحداث،عالم المعرفة،ط1-1981.ص42.
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الصغيـر منذ والدته وحتى يتم له :"يعـرف الحـدث مـن هـذا المنظـور بأنه

وهو الصغير الذي يستجيب ."196"عناصر الرشدالنضج االجتماعي والنفسي وتتكامل له 

197".لعدم التوافق بدرجة خطيرة ومتزايدة وبوسائل عدوانية

. ونالحظ من خالل التعريف السابق أنه ال يتضمن تحديد واضـح لسـن الحدث

وال يتخذ من سنه تحديد للمسؤولية الجنائية بل ينظر إليه من حيث الطابع الذي تتصف به 

وقد . عينة قبل أن يدخل طور النمو النفسي والجنسي الخاصين بالراشدحياته خالل فترة م

اتفق علماء النفس واالجتماع على أن الفرد منذ والدته يمر بمراحل مختلفة تتداخـل 

مـع بعضها البعض ومن الصعب فصلها إال أنهم اختلفوا في تقسيـم تلك المراحـل 

198".باختالف األسس التي اتخذوها إلقامة كل تقسيم

ويرفض من جهة آخرى بعض علماء النفس واالجتماع تحديد سن معينة تنتهي بها كل 

مراحل الحداثة ويعلقون ذلك على درجة النضج االجتماعي والنفسي وفقا لقدرات كل فرد 

وظروفه االجتماعية ودرجة نموه العقلي بالشكل الذي يجعله قادرا على التفاعل االيجابي 

التي تقوم عليها طبيعة العالقات بين األفراد والوسائل مع مجتمعه متفهما لألسس 

199".المشروعة المتاحة له إلشباع احتياجاته وتلبية رغباته دون المساس بحرية اآلخرين

ومن خالل تقريب عملية التقسيم النفسي واالجتماعي والقانوني لسن الحدث نستطيع 

:القول بأنها تمر بثالث مراحل وهي

الذات مرحلة التركيز على*

مرحلة التركيز على  الغير *

.مرحلة النضج النفسي واالجتماعي*

نإال أن هذه المراحل يحدث فيما بينها تداخل مثلما يحدث بين فصول السنة، ويكو

200".ذلك في انتقال الفرد من مرحلة إلى أخرى يكون تدريجيا وليس فجائيا

.22طھ أبو الخیر ،منیر العصرة،مرجع سابق،ص- 196

197- محمد أنور الشرقاوي،انحراف األحداث،مكتبة االنجلو مصریة،القاھرة،1986.ص79.

198- احمد محمد زكي،الرعایة االجتماعیة لألحداث الجانحین،مطبعة اإلنشاء،دمشق،1980.ص78.

-محمد عبد القادر قواسمیة،جنوح األحداث في التشریع الجزائري،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،1992.ص49. 199

200- حامد عبد السالم زھران،علم النفس النمو،دار العودة،بیروت،ط1.1981.ص61
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تعريف الجنوح:المطلب الثاني

تلك األفعال المحددة مسبقا والتي يحال مرتكبوها "ظر القانون يقصد بالجنوح في ن

من األحداث إلى محكمة خاصة بهم لذلك نقول أن الجنوح هو تعدي على عرف اجتماعي 

السلوك ويرى احد أنصار التعريف القانوني للجناح والجريمة أن. منصوص عليه بالعقوبة

سلوك اإلجرامي ما لـم ينـص المنحرف مهما استنكره الناس ال يدخل في نطاق ال

201".القانون الجنائي على ذلك

إن السلوك الجانح وفقا للمفهوم "ويجمع علماء االجتماع الذين تناولوا مفهوم الجناح

االجتماعي يعتبر جزءا من ثقافة الجماعة التي ينتمي إليها الحدث الجانح ولذلك فان 

ة ـجتماعية التي تربط الفرد بالجماعرتبط بدراسة طبيعة العالقة االتدراسة هذا السلوك 

202."هاـش فيـالتي يعي

ظاهرة سلوكية تنشأ من خالل التفاعل "وفي هذا السياق يعتبر جناح األحداث

االجتماعي بين الفرد واآلخرين من جهة وبين الفرد وبعض المنظمات أو المؤسسات 

تركيب االجتماعي ككل أو بين الفرد وبين ال. االجتماعية التي يخضع لها من جهة ثانية

203".انيةـة ثـمن جه

ويركز أغلبية علماء النفس اهتمامهم العلمي على شخصية الحدث ومراحل تطورها 

مفترضين أن الصراعات النفسية الداخلية التي تبدأ في مرحلة مبكرة من حياة الطفل هي 

لس األعلى وفي الجزائر لقد حدد المج. التي تساهم في تشكيل نوع من الشخصية الجانحة

عدم تكيف اجتماعي وهو عبارة عن حالة :"للشباب والطفولة مفهوم جناح األحداث بأنه

كما أن مفهوم جناح األحداث . يوجد فيها األطفال المراهقين في معارضة قوانين مجتمعهم

في المجتمع الجزائري غالبا ما يكون مرتبطا بالظروف االجتماعية واالقتصادية في 

204".النفسية االجتماعية في عواملهفظاهره، وبالظرو

201- فاروق زكي یونس،علم االجتماع األسس النظریة واألسالیب التطبیقیة،مكتبة عالم الكتب،القاھرة،1972.ص262.

202- عدنان الدوري،جنوح األحداث،المشكلة والسبب،مرجع سابق،ص23.

.26نفس المرجع،ص- 203

204- billon duconseil .superieur de la jenesse et de l enfant algeriennes.alger.mai1980.p233.
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وعليه يمكن القول بأن مفهوم الجنوح هو عبارة عن تلك األنماط من السلوك التي 

.يحرمها المجتمع على أفراده ويعاقب مرتكبيها بواسطة القانون أو العرف والتقاليد

تعريـف االنـحـراف:المطلب الثالث

موضع ففي الرياضيات واإلحصاء تتعدد مجاالت استخدام هذا المصطلح حسب ال

يقصد به التحول عن االتجاه أو المعيار أو االبتعاد عن درجة معينة إال أن هذا المفهوم 

بمعناه الوصفي داخل العلوم اإلنسانية واالجتماعية يقصد به السلوك اإلنساني غير السوي  

لمتعارف عليه في الخروج البين عن الطريق السوي المعتاد والمألوف وا"كما يعني أيضا 

وهو ما يجعل هذا السلوك غير مقبول اجتماعيا ألنه ال يتماشى مع القيم 205".مجتمع مقيد

206".والعادات والتقاليد التي يعتمدها المجتمع في تحديد سلوك أفراده

أن هذا المصطلح يشير إلى المواقف التي يتجه منها السلوك اتجاها "ويرى كلينارد

207".بالدرجة التي تجعله يتخطى حدود التسامح في المجتمع الكليمستهجنا أو غير مقبول 

هو الخروج البين عن الطريق السوي أو المألوف "déviationواالنحراف بمعنى

بمعنى أخر هو عدم مسايرة المعايير وبحيث يصبح السلوك غير مقبول اجتماعيا، أ

.208"االجتماعية أو الخروج عن القانون

جتماع نوعا من السلوك على انه انحراف فهو ال يدين هذا وعندما يصف عالم اال

االنحراف ال يمكن تحديده إال إذا أخذنا بعين نالسلوك ويخالف التصور الشائع، أل

االعتبار معايير المجتمع التي تعارف عليها وأصبحت حدا فاصال بين ماهو خطأ أو 

السلوك تعتبر انحرافا مهما ولكن هذا ال يمنع من اإلقرار بوجود أنواع معينة من. صواب

حيث هناك . كان نوع المجتمع وتكاد كل المجتمعات تتفق على هذه المؤثرات لالنحراف

.178مصطفى العوجي،مرجع سابق،ص- 205
206- دینكل میتشل،معجم علم االجتماع،(تر:إحسان محمد حسن)دار الطباعة،بیروت،ص73.

.216ص.مرجع سابقمحمد عاطف غیث،- 207

.106ص.مرجع سابقاحمد زكي بدوي،- 208
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بعض المجتمعات تعتبر هذا سلوكا سويا وان كان هناك بعض االختالف حول شرب 

.الخمر والقمار عند كل من المسلم والمسيــحي

:التعريف النفسي لالنحراف- 1

راء واالتجاهات بين علماء النفس في تعريف اإلنحراف حسب لقد تعددت اآل

حيث يعرف الحدث المنحرف عند أنصار التحليل النفسي بأنه هو الذي . إختالف المذاهب

فيذهب .تتغلب عنده الدوافع الغريزية والرغبات على القيم والتقاليد االجتماعية الصحيحة

ؤدي إليه ـوافق تـر متـوك غيـسل"هـرف بأنـوك المنحـريفه لسلـدون في تعـشيل

209".وقعاـدمات تجعله متـمق

بأنهم الصغار الذين يستجيبون "ويعرف أيضا جيمس بالنت األحداث المنحرفين

210".لعدم التوافق بدرجة خطيرة ومتزايدة وبوسائل عدوانية

ويمكن القول أن ما يستشف من االتجاهات الحديثة لعلماء النفس هو أن السلوك 

ا هو أعراض عدم التكيف نتيجة قيام عقبات مادية أو نفسية تحول بين إنم"المنحرف 

211".الحدث وبين إشباع حاجاته على الوجه الصحيح

التعريف االجتماعي لالنحراف-2

كل "يرى أصحاب هذا االتجاه منهم األمريكية صوفيا روبرسون أن االنحراف هو 

النظر عن كشف هوية سلوك يعارض مصلحة الجماعة في زمان ومكان معين بصرف

.الفاعل وتقديمه للمحاكمة

ـ كل طفل أو شـــاب "أما روت كافان فترى الحدث المنحرف هو  رف ـينح

عن المعايير االجتماعية السائدة بشكل أكبر يؤدي إلى إلحاق الضـرر بنفسـه أو   سلوكه

212".بمستقبل حياته أو بالمجتمع ذاته

التعريف اإلجرائي لالنحراف-3

209- منیر العصرة،انحراف األحداث ومشكلة العوامل،المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر،1974.ص26.

.26منیرة العصرة،نفس المرجع،ص- 210

.86نفس المرجع،ص- 211

.27/28عدنان الدوري،مرجع سابق،ص ص- 212
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موقف إجتماعي يخضع فيه صغير السن لعامل أو أكثر يؤدي به هو فعل يحدث

:ومن خالله يمكن مالحظة مايلي. إلى سلوك غير متوافق ومرفوض إجتماعيا

ارتباط االنحراف بالموقف االجتماعي، ويقصد بذلك تركيب عدد من العناصر مع *

.بعضها بشكل يمهـد للفعل المنحرف

بالمعنى الشائع وإنما هي عمليات تفاعل تكون فيها إن العناصر السابقة ليست أسبابا*

.العناصر على شكل منبهات واستجابات لتصبح منبهات الستجابات أخرى

إن الموقف االجتماعي غالبا ما تكون   فيه األسرة هي بداية االنحراف ألنها ال تحقق *

.التوافق بين الحدث ووسطه

الخارجي فحسب بل يربط بين وعليه ال يركز التعريف المعتمد على السلوك

األفعال االجتماعية والمكونات األساسية لشخصية الحدث باعتبارها وحدة متكاملة تشكل 

.بداية داخل األسرة كأهم مؤسسة اجتماعية

الفرق بين الجنوح واالنحراف:المطلب الرابع

رغم استخدام مفهوم جنوح األحداث وانحرافهم بنفس المعنى في الكثير من 

اسات االجتماعية فان النظرة المعمقة للمعنى تبين لنا أن مفهوم انحراف األحداث الدر

أوسع واشمل من مفهوم جنوح األحداث، فالجنوح هو السلوك الذي يقع تحت طائلة 

وهو السلوك الذي إذا ارتكبه الكبار . القانون ألنه فيه اعتداء على القانون والنظام العام

"يعاقبون عليه كجريمة االنحراف فانه يشمل أنماطا سلوكية أخرى كالهروب من أما. 

سلطة الوالدين أو األولياء إلى غير ذلك من األنماط السلوكية التي ال تقع تحت طائلة 

ل ـوح ومن هنا فهي تدخـيئ الطفل فيما بعد إلى الجنـم ذلك قد تهـالقانون ولكنها رغ

213".رافـفي إطار االنح

حأنـواع الجنـو:المبحث الثاني

- رابح اشرف رضا ونیة،عالقة األسرة بانحراف األحداث،رسالة ماجستیر في علم االجتماع،جامعة الجزائر،2001/2000-
.21ص 213
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قـام ثالثـة من الباحثين االنجليز وهم 1983في عـام -أوال

بوضع تقسيـم للجـانحيـن . )t.ling(ولينج).y.rudolf(فرادو لـ).f.Bumbury(بامبوري

214".يشمل ثالثـة فئـات مـن األحـداث هم

األحداث المضطربون عقليا-*

األحداث المرضى بعاهات عقلية-*

األصحاء عقليا الذين يوافقوا على السير في طريق الجريمة األحداث العاديون وهم-*

وال يترددون في ارتكابها رغم علمهم بأنهم مجرمون وإحساسهم بالخطيئة التي ينطوي 

.عليها سلوكهم

تقسيما جديدا يشمل على نوعين )robert Linder(وضع روبرت 1984وفي عام -ثانيا

:من االنحراف هما

قفانحراف الظروف والمو*

يشمل االنحرافات التي تكون وليدة البيئة والظروف االجتماعية واالقتصادية التي 

.نشأ فيها الحدث والتي تكون ذات التأثير الدائم على ارتكاب الجريمة

العرضيةتاالنحرافا*

تتمثل في االنحرافات التي تكون عرضا النفعـاالت نفسيـة ، وفيهـا تكـون 

.عوامل سوسيولوجية أو وليدة التربية الخاطئةاألفعـال الخاطئـة وليـدة 

لقد اتبعت بعض المجتمعات الحديثة أسلوب أخر : االنحراف في المجتمعات الحديثة-ثالثا

215:لفرز أنواع االنحراف وذلك كمايلي

االنحراف العرضي*

يمثل هذا النوع أكثر األصناف االنحرافة تعقيدا الن المنحرف ال يتميز بأسلوب 

وال . فهو في الواقع ال ينتمي إلى تنظيمات إجرامية أو عصابات منحرفة. اهرانحرافي ظ

يعاني ظروفا أسرية أو تربوية أو دينية غير سوية، كما انه ال يعاني اضطرابات عقلية أو 

.22/23بق،ص صمنیر العصرة،مرجع سا- 214

215- نوار الطیب،انحراف األحداث في الجزائر وطرائق عالجھا،رسالة ماجستیر. علم االجتماع،عنابھ،90/89-  ص35
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فالمنحرف العرضي ال يجد صعوبة في تحقيق . نفسية أو سيكولوجية مرضية معينة

لمعاييـر اإلجـرامية واألخـالقية السائدة في التوافق المطلـوب إذ هو يلتزم بكل ا

.مجتمعه

ورغم كل ذلك فالشيء الذي يحدث لمثل هذا الشخص السوي المتوافق أن تضعف 

قدراته إزاء بعض الضغوط الشديدة الطارئة أحيانا، أو في فترة ما من حداثته بحيث 

نحرف تحت حيث يرتكب الفعل الم. يرتكب أفعاال إجرامية أو يسلك سلوكا منحرفا

فالمنحرف . ظروف معينة تبرر له االعتقاد بإنعدام البديل المشروع للتصرف المناسب

.العرضي يدرك خطأ فعله أو عدم مشروعيته

االنحراف المحترف*

يهدف هذا النوع إلى تحقيق غاية مادية معينة أي يرتكب الفعل للحصول على ربح 

فالرغبة هي الباعـث األساسي الذي . أو منفعة مادية بالدرجة االولى وبصورة مباشرة

.يقف وراء االنحراف المحترف الذي غالبا ما يتم من فرد واحد

االنحراف المنظم*

. انه يتم من خالل عمل جماعييوهو الفعل الذي يقوم على قاعدة جماعية، أ

ويرى بعض العلماء أن التنظيم االنحرافي وليد صراعات اجتماعية وحصيلة توترات 

ت تعكس مثل هذه الخلفيات النفسية رآو مـدث فهـادة يعاني منها الحنفسية ح

.داثـاعية لألحـواالجتم

االنحراف الجماعي*

يقصد به ذلك التجمع البشري العفوي الذي ال يرتبط بتنظيم دائم وال يتبلور حول 

أهداف محددة، بل هو حصيلة عدوى انفعالية تسري بين مجموعة من األفراد فتسوقهم في 

ألن االنحراف في حد ذاته هو ظاهرة نفسية تتضمن . جاه واحد ينتهي أثره بعد حينات

.وحدة في المشاعر ووحدة في السلوك

عـوامل الجنـوح:المبحث الثالث
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هناك عدة عوامل تساهم بقدر جلي في الدفع باألفراد إلى االنحراف على اختالفها 

:وهي تتمثل فيما يلي

ذاتيـةالعـوامل ال:المطلب األول

الجانب العـضــوي-أوال

يتمثل في العوامل الوراثية التي يفطر عليها األفراد ناقصي النمو ضعيفي الحجم 

الذين ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أو يكونوا موضعا للسخرية من زمالئهم فضال عن 

حرمانهم من الفرص الرياضية والمهنية  لذلك يحاولوا التعويض عن نقصهم بالسلوك 

لجانح المضاد للمجتمع، وكذلك األشخاص ضخام الحجم الذين يتصفون بالبدانة المفرطة ا

في )brokway(فقد ذكر بروكواي. خاصة عند الفتيات فهي تؤدي إلى سلوك عدواني

منهم يعانون إصابات %25سجين في نيويورك حيث  وجد 800دراسة أجراها على

%28كما وجد . والسمع واألسنانمختلفة في الرأس واضطرابات مرضية في البصر

سجينا في 1521في دراسة تناول فيها ) سالبيتر(ووجد . منهم مصابون بالسل الرئوي

والية ويسكونسان أغلبية هؤالء المجرمين عرضة ألمراض الصدر بشكل واضح وأن 

216".ثلثهم كانوا يعانون من قصر النظر بشكل كبير

ك العوامل العضوية غالبا ما يؤدي إلى ومن ثمة توصل الباحثون إلى أن وجود تل

النقص ومحاولة التعويض لتخفيف الشعور بالنقص واإلحساس بالقوة، ومن أساليب 

التعويض السلبية إخفاء النقص وراء ظلم اآلخرين أو وراء شعـار المـرض 

إلستـدراك العطف أو االنتقام من األهل والمجتمع أو االنضمام إلى عصابة من ذوي 

أو الفاشلين في أي مجال دراسي أو مهني حتى ال يشعر بالغربة أو يتعرض للوم العاهات 

فيتكتلون كلهم ضد المجتمع الذي أذاهم أو عايرهم على عاهتهم وغالبا ما تقودهم مثل هذه 

.217"المسالك التعويضية إلى ارتكاب الجريمة أو الجناح أو التشرد أو التسول

1- محمد سالمة،محمد غباري،االنحراف االجتماعي ورعایة المنحرفین ودور الخدمة االجتماعیة معھم،المكتب الجامعي 
.81ص.2001..2الحدیث،اإلسكندریة،ط

.82نفس المرجع،ص- 217
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ت علمية تناولت موضوع الهرمونات وقد ظهرت في إطار هذا التوجه دراسا

في كتابهما ) وإدوارد سميث. ماكس شالب(حيث وجد العالمان . ومدى عالقتها بالجريمة

أن ثلث المجرمين بوجه عام يعانون من إضطرابات في إفراز غددهم "علم اإلجرام الجديد 

. حـرافتأثير كبير أيضا على االناوالعوامل ترجع ألمراض عقلية عضوية له. الصماء

مثل االنحراف الذي يحدث تحت تأثير المواد المخدرة والمشروبات الكحولية التي تجعل 

الشخص في حالة ال يستطيع معها التحكم في تصرفاته وأعماله وعلى الرغم من إختالف 

. سواء إعتبرها البعض عصاب أو ذهان)alkoholien(العلماء إزاء الظاهرة الكحولية

أو " وديبأعقدة "أو أنها مظهر لمركب . شذوذا جنسيا ال شعورياوالبعض األخر يعتبرها

نشاط جنسي يقوم به المدمن الكحولي إلشباع حاجة جنسية شديدة، ومن ناحية أخرى فقد 

تتصل الكحولية بجرائم معينة بعالقة مباشرة كجرائم التشرد والقتل واالغتصاب 

218".لوك المنحرفوهذا ما يشير إلى عالقة الكحولية بالس...واالعتداء

وقد تؤثر أيضا إصابات الرأس والتهابات أغشية المخ على الحالة العصبية 

وقد يتأخر ظهور أثارها عدة سنوات بعد الشفاء منها، وتعتبر . والنفسية للمريض بها

الحمى الشوكية المخية من أخطر اإلصابات التي تهم الباحث في علم اإلجرام إذ تصحبها 

لمريض وبصفة خاصة عدم قدرته على التحكم في دوافعه تغيرات في شخصية ا

وتصرفاته وقلة االحتمال لقيود النظام وسرعة االنفعال والالمباالة والميل إلى العنف 

وبصفة عامة تدفع إصابات الرأس والتهابات أغشية المخ المريض بها إلى ارتكاب جرائم 

219".رائم المتعلقة باآلداب العامةاالعتداء على األشخاص واألموال  والبالغ الكاذب والج

وتعتبر فترة المراهقة من العوامل المؤثرة بدرجة كبيرة حيث يبلغ الجناح أقصى 

نسبة في مطلع المراهقة أي من سن الثالثة عشر تقريبا بالتوافق مع المتغيرات 

الفيزيولوجية التي تصحب المراهقة ولهذه التغيرات أثر كبير على سلوك الجانح خاصة 

وللمراهقة عند الفتيات مظهر خاص يتجسد . ذا بدأ المراهق حياته العلمية في هذا السنإ

. في تلك األزمات الشهـرية التي كثيرا ما تصحب بآالم شديدة تجعلها أقل ضبطا لنفسها

.84نفس المرجع،ص- 218

،المكتب الجامعي ،الجریمة واالنحراف من منظور الخدمة االجتماعیةالسید رمضان جالل الدین عبد الخالق- 219
.23ص/01الحدیث،اإلسكندریة،
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وقد إتضح من خالل اإلحصائيات الرسمية في الواليات المتحدة األمريكية أن الفترة التي "

وأن فترة المراهقة هي الفترة . ح تتراوح بين المراهقة والشباب البالغيزداد فيها الجنا

وأن أكثر فئات السن التي تمثل أمام . الرئيسية التي يحدث من خاللها السلوك اإلجرامي

220".عاما15/16محاكم األحداث هي ما بين

الجـانب العـقـلي-ثانيا

اء ولقد إختلف العلماء حول يتمثل هذا الجانب في النقص العقلي الذي يظهر كالغب

تحديد العالقة بين النقص العقلي واالنحراف ففي القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

العشرين كان االعتقاد السائد لدى الباحثين أن هناك عالقة وثيقة بين نقص الذكاء والسلوك 

احثين من اإلجرامي لكن هذا االعتقاد لم يعد له محل في الوقت الحاضر فال نجد بين الب

يسلم بوجـود صلة حتمية بين الضعف العقلي والسلوك اإلجرامي والواقع أن ضعف 

التكويـن ال يقـوى بمفرده على تفسير إجرام بعض ضعاف العقول بل قد ال يكون 

إجرامهم يرجـع في األساس إلى إنخفاض مستواهم من الذكاء فعالقة الضعف العقلي 

التي تربط التكوين البيئي، أو النفي بصفة عامة بالجريمة  ال تزيد عن تلك العالقة

221".بالجريمة واالنحراف ومعنى ذلك أن الضعف العقلي ال يسبب اإلجرام بذاته

وقد يترتب عن الضعف العقلي أو يرتبط به من الظروف والعوامل ما يدفع 

لك الضعيف إلى إرتكاب الجريمة وتكون ليست وليدة نقص الذكاء وإنما وليدة إقتران ت

الظروف والعوامل بنقص في الذكاء، ولم يمكن الشخص من التكيف معها فإنزلق إلى 

طريق الجريمة إال انه قد ثبت من اإلحصائيات أن مستوى الذكاء يرتبط بنوع الجرائم 

فمن الجرائم ما يستهوى ضعاف العقول وكما أن إرتفاع مستوى الذكاء قد يدفع األذكياء 

ويعتبر الخلل العقلي الذي يعبر عن جميع . ينة من الجرائممن المجرمين إلى طائفة مع

أنواع المرض الذي يصيب العقل بصفة دائمة أو متقطعة ويؤثر على شخصية وسلوك 

222:المصاب بصفة واضحة وأهم هذه األنواع هي

.89محمد سالمة ،محمد غباري،مرجع سابق،ص- 220

.89السید رمضان،مرجع سابق،ص  - 221

222- مكي دردوس،الموجز في علم اإلجرام،دیوان المطبوعات الجامعي-الجزائر،دون تاریخ. ص181.
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ويسمى كذلك جنون الشباب وأن أول من سمى المرض بهذه التسمية بعدما كان :الفصام*

يوتعني الكلمة بإنفصام الشخصية وه1911سنة"بلولر"هو العالم يسمى مرض الشباب 

.من أعراض المرض

.وهو نوع من الفصام ومن أعراضه العزلة واالنطواء:الذهان*

يتمثل في حاالت تتعاقب على المريض في فترات مختلفة تتخللها :الهوس واالكتئاب*

ة ومن ثمة جاءت تسمية من حين ألخر إفاقة يسترجع فيها المريض كامل قواه العقلي

.المرض بالجنون الدوري ألنه في نوبات دورية بين الهوس والكآبة

قد يؤدي تقدم السن إلى ضعف في الملكات الذهنية والعقلية فيفقد بذلك :جنون الشيخوخة*

ذاكرته وتختلط من حوله األمور فال يميز بينها وال يقدرها التقدير الصحيح ومن ثمة 

.ي حكمه وسلوكهيصبح عرضة للخطأ ف

:الجانب النفسي- ثالثا

فصل هذه العوامل عن العوامل األخرى فهي ترتبط بها إرتباطا وثيقا وال ال يمكن

شك أن جميع العوامل سواء كانت عوامل جسمية أو عقلية أو بيئية ال يكون لها ثمة خطر 

راسة العـوامـل وقد إتجه علم اإلجرام الحديث إلى د. إال بإرتباطها بالعامل النفسي

النفسية ومعرفتها فنشا بذلك علم النفس الجنائي ألنه يقوم بالبحث عن أسباب الجريمة في 

نفوس المنحرفين أي البحث في العوامل النفسية التي تؤدي إلى اإلنحراف والجريمة وقد 

223".أصبح هذا العلم يحتل مكانا بارزا في العلوم الجنائية

.96محمد سالمة،محمد غباري،مرجع سابق،ص- 223
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النفسي إلى تغيير الجريمة تغييرا نفسيا يقوم على ويذهب أصحاب مدرسة التحليل 

عوامل مكتسبة تتكون خالل مراحل تطور الشخصية وبوجه خاص في مرحلة الطفولة 

المبكرة فهم يؤكدون على هذه المرحلة بالذات والمقصود أن مختلف اإلتجاهات النفسية 

ـث كامنة ذه الفترة لتصبح في النهـاية بواعـالل هـاألساسية للفرد تتكون خ

224".وريةـركات الشعـومح

وقد دلت التجربة على أن هناك صفات وخصائص نفسية معينة يكمن فيها الميل 

إلى االنحراف وإرتكاب الجرائم، ولهذا يصبح من توفرت فيه مثل هذه الخصائص مصدر 

خطر جدي في أن ينقلب إلى مجرم إذا تهيأت له بقية العوامل األخرى وتضافرت على 

ويرى المحللون النفسانيون أن أي إضطراب . فع فعال إلى سلوك سبيل االنحرافنحو يد

سواء أفصح عن نفسه في شكل سلوك إجرامي يمكن إرجاعه إلى تفاعل بين ثالث أنواع 

225)".عوامل مباشرة-إرتقائية-تكوينية(من العوامل 

ي حق وكما يقول اهللا سبحانه وتعالى في جريمة القتل التي إرتكبها قابيل ف

226)".فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين:(أخيه

:العوامل البيئية:المطلب الثاني

تتمثل هذه البيئة في أسرة الحدث التي يجب عليها أن :عوامل البيئة الداخلية:أوال

يكون فيه الشعور باالنتماء إلى الجماعة وهذا ال شك يؤدي به إلى تحقيق إنتماءات أخرى 

وترسخ فيه الصدق والنزاهة واألمانة والتغذية والشعور . والحيةاعة كالمدرسللجم

باألمن وتبعد عنه عوامل القلق واالضطراب وتمكنه من الحصول على مستوى صحي 

معين وتهيئ له الكيان االجتماعي وتدربه على التجارب مع المواقف اإلنسانية وتغذي فيه 

.99نفس المرجع،ص- 224

.49السید رمضان،مرجع سابق،ص- 225
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اإلنسانية االيجابية واالبتعاد عن التوتر والخالفات حب الحياة في مجتمع تسوده العالقات 

.الزوجية والمشاجرات التي قد تجعل جو المنزل بيئة غير صالحة لتنشئة الطفل

بين خضوعه لألب واألم وخاصة إذا حاول أحد احيث يصبح الحدث ضائع

اه إلى الوالدين أن يستخدم الطفل لمصلحته الشخصية فهذا قد يفقده األمان ويهيئه لالتج

السلوك المنحرف وبالتالي يعتبر تقصير المنزل في أداء رسالته كاملة يعتبر من العوامل 

227".الهامة المؤدية لالنحراف

أو السجن أو االنفصال كثيرا تإن األسر المفككة بسبب فقدان أحد الوالدين بالمو

من التوتر ما تؤدي إلى نتائج سيئة، تهيئ الفرد لالنحراف فقد يصحب الطالق حاالت

واالنفعال التي قد يعيشها الطفل أو الطرف األخر من الوالدين مما يؤدي بالطفل إلى فقدان  

228".األمن والطمأنينة

ويعد حرمان الحدث من إشباع حاجاته ورغباته العاطفية داخل األسرة من العوامل 

وكلما . هالتي قد تدفعه إلى تصرفات قد تتسم بالشذوذ واالنحراف كوسيلة لحل مشاكل

إزداد الشعور بالحرمان كلما تعرض الفرد لالضطراب وامتألت نفسه بمشاعر القلق 

والتوتر خاصة إذا كان اإلنسان صغير السن لم يتدرب بعد على تحمل قدر كافي من 

الحرمان كذلك إذا لم تتحقق أمال الطفل في البيت قد يجد في السلوك المنحرف سبيال 

يتم ذلك من خالل الصراع المستمر مع األسرة وااللتحاق لتحقيق رغباته المكبوتة و

229".بصفوف الجانحين وبدء الفعل المنحرف أو من خالل الهروب من البيت والمدرسة

إن معاملة الحدث في المنزل يجب أن تتم بطرق فنية عند إرتكابه للخطأ وهذا ما 

. الممارسات األخرىيقابل الفرد بالشتم والضرب وغيرها منثال نجده في بيوتنا، حي

وهذا ما يضاعف من إصرار الحدث على السلوك المنحرف فهناك بعض األولياء يسعون 

أي كما يقال . لفضح أبنائهم أمام المأل عند ارتكابهم أدنى األخطاء ولو كانت للمرة األولى

.النصيحة أمام الجماعة فضيحة

227- محمد سالمة،محمدغباري،مدخل عالجي جدید النحراف األحداث،ص51.
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يات األفراد ينعكس وكذلك نجد ضعف الجانب المادي الذي يقلل من تحقيق حاج

وحتى الوفرة المالية مع قلة .     بالسلب وقد يؤدي بهم إلى سلوك سبيل غير مقبول

الرقابة قد تدفع بالفرد إلى إرتياد أماكن اللهو والعبث وتناول الممنوعات وهذا ما ينجم 

.عنه الوقوع في االنحراف

عدم ة وعدم كفاية مرافقه أوإن غياب السكن المالئم لألسر:عوامل البيئة الخارجية:ثانيا

توفرها وازدحامه باألفراد، تعد كلها أمور تجعل الفرد يفقد حاجته إلى المعيشة الطبيعية 

ألن المسكن لـه تأثيـر كبيـر . يحترم السلطة والنظامالمريحة، ويتعود على مناخ ال

ا يغذيـها داخلي وخارجي فجانب العالقات اإلنسانية في إطار هذا المجتمع الصغير إنم

في التغيرات المرفولوجية للمسكن الفتي ةويحـولها للعوامل البيئية الخارجية المتمثل

وامل البيئية الخارجية التي تلعب ـوكل هذا يعتبر من بين الع. تتمثل في تخطيطه وبنائه

.رافــــحــدورا هاما في االن

يصف بعض "حيثفقد تؤدي كثرة األفراد في األسرة إلى تحديد أنماط التعامل 

الباحثين البيئة أو المحيط الذي ترتفع فيه معدالت االنحراف عند األحداث بأنها عبارة عن 

أحياء فقيرة ينتشر بها السكن الفوضوي ومحالت بيع الخمر مما يكثر بها الضجيج 

والعنف بكل أنواعه ، ويعتبر اإلدمان عن المخدرات والكحول من السلوكات الشائعة 

230".ل هذه المناطق األمر الذي قد يؤدي إلى انعدام األمن واالستقراربكثرة في مث

فهي التي يجد فيها الطفل فرصته األولى لتكوين عالقات : أما جماعة الرفاق

ألن انحراف الحدث  ليس معناه انه لم يتخذ من هؤالء المنحرفين "اجتماعية مستقلة،

ومن هنا تبرز . ه فيهم وتأثره بهموأن صلته بهم لم تكف الندماج. أصدقاءه األساسيين

قاعـدة أساسية في تحليل الصداقة كعامل لالنحراف وهذه القاعدة مؤداها أن مجرد 

اختالط الحدث السوي بآخر منحرف ال يكفي في ذاته لخلق االنحراف وإنما يرجع األمر 

اله إلى مدى هــذا االختالط وقوة استجابة الحدث السوي للحدث المنحرف ومقدار انفع

231".استهجانه لهلسلوكه االنحرافي وإعجابه أو

.112نفس المرجع،ص- 230

.186منیر العصرة،مرجع سابق،ص- 231
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ويقسم بعض الباحثين أصدقاء الحدث إلى أصدقاء الشارع وأصدقاء المدرسة 

زل وذلك بالنظر إلى المكان والبيئة التي يكتسب فيها الحدث ـردين عن المنـوالمتم

232".داقته باآلخرينـص

لنفس بأن لجماعة الرفاق دخل وقد أكدت بعض الدراسات في علم االجتماع وعلم ا

ودور حاسم في صقل وتحديد السلوك باإليجاب أو السلب، وعليه فإن لطبيعة ونوعية هذه 

.233"عالقة وطيدة بسلوكات واتجاهات األطفال-جماعة الرفاق–الجماعة 

العوامل التربوية:المطلب الثالث

قومات شخصية تتمثل في مجموع العوامل الخارجية التوجيهية التي تؤثر في م

الصحافة والمدرسة ووسائل التوجيه ودور "الحدث وقد تؤدي به إلى االنحراف وتتمثل في

الديني هالسينما والتلفزيون والفيديو والصراع الحضاري والقيم الثقافية، ونقص التوجي

234".وبعض العوامل األخرى

وظائفها فالمدرسة تعتبر مؤسسة تربوية واجتماعية ولكنها قد تفشل في تحقيق

وقد يكون للمدرسة نافذة يتسلل منها االنحراف مثل . ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة

235".الخلفية التي تقف وراء غالبية حاالت الجنوحيظاهرة التسرب المدرسي، فه

فتعتبر كذلك كأحد العوامل الهامة التي قد تؤدي إلى السلوك :أما وسائل الترفيه*

عب والترفيه يحتاج إليهما الطفل كحاجته للغذاء، حيث يعبـر فإننا نعرف أن الل. المنحرف

لذلك اهتمت الدول المتقدمة . من خالل اللعب عن مشاعره الذاتية وعالمه الذي يعيش فيه

بوسائل الترفيه واستغلت وقت الفراغ ألطفالها وشبابها لما في ذلك من أهمية وخطورة في 

الفراغ وعدم توفر وسائل الترفيه من نفس الوقت ومن ثمة يعتبر سوء استغالل وقت

236".العوامل الهامة والمؤثرة في االنحراف

.186نفس المرجع،ص- 232
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كما أن لوسائل اإلعالم تأثير على األحداث وقد تدفع بالكثير منهم إلى السلوك 

المنحرف فرغم دورها الهام في تهيئة الرأي العام ومحاولة التصدي لمشكالت المجتمع 

ذلك عـن طريق توضيح حجم المشكلة وعواملها التي من بينها انحراف األحداث، و

ولكنها في نفس الوقت قد يؤدي عملها إلى السلب وذلك بنشرها لتفاصيل الجريمة فيطلع 

وبفضول التقليد واكتشاف الخبايا ونقص الرقابة والتوجيه النشغال الوالدين . عليها الصغار

.ماعيبالعمل الخارجي يقع المحظور بمنظور القانون والعرف االجت

وتكمن خالصة القول في أن لهذه العوامل تأثيرات جانبية ولكنها تجتمع كلها بنسب 

متفاوتة للتأثير على الحدث والدفع به إلى االنحراف ولكن أخطرها هي غياب الرقابة 

الوالدية الدقيقة والمستمرة حتى تقضي أو تقلل على األقل من تأثير المحيط الخارجي 

.من االنحراف أو المساهمة في نشره وسط مقربيه وأصدقائهوعوامله وتحمي الطفل 

عالقة المراهقة بالجنوح:المبحث الرابع

تعتبر األسرة مصدر الرضا الذي يصل بالفرد إلى إشباع معظم حاجاتهم من 

خاللها وتحقيق االستقرار وتكوين شخصية يعتمد عليها فيما يسود في األسرة من عالقات 

البيئة االجتماعية التي يبدأ فيها الطفل بتكوين ذاته والتعرف على سبل ألنها هي مختلفة،

ويرى الدكتور عبد الغني مغربي عند تحليله لمراحل التنشئة االجتماعية .التفاعل مع الغير

وعالقتها باألسرة كأولى الهيئات التي تتولى عملية تحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى 

طفل في مراحل حياته بصيرورة التنشئة االجتماعية التي تبدأ يمر ال"كائن اجتماعي مايلي

أي باألم ثم المدرسة والثانوية ثم ميدان العمل ويمكن إضافة إلى تلك أوال بالعائلة،

237".وحدائق األطفال والجامعةالمراحل الحضانة

237- megherbi abdelghani.op cit.p14.
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ألن األسرة التي تقوم على الوالدين هي التي تعمل على غرس القيم والمعايير التي 

ولكن النمو .تتوافق مع المجتمع وتعده للتكيف السليم والمتوافق مع الواقع االجتماعي

المتسارع للطفل يتطلب رعاية هامة ودقيقة حتى تحميه من االنحراف ألن مرحلة 

.المراهقة تحمل الكثير من التغيرات الجسمية والنفسية وتجعل المراهق محفوف بالمخاطر

المراهقة أهمية مرحلة:المطلب األول

تعتبر مرحلة المراهقة هامة في حياة الفرد ألنها تحمل تغيرات متعددة الجوانب 

ومؤثرة جدا على المراهق وتتطلب رعاية كبيرة ومستمرة من طرف والديه ألنه يكون 

في مرحلة صعبة وفوق قدراته ويصبح ضعيف القدرة والسيطرة على أفعاله وأقواله في 

ألن التغيرات التي تحدث للمراهق تصحبها .االجتماعيوسطه األسري والمدرسي و

: حاجيات منهاالمقبول والمعقول ومنها المرفوض وهي مبينة في الجدول التالي

:238جدول تقسيم المراهقة*

المراهقة المتأخرةالمراهقة المتوسطةالمراهقة المبكرةالتغيرات

سنة21-18سنة18-14سنة14-11السن

نسية ثانوية صفات جالجسدية

تبدأ بنمو سريع غير 

متناسب

يبلغ النمو الطولي ذروته 

يظهر .ويتغير شكل الجسم

االحتالم والحيض

يتميز بنمو بطيء

يتفوق االهتمام عن الجنسية

الفعالية الجنسية

يعيش الدافع الجنسي ويطرح 

األسئلة حول التوجه الجنسي

يتميز بتعزيز الهوية 

الجنسية

المثالية ظهور التفكير العمليات المنطقية المعرفية 

.78حفیفي رتیبة،مرجع سابق،ص- 238
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و

قيةاألخال

أسئلة  استشارية           .المجرداألخالقية التقليدية

التمحور حول الذات

)الحتمية(والقطيعة

مفهوم 

الذات

االنشغال بتغيرات 

الجسم والشعور بالذات

االهتمام بالجاذبية ازدياد 

االهتمام باآلراء الذاتية

ونسبية .تصور ثابت

الجسمعن 

يسعى لزيادة االستقاللية العائلية

و التناقض الوجداني

نقص أهمية .مواعيد

مجموعة األقران

استقالل عملي ولكن تبقى 

العائلة القاعدة اآلمنة

من نفسمجموعـاتاألقران

الجنس منسجمة

يقـدر مدى مهارته 

وفرصته

صداقـات حميمية 

وربط العهود

العالقة مع 

المجتمع

ـع يتـوافـق م

المرحلة دراسيا

يقـدر مدى مهارته 

وفرصته

اتخـاذ قـرارات 

مصيرية

تكمن أهمية مرحلة المراهقة في إثبات ذات المراهق ومحاولة ترسيخ هويته 

ومن خاللها يهدف بعض اآلباء إلى مساعدة أبنائهم المراهقين ولو بأدنى حد . الشخصية

دهم من خصائص تعزز فرديتهم وما ممكن ليكون لكل منهم كيانه الخاص، وإبراز ما عن

كما يميلون إلى إبراز مالمح وصفات تشعرهم برجولتهم بالنسبة . يمتازون به على غيرهم

.للصبيان واألنوثة بالنسبة لنضج البنات

سرعان ذإن سلوك المراهق وتصرفاته ال تثبت على حال وال تستقر على قرار، إ

و لنا منهم وعلى المدى البعيد انه أمر يصعب فما يبد. ما تتغير أفكاره من حال إلى حال

مجابهته والتغلب عليه وباعتباره مشكلة خطيرة يصعب حلها خالل فترة زمنية قصيرة 

أمر سهل المنال وقد يستولي على المراهق أحيانا شعور طاغ بالمحبة والمودة اتجاه أبائه 

المراهق شخص غريب وتصبح في نظر . وقربه منهم، وسرعان ما تزول العاصفة الدافئة

.لم يسبق له معرفته

إن اكتشاف الفرد لهويته وذاته هو المطمح األول لدى المراهق ومن ثمة يعمل 

على ترسيخها ويصبح لديه كيان مستقل بخصائصه ومميزاته التي تميزه عن غيره، والتي 

يهدف فالمراهق في نشاط دائم ودؤوب. ليس لآلباء فكرة كافية عنها أو تصور كامل لها
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إلى إعادة تحديد هويته وإجراء تغيرات عليها، فتشكيل الهوية عند المراهق هي حالة 

معينة من بين اتجاهات عديدة تشترك معا وتلتقي عند نقطة معينة وهي بداية تشكيل هذه 

فعندما . وتعتبر هذه االتجاهات هي النضج الجسمي وزيادة القدرة عن المعرفة.الهوية 

مرحلة النضج والبلوغ يصبح مفكرا ناقدا أكثر من ذي قبل في كل ما يصل المراهق إلى 

اعتماده على والديه في كثير من األمور ليراه حوله ويسأل في كل شيء تقريبا، ويق

وبذلك يكون قد سار في مرحلة الشعور بالذات وتشكيل الهوية الشخصية، وهذه العوامل 

.كلها تيسر له االنتقال إلى الهوية الشخصية

إن رحلة البحث عن الهوية عند المراهق والعمل على تشكيلها تعطي مساحة 

واسعة وتكشف عن عديد من المجاالت المتعددة التي تتعلق بهذه الهوية 

.الخ...والثقة.واالعتقاد.التفكير:مثل

إن الصورة الجسمية التي يحصل عليها المراهق تدفعه إلى البحث عن ذاته، 

الجوهري أو الخاص الجزئي لشخصية واحدة، ومع أنها كثيرا ما هي الكيان الكلي"فالذات

فاللفظ يؤكد شعور الفرد بانتمائه وكيانه وهو يحس بالزهو . تستخدم كمرادف للشخصية

واالبتهاج للنجاح والحزن وخيبة األمل للفشل يهنئ نفسه أو غيره بما يحدث من أخطاء 

نها ويرضاه عن السليم الصحيح ، ويشعر بأنه اتخذ قرارات يحس بأسفه على السيئ م

239".فالبد من ذات تعزى إليها هذه المشاعر التي تتركز فيها حياته

ألنها متفاعلة مع العالم . فالذات تعتبر من المقومات األساسية لفهم المراهق

إذ تقوم إحدى . الخارجي بل الجانب الخفي هو األكثر أهمية من كل األبعاد الشخصية

ة األساسية في سعيه الدائم لمواجهة نفسه وتحقيق ذاته التي تشير إلى المهمات النهائي

240".ههو حسب إمكانيات المراهق وتطوراته وتوقعاتنعملية فهم متصاعد بصدد م

فالشخص كما يستطيع أن يرى األشياء واألشخاص اآلخرين يمكنه أن يرى نفسه، "

. ة كذلك إدراكه الحسي لنفسهوكما أن إدراكاته الحسية لآلخرين من الناس ليست كامل

239 - henry clay.personality devlopment.2em ed.new york.1973.p198.
مالك سلیمان،مدخل لعلم النفس الطفولة،مطابع مؤسسة الوحدة،دمشق،1981.ص231. -240
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وهو يبدأ كما تبينه نظرية تمايز الذات الغير مبينه بتمييز ذاته عن العالم الخارجي فكيف 

241".تكون الذات مشكلة عند المراهق

ةدور الرقابة الوالدي:المطلب الثاني

يعيش الفرد منذ الصغر في محيط اجتماعي محصور يخضع للضبط االجتماعي 

تفرض عليه قيم سلطوية أبوية في دالقات بين األفراد والجماعات فالفرالذي ينظم الع

كل فرد منهم مرجعية تكون بمثابة ىلتكون لدااألسرة وتلزم أبنائها لالمتثال الكامل له

الضابط الذي يفرز في شخصية كل فرد حلقة سلطوية جديدة سلطة للفرد من جهة ومن 

ألن السلطة  األسرية المطلقة تتحكم في "خرين،جهة أخرى بإمكان الفرد أن يعيش مع اآل

سلوك األبناء الشباب، فإذا شملت هذه السلطة المستويات الثالثة نستطيع القول بأنها سلطة 

أسرية قمعية، وأما إذا اشتملت على مستويين فقط، تكون هذه السلطة األسرية ميالة إلى 

اولـت الممنوعـات مستوىالقمع ولكنها تـمارس ضمـن حـدود معينة ، أما إذا تن

فقط فتكون السلطة األسرية التي يمارسها األهل متفهمة ونابعة من طبيعة الحاجة واحد

إليها موضوعيا وال تمثل مقام المرجع وليس لها هيبة السلطان ورهبته وهذا النمط من 

السلوك السلطوي ينعكس على العالئق األسرية األخرى من األم إلى األخ األكبر إلى 

242".األقارب لتقوم بالـدور

السلطة التي يخضع لها األبناء في مرحلة المراهقة من قبل األباء تتباين في إن

وعلى ماذا تعتمد طريقة تربيتهم ألبنائهم . الفلسفة المعتمدة لعملية التربية من قبل الوالدين

:المراهقين وكيفية توجيههم من خالل مسألتين أساسيتين في التعامل

وهذا مانفسره . يقة التفتح المطلق أو النسبيطريقة المنع المطلق أو النسبي وطر-

.باألسلوب التربوي المتشدد أو األسلوب الالمبالي

إن السلطة األبوية على األبناء من خالل ماذكرناه سابقا تتحدد مرد وديتها ونجاعتها أو -

243:فشلها من خالل أفاق ثالثة

241- james plamer.the psycho asserment of children.wilay.new york.1970.p41.
242- زھیر حطب،السلطة األبویة وأشكال تعاطي الشباب معھا،دار المعارف،القاھرة،1992.ص35.

243- زھیر حطب،عباس مكي،السلطة األبویة والشباب،معھد اإلنماء العربي،بیروت،1981،ص23.
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ال القيم التي يعتنقها يقصد بها اإلسرار الوالدي على إنجاز عملية إيص:حدة السلطة*

.الوالدين إلى أبنائهم

يتمثل في الحد الذي تطاله السلطة من بنية الشباب وتحديد طبيعة الحاجات :العمق*

ة بالمستوى البيولوجي طرتبموهل هي . الحياتية التي تالحقها هذه السلطة وتضيق عليها

.القناعات االديولوجيةأو بالمستوى العالئقي أو بالمستوى الذهني المتعلق ب. المباشر

يعكس أثر ممارسة السلطة على الشباب ومحاولة ممارستها في الوسط الشبابي  :الترجيع*

.مهما بلغ عمق المستوى الذي تطاله

إن السلطة األبوية على المراهقين تكاد تكون مشكلة فكرية بسبب االختالف بين 

نموهم وتطورهم من النواحي المختلفة، وذلك ألن األبناء يزداد . اآلباء واألبناء في األفكار

ويقابل هذا النمو . الناحية العضوية والعقلية والفكرية والنفسية والعاطفية والمعرفيةامنه

عند اآلباء، وفي هذا المجال يقول علماء دوالتطور عند األبناء الثبات واالستقرار والجمو

لسن التي يخطو فيها الشباب سريعا إن الصراع يشتد بين اآلباء واألبناء في هذه ا"التربية

من الطفولة إلى المراهقة ، وهو صراع حقيقي يرتكز حول احتياجات اآلباء من ناحية 

فاآلباء يريدون أن يشعروا بأن أبنائهم في حاجة . واحتياجات األبناء من ناحية أخرى

صحيحة في إنهم يريدون أن يمسكوا بأيدي أبنائهم ليضعوهم على بداية الطريق ال. إليهم

نهم يريدون أن يعيشوا حياتهم كما يشتهون ألولكن األبناء ال يريدون هذه المساعدة . الحياة

ألن السلطة ال تعني مجرد إشرافنا على ."ويسيروا في الطريق الذي اختاروه هم بأنفسهم

إنما تعني كذلك المعنى الذي تحسن فيه استخدام . أطفالنا وإرشادنا لهم وتوجيههم عن كثب

244".ثل هذه السلطة أو مدى إساءتنا في استخدامها داخل العائلةم

تأثير المراهقة على الجـانح:المطلب الثالث

يقوم األولياء بفرض الطاعة واالحترام على أبنائهم منذ نعومة أظافرهم وما عليهم 

م وا في محاولة تأكيد ذاتهأإال االنصياع لذلك ولكن عندما يدخلوا مرحلة المراهقة يبد

.80منیر نصیف،مرجع سابق،ص- 244
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وهذا التغير يفاجئ اآلباء فيدب الصراع بين اإلرادتين . واستقالليتهم من التبعية العمياء

ألن الطفل في مرحلة المراهقة يعيد النظر ."المتعارضتين بين االستقالل وطلب االنصياع

في نفسه ومركزه ودوره ويسعى في خضم هذه التغيرات التي يمر بها إلى البحث عن 

من ناحية جسمه في هذه السن ويقارن نفسه بغيره، غير أن المظهر ذاته ويشعر بالقلق

إذ تراوده أسئلة تبعثه في . الجسماني ليس هو كل شيء في سعي المراهق في تأكيد ذاته

245".أغلب األحيان إلى العزلة والسباحة في أحالم اليقظة

دليل نقص مشكلة ومع ذلك فال يجوز إهماله، إذ أن االنطواءرالميول للعزلة يثي"

والمراهق . وهو يعبر عن قصور من أخطر أنواع سوء التكيف. النمو االجتماعي

المنكمش هو مراهق يعاني عرقلة ما في حياته ولكنه بدال من أن يغالب العرقلة لتحقيق 

هدفه وبدال من أن يستجيب للفشل والعدوان فإنه يستجيب للفشل واالنسحاب 

246".واالنطواء

ساللة إلى نف من فرد آلخر ومن بيئة جغرافية إلى أخرى، ومإن المراهقة تختل"

فهي . كذلك تختلف بإختالف األنماط الحضارية التي يربى في وسطها المراهق. أخرى

في المجتمع البدائي تختلف عنها في المجتمع المتحضر وكذلك تختلف في مجتمع المدينة 

زمت الذي يفرض كثيرا من القيود كما تختلف من المجتمع المت. عنها في المجتمع الريفي

واألغالل على نشاط المراهق عنها في المجتمع الحر الذي يتيح للمراهق فرص العمل 

247".والنشاط وإشباع الحاجيات والدوافع المختلفة

وكذلك قد تكون مشكلة التحصيل الدراسي ناتجة عن عدم توفير الجو المناسب 

الخالفات العائلية والحرمان من أحد الوالدين أو للمذاكرة، وذلك بسبب إزدحام البيت أو 

248".غيرها من العوامل التي تجعل مستوى المراهق المتمدرس في تدهور مستمر

.127ص.مرجع سابقفاخر عاقل،- 245

246- حامد عبد السالم زھران،علم النفس النمو،الطفولة والمراھقة،مرجع سابق،ص360.

،مجلة آداب وعالقتھا بالثقة بالنفسةنشئة الو الدیأسالیب الت،محمد مھدي محمود،مصطفى محمد عیسى- 247
63ص.1990..117المستنصریة،بغداد،العدد

248- قاضي یوسف وآخرون،اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي،دار المریخ،السعودیة،ط1-1981.ص314.
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فالمراهقة مرحلة حرجة في حياة األفراد ألنها تحمل الكثير من التغيرات الجسمية 

فة إلى غياب والنفسية والفكرية وتجعل الفرد ضعيفا أمامها وذلك لقلة خبرته باإلضا

الوالدين عن البيت بإنتظام وعلى الدوام، بسبب العمل وهذا ما يزيد في إرهاقهم وتعبهم 

لعدم إهتمام األولياء بهم طول النهار وفي المساء يطغى إنشغال البيت عليهم وعلى حساب 

وخاصة إذا كان المراهق عنيد ويحاول االستقالل . أبنائهم فيأخذ هذا الموقف محمل الجد

اته ويعاني من االنطواء أو الفراغ نتيجة الفشل المدرسي يجعله يرتمي في أحضان بذ

ون على ـريبا وحتى إن اختلفت فستكـالرفاق الذين يقاسمونه نفس الخصائص تق

. ريـوى األسـالمست

وفي خضم هذه التغيرات والظروف التي تجعل من الفرد بال قيود وال رقيب طول 

إلى الجنوح لمأل الفراغ أو العناد أو بتأثير الرفاق إلثبات الذات النهار قد تساهم في ميله 

ألن االنفصال بين الحدث وأمه لفترة طويلة وخاصة في "واالنفالت من السلطة األبوية

السنوات الخمس األولى من حياته يساعد على تكوين السلوك اإلجرامي الذي تبدو 

249".آلخرينعالماته في نقص شديد في مشاعرهم الرقيقة نحو ا

. من أشد الجماعات األولية تأثيرا على شخصية الحدث"إن جماعة الرفاق تعتبر

ومن هذه الجماعات من تكون منسجمة مع السياق العام للمجتمع ومنها من تكون منحرفة 

وكثيرا هي . وكما هو معلوم فإن الرفاق يؤثرون في بعضهم البعض ويتأثرون. عنه

ا وكان من الضروري أن يعرفوا البيئة التي يتحركوا فيها األسر التي ال تراقب أطفاله

250".أطفالهم ويراقبونهم باستمرار من يخالطون

االتجاهات المفسرة لظاهرة الجنوح:المبحث الخامس

النظريات البيولوجية- 1

يستخدم علماء اإلجرام بعض المصطلحات الشائعة مثل التكوين الطبيعي لإلنسان 

لداللة على الجوانب الموروثة التي ال تتأثر بالظروف البيئية، أو التركيب الجسماني ل

ولذلك فهي تختلف عن تلك الجوانب األخرى التي تتغير أو تتبدل نتيجة تأثرها بعوامل 

249- محمد عبد العزیز عید،علم النفس التربوي،دار البحوث العلمیة،الكویت،ط3- 1989،ص101.

.86رابح اشرف،رضا ونیة،مرجع سابق،ص- 250
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البيئة أو بعض العوامل الحضارية واالجتماعية كالقيم والعادات واالتجاهات النفسية 

251".والتربوية وغيرها

نظرية لمروزو*

ذه النظرية أن السلوك اإلجرامي ينشأ بحتمية بيولوجية موروثة، وقد تفترض ه

منطقا أنثروبولوجيا تطوريا وأخر باثولوجيا مرضيا لتفسير السلوك وروزبلماستخدم

فهو يرى أن المجرم المطبوع يتميز بتركيب جسماني واضح، ينحدر في . اإلجرامي

ا يؤدي إلى تكوين شخصية إجرامية تكوينه من مراحل أولية لتطور العنصر البشري، وهذ

أن المجرم بالفطرة يشكل "لذلك يعتقد لمبروزو . فطرية ويصبح صاحبها مجرما بالفطرة

252".صنفا بشريا سفليا يقع في مرحلة وسيطة بين اإلنسان والحـيـوان

بأن الجريمة إستعداد حيواني موروث يدفع اإلنسان إلى إرتكاب لمبروزوويرى 

بيولوجية طاغية ال تترك للظروف االجتماعية والبيئية الحسنة التي يعيشها اإلجرام بحتمية 

والشك أن ظهور . هذا الشخص أي مجال لتعديل مسيرته الحتمية نحو ارتكاب الجريمة

مثل هذا المنطق البيولوجي منذ أكثر من قرن كان يشكل تحديا كبيرا لجميع المقوالت 

رية اإلرادة الحسنة التي يعيشها هذا الشخص أي الكالسيكية التي كانت تفسر الجريمة بح

.مجال لتعديل مسيرته الحتمية نحو إرتكاب الجريمة

سواء كان ذلك من قبله وورغم التعديالت الكثيرة التي طرأت على نظرية لمروز

ال تحمل اليوم شيئا من الحجة العلمية المقبولة في األوساط . قبل أنصاره ومؤيديهمن أو 

نالحظ أن هذه النظرية قد تجاهلت تماما دور العوامل االجتماعية "لذلك. عاصرةالعلمية الم

وبدأت تزداد الشكوك في ،في إنتاج ظاهرة الجريمة واألفكار التي خلص إليها لمبروزو

أما من حيث أسلوب البحث فقد أسفرت في تمييز المجرمين دون سواهم وقد . صحتها

لص أصحابها إلى نعت المجرمين بصفات جسدية أجريت حديثا عدة أبحاث مماثلة لم يخ

ذات قدر ملحوظ تفوق غيرهم وعلى فرض التسليم بصحة الصفات التي قام بها فمن 

122ص.مرجع سابق.   عدنان الدوري- 251
.27،صعدنان الدوري، نفس المرجع - 252
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العسير تعميمها على كافة طوائف المجرمين بالنظر إلى قلة العدد الذي أجرى عليه 

راضاته لمروزو أبحاثه إلى الحد الذي ال يبرع في إرساء دعائم نظرية علمية على افت

253".ونتائجه المتواضعة

ومما يأخذ على أراء لمبروزو بأنه تمادى في أهمية دور الوراثة في الجريمة 

ولكن لم يثبت أن . واالنحراف، ألن للحالة الوراثية تأثيرات غير مباشرة على السلوك

الفرد يولد بميول إجرامية تنتقل إليه عن طريق اآلباء واألجداد، بحيث تشمل الوراثة 

لسلوك المضاد للمجتمع والجريمة بوجه عام، وتحدد الوراثة ما الذي يستطيع أن يفعله ا

ولكن الخبرة والبيئة هما اللذان يحددان ما يفعله الشخص فعال، وال جدال في أن . الفرد

للعوامل الوراثية سواء كانت فزيولوجية أو نفسية تأثيرا واضحا في تحليل أسباب 

أن ننظر إليها باعتبارها المظهر الوحيد في تحليل أسباب إال انه ينبغي. االنحراف

.الجريمة واالنحراف

نظرية االنحطاطية البيولوجية*

بسلسة من الدراسات العلمية المقارنة مستخدما الف من " ارنست هوتون"لقد قام 

المجرمين السجناء ومقارنتهم بمجموعات اخرى من غير المجرمين، وقد خلص إلى ان 

بوجه عام قد ال يتميزون بصفات انحاللية كالتي ذكرها لمبروزو في مجرمه المجرمين

ولكن يتميزون بإنحطاطية بيولوجية جسمية ترجع في تكوينها إلى عوامل .المطبوع

الوراثة،ولذلك فان هوتون يرى بان المجرمين يحملون بذور الجريمة والشر في 

قيق التوافق االجتماعي المطلوب، وقد األمر الذي يضفي قابلية على تح.جرثومتهم المنوية

تمادى في منطقه البيولوجي حيث اكد على ان هناك بعض الخصائص المرفولوجية 

كطول القامة ووزن الجسم  يتميز بها المجرمون لكل فئة من فئاتهم كصنف القتلة 

254".والسراق ومجرمي الجنس وغيرهم من الفئات األخرى

:النظرية التكوينية* 

253- جالل الدین عبد الخالق،الجریمة واالنحراف،الحدود والمعالجة،دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة،1999،ص196.

125ص.مرجع سابق. عدنان الدوري- 254
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التفسير على فرضية تصنف البشر بوجه عام تصنيفا ثالثيا ، حيث يعتمد هذا

يكون الطراز األول من الصنف الرياضي الذي يتميز بقوة الجهاز العقلي وضخامة 

العظام، أما الطراز الثاني فهو الصنف الداخلي البدين الذي يتميز بسمنة مفرطة وترهل 

يق الذي يتميز بضعف ظاهري في جسمي عام، والطراز الثالث هو الصنف الضعيف الرق

دراسة هذه " من جامعة هارفرد" وليام شيلدون"وقد حاول . الجهاز العضلي والعظمي

األفراد الرئيسية الثالثة وربطها بسمات سيكولوجية ومزاجية معينة تناول فيها مائتين من 

داث األحداث المنحرفين وقارنهم بمجموعة من األحداث غير الجانحين، فوجد أن األح

ةالمنحرفين الذين يتميزون ببنية عضلية متينة وبمجموعة من السمات المزاجية كالرغب

الشديدة في السيطرة على اآلخرين وتأكيد الذات والحيوية المفرطة وحب المغامرة 

.255"وسرعة الغضب واالنفعال والنزعة العدوانية والتهور

بل ما ذهب إليه أنصار ومن خالل ذكره نستطيع القول بان ليس من السهولة تق

الوراثة من خالل إمكانية الربط بين سمة عصرية كالجريمة واالنحراف وبين سبب 

طبيعي كالوراثة أو التكوين الجسمي الموروث، وبوجه عام ما يطلق عليه باالرتداد أو 

256".النكسة الوراثية

:النظريات النفسية-2

أثر كثيرا بالوراثة أو تكوين يعتقد أصحاب هذه النظرية أن شخصية الفرد ال تت

الجسم بل تتأثر إلى حد كبير بالعوامل النفسية التي تتكون خالل مرحلة الطفولة المبكرة 

إذ تبقى رواســــب . نتيجة العالقات الخاصة والتصرفات المتبادلة بين أفراد األسرة

ح دافعا هذه الحوادث عالقة بشخصية الفرد أو تعزز جذورها في حياته العاطفية وتصب

فإذا كانت الظروف العائلية قاسية فأثرها ينعكس على حياته ."الشعوريا لسلوكه وتصرفاته

66ص.مرجع سابق.رضا ونیةرابح اشرف- 255
بدون .1ط.المملكة العربیة السعودیة.،دار الشروقالدراسة العلمیة للسلوك االجرامي.محمد توفیق السمالوطي- 256

183ص.اریخت



139

فالجريمة هي تغير عن طائفة غريزية لم . المستقبلية مؤديا إلى انحرافه وارتكابه للجريمة

فأدت إلى سلوك ال يتفق واألوضاع التي يسمح بها . تجد لها مخرجا اجتماعيا

257".المجتمع

نظرية النفسية تركز على فهم السلوك المنحرف من خالل الشخصية وتكوينها فال

حيث تقول نظرية فرويد على أن السلوك هو محاولة األنا . وطبيعة القوى الفاعلة فيها

، ويتطلب ىلعالوصول إلى هدفه بين الهو وعالم الواقع الطبيعي واالجتماعي واالنا اال

لى الدرجة التي يستطيع فيها التوفيق بين الدوافع وعالم النمو السليم للفرد تقوية األنا إ

وعلى ضوء هذه النظرية تكون الشخصية تعبيرا عن أنماط السلوك . الواقع واألنا العليا

المميزة والتابعة والتي يكونها الفرد في حياته، فليست الشخصية محصلة البيئة الحاضرة 

ية التي تعين الفرد على التوافق معها وينتج فقط ولكنها أيضا نتاج المواقف المتعددة الماض

258".االنحراف في ضوء هذا التفسير عن ضعف في تكوين الشخصية

وتعبر الجرائم بطريقة رمزية عن العقد النفسية التي تكونت في الطفولة بطريقة 

الشعورية فحاالت السرقة القهـرية ترمز إلى انتزاع الحب والحصول على العطف في 

كما أن اإلجرام سببه عقدة أوديب الناتجة عن حب الفرد ألمه . المسروقصورة الشيء 

الشعوريا ذلك الحب الجنسي الذي يمنع تحقيقه تقاليد المجتمع، ومن ثمة يسبب للطفل 

اضطرابا وضيقا نفسيا نتيجة كبت عنيف لتلك الرغبة الشهـوية الجامحة المكبوتة والتي 

سرقة ممتلكات الغير حيث تعوضه الذي لم باينفس عنها باألسلوب العدواني خصوص

259".يتمكن من تملكه وهو أمه

نظرية التحليل النفسي*

ترجع الجريمة واالنحراف عند التحليليين إلى الصراع الدائم بين األنا واالنا 

األعلى في الطفولة المبكرة نتيجة للتضارب بين التكوين البيولوجي والغرائز الفـطـرية 

فمعنى ذلك أن هناك ضعف األنا وعدم . لبيئة من الجانب اآلخرمن جانـب ومطالب ا

257- محمد علي حسن،عالقة الوالدین بالطفل وأثرھا على جنوح األحداث، مكتبة االنجلو مصریة،1970.ص31

258- لونیس كامل ملیكة،سیكولوجیة الجماعات والقیادة،مكتبة النھضة المصریة ،مصر،1970.ص88.

- خیري خلیل الجمیلي،السلوك اإلنحرافي في إطار التقدم والتخلف،المكتب الجامعي 
.157ص.1998الحدیث،اإلسكندریة، 259
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قدرته على أن يوفق بين نزعات الهـو والواقع، أي ليس هناك أنا قوي يقمع ويؤجل 

ولقد وجد التحليلين أن . اإلشاعات وليس هناك أنا أعلى قوي على كبت النزعات

اب نمو األنا األعلى أو كما أن إضطر.الحرمان من األم يلعب دورا في عدم نمو األنا 

تهلهله يساعد على الجناح، ومعنى ذلك أن القيم االجتماعية غير واضحة ومكونات األنا 

وعلى ضوء ذلك . األعلى تافهة بل تصبح هناك عالقة مودة بين األنا واالنا األعلى

يفسرون السلوك الجانح بإعتباره أعراضا ال شعورية إلشباع نزعات جنسية أحيانا 

فوجدوا أن االنضمام للعصابات فيه إشباع للحاجة الجنسية السلبية . ية أحيانا أخرىوعدوان

المكبوتة، كما وجدوا أن الشعور بالذنب والرغبة في تأنيب الذات وعقابها قد يكون أحيانا 

260".سببا في الجناح، يعرض الفرد نفسه للعقاب ليخفف من توتر الشعور بالذنب

ذه النظرية ألنه ليس صحيحا أن ضعف الضمير أو ولقد وجهت انتقادات مهمة له

األنا األعلى يقودان دائما إلى طريق الجريمة واالنحراف فمن الناس من يضعف صوت 

فضال على أن إنعدام أو ضعف الضمير . الضمير لديهم ومع ذلك ال يقدمون على الجريمة

ا مكانة عليها ويقود ال يصلح تفسيرا للجرائم العاطفية التي كثيرا ما يحتل ضمير فاعله

منطق هذه النظرية من ناحية أخرى إلى وجود تمييز الشخص المجرم بالفظاظة وغلظة 

القلب ونبذ العواطف وهو ما لم تثبت األبحاث صحته إذ أثبتت عدم تمتع المجرم بقدر 

كبير من الذكاء وخضوعه لألوهام حتى بالنسبة لجرائم القتل حيث تبين أن المجرم يقدر 

تكابها دون انفعال ظاهر وهكذا حققت النظرية النفسية في تقديم برهان علمي يؤكد على ار

صحتها، لدرجة أن تهكم عليها البعض بقولهم أن من يجادل أنصار هذه النظرية لن يجد 

261.منهم دفاعا عنها غير تحاليل نفسية والزعم بأنه يعاني من خلل نفسي يدفعه إلى نقدها

ليةنظرية المشكالت االنفعا*

من الدراسات العلمية التقليدية التي تناولت "تسيرل بير"تعتبر دراسة االنجليزي

موضوع المشكالت العاطفية لألطفال المنحرفين واضطراب شخصياتهم كأرضية لتكوين 

.158خیري خلیل الجمیلي،نفس المرجع،ص- 260

.205السید رمضان،جالل الدین عبد الخالق،مرجع سابق،ص- 261
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من األطفال المنحرفين يعانون من %85سلوكهم المنحرف، فوجد في دراسته أن 

262".اضطرابات عاطفية شديدة

من خالل مقارنتهما "واجتا برونر- وليام هيلي"سة أخرى أجراها العالمينوفي درا

من %91من األطفال المنحرفين بعدد مماثل من األطفال األسوياء ، تبين ان 105لـ

األطفال المنحرفين يعانون من اضطرابات شديدة في شخصياتهم ، إذ يشعرون بقلق شديد 

ما ال يعاني مثل هذه األعراض المرضية في وتعاسة كبيرة بسبب ظروف حياتهم ، بين

263".من األطفال غير المجرمين في المجموعة الضابطة%31النفسية سوى 

تناولت جميع الدراسات العلمية " دينيتز- والدو"كما ظهرت دراسة مماثلة لكل من 

وقد خلصا إلى أن جميع هذه )1965-1950(المقارنة التي ظهرت خالل السنوات

في تشخيص وجود عالقة واضحة بين عناصر شخصية الطفل الدراسات أخفقت

ألن الطفل الذي 264".المنحرف من جهة وتكوين سلوكه المنحرف من الجهة األخرى

يشعر بحسن أخالقه وسلوكه يظل سويا وقلما يصبح منحرفا في مستقبل حياته، ويعمل 

ى العكس فالطفل وعل.على االبتعاد عن مصاحبة األطفال المنحرفين وعدم االختالط بهم

الذي يحمل سيئة عن نفسه أو حين يشعر بأنه طفل منحرف، أو حين يعتبره أهله ومدرسه 

.أو األشخاص اآلخرون كذلك، فان شعورا من هذا النوع يساهم في تكوين االنحراف ذاته

نظرية تصور الذات·

ف حيث يتكون االنحرا" تصور الذات"يعتمد أصحاب هذا االتجاه على فكرة 

نتيجة فقدان الطفل لذاته أو عدم تقديره لذاته أو شعوره بحرمان شديد أو عدم الطمأنينة، 

ففي . وهذه العوامل جميعها نفسية داخلية ذات اثر كبير في تكوين السلوك المنحرف

دراسة مقارنة استخدمت فيها مجموعة من األطفال المنحرفين بهدف مقارنتها بمجموعة 

176ص.مرجع سابق.عدنان الدوري- 262
176ص.نفس المرجع.عدنان الدوري- 263
206ص.نفس المرجع.عدنان الدوري- 264
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المنحرفين، أظهرت أن كال من السلوك السوي غير المنحرف أخرى من األطفال غير 

والسلوك المنحرف يعتمدان إلى حد كبير على تصور الطفل لذاته، سواء كان هذا 

265.لرأي اآلخرين فيهالتصور من قبل الطفل نفسه أو كان تصوره

بأن مقدار القلق الذي يتجسد عند الفرد بشكل خوف من العقاب " جوردون"ويقول 

سب مع مقدار ما تعرض له من أفعال خالل فترة تنشئته االجتماعية المبكرة، وهذا يتنا

معناه أن الشخص البالغ الذي يندفع نحو ارتكاب الجريمة دون تردد الشك انه شخص لم 

يعاقب في طفولته العقاب الكافي عن أفعال جنائية قام بها خالل تلك المرحلة المبكرة من 

شخص لم يعد يشعر اآلن بأي قلق أو خوف من العقاب حين فهو. تنشئته االجتماعية 

266".يفكر في ارتكاب أي فعل يخالف القانون

النظريات االجتماعية-3

إن علماء االجتماع على إختالف نظرياتهم ال يختلفون في التأكيد على أن البيئة 

فهم . نحرافياالجتماعية هي العامل الجوهري الذي يساهم بقدر كبير في تكوين السلوك اال

يستخدمون الثقافة والنظام االجتماعي والعمليات االجتماعية كمحاور أساسية تدور حولها 

هم في هذا ال و. غالبية بحوثهم ودراساتهم العلمية في تسيير طبيعة السلوك االنحرافي

يرون أن السبب ال يخرج عن تلك األرضية المشتركة التي تمثل البيئة غير المالئمة 

وكيف تؤثر مثل هذه البيئة في بلورة سلوك الفرد بصورة مباشرة أو غير . الواسعبمعناها

267".مباشرة األمر الذي قد يدفع إلى ارتكاب الجريمة أو السلوك المنحرف

بأن االنحراف هو ظاهرة ينشئها المجتمع ذاته وذلك نتيجة بعض دوركايميرى 

. المجتمع الشائعةتجة عن متعا رفااألنماط السلوكية التي يعتبرها أفعاال منحرفة خار

268:ويقدم تفسيرات خاصة عن الجريمة والسلوك االنحرافي تتمثل فيما يلي

71ص.مرجع سابق.رابح اشرف رضا ونیة- 265
206ص.مرجع سابق.عدنان الدوري- 266

.20،صمرجع سابقمحمد توفیق السمالوطي،- 267
204ص.مرجع سابق الذكر.عدنان الدوري- 268
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الجريمة ظاهرة مرضية ال يمكن إغفال تصاعد معدالتها بشكل هائل، فمنذ بداية القرن -

التاسع عشر حيث بلغت معدالتها من الناحيتين الكمية والنوعية درجة تفوق الحدود 

.ألوفة في المجتمعات اإلنسانيةالم

الجريمة ظاهرة مرضية تشكل في طبيعتها عداءا على المشاعر الجماعية أو على -

.الضمير الجمعي

تصبح الجريمة ذاتها جـزءا مـن الحياة الجمـاعية المرتبطة بهـذه الحياة ارتباطا -

.وظيفيا معنيا

األسرة إلى وصف الجانحين في تفسيرها للجناح في نطاق "ايغي بنيت"ولقد لجأت 

بأنهم يفتقدون تماما إلى الشعور بالذنب أو الخجل وال يحسون بأدنى رغبة في إصالح 

سلوكهم الفاشل كما يتميزون باالندفاعية والعجز عن ضبط دوافعهم أو إرجاء اإلشباع 

وترجع هذه الصفات إلى انعدام االتساق أو الثبات في تربية الطفل والى تعرضه لظروف 

ارة الشديدة أو النبذ المؤلم وهذا الغلط في المعاملة يؤدي إلى خلط مماثل في قيم ثمن االست

269.الطفل ومعايير سلوكه بطريقة تحول بينه وبين الحكم األخالقي الصحيح

في تفسيره لالنحراف إن المعدالت العالية لالنحراف ال روبرت مرتونويقول 

كولوجية الشاذة أو المتميزة التي يتصف بها ترجع إلى الخصائص البيولوجية أو السي

المنحرفون بل يعود إلى استجابتهم بطريقة سوية للوضع االجتماعي الذي كفله المجتمع 

لهم، فكان االنحـراف ينتج في اعتقاده عن األوضاع الثقافـية واالجتـماعية المتردية 

270.السائدة بين الفـئات االجتـماعية 

النظرية الوظيفية فيرى بأن االنحراف اختالل في رائدتالكوت بارسونزأما 

توازن نسق التفاعل االجتماعي ويعتقد أن دوافع السلوك االنحرافي تعتبر نتاج لعمليات 

فالعمليات التفاعلية داخل الجماعات . التفاعل التي عاشها الفرد مع اآلخرين في الماضي

العمل هي التي تؤثر في تكوين المختلفة في األسرة وفي المدرسة وجماعة األقران وفي

269- كمال جندي جابر،انحراف األحداث الجناح،دار المعارف،القاھرة،1971.ص3

270 - robert merton.social theory and social structure glencoe the free press.1963.p121.
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وحينما يضطرب نسق التفاعل يؤدي ذلك إلى إحباط توقعات . دوافع السلوك االنحرافي

271.األنا نحو اآلخرين فيصاب األنا بحالة توتر ومن ثم تتكون لديه مشكلة التوافق

إن العصبة المنحرفة تنشأ في بيئة اجتماعية ذات خصائص مالئمة تراشريقول

كغياب فعالية الضبط األسري بالنسبة لألطفال بوجه عام وزيادة معدالت لظهورها 

االنحراف بشكل كبـيـر كما يتمتع المجـرمـون البالغـون بمنـزلة اجتماعية عـالية 

.في مجتمعهـم المـحـلي

بأن أفراد العصبة المنحرفة قد ال يشكلوا بالضرورة سلوكا منحرفا تراشرويرى

جتمع، فقد يستغرق النشاط الرياضي جزءا كبير من سلوك أفراد مخالفا للقانون في الم

العصبة المنحرفة أسوة بجماعات اللعب األخرى ومع ذلك فان العصبة هي تنظيم يهيئ 

وينمي فيهم روح المغامرة وحب االستطالع ويقدم لهم . األفراد ألسباب الوالء واالنتماء

.بعض المردود بشكل أو بآخر

ظرية بأن العصبة المنحرفة تحاول أن تبرز عامل الضبط وعليه تقول هذه الن

والقهر االجتماعي الناشئ عن حالة الفقر أحيانا كعنصر جوهري في تكوين االنحراف ، 

ولعل هذا يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به البيئة في خلق السلوك المنحرف إذ هي تضعف 

افة المجتمع من جهة ومن جهة أخرى فاعلية الضوابط االجتماعية التقليدية السائدة في ثق

تساعد على ظهـور بعـض النمـاذج الشخصية السيئة التي يحـاول األطـفال أن 

272".يجـدوا جـذورها

ويرى رواد معظم النظريات االجتماعية في تفسير السلوك االنحرافي ، أنه يتعدى 

دراسة بنية السلوك الفردي بدوافعه السوية والمرضية وال يمكن فهمه إال من خالل

إال أن تحديد االنحـراف يبقى .وقد يكـون للعوامل الذاتية دورها. المجتمع ومؤسساته

ألن تكوين الشخصية والسلوك الالشعوري بوجه عام يرتبط بالبيئة . أمرا اجتماعيا

271- talcot parsons.the social system incodon route lege and kagan paul.1970.p246.
209ص.همرجع سابق ذكر.عدنان الدوري- 272
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باإلضافة إلى الفقر والفساد السياسي الذي يساهم في خلق الظروف .االجتماعية للحدث

.ئمة لنشوء الجريمة واالنحرافوالمواقف المال

النظريات االقتصادية-4

يحاول بعض الدارسين لالنحراف والجريمة الربط بينهما وبين العوامل 

أن تأثير الظروف االقتصادية في الجريمة واالنحراف يعتبر غير عاالقتصادية، والواق

التطور العادي لألفراد وعندما تحول هذه الظروف دون . مباشر في أغلب الحاالت

ن الصعوبات االقتصادية إقد تسهم في اإلبقاء على طبقات معينة، وكذلك ف"والعالقات فإنها 

قد تكشف عما تخفيه شخصية اإلنسان من العوز والضعف، ولكن ال تصلح لتفسير 

273".الجريمة واالنحراف كما ال يصلح رجل األمن لتفسير جريمة إعتداء

الذي درس قضية الجريمة كارل ماركساالتجاه هوومن أبرز زعماء هذا 

حول "كمشكلة من مشاكل الرأسمالية وأول كتاباته عنها كانت باالشتراك مع صديقه إنجلز 

فلسفة القوة والحق واإلرادة وتقسيم سحيث ناقش مارك،1846االديولوجية األلمانية سنة 

ونقد نظرية البرجوازية إلى الجريمة والعقوبة، عالعمل والقانون والدولة وحدد موق

وانتهى إلى أن الجريمة هي حصيلة للتناقضات التي تنشأ في قلب المجتمع . الجريمة

وبين فئة . الرأسمالي والصراع الدائم بين الفرد والظروف السائدة في هذا المجتمع

المجرمين التي دفعها الصراع إلى الفعل اإلجرامي وهي فئة تأتي في أدنى طبقـات 

ومن السهـل . روليتارليا، وهي تعيش عالة على غيرها وال يمكن الوثـوق بهاالبيـ

274."تسخيـرها في أعمال العصابات

فقد ذهب إلى القول بأن قيام الصناعة الرأسمالية أدى إلى فساد الطبقة أما إنجلز

العاملة ودفع أبنائها إلى الجريمة، وحدث ذلك نتيجة المعاملة القاسية ونتيجة الظروف 

فالطبقة العاملة . لسيئة التي تحيط بالعمل والبطالة والمرض وسلب الحريات والحرمانا

التي تعاني من هذه الظروف السيئة تجد نفسها أمام طريق الجريمة واالنحراف دون أي 

.190عدنان الدوري،مرجع سابق،ص- 273

274- محمد عارف،الجریمة في المجتمع،مكتبة االنجلو مصریة ،القاھرة،ط1،1975،ص322.
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ما اوهذ. في درجة حرارة معينةرخيار لها مثلما يخضع الماء لقوانين الطبيعة، فيتبخ

275."رة يكتسبون عوامل اإلجرام واالنحراف بسهولةيجعل األطفال داخل األس

ن وجهة ن يكون بيولوجيا ألأبان الفعل اإلجرامي ال يمكن "وليام بونجير"ويقول

حد رجال الشرطة على قتل سارق أنظر هؤالء يعتبرون الجريمة فعال عاديا مثلما يقدم 

عن نفسه دون فيحاول السارق الدفاععتداء على أموال الناس وأرواحهم،يحاول اال

والفعل اإلجرامي ال يمكن أن القبض عليه فكالهما في حالة مقاومة ودفاع عن النفس،

276:يحدد على أسس أخالقية لسببين وهما

لة عقلية على اعتبار ان ألة شعورية وليست مسأإن القبول أو الرفض األخالقي مس:أوال*

.الفعل األخالقي هو الفعل الضار بمصالح الجماعة

المفاهيم األخالقية هي مفاهيم نسبية ألنها ترتبط بالنظام االجتماعي الذي تنشا فيه، :ثانيا*

والمفاهيم األخـالقية تتغير مثله بصورة . وهذا األخير يتغير ويتعدل بصورة دائمة

وجوهر الفعل اإلجرامي من طبيعة مادية ألن الفعل يتكون من النظام االجتماعي . مستمرة

.بطبيعة هذا النظام ارتباطا كامالالذي يقع فيه ويرتبط

وخالصة القول تكمن في أن السلوك االنحرافي هو حصيلة تغيرات ومؤثرات 

. مختلفة تطرأ على الفرد فتؤثر عليه بنسب مختلفة حسب قوة كل واحدة منها

فالمالمح البيولوجية قد تؤدي إلى نفور الغير منه وبالتالي يحس الفرد بالتهميش 

والقيام مسبب له العزلة واالنطواء مما يسهل للنفس األمارة بالسوء باالنتقاوهذا ما قد ي

بتصرف مختلف يلفت انتباه الغير إليه أو لتحقيق حاجيات أخرى أو للتأثير على الغير 

وإرعابهم حتى تصبح للفرد مكانة في وسطه، باإلضافة إلى التغيرات النفسية التي تتطلب 

. ف أمام المتغيرات األخرىالرعاية والتوجيه ألنها تضع

275- عبود السراح،علم اإلجرام والعقاب،جامعة الكویت،ط2. 1983..ص278.

77ص.مرجع سابق.رابح اشرف رضا ونیة- 276
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أما تأثير المحيط االجتماعي فهو ال يقل أهمية ألنه قد يصلح السلوك الفاسد كما 

يترجم من ويفسد السلوك الصالح ألن الفرد صورة صغيرة ومنعكس لسلوك الجماعة 

.ردـــالل الفـــخ

النفسية ية العقلأما الجانب االقتصادي فتأثيره ضعيف إذا كان الفرد سليم الجوانب 

ولكن إذا كانت كل . اومقبول في وسطه االجتماعي ومحيطه يتقبله شكال ومضمون

.لبية فالجانب االقتصادي يزيد من تعقيد األمور ويدفـع بالفـرد إلى الهـالكالجوانب س
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انـيــاب الـثـــالبـ

دانيــب الميــانـالج
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اإلجراءات المنهجية:الفصل السادس* 

االت الدراسـةمجـ:المبحث األول* 

المجال البشري: المطلب االول- 

المجال المكاني: المطلب الثاني- 

المجال الزمـاني:المطلب الثالث- 

منـاهـج الـدراسة: المبحث الثاني* 

المطلب االول المنهج الوصفي التحليلي- 

المنهج المقــارن:المطلب الثاني- 

المنهج االحصائي: المطلب الثالث- 

أدوات جمـع البيانات: ثالثالمبحث ال* 

المالحظة: المطلب االول-

المقـابلة:المطلب الثاني-

االستمارة:المطلب الثالث-

تمهيد *
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للجانب الميداني أهمية كبيرة لما يوفره من معطيات كافية تمكن من اختبار صدق 

األسباب الفرضيات أو عدم صدقها ،واإلجابة بذلك عن تساؤالت اإلشكال ومعرفة بدقة

اإلجراءات هذا الجانب في وعليه تناولنا ،جنوح األحداثالتي تكمن وراء ظاهرة 

المنهجية وتفريغ المعطيات المجمعة وتحليلها وتقديم مضمون المقابالت وفي األخير 

.النتـائـج واالقتـراحـات والتوصيات

اإلجراءات المنهجية:الفصل االول

مجاالت الدراسة:المبحث االول

ن يخضع دراسته لحصـر أعلى كل باحث في ميـدان العلـوم االجتماعية يجب

من عـدة جوانب لكي تكـون لها مصـداقية ونتائج موضوعية وتتمثل في الجانب 

.البشـري والمكـاني والزماني

المجال البشري :المطلب االول

يدانييمثل هذا الجانب مجتمع الدراسة الذي نجري عليه البحث الم: مجتمع البحث*

والمتواجدين في مراكز حماية وقد تمثل في مراكز الحماية االجتماعية الختبار الفرضيات

،وعين الطفولة ببن عاشور بالبليدة بالنسبة لإلناث، ورأس قلوش بالمدية بالنسبة للذكور

.العلـوي بالبـويـرة

ذي يستخرجإن تحديد أهداف الدراسة يسهل عملية تحديد المجتمع المدروس ال:العينـة*

التي تجرى عليها الدراسة، حيث يجب أن تكون العينة المختارة ممثلة لمجتمع العينة منه 

277".البحث في مزاياه الديمغرافية واالجتماعية والحضارية

والعينة بذلك فهي جزء من المجتمع أو مجموعة جزئية من المفردات الداخلة في 

ة اإلحصائية هي تلك التي تختار بشكل والعين.....تركيب المجتمع يجري عليها البحث

19ص.2.1974زة طـادة،الجيـلسعاةـمطبع،"اعيـالجتمث اـحـد البـواعـق"زيدان عبد الباقي،-277
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يجعلها ممثلة للمجتمع األصلي تمثيال صحيحا وعندئذ يستطيع الباحث أن يستخلص من 

278".دراسة العينة نتائج تصلح إلى حد ما للتعبير عن المجتمع بأكمله

فالعينة هي ذلك الجزء الذي يختار بطريقة عشوائية أو محددة والذي منه تشتق 

ستنتج االستجابات التي تكون صحيحة بالنسبة للمجتمع الكبير وغالبا ما المعلومات وت

279".نستعمل طريقة العينة أو المعاينة في مقابلة جميع الوحدات السكانية

أن نتائج المسح بالعينة تقترب إلى حد ما من نتائج المسح " روانتري" وقد أوضح 

ي ميادين معينة، ذلك أن الطبيب الشامل، بل أن فكرة العينات كانت منتشرة قبل ذلك ف

يكتفي بتحليل قدر صغير من دم المريض والتاجر يختبر قصاصة من القماش الذي 

يرغب شرائه، للتثبت من لونه ومن عدد الغرز في كل سنتمر مربع ويكتفي كذلك بعينة 

في بحوث المستمعين  أو المشاهدين الستحالة إجراء بحث شامل لكل مستمعي اإلذاعة أو 

280".اهدي التلفزيونمش

منها العشوائية والصدفية والعنقودية والطبقية العينات منهناك أنواع متعددة 

العينة القصدية وتعرف العينة المستخدمة في بحثنا، أال وهي تعريف، وسنكتفي بوغيرها

بعدة أسماء مثل العينة الغرضية أو العمدية أو النمطية وهي تشير كلها إلى القصدية، 

بل يقوم هو وم الباحث باختيار مفرداتها بطريقة تحكمية ال مجال فيها للصدفة ،التي يق

شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرها لما يبحث عنه من معلومات وبيانات ، 

وهذا إلدراكه المسبق ومعرفته الجيدة لمجتمع البحث ولعناصره الهامة التي تمثله تمثيال 

مثال فإذا قام الباحث .صعوبة في سحب مفرداتها بطريقة مباشرة صحيحا وبالتالي ال يجد

بتحليل موضوع إعالمي معين في دورية معينة خالل فترة محددة ، وبعد الدراسة الجيدة 

لمجتمع البحث تبين له ان الجريدة تناولت هذا الموضوع في بعض إعدادها بكيفية وافية 

72ص.1984، 1مؤسسة الرسالة، األردن، دار عمار، ط،"قاموس العلوم النفسية واالجتماعية"طلعت همام، -278
179ص.مرجع سابق.دينكي ميتشل-3
168ص.ع سبق ذكرهمرج،"مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث"، باتيعمار بوحوش، محمد محمود الذن-4
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لبحث أكثر تمثيال من المفردات األخرى وهي بالنسبة للجوانب المستهدفة با.ومعمقة 

داد مباشرة لتشكل العينة ـوم باقتناء هذه اإلعـلذا يق.الصادرة خالل الفترة نفسها 

281.ةـدية للدراسـالقص

رت العينة ذات الخصائص المتمثلة في األحداث الجانحين المحصورة يولقد اخت

ر سواء في القطاع الذين لديهم أمهات يمارسن نشاط مأجوسنة 18-13سنهم بين 

..العمومي أو الخاص أو يمارسن نشاط حر

حيث وجدت العينة المعنية بالدراسة قليلة جدا وهي تمثل األحداث الجانحين وكانت 

-ثالثة ذكور بمركز رأس قلوش بالمدية–ثمانية بنات ببن عاشور بالبليدة :موزعة كاألتي

.خمسة ذكور بمركز عين العلوي بالبويرة

لقد قمت بتدعيم الدراسة بعينة ضابطة تتمتع بنفس الخصوصيات مع :لضابطةالعينة ا*

حدث وهم ثمانية ذكور وثمانية اناث 16العينة األولى ، حيث قمت بسحب متناسب يضم 

سنة ويدرسـون في المـرحلة المتـوسطة والثانـوي بأوالد 18-13يتـراوح سنهم

.يعـيـش بالبليـدة

رة مقابلة مع األمهات العامالت لتدعيم البحث وكانت لقد قمت بإجراء عش:المقابالت*

موزعة مابين القطاع اإلداري والتعليمي لما يتوفر عليه كل قطاع من خصوصيات عملية 

.وأخذت العينة من إقليم أوالد يعيش بالبليدة.في الميدان

المجال المكاني:المطلب الثاني

ـة الميـدانية والتي تمت فـي  يمثل هـذا المجال المكان الذي أجـريـت فيه الدراس

:ثالثة منـاطـق وهي

يتمثل في مركز حماية الطفولة إناث ببن عاشور بوالية البليـدة وهـو  :المكان االول*

ومن مهامه التربيـة وإعـادة   1987مؤسسة ذات طابع تربوي تم فتحه في شهر أفريل 

.            عكنونبن. امعیةـوعات الجـوان المطبـدی.مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال.احمد بن مرسلي-1
197/198ص.2003.الجزائر
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إجراء الدراسـة  ويتواجد فيه عند.سنة18-14التربية لألحداث الذين يتراوح سنهم مابين

.حدث120الميدانية حوالي ثالثون فتاة،وقدرة استعابه

تتكون من المدير والمقتصد ومصلحة المستخدمين ومصلحة المحاسبة :الوسائل البشرية-

.والفريق البيداغوجي.والمالية ومصلحة الصيانة ومصلحة األمن والوقاية

رشات وجناح للمراقـد وهـي   يحتوي على جناح لألقسام وجناح لل:الوسائل المادية-

.مقسمة إلى غرف كثيرة و به مطبخ وقاعة األكل 

ـدية وهو مؤسسة ش بالملوبرأس قرولة ذكوـمثل مركز حماية الطفي:المكان الثاني*

وهو مخصص الستقبال 100/1976ذات طابع اجتماعي انشأ بموجب المرسوم 

وله .سنة18-13م مابين األحداث الجانحين وذوي الخطر المعنوي الذين يتراوح سنه

حدث والمتواجدين أثناء إجراء الدراسة الميدانية حوالي ثالث 120طاقة إستعاب تقدر 

.وثالثون حدث

تتكون الطاقم اإلداري وعلى رأسهم المدير والمقتصد ورؤساء :الوسائل البشرية- 

.تكوينالمصالح والطاقم البيداغوجي المتكون من مربين ومساعدين وأخصائيين وأساتذة ال

وهناك ثالثة ورشات –تتكون القاعات البيداغوجية وبها قسمان :الوسائل المادية- 

والمراقد المكونة من .للتكوين المهني وورشتان للنشاطات الثقافية والترفيهية وقاعة عرض

.عمارتين وبكل واحدة طابقين وهي مقسمة لغرف

وهو مؤسسة .ـوي بالبـويـرةيتمثل في مركز حماية الطفولة بعين العل:المكان الثالث*

متخصص في رعاية الطفولة التي يقل 58/1989عمومية مستقلة ماليا انشأ بمرسوم 

ويتواجد به عند إجراء الدراسة الميدانية 21/10/2002سنة وتم فتحه في 18سنها عن 

.حوالي ثـالثـون حـدث
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ير ورؤساء من طاقـم إداري وعلى رأسهم المـدزيتكون المرك: الوسائل البشرية-

وطاقـم بيداغـوجي يتكـون من . المصالح للمـالية والمحـاسبة واألمـن والصيانة

.المـربين واألخصائيين واألساتذة

يوجد بالمكر مطعم وقاعة لألكل ومرقد وقاعات بيداغوجية وورشات :الوسائل المادية-

.للتكوين والترفيه وقاعة رياضة

المجـال الزمـاني:المطلب الثالث

:قسم هذا المجال إلى مرحلتين وهما كاألتيلقد 

تمثلت هذه المرحلة في الجانب النظري الذي انطلت فيه :المرحلة األولى*

والتي تم فيها اإللمام وجمع ما يخص الموضوع من 2009ديسمبر الى2008افريل

معطيات نظرية ، ليتم بعد ذلك تصنيفها وترتيبها وتدوينها وفق ما يالءم ويخدم 

.موضوعنا

وهي المرحلة الخاصة بالجانب الميداني حيث بدأت من تاريخ حصولنا : المرحلة الثانية*

حيث بعدها مباشرة تم 2009على الترخيص من قبل الجهات المعنية في شهر جانفي 

توزيع االستمارات على المبحوثين وعند االنتهاء من مألها وذلك بمساعدتنا، ثم 

عطيات وجدولتها وقراءتها سوسيولوجيا إلى أن انتهت استرجاعها والشروع في تفريغ الم

:وقد قسمت كما يلي.هذه المرحلة بنتائج عامة للدراسة واقتراح بعض التوصيات

حيث تم . 2008ديسمبر31- 21لقد دامت عشرة أيام ابتداء من : الدراسة االستطالعية*

مع متطلبات الدراسة ، وعند توافقها فيهةائص المتوفرصفيها التعرف على الميدان والخ

.قمت بتوزيع االستمارة التجريبية من اجل اختبارها وتعديل األسئلة في صياغة نهائية

حيث تمت فيها . 2009فيفريما جانفي ووهشهرين لقد دامت مدة :توزيع االستمارة*

كز المذكور سالفا وجمعها بعد ذلك من اتوزيع االستمارة النهائية على عينة الدراسة بالمر

.ام العمليةـل إتمـاج
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المقاربة المنهجية:المبحث الثاني

تستدعي كل دراسة علمية إتباع مناهج متكاملة للوصول إلى النتائج، فالمنهج هو 

إلى الحقائق العلمية، وعلم االجتماع من بين العلوم لالطريق الذي يتبعه الباحث للوصو

ذا راجع إلى طبيعة المواضيع التي التي تعتمد على إتباع عدة مناهج نحو دراستها وه

.يعالجها التخصص

هو مجموعة العمليات الذهنية التي يحاول من :"وتعرف مادلين قرافيتنس المنهج

فالمنهج هو . تبيانها والتأكد من صبغتهاتخاللها علم من العلوم  بلوغ الحقائق المتوخا

هو أسلوب لكنه يجمع أكثر أسلوب منطقي مالزم لكل عملية تحليل ترتدي الطابع العلمي،

من عملية تتـالقى كلها عند بلـوغ هدف واحـد، فالعمليات الجـزئية تصبح مـركبة 

282".في إطـار المنهـج

وع ـوضـومن اجل ذلك انتهجت هذه الدراسة عدة مناهج تتناسب وطبيعة الم

:يـــلـــا يـــوتمثلت فيم

المنهج الوصفي التحليلي:المطلب األول

ثير من الدراسات السوسيولوجية إلى وصف الظاهرة المدروسة وتحليلها تحتاج الك

ولذلك يستعمل المنهج الوصفي التحليلي حيث أن هذا األخير يتمثل في وصف الظاهرة أو 

230ص.مرجع سابق.فريدريك معتوق-282
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المشكلة االجتماعية ثم يقوم بتحليلها من حيث الخصائص التي تميزها، وتحديد العوامل 

283".التي تدفع لها

في التحليلي ذا قيمة كبيرة من الناحية العلمية، إذ أنّه يزود ويعتبر المنهج الوص

الباحثين بكل المعطيات التي تتحكم في الظاهرة المدروسة وتسهل المواقف التي 

يعيشونها، ألن الوصف الدقيق الذي يصلون إليه يعد اللبنة األساسية التي ترتكز عليها 

284".الدراسة العلمية

نطلق من فراغ وإنّما هو خاضع للمعطيات الناجمة فالتحليل السوسيولوجي ال ي

عن الوصف الشامل والدقيق الذي يعتمد على المالحظة واالستمارة، كل هذه الوسائل 

تزود الباحث بمعطيات تسمح له ببناء تحليل موضوعي وعلمي خاصة أن المنهج 

شكلة الوصفي التحليلي يهدف للوصول إلى بعض التوقعات الخاصة بالظاهرة أو الم

رة أو المشكلة على ـدرة الظاهـائج إلى حد ما وقـذا تعميم النتـوكاعيةـاالجتم

285".ارـشـتـق االنـيـتحق

وقد تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة بغية وصف الظاهرة 

اإلجرامية وتحديد خصائصها والعوامل المختلفة الدافعة لها ومعرفة دور البيئة األسرية 

تراك مع مؤسسات المجتمع في ظهور السلوك اإلجرامي، وهذا  لتكوين معطيات باالش

.قابلة للتحليل وكذا إمكانية تعميم النتائج المتوصل إليها

المنهج المقارن: المطلب الثاني

طريقة للمقارنة بين مجتمعات مختلفة أو جماعات داخل المجتمع الواحد يعتبر

ين مختلفين للكشف عن أوجه الشبه واالختالف بينها أو ظاهرتين أو مشكلتين أو متغير

وقد استخدمت هذه الطريقة في القرن الثامن عشر ميالدي عندما . أو إبراز أسبابها

107ص.1981دار النهضة، جدة، ،"األسلوب العلمي في البحث"أحمد الصباب، -283
21ص.1983، 4دار الشروق، جدة، ط،"المرشد في كتابة األبحاث"حلمي محمد فؤاد وآخرون، -3

27ص.نفش المرجع.حلمي محمد فؤاد وآخرون- 1
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حاول علماء اللغة مقارنة لغات مختلفة للكشف عن خصائصها العامة حتى يمكن 

ريقة كما استخدمت أيضا في القرن التاسع عشر كط،تصنيفها إلى مجموعة لغوية

ومن الجدير بالذكر .شبه النظم االجتماعية حتى يمكن تتبع أصولها العامةجهلتحديد أو

كان أول من استخدم هذه الطريقة استخداما منظما في دراسته لألنظمة ) أرسطو(أن 

السياسية وقد ارتبط المنهج المقارن في القرن التاسع عشر وتحت تأثير كتاب 

أن المنهج المقارن هو ببساطة " ميلاجون استيوارت"رىباالتجاه التطوري وي"داروين"

تطبيق لمنطق العلم على حاالت جاهزة مقابل حاالت أخرى ركبت بطريقة تجريبية 

ألن المنهج العلمي ـ كما يقول ـ يتكون بالضرورة من مقارنة حاالت أخرى تختلف 

ئص معينة ترتبط فيما بينها في نواحي معينة من أجل الكشف عما إذا كانت هناك خصا

نادل "ولقد اكتسب المنهج المقارن تدعيما قويا بعد أن كتب " يامارتباطا عل"فيما بينها 

NADEL "وذهب إلى أن هناك حاجة ماسة .بعض الدراسات األنتروبولوجية الهامة

لواقع االجتماعي في مواقف صناعية تمكننا من مقارنة بينها، وهو يؤكد الدراسة 

ل وال ينفصل عنه، ـاق األشمـوبولوجية الذي يتمسك دائما بالسيالم األنترـع"أن

اقها دون ـر في سيـرية تمكننا من عزل العناصـود الفعلي ألدوات فكـيتجاهل الوج

286".اهاـد معنـأن تفق

ففي العلوم التجريبية كالعلوم الطبيعية يمكن للعالم أن يجيز لنفسه تحقيق 

لتحويلها ليالحظ تهي بعض المتغيرات ومحاولوذاك لتأثيره فئعوتمحيص بعض الواقا

نتائج جديدة تقارن بالنتاج السابقة، في حين يجد العالم المتخصص في العلوم اإلنسانية 

أن يستخدم هذا المنهج ألن مخبره عبارة عن جماعة طبيعية أو مجتمع إجمالي كبير 

ثر في المتغيرات، القطر وبالرغم من هذا يلجأ إلى المقارنة حتى ال يستطيع أن يؤ

ويمكن أن تكون هذه المقارنة تاريخية أو جغرافية وتبدو هذه المقارنة صعبة وشاقة 

77ص.مرجع سابق.محمد عاطف غيث-286
110ص.1985دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ،"الزواج والحياة األسرية"سناء الخولي، -2
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بسبب عامل نوعية الواقعات االجتماعية والظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية، 

287".ابن خلدون"وتبقى هذه الظروف متقلبة ومتغيرة كما يقر بذلك 

رط أن يكون الباحث بطبيعة الحال ذات انشغاالت فإن المقارنة تظل ممكنة بش

علمية، وأن يكون عالقا بذهنه على الدوام واالعتدال واحتمال ما يعرض قصد المقارنة 

.نتقل إلى تفسيرهايبين الظواهر االجتماعية قبل أن وعليه االستعانة بالمقارنة الذكية

خروج "نطوية حول واستخدمنا المنهج المقارن في دراستنا السوسيولوجية الم

من خالل المقارنة " داخل المجتمع الجزائريالمرأة للعمل وعالقته بانحراف األحداث 

وواقعهم االجتماعي ومحاولة استخالص الحقيقة عن طريق نحرفينبين حالة الم

واالقتصادية والنفسية رية واالجتماعيةـروفهم األسـة بين ظـارنة الذكيـالمق

.ويةـالتربووالثقافية

ومن هنا حاولنا معرفة قوة المتغيرات األساسية التي تقف وراء مشكلة 

في المجتمع الجزائري وما مدى مسؤولية البيئة األسرية والمؤسسات نحرافاال

المكونة للبناء االجتماعي والظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية في ظهور 

ر ـول إلى تفسيـلوصي في المجتمع الجزائري ونتمكن من افرانحاإلالسلوك 

ة بين ـذا األخير بفضل المقارنة الذكيـد فهم الواقع ويتم هـسوسيولوجي علمي بع

.المختلفةةـالبناءات االجتماعي

المنهج اإلحصائي: المطلب الثالث

يعرف المنهج اإلحصائي على أنّه تعبير عن معطيات الظواهر االجتماعية 

ينظر هذا المنهج للظاهرة ولمعالجة القديمة، ومعالجتها من خالل التكميم بدال من ا

288".كيةاالجتماعية على أنّها وقائع إحصائية تتم دوما بالتكرار والدينامي

210ص.عالم الكتب، القاهرة، بدون سنة،"منهجية العلوم االجتماعية"صالح مصطفى الفوال، -288
25ص.مرجع سابق.إحسان محمد الحسن-2
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تتعلق هذه العملية بتحليل البيانات اإلحصائية المبينة في الجداول تحليال "حيث 

اج النسب يهتم الباحث باستخرو...يوحي بالوصول إلى النتائج النهائية للبحث الميداني

289".المؤوية أو العشرية للبيانات التي يجمعها من الميدان االجتماعي

ويستخدم هذا األخير كأداة تجريبية بحيث أنّه يستطيع السيطرة على مختلف 

الظروف المحيطة بموضوع البحث ذلك أنّه ال يكفي بوصف الظاهرة وتحويلها إلى 

يارها ومقارنتها بعدد من المتغيرات معطيات كمية، بل يسعى إلى تحليلها عن طريق اخت

التابعة والتفسيرية  وكذا قياس وجود المتغيرات المستقلة وتتبع مختلف أثارها على 

إال أن طبيعة هذا المنهج في تجميع المعطيات،معظم العلوم تستخدمألن.المتغير التابع

كيفية يصعب تطبيق مواضيع الدراسة في العلوم االجتماعية التي تغلب فيها المتغيرات ال

هذا المنهج فيها ألنها تستدعي تحويل المعطيات الكيفية إلى معطيات كمية حتى يسهل 

ات ـتكميمها وقياسها ولتحليل المتغيرات الكيفية إحصائيا تستعمل مفاهيم كثيرة في الدراس

.داولـرات والمتغيرات والعينة والجـؤشـات والمـاالجتماعية منها المعطي

المنهج اإلحصائي كأداة لتقويم المعطيات الكمية ومقارنتها ببعضها وبهذا يمكن 

290".البعض قصد الوصول إلى النتائج العلمية المطلوبة

وقد تم توظيف المنهج اإلحصائي كأداة في هذه الدراسة كمنهج مكمل، بحيث 

اول من خالله تم تحويل المعطيات والبيانات الكيفية إلى بيانات كمية، وتم بناؤها في جد

متخصصة وهذا مع ربطها بمتغيرات تفسيرية واضحة، حتى يتسنى لنا القياس وبناء 

المقارنات السوسيولوجية ومدى تأثيرها أي المتغيرات المستقلة على التابعة، وهذا كله يتم 

قصد الوصول إلى وضع تحليل علمي موضوعي لمحاور هذه الدراسة وكذا معرفة 

.في المجتمع الجزائرينحرافاالالحجم الحقيقي لظاهرة 

دار هومـة للطباعـة   ،"المرشد المفيد في المنهجية وتقنيات البحث العلمي"خالدي الهادي وقدي عبد المجيد، -290

72ص.1996والنشر والتوزيع، الجزائر، 



160

وبذلك استعملنا التحليل اإلحصائي في فرز و تفريغ البيانات من خالل مراحل 

قياسا حقيقيا ومدى مساهمة البيئة األسرية مع باقي فنحرااالدراستنا حتى نقيس ظاهرة 

.داخل المجتمع الجزائرينحرافيالمؤسسات االجتماعية في ظهور السلوك اإل

اإلحصائي في العلوم االجتماعية يقتصر على استخدام تقنيات واستخدام المنهج 

يمكن توظيف و. الخ...منهجية إحصائية مثل الجداول اإلحصائية  وسبر اآلراء  والمسح

تقنية أو أكثر في دراسة واحـدة للوصـول إلى النتائـج المرغـوب الوصـول إليها 

ـالبا ما تستعمل التقنيـات ويتعـدد ذلك بطبيعة المـوضـوع والهـدف من دراسته وغ

).x-k2-%(اإلحصائية التـالية

أدوات جمع البيانات:المبحث الثالث

تفرض الدراسة االجتماعية استعمال عدة أدوات وتقنيات منهجية من اجل جمع 

:البيانات وتتمثل فيما يلي

المـالحظـة:المطلب االول

اهدة ومراقبة سلوك معين أو بأنها توجيه الحواس لمش" المالحظة أداة للبحثتعتبر 

291."أو خصائصهظاهرة معينة وتسجيل جوانب ذلك السلوك

عليها قصد التمكن من مالحظة المظاهر التعبيرية والحركية االعتماد قد تم و

وطريقة تحدثهم من حداثللمبحوثين إزاء كل سؤال وأيضا من خالل الهيئة الخارجية لأل

....)دي ـ التكلم بهدوءالتكلم باألي( خالل طريقة التكلم 

أهم األدوات المستخدمة في البحوث العلمية واالجتماعية تعتبر المالحظة منو

باعتبارها مصدرا للمعطيات التي يتحصل عليها الباحث من الميدان والتي تخدم الدراسة، 

وهي األداة التي تستخدم في المرحلة األولى بمعنى أنها توظف في المرحلة االستكشافية 

الباحث وقدرته على ترجمة ما يراه إلى دالالت رالستطالعية وتعتمد على حواوا

دار .منشورات جامعة منتوري.ا المنھجیة في العلوم االجتماعیة.فوضیل دلیو،علي مغربي وآخرون- 291
187ض.1999.الجرائر.قسنطینة.البعث



161

الستخراج فروض مبدئية للدراسة سواء كانت مالحظة بالمشاركة أو المالحظة المباشرة 

ألنها تعتمد على "ويرى البعض أنها من التقنيات األكثر صعوبة. التي اعتمدت في دراستنا

قات االجتماعية وأنماط السلوك االجتماعي المراد ل العالمهارة الباحث وقدرته على تحلي

الموجودة بين العالقات ردراستها، حيث تمكن الباحث من اكتشاف االرتباطات والعناص

292".االجتماعية التي ال يمكن فهمها إال من خالل مالحظتها ومعايشتها

الميداني من ولقد تم توظيف هذه التقنية في الدراسة االستطالعية تمهيدا للعمل

العاملة وطريقة خالل المالحظة العادية  يوميا للظروف االجتماعية واالقتصادية للمرأة

.سير حياتها األسرية والعملية

المـقـابـلـة:المطلب الثاني

هي لقاء عادة ما يتم بين شخصين أو أشخاص باحثين وشخص آخر تتخلله جملة 

جابة عليها بشكل دقيق بغية الوصول إلى هدف من األسئلة المحددة تتطلب من المقابل اإل

293".ةفيما بين أطرافها مباشريدور معين، وتتميز المقابلة بكون الحوار 

أولها المقابلة الحرة التي تخدم فرضيات الدراسة فواستعنا في دراستنا بالمقابلة 

ه مناسب وهي شبيهة بالمناقشة العادية، تمكن الباحث بأن يتفرع حديثه إلى أي اتجاه يرا

.قوم بهايللدراسة التي 

ي فهي في جوهرها نحرافوالمقابلة في الدراسات التي تهتم بدراسة السلوك اإل

، وتلقي إجابته عنها، ليقوم بعد فرنحكاالستبيان ترتكز بتوجيه مجموعة أسئلة إلى الم

ي لكنها تختلف عن االستمارة فرانحذلك باستخالص العوامل التي تقف وراء سلوكه اإل

وبالتالي فإنّها تحقق كافة المزايا التي فرنحفي كونها تتم بمواجهة بين الباحث والم

.رها االستبيانـوفـي

35ص.مرجع سابقزيدان عبد الباقي، - 292
2004.دار القصبة الجزائر.بوزيد وآخرونرجمة ت.منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية.أنجرسموریس- 293
103ص
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ين األميين كذلك، كما أن وجود الباحث أمام فرنحيد عنه في أنّها تصلح للموتز

عليه وإضافة ةمضاغكون يسمح له بأن يساعده على فهم األسئلة التي تفرنحالم

من الصدق أو الزيف في ايحتاجها الموقف، كما يسمح له بأن يقيم قدراألسئلة التي

الذي يعطي النتائج المترتبة على هذا األسلوب قدرا من الثقة السيما نحرفإجابة الم

كلما كان الباحث الذي أجرى المقابلة على درجة من الدراية والخبرة والقدرة على 

294".نحرفمإقامة جو من الثقة والتفاهم بينه وبين ال

در ـر قـول على أكبـدنا للحصـكما أنّها أداة منهجية ببعدها العلمي تساع

ول إلى تشخيص المشكل ـؤهلة للوصـات المـومات والمعطيـممكن من المعل

.ا علمياـروح تشخيصـالمط

االستمـارة:المطلب الثالث

الباحث الدليل أو المرشد الذي يوجه المقابلة التي تقع بين "تعتبر االستمارة

اراتها ويحدد موضوعاتها ويشخص طبيعة المعلومات التي سم مسوالمبحوث بعد أن ير

295".يطلبها الباحث من المبحوث

هي شكل من أشكال البحث يستخدم فيه مجموعة من األسئلة حول موضوع معين و

وعادة ما يستخدم عندما يكون المجيب متعلما حيث يطلب منه أن يكتب بنفسه اإلجابة 

هذه األسئلة، وقد يستخدم أيضا في حالة المجيب غير المتعلم حيث يقوم الباحث على 

296".أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة: بتدوين إجاباته نيابة عنه، وهناك نوعان من األسئلة

.كما توجد األسئلة المركبة والتي تجمع بين األسئلة المفتوحة والمغلقة

.1993الدار الجامعية للطباعة والنشر، القاهرة، ،"دراسة في علم اإلجرام والعقاب"محمد زكي أبو عامر، -294
80ص

65ص.مرجع سابق.احسان محمد الحسن- 295
296- Mendras (M) et forse  (M), « le changement Social: tendance et paradigme ».
Et:Armand colin, Paris, 1983.p365
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ة هو االبتعاد عن الكلمات الفنية أما من الشروط الواجب توفرها في االستمار

وى ـوض وحتى نراعي المستـمـغلن تجنبا لـالمعقدة المرتبطة بتخصص معي

297".نـوثيـافي للمبحـقـالث

ية التي هي من اختصاصنا أسلوب من فرانحا االستبيان في مجال الدراسة اإلأم

ها داللتها في لأساليب البحث التي تستخدم لجمع البيانات أو المعلومات التي قد تكون 

ية، ويتم عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة التي يصوغها فرانحتفسير المشكلة اإل

.الباحث في استمارة معدة إلى األفراد محل البحث ليقوموا باإلجابة عنها

واالستمارة في الواقع تسمح للباحث بتوجيه األسئلة التي قد يتحرج في توجيهها 

شاء من األسئلة التي يمكن معرفة إجاباتها مح له بإعداد مامباشرة كما تسفرنحإلى الم

إجابات إعدادالفرصة في هو ظروف حياته كما أنّها تعطيفرنحللوقوف على تاريخ الم

صادقة لبعده عن تأثير الباحث وتدخله، ومع ذلك فهي طريقة ال تصلح لالستخدام 

ريقها كثيرا ما ال تكون صادقة ين األميين كما أن المعلومات التي تتحقق عن طفرنحللم

إما لسوء فهم السؤال وإما رغبة في الكذب أو السخرية أو التهويل وعدم االكتراث 

.باألسئلة المطروحة وموضوع الدراسة ككل

كما أن االستمارة تنقسم إلى محاور هامة حسب فرضيات الدراسة ولذلك تشمل 

:ورامحثالثةاالستمارة في دراستنا على

تضم االخرين ينالمحورأسئلةة للمبحوث، وعامالبيانات البةصاخأسئلة 

بدراستنا السوسيولوجية، واستعملنا االستمارة مع المبحوثين تينالخاصينالفرضيت

التعليل المعمق أجل يضا منوأالحماية االجتماعية،مراكز فيين المتواجدينفرنحالم

.ها الخارجيحيطوعالقته بالبيئة األسرية ومفرااالنحلمشكل 

107ص.مرجع سابقموريس أنجرس -297
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التفريغ والتحليل والتعليق للبيـانـات:الفصل السابع

عرض وتحليل البيـانـات العـامـة:المبحث االول

عرض وتحليل بيانات الفرضية األولى:المبحث الثاني

عرض وتحليل بيانات الفرضية الثانية: المبحث الثالث

ابالتعرض وتحليل مضمـون المقـ:المبحث الرابع
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عرض وتحليل البيانات العامة: المبحث األول*

توزيع المبحوثين حسب السن:1الجدول رقم*

العينة الضابطة*عينة الجانحين*

%كالسن
11-140000
14-1816100
18-210000

16100المجموع

في الفئة العمرية الثانية يالحظ من خالل قراءة الجدول بان الجانحين يتمركزون

،أما الفئـة العمرية األولى المحصـورة بين %100سنة بنسبة 18-14المحصورة بين

سنة فإنها ال تمثل أي حدث جانح ونفس الشيء للفئة العمـرية الثالثة الممتدة بين 11-14

ولى أما جدول العينة الضابطة فان األحداث يتوزعون بين الفئة العمرية األ.سنة18-21

%كالسن
11-14956.25
14-18743.75
18-210000

16100المجموع
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الخاصة بالفئة العمرية %43.75مقابل %56.25سنة بنسبة 14-11المحصورة بين 

سنة فإنها 21-18أما الفئة العمرية الثالثة المحصورة بين .سنة 18-14المحصورة بين 

-14وعليه نستطيع القول بان المرحلة العمرية الممتدة بين .ال تمثل أي نسبة لألحداث

ة أو الحي ـالمدرسبالنسبة للمراهق سواء كان في األسرة أوسنة هي مرحلة حرجة18

أزم فيها ـة تتـرة صعبـهذه الفت"ألن. الي ال بد من تسليط العناية علها كثيراـوبالت

ه ـور ألتفـ، يثأحوال المراهق، يكون فيها متقلب المزاج، متخوف من المستقبل

.298"وغـة البلـرحلة بأزمـمى هذه المـباب وتسـاألس

توزيع المبحوثين حسب الجنس: 2الجدول رقم*

العينة الضابطة*عينة الجانحين* 

%كالجنس
850ذكور
850اناث

16100المجموع

بان النسبة متسـاوية  تبين قراءة الجدول الذي يمثل توزيع األحداث حسب الجنس 

الثالثة المتـواجدين بالبليدة بين الجنسين الن تجميع األحداث الجـانحين من المـراكـز 

والمدية و البويـرة احدث الصـدفة بالتسـاوي بدون قصـد مسبـق ، ولكن في العينة 

الضـابطة  تعمـدت ذلك ألحـداث التسـاوي في العينة والتـوازن فـي المؤثــرات    

.والمتغيـرات حتى تكون النتائج واقعية أكثر

وى التعليمي وجنسهمتوزيع المبحوثين حسب المست: 3الجدول رقم*

328ص.مرجع سابق.حامد عبد السالم زھوان- 298

%كالجنس
850ذكور
850اناث

16100المجموع
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عينة الجانحين*

الجنس

المستوى 

المجوعإناثذكور

%ك%ك%ك

0000000000أمي

450337.5743.5ابتدائي

450450850متوسط

000112.516.25ثانوي

8100810016100المجموع

العينة الضابطة*

الجنس

المستوى

المجموعإناثذكور

%ك%ك%ك

000000000أمي

000000000ابتدائي

425425850متوسط

425425850ثانوي

85085016100المجموع

تعود لمستوى %50تبين قراءة الجدول للعينة الجانحة بان اكبر نسبة التي تقدر ب

يليه ذوي المسـتوى الثـانوي   ثم%43.5المتوسط ويليه ذوي المستوى االبتدائي والمقدر

.%50بالمقابل تتساوى نسبة العينة الضابطة التي تقدر بـ.%6.25المقدر

وعليه نستنتج من قراءة الجدول بان للمراهقة دور كبير في ظهور السلوك الجانح 

وخاصة إذا توفرت له البيئة المناسبة لذلك ، ألن المرحلة المتوسطة تمثل الفئة العمريـة  
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سنة وهي تمثل مرحلة المراهقة األولى والخروج من الطفولة  وهي  14-11ن الممتدة بي

وذلك رغم توفر المستوى التعليمي المتوسط الذي يفترض ان . مرحلة مـراهقة حـرجة

يكون قد ترك بصمات التعليم ونقل لقيم المجتمع للفرد ولكن غياب األهل عن لعب دوره 

ماعية الن المدرسة ال تكفي لوحدها فـي صـد   وصل باألحداث إلى مراكز الحماية االجت

.األحداث عن طريق الجنوح

توزيع المبحوثين حسب عدد اإلخوة: 4الجدول رقم*

عينة الجانحين*

%كالعدد

1-3531.25

4-6637.5

7-9318.75

212.5أكثر

%16100المجموع

العينة الضابطة*

%كالعدد

1-31062.50

4-6637.5
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7-9000

000أكثر

16100المجموع

%37.5يظهر من خالل قراءة الجدول األول بان اكبر نسبة للجانحين المقـدرة   

الممثلة للفئة التي لديها %31.25تعود للذين لديهم من أربعة إلى ستة إخوة، ثم تليها نسبة 

لجانحين الذين لديهم اإلخـوة  التي تمثل ا%18.75وتليها نسبة .اإلخوة من واحد إلى ثالثة

فهي تمثل الجانحين الذين لديهم أكثر من تسـعة  %12.5أما نسبة . من سبعة إلى تسعة 

تعود لألحداث الذين لديهم %62.50أما العينة الضـابطة فان النسبة العالية المقدرة .إخوة

ألحـداث  ل%37.5إخـوة اقل من ثالثة ، وتليها النسبة الصغرى واألخيرة التي تقـدر  

أمـا بقيـة الفئـات فإنــها تقــدر      .الذين لديهم إخوة اكبر من ثالثـة واقـل من ستة

.%00بنسبة

ـ  سوعليه نالحظ بان اسر العينة الضابطة لديها عدد األفراد ال يزيد عن ستة، عك

تتميز بالخصوبة العالية لكن النسـبة  ياسر الجانحين الذين يفوق عدد أفرادها التسعة ، أ

بل العد عكسي كلمـا  . جانحين ال تعـود لألسـر الذين لديهم كثيرا من األفراد العالية لل

وبمعنى آخر ليس المستوى المعيشي سبب في . زاد عدد أفراد األسرة قل عدد الجانحين 

الجـنـوح بل هناك مؤثرات أخرى وربما تكون غياب الرقابة الوالدية وخاصة االم ألنها 

يرات على أفعال وسلوك األبناء قبل ان تتفاقم االمور ولكن التي تستطيع مراقبة ابسط التغ

رجوعها منهكة القوى بسبب العمل الخارجي وما ينتظرها في البيت يجعلها تفكر إال فيما 

بين يديها فقط وهذا ما يجعل األبناء في حرية من أمرهم دون رقيب وال حسـيب حتـى   

.يصل إلى ماال يحمد عقباه

لمبحوثين حسب الترتيب بين اإلخوة وجنسهمتوزيع ا: 5الجدول رقم*
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عينة الجانحين*

الجنس

الرتبة

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

%425%337.5%112.5األكبر

%850%450%450األوسط

%425%112.5%337.5األصغر

%16100%8100%8100المج

العينة الضابطة*

الجنس

الرتبة

لمجموعاأنثىذكر

%ك%ك%ك

425318.75743.75األكبر

212.5212.5425األوسط

212.5318.75531.25األصغر

85085016100المجموع

تعـود  %50يظهر من خالل جدول األحداث الجانحين بان النسبة الكبيرة المقدرة 

بوية وانفـراده بوالديـه وإغـداقهم    ال ينال من السلطة األفي األسرة الذي لالبن األوسط

بحنانه وال بصغير العائلة التي يتربى في التدليل والعناية المفرطة وهي مناصفة بالنسـبة  

فهي تعبر عن الجانحين لمكانة البكر %25،أما النسبة المقرة %50للجنسين بنسبة تقدر 

جد عنـد الحـدث   تختلف حسب الجنس ألننا ناواألصغر في األسرة بنسبة متساوية ولكنه

عند الذكور وهذا كذلك عكس %12.5مقابل %37.5البكر تكبر النسبة عند اإلناث بقيمة



171

ما نجده عند مكانة الحدث األصغر في األسرة حيث تعود النسبة الكبرى للذكور والتـي  

.بالنسبة لإلناث%12.5مقابل %37.5تقدر 

وتعـود فيهـا   %43.75سبة أما في العينة الضابطة فالنسبة الكبرى تعود للبكر بن

وتليها نسبة المكانـة األصـغر   .لإلناث%18.75مقابل %25النسبة األكبر للذكور بقيمة

مقابـل  %18.75التي تعود فيهـا القيمـة الكبـرى لإلنـاث بنسـبة      %31.25بقيمة 

%25وفي األخير تأتي مكانة الحدث األوسط فـي األسـرة بنسـبة    .للذكور%12.5نسبة

.%12.5ةمناصفة للجنسين بقيم

نستنتج من خالل قراءة الجدولين أن للعناية األسرية دور كبير في وقاية اإلحداث 

من االنحراف  وهذا ما يتضح من خالل ميل الفئة الوسطى لالنحراف بقدر كبير ألنهـا  

تحرم من العناية األسرية عكس االبن األكبر الذي ينال منها قدرا أوفر لعدم وجـود مـن   

صغر الذي يغدقه والديه بالتدليل وهذا ما تؤكده ارتفاع نسبة المنحرفين يشاركه فيها أو األ

أما عند العينة الضابطة فالنسبة األكبر تعود لالبن البكـر  .عند الجانح األوسط بين إخوته

ن      %31.25وتليها مكانة االبن األصغر بقيمـة %43.75بقيمة  ة االب ر مكان ي األخی أتي ف وت

.%25األوسط بنسبة 

نوع حيهمتوزيع المبحوثين حسب المسكن و: 6رقم الجدول *

عينة الجانحين*

المسكن

الحـي

المجموعقصديريتقليديشقةفيال

%ك%ك%ك%ك%ك

16.25318.7516.25000531.25راقي

16.25637.516.2516.25956.25شعبي

000000000212.5212.25قصديري

212.5956.25212.5318.7516100المجموع

العينة الضابطة*

المجموعقصديريتقليديشقةفيالالمسكن
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%ك%ك%ك%ك%كالحـي

00042500000425راقي

0001275000001275شعبي

00000000000000قصديري

000161000000016100المجموع

ن معطيات جدول عينة الجانحين بان األغلبية تسكن في الحي الشـعبي بنسـبة   تبي

للذين يسـكنون  % 31.25مقابل % 37.5وأعلى نسبة مسكنها شقة بقيمة % 56.25تقدر 

ـ  %. 18.75في حي راقي واغلبهم يسكنون شقة ويمثلون  نسبة  رة ـأما النسـبة الصغي

ـ ري وبمسكن قصدـون في حي قصديـود للذين يسكنـفتع ـ ـي درون بنسـبة  ـري ويق

12.5.%

وبالمقابل نجد عند العينة الضابطة أن اكبر نسبة تتمركز في الحي الشعبي ومسكن 

ن يقطنـون بـالحي   ـداث الذيـتمثل األح% 25ة الممثلة بنسبةـوالبقي% 75الشقة بنسبة

.الراقي ومساكن شقة

اء تعلق األمر وعليه نستنتج بان أغلبية المبحوثين يقطنون في شقق بالعمارات سو

بالعينة المنحرفة أو الضابطة ولذلك ال يضر تأثير المسكن على سلوك الحدث كثيرا ويبقى 

األمر يتعلق بمؤثرات أخرى ربما تكون من رفاق السوء الذين يكثر عددهم الذين يجدون 

ضالتهم لدى األفراد مثل هؤالء لسهولة التأثير عليهم واستدراجهم وخاصـة مـا بينتـه    

ت التي تقول فيها المرأة العاملة بأنها تترك أبنائها لوحدهم بالمنزل وهذا ما يسهل المقابال

.من استغاللهم واإليقاع بهم بسهولة

توزيع المبحوثين حسب عدد مرات الدخول للمركز وحالة تواجدهم:7الجدول رقم*

عينة الجانحين*

الحالة

عدد المرات

المجموعبطاليعمليدرس

%ك%ك%ك%ك
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637.54254251487.5مرة

00000016.2516.25اثنان

00000016.2516.25أكثر

637.5425637.516100المجموع

العينة الضابطة*

الحالة

عدد المرات

المجموعبطاليعمليدرس

%ك%ك%ك%ك

مرة

اثنان

أكثر

المجموع

تعود للجانحين % 87.5تبين قراءة جدول عينة الجانحين بان أعلى نسبة والمقدرة 

الذين دخلوا إلى المركز للمرة األولى وأعلى نسبة منهم كانوا يزاولون الدراسـة حيـث   

ولكن %. 25،أما البقية فتساوت بين الذين كانوا يعملون والبطالين بنسبة%37.5قدروا بـ

نحين  مهما كانت عدد مرات الدخول للمركز فتسـاوت بـين الذيــن   نجد أن نسبة الجا

ثم تليها فئة الذين كانوا يعمـلون قبل الدخـول %37.5يدرسـون والبطالين بنسبة تقـدر

.أما العينة الضـابطة فهي معفية من اإلجابة عـن هـذا الجـدول. للمركـز 

تفاع نسبة الذين يدخلون ألول وعليه نستنتج بان العـود إلى الجنوح قليل بدليل ار

مرة بالمقارنة مع الذين يدخلون للمرة الثانية وأكثر، باإلضافة إلى أن الذين يدرسون هـم  

وهـذا يرجـع لعـدم الشعــور     . أكثر عرضة للجنوح من الذين يعملون أو البطـالين  

ذلك بالمسؤولية وقلة الرقابة بسبب الخروج المستمر ولفترات طويلة بسبب الدراسة ، وك

توفـر جو التـأثير والتأثر بين مختلف الفئات وللجنسين وهذا ما يبرز التهـور والعناد 

باإلضافة إلى انشغال االم بعملها وعدم تمكنهـا مـن   انـبأي شكل كومحاولة البـروز 
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مراقبة األبناء رغم مصادفة األبناء للتأثير والجديد في كل يوم وفي سن حرجـة ووسـط   

.بة المستمرة والدقيقةمدرسي يقتضي المراق

توزيع المبحوثين حسب سبب الدخول للمركز وجنسهم: 8الجدول رقم *

عينة الجانحين*

الجنس

سبب الدخول

المجموعأنثىذكر

%ك%كالنسبةك

787.5112.5850سرقة

000000000اعتداء

112.5787.5850أخرى

8100810016100المجموع

العينة الضابطة*

الجنس

سبب الدخول

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

سرقة

اعتداء

أخرى

المجموع

ةيتبين من خالل قراءة الجدول األول للجانحين بان أسباب الدخول للمركز متساوي

حسب الجـنس  لكل منها، ولكنها تختلف %50بين السرقة وأسباب أخرى مجهولة بنسبة 

عند % 12.5مقابل % 87.5بحيث نجد النسبة األكبر في حالة السرقة تعود للذكور بنسبة
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مقابل % 87.5اإلناث أما في أسباب الدخول األخرى للمركز فإنها ترتفع عند اإلناث بنسبة

.عند الذكور% 12.5

يـدخلوا  أما في الدول الثاني للعينة الضابطة فإنها قد أعفيت من اإلجابة ألنهم لـم  

.لمركز الحماية االجتماعية

وعليه يتبين لنا بان ميل الذكور للسرقة لتـوفير المـال يعـود لـنقص الرقابـة      

وتعـودهم على اإلنفاق لسهولة الحصول عليه من امهاتهم من قبل واي اجحاف او رفض 

منحهم وعـدم صبرهم عن الفاقة ولربما تعلموا التــدخين وغيـره مـن السـلوكات     

أما ميل اإلناث إلـى الـدخول للمركـز    . لتي تتطلب منه تـوفيـر المـال المرفوضة ا

بأسباب أخرى تنحصر في البحـث على مكان دافئ لعــدم تعــرضها لمخـاطــر    

االعتـداء واالستغـالل أو أعـمال مخلة بالحياء مادامـت ال تجد العـناية الالزمة في 

.أسرتها

يفة الوالدينتوزيع المبحوثين حسب وظ: 9الجدول رقم *

عينة الجانحين*

الوالدين

الوظيفة

األماألب

%ك%ك

637.5531.25موظف

531.251168.75عامل

318.75000عمل حر

212.5000بطال

1610016100المجموع

العينة الضابطة* 
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الوالدين

الوظيفة

األماألب

%ك%ك

12751487.5موظف

212.5212.5عامل

16.25000عمل حر

16.25000بطال

1610016100المجموع

تبين معطيات الجدول األول للجانحين بان النسبة األعلى لوظيفة الوالدين تعود لفئة 

عند األمهات في فئـة العمـال ،   68.75مقابل نسبة % 37.5الموظفين عند اآلباء بنسبة 

لآلباء في فئة العمال ولألمهات في فئة الموظفين،ثم تليها % 31.25وتتساوى النسبة بقيمة 

بالنسـبة لآلبـاء   % 12.5وفي فئة البطالين بقيمـة  % 18.75نسبة األعمال الحرة بقيمة 

.وتنعدم في هاتين الفئتين عند األمهات

أما في الجدول الثاني للعينة الضابطة فالنسبة األعلـى تعـود لفئـة المـوظفين     

عند األمهات وتتساوى في فئة العمال عند الوالدين % 87.5باء مقابل عند اآل% 75بنسبة

لكل منهما، وتتساوى كذلك بين فئة األعمال الحرة والبطالين عند اآلبـاء  % 12.5بنسبة 

. ولكنها تنعدم عند األمهات في هاتين الفئتين% 6.25بنسبة 

ـ نستنتج بان وظيفة األم تزداد نسبتها عند فئة العمـال حيـث تقـر    % 68.75بـ

، %87.5للجانحين وترتفع في المقابل في فئة الموظفين للعينة الضابطة حيث تقدر بنسبة 

وعليه فان نوع الوظيفة له دور في التأثير على األبناء ألنه يعكس المستوى العلمي الذي 

يؤهل االم إلى تلك الوظيفة ألنه  كلما ارتفع المستوى العلمي رفع من مكانة المرأة وغير 

ن نوع الوظيفة التي تمارسها الن المرأة العاملة يعكس عملها مستواها العلمـي ولهـذه   م

الفروق الموجودة في عمل المرأة دليل على فروق المستوى حيث نجد نسـبة الوظيفـة   

ترتفع عند العينة الضابط وتنخفض عند العينة الجانحة والعكس صحيح بالنسـبة للمـرأة   
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املة يجهدها نوع العمل ويرهقها وبالتالي يشغلها عن أبناءها دليل على ان العاالعاملة وهذ

عكس الموظفة التي تمارس وظيفة تكون اقـل تعبا واقـل تـأثيرا على صحتها ونفسيتها 

باإلضافة إلى لغة الخطاب والحـوار وتفهـم   .وهـذا ما ينعكس على أبناءها باإليـجاب 

تـأهلها لذلك عكـس المـرأة العـاملة األبناء للمرأة المـوظفة الن مستـواها ووظيفتها 

.التي يصعب عليها ذلك لمحـدودية مستـواها العـلـمي

توزيع المبحوثين حسب حدوث شجار بين الوالدين:10الجدول رقم*

عينة الجانحين*

%كالحــالة

850حدوث الشجار

850عدم حدوث شجار

16100المجموع

العينة الضابطة*

%كالحـــالة

743.75حدوث الشجار

956.25عدم حدوث شجار

16100المجموع

تبين قراءة الجدول األول الخاص بالجانحين بأن نسبة حدوث الشجار وعدمه بـين  

%.50الوالدين متساوية بقيمة

مقابـل  % 56.25أما النسبة العالية للعينة الضابطة فتعود لعدم حدوث شجار بقيمة

.ار بين الوالدينالتي تمثل حدوث شج% 43.75

نالحظ من خالل قراءة الجدولين بان نسبة حدوث الشجار من عدمه بين الوالـدين  

وللعينتين متقاربة جدا بقيمة النصف مما يدل عن صعوبة التوفيق والتحكم في مجريـات  
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المنزل نظرا لتعب المرأة المضاعف ومحاولة التخلص من تبعـات المتطلبـات لألبنـاء    

لخالفات المنزلية تكون منحصرة فـي تلبيـة المتطلبـات والـتفهم     والزوج الن اغلب ا

والتجاوب الفكري بين الزوجين وبما ان المرأة العاملة لها ما يؤهلها لمنافسة الزوج فإنها 

تسعى للتخلص من النظرة السابقة ومحاولة فرض المنطق الجديد ولصعوبة التوفيق بـين  

.أعباء المنزل والعمل الخارجي

توزيع المبحوثين حسب حالة شجار الوالدين وسبب حدوثه:11مالجدول رق*

عينة الجانحين*

سبب الحدوث

الحـالة
المجموعأخرىاألبناءعمل األم

%ك%ك%ك%ك

00112.5112.5225نـادرا

0000337.5337.5أحـيانا

00225112.5337.5دائـما

00337.5562.58100المجموع

العينة الضابطة*

سبب الحدوث 

الحـالة

المجموعأخرىاألبناءعمل األم

%ك%ك%ك%ك

00114.28228.57342.85نـادرا

00228.57114.28342.85أحيـانا

00114.28000114.28دائـما

0000457.14342.857100المجموع

جدول الجانحين بان النسبة الكبرى تتمركز في خانة أحيانا يتضح من خالل قراءة 

أما فيما يخـص أسـباب   .بالنسبة لحدوثها نادرا% 25وتليها نسبة % 37.5ودائما بنسبة 

حدوث الشجار بين الزوجين فنجد النسبة مرتفعة في حالـة األسـباب األخـرى بقيمـة     
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بنـاء ولكنها تنعــدم  التي تعبـر عن الشجـار بسبب األ% 37.5وتليها نسبة 62.5%

.في خـانة عمل األم

للشجار الـذي يحـدث نـادرا    % 42.85ولكن تتساوى في العينة الضابطة بقيمة 

أما سبب حدوثها فتعود النسبة %.14.28وأحيانا وتنخفض نسبة حدوثها دائما حيث تقدر 

المتمثلة في خانة أسـباب أخـرى  % 42.85وتليها نسبة % 57.14الكبرى لألبناء بنسبة 

.غير محددة وتنعدم في حالة عمل األم

نستنتج بان لألبناء مكانة في األسرة ورعايتهم واجبة على الوالدين حيث نجـدهم  

أو دائما وخاصـة  ةيسببون شجار مابين الوالدين وبنسبة عالية وتقريبا في حاالت متوسط

ك ترتفـع نسـبة   وكذل. عند العينة الضابطة تزداد أهمية األبناء عنها في عينة الجانحين 

الشجار بسبب حاالت أخرى تبقى خفية لعدم تصريح المبحوث عنها صراحة ربما تكـون  

انعكاس لعمل االم ولكن المبحوث لم يتفهم السبب المباشر الذي يؤدي الى شجار والديـه  

لسبب واضح، حيث ترتفع النسبة لدى العينتين وخاصة عند العينة الجانحة التي فاقت فيها 

وكذلك تنعدم النسبة للشجار بسبب عمل االم وهذا مـا نسـتبعده الن   %.50معدل النصف

أثاره وانعكاساته كثير وهي التي تخلق التوتر بين الزوجين لعدم االهتمام بالزوج أو لتلبية 

.أشياء ضـرورية نظـرا لإلرهـاق والعمل المضـاعف خارج البيت وداخله

ل عمل األم وجنسهمتوزيع المبحوثين حسب رأيهم حو:12الجدول رقم*

عينة الجانحين*

الجنس

الرأي

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

637.5531.251168.75ماكثة

212.5318.75531.25عاملة

85085016100المجموع

العينة الضابطة*
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الجنس

الرأي

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

318.75318.75637.5ماكثة

531.25531.251062.5املةع

85085016100المجموع

نالحظ من خالل قراءة معطيات جدول عينة الجانحين بان النسبة الكبيرة المقـدرة  

تعود للذين يفضلون أن تكون األم ماكثة في البيت وخاصة الذكور منهم بنسبة % 68.75

لذين يريدون األم أن تخـرج  ل% 31.25ثم تليها نسبة .لإلناث% 31.25مقابل % 37.5

أما عنـد الـذكور فنسـبتها تقـدر     % 18.75للعمل وتعود النسبة الكبرى لإلناث بقيمة 

12.5.%

فإنها تعـود  % 62.5ولكن عند العينة الضابطة نجد العكس فالنسبة العالية المقدرة 

% 31.25لألحداث الذين يفضلون عمل األم خارج البيت بالتساوي بين الجنسين بقيمـة  

التي تعبر عن الراغبين في مكوث األم في البيت وكذلك % 37.5لكل منهما،ثم تليها نسبة 

.لكل منهما% 18.75بالتساوي بين الجنسين بنسبة 

نستنتج بان لالم مكانة هامة لدى األبناء وخاصة عندما يبتعدوا عنها وهذا ما يظهر 

وه لذلك يفضلوا بقاء األم معهـم  عند الجانحين الذين قد ابعدوا عن أمهاتهم بسبب ما اقترف

في البيت دون ابتعادها بسبب العمل خارج البيت، ولكن نجد العينة الضابطة تقول العكس 

ولكن نسبة الرفض لعمل األم خارج البيت معتبرة رغم انه طغى عليها الطلب اآلخــر  

.لمفـرطولكن ربما يرجـع إلغـداقهم بالمال أو توفير الطلبات المختلفة والتـدليـل ا

توزيع المبحوثين حسب تبرير عمل االم لكل جنس:13الجدول رقم *

عينة الجانحين*

الجنس

التبرير

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك
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637.5531.251168.75الحاجة لالم

212.5212.5425الحاجة للمال

00016.2516.25بدون تبرير

85085016100المجموع

العينة الضابطة*

الجنس

التبرير

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

425212.5637.5الحاجة لالم

318.75318.75637.5الحاجة للمال

16.25212.5318.75بدون تبرير

85085016100المجموع

رة نالحظ من خالل قراءة الجدول األول للجانحين بـان النسـبة الكبـرى المقـد    

تعود لألحداث الذين هم في حاجـة لـالم ولكـن الـذكور يفضـلون ذلـك       % 68.75

لإلناث، ثم تليها التعبير عن الحاجة للمال بـرغبتهم  % 31.25مقابل نسبة % 37.5بنسبة

% 6.25،ولكن تبقـى نسـبة  %12.5لعمل األم وذلك موزع بالتساوي بين الجنسين بنسبة 

.اإلناثللذين رفضوا اإلجابة بدون تبرير وهم من

ولكن نجد العينة الضابطة تعبر بالتساوي بين الحاجة لالم والحاجة للمـال بنسـبة   

أما عند اإلناث فتقدر بنسـبة  % 25، حيث ترتفع الحاجة لالم عند الذكور بنسبة % 37.5

وتتساوى النسبة بين الجنسين في الحاجة إلى المال برغبتهم في عمل األم خارج % 12.5

فهي بدون مبرر لرغبتهم في عمـل األم أو  % 18.75الصغرى المقدرة أما النسبة .البيت

% 12.5مكوثها في البيت وتعود النسبة الكبيرة لالمتناع عن التبـريـر لإلنـاث بقيمـة   

.للـذكـــور%6.25مقـابـل 
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نستنتج حاجة األبناء إلى الحنان عند عينة الجانحين  نظرا للغيـاب عـن األهـل    

سبب قضاء فترة الحماية فـي المراكـز الخاصـة بـذلك ،     وخاصة عطف وحنان األم ب

الن الفئة الجانحة محرومة من . والتساوي بين الحاجة للحنان والمال عند العينة الضابطة

أما الفئة الثانية فإنها تتواجد مع أهلها وذاقت المال لسهولة الحصول عليه من عند . الحنان

.ولتدليلها لههن انشغالها علياالم إلسكاته عند غيابها عليه أو لتعويضه ع

عرض وتحليل بيانات الفرضية األولى:المبحث الثاني*

توزيع المبحوثين حسب استيقاظ األم في الصباح: 14الجدول رقم*

العينة الضابطة* عينة الجانحين*

%كالحـالـة
1487.5ظاالستيقا

212.5ظعدم االستيقا
16100المجموع

%كالحـالـة
1275ظاالستيقا

425ظعدم االستيقا
16100المجموع
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تعـود  % 87.5النسبة الكبرى المقدرة نتبين معطيات الجدول األول للجانحين با

لألمهات %12.5لإلجابة بنعم الستيقاظ األم هي األولى في الصباح أما اإلجابة بال فقدرت 

.اللواتي ال يستيقظن باكرا لتحضير فطور الصباح

األم ظجابة بنعم الستيقاأما جدول العينة الضابطة فال يختلف كثيرا عن األول فاإل

لإلجابة بال لعدم استيقاظ األم باكرا لالهتمـام  % 25مقابل نسبة% 75باكرا قدرت بنسبة 

.بتحضير الفطور

نستنتج بان األم العاملة ترهق في عملها ومنزلها لكن تبقى محافظة علـى طبـع   

ولكـن بالنسـبة   .األسرة الجزائرية التي نجد فيها األم هي التي تنام أخيرا وتسـتيقظ أوال 

للمرأة العاملة سيكون جهدا مضاعفا ونتائجه وخيمة على كل األطـراف ألنهـا تضـطر    

لتأديتها ولو صـوريا حتى تثبت مكانتها وجـدارتها بالعمل خـارج البيـت وال تصـبح   

.محل انتقاد من اجـل التقصيـر

ي الوقتتوزيع المبحوثين حسب دخول األم وتحضيرها للطعام ف:15الجدول رقم*

عينة الجانحين*

التحضير

الدخول

المجموعالنعم

%ك%ك%ك

1062.5531.251593.75في الوقت

00016.2516.25متأخـرة

1062.5637.516100المجموع

العينة الضابطة*

المجموعالنعمالتحضير
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%ك%ك%كالدخول

1381.2516.251487.5في الوقت

16.2516.25212.5متأخـرة

1487.5212.516100المجموع

تبين قراءة الجدول األول الخاص باألحداث الجانحين أن النسـبة الكبـرى تعـود    

مع تحضـيرها  % 93.75لدخول األم في وقتها مساءا بعد عودتها من العمل والتي تقدر 

للذين أجـابوا  % 31.25مقابل % 62.5للطعام في الوقت بعد عودتها باإلجابة بنعم بنسبة 

أما الذين أجابوا على دخـول األم متـأخرة   . بال لعدم تحضيرها للطعام في الوقت لتعبها

وعليـه فصـلت   . ونفس القيمة للتي ال تحضر الطعام في وقتـه % 6.25فقدرت نسبتهم 

ر للتي ال تحض% 37.5مقابل % 62.5اإلجابة للتي تحضر الطعام في وقته قدرت نسبتهم 

.الطعام في وقته

أما معطيات جدول العينة الضابطة فلم تختلف كثيرا عن سابقتها في الجدول األول 

التي تدل على دخول األم في الوقت للبيت واكبر نسبة فيها % 87.5فكانت القيمة الكبرى 

للتي ال تحضر الطعـام  %6.25مقابل %81.25تعود للتي تحضر الطعام في الوقت بنسبة

عن األم التي تدخل للمنزل متأخرة فتسـاوت  %12.5أما الذين أجابوا بنسبة في الوقت ، 

%.6.25النسبة بين التي تحضر الطعام في الوقت وغير الوقت بقيمة

نستنتج من خالل قراءة الجدولين أن األم تدخل في الوقت مساءا ولكـن تحضـير   

م التي ال تحضر األكل الطعام في الوقت تتباين نسبه في عينة الجانحين حيث نجد نسبة األ

لالم التي تحضر الطعام في الوقت أمـا  % 62.5مقابل نسبة % 37.5في الوقت قد بلغت 

اإلجابة في العينة الضابطة فكانت تميل لحرص األم على تحضير األكل في الوقـت الن  

عدم تحضيره في الوقت يؤدي إلى نفور األبناء من طعام المنزل ودخولهم في مناوشـات  

لدين أو بحثهم عن األكل في مكان آخر، وهذا ما تؤكده بعـض المقـابالت التـي    مع الوا

أجريت مع المرأة العاملة التي أكدت إجاباتهم عن تحضير وجبة الغذاء فـي العشـاء أو   
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الن ضيق الوقت وتعبها يجبرها على تجميع بعض األعمال أو .تحضر صباحا مع القهوة

. لكتأجيلها لوقت الحق إن سمحت الظـروف لذ

توزيع المبحوثين حسب تلبية الحاجيات وحجمها:16الجدول رقم*

عينة الجانحين*

الحجم

تلبية الحاجيات

المجموعبعضهاكلها

%ك%ك%ك

743.75531.251275األم

000000000األب

000212.5212.5مـــعا

212.5000212.5بنفسـك

000000000آخــر

956.25743.7516100المجموع

العينة الضابطة*

القيمة

تلبية الحاجيات

المجموعبعضهاكلها

%ك%ك%ك

212.5425637.5األم

16.2516.25212.5األب

318.75425743.75مـــعا

000000000بنفســك

16.2500016.25آخـــر
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743.75956.2516100المجمـوع

يظهر من خالل معطيات الجدول األول الخاص باألحداث الجانحين أن أعلى نسبة 

خاصة بتلبية الطلبات كلها، أما تلبيـة بعـض   % 43.75منها نسبة %75تعود لالم بنسبة 

أما بقية الطلبات التي يلبيها الحدث بنفسه أو الوالدين معا %.31.25الطلبات فكانت بقيمة 

،ومساوية كذلك بالنسبة إلى تلبية بعضها أو كلها بقيمة %12.5لنسبة متساوية بقيمةفكانت ا

.لتلبية الحـاجيات سواء للوالدين معا أو تلبية الحاجيات بنفسه% 0مقابل % 12.5

تعود لتلبية الوالدين % 43.75أما فيما يخص العينة الضابطة فان أعلى نسبة تقدر

، أما الحاجيات التي تلبـى كلهـا   %25اجيات بنسبة لحاجيات الحدث فيلبوا له بعض الح

فتلبـي  % 37.5أما الحاجيات التي تلبيها األم كلها فقدرت بنسبة %.18.75فكانت بنسبة 

أمـا  % .12.5أما كل الحاجيات فتلبيها األم  بنسبة % 25بعض الحاجيات للحدث بنسبة 

بين تلبية الحاجيات كلها مقسمة بالتساوي % 12.5األب فيساهم في تلبية الحاجيات بنسبة 

وتبقى في الخير مساهمة األخر في تلبية الحاجيـات  . لكل منها % 6.25وبعضها بنسبة 

%.6.25كـلـهـا بنسبة 

نستنتج من خالل قراءة الجدولين بان هناك غياب كلي لألب في إجابة الجـانحين  

عكس ما يالحـظ  . ءمما يزيد من معانات األم وإرهـاقها وتأثير ذلك في اهتمامها باألبنا

في إجابة العينة الضابطة التي تظهر إشراك األب في تلبية حاجيات األبناء وعدم رمـي  

وهذا ما يساهم في تخفيف العبء على األم واستراحتها نوعا . أعبائهم على األم لوحدها 

ما والرفع من معنوياتها حتى تستطيع توزيع الجهد على كل األطراف بقدر يكفـي لسـد   

يشعر المحيطين بها باهتمامها وقدرتها على إدارة أعمال البيـت بشـكل موفـق    الطلب و

ولكنها في الواقع تبقى بشرا يستحق جسمها ونفسها للراحة وتنظر ألبنائها بعـين دقيقـة   

.وثاقبة الن أي غفلة تنتج عنها غلطة

توزيع المبحوثين حسب تقديم الحاجيات وجنسهم:17الجدول رقم*

عينة الجانحين*
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نسالج

تقديم الحاجيات

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

318.75318.75743.75تلقـائيــا

531.25425850عند الطلب

00016.2516.25بإلــحاح

85085016100المجمـوع

العينة الضابطة*

الجنس

تقديم الحاجيات

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

425318.75743.75تلقـائيــا

318.75531.25850عند الطلب

16.2500016.25بإلحــاح

85085016100المجمـوع

تعود لخانة % 50تبين معطيات الجدول األول الخاص بالجانحين أن أعلى المقدرة

عند اإلناث، % 25مقابل % 31.25تلبية الحاجيات عند الطلب وترتفع عند الذكور بنسبة 

الممثلة للحاجيات التي تلبى تلقائيا وهي متسـاوية النسـبة بـين    % 43.75م تليها نسبة ث

% 6.25، وتبقى في األخير تلبية الحاجيات بإلحاح حيـث تقـدر  %18.75الجنسين بقيمة 

.وهي متمركزة عند اإلناث بنفس القيمة دون الذكور

حيـث نجـد أن   أما معطيات العينة الضابطة فهي متقاربة مع معطيات الجانحين

وهي تخص تلبية الحاجيات عند الطلب وتظهر مرتفعة عند اإلناث % 50أعلى نسبة تقدر

،وتأتي في المرتبة الثانية تلبية الحاجيـات  % 18.75مقابل % 31.25دون الذكور بنسبة 

عنـد  % 18.75مقابـل  % 25وهي مرتفعة عند الذكور بنسـبة  % 43.75تلقائيا بنسبة 
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تخص الذكــور فقـط دون   % 6.25اجيات بإلحاح فهي ممثلة بنسبةاإلناث، أما تلبية الح

.اإلنـاث

ومن خالل ما سبق قوله نستنتج أن هناك نوع من التقصير في تلبية الحاجيات وهذا ما 

تثبته ارتفاع نسبة تلبيتها في حالة عند الطلب وفي كلتا العينتين، وهذا التقليل باالهتمام للحدث قد 

وقد أجابـت  . ص الرقابة وهاتين الحالتين سيئة التوظيف ونتائجها وخيمة يشعره باإلهمال أو نق

بعض العينات لسيدات عامالت من خالل المقابلة بـأنهن يصعــب عليهــن متابعـة كـل      

مجـريـات األحـداث ألبنائهن داخل وخارج البيت وبالتالي يسمحن لهم بتلبية طلباتهم بأنفسهم 

يدخل ويخرج بحـرية وفي غـياب الوالـدين وهذا مـا  ، فهناك من لديه حتى مفتاح المنزل

.يسهـل من وقـوعه في األخـطاء سـواء بنفسـه أو باستغـالل الغـيـر

توزيع المبحوثين حسب مساعدة األم في تقديم الدروس وحجمها:18الجدول رقم*

عينة الجانحين*

الحجم 

المساعدة

المجموعأكثرساعةسا/ نصفال

%ك%ك%ك%ك%ك

0004258501275--نعم

425000000000425ال

42500042585016100المجموع

العينة الضابطة*

الحجم 

المساعدة

المجأكثرساعةسا/نصفال

%ك%ك%ك%ك%ك

212.5318.758501381.25--نعم

318.7500000000318.75ال

318.75212.5318.7585016100مجموعال
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يتبين من خالل قراءة الجدول األول الخاص بالجانحين أن أعلى نسـبة والمقـدرة   

منهـا  % 50تعود لإلجابة بنعم أي تقديم المساعدة في مراجعة الدروس، حيث أن % 75

أمـا  .سـاعة لتقديم المساعدة لمدة% 25إلى قيمة المساعدة األكثر من ساعة وتليها نسبة

%.25المبحوثين الذين أجابوا بال لعدم تقديم المساعدة في مراجعة الدروس قدرت نسبتهم 

لإلجابـة  % 81.25أما بيانات العينة الضابطة فعادت النسبة العالية فيها والمقدرة 

لألمهـات اللـواتي   % 50بنعم لتقديم المساعدة في مراجعة الدروس، حيث قدرت نسبة 

ي مراجعة الدروس ألكثر من ساعة، أما تقديم المساعدة لمـدة سـاعة   يقدمن المساعدة ف

. للمساعدة المقدرة بنصف سـاعة % 12.5وفي األخير تأتي نسبة % 18.75فتقدر بنسبة 

%.18.75لكن اإلجابة بال لعدم المساعد فقد قدرت بنسبة 

نستنتج من خالل قراءة الجدولين أن نسبة المساعدة في مراجعة الدروس تختلـف  

بين العينتين بزيادة نسبة المساعدة لدى العينة الضابطة وهذا ما يفسر اهتمام األم  ألبنـاء  

العينة الضابطة أكثر من أمهات العينة الجانحة وحرصها على نجاحهم وهذا مـا يشـعر   

واالرتياح وسلوك طريق الصواب والعكس صحيح الذي ينطبق علـى  نالحدث باالطمئنا

تلقى المساعدة في مراجعة الدروس من االم نظرا لتعبها وانشغالها العينة الجانحة التي ال 

وربما لعدم قدرتها على ذلك نفسيا وجسديا وربما عدم قدرتها علما بالمقارنة مع جـدول  

أي بـدون  ةنوع الوظيفة الذي تبين فيه أغلبية األمهات للعينة الجانحة عاملة وليس موظف

المساعدة في مراجعة الدروس وهـذا مـا ال   مستوى علمي عالي وهو ما اثر على عدم 

. يمكنها من الدفع بأبنائها إلى النجاح في دراستهم وحياتهم

توزيع المبحوثين حسب تفضيلهم للمساعدة:19الجدول رقم *

العينة الضابطة*جدول الجانحين*

تفضيل 
مساعدة

%ك

956.25األم
212.5األب
531.25معا

تفضيل 
مساعدة

%ك

637.5األم
212.5األب
850معا

16100المجموع
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16100المجموع

يتبين من خالل قراءة لمعطيات الجدول األول الخاص بالجانحين أن اكبـر نسـبة   

تعود إلى تفضيل األبنـاء لمسـاعدة األم، أم النسـبة التـي تليهـا      % 56.25التي تقدر

الوالدين معا، أما النسبة األخيرة نتعود لألبناء الذين يفضلون مساعدو% 31.25والمقدرة

.ناء الذين يفضلون مساعدة األبفهي تعود لألب% 12.5والمقدرة 

لطلـب مسـاعدة   % 50أما العينة الضابطة فتعود النسبة األكبر فيهـا والمقـدرة   

لتمثيل األبناء الذين يفضلون مساعدة األم وفي األخيـر  % 37.5الوالدين معا وتليها نسبة 

.للذين يفضلون مساعدة األب% 12.5تأتي نسبة 

رتفاع نسبة ميول العينة الجانحة لـالم دليـل   نستنتج من خالل قراءة الجدول أن ا

على الحرمان العاطفي لبعدهم عنها أو لطول فتـرات الغيـاب التـي كانـت تفصـلهم      

وحتى في إجابة العينة الضابطة فهناك ميول لطلب مساعدة األم أو الوالدين معا على .عنها

% 12.5مقدرة حساب طلب مساعدة األب التي تدحرجت في العينتين إلى نسبة ضعيفة وال

وهي اصغر نسبة في الجدولين وذلك ربما يرجع لصرامة األب وشدته في التعاطي مـع  

وهذا ما تؤكـده إجابـات   .الحدث في مراجعة الدروس والمعاملة السائدة بينهما في البيت

ما عن ـل أي منهـن سبب تفضيـاص باالستفسار عـوح الخـؤال المفتـالسالمبحوثين في 

.دتهـاعـب مسـر في طلـاآلخ

توزيع المبحوثين حسب متابعة الفضائيات لكل جنس:20الجدول رقم *

عينة الجانحين*

الجنس

المتابعة

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

743.75212.5956.25نعم

16.25637.5743.75ال

85085016100المجموع
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العينة الضابطة*

الجنس

المتابعة

موعالمجأنثىذكر

%ك%ك%ك

637.5531.251168.75نعم

212.5318.75531.25ال

85085016100المجموع

يتضح من خالل قراءة الجدول الخاص بالعينة الجانحة أن اكبر نسـبة والمقـدرة   

تعود لمتابعة األحداث للفضائيات بحرية حيـث يمثـل الـذكور منهـا نسـبة      % 56.25

أما نسبة الذين ال يتابعون الفضائيات بحرية هـي  %.12.5ناث فيمثلون أما اإل% 43.75

.منهم% 12.5أما الذكور فيمثلون % 37.5واغلبهم إناث بقيمة % 43.75

تعود لإلجابة بنعم لمتابعة % 68.75أما العينة الضابطة فأعلى نسبة فيها والمقدرة 

ا اإلناث فنسـبتهن قـدرت   أم% 37.5الفضائيات بحرية ، حيث يمثل الذكور فيها نسبة 

% 31.25، ولكن المبحوثين الذين أجابوا بعدم متابعة الفضائيات قدرت نسـبتهم  31.25%

%.12.5أما الذكور فكانت قيمتهم % 18.75واكبر نسبة فيها عادت لإلناث بقيمة 

نستنتج من خالل التعليق على نتائج الجدولين بان النسبة األكبر في التحرر 

دين في متابعة الفضائيات تعود للذكور وفي العينتين وهذا يدل علـى عـدم   من قيود الوال

ضغط الوالدين عن األبناء األحداث فيما يخص متابعة الفضائيات أو لعدم التفـرغ لهـم  

وانشغالهم بأعمال أخـرى ال تقبل التأجيل ولكن هذا اإلفـالت من الرقـابة قد يؤدي إلى 

االم وخاصة عند غيابها عن البيت ومـنح األبنـاء   سـوء العـاقبة ويعكس مدى انشغال 

مفتاح المنزل أو بقائهم لوحدهم حسب ما جاء في إجابات بعض المقابلة التي أجريت مـع  

العامالت وهذا األمر يعتبر انشغال عن األبناء بسبب العمل الخارجي وكذلك إهمال بسبب 

.منحهم لمفتاح المنزل أثناء الغياب عن البيت
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توزيع المبحوثين حسب طلب تغيير الثياب وجنسهم:21الجدول رقم*

عينة الجانحين*

الجنس

التغيير

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

318.7516.25425األم

00016.2516.25األب

531.25637.51168.75برغبتك

85085016100موعالمج

العينة الضابطة*

الجنس

التغيير

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

16.25212.5318.75األم

000000000األب

743.75637.51381.25برغبتك

85085016100موعالمج

يظهر من خالل قراءة الجدول األول الخاص بالجانحين أن النسبة الكبرى المقدرة 

ى نسبة فيها هـي لإلنـاث وتقـدر    تعود لتغيير الثياب برغبته المبحوث وأعل% 68.75

فهي تمثل تـدخل األم  % 25أما النسبة الثانية المقدرة . للذكور% 31.25مقابل % 37.5
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تعود للذكور ولكن نسبة اإلنـاث  % 18.75في طلب تغيير الثياب واكبر نسبة فيها تقدر 

% 6.25ولكن تدخل األب في طلب تغييـر ثيـاب الحـدث قــدرت  % 6.25قدرت 

.جانب اإلناث فقـطوهي تمثل 

أما معطيات العينة الضابطة فكانت متقاربة من معطيات الجدول األول ألنها عادت 

وأعلى نسبة منها عـادت للـذكور   %81.25النسبة األكبر لتغيير ثيابه بنفسه حيث قدرت 

لإلناث، أما نسبة تدخـل األم في العملية فكانت بنسبة % 37.5مقـابل % 43.75بنسبة 

للـذكـور، أما تـدخل األب فــكان   % 6.25لإلناث و% 12.5ت بوقسم% 18.75

%.00بنسبـة 

وعلى ضوء المعطيات السابقة نستنتج بأن اهتمام األم باألبناء قليل جـدا للعينتـين   

معا وحتى األب غائب عن هذا الجانب أما النسبة الكبرى فهي تعود لألحداث أنفسـهم أي  

حتى فـي  يفسر انشغال األم العاملة عن األبناء أصبحوا يخدمون أنفسهم بأنفسهم وهذا ما 

. نظافتهم فما بالك إن كان األمر ضروري وله انعكاس سلبي ستكون النتائج وخيمة

توزيع المبحوثين حسب الدردشة مع األم وجنسهم:22الجدول رقم *

عينة الجانحين*

الجنس

الدردشة

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

850531.251381.25نعم

000318.75318.75ال

85085016100المجموع

العينة الضابطة*

الجنس

الدردشة

المجأنثىذكر

%ك%ك%ك
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850637.51487.5نعم

000212.5212.5ال

85085016100المجموع

والمقـدرة  تبين معطيات الجدول األول الخاص بالعينة الجانحة بان اكبـر نسـبة   

% 50تعود لإلجابة بنعم لوجود دردشة مع األم ولكن اكبر قسط فيها والمقدر % 81.25

لإلناث، أما اإلجابة بال لعدم وجود دردشة مـع األم فقـد   % 31.25يعود للذكور مقابل 

أما نسـبة  % 18.75وتعود اكبر نسبة منها لجنس اإلناث بقيمة % 18.75قدرت نسبتها 

%.00الذكـور فهي 

ا معطيات العينة الضابطة فهي متقاربة مع معطيات الجدول األول باإلجابة بنعم أم

وعادت اكبر نسبة منها لجـنس الـذكور   % 87.5لجود دردشة مع األم فقد قدرت بنسبة 

وهي مقتصرة % 12.5لإلناث، أما اإلجابة بال فكانت بنسبة % 37.5مقابل % 50بقيمة 

.على اإلناث فقط بنفس النسبة

ج من خالل ما سبق ذكره بان اهتمام األم ظاهر على العالقة مع أبنائها وفي نستنت

العينتين الجانحة والضابطة ولكن يبقى التساؤل حول طبيعة العالقة وكيفيتهـا وحجمهـا   

ودوامها الن أي توتر أو غفلة سيحدث الكثير من المتاعب الن مكانة األم وأهميتها  فـي  

عندما نجدها منقطعة مع الفتاة وبنسبة معتبـرة الن هـذه   وخاصة . حياة اآلباء هامة جدا

األخير ال يوجد لها مالذ آخر عن أمـها، عكس الذكور الذين يسـمح لهـم بالخــروج    

ـ ـط العـذار لربـدون أعـوالمستمر بالدائـم  موم واالنشـغاالت مـع   ـالقات وإفراغ اله

.رابـران واألتـاألق

لتصريح باألعمال خارج البيتتوزيع المبحوثين حسب ا:23الجدول رقم*

عينة الجانحين*

المجموعبعضهاكلهاالالقيمة
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التصريح

أخرىلنفورهاالنشغالها

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

212.516.2516.2516.25531.25--نعم

1168.750000000000001168.75ال

1168.75212.516.2516.2516.2516100المجموع

العينة الضابطة*

القيمة

التصريح

المجموعبعضهاكلهاال

أخرىلنفورهاالنشغالها

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

637.516.25212.5318.751275--نعم

425000000000000425ال

425637.516.25212.5318.7516100المجموع

يتبين من خالل معطيات الجدول األول الخاص باألحداث الجانحين بان اكبر نسبة 

تعود لإلجابة بال بعدم التصريح باألعمال التي يقوم بها الحدث خـارج  % 68.75المقدرة 

يقـوم  % 12.5من بينها % 31.25البيت، أما اإلجابة بنعم للتصريح باألعمال فقد قدرت 

ل كلها ،أما الذين أجابوا بالتصريح ببعض األعمـال فقـد   فيها الحدث بالتصريح باألعما

سواء بسبب انشغالها أو لنفورها من تصريح األبناء أو ألسـباب أخـرى   % 6.25قدرت 

.تبقى في علم األحداث أنفسهم فقط

للتصريح باألعمـال التـي   % 75أما العينة الضابطة فقد قدرت فيها اإلجابة بنعم

رت نسبة األحداث الـذين يصـرحون باألعمـال كلهـا     وقد قد.يقومون بها خارج البيت

الخاصة بالذين يصرحون ببعض األعمال فقط، نظرا ألسـباب  % 18.75وتليها % 37.5

والتي تخص فئة األحداث الذين يعبرون عـن  % 12.5أخرى خاصة بهم، ثم تأتي نسبة 

ي الحـرج،  نفور األم من حكاياتهم لذلك يتجنبون بالتصريح بكل األعمال حتى ال يقعوا ف



196

للذين  يصرحون ببعض األعمال نظـرا النشـغال األم   % 6.25وفي األخير تأتي نسبة 

. وعدم تفرغها لسماع حكاياتهم

وعلى ضوء التحليل السابق لمعطيات الجدولين يتبين لنا بان هنـاك نقـص فـي    

ا االتصال بين الجانحين وأمهاتهم وذلك يتضح من خالل النسبة العالية لإلجابة بـال، أمـ  

العينة الضابطة فقد كانت اإلجابة بنعم بنسبة عالية وهذا يدل على االتصال الموجود بـين  

األم وأبنائها وهذا االتصال يمكن من اطالع األم عن انشغال األبناء وتوجيههم كما يتطلب 

األمر وحمايتهم من بعض االنزالقات أو البحث عن الذي يصغي إلـيهم وبعـدها يقـدم    

.تخدم طريق غير صحيح سواء عن قصد أو جهلنصائح من الممكن 

عليهم عند المرضنتوزيع المبحوثين حسب سهر الوالدي:24الجدول رقم*

عينة الجانحين*

%كالسهر على المريض

212.5األب

956.25األم

425مــعا

000آخــر

16.25ال احـد

16100المجموع

العينة الضابطة*
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%كريضالسهر على الم

000األب

743.75األم

956.25مـعـا

000أخر

000ال احـد

16100المجموع

والتي % 56.25تبين معطيات الجدول األول الخاص بالجانحين أن اكبر نسبة تقدر 

تعود لسهر الوالـدين  % 25تعـود لسهر األم عن المريض ، أما النسبة الثانية المقـدرة 

تبين سهـر األب عــن  % 12.5أما النسبة التي تليها والمقـدرة معا عـن المريـض

أما النسبة األخيرة فهي تمثل اإلجابة بعدم السهر على المـريض  .األبنـاء عند المـرض

.مـن أي احـد

ونالحظ في معطيات الجدول الثاني الخاص بالعينة الضابطة أن النسبة العالية تقدر 

%  43.75مع الحدث عند مرضه وتليهـا نسـبة   وهي تعبر عن سهر الوالدين% 56.25

وهي تعبـر عـن سهـر األم عن ابنـها المريـض ، أما بقيـة الحــاالت األخـرى   

%.00فقـد قـدرت نسبتـها 

نستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدولين أن السهـر عن الحدث أثناء مرضـه  

ح ولكن النسـب متقاربـة بـين    على نفسيته ويشعره باالطمئنان واالرتيايله تأثير ايجاب

اجة ـالجدولين والتأثير غير واضح لوجود تكافل بين الزوجين لألبنـاء متـى اسـتدعت الحـ    

فيتبين ان االم واقفة على مرض أبنائها وبمساعدة الزوج لدى العينة الجانحة أما لدى مـهـإلي

زوجة معه أي يعني العينة الضابطة فالزوج غائب عن السهر على أبنائه لوحده بل بمشاركة ال

التعاون بينهما وخاصة في االمور الصعبة والضرورية التي تتطلب عناية كبيرة حيث نجد اكبر 

ولكن يبقى هذا األمـر  . تعبر عن هذه الحالة من التعاون واالستقرار % 56.25نسبة التي تقدر

غير المنطقي ان نسبي ألنه ربما فهمه المبحوث من ناحية التفقد فقط وليس التفرغ له ألنه من 
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تسهر االم عن المريض وتلبي حاجيات اآلخرين وتصبح مستعدة للخروج إلى عملها بكل قواها 

وهذا ما أكدته إجابات المقابالت بانشغال االم حتى في مكان العمل بحالة االبن وهذا ما ال يسمح 

ا لوحده أو تغيب عن لها بالقيام بعملها على أحسن ما يرام ،  وكذلك يمكننا القول هل تترك ابنه

.العمل ألجل البقاء إلى جانبه

توزيع المبحوثين حسب الخروج للتفسح مع الوالدين:25الجدول رقم*

عينة الجانحين*

الوالدين

الخروج

المجموعمعااألماألبال

%ك%ك%ك%ك%ك

212.5318.75531.251062.5--نعم

212.5000000000212.5ال

000000000425425أحيانا

212.5212.5318.75956.2516100المجموع

العينة الضابطة*

الوالدين

الخروج

المجمعااألماألبال

%ك%ك%ك%ك%ك

16.25000956.251062.5--نعم

16.2500000000016.25ال

00000016.25425531.25أحيانا

16.2516.2516.251381.2516100المجموع

نالحظ من خالل قراءتنا للجدول األول الخاص بالعينة الجانحة إن أعلى نسبة تقدر 

تعبر عن اإلجابة بنعم للخروج قصد التفسح وأعلى نسبة فيها تعبر عن الخروج % 62.5

وهي تعبر عن الخروج مـع األم  %18.75وتليها نسبة % 31.25مع الوالدين ونسبتها 

فهي تعبـر عـن الخـروج مـع األب     % 6.25فقط للتفسح أم النسبة األخيرة التي تقدر 
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، ولكـن  %12.5أما اإلجابة عن عدم الخروج للتفسح فقد عبرت عنها العينة بنسبة.لوحده

وهي تخـص % 25الخروج للتفسح أحيانا فقـد عبـرت عنه إجابة المبحـوثين بنسبة 

. مـع الوالـدين مـعاالخروج 

ولكن نجد في عينة الجدول الثاني إن أعلى نسبة تعود إلى اإلجابة بنعم للخـروج  

وتعود أعلى نسبة فيها إلى التفسح مع الوالدين حيث عبـرت  % 62.5إلى التفسح وتقدر 

خاصة بالتفسح مع األب لوحده أمـا بقيـة   % 6.25، ثم تليها نسبة%56.25عنها اإلجابة 

فهي تعبر عن التفسح أحيانا واكبـر  % 31.25أما نسبة .يوجد أي تعبير عنهاالحاالت فال

تخص الخـروج  والتي % 6.25وتعود للتفسح مع الوالدين وتليها نسبة % 25نسبة فيها هي

%.6.25أما العينة التي عبرت بعدم الخروج للتفسح فقد قدرت إجابتها .مع األم فقط

دولين بان االعتناء باألبناء وخاصة في سـن  نستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الج

المراهقة ألمر هام جدا، لذلك وجدنا اإلجابة متقاربة بين العينتين سواء باالعتناء بفسـحة  

األبناء وحتى القائم عليها من الوالدين فالنسبة األكبر كانت دائمـا تعـود للوالـدين معـا     

مقابـل  % 56.25يـة بنسـبة  وخاصة لدى العينة الضابطة التي كانت فيها القيمـة عال 

، ولكن إن كان هذا االهتمام وبنسبة معتبرة وخاصة في جانب التفسح الذي يدل 31.25%

على االهتمام البالغ للوالدين براحة األبناء وسد كل فجوات االنزالق والتأثر يعكس تغطية 

اربتين في الجوانب األخرى من احتياجات األبناء لذلك نقول أين يكمن الخلل فالعينتين متق

اإلجابة ومتباعدتين في الموضع الحالي لكل منهما ، ولكن ربما هناك مزايدة في التصريح 

الن السؤال يمس الجانب المعـنـوي للحـدث أين نجده يصـرح بـالتمني أكثـر مـن     

.المـوجـود في الواقــع

توزيع المبحوثين حسب الزيارة في المركز لكل جنس:26الجدول رقم *

ينعينة الجانح*

الجنس

الزيارة

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

00016.25000األب
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212.5318.75637.5األم

637.5212.5743.75معا

00000016.25ال احد

000212.5212.5آخر

85085016100المجموع

العينة الضابطة*

الجنس

الزيارة

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

األب

األم

معا

ال احد

آخر

المجموع

نالحظ من خالل قراءتنا لمعطيات جدول األحداث الجانحين بان اكبر نسبة تعبـر  

عن زيارة الوالدين معا للحدث الموضوع في مركز الحماية االجتماعيـة ولكـن النسـبة    

لإلناث، أما النسبة الثانية فهي % 12.5مقابل % 37.5ور بقيمة األكبر فيها يعبر عنها الذك

واكبر نسبة فيها عبرت عنها اإلنـاث بنسـبة   % 37.5تخص زيارة األم للحدث وقدرت 

والنسبة الثالثة تعود لزيارة اآلخر للحدث في مركـز  . للذكور% 12.5مقابل % 18.75

وفي األخير .فقط بنفس القيمةوعبرت عنها اإلناث% 12.5الحماية االجتماعية وهي تقدر 

أما زيارة األب لوحده فلم يعبر %.6.25كانت اإلجابة بعدم زيارة  أي احد للحدث بقيمة 

.أما فيها يخص العينة الضابطة فهي غير معنية باإلجابة عن هذا السؤال. عنها بأي إجابة

ـ  ى لـالم  نستنتج من خالل بيانات الجدول أن هناك اهتمام معتبر للوالدين معا وحت

لوحدها بزيارة الحدث في مركز الحماية االجتماعية وهذا ما يتـرجم اعتنـاء الوالـدين    

باألبناء وحتى األم لوحدها تزيد من اهتمامها لألبناء، ولكن هذا التعبير الوارد في إجابات 

العينة المبحوثة يبين عالقة الحدث بوالديه بعد دخوله للمركز دون ترجمة هذه األعمـال  
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وندم بعد الوقـوع في المحظـور أو هـو استمــرار فـي الرعايـة والعنايـة     لشفقة 

.  المستوجبة عليهم لحمايته من ذلك

توزيع المبحوثين حسب ارتياح الحدث في المركز وجنسه: 27الجدول رقم*

عينة الجانحين*

الجنس

االرتياح

المجأنثىذكر

%ك%ك%ك

212.516.25318.75مرتاح

637.5743.751381.25مرتاحغير

85085016100المجموع

العينة الضابطة*

الجنس

االرتياح

المجأنثىذكر

%ك%ك%ك

مرتاح

غير مرتاح

المجموع

تبين معطيات الجدول األول الخاص بالعينة الجانحة إن اكبـر نسـبة والمقـدرة    

رتياحها في مركز الحماية االجتماعية وغالبيتها تعود لإلنـاث  تعبر عن عدم ا% 81.25

أما اإلجابة بنعم لالرتياح في المركـز فكانـت   . للذكور% 37.5مقابل % 43.75بنسبة 

.لإلناث% 6.25مقابل % 12.5وغالبيتها ترجع للذكور بنسبة % 18.75النسبة 
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نـه يخـص األحـداث    أما العينة الضابطة فهي معفية من اإلجابة عن هـذا السـؤال أل  

.المتواجدين في مركز الحماية االجتماعي فقط

نستنتج من خالل ما سبق ذكره بان هناك ارتباط بين األحداث المتواجـدين فـي   

المركز وأسرهم وذلك بعدم تفضيلهم البقاء فيه لعدم شعورهم باالرتياح وهذا مـا يبـين   

الحرية وفعل ما يحلو له دون وهذا ما يدل على حب.ندمهم وشعورهم بالذنب عما اقترفوه

قيد أو رقيب ألنه في المركز يشعر بالمراقبة المستمرة على كل التصرفات واألفعال وهذا 

ما جلبه للمركز ألنه يفعل ما يريد دون أن يجد من ينهاه أو يوجهه وتواجده في المركـز  

.  بسبب أفعاله لخير دليل على ذلك

انات الفرضية الثانيةعرض وتحليل بي: المبحث الثالث*

توزيع المبحوثين حسب مراقبة الوالدين لتصرفات الحدث :28الجدول رقم *

عينة الجانحين*

الوالدين

المراقبة

المجموعمعااألماألب

%ك%ك%ك%ك

425531.25637.51593.75يراقب

000000000000ال

00016.2500016.25أحيانا

425637.5637.516100جموعالم

العينة الضابطة*
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الوالدين

المراقبة

المجموعمعااألماألبال

%ك%ك%ك%ك%ك

000000531.25531.25--يراقب

318.75000000000000ال

000425425850--أحيانا

318.75000425956.2516100المجموع

نالحظ من خالل معطيات الجدول األول الخاص بالعينة الجانحـة بـان النسـبة    

حيث تعود في اغلبهـا  % 93.75المعبرة عن مراقبة الوالدين لتصرفات الحدث قد قدرت 

% 31.25ثم تليها نسبة مراقبة األم لوحدها بقيمـة % 37.5إلى مراقبة الوالدين معا بقيمة

أما النسبة التي عبرت عن مراقبـة  %.25مراقبة بنسبةوفي األخير يأتي تدخل األب في ال

وهي تعود لمراقبة األم، ولكن التعبير بـال لعـدم   % 6.25أحيانا فكانت بقيمةتالتصرفا

.مراقبة التصرفات فكانت بنسبة منعدمة

أما معطيات جدول العينة الجانحة فعادت فيها النسبة الكبرى إلى مراقبة التصرفات 

أما % 25يها النسبة بين مراقبة األم لوحدها والوالدين معا بقيمة أحيانا وقد تساوت ف

النسبة المعبرة عن مراقبة األب لتصرفات األبناء فكانت منعدمة سواء في اإلجابة بأحيانا 

وعادت النسبة % 31.25أما اإلجابة بنعم للمراقبة فقد كانت نسبتها .أو في المراقبة لوحده

%.18.75ا اإلجابة بعدم مراقبة التصرفات فقد قدرت نسبتها أم.كلها لمراقبة الوالدين معا

نالحظ من خالل تحليلنا لمعطيات الجدولين بان مراقبة الوالدين معا و األم لوحدها 

لتصرفات المبحوثين كانت بنسبة معتبرة وفيها نوع من الغياب لألب لوحده ، واإلجابـة  

لدى العينة الجانحة ولكن رغـم هـذا   بنعم لمراقبة التصرفات كانت بنسبة عالية وخاصة 

نجدها قد انحرفت وخرجت عن الطريق السليم وبأفعالها وصلت إلـى مركـز الحمايـة    

وعليه نستنتج بأنه يوجد خلل ما سواء بعدم التصـريح الصـحيح باألفعـال    . االجتماعية

ينـال  للوالدين أو لعدم التفطن جراء االنشغـال الدائم والغياب طول النهار والتعب الذي 
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من الوالديـن فتبقى المـراقبة سطحية دون المـرور إلى تفاصـيلها أو انعكاسـاتها وال   

لها إال بعـد فـوات األوان كما هـو ظاهـر لدى العينة الجانحة التـي تؤكـد   ايتفطنو

سهـر الوالـديـن ومـراقبتهم ألفـعال أبنائهم ولكـن رغـم هـذا فقد وصلوا إلـى  

.ـاعيةمـراكـز الحمـاية االجتم

توزيع المبحوثين حسب التدخل في الشؤون الخاصة والرد عليها:29الجدول رقم *

عينة الجانحين*

قبولها

التدخل

المجموعأحيانااليتدخل

%ك%ك%ك%ك

637.516.25000743.75األب

42500016.25531.25األم

212.5000000212.5معا

000212.5000212.5ال احد

1275318.7516.2516100المجموع

العينة الضابطة*

قبولها

التدخل

المجموعأحيانااليتدخل

%ك%ك%ك%ك

212.5000000212.5األب

425212.5000637.5األم

42500016.25531.25معا

000318.75000318.75ال احد

1062.5531.2516.2516100جموعالم

نالحظ من خالل قراءتنا لمعطيات الجدول الخاص بالعينة الجانحة أن أعلى نسـبة  

، وهـي  %43.75فيه تعود لتدخل األب في الشؤون الخاصة للحدث وعبر عنها بقيمـة  
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% 6.25للتعبير عن تقبل تدل األب أما النسبة الثانية فقد قدرت % 37.5موزعة على نسبة

أما النسبة الثانية المعبرة عن تـدخل  .وهي تعبر عن عدم تقبل تدخل األب في التصرفات

واكبر قيمة فيها تعود لتقبل المبحوث للتدخل في خصوصـياته  % 31.25األم فقد قدرت 

أما عدم تقبل التدخل فكان بنسبة منعدمة ولكن النسبة األخيرة تعود لتقبـل  % 25ونسبتها 

% 12.5أما تدخل الوالدين معا في الخصوصيات فقد قدرت%.6.25ة التدخل أحيانا بقيم

أما اإلجـابة بعـدم تدخل أي احد في الخصوصيات فقد . وهي متقبلة بنفس النسبة كلها 

%.12.5عبر عنها بنسبة 

أما معطيات الجدول الثاني الخاص بالعينة الضابطة فقد عادت فيها النسبة الكبيرة 

% 25وهي مقسمة بين التقبل المعبر عنها بقيمـة % 37.5بنسبة إلى تدخل  األم لوحدها 

، أما النسبة الثانية فهي تعود لتدخل الوالدين معا وعبر عنهـا  %12.5وعدم التقبل بقيمة 

فهـو  % 6.25والباقي المقدر % 25وهي مقسمة لتقبل هذا التدخل بنسبة% 31.25بنسبة 

هي تعود للتعبير بعدم وجود أي احد يتدخل في يعود للتعبير عنها باحيانا،أما القيمة الثالثة ف

األخيرة فهي تعود لتدخل األب وهي ، أما النسبة %18.75الشؤون الخاصة وقد قدرت نسبتها 

%.12.5متقبلة كلها من طرف المبحوث وقد قدرت نسبتها 

نستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدولين بان هناك ضغط لدى العينـة االولـى   

الوالدين وخاصة األب في خصوصيات األبناء رغـم وجـودهم فـي سـن     نظرا لتدخل 

المراهقة أين يصبح االبن يبحث عن مكان لفرض شخصيته وعدم تقبـل أراء اآلخـرين   

وهذا ما يكسبه العناد والتحدي ويصبح ينفر مـن والديـه لعـدم    . حتى وان كانوا والديه

مد اواصل الثقة واالتكـال  احترامهم لشخصه وعدم تعويدهم له االحتفاظ بخصوصياته و

على النفس مع مراقبته من بعيـد وباستمرار دون تحسيسه بذلك لـما له مـن خطــر   

.وانعكـاس سلبي على نفسية الحــدث

توزيع المبحوثين حسب الدخول المتأخر وتفطن الوالدين:30الجدول رقم*

عينة الجانحين*

المجموعمعااألماألبالالتفطن
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%ك%ك%ك%ك%كالتأخر

16.25531.25212.5850--التأخر

531.25000000000531.25ال

16.2516.2516.25318.75--أحيانا

531.25212.5637.5318.7516100المجموع

العينة الضابطة*

التفطن

التدخل

المجموعمعااألماألبال

%ك%ك%ك%ك%ك

16.2500000016.25--أخرالت

956.25000000000956.25ال

318.75212.516.25637.5--أحيانا

956.25425212.516.2516100المجموع

نالحظ من خالل قراءتنا لمعطيات الجدول األول الخاص بالعينة الجانحة إن أعلى 

لنجـد فـي   % 50خول المتأخر للبيت وعبر عنها بقيمـة  نسبة فيه تعود لإلجابة بنعم للد

ثم تليها تفطن % 31.25المرتبة األولى تفطن األم لدخول أبناءها متأخرين وكانت نسبتها 

أمـا النسـبة   .وهي لتفطن األب % 6.25وفي األخير تأتي نسبة % 12.5الوالدين بنسبة 

أحيانا عن الدخول للمنـزل  أما التأخر .فهي تعبر لعدم الدخول المتأخر للمنزل% 31.25

وبالتساوي لتفطن األبوين معا % 6.25وهي مقسمة بنسبة % 18.75فقد عبر عنها بنسبة

.ولتفطن األب لوحده واألم لوحدها

وهـي تعبـر بعـدم    %56.25أما جدول العينة الضابطة فكانت النسبة األكبر فيه 

أحيانا في الدخول للمنـزل  للتعبير عن التأخر% 37.5الدخول المتأخر للبيت وتليها نسبة 

وفي % 12.5ويليه تفطن األم بنسبة% 18.75في الوقت ويتفطن األب لذلك التأخر بنسبة 

أما اإلجابة بنعم للدخول المتأخر للمنزل علـى  .لتفطن الوالدين معا% 6.25األخير نسبة 

.ويتفطن لهذا التأخر األب لوحده بنفس النسبة% 6.25الدوام فقد عبر عنها بنسبة
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نستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدولين بان عينة الجانحين كانت تتأخر كثيرا 

الدخول للبيت في الوقت و ينعكس عند العينة الضابطة وهذا دليل على االنزالق فـي  نع

الطريق الغير سوي الن تأخر الحدث عن الدخول للبيت ينجر عنه عدم االلتزام بالواجبات 

األولياء  ونقص االتصال والحوار ، أما بقاءه خارج البيـت  ومراجعة الدروس ومجالسة

يعرضه لمجالسة رفاق السوء ومجاراتهم في مضيعة الوقت وعصيان األولياء والخـروج  

عن الضبط األسري وتعلم بعض العادات والطبائع السيئة من تدخين وكـالم بـذيء الن   

هذا يبقى األولياء في أعمالهم جنح الظالم وقلة الرقابة تشجع على السلوكات السيئة ورغم

.بعيدين عن أبنائهم منشغلين عنهم بأبسط االمور

توزيع المبحوثين حسب تعرضهم لعقاب الوالدين :31الجدول رقم*

عينة الجانحين*

الوالدين

العقاب

المجموعمعااألماألبال

%ك%ك%ك%ك%ك

318.75425743.751487.5--يعاقب

212.5000000000212.5ال

212.5318.75425743.7516100المجموع

العينة الضابطة*

المجموعمعااألماألبالالوالدين
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%ك%ك%ك%ك%كالعقاب

212.5212.5425850--يعاقب

850000000000850ال

850212.5212.542516100المجموع

يتضح لنا من خالل معطيات الجدول األول الخاص بالعينة الجانحة أن أعلى نسبة 

% 43.75تعود لإلجابة بنعم لتعرض الحدث للعقاب وهي مقسمة بنسـبة % 87.5المقدرة 

فهي تخص عقـاب األم  % 25لمعاقبته من طرف الوالدين معا أما النسبة الثانية المقدرة 

وهي تخص عقاب األب، أما الذين لم يتعرضوا للعقاب % 18.75وفي األخير تأتي نسبة 

%.12.5فكانت نسبتهم 

% 50أما معطيات الجدول الثاني الخاص بالعينة الضابطة فكانت أعلى نسبة فيـه 

للتعرض لعقاب الوالدين معا وتليهـا  % 25لإلجابة بنعم للتعرض للعقاب وهي مقسمة الى

أما اإلجابة بال لعدم التعرض .بنفس النسبةلتعرض الحدث لعقاب األم واألب % 12.5نسبة

%.50للعقاب فكانت نسبتها 

نستنتج من خالل تحليل معطيات الجدولين بان العينة الجانحـة كانـت تتعـرض    

للعقاب أكثر من العينة الضابطة وهذا ما يعكس سلوكات أفرادها الغير مقبولـة الجانحـة   

االجتماعية والجدول الموالي يؤكد ذلك وتماديهم كان سببا في وصولهم إلى مركز الحماية 

.أكثر  بسبب التعرف على نوع العقاب الذي يعكس مدى سلبية سلوكهم

توزيع المبحوثين حسب نوع العقاب وجنسهم:32الجدول رقم*

عينة الجانحين*

الجنس

نوع 

العقاب

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

212.5425637.5الضرب
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531.25318.75850التوبيخ

16.2516.25112.5أخرى

85085016100المجموع

العينة الضابطة*

الجنس

نوع 

العقاب

المجموعأنثىذكرال

%ك%ك%ك%ك

212.5000212.5- -الضرب

212.5637.5850- -التوبيخ

212.5000212.5- -أخرى

425637.5637.516100المجموع

% 50تبين معطيات الجدول األول الخاص بالعينة الجانحة بان اكبر نسبة المقدرة 

لإلناث، % 18.75للذكور مقابل نسبة % 31.25تعود للعقاب بالتوبيخ وهي مقسمة بنسبة 

% 25والنسبة األولى فيه تقدر% 37.5أما العقاب بالضرب فكان في المرتبة الثانية بنسبة

للذكور اما العقاب بأمر مجهول محدد بـأخرى  % 12.5ابل نسبة وهي تخص اإلناث مق

.لكل جنس% 6.25وخص الذكور واإلناث بالتساوي بنسبة % 12.5كانت نسبته تقدر

أما معطيات الجدول الثاني الخاص بالعينة الضابطة فكانت اكبر نسبة فيـه تقـدر   

تعود لإلناث % 37.5رةكذلك وهي تخص العقاب بالتوبيخ والنسبة الغالبة فيها المقد% 50

المعبرة عن عدم تعرض الحدث للعقاب وفي % 25للذكور ثم تليها نسبة % 12.5مقابل 

للعبير عن العقاب بالضرب وأخرى بالتساوي بـنفس النسـبة   % 12.5األخير تأتي نسبة 

.وهي تخص الذكور فقط دون اإلناث

يخ والضرب وهذا نستنتج بان العينة الجانحة هي أكثر عرضة للعقاب وخاصة التوب

ما يعكس نوع السلوك المنتهج وكذلك ضغط العقاب الذي يدفع بالحدث إلى التمادي فـي  
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األفعال السيئة والنفور من الوالدين ألنه في سن حرجة يحـاول فيهـا بسـط شخصـيته     

بفرضها على اآلخرين وعدم االنصياع للغير حتى وان كانوا والديه وخاصة عندما يجـد  

ع له ومجاراته في تصوراته الن هذه األفعال تعتبر نتـاج إهمـال أو   الضغط وعدم السما

غفلة سابقة عن مراقبة األبناء حتى وصلوا إلى عتبة الالرجعة وتذوقوا عـالمهم الجديـد   

وخرجوا عن الضبط نظرا النسداد الحوار واالتصال والرقابة من قبل لذلك يلجا األولياء 

. سلوكه السيئ ولكن بعـد فـوات األوانفي األخير إلى العقاب لعدول االبن عن 

ونوعهملهم توزيع المبحوثين حسب وجود أصدقاء:33الجدول رقم*

عينة الجانحين*

نوعهم

وجود

المجموعغير جانحونالجانحون

%ك%ك%ك

1062.54251487.5لديه اصدقاء

000212.5212.5ال

1062.5637.516100المجموع

العينة الضابطة*

نوعهم

وجود

المجموعغير جانحونالجانحون

%ك%ك%ك

318.751381.2516100لديه اصدقاء
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000000000ال

318.751381.2516100المجموع

يتبين من خالل مالحظة معطيات الجدول األول الخاص بالعينة الجانحة إن اكبر 

بر عن اإلجابة بنعم لوجود أصدقاء لدى المبحوثين حيث تنقسم وهي تع% 87.5نسبة تقدر 

من لـديهم أصــدقاء   % 25التي تعبر عن األصـدقاء الجـانحون و% 62.5إلى نسبة 

ر جـانحين والمعبـرين   ـون بل هم غيـحـانـدقاء جـأما اإلجابة بال لعدم وجود أصعاديـون ، 

%.12.5عنهم بنسبة 

% 100ة فقد قدرت النسبة الكبرى لإلجابة بنعم أما معطيات جدول العينة الضابط

لوجود أصدقاء غير جانحين أما النسبة المتبقيـة المقـدرة   % 81.25وهي مقسمة لنسبة 

.فهي تدل على وجود أصدقاء جانحون% 218.75

نستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدولين بأنها تشير إلى جانبين مهمين وهمـا  

اء جانحون وبنسبة كبيرة لما له دور في جنوح األحداث الن يتمثالن في كون وجود أصدق

أمـا  .المراهق مولع بالتقليد وخاصة من أصحابه إلثبات شخصيته أمامهم والوالء لجماعته

األمر المهم الثاني وهو المتمثل في العزلة واالنطواء الثـابت بإجابة عدم وجود أصدقاء 

لما يصيبه من االنطواء والعـزلة ويؤثــر  وهذا األمر له اثـر بليغ في نفسية المراهق 

.على نفسيته وتصـرفاته

تبادل الزيارات مع األصدقاء في البيت ومعرفة الوالدين لهم:34الجدول رقم*

عينة الجانحين*

معرفتهم

تبادل 

الزيارات

المجموعال يعرفهميعرفهم

%ك%ك%ك

42516.25531.25نعم

637.5318.75956.25ال



212

16.2516.25212.5أحيانا

1168.75531.2516100المجموع

العينة الضابطة*

معرفتهم

تبادل 

الزيارات

المجموعال يعرفهميعرفهم

%ك%ك%ك

850000850نعم

318.7516.25425ال

425000425أحيانا

1593.7516.2516100المجموع

ل قراءتنا للجدول األول الخاص بمعطيات الجانحين أن النسبة األكبر يتبين من خال

والمعبرة عن عدم زيارة األصدقاء في البيت فقد قسمت إلـى نسـبة   % 56.25المقدرة 

لمن أجابوا بعدم معرفة والديهم % 18.75للداللة على معرفة الوالدين لهم مقابل % 37.5

وهي تدل على زيارة األصدقاء % 31.25هي تقدرأما النسبة الموالية ف. ألصدقاء أبنائهم 

وهي إجابة المبحوثين على معرفة والديهم ألصـدقائهم  % 25في البيت حيث قسمت إلى 

أمـا النسـبة األخيـرة    . للذين صرحوا بعدم معرفة الوالدين ألصـدقائهم % 6.25مقابل 

% 6.25سبةبالتساويبنفهي تدل الزيارة من حين آلخر في البيت وقسمت % 12.5والمقدرة

.ون ذلكـرفـلمن قالوا بان األولياء يعرفون أصدقاء ابنائهم والذين ال يع

% 50أما معطيات جدول العينة الضابطة فقد عادت النسبة الكبرى فيه والمقـدرة  

أما النسـبة  %.50لزيارة األصدقاء في البيت ويعرفهم األولياء كلهم وبنفس النسبةالمقدرة

، حيث دلت اإلجابة بـال  %25ي بين اإلجابة بال وأحيانا بنبقيمةالمتبقية فقد قسمت بالتساو

ال يعرفونهم، والزيارة أحيانا المقدرة % 6.25يعرفهم اولياء األصدقاء و% 48.75على ان

.فقد عبرت كلها على معرفة األولياء ألصدقاء أبنائهم% 25
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ير من التأويالت نستنتج من تحليلنا لمعطيات العينتين بان العينة الجانحة تحمل الكث

وذلك الرتفاع نسبة األصدقاء الذين اليزورون في البيت وهذا ما يخفي الشبهة من خالل 

ابتعادهم عن أولياء أصدقائهم أو لرفض أولياء أصدقائهم لمصاحبة أبنائهم أي غير متقبلين 

فهم في أسرة أصدقائهم أو لعزل األسرة البنها عن الغير وكذلك ارتفاع نسبة الذين ال يعر

أولياء األصدقاء أو الذين ليس لديهم أصدقاء أصال وهذا ما يعكس عزلة الحدث عن الغير 

وتقوقعه وانحصاره مع نفسه وهذا يضر به كثيرا ويصعب من اندماجهم فـي المجتمـع   

ويقلل من شأنه وسط األقران وهذا ما يزيد من معاناته وعناده ويدفع به إلى ما وصل إليه 

طة التي تبين اهتمام الوالدين بأصدقاء أبنائهم ولربما مشاركتهم فـي  عكس العينة الضاب. 

. انتقائهم لهم ، وذلك يتبين من خالل زيارة األصدقاء في البيت أو معرفة الوالدين لهـم  

وهناك تقارب في بعض النسب التي تؤكد انشغـال الوالدين عن األبناء وذلك من خـالل  

عرفتهم ألصـدقاء أبنائهم وهـذا نظـرا لالنشغـال عدم وجود أصدقاء ألبنائهم أو لعدم م

.وعـدم إعطاء الوقت الكـافي لفلذة أكبـادهم

توزيع المبحوثين حسب قضاء وقت الفراغ وجنسهم:35الجدول رقم *

عينة الجانحين*

الجنس

قضاء 

الوقت

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

16.25531.25637.5البيت

637.516.25743.75الشارع

16.25212.5318.75مــعا

82582516100المجموع

العينة الضابطة*

المجموعأنثىذكرالجنس
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قضاء 

الوقت

%ك%ك%ك

16.25531.25637.5البيت

212.5000212.5الشارع

531.25318.75850مــعا

85085016100المجموع

الل قراءتنا لمعطيات الجدول األول الخاص بالعينة الضابط إن النسبة نالحظ من خ

تعود لقضاء الحد لوقت فراغه فـي الشـارع وخاصـة    % 43.75الكبرى فيه والمقدرة 

النسبة التي تليها فهـي  الإلناث، أم% 6.25مقابل % 37.5الذكور منهم المقدرين بنسبة 

% 31.25بها تعود لإلنـاث بنسـبة   وتدل على قضاء الوقت في البيت واغل% 37.5تقدر

األحداث الذين يقضون الوقت بين البيت والشـارع فكانـت   اللذكور، أم% 6.25مقابل 

.للذكور% 6.25لإلناث % 12.5وهي مقسمة بنسبة % 18.5نسبتهم 

ثاني الخاصة بالعينة الضابطة فقد قـدرت فيهـا النسـبة    3أما معطيات الجدول ال

% 31.25ء الوقت بين البيت والشارع وهي مقسـمة  وهي تعبر عن قضا% 50الكبرى 

التي تعبر عن قضاء الوقـت فـي   % 37.5لإلناث وتليها نسبة % 18.75للذكور مقابل 

األخير يللذكور وف% 6.25مقابل % 31.25البيت وتعود فيها النسبة األكبر لإلناث بقيمة

ارع وهـم كلهـم   التي تعبر عن األحداث الذين يقضون وقتهم في الش% 12.5تأتي نسبة 

.ذكور دون اإلنــاث

نستنتج من خالل تحليلنا لمعطيات الجدولين بان الشارع له مخاطر كثيـر علـى   

األحداث وبالخصوص اإلناث منهم لما يتربصهم ولخطورة أخطائهم التي في الغالب تكون 

من ناحية غير قابلة لإلصالح وبالمقارنة نجد عينة الجدول األول تفوق بكثير العينة الثانية

تضييع الوقت في الشارع وهذا ما يعكس استغالل غياب الوالدين عن البيت في السلبيات 

واالستغالل السيئ للوقت وهذا ما تؤكده بعض العامالت من خالل تصريحهم في المقابلة 
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التي أجريتها معهن بأنهن يسمحن ألبنائهم وحتى بناتهم بالدخول للبيـت وحمـل مفـاتيح    

هذا ما يمكنهم من التصرف بحرية في قضاء أوقات الفراغ أينمـا شـاءوا   المنزل معهم و

.وبدون رقيب وال حسيب

توزيع المبحوثين حسب التدخين وكيفية الحصول عليه وجنسهم:36الجدول رقم*

عينة الجانحين*
الجنس

التدخين

المجأنثىذكر

ال

ها
ري

شت
ت

ها
طلب

ت

ى
خر

الأ

ها
ري

شت
ت

ها
طلب

ت

ى
خر

أ

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

637.50000000318.7516.25001062.5يدخن

212.5000000042500000000637.5ال

212.5637.50000425318.7516.250016100المج

العينة الضابطة*
المجموعأنثىذكرالجنس



216

التدخين

ال

ها
ري

شت
ت

ها
طلب

ت

ى
خر

الأ

ها
ري

شت
ت

ها
طلب

ت
ى
خر

أ
%كك%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

00016.25000000000000016.25يدخن

743.7500000008500000001593.75ال

743.7516.25000085000000016100المج

الجدول األول الخاص بالعينة الجانحة إن النسبة الكبـرى المقـدرة   تبين معطيات

عن % 37.5تعود لإلجابة بنعم الستهالك التبغ بالتدخين حيث يعبر الذكور بنسبة % 62.5

أما %6.25من اإلناث أما اللواتي تطلبنها فقد قدرت نسبتهن % 18.75شرائهم لها مقابل 

للذكور اي بنسـبة إجماليـة   % 12.5مقابل %25اإلناث الغير مدخنات فقد بلغت نسبتهن 

.للممتنعين عن التدخين% 37.5مقدرة 

وهي تعبر عـن عـدم   % 93.75أما العينة الضابطة فقدت قدرت النسبة الكبرى 

ـ  % 43.75لإلنـاث مقابـل   % 50التدخين حيث قسمت  األخيـر تـأتي   يللـذكور وف

.ونهاللذين يدخنون وهم من الذكور دون اإلناث ويشتر% 6.25نسبة

من خالل تحليلنا لمعطيات الجدولين نستنتج بان غياب الرقابـة الوالديـة وتـرك    

األبناء سواء في البيت أو الخروج للشارع مكنهم من االنضمام لرفاق السوء الذين نقلـوا  

عكس العينة . عليهم عادات سيئة مثل التدخين حيث كانت نسبتهم معتبرة ولدى الجنسين 

أنها نظمت أمورها وشددت على مراقبة األبناء لمحاصرة انـزالقهم  الضابطة التي يبدوا 

إلى أي سوء يمس بهم الن الحدث يكون في مرحلة فرض الذات ومـا يسـاعد غيـاب    

. الوالدين وسهولة تعلم التصرفات السيئة

توزيع المبحوثين حسب المشرف على تربيتهم في الصغر وجنسهم:37الجدول رقم*
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عينة الجانحين*

سالجن

المشرف

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

531.25425956.25الوالدين

212.5318.75531.25األقارب

00016.2516.25المربية

16.2500016.25الروضة

000000000أخرى

85085016100المجموع

العينة الضابطة

الجنس

المشرف

المجموعأنثىذكر

%ك%ك%ك

531.25637.51168.75الوالدين

16.25212.5318.75األقارب

000000000المربية

212.5000212.5الروضة

000000000أخرى

85085016100المجموع

تبين معطيات الجدول األول الخاص بالعينة الجانحة إن النسبة الكبرى والمقـدرة  

% 25لإلجابات الـذكور مقابـل   % 31.25تعود لتربية الوالدين وهي مقسمة% 56.25

بالنسبة إلجابات % 18.75وهي مقسمة % 31.25لإلناث ثم تليها مشاركة األقارب بنسبة 
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% 6.25للذكور ثم تليها نسبة مشاركة الروضة في التربية بنسـبة  % 12.5اإلناث مقابل 

أمـا مشـاركة   . لإلناث دون الذكور% 6.25وهي تعود للذكور دون اإلناث وتليها نسبة 

.اآلخرين فقد انعدمت قيمتها

وهي تـدل علـى تربيـة    % 68.75أما العينة الضابطة فكانت النسبة األكبر فيها 

للذكور وتليهـا النسـبة الثانيـة    %31.25إلجابة اإلناث مقابل % 37.5الوالدين وقسمت 

إلجابة % 12.5لتربية وهي مقسمةالتي تدل على مشاركة األقارب في ا% 18.75المقدرة 

للتعبير عـن مشـاركة   % 125.5للذكور وفي األخير تأتي نسبة % 6.25اإلناث مقابل 

.الروضة في تربية األبناء وقسمت وعادت كلها للذكور دون اإلناث

نستنتج من خالل التحليل أن غياب الوالدين لدى العينة الجانحة واضح في اإلجابة 

دخول أطراف أخرى في العملية التعليمة أو الحضانة ونال النصيب وهذا الغياب مكن من 

وكان هذا التأثير واضح حتـى لـدى العينـة    . فيها األقارب ثم الروضة وبعدها المربية 

الضابطة لمشاركة كل األطراف في عملية تربية اآلباء ولكن لن يفوق حرص الوالدين في 

جده مرتفعا لدى األقارب وهذا ما ينعكس ذلك مهما بلغ جهد الغير من مستويات عالية ون

على سلوك األبناء بدخول الغير في العملية التربوية وما ينتج عن ذلك من تصرفات سيئة 

.الن مكانة الوالدين ال يعوضها أي شخص آخر

توزيع المبحوثين حسب غياب األم في الليل ومقداره: 38الجدول رقم*

عينة الجانحين*

المقدار 

الغياب

المجموعكثيرايالقلال

%ك%ك%ك%ك

318.75000318.75--غياب االم

1381.250000001381.25ال

1381.25318.7500016100المجموع

العينة الضابطة*
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المقدار 

الغياب

المجموعكثيراقليالال

%ك%ك%ك%ك

212.5000212.5--غياب االم

1487.50000001487.5ال

1487.5212.500016100المجموع

نالحظ من خالل قراءة الجدول األول الخاص بالجانحين أن النسبة الكبرى المقدرة 

تعود لإلجابة بال لعدم غياب األم عن البيت في الليل بسبب العمل وتليها النسبة % 81.25

دل على الغياب القليل لألم في الليل عـن البيـت   لإلجابة بنعم  وكلها ت% 18.75المقدرة 

للداللة عن % 87.5أما إجابات العينة الضابطة فكانت النسبة الكبرى فيها . بسبب العمل 

عدم الغياب في الليل ، أما اإلجابات التي دلت عن غياب األم عن البيت في الليـل فقـد   

.  وكلها كانت تقول قليل من الغياب وليس دائما% 12.5قدرت 

وعليه نستنتج أن نسبة الغياب لدى العينة الجانحة يفوقها لدى العينة الضابطة وكل 

جزء له تأثيره ألن األم هي ركيزة المنزل وغيابها يترك فجوة كبيرة فيه لعدم قـدرة أيـا   

الن االبن واألب في حاجة ماسة إليها ألنها هـي الواسـطة بيـنهم    .كان على أن يسدها 

آلخر وهذا رغم الحرص الكبير الذي توليه المرأة العاملة لعدم غيابها ومترجم كل منهم ل

عن البيت إال للضرورة القصوى نظرا لطبيعتها التي ال تتحمل المبيـت خـارج البيـت    

ولتعلقها بأبنائها وزوجها وألهمية دورها في البيت من كل الجوانب التـي ال يسـتطيع ال   

لمستها على األشياء وأهمية تواجدها فـي البيـت   الزوج وال األبناء ان ينوبوا عنها الن 

كبيرة جدا وانعكاس غيابها يترك اثر سلبي على نفسية األبناء ويمس كذلك حتى الجانـب  

المادي لتلبية الحاجيات من مأكل وملبس ومبيت وحتى على تماسك األسرة بـين األبنـاء   

االم يكمن في تلطيـف  وبينهم مع أبيهم الن سلطة األب معروفة بالشدة والصرامة ودور 

.األجواء وتهدئة األبناء والزوج
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عرض مضمـون المقابالت:المبحث الرابع*

:المقابلة األولى*

سنة 18سنة ولديها ابنان األكبر 26لقد أجريت هذه المقابلة مع معلمة تقدر خبرتها 

سنة، وزوجها موظف كذلك وتقول بأنها ال تعاني من مشاكل عائلية بسـبب  15واالصغر

روجها للعمل و عالقتها بالزمالء ورئيس العمل جيدة نظرا للتفهم الذي يبديـه الجميـع   خ

أما أمور البيت فتقول عنها أنها تسير على ما يـرام مـع األبنـاء    . نحو بعضهم البعض

والزوج وذلك يرجع لقلة أفراد العائلة وكذلك لعمل الزوج في الليل وتجيب عن توفيقهـا  

ه بالتحكم في التنظيم واإلجهاد أكثر لكبت األلم من اجل تحقيق بين العمل المنزلي وخارج

األمل، رغم عدم مساعدة الزوج في األعمال المنزلية إال البنت الكبيرة من اجل تـدريبها  

وللتخفيف عني ، أما فيما يخص ترك األبناء في صغرهم وحاليا عنـد األهـل ألننـي ال    

م عند األهل أما عندما يكونوا عند الغير فال ذا أكون مطمئنة أكثر النهكاتركهم لوحدهم وه

أما فيما يخص الراحة الجسمية والنفسية فهي أحسن من المـال ألنهـا ال   . أكون مرتاحة

تعوض ولكن تبقى الحاجة أقوى فنصبر من اجل تحقيقها ولو خصصت منحـة أمومـة   

الن معتبر للمكوث في البيت ال اقبل ولكن أتمنى ان يكون وضع خاص لعمـل المـرأة  

أمـا فيما يخص مساعدة األهـل في . اإلجهاد واإلرهاق يؤثر على الصحة وإنتاج العمل 

أمـا  . استطعت التـوفيق بين البيت والعمل لوالهم لماوتـربية أبنائي فقد سـاعـدوني 

فيما يخـص نصـف مـدة العمل بنصـف األجـر باإلضافة إلى منحة األمومـة فـال   

ــا                    اقبلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال يقبلون ولكن ال فإنهم ذاء المحضر في العشاء ـل الغـوالزوج ألكرد فعل األبناءأما 

ـ ـق الحـع ولكن تحقيـل لهذا الوضـبدي ق ذاتـه وعـدم   ـاجيات ومنحه المال لتحقي

.رـيـد الغـنـه عـثـحـانحرافه أو ب

:المقابلة الثانية*

ـ 16سنة ولديها ابنان األكبـر  32أجريت هذه المقابلة مع معلمة تقدر خبرتها  نة س

أما فيما يخص المشاكل التي يسببها العمـل  .سنة وزوجها يمارس عمل حر15واألصغر 
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الخارجي تقول يؤثر على عدم تمكني من تلبية الطلبات كلها أو كما ينبغي فتؤدي إلى نوع 

أما فيما يخص العالقة مع الزمالء ورئـيس  .من التنافر وسوء التفاهم مع األبناء والزوج 

لزمالء وفاترة مع رئيس العمل نظرا لبعض التأخرات أو الغياب عن العمل فهي جدة مع ا

العمل أما فيما يخص أمور البيت فإنها تسير نوعا ما مع األبناء والـزوج نظـرا لثقـل    

المسؤولية والتعب المضاعف وتكون نسبة التوفيق متوسطة داخل البيت وخارجه وال يقدم 

وج أو األبناء وكنت اترك األبناء اعند أهل لي أي واحد المساعدة في عمل البيت سواء الز

زوجي عندما أغيب عن البيت للخروج إلى العمل ولكنني ابقي منشغلة عليهم حتى العودة 

مساءا وتبقى الراحة النفسية والجسمية أحسن من المال ولكن الحاجة إليه تجعلنا نتحـدى  

ة لبحثت عن راحـة  الصعاب من اجله نظرا لغالء المعيشة ولو خصصت لنا منحة معتبر

نفسي وجسمي عوضا عن المال ، وقد ساعدني األهل في تربية األبناء في الصغر ولكن 

عند كبرهم منحتهم مفتاح الدخول لوحدهم حتى ال يبقوا خارج المنزل أو عند الغير ولـو  

منحوني نصف األجر مقابل نصف مدة العمل باإلضافة إلى منحة األمومة لبصمت بعشرة 

أما رد الفعل األبناء والزوج ألكل الغذاء المحضر فـي العشـاء فـإنهم ال    .ةعلى الموافق

.يقبلون بالوضع ولكن ارفض التدليل واإلفراط فيه وألزمهم بتقبل الوضع

:المقابلة الثالثة* 

سنة ولديها ثالثة أبنـاء  17أجريت هذه المقابلة مع معلمة خبرتها في الوظيفة تقدر 

ت وزوجها موظف وخروجها للعمل سبب لها نوع من سنوا9سنة وأصغرهم15أكبرهم 

المشاكل العائلية أما عالقتها بالزمالء ورئيس العمل فهي فاترة نوعا ما لثقل المسـؤولية  

التي أثرت على االلتزام بقواعد العمل أما أمور بيتها فال تسير على ما يرام مع األبنـاء  

دشة وسماع االنشـغال أمـا الـزوج    والزوج ألنها ال تتفرغ لألبناء كما يتطلب من الدر

فطلباته أوامر ألنه ال يريدها ان تشتغل ألنه مكفي ماديا وهي التي تتشبث بالعمل من اجل 

هـا بـين العمـل    قمأل فراغها وربط العالقات والتجديد للخروج من الروتين وكيفة توفي

يساعدها مرة الخارجي والمنزلي فهي ليس تماما بل بنسبة متوسطة واآلتية تخلف الفائتة 

في العمر ويعلل بها مواقفه طول السنة أما األبناء في الصغر كانت تتركهم عند الحاضنة 
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أما عند كبرهم يدخلون المنزل لوحدهم لكن الشجار والخالفات مستمرة بينهم وال أكـون  

.مرتاحة عند الغياب عن البيت واألبناء أو تركهم عند الغير بسبب الشجار المستمر

ال تقـول  الراحة النفسية والجسمية أحسن من المال أو العكـس  نا عن وعند سؤال

خصصت لك منحة أمومة معتبرة هل تمكثين في وقلت لها لوولكن من اجل قتل الروتين

وكذلك عدم مساعدة األهل لها في تربية األبناء نظرا لبعد المسـافة  ال اقبل أجابت البيت

ين بنصف األجر للعمل نصف المدة باإلضـافة  لآلهلين الزوج والزوجة وسألناها هل تقبل

رد فعـل  إلى منحة أمومة معتبر رفضت االقتراح ألنها تفضل الخروج والتجديد ويكون 

يرفضون بسبب ضيق الوقت تقول بأنهم األبناء والزوج ألكل الغذاء المحضر في العشاء

ـ روف الكافيـق منحهم المصـويض عن طريـولكن أسكتهم بالتع ـارج لألكل في الخ

.أو شـراء حـاجيات أخـرى

:المقابلة الرابعة*

سنة ولديها ثالثـة أبنـاء   18أجريت هذه المقابلة مع معلمة خبرتها المهنية تقدر 

سنة وأصغرهم سنتان وزوجها موظف وتقول المشاكل المنزلية تكمـن فـي   13أكبرهم 

لبيت وتقول بان التقصير في بعض الطلبات أو الشكوى من ثقل المسؤولية خارج وداخل ا

عالقتها بالزمالء جيدة ولكن عالقتها برئيس العمل متوترة بسبب التأخر صباحا عن موعد 

انطالق العمل وتقول بان أمور بيتها ال تسير كما يتطلب األمر نظـرا لضـغط العمـل    

والمنزل مما يسبب نوع من التقصير في المنزل لألبناء والزوج لوال قيامهم ببعض المهام 

م أما التوفيق بين العمل الخارجي والمنزلي نجتهد في تنظيم الوقت وتقسيمه لكـن  بأنفسه

أما فيما يخـص مسـاعدة الـزوج    .تبقى بعض األعمال المؤجلة للغد أو لعطلة األسبوع

هي قليلة ولكن األبنـاء صـغار عـن    ولزوج امساعدة تتمثل في واألبناء في عمل البيت 

عن البيت بسبب العمل فإنهم مـع  يغيابن عند هم في الصغر واآلوكنت اترك.المساعدة 

المربية التي تجتهد من اجل الحراسة وبعض الخدمات فقط وال تكون مرتاحة عند الغياب 

فال تستطيع االرتياح عند الغياب عـن األبنـاء   :عن البيت واألبناء أو تركهم عند الغير 
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حة النفسية والجسمية فهي وبعض المرات تبكي لبعدهم وبالها مشغول حتى العودة أما الرا

أحسن من المال ولو خصصت منحة أمومة معتبرة سأمكث في البيت الن الحاجة للمـال  

هي التي تدفعني للخروج ووجود االم مع األبناء أحسن عمل تقوم به لألسرة وللمجتمـع  

وال يساعدها األهل في تربية األبناء وهي تقبل نصف العمل مع نصف األجرة باإلضـافة  

نحة األمومة المعتبرة ويكون رد فعل األبناء والزوج ألكل الغـذاء المحضـر فـي  إلى م

.العـشاء نظـرا لضيق الوقـت فإنهم يـرفضون رغم أنها تتعـذر بضيـق الوقـت 

:المقابلة الخامسة*

أجريت هذه المقابلة مع أستاذة مجازة في التعليم االبتدائي وخبرتها المهنية تقـدر  

سنوات وزوجها أستاذ جـامعي  4سنة وأصغرهم 12.5الثة أبناء أكبرهم سنوات ولديها ث9

حيث تقول بان خروجها للعمل لم يسبب لها أي مشاكل عائلية وعالقتها في الوسط العملي 

جيدة مع الجميع وأمور بيتها تسير على ما يرام وتقول بأنها توفق في تنظيم أمور بيتهـا  

نزلية وكانت تترك أبنائها في الصـغر االول  حيث يساعدها زوجها في بعض األعمال الم

والثاني عند األهل أما الطفل األخير فتتركه في الروضة وتقول أنهـا ال ترتـاح عنـدما    

الراحة النفسية والجسمية أحسن من المال تتركهم عند الغير ولكن ما باليد حيلة وتقول عن 

معتبرة هل تمكثـين  لو خصصت لك منحة أمومة وطبعا أحسن من المالتردأو العكس

أما فيما يخص مساعدة األهل في تربيـة األبنـاء   نعم مع إتمام دراستيتجيبفي البيت

تقول نعم وتقول عن قبول نصف مدة العمل بنصف األجر باإلضافة إلى منحـة أمومـة   

ـ ـل األبنـون رد فعـكيف يكواسألها نعم ألن التعليم متعبمعتبرة  ل ـاء والزوج ألك

ـ ـل في وقته لتوفـأنا احضر األكفتجيب في العشاءالغذاء المحضر  لى اآلالت ـري ع

.تختصر الوقتيورة التـالمتط

:المقابلة السادسة*

سنوات ولديها ثالثة أبناء 9لقد أجريت هذه المقابلة مع موظفة خبرتها المهنية تقدر 

سنوات والزوج عامل وأعيش في جو هادئ بالبيـت وال  10سنة واألصغر 15.5أكبرهم 

توجد مشاكل مع زوجي بسبب العمل الخارجي وتسير أمور بيتي على ما يرام بتمكني من 
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القيام باألعمال المنزلية والخارجية على أحسن وجه وهذا ما انعكس بالعالقة الحسنة مـع  

زمالئي ورئيس العمل واستطيع التوفيق بين المنزل والعمل الخارجي رغم عدم مسـاعدة  

زلية وكنت اترك األبناء في الصغر عند الجارة وال كننـي ال  زوجي لي في األعمال المن

ارتاح لغيابي عنهم وخاصة عند وجودهم عند الغير وأنا أفضل الراحة النفسية والجسدية 

عن الخروج للعمل والبحث عن المال ولو منحت لي منحة معتبرة لمكثت في البيت مـن  

دة في تربية أبنائي ويكون رد فعـل  احل أبنائي وزوجي الن أهلي لم يقدموا لي يد المساع

األبناء عند تقديم الغذاء المحضر في العشاء فانه ال يعجبهم ولكن ما باليـد حيلـة نظـرا    

.لضيق الوقت والتعب

:المقابلة السابعة*

سـنة  15سنة ولـديها ابنـان االكبـر   21تخص هذه المقابلة موظفة خبرتها المهنية 

ديها مشاكل بسبب العمل الخارجي وعالقتهـا  سنوات والزوج موظف وليس ل9واالصغر

حسنة في محيطها العملي سواء مع الزمالء أو رئيس عملها وأمور منزلها تسير على ما 

يرام من تلبية حاجيات وتحكم في الوقت والجهد وبذلك تستطيع التوفيق بين العمل المنزلي 

وج وال األبناء في عمل والخارجي وذلك بفضل التنظيم واالجتهاد رغم عدم مساعدة ال الز

البيت وكانت تترك األبناء في الصغر عند األهل وتقول ال ارتاح عنـد االبتعـاد عـنهم    

وأفضل الراحة النفسية والجسمية عن المال ولو خصصت لي منحة أمومة معتبرة سأمكث 

في البيت بفرح وسرور واقبل كذلك نصف العمل بنصف األجرة باإلضافة إلـى منحـة   

فيما يخص تحضيـر وجبة الغـذاء في العشاء فـإنهم يتقبلونهـا النهـم ال    األمومة أما

.يملكون خيـار آخـر

:المقابلة الثامنة*

سنوات ولديها ثالثة أبناء 10هذه المقابلة خصت بها موظفة خبرتها المهنية قدرت 

سنوات والزوج عامل أما فيما يخص المشاكل العائلية 4سنة أما األصغر فسنه 12أكبرهم 

التي تحصل بسبب العمل الخارجي فتقول بأنها تحدث أحيانا لضيق الوقت والتعب الـذي  

ينجم عنه التقصير في الطلبات أما عالقتي بمحي العمل فهي جيدة أما فيما يخص أمـور  
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بيتي فهي ليست على ما يرام ألنها تتخللها بعض النقائص وأنا ارتـب أمـوري لتنظـيم    

رجي حتى أوفق بينهما ولو للضروريات فقط رغـم عـدم   الوقت بين المنزل والعمل الخا

مساعدة الزوج وال األبناء في األعمال المنزلية وكنت اترك أبنـائي فـي الصـغر بـين     

الجيران وأهلي ولكنني ال ارتاح لغيابي عنهم أما في يخص العمل الخـارجي والراحـة   

مة معتبـرة وتكـون   النفسية تقول بأنهما كل واحدة تكمل األخرى ولو منحوني منحة أمو

كافية على ان امكث في البيت فسأفعل أما إذا كانت هذه المنحة مع نصف األجرة الشهرية 

بنصف مدة العمل فتقول حسب الظروف أما تقبـل األبـناء والزوج ألكـل وجبة الغذاء 

.المحضرة في العشاء فتجيـب بأحـيانا

:المقابلة التاسعة*

سـنة ولـديها ثالثـة أبنـاء     21برتها المهنيـة  أجريت هذه المقابلة مع موظفة خ

سنوات وزوجها موظف وليس لديها مشاكل عائلية بسبب العمل 6سنة واألصغر 15االكبر

الخارجي وعالقتها بمحيط العمل حسنة سواء مع الزمالء ورئيسها أما فيما يخص تسـيير  

ل الخارجي أمور البيت وتجيب بان هناك بعض الضغوطات والعراقيل وتوفيقها بين العم

والمنزلي بالتنظيم واالجتهاد وتقديم المساعدة من طرف الزوج واألبناء ال توجـد ألنـه   

يعتبر العمل المنزلي من شان المرأة لوحدها وترك األبناء تجيب عليه بتركهم عند المربية 

في الصغر وعند الكبر يبقوا لوحدهم في المنزل وتقول راحتي مع أبنائي ولـيس عنـدما   

ع الغير والراحة النفسية والجسمية أحسن من المال الذي يأتي بالعمل الخـارجي  اتركهم م

ولو خصصت لي منحة أمومة معتبرة لما ترددت في المكوث في البيت حتى لـو كانـت   

نصف مـدة العمل بنصف األجـر باإلضـافة إلى منحة األمـومة أمـا فيمـا يخـص    

ـ ة واألهـل في تـربية األبنـاء فكانـت قليلةمسـاعد زوج ـيكون رد فعل األبناء وال

.لى ذلكـرص عـني احـألنيايجابشاءـذاء المحضر في العـل الغـألك

:المقابلة العاشرة*

سنوات ولديها من األبناء اثنـان  10مع موظفة خبرتها المهنيةةأجريت هذه المقابل

يـة  سنوات والزوج عامل حر وتقول ليس لـديها مشـاكل عائل  9سنة واالصغر19األكبر 
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بسبب العمل الخارجي وعالقتها بالزمالء جيدة وحتى مع رئيس عملها وأمور بيتها تسير 

على ما يرام أما مساعدة الزوج واألبناء لها في العمل المنزلي فتجيب بال أما ترك األبناء 

فتقول في الصغر عند االم أما في كبرهم في البيت لوحدهم وبما أنهم كانوا عنـد أمهـا   

عنهم وتقول بان الراحة النفسية والجسمية أحسن من المال وتقبل نصـف  فكانت مرتاحة

مدة العمل بنصف األجر إذا كانت هناك منحة أمومة معتبرة أما فيما يخص قبول األبنـاء  

. والزوج ألكـل وجبة الغـذاء المحضـرة في العشاء فتقول يكـون ردهم سلبي

ولىالتعليق على بيانات المقابالت حسب الفرضية األ*

ت مع النساء العامالت اللواتي لديهن ابن على األقل وتبين مقابالعشرةلقد أجريت 

سنة وهذا ما يعكس 32سنوات و9مابين الخبرة العملية فيها تراوحتمن خاللها بان 

تخوفهن من الواقع وجعلهن ال يزدن نسلهن عن الثالثة أبناء وهذا العمل يعتبر احتياط 

بلي قد يواجهن في العمل أو البيت أو معا الن من خالل احترازي من أي ضغط مستق

مهما تغيرت أنماط المعيشة فيها وحتى ةاإلجابات يتبين بان األسرة الجزائرية تبقى تقليدي

بخروج المرأة للعمل خارج المنزل وهذا ما قد يشكل لها عائق لتجسيد بعض الطموحات 

المساء ولذلك أجابت البعض منهن بأنهن ألنها سيدة نفسها في العمل وربة بيت تقليدية في

لديهن بعض المشاكل بسبب العمل الخارجي وكذلك لعدم مساعدة الزوج لهن في العمل 

المنزلي وهذه الضغوطات العملية والنفسية تلعب دور كبير في خلق التوتر في األسرة 

ومتطلبات وكذا عدم قدرة المرأة العاملة على التوفيق بين عملها الخارجي والمنزلي 

األبناء والزوج فأجابت بعض المبحوثات بأنهن ال يستطعن انجاز األعمال كلها لذلك 

يضطررن إلى تأجيلها إلى العطلة األسبوعية ولكن نتساءل ان كان األمر ال يحتمل 

التأجيل من حيث تحقيق المتطلبات لألبناء والسهر عليهم ومراقبتهم لتغير التصرفات أو 

م بأعمال غير مقبولة أو بحثهم عن أشياء ضرورية وحتى الحاجة إلى االنعزال أو القيا

الجلوس مع االم ومحادثتها حيث تقول إحدى المبحوثات في هذا الصدد بأنها في بعض 

أو تقوم من المجلس ) حديثك بايخ(األحيان تقاطع حديث ابنتها الوحيدة بأسلوب تهكمي 

اء وانعكاساته ستكون وخيمة سواء على األبنةوتتركها ونحن نعرف كم هذا مؤلم لنفسي
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كذلك انشغال االم عن األبناء خارج البيت حيث تقول إحدى . النفسية أو التصرف

كما نجد .المبحوثات بأنها تبكي في بعض األحيان عندما تهم في مغادرة المنزل إلى العمل

المرأة بعض اإلجابات تفضل الراحة النفسية والجسمية عن المال وهذا ما يعكس شعور

العاملة بالتعب واإلرهاق وتقل المسؤولية المزدوجة باإلضافة إلى تفضيلها المكوث في 

البيت ان منحت لها منحة أمومة معتبر أو نصف مدة العمل بنصف األجر لهو خير دليل 

وخاصة .على تعب وإرهاق المرأة العاملة وشعورها بالتقصير نحو بيتها وأبنائها وزوجها

تحضير وجبة الغذاء في وقت العشاء أو في الصباح الباكر ومدى عندما تضطر إلى

انعكاس ذلك على الذوق وجمع األفراد على طبق واحد وتقبل األمر ان عمر طويال 

وإفرازاته على األبناء والزوج حيث تقول إحدى المبحوثات بأنها تلجا إلى منح أبنائها 

.المال لتعويض الضـرر الناتـج عن هذا التصـرف

التعليق على بيانات المقابالت حسب الفرضية الثانية*

بان هناك لقد تبين من خالل إجابات المبحوثات من خالل إجراء مقابالت معهن 

وضع غير طبيعي يسود اسر المرأة العاملة والمتمثل في غيابها المستمر ولفترة طول 

مكروه فإذا بقوا في النهار عن البيت بسبب العمل وكذلك الزوج ليبقى األبناء عرضة ألي

الشارع في انتظار دوام الدراسة في المساء أو انتظار الوالدين للدخول إلى المنزل أو 

الذهاب إلى الغير حتى عودة والديه  فالخطر يداهمهم مهما كانت حصانتهم واألغرب من 

ذلك هو منح نسخة من مفتاح المنزل ليدخله لوحده وهو في فترة المراهقة وقد دلت 

بالت على وجود هذا األمر ويخص الجنسين معا حتى انه وقعت حادثة من خالل هذا المق

التصرف حيث راقب رفاق السوء لتلميذ بالمرحلة المتوسطة لحمله نسخة من مفتاح 

المنزل فدعوه لمشاركتهم في مقابلة رياضية في كرة القدم وذلك لعلمهم المسبق لشغفه 

ذوا منه المفتاح واجروا له نسخة وفي فترة تمدرسه لهذه اللعبة وعند بداية المقابلة اخ

وهذا خير دليل على احتضان رفاق .دخلوا للمنزل ومسحوا كل ماخف وزنه وزاد ثمنه

السوء للحدث الذي ينشغل عليه والديه، باإلضافة إلى دخوله للمنزل لوحد والخيار مفتوح 
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رة مزدوجة الدخل وتوفر أمامه من قنوات فضائية بدون تصفية وانترنيت بما انه من أس

الرفاهية والوسائل العلمية المختلفة وما تحمله من مخاطر ألنها كالسيف بها حدين ان 

صلح استعمالها كانت النتيجة جيدة وان أساء ذلك كانت النتيجة وخيمة، وخاصـة ان كان 

المخاطر من الداخل لتهورها ومن الخارج لمضايقتها أو التعدياالحـدث بنتا تترصده

عليها وفي عقر دارها وقد قصت علي إحدى المبحوثات لما يسود في منزلها من عراك 

واقتتال بين اإلخوة واألخوات في البيت أثناء غياب الوالدين وهم في سن المراهقة التي 

يفرض كل منهما شخصيته وخاصة مابين الجنسين وتبقى كل الخيارات مفتوحة 

عن األبناء والمنزل يبقى يالزمهن حتى نالهحيث تجيب المبحوثات بان انشغ.أمامهم

.وخاصة إذا كان العمل يلزمهن بالغياب طول النهار.العودة

ةـــــدراسـج الـــــائــــــتـن:نـامـل الثـصـالف

اتــــــرضيـــج الفــائــــــتــن:المبحث االول-

ةــــــــــــــــائج العامــــالنت:ث الثانيمبحال-

اتــــيـوصــــات والتـــراحــتـاالق:ث الثالثمبحلا- 
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***الخـــــــــــــــــــــــــاتـمـة***

نتائج الفـرضـيات:المبحث االول

نتائج الفرضية األولى:المطلب االول

لقد تضمنت الفرضية األولى انشغال االم عن األبناء جراء قيامها بالعمل المزدوج 

ألنها تطمح للتغيير والعصرنة واالنفتاح ولكن من جانب واحـد الن  داخل البيت وخارجه

الرجل ساعدها على الخروج من اجل مساعدته ماديا وبالمقابل بقيـت تحـتفظ بالـدور    

التقليدي المتمثل في أعمال البيت والحمل والتربية لوحدها بدون مساعدة وان وجدت تكون 

يدانية وخاصة المقابالت التي أجريت مع المرأة رمزية ال أكثر وهذا ما أثبتته البيانات الم

:حيث تمثلت النتائج فيما يلي.العاملة

دليل علـى  % 12.5عدم قيام االم باكرا  لتحضير األبناء للخروج إلى المدرسة بنسبة -

تعبها وعدم قدرتها على لعب الدور الرئيسي والهام المتمثل في الرعاية الالزمة لألبنـاء 

.اص إليهألنها اقرب األشخ
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دخول االم متأخرة للمنزل مما ينجر عليه عدم تحضير الطعام في وقتـه ممـا يتـرك    -

.انطباع سيئ لدى األبناء وأبيهم الن المرأة ادري بشؤون المطبخ

لهي نسبة كبيرة وانعكاسها اكبر ألنهـا دليـل   % 25عدم تلبية حاجيات األبناء وبنسبة -

.اية الوقت الالزم لذلك قبل ان تفكر في راحة نفسهاعلى انشغال االم عن أبنائها لعدم كف

% 50يتبين ان تقديم الحاجيات تكون عند طلبها من طرف األبناء بنسبة عاليـة تقـدر  -

.بإلحاح منهم لدليل على عدم تفرغ االم لشؤون األبناء% 6.25مقابل 

وتعرف رغم أنها عاملة% 25عدم مساعدة األبناء في مراجعة الدروس بنسبة مقدرة -

أهمية تأهيل األبناء لسوق العمل ولكن عدم تفرغها وانشغالها يجعلها تكتفي بـاألهم مـن   

.األمور بين األبناء والزوج ونفسها والتحضير لعمل الغد

لهـو هـروب من زيادة االعباء عنها وشعـورهم % 12.5تفضيـل مساعـدة االب-

.بمعـانـاتهـا

لهي نسبة قليلة جدا لمـا ألهميـة النظافـة علـى     %25طلب تغيير ثياب األبناء بنسبة-

على ثقل المسؤولية الملقاة على صحتهم وكذلك هـروبها من تــراكم األعـمال لدليل

.عاتقها

لهي قدر كبير له تأثير على نفسية الحدث ألنـه  % 18.75عدم الدردشة مع االم بنسبة-

مـن تفسـيرها عــلى    في حاجة إلى ذلك لإلجـابة عن استفساراته وتناقضاته أحسـن 

.هـواه

لهي أمـر  % 68.75عدم التصريح باألعمال التي يقوم بها األبناء خارج البيت بنسبة -

.إليه بجدية ألنه يحمل مخاطر كبيرة على األبناء وأسرهمتعظيم يجب االلتفا

لـالم  %56.25وبنسبة% 6.25عدم السهر على االبن المريض حيث قدرت اإلجابة -

عناية لما له اثر على نفسية األبناء ألنه يكـون في حـاجة مــاسة إلـى   لهو أمر بالغ ال

.العنـاية الوالـدية وخـاصة االم ألنه يشعـر حينها باالنكسار
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يعني قلة االهتمام باألبناء وهذا االنشغال عنهم قد يدفع بهم % 12.5عدم التفسح بنسبة -

.مللبحث عن السبيل البديل لذلك الركود في االهتمام به

يعني زيادة االهتمام وخاصة االم التي تشعره بالحنان واالطمئنان زدخول الجانح للمرك-

للحدث الذي ال يتلقى أي زيـارة  % 6.25باإلضافة إلى نسبة37.5ولكن زيارتها قدرت 

يعني االنشغـال وعـدم االهتمام الكبيـر باألبنـاء وهذا مـا يفـتح الخيـارات الغيـر     

.مضمـونة أمـامهـم

له تعبير عن عدم شعوره % 18.75بما انه قد عبر الحدث بارتياحه في المركز بنسبة-

باالطمئنان والحنان في البيت الن والديه منشغلين عنه وخاصة االم ألنها هـي مصـدر   

.الرعاية والحنان الذي يربط األبناء بالبيت

نتائج الفرضية الثانية:المطلب الثاني*

لدليل على نقص الرقابة التي تقلل %56.25يات وبحرية بنسبة التفرغ لمتابعة الفضائ-

من الضبط األسري ويسمح لهم بسلوك ما يرونه مناسب وخاصة إذا ادخلـوا أصـدقاء   

السوء إلى المنزل وهذا ما أكدته بعض المقابالت التي أجريتها مع المرأة العاملـة التـي   

.عند غيابها عن المنزلتقول بأنها تمنح مفتاح المنزل ألبنائها كي يدخلوا 

% 6.25كذلك عدم مراقبة تصرفات األبناء حيث دلت عليها الدراسة الميدانية بنسـبة -

وان وجدت فهي قليلة مقارنة مع ما يتربص صغارنا في الوقت الراهن وهو دليل علـى  

.نقص الضبط األسري
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غفلـة  لهي قيمة عاليـة جـدا الن أي  % 12.5عدم التدخل في شؤون األبناء وبنسبة-

لهـو  % 50وهذا ما يؤكده الدخول المتأخر المعبر عنه بنسـبة . صغيرة قد تكلف الكثير

تعبير صريح على نقص الضبط األسري الذي يمكننا ان نعبر عليه باالنعدام ألنه يمثـل  

وعدم التعرض للعقاب المعبر عنه .نسبة كبيرة باإلضافة إلى انه غياب في الليل ولإلحداث

يفتح الباب واسعا أمام الحدث ألنه يمثل تساهل ونقص للضبط الذي لطريق % 12.5بنسبة

وان تـدخل  .يعطي الصرامة للحدث حتى يلتزم بالحدود الحمراء دون التطـاول عليهـا  

مما يؤدي بالحدث إلى اإلصـرار  % 37.5الوالدين فيكون عقابهم الضرب المقدر بنسبة 

ثل أصدقاء األحداث من الجانحين وخاصة عندما يم.والعناد والتمرد على السلطة األسرية

ألنها نسـب كارثيـة فـي    % 12.5أو عدم وجود أصدقاء معبر عنها بنسبة%62.5نسبة

الحالتين معا الن مصاحبة الجانح يدفع به إلى نفس الطريق وعدم وجود أصدقاء يحسسه 

وكذلك التعبير عـن زيـارة   .باإلهمال واالنكماش واالنطواء وهذا في حد ذاته ألمر سيئ

يعكس مدى تهـاون  % 31.25صدقاء الذين اليعرفهم الوالدين حيث عبر عنها بنسبة األ

وخاصة ان كان الحدث يقضي أوقات معتبـرة فـي   .الوالدين وغفلتهم عن مراقبة األبناء

فماذا ننتظر من نتعود لإلناث، إذ% 6.25ومنها% 43.75الشارع حيث عبر عنها بنسبة

وبهذه األشكال والصور المختلفة والتي كلهـا  هذا الحدث الذي افلت من الضبط األسري

باإلضـافة  .لحداثة سنهعتفتح الباب واسعا للمرور إلى العالم األخر الذي ال يرحم وال يشف

حيث تحدث هذه األمور كلها رغم تـدخل  .اناث % 25منهم % 62.5إلى التدخين بنسبة 

لكل من الروضـة  %6.25في تربية أبناء الغير وتعود نسبة % 31.25األقارب بنسبة 

حيث %.18.75والمربية وبالمقابل نجد االم تغيب عن البيت في الليل بسبب العمل بنسبة

نالحظ تتالي وتوالي كل هذه المعطيات التي ال تخدم الحدث ال من بعيد وال من قريب بل 

كلها تسهم في غياب الرقابة الوالدية اآلنية والالحقة وهذا مايعكس غياب الضبط األسري 

ذي يدفع بالحدث إلى أحضان رفاق السوء الذين بفضلهم يتمادي ويتعدى الحـدث عـن   ال

.الضبط االجتماعي الذي هو في حد ذاته تأشيرة المـرور إلى الجنـوح

النتائج العامة للدراسة:نيالثابحثالم*
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بناء على المعطيات المتحصل عليها من خالل الدراسة الميدانية والتي كان الهدف 

:حقق والتأكد من صحة الفرضيات التي اعتمدنا عليها توصلنا إلى النتائج التاليةمنها الت

ان تحمل المرأة العاملة لتحدي الخروج للعمل الخارجي ومحافظتها على الدور التقليدي -

لهو تحدي بعينه وخاصة في الوقت الراهن ولكن يبقى هذا التحدي على حسـاب نفسـها   

م هي األولى وتنام األخيرة مرورا بضغط العمل في النهـار  ألنها تقو. وأبنائها وزوجها 

خارج البيت وزيادة معانات الطريق ثم العودة إلى المنزل أين تجد ينتظرهـا التحضـير   

لألكل والتنظيف واستقبال األبناء واالهتمام بالزوج فأين التوفيق بين كل هذه األعمال في 

ما عبرن عنه بعـض المبحوثـات   وقت زمني ضيق جدا وخاصة في فصل الشتاء وهذا 

بتأجيل بعض األعمال لعطلة األسبوع ، وعبر عنه األبناء بعدم الدردشة ونفور االم مـن  

لدليل على إرهاقها وتعبها ،لذلك نقول أين هي االم التي تحس بابنها قبل ان ينطق أو .ذلك

ألنها تسرع في يتألم وتكشف خباياه قبل ان تستفحل فال يمكن للمرأة العاملة ان ترى ذلك 

.االنتهاء من شيء حتى تتفرغ لآلخر وهكذا دواليك

وهذا االنشغال عن األبناء والغياب الدائم عن البيت الذي يجبر األولياء على مـنح  

مفتاح المنزل لألبناء لدخوله أثناء غيابهم ويفتح المجـال واسـعا لمتابعـة الفضـائيات     

تعرفهم على أصدقاء من كل صنف ولـون  واالنترنيت بما أنهم من اسر ميسورة الحال و

دون حسيب وال رقيب يجعل األولياء في غفلة من أمرهم حتى يقع ماال يحمد عقبـاه الن  

الحدث يكون في سن المراهقة أين يصبح يعمل على تطبيق أفكاره وفرضها على نفسـه  

ان وغيره وهذا الجو يسمح له بذلك باختيار األصدقاء بحرية والتصرف كما يشـاء بمـا   

الوالدين غائبين طول النهار وفي المساء كل واحد منهم منشغل بأموره ولو التفت فسيكون 

األمر مرور الكرام لكثرة األعمال وخاصة االم التي يفترض فيها ان تكون خبيـرة فـي   

.أمور األطفال سواء بالفطرة أو باالحتكاك المستمر بهم

واحد وتبقى قدرة الفرد علـى مـا   وعليه يمكن القول ما خلق اهللا بقلبين في جوف 

استطاع فعله ويفوض األمر إلى اهللا مادامت األسرة قد استقلت ولو نسـبيا فـي الوقـت    

الراهن الزدواجية األدوار وتداخلها بين الزوجين وبينما كانت في الماضي متكاملة بـين  



234

الرجل العمل المنزلي للمرأة والعمل الخارجي للرجل نجدها قد خرجت للعمل وطلبت من 

عمل البيت ،ولكن هذا التحول مازال صعب المنال لكي تعود الحالة إلى ما كانت عليـه  

وتحقق مايصبوا إليه الطرفين من تكوين أسرة متساوية ومتكاملة بـدون ان يكـون هـذا    

.التغير على حساب األبناء

االقتراحات والتوصيات:لثاثالبحثالم*

ين لمن أراد أن يتم الرضاعة،وعلى الوالد له والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كامل(-

.                                                                                                                            233سورة البقرة،االية...)رزقهن وكسوتهن بالمعروف

الغربيين يدعون اليوم مجتمعاتهم للعودة إلى قيم العائلة التي حمت ان كبار المفكرين-

.299)السنينآالفاألسر عبر 

ن األطفال الذين يوضعون ألقد تبين بصورة واضحة (:تقول الباحثة مرغريت ميد-

في مؤسسات عند الوالدة تصيبهم مشاكل وأمراض كثيرة رغم رعايتهم رعاية جسمية 

فال الذين يفصلون عن أمهاتهم بعد ـدا على األطـسيئة جارـإذ أن هناك آث،جيدة

الدة ـالم  والبـاق في تعلم الكـفـلي واإلخـر العقـومن أمثلة ذلك التأخالوالدة ،

.300)وص ـاس والنكـد اإلحسـقـوف

من ألنهتكامل تساوي وبل .والمرأةيمكن القول بان هناك مساواة بين الرجل ال-

الن .وال هي تتقمص دور الرجل المرأةع الرجل تقمص دور غير المعقول ان يستطي

لكي والمرأةخلق الرجل اهللا يلتقيان ولكن اللذان النالمستقيماكالمساواة تعني التوازي 

العنصر البشري نجابإلحتى يكمل االول الثانياألسرةيلتقيا ويتفاعال ويكونان 

خطبة الرجل والنفقة عليه وال لى عالمرأةذلك هو عدم قدرة وخير دليل على.وتنشئته

.251،ص2000،دار الفكر ،سوريا،والدين واألخالقالمرأة:نوال السعداوي- 299

.10،ص1981،دار النهضة العربية،بيروت،رة ومشاكلهاـاألس:محمود حسن- 300
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هو واألصح.وبالتالي فهي مساواة غير متكاملةواإلنجابقدرة الرجل على الحمل 

ويتساوون في الحقوق والواجبات يختلفان جسميا ونفسياألنهماالتكامل بين الجنسين 

في واةاالختالط والمساألن .وإتاحة الفرص لكليهما حتى ال نؤنث الذكر وال نذكر األنثى

كل شيء حتى في مكان تواجد كال الجنسين وأصبحت مزايا التمييز بينهما قليلة واغلبها 

وإال كيف نفسر خروج المرأة للعمل بجنب الرجل .تكاد ان تتطابق في الجوهر والمظهر

في كل الوظائف واألماكن وبالمقابل تطلب هي من الرجل تقلد مهام البيت من طبخ 

وكأنه اجتهاد للقضاء على االختالف الجنسي بين الذكور واإلناث .وتنظيف وتربية لألبناء

وبالتالي القضاء على االختالف في المهام واألدوار داخل األسرة وخارجها، ولكن 

االختالف الوظيفي والتساوي في إلىحتما االختالف البيولوجي بين الجنسين يؤدي 

مثل الماء واللبن وغيرهم تزجانويماميعني التشابه فيما بينهالحقوق والواجبات ال

ضاء على الجنس بحيث ـون القـوهكذا يكشيءفي كل رـاآلخعن كل منهما وب ـينو

وبالتالي يستغنى كل منهما عن رـاآلخن ـزل عـبمعالعيـشيستطيع كل منهما

.مطالبة الطرف اآلخر بالمساواة

تمعوا على رأي واحد لذلك ولكن هيهات ان تتغير سنة اهللا في خلقه مهما اجتهدوا أو اج

فإذا أعددتها أعددت "نستطيع القول بان أعظم شيء تقدمه المرأة للمجتمع هو فرد صالح 

وال يستطيع أي فرد ان يلعب هذا الدور الذي يقتصر عليها لوحدها " جيال طيب األعراق

يه لذلك نقول بان هناك أشياء تقتصر على الرجل لوحده حتى يتحقق التساوي بينهما وعل

:نـقـتـرح مايلي

وضع توقيت يتناسب مع وضعية المرأة العاملة حتى تستطيع التكفل باألبناء ولو -

.بنصف فترة العمل اليومي

منح االم الماكثة أجرة معتبرة لكي ترتقي بنفسها وأسرتها وتنال جزاء تعبها الن أي -

.وظيفة خارج البيت لن تكون أعظم من تربية األبناء

رأة عن المكوث في البيت أو العمل بنصف المدة لفتح مناصب عمل جديدة تشجيع الم-

.وخاصة للرجال الذين يسهمون في القضاء على شبح العنوسة
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إعطاء عطلة أمومة متوسطة األمد بمنحة معتبرة الستكمال فترة الرضاعة والخروج -

ي مستقبل حياة بالمولود من فترة الطفولة األولى المقدرة بسنتين نـظـرا ألهميتها ف

.الطفل ويصبح قابل لوضعه الجديد في دور الحضانة

فـتـح دور الحضانـة في أماكن العمل مع تأهيل المـربيـات للقـيام بالعملية -

.عـلى أحسـن ما يـرام

ةـــــمـاتــــــالخ

يعتبر موضوع جنوح األحداث موضوع الساعة لما له من أهمية بالغة على األسر 

مجتمع على حد سواء ،وارتباطه في دراستنا بخروج المرأة للعمل لهو أمر في غايـة  وال

األهمية والحساسية الن المجتمع في الوقت الراهن يسعى جاهدا لدفع القوافل المتأخرة من 

النساء على الركب و من خالل تطرقنا للجانب النظري والميداني فقد تبينت لنـا بعـض   

ملين على بعضهما البعض لما ألهمية المرأة في األسرة والمجتمع الخبايا نظرا لتأثير العا

وخاصة إذا ساهمت بعض العوامل األخرى في الموضوع سواء كانت أسرية أو اجتماعية 

أو ثقافية وحتى  االقتصادية والسياسية الن التحول الذي مس جانب المرأة لم تسايره باقي 

ألطفال من روضة ومدرسة وغيرهـا وحتـى   المؤسسات الفاعلة في التنشئة االجتماعية ل

جوانب العادات والتقاليد ، لذلك تركت المرأة لوحدها تتخبط إلثبات نفسـها فـي الواقـع    



237

لذلك يتطلـب  . الجديد مع المحافظة على الموروث القديم في المنزل والشارع والمجتمع 

سمه مع المحيطين بها نجاحها ضريبة ثقيلة تتكبد فيه المرأة  قسطا كبيرا منها والباقي تتقا

من زوج وأبناء وأهل الن النجاح ال يصنع من الفراغ ولذلك وجب على الهيئات الرسمية 

. وغيرها إعادة النظر في بعض االمور حتى ال يخسـر المجتمـع أكثـر ممـا يـربح      

فاالنحراف الناتج عن هذا التحول ليس باألمر الهين فاستنتاجنا ال يقتصر على انحـراف  

األبناء فقط الن العملية لها امتداد وتواصل وتشعب كبير سواء مع األبناء أو األحداث من

الزوج أو في مكان العمل أو في الشارع وهذا راجع لضعف المؤسسـات الفاعلـة فـي    

المجتمع ولتفهم طبيعة التحدي الذي تبديه المرأة ومساعدتها على قدر خصوصـيتها دون  

وهذا ما أثبته الميدان الن خوض المرأة لغمـار  .إلغاء أنوثتها بضمها إلى صنف الذكور

التحول الكبير في المجتمع ومعتقداته ليس باألمر الهين ويتطلب تضحيات وتكـاتف مـن   

طرف جميع المؤسسات األخرى دون ترك المرأة تتخبط في خيار لم تكن صانعته لوحدها 

يـرها أو االستغناء بما أنها ركيـزة المجتمع الذي ال يمكـن بأي حال من األحـوال تغي

ألن تربية األبناء ألمر عظيم منذ بداية الحمل حتى الوصول به إلى .عنها مهما اجتهـدوا

سن الرشد  ورغم ذلك يبقى في ارتباط مع األسرة وخاصة االم التي تبقى ترعـى فيـه   

ولكن التوجه الجديد الذي حمل مع عاصفة التفتح المطلـق الـذي   . وحتى أبنائه من بعده 

على كل شيء ووصل بالمرأة إلى مساواة الرجل في كل شيء جـوهرا ومظهـرا ،   أتى 

ولكنه سوف يترك عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع بـاإلفرازات السـلبية الن هـذا    

التطابق سوف يلغي الجنس وال يصبح هناك فرق بين الذكر واألنثى ال من ناحية الحقوق 

شرية ويستحيل تطبيقه وأهمها لوجود أسـباب  وهذا األمر مخالف للفطرة الب. والواجبات 

مانعة أهمها الحمل والوضع والرضاعة الذي يحول دون تطبيق هذا التوافق والتطابق بين 

الجنسين بل يكون هناك تكامل بينهما كالسيف وغمده أي وجود مساواة للحقوق والواجبات 

كر األنثى ونلغي في ظل احترام خصوصيات كل جنس ، فال يمكن ان نؤنث الذكر وال نذ

عطلة األمومة والرضاعة أو اإلنجاب ككل حتى يتساوى الجنسين وال نطلـب منهـا أداء   

الخدمة الوطنية وال ان تكون شرطية في الحواجز الليلية بالطرقات أو عسكرية بأدغـال  

.الجبال أو رئيسة دولة تؤجل الحمل إلى حين
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يه الفطرة البشرية ألننا لسـنا  ولن نكون عقالنيين وال روحانيين بل حسب ما تقتض

أحسن من غيرنا الذين سبقونا إلى هذا األمر واليوم يطلبون الرجوع بالمرأة إلـى عهـد   

.سابق تحضروا عليه ويصدرون لنا حضارتهم الزائـفـة
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2-BOUTEFNOUCHET MOSTAPHA.LA FAMILLE ALGERIENNE
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ELGERIE.S.N.E.B.ALGER.1976.
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:الملحق االول*

قـــــالحــلما
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ـــامــعــة الــجـــــــــزائـــــــــــــرج

اإلنسانیة واالجتماعیةمكلیة العلو

قسـم علـم االجـتـماع

رقم االستمارة

لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع الجنائيمذكرة

تحضى إجابتك بسریة تامة وال تستغل إال في البحث العلمي:مالحظة

في الخانة المناسبة) x(ضع عالمة : لإلجابة

تورإشراف الدكإعداد الطالب                     

فـضـیل رتیـمي المحمـد شعیبي                   

2008/2009السنة الدراسیة
بــیـــانــــــات عــــــامـــــة* 

الســــــــــن-1
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ذكر       أنثى:الجـنــــــــس-2

وسط        ثانويأمي       ابتدائي       مت:المستوى التعليمي-3

ذكور         إناث: كم عدد أفراد أسرتك-4

األكبر       األوسط        األصغر: ماهو ترتيبك بين اإلخوة-5

فيال      شقة       تقليدي      قصديري      آخر: نوع المسكن-6

راقي        شعبي          قصديري: نوع الحي-7

مرة         اثنان         أكثر: رة دخلت للمركزكم م-8

تدرس       تعمل       بطال: ماذا كنت تفعل قبل دخولك للمركز-9

أخرىسرقة        اعتداء       : ماهو سبب دخولك المركز- 10

موظف       عامل        عمل حر       بطال                    : وظيفة األب- 11

موظفة        عاملة          أعمال حرة: وظيـفــة األم- 12

نعم          ال: هل كان يحدث شجار بين والديك- 13

نادرا         أحيانا        دائما   : إذا كانت إجابتك بنعم هل يكون- 14

رىعملها      األبناء        أخ:إذا كانت إجابتك بنعم هل سببها- 15

ماكثـة        عاملـة: هل تفضل ان تكون امك- 16

........................................................................لماذا-17

بیانات خاصة بالفرضیة األولى* 

نعم       ال:  هل تستيقظ أمك هي األولى في الصباح- 18

في الوقت          متأخرة :هل تدخل أمك للمنزل مساءا- 19

نعم        ال: هل كانت أمك تطبخ لكم وجبة األكل في وقتها- 20
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معا      بنفسك      آخراألباألم :من يلبي لك حاجياتك اليومية- 21

كلها         بعضها: إذا كانت تقدم لك الحاجيات فهل-22

لقائيا      عند الطلب        بإلحاح ت: هل تقدم لك حاجياتك-23

نعم         ال: هل كانت تساعدك أمك في مراجعة دروسك- 42

نصف ساعة       ساعة         أكثر: إذا كانت إجابتك بنعم-25

األب     األم     معا        :من تفضل أن يساعدك في مراجعة الدروس-26

.................................................................لماذا-27

نعم       ال    : هل تتابع البرامج التلفزيونية الفضائية بحرية-28

األم      األب      معا      برغبتك: هل تغير ثيابك بطلب من-29

نعم           ال     : هل تدردش مع أمــــك-30

.................................................................لماذا-31

نعم       ال     : هل كنت تصرح بأعمالك خارج البيت ألمك-32

كلها            بعضها: إذا كانت إجابتك بنعم-33

النشغالها        لنفورها         أخرى:إذا كانت إجابتك ببعضها-34

األب   األم     معا     آخر    ال احد:ر عليك عند مرضكمن يسه-35

نعم       ال       أحيانا:هل كان والديك يخرجانك للتفسح-36

األب     األم      معا:إذا كانت إجابتك بنعم هل كنت تخرج مع-37

آخراألم      معا     ال احداألب:من يزورك في المركز-38

نعم        ال : هل أنت مرتاح في المركز-39

..................................................................لماذا-40
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بیانات خاصة بالفرضیة الثانیة* 

نعم    ال    أحيانا:هل يراقب والداك تصرفاتك داخل وخارج البيت-41

األب     األم      معا:يراقبكإذا كانت إجابتك بنعم من-42

األب    األم     معا    ال أحد:من يتدخل في شؤونك الخاصة أكثر-43

نعم       ال      أحيانا:هل تتقبلها:إذا كانت إجابتك بنعم-44

نعم      ال       أحيانا : هل كنت تدخل للبيت متأخرا-45

األب      األم       معا:ن كان يتفطن لذلكاذا كانت إجابتك بنعم م-46

نعم       ال:هل تتعرض للعقاب من طرف والديك-47

األب        األم       معا:من طرف:إذا كانت إجابتك بنعم-48

التوبيخ      الضرب     أخرى:إذا كنت تعاقب فما هو نوع العقاب-49

.................................................لماذا:إذا كنت تعاقب -50

نعم        ال: هل لديك أصدقاء-51

نعم        ال : هل فيهم الجانحون:إذا كانت إجابتك بنعم-52

نعم    ال    أحيانا:هل كنت تتبادل الزيارات مع أصدقاؤك في البيت-53

ال نعم :هل كان والداك يعرفان أصدقاءك-54

معاالشارع     في البيت:أين كنت تقضي أوقات فراغك-55

نعم          ال     :   هـــل تــدخــــــــن-65

تشتريها      تطلبها      أخرى:إذا كانت إجابتك بنعم هل-57

الروضة       المربيةاألقارب:هل شارك في تربيتك-58
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نعم       ال: كانت أمك تغيب عن البيت في الليل بسبب العملهل -59

كثيراقليال :إذا كانت إجابتك بنعم-60

:الملحق الثاني*

***ةـلـابـــقـل المـيـدل***
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ماهو نوع العمل وكم ليدك خبرة -1

األصغر-األكبر:كــم لـديـك عـدد األبـنـاء  وسنهم -2

ذا يعمل زوجك وكم لديه خبرةما-3

هل لديك مشاكل عائلية بسبب العمل الخارجي-4

كيف هي عالقتك بالزمالء وخاصة رئيس عملك -5

هل أمور بيتك تسير على ما يرام مع األبناء والزوج-6

كيف توفقين بين العمل الخارجي والمنزلي -7

هل يساعدك الزوج واألبناء في عمل البيت-8

ين أبنائك في الصغر واآلن لغيابك عن البيت بسبب العمل أين كنت تترك-9

هل تكوني مرتاحة عند الغياب عن البيت واألبناء أو تركهم عند الغير-10

هل الراحة النفسية والجسمية أحسن من المال أو العكس-11

لو خصصت لك منحة أمومة معتبرة هل تمكثين في البيت-12

بنـاء هل ساعـدك األهـل في تـربية األ-13

منحة األمومة+ هل تقبلين نصف مدة العمل بنصف األجر-14

كيف يكون رد فعل األبناء والزوج ألكل الغذاء المحضر في العشاء-15

:الملحق الثالث*

***وتعـاليــق لألحــــداث الجــانحيــن ور ـــص***

**اسيعينة من جريدة الشروق اليومي لفترة زمنية اقل من سد**
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*2009مارس--- 2008نوفمبر*
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ولكـن لـيس لجميـع    ، العلياترقية المرأة وتمكينها من بلوغ المناصب والمراتب
ن فيهن من ارتقت ببقائها في المنزل واكتفت  بمـؤازرة زوجهـا   ألرياتـالنساء الجزائ

ـ ـوفـورعاية أبنائها رغم ت ـ شـدم والحـر الخ والســـــؤال يبقـى   مـــــ
؟....وليس عليهم أو للجميعلـمــــاذا علينا:مطــروح
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