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.يجعل هذا العمل في ميزان حسناتها    

كما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع األساتذة اللذين أف ادونا بنصائحهم  
ون والمساعدة إلتمام هذا العمل من قريب  القيمة وكل من قدم لنا الع

. و بعيدأ  

أن يجعل هذا العمل بداية موفقة لمزيد    دعو اهلل القديرن.... وختاما  
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 :مقدمة

إن سالمة المجتمع وقوة بنياته ومدى تقدمه وازدهاره و تماسكه مرتبط بسالمة الصحة التنفسية 
واالجتماعية ألفراده، فالفرد داخل المجتمع هو صانع المستقبل وهو المحور المركز والهدف والغاية 

 .ليست أكثر من تخطيط لمدى فعالية هذا الفرد المنشودة، أما ما حول هذا الفرد من انجازات وتخطيطات

وحتى يكون هذا الفرد عضوا بارزا في تحقيق التقدم االجتماعي ال بد من االهتمام بتنشئة 
االجتماعية التي اهتمت بها الدراسة النفسية واالجتماعية اهتماما بالغا شكال ومضمونا، وهذا ألهميتها في 

بفعاليته اإليجابية في المجتمع، ال فردا خامال وال عاجزا، فالتنشئة تشكيل شخصية الفرد الصالح الفاعل 
إذا من أدق العمليات وأخطرها شانا في حياة الفرد، ألنها الدعامة األولى التي تركز عليها مقدمات 

 .شخصيته

نما تمتد من الطفولة فالمراهقة فالرشد  والتنشئة كعملية مستمرة ال تقتصر فقط على مرحلة محددة وا 
إلى الشيخوخة ولهذا فهي عملية حساسة ال يمكن تجاوزها في أي مرحلة ألن لكل مرحلة تنشئة خاصة بها 
تختلف في مضمونها وجوهرها عن سابقاتها وال يكاد يخلو أي نضام اجتماعي صغيرا كان أو كبيرا و أي 

 .بأسلوبها ال بهدفها مؤسسة رسمية أو غير رسمية من هذه العملية، لكنها ال تختلف من واحدة إلى أخرى

وتعتبر التنشئة األسرية الركيزة األساسية ألي مجتمع كان، و هي الدعامة األولى التي يتلقى فيها 
الطفل أولى دروسه و مبادئه و قيمه الخلقية و الدينية، و أنماط السلوك المختلفة، ثم تليها المدرسة 

من جميع جوانب شخصية الطفل، فهي تعمل على وجماعة الرفاق، لذا يكون تأثيرهم تأثيرا شامال و يتض
تحويل الكائن البشري من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي يؤثر و يتأثر بما يحيط به، وذلك من خالل 
عملية التنشئة االجتماعية التي يتوقف مدى نجاحها في تحقيق تكامل نمو الطفل مع مختلف لمستويات 

 .فعالية على نوعية األساليب المتبعةالنفسية و العقلية و الجسمية و االن

ونظرا للتطور والتقدم وتعقد مظاهر الحياة وظهور العصرنة وفي ظل التغيرات االجتماعية التي 
شهدتها المجتمعات على مختلف األصعدة في مختلف أرجاء العالم في العقود األخيرة، هذا أدى إلى إفراز 

جتماعية وقد ساهمت في ذلك عدة عوامل ظهرت نتيجتها نتائج كثيرة وتغيرات مست بنظم المؤسسات اال
 تغيرات اجتماعية ومن بينها غياب الوالدين، وتدني المستوى األخالقي واالقتصادي واالجتماعي لألسرة

 .وكذا التفكك األسري وخروج المرأة للعمل
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رة الذي تؤثر وهذا ما أنتج في الوقت الحالي لجوء المراهق للعنف، في تصرفاته وهذا الغياب األس
سلبيا على نمو الطفل الجسمي و العقلي و االنفعالي، على هذا األساس نالحظ انتشار ظاهرة العنف 
بشكل كبير وواسع فظاهرة العنف عند المراهق بمختلف أشكاله موجودة بصورة كبيرة، إذ تعاني جميع دول 

وع العنف عند المراهق فهي ظاهرة العالم من الظاهرة و انعكاساتها فأصبح من الضروري االهتمام بموض
اجتماعية سلبية وخطيرة وذلك من خالل القيام بإجراء دراسات حول هذه الظاهرة و معرفة أسبابها الظاهرة 

 .منها والخفية من أجل التقليل من انتشارها و توسعها

رينا هذه من خالل دراستنا حول التنشئة االجتماعية وعالقتها ببروز العنف عند المراهق فقد أج 
الدراسة باالعتماد على جانبين الجانب النظري والجانب التطبيقي وفي سياق ذلك قمنا بتقسيم هذه الدراسة 

 :إلى ستة فصول حسب الخطة التالية

 ويمثل في اإلطار النظري للدراسة، ويحتوي على أربعة فصول كما يلي: الباب األول: 
 الفصل األول: 

ية وفرضية الدراسة وأهداف وأهمية الموضوع ثم أسبب اختيار وتطرقنا فيه إلى تحديد اإلشكال
 .الموضوع وتحديد المفاهيم وأخيرا الدراسات السابقة والتعليق عليها

 الفصل الثاني: 

تضمن التنشئة االجتماعية، وتناولنا فيه التمهيد، أوال مفهوم التنشئة االجتماعية، ثانيا خصائص 
لتنشئة االجتماعية وأخطائها، رابعا أهمية التنشئة االجتماعية، خامسا التنشئة االجتماعية، ثالثا أشكال ا

أهداف التنشئة االجتماعية، سادسا عناصر التنشئة االجتماعية ومؤسساتها، سابعا عمليات التنشئة 
االجتماعية وأساسياتها، ثامنا العوامل المؤثرة على عمليات التنشئة االجتماعية، تاسعا نظريات التنشئة 

 .تماعية، وأخيرا خالصة الفصلاالج

 الفصل الثالث: 

تناولنا فيع العنف حيث تناولنا فيه التمهيد ثم تطرقنا إلى أوال مفهوم العنف، ثانيا أنواع العنف، ثالثا 
أسباب العنف، رابعا خصائص العنف، خامسا تأثيرات العنف، سادسا عمليات التنشئة االجتماعية 
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يات المفسرة للعنف، ثامنا أساليب الوقاية من العنف والحلول المقترحة، والعنف، سابعا تطرقنا إلى النظر 
 .وأخيرا خالصة الفصل

 الفصل الرابع: 

تناولنا فيه المراهق حيث تناولنا فيه التمهيد ثم تطرقنا إلى أوال مفهوم المراهق، ثانيا مراحل و  
لة المراهقة، خامسا أهمية مرحلة المراهقة وخصائص كل مرحلة، ثالثا أشكال المراهقة، رابعا حاجات مرح

المراهقة، سادسا مشكالت مرحلة المراهقة، سابعا نظريات المفسرة لمرحلة المراهقة، وأخيرا خالصة 
 .الفصل

 يمثل في اإلطار التطبيقي للدراسة ويحتوي على فصلين كما يلي: الباب الثاني: 
 الفصل الخامس: 

مجاالت  أوال: المنهجي للدراسة، حيث تناولنا فيه التمهيدوهو اإلطار الميداني وقد تمثل في اإلطار 
ي تصميم العينة الذ ثانيا ،الزمني والمجال البشري ي يتضمن المجال الجغرافي والمجالالدراسة والذ

 .خيرا خالصة الفصل دوات جمع البيانات وأالمستخدم وأ يتضمن المنهج

 الفصل السادس: 

أوال  تحليل البيانات : ومناقشة النتائج من خالل تمهيد ثمتناولنا فيه عرض وتحليل البيانات 
الشخصية، ثانيا تحليل وتفسير بيانات الدراسة، ثالثا مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات، رابعا 
مناقشة نتائج الفرضية العامة، خامسا المشاكل والصعوبات التي واجهتها في دراستنا، سادسا التوصيات 

 .خيرا خالصة الفصلواالقتراحات وأ

 :بـ  ثم ختمنا

  خاتمة - 

 قائمة المراجع -

 .المالحق - 
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 :تمهيد

تعد المرحلة األولى من البحث العلمي ذات أهمية كبرى، باعتبارها المدخل الرئيسي للدراسة وعليه 
أهدافه نسلط الضوء على أهم األسباب الذاتية والموضوعية التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع، بإضافة إلى 

وأهميته، ومنه قمنا بتبادل مجموعة من المفاهيم األساسية التي أفادتنا في صياغة التعريف اإلجرائي 
الخاص بدراستنا، هذا وقد ارتأينا اإلطالع على بعض الدراسات السابقة والتي ساعدتنا في تحديد المراحل 

 .المقبلة للبحث
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 :اإلشكالية: أوال

احتل موضوع التنشئة االجتماعية خالل العقود األخيرة مكانة متميزة نظرا ألهميته، حيث تناوله 
الباحثون في مجال علم النفس وعلم االجتماع سواء من ناحية المضامين أو األساليب، وذلك لدوره في 

هي العملية التي إعداد األجيال القادمة التي ستحافظ على استمرارية وجود المجتمع ماديا ومعنويا، و 
يكتسب من خاللها الفرد أساليب سلوكية معينة تتفق مع معايير الجماعة والمجمع حتى يتحقق له التفاعل 
والتوافق مع الحياة االجتماعية، فالفرد يتعلم أثناء تفاعله مع بيئته االجتماعية عادات أسرته، وأسلوب 

عدة عمليات نفسية تعد الوسائل التي عن طريقها حياتها، وبيئته المباشرة، ومجتمعه عامة، وهي تتضمن 
تنتقل التأثيرات بين أفراد الثقافة التي ينتمي إليها الفرد، وبذلك فهي عملية معقدة تتضمن من جهة كائنا 
بيولوجيا له تكوينه الخاص واستعداداته المختلفة، ومن جهة أخرى شبكة من العالقات والتفاعالت 

إطار معين من المعايير والقيم، ثم من جهة ثالثة تفاعالت ديناميكية  االجتماعية التي تحدث داخل
مستمرة بين البيئة والفرد، حيث يؤدي هذا كله غلى نمو ذات الفرد تدريجيا، وتتم عملية التنشئة 

مساجد، )تجماعة الرفاق، اإلعالم، الديانااالجتماعية عن طريق وسائط متعددة منها األسرة، المدرسة، 
والجماعة ، تساهم هذه األطراف في عملية التنشئة االجتماعية عن طريق التفاعل بين الفرد (...كنائس

ذا حدث خلل على مستوى هذه المؤسسات فإنه سيؤدي إلى ظهور مشاكل متعددة لدى الفرد من بينها  وا 
   العنف الذي يعتبر شكل من أشكال التفاعل اإلنساني، المؤدي إلى األذى الجسدي أو الروحي أو 
كليهما، سواء كان هذا العنف عن قصد أو عن غير قصد ويكون موجه لإلنسان أو الحيوان أو الجماد، 
وهو يعتبر من الظواهر القديمة قدم اإلنسان، حيث نجد أول مظاهر العنف عند قابيل وهابيل، فكانت أول 

مظاهرها العنف والفساد، جريمة قتل على وجه األرض نتيجة لتوعد الشيطان لبني آدم بالغواية التي من 
ومنذ ذلك الوقت وظاهرة العنف في انتشار وتوسع إلى يومنا هذا، سواء في شكل أفراد أو جماعات، وهو 

الناتجة عن السلوكات من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات عبر الزمن، وكما فسره العلماء فهو من 
اتي بأنه ال يحتاج لآلخر، فيلجأ الفرد لتأكيد الذات كف العقل عن قدرة اإلقناع واالقتناع مع الشعور الذ

بالعنف من خالل ضغط جسمي أو معنوي، فيظهره الفرد بقصد السيطرة أو التدبير وهو منتشر بكثرة لدى 
المراهقين وذلك نظرا للتغيرات التي تطرأ على الفرد في هذه المرحلة، حيث يصف الدكتور محمد حسين 

، حيث تظهر لدى المراهقين "بالتمرد"ض علماء التربية مرحلة المراهقة أستاذ بجامعة عين شمس وبع
سلوكات العنف المختلفة سواء عن طريق الضرب أو الشتم، وأيضا بعض التصرفات الطائشة التي 
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تعرضهم ومن حولهم لألذى، وقد حضي موضوع العنف عن المراهقين باهتمام العديد من الباحثين 
ت بندورا وزمالئه في إحدى دراساتهم أن مجموعة من المراهقين الذين والمفكرين، حيث يوضح آلبر 

يشاهدون أفالم عنف يظهروا سلوكات عدوانية أكثر من غيرهم، وقد كشفت أيضا بعض الدراسات عن 
وجود عالقة بين التنشئة االجتماعية وظهور المعاملة الوالدية المبنية على التدليل الزائد أو العنف داخل 

وفي نفس السياق أكدت العديد من الدراسات على االرتباط القوي الخالفات الزوجية،ذلك كثرة األسرة وك
وهذا ما  بين البيئة االجتماعية وانخفاض المستوى االقتصادي وبين احتمالية ظهور العنف عند األبناء،

 :إلى طرح التساؤل الرئيسي التالييدفعنا 

 .عند المراهق؟ هل للتنشئة االجتماعية عالقة ببروز العنف

 :والذي انبثقت عنه األسئلة الفرعية التالية

 .هل يؤدي أسلوب الضرب لدى الوالدين إلى ظهور العنف الجسدي عند التلميذ المراهق؟ -
هل العنف اللفظي للمعلم داخل غرفة الصف يؤدي إلى ظهور السلوك العدواني عند التلميذ  -

 .المراهق؟
 .بكثرة إلى ظهور السلوك العدواني عند التلميذ المراهق؟ هل يؤدي استعمال األنترنت -

 :فرضيات الدراسة: ثانيا

 :الفرضية الرئيسية

 للتنشئة االجتماعية عالقة ببروز العنف عند التلميذ المراهق. 

 :الفرضيات الفرعية

 .يؤدي أسلوب الضرب لدى الوالدين إلى ظهور العنف الجسدي عند التلميذ المراهق -
 .للمعلم داخل غرفة الصف يؤدي إلى ظهور السلوك العدواني عند التلميذ المراهق العنف اللفظي -
 .بكثرة إلى ظهور السلوك العدواني عند التلميذ المراهقاألنترنت يؤدي استعمال  -
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 :أهداف الدراسة: ثالثا

، إن األهداف تجعل الدراسة ذات قيمة علمية ومن خالل البحث العلمي نسعى لتحقيق هذه األهداف
والهدف األساسي من دراستنا هو التعرف على ظاهرة اجتماعية تعد من أخطر الظواهر على الفرد 

لدى المراهقين التي تعاني منها المجتمعات دون استثناء، وتتجلى أهداف والمجتمع أال وهي ظاهرة العنف 
 :دراستنا فيما يلي

عطاء الموضوع مصداقية من ا -1  .خالل النزول إلى الميدانختبار مدى صحة فروض الدراسة وا 
 .إزالة بعض الغموض الذي يحيط بموضوع المراهق والعنف -2
 .التعرف على األبعاد النظرية والميدانية للموضوع -3
 .بروز العنف لدى المراهقبالتعرف على التنشئة االجتماعية وتأثيرها  -4
 .بروز العنف لدى المراهقبالتعرف على التنشئة االجتماعية وعالقتها  -5
 .التنشئة االجتماعية وظاهرة العنف لدى المراهق: التعرف على متغيرات الموضوع وهي-6
 .محاولة فهم ظاهرة العنف للمراهق والتوعية بمخاطرها-7
 :أهمية الدراسة: رابعا

تتمثل أهمية دراستنا هذه في تسليط الضوء على مدى تأثير التنشئة االجتماعية على بروز العنف 
باعتباره أساس وركيزة المجتمع، وموضوع العنف لدى المراهق من بين الموضوعات الهامة لدى المراهق 

والحساسة التي يهتم بها التربويون وعلماء االجتماع خاصة في ظل التطورات الحاصلة في مختلف 
 :مجاالت الحياة، وأهمية دراستنا تكمن في النقاط التالية

 .مراهق الجزائري في األسرة والمجتمعالكشف عن أساليب التنشئة االجتماعية لل -1
 .الكشف عن ظاهرة العنف التي يعاني منها المراهق الجزائري في األسرة والمجتمع -2
 .كات المراهقو معرفة أثر التنشئة االجتماعية على شخصية وسل -3
تعد مشكلة العنف لدى المراهق من المشاكل االجتماعية البارزة والتي تعاني منها كل المجتمعات  -4

 .استثناء فبرغم من الجهود المبذولة إلى أن الظاهرة انتشرت بشكل أوسع خاصة في وقتنا الراهن دون
 .ولهذا فأهمية دراستنا تتمثل في تسليط الضوء على هذه الظاهرة ومحاولة الوقوف عند أهم النقاط
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 :أسباب اختيار الموضوع: خامسا
الدراسة، والذي يعتبر أول خطوة من الخطوات إلنجاز أي بحث علمي ال بد من اختيار موضوع 

المنهجية، وعملية اختيار الموضوع ال تتم بطريقة عشوائية بل يجب أن تكون أسباب موضوعية وذاتية 
 :يجرى من خاللها موضوع الدراسة، واألسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع تحديدا تتمثل في

 1 /األسباب الذاتية: 
 .التخرج لنيل شهادة الليسانس تخصص علم النفس التربويإعداد مذكرة  -
براز قدراتنا على التعامل مع المعلومات وكيفية باتوظيف مكتس - تنا السابقة بالبحث العلمي، وا 

 .توظيفها بما يخدم البحث
 .كتشاف خبايا وأسرارا التنشئة االجتماعية وبروز العنف لدى المراهقاالرغبة الذاتية الملحة في  -
م بالبحث حول التنشئة االجتماعية وتأثيرها في بروز العنف لدى المراهق هو محور هام القيا -

 .نكتشف من خالله كيفية التعامل من هذه الظاهرة في محيطنا االجتماعي باعتبارنا جزء من المجتمع
 2 /األسباب الموضوعية: 

مجتمع الجزائري بصفة تزايد وانتشار ظاهرة العنف لدى المراهق في كل مجتمعات بصفة عامة وال -
 .خاصة

 .محاولة الكشف عن مصادر وأشكال العنف لدى المراهق -
 .قيمة الموضوع من الناحية االجتماعية واألخالقية -
قابلية الموضوع للبحث والمناقشة، إذ يتوفر على دراسات سابقة حول الموضوع؛ وتوفر مكان  -

 .إلجراء الدراسة الميدانية، إضافة إلى توفر عينة الدراسة
 :تحديد المفاهيم: سادسا

كل دراسة مهما كان اختصاصها تتكون من مجموعة من المفاهيم أو المصطلحات العلمية التي 
تحلل وتعبر عن طبيعة هذه المفاهيم ومحتوياتها الفكرية وأبعادها مقاصد ومعاني  من معرفة الباحثتمكن 

مجموعة أراء أو أفكار أو معتقدات حول شيء معين يتم  العلمية والفنية، وتحديد المفاهيم نعني به
 .تحديدها لشرح مصطلح معين وذلك ليتم فهم أجزاء الدراسة أو البحث من البداية
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 :التنشئة االجتماعية -1
التنشئة لغة من نشأ ونشوءا نشأة، يقال شب وقرب من اإلدراك، يقال نشأت في بني : التعريف اللغوي - أ

 (1) .شببت فيهمفالن، أي ربيت فيهم و 
 (2).ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض﴾ ﴿: وقد ورد مصطلح التنشئة في القرآن الكريم، حيث قال تعالى

أنها عملية تعلم وتعليم وتربية، تقوم على "يمكن تعريف التنشئة االجتماعية : التعريف االصطالحي - ب
سلوك ومعايير واتجاهات ( فراشدا، فشيخاطفال، فمراهقا، )التفاعل االجتماعي وتهدف إلى إكساب الفرد 

مناسبة ألدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق االجتماعي معها، وتكسبه الطابع 
 (3) .االجتماعي وتيسر له االندماج في الحياة االجتماعية

كائن عضوي إلى شخص نتائج العمليات التي يتحول بها الفرد من مجرد "بأنها :ويعرفها فؤاد البهي 
بها  اجتماعي، وتمتد لتشمل على كل ما يحدث للفرد حتى يتوافق بسلوكه مع معايير الجماعة التي يتحول

الفرد من مجرد كائن عضوي إلى شخص اجتماعي وتمتد لتشمل على كل ما يحدث للفرد حتى يتوافق 
 (4)".بسلوكه مع معايير الجماعة التي ينظم لها وألسلوب حياتها

 عملية اجتماعية تشمل حياة اإلنسان كلها منذ هي التنشئة االجتماعية : التعريف اإلجرائي
بداية خلقه ويتم خاللها تنمية استعدادات الفرد الفطرية وتدريبه على تلبية حاجاته وتأهيله 

 .للحياة االجتماعية في ظل ثقافة المجتمع
 :تعريف العنف -2

 :جاء في لسان العرب: لغة-أ
 .الخرق باألمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق: العنف: عنف

 .ه تعنيفاوعنف ةعنف به وعليه بعنف وعناف

                                                           
 .20م، ص2007مؤسسة التنشئة االجتماعية، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، ،  :مراد زعيمي (1)
 .60سورة هود اآلية  (2)
 .21، صم 2010التنشئة االجتماعية للطفل في الوسط التربوي، مطبعة األقصى، الجزائر، :حميد حمالوي (3)
 .3، صم 2002الطفل بين النظرية والتطبيق، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، تنشئة : سهير كامل وشحاتة سليمان محمد (4)
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إن اهلل يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، هو : "أخذه بعنف وفي الحديث: عتنف األمراو 
 (1) .والتوبيخ والتفريغ ،....بالضم الشدة، والتعنيف التغيير واللوم

ريفات العنف لمصطلح، وذلك حسب المعرف والغرض من التعريف تعددت تع: اصطالحا-ب     
 :وميدانه، ويمكن إجمالها فيما يلي

 :تعريف الفقهاء -1
 .معالجة األمور بالشدة والغلظة: العنف

على المعالجة اقتصر وهذا التعريف يتسم بالعمومية حيث هناك غموض في ماهية األمور كما أنه 
 (2) .الفعلية

 :العلمي والفني التعريف -2
العنف هو استخدام القوة استخدام غير مشروع أو غير مطابق للقانون، وهذا التعريف اقتصر على 

 (3) .جانب االستخدام الفعلي للقوة كما انه لم يوضح الغرض من ذلك
 التعريف اإلجرائي: 

ويكون  هو عبارة عن سلوك عدواني تستخدم فيه قوة غير مشروعة يترتب عنها إيداء اآلخرين
 .مصحوبا بانفعاالت ويكون لتحقيق هدف معين أو تغير وضع

 :تعريف المراهقة -3
لى بداية مرحلة الرشد  (4) .تشير مرحلة المراهقة إلى خبرات الفرد النفسية من حدوث البلوغ وا 

 :للمراهقة غتعريف كولبر -أ

يمتلك قدرات معرفية عالية تسمح له بأن يتصرف وفق مستويات المراهق هو من  غكولبر  ريعتب
 ".بالقانونااللتزام مرحلة "عالية أي أنها 

 

                                                           
 .8، صم2011ظاهرة العنف في الجزائر والعالج المتكامل، مؤسسة كنوز للنشر والتوزيع، ، الجزائر، : مسعود بوسعدية (1)
 .323، صم1998معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، لبنان، : محمد رواس (2)
 .7مسعود بوسعدية، مرجع سابق، ص (3)
 .33، صم 2008علم النفس النمو، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، : محمد عودة الريماوي (4)
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ومع إن الكثير من المراهقين ال يصلون إلى هذه المرحلة إال ان هناك عالقة بين مستوى الحكم 
 (1) .األخالقي والسلوكي االجتماعي

إلى مرحلة تصبح لديه قدرات معرفية تؤله لن يتعامل أي أنه يرى أن المراهق هو الفرد الذي يصل 
 .مع مختلف المستويات والمواقف العالية في المجتمع المحيط به

 :يكسون للمراهقةار  تعريف-ب

أن تكوين الهوية الشخصية هو الناتج اإليجابي لمرحلة المراهقة وبالمثل فإن  "ريكسونا"يعتبر
على أسئلة أساسية تتصل بالهوية هو الناتج أو الفشل في اإلجابة  نفالش الهوية،ااضطرابات الدور أو 
 (2) .السلبي لهذه المرحلة

هي تكوين الفرد لهويته الشخصية واكتمالها وأي فشل في هذا  "كسونير ا"إذن فالمراهقة حسب 
التكوين يؤدي إلى اضطراب هذه المرحلة، فالمراهقة عنده مرتبطة بشكل كبير باكتمال الهوية الشخصية 

 .للفرد

 التعريف اإلجرائي للمراهقة: 

تتميز بكونها المراهق هو الفرد الذي يصل إلى مرحلة من البلوغ في جميع أعضائه الجسمية، وهي 
مرحلة يصبح فيها المراهق قادرا على التعامل مع مختلف المواقف ويواجهها باالعتماد على معارفه 

 .ومكتسباته، وبالتالي تكتمل لديه عملية تشكيل الهوية الشخصية

 :الدراسات السابقة: سابعا

 :الدراسات الجزائرية - أ
 إلى  م2002/م2001سنة " سمايلي محمود"، "شتيوي الربيع"دراسة األستاذ : الدراسة األولى

 .م2004/م2003
دراسة حالة "العوامل المدرسية المؤدية إلى العنف لدى تالميذ المرحلة الثانوية الجزائرية، : بعنوان
 ".تالميذ الثانوية

                                                           
 .33،34المرجع السابق ، ص (1)
 .34، صالسابق المرجع(2)
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التعليم  وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المدرسية المؤدية إلى العنف في مرحلة
تلميذ، وقد استخدم في جميع المعلومات على  393د أجريت الدراسة على عينة تتكون من الثانوي، ولق

 .المسح الشامل للملفات السلوكية للتالميذ
 :وقد توصل إلى النتائج التالية

 .وجود شكلين من العنف المدرسي، العنف اللفظي والعنف الجسدي -1
اللفظي هو أكثر األشكال تداوال بين الفاعلين في العملية التربوية، حيث قدرت نسبته بـــ  العنف -2

 (1) .٪ من مجموع الحاالت المسجلة97.20
 .٪40.84٪ والتلميذ واإلدارة بنسبة 59.15ينشر هذا الشكل بين التالميذ واألساتذة بنسبة  -3
٪ سواء 52.03في السنة الثانية ثانوي بنسبة  كما بينت الدراسة أن العنف اللفظي ينتشر بشكل أكبر -4

 .في األقسام األدبية أو العلمية
  .ترتفع نسبة حاالت العنف اللفظي بين األساتذة المستخلفين والتالميذ -5
 

 أجريت هذه الدراسة لنيل شهادة : م2005-م2004دراسة سليمة فياللي سنة : الدراسة الثانية
؛ وهي دراسة "التنشئة االجتماعية بالعنف المدرسيعالقة األسرة و : "ماجستير تحت عنوان

 :مكملة لنيل شهادة الماجستير، وتهدف إلى
 .التعرف على أهمية نسبية األسرة فيما يتعلق سلوك باكتساب الطفل المراهق سلوك العنف -
التعرف على العالقة بين أساليب التنشئة المستخدمة داخل األسرة، وبين ممارسة التلميذ لسلوك  -

 .فالعن
 .كتساب التالميذ لسلوك العنفاالتعرف على األهمية النسبية للمدرسة في  -

تلميذ من مستوى الثالثة ثانوي، حيث سجلت نسبة  504لقد أجريت الدراسة على عينة تتكون من 
 .105واإلناث  399الذكور 

وبلغ " جابر العلي"ووجدت عينة مقصودة من طالب الذكور من صفوف األولى ثانوي في منطقة 
 .طالب 116عدد أفراد العينة 

                                                           
العوامل المدرسية المؤدية إلى العنف لدى تالميذ المرحلة الثانوية، المجلة الجزائرية للدراسات : ربيع شتيوي، محمود سمايلي (1)

 .م2007، 3و 2جيجل، العددين  جامعةالسوسيولوجية،
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 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

يتبين أن نسبة اللذين يشعرون بالملل والرغبة في المشاجرة مع اآلخرين جاءت عالية بشكل واضح عند  -
مار األقل من ذلك؛ في حين تنخفض النسبة عن عاما مقابل انخفاضها عند فئات األع( 18)فئة العمر 

ات المرحلة الثانوية تبدوا عليه كمراهق مالمح السرور يسنة حيث أن الطالب في نها( 21)العمر 
واالرتياح، كما أن المعلمين في المراحل ال يلجئون إلى استخدام الضرب والشم الذي نتج عنه قلة مظاهر 

 .العنف
 (1) .تبين أيضا وجود عالقة ايجابية قلة الدخل الشهري لألسرة ومستوى العنف -
 

 دراسة األستاذ فوزي أحمد بن دريدي، أجريت هذه الدراسة للتعرف على واقع : راسة الثالثةالد
 .الته وعوامله في المرحلة الثانوية في الجزائريالعنف وتمث

سلوب العشوائي باألالتحليلي، واختيار عينة البحث  ولقد استخدم في دراستنا هذه المنهج الوصفي
 :دراسية هيالمنظم، وقد شملت ثالث مستويات 

 180السنة األولى والثانية والثالثة، وكانت هذه الدراسة بثانويتين بسوق أهراس وبلغ حجم العينة 
 .تلميذ

 :ومن أهم النتائج التي توصل إليها نذكر منها ما يلي
 .تدل هذه الظاهرة على وجود مشكالت عائلية ونفسية وحتى على مستوى اجتماعي كلي يمر به التلميذ -
 (2) .هرة التغيب عن الدراسة دون تقديم عذر بشكل ظاهرة في الثانويتينتنتشر ظا -
 :الدراسات العربية/ ب

  (م2003)دراسة علي بن عبد الرحمان الشهري 
باختالف المتغيرات )العنف في المدرسة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والطالب : بعنوان

 .، وهي مقدمة لنيل شهادة دراسية(الشخصية

                                                           
نية، وزارة ستطالع بعض العوامل الذاتية والبيئية الدافعة للعنف لمدارس المرحلة الثانوية بالكويت، دراسة ميداا: فايزة خليفة وآخرون (1)

 .115، صم 1996االجتماع والعمل بالكويت، 
، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، "العنف لدى التالميذ في المدارس الثانوية الجزائرية: "فوزي أحمد بين دريدي (2)

 .48م، ص2007
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هدفت هذه الدراسة إلى محاولة معرفة طبيعة وأشكال العنف داخل المدارس الثانوية بمدينة الرياض 
 :وكذا
 .التعرف على الفروق بين المعلمين واإلداريين والطالب في نظرتهم للعنف -
 .التعرف على العنف الذي يتعرض له المعلمون من التالميذ -
 .اريون من طرف الطالباإلدالتعرف على طبيعة العنف التي يتعرض له  -

من إعداده  انهياستب وقد استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي عن طريق المسح بالعينة، وطبق
 .في جمع البيانات لهذه الدراسة

 :أهم النتائج المتوصل إليها
 .ال توجد فروق بين الطالب والمعلمين واإلداريين في نظرتهم للعنف المدرسي -1
توجد فروق بين الطالب والمعلمين واإلداريين في نظرتهم ألخطر أنواع العنف المدرسي، فكانوا  ال -2

 .يرون أن العنف الجسدي هو أخطر أنواع العنف المدرسي
إن أكثر أنواع العنف المدرسي التي يتعرض لها المعلمون من الطالب في المدرسة هو العنف  -3

 .الجسدي، والعنف الرمزي
العنف المدرسي الذي يتعرض له المعلمون من الطالب كانت تتم في شكل عنف أن أكثر أشكال  -4

 .جماعي
يعد العنف المدرسي من أكثر األنواع التي يستخدمها المعلمون ضد الطالب في المدرسة تلبية أنواع  -5

 .أخرى
يعد العنف اللفظي أكثر أنواع العنف المدرسي الذي يتعرض له الطالب في المدرسة من بعضهم  -6
 .عض يليه العنف الجسديالب
 .يعد العنف اللفظي أيضا أكثر أنواع العنف المدرسي التي يتعرض لها اإلداريون في المدرسة -7
 (1) .ال يختلف العنف المدرسي لدى الطالب باختالف المتغيرات الشخصية -8

 

 

                                                           
 .م2003العنف في المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين والطالب، الرياض، : عبد الرحمان الشهري علي (1)
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 :الدراسات األجنبية/ ج

 :م1993األمريكية للصحة النفسية بواشنطن دراسة الجمعية  -1
 .االجتماعية والفردية التي تؤدي إلى عنف الطالب في الواليات المتحدة األمريكيةالعوامل 

تهدف إلى التعرف على العوامل البيولوجية والعائلية والمدرسية والعاطفية والمعرفية واالجتماعية 
 والثقافية التي تسهم في وجود سلوك عنيف لدى الطالب، حتى يتم مواجهة جرائم العنف، واستندت هذه
الدراسة إلى كل ما عرفه علماء النفس من العوامل التي تسهم في وجود عنيف لتقديم النصائح والتوجيهات 

 .التي تساعد على تقليل العنف
 :وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية

عند التدخل المتكرر أثناء الطفولة ومرحلة الرشد عند وجود سلوك عنيف ووضع حل لمواجهة هذا  -
 .يؤدي إلى نتائج جيدة للتقليل من هذه الظاهرةالسلوك 

 .وجود عالقة ايجابية بين شرب الكحول والمخدرات والعنف -
 .إن وسائل اإلعالم ايجابية بين شرب الكحول والمخدرات والعنف -
 .إن وسائل اإلعالم هي التي أسهمت في وجود العنف -
في في المتنوع تسهم في تقليل التعصب إن تقديم برامج تعليمية وبرامج تساعد في زيادة الوعي الثقا -

 (1) .والعداء
 ".العنف والشباب" Tomم 1991دراسة ثوم  -2

اخل الفصول والمدارس العامة في الواليات دف إلى معالجة التعامل مع العنف دوهذه الدراسة ته
 :المتحدة األمريكية وتهدف إلى

حيث استخدم الباحث جميع البيانات وعرض مجموعة من المواقف التي يتم فيها : التعامل معها تقويم -
 .مواجهة العنف

إن الطبيعة التنافسية العالمية بين أفراد المؤسسات التعليمية من أهم العوامل التي أسهمت في وجود  -1
 .العنف داخل المدارس

 .وجود العنف داخل الفصولإن قلة بعض المعلمين من العوامل التي أسهمت في  -2
 .أن تقليل أحداث العنف داخل المدارس يأتي عن طريق تقليل مستوى اإلحباط لدى الطالب -3

                                                           

 Merican psychogical tssoiotion, washingaton, D.C (1993), violence and youth U.S.T.(1)  
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 تعقيب على الدراسات السابقة: 
 ة واألجنبية بعض السباب والعوامللقد أوردت أغلب الدراسات السابقة منها الجزائرية والعربي     

وهذا بالتأكيد سيفيد الباحث في التعرف على أكثر األسباب التي التي تدفع المراهقين إلى العنف، 
 .تؤدي لظاهرة العنف خاصة في هذه المرحلة

ومن خالل وجودنا في المجتمع الجزائري اإلسالمي بثقافته وقيمته المختلفة، أردنا أن نضيف دراستنا 
السلبية في بروز العنف عند ونتائجها كدليل وبرهان علمي يؤكد من خالله تأثير التنشئة االجتماعية 

 .المراهق، حيث اتفق أغلب الدراسات السابقة على ذكر األسباب والعوامل المسببة لذلك

 .ولحساسية هذه المرحلة ركزنا في دراستنا على معرفة كيفية مواجهة العنف والتعامل معه
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 :خالصة الفصل
خالل ما سبق وما استعرض في الفصل األول، أصبح الهدف المنشود من وراء هذه الدراسة  من

واضحا، إضافة إلى المعلومات التي سنتطرق لها في صياغة فرضيات الدراسة، ومن خالل كل هذا 
 .أصبحت نظرياتنا ثابتة وواضحة وتسير وفق المنهج العلمي

دة بالموضوع وهذا يشجع على القيام ببحث آخر حول فالبحث ال يكون ممكن إال بعد اإلحاطة الجي
 .األوجه التي بقيت خفية أو غير مفهومة وهذا تدريجيا تم تفسير جزء كبير من الواقع
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 :تمهيد  

التنشئة االجتماعية في دراستنا العلمية عملية حديثة رغم قدمها قدم المجتمعات اإلنسانية، حيث 
مارستها األسرة والقبيلة والشعوب منذ نشأتها األولى لتنشئ أطفالها على ما نشأت هي عليه وللمحافظة 

 .ستمرار عاداتها وتقاليدها وخصائصها االجتماعية المختلفةاعلى 

ة االجتماعية محور اهتمام علماء النفس االجتماعي، حيث أسهمت في نشأة هذا وتتشكل التنشئ
 .، وعلم التربية وعلم النفس االجتماعياربولوجيثالمفهوم علم النفس، علم االجتماع، علم اإلنسان أو األن
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 :مفهوم التنشئة االجتماعية: أوال

بأنها العملية االجتماعية األساسية التي يصبح الفرد تعرف التنشئة االجتماعية عند علماء االجتماع 
عن طريقها مندمجا في جماعة اجتماعية من خالل تعلم ثقافاتها ومعرفة دوره فيها، وينظر إلى هذه 

 .العملية بأنها عملية مستمرة طوال حياة الفرد ال نهاية لها

 :بأنها بارسونز يعرفها - أ
والتوحد مع األنماط العقلية والعاطفية واألخالقية عند عملية تعلم تعتمد على التلقي والمحاكاة 

الطفل، وهي عملية تهدف إلى إدماج الثقافة في نسق الشخصية فهي عملية مستمرة تبدأ منذ الميالد داخل 
األسرة وتستمر في المدرسة وتتأثر بجماعة الرفاق ونسق المهن، ومن ثم تستمر عملية التنشئة باتساع 

 .كبر الفرد دائرة التفاعل كلما
 :بأنها عبد الهادي الجوهري يعرفها  - ب

مصطلح يستخدم للداللة على جعل الفرد مناسبا للحياة في المجتمع وهناك من يرى أن التنشئة 
االجتماعية عملية تفاعل اجتماعي يكتسب فيها الفرد شخصيته االجتماعية التي تعكس ثقافة مجتمعه 

د عليهم من خالل إكسابهم المعاني والقيم التي تحكم  والتي تجعل األطفال أعضاء مسؤولين يعتم
 (1) .سلوكهم
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تنشئة الطفل العربي على حقوقه بالمؤسسات التعليمية، المكتبة العصرية للنشر : علي صالح جوهر، ميادة محمد فوزي الباسل (1)

 .27، 20م، ص، ص 0202والتوزيع، مصر، 
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 :خصائص التنشئة االجتماعية: ثانيا

بعد التعرف على التنشئة االجتماعية ال بد من معرفة الخصائص العديدة التي تتميز بها وهي 
 :كالتالي

االجتماعي، أدواره االجتماعية التي اجتماعي، يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل إنها عملية تعلم "
تحدد هذه األدوار ويكتسب االتجاهات النفسية واألنماط السلوكية التي توافق عليها الجماعة ويرتضيها 

 (1)".المجتمع

من خصائص التنشئة االجتماعية أن تبنى أفراد اجتماعين يحملون طابع الجماعة وبذلك يكون التوافق  -
التنشئة االجتماعية تهتم بالفرد منذ والدته وذلك ألن الطفل عند والدته يكون االجتماعي، حيث أن عملية 

كائن عضوي ضعيف غير قادر على اعتماد على نفسه أو التعامل مع غيره، فوظيفة التنشئة االجتماعية 
تساهم في بناء كائن اجتماعي واعي وقادر على االعتماد على نفسه والتعامل مع مختلف المواقف 

ة االجتماعية يمكن طفل وبناء الفرد كما نريد وذلك بغرس القيم واالتجاهات المرغوبة فيه، فالتنشئة بالتنشئ
االجتماعية تغرس كل ما هو سائد في المجتمع وكل ما هو منتشر فيه، في هذا الصدد نجد حديث رسول 

ذي يعيش فيه وبمنشأ اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي يؤكد لنا أن الطفل ينشأ بمنشأ مجتمعه ومحيطه ال
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ) (2) :ومعايير وقيم من يقوم بنشأته حيث يقول الحديث

 (3) .رواه البخاري( ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء
نم ا هي تكون بفعل تنشئته أي أن الفرد ينشأ وهو ال يحمل أي قيم أو سلوكات أو أفكار وا 

أنها تجعل من الفرد كائن بيولوجي ال يملك القدرة إلى كائن اجتماعي االجتماعية، فمن خصائص التنشئة 
 .دو مكانة اجتماعية ويملك مجموعة من األدوار االجتماعية

تحدث عملية التنشئة االجتماعية عن طريق التفاعل بين : "االجتماعية عملية ديناميكية التنشئة
 (4)".السلوكية عن طريق ما يسمى بالنموذجاألفراد داخل محيط اجتماعي معين، فيتم خاللها نقل األنماط 

                                                           
 .02م، ص0222التربية والتنشئة االجتماعية، دار وائل النشر، األردن، : عبد اهلل زاهي الرشدان (1)
 .73صم، 0202دار الكتاب الحديث، مصر، التنشئة االجتماعية واالنحراف االجتماعي، : عامر مصباح (2)
م، 0207نشر، الجزائر، التنشئة االجتماعية والسلوك المنحرف لتالميذ المدرسة الثانوية، دار األمة لطباعة وال: عامر مصباح (3)

 .73ص
 .73المرجع السابق، ص (4)



التنشئة االجتماعية                                                        :الفصل الثاني  
 

 
24 

نين وال من خصائص التنشئة االجتماعية أنها ال تقتصر عملية التربية أو التعليم على أفراد معي 
على التقين بل إن من أهم الطرق التي تتم من خاللها التنشئة االجتماعية هي التفاعل الذي يحصل بين 
أفراد المجتمع فمن خالل التفاعل يتم نقل وتبادل مختلف القيم واألفكار، ويتم اكتساب العديد من السلوكات 

التي تعتبر أهم عنصر في هذه العملية، إذ وأيضا يكون هذا االنتقال المتبادل للقيم عن طريق المالحظة 
 .أنها تنقل عن طريقها العديد من القيم والعادات والتقاليد التي تشكل شخصية األفراد والمجتمعات

 (1)".ومن زاوية أخرى تنشئة الطفل في األسرة تتم عبر التفاعل بين الوالدين والطفل"
ل يكتسب الطفل مختلف المبادئ والقيم فمن خالل تفاعل الوالدين مع بعضهم البعض ومع الطف

والعادات السلوكية أما عندما يصبح ذلك الطفل تلميذا مصدر التفاعل الذي يأخذ منه المبادئ والقيم من 
ويستمد منه مختلف القيم الوالدين إلى األستاذ الذي يصبح مركز التفاعل حيث أنه يالحظ باستمرار 

ذا التفاعل عكسي بحيث أن التلميذ يقوم بردود أفعال عكسية والعادات السلوكية ومع هذا فقد يكون ه
 (2) .لسوك وتصرف األستاذ كما يراه هو وكما يفسره

 (3)".ة ومستمرة من الطفولة إلى المراهقة وحتى الشيخوخةكيأنها عملية دينامي"
من خصائص التنشئة االجتماعية أنها ال تقتصر على مرحلة الطفولة فقط، بل أنها تبقى مستمرة 
مع اإلنسان من مرحلة الطفولة إلى غاية مرحلة الشيخوخة، حيث أن اإلنسان يبقى بتعلم ويكتسب 

 .حياته المهارات والسلوكات طوال حياته وهذا بفعل التنشئة االجتماعية المستمرة معه في كافة مراحل
كاألسرة والمدرسة   (4)من خصائصها أنها عملية معقدة ومتشبعة وتعمد على وسائل وأساليب مختلفة

والمجتمع وجماعة الرفاق ووسائل اإلعالم واالتصال، فكلها تعتبر وسائل التنشئة االجتماعية التي من 
كتساب المهارات والتعليم وكل خاللها تقوم عملية التنشئة االجتماعية بكل مهامها من تلبية للحاجات وا

بالتربية والتعليم، وكل هذه العناصر التي تشكل التنشئة االجتماعية تختلف وتتفاوت في األمور المتعلقة 
 .مستوى تأثيرها على الطفل وعلى اختالف األطفال

                                                           
 .73المرجع السابق، ص (1)
 .73مرجع سابق، ص: عامر مصباح (2)
م، 0222تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، : سهيل كامل أحمد، شحاتة سليمان محمد (3)

 .2ص
 .02مرجع سابق، ص: عبد اهلل زاهي الرشدان (4)
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فهناك من يتأثر بجماعة الرفاق أكثر من أي شيء آخر، وهناك من يتمركز حول أسرته فقط وهناك 
ن يتأثر بوسائل اإلعالم واالتصال، وهناك من يتسم بالثقافة من المساجد، فهذا التركيب الكثير م

 (1) .يجعلها أكثر اتساعا وتعقيدا في سير عمليتها ومحاولة فهمها لمؤسسات التنشئة االجتماعية
باألمور عملية فردية وسيكولوجية، أي أن عملية التنشئة االجتماعية باإلضافة لكونها تهتم 

االجتماعية وتهتم بأن تنضج الفرد ليصبح فرد اجتماعي بناء على أسس وقيم اجتماعية فهي تهتم بالفرد 
بصفة فرد يحمل شخصية مستقلة ومختلفة عن غيره وتهدف غلى االهتمام بهذه الشخصية وكل على 

 (2) .حدة
ى المجتمع فهي أيضا بعد أن تجعل التنشئة االجتماعية الطفل يعتمد على نفسه ومتمركز عل 

تهدف إلى إشباع حاجات الطفل المادية والمعنوية واالجتماعية، فهي تشبع حاجته لالنتماء ورغبته في أن 
اجتماعيا وقادرا  والا فهي تسعى إلى أن يصبح الفرد مسؤ يضأتمي إلى جماعة معينة فهي تعمل ذلك، و ني

 (3) .على التحمل وعلى ضبط انفعاالته وضبط حاجاته بما يتوافق على الجماعة التي ينتمي إليها
وهذا اإلشباع وهذه الحاجات تبدأ منذ الصغر مع األسرة، فالفرد يحتاج إلى الحب والحنان من  

فل بالدفء والحب من أمه وبالتالي ابنها إلى صدرها وتقبيله، حينئذ يشعر الطاألم ضم والديه وعندما تقوم 
 (4)".يغذي نفسه بالحب من أمه، وكذلك األمر بالنسبة ألبيه

وهذا ما تعمل عليه التنشئة االجتماعية، حيث أنها تشبع الحاجات وتتغير أيضا طريق تلبيتها وهذا  
ما يساعد على نمو الطفل بشكل سليم من الناحية االجتماعية أي أن شخصيته االجتماعية تكون في 

اجات متعددة نضج تام مع تلبية هذه الحاجات، وال تقدم الحاجات على الحب واالنتماء فقط، بل هي ح
 (5) .ومختلفة يحتاجها الطفل منذ الصغر، وتبقى حاجته غليها في مختلف مراحل عمره

ولقد تحدث الكثير من علماء النفس االجتماعي عن الحاجات االجتماعية للفرد التي يمكن تلبيها "
جة للمحبة الحاجة البيولوجية والحاجة للمن والحا: عن طريق التنشئة االجتماعية وهذه الحاجات هي

 (6) ...".نتماءلالوالحاجة للتقدير والحاجة للمعلومات، والحاجة 
                                                           

 .37مرجع سابق، ص: مصباح عامر (1)
 .02المرجع السابق، ص (2)
 .02المرجع السابق، ص (3)
 .73مرجع سابق، ص: علي صالح الجوهر (4)
 .73المرجع السابق، ص (5)
 .73المرجع السابق، ص (6)
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إذا فحاجات الفرد مختلفة ومتعددة ووظيفة التنشئة االجتماعية هي تلبية هذه الحاجات على 
اختالفها وذلك حتى يكون نمو الفرد سليم وحتى ال يحصل اضطرابات في المستقبل بسبب اي نقص في 

 .اتتلبية هذه الحاج
هذه الخاصية تركز على مضمون التنشئة االجتماعية فهي في "التنشئة االجتماعية نقل للحضارة، 

قيم جمالي نقل للقيم الحضارية لمجتمع ما، للمحافظة عليها من االندثار أو للتغلب على اإلعملها 
تساعد  (1)"حضارية أخرى وغزوها ويظهر هذا المفهوم بشكل واضح في ما يعرف في وسائل اإلعالم

وسائل اإلعالم وحتى الكتب والقصص على المحافظة على الحضارة التي تميز المجتمع، ذلك من خالل 
لهذه الحضارة والتنشئة االجتماعية  ارة، والتي تساعد على الفهماألفالم التاريخية التي ترسخ القيم للحض

 .تى تحافظ على المجتمعبهذا تعمل على غرس القيم والعادات والتقاليد االجتماعية، وذلك ح
 أشكال التنشئة االجتماعية وأخطائها: ثالثا

 :أشكال التنشئة االجتماعية - أ
 :تأخذ التنشئة االجتماعية شكلين رئيسين هما

 :التنشئة االجتماعية المقصودة -1
هذا النمط في المؤسسات الرسمية والمتمثلة في كل من األسرة والمدرسة، حيث يتعلم الطفل ما  يتم

 .تراه له هذه المؤسسات ويتطلع بالطابع المرغوبة في مجتمعه
فاألسرة تعلم أبنائها اللغة وآداب الحديث والسلوك وفق نظامها الثقافي ومعاييرها واتجاهاتها وتحدده 

لدى تعد األسرة من أهم  واألدوار التي تتصل بتشرب هذه الثقافة وقيمها ومعايرها لهم الطرق واألساليب
االجتماعية  وائل التعليم االجتماعي والتنشئة االجتماعية التي تساهم مساهمة فعالة في إشباع الحاجات

 .ملألبناء كما تساهم في إشباع الحاجة إلى التقبل االجتماعي من خالل القيام بدور التعليم له
كما أن المدرسة تعلم الفرد في مختلف مراحله المدرسية يكون تعليما مقصودا له أهدافه وطرقه 

 .وأساليبه ونظمه ومناهجه التي تتصل بتربية األفراد وتنشئتهم بطريقة معينة
حيث تكمل المدرسة ألوانا مختلفة من النشاط االجتماعية والتكامل النضج حيث يتأثر الفرد بمدرسته 

 .حبه له أو نفوره منهم، كما يتأثر بعالقة مع زمالئه، فيدرك معنى التعاون والتنافس والفهم المتبادلومدى 

                                                           
 .30مرجع السابق، ص: عامر مصباح (1)
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 (1) .وتلعب مجالس اآلباء والمعلمين دورا مهما في إحداث عملية التكامل بين األسرة والمدرسة

 :التنشئة االجتماعية الغير مقصودة -2
والمسرح  والسينماويتم هذا النمط من التنشئة من خالل المسجد ووسائل اإلعالم واإلذاعة والتلفزيون 

 .وغيرها من المؤسسات التي تسهم في عملية التنشئة من خالل األدوار التالية
 ختالفايتعلم الفرد المهارات والمعاني واألفكار عن طريق إكسابه المعايير االجتماعية التي تختلف ب - أ

 .هذه المؤسسات
تكسب الفرد االتجاهات والعادات المتصلة بالحب والكره والجنس والناجح والفشل، واللعب والتعاون  - ب

 .والواجب والمشاركة الوجدانية وتحمل المسؤولية
واالستهالك وغير ذلك من أنواع السلوك واالتجاهات  واإلنتاجتكسب الفرد العادات المتصلة بالعمل  - ج

 (2) .والمعايير والمركز واألدوار االجتماعية

 :أخطاء عملية التنشئة االجتماعية-ب

ة االجتماعية السليمة إلفراز أشخاص أسوياء، قادرين على التفاعل السوي مع ئتهدف عملية التنش
دئه، بعد على ترجمتها في نواحي واقعهم االجتماعي ومبمجتمعهم، يؤمنون بالمعتقدات الصحيحة قادرين 

سويا ومن يخالفها يع منحرفا، وقد تقع السر والقائمين على علية التنشئة االجتماعية في أخطاء تعرقل 
 :العملية فتظهر مشاكل نفسية وسلوكية نذكر بعض األخطاء فيما يلي

أو أقاربه رأيهم عليه، ويتمثل ذلك في عدم هو فرض الوالدان أو من يحيط الطفل من أخوته : التسلط -0
 .تلبية حاجات ورغبات الطفل أو الحد من بعض السلوك المرغوب فيه تحقيق ولو بالطريقة المشروعة

هو السخرية من الطفل كلما جاء بسلوك غير مرغوب فيه، أو أتى لتحقيق رغبة : إثارة األلم النفسي -0
كون ذلك عن طريق تحقيره والتقليل من شأنه كلما جاء سلوك يراها أنها تصطدم بالقيم واألعراف، كما ي

 .أي كان نوعه
داب والقواعد التي تتناسب مع مراحل عمر الكفل وذلك األهو أسلوب يتبعه في فرض : القسوة -7

عف ي أو التهديد به مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس، وعدم االعتماد الذاتي وضنباستخدام الضرب البد
 .ية األسرة والمجتمعالضمير وكراه

                                                           
 .02م، ص0202سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  : صالح محمد أبو جادو (1)
 .07المرجع السابق، ص(2)
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هو عناية األسرة المفرطة عن الحد المعقول في تربية الطفل والتجاوز عن عقابه ألي سلوك : التدليل -3
 .خاطئ يقوم به وعدم توجيهه لتحمل المسؤولية مما يخلق فيه التهاون والكسل

والنفسي، وترك  إهمال األداء والمربين الطفل يجعله يشعر بفقدان اإلحساس بالمن المادي: اإلهمال -2
الطفل دون تشجيع على ما بقوم به من سلوك مرغوب فيه، أو محاسبته على السلوك الخاطئ، ومن 

الت اهمال حاجاته الشخصية وحا  إلى ما يقوله أو ما يبديه من رأي، و  اإلنصاتأشكال اإلهمال عدم 
 (1) .المربي لتلميذ فصال والطالق للوالدين، وخروج األم للعمل، وكثرة أفراد األسرة، وتهميشان
عدم استقرار الوالدين والمربين العاملة على التنشئة االجتماعية على أسلوب تربية الطفل : التذبذب -6

 .من ثواب وعقاب مما يؤدي إلى اهتزاز قيم العدالة في نظره، مما يجعله في حالة قلق وتوتر
يلجأ أحد الوالدين أو المربين والمدرسين إلى تفضيل األفراد على حساب أفراد : التفرقة وعدم المساواة -2

باء، أو متفوق دراسيا، مما يكون سلوًك أللألسباب كثيرة منها الجمال، الذكاء، ولد جاء بعد معاناة بالنسبة 
 .عدائيا 

يسبب له الشعور  حرمان الطفل من الحصول على حجاته األساسية المادية والمعنوية، مما: الحرمان -3
بالعجز، ومن أشكال الحرمان فقد الطفل لحنان وعطف األب مما يؤدي لظهور األمراض النفسية وسؤ 

 .التكيف مع المجتمع
للطفل تؤثر تأثيرا سيئا على صحته النفسية وعلى  ولهذا فإن التربية والتنشئة االجتماعية الالسوية

نموه وتتمثل في الظروف غير المناسبة وتشمل الرفض، الحماية الزائدة، وغيرها من األساليب الخاطئة في 
 (2) .التربية

 :أهمية التنشئة االجتماعية: رابعا

ي على قمة أهداف تنطوي عملية التنشئة االجتماعية على أهمية خاصة ذلك ألن صنع اإلنسان يأت
المجتمع، ومن أجل ذلك تهيئ المجتمعات المتقدمة والنامية المناخ التربوي الشامل بما يحتويه من 

وتتكون شخصيته االجتماعية السوية، وذلك إمكانات مادية، ومعنوية، لكي ينمو الفرد نموا كامال، 
إلنسان، لمعرفة جوانب القوة ودعمها يستدعي من المجتمع المتابعة المستمرة للعوامل المؤثرة في بناء ا

                                                           
 .32م، ص0220ي للنشر والتوزيع، ر التنشئة االجتماعية لطفل، دار البازو : سميح أبو مغلي وآخرون (1)
 .73ص التنشئة االجتماعية وسمات الشخصية،: محمد محمد نعيمة (2)
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وجوانب الضعف والقضاء على أسبابها بهدف تنشئة األفراد تنشئة اجتماعية سليمة، ولضمان طاقات 
هماله في ميدان التنشئة االجتماعية  .إنتاجية خالقة، وضمان سالمة المجتمع، وا 
دي الفشل فيها إلى أن يعيش وتعد عملية التنشئة االجتماعية من أبكر إنجازات اإلنسان، بحيث يؤ 

الناس حياة بائسة ويعانون من سوء التكيف، بل إن هناك من يذهب إلى أنه حتى الحروب ليست إال 
ريع لعمليات التنشئة االجتماعية، وتحدث نتيجة للفشل في عملية التنشئة الكثير من دنتيجة للفشل ال

لجنون، االنحراف السلوكي، إدمان الكحول المرض العقلي أو ا: المشكالت االجتماعية واألمراض مثل
 (1) .إلخ....والمخدرات

ونظرا ألهمية التنشئة االجتماعية فإن كل مجتمع ينظمها أي يجعلها تنشط ويصدر لها فعالية في 
إطارها المحدد باعتبارها نظاما اجتماعيا، وهناك مجريان رئيسيان تسير فيهما عملية التنشئة االجتماعية، 

طريق السلطة، ويمثل ذلك في األسرة والمدرسة، والمؤسسة الدينية، حيث تمارس كل منها األول عن 
 .سلطة على سلوك الطفل، وتعد مسئول عن تهذيبه وانضباطه

أما المجرى الثاني في عملية التنشئة االجتماعية فيأتي عن طريق المساواة مع الفرد ويمثل ذلك في 
يتعلم الطفل كيف يتوافق معهم وتظل عملية التوافق على الء القران شلة القران، فمن خالل التفاعل مع هؤ 

 .شلة القران هذه طوال حياته
ذا كانت عملية التنشئة االجتماعية لها أهمية كبرى في تحديد معالم الشخصية، فإننا يجب أن ال  وا 

لبيئة والنضج ننسى العوامل األخرى غير االجتماعية والتي تؤثر في نمو شخصية ومن هذه الوارثة وا
 .والتعلم

وعملية التنشئة االجتماعية عملية بالغة األهمية حيث يتم بموجبها تحويل الطفل الرضيع من مجرد 
كائن حيوي إلى كائن إنساني، حيث يمتص من خالله القيم والمثل والمعايير والعادات والتقاليد واألعراف 

ح بموجبها مواطنا صالحا مؤمنا بربه وبوطنه المرعبة في المجتمع، ويكتسب الصفات اإلنسانية، ويصب
وبعروبته، وقادرا على دفع عجلة اإلنتاج قدما إلى األمام، ومسهما في تحقيق استقرار المجتمع وأمنه 

                                                           
م، 0223أساليب التنشئة االجتماعية األسرية ودوافع االنجاز الدراسية، دار قباء لطباعة، القاهرة، : محمد فتحي فرج زليتني (1)
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وسالمته، ويرسم األسلوب األمثل الذي تتم في ضوئه أساليب القهر والبطش والتسلط والعنف واالبتزاز 
 (1) .والطرد واالستعبادواالستقالل أو اإلهمال، والنبذ 

 :االجتماعية أهداف التنشئة: خامسا

 :تهدف التنشئة االجتماعية إلى تحقيق المقاصد التالية
وتكوين ذات الطفل، وذلك من خالل تحويله من كائن بيولوجي متمركز : تكوين الشخصية اإلنسانية -0

يتحمل المسؤولية االجتماعية حول ذاته ومعتمد على غيره في إشباع حاجاته األولية إلى فرد ناضج 
ويدركها، ويلتزم بالقيم والمعايير االجتماعية السائدة، فيضبط انفعاالته، ويتحكم في إشباع حاجاته ونشئ 

 .عالقات اجتماعية سلمية مع غيره، ويعد هذا الهدف األساسي من عملية التنشئة االجتماعية
ى نفسه بعامة وحل المشكالت التي تواجهه في تكوين الطفل الفرد القادر مستقبال على االعتماد عل -0

 .مواقف الحياة المختلفة بخاصة؛ مع إشراف الوالدين عليه في البدايات األول من حياته
ويتم ذلك من خالل اكتساب الطفل للقيم والمعايير : تشكيل سلوك الطفل الفرد وضبطه وتوجيهه -7

ين، فمن المعلوم أن المجتمع يقوم بغرس قيمة االجتماعية، وأيضا من خالل تفاعله االجتماعي مع اآلخر 
واتجاهاته في الفرد، كما يضع المعايير االجتماعية التي تساعد الفرد في اختيار استجاباته للمثيرات في 
المواقف االجتماعية المختلفة، كما أن السلوك وأساليب التعامل والتفكير المجتمعية التي يكتسبها الفرد 

تباعهتساعده على اختيار ال  .سلوك األمثل المطلوب وا 
لكل مجتمع نظامه الخاص للمراكز واألدوار االجتماعية التي : تعلم األدوار االجتماعية والقيام بها -3

يشغلها وربما رسمها األفراد والجماعات، وتختلف هذه المراكز واألدوار باختالف السن والجنس والمهنة 
وأن تقوم بدور معين، بل يشجعه بينما " المرأة"األنثى  والثقافة المجتمع، فقد يرفض مجتمع أن تشتغل

 (2) .يتحفظ عليه أو يرفضه مجتمع آخر، ويرجع سبب ذلك إلى نظام الثقافي السائد
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اكتساب الفرد مهارات خاصة وتحقيق الضبط االجتماعي لتوجيه السلوك األفراد وتصرفهم وفقا لوسائل  -2
الدين، األسرة والمدرسة : ضبط العفية والقانونية لتعزيز التنظيمات االجتماعية السائدة في المجتمع، مثل

 (1) .جتماعيلتحقيق األمن االجتماعي وتسيير انخراطه في األنماط النسقية للبناء اال

نقل التراث الثقافي والحضاري للمجتمع وتعميق االنتماء الحضاري والتمسك بقيمة والدفاع عنه ونشره،  -6
إذ أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة به والتي تميزه عن المجتمعات األخرى، فأفراد المجتمع يتكلمون لغة 

األنماط السلوكية، حيث تقوم عملية التنشئة واحدة تجمعهم عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم ومعاييرهم ومختلف 
االجتماعية بغرس هذه العناصر المخلفة في نفوس األفراد، متخذة التربية بمفهومها الشامل ووسيلتها في 

 (2) .أفراد اجتماعيين صالحين مثاليين ينتمون لثقافة المجتمع واألمة التي ينتسبون إليهاذلك وغايتها إعداد 

من أهداف المجتمع  (3)تنبثق المعايير االجتماعية: االجتماعية التي تحكم السلوككتساب المعايير ا-2
قوم بغرس قيمة واتجاهاته وغاياته فإنه ي وقيمه ونظامه الثقافي بصفة عامة، فلكي يحقق المجتمع أهدافه

ي الواقف د، كما يضع المعايير االجتماعية التي تساعد الفرد في اختيار واستجاباته للمثيرات ففي الفر 
 (4) .االجتماعية

 .تكوين القيم الروحية والوجدانية والخلقية -2
كما تهدف التنشئة االجتماعية إلى إكساب األفراد في مختلف مراحل نموهم طفولة مراهقة شيخوخة  -6

أساليب سلوكية معينة تتفق مع معايير الجماعة وقيم الجماعة حتى يتحقق لهؤالء األفراد والتوافق والتفاعل 
 (5) .لحياة االجتماعيةفي ا
شباع الحاجات  -2 اكتساب اللغة من األسرة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع وضبط السلوك وا 

الفطرية والنفسية واالجتماعية للطفل كما يكتسب القدرة على توقع استجابات الغير نحو سلوكه    
 (6) .واتجاهاته
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 :التنشئة االجتماعية ومؤسساتها عناصر: سادسا
 :عناصر التنشئة االجتماعية - أ

 :المتصلة بالفرد -1
الجوع االجتماعي والدوافع االجتماعية، والحاجات النفسية األخرى التي تدفع لإلنتماء إلى جماعة " -

 (1)".وبالتالي بدء عملية التنشئة والتطبيع االجتماعي التي تنتهي بعملية االندماج االجتماعي
فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه وال يستطيع أن يبقى بمفرده وبما أن عملية التنشئة االجتماعية 

ابتداءا منها، وبالتالي فعملية التنشئة تقوم لى إشباع حاجاته ودوافعه وبناءات تتمحور حوله فهي تسعى إ
 .على هذه العناصر التي تشكل بداية التنشئة االجتماعية

 (2)"ت الحيوية التي تسمح بالتنشئة االجتماعية، ويعتمد عليها التعلم االجتماعيالمثيرات واإلمكانيا" -
يعتبر الجانب الوراثي هم جدا في حدوث عملية التعلم فهي التي تسمح لإلنسان باكتساب المهارات 

، عنصرا هاما في التطبيع االجتماعي"المختلفة، حيث العوامل الوراثية الجيدة والسليمة لإلنسان تعتبر 
وعلى الرغم من أن الخصائص البيولوجية ليست مهمة بالدرجة األولى في هذا المجال، فإنه من الضروري 

إذا فللوارثة دور كبيرة في عملية التنشئة  (3)"أن نسلم بأن التعليم اإلنساني يعتمد عليها إلى حد بعيد
مد عليها بشكل كبير، إال أنها االجتماعية وهي تعتبر عنصر مهم فيها، رغم أن التنشئة االجتماعية تعت

تساهم في عملية التعلم فالفرد الذي يرث قدرات عالية من الذكاء ويساعده ذلك وينمو ذكائه بشكل أفضل 
من غيره، وعلى العكس إذا ما كان الفرد قد ورث إعاقة معينة فهي ستشكل عائقا أمامه وهي حدوث 

على قدراته على االندماج في المجتمع وتلبية على العلم أو عملية التنشئة االجتماعية سواء بالنسبة لقدراته 
 .حاجاته أو حتى تقبل المجتمع له واعتباره جزءا منهم، وعضوا فعاال في المجتمع

قابلية الفرد للتعلم وتغير سلوكه نتيجة للخبرة والممارسة، وقدرته على التفاعل الرمزي وتعلم الرموز " -
، إذا أن الفرد ال يملك رغبة في التعلم يصعب تعليمه المهارات والسلوكات وبالتالي فمن (4)"واكتساب اللغة

المهم القابلية لتعلم والرغبة في أن يغير سلوه أو إضافة إلى القابلية للتعلم أيضا القدرة على التفاعل 
بين األفراد والتفاعل بينهم باعتبار أن النمو الغوي يؤدي إلى زيادة التفاعل االجتماعي " الرمزي وتعلم اللغة
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أكثر، ويوسع دائرة التفاعل االجتماعي بين األفراد والتفاهم بينهم أكثر، ويوسع عالقات االتصال، وينبثق 
هذا ما يؤكد على  (1)"عن هذا التفاعل عالقات اجتماعية وأنماط سلوكية، ومعايير وقيم وموازين اجتماعية

من التفاعل االجتماعي بشكل أفضل ويساعد على بناء العالقات  والتفاعل الرمزي الذي يزيددور اللغة 
 .االجتماعية أكثر، إذن فالتنشئة االجتماعية تحتاج إلى هذه العناصر حتى يكون بنائها سليم وعملي أكثر

باعتبار أن الفرد كائن اجتماعي وال يمكن له العيش بمفرده، فإنه  (2)"القدرة على التعاطف مع اآلخرين" -
لى التفاعل وبناء العالقات االجتماعية التي تكون عبارة عن تعاطف مع اآلخرين وتشكل عواطف بحاجة إ

اتجاهاتهم، وهذه الميزة في اإلنسان تعتبر عناصر مهما من عناصر التنشئة االجتماعية إذ أنها تساعد 
وذلك عن طريق  على اكتساب المهارات وتعلم السلوكات وتعلم كل ما هو مفيد وأحيانا تعلم ما هو مضر،
 .التفاعل والتأثير المتبادل للفرد مع اآلخرين وتأثرهم به والتعاطف المتبادل بينهم والحب

النضج والعوامل البيئية حيث يعتبر النضج عامل مهم جدا في عملية التنشئة االجتماعية، إذ أن الفرد   -
وهكذا يتضح أن دور "له لذل ال يمكنه تعلم أي شيء دون أن يكتمل نضجه العضوي، والعقلي الذي يؤه

 (3)"النضج في النمو يتمثل في مدى هذا االرتباط بينه وبين أداء الوظائف، والتي هي بعد من أبعاد النمو
إذا فعنصر النضج يمثل محور رئيسي في حدوث عملية التنشئة االجتماعية بكل أشكالها وأنواعها، وكذلك 

ويقصد "بالنسبة للعوامل البيئية فهي تلعب دورا مهما وتعد عنصرا فعاال في عملية التنشئة االجتماعية، 
وهذا ما " ثيرات التي يشجها لهابالبيئة جميع العوامل التي يتفاعل معها الفرد أو جميع المواقف أو الم

وتحول اإلنسان من إمكانية إلى وتؤثر البيئة في التكوينات الجسمية "يجعلها تؤثر عليه من ناحية التنشئة، 
دافع، كما تحول االستعداد إلى قدرات فعلية تؤثر في عقل اإلنسان وجسمه، وتتنوع البيئات التي يحدث 

ا كانت البيئة التي يعيش فيها الطفل بيئة ضعيفة ماديا فالطفل ينمو في إذ أنه إذ (4)،"فيها النمو اإلنساني
جو من الحرمان الغذائي ما يؤثر على جسمه وعقله وبالتالي تضعف قدراته العقلية وكذلك الجسمية، أما 
إذا كانت البيئة عكس ذلك فهي تساعده على اكتساب مهارات أكثر تقوي من قدراته، وبذلك فالبيئات 

فهناك البيئة الجيدة والبيئة السيئة، وأيضا تختلف تأثيرات البيئة األسرية مثال على البيئة المدرسية مختلفة 
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والبيئات التربوية األخرى، ومنه فالنضج والعوامل البيئة تشكال عنصرا مهم ومؤثر في عملية التنشئة 
 .االجتماعية

ج ر وتزداد درجة تعقدها أيضا، كلما تد ويزداد عدد المؤسسات االجتماعية التي يتعامل معها الطفل،"
خاص في أطوار نموه االجتماعي، فيتعلم ما هو عام مشترك بين هذه المؤسسات، كما يتعلم ما هو 

، إذن فمؤسسات التنشئة االجتماعية تختلف وتتماشى مع نمو الطفل لتكسبه "ببعضها دون البعض اآلخر
 .ما يناسب عمره ومحيطه

نما إن عملية التنشئة االج" تماعية ليست عملية تعليم رسمي يتلقاه الطفل في المؤسسات الرسمية، وا 
هي أوسع من ذلك بكثير، إذ يدخل فيها اكتساب الفرد ألساليب السلوك والعادات الفردية والمهارات 
واالتجاهات والقيم، وهي كلها أمور تنتقل إلى الطفل عن طريق المحيطين به وفي المواقف الحياتية 

 (1)".ة، ومن خالل مؤسسات متنوعةالمتعدد
القطاعات االجتماعية ويقصد بالقطاعات االجتماعية هنا المستوى الثقافي واالقتصادي وكذلك الطبقة  -

االجتماعية وكل ما لهم من تأثيرات على التنشئة االجتماعية، فهي تختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن 
 (2)،"التنشئة الذي ينعكس على األطفال الموجود فيأسرة إلى أسرة، وهذا االختالف يحدد االختالف 

ومعنى ذلك أن المستويات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية تؤثر على شخصية المشرف على التربية 
تؤكد نتائج أغلب األبحاث أن الباء واألمهات "والطفل باعتباره معتمد على غيره، فهو يتأثر بهم حيث 

االجتماعية واالقتصادية الدنيا يلجئون إلى العقاب البدني في تنشئتهم  الذين ينتمون إلى المستويات
شياء، وغالبا ما ينجو الطفل االجتماعية ألطفالهم وخاصة إذا أدى سلوك األطفال إلى إتالف بعض األ

المستوى المادي للعائلة أثر على الطفل، حيث أنه وبهذا  (3)،"من العقاب البدني، إذ تجنب ذلك التخريب
غالبا ما يتعرض للضرب في كل موقف تربوي أو منه، فالقطاعات االجتماعية تعتبر عنصر مهم في 
عملية التنشئة االجتماعية لما تلعبه من دور في تحديد أنماط وأساليب التربية وكذلك طرق التدريس وكل 

 .أنماط التنشئة االجتماعية

 

                                                           
 .02مرجع سابق، ص: سهيل كامل أحمد، شحاتة سليمان محمد (1)
 .33المرجع السابق، ص (2)
 .60المرجع السابق، ص (3)
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 :المتصلة بالمجتمع -2
ي توجهها الجماعة ألفرادها حتى يعدلوا فرديتهم ونجاحاتهم الخاصة الضغوط االجتماعية المختلفة الت" -

وهذا من شأنه أن ينمي روابط التواصل ويبني العالقات  (1)،"في سبيل االنتظام مع معايير الجماعة
االجتماعية لألفضل، حيث أن هذا العنصر من عناصر التنشئة االجتماعية هدفه أن يجعل أفراد المجتمع 

إلى هدف واحد وهو المجتمع وكل ما يخص الجماعة بمعنى فهذه الضغوط االجتماعية  الواحد يسعون
 .المختلفة التي تكون من الجماعة هي التي تحدد سير أفراد تلك الجماعة بما يتناسب معها

، تعتبر المعايير والقيم الوارد (2)"المعايير االجتماعية التي تبلورها الجماعة كموازين للسلوك االجتماعي" -
في كل مجتمع عنصر مهم جدا، إذ أنها تحدد مكانته وشخصيته وبالتالي فهي تظهر في سلوك أفراده 
النابع منها الناشئ عليها، والمعايير لها دور كبير في حياة األفراد وذلك عن طريق الوظائف التي تقوم 

ال يجب أن يفعله، وأيضا تحديد السلوكات التي تناسب  بها، كتحديدها لما يجب أن يفعله األفراد وما
وما إلى ذلك من  (3)"المجتمع وتسهيلها بذلك لتصرفات األفراد، وكذلك هي التي تحدد األدوار االجتماعية

 .األمور التي تعمل على تطوير المجتمع ورقيه وجعله أكثر مثالية
مط معين من السلوك يرتبط بمركز معين وما والدور االجتماعي هو عبارة عن ن"األدوار االجتماعية  -

 (4)".يتوقعه أفراد ثقافة ما من الذي يحتل هذا المركز، وهذا النمط المعين من السلوك هو الدور االجتماعي
على أفراد المجتمع الواحد أن يقوموا بأعمال وسلوكات داخل إطار جماعي واحد، وكل فرد من أفراد 

السلوكات هي دوره في المجتمع وهذا عادة مرتبط بالمراكز االجتماعية، فعندما المجتمع لديه مجموعة من 
يحتل فرد من المجتمع مكانة معينة فبقية األفراد يتوقعون منه سلوكات محددة وهذا ما يعرف بالدور 

 .االجتماعي الذي يحدده المكانة االجتماعية ويتوقعه أفراد المجتمع
ر العنصر الهم في التنشئة االجتماعية وذلك ألنها ترافق الرفد في كل المؤسسات االجتماعية والتي تعتب -

مراحل حياته، فمنذ الوالدة وهو في المؤسسة األولى، األسرة ومن ثم المدرسة وجماعة الرفاق والمجتمع 
تقوم بتنمية الجوانب والمهارات االجتماعية، على النحو الذي يمكنه من "والمسجد وكل هذه المؤسسات 

                                                           
 .00مرجع سابق،ص: صالح محمد أبو جادو (1)
 .00سابق، صالالمرجع  (2)
 .32صمرجع سابق ،: عبد اهلل زاهي الرشدان (3)
 .32المرجع السابق، ص (4)
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فهي تستمد من المجتمع  (1)"ف االجتماعي السليم ويجعل سلوكه أكثر توافقا مع محيطه االجتماعيالتكي
معاييره وقيمه ومن ثم تبني وتنشئ األطفال على هذه المبادئ التي تتالءم مع المجتمع بشكل عام، وهناك 

مثل "مؤسسات حديثة لها تأثير كبير على أفراد المجتمع وتلعب دور مهم في عملية التنشئة االجتماعية 
ة في التنشئة االجتماعية، والتأثير على األشخاص وسائل اإلعالم التي تعتبر مؤسسة ذات فعالية فائق

يضا النوادي الرياضية أوبناء االتجاهات وتوجيه الرأي العام، ومن المؤسسات الحديثة في التنشئة 
والثقافية، والتي تستقطب الكثير من األفراد وأنشطة خصيصا ليشغل وقت فراغ الفرد وتزويده بالخبرات 

 (2)".االجتماعية
مؤسسات تعتبر العنصر الذي يحدد طريقة التنشئة وكيفيتها وحتى ما يكون عليه الطفل فمثل هذه ال

 .في المستقبل وشخصيته

 :عمليات التنشئة االجتماعية وأساسيتها: سابعا

 :عمليات التنشئة االجتماعية - أ

عملية التنشئة االجتماعية عملية تغير تصاحب الفرد خالل مراحل حياته من خالل عمليات  تعتبر
 :مختلفة متعددة، وسنحاول أن نقتصر على أهم تلك العمليات التي توصف بها التنشئة االجتماعية وهي

ع ينمي الطفل قدرته على التكيف مع المواقف التي تعترضه من خالل تعامله وتفاعله م: التقليد -0
اآلخرين كاآلباء واألخوة والقران، ويعتمد على الشخص الذي يراه بمثابة المثل األعلى والقدوة الحسنة 

جد الطفل في جماعة ما يستدمج اويتعلم اللغة التي تسهل له التعامل واالندماج داخل الجماعة، وعندما يتو 
 .ةقيمها وتوقعاتها ومعاييرها ومصالحها ومستوياتها السلوكية المتوقع

حيث يرى أحمد زكي بدوي إلى أن التوحد اندماج شخصية الفرد في شخصية آخر تربطه به روابط 
انفعالية قوية أو في شخصية جماعة ويحاول أن تتخذها مثال يحتذ به، ويتم بطريقة ال شعورية مما يؤدي 

 (3) .خذ الشخص عن هذا النموذج صفاته جميعا السيئ منها والحسنأإلى أن ي

                                                           
 .32مرجع سابق، ص: عامر مصباح (1)
 .33المرجع السابق، ص (2)
 .022معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، لبنان، د س، ص: أحمد زكي بدوي (3)
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يقلد أباه في سلوكه اليومي وكالمه المعتاد ويتقمص شخصية فيقوم بحركاته وأفعاله أثناء  فالطفل
تفاعله مع إخوته أو أصدقائه، كما تقلد البنت أمها أثناء اللعب مع رفيقاتها وتقوم بأعمال تشبه أعمال األم 

 .إلخ...الطهر والعناية بالطفل: مثل
أن التقليد من أهم العمليات التي تعتمد عليها التنشئة : "وفي هذا الصدد يقول فؤاد البهي السيد

 (1)".االجتماعية في إكساب الطفل قيمه المختلفة وخاصة قيم والديه
لهذا يتضح أن الطفل يقوم بمحاكاة مثاله األعلى من نفس جنسه وهذا يساعده على التعلم 

يزمات التفاعل نكايد االجتماعية وماالجتماعي باكتساب المهارات اإلنسانية والقيم والمعايير والتقالي
االجتماعي مثل التعاون وبالتالي التوحد هو العملية التي تجعل الطفل يسلك وكأن خصائص شخص ما 

 (2) .جماعة ما هي خصائصه هوأو 
ويكتسب ثقافة  يتعلم الطفل مجموعة من المهارات واالتجاهات والسلوكات االجتماعية،: لعب األدوار -0

المجتمع من خالل عملية التنشئة التي تمكن الذات الفردية من القيام بدور اجتماعي معين واحتالل مكانة 
معينة تضمن له االستقرار في الحياة االجتماعية، والتي تساعده في تكوين مفهوم حول ذاته، ومجموع 

تعبر عن وجوده كفرد، حيث يقول أحمد زكي  المميزات الذاتية التي يتصف بها عن غيره من األفراد والتي
بدوي أن الذات مظهر الشخصية الذي ينطوي على إدراك الشخص لذاته أي الصورة التي يراها الفرد في 
نفسه كنتيجة لتجاربه مع اآلخرين والطريقة التي يتعاملون بها معه، لما لها من داللة واالنطباع الذي 

 (3) .يكونه عن نظرته إليه
تتشكل ذاته وتتكون انطالقا من التطلع إلى الوالدين محاوال معرفة اتجاهاتهم نحوه خالل فالطفل 

غضبهم وسرورهم، ويتأثر بهم عن طريق ما يقومون به من أدوار اتجاه أعمال أو ممارسات معينة لذلك 
ي تكوين مفهوم تختلف التنشئة االجتماعية للطفل تبعا لألسرة وأنماط األدوار التي يؤديها، وعليه يتأثر ف

 .عن ذاته بهذه األدوار وهذا يؤدي إلى تعدد أنواع التعلم االجتماعي
هنا ال بد أن يعرف الطفل ويتعلم كيف يسلك وفقا للتوقعات وأن يعرف عن طريق اللغة والحوار 
 الذاتي ما إذا كان سلوكه سليما أم ال، فالطفل يتأثر بالدور الذي يؤديه والده واآلخرون، ويكون حسب
المراحل الذي يمر بها حيث تختلف من مرحلة إلى أخرى، فيتعلم أدوارا متعاقبة خالل مراحل حياته، دور 

                                                           
 .023علم النفس االجتماعي، دار الكتاب الحديث، الكويت، د سن، ص: فؤاد البهي السيد (1)
 .30رعاية نمو الطفل، معهد الدراسات والبحوث التربوية، القاهرة، د سن، ص: عالء الدين كفافي (2)
 .720سابق، صالمرجع ال (3)
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  ، وبالتالي تتميز ذاته عن...التلميذ في المدرسة، دور الموظف في الوظيفة، دور األب في البين
 ( 1) .اآلخرين

طرية وممارسة الحياة االجتماعية، وفي يحتاج الطفل منذ والدته إلى تنمية استعداداته الف: تكاليةإل ا -7
أن حاجة الطفل إلى اآلخر تتمثل في انتمائه إلى الجماعة منذ اللحظات هذا السياق تقول سهير كامل 

األولى من حياته والتي هي حاجة أساسية، فهو يعتمد على أمه في الشهور األولى، وفي كافة متطلبات 
أسرته حيث يكتسب منهم السلوك االجتماعي وأغلب القيم حياته، ثم على أبيه وأمه وكافة أفراد 

 (2) .واالتجاهات، التي توجه سلوكه وتطبعه بطابع معين يالزمه بقية حياته
فمثال األم تكون مصدر الثقة والمتعة باعتبارها مصدر الغذاء واالتصال واللمس، فمن خالل هذا 

لمه مجموعة من القواعد التي تشير له التعلم والسير كله تتكون االتجاهات تدريجيا انطالقا من أمه التي تع
 .الحسن، مثل المشي، التعامل مع األشياء، وهكذا حتى يتحقق التعلم االجتماعي
تكالية فغن اإلأما في حالة : ونجد كال من عباس محمود عوض ورشاد صالح الدمنهوري يقوالن

لفرد بوسائط مثيرات يوفرها مجموعة من التحكم يتصل بالسيطرة على مجاالت واسعة من االستجابات ل
األشخاص أو شخص معين، فالطفل يتعلم انطالقا من مثيرات معينة توفرها له األسرة خاصة األم للقيام 

 .بالفعل الذي يناسب قدراته ومرحلة نموه وبالتالي يتعلم األفعال المرغوبة اجتماعيا
لتنشئته ولتكفل على األسرة التي تقوم برعايته و يعتمد الطفل في مراحل حياته : واالستخراج ستدخالالا -3

 .له الحياة المستقبلية السليمة
أحد األشكال من التعلم االجتماعي ما : يقول عباس محمود عوض ورشاد صالح الدمنهوري

غير ذلك من  إلى...( األم، األب)رتباطي الذي يتحول فيه إرضاء الوسيط إلاصطلح على تسمية التعلم ا
دوافع مكسب إلى دافع أولي كما في تعلم السلوك الحميد إلرضاء الوالدين، كما ارتبط في السابق بإشباع 

 (3) .حاجات أولية للطفل
 

 
                                                           

إلى مساهمات علماء اإلسالم، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  علم النفس االجتماعي مع اإلشارة: عادل أحمد عز الدين األشول (1)
 .702م، ص0332

 .06مرجع سابق، ص: سهيل كامل أحمد (2)
علم النفس االجتماعي نظرياته وتطبيقاته، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، : عباس محمود عوض ورشاد صالح الدمنهوري (3)

 . 022م، ص0333
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 :أساسيات التنشئة االجتماعية - ب

األساسيات التي يشترط توفرها لكي تقوم التنشئة االجتماعية بأداء دورها بشكل فعال وناجح،  وهي
 :وتتلخص هذه األساسيات فيما يلي

توفير البيئة البيولوجية السليمة للطفل يمثل أساس جوهري، وذلك ألن : توفير بيئة بيولوجية سليمة -0
خاصة وأن هذه المشكلة ستبقى ذ كان الطفل معتال، إعملية التنشئة االجتماعية تكون شبه مستحيلة، 

مالزمة ودائمة تميزه عن غيره، وبالرغم من ذلك فإن المجتمع ملزم بتوفير كافة الوسائل التي من شأنها 
تسهيل عملية التنشئة االجتماعية لهذه الفئة من الناس، فمن الواقع أن الطبيعة البيولوجية لإلنسان تكون 

ثر كبير في التنشئة االجتماعية وال يمكن عزل العوامل البيولوجية عن الواقع الجسم، وهي بذلك أ
 (1) .االجتماعي

اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة فهو : لفعال معهوجود مجتمع ا -0
 منذ أن يولد يمر بجماعات مختلفة فينتقل من جماعة ألخرى محققا بذلك إشباع حاجاته المختلفة،
والمجتمع يمثل المحيط الذي ينشأ فيه الطفل اجتماعيا وثقافيا، وبذلك تتحقق التنشئة االجتماعية من خالل 

 .نقل الثقافة والمشاركة في تكوين العالقات مع أفراد آخرين بهدف تحقيق تماسك المجتمع
على حاجته والمحرك األول للتفاعل االجتماعي هو حاجات اإلنسان، فالوليد ال يستطيع الحصول 

من الطعام والراحة والنوم دون اآلخرين، وكلما حقق اإلنسان درجة أعلى من النمو تعددت احتياجاته 
وتطورت من حاجات جسدية لحاجات اجتماعية تتمثل في التواد والتعاطف ثم العب والتعلم ثم الزواج 

 (2) .وتكوين األسرة
لى تكرار سلوك معين حقق له ارتياحا في السابق وهي الدافع المحفز الذي يدفع بالناشئ إ: الدافعية -7

أو أنه تبين له أنه يحقق له هدف معين، فالدافع هو أحد شروط المطلوب وتوفرها من أجل تحفيز الفرد 
وعند التحدث عن تقبل على القيام بالتفاعل مع المجتمع ومن ثم اكتساب الخبرات االجتماعية المتنوعة، 

ثارة الدافعية، فالدافع أمر يمكن نااألبناء في قوتهم وضعفهم  فعاليا ومعرفيا، فإن هذا ال يعني عدم لتوجيه وا 

                                                           
، 7، العدد 06العوامل المؤثرة في طبيعة األسرة لألبناء، مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية، مجلد  :جابر نصر الذين (1)

 .22م، ص0222سوريا، 
 .32مرجع سابق، ص: عمر معين خليل (2)
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بالتعزيز ولكن ال يكون بمقايضة الحب والتقبل بشروط توفر مواصفات ما، أي بأن نتقبل الناشئ مع  إثارته
 (1) .تشجيعه دون الضغط عليه

االجتماعي السليم وتوجيه المراهقين وهو توجيه الصغار إلى أساليب التعامل : اإلرشاد والتوجيه -3
والراشدين إلى كيفية تحقيق التفاعل العام الناجح مما يسهم في تحقيق عملية التنشئة االجتماعية، ودليل 
ذلك هو أن فقدان أطفال الشوارع لإلرشادات والتوجيه يترتب عليه آثار أخالقية واجتماعية بيئية، كما أن 

للخبرة في التعامل مع األشخاص واألشياء والمواقف، ثم تأتي التنشئة المرء عندما يولد فإنه يفتقد 
 .االجتماعية لتزوده بهذه الخبرة

وكوننا نعيش عالما سريع التغير، فإن على المرشد والموجه أن ينتبه إلى تغيرات العصر ليتمكن 
 (2) .وتحفز عقولهممن التأكيد على الثوابت المطلوب تدعيمها ولكن بطرق عصرية تثير فضول الناشئين 

 :العوام المؤثرة في التنشئة االجتماعية: ثامنا

تتأثر التنشئة االجتماعية بعدد كبير من العوامل التي يصعب حصرها ألن كل ما في البيئة له  
 :دور فيها، ولكن يمكن أن تنقسم هذه العوامل كما يلي

 :العوامل الداخلية -1
التنشئة االجتماعية وذلك بسبب اختالف األديان والطباع يؤثر الدين بصورة كبيرة في عملية : الدين - أ

 .التي تنبع من كل دين، لذلك يحرص كل دين على تنشئة أفراده حسب المبادئ واألفكار التي يؤمن بها
هي الوحدة االجتماعية التي تهدف إلى المحافظة على النوع اإلنساني فهي أول ما يقابل : األسرة - ب

شكل أساسي في تكوين شخصية الطفل من خالل التفاعل والعالقات بين اإلنسان، وهي التي تساهم ب
األفراد، لذلك فهي أول العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية، ويؤثر حجم األسرة في عملية التنشئة 
االجتماعية وخاصة في أساليب ممارستها، حيث أن تناقض حجم األسرة يعتبر عامال من عوامل زيادة 

ذولة للطفل، حيث يؤكد بيلز على خاصية الحجم وعالقتها بمتغيرات أخرى مثل االتصال الرعاية المب
 .إلخ...والمشاركة

                                                           
 23م، ص0222علم النفس في حياتنا اليومية، جامعة الملك سعود السعودية، : زويتع عبد اهلل (1)
 .07م، ص0220مفاتيح التربية البناءة، دار الثقافة للجميع، سوريا، : رونالد، ترجمة عبد الطيف الخياطموريش  (2)
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وبشكل عام يعد حجم األسرة من العوامل التي تؤثر تأثيرا كبيرا في عملية التنشئة االجتماعية 
رة صغيرة الحجم وخاصة في أساليب ممارستها وتؤكد الدراسات أن الرعاية المبذولة للطفل داخل األس

 .تكون أكثر فاعلية
تؤثر العالقات األسرية في عملية التنشئة االجتماعية حيث أن السعادة : نوع العالقات األسرية - ج

 (1) .الزوجية تؤدي إلى تماسك األسرة مما يغلف جوا يساعد على نم الطفل بطريقة متكاملة
الطبقة التي تنتمي إليها األسرة عامال مهما في نمو تعد : الطبقة االجتماعية التي تنتمي إليها األسرة -د

الفرد، حيث تصبغ وتشكل وتضبط النظم التي تساهم في تشكيل شخصية الطفل، فاألسرة تعتبر أهم 
 .محور في نقل الثقافة والقيم للطفل التي تصبح جزءا جوهريا فيما بعد

الدراسات أن هناك ارتباط إيجابي بين  ولقد أكدت العديد من: الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة -ه
الوضع االجتماعي للطفل وبين الفرص التي تقدم لنمو الطفل، والوضع االقتصادي من أحد العوامل 

 .المسؤولة عن شخصية الطفل ونموه االجتماعي
يؤثر ذلك من حيث مدى إدراك األسرة لحاجات الطفل وكيفية : المستوى التعليمي والثقافي لألسرة -و
 .لساعها واألساليب التربوية المناسبة للتعامل مع الطفإت
حيث أن أدوار الذكر تختلف في أدوار األنثى فالطفل : وترتيبه في األسرة" ذكر أو أنثى: "نوع الطفل -ي

الذكر ينمي في داخله المسؤولية والقيادة واالعتماد على النفس في حين أن األنثى في المجتمعات الشرقية 
ي فيها هذه األدوار، كما أن ترتيب الطفل في األسرة كأول األطفال أو األخير أو الوسط له خاصة ال تنتم

 (2) .عالقة بعملية التنشئة االجتماعية سواء بالتدليل أو عدم الخبرة األسرية بالتنشئة وغير ذلك من العوامل
 :العوامل الخارجية -2
 .والجامعات ومراكز التأهيل المختلفةوتتمثل في دور الحضانة والمدارس : المؤسسات التعليمية - أ

حيث األصدقاء من المدارس أو الجامعة أو النادي أو الجيران أو قاطني نفس : جماعة الرفاق - ب
 .المكان وجماعات الفكر والعقيدة والتنظيمات المختلفة تفسر كلها عوامل خارجية

 .المساجد والكنائس وأماكن العبادة المختلفة: دور العبادة - ج

                                                           
 .007مرجع سابق، ص: محمد فتحي فرج الزليتني (1)
أساليب التنشئة األسرية وانعكاساتها على المراهق، رسالة نيل الماجستير منشورة عبر األنثرنت تخصص علم : شرقي رحيمة (2)

 .73م، ص0223جتماع العائلي كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة حاج لخضر باتنة، اال
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لكل مجتمع ثقافته الخاصة المميزة له والتي تكون لها صلة وثيقة بشخصيات من : جتمعثقافة الم - د
 .يحضنه من األفراد، لذلك فثقافة المجتمع تؤثر بشكل أساسي في التنشئة في صنع الشخصية القومية

حيث انه كلما كان المجتمع أكثر هدوءا واستقرارا ولديه  :الوضع السياسي واالقتصادي للمجتمع - ه
الفوضى وعدم  نفتهاكتالكفاية االقتصادية كلما ساهم ذلك بشكل إيجابي في التنشئة االجتماعية، وكلما 

 .االستقرار السياسي واالقتصادي وكان العكس هو الصحيح
و الفرد الثقافي الذي يتعرض له لعل أخطر ما يهدد التنشئة االجتماعية اآلن ه: وسائل اإلعالم  - و

حيث يقوم بتشويه العديد ن القيم  تاألطفال من خالل وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة التلفزيون، واألنثرن
 (1) .التي اكتسبها األطفال إضافة إلى تعليمهم العديد من القيم األخرى الداخلية على ثقافتهم

 :مؤسسات التنشئة االجتماعية

التنشئة االجتماعية عبارة عن عملية تبدأ مع بداية الحياة وتنتهي بنهايتها، فحدودها ال إذا كانت 
تقف عند األسرة وحسب، بل تغطي عددا كبيرا من المؤسسات األخرى كالمدرسة وجماعة األقران ودور 

األسرة مع العبادة والجماعة المهنية ووسائل اإلعالم، وتتزايد أهمية مؤسسات التنشئة االجتماعية غير 
 .تدرج الناشئ في العمر ونموه من مرحلة ألخرى

 :األسرة -1
وهي أول مؤسسة صغيرة تعمل عملها في التأثير على الطفل، وهي الممثلة األولى للثقافة والعامل 
األول في صنع سلوك الطفل بصبغة اجتماعية، فتشرف على توجيه سلوكه وتكوين شخصيته، وبالتعريف 

ة من األفراد المتكافلين الدين يقيمون في بيئتهم الخاصة وتربطهم عالقات مجموع"فإن األسرة هي 
واألسرة تمثل نواة الفرد، وهي مميزة عن بقية بيولوجية ونفسي واجتماعية واقتصادية وشرعية وقانونية، 

المؤسسات لكونها وحدة إنتاجية تمد المجتمع بأعضاء جدد، باإلضافة لكون العالقات فيها قائمة على 
لروابط العاطفية، فاألسرة مهمة نمو الطفل الجسمي وكذلك العقلي والنفسي واالجتماعي، وأثبتت الدراسات ا

 .٪ من النمو المعرفي يتشكل عند الطفل خالل السنوات األربعة األولى من حياته في المنزل22أن نحو 

                                                           
ص  م، ص،0333، مجالت تطبيقية، مكتبة عين شمس، القاهرة، ...أسس نظرية–األسرة والطفولة : عبد الخالق محمد عفيفي (1)

022-023. 
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رة نفسها وتتفاوت وفق وتتأثر التنشئة األسرية بعدة عوامل ذات عالقة بالوالدين واألبناء واألس
لألبناء مجموعة من العوامل كجنس  هظروف أسرية واجتماعية، حيث تؤثر في طبيعة المعاملة الوالدي

االبن وتربيته بين إخوته وشخصية الوالدين وحجم األسرة ومستواها االقتصادي والتعليمي والثقافي وظروفها 
 .ية المتبعة بهااالجتماعية وقيمها الروحية والخلقية وأساليب الترب

فدور األسرة ال يقتصر على الكساء واإلطعام بل المهمة الصعبة هي غرس القيم والمعايير التي 
تقوم بها األسرة أو الجهات التعليمية أو األجهزة اإلعالمية خارج األسرة، والطفل يحتاج للحب والتقدير 

هب إلى أن بيتا يقدم الحب والتقبل بتوازن حاجته ليست وصفا أدبيا مبالغا فيه بل حقيقة فعالية بل قد تذ
ويقدم المعايير والقيم بشكل عقالني بسيط ومتسامح مع تواضع المشارب والمأكل والكساء أفضل من بيت 

 (1) .يرى أن التربية والواجبات في المأكل والمشرب مع حرمانهم من الحب وغرس القيم
 :المؤسسة التعليمية -2

وهي التي تأخذ المدرسة المرتبة الثانية لكونها تتولى مهمة تربية األطفال معرفيا وسلوكيا ومهنيا، 
تحقق التجانس الفكري والثقافي ألطفال من أسر مختلفة في مفاهيمها وتصوراتها، كما أنها تلعب دورا 

سة وسيلة من وسائل الحراك كبيرا في عملية التنشئة االجتماعية السياسية السائدة في المجتمع تعد المدر 
االجتماعي والصعود االجتماعي،كما تعتبر المدرسة مؤسسة عامة من مؤسسات التطبيع االجتماعي 
وتعليم المعايير واألدوار االجتماعية للناشئ لكون التربية فيها متمثلة في تدريب الطالب على المهارات 

ى صقل المواهب وتنمية المهارات األساسية والسلوك االجتماعي المطلوب، ومن المفترض أن تعمل عل
لألطفال نحو تفعيل للعقل وتنمية للمواهب وتشجيع لإلبداع، غير أن الكثيرون يعتقدون بعدم توفر ذلك في 
مدارس العصر الحديث، سواء الشرقية أو الغربية منها، وفي الواقع فإن التنشئة المدرسية كثيرا ما تقوم 

بوساطة اختيارهم بشكل مستمر وتقويمهم، مما يترك عندهم أثر تتطبع على على التنافس بين التالميذ 
نفوسهم عن دواتهم، العملية التقويمية للطالب في المدرسة تجعل الطالب ذا العالمات العالية يعتقد أنه 

ة لطالب آخر يؤمن أنه غير ذكي، رغم أن الواقع قد يكون متعلقا ضالعالمات المنخفذكي فيما تجعل 
 في الدماغ عند كل منهمال نشاط نصبتفعي

 
 

                                                           
 .003-002مرجع سابق، ص، ص : سميح أبو مغلي (1)
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 (:األقران)جماعة الرفاق  -3
مجموعة من القران هي جماعة أولية صغيرة نسبيا تتشكل عفواي وتقوم على أساس التجانس في 

بالتفاعل الوجداني وفق قيم تشكل عفويا في إطار التفاعل وتسهم  العمر واالهتمامات وتسمح ألعضائها
 .وظيفيا في إعداد األطفال للمشاركة في الحياة االجتماعية

بدور هام في عملية التنشئة االجتماعية للفرد، فهي ( أو الصحبة)تقوم جماعة الرفاق أو األقران   
فراد يتصل بهم ويقاربونه في مجموعة من األتؤثر في قيمة وعادته واتجاهاته، وفي صحبه نجد الطفل 

 :العمر والميول وللصحبة عدة وظائف منها
 .يجد الفرد من يسايره ممن يشابهونه في العمر -
 .تنمية الحساسة نحو القيم وتكوين االتجاهات واألدوار االجتماعية -
 .يصل الفرد إلى مستوى مناسب في االعتماد على النفس -

 :عملية التنشئة االجتماعية فيما يليويتلخص أثر الصحبة في 
المساعدة في النمو الجسمي عن طريق إتاحة فرصة ممارسة النشاط الرياضي والنمو العقلي عن  -

طريق ممارسة الهويات والنمو االجتماعي عن طريق أوجه النشاط االجتماعي وتكوين الصداقات والنمو 
قات العاطفية في مواقف إلنتاج في غيرها من االنفعالي عن طريق المساندة االنفعالية ونمو العال

 .الجماعات
 .تكوين معايير اجتماعية والقيام بادوار اجتماعية جديدة مثل القيادة -
 .المساعدة على تحقيق أهم مطالب النمو االجتماعي وهي االستقالل واالعتماد على النفس -
 .إتاحة فرصة تقليد الكبار وكذلك إتاحة تحمل المسؤولية -
 .إشباع أهم حاجات الفرد إلى المكانة واالنتماء -
 .إكمال الفجوات وملء الثغرات التي تتركها األسرة والمدرسة في معلومات الطفل -

أثر كبير على سلوك الفرد قد يفوق أثر المنزل أو المدرسة ( الرفاق)وهكذا نرى أن لجماعة الصحبة 
ة األصدقاء بالعادات والتقاليد التي تفرضها الجامعة ويتأثر هذا السلوك بنوع العالقات القائمة بين جماع

 .على أفرادها ونوع الجو االجتماعي السائد فيها
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وترجع أهمية هذه الصحبة إلى أنها تهيئ للمراهق الجو المناسب المعامالت االجتماعية مع الغير 
 (1) .وتنمي فيه روح االنتماء وتبرز مواهبه االجتماعية

 (:العبادةدور )المؤسسة الدينية  -4
الدين يرسم أطرا عامة واضحة في توجيه الدوار المختلفة ألفراد األسرة في االعتناء بأطفالهم  أنبما 

وتنشئتهم بطريقة سليمة فإن تأثير هذه المؤسسة يتم بشكل تراكمي تاريخي أو بشكل مقصود لتوجيه 
خاصة في المجتمعات اإلسالمية، و  الناشئين، وهو تأثير أكبر من المؤسسات األخرى للتنشئة االجتماعية

يفوق تأثير المؤسسة الدينية كل التأثيرات المختلفة في األسرة والمدرسة، في الشارع، في اإلعالم سواء كان 
ويأتي هذا الدور من المساجد والكنائس ومختلف دور العبادة وما يرتبط بها من التأثير أساسيا أو ثانويا، 

الدينية وما يتعلق بها من أفكار اجتماعية اقتصادية تاريخية ثقافية مؤسسات أو أشخاص يعلمون األسس 
إنسانية، تتميز المساجد والكنائس بمكانة عظيمة في الدول العربية ألن الدين يؤدي في المجتمعات 

 .اإلنسانية دورا كبيرا في حياة الناس
التركيز على الرموز  فالمؤسسات الدينية اليهودية لها تأثيرها األكبر في التربية وخصوصا في

اليهودية التي تعطي لليهود هوية اجتماعية وسياسية مميزة خالل الصلوات والتجمعات التي تقام للتأثير 
 .في الشباب والرأي العام والتوجيه نحو مفاهيم معينة

والفاتيكان لها دور في التأثير على الشباب والرأي العام األوروبي في قضايا تهم أوروبا وبقية 
مسيحيين في العالم، وفي العام اإلسالمي يظهر دور المؤسسات الدينية في التربية بوضوح لكون الدين ال

كالمدرسة واألسرة )يدخل في النسيج االجتماعي المسلم، وغالبا ما تكون المؤسسات االجتماعية األخرى 
القول أن دور العبادة تعمل مفيدة بما تلقته المؤسسات من تعاليم الدين فال تشد عنها، ويمكن ( واإلعالم

على تعليم الفرد والجماعة التعليم والمعايير الدينية التي تمد الفرد بإطار سلوكي معياري، فيتم توحيد 
 (2) .السلوك االجتماعي والتقريب بين الطبقات وترجمة التعاليم الدينية إلى سلوك عملي

 

 

                                                           
 .302مرجع سابق، ص: أحمد الزعبي (1)
، رسالة لنيل درجة الماجستير (سمة–حالة )الصراع النفسي االجتماعي للمراهق المتمدرس وعالقته بظهور القلق : دبرزيقة مح (2)

-م0200منشورة عبر األنثرنث، تخصص علم النفس وعلوم التربية كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية، جامعة مولود عمري، تيزي وزو، 
 .26،22م، ص، ص 0200
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 :وسائل اإلعالم -5
وهي كل المطبوعات من كتب ومجالت وصحف والمسموعات كالراديو والمرئيات كالتلفاز والسينما 

األنواع وكذلك الحاسوب وكل ما من شأنه توصيل معلومات من أي طبيعة كانت ألي متلقي من مختلف 
ى المتلقي مع واألعمار، ولكونها منتشرة بشكل واسع، فإن وسائل اإلعالم الجماهيرية تحمل تأثيرا كبيرا إل

شباع  المعلومات، خاصة إن كان طفال ناشئا، ويعتبر دورها مركزا على نشر المعلومات المتنوعة وا 
حاجات نفسية مختلفة ودعم اتجاهات نفسية معينة وتعزيز القيم والمعتقدات أو تعديلها والتوافق في 

 .المواقف المستجدة، ولذلك فإن تأثيرها بالغ األثر
اإلعالمية تؤثر على سلوك وتفكير الناشئ بحيث تجعله مستقبال ال مرسال لألفكار فالمؤثرات 

والتصورات ولعدم تفاعله معها فإنها تؤثر فيها وال يؤثر بها وال تساهم في إدراكه لصورته عن نفسه وعندما 
ولد صراعا تكون القيم المعروضة في وسائل اإلعالم غير منسجمة مع القيم المنزلية المجتمعية فإنها ت

 .داخليا
 :ويمكن تلخيص أثر وسائل اإلعالم في عملية التنشئة االجتماعية فيما يلي

 .نشر معلومات متنوعة في كافة المجاالت لتناسب كل األعمار -
إشباع الحاجات النفسية مثل الحاجة إلى المعلومات والترفيه والمعارف والثقافة العامة ودعم االتجاهات  -

 .هات والمعتقدات أو تعديلها والتوافق مع المواقف الجديدةالنفسية ودعم االتجا
 :ويتوقف تأثير وسائل اإلعالم في عملية التنشئة االجتماعية على ما يلي 

 .نوع وسيلة اإلعالم المتاحة للفرد -
 .ردود فعل الفرد لما يتعرض له من وسائل اإلعالم حسب سنه -
 .اجاتهخصائص الفرد والشخصية ومدى ما يتحقق من إشباع لح -
 د بما يتعرض له من وسائل اإلعالمدرجة تأثر الفر  -
 (0).اإلدراك االنتقائي حسب مستوى االجتماعي، االقتصادي، الثقافي، الذي ينتمي إليه الفرد -
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 :نظريات التنشئة االجتماعية: تاسعا

 :تعريف النظرية

 :النظرية العلمية -
الظواهر المتجانسة يحوي إطارا هي نسق فكري استنباطي متسق حول ظاهرة أو مجموعة من 

تصوريا ومفاهيم وقضايا نظرية توضح العالقات بين الوقائع وتنظيمها بطريقة ذات داللة ومعنى وهي 
 .تعتمد على الواقع ومعطياته، كما أنها توجيه تبوئي يساعد على فهم مستقبل الظاهرة

 :النظرية في المجاالت النفسية واالجتماعية -
فتراضية التي يتوقع منها الباحث أن تفسر الشروط المختلفة في الالتكوينات اهي المسلمات أو 

 (1) .الموقف التجريبي، وهنا سنتناول النظرية التي فسرت التنشئة االجتماعية
تركز هذه النظرية على أن التنشئة االجتماعية تخص كل نوع أو : البنائي الوظيفي( اتجاه)نظرية  -0

منها عن اآلخر، يلتزمون بها في المستقبل، كما ينظر هذا االتجاه إلى  جنس بأدوار محددة يختلف كل
التنشئة االجتماعية كنسق اجتماعي تتفاعل مع العناصر لتحافظ على البناء االجتماعي وتوازنه، فخالل 

 . عملية التنشئة االجتماعية يجني الطفل قيم وعادات والديه ومواقفهم
اعية بأنها عملية استدراج للقيم المتوقعة من الفرد والسائدة التنشئة االجتم" هاري جونسون"وصف 

فقد ركز في تحليله لعملية التنشئة االجتماعية " بارسونز"وذلك حتى يتم التوافق مع المجتمع وقيمه، أما 
 .بدال والتقليد إلعلى ميكانيزمات التعلم أثناء تفاعله مع الجماعة، وهي ا

تنشئة األطفال بناءا على وجود أدوار محددة للذكور وأخرى محددة  "تالكوت بارسونز"وأيضا فسر 
ائدة فتكون مختلفة بين الجنسين، هذا ما يحقق لإلناث، ومن هذا المنطلق يتم تحديد عملية التنشئة التي 

 .على مستوى األسرة وأيضا يحقق النسق االجتماعي والتوافق االجتماعي
ماعية في عملية التنشئة االجتماعية سواء من ناحية طرق ركزت هذه النظرية على الجوانب االجت 

تربية الطفل وتعليمه أو القواعد المترتبة عن ذلك، وبالتالي فهذه النظرية تهتم وتنظر إلى الفرد في سياق 
 (2) .الجماعة
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 :نظرية التحليل النفسي -2
الذي يفسر التنشئة االجتماعية ويرجع جذورها إلى األنا  "سيجموند فرويد"رائد هذه النظرية هو 

األعلى، واألنا األعلى يتطور عند الطفل متقمصا دور والده بالنسبة للذكور ودور األم بالنسبة لإلناث، 
كثرا عند اإلناث، ومنه فإن عملية التنشئة االجتماعية يلاوديب عند الذكور، وعقدة أوبذلك يحاول حل عقدة 

ظر هذه النظرية تكمن في إكساب الطفل معايير والديه، وقيمهما وبذلك يتكون األنا األعلى، من وجهة ن
أن ذلك يتم عن طريق أساليب عقلية وانفعالية واجتماعية أبرزها التعزيز القائم على الثواب " فريد"ويعتقد 

لتي من خاللها يتكون لديه العقاب، أي أنه عن طريق التعزيز يتم إكساب الطفل المهارات والقيم والمبادئ ا
 .األنا األعلى

تمر عملية التنشئة االجتماعية في نظرية التحليل النفسي من حيث اإلطار النمائي من خالل عدد 
 :من المراحل األساسية هي

تبدأ من الوالدة إلى غاية عام ونصف، وفيها تتحدد شخصية الطفل وطبيعة عالقاته : الفمية المرحلة -
 .70ص. ة عالقته باألم، وكذلك كيفية إشباع حاجاته الفمية من خالل الرضاعةاالجتماعية بطبيع

وهي العامين الثاني والثالث واللذة التي يجدها الطفل في هذه المرحلة هي ضبطه : المرحلة الشرجية -
وبالتالي فهذه المرحلة مهمة جدا في تكوين شخصية لعملية اإلخراج، حيث يتلقى حب وقبول من والديه، 

 .فل مستقبال وتؤثر في نموه االجتماعيالط
العامين الرابع والخامس، يهتم الطفل في هذه المرحلة بأعضائه التناسلية، وهي : القضيبية المرحلة -

تعتبر مصدر اللذة لديه، وهو يعبث بها، وأهم ما يميز هذه المرحلة هي عقدة أوديب لدى الطفل حيث 
را تكيلاانه، واالستئثار بحب أمه، أما عند اإلناث فنجد عقدة يشعر بغيرة شديدة من والده ويحاول أخذ مك

 .وتتميز هذه العقدة بارتباط القوي للبنت مع أبيها والغيرة والعدوانية مع أمها
تكون ما بين السادسة حتى سن لبلوغ، تتميز هذه المرحلة بتعلق الطفل بالوالد من : الكمون مرحلة -

المعايير والقيم التي يؤكد عليها الوالدين، ومن هنا  لتمتاز بأخذ كنفس الجنس، كما يتقمص دوره، وأيضا 
 .يتشكل األنا األعلى

وتكون بعد سن البلوغ، يبحث الفرد في مرحلة اإلشباع وذلك من خالل تكوين : المرحلة الجنسية  -
 (1) .عالقات وصالت مع الجنس اآلخر
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 : الصراع نظرية -7
تفسير التنشئة االجتماعية هو الصراع، باعتباره إطار  المبدأ الذي يتخذه أصحاب هذه النظرية في

لفهم األدوار المنتشرة في المجتمع المتمثلة في سيطرة الرجل على المرأة، وحسب هذه النظرية فغن 
المجتمع يعتبر مجتمعا للرجال باعتبارهم المسيطرين عليه، وهم أساس النسق الوظيفي، وأيضا هم 

ح للمرأة بالدخول في هذا النسق هو مشاركة المرأة للرجل، وبما أن سيطرة المستفيدون منه، ويعتبر السما
الرجل هي السائدة فإن التنشئة االجتماعية هي الحل الوحيد لتحقيق هدف إدخال المرأة في النسق 

 (1) .االجتماعي
وقد فسر أصحاب هذه النظرية موقف األمهات في التنشئة االجتماعية لبناتهن تنشئة مختلفة عن 
الذكور، ألن هؤالء األمهات يملكن ما يسمى بالوعي الزائف الذي يعود لعملية تنشئتهن التي تشبعت 

 .بالمعايير والقيم التي تعود بالنفع على الرجال فقط وتهميش النساء
وأيضا فإن ما يؤثر على التنشئة االجتماعية نجد الوعي، فعملية التنشئة االجتماعية تختلف تبعا 

 (2) .ع االجتماعيللطبيعة والوض
 :نظرية التعلم االجتماعي -4

التنشئة االجتماعية هي عملية تعلم ألنها تتضمن عملية تغيير وتعديل في السلوك، وذلك بسبب 
اختالفها تستخدم الوسائل التعرض لخبرات وممارسات، كما أن مؤسسات التنشئة االجتماعية على 

قصد أو غير قصد، أما بالنسبة للتطبيع االجتماعي فهي واألساليب المستعملة في التعلم وهذا سواء عن 
تمثل جانب محدود من عملية التعلم يهتم بالسلوك االجتماعي، كما يعتبر التطبيع االجتماعي نمطا 

 .تعليميا يساعد الفرد على أداء أدواره االجتماعية، كما يجب
طون أهمية كبيرة للتعزيز في عن طريق التقليد يعحيث " ميلر"و" دوالر"ومن أصحاب هذه النظرية 

عملية التعلم والسلوك عند األفراد يتم تدعيمه وتقويته أو تغييره عن طريق التعزيز المستخدم في ذلك أو 
ذا كان السلوك سلبيا فيتم عقابه  العقاب، أي أنه إذا كان السلوك ايجابي فيتم تعزيزه وبالتالي يقوى، وا 

 .و العقاب هو المحدد للسلوكفيتغير أو ينطفئ، إذا فنمط التعزيز أ
فيشيران إلى أن التعزيز وحده غير كافي لتفسير السلوك الذي يطرأ لدى الفرد " ولترز"و" بندورا"أما 

فجأة، رغم موافقتهما على مبدأ التعزيز، ويقوم نموذج التعلم بالمالحظة على افتراض أن اإلنسان باعتباره 
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رين وآرائهم وأفكارهم وقيمهم ومشاعرهم وسلوكاتهم، وهذا اجتماعي، فهو دائما يتأثر باتجاهات اآلخ
 .االفتراض دو أهمية كبيرة، آخذين بعين االعتبار التعلم كعملية اجتماعية

ته يإن التعلم بالمالحظة عرف منذ القدم إال انه كان بطريقة عشوائية ولم يتم دراسته ومنهج
خضاعه للدراسة العلمية من جانب علماء النفس، حتى  السنوات األخيرة أين تم االهتمام بهذا النوع من وا 

 (1) .التعلم سواء كان هذا التعلم في البيت أو المدرسة
 :فيرى أن للتعلم بالمالحظة ثالث آثار هي" بندورا"أما 

 :تعلم سلوكات جديدة -
عن طريق التقليد يستطيع المالحظ أن يكتسب سلوكات جديدة وذلك من خالل قيام النموذج بأداء 

 .رفات جديدة وغير مألوفة لدى المالحظ، ومنه فإنه يقوم باكتسابها عن طريق المالحظة والمحاكاةتص
فالتمثيالت الصورية والرمزية عبر الصحافة والكتب والسينما والتلفزيون واألساطير والحكايات "

 (2)".الشعبية تشكل مصادر هامة للنماذج، وتقوم بوظيفة النموذج الحي
ظة ال تقتصر على ما يقوم المعلم بعرضه على الطالب حتى يكتسبوا السلوكات، بمعنى أن المالح

إنما بكل ما يعرض عليه سواء في األفالم والمسلسالت والرسوم المتحركة أو القصص التي يقرؤها الطفل 
لم فهي تؤثر عليه ويالحظ منها التصرفات التي تعتبر نموذجا حيا أمامه ليحاكيه ويقلده، وبالتالي فالتع

 .بالمالحظة يعتبر من أهم أنواع التعلم التي تكسب الفرد سلوكات جديدة
 :الكف والتحرير -

قد تؤدي عملية مالحظة السلوك اآلخرين إلى الكف عن بعض االستجابات أو تجنب أداء بعض "
، إلى جانب ما يكسبه (3)"أنماط السلوك وخاصة إذا واجه النموذج عواقب سلبية أو غير مرغوب فيها

التعلم بالمالحظة لفرد من سلوكات ومهارات، فإنه أيضا بالمقابل يساعد على التخلص والكف عن بعض 
يؤدي به إلى السلوكات، فهي خالل مالحظة الطفل العواقب السلبية جزاء السلوك النموذجي الذي الحظه 

ال تكون هناك عواقب سيئة للتصرف الكف عن هذا التصرف والتوقف عنه، وبالمقابل أيضا فعندما 
 .بالنموذج أماه فإن ذلك يؤدي إلى تحرر االستجابات المكفوفة
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 :التسهيل -
يؤدي التعلم بالمالحظة إلى تسهيل ظهور استجابات معينة وذلك نتيجة مالحظة نموذج سلوكي 

أي أن سلوك النموذج يساعد المالحظ على تذكر االستجابات المشابهة "مطابق لها أو يشبهها، 
عد أن الستجابات النموذج، بعد أن يتعلم الفرد سلوكات ويكتسبها وتصبح سلوكات قديمة، ال يتذكرها إال ب

يرى نموذجا أمامه يقوم بعمل مشابه له، وبالتالي فتلك المالحظة ساعدت على تحرير السلوك الذي 
فالطفل الذي تعلم بعض السلوكات التعاونية ولم يمارسها يمكن أن . "أكتسبه سابقا وبقي غير متذكر له

 (1)".ين في سلوك تعاونيكتؤديها عندما يالحظ بعض األطفال منهم
ر السلوك يختلف عن تحريره، ألن السلوكات التي يسهل ظهورها ما بعد المالحظة وتسهيل ظهو 

هي سلوكات عادية ايجابية لم تمارس بكثرة فقط، أما التحرير فيكون للسلوكات السلبية المكفوفة التي لم 
 .بيةيمارسها الطفل خوفا من عواقبها فتتحرر عندما يالحظ أنه قد تم ممارستها دون التعرض لعواقب سل

 :وتشير هذه النظرية إلى وجود عدة مراحل للتعلم بالمالحظة هي
حيث يعتبر االنتباه شرط أساسي من شروط التعلم، وتلعب الحوافز دورا مهما في : "مرحلة االنتباه -

عملية االنتباه، أما درجة تمييز المثير ونسبته وتعقيده توضح إلى أي مدى يمكن أن تستمر عملية 
 (2)".االنتباه

نما تخضع لشروط حتى تكون مفيدة، فحتى نالحظ أي  فالمالحظة ال تكون بطريقة عشوائية، وا 
نما ينتقي األمور التي تكون فيها سلوك ال بد أن نتنبه له، واالنتباه عند اإلنسان ال يكون لكل  األمور، وا 
 .أمور تحفز انتباهه وتركيزه  إليها وتثير اإلنسان حتى ينتبه لها

افز والمثيرات ال بد لها أن تكون مختلفة ومتميزة حتى تحصل على االنتباه المطلوب إذن فهذه الحو 
 .الذي يحقق مالحظة عالية الجودة

يحدث التعلم بالمالحظة من خالل االتصال والتجاوز، فالمالحظون الذين يقومون ": مرحلة االحتفاظ -
من الذين يقومون بالمالحظة وهم جة يتعلمون ويحتفظون بالسلوك بطرق أفضل ذنمبتدبير األنشطة الم

 .مشغولون بأمور أخرى
بعد عملية االنتباه يقوم الطفل بتخزين السلوكات التي الحظها حتى تسهل أن يكون التركيز، ولكن 
عند عملية االحتفاظ بهذه السلوكات يجب أن يكون التركيز على هذه السلوكات حتى يتم تخزين أكبر قدر 
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االنشغال بأمور أرى غير السلوك المنمذج يجعل عملية التخزين تفشل في من السلوكات بشكل واعي، ف
 .االحتفاظ بالسلوكات المطلوبة

بعد عمليتي االنتباه واالحتفاظ تقوم الذاكرة بترميز وتشفير كل المعلومات : نتاجإل مرحلة إعادة ا -
 .المخزنة فيها وذلك في الذاكرة اللفظية والبصرية

، وبهذا يتم (1)"أكثر دقة عندما يتبع مثيل الدور السلوكي للتدريب العقلي والتعلم بالمالحظة يعتبر"
ترشيح السلوك في عقل الطفل ويتم تصحيحه قبل القيام به وهذا يساعد الفرد على معرفة األخطاء وتعديل 
 السلوكات غير الصحيحة وغير المضبوطة، وهذه التعديالت والتصحيحات يقوم بها المعلم أو بإعادة رؤية

 .النموذج مرة أخرى
 (2)".ولذلك فإن بدايات التعلم أو اكتساب السلوك تحتاج إلى مراقبة دقيقة من قبل المعلم أو النموذج"

يقوم الطفل بممارسة السلوكات التي الحظها إذا ما تم تعزيزها، أما إذا تمت معاقبته : مرحلة الدافعية -
تعزيز والعقاب، وفي هذه تتفق هذه النظرية مع نظرية فإنه لن يقوم بها، وبالتالي فالسلوكات مرتبطة بال

 شراط اإلجرائي ألن كل من نظرية التعلم االجتماعي واالشراط اإلجرائي يتفقان على أهمية التعزيزإلا
والعقاب ودورهما في بروز السلوكات واكتسابها، إال أن نظرية التعلم االجتماعي تختلف عن االشراط حيث 

نما هو يؤثر على الدافعية للتعلم، ويعتقد منظروا أنها ال تعتبر التعز  يز يساعد بشكل مباشر في التعلم وا 
التعلم بالمالحظة أن التعزيز أو العقاب باألنانية، الذي يحدث من خالل مالحظة نتائج سلوك اآلخرين 

دامته  .يمكن أن يعمل أيضا على تشكيل السلوك وا 
شباع الحاجات يقوم بها الطفل عن طريق تقليد  "دوالرد"و" ميلز"ويرى  أن عملية خفض الدوافع وا 

 :اآلخرين وهذا التقليد يكون على نوعين هما
يقوم الطفل في هذا النوع من التقليد بمطابقة سلوكه بسلوك شخص آخر : السلوك المعتمد المتكافئ -

ا التقليد دون قصد ووعي، بغض النظر إلى الدوافع التي كانت وراء سلوك ذلك الشخص، ويكون هذ
حيث أن الطفل يقوم بسلوكاته المعتادة، باإلضافة إلى بعض السلوكات التي قلدها من اآلخرين دون 

 .قصد من أن يقلدها ودون أن يعرف دوافع اآلخرين التي قاموا بتلك األعمال من أجلها
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ه يفهم اهتمام أبيه بهذا فعل ذلك، ال ألنيومثال ذلك تعلم الطفل أن يحيى شخصا مهما ألن أباه "
 (1)".الرجل نظرا ألهميته ونفوذه، وال يدرك أن سلوكه مطابق ومكافئ لسلوك والده

وهو تعلم الطفل سلوك جديد عن طريق المحاولة والخطأ، مثل يام الطفل بتقليد : "سلوك النسخ -
 (2)".رسام ماهر في رسوماته حيث يتدرب على القيام بمثل هذه المهارة

وبه الحظه إنما يقلده بأسلفي هذا النوع من التقليد الطفل ال يعيد نفس السلوك الذي  بمعنى أنه
 .من تقليده لنموذج معين مستوحاةوطريقته، ويتعلم منه سلوك خاص به يكسبه مهارات جديدة تكون 

 :العوامل المؤثرة في النموذج الذي يجب تقليده

 .مرتبة اجتماعية عالية، له جاذبية تجعله تستحق التقليد أن يكون الشخص ذا -0
 .تقليد األشخاص ذوي الكفاءة المشهود لها -0
 (3) .تقليد األشخاص إذا كانوا متشابهين -7

وأخيرا تتميز نظرية التعلم بالدقة ألنها نشأت وتطورت من العمل المخبري، ومن تجاربه المضبوطة بدرجة 
بداع وجرأة  في المزاجية بين نظرية التعلم والناحية االجتماعية، وفيها من الدقة في كبيرة، وفيها جدة وا 

 (4) .المنهج والتفسير ما يجعلها على جانب كبير من األهمية
 :نظرية التفاعل الرمزي -5

وجورج هيربرت ( م0303-م0363)تعود هذه النظرية إلى كتابات كل من تشارلز كولي 
 (.م0360-م0306)، ورايت ميلز (م0370-م0367)

 :ومن أهم األسس التي تقوم عليها هذه النظرية"
 .عقلية تقوم على التخيل والتصور( علم)أن الحقيقة االجتماعية حقيقة  -0
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التركيز على قدرة اإلنسان على االتصال من خالل الرموز، وقدرته على تحميلها معان وأفكار  -0
 (1) .ومعلومات يمكن نقلها لغيره

النظرية أساسها هو قدرة العقل لترميز المعاني والتصورات وتخزينها ما تقوم عليه هذه إذن فإن 
 .ونقلها

وترى هذه النظرية أن تعرف الفرد على صورة ذاته يحدث من خالل تصور اآلخرين له، ومن خالل 
إذن فمعرفة الذات  (2)تصوره لتصور اآلخرين له، ومن خالل شعور خاص بالفرد مثل الشعور بالكبرياء،

ألفكار والتصورات التي يحملها الناس اتجاه بعضهم، وهذا يعطيهم انطباعات عن أنفسهم أكثر تقوم على ا
 .فأكثر

من خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين ومن خالل العالقات الموجودة بين الناس فهي تسمح لهم وذلك 
 .بمعرفة دواتهم من خالل تصرفاتهم مع بعضهم البعض

ن اللغة والتنشئة حيث أن اإلنسان يتواصل اجتماعيا من خالل أن هناك عالقة بي" جورج ميد"ويرى 
 .الرموز والمعاني المتفق عليها في ذلك المجتمع

ومع تزايد البناء االجتماعي لشعبه، فقد أصبح الفرد ال يرى نفسه في معزل عن اآلخرين بل أصبح 
بشكل عام كأن يرى نفسه  ينتمي إليها أينظرته أشمل وأعم، فينظر إلى نفسه من خالل الجماعة التي 

عربيا مثال أو مسلما، أو عضوا في طبقة اجتماعية، ومنه فلهذه الجماعات المحيطة بالفرد تأثير كبيرا 
 (3)".جدا

إذ أن لكل جماعة من هذه الجماعات التي يتفاعل معها الفرد باستمرار فيها ومعايير واتجاهات "
 (4)".من الفرد تعلم أدوارها وقيمها ومعاييرها خاصة بهم، إذ تتطلب عضوية أي من هذه الجماعات

 :وتتطور الذات من خالل عدة مراحل وهي
في هذه المرحلة يكون سلوك الطفل تقليديا ال معنى له لسلوك اآلخرين، وال يفهم : "المرحلة اإلعدادية -0

 (5)،"دوارهماألطفال معنى سلوكهم في هذه المرحلة، وهم خالل تقليدهم لآلخرين يتعلمون كيف يلعبون أ
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إال أنها تكون أولى  ل هناك يكونون في مراحل األولى ويكون تقليدهم عشوائي وغير مقصودفاألطفا
 .خطوات تعلم األدوار التي يقوم بها الطفل

ويتضمن تقليدهم في هذه المرحلة ولكنهم يضيفون إليه أنهم يلعبون أدوار اآلخرين : عبلمرحلة ال -0
 (1)".يتعلمون أن يروا أنفسهم من وجهة نظر اآلخرين محدوديناألم واألب، ثم : المهمين مثل

ويتبنون فيه وهذا ( اآلخر)خالل هذه المرحلة يكون عند األطفال مفهوم : (الفريق)مرحلة اللعب  -7
أي أن الطفل في هذه  (2)،"نظره، ويرون أنفسهم من خالله، وهو مجموعة من الناس أو هو مجتمع

النسق االجتماعي ( تصور اآلخرين له)يه فيصبح ينظر إلى نفسه من خالل المرحلة يتعمم مفهوم الذات لد
جماعة الرفاق يصبح : ويفهم نفسه ويعرفها من خالل تصور اآلخرين له مثلالعام الذي ينتمي إليه، 

 .الطفل يحس باالنتماء إليهم ويعرف نفسه من خاللهم
 :Social Role Theory: نظرية الدور االجتماعي -6

 (3)"تتابع نمطي ألفعال متعلمة، يقوم بها فرد من األفراد في موقف تفاعلي: "االجتماعي هوالدور 
أي أنه السلوك المتوقف من الفرد بحكم شغله منصبا معينا أو مركز يفرض عليه هذه السلوكات وهذا 

يحدد الواجبات  الدور يحدد الحقوق والواجبات باعتباره يحدد السلوكات التي يجب أن يقوم بها الفرد، فإنه
 .التي عليه القيام بها، ومنه فإنه يحدد الحقوق التي يمتلكها

بأنه المجموع الكلي ألنماط الثقافة المرتبطة بمركز معين أو هو الجانب "الدور  رالف بستونيعرف "
مع كل مركز في المجت (4)"الديناميكي للمركز والذي يلتزم الفرد بتأديته كي يكون عمله سليما في مركزه

يحصل مجموعة من االلتزامات وعندما يشتغل فرد معين هذا المركز فإنه ملزم بهذه المهام والسلوكات 
 .وتكون هي دوره االجتماعي

السلوك اإلنساني المعقد وبما أن هذا السلوك ( السلوكات)تسعى نظرية الدور االجتماعي إلى فهم 
الدور ويمثل وحدة الثقافة، الوضع : للنظرية هيفإن العناصر اإلدراكية الرئيسية "فيه مجموعة عناصر 

 (5)".وحدة الشخصيةماع، والذات ويمثل تويمثل وحدة االج
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ومن  والطفل يكتب األدوار االجتماعية على اختالفها من خالل عالقته بالمجتمع المحيط به
 :الوالدين وأقارب والمحيط المدرسي والمجتمع وجماعة الرفاق، والدور االجتماعي للطفل وفيه اتجاهين هما

 .التفاعل االجتماعي المباشر مع الطفل" -
 (1)".ما يمثلونه في مراحل نمو الذات عند الطفل -

نما أيضا تخضع إن األدوار التي يكتسبها الطفل ال تكون بشكل عملي ومرتبطة بالمعرفة فقط، وا  
 :ألمور عاطفية فهي تتأثر بها، وهذا يحصل وفق ثالث طرق هي

التعاطف مع األفراد ذوي األهمية المحيطين بالطفل وتعني قدرة الطفل على أن يتصور أو يتمثل " - أ
 (2)".مشاعر أو أحاسيس شخص ما في موقف معين

فيجعله يتعلم أدوار ويقوم بها مشاعر الحب والعطف والسعادة أو حتى الغضب تؤثر في الطفل 
حتى تحصل المشاعر المرغوب فيها أو ينجب المشاعر السلبية المنبوذة مثل ذلك قيام الطفل بمساعدة 

 .أمه في أعمال المنزل والقيام بأدوار مختلفة حتى يشعر أمه بالسعادة والفرح وحتى تحبه
ص على التصرف والسلوك وفق ما وهذا يعني أن الطفل يحر : دوافع الطفل وبراعته على التعلم" - ب

إن العواطف التي ترتبط بين  (3)"يتوقع أبواه، ويتجنب ما ال يقبلونه عندما يكون بينهما وبينه ارتباط عاطفي
 االرتباطالطفل ومن حوله تجعله يقوم بأدوار وسلوكات بدافع الحب والرغبة في ذلك حتى يقوي ذلك 

 .بها ويتجنب كل السلوكات السلبيةوكات إيجابية ويقوم العاطفي أو حتى ال يضعف، فيجده يتعلم سل
إن هذا الشعور يجعل الطفل أكثر جرأة في محاولة تجريب : إحساس الطفل باألمن والطمأنينة" - ج

األدوار االجتماعية المختلفة وخاصة في مجال اللعب، فيمثل دور المعلم أو دور األب بحرية وطالقة 
إن من األمور التي تشجع الطفل على التعلم  (4)،"عن التعامل معهماتيسر له أن يتعلم الكثير عنهما و 

أكثر وأداء السلوكات المختلفة واألدوار المتعددة هو شعور باألمن وأنه إذا قام بأي دور فلن يتعرض 
 .للعقاب أو النبذ، وبالتالي فهو يدفعه إلى أداء أدوار وتعلم السلوكات باستمرار
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 :التعاهد االجتماعي المتبادل نظرية -7
أن قوة الوالدين  ن ريتشاردفيتسترتبط هذه النظرية بمقولة مفادها القوة ترتبط بالموارد حيث يبين "

على أبنائهم تبدو في السنوات األولى من عمر الطفل، حيث يكون محتاجا إليها كليا ومن هنا نصف هذه 
 (1)".المرحلة بأنها مرحلة االعتماد التام

 :قوم نظرية التعاهد على المبادئ التاليةت 
أي أن الفرد أثناء قيامه بالسلوكات التي تعزز  (2)"إن التعاهد المتبادل هو أساس التفاعل االجتماعي" -0

العالقات التي تربطه باألفراد اآلخرين فهو يتعاهد معهم وبالمقابل فهذا التعاهد مبني على األخذ والعطاء 
 .بسلوك إيجابي معين أن يرد له الجميلفال بد للفرد الذي يقوم 

التنظيمات االجتماعية التي تكون متكاملة وتتسم بالتوافق بين أعضائها واالنسجام ال بد من أن يكون  -0
أعضاء هذه المجتمعات على حسب توقعات األفراد اآلخرين، بمعنى أي فرد يقوم بسلوك معين ال بد أن 

أي أن "ل فسلوكات اآلخرين مبنية على توقعات الفرد، يكون على حسب توقعات اآلخرين، وبالمقاب
 (3)".توقعات أعضاء الجماعة بالنسبة لبعضهم البعض متبادلة

إن مطابقة سلوك أعضاء الجماعة لتوقعات بعضهم أمام البعض اآلخر يؤدي إلى الرضا عنهم " -7
أعضاء الجماعة مع  ومسايرتهم لتوقعات وقيم ومعايير الجماعة ويحدث العكس عندما ال يتطابق سلوك

توقعات كل منهم لآلخر، وهذا االنحراف عن التوقعات يؤدي إلى الرضا القلق وتقابله الجماعة بنوع من 
 (4)".العقاب يختلف نوعه ودرجاته وفق الطبيعة الجماعية

بمعنى أي خلل في توقعات األفراد بعضهم لبعض يؤدي إلى عدم التكامل بين أفراد المجتمع وعدم 
 (5) .م بينهماالنسجا

  :ومن مفاهيم هذه النظرية

 .المكافأة -0
 .الخسارة -0
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 .الجزاء -7
رائد هذه النظرية أن عملية التنشئة االجتماعية ال تفسرها نظريات التحليل  "سيد أحمد عثمان "يرى

 :النفسي والتعلم والدور االجتماعي وذلك راجع إلى األسباب التالية
بينما إذا ما تم مقارنة هذه النظرية  (1)"إيجابي أثناء تطبيقهال يقوم الطفل في هذه النظريات بدور " -0

بالواقع نجدها غير صحيحة تماما حيث ان األطفال يقومون بأدوار إيجابية كثيرة وبمحض إرادتهم 
 .ويقومون بسلوكات مختلفة بأنفسهم ودون مثير لهذه السلوكات

فهي تغفل عن "التعاهد االجتماعي ال تبين أي من هذه النظريات أهمية االلتزام االجتماعي أو -0
الجوانب االجتماعية المهمة والتي لها تأثير كبير على سلوكات األفراد وعلى تعليمهم لها واكتسابهم 

 .لمختلف المهارات فهي بهذا تفضل أمور الجوانب االجتماعية مثل األخالق االجتماعية
اعي وهيئاته في عملها إلحداث التغيير لم تبين هذه النظريات كيف تتكامل مؤسسات التطبيع االجتم" -7

المنشود في األفراد أي أنها أهملت الطريقة والكيفية التي من خاللها يتم اكتساب األفراد والسلوكات 
 .المرغوب فيها
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 :خالصة الفصل

من خالل ما تم رضه نخلص إلى أن التنشئة االجتماعية من أهم العمليات تأثيرا على األبناء في 
مختلف مراحلهم العمرية، لما لها من دور أساسي في تشكيل شخصياتهم وتكاملها، وتتم من خالل وسائط 
متعددة، وتعد األسرة أهم هذه الوسائط فاألبناء يتلقون عنها مختلف المهارات والمعارف األولية كما أنها 

 .تعد بمثابة الرقيب على وسائط التنشئة االجتماعية األخرى

رشاد األبناء من خالل عدة أساليب تتبعها في تنشئتهم، في حين هذه والتي تبرز د ورها في توجيه وا 
 األساليب قد تكون سوية أو غير سوية وكال منهما ينعكس على شخصية األبناء وسلوكهم سواء باإليجاب

 .أو السلب
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 :تمهيد

تعد ظاهرة العنف من الظواهر االجتماعية التي استدعت اهتمام مختلف األطراف االجتماعية، لما 
لها من تأثير بليغ على مستقبل الشباب ومن ثم مستقبل البالد، وبما أن العنف ظاهرة سلوكية مالحظة 

له وتغديه، ومن حدته وتتداخل العوامل التي تمهد ومعروفة في سلوك اإلنسان، تتعدد معانيه وتتفاوت 
أشكال العنف الذي يقلق المجتمعات العنف المدرسي، الذي تعددت أشكاله وصوره، والذي يصدر عن 

 .بعض المتعلمين عن وعي أو عن غير وعي منهم

نما يجب أن يبحث عن  إن الحديث عن العنف المدرسي ال ينبغي أن يتوقف عند رصده ووصفه، وا 
التي تدفع إلى أفعال العنف ومعالجتها يؤدي إلى تالشي هذه األفعال  عوامله ومسبباته، ألن فهم األسباب

خاصة إذا علمنا أن األسباب المغذية للعنف داخل المدرسة أو خارجها كثيرة ومتنوعة، وهذا ما حاول 
المختصون إيضاحه وتفسيره كل حسب اتجاهه في ذلك، ورغم ما قيل وما انجرف في هذا المجال إال ان 

 .زال قائمة بالمؤسسات التعليميةالظاهرة ال ت
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 :تعريف العنف: أوال

لقد اختلفت وجهة نظر العلماء في تحديد مفهوم العنف نظرا لحداثة اهتمام الدارسين والباحثين 
العنف حيث لكل منها دوافع وظروف مختلفة، إال أن هذا لم لظاهرة العنف نسبيا، إضافة إلى تعدد أشكال 

 :محاوالت التاليةيمنع أن نذكر ال

كلمة عنف من المصدر عنف وهو الخرق باألمر وقلة الرفق به وضد    : تعريف العنف لغة
الرفق، عنف به وعليه يعنف عنفا وعنافا أو عنف تعنيفا إذا لم يكن رفيقا في أمره وأعنف األمر أخذه 

 (1) .بعنف

ومعناها االستخدام  Videntatهو  Videnceاإلنجليزية فإن األصل الالتيني لكلمة  أما في اللغة 
غير المشرع لقوة مادية إللحاق األذى واألضرار بالممتلكات ويتضمن ذلك في معاني العقاب واالغتصاب 

 (2) .والتدخل في حريات اآلخرين

لغة التخاطب األخيرة الممكنة مع الواقع ومع اآلخرين حين : بأنه "مصطفى حجازي"كما يعرفه 
إيصال صوته بوسائل الحوار العادي، وحين ترسخ القناعة لديه بالفشل في  يحس الفرد بالعجز عن

 .اعهم بكيانه وقيمتهنإق

السلوك العدواني التمردي الموجه من السلطة السياسية ورموزها : بأنه" حسن غانم"يعرفه محمد 
 .بقصد زعزعة األمن واالستقرار، وخلق حالة من الفوضى في البالد

مفهوم عام يشير إلى كل أشكال السلوك الذي يترتب : الجريمة والعدالة تعرف العنف بأنه موسوعة
 (3) .عليه تحطيم أو تدمير الملكية أو إلحاق األذى أو الموت بالفرد أو النية بفعل ذلك

 

 

                                                           
 .68مرجع سابق، ص: بلقاسم سالطنية وسامية حميدي (1)
 .01مرجع سابق، ص: مسعود بوسعدية (2)
 .10مرجع سابق، ص: محمد حسن غانم (3)
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 :أنواع العنف: ثانيا

طبيعة اإلنسان، ال يتخذ العنف صورة واحدة فقط، بل يتخذ العديد من األنواع والسبب في ذلك 
حيث أن اإلنسان في ذاته متغير تختلف تصرفاته وأفعاله من وقت آلخر، ويختلف سلوكه باختالف 

 :المواقف التي يتعرض لها في الحياة اليومية، إذن فالعنف هنا يظهر في األنواع التالية

 : العنف المباشر -1
العنف الموجه نحو الموضوع األصلي المثير لالستجابة العدوانية، مثل المدرسين أو اإلداريين  وهو

 .أو الطالب أو أي شخص يكون مصدر أصليا يثير االستجابة العدوانية
 :العنف غير المباشر -2

وهو العنف الموجه نحو أحد رموز الموضوع، وليس إلى الموضوع األصلي المثير لالستجابة 
ة، فمثال عندما يثير المدرس طالبا يتسم بالعنف ال يستطيع هذا الطالب توجيه عنفه إلى المدرس العدواني

ذاته ألي سبب من األسباب، فإنه قد يوجه عنفه إلى شيء خاص بهذا المدرس أو حتى إلى ممتلكات 
 .المدرسة

 :العنف الفردي -3
ما، وقد يكون المتضرر من  وهو العنف الذي يلحق األذى بالسالمة الجسدية أو المعنوية لشخص

العنف هو الممارس له ذاته، إذا وجه االعتداء نحو نفسه، ومن مظاهره االنتحار، تعذيب ذات الفرد 
، كما قد يكون المتضرر من العنف شخص آخر ألحق به أذى ...عنيف على نفسه بالضرب والجرحال

أو الجرح أو التعدي على حريته جسدي أو معنوي أو مادي كالمساس بسالمة شخص بالقتل أو بالضرب 
 .وحقوقه، كحرية رأيه وحرية معتقده الديني

 :العنف الجماعي -4
وهو العنف الذي يستعمل من طرف مجموعة من األفراد ضد فرد أو مجموعة أفراد آخرين باستخدام 

 ن تمارس الدولة عنفأالقوة والتهديد، ومن مظاهره أن يمارس العنف من طرف مجموعة ضد الدولة، و 
للتعبير عن حاجاتها  المجموعات هذه األخيرة التي غالبا ما تختار القوة والعنف كأسلوبضد بعض 
 .الفردية والجماعيةإلثبات داتها 
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 :العنف المشروع -5
وهو العنف الذي يستند إلى أساس من المشروعية، كالعنف الذي يستخدم للدفاع عن الوطن 

قد يستخدمه رجال الشرطة في أدائهم لمهامهم في الدفاع عن والمحارم والعروض، وهذا النوع من العنف 
 .حقوقه الناس وحفظ أمنهم وسالمتهم ضد من يحاولون االعتداء على الحقوق أو الخالل بالمن والنظام

 :العنف غير المشروع -6
وهو العنف الذي ال يستند إلى سند مشروع، والذي يخالف القانون والنظم والقيم واألعراف والعادات 

 (1) .العنيف غير السوي الذي جاوز حدود التسامح المجتمعيالتقاليد وبالجملة، وهو السلوك و 
عندما يثير األستاذ أو اإلداري تلميذا يتسم بالعنف ال يستطيع هذا األخير الرد عليهم، عندئذ : مثال

 (2) .قد يوجه عنفه إلى شيء خاص باألستاذ أو اإلداري أو حتى الممتلكات
ويرى علماء النفس أن العنف سواء ارتكبه فردا أو جماعة، سواء كان مباشرا او غير مباشر، 

 :وسواء كان مشروعا أو غير مشروع ال يخرج عن نوعين وهما
 : العنف الجسدي - أ

تعاريف التي تناولته كظاهرة شاذة في دي ال يوجد اختالف كبير من حيث البالنسبة للعنف الجس
لحاق أضرار جسمية المجتمع، فهو يعني اس تخدام القوة الجسدية متعمدة اتجاه اآلخرين من أجل إيذائهم وا 

بهم، وذلك كوسيلة عقاب غير شرعية، مما يؤدي إلى اآلالم واألوجاع ومعاناة نفسية، ومن األمثلة على 
 (3) .العنف الجسدي الدفع والركل والرمي بالحجر والطباشير أو القلم وأيضا تخريب أثاث المدرسة

 :العنف المعنوي - ب

من خالل عمل أو االمتناع عن القيان بعمل، وهذا ( طالب، مدرسين)ويتعلق بالعنف نحو األفراد 
وفق مقاييس مجتمعة ومعروفة علمية بالضرر النفسي، وقد تحدث تلك األفعال على يد شخص أو 

ر على وظائفه ي، مما يؤثالقوة والسيطرة لجعل التلميذ مرض مجموعة من األشخاص الذين يملكون

                                                           
دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجستير )العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى لطالب المرحلة الثانوية : فهد بن عبد العزيز الطيار (1)

 .01،00ص ، م، ص1112، (في العلوم االجتماعية، تخصص تأهيل والحماية االجتماعية
 .86سابق، صالمرجع ال (2)

 http :// www. Pcc. Jer.org/ arabic/ artiches/ 202 htm.(3)  
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السلوكية والوجدانية والذهنية، ويتضمن العنف المعنوي رفض، عدم قبول للفرد، برود عاطفي، تخويف، 
 (1) .عزلة، الالمباالة

 :أسباب العنف: ثالثا

لقد تعددت ظاهرة العنف والعوامل المساعدة على انتشارها حيث أنها تؤثر في وجدان المجتمع 
 :من بينها واضطرابفيعيش في حالة قلق 

 : أسباب ذاتية -1
وهي العوامل التي ترتبط بالفرد العنيف وتشير إلى الخصائص النفسية واالنفعالية لديه التي تدفعه 
للعنف، أي أن السلوك العنيف لدى الطالب قد يكون راجع إلى البناء النفسي وخصائص الشخصية لديهم، 

ك العدواني والعنف عندما يصلون إلى المراهقة حيث أن األطفال المندفعين يكون لديهم استعداد للسلو 
 .والرشد

ويرى بعض الباحثين أن هناك ارتباط بين السلوك العنيف ومستوى الذكاء واالندفاعية لدى الفرد، 
ندفاعية مرتفعا يعانون من الفشل الحيث أن األطفال الدين يكون مستوى الذكاء منخفض لديهم ومستوى ا

بهم إلى العنف، باإلضافة إلى أن األطفال الذين تعرضوا للعنف والخبرات الدراسي، الذي بدوره يؤدي 
الصدمية في الطفولة يحتمل أن يكونوا عدوانيين في المراهقة والرشد فالعدوان المبكر في الطفولة يعد أحد 
المؤشرات القوية لظهور العنف فيما بعد، حيث أوضحت العديد من الدراسات أن الخصائص النفسية لدى 

ندفاعية والنشاط الزائد والقصور في الجوانب المعرفية والعنف داخل األسرة، وظهور اللطالب مثل اا
السلوك العدواني في الطفولة، ونقص معارات حل المشكالت االجتماعية ووجود مشكالت في التحصيل 

 (2) .األكاديمي، ونقص المهارات االجتماعية، ترتبط بالسلوك العنيف لديهم
إن إهمال الطفل واإلساءة إلي مشاهدة الطفل للعنف األسري ضد عضو في األسرة مثل األم أو 
اإلخوة قد يؤدي به إلى ممارسة العنف، والنقطة الهامة التي ينبغي اإلشارة إليها هنا هي أنه ليس كل 

بل، ولكن ون للعنف في المستقؤ األطفال الذين يتعرضون أو يشاهدون العنف عبر وسائل اإلعالم يلج

                                                           

 http : // www. Kantabji. Com/ high/ files/ education. 2005. doc (1)  
 .68م، ص1118، اإلسكندرية، الجديدةسيكولوجية العنف العائلي والمدرسي، دار الجامعة : طه عبد العظيم حسين (2)
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الذي يتعرض له الطفل له نتائج سلبية على جوانب شخصيته بعض منهم بفعل ذلك، لكن أسلوب العنف 
 .فهي تعق النمو الشخصي والتربوي للفرد

وتسهم أيضا اتجاهات الوالدين التي تتسم بالتساهل والتسامح مع العنف الصادر عن األطفال في 
حيث أن هناك بعض اآلباء يتساهلون ويتسامحون مع سلوك تشجيعهم على ممارسة العنف في المدرسة، 

 باترسون"العنف الذي يقوم به أطفالهم، وهم بذلك يعطون مؤشرا للطفل بأنه سلوك مقبول، كما يرى 
Patterson "،حيث يرى  أن أنماط التفاعل األسري التي تساعد على ظهور السلوك العنيف لدى األبناء

وهم إلى عأن اآلباء يلجئون إلى العقاب الجسمي الحاد أو الضرب المبرح والتهديد مع أطفالهم، وبذلك يدف
االستجابة بشكل عدواني اتجاه المواقف التي يتعرضون لها، فمثال عندما تعاقب األم طفلها وتتعامل معه 

 (1) .على تعلم العدوانيةبعدوانية بسبب إهمال الواجبات، فإنها بذلك قد تساعد الطفل 
 :أسباب أسرية -2

تلعب األسرة دورا مهما في تشكيل السلوك السوي وغير السوي للطفل، ويعتبر السياق السري أحد 
العوامل الهامة التي قد تسهم في ظهور العنف داخل المدرسة، فالتلميذ الذي يأتي إلى المدرسة ولديه 

من داخل األسرة إلى المدرسة، إذ أن هناك عوامل أسرية  الكثير من المشكالت األسرية قد ينقل العنف
 (2) :عدة تسهم في حدوث العنف ويتمثل ذلك في

المنازعات الزوجية والخالفات التي تحدث بين الزوجين في إطار األسرة والتي تأخذ مظاهر متعددة  -
لك يعتبر أحد تبدأ بالصراخ وتنتهي بالضرب، وفي هذا الخصوص تشير الدراسات النفسية إلى أن ذ

 .األسباب الرئيسية للعقد النفسية التي يعاني منها األطفال
باإلضافة إلى تفاقم المشكالت داخل األسرة الناتج عن عدم االنسجام األسري، وتفكك األسرة بفعل  -

 .الطالق، وكذلك البطالة الوالدية طويلة المدى وتعاطي المخدرات
اج الطفل في العنف المدرسي فاألسرة كبيرة العدد ال تستطيع وكذا حجم األسرة وبناؤها له عالقة باندم -

 .توفير الحاجات الجسمية والنفسية ألبنائها مقارنة باألسرة الصغيرة
ومن المتغيرات األسرية التي ترتبط بالعنف المدرسي ضعف الوقاية الوالدية وغياب أحد الوالدين عن  -

ة أطفالهم يكون مهما في جعل األطفال تحت الوقاية األسرة لفترة طويلة، حيث أن وجود البناء في حيا
 .الوالدية، فضعف الرقابة على سلوك الطفل قد يؤدي به إلى ممارسة العنف

                                                           
 .87مرجع سابق، ص: رزيقة محدب (1)
 .110م، ص1101تربية وعلم النفس تشريع مدرسي، ديوان الوطني للتعليم عن بعد، الجزائر، : الحميدبوصنبورة عبد  ري وناسخي (2)
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 :أسباب مدرسة -3
لما كانت األسرة المكان األول الذي يعمل على تكوين شخصية الطفل المدرسة أيضا تسهم بدور 

وتربويا ولكن هناك مالمح ومتغيرات معينة قد توجد في فعال في تنشئة الطفل ونموه نفسيا واجتماعيا 
السياق المدرسي وتساعد على خلق بيئة غير أمنة تشجع على العنف والعدوان داخل المدرسة  وتتمثل 

 :األسباب فيما يلي
مكانياتهم إذ أصبحت تمثل عبئا ثقيال على  - كثرة الواجبات المدرسة التي نفوق قدرات الطالب وا 

وتؤثر على نموهم وتعرضهم باالضطرابات، وتظهر عليهم أعراض الخوف من الفشل ومن التالميذ، 
التعرض للعقاب، ويصبح التلميذ غير مستقر نفسيا، ويعبر عن اضطرابه في أشكال مختلفة كالسرقة 

 .والعنف
تحت  إن الجو التربوي العنيف يوقع المعلم الضعيف في شراكه، فالمعلم يلجأ إلى استخدام العنف ألنه -

الذين يشعرنه بأنه شاذ، وأن العنف هو عادة ومعيار يمثل تلك المدرسة، تأثير ضغط مجموعة المعلمين 
والطالب ال يمكن التعامل معهم إال بتلك الصورة وغالبا ما نسمع ذلك من المعلمين محبطين محاولين 

 .بذلك نقل إحباطهم إلى باقي المعلمين
اهج األكاديمية وطرق تعليمها وتدريبها ال تتناسب مع مستوى قدرات باإلضافة إلى أنه عندما تكون المن -

الطالب وميوالتهم، وال تراعي هذه المناهج الفروق الفردية بينهم، مما يثير في نفس الطالب الشعور 
ن وقد يؤدي بهم إلى ممارسة العنف 0بالعجز والكراهية للمدرسة، وبالتالي االنسحاب بعيدا عنها وتجنبها

 .مدرسةداخل ال
وكذلك التدريب غير الفعال وغير المقنع يعتمد على التلقين والطرق التقليدية، مما يخلق اإلحباط 
عند الطالب ويدفعهم إلى القيام بمشاكل سلوكية تمر بأشكال عنيفة، وأحيانا تخريب الممتلكات العامة 

ا للطالب، حيث يأخذونهم والخاصة، باإلضافة إلى استخدام المعلمين للعنف، والذين يعتبرون نموذج
 .الطالب قدوة لهم

كما أن لألسلوب الديمقراطي قد يالقي معارضة من قبل الطالب الذين اعتادوا على الضرب 
زعاجهمواألسلوب السلطوي، فيحاولون جاهدين فحص إلى أي مدى سيبقى المعلم قادرا على تحمل   وا 

 .وكأنهم بطريقة غير مباشرة يدعونه إلى استخدام القوة
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 :أسباب اقتصادية -4
ال شك أن هذا النوع من األسباب يؤدي دورا هاما في جنوح التالميذ إلى التفشي البطالة وتدهور 
القدرة الشرائية، سوء األوضاع االقتصادية، وانخفاض مداخيل األسرة، تجعل التالميذ عرضة لكل إغراء 

 .وضعيتهم الصعبةاجهم من مادي يستعمل معبد لهؤالء لتوريطهم في أعمال العنف بدافع إخر 
 :أسباب اجتماعية -5

يترتب عن األسباب االقتصادية السالفة الذكر أسباب اجتماعية، إذ بتدهور االقتصاد تتدهور 
 ستفعال البطالة وضيق السكن،ااألسرية، نتيجة تعقد المشاكل و  رصاألوااألوضاع االجتماعية، وتتفكك 

فيجد التلميذ نفسه ال يملك إال فراشا قد يتقاسمه مع إخوته، بل ربما مع أخواته في سن الشباب أيضا، 
ومن هنا يتكون الشعور بالتهميش وفقدان الثقة، ويزداد قوة بعد طول انتظار، فتصبح النفوس مهيأة لتقبل 

الهدف هو تحطيم األوضاع التي أي فكرة تنادي بتغيير األوضاع، مهما كانت وسائل هذا التغيير كون أن 
فرضت عليهم العيش في ظروف قاسية وتجعلهم طبقة منبوذة ومهمشة، فتكون االستجابة تلقائية لدعاة 

 (1) .التغيير بالعنف

 :خصائص العنف: رابعا

 .تعتمد اإليذاء فالمعتدي يعتدي بدنيا على أصحابه معتمد إلحاق األذى والضرر بهم -
وطبيعة مادية ومعنوية ويتمثل ذلك في إصابة الضحية جسميا أو نفسيا أو قد تشمل االثنين  العنف -

 .معا
قد يكون العنف مباشر ـو غير مباشر فقد يكون مباشرا حينما يضرب الزوج زوجته ولكنه حين يضرب  -

 .أطفاله وتحاول الزوجة الدفاع عنهم فيضربها يكون العنف غير مباشر
 .العنف رد فعل ألحد أشكال المضايقات من الطرف اآلخر قد يكون الدافع إلى -
وقد يكون يغلب على العنف الطابع االستفزازي حيث ال تكون هناك سلوكيات صادرة عن الضحية  -

 (2) .تبرزه
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 :تأثيرات العنف: خامسا
إن أي عنف يتعرض له الطفل وبأي نوع يؤدي بالتأكيد إلى تعطيل وعرقلت نموه أو انحراف نموه 

ولهذا فإن عن الطبيعي بقدر ما يمثل أيضا العنف الموجه ضده انتهاكا لحقه في النمو والحياة والتقدم، 
نشئته وتغير مسار للعنف آثارا كبيرة على الطفل نفسية وجسدية، وحتى انفعالية فهي تؤثر على عملية ت

 (1) .حياته ونموه من كل الجوانب وتغير من سماته الشخصية
 :دمية غائرةصالعنف عملية 

تنطوي أفعال العنف الموجه لألطفال على صدمة نفسية للطفل ذات تأثير شامل يفسر كل جوانب 
حياة الطفل، كما يكون تأثيرها غائرا في أعماق ذاته، ولهذا إن لم تكن على وعي بتلك اآلثار والعواقب 

ن صدمة العنف أو إذا كما نجهلها أو نتجاهلها فإن المشكالت الناجمة عقريبة المدى وبعيدة المدى، 
سوف تتعقد وتستمر كاضطرابات مزمنة، تتضح خطورة صدمة العنف عن المعالم المميزة للصدمة النفسية 

 (2) .لألطفال
 :اآلثار بعيدة المدى لصدمة العنف

من واقع الخبرة اإلكلينيكية أن آثار الصدمات وأحداث العنف ال تختفي مع الزمن فهذه اآلثار 
الصدمية قد تتطور وتصير مخزون مرض يتحول إلى حالة مزمنة وطويلة المدى، الناجمة عن الخبرة 

تبدوا في استمرار آثار الصدمة وتعقد أعراضها، وزيادة مضاعفاتها مع الزمن، فقد تتوارى خبرات األحداث 
 .الصدمية فيما تحت الوعي ويعتقد أن المشكلة قد لقيت حال

ن قد يستدعي حالة األزمة عنده مرة أخرى، وذلك إال أن ظهور ضغوط ومقلقات جديدة مع الزم
نما خمدت فقط وبقيت في شكل سبات وعندما يتعرض  بسبب أن األزمة األصلية وانفعاالتها لم تمح وا 

 (3) .الطفل لموقف مشابه تعود الصدمة مرة أخرى بانفعاالتها
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 :عملية التنشئة االجتماعية والعنف: سادسا

وتشير "ال شك أن األفراد الذين يشاهدون العنف في الطفولة يمارسونه في المراحل العمرية الالحقة، 
ذلك إلى أن هناك عالقة بين مشاهدة العنف في الطفولة والعنف عند المراهق، وعلى هذا فإن عملية 

لثقافية وثقافة الذكور التنشئة االجتماعية تتوقع أن يسلك الوالدين بشكل مختلف عن اآلخر فاالعتقادات ا
واالعتماد االقتصادي تؤدي إلى عدم المساواة بين الذكور واإلناث، فمن خالل عملية التنشئة االجتماعية 
يتم تنشئة الذكور بشكل مختلف عن المرأة، فالرجل يتوقع منه المجتمع أن يسلك بعدوانية ويرفض المجتمع 

طفل يتشرب عملية التنشئة االجتماعية خالل مراحل الطفولة هذا السلوك العدواني إذا صدر عند المرأة، فال
ويمارسها طوال حياته، وفي هذا الخصوص يحصل الذكر على مزايا أكثر من المرأة، فالمجتمع ينشئ 
الطفل أو الذكر على أن يكون قويا وأن يكون قادرا على إثبات رجولته، وينبغي أن يكون عدوانيا ليحصل 

عتمادية وتابعة، وأن تعتمد اقتصاديا وانفعاليا على الذكر، وأن ااإلناث سلبية  على ما يريد، وأن تكون
داخل المؤسسات االجتماعية مثل األسرة ( اإلناث)يكون هو المسؤول عن حياتها وهذا ما تتعلمه المرأة 

عينة لكل والمدرسة، ويتم تعزيز ذلك من خالل وسائل اإلعالم المختلفة، فالتنشئة االجتماعية تضع أدوار م
من الجنسين فتنظر إلى المرأة كزوجة وأم وتعتبرها أقل من الرجل، وتحتاج إلى حماية الرجل في حين 

 (1)".تنظر إلى الرجل على أنه ناضج وأكثر قوة من المرأة

ومن ناحية أخرى تقوم التنشئة االجتماعية بضبط النزاعات العدوانية لدى األطفال ومساعدتهم على 
العدوانية، حيث أن رؤية األبناء للعالم الخارجي محيط بهم ومدى تقليدهم للقيم والتقاليد تكييف المظاهر 

السائدة في المجتمع تتكون من خالل تنشئتهم داخل األسرة ومؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى، حيث 
رون بأعضاء يقضي األطفال أغلب أوقاتهم مع أسرهم حيث يتبنوا االتجاهات السائدة في بيوتهم، ويتأث

 .أسرة المشاركين في تربيتهم
يرى أصحاب نظرية النموذج أن األسرة تلعب دورا هاما في تنمية النزعة العدوانية لألبناء، حيث 
يتأثر بها وبنماذجها السلوكية سواء كانت معادية للنماذج اإلجرائية أو متوائمة معها، فيحكم غريزة التقليد 

شاهدها، وعلى هذا إذا كانت النماذج السلوكية للوالدين تعتبر معادية لإلجرام يقتدي األطفال باألمثلة التي ي
فإن الطفل سوف يقتدي بها وتتأصل فيه غالبا، وأحسانا تتدخل عوامل أخرى تغير السير الطبيعي 
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أن األطفال يتعلمون السلوك العدواني من  "banura وWalters"لألمور، وفي هذه الحالة يرى كل من 
النماذج التي يالحظونها، كما أنها تستمر وتتضح أكثر عندما يلقي هذا السلوك استحسان وتشجيع من 
الوالدين والمحيطين به، وتعتبره األسرة من التصرفات الطبيعية فيما قد تواجه من أمور الحياة؛ ويصبح 

المؤسسات األخرى كجماعة الرفاق والمدرسة ووسائل اإلعالم، كما ، هذا مع مساعدة (1)سلوكا إجراميا
لسوء تكوين الذات العليا عند المراهقين بحيث لم تكن هناك "عوامل السلوك العنيف " وبيرون هلي"يرجع 

صالت عاطفية قوية تربطهم بشخص يتصف بالسلوك االجتماعي السليم ولم يتقمصوا شخصية أحد 
 ".لعدم إعجابهم بأسرتهم والنعدام صلتهم العاطفية بهم الوالدين الصالحين وذلك

أن هناك عامال " سولمان"عن " محمود عبد الرحمن"و" الهامي عبد العزيز"وفي هذا السياق يشير 
وطيدا بين التنشئة الوالدية واالضطرابات النفسية عند األبناء، بمعنى أنه عامل يترتب على التنشئة ويمهد 

األبناء، وهو ما أسماه القيد الشخصية أو القناعات الشخصية المنحرفة التي يكونها الفرد ضطرابات ابدوره 
اق تعليمها له كيف يستجيب في المواقف يبنفسه خالل معيشته في رعاية والديه عن ظل تنشئتها، وفي س

ل ما تقدمه وكذلك من خالنخراطه في جماعة الرفاق وتقليد لما هو صالح وطالح، االمختلفة وكذلك خالل 
وسائل اإلعالم وتعمل على نشره وترويحه، وهذه القيم الشخصية؛ إذا كانت سوية فإنها تساعد األطفال 
والمراهقين على أن يتوافقا مع بيئتهم وسيكون سلوكهم سويا؛ أما إذا كانت ال سوية أو منحرفة أو ال 

واالجتماعي الذي يظهر في سلوكه اجتماعية فإنها تكون عامال من عوامل االضطراب النفسي والسلوكي 
 .العدواني العنيف الذي قد يوجه نحو الذات أو مؤسسات المجتمع التي تعتبر المدرسة من بينها

جو األسرة المنتجة للعرض بأن األم في هذا النوع من األسرة تكون " عالء الدين كفافي"ويصف 
ة على أبنها وتفعل كل شيء لحمايته، مما قاصرة وعاجزة عن تحقيق التوافق الصحيح، وتعتمد إلى السيطر 

بن، وهذا ما يجعله يتحول من طفل يمة سيكولوجية حقيقية في حياة االيجعل األب مهمشا وليس له ق
 .عاجز إلى راشد سيء التوافق معتمد على الغير ومشكل عليهم

األبوي بشكل  إن انسحاب األب من القيام بدوره داخل أسرته يجعل األبناء يشعرون بافتخار السند
دائم، الذي يلعب دورا هاما في تشكيل الشخصية، واكتساب الضوابط االجتماعية الشعور باالستقرار، 
والحماية من مسالك االنحراف المختلفة، وذلك أن غياب األب يرتبط ارتباطا جوهريا بالتغير في سلوك 

ساندتها أثناء غياب األب، األمر الذي األم مع أبنائها، حيث أن األم تصبح أكثر اعتمادا على اآلخرين لم
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بن المراهق قد يرفض أن يتلقى توجيهات، أو وعن توفر في بعض الحاالت فإن اال قد ال يتوفر لها دائما،
أن تمارس عليه سلطة غير سلطة أبيه، كذلك فإن فترة المراهقة وتغيراتها تدفع المراهق إلى االستقالل عن 

 .أسرته وانعزاله عنهم
ما بين األب واألم في أساليب معالجتهم لمشكلة  باحواالنسوباإلضافة إلى أن غياب التفاهم 

أبنائهم، من شأنه أن يؤدي إلى نوع من التطرف في المعامالت التربوية، ما يمنع األبناء من اكتساب 
 .المبادئ التربوية السليمة

لوكات العنيفة لديهم؛ وعالقة متينة بين إذن هناك عالقة وطيدة بين عقاب اآلباء لألبناء وظهور الس
ما تقدمه وسائل اإلعالم وما يظهر في تصرفات المراهقين، إضافة إلى التأثير السيئ لجماعة الرفاق على 

 .المراهقين
كما تعتبر العامل االقتصادي في األسرة من العوامل المهمة التي لها تأثير على جو أغلب األسر  

للتغير االجتماعي والتحوالت االقتصادية؛ وظهور خصخصة المؤسسات وتوقف الدولة كنتيجة الجزائرية؛ 
عن دعمها للمواد األساسية، وانخفاض قيمة الدينار من جهة، ومن جهة أخرى زيادة البطالة وانتشارها في 

اء أوساط الشباب وأزمة السكن، وكل هذه العوامل على جانب أخرى لها أثر غير مباشر على سلوك األبن
من خالل تأثيرها على الوالدين وشعورهم بعدم القدرة على توفير الحاجيات المتزايدة باستمرار ألبنائهم 

 .خاصة المراهقين
أن أسباب االنحراف االجتماعي كالفقر واالزدحام في " عبد الرحمن وافي"وفي هذا السياق يؤكد 

 .لنزعة العدوانيةالمنزل وانعدام وسائل الراحة تؤدي إلى ظهور أزمة نفسية كا
من دراسة أجراها بانجلترا أن نسبة اجتماع الرذيلة والجريمة في المنازل التي أتى " برت"وقد وجد 

 .منها الجانحون قد بلغت أضعاف في منازل غير الجانحين
قد  "ماساشوستش"من المذنبين المعرج عنهم من إصالحية  ٪67.6وجد أن " جليك"وفي تقرير 

نشئوا في بيوت كان من بين أعضائهم أفراد منحرفون، وقد أكدت كل من الدراستين على أن التشجيع غير 
المباشر وما شابه من جانب الوالدين هو السبب الرئيسي والمؤثر الواضح، والمؤدي إلى التشرد وغيره من 

 (1) .أنواع االنحراف
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ثبات ا  ونقص في قنوات التعبير عن حاجاتهم و العدواني لدى األبناء نتيجة شعورهم باالنضباط، 
في مقابل ذلك قد يظهر العنف في وسط األسر ذات المستوى االقتصادي المرتفع، دواتهم بشكل إيجابي، 

ولدى أسر دوي مستويات تعليمية عالية، ذلك أن توفر العنصر المادي وانشغال الوالدين عن متابعة 
افهم، أو اللجوء إلى السلوك العنيف كتعيير عن افتقارهم للجو نحر اومراقبة أبنائهم من شأنه أن يسهل 

 (1) .األسري السليم
الذي اعتمد على عينة مكونة من أربعمائة مفحوص، تراوح  :Farringgton" فارينجتون"دراسة  -0

ووجد أنهم تلقوا عقابا قاسيا  أعمارهم بين الثمانية وسن الرشد، وهم من الذين تعرضوا العتداءات عدوانية،
من والديهم خالل السنوات المبكرة من طفولتهم، وكذلك عايشوا مناخ التشدد في تعاملهم مع والديهم، 

 .وبالتالي انعكس سلبا على حياتهم، وظهرت ذلك في مرحلة المراهقة وباقي المراحل العمرية
تها بالبناء النفسي لهم، تبين أن غياب وفي دراسة نفسية لصورة األب لدى أبناء المسجونين وعالق -1

األب وتجريمه وخروجه عن القانون االجتماعي، فتح الطريق لألبناء الرتكاب الجرائم، وبهذا كانت العالقة 
بالعالم الخارجي انعكاس صريح للعالقة بالواقع الفعلي المجرم، وقد كشفت العالقة كيف أسهم األب في 

 .رسم صورة جانحة للعالم الخارجي
 :النظريات المفسرة للعنف: سابعا

 :نظرية التعليم االجتماعي - أ
تعتبر عملية التنشئة االجتماعية بحد ذاتها عملية تعلم، ألنها تتضمن تغيرا أو تعديال في السلوك 
نتيجة التعرض لخبرات وممارسات معينة، ألن مؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفة تستخدم أثناء عملية 

االجتماعية بعض األساليب والوسائل المعروفة في تحقيق التعلم، سواء كان ذلك بقصد أو بدون التنشئة 
 (0) .قصد

الذي اهتم بدراسة اإلنسان في تفاعله مع اآلخرين وأعطى اهتمام " ألبرت باندورا"ومن أهم روادها 
اطا موجبا ببعض عوامل بالغ للنظرية االجتماعية، وأكدت هذه النظرية أن الميل إلى العنف يرتبط ارتب

هانة الزوج للزوجة وضربها، وسوء المعاملة الالتنشئة االجتماعية مثل معايشة ا بن للخالفات الزوجية، وا 
 (2) .والحرمان من المكافأة واإلهانة الشخصية

                                                           
 .78صالح محمد أبو جادو،مرجع سابق، ص (1)
، دار فجر للنشر والتوزيع، (دراسات ميدانية حول العنف الجسدي والعنف الجنسي)العنف ضد المرأة : مديحة أحمد عبيدة وآخرون (2)

 .06، صم1111القاهرة، 
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من السلوك يتم بناءه لدى اإلنسان نتيجة الخبرة السابقة؛ العدوان باعتباره مدى واسع  "بندورا"يصف 
حدى طرق تعلم العنف المالحظة في المواقف التي يكون فيها النموذج مؤديا للنجاح، كما أكد على  وا 
وسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون هو مصدر العنف، والجمهور حسبه يتعلم السلوك العنيف من مشاهدته 

ة وتقليد ما للعنف المقدم في التلفاز، وأنه تحت ظروف معينة الهجوم يحول الشخص المتفرج محاكا
يشاهده، كما أكد تكون العدوان نتيجة للتعزيزات والمكافآت الممنوحة للفرد، ورأى أن إثارة الطفل إما بهجوم 

 (1) .جسمي أو بالتهديدات واإلهانات التي قد تؤدي إلى العنف
أن الطفل العدواني عن طريق مالحظة النماذج التي " حمدي حسين"ياق يصف سوفي هذا ال

في المحيط االجتماعي، أو خالل التجارب التي يكون فيها الطفل كعامل إيجابي في ذلك  تتعرض لها
السلوك؛ مع تدعيم هذا السلوك المالحظ، فإن الطفل سوف يستجيب لذلك السلوك الذي تعلمه في 

 (2) .وضعيات مختلفة
 "تشارلنر كولي"يرجع الفضل في النظرية التفاعل الرمزي لكتابات : نظرية التفاعل الرمزي - ب
 (.م0481-م0408) "ورايت ميلز"( م0400-م0680) "وجورج هيربت ميد"( م 0414-م0687)

 :ومن أهم األسس التي تقوم عليها هذه النظرية
 .إن الحقيقة االجتماعية حقيقة عقلية تقوم على التخيل والتصور -
على قدرة اإلنسان على االتصال من خالل الرموز؛ وقدراته على تحميلها معان وأفكار  التركيز -

 .ومعلومات يمكن نقلها لغيره
الفرد على صورة ذاته يحدث من خالل تصور اآلخرين له؛ ومن خالل  تعرف ذكرت هذه النظرية أن -

 (3) .اءتصوره لتصور اآلخرين له؛ ومن خالل شعور خاص بالفرد مثل الشعور بالكبري
وبمعنى آخر فإن اآلخرين يعدون مرآة يرى الفرد نفسه وهذا ما أكده جورج ميد عالم النفس 

على التفاعل مع الذات تظهر وتنمو لدى الفرد نتيجة نمو قدرته  أناالجتماعي األمريكي، الذي يرى 
 (4) .اآلخرين في مجتمعه عبر التواصل الرمزي

                                                           
 .06المرجع السابق، ص (1)
 .071، صم0464مقدمة في دراسة وسائل االتصال، دار الفكر العربي، القاهرة، : حسين حمدي (2)
 .082مرجع سابق، ص: محمد صالح أبو جادو (3)
 .84أحمد الهمشري، مرجع سابق، ص (4)
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ي اآلخرين وخالل عملية التفاعل االجتماعي أقوم بتفسير ننفسي كما يرا ىأر "ويضيف أيضا 
 (1)".إشارات اآلخر وتعابير وجهه وأحاسيسه ألفهم نفسي

كما لم تهمل هذه النظرية العالقة بين التنشئة االجتماعية واللغة باعتبار اللغة أول وسيلة رمزية من 
 .وسائل االتصال بين األفراد وحددت التفاعل بينهم

إن الطفل عند الوالدة ال يكون اجتماعيا أو غير اجتماعي : اء الخولي إلى القولوقد ذهبت سن
تدمج المعالم ومن تم تبدأ الذات االجتماعية في الظهور لغة و ولكنه عن طريق التفاعل مع اآلخرين تنمو ال

 (2) .بدور موصلي النزعة االجتماعية لنا
 :النظرية البنائية الوظيفية -ج

الوظيفية أهم المراحل المفسرة للوقائع االجتماعية ففي هذه النظرية فإن الفساد تبرز البنائية 
 .االجتماعي المتمثل في المدرسة قد ينتج أنماط سلوكية قد تظهر كوظائف رغم أنها منحرفة

العنف يظهر في " كوزنيه"ويظهر البنائية الوظيفية العنف من الزاوية الوظيفية االجتماعية، فعند 
فيعتبر العنف كوسيلة للتفاعل االجتماعي، أما " بارسونز"ماج الجماعة ضمن قيم جديدة، أما وظيفة إنذ

فيعتبر السلوك العنيف متوقف على مدى إمتثال األفراد للقيم الثقافية والمعايير االجتماعية، وأن " ميرتون"
به فتتمثل في أن المجتمع عدم االمتثال لها من شأنه أن يؤدي للعنف، أما الوظيفية االجتماعية للعنف حس

يضع أهداف والغايات ويفرض الوسائل والطرق المعنية لبلوغها؛ وهذا سيؤدي باألفراد للبحث عن طرق 
التأقلم والتكيف مع المعايير المفروضة؛ وهنا تظهر السلوكات المعنية التي تعبر عن الالمعيارية والتي 

ار المجتمع للمعايير التي تحدد أنماطه السلوكية التي يجب ، فافتق"أنومية"باعتبارها " دوركايم"أشار إليها 
والتي  اباألنومي" دوركايم"أن تكون طبيعية تؤدي به للعيش في حالة ال معيارية وال أخالقية كما أسماها 

تتكون عند الوصول إلى الحالة من الصراع بين الرغبة في إشباع االحتياجات األساسية للفرد وبين 
 (3) .إلشباع تلك االحتياجات الوسائل المتاحة

 

 

                                                           
وعالقتها بمخاوف الذات لدى األطفال، دار الشروق لنشر والتوزيع، عمان، األردن،  االتجاهات الوالدية: فاطمة منتصر الكتاني (1)

 .070م، ص1111
 .108م، ص0444األسرة والحياة العائلية، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، : سناء الخولي (2)
 .22، صم1118الجزائرية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، درسة الثانوية مالعنف لدى التالميذ في ال: فوزي بن دريدي (3)
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 :االتجاه النفسي -د

سيغموند "ينبع هذا االتجاه من فرضية مفادها أن اإلحباط يؤدي إلى العنف، حيث يرى العالم 
أن العنف غريزة فطرية، وأن اإلنسان يولد ولديه صراع بين غريزتي الحياة والموت وأن الغرائز هي  "فرويد

 (1) .التي تحدد االتجاه الذي يتخذه السلوك

فإن الشخصية اإلنسانية تنطوي على ثالث عناصر أساسية متصارعة    " فرويد"وحسب 
 (2) .ومتناقضة

 .عن اإلشباع بأي طريقة ويعني الدوافع القوية التي تبحث: الهو -
وهو عبارة عن الصور المثالية والفضائل األخالقية التي نتعلمها في الصغر وهي بمثابة : األنا األعلى -

 .الذي يؤدي إلى الضبط الداخلي: الوازع المثالي
 جماح األعلى في اإلسراف في المثالية من ناحية،الوهي الذات في صورتها الغافلة التي تكبح : األنا -

أو الهو في اإلسراف في اللذات أو الشهوات من ناحية ثانية، فإذا عجزت األنا في تقويم كل من الهو 
واألنا األعلى وقع اإلنسان في صراع داخلي وفي هذا الصراع إما أن يتغلب األنا األعلى فيتجه الفرد إلى 

ما أن تتغلب الهو وبذلك يتجه الفرد إلى السلوكيات ا  .لمنحرفة العدوانيةالزهد والتعبد، وا 
أن اإلحباط قد يحدث للطفل عندما " فرويد"ومن منطلق التركيز على مرحلة الطفلة المبكرة يرى 

يحدث ما يعطل أو يتحكم في إشباع حاجاته، وهنا يبدأ في تفاعله العدواني ويحطم ما يراه أمامه، وتعتمد 
لعنيفة التي مارسها في طفولته على درجة درجة تحمل الفرد اإلحباط بعد نضوجه وتفاعله على الطريقة ا

 .التحكم والضبط والمرونة الني اكتسبها من البيئة المحيطة به

 :نظرية الدور االجتماعي -و

يعد الدور أو السلوك المتوقع من أي فرد والذي يمثل مكانة ما في أي جماعة كانت القاعدة 
ولقد جرى بين العلماء التمييز ان لعملة واحدة، األساسية لنظرية الدور االجتماعي، فالدور والمركز وجه

                                                           
 .14، صم0446سيكولوجية العدوان والعنف في الرياضة، مركز الكتاب للنشر، مصر، : عالوي محمد حسن (1)
 .40،41ص  ،والعقوبة والمؤسسات اإلصالحية، دار الطليعة، بيروت، ص الجريمة: طالب أحسن (2)
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بين كل من الدور والمركز على أساس أن المركز هو الوضع االجتماعي لفرد ما بالنسبة لغيره من أفراد 
 (1) .المجتمع

وكما يرى لينشون أن المركز هو المكانة الذي يشغله فردا ما في وقت معين في جهات ما، أو في 
 (2) .المجتمع بحكم سنه أو جنسه أو ميالده أو حالته العائلية أو الوظيفة أو التحصيلية

نه يمثل  إن الدور حسب نيوتن هو الداللة الواضحة للنظام الثقافي لمركز اجتماعي معين، وا 
ك واالتجاهات والقيم التي يقررها المجتمع على كل فرد يشغل هذا المركز، كما يشمل التوقعات السلو 

السلوكية المشروعة واتجاه اآلخرين في أدوارهم ومراكزهم المنبثقة من نفس النظام الثقافي، كما أن الدور 
 .في مركزههو الجانب الديناميكي للمركز الذي يلتزم الفرد بتأديته كي يكون عمله سليما 

معينة تحدد في األدوار االجتماعية الني يمارسها  إن المراكز حسب هذه النظرية تصاحبه سلوكات
الفرد التي يكتسبها عن طريق التنشئة االجتماعية، ويكون إما عن طريق التعلم القصدي كأن يلقن الطفل 
كيفية ارتداء مالبس مناسبة لعمره وجنسه أو التعلم العرضي بالصدفة على أن هاتين الطريقتين قد تعمالن 

ون تام وأن مجموعة األنماط السلوكية المتوقعة بالنسبة لدور معين هي في أغلب جنبا إلى جنب في تعا
األحيان مزيج من التوقعات المكتسبة عن طريق التعليم القصدي والتعليم العرضي لعملية التنشية 

 (3) .االجتماعية

 :نظرية الصراع -ي

يتخذ أصحاب هذه النظرية من الصراع إطارا لفهم موضوع األدوار السائدة في المجتمع التي تعكس 
سيطرة الرجل على المرأة، وفي ضوء هذه النظرية يعد المجتمع مجتمعا للرجال، ألنهم وحدهم المسيطرين 

يعني مشاركة المرأة  على النسق الوظيفي والمنتفعين بفوائده، وأن السماح للمرأة بالدخول في هذا النسق
للرجل في هذه الفرائد، وعليه فإن من أهم األلوان أو األساليب التي تحقق للرجل الهدف هي عملية التنشئة 
االجتماعية ويفسر أصحاب هذه النظرية موقف األمهات في تنشئة بناتهن تنشئة مختلفة عن الذكور بأن 

الذي يعود لعملية التنشئة، التي تعرضن لها والتي هؤالء األمهات من ما يسمى بالوعي الزائف والخاطئ 

                                                           
 .02، صية للطباعة والنشر والتوزيع، د ساألنثربولوجيا االجتماعية، دار النهضة العرب: عاطف وصفي (1)
 .28مرجع سابق، ص: امحمد على صالح أبو جادو  (2)
 .011، صم0446 في اجتماعيات التربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، : محمد مرسي سرحان (3)
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أكسبتهن معايير وقيم المجتمع التي تعود بالنفع والفائدة على الرجال وحدهم، ومن جهة أخرى ال بد من 
بيان أن الوعي يؤثر في عملية التنشئة االجتماعية وعليه تختلف التنشئة تبعا للطبقة والوضع  

 (1) .االجتماعي

 :والحلول المقترحة الوقاية من العنف أساليب: ثامنا

 :أساليب الوقاية من العنف-أ

 :دور القطاع الصحي في مواجهة ظاهرة العنف-/ 1
هناك أربع خطوات مهمة هي أساس مبدأ الصحة، وهي قائمة على جميع المعلومات الموثوقة، 

 .وعلى األبحاث والرصد والتقييم
 .اإلحصاءاتتعريف المشكلة وتحديد ماهيتها وجمع " -0
 .بيان عوامل الخطورة المسببة للعنف ضد األطفال وعوامل حماية األطفال من العنف -1
 .تصميم وتطبيق برامج مواجهة العنف بخفض عوامل الخطورة المسببة له -0
 (2)".تعميم فعالية البرامج الجيدة على نطاق جغرافي واسع -7

 :محاور أساسية وهي ولتطبيق هذه الخطوات يجب أن تكون هناك أربع
ويقصد بها منع الطفل من التعرض للعنف من البداية أي منذ الصغر تتم حماية : الوقاية األولية - أ

 .الطفل من التعرض للعنف
ويقصد بها التعرف على الخطورة المترتبة عن العنف بشكل أفضل واإلحاطة به : الوقاية الثانوية - ب

 .بشكل تام وبأسبابه
التدخل الذي يكون بعد حدوث العنف وذلك للحد منه ومن آثاره التي تؤثر على وهي : الثالثة الوقاية - ج

  (3) .صحة الطفل النفسية والجسدية
 :ومن الخطط التي يجب أن تطبق للوقاية من العنف هي

 .تطوير التشريعات والسياسات التي تجرم القائمين بالعنف وتعاقبهم أشد العقاب -

                                                           
 .080مرجع سابق، ص: سالمنةسميح أبو مغلي؛ عبد الحافظ  (1)
 .010مرجع سابق، ص: مدحت محمد أبو النصر (2)
 .017المرجع السابق، ص (3)
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تسهم بشكل كبير بتعريف الناس بشكل عام بأخطار العنف وأضراره القيام بحمالت توعية وتثقيفية  -
 .اآلنية والمستقبلية

 .إنشاء برامج لحماية األطفال عند التبليغ المبكر عن حاالت العنف -
 .تطوير الخدمات التي تقوم بتقويم حاالت الكفل من كل الجوانب وتقدم لها الرعاية -
جبار المعنيين عل -  (1) .ى العالجتطوير الخدمات النفسية وا 

 :دور اإلعالم في مواجهة ظاهرة العنف-ب

المؤسسات اإلعالمية متنوعة ومتعددة وقد انتشرت بشكل كبير في كل المجتمعات وأصبح دورها 
نما أصبحت تشمل كل أحداث العام، كما أن دورها  يقتصر على نقل المعلومات واألحداث المحلية فقط، وا 

باإلضافة غلى المعلومات التي تقدمها هذه المؤسسات ودورها الفعال في تغيير الفني والترفيهي كثيرا جدا 
 (2) .التفكير يجعلها ذات أهمية كبيرة في المجتمعات

ونظرا ألهمية دور اإلعالم في مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع ومشكالته بمختلف أنواعا فإننا "
، فاإلعالم له دور كبير في مواجهة (3)"د األطفالنؤكد على أهمية الدور في مواجهة ظاهرة العنف ض

التوعية واألفالم القصيرة التي تبين أضرار العنف، وهذا الدور الذي يلعبه اإلعالم العنف وذلك من خالل 
إلقاء الضوء على الظاهرة من حيث النشأة، والسباب والعوامل، واآلثار "لمواجهة العنف يكون من خالل 

مواجهة، جهات المواجهة، واألطراف الحكومية واألهلية النشطة وغير النشطة في هذا والنتائج ومحاوالت ال
 (4)".المجال، والتجارب المحلية والقومية واإلقليمية والعالمية الناجحة في مواجهة هذه الظاهرة

الطريقة تساهم قطاعات اإلعالم في مواجهة العنف وفي الوقاية منه وحتى في العالج من  فبهذه
 .العنف ومن أضراره

لقد ساهمت بالفعل العديد من البرامج االجتماعية والدينية في زيادة وعي جمهور المشاهدين "
بعض المهارات  والمستمعين عن ظاهرة العنف ضد األطفال، مما ساهم ولو بدرجة بسيطة في إكسابهم

                                                           
 .017سابق، صمرجع ’ محمد مرسي سرحان (1)
 .088المرجع السابق، ص (2)
 .088المرجع السابق، ص (3)
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كسابهم بعض األساليب العالجية  الوقائية المتعلقة بكيفية وقاية أطفالهم من ممارسة العنف ضدهم، وا 
 (1)".المتعلقة باألساليب الصرف المناسبة عند ممارسة العنف ضد أطفالهم

عند  وبالتالي على اإلعالميين االلتزام بميثاق أو دستور أخالقي حين يتعاملون مع ظاهرة العنف
 .األطفال وذلك في العالم العربي، وهذا وعيا بالمبادئ واألسس والمعلومات المتعلقة بقضايا حماية الطفولة

وأيضا تقديرا للجهود المبذولة من قبل الحكومات والهيئات لحماية الطفل، واستثمارا لجهود 
، وكذلك التزاما بالواجبات األخالقية اإلعالميين وااللتزام بالميثاقات الدولية ومبادرات الحكومية والمجتمعية

 (2) .التي تفرضها المهن

 :حلول مقترحة للحد من ظاهرة العنف-ب

 .العمل على زيادة الوعي الديني واألخالقي والتربوي -
 .محاربة ظاهرة عمالة األطفال من قبل الدولة والمجتمع -
 .إيجاد وسائل الترفيه السليم والنافع وبحد معقول -
برامج تثقيفية موجهة للمقبلين على الزواج حول مهارات حل المشاكل األسرية عبر الحوار  وضع -

 .واألساليب السليمة في تربية األبناء وتكون إلزامية كالكشف الصحي قبل الزواج
 .اإللتزام بالتعاليم اإلسالمية خاصة في سمية البناء وتربيتهم وطرق التعامل معهم -
ية التي فيها ذكر الضرب وفهم بشكل صحيح حتى ال يستعمل بشكل ضرورة شرح المقاصد الشرع -

 .خاطئ لمحاربة المنحرفين
 .إشباع الحاجات المادية واالجتماعية النفسية لألسرة -
 .عدم التمييز في المعاملة بين األبناء والمساواة بينهم -
 .دور األئمة الخطباء بتوضيح نظرة الشرع للعنف األسري وتوعية الناس -
 (3) .عقوبات المترتبة على القائمين بالعنفتشديد ال -
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 :خالصة الفصل

تتحكم فيه ظروف اجتماعية ناتجة عن  ،ا الفصل يمكن اعتبار العنف منتوج اجتماعيمن خالل هذ
عدم إمكانية تالءم الفرد مع مجموع العوامل التي يقصد بها جوانب محيط الحياة االجتماعية على 

 .اختالفها االقتصادي والسياسي والثقافيـ أضف إلى ذلك بعض العوامل
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 :تمهيد

تعتبر مرحلة المراهقة من أصعب المراحل التي يمر بها الكائن اإلنساني، نظرا للتغيرات 
وهي مرحلة الضغوط والتوتر والقلق والصراع، حيث تتميز بالسلوك  الفيزيولوجية التي تحدث فيها،

المضطرب، فمرحلة المراهقة من بين المواضيع التي جذبت انتباه واهتمام الباحثين، حيث تعرف على أنها 
مرحلة انتقال من طفل يعتمد كل االعتماد على اآلخرين إلى راشد مستقل بذاته وال شك أن هذا االنتقال 

قيق توافق جديد تفرضه ضرورات سلوك الطفل والسلوك الراشد في مجتمع ما، ونظرا ألهميتها يتطلب تح
البالغة في تكوين شخصية المراهق، حيث يتعلم فيها الناشئون تحمل المسؤولية االجتماعية وواجباتهم 

راهق في األمر الذي أدى إلى دراستها بشكل دقيق من خالل فهم جميع مظاهر النمو التي يمر بها الم
 .هذه المرحلة
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 :تعريف المراهقة: أوال

 :للمراهقة سنتطرق إلى البعض منها اتريفهناك عدة تع

يطلق اصطالح المراهقة على المرحلة التي يحدث فيها االنتقال : تعريف عبد الرحمن العيسوي -1
 .التدريجي نحو النضج البدني والجنسي والعقلي والنفسي

المراهقة هي بحث عن االستقاللية االقتصادية واالندماج في المجتمع الذي ال : تعريف لوهال -2
تتوسطه العائلة وبهذا تظهر المراهقة كمرحلة انتقالية حاسمة تسعى إلى تحقيق االستقاللية النفسية 
والتحرر من التبعية الطفلية، األمر الذي يؤدي إلى حدوث تغيرات على المستوى الشخصي ال سيما في 

 (1) .القته الجدلية بين األنا واآلخرينع
ومنه فالمراهقة مرحلة حاسمة، فهي مرحلة حدوث التغيرات الفيزيولوجية والجسمية، العقلية والنفسية، 

فهو لم يعد طفال كما  ففيها يبحث المراهق عن االستقاللية عن سلطة األبوين والتحرر من التبعية الطفلية،
كان سابقا ويسعى إلى تأكيد ذاته، بمعنى أنها مرحلة انتقالية من طفل يعتمد على اآلخرين إلى شخص 

 (2) .يعتمد على نفسه بهدف تحقيق شخصية مستقلة عن اآلخرين

 :مراحل المراهقة وخصائص كل مرحلة: ثانيا

وحدة متكاملة فكل مرحلة من  ال يمكن فصل حياة اإلنسان بعضها عن البعض اآلخر، فهي
مراحلها ترتبط بسابقتها ومع ذلك تم تقسيم كرحلة المراهقة إلى فترات زمنية مختلفة، وفي هذا الصدد هناك 
براهيم أن هذه التحديدات تأخذ بعين  تباين وجهات النظر في تقسيم مرحلة المراهقة، ويرى الباحث هرمز وا 

ة لبداية كل مرحلة أو نهايتها، وتتحكم فيها عوامل وراثية وبيئية، وهي االعتبار الفروق الفردية سواء بالنسب
 (3) .تختلف من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر وتختلف طوال فترة المراهقة باختالف الثقافات
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 نجد المراهقة مرحلة تقسيمات أهم ومن: 
 :مرحلة المراهقة المبكرة -1

تمتد هذه الفترة من بداية البلوغ إلى ما بعد وضوح السمات الفزيولوجية الجيدة بعام تقريبا، وهي 
المشاعر المتضاربة، وبصفة عامة مرحلة المراهقة  أيالقلق، التوتر والصراخ، : تتسم باضطرابات مثل

ه مما يؤدي إلى المبكرة تعتبر فترة تقلبات عنيفة وحادة مصحوبة بتغيرات في مظاهر الجسم ووظائف
الجنسية الثانوية وضغوط الدوافع الجنسية التي ال يعرف المراهق الشعور بعدم التوازن وظهور الصفات 

دورات مزاجية، وتقبل كيفية كبحها أو السيطرة عليها، وعادة ما تظهر االضطرابات االنفعالية على شكل 
 (1) .سيحدث له دوري ما بين الحزن والفرح والشعور بالضياع وعدم معرفة ما

سنة تتميز بالمشاعر المتضاربة المتمثلة في القلق،  11 – 12وبالتالي هذه المرحلة تبدأ من 
الصراع والتوتر، وفيها تظهر الصفات الجنسية الثانوية وتغيرات في المظهر الجسمي، وكذا التقلبات 

 .نفعاالته ما بين الحزن والفرح والشعور بالضياعاالمزاجية وتدبدب 
 :حلة المراهقة الوسطىمر  -2

سنة، وتمتاز هذه المرحلة بالشعور بالهدوء واالتجاه  19-11هي فترة تستمر مدة سنتين تقريبا من 
إلى تقبل الحياة بكل ما فيها من اختالفات أو عدم الوضوح وقدرة على التوافق، كما يتميز المراهق هنا 

قامة عالقات متبادلة م ع اآلخرين، ولكن هذه العالقات تستمر لفترات بطاقة هائلة وقدرة على العمل وا 
 :طويلة، ومن سمات هذه المرحلة نجد

 .الشعور بالمسؤولية االجتماعية -
 .الميل إلى مساعدة اآلخرين -
 .إقامة عالقات مع اآلخرين االهتمام بالجنس اآلخر على شكل ميول و -
 (2) .وضوح االتجاهات والميول لدى المراهق -

وعدم  اسنة وتمتاز بالهدوء وتقبل الحياة باختالفاته 19-11تتراوح ما بين يالحظ أن هذه المرحلة 
اكه ويقيم عالقات جديدة ويكون اتجاهات جديدة ومن أهم كحتاوضوحها بالنسبة للمراهق، فتتوسع دائرة 

السمات التي تظهر فيها، الشعور بالمسؤولية االجتماعية وهذا يعني أن المراهق يشعر بأنه مسؤول على 
سه وعلى أسرته وله دور يقوم به في مجتمعه، ونجد كذلك ميله إلى مساعدة اآلخرين، أي لديه روح نف
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التعاون ومساعدة الغير، باإلضافة إلى ميله واهتمامه بالجنس اآلخر، حيث يفتهم بمظهره الجسمي 
 .والشكلي بهدف جذب اهتمام الجنس اآلخر إليه ولفت أنظاره

 :مرحلة المراهقة المتأخرة -3
سنة وهي فترة يحاول فيها المراهق لم أشتاته، ويسعى من خاللها  23-19متد هذه المرحلة من ت

إلى توحيد جهوده من أجل إقامة وحدة متألفة من مجموع أجزائه ومكونات شخصيته، ويتميز المراهق في 
باحثون أن مرحلة هذه المرحلة بالقوة والشعور باالستقاللية ووضح هويته وااللتزام بالمسؤولية، ويشير ال

المراهقة المتأخرة تعتبر مرحلة التفاعل وتوحيد أجزاء الشخصية والتناسق فيما بينها، بعد أن أصبحت 
األهداف واضحة والقرارات مستقلة، وبعد أن انتهى المراهق من اإلجابة عن التساؤالت المتعددة التي كانت 

 .تشغل باله
 (1)...كون؟ إلى أين أسير؟أفي المرحلة السابقة، مثال من أنا؟ من 

سنة تتميز بشعور المراهق بالقوة والشعور باالستقاللية ووضوح الهوية  23-19فهذه الفترة تمتد من 
 .وااللتزام بالمسؤولية، وفيها تتوحد أجزاء الشخصية لدى المراهق وتكون قراراته مستقلة وأهدافه واضحة

 :أشكال المراهقة: ثالثا

 :قة وسنتطرق في دراستنا إلى بعض منها فيما يليهناك عدة أشكال للمراه

 :المراهقة المتوافقة -1
بالتوازن والهدوء النسبي والميل إلى االستقرار واالتزان العاطفي، كما تتميز بالتوافق المراهق  تتسم

مع الوالدين وأسرته وبالتوافق االجتماعي والرضا النفسي واالعتدال في الخياالت أحالم اليقظة، ومن 
 :هما العوامل التي تساعد على أن تكون المراهقة مرحلة متوافقة نجد عاملين أساسيين

 .المعاملة األسرية الجيدة -
 (2) .توفير جو من الثقة والصراحة والشعور باألمن -
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نالحظ أن المراهقة المتوافقة تتميز بالتوافق المراهق مع أسرته ومع والديه، وكذا التوافق مع 
توفر الثقة مجتمعه، تتسم بالهدوء واالستقرار النفسي وهذا نتيجة المعاملة الوالدية السمحة وغير المتسلطة و 

 .بينهم والصراحة واألمن
 :نسحابية المنطويةل المراهقة ا -2

هذا النوع من المراهقة تتسم باالنطواء واالكتئاب والتردد والخجل والقلق والشعور بالنقص، كما 
تتميز بنقد النظم االجتماعية والثورة على الوالدين، االستغراق في أحالم اليقظة التي تدور حول 

الصراع والحرمان من الحاجات غير المتشبعة، واالتجاه إلى النزعة الدينية بحثا عن الخالص موضوعات 
 :من مشاعر الذنب، وهذا النوع من المراهقة تتأثر بعدة عوامل منها

اضطراب الجو األسري، السيطرة الوالدية، تركيز األسرة على النجاح المدرسي والتفوق، مما يثير 
ق، إضافة إلى جهل الوالدين لوضع المراهق الخاص في األسرة وترتيبه بين قلق األسرة وقلق المراه

 (1) .إخوته
نستخلص من هذا النوع من المراهقة أنها تتميز باالنسحاب والخجل والقلق والشعور بالدونية، حيث 

محرمة أن المراهق يستغرق معظم وقته في أحالم اليقظة التي تتمحور حول الصراع بين دوافعه الغريزية ال
من اإلشباع والقوانين االجتماعية التي تقرضها العادات والتقاليد والقيم، كما نجده قلق نتيجة للجو األسري 
المضطرب والصراع الحاصل بينه وبين والديه، ومع أسرته التي تفرض أسسها عليه، وهذا ما يخلق ويثير 

 .القلق عند المراهق
 :المراهقة العدوانية -3

بالتمرد والثورة ضد األسرة والمدرسة والمجتمع واالنحرافات الجنسية، والعدوان  تتميز هذه المراهقة
على اإلخوة والزمالء، وكذلك التعلق الزائد بالروايات والمغامرات والشعور بالظلم ونقص تقدير الذات، 

 :ولعل العوامل المؤثرة في هذا النوع من المراهقة هي
الضاغطة والقاسية والمتسلطة، الممارسة من طرف األسرة، وصرامة الوالدين في تعاملهم مع  التربية

 (2) .أبناءهم، وتركيز األسرة على النواحي الدراسية فحسب
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نالحظ في هذا النوع من المراهقة أنها تتميز بالتمرد ضد األسرة والمدرسة والمجتمع بصفة عامة، 
ته في البيت ومع زمالئه في المدرسة، ويكون متعلقا بالروايات حيث يكون المراهق عدائيا مع إخو 

 .والمغامرات
أي أنه يستغرق كثيرا في أحالم اليقظة، نجده يشعر بالنقص، وأسباب ظهور هذا النوع يعود إلى 

 .التربية القاسية من طرف الوالدين وسوء معاملتهم ألبنائهم
 :المراهقة المنحرفة -4

قة باالنحالل الخلقي التام، واالنهيار النفسي الشامل والبعد عن المعايير يتميز هذا الشكل من المراه
االجتماعية في السلوك، واالنحرافات الجنسية وسوء األخالق، تنتج هذه المراهقة نتيجة لعوامل عديدة 
كمرور المراهق بخبرات قاسية أو بالصدمات أسرية عنيفة وقصور الرقابة األسرية، باإلضافة إلى قسوة 

ألسرة في معاملته، وتجاهلها لرغباته وحاجاته، التدليل الزائد، إضافة إلى عوامل جسمية صحية متمثلة ا
 (1) .ي والضعف البدنيدختالل في التكوين الغدافي 

في هذا النوع من المراهقة نالحظ أن االنحالل الخلقي واالنهيار النفسي والبعد عن المعايير 
األخالق هي التي يتميز بها المراهق، إضافة إلى عوامل جسمية صحية االجتماعية في السلوك وسوء 

 .كالضعف البدني
نستخلص من كل ما سبق أن أشكال المراهقة تتعدد أكثر بوجود العوامل األسرية، حيث تؤثر هذه 
األخيرة بشكل كبير في تصنيف المراهق إلى نوع من األنواع، أي إما أن يكون مراهق متوافق مع نفسه 

غرق وقته في وأسرته ومجتمعه، ا وان يكون مراهقا منطويا، منغلقا على نفسه وذاته، ليس اجتماعي يست
أحالم اليقظة نتيجة لصراعات الداخلية واألسرية، أو إما أن يكون مراهقا عدوانيا متمردا على األسرة 
والمجتمع الذي يعيش فيه نتيجة للتربية المتسلطة وسوء المعاملة الوالدية له، أو قد يكون مراهقا منحرفا 

وهو أسوء أنواع المراهقة يحتاج فيها المراهق  خالي من األخالقيات يشعر بالحقد الداخلي المسيطر عليه،
إلى العناية أكبر من قبل األسرة والمدرسة، وتشكل كل هذه األنواع بتأثير األسرة على المراهق بالدرجة 
األولى كونها المؤسسة األولى في التنشئة، فطريقة التربية والتنشئة والمعاملة التي يعامل اآلباء أبنائهم هي 

 .ر المراهق، وتأتي المدرسة والمجتمع في الدرجة الثانيةالتي تحدد مصي
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 :حاجات مرحلة المراهقة: رابعا
إن التغيرات التي تحدث مع البلوغ تؤدي إلى تغيرات في حاجات المراهقين، والتي تبدو نفس 
حاجات الراشدين، إال أن بعد التدقيق نجد فروقا واضحة خاصة بمرحلة المراهقة فنجد حاجات الميول 

( م1711)برهام ماسلو إ، وقد وضع الباحث والرغبات تصل غلى أقصى درجة من التعقيد في المراهقة
الحاجة إلى األمن، الحاجة إلى الحب، : لمختلف هذه الحاجات، وتتمثل هذه الحاجات فيترتيبا هرميا 

 :يليالحاجة إلى االستقالل، مكانة الذات، الحاجات الجنسية، ونتعرض إليه بالتدقيق فيما 
 :الحاجة إلى األمن -1

حترام والتقبل وهي أهم الحاجات اليتمثل في الحاجة إلى الشعور بأن البيئة االجتماعية يسودها ا
األساسية المطلوبة للنمو السوي والتوافق النفسي والصحة النفسية للفرد، وتظهر هذه الحاجات جلية في 

 .تجنب المخاطر
لبيئة االجتماعية المباشرة في األسرة يميل أن يعمم هذا الفرد الذي يشعر باألمن واإلشباع في ا

الشعور ويرى البيئة االجتماعية الواسعة مشبعة لحاجاته، ويرى في الناس الخير والحب ويتعاون معهم 
والعكس صحيح، وال شك أن المراهق محتاج إلى األمن الجسمي والصحة الجسمية والشعور بالمن 

لى االسترخاء والراحة إلى الشفاء عند المرض والحماية من الحرمان، الداخلي وتجنب الخطر واأللم و  ا 
فالشخص المؤمن يشعر بإشباع الحاجة ويشعر بالثقة واالطمئنان، أما الشخص غير المؤمن فهو في 
خوف دائم من فقدان القبول االجتماعي ورفض اآلخرين، وأي عالمة من عدم القبول أو عدم الرضا يراها 

 (1) .لذاتهتهديدا أو خطر 
نالحظ أن المراهق بحاجة ضرورية لألمن وهي من الحاجات األساسية المطلوبة للنمو، نموا سويا 
ومتوافقا مع بيئته الذي يعيش فيها، فالمراهق الذي يشعر باألمن يرى دائما الخير والحب في الناس 

ال يشعر باألمن فيرى الشر  ويتعاون معهم، ونجده يشعر بالثقة في نفسه واالطمئنان، أما المراهق الذي
  .والكراهية في الناس وال يكون نتعاون معهم ونجده في خوف دائم من عدم التقبل االجتماعي

 

 

 

                                                           
 .111-112ص  ،، صوالنشر، القاهرة، مصر، د سباعة نفس النمو، دار غريب للطعلم : الدين العمرين صالح (1)



المراهقة                                                                   :الفصل الرابع  
 

 
89 

 :الحاجة إلى الحب والقبول -2
كل األفراد يشتركون في الحاجة إلى االستجابة والحب والمحبة والقبول والتقبل االجتماعي، وهي من 

لصحة الفرد النفسية وكل إنسان يرغب أن يكون مقبول عند اآلخرين ويهمهم  أهم الحاجات النفسية الالزمة
ما يعتقدونه فيه، ولذلك فهو بحاجة إلى الصداقة والمحبة والعالقات االجتماعية، ويكره أن يكون منبوذا 
من طرف اآلخرين وهذه الحاجة تتجسد في انضمامه إلى جماعة أو بيئة اجتماعية تالئمه من حيث 

والعواطف ويجمع بينهم رباط متين، وهؤالء األفراد الذين يشبهونه ويشاركونه في صفاته وعواطفه الميول 
 (1) .يستجيبون بسهولة لعواطفه ويتبادلون مشاعر السعادة بينهم

يبين لنا أنه من الحاجات النفسية الضرورية أيضا لصحة المراهق النفسية نجد الحب والقبول من 
دائمة إلى الصداقة والعالقات االجتماعية، ويهمه كثيرا أن يعرف ما يعتقدونه  طرف اآلخرين، فهو بحاجة

إلى جماعة الرفاق من  االنضماماآلخرين فيه ويكره أن يكون منبوذا من طرفهم، وهذه الحاجة تتجسد في 
نفس السن، فالمراهق يجد في أقرانه الملجأ الوحيد الذي يلجأ إليه ألنهم يعيشون نفس األزمة التي يعيشها، 

األقران تعتبر البديلة لألشرة التي رغب المراهق االنفصال عنها واالستقالل عنها واالستقالل بعيدا وجماعة 
  .عن ضغوطاتها

 :يمة الذاتيةالحاجة إلى الشعور بالق -3
تعتبر الحاجة من أهم وأقوى الحاجات، وتتضمن الحاجة إلى المركز والقيمة االجتماعية، الحاجة 

وله قيمة، كالذين يدرسون  إلى الشعور بالعدالة في المعاملة، الحاجة إلى االعتراف من قبل اآلخرين
من الفتيان يدقق ويقوم ويجتهدون من أجل أن يذكر أسمائهم في لوحة الشرف، لذلك ترى المراهق 

باألعمال األخرى التي يقوم بها غيره من الكبار، أما بالنسبة للفتاة فهي تقلد أمها حيث تلبس الكعب 
 (2) .العالي مثلها، المراهق يطلب المكانة بين رفاقه أكثر، فهو حريص عليها

عتبار وشأن أمام أسرته وأصدقائه، لذا يسعى دائما إلى فرض نفسه اويحتاج المراهق أن يكون له 
وفرض مكانته في المحيط الذي يعيش فيه، ويمكن أن يثور المراهق على بيئته المنزلية وذلك تعبيرا عن 
رغبته في االستقالل عن سلطة والديه، أو يلجأ إلى كبت هذه الثورة في أعماق نفسه ليعاني بذلك من 

من الصراع النفسي، فهذه الحاجة مهمة لدى المراهق كونه يريد دائما أن يكون شخصا هاما  أنواع مختلفة
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وأن تكون له مكانة في جماعته، ويتعرف به كشخص دو قيمة يريد أن يكون له مكانة الراشدين وأن 
 .يتخلى عن موضعه كطفل

 :الحاجة إلى االستقالل -4
وهذا ما نالحظه عندنا يريد  االعتماد على نفسهإن المراهق يريد دائما التخلص من قيود األهل و 

ويطلب غرفة خاصة له دون أن يشاركه أحد ونجده أيضا يكره زيارة والديه له في المدرسة، ألنها دليل 
على الوصاية عليه ويحرص أن يظهر تعلقه الشديد بأسرته واعتماده عليها، وعلى هذا فإن المعلم الجيد 

ل المراهق على أنه طفل ويعطيه مسؤولياته ويتركه بخطط أعماله ويقوم هو الذي يحرص على أن ال يعام
بها، وهذا ما يدفع المراهق إلى أن يقوم بعمله على أحسن وجه وكذلك يظهر القدرة على اإلبداع  

 (1) .واإلنجاز
إلى االستقالل عند المراهق تختلف عنها عند الطفل الصغير، الذي يصر على أن إن الحاجة  

يربط بنفسه شريط حدائه، فالمراهق تكون حاجاته لالستقالل متزايدة األهمية فهو يسعى دائما إلى التخلص 
 من قيود األهل واالعتماد على نفسه في كل شيء يقوم به ويظهر ذلك مثال في مطالبته أن يكون لديه
غرفة خاصة به، كما يكره أن يزوره والديه في المدرسة، فالمراهق يحب أن يعامل على انه راشد ويحب 

  .إعطائه المسؤولية وتركه يقوم بأعماله لوحده لكي يستطيع اإلبداع واالنجاز
 :الحاجات الجنسية -5

وهذه جنبين، وغير االنتباه إلى الطفل على انه قد يكون لديه إلحاح وفضول  "freudفرويد "جذب 
عن المراهقين  "kenryلكنري "الحاجة تزداد وتقوى في مرحلة المراهقة وهذا ما دلت عليه دراسة الباحث 

 71الفتيان، دليل واضح على أن فترة المراهقة هي فترة الرغبات الجنسية القوية، وتثبت انه ما يزيد عن 
جنسيا حتى بلوغهم الخامسة عشر، وهو يعين من المراهقين الذكور في المجتمع األمريكي يكونون فعالين 

 (2) .نغماسهم في فعاليات مثل االنتماء واالستالما
ستعداد تام لممارسة اكتمال نمو األعضاء والغدد الجنسية لدى المراهق أن هذا األخير في اويعني 

كتساب إعجابه وحبه، االنشاط الجنسي ونجد أنه يميل نحو الجنس اآلخر، ودائما تكون لديه الرغبة في 
ومن األمور التي تقلق المراهق، أن يكون لهم أصدقاء أو صديقات من الجنس اآلخر وأن ال يعرفوا كيف 
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٪ من المراهقين في أمريكا يكونون 71التي أزهرت أن  "kenry"يسلكون معهم، فحسب دراسة الباحث 
ما دام المراهق فترة الرغبات الجنسية عشر ويمارسون فعاليات مثل االستمناء و  11فعالين جنسيا في سن 

ي ئق بيولوجية ونفسية واجتماعية تقضال بد من المدارس أن تقدم التربية الجنسية للمراهق عن طريق حقا
بعاده عن االنحراف  .على جهل المراهق وا 

 :أهمية مرحلة المراهقة: خامسا

لطفولة الوسطى والمتأخرة يالحظ نتقال خطيرة في عمر اإلنسان ففي مرحلة اامرحلة المراهقة مرحلة 
تزان، والعالقات االجتماعية تسير في يسر وسهولة، وببداية البلوغ الذي الأن حياة الطفل تتسم بالهدوء وا

يعتبر جسرا أو ممرا يصل الطفولة المتأخرة بالمراهق، تحدث تغيرات في حياة الطفل تشمل كيانه الجسمي 
حول اتجاهات الطفل وميوله وأفكاره ومعتقداته إلى اتجاهات مختلفة والعقلي واالنفعالي واالجتماعي، فتت

معتمدا ومتضاربة، فهو ينتقل من أشياء ملموسة إلى أشياء معنوية وفكرية، ينتقل من مرحلة يكون فيها 
على الغير إلى طور يعتمد فيه على نفسه، بل الميل إلى التحرر من سلطة األبوين والخروج عليها، 

لشلة واألصدقاء والوالء لهم، وتكوين العالقات العاطفية معهم، فمرحلة المراهقة هي مرحلة وااللتحاق با
البحث عن المثل العليا وتقليد البطل، واالكتفاء الذاتي، واستيقاظ الدوافع الجنسية، واتساع العالقات 

ليل، وتفهم األمور والقيم االجتماعية، فيزداد االهتمام باآلخرين، ويظهر لدى الفرد القدرة على النقد والتح
التي قد ى تتوافق مع نموه المفاجئ وخبراته المحدودة، فالمراهق بعد أن يشعر بأنه فرد في مجتمع له 
نشاطه، تزداد حساسيته عما كانت عليه، تظهر ميوله متجهة نحو التوافق مع الجماعة على صورة 

 .مشاركة وتعاون ووفاق، ومن هنا تتجلى أهمية هذه المرحلة

كما أن مسؤولية تربية المراهق وتنشئته تنشئة طيبة مهمة شاقة على اآلباء والمربين الذين يقومون 
بغرس المثل والمبادئ القوية في نفوس الشباب، أما إن أخطأ اآلباء التربية أخرجنا أفرادا تتصف حياتهم 

جانحين في سلوكهم  بالعدوان واالنغماس في األخطاء واإلثم، ثائرين على أنفسهم وعلى مجتمعهم
 (1) .واتجاهاتهم

والشباب المنحرف بعدوانه وأخطائه يشقي نفسه، ويشقي المجتمع الذي يعيش فيه، كذاك فهو يسعد 
 .نفسه ويسعد من حوله إذا لم يسلك في اتجاه سيء
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أنه " :عن الشباب فيقول" دروسو"ما ذكره " سيكولوجية المراهق"في كتابه  "جاركسون"ويعارض 
 ".يمكن إصالح الرجال والشعوب في عهد الشباب، ولكنهم يصبحون غير قابلين لإلصالح في الكبر

" أونولد جازل"وألهمية مرحلة المراهقة اهتم بهذه المرحلة العديد من العلماء والباحثين وعلى رأسهم 
لمرحلة المراهقة على " لهو "وقد نظر " ستانلي هول"ومعاونه، وقد اهتم أيضا بهذه المرحلة عالم النفس 

أو " بالعاصفة" "هول"زهي فترة عواطف، وتوتر وشدة، ولذا فقد سميت نظريته " مولد جديد للفرد"أنها 
األزمة، فهي تتضمن في نظره تغيرات ضخمة في الحياة، فهي نوع جديد من الميالد مصحوب بتوترات 

 (1) .ط بهومشكالت ال يمكن تجنب أزماتها وضغوط اجتماعية ونفسية تحي

وعليه فإن مرحلة المراهقة مرحلة هامة وحيوية في نمو الفرد، حيث تتشكل فيها صحته المستقبلية 
وتكوينه الثقافي، كما يتم نضجه البيولوجي والجنسي وتكوره النفسي واالجتماعي، وكما ذكرنا سابقا 

العائلة أو خارجها، ومنها يتعرض المراهق في سن التكوين إلى مؤثرات كثيرة منها خارجي ضمن نطاق 
 (2) .داخلي والتي تشمل النضج البيولوجي والجسمي والتطور النفسي واالجتماعي

وبالتالي فمرحلة المراهقة تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها مرحلة ترسم شكل الشخصية بصفة نهائية، 
خاص بالراشدين، وهي  فالتحوالت التي تحدث في هذه المرحلة تسمح للفرد بالمرور إلى تنظيم تناسلي

 (3) .مرحلة نهائية للنمو النفسي الجنسي والعقلي واالجتماعي

 :مشكالت المراهقة: سادسا

بنفس االهتمام  انها تحضأبالرغم من اعتبار مرحلة المراهقة من أصعب وأعقد مراحل النمو إال  
الذي القته الطفولة، فمن المعروف والمؤكد أن الفرد في هذه المرحلة يتعرض لمختلف التغيرات 
الفيزيولوجية والنفسية، حيث تكثر فيها الصراعات الداخلية والتي تشمل الحياة النفسية للمراهقة والصراعات 

: كل التي يمكن أن يعاني منها المراهق نجدومن مجمل المشاالخارجية التي تشمل الحياة االجتماعية له، 
 :مشاكل نفسية، سلوكية، اقتصادية، جنسية واجتماعية، وسنتطرق إليها باختصار فيما يلي
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 :مشكالت نفسية -1
تعتبر الحياة النفسية للمراهق مسرحا لالنفعاالت العنيفة والثائرة تجعله نهبا للوسواس واألوهام، وقد 

تقلب وعدم االستقرار إلى جانب هذا االضطراب نرى الحيرة البادية على تفكيره تكون السبب لما نراه من 
وشعوره وأعماله فقد يتعرض في بعض الظروف إلى حاالت من اليأس واآلالم النفسية نتيجة لما يالقيه 

 (1) .من إحباط، بسبب تقاليد المجتمع التي تحول دون تحقيق أمانيه
ومن المشكالت النفسية التي يعاني منها المراهق سنتطرق إلى القلق الغيرة، االنطواء واالنسحاب 

 .والعزلة
 :القلق-أ /1

يعاني المراهق من القلق الذي ينشأ من مراقبة الفرد للمثيرات والمواقف المؤلمة، ولسبب تردي 
وكثيرا ما تبدوا على المراهق مظاهر  الخالفات المستمرة بين اآلباء أو المرض،: األوضاع األسرية مثل

 .الشعور بالهبوط انحطاط القوى التي تدوم بضعة أيام وأسابيع ويرافقها الشعور بالفشل وعدم الفائدة

 :الغيرة-ب /1

انفعالية تنشا من الغضب وتظهر في صورة قوية عندما يبدأ المراهق باالهتمام بالجنس  استجابة
 (2) .اآلخر، وتظهر الغيرة كذلك في غيرة المراهق من زمالئه الذين يكون تحصيلهم عال

 : االنطواء واالنسحاب والعزلة -ج/1
واه الجسمية، حيث يؤدي تظهر عند المراهق أعراض الالمباالة واالنسحاب االجتماعي، وتكرار شك

 (3) .هذا إلى سوء توافقه الشخصي، االجتماعي والمدرسي
فاالنطواء دليل على نقص النمو االجتماعي، وهو تعبير عن قصور في الشخصية، لذلك فالمراهق 
ذا بحثنا عن سبب هذا االنطواء نجد أن  المنطوي يثير مشكلة للمدرسة ومع ذلك فال يجوز إهماله، وا 

يعاني في حياته أو هناك هدف ما لم يستطع الوصول أليه، فكانت استجابته باالنسحاب والعزلة المراهق 
 (4) .وما يميزه هو عدم الصراحة والكتمان
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يتبين لنا مما سبق أن حياة المراهق مليئة بمشكالت نفسية المتمثلة في األحاسيس والصراعات 
عواطف الجياشة، فالمراهق يعاني من القلق الذي ينشأ النفسية، ضعف التوافق النفسي، حدة االنفعاالت وال

من ترقب المثيرات والمواقف المؤلمة، حيث يخاف المراهق من النتائج المستقبلة لهذه المواقف التي تثير 
القلق، كما نجد غيرة المراهق على أقرانه والتي تنشأ من الغضب ومن مشكالت نفسية، أيضا نجد 

ضل العزلة واالنسحاب من الجماعة وينتج عن ذلك سوء التوافق الشخصي االنطواء على نفسه، حيث يف
للمراهق واالجتماعي والمدرسي، إضافة إلى ذلك هناك العديد من المشكالت النفسية تظهر في المراهقة 

 .وغيرها... منها الخوف، الخجل، سرعة التأثر، األحالم المزعجة والنسيان
 :مشكالت سلوكية -2

 .شكالت السلوك تظهر عند المراهق منها العدوان واإلدمانهناك العديد من الم
 :السلوك العدواني-أ /2

التهيج في الفصل واالحتكاك : يظهر هذا النوع من السلوك عند المراهق في مظاهر كثيرة منها
 (1) .بالمعلمين وعدم احترامهم، العناد التحدي وتخريب أثاث المدرسة

العدواني إلى عامل الذات، بل ترجع غالبا هذه األنماط السلوكية إلى وال يمكن إرجاع هذا السلوك 
 :عوامل كثيرة متشابكة، منها عوامل شخصية وأخرى اجتماعية وتتمثل في

 .الشعور بالخيبة االجتماعية كالتأخر الدراسي واالجتماعي في حب األبوين والمعلمين -
 .بالصغار والمراهقينالمبالغة في تنفيذ الحرية والتدخل في الشؤون الخاصة  -
 .توتر الجو المنزلي الذي يعيش فيه المراهق -
 .التغيير في السلطة الضابطة وعدم إثباتها -
 (2) .وجود نقص جسمي في الشخص مما يضعف قدرته على مواجهة مواقف الحياة -
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 :الدمان-ب /2

إن المشكل الذي يطرح من الناحية السيكولوجية فيما يخص تناول المراهق للمخدرات، هو أنهم 
كثيرا ما يصبحون مع الوقت مدمنين عليها وهذا يرجع لتفادي المراهق الصراعات الداخلية ومصادر 

للتبعية  كما يعتبر رفض المراهقالشعور بالقلق واأللم واالضطراب والوحدة واليأس ولو لفترة مؤقتة، 
 .واإلدمان على المخدرات يعتبر كرد فعل للتعبير عن رفض تلك التبعية

التي يعيشها المراهق سواء مع ويعود اإلدمان أساسا إلى نوع من الهروب من الصراعات المتعددة 
نتشارا القلق، فإدمان انفسه أو مع أسرته ومجتمعه، هذه الصراعات التي تؤدي إلى اضطرابات أكثرها 

المراهق للمخدرات هو نوع من االستجابة، والرفض للضغوط الممارسة عليه وعدم منحه االستقاللية التي 
 .يبحث عنها والرغبة في االعتماد على نفسه

 :مشكالت اقتصادية -3
المالي والمصاريف وكل هذه المستويات لها  إن المستوى الذي تعيشه األسرة من حيث مردودها

أثرها في التكيف الالئق لألبناء واتجاهاتهم فقد يترك المستوى االقتصادي الضعيف أثرا سيئا لدى األطفال 
حتياجات األسرة األساسية من مواد غذائية وألبسة وأدوات مدرسية افعدم تلبية بعض والمراهقين خاصة، 

والخجل، وعدم االرتياح واالطمئنان لظروفهم االقتصادية والتي يمتد أثرها إلى يدفع بهم الحال إلى القلق 
أن يكون سببا للجنوح بحيث يلجأ للمراهقين إلشباع حاجاتهم بطرق غير شرعية : الحياة االجتماعية مثال

هما أو االنصراف عن مدارسهم للتوجه للعمل، إلعانة أسرهم فالمستوى االقتصادي بارتفاعه انعدامه كال
الحساسية الزائدة، يؤثران على الحياة االجتماعية للمراهق وخاصة في هذه المرحلة، حيث من مظاهرها 

حب المظاهر التي ينجر من ورائها االصطدام بالواقع المر، بالنسبة للفقراء ولها اثر بعيد على العالقة بين 
 (1) .األبناء واألبناء
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 :مشكالت اجتماعية -4
 :االجتماعية في مرحلة المراهقة شكلين من السلوكتأخذ المشكالت 

 :ثورة المراهق على السلطة األسرية - أ
تتجه ثورة المراهق في هذه المرحلة نحو والديه وحتى األقارب حيث يحاول المراهق أن يكسر القيود 

قيود ليست التي تضعها أسرته، كونها تذكره بأيام طفولته بما فيها من خضوع واستسالم وتبعية لهم فهذه ال
نما نحو ذاته أيضا والمتمثلة في خوفه من هذه المرحلة  التي ينتقل  الجديدةموجهة نحو الخارج فقط، وا 

، وتتخذ اآلخرينتتطلب منه أن يكون رجال في سلوكه وتصرفاته، وان يكون في حسن ظن إليها والتي 
 :متعددة هيهذه الثورة مظاهر 

 .لم يجد الطعام المناسب أي الذي يريده هو فقط ثورة المراهق إن -
 .ثورته لتدخل والديه في شؤونه الخاصة أو في دراسته -
 .إظهار سلطته أو نفوذه على أخواته الصغار -

نظر المراهق أن تدخل والديه في شؤونه سوف يقلل من شأنه وهو في الوقت نفسه يعد احتقارا  ففي
 (1) .لقدراته وعدم االعتراف من اآلخرين وصل إليه من نضج

 :ثورة المراهق على المجتمع - ب
يقف المراهق موقف الثورة والنقد للمجتمع ونظمه وتقاليده وقيمه األخالقية، والدينية حيث يبحث عن 
نواحي النقص والعيوب السائدة في المجتمع ونقده، نتيجة رغبته في تأكيد رجولته واالنضمام إلى مجتمع 
الرجال، وتقديم خدمة للمجتمع الذي يعيش فيه، ويكون أيضا نقد المراهق عندما يجده كمعارض لتحقيق 

سلبيا على مجتمعه،  طموحاته أو لعدم تمكنه من الحصول على مطالب مالية فيكون ثائرا، ويتخذ موقف
  .ظنا منه أنه المسؤول عما يواجهه من صعوبات
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 :النظريات المفسرة لمرحلة المراهقة: سابعا

ي دراستنا إلى بعضها منها هناك العديد من النظريات التي قامت بتفسير المراهقة وسنتطرق نحن ف
 :ما يلي

 :االتجاه البيولوجي -1
من األوائل الذين عالجوا ظاهرة المراهقة، إذ يرى بأنها مرحلة  ،SHollيعتبر الباحث ستانلي هول 

ميالد جديدة للفرد لما تتميز به من خصائص وصفات تختلف عن مرحلة الطفولة ففي هذه المرحلة تطرأ 
بشكل مفاجئ يؤدي إلى ظهور دوافع وظهورها تغيرات بيولوجية المتمثلة في نضج واكتمال الغدد الجنسية، 

ى سلوك المراهق، وقد اعتبرها فترة عواصف وتوتر لما يمر به المراهق من صعوبات التوافق قوية تؤثر عل
مع المواقف الجديدة، إضافة إلى ظهور ميزة البلوغ، تظهر تغيرات مهمة في الجانب الجسمي حيث يزداد 

الجنسين، الطول الوزن وتنمو العضالت واألطراف فيظهر المراهق في جسم راشد ويختلف هذا النوع بين 
 .حيث يكون سريع عند الفتيات منه عند الذكور

نالحظ حسب هذه النظرية أن المراهقة مرحلة تحدث فيها تغيرات تؤثر على أسس بيولوجية تتمثل 
في نضج بعض الغرائز مثل الغريزة الجنسية، كما وصف ستانلي هول أن المراهقة مرحلة عواصف أي 

 (1) .ة صعوبة التوافق مع مواقف الحياة الجديدةأن المراهق يتوتر ويغضب بسهولة نتيج
 :االتجاه المعرفي -2

التي ترتبط بالتغيرات هذا االتجاه أن المراهقة تتميز بتطور البنيات المعرفية  أصحابيرى 
بظهور فإن مرحلة المراهقة تبدأ ( م1711) "jpaget"زيولوجية والجسمية، وحسب أعمال الباحث يالف

إذ تختلف عملية التفكير في هذه المرحلة  intelligence upération formelleالذكاء العلمي الشكلي 
عن سابقاتها وذلك الستعمال المراهق التفكير المجرد والرمزي، كما يستطيع بناء أنظمة وفرضيات، فيأخذ 

التعلم ستنتاجي مكان التفكير الواقعي ويتطور التفكير الميثافيزيقي، وأي اضطرابات في الالتفكير الفرض ا
 .واكتساب التفكير العلمي الشكلي قد يؤدي إلى صعوبات عالئقية أو اضطرابات سلوكية

تتميز المراهقة  "بياجي"نالحظ حسب هذه النظرية أن المراهقة تميز بتطور البنى المعرفية فحسب 
ذا حدث  دراك العالقات ويصبح تفكير المراهق واقعي وا   في طريقة التعلم  اضطراببنمو التفكير المجرد وا 
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في  واضطراباتفي مرحلة العمليات الشكلية قد يؤدي ذلك إلى صعوبة في تكوين العالقات 
 (1) .السلوك

 :االتجاه التفاعلي -3
يركز هذا االتجاه على التفاعل بين المحددات البيولوجية، االجتماعية والثقافية للسلوك، والصعوبات 

 .المحددات في آن واحدالتي يتعرض لها المراهق تعود إلى هذه 
نما تساهم  "Salln berger"إذ يرى الباحث  أن العوامل البيولوجية وحدها ال تفسر سلوك المراهق وا 

في إيجاد أنماط من السلوك تميز مرحلة المراهقة، فالنضج الجنسي والجسمي تنعكس آثارها على مشاعر 
دى قدرة المراهق على إشباع حاجاته ومطالبه الفرد باإلضافة إلى أن ثقافة المجتمع لها دور في تحديد م

 .الجديدة
أن االنتقال التدرجي للطفل من عالم الطفولة إلى الرشد هو ( م1772) "K. lellin "أشار الباحث

تزان سلوكه وطهور عدة مشاكل امصدر التوتر والصراع يسيطر على حياة المراهق وهذا ما يفسر عدم 
فيبدأ في التمييز ما بين الحلم والحقيقة، ويشعر هق يفكر في مستقبله في حياته، كما يرى أيضا أن المرا

بالحاجة إلى وضع خطة زمنية تنسجم مع األهداف المثالية التي يريد تحقيقها ومع مطالب النمو التي 
يسعى الوصول إليها، وفي سعيه هذا يواجه صعوبات كثيرة ألنه لم يصل بعد إلى النضج االنفعالي العقلي 

 .ماعيواالجت
ما يتعرض إليه المراهق من مشكالت وصعوبات إنما يعود ألسباب  أنواالتجاه التفاعلي يركز على 

العوامل البيولوجية وحدها ال تفسر مظاهر سلوك " سونبوعز"بيولوجية اجتماعية، نفسية معا، فحسب 
إذ كلما كان المجتمع يتسم بالبساطة  المراهق لكنها تساهم في إيجاد نوع السلوك الذي يمتاز به المراهق،

فيرى أن االنتقال  "ليفن "أماوالوضوح في تحديد األدوار كلما كان المراهق يتسم بالهدوء والطمأنينة، 
التدريجي من الطفولة إلى المراهقة يسبب التوتر من الناحية النفسية مما يؤدي إلى الحيرة واالرتباك والقلق 

في شخصية المراهق، وير أن المراهق يريد تحقيق مطالبهن غذ يسعى يفسر عدم االتزان وهذا ما 
للوصول إليها لكن يجد صعوبات ألنه لم يصل بعد إلى النضج االنفعالي والعقلي واالجتماعي فيجد نفسه 
يعاني من التوتر والقلق والصراع الداخلي، لذلك كلما كانت األدوار بسيطة وواضحة للمراهق كلما أمكن 
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بسهولة وهدوء، وهذه النظرية حاولت أن تجمع عناصر النظريات األخرى ألن الجوانب التي اجتيازها 
 (1) .تدرسها متكاملة فيما بينها

 :االتجاه االجتماعي -4
سلوك  أنيفسر االتجاه سلوك المراهق على أساس الثقافة السائدة والتوقعات االجتماعية ويفترض 

نحرافي إلاألدوار، إذ تعتبر عملية التنشئة االجتماعية مسئولة عن سلوكه السوي أو االمراهق نتاج تعلم 
ستمرارية في سلوك اإلنسان، اكما بتقليد النماذج المكتسبة في حياته خالل تفاعله االجتماعي، إذ توجد ،

ما لم يعرض فإذا كان الفرد عدواني في طفولته فقد يستمر سلوكه العدواني في مراحل المراهقة والرشد 
 .للتغير االجتماعي

ويتبين من خالل هذه النظرية أن التنشئة االجتماعية هي التي تحدد سلوك المراهق في سوائه أو 
 .نحرافه، وهي التي تحدد للفرد ثقافته السائدة والتوقعات االجتماعيةا

 :االتجاه التحليلي -5
أعطى هذا االتجاه مفهوم آخر للمراهقة، إذ يعتبرها مرحلة إعادة تنشيط لتجارب سابقة عاشها الفرد، 
وعليه لفهم هذه المرحلة أو للتخلص من أي صراع أو مشكل ال بد من الرجوع إلى الفترة السابقة لها، 

ديد صراع أوديب تنشط من جوتتميز مرحلة المراهقة باكتمال النضج الجنسي وانفجار دوافع جنسية 
والتخيالت المتعلقة بالهوامات، بمعنى ميل الطفل إلى احد الوالدين من الجنس من الجنس اآلخر، 

مات القاتلة بمعنى قتل األب بالنسبة لألنثى، وللتخلص من هذه التخيالت يجد المراهق نفسه مجبرا اوالهو 
ن أالقيام باألعمال المطالب بها، إال على االنفصال عن والديهن كما يعمل على صدها بعدوانية ويرفض 

هذه الرغبة في االنفصال من شأنها أن تنتج قلق وصراع شديد للمراهق، الذي يطور آليات دفاعية للقضاء 
 .على توتراته وقلقه وصراعاته

ويتضح من خالل هذه النظرية، ان مرحلة المراهقة تميز باكتمال النضج الجنسي، إذ يعتبر الباحث 
حلة إعادة تنشيط للتجارب ماضية قد عاشها الفرد، ولفهم مرحلة المراهقة حسب رأي التحليلين مر  "فرويد"

ال بد من العودة إلى مرحلة الطفولة وتنشيط من جديد صراع أوديب والتحليالت المتعلقة بالهوامات 

                                                           
 .179عباس محمد عوض، مرجع سابق، ص (1)



المراهقة                                                                   :الفصل الرابع  
 

 
100 

ن ينفصل عن لكي يتخلص المراهق من هذه الهوامات ال بد أ "فرويد"المحرمة والهوامات القاتلة، ويرى 
 (1) .والديه، حيث يجد نفسه مجبرا على االنفصال، وهذا األخير ينتج قلق وصراع لدى المراهق
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 :خالصة الفصل

يعد االهتمام بتربية ورعاية الفرد في مرحلة المراهقة مهم وال يقل ذلك عن مرحلة الطفلة، فهي 
الجسمي، ومرحلة النضج االجتماعي، فنجد أكثر مراحل النمو مرحلة االنبثاق الوجداني من خالل النمو 

نحراف فالتغيرات التي تحدث في هذه المرحلة، تجعل المراهق يعيش حالة صراع وقلق وخوف العرضة ل
كي يتسنى له عبور هذه  ،وحيرة، لذا فهو بحاجة لمن يفهمه ويوفر له كل حاجة في ظل هذه التغيرات

المرحلة بسالم بهدف تحقيق التكيف مع البيئة االجتماعية التي يعيش فيها، وكذلك مساعدته على حل 
التساؤالت التي تشغل باله وفهم ذاته، ومنحه الثقة بالنفس حتى ال ينحرف عن القيم والخالق وقوانين 

 .المجتمع
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 :تمهيد

الميدانية هي العنصر المهم في الدراسة ألي باحث حيث أنها تزوده بالوقائع و المعطيات الدراسة 
            التي تمكنه من الوقوف على مختلف جوانب موضوع الدراسة و ذلك من خالل جمع البيانات

 .واإلحصاءات و دراسة الواقع الميداني و تفسير كل جوانبه و معرفة النتائج المرتبطة بها

ال بد في الدراسة الميدانية من إتباع خطوات متسلسلة و مهمة و األهم يجب انتقاؤها بدقة و بما و 
  المكانية يخدم الدراسة و هذه الخطوات تكون منسقة و منظمة مع بعضها بدءا بتحديد مجاالت الدراسة،

الزمانية و البشرية، و اختيار لعينة و المنهج و أدوات جمع المعلومات و البيانات من أجل الوصول إلى و 
 .أفضل النتائج و أدقها و أكثرها موضوعية
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 :مجاالت الدراسة: أوال

 :المجال المكاني و البشري - أ

تاسيفت  -عة غرب مدينة الطاهيرالواق "كيعموش فرحات"تمت دراستنا الميدانية في ثانوية 
 وقدرة، 6م62162تقدر مساحتها الكلية ب و م، 4991-41-41 سنة و التي تم إنشاؤها في -طاهيرال

، حيث تحتوي على مطعم و ملعب و أقسام 6م49999، و المساحة الغير مبنية 6م2411المساحة المبنية 
مساعدين  41أستاذا و  21هذه الثانوية على  تستوعب عدد كبير من التالميذ، تحتويحيث للدراسة، 
 .تلميذ و تلميذة 644رسين بها فيقدر ب، أما عدد المتمدين عامل و إداري 91تربويين و 

 :المجال الزمني - ب
للعام الدراسي ( السداسي الثاني)لقد تم تطبيق الدراسة الميدانية خالل الفصل الثاني 

الذي رقها الجانب الميداني من البحث و التي استغم، و يشمل المجال الزمني المدة 6142/م6142
 .م12/11/6142م إلى غاية 19/11/6142حدد بفترة زمنية ممتدة من 

 :تصميم العينة: ثانيا

إن عملية اختيار العينة من أهم األعمال التي يقوم بها الباحث و أصعبها، و ذلك لصعوبة تحديد 
أفضل و بما أن من الصعب أن يتصل الباحث بمجتمع العينة بدقة و التي تمثل المجتمع الكلي بشكل 

 .الدراسة كله فإنه ال بد له من اختيار عينة تمكنه من التواصل إلى نتائج يمكن تعميمها على المجتمع
و في هذه الدراسة تم اختيار العينة العشوائية الطبقية و ذلك تماشيا مع الموضوع و ما تفرضه 

تلميذ  19 ضوعية، و نظرا لحجم المجتمع الكلي للدراسة فقد قمنا باختيارعلينا الدراسة حتى تكون أكثر مو 
 .تلميذةو 

 : مواصفات مجتمع العينة

نظرا لنوعية الدراسة اعتمدنا في بحثنا على العينة العشوائية، و قد تم أخذ من المجموع الكلي 
 .أفراد العينة من الذكور و اإلناثفكان للتالميذ في هذه الثانوية، 
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 :تحصلنا على المعطيات من الجدول قدو 
 العينة عدد التالميذ السنوات

 44 614 السنة األولى
 92 641 السنة الثانية
 42 924 السنة الثالثة

 29 644 المجموع
 

 :بالنسبة لحساب حجم العينة

644                     411%   
                                                      

                  

   
 

x                            6%  
 :بالنسبة لحساب نسبة تالميذ في كل مستوى

644                     29   
                                                 X =   

                 

   
 

 614                     x 
 

644                     29   
                                                  X =   

                

   
 

 641                     x 
 

644                     29   
                                                 X =   

                

   
 

 924                     x 
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 :منهج الدراسة: ثالثا

بما أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو محاولة معرفة أساليب التنشئة االجتماعية التي ينشأ عليها 
الطفل و عالقتها ببروز العنف عند المراهقين حيث يكون عنفا في تصرفاته فإننا اعتمدنا على المنهج 

قة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة حيث الوصفي هو عبارة عن طري
يرتبط هذا المنهج بدراسة المشكالت المتعلقة بالمجاالت اإلنسانية و االجتماعية و بدراسة أي من الظواهر 
الطبيعية المختلفة، حيث يقوم بوصفها وصفا تفسيريا دقيقا بداللة الحقائق المتوفرة و يعبر عنها تعبيرا 
كيفيا بوصف الظاهرة و توضيح خصائصها أو تعبيرا كما يصف الظاهرة وصفا رقميا يوضح مقدار 

 .الظاهرة أو حجمها و درجات ارتباطها مع الظاهرة المختلفة األخرى

 :أدوات جمع المعلومات: رابعا

لكل دراسة أداة بحث معينة و قد يعتمد الباحث في الدراسة الواحدة على عدة أدوات لجمع 
المعلومات، و أدوات جمع المعلومات عنصر مهم جدا و عامل أساسي لنجاح الدراسة، حيث يتحقق 
نجاح البحث و تحقيق أهدافه من خالل حسن اختيار األداة المناسبة للبحث و التي تستخدم لجمع 

 :البيانات من الميدان و قد اعتمدنا في بحثنا هذا على األدوات التالية

جمع المعلومات عن طريق مالحظة الناس أو األماكن، حيث أن  هي عملية:" المالحظة - أ
الباحث يمكن أن يسجل المعلومات كما تحصل في الواقع و كذلك دراسة السلوك الحقيقي و باإلضافة إلى 

 (1)".دراسة األشخاص الذين يجدون صعوبات في التعبير اللفظي

ات العنف المنتشرة من سب كسلو  مالحظة، و ذلك لمالحظة مختلفو في هذا البحث استخدمنا ال
عليها من  ناتحصلدنا في التأكد من البيانات التي و شتم و تدخين و تخريب و شجار و هذا يساع

 .األدوات األخرى

و في دراستنا من الصعب مالحظة العنف في المؤسسة التي أجرينا فيها الدراسة و ذلك بسبب 
المؤسسة، و مع ذلك فقد الحظنا بعض العنف و المتمثل ضبط أعوان اإلدارة و المراقبين لألوضاع داخل 

                                                           
 . 91م، ص6112أساسيات البحث العلمي، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، األردن،: منذر الضامن (1)
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بعض ن أالحظنا أيضا في التشويش داخل القسم، و عدم االحترام لألساتذة خاصة منهم المستخلفين، و 
 .انضباط عندهم ض ال يوجدو الفر  فترة في  التالميذ

 :المقابلة  - ب

أداة هامة للحصول على المعلومات من خالل مصادرها البشرية و تستخدم في مجاالت  تعتبر
متعددة مثل الصحافة و التربية و اختيار الموظفين، كما تصلح المقابلة لجمع المعلومات عن مواقف 

 .ماضية أو مستقبلية يصعب فيها استخدام المالحظة و قد استعملنا في هذه الدراسة المقابلة الحرة

تعرف المقابلة على أنها وسيلة تقوم على الحوار و حديث لفظي بين الباحث و المبحوث و يكون  و
هذا الحوار منظما و في أغلب األحيان مزودا بإجراءات و دليل عمل مبدئي، و تحدث مناقشة أو محادثة 

 .موجهة من أجل البيانات التي يريد الباحث الحصول عليها و ذلك لغرض محدد

المدير باعتبار المدير في فترة كان منشغال سكريتارية تنا قمنا بإجراء المقابلة أوال مع و في دراس
فيها حيث زودتنا بالمعلومات الخاصة بالمؤسسة و كذلك قمنا بمقابلة مستشارة التوجيه التي قامت 

وضوع العنف في بمساعدتها القيام بالدراسة الميدانية كما قمنا بمقابلة بعض التالميذ و استجوابهم حول م
 .المؤسسة

 :االستمارة - ج

وسيلة من وسائل جمع المعلومات و قد يستخدم على إطار واسع ليشمل األمة أو في يان بستيعد اال
إطار ضيق على نطاق المدرسة، و بطبيعة الحال فهو يختلف في طوله و درجة تعقيده، إن الجهد األكبر 

الحصول على استجابات كاملة و من المهم أن تكون أسئلة يان بنصب على بناء فقرات جيدة و بفي االست
 (1) .الدراسة و فرضياتها واضحة و معرفة كي يكون باإلمكان بناء الفقرات بشكل جيد

تشتمل االستمارة على مجموعة من األسئلة التابعة لمؤشرات الدراسة المتمثلة في قيام عالقة تأثير 
 .المتغير المستقل على المتغير التابع

                                                           
 .94المرجع السابق ص (1)
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ب من المفحوص اإلجابة لاالستمارة أداة تتضمن مجموعة من األسئلة أول الجمل الخبرية التي يطو 
 .عنها بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض البحث

قد ارتأينا إلى أن أداة االستمارة هي األداة المناسبة إلجراء هذه الدراسة، و أسئلة استمارتنا لها و  
 .بحوثينمحاور للحصول على معلومات من الم

قد قمنا بتقسيم عملية إعداد االستمارة إلى مجموعة من المراحل حيث قمنا بتحديد نوعية و 
 .المعلومات المطلوبة لتصميم االستمارة

طالع األستاذة المشرفة، و تعديلها سؤال وبعد إعدادها و  96األولية صناعة قد تضمنت مرحلة الو  ا 
صين في مجال علم النفس المحكمين دو الخبرة و المتخصثم عرض االستمارة على عدد من األسئلة 

 .المنهجيةالتربوي و 

على ضوء المالحظات التي أبداها األساتذة قمنا بتعديل بعض األسئلة و إضافة أسئلة أخرى مع و 
    .حذف أخرى

 سؤال مقسم على 91رة بعد إجراء التعديالت قمنا بصياغة االستمارة النهائية و قد تضمنت االستماو 
 :ذلك بناء على فرضيات الدراسة كما يليعدة محاور و 

 أسئلة 1الممثل في البيانات الشخصية و تضمن  :المحور األول. 
 لى ظهور العنف يؤدي أسلوب الضرب لدى الوالدين إ: و كان بعنوان :المحور الثاني

 .أسئلة 41المراهق و تشمل الجسدي عند   التلميذ 
 بعنوان العنف اللفظي للمعلم داخل غرفة الصف يؤدي  :الخاص بالفرضية :المحور الثالث

 . أسئلة 41المراهق و تشمل  التلميذ ظهور السلوك العدواني عند إلى
 ظهور يؤدي استعمال االنترنت بكثرة إلى : الخاص بالفرضية بعنوان :المحور الرابع

 .األسئلة 44المراهق و تشمل  لميذالسلوك العدواني عند الت
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 :خالصة الفصل

تناولنا في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية حيث قمنا بتحديد مجاالت الدراسة 
و أيضا قمنا بتحديد  ،بالطاهير -تاسيفت كيعموش فرحات  ثانوية للتالميذ، الزمانية، البشرية ، المكانية

المنهج المتبع و هو المنهج الوصفي باعتباره األنسب لهذه الدراسة كما تم أيضا اختيار أدوات جمع 
و أخيرا تم تحديد العينة و هي عينة عشوائية طبقية و متمثلة . البيانات المالئمة من مالحظة و استمارة

 .تلميذا من المستويات الثالثة 19في 
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 :تمهيد

يل هي تحلإلى أهم خطوة من خطوات البحث، و  بعد أن قمنا بجمع البيانات التي تخدم بحثنا، انتقلنا
الوصول هذا ما يمكننا أجل الدمج بين الجانبين النظري والميداني، و ذلك من البيانات في استمارة البحث، و 

المتعلقة بالكشف عن استنا من خالل تحليلنا للجداول و إلى بعض النتائج الجزئية المرتبطة بفرضيات در 
 .أثر التنشئة االجتماعية في بروز العنف عند المراهق
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 تحليل و تفسير البيانات الشخصية: أوال: 
 يمثل أفراد العينة حسب الجنس: (10)جدول رقم: 

 العينة                  
  االحتماالت    

 النسبة المئوية التكرار

 %53.98 34 الذكور
 %46.03 29 االناث

 %100 63 المجموع
نالحظ أن معظم أفراد العينة من الذكور حيث قدرت ( 10)من خالل قراءتنا ألرقام الجدول رقم

ما يوضح أن الذكور في المجتمع  وهذا %30.19في المقابل قدرت نسبة اإلناث ب %89135نسبتهم ب
 .اإلحصائي الثانوية األكثر على عكس من ذلك فئة اإلناث التي كانت نسبتهم منخفضة

  يمثل أفراد العينة حسب السن(: 10)جدول رقم 

 العينة                    
 االحتماالت   

 النسبة المئوية التكرار

 %1.59 10 سنة 01أقل من       
 %69.84 33 سنة 01إلى  01من     

 %28.57 05 فما فوق 01من       
 %100 09 المجموع          

قدرت نسبة  نالحظ أن أكثر أفراد العينة( 10)طيات الكمية الواردة في الجدول رقم من خالل المع
سنة، في حين تقدر نسبة أفراد العينة بالنسبة للتالميذ  03إلى  08من  و يمثلون %03.53سنهم ب 

و هذا ما يخدم  %0.83، أما باقي أفراد العينة فقدرت نسبتهم ب05.82سنة ب 03الذين فاقت أعمارهم 
سنة هي الفئة  03إلى  08سنة، و فئة من  00إلى  00دراستنا أكثر ألن مرحلة المراهقة تكون عادة من 

ساسية في مرحلة المراهقة نفسها و تعد من أشد مراحل اإلنسان أهمية نظرا لما يصاحبها من األكثر ح
إلى التهور و ممارسة سلوكيات عنيفة ( التلميذ)تغيرات جسمية  و نفسية و اجتماعية، قد تدفع المراهق 

حيث تتم مما يستدعي الحرص في التعامل مع هذه الفئة وفق أساليب اجتماعية و نفسية و تربوية، 
 .التنشئة االجتماعية بشكل سليم يتوافق مع القيم و المبادئ السائدة في المجتمع



 نتائجعرض وتحليل البيانات ومناقشة ال                                 :لسادسالفصل ا
  

 
116 

  يمثل أفراد العينة حسب المستوى الدراسي: (10)رقمجدول: 

 العينة         
 االحتماالت  

 النسبة المئوية التكرار

 %17.46 00 السنة األولى
 %57.14 90 السنة الثانية
 %25.39 00 السنة الثالثة

 %100 09 المجموع
نالحظ أن تالميذ السنة األولى قدرت ( 19)من خالل المعطيات الكمية الواردة في الجدول رقم 

، أما بالنسبة  %57.14، في حين تالميذ السنة الثانية قدرت نسبتهم ب%17.46 المئوية ب نسبتهم
 .وهذا تماشيا مع نوع العينة المختارة في دراستنا %25.39لتالميذ السنة الثالثة فقدرت ب

  يمثل العينة حسب إعادة السنة(: 10)جدول رقم 

 العينة            
 االحتماالت    

 المئوية ةالنسب التكرار

 %28.57 05 نعم
 %71.43 38 ال

 %100 09 المجموع
نالحظ أن معظم أفراد العينة والذين ( 13)خالل المعطيات الكمية الواردة في الجدول رقم  من 

األسرة أو  لم يعيدوا السنة وهذا تماشيا مع طبيعة المحيط الداخلي للثانوية أو %71.43قدرت نسبتهم ب
ليلة مقارنة من أفراد العينة أعادوا السنة وهي نسبة ق %28.57المحيط الخارجي، في حين نجد نسبته 

 .بباقي أفراد العينة وقد تكون األسباب متعددة ومختلفة
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 تحليل وتفسير بيانات الدراسة: ثانيا. 
  يمثل أفراد العينة حسب طبيعة العالقة الجيدة بين المراهق والوالدين(: 11)جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال   

 النسبة المئوية التكرار

 %39.68 08 نعم
 %28.57 05 أحيانا

 %31.74 01 ال
 %100 09 المجموع

أن العالقة الجيدة بين المراهق و والديه ّأعلى نسبة قدرت  18نالحظ من خالل الجدول رقم
، في حين تكون العالقة غير جيدة بنسبة %05.82وتكون أحيانا بنسبة قدرت بـ  %93.05ب

90.23%. 

بوالديه مختلفة حيث تحتل الصدارة العالقة الجيدة تليها أحيانا وهذا ما يدل على أن عالقة المراهق 
ثم تليها العالقة الغير جيدة بين الوالدين والمراهق، وهذا ما يدل على أن هؤالء المراهقين لديهم مشاكل مع 
أولياهم ما يفتح أمامهم المجال الضطرابات النفسية واالجتماعية بعدما أثرت تلك المشاكل على تكوين 

 .صيتهمشخ

  يمثل أفراد العينة حسب ضرب أب المراهق ألمه(: 10)جدول رقم 

 العينة
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %01.09 09 نعم
 %99.99 00 أحيانا

 %30.19 03 ال
 %100 09 المجموع

يبين لنا النسب المئوية لألفراد العينة حسب ضرب أب المراهق ألمه وهي كالتالي ( 10)رقم  جدول
، وأما الذين أجابوا %99.99أحيانا فكانت نسبتهم  ب ا، أما الذين أجابو "نعم"ب  ا، الذين أجابو 01.09%

 .%30.19والتي كانت نسبتهم أكبر والتي قدرت ب" ال"ب



 نتائجعرض وتحليل البيانات ومناقشة ال                                 :لسادسالفصل ا
  

 
118 

المراهق يتعلم سلوك العنيف أوال من طرف الوالدين باعتبار نسبة هر لنا أن ومن خالل هذا يظ
 .اللذين يضربون األمهات أحيانا 01.09لآلباء الذين يضربون األمهات إضافة إلى أن نسبة  01.09%

نسبة تستطيع أن تقول عنها أنها مرتفعة بالنسبة لآلثار الناجمة عنها ودليل على أن المراهق يتعلم 
وال من طرف الوالدين، وبدوره سوف يأخذ بهذا السلوك كردة فعل على اآلخرين فتكون السلوك العنيف أ

 .بمثل ما أنشئ عليه

  يمثل أفراد العينة حسب خوف المراهق من الوالدين واالستياء منهما(: 10)جدول رقم 

 العينة
 حتماالتاال

 النسبة المئوية التكرار

 %42.85 02 نعم
 %34.92 00 أحيانا

 %22.22 03 ال
 %100 09 المجموع

نالحظ أن المراهقين اللذين يخافون من أولياءهم ويستاؤون منهم كانت ( 12)من خالل الجدول رقم 
في حين قدرت نسبة المراهقين اللذين يخافون ويستاؤون من أولياءهم  %42.8أعلى نسبة وقدرت ب

 %22.22يستاؤون من أولياءهم قدرت ب ، أما نسبة المراهقين اللذين ال يخافون وال %34.92أحيانا ب
 .وهي أصغر نسبة

هذا ما يبين لنا أن معظم المراهقين يعانون من الخوف الوالدين واالستياء منهما مما يجعل المراهق 
بعيد كل البعد عن اآلباء باعتبارهما مرحلة يحتاج فيها المراهق لخبرة اآلباء لمعرفة كيفية مواجهة 

النعزال واالنطواء أو بإفراغها وهذا ما يخلق له مشاكل وضغوطات بعيد عنها بامشكالت الحياة مستقبال 
 .ر سلوكات عنيفة داخل األسرة أو خارجهابع
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  يمثل أفراد العينة حسب ضرب الوالدين عند الخطأ(: 10)جدول رقم 

 العينة
 حتماالتاال

 النسبة المئوية التكرار

 %49.20 90 نعم
 %30.16 03 أحيانا

 %20.63 09 ال
 %100 09 المجموع

يظهر لنا النسب المئوية لألفراد العينة حسب ضرب الوالدين للمراهق ( 15)من خالل الجدول رقم 
في حين قدرت نسبة من كانت إجابتهم  %49.20" نعم"عند الخطأ حيث كانت نسبة اللذين أجابوا ب 

 .%30.16أحيانا ب

وهي أصغر نسبة من خالل هذا نالحظ أن  %20.63فقدرت نسبتهم ب" ال"أما الذين أجابوا ب
معظم الوالدين يضربون أبناءهم المراهقين عند الخطأ وهذا ال يعني أن الضرب دائما أسلوب ناجع لعدم 

 .تكرار المراهق الخطأ والكف عنه

  يمثل أفراد العينة ضرب المراهق لألخ األصغر منه(: 11)جدول رقم 

 العينة
 حتماالتاال

 النسبة المئوية التكرار

 %33.33 00 نعم
 %44.44 05 أحيانا

 %22.22 03 ال
 %100 09 المجموع

أن نسبة المراهقين اللذين يمارسون أسلوب الضرب على األخ ( 13)نالحظ من خالل الجدول رقم 
في حين قدرت نسبة من يمارسون الضرب على األخ األصغر أحيانا  %33.33األصغر منهم قدرت ب 

 .%22.22أما نسبة المراهقين اللذين ال يضربون األخ األصغر فقدرت ب  %44.44ب 
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وهذا يعني أن نسبة المراهقين اللذين يمارسون أسلوب الضرب على األخ األصغر كبيرة وهذا قد 
كما أنه سلوك يعبر فيه المراهق عن سيطرته ( األب، األم)يكون راجع إلى تقليد سلوكات أفراد العائلة 

 .لك بإثباته ذاتهعلى األخ وكذ

  يمثل أفراد العينة حسب صفع الوالدين لوجه المراهق بطريقة مبرحة(: 01)جدول رقم 

 العينة
 حتماالتاال

 النسبة المئوية التكرار

 %7.94 8 نعم
 %25.39 00 أحيانا

 %66.67 30 ال
 %100 09 المجموع

أن نسبة المراهقين الذين يتعرضون للصفع المبرح من طرف األولياء ( 01) يوضح الجدول رقم
 .وهي نسبة منخفضة %7.94قدرت ب

في حين قدرت نسبة المراهقين الذين يتعرضون لصفع المبرح أحيانا من طرف األولياء ب 
 .برحأما الذين لم يتعرضوا لصفع المبرح من قبل األولياء ال يعرضون أبناءهم لصفع الم 25.39%

بناء بطريقة مبرحة فنحن نرى أن هناك من وهذا ال يعني أنه ال يوجد من اآلباء من يصفع األ
 .المراهقين اللذين يتعرضون إلى الصفع من طرف الوالدين

  يمثل أفراد العينة حسب ضرب الوالدين للمراهقين حول أتفه األسباب(: 00)جدول رقم 

 العينة           
 حتماالتاال 

 النسبة المئوية التكرار

 %19.04 00 نعم
 %23.81 08 أحيانا

 %57.14 90 ال
 %100 09 المجموع

أن نسبة األولياء اللذين يضربون أبناءهم على ( 00)نالحظ من خالل الجدول خالل الجدول رقم 
لضرب المراهق على أتفه األسباب أحيانا  أما نسبة األولياء اللذين يلجؤون %19.04أتفه األسباب هي 
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في حين قدرت نسبة األولياء اللذين ال يضربون األبناء على أتفه األسباب ب  %23.81فقدرت ب 
 .النسبة األكبروهي  57.14%

اآلباء ال يلجؤون لضرب على أتفه األسباب أما النصف ومن خالل هذا يتضح لنا أن نصف 
 .ى أتفه األسباب سواء كان ذلك أحيانا أو دائمااآلخر فيلجؤون لضرب المراهق عل

حساسه بعدم األمان والراحة  وهذا ما ال شك فيه يؤدي إلى ضرر كبير على شخصية المراهق وا 
 .النفسية واالهتمام من قبل الوالدين

  له أدى جسديما قد يسبب يمثل أفراد العينة حسب ضرب الوالدين للمراهق و (: 00)جدول رقم 

 العينة
     االحتماالت

 النسبة المئوية التكرار

 %46.03 03 نعم
 %53.96 93 ال

 %100 09 المجموع
أن نسبة المراهقين اللذين لم يتعرضوا لألذى الجسدي بسبب ( 00)نالحظ من خالل الجدول رقم 

أما الذين تعرضوا لألذى الجسدي بسبب ضرب أولياءهم لهم  %53.96ضرب أولياءهم لهم قدرت ب 
 .وهي نسبة مرتفعة  %46.96قدرت نسبتهم ب 

وبما أن المراهقين أو المراهق يكون سلوكه مقلد كسلوك المحيطين به فقد تكون ردود أفعاله على 
 .هذا األذى الجسدي عنيفة يسقطها على اآلخرين
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 اء المراهق لنفسه عند الغضبذيمثل أفراد العينة حسب إي(: 00) جدول رقم 

 العينة
 حتماالتاال

 النسبة المئوية التكرار

 %17.46 00 نعم
 %49.20 90 أحيانا

 %33.33 00 ال
 %100 09 المجموع

ألداء  نالحظ أن نسبة المراهقين اللذين يلجؤون( 09)من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم 
تليها نسبة المراهقين اللذين ال يعرضون  %49.20أنفسهم عند الغصب أحيانا هي أعلى نسبة وقدرت ب 

في حين قدرت نسبة المراهقين اللذين يتسببون بإيذاء  %33.33أنفسهم لألذى عند الغضب قدرت ب 
 .%17.46أنفسهم عند الغضب ب 

أنفسهم سواء كان دائما أو أحيانا نجد أنها نسبة مرتفعة، فإذا ما قارنا نسبة اللذين يتعرضون إليذاء 
ومن خالل هذه المعطيات نرى أن المراهق إذا ما شعر بالغضب، فقد يلجأ إلى سلوك عنيف يصل إلى 

 .إيذاء نفسه وربما يكون ذلك سلوك مكتسب

  في  يمثل أفراد العينة ممارسة أسلوب الضرب على األصدقاء عندما يخطئون(: 00)جدول رقم
 حقه

 العينة
 حتماالتاال

 النسبة المئوية التكرار

 %33.33 00 نعم
 %25.40 00 أحيانا

 %41.26 00 ال
 %100 09 المجموع

نالحظ أن نسبة المراهقين اللذين يمارسون أسلوب الضرب ( 03)من خالل معطيات الجدول رقم 
، في حين نسبة اللذين يمارسون هذا %33.33على األصدقاء عندما يخطئون في حقه قدرت ب 
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لممارسة أسلوب الضرب على األصدقاء عندما ، أما اللذين ال يلجؤون %25.40األسلوب أحيانا هي 
 .%41.26يخطئون في حقه قدرت بنسبة 

أصدقاء تكون ردة ات نرى أن المراهقين إذا ما أخطؤوا في حقهم من قبل ومن خالل هذه المعطي
ن العنف مقابل العنف، حيث أنها نسبة كبيرة من أفراد العينة يرون أن الضرب هو فعلهم عنيفة وهنا يكو 

 .األسلوب الناجح في الرد على األصدقاء عن أخطائهم

  يمثل أفراد العينة حسب طبيعة العالقة الجيدة بالمعلم (: 01)جدول رقم 

 العينة      
 االحتماالت  

 النسبة المئوية التكرار

 %44.44 05 نعم
 %55.56 08 ال

 %100 09 المجموع
 

نالحظ أن معظم المراهقين واللذين قدرت نسبتهم ( 08)من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم 
بالمعلم وهذا ما يجعلهم أكثر تعرض للتسرب المدرسي أو ( غير جيدة)تربطهم عالقة سيئة  %55.56ب 

العدوانية داخل المؤسسة وخارجها، وهذا راجع إلى ضعف العالقة التي تربط  استخدام بعض السلوكات
 .المعلم بالتلميذ مما يشعره بعدم األمان والراحة داخل القسم

لديهم عالقة جيدة مع المعلم،  %44.44في حين نجد أن باقي المراهقين اللذين قدرت نسبتهم ب 
 .عن السلوكات المنافية للقانون الداخلي للثانوية وهذا ما يولد لديهم القابلية للتعلم واالبتعاد
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  يمثل أفراد العينة ومعاملة المعلم بشكل متساوي مع باقي زمالء(: 00)جدول رقم 

 العينة
 حتماالتاال

 النسبة المئوية التكرار

 %39.68 08 نعم
 %60.32 95 ال

 %100 09 المجموع
ال  %60.32نالحظ أن أغلبية المراهقين وقدرت نسبتهم ب ( 00)خالل معطيات الجدول رقم  من

يعاملهم المعلم بشكل متساوي مع باقي الزمالء وهذا ما يولد للمراهق نوع من النقص وعدم الشعور بالرضا 
والراحة النفسية داخل القسم وقد يولد الكره والغيرة بين أوساط التالميذ، فيعامل المراهق مع زمالئه بنفس 

التمييز وال مساواة داخل غرفة الصف، سواء طريقة تعامل المعلم له وهذا راجع إلى اعتماد المعلم أسلوب 
من المراهقين  %39.69على مستوى المادي أو األخالقي أو الجانب المعرفي في المقابل نجد نسبة 
 .اللذين يعاملهم المعلم بشكل متساوي وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع الفئة السابقة

  قبيحة داخل غرفة الصف يمثل أفراد العينة حسب تلفظ المعلم بألفاظ(: 00)جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %44.44 05 نعم
 %30.16 03 أحيانا

 %25.39 00 ال
 %100 09 المجموع

نالحظ أن نسبة المعلمين اللذين يتلفظون بألفاظ قبيحة داخل غرفة ( 02)من خالل الجدول رقم 
وهي نسبة تعتبر كبيرة، أما الذين يتلفظون باأللفاظ القبيحة أحيانا قدرت ب  %44.44الصف قدرت ب 

في حين المعلمين الذين ال يتلفظون باأللفاظ القبيحة داخل غرفة الصف فكانت نسبتهم  30.16%
25.39%. 
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وهذا راجع إلى تخلي بعض المعلمين عن القيم األخالقية داخل غرفة الصف ولجوءهم إلى استخدام 
اللفظي للتحكم في التالميذ واعتباره أسلوب صحيح يساعده على التحكم في المراهقين داخل غرفة  العنف

 .الصف، وهذا األسلوب يعتبر أسلوب خاطئ في المعاملة مع المراهقين داخل غرفة الصف

  يمثل أفراد العينة حسب إهانة المعلم للمراهق إذا أخطأ في اإلجابة داخل (: 00)جدول رقم
 فغرفة الص

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %41.26 00 نعم
 %33.33 00 أحيانا

 %25.40 00 ال
 %100 09 المجموع

خطأ في اإلجابة أهانة المعلم للمراهق إذا نالحظ نسب مختلفة في إ( 05)ل رقم من خالل الجدو 
يتعرضون إلهانة في حالة اإلجابة الخاطئة، داخل غرفة الصف حيث قدرت نسبة المراهقين اللذين 

أما نسبة اللذين لم  %33.33أما نسبة اللذين يتعرضون لإلهانة أحيانا فقدرت نسبتهم ب  %41.26ب
، وهذا ما يساعد على خلق %25.40يتعرضوا لإلهانة من طرف المعلم عند اإلجابة الخاطئة قدرت ب 

 .اإلجابة تجنبا إلهانةعند المراهق نوع من اإلحباط والخوف من 

 .وقد يحدث توتر في عالقته مع زمالئه نتيجة إهانة المعلم أمامهم
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  أسلوب المتشدد للمعلم داخل غرفة الصف يمثل أفراد العينة حسب (: 01)رقم جدول 

 العينة        
 تحتماالاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %63.49 31 نعم
 %25.39 00 أحيانا

 %11.11 2 ال
 %100 09 المجموع

نالحظ أن معظم المعلمين متشددين داخل غرفة ( 03)من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم 
تليها نسبة المعلمين المتشردين أحيانا قدرت  %63.49الصف حيث قدرت نسبة المعلمين المتشردين ب  

، وهذا يؤثر على %11.11ب المتشردين وقدرت  للمعلمين غيروكانت نسبة ضعيفة  %25.39ب 
يستلطف الحصة ويلجأ إلى المشاغبة عالقة المعلم بالتلميذ ويغلق باب الحوار والمناقشة مما يجعله ال 

 .واستخدام سلوكات عدوانية داخل غرفة الصف

  يمثل أفراد العينة حسب المشاغبة داخل غرفة الصف(: 01)جدول رقم 

 العينة        
 التاحتماال    

 النسبة المئوية التكرار

 %42.85 02 نعم
 %31.75 01 أحيانا

 %25.40 00 ال
 %100 09 المجموع

نالحظ أن نسبة المراهقين المشاغبين داخل غرفة الصف ( 01)من خالل معطيات الجدول رقم 
تليها نسبة المراهقين المشاغبين أحيانا داخل غرفة الصف أما نسبة  %42.85هي نسبة كبيرة قدرت ب 

 .%25.40الغير مشاغبة من المراهقين فقدرت ب 

وهذا راجع إلى عدة أسباب وربما من بينها أسلوب المعلم داخل غرفة الصف وعدم المساواة في 
كرد فعل عنيف رافض لتلك  المعاملة بين التالميذ وتشدده معهم مما يجعلهم ال يتقيدون بضوابط الصف

 .األساليب
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  يمثل أفراد العينة حسب طبيعة الشعور بالغضب الشديد عند اإلهانة من (: 00)جدول رقم
 طرف المعلم داخل غرفة الصف

 العينة        
 التاحتماال

 النسبة المئوية التكرار

 %52.28 99 نعم
 %33.33 00 أحيانا

 %14.29 3 ال
 %100 09 المجموع

نالحظ أن أغلبية المراهقين يشعرون بالغضب عند اإلهانة من طرف ( 00)خالل الجدول رقم  من
أما نسبة المراهقين اللذين يشعرون بالغضب أحيانا عند إهانة  %52.38المعلم وقد قدرت نسبتهم ب 

من  في حين المراهقين اللذين ال يشعرون بالغضب عند تلقي اإلهانة %33.33المعلم لهم فقد قدرت ب 
، وهذا ما يجعل المراهق يلجئ إلى تفريغ ذلك الغضب في %14.29طرف المعلم فقد قدرت نسبتهم ب 

اللجوء إلى السلوك العنيف سواء باالعتداء على نفسه أو االعتداء على اآلخرين أو حتى تخريب ممتلكات 
 .المؤسسة كنوع من التعبير عن غضبه

 يمثل أفراد العينة حسب توجيه المراهق للمعلم ألفاظ مهينة(: 00) جدول رقم 

 العينة        
 التاحتماال

 النسبة المئوية التكرار

 %38.09 03 نعم
 %15.87 01 أحيانا

 %40.03 03 ال
 %100 09 المجموع

نالحظ أن نسبة كبيرة من المراهقين يوجهون للمعلم ألفاظ مهينة حيث ( 00)خالل الجدول رقم  من
، أما نسبة المراهقين اللذين يوجهون للمعلم ألفاظ مهينة أحيانا بنسبتهم قدرت %38.09قدرت نسبتهم ب 

 .%15.87ب 

 .%40.03علم ب في حين قدرت نسبة المراهقين اللذين ال يلجؤون للتلفظ بألفاظ مهينة للم
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وهذا راجع لعدم ثقلي بالقيم والمعايير األخالقية وسوء التنشئة األسرية واالجتماعية عامة ولجوءه 
 .إلى استخدام العنف اللفظي وذلك بتوجيه ألفاظ مهينة للمعلم داخل غرفة الصف

  يمثل أفراد العينة حسب تخريب أدوات المدرسية(: 00)جدول رقم 

 العينة        
 التاحتماال    

 النسبة المئوية التكرار

 %49.20 90 نعم
 %28.57 05 أحيانا

 %22.22 03 ال
 %100 09 المجموع

نالحظ أن أغلب أفراد العينة يقومون بتخريب ( 09)من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم 
اللذين يخربون أحيانا أدوات  %22.22وتليها نسبة  %49.20أدوات المدرسة وقد قدرت نسبتهم ب 

 .%22.22المدرسة أما نسبة اللذين ال يخربون األدوات المدرسية فقدرت ب 

وقد يكون هذا راجع إلى نشأة المراهق الغير سوية وعدم توفير فرص التوجيه السليم واختالف 
 .التربية األسرية عن التربية المدرسية

غلب ردود األفعال وتنفيس عن الضغوطات الناجمة واللجوء إلى التكسير والتخريب يكون في األ
 .عن سوء المعاملة سواء في المدرسة أو البيت
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  يمثل أفراد العينة حسب فعل مثل الزمالء عند ممارستهم الشغب في المدرسة(: 00)جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال

 النسبة المئوية التكرار

 %58.73 92 نعم
 %23.80 08 أحيانا

 %17.46 00 ال
 %100 09 المجموع

نالحظ أن أكثر المراهقين يقلدون الزمالء عند ممارستهم للشغب في ( 03)من خالل الجدول رقم 
اللذين يقومون بفعل مثل الزمالء  %23.80، وتليها النسبة %58.73المدرسة وقد قدرت نسبتهم 

بممارسة الشغب في المدرسة أحيانا، في حين اللذين ال يفعلون مثل الزمالء عند ممارسة الشغب في 
 .%17.46المدرسة قدرت نسبتهم ب 

سلوكات محيطة من أجل إثبات ذاته لوهذا يعني أن المراهقين في هذه المرحلة كثيرا ما يلجؤون ل
 .أو بطريقة غير مرضيةسواء بطريقة سليمة 

  ت مند مدة طويلةييمثل أفراد العينة حسب االستعمال لألنترن(: 01)جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %80.95 80 نعم
 %19.04 00 ال

 %100 09 المجموع
وتمثل  %80.95أفراد العينة التي قدرت نسبتهم ب  فالحظ أم معظم( 08)من خالل الجدول رقم 

مند مدة طويلة في حين قدرت نسبة المراهقين اللذين لم يستعملونه المراهقين الذين يستعملون االنترنيت 
عليه االنترنيت  ، وهي نسبة ضعيفة وعليه فإن المراهق في هذه المرحلة قد يؤثر%19.04مند مدة طويلة 

 دحساسة حيث يكون في صراع إلثبات الذات ومعرفة الهوية وتكوين الشخصية وقوهو في هذه المرحلة ال
نظار األولياء، التي يحتاج إلى مساعدتهم وتوجيهاتهم أيؤثر  االنترنيت على كل هذا، ويكون البعيد عن 

 .له واستعمالهم لالنترنيت مدة طويلة يؤدي بهم إلى اإلدمان المفرط
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  ينة حسب استخدام الجهاز الخاص بالمراهق عند دخول يمثل أفراد الع(: 00)جدول رقم
 االنترنيت 

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %66.66 30 نعم
 %33.33 00 ال

 %100 09 المجموع
أن نسبة ال بأس بها من المراهقين تستخدم الجهاز الخاص بها عند ( 00)الجدول رقم  يوضح

الجهاز ن و في حين قدرت نسبة المراهقين اللذين ال يستخدم %66.66دخول االنترنيت وقد قدرت ب 
 .%33.33الخاص بهم ب 

دخولهم لالنترنيت  وهذا ما يجعل نسبة كبيرة من المراهقين بعيدين عن الرقابة الوالدية لهم أثناء
فيطلعون على مواقع دون قيود، خاصة أنه تتوفر في االنترنيت معلومات منوعة في كافة المجاالت قد ال 

 .تتناسب مع عمره فتؤثر على سلوكاته وتفكيره

  يمثل أفراد العينة حسب استخدام الجهاز الخاص بالعائلة(: 00)جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %31.75 01 نعم
 %19.04 00 أحيانا

 %49.20 90 ال
 %100 09 المجموع

من المراهقين يستخدمون الجهاز الخاص بالعائلة  %31.75أن نسبة ( 02)يوضح الجدول رقم 
من يستخدمون الجهاز  %19.04، منهم من ال يستخدمون الجهاز الخاص بالعائلة و %49.20والباقي 

 .الخاص بالعائلة أحيانا
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وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المراهقين يستعملون االنترنيت في غياب الوالدين مما يجعلهم أكثر 
عرضة للمعلومات التي تنافى مع القيام واألخالق االجتماعية وفقد سيطر األولياء على الفرد وغرس القيم 

 .والمبادئ الصحيحة

 يمثل أفراد العينة حسب ذهاب إلى قاعة االنترنيت(: 00) جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %42.85 02 نعم
 %9.52 0 أحيانا

 %47.61 91 ال
 %100 09 المجموع

أن نسبة معتبرة من المراهقين يذهبون إلى قاعة االنترنيت سواء كانت ( 05)لنا الجدول رقم  يبين
أما من ال يرتادون قاعات  %9.52أما أحيانا فقد قدرت نسبتهم ب  %42.85دائما فقد قدرت ب 

 .%47.61االنترنيت فقدرت نسبتهم ب 

رنت أكثر عرضة للمشاكل واالحتكاك االنتوهذا ما يجعل من المراهقين الذين يذهبون لقاعات 
باآلخرين وتقليد سلوكاتهم داخل القاعات، في حين اللذين ال يذهبون إلى قاعة يكون تأثيرات سلبية 

 .لالنترنيت ضئيلة مقارنة مع من يذهبون ألنهم ال يجدون من يسايرهم ويقلدونه
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 يمثل أفراد العينة حسب الخضوع للمراقبة من طرف الوالدين عند استعمال (: 01) جدول رقم
 االنترنيت

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %14.28 3 نعم
 %85.71 83 ال

 %100 09 المجموع
نسبة كثيرة من المراهقين ال يخضعون للمراقبة من طرف  نالحظ  أن( 03)من خالل الجدول رقم 

 %14.28، في حين قدرت نسبة %85.71الوالدين عند استعمال االنترنيت حيث قدرت نسبتهم ب 
 .المراهقين الذين يخضعون للرقابة من طرف الوالدين

خطورتها ومدى وهذا راجع إلى إهمال أغلبية الوالدين للمراهق وعدم وعيهم بحساسية هذه المرحلة و 
 .تأثيرات االنترنيت على شخصيتهم وسلوكاتهم

  نزعاج من مراقبة الوالدينيمثل أفراد العينة حسب ا: (01)جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %92.06 85 نعم
 %7.94 8 ال

 %100 09 المجموع
من المراهقين ينزعجون من مراقبة الوالدين لهم،  %92.06نالحظ أن ( 91)من خالل الجدول رقم 

 .%7.94في حين كانت نسبة الذين ال ينزعجون ضعيفة جدا فقدرت ب 

ثباتها ورقابة الوالدين تزعجه فيرى تقيده  هذا ألن المراهق في طبيعته يعمل على إظهار الذات وا 
 .ات قد تكون عنيفةعلى فعل كل ما يرغب فيه، وهذا يخلق عنده انفعاالت تنجم عنها سلوك

 

 



 نتائجعرض وتحليل البيانات ومناقشة ال                                 :لسادسالفصل ا
  

 
133 

  يمثل أفراد العينة حسب استغراق الوقت الطويل عند استخدام االنترنيت(: 00)جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال

 النسبة المئوية التكرار

 %58.73 92 نعم
 %28.57 05 أحيانا

 %12.69 5 ال
 %100 09 المجموع

أن نسبة المراهقين الذين يستغرقون الوقت الطويل عند استخدام  نالحظ( 90)من خالل الجدول رقم 
في حين قدرت نسبة من يستغرقون الوقت عند استخدام االنترنيت أحسانا  %58.73االنترنيت قدرت ب 

الوقت الطويل عند استخدام االنترنيت فقدرت نسبتهم ب ، أما الذين ال يستغرقون %28.57ب 
12.69%. 

فنجد من خالل هذا أن أغلبية المراهقين يستخدمون االنترنيت وقت طويل أو يؤدي بهم االستخدام 
 .بالمحيطين بهمالمفرط لالنترنيت لإلدمان فيجعلهم أكثر عنف وبعدا عن األسر فيؤثر ذلك على عالقتهم 

  يمثل أفراد العينة حسب مشاهدة أفالم العنف على االنترنيت(: 00)جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %88.88 80 نعم
 %4.76 9 أحيانا

 %6.34 3 ال
 %100 09 المجموع

يشاهدون أفالم  %88.88نسبتهم ب أن أغلبية أفراد العينة قدرت ( 90)يبين لنا الجدول رقم 
، أما %6.34دوا هذه األفالم وقدرت نسبتهم ب العنف، في حين كانت النسبة ضعيفة جدا للذين ال يشاه

 .%4.76الذين يشاهدون أفالم العنف أحيانا فقدرت نسبتهم ب 

إن لهذه األفالم أثر كبير على المراهق حيث يؤثر على بناء شخصية سليمة خالية من االنفعاالت 
 .في ردود أفعاله ومع إدمان هذه األفالم يصبح العنف بالنسبة له حالة طبيعته وعادة يلجأ إليها
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  يمثل أفراد العينة حسب تقلد مشاهد العنف التي يشاهدها(: 00)جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال  

 النسبة المئوية التكرار

 %36.50 09 نعم
 %23.80 08 أحيانا

 %39.68 08 ال
 %100 09 المجموع

من المراهقين فقط  %39.68أن نسبة  نالحظ( 99)من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم 
ال يقلدون مشاهد العنف التي يشاهدونها أما الباقي فيقلدون حيث قدرت نسبة المقلدين للمشاهد ب 

 .%23.80أما المقلدين أحيانا للمشاهد العنيفة فقدرت ب  36.50%

 .بالتقليدوهذا يوضح أن المراهق يقلد مشاهد العنف وتؤثر على شخصيته فيكتسب سلوكات عنيفة 

  يمثل أفراد العينة حسب استخدام األلعاب اإللكترونية العنيفة(: 00)جدول رقم 

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %84.12 89 نعم
 %6.34 3 أحيانا

 %9.52 0 ال
 %100 09 المجموع
أن نسبة المراهقين الذين ال يستخدمون األلعاب اإللكترونية ( 93)من خالل الجدول رقم  نالحظ
وهي نسبة ضعيفة، في حين قدرت نسبة المراهقين المستخدمين لأللعاب العنيفة ب  %9.52العنيفة هي 
ا من الذين يستخدمون هذه األلعاب اإللكترونية العنيفة أحيانا وهذ %0.93باإلضافة إلى  84.12%

يوضح أن من بين العوامل المؤدية إلى ظهور العنف في أوساط المراهقين استخدام األلعاب اإللكترونية 
 .العنيفة

وباعتبارهم يتأثرون بالوسط فإن مثل هذه األلعاب تدفعهم للمنافسة في الخوض في هذه األلعاب 
 .وانعدام الوعي حول تأثيرات مثل هذه األلعاب عليهم
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 يمثل أفراد العينة حسب محبة قراءة القصص التي يغلب عليها الطابع (: 01) جدول رقم
 العنيف

 العينة        
 حتماالتاال    

 النسبة المئوية التكرار

 %39.68 08 نعم
 %11.11 2 أحيانا

 %49.20 90 ال
 %100 09 المجموع
أن نسبة المراهقين الذين ال يحبون قراءة القصص التي يغلب ( 98)من خالل الجدول رقم  نالحظ

في حين نسبة المحبين لمثل هذه القصص قدرت نسبتهم ب  %49.20عليها الطابع العنيف قدرت ب 
 .من الذين يحبون قراءة القصص أحيانا %11.11مع نسبة  39.68%

ف لحل مشكالتهم اليومية واستغنائهم عن أسلوب التسامح وهذا يشجع المراهقين على استخدام العن
 .وهذا تأثيرا بشخصيات القصص العنيفة وعدم تعلمهم كيفية التعامل مع اآلخرين

حيث يجسد تلك المشاهد في القصص في حياته دون وعي منه أنها تؤثر على حياته وسلوكاته 
 .وعالقاته باآلخرين
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 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات: اثالث                                : 
 :الفرضية األولى مناقشة - أ

لدى الوالدين إلى   تحليلنا لنتائج الفرضية األولى الموسومة ب يؤدي أسلوب الضرب بعد      
 من المبحوثين يتعرضون 30.  01%ظهور العنف الجسدي عند التلميذ المراهق ، أن نسبة 

ى الجسدي عن طريق من قبل تعرضوا األذ 30.19% عند الخطأ و ئهمالضرب من قبل أب
باء بهده المرحلة الحساسة والنتائج الذي مرتفعة وهذا يعود إلى عدم وعي األ، وهي نسبة  األولياء
نعكاسه على المحيط ، فالمراهق في الحاجة إلى أسلوب الضرب على نفسية المراهق وايخلفها 
 .عتماد الفرد للعنف أو تخليه عنهعلى األسرية وهي من أكثر العوامل المؤثرة العناية ا

فقد يلجأ بعض الوالدين إلى الضربة كوسيلة للعقاب غير شرعية مما يؤدي إلى آالم وأوجاع     
وهذه األخيرة مؤشر من مؤشرات توليد العنف  ومعانات نفسية وهذه التربية غير صحيحة ،

 .عند المراهقالجسدي 
  .يجعله أكثر ممارسة للعنف الجسدي ففقدان المراهق للحماية واألمن واإلهمال داخل األسرة

تجاهات الوالدين التي تتسم بالتساهل و التسامح مع العنف الصادر عن كما تساهم أيضا ا    
المراهق في تشجيعهم على ممارسة العنف في المدرسة ،حيث أنه هناك بعض األباء يتساهلون 

حون مع العنيف الجسدي الذي يقوم به أطفالهم ، وهم بذالك يعطون مؤشر للطفل بأنه ويتسام
أن أنماط التفاعل األسري هي التي تؤذي إلى " norrettap باترسون " ، كما يرىسلوك مقبول 

ظهور العنف الجسدي لدى األبناء ، حيث يرى أن األباء يلجؤون إلى العقاب الجسدي اللحاد أو 
تجاه عدواني استجابة بشكل الهم ، وبذالك يدفعون بهم إلى االوالتهديد مع أطف الضرب المبرح
يتعرضون لها ، فمثال عندما تعاقب األم طفلها وتتعامل معه بأسلوب الضرب  المواقف التي
 .للواجبات فإنها بذالك قد تساعده على تعلم العنف الجسديبسبب إهماله 

عتمد فيها على عينة مكونة أربعة مئة مفحوص ا"  aottnprrropلفارينجيتون" ففي دراسة    
عتداءات العدوانية ، ووجد أنهم ن وسن الرشد وهم الذين تعرضوا لالتتراوح أعمارهم بين الثماني

تلقوا عقابا قاسيا من الوالدين خالل السنوات المبكرة من طفولتهم وكذلك عايشوا مناخ التشدد في 
اهقة وباقي انعكاس سلبا على حياتهم وظهور ذلك في مرحلة المر تعاملهم مع الوالدين ،وبالتالي 

للسلوكات المحيطين نجد انه يمارس أسلوب الضرب عتبار المراهق مقلد المراحل العمرية ، وبا
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خوانه الصغار كنوع من تقليد أقرانعلى أ اء أنفسهم حيث قدرت حيانا حتى إدسلوب الوالدين وأه وا 
ن أسلوب الضرب على أصدقائهم عند الخطأ في حقهم ب نسبة المبحوثين الذين يمارسو 

سواء كانت بشكل دائم أو أحيانا ، كما قدرت نسبة المبحوثين الذين يمارسون الضرب % 85.29
 .بين الذين يمارسون عليهم بصفة دائمة أو أحيانا% 22.22على إخوتهم الصغار 

الوالدين يؤدي إلى ظهور العنف  ومنه نستنتج أن الفرضية األولى قد تحققت فأسلوب الضرب لذى
 .الجسدي عند التلميذ المراهق

 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية-ب  

العنف اللفظي للمعلم داخل غرفة الصف إلى يؤدي : بعد تحليلنا لنتائج الفرضية الموسومة ي
 .ظهور السلوك العدواني عند التلميذ المراهق

من المبحوثين ال يتعامل معهم المعلم بشكل متساوي داخل % 01.90نسبة  اتضح لنا أن   
ألفاظ قبيحة داخل غرفة الصف وهدا يشعر المراهق من المعلمين يتلفظون ب %23.10القسم وأن 

بالنقص فيلجا إلى مقارنة نفسه برفاقه داخل الصف، وهدا يعود إلى عدم وعيه بهده المرحلة 
ظ قبيحة داخل غرفة الصف كالتلفظ بألفا عتماد أساليب خاطئةه إلى االعمرية للتلميذ، مما يدفع

ويصبح غير مستقر نفسيا مايعرف بالعنف اللفظي فيتولد نوع من عدم الرضا عند التلميذ المراهق 
 . ضطرابه بسلوكات عدوانيةويعبر عن ا

دور فعال في فكما أن لألسرة المكانة األولى لتكوين شخصية الطفل، المدرسة أيضا تساهم ب  
جتماعي والتربوي ولكن هناك مالمح ومتغيرات معينة قد توجه في واال تنشئة الطفل ونموه النفسي

السياق المدرسي وتساعد على خلق بيئة غير أمنة تشجع على العنف والعدوانية داخل المدرسة 
م العنف يلجأ إلى استخدا والعنف اللفظي للمعلم داخل الصف من بين هده األسباب، فالمعلم

وهذا ،خظأ في اإلجابة أو عدم إنجازه لواجباته أو إذا أ تجاه التلميذ كعقاب على تشويشهاللفظي ا
ضطرابات وظهور أعراض الخوف من الفشل ومن تعرضهم اليؤثر على نموهم وتعرضهم ما 

 لمثل هذا العقاب المحبط أمام زمالئهم وقد يصل تأثير هذا العنف من قبل المعلم إلى كراهية
عتبار ة داخل المدرسة في محاولة لرد االالمراهق للمدرسة والمعلم ويؤدي بهم إلى ممارسة العدواني

رتفاع نسبة المبحوثين الذين ب الممتلكات ويتضح ذالك من خالل اوأحيانا يؤذي بهم إلى تخري
 .يلجؤون إلى تخريب أدوات المدرسة
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ه المرحلة الحساسة يتأثر بالمحيط بشكل وقد يوجهون للمعلم ألفاظ مهينة فالمراهق في هذ    
كون عدواني عن طريق مالحظة النماذج بأن المراهق ي"أحمد حسين"وفي هذا السياق يصف  كبير

 جابييجتماعي أو خالل تجارب التي يكون فيها المراهق كعامل إالتي يتعرض لها في المحيط اال
يستجيب لذالك السلوك الذي تعلمه في ذلك السلوك، مع تدعيم هذا السلوك المالحظ فإنه سوف 

خد باالعتبار كل ما يالحظه من المعلم ويتأثر به يات مختلفة، وعليه فإن المراهق يأفي وضع
ن كان سلبيا كالعنف اللفظي  .حتى وا 

ومنه نستنتج أن الفرضية الثانية قد تحققت، فالعنف اللفظي للمعلم داخل غرفة الصف يؤذي    
 .إلى ظهور السلوك العدواني عند التلميذ المراهق

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  -ج
ثرة إلى ظهور نترنت بكيؤذي استعمال اال: نتائج الفرضية الموسومة ببعد تحليلنا ل       
 .التلميذ المراهق لعدواني عندالسلوك ا

منهم يشاهدون أفالم العنف ويقلدون ما يشاهدوه وهدا لشعورهم % 09.10تبين لنا أن 
باالستقاللية الذاتية ونضجهم على الرقابة الوالدين ، فإن االنترنت يعمل تأثير كبيرا إلى المتلقي 

شباع الحاجات النفسية  مع المعلومات ويعتبر دورها مركزا على نشر المعلومات المتنوعة وا 
المختلفة ودعم اتجاهات نفسية معينة، فمؤثرات االنترنت تؤثر على السلوكات والتفكير للمراهق 
بحيث تجعله مستقبال لألفكار والتصورات والقيم، وقد تكون القيم المعروضة في االنترنت غير 

د يخرجه بالعدوانية وقد وصف منسجمة مع القيم األسرية والمجتمعية فإنها تولد صراعا داخليا ق
واسع من السلوك يتم بناؤه لذا اإلنسان نتيجة الخبرة السابقة،  نها مدىأالعدوانية ب" باندورا "

ويضيف أن إحدى طرق تعلم العنف المالحظ في المواقف التي يكون فيها النموذج مؤديا للنجاح 
كما أكد على وسائل اإلعالم وهي مصدر العنف، والمراهق حسبه يتعلم السلوك العدواني من 

ائل ومن بين هذه الوسائل شبكة االنترنت، فالمراهق في هذه مشاهد العنف المقدمة في هذه الوس
المرحلة يرى أن كل تصرفاته صحيحة وأن األخر هو المخطىء لهذا يجب على الوالدين مراقبة 
األوالد عند استخدامهم لالنترنت نظرا لوجود تأثيرات سلبية على تكوين شخصيته وطبيعته التي 

س قاطه على الواقع وذلك بطريقة غير مباشرة لكي ال يحس تقوده للتقليد ما يشاهد من عنف وا 
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المراهق بالمراقبة الوالدية ألن عدم االهتمام األسري يؤذي بالمراهق إلى اإلدمان على مثل هذه 
 .المشاهد

واالبتعاد عن االحتكاك بالعائلة، يؤذي إلى ظهور السلوك العدواني نتيجة توتر عالقته     
 .ده للمشاهد بصورة الشعوريةبالمحيطين به ونتيجة تقلي

ومنه نستنتج أن الفرضية الثالثة قد تحققت فاستعمال االنترنت بكثرة يؤدي إلى ظهور      
 .السلوك العدواني عند التلميذ المراهق

 نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقةمناقشة : رابعا: 

ت المنطلق منها، حاولنا مقارنتها مع بعد العرض المسترسل لنتائج دراستنا في الفرضيات والتساؤال 
نتائج الدراسات السابقة التي تم التطرق إليها والتي كان لها دور كبير وواضح في تحديد الطريقة العلمية 
المتبعة في الدراسة الحالية التي أجريناها من حيث المنطلقات وكذا الزمان والمكان إال أن هذا ال ينفي 

 :قاط وعليه سنحاول أن نقف عليها على النحو التاليوجود نقاط اتفاق في بعض الن

توصلنا من خالل االطالع على محتوى الدراسات السابقة على تنويعها  :من حيث المنهج 
إاّل أّن أغلبها اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي ولعلى ما يفسر هنا " جزائرية، عربية، أجنبية"

نفس المنهج هو طبيعة المواضيع المتناولة وكذا طرق عالجها  االعتماد المشترك ألغلبية الدراسات على
 .والتي تقتضي بالضرورة توظيفه دون غيره

فقد اعتمدنا في دراستنا عينة طبقية عشوائية بحكم أّن ميدان الدراسة يتكون : أما ما يخص العينة 
في الدراسات السابقة بين من طبقات ما دفع بنا للجوء إلى هذا النوع من العينات، وقد اختلفت العينات 

العشوائية الطبقية والعشوائية المنتظمة وكذلك أسلوب المسح بالعينة وقد اعتمدت معظم الدراسات السابقة 
على االستبيان كأداة رئيسية والمقابلة والمالحظة والسجالت و الوثائق كأدوات فرعية، وفي دراستنا 

 .المالحظة كأدوات فرعيةاستخدمنا االستمارة كأداة رئيسية والمقابلة و 

توصلنا في دراستنا إلى بعض النتائج التي توصل إليها أغلبية الباحثين في : من حيث النتائج 
 :الدراسات السابقة وقد تمثلت هذه النتائج فيما يلي

أن العنف اللفظي من أكثر أنواع العنف المدرسي الذي يتعرض له التالميذ في المدرسة من  -
 .طرف المعلمين
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 .أسلوب الضرب عند الوالدين يؤدي إلى ظهور العنف الجسدي عند التلميذ المراهق -

وقد استعنا بالدراسات السابقة في صياغة الفرضيات وكذلك تحديد الطريقة العلمية المتبعة في  
 .دراستنا من حيث المنطلقات

 مناقشة النتائج العامة للدراسة: خامسا: 

ضوء التحقق الذي وقفت عليه الدراسات للفرضيات الجزئية لهذه الدراسة يمكن الحكم على  في 
الفرضية العامة لدراسة قد تحققت وبالتالي وجود عالقة بين التنشئة االجتماعية وبروز العنف لدى 

 .المراهق

ي فهناك عالقة فالتنشئة االجتماعية من أبرز المتغيرات االجتماعية التي ترتبط بالسلوك العدوان 
وثيقة بين أسلوب التنشئة الذي يعايشه الطفل في محيطه واحتماالت أي يقدم على ارتكاب السلوك 

وأكدت أن الميل " باندورا"العدواني حيث أوضحت نظرية التعلم االجتماعي والذي من أهم روادها ألبرت 
ل معايشة األبناء للخالفات الزوجية، إلى العنف يرتبط ارتباطا موجبا ببعض عوامل التنشئة االجتماعية مث

وسوء المعاملة والحرمان من المكافأة واإلهانة الشخصية، وهذا ما تم التوصل إليه من خالل دراستنا 
الميدانية حيث بينت المعطيات الكمية التي تم جمعها باستخدام االستمارة كأداة رئيسية أن أسلوب الضرب 

الجسدي عند المراهق، فالضرب من أساليب التنشئة االجتماعية لدى الوالدين يؤدي إلى ظهور العنف 
التي تؤدي إلى السلوك العنيف لدى المراهق ويعد عامال مهما في نشأة السلوك العنيف وتفاقمه ، فاألبناء 
الدين يمارسون هذا السلوك ال يعطون للمراهق فرصة التعبير عن مبررات سلوكه، ومع عدم إعطائهم هذه 

ير يزداد احتماالت عقابهم على سلوك لم يقصدوا منه أدى أو ضرر وال يعرف المراهق لما تم الفرصة لتبر 
ضربه وهذا يؤدي إلى نشأة مشاعر اإلحباط والحيرة لدى المراهق، حيث ال يستطيع في ظله التمييز بين 

احية ماهو مقبول وما هو غير مقبول من أشكال السلوك مما يؤدي إلى ظهور العنف الجسدي، ومن ن
 .أخرى قد يكون ردت فعل المراهق المبنية على العنف الجسدي نتيجة تقليد للوالدين

حيث أن المراهق وهو يقضي أوقاته مع أسرته يتبنى االتجاهات السائدة في البيت ويتأثر بأعضاء  
حيث  األسرة، ويرى أصحاب نظرية النموذج أن األسرة تلعب دورا هاما في تنمية العنف الجسدي لألبناء

يتأثر بها وبنماذجها السلوكية فبحكم غريزة التقليد يقتدي المراهق باألمثلة التي يشاهدها وعلى هذا فإن 
 .نموذج أسلوب الضرب للوالدين يعتبر عامال لظهور العنف الجسدي عنده
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لى كما بينت نتائج الدراسة أّنه كل من العنف اللفظي للمعلم وكذا استعمال االنترنت بكثرة تؤدي إ 
ظهور السلوك العدواني عند التلميذ المراهق، فالعنف  اللفظي للمعلم أسلوب له أثر بليغ على شخصية 
المراهق حيث يساعد على خلق بيئة غير آمنة تشجع على العنف والعدوانية داخل المدرسة وخارجها، 

كات عدوانية وفي هذا فبهذا األسلوب يصبح التلميذ المراهق غير مستقرا نفسيا ويعبر عن اضطرابه بسلو 
أن انعدام الراحة تؤدي إلى ظهور أزمة نفسية كالنزعة العدوانية لدى » "  عبد الرحمن وافي"السياق يؤكد 

ثبات دواتهم بشكل إيجابي  .«المراهق نتيجة باإلحباط ونقص في قنوات التعبير عن حاجاتهم وآرائهم وا 

م الراحة وتجنبهم المشاركة في الدرس خوفا من فالعنف اللفظي للمعلم يشعر المراهق باإلحباط وعد 
إحراجهم ومن تعرضهم لمثل هذا العقاب المحبط أمام زمالئهم وبالتالي كره المعلم والدراسة وهذه المشاعر 
تؤدي بهم إلى ممارسة العدوان، إذ أن هناك عالقة وطيدة بين أسلوب العنف اللفظي للمعلم وظهور 

 .هقالسلوكات العدوانية عند المرا

كما تم التوصل أيضا إلى أّن من بين األسباب المؤدية إلى هذه السلوكات العدوانية استعمال  
العدوان باعتباره مدى واسع من السلوك يتم بناؤه لدى اإلنسان نتيجة الخبرة "االنترنت بكثرة وصف باندورا 

حدى طرق تعلم العنف هي المالحظة في المواقف التي يكون فيها النموذج مؤديا له، كما أكد  السابقة، وا 
على أّن وسائل اإلعالم هي مصدر العنف فالجمهور حسب رأيه يتعلم السلوك العنيف من مشاهدته 
للعنف المقدم عبر هذه الوسائل، وأّنه تحت ظروف معينة يحاول الشخص المتفرج محاكاة أو تقليد ما 

 .ة عند المراهق ، واالنترنت من الوسائل اإلعالمية المتداولة بكثر "شاهده 

الدراسة أنهم يشاهدون برامج العنف، سواء أفالم أو ألعاب أو قراءة قصص وهذا يؤدي بهم وبينت 
في " جاسي"إلى تجسيده في واقعهم باعتبار أن السلوك العدواني سلوك يتعلمه المراهق وهذا ما أوضحه 

كما بينت نظرية ثقافة " م تعلمهأّنه يمكن تجنب العدوان عن طريق عد: " نظرية التفاعل الرمزي وهو
وهي عبارة عن أنماط  ثقافة فرعية ال تكتسب عن طريق التفاعل بين األفراد،أن السلوك العدواني " العنف 

 ".سلوكية منظمة بشكل منافي ألنماط الثقافة األم، وقد تظهر هذه الثقافة من خالل وسائل اإلعالم

اشرة لمثل هذه الثقافات حيث تغيب الرقابة الوالدية على ولعلى االنترنت من الوسائل اإلعالمية الن 
المراهق فتجده يطلع على مختلف البرامج والمواقع المناشدة للعدوان وتمجيده عن طريق أفالم، ألعاب، 

وذلك بهدف تحقيق معايير أو قوانين في التعامالت االقتصادية وحتى االجتماعية ... قصص، روايات
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ومن خالل تلك القوانين تتجسد ثقافة العدوانية في المجتمع من قبل المراهق وهذا  تقوم على أفكار العدوان
ما تم الوقوف عليه من خالل الدراسة الميدانية التي سمحت من خاللها التأكد من الفرضية البحثية التي 
م انطلقت منها، وجاءت هذه الدراسة كدعم للمعلومات النظرية التي تم جمعها ونحن في صدد القيا

بالدراسة، والتي توضح من جهة أخرى أّن مرحلة المراهقة مرحلة حساسة، حيث أّن المراهقة تؤثر فيها 
العديد من العوامل منها العوامل النفسية واالجتماعية والتنشئة بمختلف مؤسساتها، فدراسة  المراهق ال 

نما ال بد من الوقوف عن كل الجوانب عند دراسته ا ومن بين العوامل التي لها تكون من زاوية واحدة وا 
 .عالقة ببروز العنف عند المراهق  التنشئة االجتماعية
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 :خالصة الفصل

اشتمل الفصل السادس على تحليل البيانات وتفسير النتائج، حيث تطرقنا من خالله إلى دراسة 
يسهل علينا تفسيرها في ضوء البيانات الدراسة اإلحصائية تتماشى مع معطيات البحث، ثم تبويبها حتى 

بيانات الدراسة لمعرفة صحة أو خطأ الفرضية بصفة عامة، كما تضمن أيضا نتائج الدراسة من المنظور 
 .البنائي الوظيفي، وعرض نتائج عامة وبعض التوصيات واالقتراحات

 

  



 
141 

 المقترحات: سادسا

ذلك ألّنها تعتبر مرحلة  اإلنسانتعد مرحة المراهقة من أصعب المراحل التي يمر بها  
التغيير السريع وهي مرحلة فيها الكثير من التغيرات النفسية  والجسمية وبالتالي فهي تؤثر 

سلوكات المراهق بشكل سلبي ولذلك فعلى األهل والمجرسين وكل المسؤولين عن التربية في 
فيها من تغيرات واألهم فهو معرفة الطريقة الصحيحة التي  فهم هذه المرحلة وكل ما

يتعاملون بها مع المراهقين حتى يتمكنوا من ضبطهم وتعديل سلوكهم نحو األفضل لذلك 
تباعهافيجب معرفة النقاط التالية   .في التعامل مع المراهقين وا 

 افكرة أّن هذا المراهق قد أصبح رجال وأن يتعاملو  اعلى األهل والمدرسين أن يستوعبو  -1
 .معه على أنه األساس ألن التعامل معه على أنه صغير يغضبه ويشعره بالنقص

 .فتح المجال أمامه ليتحمل المسؤولية وأن يتعلمها -2

 .له جو أسري متوازن وقائم عل الرعاية واالهتمام راعلى الوالدين ان يوف-3
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 د

 :خاتمة

هذه الدراسة التنشئة االجتماعية وعالقتها ببروز  في ختام هذا البحث العلمي، فإن أهم ما جاءت به
العنف عند المراهق فقد حاولنا الكشف عن أهمية التنشئة االجتماعية في بروز العنف عند المراهق من 
خالل دراسة الموضوع والبحث في كل جوانبه حيث تحققت كل فرضيات الدراسة مع نتائجها وهو أن 

ى ظهور العنف الجسدي للتلميذ المراهق وكذا أن العنف اللفظي أسلوب الضرب لدى الوالدين يؤدي إل
 .للمعلم داخل غرفة الصف يؤدي إلى ظهور السلوك العدواني للمراهق

 .كما أن استعمال االنترنت بكثرة يؤدي إلى ظهور أسلوب العدواني عند التلميذ المراهق

الفرد ناضجا ومتزنا إيجابيا في التنشئة االجتماعية تلعب دورا هاما وواضحا في جعل فان وبذلك 
لمبادئ السائدة في المجتمع وفي المقابل قد جعل منه فردا سلبيا عاجزا اتتفق مع القيم و  التي سلوكياته

وهذا من خالل اإلهمال التربوي وانطالق من ذلك على الوالدين أن يتفطنوا ألبنائهم ألنهم إذ لم يهتموا 
ثمة مؤسسات رسمية وغير رسمية فان ثم حمايتهم وحرسهم عليهم، بتكوين شخصية أبنائهم تكوينا سليما 

 .ستقوم بهذه العملية وليس دائما بصورة إيجابية

وفي ضوء ما تقدم نأمل أن تكون هذه الدراسة قد ساهمت ولو بقدر بسيط في إبراز سلوكات 
تمام بالمراهق المراهق وتكوين شخصية سليمة تجعله بعيدا عن العنف وذلك عن طريق العناية وااله

 .وممارسة الوالدين ألدوارهما ومسؤولياتهما على أكمل وجه في تنشئة األبناء تنشئة سليمة
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