
 مقدمــة:

يقدمانه من نماذج السلوكيات وإتجاهات، حيث يعتبر تعتبر األسرة الحجر األساسي للتفاعل بين الوالدين و األبناء، ذلك لما       

الوالدان مصدر الرعاية و األمن و اإلرشاد، و تزداد حساسية األبناء للمعاملة الوالدية في مرحلة المراهقة الحرجة، فقد تلجأ األسرة 

 ين اإلعتبار خصائص هذه المرحلةإلى إعتماد طرق العقاب و النبذ أو الشتم كأسلوب ضبطي لتصحيح أخطاء المراهق، دون األخذ بع

 و اإلضطرابات النفسية.

كما تجدر اإلشارة إلى أن المعاملة التي يتلقاها المراهق عالقة وثيقة بالتربية التي ينشأ عليها الوالدان، و هما طفلين صغيرين، و       

ل ض لها المراهق في حياته اليومية و التي تحوالتي تنعكس على شخصيتهما و سلوكياتهما و قيمهما. إن من أهم المشكالت التي يتعر

بينه و بين الصحة النفسية هي عالقته بالراشدين، وعلى وجه الخصوص اآلباء و األمهات، و ما يتبعونه معه من أساليب في المعاملة، 

ناء و مستقبلهم على حياة األب تلك األساليب التي ترتبط بخبراتهم السابقة. ال سيما في عالقتهما ببعضهما البعض، و تنعكس ال محالة

(. كما يميل الوالدان بوجه عام إلى المحافظة على الطرق و األساليب التربوية التي إعتادا عليهما و التي 271-272، 2002)الديب،

، 2148يصعب تغييرها، ألنها أصبحت جزءاً أساسياً من شخصيتهما، و تداعمت خالل طفولتهما المبكرة، ثم مراهقتهما )الخولي،

(. ذلك أن هذه األساليب تترك آثاراً إيجابية أو سلبية في شخصية األبناء. وإليها يعزى مستوى الصحة النفسية و التوافق 103

 (.41، 2141اإلجتماعي، الذي يمكن أن تكون عليه شخصيتهم مستقبالً )قناوي،

في إمتداد المعمورة إلى تغيرات عديدة واضحة،  لقد شهدت العقود األخيرة من القرن المنصرم بخاصة تعرض المؤسسة األسرية 

(، غير أن ذلك لم يعد إلى تخلي تلك المؤسسة عن النهوض بأعباء أبرز 2111سواء أكان ذلك على صعيد البناء أم الوظيفة )ناصر،

ة التنشئة لمعنية بقضيأدوارها التقليدية التي دأبت على ممارستها عبر التاريخ، حيث يزخر التراث المعرفي في الحقول العلمية ا

اإلجتماعية بكم وافر من الدراسات التي عملت على تتبع اآلثار التي تتركها األساليب المختلفة من التنشئة اإلجتماعية الوالدية في 

 الصحة النفسية والسمات الشخصية لألبناء ومظاهر السلوك لديهم

ت الوالدية التي تميل إلى إشعار األبناء بالتقبل واإلستقاللية، من شأنها لقد تمخضت تلك الدراسات عن نتائج مفادها أن الممارسا     

(، 2110(، و النزوع نحو تقديرها )عبد الفتاح،2112أن تؤدي دوراً بارزاً في مساعدتهم على تحقيق ذواتهم و توكيدها )أبو عياش،

مستلزمات كل من التوافق اإلجتماعي و األكاديمي  (، و تعزيز قدراتهم على تحقيق2111و تطوير مفاهيم إيجابية نحوها )الشلبي،

(، و إدراك مواضع الكفاءة و األهلية لديهم 2111(، وحثهم على اإلرتقاء بمستويات تحصيلهم الدراسي )الشمايلة،2118)األسعد،

 (.2112)الصرايرة،

ق المراهق و معاملته معاملة متحكمة، كفيلة بأن تلحكما يمكن القول أن الممارسات الوالدية العنيفة و المتسلطة التي تجنح إلى نبذ      

(، و 2110به أضرار نفسية جسمية، قد ال تكتفي بسلبهم ركائز األمن و التوافق النفسي، وتشويه تصوراتهم تجاه ذواتهم )حداد،

 (.2111يلة،(، و إنما قد تفضي بهم أيضاً إلى الجنوح و اإلنحراف )العكا2114تعريضهم لإلضطرابات السلوكية )جابر،

يؤكد أن البيت هو المكان الذي يعود إليه الطفل و المراهق و Baulو بول Bausardكما تجدر اإلشارة إلى أن الباحث بوسارد       

معه خبراته، إنه العرين الذي يرجع إليه ليبتلغ جراحه، المسرح الذي يأوي إليه ليستعرض مجد نجاحه و تفوقه الدراسي، و الملجأ 

خلوة إحتضان أفكاره، و تأمل سوء معاملته الحقيقي و التخليلي. البيت بعبارة أخرى هو المكان الذي يجلب الحساب اليومي الذي فيه 

لخبراته اإلجتماعية، فيغربل و يقيم و يقدر و يتفهم، أو يلتوى، و يتقيح أو يفسد، و يتعاظم أو يلقى التجاهل حسبما يكون عليه الحال 

 (.111، 2171)دسوقي،

و إنطالقاً مما سبق يبدو واضحاً أن الحياة المنزلية للطفل المراهق تعتبر نموذجه األول للحياة اإلجتماعية التي يحياها، و تترك       

في نفسه آثاراً ال تمحى، فاألطفال المراهقين الذين يستمتعون في باكورة حياتهم بالخبرات الحلوة العذبة، و الذين يشعرون بالطمأنينة 

ً سعيداً حيال الحياة و الناس )السيد،ب.ت،التي ت ً نفسيا وعلى هذا   (.27-70فض عليهم من عطف آبائهم و حبهم يكتسبون إتجاها

األساس نستنتج أن األسرة تمثل الوسط الطبيعي الذي يتبع فيه اإلنسان مختلف دوافعه الغريزية، و كذا تنمية عواطفه و إنفعاالته 

 (.2، 2111سابه ألولى خبراته في سبيل تحسين مركزه و دوره اإلجتماعيين )حمداش،اإلجتماعية، باإلضافة إلى إكت

و عليه تبرز أهمية هذه الدراسة الحالية في ضوء تنامي الوعي بخطورة مشكلة العنف األسري وإضطراب الصحة النفسية و        

علمية التي تولي دور األسرة أهمية قصوى في الصحة تفاقم شيوعها بين قطاعات األطفال و المراهقين، و بتأثير من التوجهات ال

النفسية للطفل المراهق و في تشكيل مالمح الشخصية وتقليص إمكانات إضطرابها أو تعظيمها، إرتأينا إجراء هذه الدراسة في المجتمع 

 الجزائري.
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ة، بشرية عانت منها المجتمعات اإلنسانية كافة متقدمة أو متخلفيعتبر العنف ظاهرة إجتماعية إنسانية سلبية متأصلة في تاريخ ال      

و ال زالت تعاني حتى يكاد تنامي هذه الجريمة في العالم يشكل إحدى الظواهر الالفتة لهذا القرن مع الخشية في أن يكون هذا التنامي 

 من أبرز سمات القرون المقبلة.

ة تحضرها و الوعي و الثقافة السائدين، و كذلك بإختالف الطبقات اإلجتماعية و و لقد تختلف شدته بإختالف المجتمعات و درج     

ً أكثر من كونه جريمة، يتطلب تعاون الجميع و تآزر  ً إجتماعيا ً أو إضطرابا أنماط الحياة فيها، مما دفعنا إلى إعتبار العنف مرضا

البنى العالئقية في األسرة و المجتمع و تقضي على أسس  الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة التي يخشى من إستفحالها أن تدمر

 (.214، 2000البناء اإلجتماعي السليم، إذن فهو صيحة إنذار أو رسالة خطر على األسرة و المجتمع أن يحسن قراءتها )العيسوي،

ه أقرب من المحيط األسري من كما تتجسد أشكال العنف داخل األسرة الواحدة، حيث يكون الطفل في السنوات األولى من حيات      

غيرها، ففيها يتعلم الكثير من الخبرات الالزمة التي تساعد على النمو النفسي، والجسمي، و اإلنفعالي و العقلي و المعرفي و 

مواقـف ب اإلجتماعي. إذا توفر الجو األسري المالئم الذي يشبع حاجات التوافق في الجانب النفسـي اإلجتماعي ككل، أما إذا كان مليء

الحرمان و اإلحباط والعنف والصراعـات و التفكـك في األسرة، فإن ذلك يؤثر سلباً على شخصية المراهق تأثيراً كبيراً 

 (.27، 2008)عربادي،

ه كما تزداد أهمية هذه المؤسسة التربوية في مرحلة مراهقة األبناء، حيث نجد أن أهم ما يميز المراهق في هذه المرحلة حاجت       

إلى الشعور بالحرية، و سعيه الحثيث إلى إبراز وجوده، كما تتخذ سلوكاته شكالً يبدو المراهق بها و على قدر من اإلحساس و الثقة 

بالنفس فيما يتعلق بأفكاره و مشاعره. و قد تأخذ إنفعاالته أنماطاً خاصة تبدو بشكل اإلعتزاز بالنفس، و التشدق بالكلمات و المثالية 

اإلعتناء، و لكنه قد يتعرض لليأس و الحزن لما يالقيه من إحباط بسبب ضوابط المجتمع أو األسرة و تقاليدها، و ينشأ لديه  المفرطة و

نتيجة ذلك، إنفعاالت و عوائق جامحة تؤدي بالبعض إلى اإلضطرابات النفسية و التفكير في اإلنتحار.و يرجع السبب في إضطراب 

حساس الذي ينشأ لديه بأن البيئة الموجود بها هي األسرة والمحيط ال تعترف له بالنضج، الذي إكتسبه اإلنفعال عند المراهق إلى اإل

 (.221، 2000في هذه السن، و ال تأبه لرجولته وحقوقه و إستقالليته، و أبرز ما يتصل بتفكيره باإلنفراد عن األسرة )الحلبي،

الخطورة التي يحدثها العنف األسري، حيث تقع أغلب Gelles & Stroussو لقد أكدت دراسة الباحثان جيلس و ستروس       

اإلعتداءات و اإلغتياالت على األطفال المراهقين، و يعود السبب لحدوث الصراعات إرتباطها بتعدد النشاطات المختلفة المستمرة 

عاملة أبناءهم بعنف وقسوة في إطار األسرة، و وجود نوع من العنف المشرع، إذ تمنح لألولياء الحق في معارضة و م

(. كما تجدر اإلشارة إلى أن اآلباء الذين يمارسون العنف هم أصالً لديهم تاريخ في هذا الموضوع، فهؤالء 28، 2008)عربادي،

 Scottنشأوا في بيوت تعسفية خالل طفولتهم، و األمر نفسه يتكرر مع أبناءهم، فالعنف يولد العنف، و لقد أكدت دراسة سكوت 

 ضية التي مفادها بأن الحوادث العنيفة و التعسفية في طفولة الوالدين لها عالقة بإساءة معاملة هؤالء الوالدين ألبناءهم.الفر

و لقد بينت جميع الدراسات التي أجرتها الدول العربية حول ظاهرة العنف األسري في المجتمع أن الزوجة هي الضحية األولى،      

يكون مصدر % 11ول، يأتي بعدها في الترتيب األبناء و البنات كضحايا إما لألب أو األ  األكبر، فنسبة و أن الزوج هو المعتدي األ

العنف األسري رجل، و تعد فترة المراهقة أكثر إرتباطاً بالعنف األسري، إذ يكثر فيها اإلعتداءات و التعسف، فقد شكلت الفئة العمرية 

، ويعزى ذلك إلى مشكالت المراهقة والعنف % 72.2بة من نسب ضحايا العنف، حيث بلغت سنة أعلى نس 24إلى  21الممتدة ما بين 

 (44، 2000والقساوة الوالدية التي يتلقاها المراهق في األسرة )أبو عليا،

ال تعد في حذلك أن المعاملة الوالدية القائمة على العنف و التسلط و القسوة و التذبذب، تعد من قبل سوء المعاملة، و التي       

إستمرارها مع المراهق سبباً في عدم القدرة على تحقيق التوافق النفسي اإلجتماعي للمراهق في مختلف المواقف الحياتية داخل المنزل 

و خارجه، إذ يفقد المراهق الثقة بنفسه وباآلخرين، وتشعره بالنقص و عدم اإلطمئنان، و تولد في نفسه العدوانية و عدم اإلتزان و 

ستقرار النفسي، و تجعله غير قادر على تحمل المسؤولية و التعامل اإلجتماعي السليم، و تكوين عالقات ناجحة مع غيره من األبناء اإل

 (.11، 2002)أحمد النيال،

 ،منحرف سلوكياً يعانون من صعوبات على مستوى الصحة النفسية 210التي أجريت على Feildو لقد أكدت دراسة الباحث فايلد      

منهم % 38من المنحرفين كانوا يعانون من معاملة العنف، والرفض، و النبذ و الالمباالة من طرف األمهات، و % 12فتوصل إلى أن 

كانوا يعانون من عدم رغبة اآلباء في وجودهم،بمعنى أن ظاهرة اإلنحراف عن السلوك السـوي عند هؤالء األبناء كانت نتيجـة 

   المعامالت العنيفة

 (.21، 2008سوية من طرف األولياء )هاشمي، الغير

أما المعاملة الوالدية القائمة على الديمقراطية تعد من أساليب المعاملة الوالدية السوية في التنشئة اإلجتماعية، و التي يترتب على      

سي اإلجتماعي، قيق توافقها النفممارستها نتائج إيجابية في تكوين شخصية متزنة متمتعة بخصائص الصحة النفسية، و قدرة على تح

 مع مختلف المواقف الحياتية داخل األسرة وخارجها.



أن األبناء الذين ينتمون إلى أسر ديمقراطية يمتازون بالنشاط، و هم منطلقون Baldwinو لقد أكدت دراسة الباحث بالدوين      

(. كما 222، 2144ازون بالمنافسة واإلنطالق و القيادة )هرمز،إجتماعياً و يشاركون بإيجابية و نشاط في األنشطة التعليمية، و يمت

أن أبناء األسر التي يسودها المنا  الديمقراطي كانوا أكثر نشاطاً و إجتماعية، و أكثر تعاوناً مع اآلخرين و قدرة على تكوين عالقات 

 (.2002ناجحة مع األقران، و أكثر رغبة في التطلع و اإلستكشاف )الزغبي،

 


