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 افتتاحية العدد

والذي تزامن والذكرى  الرابعيف عددها للبحوث يف الدراسات العلمية للظواهر االجرامية  سوسيولوجيا اجلرمية       
جرائم االستعمار الفرنسي الذي ال افتتاح العدد بتسليط الضوء على الستعادة السيادة الوطنية ، ارأتينا من خالله ني الست

محاولة سوسيولوجية مثل غريها كيف الصحراء اجلزائرية، تزال خملفاته تتوارثها األجيال ال سيما ما تعلق ابلتفجريات النووية 
 من احملاوالت اليت مجعناها من خالل بعض الكتب واألعمال األكادميية واملقاالت ومشاهدة بعض الروبوراتجات

إلخراج هذا املوضوع احلساس حول التفجريات النووية يف الصحراء -واألفالم الواثئقية، وبعض الشهادات احلّية القليلة
اجلزائرية وخملفاهتا من طي الكتمان املتعّمد إىل العلن ونفض الغبار عنها لكشف حقيقة العدوان الفرنسي يف حق 

كما ورد على لسان   ماليني السنني ألجيال الحقة ال ذنب هلا.سنة، إىل سنوات ستتجاوز  130الشعب األعزل منذ 
 الباحثة.

املدرسي يف الوسط املشكالت اليت تؤرق العاملني  كأحدمشكلة السلوك العدواين يف الوسط املدرسي   بعدها علىلنعرج    
لتفسري النظري لظاهرة السلوك التعلمية ، ضمن سياق معريف  يركز على شرح أبعاد ا –التعليمية  وانعكاساهتا على العملية

 العدواين وفق مقارابت نفس معرفية .

، ورمن بني أهم األسباب املسامهة يف تزايد نسب حوادث املر كونه   اخلطرة  السياقة  سلوك كما مت التطرق اىل  
ماهية سلوك بعض العناصر اهلامة يف فهم عرض  من حصيلة بشرية ومادية ابهضة الثمن ،  وهذا من خالل وما ختلفه 

 السياق اخلطرة، على غرار ماهيته ومظاهره وملخص ألهم اإلحصائيات حول حوادث املرور عامليا وحمليا وغريها من املفاهيم.
 طرح االشكال االيت:، وذلك من خالل  مقاالت يف حقل االحنراف واجلرمية لدى النساءكما خصص هذا العدد 

ت ان الوصم االجتماعي الذي تعرض اىل والذي انتهى    ؟عالقة ابحنرافهم هل لوصم االجتماعي لألطفال الغري شرعيني
سر البديلة جعلهن عرضة للنبذ االجتماعي والتهميش، ابإلضافة اىل احتقارهن  وحتميلهن له الفتيات غري الشرعيات يف األ

بية اثر سلآكل ذلك كان له ،يضا تعرضهن اىل سوء املعاملة خاصة التحرش اجلنسي واالغتصاب أو   ،بهنأجنخطاء من أ
الشرعيات يف اجملتمع عامة مام حتقيق ادماج الفتيات غري أهم العوائق أمن  -الوصم -وهو على نفسيتهن وعلى سلوكياهتن.

الوصم حوهلن من  كون أن دور يف وقوعهن يف بؤر االحنراف وممارسته مبختلف اشكاله ، وله سر البديلة خاصة،ويف األ
  .      . ضحااي اىل منحرفات

إبراز أهم املشكالت اىل   العنف والعوامل املؤثرة على املرأة احلامل يف املؤسسات االستشفائيةكما هدف مقال         
اليت تتعرض هلا املرأة احلامل، نتيجة التغريات اهلرمونية والفيزيولوجية اليت تطرأ عليها خالل مرحليت احلمل والوالدة، وكذا معرفة 

الذي  اجلسدي، اللفظي والرمزي. وتسليط الضوء على خمتلف أنواع العنف العوامل اخلارجية املؤثرة على صحتها ونفسيتها، 
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انهيك عن انتشار مظاهر اإلمهال والرعونة، واليت قد تتسبب يف احداث عاهات مؤقتة أو مستدمية تُلحق ابملرأة  ض له،تعر 
 الواضع أو مبولودها.

وهي من أهم جرائم النساء، ابعتبارها ظاهرة قدمية وخنتم عددان هذا اىل التطرق اىل ظاهرة البغاء لدى النساء ، 
هلا سريورهتا التارخيية ،حبيث كانت لدى االمم واحلضارات هنا متأصلة اجلذور ، أي أقدم مهنة يف التاريخ أ فهي   حديثة ،

يف كل اجملتمعات سواء الغربية منها او العربية اىل ان اصبحت  ت كظاهرة واستمر  ، القدمية تدخل يف جمال املقدس
عية والكثري من افراد اجملتمع يرمتون يف احضاهنا من اجل ظاهرة عادية يف اجملتمعات خاصة اجملتمعات احلضارية الصنا

احلصول على متعتهم الغريزية والشهوانية والعزوف عن الزواج الن حسبهم جيدون يف هذه املمارسات اجلنسية لذة ال 
 كما ورد على لسان الباحثة.  تعوض
الباحثني يف العلوم االجتماعية عامة وحقل سوسيولوجية أنمل أننا وفقنا يف انتقاء أعمال علمية ذات أثر معريف للدارسني و      

 .رؤية حتليلية واالحنراف ضمن  اجلرمية 

 

 

 رئيس التحرير 

 حممودي رقية  /د
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 ملخص:
قتصر املوضوع يف هذا املقال على حماولة النبش واحلفر يف إحدى القضااي اليت تنتمي إىل احلقل التارخيي من ي

جهة ابحلقائق والشواهد اليت تتضمنها، وإىل احلقل القانوين من جهة أخرى من خالل حجم اجلرائم املرتكبة واإلداانت 
 لنووية.والتنديدات اليت تعرضت هلا فرنسا وغريها من الدول ا

وإىل احلقل االجتماعي من جهة واحلقل الصحي من جهة أخرى مبا يعايشُه اإلنسان يف هذه البيئة جرّاء تعرضه لكم االشعاع 
 النووي وخماطره اليت خلفت معاانة مستدمية إىل أمد من الزمن وإهنا حملاولة سوسيولوجية مثل غريها من احملاوالت اليت مجعناها من خالل

إلخراج هذا -األعمال األكادميية واملقاالت ومشاهدة بعض الروبوراتجات واألفالم الواثئقية، وبعض الشهادات احلّية القليلةبعض الكتب و 
املوضوع احلساس حول التفجريات النووية يف الصحراء اجلزائرية وخملفاهتا من طي الكتمان املتعّمد إىل العلن ونفض الغبار عنها لكشف 

 سنة، إىل سنوات ستتجاوز ماليني السنني ألجيال الحقة ال ذنب هلا. 130سي يف حق الشعب األعزل منذ حقيقة العدوان الفرن
فأي جرمية اقرتضت حبق اإلنسان وبيئته الصحراوية اليت اعتربهتا فرنسا أحسن مكان إلجراء جتارهبا النووية النكراء؟ فإّما أن تؤمث 

رد أوراق تقرأ مث تطوى وحتفظ يف األرشيف، ومن هنا حيق لنا كمختصني الوقوف على هذه فرنسا أبفعاهلا، وإمنا أن يبقى هكذا موضوع جم
م اجلرمية مثلما وقف عليها عدد من الباحثني اجلزائريني وحىت األجانب وابرازها والتعرف على ما تعانيه البيئة واإلنسان منذ حلظة القيا

وحقهم يف املطالبة ابلتعويض وجتريك احملرقة الفرنسية اليت فاقت حّد التصور كجرمية ضد ابلتجارب النووية إىل يومنا هذا، فاألجيال الالحقة 
 اإلنسانية لبلد يدعي احلرية ويدفع شعارات حقوق اإلنسان يف كل حمفل ومناسبة.

Summary: 

The topic in this article is limited to trying to dig and dig into one of the issues that belong to 

the historical field on the one hand, with the facts and evidence it contains, and to the legal field on 

the other hand through the volume of crimes committed, convictions and denunciations suffered by 

France and other nuclear states. 

And to the social field, on the one hand, and the health field, on the other, in terms of what a 

person experiences in this environment, as a result of exposing you to nuclear radiation and its 

dangers that have left lasting suffering for a period of time. 

It is a sociological attempt, like other attempts that we have gathered through some books, 

academic works, articles, and watching some reports and documentaries, and some few living 

testimonies - to get this sensitive subject about nuclear explosions in the Algerian desert and its 
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remnants from deliberate secrecy to the public and dust them to reveal the truth of the aggression 

The French have defied the defenseless people for 130 years, to years that will exceed 4.5 billion 

years, for later generations without sin. 

What crime assumed against the human and his desert environment, which France 

considered the best place to conduct its awful nuclear tests? Either France will be guilty of its 

actions, but rather that such a topic remains merely papers that are read, then folded and kept in the 

archive, and from here we are entitled, as specialists, to stand on this crime, as a number of Algerian 

researchers and even foreigners stood on it and highlight it and learn about what the environment 

and man suffer from the moment of conducting nuclear tests To this day, subsequent generations 

and their right to claim compensation and to criminalize the French Holocaust, which exceeded the 

imagination as a crime against humanity, is a country that claims freedom and pays human rights 

slogans in every forum and occasion. 

 مقدمة:

العامل وال زال إىل يومنا هذا جرائم فضيعة وارهابية طالت العديد من املناطق عرب العامل خاصة يف افريقيا وآسيا ومنها جرائم  شهد
تعلقت ابملتفجرات النووية اليت جاءت مع التسابق حنو التسلح وامتالك أسلحة الدمار الشامل اليت ابتت هتدد األمن والسلم واالستقرار 

 العامل. عرب

وتعددت جرائم االستعمار الفرنسي حدود التصور كوهنا جرائم ضد اإلنسانية، وكانت السياسة االجرامية اليت انتهجتها فرنسا يف 
 دامها مستعمراهتا شاهد على فظاعة ما اقرتفته وحتديداً ما وقع يف اجلزائر املستعمرة، وهنا نشري إىل تلك اجلرمية اليت شكلت وال زالت خطراً 

 ابلتجارب النووية الغري سليمة واحملّرمة دوليا ضد الشعب اجلزائري كفئران جتارب وضد البيئة الصحراوية.

إن األسلحة النووية يف احلقيقة كانت اكتشاف علمي هائل ُصرِّح أبن وجودها سيكون ألغراض سلمية، لكن ما فتئ يستخدم 
يمية أو على مستوى مستعمراهتا أو يف البحار واحمليطات، ومنها أمريكا واإلحتاد لدواعي عسكرية وحربية وجتربته سواء يف حدودها اإلقل

السوفيايت سابقا، والبعض من الدول األوروبية ومنها فرنسا اليت تعاونت مع الكيان الصهيوين إبجراء أول التجارب يف صحراء اجلزائر 
 العذراء مبنطقة رقان ومتنراست.

لعدة لليوم املوعود الذي رأت فيه خمرجاً من املأزق الذي جرت إليه يف حرهبا ضد اجلزائر، وكذا توايل إن فرنسا مل تتواىن يف إعداد ا
االزمات على تراهبا، وابلتايل كان ال بد من إظهار القوة احلربية عرب التجارب اليت قامت هبا كمكسب سياسي ميكنها من امتالك السالح 

 النووي ضد ما يتهددها داخليا وخارجيا.

إن التجارب النووية اليت قامت هبا جعلها تستعمل عتادًا خمتلفا كما استعملت علماء وجنود وشهود عيان شهدوا الواقعةاليت 
ها ثبتت يف كتاابت وأفالم واثئقية اترخيية تشهد أن الشعب اجلزائري وبيئته كاان فئران جتارب، وهذه الكتاابت والواثئق واألفالم على قلت

 ام عن جرمية فرنسا.وشحها كشفت اللث
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واملالحظ أن هذا الشح حول املوضوع متعمد، حيث حاولت فرنسا وضعه يف خانة السري جداً، مما يستدعي والسلطات 
 واملختصني والقانونيني كشفها وفضحها.

فات البيئية شواهد اترخيية تقشعر هلا األبدان، لقد جعلت الشعب اجلزائري آنذاك جثثا متناثرة ومنسوفة، إضافة إىل املخل
لباطنية والصحية املستدامة اليت أثرت على الساكنة واالجنة واحليواانت والنبااتت والصخور واألتربة واملياه اجلوفية نتيجة للتجارب النووية ا

 والسطحية واجلوية.

 التفجريات النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية جرائم وخملفات: -1

 منها اإلنسان منذ زمن قريب مع التطورات اليت مست حياته يف كل اجلوانب وحتديداً مع عصر إن التلوث أبنواعه مشكلة عاىن
 الصناعة واالكتشافات والتكنولوجيا، وكل نوع من أنواع التلوث مرتبط مبصدره الذي يؤثر على العناصر البيئية.

ا يؤثر يف مجيع عناصر البيئة مبا فيها من نبات ومن أكثر املفاهيم اليت القت االهتمام مفهوم التلوث الذي يعرف على أنه م
 .(51، ص2007. )السعود. 1وحيوان وإنسان وكذلك كل ما يؤثر يف تركيب العناصر الطبيعية غري احلية

فهو احلالة القائمة اليت نتجت عن تغريات أخلت ابلنظام أو املكوانت أو العناصر البيئية مبا فيها اإلنسان كعنصر أساسي يف 
 .البيئة

ومن أنواع امللواثت التلوث ابملواد املشعة الناجم عن اإلنفجار النووي املوجود ألغراض سلمية او غري سلمية، واملواد املشعة 
عنصر  200والغبار النووي هو من اخطر أشكال التلوث ذات التأثر القريب والبعيد املدى، فنعد إنفجار قنبلة ذرية واحدة ينتشر حنو 

واملاء والرتبة والنبات واحليوان واإلنسان، ويقع الغبار الذري أبشكال متفاوتة، الغبار الذري الذي يتألف من جزيئات   مشع ويتلوث اهلواء
كبرية يقع يف منطقة التفجري والغبار الذي يتألف من جزيئات صغرية يقع يف الطبقات السفلى من الغالف اجلوي، وميكن أن ينتقل 

ايح دورًا يف ذلك. والغبار الذري الدقيق أجزاء من امليكرون يبقى معلقا يف الطبقات املتوسطة والعليا من بواسطة اهلواء، وتلعب سرعة الر 
الغالف اجلوي ليتسرب على األرض خالل سنوات، متسببة يف مشكلة التلوث اليت تصيب كل شيء ويقدر أتثري اليورانيوم املشع يف 

ن تسميتها ابلتلوث املستدام واملتجرد، ولنا أن نتخيل ما قد يتولد من هذا االشعاع مليار سنة، وهي مدة ميك 4.5املنطقة مبا يفوق 
 املستدمي منذ حلظات التجارب النووية يف رقان واهلقار ومناطق أخرى إىل يومنا هذا وإىل مليارات السنني الالحقة، ما وصلنا من معلومات

ة تقيس الوضعية احلقيقية كما هي أو كما ستكون عليه، ورغم كل هذه عبارة عن أحباث غري معمقة وال تعتمد على معطيات تقديري
االنشغاالت فإن فرنسا مل تعرتف ومل حتاسب على جرميتها يف صحراءان، وهو منطق من ميتلك القوة والسالح النووي إىل يومنا هذا مث 

نسا أو تدفع مثن جرائمها؟ اليت اعرتفت ببعضها وتنكرت يتشدق ابلقيم اإلنسانية وحبقوق اإلنسان، فهل هبذه اجلرائم اإلنسانية حتاسب فر 
حىت بعض لبعضها كاجلرمية اليت تناولناها، او على األقل تظهر أرشيف حرهبا وجتارهبا النووية يف اجلزائر واملوثق ابلصور واألفالم والشهادات و 

 ضد اجلزائر اليت حتاول التنصل منها وعدم االعرتاف هبا.الدراسات حول تلك البيئة أمام العامل ليستعمل كدليل إدانة على مهجية حرهبا 
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كما مل تعرتف جبرائم كثرية اقرتفتها ضد الشعب اجلزائري منذ وطئ وميالد أجيال رمبا لن تعرف أن فرنسا مّرت منذ زمن طويل يف 
 أرض اجلزائر إال عرب الكتاابت التارخيية.

، ومت 1957تالك أسلحة الدمار الشامل مبساعدة الكيان الصهيوين منذ العام لقد استطاعت فرنسا خوض غمار التجارب النووية وام
ن اختيار صحراء اجلزائر جمااًل أو فضاءًا لتجارهبا كبيئة مالئمة حسب تقاريرها وادعاءاهتا املزعومة اليت أكدت أن املنطقة هي أحسن مكا

كل ما يشكل خطراً، ولكن الظاهر أن هذا التقرير املغلوط ما هو إال   إلجراء التفجريات وذلك خللوها من السكان واحليواانت، وبعدها عن
ليس ذريعة لذر الغبار يف العيون وحقيقته أن املنطقة بعيدة عن اإلعالم، وجوها مالئم إلجراء جتارهبا النووية.ان ما يهمنا يف هذا االطار 

اقرتفته ،بل يهمنا ما خلفته آنذاك وبقي مستمرا يعيشه الفرد اجلزائري املعلومات التارخيية يف مدونة ورقيا واعالميا ليشهد على فظاعة ما 
 وبيئته يف مكان التجارب النووية بصحراء اجلزائر حسب ما مت مجعه من حقائق 

ومن هنا سنحاول استعراض بعض من احلقائق املتعلقة ابلتلوث النووي الذي أصاب البيئة وأضر ابإلنسان الذي ينتمي هلذه  
 ناء التفجريات عرب القراءات التالية:البيئة أث

 العبث ابلبيئة ومكوانهتا احليوية: -2
حييل العنوان إىل العشوائية يف استعمال املواد واملكوانت الكيمياوية واالشعائية أثناء التجارب النووية وبعدها، وهذا يطرح سؤاالً 

ا مصريها؟ وهل يعرف اإلنسان القاطن أبماكن التفجري أن بعض النفاايت ملحاً يتعلق مبصري النفاايت اليت كانت موجودة أثناء التفجري فم
 والبقااي يف املنطقة ما هي إال بقااي النفاايت اخلاصة ابلتفجريات النووية؟

إن املنطقة إىل يومنا هذا ال زالت موضع للنفاايت والبقااي املشعة احلقيقة اليت ال ميكن أن يسكت عنها، فبعد رحيل القوات 
نسية من قاعدة التجارب النووية، وضعت حفر عميقة جدا بواسطة اآلالت املستعملة يف تنفيذ األشغال الثقيلة والنفاايت من مواد  الفر 

 (182,ص2010.)مزاهرة،2كيمياوية وبيولوجية وابكتريية ومواد مشعة
إلنسان جبرائم فاقت حد التصور وزادت أمر مرعب أن تفعل فرنسا ذلك ابلبيئة ومكوانهتا احليوية، حيث أهنا استباحت األرض وا

، …االمر سوءا بسياستها اهلمجية يف إخفاء احلقيقة وانتهاج سياسة التعتيم املتعمد على األعداد احلقيقية للضحااي وسري التجارب 
 (29.)نفس املرجع،ص3التفجريية النووية وعمليات دفن النفاايت املشعة الطاقات

كارثة خاصة منها حجم االحصائيات املتعلقة ابملوضوع، ومنعت النشر العلمي ملتابعة بل واخفت كل ما يصل إىل حجم ال
(، فشهادات من عايش 86)العبودي ص4تغريات البيئة وتقدير األضرار احلقيقية واملستقبلية اليت تواجهها املنطقة ومكوانهتا احليوية

 التفجريات النووية وما بعدها يف رقان مثالً.
طات الفرنسية قد حفرت العديد من االنفاق وجلبت اجلرافات وأدوات احلفر ودفنت فيها الكثري من املواد " يؤكدون أن السل

ارها امللوثة واملستخدمة يف التجارب يف ابطن األرض، أما منطقة اهلقار فقد مت اختيارها وفق شروط بيئية وبيولوجية متكن الفرنسيني من اختي
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.)نفس املرجع 5لفرنسيني من استخدامها كمنطقة جتارب ابطنية وكمدافن للمواد املشعة وللنفاايت النووية"وفق شروط بيئية وبيولوجية متكن ا
 (86،ص

 دون توفري شرط السالمة واالمن النووي أثناء التفجريات وال بعدها ملعرفة حجم االخطار الواردة من التلوث البيئي يف املنطقة.
، 6لنظام البيئي ألهنا تبقى ملاليني السنني مما يؤدي إىل إحلاق العديد من األضرار املختلفةإن مشكلة النفاايت النووية جرمية ضد ا

النوع من  بعناصر البيئة كتلوث اهلواء والرتبة واملياه وغذاء البشر والكائنات املوجودة يف الطبيعة الصحراوية وطبعًا املعلومات املتعلقة هبذا
 .التلوث غري متوفرة

غريان فضحه، لكننا نرى أهنا معطيات حتتاج إىل تنقيب ميداين علمي لفهم ما حدث، وما سيحدث، فأغلب  وما مجعناه حاول
املعلومات املتوفرة تتعلق ابجلانب التارخيي، وما مت سرده من قبل من عايش األحداث، فمثل هذه املعلومات اليت تقول ''أن االشعاعات 

وصلت مشال إفريقيا بكامله ووصلت إىل جنوب أورواب واسبانيا، وجنوب دول  يف اجلزائر *النامجة عن تفجري أول قنبلة نووية فرنسية
(. حتتاج إىل حتقيق ومزيد من التدقيق فإذ كان فعال مدى التفجريات 113)نفس املرجع،ص7الساحل تشاد ومايل، إذ لوثت مياههم ...''

 مناطق أخرى غري اجلزائر قد أصاهبا الضرر والتلوث البيئي جراء وصل هاته املناطق فإن جرمية فرنسا يف صحراء اجلزائر ستمتد إىل
التفجريات النووية. زايدة على ذلك تضرر الثروة احليوانية اليت أدت التفجريات النووية إىل تناقص أعدادها ونضوهبا ونفوقها وإجهاضها 

 وتشوه ساللتها الحقا، وانتشار أمراض فتاكة بينها وموهتا املفاجئ.
هلواء واملياه والغذاء وإصابة املنتجات الزراعية ابلتلف والتضاؤل وإصابتها أبمراض دخيلة انمجة عن االشعاع النووي أو وتلوث ا

 العصف الذّري.
واألمر مستمر مادام هناك نقص يف الدراسات واالحصائيات الالزمة لبحث الظاهرة والتوصل لتصورات حول واقع الظاهرة 

كيلو طن   20ابملنطقة اجملهول إىل هذا، إهنا كارثة ال تقارن بكارثة إلقاء قنبلة هريوشيما على الياابن، ألهنا وصلت  وخملفاهتا ومستقبل البيئة
تفجري بني الباطين والسطحي لعربة عن رعونة واستهتار فرنسا  17بينما يف صحراء اجلزائر بلغت مئات األطنان، وعدد التفجريات جتاوز 

 كد ذلك الربوفيسور عبد الكاظم العبودي املختص يف اجملال.ابإلنسان والبيئة، كما يؤ 

إن املخاطر النامجة عن التلويث االشعاعي البيئي يف صحراء اجلزائر تتجاوز كل احلدود، وال يستبعد وجود مناطق دفن للنفاايت 
العراء كخردوات دون دفن منذ التحضري للتفجري إىل النووية واملخلفات العسكرية واألجهزة واملواد امللوثة ابإلشعاع اليت ترك الكثري منها يف 

 حلظة وقوعه، وصوال إىل وضعه احلايل.

يف كل من هريوشيما  1945وتضاف هذه الكارثة النووية إىل سلسلة الكوارث املمتدة عرب العامل اليت قامت هبا أمريكا عام 
، ابإلضافة إىل التجارب النووية اليت قام هبا االحتاد السوفيايت سابقا 1954وانجا زاكي، وتفجري القنبلة اهليدروجينية يف جزيرة بيكيين العام 
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 1964، وسلسلة التجارب اليت قامت هبا الصني يف مقاطعة كسينجيانغ بني العام 1962و  1949يف مجهورية كازاخستان بني 
 .1988و

ة من أورواب، وكذا استخدام اليورانيوم املشع يف يف كييف أبوكرانيا اليت امتدت إىل أجزاء واسع 1986وكذلك حادثة تشر نوبيل 
مليون سنة، مث استخدامها لليورانيوم املخصب يف ضرب  400من قبل أمريكا الذي سيستمر مداه ل  1991احلرب على العراق العام 

 العراق احملتوي على مواد مشعة امتدت إىل مناطق جماورة للعراق.
يف جنوب فلسطني الذي أكدت التقارير بوجود تسرب كبري  1963ئيلي العام وال ميكن أن ننسى مفاعل دميوان اإلسرا

لإلشعاعات منه امتدت ملناطق جماورة، واستخدام خمتلف األسلحة والتجارب اليت تؤكد وجود نشاطات اشعاعية مضرة ابإلنسان والبيئة 
 على امتداد أالف ومليارات السنني.

 اإلنسان: التفجريات النووية الفرنسية جرمية ضد -3
حظرت اتفاقية جنيف حلماية املدنيني اختاذ اإلجراءات اليت من شأهنا أن تسبب التعذيب البدين أو إابدة األشخاص احملميني 

(، وهو ما أقدمت 328املوجودين حتت سلطة الدولة املستعمرة، ومن بني ما يشمله هذا احلظر، إجراء التجارب الطبية أو العلمية )املادة 
ارة االستعمارية عندما طلب من سكان منطقة التجربة اخلروج من مساكنهم يوم إجراء التفجري، وقامت بتوزيع قالدات لقياس عليه اإلد
(حيث مت الزامهم بوضعها يف رقاهبم، وال توجد لدينا دالئل ملموسة وموثقة عن 94,ص2006)بن رجب هاشم بن صادق ،8االشعاع

 ش املرحلة من اجلزائريني والفرنسيني معا.تفاصيل احلادثة إال يف شهادات من عاي
، والذي كان وقتها 1937فمثال نستشهد هبذه الرواية ساعات بعد تفجري الريبوع األزرق لـــ )رقاين حممد بن هاشم(، من مواليد 

لقطاع الصحي الفرنسي يشتغل ممرضا ابلقطاع الصحي الفرنسي رفقة الطبيب )بيشو دوغي( وهو الرقاين اجلزائري الوحيد الذي كان ضمن ا
ابملنطقة، حيث يؤكد اليوم أن فرنسا تعمدت استعمال سكان القصور كفئران جتارب خصوصا بعد إحصاء السكان ملدة أربع أشهر قبل 

واألبواب  التفجري دون استثناء أحد منهم، قبل أن خترجهم إىل العراء، غطاؤهم يوم التفجري كان السماء، اتركني بيوهتم خالية مفتوحة النوافذ
وهم وسط الصحراء، وقد كلفتهم فرنسا إبخبار أهايل القصور عن التدابري اليت جيب أن يتخذوها إبغماض أعينهم واالنبطاح فوق األرض 

 ( وهذا ما خيالف ما جاءت به اتفاقيات جنيف.13على وجوههم قبل االنفجار إثر رؤيتهم للطائرة اليت ستحلق فوقهم ...)
جمموعة من املخالفات اخلطرة، من بينها املعاملة البعيدة عن اإلنسانية مبا يف ذلك التجارب اخلاصة بعلم  كما عددت االتفاقية

( هذه املخالفات اخلطرية اليت عددهتا 147احلياة واألعمال اليت تسبب عمدا أالما شديدة أو إصابة خطرية للجسم أو الصحة )املادة 
يه السلطات االستعمارية من تعريض األهايل إىل االشعاع مباشرة، أو بدون معدات تقييهم من االتفاقية تتطابق متاما مع ما أقدمت عل

اإلشعاع النووي، هذا ابإلضافة إىل اخلطر املباشر لالشعاعات على صحة اإلنسان واليت تؤدي إىل ظهور السرطان، أو إحداث تعديل 
 (44,ص2008)سعيدان ،9وظيفي للخالاي.

زائريني كفئران جتارب يف هذه التفجريات وهبذا نقول أن هلا مسؤولية إجرامية بتعريض مدنيني وأسري عزل لقد استعملت فرنسا اجل
من اتفاقية  13ألقسى أنواع التعذيب واملمارسات اإلنسانية وإصاابت خطرية وأورام خبيثة ... وإابدة مجاعية وهذا ما نفق عنده املادة 
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املتحدة اليت حتمل فرنسا املسؤولية الدولية عن جرائم احلرب اليت ارتكبتها ضد األسرى من من ميثاق هيئة األمم  73جنيف واملادة 
 10اجملاهدين اجلزائريني، وهو االجتاه الذي يعتمده الفقه الدويل، إذ يكتفي مبجرد خمالفة اتفاقية جنيف لقيام املسؤولية الدولية.

ألف جزائري وإصابة آالف األخرين  42قد تسببت يف مقتل  1966و  1960إن التجارب اليت قامت هبا فرنسا ما بني سنة 
منطقة بقرية احلمودية وعني إيكر مازالت متضررة بسبب اإلشعاعات  40ابشعاعات وأضرار كبرية أصابت البيئة والسكان .... 

 (124,ص2004)حيي،11املعتربة.

وث ابلنفاايت واإلشعاعات النووية، لقد وصفت كما أهنا جرمية مازالت متواصلة مبا ختلفه اليوم من أمراض وعاهات وتل
التفجريات يف هذه املناطق أبهنا عملية إابدة مجاعية أو اإلابدة البشعة والتقطت صور جلزائريني من مواطنني بسطاء ومساجني من أفراد 

م البشر أثناء التفجريات كي ختترب جيش التحرير الوطين ومعتقلني ال يطيق املرء بشاعتها، وقد تعقدت السلطات االستعمارية يف استخدا
 (124)نفس املرجع،ص12طاقتهم يف مقاومة اإلشعاعات...

وتظهر بعض األفالم الواثئقية املسربة بعضا من شهداء التجارب النووية موثقني إىل أعمدة، وادعت فرنسا الحقا أهنم جمرد هي، 
العنيف مثلما عرضت نساء وحوامل وأطفال ورجال من سكان ولكن احلقيقة كانت أجساد بشرية ألسرى وجماهدين عرضت لالنفجار 

 املنطقة احملليني خلطر اإلشعاع النووي.
، 13/02/1963ومن نتائج التفجريات يف اهلقار تسرب كتلة غازية من داخل اجليل إىل خارج االنفاق بعد تفجري قنبلة يف 

 (19,ص2013)بكراوي واخرون،13ملباشرة يف احلدود الليبية شرقا.مواطنا من منطقة فرتوتك وامتدت أضرارها ا 39واليت ذهب ضحيتها 
كما تفيد دالئل كثرية رغم غياب األرشيف العسكري، النووي واحتكاره من قبل اإلدارة االستدمارية، أن اجلزائريني استخدموا  

هد مبثل هذا النوع من ( حيث مل يكن هلم ع116,ص2017)قبايلي ،14كعينات دون أن يقدروا حجم األخطار اليت تعرضوا هلا
األسلحة، وتضيف فرنسا إىل عنجهيتها نكران كل ما قامت به يف اجلزائر، وأن من تعرضوا لالشعاع ما هم إال عينة من احليواانت املختلفة 

 إلنسان وبيئته ؟ من أجل قياس أتثري اإلشعاع على العني ال غري، فهل يعقل أن تصدر مثل هذه التصرحيات الزائفة واملعروفة العواقب على ا
واألمر اجللل أنه حاليا يظهر اخلطر املتمثل يف استعمال املخلفات والنفاايت املتبقية من التفجريات النووية من قبل من مل 

ال يشهدوها وهم السكان احملليون والبدو الرحل من خالل التعرض لإلشعاعات املنتشرة يف املنطقة واستخدام النفاايت الظاهرة للعيان اليت 
 ميلكون عنها أدىن فكرة وال حول أسباب تواجدها وال اخلطر الذي تسببه هلم وألبنائهم كاستخدام صفائح الزنك والكوابل الكهرابئية وبقااي

 احلديد املختلف األشكال وغريه من املخالفات اجملهولة املصدر.
تفجريات النووية، استعملوا كفئران جتارب، ومنهم من وما ميكن احلديث عنه يف هذا الباب أن اجلزائريني ممن تواجدوا أثناء ال

قضى حتفه حلظة االنفجار، ومنهم من محل وزر التأثريات املنبعثة من االشعاعات  النووية اخلطرة اليت عملت على تدمري خالايهم بشكل 
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و الرتبة أو الغذاء، ويتسبب التلوث النووي يف تغيري مباشر عند التعرض لالشعاع املباشر وغري املباشر لالشعاعات املنتشرة يف اهلواء أو املاء أ
طبيعة خالاي وأنسجة اجلسم فتتكون مواد كيمياوية عند وصوهلا خلالاي اجلسم من خالل الدورة الدموية، وتظهر أعراض مثل الصداع 

)دايل 15خالايه. واالسهال، وأالم البطن، وارتفاع درجة احلرارة مما يسبب تلفا سرطانيا يف أنسجة اإلنسان وتركيب
( وظهرت هذه األعراض على من عايشوا اللحظة وبعدها بسنوات ممن يعيشون يف مناخ ملوث ابإلشعاعات 153,ص2000واخرون،

النووية واليت تولدت لديهم مشاكل صحية وخيمة مدمرة ألجسادهم ظاهراي وابطنيا، كما ظهرت مشاكل صحية يف نسلهم أي طفرات 
قة كحدوث اعاقات ذهنية أو تشوهات جنينية وخلقية، وارتفاع نسب اإلجهاض والوفيات بني األطفال وظهور وراثية يف األجيال الالح

حاالت العقم واألمراض الوراثية ومن األمراض الوراثية املالحظة على ضحااي التعريض االشعاعي مثال ظهور األعضاء التناسلي ... والعقم 
ة غري طبيعية، إضافة إىل تشوهات العظام... كذلك أمراض يف التمثيل الغذائي كنقض ومتالزمات وراثية ووجود كروموزمات مشوه

األنزميات إضافة إىل الوالدات املشوهة واإلسقاطات وموت األطفال بعد الوالدة أو يف سن الطفولة املبكرة وفقر الدم للحوامل وارتفاع 
 (166)قبايلي ،نفس املرجع ،ص16مستوى السكر.

إمرأة  حامل أجهضت، وعددا كبريا من سكان القصور فقدوا البصر،  35ولية هلذه التجارب املفزعة أن حوايل وتبني النتائج األ
والكثري من األصحاء أصيبوا أبمراض عقلية، ومت نقل الكثري من األهايل إىل املستشفى العسكري الفرنسي ابلقاعدة ملعاينتهم فقط دون 

 ن يستنشقون هواءا ملواث ابإلشعاعات النووية.إعطاء عالج، كما أصبح أهايل منطقة رقا
وكان للتجارب النووية انعكاسات خطرية على اإلنسان والبيئة حىت بعد مرور سنوات طويلة على التفجري، فقد ظهر مرض 

يظهر يف اجليل  السرطان يف الفرتة اليت عاقبت التفجريات مباشرة خصوصا سرطان اجللد والغدة الدرقية سرطان الدم، ومن السرطاانت من
الثاين من األبناء واألحفاد الذين حيتمل أن آابءهم يعرضوا لإلشعاع بطريقة أو أبخرى من السرطاانت ذات صلة ابلتماس مع مواد ملوثة 

 إشعاعيا أو من معادن ثقيلة أو نفاايت ومعدات مشعة مطمورة يف رمال الصحراء وقد جترفها السيول والوداين ... إخل.
من هذه احلاالت يقع  80حالة أصيبوا مبرض سرطان النخاع العظمي وأن  90ملعطيات إحصائيات تؤكد أن ويدعم هذه ا

 (.92,ص2007)الدبدويب واخرون، 17يف أوساط السكان الذين يقطنون املنطقة الغربية ملوقع التفجريات النووية الفرنسية
يف هذه املناطق خاصة يف  1990فقط، وكان ذلك العام وكان هذا أول إحصاء ملرض السرطان يف املنطقة بعد االستقالل 

 منطقة رقان والقصور التابعة هلا.
ولوحظ أن نسبة اإلصابة هبذه األنواع من السرطاانت والوفاة هبا ترتفع يف املناطق اليت مستها التجارب النووية خاصة رقان 

الة وفاة، كما أحصت املصاحل املختصة يف رقان خالل ح 16ب  2006و  2004ومناطق من متنراست، حيث سجل هذا االرتفاع بني 
)العبودي نفس 18ذكور 6إانث و 7سنة من بينهم  77و  42حالة وفاة للسرطان، وترتاوح أعمار املصابني  13لوحدها  2009سنة 

أن  2010اء اجلزائر سنة ( كما أضاف الباحثون واملختصون يف امللتقى الدويل حول آاثر التجارب النووية يف العامل وصحر 90املرجع ،ص

                                                           

 
 
  

  . 
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السرطاانت تتنوع بني سرطان الثدي وسرطان الدم والكبد والرئة واحلنجرة واملعدة وسرطان اجللد وسرطان الغدة الدرقية وسرطان العظام، 
 (21وتبقى احلاالت املسجلة ختفي الكثري من املعاانة لسكان هذه املناطق مع هذا املرض اخلبيث.)بكراوي ،نفس املرجع ،ص

كما ال يفوتنا اإلشارة إىل أمراض أخرى قد تبدو أقل خطورة من املرض سالف الذكر وتتمثل يف تفشي مرض العيون 
وحساسيتها وضغطها وقصر النظر والعمى الدائم بشكل ملفت لالنتباه وأيضا فقدان السمع واألمراض املستعصية املتعلقة ابحلساسية 

يني وصعوبة ختثر الدم وتصرفات متسمة ابلقلق واالنفعاالت النفسية املختلفة، وحاالت اإلجهاض واألمراض التنفسية وأمراض القلب والشرا
 املتكرر والنزيف الدموي لدى النساء وحىت احليواانت مل تسلم من هذه احلالة.

وتشوهات خلقية كما أن التعرض اإلشعاعي أدى إىل تشوهات تظهر يف األعضاء التناسلية، وحاالت العقم لدى الرجل واملرأة، 
ظاهرة لدى املرأة بشكل خاص، كما لوحظ تشوهات يف النظام اجليين وارتفاع عدد الوفيات بني األطفال املتكرر خاصة عند الوالدة 

 (78.79,ص2010وبعضهم حيمل تشوهات خلقية غريبة وأمراض تنفسية مستعصية.)لعبودي ،
 خامتة:

قد خلفت الكثري من احلاالت املرضية اليت جيهلها السكان ويتكتمون عنها حيث  خري ما خنتم به هذه املقالة هو أن هذه القضية
ال يعرفون مصدرها وال طرق عالجها، فهناك من أصيبوا أبمراض ودفنوا سرهم معهم وماتوا يف صمت كالصمت املطبق على هذه القضية 

ابلتفجريات النووية وما تركته من خملفات ستدوم ابستدامة  اليت حيمل مهها جزء من هذا الوطن الذي عاىن ويالت االستعمار الذي ختمها
باشرة االشعاعات النووية واليت حتتاج اىل جترمي وتعويض لضحااي هذه اجلرمية سواء أكان االنسان الساكن يف هذه املناطق أو البيئة املعرضة م

 هلذه التجارب.فأين وصل التجرمي مقارنة ابجلرم املرتكب ضد جزائريني عّزل؟
 املراجع

 ، 2، ط2007األردن، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، -راتب السعود، اإلنسان والبيئة )دراسة يف الرتبية البيئية(، عمان
 ، 2010أمين سليمان مزاهرة، علي فاحل الشوابكة، البيئة واجملتمع ، عمان، األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع،  -1
 رجع ،.سلسلة الندوات، نفس امل -1
 ع.الكاظم العبودي، سلسلة الندوات، نفس املرجع،. -1
 نفس املرجع،  -1
 نفس املرجع،  -1
 ، 2006ع. الوهاب بن رجب هاشم بن صادق، جرائم البيئة وسبل املواجهة، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض،  -1

 الريبوع األزرق.
وانس حيي،  - 44.1، ص 2008، 1ملواد االشعاعية والكيمياوية يف القانون اجلزائري، اجلزائر، دار اخللدونية، طعلي سعيدان، محاية البيئة من التلوث اب -1

 ، 2004جوان  3، جرمية حرب، جملة احلقيقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، أدرار، اجلزائر، 1960فيفري  13التجربة النووية الفرنسية جبمودية، أدرار، 
 نفس املرجع، -1
ظور القانون الدويل حممد املهدي بكراوي وأنصاف بن عمران، البعد القانوين لآلاثر الصحية والبيئية للتجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية من من -1

  19، ص 2013، جانفي 8اإلنساين، دفاتر السياسة والقانون، اجلزائر، ع 
أمنوذجا، جملة قضااي اترخيية، املدرسة العليا  1961اء اجلزائرية، جرمية دولية، التجارب السطحية برقان سنة أمال قبايلي، التفجريات النووية يف الصحر  -1

 ، 2017، 06لألساتذة، بوزريعة، اجلزائر، ع 
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والسكان، سلسلة الندوات، التجارب  دايل يوسف فتحي وعبد الكاظم العبودي، التفجريات النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية وأتثريها على البيئة والصحة -1
، ص 2000، 1، اجلزائر، ط1954النووية الفرنسية يف اجلزائر، دراسات وحبوث وشهادات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

153 . 
 . 166أمال قبايلي، نفس املرجع، ص  -1
 .92، ص 2007، 1لبيئة، دراسة اجتماعية تربوية، عمان، األردن، دار املأمون للنشر والتوزيع، طعبد هللا الدبدويب وآخرون، اإلنسان وا -1
 . 90عبد الكاظم العبودي، سلسلوة الندوات، نفس املرجع، ص  -1

 . 21محد املهدي بكراوي، نفس املرجع، ص 
سنة من التفجريات النووية الفرنسية يف  50اطق رقان وعني ايكر قبل وبعد عبد الكاظم العبودي، اباب أمحد، حممد ابي، احلالة الصحية والبيئية يف من -1

، منشورات املركز الوطين 2010فيفري  23. 22مال امللتقى الدويل حول آاثر التجارب النووية يف العامل، صحراء اجلزائر أمنوذجا، اجلزائر،  م -1الستينات، أع
 .  79-78، ص ص 1954ول نوفمرب للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة األ
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 نظرة نفسية معرفية -السلوك العدواين يف املدرسة

Aggressive behavior in school - a cognitive psychological view 
 د.هجرية بن عبد هللا

 ورقلة -جامعة قاصدي مرابح

 
 ملخص

اجملال،وهذا لتأثريها الكبري على      املدرسي من أخطر املشكالت اليت تؤرق العاملني يف هذاتعد مشكلة السلوك العدواين يف الوسط    
سري العملية التعليمية.هذا وقد حازت على اهتمام الكثري من الباحثني يف ميدان العلوم االجتماعية وميدان علم النفس خاصة ألهنا يف 

، حبكم أن سلوك املراهق غالبا ما يكون متهورا وعنيفا نتيجة ما يعانيه من ضغوطات تفاقم مستمر، خاصة بني فئة املراهقني املتمدرسني
ي شديدة وتغريات فيزيولوجية ونفسية  جتعله يعيش يف جو من الصراع وسوء التوافق النفسي طيلة فرتة املراهقة. هذا إضافة إىل اجلو الدراس

ق يف التعرض للمواقف واخلربات احملبطة اليت ينجر عنها مشكالت قد يدركها مبا عليه من واجبات ومشاكل دراسية، ومع استمرار املراه
يشوه  املراهق على أهنا هتدد كيانه وتشوه مفهومه للواقع وصورته عن ذاته وعامله املستقبلي، وابلتايل قد حتدث أخطاء يف الفهم والتفسري مما

 صورة الواقع لديه.

 وسط املدرسي، املراهقةالكلمات املفتاحية: السلوك العدواين، ال

Abstract 
      Aggressive behavior in the school environment is one of the most serious problems that trouble 
workers in this field, and this is due to its great impact on the educational process. It has attracted the 
attention of many researchers in the field of social sciences and psychology, especially because it is 
constantly exacerbating, especially among the educated adolescents, by virtue of the fact that the 
behavior of adolescents is often reckless and violent as a result of the severe pressures and physiological 
and psychological changes that make them live in an atmosphere of conflict And poor psychological 
adjustment throughout adolescence.in addition to the academic atmosphere with its duties and study 
problems, and with the teenager continuing to be exposed to frustrating situations and experiences 
that result in problems that the teenager may realize as threatening his entity and distorting his concept 
of reality and his image of himself and his future world, and thus errors may occur in understanding 
and interpretation, which distorts the image reality has. 
Keywords : Aggressive behavior, school environment, adolescence 
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 مقدمة:

اجملتمع العاملي خاصة بعد ما أثبتته الدراسات من تزايد  يعترب السلوك العدواين بني تالميذ املدارس واحدا من أهم املشكالت اليت تواجه
مستمر يف أشكال العدوان املدرسي. فقيام الفرد ابإلعتداء على زمالئه سواء يف املدرسة أو الشارع بصورة مستمرة قد يدل على اضطراب 
نفسية الفرد مما يدعو إىل ضرورة العناية به ودراسته دراسة دقيقة ملعرفة أسباب هذا السلوك غري السوي والعمل على تعديله من خالل 

 برامج إرشادية.

منذ عرف اإلنسان،عرف يصاحب السلوك اإلنساين فرتات ومراحل من العدوانية ، ختتلف مستوايهتا ودرجتها ابختالف األفراد. ف       
معه مفهوم العدوانية سواء يف عالقته ابلطبيعة أو يف عالقة اإلنسان ابإلنسان،وهو معروف يف سلوك الطفل الصغري ويف سلوك 
الراشد،السوي واملريض،وإن اختلفت الدوافع والوسائل واألهداف والنتائج، وسواء كان التعبري عن هذا السلوك العدواين ابلعنف أو 

 (25: 1987مجيعا تشري إىل مضمون واحد وهو العدوان.)املغريب،اإلرهاب أو التطرف فإهنا 

هو "سلوك يصدره الفرد لفظيا أو بدنيا أو ماداي،صرحيا أو ضمنيا،مباشرا أو غري مباشر،انشطا أو أوال:تعريف السلوك العدواين:
  (148:1979خرين" . )زيدان،سلبيا،ويرتتب عن هذا السلوك إحلاق أذى بدين أو مادي أو نقص للشخص نفسه صاحب السلوك ولآل

جاء يف املعجم الوسيط،يف ابب عدا عليه عدوا وعداء وعدواان،أي ظلمه وجتاوز احلد وكذلك جاء يف معانيها ال عدوان على فالن:ال  لغة:
 (1956سبيل عليه.)هارون،

     (،أي ال سبيل إليهم.193وكما جاء يف القرآن الكرمي "ال عدوان إال على الظاملني")البقرة 
على انه "سلوك  Buss(1961)ص اب يف علم النفس وحقوله املختلفة ويعرفه  Agressionالعدوانيةيستخدم مفهوم اصطالحا:

يصدره الفرد لفظيا أو بدنيا أو ماداي،صرحيا أو ضمنيا،مباشرا أو غري مباشر،انشطا أو سلبيا،ويرتتب عن هذا السلوك احلاق اذى بدين أو 
 سه صاحب السلوك ولالخرين" مادي أو نقص للشخص نف

ولقد اختلفت تعريفات السلوك العدواين على اختالف الباحثني واجتاهاهتم،وذلك لكون العدوان سلوك معقد وأسبابه كثرية    
 ومتشابكة،لذا سوف حناول تناول السلوك العدواين من خالل اجتاهني أساسيني:

 أما االجتاه األول فنجد فيه تيارين أساسيني:   
العدوانية "Freud (1959)لتيار األول يتناول العدوان من حيث االجتاه سواءا ضد اآلخرين أو ضد الذات،ومن بني رواده جند فرويد ا 

 (10: 2008هي واحدة من الغرائز       اليت ميكن أن تتجه ضد العامل اخلارجي أو ضد الذات".)عمارة،
( العدوان أبنه إيذاء الغري أو الذات أو ما يرمز إليها وغالبا ما يقرتن ابنفعال الغضب 1976أمحد عزت راجح ) ويف البيئة العربية،جند     

وللعدوان صور شىت عن طريق العنف اجلسمي والعدوان ابللفظ ،ابلكيد واإليقاع والتشهري وقد يتخذ أشكاال أخرى غري مباشرة كالعصيان 
 (53: 1976نبذ")راجح،والنقد املفرط والتهديد.أو يبدو العدوان يف الغمز وال

فريى  ويف التيار الثاين جند جمموعة من التعاريف اليت تناولت مفهوم السلوك العدواين من حيث صور التعبري إما بدنيا أو لفظيا        
(" أن العدوان هو سلوك عنيف يتمثل يف قول لفظي أو فعل مادي موجه حنو شخص معني 1979) Jersild et alجرسيلد وزمالؤه 

و شيء ما،ويقصد ابلعدوان اللفظي إحلاق االذى بشخص آخر عن طريق سبه أو لومه أو نقده أو السخرية منه أو التهكم عليه أو ترويج أ
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االشاعات املغرضة ضده،ويقصد ابلعدوان املادي إحلاق األمل أو الضرر بشخص آخر أو مبمتلكات أو أشياء ذات قيمة لديه وقد يتجه حنو 
 (148:1979)زيدان، ذاته"
 مكروهة أو ختريبية نتائج إحداث إىل     يهدف سلوك هو العدوانإىل أن "Bandura.A (1973 )ابندورا ألربت وكذلك يشري     

 (13: 2008عدواين")عمارة، انه على اجتماعيا يعرف السلوك وهذا اآلخرين، على اللفظية أو اجلسدية القوة خالل من السيطرة إىل أو
مصطلح يتضمن  Agressiveness(و"عبد هللا ساملان ابراهيم" و"حممد نبيل عبد احلميد" ان العدوانية 1961) Searsويرى سريز

 ثالث مفاهيم اساسية هي:
ويقصد هبا اهلجوم الصريح على الغري أو الذات وأيخذ الشكل البدين أو اللفظي أو التهجم)العدوان : Aggressionـ العدوان 

 الصريح(
ويقصد به ما حيرك العدوان وينشطه،ويتضمن الغضب والكراهية واحلقد والشك، وهو ما يسمى ابلعدوان :Hostilityـ العدائية 

 اخلفي.
 ائية كمحرك والعدوان كسلوك فعلي.ويقصد به ما يوجه العدائية،أي انه حلقة تربط بني العد: Aggressivityـ امليل للعدوان

 اثنيا:عالقة العدوانية ببعض املتغريات
يعد السلوك العدواين بني طالب املدارس واحدا من أهم املشكالت اليت تواجه اجملتمع العاملي،فالدراسات  يف سة والعدوان:املدر . 1

 اجملتمع األمريكي واألورويب توضح أن السلوك العدواين بني طالب املدارس يف تزايد مستمر،وأن املراهقني على سبيل املثال قد دأبوا على
)بدون Wayne  Hueyلواين هوي (،وجند من بينها دراسة 01: 2008ديل للتشاجر ابأليدي.)عمارة ،استخدام األسلحة كب

اتريخ( حيث وجد أن املعلمني يشكون بطريقة متزايدة من مشاكل املراهقني العدوانية حيث يستهلك سلوكهم اليومي كمية هائلة من 
فظي،مما يكون لديه  أثر ابلغ على الوسط املدرسي وسري العملية الوقت واملعارضة واللجوء إىل السلوك العدواين البدين والل

 (1990التعليمية.)الشريف،
وغالبا ما يكون سلوك املراهق متهورا وعنيفا نتيجة ما يعانيه من ضغوطات واضطراابت نفسية شديدة مما جيعله يعيش يف جو من الصراع 

جلو املدرسي مبا عليه من واجبات ومشاكل دراسية تزيد آالمه وحتد من أنشطته النفسي املستمر طيلة فرتة املراهقة.هذا ابإلضافة إىل ا
االجتماعية اليت إذا قام هبا أخرج الكثري من انفعاالته املكبوتة،خصوصا لدى املراهقني الذين يتسمون بضعف مستواهم الدراسي،والذين 

 (169: 1989ليمية حيث يزيد من عزلتهم. )اخلطيب،يتسمون ابلعصبية، مما يقلل من مشاركتهم لزمالئهم يف األنشطة التع

مرحلة املراهقة فرتة عواصف وتوتر،وشدة تكتنفها األزمات النفسية،وتسودها املعاانة واإلحباط،والصراع،والضغوط  املراهقة والعدوان:. 2 
: 1998ة،واجملتمع من ضغوط.)زهران،االجتماعية،والقلق،وصعوابت التوافق،كل ذلك بسبب ما يتعرض له الشباب يف األسرة،ويف املدرس

( واليت هدفت إىل "معرفة املتغريات النفسية املرتبطة بسلوك املراهقني العدوانيني وأثر 1986(،وهذا ما أشارت إليه دراسة عصام فريد)464
حصائية بني املراهقني ( طالبا،واليت أسفرت نتائجها على وجود فروق ذات داللة إ82اإلرشاد النفسي يف تعديله" على عينة قوامها)

العدوانيني وغري العدوانيني يف متغري التكيف الشخصي واالجتماعي،ومفهوم الذات،والقلق النفسي،كما أن الطالب غري العدوانيني أكثر 
 (53: 2002توافقا شخصيا واجتماعيا.)أبو حطب،
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مستمرة قد يدل على اضطراب نفسية الفرد مما يدعو إىل ضرورة  فقيام الفرد ابالعتداء على زمالئه سواء يف املدرسة أو الشارع بصورة       
 العناية به ودراسة حالته دراسة دقيقة ملعرفة أسباب هذا السلوك غري السوي والعمل على تعديله.

أو ابحمليط ويف البيئة اجلزائرية نالحظ أن املراهق تواجهه العديد من االحباطات واملشكالت سواء املتعلقة ابحمليط االسري       
رة اخلارجي،حيث أن األسرة اجلزائرية ابلرغم من التطورات والتغريات االجتماعية القاعدية اليت تشهدها،إال أهنا الزالت حتيط املراهق بنظ

أكثر تقليدية،مما يؤدي اىل ظهور صراعات لدى املراهقني نتيجة للتناقض املوجود بني ما يقوله الراشد وبني ما يريده هو. 
 (1994وشنت،)بوتف
وابلتايل فانه حياول أن يدافع عن نفسه ومكانته بشىت الوسائل،ويكون هذا عادة بطريقة غري منتظمة وغري متكيفة مما يؤدي إىل       

 مشكالت انفعالية وسلوكية.
ق على أهنا هتدد كيانه وتشوه ومع استمرار املراهق يف التعرض للمواقف واخلربات احملبطة اليت ينجر عنها ظهور مشكالت قد يدركها املراه

مفهومه للواقع وصورته لذاته وعامله ومستقبله.فعند تفكري املراهق يف حل مشكلة معينة أو فهمها،أو عند التعرض خلربة قد حتدث أخطاء 
و ما أثبتته دراسة هانري يف الفهم والتفسري مما يشوه صورة الواقع لديه،وابلتايل يسمح بظهور املشكالت النفسية االنفعالية والسلوكية .وه

(وهو أن املراهقني الذين تعرضوا لإلحباط أظهروا عدواان أكثر من اآلخرين الذين مل يتعرضوا لإلحباط كما أظهروا حماكاة 1972وآخرون )
 (2: 1990للعدوان)الشريف،

الالزمة حلل املشكالت االجتماعية يف املواقف  ملفهوم السلوك العدواين دورا هاما يف إكساهبم املهاراتإدراك املراهقني هذا ويلعب       
 اليت يعانون منها داخل املدرسة وخارجها. فقد تبني عدم قدرة املراهقني العدوانيني على حل املشكالت االجتماعية يف املواقف اليت ينجح

 لنوفر هلم فرصا أفضل للحياة.(،وهذه املهارات ميكن تعليمها لتالميذان 03: 2008فيها نظراؤهم من غري العدوانيني.)عمارة ،
وإذا كانت املشكلة األساسية هي جهل الفرد بذاته،فإنه حباجة إىل أن يعرف نفسه بصورة جتعله يتفاعل مع هذه املعرفة اليت يف ضوئها 

 يتحمل الفرد مسؤولية تعديل سلوكه وتصحيح ذاته.
 حيتاج اىل مفهوم اجيايب عن الذات فقط،ولكنه حيتاح إىل أتكيد ذاته يف ال وكيانه الفردي واالجتماعيوالفرد يف حبثه املستمر عن ذاته     

مواجهة ما يقابله من حتدايت وصعوابت حىت ال يستسلم للضغوط الشديدة الواقعة عليه،وينتهي إىل سوء التوافق والسلوك 
دالة احصائيا بني السلوك العدواين وتوكيد ( إىل أنه توجد عالقة ارتباطية 1994(،وهذا ما تؤكده دراسة الصفين)2004العدواين.)طه،

 الذات لدى أفراد عينته من املراهقني الذكور واإلانث.
ومن املعقول أن نفرتض أنه من دون التنفيس عن املشاعر العدوانية  سيكون التلميذ العدواين اكثر هتيؤا للعدوان مبجرد إحساسه أبي       

( يعمل (Agression( وهو أنه توجد شواهد على أن التعبري عن العدوان 2008الطراونة)استفزاز أو اخرتاق داخلي.وهذا ما يؤكده 
التالية،فتوفري الفرصة للشخص الغاضب أو احملبط للتعبري عن مشاعره   (Hostil)على تناقص احتمالية حدوث النشاطات العدائية

 الغضب. العدائية يف التو واللحظة يعمل على خفض احلاجة للتعبريات الالحقة عن

:يتمثل توكيد الذات يف االجتاهات االجيابية والسلبية للفرد حنو ذاته وتقييمه هلا ابلقبول او الرفض وشعوره انه . توكيد الذات والعدوان3
نة يف ذو قيمة وأمهية او بعدم الرضا عنها أو رفضه واحتقاره هلا.وقد اثبتت الدراسات ان إحجام الفرد عن التعبري عن مشاعره بصدق وأما

 (67: 1998املواقف املختلفة ومع االشخاص املختلفني من األسباب الرئيسة لالضطراب.)فرج،
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هذا ويؤدي تشجيع الفرد على التعبري عن انفعاالته بطريقة تلقائية بتحويل مشاعره وانفعاالته الداخلية اىل كلمات صرحية منطوقة مع       
بداء االعجاب والتقدير لآلخرين والتعبري عن املدح( واملشاعر السلبية )التعبري عن الغضب ضرورة التعبري عن كل املشاعر االجيابية )ا

ت والرفض والتعبري عن االحتجاج( مبا يتناسب مع املوقف،ومنحه الثقة يف اداء االدوار وتدريبه على املهارات االجتماعية وإكسابه استجااب
درته على السلوك التوكيدي إىل حتسني جوانب خمتلفة من مساته وسلوكياته منها على سبيل بديلة مالئمة للتعبري الشعوري يؤدي اىل تنمية ق

 ( Rakos,1991 :17املثال خفض العدوان.)
ومن املؤكد أن مهارات أتكيد الذات والتدريب على االسرتخاء وتعديل احلوارات الداخلية وتعديل طرقنا يف تفسري نوااي اآلخرين        

ث عن دعم األصدقاء واملعارف مجيعها تلعب دورا مهما يف االجتاه الصحي مما يساعد اخلص على التحكم االنفعايل ومقاصدهم والبح
 (9: 2001بطرق إجيابية.)العقاد،

 اثلثا: نبذة اترخيية عن مفهوم العدوانية:
ة انطباعات شخصية وأتمالت حول الطبيعة اتسم التفكري املبكر يف السلوك العدواين بوجه عام بطابع فلسفي ميتافيزيقي،واختذ صور     

 البشرية،وقد تلى ذلك انتقال التفكري يف الظاهرة إىل األسلوب العلمي املوضوعي.
( عن ظاهرة العدوان يف كتابه "ثالث 1905وتعود البداايت الفعلية لدراسة العدوان إىل أوائل القرن املاضي حينما كتب فرويد)     

إىل العربية،ولكننا نستشف من قصة ابين ادم يف القران الكرمي ان ظاهرة العدوان موجودة  1906وترجم عام   مقاالت يف نظرية اجلنسية"
 منذ القدمي ،والواقع ان العدوان ال يقتصر شكله على القتل،بل ايخذ صور خمتلفة وكلها تعىن ابلعدوان.

لظاهرة بداية االهتمام ابلوضوع والبحث فيه،ففي عام ( وتفسرياته النظرية ل1926) Mc Dougalوتعد مالحظات ماك دوقال    
ومجاعته   Dollardظهرت أول االشارات للبحث يف ميدان العدوان يف فهرس جملة "امللخصات السيكووجية"،مث جاء دوالرد  1928

إلحباط والعدوان،واستمر اتثري ( أبول حماولة جادة للبحث  امليداين املنظم لظاهرة العدوان البشري،وكانت ترتبط ابلعالقة بني ا1939)
 (15: 2002دوالرد ومجاعته على البحوث الالحقة لفرتة تفوق العشرينن سنة.)شريفي،

( احملاولة الثانية ذات التأثري الفعال على ميدان البحث يف العدوانية 1962)Berkowitzوبريكويتز  Bussكما تعد جهود ابص      
قياس العدوان مما فتح اجملال للعديد من البحوث والدراسات،ويف بداية السبعينات قدم كل من البتكارهم لبعض االساليب التجريبية ل

( مناذج نظرية قيمة لتفسري الظاهرة وحتديد 1972)Jonson ( وجونسن 1977)Baron( وابرون 1973)Banduraابندورا
يقي،اذ حدث منو واضح يف املعلومات كما ووكيفا،غري انه ال امليكانيزمات والعوامل اليت تدفع ببعض االفراد إىل املسارين النظري واالمرب 

تزال هناك  العديد من االختالفات بني املنظرين والباحثني يف مفهوم العدوان وأسسه النظرية وتوره عربمراحل العمر 
 (18: 1997املختلفة.)السيد،

 رابعا: أشكال السلوك العدواين:
ختالف السن،الثقافة،املستوى االقتصادي واالجتماعي  فضال عن أسلوب التنشئة االجتماعية ختتلف أشكال التعبري عن العدوان اب     

 (2006والتكوين النفسي.) طه،
 ( السلوك العدواين على أساس ثالثة حماور هي:1961)Bussوصنف ابص 

 ـ العدوان االجيايب يف مقابل العدوان السليب.
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 باشر.ـ العدوان املباشر يف مقابل العدوان غري امل
 (20: 2008)عمارة، ـ العدوان البدين يف مقابل العدوان غري املباشر.

على ضوء هذا التصور فقد اهتمت الدراسات اليت أجريت مبحورين أو بعدين اساسيني مها:العدوان البدين والعدوان اللفظي،شواء       
(.أو كالمها 1989)  Arisآرايس( و 1989)Johnson(وجونسن1989) Gustafsonمشلت الدراسات أحدمها)جستافن 

 Tedeshi(1989)(،تدسهي1989)Restرست
 : االجتاه حيث من العدوان •

 وعدوانية اآلخرين، حنو موجه عدوانية نوعني؛ إىل العدوان (1971ساجان) إيلي قسم     
 (28:1997 الذات.)عبود، تدمري يف وتتمثل الذات، حنو موجه

 : اآلخرين حنو املوجه العدوانـ 1
 هو العدواين السلوك وآخرون أن دوالرد ويرى واإلحباط، والكراهية الغضب دوافعه أهم ومن وضوحاً، العدوان مظاهر أكثر وهو      

 أكثر الذكور (أن1991موسى ) أكد وقد ، العدوان يف اجلوهري اجلانب هو آخر وهذا إيذاء منه اهلدف يكون الذي السلوك ذلك
 (22:1991واألشخاص.)موسى، األشياء حنو العدوان ملظاهر استخداماً 

 : الذات حنو املوجه ـ العدوان2
 فعل ردة من واخلوف ، الذات عقاب إىل احلاجة الذي يثري ابلذنب الشعور بسبب يكون قد

 عليه . اعتدى الذي من بدالً  نفسه إىل عدوانه فيوجه شخصيته، فيتقمص عليه، املعتدي
 املختلفة العدوان مظاهر يف عدوانية أكثر العدوان مرتفعي الذكور أثبت موسى أن وقد الذكور، من أكثر اإلانث بني منتشر النوع وهذا

 مرتفعات اإلانث لصاحل فانتهت الذات، حنو املوجه العدوان عدا فيما العدوان، ومرتفعات العدوان منخفضات اإلانث إىل ابملقارن
 (66:1991.)موسى،العدوان
 يبدأ عندما وذلك اهلدم، أو املوت غريزة من جزءاً  ابعتباره الذات حنو املوجه العدوان النفسي التحليل ظريةن إطار يف فرويد فسر ولقد      

 املكبوت فالعدوان النفس، فناء إىل تؤدي بطريقة يعمل حيث ، "األان" داخل العدوان غريزة من كبري قدر يثبت التكوين يف "األعلى األان"
 . الفرد إفناء يف األمر هناية يف ينجح حىت نفسال العدوان حنو توجيه إىل يؤدي

 شد أو الوجه، لطم أو كراساته، أو كتبه أو ملالبسه الطفل األطفال كتمزيق لدى ومظاهر صور عدة أيخذ الذات على العدوان أن إال
 أو ابلنار كيها أو اجلسم، من أجزاء حرق أو األصابع، عض أو ابألظافر، اجلسم جرح أو السرير، أو ابحلائط الرأس ضرب أو الشعر،

 (87:1993السجائر.)الشربيين،
 : املزاح أو التحويلي ـ العدوان3 

 حالت إذا أنه به ويقصد املزاح، العدوان عليه ويطلق األشخاص، وحنو األشياء حنو العدوان ملظاهر استخداماً  أكثر الذكور أن موسى يرى
 كصديق، حمرتماً  أو كاألم، حمبوابً  أو كاألب، اجلانب مرهوب شخصاً  كان سواء طمصدر اإلحبا حنو املباشر العدوان حتقيق دون عقبات

 (66:1991.)موسى، ،أو غري ذلك حيواانً  ،أم كان إنساانً  طريقه، يف يلقاه فداء كبش" أول على وانصب العدوان حتول
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 : الشكل حيث من العدوان • 
 : اجلسدي املادي العدوان-1

 البدنية، الطرق وغريها واعتربه من واحلاق الضرر، اهلجوم مثل بدين عدوان إىل العدوان walson(1981)والسن  صنف لقد     
 اللفظية والسب. التهديدات مثل لفظي وعدوان

 لدى مظاهره ومن مباشرة، بطريقة ابألشياء اجلسدي أو املادي األذى إحلاق إىل هتدف اليت السلوكية االستجابة هو العدوان من النوع هذا
 دفعهم وقرصهم أو يده، يف اليت ابألشياء وقذفهم املدرسية وأدواهتم كتبهم  على أو عليهم، االعتداء أو زمالئه بضرب الطفل قيام" طفالاأل
 (75ـ74: 2010عليهم.)بكار، والبصق أوعضهم وآذاهنم، شعرهم شد أو
 : اللفظي املعنوي العدوان-2

 مظاهر من" ان إىل(1993(الشربيين لآلخرين،ويشري واالجتماعي النفسي اإليذاء حتمل اليت الرمزية أو اللفظية االستجابة به ونعين      
 مجل أو كلمات واستخدام السيئة، الصفات أو ابلعيوب اآلخرين ووصف ابأللقاب، واملنابزة الشتائم أو السباب األطفال لدى العدوان

 (86:1993 )الشربيين، التهديد.
 . الدراسة عينة بيئة يف موجودة للعدوان السابقة املظاهر كل وتكاد تكون      

 : النفسي الطب انحية من •
 املباشر)الظاهر(: العدواين السلوك-1

 بسبب يكون وقد ومباشر، صريح بشكل الذات أو ابآلخرين الضرر أو األذى توقيع وهو    
 الطالب، هذا فيغضب املدرس أمام ابلتدخني زميله يتهم اإلبتدائية املرحلة يف تلميذ :ذلك مثال معني، هدف لتحقيق وسيلة أو الغضب

 هذا بكسر فيقوم ما، مقعد يف طالب راحة عدم أو عقابه، سببا يف وكان اهتمه الذي التلميذ هذا على لالعتداء عصابة بتشكيل ويقوم
 ( 29ـ28: 2008)عمارة، منه     أفضل آخر مكان إىل لينتقل املقعد هذا ومن مكانه من ليتخلص املقعد

 الظاهر(: مباشر)غري غري السلوك-2
 ضمنية أو اآلخرين، أو الذات على إسقاطية بطريقة عنه يعرب عصايب عدواين سلوك وهو

 (117: 2010)بكار، واملخادعة الكره مسالك )ختيلية(،ويتضمن
 أو أبشخاص تعلقت الصادمة املشاعر الطفولة،هذه منذ صادمة مشاعر استحدثتها مكبوتة كراهية مشاعر تدفعه قد املغطى العدوان وهذا

 . تواجهه حينما القلق لديه تُثري مواقف
إن تعدد أشكال السلوك العدواين واختالف أبعاده أدى إىل بروز عدة نظرايت،كل منها ركزت يف دراستها على جانب دون اآلخر هلذا 

 السلوك.
 خامسا: النظرايت املفسرة للسلوك العدواين:

م القضااي اهلامة يف جمال البحث العلمي،فهو جدير ابلدراسة والتمحيص كما أنه سلوك متعدد األبعاد متشابك يعترب العدوان       
املتغريات ومتباين األسباب،هذا ما استقطب اهتمام العديد من الباحثني مبختلف توجهاهتم النظرية حماولني يف ذلك معرفة أصول وخلفيات 

 هذا السلوك.
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 نظرية التحليل النفسي: -1
ة أعطى التحليل النفسي أمهية متزايدة للعدوانية من خالل إظهار فعلها املبكر جدا يف منو الشخصية،ومن خالل اإلشارة إىل العملية املعقد

 الحتادها أو انفصاهلا عن اجلنسية،إذ أن العدوانية واحدة من الغرائز اليت  تتجه ضد العامل اخلارجي أو ضد الذات.
( املؤسس األول لنظرية التحليل النفسي ابن العدوان موجود لدى اإلنسان منذ الوالدة حيث يولد اإلنسان 1856فقد افرتض فرويد)   

اآلخرين ولديه غريزتني األوىل للحياة والثانية للموت،األوىل للحفاظ على احلياة ودميومتها والثانية تسعى إىل التدمري والتخريب سواء ابجتاه 
 (  Eron,1977,15أو ابجتاه حنو الذات )

أن العدوان هو الدافع األساسي يف حياة الفرد واجلماعة،وان احلياة تنمو حنو مظاهر خمتلفة Adler(1870 )ومن انحية أخرى يرى أدلر
ان من سيطرة وتسلط وقوة،وان العدوان هو أساس الرغبة يف التمايز و التفوق،وهذا ما دعاه إىل ان يقرر ان العدوان هو أساس إرادة القوة،و 

 (2008القوة هي أساس الدوافع اإلنسانية،ويتفق أدلر مع فرويد يف كون العدوان غريزي ميكن توجيهه جتاه النفس أواآلخرين.)عمارة،
 النظرية البيولوجية ـ الفيزيولوجية )املنظور البيولوجي العصيب(: -2

الغدي والكروموزومات ومستوى النشاط الكهرابئي وجدت بعض الدراسات احلديثة أن هناك عالقة العدوان من جهة واضطراابت اجلهاز 
 (36: 2008يف اجلهاز العصيب من جهة أخرى.)عمارة،

والغدد وهتتم هذه النظرية ابلعوامل البيولوجية يف الكائن احلي كالصبغيات واجلينات اجلنسية واهلرموانت واجلهاز العصيب املركزي والالمركزي 
ألنشطة الكهرابئية يف املخ.حيث يوجد لدى االنسان ميكانيزم مسؤول عن الشعور ابلغضب،يؤدي إىل الصماء والتأثريات البيوكيميائية وا

حدوث بعض التغريات الفيسيولوجية اليت تؤثر بدورها على سرعة القلب وزايدة ضغط الدم وزايدة نسبة اجللوكوز فيه وإىل ازدايد معدل 
ت ال إرادية ويقل إدراكه احلسي حىت أنه قد ال يشعر ابألمل يف معركته مع غرميه.) تنفس الفرد،ويعض الفرد على أنيابه وتصدر عنه أصوا

 (174: 1981البهي،
ونقص هرمون الذكورة  Testosteroneكما أكدت بعض الدراسات على وجود عالقة وطيدة بني زايدة هرمون الذكورة     

Serotonin  يف التأثري على السلوك العدواين،دراسة ليباLippa(1990 أن الذكور أكثر عدوانية من اإلانث يف كل اجملتمعات )
Lipsitt(1990 )لديهم عن االانث.كما أشارت دراسة ليبست  Testesteroneبسبب ارتفاع مستوايت هرمون التستسرتون     

 أن نقص السريوتونني يرتبط حبدوث سرعة االستثارة وزايدة العدوان.
( أن الفص اجلبهي واجلهاز احمليطي مسؤوالن 1977)Mayer( وماير 1970)Markمارك إىل جانب ذلك أشارت نتائج أحباث     

عن ظهور السلوك العدواين لدى األفراد والدليل على ذلك أن استئصال بعض التوصيالت العصبية يف هذه املناطق يؤدي إىل حالة 
 (37: 2008اهلدوء.)عمارة،

كيل السلوك البشري إال أن تلك الدراسات ال تقدم األدلة العلمية الكافية على ان مثل رغم أمهية اجلانب العصيب الفيزيولوجي يف تش    
 هذه االضطراابت هي ابلضرورة هي ابلضرورة من مسببات العدوان.

ال يعانون من اضطراابت فيسيولوجية،لكن          ( إىل ان هناك نسبة كبرية من األشخاص العدوانيني1985كما أشار كمال مرسي)
 (56: 1985مرسي، ربة والتفاعل مع البيئة بصورة سلبية أهم بكثري من العوامل اجلينية فيما يتعلق ابلسلوك العدواين.)اخل
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 ـ نظرية التعلم االجتماعي:3
  Banduraوابندورا  Merrelومريل Mayerهذه النظرية تعرب عن وجهة نظر املدرسة السلوكية احلديثة ومن روادها ماير   

 . Sutherlandسيزرالندو   Rossوروس
أن العدوان سلوك متعلم،ويعتقد أصحاب هذه النظرية ان أساليب  Social Learning Therapyوترى نظرية التعلم االجتماعي 

الرتبية والتنشئة االجتماعية  تلعب دورا مهما يف تعلم األفراد األساليب السلوكية اليت يتمكنون عن طريقها من حتقيق أهدافهم،وهكذا 
 بح مبدأ التعلم هو املبدأ الذي جيعل من العدوان أحياان أداة لتحقيق األهداف.يص

ويرى اصحاب هذه النظرية ايضا ان السلوك العدواين ينتج عن تعلم اجتماعي يعتمد على التقليد والتعزيز،كما ان السلوك العدواين يعترب 
يز املباشر لبعض أفعال الطفل العدوانية يزيد من حدة السلوك،ويعتمد سلوكا متعلما مكتسبا ال خيتلف عن أي سلوك اجتماعي اخر،والتعز 

: 1978أيضا على التقليد،عندما يكتسب الطفل سلوكا جديدا من خالل مشاهدة سلوك أشخاص آخرين يف البيئة نفسها.)زهران،
 (63ـ62
ألمهات هلا عالقة اجيابية ابلسلوك العدواين أن االجتاهات املتسمة ابحلماية الزائدة من جانب اGrum كما أكدت دراسة جروم       

 لدى األطفال.
ان  Sucheinكما تقدم البيئة العدوانية مناذج حية كأمثلة للعدوانية فتشرب الطفل اجتاهات العدوان،فقد أكدت دراسة "سوشاين"       

م الرضا من جانب األم عن السلوكيات الصادرة العدوانية لدى األطفال ترتبط اجيابيا بشدة القسوة يف العقاب والرفض وعدم القبول وعد
ا عن األبناء،أيضا األب الذي ينهر ابنه ويعنفه ويصفه ابجلنب والتخاذل ألنه مل ينتقم من غرميه  مببادلته ابلصفعات والركالت نفسها.وكذ

  (67ـ66: 1999األب الذي يسب زوجته أمام أبنائه،فيتشرب األطفال نزعات العدوان هذه.)خمتار،
 ( تعلم السلوك العدواين يف النقاط التالية:1978) Banduraما فسر ابندوراك

ـ معظم السلوك متعلم من خالل املالحظة مث التقليد حيث يتعلم األوالد السلوك العدواين مبالحظة مناذج وأمثلة من السلوك العدواين     
،وهناك ثالث مصادر يتعلم من خالهلا ابملالحظة السلوك العدواين وهي يقدمها أفراد األسرة واألصدقاء واألفراد الراشدين يف بيئة الفرد

 التأثري االسري،األقران والنماذج الرمزية كالتلفزيون والفيديو واالنرتنت.
 ـ اكتساب السلوك العدواين من اخلربات السابقة.    
 ة الصرحية يف أي وقت.ـ التعلم املباشر للمسالك العدوانية كاإلاثرة املباشرة لألفعال العدواني   
 ـ أتكيد هذا السلوك من خالل التعزيز واملكافآت.   
 ـ إاثرة الفرد إما ابهلجوم اجلسمي أو االهاانت أو إعاقة سلوك حنو حتقيق هدف أو تقليل التعزيز أو إهنائه قد يؤدي إىل العدوان.   
 (2008ـ العقاب قد يؤدي إىل زايدة العدوان.)عمارة،   

الل ما سبق تفرتض النظرية السلوكية أن سلوك االنسان متعلم من البيئة عن طريق احملاكاة والتقليد،فالفرد يالحظ السلوك ومن خ      
تائج العدواين مث يرسخه يف ذاكرته ليعيد إنتاجه الحقا،ومن مث نستطيع أن نعلم السلوك غري العدواين عن طريق تعزيزه ومكافأته لكي تزيل الن

 ن.املعززة للعدوا
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 ـ نظرية اإلحباط:4
 دون حيول لعائق الفرد إدراك تتضمن عملية هو آخر مبعىن للفرد معني دافع حتقيق عدم نتيجة حتدث اليت األمل خيبة هو اإلحباط       
 عادة حباطاإل فإن الدافع تقوية إىل األوقات بعض يف يؤدي اإلحباط كان وإذا املستقبل، يف العائق هذا حدوث توقع أو حاجاته إشباع

 اإلحباطي. املوقف يف تثار اليت االستجاابت أشهر من فالعدوان هذا وعلى العدوان، إىل يؤدي ما
ولوانرد  Gohan Dollardومن بني العلماء النفسيني األوائل الذين أسسوا نظرية اإلحباط ـ العدوان جند جوهان دوالرد      
وقدمو ملخصا عن مفهوم العالقة بني اإلحباط والعدوان  Searsت سريزوروبور  Mawrer،مور   Miller،نيل ميللر  Doobدوب

وهي أنه عندما حيدث إحباط يظهر العدوان،فالسلوك العدواين يسبقه دائما إحباط وهذا اإلحباط      من شانه ان يؤدي إىل سلوك 
ه إىل أنواع من اإلحباطات،فعندما حيبط تتولد عنده عدواين،فالسلوك العدواين عند الفرد يف صوره املتعددة وأنواعه املختلفة ميكن إرجاع

الرغبة العدوانية على مصدر اإلحباط،أو مصادر أخرى أو يعتدي على نفسه،إذا اعتربها مسؤولة عما حدث له من إحباط فيلومها بدال 
 (46: 2008من أن يلوم اآلخرين. )عمارة،

و استجابة  متعلمة لذلك فهي  تتوقف على درجة اإلحباط،فكلما كانت درجة وال بد أن نعلم أن العدوان املثار يف املوقف اإلحباطي ه
 اإلحباط شديدة كان االستعداد قواي وملحا،فشدة اإلحباط دالة قوية على قوة العدوان.

أن  Argyleيف البداية اعترب رواد هذه النظرية العدوان على أنه استجابة فطرية لإلحباط مث تعدلت هذه النظرية،حبيث أكد أرجايل 
 اإلنسان قد يعتدي ابلعدوان دون إحباط وعلى ذلك فاإلحباط يؤدي إىل العدوان يف وجود شرطني:

 العدوان حيدث إذا كان اإلحباط حيدث بطريقة متعسفة.الشرط األول:
 (77: 1982،عندما يكون العدوان فعاال يف التخلص من العقبات اليت تعرقل طريق إشباع احلاجات.)عبد الستارالشرط الثاين:

 واإلحباط ال يؤدي إىل العدوان إال إذا العدوان يلقى من الوالدين أثناء عملية التطبع االجتماعي شيئا من اإلاثبة والتدعيم،فمثال إذا      
لعدوان حدث أن كانت األم مصدرا لإلحباط ابلنسبة للطفل،مث ترتب عن هذا اإلحباط أن اثر الطفل ومال إىل العدوان على األم وهم اب

( أن العالقة 1961) Searsعليها ابلفعل،فوجد منها تساهال أو ترحيبا هبذا العدوان فإن امليل إىل العدوان يتدعم ويقوى،وهلذا يؤكد سريز
 (1998بني اإلحباط والعدوان والعدوان عالقة مركبة وغري مباشرة تتوقف على ما يكون بني الطفل وأمه من تفاعل. .)خليفة،

 ( بني ثالث أنواع من اإلحباط:1967)Ruchش ومييز رو     
 ينشأ عندما يواجه الفرد بعقبة يف البيئة تعوق إشباع حاجة ما. ـ اإلحباط البيئي:1
 ينشأ عندما يكون عند الفرد بعض اخلصائص اجلسمية أو الشخصية واليت متنعه من إشباع حاجاته أو طموحه. ـ اإلحباط الشخصي:2
دما يقارن الفرد بني احلاجات ويتحتم عليه أن خيتار إشباع حاجة واحدة فقط من هذه احلاجات ففي كل ينشأ عن ـ إحباط الصراع:3

حالة يواجه الفرد موقفا قد خيتار فيه واحدة من االستجابتني وكل استجابة منها تشبع حاجة من حاجاته ولكنها متنع إشباع احلاجات 
 (15: 2002األخرى.)أبو حطب،

( الذي أسس نظرية حول اإلحباط فريى أن العدوان يف مفهومه هو أتكيد الذات،ويصنف 1976) Rozembergأما روزمربغ      
الوضعيات احليوية للعدوان على أهنا حالة من اإلحباط تظهر كلما صادف اجلسم يف طريقه عائقا ال يتحمله،وهذا يف حالة إشباعه لبعض 

 (1982اجات احليوية وابلتايل فقدان التوازن الناتج عن الصراع. .)عبد الستار،احلاجات فعندئذ يصاب الفرد حبرمان أي إحباط احل
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أشارت نظرية اإلحباط إىل عنصر هام يف تفسري السلوك العدواين،إال انه يؤخذ عليها بعض األمور،فاإلنفعال الذي ينتج عن       
ن،أي أن اإلحباط أحد األسباب اليت ميكن أن متهد لإلستعداد اإلحباط ال يرتتب عليه ابلضرورة نوع من العدوان،وإمنا استعداد للعدوا

للعدوان،كما أن النظرية أمهلت بذلك اجلوانب املعرفية والذاتية للمواقف اإلحباطية،تلك اجلوانب اليت تتضمن شخصية الفرد املعرض 
لفرد ولكنها عوامل ذاتية و"فرديّة" ذات أتثري على لإلحباط وخلفيتها الثقافية ونوعية املوقف اإلحباطي .ومدى تكرار اإلحباطات يف حياة ا

إنتاج العنف من املواقف اإلحباطية وسواء كانت جمموعة ما من الظروف البيئية حمبطة أو غري حمبطة فإن ذلك قد يعتمد على إدراك الفرد 
 هلا.
 النظرية املعرفية: -5

فرد لنفسه واألحداث اليت تقع له،كما تركز يف دراستها للسلوك العدواين على هتتم هذه النظرية بدراسة اخلربة الذاتية من حيث إدراك ال    
السياق النفسي واالجتماعي للشخص العدواين والظروف واملتغريات اليت أدت إىل استخدام العنف والعدوان للتعبري            عن 

 (178: 1993ذاته)السيد،
لعدواين شعور الفرد ابلفوارق الطبيعية البالغة احلدة واليت حتول دون حتقيق ومن أهم اإلعاقات اليت متثل دافعا قواي للسلوك ا

 ( 310: 1998ذاته.)خليفة،
( أن معتقدات الشخص والقيم واملعتقدات تربز وتعزز اللجوء إىل العنف والعدوان يف جمموعة من 1992) Capraraلذلك يرى كابرارا 

 (115: 2001املواقف اليت تتضمن إاثرة مسبقة.)العقاد،
فاملعرفيون يشريون إىل أن الفرد عند جتربة سارة أو غري سارة ينتقي هذا االثر الذايت للنشاط املختار ليدعم ويعزز قوة بعض األمناط      

 السلوكية.
(Van Conghem,1978 :92) 

 كر ويشعر ويتصرف يف ذات الوقت .)بدون اتريخ( أن هناك تداخل بني االنفعال والتفكري،وأن الفرد يفElissويف املقابل يرى إليس 
مبا إذا كانت املعتقدات تنبع من القيم األساسية ذات الدالئل التجريبية،أو فروض أو مطالب  Elissوتتحدد العقالنية يف نظر إليس 

 (Van Conghem,1978 :92)سحرية.وهو ما يعرب عنه ابلتفكري غري العقالين املصاحب للعدوان.  
إىل أن الفرد ومن  خالل عملييت التمثيل واملواءمة يكون بىن عقلية وخمططات إمجالية معينة تستخدم  Piagetجيه كما يشري بيا         

ي يف جتهيز املعلومات اليت ترد إليه وتزيد من كفاءته يف مواجهة مشكالته وتفاعالته مع البيئة،حيث يرى أن املخططات اإلمجالية العامة ه
ية يف الذاكرة واليت تسمح بتصنيف املعلومات اجلديدة وتنظيمها،وتشكل الكيفية اليت ينظر هبا الفرد إىل العامل التكوينات اجملردة االفرتاض

ويتمثلها عقليا،حيث تبدأ هذه املخططات من خمططات انعكاسية بسيطة كالنظر وقبض األشياء ابلنسبة للطفل الصغري،وتتطور إىل خطط 
اطات عقلية معقدة تزداد بزايدة التفاعل مع البيئة ،واالستثارة واالكتشاف والتجريب وأعمال واسرتاتيجيات وتصورات وافرتاضات ونش

 (117: 2001احلواس والعقل،وكذلك التعزيز من قبل احمليطني ابلفرد. .)العقاد،
مل بطريقة منحرفة وبذلك وهكذا فهذه التفاعالت البيئية وصور االكتشاف واإلاثرة وكذلك التعزيز جتعل من الفرد يشكل هذا العا     

ت يتمثل عقليا األساليب العدوانية اليت يرى أبهنا املخططات السوية اليت يواجه هبا صور االحنراف يف العامل الناجتة من زايدة التفاعال
 (Paul F et al,2009 :570)البيئية.
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اع حيدث عندما يواجه الفرد أي  شيء يتعارض مع إىل أن التنافر املعريف  ما هو إال تعبري عن صر  Festingerويشري فستنجر      
معتقداته وأفكاره،وهذا الصراع ميكن ان يؤدي إىل تغيري يف معتقدات الفرد أو يقدم تفسريا هلا خمتلفا عن مادة الصراع،وذلك لكي تتسق 

جر ان عدم االئتالف واالنسجام بني مع هذه املعتقدات،وهلذا قد جند ان هناك عدم اتساق بني ما يفكر به املرء وما يسلكه،ويرى فستن
من  جوانب اجملال املعريف للمرء يعرب عن التنافر املعريف حيث يؤدي إىل حالة من التوتر عند املرء،وعندها يكون الفرد مدفوعا إىل التخفيف

يل الفرد إىل تشويه الواقع متمثال ذلك هذا التوتر من خالل حماولته إزالة هذا التنافر املعريف والتخلص منه          ، فقد يكون عن طريق م
 (117: 2010التشويه ببعض صور السلوك اإلجرامي.)بكار،

من خالل ما سبق نستنتج أن املعرفيني على اختالف آرائهم يرجعون السلوك العدواين إىل خلل معريف أو عجز معريف يف التعامل مع      
 املوضوعات واألشياء.

 بقة:تعليق عام على النظرايت السا
بعد أن مت عرض النظرايت املختلفة اليت حاولت تفسري السلوك العدواين.وبنظرة فاحصة ومدققة وجدان أن كل نظرية من النظرايت        

قد فسرت جانبا من السلوك ومل تفسر السلوك كله.وعندما ما مجعناها كلها وجدانها متكاملة وليست متعارضة.ألن العدوان كأي سلوك 
موعة من العوامل املتفاعلة بعضها ذايت وبعضها يكمن يف ظروف التنشئة االجتماعية ومواقف احلياة اليت نعايشها مبا فيها من هو حمصلة جم

 إحباط وصراع وثواب وعقاب جسدي ونفسي.
لها السيكولوجي يف تفسري ولقد وجدان أن النظرايت املعرفية قد حظيت ابهتمام ابلغ يف السنوات األخرية،كما أهنا إضافة كبرية هلا ثق      

كثري االضطراابت النفسية منها السلوك العدواين واملتمثلة يف)األفكار واملعتقدات،التصورات،التخيالت،...( وعالقة هذه العمليات املعرفية ب
تعديل إدراكات الفرد  من االضطراابت النفسية كالعدوان.ومن مث طريقتهم  العالجية للتحكم يف هذا النوع من السلوك العدواين عن طريق

تبصرا بتزويده مبختلف احلقائق واملعلومات املتاحة يف املوقف مما يوضح أمامه اجملال اإلدراكي وال يرتك فيه أي إهبام أو غموض،مما جيعله مس
 بكل األبعاد والعالقات بني السبب والنتيجة.

 سادسا: السلوك العدواين لدى املراهق يف املدرسة:
 لعدوان ابملراهق إىل ان ميارس سلوكه العدواين يف بيئته املدرسية يف اجلوانب التالية:تدفع مشاعر ا   
 :ـ العدوان املوجه حنو إدارة املدرسة وإجراءاهتا1
حيث جند أن النشاط التخرييب للمراهق املتمدرس مرتكز يف املخالفات املتكررة لتعليمات اإلدارة،فيمزق إعالانهتا وحيرض اآلخرين على    

خمالفتها وخيتلق اإلشاعات ويضخم أخطاء العاملني فيها ويطلق على املدير األلقاب والنعوت اليت هتدف إىل التقليل من شخصيته.ويصل 
 االحنراف هبؤالء الطلبة إىل حتريض اآلخرين على الغياب وسوء التصرف.

 ـ العدوان املوجه حنو املدرس يف الصف:2
ء الدرس ومقاطعة املدرس أثناء حديثه أو حىت سب املدرسني والسخرية منهم،والقيام أبعمال تضحك ويتمثل ذلك يف التهريج أثنا      

اآلخرين وغريها من التصرفات املخالفة للنظام املدرسي،األمر الذي يؤدي إىل ضياع فرص التدريس من جهة وإىل إحراج املدرس أمام 
 (268: 2010طالبه.)الداهري،

 بناية املدرسة: السلوك العدواين اجتاه ـ3
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،كما يتجلى يف قيام (Robert,1978 :293)يتمثل يف إتالف أاثث املدرسة،إتالف أدوات نشاط املدرس،تشويه جدران املدرسة.
بعض الطلبة بتحطيم زجاج النوافذ أو الكتابة البذيئة على اجلدران والطاوالت أو العبث يف احلديقة وإتالف أزهارها،وقد يصل اآلمر إىل 

 (1993حنفيات املياه أو مفاتيح الكهرابء.)أوزي،إتالف 
 ـ العدوان املوجهة حنو الطلبة:4

ميارس البعض من ذوي النزعة العدوانية سلوكهم العدواين على اآلخرين من زمالئهم خاصة الذين يؤدون واجباهتم ابنتظام ويتجاوبون       
ملدرس وتنبيهه على بعض جوانب تقصريهم.وقد يتخذ عدواهنم على الطلبة مع توجيهات املدرس،حبجة أن هؤالء هم املسؤولون عن إاثرة ا

أسلواب مباشرا داخل املدرسة أو خارجها كالضرب أو الشتم أو التهديد أو يتخذ أسلواب آخر هو متزيق كتبهم وإتالف لوازمهم بصورة 
 (268: 2010سرية.)الداهري،

ينة تشمل خمتلف أشكال السلوكات العدوانية داخل املدرسة،وذلك بغرض اإلحاطة ولقد حاولنا يف دراستنا احلالية احلصول على ع     
 جبميع جوانب املوضوع.

 سابعا:  األسباب والعوامل املساعدة على ظهور السلوك العدواين لدى املراهقني:
ا وتتحد جنبا إىل جنب يف تكوين العدوان ظاهرة نفسية اجتماعية،ال ميكن إرجاعها إىل سبب واحد بل هناك عدة عوامل تتكاثف مع     

 ونشأة السلوك العدواين،فهناك عوامل داخلية وأخرى خارجية تؤدي إىل ظهور السلوك العدواين.
 العوامل الداخلية:  -1

ية تتمثل العوامل الداخلية لتشكيل السلوك العدواين يف األسباب اجلسمية مثل النشاط الزائد الناتج عن اختالف االفرازات اهلرمون     
لبعض الغدد كالغدة الدرقية،والنخامية مع مستوى منخفض من الذكاء مما ال ميكن الفرد من تصريف نشاطه الزائد يف أوجه مفيدة فيوجهها 

(       أن زايدة هرمون التستسرتون جتعل 1997)  Sapolskyحنو العدوان.وتذهب كثري من الدراسات منها دراسة  سبلوبسكي
 (63: 2007يبون بطريقة عدوانية.)عمارة،املراهقني الذكور يستج

كما يشريّ"أمحد  عكاشة" أن السلوك العدواين يصدر عن األفراد الذين يتسمون إبفراط أو ضعف يف السيطرة على دوافعهم عند تعرضهم   
 (64: 2007للمواقف الصعبة مما يصدر عنهم العنف الشديد.)عمارة،

 العوامل اخلارجية وهي: -2
السلوكات العدوانية هي سلوكات اكتسبها الطفل خالل عملية التنشئة االجتماعية بسبب العديد من األساليب الغري إن معظم األسرة: • 

 سوية يف تنشئة الطفل:
ونوا فقسوة وعدوانية الوالدين يف عقاهبم البنائهم جتعل هؤالء األبناء يف مرحلة املراهقة املتأخرة مييلون ألن يك القسوة وإاثرة األمل النفسي:ـ 

 (Eron,1977:80)أكثر عدواان وذلك لتقليدهم النموذج الوالدي العدواين وتشبعهم هبذا األسلوب يف حياهتم املبكرة.
ويكون العقاب أحياان يف حد ذاته هجوم ومن مثة فهو مثريللعدوان يعممه الفرد فيما بعد يف حياته على من حوله فينقل عدوانه من والدية 

اخلارجية بصفة عامة واذا مل يتعلم الفرد ان يكف عدوانه حنو والديه كأول شكل للسلطة فانه سوف يشكل خطورة يف إىل اإلخوة مث البيئة 
 (65: 2008املستقبل على جمتمعه.)عمارة،
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ا على جو أيضا التفرقة يف املعاملة بني األبناء مما يوقر صدورهم جتاه بعضهم البعض ويسهم يف توتر العالقات بينهم مما ينعكس سلب    
األسرة.أو اإلمهال والرتك الذي ال يسهم يف هتذيب سلوكيات األبناء غري مقبولة اجتماعيا وقد يؤدي إىل احنرافهم السلوكي وأتخريهم 

 الدراسي يسبب االفتقار إىل الرقابة.
لفرد إبصدار استجاابت عدوانية يف ويتعلق النوع الثالث من أساليب التنشئة الوالدية لألبناء بعدم االتساق والذي يف ظله يسمح ل   

موقف معني وال يسمح له هبا يف موقف أو قد تسمح له األم هبا وال يسمح هبا األب،فان ذلك ميثل مناخا مالئما متاما للسلوك 
الجتماعية العدواين.أيضا احلماية الزائدة اليت تعوق منو شخصيات األبناء واعتمادهم على أنفسهم واحساسهم ابملسؤولية الشخصية وا

 واستقالليتهم يف التصرف.
كذلك الطفل الذي نشأ يف منزل يعاين من التفكك االسري كاخلالفات الزوجية واالنفصال أو الطالق،ال جيد من حيبه أو يقلده         

الشعور كقدوة فانه ال ينمو لديه األان األعلى       الذي يضبط دوافعه العدوانية،فيجد لذة يف أفعاله العدوانية دون 
 (68: 2008ابلذنب.)عمارة،

 املدرسة:• 
هناك العديد من العوامل اليت تؤثر يف املناخ املدرسي لعل أبرزها شبكة العالقات االجتماعية األفقية بني كل من الطالب وأعضاء         

ور السلوكات العدوانية لدى املراهقني هيئة التدريس كل على حده،وسنقوم اببراز العوامل اليت تؤثر على املناخ املدرسي وتساهم يف ظه
 املتمدرسني:

 أـ اإلدارة والسلوك العدواين:
ترتبط بسلوك املدير ومدى تشدده يف تطبيق القوانني دون االهتمام ابلعالقات الشخصية،وكذا تركيزه على اجناز األعمال دون        

ليائهم ومقرتحاهتم.كما أن لسلوك املدير وكافة أعضاء االدارة دورا كبريا يف االستفادة من آراء املعلمني واالستماع إىل مطالب التالميذ وأو 
احلد من السلوك العدواين من خالل إعطاء التالميذ القدوة واملثل واملعاملة الودية اإلنسانية واالهتمام ابلشكاوى وتقدمي 

 (  113ـ 97: 1993اخلدمات.)أوزي،
 ب ـ األنشطة والسلوك العدواين:

( أن عدم احتواء املقررات الدراسية على معلومات تتعلق ابلسلوك العدواين وخماطره وعدم 1996)Jenkinارت دراسة جاكني أش       
توفري برامج من خالل املكتبة تتصل أبوجه نشاط السلوك العدواين،يؤدي إىل دفع الطلبة ملمارسة السلوكيات 

  . (Barron.DD,1997 :47-50)العدوانية
 درسة:ج ـ زمالء امل

 إن انتماء املراهق لزمالئه يف املدرسة،جيعله يتأثر مبعايريهم نظرا لتجانس نفس املرحلة العمرية،ولتماثل ظروفهم وشعورهم حنو حاجاهتم       
صبحون عامال وضوابط اجملتمع،حيث يالحظ التأثري والتقليد السريع وخباصة يف سلوكياهتم العدوانية،وحتديدا إذا كانو من املنحرفني فعندئذ ي

 (2008مساعدا يف خلق السلوك العدواين. .)عمارة،
 د ـ العالقة مع املدرسني والسلوك العدواين:
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قد يكون السلوك العدواين داخل املدرسة ما هو إال رد فعل الطالب حنو قسوة املعلمني واستخدام أشكال من العنف والعقاب البدين      
 (2010فة إىل أنواع اإلساءة العاطفية اليت يستخدمها بعض املدرسني يف قاعات الدراسة.)بكار،والنفسي الذي يتميز أبسلوب عقيم.إضا

 وسائل اإلعالم:• 
 Doob et Macdonaldدوب وماكدوانلد Kuzey(1996،)كشفت العديد من الدراسات مثل دراسة كوزيه         

عالم يف تعليم السلوك العدواين ورفع نسبة العنف لدى عن اآلاثر السلبية لوسائل اإل  Goldestein (1999)(،جولدستني1994)
 الشباب،وهذا بسبب أن معظم ما يشاهده املراهقون هو الربامج التلفزيونية اليت تساعد يف تطوير األساليب اإلجرامية وتربز هلم اجملرم يف

 ( 2008صورة البطل. .)عمارة،
 نقص التدين والسلوك العدواين:• 

عديد من االابء مركزا حول املادة  كهدف أساسي دون مراعاة اجلوانب الدينية، وغياب التمسك ابألخالق والقيم أثر أصبح اهتمام ال      
على سلوك األبناء وعالقاهتم ابلكبار ممن يفرتض أهنم املصدر الرئيسي الكتساب القيم وأتصيلها يف نفس اإلبن،وهي قيم اإلميان والعدل 

واإليثار والتعاون وحب اخلري واإلحسان،وكلها تعلم أساليب التفاعل االجتماعي السليم للتخلص من العادات  واالحرتام والصدق واملسؤولية
 (    2010والسلوكيات املضطربة.)بكار،

 :خامتة
عب السلوك العدواين أبشكاله وصوره املختلفة له أسباب عديدة متشابكة،تتنوع وختتلف من بيئة ألخرى ومن جمتمع آلخر،ومن الص   

ذلك إال  تغيري هذا السلوك إال إذا حددان األسباب احلقيقية اليت تدفع أفراد عينتنا هلذا السلوك مث قمنا بتغيري أو إزالة املسببات.ولن يتحقق
شه املراهق من ابشرتاك املؤسسة الرتبوية والتعليمية واألهلية بصورة تكاملية. ونظرا ملا توصل إليه الباحثون عن وجود عالقة طردية بني ما يعي

مشكالت اجتماعية و انفعالية وسلوكية مع عدم قدرته على التعبري عن ذاته  وانفعاالته و مشاعر الغضب لديه )أتكيده لذاته( فإنه من 
 الضروري استغالل هذه النقطة أيضا يف وضع حلول مناسبة هلذه املشكلة.

 قائمة املراجع:   
 ابللغة العربية:

 القرآن الكرمي .1
ـــــــــــدى الب 2002ايســـــــــــني مســـــــــــلم حمـــــــــــارب) أبـــــــــــو حطـــــــــــب .2 (:فاعليـــــــــــة بـــــــــــرانمج مقـــــــــــرتح للتخفيـــــــــــف مـــــــــــن الســـــــــــلوك العـــــــــــدواين ل

 الصف التاسع األساسي مبحافظات غزة،رسالة ماجستري يف علم النفس.غزة    
(: أتكيــــــــــد الــــــــــذات وعالقتــــــــــه ابلســــــــــلوك العــــــــــدواين لــــــــــدى طلبــــــــــة التعلــــــــــيم مــــــــــا بعــــــــــد 2013آل هاشــــــــــم شــــــــــريفة بنــــــــــت قاســــــــــم ) .3

 ل شهادة املاجستري يف الرتبية ختصص اإلرشاد النفسي،جامعة نزوى،مسقط.األساسي،مذكرة لني
 (:املراهق والعالقات املدرسية،الشركة املغربية للطباعة والنشر،الرابط، املغرب.1993أوزي أمحد) .4
(:منــــــــــــــاهج البحــــــــــــــث يف الرتبيــــــــــــــة وعلــــــــــــــم النفس،املكتبــــــــــــــة املصــــــــــــــرية للطباعــــــــــــــة 1984خليفــــــــــــــة ) بركــــــــــــــات حممــــــــــــــد .5

 والنشر،القاهرة.
 (: علم النفس االجتماعي،دار الفكر العريب،مصر.1981بهي فؤاد  السيد)ال .6
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(: شخصــــــــــــــــــــــــية املراهــــــــــــــــــــــــق اجلزائــــــــــــــــــــــــري علــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــوء التغــــــــــــــــــــــــريات االجتماعيــــــــــــــــــــــــة 1994بوتفنوشــــــــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــــــــطفى ) .7
 واالقتصادية،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر.

 .(:تعديل السلوك اإلنساين،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،مصر1989اخلطيب مجال) .8
 1(: مباديء الصحة النفسية،دار وائل للنشر،عمان،ط2010الداهري صاحل حسن أمحد) .9

 (: أصول علم النفس، املكتب املصري احلديث، اإلسكندرية.1972راجح أمحد عزت ) .10
 (:الصحة النفسية والعالج النفسي،عامل الكتاب،القاهرة1978زهران حامد عبد السالم) .11
 نفسية،عامل الكتاب،القاهرة.(:إرشاد الصحة ال2004زهران سناء ) .12
 .1(:معجم املصطلحات النفسية والرتبوية،دار الشروق،السعودية،ط1979زيدان حممد مصطفى) .13
 (:املشكالت النفسية عند األطفال،دار الفكر العريب،مصر.1993الشربيين زكرايّ) .14
ـــــــــــدى الشـــــــــــباب الفلســـــــــــطيين يف غـــــــــــ1990الشـــــــــــريف حممـــــــــــد يوســـــــــــف ) .15 ـــــــــــة (:مظـــــــــــاهر العـــــــــــدوان ومســـــــــــتوى القلـــــــــــق ل زة ومجهوري

 مصر،رسالة ماجستري،مصر،الزقازيق.
(:الســــــــــــــلوك التوكيــــــــــــــدي لــــــــــــــدى مــــــــــــــدمين أربعــــــــــــــة أمنــــــــــــــاط مــــــــــــــن املخــــــــــــــدرات )دراســـــــــــــــة 2005الشــــــــــــــهري،يزيد بــــــــــــــن حممــــــــــــــد ) .16

 مقارنة(.رسالة ماجستري منشورة،جامعة انيف للعلوم األمنية،الرايض.
 http //islamqa.com/ar/ref/100147   (: املنجد،موقع اإلسالم:2010صاحل حممد) .17
ــــــــــــــة عبــــــــــــــد هللا) .18 ــــــــــــــاديء التوجيــــــــــــــه واالرشــــــــــــــاد الرتبوي،مشــــــــــــــاكل الطــــــــــــــالب الرتبويــــــــــــــة والســــــــــــــلوكية والنفســــــــــــــية 2008الطراون (:مب

 واالجتماعية،دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع.
ـــــــــــــد العظـــــــــــــيم ) .19 ـــــــــــــد العظـــــــــــــيم حســـــــــــــني، ســـــــــــــالمة عب ـــــــــــــة والنفســـــــــــــية،دار 2006طـــــــــــــه عب (:اســـــــــــــرتاتيجيات إدارة الضـــــــــــــغوط الرتبوي

 الفكر،عمان.
(: فاعليـــــــــــة بـــــــــــرانمج إرشـــــــــــادي لتنميـــــــــــة الـــــــــــذكاء الوجـــــــــــداين يف خفـــــــــــض العدوانيـــــــــــة لـــــــــــدى ضـــــــــــعاف 2008عمـــــــــــر حممـــــــــــد)طـــــــــــه  .20

 السمع،دوكتوراه غري منشورة،القاهرة.
 (: سيكولوجية العدوان،عامل املعرفة،الكويت.1982عبد الستار إبراهيم ) .21
معريف(جامعـــــــــــــــــــة  (:ســـــــــــــــــــيكولوجية العدوانيـــــــــــــــــــة وترويضـــــــــــــــــــها)منحى عالجـــــــــــــــــــي2001العقـــــــــــــــــــاد عصـــــــــــــــــــام عبـــــــــــــــــــد اللطيـــــــــــــــــــف ) .22

 الوادي،دار غريب،القاهرة.
(:بــــــــــــــــرامج عالجيــــــــــــــــة خلفـــــــــــــــض مســــــــــــــــتوى الســــــــــــــــلوك العـــــــــــــــدواين لــــــــــــــــدى املراهقني،املكتــــــــــــــــب 2008عمـــــــــــــــارة حممــــــــــــــــد علـــــــــــــــي ) .23

 اجلامعي احلديث،اإلسكندرية.
 (.25(:حمددات السلوك التوكيدي،جملة علم النفس)1993فرج طريف شوقي ) .24
 لكفاءة الشخصية،دار غريب،القاهرة.(:توكيد الذات حمل لتنمية ا1998فرج طريف شوقي) .25
ــــــــــــراهيم) مرســــــــــــي كمــــــــــــال .26 ــــــــــــث عشــــــــــــر،العدد 1985إب (:ســــــــــــيكولوجية العدوان،جملــــــــــــة العلــــــــــــوم االجتماعية،اجمللــــــــــــد الثال

 الثاين،الكويت.
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 السياقة اخلطرة، ماهيتها، مظاهرها ونتائجها

Risky driving, its nature, manifestations and consequences 

 مطاري عمر

Matari.o40@gmail.com 

 بازة فطوم

Bazafattoum@gmail.com 

 ملخص
تواجه أغلب اجملتمعات مشاكل مواجهة حوادث املرور اليت نتجت عنها تكاليف بشرية ومادية ابهظة، حيث توقعت الدراسات 

لسياقة اخلطرة من بني ، ويعترب سلوك ا2020أن تصبح حوادث الطرق اثلث أكرب سبب للوفاة واإلصابة على مستوى العامل حبلول عام 
بعض العناصر اهلامة يف فهم ماهية سلوك حيث سيتم عرض أهم األسباب املسامهة يف ارتفاع عدد حوادث املرور على مستوى الطرقات، 

 السياق اخلطرة، على غرار ماهيته ومظاهره وملخص ألهم اإلحصائيات حول حوادث املرور عامليا وحمليا وغريها من املفاهيم.
 سلوك، سياقة خطرة، أسباب، حوادث املرور. :الدالة تالكلما

Abstract 

Most societies face the problems of dealing with traffic accidents, which have resulted in high 

human and material costs. Studies have predicted that road accidents will become the third largest 

cause of death and injury worldwide by 2020. Risky driving behavior is among the most important 

reasons contributing to the high number of traffic accidents at the global level. In this paper, we 

present some important elements to understand the nature of riky behavior, its manifestations, and a 

summary of the most important statistics about traffic accidents globally and locally. 

Key word :Behavior, risky drivin, causes, road sccidents 

Keywords : Behavior, risky drivin, causes, road sccidents. 

 
 تعريف سلوك السياقة اخلطرة:

( السياقة اخلطرة أبنه جمموعة من األمناط السلوكية اليت تشكل خطرا على السائق أو األشخاص Saba Jafarpour ،2014يعرف )
احرتام املرافقني له، ويصنف سلوك سائق ما أبنه خطر  إذا تضمن جمموعة من املمارسات منها: السرعة املفرطة، التجاوزات اخلطرية، عدم 

املسافة اآلمنة، السياقة حتت أتثري الكحول، استخدام اهلاتف احملمول أثناء السياقة،...إخل، حيث يزيد مستوى اخلطر يف هذه السلوكات  
)هبلول،  (، كما ميكن أن تكون هذه األمناط السلوكية إما مقصودة أو غري مقصودة.Jérome ،2006كلما نقصت خربة السائق )

 (36، صفحة 2019

 بعض مظاهر سلوك السياقة اخلطرة:  -2
 اإلفراط يف السرعة: -1.2

٪ يف 1يرتبط ارتفاع متوسط السرعة العاملي مباشرة مع ارتفاع احتمالية وقوع حوادث املرور ومستوى خطورهتا، إذ تؤدي كل زايدة بنسبة 
حوادث االرتطام اخلطرية، كما يرتفع احتمال وفاة  ٪ يف نسبة3٪ يف نسبة حوادث االرتطام املميتة و4متوسط السرعة إىل زايدة بنسبة 
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مرة مما يرفع احتمال وفاة ركاب السيارات اليت تتعرض  4.5كم / سا   65كم / سا إىل   50املشاة الذين تصدمهم السيارات بسرعة من 
 (2020)منظمة الصحة العاملية،  كم/ سا.  65٪ إذا ارتطمت هبا سيارة تسري بسرعة  85إىل اصطام جانيب إىل 

 السياقة حتت أتثري الكحول والعقاقري:  -2.2
كما تزيد    .وقوع احلوادث املميتة أو اإلصابة اخلطرية لتزيد السياقة حتت أتثري الكحول أو أي من العقاقري النفسانية أو املخدرة من احتما

 .غ/ ل دم، فأكثر 0.04هذه املخاطر كلما ارتفعت نسبة الكحول يف الدم وصوال إىل نسبة 
يف حال السياقة حتت أتثري املخدرات، تزداد احتماالت وقوع احلوادث وفقًا للعقار النفساين املستهلك من طرف السائق. ومثال على 

 .أضعاف تقريباً مقارنة بغريها من العقاقري 5ذلك، فإن احتماالت وقوع حوادث مميتة بني مستخدمي األمفيتامينات تزيد 
 لواقية اخلاصة ابلدراجات النارية وأحزمة األمان ووسائل تقييد األطفال:عدم استخدام اخلوذات ا -3.2

% تقريباً، ومن 40يؤدي استعمال اخلوذ الواقية ابلطريقة الصحيحة عند ركوب الدراجات النارية، إىل احلد من خماطر الوفاة بنسبة  -
 .%70خماطر التعرض لإلصاابت اخلطرية بنسبة تزيد على 

% ومن خماطر وفاة رّكاب املقاعد اخللفية 50-40ام األمان إىل احلد من خماطر وفاة رّكاب املقاعد األمامية بنسبة يؤدي استخدام حز  -
  .%75و 25بنسبة ترتاوح بني 

% تقريباً، ومن وفيات صغار 70يؤدي الرتكيب واالستخدام السليمني ألدوات تقييد األطفال إىل احلد من وفيات الرّضع بنسبة  -
 .%80% و54بنسبة ترتاوح بني األطفال 

 عدم مأمونية الُبىن التحتية للطرق: -4.2
ميكن لتصميم الطرق أن يؤثر بشكل معترب على مأمونيتها. ويستحسن أن ُتصمم الطرق مع مراعاة املأمونية ابلنسبة إىل مجيع مستخدميها. 

فالتدابري مثل ختصيص ممرات للمشاة وممرات  .ة والناريةويعين ذلك التأكد من وجود مرافق كافية للمشاة وراكيب الدراجات اهلوائي
طر للدراجات، وهتيئة نقاط العبور اآلمنة، وسائر التدابري اليت تؤدي إىل هتدئة املرور ميكنها مجيعا أن تلعب دورا حامسا يف احلد من خما

 .اإلصاابت بني مستخدمي الطرق
 املركبات غري اآلمنة: -5.2

نة دورًا حموراي يف وقوع احلوادث والزايدة من احتماالت وقوع اإلصاابت اخلطرية. وهناك عدد من أنظمة األمم تلعب املركبات غري اآلم
ألرواح. املتحدة املتعلقة مبأمونية املركبات، اليت إذا ما طُبقت على معايري البلدان اخلاصة ابلتصنيع واإلنتاج ستؤدي إىل إنقاذ العديد من ا

بة مصنعي املركبات ابلوفاء ابلقواعد اخلاصة ابلصدمات األمامية واجلانبية، وإدراج نظام التحكم اإللكرتوين يف وتشمل هذه األنظمة مطال
إىل الثبات )ملنع فرط االحنراف(، وضمان تزويد مجيع املركبات ابلوسائد اهلوائية وأحزمة األمان. ويؤدي عدم تطبيق هذه املعايري األساسية 

 .وع اإلصاابت النامجة عن حوادث املرور، ابلنسبة إىل األشخاص املوجودين داخل املركبة وخارجهازايدة كبرية يف خماطر وق
 عدم كفاية الرعاية الصحية اليت تلي حوادث املرور: -6.2

وع يؤدي التأخر يف اكتشاف األشخاص الذين تعرضوا حلوادث املرور وانقاذهم إىل تفاقم خطورة اإلصاابت، فرعاية اإلصاابت بعد وق
 .احلادث تتأثر بشدة بعامل الزمن، فدقائق قليلة قد تفصل بني احلياة واملوت
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 عدم كفاية إنفاذ قوانني املرور: -7.2
يد إذا مل تطبق قوانني املرور اخلاصة ابلسياقة حتت أتثري الكحول، واستخدام أحزمة األمان، وااللتزام حبدود السرعة، واستخدام وسائل تقي

تؤدي إىل االخنفاض املتوقع يف الوفيات واإلصاابت النامجة عن حوادث املرور اليت تنتج عن سلوكيات حمددة. ولذا، فإنه  األطفال، فإهنا لن
احتمال إذا كانت قوانني املرور غري انفذة أو يُنظر إليها على أهنا غري انفذة، فغالباً ما سيؤدي ذلك إىل عدم االمتثال هلا ومن مث سيتضاءل 

 .لسلوكأن تؤثر على ا
ويشمل النفاذ الفّعال وضع القوانني اليت تتصدى لعوامل اخلطر اآلنف ذكرها، وحتديثها ابنتظام وإنفاذها على الصعيد الوطين وعلى صعيد 

 (2020)منظمة الصحة العاملية،  .البلدايت واحملليات. ويشمل النفاذ الفّعال أيضاً حتديد العقوابت املالئمة
 األمان:عدم احرتام مسافات  -8.2

اثنية اليت  1.5كلما ارتفعت سرعة احتاجت هذه األخرية إىل وقت أطول ومسافة أكرب للتوقف قبل حدوث االرتطام، تضاف إىل 
 :ويعتمد حساب مسافات توقف العرابت على جمموعة من احلقائق العلمية أمهها حيتاجها السائق العادي لالستجابة الطارئة،

 اثنية الستجابة حلاالت الطوارئ على الطريق. 1.5 حيتاج السائق العادي حوايل - 
 .مع اإلطارات، مما يساهم يف توقف أسرع للعربة 1مينح الطريق اجلاف واملستوي معامل احتكاك  -

 .مع اإلطارات مما يزيد يف مسافة توقف العربة عند الفرملة 0.7الطريق املبتل اجليد واملستوي يوقف معامل احتكاك  -     
 العوامل املؤثرة يف مسافة توقف العربة: -1.8.2

  إىل حالة التوقف التام مبجموعة من العوامل ميكن تلخيصها يتأثر حتول العربة من حالة املسري 
 يف اجلدول التايل:

 العوامل املؤثرة يف مسافة توقف العرب 1جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل متعلقة ابحمليط عوامل متعلقة ابلعربة عوامل متعلقة ابلسائق
 سطح الطريق سن العربة االنتباه

 دى ميالن الطريقم نوع وحالة املكابح التعب

االعتالالت الناجتة عن تناول الكحول 
 أو املخدرات أو األدوية

نوعية وحالة اإلطارات مبا فيها مستوى الضغط 
 داخلها

 طول الطريق

 مستوى اإلبصار
خصائص األمان املدعمة للنظام الفرملة على سبيل 

 ...إخل( ABS, ESC, EBAاملثال )
 الظروف اجلوية )الطقس(

  وزن العربة سائقوخربة ال
  وجود مقطورة أو جر محل ثقيل إدراك السائق للخطر
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 Dangerous Overtaking التجاوز اخلطري: -9.2

 تعريف التجاوز:  -1.9.2

وللقيام بتجاوز ، االجتاه مث مناورهتا مع زايدة يف السرعة بغية ختطيها وميكن تعريفه أبنه االقرتاب من عربة أخرى من اخللف تسري يف نفس
 آمن يشرتط على السائق التحقق من توفر جمموعة من الشروط منها: 

 قبل التجاوز: -أ
 التأكد من أن الطريق آمن وسالك مع توفر مسافة كافية للتجاوز.-  
ر أو خط املرور دون تعريض املركبة اليت يتم جتاوزها أو أي مركبة قادمة من االجتاه التأكد من وجود مسافة كافية للعودة إىل نفس املم -  

 املعاكس للخطر.
  أتكد السائق من عدم جتاوز أي مركبة أخرى ملركبته وذلك من خالل تفحص الطريق عرب املرااي العاكسة والتحقق من النقاط العمياء. -  
 . التجاوز مع منح الوقت الكايف لتنبيه السائقني اآلخرين بذلك تشغيل اإلشارة للداللة على النية يف -  
 أثناء التجاوز: -ب
 على السائق ترك مسافة آمنة بني عربته والعربة اليت قام بتجاوزها -
      .م/ساك  60م  على األقل عن الدراجة إذا كانت عربته تسري بسرعة تفوق 1.5عند جتاوز الدراجات، جيب على السائق االبتعاد  - 
 التأكد من ترك مسافة كافية لذلك. بعد عدم العودة إىل خط السري الرئيسي بعد التجاوز إال -
 .عدم إعاقة املركبات األخرى أثناء التجاوز -
 : يف حالة التعرض للتجاوز من طرف اآلخرين -ج

 : يمات التاليةإذا كانت عربة السائق تتعرض للتجاوز من طرف عرابت أخرى فيجب عليه أن يلتزم ابلتعل
 التزام اليمني ، إذا كان ذلك آمًنا ، وافساح املساحة للسيارة اليت تنوي التجاوز . -     
 & Department of Planing Transport) عدم زايدة السرعة حىت تنتهي عملية التجاوز بسالم . -     

Infrastructure, 2020) 
 لكافة مستخدمي املناورات خطورة أكثر إحدى التجاوز جيعل (Royal Society, 2018)عدم حتقق هذه الشروط   

عالية، حيث ميكن  بسرعة تسري الغالب يف واليت االجتاه املعاكس، يف تكون اليت السيارة مواجهة يف نفسه السائق جيد أن ميكن إذ الطريق،
 (45، صفحة 2019)هبلول،  املركبتني إىل نتائج خطرية. أن يؤدي االرتطام احلاد بني

 Distracted Drivingتشتت االنتباه أثناء السياقة:  -10.2

وميكن تعريفه أبنه أي نشاط يصرف االنتباه عن السياقة، مبا يف ذلك التحدث عرب اهلاتف أو ارسال الرسائل النصية، أو تناول الطعام 
هزة الرتفيه األخرى أو أنظمة املالحة وكل ما من والشراب، والتحدث إىل األشخاص أثناء السياقة، ابإلضافة إىل االنشغال ابملذايع وأج

 ,National Highway Traffic Safety Administration) .شأنه أن يصرف انتباه السائق عن السياقة اآلمنة
2020) 
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ه اهلواتف احملمولة هناك أنواع عديدة من مشتتات االنتباه اليت ميكنها أن تؤدي إىل اختالل السياقة. وميثل تشتت االنتباه الذي تتسبب في
 .مصدراً متنامياً للقلق بشأن السالمة على الطرق

السائقون الذين يستخدمون اهلواتف احملمولة، يتعرضون أكثر من غريهم أبربعة أضعاف تقريبًا ملخاطر حوادث املرور. فاستخدام اهلاتف 
كابح، وكذلك رد الفعل إزاء إشارات املرور(، ويعوق القدرة على احملمول أثناء السياقة يبطئ ردود األفعال )خاصة رد الفعل يف استخدام امل
يشار إىل أن اهلواتف اليت ميكن استخدامها دون محلها ابليد  .احرتام احلارة املرورية الصحيحة واحلفاظ على املسافة اآلمنة بني السيارات

 .سائل النصية إىل زايدة خماطر وقوع احلوادث زايدة كبريةليست أفضل من اهلواتف احملمولة ابليد من حيث املأمونية، وتؤدي كتابة الر 
 (2020)منظمة الصحة العاملية، 

 عدم وضع حزام األمان: -11.2
يعترب حزام األمان أحد أهم وسائل احلماية املتوفرة على املركبات احلديثة والذي من شأنه أن يلعب دورا فارقا يف محاية األفراد من 

 ن احملتمل أن تردي إىل الوفاة، فعلى سبيل املثال أوردت اإلدارة الوطنية للسالمة املرورية على الطرق السريعةاإلصاابت اخلطرية اليت م
(NHTSA)  مل  2017شخًصا قتلوا يف حوادث سيارات يف عام  37،133٪ من أصل  47ابلوالايت املتحدة األمريكية أن نسبة

 (National Highway Traffic Safety Administration, 2020) .يكونوا يرتدون أحزمة األمان
 عوامل اخلطر املتعلقة بقلة وضع حزام األمان: -1.11.2

 توضح اإلحصائيات وجود جمموعة من العوامل ذات االرتباط الوثيق بقلة وضع حزام األمن نذكر منها:
 ن.( لديهم ميل أقل لوضع حزام األم24و 18الشبان الذين يرتاوح سنهم ما بني ) السن: -أ

 اجلنس: الرجال أقل ميال لوضع حزام األمان من النساء. -ب
 منطقة العيش: األفراد الذين يعيشن يف األماكن الريفية أقل ميال لوضع حزام األمان. -ج
ايت اليت ال الصرامة القانونية: نسبة وضع حوام األمان يف الوالايت اليت تتميز قوانينها ابلصرامة جتاه وضع حزام األمن مقارنة ابلوال -د

 تتميز قوانينها بنفس مستوى الصرامة.
 مكان اجللوس يف العربة: -ه

 ركاب املقاعد اخللفية هم أقل ميال الرتداء حزام األمان مقارنة بركاب املقاعد األمامية ما يرتفع لديهم خطر اإلصابة والتأذي يف حالة
 (Centers for Disease Control and Prevention, 2020) التعرض حلادث مرور.

 أثناء السياقة:  التعب والنوم -12.2
بسبب اضطراابت النوم أو تناول األدوية أو وحتدث عادة عند السياقة دون أخذ القدر الكايف من النوم والراحة كما ميكن أن حتدث أيضا 

تباه لدى السائق واإلبطاء من سرعة ردة فعله يف وتؤدي السياقة حتت أتثري التعب والنعاس إىل تقليل اإلن .ناوبةالكحول، أو العمل بنظام امل
 التوجيه والفرملة ابإلضافة إىل التأثري على قدرته على اختاذ القرارات كما ميكنها يف احلاالت القصوى التسبب يف النوم املفاجئ أثناء

 (National Center for Chronic Disease Prevention and, 2020) السياقة.
 & ,Desmond & Hancock, 2001;Johns, 2000; Shen, Barberaالسياقة حسب ) يعترب التعب أثناء

Shapiro, 2006 ،( حالة نفسية أكثر منها جسدية )تعب العضالت( يتميز بشعور الفرد بعدم القدرة والرغبة يف االستمرار يف السياقة
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التعب أبنه االنتقال من حالة اليقظة إىل النوم،  Craig  (2001)و   Lalالنعاس، امللل واحنصار مستوى الدافعية للقيادة. كما يعرف 
 وإذا استمرت حالة التعب فهذا يؤدي إىل الوقوع يف نوابت من النوم.

 ,George, 2003; Jewett, Dijk)ميكن أن يؤدي اإلرهاق إىل اإلخالل ابألداء املعريف واحلسي احلركي لدى السائق 
Kronauer, & Dinges,1999), وقوع حوادث مرورمما يتسبب يف  Lal   وCraig  (2001). (Fuller, Ray, 

2011, p. 287) 
إىل أن معظم السائقني ال أيخذون أعراض التعب والنعاس )تثاؤب،  (Nordbakke & Sagberg, 2007)ولقد أشارت دراسة 

دما يدركون أهنم يشعرون ابلتعب والنعاس صعوابت يف إبقاء العينني مفتوحتني( على حممل اجلد بل عادة ما يستمرون يف السياقة حىت عن
 (Fuller, Ray, 2011, p. 287) الشديدين.
 أسباب التعب أثناء السياقة: -1.12.2

 Environmental Factorsالعوامل البيئية:  -أ
 السائق.ويساهم كل من طول الرحلة وتوقيتها )ليل، هنار( وحالة الطريق وكذا األحوال اجلوية يف حتديد مستوى التعب لدى 

  Sleep Related Factorsالعوامل املتعلقة ابلنوم: -ب
 اقة.وميكن لطبيعة النوم واملدة اليت يقضيها السائق يف النوم واخللود للراحة من بني العوامل املهمة يف حتديد سرعة وشدة تعبه أثناء السي

(Fuller, Ray, 2011, p. 287) 
 أعراض التعب أثناء السياقة: -2.12.2

رب، عراض التعب أثناء السياقة هي: التثاؤب، ثقل أو أمل ابلعينني، تثاقل ردة الفعل أثناء السياقة، أحالم اليقظة، قلة الرتكيز، نفاذ الصأهم أ
 (Avoiding driver fatigue, 2020) الصالبة والتشنجات وفقدان الدافعية.

 :بعض املناورات اخلطرة اليت حتدث أثناء السياقة -13.2
  تقاطعات الطرق.إعاقة 
 .عدم التنازل عن احلق يف املرور 

  .عدم التوقف للمشاة 

 .إجبار اآلخرين على االستسالم ألمر الواقع على الطريق 
 .االنسالل بني املركبات على الطريق 
 .احتالل مسارين يف نفس الوقت 
 .جتاوز السرعة احملددة قانونيا 
 ألمام وعدم ترك مسافة األمان معها. االلتصاق ابملركبات املوجودة يف ا 
  .تغيري خط املسري دون استخدام اإلشارات 
 .التجاوز على اليمني 
 . حجب املركبات األخرى 
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   .التغيري املفاجئ للسرعة أو الكبح العمدي املفاجئ  
  .هتديد أو إيذاء اآلخرين ابلشتائم واإلمياءات البذيئة 
 مامية بغرض التشويش واإلذايةتعمد استعمال املصابيح األ. 
 الدخول إىل مكان وقوف السيارات الذي ينتظره شخص آخر. (Jafarpour & Movaghar, 2014)  
 حوادث املرور: -3

 من املتعارف عليه أن السياقة اخلطرة ترفع من احتمال التعرض أو التسبب يف حوادث مرور ميكن أن تؤدي إىل نتائج مادية وبشرية وخيمة.
 تعريف حوادث املرور: -1.3

( أبهنا مجيع احلوادث اليت ينتج عنها إزهاق لألرواح أو إصابة يف األجسام أو خسائر يف 2008ويعرفها )علي بن ضبيان الرشيدي 
 األموال، أو مجيع ذلك من جراء استخدام املركبة.

املركبة أثناء سريها حتت ظروف معينة، وينتج عنها آاثر  ( أبهنا كل اإلصاابت النامجة عن استخدام2012كما يعرفها )سعد الدين بوطبال 
 (48، صفحة 2013)لعريط و بوحارة،  مدمرة لألرواح واملمتلكات.

 أنواع حوادث املرور: -2.3
 ميكن عرض أنواع حوادث املرور كالتايل:

 حوادث الدهس: تقوم فيه مركبة واحدة بصدم شخص أثناء مروره عرب الطريق. -
 ام: حيدث بني عربتني أو أكثر.حوادث االرتط -
 حوادث التدهور: وتعين تغري اجتاه املركبة بشكل جيعلها خترج عن سيطرة السائق. -
 حوادث االصطدام جبسم غريب: وهي اصطدام العربة أبجسام اثبتة مثل احلواجز واألعمدة وغريها. -
 (462، صفحة 2019)زانيت و بنيين،  ى الطريق.حوادث االصطدام حبيوان: وحيدث عندما ترتطم العربة حبيوان مار عل -

 أسباب حوادث املرور يف اجلزائر:  -3.3
أمجعت الدراسات العاملية على حصر أسباب وقوع حوادث املرور يف أربعة عناصر هي العنصر البشري مث املركبة مث حالة الطرقات والبيئة 

 :(2020)املندوبية الوطنية لالمن يف الطرق،  حها يف االحصائيات التاليةاحمليطة وهي ذات أسباب احلوادث ببالدان، واليت ميكن توضي
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 .2019يبني نسبة العوامل املسامهة يف حوادث املرور لسنة  2جدول رقم 

 حالة املركبة العنصر البشري السبب
حالة الطرقات 

 والبيئة احمليطة

 اجملموع
)إمجايل حوادث املرور لسنة 

2019) 
رور عدد حوادث امل

 2019لسنة 
21721 472 314 22507 

 %100 1,40% %2,10 %96,51 النسبة )%(
 العنصر البشري: -1.3.3

السياقة، وميكن  أثناء يرتكبها اليت األخطاء يف الكربى املسؤولية- عاتقه على إذ تقع احلواد، ارتكاب يف الرئيسي السبب السائق يعترب
 احلالة مثل فيها التحكم وغري مباشرة ويصعب عليه املرور، وأنظمة قوانني كمخالفة عليها، سيطرةال ميكنه تقسيم هذه األخطاء إىل مباشرة

 (186، صفحة 2012)درديش،  .واالجتماعية والصحية النفسية

 (2020يبني نسبة احلوادث النامجة عن العامل البشري  )املندوبية الوطنية لألمن يف الطرق،  3جدول رقم 

 (%سبة )الن العدد األسباب 
 17,17% 3864 السرعة املفرطة

 %15,34 3453 عمد االنتباه أو قلى احلذر أثناء السياقة داخل األحياء السكنية
 %6,71 1510 عدم اخذ املشاة للحيطة أثناء عبورهم الطريق

 %6,24 1404 فقدان السيطرة على املركبة
 %5,96 1341 التجاوزات اخلطرية
 %4,40 991 عدم ترك األولوية

 %4,11 925 اللعب وسط الطريق أو املشي على حافة الطريق
 %4,03 906 عمد احرتام مسافات األمان

 %3,90 877 عدم استعمال ممرات الراجلني
 %3,58 806 املناورات اخلطرية

 %2,67 602 عدم احرتام اجتاه السري املفروض 
 %2,62 589 عدم أخذ احليطة من طرف السائق عند مرور الدراجات

 %2,45 552 تغيري خط السري دون اإلشارة إىل ذلك
 %2,42 545 السياقة دون احلصول على الرخصة
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 %2,30 518 عدم احرتام إشارات املرور
 %1,76 397 السياقة يف حالة سكر أو حتت أتثري خمدر

 %1,72 387 عدم انتباه السائق عند خروجه من مكان التوقف
 %1,21 272 السري يف االجتاه املمنوع

 %1,19 267 عدم احتياط السائق أثناء السري حنو اخللف
 %1,04 234 عدم احرتام إشارة قف

 %0,57 128 الوقوف أو التوقف اخلطريين
 %0,55 123 االنبهار ابألضواء املقابلة

 %0,22 50 اجتياز املشاة خلطوط السكة احلديدة دون حذر
 %0,19 43 تداء مساعاتار  \االستعمال اليدوي للهاتف النقال 

 %4,16 937 أسباب أخرى
 %96,51 21721 اجملموع

 %100 22507 2019إمجايل حوادث املرور لسنة 
. )املندوبية الوطنية لالمن يف الطرق، 2019يبني توزيع السائقني املتورطني يف حوادث املرور حسب السن وهذا لسنة  3جدول رقم 

2020) 

 النسبة )%( رتكبةعدد حوادث املرور امل السن
 %3,45 776 سنة 18أقل من 

 %16,38 3686 سنة 24إىل  18من 
 %17,74 3992 سنة 30إىل  25من 
 %27,40 6166 سنة 39إىل  30من 
 %17,22 3875 سنة 49إىل  40من 
 %10,53 2370 سنة 59إىل  50من 

 %7,04 1584 سنة 59أكثر من 
 %0,26 58 غري معروف

 %100 22507 اجملموع
بنسبة  2019سنة( هي األكثر تورطا يف حوادث املرو خالل سنة  39إىل  30( أن السائقني من فئة )3يظهر اجلدول رقم )

27,40%. 
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. )املندوبية الوطنية لألمن يف  2019يبني توزيع السائقني املتورطني يف حوادث املرور حسب أقدمية رخصة السياقة لسنة  4جدول رقم 
 (2020الطرق، 

 النسبة املئوية )%( عدد حوادث املرور ية رخصة السياقةأقدم
 %20,77 4675 أقل من سنتني

 %25,17 5666 سنوات 5إىل  2من 
 %25,45 5728 سنوات 10إىل  5من 

 %13,52 3044 سنوات 10أكثر من 
 %3,94 886 غري معروف

 %11,14 2508 من دون رخصة
 %100 22507 اجملموع

سنوات( و  5إىل  2( ميكن مالحظة أن األفراد الذين ميتلكون رخصة سياقة ترتاوح أقدميتها بني الفئتني )من 4)ومن خالل اجلدول رقم 
 على التوايل. % 25,45و  %25,17( هو األكثر ضلوعا يف حوادث املرور بنسب 10إىل سنوات 5)من 

 حالة املركبة: -2.3.3
إىل وقوع حوادث املرور اخلطرية ومن بينها عيوب اإلطارات، تسرابت الزيوت، ضعف  األسباب اليت تؤدي من تعترب العيوب الفنية للمركبة

الفرامل، ضعف اإلضاءة األمامية أو اخللفية أو وغريها من العيوب اليت من شأهنا أن تتسبب بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف وقوع 
 العناية إلمهال وذلك املركبة تقع بسبب اليت احلوادث عن سؤول األولامل يف أغلب األحيان هو حوادث املرور. كما ميكن أن يعترب السائق

 (187، صفحة 2012)درديش،  .هلا الدوري والتفقد هبا
 (2020. )املندوبية الوطنية لألمن يف الطرق،  2019يبني توزيع عدد حوادث املرور املتعلقة ابملركبة لسنة  51جدول رقم 

 (%النسبة ) العدد األسباب
 %0,84 189 مشكلة يف اإلطارات )انفجار(

 %0,47 105 خلل على مستوى الفرامل
 %0,31 70 اختالالت ميكانيكية
 %0,23 52 انعدام آليات اإلضاءة

 %0,09 20 احلمولة الزائدة
 %0,08 18 آليات إضاءة غري مطابقة غري قانونية

 %0,04 10 خلل يف جهاز التوجيه
 %0,04 8 أخرى

 (%) %2,10 472 اجملموع
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 22507 2019اجملموع اإلمجايل حلوادث املرور لسنة 
 الطرقات: -3.3.3

الطريق،  وتنفيذ تصميم يف اهلندسية املسامهة يف وقوع حوادث املرور، حيث ميكن تتسبب كل من العيوب العناصر تعترب حالة الطرقات أحد
عوائق واألجسام الغريبة ابإلضافة إىل ضعف اإلضاءة وقلة الالفتات أو غياهبا أن يردي إىل حوادث احلفر واملطبات، الطرق غري املعبدة وال

 .مرو خطرية
 احمليط واألحوال اجلوية  البيئة -4.3.3

 الصقيع، باب،الض الرايح، األمطار، يف العوامل هذه وتتمثل واملادية، واخلسائر البشرية احلوادث من الكثري تسبب األحوال اجلوية السيئة يف
 (96-95، الصفحات 2009)حمجر،  .واجنرافات االتربة واالهنيارات السيول الثلوج وكذلك

 (2020)املندوبية الوطنية لألمن يف الطرق،  2019يبني توزيع عدد حوادث املرور املتعلقة ابحمليط  لسنة   6جدول رقم
 النسبة )%( العدد  األسباب

 %0,34 76 طريق غري صاحل
 %0,27 61 ال اجلوية السيئةاألحو 

 %0,22 49 طريق زجلة
 %0,20 45 مرور حيواانت

 %0,11 24 غياب إشارات املرور
 %0,08 19 برك املياه

 %0,03 17 إنبهار أبشعة الشمس
 %0,02 7 هتيئة سيئة للطريق

 %0,00 4 غياب اإلضاءة العمومية
 %0,00 1 طريق مشوه

 %0,00 1 حواجز على مستوى الطريق
 %0,04 10 أخرى

 اجملموع
314 

( من عدد حوادث املرور %) 1,40 
 22507اإلمجالية املقدرة بـ  

 22507 2019اجملموع اإلمجايل حلوادث املرور لسنة 
 
 
 

 : 2019بعض اإلحصائيات اإلضافية املتعلقة بواقع حوادث املرور ابجلزائر لسنة  4-
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 ضحااي أحداث حوادث املرور:  -1.4
 (2020)املندوبية الوطنية لالمن يف الطرق،  ت: تسقيم الوفيات الناجتة عن حوادث املرور ابجلزائر وفقا للفئات العمرية.الوفيا -أ

 (2020تسقيم الوفيات الناجتة عن حوادث املرور ابجلزائر وفقا للفئات العمرية. )املندوبية الوطنية لألمن يف الطرق،   7جدول رقم

 الفئة العمرية
 اجملموع إانث ذكور
 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 7,66 251 16,73 84 6,02 167 سنوات  5أقل من 
 4,43 145 10,96 55 3,25 90 سنوات 9إىل  5من 
 2,53 83 4,38 22 2,20 61 سنة 14إىل  10من 
 6,35 208 3,39 17 6,89 191 سنة 19إىل  15من 
 10,47 343 5,18 26 11,43 317 24إىل  20من 
 12,18 399 4,38 22 13,60 377 سنة 29إىل  25من 
 10,44 342 6,77 34 11,11 308 سنة 34إىل  30من 
 8,73 286 4,58 23 9,48 263 سنة 39إىل  35من 
 6,56 215 5,18 26 6,82 189 سىن 44إىل  40من 
 5,65 185 5,38 27 5,70 158 سنة 49إىل  45من 
 24,98 818 33,07 166 23,51 652 فوق سنة فما 50

 %100 3275 %100 502 %100 2773 اجملموع
 (2020ميثل الفئة العمرية األكثر تعرضا للوفيات يف حوادث املرور. )املندوبية الوطنية لألمن يف الطرق،   8جدول رقم

 النسبة )%( العدد الفئة العمرية

 43,63 1429 سنة 29أقل من 
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 اجلرحى: -ب

 (2020توزيع عدد جرحى حوادث املرور حسب الفئة العمرية )املندوبية الوطنية لألمن يف الطرق،   9جدول رقم

 اجملموع إانث ذكور الفئة العمرية
النسبة  العدد النسبة )%( العدد

)%( 
 النسبة )%( العدد

 5,34 1657 8,03 583 4,52 1074 سنوات  5أقل من 
 8,21 2547 13,31 966 6,66 1581 سنوات 9إىل  5من 
 5,95 1846 7,73 561 5,41 1285 سنة 14إىل  10من 
 9,23 2861 8,13 590 9,56 2271 سنة 19إىل  15من 
 13,83 4288 9,84 714 15,05 3574 24إىل  20من 
 13,37 4145 8,72 633 14,79 3512 سنة 29إىل  25من 
 10,41 3228 7,88 572 11,18 2656 سنة 34إىل  30من 
 7,97 2473 7,05 512 8,26 1961 سنة 39إىل  35من 
 5,85 1814 5,51 400 5,95 1414 سىن 44إىل  40من 
 5,11 1586 5,59 406 4,97 1180 سنة 49إىل  45من 
 14,72 4565 18,20 1321 13,66 3244 سنة فما فوق 50

 %100 31010 %100 7258 %100 23752 اجملموع
 

 (2020ة الفئة العمرية مقارنة إبمجايل عدد ضحااي حوادث املرور. )املندوبية الوطنية لألمن يف الطرق، ميثل نسب  10جدول رقم

 النسبة )%( إمجايل عدد الضحااي العدد الفئة العمرية

 %55,93 31010 17344 سنة 29أقل من 
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 أنواع العرابت اليت تعرضت حلوادث املرور -2.4

 (2020. )املندوبية الوطنية لألمن يف الطرق، 2019رابت اليت تعرضت حلوادث املرور لسنة يبني أنواع الع 11  رقم جدول

 النسبة )%( عدد حوادث املرور نوع املركبة
 %68,41 15396 مركبات خفيفة الوزن
 %7,54 1698 مركبات ثقيلة الوزن

 %15,85 3568 دراجات انرية
 %2,79 629 مركبات النقل العمومي

 %2,92 658 رةسيارات األج
 %0,69 155 دراجات هوائية
 %1,24 280 جرارات فالحية

 %0,28 63 قطارات 
 %0,16 35 عرابت األشغال العمومية

Tramways 9 0,04% 
 %0,07 16 عرابت غري حمددة النوع

 100% 22507 اجملموع
 السائقون املتورطون يف حوادث املرور حسب أقدمية رخصة السياقة: -د

يبني توزيع السائقني املتورطني يف حوادث مرور حسب أقدمية رخصة السياقة. )املندوبية الوطنية لألمن يف الطرق،   12جدول رقم
2020) 

 النسبة )%( عدد حوادث املرور سنوات اخلربة 
 %20,77 4675 سنة 2أقل من 

 %25,17 5666 سنوات 5إىل  2من 
 %25,45 5728 سنوات 10إىل  5من 

 %13,52 3044 نواتس 10أكثر من 
 %3,94 886 غري حمددة

 %11,14 2508 دون رخسة سياقة
 100,00 22507 2019اجملموع لسنة 
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 أو "الصحية": السياقة اآلمنة -6
( أبهنا سلوك يندرج ضمن البعد الوقائي، متمثال يف حرص الفرد على القيام بشكل مستمر ابلسلوكات اليت 2010وميكن تعريفها )زعابطة 

شأهنا أن حتافظ على سياقة آمنة حتول دون التعرض أو تعريض اآلخرين حلادث مرو، وتشتمل هاته السلوكات على عدة مظاهر منها من 
ما يتعلق بصيانة السيارة، وابحرتام إشارات املرو، واحلفاظ على السرعة املناسبة واستعمال حزام األمان وتفادي مشاكل السياقة أثناء 

يئة، ومنها ما يتعلق ابحلفاظ على الصحو العقلي وعلى وضع جسمي ونفسي مستقر والتحلي بسلوك اجتماعي مقبول األحوال اجلوية الس
  (224، صفحة 2014)بوغازي و عمامرة ،  مع بقية السائقني.

 Defensive Drivingالسياقة الدفاعية كأحد مظاهر سلوك السياقة اآلمنة:  -1.6
للداللة على سوك أو منط سياقة يعمل السائق من خالله جاهدا على حتقيق أكرب قدر ممكن من  "السياقة الدفاعية"مصطلح يستخدم 

حيث تشجع السياقة الدفاعية السائق على استباق وتوقع األخطار واملشكالت احملتملة واختاذ التدابري الالزمة اليت  .السالمة على الطريق
 (Driving-Tests, 2020) .ض حلادث مرورتعمل على التقليل قدر اإلمكان من احتمالية التعر 

 بعض القواعد األساسية لتحقيق السياقة الدفاعية: -1.1.6
االلتزام بقواعد وتعليمات املرور أثناء السياقة على غرار السري ابلسرعة القانونية أو أدانها قليال، حتقيق التوقف التام عند إشارة   -1

ى غرار إجراءات التجاوز وتغيري خط السري، حيث يعترب االلتزام هبذه قوانني واإلجراءات أوىل التوقف، وغريها من القوانني والقواعد عل
 قواعد السالمة لتفادي حوادث املرور.  

السائق لتقدير مسافة األمان بينه وبني العربة اليت تمدها واليت يعThe Three-Seconds Rule االلتزام بقاعدة الثالثة ثواين  -2
 ثواين تفصله عن املعلم الثابت الذي عربته العربة اليت تسري قبله. 3يرتسبقه عرب تقد

 تفادي استعمال كافة مسببات تشتت االنتباه أثناء السياقة مثل اهلاتف وأجهزة املالحة والراديو. -3 
 جتنب السائقني العدائيني واملخاطرين. -4
خفيف من احتمالية التعرض حلوادث املرور كما يساهم يف حتقيق سياقة آمنة تعلم املزيد حول السياقة الدفاعية واألمنة يساهم يف الت -5

 (Driving-Tests, 2020) وممتعة.
 بعض مظاهر سلوك السياقة اآلمنة: -2.6

 تعترب سلوكيات السياقة اآلمنة ضد أو عكس سلوكيات السياقة اخلطرة ومكن اختصارها فيما اي يلي:
 العربة.التحقق الدوري من أمان وموثوقية  -
 احرتام إشارات املرور. -
 السري بسرع آمنة. -
 تبين أسلوب سياقة دفاعي. -
 احلذر أثناء السياقة يف الظروف اجلوية السيئة. -
 عدم السياقة حتت أتثري الكحول واملخدات. -
 وضع حزام األمان. -

Sample output to test PDF Combine only

mailto:sociologycrime.revue@gmail.com


47 

                             

2علي لونيسي البليدةجــــامعـــة   

 مخبر الجريمة واالنحراف بين الثقافة والتمثالت االجتماعية

 مجلة سوسيولوجيا الجريمة
 
 

    

 sociologycrime.revue@gmail.com لبريد اإللكتروني:االبليدة ،  –العفرون  – تمثالت االجتماعية مقر مخبر الجريمة واالنحراف بين الثقافة وال، 2لونيسي البليدة  عليجامعة  نوان: الع .. 0662.24.41.86الهاتف: 
 

 

 جتنب مشتتات االنتباه مثل اهلاتف والراديو وأجهزة املالحة. -
 مع الشعور ابلتعب أو النعاس. عدم السياقة -
 (howstuffworks, 2020) ترك مسافة األمان مع املركبات األخرى. -
 السياقة والصحة النفسية: -7

( Trafic Psychologyحاليا يوجد توجهني رئيسيني يف دراسة التفاعل بني السياقة والصحة النفسية أوهلما سيكولوجية املرور أو )
لنفسية على سلوك السياقة يف حماولة للتعرف على العوامل اليت ميكن أن تساهم يف ارتفاع احتمالية وقوع حوادث والذي يدرس أثر الصحة ا

املرور، يف حني يسعى التوجه الثاين املمثل يف دراىسات الصحة النفسية إىل البحث يف أثر سلوك السياقة على الصحة النفسية من خالل 
 (Fuller, Ray, 2011, p. 165) ة عن حوادث املرور.دراسة خمتلف اآلاثر النفسية النامج

 أثر الصحة النفسية على سلوك السياقة: -1.7
 & Little, 1970; McDonald & Davey, 1996; Shinar, 1978; Taylor)سعت العديد من الدراسات 

Dorn, 2006)  جمموعة واسعة من العوامل على غرار إىل فهم األخطاء البشرية اليت تؤدي إىل وقوع حوادث املرور من خالل دراسة
املزاج، العدوانية، سلوكات املخاطرة، التعب، الضغط النفسي، السن، اجلنس، اإلصاابت على مستوى الدماغ إضافة اىل األعراض 

 السيكياترية، ومن بني أهم مواضيع الصحة النفسية اليت متت دراستها كعوامل مؤثرة على سلوك السياقة جند:
  Alcohol and Substance Use تعاطي الكحول واملواد املهلوسة على السياقة:أثر  -1.1.7

 & ,del Rio & Alvarez, 2001; del Rio, Gonzalez-Luqueتوصلت الدراسات اليت أجراها كل من 
Alvarez, 2001; McDonald & Davey, 1996;  McMillan et al., 2008; Stoduto et al., 

كحول ينتج عنه العديد من األاثر السلبية على السائق من بينها أاثر فيزيولوجية، معرفية وسلوكية على غرار إىل أن تعاطي ال .(2008
البطىء يف ردة الفعل مشكالت يف التآزر احلسي احلركي واالنتباه وكذا اخنفاض القدرة على تثبيط أو كبح السلوك مما يؤدي حتما ارتفاع 

داد هذا اخلطر يف حالة تصاحب تعاطي الكحول مع اضطراابت ومشكالت نفسية أخرى مثل خطر التسبب يف حوادث مرور، كما يز 
، كما يشري (Fuller, Ray, 2011, p. 165) الشخصية املضادة للمجتمع، االكتئاب، اضطراب الشدة ما بعد الصدمة.

(Hole,2007, 2008) إال إذا مت تناوله إبفراط أو اقرتن ذلك مع  إىل أن املواد تناول األدوية املهلوسة ال أتثر على سلوك السياقة
 (Fuller, Ray, 2011, p. 166). تعاطي الكحول

 Angerالغضب:  -2.1.7

أن الغضب يعترب أحد العوامل اليت جتعل السائق ينزع إىل املخاطرة، ويرجع هذا  (Deffenbacher et al., 2001)أظهرت دراسة 
الغضب يشجع السائق على الشعور ابلثقة املفرطة ابلذات، كما جيعله يبالغ أو  إىل  أن  (Lerner and Keltner, 2001)حسب 

يفشل يف التقييم احلقيقي لقدرته على التحكم يف الوضع أثناء السياقة كما جيعل السائق يقع فرسية لألفكار واملعتقدات النمطية، وتوصل 
ن السائقني الذين مييلون للغضب أ( إىل Simulationاعتمدت على احملاكاة ) (Deffenbacher et al., 2003)دراسة لـ  

   (Stephens & Groeger, 2012, p. 3 ) يتسببون يف ضعف عدد حوادث املرور مقارنة ابألفراد الذين ال يغضبون.
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 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder :فرط احلركة\اضطراب تشتت االنتباه -3.1.7
-Fischer, Barkley,Smallish, & Fletcher, 2007; Nada)ى غرار اليت أجراها توصلت العديد من الدراسات عل

Raja et al., 1997).  أبن األفراد الذين يعانون من اضطراب الفرط احلركةADHD  مييلون إىل القيام بسلوكيات املخاطرة على
ة أثناء السياقة، ضعف االلتزام بضوابط السياقة األمنة طريق من خالل خمالفة قوانني السياقة التعرض لسحب الرخصة، القيام أبخطاء كثري 

 (Fuller, Ray, 2011, p. 167) سوآءا كان ذلك على أجهزة احملاكاة أو يف الواقع.
 :أثر سلوك السياقة على الصحة النفسية -2.7

 ;Blanchard & Hickling, 2004;Duckworth, Iezzi, & O’Donohue, 2008)يرى كل من 
Hickling &Blanchard, 1999; Mitchell, 1997).    أن لسلوك السياقة األثر الواضح على الصحة النفسية، والذي

ظهر كل يظهر خاصة فيما يتعلق ابلنتائج النفسية املرتتبة عن حوادث املرور اليت ترتاوح ما بني اآلاثر الطفيفة واملتوسطة إىل اجلسيمة. كما أ
أن آاثر حوادث املرور ال تقتصر على السائقني   .(Mayou, 1997; Mitchell, 1999;Taylor & Koch, 1995من )

فحسب بل متتد نتائجها السلبية إىل األشخاص آخرين كالركاب وشهود العيان وأقارب الضحااي وأصدقائهم، وكل من يتعامل مع حوادث 
 (Fuller, Ray, 2011, p. 168) القضائية.املرور كأفراد الشرطة واحلماية املدنية وسائقي سيارات اإلسعاف واألسالك الطبية و 

أن الناس الذين يتعرضون حلوادث املرور تظهر عليهم أعراض مشكالت نفسية  (Horne, 1993; Pilowsky, 1985)وقد أثبت 
 (Malt, Hfivik, &Blikra, 1993)حىت وإن كانوا قد تعرضوا إىل حد أدىن من الضرر اجلسمي، ولقد أظهرت دراسات طولية لـ 

موعة متنوعة من العواقب النفسية على ضحااي حوادث املرور منها تدهور العالقات األسرية والزواجية واخنفاض مستوى التواصل جم
 .Fuller, Ray, 2011, p) االجتماعي، انهيك عن تدهور الشعور ابملتعة خالل األنشطة الرتفيهية واخنفاض القدرة على العمل.

168) 
 ئج النفسية لسلوك السياقة اخلطرة:وفيما يلي عرض ألهم النتا

 Post-Traumatic Stress Reactionsاستجاابت ما بعد الصدمة:  -1.2.7
 ركزت العديد من الدراسات على االستجاابت الصدمية املباشرة أو طويلة املدى الناجتة عن حوادث املرور واليت ترتاوح ما بني احلد األدىن

يستجيب هلا الشخص ابلرعب والشعور ابلعجز ابإلضافة إىل أعراض ة، واليت مالشدة ما بعد الصدمن االستجاابت الصدمية إىل اضطراب 
أخرى مثل إعادة املعايشة واألفكار )القهرية( والكوابيس و التهيجات واالستثارة اجلسدية وسلوكات التجنب خاصة للمواقف اليت هلا 

 ,Fuller, Ray) غريها ابإلضافة إىل جتنب األفكار واحلديث عن احلادث. عالقة حبادث املرور مثل السفر وركوب العرابت والسياقة
2011, p. 169) 

 Driving-Related Fear, Phobia, and: املخاوف ذات الصلة ابلسياقة، الرهاب، قلق السفر-2.2.7
Travel      

عى "رهاب السياقة" ولقد ركزت الدراسات اليت تناولت ميكن أن يرتاوح اخلوف من السياقة ما بني االمتناع اخلفيف إىل رهاب قائم بذاته يد
 هذا النوع من الرهاب على جمموعة األعراض اليت يعاين منها الفرد أثناء السياقة أمهها التجنب ابإلضافة إىل السياقة املصحوبة ابلشعور

 ابلضيق وعدم االرتياح ابإلضافة إىل أتثري هذا اخلوف على احلياة اليومية للفرد.
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 أنواع الرهاابت املرتبطة ابلسياقة: -1.2.2.7
 Driving Phobia رهاب السياقة: -أ 

( يشتد إذا مت تعريض الفرد إىل مثري السياقة وتصيب بنسبة أكثر Fear of drivingويتميز ابخلوف الشديد واملستمر من السياقة )
سن سياقة تتميز ابلشعور ابلضغط الشديد، كما ميكن أن يصل النساء من الفئة العمرية الصغرية إىل املتوسطة حيث ميكن أن جتعلهن ميار 

األمر شعور اتم ابلعجز عن السياقة.  وال ميكن لرهاب السياقة الشفاء أو االحنصار دون تدخل عالجي بل ميكن أن يتحول إىل اضطراب 
التحرك حبرية مشكالت على املستوى  مزمن، كما ميكنه أن يتسبب يف عدة أنواع من العجز لدى الفرد املصاب على غرار مشكالت يف

 (T. da Costa, R. de Carvalho, Ribeiro, & E. Nardi, 2018, p. 193) املهين واالجتماعي.
 "Accident Phobia  " Dystychiphobiaاخلوف من احلوادث:  -ب

 (Dystychiphobia, 2020) ويظهر على شكل خوف من الشخص من إيذاء الذات أو اآلخرين أو املمتلكات.
 Travel Phobiaاخلوف من السفر:   -ج

و مثل )السفر كراكب يف سيارة( أو وسيلة سفر ما  حمدد )طائرة، أوتظهر على شكل إفراط غري معقول وغري مربر من اخلوف جتاه وضعية 
لعمومية أو اخلاصة من سيارات سيارة دراجة انرية( حبيث يستجيب إىل املثريات املتعلقة هبذه الفوبيا ابخلوف والتجنب لوسائل النقل ا

 de) أن فوبيا السفر حتدث عادة نتيجة التعرض للحوادث. (RTA; Taylor & Deane, 1999)وطائرات وغريها، ويرى 
Jongh, Holmshaw, Carswell, & van Wijk1, 2010, p. 125) 

 الفروق بني اجلنسني والسياقة اخلطرة: -8
 & ,P. Kostyniuk, J. Molnar) السياقة أكثر فأكثر مقارنة ابلسنوات املاضية ، يظهر جليا أن النساء صرن ميارسن سلوك

W. Eby, 2000)  مما شد انتباه الباحثني إىل دراسة الفروق بني اجلنسني يف هذا اجملال من احلياة اليومية، ولقد أتفقت العديد من ،
 ,.B´edard et al.,2002; Gebers and Peck, 2003; Kostyniuk et al الدراسات على غرار دراسات كل )

1996; Kweon and Kockelman, 2003; Schmitt et al., 2002 على أن الرجال أكثر ميال واحتماال للقيام )
 .S. Lonczak, Neighbors, & M. Donovan, 2007, p ) بسلوكات السياقة اخلطرة والوقوع يف حوادث املرور.

541) 
أن السائقني اليافعني الذكور أقل استعماال حلزام األمن مقارنة ابإلانث   ,(Jonah & Dawson, 1987) حيث أظهرت دراسة لـ

إىل  أن السائقني اليافعني من الذكور مييلون إىل ارتكاب املخالفات املتعلقة  (Jonah, 1990)من نفس الفئة العمرية، كما أشار 
، وتسجل  (Özkan & Lajunen, 2006, p. 269) إلانث.ابإلفراط يف السرعة وهو األمر الذي يقل بشكل ملحوظ عند ا

( نسبة الوفيات بني النساء يف حوادث املرور. ففي فرنسا على 03( إىل ثالث )02الدول الغربية نسبة وفيات بني الرجال تفوق مبرتني )
 ,Gueho ) املسافة املقطوعة.سبيل املثال، الرجال أكثر عرضة للوفاة أربع مرات تقريًبا ومرتني لإلصابة ابجلروح خالل نفس 

Granie, & Apostolidi, 2014) 
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 اخلالصة:

يعترب سلوك السياقة اخلطرة سلوكا معقدا ميكن أن يظهر على شكل إفراط السرعة أو التجاوزات اخلطرية، سياقة العرابت غري اآلمنة، كما 
يعترب املكون الرئيسي للعامل البشري الذي ميثل بدوره أسباب أنه سلوك مكلف جدا على املستوى املادي واملعىن، اجلماعي والفردي، إذ 

 حوادث املرور يف العامل.

يساهم التعرف على مكوانت مظاهر سلوك السياقة اخلطرة ومقارنتها مبظاهر سلوك السياقة اآلمنة ابإلضافة إىل التعرف على النتائج 
تعرف على أنواع احلوادث الناجتة عادة عن سلوك السياقة اخلطرة من شأنه أن احملتملة هلذا السلوك اخلطر على الفرد وعلى األخرين، مث ال

 يساهم يف فهم أعمق هلذا السلوك، وابلتايل املسامهة يف احلد من انتشاره.
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 الوصم االجتماعي للفتيات الغري الشرعيات وعالقته ابحنرافهن
 -دراسة ميدانية –

Social stigmatization of illegal girls and its relation to their deviation 

 - Field study- 

 

 .اجلزائر-املدية-د/دليلة زاوي. جامعة حيي فارس
 dalilazaoui4@gmail.com 

 ملخص
لقد شهد اجملتمع اجلزائري يف السنوات األخرية ارتفاعا كبريا يف عدد األطفال الغري الشرعيني وذلك حسب اجلهات املعنية، حيث 

الشارع أو املستشفى أو يف مكان اخر ليتم العثور عليه  سواء أكان ميتا  يعترب الطفل الغري شرعي ضحية ظروف أدت إىل التخلي عنه يف
 أو حيا، ويف حالة احلياة تتم الدولة التكفل به ووضعه يف مؤسسة خاصة حىت بلوغ سن الثامنة عشر ما مل  تتكفل به أسرة ما.

وحتت ضغوط معينة إىل وصمها بعدة ألقاب كابنة  يف بعض األحيان تلجأ األسرة البديلة املتكفلة ابلفتاة الغري الشرعية إال أنه 
الزان، اللقيطة، ابنة احلرام نتيجة والدهتا لعالقة عابرة، حيث ذلك الوصم يؤثر على نفسيتها ويدفعها يف بعض األحيان إىل اهلروب من 

إىل رفقاء السوء إىل تشرب سلوكاهتم  املنزل و ارتكاب سلوكات احنرافية كرد فعل على النبذ الذي تعيشه، وأحياان أخرى تؤدي خمالطتها
       وابلتايل ارتكاب سلوكات احنرافية اليت سامهت يف دخوهلا ملركز إعادة الرتبية.

  ؟هل لوصم االجتماعي لألطفال الغري شرعيني عالقة ابحنرافهموهذا ما يدفعنا إىل طرح التساؤل التايل:  
   شرعيني، االحنرافالوصم االجتماعي، األطفال غري الدالة:  الكلمات

Abstract : 

      In recent years, Algerian society has witnessed a significant increase in the number of 

illegal children, according to the concerned authorities, where the illegitimate child is the victim of 

circumstances that led to his abandonment in the street, hospital or elsewhere to be found, whether 

dead or alive, and in the case of life is taken care of by the state and placed in a private institution 

until the age of 18 unless a family takes care of it. 

     However, sometimes the alternative family caring for the illegal girl and under certain 

pressures stigmatize her with several titles as the daughter of adultery, bastardism, and the daughter 

of the haram as a result of her birth in a casual relationship, where that stigma affects her psyche 

and sometimes leads her to flee the house and commit deviant behaviors in response to her 

ostracism, and sometimes her contact with bad companions leads to drinking their behaviors and 

thus committing deviant behaviors that contributed to her entry into the re-education centre.       

     This leads us to ask the following question: Does the social stigma of illegal children 

have anything to do with their deviation? 

Keywords: Social stigma, illegal children, delinquency.                                         

 أوال: االشكالية:
لقد شهد اجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات انتشار العديد من الظواهر االجتماعية الدخيلة ال متت  ابإلسالم بصلة، ومن بينها 

ئة سليمة ، ابإلضافة اىل ظاهرة االحنالل اخللقي لدى اجلنسني وذلك يف ظل تقاعس االسرة عن اداء واجبها       وتنشئة ابنائها تنش
غياب الرقابة االسرية وغياب الوازع الديين، حيث ادى ذلك اىل ممارسة االبناء للعالقات اجلنسية خارج اطار الزواج مما نتج عنه محل 
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بعد الوالدة تقوم فتيات يف سن املراهقة اليت تلجا يف بعض االحيان اىل االجهاض واحياان اخرى اىل االحتفاظ حبملها مع حماولة اخفائه و 
 اما برميه يف الشارع او وضعه امام املسجد ، واما تركه يف املستشفى وذلك درءا للفضيحة.

اعلن مندوب يف وزارة وقد ساهم االحنالل اخللقي يف تزايد عدد االطفال الغري الشرعيني من كال اجلنسني يوما بعد يوما، وقد     
 2020والدة  خيارج اطار الزواج سنة  11031يف حوار مع موقعان حيث قال ان هناك اكثر من التضامن الوطين واالسرة وقضااي املرأة 

طفل يولدون يوميا، كما ارتفعت ظاهرة االجناب خارج اطار الزواج الشرعي او ما يعرف بظاهرة االمهات العازابت ابجلزائر  30أي مبعدل 
شهر االوىل من السنة احلالية وفق احصائيات رمسية حديثة حالة والدة غري شرعية جديدة من اال 3631اىل الكشف عن 

 (.1: 2021)سنيين،
وحلماية هاته الفئة جلات اجلهات املعنية إبنشاء مؤسسات تكفل رعاية هؤوالء االطفال الذين مت التخلي عنهم ،حيث حتمل عدة 

يف حكم األيتام حيث أن اليتيم أوصى به غريها، خاصة اهنم  مراكز الطفولة املسعفة و االيواء والرعاية، دور األيتام، مالجئامساء منها 
")رواه البخاري(، وذلك الن الطفل جمهول األبوين حمروم أان وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة مشريا إىل الوسطى والسبابة بقوله" -ص-النيب

وهذا يدل على مدى حرص اإلسالم على األطفال الذين مثله مثل اليتيم و يقع كثري من األحكام عليه مثل األحكام الواقعة على اليتيم ، 
 ولدوا من عالقة غري شرعية حيث أهنم مل يقرتفوا ذنباً يستحقوا عليه العقاب فرعايتهم وكفالتهم فرض كفاية على املسلمني .

مل تعلموا آابءهم  ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند هللا ، فإنأن التبين حمرم يف الشريعة االسالمية  لقوله تعاىل :" وحبكم 
،  (5)االحزاب:"وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا رحيمافإخوانكم يف الدين ومواليكم 

وفق القانون ، خاصة ان القانون اجلزائري مستمد منها فهو ايضا حيرم التبين لكنه  يسمح بكفالة أي طفل غري  اال اهنا مسحت بكفالتهم
 شرعي وفق ما يسمح به القانون.

وقد كان عيش الفتاة الغري الشرعية يف كنف االسرة البديلة كان له اجيابيات منها تعويضها عن حنان ابويها احلقيقني وتلبية كل 
ض تواجدها يف احتياجاهتا، يف حني ان السلبيات تكمن يف تعرضها للوصم االجتماعي من قبل افراد االسرة البديلة وذلك لعدة اسباب كرف

 االسرة او اخلوف من اخذها املرياث ...اخل من االسباب .
االكتئاب والقلق ، فتعرض الفتاة الغري الشرعية للوصم ونعتها أببشع الصفات كان هلا اثر سليب على نفسيتها حيث يصيبها 

 ببا يف احنرافها.  ابإلضافة اىل فقداهنا الثقة بنفسها وابألخرين ،كما يؤثر ايضا على سلوكاهتا ويكون س
 ؟  هل للوصم االجتماعي عالقة ابحنراف الفتيات الغري الشرعيات هذا ما دفعنا إىل طرح التساؤل التايل: 

 وقد تفرعت عن هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية:    
 هل ساهم النبذ االجتماعي نتيجة الوصم االجتماعي يف احنراف الفتيات الغري الشرعيات ؟ .1
 تماعي دور يف سوء املعاملة للفتيات الغري الشرعيات وابلتايل احنرافهن؟هل للوصم االج .2

 للوصم االجتماعي عالقة ابحنراف الفتيات الغري الشرعيات. وقد جاءت الفرضية العامة كااليت :
 الفرضيات اجلزئية:

 ساهم النبذ االجتماعي نتيجة الوصم االجتماعي يف احنراف الفتيات الغري الشرعيات. .1
 االجتماعي دور يف سوء املعاملة للفتيات الغري الشرعيات وابلتايل احنرافهنللوصم  .2
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 :أسباب اختيار املوضوع  اثنيا:
 من أهم األسباب اليت دفعتنا إىل دراستنا هي :                      

حصائيات املقدمة من طرف اجلهات االنتشار الرهيب لألطفال الغري الشرعيني من اجلنسني يف اجملتمع اجلزائري و هذا ما أوضحته اإل .1
 املعنية.

 واالجتماعية. يةحماولة الكشف عن معاانة الفتيات الغري شرعيات يف األسر البديلة من الناحية النفس .2
 حماولة الكشف عن األسباب املؤدية إىل تقاعس األسرة البديلة عن دورها يف محاية الفتيات الغري الشرعيات من االحنراف. .3
 وابلتايل احنرافهن. لبية اليت خيلفها الوصم االجتماعي على سلوكات املراهقات كهروهبن من املنازل والتشرد يف الشوارعالتأثريات الس .4
 االهتمام الشخصي هبذه الفئة وحماولة التعرف عليها عن قرب. .5

 :  :أهداف الدراسة اثلثا 
 نذكر بعضا منها:                       

 امهت يف حتول الفتيات الغري الشرعيات من ضحااي إىل جمرمات.التعرف على العوامل اليت س .1
 الكشف عن دور األسرة البديلة يف احنراف الفتيات الغري الشرعيات. .2
 التعرف على واقع الفتيات الغري الشرعيات يف اجملتمع اجلزائري. .3
 راكز إعادة الرتبية. حماولة التعرف على العالقة بني األسرة البديلة وتواجد الفتيات الغري الشرعيات مب  .4
  الكشف عن العالقة بني الوضم االجتماعي و االحنراف لدى الفتيات الغري الشرعيات املتكفل هبم. .5
 . الفتيات الغري الشرعياتالكشف عن اآلاثر النامجة عن احنراف   .6

 : حتديد املفاهيم          رابعا
 األسرة البديلة:  .1.4

ألطفال األيتام أو جمهويل االبوين أو األطفال الذين يتعذر على أابءهم رعايتهم بسبب مرضهم أو هي شكل من أشكال رعاية و تربية ا
احتجازهم يف السجن و قد ظهر هذا النمط مت الرعاية بدال من وضع الطفل يف مؤسسة تقوم ابملهمة، وقد ساعد هذا األسلوب يف 

األطفال داخل مؤسسات  إيوائية تنعكس على حياة الطفل يف رعاية األطفال احملرومني من رعاية أبويهم بدال من تنشئة 
   (209، 208: 2000)السكري،املستقبل"

على أهنا الوسيلة إلنشاء عالقة بني الطفل احملروم من رعاية ومحاية والديه الطبيعيني، وبني  األسرة البديلة يعرف القانون األمريكيو 
 منزلة ابنه الطبيعي،و هبذا يتضمن التبين  شخص يريد أخذ هذا الطفل يف منزله اخلاص، ويف

 (39: 1985)حسين زكي،.انفصام العالقة بني أقارب الدم، وقيام عالقة أبوية أخرى بواسطة عملية قانونية
لية اخلاصة هي: مجاعة اجتماعية يتألف بناؤها من الزوج  وزوجة وأوالد أحياان ، وهلا مواردها املا األسرة البديلة من الناحية السوسيولوجية

مة ، ونشاطها العادي ، وتعيش حياهتا يف إطار اجملتمع األكرب وهلا دورها فيه كغريها من األسر ،كما أن هلا وظيفة اجتماعية يف احلياة العا
 (08: 2010ووقع عليها االختيار للقيام برعاية طفل من غري أبنائها مع توافر شروط الصالحية هلذه الرعاية فيها ) بن عبيد العتييب  ،

 التعريف اإلجرائي لألسرة البديلة 
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هي نوع من األسر اليت تعترب حاليا شكل من اشكال الرعاية البديلة، حيث متلك املؤهالت املادية واالجتماعية واألخالقية اليت أتهلها 
 هم على االندماج يف اجملتمع.للتكفل ابألطفال الغري الشرعيني وتعويضهم عن حنان األسرة احلقيقية وتنشئتهم تنشئة سليمة تساعد

 االطفال الغري شرعيني:. 2.4

اللقيط من اللقط فعيل مبعىن مفعول يقال : لقطي وملقوط وملتقط واللقط : اخذ الشيء بال تعب ، واللقيط:اسم الشيء الذي لغة: "
 (877: 1985اخرون،)عوض و   جتده ملقى على األرض من غري قصد وال طلب وقد غلب اسم اللقيط على الطفل املنبوذ 

 :( 793: 2009)صياهي، وميكن التعريف حسب الفقهاءتعريفه اصطالحا:  
  :اللقيط هو املولود الذي طرحه أهله خوفا هتمة الزان.احلنفية 
 :انه صغري ادمي ملُ يعلم أبواه ، أو هو صغري ال قدرة له على القيام مبصاحله بنفسه.املالكية 
 افل له يسمى لقيطا أو ملقوطا ابعتبار انه يلقط ومنبوذ ابعتبار انه نبذ من أهله أي القي يف : هو كل طفل ضائع ال كالشافعية

 .الطريق وحنوه
  :اللقيط هو طفل ال يعرف نسبه وال رقهاحلنابلة. 

: 1998اسم،هي "الطفلة اليت ولدت دون أن يتم بني والديها اقرتان أو ارتباط أو زواج شرعي وديين" )امحد ق الطفلة العري الشرعية
120 )  

 التعريف اإلجرائي للفتاة الغري الشرعية: 
فة هي الفتاة اليت ولدت من عالقة جنسية غري شرعية  ومت التخلي عنها من طرف أمها مباشرة بعد والدهتا ليتم ايداعها مبركز الطفولة املسع

 ليتم التكفل هبا من طرف أسرة بديلة الحقا.
تطلق على هذه الفئة من طرف العامة نذكر منها اسم ابن الزان أو السفاح أو اللقيط أو ابن احلرام، ابن كما أن هناك ألقاب أخرى         

  الدولة، الفرخ ،...اخل.   

 

 .الوصم االجتماعي:3.4
 

ا: : الوصم هو الصدع يف العود من غري بينونة ، يقال هبذه القناة وصم ، وقد وصمت الشيء إذا شددته بسرعة ، وصمه وصم لغة
صدعه، والوصم: العيب يف احلسب، ورجل موصوم احلسب إذا كان معيبا، ووصم الشيء عابه ، والوصمة :العيب يف الكالم، والوصم هو 

    (592: 2005وصمة  ما أي عيب )ابن منظور ، العيب والعار ، ويقال يف فالن 

اجتماعية جتعله غري مرغوب فيه، وحترمه من التقبل  (تشري اىل ان الشخص املوصوم يعترب مصااب بوصمةLabellingكلمة الوصمة)
االجتماعي ، او أتييد اجملتمع له ألنه شخص خمتلف عن بقية االشخاص ، وهذا يظهر يف خاصية من خصائصه اجلسمية او العقلية او 

 (8: 2014االجتماعية.)شليب،
ان هلذا الفرد، وهي ال تنطبق فقط على اجلرمية واجملرم بل : هو صورة ذهنية سلبية تلتصق بفرد معني تعرب عن استياء واستهجاصطالحا

 (316: 2011اجملتمع من احتقار واستهجان )معتوق،  موجود يف حياتنا اليومية فهي متس معظم أفراد
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: هي الصفة اليت جتعل الفرد خمتلف عن االخرين ، ويتم تقوميه يف عقولنا من شخص كامل وعادي اىل شخص تعريف جفمان للوصم
 (Jawabreh,2013:03) لوث وخصمم

 التعريف االجرائي للوصم االجتماعي:
ا هي مجيع االمساء و الصفات السلبية اليت مت اطالقها من طرف افراد االسرة البديلة على الفتيات الغري الشرعيات املتكفل هبن فكانت سبب

 يف احنرافهن.  
 . االحنراف4.4

)مصطفى  .انصرف قال احنرف مزاجه مال عن االعتدال و اىل فالن مال اليه ، وعن فالن احنرف مال ، واالحنراف هو امليل وي :لغة
 (  167واخرون،د.سنة:

 يعتمدها اليت االجتماعية والتقاليد والعــــادات واملعايري القيم مع يتماشى ال الذي السلوك توضيح يف االصطالح هذا يستعمل :اصطالحا 
 (12: 1990. )نوار،أفراده سلوكيات حتديد يف اجملتمع

هو أي سلوك يفشل يف االمتثال ملستوايت حمددة ، ونظرا ألمهية  :lundberg George) يعرف جورج لندبرج االحنراف:)  
 (.101: 1999انتشاره )احلسن، عدم االمتثال وخطورته فإنه يفسر يف ضوء اصطالحات الدرجة _أي درجة خطورته ودرجة 

آم  سواء أكانت جناية، املرتكبة املخالفة حسب العقوبة القانون حيث تكون مينعه الذي املخالف لوكالس ذلك : هوالقانوين املفهوم
 .أم خمالفة جنحة،
 أو معني دافع لوجود معينا معيارا الشاب منتهكا به يقوم الذي السلوك ذلك يعين فاالحنراف االجتماع علماء نظر يف االجتماعي: املفهوم
 (238السمالوطي واخرون، د.سنة: ) الفاعل هلا اليت خيضع الضغوط أو والظروف العوامل من جمموعة لوجود

أبنه: جمموعة سلوكيات فردية أو مجاعية اليت لكوهنا ال تتوافق مع االنتظارات و  االحنراف  يعرف معجم مصطلحات علم االجتماع
تسبب يف خلق جو من التوترات ونشوب الصراعات وتثري الرفض و املعايري و القيم اليت يعرب عنها او يتقامسها أعضاء جمموعة ما ، فإهنا ت

 (70: 2011)فريول، .العزلة ولوم تنفيذها  ايضا يف سلسلة عقوابت وأتنيب تتسبب
 التعريف االجرائي لالحنراف:

تيات الغري الشرعيات لسبب هو سلوك غري مقبول اجتماعيا ملخالفته عادات وتقاليد اجملتمع وخمالفة الشريعة اإلسالمية، حيث ارتكبته الف
 ما حيث تتعدد أشكاله وختتلف من فتاة ألخرى كممارسة التسول، أو التشرد يف الشوارع أو تعاطي املخدرات...

 خامسا: اإلجراءات املنهجية
 . مناهج الدراسة1.5

ن القواعد اليت يتم وضعها بقصد تلعب طبيعة املوضوع املبحوث دورا أساسيا يف حتديد نوع املنهج املستعمل ابعتباره "جمموعة م 
 (99: 1999الوصول إىل احلقيقة و الطريقة اليت يتبعها الباحث الكتشاف احلقيقة".)بوحوش واخرون،

ويعرف املنهج" أبنه األسلوب الذي يسري على هنجه الباحث لتحقيق هدف حبثه واإلجابة على أسئلته أو بعبارة أخرى كيف حيقق         
 (  14: 1999)مزاين،    الباحث هدفه"
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فإننا  الوصم االجتماعي و احنراف الفتيات الغري الشرعياتومن اجل اإلحاطة ابجلوانب املتعلقة مبوضوع الدراسة املتناول للعالقة بني        
 استعنا ابملنهج الوصفي التحليلي.

 :.املنهج الوصفي التحليلي1.1.5
ئق راهنة بظاهرة أو موقف أو أفراد أو أحداث أو أوضاع معينة هتدف إىل اكتشاف حقائق يعرف انه "الطريقة املنتظمة لدراسة حقا       

: 1995جديدة أو للتحقق من صحة حقائق قدمية وآاثرها والعالقات اليت تتصل هبا وتفسرها وكشف اجلوانب اليت حتكمها".)بوحوش،
7) 

، لعالقة بني الوصم االجتماعي و احنراف الفتيات الغري الشرعياتوقد استعنا هبذا املنهج ابعتباره أنسب املناهج لدراسة طبيعة ا 
 ابإلضافة إىل الكشف عن اآلاثر املرتتبة عن ذلك.

 . منهج دراسة احلالة:2.1.5
يتميز منهج دراسة احلالة عن املناهج األخرى بكونه يهدف إىل التعرف على وضعية واحدة معينة بطريقة تفصيلية دقيقة، وبعبارة أخرى  
حلالة اليت يتعذر علينا أن نفهمها أو يصعب علينا إصدار حكم عليها نظرا لوضعيتها الفريدة من نوعها، ميكننا أن نركز عليها مبفردها فا

وجنمع مجيع البياانت واملعلومات املتعلقة هبا ونقوم بتحليلها والتعرف على جوهر موضوعها مث التوصل إىل نتيجة واضحة بشأهنا.)بوحوش 
 (130:  2001ت ،والذنيبا

وقد استعنا به بغية احلصول على معلومات دقيقة من اجل الوصول إىل األسباب الكامنة وراء الوصم االجتماعي للفتيات الغري 
 الشرعيات وعالقته ابحنرافهن.

 . أدوات مجع البياانت                                       2.5
تباه إىل ظاهرة أو جمموعة من الظواهر رغبة يف الكشف عن صفاهتا أو خصائصها توصال "هي توجيه احلواس واالن.املالحظة:1.2.5

 (110: 2003)قاسم، لكسب معرفة جديدة عن تلك الظاهرة أو الظواهر".
لعلمي وهي وقد اعتمدان يف دراستنا على املالحظة املنظمة )بدون مشاركة( ابعتبارها املالحظة املوجهة اليت ختضع ألساليب الضبط ا       

 (                 131: 2002تقوم على أسس منظمة ومركزة بعناية إىل عرض حمدد يسجل املالحظة بدقة كبرية. )املغريب،
هي الوسيلة العلمية اليت تساعد على مجع احلقائق من املبحوث خالل عملية املقابلة، وهي الوسيلة اليت تفرض .استمارة املقابلة: "2.2.5

مبوضوع البحث املزمع إجراؤه وعدم اخلروج عن أطره العريضة ومضامينه التفصيلية ومساراته النظرية  والتطبيقية". عليه التقيد 
 (65: 1986)احلسن،

وقد تضمنت املقابلة دليال حيتوي على جمموعة من األسئلة قمنا برتتيبها وفق أربع حماور أساسية للبحث عن العالقة بني الوصم      
 قته ابحنراف الفتيات الغري الشرعيات. وقد مت ترتيب هذه احملاور على النحو التايل:االجتماعي وعال

 حيوي أسئلة تتعلق خبصائص املبحواثت ) كالسن، املستوى التعليمي، األصل اجلغرايف....(.احملور األول: 
 حيوي أسئلة تتعلق ابلفرضية األوىل.احملور الثاين: 

 ابلفرضية الثانية.   تتعلق حيوي أسئلةاحملور الثالث: 
وقد جاءت صياغة األسئلة بصورة بسيطة وتفصيلية من أجل التمكن من مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات على احلاالت 

 املدروسة بغرض حتقيق أهداف الدراسة.
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 جمتمع البحث العينة                            .3.5
م االجتماعية اليت تتوقف عليها نتائج البحث، وختتلف طريقة اختيار العينة من تعترب العينة من أهم اخلطوات املنهجية يف العلو 

" هي فئة متثل جمتمع البحث أو مجهور البحث أي مجيع مفرادات الظاهرة اليت يدرسها موضوع إىل آخر و ذلك حسب طبيعته ، فالعينة 
   ( 169: 2012.)غريب، مشكلة البحث"الباحث، أو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع 

جمتمع البحث هو جمموعة من الفتيات الغري الشرعيات اللوايت مت التكفل هبن ونتيجة للوصم االجتماعي من طرف افراد االسرة        
جمتمع البحث يف هذه الوالية  البديلة وقعن يف بؤرة االحنراف مما أدى إىل تواجدهن داخل مركز إعادة الرتبية للبنات ابلبليدة ، ولقد اختري

  الحتوائها على مركز إعادة الرتبية للبنات  .
ابعتبارها النموذج املختار من جمتمع البحث الكبري أو اجملتمع األم ،بطريقة  العشوائية القصديةوقد اعتمدان يف دراستنا على العينة   

 ( 52: 1986صة متساوية لالختيار.)احلسن،مقصودة ومتعمدة أي بطريقة ال تعطي مجيع وحدات جمتمع البحث فر 
ولقد مت اختيار عينة حبثنا عن طريق العينة القصدية مبعىن أننا اخرتان احلاالت اليت نعتقد أهنا تفيد أغراض الدراسة اليت نقوم هبا  

 على االعتبارات التالية:. وذلك بعد حتديد املكان الذي جتري فيه الدراسة ، وقد بلغ حجم العينة ستة مبحواثت  حيث اختريت بناء
 أن يكن فتيات غري شرعيات. -
 ان يكن متكفال هبن من طرف اسر بديلة. -
 أن يكن ارتكنب تعرضن للوصم االجتماعي الذي كان سببا يف احنرافهن . -

 . جماالت الدراسة       4.5
مبركز إعادة   واملتواجدات بات للسلوك اإلحنرايفجتري دراستنا على جمموعة من الفتيات الغري الشرعيات واملرتك البشري: .اجملال1.4.5

 الرتبية للبنات .
 20هو الفرتة الزمنية اليت تستغرقها الدراسة امليدانية ومرحلة مجع املعطيات امليدانية املتعلقة ابملبحواثت        و ذلك من : اجملال الزمين

 . 2016فيفري  20إىل  2016جانفي 
هذا املركز عبارة  ذي سيتم فيه إجراء الدراسة امليدانية و ذلك يف مركز إعادة الرتبية للبنات بنب عاشور البليدة هو املكان الاجملال املكاين: 

ويتمتع ابستقاللية مالية ومن مهامه الرئيسية الرتبية وإعادة الرتبية  1987عن مؤسسة ذات طابع تربوي يعود اتريخ فتحه إىل شهر افريل  
سنة ويشمل الفتيات فقط وتقدر قدرة استيعابه  19-13اخلاصة ويرتاوح سن األحداث املقبولني مابني لبعض الشرائح من اجملتمع

 نزيلة . 120ب
يقع املركز املتخصص يف إعادة الرتبية للبنات ببلدية بن عاشور ابلقرب من دائرة أوالد يعيش داخل إقليم والية البليدة ,يقع يف 

اسعة حمكمة اإلغالق ,حيده من اجلانبني مركز الصم والبكم من اجلهة العليا أما اجلهة السفلى مركز منطقة جبلية نوعا ما وهو ذو مساحة ش
 76/10,وهو حتت وصاية وزارة التشغيل والتضامن الوطين طبقا للمرسوم الوزاري "SOEMO"التوجيه املدرسي يف الوسط املفتوح 

 والتوجيه فقطوهي املسؤولة عنه من حيث التمويل 25/09/1975املؤرخ يف 
 نتائج الدراسةسادسا: 

اي اهنن يف مرحلة املراهقة اليت فيها تنتقل الفتاة من مرحلة الطفولة إىل  16-13بينت الدراسة ان املبحواثت يرتاوح سنهم ما بني  .1
وذلك من خالل  مرحلة النضج الفكري واجلنسي وتصبح تعامل معاملة الراشدين حيث تبدأ ابلبلوغ الذي يعترب بداية النضج اجلنسي
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حدوث تغريات عديدة تدل على ذلك وختتلف من فتاة األخرى ، كما تبدو مظاهر البلوغ لديهن يف إفراز املبيض للبويضة من خالل 
 ظهور الطمث )احليض( الذي يبدأ يف السنة احلادية عشر او الثانية عشر من عمرهن ، ابإلضافة اىل منو الثديني.

املبحواثت لديهن مستوى دراسي متوسط ،اما البعض االخر تركن الدراسة بعد فشلهن يف ذلك كما كشفت الدراسة ان بعض     .2
 ،وايضا بسبب دخوهلن مركز اعادة الرتبية.

اوضحت الدراسة ان املبحواثت اصلن اجلغرايف خضري حبكم ان االسر البديلة اليت تكفلت هبن يعشن يف عمارات او فيالت تقعن  .3
 طلبات احلياة .يف مواقع تتوفر على كل مت

كشفت الدراسة ان املبحواثت مت التكفل هبن من طرف االسر البديلة واعمارهن ترتاوح ما بني ثالث اايم و عام ،بعد ما مت التخلي  .4
 عنهن من طرف امهاهتن ، ليتم ايداعهن مراكز الطفولة املسعفة.

فتيات الغري الشرعيات اليت اختلفت ما بني عدم قدرة الزوجة اوضخت الدراسة تعدد االسباب اليت ادت ابألسر البديلة اىل التكفل ابل .5
 على االجناب وبني رغبة الزوجة يف اجناب فتاة ولسبب مل تستطع ذلك.

و قد بينت الدراسة ان املبحواثت تباينت آرائهن حول االبوين البديلني القريبني اليهن ، حيث امجعت كل املبحواثت ان امهاهتم  .6
 هن، وذلك حلنيتهن عليهن مقارنة آبابئهن، كما تباينت اسلوب املعاملة الوالدية بني اللني والقسوة .البديالت كن اقرب الي

 اوضحت الدراسة تعرض بعض املبحواثت لصدمات نفسية اثر وفاهتم امهاهتن البديالت . .7
يف اكتشاف اهنن بنات غري  بينت الدراسة ان املبحواثت تعرضهن للوصم االجتماعي من قبل افراد االسرة البديلة كانت سببا .8

 شرعيات وقد مت التكفل هبن ،وقد كان لوقع احلقيقة ااثر سلبية على نفسية املبحواثت.
وقد اوضحت الدراسة ان املبحواثت اصبحن يشعرن ابالغرتاب يف كنف اسرهن البديلة بعد اكتشاف احلقيقة، ابإلضافة اىل شعورهن  .9

العديد من االستجاابت نتيجة اإلحباط وقد أتخذ أشكاال عديدة كالتعدي على الغري ، على وجود  ميلرالعامل  ابإلحباط حيث اكد
 االنطواء على الذات...اخل.  

كما كشفت الدراسة ان حياة املبحواثت تغريت كليا خاصة بعد وفاة االبوين البديلني ، حيث اضحني يتعرضن لسوء املعاملة  .10
من اقارهبن ، حيث كن ينعنت املبحواثت أببشع االمساء ، وايضا اهتامهن يف شرفهن  خاصة من طرف زوجات ابناء االسرة البديلة او

 واهنن سيكن نسخة عن امهاهتن منحرفات ومنبوذات.
وبينت الدراسة ايضا شعور املبحواثت بعقدة النقص وعدم الثقة أبنفسهن وابحمليطني هبن بعد تعرضهن للوصم وحتميلهن ذنب  .11

 عنهن. امهاهتن إلجناهبن والتخلي 
كما اوضحت الدراسة ان تعرض املبحواثت ملختلف اشكال الوصم االجتماعي اليت ميكن اجيازها يف النبذ والتهميش اثرت سلبا  .12

 على نفسيتهن لدرجة ايذاء انفسهن احياان واحياان اخرى ايذاء احمليطني هبن. 
رة البديلة، سواء كان عنفا جسداي من خالل وقد كشفت الدراسة تعرض املبحواثت لشىت انواع العنف من طرف افراد االس .13

التعرض للضرب او العض او احلرق، او عنفا لفظيا من خالل التعرض للشتم والنعت أبقبح الصفات، او عنفا معنواي من خالل 
 حرماهنن من كل ما حيبونه.
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لة واقارهبم ، غي حني تعرضت كما كشفت الدراسىة ايضا تعرض بعض املبحواثت للتحرش اجلنسي من قبل افراد االسرة البدي .14
 االخرايت لالغتصاب من الدبر.

اوضحت الدراسة ان الوصم االجتماعي كان سببا يف عدم تقبل املبحواثت لواقعهم املعاش خاصة بعد رفع الكفالة عنهن لعدة  .15
د االسرة بقائهن يف املنزل خوفا اسباب منها كثرة مشاكلهم وعدم القدرة على التحكم فيهن،و اما هلروهبن من املنزل، و اما رفض افرا

 على ابنائهم منهن. 
وبينت الدراسة ان غياب الرقابة االسرية من طرف االسرة البديلة كان سببا يف تعرف املبحواثت على رفقاء السوء خالل جتواهلن يف  .16

 الشوارع، حيث كان ذلك من االسباب اليت سامهت يف احنرافهن.
ال االحنراف لدى املبحواثت واختلفت من مبحوثة ألخرى وكانت سببا يف ايداعهن يف ايضا كشفت الدراسة انه تعددت اشك .17

 مركز اعادة الرتبية، كتعاطي املخدرات، السرقة ، الدعارة، التعدي على الغري.....اخل.
نحرف أن السلوك امل أدوين ليمرت"حيث يرى بينت الدراسة ان الوصم االجتماعي حول املبحواثت من ضحااي اىل منحرفات، .18

الذي يعين السلوك العرضي املربر من قبل  االحنراف األويلأييت أوال مث تليها استجاابت الضبط االجتماعي، وقد اشتهر مبفهومي 
كوسيلة للدفاع أو اهلجوم وهو جمموعة من    يكون عند بدء اإلنسان ابستخدام السلوك املنحرف االحنراف الثانويفاعله، أما 

 . بني الشخص واحنرافه ورد الفعل االجتماعي إىل االحنرافالعمليات الديناميكية 
 :اخلامتة

يعترب وجود الفتيات الغري الشرعيات واقعا ملموسا وجّب على اجملتمع التعامل معه لكوهنن جزءا منه، وذلك حبمايتهن وتوفري كل 
ة اىل حماولة ادماجهن يف اجملتمع من خالل ايداعهن يف احتياجاهتن ورعايتهن من كل اجلوانب االجتماعية والنفسية واالقتصادية...،ابإلضاف

 اسر بديلة  تقوم بدور األسر احلقيقية اليت حرمن منها.
اال ان الوصم االجتماعي الذي تعرضت له الفتيات الغري الشرعيات يف االسر البديلة جعلهن عرضة للنبذ االجتماعي والتهميش، 

ن اجنبوهم ،وايضا تعرضهن اىل سوء املعاملة خاصة التحرش اجلنسي واالغتصاب كل ذلك كان ابإلضافة اىل احتقارهن  وحتميلهن اخطاء م
 له ااثر سلبية على نفسيتهن وعلى سلوكياهتن.

فالوصم االجتماعي يعترب من اهم العوائق اليت وقفت حجرة عثرة امام حتقيق ادماج الفتيات الغري الشرعيات يف اجملتمع عامة ويف 
فقد كان للوصم االجتماعي دور يف وقوعهن يف بؤر االحنراف وممارسته مبختلف اشكاله ،الن الوصم حوهلن من  اصة،االسر البديلة خ

ضحااي اىل منحرفات خاصة بعد رفع الكفالة عنهن وايضا طردهن من املركز بعد بلوغهن سن الثامنة عشر ،مما يدفعهن اىل اللجوء اىل 
  وكاهتم وابلتايل احنرافهن .     الشارع حيث الرفقة السيئة فتتشربن سل

 قائمة املراجع: 
 القران الكرمي. .1
 احلديث الشريف. .2
 .بريوت: دار الكتب العلمية للنشر.  7(.لسان العرب.ج2005ابن منظور األنصاري، مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم.)  .3
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. رسالة ماجستري سرة السعودية اجتاه املفرج عنهندور الوصم االجتماعي يف االستجاابت السلبية لال(.2014امحد شليب، اروى.) .4
  يف التأهيل والرعاية االجتماعية. اكادميية انيف للعلوم االمنية . الرايض.

 . القاهرة: مركز إسكندرية للكتاب .   1. طأطفال بال اسر( . 1998انس حممد ، امحد قاسم.) .5
 . اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية  2.طاد البحوثمناهج البحث العلمي وطرق إعد(.1999بوحوش، عمار وآخرون.) .6
 . اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية. دليل الباحث يف كتابة البحوث والرسائل اجلامعية(.1995بوحوش، عمار.) .7
وعات . اجلزائر: ديوان املطب3ط مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث.(. 2001بوحوش، عمار وحممد حممود الذنيبات.)  .8

 اجلامعية.  
 . لبنان: الدار العربية للموسوعات. موسوعة علم االجتماع (. 1999احلسن، إحسان حممد.) .9

 . بريوت: دار الطليعة للطباعة والنشر.2ط .األسس العلمية ملناهج البحث االجتماعي(. 1986احلسن، إحسان حممد.) .10
اين منها أطفال املرحلة االبتدائية احملرومني عري احملرومني دراسة عن املشكالت السلوكية اليت يع(. 1985حسين زكي،عزة.) .11

 ، رسالة ماجستري، مصر: مكتبة معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس.من الرعاية الوالدية
 . اجلزائر: دار املغرب للنشر والتوزيع.1. طمبادئ يف البحث النفسي الرتبوي(. 1999مزاين، حممد.) .12
 . اجلزائر: دار املرابط.  مدخل إىل سوسيولوجيا العنف(. 2011معتوق، مجال .) .13
 .تركيا: املكتبة اإلسالمية للنشر.  1مصطفى، ابراهيم وآخرون.)د. سنة( . املعجم الوسيط.ج .14
 . عمان: الدار العلمية الدولية للنشر. 1. طأساليب البحث العلمي(. 2002كامل حممد.)  املغريب، .15
 ، رسالة ماجستري يف علم االجتماع غري منشورة، جامعة اجلزائر. راف األحداث يف اجلزائر(.ظاهرة احن1990نوار ،الطيب.) .16
 . مصر: دار املعارف املصرية .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية( . 2000السكري، محدي.) .17
 عية .اجلام الكتب دار . القاهرة:االجتماع لعلم النظري البناءو آخرون.)د.سنة(.  توفيق السمالوطي، نبيل .18
. اطلع عليه جريدة اجلزائرطفل غري شرعي يولدون يوميا يف اجلزائر.  30(:سكوب 2021. 03. 12سنيين ، مسرية.) .19

 https://aljazayr.com/home/124559.html :2022. 07.07يوم:
 . مصر :جممع اللغة العربية.  3.طجم الوسيطاملع(. 1985عوض، عبد الوهاب السيد وآخرون.) .20
جامعة انيف العربية للعلوم  :. الرايضجتربة األسر البديلة لرعاية االحداث من االحنراف(.2010العتييب ،محدان بن عبيد.) .21

 .األمنية
  اح اجلديدة.املغرب: مطبعة النج منهج البحث العلمي يف علم الرتبية والعلوم االنسانية.(. 2012عبد الكرمي.)غريب، .22
 . تر: أنسام حممد األسعد. بريوت: دار اهلالل للنشر. معجم مصطلحات علم االجتماع(.2011فريول ،جيل.) .23
، جملد جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية القانونيةأحكام اللقيط يف الشريعة اإلسالمي".( ."2009حممد ربيع.) صياهي، .24

 . 1، العدد 25
 . اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.1. طل إىل مناهج البحث العلمياملدخ( . 2003قاسم، حممد.) .25
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26. Jawabreh nida,(2013) .psychosocial impact of stigma on schizophrenic clients and their 

family member, an-Najah national university, faculty graduate studies.    
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 العنف والعوامل املؤثرة على املرأة احلامل يف املؤسسات االستشفائية
Violence and factors affecting pregnant women in hospital institutions يد بن قويدر 

 ، اجلزائر.2جامعة البليدة 
 Rach.sa28@gmail.com 

 خصمل
هندف من خالل دراستنا هذه إلبراز أهم املشكالت اليت تتعرض هلا املرأة احلامل، نتيجة التغريات اهلرمونية والفيزيولوجية اليت تطرأ 
عليها خالل مرحليت احلمل والوالدة، وكذا معرفة العوامل اخلارجية املؤثرة على صحتها ونفسيتها، واليت تتمثل حتديدا يف تلك املعاملة 

خل سية اليت تتلقاها املرأة احلامل أثناء توليدها من طرف بعض القابالت مبستشفياتنا العمومية، واليت تتميز بطابع اخلشونة والغلظة، ويدالقا
ضمن هاته املعاملة كل أشكال العنف: اجلسدي، اللفظي والرمزي. انهيك عن انتشار مظاهر اإلمهال والرعونة، واليت قد تتسبب يف 

 مؤقتة أو مستدمية تُلحق ابملرأة الواضع أو مبولودها.احداث عاهات 
 ويف هذا الصدد ستناول من خالل هذه الورقة العلمية: أشكال العنف وأهم العوامل املؤثرة على املرأة احلامل. 

 

 .املستشفيات العمومية العنف؛ الوالدة؛ القابالت؛ املرأة احلامل؛ احلمل؛الدالة:  الكلمات
Abstract 

We aim through this study to highlight the most important problems that a pregnant woman 

is exposed to, as a result of the hormonal and physiological changes that occur to her during the 

stages of pregnancy and childbirth, as well as to know the external factors affecting her health and 

psyche, which are specifically represented in the harsh treatment that a pregnant woman receives 

during her birth by some midwives in our public hospitals, which are characterized by roughness 

and harshness, include all forms of violence: physical, verbal and symbolic. Not to mention the 

spread of neglect and recklessness, which may cause temporary or permanent disabilities to a 

woman who is giving birth or to her newborn. 

 

Keywords: pregnancy; pregnant woman; Birth; midwives; Violence; public hospitals. 

 
 مقدمة

يعترب العنف من الظواهر االجتماعية القدمية، حيث كانت بدايته ابعتداء قابيل على أخيه هابيل، وذلك ابستعمال العنف 
مرتسخا  اللفظي املتمثل يف التهديد والوعيد ابلقتل، مث تبعه ابلعنف اجلسدي وكانت هنايته بقتل أخيه، وبقي العنف منذ ذلك اليوم سلوكا

 يف النفس البشرية إىل يومنا هذا، ذلك أن الكل أصبح عرضة للعنف بشىت صوره وأشكاله.
يعد العنف ظاهرة عاملية معقدة تنتشر يف الدول املتحضرة واألقل حتضرا على حد سواء، فهو كل ما يؤثر على احلالة اجلسدية 

: "هو Merzاألفراد ومكانتهم االجتماعية، فالعنف حسب قول  والنفسية معا، وهو أيضا شكل من أشكال الظلم واملساس بكرامة
 (301، ص2003)نصر الدين و الطاهر،  سلوك يؤدي إىل إيقاع األذى ابآلخرين سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة" 

صحوبة هلا أوقات احلمل لقد خلق هللا عز وجل املرأة وجعل حتت أقدامها اجلنة جزاءا وتكرميا هلا لتحملها صفة األمومة واآلالم امل
وأثناء الوضع، فهي من محلت يف بطنها جنني ملدة تسعة أشهر من يوم اإلخصاب إىل غاية يوم الوالدة، وهي إنفصال اجلنني عن أمه 

سأتطرق له ليصبح مولودا، إال أن املرأة أثناء محلها تتعرض لعدة عوامل تؤثر على صحتها ونفسيتها، كما تزيد من شدة إضطراهبا، وهذا ما 
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ة على من خالل هذه الورقة العلمية، حيث سأبرز أهم العوامل املؤثرة على املرأة احلامل أثناء الوالدة، وكذا ابراز العوامل اخلارجية املؤثر 
اتنا صحتها خاصة أثناء والدهتا، واليت تتجسد يف املعاملة السيئة اليت تتلقاها أثناء وضع مولودها من طرف بعض القابالت مبستشفي

 العمومية، واليت تظهر جليا يف شكل عنف مادي، معنوي ورمزي.

 حتديد املفاهيم: .1
 احلمل: .1.1

 اخلاصة للبويضة نطفة الرجل إلقاح رمحها، نتيجة يف جديد كائن احلامل، لوجود املرأة معها تتالءم مؤقتة طبيعية حالة "احلمل
 (175، ص1987)العليب،  اإلنساين" النوع استمرار على حيافظ طفال ابعده خيرج احلاالت العادية، يف أشهر تسعة تستضيفه هبا، حيث

 الوالدة: .1.2
"مدة احلمل هي تسعة أشهر ميالدية زائد سبعة أايم إبتداءا من أول يوم آلخر يوم للحيض، انقضاء هذه املدة يدفع اجلنني إىل 

بفعل قوى عواملها الذاتية دون تدخل عوامل خارجية ودون اخلارج وهذا يسمى والدة وتوصف ابلطبيعية إذا متت من بدايتها إىل هنايتها 
 (123، ص1974)روحية،  أن تصاب األم أو مولودها أبي سوء"

الوالدة حسب القاموس الطيب "هي جموموعة ظواهر فيزيولوجية آلية، تؤدي إىل خروج اجلنني واملشيمة عن طريق املمر، ختضع 
رمحية تساعد على متدد عنق الرحم ويف هذه األثناء يهبط اجلنني إىل احلوض ويعرب الفتحة لعدة ميكانزمات، حيث أهنا تبدأ ابنقباضات 

العليا للحوض مث مير عرب الفتحة احلويصلية مث مير ابملضيق السفلي للحوض مث على الفرج أين يتم قذف اجلنني وبعد ذلك أتيت املرحلة 
 (Dargent & Magnin, 1970, P567) الثانية يف طرح املشيمة واألغشية"

 املرأة احلامل: .1.3
هي املرأة اليت حتمل جنينا يف بطنها إبختالف سنه ونوعه )ذكر، أنثى( حبيث يتغذى جنينها يف بطنها ملدة تسعة أشهر من يوم 

 محله إىل غاية والدته.

وتدعى املرأة أنذاك  واحلامل هي املرأة اليت مت ختصيب بويضاهتا إبلتقاءها مع نطفة الرجل ليتشكل ويتكون بعد ذلك احلمل
ابحلامل، ويظهر احلمل عادة إبضطراابت نفسية نتيجة الوحم )بداية محل املرأة ويكون إبشتهاء املرأة بعض األكالت واليت قد تكون 

 حامال.مفقودة أو يف غري مومسها( وابلتغريات الفيزيولوجية كإنتفاخ البطن، فكل هاته األعراض تبني محل املرأة و تعترب بذلك املرأة 

 القابالت: .1.4
"القابلة أو املولدة هي املسؤولة عن والدة ورعاية النساء احلوامل، مهامها الرئيسية تكمن يف رصد حاالت احلمل العادية 

دمات خ والكشف عن احلاالت اخلطرية واملراقبة والوالدة الطبيعية وتوفري الرعاية الصحية أثناء النفاس، وكذا رعاية الرضيع. كما ميكنها توفري
 (502، ص2020)انجي،  يف جمال تنظيم األسرة وإعطاء معلومات للنساء يف سن اإلجناب"

 العنف: .1.5
على القوة  violeraواليت تدل على الوحشية ويدل كذلك الفعل  violenta"جند كلمة العنف تنحدر من الكلمة الالتينية 

 (Michaud, 1973, p04)        والقدرة، واستخدام القوة اجلسدية" 
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والعنف كمصطلح: هو كل ما يصدر من األفراد من سلوك أو فعل يتضمن إيذاء اآلخرين، ويتمثل يف االعتداء ابلضرب والسب 
أو إتالف املمتلكات عامة أو خاصة، وهذا الفعل مصحواب ابنفعالت وتوتر، وكأي فعل آخر البد أن يكون له هدف يتمثل يف حتقيق 

 (11، ص2008)النريب،  مصلحة معنوية أو مادية
 املستشفيات العمومية: .1.6

"جزء أساسي من تنظـيم اجتمـاعي وطبـي تتلخص وظيفته يف تقدمي  :فاملستشفى هو (OMS) حسب منظمة الصحة العاملية
)منظمة الصحة ية" ببحوث اجتماعية حيو  رعاية صحية كاملة للسكان، عالجية كانت أو وقائية وكذلك تدريب العاملني الصحيني وللقيام

 (6، ص1980عاملية، ال

 

 أشكال العنف املمارس على احلامل: .2
 (82، ص1997)شكور،  )العنف املادي واملعنوي( الدوري عدانن تصنيف

 العنف املادي: .2.1
 أو النساء على االعتداء أو اجلرح أو الضرر ابآلخرين كالضرب إلحلاق كوسيلة البدنية القوة استعمال النوع هذا "يتطلب

 يف األفراد وبني الفئات كل وضد اجملاالت من الكثري يف الشكل وميارس هذا وخمتلف األشياء، األبيض كالسالح مادية وسائل استعمال
 ذاهتم" حد

فاملرأة أثناء والدهتا تصحبها آالم كبرية، نتيجة خروج اجلنني وإتساع عنق رمحها فتقوم ابلصراخ وشّد شعرها خاصة تلك اليت 
القابالت مأساهتا حيث تقوم البعض منهن يف كثري من األحيان بضرب وركل وصفع املرأة اليت تكون تكون والدهتا األوىل، فال تراعي 

حالتها جد سيئة )اليت ال تتجاوب ابلدفع أثناء الوالدة( نتيجة آالم الوالدة ويف بعض األحيان حني تعسر والدة إحداهن، حيث تقوم 
ستلد( والضغط بقوة لكي خيرج اجلنني، فهاته املعامالت تتناىف ومعايري أخالقيات  بعض القابالت ابلركوب على بطن الواضع )املرأة اليت

ثناء مهنة القبالة، فمن املفروض شد أزر املرأة ومساعدهتا على الوالدة وتيسريها هلا وتبسيطها حىت تتجاوب ابلدفع وال تنهار)تفقد وعيها( أ
 توليدها.

 

 العنف املعنوي: .2.2
 عنيفا موقفا تشكل اليت الغضب حدوث مشاعر أو أفعال خالل من إال اجلسد فيه شاركي العنف مظاهر من مظهر "هو

 على الفرد يبسط حيث اخلصومات، يف تبدو لفظية لغوية مظاهر عن عبارة فهو .وهتديد وقذف شتائم شكل على عادة ويكون وقاسيا،
 األذى إلحلاق مباشرة صور غري أيخذ اللفظي العنف أن أي لصياحوا والشتم والتهديد الوعيد من متباينة ألواان واألشياء واملواقف الناس
 األوىل"  ابلدرجة معنوي هو األذى وهذا

تقوم القابالت ولظروف معينة قد تكون الضغوطات املهنية أوالعائلية املرتاكمة، إبستعمال ألفاظ مشينة يف حق النساء احلوامل 
قابالت الدخول يف جدال مع النساء أثناء توليدهن والصراخ يف وجههن وطلب منهن الالئي يطلنب منهن املساعدة، فتقوم البعض من ال

عدم اإلجناب بقوهلا حسب تصريح احدى الواضعات )أصبحت كالقطة تلدين كل عام( وذلك إلضحاك املتواجدين ابملصلحة أنذاك من 
من املفروض على القابلة أن تقوم بعملها بكل مسؤولية عامالت نظافة وممرضات، انهيك عن استعمال الكلمات البذيئة أثناء توليدهن. ف
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وأن تتحاشى الدخول يف مثل هاته النقاشات، ألهنا ليست مسؤولة وغري خمولة بتحديد نسلهن والتعرض هلن ابلسب والشتائم، فأخالقيات 
 ليدها.مهنة التطبيب والتمريض تفرض عليهن تقدمي الرعاية الصحية والنفسية الالزمة للمرأة أثناء تو 

    حسب تعريف بيار بورديوالعنف الرمزي:  .2.3
"هو عنف انعم خفي هادئ وهو عنف جمهول من قبل ممارسيه وضحاايه يف آن واحد وهو عنف هادئ ال مرئي وال حمسوس 

ة وثقافية حىت ابلنسبة لضحاايه ويتميز إبشرتاك الضحية واجلالد يف التصورات واملسلمات، وهو عنف يتجلى مبمارسات قيمية وأخالقي
وكثري ما يتجلى هذا العنف يف ظل ممارسيه رمزية ضد  الدالالت، اإلشارات، الصورة، تعتمد الرموز كأدوات للسيطرة واهليمنة مثل : اللغة،

 (Bourdieu, 1980, P219) ضحاايه"
كة كلها هلا دالالهتا اخلاصة. كما أن العنف الرمزي غري حمسوس هادئ وخفي ميكن أن يكون يف شكل: لون، رمز، رائحة أو حر         

انعم، ولكن نتائجه أكثر حدة من العنف املعنوي واجلسدي وإنعكاساته كارثية على احلياة النفسية و  فهو نوع غامض مسترت خفي
 واإلجتماعية للشخص املعنف.

تصرخ وتطلب منها املساعدة،  تستعمل القابلة إشارات مشينة ابلّيد أو ابلذراع لكي تقوم إبيصال فكرة ما للمرأة احلامل اليت
اليت فتقهرها نفسيا وحتط من قيمتها بتلك االحياءات، كما قد تقوم إبزدرائها بعدم مساعدهتا وإمهاهلا وعدم املباالة بصراخها نتيجة اآلالم 

ا قد يؤدي حبياهتا أو حياة جنينها تصحبها أثناء املخاض وحىت أثناء توليدها، وابلتايل عدم جتاوب املرأة لعملية التوليد إلضطراهبا نفسيا، م
 .للوفاة

 العوامل املؤثرة على املرأة احلامل أثناء الوالدة: .3
  :الدم نقل .3.1

 وحياة حياهتن على يشكل خطرا قد مما النزيف احلاد، حلاالت لتعرضهن نظرا هلن، دم نقل إىل الوالدة أثناء النساء بعض حتتاج
 ألن املوافق لزمرهتن، غري الدم نقل عند الدموي والتصالب إلجراء الزمرة الكايف الوقت بعدم وجود التحجج جيوز ال مواليدهن، لذلك

 البالزما مثل معيضات أو امللحي إعطاء املرأة اليت تعاين من النزيف املصل أن دقائق، كما مخس من يستغرق أكثر ال والنوع الزمرة حتديد
plasmanate ( 483، ص1979)كوسرتيين، تومسون،  نوعي. غري دم نقل من خطورة أقلاملناسب للواضع يعد  الدم حتضري إبنتظار 

  1999 نقل الدم، وسنة إجراءات نصف حاالت من أكثر وفاة يف لتسببه الدم نقل غزليوس البولندي /الد مجد السابق ففي
  60 أصيب فقد…الكبد بوالتها HIV ابلدم كال منقولة أبمخاج اإلصابة حتذر فيه من خطر إعالان أمريكية صحف تسعة نشرت

 جاعال املناعي، اجلهاز ينشط أن ميكن الدم نقل أن اتمي جملة وأوردت امللوث، الدم طريق عن C)) نوع من الكبد ألف كندي ابلتهاب
 يرطب التحر  يف جملة دوانغ ويذكر…سلبيا وجها له أن إال حاالت يف فائدته من ابلرغم فرتة التعايف ومطيال عرضة لألمخاج، املريض
    (114، ص2001)عكفلي، منتجاته الدم أو إستعمال دون…النسائية اجلراحية العمليات أهم إجراء ميكن  أنه الكندية

 سوء املعاملة: .3.2
 مساس ذات األخرى، ألهنا املهن لكل نوعها ابلنسبة من األهم و األخطر هي إنسانية مهمة الطب جمال يف العاملون ميارس

 كرامتها، وال ومقتضيات تقاليدها توخي املهمة هذه يؤدي من على جيب اإلنسان، لذا أال وهو كلها، قاتاملخلو  بني شيء وأعز أبغلى
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 جانب إىل … مرضاه مع عالقته يف والسرية حسن السلوك يكون أن العمل هبذا القائم وعلى ذلك، مع يتناىف عمل أي مباشرة جيوز
 الئق. مبظهر الظهورو  … عمله اليت يستخدمها يف ابآلالت التامة العناية

 فقد ابلذات الفرتة هذه الوالدة، خاصة لصعوبة ساعة نفسيتها على أثرا كبريا الواضع يرتك معاملة أن سوء أحد على خيفى وال
 .(15)سورة األحقاف، اآلية *كرها  كرها ووضعته محلته*تنزيله:  حمكم يف عز وجل قال

 عن احلديث معها يف فيأخذ نظرها، يف العملية هذه ويبسط كل ويشجعها أزرها يشد من إىل الواضع كهذه حتتاج حلظة ففي 
اإلمهال.  أو والشتم والضرب السب اللجوء إىل ال إلخراج جنينها، اجلهد والدفع بذل يف االستمرار إىل مما يدفعها…وقوته مولودها، مجال

 فهاته املعامالت قد تودي حبياهتا وحياة جنينها إىل الوفاة.
ل ضمن سوء املعاملة العنف أبشكاله املختلفة منه اجلسدي حيث تقوم بعض القابالت بركل وضرب النساء أثناء توليدهن ويدخ       

نتيجة ألسباب معينة، ويدخل أيضا العنف املعنوي والذي ينحصر بني سب وشتم النساء أبرذل وأحقر الصفات املشينة واليت ال تستمد 
وكذلك جند العنف الرمزي حبيث تقوم بعض  ،ابحليواانت، وذلك عند صراخهن لشدة آالم الوالدةمن قيمنا ومعايريان وكذا تشبيههن 

يد أو القابالت بتوبيخ النساء واإلستهزاء ابملرأة ذات الوالدات املتكررة وتشبيهها ابلقطة )كل عام تلدين(، انهيك عن اإلشارات املشينة ابل
خل أيضا يف هذه املعامالت اإلمهال والالمباالة بوضعية املرأة احلرجة و تركها يف بعض ابلذراع عند طلب إحدى النساء للمساعدة، ويد

 األحيان لتلد مبفردها )وهذا حسب تصريح بعض احلاالت(.

 العملية القيصرية: .3.3
 ليتم ىاملستشف إىل املريضة تدخل ما الوالدة، وغالبا أثناء صعوابت أو مضاعفات هناك كان إذا طارئة، كحالة إجراؤها ميكن

 الوالدة( يوم قبل إثنني أو أبسبوع إجراؤها يتم طارئة )العملية الغري املوايل اليوم يف هلا العملية ترتيب
 حالة: يف ضرورية وهي

 . اجلنني لرأس احلبل السري تقدم أو الوالدة، أثناء الطفل خروج مينع مما الرحم أسفل املشيمة إنغراس -
 .O2عنه  كنقص الطفل صحة هتديد -

 األم. حياة يهدد شديد نزيف حدوث -

 الدفع( على األم قدرة )عدم الوالدة تعسر -

 :يف احلاالت خيارية وتكون
 للطفل. املقعدي اجمليء -
 األم. دم ضغط ارتفاع -
 . تؤثر عليه الطبيعية الوالدة جيعل مما حجمه صغر أو اجلنني منو ضعف -
 لألم. سابقة قيصرية عملية وجود -

 (Laffont & Durieux) أمهها: عدة خماطر على القيصرية العملية وتنطوي
 الوالدة. أثناء الشديد النزيف الدموي -
  الوالدة. بعد اجلرح التهاب -
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 السفلية. األطراف يف املوجودة الدموية األوعية )ختثر( يف جتلط حدوث -
 التحضري لعملية الوالدة: .3.4

 وآاثرها، حدوثها وكيفية الوالدة معىن ثحي من كبريا هاجسا لديها يشكل حامل، كل اتريخ يف جديد حدث الوالدة تعد
 حتدث قد اليت ابملصاعب التكهن يستطيع ال للسفر، فاملسافر التحضري كبري حد إىل يشبه للوالدة ختطيها، والتحضري على قدرهتا ومدى

 تنتهي، ومىت الوالدة عملية دأتب مىت تعرف ال للمولود وضعها قرب عند احلامل كذلك ...يعرفه يكن مل إذا الطريق نوعية و الطريق، يف له
 وترفض تصاب ابخلوف الشديد املرأة احلامل فإن لذلك ملواجهتها، تتصرف أن عليها وكيف الوضع، أثناء تعقيدات هناك ستكون هل و

 أو للمستشفى، للعيادة الدخول غري معتادة على كما أهنا قد تكون الوالدة، أثناء يصرخن النساء مساع عند جتدها ترجتف الوالدة، و فكرة
 والدهتا وجيعل عليها، يؤثر ما قد فيه ستلد الذي املكان يف النظافة غياب عنصر عند الدم، خاصة لون لرائحة الدواء ورؤية حتملها وعدم
املريرة مع عليها، ابإلضافة عند إستماعها لصراخ النساء الالئي معها يف القاعات اجملاورة هلا ابملستشفى، ومساعها لتجارهبن  صعبة عملية

 اليت الظروف فكل ،)القابلة (املولدة على األمر يعقد مما القابالت اللوايت قمن بتوليدهن فرتتعب وختاف وال تتجاوب عندما حتني والدهتا 
لة ما قد ينجم عنه إرتفاع للضغط الدموي أو السكري كما أهنا قد تدخل بعد الوالدة مرح على الواضع، سليب أتثري ذات ابلوضع أحيطت

 الكآبة واإلضطراب.
 إزالة و الواضعات الوالدة وهتدئة عملية شرح خالل من املختصني و القابالت طرف من للوالدة التحضري من بد ال لذلك

 وأبقل وقت وأقصر كفاءة أبفضل الطويل أو القصري املدى على ...اهلدف هذا ...لتحقيق الطيب الفريق جهود بني ابلتنسيق خوفهن،
 الوعي من أكرب آخر شيء دوركامي يقول كما اجلماعي الوعي ألن اخلدمة من املستفيدات للنساء مجاعي وعي تحقيقل اإلمكانيات

 هلذه النساء لتحضري جلسات و ساعات ختصص الغرب الوالدة، ففي عملية حول النساء لدى الرؤى الكيفية تصحح هبذه و الفردي،
 إذا ما تستشار احلامل االجتماعي، حىت إن الضمان صندوق عنها يعوضها مثنها، و احلامل تدفع حصص حددت بثمانية نفسيا املرحلة
 Chambre)الوالدة غرفة يف ( أوde naissance chambreاملواليد ) غرفة يف مولودها وضع يف ترغب كانت

d’accouchement)  ،(60، ص1996)دعبس 

 استخدام آالت التوليد: .3.5
 هذا يف القائمني و من عايشوها األم بشهادة على أتثريا و إيالما األكثر الطرق من ربتعت الوالدة أثناء اآلالت استخدام إن

 الدفع كون حالة يف اخلروج على اجلنني ملساعدة تستعمل جدا كالفورسبس رقيقة مالقط معدنية عن عبارة عموما اآلالت وهذه امليدان،
 يف وميكن خروج الطفل، قبل املخرج حبيث تقوم القابالت بتوسيع ،احلوض فوهة لضيق الطفل اختناق من واخلوف األم من طرف قليال

 الوالدة. من أايم عدة بعد ختتفي اجلنني رأس السحب من منطقة يف امحرارا اإلجراء هذا يسبب أن احلاالت الطبيعية
 أو الكالم منطقة ابةكإص خمتلفة له إعاقات فتسبب الوليد على سلبية آاثرا يرتك قد الوسائل هلذه السيئ االستخدام ولكن

 يستدعي هذا السمع، كما قد حيدث تشوهات وأضرار لدى املرأة نتيجة االستعمال الغري عقالين هلذه اآلالت من طرف بعض القابالت.
 قليلة ، فمن ومستمرة بصفة دائمة األطباء هؤالء مثل وجود فرصة أن ولو استخدامها على متمرن والتوليد طب النساء يف أخصائي توفر

خالل إجرائي للمالحظة املستمرة على إحدى مستشفياتنا العمومية مل أجد أنه يتوفر على طبيب أخصائي يف طب وتوليد النساء بشكل 
دائم، كما أنه عندما تستعصي والدة أي إمرأة تقوم القابالت بتحويلها لغرفة العمليات مباشرة وجترى هلا العملية اجلراحية حتت إشراف 
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 بعض األدوات استخدام يف اخلطأ إىل عن إختصاص اجلراحة والتوليد ودون حىت إستشارة أهلها أو زوجها، ابإلضافة طبيب جراح بعيد
مما ال يرتك جماال  يف الطريق، عملية الوضع بدأت وقد املرأة فيها تستقبل أين املستعجلة احلاالت يف السري وخاصة قطع احلبل مقص مثل

 ما قد ينجم عنه أضرار وخيمة على صحة األم ومولودها. التوليد، عملية انتهاء بعد إال وات املستعملةاألد بفحص وتعقيم للطاقم الطيب

 

 :اخلامتة
أردان من خالل هذه الورقة العلمية تسليط الضوء على أهم العوامل املؤثرة على صحة ونفسية املرأة احلامل واليت تتمثل يف: سوء 

الدم امللوث أو الغري مالئم عن طريق اخلطأ، وكذا اإلستعمال الغري عقالين ملعدات ولوازم التوليد   معاملتها وتعنيفها أثناء الوضع، نقل
كالفورسبس، واليت قد تؤدي إىل موت احلوامل أو أجنتهن، كما قد تسبب للمواليد اجلدد عاهات مستدمية. فكل هاته العوامل تؤثر سلبا 

ا النفسي والعقلي، خاصة نتيجة املعاملة القاسية اليت تتالقاها من طرف بعض القابالت على صحة املرأة وتزيد من حدة كآبتها وإضطراهب
 واليت تنحصر يف السب، الضرب واالحتقار. 

ابإلضافة إىل إنتشار بعض املعامالت السلبية خاصة أثناء املناوبة الليلية أين تقل أو تنعدم حركة املسؤولني، واليت تساهم بشكل 
لضرر ابملرضى، نتيجة اإلمهال والرعونة الطبية اليت تفشت مبستشفياتنا العمومية، وهذا نتيجة إنعدام الرقابة اإلستشفائية مباشر يف إحلاق ا

 اجلادة اليت مل تستطع أن ترتك أثرا فعاال على مستوى أفراد الطواقم الطبية.
رادها عن طريق القيم واملعايري املعمول هبا،  كما ييعود هذا أيضا لضعف الضبط االجتماعي الذي فشلت األسرة يف تلقينه ألف

وذلك نتيجة التغري االجتماعي السريع الذي حصل يف اجلزائر والذي أدى إىل تفكك وتصدع الروابط والعالقات األسرية ومن خالله 
 تفشت هذه الظواهر واملعامالت اليت تتناىف وقيمنا. 
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 قائمة املراجع:
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 جنيف: منظمة الصحة العالمية. .395إدارة المستشفيات، سلسة التقارير الطبية رقم (. 1980منظمة الصحة العالمية. )

 (. بيروت، لبنان: الدار العربية للعلوم.1اإلصدار ) العنف والجريمة(. 1997جليل وديع شكور. )

Bourdieu, P. (1980). Le Sens pratique. Paris: Edition de Minuit. 

 دمشق: وزارة التربية والتعليم. معالجة األمراض الباطنية.(. 1979ن كوستريني، و تومسون، و ، ترجمة: طليع بشور. )

 .114(، 507) مجلة العربيفي الدم. (. ثورة طبية 2001حسان عكفلي. )فيفري 
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mobiles constamment tenue à jour. 

اإلسكندرية، مصر: دار  تها.تحديا -طبيعتها وهدفها وأبعادها-التربية األسرية: مفهومها(. 1996محمد يسري إبراهيم دعبس. )
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  املرأةظاهرة البغاء عند 
 بومدين  اميان

 جامعة حيىي فارس املدية
belkissehamadi@gmail.com  

 

 

 الملخص

االنسانية اليت جيب ان  تقوم على اساسها  العالقة بني  عندما يصبح اجلسد  سلعة يستهلكها كل من يدفع اكثر هبذا تنتهك كل القيم
 تباع الرجل واملرأة ومن الضروري توفرها ، وهبذا يصبح اجلنس مادة للتجارة والربح مقابل العبث واللهو حبرمة اجلسد وجعله مبثابة السلع اليت

سة اهم ظاهرة من الظواهر االجتماعية وذات العوامل وتشرتى لكل فرد من افراد اجملتمع ولكل الفئات،ومن خالل ما تقدم سنقوم بدرا
 وتعترب هذه الظاهرة من بني اجلرائم اليت تقرتفها املرأة .ظاهرة البغاء عند املرأة "، املتداخلة  اال وهي " 

وأخذت عدة زوااي و هلا وعليه تعرف ظاهرة البغاء أبهنا اقدم مهنة يف التاريخ اي اهنا متأصلة اجلذور ، قائمة منذ ان خلقت البشرية    
ال سريورهتا التارخيية ،حبيث كانت لدى االمم واحلضارات القدمية تدخل يف جمال املقدس،كما كانت النساء ميارسنه يف املعابد ويتقاضني امل

و العربية اىل ان اصبحت خلدمة املعبد ، والعديدين يرتكزون على هذا التصور لتربير وجوده واستمراره يف كل اجملتمعات سواء الغربية منها ا
 ظاهرة عادية يف اجملتمعات خاصة اجملتمعات احلضارية الصناعية والكثري من افراد اجملتمع يرمتون يف احضاهنا من اجل احلصول على متعتهم

 .الغريزية والشهوانية والعزوف عن الزواج الن حسبهم جيدون يف هذه املمارسات اجلنسية لذة ال تعوض 

 Abstract 

   When the body become a commodity consumed by the highest bidder , this leads to violate all the 

necessary human values on which the relationship between man and woman must  be bused, 

therefore, sex becomes an object for commerce and profit in return for the amusement and 

tampering with the physical inviolability , it also makes it as a commodity which is bought and sold 

for every member of society as well as all its categories .in the light of the above , we will study the 

most important social phenomenon with interrelated factors , which is *the phenomenon of 

prostitution among women* , as it is considered among the crimes committed by women. 

   Therefore, the phenomenon of prostitution is known as the oldest profession in history, which is 

deeply rooted and existed since the creation of mankind. It took several angles; it also has its own 

historical process, as ancient nation and civilizations entered in the sacred field. Furthermore, 

women used to practice it in temples and received money in order to serve them. However, many 

persons rely on this perception to justify its existence and continuity in all societies, whether 

western or arab, until it became a normal phenomenon in societies, particularly the industrial and 

civilized societies, and many members of society who lie in their arms so as to obtain their 

instinctive and sensual pleasure and decline from marriage, because according to theme, they find in 

these sexual practices irreplaceable pleasure.   

. : prostitution, women, sexKeywords 
 ـــة:مــــقـــدم    
زائري ، تعترب اجلرمية ظاهرة من الظواهر االجتماعية اليت عرفتها مجيع اجملتمعات االنسانية سواء املتقدمة او النامية  مبا فيها اجملتمع اجل    

ل اجملتمع وعرب كل االزمنة القدمية والوسيطة واحلديثة ، فهي عبارة عن اضطراب ينتاب سلوك الفرد حبيث ينتهك ما هو متعارف عليه داخ
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من عادات وتقاليد وقيم ، وهناك عدة عوامل متداخلة  تدفع ابلفرد اىل ارتكاب اجلرمية منها االجتماعية والنفسية واالقتصادية ، وكذا 
التغريات اليت تطرأ على اجملتمع من احداث سياسية وتكنولوجية ، وهذا ما جعل اجلرمية ختتلف او تتغري من حيث الكم والنوع عموما ، 
ومن حيث التسمية حبيث اصبحت هناك جرائم خاصة ابلنساء او ان صح التعبري ابتت النساء تنافسن الرجال يف كل اجملاالت  والسيما 
السلوك االجرامي ، فلم يعد االجرام ظاهرة ذكورية ومل يعد السجن للرجال فقط ، بل دخلت املرأة السجن ،  وذلك يعود اىل عدة اسباب 

ئم اليت ترتكبها املرأة  نذكر من بينها : االجهاض ، اخليانة الزوجية ، القتل ، السرقة اىل غري ذلك وحنن يف هذه الورقة ،وعليه فمن اجلرا
 .جرمية البغاءالبحثية سنركز على نوع او شكل اخر اال وهو : 

 حتديد بعض املفاهيم: -1
)شعيب، بدو ن  اجلنسي مع الذكور دون متييز وهبدف جين املال.: هو ذلك الفعل الذي تقوم به االنثى نفسها لالتصال البغاء  مفهوم

 (144سنة، صفحة 
 البغاء أبنه ذلك االتصال اجلنسي املوسوم ابملقايضة ، وعدم التجاوب االنفعايل.ابراهم فلنكسر يعرف 

 .vanoyeke, 1990, p) نه مهنة.البغاء أبنه عملية تسليم اجلسم اىل امللذات اجلنسية مقابل املال ، وجعل مفيولني فانويك ويعرف 
09) 

البغي هي مأجورة على مضاجعة الرجال والبغاء حرفتها ، البغي ليست جمرد زانية اذ ان الزانية تواقع بدافع الشهوة واخللطة مفهوم البغي : 
 (louis, 2000, p. 08)، اما البغي فممارستها للبغاء يكون من اجل احلصول على املال مقابل ااملال . 

 البغي أبهنا تلك املرأة اليت تدخل يف عالقات جنسية مع اي شخص على استعداد ان يدفع هلا اجرا نظري ما تقوم به.بنجامني يعرف و 
 (20، صفحة 1984)هللا، 

 اشكال البغاء: -2
 اختذ البغاء اشكاال يف العصور القدمية والوسطى واحلديثة منها:

 البغاء املقدس: 1.2
ديين حبيث كانت الفتيات يف املعابد يهنب انفسهن للكهنة من اجل التخفيف عنهم مما يصيبهم من ملل وسئم ، ويسمى كذلك البغاء ال

وكذلك كن يعرضن مجاهلن لزوار املعبد وكان ما حيصلن عليه من مال يذهب اىل خزينة املعبد مث اصبحن حيتفظن جبزء منه لإلنفاق على 
 البحر االبيض املتوسط ، واسيا الصغرى ، وجنوب اهلند.  زواجهن ، وكان هذا النوع منتشرا يف بالد

 البغاء الطقسي: 1.1.2
كانت هناك جمموعة من الطقوس تقوم هبا بعض اجملتمعات فيما خيص الزواج فمثال  كانت اول مضاجعة او اول عالقة جنسية للعروس 

ابن فض غشاء البكارة كان اما اصطناعيا عن طريق اليد او  يشرتك يف القيام هبا افراد عديدون، حبيث جرت العادة لدى هذه اجملتمعات
أبداة معينة، او بواسطة شخص يتميز بقوة سحرية او روحية مبعىن اللجوء اىل املشعوذين ،او عن طريق شخص غريب ينوب عن الزوج بقد 

للعروس قبل الزوج(، لذلك اطلق عليه ابلبغاء درء النتائج الغيبية اخلطرية ، )مبعىن كان هناك اشخاص غرابء يقومون أبول معاشرة جنسية 
 الطقسي.
 البغاء التعويضي: 2.1.2
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يف هذا الصدد يقول احد الفالسفة : اننا حنتفظ ابلعشيقات من اجل املتعة ، وابلسراري من اجل ان يعتنني أبشخاصنا عناية يومية ، 
لصات لبيوهتن ، وهذه املقولة مازال معمول هبا يف يومنا هذا خاصة ولكننا حنتفظ ابلزوجات لينجنب لنا اطفاال شرعيني  وليكن راعيات خم

جؤون يف بلدان العامل الثالث ، وهذا يعين ان االزواج الذين يصيبهم امللل او الذين يعانون من الفتور يف عالقاهتم احلميمية مع زوجاهتم يل
لب منها وأهنن حمرتفات يف ممارسة اجلنس ولكن ذلك مقابل اىل البغااي من اجل تعويض ذلك النقص حسبهم ان البغي تقوم بكل ما يط

مبلغ مايل وأهنن يتمتعن بفن احلب الزائف الذي مييزها عن الزوجة ، فالبغي غرضها من ممارسة البغاء هو الكسب أبي طريقة وليس 
 ابلضرورة احلصول على اللذة واالستمتاع هبا . 

 البغاء البديلي: 3.1.2
تلك العالقات اجلنسية اليت ينغمس فيها الرجال غري املتزوجني كبديل عن الزواج واحلصول على متعتهم اجلنسية دون يقصد ابلبغاء البديل 

اي ارتباطات اخرى مثل الزواج ، وكذلك ابلنسبة للرجال املتزوجني البعيدون عن زوجاهتم اما ابلسفر او االنفصال يلجؤون  اىل البغااي  
 (170، صفحة 1983)الساعات، االشباع اجلنسي وهم على استعداد لشرائه أبي مثن. كبديل عن زوجاهتم وذلك بغرض 

 انواع البغااي: -3
 هناك انواع من البغااي ختتلف تسمياهتم حسب النشاط الذي يقمن به وتتمثل يف :

ن البغاء لتتقاضى عليه الضرائب : هي املرخص هلا مبمارسة البغاء يف بيوت الدعارة وبعض احلكومات تشرف على هذا النوع م( العاهرة 3
 (62، صفحة 2009)براميلي،  ،  وتفرض على صاحبته الكشف الطيب الدوري ، اعتقادا ان الدعارة املنظمة اسلم للصحة.

: هي الفاجرة جهارا من تبخرتت واختالت يستقدموهنا عن طريق القوادين او ابهلاتف وقد تتواجد يف احلاانت وتسامر املومس  1.3
رى ، وهلا عمولة على عدد ما حيتسي الزبون من زجاجات اخلمر ، وتسمى يف نفس الوقت الفتاحة ألهنا تفتح زجاجات اخلمر السكا

 وتغري الزبون على طلبها ، وقد تقتصر على القول الفاحش وتستعرى امام الزابئن ، وهي اعالهن اجرا.
ن البغااي ، ال ختتار زابئنها وال تدقق يف السعر ، وسلوكها مرصود من : تتصيد زابئنها من الشوارع وهي اقل شاان مالسكاكة  1.1.3

 (63، صفحة 1983)الساعات، بوليس االداب. 
 االجتاهات املختلفة يف حتليل عوامل احرتاف البغاء: -4

ة وجيعل منها اجتاها تكامليا وتتمثل هناك ثالثة اجتاهات متباينة يف حتليل عوامل احرتاف البغاء ، واالجتاه الرابع جيمع بني االجتاهات الثالث
 هذه االجتاهات الثالثة يف : االجتاه االجتماعي ، االجتاه النفسي ، االجتاه البيولوجي.

 االجتاه االجتماعي:   1.4
حصر اهم العوامل يرى الكثري من الباحثني ان للعوامل االجتماعية اكرب االثر يف هتيئة الظروف اليت تدفع ابألنثى اىل احرتاف البغاء ، وتن

 االجتماعية فيما يلي:
 تفكك االسرة وضعف الرقابة على صغارها. -
 سوء التنشئة االجتماعية. -
 فساد الصحبة ) اي مجاعة الرفاق(. -
 (198، صفحة 1983)الساعات،  فساد البيئة االجتماعية املباشرة كاحلي واجلريان. -
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 الظروف امللحة النامجة عن الفقر واحلرب. -
 ختالط املعايري والقيم السائدة وفسادها ذلك يف امثلة من نساء فاسدات.ا -
 ظروف احلياة احلضرية والصناعية املعقدة اليت تسودها الفردية واالنطوائية. -

كن   وهذا النوع من احلياة االجتماعية الذي يتيح هلن تكوين عالقات اجتماعية يف اطار اجلماعة ، كن يفتقدهنا يف اسرهن وعملهن ان
 يعملن ، وميكن للكثريات استعادة التوافق االجتماعي وإحالل اجلماعات اجلديدة حمل االسرة ، وهكذا جند يف ممارستها مهنة البغاء سلوكا
مضادا للمجتمع متبوعا بسلوك اثنوي يستهدف اعادة التوافق االجتماعي ، الذي ينقذها من عزلتها واغرتاهبا ويشعرها ابالنتماء 

 اىل مجاعة هلا كيان ومركز ومكانة .االجتماعي 
 االجتاه البيولوجي:  1.1.4

يذهب اصحاب االجتاه البيولوجي يف تفسري البغاء اىل ان البغي قد اهلت يف الواقع واعدت سلفا هلذا املستقبل االحنرايف عن طريق تكوين 
مثريات او منبهات هلذا االستعداد او امليل التكويين ، وفيما  بيولوجي خاص مييزها عن غريها ، وما االوضاع االقتصادية والثقافية إال جمرد

 يلي اهم الصفات العضوية والنفسية اليت الحظها كل من لومربوزو وفريي على البغي.
 نقص يف منو اجلسم وعدم تكامله العضوي. -
 نقص وقصور يف وظائف االعضاء ويف كفايتها الفسيولوجية وخباصة نقص الذكاء. -
 لتقدير اخللقي.نقص يف ا -
 اضطراب عصيب وفكري وعاطفي وعدم توازن انفعايل. -
 عدم االكرتاث لألمور والقسوة واالندفاع. -
 ميول مبكرة حنو الرذائل ، وعدم مباالة ابلرأي اجلمعي ، وضعف االحساس ابحلياء مع افراد اجملتمع. -
  االعتزاز الشديد ابلنفس والغرور. -
، 1983)الساعات،  يتخذ التعبري عنه صورة فاضحة خملة ابحلياء ، او صورة انقالبية كاجلنسية املثلية .شره جنسي ال حد له، قد  -

 (199صفحة 
 االجتاه النفسي: - 2.1.4

يذهب علماء النفس اىل ان ظاهرة البغاء اعمق وامشل من ان تفسر على اساس عضوي او اجتماعي ، ويرون ان احرتاف البغاء يرجع اىل 
لتكوين النفسي لألنثى ، او اىل خلل يعرتي العمليات العقلية لديها ، او اىل عدم االتزان االنفعايل والصراع النفسي عندها ، قصور يف ا

ويرى فريق من علماء النفس انه ال ميكن تقدير العوامل النفسية اليت ميكن ان تكون مسؤولة عن احرتاف جمموعة معينة من االانث ملهنة 
حالة فردية ظروفها واستعداداهتا اليت تتفاعل بعضها مع بعض فتؤدي اىل سلوك سوي او غري سوي. ومن العلماء من البغاء ، اذ لكل 

ة يفسر السلوك الداعر بعدم الطمأنينة العاطفية لدى البغي ، فشعور الفتاة ابالفتقار اىل احلب يف بيتها ، قد يولد لديها رغبة ال شعوري
مهال واحلرمان اللذين يعانيهما ، ويذهب علماء التحليل النفسي اىل ان البغاء يتولد عن غلبة غريزة التدمري او لالنتقام من الناس نتيجة اال

اليت املوت على غريزة البناء او احلياة ، مع سيطرة االاننية على النفس وانعدام القدرة على ضبط النفس ، واضطراب منو االان وخلل الوظيفة 
، والعجز عن حتقيق التوافق بني الوظائف النفسية املختلفة ، ويرى هؤالء ان االستعداد للقيام ابألعمال اخلارجة عن  تقوم هبا االان العليا 
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القانون بصفة عامة امنا يتوافر على وجه اخلصوص لدى االشخاص الذين تبقى عندهم ااثر التمركز الذايت املنحدرة من عهد الطفولة مع 
النقص الوجداين ، االمر الذي يؤدي اىل اختالل الوظيفة عندهم نتيجة الرتبية السيئة او بعض الظروف  وجود احنراف لديهم يف عملية

 (199،198، صفحة 1983)الساعات،  العائلية القاسية .
 االجتاه التكاملي:  3.1.4

مدارس االجتاهات الثالثة السابقة الذكر ،  وميتاز االجتاه التكاملي يف تفسريه للبغاء أبنه يدخل يف االعتبار مجيع العوامل اليت تتصورها
فالبغاء من وجهة نظر التكاملية يرجع اىل عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية وخري طريقة لفهم سلوك البغي ، هو حتليل شخصيتها حتليال 

ة بناء اجملتمع الذي تتم فيه هذه العملية يقوم على االعرتاف أبمهية اجلماعات االولية وشبه االولية ذات االثر الفعال يف تطبيعها ، وأبمهي
وعلى االعرتاف ايضا أبثر العوامل الذاتية ، اليت ميكن ات تعد اساس تكوين الشخصية ، فالفرد والبيئة حقيقتان متالزمتان تتفاعل كل 

التزان يكون هو الغالب على سلوك منهما مع االخرى وتؤثر فيها وتتأثر هبا ويؤدي النشاط الوظيفي املتبادل بينهما اىل حتقيق نوع من ا
 الفرد وتصرفاته. وهلذا جند بعض الفتيات يف مرحلة من املراحل العمرية شديدة احلساسية وخاصة من الناحية اجلنسية فتتلقى افكار مغلوطة

، 1983)الساعات،  اعر .حول اجلنس من خالل  مجاعة الرفاق او االسرة وهذا ما يهيأن له  فرصة لالحنراف واإلغراء ومنها السلوك الد
 (200صفحة 

 اهم الظروف املتاحة ملمارسة البغاء:  -5
 البغاء و الفقر:  1.5 

ا من تنشأ احلاجة اىل املال دائما من العوز ، الذي قد تبلغ قسوته درجة تعرض االنثى او األسرة أبكملها لعائلة احلرمان الثقيل وما يصاحبه
ن الغالبية العظمى من البغااي جيلنب من االوساط احملرومة ، اليت يسودها الفقر واملستوايت االقتصادية هوان اليم وليس هناك جمال لشك يف ا

املنخفضة ، ويف نفس الوقت نالحظ ان الفقر نسيب مبعىن هناك بعض الفتيات اللوايت يعجزن عن ارتداء املالبس الفاخرة او عن استخدام 
الستمتاع بوسائل هلو معينة ، يلجأن اىل الكسب السهل من اجل توفري متطلباهتم وهو ولوج عامل وسائل التجميل الغالية الثمن ، او عن ا

من خالل حتليلها ألسباب البغاء قررت فيما يتعلق ابلرغبة اجلاحمة يف الكماليات ، قائلة جالدس مريي هول البغاء ، ويف هذا الصدد ترى 
اجلنسية املختلطة او كليهما ميارسن يف سبيل احلصول على ما يصفه الشهود ابنه وسائل  : ان لدي الة وفرية على ان احد اشكال املعاشرة

 (181، صفحة 1983)الساعات،  ترف او كماليات .
هذا وعليه نفهم من خالل ما سبق ان الفقر ليس ابلضرورة ان يكون من العوامل اليت تؤدي ابلفتاة او املرأة اىل امتهان البغاء واحرتافه ، ف

 اىل تكوين شخصيتها . يرجع
 البغاء والنمو االقتصادي:  1.1.5

ا ، املقصود ابلنمو االقتصادي هو عملية زايدة الدخلـ بطرق وأساليب ترفع مستوى االنتاج يف اجملاالت الزراعية والصناعية والتجارية وغريه
لتضافر مع عوامل اخرى كامنة يف عملية التغري السريع ابإلضافة يعترب التصنيع عامل رئيسي يف التنمية االقتصادية حيث يؤدي التصنيع اب

اىل انتشار النمط احلضري للمجتمع ، وقد ثبت بشكل قاطع ان البغاء التجاري يف اساسه ظاهرة من ظواهر احلياة احلضرية ، وعليه نرى 
غاء منتشرة بكثرة وذلك الن تلك املناطق تعترب ان املدن الكربى اليت تتميز بسرعة النمو االقتصادي وتزايده ابستمرار تكون فيه ظاهرة الب

ما اكثر استقطااب وجذاب للسياح ما يؤدي اىل انتشار السياحة اجلنسية واىل االابحية والتحرر ، وكذلك نظرا لصعوبة العيش يف تلك املناطق 
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و املدينة من املسببات اليت تدفع ابملرأة اىل يدفع بعض الفتيات اىل ممارسة البغاء ابإلضافة اىل اهلجرة الداخلية اليت تكون من الريف حن
 (185، صفحة 1983)الساعات،  ممارسة البغاء .

 البغاء والقيم االجتماعية:  2.1.5
يف مقاله البغاء من الناحية االجتماعية ، كيف ان منط وتوزيع املراكز يف احلضارة احلديثة يؤدي حتما كنجزيل ديفز ويف هذا الصدد انقش 

البغاء، ففي ظل هذه احلضارة حيظى الرجال بوظائف ومكاانت جتعلهم مميزين على النساء ، وينجم عن ذلك اهنن يلجأن اىل  اىل انتشار
 استخدام وسائل جنسية متكنهن من السيطرة على الرجال او التأثري فيهم. 

جتماعية اليت تلقوها من اجلماعات احمليطة هبم ضف اىل ذلك ان ضعف القيم واألخالق واملبادئ عند االفراد النامجة عن سوء التنشئة اال
هي من احد اسباب ظاهرة البغاء كظاهرة سلبية يعاين منها اجملتمع ، فعندما تكون االخالق والقيم ضعيفة ومذبذبة وحتت سيطرة املنافسة 

شكالت واألمراض االجتماعية منها البغاء ، واملادية والنفعية والبطالة والفقر وتفكك االسرة غرابة من ان تربز اىل السطح العديد من امل
 السمسرة ، الدعارة ، التفسخ االجتماعي و االخالقي.

 استغالل السلطة و البغاء:  3.1.5
شر يعترب استغالل السلطة بغية االبتزاز اجلنسي يف العمل من املشكالت املعاصرة ، وهو من ابرز نتائج خروج املرأة للعمل واحتكاكها املبا 

يف كتاهبا " االبتزاز اجلنسي" فقد قالت :"ان ابتزاز العاملة قد بدا منذ ظهور الرأمسالية ، وقد ساهم لني فاريل ل ، وهذا ما أكدته ابلرجا
ة ابتزاز املرأة االملة جنسيا اىل قتل اعداد ال تقدر من النساء العامالت يف القرن التاسع عشر وأوائل العشرين وذلك عن طريق انتشار عد

 تناسلية كالزهري ، االيدز..." امراض
وكذلك املرأة تستجيب وترضخ حتت التهديد املستمر ابلفصل من العمل اذا هي مل تستجيب لرغبات رئيسها اجلنسية وليس هذا فحسب ، 

، ولكن إبمكانه ان يشوه مسعتها ويتهمها ابلالأخالقية بذلك قد يكون فعال منعها من احلصول على اي عمل اخر نظيف وشريف 
لعدد فيدفعها دفعا اىل الدعارة او البغاء او اهلروب من املدينة ، واستسالم املرأة يف البداية يكون لرئيسها يف العمل وبعدها سوف تستسلم 

 (70، صفحة 2013)القاطرجي،  اخر من الرجال وبدون متييز وهذا مقابل احلصول على مبالغ مالية اضافية .
 :    التحرر اجلنسي و البغاء  4.1.5

 هناك من يرى ان التسامح يف اقامة عالقات جنسية خارج اطار الزواج خري وسيلة للقضاء على ظاهرة البغاء يف صورتيه السرية والعلنية وقد
على فكرة التحرر اجلنسي كنجزيل ديفز   مسي هذا االجتاه اجلنسي التحرري اجلديد ابألخالقيات اجلديدة اجلنسية ويف هذا الصدد يرد

صادي على انتشار البغاء بقوله : هناك احتماال كبريا يف ان احلرية اجلنسية تزعزع البغاء اىل االبد ... الن البغاء يف حتليله النهائي اقتيقضي 
 (191، صفحة 1983)الساعات،  .ميكن قليال من النساء من اشباع رغبات عدد كثري من الرجال

شار الظاهرة بكل انواعها ، وابلتايل ظهور االحنالل اخللقي وانتشار الفساد بوترية اسرع مما  يف رأينا ان التحرر اجلنسي سيزيد من تفاقم انت
 كانت عليه يف السنوات السابقة. 

 ااثر البغاء: - 6
 هناك العديد من االاثر وسنتطرق اىل االاثر االجتماعية الدينية والصحية.

 االاثر االجتماعية : 1.6
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 االسرة :االاثر االجتماعية على مستوى 
يهدم البغاء مفهوم االسرة مبا تعنيه من قيم وفضائل اخالقية تتضمن االخالص والصدق واملشاركة والتعاون ، فذهاب أحد أطراف االسرة 

 للبغااي او عمله و عملها كبغي يؤدي اىل ما يعين القبول ابعتبار اجلسد مشاعا لآلخرين وليس للزوج فقط،
قت واجلهد ، كما يؤدي اىل حدوث فجوة بني الزوجني وعدم السعي اىل ردمها بسبب وجود البديل البغي وتشتت االهتمام واملشاعر والو 

واللجوء اليها كلما ظهرت مشكلة من اجل نسياهنا وجتاهلها وقد يؤدي اىل ما يسمى ابلتفكك االسري ، اما ابلطالق او اهلجر او 
ل عن االبناء وعدم متابعة اهتماماهتم واحتياجاهتم مما يؤدي هبم اىل السقوط يف االنفصال كاالنفصال العاطفي ، ابإلضافة اىل االنشغا

 أحضان االحنراف خاصة مع غياب القدوة احلسنة يف املنزل .)الوالدين(
 اخلالف اما ابلنسبة للشباب فالبغاء يستهلك الطاقة اجلنسية ويهدد احلصة والعافية وعدم التفكري يف االستقرار وأتجيله ، وقد يؤدي اىل

)شعيب، بدو ن سنة، صفحة  والقتل أحياان ابلتنافس على بنت معينة والقتال من أجلها خاصة اذا مل يكن هؤالء يف كامل وعيهم .
211) 

ابإلضافة اىل انتشار االطفال اللقطاء اي غري الشرعيني احملرومني من االبوين والدفء االسري فإما ان حتتضنهم دور الرعاية او مدارس 
 واية المتهان اجلرائم كالسرقة والقتل ، اي انتشار ما يسمى بظاهرة اختالط االنساب واإلجهاض.الغ

 االاثر الدينية: 1.1.6
ان املتمعن يف القصص اليت جاءت يف كتاب هللا تعاىل لألقوام اليت خالفت امر رهبا وعصت الرسل عليهم السالم كيف كان العقاب ، كان 

ل إال بعد االنذار والتحذير والدعوة ابليت هي أحسن وكان من القصص اليت ذكرت يف القران الكرمي لقوم أصروا قاسيا وشنيعا ولكنه مل حي
 على املعصية وعدم اجابة رسوهلم وهم قوم لوط والذين اشتهروا ابلشذوذ اجلنسي بل كانوا اول من سنها يف اخللق.

حش ما ظهر منها وما بطن كالبغاء والسفاح وعليه تتمثل االاثر والنتائج السلبية ولقد حذر االسالم من االقرتاب من الزان والفجور والفوا
 فيما يلي :

 غضب هللا تعاىل وكذلك وجوب عقاب الشخص الذي يقوم هبذا الفعل يف الدنيا واآلخرة ملن أصر وبقي على إمثه وخطيئته. -1
هد جلده طائفة من الناس فضحا ألمره وإما ان كان حمصنا وثبت وجوب اقامة احلد عليه يف الدنيا فان كان غري حمصن فيجلد ويش -2

 زانه فريجم.
 انه اذا جنا من العقاب يف الدنيا فلن ينجو من عقاب االخرة كالتنور يف حديث االسراء واملعراج والغي واآلاثم وكالمها مواقع يف جهنم. -3
 اهرات والبغااي إلشباع اللذة العابرة ابحلرام حماربة هللا تعاىل ابملعاصي.ان االقرتاب من الزان واإلصرار عليه وإتباع املومسات والع -4
 ان يف هذا اذالال للتنفس وإهانة للرجل واملرأة معا. -5

 االاثر الصحية : 2.1.6
عدية والقاتلة ومن للعالقات اجلنسية غري الشرعية منها البغاء ااثر سلبية على املستوى الصحي فهي تتسبب يف ظهور الكثري من االمراض امل

 بني هذه االمراض اليت أصبحت أكثر انتشارا يف اآلونة االخرية :
 وهو من االمراض اجلنسية الشائعة وتنتشر عدواه بسهولة وتظهر العدوى بعد ثالث اىل تسعة اايم من االتصال املشوه .السيالن :  -

 (60، صفحة 2005)اجلربين، 
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اجلنسية خطورة على االنسان نظرا لتأثريه على معظم أجزاء اجلسم حىت بعد سنوات طويلة وهو  وهو من أكثر االمراضمرض الزهري :  -
 مرض خطري اذا ظل بال عالج وقد تكون له نتائج سيئة بعد سنوات من االصابة.

 ينتقل عن طريق املالمسات اجلسدية كالقبالت وغريها.مرض اهلربز :  -
و الوابء االيت من الفساد االخالقي او عن طريق استعمال االشياء الناقلة هلذا املرض : كنقل الدم هو مرض املناعة املكتسبة وهااليدز :  -

 وتعاطي املخدرات.
ولكن هناك العديد من االمراض اليت هلا عالقة ابلشذوذ اجلنسي ومراتدي دور البغاء والدعارة ومعاشرة البغااي وممارسة الزان من هذه 

، صفحة 2005)اجلربين،  عالج ومنها ما هو جمهول او معروف وليس له عالج سوى املوت مثال : االيدز .االمراض ما هو معروف وله 
61) 

 خـــــــاتـــــــمــــــــة
بد ويف االخري ميكن القول انه  ال ميكن تفسري البغاء بعامل واحد مفرد ، وان البغاء قد نشا يف االصل لتلبية االحتياجات اجلنسية ، فال    

نساء ن نرى اعدادا كبرية من البغااي لتلبية احتياجات الرجال ، وان البغاء يعرب او يساعد اىل حد ما على تعزيز نزهة الرجال اىل معاملة الا
ابعتبارهن اشياء او كائنات ميكن استخدامها ألغراض جنسية ، فالبغاء يتيح وسيلة للحصول على االكتفاء اجلنسي ملن  ال يستطيعون 

اجلنسي مع شريك اخر بسبب ما يعانونه من قصور او عجز جسدي او بسبب القوانني واملعايري االخالقية املتزمتة اليت يعيشون  االتصال
 يف ظلها ، والبغااي يقدمن خدماهتن للرجال الذين يكونون خارج بيوهتم ويشتهون اللقاءات اجلنسية اليت ال تنطوي على اية التزامات ، او

رجة عن املألوف او ميوال جنسية ال تلبيها النساء األخرايت ، غري ان هذه العوامل كلها قد تفسر مدى تكرار البغاء ان هلم اذواقا خا
 ولكنها ال تشرح طبيعته االساسية الكلية .

كما ان احلياء لديها وحمرتفة الدعارة امرأة مدربة على اشباع الرجل ، تؤدي عملها كمهنة ، ولديها من احليل ما يفوق املرأة العادية ،     
املوقف منزوع ، فال جتد حرجا يف اداء دور االنثى املثرية لغرائز الرجل ، وليست الدعارة حكرا على املرأة ـ، فالرجل يقوم ابلدعارة ايضا يف 

شباع العابر.والدعارة املقابل ، وحني يشرتك يف الفعل ، فانه ال شك يشرتك الصفة ، حىت لو كان مقتنعا بسلعة الدعارة فقط ، وهبدف اال
قد تكون مقننة ، اي هلا ترخيص وقواعد ملمارستها كمهنة ، كما حيدث يف بعض الدول الغربية ، ومتارس يف اخلفاء كما حيدث يف 

 اجملتمعات اليت  تبيحها ، فتكون املطاردة من قبل رجال القانون وتقع حتت طائلته .
 ــراجـــــــــع:قـــــائـــــــــمـــــة الـــــــــمـــــ

1- louis, m. v. (2000). vers la marchandise légale du corps humain? non à l'europe 
proxénète. femme -4info(89). 

2- vanoyeke, v. (1990). la prostitution en grèce et à rome . paris: les belles lettres. 
 )اإلصدار الطبعة الثانية(. بريوت: النهضة العربية للطباعة والنشر. اجملتمعاجلرمية و (. 1983سامية حسن الساعات. ) -3
 طرابلس ، لبنان : املؤسسة احلديثة للكتاب. االحنرافات اجلنسية ) انواعها واسباهبا وطرق معاجلتها(.(. 2009صونيا براميلي. ) -4
 )اإلصدار الطبعة الثانية(. شبكة صخب انثى االدبية. لسفةالسحاق والبغاء يف الشريعة والفعالية حممد شعيب. )بدو ن سنة(.  -5
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اململكة العربية السعودية : جامعة انيف  جرمية البغاء بني الشريعة االسالمية والقانون املصري.(. 2005عبد الرمحان جربين اجلربين. ) -6
 العربية للعلوم االمنية.

 )اإلصدار الطبعة االوىل(. القاهرة: مكتب اخلاجني للنشر. راسة نظرية وميدانيةسيكولوجية البغاء )د(. 1984جنية اسحق عبد هللا. ) -7
 بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع. االغتصاب)دراسة اترخيية نفسية اجتماعية(.(. 2013هنى القاطرجي. ) -8

 
 

        

Sample output to test PDF Combine only

mailto:sociologycrime.revue@gmail.com

	واجهة المجلة.docx4 01
	هيئة التحرير 02
	الفهــــــــــــــــــــــــــرس.docالعددا4 03
	افتتاحية العدد.docx04
	مقالات العدد الرابع جوان 2022.doc محمودي



