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البدني اسه على التكیف تأثیر النشا المراهقین الجانحین وانع ة لد اضي على العالقات االجتماع الر
داخل مراكز إعادة التأهیل) سنة18-15السن (اعي النفسي االجتم

صل: األستاذ قاسمي ف

مها  عض منها تعمل على وحدة الجماعة وتدع ة تظهر عدة عالقات، والظاهر أن ال إن الجماعة اإلنسان
عض اآلخر فتعمل على تهذیبها ها، أما ال .وتماس

ة ومن القرارات النظرة، والعالقات وانطالقا من المالحظات المیدان اخترنا دراسة جماعة الفر
عالقتها  ة التي تدور في وسطهم، ومد ة االجتماع التكیف النفسي واالجتماعي في األنشطة الراض

ة ة االجتماع ة للعالقات النفس .التي تكون دینام
رجع ذلك فضل الفرد االندماج مع الجماعات واألصدقاء، واألقران، و إلى نضجه ففي مرحلة المراه

أهدافه مة الجماعة في تحقی ق مانه  . العقلي والوجداني وٕالى إ
ون الفرد الجانح عالقات  ة،  ة الجماع خالل النشاطات الراض الض البدني  فأثناء حصة النشا
حس من خالل  ة فوجه،  حتلها في دینام انة  حدد له م ة  شه مع أعضاء جماع ع ادلة وتفاعل  مت

ةالمعام والخوف والرغ القل س  ون له عواطف وأحاس ة مّما  ة والجماع الخ، ...لة والتطورات الفرد
ظهر  له  ة، وهذا  ن العالقات االجتماع جعل الفرد الجانح یتخذ قرار یؤثر على رغبته ودقته في تكو و

الخسارة أو الرح، االندماج أو العزلة ه نتائج  ترتب عل ه و عاد لذل. الخ...في سلو ك نتساءل عن أ
ة والتكیف النفسي االجتماعي، ثم طرحنا  ة في النشطة الراض العالقة القائمة بین العالقات االجتماع

:التساؤل التالي
البدني -1 النشا ة عند المراهقین الجانحین یتأثر  هل أن البناء والتحسن المستمر للعالقات االجتماع

؟الممارس داخل مراكز إعادة التأهیل
ما یلي ات  ن حصر الفرض م :و

ة عند المراهقین الجانحین-1 ض نقص العالقات االجتماع البدني وسیلة لتعو .النشا
البدني الراضي-2 النشا الجانحین لها صلة  ة لد .تفعیل وتوطید العالقات االجتماع
ال-3 ادلة عند المراهقین الجانحین تعزز وتقو ارات المت االخت ما بینهمتطاب ة ف .عالقات االجتماع

حث إلى ما یلي هدف ال :و
تور أمین أنور الخولي الراضة تنال اهتماما من طرف األحداث الجانحین فلماذا ال مادامت : قول الد

ة  الراض ه المناش ف تؤد الذ ار أن الوس ة على اعت ة تأهیل عة عالج ا ذو طب نوظفها اجتماع
ة، و  ادة واع م الحدث وحتى تحسین عالقاته وتعدیل تحت ق واصطالحي لتقو اد ارت ٕانما هو وس
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م مجتمعه وتشهد تجارب ووقائع السجون واصطالحات األحداث  ما یتناسب ومعاییر وق اته  سلو
اب بنجاح هذا االتجاه .والمالجئ وغیرها من دور اإلیواء االجتماعي لألطفال والش

ما یليوعلى هذا األساس تتبین أهداف  :حثنا المتمثلة ف
ة والتكیف النفسي االجتماعي-1 .تحدید الفروق الموجودة بین الجنسین في العالقات االجتماع
القبول أو الرفض، وهذه -2 ة التي تتكون وتنشأ داخل الجماعة  التعرف على العالقات االجتماع

اة الفرد بین أفراد جماعته .العالقات نراها ذات أثر حساس في ح
المراهقین الجانحین -3 ة لد ة في بناء العالقات االجتماع الممارسة الراض إبراز العالقة التي تر

اسها على التكیف النفسي االجتماعي .وانع
ه من طرف المسؤولین لما لها من -4 األضواء على هذه الفئة المحرومة، والدعوة إلى االهتمام  تسل

ة على المجتمع اسات سلب .انع
م والمصطلحات :تحدید المفاه

اضي- 1 البدني الر :النشا
ة إذا  ة، فهو یخدم األهداف الصح ادین الثقافة البدن فه مع مختلف م هو وسیلة لبلوغ أهداف عدیدة بتك
ح عن  مارس للترو ان متخصصا، و الراضي العالي إذا  خدم المستو تمت الممارسة من أجل ذلك و

العامة من  المدرسيالنفس لد ة إذا تمت ممارسة في اإلطار الترو خدم أهداف ترو .الناس، و
ة  ة ترمي لتر أغراض وأهداف ترو حث، أنه وسیلة لتحقی البدني الراضي في ال النشا قصد  و
تم ذلك ضمن معاییر  ة داخل مؤسسات إعادة التأهیل، و ة وتحسین العالقات االجتماع ات الحر السلو

.المجتمع
:المراهقة- 2

ما جاء  ان المحارم من شرب خمر ونحوه،  لمة المراهقة في اللغة الحقة والسفه والجهل الحدة غش تعني 
ما تفید المراهقة لغة  یدنو من "في لسان العرب  هو الفتى الذ أن المراه االقتراب والدنو من الحلم، أ

".النضج واكتمال الرشد
ة أما اصطالحا فالمراهقة هي ال ة بیولوج الرشد واكتمال النضج، فهي عمل البلوغ وتنتهي  مرحلة التي تبدأ 

ة في نهایتها ة في بدایتها وظاهرة اجتماع .عضو
ز إعادة التأهیل یتراوح سنه بین  ش في مر ع حث الجانح الذ في ال المراه احث  قصد ال 18- 15(و

).سنة
ة- 3 :العالقات االجتماع

العال احث  الجماعة المنحرفة والتي قصد ال صفة أخر ة تلك العالقة بین شخص وآخر  قات االجتماع
ادل بین الجانحین،  أنواعها التأثیر المت ة والنشاطات المختلفة والتي تتسم  تتحدد في األعمال المشتر
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عة هذه العال ما تظهر طب ة  ة المشتر ممارسة األعمال الجماع التالي تظهر الصداقة عن طر قة في و
ضا الصراع والتنافس .ذلك االحترام والتعاون وأ

:الجنوح- 4
ة تنشأ اتجاهات  عد ظاهرة اجتماع ه القانون، و عاقب عل المجتمع و إلى الضرر  ل فعل یؤد هو 
أنها تلك  سو اله، حیث یراها عبد الرحمن ع مختلف أش البیئة والحرمان  ة والتأثیر  ومیول وعقد نفس

تم وضعهم في المخالفات ا لتي یرتكبها األفراد الجانحون دون السادسة عشر أو الثامنة عشر و
م اعوجاجهم وٕارشادهم نحو حادة الصواب ات لتقو .إصالح

تراوح سنه  ش في المراكز األحداث و ع الجانح الذ حث  قصد ال ).سنة18- 15(و
:منهج الدراسة

نحن  حث الذ لة ال عة الموضوع ومش احث على المنهج الوصفي، وفقا لطب صدد دراسته، اعتمد ال
ما هي قائمة في  ارة عن استقصاء ینصب في ظاهرة من الظواهر  عرف هذا المنهج على أنه ع و

شف جوانبها وتحدید العالقات بین عناصرها صها و قصد تشخ .الحاضر 
بها ومحاولة تفسیرها فها وتبو انات وتصن قوم بجمع الب اس والمنهج الوصفي  وتحلیلها من اجل الق

ة  ف ومعرفة أثر وتأثیر العوامل على هذه الظاهرة محل الدراسة، بهدف استخالص النتائج ومعرفة 
م في هذه العوامل والتح .الض

ار السوسیومتر ات االخت اس ث :مق
فرضو  ال وجود لها ألنهم  ار السوسیومتر ات االخت لة ث أن مش أنصار السوسیومتر ار یر ن أن االخت

ات إلى استمرار  ه یرجع الث عد فترة من الزمن، وعل انات األفراد  س الحادث في بناء الجماعة وفي م ع
ة الوصول إلى نفس النتائج غ اس  .ما یتجه الق

ستخدمه  طورها للمنهج الذ احث و ستخدمها ال حث علمي مجموعة من األدوات والوسائل  لكل دراسة و
حاول أن ی حث تستخدم و ة لهذا ال النس سعى إلیها  التي  لجأ إلى األدوات التي توصله إلى الحقائ
ة :األدوات التال

التحلیل اإلحصائي: أداة اإلحصاء-1
.مصفوفة سوسیومترة* 
اس التكیف النفسي*  .مق
ار*  .االنحراف المع
لي *  العالقة) 2ك(مرع  ا .معامل االرت
ار السوسیومت-2 .رةاخت
اس التكیف النفسي االجتماعي-3 .مق
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حث :حدود ال
الجزائر العاصمة وهما-  ز إلعادة التأهیل  :أخذت هذه الدراسة في مر
ز بئر خادم والخاصة لإلناث-  .مر
ور-  الذ ة والخاصة  ش البلد ع ز سید .مر

زن وهذه الدراسة تقتصر على . سنة18-15والتي تتراوح أعمارهم من . وقد شملت العینة أفراد المر
ة دون غیرها من الراضات .الراضات الجماع

حث حث من :عینة ال الجزائر 120تتكون عینة ال ور واآلخر لإلناث  زن أحدهما للذ جانح من مر
.العاصمة

ة طرقة عشوائ ار العینة  اس التكیف النفسي االجتماعي. وقد تم اخت .مق
:االستنتاجات

ر أهمهامن خالل دراستن استنتاجات مختلفة نذ :ا لهذا الموضوع، خرجنا 
ن -1 ة أساسها عالقات الجوار في الس ل المراهقون الجانحون في مراكز األحداث جماعات فرع ش

ة تتكون جماعة األصدقاء ات األساس .واللعب في العالقات فمن هذه المعط
سهولة -2 ة  الت هذه الجماعات الفرع ن معرفة تش المتعدد م ار السوسیومتر االخت وذلك بتطبی

.المؤشرات
ما بین المراهقین الجانحین من أجل -3 ساعد على العمل واللعب ف توفیر الجو النفسي واالجتماعي الذ

ز فهم وتأقلمهم داخل المر .تكی
المراهقی-4 ة لد ارز في بناء العالقات االجتماع ة لها دور فعال و .ن الجانحینالممارسة الراض
ما بین األفراد الجانحین -5 ة ف ة العالقات االجتماع ن ش البدني له أثره اإلیجابي في تكو النشا

الممارس ة النشا ة هؤالء لنوع قابل مد .وتتعزز 
ا من واقعهم -6 شون جان ع ادلة ما بین المراهقین الجانحین یجعلهم  ة مت ن عالقات اجتماع تكو

قي .الحق
اب ع-7 عود إلى أس عض المراهقین الجانحین  البدني من طرف  عدم تقبلهم للوضع دم ممارسة النشا

ز األحداث شونه داخل مر ع .الذ
ة-8 البدني وسیلة معتمدة في إدماج المراهقین الجانحین في مجتمعاتهم األصل .النشا

ات :االقتراحات والتوص
عض  ارتأینا أن نقدم  م من خالل ما سب ات التي نأمل أن تساهم في تعم االقتراحات ونعطي توص

م من  ن جیل سل المراهقین الجانحین داخل مراكز األحداث من أجل تكو أوسا ة لد الممارسة الراض
ة ة والعقل ة والنفس ع النواحي البدن .جم
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ة العالقات في مراكز األحداث عند الجانحین ألنها -1 ش ة المرین أكثر  ارة عن شحنة توع ع
ن أفواج اللعب والصداقة تكو ن أن تستعمل في مجاالت متعددة  م ة  .دینام

اه إلى الخطورة التي تكمن في تجمید العالقات عند المراهقین الجانحین في مراكز -2 ضرورة االنت
.األحداث

التعاون في العمل واللعب والصدا-3 .قةتكثیف العالقات بین المراهقین الجانحین 
ة في مراكز إعادة التأهیل خاصة-4 ة والراض ة عامة والنشاطات البدن ة الممارسة الراض .إدراك أهم
ستوجب استغاللها-5 ارها فئة تمتلك طاقة هائلة  اعت الغة لفئة المراهقین الجانحین  ة  .إعطاء أهم
إنشاء ن-6 ل الطرق وذلك عن طر اءمحارة آفة االنحراف ومعالجتها  ة في األح راض .واد
انات الالزمة من أجل السماح -7 ع اإلم ضا داخل مراكز األحداث، وذلك بتوفیر جم المرین أ االهتمام 

التعامل الحسن مع المراهقین الجانحین .لهم 
طه-8 الجانح داخل مح ة في تكییف المراه ة ودور العالقات االجتماع .أهم
تت-9 عض المراهقین البد من دراسات أخر البدني عند  اب عدم ممارسة النشا ناول مثال دراسة أس

.الجانحین
:خالصة عامة

التكیف  ة وعالقتها  ظاهرة العالقات االجتماع تكشف هذه الدراسة إلى الكثیر من األمور الهامة المتعلقة 
ین الراضات الفروق الموجودة بین الجنسین و .النفسي واالجتماعي و

ع المنحرفین وجنوح األحداث، وهذا غیر أن ا حاجة إلى مسح نفسي لجم لموضوع ما یزال في بدایته وهو 
ة للتكیف النفسي واالجتماعي داخل مراكز إعادة التأهیل وٕاعادة  ه االهتمام نحو إیجاد األجواء المناس توج

.إدماجه داخل المجتمع
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