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ما بين البيت والمدرسة تتدرّج أعباء اعراضه
كيف يبدأ اإلنحراف عند املراهقني؟

تربية

ال مير عمر املراهقة من دون مؤرش لسلوك انحرايف، وإال يكون االنسان قد خرس جزءا 
من حياة مل يعشها يف مراهقته. العوامل املؤثرة والدافعة اىل هذا السلوك عدة. لكن 
ما يخص التنشئة االجتامعية يشكل، لوحده، اساسا لالنحراف او عدمه. وهو كموقف 

موجه اىل االهل قبل املجتمع، الن املراهق، منذ طفولته، يعاين من نقص يف الحب

املقال

املعقدة واملتزمتة، اهمية كبرية  ال يويل كل االهل وال مجتمعنا، برتكيبته 
للشأن العاطفي يف العالقة مع االبناء، اطفاال او مراهقني. كأن دورهم او 
اي سلوك  اللوم واالنتقاد واالدانة عىل  مهمتهم، كاوصياء، هو يف توجيه 
نافر يصدر عن ابنائهم، خصوصا اذا رأوا فيه خروجا عام هو سائد ومتبع 
عند رشائح املجتمع املختلفة، يف ما بينها، عىل مسائل اساسية وجوهرية 
يف الحياة، يف مقابل تفاهم ضمني بينهام عىل عدم تجاوز ما هو متوارث 

من مفاهيم، ولو خاطئة، خصوصا املحرمات التي ال متس اطالقا. 
هذا العامل بالذات يشَكل اول حجر عرثة يف درب من اطلوا عىل الحياة، 
الصداقات والعالقات  باب  اليها من  والتعرف  حديثا، من اجل معرفتها 
هذه  داخل  من  اآليت  الشغف  ان  علام  حياتهم.  يف  االوىل  العاطفية 
الرباعم يخفي وراءه قلقا وخوفا ال مربر له، وفراغا داخليا، ومشاعر ال 

املراهق. يفهمها 
من هذه املسائل الحساسة جدا يبدأ سوء التفاهم بني االهل واملراهقني، 
مع اختالف انعكاسات هذه املشكلة عىل كل مراهق، وذلك بحسب ما 
ابنائها  اوضاع  عىل  االنفتاح  عليها  مييل  ثقايف  بعد  من  عائلته  به  تتمتع 
املراهقني. لذلك من الرضوري االشارة اىل جانب يف املشكلة يقول ليس 
ملن  الجوهري  الفارق  هذا  سبب  اما  منحرفني.  اشخاصا  املراهقني  كل 
مع  االهل  تعامل  اسلوب  يف  فيتمثل  دامئا،  نفسها  املشكالت  يواجهون 
اوالدهم اليافعني يف قضاياهم امللحة واملحقة يف ان. وتحديدا يف  مسألة 
ام  الذاتية  استقالليتهم  اعطائهم  او يف  ام ال،  الشخصية  الحرية  منحهم 
ال، وباي قدر سيكون ذلك. فاذا كان موقف االهل حرمان املراهق من 
له  حدد  واقع  عىل  فعل  بردود  يبدأ  ان  الطبيعي  فمن  الحقوق،  هذه 
رشوط العيش وكيف يكون وضمن اي اطار. رد الفعل هذا يكون باتباع 
سلوك منحرف يف املجتمع يكون اشبه باملحرمات، كرد فعل عىل حرمانه 

من مراهقته.
املجال،  املحرّي يف هذا  لكن  ينتهي.  ولن  ينته  مل  االجيال  ان رصاع  نعرف 
هو حرص االنسان عىل مواكبة كل تطور حبا باالنفتاح ومعارصة الحداثة، 
مقابل  يف  وذلك  الحياة.  يف  الجوهرية  ال  املادية  واالشياء  بقشورها  لكن 
ارصار عىل البقاء يف اقىص الزوايا املعتمة فكريا التي ترى االنغالق يف وجه 
الدور  ان  علام  تربوية.  رضورة  الحساسة  الخاصة  ومسائلهم  املراهقني 
الحقيقي والفاعل لالهل هو يف اخراج ابنائهم من سجن انفسهم. لذا، ال 
لوم عىل املراهق اذا انحرف، بل عىل  من عجزوا عن حضن ابنهم، كفاية، 

قبل وقوعه يف بؤرة االنحراف. 

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

ال لوم على املراهق إذا انحرف

املراهقني  انحراف  مسؤولية  املجتمع  يتحَمل 
مسؤولية  الناس  حمَلها  التي  الجهة  باعتباره 
التنشئة االجتامعية. اذا نظرنا اىل املناخ املدريس 

عند  االنحراف  اىل  دافعة  كثرية  اسبابا  سنجد 
متَكن  السلبي  العامل  هذا  واملراهقني.  االطفال 
من التساوي بني الفقري والغني، عرب لغة خاصة 

يلجأ اليها املراهقون للتعبري عام يف داخلهم من 
تذمر، خصوصا تجاه النظام القمعي املوجود يف 

مجتمعنا الذي تحول اىل ارض خصبة لالنحراف.
يف ازمة املراهقني مع الحياة واالنحراف، حاورت 
االجتامعي  ـ  النفس  علم  استاذة  العام"  "االمن 
يف الجامعة اللبنانية املعالجة النفسية الدكتورة 
مرياي فرنسيس، واستاذة السوسيوـ  انرتوبولوجيا 

يف الجامعة اللبنانية الدكتورة تريز سيف. 

■  كيف يبدأ االنحراف عند املراهقني، وما هي 
دالئله االوىل؟

□ يف االجامل ال مير عمر املراهقة من دون مؤرش 
لسلوك انحرايف عند الفرد، واال يكون االنسان قد 
مر يف هذه املرحلة من دون ان يعيش مراهقته. 
مؤرشات هذا السلوك تبدأ باسلوب اللباس والوان 
اتباع  اىل  اضافة  الغريبة،  وترسيحاته  الشعر 
مفردات مل يكن املراهق يستعملها يف حديثه من 
قبل، وال هي مشابهة ملا يقوله الناس او سائدة يف 
بيئته. لدى املراهق قاموسه الخاص يف التعبري ويف 
اختيار ما يتالءم مع ذوقه واقتناعه. الجسد وكيفية 
رغبة  وعن  املراهقة،  عمر  عن  يعربان  اطاللته 
ابنائها يف الخروج عن املألوف والسائد يف املجتمع. 
هذا كله يك يقول هذا الشخص انه ال يريد التشَبه 
ببيئته العائلية،  مهام كانت مكانتها االجتامعية، 
مهمة او غري مهمة، فهو مقتنع بان لديه هويته 
املجتمع عرب  واثباتها يف  اظهارها  ويريد  الخاصة 
سلوكه الخاص. اما اذا اردنا الدخول اىل ما هو ابعد 
من االنحراف، فسنصل اىل حاالت يكون املراهق 
فيها قد ضَيع نفسه بتعاطيه املخدرات ليدخل يف 

مشكالت نعتربها الحد االقىص لالنحراف.

■  ما هي العوامل النفسية التي تجعل املراهق 
شخصا منحرفا؟ 

□ العامل النفيس االهم يف هذه املسألة واالكرث 

حضورا يف عيادات العالج النفيس، هو النقص يف 
هذه  يف  املطروحة  املسألة  االوالد.  لدى  الحب 
طفولته  اىل  الشخص  بحياة  العودة  هي  الحال 
وكيف عاشها مع امه من ناحية ترصفاتها معه، 
ومع والده كيف كانت نظرته اليه. هذه العوامل 
النفيس،  العالج  يف  جدا  اساسية  نعتربها  التي 
متاما،  العكس  واما  االمام  اىل  حافزا  اما  تكون 
هو  هنا  الفارق  االجتامعية.  الناحية  من  حتى 
كل  حياة  يف  تتشكل  التي  النفسية  العوامل  يف 
الطبيعي ان نسأل عن الرس الذي  مراهق. من 
دفع احد املراهقني اىل تعاطي املخدرات وآخر 
الرس،  متشابها.  واقعا  عيشهام  رغم  يتعاطها  مل 
تلقاها هذا  التي  الحب  نوعية  يكمن  يف  هنا، 
املرحلة  هذه  طفولته.  يف  والديه  من  املراهق 
وتفاصيل احداثها تعترب العامل االكرث  تأثريا يف 
اتجاه املراهقني  نحو االنحراف السلبي. اضافة 
اىل ما ذكرت، هناك عوامل اخرى مؤثرة  سلبا 
عىل حياتهم، كعدم وجود استقرار يف العائلة او 

غياب املثل االعىل.

■  ماذا يخبئ السلوك االنحرايف وراءه، وماذا يقول  
املراهق من خالله؟ 

قلقا  يعيش  املراهق  ان  السلوك  هذا  يقول   □
معينة، سببت  قصة  بيته، من  ما يف  حيال يشء 
يقلق  ان  ويريد  تحديدا،  ولوالدته،  الهله  قلقا 

فرنسيس: املراهق املمتلئ حبا
ال حاجة به الى االنحراف

ال يمر عمر املراهقة من 
دون مؤشر لسلوك انحرافي

استاذة علم النفس ـ االجتامعي يف 
الجامعة اللبنانية املعالجة النفسية 

الدكتورة مرياي فرنسيس.

نجاحه يف خطوته هذه، سيذهب اىل االبعد، اي 
اىل تعاطي املخدرات.

■  من هو املعني االول بالسلوك االنحرايف عند 
املراهق، وكموقف هو ضد من بالذات؟

□ بحسب علم النفس العيادي غالبية العالقات 
العالقات  عن  مشابهة  صورة  هي  االجتامعية 
التي   يعيشها املراهق يف طفولته، مع اشخاص 
تولوا تربيته مثل االم او االب، او رمبا شخص آخر 
بعيد من العائلة. من ترّب عىل ايديهم يكونون 
الرتبية يف  الذي اعطي له من خالل هذه  املثال 
لذلك  الترصف.   كيفية  يف  حتى  تفاصيلها،  ادق 
عند  االنحرايف  بالسلوك  املعني  الشخص  يكون 
املراهق له عالقة برتبيته او عاش طفولته معه، 
عمته مثال او خالته. ليس من الرضوري ان تكون 
امه. استشهد هنا بوضع تلميذ يف صف البكالوريا 
الطريقة  هذه  عدائية.  بطريقة  معلمته  يعامل 
ليست موجهة اليها بشكل مبارش، وكام نسميها يف 
عملنا العيادي، هي متثيل الجهة التي تولت تربية 
الشخص. صحيح ما يقال عن ان االنسان رس كبري. 

لكنه يف نظري الرس االكرب.

الفقر  ان  املجال  هذا  يف  التحليالت  تقول   ■
ومعاناته  وراء انحراف املراهقني. كيف نفرس، اذا، 

انحراف ابناء االغنياء؟ 
متناقضتني  بيئتني  املراهقني يحصل يف  انحراف   □
متاما. االوىل هي البيئة التي تعاين من فقر مدقع، 
وفائض  فاحش  غنى  يف  تعيش  التي  هي  والثانية 
باملال،  مرتبطة  ليست  املشكلة  هذه  ايضا.  عنها 
العالقة بني االهل واالوالد خصوصا يف  بنوعية  بل 
ما يخص املفردات التي يستعملونها يف احاديثهم 
مع ابنائهم. اذا كان املحور يف هذه املخاطبة هو 
املراهقني.  حياة  يف  النحرافات  وجود  فال  الحب، 
لذلك اعود واؤكد عىل اهمية الحب يف حياة هؤالء 
الناس. البيئة االجتامعية تكون احيانا محرضا التجاه 
املراهقني نحو االنحراف. لكن اذا كان الحد االدىن يف 
داخل هذا االنسان ليس حارضا له، النه ممتلئ حبا 
ومكتمل ذاتيا منه، من املستحيل ان ينحرف النه 
ليس يف حاجة اىل ذلك. اما اذا تواجد هذا املراهق 
احتامل  فهناك  ذكرت،  ملا  مغايرة  اخرى  بيئة  يف 
كبري لالتجاه نحوهذا السلوك، والسبب حاجته اىل 
التعبري بهذه الوسيلة. االساس يف هذه املشكلة هي 

االم. اذا احبت هذا الولد كفاية ام ال. 

معها. االنحراف يخبئ وراءه انهيارا عصبيا، وليس 
صحيحا ان هذه املشكلة ال تصيب اال كبار السن. 
فهي تطاول املراهقني واالوالد ايضا. ما يخبئه هذا 
االنحراف هو تكوين املراهق شخصيته وقد بدأ 
املوضوعة  للقوانني  الال، خصوصا،  وقول  بالرفض 
من اهله، لذا عليه ان يتمرد. هذا الوضع يدل عىل 
ان املراهق بدأ يثبت ذاته كشخص. يف حال عدم 
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واي  لالنحراف،  العلمي  التفسري  هو  ما   ■
حاالت تدخل يف هذه الخانة؟

او  فعل  اي  فان  االجتامع،  علم  يقول  كام   □
سلوك الفراد املجتمع يف مضمونه خرق للقيم 
هو  احيانا،  القانونية  او  االجتامعية  واملعايري 
اتجاه نحو السلوك االنحرايف.  ليس من الرضورة 
اعتبار كل سلوك من هذا النوع اجراميا، لكنه 
سيجعل من صاحبه شخصا منبوذا يف املجتمع، 

مجتمعه الصغري اوال،  والكبري يف ما بعد.

شخصا  املراهق  من  تجعل  عوامل  اي   ■
منحرفا؟ 

والتنشئة  الفقر  منها  عدة  العوامل   □
اساسا  لوحدها،  نعتربها،  التي  االجتامعية 
لوجودها.  اساس  ال  الن  عدمه،  او  لالنحراف 
اذا نظرنا اىل املناخ املدريس واآليت منه سنجد 
االطفال  عند  االنحراف  لحدوث  كثرية  اسبابا 
واملراهقني.  دور املدرسة ومسؤوليتها ليس يف 
الفكري  النمو  يف  بل  فقط،  االكادميي  النظام 
املراهقة  مرحلة  يف  لتالمذتها.   والجسدي 
بيته  من  اكرث  املدرسة  يف  التلميذ  يتواجد 
يلقنه  له،  ثانيا  مجتمعا  املكان  هذا  ليصبح 
فيها،  املرغوب  وغري  بها  املسموح  االمور 
ويرشده اىل كيفية التعامل مع اآلخر ورضورة 
التالمذة من  يتلقاها  العناوين  احرتامه. هذه 
مادة الرتبية الوطنية. مع هذه االرشادات يرى 
الرتبية واربابها يكشفه  التلميذ وجها آخر يف 
بتعرضه  وذلك  املدرسة،  مدير  او  استاذه 
للعنف  او  آخر،  تلميذ  وبني  بينه  للتمييز 
من  الجنيس  للتحرش  او  والرضب،  الكالمي 
احد املسؤولني يف مدرسته. عدم مواكبة هذه 
املشكلة من مصدرها االساس  يدفع باملراهق 
ما جرى  كرد فعل عىل  االنحرايف  السلوك  اىل 
له، ويف حال تعرف اىل رفاق  او عصابة مهيأة 

لالنحراف سينضم اليها ليضيع فيها.

■ ما الذي يحاول  قوله املراهق من سلوكه 
االنحرايف، وهل موقفه هذا هو للفت النظر،  

نظر من بالتحديد؟

موجه  كموقف  او  كفعل  االنحراف   □
قوله  يريد  ما  املجتمع.  قبل  االهل  اىل 
املراهق من هذا السلوك هو رفضه الواقع 
واالسلوب الرتبوي واملدرسة، ويريد، بسبب 
وجود  ال  وألن  اليه.  احد  يستمع  ان  ذلك، 
ذاته  عن  سيعرّب  بيئته  يف  الشخص  لهذا 
قبل  ما  باالنحراف.   اي  الطريقة،  بهذه 
بداية مشكلته هذه كان يرغب يف االقتناع 
هذه  ألن  مجتمعه  يف  مرفوض  هو  مبا 
منعته  واملقبول،   املرفوض  اي  املسائل، 
االنحراف  اىل  فلجأ  يحب،  كام  العيش  من 
ذهبت  اذا  له  املسببة  الجهة  اىل  يقول  يك 
ستسألون  رمبا  طريقتكم  يخالف  اتجاه  يف 

عني وتلتفتون ايل. 

هذا  مسؤولية  املجتمع  يتحمل  أال   ■
االنحراف؟ 

□ طبعا، بنسبة مئة يف املئة، ألنه الجهة التي 
التي  االجتامعية  التنشئة  مسؤولية  حمَلناها 
االعالم  ووسائل  واملدرسة  االرسة  عىل  تتوزع 
والفراغ  والحي  والرفاق  الحاضنة  والبيئة 
الداخيل عند املراهق. هذه الجهات مجتمعة 
تشكل اساس مشكلة االنحراف عند املراهقني،  
تتحمل  ودورها  موقعها  من  جهة  وكل 

املسؤولية لوحدها.

ابناء  انحراف  االجتامع  علم  يفرس  كيف   ■
االغنياء يف وقت ارتبط هذا السلوك بالفقراء؟ 
االهداف  بني  التوازن  يسمى  ما  هناك   □
الخاص،  نظامه  يف  املجتمع  وضعها  التي 
االهداف.  هذه  لتحقيق  املرشوعة  والوسائل 
من املعروف ان الوسائل املرشوعة هذه غري 
املادية، لتكون  متوافرة للفقري بسبب كلفتها 
هذه العرثة منزلقا لسقوطه يف االنحراف. هذا 
املراهق  عند  املشكلة  مصدر  ليس  الجانب 
مادي يف  له كل دعم  والده وفر  الغني، الن 
ابنه  اليه  يحتاج  ما  تأمني  عن  عجزه  مقابل 
سببا  يكون  العجز  هذا  عاطفة.  من  املراهق 
يتجه  داخيل  فراغ  يف  املراهق  هذا  لدخول 

سيف: التنشئة االجتماعية
اساس االنحراف او عدمه

االنحراف كفعل 
موجه الى االهل قبل 

املجتمع

استاذة السوسيو ـ انرتوبولوجيا يف الجامعة 
اللبنانية الدكتورة تريز سيف.

تعاطي  ونحو  االنحراف،  نحو  بعده  من 
االجتامع عىل  علم  اطلق  تحديدا.  املخدرات 
هذا الوضع تسمية "االنسحابية" التي تنطبق 
عىل كل الفئات االجتامعية، الفقرية والغنية. 
والوسائل  االهداف  رفض  عىل  تقوم  وهي 
ابناء  يلجأ  ذلك  نتيجة  املجتمع.  يقرها  التي 
وسائل  اىل  املجتمع  يف  املتناقضتني  الطبقتني 
فئة  لتكون  احالمهم،  لتحقيق  مرشوعة  غري 
من  املخدرات  عىل  واالدمان  بالبرش  االتجار 

ابرز الوجوه فيها. 

■ هل هناك من حل للحد من هذه الظاهرة؟ 
الصادرة  االفعال  لكل  املواكبة  املطلوب   □
باملحاسبة.  وليس  باملساءلة  املراهقني  عن 
ارض  مجتمعنا  يف  املوجود  القمعي  النظام 
محرّمة  ارس  ُيفك   ان  لالنحراف. عىل  خصبة 
اجل  املوروثة يف مجتمعنا من  املحرمات  من 
وليك  وانسانية،  منطقية  تربيرات  نعطيها  ان 

نعطي انفسنا رصاحة التحدث عنها.
د. م


