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 اإلىػػداء
 

 ''الميـ لؾ الحمد كما بجالؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ''
ثمرة جيدم إلى الكالديف الكريميف حفظيما اهلل , المذيف * أكالن كقبؿ كؿ شيء أىدم 

سيرا مف أجمي كشجعاني عمى مكاصمة دراستي كتعميمي إلى الذيف قػػاؿ فييـ المكلى 
 عز كجؿ '' كقػػػؿ ربي إرحميما كما ربياني صغرا''

 * إلى مف أديف ليف بالفضؿ كالعرفاف أخكاتي العزيزات.....كأكالدىف.
 تي ليمف األثر الطيب عمى نفسي أثناء الدراسة.إلى صديقاتي المكا

 * إلى أستاذتي الفاضمة التي أشرفت عمى ىذه المذكرة "عبكيف سمية" حفضيا اهلل.
 * إلى كؿ أستاذ درسني كساعدني  طكاؿ مشكارم الدراسي إلى كؿ طالب إلى كؿ متعمـ.

 أىدم ليـ ىذا العمؿ المتكاضع.
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 الشكر
العػػػػػػػالميف, حمػػػػػػػدان يػػػػػػػكافي نعمػػػػػػػة كيكػػػػػػػاف  مزيػػػػػػػده , كالشػػػػػػػكر هلل الحمػػػػػػػد هلل رب 

عمػػػػػى مػػػػػا كىبنػػػػػي مػػػػػف صػػػػػبر كىػػػػػدل , كتكفيػػػػػؽ تخكيػػػػػت بػػػػػع الصػػػػػعاب إلنجػػػػػاز 
ىػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػؿ , جعػػػػػػػػؿ اهلل فيػػػػػػػػو النفػػػػػػػػع كالفا ػػػػػػػػدة , كالصػػػػػػػػالة كالسػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػى 
الرحمػػػػػة الميػػػػػداة كنعمػػػػػة المسػػػػػداة نبينػػػػػا محمػػػػػد صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ كعمػػػػػى 

 ا كثيرا أما بعد :آلو كصحبو كسمـ تسميم
* يسػػػػػػػػعدني أف أتقػػػػػػػػدـ بجزيػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػكر كعظػػػػػػػػيـ اإلمتنػػػػػػػػاف ألسػػػػػػػػتاذتي الػػػػػػػػذيف 

 عممكني الحياة كأناركا لي دركبيا....
* أتقػػػػػػػدـ بجزيػػػػػػػؿ الشػػػػػػػكر إلػػػػػػػى األسػػػػػػػتاذة الفاضػػػػػػػمة ''عبػػػػػػػكيف سػػػػػػػمية'' التػػػػػػػي 
أخػػػػػػػدت بيػػػػػػػدم فػػػػػػػي دركب البحػػػػػػػث , كعمػػػػػػػى إشػػػػػػػرافيا كنصػػػػػػػا حيا كتكجيياتيػػػػػػػا 

لػػػػػي فػػػػػي إنجػػػػػاز ىػػػػػذا البحػػػػػث, ف سػػػػػػػ ؿ اهلل تعػػػػػالى أف  القيمػػػػػة التػػػػػي كانػػػػػت سػػػػػندان 
 يجازييا عني خير الجزاء.

* كمػػػػػػػا يسػػػػػػػػرني أف أشػػػػػػػػكر كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف إسػػػػػػػػتعد لمسػػػػػػػػاعدتي خاصػػػػػػػػة األسػػػػػػػػاتذة 
الػػػػػػػذيف يدرسػػػػػػػكني سػػػػػػػكاء مػػػػػػػف بعيػػػػػػػد أك مػػػػػػػف قريػػػػػػػب كأشػػػػػػػكر جزيػػػػػػػؿ الشػػػػػػػكر 

 المشرفيف عمى قسـ عمـ النفس.
اء لجنػػػػػػػػػة * أتفضػػػػػػػػػؿ بالشػػػػػػػػػكر المسػػػػػػػػػبؽ إلػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػاتذة األفاضػػػػػػػػػؿ ''أعضػػػػػػػػػ

 المناقشة'' عمى قبكليـ مناقشة ىذه األطركحة.
*كشػػػػػػػػػكر خػػػػػػػػػاص إلػػػػػػػػػى الكالػػػػػػػػػديف الكػػػػػػػػػريميف حفظيمػػػػػػػػػا اهلل كأطػػػػػػػػػاؿ اهلل فػػػػػػػػػي 

 عمرىما إف شاء اهلل.
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 ممخص الدراسة :

متغيبيف جزئيان عف البيت فقد كاف التساؤؿ الباء اآلتناكلت الدراسة مكضكع صكرة العائمة عند أبناء 
العاـ كالتالي: إلى أم مدل يؤثر غياب األب الجزئي في إدراؾ صكرة العائمة عند المراىؽ الجانح 

ىػػؿ تكجػػد فركؽ في إدراؾ صكرة العػائمة عند كالغير جانح , حيث إنبثقت منو تساؤالت فرعية كىي 
تساؤؿ الثاني ,  كيؼ يػؤثػر غيػاب األب الجزئي عمى نسؽ الالمراىؽ الجػانػح كالغير جػانػح ؟ ك 

العائػمة ؟ أما عف التساؤؿ الثالث فكاف , ىؿ يؤدم الغياب الجزئي  لؤلب إلى عدـ اإلستقرار 
 العاطفي عند المراىؽ الجانح كالغير جانح؟

تبلؿ الكشؼ ما إف كاف غياب األب المتكرر عف البيت يؤدم إلى  ظيكر إخىذفت الدراسة إلى 
إلى عدـ إستقرار إنفعالي لدل المراىؽ  يؤدم  في النسؽ األسرم  كما إف كاف غياب األب الجزئي

الجانح كالغير جانح , كقد تـ اإلعتماد عمى المنيج العيادم , لقد أجريت الدراسة عمى عينة مف 
اجديف في سنة كمتك  18سنة إلى  14المراىقيف الجانحيف كالغير جانحيف تتراكح أعمارىـ مابيف 

حاج عابد" بغميزاف  كىراف كمتكسطة "الشييد دحكف -مركز إعادة التربية  ذككر لحي جماؿ الديف
 .2019/ 11/03إلى  04/02/2019مف 

 FATك إختبار إسقاطي ''تفيـ العائمة'' إعتمدت الدراسة عمى المقابمة العيادية  كالمبلحظة العيادية 
. 

 نتائج مف بينيا :إلى عدة تكصمت الدراسة التالية 

 إلى تشكه صكرة العائمة لدل المراىؽ أك الحدث. يؤدم*غياب األب الجزئي عف البيت 

 *تكجد فركؽ بيف مراىقيف الجانحيف كالغير جانحيف في إدراؾ صكرة العائمة.

*تكصمت الدراسة إلى أف غياب األب المتكرر عف البيت أثر عمى نسؽ العائمة مما أدل إلى إختبلؿ 
 الكظيفي لؤلدكار داخؿ النسؽ.تكازف 

*الحاالت المدركسة المراىقيف الغائب آبائيـ عف البيت يعانكف بالفعؿ مف عدـ إستقرار إنفعالي ما 
 يفتح مجاؿ كاسعان لمحديث عف اآلثار السمبية لغياب األب المتكرر عف البيت.

 الجزئي,الجنكح,المراىقة,النسؽ األسرم.صكرة العائمة,غياب األب :كممات المفتاحيةال
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Résumé :  

Notre étude porte sur l’image familiale des adolescents dont leurs péres sont partiellement 

absents  de la maisonce qui nous a permet de poser la question générale  suivante : 

 Dans quelle mesure l'absence partielle du père affecte-t-elle la perception de l'image 

familiale chez l'adolescent délinquant et non délinquant? nous avons aussi engender des 

sous questions sitant :Existe-t-il des différences dans la perception de l'image familiale 

chez les adolescents délinquants et non délinquants? Comment l'absence partielle du père 

affecte-t-elle le style de famille? Et enfin  L'absence partielle du père entraîne-t-elle une 

instabilité émotionnelle chez l'adolescent délinquant et non délinquant? 

L'étude cherchait à déterminer si l'absence fréquente du père entraînait une rupture de la 

structure familiale Et si l'absence de père partiel entraîne une instabilité émotionnelle chez 

l'adolescent délinquant et non délinquant . Basé sur l'approche clinique, L'étude a été 

menée sur un échantillon d'adolescents délinquants et non délinquants âgés de 14 à 18 ans,, 

présents au Centre d'éducation des garcons situé a la cité Djamel Eldin ORAN et au CEM 

Dahoun Alhadj Abed RELIZANE du 04 Février 2019 au 11 Mars 2019. 

Nous nous sommes appuyés sur l’approche clinique, l’étude de cas et les outils de 

l’entretien clinique, de l’observation clinique et du test de projection "compréhension de la 

famille" (FAT). 

L'étude a révélé les résultats suivants: 

 Absence partielle du père de la maison a conduit à la déformation de l'image  familiale 

d’adolescent délinquant ou d'un événement 

 Il existe des différences entre les adolescents délinquants et non-délinquants à 

reconnaître l'imag familiale. 

 L'absence du père partiel de la maison a provoqué une distorsion de l'image familiale 

de l’adolescent délinquant ou l’événement 

Il existe des différences entre les adolescents délinquants et non délinquants dans la 

reconnaissance de l'image familiale. 

L'absence du père de la maison a affecté le style familial, ce qui a entraîné un déséquilibre 

des rôles fonctionnels dans le modèle familial. 

Les adolescents dont leurs péres sont abscents de la maison souffrent De l'instabilité 

émotionnelle, ce qui ouvre une vaste zone pour parler des effets négatifs de l'absence de 

père fréquent de la maison. 

Mots-clés: l’image familiale, l'absence partielle du père, la délinquance chez les 

adolescentes, modèle familial. 
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 المقدمة :
يكندتمؿ فييا  السابقةتعتبر فترة المراىقة مرحمة انتقالية حساسة في حياة الفرد لتنشط فييا كؿ الزمات 
تنتشر فييا اضطرابات تككيف الشخصية , تظير فييا اغمب االضطرابات النفسية ك العقمية كما 

 ىميا الجنكح.أالسمكؾ,لعؿ 

يعتبر مكضكع الجنكح , إذ اجتماعية, اقتصاديةعددة :نفسية, لظاىرة الجنكح أثار سمبية تمس جكانب مت
 مكضكعا ىاما يدرس مف عدة جكانب.

لى االبتاعد عف أسرىـ إظركؼ االقتصادية ما يدفع اآلباء كما أف ظركؼ الحياة الصعبة بما فييا ال
يف العكامؿ بحثا عف لقمة العيش.لفترات متفاكتة ما يؤثر عمى نسؽ األسرة ك كظيفتيا ك قد يككف مف ب

 لى  الجنكح.إلتي تدفع المراىؽ ا

اإلنحراؼ كجكد  قاسمان مشتركان بينيـ لو دكر كبير  ما يمكف مبلحظتو عند الكثير مف حاالت الجنكح ك
في إنحراؼ المراىؽ كىك غياب الرقيب المسؤكؿ عف  متابعة المراىؽ كتكجييو , ىذه الكظيفة تتطمب 

يرىا مف الصفات القيادية التي يتمتع بيا الرجؿ كبالتالي الحـز ك الحكمة كالقدرة عمى إتخاد القرارات كغ
 األب عميو مسؤكلية عظيمة في تربية المراىؽ كتكجييو.

ج ذتقاره إلى الصكرة المرجعية لمنمك كيحدث غياب األب إضطراب اليكية لدل المراىؽ , نتيجة إف
الفاعؿ داخؿ العائمة إلى جانب األـ األبكم الذم ال يتحقؽ إال بكجكد األب داخؿ األسرة , كقيامو بدكره 

, إف غيابو يحـر األبناء مف ىذا الدكر الياـ مما يميد لمكثير مف المشكبلت النفسية كالسمككية 
 كاألخبلقية.

ككاف إختيار ىذا المكضكع نظران ألىمية األب في حياة األسرة بشكؿ عاـ كالمراىؽ عمى كجو خاص 
يسببو غياب األب كعدة جكانب مرتبطة بغياب األب , مف  كمدل أىمية عدـ إستقرار األسرم الذم

بينيا جنكح المراىؽ كأنكاع سمككيات التي يقكـ بيا المراىقيف , فقد ركزنا في ىذه الدراسة عمى غياب 
األب بسبب السفر لمعمؿ ك ثأتيره عمى إدراؾ صكرة العائمة عند المراىؽ الجانح كالغير جانح كعمى 

 ث إلى جزأييف رئيسييف أحدىما الجانب النظرم الذم يتضمف :ىذا األساس قسمنا البح
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كيتمثؿ مدخؿ الى الدراسة يشمؿ  إشكالية البحث , كفرضياتو , كأسباب إختيارنا ليذا  كؿ:الفصؿ األ 
 المكضكع , باإلضافة إلى أىمية البحث ك أىذافو كما قمنا بتحديد المفاىيـ اإلجرائية.

لفصؿ في الباب األكؿ  إلى تعريؼ المراىقة كمظاىر النمك عند تطرقنا في ىذا ا الفصؿ الثاني :
المراىؽ كمراحؿ النمك كما تطرقنا إلى مجمكعة مف النظريات تفسر المراىقة,  أما في الباب الثاني 
عرفنا الجنكح كالعكامؿ المؤدية إلى جنكح كنظريات المفسرة ليذه الظاىرة كعرضنا عمى تصنيؼ 

 ة مرحمة المراىقة بالجنكح.األحداث الجانحيف ك عبلق

تطرقنا فيو إلى مفيكـ الصكرة كأنكاعيا كما أشرنا إلى عبلقة صكرة بالعمميات العقمية  الفصؿ الثالث :
كذلؾ تناكلنا تعريؼ العائمة كاألسرة ك أيضان أشكاؿ األسرة كخصائصيا كعرجنا عمى كظائؼ األسرة 

ضان أىمية كجكد األب في األسرة , كمف جية أخرل باب كأشرنا إلى األسرة كالمراىؽ  فقد تناكلنا فيو أي
الثاني ليذا الفصؿ ىك النسؽ األسرم بحيث قدمنا مفيكـ النسؽ كقكاعده كانكاع النسؽ األسرم 
كخصائص التي يتميز بيا كعرجنا عمى نظريات النسؽ ك اإلختبلالت الكظيفية التي تحدث داخؿ 

 النسؽ األسرم.

ىذا الفصؿ إلجراءات منيجية يتضمف الدراسة اإلستطبلعية كىي أكؿ فقد خصصنا  الفصؿ الرابع :
خطكة كتطرقنا فييا  إلى أدكات المستخدمة في دراسة اإلستطبلعية كاليذؼ منيا كثانيان تطرقنا إلى 
الدراسة األساسية كالتي ذكرنا فييا حدكد المكانية كزمانية لمدراسة كحددنا العينة  ثـ أشرنا إلى المنيج 

 في الدراسة ك قمنا بتحديد كسائؿ المعتمد عمييا في جمع البيانات في الدراسة . المتبع

ج خصصناه لعرض  الحاالت فقد قمنا بتقديـ كؿ حالة عمى حدا  ك عرض نتائ  الفصؿ الخامس :
ك ختمنا بتقيـ شامؿ لمحالة عمى شكؿ ممخص عاـ لكؿ حالة, كفي األخير   FATإختبار تفيـ العائمة 

قمنا بتحميؿ كمناقشة فرضيات الفرعية ك الفرضية العامة ككانت المناقشة في ضكء الدراسات السابقة  
كذلؾ مف أجؿ التحقؽ مف صدؽ الفرضيات كالخركج بخبلصة بإستنتاج عاـ كتقديـ بعض التكصيات 

كاإلقتراحات.
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 تمييد :

سيككف في ىذا الفصؿ عرض إلشكالية الدراسة كمكقع دراستنا الحالية مف الدراسات السابقة كما 
دكافع إختيار المكضكع ك أىذافو , كفي اآلخير سيتـ تحديد المفاىيـ اإلجرائية  سنشير أيضان إلى

 لمتغيرات المكضكع التي سكؼ نركز عمييا في دراستنا النظرية كتطبيقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إشػكػالػية الػػدراسػة:1
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نفسي كالنمك السكم تعتبر األسػػرة أىػػـ نظػػاـ رباني جعؿ اهلل سبحانو كتعالى فيو السكينة كاألمف ال
 لؤلجياؿ,فيي أساس المجتمع كمصدر أساسي لكؿ األخبلؽ كالفضائؿ.

فيي أكؿ مكاف يتكاجد فيو الطفؿ كىػػذا ما يجعؿ تأثير األسرة في الفرد تأثيران عميقان عمى تككيف 
 شخصيتو كبنائو النفسي.

الشخصية كما يؤديو دكر كؿ فاألسرة في تماسؾ أعضائيا تمعب دكرا ىامان أساسيان في تككيف مبلمح 
عضك فييا إتجاه األخر يعزز حاجات كيعمؿ عمى إشباعيا , كلكف ما قد تكاجيو األسرة مف تحديات 
التي قد تحدث خمبل في البناء األسرم ىك خمك البيت مف األب, نتيجة اليجرة مف أجؿ العمؿ أك 

قامتو بعيدان عف األسرة األكلى.  زكاجو مف أخرل كا 

األب في ظؿ األحكاؿ العامة ييدد كياف األسرة , كيعكد بالسمب عمى نمك أفرادىا فأصبح غياب 
كتطكر شخصياتيـ , كحضكر األب ييعد أمران ىػػامان إلشباع الحاجات النفسية كاألمف كالطمأنينة كالدعـ 

 خاصةن في مرحمػػة المػػراىقة .

االبف تقيػػو مف عكامؿ الخكؼ كالقػمؽ كالعدكاف فقػػد أشػػارت الدراسػػات إف العبلقة الدافئػػػة بيف األب ك 
 كيزيد مف شعكره بالثقػػة بالنفس ,كذلؾ بناءان عمى شعكره بعاطفة أبيو كالثناء عميو كتشجيعو لسمككو .

. حيث ىذفت ىذه الدراسة عمى المقارنة بيف غائًب األب ( (Jamila .2001كقد كشفت دراسة جػاميبل
 60األب عمى السمكؾ اإلنفعالي ,كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا كحاضرم األب كتأثيره ىجرة 

سنة ,طبقت دراسة إستبياف  25سنة ك 18ذكران مف طبلب األفرك أمػريكاف ,تراكحت أعمارىـ مف بيف 
ستبياف سمة  تركيب األسرة, حالة الغضب كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف  –كا 

باليجر كحاضرم األب في سمة  كحالة الغضب كذلؾ لصالح مجمكعة األبناء مجمكعة غائًب األب 
 غائًب األب باليجر.

(. ىذفت الدراسة إلى فحص العبلقات التبادلػػية (.Ed.et e.2004. باإلضافة إلى دراسة آيد كآخركف
أجريت الدراسة  بيف زيػارة األب الغير مقيـ مع أسرتو كتكافؽ األبناء المراىقيف كالشباب البالغيف ,كقد

شاب ىكلندم لكالديف مطمقيف ,كطبؽ عمييـ إستبياف المشاعر اإلكتئابية  164عمى عينة قكاميا 
ستبياف األفكار اإلنتحارية كتكصمت الدراسة إلى كجكد إرتباط بيف غياب األب عف أسرتو كعدـ  ,كا 

 إتصالو بأبنائو كبيف معاناة األبناء مف إضطربات نفسية كسمككية .
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.ىذفت ىذه الدراسة إلى ( (craig. A. Mason.2011فت دراسة كريج ماسكف كآخركفكقد كش
المقارنة بيف دكر اآلباء المقيميف في المنزؿ كبيف دكر اآلباء دكر األباء الغير المقيميف كعبلقتو بسمكؾ 

ة مف األقراف المنحرفيف عمى المشكبلت السمككية لدل المراىقيف ,كقد أجريت الدراسة عمى عينة مككن
مراىؽ أمريكي مف أصؿ إفريقي ,كقد كشفت النتائج عف تأثير غياب األب عمى المشكبلت  112

 السمككية لدل المراىؽ المرتبطة بسمكؾ األقراف المنحرفيف.

ىذفت الدراسة إلى معرفة العبلقة (.(Perez-Bremat.all.2012كما بينت دراسة بيرز برينا كآخركف.
( 53( طفبل غائًب األب ك)53قي,كأجريت الدراسة عمى عينة قكاميا )بيف غياب األب كالنمك األخبل

مف اإلناث مف الصؼ السابع  25مف الذككر ك 25طفبل حاضرم األب ,ككؿ مجمكعة مككنة مف 
األساسي, كتكصمت  الدراسة أف الذككر غائًب األب درجاتيـ في مقياس الخصائص األخبلقية 

أطفاؿ حاضرم األب ,ككذلؾ أكثر شعكران بالذنب كأكثر عدكانية مف كااللتزاـ الخمقي أقؿ عند مقارنتيـ ب
 الذككر حاضرم األب. 

(, تحت عنكاف األمف النفسي كعبلقتو بالحضكر 2013كقد كشفت دراسة محمد سميماف عكاطؼ )
طالب كطالبة مف مرحمة الثانكية مراىقيف تتراكح  500_الغياب النفسي لؤلب ,كتمثمت العينة في 

سنة بمحافظة غزة, حيث ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف  18ك 15ابيف أعمارىـ م
الحضكر الغياب النفسي لؤلب كعبلقتو باألمف النفسي,كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي 
كمجمكعة مف األساليب اإلحصائية لمعالجة المعمكمات, كتكصمت إلى كجكد عبلقة إرتباطية بيف 

 كحضكر الغياب النفسي لؤلب.األمف النفسي 

كفي ظػػؿ غياب األب قد يتعرض المراىقيف إلنحرافات سمككية كالجنكح ,كغياب الرقابة األبكية يزيد 
 مف كقكع المراىقيف في مثؿ ىذه المػػشاكؿ.

(,تحث عنكاف التكافؽ النفسي لدل 2013كفي ىػػذا الصدد تشير دراسػػة كؿ مف د. ميسكف كآخركف )
تمميذ مف المراىقيف المتمدرسيف في  40ذكم الغياب المتكرر عف البيت عمى عينة قكاميا أبناء أباء 

مرحمة التعميـ المتكسط بكالية سكيكدة ,حيث ىذفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تأثير الغياب 
ختبار التكافؽ النفسي  المستمر لؤلب عمى التكافؽ النفسي لممراىؽ,إستخدمت المنيج اإلحصائي كا 
,تكصمت الدراسة أف نسبة كبيرة مف المراىقيف الغائب أبائيـ عف البيت يعانكف بالفعؿ مف إنخفاض 

 التكافؽ النفسي كيؤدم إلى إضطربات سمككية كالجنكح.



 

8 
 

كما تعد فترة فترة المراىقة مف أصعب المراحؿ تعقيدان كتداخبلن لمختمؼ المؤثرات كالعكامؿ ألف المراىؽ 
أخرل أثناء محاكلتو لتحديد ىكيتو كتأكيد ذاتو بيف المحيطيف, كالسيما أعضاء ىنا يتخبط بيف محنة ك 

 أسرتو,كما يعد اآلباء األعمدة األساسية لمبيئة المحيطة بالمراىؽ.

منيـ عاشكا في أسر  %13حدث جانح ظير أف  208(.شممت 1978في دراسة أقيمت في األردف )
 (.119, 2009غاب عنيا األب.)العيسكم 

(.حيث ىذفت إلى دراسة األكضاع التي تعيشيا أسر 2004تكصمت إليو دراسة زرارقة فيركز,)ىذا ما 
فردان  174كأجريت الدراسة عمى عينة قكاميا  , الجانحيف كالتي قد تككف سبب في تعرضيـ لبلنحراؼ
يج سنة, حيث إعتمدت الباحثة المن 18إلى  15مف األحداث كالتبلميذ بسطيؼ, تتراكح أعمارىـ مابيف 

ستخدمت األدكات اإلستمارة في جمع معمكماتيا ,كتكصمت الدراسة إلى أف أىـ  الكصفي التجريبي كا 
اإلنفصاؿ ,باإلضافة إلى الغياب الدائـ لؤلب  أسباب اإلنحراؼ ىك مػشكمة التفكؾ كالتصدع األسرم ك

 مـ أدل إلى تككيف شخصية مضطربة لمحدث.

امؿ التي تؤدم بالمراىؽ الحدث إلى الجنكح,فاألسرة مسؤكلة بحيث تعتبر العكامؿ األسرية مف أىـ العك 
ف أكؿ أساس لصحة النفس تستمد مف العبلقة الكثيقة الدائمة التي تربط  عف بناء شخصية أبنائيا كا 

 كأم ظرؼ يحـر المراىؽ مف ىذه العبلقة تظير نتائجيا في سمككاتيـ . المراىؽ بكالديو,

.لمكشؼ عف عبلقة األسرة بإنحراؼ المراىقيف,كأجريت الدراسة (2012كما ىذفت دراسة قارة ساسية )
إعتمدت الباحثة عمى  سنة ك 20حتى  16تمميذ كتمميذة تتراكح أعمارىـ مابيف  168عمى عينة قكاميا 

ستمارة لجمع المعمكمات,كتكصمت الدراسة أف ىناؾ عبلقة بيف األسرة  المنيج الكصفي التحميمي كا 
طبيعة العبلقات األسرية,كأف السمككات التي يقكـ بيا المراىؽ يرجع إلى كالسمكؾ اإلنحرافي كبيف 
 األسرة كتفاعبلتيا المختمفة.

( تيذؼ إلى معرفة إذا كاف العبلج األسرم لؤلطفاؿ 2012كجاءت دراسة آيت حبكش سعاد )
مى عينة المحركميف مف األب باإلىماؿ يحسف العبلقات بيف أفراد األسرة,كأجرت الدراسة  األساسية ع

حاالت في الجزائر العاصمة كقد إعتمدت في دراستيا المنيج الكصفي كالمنيج  8تشمؿ 
ستخدمت إختبارات اإلسقاطية المتمثمة في إختبار تفيـ العائمة ك إختبار رسـ  اإلكمينيكي,كا 

سف العائمة,تكصمت الدراسة أف غياب األب باإلىماؿ يكلد إضطربات نفسية لمطفؿ كالعبلج األسػػرم يح
 العػبلقػة بيف األب كالطفؿ.
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يتضػػح مف خبلؿ الدراسػات السابقة التي إىتمت باألسرة كغياب األب عف البيت كعبلقتو بالصحة 
مثؿ  المتغيرات المرتبطة بيذا المكضكعالنفسية لؤلبناء,فقد تشابيت بعض الدراسات المعركضة في 

عبلقتو بالحضكر الغياب النفسي ( التي تناكلت األمف النفسي ك 2013دراسة سميماف عكاطؼ)
(التي تناكلت التكافؽ النفسي لدل أبناء آباء ذكم الغياب المتكرر عف 2013لؤلب,كدراسة د.ميسكف )

(التي تناكلت األسرة كعبلقتيا بإنحراؼ المراىؽ,كباإلضافة إلى 2005البيت,كدراسة زرارقة فيركز )
 .Ed,et,al (2004)كدراسة آيد كآخركف Jamila(2001)  دراسة جػاميبل 

فقد تشابيت بعض الدراسات في إختيار العينة مثؿ دراسة د.ميسكف أما مف حيث إختيار العينة 
(,كدراسة 2012(,ككذلؾ دراسة قارة ساسية )2013(, كدراسة سميماف عكاطؼ )2013كآخركف )

 (.2005زرارقة فيركز )

فقد تعددت المقاييس كمقياس حضكر غياب النفسي لؤلب كمقياس  دكات المستخدمةكمف حيث األ
( التي 2013الخصائص األخبلقية .ككذلؾ إختبارات إسػقاطػية  مثؿ دراسة آيت حبكش سعاد )

 الذم سكؼ نعتمد عميو في دراستنا الحالية. العا مةتفيـ إستخدمت إختبار 

إختيار المنيج المناسب ليا مثؿ المنيج أما مف حيث المنيج المسػػتخدـ فقد إختمفت الدراسات في 
-Perez(,كدراسة بيػػز بػرينا كآخركف2012الكصفي التحميمي لدراسة قارة ساسية )

Bremat.all.2012)( كالمنيج التجريبي الكصفي لدراسة زرارقة فيركز .)كالمنيج العيادم 2005,)
الذم سيككف المنيج المعتمد ( كمنيج ثاني لدراستيا ك 2013التي إعتمدت عميو دراسة آيت حبكش )

 في درساتنا الحالية.

إنطػػبلقا مف  مف خػبلؿ ما سبػؽ ك مف الدراسات السابقة الحالية  مكقع الدراسةفقد كاف 
لقاء الضكء عمى فئة المراىقيف الغائب أبائيـ  المعطيات التي ذكرت سنحاكؿ في الدراسػة الحالية كا 

( سنة  18إلى  15مراىقيف ذككر الذم تتراكح أعمارىـ مابيف )جزئيا عف البيت, تمثمت العينة في 
ذككر ,بحي  -المتكاجديف في مركز المتخصص في إعػادة التربية  الجانحيفف ة مراىقيف  ,تشمؿ

 المتكاجديف في متكسػطة الشييد دحػكف بغميزاف جانحيفكف ة المراىقيف الغير  كىراف –جماؿ الديػف 
ي نفس الخاصية كىي غياب األب الجزئي عف البيت .ىك ما تميزت بو ,كىذا عمى أساس اإلشتراؾ ف

 الدرسة الحالية عمى الدراسات السابقة.
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كسنحاكؿ في الدراسػة الحالية التعمؽ في متغير أخر أال كىك صكرة العائمة عند المراىقيف الجانحيف 

إختبار اإلسقاطي في التى ستظير نتائجيا  كالغير الجانحيف المتغيب أبائيـ عف البيت جزئيا ك
 . المنيج العػيادم,كسيككف المنيج المناسب ليذه الدراسة ىكFAT"تفيـ العا مة"

 كمف ىنا نطرح اإلشكاؿ التالي : 

 التساؤؿ العػػاـ :1.1

مػػػػدل يػػؤثػر غػياب األب الجػػز ي في إدراؾ صكرة العػػا ػمة عػػند المراىػؽ الجانػػج كالغػػير  أمإلػػػى 
 جانػػح ؟

 .تػساؤالت الفرعػية :2.1

 ىػػؿ تكجػػد فركؽ في إدراؾ صكرة العػائمة عند المراىؽ الجػانػح كالغير جػانػح ؟ -1
 كيؼ يػؤثػر غيػاب األب الجزئي عمى نسؽ العائػمة ؟ -2
 ىؿ يؤدم الغياب الجزئي  لؤلب إلى عدـ اإلستقرار العاطفي عند المراىؽ الجانح كالغير جانح؟ -3
 

 

 

 

 

 

 

 :. فرضيػات الػدراسػة 2

 الفرضيػػة العامػػة : 1.2 

 يػػؤثر غياب األب الجزئي سمبان في إدراؾ صػػكرة العائمة عند المراىؽ الجانح كالغير جانح. -
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 الفرضػػيات الجز ػية : 2.2

 . تكجد فركؽ في إدراؾ صكرة العائمة عند المراىؽ الجانح كالغير جانح .1

 عمى نسؽ العائمة .. غياب األب الجزئي يؤثر 2

 . غياب األب الجزئي يؤدم إلى عدـ اإلستقرار العاطفي عند المراىؽ.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . أسباب إخػػتيار المكضكع :3

 إف مف أىـ األسباب التي دفعت الباحثة إلختيار المكضكع ىي كاألتي :

 أسباب ذاتية : 1.3
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المتكرر عف األسرة,كالتعرؼ عمى اإلىتماـ الشخصي بمكضكع األسرة كباألخص غياب األب    -1
إنعكاساتيا عمى األسػرة عامة كالمراىؽ خاصة ,كما يجعمو عرضة الرتكاب العديد مف السمككيات 

 اإلنحرافية.

 .جانحقيف الذيف ىـ عرضة لسمكؾ الالرغبة كالفضكؿ العممي في التعرؼ عمى فئة المراى -2

 أسباب مكضكعية: 2.3

 الجنكح عند المراىقيف بشكؿ سريع كممفتان لبلنتباه في األسرة الجزائرية . تفاقـ كتزايد إنتشار ظاىرة -1

 التعرؼ ما إف كجدت فركؽ بيف المراىقيف الجانحيف كالغير جانحيف في إدراؾ صكرة العائمة. -2

 التعرؼ عمى تأثير الغياب المطكؿ لؤلب عمى المراىؽ . -4

 . أىػػذاؼ المكضكع :4

 يؽ ما يمي :تيذؼ الدراسة الحالية إلى تحق

 مقارنة إدراؾ صكرة العائمة بيف المراىؽ الجانح ك الغير جانح. -
 معرفة تأثير غياب األب الجزئي عمى نسؽ العائمة. -
معرفة مدل تأثير غياب األب الجزئي عمى اإلتزاف العاطفي لممراىؽ الجانح كالغير  -

 جانح
 
 
 
 
 . التػعاريػؼ اإلجػرا ية :5

ىي الصػػكرة التي يدركيا المراىؽ الجانح كالغير جانح ,في ظؿ غياب األب صػكرة العػا ػمة :  -1
 . FATالجزئي عف البيت عف عائمتو كالتي سكؼ نتكصؿ إلييا مف خبلؿ إختبار تفيـ العائمة 
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ىك طريقة تفاعؿ ك تكاصؿ أفراد األسرة مع بعضيـ أك مع محيطيـ : الػنسػؽ األسػػرم -2
 منيـ. الخارجي, مياـ ك حدكد كؿ فرد

ذككر -ىـ فئة المراىقيف الجانحيف المتكاجديف في مركز المتخصص إلعادة التربية :المػراىػؽ -3
حي جماؿ الديف كىراف كالغير جانحيف المتكاجديف في متكسطة الشييد دحكف بغميزاف , كالذيف ينتسبكف 

 15تتراكح أعمارىـ مابيف إلى أسرة يضطر فييا األب اإلبتعاد لفترة زمنية عف البيت ,كىـ ذككر الذيف 
 .سنة 18إلى 

يقصد بو في دراستنا الحالية ىك األفعاؿ كالتصرفات التي يأتي بيا المراىقيف كتككف الػجػنكح : -4
 مخالفة لآلداب كتشكؿ مخالفات يعاقب عمييا القانكف.

يقصد بو في دراستنا الكضعية التي يككف فييا األب بعيدان عف أسرتو  :الغياب الجز ي لػألب  -5
بشكؿ متكرر كلفترات معينة كاليجرة إلى الخارج كالعمؿ بعيدان عف مكاف إقامتو مع األسرة , ك 

 أشير تقريبان. 6تككف مدة الغياب مف أسبكع إلى مدة 
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 خالصة الفصؿ: 

يعتبر ىذا الفصؿ دخؿ لدراستنا, تـ تحديد إشكالية التي يطرحيا المكضكع ك قمنا بصياغة الفرضيات 
التي سكؼ نسعى غمى تحقيقيا في الفصكؿ القادمة, تطرقنا ألىـ األسباب التي دفعتنا إلختيار 

ا كشفنا أيضان عف األىذاؼ التي نسعى لتحقيقيا ككاف ختاـ الفصؿ التعاريؼ اإلجرائية المكضكع كم
.ؿ النظرم عمى شكؿ تعاريؼ كنظرياتكالتي تضـ متغيرات المكضكع التي سكؼ تناكليا في الفص



 

 
 













 الفصؿ الثاني

 )المراىقة كالجنكح(
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 تمػػييد:

سكؼ نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى تعريؼ المراىقة ك مظاىرىا كالمراحؿ التي يمر فيو المراحؿ كما  
د سنكشؼ عف أشكاؿ المراىقة كالنظريات التي فسرت مرحمة المراىقة, كسنتطرؽ أيضان إلى الجنكح فق

عرفنا الحدث كالجنكح كجنح األحداث لغكيان ك إصطبلحان كما سنتناكؿ العكامؿ المؤدية لمجنكح كنظريات 
المفسرة ليا ك في االخير تطرقنا إلى مرحمة المراىقة كعبلقتيا بالجنكح ك عبلقة األسرة بإنحراؼ 

 المراىؽ.
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 أكال/المراىقة:

 . تعريؼ المراىقة :1

فرىقتو معناه أدركتو أك أرىقتو تعنى  اإلقتراب مف الشئ, مشتقة مف كممة راىؽ,بمعنىلػغػة: 1-1
 كافيتو,كراىقت الصبلة رىكقا تعني دخؿ كقتيا.

 (.87فيمي,دت: )فراىؽ الغبلـ معناه قارب الحمـ كالصبي المراىؽ معناه مىدافه لمحمـ.

 Adolescencكممة التينية األصؿ مشتقة مف الفعؿ  Adolescenceالمراىقة إصطالحا: 1-2
عداد المستقبؿ.  كالذم يعني ''النمك نحك الرشػد'' كتعتبر المراىقة في كؿ المجتمعات فترة النمك كا 

 (.21: 2009)شريـ رغدة,

 كيعرفيا د.مجدم عزيز إبراىيـ في مكسكعة المعارؼ التربيكية  '' أنيا التدرج نحك النضج البدني,ك
عالي كالعقمي أم النمك النفسي كالتغيرات التي تحدث أثناء فترة اإلنتقاؿ مف الطفكلة إلى اإلنف

 (.28: 2007)مجدم عزيز,الرشد''.

كثيران ما يرتبط مفيكـ المراىقة بمفيكـ البمكغ,كعميو يجب تكضيح كاإلشارة إلى المعنى الحقيقي  -
 لمبمكغ.

العضكم الذم يسبؽ المراىقة كيحدد نشأتيا,كفييا ينتقؿ  فالبمكغ ىك مرحمة مف مراحؿ النمك الفيزيكلكجي
ستمرار سبللتو.  .(274: 1992)دكيدار,الفرد مف كائف الجنسي قادر عمى الحفاظ عمى نمك كا 
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 . مظػػاىر النمك عند المراىؽ:2

 النمك الجسمي : 1.2

تظير التغيرات يعني مصطمح مراىؽ حالة التحكؿ إلى بالغ حيث أ(التغيرات الفسيكلكجية:
الجسدية,كتتمكف الكظيفة المبلئمة لجنسو,يعنى ىذا بالنسبة لمفتيات بركز كتضخـ الثدييف كالتغير في 

الميبؿ كمنطقة الحكض كبداية الدكرة الشيرية,أما بالنسبة لمذككر يعني نمك شعر الكجو كرخامة 
لجنسيف إزدياد نسبة الطكؿ كنمك الصكت كالقدرة عمى إنتاج الحيكانات المنكية,تعني المراىقة لكبل ا

 (50: 2000.)إبراىيـ الشيباني,شعر الجسـ كخصكصا في منطقة العانة كتحث اإلبطيف

بتجميع عشريف دراسة حكؿ ( (Maccoby.andjacklim 1974قاـ ب( الميارات الجسدية :
غيرة صاط الحركي الذم يعتمد عمى عضبلت اإلختبلفات بيف الجنسيف في تككينيا مف خبلؿ النش

 كتبيف أنو ال يكجد إختبلفات مميزة بيف خمسة عشر مف الدراسات التي غطت تشكيمة مف األعمار.

 .(577: 2004)كاطسكف ركبرت,

 النمك العقمي :2.2 

( الذم يفرزه الفص الداخمي مف الغدة النخامية دكران خطيرا في اإلنسجاـ STHيمعب ىرمكف النمك )
يع أجزاء جسمو كمبلمحو أجزاء الجسـ حيث يبدك الطفؿ في جم الذم يككف أثناء النمك بيف مختمؼ

 (.80: 2006.)مركة الشريني,جا لمسف الذم فيوذصكرة كنمك 

أف المراىؽ يصؿ إلى  ''''Jones and con-rad 1994لقد أظيرت الدراسات ''جكنز كككانراد''
 مف ذكائو العاـ في السابعة عشر تقريبان.  %95حكالي 

إستناذان  دراؾ العبلقات بيف األشياء,كا  المراىؽ عمى التعميؿ ك التحميؿ ك حيث تنمك في ىذه الفترة قدرة 
كقدرتو عمى التعامؿ مع األفكار  , الصعكبةبؿ العديد مف المشكبلت التي تتسـ لؾ يمكف حإلى ذ

 (.56:  2013.)أحمد الزغبي ,المجردة كتظير الفركؽ الفردية  بشكؿ كاضح
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 النمك اإلنفعالي :  3.2 

احظ أيضا عند المراىؽ السعي نحك اإلستقبلؿ اإلنفعالي عف الكالديف كغيرىـ مف الكبار,كذلؾ مف ن
أجؿ تككيف شخصية مستقمة قادرة عمى العيش ضمف حياة إنفعالية اليسيطر عمييا اآلخركف كىذا ما 

 إستقبلؿ بذاتو.يكقعو في الكثير مف اآلحياف في اإلحباط الشديد,نتيجة عدـ تمكنو 

باإلضافة إلى ذلؾ يبلحظ عند المراىؽ الخجؿ كالميؿ إلى اإلنطكاء كتمركز حكؿ الذات نتيجة تغيرال 
 (72: 2013)أحمد الزغبي,جسمية كجنسية السريعة.

 النمك الجنسي : 4.2

ة يسبؽ النمك الجنسي الرغبة الجنسية ,لك لـ يتكامؿ نمك األعضاء الجنسية لـ تكف الرغبة الجنسي
لتظير بشكؿ كاضح,يشير البعض إلى أف النمك الجنسي يسبؽ الرغبة الجنسية بحكالي ثبلث 

مباشرا بالنمك  سنكات,كيمعب النمك الجنسي دكران بالغان كأساسيا في سمكؾ المراىؽ, كيتصؿ إتصاالن 
 (126:  2008.)أمؿ مخزكمي اإلجتماعي ك اإلنفعالي الجسمي كالفسيكلكجي ك
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 المراىقة :.مراحؿ 3

يمر المراىؽ في نمكه بثبلثة مراحؿ إختمؼ العمماء في تحديد زمنيا,لكف األغمبية تشير إلى كجكد 
 المراحؿ التالية :

سنة ,تتزامف مع  15سنة إلى  12مابيف Early Adolesence ( مرحمة المراىقة المبكرة :1
ليس  إىتماما كبيران بمظير جسمو ك النمك السريع الذم يصاحب البمكغ كفي ىذه المرحمة ييتـ المراىؽ

ف تسمع مع المراىؽ تعميقات تدؿ عمى أنو يكره نفسو كفي ىذا السف يمثؿ ضغط األقراف أبالمستغرب 
 (.8: 2004.)محمد رضا كآخركف,أىـ ما يشغؿ باؿ المراىؽ

حمة بجممة مف لذا يمجأ المراىؽ إلى التشبو بأقرانو كتقميدىـ حتى يككف مقبكالن منيـ, كتتميز ىذه المر 
 الخصائص أىميا :

كيصعب عميو في ىذه الفترة التحكـ في سمككو  , الحساسية المفرطة,بسبب التغيرات الفيزيكلكجية
: 1982)محي الديف,. اإلتجاىات داخؿ الكسط اإلجتماعي اإلنفعالي كالتكيؼ كتقبؿ القيـ كالعادات ك

164.) 

حظ فييا استمرار النمك في جميع مظاىره سنة,كيبل 18سنة إلى 16مف :( المراىقة الكسطى 2
كتسمى أحيانا ىذه المرحمة بمرحمة التأـز ألف المراىؽ يعاني فييا مف صعكبة فيـ محيطو كتكيفو مع 

 حاجاتو النفسية كالبيكلكجية.

كيجد أف كؿ ما يرغب في فعمو ,ييمنع بإسـ العادات كالتقاليد دكف أف يكجد تكضيحان لذلؾ كتمتد ىذه 
 سنو كىي تقابؿ الطكر الثانكم مف التعميـ الثانكم كتسمى بسف الغرابة كاإلرتباؾ. 18حتى سف الفترة 

 (.297: 1995) زىراف,
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سنة,كتعرؼ ىذه المرحمة غالبا بسف  21سنو حتى  18تمتد مف سف :( المراىقة المت خرة 3
ؽ في ىذه المرحمة المباقة,ألف المراىؽ في ىذه الفترة يحس أنو محؿ أنظار الجميع.كيبدأ المراى

 باإلتصاؿ بالعالـ الجديد,عالـ الكبار.

كيكائـ بيف تمؾ المشاعر ’حيث يتجو المراىؽ محاكالن أف يكيؼ نفسو مع المجتمع الذم يعيش فيو
الجديدة كظركؼ البيئة الجديدة ليحدد مكقفو مف ىؤالء الناضجيف محاكال التعكد عمى ضبط النفس 

 .(331: 1994) مخا يؿ,ء تحث لكاء الجماعة.اإلنطكا كاإلبتعاد عف العزلة ك

تأخد المراىقة أشكاال مختمفة بحسب الظركؼ اإلجتماعية كالثقافية السائدة  :. أشكاؿ المراىقة  4
 في المجتمع الذم يعيش فيو المراىؽ,ىناؾ مف يقسـ المراىقة إلى ثبلثة أنماط أك أشكاؿ كىي كاآلتي:

ما خالية مف الصراعات كالمشاكؿ بمعنى انيا يسكدىا التكافؽ كتككف إلى حد : ( المراىقة السكية1
 ..(116: 2008.)أمؿ مخزكمي,مع األسرة كالكالديف ككذلؾ التكافؽ اإلجتماعي

 كمف أىـ العكامؿ المؤدية إلى المراىقة السكية كالمتكافقة نجد :

 المعاممة األسرية السمحة المتسمة بالحرية كالتفيـ كالحكار. -
 ثقة كالصراحة المتبادلة بيف المراىؽ ككالديو.تكفر جك مف ال -
 حصكؿ المراىؽ عمى حرية اإلستقبلؿ النسبي. -
 (.335: 1995)زىراف,شعكر المراىؽ بتقدير كالديو ك أساتذتو ك أقرانو. -

لمراىؽ مع كاإلنفراد نتيجة عدـ إنسجاـ ا كىي لتي تتميز باإلنسحاب :( المراىقة اإلنسحابية2
فيمجأ إلى اإلنعزاؿ عف التجمعات كاألفراد,كيككف مشغكال بذاتو كتأمبلتو  , قرافالعائمة كاألصدقاء كاأل

 (.2008:116.)أمؿ مخزكمي,كمشاكمو كمنطكيا عمى نفسو

 كمف بيف األسباب المؤدية ليا ىي :

 تسمط كسيطرة الكالديف ؼ عبلقتيما بالمراىؽ اك حؽ الحماية الزائدة. -
 سرة المراىؽ.كاإلجتماعي أل ضعؼ المستكل اإلقتصادم -
 (.2012:77ساسية,إبعاد المراىؽ عف تحمؿ أم مسؤكلية سكاء في األسرة أك المدرسة.) -
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ىي التي تتميز بميؿ المراىؽ نتيجة الصراعات التي تسيطر عميو,فتدفعو ( المراىقة العدكانية :3
: 2008مخزكمي,)أمؿ إلى التمرد كالعدكاف عمى السمطة بأنكاعيا كقد يرد العدكاف عمى نفسو آحيانا.

116). 

تتصؼ ىذا النكع بتمرد كثكرة المراىؽ ضد األسرة كالمدرسة كمف أبرز العكامؿ المؤدية إلى المراىقة 
 العدكانية مايالي:

 ت كالميكؿ.االحرماف مف مختمؼ الحاج -
 الرفقة السيئة كقمة األصدقاء. -
التربية الضاغطة المتزمتة كالتسمط كالصرامة القائميف عمى تربية  -

 (.1995:335)زىراف,راىؽ.الم

اإلستيتار بالقيـ  اإلنييار النفسي التاـ,ك تتسـ باإلنحبلؿ الخمقي الشامؿ ك( المراىقة المنحرفة :4
اإلنحرفات التي قد  السمككات المتطرفة ك كالمعايير كالتقاليد اإلجتماعية كتتميز كذلؾ بالتصرفات ك

كمف العكامؿ المؤدية إلى (.78: 2012ة,)ساسيتصؿ إلى حد الجريمة كالمرض النفسي كالعقمي.
 يالي: المراىقة المنحرفة ما

 إنعداـ الرقابة األسرية. المركر بخبرات شاذة كمزرية كالصدمات العاطفية العنيفة ك -
 (.2008:117.) أمؿ مخزكمي,الصحبة المنحرفة كالشعكر بالنقص كالفشؿ الدراسي -
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 ( نظريات المراىقة:5

 البيكلكجية:( النظرية 1.5

أكؿ مف قارب المراىقة مف كجية نظر بيكلكجية كعضكية في   ''stanely.hall''يعد ستانمي ىكؿ 
إعتمادان عمى أفكار ''داركيف'' ك''المارؾ'' ك ''ركسك'' التطكرية  عبلقتيا بالمقترب السيككلكجي,

 ـ.1904كقد خصص المراىقة بكتاب رائد في جزأيف كبيريف سنة كالبيكلكجية,

حيث إعتبر المراىقة فترة عصبية مف فترات اإلنساف كبالتالي,كبالتالي فيي بمثابة عاصفة أك أزمة 
تترؾ أثاران سمبية في نفسية المراىؽ,كأكثر مف ىذا فيي كالدة تانية أك ميبلد  إضطراب, كقمؽ كتكتر ك

 ىؽ.اإلنفعالية التي يمر بيا المرا نفسي جديد,بسبب التغيرات العضكية كالنفسية ك

ىك عضكم في عبلقة تامة بما ىك نفسي لذا تقترب أفكاره كثيران مف أراء  ركز ''ستانمي ىكؿ'' عمى ما
حينما يشير إلى البمكغ كالنضج  ـ,1905''فركيد'' الذم ألؼ بحثان حكؿ المراىقة سنة 

 (.23.)جميؿ.دت:الجنسي

يصؿ الفرد إلى النضج إال في ال ك يرل ''ىػػكؿ'' أف ىذه المرحمة تتميز بالتغير كعدـ اإلستقرار
نيايتيا,كيشير مفيكـ العاصفة كالتكتر إلى أف المراىقة ىي فترة مشاكؿ مشحكنة بالصراع كالتقمب 
المزاجي,فػ ''ىكؿ'' يرل أف تفكير المراىؽ كمشاعره كأفعالو تتذبذب كتتناقض بيف الغركر كالتكاضع 

ضجة كغير مستقرة,كتمتد ىذه المرحمة بالنسبة كبيف الفضيمة كاإلغكاء,كالسعادة كالحزف فيي غير نا
)صافة سنة مف العمر فيي فترة مجيدة كعكاطؼ متقمبة. 24سنة إلى سف  12إلػػية مف سف 

 (.135: 2015أمينة,
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يرل صاحب ىذه النظرية أف عمـ النفس المعرفي يرتكز عمى  ''''Piaget( نظرية بياجيو :2.5
المثمثؿ في القدرات العقمية كالذكاء,التخيؿ,الذاكرة,ككذا الميارات ,  إظيار المظير العقمي أك المعرفي

حتكاؾ ىذا ما يساعد في تحديد فترة المراىقة , بيـ التي يكتسبيا مف خبلؿ تفاعمو مع اآلخريف كا 
 كتميزىا عف غيرىا.

و ككؿ حيث أف المراىؽ يستعمؿ مجالو المعرفي لمتعبير عف نفسو كرغباتو كيعرؼ ماذا يريد في حيات
ما يستطع إنجازه مف أعماؿ,كما يمكف أف يقدمو مف آراء كتختمؼ ىذه القدرات طبعان مف فرد آلخر مف 

نما يعتبر أف مستكل النمك العقمي الذم  حيث السعة, كلكف ىذا ال يعني أنو ينكر السمات اآلخرل كا 
بمغو الفرد سيكظؼ في مختمؼ مظاىر حياتو,كما يحدث إضطربات في تكافقو مع 

 .(b.glosse1944:26)يئتو.ب

 ''التحميؿ النفسي'' : Freud( نظرية فركيد  3.5

 تحدث ''فركيد'' عف مرحمة المراىقة بإختصار كاصفا ىذه المرحمة بأنيا فترة إستثارة جنسية كقمؽ ك
إعتبر السنكات المبكرة مف العمر ىي التي تشكؿ حياة  ك, ضطراب في الشخصية في بعض األحيافإ

 (.40: 2009)د.شريـ.الفرد.

 حيث حدد ''فركيد'' مرحمة المراىقة في المرحمة التناسمية كالتي تأتي مباشرة بعد مرحمة الكمكف.

كىي المرحمة األخيرة مف مراحؿ النمك الجنسي كتبدأ مف البمكغ كتنتيي قبيؿ  :أ( المرحمة التناسمية 
الجسماني كنشاط الغدد التناسمية في سف كيؤدم التغير , شيخكخة كىي أطكؿ مرحمة نمك زمنياال

 (.69: 2005.)ميزاب,المراىقة غمى أف يبحث المراىؽ عف ىذؼ يشبع حاجاتو الجنسية

ىي إعادة تحديد نشاط العديد مف  فنظرية التحميؿ النفسي ال تعتبر المراىقة كالدة جديدة,بقدر ما
ذا المجاؿ عمى الصراعات المختمفة التي العمميات التي تتـ منذ الطفكلة كتعتمد معظـ الدراسات في ى

 تمت في حياة الفرد لفيـ مختمؼ أنماط سمككو خبلؿ ىذه الفترة.
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,  د في مرحمة المراىقة بسبب البمكغحيث يرل ''فركيد'' أف المشكمة األكديبية تعكد كتطرح مف جدي
 ' في مقالتو الحداد ككيعتبرىا تمييد إلنحراؼ حقيقي لمكائف في مجتمع الراشديف,كقد تكمـ ''فركيد'

بة كيقع آكائف نفسو فيسطر عميو الحزف كالكاإلكتئاب عف تكجيو العدكانية في مرحمة المراىقة ضد ال
ضحية العذاب الذم يفرضو عمى نفسو كىذه الكآبة التي تسيطر عميو ليا نتيجة ثانكية ىي أف تسمح 

 (.113: 2015)صافة أمينة,.لقسـ مف العدكانية أف تفرغ في مكضكع الجب القديـ)الكالديف(

 ثانيا/الجنكح:

 .تعريؼ الحدث:1

في المغة الفرنسية ك Mineurإف كممة حدث في المغة العربية تقابميا كممة  لػػغة: 1.1
 في المغة اإلنجمزية.Minorكممة

.) فإف ذيًكرت السف ًقيؿ حديث السف كغمماف ًحدثاف أم أحداث,الشاب صغير السف: كمعناىا لػػغة
 (.49طمعت,د.ت: 

اإلجتماع تحديد سف معينة  يرفض عمماء النفس ك تعريؼ الحدث في المفيكـ اإلجتماعي: 2.1
النفسي,كفقان  ك كيعمقكف ذلؾ عمى درجة النضج اإلجتماعي, ي بيا كؿ مرحمة مف مراحؿ الحداثةتنتي

عمى التفاعؿ اإليجابي  لقدرات كؿ فرد كظركفو اإلجتماعية كدرجة نمك عقمو بالشكؿ الذم يجعمو قادران 
 مع مجتمعو متفيمان األسس التي تقكـ عمييا طبيعة العبلقات بيف األفراد, كالكسائؿ المشركعة المتاحة

ستقرار اآلخريف., إلشباع إحتياجاتو كتمبية رغباتو : 1992)قكاسمية,دكف المساس بأمف كحرية كا 
49.) 

الحداثة بأنيا الفترة المحددة مف  يعرؼ القانكف تعريؼ الحدث في المفيـك القانكني: 3.1
الصغر كالتي تبدأ بسف التميز التي تنعد فييا المسؤكلية الجنائية ببمكغ السف التي حددىا القانكف 

 (.80: 1993سامية الساعاتي , لمراشد, كالتي يفرض فييا أف الحدث أصبح أىبلن لممسؤكلية.)

ع الجزائرم الحدث مف خبلؿ المادة يعرؼ المشرك  :تعريؼ الحدث في القانكف الجزا رم 4.1
مف قانكف اإلجراءات الجزئية,بأنو''ىك صغير السف الذم ال يقؿ عف الثمانية عشر  442
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ب.ت: ,يكسؼ .)داللدةعامان,كبكصكؿ الصغير إلى ىذه السنة يككف قد بمغ سف الرشد الجنائي''
111.) 

 

 .تعريؼ الجنكح:2

) سميماف كالعدكؿ, يقاؿ إنحرؼ عنو أم ماؿ كعدؿ.الجنكح أك اإلنحراؼ أك الميؿ  :لػػغة 1.2
1990 :280.) 

ذلؾ التعريؼ الذم يضمو قامكس عمـ النفس , لعؿ مف أىـ التعاريؼ المتداكلة إصطالحان: 2.2
كالذم ينظر إلى الجنكح ''عمى انو السمكؾ الذم ال يتفؽ مع معايير 

 .(Bordas.1980.p331)الجماعة.

نو سمكؾ أيرل أصحاب ىذا اإلتجاه الجنكح ب :السيككلكجي تعرؼ الجنكح في المفيكـ 3.2
يقتفو الحدث كمحاكلة إلعادة تكازنو كتخفيؼ تكتراتو كصراعاتو , نحرؼ عف العمميات النفسية السكيةم

الداخمية النابعة عف سكء التكافؽ كالتي تتميز بالعدكاف المستمر المتكرر المباشر سكاء إتجاه الذات أك 
نتيجة لؤلساليب الخاطئة في التنشئة,كالشعكر بالنقص كالحرماف كالخبرات كاإلحباطات  ,آلخريف إتجاىان 

 (.117,118: 2013)عبير المطربي,كالطفكلة المؤلمة كالعادات كالقيـ كاإلتجاىات الغير سكية.

ينظر أصحاب ىذا االتجاه إلى مصطمح "الجنكح"  تعريؼ الجنكح في المفيكـ اإلجتماعي: 4.2
" بأنو األفعاؿ المضادة   neumger1970 " كمصطمح إجتماعي حيث يعرفو "نيكمايرفي أساسو 

 (20: 1985)نعامة سميـ,لممجتمع التي يرتكبيا األطفاؿ أك األشخاص دكف السف القانكني" 

" يعرؼ ىذا اإلصطبلح لغة بأنو الفشؿ في أداء الكاجب أك أنو إرتكاب . تعريؼ جنح األحداث:3
أك أنو خرؽ لمقانكف عند األطفاؿ الصغار , misdeedيء ,أك العمؿ الخاطىءالخطأ أك العمؿ الس

law-breaking. 

نتياؾ بسيط لمقاعدة القانكنية أك األخبلقية ,كخاصة عف ا إبأني "انجمش"كيعرفو عمـ النفس 1.3
 (49: 2002)العيسكم,طريؽ األطفاؿ أك المراىقيف 
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حسب "دكركايـ" فإف الحدث المنحرؼ مف تعريؼ جنح األحداث في المفيكـ االجتماعي: 2.3
المنظكر االجتماعي ىك الذم تصدر عنو أفعاؿ منحرفة عف النمكذج السميـ , تمؾ األفعاؿ التي إذا 

 (49)محمد طمعت,دت: إرتكبيا الكبار فإنيـ يعاقبكف عمييا كمجرميف 

يبقى جنكح األحداث مف المفاىيـ القانكنية تعريؼ جنح األحداث في المفيـك القانكني: 3.3
المعاصرة التي أفرزىا الفقو الجنائي المعاصر لمتعامؿ مع فئة مف األشخاص الذيف تقؿ أعمارىـ السف 

 (15: 1991)عدناف الدكرم,سنة, كذلؾ حيف يرتكبكف مخالفة قانكنية  18

ت ال تقبميا الثقافة المحمية ىك الحدث التي تصدر عنو أفعاؿ أك تصرفا :. تعريؼ الحدث الجانح4
 (38: 1990) إبراىيـ سند,كال القانكف.

أف الحدث الجانح ىك ذلؾ الصبي الذم يصدر عنو سمكؾ يكقعو "sebald 8691يرل سيبالد 
تحت طائمة القانكف , كمف ثـ فالسمكؾ الجانح ىك ما ينحرؼ فيو الفرد عما تعارؼ عميو أفراد المجتمع 

 (144: 2013)محمد الرغبي,مف معايير ك مستكيات سمككية 

الحدث لتنمية قكة  ىي كؿ إجراء يتخذ مع Childprotection. مفيكـ رعاية األحداث:5
 مقاكمتو ك الحد مف قكة استجابة لممؤشرات الضارة المحيطة بو بغرض حمايتو مف الكقكع في اإلنحراؼ
كبذلؾ تتضمف رعاية األحداث كثيران مف المعالجات ك التكجيو ك اإلرشاد الفردم ك الجماعي ك الرعاية 

 (2002:58.)العيسكم,الطبية ك التأىيؿ
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 . عكامؿ مؤدية إلى الجنكح: 6

"رزؽ لقد حاكؿ الكثير مف الميتميف تصنيؼ عكامؿ الجنكح ,كعميو يمكف تقسيـ عكامؿ الجنكح حسب
 إلى مجمكعة مف المتغيرات تظير في شكؿ ثبلثة عكامؿ أساسية : "1990سند إبراىيـ 

, اإلجتماعية قةكيضـ العمر,الجنس,الحالة الزكجية, المينة , السكف,الطب: عامؿ فردم(  1
 .التنشئةاإلجتماعية ك البناء النفسي

 يضـ الكثافة السكانية,اليجرة,الرأم العاـ, العادات التقاليد, الديانة,الكضع عامؿ إجتماعي:( 2
 اإلقتصادية. الظركؼ, اإلجتماعي

كالميؿ,كالظركؼ كيضـ السبللة ك الظركؼ الجكية ,المناخ, كالطكؿ النسبي لمنيار عامؿ فيزيقي:( 3
 (.30: 2005)ميزاب الجكية.

 كيمكف أف نجمع عكامؿ مؤدية لمجنكح في ثبلثة عكامؿ أساسية كىي كاألتي:

 أكال: عكامؿ إجتماعية

 كمف بيف العكامؿ اإلجتماعية:

كىي مجمكع الظركؼ الخارجية التي تحيط بو, كتؤثر في تككيف شخصيتو كتكجيو : أ( البي ة
المدرسة كجماعة األقراف كما أف لجماعة األقراف دكر كبير في إحداث سمكؾ الجانح, سمككو,بما فييا 

 اإلنحراؼ عند المراىؽ  كقمة المراقبة األسرية لممراىؽ كعدـ متابعتيـ لدراستيـ تزيد مف إحتمالية

كالديف تمعب األسرة دكران فعاال في إنحراؼ المراىؽ ك الخبلفات األسرية أك الغياب ألحد ال ب(األسرة:
كالدالؿ الزائد أك القسكة كالحرماف تؤثر تأثيران كثيرا عمى نظرة المراىقيف ألنفسيـ , كاضطراب مفاىيـ 

 (119,120: 2013د.عبير,ذكاتيـ فيظير ذلؾ عمى شكؿ جنكح. )
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تعتبر األسرة المسؤكلة عمى بناء شخصية المراىؽ كبالتالي عف نمط سمككو كقيمو كعف غرس الصفات 
الحميدة فيو, ك ىناؾ دراسات تناكلت أسباب الجنكح كعبلقتيا باألسرة ككذلؾ دكر األسرة ك األخبلؽ 

المفككة ك اإلنحراؼ السمككي, تعكد أسباب التفكؾ األسرم إلى عكامؿ كالطبلؽ أك اليجر أك غياب 
 (46: 2006)سمية حكمر.األب لفترة طكيمة بسبب العمؿ.

كاحدة كىذا غالبا  يتكاجد فييا الكالداف في مقر إقامة ىناؾ الكثير مف األسر الجزائرية التي ال -
يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ  بسبب العمؿ في مكاف بعيد أك اليجرة إلى الخارج, حيث ال

تجاىؿ دكر األب كحضكره الدائـ مف أىمية في حياة الطفؿ عامة كالمراىؽ بصفة خاصة 
مرحمة المراىقة يشكؿ نقصان كبيران  كلؤلسرة ككؿ,حيث يمثؿ مصدر الحماية كالسمطة كغيابو في

 مف الناحية الكجدانية كيحدث تأثيران كاضحان عمى شخصيتو,كيفتح المجاؿ لممراىؽ بأعماؿ ك
 (246: 2014)فيركز زرارقة,سمككات تخرج عف القكانيف ك معايير المجتمع.

 ثانػػيان : العكامؿ النفسية.

إلى أف المشاكؿ التي يعاني منيا المراىؽ مف بينيا الجنكح تنتج  ''فكزم محمد جبؿ''يرجعيا الدكتكر 
السكم,فينجر  مف عدـ اإلشباع لمحاجات النفسية مما يؤدم إلى العجز عف التكيؼ النفسي اإلجتماعي

 (31: 2005)ميزاب,عنو صراع نفسي أك نكع مف اإلنعداـ  األمف الداخمي.

تربكية,كمف ذلؾ أف  كبلت عقمية أك إنفعالية أكيككف السمكؾ الجانح بعض الحاالت مصاحبا لمش
خر عقميان ربما يخرج عمى القانكف أك يخالفو مف غير قصد عمى اإلطبلؽ,كأما بالنسبة أالمراىؽ المت

اإلنفعالية فإف السمكؾ الجانح ربما يككف تعبيران بسيطان عف مشاعر  لممراىقيف أصحاب اإلظطربات
 (120: 2013. )عبيرالمطيرم,زاحة فإتجيت إلى المجتمعالعداكة القكية بعد اف أصابتيا اإل

 كفي الجدكؿ اآلتي سكؼ نكضح أىـ العكامؿ المرتبطة بجنكح األحداث.
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 (:  جدكؿ يكضح العكامؿ المرتبطة بجنكح األحداث.01الجدكؿ رقـ )

 الكصػػؼ عالقتيا بالجنكح  الصػػفة 
يحدث لممراىؽ نتيجة عدـ حمو يعتقد "إريكسكف أف الجنكح  ىكية غامضة اليكية

 ألزمة اليكية
بعض المراىقيف قد فشمك في تعمـ أساليب ضبط النفس خالؿ  ضعيفة  ضبط النفس

 مراحؿ نضجيـ.
ظيكر سمككات جانحة في فترة المراىقة ليا عالقة بالسمككيات  التقميد المبكر  العمر

 ضد المجتمع في فترة مبكرة مف الحياة.
 

 الجنس 
 

 كالبناتاألكالد 
 األكالد أكثر تبنيان لسمككيات الكجية ضد المجتمع كأكثر عنفان 

البنات,كلكف الدراسات أكدت أف تبني البنات أسمكب العنؼ  مف
 في المدارس نتيجة لمالحظاتيـ لسمكؾ األكالد.

 
 ث ثير الكالديف 

 ضعؼ المراقبة,ضعؼ
المساندة,ت ديب غير 

 فاعؿ

تطكر نمكه أك تكفر لو ي تي الجانح عادة مف أسرة تراقب 
 المساندة كتتصؼ بضعؼ أسمكبيا الت ديبي,

قكم,ضعيؼ القدرة عمى  ث ثير األقراف 
 الرفض

عالقة المراىقيف ب صدقاء جانحيف تزيد مف فرص الكقكع في 
 الجنكح.

 المستكل     
 اإلقتصادم

 لألسرة

 
 فػقر كأسرة مفككة 

مستكاىـ المادم أكثر الجرا ـ األحداث عنفان ت تي مف جانحيف 
 ضعيؼ ككذلؾ مف أسر تكثر فييا الصراعات كالتفكؾ.

 
 البي ة المحيطة

مدينة,كثرة العنؼ 
كالجرا ـ,كثرة الحراؾ 

 اإلجتماعي

البي ة المجرمة عادة ما تفرز مجرميف,فالعيش في مكاف 
يتصؼ بالعنؼ كالجريمة إضافة إلى الفقر يزيد مف إحتمالية 

كالجريمة,كذلؾ نجد أف ىذا  تبني المراىؽ ألساليب العنؼ
 المكاف يتميز بضعؼ كفاءة مدارسيا.

 (.222: 2003)الشيباني,
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 . تصنيؼ األحداث الجانحيف:7

إلختبلؼ في أكجو النظر في ضبطيا  نحف اآلف بصدد الحديث عف أنكاع األحداث المنحرفيف,كنظران 
 : إرتئينا أف نعتمد عمى أحدىما أكثر ضبطان ككضكحان كىي كاآلتي

 عدة فئات مف الجانحيف كالتي ىي األتي ""Jenkinsكصؼ العالـ التصػػيؼ األكؿ : 1.7

 يتميزكف بشخصية عادية كىـ في حاجة قميمة جدان إلعادة التربية.: ( ف ة الجانحيف بالصدفةأ

 حيث الجتمعة لـ تنشأ إال في فئة قميمة.الشػػبو إجتماعييف : فب( ف ة الجانحي

 حيث نمط السمكؾ الجانح مستنبطيف بطريقة خاصة.: في الشخصيةج( ف ة لدييـ إضطربات 

التي تعتبر األكثر إختبلالن إنما تشمؿ الحاالت األكثر صعكبة لمعالجتيا :د( ف ة الغير إجتماعييف
 (217: 2017)نادية فضاؿ,كسيككباتيف منحرفيف. كالذيف يمكف أف يصبحكا راشديف غير إجتماعييف

فيكتابو ''إنحراؼ األحداث كمشكمة العكامؿ'' حيث " "منير العصرةكضعتو  التصنيؼ الثاني : 2.7
 قاـ بتصنيؼ األحداث المنحرفيف عمى النحك التػػالي:

أم الذيف يرتكبكف أفعاالن كضع لو القانكف عقكبة معينة أك بعبارة  :األحداث المنحرفيف . أ
كالقكانيف الجنائية أخرل األحداث الذيف يرتكبكف الجرائـ التي ينص عمييا قانكف العقكبات 

 مكغيـ السف القانكنية.بتيـ قانكنيان عما صدر منيـ لعدـ دكف إمكانية مساءل,  اآلخرل
 

 بلثة أقساـ كىي ثكينقسمكف حسبو إلى  األحداث المعرضيف لإلنحراؼ :. ب
 ىك الذم ال عاقؿ لو,كليست لو كسيمو مشركعة لمتعيش كال مأكل يأكم إليو. الحدث المشرد : -
 (28: 1974العصرة,) منير  -
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ىك الذم يعاني مشاكؿ سمككية ك أخبلقية كنفسية,كيدخؿ في نطاؽ ىذا الحدث المشكؿ : -
القسـ الحدث الذم يأتي الطاعة كالخضكع لمنظاـ,كالحدث المارؽ مف سمطة أبكية,كالذم ييرب 

المعايير مف المدرسة أك يتعمد إلحاؽ الضرر بنفسو أك الكذب المرضي مما يمثؿ خركجان عف 
 اإلجتماعية دكف أف يكضع تحث طائمة القانكف.

ىك الحدث الذم يفقد الرعاية ليبب مف األسباب أك يتعرض لعدكل الحدث في خطر : -
.) مخالطة غيره مف المنحرفيف أك يتردد عمى االماكف التي تعتبر مرتعان لئلنحراؼ كالمنحرفيف

 (20,29: 1974منير العصرة,
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 النظريات المفسرة لظاىرة الجنكح:. 8

لقد تعددت النظريات التي إىتمت بتفسير ظاىرة الجنكح,حيث ركزت كؿ نظرية عمى مشاىدات معينة  
 آلتي:ا ك إختبلؼ في إستنتاجات لكؿ نظرية كمف أىـ النظريات التي اىتمت بظاىرة الجنكح ىي ك

 النظرية البيكلكجية:1.8

صاحب ىذه النظرية ,كقد إعتمد في بنائيا عمى التشريح Lomoroso سيزار لكمبركزكيعتبر  
لمكصكؿ إلى نتائج تكضح الجريمة كالجنكح نتاج لتشكىات دماغية ك عصبية تحؿ بالعبلقة بيف 
كظائؼ اإلرادة كالقيـ الخمقية في الدماغ , كأف ىناؾ سمات جسمية يتميز بيا كؿ مف المجـر ك الجانح 

ادييف مف حيث قكة الجسـ ,كقصر القامة ,كنتكء عظاـ الخديف ,ككثافة شعر عف غيره مف األفراد الع
 (128: 2013عبير المطيرم,الرأس كغير ذلؾ مف الصفات.)

أك –ترتكز نظرية "لكمبركزك"عمى محكر الحتمية البيكلكجية بشكؿ كاضح انطبلقا مف أف المجـر 
مصاب بعيكب  ثية تجعمو غالبان بالتككيف ىك إنساف يعاني مف إنحطاطية كرا -الحدث المنحرؼ

بإضطرابات كظيفية في أجيزتو الداخمية ك بخمؿ في بعض إفرازات الغدد  مكرفكلكجية جسمية ظاىرة, ك
 (Nicolas fisher.1992.p61). الصماء ك الدرقية عمى كجو الخصكص
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 نظرية التحميؿ النفسي: 2.8

إلى اختبلؿ في الجياز النفسي لمشخصية الذم يعزم الجريمة Freudسيغمكند فركيد رائدىا 

مف حيث بناء الجياز  ,Super ego"اآلنػػا األعمى" ك ,Egoاآلنػػػػا""ك، Libido"الػػيك" في  المتمثؿ
كقكتو كضعفو كالعبلقة بيف عناصره الثبلث كبيف الكاقع المحيط مف نػػاحية أخرل,إلى جانب ما ينشأ 

شعكرية شاذة لمدفاع عف ذات في النفس مف صراع كدكافع مكبكتة تؤدم إلى أساليب سمككية ال 
 (180:  2014يؿ,.) يامنة إسماعكىذا ما يؤدم إلى السمكؾ البلسكم بمختمؼ صكره,الفرد

كنيا فعمماء التحميؿ النفسي ينظركف إلى مشكمة إنحراؼ األحداث مف جكانبيا الفردية غالبا,فيـ يخضع
 اإلنساف المنحرؼ ىك إنساف لـ يستطع أف ينمي قدران  فبالنسبة إلى "فركيد", إلى اإلتجاه التحميمي العاـ

لذا يضع ىك كتبلميذه أىمية , الغريزيةكافيا مف الضمير في شخصيتو,كال يستطع السيطرة عمى نزعاتو 
 (27: 1998) محمد تكفيؽ,كبيرة عمى مرحمة الطفكلة كعبلقة اآلبػػػاء باألبػػػناء.

ى يقكـ ىذا اإلتجاه أساسان عمى رد السمكؾ المنحرؼ إلى أسباب تتعمؽ بالتككيف النفسي لمفرد,أم عم
البعد الذاتي مركزة جيكدىا عمى فيـ شخصيتو كالقكل الفاعمة فييا,كاإلنساف المنحرؼ حسب ىذا 

اإلندفاع الراجع لتجارب كمكاقؼ نفسية  اإلتجاه ىك إنساف مريض نفسيان,فيك يتصؼ بالعنؼ كالشدة ك
تعرضو لمكاقؼ جنسية مػػرى بيا الفرد في مرحمة طفكلتو,أك بقايا ''عقدة أكديب'' أك ''عقدة إلكتراى'' ,ك 

 (1983:38)فاخرعاقؿ,مؤلمة في مرحمة الصغر

كأشدىا كقعان في ميداف التحميؿ النفسي,كيرجع السمكؾ المنحرؼ إلى الصراع القائـ بيف مككنات 
الذات كالذات الشخصية,المتمثؿ في "اليك"أك "الذات" أك "اآلنا األعمى" ىذا الصراع ينتيي بخضكع 

يرجع السمكؾ المنحرؼ إلى عجز األنا في تكيؼ الميكؿ الفطرية مع متطمباتو أك ك , العميا لرغبات اليك
  إما إلى إنعداـ كجكد األنا األعمى أك عجزىا عف أداء كظائفيا. كبتيا أك إخمادىا في االشعكر ك

 (39: 1983)فاخر عاقؿ,
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 نظرية التفكؾ اإلجتماعي : 3.8

تيتـ ىذه النظرية بتحديد العمميات اإلجتماعية التي تدفع الفرد لمجنكح,كيركز أصحاب ىذا اإلتجاه عمى 
النظريات الخاصة بالتعمـ كالتنشئة كالتطبيع اإلجتماعي معتقديف بأف السمكؾ اإلنحرافي قد يككف نتيجة 

ؾ اإلنحرافي برده إلى عكامؿ لعممية التعمـ ذاتيا أك متضمنان ليا كليذا يفسر عمماء اإلجتماع السمك 
كمسببات داخؿ المجتمع الذم يعيش فيو الفرد,كما يفسركف الجنكح بأنو إنتياؾ لممعايير كالقيـ 

اإلجتماعية كالقكاعد المنظمة لمسمكؾ كاألدكار التي يشغميا أعضاء المجتمع كيؤكد "ميرتكف ركبرت" 
Merton.robert ضا أك تضاربان بيف كظائؼ األنساؽ.أف الخمؿ اإلجتماعي كالبنائي يخمؽ تناق 

اإلجتماعية لدل "ميرتكف" تتككف  كليذا يحاكؿ الفرد إستعادة التكازف بمكانيزمات دفاعية خاصة,فالبنية
: 2014)يامنة إسماعيؿ, مف عنصريف ىما األىذاؼ كالمعايير كتأخد في اإلعتبار عند تحديد اليذؼ

186) 
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 :. مرحمة المراىقة كالجنكح 9

الجنكح درجة شديدة أك منحرفة مف السمكؾ العدكاني كالصفات الشاذة حيث يبدر مف المراىقيف 
رتكاب , الجريمة تصرفات تدؿ عمى سكء الخمؽ كالفكضى كاإلستيتار قد تنتيي بيـ إلى خرؽ القكانيف كا 
يداء  كمف صكر الجنكح اإلعتداء البدني عمى المدرس أك األب أك اإلنحراؼ الجنسي أك اإلدماف كا 

النفس كاإلنتقاـ منيا كالذم يدفعو لئلنتحار كقد ترجع أسباب مشكمة الجنكح في المراىقة إلى األسباب 
 التالية:

 التفكؾ األسرم ككثر المشاحنات كالصراع داخؿ المنزؿ.  -

 مف النفسي.بالرفض كالحرماف نتيجة فقدانو األشعكر المراىؽ   -

 مع بيئتو المحيطة. عدـ تكافؽ المراىؽ النفسي كتكيفو -

خفاقو الدراسي المتكرر. -  ضعؼ قدرة المراىؽ العقمية كا 

 (220,221: 2003)بدر إبراىيـ,كىف حالتو الصحية نتيجة قمقو اإلنفعالي. -

تعد مرحمة المراىقة مف أخطر المراحؿ التي يمر بيا اإلنساف ضمف أطكاره التي تتسـ بالتجدد المستمر 
نحك الكماؿ اإلنساف الرشيد, مكمف الخطر في مرحمة التي تنتقؿ باإلنساف كالترقي في معارج الصعكد 

 مف الطفكلة إلى الرشد.

كلذلؾ غالبا ما نجد المراىقيف في ىذه الفترة يتعرضكف إلى إرتكاب العديد مف السمككيات المنافية 
 ك يةكيتمادكف في ممارسة دكف كعييـ بأضرارىا,ككؿ ذلؾ تعكد إلى جممة المشاكؿ اإلجتماع

 .اإلقتصادية كالنفسية كغيرىا مف المشاكؿ التي يعيشكف فييا

 (91: 2012)قارة ساسية,
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 Griseبقكلو أزمة الحدث  (65: 2004)ميزاب,   Pierre Maleكما جاء في قكؿ "بيػػار ماؿ"

juvénile والصراعاث،ومظاهرها التي تصدر من قبل المراهق  اإلهتماماث وقصد بها أهميت القىي و

 ،وأزمت الحدث العاديت. وقسمها إلً ما أسماه أزمت الحدث الحادة

فظاىرة إنحراؼ المراىقيف مف أبرز المشكبلت التي تعاني منيا األسرة العربية عامة كاألسرة الجزائرية 
 خاصة.

ـ الدينية كالقكانيف اإلجتماعية كالقيـ السائدة في يراىؽ المنحرؼ بتصرفات مخالفة لمقحيث يقـك الم
مجتمع,كيسيء بيا إلى نفسو كأسرتو,كما ىك معمكـ أف المراىؽ الذم إنحرؼ لـ يكلد منحرفان بؿ دفعتو ال

)قارة خير لتشكيؿ شخصيتو.األسرة إلى اإلنحراؼ بشكؿ غير مباشرة,ألف األسرة القالب األكؿ كاأل
 (91: 2012ساسية,
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نحراؼ المراىؽ:10  ( األسرة كا 

 إنحراؼ المراىؽ الحدث:دكر األسرة في أ(

كىك مكازو لمكـ العائمة عمى  إف األسرة عمييا جزء كبير مف المـك عمى سقكط أحد أبنائيا في اإلنحراؼ
يعني كجكد بعض حاالت أك األسباب التي قد تساىـ بشكؿ  مرض أحد ألفرادىا بمرض نفسي كىذا ال

ك التخمي الكامؿ عف تحمؿ أك بأخر حتى لك كاف ذلؾ بصكرة سمبية)ضعؼ عبلقات األسرية أ
 المسؤليات...(.

 لذا إنتشرت نظريات نفسية كثيرة لتبرير اإلنحراؼ ك أثبتت  اآلتي:

 أ( الغياب الفعمي أك العاطفي لؤلب ىك السبب الذم يجعؿ األبناء يبحثكف عف مف يفيميـ.

الخبلفات الزكاجية كاألسرة المفككة التي آحيانان ما ترمي باألبناء إلى الشارع الذم يعطييـ الدافع  ب(
 (.112,113: 2006) مركة الشربيني,األساسي إلى اإلنحراؼ.

بحيث نجد الكثير مف الدراسات ترجع عامؿ اإلنحراؼ بالدرجة األكلى إلى الكسط األسرم الذم يعيش 
اإلضطرابات مف بينيا تصدع  ار أف ىذا الكسط قد تسكده العديد مف المشاكؿ كفيو المراىقيف بإعتب

 األسرة أك حصكؿ الطبلؽ,أك غياب أحدىما يؤثر نفسيان عمى األبناء.

فاألكالد عندما يجدكف أنفسيـ في منزؿ يسكده الخصكمة كالشجار فمف الحتمي أف يترككا البيت القائـ 
 .) محمد العكابميةف البديؿ مما يميد ليـ الطريؽ إلى اإلنحراؼكييربكا مف محيط األسرة ليفتشكا ع

,2005  :185.) 
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 خالصة الفصؿ:

 نستنتج أف فترة المراىقة ىي أصعب مرحمة يمر بيا الفترة لما تحتكيو مف تناقضات كفي األخير 
إضطربات في السمكؾ خاصة الجنكح , كأف الجك األسرم الذم يعيش فيو المراىؽ يمعب دكران ىامان جدا 

في تحديد سمككات المراىؽ الحدث ك ضبطيا.
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 الفصؿ الثالث

)صكرة العا مة ك النسؽ األسرم(     
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 تمييد:

فقدمنا مفيـك الصكرة كأنكاعيا كقمنا باإلشارة إلى تناكلنا في ىذا الفصؿ صكرة العائمة ك النسؽ األسرم 
ائص التي تتميز صعبلقة الصكرة باإلدراؾ الحسي, كما تطرقنا أيضان إلى تعريؼ األسرة كأشكاليا كالخ

ما عف الجزء الثاني مف أب في األسرة ك أشكاؿ غيابو, بيا كؿ أسرة فقد تناكلنا عنصر أىمية كجكد األ
 الفصؿ خصصناه لمعرفة النسؽ األسرم بتحديد المفاىيـ العممية كالنظريات النسقية. 
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 أكال/صكرة العا مة:

 . الصكرة1

 .مفيـك الصكرة :1.1

المصكر ىك الذم صكر جميع المكجكدات كرتبيا فأعطى تعريؼ الصكرة في لساف العرب : (أ
 اصة,كىيئة منفردة يتميز بيا عمى إختبلفيا ككثرتيا.كؿ شيء منيا صكرة خ

تكىمت صكرتو فتصكر لي, التصاكير كالتماثيؿ الصكرة الحقيقية كالشيء كىيئتو  تصكرت الشيء:
كعمى معنى صفتو يقاؿ صكر األمر كذا ككذا أم بصفتو كيجكز أم يعكد المعنى إلى "آتاني ربي في 

إبف أحسف صكرة" كتجرم معاني الصكرة كميا عميو إف شئت ظاىرىا أك ىيئتيا أك صفتيا.)
 (304: 2000المنظكر,

 (416: 2003)إفراـ البستاني,* تعريؼ الصكرة في القامكس المغكم :

 مف الفعؿ صار يصكر,صكران , صكرة, جعؿ لو صكرة كشكبلن كرسمو كنقشو.

 .تصكر لو الشيء صارت لو عنده صكرة كشكبلن 

 :La petit la rousse* الصكرة في قامكس 

ىي تعريؼ شخص عف طريؽ الجماعة,ىي إعادة  imagoالصكرة ىي إسـ مؤنث بالمغة البلتينية 
 la petit la rousse.)تمثيؿ أك تقميد شخص أك أم شيء,ىي رمكز عقمية عف شخص

1979.p366) 

 ب/ تعريؼ الصكرة إصطالحان:

الصكرة تمثيؿ فكرم لمكضكع غائب عمى N.sillamy   (sillamy.2003p136) .الصكرة عند
شياء المممكسة الناشئة عف نشاط تمقائي لمفكر فالصكرة تحتفظ ببعض األ,تجريدان, إختبلؼ الفكر األكثر

كالتحميؿ اإلصطناعي المسبؽ ىذا التمثيؿ غير ميـ لممبلحظة كالمكضكع الذم يمكف تعكيضو إنما 
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فالصكرة عبارة عف إختراع أصمي محضر عف نر إستحضار ناقص ليذا األخي مجرد تكىـ لممكضكع ك
 .ىذا المنكاؿ تظير بإستمرار في األحبلـطريؽ ذكريات مختمفة عبر 

 أنكاع الصكرة :2.1

ذلؾ قاؿ كل,النفس بعد زكاؿ المؤثر الخارجي الصكرة ىي بقاء أثر اإلحساس فيأ/ الصكرة الذىنية :
كقد يككف رجكع الصكر  ,لحكاس صكران مختمفةفإف لمسمع كالشـ كسائر ا بعضيـ أنيا ذكرل اإلحساس

 (341: 1981)صميبا,إلى ساحة الشعكر تمقائيان كقد يككف إراديان. 

'' أنيا النمكذج البلكاعي األكؿ  حسب معجـ التحميؿ النفسي: تعرؼ  ب/ الصكرة اليكامية
ف كبرىف ىذا النمكذج إنطبلقان م فدراؾ المرء لآلخريف بشكؿ إنتقائيلمشخصيات التي يكجو أسمكب إ

 اليكامية األكلى كمابيف المرء كمحيطو  العائمي. ك ,العبلقات بيف الذاتية الكاقعية

كىك عبلقات  ,كبلىما بنفس المجاؿ العقدة فكرتيف متقاربتيف حيث تتعمقاف تشكؿ الصكرة اليكامية ك
كىكذا يمكف أف تتجسد الصكرة اليكامية في مظاىر أك  فاإلجتماعي لطفؿ مع محيطو األسرم كا

 ات.تصكر 

  "Sillamy" (Sillamy.1983.p341)الصكرة األمكمية حسب ج/ الصكرة األمكمية :
إما عف  ,ف صكرة عف أموأك أنتج مف طرؽ الفكر بمعنى أف الطفؿ ييػكك  ,تمثيؿ داخمي شكىد سابقان 

اعؿ مع أمو لفترة طكيمة أـ ىذا إف كاف الطفؿ حظ التف ,المشاىدة كالتفاعؿ المباشر معيا طريؽ
كذلؾ بالنسبة لمطفؿ الذم لـ تكف لديو  ,ه الصكرة عف طريؽ اإلنتاج الفكرمأك ييػككف ىذ ,قصيرة

 الفرصة لمبقاء مع أمو فترة تسمح لو بإستذخاؿ صكرتيا في فكره.

األـ  بحيث يترقب الطفؿ رغبة ,الحياة يشكؿ لدل الطفؿ عنصر كىميفي بداية د/ الصكرة األبكية: 
أم يترقب حضكر غياب األـ ليتبيف فيما بعد العنصر الذم يمثؿ  ففي ىذا العنصر المختمؼ عني

عف طريؽ خطابيا ليتشكؿ لدل  األبالسمطة عند األـ مف خبلؿ حديثيا عف ىذا العنصر, أال كىك 
 الطفؿ صكرة بدائية عف ىذا الشخص "األب".

مف خبلؿ تحكيميا باإلضافة إلى ذلؾ فإف األـ تشارؾ بقسط كبير في إظيار كتفسير الكظيفة األبكية 
 (Claire.mety.2009.p90)لخطاب األب إلى الطفؿ. 
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 . عالقة الصكرة باإلدراؾ الحسي:3.1

 الصكر المتتابعة, ك المتتالية لمذاكرة كالخيالية ::كيضـ ثالثة أنكاع مف الصكر 

 تصدر عف مثير قكم كسريع كبمجرد إختفائيا يفقد المرء صكرة ذلؾ المثيرأ( الصكر المتتابعة :
 ,المثير في الحاسة التي إستقبمتو ير الذم خمفتو قكة ذلؾثنكع مف اإلنطباع الناتج عف الثأ ليحؿ محمو

صاـ كمف تـ فإف ىذا النكع مف الصكر يرتبط باإلحساس أكثر مف اإلدراؾ.)
 (2016/2015:42ميمكنة,

األخيرة ىي التي كىي ليا عبلقة بالذاكرة البصرية القريبة كىذه  ب( الصكر المتتالية لمذاكرة :
تعمؿ في إختزاف الصكر التي تنتج عف إحتكاؾ الفرد بالمثيرات جدي محدكدة كرغـ إختفاء تمؾ لمثيرات 

)صاـ فإف الفرد يضؿ يحتفظ بصكر تتضمف المعمكمات عف خصائص الشيء المرٍد كمميزاتو. 
 (2016/2015:42ميمكنة,

كىي حيكية ناتجة عف تشابو ببنية اإلدراؾ تتميز بحيكية قصكل كنشاط كبير  :ت( الصكر الخيالية 
كمميزاتو حتى بعد  يمكنيا مف اإلحتفاظ بمظاىر الشئ إمتبلكيا لمخصائص نفسيا التي يممكيا مما ك

 (43: 2016/2015)صاـ ميمكنة,غيابو أك إختفائو.

 إضافة إرتباط الصكر باإلدراؾ الحسي فإنيا ترتبط أيضا:ث( الصكر المرتبطة بالنشاط الذىني 
, بالنشاط الذىني الكاعي ىذا األخير يشكؿ محتكل الصكر كيؤسس معالـ المادة الصكرة التي نقؿ منيا

كيمكننا نؤكد عمى أنيا أكثر الصكر تعبيران عف أفكار اإلنساف كخياالتو كذكرياتو الكاعية,غير انو 
تمثيؿ ذىني لشيء  بالرغـ مف تعدد الدراسات,فإنيا تكاد تتفؽ عمى أف الصكرة ال تخرج عف ككنيا "

 (42: 2016/2015ة,)صاـ ميمكنمعرفي أثناء غياب ذلؾ الشيء. 
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 . العا مة:2

 . تػعريؼ الػػػػػػعا ػػػػمة:1.2

 مف اآلباء كاألبناء كاألقارب. ,العائمة مف يضميـ بيت كاحد:أ/ لغػػة

 (2004:574 )معجـ المغة العربية,متزكج كلو أكالد .  رب عا مة :مف أسر عريقة, ابف عا مة:

 ب/ تعريؼ الػعاػ مة اصطالحا :

ية متماسكة مع األطفاؿ أنيا كحدة بنائية تتككف مف رجؿ كامرأة تربطيما عبلقات ركح ''ماكيفر''يعرفيا 
كيككف كجكدىا قائـ عمى الدكافع الغريزية كالمصالح المتبادلة كالشعكر المشترؾ الذم  ,كاألقارب 

 يتناسب مع أفرادىا كمنتسبييا.

 . تعريؼ األسرة:2.2

عمى أنيا الكحدة االجتماعية األكلى التي ( 109:2009)العيسكم: يعرفيا عبد الرحمف العيسكم
تستيدؼ المحافظة عمى بقاء النكع اإلنساني ك استمراره عف طريؽ اإلنجاب كالرعاية,كىي التي تقكـ 

 كافة النظـ األخرلكىي نكاة المجتمع ك أساس  ,يقبمو المجتمع كيضعيا ليا عمى الشكؿ الذم

بأنيا الجماعة االجتماعية صغير  (23: 1992)الكندرم  "Bogardus" كذلؾ يعرفيا بكجاردكس -
 ,دلكف الحب ك يتقاسمكف المسؤكلية يتبا ,ألـ ك كاحدان أك أكثر مف األطفاؿتتككف عادة مف األب ك ا

كتقكـ بتربية األطفاؿ حتى تمكنيـ مف القياـ بتكجيييـ ك ضبطيـ ليصبحكا أشخاصان يتصرفكف بطريقة 
 .إجتماعية

 في المغة مأخكذ مف األسر, كىك القكة ك الحب.أ/ تعريؼ األسرة لغة:

كاألسرة ىي الدرع الحصينة كىك أيضان الحبؿ كالقيد الذم يشد بو األسير, ك أسر الرجؿ عشيرتو  -
 (63)إبف منظكر:  ألنو يتقكل بيـ ك األسرة عشيرة الرجؿ ك أىؿ بيتو
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 (24: 1992الكندرم,) "ogburanكيعرفيا أكجبرف "

بغض النظر عف كجكد أكالد ليـ, كتعد , مرة كدائمة بيف الزكج ك الزكجة األسرة بأنيا عبلقة مست
آخريف غير الزكجيف ك األكالد ينتمكف الناحية الجنسية مف أىـ مميزاتيا, كقد تتضمف األسرة أفرادان 

 إلييـ بصمة القرابة.

 أشكاؿ األسرة: 3.2

يعد ىذا الشكؿ مف أشير ك أكثر أشكاؿ األسرة انتشارا في كقتنا الحاضر كىي األسرة الممتدة التي  
تنتشر في المناطؽ الريفية ك الصحراكية , ك األسرة النككية التي تنتشر في المناطؽ الحضارية كىي 

 كاآلتي:

 أ/ األسرة الممتدة :  

كالديف ك أبنائيما غير المتزكجيف أك المتزكجيف ك كىي األسرة التي تضـ جيميف أك أكثر حيث تضـ ال
أطفاليـ , كبعض األقارب كالجد ك الجدة ك األعماـ ك العمات كىؤالء جميعاي يعيشكف في منزؿ كاحد , 
ك األىـ مف كؿ ىذا أف األسرة الممتدة تعمؿ ككحدة اقتصادية ك اجتماعية كاحدة, حيث يعتمدكف عمى 

/ 2004)زراقة فيركز,مصادر اقتصادية جماعيان كيشترككف في اإلنتاج بعضيـ إقتصاديان فيـ يممككف 
2005 :196) 

 ب/ األسرة النككية: 

كقد ظير ىذا الشكؿ بظيكر المجتمعات الصناعية التي قامت عمى أساس المذىب الفردم كعمميات 
 الحراؾ االجتماعي ك الجغرافي , ككرد فعؿ لؤلخذ بمبادئ حقكؽ الممكية ك القانكف. 

"بأنيا تتككف مف الزكج ك الزكجة ك األكالد فقط كال تضـ أفراد آخريف,  عرفيا السيد عبد العاطيكي
 ككذلؾ عمى بعض الجماعات مثؿ الزكجيف الذيف لـ ينجبا"

)زرارقة . فاألسرة النككية ىي األسرة التي تتككف مف الزكج ك الزكجة ك األبناء كيقيمكف في مسكف كاحد
 (197: 2005/2004فيركز.
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 مف التعريفات السابقة يمكف استنتاج خصائص األسرة:خصا ص األسرة : 4.3

األسرة جماعة إجتماعية دائمة تتككف مف أشخاص ليـ رابطة تاريخية تربطيـ ببعض صمة  -
 الزكاج , كالدـ...(

 أف أفراد األسرة يقيمكف عادة في مسكف كاحد. -
اإلجتماعية لمطفؿ الذم يتعمـ مف األسرة األسرة ىي المؤسسة األكلى التي تقـك بكظيفة التنشئة  -

 مثؿ ميارات خاصة باألكؿ ك المبس ك النكـ , كثيران مف العمميات الخاصة بحياتو 
لؤلسرة نظاـ إقتصادم خاص مف حيث اإلستيبلؾ ك إنتاج األفراد , كلتاميف كسائؿ المعيشية  -

 (25: 1996) الكندرم,لممستقبؿ القريب.
ىذا يعني أف عائمة  ا, ك الذم تتطكر فيي ,صكرة المجتمع التي تتكاجد فيوىي منتكج إجتماعي يعكس 

نما كؿ العكامؿ التي أثرت في  ,ا المجتمعات في الفترات السابقة ىذا اليـك ليست تمؾ التي عرفتي كا 
تطكير المجتمعات عمى األسرة فيي إحدل المجاالت التي تحتكم عمى نشاطات األفراد كعبلقتيـ 

 (3: 1990)محمد صفكح,

كأخيرا ك مف خبلؿ تطرقنا لخصائص األسرة نستخمص أف األسرة ىي مؤسسة إجتماعية تتشكؿ مف 
تضـ أفراد في أنماط مف العبلقة المستمرة ك المتفاعمة بيف بعضيـ  ,منظكمة بيكلكجية إجتماعية 

 البعض, كحس مشترؾ باألىداؼ ك التكجو المستقبمي.

 . كظا ؼ األسرة: 5.2

المتمقى لمختمؼ التأثيرات التي نتجت بإفرازاتيا المتكاصمة ,ارىا نكاة لييكؿ المجتمع الكبيرباألسرة باعت
نظران  مؤسسات تكلت البعض مف مياـ األسرة لكف ىناؾ كظائؼ بالغة األىمية الزالت األسرة تقـك بيا

رية إال أنيا بشغير أف رغـ المحاكالت إلنتزاع كظائؼ األسرة بسبب تطكر ال,لمدل أىميتيا في المجتمع
كلى في تنشئة األفراد كمف ىنا يمكف تحديد بعض الكظائؼ التي تقـك كال تزاؿ بيا ال تزاؿ المؤسسة األ

 األسرة بشئ مف التفصيؿ .

 كمػػا يػالي :
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تككيف الركح العائمية  يد بيا الدكر الذم تؤديو األسرة فكيقصأ/  الكظيفة النفسية كالعاطفية :
ألسرة في ظؿ حتى يسكد التفاعؿ المعمؽ بيـ جميع أفراد ا,المختمفة لدل أفرادىاطؼ األسرية كالعكا

 (10.) حميداف, د ت: يا الكالداف كاألكالد داخؿ األسرةبمشاعر عاطفية يشترؾ 

 إف العبلقات اإلجتماعية األكلى لمطفؿ  مع أفراد أسرتو تحدد خبراتو عف الحب كالعاطفة كالحماية ك
 تييء  إستعداداتو البيكلكجية ليتفاعؿ مع محيطو. ك ,متو كذاتو كتنمي كعيو بنفسوه بقياإلنتماء كتشعر 

بإعتبار  كذلؾ,عمى التناسؿ كالحفاظ مف اإلنقراضتقتصر ىذه الكظيفة  ب/ الكظيفة البيكلكجية :
كذلؾ مف خبلؿ العبلقات الجنسية ,ة التي يستمر بيا النكع اإلنسانيأف األسرة ىي الطريقة الكحيد

كذلؾ عف  ,ية تتطمب إرتباط الرجؿ مع المرأةعية التي تقرىا المجتمعات كىذه العبلقات الجنسالشر 
كعمى ىذا األساس  ,ف ال يتجاكزىاأيفرضيا المجتمع كعمى ىذا الفرد  طريؽ الزكاج كفؽ قيكد كركابط

ت: )سناء الخكلي,د  .تتككف األسرة مف خبلؿ تنظيميا لمعبلقات الجنسية, ككذلؾ تنظيـ النسؿ
223.) 

الكاجبات المدرسية  يرة في اإلشراؼ كمتابعة أطفاليا فمثؿ دكر األستيج/  الكظيفة التعميمية :
خر الطفؿ في أك تألديف ىما الذيف يحدداف مدل تقدـ ف الكابأكيمكف القكؿ ,نزلية كفيـ الدركس الم

 (202: 2004/2005)زرارقة فيركز الدركس. استذكارة كذلؾ عف طريؽ مساعدتيـ في سالمدر 

عتبار أنيا كانت تستيمؾ ما في الماشي كانت األسرة تعرؼ إكتفاءان ذاتيا بإ :د/ الكظيفة اإلقتصادية
لكف مع ىذا التطكر ,حياة مف خبلؿ نشاطاىـ اإلقتصادم حيث كاف أفراد األسرة يصنعكف ال,تنتجو

تمبي  استيبلكيةكأصبحت األسرة كحدة  ,تو  المجتمعات تقمصت ىذه الكظيفةالصناعي الذم عرف
ؿ إحتياجاتو مف الشركات كالمصانع الخاصة, فبات دخؿ األسرة محدكد مما دفع إلى خركج المرأة لمعم

سرة المتزايدة التي كانت عمى عاتؽ خؿ األسرم لمكاجية متطمبات األدلمساعدة الرجؿ مف اجؿ زيادة ال
فكؿ الدالئؿ تشير إلى  ,كجة في المنزؿاـ بمياـ الز الزكج,كفي الكقت نفسو دفعت أيضان بالزكج إلى القي

)خميؿ كلـ تبقى حدكدىا ثابتة كجامدة., ي نظاـ تقسيـ العمؿ داخؿ األسرةحدكث تغيير نكعي ف
 (17: 2004معف,
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كذلؾ مف خبلؿ , ة في عممية التنشئة اإلجتماعية كتتجمى ىذه الكظيفذ/ الكظيفة اإلجتماعية :
يتعمـ , قات اإلجتماعية ففي إطار األسرةاإلجتماعي كتككيف العبل تعميـ األبناء الكيفية السميمة لمتفاعؿ

يتخدكف مف   حيافمجتمع, فاألبناء في الكثير مف األكال ثـ مع الأأفراد أسرتو  عكيفية التعامؿ مالطفؿ 
عمى في السمكؾ لذا يجب أف يككف أفراد األسرة خير ة أفراد األسرة القدكة كالمثؿ األأبائيـ كأمياتيـ كبقي

 (20: 2000)محمد بيكمي,قدكة لؤلبناء.

 األسرة كالمراىؽ : 6.2

يـ مشاعر مختمطة عف بعضيـ الكالديف كالمراىقيف لدي, ألف اىقة بفترة التناقض المزدكجتسمى فترة المر 
 فاألباء مف ناحية يريدكف األفضؿ ألبنائيـ كيأممكف في أف ينجح أكالدىـ  في العالـ الخارجي, البعض 

 ,بإستطاعتيـ متابعة المسار الصحيحاألباء يشكككف فيما إذا كاف أبنائيـ  إفأخرل ف مف ناحيةك ك 
فإف , ف رغبة المراىقيف في اإلستقبلليةكيرغبكف في اإلستمرار  بالسيطرة عمى مصيرىـ كعمى الرغـ م

مراىؽ الكثير منيـ مازالكا يشعركف باإلعتمادية عمى كالدييـ كمع ىذه اإلزدكاجية المتناقضة يبدك ال
 الشعكر باليأس مف الراشديف.

كىكذا ال يجد الكبار شيئان أكثر إحباطا ن مف التعامؿ مع المراىؽ يشكك في لحظة ما مف تدخؿ كالديو 
 (123: 2005/2004.) جمانة بممكلكد الدائـ في شؤكنو كإيداء النصح لو

ذلؾ كيعكد  ,يككف أبناءىا يشبيكنيا كىكذا فإف نجد األسرة تأمؿ في أف تتمكف مف أداء دكرىا بحيث 
رشاد ك مرا, عمى تمسكيا الشديد بتربيتيـ  فيي تنيض , قبة كتمؾ عبلمات يعرؼ بيا صبلحياتربية كا 

)بختي لتعمؿ عمى إكسابيـ الصفات اإلنسانية كالخصائص اإلجتماعية كالمقكمات الداعمة لمشخصية.
 (54: 2015العربي,

ع بالمراىؽ إلى اإلنحراؼ بشكؿ غير مباشر ألنيا القالب األكؿ كاألخير آخيران ككختاـ أف األسرة تدف ك
لتشكؿ شخصيتو فكؿ سمكؾ منافي يقكـ بو المراىؽ يعكد عمى األسرة بالضرر كيككف مصير المراىؽ 

)قارة في مؤسسة األحداث أك العيش كفرد غير سكم ضمف سياؽ المجتمع عامة كاألسرة خاصة.
 (91: 2011/2012ساسية,
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 : .أىمية كجكد األب في األسرة7.2

فيك الذم يمارس مياـ ككظائؼ , اف األسرة ىك تكاجد ضركرم كحيكم يعتبر كجكد األب داخؿ كي
 ف تعكض غياب األب مف ىذه المياـ ما نقدـ كاآلتي :أالقياـ بيا كعميو فبل يمكف لؤلـ تعجز األـ عف 

فاألب يدافع  ,جاىز لمعمؿ في أم لحظةاعي األب كما يراه الطفؿ ىك نظاـ دف أ/ األب محكر دفاع :
غير أف صكرة األب ككسائؿ دفاعو في ,لخطر لحماية أطفالو كزكجتو أيضان بمياجمة اآلخريف كقت ا

 ىذا الخصكص تصنع نكعان مف األماف لدل األبناء.

فاألب ىك الذم يعاقب طفمو إذ ما تخطى الحدكد في سمكؾ غير  ب/ األب كاضع الحدكد :
إذف لؤلب عبلقة كثيقة بإرساء حدكد ,ك األقرب ليمثؿ السمطة في البيت كاألب جسديان كنفسيان ىمرغكب 

 السمككيات عند األبناء.

عند غياب األب ألم سبب مف األسباب, يحاكؿ أحد أفراد األسرة ج/ األب كالصحة النفسية :
فإنيا تبالغ في ئة لمقيا بأدكار ذكرية أنيا غير ميي ال القياـ بميامو أك أخد دكره, غالبان ما تككف األـ, ك

 (46:2004)خميؿ عمر,ر في األبناء بشكؿ باعث عمى االسكاء النفسي.ثؤ تىذا الدكر فيي 

إنو كؿ ذلؾ كاالىـ ىك , كجكد عضكم أك إقتصادم أك إجتماعيكمنيا تستنتج أف األب ليس مجرد 
 دكره النفسي كالركحي في تككيف شخصية األبناء.

كيد'' أف كظيفة األب ذات أىمية كبيرة في مرحمة المراىقة أكالن الخركج نيائيان مف حيث إعتبر''فر 
عادة تنظيـ الكاقع الذاتي,كالخمؿ في الصكرة العائمية في  األكديب ثـ ثانيان مف اجؿ تكامؿ اإلستقبللية كا 

 (50: 2016.)رضكل محمكد,مجمكعة مف الكقت الذم يحصؿ فيو إنبعاث جديد لمشحنات السابقة
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 غياب األب عف األسرة : 8.2

 L'absence abstraiteأ( الغياب المعنكم :

كبيف أفراد عائمتو متطمبات العصر الحاضر تستمـز خركج الكالديف لمعمؿ,كبالتالي تشبع اليكة بينو 
يرات سمبية عمى األطفاؿ حيث يككنكف معرضكف إلكتساب معايير أخبلقية خارج ثكيككف ليذا ثأ

 األسرم كبالتالي إلى اإلنحراؼ بكؿ أنكاعو كىذا كمو بسبب تخمى األب عف دكره المطمكب.اإليطار 

 (46) صاـ ميمكنة,: 

إف الغياب اليكمي لؤلب يؤثر عمى الطفؿ L'absence quotidienneب( الغياب اليكمي :
حتى يحظى كالمراىؽ ألف الدكر الذم يؤديو كاجب اإلجتماعي كعف طريقو يتكمؼ بالبيت كالمصاريؼ 

بالسمطة كالييمنة حيث أف حضكره المفرط يجعمو يبدأ يتدخؿ في عدة أشياء مما ييدـ دكر األب 
ـ '' متكامميف ف يككف كؿ مف الدكريف'' األب كاألكبالتالي يتعكر الجك العائمي كليذا فيجب أ

 (336: 1993)أحمد عبد الخالؽ,كاضحيف.

يرة يابات الطكيمة لؤلب تأتي بأضرار كبإف الغL'absence longueت( الغياب الطكيؿ : 
كيتأـز الكضع عند رجكعو ك ىذا األمر أحيانان ما تكاجد كالزاؿ لحد  ,فإف ىذا يخمؽ إضطربات مختمفة

ىذا الكضع عف أطفاؿ تتراكح  ''  legalؿحيث درس ''لكغا"lamarine''  اآلف العائبلت البحارة
ـ دائمان ما تطبع مكانة األب ف األأبعض الحاالت سنكات فمقد كجد أف  8إلى  4أعمارىـ مابيف 

عادة كضعو  الغائب بكبلميا عنو أماـ األطفاؿ كىكذا فإف األـ تمعب دكريف معان لمكعد رجكع األب كا 
سنكات إلى سف النضج كجد أف ىذا الرجكع يبقى بالميـ  8داخؿ األسرة دكف إحباط كلكف بعد سف 
.) صاـ كما أف إستجابات تختمؼ بيف الكلد كالبنتحيث يفرض عمى األطفاؿ أسئمة كثيرة, 

 (47: 2016/2015ميمكنة,
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 .ثانيا: النسؽ األسرم

إف فكرة األنساؽ في مجاؿ عمـ النفس قديمة نسبيان كفي مقدمة ىذه األنساؽ '' النسؽ األسرم'' , عمى 
 (31: 2000منصكر,)عبد المجيد إعتبار أنو يمكف النظر إلى أم جماعة إنسانية بكصفيا نسقان 

 كفي ضكء مػػا سبؽ يمكف تعريؼ النسؽ كاآلتي:

كيكسع مفيـك النسؽ إلى درجة أكبر (89: 1999)كفافي, "بير" "Peer" .النػػػػسؽْ : يعرفو 1
 .حيث يقكؿ '' إف أم شيء يتككف مف أجزاء مرتبطة مع بعضيا البعض يمؾ أف نطمؽ عميو إسـ نسؽ

إف أصؿ المصطمح إغريقي, كىذا المعنى المصطمح نجده أينما كرد, مع إختبلفات  :إصطالحان  2.1
تساعو فإنو يندر أف نجد المفظ يستخدـ منفردان, كلكف عادة  اإلستخداـ السياقات , كبسبب إختبلؼ كا 

: 1999) كفافي,يحدد بكممات أخرل مثؿ الجياز الدكرم, أك النظاـ الدينامي, أك النسؽ المنفتح....
89) 

النسؽ بعدسة الزـك التي تسمح بنظرة كاسعة كبرحـ اليكية الذم . Munuchinيشبو ''مينكشيف'' * 
 يسمح لكؿ عنصر باإلنفراد كالشعكر باإلنتماء إلى نسقو.
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 . قػػػكاعد النسؽ األسرم :2

كالبعض اآلخر مف , جييات يتـ إعبلنيا ألعضاء األسرةعمى شكؿ تك  بعض قكاعد األسرة كاضحة
لقكاعد النسؽ األسرم القكاعد يككف خفيان كغير مصاغ في كممات كعمى ىذا النحك سيتـ عرض كجيز 

 :كىي كاألتي

 المحافظة عمى إتزاف نسؽ األسرة : 1.2

درجة تقريبان, كىذا ما  37ٍمف المعركؼ أف جسـ البشر متكجو تمقائيان لمحفاظ عمى حرارة داخمو قدرىا 
كنسؽ األسرة يقكـ عمى نحك قريب يمثؿ ىذا فيحدث تكازنان   Hemeostasisإلتزاف الحيكمنطمؽ عميو ا

ستقرارنا , فنجد أفراد األسرة يقكمكف بإستعادة إتزاف عف طريؽ  الجك المستقر كمما إختبلؿ اإلتزاف ك كا 
.)عبد ةعدـ السماح باإلنحراؼ زيادة أك نقصانان يكضع حدكد عميا لدرجة تصاعد التفاعبلت السمبي

 (37,: 2000المجيد منصكر,

 التغدية الراجعة داخؿ النسؽ األسرم:  2.2

 األنظمة في تغيير مستمر ألنيا تستجيب لقكل خارجية, كىي في نفس الكقت نسعى لتحقيؽ أىذافيا. 

كتشير التغدية المرتدة إلى إعادة إدخاؿ نتائج األداء السابؽ إلى مدخبلت النسؽ مف جديد ككسيمة 
كتحسينو بمعنى أف النتائج التي تعتبر مخرجات النسؽ يعاد إدخاليا بعضيا مرة أخرل  األداء لمراقبة

لئلستفادة منيا في التصحيح كالتحسيف لؤلداء فيما بعد بطريقة دائرية أك  كمذخبلت
 (11: 1999)كفافي,حمقية.

 حدكد النسؽ األسرم :   3.2

نساؽ الفرعية داخؿ النسؽ األكبر أك الفكقي الخط الفاصؿ الغير مرئي بيف نسؽ كآخر أك بيف األ
كداخؿ ,ط تدفؽ المعمكمات إلى النسؽ كمنوكىذا الحد يقكـ بدكر حارس يضبBoundary يسمى حػػدان 

األسرة حدكد تميز بيف األنساؽ الفرعية داخميا بأداء مياميا,كعمى ىذا الحدكد داخؿ النسؽ األسرم 
األنساؽ الفرعية في الكقت الذم تحافظ فيو عمى اإلعتماد المتبادؿ بينيما داخؿ  تحمي إستقبللية

 (38: 2000)عبد المجيد منصكر,األسرة. 
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 كاإلنغالؽ في النسؽ األسرم : . اإلنفتاح3

نساؽ العامة أنو يمكف النظر إلى النسؽ مف زاكية اإلنفتاح أك اإلنغبلؽ إف مف مبادئ نظرية األ
سؽ منفتح إذا كاف يحافظ عمى نفسو مف خبلؿ عممية مستمرة مف المدخبلت ك فيكصؼ النسؽ بأنو ن

المخرجات, أما النسؽ المنغمؽ فإنو مبتكر الصمة بما حكلو, كال يسعى إلى تبادؿ المعمكمات كالطاقة 
 (144: 1999)كفافي,مع البيئة المحيطة,بؿ يحاكؿ الحفاظ عمى تكازنو داخؿ حدكده فقط.

يحدث ,دة أك مكت داخؿ األسرةساسية لمنسؽ ,فإف أم زيادة أك نقصاف أك كالمف منطمؽ الكحدة األ
 (40: 2000)عبد المجيد منصكر,تغيران في النسؽ كمو.

: 2000عبد المجيد منصكر,) Virginia  Saturحسب ''فرجينيا ساتير'' .أنكاع األنساؽ :4
 لقد كصفت نكعيف مف األنساؽ ىما كالتالي : , (38

المنعزلة عف المحيط أك البيئة المكجكدة فييا يمكف أف تحتكم عمى  :المغمقة  األنساؽ 1.4
 كأنساؽ المعادالت أك أنساؽ الفيزياء أك الكمياء المتفؽ عمييا. أنساؽ إصطبلحية

امد " أف األنساؽ المنغمقة تعمؿ عمى تطبيؽ القكاعد عمى نحك ج"فرجينيا ساتير  في عمـ النفس ترل
كقد كصفت النسؽ المغمؽ بأنو محككـ بالقكة كالطاعة كالحرماف , مناسبتيابصرؼ النظر إلى مدل 

 (38: 2000)عبد المجيد منصكر,كالخضكع كالذنب كال يمكف أف تقمب مكازينو.

ىي أقساـ تتسـ بالتبديؿ كالتغيير كيسمى نسقان منفتحان عندما يككف قادران  :لمنفتحة ا األنساؽ 2.4
عادة التشكيؿ خ مقان لحاالت جديدة متكالية, بينما يحافظ في نفس الكقت يحافظ عمى عمى التغيير كا 

 الحدكد التي تجعؿ منو نسقان متميزان.

 اإلنفتاح عمى العالـ الخارجي. كأكؿ المبلمح التي يتميز بيا ىذا النسؽ ىك اإلتصاؿ الخارجي ك

الذم يحافظ فيو بإختصار فإف النسؽ األسرم المنفتح يحافظ عمى التماسؾ الجماعي في الكقت  ك
 (118: 1999.)كفافي,أيضان عمى الحرية الفردية
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 .نظريػػات األنساؽ :5

 '' S Minuchin ''مينوشين( النظرية البنا ية: سػػمفادكر 1.5

سميت ىذه النظرية بالبنائية ألنيا كانت تحاكؿ كتبحث في ربط األعراض مع تشكيبلت عبلئقية أك مع 
 كلكف دائمان في إطار إجتماعي خاص كمحدد.تركيبات عائمية غير كظيفية 

 إقتصادية سيئة. ك كما نبلحظ أنيا دراسة لعائبلت تتميز بالتفكؾ كتنمك في ظركؼ إجتماعية

العبلج األسرم البنائي يجمع بيف (Mon, EL kaini :232)في  لػػػ ''مينكشيف ''فبالنسبة 
فالمعالجكف الديف  ,داخؿ سياقو اإلجتماعيالفرد سكاء مجمكعة مف النظريات كالتقنيات التي تعالج 
في كجية نظرىـ أم  ,ؿ إلى تغيير نظاـ أك بنية األسرةينتمكف إلى ىذا التيار يقترحكف في المقاـ األك 

ؤدم إلى تغيير في المكاقع الذم يعتبر كافي لتعديؿ التجارب يتغيير في بنية المجمكعات األسرية س
 الفردية ألفراد ىذه المجمكعات.

ف أإلى أف المدرسة البنائية ترل  (48: 2017/2016حاج سميماف,)''داليا مؤمف''تشير  كما -
كفي األدكار التي تمارسيا  ,إتجاه الحركة داخؿ بناء األسرة تستمد بقاءىا مف طبيعة ك ؼاألعرا

 .األسرة ككؿ كالتي تعطييا نمطان خاصان بيا
أف النظرية البنائية تركز عمى فكرة أف النسؽ األسرم  ''نتالي دكرم كأخركف '' كفي األخير تشير 

كيتـ تحديد العبلقات بيف  ,النسؽ األخكم,الكالدم يتككف مف أنساؽ فرعية : النسؽ الزكجي,النسؽ
 األنساؽ الفرعية مف خبلؿ نكعييف مف القكاعد :

 ( قكاعد العالمية كعامة ) ىرمية السمطة, الكظائؼ التكاممية...(1

 (48,49: 2017/2016)حاج سميماف,خػػاصة )التكقعات المتبادلة لؤلفراد...(.( قكاعد ال2

بحيث يمكف  ,ككظيفة ىذه الحدكد ميزة النسؽ ,الفرعية كىذه القكاعد التي تصؼ الحدكد بيف االنساؽ
فإذا كانت الحدكد غامضة معناه لدينا نسؽ  , أف تككف كاضحة أك غامضة أك جامدةليذه الحدكد 

ذا كانت الحدكد جامدة معناه لدينا نسؽ أسرم متفكؾ أسرم متشابؾ, .)حاج كا 
 (49: 2017/2016سميماف,
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مجمكعة مف المفاىيـ األساسية لتفسير أنظمة  "Minichin  باإلضافة إلى ىذا يستخدـ"مينكشيف
األسرة أىميتيا: بناء األسرة, أنظمة األسرة الفرعية,الحدكد الفاصمة, اإلنحيازات ك االئتبلفات , 

 كالتحالفات.

ينظر إلى األسرة كسياؽ عبلئقي لو أنماط بنائية يمكف التنبؤ "مينكشيف" كفي األخير يمكف القكؿ أف 
.)حاج النفسية كالسمككية حسبو تظير ىناؾ خمؿ في سير أبنية ذلؾ النسؽبيا, كأف المشكبلت 

 (50: 2017/2016سميماف.

تعتمد نظرية بكيف في أنساؽ األسرة عمى متغيريف متداخميف  بػككيػػف '' : ( نظرية '' مكرام2.5
ؾ قكتيف كىما مستكل تمايز الفرد, كقدر القمؽ في مجاؿ الفرد اإلنفعالي, كيفترض "بككيف" أف ىنا

طبيعيتيف تعمبلف في مجاؿ العبلقات اإلنسانية كىما: التفرد كاإلستقبلؿ مف جية, كاإلندماج مف جية 
 أخرل, كعمى األسرة السكية أف تحدث التكازف بيف ىاتيف القكتيف .

 كمف بيف المفاىيـ األساسية لنظرية "بككيف" :

 كيزيد القمؽ كالتكتر عند ,الثنائية غير مستقرةالعبلقات  عندما تصبح أحد كالمقصكد ىنا(المثمثات:1
فإف الفرديف الذيف بينيما ىذه العبلقة يحاكالف أف يسحبا طرفان ثالثا  , مستكل معيف مف الشدة اإلنفعالية

لييككنىا مثمثان , كيستخدـ أحد األطفاؿ كثيران ليككف ىك الطرؼ الثالث عندما يحدث الصراع بيف 
 (376: 1999.)كفافي.الكالديف

عندما ينشأ تكتر في النسؽ األسرم فإف ىناؾ أريع اإلنفعالية في األسرة النككية :  (العمميات2
 طرؽ محتممة تسمكيا األسرة لتخفض التكتر كىذه األربعة ىي:

 أم اإلبتعاد عف الطرؼ األخر كتعامؿ معو كأنو غير مكجكد. أ( التباعد اإلنفعالي:

اإلندماج مف  لمعالجة التناقض بيف الحاجة إلى التقارب ككىك حؿ آخر  ب( الصراع الزكاجي:

 .جية كالحاجة إلى اإلبتعاد مف جية آخرل

كىك أسمكب آخر لتخفيؼ التكتر في النسؽ األسرم يعتاد  ت(سكء أداء الكظا ؼ عند الزكجيف :
 فيو أحد الزكجيف أف يستسمـ أك يبني حبلن كسطان.
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لقمؽ بيف الزكجيف فإف الصراع بينيما يكمف آحيانان أف عندما يحدث التكتر كاج(تضرر األطفاؿ :
يتجنب إذا ما ركزا إنتباىيما عمى أحد األطفاؿ بدالن التركيز عمى الطبيعة الحقيقية لمتكتر كىك ما 

 (160: 2006.)بممييكب,يصطمح عميو كبش فػػداء

 :"Bertalanffy"( نظرية بيرتالنفي: 3

كفكرتو األساسية ىي أف الكؿ ىك األشياء التي تجتمع كتككف أجزاء سماىا بالنظرية العامة لؤلنساؽ 
أنو مجمكعة مف العناصر في  مف الكؿ كالعكس ليس صحيح كفي ىذه النظرية يعرؼ النسؽ عمى

أيضان أف النسؽ  "بيرتالنفي"كىذه التفاعبلت تككف إما كثيرة أك معقدة أك االثنيف  معان , كيرل , تفاعؿ
ت المستمرة لممادة أك المعمكمة مع محيطو فيك يحتكم عمى مدخؿ كمخرج بناء الحي يعرؼ بالتبادال

 (V.ertalanffy.1999.p23).لعناصرىا التي يتككف منيا

فالنسؽ العائمي يتككف مف النسؽ الفرعي األكلي.)األسرة , ؿ نسؽ يحتكم عمى عدة أنساؽ فرعيةك
ان أنساؽن ضعية أم األبناء كاآلباء( كنجد أيالفر  األصمية أم جيؿ األجداد( كالنسؽ الفرعي الثاني)األسرة

 فرعية أخرل باألسرة الممتدة )األعماـ, اإلخكة مف الرضاعة...(.

 :ىنػػاؾ نكعيف مف األنساؽأنكاع األنساؽ: 

 ال تقبؿ إدخاؿ كخركج معمكمات النسؽ.( األنساؽ المغمقة:1

 .يككف ىناؾ تبادؿ بيف الداخؿ كالخارجالتي يككف مجاليا مفتكح مع المحيط ( األنساؽ المفتكحة:2

(Caille.Philippe.2003p11)  

 المبادئ األساسية لعمؿ األنساؽ:

النسؽ ىك الكؿ الذم اليمكف فصمو عف عناصره,  Primcipe de totalité  أ( مبدأ الكمية:
النسؽ, كالذم كىنا اإلنقساـ ال يككف في التفاعبلت فقط بؿ يتعدل ذلؾ إلى اإلنقساـ في عناصر ىذا 

 يجد ذاتو يتعارض مع مفيـك النسؽ.
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النسؽ ال يككف مختصر لتجمع   Prinicioe de nonSommativitéب( مبدأ عدـ التجمع:
حياف مستقؿ في النسؽ يستطيع العمؿ في أغمب األ,ؾلتجمع عناصره لكنو شئ آخر مخالؼ عف ذل

 عناصره التي تشكمو, كالنسؽ بطبيعتو معقد خاصة في األنساؽ
   (Caille.philippe.2003p13)المفتكحة.

نجد ىذه الخاصية في األنساؽ Principe d'auto Régulation :ج( مبدأ التنظيـ الذاتي
يزمات النسؽ يستطيع فالثبات متعمؽ بالطبيعة فبفضؿ مكن,كىنا نتكمـ عف الثبات كاإلتزاف  المفتكحة

كىناؾ أيضان حالة  ,نقكؿ أنيا تحقؽ التكازف الداخمي أما فيما يخص األعضاء الحية ,تحقيؽ الثبات
التطكر كذلؾ بتغيير األنساؽ لقكاعدىا الممية أم تغيير المحيط لتحقيؽ التكازف. 

Caille.philippe.2003p13)) 

ىذا المبدأ متعمؽ باألنساؽ الفرعية خاصة  Prinicioe d'equifinalité د( مبدأ الحدكد :
قامة القكاعد إذا حددتيا القكاعد  فبكاسطة تكظيؼ الحدكد يتميز النسؽ كيعكد الفضؿ إلستقرار الحدكد كا 

 (Carine.2000p87).إلى نظاـ التغدية الرجعية المكجبة أك السالبة
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 ( اإلختالالت الكظيفية داخؿ النسؽ األسرم: 6

إضافة أك حذؼ في  إذا تذكرنا الخاصية األكلى لمنسؽ كىي الكحدة األساسية فيي تذىب إلى أم
مككنات النسؽ يحدث تغيران , كالمشكمة التي تترتب عمى التغير في النسؽ ىي أفراد النسؽ يجب أف 

 (120: 1999,)كفافي يتكيفكا مع ىذا التغيير كأف يعكدكا أنفسيـ عمى الظركؼ الجديدة.

د مجرد عرض لتشابؾ كلقد تـ التكصؿ إلى اإلدراؾ الكامؿ بأف المرض النفسي ألحد أفراد األسرة يع
 عكامؿ مرضية في األسرة نفسيا.

.) عبد المجيد أف األسرة مختمة كظيفيان عادة ما تتبع قكاعد مختمة كظيفيان "ساتير" حيث ترل 
 (108: 2000منصكر,

تككف األسرة منغمقة عندما تعزؿ نفسيا ماديان كنفسيان عف : ( اإلختالؿ الكظيفي لمنسؽ المغمؽ1
 أك يككف ألفرادىا إتصاؿ محدكد لخارجيا. ,فيو المجتمع الذم نعيش

, الكفاء ك كاإلنسحاب مف مطالب المجتمع يخشكف أال يستطع كقد يميؿ أعضاء األسرة إلى اإلنعزاؿ
جراءات أمنية كأنيـ  حيث تتخد ىذه األسرة إجراءات ذات طابع منغمؽ كسرم مثؿ قفؿ أبكاب كا 

 (115: 1999,كفافييعيشكف في كسط أعداء.)

كيترتب عمى ذلؾ أف أعضاء األسرة بدالن مف أف يككنكا ليـ إتصاالت بخارج األسرة تنحصر إتصاالتيـ 
 داخميا كيزداد إندماجيـ داخؿ ىمـك األسرة .

كىي مف العمميات األسرية , الفردم كلذا تتميز عبلقاتيـ في اإلفراط في المعية كفقداف اإلستقبلؿ
كيطمؽ عمييا مصطمح اإلنصيار أك الكقكع في  المميدة إلضطراب بعض أفراد األسرة,

 (116: 1999.)كفافي,الشرؾ

يسمى النسؽ األسرم منقتحان عندما يككف قادران عمى  :( اإلختالؿ الكظيفي لمنسؽ المنفتح 2
عادة التشكيؿ خمقان لحاالت جديدة متكالية, بينما يحافظ في نفس الكقت عمى الحدكد التي  التغيير كا 

 (130: 2000)عبد المجيد منصكر,تجعؿ منو نسقان مميزان.
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كاإلختبلالت الكظيفية  كقد تككف خاصية اإلنفتاح عمى العالـ الخارجي ىي مف تخمؽ اإلضطربات
داخؿ النسؽ األسرم, فإف األسرة التي تككف لدييا إنفتاح عمى العالـ الخارجي بينما لدييا إتصاالت 

داخمية ضعيفة بيف أفرادىا مثؿ األسرة المفككة قد تنكسر كتصبح شظايا متفرقة تحت كطأة الضغكط , 
ف مثؿ ىذه األسرة قد ال تتعمـ أبدان حؿ مشاكميا بصكرة  (119: 1999,)كفافي جماعية. كا 

كتظؿ األسرة ذات اإلتصاالت المفككة معرضة لضغكط مختمفة كال تجد حمكالن كفئة لذلؾ,بؿ تجد بدالن 
 مف ذلؾ بعض الركح العدائية بيف أفرادىا, بفعؿ اإلحباطات المستمرة كغياب التعاكف.

ير قادرة عمى أداء كظائفيا بصكرة كنظران لمثؿ ىذه األسرة مفككة تفتقر إلى البنائية فإنيا تصبح غ
 (119: 1999.)كفافي,مبلئمة كمنسجمة

ىناؾ عمميات أك تفاعبلت غير سكية داخؿ األنساؽ األسرية كالتي مف شأنيا تؤثر عمى التكازنات 
 داخؿ النسؽ األسرم كىناؾ عدك عمميات غير سكية نذكر منيا التالي :

عندما تصبح العبلقات الزكجية غير  "بككيف" يككف المثمث حسب( نمكذج المثمث الغير سكم:1
بأنو كمما كانت درجة اإلندماج  "بككيف"مستقرة, كعندما يشتد الخبلؼ كالجداؿ بيف الزكجيف, كقد الحظ 

 في األسرة عالية كمما كانت درجة التحالؼ بيف الكالديف.

الباحثيف  الكثير مفحسب , أساسية لؤلسرة المكلدة لئلضطراب كيعتبر نمكذج المثمث السكم سمة
كقد ربط بعضيـ ىذا المفيـك إلى المفاىيـ التحميمية النفسية كخاصة الصراع  ,كالمعالجيف النفسانييف

األكديبي كيمثؿ الطفؿ الحمقة األضعؼ في المثمث كيككف مرتبط بكالديو المذاف يككناف في حالة صراع 
 (153: 1999)كفافي,دائـ.

ذا يزاح فييا الغضب كالعدكاف إلى فرد أك شخص آخر أضعؼ كيقصد بي( نمكدج كبش الفداء :2
أك أقؿ كتككف التضحية بفرد في األسرة مف أجؿ المحافظة عمى تكازف النسؽ األسرم شبو إجماع عمى 

كىنا يككف اإلستغبلؿ  ,ـ سمككو عمى إعتبار أنو فرد فاسدفساد أحد األبناء كأنو اليمكف تكجييو كتقكي
ات الكالديف, كتكفير حؿ لمشكبلتيـ مع بعضيـ البعض تفريغ شحناتيـ ليذا الطفؿ لصالح تكتر 

نسجاـ الكالديف كعدـ إستطاعتيما التفريغ أك التعبير عف مشاعرىما فإف  اإلنفعالية نظران لعدـ تكافؽ كا 
كجكد الطفؿ يقدـ الحؿ الذم يمثؿ اليذؼ الذم تتكجو إليو اإلنتقادات كالمشاعر السمبية لكؿ كالد نحك 

 (162: 1999)كفافي,راآلخ
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 خالصة الفصؿ:

سرم , أننا ال نستطيع أف مما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ الذم يضـ كؿ مف صكرة العائمة كالنسؽ األ
ىمية المحكرية لؤلسرة كنسؽ رئيسي مف أنساؽ المجتمع ككنظاـ إجتماعي قائـ يتفاعؿ مع ننكر األ

لي األسرة العديد مف المشكبلت التي تأثر عمى جميع األنظمة األخرل , كقد يتخمؿ ىذا النسؽ كبالتا
 أفرادىا خاصة المراىؽ.
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 تمييد:

لتأكد مف صحة الفرضية كاف البد عمينا القياـ بدراسة ميدانية مف خبلؿ جانب آخر المتمثؿ في 
بمثابة تدعيـ الجانب التطبيقي ,كالذم يعتمد عميو الباحث في دراستو, كعميو فإف الجانب التطبيقي  

لمجانب النظرم, مما إستمـز عمينا القياـ بدراسة إستطبلعية حتى نتمكف مف التعرؼ عمى الحاالت, 
 كمكاف الدراسة كتطبيؽ اإلختبار الذم يساعدنا لمتكصؿ إلى صحة الفرضية.
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 الدراسػػة اإلستطالعية :/ أكال

الشركع في أم بحث عممي, كىي اإلحتكاؾ بالميداف تعد الدراسة اإلستطبلعية خطكة ميمة جدان قبؿ 
لمحصكؿ عمى العينة الخاصة بالظاىرة المدركسة كتيذؼ الدراسة اإلستطبلعية إلى التجريب كالتدريب 
عمى أدكات البحث التي تستعمؿ في الدراسة كمدل مناسبتيا, كفي ىذا اإلطار كقيؿ اإلنطبلؽ في 

ستطبلعية فتكجينا بصفتنا باحثيف إلى مركز المتخصص في إعادة الدراسة األساسية, قمنا بالدراسة اإل
التربية "ذككر" المتكاجد في حي جماؿ الديف ''كىراف'', مف أجؿ التأكد مف كجكد حاالت تناسب 
مكاصفات العينة, كما قمنا أيضان بالتكجو متكسطة '' الشييد دحكف حاج عابد'' بغميزاف, فقمنا بتقديـ 

صيف في ميداف عمـ النفس العيادم كنحف بصدد إجراء دراسة عف مشكمة تمس أنفسنا عمى أننا مخت
المجتمع عػػامة كاألسرة بصفة خاصة كىي جنكح المراىؽ كالكشؼ عف أىـ العكامؿ األكلية كراء ىذه 

 الظاىرة, كىك الجانب األسرم كعمى كجو الخصكص "غياب األب الجزئي عف األسرة".

النسؽ األسرم الذم يعيش فيو الحالة ككيؼ يدرؾ المراىؽ الجانح محاكليف كباحثيف معرفة طبيعة 
 كالغير جانح لصكرة العائمة في ظؿ غياب األب الجزئي عف البيت.

كبالرغـ مف أننا صادفتنا صعكبات كثيرة في البحث اإلستطبلعي إال أننا في األخير تمكنا مف التعرؼ 
 ف تضـ مراىؽ جانح كأخر غير جانح.عمى حاالت كتطبيؽ إختبار تفيـ العائمة عمى حالتي

 اإلطار الزماني كالمكاني لمدراسة : -/2

 2018/2019ثـ إجراء الدراسة خبلؿ السنة الدراسية : اإلطار الزماني لمدراسة -/2-1

 (11/03/2019( إلى غاية )04/02/2019حيث بدأت مجريات ىذه الدراسة  )

 اإلطار المكاني لمدراسة :  -/2-2

 التربص الخاص بيذه الدراسة الحالية في مؤسستيف كىما كاآلتي :تـ إنجاز 

يقع بالجية : حي جماؿ الديف كىراف -ذككر-( مركز المتخصص في إعادة التربية1
المؤرخ في  64-75كبناءان عمى األمر  1971الشمالية الشرقية لكالية كىراف كقد تـ تشيده في سنة 

 ختصة لمحماية الطفكلة كالمراىقة.كالخاص بتأسيس المؤسسات الم 26/05/1975



                                                  
 

66 
 

سنة,  19إلى 10خصص المركز كمية لمتكفؿ باألحداث التي تتراكح أعمارىـ مابيف أ( مياـ المركز :
كالذيف أمنيـ كأخبلقيـ كتربيتيـ في حالة خطر أك ظركؼ معيشتيـ متدىكرة,أكسمككاتيـ تؤثر عمى 

 مستقبميـ.

 ىناؾ أنكاع مف األحداث بيذه المؤسسة ىـ: :ب( كيفية كضع األحداث

 إرتكبكا جنحان بسيطة. أحداث -1

 أحداث ىـ في خطر معنكم. -2

األب أك األـ أك المتكفؿ  يتـ كضعيـ بناءان عمى أمر صادر مف طرؼ قاضي األحداث أك يطمب مف
 أيضان يستطيع كالي الكالية كضع األحداث لمدة ال تتجاكز ثمانية أياـ,, بالحدث

 ـ تيسكل كضعيتيـ مف قبؿ قاضي األحداثث

 حدث جانح. 100شاب, أما عف اإلحصائيات السنكية :دخكؿ كخركج  120قدرة اإلستيعاب: -ج

 ككاحد رئيس مصمحة. ,عماؿ في مصمحة اإلدراية 8مدير,عدد العماؿ:

 مف بينيـ رئيس. 3مف األسبلؾ التقنية ك  11مصمحة البيداغكجية:

 مصحة العمكمية.ممرض ل 01مصمحة الطبية:

 أخصائييف نفسانييف. 02

 مناصب. 6العماؿ المينيكف الدائمكف 

 عامؿ ميني,كسائؽ سيارة. 07حراس, 08عكف كقاية,  3عامؿ مف بينيـ  19العماؿ المتعاقدكف:

)دراسة جميع المكاد حسب المقرارات التربكية إستدراكيان , رياضة بجميع األنكاع النشاطات الممارسة:
األياـ الكطنية كالدراسية , دكرات عممية كثقافية , خرجات تربكية كترفييية,أشغاؿ تقنيات , إحياء 

جمعيات الثقافية كالرياضية, المراكز المتخصصة التابعة لمكزارة الكطنية, )تبادؿ  الشركاء:.يدكية
 النشاطات.(
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 المؤسسة التعميمية متكسطة '' الشييد دحكف الحاج عابد'' بغميزاف:  -/2-2

 غميزاف  البمدية :دحكف الحاج عابد.        المؤسسة : سـإ

 خارجي.   نظاميا :.                           1974 تاريخ اإلنشاء :

 متر مربع.                    12500 مساحتيا :

 الكضعية الييكمية كالمادية لممؤسسة :

 .  01.  مكتبة : 01.  كرشات: 02.  مخابر: 16حجرات عادية : 

 .01عدد مخابر إعبلـ آلي :   01.  األرشيؼ : 06المكاتب اإلدارية : 

 . كالكظيفية : ممعب عدد المرافؽ الرياضية المييئة

 .01كحدة الكشؼ كالمتابعة : 

 الكضعية البشرية لممؤسسة :

 .03.   أستاذ)ة( ع.طبيعية: 04تربية تكنكلكجية : .   أستاذ)ة( 04أستاذ)ة( رياضيات : 

 .03.  أستاذ)ة( لغة إنجمزية: 04.  أستاذ)ة(:لغة فرنسية: 05أستاذ)ة( لغة عربية : 

 .01.  أستاذ)ة( ت.مكسيقية: 01.  أستاذ)ة( تربية فنية: 02أستاذ)ة( إجتماعيات: 

 أستاذ)ة(. 30. المجمكع :02أستاذ)ة( ت. بدنية : 

 أقساـ.   03أقساـ.   أقساـ السنة الثانية:  04أقساـ السنة األكلى: 

 قسـ. 14أقساـ. مجمكع:  04أقساـ.  أقساـ السنة الرابعة : 03أقساـ السنة الثالثة:   

 .460مجمكع التبلميذ في المؤسسة : 
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 . مكاصفات الحاالت :3

لقد تـ إختيار حاالت الدراسة بخصكص المراىقيف الجانحيف في المركز المتخصص في إعادة  
بحي جماؿ الديف "كىراف" بمساعدة األخصائية النفسانية المتكاجدة في المركز, حيث  -ذككر-التربية

ة ثـ حاالت إلى إلى  مكتب األخصائية النفسانية, كبعد قياـ بمقاببلت مع كؿ حال 4قمنا بإستدعاء 
إختيار حالة كاحدة فقط بطريقة قصدية كالتي تكفرت فييا مكاصفات عينة الدراسة كىي غياب األب 

 أشير. 6الجزئي عف البيت كتككف مدة الغياب مف أسبكع إلى 

أـ عف إختيار لحاالت الدراسة بخصكص المراىقيف الغير جانحيف في متكسطة "الشييد دحكف الحاج 
المتكسطة ككذلؾ أستاذة مف األساتذة الذيف يدرسكف في ىذه المتكسطة,  عابد" فكاف بمساعدة مديرة

حاالت إلى مكتب خاص بالكاتبة حيث قمنا بمقاببلت مع كؿ حالة لكحدىا كفي  7فقمنا بإستدعاء 
حاالت تتكفر فييـ شركط كمكاصفات العينة كمف بيف ثبلث حاالت المختارة  3األخير تـ إختيار 

نح حيث خبلؿ إجراء المقابمة مع ىذه الحالة ثـ الكشؼ عف كجكد سمككات بطريقة قصدية مراىؽ جا
جانحة مثمثمة في السرقة ,التعدم بسبلح األبيض,ككذلؾ تناكؿ المخدرات بأنكاعيا المختمفة( ككذلؾ ما 
ف صح القكؿ  يؤكد صحة قكلنا ىك أقكاؿ مديرة المتكسطة ك أستاذة تدرسو عف السمككات المنحرفة كا 

 تصدر مف الحالة . جانحة التي

 .األدكات المستخدمة في الدراسة اإلستطالعية :4

 كانت المبلحظة العيادية, كالمقابمة العيادية .

تعتبر المبلحظة العيادة مف أىـ الكسائؿ جمع المعمكمات ألنيا ( تعريؼ المالحظة العيادية :1.4
عمى معمكمات دقيقة لتشخيص  ترصد لنا مختمؼ السمككات التي يصدرىا الحالة, كتساعد في الحصكؿ

 (73: 1999) محمد عبيدات كآخركف,ىذا السمكؾ

 ىي عبلقة إجتماعية ميذبة دينامية كجيان لكجو بيفتعريؼ المقابمة العيادية :( 2.4

ليذؼ جمع المعمكمات مف , كده الثقة المتبادلة بيف الطرفيفاألخصائي كالحالة في جك نفسي آمف يس
خبلليا التساؤؿ عف أمكر يراد معرفتيا , فالمقابمة كسيمة ىامة مف كسائؿ أجؿ مشكمة ما, كيتـ مف 

 .(09: 1999)الكاصؿ, دراسة الشخصية.
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 مف الدراسة اإلستطالعية: اليدؼ. 5

ىك التجريب كالتدرب عمى أدكات البحث التي تستعمؿ في الدراسة كمدل مناسبتيا كتأكد مف كجكد 
الشركع في الدراسػػة األساسػية, حيث تـ في الدراسة اإلستطبلعية مكاصفات حاالت الدراسة الحالية قبؿ 

تفيـ العائمة عمى حالتيف مراىؽ جانح كغير جانح لتأكد مناسبة ىذا اإلختبار لمثؿ  FATتطبيؽ إختبار
 ىذه الدراسة ككانت ىناؾ تجاكب ك كصكؿ إلى النتيجة المراد الكصكؿ إلييا.

 ثػػػػانيا:  الدراسة األساسية : 

 اإلطار الزماني كالمكاني:  -/1

لقد تـ تحديد الدراسة األساسية مباشرة بعد تحديد حاالت الدراسة,  اإلطار الزماني لمدراسة : -1/1
 .11/03/2019إلى غاية    04/02/2019كذلؾ إبتداءان مف  

 مقاببلت مع كؿ حالة عمى حدل. 5كبمغ عدد المقاببلت 

 األساسية:/ اإلطار المكاني لمدراسة 1-2

بػػػػ حي جماؿ الديف  -ذككر-تـ إجراء الدراسة األساسية في كؿ مف مركز المتخصص في إعادة التربية
''كىراف'', كتمت مقاببلت مع الحاالت في مكتب األخصائية النفسانية, لتكفر جك مبلئـ لسير 

د'' بػػ غميزاف'' كتمت المقاببلت كباإلضافة إلى المؤسسة التعميمية '' متكسطة الشييد دحكف حاج عاب
 المقاببلت بمكتب لمكاتبة, ككاف مبلئـ إلجراء المقاببلت مع حاالت.

حاالت) ذككر( تتراكح  4لقد إقتصرت ىذه الدراسة عمى : مكاصفات حاالت الدراسة -/1-2
سنة, إثنيف منيـ مراىقيف جانحيف ك إثنيف آخريف مراىقيف غير  18سنةغمى غاية  14أعمارىـ مابيف

تبلئـ  ف , كقمنا بإجراء مقاببلت معيـ ألف مكاصفاتيـ تتماشي مع مكضكع دراستنا الحالية كجانحي
أغراضو,حيث أنيـ يشترككف في نفس الخاصية كىي غياب األب الجزئي عف البيت.حيث حددنا مدة 

 أشير عمى األقؿ. 6غياب األب مف أسبكع إلى مدة 

 لمحاالت المدركسة في بحثنا ىذا. الجدكؿ اآلتي يكضح مكاصفات كالمعمكمات األكلية

 ( يكضح معمكمات األكلية كمكاصفات حاالت األربعة لمدراسة :02جدكؿ رقـ )
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 الحالة األكلى  الحاالت
 ''كليد''   

 الحالة الثانية
 ''رضا''   

 الحالة الثالثة 
 ''صالح''  

 الحالة الرابعة
 ''عبد الستار'' 

 ذكر ذكر ذكر ذكر الجنس
 سنة 14 سنة 15 سنة 18 سنة 17 السف

سرقة , التعدم بسبلح  مشاركة في جريمة قتؿ نكع الجنحة
أبيض بيع كتعاطي 

 مخدرات

 
                        / 

 
      / 

المستكل 
 الدراسي

تكقؼ عف الدراسة في 
 سنة الرابعة متكسط.

السنة الرابعة  السنة الرابعة متكسط. 
 متكسط.

السنة الرابعة 
 متكسط.

المستكل 
 المعيشي

 متكسط. ضعيؼ. ضعيؼ. متكسط.

المستكل 
الثقافي 
 لمكالديف

 البأس بو. ضعيؼ. ضعيؼ. البأس بو.

عامؿ صيانة  سائؽ شاحنة. شرطي في فرنسا. نكع عمؿ األب
في شركة في 

 معسكر.

تاجر في كالية 
 سعيدة.

مدة غياب 
 األب

 3مف شير إلى  أشير. 6إلى  4مف 
 أشير.

مف شير إلى 
 شيريف مدة

مف أسبكع إلى 
 أسبكعيف.
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لمقياـ بأم دراسة عممية البد عمى الباحث إتباع منيج, كالمنيج ىك الذم منيج الدراسة :  -/3
 يحدد مدل مكضكعية البحث العممي.

لقد تعددت مناىج البحث المستعممة في عمـ النفس حسب المكاضيع كلمرد عمى تساؤالتنا كتكضيح 
 بيف متغيرات البحث,حيث إعتمدنا في بحثنا ىذا عمىالعبلقات المكجكدة 

الذم يدرس سمكؾ الفرد في إطاره الحقيقي, كتـ إختيارنا ليذا المنيج إنطبلقان مف  المنيج العيادم
مبلئمتو مع نكعية الدراسة كىي دراسة كضعية ''دراسة الحالة'' كمبلئمتو مع ماندرسو كىك طريقة إدراؾ 

نح لصكرة العائمة في ظؿ غياب األب الجزئي عف البيت, كمعرفة تأثير  نكع المراىؽ الجانح كالغير جا
 النسؽ األسرم في سمككات المراىقيف.

 تعريؼ المنيج العيادم : 1.3

عمى أنو "تناكؿ لمسيرة في منظكرىا الخاص , ككذلؾ التعرؼ عمى مكاقؼ  يعرفو ''دانياؿ الفاش'' 
الن بذلؾ إعطاء معنى لمتصرؼ عمى بنيتيا كتككينيا كتصرفات الفرد إتجاه كضعيات معينة , محاك 

 (perron.1995.p38)كالكشؼ عف الصراعات التي تحركيا.

 . أدكات الدراسة:4

مف دراسة الحالة باإلضافة إلى إستخدامنا األدكات  ضتي عمى المنيج العيادم  الذم إعتمدنا في بحثنا
ختبار تفيـ العائمةكالمقابمة ,معمكمات كىي المبلحظة العيادية ,لجمع ال , كتـ  F.A.Tالعيادية , كا 

 إختيار ىذه الكسائؿ ألنيا تناسب دراستنا الحالية.

دراسة الحالة ليست كسيمة لجمع المعمكمات كلكنيا أسمكب لتجميع ( تعريؼ دراسة الحالة :1
التي تجمع المعمكمات التي تـ جمعيا بالكسائؿ األخرل مثؿ المقابمة كالمبلحظة, ك ىي كؿ المعمكمات 

عف الحالة كىي تحميؿ دقيؽ لممكقؼ العاـ لمحالة ككؿ, كىي منيج لتنسيؽ ك تحميؿ المعمكمات التي 
 .(77: 2004.)رأفت السيد,جمعت بكسائؿ جمع المعمكمات األخرل
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كلقد إعتمدنا في دراستنا الميدانية عمى المقابمة النصؼ مكجية, كتعرؼ أيضان المقابمة ذات اإلجابات 
حة إذ تتمثؿ في طرح أسئمة معينة دقيقة بتسمسؿ متفؽ عميو, يككف المفحكص حرن في اإلجابة المفتك 

 كلكف يبقى دائمان مقيدان بمضمكف إطار السؤاؿ.

كتعمؿ المقابمة الغير مكجية عمى تكطيد العبلقة بيف الفاحص كالمفحكص كيترؾ الفاحص الحرية 
 ف مرة ألخرل.لمحالة في اإلجابة عف األسئمة إال أنو يكجيو م

كقد إعتمدنا أيضان عمى المبلحظة العيادية أثناء سير المقاببلت مع الحاالت األربعة إذ تعرؼ 
المبلحظة أنيا األداة التي تمكف الباحث مف خبلليا مف مبلحظة سمكؾ الحالة المراد دراستو كتعتبر 

 مف أىـ األدكات في جمع المعمكمات شرط اإللتزاـ بالدقة كالمكضكعية.
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 (06مممحؽ رقـ : )أنظر لF.A.Tإختبار اإلسقاطي: '' إختبار تفيـ العا مة ''

Alexander Julian lll .Ph.D  / Wayne M .sotile .Ph.D 

Mary O.Sotile . M.A.  /  Susan E .Henry .Ph.D. 

  Dana Castroبمساعدة :

إنطبلقان مف مفاىيـ قاعدية  ىك إختبار إسقاطي يتـ إعداده كتطكيره : FATتقديـ اإلختبار
كفي مجاؿ الصحة العقمية كبالخصكص مف أجؿ  ,لمتقيـ الفردم كالتقييـ العائمي  العيادية لممماراسات

 كضع برامج عبلجية.

كعبلقات كنشاطات .بطاقة ممكنة باألكد كاألبيض , تظير كضعيات  21يشمؿ ىذا اإلختبار عمى 
ات إسقاطية عمى العمميات األسرية , ككذلؾ ردكد إنفعالية أسرية يكمية تعكس بصكرة عالية , تداعي

 في عبلقاتيا مع التفاعبلت األسرية الخاصة.

كعمى ىذا كضع مؤلفك ىذا اإلختبار نمكذج ييتـ بكصؼ التفاعبلت الجارية بيف أفراد األسرة في كؿ 
 صكرة عمى حدل , مع إعطاء كؿ صكرة إسمان خاص بيا كذلؾ كالتالي :

إمرأة كثبلث أطفاؿ)كلداف كبنت( يجمسكف  تعكس الصكرة رجؿ ك : Le dinerالعشاء  (01الصكرة )
 حكؿ طاكلة األكؿ, يتناقشكف بينما أحد األكالد يأكؿ.

تظير الصكرة طفبلن جالسان عمى ركبتيو أماـ مسجؿ يحمؿ في  : La stéréo( المسجؿ 02الصكرة )
 يده قرص غناء, أمامو مباشرة شخص مف جنس أنثكم يمده بشئ شكمو مستطيؿ.

تظير طفبلن جالسان القرفصاء بجانب مزىرية مكسرة , ماؤىا  : La punition( العقكبة 03الصكرة )
امض يحمؿ شيئان كراء ظيره شكمو أسطكاني ك أزىارىا منتشراف فكؽ األرضية, في الكاجية شخص غ

 كممتفت إلى الطفؿ.

:في حانكت لمثياب تعرض إمرأة  Le Magasasin de Vétements( متجر الثياب 04الصكرة )
 فستانان عمى فتاة صغيرة مربعة اليديف , بينما تعبير كجييا غير كاضح .
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أما تمفزيكف , تضع فتاة يدىا فكؽ  إمرأة ككلد يجمس رجؿ ك: Le salon( قاعة الجمكس 05الصكرة )
زر التمفاز , شخص يقؼ في أخر القاعة أماـ اآلخريف كيضع يده عمى مفتاح باب القاعة النصؼ 

 مفتكح.

: شخص مف جنس أنثكم , يقؼ عمى عتبة غرفة Le rangement( تنظيـ الغرفة 06الصكرة )
, أماـ كلد جالس فكؽ سرير متكجو بظيره نحك المبلحظ ,  درج مفتكح في خزانة ثياب , كرة سمة نـك

 فكؽ األرض كقميص كثياب مرمية فكؽ السرير.

طفؿ ينظر مف غرفة نكـ نحك سبللـ  :Le haut des escaliers( فكؽ الساللـ 07الصكرة )
 مكضكع فكؽ الطاكلة . 11:30مضاءة , سرير , منبو يشير إلى الساعة 

ة ككلد يحتضف أاـ محؿ تجارم تمر إمر أم: Le galerie marchande( السكؽ 08الصكرة )
بعضيما , في كاجية المتجر تعرض أحدية كالفتة تشير إلى تخفيضات , تحمؿ إمرأة أشياء في حقيبو 

 يسير كلد كبنت خمفيما , يبتسماف كيكمئاف بحركات.

رجؿ جالس إلى طاكلة المطبخ يحرؾ يده , كينظر إلى مذكرة  :La cuisine( المطبخ 09الصكرة )
تدير ممعقة داخؿ القدر, في عتبة الباب طفؿ يحدؽ باخة اليد األخرل, تقؼ إمرأة أماـ طميا في يحم

 في ىذا المشيد.

يقؼ كلداف بجانب بعضيما البعض يرتدياف  :Le terrain de jeux( ميداف المعب 10الصكرة )
مفية الصكرة تجرم ثيابان رياضية, يحمؿ كؿ  منيما عصا كرة المضرب , أحدىما يرتدم قفازات , في خ

 مقابمة في كرة المضرب.

إمرأة كفتاة قبالة فتى كاقؼ  يجمس رجؿ ك : La sortie tardive( جكلة في الميؿ 11الصكرة )
 09يضع إحدل يديو فكؽ مفتاح باب الخركج , يشير إلى ساعة عمى حائط عقاربيا تشير إلى ساعة )

 ليبلن(.

تجمس شابة خمؼ المكتب في مكاجية المبلحظ , تحمؿ في  :Les devoirs( الكاجبات 12الصكرة )
يدىا قمـ الرصاص , أماميا فكؽ المكتب كراس ككتاب مفتكحاف , كراءىا يقؼ رجؿ كامرأة ينظراف مف 

 فكؽ كتفييا.
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شخص غامض يجمس في السرير الذم يجمس  :L'heure du coucher( كقت النـك 13الصكرة )
 يدم الرجؿ فكؽ فخض الرجؿ الغامض كالثانية فكؽ ركبتيو.فيو كذلؾ رجؿ مقابؿ لو , إحدل 

يقؼ رجؿ كفتى في مكاجية بعضيـ , يرتدياف  :de balleLe jeu( لعبة المضرب 14الصكرة )
قفازات كرة المضرب , أحدىما يحمؿ كرة , فكؽ مصطبة البيت فتى كفتاة ينظراف مشيد المعب , 

 الباب الرئيسي مفتكح.

يتحمؽ كلداف كبنت حكؿ لعبة جماعية بجانبيـ شجرة عيد الميبلد ,  :Le jeu( المعب 15الصكرة )
يقؼ بجانبيـ شخص أنثكم ينظر إلييـ , في الخمفية شخصٌ آخر متمدد فكؽ السرير يحمؿ كتابان 

 مفتكحان .

يقؼ رجؿ ككلد  أماـ سيارة , يشير الكلد إلى السيارة بيد كيمد  : Les clés( المفاتيح 16الصكرة )
 ل إلى الرجؿ الذم يحمؿ مجمكعة مفاتيح.األخر 

تظير إمراة تتزيف بأحمر شفاه أماـ مرآة الحماـ ,تقؼ :Le maquillage( التجميؿ 17الصكرة )
 إمرأة أخرل بالباب مقابمة ليا .

يجمس رجؿ ك إمرأة في المقعد األمامي لمسيارة كيجمس كلداف : L' excursion( النزىة 18الصكرة )
 يضحؾ أح األكالد مع البنت كيرفعاف قبضتيما في كجو بعضيما البعض. ك بنت في الخمؼ ,

تقؼ فتاة اماـ رجؿ خمؼ مكتب أمامو أكراؽ ينظر إلييا , : Le bureau( المكتب 19الصكرة )
 تضع ىذه الفتاة صكرة أحد يدييا فكؽ المكتب.

يقؼ طفؿ أماـ مرآة كبيرة كيدير ظيره لممبلحظ , تعكس ىذه  : Le miroir( المرآة 20الصكرة )
 المرآة صكرة شخص غير كاضحة المعالـ.

يقؼ رجؿ إمرأة يضماف بعضيما البعض , إلى جانب قدمي  :L'étreinte( الكداع 21الصكرة )
 الرجؿ محفظة يقؼ كلد كبنت في عتبة باب نص مفتكح, يحمبلف كتبان كينظراف إلى الزكجيف.

 ات اإلختبار :تعميم
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اإلسقاطية , غير أف التعميمة تركز عمى اإلطار  مثؿ اإلختبارات FATتشبو طريقة تطبيؽ اإلختبار
المرجعي كالمعرفي كاإلنفعالي مركزان حكؿ األسرة , كلضماف السير الحسف لمعممية عمى الفاحص 

 د. 35د إلى  30مابيف  ( عمى المفحكص في كقت يتفارب21عرض كؿ لكحات )

بكاسطة تعميمة اإلختبار كىي كالتالي : ''لدم مجمكعة مف  FATيقـك الفاحص بتقديـ بطاقات  
ا يجرم في الصكر تمثؿ أطفاالن كعائبلتيـ سأريؾ صكرة بصكرة كلؾ أف تعبر لي , مف فضمؾ , ماذ

  ماذا يدكر في ذىف الشخصيات ككيؼ إحساساتيـ؟ ظيكر ىذا المشيد؟ لىكؿ صكرة ؟ ماذا أدل إ
ك تتذكر أنو اليكجد تككف نياية القصة حسب رأيؾ, إستعف بمخيمتؾ , كاالىـ ىك أف تعمـ جيدان أ كيؼ

ك إجابة خاطئة فيما ستقكلو,كسأسجؿ ما تقكلو ليساعدني عمى أف أتذكر ما تفضمت أإجابة صحيحة 
 بسرده''

كلى كتككف التعمييمة أما التعميمة بالنسبة لمراشديف , يمكف إبقاء نفس التعميمة مع تغيير الجممة األ
كالتالي '' لدم الصكر تشير إلى عائبلت ''. كفي حالة ما إذا كاجو المفحكص  صعكبات في فيـ 
الكضعيات في الصكر, كلمحصكؿ عمى إجابات كاممة يستكجب القياـ بالتحقيؽ كالذم يركز عمى 

 خمسة أسئمة قاعدية:

 يتحدث ىك؟ كيؼ تنتيي القصة؟. ماذا يحدث؟ ماذا حدث مف قبؿ؟ بماذا يحس ىك؟ عما 1

إنطبلقان مف ىذه النقطة تعتبر عممية التحقيؽ  لتكضيح اإلجابات الغير منظمة مف جانب, كلذا يجب  ك
يحو ذلؾ لتحديد األشخاص ضناسب مف مفحكص لتكضيح ما يمكف تك مراران أف يككف الطمب م

ـ أك أف يقكؿ ألشخاص بأسمائيكالدالالت التي تفرز عمى األقؿ كممات أك جمؿ مبيمة, كأف يحدد ا
 .مرتبتيـ في العائمة

(Wayane .M et al 1999.03) 

 

 

 

 خالصة الفصؿ: 
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قدمنا في ىذا الفصؿ أىـ الخطكات المتبعة في دراستنا في الفصؿ القادـ الذم ستعرض أـ ما تكصمنا 
إليو في دراستنا لحاالت المراىقيف الجانحيف كالغير جانحيف الذم ستمكننا مف التعرؼ عمى السيمائات 

ؿ نتائج متكصؿ إلييا ك كتحمي FATالعامة لمحاالت, كما سنقـك بتطبيؽ إختبار اإلسقاطي تفيـ العائمة 
 ك مناقشة الفرضيات. 

 

 
 







































                                                  
 

 
 

















 الخامسالفصؿ 

 )عرض النتا ج ك مناقشة الفرضيات(
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 تقديـ الحاالت األربعة لمدراسة : .1

 دراسػػػػػػة الحػػػػالة األكلى الجانحة ''كليد'':

 تػػقػػػدػػيـ الحػػػػالة:

 سنػة. 17:  السػف: كليد .اإلسػـ 

 : الرابعة متكسط.المستكل الدراسي: ذكر.                                الجنػس

 : جيد.   المستكل المعيشي                                  : فيمة السكف

 : ال يكجد. عدد اإلخكة

 سنة . 47 سف األب :: شرطي في فرنسا .              مينة األب

 سنة . 34:  سف األـ: صاحبة محؿ بيع حمكيات        مينة األـ

 : متكاجد في مركز إعادة التربية . الحاليةالكضعية 

 : مشاركة في جريمة قتؿ . الجنحة.   2016أكتكبر  9: تاريخ دخكؿ المركز

: في المركز المتخصص في إعادة التربية)ذككر(حي جماؿ الديف كىراف,في  مكاف إجراء المقابالت
 مكتب األخصائية النفسانية.

 .2019فيفرم  19إلى غاية  2019فيفرم 04: مف تاريخ إجراء المقابالت
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 لسير المقابالت مع الحالة الجانحة األكلى ''كليد'': (03جدكؿ رقـ )

 ؼ منيا دالي مدتيا  مكاف إجرا يا  تاريخ إجرا يا  المقابالت 
في مركز إعادة  04/02/2019 01المقابمة 

حي  التربية)ذككر(
 جماؿ الديف كىراف.
في مكتب األخصا ية 

 النفسانية.

التعرؼ عمى الحالة  د 15
كجمع المعمكمات 

 األكلية 

                                                       05/02/2019 02المقابمة 
.في مكتب 

األخصا ية 
 النفسانية.

التعرؼ عمى الكضع  د 45
كجمع  األسرم

المعمكمات عف 
التعرؼ  الكالديف ك

عمى الكضع 
 اإلجتماعي

.في مكتي األخصا ية  12/02/2019 03المقابمة 
 النفسانية.

حياة المفحكص  د 35
 العال قية في األسرة
كعالقة األسرة مع 

 االخريف.
.في مكتب  18/02/2019 04المقابمة 

األخصا ية 
 .النفسانية

حياة المفحكص  د 35
العال قية مع 

األخريف ك التركيز 
عمى عالقتو مع 

 األب
مكتب .في  19/02/2019 05المقابمة 

األخصا ية 
 النفسانية.

 FATتطبيؽ إختبار  د 45
كالتعرؼ عمى نظرة 
 المستقبؿ لممفحكص
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 : السػميا ػية العامة لمحالة

 ( البنية الفرمكفكلكجية:1

 طكيؿ القامة,سميف الجسـ,أبيض البشرة,ذك شعر أشقر غامؽ,عيناف كاسعتاف زرقكتاف.

: الحظت عمية مبلمح عدـ الشعكر باإلرتياح كالحزف كتصاحبيا إبتسامة بيف الحيف  مالمح الكجو أ(
 كاألخر مع تميزه بنظرتو الحادة.

 الحالة ك,د, نظيؼ الينداـ مرتب المبلبس كيتميز بتنسيقو الجيد لؤللكاف. ب( الينداـ :

ؼ عف تحريؾ رجميو.كعمى ثناء المقاببلت ال يتكقأالحالة ك,د,كثير الحركة حيث  ت( النشاط الحركي :
 حسب أقكاؿ األخصائية أنو شخص نشيط جدا مقارنة باآلخريف.

قبؿ  إجراء مقاببلت معنا بدكف تردد,كلـ يرفض  , كاف اإلتصاؿ مع الحالة سيؿ جدان  ث( اإلتصاؿ :
 فكاف يجيب عف جميع أسئمتنا بتسرسؿ األحداث كأدؽ التفاصيؿ. اإلجابة عف أم سؤاؿ تكجينا بو لو,

 :النشاطات العقمية (2

 لغة مفيكمة كنطؽ سميـ,سريع الكبلـ صكتو معتدؿ الكتيرة. المغة كالكالـ : 1.2

شخص منظـ التفكير, كاقعي في أفكاره,كثيرا ما يتكمـ عف فكرة تشغؿ بالو كىي  محتكل التفكير: 2.2
اإلنتقاـ مف الذيف تسببكا لو في مشكؿ الذم بسببو أدخؿ لممركز.تراكده أفكار اإلنتحار عند مكاجة 

 مشكؿ عكيص

ابير كجو الحالة ك,د, يتميز بذكاء إجتماعي كيتمثؿ في أسمكبو في إستعماؿ تع الذكاء كالذاكرة: 3.2
كحركات أثناء الحديث كما أف الحالو لديو الكثير مف األصدقاء داخؿ كخارج المركز,يتمتع الحالة 
 بذاكرة جيدة كتمثؿ ذلؾ في تذكره لؤلحداث الماضية بتاريخ التي حدثت  فيو كبذػكره لتفاصيؿ األحداث.
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مف دخكلو المركز المتخصص : عاني الحالة مف فقداف الشيية عند الشيكر األكلى . التاريخ الطبي4
في إعادة التربية ''بقديؿ'' كىراف, لديو مشكؿ في أنفو يستدعي عممية جراحية ,كلـ تسجؿ أمراض 

 أخرل لمحالة.

 

 :. التاريخ النفسي5

لسمككات الحالة أثناء المقابمة كتحميؿ خطابو تبيف بأف الحالة يستعمؿ العنؼ في  الباحثة بعد مبلحظة
عرض لو,خاصة مع أقرانو,كما أنو حاكؿ مرتيف االنتحار كباءت بالفشؿ نتيجة مكاجية أم مشكؿ يت

 الضغكطات التي عاشيا في السجف "بقديؿ" المتكاجد بكىراف.

ك انطبلقا مف إجراء مقابمة حكؿ كضع النفسي لمحالة  مع األخصائية النفسانية لممركز كانت لو 
 كز.سمككات عدائية في بعض المكاقؼ مع عامميف في المر 

 لقد تـ التركيز في المقابمة النصؼ المكجية عمى النقاط التالية:

 المقابمة األكلى :

كأننا ىنا  نفسانيف,  فت المقابمة األكلي إلى التعرؼ عمى الحالة "ك,د" كقد عرفنا بدكرنا كأخصائيفدى
المعمكمات الشخصية إلجراء مقاببلت معو فكاف رد الحالة بالقبكؿ كأثناء ىذه المقابمة قمنا بجمع 

األكلية كالتعرؼ عمى سبب دخكلو المركز كطرح عمى الحالة بعض األسئمة لمعرفة كيؼ يصؼ لنا 
 الفترة التي قضاىا في المركز,كاف الحالة متجاكب كأجاب عف كؿ األسئمة بدكف تردد.

 المقابمة الثانية :

يش فييا الحالة حيث بدأ يظير ؼ مف ىذه المقابمة التعرؼ عمى الكضع األسرم الذم يعدتمثؿ الي
التكتر كالقمؽ عند الحديث عف عبلقتو مع أبيو ككصفيا لنا بأنيا عبلقة جد عادية قائبل )أنا كبكيا 

ككذلؾ قمنا بطرح مجمكعة مف أسئمة مكجية كغير مكجية  منحككش بزاؼ غير ميف يخصني دراىـ(
 الحالة,الحظت أثناء المقابمة مع الحالة لجمع المعمكمات عف الكالديف كالكضع اإلجتماعي الذم يعيشو

تظير عميو مبلمح الحزف عند حديثنا عف فترة التي يغيب فييا كالده قائبل: )الكاحد ميف يكبر يبغي بكه 
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حداه( ىذا ما يفسر لنا أف الحالة يعيش فراغ عاطفي حيث معظـ الحديث كاف عف عبلقتو مع أمو 
 حيث عبلقة جيدة جدان معيا. حيث  معظـ الحديث كاف عف عبلقتو مع أمو

 

 المقابمة الثالثة :

ؼ منيا ىك الغكص في أعماؽ حياة المفحكص العبلئقية داخؿ أسرتو كمحاكلة لفيـ نكعية دكاف الي
العبلقات داخؿ أسرتو بطرح مجمكعة مف أسئمة مباشرة كغير مباشرة كالتي أجاب عنيا الحالة بدكف 

إلى نكع النسؽ ألسرة مع األخريف محاكلة منا الكصكؿ تردد ككذلؾ التطرؽ إلى مكضكع عبلقة ا
 الذم ينتمي إليو ألف فيـ نكع النسؽ يؤدم بنا إلى فيـ المعمؽ لمحالة. األسرم

 المقابمة الرابعة :

خصصنا ىذه المقابمة يطرح مجمكعة مف أسئمة مكجية كغير مكجية حكؿ حياة الحالة العبلئقية مع 
كحاكلنا التطرؽ دائما عمى عبلقة الحالة مع كالده ككيؼ  اإلجتماعي لو,اآلخريف كاألصدقاء كجانبو 

يصؼ لنا صكرة التي يراىا في ظؿ غياب األب المتكرر عف البيت, كما أننا قمنا بالحديث عف 
سيتـ  " ليككف الحالة عمى عمـ ماFATالحصة القادمة معو كأنيا سيتـ تطبيؽ فييا إختبار "تفيـ العائمة 

 ادمة ككاف رد الحالة بالمكافقة.في الحصة الق

 المقابمة الخامسة :

حيث إستجاب الحالة لطمبنا  FATؼ الرئيسي مف ىذه المقابمة ىك تطبيؽ إختبار تفيـ العائمةدإف الي
بشكؿ جيد حيث أعطى إستجابات   فكران بعد أف شرحنا لو طريقة التطبيؽ كتجاكب الحالة مع اإلختبار

دقيقة كبعد اإلختبار طرحنا بعض األسئمة لتعرؼ عمى  30المقابمة كاضحة كسرد قصص كدامت مدة 
ىك الشيء الذم يتمنى الحصكؿ عميو في المستقبؿ كىذه المقابمة كانت  نظرة الحالة لممستقبؿ كعف ما

 آخر مقابمة مع الحالة.

 مػػػالحظػػة: 
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قابمة مع األخصائية التي كاف عند اإلنتياء مف كؿ مقابمة مع الحالة نتكجو بدكرنا كباحثيف إلجراء م
دقيقة  لطرح  األسئمة التي تساعدنا في فيـ  20كانت مشرفة عمى الحالة مقابمة ال تتجاكز مدتيا 

الحالة أكثر,كمعمكمات عف تاريخو الطبي كالنفسي كالحديث عف سمككاتو داخؿ المركز,كفي أخر 
 مقابمة قمنا بعمؿ مبلحظة شاممة لمخركج بتقرير نفسي عف الحالة.

 ''كليد'': الجانحة األكلىالمقابالت لمحالة  ممخص سير

سنة , يسكف في كالية كىراف في سكف متسع مف نكع )فيبل(, مستكاه  17الحالة ''كليد'', يبمغ مف العمر 
الدراسي الرابعة متكسط,ىك اإلبف الكحيد لكالديو,مستكاىـ المعيشي جيد,مينة األب شرطي في فرنسا 

 سنو.34ـ فيي تممؾ دكانا لبيع الحمكيات كعمرىا سنو,أما األ 47كعمره 

دخؿ الحالة إلى المركز المتخصص في إعادة التربية المتكاجد في"قديؿ" إلرتكابو جنحة المشاركة في 
أشير حيث صرح الحالة أنو إنقطع عف األكؿ لفترة  6مدة  2016أكتكبر  9جريمة قتؿ في تاريخ 

لعدة أياـ , حيث جاء في قكلو )كرىت ركحي كرىت كمش طكيمة حتى كصؿ بو الحاؿ إلى المستشفى 
ما قدرتش نكالؼ( ىذا ما يفسر لنا  أف الحالة عاش حالة مف الخكؼ الشديد  كتأنيب لضميره الذم 
دفع بو إلى رفض أىـ ميزة لئلنساف في  رغبتو في البقاء كىي األكؿ, حيث كاف رفضو لؤلكؿ إشارة 

 .ينبأ لنا مدل تدىكر حالتو النفسية

بعد ذلؾ تـ نقمو إلى المركز المتخصص في إعادة التربية )ذككر( متكاجد في حي جماؿ الديف"كىراف" 
, بمدة تـ تحديدىا عاميف كنصؼ مع خركجو في العطؿ األسبكعية 2017أفريؿ   2في تاريخ 

 كمناسبات تحث مراقبو كلي األمر.

شعر أشقر غامؽ كعيناف زرقكتاف الحالة ''ك,د'',طكيؿ القامة,سميف الجسـ,كأبيض البشرة ذك 
كاسعتاف,يتميز الحالة بينداـ نظيؼ كمرتب المبلبس ,كاف اإلتصاؿ مع الحالة سيؿ جدان كأبدل لنا ثقتو 
فينا باإلجابة عمى جميع األسئمة دكف تردد ,الحظنا عمى الحالة مبلمح الحزف كالقمؽ بعض األحياف 

مرار كتارة مشغكؿ في فرؾ يديو,خاصة عند تكممو عف ,حيث أنو أثناء المقابمة كاف يحرؾ رجميو بإست
 الجنحة التي إرتكبيا فترتفع نبرة صكتو ك يحمر كجيو دليؿ عمى الغضب كعدـ تقبؿ األمر.

كاف الحالة يعيش مع أمو كجدتو ككاف األب غائبا معظـ األكقات لطبيعة عممو ككنو شرطيا في فرنسا 
ر كاف يمتقي الحالة مع كالده إما عندما يأتي األب أشي 6حيث فترة غيابو تتعدل شير تصؿ حتى 
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عطمة أك يذىب الحالة ككالدتو لرؤيتو , عبلقة الحالة مع كالده عبلقة سطحية جدان كىذا ما جاء في 
قكؿ الحالة عندما سألنا كيؼ ىي عبلقتؾ مع أبيؾ؟ فأجاب الحالة )يعاممني عادم بصح ماشي 

ما نيدركش بزاؼ( ىذا يبيف لنا أف الحالة ثأثر بشكؿ  مداسره في صكالحي كحتى ميف نركح عنده
مو حيث قاؿ أيا بالسمب, عمى العكس عبلقتو مع كاضح خبلؿ فترة غياب كالده مما أثر عمى عبلقت

الحالة )أنا ماى مداسرىا بزاؼ نحكيميا عمى كمش تفيمني بزاؼ(ىذا ما يبيف أنا عبلقة الحالة مع كالدتو 
كبتصرفاتو ىذا ما أجابو الحالة عف سؤالنا عندما ترتكب الخطأ ىؿ يكجو لؾ كالديؾ جيدة فيي تيتـ بو 

النصائح؟فقاؿ)كاه ماى تنصحني بزاؼ كتقكلي كيفاش نتمشى( ىنا نبلحظ اف محتكل الخطاب كاف دائما 
فكاف جكاب  عمى عبلقتو بأمو فقط ىنا بدكرنا كجينا لو سؤاؿ ىؿ األب كذلؾ يكجو لؾ النصائح؟

)ماشي بزاؼ يخاؼ عميا بصح ميف بعيد مايشكفنيش شا ندير( ىنا نبلحظ أف ىناؾ غياب  الحالة
 لمرقابة األبكية مـ قد يدفع الحالة لتصرؼ بحرية تامة.

ف النسؽ األسرم الذم يعيش فيو الحالة ىك منفتح عمى اآلخر كىذا ماجاء في قكؿ الحالة بعد ما أكما 
راف؟حيث قاؿ الحالة ) حنا الجكاريف دايمف داخميف خارجيف كجيت لو سؤاؿ كيؼ ىي عبلقتكـ مع الجي

 عندنا دارنا كاحد داخؿ كاحد خارج متخكاش (

كما أف الحالة لديو مشاكؿ أسرية تتمثؿ في صراعات دائمة مع زكجة جده ككالدتو حيث قاؿ انا مرت 
التكتر عند التكمـ  كيبدك عمى الحالة جدم نكرىا كىي متنجمناش كمتتيناش حتى تطمؽ ماى مف بكيا (,

في ىذا المكضكع مع تحريكو المستمر لرجميو كيديو كثيران كيبدك عمى الحالة التكتر الشديد عند الحديث 
 عف الجك األسرم الذم يعيشو. 

يعيش الحالة في فراغ عاطفي نتيجة غياب كالدة لفترات طكيمة حيث صرح الحالة أف عند غياب كالده 
جاء في قكلو )متمني نعيش أنا كماى كبكيا في دار كحدة ماى  ي حياتو مايشعر أنو ىناؾ شيئا ناقص ف

 كرىت كحدىيا الكاحد يكبر يبغي بكه حداه(كىذا ما قد يجعمو دافعا لتشكه صكرة العائمة عند الحالة.

يعيش الحالة في صراع داخمي مع نفسو كتأنيب الضمير عمى الجنحة التي قاـ بيا كىك في سف ال 
حيث قاؿ ) باغي ننسى كاش صرالي كؿ مرة نحاسب ركحي( كما أف الحالة حاكؿ  سنو 15يتجاكز 

مرتيف اإلنتحار إثر األفكار التي كانت تراكده خاصة في الميؿ حيث قاؿ )الرقاد يحـر عميا...نقعد 
 نخمـ نقكؿ أنا لي قتمت السيد كنبقى نحاسب في ركحي كصمت لدرجة بغيت نقتؿ ركحي مرتيف.(
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الزاؿ يطمح في تغيير حياتو لؤلحسف كلذيو أىذاؼ يصبك الكصكؿ إلييا,حيث أجابنا كما أف الحالة 
عند طرح سؤاؿ عف ماىي أىذافو في الحياة؟قاؿ )نتمنى ننسى لي صرالي ك نبدل حياة جديدة متني 
نقرل براميديكاؿ( كما أف الحالة ال يرل لي حياتو معنى في غياب كالده عف البيت حيث قاؿ انو 

تى يجمع كالديو في بيت كاحد كانا مستقبمة مبني عمى ىذه النقطة عمى حسب قكلو)انا اليرتاح ح
 حياتي تبدل ميف نجمع كالدية في دار كحدة تما نتينى(

( يكضح لنا النقاط المسجمة لكرقة التنقيط  لبركتكككؿ لمحالة الجانحة 04الجدكؿ رقـ )
 (.2( نجدىا في الممحؽ رقـ )21إستجابات الحالة لبطاقات إختبار )األكلى ''كليد'' :

 عدد النقاط المسجمة          أصناؼ التنقيط  األصناؼ
 08  صراع عا مي الصراع الظاىر

 03  صراع زكجي 
 04  نكع أخر مف الصراع 

  06 غياب الصراع 
  07 حؿ إيجابي  حؿ الصراع

 08  حؿ سمبي)أك غياب الحؿ( 
  03 مال مة/مشاركة ضبط النيايات

 03  مال مة/غير مشاركة 
 02  غير مال مة/مشاركة 
 01  غير مال مة/غير مشاركة 

  01 أـ =متحالفة نكعية العالقات
   أب = متحالؼ 
   أخ/أخت = متحالؼ 
   زكج = متحالؼ 

   آخر = متحالؼ 
 07  أـ = عامؿ ضبط 
 07  أب = عامؿ ضبط 
   أخت/أخ = عامؿ ضبط 
   زكج = عامؿ ضبط 
 06  آخر = عامؿ ضبط 

 04  اإلنصيار)إندماج( ضبط الحدكد
 06  تباعد)عدـ اإللتزاـ( 
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 00  تحالؼ = أـ طفؿ 
 00  تحالؼ =أب طفؿ 
 00  تحالؼ= راشد طفؿ 
 05  نسؽ مفتكح 
   نسؽ مغمؽ 

 00   دا رة مختمة كظفيان 
 00   إجابات غير إعتيادية

 00   رفض
 04  حزف/إكت اب الشحنة اإلنفعالية

 02  غضب/عدكانية 
 02  خكؼ/قمؽ 
 01  سعادة رضى 
 02  نكع آخر مف اإلنفعاالت 

المؤشر العاـ لسكء 
 التكظيؼ

  92 
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 تحميؿ كمناقشة بركتكككؿ الحالة األكلى ''كليد'' :

كرقة تنقيط الحالة في  إلى أنظر: FATتحميؿ اإلختبار حسب نظاـ التحميؿ القائـ عمى تنقيط إختبار 
 (.2الممحؽ رقـ )

 ( ىؿ برتكككؿ طكيؿ بما فيو الكفاية لكضع فرضيات عمؿ :1

( كليس ىناؾ 0بركتكككؿ الحالة ''ك.د'' طكيؿ بما فيو الكفاية ككاضح ألف ليس ىناؾ رفض)ف=
 إجابات غير إعتيادية.

 (ىؿ يكجد صراع : 2

( كىذا مايدؿ عمى كجكد صراعات كثيرة 89بػػػ )ف= مف خبلؿ المؤشر العاـ لسكء التكظيؼ مرتفع قدر
( كىذا مايشير إلى أف ىناؾ كجكد 21مع كجكد مبلحظات لمصراع الظاىر كالذم كاف مرتفع )ف=

قاؿ''راىـ  01لصراعات داخؿ النسؽ األسرم لـ يتـ حميا, كيظير ىذا في إستجابة الحالة لمبطاقة رقـ 
 غادم يككنكا قاع محرحريف''يفطركا كقاع مقمقيف كبكىـ يزقى عمييـ 

 ( في أم مجاؿ يظير الصراع :3

(  ىذا مايدؿ عمى 08مف خبلؿ شبكة التنقيط يظير لنا أف الصراع األسرم يأتي بدرجة مرتفعة )ف=
كجكد صراعات أسرية داخؿ نسؽ الذم يعيش فيو الحالة  كما أف صراع زكجي ك نكع آخر مف 

ا ما يدؿ عمى كجكد عبلقات زكجية غير طبيعية ك كجكد ( ىذ04الصراع كانت ليـ نفس النسبة )ف=
( ىذا ما يدؿ عمى 06صراعات خارج النسؽ العائمي, في حيف أف غياب الصراع ظير بدرجة )ف=

 .كجكد صراعات داخؿ األسرة دكف حؿ

 ( ماىك النمط الكظيفي المميز لسير األسرة :4
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العبلقات داخؿ النسؽ األسرم, حيث  مف خبلؿ تحميؿ مؤشرات أداء األسرة التي تصؼ لنا نكعية
( ىذا ما يدؿ عمى كجكد صراعات داخؿ النسؽ األسرم لمحالة 08بمغت نسبة حؿ كسمبي قدرت بػػ)ف=

كغياب مركنة في تعامؿ كحؿ المشكبلت, حيث بمغت نسبة  مما يؤدم إلى إختبلؿ تكازف ىذا النسؽ
( لكؿ منيما ىذا يشير إلى 3سبة كىي)ف=نفس الن نياية مبلئمة/مشاركة كنياية مبلئمة غير مشاركة

كجكد خمؿ في دينامكية في التعامؿ يظير في سمكؾ الكالديف باإلضافة إلى غير مبلئمة مشاركة قدرت 
 ( كىذا ما يكحي إلى كجكد تذبذب في القكاعد المفركضة مف قبؿ الكالديف.2بػػ)ف=

 سرة: ( ماىي الفرضيات الممكنة لكصؼ العالقات الظاىرة في ىذه األ5

( 1مف خبلؿ شبكة التنقيط تظير لنا نكعية العبلقات العائمية تتميز تحالؼ أـ طفؿ مع األـ بنسبة )ف=
 كغياب التحالؼ مع األب.

باإلضافة أف الحالة أعطى إستجابات أف األـ كاألب عامؿ ضبط كىذا ما نجده في شبكة التنقيط ليـ 
 يعكد لفترة المراىقة التي يعيشيا الحالة. ( لكؿ منيما,كىذا قد07نفس النسبة قدرت بػػ )ف=

( كتمييا 4كما تشير مؤشرات بركتكككؿ الحالة بتغمب شحنة اإلنفعالية حزف/إكتئاب )ف=
(,ىذا ما يشير إلى أف الحالة يعاني مف عدـ اإلستقرار 2( , كخكؼ/قمؽ )ف=2غضب/عدكانية )ف=

 اإلنفعالي داخؿ األسرة كخارجيا.

 مقة بالجكانب العال قية النسقية داخؿ األسرة :( ماىي الفرضيات المتع6

جكد نكع آخر مف الصراع بنسبة مف خبلؿ نتائج متحصؿ عمييا في تحميؿ برتكككؿ الحالة إتضح لنا ك 
( كىذا مايشير إلى كجكد صراعات أخرل لمحالة خارج نسقو األسرم, أما بالنسبة لمنشاط 04)ف=

لمغمؽ,كنظاـ ( في نظاـ ا0تحديده حيث تـ تسجيؿ )ف=العائمي مع العالـ  الخارجي فمف السيؿ 
( كىذا مايدعكنا إلستنتاج كجكد نشاط مفتكح كعبلقات كثيرة مع أشخاص خارج 05المفتكح قدر بػػ )ف=

مت نظاـ األسرة كما جاء في قكؿ الحالة )حنا دارنا دايمف مفتكحة ىذا داخؿ كىذا خارج...( كما سج
( كىذا يدؿ عمى كجكد إختبلالت كظيفية بيذا النسؽ 06)ف= تزاـعدـ اإللأيضان نسبة مرتفعة مف 

 األسرم.

 ( ىؿ ىناؾ مؤشرات لعدـ التكيؼ :7
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مف خبلؿ تحميمنا لبرتكككؿ الحالة لـ نتحصؿ عمى إجابات تكحي لعدـ التكيؼ أك إلى أسمكب التربكم 
ف خبلؿ ىذا نجد أف (كم0( كمعاممة القاسية )ف=0السيء, باإلضافة أف ىناؾ إنػعداـ اإلىماؿ )ف=

 ىناؾ مؤشر جيد لتكيؼ الحالة داخؿ نسقو.

 

 ( ىؿ تكجد في البرتكككؿ مكاضيع تدفع لكضع فرضيات عيادية مناسبة :8

بأف نبلحظ أف العبلقات األسرية المتصارعة كالنسؽ األسرم مختؿ تكازنو  FATيسمح لنا تنقيط 
كظيفيان كعدـ إحتراـ حدكد يساىـ بشكؿ كبير في ظيكر الصراعات بيف أفراد األسرة مما ينعكس سمبان 

 عمى سمككيات األبناء.

بط بنفس باإلضافة إلى نكعية عبلقات الحالة مع األـ كاألب التي سجمت أف األـ كاألب عامؿ ض
( يكحي لنا بأف األسرة التي يعيش فييا الحالة تعيش كضعية صراعية, كبالتالي األسرة 07النسبة )ف=

 التي يككف نسقيا مختؿ كظيفياي تؤثر سمبان عمى سمككيات أفرادىا.
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 لمحالة األكلى الجانحة ''كليد'' :   FATممخص نتا ج إختبار تفيـ العا مة

 تكصمنا إلى النتائج التالية: FATنتائج الحالة األكلى "كليد" إلختبارمف خبلؿ تحميؿ 

يعبر بشكؿ كاضح عف الحالة "كليد" كعف أسرتو كصراعات  FATإف بركتكككؿ إختبار تفيـ العائمة 
التي يعيش فييا داخؿ نسقو األسرم كظير ذلؾ مف خبلؿ إرتفاع مؤشر العاـ لسكء التكظيؼ حيث 

( ىذا ما يؤكد عمى أف الحالة يعيش مجمكعة مف الصراعات إختبلالت داخؿ 92قدرت نسبتو بػػ )ف=
 FAT( فإختبار8نسقو األسرم , مايؤكد ىذا ما تجسد في صنؼ التنقيط لصراع عائمي حيث بمغ )ف=

 أسقط المعاش النفسي لمحالة.

ـ بشكؿ كبير كما أف برتكككؿ الحالة كضح الصكرة أف النسؽ األسرم المتصارع كالمختؿ كظيفيان يساى
( كىذا ما 03نجده في نسبة الصراع الزكجي )ف= في تأـز الكضعية العبلئقية بيف الزكجيف كىذا ما

( ىذا ما 07يؤثر سمباي عمى األبناء حيث ظير ىذا مف خبلؿ شبكة التنقيط أب كأـ عامؿ ضبط )ف=
 يبيف أف الحالة متأثر بنكعية العبلقة التي بيف كالديو.

( كآخر عامؿ ضغط 04كؿ الحالة نسبة مرتفعة لنكع آخر مف الصراع )ف=كما سجمت في برتكك
( ىذا ما يأكد مبلحظتنا كأقكاؿ الحالة أنو يعيش صراعات خارج نسقو األسرم ك التي كانت 06)ف=

معظـ حمكليا سمبية كبيذا الحالة يعيش مجمكعة مف الصراعات كعدـ التكيؼ داخؿ نسقو األسرم مما 
 سمككاتو.يؤثر بشكؿ كبير عمى 
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 ممخص عاـ لمحالة األكلى الجانحة ''كليد'' :

مف خبلؿ ما تكصمنا إليو في مقاببلتنا كمبلحظتنا عمى الحالة "كليد" كمف خبلؿ أيضان إختبار 
'' إستطعنا الخركج بتقرير نفسي شامؿ عف   FATاإلسقاطي مطبؽ عمى الحالة ''إختبار تفيـ العائمة 

 الحالة كىك كالتالي :

سنة كجانحان لقيامو بجنحة '' مشاركة في جريمة قتؿ '' مع قيامو بتكرار  17الحالة "كليد" حدثان عمره 
الفعؿ الجانح لعدة مرات, كىذا راجع إلى العكامؿ األساسية كىك غياب الرقابة األبكية كباإلضافة إلى 

 رفقاء السكء.

ظؿ غياب كالده كىذا ماجاء في قكؿ الحالة مف خبلؿ تقربػنا لمحالة إتضح لنا أنو يعيش فراغ كبير في 
عندما سألناه ماىي طمكحاتو في المستقبؿ أجاب قائبلن )راني متمني نركح لمخارج نقنع بكيا يدخؿ 
لدزاير الكاحد يكبر يبغي بكه حداه( كما أف الحالة يدرؾ صكرتو العائمية بشكؿ ناقص كمشكه كىذا يرجع 

يتي نجمع بكيا كما في دار ابمتنا كما جاء في قكؿ الحالة )أمنإلى ما الحظناه كما إستنتجناه مف مق
لمحالة حيث كاف صراع  FATباإلعتماد عمى نتائج برتكككؿ إختبار  اؾ كيف نتينى( كدكحدة ى

( مرتفع ىذا ما قد يككف دافعان أساسيان لتشكه صكرة العائمة 03( كصراع زكجي )ف=088األسرم )ف
 عند الحالة.

"كليد" عبلقتو مع أبيو عبلقة سطحية جدان كمعاممة متساىمة نكعان ما حتى عند إرتكاب حيث أف الحالة 
الخطأ ال يقكـ األب بدكره بإعتباره رمز لمسمطة,ما جاء في قكؿ الحالة )أنا بكيا لحد اآلف مزاؿ ما 

 عرؼ شادرت باه دخمت ىذا المركز...( ىذا ما يجعؿ الحالة يرتكب مايشاء في ظؿ غياب كالده.

كما أف نكع النسؽ األسرم يمعب دكران ىامان في تحديد سمككيات األفراد المنتميف إليو, بحيث أف الحالة 
يعيش في نسؽ مفتكح عمى العالـ الخارجي كحدكده شبو منعدمة مما يجعؿ الحالة معرض إلرتكاب 

 إنحرافات سمككية كمصاحبة رفقاء السكء.
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يتجاكز  و مركز إعادة التربية, لجنحة إرتكبيا في سف اللقد عاش الحالة أزمة نفسية حادة بعد دخكل
سنة حيث حاكؿ مرتيف اإلنتحار إثر ما عاشو مف صدمات كىذا ما جعؿ الحالة "كليد" لحد اآلف  15

تراكده مشاىد مف جريمة التي شارؾ فييا لقكلو )كؿ مرة نتفكر السيد لي مات قدامنا كنبقى نحاسب في 
( 4مف خبلؿ تغمب الشحنة اإلنفعالية حزف/إكتئاب )ف= FATائج إختبار ركحي...( كىذا ما تدعمو نت

 (2ك خكؼ/قمؽ)ف=

كفي األخير نستنتج أف الحالة "كليد" يعاني مف مشاكؿ عائمية كسكء التكيؼ في العبلقات بيف الزكجيف 
دكار كغياب دكر األب لفترات طكيمة جعؿ الحالة يعيش فراغان عاطفيان, كليذا إختبلؿ تكازف في األ

كظيفية داخؿ النسؽ األسرم كبالتالي أثر غياب األب بشكؿ كبير عمى نسؽ العائمة كمنو  جعمت مف 
الحالة "ك, د" معرضان بشكؿ كبير إلرتكاب جنح أثرت عمى حياتو النفسية كتكازنو النفسي كأدت بالتالي 

 إلى تشكه صكرة العائمة لدل الحالة.
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 الجانحة ''رضا'':دراسة حالة الثانية 

 تقديـ الحالة:

 سنة. 18 السف:رضا.اإلسـ: 

 الرابعة متكسط.المستكل الدراسي :ذكر.                               الجنس:

 ال يكجد. عدد اإلخكة:مف نكع "حكش" السكف:

 متكسط.المستكل المعيشي: 

 سنة, 57 السف:سائؽ شاحنة.                مينة األب:

 متكفية. مينة األـ:

 )السرقة, التعدم بسبلح أبيض,كتعاطي المخدرات( نكع الجنحة:

 داخؿ متكسطة الشييد دحكف بكالية غميزاف في قاعة خاصة بالكاتبة. مكاف إجراء المقابالت :

 .2019مارس  11مارس إلى غاية  4مف  تاريخ إجراء المقابالت :
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 الجانحة الثانية ''رضا'' :( يكضح سير المقابالت لمحالة  05جدكؿ رقـ)

 اليذؼ منيا المدة  مكانيا تاريخ إجرا يا المقابالت
التعرؼ عمى الحالة  د 15 في مكتب الكاتبة 2019مارس  04 مقابمة األكلى

بدكرنا  كالتعرؼ
كأخصائييف/جمع 

المعمكمات األكلية 
 عف الحالة

عمى التعرؼ  د 35 في مكتب الكاتبة 2019مارس  05 مقابمة الثانية
الكضع األسرم 

كجمع المعمكمات 
عف الكالديف 

 كالكضع األسرم.
حياة المفحكص  د 20 في مكتب الكاتبة 2019مارس  06 مقابمة الثالثة 

العبلئقية داخؿ 
عبلقتة  األسرة ك

 األسرة باآلخريف
حياة المفحكص  د 35 في مكتب الكاتبة 2019مارس  07 مقابمة الرابعة

العبلئقية مع 
كتركيز ف اآلخري

عمى عبلقة الحالة 
 بمع األ

تطبيؽ إختبار تفيـ  د 35 في مكتب الكاتبة 2019مارس  11 مقابمة الخامسة
العائمة مع التعرؼ 
عمى نظرة الحالة 

 لممستقبؿ
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 السميا ية العامة لمحالة:

 . البنية المكرفكلكجية :1

 ذك نظرة حادة. طكيؿ القامة, رقيؽ الجسـ,أسمر البشرة,شعر أسكد,عيناف سكدكتاف,

 يتميز الحالة بنظرتو الحادة,كجو حزيف,يستخدـ الحالة حركات الكجو أثناء الحديث. أ.مالمح الكجو:

الحالة "رضا" مرتب الينداـ,نظيؼ المبلبس كيتميز بإختياره لؤللكاف الغامقة في لكف  ب.الينداـ:
 المبلبس التي يرتدييا.

ركة حيث أثناء جميع المقاببلت يستمر في تحريؾ رجمو يتميز الحالة بكثرة الحت.النشاط الحركي: 
 كعمى حسب أقكاؿ األستاذة رئيسة قسمو أنو شخص كثير الحركة كالكبلـ في القسـ.

مف إجراء  ؼدداية األمر,لكف بعد أف شرحنا اليكاف اإلتصاؿ مع الحالة صعب في ب ث.اإلتصاؿ:
 نا.مر كتجاكب معنا في جميع أسئمتالمقاببلت معو تفيـ األ

 . النشاطات العقمية:2

الحظنا عميو مشكمة في النطؽ حيث كاف يتمعثـ بيف الحيف ,لغة مفيكمة.المغة كالكالـ: 1
 كاآلخر,صكتو كاف مرتفع كنبرة صكت مذبذبة.

مشتت التفكير كيسرح كثيران تفكيره منطقي ال يستخدـ الخياؿ كثيران سيتند عمى  .محتكل التفكير:2
 الكاقع في أفػػكاره.

اف كثير الحالة "رضا" يتميز بذكاء متكسط باإلضافة إلى ذكاء إجتماعي حيث ك . الذكاء كالذاكرة:3
حياف كاف يجد صعكبة في تذكر لبعض األحداث الماضية في بعض األ,اإلستخداـ لتعابير كجيو,
 خاصة ذكرياتو مع كالده.

ـ يعاني مف أم مرض عضكم إال ف الحالة لأيكجد مرض كراثي في العائمة كما  ال .التاريخ الطبي:4
أف الحالة يتعاطى المخدرات مف بينيا الحشيش كالحبكب بأنكاعيا كىذا بناءان عمى قكلو ككذلؾ عمى 
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حسب أقكاؿ أستاذة تدرسو صرحت أف الحالة كاف كثير مف المرات يدخؿ القسـ كىك تحث تأثير 
 المخدرات.

 

 .التاريخ النفسي:5

ساتذة الذيف يدرسكنو إستنادان عمى أقكاؿ بعض مف األ ناء المقاببلت كبعد مبلحظة الباحثة لمحالة أث
كأسمكبو العدائي مع جميع األساتذة كخاصة  ,الحالة يعاني مف إضطرابات سمككيةلخصت الباحثة  أف 

زمبلئو كقد يككف ىذا نتيجة لتعاطيو المكاد المخدرة بما فييا األقراص كزيادة عمى ذلؾ الضغكطات 
 األسرية التي يعيشيا الحالة كالتي قد تككف عامبلن ميما في إصداره ليذه السمككيات.
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 المكجية عمى النقاط التالية:لقد تـ التركيز في المقابمة النصؼ 

ىذفت المقابمة األكلى إلى التعرؼ عمى الحالة "رضا" حيث كاف في البدايةتعريؼ المقابمة األكلى :
بدكنا كأخصائييف نفسانييف كتكجو بطمبنا إلجراء مقاببلت مع الحالة حيث كاف رده بالقبكؿ, تمت 

 اب عف جميع تساؤالتنا بإرتياح.المقابمة األكلى في ظركؼ جيدة كما أف تجاكب معنا كأج

تمحكرت ىذه المقابمة حكؿ الكضع األسرم الذم يعيشو الحالة "رضا" داخؿ أسرتو المقابمة الثانية :
حيث كاف يتيرب في بداية األمر مف اإلجابة عف األسئمة  كبعدىا تدريجيا إندمج في جك المقابمة 

حظنا عمى الحالة الشعكر بالقمؽ كالغرتباؾ كأجاب عف أسئمتنا حكؿ أسرتو كالجك الذم يعيش فيو ال
بداء تغيرات في مبلمح كجيو لكف رغـ ذلؾ فقد تمت المقابمة في  حيث بدأ بتحريؾ رجميو بإستمرار كا 

 كضع جيد كتـ فييا اإللماـ بجميع المعمكمات المسطرة الكصكؿ إلييا .

التعمؽ في حياة المفحكص العبلئقية تـ إجراء ىذه المقابمة تحث ىذؼ محاكلة منا :  المقابمة الثالثة
كالتكصؿ إلى معرفة كيؼ ىي نكعية العبلقات داخؿ النسؽ األسرم الذم يعيش فيو الحالة,بحيث 
إتضح لنا أف الحالة يعيش مجمؿ مف صراعات عائمية التي تؤثر عميو في إستقراره اإلنفعالي,كأثناء 

ير مكجية كما كاف ىذفنا أيضان ىك التطرؽ إلى المقابمة تجاكب معنا عند جميع أسئمتنا المكجية كالغ
عبلقة األسرة مع العالـ الخارجي محاكلة منا التكصؿ إلى نكع النسؽ األسرم الذم يعيش فيو الحالة 
تضح لنا مف خبلؿ إجاباتو عف أسئمتنا بيذا المكضكع أف الحالة يعيش في نسؽ أسرم منفتح عمى  ,كا 

 تخكاش دايمف معمرة..." العالـ حيث قاؿ الحالة"دارنا قاع ما

كاف ىذفنا في ىذه المقابمة ىك طرح أسئمة مكجية كغير مكجية حكؿ عبلقة المقابمة الرابعة :
المفحكص مع اآلخر, كنكعية األصدقاء كمحاكلة منا الكشؼ عف مجمؿ السمككيات التي يمارسيا 

مة إلى مكضكع الجنح التي الحالة بالتركيز عمى الجانب اإلجتماعي لو,حيث تطرقت أثناء ىذه المقاب
 13إرتكبيا كتكصمت الباحثة أف الحمة "رضا" لديو سكابؽ عدلية لخمسة مف الجنح التي إرتكبيا مابيف  
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سنة كىذا ما يؤكد أنو مراىؽ جانح,باإلضافة إلى الباحثة أعدت الحالة"رضا" نفسيان  18سنة إلى غاية 
 رض عممي كما كاف رد الحالة إال بقبكؿ لطمبنا.أنو سيتـ تطبيؽ إختبار نفسي في الحصة المقبمة لغ

بعدأف  F.A.Tكاف اليذؼ األسمى لذه المقابمة ىك تطبيؽ إختبار تفيـ العائمةالمقابمة الخامسة:
قدمنا اإلختبار كشرحنا لو تفاصيؿ تطبيقو قمنا مباشرة بتطبيقو,حيث كانت كؿ إستجابات المفحكص 

دقيقة كبعد اإلنتياء مباشرة مف اإلختبار  30ؽ اإلختبار  كاضحة تمامان كقصص كاممة,دامت مدة تطبي
مف اإلختبار قمنا بتكجيو أسئمة مباشرة كغير مباشرة حكؿ نظرتو لممستقبؿ, حيث قاؿ الحالة"ما عندم 
حتى مستقبؿ ما راني نخمـ في حتى حاجة لمقداـ قطعت لياس مف كمش.."كىذه الحصة كانت أخر 

 حصة مع الحالة.

 مالحػػظة:

د قامت الباحثة بمقابمتيف إضافيتيف أكلى مع أستاذة رئيسة القسـ الذم يدرس فيو الحالة "رضا" لق 
لطرح مجمكعة مف األسئمة حكؿ سمككاتو داخؿ القسـ كمقابمة أخرل مع مديرة المؤسسة لتأكيد 

 المعمكمات متحصؿ عمييا كخركج بتقرير نفسي شامؿ لمحالة.

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

111 
 

 

 

 المقابالت لمحالة الجانحة الثانية "رضا" :ممخص عاـ لسير 

سنة,يسكف في كالية غميزاف في سكف مف نكع "حكش" مستكاه  18الحالة "رضا" مراىؽ يبمغ مف العمر 
الدراسي الرابعة متكسط حيث كرر الحالة السنة لثبلثة مرات, ىك اإلبف الكحيد لعائمتو,مستكاه المعيشي 

سنة أما األـ متكفية حيث كاف"رضا في  57يبمغ مف العمر ضعيؼ حيث مينة كالده سائؽ شاحنة ك 
 سف صغير  جدان فتكفمت جدتو مف األب بتربيتو.

سنة,قاـ بالتعدم بسبلح أبيض عمى  13قاـ الحالة "رضا" بإرتكاب خمسة جنح كانت األكلى في سف 
يحمؿ كمية معتبرة شخص كالجنحة الثانية في نفس السف قاـ بسرقة أما الثالثة فتـ اإلمساؾ بو كىك 

بلح األبيض كالجنحة سسنة تعدم مرة أخرل عمى شخص بال 15مف الحبكب الميمكسة كفي سف 
فقط سنة حيث تـ حبسو إال مرة كاحدة  18األخيرة كانت محاكلة سرقة سيارة كىذه تمت في سف 

جميع مف كغرامة مالية لمجنح األخرل,كباإلضافة إلى ذلؾ أف كقضى فييا ليمة عند مصمحة األ
األساتذة الذيف يدرسكنو يشتككف مف سمككاتو المنحرفة داخؿ القسـ كتـ معاقبتو بتكجييو لمجمس تأذيبي 

 لمرتيف.

فنا مف دب بعض الشيء إال أف بعد شرح ما ىكاف اإلتصاؿ مع الحالة "رضا" في أكؿ مقابمة صع
مة إال أنو كاف يجد صعكبة ك إجراء مقاببلت معو تقبؿ طمبنا ككضع ثقتو فينا,كاف لدل الحالة لغة مفي

مشتت التفكير كيسرح كثيران,باإلضافة ,بلت حياف في نطؽ ككاف صكتو مرتفع في جميع المقاببعض األ
إلى اف الحالة يمتاز بذكاء إجتماعي حيث يستخدـ مبلمح كجيو أثناء الكبلـ إال أف ذاكرتو تخكنو في 

 يككف ىذا مف جراء تعاطيو لممخدرات. بعض األحياف حيث يجد صعكبة في تذكر بعض المكاقؼ كقد

يعيش الحالة مع كالده كجدتو مف األب أعاد األب الزكاج لكنو لـ يستمر في العبلقة,يغيب األب عف 
البيت لفترات طكيمة مدتيا مف أسبكعيف فما فكؽ تصؿ إلى غاية شير بحيث كاف يعمؿ سائؽ شاحنة 

بحيث أنو في بداية األمر رفض تمامان التكمـ عف لنقؿ البضائع,عبلقة الحالة مع كالده سيئة جدان 
عبلقتيما قائبلن "أنا بكيا خاطيني كخاطيو قاع عاـ الىي عميا.."كيتضح مف خبلؿ قكلو أف الحالة يشعر 
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بإنزعاج كقمؽ إلنشغاؿ كالده عنو كما أنا لحالة بدت عمية التكتر كالقمؽ عند الحديث عف ىذا 
كالده كيضعؼ الرقابة األبكية كما جاء في قكؿ الحالة أنو لـ يتمقى المكضكع,كىذا ما يأـز عبلقتو مع 

اإلىتماـ الذم كاف ينتظره عند إرتكابو لجنحة ألكؿ مرة في حياتو كبالتالي غياب الرقابة كاإلىماؿ زاد 
 مف إنحراؼ الحالة.

,إال أف عبلقة "رضا مع جدتو جيدة حيث يعتبرىا في مقاـ كالدتو بعد أف تكفيت كىك في سف صغيرة
 معظـ األكقات كانت تتخمميا ىذه العبلقة مشاكؿ.

يعيش الحالة صراعات عائمية كصراعات خارج نسقو األسرم حيث أنو يتعرض بإستمرار لضغكطات 
مف رفقاء السكء يكبركنو سنان,حيث أثر الصراع العائمي ك الضغكطات اليكمية التي يتعرض ليا عمى 

انا ما عندم حتى حاجة تخميني نخمـ في  ليس ليا معنى فقاؿ"نظرتو لممستقبؿ حيث يرل أف حياتو 
 المستقبؿ ماشي حياة راني عايشيا..."ىذا ما يظير لنا أف الحالة ليس لديو أم ىذؼ في حياتو.

 

 

 

 

 

 

 

دامت مدة تطبيؽ  ( يكضح لنا النقاط المسجمة لكرقة التنقيط لمحالة األكلى "رضا"06الجدكؿ رقـ )
( نجدىا في ممحؽ رقـ 21إستجابات الحالة لبطاقات اإلختبار)د. 35الحالة "رضا" اإلختبار مع 

(03.) 

 عدد النقاط المسجمة          أصناؼ التنقيط  األصناؼ
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 11  صراع عا مي الصراع الظاىر
 01  صراع زكجي 

 05  نكع أخر مف الصراع 
  04 غياب الصراع 

  06 حؿ إيجابي  حؿ الصراع
 11  غياب الحؿ( حؿ سمبي)أك 

  03 مال مة/مشاركة ضبط النيايات
 03  مال مة/غير مشاركة 
 03  غير مال مة/مشاركة 
 03  غير مال مة/غير مشاركة 

  01 أـ =متحالفة نكعية العالقات
   أب = متحالؼ 
   أخ/أخت = متحالؼ 
   زكج = متحالؼ 

   آخر = متحالؼ 
 04  أـ = عامؿ ضبط 
 05  عامؿ ضبطأب =  
   أخت/أخ = عامؿ ضبط 
   زكج = عامؿ ضبط 
 02  آخر = عامؿ ضبط 

 00  اإلنصيار)إندماج( ضبط الحدكد
 08  تباعد)عدـ اإللتزاـ( 
 00  تحالؼ = أـ طفؿ 
 00  تحالؼ =أب طفؿ 
 00  تحالؼ= راشد طفؿ 
 02  نسؽ مفتكح 
 00  نسؽ مغمؽ 

 05  المعاممةسكء  دا رة مختمة كظفيان 
 00   إجابات غير إعتيادية

 00   رفض
 02  حزف/إكت اب الشحنة اإلنفعالية

 04  غضب/عدكانية 
 02  خكؼ/قمؽ 
 01  سعادة رضى 
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 00  نكع آخر مف اإلنفعاالت 
 المؤشر العاـ لسكء 

 التكظيؼ
  87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمحالة الجانحة  F.A.Tتحميؿ اإلختبار حسب نظاـ التحميؿ القا ـ عمى تنقيط 
 (.03: أنظر كرقة التنقيط لبركتكككؿ الحالة الممحؽ رقـ)الثانية"رضا"

 ( ىؿ برتكككؿ كاؼ لكضع فرضيات عمؿ :1
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إذا تمعنا النظر في بركتكككؿ الحالة "رضا" يتبيف لنا أف الحالة أدلى بقصص كاضحة ليا بداية كليا 
العشركف  فض أك مقاكمة عف الصكر الكاحدة كنياية, كما أنو عبر بشكؿ جيد دكـ تسجيؿ أم ر 

 ,كبالتالي بركتكككؿ الحالة طكيؿ بما فيو الكفاية ك كاضح.

إذا عدنا إلى الدليؿ العاـ لسكء التكظيؼ الكارد في شبكة ترميز الحالة يظير لنا  (ىؿ يكجد صراع:2
كجكد مبلحظات ( ذلؾ يكحي إلى كجكد صراعات في برتكككؿ الحالة"رضا" مع 87أنو مرتفع)ف=

( ىذا ما يؤكد عمى كجكد صراع داخؿ نسؽ 04( مقارنة مع غياب صراع)ف=16لمصراع الظاىر)ف=
 األسرم لمحالة.

 ( في أم مجاؿ يظير الصراع: 3

( ذلؾ 11إنطبلقان مف مبلحظتنا لبركتكككؿ الحالة "رضا" إتضح لنا أف الصراع األسرم مرتفع جدان )ف=
يعيشيا الحالة داخؿ النسؽ األسرم,تمييا نكع آخر مف يكحي إلى كجكد صراعات أسرية 

في حيف ,سرميعيش صراعات أيضان خارج نسقو األ ( ىذا ما يسمح لنا بالقكؿ أف الحالة05الصراع)ف=
 (يدؿ عمى كجكد صراعات مع غياب الحؿ أك حؿ سمبي غالبان.04أف غياب صراع )ف=

 ( ماىك النمط الكظيفي المميز لسير األسرة:4

اضح مف تحميؿ مؤشرات أداء األسرة بأف الرقـ اإلحصائي األكبر ىك حؿ سمبي أك غياب مف الك 
( كىذا ما يستحؽ اإلشارة إليو أف ىناؾ كجكد لخمؿ كظيفي في بنية النسؽ األسرم الذم 11الحؿ)ف=

 ـ.يعيش فيو الحالة ك مما يعني أف أفراد األسرة يجدكف صعكبة كبيرة في المعاممة كبالتالي حؿ مشاكمي

 

 

 ( ماىي الفرضيات الممكنة لكصؼ عالقات الظاىرة في ىذه األسرة:5

( كما ىك مبلحظ أيضا أف 5إنطبلقان مف شبكة ترميز بركتكككؿ الحالة "رضا" لؤلب عامؿ ضغط)ف=
( آلخر 2ىناؾ عنصر خارج نطاؽ األسرة يعد كعامؿ ضغط,كىما الجدة كرفقاء السكء ليذا سجمنا)ف=

 عامؿ ضغط.
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تقكؿ أف العبلقة السيئة التي تربط أفراد النسؽ تعتبر كمصدر ضغط جعؿ الحالة "رضا" أكثر الفرضية 
ىشاشة نفسية في مقاكمة ليذه الضغكطات, باإلضافة إلى ذلؾ خصكصية مرحمة المراىقة كالتي يككف 

التالي فييا الفرد أكثر حساسية لؤلحداث التي تدكر حكلو كىذا ما يسبب لممراىؽ عدـ إستقرار نفسي كب
 يصبح ضحية إلرتكاب الجنح لمتخمص مف المعاناة كالمشاكؿ.

 ( ماىي الفرضيات المتعمقة بالجكانب العال قية النسقية داخؿ األسرة:6

بما أف النسؽ الذم يعيش فيو الحالة يتميز بكثرة خبلفات كصراعات عائمية جعؿ أفراد ىذا النسؽ 
لمضغكطات التي تصدر مف الكالديف بعدـ اإللتزاـ يتفاعمكف بشكؿ سمبي خاصة في إستجابة الحالة 

( لتباعد أف ىناؾ إختبلؿ 08( مناسب/غير مشارؾ  كالحظنا مف خبلؿ )ف=03حيث سجمنا )ف=
كظيفي بيذا النسؽ كأف افراد النسؽ الييتمكف بعضيـ البعض كثيران كما تـ تسجيؿ نظاـ مفتكح قدر بػػ 

 يكضح  أف الحالة يشارؾ نشاطاتو مع العالـ الخارج.( مع غياب إلستجابة نسؽ مغمؽ ىذا ما 2)ف=

 ( ىؿ ىناؾ مؤشر لعدـ التكيؼ :7

( باإلضافة إلى 05)ف= إتضح مف خبلؿ يركتكككؿ إختبار أف الحالة تعرض لسكء المعاممة الجسدية
 أف الحالة متأثر بصراعات التي تسكد النسؽ األسرم.

قيا مشاعر تتراكح بيف الغضب كالعدكانية كتارة كما الحظنا أف الحالة في كصفو لمصكر كانت تراف
نفعاؿ حزف كأكتئاب كخكؼ كقمؽ بنفس النسبة 4الخكؼ حيث تـ تسجيؿ )ف= ( غضب كعدكانية كا 

 (2)ف=

 

 

 (ىؿ يكجد في ىذا البركتكككؿ مسا ؿ تساىـ في إعداد فرضيات إكمينيكية مفيدة :8

يمكننا صياغة فرضية إكمينيكية تقكؿ أف   F.A.Tمف خبلؿ نتائج مقابمة العيادية كنتائج إختبار 
إنحرافات سمككية  التكاصؿ السمبي بيف أفراد األسرة كغياب الرقابة األبكية ينتج عنيا صراعات عائمية ك

لدل األبناء,ككذا غياب تكازف الكظيفي كدكر كؿ فرد مف أفراد النسؽ أك عدـ تمسؾ بدكره المخصص 



                                                  
 

116 
 

بالمراىؽ باليركب خارج نسقو األسرم كبالتالي فتح األبكاب  لو لمسؤكلية األب كميا نقاط قد تدفع
 لمجنكح كممارسة اإلنحرافات السمككية كبالتالي فقداف النسؽ لتكازنو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحالة  الجانحة الثانية "رضا" :F.A.T ممخص نتا ج إختبار تفيـ العا مة 

 تكصمنا إلى النتائج التالية:مف خبلؿ نتائج الحالة "رضا" إلختبار تفيـ العائمة 
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لئلختبار حيث كانت  21إف الحالة أسقط معاشو النفسي داخؿ نسقو األسرم في إستجاباتو لمكحات 
جميع إستجاباتو كافية كعبرت بشكؿ كاضح عف الصراعات التي يعيشيا الحالة داخؿ أسرتو كالذم 

( كالتي 11شر صراع عائمي )ف=( كمع إرتفاع كبير لمؤ 87يؤكده إرتفاع مؤشر سكء التكظيؼ )مف=
يظير لنا أف األسرة تجد صعكبة في حؿ  ( ىذا ما11كانت جميع حمكؿ ىي حمكؿ سمبية )ف=

 صراعاتيا.

أظيره بركتكككؿ الحالة بحيث يكحي إلى ا ( ىذا م05ضافة إلى كجكد نكع آخر مف الصراع )ف=باإل
ؿ ضغط ىذا ما يؤكد مبلحظتنا كجكد صراعات يعيشيا الحالة خارج محيطو العائمي,مع آخر عام
 كأقكاؿ الحالة عمى أنو يعيش مجمكعة مف الصراعات خارج نسقو,

( 5باإلضافة إلى أف بركتكككؿ الحالة أعطى لنا إستجابات في خانة دائرة مختمة كظيفيان كسجمنا )ف=
رتفاع لسكء معاممة كىذا يبيف أف الحالة "رضا" يتعرض لسكء المعاممة مف طرؼ أفراد أسرتو مع إ

كتئاب بنفي تنقيط )ف=4لشحنة إنفعالية لغضب كعدكانية)ف= ( ىذا 2( كتمييا خكؼ كقمؽ كحزف كا 
 مايسمح لنا القكؿ أف الحالة لدية مشاكؿ في اإلتزاف اإلنفعالي خاصة داخؿ أسرتو.

 

 

 

 

 

 

 

 ممخص العاـ لمحالة الجانحة الثانية "رضا" :
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مف خبلؿ ما تكصمنا إليو في مقاببلتنا كمبلحظتنا عمى الحالة "رضا" كباإلعتماد أيضان عمى نتائج 
كباإلعتماد عمى ىذه األدكات إستطعنا الخركج بتقرير  F.A.Tالمتكصؿ إلييا في إختبار تفيـ العائمة 
 نفسي شامؿ عف الحالة كىك كالتالي:

يامو بخمسة جنح متنكعة كىذا ما قد يرجع إلى العكامؿ سنة كجانحان لق 18الحالة "رضا" حدثان عمره 
الرئيسية في دفع الحالة إلى الجنكح مف بينيا الصراعات العائمية كباإلضافة إلى ذلؾ صراعات مع 
العالـ الخارجي مف بينيا رفقاء السكء الذيف يكبركنو سنان كما نظيؼ عمى ذلؾ غياب حضكر النفسي 

ة كالدتو متكفية كالتي تككف في بعض األحياف تجمع بيف ميمتيف دكر لؤلب كزيادة عمى ذلؾ أف الحال
 األب في غيابو كاألـ في نفس الكقت.

لحضكر األب في حياتو اليكمية كما جاء  حيث إتضح لنا مف خبلؿ مبلحظتنا لمحالة أنو يفتقد بشدة
الصراعات التي  في قكلو "متمني نقعدكا كؿ يـك في رحبة كيما قاع عايبلت " كىذا باإلضافة إلى

  بحيث كاف الصراع األسرم مرتفعان  F.A.Tتتخمؿ النسؽ األسرم لمحالة كىذا مف خبلؿ نتائج إختبار 
جدان كما كانت مبلحظتنا  أف الحالة يظير مبلمح الحزف أثناء حديثو عف عائمتو ككانت إجاباتو عف 

ة حيث قاؿ الحالة "رضا" كاش امة فييا مبلمح الحسر سلتي تخص الجك األسرم تصاحبيا إبتاألسئمة ا
مف عائمة نيدركا أنا غير قداـ الناس عندم عايمة" كمف ىنا نستنتج أف الحالة "رضا" لديو إدراؾ مشكه 
تمامان لصكرة العائمة, كما أف غياب الرقابة األبكية أثرت بشكؿ مباشر في سمككيات الحالة حيث صرح 

ب بإبنو تعتبر الي العبلقة السيئة التي تربط األجيو كبالتالحالة أف كالده ال ييتـ بو كبمشاكؿ التي تكا
مصدر ىاـ في جعؿ الحالة أكثر ىشاشة نفسية في مقاكمة الضغكطات كبالتالي يصبح ضحية جاىزة 
إلرتكاب الجنح بأنكاعيا, باإلضافة إلى النسؽ األسرم المنتمي إليو الحالة يساىـ بشكؿ مباشر في ىذا 

 F.A.Tالعالـ كالذم أظيرتو نتائج إختبار "رضا" في نسؽ أسرم منفتح عمى حيث يعيش الحالة 
( لمنسؽ المفتكح, كالتي عمى حسب ما قالو الحالة أف حدكده شبو منعدمة ما يجعمو معرض 2)ف=

 بشكؿ مباشر إلنحرافات المجتمع كبالتالي دكف رقابة.

ككؿ إختبار تفيـ العائمة لمحالة جاء في بركتك  يعيش الحالة في ضغكطات داخؿ أسرتو كخارجيا ما
( ىذا ما يظير لنا الحالة يعيش صراعات مف 2( لنكع آخر مف الصراع كآخر عامؿ قمؽ )ف=05)ف=

نكع آخر كالتي تؤثر ىي بدكرىا عمى حالتو النفسية حيث تجعؿ منو أقؿ تحمبل لمقاكمة ضغكطات 
كبالتالي تسبب لع عدـ إستقرار نفسي  لتراكميا كباإلضافة إلى السف الذم فيو كخصكصية ىذه المرحمة
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لشحنة إنفعالية التي كانت تتراكح مابيف غضب كعدكانية كحزف  F.A.Tإنفعالي كىذا ما أثبتو إختبار  ك
 كقمؽ.

تدعي حمكؿ, كما أنو ساني مف ظركؼ كصراعات عائمية تكفي األخير نستنتج أف الحالة "رضا" يع -
ركنة في تعامبلتيـ مع بعضيـ مع غياب تاـ لتكازف في يعيش في جك أسرم يفتقر إلى التكاصؿ كم

األدكار خاصة دكر األب, ما جعمنا نقكؿ أف الحالة لديو صكرة مشكىة بصفة كبيرة عف العائمة, 
باإلضافة أف الظركؼ التي يعيشيا داخؿ أسرتو كصراعات مع العالـ الخارجي جعمت منو مضطرب 

  في إستقراره اإلنفعالي.
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 دراسة الحالة الثالثة ''صالح'' مراىؽ غير جانح: 

 تقديـ لحالة:

 سنة. 15 السف:صالح. اإلسـ:

 الرابعة متكسط.المستكل الدراسي: ذكر.                                الجنس:

 بنات. 4 عدد اإلخكة:مف نكع''حكش''                      السكف:

    المستكل المعيشي: ضعيؼ.             

 سنة. 48سف األب:  عامؿ صيانة في شركة       مينة األب:

 في كالية معسكر.                

 .40 السف:ال تعمؿ.                         مينة األـ:

 داخؿ متكسطة في مكتب الكاتبة. مكاف إجراء المقابالت:

 .2019مارس  11إلى غاية  2019مارس 04مف  تاريخ إجراء المقابالت:
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 ( سير المقابالت لمحالة الثالثة الغير جانحة ''صالح'':07جدكؿ رقـ )

 اليذؼ منيا المدة  مكانيا تاريخ إجرا يا المقابالت
التعرؼ عمى الحالة  د 15 في مكتب الكاتبة 2019مارس  04 مقابمة األكلى

كالتعرؼ بدكرنا 
كأخصائييف/جمع 
المعمكمات األكلية 

 عف الحالة
التعرؼ عمى  د 35 في مكتب الكاتبة 2019مارس  05 الثانيةمقابمة 

الكضع األسرم 
كجمع المعمكمات 

عف الكالديف 
 كالكضع األسرم.

حياة المفحكص  د25 في مكتب الكاتبة 2019مارس  06 مقابمة الثالثة 
العبلئقية داخؿ 
األسرة كعبلقتة 
 األسرة باآلخريف

حياة المفحكص  د 35 الكاتبةفي مكتب  2019مارس  07 مقابمة الرابعة
العبلئقية مع 

اآلخريف كتركيز 
عمى عبلقة الحالة 

 مع األب
تطبيؽ إختبار تفيـ  د 35 في مكتب الكاتبة 2019مارس  11 مقابمة الخامسة

العائمة مع التعرؼ 
عمى نظرة الحالة 

 لممستقبؿ
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 السيميا ية العامة لمحالة :

 . البنية المكرفكلكجية :1

 القامة , نحيؼ الجسـ , حنطي البشرة , ذك شعر أسكد , عيناف سكداكتاف كاسعتاف.متكسط 

تظير عميو مبلمح الحزف كتصاحبيا إبتسامة تغمب عمييا مبلمح الحزف أتناء حديثو  أ. مالمح الكجو:
 بإستخداـ إيماءات تكحي إلى الحزف.

 بسو كيرتدم دائما األلكاف الغامقة.نظيؼ الممبس مرتب الينداـ, بسيط في إختياره لمبل ب. الينداـ :

يتسـ الحالة بنشاط حركي عاديك حيث كاف الحالة أثناء المقاببلت يمـز مكانو ك  ت. النشاط الحركي :
 ال يقكـ بحركات كثيرة إال عندما يحتاج الكضع ذلؾ.

 . النشاطات العقمية :2

, يقكـ الحالة أحيانان بصعكبة لغة مفيكمة, بطيء الكبلـ , صكت منخفض جدان  المغة كالكالـ : 1.2
 في نطؽ أثناء الحديث.

تفكير منطقي كأفكار مترابطة, يميؿ الحالة إلى الخياؿ في بعض األحياف  محتكل التفكير: 2.2
 لكسب شفقة.

ذكاء في المتكسط ك كما أف الحالة يتمتع بذاكرة جيدة لتذكره جميع تفاصيؿ الذكاء كالذاكرة:  3.2
 سئمتنا خاصة عف مرحمة طفكلتو.األحداث في إجاباتو أل

لـ يعاني الحالة مف أمراض جسمية , كما أنو ال يكجد في تاريخو الطبي لعائمتو  الطبي:. التاريخ 3
 أمراض كراثية.
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بعد مبلحظة الباحثة لمحالة تكصمت أف الحالة "صالح" يميؿ إلى اإلنطكاء بنفسو  النفسي:. التاريخ 4
ف الحالة يحب اإلنطكاء عمى نفسو أليركب مف المنزؿ , باإلضافة إلى بحيث كاف في طفكلتو يقـك با

داخؿ المنزؿ كيتفادل الجمكس مع العائمة كىي مجتمعة لقكلو '' ميف نشكفيـ مجمعيف نجبد ركحي 
عمييـ نتفادل الزقى''  باإلضافة إلى أف الحالة يتعرض إلى اإلساءة الجسدية في بعض األحياف مف 

ستدعي بنا  القكؿ أف الحالة "صالح" ال يجد راحتو النفسية بيف أفراد أسرتو طرؼ كالده ىذا ما ي
 كيستعمؿ آلية اليركب لتفادم الكقكع في المشاكؿ.
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 لقد تـ التركيز في المقابمة النصؼ المكجية عمى النقاط التالية:

فنا دبدكرنا كأخصائيف كشرح ىة كتعريؼ فت مقابمة األكلى إلى التعرؼ عمى الحالدىمقابمة األكلى: 
إللماـ مف إجراء مقاببلت معو أبدل الحالة لنا القبكؿ التاـ إلجراء مقاببلت معنا حيث تـ مباشرة ا

كد مف مناسبة الحالة لدراستنا, لـ أالحظ عمى الحالة أم أالت كلية لمحالة كالشامؿ لجميع البيانات األ
 ان كىك يجيب عف أسئمتنا المكجية كالغير مكجية.تكتر مف األسئمة العكس تمامان كاف مرتاح جد

فت المقابمة الثانية إلى التعمؽ في جك األسرم الذم يعيش فيو الحالة الحظت دى : مقابمة الثانية
الباحثة أف الحالة يجيب عف أسئمتنا بخصكص أسرتو كظركؼ التي يعيشيا بطابع الحزف ك مبلمح 

ىذا أجاب عف أسئمتنا بكؿ تفاصيؿ كما جمعنا أيضان ترتسـ عمى كجيو يستدعي فييا الشفقة مع 
البيانات األكلية لمكالديف كنكعية العبلقات بينيما , قد تـ إجراء ىده المقابمة في جك مبلئـ كتـ بمكغ 

 ىذفنا المرجك مف إجراء ىذه المقابمة.

تكجيو أسئمة  تـ إجراء ىذه المقابمة لمعرفة حياة المفحكص العبلئقية مف خبلؿ :مقابمة الثالثة 
 مكجية كغير مكجية عف أحداث الحياتية اليكمية داخؿ أسرتو كالحظت الباحثة أف الحالة ''صالح ال
يشعر بإرتياح تمامان أثناء حديثو عف عبلقة أفراد األسرة ببعضيـ البعض حيض ظيرت عميو مبلمح 

دؿ عمى كؿ..."كىذا ما يالحزف كالكآبة لقكلو " حنا عايشيف مع بعضنا كصام غير كصام دايمف المشا
بلؿ أسئمة مباشرة سرم كما تطرقنا إلى عبلقة األسرة مع اآلخريف مف خكجكد صراعات داخؿ نسقو األ

ؼ الكصكؿ إلى نكع النسؽ األسرم الذم يعيش فيو الحالة حيث قاؿ الحالة "حنا دكغير مباشرة بي
ما يدؿ عمى اف النسؽ األسرم  يامات برؾ لي نقعدكا كحدنا يجك عندنا بزاؼ جكاريف كضياؼ.."ىذا

 المنتمي إليو الحالة ىك نسؽ منفتح.

ؼ ىذه المقابمة ىك التطرؽ إلى نكعية العبلقات لمحالة ''صالح'' مع اآلخريف دكاف ىمقابمة الرابعة: 
كمعرفة ما إف كاف ىناؾ كجكد لسمككات جانحة بطرح أسئمة مباشرة  كغير مباشرة حيث ىنا الحظت 

لة يتحدث عف عبلقاتو مع اآلخر مف بينيـ األساتذة كاألصدقاء كىك دائمان في دكر الباحثة أف الحا
الضحية كىذا ما يدؿ عمى أف الحالة تنقصو ثقة في الذات, كما قمنا أيضان بتكجيو أسئمة مكجية كغير 
 مكجية عف عبلقتو مع كالده كعف كيفية كصفو لنا عبلقتو معو , حيث قاؿ حالة ''صالح'' أنا عبلقتي
معاه خطرة مميحة خطرة ماشي مميحة عمى حساب مكراؿ تاعو ىك.." كما الحظت الباحثةأثناء حديثو 
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عنو يحرؾ رجميو بإستمرار لشعكره بالتكتر كمبلمح الحزف التي تطغى عميو , كفي اآلخير تـ إعبلـ 
 مس لذلؾ.الحالة أنو سيتـ تطبيؽ إختبار في الحصة القادمة ككاف إجابتو بالقبكؿ كأجاب أنو متح

بعد أف شرحنا لو  التعميمة كبعدىا  FATقمنا فييا بتطبيؽ إختبار تفيـ العائمة  :مقابمة الخامسة
عمى الحالة مع تسجيؿ كؿ إستجاباتو في المسجؿ بعد طمبنا منو ,  21مباشرة قمنا بتمرير المكحات 

ت مدة تطبيؽ كانت جميع إستجاباتو يغمب عمييا طابع الحزف, عكست معاشو النفسي, إستغرق
د كبعد اإلنتياء منو تـ تكجيو أسئمة لمحالة ''صالح'' عف نظرتو لممستقبؿ حيث أجاب  35اإلختبار 

سنة ألف كالده يعده بإرسالو إلى فرنسا ك إنخراطو في نادم رياضي  18الحالة انو متحمس لبمكغ سف 
يضعيا عمى ىذه المحظة, لو لكرة القدـ ككاف الحالة يتحدث في ىذا المكضكع كيبتسـ ككأف جميع أما

 خر مقابمة مع الحالة. أكانت ىذه 

 مالحػػظة :

كاف عند اإلنتياء مف مقابمة مع الحالة نتكجو بدكرنا كأخصائييف لجمع مجمكعة مف المعمكمات عف 
الحالة إما مف طرؼ مديرة المتكسطة أك مف طرؼ بعض األساتذة الذيف يدرسكنو لتأكد مف المعمكمات 

 عمييا ك لخركج بممخص كتقرير نفسي شامؿ عف الحالة.المتحصؿ 
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 ممخص سير المقابالت : لمحالة ''صالح''

سنة يسكف في كالية غميزاف في سكف مف نكع حكش, مستكاه الدراسي  15الحالة صالح يبمغ مف العمر 
مف يكبرىـ سنان, مينة السنة الرابعة متكسط لديو أربعة أخكات إثنيف منيـ مف زكجة كالده الثانية كىك 

سنة أما األـ ماكثة في البيت كتبمغ مف العمر  48األب عامؿ صيانة في شركة خارج كاليتو,كعمره 
 سنة مستكاىـ المعيشي ضعيؼ كباإلضافة إلى ضعؼ مستكل الثقافي عند كمى الكالديف. 40

ذك شعر أسكد  الحالة ''صالح'' مراىؽ غير جانح , متكسط الطكؿ نحيؼ الجسـ , حنطي البشرة
 كعيناف كاسعتاف ىندامو نظيؼ كمتناسؽ في األلكاف.

كاف اإلتصاؿ مع الحالة منذ أكؿ مقابمة سيؿ جدان حيث أبدل لنا التحمس إلجراء مقاببلت معنا, كاف 
الحالة طكاؿ إجراء المقاببلت معو ىادلء كيجيب عف أسئمتنا في تأني كالحظت الباحثة أف جميع 

يماءات بكجيو يستدعى فييا الشفقة عميو ككاف يجيب عف أسئمتنا إجاباتو يطغى عمييا  طابع الحزف كا 
 إجابات مطكلة خاصة عند التكمـ عف مشكبلت األسرية كىنا كاف دكرنا إعادة تكجيو المقابمة.

ضة جدان كاف يجد لغة الحالة مفيكمة ككاضحة إال أنو كاف بطيء الكبلـ كتتميز نبرة صكتو أنو منخف
اآلخر , ذاكرتو جيدة كلـ يعاني مف  حياف في نطؽ بعض الكممات بيف الحيف كض األصعكبة في بع

 أم أمراض جسمية.

يعيش الحالة ''صالح'' مع عائمتو المتككنة مف األب كاألـ ك زكجة األب الثانية ك أربعة بنات إثنيف 
ريف ألنو يعمؿ منيـ مف زكجة الثانية كالجدة , يغيب األب عف األسرة   مف شير تصؿ إلى مدة شي

عامؿ صيانة في كالية معسكر كباإلضافة اإلنشغاؿ بأعماؿ أخرل لمساعدة األسرة ماديان, ترتسـ عمى 
كجو الحالة ''صالح'' مبلمح الحزف لحديثنا عف نكع العبلقات داخؿ أسرتو فقد قاؿ الحالة " حنا دايمف 

كما أف عبلقتو مع كالده مضطربة  المشاكؿ في دارنا خاصة ميف يغيب بكيا كميف يجي كمش يتبدؿ..."
كما جاء في قكلو أف عبلقتيما تككف جيدة إذا كاف مزاجو ىك جيد باإلضافة إلى ذلؾ أف الحالة 
يتعرض إلى اإلساءة الجسدية في أغمب األحياف حيف قاؿ "ميف يككف مشاكؿ في الدار ننضرب أنا ما 

لنسبة ىك بمثابة كبػػش فداء لممشاكؿ التي فيمتش عبله..." كمف ىنا نستنتج أف الحالة ''صالح'' با
تكاجييا أفراد األسرة فيما بينيا خاصة عبلقة األب كاألـ, كما أف الصراعات التي تعيشيا األسرة أثرت 
بشكؿ كبير عمى تكازف اإلنفعالي لمحالة ''صالح'' كأصبح ينعزؿ في غرفة لكحده عندما تككف األسرة 
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ا ما قالة الحالؽ ''صالح'' " أنا نبغي نقعد معاىـ...بصح نخير مجتمعة مع بعض, لتجنب المشاكؿ ىذ
يجد راحتو النفسية التي البد أف يجدىا  نقعد كحدم نبعد المشاكؿ..." ىذا ما يظير لنا أف الحالة ال

داخؿ الجك األسرم, كما أنو يعيش في نسؽ أسرم منفتح يأتي أصدقاءه لزيارتو كىك كذلؾ , يمتـز 
ى المنزؿ مبكران تبعان ألكامر كالده كما أنو عندما كجينا لو سؤاؿ مف يكجو لؾ النصائح الحالة بالدخكؿ إل

عند إرتكابؾ الخطأ أجابنا أف جدتو ىي مف تيتـ بو أكثر مف األخريف كتخاؼ عميو كأنا كالده يقـك 
 بضربو أحيانان عند إرتكاب الخطأ.

يو مشاكؿ مع األساتذة ك خاصة الحارس يمارس الحالة سمككات عدكانية مع األساتذة كأصدقائو كلد
كىذا ما جاء في قكؿ أستاذة تدرسو , كلكف مع ذلؾ لـ يتكجو إلى الجنكح مف قبؿ كلـ تكجو  العاـ

 المؤسسة إلى المجمس التأديبي.

سنة لتحقيؽ  18يطمح الحالة إلى مستقبؿ يأمؿ فيو أف تتغير حياتو كينتظر بفارغ الصبر بمكغ سف 
في نادم كرة القدـ لكف ىذا لـ يمنعو مف مكاصمة الدراسة حيث جاء في قكلو أف اإلنخراط  حممو ك

 الدراسة ىي مف تصنع لؾ مكانة في المجتمع.
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دامت مدة تطبيؽ : ( يكضح لنا النقاط المسجمة لكرقة التنقيط لمحالة األكلى "صالح"08الجدكؿ رقـ )
( في الممحؽ رقـ 21إستجابات الحالة لمكحات اإلختبار)تجد د . 35اإلختبار مع الحالة ''صالح'' 

(04). 

 عدد النقاط المسجمة          أصناؼ التنقيط  األصناؼ
 12  صراع عا مي الصراع الظاىر

 03  صراع زكجي 
 02  نكع أخر مف الصراع 

  05 غياب الصراع 
  05 حؿ إيجابي  حؿ الصراع

 12  حؿ سمبي)أك غياب الحؿ( 
  02 مال مة/مشاركة النياياتضبط 

 01  مال مة/غير مشاركة 
 00  غير مال مة/مشاركة 
 05  غير مال مة/غير مشاركة 

  01 أـ =متحالفة نكعية العالقات
  01 أب = متحالؼ 
   أخ/أخت = متحالؼ 
   زكج = متحالؼ 

   آخر = متحالؼ 
 06  أـ = عامؿ ضبط 
 06  أب = عامؿ ضبط 
 03  = عامؿ ضبطأخت/أخ  
   زكج = عامؿ ضبط 
 04  آخر = عامؿ ضبط 

 03  اإلنصيار)إندماج( ضبط الحدكد
 08  تباعد)عدـ اإللتزاـ( 
 00  تحالؼ = أـ طفؿ 
 00  تحالؼ =أب طفؿ 
 00  تحالؼ= راشد طفؿ 
 01  نسؽ مفتكح 
   نسؽ مغمؽ 

 00   دا رة مختمة كظفيان 
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 07  معاممة قاسية 
 01  إىماؿ التخمي معاممة سي ة

 01   إجابات غير إعتيادية
 02  حزف/إكت اب شحنات إنفعالية

 04  غضب/عدكانية 
 04  خكؼ/قمؽ 
 02  سعادة رضى 

 00  نكع آخر مف اإلنفعاالت 

المؤشر العاـ لسكء 
 التكظيؼ

  101 
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 ''صالح'': تحميؿ كمناقشة بركتكككؿ الحالة الثالثة الغير جانحة

أنظر إلى كرقة : FATتحميؿ اإلختبار حسب نظاـ التحميؿ القا ـ عمى تنقيط إختبار 
 (.04التنقيط لبركتكككؿ الحالة في الممحؽ رقـ )

 . ىؿ البركتكككؿ طكيؿ بما فيو الكفاية لكضع فرضيات عمؿ:1

مقاكمة الحالة عف بما أف القصص التي أدل بيا الحالة كاضحة كطكيمة كغياب لكحات مرفكضة كعدـ 
التعبير كؿ ىذا ساعدنا في ممئ شبكة ترميز الخاصة ليذا البركتكككؿ كبالتالي كضع فرضيات 

 صادقة.

 . ىؿ يكجد صراع :2

إذا رجعنا إلى مؤشر سكء التكظيؼ نجده مرتفعان جدان كىذا يعد مؤشر ىاـ جدان لكجكد صراعات داخؿ 
 (.17المرتفعة المسجمة لمصراع الظاىر )ف=النسؽ األسرم لمحالة كما يثبث ىذا العبلمة 

 . في أم مجاؿ يظير الصراع :3

مف خبلؿ شبكة ترميز لبرتكككؿ الحالة تظير عدة صراعات عمى مستكل األسرة, فقد بمغت عبلمة 
( كظير ذلؾ في المكحات رقـ 12مسجمة لصراع عائمي بمعدؿ )ف=

ضافة إلى ذلؾ سجمن2.3.5.6.7.8.9.11.12.15.16.17) ا في برتكككؿ الحالة صراع زكجي ( كا 
( 2( مع كجكد أيضان إلستجابات نكع أخر مف الصراع )ف=1.18.21( في لكحات رقـ)3بمعدؿ )ف=

 ظير بأشكاؿ مختمفة.تكبيذا نستنتج أف الصراع يمس جميع أفراد العائمة كس

 ىك النمط الكظيفي المميز لألسرة : . ما4

( مقارنة بعبلمات 5الحمكؿ اإليجابية منخفضة جدان )ف=تكضح شبكة ترميز برتكككؿ الحالة أف 
( كبيذا نستنتج أف أفراد النسؽ يكاجيكف صراعات بغياب الحمكؿ أك 12المسجمة لمحمكؿ السمبية )ف=

إيجاد حمكؿ سمبية كىذا ما يأـز الكضع لتستمر ىذه الصراعات إلى مدة أطكؿ, فيذه الدينامية األسرية 
 ية أك غياب الحؿ تزيد التصادـ بيف أفراد األسرة خاصة الحالة مع الكالديف.المبنية عمى الحمكؿ السمب
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 . ماىي الفرضيات الممكنة لكصؼ العالقات الظاىرة في ىذه األسرة: 5

'' تظير أف ىذا إف مؤشرات النكعية العبلئقية المستمدة مف شبكة ترميز بركتكككؿ الحالة ''صالح
( 1( ألـ عامؿ ضغط, كسجمنا أب متحالؼ )ف=6مقابؿ )ف=( 1ـ/متحالفة )ف=أاألخير لو عبلقة 

( ألخر 4( ألخ/أخت عامؿ ضغط كما سجمنا أيضان)ف=3مقابؿ ألب عامؿ ضغط , كسجمنا )ف=
عامؿ ضغط يمثمو زكجة األب فكؿ الضغكطات جعمت مف ''صالح'' يستجيب بطريقة سمبية لقكاعد 

 ات.( لػػ مناسب غير مشارؾ في تحديد النياي1األسرة )ف=

 ىي الفرضيات المتعمقة بجكانب العال قية النسقية داخؿ األسرة : . ما6

( 2مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا في بركتكككؿ الحالة إتضح لنا كجكد نكع أخر مف الصراع )ف=
( كىذا ما يكحي إلى إمتداد الصراع إلى خارج النسؽ األسرم الذم 4مقابؿ أخر عامؿ ضغط )ف=

إختبلؿ  ( في تنقيط تباعد , ىذا ما يشير إلى إنعداـ اإلتصاؿ ك8كما سجمت )ف=يعيش فيو الحالة 
( لنسؽ مفتكح مع عدـ كجكد 1كظيفي بنيكم في ىذا النسؽ , كما أف الحالة أعطى معدؿ )ف=

 إستجابات لنمط مغمؽ كىذا ما يعني لنا أف الحالة يعيش في نسؽ منفتح عمى العالـ الخارجي.

 دـ التكيؼ :. ىؿ ىناؾ مؤشرات لع7

إف الحالة ''صالح'' يعيش في جك أسرم مشحكف بالخبلفات كغياب التكاصؿ كمركنة في التعامؿ 
( كىذا ما إستنتجنا منو أف 7كيظير ذلؾ مف خبلؿ بركتكككؿ تنقيط إلستجابة معاممة قاسية )ف=

حيانان الجسدية مف ألحالة لسكء المعاممة المعنكية  ك الحالة يعيش في جك أسرم مكيرب بحيث يتعرض ا
( يطغى 4( ك خكؼ/قمؽ )ف=4قبؿ األب, كىذا ما جعؿ إرتفاع مؤشر إنفعاؿ الغضب/عدكانية )ف=

 عمى األسرة.

 . ىؿ تكجد في البركتكككؿ مكاضيع تدفع لكضع فرضيات عيادية مناسبة :8

إف تحميمنا لبركتكككؿ الحالة ''صالح'' كشؼ أف الغياب المعنكم كالمادم لؤلب يؤثر بشكؿ كبير في 
التكازف اإلنفعالي لمحالة خاصة في مرحمة المراىقة التي يمر بيا كالتي تعد حساسة باإلضافة إلى 
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كبالتالي يؤثر سمبان إختبلؼ كتفرقة في المعاممة بيف األبناء جعمت مف الحالة يئعر بعدـ تقديره لذاتو 
 عمى نفسية الحالة.

 لمحالة ''صالح'': FATممخص نتا ج إختبار تفيـ العا مة  

 تكصمنا إلى نتائج التالية:FATمف خبلؿ تحميؿ نتائج الحالة الغير جانحة ''صالح'' إلختبار إسقاطي 

يشو الحالة داخؿ لمحالة ''صالح'' أعطى نتائج مفسرة لما يع FATإف بركتكككؿ اإلختبار اإلسقاطي 
اـ لسكء التكظيؼ مرتفع جدان نسقو األسرم مف ظغكطات كصراعات عائمية كزكجية فقد كاف مؤشر الع

ىذه الصراعات أثرت بشكؿ كبير في نفسية الحالة مف خبلؿ إستجاباتو  نت( حيث كا101=)ف
( 4دكانية )ف=عند غضب/ع ( كترتفع2المتنكعة لمشحنات اإلنفعالية تتراكح مابيف حزف/إكتئاب )ف=

ف الصراع إمتد إلى خارج النسؽ أناحية النفسية باإلضافة إلى ذلؾ أف الحالة يعاني مف ال يفسرىذا ما 
( لغياب الصراع كىذا داللة عمى كجكد 05(ك)ف=2الذم ينتمي إليو إلى نكع آخر مف الصراع )ف=

يكف أفراد النسؽ يكاجصراعات لـ يتـ حميا كما أنيا تكضح  شبكة ترميز بركتكككؿ الحالة أف 
خير عبلقة أـ ك أب ( ىذا ما يظير أف ىذا األ12بي )ف=ك حؿ سمأصراعات مختمفة مع غياب الحؿ 
( ما 7ضافة إلى إرتفاع ممحكظ لمعاممة قاسية )ف=( لكؿ منيما باإل6عامؿ ضغط  بنفس معدؿ )ف=

 غكطات.يؤكد لنا أف النسؽ األسرم الذم يعيش فيو الحالة مميئ بالصراعات ك الض
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 ممخص عاـ لمحالة  الثالثة الغير جانحة ''صالح'' :

مف خبلؿ ما تكصمنا إليو في مقابمتنا مع الحالة ''صالح كمف خبلؿ أيضان إختبار اإلسقاطي مطبؽ 
 إستطعنا الخركج بتقرير نفسي شامؿ عف الحالة كىك كالتالي : FATعمى الحالة "تفيـ العائمة" 

سنة يدرس السنة الرابعة متكسط تـ إجراء  15مراىؽ غير جانح يبمغ مف العمر الحالة ''صالح'' 
 المقاببلت معو في المتكسطة التي يدرس فييا المتكاجدة بغميزاف.

مف خبلؿ تقربنا مف الحالة إتضح لنا أنو يعيش ضغط نفسي مف جراء الصراعات التي يعيشيا داخؿ 
( كالذم يعبر 101رتفاع مؤشر سكء التكظيؼ )ف=إل FATأسرتو كىذا ما جاءت بو نتائج إختبار 

بشكؿ كاضح عف مدل معاناة الحالة , حيث الحالة يعتبر غياب األب عـ البيت بمثابة راحة نفسية لو 
فقد كاف الحالة أثناء تكاجد كالده في البيت يتيرب مف الحديث معو خكفان مف نشكب مشاكؿ ىذا ما 

( مع العمـ أنو يتعرض الحالة ''صالح'' إلى عنؼ 6ضغط )ف= لػػ أب عامؿ FATأكدتو نتائج إختبار 
( كمعنكم في بعض المرات جعؿ منو 7لػػ معاممة قاسية )ف= FATجسدم  ما جاءت بو نتائج إختبار 

منعزالن بنفسو داخؿ بيتو, أثرت ىده العبلقة المضطربة التي تربط الحالة بكالده عمى إستقراره اإلنفعالي 
ؿ سير المقاببلت حزيف كتظير عميو مبلمح الكآبة بشكؿ كبير كىذا ما جاء في حيث كاف الحالة طكا
( ك 4لمحالة لتنكع الشحنات اإلنفعالية مابيف غضب/عدكانية)ف= FATتنقيط بركتكككؿ 

(ىذا ما يأكد نتائج مقاببلت أف الحالة لديو عدـ إستقرار 2( ك حزف/إكتئاب )ف=4خكؼ/قمؽ)ف=
الحالة ''صالح'' الصراات األسرية التي يعيشيا مف جراء غياب المادم إنفعالي كما نظيؼ أيضان أف 

( كباإلضافة 1إلستجابة إىماؿ التخمي)ف= FATكالمعنكم لؤلب كما جاء في تحميمنا إلختبار إسقاطي 
إلى ىذا أنو يتعرض إلساءات مف قبؿ األب كىي ما أدت إلى تشكه صكرة العائمة لديو ماجاء في قكؿ 

لػػ صراع  fatصام  ديما في المشاكؿ..." ما أكدتو نتائج إختبار  ايشيف ما بعضنا كالحالة " حنا ع
( كبالتالي إختبار أسقط الحالة مف خبللو المعاش النفسي كالصراعات التي يعيشيا ك 12عائمي )ف=

األسرة التي يعيش فييا تقتصر إلى التفاعؿ كمركنة في معامبلتيا مع بعضيا  باإلضافة أف أفراد
نعداـ التكاصؿ بينيـ ما أكدتو إختبار البع ( كبالتالي سكء العبلقة التي تربط 8لػػ تباعد)ف= FATض كا 

أفراد األسرة تعتبر مصدر ضغط لمحالة تجعؿ منو أكثر ىشاشة لمكاجية مكاقؼ كىذا يسبب عدـ 
 إستقرار إنفعالي كنفسي لمحالة .
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ائمة مشكىة كىذا بالرجكع إلى حجـ المشاكؿ كفي األخير نستنتج أف الحالة ''صالح'' يدرؾ صكرة الع -
كالضغكط العائمية  كغياب المادم كالمعنكم لؤلب ك إضافة إلى التكاصؿ السمبي كغياب التفاىـ بيف 
الحالة ككالده في ظؿ غيابو نتج عنيا عدـ إستقرار نفسي كبالتالي عدـ إستقرار إنفعالي زيادة عمى ذلؾ 

مع األساتذة كاألصدقاء فقد أثر عدـ تماسؾ كؿ عنصر مف النسؽ ظيكر سمككات عدكانية عند الحالة 
بمكقفو كدكره المخصص لو , خاصة مسؤكلية األب كميا نقاط ميمة أثرت بشكؿ سمبي عمى نسؽ 

 .العائمة ككؿ
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 دراسة الحالة الرابعة الغير جانحة  ''عبد الستار'' : 

 تقديـ لحالة:

 سنة. 14 السف:                   .          عبد الستاراإلسـ:

 الرابعة متكسط.المستكل الدراسي: : ذكر.                               الجنس

 ذككر ك بنت كاحدة. 3 عدد اإلخكة:مف نكع عمارة.                      السكف:

 متكسط.                 المستكل المعيشي:

 سنة. 58سف األب:تاجر في كالية سعيدة            مينة األب:

 سنة. 42 سف األـ:ماكتة في البيت.                 مينة األـ:

 داخؿ متكسطة في مكتب الكاتبة. مكاف إجراء المقابالت:

 .2019مارس  11إلى غاية  2019مارس 04مف  تاريخ إجراء المقابالت:
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 حالة الرابعة  الغير جانحة ''عبد الستار'' :(لسير المقابالت لم09جدكؿ رقـ )

 منيا اليدؼ المدة  مكانيا تاريخ إجرا يا المقابالت
التعرؼ عمى الحالة  د 15 في مكتب الكاتبة 2019مارس  04 مقابمة األكلى

كالتعرؼ بدكرنا 
كأخصائييف/جمع 
المعمكمات األكلية 

 عف الحالة
التعرؼ عمى  د 35 الكاتبةفي مكتب  2019مارس  05 مقابمة الثانية

الكضع األسرم 
كجمع المعمكمات 

عف الكالديف 
 كالكضع األسرم.

حياة المفحكص  د25 في مكتب الكاتبة 2019مارس  06 مقابمة الثالثة 
العبلئقية داخؿ 
األسرة كعبلقتة 
 األسرة باآلخريف

حياة المفحكص  د 45 في مكتب الكاتبة 2019مارس  07 مقابمة الرابعة
العبلئقية مع 

اآلخريف كتركيز 
عمى عبلقة الحالة 

 مع األب
تطبيؽ إختبار تفيـ  د 35 في مكتب الكاتبة 2019مارس  11 مقابمة الخامسة

العائمة مع التعرؼ 
عمى نظرة الحالة 

 لممستقبؿ
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 السميا ية العامة لمحالة :

 . البنية المكرفكلكجية: 1

 , ذك شعر أسكد كعيناف سكدكتاف. قصير القامة, نحيؼ الجسـ , أبيض البشرة

كجو حزيف لـ يتبسـ طكاؿ سير المقاببلت التي قمت بيا معو ك يتميز بنظرة خجكلة  أ. مالمح الكجو :
حمرار الكجو عند بعض المكاقؼ.  كا 

 حالة ''عبد الستار'' نظيؼ المباس مرتب كميتـ بمظيره. ب. الينداـ :

الحظنا أف الحالة ''عبد الستار'' طكاؿ المقاببلت معو أنو ىادئ في تصرفاتو كال  ت. النشاط الحركي :
 يقكـ بحركات كثيرة, يمتـز مكانو أثناء المقاببلت.

كاف اإلتصاؿ مع الحالة سيؿ , كاف شخص خجكؿ كىادئ جدان  كانت جميع إجاباتو  ت. اإلتصاؿ :
 فييا نكع مف التحفظ.

 . النشاطات العقمية :2

 لغة مفيكمة , يتكمـ ببطء نطقو سميـ , كصكتو منخفض في جميع حاالتو. مغة كالكالـ :ال 1.2

 أفكار متسمسة كمنطقية , يصرح أثناء إعطاءنا إجابات, كثير الصمت. محتكل التفكير : 2.2

الحظنا عمى الحالة أنا ذكاءه يتناسب مع السف الذم ىك فيو ذكاء متكسط , الذكاء كالذاكرة : 3.2
 ذاكرة جيدة لتذكر األحداث الماضية ك تذكر مكاضيع التي تحدتنا فييا في المقاببلت السابقة.يتمتع ب

 . التاريخ النفسي :3

إنطبلقان مف مبلحظة الباحثة لمحالة ''عبد الستار'' أنو شخص منعزؿ عف باقي زمبلئو في القسـ كما 
المتكسطة عمى أنو شخص ىادئ جاء أيضان في محتكل مقابمة مع األساتذة الذيف يدرسكنو كمديرة 

كتظير عميو مبلمح الحزف في معظـ األكقات كيفضؿ اإلنعزاؿ كاإلنطكاء عمى نفسو بدؿ تبادؿ أطراؼ 
 الحديث مع زمبلئو.
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الحالة ''عبد الستار'' ليس لديو في عائمتو أمراض كراثية أك سكابؽ مرضية كالحالة  . التاريخ الطبي :4
 قبؿ .ال يعاني مف أم مرض عضكم مف 

 لقد تـ التركيز في المقابمة النصؼ المكجية عمى النقاط التالية:

فت المقابمة األكلى إلى التعرؼ عمى الحالة ''عبد الستار'' كعرفنا بدكرنا دىمقابمة األكلى :
كأخصائييف نفسانيف, كأننا ىنا إلجراء مقاببلت معو حيث الحالة ''عبد الستار'' لـ يبدم أم رفض 

 مقاببلت معنا كقمنا بدكرنا في المقابمة األكلى في جمع المعمكمات األكلية لمحالة.إلجراء 

ه المقابمة ىك التعرؼ عمى الكضع األسرم الذم يعيش فيو الحالة ىذفنا مف دكاف ىمقابمة الثانية :
كعف عبلقتو مع أبيو كأمو كالحظت عمى الحالة أنو يمتـز بإجابات قصيرة خصكصان في ىذا المكضكع 
 كمبلمح التكتر أثناء التكمـ عف فترات غياب أبيو عف البيت فقد قاؿ الحالة "ميف يجي أبي كمش يتبدؿ"

ؼ مف ىذه المقابمة ىك التعرؼ عمى حياة المفحكص العبلئقية داخؿ أسرتو دكاف الي :مقابمة الثالثة 
عطائنا إجابات سطحية حيث قمنا ب دكرنا كأخصائييف كاف الحالة يتجنب التكمـ في ىذا المكضكع كا 

سرة بطرح أسئمة غير مباشرة ككاف ىناؾ تجكاب معنا خاصة عند الحديث عف عبلقات داخؿ األ
نا في دارنا مكانش لي نحكيمو عمى أمكرم بصح خاصة أبي بصح أكبخصكص مع كالده حيف قاؿ " 

الحالة يعيش يسقسيني شككف صحابي..." أما عف حديثنا عف عبلقة األسرة مع اآلخريف فإتضح لنا أف 
في نسؽ أسرم منغمؽ حيف قاؿ لنا " حنا دارنا ماشي مخالطيف جكاريف ك ميف يبغي يجي كاحد عندنا 

 يعيط قبؿ..."

فنا مف ىذه المقابمة حكؿ حياة العبلئقية لمحالة ''عبد الستار'' مع اآلخريف ديدكر ىمقابمة الرابعة :
كالغير مكجية  فقد الحظنا مف خبلؿ إجاباتو كاألصدقاء مف خبلؿ طرح مجمكعة مف األسئمة المكجية 

أف الحالة ال يقيـ عبلقات كثيرة مع  اآلخريف فيك إنطكائي كخجكؿ, كأثناء سير ىذه المقابمة أكدنا عمى 
عبلقة الحالة مع كالده ك عف كيؼ ىي نظرتو لصكرة العائمة في ظؿ غياب كالده, فقد الحظنا التكتر 

عف عبلقتو مع كالده, كفي أخر المقابمة تـ إعبلـ الحالة أنو سيتـ  كاإلرتباؾ كؿ ما كاف حديثنا عف
 تطبيؽ إختبار نفسي في المقابمة البلحقة ككاف رده بالمكافقة.
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فنا األسمى مف خبلؿ إجراء ىذه المقابمة ىك تطبيؽ إختبار اإلسقاطي تفيـ دكاف ىمقابمة الخامسة :
لتطبيؽ اإلختبار كقمنا بدكرنا بشرح مفصؿ لطريقة فكاف الحالة ''عبد الستار'' مستعد  FATالعائمة 

لقاء التعميمو عمى الحالة , تجاكب ''عبد اليتار'' مع كؿ المكحات  ككانت جميع   21التطبيؽ كا 
ت بطرح طبيؽ اإلختبار قمد , كبعد اإلنتياء مف ت 30إستجاباتو كاضحة كدامت مدة تطبيؽ اإلختبار 
مى نظرة الحالة لممستقبؿ ك ىذه كانت آخر مقابمة  مع مجمكعة مف أسئمة مكجية كغير مكجية ع

 الحالة ''عبد الستار''

 مالحػػظة :

كاف عند اإلنتياء مف مقابمة مع الحالة نتكجو بدكرنا كأخصائييف لجمع مجمكعة مف المعمكمات عف 
المعمكمات الحالة إما مف طرؼ مديرة المتكسطة أك مف طرؼ بعض األساتذة الذيف يدرسكنو لتأكد مف 

 المتحصؿ عمييا ك لخركج بممخص كتقرير نفسي شامؿ عف الحالة.
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 ممخص سير مقابالت لمحالة الرابعة الغير جانحة ''عبد الستار'':

سنة , يسكف في كالية غميزاف في سكف مف نكع عمارة  14الحالة ''عبد الستار'' مراىؽ يبمغ مف العمر 
إخكة ذككر كأخت كاحدة أنثى  يأتي ''عبد الستار'' في المرتبة  3,لديو  مستكاه الدراسي الرابعة متكسط

الثالثة بيف إخكتو , مستكاىـ المعيشي متكسط , أما عف المستكل الثقافي لمكالديف البأس بو , يعمؿ 
 42سنة أما االـ فيي ماكثة في البيت تبمغ مف العمر  58األب تاجر مبلبس في كالية سعيدة , كعمره 

 سنة.

لحالة ''عبد الستار'' ىك مراىؽ غير جانح, قصير القامة كنحيؼ الجسـ , أبيض البشرة ذك شعر أسكد ا
كعيناف سكدكتاف, يمتاز الحالة بينداـ نظيؼ كمرتب ,حيث كاف اإلتصاؿ مع الحالة سيؿ ككاف طكاؿ 

ديث عف المقاببلت يتسـ باليدكء , ككاف الحالة قميؿ الحركة بيف الحيف كاآلخر خاصة عند الح
عطائنا إجابات قصيرة كيركب مف اإلجابة.  مكضكع يخص األسرة فتظير مبلمح التكتر كا 

لغتو مفيكمة كأفكاره متسمسمة كاف يمتاز بإنخفاض في الصكت كالتكمـ ببطىء في جميع حاالتو ,يأخد 
لماضية دائمان فترة مف الصمت أثناء إجابتو عف أسئمتنا كما اف ذاكرتو جيدة لتذكره معظـ أحداث ا

 بتفاصيؿ.

يعيش الحالة مع عائمتو متككنة مف أب كأـ ك أخكتو , كاف األب يغيب عف األسرة طيمة فترة أسبكع 
 كفي بعض األحياف أسبكعيف ككنو يعمؿ بعيدان عف مكاف الذم يعيش فيو مع أسرتو.

كرماؿ ما تظير مبلمح اإلنزعاج عند حديثنا عف عبلقتو مع أبيو حيث كاف يكتفي دائمان بقكلو "ن
 يسقسيني معامف راني نتمشى كشككف صحابي..."  نحككش كمش بصح

كما أف فترة غياب األب عف البيت كاف ''عبد الستار'' يأخد راحتو في البقاء خارج البيت لفترات أطكؿ 
كىذا ماكاف يثير غصب األـ كما جاء في قكؿ الحالة "تقكلنا ماما ككف بككـ راه ىنا ككف راكـ تساعفك 

 كتبدل تزقى ..." كىذا يبيف لنا أف األـ تتحمؿ مسؤكلية رقابة أبناءىا في ظؿ غياب األب.

أما عف عبلقتو مع كالدتو كانت عبلقة عادية كعبلقتو بإخكتو كانت تتخمميا مشاعر الغيرة حيف قاؿ 
 الحالة "يبغكا خكيا كبير كصغير بزاؼ بصح أنا نكرماؿ ماشي كيؼ كيؼ..." كقد يرجع ىذا إلى

 إختبلؼ المعاممة بيف اإلخكة.
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يعيش الحالة في نسؽ أسرم مغمؽ حيث أف عبلقتو مع اآلخريف قميمة جدان كما جاء في قكلو"حنا ما 
يجكش عندنا ضياؼ بزاؼ كميف يبغكا يجك يعيطكلنا..." ما يجعمنا أف نقكؿ أف نكع النسؽ الذم يعيش 

دقاء فقد الحظت عميو الباحثة اإلنطكاء عمى فيو الحالة مغمؽ فقد أثر عمى عبلقات الحالة مع األص
نفسو ككذلؾ قمة أصدقاء خاصة كأنو في سف المراىقة لقكلو "معنديش صحابي بزاؼ قميؿ كيف يجك 

 عندم لمدار..."

لـ يمارس الحالة أم إنحراؼ سمككي ككما أنو لـ يدخؿ مف قبؿ إلى مجمس تأديبي كىذا بإعتماد عمى 
كاؿ أساتذة الذيف يدرسكنو, إال أنو يمارس سمككات عدكانية في بعض أقكاؿ عمى أقكاؿ الحالة كأق

 األحياف مع أصدقائو حيف قاؿ الحالة "أنا ميف يقمقني كاحد نضربو..."

يمارس الحالة ''عبد الستار'' ىكاية كرة اليد باإلضافة إلى أنو يطمح في إكماؿ دراستو كلكف حممو أف 
و"متمني نككف كيما بكيا نبغي خدمتو..." ىذا ما يظير لنا أف يصبح تاجر مبلبس مثؿ حرفة كالده لقكل

 ''عبد الستار'' يعتبر كالده مثالو األعمى كما أنو يطمح إلتماـ دراستو.
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 ( يكضح لنا النقاط المسجمة لكرقة التنقيط لمحالة األكلى عبد الستار"10الجدكؿ رقـ )

تجد إستجابات الحالة لبطاقات اإلختبار  د. 35الستار'' دامت مدة تطبيؽ اإلختبار مع الحالة ''عبد 
 (.05( في الممحؽ رقـ )21)

 عدد النقاط المسجمة          أصناؼ التنقيط  األصناؼ
 08  صراع عا مي الصراع الظاىر

 01  صراع زكجي 
 01  نكع أخر مف الصراع 

  11 غياب الصراع 
  05 حؿ إيجابي  حؿ الصراع

 05  غياب الحؿ(حؿ سمبي)أك  
  01 مال مة/مشاركة ضبط النيايات

 01  مال مة/غير مشاركة 
 01  غير مال مة/مشاركة 
 02  غير مال مة/غير مشاركة 

  01 أـ =متحالفة نكعية العالقات
  01 أب = متحالؼ 
  02 أخ/أخت = متحالؼ 
   زكج = متحالؼ 

  01 آخر = متحالؼ 
 03  أـ = عامؿ ضبط 
 05  = عامؿ ضبطأب  
 00  أخت/أخ = عامؿ ضبط 
   زكج = عامؿ ضبط 
   آخر = عامؿ ضبط 

 02  اإلنصيار)إندماج( ضبط الحدكد
 02  تباعد)عدـ اإللتزاـ( 
 00  تحالؼ = أـ طفؿ 
 00  تحالؼ =أب طفؿ 
 01  تحالؼ= راشد طفؿ 
 06  نسؽ مفتكح 
 00  نسؽ مغمؽ 

 02  المعاممةسكء  دا رة مختمة كظفيان 
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 00   إجابات غير إعتيادية
 00   رفض

 01  حزف/إكت اب الشحنة اإلنفعالية
 00  غضب/عدكانية 
 03  خكؼ/قمؽ 
 01  سعادة رضى 
 00  نكع آخر مف اإلنفعاالت 

المؤشر العاـ لسكء 
 التكظيؼ

  67 
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 الستار'' :تحميؿ كمناقشة بركتكككؿ الحالة الرابعة ''عبد 

أنظر كرقة التنقيط لبرتكككؿ : FATتحميؿ إختبار حسب نظاـ القائـ عمى تنقيط إختبار 
 (.05الحالة في الممحؽ رقـ)

 . ىؿ بركتكككؿ طكيؿ بما فيو الكفاية لكضع فرضيات عمؿ :1

بركتكككؿ الحالة طكيؿ الحالة بما فيو الكفاية ككاضح لكضع فرضيات عمؿ ألف ليس ىناؾ رفض 
 ( كليس ىناؾ إجابات غير إعتيادية.0)ف=

 . ىؿ يكجد صراع :2

( كالذم كاف مرتفع أم ىذا ما يدؿ عمى كجكد 67مف خبلؿ المؤشر العاـ لسكء التكظيؼ )ف=
( ىذا ما يدؿ عمى كجكد 11صراعات داخؿ النسؽ األسرم ككذلؾ إرتفاع غياب الصراع إلى )ف=

 سمبية. صراعات دكف حؿ أك في أغمب األحياف ىي حمكؿ

 . في أم مجاؿ يظير الصراع :3

( مقارنة بصراع 8مف خبلؿ شبكة التنقيط لبركتكككؿ الحالة يتضح لنا أف صراع األسرم مرتفع )ف=
( ىذا ما يبيف لنا أ ىناؾ صراعات داخؿ النسؽ األسرم لمحالة في حيف أف غياب 1الزكجي )ف=

كجكد صراعات دكف حؿ, كيدؿ أيضان عمى ( كىذا ما يدؿ عمى 11الصراع كاف في جؿ البطاقات )ف=
 صراع خارج العائمة كما يدؿ أيضان عمى كجكد عبلقات زكاجية شبو عادية.

 . ماىك النمط الكظيفي المميز لألسرة :4

مف خبلؿ تحميؿ مؤشرات أداء األسرة التي تصؼ بدكرىا نكعية العبلقات داخؿ النسؽ األسرم , بحيث 
( كىذا ما يستحؽ اإلشارة إليو , مما 05ي نفس النسبة قدرت بػػ )ف=بمغت نسبة حؿ اإليجابي كالسمب

يعني أف أفراد األسرة يجدكف صعكبة بعض األحياف في التعامؿ كحؿ مشكبلتيـ العائمية أما بالنسبة 
إلستجابة كاحدة حالة لػػ مناسبة/مشاركة ىذا مايشير بالضركرة إلى إنعداـ ديناميكية أسرية في تعامؿ 

 (.02كامر األبكية كالتي أدت بدكرىا إلى تباعد )ف=الكالديف أل
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 القات الظاىرة في ىذه األسرة :عىي الفرضيات الممكنة لكصؼ ال . ما5

 ( كتحالؼ1بتحالؼ أـ/طفؿ )ف= مف خبلؿ شبكة التنقيط تظير لنا نكعية العبلقات العائمية تتميز
العائمة, كما سجمت في شبكة التنقيط إرتفاع ( كىذا ما يدؿ عمى كجكد ترابط بيف أفراد 2أب/طفؿ )ف=

ف ( ىذا ما يدؿ عمى ككف األب كاألـ يمثبل3( كتمييا أـ عامؿ ضبط )ف=5ألب عامؿ ضبط )ف=
 السمبي لمصراعات. عامؿ قمؽ لمحالة كمسؤكلية الحؿ

 ىي الفرضيات المتعمقة بالجكانب العال قية النسقية داخؿ األسرة : . ما6

عمييا في بركتكككؿ الحالة ''عبد الستار''إتضح لنا إرتفاع لغياب الصراع يدؿ  مف خبلؿ نتائج متحصؿ
( باإلضافة إلى إرتفاع األب عامؿ ضبط 11عمى كجكد صراعات داخؿ النسؽ األسرم بدكف حؿ )ف=

( أما بالنسبة لمنشاط العائمي فكاف مف السيؿ تحديده حيث تـ 2( كسجمت نسبة اإلنصيار )ف=5)ف=
مع ذلؾ فإنو مف المحتمؿ إستنتاج كجكد نشاط نغمؽ حيث النج عبلقات كثيرة مع ( ك 6تسجيؿ )ف=

 (.3أشخاص خارج األسرة , كما أف األـ عامؿ ضبط )ف=

 . ىؿ ىناؾ مؤشرات لعدـ التكيؼ :7

إنعداـ إستجابات  ( ك2يحتكم بركتكككؿ ''عبد الستار'' عمى إجابات في دائرة مختمة كظيفيان )ف=
 ( كمف ىنا نجد أف التكيؼ جيد إلى حد ما داخؿ النسؽ األسرم.0معاممة قاسية )ف=

 . ىؿ تكجد في بركتكككؿ مكاضيع تدفع لكضع فرضيات عيادية مناسبة :8

إتضح لنا بأف النسؽ األسرم الذم يعيش فيو الحالة يتخممو صراعات  FATمف خبلؿ بركتكككؿ 
خير عمى كضعية األبناء أثر ىذا األيف مختمة كظيفيان مما عائمية بإستمرار كعبلقات بيف الزكج

 باألخص الحالة كبالتالي سمككاتو.

كما نبلحظ العبلقات األسرية الغير متكازنة كالتكيؼ األسرم الذم يفتقر إلى التناغـ كالمركنة يساىـ 
 في ظيكر عائمة مضطربة.
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 لمحالة ''عبد الستار'': FATممخص نتا ج إختبار تفيـ العا مة 

 تكصمنا إلى النتائج التالية : FATمف خبلؿ نتائج الحالة الرابعة ''عبد الستار'' إلختبار إسقاطي 

أف بركتكككؿ الحالة يعبر بشكؿ جيد عنو كعف أسرتو كصراعاتو داخؿ نسقو األسرم ككؿ ىذا يتبيف 
حالة يعيش ( كمف خبلؿ ىذا يظير لنا أف ال67لنا مف خبلؿ إرتفاع مؤشر العاـ لسكء التكظيؼ )ف=

إنخفاض صراع  ( ك8في نسؽ أسرم يعاني مف صراعات عائمية ىذا ما نجده في صراع عائمي )ف=
(  ىذا ما يؤكد كجكد صراعات بدكف حؿ 11( كقد بمغت نسبة غياب الصراع )ف=1زكجي )ف=

فسي حيث سجمت رابيـ النضطعمى أبناءىا كتزيد مف إحتمالية إإيجابي كىذه الصراعات ترجع بالسمب 
( كىذا ما يبيف لنا أف مجمؿ 0( كآخر عامؿ قمؽ )ف=1خر مف الصراع )ف=أشبكة التنقيط لنكع 

 ىؿ الحالة ىي داخؿ نسقو األسرم. الصراعات التي يعيش

( فقد إستنتجنا أف 3( مقارف مع أـ/عامؿ ضغط)ف=5باإلضافة إلى إرتفاع أب/عامؿ ضغط )ف=
( 3)ف=ؿ ربة, كما أف بمع معدؿ مؤشر التبادضطبد الستار'' ككالديو ملحالة ''عنكعية العبلقة مابيف ا

فقد دؿ ذلؾ أف أفراد األسرة يجدكف بعض الصعكبات في تعامؿ مع بعضيـ البعض كنقص المركنة 
( كما يزيد عمى ذلؾ إرتفاع لمؤشر الشحنة 5كىذا ما يؤكد ذلؾ أف نسبة الحؿ السمبي بمغت )ف=

 كقمؽ. ( لػػػ خكؼ3)ف= اإلنفعالية
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 ممخص عاـ لمحالة الرابعة ''عبد الستار'':

مف خبلؿ ما تكصمنا إليو في مقاببلتنا ك مبلحظتنا عمى الحالة ''عبد الستار'' كمف خبلؿ أيضان إختبار 
 إستطعنا مف خبلؿ ما سبؽ الخركج  بتقرير نفسي شامؿ عف الحالة كىك كالتالي : FATتفيـ العائمة 

سنة يدرس في السنة الرابعة متكسط تـ  14الستار'' مراىؽ غير جانح يبمغ مف العمر الحالة ''عبد 
 إجراء المقاببلت معو في المتكسطة التي يدرس فييا متكاجدة في غميزاف.

كاف الحالة أثناء جميع المقاببلت تظير عميو مبلمح الحزف لـ نبلحظ عميو اإلبتسامة كاف دائمان عابس 
ناء الظير في الجمكس , كاف اإلتصاؿ مع الحالة سيؿ لكف كاف دائمان يجيب الكجو سأخد كضعية إنح

كنو أنو تمميذ منطكم عمى سساتذة الذيف يدر ما إستنتجناه مف مقاببلتنا مع األعف أسئمتنا بتحفظ كحسب 
نفسو كقميؿ األصدقاء كقد يرجع ىذا إلى نمط النسؽ األسرم المغمؽ المنتمي إليو الحالة , كما نجده 

 ( .3لػػ خكؼ/قمؽ)ف= FAT ضان في تحميؿ إختبارأي

إخكة , يغيب األب عف العائمة بشكؿ  4ينتمي الحالة ''عبد الستار'' إلى أسرة مككنة مف األب كاألـ ك
متكرر مما جعؿ زاد ثقؿ المسؤكلية عمى األـ في تربية أبناءىا , فقد دفو ىذا إلى ظيكر صراعات 

( باإلضافة إلى غياب األب أثر عمى 8سقاطي لصراع عائمي )ف=عائمية ما أكدتو نتائج إختبار اإل
(باإلضافة 5ط)ف=ألب/عامؿ ضغ FATنكعية العبلقة بيف الحالة ككالده كىذا ما أسقطو في إختبار 

عمى الحالة أثناء المقابمة عند الحديث عف عبلقتو مع أبيو فقد أبدل التكتر ك تردد و إلى ما تـ مبلحظت
 في اإلجابات.

ب األب المتكرر عف البيت جعؿ الحالة يعاني مف حرماف عاطفي إتجاه كالده , كىذا ما أسقطو إف غيا
)الكداع( "ىادم صراتمي...كيما يجي األب تاعي يجي ديراكت عند ماما  21في تقديـ إستجابتو لمكحة 

 كحنا درارم ما يحس بينا ..."

عائمة , باإلضافة إلى إختصاره الشديد في ىذا ما قد يدفع الحالة إلى حدكث قصكر في إدراكو لصكرة ال
سرد القصص دليؿ صعكبة يكاجييا  لفيـ النسؽ األسرم ك أنو يعتبر يعتبر مصدر قمؽ ما جاء في 
إستجاباتو في إختبار تفيـ لعائمة , ألب/عامؿ ضغط ك أخ/أخت عامؿ ضغط ىذا ما يعكس لنا نكعية 

رتياح بيف أفراد أسرتو لقكلو " أنا عمرم ما حكيت حاجة العبلقات بيف أفراد األسرة كما أنو ال يشعر باإل
 (.02إختبار لمؤشر تباعد )ف= لكاحد مف دارنا نحكي غير لصاحبي..." ىذا ما تدعمو نتائج 
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كفي األخير نستنتج أف الحالة ''عبد الستار'' لديو إدراؾ لصكرة العائمة لكف ىناؾ قصكر في إدراكيا 
ة العائمة, باإلضافة إلى أف غياب األب المتكرر يعكد سمبان عمى لكف ال يصؿ إلى مدم تشكه لصكر 

تكازف النسؽ األسرم كيؤثر عمى نسؽ العائمة لمحالة ''عبد الستار'' مما جعمو يييش عـ إستقرار 
إنفعالي كبالتالي إنغبلقو ك إنطكائو عمى نفسو كخاصة انو في سف المراىقة يقابمو تفسير أف الحالة ال 

زيادة عمى ىذا أف ''عبد الستار'' يستخدـ سمككات  فسة بيف أفراد  النسؽ الذم يعيش فيويجد راحتو الن
خكتو.  عدكانية مع أصدقاءه كا 
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 مناقشة الفرضيات : .2

مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا باستخداـ أسمكب دراسة الحالة ك باالعتماد عمى المقابمة, المبلحظة 
اإلسقاطي ما سيسمح لنا بمناقشة الفرضيات الفرعية ثـ األساسية ك بالتالي إثباثيا أك   FATك اختبار 

 نفييا.

 .مناقشة الفرضيات الفرعية :1

 : . الفرضية الفرعية األكلى1.1

 '' تكجد فركؽ في إدراؾ صكرة العائمة عند المراىؽ الجانح كالغير جانح ''

لكؿ الحاالت تكصمنا أف ثبلث حاالت مف بينيـ  FAT, مف خبلؿ مقاببلتنا كنتائج إختبار اإلسقاطي 
حالتيف جانحيف "كليد" ك "رضا" كحالة ثالثة غير جانحة "صالح" لدييـ إدراؾ مشكه لصكر العائمة كىذا 

 كلى جزئياباإلعتماد عمى نتائج مقاببلت مع الحاالت ك بالتالي تحققت الفرضية الفرعية األ

يعكد ذلؾ إلى أف غياب األب لدييـ كاف غياب مادم كمعنكم كالسبب إنقطاع تاـ في التكاصؿ مع 
األب خبلؿ فترة غيابو عف البيت أم أف كاف ىناؾ غياب كمي في دكر األب , كىذا ما كجدناه عند 

يب كحتى ميف يجي ما الحالة الجانحة األكلى "كليد" لقكلو أثناء المقابمة '' أنا بكيا قاع العاـ غا
نيدركش بزاؼ..'' كما نجده أيضان عند الحالة الثانية الجانحة "رضا" كالحالة الثالثة "صالح" فقد كانت 
عبلقتيـ مع األب عبلقة سطحية ك مضطربة , كما نجد أيضان أف غياب األب عند الحاالت الثبلثة 

ف طرؼ األب كىذا ما يؤدم حتمان إلى يدكـ لفترات طكيمة باإلضافة إلى أسمكب اإلىماؿ المستخدـ م
 (Ed.et.e.2004)صراعات عائمية داخؿ النسؽ األسرم , كىذا ما جاءت بو نتائج دراسة السابقة لػػ 

فت إلى فحص العبلقات بيف زيارة األب الغائب عف األسرة كتكافؽ النفسي لؤلبناء فقد تكصمت دالتي ى
سرتو كعدـ إتصالو بأبنائو كبيف معاناة األبناء مف الدراسة إلى كجكد إرتباط بيف غياب األب عف أ

لحاالت الثبلثة في إرتفاع  FATإضطربات نفسية كسمككية , كىذا ما نجده في نتائج إختبار اإلسقاطي 
رتفاعو عند 88( كالحالة الثانية "رضا" )ف=92مؤشر سكء التكظيؼ فقد نجد عند الحالة "كليد" )ف= ( كا 

( لمؤشر سكء التكظيؼ كىذه األخيرة أثرت بشكؿ كبير عمى الحاالت 101الحالة الثالثة "صالح" )ف=
 كصمت إلى مدل تشكه في إدراؾ صكرة العائمة.
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كباإلضافة إلى العكامؿ األخرل التي تفسر كجكد الجنكح عند الحالتيف إلى جانب غياب األب ,  كمف 
ياب عامؿ الكقاية مف طرؼ بيف ىذه العكامؿ نجد ضعؼ المستكل المعيشي كالثقافي لمكالديف مع غ

األب فنجد عند الحالتيف الجانحتيف أف األب ال ييتـ بمشاكؿ الغبف أك الصعكبات التي يكاجييا في 
ظؿ غيابو فقد قاؿ الحالة "كليد" '' انا بكيا لحد اآلف مايعرفش كاش درت باه دخمت المركز''  كذلؾ 

بكيا مف أكؿ بركببلـ صرالي مع الدكلة عمره إال دخؿ بالنسبة لمحالة الجانحة الثانية "رضا" لقكلو '' أنا 
فت إلى دلػػ "محمد سميماف عكاطؼ" التي ى ركحو كال قاؿ شا خصني..'' كىذا ما أكدتو الدراسة السابقة

دراسة عبلقة بيف حضكر غياب النفسي لؤلب كعبلقتو باألمف النفسي )شعكر بالتيديد كالخطر( 
لؾ نجد الحالة الثالثة "صالح" لديو تشكه لصكرة العائمة كسمككات كحضكر الغياب النفسي لؤلب , مع ذ

عدكانية إال انو لـ يتكجو لمجنكح كىذا راجع إلى عامؿ الكقاية كالرقابة الذم يمارسو األب رغـ غيابو 
ة لقكؿ الحالة '' أنا أم حاجة نديرىا تـ تـ يسمع بكيا كيحاسبني '' كىذا ما أكدتو الدراسة السابقة لػػ "قار 

فت إلى  الكشؼ عف عبلقة األسرة كالسمكؾ اإلنحرافي كبيف لممراىقيف فقد تكصمت دي ىساسية" ك الت
الدراسة أف ىناؾ عبلقة بيف األسرة كالسمكؾ اإلنحرافي كبيف طبيعة العبلقات األسرية كسمكؾ الذم يقـك 

 بع المراىؽ راجع إلى األسرة كتفاعبلتيا المختمفة.

الرابعة الغير جانحة "عبد الستار" لـ يؤثر غياب كالده عف البيت عمى صكرة العائمة عمى خبلؼ الحالة 
نما كاف ىناؾ قصكر في إدراكو ليا, كما ميز الحالة الرابعة "عبد الستار" عف باقي إ إلى حد التشكه ك

الحاالت أف رغـ غياب مادم ألب إال أف كاف ىناؾ حضكر معنكم عبر تكاصؿ غير مباشر لمحالة 
ع كالده ككذلؾ عبر تكجييات ك أكامر تكجو لو عف طريؽ األـ كبالتالي رغـ غياب األب  إال أف األـ م

دائمان تطبع مكانة األب الغائب بكبلميا أماـ أبنائيا إلعادة كضعو داخؿ األسرة دكف إحداث ضرر 
ة ( , كىذا ما جاء بأبنائيا)األـ تحافظ عمى صكرة, مكانة ك دكر األب ك تدمجو في حياة األسرة اليكمي

في قكؿ الحالة '' ميف ما يككنش في دار يعيطمنا في تميفكف كيسقسينا شا درنا كماما تاني تخبره 
لمؤشر سكء التكظيؼ لمحالة "عبد الستار"  FATبكمش'' كباإلعتماد أيضان عمى نتائج إختبار اإلسقاطي 

لحاالت كمف ىنا إستنتجنا أف الحالة ( كىك المعدؿ األقؿ إرتفاعان مقارنة مع باقي ا68فقد بمغ )ف=
الرابعة "عبد الستار" لديو قصكر في إدراكو لصكرة العائمة عمى خبلؼ الحاالت األخرل فقد كاف 

 إدراكيـ مشكه لصكرة العائمة.
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 مناقشة الفرضية الفرعية الثانية: 2.1

 ''يؤثر غياب األب الجزئي عمى نسؽ العائمة''

أف غياب األب الجزئي يؤثر عمى نسؽ العائمة كىذا ما أكدتو نتائج  .فقد تكصمت نتائج الدراسة إلى
, فقد تكصمنا إلى أف غياب المتكرر عف البيت أدل إلى إختبلؿ تكازف كظيفي  FATإختبار اإلسقاطي 

نعداـ المركنة في تعامبلتيـ مع  داخؿ النسؽ كىذا اآلخير أثر عمى الجانب العبلئقي بيف أفراد األسرة كا 
 التالي: تحققت الفرضية الفرعية الثانية مع كؿ الحاالت. بعضيـ ك ب

كىذا ما يؤدم حتمان إلى ظيكر صراعات عائمية داخؿ النسؽ كما نجده في نتائج إختيار إسقاطي 
FAT =( 8لكؿ الحاالت فقد كاف ىناؾ مؤشر صراع عائمي مرتفع عند كؿ مف الحالة جانحة "كليد" )ف

 (.8( ك"عبد الستار" )ف=12(كالحالتيف غير جانحتيف "صالح" )ف=11كحالة ثانية الجانحة "رضا" )ف=

كما أثر غياب األب عمى سمككيات أفراد النسؽ كخاصة األبناء مما أدل بيـ إلى تبني سمككات 
عدكانية كىذا ما نجده عند الحالة الثالثة غير جانحة "صالح" في قكلو ''أنا لي يغمط معايا ينضرب ما 

الحالة الرابعة "عبد الستار" لقكلو ''أنا ما نعرفش نيدر نضرب ديراكت'' كىذا ما  نبغيش ننحقر'' ككذلؾ
ىك إال تعبير عف غضبيـ ك اندفاعيتيـ كىذا ما أسفرت عميو نتائج دراسة السابقة لػػ 

(crag.A.mason)  أثير غياب األب عمى المشكبلت السمككية لدل المراىؽ تالتي تكصمت إلى أف
 ية.كظيكر سمككات عدكان

كما كشفت دراستنا الحالية أف غياب األب الجزئي أثر عمى نكعية العبلقات بيف أفراد النسؽ , كيتضح 
أف الحاالت األربع غير راضية عف العبلقات السائدة داخؿ أسرىـ فنجد  FATمف خبلؿ نتائج إختبار

( ألـ 6الغير جانحة )ف=( ككذلؾ الحالة الثالثة 07عند الحالة األكلى "كليد" ألـ كأب عامؿ ضغط )ف=
كأب عامؿ ضغط كىذا ما كجدناه عند كؿ الحاالت في تعبيرىا عف نكعية العبلقات كىذا ما ينعكس 
بدرجة أكلى عمى حالتيـ النفسية كأف عدـ الرضى عف العبلقات داخؿ األسرة يككف ناتجان عف 

 .الشجارات كالخصكمات التي تحدث بيف أفراد النسؽ
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 الفرضية الفرعية الثالثة :مناقشة  3.1

''غياب األب الجزئي يؤدم إلى عدـ اإلستقرار اإلنفعالي لدل المراىؽ الجانح كالغير 
 جانح''

.كىذا بناءان عمى نتائج المقابمة العيادية كما تـ مبلحظتو عمى الحاالت كباإلعتماد عمى نتائج إختبار 
نفسي ليـ مع شحنات إنفعالية كبيرة كىذا ما , فقد أسقطكا الحاالت األربعة المعاش ال FATإسقاطي 

ضافة إلى 4)ف= لمحالة األكلى الجانحة إلنفعاؿ حزف ك إكتئاب FATكجدناه في تحميؿ إختبار  ( كا 
جاء في  كذلؾ ما, بكيا كما في دار كحدة تما نتينى,قكلو في المقابمة ''أنا حياتي تبدل ميف نجمع 

( كما الحظنا أيضا عمى 4لمحالة الثانية الجانحة إلنفعاؿ غضب كعدكانية )ف= FATتحميؿ إختبار 
الحالة الثالثة الغير جانحة سرد قصص لبطاقات اإلختبار بإنفعاؿ الحزف كما نجد إستجابتو لمكحة رقـ 

)العشاء( ''األـ كاألب راىـ متدابزيف كطفؿ راه زعفاف بزاؼ...( كما نجد مشاعر خكؼ كقمؽ عند  01
 (.ك بالتالي:الفرضية الفرعية الثالثة تحققت مع جميع  الحاالت.3حالة الرابعة )ف=ال

فمف خبلؿ دراستنا العيادية ألربع حاالت  كجد أف غياب األب الجزئي أدل إلى ظيكر عدـ إستقرار 
أف ىناؾ فركؽ بيف مجمكعة حاضرم األب  (Jamila)إنفعالي كىذا ما تدعمو نتائج دراسة سابقة لػػ 

 ئب األب في سمة حالة الغضب كذلؾ لصالح ذكم األب الغائب.كغا

ماتـ مبلحظتو أثناء المقاببلت أف الحالة األكلى كالثانية الجامحيف لدييـ مشاعر الذنب كىذا ما نجده 
)المرآة( ''كاحد يشكؼ في ركحو في  20عند الحالة الثانية "رضا" حيث أعطى إستجابة لمكحة رقـ 

 حو , كاش دار ككاش ما غمط...(.المراية كيحاسب في رك 

كما نجد عند الحالة الجانحة األكلى "رضا" مشاعر الذنب كأفكار إنتحارية في قكلو'' كؿ يكـ نرقد نخمـ 
 كنحاسب ركحي كصمت كصمت لدرجة بغيت نقتؿ ركحي مرتيف''
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 . مناقشة الفرضية الر يسية :2 

مف خبلؿ مناقشتنا لثبلث فرضيات فرعية لمدراسة بإعتماد عمى ما تكصمنا إليو في نتائج إختبار 
 ك  مبلحظتنا ك تحميؿ الشامؿ لممقاببلت مع الحاالت األربعة.FATإسقاطي 

 تبيف لنا تحقيؽ الفرضية الرئيسية المطركحة كالتي كانت كالتالي :

 ائمة عند المراىؽ الجانح ك الغير جانح '''' يؤثر غياب األب سمبا في إدراؾ صكرة الع

 مف خبلؿ تكصمنا إليو عند مناقشتنا لمفرضيات الفرعية:

الفرضية الفرعية الثانية القائمة أف غياب األب الجزئي يؤثر عمى نسؽ العائمة فقد تكصمت الدراسة 
منطمؽ الكحدة النتائج إلى أف النسؽ األسرم لمحاالت األربعة تأثر بسبب غياب األب , كىذا مف 

األساسية لمنسؽ أف أم زيادة أك نقصاف داخؿ األسرة يحدث تغيران في النسؽ كمو , كىذا ما تقكـ عميو 
نظرية البنائية لػػ "مينكشيف" أف األسرة سياؽ عبلئقي لو أنماط بنائية يمكف التنبأ بيا , كأف المشكبلت 

 سمككية كالنفسية تظير خمؿ في سير أبنية ذلؾ النسؽ.

إتضح لنا كذلؾ مف مناقشتنا لمفرضية الفرعية األكؿ القائمة أف ىناؾ فركؽ في إدراؾ صكرة العائمة  كما
عند المراىؽ الجانح كالغير جانح إستنتجنا مف خبلؿ نتائج أف غياب األب أثر عمى إدراؾ صكرة 

ت الثبلث تأثركا العائمة عند الحالة الرابعة فقد كاف ىناؾ قصكر في إدراكو لصكرة العائمة أما الحاال
بشكؿ كبير كصؿ إلى مدل التشكه في إدراؾ صكرة العائمة , كىذا راجع إلى أف كاف لدييـ أب غائب 

 جزئيان عف البيت زيادة إلى ذلؾ اإلىماؿ 

كما تكصمنا مف خبلؿ مناقشتنا لفرضية الفرعية ثالثة قائمة أف غياب األب الجزئي يؤدم إلى عدـ 
المراىؽ الجانح كالغير جانح تكضح مف خبلؿ المناقشة أف غياب األب اإلستقرار اإلنفعالي عند 

الجزئي أثر عمى حاالت الدراسة كصؿ إلى مدل عدـ إستقرار إنفعالي فقد كجدنا مف خبلؿ النتائج عند 
 الحاالت األربعة عدـ إستقرار إنفعالي ناتج عف غياب األب ك بالتالي:  تحققت الفرضية الرئيسية.

مادم لؤلب عف البيت إضافة غمى الغياب المعنكم الذم يعتبر عامؿ كقاية بالنسبة أثر الغياب ال
لممراىؽ عمى سمككات الحاالت مف بينيا سمككات عدكانية عند المراىقيف غير جانحيف كسمككات 
منحرفة عند حالتيف جانحيف ىذا ما أكدتو دراسة السابقة لػػ "د.ميسكف" حيث ىذفت إلى التعرؼ عمى 
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ر غياب األب عمى تكافؽ نفسي لممراىؽ كتكصمت أف مراىقيف غائب األب يعانكف بالفعؿ مف مدل ثأثي
إنخفاض تكافؽ النفسي كيؤدم بذلؾ إلى إضطربات سمككية كالجنكح , باإلضافة إلى عكامؿ األخرل 
التي تفسر كجكد جنكح إلى جانب غياب األب الجزئي كالتي مف بينيا طكؿ مدة فترات غياب األب 

إلى ضعؼ المستكل المعيشي كالثقافي لمكالديف عند الحالتيف الجانحتيف , كىذا ما تكصمت إليو  إضافة
دراسة لػػ "زرارقة فيركز" أف أىـ أسباب اإلنحراؼ ىك مشكمة التفكؾ كالتصدع األسرم كضعؼ المستكل 

مضطربة  المعيشي كالمادم لؤلسرة باإلضافة إلى الغياب الدائـ لؤلب مما أدل إلى تككيف شخصية
 لمحدث.

كباإلضافة كذلؾ إعتماد األب ألسمكب اإلىماؿ فاألب لديو إنقطاع كمي عف أداء دكر الرقابة ىذا ما 
يسمح الفرصة لمحالتيف الجانحتيف لتكجو إلى الجنكح كىذا إنطبلقان مف أف مراىؽ لـ يكلد منحرفان بؿ 

لمراىؽ بالرفض كحرماف نتيجة فقداف دفعتو أسرتو إلى اإلنحراؼ كالجنكح ما ىك إال نتاج عف شعكر ا
األمف النفسي كالذم يتمثؿ في دكر األب في الكقاية , عمى غرار حالتيف غير جانحتيف لـ يتكجيا إلى 
الجنكح لتكفر عامؿ الكقاية كالرقابة مف طرؼ األـ كاألب في نفس الكقت حيث كاف األب يمارسو مف 

ع إلى أف األب لو عبلقة كثيقة بإرساء حدكد خبلؿ التكاصؿ الغير مباشر مع حاالت كىذا راج
 السمككيات عند األبناء.

كفي األخير نستنتج مف خبلؿ مناقشتنا لجميع فرضيات الدراسة أف غياب األب الجزئي عف البيت أثر 
بشكؿ كبير عمى الحاالت كصؿ إلى مػػػػػدل التشكه كالقصكر في إدراؾ مراىؽ الجانح كالغير جانح 

 لصكرة العائمة.
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 خالصة الفصؿ :

مف خبلؿ ىذا الفصؿ الذم خصصناه لعرض حاالت الدراسة ك مناقشة الفرضيات المطركحة في ىذه 
الدراسة , نستنتج بأننا إستطعنا تحقيؽ الفرضية الرئيسية كتحقيؽ الفرضية الفرعية األكلى جزئيان 

أف النتائج المتحصؿ عمييا في بحثنا  كالفرضية الفرعية الثانية كالثالثة تحققت كميان , مما يجعمنا نقكؿ
 ىذا تفيد في قياـ بدراسات أخرل معمقة مع تكسيع عينة.
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 عػػػػاـ:الستنتاج اال

تناكلت الدراسة مكضكع غياب األب الجزئي عف البيت لمعمؿ ك تأثير عمى المراىؽ الجانح ك الغير 
تـ تحديد التأثير السمبي   FATجانح, مف خبلؿ الدراسة النظرية ك التطبيقية ك باالعتماد عمى نتائج 

ما تـ تحديد أيضا لمغياب عمى االبف المراىؽ كما تـ تحديد العكامؿ األخرل المساىمة في الجنكح , ك
 عامؿ الكقاية في ىذه الكضعية .

 تـ التكصؿ الى مجمكعة مف الخصائص تـ تمخيصيا في النقاط المكالية :

* غياب األب المتكرر عف البيت يؤثر بشكؿ كبير في إدراؾ صكرة العائمة عند كؿ مف المراىقيف 
 الجانحيف كالغير جانحيف كخاصة عند طكؿ مدة غياب االب.

األب الجزئي عف البيت يككف تأثيره كبير عمى سمككات المراىؽ كبالتالي إنحرافو إذا كاف * غياب 
 ىناؾ غياب معنكم في نفس الكقت.

* التنشئة اإلجتماعية الخاطئة مف بينيا اإلىماؿ التي يسمكيا األكلياء خاصة األب لما لو مف دكر 
سف تتطمب جيدان مضاعفان مف المتابعة ك رقابة كمسؤكلية عظيمة في تربية المراىؽ كتكجييو فيذه ال

 الرقابة.

*يتميز النسؽ األسرم المختؿ كظيفيان في ظؿ غياب األب المتكرر عف البيت بطغياف إنفعاؿ الحزف 
 كاإلكتئاب.

* كلقد كشفت الدراسة الميدانية كذلؾ تظافر كؿ العكامؿ المساىمة في دفع الفرد نحك اإلنحراؼ, كبدا 
ة أف العامؿ األسرم كالجك الذم يعيش فيو المراىؽ داخؿ نسقو األسرم أكثر مف خبلؿ ىذه الدراس

تأثيران كأكثر فاعمية في دفع المراىؽ إلى اإلنحراؼ كقياـ بسمككيات معينة كالعدكانية التي كجدناىا عند 
معو المراىقيف غير جانحيف, كىذا األخير ال يرجع إليو كفرد بؿ يعكد إلى المحيط الذم يعيش كيتفاعؿ 

 خصكصان األسرة ألنيا القناة األكلى التي يتصؿ بيا الفرد خبلؿ جميع مراحؿ حياتو.

*إذان المراىؽ أك الحدث الجانح يعيش في نسقو الخاص, بحيث يؤثر كيتأثر بو مف خبلؿ العبلقات 
التي تربطو بعناصره ك كىذه العبلقات إذا حدث فييا إنقطاع كمي كغياب التكاصؿ خاصة في عبلقة 
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لمراىؽ مع كالده أثناء غيابو المتكرر قد تنعكس ىذه التفاعبلت المميئة بالصراعات عمى إتزاف نفسية ا
 كسمكؾ المراىؽ, كبالتالي يككف الحؿ النيائي ليذه الصراعات سمككيات عدكانية أك التكجو لمجنكح.

 التكصيات كاإلقتراحات :

النظرية كالتطبيقية, إستطعنا الخركج بمجمكعة إنطبلقان مف النتائج المتحصؿ عمييا مف خبلؿ دراستنا 
 لخصناىا في مايالي :  مف التكصيات كاإلقتراحات

* اإلىتماـ بالمراىؽ كتقكية أسمكب الحكار كتمثيؿ نمكدج القدكة لؤلبناء ليحتذل بو , خاصة األب لما 
 لو مف دكر رائد داخؿ أسرتو.

شباع حاجات المراىؽ النفسية بيذؼ خمؽ جك مميئ * تقكية الجانب العبلئقي داخؿ المناخ األسرم  كا 
نفعالي لدل المراىؽ.  بالتفاىـ لتجنب حرماف عاطفي , كبالتالي يؤدم إلى إستقرار نفسي كا 

* ضركرة البحث في مشكبلت التي تكاجو األسرة خاصة األسرة التي تفتقر لدكر األب داخميا ككضع 
 معالجات مناسبة ليا.

* القياـ بدراسات مستقبمية كافية حكؿ مكضكع األسرة كما يكاجو أبناءىا مف تحديات في المجتمع 
خاصة ظاىرة اإلنحراؼ كالجنكح عند المراىؽ, ككضع برامج عبلجية تطبؽ عمى فئة مراىقيف 

يف بيذؼ مساعدتيـ في تعديؿ سمككاتيـ.الجانح
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 جامعة أبك بكر,تممساف. منشكرة,رسالة دكتكراه,ًن.عقميا

ماستر, جامعة عبد الحميد إبف باديس, ,صكرة األب عند الطفؿ المسعؼ(.2016* ميمكنة, صاـ.)
 مستغانـ.

 منشكرة,دكتكراه,, مة الكالدية في ظيكر جنكح األحداثأثر سكء المعام(.2017* نادية, فضاؿ,)
 جامعة العربي بف مييدم, أـ البكاقي.

جامعة منشكرة ,دكتكراه..األسرة كعالقتيابإنحراؼ الحدث المراىؽ(2004*فيركز,زرارقة.)
 منثكرم,قسنطينة.

 المجالت :

اإلسالمية لمدراسات التربكية مجمة الجامعة (.2013* أمؿ,سمـ العكاكدة,جياد السعايدة.)جانفي 
 , العدد األكؿ.21المجمد ة.كالنفسيي

, بممييكب.) , سمسمة دراسات منشكرات اإلستقرار الزكاجي دراسة في عمـ النفس(.2006* كمثـك
 الخبر,الجزائر.

,ص.ص. ,أىمية الرعاية الكالدية في نمك كتطكر شخصية الفرد(.2003جكاف  19* نادية, بعيبع.)
 العمـك اإلنسانية جامعة باتنة. , مجمة91-110

مجمة , األحداث بيف الفراغ كالجريمة األسباب كالعالج(.1998* ىاني, محمد تكفيؽ.)نكفمبر 
 )العدد السابع(.الشرطي,

 الندكات كالممتقيات :

كرقة بحثية مقدمة إلى الحمقة , دكر األسرة في التكعية األمنية* خالد, بف حميداف.)د.ت(.
 األمنية بيف الكاقع كالمأمكؿ(جامعة نايؼ العربية. العممية)النكعية



                                                  
 

 
 

قراءات في كاقع كآفاؽ ,ممتقى كطني حكؿ جنكح األحداث (.2013جكاف  5-4* أماؿ, ىنتالة.)يكـ 
 , جامعة باتنة.الظاىرة كعبلجيا

تكافؽ النفسي لدل أبناء آباء ذكم الغياب (.2013أفريؿ 11-9* سميرة, ميسكف,حمامة , طاىرم.)
 ممتقى كطني حكؿ اإلتصاؿ كجكدة الحياة في األسرة, جامعة قاصدم مرباح كرقمة..عف البيت المتكرر

 المراجع األجنبية : 

* B.Ertalan FFy.(V)1993.ceneral. systémes théorie. New york. Gérérale des 

systéme dunod/paris. 

* caille.philipe.2003.famille en grise.achevée.d'inprimes France ML. Edition 

médicine de hygiene gerive/paris. 

* Carine(a).2000.les thérapies familiales systémique .Masson/paris 

*Claire mety.2009.Absence de pére.etséparation . H . armattce .paris. 

* Glosse.b.1944.le développenrmt.affectif et intectuel de l'enfant. Milon 

barcelon.1994 

* Gustare.Nicolas.Fisher.la dynamique sociale. Violence  . pouvoir . 

changement . ponod /paris. 

* Perron(R)1979.les problémes de la perve démarche pour.L'unité de la 

psychoogie clinique.01.puf/paris. 

Les dictionnaires : 

* Petit la rousse.1979.ulluree libairie/paris. 

* Sillamy(N)1983.dictionnaires de la psychokogie. Bordas/paris. 

* Sillamy(N)2003.dictonnaire de la psychologie . (s.v) la rousse/paris.



                                                  
 

 
 

 




 
 مػػالحػػؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

 
 

 ( : نمكذج المقابمة النصؼ مكجية.01ممحؽ رقـ )

 التعرؼ عمى الحالة, جمع المعمكمات الشخصية. مقابمة األكلى:

اإلسـ المقب/تاريخ الميبلد/مكاف الميبلد/المستكل الدراسي/عدد اإلخكة/ترتيب الحالة بيف اإلخكة/سكابؽ 
 مرضية في العائمة/سكابؽ قضائية.

خصصناىا لجمع المعمكمات األكلية عف الكالديف كالتعرؼ عمى الكضع األسرم  الثانية : المقابمة
 كاإلجتماعي لمحالة.

 سف األب؟مينة األب؟ مدة غياب األب؟ىؿ األـ عمى قيد الحياة؟سف األـ؟مينة األـ؟

 المنزؿ:  نكع السكف؟كاسع أـ ضيؽ؟عدد الغرؼ؟

 الدخؿ المادم: متكسط ؟ أـ تحث المتكسط؟

 ستكل الثقافي لمكالديف: متكسط؟ تحت المتكسط؟الم

 حياة المفحكص العبلئقية داخؿ األسرة كعبلقة األسرة مع األخريف. المقابمة الثالثة :

أحكي لي عف أمؾ كأبكؾ؟ كيؼ ىي عبلقتيما؟كيؼ ىي معاممة األـ لؾ ؟ كيؼ ىي معاممة األب 
لمساكاة؟ ىؿ يكجو لؾ كالديؾ النصائح لؾ؟ كيؼ ىي عبلقتؾ مع إخكتؾ؟ ىؿ يعامؿ كالديؾ إخكتؾ با

 ؟ كيؼ ىي معاممة كالديؾ عند إرتكابؾ الخطأ؟ 

كيؼ تصؼ لي عائمتؾ عند غياب كالدؾ عف البيت؟ متى خر مرة إجتمعت أنت كعائمتؾ؟ كيؼ كاف 
شعكرؾ حينيا؟ عند غياب األب ماىك التغيير الذم يطرأ عمى األسرة؟ كيؼ تصؼ لي عائمتؾ عند 

 غياب كالدؾ؟

 مع مف تعيشكف في البيت؟ ىؿ يأتي الزكار إلى منزلكـ؟ ىؿ تذىبكف لزيارة األقارب؟

كيؼ ىي عبلقتكـ مع جيرانكـ ؟ىؿ يأتكف لي زيارتكـ ؟ ىؿ تذىبكف لي زيارتيـ؟ ىؿ يأتي أصدقائؾ 
 لزيارتؾ في المنزؿ؟ ىؿ تذىب أنت لزيارة أصدقائؾ؟

 



                                                  
 

 
 

 اآلخريف ك عبلقتو مع كالدهحياة المفحكص العبلئقية مع مقابمة الرابعة : 

كيؼ ىي عبلقتؾ مع إخكتؾ؟ ىؿ لديؾ أصدقاء؟ كيؼ ىي عبلقتؾ مع أصدقائؾ؟  ىؿ سبؽ لؾ كأف 
نمت خارج المنزؿ كال أحد يعمـ أيف أنت؟ ىؿ كسبؽ ؿ كاف ىربت مف المنزؿ؟ كيؼ كاف رد كالدؾ ؟ 

 ت ؟ىؿ سبؽ لؾ كأف كجيت لمجمس تأديبي ؟ ىؿ سبؽ لؾ أف تعاطيت  المخدرا

كيؼ ىي عبلقتؾ مع كالدؾ عند غيابو؟ ىؿ تتكاصمكف مع بعض عند غيابو؟ ىؿ يكجو لؾ النصائح 
عند الخطأ ؟ كيؼ يتعامؿ معؾ عند إرتكابؾ الخطأ؟ كيؼ تصؼ لي شعكرؾ عند غياب األب عف 

 المنزؿ؟ 

 ية.كالتعرؼ عمى نظرة المفحكص العبلئق FATتطبيؽ إختبار تفيـ العائمة المقابمة الخامسة :

كيؼ تصؼ لي حياتؾ اآلف؟ ما تتمنى الحصكؿ عميو في المستقبؿ؟ كيؼ ترل المستقبؿ؟ ماىك 
 تخطيطؾ  لممستقبؿ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

 
 

 . FAT( إلختبار تفيـ العا مة 21( : إستجابات الحالة "كليد" لبطاقات)2ممحؽ رقـ )

''راىـ يفطركا كقاع منارفيف كىذا ما عجبيش الفطكر كراه ياكؿ   (: "العشاء"01المكحة األكلى)
بسيؼ...كبكىـ راه يزقى عمى أميـ قالميا نتي كلفتييـ القبلش كمف بعد زقى عمييـ قاع كفي التالي 

 غادم قاع محرحريف خطرش حقركىـ''

بصح ىك مبغاش  ''ىادم أـ مع كلدىا راىي تمدلو في كتاب باه يقرل (: "المسجؿ"02المكحة الثانية)
مقمؽ غير باه يتفرج كمف بعد يشد عمييا  Teléيقرل كىيا راىي تزقي عميو كىك الىي يتفرج في 

 الكتاب كيحطو مع الكتكبا''

''طفؿ صغير كأمو راىي رافدة مطرؽ كطفؿ راه غير يبكي باه يشؼ  (: "العقاب"03المكحة الثالثة )
 م أمو تضربو ...ينضرب ينضرب''أمو ىي راىي زعفانو خطرش كسخ الطابي كفي التا

''ىاذم أـ راىي مع بنتيا يشركا في القش كأميا بغات تشريميا (: "متجر الثياب" 04المكحة الرابعة)
 لبسة معجبتياش الطفمة مراىيش فرحانة بصح مع التام تساعؼ أميا كتشرم لي بغاتيا'' 

 teléف يقارعكا في شيرة تشغؿ '' ىادك عايمة راىـ مجمعي (: "قاعة الجمكس"05المكحة الخامسة)
كراىـ قاع مقمقيف مراىمش فرحانيف مي نراىـ مع بعض كىذاؾ لي راه عند الباب راه كاره لي ختو 

 كمع تالي يقيدكا قاع يتفرجكا'' teléمزاؿ ما شعمت 

'' ىادك راىـ رايحيف فكياج كىذا لي مجمع يحكس عمى شكرت (:"ترتيب الغرفة" 06المكحة السادسة)
 راه يخمـ شككف داه كمف بعد يقعد يزقي كمف بعد يشرم كاحد أخر كصام''تاعو ك 

)ىذا طفؿ كأمو راىي الفكؽ عيطتمو تسقسي فيو عمى الساعة  (: "فكؽ الساللـ"07المكحة السابعة)
 كىك راىي يزقي باه تسمعو( ''

مقابمينو يضحككا '' ىادم أـ راىي تشرم لكلدىا قش...كىادك زكج راىـ  (: "السكؽ"08المكحة الثامنة)
عميو خطرش معندىش قميؿ مسكيف كأمو درات لي عمييا باه تفرحو كالطفؿ مراىش فرحاف لي ىاذكؾ 

 راىـ يضحككا عميو كالتام أمو تدير لي عمييا باه ما تخمييش محتاج''

 '' ىاديؾ أـ راىي تعيط كىذاؾ كلدىا عيطتمو يفطر...كراجميا راه يزقي (: "قاعة"09المكحة التاسعة)
 عمييا دايمف يزقي كتنقريش كىيا راىي كارىة الزقى كككف يقعدكا ىاؾ يتطمقكا''



                                                  
 

 
 

'' ىادكا شاشرة راىـ يمبعكا كمتنافسيف كىذا غادم يحقركه...بصح  (: " ميداف المعب"10المكحة رقـ )
 ىك مغاديش يخمييـ باينة يغيركا منو كراه يخمـ باه يغمبيـ كفي التالي يربح''

" ''ىاذكا عايمة راىـ مجمعيف كىذاؾ الشير كاقؼ عند الباب ييدر "جكلة في الميؿ(: 11المكحة رقـ )
معامو كبكه باينو راه مقمؽ باه يركح يقضي صكالحو راه غير يشكؼ في الساعة مع التالي بكه يركح 

 يشكؼ صكالحو''

ش باغيا تقرل '' ىادم شيرة كىادكا كالدييا راىي كالشيرة مقمقة ماىي (: "الكاجبات"12المكحة رقـ )
 بصح ىكما بغاكىا تكمؿ قرايتيا كالتالي مغاديش تساعفيـ كتحبس قرايتيا''

" '' ىادم مرتو راىي عمى فراش المكت كراىي تكصي في راجميا عمى (: "كقت النـك13المكحة رقـ)
كيتزكج كالدىا باه يتيمى فييـ كما يخمييمش كحدىـ كىك باينة ما يبغيش مرتيكمقمؽ عمييا باه تمكت 

 كمع التالي ىي تمكت كىك يتزكج''

'' زكج يمعبكا كزكج راىـ يتفرجكا كاحد فييـ راه يخمـ باه يربح بصح  (: " المعب بالكرة"14المكحة رقـ )
 ألخر محقاد بزاؼ كيحكس يحقره كىك يخمـ يربح ''

م كختيـ الكبيرة '' ىادك خاكة راىـ يمعبكا كفرحانيف مراىمش يمعبكا كصا (: "المعب"15المكحة رقـ )
 راىي كاقفة تشكؼ فييـ راىـ فرحانيف بزاؼ ميف نككنكا مجمكعيف كيقعدكا فرحانيف لككاف يقعدكا ىاكا''

''ىذا كاحد عمى حساب الشكفو يباف قاضي كىذا لي كاقؼ معاه غمط  (: "المفاتيح"16المكحة رقـ )
القاضي يسمحمو كالشير ما  كراه  يزقي عميو ىذاؾ االشير راه مقمؽ كندماف لي غمط بصح غادم

 يزيدش يعاكد ''

''كحدة مقابمة المراية كتدير في المكياج كلي مقابمتيا أخت راجميا مف  (: "التجميؿ"17المكحة رقـ )
الكقفة تباف صعيبة قاتميا نتي قاع النيار خارجة كىي ما راىيش دايتيا فييا كخاخت راجميا تغير منيا 

 ش تدير عمييا''كمتتيناش حتى تطمقيا بصح مغادي

''ىادك عايمة رىـ في لكطك يحكسكا كدرارم راىـ فرحانيف ماجايبيف لدنيا  (: "النزىة"18المكحة رقـ)
 خبر بصح أميـ مراىيش فرحانة غادم تكمؿ شابة الف قاع راىـ في رحبة''



                                                  
 

 
 

يا تقرل ''ىذا بكىا كراه يباف زعفاف خاطرش مابغاتش تقرل كىك راه باغي (: " المكتب"19المكحة رقـ)
 بصح متساعفيش كمع التام بكىا يزعؼ عمييا لي ما تساعفش''

'' ىذا كاحد راه مقابؿ مراية يشكؼ في ركحو شرل سركاؿ جديد كراه فرحاف  (: "المرآة "20المكحة رقـ)
 كراه يقكؿ ببلؾ سمنت ك راه فرحاف بػػ قش الجديد''

ىذا إمرأة كراجميا راىـ يكدعكا في ''(: "الكداع .الضـ إلى الصدر في الشكؽ"  21المكحة رقـ)
بعضاىـ ىي راىي زعفانة لي راه رايح كرىت كحدىا بصح ىك رايح كقمبو مزير مطاقش يسمح فييا 

 ككالدىـ مجايبيف لدنيا خبر بصح مف بعد مغاديش يعيشكا غاية ببل بكىـ''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

 
 

 .FATيـ العا مة ( إلختبار تف21( :إستجابات الحالة "رضا" لبطاقات)03ممحؽ رقـ )

''الفامي قاع مريحيف عمى طابمة كياكمكا ككاحد فييـ راه يخمـ ..راىـ   (: "العشاء"01المكحة األكلى)
 ييدركا عمى قراية الـز األب يزير كلده ك طفؿ تاني يزير ركحو''

''ىاذم أـ راىي تقكؿ كلدىا ما تدخمش الكمب لدار كىك مبغاش  (: "المسجؿ"02المكحة الثانية)
 يساعؼ كمف بعد يساعفيا كيقيسو''

''ىذا فاز طاح كغرياف طيحو كبكه راه يزقي عميو كطفؿ الصغير خايؼ  (: "العقاب"03المكحة الثالثة )
 ك بكه غادم يضربو ك طفؿ يقعد يبكي''

أـ باغي تشرم لبنتيا قش كبنتيا مابغاتش ك االـ راىي ''ىاذم (: "متجر الثياب" 04المكحة الرابعة)
 تقكليا إشريو كغادم يتدابزك'' 

 '' ىاذك عائمة ككحدة باغيا تشعؿ التمفزيكف ككلد راه خارج'' (: "قاعة الجمكس"05المكحة الخامسة)

اتمو '' ىاذم أـ ككلدىا ىك صكالحو راىـ مخبميف كجات عنده ق(:"ترتيب الغرفة" 06المكحة السادسة)
 جمع صكالحؾ ىك مبغاش كمف بعد يساعفيا كيرفد صكالحو''

 ''ىذا كاحد راه راكز عمى حسط ىذا ما راني نشكؼ'' (: "فكؽ الساللـ"07المكحة السابعة)

'' كحدة ككلدىا كىذا كاحد كبنتو راىـ شاريف قضياف كىادك ما شراكش  (: "السكؽ"08المكحة الثامنة)
 كراىي غايضتيـ''

 '' راجؿ كمرل راىـ ييدركا عمى ماكمة كصام...'' (: "قاعة"09التاسعة)المكحة 

'' زكج تع سبكرتيؼ راىـ في سطاد يمعبكا ك متدابزيف عمى كاحد  (: " ميداف المعب"10المكحة رقـ )
 مايمعبش غاية ىا الكاحد الـز يزير ركحو...''

الكلو ركح ترقد كىك قاليـ مزاؿ " ''أب كأـ ك ىذا طفؿ صغير ق(: "جكلة في الميؿ11المكحة رقـ )
 الحاؿ شكية ىك مراىش باغي يرقد''

'' أب كأـ ك شيرة راىي تقرل كراىـ كاقفيف عمييا, راىـ يحفظكا فييا كىي  (: "الكاجبات"12المكحة رقـ )
 مراىيش باغيا تقرل بسيؼ بصح مشكؿ ما ينحمش''



                                                  
 

 
 

 يا راىـ ييدركا كيفاش يسمك الطفؿ''" '' مرل باغيا تكلد كىذا راجم(: "كقت النـك13المكحة رقـ)

'' أـ كدرارم راىـ يمعبكا أميـ مراىيش باغيتيـ يمعبكا راىـ يزقكا  (: " المعب بالكرة"14المكحة رقـ )
 كراسيا ضرىا راىـ خايفيف تغيضيـ عمرىـ ميف األـ تزقي... ''

 اه يخمـ باه ييرب...'''' ىاذك راىـ في الحبس يمعبكا في الضامة ىذا ر  (: "المعب"15المكحة رقـ )

''ىادم مرل مع راجؿ ضربميا طركفيزار تاعيا راىي تزقي عميو غادم  (: "المفاتيح"16المكحة رقـ )
 يتصالحكا...''

'' كحدة راىي تنقي في سنانيا ك ىادم إميا شيرة راح عمييا الحاؿ كميا  (: "التجميؿ"17المكحة رقـ )
 راىي تزقي...''

''عايمة راىـ خارجييف يحكسكا زكج درارم راىـ متدابزيف كأميـ راىي مضرارة  "(: "النزىة18المكحة رقـ)
 ببلؾ الضرسة راىي فييا.''

'' ىادم كحدة جات عند بكىا قاتمو عطيني دراىـ قاليا معنديش غاضتيا  (: " المكتب"19المكحة رقـ)
 عمرىا''

راه يحاسب في ركحو كاش دار '' كاحد راه يشكؼ في ركحو في مراية ك  (: "المرآة "20المكحة رقـ)
 ككاش ما غمط''

''ىذا أب راه متدابز مع مرتو كدرارم راىـ (: "الكداع .الضـ إلى الصدر في الشكؽ"21المكحة رقـ)
يشكفك فيو ماشي نكرماؿ األـ باغيا تضربو كىك باغي يضربيا كالدرارم غادم يدافعكا عمى أميـ 

 ية يكبركا عمى المشاكؿ الـز ما يتذابزكش قداـ كالدىـ''الكالديـ ميف يتذابزك الدرارم ما يكبركش غا

 

 

 

 



                                                  
 

 
 

 .FAT( إلختبار تفيـ العا مة 21( :إستجابات الحالة  "صالح" لبطاقات)04ممحؽ رقـ )

'' ىذم أـ راىي تزقي مع بكىـ كطفؿ ىذا راه زعفاف كراه يخمـ في   (: "العشاء"01المكحة األكلى)
 ـز الكالديف يتدابزك بعاد عمى كالدىـ ''كالديو بكىـ ما يتفاىمش مع أميـ ال

'' أـ مع كلدىا كىك راه يتفرج كعي قاتمو قرل كىك مراىش باغي أـ  (: "المسجؿ"02المكحة الثانية)
 عندا الصح غادم يساعؼ أمو كصام...''

'' ىادم باينة مرت األب كتزقي عميو كما تبغييش راىي تعذب فيو ىي (: "العقاب"03المكحة الثالثة )
 تكرىو ما تبغييش...''

'' أـ مع بنتيا شراتميا كسكة كىي مراىيش باغيتيا الـز البنت تقكؿ (: "متجر الثياب"04المكحة الرابعة)
 ألميا كاش راىي باغيا ك األـ الـز تفيميا ك يحكسكا عمى حاجة يبغكىا في زكج''

''ىادك عائمة قاعديف نكرماؿ ىذا الطفؿ راه خارج بصح  (: "قاعة الجمكس"05المكحة الخامسة)
 مكانش لي داىا فيو''

''زكج خاكة يرقدكا في شكمبرة كحدة, ىذا يبغئ النقى كىذا عكسو (:"ترتيب الغرفة" 06المكحة السادسة)
 الـز األب كال األـ يتدخمكا باه يسقـ ركحو''

باغي يرقد كال باغي ياكؿ كراه يعس في بكه كال '' ىذا ما راىش  (: "فكؽ الساللـ"07المكحة السابعة)
 أمو ما قدرش يرقد راه خايؼ''

'' ىادك زكج خاكة متفاىميف بيناتيـ كأميـ غايدتيا لي مراىمش  (: "السكؽ"08المكحة الثامنة)
 متفاىميف مع خكىـ ثالث ىكما ما يبغكىش...''

 يقعد ككاش ما تديرلو كبكه يقعد يزقي ''األب كاألـ كطفؿ راه خايؼ إال (: "قاعة"09المكحة التاسعة)
عميو ما راىش باغي يجمع معاىـ باه بكه ما يزعفش عميو ك تبانمي بكه كاش ما تصرل حاجة غادم 

 يحكمو يضربو''

''زكج العبا ماشي متفاىميف باينة ىذا دار كاش حاجة غمطة كىذا (: " ميداف المعب"10المكحة رقـ )
 ينضرب فييـ'' راه يزقي عميو باينة كاحد غاضي



                                                  
 

 
 

" '' ىادم األـ ككالجد كجداتو تع األـ ىك مراىش باغي يجي عندىـ (: "جكلة في الميؿ11المكحة رقـ )
 كىكما يسقسكا فيو عبله كىك مبغاش كقعد يزقي.''

''األب كاالـ كباغييف بنتيـ تقرل كبكىا راه كاره قاع كطفمة تاني كارىة (: "الكاجبات"12المكحة رقـ )
 م مرت األب كتحكـ في بكىا ك ىك مراىش باغي يدير عمييا كطفمة غاضتيا''تبانمي ىاد

" ''ىاذا األب كبنتو ىي باغيا ترقد كىك راه يكصي فييا عمى قراية كىي (: "كقت النـك13المكحة رقـ)
 راىي متفاىمة معاه ''

راه يمعب مع بكه ك '' ىادك راىـ في جارداف كيمعبكا كفرحانيف ىذا (: " المعب بالكرة"14المكحة رقـ )
 خاكتو يتفرجكا فيو كفرحانيف''

''راىـ في دار كيمعبكا قاه راىـ نكرماؿ غير ىذاؾ لي كاقؼ مبغاكش يخمكه (: "المعب"15المكحة رقـ )
 يمعب بصح إال ما يعرفش معميش يعممكه''

صح خايؼ ''ىذا أب ككلده قاؿ لبكه عطيني نسكؽ كاالب بغا يعطيو ب (: "المفاتيح"16المكحة رقـ )
 إال كاش مايدير ك في التالي غادم يعطيو يسكؽ بصح يركب حداه''

'' ىادم أـ كبنتيا راىي تدير في مكياج كأميا تقارعميا حتى تكمؿ كتبدا  (: "التجميؿ"17المكحة رقـ )
 تزقي عمييا..شا عندؾ كيتدابزكا كما يكلكش ييدركا''

ذم األـ راىي زعفانو كانت متدابزة مع بكىـ كىك راه ''عايمة مع كالدىـ كىا (: "النزىة"18المكحة رقـ)
 باغي يصالحيا كىي ما عبلباليش اال تبغي''

''ىذا مستشار كىادم رسمكىا عنده كرايزقي عمييا كىي راىي خايفة تبانمي (: " المكتب"19المكحة رقـ)
 ما دارت كالكا كىك ما يبغيياش كمنارفي كغادم يضربيا''

 تبانمي ىذا راه يخمـ في أمو ك يشكؼ في ركحو''" (: "المرآة20المكحة رقـ)

''ىادك زكج راىـ رايحيف يقراك كالدييـ راىـ (: "الكداع .الضـ إلى الصدر في الشكؽ"21المكحة رقـ)
متدابزيف كدرارم راىـ يتفرجكا فييـ ىي راىي باغيا تركح كىك شدىا قاليا قعدم كدرارم راىـ مخمكعيف 

 غادم تقعد في كجو كالدىا''



                                                  
 

 
 

 .FAT( إلختبار تفيـ العا مة 21( :إستجابات الحالة  "عبد الستار" لبطاقات)05ممحؽ رقـ )

''ىذا مجتمع مع دارىـ راىـ مفركتيف كؿ كاحد راه كحده الـز عمييـ   (: "العشاء"01المكحة األكلى)
 ياكمكا في رحبة كيتشاكركا في رحبة  ''

 ''أـ ككلدىا نظف راىي تنصح فيو '' (: "المسجؿ"02المكحة الثانية)

''أب كطفؿ األب راه باغي يضربو قاس الصكالح كطفؿ راه خايؼ   (: "العقاب"03المكحة الثالثة )
 بصح الـز عمى األب ييدر معاه في األكؿ''

''ىاذم طفمة كأميا كاألـ راىي تقكؿ لبنتيا شا تمبس كطفمة راىي (: "متجر الثياب" 04المكحة الرابعة)
 س أميا تبغييا كايف ترابط بيناتيـ''تح

''راىـ مجتامعيف كراىـ يتشاكرا عمى كاش حاجة كىذا الطفؿ (: "قاعة الجمكس"05المكحة الخامسة)
 باغي يخرج بصح ما يقكلكلو كالكا بصح في التالي األب يبمع الباب كيركح''

 كييدركا عمى كاش حاجة''''ىاذك خاكة راىـ في شمبرتيـ (:"ترتيب الغرفة" 06المكحة السادسة)

 '' ''ىذا راه خازف مف كاش كاحد كراه خايؼ باينة األب يضربو''  (: "فكؽ الساللـ"07المكحة السابعة)

'' األـ مع كلدىا كىذا األب مع بنتو راىـ يشركا كراىـ ييدركا عمى كاش (: "السكؽ"08المكحة الثامنة)
 حاجة''

ي الككزينة كىذا الطفؿ راه خايؼ مبغاش يدخؿ باينة راىـ '''' راىـ ف (: "قاعة"09المكحة التاسعة)
 ييدركا عمى الطفؿ مشكؿ ميف مراىمش يشاكركا فيو ك في التالي يعيطكلو كييدركا معاه''

 ''ىذا أب كبنتو راىـ يمعبكا كييدركا عمى الرياضة''(: " ميداف المعب"10المكحة رقـ )

 مجتامعيف ييدركا عمي الساعة لي يرقدكا فييا'' " عايمة راىـ(: "جكلة في الميؿ11المكحة رقـ )

''األب كاألـ راىـ يساعدكا في بنتيميكركليا كىي راىي الىية كمغاديش (: "الكاجبات"12المكحة رقـ )
 تساعفيـ غادم يركحكا كيخمكىا كحدىا''



                                                  
 

 
 

عمى كاش " األب كاألـ راىـ في شكمبرة كراىـ ييدركا عمى الدرارم كال (: "كقت النـك13المكحة رقـ)
 طفؿ مف الدرارم''

 ''خاكة كراىـ يمعبكا كصام''(: " المعب بالكرة"14المكحة رقـ )

 '' ىاذكا خاكة راىـ يمعبكا كختيـ راىي تشكؼ فييـ كىذا راه جابد ركحو''(: "المعب"15المكحة رقـ )

يني دراىـ كأب '' األب راه ينصح في كلده كىذا الطفؿ راه يقكؿ لبكه عط (: "المفاتيح"16المكحة رقـ )
 غادم يعطيو''

'' ىاذم االـ راىي تدير في المكياج كبتيا راىي مقابمتيا باغيا تقكليا ما  (: "التجميؿ"17المكحة رقـ )
 تديريش بصح في تالي ما تقكلياش''

'' راىـ في لكطك مجتامعيف قاع في رحبة ىذا االب راه يشكؼ في كالده  (: "النزىة"18المكحة رقـ)
كا كاالـ راىي الىية حاجة راىي مقمقتيا ببلؾ كالدىا الـز االب كاش ما يقكلميا باه تكلي شاراىـ يدير 

 نكرماؿ''

'' ىذا بايف مستشار كال مدير باينة راه ينصح فييا عمى كاش حاجة دارتا (: " المكتب"19المكحة رقـ)
 كىي راىي متقبمة نكرماؿ كتدم بالنصيحة''

يشكؼ كاش حاجة فيو ماشي مميحة كاش ديفك فيو كال حاجة مقمقاتو ''راه  (: "المرآة "20المكحة رقـ)
'' 

'' ىادم عايمة األب كاالـ كىادك الدرارم (: "الكداع .الضـ إلى الصدر في الشكؽ"21المكحة رقـ)
ىادم جاتني كيماـ يف يجي األب تاعي يجي ديراكت عند ميـ ك ما يسمعش قاع بدرارم ىي راىي 

فرحاف كدرارم عندـ بركببلـ ميف األب مايجيش لكلة عند كالده الـز يبليميـ فرحانة مي نجا كىك تاني 
 في ببلصة كييدر قاع معاىـ''



 

 

 



                                                  
 

 
 

 FAT: كيفية تحميؿ إختبار  06ممحؽ رقـ  

 أصناف لوحة الترقيم

 الصراع الظاهر:

كانتالقصةتصفأوتوحًبوجودصراععائلًمحددٌثبتوجودصراع عائلي: - ٌتمالتنقٌطإذا

انقسامبٌنأفرادالعائلة)غٌرزوجً(.

إلىالمنزلوفًالوقت-1أمثلة الولدخارجمنالمنزلفٌقوموالداهبالصراخعلٌهلكًٌعودباكرا

(11المحدد؛هذاماٌثٌرغضبالولدفٌخرجوالٌبالًبماٌقولهوالدٌه)اللوحة

بإخبار-2 األخٌر هذا بضربه؛فٌقوم ذلك و منه األصغر األخ سٌعاقب األكبر األخ

(10أمه.)اللوحة

تضعنقطةإذاكانتالقصةتظهروجودصراعبٌنالزوجٌن؛ٌعرفعلىأنهانقسامصراع زوجي:-

فًالعالقةبٌنالزوجٌن.

هذهالبنتتسمعأبوهاوأمهاٌتشاجرانبسببالنقود.9اللوحة

الزوجٌنٌتناقشانحولاالتجاهالذيسوفٌتبعونهللذهابفًرحلة.18اللوحة

ترىماإذاكانهناكوصفأوإٌحاءلوجودصراعبٌنشخصٌاتالتوجدن الصراع:نوع آخر م -

بٌنهاصلةقرابة

 اللوحة منهمسوفBase-ballهذانفرٌقانٌلعبان10مثال: واحد حولموضوعما... ٌتفقا لم

ٌنسحب.

قومبالتنقٌطفًنقومبوضععالمةإذالمٌتمتحدٌدأيصراعوفًهذهالحالةالنغياب الصراع: -

"تحدٌدالنهاٌات".

 



                                                  
 

 
 

 حل الصراع

أيإذاكانالصراعقدحل؛والٌوجدمجاللرجوعه.حل إيجابي: -

 هذا3اللوحة ٌستحق ألنه األمر تقبل االبن األببمعاقبته... فقام المزهرٌة بتكسٌر قام الولد هذا

العقاب.

متضاٌقتانكأنشًءسٌىءٌحصللهماوهناكاألموابنتهاخارجتانمنالمحلوهما8اللوحة

أكثر.سوفٌطلبونمنهؤالءاألشخاصالتوقفعن ٌضاٌقهما ما وهذا أشخاصٌسخرونمنهم

ذلك.

توحًبشكلواضحأوغامضأنالصراعسرجع؛وحل سلبي أو غياب الحل:  - كانتالقصة إذا

 أٌضاإذالمتحملالقصةحالللصراع.

األبٌصرخفًوجهابنته؛والبنتترٌدالخروجواالنسحابألنهامحبطة.13أمثلةاللوحة

ولدانٌلعبانبالكرة.البنتوالولدفرحانألنلدٌهماأصدقاء.الولدفًذلكالركن14اللوحة

ٌبدووحٌدا

 تحديد النهايات

فًهذهالخانةنسجلالعالماتحسبعاملٌن

 بأوغٌرمناسبتجاهصراععائلًإذاكانسلوكاألبوٌنمناس

 تقبلأوعدمتقبلاألطفالللنهاٌاتالتًوضعهااألبوٌن 

المتعود أوغٌرمناسبةحسبتدخلالوالدٌنالموافقلمبادئالتربٌة مناسبة تكونالنهاٌاتالمحددة

نأثناءوجودعلٌها.ولمعرفةماإذاكانتمناسبةأوغٌرمناسبةعلىالمختصمالحظةتدخلالوالدٌ

عنها نقول شدتها و مضمونها فً منطقٌة الوالدٌن أفعال ردود كانت فإذا عائلً صراع

"appropriéesًوإذاكانالعكسأيأناستجاباتالوالدٌنتجاهموقفماغٌرمنطقًولٌسف"

"inappropriéesمحلهنقولعنه"



                                                  
 

 
 

نضع     ذلك إلى تحتاج قصص فً األبوٌن طرف من النهاٌات تحدٌد غٌاب حال فً

inappropriée / non adhésion

االمتثالأوعدماالمتثالٌعرفعلىأنهقبولاألطفالللحدودالمفروضةعلٌهموهذافًمنأىعن

تًوضعهااآلباء.المنهجالمستخدم.ٌوجداالمتثالإذالمٌكنهناكمؤشرلمعارضةالنهاٌاتال

أمثلة:

البارحةتغٌباألطفالعنالمدرسة؛فقرراآلباءمعاقبتهمالٌحباألطفالهذانهايات مالئمة/امتثال: -

(21العقابلكنسٌتحملونأسبوعمندونممارسةهواٌاتهم)اللوحة

دخلتاألمإلىغرفةولدهاوهًغاضبة؛أمرتهبأنٌنظمغرفتهقبلأننهايات مالئمة/عدم امتثال: -

 (6ٌخرج...أمرهابالخروجمنغرفتهوالتًسٌرتبهاعندماٌرٌدهو)اللوحة

ونهايات غير مالئمة/امتثال: - الطرٌق فً ٌرمٌهم سوف ؛أبوهم السٌارة فً ٌتشاجرون األطفال

 (.18فًاألخٌر)اللوحةٌضربهمحتىٌسٌلدمهم...سوفٌسكتون

التعرفماذانهايات غير مالئمة/عدم امتثال:  - قالتأنها و ابنها بسببغرفة كثٌرا انزعجتاألم

 (.6تفعلمعه؛االبنٌشاهدالتلفزٌون)اللوحة

 



                                                  
 

 
 

 نوعية العالقات:

أفرادالعائلة ٌتمحسابجودةالعالقاتحسبمستوٌاتاالرتٌاحأوالقلقالذيٌجددها

فًعالقاتهمفنجدماٌلً

أشارتالحكاٌةمنوجهةنظرالفاحصأناألمهًمصدراألم=ارتباط: - نسجلإذا

األموابنتهاٌتسوقان؛تتمٌزاألمبذوقجٌدوهًتساعدمثالتفهمومساعدةألطفالها.

(.4ابنتهافًاختٌارالمالبسالتًتناسبهاأظنأنالبنتتقدرمساعدةأنها)اللوحة

نسجلإذاأشارتالحكاٌةمنوجهةنظرالفاحصأناألبهومصدراألب=ارتباط: -

ألطفاله. مساعدة و األبمثالتفهم بسبباالمتحانات؛و عالماتالقلقربما علٌها تبدو

 (.12ٌحاولتشجٌعهاوتهدءتها...ستكونبخٌرفًالغد.)اللوحة

أخ/أخت=ارتباط: - من الحكاٌة أشارت إذا ونسجل تفهم الفاحصوجود نظر وجهة

وٌقولاألخاألكبرألخوهBase-ballهذاناألخوانٌلعبانمثالمساعدةبٌناإلخوة.

ٌستطٌع و المبارٌات من المزٌد هناك ألن بها قام التً لؤلخطاء ٌحزن أال

 (.10التعوٌض.)اللوحة

مصدرزوج/زوجة=ارتباط: - الزوجٌن أحد أن تظهر القصة كانت إذا عالمة نضع

الزوجٌنٌتكلمانعنالمشاكلالتًتواجههااألمفًالعملومثالحنانوتفهمومواساة.

 (.1ٌقوللهااألبأنهاتستطٌعبلوغأهدافها)اللوحة

كانتالقصةتظهروصفلشخصالٌنتمًشخص آخر= ارتباط: - إذا نضععالمة

مثال:ائلةٌمثلمصدرمواساةوتفهم)صدٌق؛أستاذ؛جد؛أوفردبعٌدعنالعائلة(إلىالع

الوالدانٌصرخانفًوجهابنهماألنهتأخرفًالرجوعواالبنأنكرذلكوقالأنهرجع

 (.11فًالوقتالمحددوالجدٌؤٌدهفًكلماٌقوله)اللوحة

ذكرفًالقصةأم =مصدر توثر:  - إذا أناألمهًالتًتسببالتوثرونضععالمة

القلقسواءعنداألطفالأوعلىمستوىدٌنامٌةالعائلة.نركزهناعلىوجودضٌقعائلً

:ٌتكلماألبمعابنتهعنإدمانأمهاعلىالكحول؛همقلقونمثالأونفسًتجاهأفعالاألم.

 (.13جداعلىحالتهاوٌعتقدونأنهابحاجةإلىالعالج)اللوحة



                                                  
 

 
 

كانهناكأب=مصدر توثر: - إذا نفسالشًءبالنسبةلؤلب؛ونضعنقطةأوتوماتٌكٌا

:االبٌصرخمعزوجتهمنجدٌدمثالصراعزوجًوٌظهراألوالدفًذلكالصراع.

بسببالفواتٌر؛سٌذهبالولدإلىغرفتهوٌقفلعلىنفسهالبابألنهالٌتحملسماعنفس

 (.9القصةكلٌوم)اللوحة

:طلبالولدمنأبٌهمفاتٌحالسٌارةرفضلمٌقبلاألبإعطاءهحتىٌتأكدمنسبب2المث

رغبتهتلك...انزعجاالبنكثٌرامنأسئلةأبوهوقاللهإنسىاألمر.وٌذهبغاضبامنه

(.16)اللوحة

نسجلعالمةإذاأشارتالحكاٌةأنفردامناإلخوةٌعتبرمصدرأخ/أخت=عامل قلق:  -

:ٌتفرجاألبناءعلىأبٌهموهوٌلعبمعأخوهماألخر.أمااالبنالذيمثالخآخر.قلقأل

اللعبمثلهم...سٌدخلوٌفعلشًء ٌجٌد منبوذمنطرفاآلخرٌنألنه هناكٌشعرأنه

(.14آخر)اللوحة

نضععالمةإذاأشارتالحكاٌةأنأحدالزوجٌنمصدرقلقلآلخروزوج= عامل قلق: -

سبقوأنوضعناعالمةعلى"الصراعالزوجً"فإننانضععالمةبالضرورةبالتالًفإذا

 قلق". "الزوج=عامل الصنف هذا سٌضربه1مثالعلى المزهرٌة الطفل كسر :

أبوه...أراهنأناألمستبكًطوالاللٌلألنهاتعلمأناألبلمٌحسنالتصرف؛إالأنهاال

 (.3تعرفماداتفعل)اللوحة

أوق:آخر=عامل قل - لؤلطفال سواء قلق مصدر ٌعد العائلة خارج فرد كان إذا نسجل

قمنابوضععالمةعند"نوعآخرمنالصراع"فإننانضعتلقائٌا للنشاطالعائلًإذنإذا

 الصنف. الفتاةاستدعٌتإلىمكتبالمدٌر؛وهًمثالعالمةفًهذا لًأنهذه ٌتهٌأ :

سًء شًء أي تفعل لم ألنها جدا فًغاضبة تناقشه ألنها غضب المدٌر حتى و

(.19األمر...سٌعاقبها)اللوحة









                                                  
 

 
 

 تعريف الحدود :

تقاسالحكاٌاتحسبحضورالعناصرالتًتؤكدعملٌةتعرٌفالحدودفًالنظامالعائلً.

التسلسلً إذنعلىالتنظٌم وl’organisation hiérarchiqueالعائلً ٌكونالتأكٌد

إضافةإلىالتنظٌمفٌماdésengagésأٌضاعلىأنماطالدمجأوالتخلًعنالوظائف

أو مفتوح الخارجً)نظام العالم مع العالقة نمط حتى و األجٌال بٌن ٌخصالتحالفات

مغلق(وهذهالعناصرموزعةكاآلتً:

- Fusion :نضععالمةإذاأشارتالقصةبأنفردمنالعائلةكانلدٌهردفعلاندماج

حولمشكلأووضعٌةمعٌنةدفعتفردآخرمنالعائلةللتورطفًنفسالمشكل)كمافً

(وإبداءقلقواهتمامزائدأيإقحامفردآخرفًتلكالمشكلةوالذيالٌساهمف1ًمثال

االستجابةالمنطقٌةحولالموضوعوالتًٌقومحلمنطقًللمشكلبلبالعكسهوٌوقف

(.نسجلأٌضاإذاأظهرتالقصةتناقضوجدانًلفرد2بهاالفردالمسؤول)كمافًمثال

إزاءفردآخرمنالعائلةسواءكانعلىالمستوىاللفضًأوالسلوكً.

مثال :1 لوحدها الذهاب من خائفة أنها لها تقول و ألمها تشتكً الفتاة إلى/هذه

 (.17الحفلة...فتقوماألمبمرافقتها)اللوحة

/تقومهذهاألمبتقدٌمالنصائحالبنهاحولعدمنظامهوإهمالهلترتٌبغرفتهثمبعد2

ذلكأرسلتهإلىغرفته.لكنفٌمابعدأحستبالندموطلبتمنهالسماحبالقولأنهاهً

(6أٌضاكانتغٌرمرتبة)اللوحة

سجلإذاكانتالقصةتشٌرإلىتباعدأوانطواءنفسًبٌنأفرادالعائلة.تظهرنالتباعد: -

هذهالمسافةمنخاللالمواضٌعالتًتظهرالغٌابأواالنشغالعنإعطاءإجاباتلفرد

:البنتجالسةوالتأكلإنهامثالمنالعائلة)عدمإعطاءأهمٌةألحاسٌسفردمنالعائلة(.

ترٌدوضعحدلحٌاتها...لمٌالحظأحدحزنها؛كلجدمكتئبةومحبطةإ لىدرجةأنها

(.1)اللوحة-كلفًعالمهالخاص–واحدمهتمبأشغاله



                                                  
 

 
 

نسجلإذاأشارتالحكاٌةأناألموابنهالهمادورضحٌةومنقض؛فًتحالف أم/طفل:-

بنتهاكمهً:تحكًاألمالمثالحٌنٌكوناالبأوفردآخرمنالعائلةكمذنب"الشرٌر".

(.17حزٌنةألنهاالتتفقمعأبٌها؛إنهمامتضامنتان)اللوحة

وتحالف أب/طفل:- ضحٌة دور لهما االبن و األب أن الحكاٌة أشارت إذا نسجل

"الشرٌر". كمذنب العائلة من آخر فرد أو األم تكون حٌن األبمثالمنقض؛فً ٌلوم :

م الكثٌر تنفق ألنها بسببالفواتٌر ٌشاركفًالشجار؛إنهزوجته أٌضا االبن المال؛و ن

(.9ٌتفقمعأبٌهحولهذاالمشكل)اللوحة

تتماديفًسوء13اللوحة حتىهوٌرىأنها أمها قساوة األبابنتهعلىتفهم :ٌساعد

معاملتهالهم.لكنٌفضلتركهاوشأنهاحتىتهدىء.

أشارتالحكاٌةأنتحالف شخص بالغ آخر/طفل- نسجلإذا شخصآخرواالبنلهما:

"الشرٌر". كمذنب العائلة من آخر فرد ٌكون حٌن منقض؛فً و ضحٌة عادمثالدور :

مع عادلٌن لٌسا أنهما تقول الجدة أن إال متأخر أنه أبوه له فقال المنزل إلى الطفل

(.11ولدهما؛ٌحسالطفلباألمانألنلدٌهمنٌدافععنه)اللوحة

إنظام مفتوح:- عالمة أشخاصغرباءنضع جود و العائلة قابلٌة القصة أشارت ذا

فًنشاطاتمع منها تقبلاشتراكفرد العائلة كانتهذه إذا و فًنشاطاتها ٌشاركونها

الخارجً. فًمثالالعالم لهم زمٌل و عائالتهم مع السنما إلى ذاهبون األطفال هؤالء :

(8المدرسة)اللوحة

أشارتنظام مغلق - إذا عالمة نضع أشخاصغرباء: جود و رفضالعائلة القصة

العالم مع نشاطات فً منها فرد باشتراك ترضى ال و نشاطاتها فً ٌتدخلون

:ٌتشاجرهذااالبنمعأبوهألنهٌرٌدرؤٌةصدٌقهفًالمساء؛لكناالبوٌنمثالالخارجً.

 فإن وافقا إن و حتى المشاكل. ٌجلب الصدٌق ذلك ألن مستحٌل هذا أن األبٌقوالن

(.11سٌذهبمعه)اللوحة

 



                                                  
 

 
 

:خلل في المسار الوظيفي

ٌقاسهذاالصنفعندماتشٌرالحكاٌةبشكلواضحأومضمرأناألحداثتمٌلللمعاودة

بشكلمتكررودوريمندونأنتحل.كمانقومبالتنقٌطعندماتظهرالحكاٌةفًلوحات

لةالموجودةفًالصورةاألولى؛ٌتشاجر:إنهانفسالعائمثالمتعددةأثناءالقٌامباالختبار.

ٌذهبلغرفته...سوف اآلخر الطفل و األختالتلفزٌن و األخ جدٌد.ٌشاهد من الزوجٌن

(.5لٌالثمٌهدءان)اللوحة11ٌستمرانفًهذاالشجارإلىغاٌة

 لتحليل السيءا

البدنٌةننقطإذاكانتالقصةتظهربشكلواضحأومخفًسوءالمعاملةسوء المعاملة: -

فًطورالتحقٌق.

:ٌتشاجراألبمعابنتهألنهالمتنجزفروضها؛مناألفضللهاأنتسكتوإالستلقىمثال

(.19ضربامبرحا)اللوحة

محتملأوفًطورالتعسف الجنسي: - متعسفا جنسٌا نسجلإذاوصفتالحكاٌةسلوكا

افًمكانالٌجبأنٌقترب:عمالطفلةجالسعلىسرٌرهاوٌحاوللمسهمثالالتحقٌق.

(.13منه)اللوحة

تقصٌرغٌرظاهرمنقبلالوالدٌن؛أوعندماإهمال/التخلي: - وصفتالحكاٌة نسجلإذا

صنف عن مختلف الصنف هذا الصحٌة.إن لحالتهم حقٌقٌا تهدٌدا األطفال هجر ٌكون

كانلؤلفعالاألبوٌة للحالة-اإلهمال-"التباعد"ألناالهمالوالتخلًٌقاسإذا نتائجسلبٌة

 لؤلطفال؛أما النفسًوle désengagementالبدنٌة ٌقاسبالرجوعإلًتطورالتباعد

إنهامثالالعاطفً. إلىالبٌتوهلستعود؛ األم فٌها التًتعود الطفلعنالساعة ٌسأل :

خائف)اللوحة لوحده...إنه األكل إلىتحضٌر الولد فٌها التًٌضطر الثانٌة أو:7اللٌلة .)

الطفل ستأخذ الوضع هذا من األم سئمت األصغر؛ أخٌهم من ٌسخرون األطفال هؤالء

بأ لآلخرٌن تقول و معها لهمالصغٌر درسا ٌكون حتى بأنفسهم عودتهم كٌفٌة ٌتدبروا ن

(.8)اللوحة



                                                  
 

 
 

:نضععالمةإذاذكرفًالقصةاستخدامالكحولأوالتعسف في استعمال المواد السامة -

:ٌحاولاإلبنأخذالمفاتٌحمنأبٌهألنهذااألخٌرمثالأيعقاقٌرمنطرفشخصما.

(.16هذاماٌغضباألب)اللوحةسكرانوالٌنبغًعلٌةقٌادةالسٌارةو

ٌقاسهذاالصنفعندماتظهرأحدالمواضٌعالتالٌة:إجابات غريبة: -

 شك. أي دون عقلٌا مضطربة الرئٌسٌة الشخصٌة أن تشٌر القصة األممثال* تظهر :

(.4حركاتكالشٌطانوتحاولأنتفهمهاأنهللالٌسحٌا)اللوحة

أو مضطربا موضوعا القصة تطرح األحاسٌس.* و بالعاطفة :مثالمشبع

(.6)اللوحة!!!فوضى...إحباط...معاناةوحزن

لوجودجوانبواضحةمناللوحة. الطفلمثال*تبٌنالحكاٌةجهالواضحا أصبحلهذا :

(.6غرفةجدٌدة؛أحبهاكثٌراأمهتحضرلهفطورالذٌداوبهذاٌكونسعٌدا)اللوحة

أفك فٌها و منطقٌة غٌر القصة سطحٌة.* فًمثالار موجودة عناكب على داست :

(.7الحائط.إنهاتثٌرالفوضى)اللوحة

 البطل. موت أو جروح و إصابات وجود القصة تصف الصغٌرمثال* الطفل كسر :

(.3المزهرٌة؛سٌضربهأبوهثمٌموت)اللوحة

أوسلوكقتلأوانتحار. نٌةأوفكرة ٌنظرالطفلفًالمرآمثال*تصفالحكاٌة ؛إنه: ة

(.20ٌفكرفًوضعحدلحٌاتهفالحٌاةطوٌلة)اللوحة

كذلكعدمالرفض أو التراجع: - .و ما للوحة التعطىأيإجابة ٌقاسالرفضعندما

المفحوصبرواٌةقصةثم بدأ القدرةعلىالسردالكاملكتراجع)علىسبٌلالمثالإذا

ٌتوقفبصفةمفاجئةوٌضعاللوحةجانبا(.





                                                  
 

 
 

القٌاس.ولعاطفية: الصبغة ا فهوالٌنتمًإلىنظام ولهذا الصنفٌكونذاتٌا قٌاسهذا

أنٌضٌفمعطٌاتعٌادٌة العاطفًللحكاٌاتٌمكن اإلٌقاع بالحسبان ذلكاألخذ رغد

مفٌدة.

العائلةمنزعجةفاألبٌصرخفًوجهزوجته؛الطفلحزٌنوالبنتفًحزن/اكتئاب: -

(.1الوسطخائفة.وفًالنهاٌةستتركاألمالمنزل)اللوحة

العائلةمنزعجةفاألبٌصرخفًوجهزوجتهوهوغاضبوالبنتفًغضب/عدائية: -

(.1الوسطخائفة.وفًالنهاٌةستتركاألمالمنزل)اللوحة

(.3سدالولدالنباتواآلنهوخائف.إنهخائفمنأحدما...)اللوحةأف:خوف/قلق-

متحابانوسعادة/رضا: - األسطواناتعلىالدرج؛إنهما فًتنظٌم األختأخاها تساعد

(.2سعٌدان.)اللوحة

نوع آخر من العاطفة: - الخجل...إلخ. الذنب؛ مشاعر أو الغٌرة الولدمثالمثل هذا :

 رآةوٌقولأنهمنغٌرالصائبفعل.ٌتكلممعنفسهفًالم

 تفسير البطاقات: 

(علىمٌولالباحثوانتماءاتهوتوجهاتهالنظرٌة؛وف21ًٌتوقفتحلٌلالبطاقات)

النوعمنالتحلٌلمفٌدمنأجلالتمٌٌزبٌن نفسالوقتتظهراألبحاثالمبدئٌةأنهذا

…العائالتالعادٌةوالتًتعٌشاضطرابما

وهذاالوصفهوFATلقدتمالتحلٌلعلىأساسوصفكلبطاقةمنبطاقاتال

خالصةعامةللنتائجالتًتوصلتإلٌهاالتجاربالمبدئٌةلهذااالختبار؛وهًتساعدفً

إٌجادفرضٌاتعٌادٌةللحالةوعائلتهابصفةعامة.كماهومعلوم؛فإنمثلهذهالمناهج

تواسعةللتقٌٌموالتحلٌلعبراإلجاباتالمقدمة.اإلسقاطٌةتبرزإمكانٌا
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