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 در  ـــــــــكر وتقــش
 40 قور  انمج  ادي  " ومن شلر  ـأنمت دشلر انفسب"ديقو  ع ووج  ف ككتاب  الردي  

ككمت تيقمنت و كتح  متمنت  رر  اننتا تتكرنت من كتا  سست  ف ننتانت و تنقنت  
. ال كمر و و  اكيقد  ف  ردينت  

 كل  "  ت ي  مسني  " دسسقنف  ا  تيقد  ال  ست تلي انعدج  اشلر و  اسر ـتا اكقككقور  افـتاكي  
 سقالت  اشر ا  كل  تذ  امتكرر   و كل   ملت وتقوسللت اف املاحتتلت  ايسمي اننتا  ت   
 استح   كمت  تيقد  ال كج  ا تتتر  الر د  اتدن  شر ق   كل تلقدن   سي مت كر  كي  انفف  

كمت ا دفقتن  ا  تيقد اتاشلر  - . مسكتتني  –  انتمسي  سق  اتمسق ان ات دف  2019 اسست د  
 ال كج من دسمج مسف و تنقنف و لج اف  رديف اتمتد مشق ود  انتمسف و كل و  لي  قديكف  

 كل كج مت  قمكتذ  من   ي والج  "  ت ف  مسنب"و اسسقر  "شلردن و سسي  " االختاسب   اسست دب  
 استمكسن  ف مركع   ت ذ  اكراسب  كقو اتاراقدب وادي تستور ومركع   ت ر  اكراسي اكسنتر  

 استاككف  الردمي  اكف تمنح اف  اننتا  ه اخقديسب وادي و ر ا  مت  اشلر و امكنتا  السسر  ـت قد
و كل و  لي  مف  اتتاسب و الق تف  كنعر  متنقاي  القدني  وكج  القتف  الر د الي ومسست منف كج  

 اشلر و اكيقدر و اسر ـتا

 ت
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: ملــــــــخص البحث

،تمربنامن(ة)الجانح(ة)فًهذاالبحثحولالعنؾاالسريواثرهفًتمدٌرالذاتلدىالمراهك

هذهالفبةوحاولنادراسةظاهرةالعنؾاالسريالتًتشهدانتشاراواسعافًكلالمجتمعات،وكان

تساإلناالربٌسًلهذاالبحثهوهلالعنؾاالسريٌإثرعلىتمدٌرالذاتلدىالمراهكالجانح؟و

العنؾاالسريٌإثرعلىمستوىتمدٌرالذات:لبلجابةعلىهذاالتساإلوضعنافرضٌةعامةوهً

هنانعواملاخرىتإديالىالجنوحاضافةالىالعنؾ:لدىالمراهكالجانح،وفرضٌاتجزبٌةهً

االسري،المراهكالجانحلدٌهمستوىمنخفضلتمدٌرالذات،وٌختلؾتمدٌرالذاتبٌنالمراهمٌن

 .الجانحٌنوالمراهماتالجانحات

ذكورمتواجدٌنبمركز(02)استخدمناالمنهجاالكلٌنٌكً،وشملتعٌنةالبحثمراهمٌنجانحٌن

اناثمتواجداتبمركزاعادةالتربٌة(02)اعادةالتربٌةالشهٌدلكجلدمحمبالرحوٌة،والٌةتٌارت،و

الصدٌمٌةبوالٌةوهران،ولداعتمدناعلىطرٌمةدراسةالحالةمستعملٌنادواتالدراسةوهً

الممابلةوالمبلحظةالعٌادٌة،واختبارتمدٌرالذاتكوبرسمٌث،الصورةالمدرسٌةترجمةلٌلىعبد

:الحمٌدعبدالحافظ،وتوصلناالىالنتابجالتالٌة

 الفرضٌةالعامةتحممتكلٌاحٌثوجدناانالعنؾاالسريٌإثرعلىتمدٌرالذاتللمراهك

 .الجانح

 العنؾاالسريٌإديالىالجنوح،هذهالفرضٌةتحممتجزبٌا. 

 المراهكالجانحلدٌهمستوىتمدٌرذاتمنخفض،هذهالفرضٌةتحممتجزبٌافمدوجدناان

 .هنانحاالتلدٌهامستوىمتوسطلتمدٌرالذات

 كماوجدناانعاملالجنسالٌإثرفًتمدٌرالذاتلدىالمراهمٌنالجانحٌن 

 المراهك الجانح - تمدٌر الذات                - العنف االسري          : - الكلمات المفتاحٌة 
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 ر
 

 

Abstret :  

         La présente recherche a pour théme la violence familiale et son influence sur l’ estime de soi 

des adolescents délinquants , nous avons étudié à travers cette modeste recherche l’ un des fléaux 

sociaux qui ne sessent de prendre , de l’ empleur dans le monde actuel . 

Nous avons essayé d’ apporter des éléments de réponses à la poblimatique suivante : la violence 

familiale peut elle influencé l’ estime de soi chez l’ adolescent délinquant ? Pour ce faire nous avons 

émis les hypothéses suivantes : la violence familiale a un impact sur le niveau de l’ estime de soi chez 

l’ adoliscent délinquant  , la violence familiale méne à la délinquence  – l’ adolescent délinquant a un 

niveau d’ estime de soi faible – l’ estime de soi pourrait se différe entre les adolescents délinquants et 

les adolescentes délinquantes ,Tout au long de notre recherche nous avons adopté l’ approche clinique 

, Dés lors notre échantillon ( public visé) se compose réspectivememt de deux adolescents delinquants 

au niveau du CSR lakhal mohamed à rahouia wilaya de tiaret , et deux adolescentes au niveau du CSR 

sedikia à oran , notre méthodologie de recherche consiste à l’ étude de cas ,l’ observation clinique et l’ 

entretien clinique , plus l’ inventaire de l’ estime de soi de Cooper smith (S.E.I) forme scolaire , traduit 

par laila abd elhamid abd elhafid , les resultats auxquels nous somme parvenus se résument comme 

suit :  

L’ hypothése du depart à été bien confirmée . 

la violence familiale méne à la délinquence cette hypothése a été confirmé parciellement . 

L’ adolescent délinquant a un niveau d’ estime de soi faible , cette hypothése est partiellement 

confirmée. 

La variable du sexe n’impact pas l’ estime de soi chez l’adolescent délinquant . 

Mots clés : violence familiale        Estime de soi        Adolescent délinquant



 

 ز
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  افخج  
  اكملسقد



 

 د افخج  اكملسق

12 
 

 :  ممــــدمة

ٌعدالعنؾاالسريظاهرةعالمٌة،فهومنتشرفًكلالمجتمعات،االاننسبةوجودهـــذهالظاهرة

تختلؾمنمجتمعآلخرفهوٌخضعلمعٌارالتحضر،والتمـــــدمالعلمـــًوالثمافــــًوااللتصادي

.،واالجتماعً،وٌحدثالعنؾاالسرينتٌجةلخللفًبنٌةاالسرةاونظامهااالجتماعً

والعنؾاالسريهوسلونٌصدرهفردمناالسرةتجاهفرداخر،بنطويعلىاالعتداءعلٌهبدنٌا

بدرجةبسٌطةاوشدٌدةبشكلمتعمداملتهموالؾالؽضباواالحباطاوالرؼبةباالنتماماوالدفاععن

الذاتاوالجبارهعلىاتٌانافعالمعٌنة،اومنعهمناتٌانهالدٌترتبعلٌهالحاقأذىبدنًاونفسً

،وٌكونالعنؾموجهانحوالمرأةواالطفالبؤشكالمختلفة،(315،ص2017خضر،)اوكلٌهما

جسديونفسًوجنسً،وفًهذاالبحثاردنامعرفةتؤثٌرالعنؾاالسريعلىتمدٌرالذاتلدى

المراهمٌنالجانحٌنفالذاتهًالصورةالتًٌؤخذهاالفردلنفسهمنذالطفولة،وتعكسكذلناتجاهات

انمفهومالذاتهوكٌفٌةادرانالطفللنفسهوهذه(1992)االخرٌننحوه،وٌمولعبدالفتاح

،ص2008مجٌد،)االدراكاتٌتمتشكٌلهامنخبللخبرتهفًالبٌبة،واالخرٌنالمهمٌنفًحٌاته

 Horroksهوركس ،والمراهمةهًمرحلةحرجةودٌنامٌكٌةفًحٌاةالفرد،وٌعرفها(130

بؤنالمراهمةهًتلنالفترةالتًٌكسرفٌهاالفردشرنمةالطفولةلٌخرجالىالعالمالخارجً(1962)

،امابالنسبةلعلماءالنفسالتحلٌلً(18،ص2010الزؼبً،)وٌبدأفًالتفاعلمعهواالندماجفٌه

فروٌدفانمرحلةالمراهمةتوافكالمرحلةالتناسلٌةفًمراحلالنموالنفسًالجنسًالتًوضعها

S.freud ًحٌثٌرىانالفردهناٌهتمبشكلكبٌربالدوافعالؽرٌزٌة،وٌنشؽلبوسابلاالشباعالجنس

وتتحددهوٌةالفردفًهذهالمرحلةمنخبللالتماهٌاتالتًٌمومبهاالمراهكمعاالفرادالممربٌنمنه

رفًـــــــ،فنجدالذكرٌتماهىفًصورةاالب،واالنثىفًصورةاالم،اوفًصورةشخصلداث

اتـــــــهذاالمراهكبشكلكبٌر،ومنهناٌكونهوٌتهفإذاكانالوسطاالسريملًءبالعنؾوالصراع

فانالمراهكٌكونصورةسلبٌةعنذاته،نظراللمعاملةالماسٌةوالعنؾالذيٌواجههمنوالدٌهو

ٌتلمًمنهمرسابلمشوهةفٌتجهالىاسالٌباخرىومصادراخرىلتحمٌكالذات،كماان

ونهدؾروؾالنفسٌـــةواالجتماعٌةوااللتصادٌةلدتكونعواملمساهمةفًالجنوح،ـــــــــالظ

منخبللهذاالبحثالتطرقالىهذهالظاهرةواثرهاعلىتمدٌرالذاتلدىالمراهكالجانح،ولد

جانبنظريوجانبتطبٌمً،باالضافةالىفصلتمهٌديٌضماالشكالٌة،:لسمناالبحثالىجانبٌن

والفرضٌات،واهمٌةالبحثواهدافه،ودوافعاختٌارالموضوع،واخٌراالتعارٌؾاالجرابٌة

:لمتؽٌراتالبحث،اماالجانبالنظريفٌتضمنثبلثةفصول







 

 د افخج  اكملسق

13 
 

 

خصصللعنؾاألسري،وتطرلنافٌهتعرٌؾالعنؾبشكلعامتمتعرٌؾالعنؾ:الفصلاالول

األسريوإشكالهثمالنظرٌاتالمختلفةالتًفسرتالعنؾ،وتعرفناعلىمواصفاتاسرالمراهمٌن

.المعنفٌنوسماتاالباءالمابمٌنبالعنؾ،واخٌراتناولنااالثارالنفسٌةللعنؾاالسريعلىالمراهمٌن

خصصلمفهومتمدٌرالذات،وتعرضنامنخبللهالىمفهومالذات،ونظرٌات:الفصلالثانً

ذاتحسبــــذاتومراحلنموالذات،وماهومفهومالذاتعندالمراهك،ثمتعرٌؾتمدٌرالــــــال

وبرسمٌثوزٌلروروزنبٌرج،ثمنظرٌاتتمدٌرالذاتومستوٌاتتمدٌرالذات،واخٌراتطرلناـــــن

.الىالفرقبٌنمفهومالذاتوتمدٌرالذات

فًبداٌةالفصلعرفناالمراهمةواالتجاهاتالنظرٌة،خصصللمراهمةوالجنوح:الفصلالثالث

المفسرةللمراهمة،ثممراحلالمراهمةوأشكالها،ومظاهرالنموفًالمراهمة،ثمانتملناالىالتعرؾ

.علىالمراهكالجانح،وعواملالجنوحثمأصناؾالجانحٌنومفهومالذاتلدٌهم

:ٌتكونمنفصلٌن:الجانبالتطبٌمً

وتطرلنافٌهإلىكلاإلجراءاتالمنهجٌةالمتبعةفًهذهالدراسة،والمنهجالمتبع:الفصلالرابع

:واألدواتالمستعملةفًالبحث،وتضمن

الدراسةاالستطبلعٌةوفٌهاتمالتعرٌؾبمكانالدراسةالمٌدانٌة،ومإسستًإعادةالتربٌةللبنات،

لداستخدمناعٌنةالبحثوخصابصها،ووتعرفناعلىوالذكور،والحدودالزمانٌةوالمكانٌةللبحث

.هوالمنهجاالكلٌنٌكًدراسةالحالةلمعالجةالموضوعوبالتالًكانالمنهجالمناسب

الممابلةالعٌادٌةالنصؾموجهة،المبلحظةالعٌادٌة،واختبارتمدٌرالذاتتمثلتفًأدواتالبحثو

.لكوبرسمٌث،الصورةالمدرسٌة

.وفٌهتمعرضوتحلٌلالحاالتونتابجاالختبارالمستخدمومنالشةالفرضٌات:الفصلالخامس

ةختمناهذاالبحثبخاتمةتشملكلالمتؽٌراتوالنتابجالمحصلثملدمنااستنتاجعامحولالحاالت،

.مستمبلٌةدراساتأخرىلٌمكنانتكونمواضٌعالتراحاتلدمناوأخٌراعلٌها،
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االشكـــالٌـة / 1

ٌعتبرالعنؾظاهرةاجتماعٌةسلبٌةمنتشرةفًكلالمجتمعاتعلىاختبلفهامنذالمدم،االانشدته

تختلؾباختبلؾدرجةتحضرهذهالمجتمعات،والوعًوالثمافةالسابدٌنفٌها،والعنؾحسبماورد

هوكافةأشكالالعنؾوالضرراواإلساءةالبدنٌةوالنفسٌةو"مناتفالٌةحموقالطفل19فًالمادة

بنؼذفة)ةاإلهمالاوالمعاملةالمنطوٌةعلىاالهمالواإلساءةاواالستؽبلل،بمافًذلناإلساءةالجنسً

،2012.)

ومناشكالهالعنؾاالسري،واالسرةهًمإسسةبالؽةاالهمٌةفًحٌاةالفرد،فهًالتًتشبعحاجاته

االساسٌة،ومنخبللهاٌستطٌعتكوٌنشخصٌتة،وتعطٌهثمةبنفسهوتمببلوسطها،وتشعرهبؤهمٌته

ودورهفٌها،عنطرٌكالتنشبةاالجتماعٌةالتًتهٌبهللخروجالىالمجتمعببنٌةنفسٌةصلبةومتماسكة

ومتوازنة،وايخللفًهذهالمنظومةاالجتماعٌةٌسبباضطراباتعدٌدةللصحةالنفسٌةللطفل

المراهكمستمببل،فاذاكانالمحٌطاالسريملًءبموالؾالحرمان،واالحباطوالصراعات،والتفكنو

،والصدماتفانهٌكوناالرضٌةالخصبةلظهورالنزاعاتوالسلوكاتالعنٌفةبٌنافراداالسرة،

وٌتخلىالوالدانعندورهمافًحماٌةاالطفالوتربٌتهم،اوٌمومونبإسماطكلالضؽوطاتاالجتماعٌة

والثمافٌةعلٌهم،وٌستخدماالولٌاءالعنؾعادةكؤسلوبللتربٌةوالتنشبةاالجتماعٌة،ومناجلضبطو

التحكمفًسلونالطفل،ففًالجزابرمثبلورؼمتجرٌمالمانوناالعتداءعلىاالطفالوتنظٌمحمبلت

التوعٌةاالانالمجتمعالٌزالٌسجلارلامامخٌفةفًهذاالشؤن،فحسبمدٌرةالمعهدالوطنًللشرطة

طفبلضحٌةاالعتداءاتالجسدٌةو1961انالشرطةالجزابرٌةسجلتولوعخٌرة مسعودانالجنابٌة

ولعواضحٌةالضربوالجرح1173،بٌنهم2017الجنسٌةخبللاالشهراالربعةاالولىمنسنة

االذاعة)حاالتاختطاؾ،وحالتانضحاٌاللضربوالجرحالعمديالمفضًالىالوفاة4العمدي،و

،االانهذهاالرلاملٌستهًاالحصابٌاتالحمٌمٌةلماٌحدثمنعنؾاسريالن(2017الجزابرٌة،

هذهالمشاكلٌتممعالجتهاوالتعاملمعهافًاطارهااالجتماعً،واالطفاللٌسلدٌهمالوعًالكافًحتى

التًهدفتالىالتعرؾعلى(2006 )ألحمد الشهري ٌموموابالتبلٌػعنهذهالحوادث،وفًدراسة

الخصابصاالجتماعٌةوالنفسٌةوالعضوٌة،التًتساهمفًزٌادةاحتماالتتعرضاالطفاللئلٌذاء،

واشارتنتابجهاالىان(سنة18-11)لامتالدراسةعلىعٌنةمنالمراهمٌنتتراوحاعمارهممابٌن

المراهكالمتعرضلبلٌذاءكثٌرالتوتروالملك،وٌعانًمناضطراباتاثناءالنوم،واالكل،وانالدخل

الشهريالسراالطفال،ونوعالسكنومستوىتعلٌمالوالدٌن،وعددافرادالعابلةمنالمتؽٌراتالتًلها

 (.2016-2014بداوي،)تؤثٌرعلىظاهرةاٌذاءاالطفال

حولالعنؾاالسريالموجهنحواالبناءوعبللتهبالشعورباالمنفً(2012 )للسوٌطً وفًدراسة

مدٌنةالخلٌلهدفتالىالتعرؾعلىدرجةاالختبلؾفًاشكالالعنؾاالسري،وخلصتنتابجالدراسة
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،(2012سلسلةالعلوماالنسانٌة،)الىانهنانعبللةعكسٌةبٌنالشعورباالمنواشكالالعنؾاالسري

وهذاٌإديالىضعؾالمدرةعلىالمواجهة،والتفاعلمعالتجارباالجتماعٌة،وحتىالتؽٌرات

الفٌزٌولوجٌة،وتجعلالمراهكٌخجلبنفسه،وٌنطويعلٌها،وٌنعزلعنالمجتمعوٌجدنفسهؼرٌبا

عناالسرةوالٌستطٌعالتفاعلمعافرادها،والتواصلمعهمفٌجنحالىزمرالمراهمٌنالمنحرفٌناٌن

ٌستطٌعانٌشبعحاجتهلبلنتماء،والشعورباالمنداخلهذهالجماعة،وٌجدمنٌستمعالٌهومنخبللها

كذلنٌمارسحرٌتهالمطلمةدونرلٌباوخوؾمنالعماب،فهوٌتشارنمعالرانهنفسالظروؾ،

ولدٌهمنفسالحاجات،هذاماٌجعلالجماعةتتماسنوتتفاعلمعبعضها،فٌمومونبسلوكاتمنحرفة،

الىانبعضمرتكبًسهام حراسومعادٌةللمجتمعوالمعاٌٌراالخبللٌة،وتشٌرالكاتبةالصحافٌة

خٌرة الجرابممناالطفالكانوالدتعرضواسابماالعتداءاتمختلفةمناهلهماوالاربهم،واشارت

تورطبعضاالطفالفًبعضالمخالفاتوعددهم2017الىتسجٌلالشرطةالجزابرٌةسنهمسعودان

اخرونمتورطونفًلضاٌاالضربوالجرح470طفبلمتورطافًالسرلاتو637منبٌنهم2018

،فهذاٌعنًانالمراهكلدٌصبحمنتجاللسلونالعنٌؾالذي(2017االذاعةالجزابرٌة،)العمدي

تعرضله،اوشاهدهوعاٌشهداخلاالسرةوهذاماالحظهالعلماءمناثارالعنؾاالسريالتًتهًء

الطفللظهورالعدٌدمناالضطراباتالنفسٌةالمباشرةاوطوٌلةالمدىفًصورةاالضطراباتالسلوكٌة،

(2006)بشٌر معمرٌة وهومااكده(8،ص2009عبدالرحمن،).ونمصاالنتباه،وفرطالحركة

فًدراستهحولخبراتاالساءةفًمرحلةالطفولةوعبللتهاباالضطراباتالنفسٌةفًمرحلةالرشد

سنة،ومنالنتابجالت27ً-18شابتراوحتاعمارهممابٌن465المبكرولامتالدراسةعلىعٌنة

توصلتالٌهاهذهالدراسة،ارتباطاالساءةالبدنٌةواللفظٌةبكلمنازمةالهوٌةواضطرابمابعد

،ومنهنجد(17،ص2012زرمانً،)الصدمة،الملك،االكتباب،الفصام،الهوس،وسوءالتوافك

انالعنؾاالسريلهاثارهامةعلىنفسٌةالمراهك،وعلىذاتهوعبللاتهاالجتماعٌة،ألناتجاهات

"انالذاتهً(1947 ) سولٌفان    ونظرةاالخرٌنالٌهلهاتؤثٌرهاعلىتمدٌرهلذاته،حٌثٌرى

فٌكوناالفردمفهوماعنالذاتانطبللامناراءواتجاهاتاالخرٌنوتولعاتهم"انعكاسلثناءاالخرٌن

منهم،ومنناحٌةاخرىتعنًانطباعاتهونظرتهلذاتهوالتًتتدخلفٌهاتجاربهالماضٌةوالحاضرة

التًamer omar(2014)،وفًالدراسةالتًلامبها(405،ص2004واطسون،مإمن،)

هدفتالىالتعرؾعلىتمدٌرالذاتلدىالمراهمٌنالذٌنتعرضوالخبراتعنٌفةفًضوءمابٌنالثمافات

سنة،19و14مراهكتتراوحاعمارهمبٌن300الفرنسٌةوالسورٌة،ولامتالدراسةعلىعٌنةعددها

وخلصتالىانمستوىتمدٌرالذاتعالًعندالمراهمٌنالفرنسٌٌن،وانمستوىالعنؾظهرمنخبلل

.استجاباتالمجموعةالسورٌة،ووجدالباحثانهنانعبللةعكسٌةبٌنالعنؾوتمدٌرالذات
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وفًهذاالبحثأردنادراسةتؤثٌرالعنؾاألسريعلىتمدٌرالذاتعندالمراهكالجانح،وجاءتاسبلة

:الدراسةكالتالً

هلالعنؾاالسريٌإثرعلىتمدٌرالذاتلدىالمراهكالجانح؟:االشكالٌة الرئٌسٌة*

:التساؤالت الجزئٌة * 

هلالعنؾاالسريهوعاملمنعواملالجنوح؟-أ

هلٌإثرمستوىتمدٌرالذاتعلىالمراهكالجانح؟-ب

هلعاملالجنسٌإثرفًمستوىتمدٌرالذاتلدىالمراهكالجانح؟-ج

 :جاءتفرضٌاتالدراسةعلىالنحوالتالً : الفرضٌات/  2 

العنؾاالسريٌإثرعلىمستوىتمدٌرالذاتلدىالمراهكالجانح : الفرضٌة العامة*  

 :الفرضٌات الجزئٌة*

.ٌإديالعنؾاالسريالىالجنوح-أ

.المراهكالجانحلدٌهمستوىمنخفضلتمدٌرالذات-ب

.ٌختلؾتمدٌرالذاتبٌنالمراهمٌنالجانحٌن،والمراهماتالجانحات-ج

  :أهمٌة البحث /  3 

انمرحلةالمراهمةهًالمرحلةالحرجةفًحٌاةالفرد،وهًاستمرارلمرحلةالطفولة،التً

تتمٌزبالتبعٌةواالتكالٌةعلىالوالدٌن،اللذانٌلعباندورافًالتنشبةاالجتماعٌةللطفل،ومساعدتهعلى

كسبالثمةفًنفسهوتكوٌنصورةعنذاته،وتوجٌههتوجٌهاسلٌماومتزنا،وكلاضطرابفًهذه

:المإسسةاالولٌةٌإثرعلىاالطفال،وتتجلىاهمٌةهذاالبحثفً

تسلٌطالضوءعلىظاهرةمنتشرةفًكلالمجتمعاتعلىاختبلؾدرجةتحضرها،وهًظاهرة-1

العنؾاالسريالذيٌتعرضلهاالطفالوالمراهمون،ومدىتؤثٌرهعلىتمدٌرالذاتلدىفبةالمراهمٌن

الجانحٌن،خاصةوانظاهرةالجنوحتؤخذابعادااخبللٌة،اجتماعٌة،ونفسٌة

انفبةالمراهمٌنالجانحٌنلهااهمٌةبالؽةفًالمجتمع،لذافمداللتاهتمامالباحثٌنفًعلمالنفس،-2

وعلماالجتماع،والنالجنوحلهابعادمتشعبةومتداخلةفمدتعددالدراساتالخاصةبالجنوح،واهتمت
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هذهالدراسةبجانبمهمفًشخصٌةالمراهكالجانحوهوتمدٌرالذات،ومدىوعٌهبها،ومعرفةتؤثٌر

.العنؾاالسريعلىتمدٌرالذاتلدىالمراهكالجانح

 :تهدؾهذهالدراسةالى  :اهداف البحــــث/ 4 

 معرفةاثرالعنؾاالسريفًتمدٌرالذاتلدىالمراهكالجانح. 

 التعرؾعلىمستوىتمدٌرالذاتلدىالمراهكالجانحالمعنؾفًالوسطاالسري. 

 معرفةاثرالعنؾاالسريفًالجنوح. 

 معرفةاذاكانهناناختبلؾفًمستوىتمدٌرالذاتبٌنالمراهمٌنالمعنفٌنوالمراهمات

 المعنفات

:   دوافع اختٌار الموضوع / 5

العنؾاالسريظاهرةعالمٌة،اثارتالكثٌرمنالفضولالعلمًلدىالباحثٌنلمالهامنابعاد-1

مختلفة،واللتاهتماماكبٌراباعتبارهاظاهرةسوسٌولوجٌةبحتة،وفًهذاالبحثاردنامعالجة

الموضوعمنمنظورنفسًلمعرفةاثارهذهالظاهرةعلىنفسٌةوشخصٌةالمراهك،وركزناعلىتمدٌر

.الذاتلمالهمناهمٌةبالنسبةلبناءالشخصٌة

إناألطفالوالمراهمٌنٌمثلونشرٌحةواسعةفًالمجتمع،واالهتمامبالمشكبلتالتًتتعرضلها-2

 .هذهالفبةفًالوسطاالسرياصبحاكثرانتشارافًوسابلاالعبلم

وجودتصادمفًاالفكاروالذهنٌاتبٌناالولٌاءالذٌنٌستخدموناسالٌبتربوٌةلمعٌةولاسٌة،-3

وبٌنانفتاحالمراهمٌنورؼبتهمفًممارسةحرٌاتهم،ووجودخٌاراتاخرىتشجعهمعلىمؽادرة

المنزلوالهربمنهبحثاعلىاالستمبللٌة،ومحاولتهمتحمٌكذاتهمبعٌداعناالسرة،فايممارسة

ضاؼطةعلىالمراهمٌنتدفعبهمالىالهربومؽادرةالمنزلواللجوءالىالشارعوبالتالًٌدخلونالى

 .عالماالنحراؾ

 :التعارٌف االجرائٌة / 6 

العنؾاالسري،المراهكالجانح،تمدٌرالذات،وٌتعٌنعلٌنا:ٌتضمنالبحثثبلثةمفاهٌمهً

:ضبطهااجرابٌاوتوضٌحمعناهابماٌتناسبمعطبٌعةالبحث،ولمدتمضبطهاكالتالً

هوالحاقاالذىبالمراهكبدرجةهامة،اوالفشلفًمنعهاوالتهدٌدبهمن : العنف االسري/ 6-1  

طرؾالوالدٌناواالخوةاالكبرسنا،اومشاهدةالعنؾبٌنالوالدٌنوٌشملالعنؾالجسديكالضرب،

 الرضوضوالكدمات،وتعرٌضهللخطر،والعنؾالنفسًوكاالهانة،والسخرٌة،والشتموالتحمٌر،
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وتهربالوالدانوتخلًاحدهما ونعتهبؤلفاظنابٌةوصفاتجارحة،وحرمانهمنالعطؾ،واالهمــال

اوكلٌهماعنمسإولٌاتهتجاهالمراهك،كمنعهمنالدراسة،اهمالالرلابةوالمتابعةالوالدٌةلهوعدم

.تلبٌةحاجاتهالنفسٌة،واالهتمامبمشكبلتهوازماته

فًهذهالدراسةٌعبرعنهمنخبللالدرجةالمتحصلعلٌهافًاختبارتمدٌرالذات:تمدٌر الذات  / 6-2

.لكوبرسمٌث

 هممراهمونمنكبلالجنسٌنتماٌداعهمبمراكزاعادةالتربٌةبسببلٌامهمبجنح:المراهك الجانح  / 6-3

 .سنة17-16،وٌتراوحسنهمبٌن
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   :تمهٌد 

انظاهرةالعنؾاالسريمنتشرةبشكلكبٌرفًكلالمجتمعات،وخاصةذلنالموجهضداالبناء    

،باعتبارهمضعفاءوعاجزونعنالدفاععنانفسهم،والعنؾعادةماٌصدرمناالولٌاءاو

االشخاصالمسإولونعنتربٌةاالطفال،وٌكونبطرقواشكالمتعددةفهنانمناالطفالو

المراهمٌنمنتعرضواللمتلاوالتشوٌهوالضرب،اواالهمالوالتخلً،وطردهمالىالشارع،

وؼٌرهامنالسلوكاتالعنٌفةضداالطفالوالمراهمٌن،التًٌستعملهااالولٌاءكاسالٌبتربوٌةاو

.ردعٌةلبلضطراباتالسلوكٌةالتًتظهرفًسنالمراهمةخاصة

وٌمكنانٌرجعالىعدملدرتهمعلىالمواجهة،والتصديللتجارباالجتماعٌة،والتؽٌرات

الفٌزٌولوجٌةالتًتظهرفًفترةالمراهمة،وٌإديالعنؾاالسريالىفمدانالمراهكالشعورباالمان

داخلاالسرة،وفًهذاالفصلسنتطرقالىهذهالظاهرة،ونتعرؾعلىمفهومالعنؾبشكلعامو

العنؾاالسري،واشكالالعنؾوالنظرٌاتالتًفسرتالعنؾ،كذلننتطرقالىاالثارالنفسٌةالتً

 .ٌخلفهاالعنؾعلىالمراهك

ٌعرؾالعنؾأنهكلضؽطالٌحتملٌمارسضدالحرٌةالشخصٌةومجملاألشكال :مفهوم العنف- 1

التعبٌرعنهابهدؾإخضاعطرؾلصالحاآلخرفًإطارعبللةلوةؼٌرمتكافبةسٌاسٌاأوالتصادٌاأو

اجتماعٌاأوؼٌرهسواءاكانهذااالختبلؾلابماعلىالجنسأوالمنشؤأوالعرق،أوالسن،أوماعدا

انهمساسبالشخصٌةاإلنسانٌةوبالتالًعابكلنموها،لكنهنانضروبامناإلكراهالتسمى.ذلن

عنفاوتعتبرطبٌعٌةفًمجتمعمابٌنماٌنظرلهاكعنؾفًمجتمعاتأخرىحٌثانتعرٌؾالعنؾ

(.37.،ص2008مجٌد،)نسبً

:عنؾ،واعنفه،وعنفهتعنٌفا،وهوعنٌؾاذالمٌكنرفٌمابؤمره،واعنؾاالمر:العنف لغة -  أ 

اخذهبشدة،والتعنٌؾهوالعٌٌرواللوموٌمصدبهكذلنالتوبٌخوالتمرٌع:اخذهبعنؾاعنؾالشًء

 (257-256.هـ،ص711ابنمنظور،)

ٌشٌرمفهومالعنؾحسبمعجممصطلحاتالعلوماالجتماعٌةالىتلنالظاهرة: العنف إصطالحا -ب

المتمثلةفًاستخدامالمفرطللموةبصورةؼٌرمباحةشرعاأولانونامنلبلفردأومجموعةمن

األفرادبمصدإجباراآلخرٌنعلىاالنصٌاعلرؼباتهمأوتبنًأفكارهمورإٌتهمالخاصةلؤلمور

الحٌاتٌةالمختلفة،األمرالذيٌنتجعنهتبعاتاجتماعٌةخطٌرةفتعمالفوضىفًالمجتمع،وتنتشر

(34.،ص2007بندرٌدي،)مشاعرالبؽضوالعدابٌةبٌنأفراده
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العنؾبؤنهسلونٌصدرهالفرد،BUSS 1961بٌس  ٌعرؾ:العنف من منظور السٌكولوجً -ج

لفظٌاأوبدنٌا،أومادٌاصرٌحا،مباشراأوؼٌرمباشر،وٌترتبعلىهذاالسلونإلحاقأذىبدنً،أو

.ماديللشخصنفسهأولآلخرٌن

العنؾبؤنهسلونٌهدؾإلىإحداثنتابجتخرٌبٌةمكروهةbandura ( 1986)كماٌعرؾباندورا

أوإلىالسٌطرةمنخبللالموةالجسدٌةأواللفظٌةعلىاآلخرٌنكماٌنتجعنهذاالسلونإٌذاءشخص

(.17.ص.2007زٌادة،).أوتحطٌمالممتلكات،فهوسلونولٌسإنفعاالأوحاجةأودافعا

سلونٌصدرهفردمناألسرةتجاهفردآخر،ٌنطويعلىاإلعتداءعلٌهبدنٌا :العنف األسري / - 2

بدرجةبسٌطةأوشدٌدةبشكلمتعمد،أملتهموالؾالؽضبأواإلحباط،أوالرؼبةباإلنتمامأوالدفاع

عنالذات،أوإلجبارهعلىإتٌانأفعالمعٌنةأومنعهمنإتٌانها،ولدٌترتبعلٌهإلحاقأذىبدنًأو

(315.ص2017خضر،)نفسًأوكلٌهما

اذاالعنؾاالسريهوإستخدامالموةالمادٌةأوالمعنوٌةبشكلعدوانًإللحاقالضرربشخصآخر

،واإلعتداءاللفظًأوالجسديأوالجنسًمنلبلأحدأفراداألسرةنفسهاأوأحدالسإولٌنعنتربٌة

.المراهكأوالطفل

:مفهوم العنف االسري فً المانون االجزائري - 3 

:منلانونالعموباتالجزابريتنصعلى:330المادة -

ٌعالببالحبسمنشهرٌنإلىسنة,2006دٌسمبرسنة20المإرخف23ً-06المانونرلم

ج.د100.000جإلى.د2500وبؽرامةمالٌةمن

أحدالوالدٌنالذيٌترنممرأسرتهلمدةتتجاوزشهرٌنوٌتخلىعنكافةالتزاماتهاألدبٌةأوالمادٌة-

والتنمطعمدةالشهرٌنإال,وذلنبؽٌرسببجدي,المترتبةعلىالسلطةاألبوٌةأوالوصاٌةالمانونٌة

.بالعودةإلىممراألسرةعلىوضعٌنباعنالرؼبةفًاستبناؾالحٌاةالعابلٌةبصفةنهابٌة

الزوجالذيٌتخلىعمداولمدةتتجاوزشهرٌنعنزوجتهمععلمهبؤنهاحاملوؼٌرذلنلؽٌرسبب-

جدي

أحدالوالدٌنالذيٌعرضصحةأوالدهأوأكثرمنهمأوٌعرضأمنهمأوخلمهملخطرجسٌمبؤن-

وذلنسواءكانلدلضى,أوالٌمومباإلشراؾالضروريعلٌهم,أوبؤنٌهملرعاٌتهم,ٌسٌاالسلون

.بإسماطسلطتهاألبوٌةعلٌهمأولمٌمضبإسماطها

منهذهالمادةالتتخذإجراءاتالمتابعةإالبناءاعلىشكوىالزوجالمترون,2و1وفًالحالتٌن-

(136.،ص2013-2012بوسمٌعة،)
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: أشكال العنف األسري / - 4

,فمدٌكونعلىنمطإساءةجسدٌة,إنظاهرةالعنؾاألسريتؤخذأشكاالمختلفةوصورامتعددة

:ٌمكنأننبٌنكلشكلمنهذهاألشكال,جنسٌةأونفسٌةوفٌماٌلً

وٌعدمنأكثرأنواعالعنؾ,وهوعنؾواضحوعادةتكونآثارهبادٌةللعٌن:العنف الجسدي/ 4-1

.إنتشارابسببسهولةالتحمكمنهوالتعرؾعلٌه

وصحتهالذي,وحرٌته,وٌمكنتعرٌفهكذلنعلىأنهكلفعلعنٌؾمباشرعلىجسدالشخص

.ٌحدثصدمةبؽٌرصدفة

العنؾالجسديعادةماٌستخدمبهدؾالتحكمفًاآلخروهوسلونخطٌرٌمكنأنٌإديإلى

,والرمًأرضا,شدالشعر.اللكم,الركل,الضرب,الحرق:ومنهذهالسلوكاتالعنٌفة,اإلنحراؾ

الخ..........وإطبلقالنار,الطعن,إستعمالأداةحادةفًالضرب,الخنك,العرض

: العنف الجنسً  / 4-2

رؼمأنهالٌترنآثاراكماأنمثلهذا,ٌعتبرأخطرأنواعالعنؾبسببعمكاآلثارالنفسٌةله-

وٌعرؾبؤنهلجوءالجانًإلىاستخدام,وفًكثٌرمناألحٌانطًالكتمان,النمطمنالعنؾنفسً

وعادةٌكونالعنؾالجنسًباالؼتصابالذيٌعنًإجبار,لوتهأثناءممارستهللجنسمعالطرؾاآلخر

(34.،ص2009كرادشة،)الضحٌةعلىممارسةالجنسمنؼٌررؼبتها

,ٌشملكذلنأفعالمتنوعةفًكلعبللةجنسٌةمفروضةفًالزواجأوفًالعبللاتالحمٌمة

أوالصراعات,فًحالةالحروب,االؼتصابمنطرؾأشخاصآخرٌن,االؼتصابفًالزواج

إنكارحموقاستعمالالعازلالطبًأوالحماٌةمن,الزواجفًسنمبكرة,التحرشالجنسً,المسلحة

(.Amer ,omar, 2014, p.47)اإلجهاض األمراضالمتنملةعنطرٌكالجنس

هًأفعاللتطبٌكالموةوإختبارالتحكم:ومنهذاٌمكنالمولانالعنؾالجنسًواإلعتداءالجنسً 

أوكللمس,أوشرٌنأوصدٌك,أوشخصمنالعابلة,أومعروؾ(أجنبً)منطرؾشخصآخر

بشكلعنٌؾوإرؼامالشخصعلىمشاهدةأوالمٌامبفعلجنسًؼٌر,أوفعلبهطبٌعةجنسٌة

 .مرؼوب

,العنؾالجنسًٌمكنأنٌظهركذلنبسببعجزالضحٌةوعدملدرتهاألنهاتحتتؤثٌرالمخدرات-

.أوبسببضعؾلدرتهاالعملٌة
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:   العنف الجنسً حسب لانون العموبات الجزائري / 4-3

أوكان,إذاكانالجانًمنأصولمنولععلٌهالفعلالمخلبالحٌاءأوهتنالعرض : 337المادة - 

أوكانمنمعلمٌهأوممنٌخدمونهبؤجرأوكانخادمابؤجرلدى,فًفبةمنلهمسلطةعلٌه

أوكانالجانًمهماكانتصفتهلدإستعانفًإرتكاب,األشخاصأوكانموظفاأومنرجالالدٌن

فًالحالة,منعشرسنواتإلىعشرٌنسنة,الجناٌةبشخصأوأكثرفتكونالعموبةالسجنالمإلت

والسجنالمإبدفًالحالتٌنالمنصوصعلٌها,334المنصوصعلٌهافًالفمرةاألولىمننصالمادة

.336و335فًالمادتٌن

تعتبرمنالفواحشبٌن(1975ٌونٌوسنة17المإرخف75,47ًأمررلم): مكرر337لمادة ا-

:ذويالمحارمالعبللاتالجنسٌةالتًترتكببٌن

األلاربمنالفروعأواألصول-

اإلخوةواألخواتمناألبواألم-

.بٌنشخصوإبنأحدإخوتهأوأخواتهمناألبواألمأومعأحدفروعه-

.واألرملأواألرملةإبنهأومعأحدآخرمنفروعه,األمواألبوالزوجوالزوجة-

.وفروعالزوجاآلخر,والدالزوجأوالزوجةأوزوجاألمأوزوجةاألب-

.مناألشخاصٌكونأحدهمزوجاألخأواألخت-

وبالحبسمنخمسإلىعشر,2و1تكونالعموبةبالسجنمنعشرإلىعشرٌنسنةفًالحالتٌن

.6وبالسجنمنسنتٌنإلىخمسسنواتفًالحالة3,4,5سنواتفًالحاالت

سنة18وفًجمٌعاألحوالإذاارتكبالفاحشةمنشخصراشدعلىشخصلاصرٌبلػمنالعمر-

بوسمعٌة،)فإنالعموبةالمفروضةعلىالراشدتفوقوجوباالعموبةالمفروضةعلىالشخصالماصر,

(.143-142.،ص2012-2013

: العنف النفسً  / 4-4

ٌمكنتعرٌفهعلىأنهإستعماللؽةؼٌرمحترمةأوٌنمصمنلٌمةاآلخروهوأٌضااإلعتداءالعاطفً

 .وٌهاجمأٌضاتمدٌرالذات,للطفلأوالمراهك(اإلنفعالً)الذيٌهاجمالنموالعاطفً

العنؾالنفسًالٌترنآثاراٌمكنمبلحظتهالكنهاتترنندباعمٌمةوطوٌلةاألمدمنالصعبجدا-

 :وٌظهرالعنؾالنفسًمنخبللسلوكاتعدٌدةمنها,أونسٌانها,محوها

,إستعماللؽةبذٌبة,الطفلوالحطمنلٌمتهالذيٌعطلإحساسالطفلالذاتًبإمكاناتهوطالاته-

اإلهمالوبرودالوالدٌن,أوأصدلابهوألربابه,ومبلحظاتتمللمنلٌمتهأماماآلخرٌن,وإنتمادات

سلوكاتتجعلالطفلٌفمدالشعور,وإنجزاته,وعدمالبلمباالةبمشاعره,اتجاهالطفلأوالمراهك
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التهدٌدوٌشملالتهدٌدبعموباتشدٌدةأوؼٌرممصودةوخاصةإذا,باألمانمثلالمسوةفًالمعاملة

الطردمنالمنزلإذالمٌتمكنالطفل,وماذاسوؾٌحلبه,ماترنالطفلٌنتظرالعمابوالٌعلممتى

.منإنجازماٌطلبمنه

العزلوٌتمثلفًعزلالمراهكأوفصله,الحرمان,الفشلفًالتفاعلإحتٌاجاتالمراهكالعاطفٌة-

.منالتجارباإلجتماعٌةالطبٌعٌة

:إنالعنؾالنفسًٌظهرفًخمسصورمنالسلونالمدمر Garbarino1986جاربرٌنوٌرى-

وهورفضالراشداإلعتراؾبمٌمةالمراهكوشرعٌةإحتٌاجاته:الرفض-

وفٌهاٌهاجمالطفللفظٌابواسطةبالػٌخلكحولهجوامنالخوؾوالرعبمماٌإديإلى:التعذٌب-

.االعتمادالطفلإنالعالممنملباألطوارومدمر

وفٌهاٌتممنعالطفلمناكتسابالخبراتاإلجتماعٌةالطبٌعٌةعنطرٌكالراشدمماٌمنعه:العزل-

.منتكوٌنالصدالاتوٌدفعهإلىاالعتمادبؤنهوحٌدفًهذاالعالم

إفٌهاٌحرمالبالػالطفلمنالمنبهاتالسلوكٌةالتًٌحتاجإلٌهامماٌجعلهٌفشلفً:اإلهمال-

.اإلستجابةاإلجتماعٌةبطرٌمةمناسبةوٌإديإلىنمصالنمواإلنفعالًوالعملًوالمعرفً

عبد)ٌتجهالطفلإلىسلونضدالمجتمعوٌشجعهالبالػعلىهذاالسلونالمنحرؾ:اإللصاء-

(27.،ص2009الرحمن،

:النظرٌات التً فسرت ظاهرة العنف - /5

bandura: نظرٌة التعلم اإلجتماعً  / - 5-1

ومنمبلحظةسلوناآلخرٌنفاإلنسان,تإكدعلىأنالعنؾسلونمتعلممنخبللالخبرةالمباشرة-

ٌتعلمالكثٌرمنأنماطسلوكهمنخبللمبلحظةوتملٌدسلوناآلخرٌنبالتالًفسلونالعنؾمكتسب

 .ومتعلمكماٌتعلمهمنخبللالثوابوالعماب

واإلعبلمهًوسٌلةفعالةفًتعلمالعنؾمن,الثمافة,األسرة:العنؾمتعلممنثبلثةمصادرأساسٌة

ثبلثمصادرللسلونالعنٌؾBanduraباندوراخبللمبلحظةمشاهدالعنؾالمتكررة،ولدحدد

واإللتداءبالنموذج,فًالمجتمعالحدٌثوتتمثلهذهالمصادرفًتؤثٌراألسرةوالثمافةالفرعٌة

ورإٌة(األبواألم)الرمزيوفكلنظرٌةالتعلماالجتماعًفإنمبلحظةالطفلللنموالممتدىبه

الطفللهذاالنموذجالعدوانًخاصةاألبفإنالطفلٌتعلمأنالعنؾضداآلخرٌنهووسٌلةفعالة

-04.ت،ص.محمود،وعبدالمحسن،د)والشعوربالموة,وفرضالسٌطرة,للحصولعلىمكاسب

05)

ومنهذاوحسبنظرٌةالتعلماإلجتماعًفإنباندوراٌمولبؤنالسلونالعنٌؾهوسلونمتعلمأي-

أناألبالمعنؾكانطفبلمعنفافٌماسبكأوٌمكنلداكتسبهذاالسلونبمبلحظةواإللتداءبنموذج
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وٌمكنتسمٌةهذاأٌضاإشكال,وهووالدهالذيكانٌمارسهذاالسلونعلىأحدأفراداألسرة

الظاهرةعبراألجٌال

:نظرٌة األصول البٌولوجٌة/ 2 -5

تركزهذهالنظرٌةفًتفسٌرهاعلىالجوانبالوراثٌةللسلونكماترتكزعلىالتؽٌراتالتًتحدث-

فًالوظابؾالمخوإصاباتالدماغوعلىاإلضطراباتوالخللالذيٌحدثفًإفرازالهورمونات

فمدتوصلمنخبللدراستهإلىأنالعدٌدمنالرجالالذٌنلدٌهمRosenbaumلدىالفردفحسب

فاإلختبللالوظٌفًللمخواإلعالات.تارٌخمنالصدماتواالصاباتبالمخٌكونونعنٌفٌن

كماتإديإلىصعوباتفًالتواصلوتختلكنشاط,الفٌزٌولوجٌةتإديإلىخفضالتكتمفًاإلنفعاالت

(84.،ص2010العمر،)زابدلدىالفرد

ورؼمماجاءتبههذهالنظرٌةفإنالبعضٌرىأنالتفسٌرالبٌولوجًلٌسلهلدرةتنبإٌةوال

إذالٌوجدأيعنصربٌولوجًأوفٌزٌولوجًمسإولبشكلخاصعلى,تفسٌرٌةلظاهرةالعنؾ

فإذاكانالسلونالعنٌؾٌنبعمنؼرٌزةاإلنسانولهصفةوراثٌةفكٌؾنفسروجود,السلونالعنٌؾ

لذلنفإنالتفسٌرالبٌولوجًؼٌرلادرعلىتفسٌر,وأفرادمتسامحٌنفًنفساألسرة,أفرادعنٌفٌن

(167.،ص2010عسوس،)ظاهرةالعنؾ

(نظرٌة العدوان و اإلحباط  ):النظرٌة النفسٌة اإلجتماعٌة  / - 5-3

فالفردٌمٌل,اإلحباطسلونعنٌؾلدىالفردٌنتجعندماٌوجدعابكللوصولإلىالهدؾالمرؼوب-

,للعدواننحواألشٌاءالتًتعولهعنتحمٌكاألهداؾالهامةلدٌهأوالتعبٌرعنرؼباتهوانفعبلته

،2011-2010هاشٌم،)وإنماالعنؾنتٌجةلئلحباطالذيتعرضله,وألناإلنسانلٌسعنٌفابطبعه

فالزوجالذي,وإناإلحباطهوالدافعاألولًوراءالعدوانوخصوصاالعدواناألسري ,(125.ص

ٌتعرضللصراعاتفًمجالعملهوٌشعربالضعؾفًالتحكمفًعملهفإنهٌحاولتحوٌلاإلحباط

,وإناإلحباطدابماٌإديإلىالعدوانمباشرةوأنهٌولددافعاللسلونالعدوانً,إلىلوةداخلأسرته

(208.،ص2010اإلبراهٌمً،)وٌإديإلىالعدٌدمنأنماطالسلون

: النظرٌة المعرفٌة  - 4- 5 

حسبهذهالنظرٌةبعضالعواملالمتعلمةبالفردمثلنمصالمرالبةالذاتٌةأوالتحكمالذاتًوضعؾ-

.لهاعبللةباحتمالٌةأنٌكونهذاالفردشخصاعنٌفاأومعرضاللعنؾ,تمدٌرالذات

المعرفٌونٌمولوناناالشحاصالعنٌفٌنالمعتدٌنلدٌهمعاداتمعرفٌةوادراكاتالتًتعرضهملمثل

هذهالسلوكات،همٌركزونعلىالدورالمعرفًفًظهورالسلونالعنٌؾ،وبشكلخاصكٌؾ
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ٌتعاملونمعالمحٌطاوكٌؾٌفسرونه،وركزوااٌضاعلىالتفاعلبٌنالفردومحٌطهالذيٌدفهالى

 , Amer omar )التعلمسلوكاتعنٌفةمنخبللالمبلحظة،فًالمحٌطالعابلًوالمدرسًوؼٌره

2014 , p. 52 )

: البنائٌة - النظرٌة الوظٌفٌة  - 5-5

ٌنظراصحاباالتجاهالوظٌفًالىحدوثالعنؾفًاالسرةكحاجةوظٌفٌةتمتضٌهاحاجاتالنسك

االجتماعً،وٌإكدونبؤنهنانعواملعدٌدةتعملعلىاالستمرارواعادةتوازنالنسكوالمسلمة

االساسٌةالتًتركزعلٌهاهذهالنظرٌةتدورحولفكرةتكاملاالجزاء،واالتساقوالتماسن

.واالعتمادالمتبادلبٌنهذهاألجزاءالمختلفةللنسك

وعلىهذااالساسٌنظرالوظٌفٌونللعنؾعلىانهٌتضمندالالتهامةعنالبلتوازنوعدماالتساق

داخلالنسك،فالعنؾاماٌكوننتاجالفمدانالمعٌار،واماٌكوننتاجالفمداناالرتباطبالجماعات

االجتماعٌة،آونتٌجةالبلمعٌارٌة،أوفمدانالتوازنالذيلدٌصٌبالمجتمجاالنسانًاوالجماعة

(.54.ص.2009كرادشة،)بحٌثتتحطمالمعاٌٌروتسودالفوضىفٌلجؤاألفرادإلىالعنؾ

:نظرٌة التحلٌل النفسً /  - 6- 5

ؼرٌزةالموتفًتفسٌرهللنزعةالعدوانٌةلبلنسان،فالسلونالعدوانfreudًفروٌد لمداستخدم

تدمٌرللذات،فالشخصٌماتلاالخرٌنوٌنزعإلىالتدمٌرألنرؼبتهفًالموتلدإعالتهالوىؼرابز

الحٌاةٌرىانالسلونسلونؼرٌزيهدفهتصرٌؾالطالةالعدوانٌةالتًتنشؤداخلالفردكماٌرىان

السلونالعدوانًهوالدافعاالساسًوالمحرنالربٌسًلبلنسانمثلهامثلبمٌةالدوافعالفسٌولوجٌة

هوسلونؼرٌزيٌهدؾالىتصرٌؾ Freudفروٌد األخرىكاألكلوالشربفالعدوانكماٌعتمد

الطالةالعدابٌةالموجودةداخلاالنسان،التًتلحوالتهدأاالاذااعتدىعلىؼٌرهاوذاتهبالتحمٌر

واالهانةواإلٌذاءاواالنتحارفٌنخفضتوترهالنفسً،وٌعودالىتوازنهالداخلى،ولكونالعدوان

.طالةالشعورٌةفبلبدمنالتعبٌرعنهسلوكٌاولٌتمذلنفبلبدمناثارةخارجٌة

وهًمنالتحلٌلٌٌنالجددفانهاترىانالسلونالعدوانًهواستجابةالفردللملكHorniهورنً اما-

:أساسا،فالشعوربالعجزفًعالمعدابًٌخلكإحدىاالستجاباتالثبلثة

تحرننحواآلخرٌن-

تحرنضداآلخرٌن-

تحرنبعٌداعناآلخرٌن-

والشخصالعدوانًهوالشخصالذيٌتحرنضداالخرٌنألنمنفرضٌاتهومسلماتهانالعداءهو

 طبٌعةالعالم،

 . (29.،ص2007زٌادة،).وٌجبانتتصدىلهبالمتال،وانالناساشرارولٌسوامحلثمة
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: العوامل المؤثرة فً اسر المراهمٌن المعنفٌن / - 6  

هنانعبللةعكسٌةبٌنالعنؾاالسريومستوىتعلٌماالباءفكلماكانمستوىتعلٌماالباء:التعلٌم- 

منخفضالجإواالىاستحدامالعنؾكاسلوبللتربٌة،وكلماارتفعمستوىتعلٌماالباءكاناستخدام

اسلوبالثناءواالثابةوالتشجٌعخاصةعنداالمهاتالجامعٌات،كلماانحفضالعنؾنحواالطفال

انخفاضالمستوىااللتصاديلؤلسرةٌإديالىظهورازمات:الوضع االلتصادي و االجتماعً- 

ومشاكلاسرٌةتإثرعلىسلوناالباءسلبامماٌكونالدافعالستخدامالعنؾفًتربٌةاالطفال،فً

الببلدالعربٌةفانصؽرسناالمهاتالمستمبلٌاتٌجعلهمؼٌرمإهبلتللتربٌةالصحٌحةألطفالهن،

وتظهرالسلوكاتالعنٌفةضداالبناءفًاالسرةالممتدةاكثرمناالسرةالنووٌةالناالباءعندتعرضهم

للضؽطمنالعابلةفهذاٌجعلهمٌمارسونالعنؾعلىاالطفال،كماانبعضاالمهاتٌستعملناطفالهن

.كوسٌلةالخضاعاالخرلرؼباتهن

المشكبلتاالسرٌةمثلتعددالزوجات،وفاةاالب،اوهجرانالزوجللمنزلالعابلً،الضؽوطات

.الناتجةعنالعمل

وجودخللفًالتوازنبٌنالضؽوطالتًتتعرضلهااالسرةومصادرالتدعٌمالمتاحةازدٌادحجم

.الضؽوطوتدنًمصادرالتدعٌمٌزٌدمناحتمالٌةحدوثالعنؾ

 :  (العمالٌر )تعاطً الوالدٌن للكحول و االدوٌة المهلوسة -

.ٌنتشرالعنؾاالسرياكثربٌنالسرالتًٌتعاطىفٌهااالباءالكحولوالمخدرات

.هنانعبللةبٌنالسلوناالجرامًوالعنؾوتعاطًالعمالٌروالمخدرات

تعاطًاالباءللمخدراتوالكحولوالعمالٌرٌإديباالطفالالىالتسربالمدرسًوالخروجالىالعمل

فًسنصؽٌرة

: سمات شخصٌة االباء المائمون بالعنف / - 7

فًالبداٌةكانالعنؾضداالبناءٌرجعالىمرضنفسًاوعملًلآلباءمماجعلاالبحاثتتجهالى

:بحثصفاتوسماتالجناةالمتهمٌنباالعتداءعلىاالطفالفتوصلتهذهاالبحاثالى

اننسبةللٌلةمناالباءالمعنفٌنمضطربٌننفسٌاوعملٌاممادفعبالباحثٌنالىدراسةشخصٌةاالباء

 :المسٌبٌنالىاطفالهموتوصلواالىالسماتالتالٌة

 التمدٌرالسلبًللذات 

 الشعوربالعزلة 

 صعوبةتحملاالحباط. 

 عدمالمدرةعلىتؤجٌلالرؼبات. 

 صعوبةالتحكمفًالؽضب. 
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 العدوانٌة. 

 (44.،ص2009 عبدالرحمن،).االعتمادٌةالمفرطةعلىاالخرٌن 

:ٌوجدكذلنبعضالسماتالتًتمٌزاولٌاءالمراهمٌنالمعنفٌنومنها

 االباءالذٌنلدٌهممٌولسادٌةاومازوشٌة.

 (انعكاساألدوار)االمهاتالمسترجبلتواالباءسلبٌٌن.

 عكساالدوارمعالطفلحٌثٌسعىكلمنهاالىارضاءالطفلوالحصولعلىحبهبدالمن

.إعطاءهالحبوعندالفشلفًذلنٌصبحاالبعنٌفامعالطفل

 ًمٌلاألبوٌنإلىاإلحباطوالؽضبواإلحساسبالوحدةوالخوؾمنالتهدٌدالخارج.

 االضطراباتالنفسٌةلؤلباءخاصةالملكواالكتبابوالذهان.

 نمصمهاراتالتعاملمعاالطفال،التولعاتالؽٌرالوالعٌةمنالطفل.

 عبدالرحمن،)االتجاهاتالسلبٌةنحونحوالطفلورإٌتهملهعلىانهمستفزوسلوكهسًء 

(51.،ص2009

و المراهمٌن  االثار النفسٌة للعنف االسري على االطفال / - 8 

:انلظاهرةالعنؾاالسرياثارسلبٌةعلىالحٌاةالنفسٌةللطفلوخاصةالمراهكوتتمثلهذهاالثارفً

سلوكاتومظاهر تظهرعلىالطفلوالمراهكالمعنؾ:االضطرابات و االعراض االكتئابٌة/  1- 8 

.النظرةالسلبٌةنحوالمستمبل:-اعراضاالكتبابوتتمثلفً

 ًاالنسحابوللةالتفاعلاالجتماع.

 ٌكونالمراهكالللهواواكثراحباطاممارنةباالطفالفًسنه.

 االحساسبالخطروكثرةالحذروالحرص.

 اضطراباتالنومخاصةاالرقواالحبلمالمزعجةوشدةالتٌمض. 

:اضطراب ما بعد الصدمة / 2- 8 

مكانةالمعتديوعبللتهبالطفلهًمناهماسبابحدوثكربمابعدالصدمةبالنسبةلبلطفالالمعنفٌن،

:وٌعتبرالعنؾالجنسًاكثرتؤثٌرامنالعنؾالجسديوتتمثلاعراضهفً

 الخوؾالشدٌد 

 االحبلمالمزعجة. 

 ًالسلونالنكوص. 

المٌلالىتمثٌلمولؾالصدمةمنخبللاللعب،الرسم،التخٌلكردفعلمنالطفلمناجلالتحكمفً

 (65-63.ص.،ص2009عبدالرحمن،).الصدمةوالسٌطرةعلٌها

نمص االنتباه و فرط الحركة  /  3 - 8
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ٌعتبرنمصاالنتباهوفرطالحركةمنالتداعٌاتالمشهورةللعنؾاالسريسواءاكاناالضطراب

وMeclearطفلومراهكوجد350منفردااومصاحبالضطراباتالسلونوفًدراسةعلى

لدٌهممواصفاتاضطراباتفرطالحركة%17تعرضواللعنؾالبدنًمنهم%38ان1992زمبلبه

 (65-63.ص.،ص2009عبدالرحمن،).ونمصاالنتباه

:  اضطرابات الملك  / 4- 8

-الملكالسلوكً:-هنانعبللةبٌنالعنؾاالسرياثناءالطفولةوبٌناضطراباتالملكوتتمثلفً

الشعور-عدمالمدرةعلىالتعاملمعالعدوانالداخلً-الٌمضةللعدوانالخارجً-المخاوؾ

.بالتهٌجالشدٌد

:االضطرابات المعرفٌة و اضطرابات النمو/ : 5- 8 

المراهمٌنالمتعرضٌنللعنؾاالسريٌظهرلدٌهماضطرابفًالنمووعٌوبفًاللؽةوالكبلم

،2009عبدالرحمن،)وعادةماٌصعبعلٌهمالتعبٌرعنمشاعرهمخاصةفٌماٌتعلكبالتعبٌراللفظً

(65-63.ص.ص

:  االكتئاب /  6- 8 

الصدمةالناجمةعنمشاهدةالمراهكللعنؾبٌنالوالدٌن،والضربالشدٌدالذيتتلماهاالملدٌإدي

الىعجزهاعنرعاٌةاطفالها،وممارسةدورهاكؤممماٌعرضاالطفالوالمراهمٌنالىاالصابة

باالكتباب،ولدٌفتمدالمراهكللعابلةالنموذجٌةالتًٌتطلعالٌها،وكذلنالفمدانالحدالوالدٌنبسبب

.الطبلقٌكونسببافًاالصابةباالكتباب

:  الهروب  / 7 -8

عندماٌعٌشاالطفالفًاسرٌنتشرفبهاالعنؾفتكونلدٌهمرؼبةفًالهروببحثاعنالراحة،وهذا

ماٌجعلهمٌتعرضونالىمخاطركبٌرةكإدمانالمخدرات،االؼتصاب،التعرضلؤلمراضالمنمولة

.عنطرٌكالجنس

: االنحراف / 8- 8 

ٌمارسالمراهمونسلوكاتعلىدرجةمنالخطورةتجذبانظارالسلطاتالٌها،ولدتتضمناالساءة

المادٌة،التؽٌبعنالمدرسة،االنضمامللعصابات،السرلة،التمردوحددالباحثونالعدٌدمن

االساءةالجسدٌةللطفل،العنؾبٌنالوالدٌن،:العواملاالسرٌةالمرتبطةباستمرارٌةاالنحراؾمثل

(.249.،ص2009شرٌم،).فشلزواجالوالدٌن،اوسلوناالباالجرامً

انالطفلالذيٌتعرضللعمابسواءالجسدياوالنفسً،منلبل:ضعف الثمة بالنفس  / 8-9

والدٌهسوؾٌجعلهٌشعربفمدانالثمةبالنفس،وبمدراتهوسوؾٌخاؾمنالمبادرةبؤيعمل،خوفا

.منالتعرضللتؤنٌبوالعماباوالهروبمنالمنزل
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انالعنؾالموجهتجاهالطفلهوبمثابةتهدٌدألمنه،وسبلمتهوهذا : الشعور باالحباط / 8-10

.التهدٌدٌكونبمثابةاحباطلمدراتهمماٌنعكسذلنسلباعلٌه

العمابواالهمالالذيٌولعهالوالدانعلىالطفلٌثٌرعدوانٌته،حٌثٌكون :العدوانٌة  / 8-11

سلوكهالعدوانًهوردةفعلعلىالعنؾالموجهضده،كالمٌامبتخرٌبممتلكاتاالخرٌن،االٌذاء

(321.ص2017خضر،)المتعمد

:  خالصة الفصل   

بناءاعلىماوردذكرهفًهذاالفصلفمصطلحالعنؾاألسريفسرتهمختلؾالنظرٌات          

النفسٌةحسباتجاهاتها،وٌنتجالعنؾاألسريعنعدةعوامل،التصادٌة،اجتماعٌة،ثمافٌة،نفسٌة

،وتعلٌمٌة،تإثرعلىالمحٌطاألسري،والوالدٌنباعتبارهماالمسإولٌنعنتنشبةاألطفالوخاصة

 .المراهمٌن

وظاهرةالعنؾاألسريلهاأبعادخطٌرة،وٌترتبعلٌهاآثارسلبٌةعلىالمدىالمرٌبوالبعٌدعلى

الفرد،حٌثاناألسرةتإديدورامهمافًبلورةشخصٌةالمراهك،واألسلوبالذيٌدرنبهنفسه

فًعبللتهمعاآلخرٌن،وصورتهوتمدٌرهوثمتهبنفسه،وكلاالحباطاتوالصدماتالتً

ٌتعرضلهاالمراهكنتٌجةالعنؾاألسري،تإثرعلىكلالجوانبالنفسٌة،واالجتماعٌة،

 .واألخبللٌةللفرد،وهذهالجوانببدورهاتتؤثربمدىتمدٌرالفردلذاته
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 :تمهٌـــــــد

تختلؾالطرٌمةالتًٌنظربهاالفردإلىنفسهمنشخصألخر،فهًتتشكلمنخبللتفاعل

مجموعةمنالعواملأبرزهاالخبرةمعالبٌبةالمحٌطةوعبللتهمعاآلخرٌن،ونجدانالوالدانٌلعبان

ودرجةاعتزازهبنفسهوثمتهبها،دورامهمافًتثبٌتمجموعةاالفكارالتًٌحملهاالطفلحولذاته

وبمدراتهواستعداداتهوانجازاته،وكذلنمجموعةالمعارؾالتًٌملكهاالفردعننفسهالذاتٌة،فضبل

عنالعواطؾالتًتصاحبهاوماٌمكنتسمٌتهباحترامالذات،الذيٌنعكسكذلنعلىعبللتهمع

 . اآلخرٌنفتتولدلدٌهرؼبةفًاالستماعلهموتمبلآرابهمومشاعرهموتمدٌرتمٌزهمواختبلفهمعنه

ونظراالهمٌةالذاتفًشخصٌةالفرداهتمالكثٌرمنالعلماءوالمنظرٌنبدراسةالذات،وربطها

بالعدٌدمنالمتؽٌراتوجوانبالشخصٌة،مثلماسلوالذيوضعتحمٌكالذاتفًاعلىهرمالحاجات

التًٌصلالفردبعدتحمٌمهاالىاالستمرارالنفسً،ونجدمنالعلماءالذٌناهتموابالذاتكلمن

وعلماءالنفسالتحلٌلٌون،وفًهذاالفصلسوؾنتعرؾعلىروزنبٌرج،كوبرسمٌث،زٌلر،

مفهومالذاتوكٌؾتعددتتعارٌؾالذات،ومستوٌاتها،وأبعادها،ومراحلنموها،ومفهومالذات

.عندالمراهك،ومعرفةالفرقبٌنمفهومالذاتوتمدٌرالذات

:  مفهوم الــذات / 1

لمدشؽلمفهومالذاتحٌزاواسعافًنظرٌاتالشخصٌة،واهتمالباحثونبدراسةمفهومالذاتو

:اهمٌتهاكلحسباتجاهاتهالنظرٌة،ومنهذانجدانهنانتباٌنفًتعرٌؾماهٌةالذات،نذكرمنها

عبارةعنتكوٌنمعرفًمنظمومتعلمللمدركاتالشعورٌة،"الذاتبانها(1999 )زهران ٌعرؾ

والتصوراتوالعمٌماتالخاصةبالذاتٌبلورهالفردوٌعدهتعرٌفانفسٌالذاته،وٌتكونمفهومالذات

.منافكارالفردالذاتٌةالمنسمةوالمحددةاالبعاد

انمفهومالذاتٌعدمفهوماافتراضٌاشامبلٌتضمنجمٌعاالفكارJersild 1993جرسٌلد ٌرى

والمشاعرعندالفردوالتًتعبرعنخصابصجسمه،وعمله،وشخصٌته،وٌمثلمعتمداته،

.ولٌمه،ولناعاته،كماٌشملخبراتهالسابمةوطموحاته

فٌرىانمفهومالذاتهوالمجموعالكلًللمشاعراالٌجابٌة 1998Demoulinدٌمولٌن اما

الىانمفهومالذاتهومزٌجمن Woolfolk 1998وولفولن والسلبٌةلخبراتنافًالحٌاة،وٌشٌر

االفكارواالتجاهاتالتًٌملكهااالشخاصعنانفسهم

وهوصاحبالنظرٌةاالنسانٌةالمتمركزةحولالذات،انمفهومCarl Rogersكارل روجرز اما

 الذاتهوالمجموعالكلًللخصابصالتًٌعزوهاالفردلنفسه،والمٌماالٌجابٌة،والسلبٌةالتًتتعلك
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.بهذهاالدراكاتعبرتجاربالفردفًبٌبته،وتتؤثربشكلخاصبالتعزٌزوبالشخاصالمهمٌنلدٌه

(70-69.،ص2010ذٌب،)

فًتعرٌفهلمفهومالذاتالىنفساالساسالذيذهبالٌهكارلروجرز،Atanterاتانترولمدذهب

واعتبرانالذاتهًالصورةالكلٌةووعًالشخصومعرفتهبنفسه،واعتبرهاالتكوٌنالموحد

:المنظمللتصوراتالشعورٌةوالمدارنوالتعمٌماتالتًتخصالذاتوالتًتتضمن

.ولصدبهاتلنالتصوراتالتًٌدركهاالفردعننفسه:الذاتالمدركة-أ

وهًالتصوراتوالمدركاتالتًترسمالصورةالتًٌحملهااآلخرون:الذاتاالجتماعٌة-ب

.عنالشخصوذلنمنخبللتفاعلهاالجتماعًوتعاملهمعاآلخرٌن

(70-69.،ص2010ذٌب،)هًالصورةالمثالٌةللشخص:الذاتالمثالٌة-ج

هواولمنتحدثعنالذاتوٌرىأنهامجموعةماWilliam James1890وٌلٌام جٌمس

جسمه،سماته،لدراته،ممتلكاتهالمادٌة،أسرته،:ٌمتلكهاإلنسانأوماٌستطٌعانٌمولانهله

بمعنى.الخبمعنىانالذاتهًكلماٌستطٌعالفردانٌعتبرهانهله.....أصدلاءه،أعداإه،مهنته

.وهًكلماٌستحكصفةشخصً"لً"و"انا"اخرانالذاتهًكلماهو

بٌنشارل رونوفٌٌهوٌمابلعلىهذاالنحو"الشخص"او"الشعور"الذاتفًعلمالنفسمرادؾ

الذاتوالبلذاتلٌحددالشخصٌةبوصفهاعبللةبالعالم،وتؤلٌفافالممصودعندبذهوالموجودالشعوري

(.1122.،ص2001سٌبلمً،).التًتدلعلىالخصابصالفردٌة"االنا"بوصفهذاتٌا،بدالمن

منخبللالتعارؾالسابمةٌمكنناالمولانالذاتهًالمجموعالكلًالدراكاتالفردوهوصورة

مركبةومإلفةمنتفكٌرالفردعننفسه،وخصابصه،وصفاتهالجسمٌة،والعملٌة،والشخصٌة،

ومنهنانفهمانالذاتهًمركزاهتمامالفرد،وكذلنالباحثٌنالذٌنٌحاولون.واتجاهاتهنحونفسه

.فهمالشخصٌةألنصورةالفردعننفسههًأهمنمطةفًفهمالشخصٌة
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:نظرٌات الذات/  2

:النظرٌة التحلٌلٌة  / 2-1

الكٌان"ذاتاهذاالجزءالبلشعوريمناالنا،ٌمولفروٌدS.Freudسٌغموند فروٌد ٌسمً

،وٌتضمنبؤنهلبلشعوريمحتفظٌن(ادرانالعالمالخارجً)الذيتكمننمطةانطبللهفًالمنظومة

فالفرد"بتسمٌةذاتلكلالعناصرالنفسٌةاالخرىالتًتستطٌلفٌهااالنااذتسلنعلىنحوشعوري

ٌتؤلؾعلىهذاالنحو،فًراٌهمنذاتنفسٌةمجهولةالشعورٌةتتنضدعلٌهااناسطحٌة،ولٌسبٌن

االناوالذاتانفصال،وبخاصةفًالجزءالسفلًمناالنا،حٌثتنزعانالىاالختبلطولكنماهو

.مكبوتٌختلطاٌضابالذاتوهولٌسجزءامنها

açماسماهفروٌد Soiولهذاالسببكانبعضالشارحٌنلدسٌموابفعلتبسٌطمفرطالىتسمٌةالذات

"الهو"اي

فمداطلكمفهومالذاتداللةمختلفةكلاالختبلؾ،ومنالمإكدانبعضصٌؽةjung" ٌونغ" اما   

ثمةمجالللتمٌٌزبٌناالناوالذات،فاالنالٌستاالموضوعشعوري،فً"تشبهالتصورالفروٌدي

،ولكنالفارقفًتعرٌؾالبلشعورٌدفعٌونػسرٌعانحو"حٌنانالذاتموضوعكلٌةالحٌاةالنفسٌة

بالنسبةلٌونػانالذاتهًاالخراو.اعادةتعرٌؾالذاتوٌمولانهاتعالًاالناايتجاوزاالنا

مثال"االخرٌنولٌسفمطاالنا،فالتفردالٌستبعدالعالمبلٌدمجه،ولٌستالذاتفمطضربامن

-االنسان–بلهًاخراجكلالكموناالنسانًمنالموةالىالفعل،وتحمٌككاملللموجود"االنا

 (.1123.،ص2001سٌبلمً،)

االناهًالتًتحتلفًالنظرٌةالفروٌدٌةالمولعاالساسً،فاالناتعتبرمرجعامنمراجعالشخصٌة    

ٌناضللفرضاالنسجامبٌنالحاجةالؽرٌزٌةالناجمةعنالهو،واالخبلقالتًٌتحكمفٌهااالنااالعلى

 .،والوالعالخارجً

 Approche Psychologique:النظرٌة النفسٌة  / 2-2

وٌعتبرمناوابلالنفسانٌٌنWilliam James 1890وٌلٌم جٌمسصاحبهذااالتجاههو

:الذٌندرسوامفهومالذات،واعتبرهظاهرةاجتماعٌةوانطلكمنمسلمةانمفهومالذاتٌنمسمالى
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soi-objet و.وهوكلمعارفناوتمٌٌمنالذاتناSoi- agent وهوبناءللنظامالعملًالذيٌوجهو

فٌمابعدلامجٌمسبتمسٌمالذاتالىثبلثةاجزاء.ٌتحكمفًالمرالبة،والتجاربواالفكار،واالفعال

:هً

وهوكلماٌملكهالفردوٌستطٌعانٌمولانهلًكالجسم،االصدلاءSoi matériel:الذاتالمادٌة-

الخ..،العابلة،المهنة

وهوكلماٌعتمده،وٌفكرهاالصدلاءعنالفرد،وماٌعرفهاالخرونSoi socialالذاتاالجتماعٌة-

.عنه

وهوذلنالتٌارمنالتفكٌرالذيٌكوناحساسالفردبهوٌته:Soi connaissant:الذاتالخالصة-

.الشخصٌة

وماٌمكنتلخٌصهانجٌمسلالبؤنمفهومالذاتهومتكاملالٌمتصرفمطعلىالجسدوالمدرات

omar. 2014.  p.60)الفٌزٌابٌةفمطبلٌمتدالىالعمل،السمعة،العبللاتاالجتماعٌةوالعابلٌة

Amer,)

  Approche cognitive:النظرٌة المعرفٌة / 3- 2

ركزتهذهالمدرسةعلىاالبعادالمعرفٌة،وترىانمفهومالذاتٌتكونعندماٌعالجالفرد

المعلوماتالتًٌختارهامنالعالمالخارجً،وٌرتبها،وٌتمتحسٌنوتطوٌرمفهومالذاتعبرمراحل

       ماركسحٌاةاإلنسانمنخبللالبنىالمعرفٌةالمسبمةالتًتتكاملمعالمعلومةالجدٌدة،وٌعرؾ

مفهومالذاتعلىانهنظامالبنٌةالمعرفٌةعنالذاتوالتًتمٌزه،وتربطهمعالمرجعٌةكانتونو

(.73.ص.2010ذٌب،)الذاتٌة،والتًٌتماختبارهامنتجاربالحٌاة

Approch phénoménaleالنظرٌة الظواهرٌة / 4- 2 

هواولمنطوراطارنظريللذات،بالنسبةلروجرزالذاتC.Rogers(1951)روجرز كارل

هومفهوممركزيلهذهالنظرٌة،انهٌتطورمنخبللالتفاعلمعاالخرٌن،الذاتهًبنٌةمنظمة

وذاتٌةتتكونمناالدراكات،والخبراتالتًتتعلكبالذات،عبللةالذاتبالمحٌطومعاالخرٌن،

.وٌتضمنكذلنتمٌٌمالفردولمدراتهالخاصةوهومفهوماٌضابالوعً

(:1961)المبادئالتًركزتعلٌهانظرٌةروجرز

.صورةالذات،تمدٌرالذات،والذاتالمثالٌة:مكوناته3ًتتكونالذاتمن-

.تتطورالذاتمنخبللالتفاعلالمتبادلمعاالخرٌن-
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مفهومالذاتٌركزبشكلاساسًعلىالتمدٌراالجتماعً،والمعاش،والخبراتالتًٌمربهاالفرد-

.فًحٌاتهوتفسٌراتهلهذهالخبرات

ٌتعلكمفهومالذاتبادرانالفردللنجاحاوالفشلبمعنىاخرفانادرانالفردلسلسلةمنالنجاحاتاو-

 .الفشلمرتبطةبمدىادرانالفردلذاته

االدرانالسلبًٌإثرسلباعلىمفهومالذات،فًحٌناناالدراناالٌجابًٌإثرباالٌجابعلىمفهوم-

 الذات

انمفهومالذاتٌعتمدبشكلكبٌرcharles cooly 1902شارلز كولً وفًنفساالتجاهٌرى

االباء،الشرٌن،)علىالطرٌمةالتًٌنظربهااآلخرونوهماالشخاصالمهمٌنفًحٌاةالفرد

ولدٌهمالتؤثٌرالموىعلىالذات(...االصدلاء

فًالثبلثٌنٌاتمنالمرنGeorge hebert Meadجورج هٌبرت مٌد ثمتطورتالفكرةبواسطة

العشرٌنوالذيٌصؾمفهومالذاتبؤنهعملٌةؼٌرفطرٌةولكنهامبنٌةعلىالتفاعبلتاالجتماعٌة

مفهومالذاتٌشملالذاتالماضٌة،الذاتالحالٌةوالمستمبلٌة،تمثلالذاتالمستمبلٌةافكارالفردلما.

 .omar2014 (.لدٌصبح،وماٌودانٌصٌراوماٌخافه،النتابجالمحتملةلدتعملكحافزلسلونمعٌن

P6Amer,)

: مراحل نمو الذات / 3 

حسبالعلماءالمهتمٌنبدراسةالشخصٌة،الذاتبمراحللتنمو،وتتبلورفٌهامثلالشخصٌة،فبالنسبة

لهمالفردٌولدوالتولدمعهالذاتبلهًتتكونعبرمراحلالحٌاة،وٌمكنتلخٌصهذهالمراحلفٌما

ٌلً

: سنة 2من المٌالد الى : مرحلة انبثاق الذات و بروزها /-1- 3 

اناولمظاهرالذاتٌكونعلىمستوىالصورةالجسدٌةفٌبدأالطفلبالتمٌٌزبٌنالذاتوالبلذات،ثم

معالولتٌزدادتفاعلهمعامهوتتطورالعبللاتمعاالخرٌن،وخبللالعامٌناالولٌنمنعمرالطفل

وعنطرٌكتواصلهالحسًٌتعرؾتدرٌجٌاعلىحدودجسمهالخارجٌةوفًنهاٌةالعامٌنٌصبح

.ٌمٌزبٌنهوبٌناالجساماالخرىايٌتعلمماهولهوماهولبلخر

هذهالمرحلةتوافكهذهالمرحلة،المرحلةالفمٌةفًالنموالنفسًالجنسًبالنسبةلمدرسةالتحلٌل

النفسًوفٌهاٌحدثالبلتماٌزألناايانالطفلٌتوحدمعجسماالمفًبداٌةهذهالمرحلةثمفًنهاٌة

.هذهالمرحلةٌدرنالطفلانهالٌنتمًلجسماالموانهمستملبذاته
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 ( سنوات 05سنة الى 2من  )مرحلة تأكٌد الذات /  2- 3 

فًهذهالمرحلةمنمراحلالعمر،وبعدانبثاقالذاتفًالعامٌناالولٌنٌبدأالطفلفًتؤكٌدذاتهو

تدعٌمهاوترسٌخهاوتعزٌزهاعنطرٌكالتحديوالمعارضةمماٌجعلهٌحسبمٌمةذاتهوهذاٌدعم

وكلمة"انا"الوعًبالذاتعلىالمستوىالسلوكً،وفًهذهالمرحلةٌبدأالطفلفًاستعمالضمٌر

حسبالمدرسةالتحلٌلٌة،فانهذهالمرحلةتوافكالمرحلةالشرجٌةوالمرحلةالمضٌبٌة،التً"لً"

ٌمولعلماءالنفسالتحلٌلٌٌنبانالطفلفًهذهالمرحلةٌمٌزبٌنذاتهوبٌنامهواالشخاصاآلخرٌن

وٌظهرهذامنخبللسلوكاتهاتجاهامه،هذهالسلوكاتالتًتتصؾبالعدابٌةاوالمواجهةمناجلتؤكٌد

االستمبللٌةفبالسبةللعلماءالتحلٌلٌٌنالطفلٌحصلعلىاإلشباعالجنسًمنمصادرأخرىالذاتو

 .ولٌسفمطمناالم

(: سنة12 الى 6من  )مرحلة توسع و تشعب الذات -/3- 3 

،ٌجعلهٌعٌشتجاربجدٌدة(خارجاالسرة)دخولالطفلالىالمدرسة،وتفاعلهمعالعالمالخارجً

جسمٌةوعملٌة،وكذلناألدوارالناتجةعنردودفعلالمحٌط،واالندماجفًهذهاألوساط،اجتماعٌة

االجتماعٌةالجدٌدة،ٌجعلمفهومالذاتعندالطفلٌتوسعوٌتشعب،وٌدرنأنمفهومهاألولًلذاته

نالص

انهذهالمرحلةٌكونفٌهاالنموالنفسًلددخلمرحلةالكمون،فٌتولؾاللٌبٌدوعنفروٌدكذلنٌرى-

الحركة،وتهدأالطالةالجنسٌةالتًكانتفًالمراحلاألولىتبحثعناإلشباع،وٌدخلالطفلفً

 .مرحلةجدٌدةوهًاالجتماعٌةوٌختلطبؤلرانهومعلمٌهفًالمدرسةوٌتفاعلمعهماجتماعٌا

 :( سنة18 سنة الى 12من  )مرحلة تمٌٌز الذات /- 4- 3

توافكمرحلةتمٌٌزالذات،مرحلةالمراهمة،وكمانعلمانهذهالمرحلةمنالعمرهًمرحلةحساسة

وتظهرفٌهاتؽٌراتفٌزٌولوجٌةكثٌرة،مماٌجعلالمراهكٌتخلىعنالصورةالجسمٌةالتًكونهافً

مرحلةالطفولةعنذاته،وٌبدأمنجدٌدفًاعادةتنظٌمها،وتعملتلنالتؽٌراتالفٌزٌولوجٌةعلى

.تؽٌٌراتجاهاتالمراهكنحونفسه،وذاته،وٌتمبلهذاالتؽٌٌر

 :( سنة 60سنة الى 20من  )مرحلة النضج و الرشد  / 5- 3 

فًهذهالمرحلةٌتطورمفهومالذاتالىاعلىمستوىمنالتنظٌموالتكوٌنوٌتؽٌرنتٌجةلعدة

.متؽٌراتواحداثفًحٌاةالشخص،وٌكونالتركٌزهناعلىالجانباالجتماعً
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: سنة فما فوق60مرحلة االفراد الكبار من  / 6- 3 

ٌتؤثرتمدٌرالذاتفًهذهالمرحلةبالحالةالصحٌة،واالجتماعٌة،الفراغبعدالتماعدوفمدان

2007-2006امزٌان،).االنشؽاالتالٌومٌة،واالجتماعٌة،والوحدةفٌصبحتمدٌرالذاتسلبٌا

لكلمرحلةعمرٌةخصابصفٌزٌولوجٌةونفسٌة،واجتماعٌة،وكلهاتؽٌرات(30–28ص.ص.

تإثرفًادرانالفردلذاتهسلبااةاٌجابا،النمفهومالذاتهومنجهةماٌدركهالفردعننفسه،و

منجهةاخرىكٌؾٌنظرلهاالشخاصالمحٌطٌنبهوالمتفاعلٌنمعه،وكلهذهالخبراتالتًٌمر

بهاالفردلهادوراساسًفًتؽٌٌرهذااالتجاهنحوالسلباواالٌجاب،ايانالذاتتتؤثربكلما

.ٌتعرضلهالفردمنخبراتوتفاعبلتاجتماعٌة،وٌظهرهذامنخبللالسلونالشخصً

:  مفهوم الذات عند المراهك / 4 

انمرحلةالمراهمةهًمرحلةمهمةفًحٌاةالفردفهًتتصؾبتمٌزالذات،وتكوٌنمفهومشخصً

وStrangوالعالمZazouومحددللذات،والمراهككماٌرىالكثٌرمنالعلماءمنبٌنهم

Jersildانالمراهمةهًمرحلةتماٌزالذاتواعادةتنظٌمهاحٌثتحدثتؽٌراتداخلٌةوخارجٌة

تإديالىانتصبحصورةالذاتاكثرتؤثرا،وؼٌرمستمرة،وٌظهرهذافًالنضجالجسديو

التؽٌراتالفٌزٌولوجٌةالتًتعملعلىتؽٌراتجاهاتالمراهكنحونفسه،وذاته،وعلٌهانٌتمبلهذه

التؽٌراتاياعادةتنظٌمالصورةالجسدٌة،وبالتالًإعادةتمٌٌمالذات،وتؤكٌدهوٌةالمراهكمناول

،واهمالهمالهٌحرمههوٌتهوٌجعلهٌحسبالفراغ،ومناجلهذاٌبحث(االبوٌن)نماذجالتماٌز

عنجماعةافرادمننفسبٌبتهوهناٌشعربالطمؤنٌنة،واالمان،وٌندمجمعهموٌكونهوٌته،و

 (.108.،ص1981خٌرهللا،)ٌإكدذاته

منهذاالتعرٌؾٌمكنالمولبؤنالصورةالتًكونهاالمراهكعنذاتهفًمرحلةالطفولةهًصورة

أولٌة،تتؽٌركلٌافًالمراهمة،وبماانهذهالمرحلةتتمٌزباالستمرارنتٌجةالتؽٌراتالفٌزٌولوجٌة

التًتإثرمباشرةعلىصورةالمراهكلذاته،فهوٌحاولإعادةبناءهاوتنظٌمها،باإلضافةإلىتؤثٌر

المجتمعوالعابلةالذيلدٌشوههذهالصورة،وٌهددلٌامهاخاصةاذاصدر

اإلهانة،الضرب،التعدي،:هذاالتهدٌدمناألبوٌنفمٌامهمابسلوكاتسلبٌةتجاهابنهمالمراهكمثل

االحتمار،والتملٌلمنلٌمته،تخلبتنظٌمالذاتوتكوٌنها،وتماسكها،وٌصبحالمراهككثٌر

التخبط،واالنفعال،وٌسعىلفرضنفسهفًاسرته،اومدرستهاومجتمعهبالعناد،مماٌنعكسسلبا

.علىسلوكهالعاموٌلجؤالىاالنحراؾ
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اماالمراهكالذيكونتصوراواضحااٌجابٌالذاتهٌستطٌعتحدٌداهدافهدونانٌتؤثربالضؽوطات

.المختلفةالتًممكنانتعترضمسٌرته،وهذاٌخلكفٌهلوةدافعةللنظرالىاالرتماءلمستوٌاتاعلى

: تعرٌف تمدٌر الذات/  5

تعددتالتعارٌؾالخاصةبتمدٌرالذات،وهذاحسباتجاهاتواهتماماتكلمنظر،وخاصة 

 :المختصٌنفًدراسةالشخصٌة،ومناهمهذهالتعارٌؾماٌلً

: Cooper Smith 1976تعرٌف كوبرسمٌث /  1- 5

   بالنسبةلكوبرسمٌث،تمدٌرالذاتهوتمٌٌمٌضعهالفردلنفسهبنفسهوٌعملعلىالحفاظعلٌه،   

اهاتـــةاالتجـــه،وهومجموعــــابٌةوالسلبٌةنحوذاتـــرداالٌجـــوٌتضمنهذاالتمٌٌماتجاهاتالؾ

والمعتمداتالتًٌستدعٌهاالفردعندماٌواجهالعالمالمحٌطبه،وذلنفٌماٌتعلكبتولعاتالفشل

(.76.،ص2010ذٌب،).والنجاح،والمبولولوةالشخصٌة

:Rosenberg( 1974 )تعرٌف روزنبٌرج / 2- 5 

تمدٌرالذاتهوالتمٌٌمالذيٌمومبهالفرد،وٌحتفظبهعادةبالنسبةلذاته،وهوٌعبرعناتجاه

االستحساناوالرفض،وٌوضحانتمدٌرالذاتالعالًٌدلعلىكفاءةالفرد،ولٌمتهواحترامه،إما

 (.398.،ص1998عبدالرحمن،).تمدٌرالذاتالمنخفضفٌدلعلىرفضالذاتوعدمااللتناعبها

:Ziller- 1973تعرٌف زٌلر / 3- 5 

٣شٟ ص٣ِش إ روذ٣ش اُزاد ، ٓبٛٞ اال اُج٘بء االعزٔبػ٢ ُِزاد كٜٞ ٣زطٞس داخَ االهبس االعزٔبػ٢ اُز١ ٣ؼ٤ؼ      

ك٤ٚ اُلشد ، ٝ ٣قق ص٣ِش روذ٣ش اُزاد ثأٗٚ روذ٣ش ٣وّٞ ثٚ اُلشد ُزارٚ ، ٝ ٣ؾـَ أُ٘طوخ اُٞعط٠ ث٤ٖ اُزاد ٝ اُؼبُْ 

 (111.، ؿ2002اثٞ ٓـ٠ِ ،  ).اُٞاهؼ٢ 

ركزعلىمدىتمٌٌمالفردلنفسه،فمدركزفًكوبر سمٌثمنخبللهذهالتعارٌؾنبلحظان

 تفسٌرهلتمدٌرالذاتعلىاالتجاهالذيٌكونهالفردعننفسهولدرتهعلىمواجهةالعالمالخارجً،اما

فمداهتمبتؤثٌرالمحٌطواعتبرالذاتماهًاالموضوعاخارجٌاوانالفردٌتعاملمعالذاتروزنبٌرج

فمدZillerلزٌلرمثلتعاملهمعالمواضٌعاالخرىلكنهناناختبلؾفمطمنالناحٌةالكمٌةوبالنسبة

.ربطمفهومالذاتبتكاملالشخصٌة

اخٌراٌمكنالمولانلتمدٌرالذاتوجهٌنالٌمكنالفصلبٌنهما،فمنجهةٌرتبطتمـــدٌرالذات

بالفــــردونظرتهلنفسهولدراتهوطموحاته،ومنجهةثانٌةٌرتبطبالمحٌطالعابلًواالجتماعً،
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وكٌؾٌتفاعلمعهذاالفردوٌمٌمه،ولذافإنتمدٌرالذاتهوالتمٌٌمالذيٌحتفظبهالفردلنفسه

وٌظهرمنخبللسلوكاتهواستجاباتهللخبراتاالجتماعٌةومدىتمٌٌمالمجتمعالذيٌعٌشفٌههذا

.الفردلهذهالسلوكاتوتمبلهااورفضها

:نظرٌات تمدٌر الذات/ 6

هنانعدةنظرٌاتاهتمتبدراسةتمدٌرالذات،اتفمتجمٌعهذهالنظرٌاتفًانهاحاولتدراسةنشؤة

تمدٌرالذاتواثارهعلىسلونالفرد،لكناالختبلؾكانفًالتفسٌرالذيخضعالهتماماتالعلمو

:اتجاهاته،وهذهالنظرٌاتهً

  1989Rosenbergنظرٌة روزنبٌرج / 1- 6

تدوراعمالروزنبٌرجحولمحاولتهدراسةنمووارتماءسلونتمٌٌمالفردلذاتهوذلنمنخبلل

المعاٌٌرالسابدةفًالمجتمعالمحٌطبه،ولداهتمبصفةخاصةبتمٌٌمالمراهمٌنلذواتهم،واوضحانه

عندمانتحدثعنالتمدٌرالمرتفعللذاتفنحننعنًانالفردٌحترمذاته،وٌمٌمهابشكلمرتفعبٌنما

(.89.،ص1992سلٌمان،)التمدٌرالمنخفضاوالمتدنًٌعنًرفضالذاتاوعدمالرضىعنها

كذلناهتمبالدورالذيتلعبهاالسرةفًتمدٌرالفردلذاته،وعلىتوضٌحالعبللةبٌنتمدٌرالذاتالذي

ٌتكونفًاطاراالسرة،واسالٌبالسلوناالجتماعًللفردمستمببل،والمنهجالذياستخدمه

روزنبٌرجهواالعتمادعلىمفهوماالتجاهباعتبارهاداةمحورٌةتربطبٌنالسابكوالبلحكفً

.االحداثوالسلون

واعتبرروزنبٌرجانتمدٌرالذاتمفهومٌعكساتجاهالفردنحونفسه،وطرحفكرةانالفردٌكون

اتجاهانحوكلالموضوعاتالتًٌتعاملمعها،وماالذاتاالاحدهذهالمواضٌع،ولكنهعادواترؾ

باناتجاهالفردنحوذاتهربماٌختلؾمنالناحٌةالكمٌةعناتجاهاتهنحوالموضوعاتاألخرى

(.127-126.ص.2001الشناوي،)

Ziller(1973)نظرٌة زٌلر / 6-2

انتمدٌرالذاتماهواالالبناءاالجتماعًللذاتوٌإكدانتمٌٌمالذاتال Zillerزٌلرتفترضنظرٌة

تمدٌرالذاتبؤنهتمدٌرٌمومبه"زٌلر"ٌحدثفًمعظمالحاالتاالفًاالطاراالجتماعً،وٌصؾ

الفردلذاتهوٌلعبدورالمتؽٌرالوسٌط،اوانهٌشؽلالمنطمةالمتوسطةبٌنالذاتوالعالمالوالعً،

(83.،ص2010ذٌب،)
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علىالعاملاالجتماعًجعلهٌإكدانمفهومتمدٌرالذاتاجتماعًولدادعىانزٌلرانتؤكٌد

.المناهجاألخرىلمتعطالعواملاالجتماعٌةحمهافًنشؤةونموتمدٌرالذات

Cooper Smith 1981:نظرٌة كوبر سمٌث / 3- 6

فًدراسةتمدٌرالذاتعنداألطفالمالبلالمدرسةالثانوٌةوٌرىإنكوبر سمٌثتمثلتاعمال

تمدٌرالذاتٌتضمنكبلمنعملٌاتتمٌٌمالذات،وردوداالفعالواالستجاباتالدفاعٌة،فذهبالىان

مفهومالذاتهومفهوممتعددالجوانب،وٌإكدكوبرسمٌثعلىأهمٌةتجنبفرضالفروضؼٌر

:الضرورٌة،وٌمسمتعبٌرالفردعنتمدٌرلذاتهالىلسمٌن

 .وهوادرانالفردلذاته:التعبٌرالذاتً-

ٌشٌرالىاألسالٌبالسلوكٌةالتًتفصحعنتمدٌرالفردلذاته،والتًتكونمتاحة:التعبٌرالسلوكً-

 (127.،ص2001الشناوي،)للمبلحظةالخارجٌة

تمدٌرالذاتالحمٌمً،وٌوجدعنداالشخاص:-وٌمٌزكوبرسمٌثبٌننوعٌنمنتمدٌرالذاتهما

وتمدٌرالذاتالدفاعً،وٌوجدعنداالشخاصالذٌنٌشعرون.الذٌنٌشعرونبالفعلانهمذويلٌمة

اربعمجموعاتكوبر سمٌثولدافترض.اناللٌمةلهمولكنهمالٌستطٌعوناالعتراؾبهذاالشعور

وهنانثبلثةمن.النجاحات،المٌم،الطموحات،والدفاعات:تعملكمحدداتلتمدٌرالذاتوهً

تمبلاالطفالمن:حاالتالرعاٌةالوالدٌةتبدومرتبطةبنموالمستوٌاتاالعلىمنتمدٌرالذاتوهً

جانباالباءوتدعٌمسلوناألطفالاالٌجابًمنلبلاالباء،واحتراممبادرةاالطفالوحرٌتهمعن

(.153.،ص2007ابوجادو،)التعبٌرمنلبلاالباء

نظرٌة الحاجات   :  Maslowنظرٌة ماسلو/ 4 - 6

وهومناهمالمنظرٌنالسلوكٌٌنفًمجالالدوافعاالنسانٌة،حٌثتشٌر"ماسلو"الحاجاتوضعها

هذهالنظرٌةالىانالفردتحكمهاحتٌاجاتمحددةوتدفعهالىانتهاجسلوكاتوتصرفاتمعٌنةمن

:اجلاشباعهذهالدوافع،ولمدوضعماسلواربعافتراضاتتحكمهذهالنظرٌةهً

 انفًذاتكلفردمجموعةمنالحاجاتالمتداخلةوالمعمدةٌصعبالتعرؾعلٌهااوالتمٌٌز

 بٌنها

 كلماتحمكاالشباعلهذهالحاجاتكلمالمتصبحدافعاللسلونوبالتالًٌتماالنتمالالىمحاولة

 اإلشباعلحاجةأخرى

 انٌتماوالاالشباعالكافًللحاجاتالمتولعةفًلاعدةالهرم"ماسلو"ٌفترض. 



تيقدر  ات ر  :                                                                                          افخج  التنف    

43 

 

 باعتبارانالحاجاتالعلٌافًالهرمترتبطبالجانباالجتماعًللفرد،وماتتسمبهمنتنوع

وتداخلفطرقاشباعهاتتعددوتفوقطرقاشباعالحاجاتالدنٌاالمرتبطةبالحاجات

 الفٌزٌولوجٌةوالتًتكونعادةمحددةوسهلةاالشباع

بناءاعلىهذهاالفتراضاتٌعتمدماسلواناحتٌاجاتالفردتكونمرتبطةبطرٌمةمتسلسلةفًشكل

:هرمًحسباهمٌتهاواولوٌتها

هذهالحاجاتتعداساسٌةباعتبارهامنالضرورٌاتاالولىالمسإولة:الحاجات الفٌزٌولوجٌة - أ   

عنبماءاالفرادوتواجدهمككابناتحٌة،وتتمثلهذهالحاجاتفًالمؤكلوالمشربوالمؤوىوالنوم

 .والملبسوتحدٌدمدةالعمل،ضبطالتوازن،الحاجةالىالجنس،االخراج،التنفس

وفكهرمماسلو،فإنهبعدإشباعالحاجاتالفسٌولوجٌة،تظهرالحاجةإلى :حاجات االمن -   ب 

 :األمانوهًتشمل

السبلمةالجسدٌةمنالعنؾواالعتداء،االمنالوظٌفً،االمنالمعنويوالنفسً،االمناالسري،

.الصحً،امنالممتلكاتالشخصٌة

ترتبطهذهالحاجاتبالحٌاةاالجتماعٌةللفردفًمجالهالمهنً،وما:الحاجات االجتماعٌة - ج  

ٌصاحبذلنمنربطلمختلؾعبللاتالصدالةوالتعارؾبٌناالفرادوالمٌلالىاالنتماءللجماعات

 .اوتحمٌكالشعوربالمبولوالحبفٌمابٌنهم

ٌتمالتركٌزعلىحاجاتالفردفًتحمٌكالمكانةاالجتماعٌة:الحاجات الى االحترام و التمدٌر-  د 

أيلدرةالفردعلىتحملمختلؾ.المرمولةوالشعورباحتراماآلخرٌنلهواإلحساسبالثمةوالموة

االعباء،والمسإولٌاتالموكلةالٌه،هذاٌعززلدٌهالشعورباحترامالذاتلدىنفسهومنطرؾ

 المحٌطٌنبه

حاجةالفردالىتطوٌركللدراتهالمعرفٌةوالجسمٌةوالبحثعن:حاجات تحمٌك الذات -  هـ 

مختلؾاالمكانٌاتالتًتجعلمنهمبدعاولادراعلىاالخذبالمبادرةوالوصولالىتحمٌكطموحاته

 (.49-46.ص.،ص2007-2006امزٌان،)علىارضالوالع

ٌتؽٌرتمدٌرالذاتحسبتصرفاتالفرد،وردودافعاله،ولمدصنؾ :مستوٌات تمدٌر الذات / 7 

:العلماءمستوٌاتتمدٌرالذاتالى

: المستوى العالً لتمدٌر الذات  / 7-1 

 Josefجوزٌف موتان انالحاجةللتمدٌراالٌجابًهًملحةونشطةطولحٌاةالفردولمدعرؾ   

Mutin تمدٌرالذاتالعالًبؤنهالصورةاالٌجابٌةالتًٌكونهاالفردحولنفسه،اذٌشعربؤنهانسان
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ناجحجدٌربالتمدٌر،وتنمولدٌهالثمةبمدراته،اٌجادالحلوللمشكبلته،والٌخاؾمنالموالؾالتً

 .ٌجدهاحولهبلٌواجههابكلارادةوبافتراضانهسٌنجحفٌها

وحسبكوبرسمٌثفإناالشخاصذويالتمدٌرالعالًٌعتبرونانفسهماشخاصمهمٌنولدٌهمفكرة

محددةوكافٌةلماٌظنونهصوابا،كماانهمٌملكونفهماطٌبالنوعشخصٌاتهم،وٌستمتعونبالتحدي

والٌضطربونعندالشدابد،وهمامٌلالىالثمةبؤحكامهمواللتعرضاللملك،ولدٌهماستعداد

منخفضلئللناعوالتؤثربآراءاالخرٌنوهماكثرمٌبللتحملاالٌجابٌةفًالمنالشاتالجماعٌةوالل

(35.،ص2007-2006.امزٌان)حساسٌةللنمد

:ٌمكنتمٌٌزهممنخبلل:مواصفات المراهمٌن ذوي التمدٌر العالً/   1-1- 7 

.االستمتاععندالمٌامبخبراتجدٌدة-

.لدٌهمحباالستطبلعوالخوضفًكلماهوجدٌد-

.الٌخجلونولدٌهمالجرأةفًطرحاالسبلة-

.نجدهمحاضرونفًالتطوعللمٌامبالمهماتواالنشطة-

ٌمبلونالتحديوٌستجٌبونله-

.لدٌهملدرةعلىالمواجهةوالتكلمامامالجمهوروالٌخافونمنالفشلاواالنتماد-

:كٌفٌة تكوٌن تمدٌر الذات العالً/ -  2- 1- 7

:شروطاوظروؾلتكوٌنتمدٌرالذاتالعالًعندالمراهكوه3ًهنان

 .الحبوالعاطفةؼٌرالمشروطٌن-1

 وجودلوانٌنمحددةبشكلجٌدوٌتمتطبٌمهابإتساق-2

.اظهارلدرواضحمناالحتراملبلبناء-3

ٌمكنللراشدانٌعملبشكلاٌجابًعلىتطوٌرتمدٌرالذاتللمراهكوذلنعنطرٌكافهامهبانه

انساننافعوجدٌربالتمدٌر،وهذاالتطوٌرٌمكنانٌحمكمنخبللالسلونالعملًمنطرؾ

االشخاصالذٌنلدٌهمصلةمباشرةمعالمراهككالوالدٌنوالمدرسٌن،كماٌعتبرالتفكٌراالٌجابً

والعملاالٌجابًعملٌنفاعلٌن،وهماٌحممانالؽاٌةمنهماعندماٌكونانفمطمتطابمانمعالصورةالتً

ٌراهاالمرءعننفسه،وعندماتكونصورةالنفساٌجابٌةتزدادثمةالفردبنفسه،وانتمدٌرالذات

مجموعةمنالباحثٌن،)الٌتؽٌربالكبلموحدهاوبالمعرفةالعملٌةبلانهٌتؽٌرعنطرٌكالخبرة

(.172.،ص2000-2001
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: المستوى المتدنً لتمدٌر الذات  / 2 - 7

التمدٌرالسلبًللذات،التمدٌرالمنخفض:وٌمكناننجدهبعدةتسمٌات:تعرٌفــــــــــه /1 -2- 7

".عدمرضىالفردبحكذاتهاورفضها"بؤنه Rosenberg 1978للذات،وٌعرفهروزنبٌرج

انالشخصالذيلدٌهتمدٌرمتدنًٌمكناننصفهبؤنهذلنالشخصالذيٌفتمرالىالثمةفًلدراتهوهو

الذيٌكونبابساألنهالٌستطٌعانٌجدحبللمشكبلته،وٌعتمدانمعظممحاوالتهستبوءبالفشلوانه

لٌسفًاستطاعتهاالاجادةالملٌلمناالعمالعلىاثرذلنفهودابماٌمٌلالىادرانماٌدعماعتماده،

(.183.ص.1981.خٌرهللا).وٌتجاهلماٌكونعكسذلن

اناالفرادذويالتمدٌرالمنخفضللذاتٌفضلوناالبتعادعنالنشاطات Rosenbergٌرىروزنبٌرج

االجتماعٌة،والٌتملدونمناصبرٌادٌة،وٌظهروناحٌاناالمٌلالىانٌكونواخاضعٌنومسٌرٌن

.الىجانبانهمٌمتازونبالخجلوالحساسٌةالمفرطة،والمٌلالىالعزلةوالوحدة

:اســــــباب تـــــــدنً تمـــــــدٌر الـــــــــذات/ 2- 2- 7 

:الظروؾالخارجٌةهًالمسببلتدنًتمدٌرالذات

الىانالفمرٌإثرفًشخصٌةالفردفٌإديالىتكوٌنPlantبالنتتوصل :الفمـــــــــــر-   أ

السلونالبلاجتماعً،وصبلبةفًالشخصٌةبحٌثانالفمٌرٌحاولانٌمٌمسدابٌنهوبٌنبٌبته،

(160.،ص2000.ؼالب،)'فٌشعرهذلنبالؽربةوعدماالمانمماٌإديبهالىاالحساسبالنمص

نــــروؾالسٌبةللسنــــلروالظــولدتوصلتبعضالدراساتالىارتباطالجنوحارتباطااٌجابٌابالؾ

  والبطالة،انعداموسابلالترفٌه،مماٌجعلهذهالظاهرةتتركزفًاالماكنالحضرٌةاكثرمنالرٌفٌة

تدنًتمدٌرالذاتلهعبللةباالحباطااللتصاديواالجتماعًوالشخصً، :حالة المجتمع - ب

وبذلنٌولدالعدوانفًسلوكاتافرادالمجتمع،وبسببهذااالحباطكذلنٌكوندابماشعورافراد

المجتمعبنمصتمدٌرالذات،ووضعانفسهمفًالممارنةمعمجتمعاتاخرى،وهذامانجدهفً

  (.115.،ص2002مانع،).المجتمعالجزابريمثبلعندماٌمارنبالمجتمعاتاالوروبٌة

اناالسرةالمضطربةمنشؤنهاانتكونتمدٌرذاتمنخفض،وٌبلحظ:العاللات االسرٌة -   ج

الباحثونانتمدٌرالذاتالمنخفضالٌإثرعلىافراداالسرةالكبارفحسببلانهٌنتملالىاطفالهم

 .الصؽاروكؤنهٌورثالٌهم

وتتمثلمشكلةانخفاضتمدٌرالذاتفًانكبلالوالدٌنٌشعرانبهوبعدمالمدرةعلىتحملاالختبلفات

.،والفروقبٌنهوبٌنشرٌكه،ثممحاولةكلمنهماتحسٌنتمدٌرهلذاتهمنخبللاالطفال

الطفلٌسعىالىكسبرضاوالدٌهوإدخالالسرورالىللبٌهمالٌحصلعلىالمدٌحوالتشجٌعالذي

ٌرفعبهتمدٌرهلذاته،ولكنفًمعظماألحٌانالٌستطٌعالوالدانمنخفضًالتمدٌرانٌمنحوااآلخرٌن
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التمدٌر،والثمة،واالحترام،وتكونالوضعٌةالربالىتنمٌةاعراضسلوكٌةمرضٌةمادامٌعٌش

 (.199،ص1999.كفافً).فًظلأسرةٌنخفضتمدٌرافرادها

: السمات العامة للمراهمٌن منخفضً تمدٌر الذات  / 3- 7 

 .احتمارالذاتوالتشاإم-

 .المٌلالىسحباوتعدٌلرأٌهمخوفامنسخرٌةاالخرٌن-

 .الشعوربعدمالمدرةعلىالمواجهة-

 .الشعوربالذنب،ولومالذات،وانههوسببحدوثكلالمشكبلت-

 .عدمالرؼبةفًالتفاعلمعاالخرٌنوالمٌلالىاالنسحابوالعزلة-

انتمدٌرالذاتالمرتفعهواكثرالمماٌٌسالتًٌمكنانٌستخدمهاالفردللحصولعلىحالةالتوافككما

ٌمكنهمواجهةالفشلفًالحباوالعملدونانٌشعربالهزٌمةحتىلبلانٌمتحمالموالؾالجدٌدةاو

 (218.،ص2000رمضان،)الصعبةحٌثانهٌتولعفمداناالملمستمببل

:مستوٌات تمدٌر الذات عند كوبر سمبث/ 8

ولداوجدثبلثمستوٌات1967Cooper Smithهنانمستوٌاتاخرىاوجدهاكوبرسمٌث

:لتمدٌرالذاتوهً

وٌشملمنلدٌهدرجةعالٌةمنتمدٌرالذاتوهمافرادنشطون،:المستوى المرتفع/ 1- 8 

.وناجحٌناجتماعٌاوعلمٌاواكادٌمٌا،والٌحبطونمنالنمدبسهولة

 .هماشخاصؼٌرمتحمسٌن،ومكببٌنوٌشعرونبالنمص:المستوى المنخفض/ 2- 8

األشخاصذويتمدٌرالذاتالمتوسط،مشابهٌنلبلفرادذويتمدٌر:المستوى المتوسط / 3- 8 

الذاتالمرتفعولكنمعلٌموانماطسلوكٌةممنعة،اكثراعتماداعلىالمبولاالجتماعًمنذويتمدٌر

(.515.،ص2004واطسون،مإمن،).الذاتالمنخفض

: الفرق بٌن تمدٌر الذات و الذات / 9

عبارةعنمعلوماتعنصفاتالذات،وٌتضمنفهمموضوعًاومعرفًللذات،بٌنمامفهومالذات 

،ص2004الفحل،)تمدٌرالذاتهوتمٌٌملهذهالصفات،وهوفهمانفعالًللذاتٌعكسالثمةبالنفس

54) 

:وهنانثبلثمصطلحاتفًهذاالمجالهً

.الذاتوهًالجزءالواعًمنالنفسعلىالمستوىالشعوري-

افًـــونلدٌنـــــاتالتًتنـــكارواالتجاهـــــةمناالؾــــمفهومالذاتٌشٌرالىتلنالمجموعةالخاص-

.الزمنحظةمنـــاٌةل
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تمدٌرالذات،ٌمثلالجزءاالنفعالًمنالذاتوهًذلنالتكوٌنالمعرفًالمنظمالخاصبالعملٌات-

،ص2008بطرس،)    هوحكمالفردعلىاهمٌتهالشخصٌة"تمدٌرالذات"العملٌةللفرد،بٌنما

477.)

وٌتوافكهذاالرايمعرأيكوبرسمٌثحولمفهومالذات،وتمدٌرالذات،حٌثٌرىانمفهوم

الذاتهورأيالفردعننفسه،بٌنماتمدٌرالذاتٌشٌرالىالمٌمةالتًٌعطٌهاالفردلنفسه،والطرٌمة

الًٌمٌمبهانفسه،ولدرتهواهمٌته،وانتمدٌرالذاتهوتعرٌؾذاتًمترجملفظٌااوعنطرٌك

 .(S.E.I  P 6)السلوكات

مماسبكٌتبٌنانمفهومالذاتٌدلعلىالفكرةالتًٌكونهاالفردنحوذاته،اماتمدٌرالذاتفهوالتمٌٌم

الذيٌضعهالفردلذاته،وهذاالتمٌٌمٌكونذاتً،ٌظهرمنخبللالكبلماوالسلوكات،وكذلنمن

.خبللالثمةبالنفس،وحبالذات



:    خالصـــة الفصل 

منخبللماتمالتطرقالٌهفًهذاالفصلحولمفهومالذاتنتبٌنانالذاتنظاممعمدوؼٌر       

ثابتفهًتتطوروتتحولعلىمدىالحٌاة،مماٌنعكسعلىشخصٌةالفردوعلىسلوكــــاتهمع

األخـــــرٌن،ولدرتهعلىمواجةالضؽوطوالتجارباالجتماعٌةالجدٌدة،وتحمٌكالتوازنالنفسً،

والمٌمةالتًٌعطٌهاالفردلنفسهفتبعثفٌهاإلحساسبالفردانٌةوالتمٌز،فالذاتتتطوربتطورالفردو

فًفترةالمراهمةالتًٌشهدفٌهاالفردتؽٌراتجسمٌةوفٌزٌولوجٌةونفسٌة،واجتماعٌة،تكون

الذاتؼٌرمستمرةولهالابلٌةللتؤثربشكلكبٌربالتؽٌراتالجدٌدة،بحٌثٌتعلمالمراهكالثمةبنفسه،

وٌكونصورةاٌجابٌةعنذاتهوٌتمبلهاوتكونلدٌهالمدرةعلىالتكٌؾمعالوالع،ولكنهذاٌعتمد

 .علىاالسرة،واسلوبالتربٌةوالدوراالجتماعًالذيٌتباهالمراهك،ومدىتمدٌرهلذاته
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 : تمهٌد

ٌحدثللفردتؽٌراتعلىجمٌعالمستوٌاتمنذوالدته،وكلمرحلةمنالنمولهاخصابصها     

الجسمٌة،واالجتماعٌة،والنفسٌةواالنفعالٌة،وتعدمرحلةالمراهمةالتًٌنتملفٌهاالفردمن

الطفولةالىالرشد،ذاتاهمٌةخاصةفباإلضافةإلىهذهالتؽٌرات،ٌكونلدىالمراهكرؼبةفً

تطوٌراالستمبللالعاطفــــًوتحمٌكالذاتوعبللاتناضجةاجتماعٌا،لهذافمدنالتفترةالمراهمة

نصٌباوافرامنالدراساتنتٌجـــــةلتعدداالزماتواالحتٌاجات،وتشعبالعبللاتالبٌنشخصٌةفٌها

،وٌعتبرفروٌدالمراهمةفتـــــــــــــــرةاالضطراباتفًاالتزانالنفسًتظهرنتٌجةالنضجالجنسً،

 Arnoldارنولد جٌزل  وماٌتبعذلنمنٌمضةالموىاللٌــــبٌـــــدٌةوعودةنشاطها،وٌمولعنها

Jezal نــؾعــــدلوتتكًــــنهوالتًتتعــ،وتكويلةلنموالفردـــبانهاالعملٌاتالفطرٌةالشام

،ومنهناتعددتاالتجاهاتالنظرٌة،فً(17ص.2010الزؼبً،)ةـــــلٌاتالوراثًـــــطرٌكالعم

تفسٌرالمراهمة،وٌتطرقهذاالفصلاضافةالىالنظرٌاتالىاشكــــالالمراهمةومراحلهاومظاهر

.النموفٌها

: مفهوم المراهمة / 1

لٌزٌةهًـــم،وفًاللؽةاالنجــــالمراهمةفًاللؽةالعربٌةتعنًااللترابمنالحل :لغـــــــة  /1-1

فًاللؽةالبلتٌنٌةوتعنــــًااللترابالتدرٌجًمنالنضجالجنســــــAdolecersًلــمنالفع

(13ص2010الزعبً،).والعملـــًوالجسمً

المراهمةهًعملٌةتفردنوهضمللتحوالتالفٌزٌولوجٌةالمرتبطةبتكاملالجسد: اصطالحا /  1-2

التفردنالتًكانتسابدةفًالطفولةاالولى،/جنسٌا،هذهالتحوالتتخضعالنبعاثحركةاالنفصال

والعادةتنشٌطالمؤزماالودٌبًولبلنفكانعنالصورالطفلٌةلبلهل،واعادةالربطبمواضٌعلٌبٌدوٌة

كبت)جدٌدة،وللعبللاتالدفاعٌةعنمثلاعلىلبلنا،وعناالندفاعاتاللامةتوازننرجسًجدٌد

.(،انتمال،انكار،انشطار،اسماط

االمراالساسًٌمومعلىالتفاوضبشؤنالحداد: بهذاتصبحالمراهمةمهمةتتخللهااشكالٌةفًالتماهً

والخسابروازالةاالوهامحتىاللحظةالتًٌستطٌعفٌهاالفردانٌتحملانفصاله،وتماٌزهفً

.استمبللٌتهالذاتٌة،وتتمٌزالمراهمةبفكرةصورٌةوتفكٌرفرضًاستنتاجً

وعلىمشاعرانعزالٌة ، االشكالالعٌادٌةللمراهمةتحتوياٌضاعلىاصالةشبابٌةمعتبرةانهاطبٌعٌة

   (.44،ص2012فرونسواز،).واهتماماتهاجسٌةتتعلكبصورةالجسد

الفترةالتًٌكسرفٌهاالمراهكشرنمةالطفولةلٌخرج“بؤنهاHorroks(1962)هوروكس وٌعرفها

ولهذاركزهوروكسفًتعرٌفهعلىان"الىالعالمالخارجًوٌبدأفًالتفاعلمعهواالندماجفٌه
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المراهكٌنتملمنحٌاةالطفولةاالتكالٌةالىالعالمالخارجًالذيٌحدثفٌهتفاعلاجتماعًبشتى

.صوره،واشكالهوٌكونفًذلنشًءمناالستمبللالذاتًواالعتمادعلىالنفس

بؤنهامرحلةمنالعمرتتمٌزفٌهاتصرفات"عرؾالمراهمةStanlly hall(1956)هولستانلً

لدركزعلىالجانب"هول"الفردبالعواطؾ،واالنفعاالتالحادةوالتوتراتالعنٌفة،وهناٌكون

.االنفعالًفًحٌاةالمراهك،وماٌعترٌهمنتوتراتوثورات

بؤنهاالولتالذيٌحدثفٌهالتحولفًالوضعالبٌولوجً"عرؾالمراهمةAusbel(1955)اوسبٌل

".للفرد

تلن"المراهمةفًموسوعةالعلوماالجتماعٌةبؤنهاFord&Beachفورد و بٌج فًحٌنعرؾ

الفترةالتًتمتدمابٌنالبلوغ،والوصولالىالنضوجالمإديالىاالخصابالجنسً،حٌثستصل

االلسامالمختلفةللجهازالتناسلًالىالصاهافًالكفاءة،وفًالمراحلالمختلفةلدورةالحٌاة،وفً

الحمٌمةسوؾالتكتملمرحلةالمراهمةاالعندماتصبحجمٌعالعملٌاتالضرورٌةلئلخصابوالعمل

"واإلفرازناجحة

المراهمةبؤنهافترةنموشاملٌنتملخبللهاالكابنالبشريمن(1982)كماٌعرؾاسعدومخول

فٌعرؾالمراهمةبانهافترةزمنٌةفًمجرى(1977)مرحلةالطفولةالىمرحلةالرشد،اماجبلل

2010الزؼبً،).حٌاةالفردتتمٌزبالتؽٌراتالجسمٌةوالفسٌولوجٌةالتًتتمتحتالظروؾالثمافٌة

(19-18.،ص

انطبلقمماسبك،فالمراهمةهًمرحلةعمرٌةتبدأمنالبلوغالىالنضوج،وتتمٌزهذهالمرحلة

تهــــاللبشخصًــــدواالستكــةالىالرشـبكثرةالتؽٌراتالتًتسمحللفردباالنتمالمنالطفول

أرابة،وطموحاتهواهدافهفًالحٌاة،كذلنتسمحلهبالخروجمنالمحٌطالعابلًالىالعالمــــوب

الخارجً،والتفاعلمعهلتؤكٌدالذات،وبلورةالشخصٌة،هذهالتؽٌراتتحدثعلىجمٌعالمستوٌات

الجسمٌة،والجنسٌة،الفٌزٌولوجٌة،االنفعالٌة،والعملٌة،واالجتماعٌة:

:االتجاهات النظرٌة المفسرة للمراهمة / 2

لمدتعددتالتعارٌؾالتًاهتمتبمفهومالمراهمةوهذاحسباتجاهكلعالموبماانالمراهمةفترة

تحدثفٌهاتؽٌراتفًكلالجوانب،وتدخلفٌهاعواملعدة،ونفسالشًءنجدهبالنسبةللنظرٌات

:التًتناولتالمراهمة،ومنهذهاالتجاهاتالنظرٌةماٌلً

اهتمهذااالتجاهبالجانبالبٌولوجًللمراهكومناهمالنظرٌاتفً:االتجاه البٌولوجً / 2-1

 Gesell Arnold،ونظرٌةارنولدجزٌل Stanlly Hallنظرٌةستانلًهول:هــــــــذااالتجاه

مرحلةتؽٌروشدة،"هول"تعنًالمراهمةمنوجهةنظر:  S.Hallنظرٌة ستانلً هول * 

وصعوباتفًالتوافك،وانهامرحلةمنحٌاةاالنسانالٌمكنتجنبها،حٌثتحدثفٌهاتؽٌراتتستند
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الىاســــــــــسبٌولوجٌةتتمثلفًنضجبعضالؽرابز،وظهورهابصورةمفاجبةمماٌإديالى

(.25.،ص2010.الزعبً)ظهوربعضالدوافــــــــعالموٌةلدٌهتإثرفًسلوكه

البٌووراثٌة،والترحفًبداٌةالخمسٌنات"هول"،تؤثربنظرةG.Arnoldارنولد جزٌل نظرٌة*

نظرٌةرابدةفًالنموتعتمدعلىمبلحظةحوادثالنموالحاصلةعادةمنسنةالىاخرىعبراالجٌال

االؾمناالطفال10،وحصلجزٌلعلىكمهابلمنالمعطٌاتعنطرٌكمبلحظةاكثرمن

الموجودٌنبٌنحاالتعادٌة،اثناءاللعب،اوالتفاعلاالجتماعًعلىاساسهااستطاعانٌستمً

.مجموعةمنالنتابجالمتناسمةلشرحاالختبلؾفًسرعةالتؽٌرات،التًتحدثاثناءتطورالفرد

سٌرورةتكوٌنٌةمتناسمةفكلفردٌنفرد،فًسٌرورةنموهوانكانتهنانجزٌلفالمراهمةحسب

التًٌمكن"لوانٌنالتكوٌن"هذاجزٌلامورٌشترنفٌهامعبمٌةالنوع،فًالبنٌةالوراثٌة،ٌسمً

اعتبارهابراٌه،كدورةتحددطورالنموالسرٌع،واولاتالتراجعالضرورٌة،مناجلترسٌخ

.معطٌاتالنموالمكتسبةمنذالطفولةالىالرشد

واجهةمساهمةجزٌلانتمادات،وعاتبهالجمٌعكعالمنفسًعلىانهلمٌؤخذبعٌناالعتبارالفروق-

،(الفتٌاتٌسبمنالفتٌانبحوالًسنتٌنفًتطورهمالبٌولوجًفًبداٌةالمراهمة)الفردٌةبٌنالجنسٌن

وربطهلوانٌنالنموبالعمرالزمنً،واؼفالهاالختبلفاتالتًٌمكنانتوجدبٌنالنضجالمبكر،

والنضجالمتؤخركماانهاهملتؤثٌرالعناصرالسوسٌوثمافٌة،كاالسرة،الثمافة،المدرسة،االصدلاء

.الخ...،

الترحجزٌلمفهومامهماخاصبتفاعلالمراهكمعالوالدٌن،اذٌتزامننموالوالدٌنمعنمو

أبنابهـــــــــمالمراهمٌناثناءالتبادلالحاصلبٌنهم،وانهالمربدٌهً،انٌبحثالمراهكعن

استمبللٌته،وٌعبرعنارادتهفًممارسةادوارتحددلدراتهالجسمٌةالجدٌدة،والجنسٌةوالمعرفٌة

(.70.،ص2012-2011ممدم،).واالجتماعٌة

 :االتجاه التحلٌلً  /2-2

ركزالتحلٌلٌونعلىالسٌروراتالدٌنامٌكٌةالتًتحدثفًالجهازالنفسًخبللنموالفرد،ومناهم 

:النظرٌاتفًهذااالتجاه

،الذيٌمولبتحكمS.Freudسٌغموند فروٌدرابدهذهالنظرٌةهو :النظرٌة السٌكودٌنامٌة

:الطالةاللٌبٌدٌةفًالنشاطالذهنًوالسلون،وانالنفستنتظمحسبثبلثبنٌاتتتكونخبللالنمو

وهومجموعالؽرابز،والدوافعالفطرٌة،والمكبوتات،وهوٌمثلالبلشعورالذيوضعهça: الهو 

.فروٌدفًالمماربةاالولىللنظرٌةالسٌكودٌنامٌة

،"الهو"اناالناٌمومبالموازنةبٌنالؽرابزالموجودةفًفروٌدحسبنظرٌة : Moi:االنا 

.ومتطلباتاالنااالعلىالذيٌمثلالضمٌراالخبللًاوبمعنىاخرالمباح،والممنوع
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ٌمثلالضمٌر،واالخبلقالتًتكبحالهو،وٌكتسبهالطفلمنخبلل Sur Moi:االنا االعلى 

.التنشبةاالجتماعٌة

انهٌمربخمسمراحلهًفروٌدهذابالنسبةلمكوناتالجهازالنفسً،اماالنموالنفسًالجنسًفحسب

 سٌغموند فروٌدشهرا،فًرأي18تمتدمنالوالدةالى:Stade Oralالمرحلة الفمٌة / 1

S.freudانالمرحلةالفمٌةهًالطوراالولفًنموالجنسٌةالطفلٌة،حٌثاللذةاالساسٌةٌإمنها

.لصورةاالم(بصري،سمعً،جلدي)الرضاعالممترنبدمجحسً

ٌكونالفموالشفتانفًبداٌةالحٌاة،تلنالمنطمةالسابدةالمثٌرةللؽلمة،فالمصواشباعالجوعٌإمنان

الحدااللصىمنالهناء

الطورالثانًمنالنموالجنسًللطفل،الوسطبٌنالمرحلة:Stade Analالمرحلة الشرجٌة / 2

الفمٌةوالمرحلةالتناسلٌة،ٌمتدعلىالسنتٌنالثانٌةوالثالثةمنالحٌاةوٌتمٌزبضربمنتنظٌم

.اللٌبٌدووفًظلتفوقالمنطمةالشرجٌة

فًنظرالتحلٌلالنفسً،هًمرحلةالنموالنفسً : Stade  Phalliqueالمرحلة المضٌبٌة / 3

الجنسًلدىالطفلتلًالطورٌنالفمًوالشرجً،وتمعبٌنثبلثسنوات،وخمسمنعمرالطفل

.،وتتمٌزهذهالمرحلةلدىالجنسٌنبؽلبةالمضٌب

تمتدعلىوجهالتمرٌبفًنظرٌةالتحلٌلالنفسً،: Periode de latence:مرحلة الكمون / 4

.منالسنةالخامسةاوالسادسةالىبداٌةالبلوغ،وٌبدوانالدوافعالجنسٌةتكونخبللهاساكنة

18سنةالى12هذهالمرحلةتمٌزالمراهمةوتمتدمن :Stade geniral: المرحلة التناسلٌة / 5

سنة،وتتمٌزبإنشؽالٌتعلكبوسابلاالشباعالجنسً،وبنموملحوظللدوافعالؽرٌزٌةالجنسٌة،

فإنهذهالمرحلةالطوٌلةمنالنموالنفسًالجنسًتتضمننكوصاالىالمرحلةالمضٌبٌة،فروٌدفحسب

وتظهرالعادةالسرٌةكوسٌلةلبلشباعالجنسًوعودةالصراعاالودٌبً،والتفتحلٌسعلىاالمتثال

-2352.صص،2001سٌبلمً،).باالب،ولكنبااللران،وتكوٌنعبللاتمعالجنساالخر

2357.)

ٌمرالمراهمونباولىخبراتهمبالمشاعرAnna Freud ( 1895 -1982)ألنا فروٌد امابالنسبة

االودٌبٌة،فتتكوندوافعهماالولٌةنحوالهروببعٌدا،حٌثٌشعرالمراهمونبالتوتروالملكلوجود

الوالدٌن،فًحٌنٌشعرونباالمانعندماٌكونونوحٌدٌنبعٌداعنهما،وبالفعلٌهرببعض

المراهمٌنمنالمنزلخبللهذهالمرحلة،فًحٌنٌؤخذالبعضاالخراالتجاهنحوالسكون،وٌؽلمون

(118.،ص2001عبدالرحمن،).حجراتهمعلىانفسهموٌشعرونبالراحةفمطمعرفاقالسن

،نظرالىالمراهمةكؤشدمرحلةتعبرعنالتؽٌر،فهًPeter Bloss ( 1979)بٌتر بلوس -

،كبلهماضروري(بٌنالدوافعالؽرٌزٌةواالنا)تشكلسٌرورةجدلٌةللضؽطبٌنالنكوصوالنمو
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لشرحعملاستبطانهذهالموىالمتصارعة،فبراٌه"تنالضوجدانً"للفردانٌة،وٌستعملمصطلح

:تتصمنالمراهمةثبلثمراحل

تتمٌزباضطرابالنمولعدمالتوازنبٌنالنضجالنفسً،والفٌزٌولوجً،وٌبمى:بداٌة المراهمة- أ

.التنسٌكبٌنهاتٌنالعملٌتٌنمناختصاصالنموالشخصً

ٌعٌدالشخصهناالنظرفًمواضٌعالطفولة،معاعادةتمدٌراستثماراتهاللٌبٌدٌة،:المراهمة - ب

.فٌتخلىعنكثٌرمنعبللاتهالمدٌمةالستعمالطالتهفًخلكعبللاتجدٌدة

تبلػالبنىالنفسٌةدرجةكبٌرةمناالنعكاسٌة،مماٌساعدعلىتثبٌتواستمرار:نهاٌة المراهمة - ج

.هذهالبنىالتًتشكلعبلمةالنتهاءتكوٌنالطبع

فمدعدلمننظرٌةالنموالسٌكوجنســًلفروٌدوتعتبرنظرٌتـــــه Erikson الرٌكسونبالنسبة

اكبــــــرالمساهماتالتًلدمتفًمجالنموالمراهك،ولمدلدمتفسٌرااكثرشمولٌة،وفعالٌةفً

وصؾســــلونالمراهك،وٌعتمدارٌكسونبوجودثمانًمراحلللنمواالنسانً،وفًكلمرحلة

ٌمومالفردبانجازمهمة

اذاحلالصراع:سٌكولوجٌةمعٌنة،وانهذاالتصديٌنجمعنهصراعٌإديالىنتٌجتٌنمختلفتٌن

بنجاحفهنانبنٌةاٌجابٌةستؤخذمكانهافًالشخصٌةوفًالنموالبلحك،واذااستمرالصراعولمٌحل

.بنجاحفسوؾٌتضرراالنابسببالبنٌةالسلبٌة

:ومراحلالنموعندارٌكسونهً

:طبٌعةالصراعتتمثلفًالثمةممابلعدمالثمة: شهرا24 الى 0من – أ 

فًهذهالمرحلةٌكونالصراععندالطفلبٌناالحساسبالثمةوالشعوربالراحةالجسدٌة،والمدر

.االدنىمنالخوؾ،ممابلعدمالثمةفًالمستمبل

االستمبللٌةممابلالخجلوالشنبعدحصولالرضععلى: سنوات 3 الى 2من : طفولة مبكرة – ب 

الثمةممنٌمومونعلىرعاٌتهم،ٌبدإونباكتشاؾسلوكٌاتهموٌمارسونتؤكٌدإحساسهمباالستمبللٌة،

.حٌثٌبدإونباختٌارإرادتهم،وإذاعولبوابمسوةفمنالمحتملإنٌطورواإحساسابالخجلوالشن

.المبادأةممابلالشعوربالذنب: سنوات 5 الى 4من : مرحلة مالبل المدرسة – ج 

ٌواجهاالطفالفًهذهالمرحلةعالمااجتماعٌاواسعا،وتحدٌاتاكبروٌتطلبالمولؾهناسلوكا

نشطاهادفالمواجهةالتحدٌاتففًهذهالمرحلةٌتطلبمناالطفالالبدءبتحملالمسإولٌةنحواجسادهم

،وسلوكٌاتهموالعابهموالحٌواناتااللٌفةالتًلدٌهم،وٌتطورالحسبالمسإولٌةوٌزٌدالمبادأة،

ولكنمنالممكنانتظهرمشاعرالذنبلدىاالطفالالذٌنٌتحملونالمسإولٌة،كماتإديالممارسات

(.50-47.،صص2009شرٌم،).التـــــــربوٌةالمتبعةمعهمالىرفعمستوىالملكلدٌهم
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.االنجازممابلالشعوربالنمص: سنة 12 الى 6من : طفولة متأخرة – د 

المبادأةالتًٌحممهااالطفالتجعلهمعلىتواصلمعخبراتجدٌدةؼنٌة،وعندماٌصلونالى

الطفـــــولةالمتوسطةوالمتؤخرةٌكونونمتحمسٌنجداللتعلمفًنهاٌةالطفولةالمتؤخرة،اماالخطر

.الذيٌحٌطبهفًالمدرسةاالبتدابٌة

ٌجعلهٌشعربالنمصوعدمالكفاٌةواالنجاز،والمعلمونواالسرةٌتحملونالمسإولٌةنحوتطوٌر

.االنجاز،ودفعهمنحوالمؽامرةواالكتشاؾ

.ازمةالهوٌةممابلاضطرابالهوٌة: سنة الى اوائل العشرنٌات 11مرحلة المراهمة مابٌن - هـ 

فًهذهالمرحلةٌواجهاالفرادمهمةالبحثعنذواتهم،منانا؟وماهدفًفًالحٌاة؟والىاٌن

اذهب؟كماٌواجهونادواراجدٌدة،وموالؾتخصالراشدٌنمهنٌةورومانسٌة،والمطلوبمن

الوالدٌنالسماحللمراهمٌنباكتشاؾمثلهذهاالدوارالمتعددة،فانتمكنالمراهمونمناختبارهذه

االدواربطرٌمةسلٌمة،استطاعواالوصولالىمساراٌجابًالستكمالحٌاتهمعندهاتتشكللدٌهمهوٌة

.اٌجابٌة

.االلفةممابلالعزلة: سنة 40من اوائل العشرٌنات الى : مرحلة الشباب - و

ماٌمٌزهذهالمرحلةانالفردٌكونفًفترةالعشرٌنات،وٌواجهازمةااللفة،وهذاٌعنًحاجته

لوجودشرٌن،وبناءعبللاتاجتماعٌة،واذالمٌنجحفًهذهالمرحلةفانهٌواجهالركودوالشعور

.بالعزلة

.االنتاجٌةممابلالركود: سنة  60 الى 40الراشدون فً منتصف العمر من – ي 

ع،ــــرة،العمل،المجتمــاالس:فًهذهالمرحلةٌواجهاالفرادازمةاالنتاجٌة،فًمختلؾالمجاالت

.والفشلفًحلهذهاالزمةٌإديبالفردالىالشعوربالركودوبعدماالهمٌةالتًتإثرعلىلوةاالنا

.تكاملاالناممابلالشعوربالٌؤس: سنة فما فوق 65: مرحلة كبار السن – ن 

فًهذهالمرحلةٌشعرالفردبتكاملاالناكلماحمكاهدافاانجازاتفًحٌاتهفٌشعربالرضى،امافً

(.50-47.،صص2009شرٌم،).حالةالفشلفٌإديبالفردالىالشعوربالٌؤسورفضالوالع

اتفكارٌنارٌكسونمعالكثٌرمناساسٌاتنظرٌةالتحلٌلالنفسً،ومنهابناءالشخصٌة،واهمٌة

البلشعور،وخبراتالطفولة،واهمٌةالجنسوالعدوان،ومراحلالنموالنفسًالجنسً،واختلؾ

معمبدأفروٌدالمتضمنانالنموٌكتملبعدالخمسسنواتاالولىفبالنسبةلهانالنموهوعملٌةطوٌلة

.المدى

: االتجاه الثمافً المعرفً / 2-3

ٌركزهذااالتجاهعلىالنمطٌةاالجتماعٌة،واثراالشكالالثمافٌةالسابدة،فمراهكالمجتمعات  

المتحضرةٌحتاجالىفترةزمنٌةلٌستبهٌنة،بؽٌةالتوافكمععالمالراشدٌنكذاتاجتماعٌةفاعلة

ومندمجة،وتتملصهذهالمدةالزمنٌةكلماكاناللتحضرا،والتتطلبعملٌةالتكٌؾ،واالندماجمن
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المراهكمجهوداكبٌرا،وذلنتبعالتشابه،وتماربتولعاتالمجتمعلكلمنادواراالطفال

والمراهمٌنوالراشدٌنعلىحدسواءمنحٌثالتحدٌدوالوضوح،فًحٌنانادوارالمراهمٌنفً

المجتمعاتالمتحضرةفهًاكثرتحدٌداوتعمٌدا،االمرالذيٌجعلمرحلةالمراهمةتطولاكثرحتى

ٌتسنىللمراهكالحصولعلىالدورالمناسب،مماٌمنحاالشكالالثمافٌة،دوراواهمٌةالوىحدةو

 cloutier , 1982 p.)اكثرتؤثٌراعنالتؤثٌرالفطري،والنضحالجنسًفًتحدٌدشخصٌةالمراهك

25). 

انازمةالمراهمةتختلؾفًشكلهاومضمونهاوحدتهامنمجتمعآلخر،ومنحضارةاخرى،-

وانالمراهكٌعكسفًازمتهظروفااجتماعٌةوحضارٌةمعٌنة،الظروفابٌولوجٌةونفسٌة،

فاالزمةالتكوناستجابةلتؽٌراتداخلالفردنفسه،وانماتكوننتٌجةالستجابةالمجتمعوالحضارة

.التًٌعٌشفٌهاللتؽٌراتالتًتطرأعلٌها

عنالمراهماتفًمجتمعالساموا Margerit mead ومننماذجالدراساتالكبلسٌكٌةدراسةلـ-

Samoaهلالمراهمةهًبالضرورةفترةعاصفة،وازمةالسبٌل:دراستهابتساإلهاممٌد،وتبدأ

علىالتساإلبالنفً،مٌدالىتفادٌها؟وفًضوءالشواهدالعدٌدةالتًلدمتهالهاالمبلحظة،تجٌب

فالفتاةالصؽٌرةفًسامواتختلؾعنرفٌمتهاالتًتمربمرحلةالنضجالجنسًفًناحٌةربٌسٌةواحدة،

هًانهٌوجدعندالفتاةاالكبرسناتؽٌراتجسمٌةالتوجدعنداالصؽرفلٌستهناناٌةفوارقكبٌرة

عنالفتٌاتاللواتًكنمراهماتمنذسنتٌن فًالوضعاالجتماعًتمٌزالفتٌاتالمراهمات

(.42-41.،ص1985حجازي،)

:  االتجاه المجالى / 2-4

ولوجً،ــــــالذيحاولالتوفٌكبٌناالتجاهالبKurt Levenً رابدهذااالتجاههو

راالجتماعًللمراهمة،حٌثاشارلٌفٌنانالمإثراتالحضارٌةللعواملاالجتماعٌة،ـــــــوالتفسً

والثمافٌةالتإثرفًالمراهكاالاذااصبحتجزءمنمجالهالنفسً،ولامتنظرٌةالمجالعلى

:فروضعدٌدةهً

.انجمٌعالحوادثوالمعارؾفًهذاالكونتحدثدابمافًمجالمعٌن-1

.كلمجاللهخصابصوتركٌبخاصتفسرالحوادثالمحلٌةفًنطاله-2

.خصابصايعنصرمنعناصرمجالمعٌنترجعالىلوىالمجالالمإثرةعلٌها-3

الحاضراهمفًالوالعمنالماضًوالمستمبل،حٌثانتجاربالماضًوخبراتهتإثرفً-4

المولؾالحاضرعلىصورةتذكر،والتذكرواالسترجاعبدورهٌتؤثربحالةالفردالحالٌةولتالتذكر

المجالالحٌويللفردنتٌجةتفاعللويناتجةمنطبٌعةتركٌبالمولؾنفسه،وتنظٌممابهمن-5

.عبللاتثمالموىالدافعةعندالفردالتًتتمثلفًحاجاته،ومٌوله،واتجاهاتهولٌمه
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علىالمحدداتالداخلٌةوالخارجٌةللسلون،كماٌركزبصفةعامةعلىعاملالصراعلٌفٌنركز

اثنااالنتمالمنمرحلةالطفولةإلىمرحلةالرشد،ومنمجالمعروؾإلىمجالمجهول،وٌصور

المراهمةعلىأنهافترةتؽٌٌرفًاالنتماءإلىالجماعة،حٌثٌرتبطبمٌموعاداتجدٌدةتمثلهاالجماعة

.التًٌنتمًالٌهامجددا

روؾـــعمعــــالمنوضـــماءهوانتكـــدٌنفًاالنتـــاناالنتمالمنجماعةاألطفالإلىجماعةالراش

.هبوضوحــــرننحوهدؾــــراهكالتحــــثٌصعبعلىالمـــراهك،حًـــالىوضعمجهولبالنسبةللم

(.345،ص2004ملحم،)

التؽٌراتالفٌزٌولوجٌةوالجسمٌةالتًتحدثللمراهمٌناثناءهذهالفترةتجعلهٌركزاهتمامهحول

.مرالبةنفسه،ساحباانتباههمنالعالمالخارجً

فًاثناءهذهالمرحلةتظهراهتماماتورؼباتواهداؾجدٌدةلدىالمراهك،تحدثخبللهاالتؽٌرات

العملٌةواالنفعالٌة،واالجتماعٌة،ولكنلدالٌستطٌعتحمٌمهاكلهاهذاماٌولدلدٌهبعضالتعمٌدات

،ص2004ملحم،)ٌنتجعنهاالملكوالتوتروبروزالمشكبلت،وٌختلطعندالوالعبالخٌال

345.) 

:مـــــــراحل المراهمــــــــة/ 3

لمدوضعتالعدٌدمنالتمسٌماتلمراحلالمراهمة،ومنبٌنهانذكرالتمسٌمالزمنًالذيوضعه

:اٌنلسمالمراهمةالىاربعةمراحلهHetchingًهتشن 

تبدأبحدثبٌولوجًهامٌمٌزالمراهمةعنالطفولة، :( سنة13-11 ): بداٌة المراهمة / 3-1

 .وهوالبلوغ،هذااالخٌرالذيٌرتبطبتؽٌراتهامةعلىالجسد

تطبعهاتؽٌراتفٌزٌولوجٌةالتًالتًتوافكالبلوغ :( سنة15-13 )المراهمة االولى / 3-2

الناجمةعنبدءالنشاطالؽددي،وانعكاسهدهالتؽٌراتعلىنفسٌةالمراهك،وسلوكه،ففًالبلوغ

تستفٌكالؽرٌزةالتناسلٌة،وٌزدادالنشاطالهرمونً،مماٌترتبمناستجاباتتتراوحبٌنالخوؾ

والمرؾ،بٌنالنرجسٌةوالثمةالزابدةبالنفسالىالشعوربالنمص،ومٌللؤلستعراضٌة،وتظهر

صراعاتتتعلكبصورةالجسدمنحٌثالرضىعنه،فنجدالمراهكٌرالبماٌجريفًالداخلمن

.تؽٌرات

وهًمرحلةاستعادةالتوازنالذيانمطع: ( سنة18-14)مرحلة المراهك المتوسطة / 3-3

بفعلايازمة،فإذاكانبلوغمرحلةالنضجالجسدي،وماٌخلفهمنانعكاساتنفسٌةفإنالمراهمة

المتوسطةهًمرحلةتؤكٌدالذاتفٌنفتحفٌهاالمراهكعلىعالمالكبارمناجلالعمل،وتحمٌكالتوازن

بٌنالرؼبات،واالمكانٌات،هًمرحلةاعادةالتنظٌماالنفعالً،والهوٌةفهناٌحاولالمراهكبناء

.التوازنبٌناالنا،واالنااالعلى،وفًنفسالولتٌحاولاالنفصالعنالعابلة
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النضوجهوؼاٌةالنمو،ومحطتهاالخٌرةفهونضج:  ( سنة21-18 )مرحلة النضوج / 3-4

جسديٌتمثلثباتمبلمحالوجه،ونضجذهنًٌتمثلفًثباتمعدلالذكاء،ونضجانفعالًوهو

النوادي،)االستمرارالعاطفً،اماالنضجاالجتماعًفٌكونمنخبللاالهتمامبالنشاطاتاالجتماعٌة

،وتعودالثمةالىالنفسوٌخؾالبؤس،وتموىروحالمسإولٌةو(الموسٌمى،االهتماماتالدٌنٌة

(.125.،ص1995زهران،).المٌلالىالموضوعٌةفًالحكمعلىالذات

:اشكال المراهمة- 4

ٌوجدعمومااربعةاشكالللمراهمة،المراهكالمتكٌؾ،المراهكالمنعزل،المراهكالمتمرد،

:والمراهكالباتولوجً،وفٌماٌلًسوؾنتطرقلهذهاالشكالبنوعمنالتفصٌل

   :المراهك المتكٌف - 4-1

هإالءالمراهمٌنعموماهادبٌن،ولدٌهماتزانفًالعواطؾ،ٌتمٌزونباالستمرارفًالمدرسة،    

المجتمع،عندهممٌوللبلندماجواالستمرار،عبللاتهمبالوالدٌنوالعابلةجٌدةوكذلنالمعلمٌن،

لدٌهماهتماماتعلمٌة،والٌمضونولتاطوٌبلفًاحبلمالٌمضةاوكلالمٌولالسلبٌة،كماالٌمضون

.ولتافًالتفكٌرفًالمشاكل

العواملالتًتإثرعلىهذاالنوعمنالمراهمٌنهوالعبللةمعالعابلة،والدعمالذيٌتلمونهمنطرؾ

الوالدٌن،واالحساسباالمانوالحرٌةوالتفهم،واحترامافكارهممنطرؾالعابلة،كذلنالحرٌةفً

ردوداألفعال،ونجدانعدمالتدخلالعابلًفًخصوصٌةالمراهكٌعطٌهجوامنالثمةبالنفسو

االنفتاح،كماٌمكنهمالتحدثومنالشةالمشاكلواالحساسبانهمممربٌنمنالوالدٌن،وٌساعدهم

.علىالشعوربالفخر،والمدرةعلىاختٌاراألصدلاء،والنشاطاتاالجتماعٌة،النجاحفًالدراسة

  :(المنسحب ) المراهك المنعزل 4-2

فًهذاالنوعالمراهكٌنسحبمنالعابلةوالمجتمع،وٌفضلاالنعزال،انهمتمركزحولذاته  

،المراهكٌحسبؤهمكتبب،منطوي،وٌكونلدٌهالشعوربالدونٌة،وٌمكنحصرالخصابصالعامة

االكتباب،االنعزال،التفكٌرالسلبًالمتكرر،الخجل،مشاعر:لهذاالنوعمنالمراهمٌنفٌماٌلً

الدونٌة،نمصفًالنشاطالخارجً،التمردعلىالوالدٌن،احبلمٌمضةمستمرةمتعلمةبمواضٌعؼٌر

.مشبعة،االتجاهالدٌنًالمتطرؾمناجلالبحثعنالراحةالنفسٌة،الشعوربالذنب

المحٌطالعابلًالؽٌرمستمر،االخطاءالتًتموم:العواملالتًتإثرعلىهذاالشكلمنالمراهمٌنهً

بهاالعابلةالمسٌطرة،انكارشخصٌةالمراهك،الرلابةالوالدٌةوالحماٌةالزابدة،تركٌزالعابلةعلى

.النجاحالمدرسًوهذاماٌملكالمراهك

عواملمرتبطةبتركٌبالعابلةتتدخلكذلنفًظهورهذاالشكلمنالمراهمٌنمثلالمعلوماتالخاطبة

التًتكونعندالوالدٌنفٌماٌخصمرحلةالمراهمة،ومكانةالمراهكبٌناخوته،والمستوى

.االجتماعًالمتدنًلبلسرة،الرسوبالمدرسً،المشاكلالصحٌة،الحاجاتالؽٌرمشبعة
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 :  المراهك العدوانً و المتمرد 4-3

فًهذاالنمطٌكونسلونالمراهكعدوانًاتجاهذاته،والعابلة،وكذلنٌتمٌزبالعدوانٌةفً    

 .المدرسة،ومعكلاشكالالسلطة،انهٌحاولاالنتماموٌستعملاسالٌبؼٌرشرعٌةالنجازرؼباته

التمردوالثورةعلىالعابلة،العدوانٌةمعاالخوةواالصدلاء،الرؼبةفً:ٌتمٌزهذاالنمطبـــ

االنتماممناالولٌاءبشكلخاص،االنحرافاتالجنسٌة،االنجذابلمصصاالثارةوالمؽامرة،

 .االحساسبعدمالعدالة،احبلمالٌمضة،التؤخرالدراسً

التعلٌمالعمابدي،لسوةالمربٌنواالباء،رفاقالسوء،االبتعاد:العواملالتًتإديالىهذاالنمطهً

عنالرٌاضةوالهواٌات،نمصاالصدلاء،المستوى

االلتصاديواالجتماعًالضعٌؾ،االعالاتواضطراباتالنمو،التؤخرالدراسً،االسالٌبالتربوٌة

.التستجٌبلرؼباتومٌوالتالمراهك

:  المراهك المرضً 4-4

:هذاالنمطلرٌبمنالنمطٌنالسابمٌن،والخصابصالعامةالتًتمٌزهذاالنمطمنالمراهمٌنهً

.االنهٌارالنفسً،السلونالمنحرؾ،االنحرافاتالجنسٌة،الفوضى،البلمباالة

عنٌفة،نمصالرلابة-انفعالٌة-صدماتعاطفٌة:العواملالتًتإديالىهذاالنمطمنالمراهمةهً

الوالدٌةاونمصالتحضٌرلهذهالمرحلةالهشة،والحساسة،المعاملةالماسٌةمنطرؾالعابلة،اهمال

رؼباتالمراهكوماٌتمناهوحاجاته،اوالحماٌةالمفرطة،والضعؾالجسدياواالضطراباتفً

 34Amer -).الؽدد،االحساسبالدونٌةوالفشل،الوضعٌةااللتصادٌةواالجتماعٌةالسٌبةللعابلة

Omar2014, p.33)

 :  مظاهر النمو فً المراهمة  -5

تعتبرفترةالمراهمةمرحلةمهمةفًحٌاةالفردلمالهامنأهمٌةفًتكوٌنشخصٌته،ففٌهاٌنتملمن

مرحلةتتصؾباالعتمادٌةإلىمرحلةاخرىتتصؾباالستمبللٌةفًجمٌعالمجاالت،استعداداللعب

.دورربٌسًفًالمجتمع

الجسمً،الجنسً،الفٌزٌولوجً،)كماٌحدثتؽٌراتكبٌرةفًهذهالمرحلة،فًكلالمجاالت

.،وهذاماٌمٌزهاعنكلالمراحلالعمرٌةاالخرى(العملً،النفسًواالجتماعً،واالنفعالً

:   النمو الجسمً 5-1

تمتازمرحلةالمراهمةبسرعةالنموالجسمً،وكتمالالنضج،حٌثٌــزدادالطـــولوالوزن،    

وتنمــوالعضبلتواالطراؾ،كذلنٌبلحظزٌادةفًافرازاتبعضالؽدد،وضعؾبعضهااالخر

فالؽدةالنخامٌةٌزدادافرازهاوٌإديذلنالىسرعةالنموفًالعضبلت،وخبلٌااالعصاب

(.46،ص2005العٌسوي،)
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تاة،ـــدورةالشهرٌةبالنسبةللؾــــدٌن،والـــمنمضاهرالنموالجسمًفًهذهالمرحلةهوبروزالنه

وخشونةالصوت،وزٌادةنموشعرالذلن،والشاربعندالمراهك،ونموشعراالبطٌنبالنسبة

للجنسٌن،وبمعنىاخرهًعبلماتالبلوغالتًتظهرعلىالمراهكوتكونممهدةللدخولفًهذه

.المرحلة

 : النمو الفٌزٌولوج5-2ً

الىجانبالنموالجسمً،ٌظهرنمومماثلفًالجانبالفٌزٌولوجً،اذٌزدادضؽطالدم،وٌتنالص 

النبض،وٌزدادسمنوطولااللٌاؾالعصبٌة،وعددالوصبلتبٌنهما،وٌزدادتعمدالجهازالعصبً

معوض)منوزنهعندالراشد%95،كماٌزدادكذلنوزنالمخحتىٌصلفًنهاٌةهذهالمرحلةالى

(.224،ص2003،

اضافةالىكلهذهالتؽٌراتتوجدتؽٌراتاخرىتحدثعلىمستوىالنموالؽدديحٌثتضمرالؽـــــدة

الصنوبرٌةوالؽدةالثٌموسٌةفًالمراهمة،وتنشطالؽددالجنسٌةوٌبمىهرمونالنموالذيتفرزه

الؽدةالنخامٌةلوٌافًتؤثٌرهعلىالنموالعظمًخبللالمراهمةحتىتإثرعلٌههرموناتالؽددالجنسٌة

،فتحدمننشاطهوتعوقعمله،وتتؤثرأٌضاهرموناتالؽدةالدرلٌةبالنضجالجنسًفتزدادفًبداٌة

(.230،ص2001البهً،)المراهمةثمتملبعدذلنعندلربنهاٌتها

:   النمو الجنسً 5-3

منالمظاهراألساسٌةفًهذهالمرحلةهوالنضجالجنسًسواءعندالذكوراواإلناث،باإلضافة

إلىماٌصاحبذلنمنتؽٌراتمتعددة،فالبلوغٌعتبرمإشراعلىبداٌةالنضجالجنسً،كماٌتحول

اهتمــــــــامالمراهكإلىالجنساألخرفٌصبحالمراهكأكثرمٌبلللتحدثمعالفتٌات،واالطبلععلى

حٌاتهنالخاصةوالنظرالىمفاتنالمرأة،وٌراودالمراهمٌناالحتبلمأثناءالنوم،وٌمثلالمراهك

(.224،ص2003معوض،)فٌهاأوضاعاجنسٌةلدتكونطبٌعٌةاوؼٌرطبٌعٌة

  : النمو العملً 5-4

ٌظهركذلنفًهذهالمرحلةنموافًمجالالنشاطالعملً،والمدراتالعملٌة،كاالستٌعاب،  

والتفكٌرالجرٌدي،والتخٌل،والذاكرة،ومنابرزخصابصالنشاطالعملًفًهذهالفترة،اٌضا

انهٌؤخذفًالبلورةوالتركٌزعلىنوعمعٌنمنالنشاطكؤنٌتجهالمراهكنحوالدراسةالعلمٌةاو

االدبٌة،اماالذكاءفهوالدلةالتًتكمنوراءجمٌعانماطالسلونالعملً،وٌمابلذلنعواملخاصة

.ٌوجدكلمنهافًنشاطعملًمعٌن،والٌوجدفًؼٌرهمنالنشاطات

 : النمو النفسً و االجتماعً 5-5

ٌكونتفاعلالمراهكمعمحٌطهاالسري،واالجتماعًبارزاحٌثانهذهالفترةمهمةفًتطور

ونموالشخصٌة،وهذاالتفاعلٌكونالتؤثٌرالذيتحدثهالعاداتوالتمالٌد،والثمافة،والبٌبة

.االجتماعٌة،فًبلورةشخصٌةالمراهك
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ومنابرزمظاهرالحٌاةالنفسٌةفًفترةالمراهمة،هًرؼبةالمراهكفًاالستمبللعناالسرة،و

مٌلهنحواالعتمادعلىالنفس،فنتٌجةللتؽٌراتالجسمٌةالتًتطرأعلىالمراهكٌشعرانهلمٌعدطفبل

،كماانهالٌجبانٌحاسبعلىكلصؽٌرةوكبٌرة،اوانٌخضعسلوكهللرلابةاالسرٌة،

ووصاٌتها،فهوالٌجبانٌعاملكطفل،ولكنهمنالناحٌةاالخرىماٌزالمعتمداعلىاالسرةفً

(.42-39،صص2005العٌسوي،)لضاءحاجاتهااللتصادٌة،وفًتوفٌراالمنوالطمؤنٌنةله

وٌمكناننمٌزالنموالنفسًاالجتماعًمنخبللانالمراهكفًهذهالفترةٌنظمالىجماعةالرفاق،

وٌتفاعلمعهاوٌإثرفٌهاوٌتؤثربها،منخبللومساٌرةالجماعة،فًالمظهرالخارجً،و

السلون،واالهتماماتمنجهة،ومنجهةاخرىتكونلدٌهالرؼبةفًاالعتراؾبهكفردٌعمل

وسطالجماعةولهكٌانهالخاص،وٌمومبتؤكٌدذاته،ولٌثبتاستمبللهعناالسرة

  : النمو االنفعالً 5-6

انالنمواالنفعالًفًمرحلةالمراهمةهدفهتحمٌكاالستمبللالوجدانًعنالوالدٌن،وعنالمحٌط

المإثرالىؼاٌةنموالشخصٌةوتكاملها،نظرالوجوداسبابمحركةلذلنوالمستثارةبالتؽٌرات

الجسمٌة،والجنسٌةالسرٌعةالتًتحرنالمطالباالجتماعٌةالموجهةنحوالمراهك،ومنبٌناهم

:هذهاالنفعاالت

هواستجابةٌظهرهاالمراهككؤستجابةللموالؾالتًتسببلهضؽطاشدٌداكالنمدمنلبل:الؽضب

من%90انM.heligerمالتزر الخ،وٌرى......االباء،السخرٌة،والتهكم،واالستصؽار

حاالتالؽضبعنداالطفالالتستمراكثرمنخمسةدلابك،وٌعبرعنهالمراهكحركٌابالتهٌج،او

لفظٌابالتهدٌدواللوم

هوالذيٌهبطمستوىالنشاطالنفسًلدىالمراهكالىادنىمستوٌاته،ممترنابالموالؾ:االكتباب

(.234،ص2001البهً،).الفاشلة،والخٌبةواالخفاق،والٌؤسالتًتعترضطموحاته

كماانعبلماتالبلوغالتًتظهرعلىالمراهكلدتسببلهاٌضااالكتبابالنهلمٌتمبلهااولمٌكن

مهٌباللتعاملمعهذهالتؽٌراتالجدٌدةالتًطرأتعلٌه،فٌحسبالخجل،وٌنطوىعلىنفسه،

.وٌحسبالذنبوالخطٌبةبسببالرؼبةالجنسٌة،وٌخاؾمنالعالمالخارجً

اناصطدامرؼباتالمراهك،ورفضهامنطرؾالمجتمعلدتحرنلدٌهالنزعةالعدوانٌة:العدوان

ولدتكونموجهةنحواالخرالذيٌظهرمنخبللالصراعاتاالسرٌة،ورفضالسلطةالةالدٌةوفً

حالعدملدرةالمحٌطعلىضبطهذااالخٌرلدتنتملالىالمحٌطالخارجًمناصدلاء،زمبلء

الخ....المدرسة

هومناالنفعاالتالمسٌطرةفًفترةالمراهمة،وؼالباماٌكونكاالستجابةلموضوعؼٌر:الملك

محدد،هذاماٌعكسالضؽطالنفسًالذيتسببهتؽٌراتهذهالمرحلةوالتًلدتمودهالىسلوكاتشاذة
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الخ..للتخفٌؾمنوطبتهاعلٌهكاالدمانعلىالمخدرات،االفراطفًالنشاطالجنسً،العدوانٌة

(71.ص،2009كروؼلً،)

:   النمو المعرفً 5-7

نظرٌةهامةفًالنموالمعرفً،فمدبٌنبٌاجٌهانالطالاتالذهنٌةمنذPiajetبٌاجٌهتعتبرنظرٌة

الوالدةتخضعلتؽٌراتمستمرة،ولداشارالىانالنموالمعرفًهونتاجالمإثراتالبٌبٌة،ونضج

الدماغوالجهازالعصبًمعا،وٌرىبٌاجٌهانالتكٌؾمعالمعلومةالجدٌدةوالتًتزٌدمنفهم

:الشخصللعالمالمحٌطبهوٌحدثالتكٌؾمنخبللوسٌلتٌن

ٌعنًدمجالمعلوماتالجدٌدةالمكتسبةبالمعلوماتالموجودة: Assimilation:عملٌةاالستٌعاب*

.سابمامناجلاالستجابةلمثٌرجدٌدفًالبٌبة

تتضمنالتكٌؾمعالمعلوماتالجدٌدةمنخبلل،اٌجادسكٌماAccommodation :المواءمة*

schema(51.،ص2009شرٌم،).جدٌدة

وتتزامنفترةالمراهمةمعالمرحلةالرابعةفًالنموالمعرفًالتًاطلكعلٌهامرحلةالعملٌاتالشكلٌة

سنةوتظهرفٌهاالمدرةعلىالتفكٌرالمنظمبناءاعلىاساس16-12والتًتكونفًالفترةمابٌن

تجرٌديمعنوي،وٌتمكنالمراهمونفًهذهالفترةمنتعلمالمٌامباستنتاجاتمنطمٌةايالتفكٌر

.التفكٌرفًاالحتماالتممابلالتفكٌرفًالوالعالتجرٌبً:-االستداللً،وتتمٌزبـ

هـاالنشؽالباالفكارممابلاالنشؽالبالعملٌات،ايانالمراهمٌنٌعونالنشاطالمعرفًوٌفكرونفً-

.وفًكٌفٌةاستخدامهبطرقمختلفة،وزٌادةفًالمدرةعلىاستخداماالستبطان

.التفكٌرمنخبللاالفتراضاتممابلالتمٌٌدبالحمابكوالمسلمات-

المراهمونفًمرحلةالتفكٌرالشكلًٌستطٌعون:المدرةعلىالتفكٌرالتمدمًممابلالتفكٌرالتجمٌعً-

.،ص2001عبدالرحمن،).تخٌلموالؾبهاالعدٌدمنالمتؽٌرات،وٌكونبإمكانهمالتخطٌطللمستمبل

260).





:   النمو االخاللً 5-8

انمدىالتزامالمراهمٌنبالمٌموالمبادئاألخبللٌة،ٌعكستكٌؾهإالءعلىالجانبالشخصً

واالجتماعًواكتسابهذهالمٌم،والمعاٌٌراالجتماعٌةٌمرعبرسٌرورةنمولامبتحدٌدهاكوهمبرغمن

خبللرصدثبلثمستوٌاتالكتسابالمدرةعلىااللتزامبالمعاٌٌر،والمٌماألخبللٌةالسابدةفًكل

:مجتمعوهً

ٌكونالفكراألخبللًمستندافًاألساسعلىالمحٌطالذيٌتؤثربمفهومالخٌروالشر:المستوىاألول

.المستنبطمناألسرةلٌستندعلىلاعدةالجزاءوالعماببعدذلنثمعلىمبدأالتحاشً
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ٌنتملالفكراألخبللًمنإصدارالحكمالمبنًعلىالنتابجالخارجٌة،واالستفادة:المستوىالثانً

الشخصٌةإلىإصدارالحكمالمابمعلىالمٌموالمعاٌٌرالسابدةفًوسطالمحٌطالذيٌنتمًإلٌه،

.المراهكسواءكانالعابلةأومجموعةاإللران،لٌنتملبعدذلنإلىالمجتمعالموسع

ٌسعىالمراهكإلىهضمكلالموانٌناألخبللٌةالسابدةالتًتجعلهمسإوالعنكل:المستوىالثالث

(.Helen , denise , 2003 , p 257-258)نتابجأفعاله

: المـــــــــــراهك الجــــــــــــانح  /6 

تختلؾالنظرةفًالشخصٌةالجانحةباختبلؾوجهاتالنظرالنفسٌة،واإلجتماعٌة،والمانونٌة

فالمانونٌنظرإلٌهمعلىأنهممجرمون،ٌجبتسلٌطالعمابعلٌهم،بٌنماتختلؾالنظرةالسوسٌونفسٌة

،التًتؤخذبعٌناإلعتبارالظروؾالتًأحاطتبالتنشبةاإلجتماعٌة،ونماطضعفهاولوتهافهًترى

أنالمراهكالجانحمرٌض،وٌحتاجللعبلجوالمساعدةوالتموٌمألنهكلمازادسخطالمجتمع

وضؽوطهعلىالمراهككلمازادالصراع،وأدىإلىإضطرابأوتلؾفًشخصٌتهومنهناكان

الصراعسمةنفسٌةممٌزةللمراهكالجانح،ولدٌكونهذاالصراعسطحٌا،إذاكانعارضاولد

ٌكونعمٌماالشعورٌاتمتدجذورهإلىالطفولةمماٌإديإلىالتؤثٌرعلىالوظابؾالنفسٌة،والعملٌة

للمراهكالجانحالذيمافتاٌؽادرسنالطفولة،فٌصبححالداوكارهاوساخطاعلىالمجتمع،

معادٌالهولؤلسرةفكلهذهالمشاعرالسلبٌة،التحمكسوىالهدموالتخرٌبالتًتبلحظهافًشتى

(127،ص2012-2011ممدم،)مظاهرسلوكهم

عموماهنانعددمنالخصابصوالسماتالتًٌشترنفٌهاكلالمراهمون،والتًحددهاالعلماء

:والباحثونفًعلمالنفسمنبٌنها

.لدٌهممفهومسٌاعنالذات-

.المٌلللسٌطرةوالعدوان-

عدمالمدرةعلىتحملالمسإولٌةوالعزلةوالشعوربعدمالسعادةوضعؾالتكوٌنالعاطفًنحو-

.الذات

.إنعدامالشعوربالذنبأوالخجلأوبؤدنىرؼبةفًإصبلحسلوكهمالفاسد-

.االندفاعٌةوالعجزمنضبطدوافعهمأوالوصولإلىدرجةاإلشباع-

.إنهمؼٌرإجتماعٌٌنوؼٌرلادرٌنعلىإلامةالعبللاتالسوٌةمعاآلخرٌن-

ضمٌرهماألخبللًلمٌنضجنضجاكافٌافهوٌؤخذأشكاالثبلثةتبدوفًالضمٌرالمتزمتتشدٌد-

.المسوة،والضمٌرالهزٌلوالضمٌرالمتؤرجحبٌنالمسوةوالتراخً

.ؼٌابالضمٌرالحًواإلنبساطٌةالزابدة-

.التملباإلنفعالًوالشعوربالنمص-
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المٌلاإلستؽراقفًأحبلمالٌمضةوالشعوربالملكوسوءالتكٌؾاإلجتماعً-

(.127،ص2013المطٌري،)

 :عـــــــــــــوامل الجنــــــــــوح /  7

العواملالمإدٌةللجنوحهًعواملمتباٌنةومختلفةإالأنهاالٌمكنأنٌإديعاملواحدمنهافمطإلى

:الجنوح،فنجدأنهنانتفاعلوتداخلبٌنهاتهالعوامل،وٌمكنحصرهذهالعواملفً

وتمثلالعواملالمتعلمةبنفسٌةالجانحوالخبراتالتً : (نفسٌة )عـــــــــــــوامل داخلٌة / 7-1

:ٌتعرضلهاالحدثوتإثرفًسلوكهوهً

لدٌنجماإلنحراؾعنحاالتمنالضعؾالفعلًأوإصابات :اإلنحرافات المرضٌة/ 7-1-1

عضوٌةدماؼٌةتحولدونإدرانالوالع،بصفتهالصحٌحةوهذاماأكدتهدراساتمٌدانٌةعلىنزالء

المإسساتالعمابٌةبحٌثبرهنتعلىأنمعظمهإالءلدٌهمذكاءمتوسطإلىمنخفض،أوضعؾ

عملًبسٌطمماجعلردودأفعالهمتتصؾبالنزوٌةوالعشوابٌة،وعدمالمدرةعلىتمدٌرعوالب

(143-421.،ص1995حجازي،)األموروانعداماإلستفادةمنالتجاربوالخبراتالسابمة

كماذكرارٌكسونعامبلهامااخرمنالعواملالنفسٌة،وهونمواالناواالنااالعلىنمواخاطبا،

بسببفشلعملٌةالتطبٌعاالجتماعًخبللفترةالطفولة،ومنشؤنهذاالنموالخاطًءانٌضعؾمن

لدرةالفردعلىالتحكمفًدوافعهومنثمٌنشؤالجناحعنعجزاالنا،والنااالعلىعنالسٌطرةعلى

.النزاعاتاالنفعالٌة

باالضافةالىالعبللاتاالنفعالٌةبٌناالباء،واالبناءعلىتشكٌلشخصٌةالحدث،وخبراتالطفولة

المبكرةالتًتإديالىتولؾنموالشخصٌةكذلنتإثرعلىالسلونالجانحهذهالخبراتتتعلكبالصد

.االمومً،والخبراتالصادمة،واالنفصالعناالمخبللالخمسسنواتاالولىمنحٌاةالطفل

:ولداوضحالكسندروهٌلًفًدراستهماانوراءالسلونالجانحلشخصاعتادالجرٌمةاسباباهً

 .التعوٌضالمفرطعنالشعوربالنمص-

 .محاولةالتخفٌؾمنحدةالشعوربالذنب-

 .السلوناالنتمامًنكاٌةباالم-

(46-45.،ص1989.ؼباري)محاولةارضاءكافةالدوافعارضاءاكامبل-

:  الحرمان العاطفً/7-1-2 

ٌعتبرالحرمانالعاطفًمنبٌناألسبابالدافعةإلتٌانالسلونالجانح،وهذاماأكدتهعدةدراسات 

عنعبللةالحرمانالعاطفًوالسرلةـوٌنمسم John Bowlbyبولبًجونمنبٌنهادراسة

،وٌمصدبهفمدانالطفل الحرمان العاطفً الكلًالنوعاألولهو:الحرمانالعاطفًإلىثبلثةأنواع

ألٌةعبللةباألمأوالبدٌلمنذالوالدة،واألطفالالمحرمونعاطفٌابشكلكلًهمالمتواجدونفًدور

الحرمان العاطفً الرعاٌةوالطفولةالمسعفة،وهذاالحرمانٌعدعامبلمهمافًجنوحاألحداث،و
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وٌمصدبهنموالطفلفًمراحلالتطوراألولًمعاألبواألم،ثمتنهارهذهالعبللةكلٌاأوالجزئً

النبذ جزبٌا،مماٌخلبتوازنهالنفسًوتكٌٌفهاإلجتماعً،والنوعالثالثمنالحرمانالعاطفًهو

،وٌظهرهذامنخبللتذبذبالعبللةمعالوالدٌنمنخبللالصراعاتالدابمةالتًتحرناإلجتماعً

لدٌهالرؼبةفًالبحثعنجماعةتعترؾبوجوده،وؼالباماتكونالجماعاتالمنحرفةهًالجماعة

(.173.،ص1995حجازي،).التًتستمبلهذاالنوعمناألحداث

إناالضطراباتالعصابٌةلهاتؤثٌرعلىدٌنامٌةالشخصٌة، :األمـــــــــــراض النفسٌة/ 7-1-3

إذتلعبدورالموىالمحددةللسلونالجانحوالمعززةلبلنحراؾ،فٌظهرالسلونالجانحفجؤة،أو

تدرٌجٌا،كحلللصراعالعصابًوعلىهذااألساستمتمسٌماالنحراؾالناجمعناالضطرابات

:العصابٌةإلى

الذيٌكونفٌهالصراعالنفسًمتخفًوكامن،وٌواصلالحدثتكٌفه :انحراف فجائً/أ

معإستمرارالمعاناةالداخلٌة،ولكنتعرضهإلىموالؾضاؼطة(األسرة،والمدرسة)اإلجتماعً

مفاجبة،ذاتعبللةرمزٌةبالمؤزماألساسًتإدي،إلىإستجاباتؼٌرتكٌفٌةذاتطابععدوانً،

.وتثٌرؼرابةمحٌطه

هوانحراؾٌظهرتدرٌجٌافًسنمبكرة،فبوادرعدم : االنحـــــــــراف التدرٌجً المزمن/ ب

التكٌؾاإلجتماعًتظهرفًسنالتمدرس،منخبللالفشلالدراسً،والهروبمنالمدرسة،

وتفكنالعبللاتاألسرٌة،التشرد،التعلكبرفماءالسوء،واالندماجفًعصاباتمنحرفة،لٌتطور

.هذاالسلونإلىاإلجرامالمحترؾ

كماأنانخفاضتمدٌرالذاتلدىالمراهكالجانح،ونظرتهالسلبٌةالموجهةنحوالذات،ٌدفعبهإلى

(.209.،ص1995حجازي،)الجنوحلصدالرفعمنتمدٌرالذاتلدٌه

 :عــــــوامل خارجٌة / 7-2

إنتعددصورالجنوحاألحداثأدىإلىتعددوجهاتالنظرحولها،السٌماأنالمتهمٌنبالجنوحهم

مناختصاصاتمختلفة،ومتوزعةبٌنالعلوماإلنسانٌة،ٌمؾفًممدمتهمعلماءاإلجتماعوالنفس،

:وهنانإتفاقبٌنهإالءالمختصٌنعلىدوربعضالعواملفًتفعٌلجنوحاألحداثومنها

هنانأسرالتإمنإالبؤسلوبالمسوةوالشدةفًمعاملةأبنابها،وهذا:المحٌط االسري/ 7-2-1

األسلوبٌؤخذصوراعدةمثلكثرةإصداراألوامروالنواهًوالممنوعاتبطرٌمةلاسٌةكالعماب

هذهالعٌنة ( simondel )سٌموندل والتجرٌحعدمالسماحلؤلبناءبالنالشةوالحوار،ولدعرؾ

إنهماآلباءالمتسلطونالذٌنٌفرضونلدراكبٌرامنالسٌطرةعلىالمراهك،:"مناألباءبموله

صارمونمعهفًكلولتٌهددونهوٌإنبونهفًأيلحظةأوٌحاولوندفعهإلىمستوٌاتالتتبلءم

".وسنهونموه
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والحدثلدٌماومسلطةاألبولسوتهعلٌهإذاكانتسلطاألبٌشكلإعالةالستمبللهاجتماعٌا

.التصادٌاوٌماومهذهالسلطةبكلوسابله،حتىلوأدتهذهالمماومةإلىالعمابالبدنً

الحدثعندماتجابهطلباتهبالرفضالماطعفإننفسٌتهتفٌضبمشاعرالحمدوالملك،والكراهٌةإلى

.أولسوةوٌنفجرفجؤة،وٌترجمهذااالنفجاربسلوكٌاتشاذةوالٌحتملبعدذلنأيرفضحدمعٌن

إنالسٌطرةوالشدة،إنكانتلابمتٌنعلىمشاعرالملك،والخوؾفًنفسٌةالحدثفإنهماوبدون

شنستلعباندوراهامافًهدمشخصٌته،وتدمٌرهاوتجعبلنمنهإنسانامضطربا،ٌصعبعلٌه

 (.209،ص2006العكاٌلة،).التكٌؾ،والتوافكفًحٌاته

التفكناألسريلهأثركبٌرفًجنوحاألحداث،وهذاماأوضحتهمعضم:التفكن األسري/7-2-2

الدراساتالتًأجرٌتعلىاألحداثالجانحٌن،ومنالجدٌربالذكرأنهنانصوراعدٌدةللتفكن

األسري،تمارستؤثٌراسلباعلىأبناءهذهاألسرة،ألنجمٌعهذهالصورتدلعلىحللفًتوازن

اإلنهٌارالعاطفً،فمداناحداالبواناوكبلهمااالسرةالمنحرفةهًكذلن:األسرةومنهذهالصور

منصورالتفكناالسري،ونعنًبهاانالمراهمٌنالجانحٌنهمنتاجالمنزلالذيٌسودهالخلكالسالط

.كاإلجرام،واللؽةالبذٌبة،والنزاعالدابم

:جماعة الرفاق/ 7-2-3

تعدجماعةالرفاقاواالصحابمناشدالجماعاتاالولٌةتؤثٌرافًالشخصٌة،وانماطالسلون

االساسٌةللطفل،والتًفًضوبهاتتشكلشخصٌته،ومنهذهالجماعاتماتكونمنحرفةعن

السٌاقالعامللمجتمعوهًاولجماعةفاعلةٌنتمًإلٌهاالحدثبعدالخروجمنأسرته،وماٌجمعه

معهإالءالرفاقهًالعواملالمشتركةمثلالمٌولوالرؼبات،وتماربالسن،واألفكاروتمارس

هذهالجماعاتفاعلٌتهاعلىأعضابهاوتمنحهملدراكبٌرامنالحرٌةفًالتعبٌر،والحركةبعٌداعن

.الرلابةوالضؽــــوطالعابلٌـــــة

إنالسلوناإلجرامًٌنجمعنمخالطةالفردألصدلاءأوألران"سذر الندوفًهذاالسٌاقٌمول

منحرفٌنمخالطةأطولزمناوأكثرمداومة،وأعمكأثرامنمخالطةالفردألصدلاءاوألرانأسوٌاء

،فٌكونللمجموعةالمنحرفةفًنفسهالؽلبةعلىالمجموعةالسوٌة،وهكذاٌكونالسلونمكتسبا،

(.81-78،صص2013االمٌر،).ومتعلماعنطرٌكالخبرةاالجتماعٌة
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:العمل المبكر- /7-2-4

اندخولالحدثمجالالعملفًسنمبكرة،ٌعدظاهرةعالمٌةتنتشربكثرةفًدولالعالمالثالث،

وتعدالظروؾااللتصادٌة،والمعٌشٌةوالبإسوالفمرلؤلسرةوخاصةفًحالةتولؾاحداالبوان

.اوكلٌهماعنالعمل،منابرزالعواملالدافعةلعملاالطفال

االعمالالتًٌمارسهااالطفاللهااالثرالكبٌرفًسلوكهموخاصةاألحداثالذٌنلمٌتمكنوامنمتابعة

دراستهم،حٌثانهملمٌتزودوبعدبالخبراتالكافٌةالتًتإهلهمللتكٌؾ،كمااننضجهماالجتماعً

والنفسًوالجسمًالٌسمحلهمباجتٌازالتجربةاالجتماعٌةبنجاح،وانفشلهمٌمكنانٌإديبهم

الىالنفورمنالعملاومنزمبلءالعملوفًاؼلباالحٌانترنالعملوالولوعفرٌسةالسلون

(.158ص.2008مجٌد،).االنحرافًالمرضً

:المستوى المعٌشً لألسرة/  7-2-5

لدتلجؤبعضاالسرالىالسكنفًاماكنمزدحمةوؼٌرصحٌةبسببعجزهاالمادي،كمالد

تشؽلاألسرالكبٌرةمسكناصؽٌرامماٌجعلالراحةواالستمرارؼٌرمتوفرٌنالفرادها،فٌضطر

األطفالإلىتركهواللجوءإلىالشارع،حٌثٌصادفوناصدلاءالسوء،كمااناالسرةالتًٌعٌش

افرادهافًمسكنمزدحم،الٌتاحلهااالحتفاظبمستوىممبولمنالضوابطاالجتماعٌة،وهذاما

(86ص.1993جعفر،)ٌإديباألطفالالىاالتصالباوساطخلمٌةفاسدةتدفعهمالىاالنحراؾ

:ظاهرة النزوح/ 7-2-6

فالشابالذيهجرلرٌتهوجٌرانهتلعبظاهرةالنزوحمنالمناطكالرٌفٌةالىالمناطكالحضرٌة،

وأصدلابه،علٌهانٌتكٌؾمعالمنطمةالحضرٌةالجدٌدةعلٌهحتىٌنعمباالستمرار،باالنضمامالى

جماعاتجدٌدةوتتضمنالرضوخلمعاٌٌرولٌمجدٌدة،وكثٌرمنالشبابالٌنجحونفًمحاوالتهم

الذيٌعنً(االؼتراب)هذهخاصةإذالمٌستمروافًعمللار،لهذاكلهمٌصابونبنوعمنالضٌاع

وهذابالتالًٌإديبهمإلىالتراؾ . عدموضوحالمٌموالمعاٌٌروالمعانًأيالعجزأمامالمجتمعالجدٌد

(204،ص1984عصار،).جنحوجرابمالتًتكونتعبٌراعنحاجاتلمتشبعبالطرقالشرعٌة

:البطالة و الفمر/ 7-2-7

زٌادةنسبةالبطالة،وعدمتمكنالشبابمنالعمل،ٌجعلهمٌفشلونفًتحمٌكطموحاتهم،

وانخفـــــــاضالمدرةالشرابٌةلبلفرادوالعاببلتوتدنًالمستوىالمعٌشًللعاببلتبحٌثالٌـــوجد

توازيبٌناالجــــــروالمتطلباتاالجتماعٌة،ٌمكنكذلنانٌولداحباطاللشبابوٌدفعهمالىالجنوح

.،بسببعدملدرةالوالدٌنعلىالتوفٌكبٌندخلهمالفرديومتطلباتابنابهم
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:اإلعالم و وسائل اإلتصال/ 7-2-8

هًجمٌعالوسابلالتًتساعدالظاهراالجتماعٌةواإلجرامٌةفًاالنتشاروكذلناألخباروالتوجهات

السٌاسٌةوالدٌنٌةوالثمافٌة،ومنهاالوسابلالمسموعةوالمربٌةكاالنترنٌتوالسٌنما،الجرابد

التلفـــزةوكلوسابلالتواصلاإلجتماعً،التًتعرؾانتشاراكبٌرا،منالشبابوٌتممنخبللها

.تمرٌررسابلعنٌفةفًمضمونهاومحتواها،وهذاٌإديإلىاإلنحراؾ

وتعدوسابلاالتصالمنالموىالفعالة،والمإثرةبشكلكبٌرعلىالشبابوالمراهمٌنلمالهامن

المتابعٌن،وكذلنسهولةإنتشارالخبربواسطتهاكماساهمتفًتنمٌةاإلستعدادللمؽامرة،والجنوح

.إلىالعنؾواإلشارةبٌنأوساطالشباب

:العوامل الثمافٌة  / 7-3

لثمافةالمجتمعتؤثٌربالػعلىسلونأفراده،فإنتشارثمافةمنحرفة،وتشجٌعأفرادهامماٌإديفً

أؼلباألحٌانإلىظهورسلوكاتمنحرفة،فالمجتمعاتالتًتبٌحممارسةالجنسبحرٌة،ؼالباما

(.55،ص2008الزبٌدي،)تشٌعفٌهاجرابممتصلةباإلعتداءاتالجنسٌة

ولعلأنوسابلاإلتصالهًمنأهماألدواتالتًتساعدعلىإنتشارالظواهراإلجتماعٌة،

واإلجرامٌة،كماتلعبدوراهامافًتوجٌهرأيالمجتمع،وأفكارهومعتمداتهألنهاتلمىرواجا

كبٌرا،وصدىواسعا،بٌنأوساطالشباب،خاصةفًولتالحاضر،كماتنمًلدٌهماإلستعداد

.للمؽامرة،والجنوحللعنؾ

: اصناف الجانحٌن و مفهوم الذات لدٌهم / 8

 :الجانحونتحتعدةأصناؾ،وٌشكلونأنماطاخاصامنالجنوحوهًٌندرج

 الفكرٌة،والمٌم وهماألشخاصالذٌنخرجواعنالمواعد  :الجانحون المتطرفون / -  8-1

والمعاٌٌر،واألسالٌبالسلوكٌةالسابدةفًالمجتمع،وتبنواثمافةمضادةذاتلٌمومعاٌٌر

 :ومعتمداتوموالؾمتشددة،وسلوكٌاتمنحرفة،ومنأصنافهمماٌلً

هماألشخاصالذٌنتجاوزواحداإلعتدالالدٌنًفكرا:الجانحون المتطرفون دٌنٌا /- 8-1-1

وعمبل،ومنخصابصهمالفهمالخاطاللدٌن،ومبادبهوأحكامه،التشددلًالممارساتالدٌنٌة،

االفتمارإلىالمثلالعلٌافًالسلونالمجتمع،التخبطفًتبسٌطاألحكاموتعمٌمها،ؼٌابالحوار

المفتوح،سوءالضنباآلخرٌن،إعتزالالمجتمعإمالعدممشاركتهفًالمنهجالجاهل،أولتكوٌننواة

.جدٌدةلجذبأعضاءجددلتكوٌنمجتمعخاصبهم

هماألشخاصالذٌنٌفشلونفًتحمٌكأهدافهمالتًالالجانحون المتطرفون سٌاسٌا / - 8-1-2

تتفكمعنظماإلجتماعٌة،السابدةفًالمجتمع،وٌتبنونألنفسهملٌماومعاٌٌرومبادئمضادةللمجتمع

 .وٌمومونبؤعمالمناهضةللنظاماإلجتماعًبهدؾتؽٌٌرهوإزالته
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ٌرىأنهإالءلدٌهمتفاوتمفرطبٌنمفهومالذاتوالمفهومالمثالً،Rogersكارل روجرز  

ونظرالنمومفهومالذاتمنخبللإدرانالمرءلتمٌٌماآلخرٌنله،فإنالشذوذأوالبلسوٌةلدىهإالء

،وإخفالهمفًتحمٌكذواتهم،وإمكاناتهمٌرجعانبصفةجوهرٌة،إلىإخفالهمفًالحصولعلى

.إحترامإٌجابًمناآلخرٌن

همأشخاصٌرتكبونأعماالعنٌفةمثلالمتل،اإلؼتصاب:الجانحون العنٌفون / - 8-1-3

السرلاتالخطٌرة،سعٌاوراءإشباعحاجاتهم،وٌكونونفًمجتمعاتإلتصادٌةمنخفضة،ومنسكان

حدٌثًالعهدبالمدٌنة،هإالءاألشخاصالٌدركونأنفسهمكمجرمٌن،أوجانحٌنولكنكؤعضاءفً

عصابةصلبة،إنهمٌشبعونحاجاتهممنخبللاإلنتماءإلىالعصابة،وبذلنتمويذاتهممنخبلللوة

هماألشخاصالذٌنٌتورطونفً  :الجانحون االنهزامٌون / - 4-1-8العصابةوسٌطرتها

ارتكابأفعالجانجةفًصورةهجومعدوانً،منأجلالحصولأمواللشراءالمخدرات،وهم

.ٌدعونأنهممحبطونمنالمجتمع،وٌتمٌزونبالمماومةالعنٌفةالموجهةنحوالشرطة

هذاالجانحٌظهرصورةذاتهكمدمنأكثرمنجانحأومجرم،وهوٌنظرإلىنفسهكشخصلدٌهعدٌد

.منالمشاكلفًحٌاتهتدفعهإلىتعاطًالمخدرات،منأجلالتملٌلمنمشاكلهمعنفسهومعالمجتمع

الجانحونالسٌكوباتٌون،هماألشخاصالذٌنٌعبرونعن   :الجانحون السٌكوباتٌون / - 8-2

أزماتهمبتحديالمجتمع،والخروجمننظمهأوالتخلًعنجمٌعالمسإولٌات،ومنسماتهماإلفتمار

إلىالضمٌرالحً،والبحثعنالمثٌر،وعدمالمدرةعلىاإلستفادةمناألخطاءالسابمةواإلفتمارإلى

أمامفهومالذاتلدىهإالءالجانحٌن،فهوٌتمٌزباإلنخفاضالشدٌدنتٌجةأزماتهم.روابطعاطفٌة

تمدٌرذواتهمواضطراباتهمالنفسٌةواإلجتماعٌة،وٌفتمدونإلىالثمةبؤنفسهموباآلخرٌن،واإلفتمارإلى

 .وإدراكهمللوالعبصورةمشوهة

هماألشخاصالذٌنلدٌهماضطرابوظٌفًدٌنامًانفعالًنفسً : الجانحون العصابٌون /- 8-3

فًالشخصٌة،وٌتسمافرادهذاالصنؾبالخجل،والملك،واالكتباب،والصراعمعسلوكٌاتهم

البلاجتماعٌةامامفهومالذاتلدىهإالءفإنهمٌنظرونإلىأنفسهمعلىأنهمؼٌرجانحٌن،كماانهم

ٌعرفونالصفةالمنحرفةلسلوكهم،ولكنهمٌمٌلونالىاظهارنوعمنالخجل،اوأنهمٌشعرونبالذنب

،اوبدرجةكبٌرةمنالخجلمنأفعالهمالجانحة،وفًنفسالولتٌنظرونإلٌهاعلىأنهانوعمن

 .اللهو،الكمإشرلشخصجانححمٌمً

الجانحفًهذاالصنؾٌرتكبأفعاالهجومٌة،وأفعاالذاتلسوة:الجانحون العدوانٌون / - 8-4

بالؽة،وسببعدوانهإالءالجانحٌنهماآلخرونكاآلباء،وؼالباماٌبدأعدوانهملبلالمراهمة،

والعدٌدمنهإالءاألحداثٌستمرونفًأنشطتهمحتىإلىمرحلةالرشد،وهممنطبماتاجتماعٌة

مختلفةوٌعانونمنالرفضاالبويالماسً،وهوالمسببللسلونالعدوانً،وؼالباماٌكونونأطفال

 .ؼٌرشرعٌٌناومنحملؼٌرمرؼوبفٌه
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الٌعرؾالحدثالجانحالعدوانًنفسهكجانح،ولكنكضحٌةللبٌبةالعدوانٌةفمفهومهلذاتههوانه

ضحٌةللبٌبة،ونظرتهالىالناسانهالٌمكنالوثوقبهم،وٌشنفًاألفراداآلخرٌنوٌتجهبعدابٌته

(126-121.،صص2013المطٌري،).تجاهاآلخرٌن،وٌتولعالدوافعالسٌبةدابمامناآلخرٌن

 :  خالصة الفصل

منخبللهذاالفصلتعرفناعلىمرحلةمهمةفًنموالفرد،وهًمرحلةالمراهمةالتًتشهد       

تطورعلىجمٌعالمجاالتالجسمٌة،الفٌزٌولوجٌة،والنفسٌةواالجتماعٌة،وانهذهالتطورات

تحدثنتٌجةلتلبٌةالفردومحاولتهتحمٌكحاجاتهواشباعها،والعملعلىالمواءمةبٌنمتطلبات

المحٌطالذيٌعٌشفٌهوبٌنلدراتهوامكاناته،مماٌجعلهفًحاجةالىرعاٌةمتكاملةلضماننموه

السلٌم،وانتمالهاآلمنإلىمرحلةالرشد،وأيخللفًمإسساتالتنشبةاالجتماعٌةكاألسرة

والمدرسةوالمحٌط،ٌإديبالمراهكإلىاالنحراؾوٌضطربسلوكه،وٌفمداالنتماءلؤلسرة

واإلحساسبمكانتهداخلها،فٌلجؤالشارعأٌنٌتعلمسلوكاتمعادٌةللمعاٌٌراالجتماعٌةوٌنخرطضمن

مجموعاتمنحرفة،وٌضطربمفهومهعنذاتهوٌصبحؼٌرلادرعلىتحمٌكالتوافكمعالبٌبة

 .والمجتمع
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 :   تمهٌد

فًهذاالفصللامتالطالبةباجراءالدراسةاالستطبلعٌةعلىمستوىمركزٌنمتخصصٌنفً      

اعادةالتربٌةلبلحداثالجانحٌنالذكورواالناث،بؽرضالتعرؾعلىالمٌدان،واختٌارالعٌنةالتً

تتوفرفٌهاشروطالدراسة،وتمتحدٌدعٌنةالبحث،وخصابصها،والدراسةاالستطبلعٌةبحٌث

تعرفناعلىالمنهجالعٌاديالذياتبعناه،وعلىادواتالبحثالمتمثلةفًالممابلةالعٌادٌة،والمبلحظة

،واختبارتمدٌرالذاتلكوبرسمٌث،وعرضنادراسةونتابجكلحالة،واخٌرالمنابمنالشة

.الفرضٌاتفًضوءالنتابجواخٌرالدمنااستناجاعاماٌشملكلماتوصلناالٌه

:تمثلتمفاهٌمنااالجرابٌةفًهذاالبحثفً:تذكٌر بالمفاهٌم االجرائٌة / 1

هوالحاقاالذىبالمراهكبدرجةهامة،اوالفشلفًمنعهاوالتهدٌدبهمن : العنف االسري/ 1-1 

طرؾالوالدٌناواالخوةاالكبرسنا،اومشاهدةالعنؾبٌنالوالدٌنوٌشملالعنؾالجسديكالضرب

،الرضوضوالكدمات،وتعرٌضهللخطر،والعنؾالنفسًوكاالهانة،والسخرٌة،والشتمو

،وتهربالوالدا التحمٌر،ونعتهبؤلفاظنابٌةوصفاتجارحة،وحرمانهمنالعطؾ،واالهمــال

تخلًاحدهمااوكلٌهماعنمسإولٌاتهتجاهالمراهك،كمنعهمنالدراسة،اهمالالرلابةوالمتابعةو

.الوالدٌةلهوعدمتلبٌةحاجاتهالنفسٌة،واالهتمامبمشكبلتهوازماته

فًهذهالدراسةٌعبرعنهمنخبللالدرجةالمتحصلعلٌهافًاختبارتمدٌر:تمدٌر الذات  / 1-2

.الذاتلكوبرسمٌث

هممراهمونمنكبلالجنسٌنتماٌداعهمبمراكزاعادةالتربٌةبسببلٌامهم:المراهك الجانح  / 1-3

.سنة17-16،وٌتراوحسنهمبٌن بجنح

: الدراسة االستطالعٌة / 2

اجرتالطالبةالدراسةاالستطبلعٌةفًمركزاعادةالتربٌةللذكوربالرحوٌةوالٌةتٌارتفً

 .واثناءهذهالزٌارةتمالتعرؾعلىالمركزوالحاالت25/12/2018

.05/03/2019وفًالمركزالمتخصصفًاعادةالتربٌةللبناتبالصدٌمٌةفًوالٌةوهرانفً

مإسساتداخلٌةتابعةلوزارة المراكزالمتخصصةفًاعادةالتربٌةهً: التعرٌف بالمركزٌن / 2-1

اللذٌنتتراوح األحداث التضامنوتشرؾعلٌهامدٌرٌةالنشاطاالجتماعً،وهًمختصةإلٌواء

وٌشترطالسبلمةالبدنٌة,سنةلصدإعادةتربٌتهمأوحماٌتهم18سنواتإلى08أعمارهممابٌن

 :،وفٌماٌلًلمحةعنالمركزٌن75/64والعملٌةوفكاالمررلم

وإكتسبالمركزالشخصٌةالمعنوٌة:مركز إعادة التربٌة ذكور الشهٌد لكحل دمحم بالرحوٌة - أ 

وكانٌستمبلأحداث,01/12/1987المإرخف261/87ًالتسٌٌرالمالًبموجبالمرسومرلم
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عندماتمتحوٌلمركزإعادة2002سنةإلىؼاٌةأكتوبر14سنواتو08تتراوحأعمارهممابٌن

وتمتحوٌلالذكوراللذٌنتتراوحأعمارهمما,التربٌةعلًمعاشًبتٌارتإلىمركزخاصباإلناث

.احداث08سنةإلىالمركزبالرحوٌة،عدداالحداثالمتواجدٌنبالمركزحالٌاهو08,18بٌن

تمانشاءهذاالمركزبناءاعلىالمرسومرلم:الصدٌمٌة بوهران- بنات - مركز اعادة التربٌة - ب 

،بتارٌخ102/66،وهومنالمإسساتالتابعةللدولةتحترلم01/12/1987بتارٌخ261/87

م1950،مساحتهاالجمالٌةتمدربـ1975،تمافتتاحالمركزسنة06/05/1966
2

،والمساحة

م750المبنٌةمنههً
2

فتاةمنبٌنهم16فتاة،وحالٌاتتواجدبه40والمدرةاالستٌعابٌةللمركزهً

مراهماتجانحات،ومتسواهنالتعلٌمًٌتراوحبٌنام10ًمتواجداتبسببخطرمعنويو06

سنة،وٌتموضعهنبناءا21سنةوفًبعضاالحٌانٌصلالى18و12وثانويوسنهنمابٌن

.علىامرمنلاضًاالحداث،والٌؽادرنالمإسسةاالبؤمررفعالٌدمنطرؾلاضًاالحداث

مرلدٌن،ٌوجدلاعةمخصصةلبلكل،مطبخ،حمام،:-اماالهٌاكلالتًٌتوفرعلٌهاالمركزهً

فناءمجهزبملعبلممارسةالرٌاضة،مكتبالمدٌرة،لاعةاالجتماعات،مكتبلبلخصابٌةالنفسانٌة،

والمشرفةاالجتماعٌةوالممرضةفًانواحد،مكتبلبلمٌنةومكتبللممتصدة،مكتبة،اربعة

.الساممخصصةللتعلٌموالتكوٌن

.اخصابٌةفًعلمالنفسالتربوي01اخصابٌاتفًعلمالنفسالعٌادي،و 03ٌتوفرالمركزعلى

،المركزمتخصصفًحماٌةالماصراتاللواتًٌعانٌنمنمشاكلنفسٌةوعبلبمٌةمععاببلتهن

 وٌعملعلىتعوٌضالحرمانالذيتعٌشهالماصرات

ٌتماٌداعاألحداثبؤمرمنلضاةاألحداثلدىمحاكماألحداثعلى: شروط االٌداع بالمركز /  2-2

.سواءخطرأوجنحةبصفةمإلتةأونهابٌة,مستوىالمطرالوطنً

:إنالؽاٌةمنالتكفلفًمركزإعادةالتربٌةهو:أهداف التكفل باالحداث/  2-3

.ودمجهعابلٌاوإجتماعٌا,تعدٌلسلونالمراهك-

.تحسٌنوتوعٌةاالولٌاءبادوارهمتجاهابنابهم-

.التخفٌؾمنحدةاالزماتوالمساعدةعلىتخطًهذهاالزمات،والسعًوراءاٌجادحلوللها-

حماٌةالمصرالذٌنٌعانونمنمشاكلنفسٌةوعبلبمٌة،ومحاولةالتخفٌؾمنالتبعٌةوتعوٌض-

.الحرمانالذيٌعٌشونه
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: التكفل الصحً و النفسً و االجتماعً /  2-4

تهتمالممرضةبالناحٌةالصحٌةللطفلوتمومبكلماهوضروريلتحسٌنهذا:التكفل الصحً - أ 

.الجانبكإصطحابهمللمستشفٌات،والمصحاتوتمدٌماإلسعافاتاألولٌةعندالضرورة

ٌكونالتكفلالنفسًبالحدثمنالجانبالعٌاديتشرؾعلٌهاألخصابٌةالنفسانٌة:التكفل النفسً - ب 

فًعلمالنفسالعٌادي،وذلنبالمماببلتمعالحدثواألولٌاءلمساعدتهعلىالتؤللموالتكٌؾ،

وبالتالًالتوجٌهحسبالمستوىوالمٌولوالرؼبات،كماتعملعلىمرافمةاألولٌاء،وتحسٌسهم

بالمسإولٌةإلعادةإدماجالطفلفًوسطالعابلًوبالتالًاإلجتماعً،ومنالجانبالتربوي،وٌموم

بهذهالمهمةأخصابًفًعلمالنفسالتربوي،حٌثٌمومبمتابعةاألحداثفًالمجالالمدرسً

والتكوٌنالمهنًداخلوخارجالمركز،وذلنبتطبٌكالروابزالنفسٌةالتربوٌةحتىٌتسنىلهتوجٌه

.الحدثحسبالمدراتوالمٌوالتوالرؼبات

: التكفل اإلجتماعً - ج 

:عنددخولالمراهكللمركزٌتمفتحملؾخاصبهمكونمنأربعملفاتفرعٌة-

.الملؾالمضابًواإلداري-

.الملؾالنفسًوالبٌداؼوجً-

.الملؾالطبً-

.الملؾالمدرسً-

 :التكفلبالحدثٌكونعبرثبلثمراحلهً:  مراحل التكفل بالحدث داخل المركز / 2-5

ٌوضعالحدثتحتالمرالبةوالمتابعة،وتجريعلٌهالفحوصاتالطبٌة: مرحلة المالحظة - أ

والعملٌةوالنفسٌة،للتؤكدمنسبلمتهالبدنٌةوالعملٌة،وتشخٌصسلوكاتهإلتباعخطةعبلجٌةمناسبة

أشهر06أشهروالتزٌدعن03،هذهالمرحلةمحددةبمدةزمنٌةمعٌنةالٌجبأنتملعلى

:وتتمثلفًتعدٌلسلونوتوجٌههكالتالً: مرحلة التربٌة وإعادة التربٌة - ب 

.هذابالنسبةلمركزاالحداثالذكور(الدراسةخارجالمركز)التمدرس-

التكوٌنالمهنًفًاطارشراكةبٌنمدٌرٌةالنشاطاالجتماعًووزارةالتكوٌنالمهنًوالتمهٌن-

وتوفرلؤلحداثتكوٌناخاصافًاحدىالورشاتالتًٌختارهاالحدث،إلكتسابحرفةتإمنمستمبله

.وتساعدهعلىتجاوزمشاكله
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المراسلةأوالدراسةعنبعد،ٌسجلللدراسةعنبعدكلحدثحسبمستواهالدراسًلصد-

.إعطابهمفرصةللتعلم،وبالتالًالحصولعلىشهادةمستمببل

عملالمسمالداخلًٌوجهلؤللسامالداخلٌةاألحداثالجدد،أواألحداثاللذٌنلمٌوجهواللمدرسة-

،أوطولالمدةإنمطاعهمعنالدراسةأوعدمتسجٌلهمفًالتكوٌن(سنة16)لتجاوزالسنالمانونٌة

:إلىحٌنمحاكمتهمأوإنهاءالمدةالمحكومبهاعلٌهموٌتوفرمستوٌٌن:المهنً

أولىإلى)ٌسجلفٌهاألحداثاألمٌٌن،أوأصحابالمستوىالدراسًالضعٌؾ:المستوى األول -

.(ثالثةإبتدابً

.(خامسةفمافوق,رابعة)ٌسجلفٌهاألحداثأصحابالمستوىفوقالضعٌؾ:المستوى الثانً - 

أمافٌماٌخصاألحداثالذكورالذٌنلهممستوىدراسً،ولمٌنمطعواعنالدراسة،وسنهمٌملعن

.سنةٌتمإدماجهمفًالمإسساتالتعلٌمٌةالتربوٌةخارجالمركز16

ولمساعدةاألحداثالمتمدرسٌنعلىتحصٌلنتابججٌدة،تمدملهمدروستدعمٌةمنطرؾعمال

فًعدةموادأدبعربً،فرنسٌة،(خرٌجًالجامعات)اإلدماجالمهنًأوعمودمالبلالتشؽٌل

الخ.....إنجلٌزٌة،رٌاضٌات

ومنجهة,البرنامجالممدمفًالمسممعدمنطرؾالمربًحسبلدرات،وإمكاناتكلطفلمنجهة

:أخرىبهدؾتعدٌلسلوكٌاته،وعموماٌكونالبرنامجكالتالً

مخصصةللدروسالتعلٌمٌةلؽةعربٌة،تربٌةإسبلمٌة،تارٌخ،جؽرافٌا،التربٌة:الفترةالصباحٌة*

 .العلمٌةوالتكنولوجٌة،الرٌاضٌات

التمنٌة:مخصصةللنشاطاتالتربوٌةوالترفٌهٌة،والورشاتالبسٌطة،مثل:الفترةالمسابٌة*

.التعبٌرٌةبالرملأشؽالٌدوٌة،المطالعة،ألعابفكرٌةرٌاضٌة

وٌتمفًهذهالمرحلةمتابعةالحدثبعدخروجهمنالمركز،وتتم:مرحلة ما بعد اعادة التربٌة - ج

متابعتهوهوفًاسرته،حٌثتتمزٌارتهمنحٌنالخرللتؤكدمنمدىتطورسلوكه،عدمعودته

.للسلوكاتالمضادةللمجتمع

امافٌماٌخصالبناتفٌتماالتصالبذوٌهم،واصبلحالعبللةالمضطربةبٌنهنوبٌنعاببلتهن،وفً

سنة21حالعدملبولالعابلةللمراهمةالجانحةٌحاولالمركزاٌجادحلوللهنخاصةاذاتجاوزسنهن
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والمراهماتالجانحاتعندماتنتهًالمدةالمحكومبهاعلٌهن،ولمٌستطعنالعودةالىالمنزلبسبب

خوفهنمنرفضاولٌابهن،فانالمركزالٌفرجعنهنبلٌبمٌنبالمركزمناجلالحماٌةمنالخطر

 .المعنوي

منخبللالدراسةاالستطبلعٌةتمكنتالطالبةمنتحدٌدالعٌنة:عٌنـة البحث و خصائصها / 3

 :الموافمةللدراسةحسببعضالشروطوالخصابصوهً

 سنة،ايفًالمرحلةاالخٌرةمنالمراهمة17و16الحاالتهممراهمونومراهماتسنهمبٌن-

 .مراهمونومراهمات،ارتكبواجنحاوتماٌداعهمالىالمركز-

 الحاالتلدٌهممشاكلاسرٌة-

 .لمٌموموابالجنحنتٌجةاصابتهمبؤضطرابعملً-

 .الٌعانونمنامراضعملٌة-

 .انالٌكونوامراهمٌنمجهولًالنسباوتمتبنٌهممنطرؾاسربدٌلة-

الحاالتلدٌهممستوىتعلٌمًممبولبحٌثٌمكنهماالجابةعناالختباردونتدخلمناالخصابً-

 النفسانًحتىتكونهنانمصدالٌةلبلختبار

 : الدراسة االساسٌة / 4

لمعالجةاالشكالٌةالمطروحةوالتحمكمنفرضٌاتالبحث،تماستخدامالمنهج:المنهج العٌادي / 4-1

.العٌادينظرالطبٌعةالموضوعالذيٌستدعًالدراسةالمعممةللحاالت

انالمنهجالعٌاديهوالمنهجالمناسبلدراسةالسلوناالنسانًالعٌانًو Lagacheالغاش ٌرى

(13،ص1996عباسفٌصل،)اوضاعالفرد،وتبٌاناسباباالضطرابات

والمنهجالعٌاديٌمومعلىالتناولالكٌفً،بدراسةالفردكحالةمتمٌزة،ومنفردةبطرٌمةتفصٌلٌة

دلٌمةوذلنمنخبللجمعالبٌاناتالخاصةبهاثمٌتمتحلٌلهاوبالتالًالتوصلالىنتٌجةواضحة

(.177،ص2009عبدالرحمن،ومحمود،).بشؤنالحالةالمدروسةوالظروؾالمحٌطةبها

استعملتالطالبةفًهذهالدراسةالممابلةالعٌادٌة،والمبلحظةالعٌادٌة،:أدوات الـــــدراسة  / 4-2

واداةلمٌاستمدٌرالذاتلدىالمراهمٌن،وهًاختبارتمدٌرالذاتلكوبرسمٌثالصورةالمدرسٌةمن

 "  لٌلىعبدالحمٌدعبدالحافظ"اعداد
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منادواتجمعالمعلوماتاٌضااستعملتالطالبةالممابلة: الممابلة العٌادٌة النصف موجهة  / 4-2-1

ٌمكنالوصولالىجمعالمعلوماتبشكلدلٌك العٌادٌة،التًتعتبراداةمهمةفًالبحث،ومنخبللها

 . وممنهج

والممابلةهًمعلوماتشفوٌةٌمدمهاالمبحوثمنخبلللماءٌتمبٌنهوبٌنالباحث،والمماببلت

،(85،ص2011الجدٌلً،)العلمٌةٌجبانتكونهادفةومحددةمناجلتحمٌكاؼراضالبحث

الممابلةالحرة،والممننةاوالموجهة،والممابلةالنصؾموجهة،:وهنانعدةانواعللممابلةمنها

.وؼٌرهامناالنواعالتًنسخدمهاوفكاهداؾالبحث

.وفًهذاالبحثالممابلةالعٌادٌةالنصؾموجةهًالممابلةالتًتخدماهداؾالبحث

الممابلةالنصؾموجهةتكوناسبلتهامحددة،حٌثٌكونالباحثلابمةباالسبلةالتًسٌتمطرحها

وٌحاولالتمٌدبهذهاالسبلة،االانذلنالٌمنعمنطرحاسبلةاخرىؼٌرمخططلهااذاراىالباحث

ضرورةلذلن،وفًالممابلةالنصؾموجهةتعطىالحرٌةللممابلبطرحالسإالبصٌؽةاخرى،

(.109ص.1986ربحً،)والطلبمنالمستجٌبمزٌدامنالتوضٌح

:وتمتمسٌمشبكةالممابلةالىمحاورربٌسةهً

جمعالبٌاناتاالولٌة،وهًممابلةتمهٌدٌةٌتممنخبللهاجمعالبٌاناتاالولٌةحولالحالة :1المحور 

الخ،وكذلنالتعرؾاكثرعلىالحالةو.......،االسم،السن،المستوىالتعلٌمً،الجنحة،االنتكاس

مفحوص،منخبللشرحهدؾالبحث،وضمانتعاونالحالةوتفاعلهممع–بناءعبللةاخصابً

.الطالبة

العبللاتاالسرٌة،كانتاسبلةالممابلةكلهاتركزعلىعبللةالمراهكبعابلته،وبوالدٌه :2المحور 

وحاولتمنخبللهذاالمحورالتمصًعنالعنؾاالسري،وطبٌعةالعبللاتداخلاالسرة،وكذلن

االسلوبالتربويالسابد،ووجوداالدوارفًاالسرةحتىنتعرؾعلىتماهٌاتالمراهمٌن

الجنوحوالعواملالمإدٌةالٌه،ركزتفًهذاالمحورعلىالجنحةالتًارتكبهاالمراهك :3 المحور 

،والظروؾالمحٌطةبها،ودورالعابلةفًهذهالجنحةومدىمساندتهملهاوتخلٌهمعنه،وكذلن

المعاشالنفسًداخلالمركزوتكٌؾالحالةمعه،ومحاولةالتعرؾعلىسلونالحالةلبلدخول

.المركزوعبللتهمعبالًالنزالء

تمدٌرالذات،منخبللهذهالممابلةالتًركزتكلاسبلتهاعلىمدىوعًالمراهكبذاته :4المحور 

،وتمدٌرهلها،واذاكانتلدٌهصورةعنذاته،ودرجةتمبلهلذاتة،وتمدٌرهاالجتماعًوالعابلً،

.وعبللتهبافراداسرتهودورهداخلها
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ولدلمنابؤربعةمماببلتلمعالجةهذهالمحاور،وممابلةخامسةخصصتالجراءاختبارتمدٌرالذات

فًهذاالبحثلامتالطالبةبمبلحظةسلونالمبحوثٌناثناءالممابلة،:المالحظة العٌادٌة / 4-2-2

.وبماانالحاالتهممراهمونومراهماتفإنهمٌستعملونالتعبٌرالجسدياكثرمنالتعبٌراللفظً

فالمبلحظةهًعبارةعنعملٌةمشاهدةاومتابعةلسلونظاهرومحدد،اوافرادمحددٌنخبللفترة

اوفتراتزمنٌةمحددة،وضمنترتٌباتبٌبٌةتضمنالحٌاداوالموضوعٌةلماٌتمجمعهمنبٌاناتاو

(81،ص2011الجدٌلً،)معلومات

:  الصورة المدرسٌة COOPER SMITHاختبار تمدٌر الذات لكوبر سمٌث / 3-2-3

اختبارتمدٌرالذاتتماٌجادهمناجللٌاسالوضعٌاتالتمٌٌمٌةنحوالذاتفً:التعرٌف باالختبار / أ

 . العام،االجتماعً،العابلً،المدرسً:المجال

،فًظلاالبحاثالواسعةحولتمدٌرالذات(1984)وضعاختبارتمدٌرالذاتلكوبرسمٌثفًسنة

،وDymond(1954) ،ودٌموندRogersهًمستمدةمنسلمروجرز50،واؼلبالبنودال

اوجدكوبرسمٌثالصورةالخاصةبتمدٌرالذاتالمدرسًفًالبداٌةوكانتموجهةالىاالطفال

.المتمدرسٌن

سنوات،وثمتماختبارهذهالبنودعلى10كلالبنودتمصٌاؼتهابحٌثتناسباالطفالبدٌةمنسن

بندالوضعٌاتٌحملهااالطفالنحوانفسهمفًاربعة50طفبل،وتمتحدٌد30عٌنةتتكونمن

:مجاالتهً

تمدٌرالذاتالعام-

تمدٌرالذاتاالجتماعً-

تمدٌرالذاتالمدرسً-

تمدٌرالذاتالعابلً-

،وهذاماسمح(ذكورواناث)طفبل87الشكلالنهابًلبلختبارتمتطبٌمهعلىعٌنةمتكونةمن

باستنتاجانهالتوجدفروقذاتداللةفًتمدٌرالذاتبٌنالجنسٌن،وبعدهاتماعادةتطبٌمةعلى

 .طفلمناصولمختلفة،وهناكذلنلمٌجداختبلفاتذاتداللةبٌنالذكورواالناث1748

بنود،08،ٌتكونمنEchelle de mensongeوفٌمابعدلامبإضافةسلماخرهوبعدالكذب

.درجةهذاالسلمهًمإشرعلىاالستجاباتالدفاعٌةاتجاهاالختبار،اكثرمنهامإشرٌدلعلىالكذب
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بند،ٌصؾوضعٌات،ووجهاتنظر،اوردودافعالشخصٌةاٌنٌموم58ٌتكوناالختبارمن-

ال"و"تنطبك:"فًالخاناتالموافمةللبند،ٌوجداختٌارٌنلبلجابةهما(x)المفحوصبوضععبلمة

".تنطبك

:منخمسةابعادلتمدٌرالذاتهً(المدرسً،والمهنً)ٌتكوناالختبارفًصورتٌه-

10،12،13،15،،1،3،4:بند26فٌه:Echelle Généraleبعدتمدٌرالذاتالعام-

،18،19 ،24،25،27،30،31،34،35،38،39،43،47،48،51،55،56،

57.

،5،8،14،21:بنود08ٌتكونمن: Echelle Sociale بعدتمدٌرالذاتاالجتماعً-

28،40،49،52.

،6،9،11،16،20:بنود08ٌتكونمن: Echelle Familiale بعدتمدٌرالذاتالعابلً-

22،29،44.

،2،17،23،33،37:بنوده08ًفٌه:Echelle Scolaireبعدتمدٌرالذاتالمدرسً-

42،46،54.

26،32،36،41،45:بنوده08ًٌتكونمن: Echelle de mensongeبعدالكذب-

،50،53،58.

هذااالختبارٌمكننامنالحصولعلىدرجةعامةلتمدٌرالذاتباالضافةالىدرجاتفًاالبعاد-

الخمسةلبلختبار،تسمحبوضعوصؾدلٌكلتمدٌرالذات،ايفًايمجالالمفحوصلدٌهصورة

.اٌجابٌةعنذاته

الدرجةالكلٌةلبلختبارٌتمحسابهامنخبللجمعالدرجاتالمتحصلعلٌهافًاالبعادالفرعٌةاالربعة-

.،دوناحسابدرجةبعدالكذب،ومنخبللهاٌمكننااٌجادمستوىتمدٌرالذات

فًالصفحاتالتالٌة،تجدجملتصؾاحاسٌس، :جاءتتعلٌمةاالختباركالتالً: تعلٌمة االختبار/ ب

الرأبعناٌةكلجملةمنهذهالجمل،عندماتكونهنانجملةتجدهاتصؾ.اراء،اوردودافعال

فًالخانةالموافمةللعموداالول،المسمى( x)طرٌمتنالمعتادةفًالتفكٌراواالستجابة،ضععبلمة

".تنطبك" 

فًالخانة(x)عندماتكونهنانجملةالتصؾطرٌمتنالمعتادةفًالتفكٌراواالستجابة،ضععبلمة

". ال تنطبك" الموافمةللعمودالثانًالمسمى
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الٌن :"وفًهذاالبحثاستعملتالطالبةالصورةالمترجمةمناالختبار،وكانتالتعلٌمةكالتالً

مجموعة من العبارات تصف راٌن و تصرفاتن فً الحٌاة ، الراها جٌدا و عبر عن راٌن فٌها اذا كانت 

" فً خانة الجواب المناسب فً جدول اإلجابة الخاص بها  (x)تنطبك علٌن أم ال ، وذلن بوضع عالمة 

:  الخصائص السٌكومترٌة لالختبار / ج

اختبار-ارتباطبند: صدق االختبار  - 1 

%14فًحٌن(05.الى%14.)01منالبنودمعاملذوداللة%72بالنسبةللصورةالمدرسٌة

ؼٌردال،واستخرجكوبرسمٌثمنهذاالتحلٌلانبنوداالختبار𝚽فمطمنالبنودكانمعامل

.ترتبطمعالدرجةالعامةلبلختبار

بالنسبةللصورتٌنالمدرسٌةوالراشدتمتدراسةثباتدرجةاالختباربواسطةمعامل: الثبات  - 2

 Spearman - Bravisمصححبمعادلةسبٌرمان Bravais - Pearsonاالرتباطبٌرسون

.وهًتعبرعنثباتجٌدلبلختبارفًكلتاالصورتٌن(90.)وتحصلعلىدرجة

:  حساب و استخراج النتائج / د

اذااجاب0فًاالجاباتالموجبة،اذااجابالمفحوصبتنطبك،ودرجة1نعطًدرجة-

.المفحوصبـالتنطبك

اذااجابالمفحوصبـ0لبلجاباتالسالبة،اذااجابالمفحوصبـالتنطبكودرجة1نعطًدرجة-

.تنطبك

.الدرجةالكلٌةلبلختبارنحصلعلٌهامنخبللجمعكلالدرجاتالموجبةوالسالبة-

فًاي)الدرجاتالموجبةوالسالبةتسمحلنابمعرفةفًايمجالالمفحوصلدٌهتمٌٌمنحوذاته-

.(اتجاهٌكونتمٌٌمالمفحوصلذاته

.درجاتسلمالكذبالتدخلفًالدرجةالكلٌةلبلختبار-

نحصلعلىهذهالدرجاتمنخبللشبكةالتصحٌحالخاصةباالختبار،ٌحتويهذااالختبارعلى

.شبكتٌنللتصحٌح،واحدةخاصةبالصورةالمدرسٌةلبلختبار،والثانٌةخاصةبصورةالراشد

.وفٌماٌلًجدولٌمثلشبكةالتصحٌحلبلختبارخاصةبالصورةالمدرسٌة
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 شبكة التصحٌح : 01الجدول 



لتفسٌرنتابجاالختبارنستعٌنبالجدولالتالًلتحدٌدمستوىتمدٌرالذاتلدى:تفسٌر النتائج- هـ 

المفحوصبحٌثٌتمتحوٌلالدرجةالخامالمتحصلعلٌهاعنطرٌكشبكةالتصحٌحالىمستوٌاتكما

   .02هوموضحفًالجدولرلم

مستوٌات تمدٌر الذات  : 2 الجدول 

مستوىتمدٌرالذاتالدرجات classeالرتبة

ضعٌؾجدا18اللمن1

ضعٌؾ30الى19من2

متوسط38الى31من3

مرتفع45الى39من4

مرتفعجدا50الى46من5



الدرجة اإلجابات  البنــــــــــــــــــــــــــــود العوامـــــل

 
تمدٌر الذات العام 

1-4-19-27-38-39-43-
47


1تنطبكموجبة

0التنطبك

3-7-10-12-13-15-18-24-25-
30-31-34-35-48-51-55-56-
57

0تنطبكسالبة

1التنطبك

 
تمدٌر الذات 
 االجتماعً

5-8-14-28


1تنطبكموجبة

0التنطبك

0تنطبكسالبة21-40-49-52

1التنطبك

 
تمدٌر الذات 

   العائلً

9-20-29


1تنطبكموجبة

0التنطبك

0تنطبكسالبة6-11-16-22-44

1التنطبك
 

تمدٌر الذات 
  المدرسً

33–37-42


1تنطبكموجبة

0التنطبك

0تنطبكسالبة17-23-46-54- 2

1التنطبك

1تنطبكموجبة 58 -53-50-41-32-26سلم الكذب

0التنطبك

0تنطبكسالبة36-45

1التنطبك
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  :عرض نتائج البحث 1

ولٌد : دراسة الحالة االولى  / 1-1

تمخبللهاجمعالمعلوماتعنالحالةوالتعرٌؾباالخصابٌة،وبالبحثالذيارٌد:الممابلة االولى 

دلٌمة20مدتها05/02/2019واجرٌتبتارٌخ.انجازه

سنة،مستواهالتعلٌمًاولىمتوسط،ٌعٌشمعوالدٌه17ولٌدمراهكٌبلػمنالعمر: تمدٌم الحالة 

سنةتدرسبالجامعة،ونظرا20ولٌسلهاخوةذكور،امااالناثفلهاختواحدةتبلػمنالعمر

للحالةالمادٌةالضعٌفةلبلسرةفاناالختتربتعندالجدة،والتزورعابلتهااالفًالعطلو

المناسبات،االمماكثةبالبٌت،واالبعاملٌومً،تمٌمالعابلةفًمسكناجتماعًاستفادةمنهمنذ

.ثبلثسنواتفمط

ولٌدمتواجدفًالمركزالخاصباعادةالتربٌةلبلحداثللمرةالثانٌةبسببجنحةضرباالصول،

.وهوالٌزالفًاطارالتحمٌكولمتتممحاكمتهبعد

تمحورتحولالعبللاتاالسرٌةوالعنؾاالسري،وتمتمعالجةهذاالمحورفً:  الممابلة الثانٌة 

مدتها19/02/2019د،والثانٌةكانتف25ًمدتها12/02/2019ممابلتٌناالولىكانتبتارٌخ

فًبداٌةالمماببلتظهرعلىالحالةمماومةللموضوعالنهكانٌتعلكبالعبللاتداخلاالسرة،د40

حٌثانعبللةالحالةمعاالبمتوترةجدا،منذبداٌةالمراهمة،فحسبتصرٌحاته.وخاصةمعاالب

سنةبدأاالبٌعاملهبشكلسًء،وعنٌؾلدرجةانهكانٌطردهمن"13"انهمنذانكانعمره

،(اما)مملكبزاؾ،وكلٌومٌدابزمعامً(بًٌ)ابً"المنزلوٌظهرهذامنخبلللوله

منلبلماكانشٌطردنًكًٌضربنً،"واضاؾ"وٌضربنًحتىانا،واختًكًتكونمعانا

كانٌمولًروحتخدمعلىروحن،وكان""عامطردنًبرااولمرة13بصحكًوالعندي

ٌمطعلًالكرارٌس،والكتبوٌمولًعبلهرانتمرا،وكانتامًتخٌطهملً،وتمولًروحتمراوما

وهذهالمعاملةالسٌبةكانتاحدالعواملالتًادتالىفًرسوبهفًالمدرسة،"تسالشعلٌه

وانخفاضمستواهالدراسً،فمداعادالسنةالرابعةابتدابً،والسنةاالولىمتوسط،ثمتولؾعن

.الدراسةبشكلنهابً

لمٌتعلمالحالةاسلوبالحوار،والنماشوابداءالرايفًاالسرةوهذاماٌفسرالصعوبةالتً

وجدهاحٌنارادانٌتحدثعنوالده،والوضعاالجتماعًالذيٌعٌشهاوحتىالتعبٌرعنمشروعه

الشخصًفًالمستمبل،بسببعدموجودلؽةالحوارفًالمنزل،ولمٌكنٌإخذبرأٌهوتهمٌشه،

والؽٌابالمستمرلؤلبعنالمنزلجعلهنانمسافةبٌنهوبٌنالحالة،فاصبحمنزويومنعزللوحده

،لمٌكنولٌدهوالوحٌدفًالعابلةالذيٌتعرضللضرب،وسوءالمعاملةلكناالمكذلنكانتضحٌة
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عنؾزوجً،مماجعلالوسطاالسريملًءبالمشاحناتوالصراعات،لدرجةانالحالةكانٌشعر

ماٌهدرشمعاٌا،ماعبلبالهشبٌا،كً(بًٌ)ابً"انؼٌابةهوالحلالذيٌرٌدهاالب،فًلوله

".نروحنباتبرا،ماٌسمسٌشعلٌا،نحسهتهنىمنً

االبكانٌستعملاسلوباتربوٌامتسلطا،وحتىفًالمعاملةاالسرٌة،والتمتصرسوءالمعاملةفً

"الضربوالتعنٌؾالجسدي،بلتتعدىالىالعنؾالنفسًواالهمال،والتهدٌدوٌظهرهذافًلوله

،وكانحسٌتنتخرجلًهانوكانلتلتنكً l’ ecoleعبلبٌهاطردونمن"حمار"كانٌمولً

روحوماترجعش،وكاننجًمنالخدمة"وكانٌخرجنًداٌمامنالداروٌمولً"كنتصؽٌر

وٌستعملكبلماشًملحما"ونتهنامنن centre   ونصٌبنهنارانًنشكًبٌن،وٌدونلـ

 ."نمدرشنمولو

ونستنتجمنهذاانالحالةٌعٌشفًوسطاسريمضطربجداحٌثانهٌجدانالمركزهوملجؤ

بالنسبةله،بالرؼممنانهالٌتلمىزٌاراتعابلٌةمنتظمة،وفًولتالزٌارةالٌكونهنانحدٌث

.مطولبٌنهمافهًزٌاراتلصٌرة،ٌؽلبعلٌهاالصمتوهذامااكدهالحالة

اثناءالممابلة،الحظناانهٌصمتكثٌرا،وعندماٌتحدثعنابٌهفؤنهٌنظرالىاالرضوٌستعمل

اجاباتمختصرة،دونتوضٌحالمعنى،اماعنعبللةالحالةمعاالمفٌعتبرهاهًااللربلهفً

العابلةلكنهالٌستعبللةوطٌدةجدا،النهٌحسبالذنباتجاهها،وانهاتتعرضللضرببسببدفاعها

.عنه

وتمتبتارٌخمحورهذهالممابلةهوالجنوحوالعواملالمإدٌةالٌه:الممابلة الثالثة 

 د20مدتها23/02/2019

الحالةمولوؾبسببجنحةضرباالصول،فمداعتدىبالضربعلىوالدهبعدشجاربٌنهما،    

بسببعودةالحالةالىالمنزلبعدطردوالدهلهلبلٌومٌن،ولدصرحانلٌامهبهذهالجنحةحدث

بسببالمشاكلوالشجاراتالمتتالٌةبٌنهما،وٌبدوانالحالةاعتدىعلىوالدهبعدمعاناتهمناالحتمار

والضرب،والتعنٌؾمدةطوٌلة،وبعدانوجدنفسهوحٌداواحسباستؽناءوالدهعنه،ووصؾ

حالتهالنفسٌةبالملك،والضؽطالشدٌد،والرؼبةفًانتهاءهذهالمشاكل،وهومافجرالنزعة

العدوانٌةعندالحالةفالشعوربعدماالمان،واالنتماءللعابلةزادمنالرؼبةفًاالنتماممناالبالذي

،وكان...هوسبابً،هوالًخبلنًوصلتلهاذالشً،"ٌعتبرهالسببالمباشرلجنوحهوٌمول

 "ماطردنٌشبراانالاعمانضربهش

 د35ومدتها26/02/2019كانمحورهاتمدٌرالذاتلدىالحالةوتمتبتارٌخ:  الممابلة الرابعة 
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فٌماٌخصجانبتمدٌرالذاتفانالحالةٌحسبتدنًلٌمته،ولٌسلهدورفعالفًعابلته،وانه 

:"ؼٌرمرؼوبفٌهوسطعابلته،وتعدىذلنالىالشعوربؤناالبٌرؼبفًموتهحٌثلال

خاطر'وعندسإالهكٌؾتؤكدتمنهذاالكبلم؟لال"حسٌتهاذيالمرةبلًبًٌباؼًٌتهنامنً

،هذاعززتدنًتمدٌرهلذاته،ان" centreلالًؼادينشكًبٌن،ونمولهمماٌخرجوكشمنال

كلالتعنٌؾالذيكانٌتعرضلهمنذبدٌةالمراهمةجعلهالٌحبذاته،وهذاٌفسرشعورهبالخجل،

.(كانمنطويعلىنفسه)الذيكانٌظهرفًكبلمه،وفًطرٌمةجلوسه

:  ملخص الممابالت 

منخبللتحلٌلالمماببلتنستنتجانهذاالمراهك،ٌفتمدالىالشعورباالنتماءلؤلسرةوكذلنٌعانً

مناحباطاجتماعًبسببسوءالمعاملةوالعنؾالذيٌتعرضلهفًاالسرة،مماادىبهالىالجنوح

،والهروبمنالمدرسةوالمنزلهوبمثابةردفعل،والٌةدفاعٌةاستخدمهامناجلاثباتذاته،

تبدلت(بًٌ)،ابً centreحتىدخلتلهذاال"ووجودهداخلالعابلةألنهحسبتصرٌحاته

وكذلنمنالعواملالتًادتالىالجنوحهًالمحٌط"المعاملةنتاعومعاٌا،شوٌةوالتملٌحة

(االب)االسري،فتوجهسلوكهالعدوانًنحواالصول

ومنكلماسبكنجدانالحالةبسببالعنؾاالسري،اصبحمراهماجانحاوعدوانًمعاالب،

وكذلناثرالعنؾاالسريعلىتمدٌرالذاتلدٌهبحٌثانخفضمستوىتمدٌرالذاتاالسرياكثرمن

  المجاالتاالخرى،ولدتطابمتنتابجاالختبارمعماافرزتهشبكةالمماببلت

: نتائج اختبار تمدٌر الذات للحالة االولى  : 3الجدول 

الدرجات  البنود المجــــــاالت 

05موجبة   تمدٌـــــــــــر الذات العــــــــــــــــــام 
11سالبة 

04موجبة تمدٌـــــر الذات االجتماعً 

04سالبة 

 00موجبة تمدٌــــر الذات العائلً  

 02سالبة 

02موجبة تمدٌــــر الذات المدرسً 

05سالبة 

03موجبة  بعـــد الكذب  

00سالبة 

 33// الـــدرجة الكلٌة لالختبار 
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:  التعلٌك على الجدول

فًعاملتمدٌرالذاتالعام،من16منخبللجدولالنتابجنبلحظانالحالةتحصلعلىدرجة   

درجاتوهذاٌدلعلىانهلٌس"08"درجة،وفًتمدٌرالذاتاالجتماعًتحصلعلى"26"اصل

معاالخرٌن،وهوالحظناهفًالمركز لدٌهمشاكلبخصوصالعبللاتاالجتماعٌة،وبناءالصدالات

حٌثانعبللتهبالعاملٌنهنانجٌدة،امافٌماٌخصتمدٌرالذاتالعابلًفهوالعاملاالكثرانخفاضا

،وهوٌدلعلىانخفاضتمدٌرالذاتالعابلًلدىالحالة،وف08ًمناصل"02"حٌثتحصلعلى

وهوتمدٌرذاتجٌد،"08"مناصل"07"عاملتمدٌرالذاتالمدرسًفمدتحصلعلىدرجة

وٌعنًهذاانالحالةلمٌبديمماومةاتجاه"03"وفٌماٌخصسلمالكذبفمدتحصلعلىدرجة

.االختبار

: استنتـاج عـــام للحالة االولى

انالحالةٌفتمدالىالشعورباالنتماءلؤلسرة،وكذلنٌعانًمناحباطنتٌجةلسوءالمعاملةالوالدٌة،

والعنؾالذيٌتعرضلهفًاالسرة،مماادىبهالىالجنوح،والهروبمنالمنزلٌمثلردفعلمن

بًٌ Centreحتىدخلتلهادالـ"اجلاثباتذاتهووجودهداخلالعابلة،وٌظهرهذافًلوله

،ونجدانالمحٌطاالسريهواحدالعوامل"تبدلتالمعاملةنتاعومعاٌا،شوٌةوالتملٌحة(ابً)

الهامةالتًادتبالحالةالىالجنوححٌثانهلمٌتمكنمناثباتذاتهفٌه،فاصبحسلوكهعدوانٌاموجها

نحووالدهخاصة،وحتىٌواجهالظروؾاالسرٌةالضاؼطة،وٌمكناننرجعالعنؾالذيٌمارسه

االبعلىالزوجةواالبنحسبنظرٌةالعدوانواالحباطانهٌرجعالىظروؾعمله،النهلٌسثابت

ومستمروهذاٌإديالىاحباطاتمتكررة،وكذلنالمستوىااللتصاديالضعٌؾالذيالٌمكنهمن

"تحمٌكرؼباتهوبالتالًٌتحولهذااالحباطالىعدوان،وعنؾداخلاالسرةٌظهرفًلولالحالة

بًٌداٌمامملك،كانٌدخلللداروماٌهدرمعحتىواحد،وٌصرابٌنهوبٌنامادبزةبالكبلم،ٌبدى

منهنانستنجانالسلونالعنٌؾلبلبهوردفعلنحواالحباطالذي"ٌعٌطوٌوصلحتىٌضربها

تعرضلهاثناءالعمل،والظروؾالمعٌشٌة،والحٌاةالٌومٌةالتًاثرتعلىعبللةاالبمععابلته

.وعلىسلوكهومٌزاجهككلفهوسرٌعاالنفعال،وللك

هذهالضؽوطاالجتماعٌةالتًعاشفٌهاالحالة،اثرتعلىحالتهالنفسٌةوتفكٌرهومٌزاجه،وادت

الىانحراؾسلوكه،وماالحظناهمنخبللالمماببلتالعٌادٌةهوانهذاالسلونالعدوانًالذيمارسه

الحالةكانموجهافمطنحوالوالد،بدلٌلانهاولؾبتهمةضرباالصولمرتٌنفًالمركز،وكذلن

"معصحابًوالاالساتذةl’ecoleانامعندٌشمشاكلبراوالفً"منخبللتصرٌحاتهحٌثلال

فًعاملتمدٌرالذات08ولداتفمتنتٌجةاالختبارمعماصرحبهالحالةفمدتحصلعلدرجة

.فًعاملتمدٌرالذاتالمدرس07ًاالجتماعً،ودرجة
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لكنمانبلحظههوانالحالةالٌرٌدانٌبتعدعنالمنزلرؼمهذهالمشاكلالتًٌعٌشها،وٌرٌدان

ٌكونلهلٌمة،ووجودداخلاالسرة،اذاهوٌعٌشفًصراعبٌنالرؼبةفًالتواجدمعاالسرة،

وبٌنالعنؾالذيٌتعرضلهمنطرؾاالب،ماسببلهعدمالشعورباالنتماءداخلاالسرة،وانه

ؼٌرمرؼوبفًوجودهفٌها،ادىالىانخفاضمستوىتمدٌرالذاتلدٌه،وهذاماظهرمنخبلل

وهًتوافكالمستوىالمتوسط،وفٌما33اختبارتمدٌرالذاتلكوبرسمٌث،فمدحصلعلىدرجة

 02االضعؾبٌناالبعاداالخرىوكانتتساوي ٌخصمجالتمدٌرالذاتالعابلًفمدكانتدرجتههً

.
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إختبــــــار كوبـــــــر سمٌـــــــث 

  الصورة المدرسٌة

S.E.I 

 ................ولٌـــــــــــــــــــد:....اإلســم...............ولٌــــــــــــد:......اللمــب

اولىمتوسط:...المســم.........ذكر:.......الجنـس.....سنة17:.........الســن

-الشهٌدلكحلدمحم-مركزاعادةالتربٌة:...(المدرســـة)إسـموعنـوانالمركـز

.تٌارت-الرحوٌة

............................02/2019./28:.......تارٌخإجراءاإلختبار

  

----------------------------------------------------------------------------------

 التعلٌمــــــــــــــــــة

وتصرفاتنفًالحٌاة،الرأهاجٌداوعبررأٌنمجموعةمنالعباراتتصؾإلٌن

فًخانة(X)بوضععبلمةوذلنال،أمكانتتنطبكعلٌنإذافٌهارأٌنعن

.الخاصبهااإلجابةالجوابالمناسبفًجدول
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 ممٌاس تمدٌر الذات لكوبر سمٌث الصورة الخاصة بالمدرسة 

ترجمة لٌلى عبد الحمٌد عبد الحافظ

 ال تنطبك تنطبك العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الرلم

xعادةاألشٌاءالتضاٌمن01ً

Xمنالصعبالتكلممعزمبلبًفًالمسمأجد02

X .فًنفسًأشٌاءلواستطعتتؽٌٌرأود03

X صعوبةفًاتخاذلراراتًبنفسًأجدال04

X .بوجودهممعًاآلخرونٌسعد05

X .بسرعةفًالمنزلأتضاٌك06

X .أحتاجولتاطوٌبلكًأعتادعلىاألشٌاءالجدٌدة07

X.محبوبمنزمبلبًمننفسالجنسأنا08

X ٌراعًوالدايمشاعريعادة09

X .استسلمبسهولة10

X ٌتولعوالدايمنًالكثٌر11

X .أناضلكماإنأمنالصعبجدا12

X كلهافًحٌاتًاألشٌاءتختلط13

X عادةأفكاريٌتبعزمبلب14ً

X الالدرنفسًحكلدرها15

X كثٌرالواترنالمنزلأود16

X اشعربالضٌكفًالثانوٌةؼالبا17

X مظهريلٌسوجٌهامثلمعظمالناس18

X عادةسؤلولهفانًألولهأنأرٌدكانعنديشًءإذا19

X ٌفهمنًوالداي20

X .منًأكثرمعظمالناسمحببون21

X.األشٌاءاشعرعادةكمالوكانوالدايٌدفعانًلعمل22

X .التشجٌعؼالبافًالثانوٌةألمىال23

X .أخرشخصاأكونارؼبكثٌرالو24

X .االعتمادعلًلآلخرٌنالٌمكن25

X .أبداشًءأيالاللكعلى26

X واثكمننفسًتماماأنا27

X .ٌحبونًأناآلخرٌنمنالسهلعلى28

X ووالديبمضاءالولتمعاأنااستمتع29

X .الٌمظةالضًولتاطوٌبلفًأحبلم30

X.لوكنتاصؽرمنسنًأتمن31ً

X.افعلالصوابدابما32

X .المدرسًبؤدابًاشعربالفخر33

X .افعلأنٌخبرونًبماٌجبأناآلخرٌنٌجبعلى34

X .أعمالبهمنألومكثٌرامااشعربالندمعلىما35
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X اإلطبلقلستسعٌداعلىأنا36

X .(بؤلصىجهدي)ماٌمكننًبؤفضلبؤعمالًألوم37

X اعتنًبنفسًعادةأناستطٌع38

X.سعٌدللؽاٌةأنا39

X.اللعبمعمنهماصؽرمنًسناأفضل40

X.كلمناعرفهمأحب41

X .بارزافًالمسمأكونأنٌعجبن42ً

X.افهمنفس43ً

X .الٌهتممنبالمنزلبًكثٌرا44

X .اإلطبلقالٌإنبنًاحدعلى45

X .ٌكونأنأودبالثانوٌةلٌسكماأداب46ً

X .ٌمكننًاتخاذلراراتًوالتمسنبها47

48
 أكونفتىأنأحبحمٌمةالأنا
                                                 فتاة 

X

X اآلخرٌنمعأكونأنأحبال49

X.اإلطبلقالاشعربالخجلعلى50

X(.األحٌانالكسوؾفًمعظم)اشعربالخجلمننفس51ً

X.كثٌرةأحٌانٌنتمدنًزمبلبًف52ً

X .الصدقدابماألول53

X .ٌشعرونبؤننًلستحسنابمافٌهالكفاٌةأساتذت54ً

X.الاهتمبماٌحدثلًأنا55

X.فاشلأنا56

X .أحدبسرعةعندماٌوبخنًأتضاٌك57

x.للناسألولااعرؾدابمام58
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 (توفٌك  )دراســـة الحالة الثانٌة 12

و05/02/2019محورهاهوجمعالبٌاناتاالولٌةحولالحالة،واجرٌتبتارٌخ: الممابلة االولى 

.د20مدتها

سنة،مستواهالدراسًاولىمتوسط،ومستواه17توفٌكمراهكٌبلػمنالعمر:تمدٌم الحالة 

بعدطبللهامنوالدهبسنتٌن2016وامهمتوفٌةمنذسنة المعٌشًمتوسط،والدهٌعملحارسبلدي،

،ولدٌهاختواحدةاكبرمنه،بعدطبلقالوالدٌن"ب"،بسبباصابتهابمرضالسكريمنالصنؾ

اصبحالحالةٌعٌشمعامهواخته،ثمبعدوفاةاالمتكفلالخالبالحالةواخته،وبعدزواجاالخت

.انتملالىالعٌشمعهابحكمانزوجهاٌعملفًالجٌشوٌؽٌبمدةطوٌلةعنالبٌت

تماٌداعالحالةالىالمركزبسببجنحةالضربوالجرحالعمديبسبلح،وهًاولمرةٌدخلالى

 .مركزاعادةالتربٌةلؤلحداث

د35ومدتها12/02/2019محورهاالعبللاتاالسرٌةوالعنؾاالسري،وتمتبتارٌخ:الممابلة الثانٌة

ٌعٌشالحالةفًوسطاسريمفكن،ومشتتوحسبتصرٌحاتهفانطبلقالوالدٌنادىالىتفكن

االسرة،واالفتمادالىالرلابةالوالدٌةزادمناضطرابسلونالمراهك،خاصةبعدؼٌاباالبعن

المنزلوابتعادهعنواجباتهتجاهابنٌه،ومنانعكاساتالطبلقعلىنفسٌةالحالةتولفهعنالدراسة،

 'lماكنتشنمعدفالدار،وماندخلشبكريفاللٌلوكنتنتؽٌببزاؾمن"وتؽٌرسلوكاتهحٌثلال

ecole وفالتالًخبلصخرجتومابؽٌتشنمرا،كًشؽللمٌتراحتً،ماكاٌنحتىواحد

،امابالنسبةللعبللةبٌنالحالةواالب،فمدمرتبمرحلتٌن،المرحلةاالولىكانتلبل"ٌعسنً

الطبلق،وهناكانالحالةٌتعرضللضربوالتعنٌؾمنطرؾاالببدافعمنهلضبطسلونالحالة،

وتبٌنانهلمتوجد"كانٌضربنًعلىالمراٌة،والكًنمباحاناواختً(ابً)بًٌ"حٌثٌمول

عبللةوطٌدةبٌنالحالةواالبفًهذهالمرحلةالنالوضعٌةاالسرٌةكانتمضطربة،بسببسوء

العبللةبٌنالوالدٌن،اماالمرحلةالثانٌةفكانتبعدالطبلقحٌثتؽٌرتمعاملةاالبمعالحالةجذرٌا،

واصبحٌستعملاسلوبامرناالىدرجةكبٌرةمااثارانزعاجالحالةواعتبرهتدخلفًخصوصٌاته،

.وعدماحترامالحدودبٌنهما،ولمٌستطعفهمهاوالتجاوبمعهذااالسلوبالجدٌدعلٌهوتمبله

ومماسبكتبٌنانوالدالحالةٌمثلنموذجاٌمتديبهفًتعلمسلوكه،وهوماٌفسرالسلونالعنٌؾ

فًتفسٌرظاهرةالعنؾحٌثٌرى Banduraللحالةمعاصدلابه،وهوماٌتفكمعتوجهباندورا

انالعنؾهوسلونمتعلممنخبللالخبرةالمباشرة،وانااللتداءبالنموذجهواحدمصادرالسلون

العنٌؾ،ورإٌةالطفلاوالمراهكلهذاالنموذجالعدوانًخاصةاالب،ٌدفعبهالىتعلمهذاالسلون
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واعادةانتاجهمعاصدلابه،رؼمانهلمٌتعرضللضربالمباشرفًالبداٌة،فانهتعلمهذاالسلون

.ومارسهخارجاالسرة،فحسبتصرٌحاتههوكانشخصعنٌؾمعاصدلابهفًالشارعوالمدرسة

ومنوجهةنظرالتحلٌلٌٌنفؤنمرحلةالمراهمةٌظهرفٌهانشاطكبٌرلآللٌاتالدفاعٌة،وهوما

،فٌبررسلوناالباتجاهRationalisationلمسناهمنخبللالمماببلتحٌثانهٌستعملالٌةالتبرٌر

هذالاع""...ماٌضربنٌشببلسبة"والدته،واتجاههبؤنهاسلوبتربويوٌظهرمنخبلللوله

،وحتى"اناكنتنتعاملمعاهممعاملةخشنة""...خاطرشكنانمباحوبزاؾ""...منالخلطة

،بزاؾبصحماكنتشنعرؾ(امً)كانٌضرباما"العنؾتجاهاالمٌبررهبانهالٌعرؾالسبب

كً"اواناالبلامبهذاالسلونوهوفًحالةسكر،وكذلنفًلوله"عبلهخاطرشكنتصؽٌر

اةاالمــــــالقبلنسبهالىوؾــــــريالىالطـــفلمٌنسبالتفكناالس"الدارتشتتلاع(امً)ماتتاما

 -Reactionوآلٌةالتكوٌنالعكسً"(المشاجرات)ازيــيداٌماللدبــــالخلطةتوصلن"،

formation بحٌثانهالٌبدىرؼبتهفًبماءاالبمعه،بلٌظهرعدماالكتراثواالهتمامبما

و   ٌفعلهاالب،فهولمٌتمبلابتعاداالبعنهم،ولمٌتمبلكذلنفكرةاناالبلدٌهاسرةاخرى،

ٌظهرهذافًعدمرؼبتهفًمعرفة،وسإالاالبهلاعادالزواجمرةاخرى،وهللدٌهاطفال

مابؽٌتشنسمسٌهاذاعاودالزواج،والعندوأوالدوحداخرٌن(ابً)كًراحبًٌ"اخرٌن؟فٌمول

وٌرجعهذاالىخوؾالحالةمنحمٌمةتخلىاالبعنهواهماله،وكذلننفسراضطرابالسلون"

.الذينسبهالىنمصالرلابةالوالدٌة،بؤنهردفعلالحالةاتجاهطبلقوالدٌه،واحساسهبؤنهفمدوالده

د20ومدتها19/02/2019محورهاالجنوحوالعواملالمإدٌةالٌه،وكانتبتارٌخ:الممابلة الثالثة 

الحالةمتواجدفًمركزاعادةالتربٌةلبلحداثبامرمنلاضًاالحداث،بسببجنحةوالضربو

الجرحالعمديبسبلح،ومحكومعلٌهبثبلثةاشهرنافذة،انالظروؾالعابلٌةوطبلقالوالدٌةاثرعلى

الحالةالمزاجٌةللمراهكحٌثاصبحللكجدا،ومندفعنتٌجةالحرمانالعاطفًالذيعاشهفًتلن

مما,وٌمكنالمولانالحالةٌعانًمنحرمانعاطفًجزبًنتجعنانهٌارعبللةالوالدٌنكلٌاالفترة

تشتتالعاٌلة(ابً)معبًٌ(امً)كًطلمتاما"،اذٌمول.وتكٌٌفهاإلجتماعً,اخلبتوازنهالنفسً

هاذانالنهارلًضربتفٌههاذالسٌدكنتمنشوع،نضتمعالصباح......،واناولٌتمملك،

،هذاالتؽٌرالمفاجًءفًالمزاجالزمالحالةمنذوفاةوالدته،وعدمتمبلهاالبتعادعنوالده،"منشوع

وهوٌعتبروجودهفًالمركزعلىالرؼممنانهٌعتبرتجربةصعبة،بمثابةالخطالذيٌربطبٌنهو

وعلىالرؼممنإنهازٌاراتللٌلةإال"كًدخلتهناوالٌجًعندي"بٌنوالده،وٌظهرفًلوله

.إنهاتحمكلهاإلشباع،وهذاماخفؾمنسلوكهالعنٌؾداخلالمركز
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د35ومدتها23/02/2019محورهاتمدٌرالذاتلدىالحالة،اجرٌتبتارٌخ:الممابلة الرابعة 

فٌماٌخصتمدٌرالذاتفنجدأنالحالة،لدٌهتمدٌرمنخفضلذاته،نتٌجةنمصوعٌهبها،فهوٌرى

نفسهإنسانبسٌط،وعاديولٌسلدٌهماٌمٌزهعناآلخرٌن،فمطالسلوكاتالعنٌفةوالمعادٌةللنظم

،l’écoleنفرحكًنتؽٌبعلى"االجتماعٌةهًالتًاستطاعمنخبللهاالحالةبناءهوٌتهحٌثلال

،وهوٌجدانالتلمٌذالمشاؼبهوشخصٌستطٌع"كًعاودتالعاماألساتذةعاملونًكتلمٌذمشاؼب

إثباتذاته،لذافهوٌمومبهذاالسلونمناجلإشباعحاجاته،كماانهالٌجدالدعمالنفسًمنطرؾ

تبؽٌنً،وضرون(أمً)كًكنتصؽٌركانتاما"العابلةمماجعلهٌشعرانهؼٌرمحبوبفٌمول

،ؼٌاباألمكانمنالعواملالتًساعدتعلىتدنًتمدٌرالذات"مانًنشوؾحتىواحدٌبؽٌنًكٌفها

.بالنسبةللحالة

:  ملخص الممابالت 

ٌتماهىالحالةفًشخصٌةاألب،وٌتبنىسلوكهالعنٌؾ،ولدظهرهذافًسلوكاتالحالةاتجاه

أآلخرٌن،كماانهلمٌتمبلاالنفصالعنوالده،وٌعتبرالطبلقاحدالعواملالنفسٌةالتًادتبالحالة

فالنموالخاطالؤلناواألنا"Alchhornاكهورنالىالجنوح،فحسباالتجاهالتحلٌلًالذيٌمثله

"األعلىبسببفشلعملٌةالتطبٌعاالجتماعًمنشؤنهانٌضعؾلدرةالفردعلىالتحكمفًدوافعه

،اذافؽٌابالرلابةالوالدٌةأحدثخلبلفًنمواألنااألعلىللحالةوهوما(43،ص1989ؼباري،)

ٌفسراالنحرافاتالسلوكٌةالتًظهرتعلٌه،واستؽبللهلهذهالوضعٌةبممارسهحرٌتهالمطلمة،

وضعؾلدرتهعلىالتحكمفًانفعاالته،وكذلنالفراغالعاطفًوالحرمانالذيسببهؼٌاباالب

ووفاةاالم،اذوجدالحالةنفسهوحٌداوعاجزاوالٌستطٌعتلبٌةحاجتهالىاالمن،واالستمرار

االسري،هذهالوضعٌةالتًعاشهاالحالةاثرتعلىتمدٌرهلذاته،فمدتبٌنمنخبللالمماببلتان

الحالةلدٌهتمدٌرمنخفضللذات،فهوٌعانًمنحرمانعاطفً،النهفًالوالعالتوجدلدٌهاسرة

 .فعلٌةٌمكنهانٌحمكذاتهداخلها
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:  الثانٌة    نتائج اختبار تمدٌر الذات للحالة : 4الجدول 

الدرجات  البنود المجــــــاالت 

07موجبة   تمدٌـــــــــــر الذات العــــــــــــــــــام 

07سالبة 

02موجبة تمدٌـــــر الذات االجتماعً 

02سالبة 

 01موجبة تمدٌــــر الذات العائلً  

 02سالبة 

03موجبة تمدٌــــر الذات المدرسً 

02سالبة 

03موجبة  ســـــلم الكذب  

02سالبة 

 26// الـــدرجة الكلٌة لالختبار 

:تعلٌك على الجدول 

منخبللجدولنتابجاختبارتمدٌرالذاتللحالةتوفٌك،نجدانهتحصلعلىدرجةلبلختبارتساوي

مناصل14=والتًتدلعلىتمدٌرمنخفضللذات،ونجدكذلناندرجةتمدٌرالذاتالعام26

.وهًدرجةمنخفضة26

علىالرؼممنانهصرحبؤنهالٌهمهنظرة04=وفًتمدٌرالذاتاالجتماعًتحصلدرجة

،03=االخرٌنلهوهوممتنعبذاته،امافٌماٌخصتمدٌرالذاتالعابلًفمدتحصلعلىدرجة

وهًالدرجةاالكثرانخفاضاممارنةببالًالدراجات،وهوماوجدناهمنخبللشبكةالمماببلتحٌث

هل:،وكذلنمنخبللاجابتهعنالسإال"(االخت)مانحسشروحًعنديدوركبٌرمعاها"لال

"ٌعتمدعلٌنوالدنفًامورمهنٌةاومنزلٌة،وٌعطٌنمسإولٌاتومهامتحسانهٌثكفٌن؟فاجاب

"ماشًبزاؾ،داٌماٌمولًتهبلفًاختنانارانًبعٌدوامنتوفاة،وماعندهاحتىواحدٌتهبلفٌها

ماٌدلعلىاندورهفًاالسرةٌمتصرعلىالمهامالثانوٌة،ولٌساالستشارةواالخذبرأٌه،وبالنسبة

مماٌدلعلىانالحالةلدٌهمشاكلوصعوبات05=لتمدٌرالذاتالمدرسًفمدتحصلعلىالدرجة

وهذادلٌل05=فًالمدرسةمعاالصدلاءوالمدرسٌن،امافًسلمالكذبفمدتحصلعلىدرجة

.علىانالحالةكانتلدٌهمماومةاتجاهاالختبار،ولكنهاالتلؽًاالختبار
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:  استنتاج عام حول الحالة الثانٌة 

منخبللتحلٌلالمماببلتنجدانالحالةتعرضللعنؾاالسريعنطرٌكالمشاهدة،فهولدعاش-  

فًوسطاسريمفكن،بعدطبلقالوالدٌن،وهذاماادىالىانحراؾسلوكهالعام،وتعلمالسلون

العنٌؾعنطرٌكااللتداءباألب،ومارسهخارجاالسرةحٌثظهرالعنؾفًتعاملهمعالرانه،

وداخلالمدرسةمعاالساتذةكذلن،واثركذلنعلىحالتهالنفسٌةالعامةفاصبحمزاجهمتملبنتٌجة

الفراغالعاطفًالذيعاشهبعدؼٌاباالبعنالعابلةفاصبحعدوانًمعأصدلابهوزمبلبهفً

المدرسةوهومااكدتهنتٌجةاالختبار،فمدتحصلعلىدرجةمنخفضةفًتمدٌرالذاتاالجتماعً

،مماٌدلانهذا(05)=،وكذلنفًتمدٌرالذاتالمدرسًحٌثتحصلعلىدرجة(04)=

المراهكٌعانًمنمشاكلاجتماعٌة،كماصرحبتعاملهمعأصدلابهبخشونة،وكذلنفًتمدٌرالذات

وهومستوىمتوسطٌدلعلىانالحالةالٌمدرذاته،وٌجدان(14=)العامتحصلعلىدرجة

.السلوكاتالسلبٌةوالمعادٌةللنظماالجتماعٌةهًالصفاتالتًتمٌزهعناالخرٌن

عمومافانالحالةلدٌهتمدٌرمنخفضلذاتهناتجعنالفراغالعاطفًالذيحدثنتٌجةؼٌاباالب

.وتخلٌهعنالعابلة
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إختبــــــار كوبـــــــر سمٌـــــــث 

الصورة المدرسٌة 

S.E.I 

 

...........تـــوفٌــــــك..............:...اإلســم.................تـــوفٌــــــك:...اللمــب

اولىمتوسط:......المســم............ذكر:....الجنس........سنة17:......الســن

-الشهٌدلكحلدمحم-مركزاعادةالتربٌة:.....(المدرســـة)إسـموعنـوانالمركـز

............................................................................تٌارت-الرحوٌة

..........................................2802/2019/:........تارٌخإجراءاإلختبار

  

---------------------------------------------------------------------------------- 

 التعلٌمــــــــــــــــــة

إلٌنمجموعةمنالعباراتتصؾرأٌنوتصرفاتنفًالحٌاة،الرأهاجٌداوعبرعن

فًخانةالجواب(X)رأٌنفٌهاإذاكانتتنطبكعلٌنأمال،وذلنبوضععبلمة

 .المناسبفًجدولاإلجابةالخاصبها
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 ممٌاس تمدٌر الذات لكوبر سمٌث الصورة الخاصة بالمدرسة 

ترجمة لٌلى عبد الحمٌد عبد الحافظ

 ال تنطبك تنطبك العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الرلم

xعادةاألشٌاءالتضاٌمن01ً

Xمنالصعبالتكلممعزمبلبًفًالمسمأجد02

 x .فًنفسًأشٌاءلواستطعتتؽٌٌرأود03

x صعوبةفًاتخاذلراراتًبنفسًأجدال04

X .بوجودهممعًاآلخرونٌسعد05

X .بسرعةفًالمنزلأتضاٌك06

X .أحتاجولتاطوٌبلكًأعتادعلىاألشٌاءالجدٌدة07

X.محبوبمنزمبلبًمننفسالجنسأنا08

X ٌراعًوالدايمشاعريعادة09

X .استسلمبسهولة10

X ٌتولعوالدايمنًالكثٌر11

X .أناضلكماإنأمنالصعبجدا12

X كلهافًحٌاتًاألشٌاءتختلط13

X عادةأفكاريٌتبعزمبلب14ً

X الالدرنفسًحكلدرها15

X كثٌرالواترنالمنزلأود16

X اشعربالضٌكفًالثانوٌةؼالبا17

X مظهريلٌسوجٌهامثلمعظمالناس18

X عادةسؤلولهفانًألولهأنأرٌدكانعنديشًءإذا19

X ٌفهمنًوالداي20

X .منًأكثرمعظمالناسمحببون21

X.األشٌاءاشعرعادةكمالوكانوالدايٌدفعانًلعمل22

X .التشجٌعؼالبافًالثانوٌةألمىال23

X .أخرشخصاأكونارؼبكثٌرالو24

X .االعتمادعلًلآلخرٌنالٌمكن25

X .أبداشًءأيالاللكعلى26

X واثكمننفسًتماماأنا27

X .ٌحبونًأناآلخرٌنمنالسهلعلى28

X ووالديبمضاءالولتمعاأنااستمتع29

X .الٌمظةالضًولتاطوٌبلفًأحبلم30

X.لوكنتاصؽرمنسنًأتمن31ً

X.افعلالصوابدابما32

X .المدرسًبؤدابًاشعربالفخر33

X .افعلأنٌخبرونًبماٌجبأناآلخرٌنٌجبعلى34
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X .أعمالبهمنألومكثٌرامااشعربالندمعلىما35

X اإلطبلقلستسعٌداعلىأنا36

X .(بؤلصىجهدي)ماٌمكننًبؤفضلبؤعمالًألوم37

X اعتنًبنفسًعادةأناستطٌع38

X.سعٌدللؽاٌةأنا39

X.اللعبمعمنهماصؽرمنًسناأفضل40

X.كلمناعرفهمأحب41

X .بارزافًالمسمأكونأنٌعجبن42ً

X.افهمنفس43ً

X .الٌهتممنبالمنزلبًكثٌرا44

X .اإلطبلقالٌإنبنًاحدعلى45

X .ٌكونأنأودبالثانوٌةلٌسكماأداب46ً

X .ٌمكننًاتخاذلراراتًوالتمسنبها47

48
 أكونفتىأنأحبحمٌمةالأنا
                                                فتاة 

     
X

X اآلخرٌنمعأكونأنأحبال49

X.اإلطبلقالاشعربالخجلعلى50

X(.األحٌانالكسوؾفًمعظم)اشعربالخجلمننفس51ً

X.كثٌرةأحٌانٌنتمدنًزمبلبًف52ً

X .الصدقدابماألول53

X .ٌشعرونبؤننًلستحسنابمافٌهالكفاٌةأساتذت54ً

X.الاهتمبماٌحدثلًأنا55

X.فاشلأنا56

X .أحدبسرعةعندماٌوبخنًأتضاٌك57

x.للناسألولااعرؾدابمام58
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امٌنة  : دراسة الحالة الثالثة 13

21/03/2019تمجمعالبٌاناتاالولٌةحولالحالةفًالممابلةاالولىوذلنبتارٌخ:  الممابلة االولى 

 د15:واستؽرلتالممابلة

:  تمدٌم الحالة 

سنة،مستواهاالتعلٌمًابتدابً،والمستوىالمعٌشًلعابلتها16امٌنةمراهمةتبلػمنالعمر

سنوات،تعملوالدتهاحبللة،ووالدهابدونمهنة،تعٌش09ضعٌؾ،تطلكوالداهاعندماكانسنها

الحالةمعاالمواخواختاصؽرمنهاسنا،بعدطبلقالوالدٌنخرجتالحالةللعملفًبٌعالكتببدفع

سنواتهًمتواجدةبمركزإعادةالتربٌةللبناتبالصدٌمٌةمنذ10منوالدتهاوعمرهاالٌتجاوز

،بجنحةالتمرد،واثارتالفوضىبٌنالممٌمات،ولدلامتبهذهالجنحةأثناءتواجدها2018أكتوبر

بمركزإعادةالتربٌةمسرؼٌن،وهذهلٌستالمرةاألولىالتًتتواجدفٌهابالمركزفمدسبكوانتم

إٌداعهامراكزإعادةالتربٌةبالؽربالجزابريفًكلمنتلمسان،وتٌارت،ووهران،الحالةلها

.سنة14سوابكفًتعاطىاأللراصالمهلوسةبكلأنواعهاوهذامنذأنكانسنها

وتمحورتحولالعبللاتاألسرٌةوالعنؾاألسري،10/04/2019تمتبتارٌخ:الممابلة الثانٌة 

د30واستؽرلتمدة

بعدطبلقالوالدٌن،أصبحتالحالةتعٌشمعاألم،واألختواألخالذيانتملفٌمابعدإلىالعٌشمع

والده،ونظراللظروؾالمعٌشٌةالصعبةللعابلةفانالحالةخرجتللعملفًسنمبكرة،أٌنالتمت

بمجموعةمنأطفالفًسنها،ثمأصبحتالحالةلابدةللمجموعة،واؼلبأفرادالجماعةهمأطفال

،ٌتشاركوننفسالظروؾاالجتماعٌةتمرٌبا،ونتٌجةSans Domicile Fixe (SDF)شوارع

االحتكانبهمأصبحتالحالةتتؤخرفًالعودةإلىالمنزل،وهنابدأتمشاكلهامعأمهاوٌظهرهذا

كانتترسلنًنبٌعالكتب،اٌاخطراتشمانبٌعشومانجٌبشالدراهم،تسوطنًوتمولً"فًلولها

وٌنكنتحتىلهاذالولت،كنتندخلفاللٌلوكًمانبٌعشوالنخسرالدراهماٌانعرفهابلًؼادي

،وعندمافشلتاالمفً"تضربنًماندخلشبكريومنبعدولٌتنباتبرا،وخطراتشندخلفاللٌل

السٌطرةعلىالحالةفلجؤتالىالخالالذياصبحبدورهٌعنفهاوٌستخدماسالٌبلاسٌةفًمعالبتها

كانتتحر"ولمدتعرضتلضربمبرحوعنؾجسدياذتمول

اثناءالممابلةكانٌظهرعلىالحالةمماومةومحاولةالتظاهربالموةوالتماسنعند
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التحدثعنالعنؾالمسلطعلٌهامنطرؾاالموالخالخاصة،مماٌبٌنوجودنزعةعدوانٌةتجاههما

،اضافةالىاالساءةالجسدٌةتتعرضالحالةالىاالساءةالنفسٌةالتًتتمثلفًاالهمالحٌثانهاال

.تتلمىزٌاراتمناالهلمنذاٌداعهاالمركز

اماعنعبللتهابوالدهافهًجٌدة،وتتحدثعنهبارتٌاحوٌمكناننلمسمنخبللكبلمها

واٌماءاتوجههاحبهالوالدها،النهكانٌمدملهاالدعمالمعنويوالعاطفًوالمساندةوالتساهلحٌث

،  centreعبللتًمعبوٌاملٌحةبزاؾ،بوٌاحنٌنعلٌا،شحالمنخطرةٌخرجنًمنالـ"تمول

اناكًندخلللـ......خرجنًخطرةمنتلمسانوخطرةمنتٌارت،وخطرةمنمسرؼٌن،

centre ماٌبٌنتعلمهابوالدهاوحاجتهاالىوجوده،خاصةالفترةالتًحدث"هوالًنعٌطله،

فٌهاالطبلقهًالطفولةالمتؤخرةالتًتتحملفٌهااالسرةمسإولٌةتطوٌراالنجازودفعالطؾالى

االكتشاؾ،وكذلنفًهذاالسنٌنمواالنااالعلىلكنالحالةكانتتعٌشفًفراغعاطفً،الحالة

هًالبنتالكبرىوعبللتهامعاخوهاواختهاتمولانهاجٌدة،وحٌثترىنفسهاهًالمسإولةعنهم

.وعنحماٌتهم

كانمحورهاالجنوحوالعواملالمإدٌةإلٌه،تمتهذهالممابلةبتارٌخ:الممابلة الثالثة 

.د30ومدتها17/04/2019

الحالةمتواجدةفًالمركزبجنحةالتمردوأثارتالفوضىبٌنالممٌمات،فمدتمردتعلىالموانٌن

الداخلٌةللمإسسة،وأخلتبالنظام،وكانلدٌهامشاكلمعالمربٌاتولمتحترملواعداالنضباط

داخلالمركز،وعمومافانسلونالحالةٌتسمبالتمردوالبلسواء،واالنحراؾمنذمرحلةالطفولة

المتؤخرةوهذانتٌجةالظروؾاألسرٌةالتًكانتتعٌشهاوالتفكناألسري،واالنخراطضمنجماعة

األلران،والعنؾاألسري،التسربالمدرسً،الفمر،العملالمبكركلهاعواملأدتإلىجنوح

عندمادفعتهاالحالة،وفًنظرهاأناألمهًالمسإولٌةعنجنوحهاحٌثتمولأنهاأخطؤتفًحمها

إلىالعمل،وكذلنتعتبرإنالضربالذيتعرضتلهمنطرؾاألمهوخطؤأخرفًحمهاوٌظهر

،"إماؼلطتمعاٌازوجخطرات،كًرسلتنًنخدم،وكًكانتتضربنً"هذافًلولها

وباإلضافةإلىماسبكفتحملالحالةمسإولٌاتاكبرمنسنهاهًتجربةجعلتهاترىنفسهالادرةعلى

التكفلبنفسهاوبإخوتها،ولكنلمٌكنلدٌهاالوعًبمعنىالمسإولٌة،وكذلنؼٌاباألبالمادي

.والمعنويجعلهاتمارسحرٌتهاالمطلمة،مماسببلهاصراعمعاألم
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د30ومدتها18/04/2019محورهاكانحولتمدٌرالذاتوتماجراءالممابلةبتارٌخ:الممابلة الرابعة 

نجدالحالةلدٌهاوعًبذاتهاورؼبةفًتؤكٌدالذاتمنخبللمحاولةتحملهاللمسإولٌة،ولعبدور

فًاالسرةاالاننانجدانهنانتباٌنفًهذهالرؼباتفمنجهةترٌدلعبدوراالبفًتحمل

نحس"المسإولٌةالمادٌةومنجهةاخرىترٌدتممصدوراالملرعاٌةاخوتها،ونلمسهذافًلولها

كًكنتنخدمونعاوناما،وثانًكانتاختًتجً surtoutروحًعنديدورفالعاٌلةنتاعً،

،و"تحكٌلًوامالاتلًصايضرونراكًكبرتًلعديفالداروشدياختن،ورديبالنعلٌها

وهذاٌبٌنعدمثمة"خطراتشٌروحووٌخلونًفالداروحدي،وماٌخافوشمنً"كذلنفًلولها

.االمفًالحالةوخوفهامنسلوكهاالمندفعوالمتمرد

: ملخص الممابالت 

منخبللماسبكتبٌنانالحالةتعانًمشاكلاسرٌة،واضطرابفًعبللتهامعوالدتهاولدٌها

عدوانٌةتجاههاحٌثانهاتحملهامسإولٌةجنوحها،وعنالوضعٌةالتًتعٌشهاحالٌا،فحسبالنظرٌة

التحلٌلٌةفانسلونالحالةالمتمردهوردفعلعلىالظروؾالصعبةالتًتعٌشها،والتمردهوتعوٌض

عنالحرمانالعاطفًنتٌجةالمعاملةالسٌبةمنطرؾوالدتها،خاصةوانهذاالسلونظهربعدطبلق

الوالدٌنوهذاٌعبرعنوجودالٌةالتعوٌض،ومنخبللالمماببلتاٌضااستخرجناالٌةدفاعٌةاخرى

ؼلطتمعاٌاكًرسلتنًنخدموانا(امً)اما"تستعملهاالحالةوهًالتبرٌر،وتظهرفًلولها

وكًضربتنًخاطرشهذانالولتكنتصؽٌرةمانعرفش،وكنتنروحمعالذراري""صؽٌرة

فهًتبررهربهاوخروجهامنالمنزلومخالطتهاألصدلاءالسوءبؤنهحدث"وتعلمتبزاؾصوالح

.بسببوالدتها

هورنًوٌمكناننفسرتمردالحالةبؤنهاستجابةللملكنتٌجةالشعوربالعجز،وهذاماذهبتالٌه

Horniاستجاباتمنهاالتحرنضداالخر،وٌتصؾهذا3التًتمولانالشعوربالعجزٌخلك

.النوعمناالشخاصبؤنهمعدوانٌونوعنٌفون،وٌمٌلونالىالنزعةالعدوانٌةالتًتدمرالذات

ومنوجهةنظرالوظٌفٌون،انالعنؾالممارسعلىالحالةٌرجعالىعدماتساقفًالنسك،وداللة

علىالبلتوازن،وعدماتساقاالجزاء،فالتفكناالسري،وطبلقالوالدٌنباالضافةالىعدممزاولة

االبلعمل،جعلهالٌمارسدورهكمسإولعناالسرة،وكذلنلجوءاالمالىاخوتهاوالىالشرطة

مناجلضبطسلونالحالةالمتمردٌدلعلىفشلهااٌضافًالمٌامبدورها،وهذاالخللفًالنسكو

اختبلطاالدوارلمٌمدمللحالةبٌبةسوٌةتستطٌعمنخبللهاحلاالزماتالتًتمربهافًفترةالمراهمة

فالحالةتبحثعنذاتها ، هذهالمرحلةٌظهرفٌهاازمةالهوٌةErikson  ارٌكسونومنوجهةنظر

وهدفهاودورهافًالحٌاة،لذانجدهاتتممصدوراالب،ثمدوراالم،ثمدوراالبنة،وحتى



  افخج  التمف                                                              رر نكتائ  استح ومنت شي  افراستر  

102 
 

االصدلاءهذاالذيادىالىخللفًبناءشخصٌةالحالة،مااثرعلىتمدٌرالذاتوخاصةفًالوسط

العابلًفهًتحاولتؤكٌدالذاتمنخبللالحصولعلىدورفعالوتبحثعنالثمةمناالمخاصة

وهذاٌبٌنشعورالحالة"خطراتشٌروحووٌخلونًفالداروحدي،وماٌخافوشمنً"عندمالالت

بعدمثمةاالمبها،االانهاتنكرهذاالشعوروتظهرمماومةامامالمعاملةالوالدٌةالسٌبة

5  

05 تمدٌـــــــــــر الذات العــــــــــــــــــام 

09

04

04

03

03

02

03

01

01

34

جدولنتابجاالختبارٌبٌندرجاتمتوسطةفًكلاالبعادففًبعدتمدٌرالذاتالعامنجدانالحالة

،وفًتمدٌرالذاتاالجتماعًفمدتحصلتعلىدرجةمرتفعة26مناصل14تحصلتعلىدرجة

وهًدرجةمرتفعة06وكذلننفسالشًءبالنسبةلتمدٌرالذاتالعابلًاٌنتحصلتعلىدرجة08

وهًدرجةمتوسطة،اما05فًهذاالبعد،وفًبعدتمدٌرالذاتالمدرسًفمدتحصلتعلىدرجة

.،وهذاٌدلعلىعدموجودمماومةلبلختبار02فًدرجةبعدالكذبفمدكانتمنخفضةجداتساوي
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 :استنتاج عام حول الحالة الثالثة

مماسبكنستنتجانالحالةتعٌشفًنسكاسريمفكن،تختلطفٌهاالدواراالجتماعٌةممااثرعلى     

شخصٌةالحالة،وعلىتمدٌرالذاتالعابلًلدٌهافهًتماوموترفضالوالعمنخبللالسلونالمتمرد

،وعدمتمبلهالطبلقالوالدٌنوٌمكنتفسٌرهذاالتمردأٌضاكردفعلوعدوانٌةتجاهاألمالتً

تجدهاالسببفًجنوحها،وفًانفصالاألبعنهاوهذاالتنالضبٌنماأفرزتهشبكةالمماببلتو

وهًدرجةتدلعلىتوافكنفسً(06)نتٌجةاالختبارحٌثكانتدرجةتمدٌرالذاتالعابلًمرتفعة

داخلاألسرةوعبللةمستمروجٌدةمعالوالدانبٌنماالنجدهذاالتوافكظاهرامنخبللتحلٌل

المماببلت،ماٌإكدمماومةالحالةللوالع،وماٌإكدهذااالستنتاجانالحالةلمٌكنلدٌهامماومةتجاه

،وفًبعدتمدٌرالذاتاالجتماعًفنجدههوأٌضا02االختبارفمدتحصلتعلىدرجةمنخفضة

التًتتصؾبهاالحالة،ولدرتهاعلىالتحكمباآلخرٌنLeadershipمرتفعماٌإكدالسمةالمٌادٌة

.ولٌادتهموعبللتهاالجٌدةمعاألصدلاءفًالمدرسةوالمركزتإكدذلن

ونفسرهذهالنزعةالمٌادٌةالتًتتصؾبهاالحالةبؤنهاتعوٌضعنالحرمانالعاطفًبسببطبلق

الوالدان،وسوءالمعاملةمنطرؾاألم،وحلصراعالتبعٌةوأزمةالهوٌةمناجلتحمٌكالتوافك

النفسً،ورفعمستوىتمدٌرالذاتبالسلونالمتمردوإثباتالذاتمنخبللاٌجاددوروفعالٌةداخل

حٌثنجدانمستوىتمدٌرالذاتللحالةمتوسط(34)مجموعةالرفاقوهوماٌتفكمعدرجةاالختبار

(.8/8)،وبعدتمدٌرالذاتاالجتماعًمرتفع

الحالةتعرضتلعنؾاسريتمثلفًالعنؾالجسديوهوالعمابوالضربمنطرؾاالموالخال،

وعنؾنفسًتمثلفًاالهمالوالحرمانالعاطفًمنطرؾالوالدٌناالانهالمتنممعلىاالبمثلما

.فعلتمعاالموكانتفًكلمرةتجدلهالتبرٌروتحملوالدتهاالمسإولٌة
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 إختبــــــار كوبـــــــر سمٌـــــــث

  الصورة المدرسٌة

S.E.I 

 

................................امٌنة.:.............اإلســم......:...............اللمــب

.................ابتداب05ً:..المســم....انثى:....الجنس....سنة16:....الســن

.....وهران-مركزاعادةالتربٌةالصدٌمٌة:.(المدرســـة)إسـموعنـوانالمركـز

.....................................................17/04/2019:.تارٌخإجراءاإلختبار

  

----------------------------------------------------------------------------------

 التعلٌمــــــــــــــــــة

وتصرفاتنفًالحٌاة،الرأهاجٌداوعبرعنرأٌنمجموعةمنالعباراتتصؾإلٌن

فًخانةالجواب(X)ال،وذلنبوضععبلمةأمكانتتنطبكعلٌنإذافٌهارأٌن

 .الخاصبهااإلجابةالمناسبفًجدول
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 ممٌاس تمدٌر الذات لكوبر سمٌث الصورة الخاصة بالمدرسة 

ترجمة لٌلى عبد الحمٌد عبد الحافظ

 ال تنطبك تنطبك العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الرلم

 Xعادةاألشٌاءالتضاٌمن01ً

Xمنالصعبالتكلممعزمبلبًفًالمسمأجد02

 X .فًنفسًأشٌاءلواستطعتتؽٌٌرأود03

X صعوبةفًاتخاذلراراتًبنفسًأجدال04

X .بوجودهممعًاآلخرونٌسعد05

X .بسرعةفًالمنزلأتضاٌك06

X .أحتاجولتاطوٌبلكًأعتادعلىاألشٌاءالجدٌدة07

X.محبوبمنزمبلبًمننفسالجنسأنا08

X ٌراعًوالدايمشاعريعادة09

X .استسلمبسهولة10

X ٌتولعوالدايمنًالكثٌر11

X .أناضلكماإنأمنالصعبجدا12

X كلهافًحٌاتًاألشٌاءتختلط13

X عادةأفكاريٌتبعزمبلب14ً

X الالدرنفسًحكلدرها15

X كثٌرالواترنالمنزلأود16

X اشعربالضٌكفًالثانوٌةؼالبا17

X مظهريلٌسوجٌهامثلمعظمالناس18

X عادةسؤلولهفانًألولهأنأرٌدكانعنديشًءإذا19

X ٌفهمنًوالداي20

X .منًأكثرمعظمالناسمحببون21

X.األشٌاءاشعرعادةكمالوكانوالدايٌدفعانًلعمل22

X .التشجٌعؼالبافًالثانوٌةألمىال23

X .أخرشخصاأكونارؼبكثٌرالو24

X .االعتمادعلًلآلخرٌنالٌمكن25

X .أبداشًءأيالاللكعلى26

X واثكمننفسًتماماأنا27

X .ٌحبونًأناآلخرٌنمنالسهلعلى28

X ووالديبمضاءالولتمعاأنااستمتع29

X .الٌمظةالضًولتاطوٌبلفًأحبلم30

X.لوكنتاصؽرمنسنًأتمن31ً

X.افعلالصوابدابما32

X .المدرسًبؤدابًاشعربالفخر33

X .افعلأنٌخبرونًبماٌجبأناآلخرٌنٌجبعلى34
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X .أعمالبهمنألومكثٌرامااشعربالندمعلىما35

X اإلطبلقلستسعٌداعلىأنا36

X .(بؤلصىجهدي)ماٌمكننًبؤفضلبؤعمالًألوم37

X اعتنًبنفسًعادةأناستطٌع38

X.سعٌدللؽاٌةأنا39

X.اللعبمعمنهماصؽرمنًسناأفضل40

X.كلمناعرفهمأحب41

x .بارزافًالمسمأكونأنٌعجبن42ً

X.افهمنفس43ً

X .الٌهتممنبالمنزلبًكثٌرا44

X .اإلطبلقالٌإنبنًاحدعلى45

X .ٌكونأنأودبالثانوٌةلٌسكماأداب46ً

X .ٌمكننًاتخاذلراراتًوالتمسنبها47

48
فتىأكونأنأحبحمٌمةالأنا
 فتاة

X

X اآلخرٌنمعأكونأنأحبال49

x.اإلطبلقالاشعربالخجلعلى50

 X(.األحٌانالكسوؾفًمعظم)اشعربالخجلمننفس51ً

X.كثٌرةأحٌانٌنتمدنًزمبلبًف52ً

X .الصدقدابماألول53

X .ٌشعرونبؤننًلستحسنابمافٌهالكفاٌةأساتذت54ً

X.الاهتمبماٌحدثلًأنا55

X.فاشلأنا56

X .أحدبسرعةعندماٌوبخنًأتضاٌك57

x.للناسألولااعرؾدابمام58
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papa

1704201930

2018

recherchée

13

mineur

libre

agresse 
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1804201930

sérét 

coupé

papa

confiance 

14
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6  

07 تمدٌـــــــــــر الذات العــــــــــــــــــام 
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00
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01
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ُزؾبثٚ ، ٝ روبسة 

 ، ٝٛٞ ٓب ؽذس ٓغ اُؾبُخ كبفجؾذ رٞهؼبد أُغزٔغ ٌَُ ٖٓ ادٝاس االهلبٍ ٝ أُشاٛو٤ٖ ٝ اُشاؽذ٣ٖ

رؼبَٓ ٓضَ اُشاؽذ٣ٖ ٝرطجن ػ٤ِٜب اُوٞا٤ٖٗ االعزٔبػ٤خ ًبُزؾٌْ ك٢ ؽش٣خ ُجبعٜب ، ٝخشٝعٜب ٖٓ اُج٤ذ 

 ع٘خ ٓٔب عجت فشاع ٓغ االَٛ ، ٝ مـو داخَ االعشح  دكؼٜب ا٠ُ 12ثٔلشدٛب ٢ٛٝ ٓب رضاٍ ك٢ عٖ 

االٗزوبّ ٖٓ اخ٤ٜب ٝ ٝاُذٛب ٝ اُخشٝط ػٖ اُ٘ظْ االعزٔبػ٤خ ٝ االٗؾشاف ٝ ٓٔبسعذ اُؾش٣خ أُطِوخ ، ٝ 

ٛزا د٤َُ ػ٠ِ ػذّ ٗٔٞ ٝٗنظ االٗب االػ٠ِ  ُِؾبُخ  ، ٝ ٛزٙ اُٞمؼ٤خ اُقشاػ٤خ اُز٢ ػبؽزٜب اُؾبُخ اصشد 

،       (23 )عِجب ػ٠ِ روذ٣شٛب ُزارٜب كٖٔ خالٍ االخزجبس رج٤ٖ إ اُؾبُخ ُذ٣ٜب ٓغزٟٞ ٓزذ٢ٗ ُزوذ٣ش اُزاد 

ٝ ثقلخ خبفخ روذ٣ش اُزاد االعش١ ٝٛٞ اُجؼذ االًضش اٗخلبمب ؽ٤ش رؾقِذ ػ٠ِ دسعخ ٝاؽذح ، ٝ ٛزا 

٣ؼٌظ اُؾشٓبٕ اُؼبهل٢ ٝ اٗؼذاّ ؽؼٞس اُؾبُخ ثبالٖٓ ك٢ اعشرٜب ، ٝػالهخ ٓنطشثخ ٓغ اكشاد االعشح ، 

ٝٗغذ إ اُؾبُخ ه٤ِِخ االخزاله ٓغ االفذهبء ٝ رلنَ االٗلشاد ٝ اُٜذٝء ٝ االثزؼبد ػٖ اُ٘بط ٝ ٛٞ ٓب ٣زلن 

 ، ٝ ُْ رٌٖ ُذ٣ٜب 05ٓغ ٗز٤غخ االخزجبس ك٢ ثؼذ روذ٣ش اُزاد االعزٔبػ٢ كوذ رؾقِذ ػ٠ِ دسعخ ٓزٞعطخ 

 ك٢ ثؼذ اٌُزة ، آب ك٤ٔب ٣زؼِن ثزوذ٣ش اُزاد اُؼبّ كٜٞ ًزُي 04ٓوبٝٓخ ُالخزجبس كوذ رؾقِذ ػ٠ِ دسعخ 

 ؽ٤ش ٗغذ إ فٞسح اُزاد ُِؾبُخ ٓؾٞٛخ ٗز٤غخ فذٓخ 13دٕٝ أُزٞعو ؽ٤ش رؾقِذ ػ٠ِ دسعخ 

اُؾَٔ ٝ فذٓخ رخ٢ِ االَٛ ػٜ٘ب ٝ رجشئْٜ ٜٓ٘ب ، سؿْ اٜٗب رؾبٍٝ االػز٘بء ث٘لغٜب ٝ اظٜبسٛب ك٢ فٞسح 

ٓوجُٞخ اعزٔبػ٤ب ك٘غذٛب رجبُؾ ك٢ االٛزٔبّ ثؾٌِٜب اُخبسع٢ ٝ ُجبعٜب ُزؼ٣ٞل اُ٘وـ اُز١ رؾظ ثٚ ٗز٤غخ 

 .  كوذاٜٗب اُؼبئِخ 
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 إختبــــــار كوبـــــــر سمٌـــــــث

  الصورة المدرسٌة

S.E.I 

 

..................فاطمة:.....اإلســم:........................................اللمــب

........اولىمتوسط:....المســم......انثى:..الجنس.......سنة16:..الســن

-المركزالمتخصصفًاعادةالتربٌةبنات:(المدرســـة)إسـموعنـوانالمركـز

.....................................................................وهران–الصدٌمٌة

..........................................17/04/2019:......تارٌخإجراءاإلختبار

  

----------------------------------------------------------------------------------

 التعلٌمــــــــــــــــــة

وتصرفاتنفًالحٌاة،الرأهاجٌداوعبرعنرأٌنمجموعةمنالعباراتتصؾإلٌن

فًخانةالجواب(X)ال،وذلنبوضععبلمةأمكانتتنطبكعلٌنإذافٌهارأٌن

.الخاصبهااإلجابةالمناسبفًجدول
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 ممٌاس تمدٌر الذات لكوبر سمٌث الصورة الخاصة بالمدرسة 

ترجمة لٌلى عبد الحمٌد عبد الحافظ

 ال تنطبك تنطبك العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الرلم

 Xعادةاألشٌاءالتضاٌمن01ً

Xمنالصعبالتكلممعزمبلبًفًالمسمأجد02

 X .فًنفسًأشٌاءلواستطعتتؽٌٌرأود03

X صعوبةفًاتخاذلراراتًبنفسًأجدال04

X .بوجودهممعًاآلخرونٌسعد05

X .بسرعةفًالمنزلأتضاٌك06

X .أحتاجولتاطوٌبلكًأعتادعلىاألشٌاءالجدٌدة07

X.محبوبمنزمبلبًمننفسالجنسأنا08

X ٌراعًوالدايمشاعريعادة09

X .استسلمبسهولة10

X ٌتولعوالدايمنًالكثٌر11

X .أناضلكماإنأمنالصعبجدا12

X كلهافًحٌاتًاألشٌاءتختلط13

X عادةأفكاريٌتبعزمبلب14ً

X الالدرنفسًحكلدرها15

X كثٌرالواترنالمنزلأود16

X اشعربالضٌكفًالثانوٌةؼالبا17

X مظهريلٌسوجٌهامثلمعظمالناس18

X عادةسؤلولهفانًألولهأنأرٌدكانعنديشًءإذا19

X ٌفهمنًوالداي20

X .منًأكثرمعظمالناسمحببون21

X.األشٌاءاشعرعادةكمالوكانوالدايٌدفعانًلعمل22

X .التشجٌعؼالبافًالثانوٌةألمىال23

X .أخرشخصاأكونارؼبكثٌرالو24

X .االعتمادعلًلآلخرٌنالٌمكن25

X .أبداشًءأيالاللكعلى26

X واثكمننفسًتماماأنا27

X .ٌحبونًأناآلخرٌنمنالسهلعلى28

X ووالديبمضاءالولتمعاأنااستمتع29

X .الٌمظةالضًولتاطوٌبلفًأحبلم30

X.لوكنتاصؽرمنسنًأتمن31ً

X.افعلالصوابدابما32

X .المدرسًبؤدابًاشعربالفخر33

X .افعلأنٌخبرونًبماٌجبأناآلخرٌنٌجبعلى34

X .أعمالبهمنألومكثٌرامااشعربالندمعلىما35

X اإلطبلقلستسعٌداعلىأنا36

X .(بؤلصىجهدي)ماٌمكننًبؤفضلبؤعمالًألوم37

X اعتنًبنفسًعادةأناستطٌع38

X.سعٌدللؽاٌةأنا39

X.اللعبمعمنهماصؽرمنًسناأفضل40

X.كلمناعرفهمأحب41

X .بارزافًالمسمأكونأنٌعجبن42ً

X.افهمنفس43ً
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X .الٌهتممنبالمنزلبًكثٌرا44

X .اإلطبلقالٌإنبنًاحدعلى45

X .ٌكونأنأودبالثانوٌةلٌسكماأداب46ً

X .ٌمكننًاتخاذلراراتًوالتمسنبها47

48
 أكونفتىأنأحبحمٌمةالأنا
                                                     فتاة 

X

X اآلخرٌنمعأكونأنأحبال49

X.اإلطبلقالاشعربالخجلعلى50

X(.األحٌانالكسوؾفًمعظم)اشعربالخجلمننفس51ً

X.كثٌرةأحٌانٌنتمدنًزمبلبًف52ً

X .الصدقدابماألول53

X .ٌشعرونبؤننًلستحسنابمافٌهالكفاٌةأساتذت54ً

X.الاهتمبماٌحدثلًأنا55

X.فاشلأنا56

X .أحدبسرعةعندماٌوبخنًأتضاٌك57

X.للناسألولااعرؾدابمام58

15

منخبللماسبكنستنتجالعنؾاالسريٌإثرعلىالمراهكبشكلكبٌرولدتناولنافًهذاالبحثالعنؾ

الجسديالذيتمثلفًالضربالمبرحوالعمابالماسً،والعنؾالنفسًوٌضمالعنؾاللفظً

واالهمالالماديوالمعنوي،والحرمانالعاطفً،بالنسبةللحالةاالولىفمدتعرضلعنؾجسدي

سنة،مماادىبهالىالهروبمنالمنزلوالدخولفًصراع13ونفسًمنوالدهمنذانكانعمره

معاالبوصلالىاالعتداءعلٌهبالضرب،واالثارالناتجةعنهذاالعنؾتتمثلفًعدمشعورالحالة

باالنتماءللعابلة،االحباطاالجتماعً،الخجل،مستوىتمدٌرالذاتمتوسط،ومنخفضفًبعدتمدٌر

الذاتالعابلًحٌثتحصلعلىدرجتٌن،وهذاٌعكساالتجاهاتالسلبٌةللحالةنحواالسرة،وٌفسر

سلوكهالعدوانًتجاهاالب،وهنانعواملاخرىساهمتفًجنوحالحالةنذكرمنهاالحرمان

.العاطفً،المستوىالمعٌشًالضعٌؾ،التسربالمدرسً،االانالعنؾاالسريٌمثلالعاملاالهم

اماالحالةالثانٌةفمدوجدناانهذاالمراهكلمٌتعرضللعنؾبشكلمباشر،وانماتعلمالسلونالعنٌؾ

بالمشاهدةحٌثاصبحسلوكهعدوانٌاوعنٌفامعزمبلبهفًالمدرسةواالساتذة،وكذلناالصدلاءفً

الشارع،ألنهكانٌتماهىفًصورةاالب،والجنحةالتًٌتواجدفًالمركزبسببهاهًنتٌجةهذا

الطبلق،ؼٌاباالبوالرلابة:السلونالعدوانً،ووجدناعواملاخرىادتالىجنوحالحالةمنها

الوالدٌة،عواملذاتٌةتتمثلفًعدمالمدرةعلىالتحكمفًاالنفعاالت،والحرمانالعاطفًووفاةاالم

،وادىكذلنالىانخفاضمستوىتمدٌرالذاتلدٌهفمنخبللنتٌجةاالختباروجدناانالحالةلدٌه

مستوىمنخفضلتمدٌرالذاتخاصةفًبعدتمدٌرالذاتالعابلًالذيٌبٌنطبٌعةعبللةالحالة
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واتجاهاتهنحواسرته،وبعدتمدٌرالذاتاالجتماعًوالمدرسًكانتدرجتهمتوسطةمماٌدلعلى

.انالحالةلدٌهمشاكلواضطرابفًالعبللاتاالجتماعٌة

وبالنسبةللحالةالثالثةفهًمراهمةجانحةتعرضتللعنؾاألسريالجسديونفسًتمثلفًاإلهمال

منطرؾوالدتهاوخالها،فاثرهذاعلىسلوكهابحٌثاصبحتعدوانٌةمعاالمومتمردةعلىكلما

ٌمثلالسلطةوالموانٌن،وهروبهاالمتكررمنالمنزلواستهبلنالمخدراتوااللراصالمهلوسة

نتٌجةاالختبلطبجماعةااللرانالمنحرفٌن،والعملالمبكروالتفكناالسري،واختبلطاالدوار

االجتماعٌةهًعواملاخرىساهمتفًجنوحالحالةاضافةللعنؾاالسري،ووجدناكذلنانتمدٌر

الذاتعندالحالةلدتؤثربالظروؾاالسرٌةوالعبلبمٌةمعافراداسرتهاوشعورهابعدمثمةاالم،

بحٌثوجدناانمستوىتمدٌرالذاتللحالةمتوسط،وبعدتمدٌرالذاتالعابلًكانتدرجتهمرتفعة

،ولدتنالضتهذهالنتٌجةمعماافرزتهشبكةالمماببلتماٌبٌنمماومةالحالةللوالعورفضه،(06)

ومحاولةتعوٌضالحرمانالعاطفًبالتمردوالعدوانٌةواثباتالذات،وتبٌنكذلنانالحالةلدٌها

بحٌثاندرجةبعدتمدٌرالذاتاالجتماعًكانتمرتفعة  Leadershipسمةالشخصٌةالمٌادٌة

(08.)

والحالةالرابعةفمدتعرضتلعنؾاسريمناالبواالختمثلفًعنؾجسدي،ونفسًوالتهدٌد

والتبرأمنهاوإنكارهاحٌثاصبحالمنزلٌمثلسجنابالنسبةلها،حٌثلمتلبًعابلتهاحاجتهالؤلمنما

دفعهاالىالهربمنالبٌتعدةمرات،ومناالثارالنفسٌةللعنؾاالسريعلىالحالةكذلنانحراؾ

السلون،وتعاطًالمخدراتوااللراصالمهلوسة،صدماتبسببانكاراهلها،وتشوهصورةالذات

لدٌهافمدالحظناعلٌهااثارتشوٌهالذاتحتىتخفؾمندرجةالملكوالعدوانٌةالمكبوتةتجاهاالخ

واالب،وهنانعواملاخرىادتبالحالةالىالجنوحكضؽطالعابلةوالمجتمعالذيلٌدحرٌتها،و

كبرحجماالسرةبحٌثانالحالةلمتؤخذحمهامنالرعاٌةواالهتمام،كماانهاتعرضتلصدمةلم

سنةولدالحظناانهاالزالتتعٌش(14-13)تمدرعلىتجاوزهاوهًصدمةالحملفًسنصؽٌرة

المرحلةاالولىللصدمةوهًاالنكار،الذياثربشكلكبٌرعلىتمدٌرهالذاتهاحٌثانمستوىتمدٌر

الذاتكانمنخفضا،وٌدلهذاعلىالشعوربالنمص،والحرمانالعاطفًووجوداتجاهاتسلبٌةنحو

.الذاتونحوالعابلة
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45%
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 .المراهكالجانحلدٌهمستوىمنخفضلتمدٌرالذات222

لمدوجدناانالفرضٌةالجزبٌةالثانٌةلدتحممتجزبٌامنخبللالمماببلتالعٌادٌة،واستخداماختبار

تمدٌرالذاتلكوبرسمٌث،حٌثوجدنافًحالتٌنكانمستوىتمدٌرالذاتمنخفض،اماالحالتٌن

االخٌرتٌنفكانمستوىتمدٌرالذاتلدٌهمامتوسطوهذاٌعكساالتجاهالسلبًنحوالذاتنمصالوعً

بها،وٌعبركذلنعنفشلالمإسساتاالجتماعٌةكاالسرةوالمدرسةفًتوجٌههإالءالمراهمٌن

وحماٌتهم،ومساعدتهمعلىتحمٌكذاتهموتنمٌتها،ووجدناانبعدتمدٌرالذاتالعابلًهواالكثر

انخفاضابٌناالبعاداالخرىعندثبلثحاالت،مماٌإكدانالمراهمٌنالٌشعرونبانتمابهمألسرهم،
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ولدٌهماضطرابفًالعبللةمعوالدٌهمواالشخاصالمسإولٌنعنهم،وحالةواحدةكانتدرجةهذا

البعدمرتفعةولدفسرناهعلىانههروبورفضللوالعالنهاالتتفكمعماخلصناالٌهفًالمماببلت،

حولتمدٌرالذاتوالمشروعالشخصًلدى(2014)لصمع حسنٌةواتفمتهذهالنتابجمعدراسة

المراهمٌنالجانحٌن،ومنبٌنالنتابجالتًخلصتالٌهاالدراسةانتمدٌرالذاتلمجملافرادالعٌنةو

مجلةالعلوماالنسانٌةو)حدثاجانحا،منخفضمماعطلالمشروعالشخصًلدٌهم18هً

وهذانظرالمسارحٌاتهموالموالؾالمضطربة،والمحبطةو(17،2014االجتماعٌة،العدد

الصدماتالنفسٌة،والعنؾاالسريالذيشوهصوررتهمعنالذات،وجعلهمٌشعرونبالعجزوال

ٌثمونفًانفسهموفًاالخرٌن،وبالتالًلجإواالىالسلونالمنحرؾكإستراتٌجٌةلمواجهةهذه

الضؽوطاتوالتخفٌؾمنالملك،وكانلدٌهمكذلنشعوربعدماالمنوالتهدٌدالذيعرللسعٌهمفً

.تحمٌكالذاتالتًتعتبراعلىحاجاتالفردحسبسلمماسلوللحاجات

.ٌختلؾتمدٌرالذاتبٌنالمراهمٌنالجانحٌن،والمراهماتالجانحات:   الفرضٌة الثالثة  3 -2-2

لمدوجدناانهذهالفرضٌةلمتتحمكفمنخبللالنتابجالمتحصلعلٌهافًاالختباروجدناان

المراهمٌنالذكورواالناثتحصلواعلىمستوىمتوسطالىضعٌؾ،وٌرجعهذاالىافتمادهمالى

تمبلالذات،وتمبلاالخروالمجتمعفمنخبللاالختبلؾوالتجانسمعاالخرٌكتسبالفردهوٌته

ووعٌهبذاتهوبالتالًٌتمبلها،لكنهإالءالمراهمٌنوجدواانفسهممهملٌنمناالسرةوٌعاملونبعنؾ

داخلهاوفًظروؾالتصادٌةواجتماعٌةصعبة،هذاماٌفسرتدنًدرجةكلابعاداالختبارخاصة

،وحالةواحدة(03الى01)بعدتمدٌرالذاتالعابلًحٌثكانتالدرجاتمنخفضةجداتتراوحمابٌن

ولمدفسرناهذهالدرجةبانهارفضوتمردعلى"امٌنة"،وهً(06)تحصلتعلىدرجةمرتفعة

الوالعالذيتعٌشهوحسبالنتابجالمتحصلعلٌهامناالختباروالمماببلتفانهالٌوجدفرقبٌن

Blac , Kalanekالذكورواالناثفًمستوىتمدٌرالذات،وتتوافكهذهالنتابجمعماتوصلالٌه

فًدراسةهدفتالىمعرفةعبللةتمدٌرالذاتبكلمنالنوعوالحالةاالجتماعٌة،اصل(1996)

90العرق،صفاتالعابلةوالتحصٌلالدراسًلدىطبلبالمرحلةالمتوسطة،وتكونتالعٌنةمن

طالباوطالبة،ومنبٌنالنتابجالتًتوصلتلهاالدراسةانهالٌوجدفرقبٌنتمدٌرالذاتعنداالناث

(.13،ص2016-2015لمولً،)والذكورٌعزىللحالةاالجتماعٌة،وااللتصادٌة
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 :الخاتمة 

تمدٌرالذاتلدىالمراهمٌنالجانحٌنوتبعاللنتابج فًنهاٌةهذاالبحثحولالعنؾاالسريواثرهعلى

المتحصلعلٌهاٌمكنالمولانالعنؾاالسريٌإثرعلىمستوىتمدٌرالذاتلبلطفالوالمراهمٌنفالذاتلها

جانبٌناساسٌٌنفهًمنجهةنتابجتفاعلالفردمعمحٌطهوعابلتهومنجهةاخرىهًنظرةالفردوادراكه

لنفسهٌعتمدتمٌٌمالذاتعلىمالدمهالوالدانللفردمننماذجسلوكٌةفًفترةالطفولةمنخبللالتطبٌعوالتنشبة

االجتماعٌة،والعنؾحٌثانهلدٌشوهصورتهلذاتهوٌخفضمستوىتمدٌرهلذاتهوبالتالًٌدفعهالىالجنوحو

الهربمنالمنزلالذيلمٌوفرلهولمٌلبحاجتهلئلنتماءواالمنوالنفسٌةالتىٌتعرضونلهاوهذاماتوصلنا

الٌهمنخبللدراسةحبلتالبحثفمدوجدناانكلالحاالتلدٌهممستوىتمدٌرذاتمنخفضالىمتوسط،كما

انبعدتمدٌرالذاتالعابلًكانمنخفضامماٌبٌنوجوداضطرابفًالعبللاتاالسرٌةلدىالمراهمٌنوانهم

 .كونوااتجاهاتالمنزل،مناجلالبحثعنمصادراخرىالشباعحاجاتهم،وتحمٌكذاتهم
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 :االقتزاحات  

خالٍ اٗغبص ٛزا اُؼَٔ ٝعذٗب أٗٚ ٛ٘بى ثؼل أُزـ٤شاد ٝ اُغٞاٗت اُز٠ ٣ٌٖٔ إ رٌٕٞ آزذاد ُٜزا أُٞمٞع اٝ هذ 

 : رض٤ش رغبؤالد رذكغ ُٔؼبُغزٜب ٝ االٛزٔبّ ثٜب 

ٓٞمٞع اُجؾش ػبُظ ظبٛشح اُؼ٘ق االعش١ ٝاصشٙ ػ٠ِ روذ٣ش اُزاد ُذٟ أُشاٛن اُغبٗؼ ، ٝاٛزْ ثنؾب٣ب  - 1

اُؼ٘ق ، ْٝٛ االهلبٍ ٌُٖ ٣ٌٖٔ إ رٌٕٞ ٛ٘بى دساعبد رخـ اُٞاُذ٣ٖ أُؼ٘ل٤ٖ ٝ اُزؼشف ػ٠ِ ؽخقزْٜ            

 . ٝ اُظشٝف اُز٠ رذكؼْٜ ُِو٤بّ ثبُغِٞى اُؼ٤٘ق مذ االٗج٤بء 

اُؼ٘ق االعش١ ُٚ آصبس ػ٠ِ أُذٟ اُوش٣ت ٝ أُذٟ اُجؼ٤ذ ، ٝك٢ ٛزا اُجؾش اٛزٔٔب ثبالصبس اُوش٣جخ ٣ٌٖٝٔ إ  - 2

رٌٕٞ ٛ٘بى ثؾٞس اخشٟ رؼبُظ االآصبس ثؼ٤ذح أُذٟ ػ٠ِ ؽخق٤خ اُشاؽذ٣ٖ ٝٓذٟ اعزٔشاس ٛزٙ اُظبٛشح ػجش 

 . االع٤بٍ 

دساعخ االظطشاثبد اُغ٤ًِٞخ اُز٠ رؾذس ُالهلبٍ ٗز٤غخ رؼشمْٜ ُِؼ٘ق االعش١ ٝٝمغ ثشآظ ػالع٤خ           - 3

 . ٝ اُزٌلَ ثْٜ 

االٛزٔبّ ثٜزٙ اُظبٛشح ٖٓ خالٍ ٝمغ ثشآظ ٝا٣بّ رؾغ٤غ٤خ ُزٞػ٤خ اال٤ُٝبء ُٔخبهش اُؼ٘ق االعش١ ػ٠ِ  - 4

 . االٗج٤بء ٝٛزا ك٢ أُذاسط ٝاُضب٣ٞٗبد 

إ عبٗت روذ٣ش اُزاد ُذٟ اُلشد ْٜٓ ك٢ ث٘بء ؽخق٤خ ع٣ٞخ الٗٚ ٣شرٌض ػ٠ِ ػالهخ اُلشد ثبالؽخبؿ أُوشث٤ٖ  - 5

ٓ٘ٚ ٝٓب٢ٛ ارغبٛبرْٜ ٗؾٞٙ كزوذ٣ش اُزاد أُشرلغ ٣غؼَ اُلشد اًضش كؼب٤ُخ ٝاًضش هبث٤ِخ الٗغبص ٓؾبس٣غ اُؾخق٤خ 

هذسارٚ اُلشد٣خ ُزا ٣غت االٛزٔبّ ثٜزا اُغبٗت ٝٝمغ ثشآظ اسؽبد٣خ ُز٤ٔ٘خ روذ٣ش اُزاد ٝرط٣ٞشٙ ُٚ +ٝرط٣ٞش 

 . أُشاٛن 

رٞع٤غ اُجؾش ٝدساعخ ٓؾٌالد أُشاٛوخ ٝاٛٔب اُؾبعخ ا٠ُ رؾو٤ن االٖٓ ٝ االٗزٔبء ُألعشح اُز٠ رؼذ خطٞح  - 6

 .  ٜٓٔخ ٗؾٞ رؾو٤ن اُزاد 

اُؼَٔ ػ٠ِ اٗغبص ثشآظ اسؽبد٣خ خبفخ ثبُٔشاٛو٤ٖ اُغبٗؾ٤ٖ ٝسكغ ٓغزٟٞ روذ٣ش اُزاد ُذ٣ْٜ ٝٓؼبُغخ  - 7

االعجبة ٝ اُؼٞآَ أُإد٣خ ُِغ٘ٞػ ٝٓغبػذرْٜ ػ٠ِ ٝمغ ٓؾشٝع ؽ٤بح خبؿ ثْٜ ٖٓ اعَ اػبدح ادٓبعْٜ ك٢ 

أُغزٔغ ٝخبفخ أُشاٛوبد اُغبٗؾبد الٗ٘ب ال ؽط٘ب إ ٤ُظ ُذ٣ٜٖ ٓؾبس٣غ ٓغزوج٤ِخ ٝرطِغ كٜٖ ٣ؼؾٖ اُٞهذ 

.اُؾبمش كوو
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 "امينة " الحـــالة : شبكة المقابالت 

  د15 مذتها 20/03/2019:  األوليةجمع المعلىمات : الهذف منها  : األولىالمقابلة 

  اثزذائ5٢:         أُغزٟٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ اٗض٠:                  اُغ٘ظ  ع٘خ16:               اُغٖ ا٤ٓ٘خ:     االعْ 

 01 :                   أُشرجخ ث٤ٖ االخٞح 01:                  ػذد االخٞاد 01:ػذد االخٞح 

 ( ع٘ٞاد 9ًبٕ ػٔش اُؾبُخ  ) ٓطِو٤ٖ  :       اُؾبُخ اُؼبئ٤ِخ ُِٞاُذ٣ٖ مؼ٤ق:   أُغزٟٞ أُؼ٤ؾ٢ ُِؼبئِخ 

  ؽالهخ  :األّ           ثطبٍ  :   األة:  ٜٓ٘خ اُٞاُذ٣ٖ 

 . اُزٔشد ٝ أصبسد اُلٞم٠ ث٤ٖ أُو٤ٔبد :  عجت اال٣ذاع ك٢ أُشًض آٝاُغ٘ؾخ 

 .، ا٤ٌُق ، اُزذخ٤ٖ   (  lyrica , l' extasieاألهشاؿ أُِٜٞعخ  )ٗؼْ : رؼبه٢ أُخذساد 

 ع٘خ ٣:14خ اُزؼبه٢ اعٖ ثذ

  د 40:  مذتها 2019-04-10: األسزية و العنف األسزي العالقات : الهذف منها : المقابلة الثانية 

  اؽ٢ِ٤ٌ ػ٠ِ ػبئِزي ؟ ٢ٗ ػٖ ػبئِزي ؟١ؽذس- 

 .ٗٞسٓبٍ ، اٗب ػب٣ؾخ ٓغ آب ٝ اخز٢ ، ٝ ًب٣ٖ خ٣ٞب ، ساػ ػ٘ذ ث٣ٞب مشى ٓبٛٞػ ٓؼبٗب  : ط 

 .هجَ ٓب ٣طِوٞا ٝاُذ٣ب ًبٕ ث٤٘برْٜ ٓؾبًَ ثضاف ، ًبٗٞا ٓب ٣زلبٛٔٞػ 

٤ًق ٣ٌٖٔ إ رقق ػبئِزي ؟ - 

 .، ػب٣ِخ ػبد٣خ ، ٣ؼ٢٘ ٓبك٤ٜبػ ؽبعخ ثؾبٍ خبفخ ، ٛبى  ػب٣ِخ ػبد٣خ ٝ خالؿ : .... ط 

٤ًق ٢ٛ ػالهزي ثٞاُذ٣ي ؟ - 

٤ِٓؾخ ثضاف ، خبهشػ ث٣ٞب ؽ٤ٖ٘ ثضاف ؽؾبٍ ٖٓ خطشح ٣خشع٢٘ ٖٓ  (االة )ػالهز٢ ٓغ ث٣ٞب : ط 

، اٗب ٢ً ٗذخَ ..... ، خشع٢٘ خطشح ٖٓ رِٔغبٕ ٝ خطشح ٖٓ ر٤بسد ، ٝخطشح ٖٓ ٓغشؿ٤ٖ ،centreاُـ

 . ٛٞ ا٢ُ ٗؼ٤طِٚ  centreُِـ

 خٞا٢ُ ثقؼ 5ػالهز٢ ٓبؽ٢ ٤ِٓؾخ ، ًبٗذ رنشث٢٘ ، ٝ رؾشػ ػ٤ِب خب٢ُ ، ػ٘ذ١  (ا٢ٓ )ٓغ آب 

 .ؿِطذ ٓؼب٣ب صٝط خطشاد  (ا٢ٓ  )آب . اُٞعطب٢ٗ ًبٕ ٣نشث٢٘ دا٣ٔب 
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  ٤ًلبػ ؿِطذ ٓؼبى ؟- 

٢ً سعِز٢٘ ٗخذّ ٝ اٗب فـ٤شح ، ٝ ٢ً مشثز٢٘ خبهشػ ٛبراى اُٞهذ ً٘ذ فـ٤شح ، ٓب ٗؼشكؼ ٝ : ط

 .ً٘ذ ٗشٝػ ٓغ اُزساس١ ٝ رؼِٔذ ثضاف فٞاُؼ

 ؟ ٖٓ ٛٞ أُغإٍٝ ػٖ اُؼبئِخ ، ٝ ٣زٌلَ ثطِجبرٌْ- 

  .(ا٢ٓ ) ، ٝ اٗب ٝ خطشاد خٞا٢ُ ٣ؼبٝٗٞا ٓب coiffeuseرخذّ  (ا٢ٓ  )ًب٣ٖ آب : ط 

 َٛ ٣ذكغ ٝاُذى ٗلوزٌْ ؟- 

 .ٝاٙ ث٣ٞب ٣ؼط٤٘ب اُ٘لوخ ، ثقؼ ٛٞ ٓبؽ٢ خذاّ  ، ٢ً ًبٕ ٓؼبٗب ً٘ب ؿب٣خ : ط

ى ؟ ٝ ٓبٛٞ اُغجت ؟ دَٛ رؼشمذ ُِنشة ٖٓ هشف ٝاُذ- 

ٓبًبٗزؼ ر٘ٞم٢٘ ، ٢ٛ ٓبرلط٘ؼ أ٣ب   (ا٢ٓ)رنشث٢٘ ، اٗب ؽجغذ اُوشا٣خ خبهشػ آب  (ا٢ٓ )أٓب : ط 

كبُؾن ؽ٤٘٘خ ٢ٛ صب٢ٗ ػ٤ِ٘ب  ،  (أ٢ٓ  )ػِج٤ٜب ٌِٓٔزؼ اُوشا٣خ ،  أٓب  "  retard" ً٘ذ ٗشٝػ سٝهبس

ثقؼ رؾشػ ػ٤ِ٘ب خٞا٢ُ ٝأٗب ثبُزاد ، ًبٗذ رشع٢ِ٘ ٗشٝػ ٗج٤غ اٌُزت ، أ٣ب خطشارؼ ٓبٗج٤ؼؼ ٝ 

٢ً ٓبٗج٤ؼؼ ٝال  (ً٘ذ ٗذخَ ك٢ ا٤َُِ  )ٓ٘غ٤جؼ دساْٛ ، رقٞه٢٘ ٝ رو٢ُٞ ٣ٖٝ ً٘ز٢ ؽز٠ ٛزا اُٞهذ 

 .ٗخغش دساْٛ ا٣ب ٗؼشكٜب ؿبد١ رنشث٢٘ ، ً٘ذ ٓب ٗذخِؼ ثٌش١ ، ٝٓجؼذ ٤ُٝذ ٗجبد ثشا 

ًْ ًبٕ ع٘ي ػ٘ذٓب رؼشمذ ُِنشة اٍٝ ٓشح ؟  - 

  ع٤ٖ٘  10 - 09ًبٕ ك٢ ػٔش١ : ط

ى هش٣وخ اخشٟ ُزؼ٤٘لي ؟ ٓب٢ٛ ؟ دعزؼَٔ ٝاُذدَٛ - 

ٛزا خب٢ُ ًِٞؽبسمشٝى . ٝاٙ ًبٗذ رؾشػ خب٢ُ ، ٛزا خب٢ُ ٗزلٌش خطشح عٔش٢ُ ٣ذ٣ب ٓغ اُطبثِخ : ط 

" ٛ٘ب  (ع٤ٌٖ )فب٢٣ ؽشم ، ً٘ذ فـ٤شح ًبٕ ٣نشث٢٘ مشة ٝاػش ثضاف خطشح مشث٢٘ ثخذ٢ٓ 

 " .أؽبسد ئ٠ُ اُلخز 

ى ثأُلبظ ٗبث٤خ ٝ ٓغ٤ئخ ؟ دفلي ٝاُذدَٛ - 

 .ال ، ٓبًبٗزؼ رؼب٣ش٢ٗ ٝ ال رو٢ُٞ ًالّ ٓبؽ٢ ٤ِٓؼ ، ثقؼ رؾشػ ػ٤ِب خب٢ُ  : ط 

 افذهبئي ك٢ اُؾبسع ٝ أُذسعخ ؟ اٝ ً٘ذ رزؼشك ُِنشة ٖٓ هشكْٜ ؟ رزؼب٤ِٖٓ ثؼ٘ق ٓغَٛ ً٘ذ - 

 ًبٗٞا هبع ٣ٔؾٞا ٓؼب٣ب فؾبث٢ ا٢ُ ػشكزْٜ ٢ً ً٘ذ ٗج٤غ guideاٗب ً٘ذ ٗو٤ذْٛ  (مؾي )، : ....ط 

 .اٌُزت ٝ ً٘ب ٗشٝؽٞا ٓغ ثؼل ٝٗغٞ ٓغ ثؼل 
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 َٛ ً٘ذ رٜشث٤ٖ ٖٓ اُج٤ذ ؟ ُٔبرا ؟- 

، ً٘ذ ٜٗشة ٝ ال ٢ً ٓب ً٘زؼ ٗج٤غ اٌُزت ٝ ٗخبف ٣ال رنشث٢٘  (ا٢ٓ )٢ً ًبٗذ رنشث٢٘ آب . ٝاٙ : ط 

ٝاُلذ ك٢ "  ئثزغبٓخ ... " ً٘ذ ٗجبد ثشا ، ٝخطشارؼ ٗخشط ك٢ ا٤َُِ ٗؾظ سٝؽ٢ ٓزنب٣وخ ٗخشط ثشح 

 . اُؾن 

ٖٓ ٛٞ اُؾخـ االهشة ُي ك٢ اُؼبئِخ ؟ - 

 . ع٘خ  ٛٞٓب ٢ُ هشاة ٤ُب ثضاف 14، ٝخ٣ٞب اُقـ٤شػ٘ذٙ  (اث٢ )ث٣ٞب : ط 

  د30 مذتها 17/04/2019الجنىح و العىامل المؤدية للجنىح : الهذف منها : المقابلة الثالثة 

اُؾبُخ رْ رٞه٤لٜب ثؼذ ٛشثٜب ٖٓ أُ٘ضٍ ، ٝ ا٣ذاػٜب ٓشًض االؽذاس ثٔغشؿ٤ٖ ثغجت خطش ٓؼ١ٞ٘ ، ث٘بءا 

ػ٠ِ ثالؽ ٖٓ ٝاُذرٜب، ٝ اص٘بء رٞاعذٛب ثبُٔشًض هبٓذ ثبُزٔشد ٝ اصبسد اُلٞم٠ ث٤ٖ أُو٤ٔبد ٝ ػ٤ِٚ رْ 

 .ارٜبٜٓب ثٜزٙ اُغ٘ؾخ ٝ رؾ٣ِٜٞب ا٠ُ ٓشًض اػبدح ُِج٘بد اُقذ٣و٤خ 

ٓب ٢ٛ اُغ٘ؾخ اُز٢ اٗذ ٓٞهٞف ثغججٜب ؟  -

 . ٝ ثِـذ خبهشػ خشعذ ٖٓ اُذاس  ٢ٛla police ا٢ُ ساؽذ اُـ (ا٢ٓ)آب : ط 

 َٛ عجن ٝ إ رٞاعذر٢ ك٢ ٓشًض اػبدح اُزشث٤خ هجَ ٛزا ؟- 

  ك٢ رِٔغبٕ ٝ ك٢ ر٤بسد ٝ ك٢ ٓغشؿ٤ٖ  centreٝاٙ ، دخِذ ٖٓ هجَ ُِـ: ط 

 ثغجت ٓبرا ؟- 

  danger morale ػ٠ِ هبع ًبٗٞ: ط 

 ثٜزا أُشًض ؟ ح ٢ُ ؽؼٞسى ٝ اٗذ ٓزٞاعذ١فق- 

 اُقجش ، ٝ ٤ًلبػ ٗزؼبَٓ ٓغ اُ٘بط ثبؿ٤خ ٢ً ٤ِٓcentreؾخ ، سا٢ٗ ٤ِٓؾخ ٛ٘ب٣ب ، رؼِٔذ ك٢ ٛزا اُـ : ط 

 .فب١ اٗب رجذُذ ٓب٤ٗؼ ٤ًٔبً٘ذ ٖٓ هجَ   (ا٢ٓ )ٗخشط ٗشعغ ُذاس ٝ ٗؼبٕٝ آب 

َٛ ُذ٣ي افذهبء ك٢ أُشًض ؟ - 

  .centreٝاٙ ، ثقؼ ٓبؽ٢ فؾبثبر٢ هبع ٛبرٝ ٗؼشكْٜ ؿ٤ش ٛ٘ب كبُـ : ط 

َٛ رزِو٠ ص٣بساد ٖٓ اُؼبئِخ ؟ - 

 .ٖٓ هجَ ًبٕ ث٣ٞب ٣غ٢٘٤ ٝ ٣خشع٢٘ ، ٝٛبر أُشح ٓبعب٤ٗؼ . ال، ٓب ٣غ٢٘٤ ؽز٠ ٝاؽذ : ط 

َٛ ٣ؾذس ث٤٘ي ٝث٤ٖ افذهبئي ٓؾبعشاد ٝ ػ٘ق ؟ - 

 .خطشارؼ ، ٓبؽ٢ ثضاف  : ط 
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 َٛ ُذ٣ي افذهبء ؟  - 

 . ٗزبٝػ٢ هبع ًجبس ، ِٗو٠ سٝؽ٢ ٓؼبْٛ ثقؼ كبُجذا٣خ ً٘ذ ٗؼشف ؿ٤ش ٗزبع٢ les amisٝاٙ ، : ط 

  د 30:  مذتها 25/04/2019:  يىم تقذيز الذات عنذ المزاهق : الهذف منها : المقابلة الزابعة 

٤ًق ٢ٛ ٗظشري ُ٘لغي ؟ اٝ فق ٢ُ ٗلغي ًٔب رشاٛب اٗذ ؟ - 

ٗؾٞف سٝؽ٢ صب٢ٗ ..... . ، ٗؾٞف سٝؽ٢ ػبد٣خ ، ٓبؽ٢ ؽبثخ ؽز٠ ٗخِغ ٝ صب٢ٗ ...... اثزغبٓخ : ط 

 . ٗزبع ػ٤٘٤ي ؽبثخ  la couleur هق٤شح ؽ٣ٞخ ٗجـ٢ ًٝبٕ ع٤ذ ه٣ِٞخ ، ٝ ٣و٢ُُٞٞ 

َٛ رؾظ اٗي ٓخزِق ػٖ االخش٣ٖ ؟٤ًق رُي؟ - 

 .ال ، ٓبٗؾغؼ سٝؽ٢ ٓخزِق ػ٤ِْٜ ، اٗب ٤ًل٢ ٤ًلْٜ : ط 

َٛ رز٠٘ٔ إ رـ٤ش ؽ٤ئب ٓب ك٢ ٗلغي اٝ ؽٌِي ؟ - 

 ال ، ٗجـ٢ ٗطٞاٍ ثشى: ط 

َٛ ٣ٜٔي ٤ًق ٣٘ظش ا٥خشٕٝ ئ٤ُي ؟  - 

 . ال ، ٓبػالثب٤ُؼ ث٤ْٜ : ط 

َٛ رؾظ إ ُي دٝسا ٝ كؼب٤ُخ ٝعو االعشح ؟ - 

ٝ صب٢ٗ  (ا٢ٓ ) ، ٢ً ً٘ذ ٗخذّ ٝ ٗؼبٕٝ آب surtoutٝاٙ ٗؾظ سٝؽ٢ ػ٘ذ١ دٝس كبُؼب٣ِخ ٗزبػ٢ : ط 

هبر٢ِ فب١ مشى ًجشر٢ هؼذ١ كبُذاس ٝ ؽذ١ اخزي ٝ سد١ ثبُي  (٢ٓ)ًبٗذ اخز٢ رغ٢ رؾ٢ِ٤ٌ ،  ٝآب 

 .ػ٤ِٜب 

 ؟ ٝاُذ٣ي ٖٓ هشف حَٛ اٗذ ٓؾجٞة- 

 .صب٢ٗ ، ًبٗذ رنشث٢٘ ثقؼ ٗؾغٜب رجـ٢٘٤  (ا٢ٓ)خطشارؼ ، ث٣ٞب ٣جـ٢٘٤ ، ٝ آب : ط 

صن ك٤ي ؟ د ا ا٣ٖٚٗػط٤ي ٓغإ٤ُٝبد ٝ ٜٓبّ ثؾ٤ش رؾظد ، ٝ آيػزٔذ ػ٤ِي دَٛ - 

٢ً رشٝػ رخذّ ًبٗذ رخ٢ِ ػ٘ذ١ اخز٢ ٝ رو٢ُٞ سد١ ثبُي ػ٤ِٜب ، ٝخطشارؼ ٣شٝؽٞ  (ا٢ٓ )ٝاٙ آب : ط 

 .ٝ ٣خ٢ِٗٞ كبُذاس ٝؽذ١  ٝ ٓب ٣خبكٞػ ٢٘ٓ 

   د 15:  مذتها 26/04/2019: يىم تطبيق اختبار تقذيز الذات  : المقابلة الخامسة 
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 إختبــــــار كوبـــــــر سمٌـــــــث   

  الصورة المدرسٌة

S.E.I 

 

:........................................................اإلســم:..................اللمــب

:.............................المســم:................الجنـس:..............الســن

...................................................المدرســـة)إسـموعنـوانالمركـز

:................................................................تارٌخإجراءاإلختبار

  

---------------------------------------------------------------------------------- 

 التعلٌمــــــــــــــــــة

وتصرفاتنفًالحٌاة،الرأهاجٌداوعبررأٌنمجموعةمنالعباراتتصؾإلٌن

فًخانة(X)بوضععبلمةوذلنال،أمكانتتنطبكعلٌنإذافٌهارأٌنعن

 .الخاصبهااإلجابةالجوابالمناسبفًجدول
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 ممٌاس تمدٌر الذات لكوبر سمٌث الصورة الخاصة بالمدرسة 

 ال تنطبك تنطبك العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الرلم

عادةاألشٌاءالتضاٌمن01ً

منالصعبالتكلممعزمبلبًفًالمسمأجد02

 .فًنفسًأشٌاءلواستطعتتؽٌٌرأود03

 صعوبةفًاتخاذلراراتًبنفسًأجدال04

 .بوجودهممعًاآلخرونٌسعد05

 .بسرعةفًالمنزلأتضاٌك06

 .أحتاجولتاطوٌبلكًأعتادعلىاألشٌاءالجدٌدة07

.محبوبمنزمبلبًمننفسالجنسأنا08

 ٌراعًوالدايمشاعريعادة09

 .استسلمبسهولة10

 ٌتولعوالدايمنًالكثٌر11

 .أناضلكماإنأمنالصعبجدا12

 كلهافًحٌاتًاألشٌاءتختلط13

 عادةأفكاريٌتبعزمبلب14ً

 الالدرنفسًحكلدرها15

 كثٌرالواترنالمنزلأود16

 اشعربالضٌكفًالثانوٌةؼالبا17

 مظهريلٌسوجٌهامثلمعظمالناس18

 عادةسؤلولهفانًألولهأنأرٌدكانعنديشًءإذا19

 ٌفهمنًوالداي20

 .منًأكثرمعظمالناسمحببون21

.األشٌاءاشعرعادةكمالوكانوالدايٌدفعانًلعمل22

 .التشجٌعؼالبافًالثانوٌةألمىال23

 .أخرشخصاأكونارؼبكثٌرالو24

 .االعتمادعلًلآلخرٌنالٌمكن25

 .أبداشًءأيالاللكعلى26

 واثكمننفسًتماماأنا27

 .ٌحبونًأناآلخرٌنمنالسهلعلى28

 ووالديبمضاءالولتمعاأنااستمتع29

 .الٌمظةالضًولتاطوٌبلفًأحبلم30

.لوكنتاصؽرمنسنًأتمن31ً

.افعلالصوابدابما32

 .المدرسًبؤدابًاشعربالفخر33
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 .افعلأنٌخبرونًبماٌجبأناآلخرٌنٌجبعلى34

 .أعمالبهمنألومكثٌرامااشعربالندمعلىما35

 اإلطبلقلستسعٌداعلىأنا36

 .(بؤلصىجهدي)ماٌمكننًبؤفضلبؤعمالًألوم37

 اعتنًبنفسًعادةأناستطٌع38

.سعٌدللؽاٌةأنا39

.اللعبمعمنهماصؽرمنًسناأفضل40

.كلمناعرفهمأحب41

 .بارزافًالمسمأكونأنٌعجبن42ً

.افهمنفس43ً

 .الٌهتممنبالمنزلبًكثٌرا44

 .اإلطبلقالٌإنبنًاحدعلى45

 .ٌكونأنأودبالثانوٌةلٌسكماأداب46ً

 .ٌمكننًاتخاذلراراتًوالتمسنبها47

 أكونفتىأنأحبحمٌمةالأنا48
                                          فتاة 

   



 اآلخرٌنمعأكونأنأحبال49

.اإلطبلقالاشعربالخجلعلى50

(.األحٌانالكسوؾفًمعظم)اشعربالخجلمننفس51ً

.كثٌرةأحٌانٌنتمدنًزمبلبًف52ً

 .الصدقدابماألول53

 .ٌشعرونبؤننًلستحسنابمافٌهالكفاٌةأساتذت54ً

.الاهتمبماٌحدثلًأنا55

.فاشلأنا56

 .أحدبسرعةعندماٌوبخنًأتضاٌك57

.للناسألولااعرؾدابمام58
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