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  : مقدمة 

تعد ظاهرة العنف عند بعض املراهقني وسيلة تعبريية حيث ال جيدون طرق أو وسائل أخرى للتعبري عن         

، وما يزيد األمر حاجام أو مشاعرهم أو رغبام ، ومبرور الوقت جيدون أنفسهم فرائس لإلحنراف واجلرمية 

تعقيدا توفر مجلة من الشروط تساهم يف ظهوره ، ولقد أخذنا بعني اإلعتبار عامل الصورة الوالدية ، فاحمليط 

العائلي وخاصة األسرة اليت كانت وال تزال البنية األساسية لكل طفل وخاصة يف مرحلة املراهقة حبيث تشهد 

اجلسمية والنفسية ، فاملراهق ال ميكنه أن يعيش داخل داخل أسرة فرتة املراهقة مجلة من التغريات والتقلبات 

تسودها صراعات وإحباطات ، فاملراهق الذي ال يعيش يف إستقرار وال يشعر باحلب واحلنان والدفء العاطفي 

قد يلجأ ألساليب وطرق خمتلفة ليعوض فيها ما فقده يف أسرته من خالل تشوه الصورة الوالدية لدى املراهق 

  .نيف الع

  .والذي إحتوى كغريه من البحوث على جانبني مها نظري واألخر ميداين 

  اجلانب النظري وإحتوى على ما يلي : أوال 

  : مدخل عام إىل الدراسة 

أسباب إختيار  –أهداف البحث  –مقدمة وعلى إشكالية البحث والفرضيات : تضمن مدخل الدراسة على 

  .ا الدراسات السابقة التعاريف اإلجرائية وأخري  –املوضوع 

مظاهر  –النظريات السيكولوجية يف تفسري املراهقة  –إحتوى هذا الفصل على تعريف املراهقة : الفصل األول 

  املراهقة واملعاملة الوالدية  –مشكالت املراهقة  –مراحل املراهقة  –أشكال املراهقة  –النمو يف مرحلة املراهقة 
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حيتوي على ذكر ملنهجية الدراسة من خالل التطرق للمنهج املستخدم وأدواته : الفصل األول  .1

 .املستخدمة وعينة البحث ومكاا واإلختبارات 
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مناقشة الفرضيات باإلضافة إىل تقدمي توصيات ومقرتحات وأخريا وضع خامتة : الفصل الثالث  .3
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 :الفصل تمهيد

 طريق عن العاملي االقتصاد يف االندماج اجلزائر حماولة و االقتصادية التحوالت إطار يف       

 الطاقة قطاع حترير جمال يف املبادرة سونلغاز أخذت حيث النمو، حتقيق على تساعدها سياسة إتباع

 وعاملية اجلودة عاملية على القائمة التحوالت تلك مع للتكيف اإلجراءات من جمموعة وضع خالل من

 الكهرباء و الغاز نقل و توزيع شبكة توسيع على سونلغاز تعمل مازالت و عملت قد و اخل،...املنافسة

 .بيت لكل ليصل الوطين الرتاب كامل عرب

 بإنتاج املتعلقة الفروع من جمموعة 1998 عام يف سونلغاز هيكلة إعادة عملية من انبثق

 من هيكلته إعادة مت فقد التوزيع نشاط أما رئيسية، فروع ضمن الغاز نقل كذا و نقلها، و الكهرباء

 .للتوزيع تابعة شركات أو فروع إىل ذلك بعد من حتولت للتوزيع عامة مديريات أربعة إنشاء خالل

 املؤسسة يف املهام خمتلف لتنفيذ املتبعة واإلجراءات العملية التطبيقات واقع على الوقوف إن

 والقصور اخللل مواطن وتشخيص القوة، نقاط وتدعيم اإلجيابيات تثمني قصد األمهية، غاية يف أمر

 .املؤسسة نشاط على أضرارها حدة من والتقليل ملعاجلتها املناسبة واحللول األفكار توظيف دف

 تعرض حيث املؤسسة، نشاط لتدعيم األساسية املهام إحدى املالية الداخلية املراجعة وتعد

 تقدميها يتم اليت النصائح طريق عن املؤسسة ا قامت اليت العمليات ملختلف واحملتملة الفعلية النتائج

 .العليا اإلدارة إىل

 خمتلف على للوقوف غازسونل يف تطبيقية حالة دراسة بإجراء قمنا ذكره، سبق ما على وبناءا

 األداء تقييم يف مسامهتها وكيفية املالية، الداخلية املراجعة عملية ا متر اليت واملراحل اخلطوات

 واملتعاملني األطراف خمتلف مع املؤسسة حققتها اليت واإلجيابيات النتائج أهم وحتديد املؤسسة، يف

 :التالية النقاط خالل من االقتصاديني،
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 . والغاز للكهرباء الوطنية المؤسسة عن تعريفية بطاقة 

 . سونلغاز في الداخلية الرقابة نظام تقييم و المالية الداخلية المراجعة 

 . المالية القوائم عناصر مراجعة 

 األداء حول الداخلية المراجعة تقرير يوفرها التي المعلومات و المالية النسب مراجعة 

 . سونلغاز مؤسسة في المالي
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 .والغاز للكهرباء الوطنية المؤسسة عن تعريفية بطاقة :األول المبحث

 التطورات خمتلف مع التكيف تريد اليت اإلسرتاجتية العمومية املؤسسات من سونلغاز تعترب

 مكانتها وإبراز والغاز للكهرباء الوطنية باملؤسسة التعريف املبحث هذا خالل من سنحاول االقتصادية،

 األهداف وكذا تسيريها، على تشرف اليت واهليئات تنظيمها كيفية وعرض اجلزائري، االقتصاد يف

 :اآلتية العناصر خالل من لتحقيقها تسعى اليت

 . والغاز للكهرباء الوطنية المؤسسة وتطور نشأة 

 . ومهامها للمؤسسة المسيرة الهيئات 

 . والغاز للكهرباء الوطنية المؤسسة)سونلغاز في التنظيم 

 . سونلغاز وظائف 

 . والغاز للكهرباء الوطنية المؤسسة وتطور نشأة :األول المطلب

 الذي احمليط بتغري والوسائل األهداف تغيري فيها مت االستقالل منذ مراحل بعدة سونلغاز مرت      

 بصفة تسيريها طرق يف وأثرت املؤسسة مسار ميزت أساسية مراحل ثالثة وبرزت فيه، تعمل كانت

 حتوالت شهدت اليت االشرتاكي التسيري ومرحلة االستقالل بعد ما مرحلة هي املراحل هذه مباشرة،

 على التغريات أهم عرفت اليت التسعينات مرحلة إىل لنصل الوطين االقتصاد مستوى على كربى

 .املؤسسة مستوى

  

  

  



[Tapez le titre du document] 

 

 4 

 :وتطورها المؤسسة نشأة عن تاريخية لمحة أوال

 اختصارا املعروفة اجلزائر وغاز كهرباء العمومية الوطنية املؤسسة إنشاء 1947 يف مت       

 الرامزة باحلروف (EGA) الكهرباء إنتاج احتكار إليها أسند اليت الفرنسي، االستعمار إبان ذلك كان و

 الذي التأميم قانون مفعول حتت وقعت الغاز، توزيع وكذلك الوطين، الرتاب كافة عرب وتوزيعها ونقلها

  . 1946  سنة الفرنسية الدولة أصدرته .

 حتولت حيث 1969 غاية إىل العمل يف املؤسسة استمرت االستقالل بعد (EGA) إىل

 حلها بعد اجلزائر غاز و كهرباء مؤسسة لتعوض 1 والغاز للكهرباء الوطنية الشركة  ∗سونلغاز

 أصبحت أن لبثت وما الكهربائية، الطاقة توزيع و ونقل إنتاج عمليات احتكار هلا تعزز وبإنشائها

 حتويل من املقصود اهلدف وكان عون، 6000 حنو فيها العاملني عدد بلغ فقد هام، حجم ذات مؤسسة

 التنمية ومساندة مرافقة مقدورها يف يكون لكي تسيريية و تنظيمية قدرات املؤسسة إعطاء هو الشركة

 على السكان من كبري عدد وحصول الصناعية التنمية هو خاص بوجه واملقصود للبالد، االقتصادية

 هلا أوكلت وقد العمومية، السلطات أعدته الذي التنمية خمطط يف يندرج مشروع وهو الكهربائية الطاقة

 2:  التالية املهام

 . الكهربائية الطاقة توزيع و نقل إنتاج احتكار 

 . الوطين الرتاب كامل عرب قنوات طريق عن الطبيعي الغاز نقل 

 . الوطين الرتاب عرب والصناعي املنزيل لالستعمال الطبيعي الغاز توزيع 

                                                           

 *sonal gaz : ( Société National de l’électricité )  

  .الوطنية للكهرباء و الغاز والتعلق بإنشاء املؤسسة  10/08/1969، والصادرة يف  26/07/1969املؤرخ يف  59-69املرسوم رقم  -1

. 28/07/1969الصادر يف  54-69مبوجب األمر  - 2 
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 هيكلتها إعادة مت أين 1983 غاية إىل الكهربائية الطاقة إنتاج يف السوق حتتكر و متارس سونلغاز بقيت و   

 حتويل العملية هذه عن ومتخضت العمومية املؤسسات لكل الشاملة والعضوية املالية اهليكلة إعادة عملية ضمن

     الدولة مسامهات تسيري ؤسساتمل تابعة مستقلة مؤسسات إىل املعدات صنع و لألشغال سونلغاز وحدات

 :هي و

الكهربائي األشغال أو للكهرباء املولدة لألعمال . (KAHRIF) كهريف   

الكهربائي املنشآت و التحتية البنية لرتكيب  (KAHRAKIB) كهركيب  

الغاز توزيع و نقل قنوات اجناز و إلعداد . (KANAGAZ) كناغاز  

املدنية اهلندسة ألشغال . (INERGA) إنراقا 

الصناعي للرتكيب  . (ETTERKIB) الرتكيب  

  . املراقبة و القياس آالت و العدادات لصناعة )AMC(أ م س 

 وتسمى  (∗EPIC) وجتاري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة إىل سونلغاز حتولت 1991 يف

 اخلدمة مهمة للمؤسسة يثبت إذ األساسي القانون يف النظر إعادة إن الغاز، و للكهرباء الوطنية الشركة

 هذا تأكيد مت قد و 390 التجاري، باجلانب والتكفل االقتصادي التسيري ضرورة يطرح فإنه العمومية

 بالطاقة املكلف الوزير وصاية حتت سونلغاز وضعت مث من و 391،1995 سنة يف آخر بقرار القرار

 مع تعامالا يف العام القانون لقواعد ختضع املالية، االستقاللية و املعنوية بالشخصية تتمتع صارت و

 متارس القرار هذا خالل من سونلغاز أصبحت و اآلخرين، مع تعامالا يف كتاجر وتعرف الدولة

 .الكهربائية الطاقة توزيع و النقل و للغاز، العمومي التوزيع و لإلنتاج كالتأمني املهام من جمموعة

 األساسية املهام على الرتكيز إطار يف 1998 سنة يف سونلغاز فروع كل إنشاء استكمال مت

 على بالتفتح هلا املوكلة اإلنتاج وسائل ترشيد أجل من احمليطة النشاطات بإخراج هلا تسمح اليت
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 أصبحت و القانونية الصفة تغريت 2002 عام يف و مالية، استقاللية حتقيق و أسواقها، خبالف أسواق

 أسهم ذات شركة) مسامهة شركة سونلغاز SPA) موزع دج، مليار 150 ماهلا رأس ، 392 رئاسي بقرار

 28 يف الصادر 54  69 األمر مبوجب 389 /1969/07.

∗ EPIC ; Entreprise Publique à caractère Industriel et Commercial. 

 475  91 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب 390 /12/ .لسونلغاز األساسي بالقانون املتعلق و 1991

 14 يف الصادر

  95 رقم التنفيذي القرار 391 /12/ .الغاز و للكهرباء الوطنية للشرآة األساسي بالنظام املتعلق و 1995

 17 يف املؤرخ 280

 01 يف املؤرخ 195  02 رقم الرئاسي املرسوم 392 /06/ .سونلغاز مال برأس املتعلق و 2002

170 

 متارس و الدولة، قبل من كليا حمرر و مكتتب الواحد للسهم دج مليون 1 بقيمة سهم 000 150 على

 :التالية املهام مسامهة شركة صفة اكتساا خالل من سونلغاز

  الوطنية السوق احتياجات لتلبية الغاز نقل

. الوطن خارج و داخل الغاز تسويق و توزيع   

. الطاقوي اال يف اخلدمات كل توفري و تطوير  

  . الطاقة مصادر و أشكال كل متويل و دراسة

 البحث و العمال صحة مثل النشاطات لبعض فروع إحداث 2004 سنة يف سونلغاز عرفت

 انطالق و النشاط هذا يف فرع لتحضري التكوين مراكز مديرية 2005 سنة يف أنشئت كما والتطوير،

 املؤسسة يف الوظيفة تلك عمال كل مع بالتنسيق فرع إلنشاء سعيا اآليل اإلعالم وظيفة تنظيم مشروع
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 خالل سونلغاز تطورت و سونلغاز، مع اآليل اإلعالم أنظمة تطوير و حتديث هي مهمتها لتكون

 شركة إىل الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسة سونلغاز بتحول 2006  2004 الفرتة

 قابضة (Holding) سونلغاز مسماة األسهم ذات شركات من SPA، املساهم الدولة أصبحت و

 393 سونلغاز مؤسسة يف باألغلبية SPA، مكلفة فروع ثالثة 2004 جانفي بداية يف إنشاء مت عليه و

 :األساسية بنشاطاا

 � الكهرباء؛ إنتاج سونلغاز

 � الكهرباء؛ نقل شبكة تسيري

 � .الغاز نقل شبكة تسيري

 الغاز و الكهرباء ضبط للجنة الرمسي التنصيب 2005 سنة شهدت كما ∗(CREG) إيصال و

 املشاريع اجناز يف فعالية حتقيق أجل من العمومية السلطات من بقرار سونلغاز مبجمع مؤسسات

 يف األشغال فروع بإدماج سونلغاز يف التوزيع وظيفة هيكلة إعادة 2006 سنة يف مت كما الطاقوية،

 :هي و للتوزيع فروع أربعة هي و سونلغاز جممع

 � العاصمة؛ اجلزائر

 � الوسط؛ منطقة

 � الشرق؛ منطقة

 � .الغرب منطقة

 بتوسيع هلا األساسية اخلدمة ضمان لسونلغاز األساسية املهمة تبقى التطور هذا كل رغم

 يف تكوين معهد إنشاء سونلغاز جممع عرف 2007 سنة يف و االقتصادي، التسيري تطوير و نشاطاا
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 الطاقة واالتصاالت شركة هي و سونطراك و سونلغاز بني االتصاالت يف مشرتكة شركة و الغاز، و الكهرباء

   .الجزائرية

 :المؤسسة تقديم ثانيا

 ومهامها باجلزائر، والغازية الكهربائية بالطاقة اإلمداد ميدان يف التارخيي املتعامل هي سونلغاز

 األساسي وقانوا قنوات، عرب وتوزيعه الغاز نقل وكذلك وتوزيعها ونفلها الكهرباء إنتاج هي الرئيسية

 ذات األنشطة قطاعات من أخرى قطاعات يف التدخل بإمكانية هلا يسمح ، 2002 يف الصادر اجلديد

 .اخلارج حنو والغاز الكهرباء تسويق ميدان يف السيما و للمؤسسة بالنسبة األمهية

 إذ اجلديد، السياق مع تتكيف لكي مصاحلها هيكلة بإعادة سونلغاز قامت القانون صدور منذ

 .عامل 40000 وتشغل فرعية، شركة 39 من يتألف صناعيا جممعا اليوم أضحت

 ومسامهتها للبالد، واالجتماعية االقتصادية التنمية يف راجحا دورا الدوام على سونلغاز لعبت لقد

 الريفية اإلنارة جمال يف اهلامة اإلجناز برامج مستوى إىل ترقى الوطنية الطاقوية السياسة جتسيد يف

 97 من أكثر إىل الكهرباء إيصال حيث من التغطية نسبة برفع مسحت اليت للغاز العمومي والتوزيع ٪

 37 يفوق ما إىل الغاز توغل ونسبة ٪.394

 من هامة متويالت الدوام على حددت قد أفضل، وبشكل املزيد فعل على العازمة سونلغاز إن

 وضعت فقد ( 2010  2005 ) الفرتة إىل وبالنسبة والغازية الكهربائية املنشآت وتعزيز تطوير أجل

 وتكثيف بالكهرباء اخلاصة اإلنتاجية قدراا رفع بغية التنفيذ موضع يف استثنائي استثماري برنامج

 إىل املوجهة خدماا وحتديث حتسني على والعمل أقوى، وجعلها والغاز للكهرباء الناقلة شبكاا

 .كذلك زبائنها
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 تلوح اليت املنافسة مواجهة على تقوى لكي تنافسية مؤسسة تغدو أن هو سونلغاز وطموح

 يف للقطاع التابعني اخلمسة املتعاملني أفضل بني من املنظور األمد يف تكون وأن األفق، يف مالحمها

 395 .املتوسط األبيض البحر حوض

 :المؤسسة أهداف ثالثا

 ومخسني مائة على موزع دينار مليار ومخسني مبائة رأمساهلا أسهم، ذات شركة سونلغاز تعترب

 .سواها دون الدولة وحتررها تكتتبها دينار مليون سهم كل قيمة ( 150000 ) سهم ألف

 :يلي ما حتقيق إىل سونلغاز ودف

 وتسويقها؛ وتوزيعها ونقلها اخلارج يف أو اجلزائر يف سواء الكهرباء إنتاج 

 الوطنية؛ السوق حاجات لتلبية الغاز نقل 

 وتسويقه؛ اخلارج يف أو اجلزائر يف سواء القنوات طريق عن الغاز توزيع 

 أنواعها؛ بكل الطاقوية اخلدمات وتقدمي تطوير 

 وتثمينه؛ وترقيته للطاقة ومصدر شكل كل دراسة 

394 Www. sonelgaz .com.dz. Consiltation le 05/03/2009. 

395 Www. sonelgaz .com.dz. Consiltation le 05/03/2009. 

172 

 نشاط وكل والغازية الكهربائية بالصناعات مباشر غري أو مباشر عالقة له نشاط كل تطوير 

 مباشرة بصفة ترتبط هاطبيعت كانت مهما عملية كل عامة وبصفة لسونلغاز، منفعة عنه ترتتب أن ميكن

 وتوزيعها؛ وإنتاجها واستكشافها احملروقات عن البحث السيما الشركة دف مباشرة غري أو

 جزائرية شركات مع اجلزائر خارج أو اجلزائر يف املشرتكة األعمال من شكل كل تطوير 
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 أجنبية؛ أو

 شركة كل يف املنقولة القيم من وغريها أسهم حقيبة كل وحيازة مسامهات وأخذ فروع إنشاء 

 .اخلارج يف أو اجلزائر يف إنشاؤها سيتم أو موجودة

 :سونلغاز أهمية رابعا

 نشاطها ميس حيث فيه تعمل الذي باال قياسا الوطنية املؤسسات أهم بني من سونلغاز تعترب

 من نفطال و سونطراك بعد الثالثة املرتبة يف تأيت كما الوطين الرتاب أغلب يغطي و السكان اغلب

 .األعمال رقم حيث

 .األفضل اجلزائرية املؤسسات بالعشر مقارنة سونلغاز مؤسسة ترتيب يوضح التايل اجلدول و

  2000 لسنة األفضل جزائرية مؤسسات العشر ترتيب :(1  4 )رقم جدول
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 العمال عدد النتيجة األعمال رقم لمؤسسةا الترتيب

 ومهامها للمؤسسة المسيرة الهيئات :الثاني المطلب

 الرئيس اإلدارة، جملس العامة، اجلمعية :التالية اهليئات سونلغاز جممع تسيري على يشرف

 2002 فيفري 05 يف الصادر 01  02 رقم الرئاسي املرسوم حسب العام املدير .

  :العامة الجمعية أوال

 396 :وهم الوحيد املساهم باعتبارها الدولة ممثلي من العامة اجلمعية تتكون 1

 بالطاقة؛ املكلف الوزير 

 باملالية؛ املكلف الوزير 

 الدولة؛ مبسامهات املكلف الوزير 

 اجلمهورية؛ رئاسة ممثل 

 .بالطاقة املكلف الوزير ويرتأسها بالتخطيط، املكلفة املؤسسة عن املسؤول 

 .اجلمعية أمانة املؤسسة تتوىل كما العامة، اجلمعية لسونلغاز العام املدير الرئيس حيضر
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 :التالية املسائل معاجلة العامة اجلمعية تتوىل  2

 للنشاطات؛ العامة الربامج 

 القانونيني املاليني املراجعني تقارير  (COMMISSAIRES AUX COMPTES)؛

 احملققة؛ النتائج وحسابات الشركة حصيلة 

 األرباح؛ ختصيص 

 وختفيضه؛ وزيادته الشركة رأمسال فتح 

 اخلارج؛ ويف اجلزائر يف املسامهات وأخذ الشركات إنشاء 

 القانونيني؛ املاليني املراجعني تعيني 

 األساسي؛ القانون تعديل اقرتاح 

 .لسونلغاز املقر تغيري 

 عادية دورة يف سنة كل األقل على واحدة مرة جتتمع العامة اجلمعية أن إىل اإلشارة جتدر و

 .رئيسها من استدعاء على بناءا األمر اقتضى كلما عادية غري دورة ويف

 من اثنني من بطلب أو رئيسها من مببادرة عادية غري دورة تعقد أن العامة للجمعية ميكن و

 هناك كان إذا القانونيني املاليني املراجعني أو) القانوين املايل املراجع من أو األقل على أعضائها

 .العام املدير الرئيس من بطلب أو (واحد مراجع من أكثر

 :اإلدارة مجلس  ثانيا

 :اآلتيني األعضاء من اإلدارة جملس يتكون 1

 بالطاقة؛ املكلفة الوزارة عن ممثل 

 باملالية؛ املكلفة الوزارة عن ممثل 
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 بالتجارة؛ املكلفة الوزارة عن ممثل 

 الدولة؛ مبسامهات املكلفة الوزارة عن ممثل 

 احمللية؛ باجلماعات املكلفة الوزارة عن ممثل 

 .املؤسسة رئاسة تنظيم و بتنظيم اخلاص 9 املادة ، 195  02 رقم الرئاسي املرسوم 396

174 

 بالبيئة؛ املكلفة الوزارة عن ممثل 

 للعمال؛ (2 ) اثنني ممثلني 

 لسونلغاز؛ العام املدير الرئيس 

 لسونلغاز؛ التابع الكهرباء نقل لفروع العام املدير الرئيس 

 لسونلغاز؛ التابع الغاز نقل لفروع العام املدير الرئيس 

 لسونلغاز؛ التابعة اإلنتاج فروع ألحد عام مدير رئيس 

 .لسونلغاز التابعة التوزيع فروع ألحد عام مدير رئيس 

 العاملون املديرون الرؤساء حيضر كما لسونلغاز، العام املدير الرئيس اإلدارة جملس يرتأس

 الرتاب من مكان أي يف الس وجيتمع استشاري، برأي اإلدارة جملس أشغال سابقا املذكورة للفروع

 مرات (4 ) أربع األقل وعلى الشركة، مصلحة ذلك تطلبت كلما رئيسه من استدعاء على بناء الوطين

 1 ) ثلث طلب على بناءا جيتمع أن وميكن السنة يف / .أعضائه (3

 :يأيت ما على اخلصوص وجه على ويوافق اإلدارة جملس يدرس 2

 للنشاطات؛ العامة الربامج مشاريع 

 امليزانية؛ 
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 احملققة؛ النتائج وحسابات الشركة حصيلة مشاريع 

 الشركة؛ عقود مشاريع 

 واملالية؛ املصرفية املسامهات 

 املال؛ رأس فتح مشاريع 

 اخلارج؛ ويف اجلزائر يف الشركة رأمسال يف واملسامهة الشركات إنشاء مشاريع 

 الداخلي؛ ونظامها اجلماعية واتفاقياا للمؤسسة العام التنظيم 

 .القيادية اإلطارات أجور نظام 

 اليت املشاريع العامة اجلمعية إىل ويبلغ عليها، واملوافقة املشاريع بدراسة اإلدارة جملس يقوم

 العامة اجلمعية إىل اإلدارة جملس يبلغ كما العامة، اجلمعية اختصاص من عليها النهائية املوافقة تعد

 .العامة اجلمعية ذلك طلبت وكلما السنة، يف مرة التسيري عن تقريرا

 إطار يف أهدافها حتقيق يف تساهم اليت األنشطة سونلغاز متارس أن على اإلدارة جملس يسهر

 .ا املعمول والتنظيمات للقوانني الصارم االحرتام

 :العام المدير الرئيس ثالثا

 وميكنه سونلغاز وإدارة تسيري ليتوىل السلطات أوسع العام املدير للرئيس اإلدارة جملس خيول

 للشركة العام السري عن مسؤوال ويعد صالحياته، من جزء أو بكل يكلفهم ومساعدين بنواب االستعانة

 .الشركة مستخدمي على السلمية السلطة وميارس املدنية احلياة أعمال كل يف سونلغاز ميثل كما

175 

 قيام ضرورة متليه 195  02 الرئاسي املرسوم مبوجب الشركة عرفته الذي االنتقال إن

 انفتاح والسيما القانون، أوجبها اليت القطاع لتسيري اجلديدة القواعد مع للتالؤم نفسها بتكييف سونلغاز
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 أخرى ناحية ومن ، اخلاصة التسامهية إىل اللجوء وإمكانية املنافسة، باب ولوج و واألنشطة األعمال

 مسؤولياا متارس بأن هلا ويسمح أكرب استقاللية املؤسسة خيول اجلديد األساسي القانون هذا فإن

 الكهرباء إنتاج من املعتادة أنشطتها على فزيادة جديدة، أفاقا هلا يفتح االجتماعي هدفها حتديد إن كاملة،

 والقيام احملروقات، قطاع يف والتدخل العمل إمكانية لسونلغاز توفرت الغاز، و الكهرباء وتوزيع ونقل

 .اجلزائر خارج أعمال مبمارسة العموم على

 .(والغاز للكهرباء الوطنية المؤسسة)سونلغاز في التنظيم :الثالث المطلب

 املبادئ من جمموعة على امع هيكلة وترتكز فرعية، شركة 39 سونلغاز جممع يضم

 :يلي كما تلخيصها ميكن التنظيمية

 األم؛ للشركة تابعة واملالية الصناعية اإلسرتاتيجية 

 خيصها؛ فيما شركة كل إسرتاتيجيات بتنفيذ مكلفة الفرعية الشركات 

 نتائج؛ بتحقيق ملزمة وهي التسيري يف استقاللية ذات الفرعية الشركات 

 وجملس العامة اجلمعية) االجتماعية األجهزة عرب الفرعية الشركات يف والتدخل التوجيه يتم 

 .(اإلدارة

 الغاز وتوزيع بالكهرباء واملتعلق 2002 فيفري 5 يف الصادر 01  02 رقم القانون على وبناء

 يف سونلغاز شركة فروع وحتديد متييز على يؤكد وكذلك الكهرباء، إلنتاج املنافسة جمال يفتح فإنه

 أسهم ذات شركات شكل (SPA)، فروع 3 ب جممعها بتعزيز سونلغاز ملؤسسة مسح الذي الشيء

 : هي 2004 سنة جديدة

 الكهرباء نقل شبكة تسيري فرع  GRTE: نقل شبكة بتسيري املتعلقة الوظائف يضمن

 والنقل؛ اإلنتاج أنظمة بني وتنسيق الكهرباء،
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 الغاز نقل شبكة تسيري فرع  GRTG: وتزويد الغاز، شبكة بتسيري املتعلقة الوظائف يضمن

 .املادة ذه الوطين السوق

 الكهرباء إلنتاج سونلغاز فرع  SPE 2005 لسنة االستغالل دورة عرفت وقد :الكهرباء إنتاج

 حتويلها مت وقد ( والعاصمة وسط ، غرب شرق،) مستقلة عامة مديريات 4 بإنشاء التوزيع هيكلة إعادة

( SPA أسهم ذات شركات ) فروع إىل 

 :يلي ما نذكر سونلغاز فروع ومن

 � مثانية و الغاز، توزيع و نقل و للكهرباء التوزيع و النقل باإلنتاج، متعلقة :المهنية الفروع

 :منها نذكر فروع

.( SPE) الكهرباء إنتاج سونلغاز � 

176 

.(GRTG) الغاز نقل شبكة سونلغاز � 

. (SDA) اجلزائر توزيع سونلغاز � 

.(SDC) الوسط توزيع سونلغاز � 

.(SDE) الوسط توزيع سونلغاز � 

.(SDO) الغرب توزيع سونلغاز � 

 � :منها نذكر فرعا عشر إحدى تضم و اإلمداد و الدعم ختص :المحيطة المهنية الفروع

.(CREDEG) الكهرباء يف التنمية و البحث مركز � 

.(IFEG) الغاز و الكهرباء جمال يف التكوين معهد � 

.(SAT.INFO) اإلعالم لتقنيات اجلزائرية الشركة � 
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.(SMT) العمل طب سونلغاز � 

.(SPAS) بأمان العمل و الوقاية شركة � 

 � :وهي فروع مخسة تشمل و :األشغال فروع

 � .الكهربائية األشغال شركة

 � .إينرقا

 � .كهركيب

 � .كناغاز

 � .الرتكيب

 :مثل أخرى مؤسسات مع شراكة يف سونلغاز تكون أخرى فروع يف بينما

 كهرماء  سونطراك ∗(KAHRAMA)، كندية أمريكية، ) أجنبية حىت و حملية أخرى و

 397 .اخلربة و التكنولوجية و املهارات اكتساب أجل من (فرنسية

 .لسونلغاز التنظيمي اهليكل املوايل الشكل يبني و

 300 قدرها إنتاجية قدرة ذات الكهرباء لتوليد حمطة إلجناز سونطراك و سونلغاز بني خمتلطة شرآة :آهرماء ∗

 البحر مياه لتحليه مزدوجة و، م

397 http ; Www.sonalgaz.dz/ar/htm. 

177 

 سونلغاز لمجمع التنظيمي الهيكل (1 4 ) رقم شكل

 2008 سونلغاز، ملؤسسة داخلية وثائق :املصدر .
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 اجلمعية جملس

 العامة اإلدارة

 العام املدير الرئيس

 العامة األمانة

 اللجان

 مراجعة جلنة

 احلسابات

 نقل شبكة تسيري فرع

GRTG.SPA الغاز 

 نقل شبكة تسيري فرع

 الكهرباء

GRTE.SPA 

 إلنتاج سونلغاز فرع

 الكهرباء

SPE.SPA 

 سونلغاز فرع

 لتوزيع

SDA العاصمة 

 سونلغاز فرع
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 وسط للتوزيع

SDC 

 سونلغاز فرع

 للتوزيع

SDO غرب 

 سونلغاز فرع

 شرق للتوزيع

SDE 

 البشرية املوارد مديرية للمجمع املراجعة مديرية احملاسبة و املالية مديرية

 ألنظمة العامة املديرية

 اإلعالم

 و للتطوير العامة املديرية

 األنظمة

 األمن و الوقاية مديرية

( SAT INFO) مطبعة ،(حملية فروع 3 )النقل صيانة ،(حملية فروع 3 ) احملوالت صيانة :أخرى فروع 

 ,CREDEG , SPAS, MEI, HMP, CAMEG ( (التطوير و البحث

TRANSMEX__  

  



�� إ	� ا	را�
                                              :          ا	��� ا�ول � 

  

 

  :مدخل عام إلى الدراسة : الفصل األول                      

  

 إشكالية البحث  - 1

 الفرضيات  - 2

 .أهداف البحث  - 3

 .أسباب إختيار الموضوع  - 4

 .التعاريف اإلجرائية  - 5

 .الدراسات السابقة  - 6
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  :إشكالية البحث  - 1

بالقلق الشديد والرغبة يف التعويض أو يؤدي الشعور باحلرمان من االبوين أو ممن حيل حملهما باإلصابة 

  .حىت اإلنتقام وتكون النتيجة هي العنف 

للدعم النفسي أمهية كبرية كما أن احلرمان العاطفي له دور يف تشكل األذى للمراهق من خالل فا 

  .اإلمهال وسوء املعاملة واحلرمان العاطفي وإنعدام احلوار 

وينعكس على منط شخصية املراهق فيما وهنا تبدو حساسية دور الوالدين وأمهيتها يف حتقيق اإلستقرار 

  :بعد 

  : كن صياغة اإلشكالية التالية ومن خالل ما سبق مي

 هل الصورة الوالدية اليت يكوا املراهق من جراء معاملتهم السيئة له تؤدي إىل سلوك العنف؟ -

 هل غياب أحد الوالدين أو كيالمها يؤدي إىل ظهور سلوكات عنيفة ؟ -

 هل تقبل أو رفض الوالدين للمراهق يولد سلوكات عنيفة ؟ -

 

 

 

  : أهداف البحث  - 2



�� إ	� ا	را�
                                              :          ا	��� ا�ول � 

  

 

 6 

اهلدف الرئيسي للدراسة هو التعريف على واقع التوافق الشخصي واإلجتماعي لدى إن  -

 .املراهق وإىل أي مدى يؤثر عامل صورة الوالدين على املراهق وبتايل ظهور سلوك العنف 

تسليط الضوء على الدور اهلام الذي تلعبه املشاكل العالئقية الوالدية يف التأثري على سلوكات  -

 .املراهق العنيف 

 .التعرف أكثر على أساليب املعاملة الوالدية املسببة لظهور العنف لدى املراهق  -

 الوصول إىل نتائج ميكن اإلستفادة منها يف خمتلف جماالت حياة املراهق العنيف  -

وضع إقرتاحات تطبيقية يف ضوء النتائج امليدانية مستقبال ميكن اإلستفادة منها يف جماالت  -

 . املراهق العنيف العالجات النفسية لصاحل

حماولة تأكيد صحة أو خطأ الفرضية القائلة بأن الصورة الوالدية اليت يكوا املراهق جراء  -

 .معاملة السيئة تؤدي إىل ظهور العنف 

 حماولة إشعار األولياء خبطورة املشكل املتمثل يف إرتفاع نسبة العنف بسبب عالقام بأبناءهم  -

والتوصيات قصد يئة احمليط املناسب وذلك للتقليل من  حماولة إبداء بعض اإلقرتاحات -

 .اإلضطرابات اليت يعيشها املراهق العنيف 

 

 

 : أسباب إختيار الموضوع  - 3
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إن مشكلة العنف من أكرب املشكالت اليت تواجهها اتمعات املعاصرة ، ولعل السبب          

جمتمعاتنا باخلطورة الناجتة عن مشكلة العنف الرئيسي إلختيارنا هلذا املوضوع هو مالحظتنا لعدم وعي 

  .واألثار السلبية اليت يرتكها على نفسية املراهق ومستقبله 

من خالل الزيارات الرتبصية اليت قمنا ا ، وإطالعنا على مشكالت املراهقني الحظنا أن معظمهم 

  .تأثروا باملعاملة الوالدية داخل األسرة 

هقني بشكل كبري وخاصة يف آونة األخرية ومدى خطورا على إنتشار ظاهرة العنف لدى املرا -

 .الفرد واتمع 

 : ريف اإلجرائية االتع - 4

سنوات يبدأ الطفل يف  4- 2هي أداة للمعرفة ، مبعىن أنه يف مرحلة الصور العقلية من  :الصورة  �

 .متثيالت الذهنية وهذا ما جيعله يكون الصورة العقلية و  –اية السنة الثالثة بإستخدام لغة األم 

هي الشكل  الذي يكونه الطفل يف ذهنه عن والديه ، عن طريق العالقة  :الصورة الوالدية  �

 ) .أب  –طفل  –أم (الثالثية 

هي مرحلة تبدأ من الطفولة املتأخرة إىل الشباب فهي مرحلة معقدة من التغيري والنمو  :المراهقة  �

ذهنية بارزة جتعل الطفل فيها جزء من  –سية نف –جسدية  –حتدث فيها عدة حتوالت عضوية 

 .مجاعة الراشدين 

هو سلوك هيجاين فيه بصمات عدوانية حيدث أضرار جسمية أو نفسية للفرد أو  :العنف  �

 .اجلماعة 
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هو الذي يقوم بسلوكات عدوانية كالتخريب والتكسري والضرب نتيجة  :المراهق العنيف  �

قه عن حتقيق أهدافه لذلك يلجأ إىل العنف للتنفيس عن لصراعات نفسية ال شعورية تنتابه وتعي

 . قوى اإلحباط الكامنة 

  : الدراسات السابقة  - 5

  :كما نشري بالذكر الدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع نذكر 

 :الدراسات الغربية   - أ

   (Heliberun – Machinly" هيلبرن وماكنلي " درس على حسب دراسة  -

1962  ( 

أثر معاملة الوالدين يف اإلضطراب النفسي عند املراهقان ، وتوصال إىل أن املراهقات اليت يعانني من 

اإلضطراب النفسي يدركن أمهاتن على أن اكثر تسلطا وسيطرة وحتكما وعدوانية من السويات وتبني 

والبحث عن التغيري يف وجود عالقة إجيابية بني إدراكهن لألم كمتسلطة وميلهن إىل اإلنبساط والسيطرة 

                                                                                     احلياة 

  )   113،   1988الخفاشي علي أحمد ، (                                                         

تكيف املراهقني السوفييت  : Galpren  "1988 –جليبران " ودرس على حسب  -

وقارم باملراهقني يف الواليات املتحدة وعالقة ذلك بالبيئة وعواملها وبعض املتغريات 

مراهق ومراهقة ، وقد أظهرت النتائج أن عوامل  101الشخصية ومت تطبيق الدراسة على 
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ضطرابات النفسية البيئة يف العائلة ودرجة تقبل األباء لألبناء تعترب من األدلة على وجود اإل

 لديهم 

 ) 46،  1993السيد فاتن عبد الفتاح  (                                                            

باألبناء وتأثريها على عالقة األهل  "  Vaz serraفازسيرا " ودرس على حسب  -

مريض يعانون من إضطرابات إنفعالية و  100الصحة العقلية يف الربتغال حيث قارن بني 

من السكان ال يعانون من اإلضطرابات النفسية وتوصل إىل أن املرضى الذين يعانون  200

األهل من إضطرابات إنفعالية كانوا يعانون من فقر اجلو املنزيل وإضطراب يف العالقات مع 

        وأم ميلكون نظرة سيئة لذاويهم وميلكون أساليب دفاعية ذاتية سيئة 

 ) 108،  1990: زكي شامبور (                                                          

 

 

 

 

 : الدراسات العربية   -  ب

أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باإلضطرابات ) :  1985( ودرس أبو خير على حسب  -

ووجد إختالف إدراك األبناء املضطربني سلوكيا ألبائهم وأمهام عن  –السلوكية عند األبناء 
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األسوياء حيث يشعرون بأن والديهم عاملوهم بسلبية ورفض وكانوا أقل إستحسانا إدراك 

ديهم على أم عاملوهم معاملة حسنة وأم  لتصرفام وأقل حباهلم بينما أدرك األسوياء لوال

 .كانوا متفقني فيما بينهم على تقبلهم وكانوا أكثر حباهلم وأكثر إستحسانا لتصرفام 

عن أثر غياب األم اليومي  ) 1964" ( بثينة قنديل " دراسة التي قامت بها على حسب  -

بسبب العمل على شخصيته األبناء من حيث توافقهم النفسي واإلجتماعي وأوضحت نتائج 

 .الدراسة أن تكيف أبناء العامالت أقل من تكيف أبناء الغري العامالت 

ات مييلون للعنف أكثر من أبناء األمهات املاكثوفيما يتعلق بالعنف تبني أن أبناء العامالت       

قضم األظافر ، الصداع ، أالم املعدة ، القلق ، العدوان ، : يف البيوت ، كما ظهرت عليهم أعراض 

  العنف 

 )  135،  1998أنسي محمد قاسم (                                                               

 

  

تطرقت ملوضوع احلرمان من الوالدين يف مرحلة "  :سهير كامل أحمد " دراسة على حسب  -

 " .الطفولة وعالقته مبفهوم الذات واإلضطرابات السلوكية لألبناء 
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وفيما تؤكد الباحثة على أمهيته دور األسرة وضرورة اإلرتباط بالوالدين على حياة األبناء ، ألن 

                  وجودمها يكون وجودا نفسيا أكثر من كونه تواجدا بيولوجيا 

 ) 59،   2000عادل عبد اهللا ، (                                                               

  : الدراسات الوطنية   -  ج

الصورة الوالدية لدى الطفل املسعف من خالل  "فطناسي ظريفة "  على حسب دراسة -

وجدت أن األطفال  –رسم العائلة مبؤسسة الطفولة املسعفة لوالية بسكرة تطبيق إختبار 

املسعفني يشرتكون يف بعض اخلصائص اليت وجدت فيهم بسبب اإلنفصال عن الوالدين 

طفل والرغبة يف إجياد اإلستقرار  –واملتمثلة يف النبذ األمومي وخلل يف تكوين العالقة أم 

م يف حماولة دائمة لتعويض احلرمان األمومي مع املربيات النفسي والشعور باألمان ، كما أ

واحلرمان األبوي مع املربني ونتيجة ذلك تولد لديهم نوع من العدوانية اليت تكون إما موجهة 

وهذا ما وجدته خالل دراستها اإلكلينيكية للحاالت الثالث  حنو الذات أو حنو األخرين

 .والذي أثر على كيفية تصور الطفل ألمه 

الصورة الوالدية لدى الطفل املسعف تعتمد على نوع العالقة : وتوصلت إىل النتيجة التالية 

اليت ربطت األم واألب و ذكرياته معها وهي اليت حتدد إذا ما كانت صورا إجيابية أو سلبية 

  ) 88،  2015 – 2014فطناس ظريفة (                                              
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وهي دراسة جزائرية عن أثر احلرمان من  ) : 1988( دراسة محمد بدرينة على حسب  -

الوالدين على شخصية الطفل ، وتوصل فيها إىل نتائج تتفق مع نتائج أخرى عديدة ولقد 

من األطفال ) طفال يف كل جمموعة  50( أجريت الدراسة على جمموعتني من األطفال 

سنة  12- 9الطبيعية ، وكان سن األطفال من  احملرومني من الوالدين واألطفال يف أسرهم

دراسة إكلينيكية متعمقة وإستخدام الباحث باإلضافة إىل دراسة أربع حاالت يف كل جمموعة 

إختبار الشخصية اإلسقاطي وإختبار رسم األسرة ، وإستمارة البيانات الشخصية وتوصل 

ني غارقة يف مشاعر البؤس الباحث إىل عدة نتائج هي أن صورة الذات لدى األطفال احملروم

واإلنزواء واإلنعزال و غياب السند واألمن إلفتقاد الصورة الوالدية املطمئنة ، كما تسيطر 

 مشاعر الذنب والقلق والدونية وكثرة اإلستجابات العدوانية الشديدة 

 ) 8،  2015،  2014فطناسي ظريفة (                                               

 

 

فاطمة موسى / بإشراف أ " بخشي أسية " رسالة ماجيستر للباحثة على حسب دراسة  -

" المرور إلى الفعل عند المراهق التناول النسقي العائلي لإلضطرابات " تحت عنوان 

 .جامعة الجزائر  2009-2008السنة 
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لت وحاو " أن أزمة الفرد هي أيضا أزمة عائلية " وإنطلقت الدراسة من الفكرة العامة 

الكشف عن أهم ما مييز التوظيف العام ألسر املراهقني الذين يعانون من شذوذ الفعل أو 

  .ما يعرف بإضطرابات املرور وكذا دور العرض داخل سياقه العائلي 

وتوصلت إىل أن كل األسر املفحوصة تعاين بالفعل من سوء أداء وظائفها و الذي إتضح 

: وانب األساسية للبنية العائلية املنغلقة ب من خالل اإلختالفات املالحظة ببعض اجل

       نشوء أنساق فرعية مرضية  –إضطراب وظائف األدوار  –العائلية إضطراب السلطة 

 ) 195،  2009 2008بخشي أسية (                                               

 

 

 

 

 

 

 

  التعليق على الدراسات السابقة   -  ح

خيتلف اإلنسان عن غريه من سائر الكائنات يف بداية حياته ، فهو يولد ضعيفا ويف حالة تبعيته          

نسبيا مما جيعله فاقدا للثقة يف ذاته وغري مطمئن للعامل من حوله لذلك يظل معتمدا على والديه 
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م وقد يتحول غضبه واحمليطني به ونتيجة ألساليب املعاملة الوالدية املتبعة معه يظهر الصراع بينه وبينه

  .منهم إىل نفسه فيصاب باإلضطراب النفسي 

ومن خالل دراستنا اليت قمنا ا ومن اإلستعراض السابق للدراسات السابقة يالحظ أن            

   . مجيعها يؤكد على أمهية املعاملة الوالدية يف حتقيق التوازن النفسي لألبناء 
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  : تمهيد

من مراحل منو اإلنسان ألا مرحلة إنتقالية من الطفولة إىل مرحلة الرشد  تعترب املراهقة مرحلة حساسة        

وهي مرحلة مرنة تنشأ يف إطار اجلماعة ومتتد أو تقتصر يف مداها الزمين وفقا ملطالب هذه اجلماعة ومستوياها 

هذه األزمة بكل احلضرية ، وهلذا تعترب هذه املرحلة كأزمة من أزمات النمو حيث يتطلب من املراهق أن يواجه 

  .عوائقها لكي يصبح فردا ناضجا قادرا على حتمل املسؤولية ومسايرا للمجتمع الذي يعيش فيه 
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 :تعريف المراهقة  -1

: ومعناه  adolexerمشتقة من الفعل الالتيين  adolexenceإن كلمة  :التعريف العام  1- 1

 التقدم حنو النضج النفسي واجلسمي والفكري واإلجتماعي 

  )  154،  1980 محمد مصطفى زيدان (                                                         

سنة  21إن املعىن العام للمراهقة هي املرحلة اليت تنطلق من البلوغ لتصل للرشد امل حىت يصل 

 .بيولوجية ، حيوية ، عضوية وإجتماعية فهي عملية 

 ويعين ا التحوالت من فرتة الطفولة لسن الرشد ) إسم فاعل (مشتقة من املراهق  :لغة - 1-2

 )  174،  1980 نوري حافظ،(                                                           

 :إصطالحا  - 1-3

الدنو من احللم ، واملراهق هو الفىت الذي يقرتب من احللم وتعين التدرج حنو النضج اجلسدي  :املراهقة 

  ) 204،  1981، محمد سالمة (                                     الفكري، السلوكي ، اإلنفعايل 

  :تعددت تعاريف المراهقة وفيما يلي يورد البعض منها  -4- 1

أن املراهقة هي فرتة منو جسدي وظاهرة إجتماعية  dorotes rogersترى الباحثة دوريت روجرز ،  -

 ) n.silamy 1981 p08(ومرحلة زمنية ، كما أا فرتة حتوالت نفسية عميقة 

أا فرتة عواصف وتوتر وشدة تكتنفها األزمات النفسية ، :  s.holl. ويقول الباحث بستانلي هول  -

 اناة ، واإلحباط والصراع والقلق واملشكالت وصعوبات التوافق وتسودها املع

 ) 145،  2009محمد حسن الشناوي وآخرون ،(                                              



                                ا���اھ��                                                         :                                ا�
	�� ا���� 
 

 18 

فريى املراهقة أا فرتة زمنية يف احلياة ، تقع بني الطفولة وما :  .sillamy nأما الباحث نوبر سالمي -

 اجلسمية والنفسية اليت تبدأ يف حتويها وبني سن الرشد ، وهي مرحلة ذاتية متثلها التحوالت 

سنة ، وهو حتديد غري دقيق وذلك ألن  20 – 18سنة ، وتنتهي ما بني سن  13 – 12سن 

نس والطبيعة ولعوامل اجلغرافية واألوساط اإلجتماعية والرغبة يف هناك عوامل جتعلها ختتلف ، كاجل

 .احلرية والتحرر عن احلياة العاطفية 

املراهقة مبعناها الدقيق املرحلة اليت تسبق وتصل بالفرد إىل إكتمال : ويقول الباحث السيد فؤاد البهي  -

  )  257،  1975يد فؤاد البهي الس(                        النضج وهي ذا متتد إىل سن الرشد 

على أا مرحلة اإلنتقال من الطفولة إىل الشباب ، : كما يعرفها الباحث ميخائيل إبراهيم أسعد  -

حتدث فيها تغريات عضوية ونفسية وذهنية واضحة ، وتتسم بأا فرتة معقدة من التحول والنمو ،

 ) 15،  2008عبد المنعم الميالدي (           تقلب الطفل الصغري عضوا يف اتمع الراشدين 

وكثريا ما يرتبط مفهوم املراهقة، مبفهوم البلوغ لدرجة التداخل بينهما ، وعليه جيب اإلشارة إىل املعىن  -

 .احلقيقي للبلوغ 

مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي العضوي الذي يسبق املراهقة وحيدد نشأا ، وفيها : فالبلوغ هو 

 ل الفرد من كائن ال جنسي قادر على احلفاظ على منو وإستمرار ساللته ينتق

  ) 274،  1992عبد الفتاح دويدار (                                                                 
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 : النظريات السيكولوجية في تفسير المراهقة -2

  :إختالف حبسب إختالف إجتاهاا وأمهها  تعددت النظريات اليت فسرت املراهقة ، وقد إختلف حبسب

  ) :  k livineكارت ليفين(نظرية المجال  1- 1

أن نفهم املراهقة إال إذا إعتمدنا على التدخل املستمر للعوامل يقول صاحب هذه النظرية أنه ال ميكننا 

د الستة املميزة لنظرية البيولوجية النفسية واإلجتماعية ، اليت خالل هذه املرحلة هلذا فهي تعتمد على األبعا

اال ويقول أيضا أن املراهق يعيش وضعا متأزما ، فهو يكون احلدود بني مجاعيت األطفال والراشدين ، 

إليها فيصبح يف وضع غري حيث يرفض اإلنتماء إىل اجلماعة األوىل ، وترفض اجلماعة الثانية اإلنتماء 

  )  399،  1978عادل عزالدين األشول ، (                                                   مستقر 

يرى صاحب هذه النظرية أن علم النفس املعريف يرتكز على  : piaget: نظرية بياجيه 2- 2

إظهار املظهر العقلي أو املعريف ، املتمثل يف القدرات العقلية ، كالذكاء ، التخيل ، الذاكرة 

كذا املهارات اليت يكتسبها من خالل تفاعله مع األخرين وإحتكاكه م ، هذا ما يساعد يف و 

حتديد فرتة املراهقة ومتيزها عن غريها ، حيث أن املراهق يستعمل جماله املعريف للتعبري عن نفسه 

ه ورغباته ويعرف ماذا يريد يف حياته وكل ما يستطيع إجنازه من أعمال ، وما ميكن  أن يقدم

وختتلف هذه القدرات طبعا من فرد ألخر من حيث السعة ، لكن هذا ال يعين أنه من آراء 

ينكر السمات األخرى ، وإمنا يعترب أن مستوى النمو العقلي الذي بلغه الفرد ، سيوظف يف 

 خمتلف مظاهر حياته ، كما حيدث إضطرابات يف توافقه مع بيئته

                                                        )p : 26   b.glosse.1944( 
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 freud:نظرية التحليل النفسي فرويد  – 3- 1

مرحلة من مراحل حياة الفرد ، وأنه متصلة بأزمة نرجسية و تقمصية مع   : أن املراهقة  freudبني فرويد 

بني مطالب اهلو  إضطرابات القلق احلادة ، حيث أوضح أن الصراع األساسي هلا ،هو الصراع التوازن 

ومطالب األنا األعلى واألنا األعلى أو الضمري ينمو مع املراهق بطريقة أفضل ، ويصبح قادرا على التحكم 

  .يطرة على السلوك والس

وكما بني أن األنا هو القدرة على تقومي الذات أوهي الفرق بني الطفل واملراهق ، ويعترب هذا املبدأ عمليا 

يف ميدان دراسة املراهقة ، كما أوضح أيضا أن اهلو هو مصدر كل الطاقة النفسية وهو ناتج عن الغرائز 

نسان أكثر ، واهلو إذن ميثل غريزيا بدائيا ، ن توجه سلوك اإلوأن غرائز اجلنس والعدوا.البيولوجية عند الفرد

وميثل اجلانب الغري عقلي ، بينما باألنا األعلى ميثل اجلانب العقلي ، واإلجتاهات اخللقية متنع من األنا 

  .األعلى 

ن فنظرية التحليل النفسي ال تعترب املراهقة والدة جديدة ، بقدر ماهي إعادة حتديد نشاط العديد م -

العمليات اليت تتم منذ الطفولة ، وتعتمد معظم الدراسات يف هذا اال على الصراعات املختلفة اليت 

لفهم خمتلف أمناط سلوكه خالل هذه الفرتة ، فالنمو عبارة عن منو متصل ، متتد متت يف حياة الفرد 

 .جذوره من الطفولة إىل الرشد 
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  :تكوين الشخصية إىل مراحل  مراحل النمو بتقسيم) فرويد (وذا بني 

مث السادية الفمية مث الشرجية مث األوديبية مث تأيت مرحلة الكمون وكل هذه املراحل  : المرحلة الفمية: أوال

  .تبدأ من ميالد الطفل حىت يصل إىل مرحلة املراهقة ، وبعد ذلك تأيت مرحلة النضج والرشد 

رحلة حتمل يف طياا أفكار أو مشكالت نفسية مستقلة وإنطالقا من هذه املراحل اليت قسمها بني كل م

إىل أن نصل إىل مرحلة التثبيت و للمجتمع دور بارز يف هذه املرحلة ، فإنه يصاب مبشاعر اإلحباط مما 

يؤدي إىل سلوك غري عادي ، وبذلك تعترب قوة اهلو هي الغاية احلقيقية حلياة الفرد وتنحصر هذه الغاية يف 

ائن الفطرية ، والقوة اليت يفرتض وجودها وراء توترات حاجات اهلو نسميها غرائز واليت إشباع حاجات الك

   ) 18،  1975سيد غنيم ،(                               احلياة النفسية  تتمثل يف املطالب اجلنسية يف

 :مظاهر النمو في مرحلة المراهقة -3

وذلك بسبب التغريات السريعة يف اإلجتاهات وامليول  تعترب فرتة املراهقة فرتة إعادة تنظيم للشخصية ،

والسمات ، فهي تتميز عن املراحل العمرية األخرى ، وأهم هذه التغريات واملظاهر ، يوجد النمو 

  .نفعايل واإلجتماعيالفيزيولوجي ، والنمو العقلي ، اإل

ألبعاد اخلارجية يقصد بالنمو اجلسمي ، التغريات يف ا ) :الجسمي (النمو الفيزيولوجي  1- 2

لإلنسان كالطول والعرض والوزن وغريها والنمو اجلسمي يف هذه املرحلة غري منتظم حيث يزداد الطول 

بسرعة كما يزداد وزن اجلسم بنمو العضالت والعظام ، يتغري الشكل العام املوجه فيزول تناسقه ، 

الصوت ويظهر الشارب  حيث يكرب األنف ويبدو متضخما ويتسع الفم وتتصلب األسنان ويتغري

  .وينمو الشعر يف الذقن 
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يصبح املراهق قلقا إزاء كل هذه التغريات ويصعب عليه التوافق السريع مع جسمه اجلديد كما يصعب 

أحيانا  عليه التكيف مع أقرانه وأفراد اتمع األخرين اللذين يقابلون هذا التغري اجلسمي بسخرية وإستهزاء 

كما قد يتعرض املراهق إىل عيب أو شذوذ يف النمو اجلسمي له كحب الشباب أو عدم منو العضالت مما 

 يسبب له قلقا وشعورا بالنقص لديه عند مقارنة نفسه بأقرانه 

  )  332،  1996خليل ميخائيل معوض (                                                              

فيقصد به التغريات يف األجهزة الداخلية حيث حتدث تغريات يف غدد اجلنس : أما النمو الفيزيولوجي  -

عند البلوغ وتنشيط املتمثلة يف املبيض عند اإلناث اليت تقوم بإفراز البويضات واخلصيتان عند الذكور 

دد املاء واليت هلا أمهية يف اليت تقوم بإفراز احليوانات املنوية ، واليت حتدث كذلك تغريات يف إفراز غ

يف  ؤثرتإحداث التغريات اليت تطرأ على املراهق فهرمونات الغدد النخامية تؤثر يف النمو عامة كما 

هرمونات الغدد اجلنسية ومنو العظام ، أما الغدة الصنوبرية والغدة التيموسية فتظهران يف مرحلة املراهقة 

رقية تأثرا بالنضج اجلنسي وتزداد يف بداية املراهقة وتقل يف بعد بدأ النشاط اليت تقوم به الغدة الد

 .ايتها ، كما تؤثر هرمونات الغدة النظرية يف زيادة وإسراع النمو اجلنسي 

حتدث أيضا خالل هذه املرحلة تغريات عضوية يف األجهزة الداخلية حيث ينمو القلب بنسبة أكرب من منو 

ع على كل من اجلنسني ، الصداع ، واألعياء ن واإلغماء ، والقلق الشرايني ، فيزداد ضغط الدم املرتف

وتتسع املعدة وتزداد الشهية عند الذكور بينما يعرضنا البنات عن الطعام وإضافة إىل هذه التغريات والتوتر 

فإنه يالحظ تغريات جنسية ثانوية ، حني يتغري الصوت عند الذكور من صوت رفيع إىل صوت خشن ، 

وحتت اإلبط وفوق العانة أما الفتاة فيربز ) الشارب( الشعر على الذقن وفوق الشفه العليا  وكذلك يظهر
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ثديها وتكرب أردافها فجأة وتستدير املنطقة اليت تعلو الفخذ ويظهر الشعر حتت اإلبط وفوق العانة كما 

 فوق الذراعني ، ويبدو إخنفاض بسيط يف الصوت 

   )210-209،  1995حامد عبد السالم زهران (                                                    

  ) :المعرفي ( النمو العقلي  3-2

ت األحباث ال يسري النمو العقلي يف حياة اإلنسان على حنو واحد، وال يكون بسرعة واحدة فقد أثبت

النفسية أن هذا النمو يكون بطيئا يف الصغر وما أن تأيت مرحلة الطفولة متأخرة حىت حيس الفرد بسرعة 

هذا النمو العقلي ن حىت إذا إنتهت مرحلة املراهقة املتأخرة فإن سرعة القوى العقلية والذكاء ، دأ قليال ، 

        فرتة ، فإا تؤثر على العمليات العقلية أيضا وبالنظر إىل حالة اإلضطراب النفسي الزائد يف هذه ال

  ) 33-32،  1986معروف رزيق،(                                                                    

ويكون النمو العقلي يف منو الوظائف العقلية املعرفية مثل الذكاء العام والعمليات  العقلية العليا كاإلدراك 

  ر واإلنتباه و التخيل والتفكري والتحصيل والتذك

هو حوصلة النشاط العقلي ويبدو هدوء يف سرعة الذكاء عند بعض األفراد يف مرحلة املراهقة  :الذكاء 

 وذلك بسبب اإلضطرابات املختلفة اليت حتدث فيها 

   ) 140،  1992قناوي ،هدي محمد (                                                                

يتأثر منو إدراك الفرد بنموه العضوي و العقلي واإلنفعايل و اإلجتماعي ، هلذا خيتلف إدراك  :اإلدراك 

املراهق عن إدراك الطفل ، لتفاوت مظاهر منوه وخيضع اإلدراك ملدى تفاعل الفرد مع احمليط وميتد فعليا 
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قبل البعيد أو القريب وهو املراهق األشد إنتباها من الطفل ملا عند املراهق إىل ماوراء  احملسوسات حنو املست

  .يفهمه ويدركه ، ولكونه أكثر إستقرارا وثباتا ويرتبط بندى القدرة على الرتكيز 

يتأثر املراهق بالبيئة تأثريا حيفزه إىل ألوان خمتلفة من اإلستدالل وحل املشاكل ، حىت يستطيع  :التفكير 

ع بيئته املعقدة املتشابكة املتطورة مع منوه وهلذا فإن للخربة الواسعة أمهية يف منو التكيف تكيفا صحيحا م

  .تفكريه 

تزداد القدرة على التذكر واحلفظ خالل سنوات املراهقة وتزداد معها القدرة على إستنتاج  :التذكر 

 العالقات اجلديدة يف موضوعات التذكر 

  )  274،  1975فؤاد السيد البهي (                                                                   

القوة يف التذكر إضافة إىل اإلنتباه الذي يساعد على تذكر األشياء واليت وهناك عوامل تساعد على هذه 

ال بد من اإلحتفاظ ا كما أن النشاط العقلي يؤثر على عملية احلفظ ، فاإلنتقال املفاجيء من عملية 

  .إىل أخرى يعرف حفظ العملية األوىل عند الطفل  تعليمية

الرتوجيية كما أنه يتسم خيال املراهق بالغين والتنوع والغموض فهو الوسيلة الوحيدة أو األداة  :التخيل 

مصرح املطامح غري حمققة األحالم اليقظة ، وهو يرتبط بالتفكري وذلك كون اخليال يعترب وسيلة من وسائل 

 بة للمراهق ووسيلة لتحقيق اإلنفعاالت حل املشاكل بالنس

  )  108،  1973 وتوفيق حداد  ،  محمد سالمة آدم(                                               
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تتضح امليول وتتمايز يف مرحلة املراهقة ، ويكون ميول األذكياء خصبة متنوعة عكس األنبياء : امليول 

اللذين تقل ميوهلم وختتلف امليول بإختالف اجلنس فالذكور مييلون إىل ما يتعلق باهلوايات العلمية كا 

 لشعر املكانيك والكهرباء ، بينما اإلناث فيملون أكثر إىل القصص العاطفية وا

  )  251،  1992  عبد الفتاح دويدار (                                                                

، حيث تظهر لديه مشاعر يتميز النمو اإلنفعايل لدى املراهق بعدم اإلستقرار  :النمو اإلنفعالي  3-3

واإلخوة واألقارب واألصدقاء اللذين  احلب اليت تتجلى يف ميله حنو اجلنس األخر ، كذلك حب الوالدين

يساعدونه على حتقيق الصحة النفسية وتتحول هذه العاطفة فيما بعد إىل حب اهللا واملثل العليا وعشق كل 

ما هو مجيل كالطبيعة مثال ، كما مييل إىل الكتابة واليأس والقنوط تعبريا عن فشله يف حتقيق أمنياته 

واء على الذات ، وقد تراوده فكرة اإلنتحار للتخلص من احلياة وأعباءها ، العريضة فيلجأ إىل العزلة واإلنط

أن تنشأ لديه الرغبة يف مقاومة السلطة ، فيحاول التحرر من سلطة الوالدين وحتديهما ، ويثور على 

السلطة املدرسة وعلى اتمع عامة حماوالت إثبات شخصيته ، وكذلك يتسم بأحالم اليقظة ، إذ يستغرق 

  ا كبريا فيها وذلك من أجل التخفيف من النقص واحلرمان والفشل الذيتعرض له يف حماولة حتقيق آماله وقت

وكذلك احلساسية لديه فهو مرهف احلس رقيق الشعور يتأثر بأتفه األسباب واملؤثرات اإلنفعالية ، كما أنه 

  .يتأثر بفقدان األخرين له حىت لوكان هادفا وصحيحا 

احلساسية إىل عدم قدرة املراهق على التكيف مع البيئة املعقدة اليت تطلب منه تصرف أكثر وترجع هذه 

 يف جسمه وتعبرياته  تفعيال بينما هو ال يزال عاجزا عن التحكم

  ) 110،  1993محمد آدم سالمة وتوفيق حداد (                                                   
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يشعر املراهق يف هذه املرحلة بإنتماءه اإلجتماعي الذي يظهر يف قدرته على : النمو اإلجتماعي  3-4

التصرف يف املواقف اإلجتماعية مما تنضج رغبته يف توجيه ذاته ، اليت تظهر يف الدفاع عن آراءه يف مجيع 

ا اإلستقاللية وخاصة عندما يزداد إحرتام أسرته وزمالئه له ، ممالنشاطات وذلك من أجل هدف حتقيق 

يؤدي به إىل الشعور بالتوافق الشخصي اإلجتماعي ، كما ينضج إهتمام املراهق بالقيم للحصول على 

سعادته كامليل اإلقتصادي للحصول على حاجاته اإلقتصادية كما تنمو لديه إجتاهات منو اجلماعة 

م والذي يشعره بروح والزعامة وغريها ،وهذه الفرتة تصاحب إختباره للمهنة أو الزواج رمز اإلستقرار التا

املسؤولية بعد إكتساب املفاهيم وإجتاهات تكونت يف ذاته ، وهنا كله يعين إكتمال الشخصية واإلعتزاز 

 ) 279،  1979-فؤاد البهي (                                                                     ا 

 : أشكال المراهقة – 3

  :أربعة أشكال للمراهقة وهيتشري الدراسات إىل وجود 

  :المراهقة المنطوية 4-1

وهي تظهر على الفرد يف صورة إنطواء وعزلة سلبية واخلجل والشعور بالذنب والنقص وعدم التوافق 

اإلجتماعي وإظهار احلساسية الزائدة تتسم بالشرود ، وقلة احليوية واإلنفعال والنشاط وغالبا ما يسبب 

 .ةهذه األمور التنشئة اإلجتماعي

 

  



                                ا���اھ��                                                         :                                ا�
	�� ا���� 
 

 27 

  :المراهقة العادية 4-2

متر على املراهق دون حدوث آثار سلبية ، سواء باجلانب العدواين اإلنفعايل السيكولوجي أو اإلجتماعي ، 

حيث ال تربز على املراهق تلك احلاالت اإلضطرابية ، أو األعراض اليت تظهر على غريه من اللذين ميرون 

  .بنفس املرحلة 

  : المراهقة المتكيفة  4-3

باهلدوء النسيب ، يظهر اإلستقرار العاطفي املتميز وغالبا ما تكون للمراهق عالقة عادية وحيدة، أو يتميز 

  .طيبة تتميز بتقدير اتمع عامة ، والتوافق معه 

 :المراهقة العدوانية  - 4-4

 أو حنو األخر ) األنا(يظهر فيها املراهق ثورة ومترد على السلطة أو احلاكم أو قد تكون متوجهة حنو الذات 

  

  :المراهقة المنحرفة  4-5

سلوكات املراهقة هي تعداد اجلرمية ومعظمها تتميز باإلحنالل واإليار النفسي ومن أسباب ظهور هذا 

  : النوع من املراهقة 

 .العنيفة اليت تفوق قدرة املراهق على مواجهتها الصدمات العائلية  �

 .قصور الرقابة األسرية أو ختاذهلا  �

 .القسوة الشديدة يف معاقبة املراهق وجتاهل رغباته وحاجاته والتدليل الزائد من جهة أخرى �
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 .الصحبة السيئة و الفشل الدراسي �

 )  46، ص  2003ميخائيل ،خليل (                              .سوء احلالة اإلقتصادية  �

 : مراحل المراهقة -5

هناك إتفاق على أن مرحلة املراهقة ال حتدث فجأة وبال موعد ولكنها عادة ما تكون مسبوقة بعملية البلوغ 

 :اليت متهدها للمراحل التالية ويقسم كثري من العلماء مرحلة املراهقة إىل ثالث مراحل

 : مرحلة ما قبل المراهقة - 5-1

سنة وتسمى أيضا مبرحلة اإلجتاه السليب ، ألن سلوك  12سنوات وتنتهي  10ميكن تسميتها البلوغ بداية 

يف احلساسية املراهق ينمو بإجتاه السلوك السليب ويصعب عليه التحكم يف تصرفاته اإلنفعالية واإلفراط 

  .الذاتية 

سنة ، أهم ما  16يف سن تظهر بعد البلوغ ومتتد ) : سنة  16 – 13( :المراهقة المبكرة  - 2- 5

تتميز ا الغرابة و اإلرتباك ، يصدر فيها املراهق أنواعا من التصرفات الكاشفة عن األزمات 

 .النفسية 

 

  ومن أهم مظاهرها  ) :سنة  18- 16(المراهقة الوسطى  - 3- 5

 .بروز أحاسيس حتمل املسؤولية  �

 .اإلهتمام باجلنس األخر  �

 .حب الزعامة  �
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 .املراهق بروز إجتاهات وميوالت  �

 .امليل إىل مساندة األخرين ومساعدم وتقدمي العون هلم  �

 .وقد تتغري العالقات مع الوالدين من اهلدوء إىل التوتر واإلنفعال  �

هي أقل عنفا نوعا ما تعرف بسن اللياقة نظرا ملا يشعر به املراهق  ) :سنة  21 – 18: (المراهقة المتأخرة 

  ) 114،  1980نوري الحافظ ،(                               األخرين  من متعة وسعادة كونه حمط أنظار

 :مشكالت المراهقة  -6

 :مشكالت تتصل بالنمو والصحة  - 6-1

من أهم خصائص هذا النوع الشعور بالتعب بصورة سريعة ، معاناة الفتيان عدم اإلستقرار النفسي ، إنعدام 

تناسق أعضاء اجلسم ، فهذه األمور ال م الراشد كثريا بالنسبة للمراهق تكون حمتوى أو مصدر قلق وخاصة 

  .كان معرض للسخرية من األخرينإذا  

  :مشكالت خاصة بالشخصية  - 6-2

لشعور بالنقص وعدم حتمل املسؤولية وكذلك نقص الثقة بالذات ، اإلحساس بعدم احملبة من جانب تتضح با

 .األخرين حيث تتمثل يف القلق الدائم
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 :مشكالت تتعلق بالمكانة اإلجتماعية  - 6-3

احلياة اإلجتماعية ، خوف من الوقوع يف أخطاء ، والتحيد من مقابلة األفراد األخرين اخلوف من البدء يف 

غري األبوين ، إضافة للقلق من املظهر اخلارجي و الشعور باحلاجة إىل األصدقاء، ولكنه ال يعلم كيف 

  .يكتسبهم واإلحساس بأنه قد ال يكون حمبوبا 

  : مشكالت تتعلق بمسألة التحدث للجنس األخر  - 6-4

لق عند التكلم التخوف و اهلروب من عدم اإلستجابة أو التأقلم أو اإلصابة باللعثمة واإلرتباك و الق

للجنس األخر واجلهل بوجوب إقامة عالقة إجتماعية حسنة واليت تصدرها قواعد األخالق مع اجلنس 

  ) 115،  1980 نوري الحافظ ،(                                                              األخر 

  :المراهقة و المعاملة الوالدية  -7

األساليب اليت يتبعها الوالدين فيمكن أن تكون إجيابية وصحيحة تساعد يتعرض املراهق إىل أحد 

  .على حتقيق التوافق السوي 

  :من بني هذه األساليب اإلجيابية ما يلي 

حيث يتضمن جتنب األساليب الرتبوية الغري سوية وتطبيق أسس الصحة : األسلوب الدميقراطي  �

 .اإلجتماعي  النفسية و يرتتب عنها التوافق و التكيف النفسي

أسلوب التقبل يتجسد فيما يظهره الوالدان من حب لألوالد والرعاية ) : الديفء(أسلوب التقبل  �

 .وإستخدام لغة احلوار ةالشرح واإلقناع وتوضيح األمور له من خالل معاملتهما له 
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يعين إقامة ضبط متزن على الطفل يتضمن تنبهان إىل أخطائه وحثه على الوصول إىل : أسلوب احلزم  �

 .من السلوك مع توضيح األشكال السلوكية املقبولة يف جو من احلب وتقدير الرغبةمناذج ناضجة 

أنشطة  من خالل هذا األسلوب يسمح األباء ألبناءهم مبمارسة ما مييلون إليه من: أسلوب التسامح  �

 .دون الضغط أو السيطرة عليهم ، وهو بذلك يعتمد على ذاته ويستقبل بشخصيته

يعترب من تقنيات التنشئة اإلجتماعية اليت يعتمد عليها األباء ،تأخذ صيغ : أسلوب الثواب و العقاب  �

 .الثواب عدة ممارسات ، كاملدح والثناء أو شراء هدية 

ضربه بأسلوب معقول وهذا ما مينعه مستقبال من  –ذمه  – مقاطعته: أما أسلوب العقاب يتمثل يف  �

 .تكرار السلوك السيء

 :وقد تكون هذه األساليب سلبية وخاطئة ترتك آثار سيئة منها

تؤدي احلماية الزائدة إىل الشعور باهلشاشة والضعف عن مواجهة أي موقف ، مما : احلماية الزائدة  �

 .ن مث ال يتاح له فرصة لتحمل املسؤولية يؤثر سلبا يف حترر الطفل وإستقالليته وم

يتميز هذا األسلوب بعدم اإلهتمام بتشجيع الطفل على السلوك املرغوب ورفض اإلجابة : اإلمهال  �

على أسئلة وإشباع فضوله ، ومن آثار هذا املرغوب األسلوب أن يشعر الطفل أنه غري حمبوب أو 

 الوحدة  عدمي القيمة مما يهدد أمنه وجيعله فريسة للشك و

 )  83،  2006، زكرياء الشربيني (                                                               

بينهم وغالبا ما يرتتب على هذا اإلجتاه تتمثل يف تعمد عدم املساوات بني األبناء والتفضيل : التفرقة  �

كل شيء لنفسها حىت لوكان شخصية أنانية تعودت أن تأخذ دون أن تعطي ، وحتب أن تستحوذ  

 .على حساب آخرين فال يكرتث لألخرين وال يراعي مشاعرهم 
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يعترب من أخطر األمناط على صحة الطفل النفسية وميثل التقلب يف معاملة الطفل بني : التذبذب  �

 اللني والشدة يثاب على العمل مرة ويعاقب عليه مرة أخرى 

 ) 31،  2007جليلة عبد المنعم ، (                                                              

من مظاهر التسلط على األبناء حتديد طريقة تناول الطعام و نومهم و نوعية أصدقاءهم : التسلط �

 ...وحتديد نوع دراستهم 

 األمر الذي يسلب شخصيام وحيرمهم من ممارسة حقوقهم مما جيعل منهم متمردين  �

  ) 333، 2003عمر الهمشري  (                                                                 
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  : الفصل  خالصة 

جيب على األهل إستثمار مرحلة املراهقة إجيابيا ، وذلك بتوظيف و توجيه طاقات املراهق لصاحله         

لن يأيت دون منح املراهق الدعم العاطفي و احلرية ضمن  هله وبلده و اتمع ككل وهذاشخصيا ، ولصاحل أ

ضوابط الدين و اتمع  والثقة و تنمية تفكريه اإلبداعي وتشجيعه على القراءة واإلطالع وتدريبه على مواجهة 

  .التحديات و حتمل املسؤوليات وإستثمار وقت فراغه مما يعود عليه بالنفع 

  .  احل اليت مير ا اإلنسان نفسيا وعضويا و تربويا حبيث تعد هذه املرحلة من أصعب املر 
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   : تمهيد

لقد أخذت الصورة إهتماما بالغا وكبريا من طرف العلماء والباحثني ، ويف شىت ااالت حيث جند أن        

 : حسب دراساته وحسب املدرسة اليت ينتمي إليها وبذلك إختلف وتعدد مفهومهاكل واحد عرفها 
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  : مفهوم الصورة -1

   : في لسان العرب - 1-1

هو الذي صور مجيع املوجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة ، وهيئة منفردة يتميز ا : املصور 

  . على إختالفها وكثرا

تومهت صورته فتصور يل ، التصاوير و التماثيل ، الصورة احلقيقية الشيء وهيئته وعلى معىن : تصورت الشيء

صفته يقال صورة األمر كذا وكذا أي بصفته فيكون املراد مبا جاء يف احلديث أنه أتاه يف أحسن صفته و جيوز 

كلها عليه إن شئت ظاهرها أو هيئتها أو   أي يعود املعين إىل أتاين ريب يف أحسن صورة وجتري معاين الصورة

  ) 304،  2000 طور ،نإبن الم (                                                                   صفتها 

  : في القاموس اللغوي - 1-2

  .صورة ، جعل له صورة و شكال ورمسه و نقشه. صورا  –من الفعل صار يصور 

  .توهم صورته وختيله :تصور الشيء: خيل يل : صور يل 

  ) 416،  2003إفرام البستاني فؤاد (                   صارت له عنده صورة وشكال : تصور له الشيء 

  : la rousse في قاموس - 1-3

هي تعريف شخص عن طريق اجلماعة ، هي إعادة متثيل  imago هي إسم مؤنث باللغة الالتينية :الصورة 

  . لية عن شخصأو تقليد شخص أو شيء ، هي رموز عق

                 ( petit la rousse – 1979 , 360 ) هي إعادة النظرة السيكولوجية ملوضوع عائلي
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 : تعريف الصورة الهوامية -2

  S. freudحسب فرويد ،  - 2-1

يرى فرويد أن الصورة تنبع من الفرد ووظيفتها اإلشباع الرمزي فاهلوام تعبري عن رغبة ولكن جيب حتديد تكوينيه  

  : ميكننا التمييز بني مستوينيوهنا 

   وهو حلم اليقظة ، غالبا ما يكون له عالقة بالواقع اخلارجي املعاش بسبب اإلحباط :الهوام الواعي  �

   وهو مبعد بسبب الكتب :الهوام الالواعي  �

يوضح فرويد التعبري الواعي تارة و الالواعي تارة أخرى للهوام ، بالطبع إن مستوى الواعي هو الذي يعرفه 

الشخص يف املعىن احلقيقي غري معروف ألن احملتوى الذي يتضمنه تعرض إلعادة التبيني ومل يقبل يف الوعي إال 

 ذي يؤدي إىل إكتشاف اهلوام الالواعي لنتيجة النهائية ، وإن حمتوى التحليل الظاهر من اهلوام هو ال

   )  84،  1980فكتور سمير نوف ، (                                                                      

   J.g.jung حسب يونغ - 2-2

  : مييز يونغ نوعني من الصورة اهلوامية

   ( image primair ) الصورة األولية أو البدائية/ أ 

 (incorporation) الصورة اهلوامية عن طريق عملية التنشئة لدى الطفل وهي عملية إدماجوتشكل هذه 

فهو يكتسب القوانني والنظم والعادات والتقاليد بواسطة  –أي الطفل  –للرتاث الثقايف يف تكوينه وتوريثه إياه 

تماعية عملية الرتبية و التعليم ، الرتبية والتعليم الذي يعمل الوالدان واتمع على ترسيخها له فالتنشئة اإلج
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وترتكز على ضغط السلوك الفردي بالثواب و العقاب وكفه عن األعمال اليت ال يتقبلها اتمع وتشجيعه على 

 ما يرضاه حىت تكون متوافقة مع الثقافة اليت يعيشها 

  ) 244،  1983السعالي ،  سامية حسن(                                                                 

الطفل احلديث الوالدة ليس له تصور عن نفسه كجهاز فردي مبعزل عن األخرين ،  :صورة الشخصية  -ب

لكنه عن طريق تفاعله بوالديه وبا ألخرين يستطيع أن يدرك شخصيته منفصلة عن بقية الشخصيات األخرى 

السنة اليت أمامه واإلنفصال هنا يعين اإلستقاللية عن التبعية وتكوينه صورة عن ذاته ، وحيدث هذا حوايل 

إخل فهو يشري إىل أنه قد ... أنت هذه يل  –الثانية إذ يبدأ يف إستخدام كلمات جديدة يف قاموسه اللغوي أنا 

 أصبح واعيا بذاته وبا األخرين وباملعايري اخلاصة باجلماعة اليت ينتمي إليها 

   ) 244 1983سن السعالي ، سامية ح(                                                                   

   j .lacan : حسب جاك ال كان - 2-3

إستخدام املصطلح الرمزي و اخليايل والواقعي ، حيث وضح الكان بنية النظام الرمزي يف الرتبية األوىل ، أما 

  . باخليالالصلة مع الرموز إليه مثال عامل التشابه والتماثل يف الشكل فإا تأيت يف املقام الثاين وتكون متشبعة 

فا تكوين الصورة عند الكان يتعلق بالبنية الرمزية للطفل من خالل املرأة ،ومرحلة تكوين البوادر األويل لألنا ، 

ألن الطفل يدرك يف صورته الذاتية يف املرأة ، جسده بشكل عام والذي يتمثل له من منطق اخليال ، مييز جال 

احلقيقي ، واألب الرمزي إذ أن هذا األخري يسمح للطفل  الكان ما بني نوعني من األب فيتكلم عن األب

  . بالعبور إىل عامل الرمزية كما جيعل الكان من األب أنه ميثل احملرمات القانون
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يستخدم الكان األب الرمزي للداللة على القانون الذي على هذا النظام فعلى الطفل أن ميثل األب الذي هو 

 ب يدل على وظيفته يف مكان األب احلقيقي وأن إسم األ

  )  297،  1997،وينتاليس  ش نال بال(                                                                   

   : التماهي -3

أنه عملية نفسية يتمثل الشخص بواسطتها أحد مظاهر أو خصائص أو : عرف يف قاموس البالش كما يلي

لنموذجه تتكون الشخصية وتتمايز من خالل سلسلة من صفات شخص أخر ويتحول كليا أو جزئيا ، 

التماهيات ، ومبا أن التماهي له دور مهم يف تكوين الصورة الوالدية عند الطفل فإنه مير مبرحلة مبكرة من 

  :التماهي ، حيث يأخذ أشكاال ال بد من ذكرها

  .إن متاهي الطفل خالل منوه يأخذ أشكاال خمتلفة :مراحل التماهي  - 1- 3

إنه أسلوب بدائي يف تكوين الشخص على غرار شخص أخر ، ال يقيم قبلة  :التماهي األولي البدائي  –أ 

أي عالقة سابقة يطرح فيها املوضوع ككيان مستقل ، وهو يتالزم تالزما وثيقا مع العالقة اليت تطلق إسم 

   اإلدماج

حيث أن متاهي الطفل بأخذ الوالدين أو  وقد أدرجنا هذا التعريف ملا له من أمهية يف عملية تكوين الصورة 

كالمها كمثل أعلى يؤدي إىل بناء شخصيتها وتكاملها فمثال الطفل عندما يشاهد أباه يقرأ جريدة فقد تكون 

لديه صورة ال شعورية تقليدية فا يعترب نفسه هو األب فيحاول أن يأخذ هذا الدور يف تقليديه الشكلي جللوس 

  أبيه ومسكه اجلريدة
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اهي يأخذ قيمة كربى يف أعمال فرويد حيث إعتربه عملية يتكون الكائن اإلنساين من خالهلا ، وقد والتم

  . أضاف جديدا وهو عنصر الالوعي إذا فالتماهي ليس جمرد حماكاة ، وإمنا متلك وتكون دوما ال واعيا

األعلى منظمني حسب ويقع بني سن الثالثة عشر والرابعة عشر حيث يكون األنا  :التماهي التكويني  –ب 

النموذج الذي بناه احمليط وخصوصا الوالدين فكل ما مييز الصورة اإلجيابية أو السلبية يكون مغروسا يف أعماق 

  ) 198،  1997،وينتاليس ش نالبال(                                             الطفل خالل هذه الفرتة 

  :  التماهي الحر –ج 

البلوغ أي يكون املراهق قد إكتسب جتارب خاصة وبالتايل حياول أن يقيم ذاته باملقاربة مع ويتشكل بعد سن 

  . والديه بدال من اخلضوع إليهما

وميكن أن تتأخر هذه املرحلة ، أوال تظهر متاما وخاصة بعد أن يبقى الفرد ثابتا يف املرحلة األوديبية ، حيث 

يعجز املراهق يف هذه احلالة عن مقارنة نفسه وقيمة األخالقية مع قيم بدائية ويأخذ لنفسه طريقا وموضوع 

  ) 198،  1997وينتاليس ، ش نالبال(                                                        تقمص أخر 

  :  تماهي الطفل بصورة الوالدين  -4

  : تماهي الطفل بصورة الوالدين معا - 4-1

إن ميالد طفل يعين ميالد أسرة ، يتقاسم فيها الوالدين األدوار فعلى األم رعاية الطفل وتلبية حاجياته 

البيولوجية والعاطفية وعلى األب التكفل بالبيت ومصاريفه ، وكلما كرب الطفل تأثر بااألدوار اليت يقوم ا 

فل يف نشاط عالئقي معها خاصة يف املرحلة الفمية الوالدين يف األسرة ، تبدأ أوال بابا ألم فإذا كان إتصال الط
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عن طريق املص ، فإن العملية كانت هذه األخرية راغبة يف طفلها حيس بذلك من خالل معاملتها ويف حالة 

أو بصفة مؤقتة يف غياا لشؤون أخرى فإن صورا سوف تضطرب ) موا أو طالقها (غياب األم بصورة كلية 

د البديل املطمئن وبالتايل يضطرب منوه النفسي واجلسدي ، وإىل جانب احلب عنده ، خاصة إذا مل جي

والعطف من طرف األم ال بد أيضا من سلطة األب ، فالطفل حباجة ماسة إليها منذ السنوات األوىل من عمره 

لطة مع لذا وجب على األب منح إبنه احلب واحلنان مثلما تعمل األم ، زيادة على سلطته وقد يقتسم هذه الس

األم أثناء غيابه مثال و هلذا فوجود الوالدين معا ضروري لتكوين هذه الصورة لكن قيامها بواجباا وتفامهها 

يؤدي إىل إجيابية هذه الصورة اليت سوف يرمسها الطفل يف ذهنه عنهما وبالتايل سوف تساهم يف تكوين 

   ) 199،  1997،وينتاليس ش نالبال(                                                            شخصيته 

أن مهمتها ليست مقتصرة على إظهار دور ) التماهي (حول مسألة التقمص  1980 (porot) يرى بورو

األب و األم يف العمليات التقمصية بل تتعدد إىل إبراز األب هو أيضا موضوع احلب يف املرحلة األودبية إىل 

لدين وقيامهما جانب األم ، وهذا بالطبع إال عن طريق التنشئة اإلجتماعية والرتبية السليمة اليت يتلقاها من الوا

بدورمها على أحسن وجه وخاصة األب الذي أظهرت الدراسات احلديثة أن وجوده إىل جانب الطفل منذ 

السنوات األوىل ضروري فا األب اجليد ال جيد أي مانع من املساعدة والعناية بإبنه كتبديل املالبس وإعطاءه 

طفل وأيضا حىت ال حتس األم لوحدها بالرتبية فتصبح الرعاية ألنه عندما يفعل ذلك تتولد العالقة بني األب وال

عبئا ثقيال عليها بعد ما كانت لذة إذا التفاهم يوجد العالقة بني الوالدين ويساهم يف تربية الطفل ولكن أحيانا 

هذا التفاهم يكون غائبا وهذا راجع بالطبع إىل تقصري أحدمها يف أداء واجبه أو غيابه مما يؤدي إىل ظهور دور 

  حدمها بكل وضوح وبالتايل تكون صورة أحد الوالدين هي املسيطرة واألخرى غائبة أو مهمشة أ

   ) 199،  1997 وينتاليس  شنالبال(                                                                      
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  :  تماهي الطفل بشخصية أحد الوالدين - 4-2

الوالدين كالمها تعرج إىل تسليط الضوء على احلاالت اليت تظهر فيها بعد أن رأينا الطفل يتماهي بصورة 

الصورة بكل وضوح موجهة إىل أحد الوالدين عن األخر وهذا ما يكون غالبا راجعا إىل غياب أحدمها أو 

  .تقصريه يف أداء واجبه

  :  تماهي الطفل بصورة األم - 4-3

عقاب إجتاه األب أو غيابه ملدة طويلة أو حضوره هذا الشعور عادة ما يكون ناجم عن املعاناة و اخلوف وال

  .الناذر أو موته أو إمهاله أو عدم القيام بدوره

وهذا ما يرتتب عنه عند الولد اإلمتثال بصورة األم ورفض الرجولة واألبوة وبالتايل تصبح لديه عقدة أوديب 

ولكن يصبح لديها اخلوف من الواقع  وعقد اإلحساس بالذنب أما عند الفتاة فإن العالقة مع األم حتافظ عليها

والبحث عن احلماية مما يؤدي إىل تشوه صورة الرجل والزوج مستقبال ، كذلك جند صعوبة يف اإلمتثال لصورة 

  . األم خاصة إذا كانت تلعب الدور املزدوج لألب و األم

األم  تكون اعندما ما يكون التماهي بصورة األم مستحيال وعادة م :تماهي الطفل بشخصية األب  - 4-4

وبالتايل تكون لدى الطفل صورة أمومية توحى باملعانات و اخلوف ) قبل مخس سنوات (متسلطة غائبة أو ميتة 

وأم مهملة غري قادرة بدورها وبالتايل جند نتائجها على الفتاة حيث صورة األب تكون أكثر أمانا وبالتايل 

معىن األنوثة عندها ينجم عنه عقدة أوديب مع اإلحساس اإللتحاء إىل األب واإلمتثال بصورته واإلضطراب يف 

  . بالذنب والتأنيب
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أما بالنسبة إىل الولد جند القلق وعدم الشعور باألمن ألن اإللتحاء العادي له حنو أمه غري موجود مما ينجم عنه 

وبالتايل تشويه لصورة األم أو الزوجة وهنا تكون املسؤولية على عاتق األب الذي سوف يأخذ دورين ، 

   نستطيع القول بأنه سواء بالنسبة للبنت أو الولد فإن النتيجة  يف هذه احلالة هي إنقطاع العالقة

   Reger Mucheilli- 1980 , 70 )(                 مع األم وقد يساعد هذا اإلحساس بالتشرد

  :  تكوين الصورة الهوامية -5

  : األم عند الطفل من خالل مراحل منوه كالتايلميكن إبراز صورة : مراحل تكوين صورة األم  - 5-1

  : سنة)  1 – 0: (المرحلة األولى  -1

تعد هذه املرحلة من بني املراحل اليت يرى فيها فرويد السنوات احلامسة يف تكوين الشخصية وحتدد كل مرحلة 

اجلسم ،  من النمو خالل السنوات اخلمس األوىل من حيث أساليب اإلستجابة من جانب منطقة حمددة من

   ففي خالل هذه املرحلة اليت تستمر قرابة العام يكون الفم هو املنطقة الرئيسية للنشاط الدينامي

من األشياء اليت تدفع الطفل إىل التعرف واإلحتكاك بالوسط هو اجلوع لذا يتعرف على أمه وتصبح العالقة 

ذي يتخذ قيمة منوذجية من خالل جتربة متبادلة بينهما عالقة تكافل ويربز يف هذه املرحلة نشاط املص ال

  . اإلشباع اليت حيصل عليها الطفل

إن جتربة اإلشباع هذه تقيم النموذج األويل أيضا لتثبيت الرغبة على موضةع حمدد وهو الثدي وهذا اإلجتاه من 

وقت يكون فيه النمو عن طريق النشاط الفمي يف السنة األوىل للطفل أمساه فرويد املرحلة الفمية ، إذ تقع يف 
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الطفل معتمدا كليا أو تقريبا للحفاظ على حياته مما يؤرقه فإن ذلك يؤدي إىل تكوين مشاعر اإلعتماد عليه يف 

  ) 25،  1999 – 1998كريمة عالق ، (                                                     هذه الفرتة 

أما ميالين كالين فرتى أن ثدي األم يلعب دورا مهما يف كونه أول موضوع يتعرف عليه الطفل وقد دارت 

أحباث كثرية حول الوضعية اإلرضاعية املستندة إىل الفرضية أن مواقف األم خالل اإلرضاع تعطي عينة ممثلة عن 

ن النمط العام لردودفعلها ، ليس يف هذا موقف األم جتاه ولدها الغريزية ، فاملالحظة ميكن أن تعلمنا إذا ع

اال اخلاص فقط ولكن أيضا فيما خيص ويتعلق حباجات الولد األخرى وتنمو عالقة الطفل بأمه منذ الوالدة 

حيث حيس نعومة ثديها وحني تضمه إىل صدرها فيشعر بالدىفء واحلنان الطبيعي ، وال يلبث الطفل أن مييز 

ة اليت ال يرضى هلا بديل ودلت البحوث اليت أجريت يف ميدان تنشئة الطفل على أن أمه ويدرك أمومتها الطبيعي

شخصية الطفل تتأثر كثريا بنوع شخصية أمه وصفاته العامة وأسلوا يف معاملته يف السنة األوىل من حياته ، 

ث تعكس ما وذلك ألا بطريقة مباشرة تعرب يف معاملتها مع الطفل عن شخصيتها وعاداا اخلاصة حبي

  )  24،  1997محمد خليفة بركات ،(                                                 بنفسها على الطفل 

ومن وجهة نظر مسري نوف فإن أوصاف شخصية الطفل  spitz فخالل السنة األوىل من حياة الطفل حسب

ا كان هناك نقص أو تقصري وإحنراف فهي تكون عبارة عن تعديل مستمر لسلوك الولد حتت تأثري أوامر أمه فإذ

ليست واقعة فقط على مستوى الواقع األم ولكنها ترتبط بصورة األم كما تتكون تدرجييا خالل تطور الولد 

وعلى هذا فإن عالقة األوىل ختتص أصال باإللتماس اجلسدي بني األم والرضيع ويذكر مسري نوف دائما أن 

أن كل احلياة العاطفية للرضيع مرتبطة بشكل وثيق بالعناية اجلسدية  الحظ)  1940(روث مارك برونشيفيك 

 اليت خيضع هلا إذ يكون للموضوع الليبيدي يف هذه املرحلة مقاما نفعيا 

   ) 25 1999 – 1998كريمة عالق ،(                                                                    
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  : سنة )  3 – 1(  المرحلة الثانية -2

وفيها ينتقل الرتكيز الليبيدي من التجربة املكافئة إىل املوضوع الذي ميكن من املكافئة ، بعدها تصبح جتارب 

اللذة والكدر مرتبطة بتصور األم املعبئة بقدرة منح أو رفض اإلرضاء املشتهي إذن يبقى الطفل تابعا ألمه من 

 السابقة  الناحية العاطفية لكن أكثر إستقاللية من املرحلة

  ) 25،  1999 – 1998كريمة عالق ،(                                                                 

أما بالنسبة مليالين كالين فإن العالقة بني األم وطفلها يف الثالث واألربع األشهر األوىل تكون عن  -

لكن حبكم أن إدراكه مل يكتمل بعد فإنه يكون ) األم( طريق حماولة الطفل تكوين عالقة مع موضوع خارجي 

عالقة مع جزء من املوضوع أي الثدي يعين أن األم تتمثل يف الثدي وبالتايل يقوم بإسقاط مجيع الرغبات 

هذا ما ) األم السيئة (والثدي السيء يعين ) األم احملبوبة (الليبيدية والعدوانية السادية الفمية عليه فعندما يعين 

 la mauvais) واألم السيئة (  la bon mere ميالين كالين مبصطلحي األم احلسنةيعرف عند 

وبالرغم من أن املوضوع ال ميكن أن يزول إىل أن الطفل خياف من زواله وبالتايل يسقط عليه نزواته العدوانية 

ميكن الطفل من اليت تتمثل يف العض ولكن يف أواخر السنة األوىل يتكون لدى الطفل تنظيم جيد إلدراك 

  .إدراك أمه كلية ألجزاء منها مما يساعده على تكوين عالقات مع أشخاص أخرين

إذن فصورة األم تصبح مقسومة حسب ما يرتبط بالرفض وبالعطاء بصورة األم احلسنة أو بصورا السيئة ويف 

عالقة تارة إجيابية وتارة هذا اإلنقسام الثنائي األساسي حيث تتابع وتتعارض أو تتداخل الصورة اجلزئية يف 

سلبية ولكنها متجاذبة وجدانيا وبشكل أساسي وعلى إثر متاهيه مع هذه الصورة يتخذ الولد لصاحله الدور 



 ا��رة ا�ا���
  :                                                                      ا�	��� ا���� 

 

 46 

الذي تلعبه األم اليت تدرك بأا نشيطة ، إن إستقالل الطفل من السلبية إىل الفعالية ميكن الطفل من التحرر 

  ) 176،  1980فيكتور سمير نوف ،(                                                     من وصاية األم 

وهكذا ينشأ مفهوم الذات كشخص مستقل ويفضل التخلي عن األم فيتخلص الطفل الولد تدرجييا عن مبدأ 

 اللذة بتعلمه التعرف على صورته اخلاصة حدودها وحمدداا 

  ) 176،  1980فيكتور سمير نوف ،(                                                                     

فا اإلحتاد األول بني األم والطفل و الطفل يتبعه اإلنفصال الذي يتم يف نسق طبيعي يف التفرد الذي  -

يؤدي إىل توطيد العالقات الغريية ،فاألمر ال يتعلق باإلنفصال الصدامي ولكن مبرحلة التصويرية يشعر الطفل 

ة احلصول على اإلستقاللية النسيب بفضل أمه ووجودها املطمئن ليبيديا ، فالتفرد واإلنفصال مها فيها بلذ

  . نسقان متدخالن وليس متميزان بالضرورة

فالتفرد يعين إكتساب اإلستقالل النفسي الداخلي بينما اإلنفصال يستند على التمايز وإكتساب  -

نسجما لصور الذات املستقلة واملتميزة ،كما إنعتق الولد من الغالف احلدود وإنعتاق الفرد ،وهذا يعترب تركيزا م

التعاضدي فالصورة اجلسدية للولد تربز شيئا فشيئا وتنفصل عن صورة األم ، وهنا تلعب األم دورا أساسيا ألنه 

 يتوقف عليها وعلى موقفها الواعي والالواعي حىت يتحقق التوازن يف كل حلظة من كل أمومة من جهة ومن

جهة أخرى بني قبول األم لوترية حاجات طفلها وهذا يعين أن يكتسب الطفل هوية خاصة ، يعين أنه جيب 

أن يلفت من اإلحتاد غري املتميز األزيل بينها وبني أمه وكذا أن يستقل عنها ، فالنضج العاطفي لألم وكذا 

   النسق من أن جيري بشكل مرضي قدرا على التكيف بفعالية مع حاجة الولد وهي وحدها اليت متكن هذا 

  ) 27،  1999 – 1998كريمة عالق ،(                                                                 
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  :مراحل تكوين صورة األب - 5-2

على الرغم من األب حيتل مكانا مساويا ملكان األم يف كتابات فرويد إال أن العالقات املوجودة بني شخصية 

األب ومنو شخصية الطفل كانت متأخرة وأقل إعدادا أو غري مباشرة بصفة أكثر من تلك املخصصة لتأثري األم 

أن األطفال من أباء أقوياء وصارمون يشكون يف مدى حتكمهم يف األشياء  1958ويرى سرتوي دبيك 

خصية األباء واألمهات يف بأنفسهم و اليبدون إال قليال من الدافعية لألداء وقد درس هذا الباحث تأثري ش

مستوى التماثيل الذكري واألنثوي من حيث اإلختالف يف األدوار واخلصائص املرتبطة باجلنس بصفة دقيقة 

  :جيب تقومي

  . درجة التماثيل مع أحد الوالدين من نفس اجلنس .1

  . درجة السلوك املرتبط باجلنس والذي يظهره كال الوالدين .2

 يقدمها كل طرف منها ، فهذا التعلم الناتج إذا عن العوامل املتعددة شكل املكافئات اليت  .3

  ) 27، 1995ويفريد هويد ،(                                                                               

  : سنة)  1 – 0( المرحلة األولى من  -1

تسمى املرحلة الفمية حىت سنة من عمر الطفل فإن إدراكه للعامل واألشخاص يكون مسيطرا بالثالثية األوىل 

أي شخص إنه جيعل من األم تقريبا احلضور الوحيد واألب ال يزال يف نفس ) شخص أخر  –طفل  –أم (

لك أي إسم مينحه كامل الثقة السياق كما الطبيب أو الزائر إنه شخص أخر من بني األخرين وهذا األخر ال مي

  ) 28،  1999 – 1998عالق كريمة ،(                                  من قبوله بطريقة إجيابية وحسنة 
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ولنتعرف أيضا بأن الصورة الالشعورية لألب هي صورة سلبية ومتنكرة واليت ميكن بأن يأخذها ال إرادية أو 

األم ، إذا هناك رفض ال شعوري للطفل بأن يكون يف عامله شخص فقط لريفق يف املفهوم بني وجهه ووجه 

أخر غري أمه وهو ، فالتأخر يف النطق ميكنه أن يرتجم بعض الرفض املعمق نوعا ما إىل الصورة األبوية ، فهو 

يدل إذن على إشارة للرتبية مع العلم أن جيب على األب يتعاون قدر اإلمكان مع األم للدخول إىل عامل 

   (... اللعب معه ، اإلبتسامة معه –محل الطفل (اجلسدي واملعنوي  الطفل

هذه املالحظة ميكن أن تكون هامة يف املستقبل العالقة مع األب هذا األخري ميكن أن جيد صعوبة بأن يقوم 

بدوره كأب حني يتعرف عليه الطفل كليا ويتقبله كأب ، إذ مل يتعود عليه خالل السنة األوىل حىت إستحقاق 

أول كلمة بابا يبقى الطفل واألم وحدمها املعرتف ما يف املثلث األساسي ،إال إذا عرف األب كيف يعرف 

نفسه كأب حقيقي ال كأي شخص بني األخرين وإنه وملدة عشر أشهر تقريبا فإن الطفل ال يعرتف حبضور أمه 

لطفل على طبيعته أما الرتكيب الثاين وكذا عالقته ا كما هي وهذا نظرا للرتكيب النفسي األول الذي يأخذه ا

الذي يقوم بإستخدامه فتدخل به بداية تشكل بعض تنظيمات أناه والذي يتحول يف اال الالشعوري إىل 

 تسوية بني طبيعة كل واحد وبني الثقافة األوىل أي ثقافة األم 

  ) 28،  1999 – 1998ق كريمة ،عال(                                                                  

ويوضح احمللل النفسي ألكسندر كيف أن نضج الطفل يقوم بالتدرج يف سلوكاته من احلسن إىل األحسن مع 

إدخال سلوكات أولية يف سلوكات أكثر إتساعا فإن علم الطباعة احلديث يصف تكون البناء الكلي للسلوك 

تبدأ وهي املرجع الوحيد يف وضعه يف مكان ما أي يف والذي  ( constitutionnelle) سيتوحد الرتكيب

نفسه الرضيع ، ولكن شيئا فشيئا الصورة اهلوامية هذه الصورة الرديئة عن األخر واملسقطة طويال عن األب 
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ميكنها أن تعوض بصورة جديدة أكثر إجتماعيا وأكثر عادية وكذا أكثر لطفا وتساحما وهكذا تكون وظيفة 

  . قطع ذاكرة الصورة األوىل والشديدة وحياصرها يف الالشعور ولكن ألن حيلها وحيطمهاالكتب األوىل إنه ي

إن الثالثية العائلية واملثلث العائلي يبدأ إبتداءا من بداية السنة الثانية وترتكب الصورة األبوية من األن فصاعدا 

ن ومشرف ويكون مستمرا حيث ودائما من وجهني إثنتني فاألول حايل وثاين إفرتاض ، األول شعوري ومطمئ

يظهر يف كل السلوكات حىت تكون طبعت إجتماعيا للطفل الصغري لكن الوجه الباطن واملظلم للصورة األبوية 

  يبقى يف الالشعور ومستعد للرجوع إىل األنا مع هواماته يف حاالت ضغط أو صراع

Mucheilli 1980 , 68 )                                                               ( Reger   

  : سنوات) 3 – 1(المرحلة الثانية من 

إا تقريبا اية السنة األوىل من حياة الطفل ظهور اللغة وبفضلها فإن املواضيع تفوز يف مقدمتها األب خالل 

ئق اخلارجية يف اإلعرتاف كما هي مبعىن أدى ككائنات وكأشياء السنة الثانية والثالثة بوجود حقيقي وتبدأ احلقا

ميكنها أن تقاوم ، وبعيدا الطفل أثناء اللعب تشكيل األشياء كما عاشها مبعىن من غري أن مييز بينه وبني ما 

دمية حييط به وهكذا فإنه أثناء اللعب يتحكم الطفل يف العامل عن طريق خياله وبالتايل ميكنه أن حياول طائرة ق

  . أو صورة بسيطة لطائرة إىل آلة فضائية مثال

ففي هذه املرحلة بالذات يسقط الطفل رغبة عدوانية على املواضيع خاصة أبيه ،ويعين هذا أنه يريد أن يثنيه 

ودائما مكلف بإعادة إدماجه يف غالب األحيان يف ) دائما ال واقعي (على أن يكون الر فيق املعادل للعبة 

  . السحري واللني لتخيالته هذا هو املنحدر األول املورث عن الطفولة األوىلالعامل 
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املنحدر الثاين هو خاص باملوضوعية املتولدة عن املواضيع وعن حقيقة موضوع األب واليت تضفي بدايات اللغة 

األجناس  إستقاللية شرعية ويأخذ هذا األب يف نظرة الطفل ذو الثالث سنوات وقبل أن يعلن اإلنتباه إىل

وتعقيدات األوديبية جانبا متناقضا مسبقا ،ويبدأ يدرك يف نفس الوقت ذلك الذي يويل موافقته ومشاركته 

وحضوره ومتطلباته للتفتح على الواقع وعلى املعايري فيكون حمبوبا ومعجبا بشخصيته ،وإبتداءا من هذه املرحلة 

واراة ) أب  –طفل  –أم (وأا ال تعطي لثالثية الثانية فإن الصورة اإلجيابية بالنسبة للجانبني تكون ضرورية 

  ) 31،  1999 – 1998 عالق كريمة ،(               األن بواسطة أشخاص حقيقني فعاليتهما الكاملة 

ويف هذه املرحلة يف نظر الطفل ذو الثالث سنوات يأخذ األب مكانة بارزة ويكون بالنسبة إىل الطفل عنصر 

ركز على السلطة األبوية يف هذه املرحلة  Paul Osterrieth كإنسان مقاوم وذا سلطةمقلق أن يظهر  

  : واليت فيها خلل يف العالقة العاطفية مع األب ال تقل أمهيته مع األم وتظهر سلطة األب يف

  . أن أي رفض غري مقبول

  . الطاعة العمياء

  . العقاب املتواصل

 عن خطر حمتوم وبالتايل ترتتب عنها إضطرابات نفسية خطريةوهي سلوكات تكون بالنسبة للطفل عبارة 

(Reger Mucheilli – 1980 , 69 )                                                              

أما الفتاة فإا تعوض فقدان القضيب أوال عن طريق هوامات قضيب خيايل بواسطته حتاول التقرب : الفتاة 

على أمها لكن حاملا ترتك هذه الفكرة لريتكز جمموع جسدها كأا متلك قدرة على اإلغراء  من أبيها وتسيطر

موجهة قبال حنو والدها ، بعد ذلك ستساهم مرحلة الكمون يف ضمان إنتصار األنا األعلى الذي يعترب بني 
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فس حمتوى ويصبح عقد أوديب فهو لكن مستقل يتكون من التقييم النرجسي والتماهي بالوالدين فهو يعد بن

ممثال للتقاليد ولكل األحكام القيم وذا املعىن جيب إعتبار األنا األعلى على أنه متتهي بركن الوالدين وليس 

متاهيا بسيطا بالوالدين فاألنا األعلى نشأ من التخلي عن رغبات احلب والعداء ،فاملأزم األوديب ال ميكن أن 

ائيا قدر ما  ميارس ا تمع الذي يعيش فيه الفرد الولد تأثريا مستمرا على الفرد يكون تشكيال 

  ) 30،  1999 – 1998عالق كريمة (                                                                   
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  : الفصل   خالصة

يف شىت مراحل حيام ، كل ما مير به األبناء من مواقف وجتارب وخربات وإنفعاالت ترتك أثرها ويتبني ذلك 

لذلك فوجود الوالدين يلعبان دورا كبري يف توجيه جل إهتمامهم إىل رعايتهم ومحايتهم من األزمات والتوترات 

والصراعات وخربات الفشل واإلحباط كل هذا مرتبط بالطريقة اليت عاش ا مع الوالدين واليت يكون فيها 

رب مراحل منوهم من تكوين صورة خاصة م عنهما وتكوين الصورة وجود األم واألب ضروريا ليتمكن األبناء ع

  . الوالدية مرتبط مبا يصدر عن األب واألم سواء كانت سلبية أو إجيابية
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  : تمهيد 

على الرغم من اإلتفاق على أن العنف ظاهرة توجد يف كل اتمعات اإلنسانية إال أن الذي إهتمو       

بدراستها إختلفوا يف صياغة التعريفات وفقا لضيق أو إتساع الزاوية اليت ينظر منها باحث وتبعا للنظرية اليت 

 .يؤمن ا 
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  .تعريف العنف  -1

أي أحده بشدة : بأنه الفرق باألمر وقلة الرفق به ، وهو ضد الرفق وأعنف الشيء  :لغويا  - 1- 1

  )  256،  1956إبن المنظور ، (                                  والتعنيف هو التفريغ واللوم 

بأنه صورة من الشدة اليت جبانب الرفق واللطف وهو طريق قد يدفع صاحبه إىل  :إصطالحا  - 2- 1

  .األعمال اإلجرائية كالقتل وغريه 

هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر من طرف قد يكون فرد  :حسب المنظور اإلجتماعي  - 3- 1

القة قوة أو مجاعة أو طبقة إجتماعية أو دولة دف إستغالل أو إخضاع طرف أخر يف إطار ع

غري متكافئة ، مما يتسبب يف إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية للفرد أو مجاعة أو طبقة 

 .إجتماعية أو دولة أخرى 

  :حسب منظور علم النفس  - 1-4

العنف منط من أمناط السلوك ينتج عن حالة من اإلحباط نتيجة لصراعات نفسية ال شعورية تنتاب 

  .ولذلك يلجأ إلىل العنف للتنفيس عن قوى اإلحباط الكامنة  الفرد وتعيقه عن حتقيق أهدافه

أن العنف خاصية متتد جذورها إىل : مؤسس مدرسة التحليل النفسي   FREUDويؤكد فرويد ، 

الطبيعة البشرية وهي بذلك موجودة يف وضع كمون تثار إذا إعرتض نشاط الفرد وعلى ذلك فالعنف 

 إستجابة طبيعية كغريها من اإلستجابات الطبيعية للفرد 

  )  21،  2005ابي محمد إبن مسفر ، القر (                                                     
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  :نظرة تاريخية حول العنف  -2

العنف ظاهرة قدمية قدم اتمع البشري وينتشر العنف كظاهرة يف كل اتمعات طاملا توجد تباينات 

بني شخصيات األفراد ويف تنشئتهم اإلجتماعية وظروفهم وأوضاعهم اإلقتصادية واإلجتماعية 

موجودا يف اتمعات البدائية واليت كان ميثل الوعي وعدم اإلستقرار  واألسرية فلقد كان العنف

والسعي وراء املاء والعشب أهم خصائصها ومن مث فقد ظهرت أمناط خمتلفة من العنف بني القبائل 

تتمثل يف العراك حول املياه والكأل وقد تصل إىل القتل ويف العصر احلديث إتسعت ظاهرة وزادت 

كاهلا بعد التقدم العلمي والتكنولوجي والتقدم يف وسائل اإلتصاالت وتعدد حدا وتباينت أش

حاجات األفراد ونتيجة هلذه التغريات إزداد العنف وإنتشر اإلغرتاب حيث تباين القيم واملعايري فضال 

عن ظهور صراع القيمي بني األجيال فالشك أن التباين بني قيم األفراد وقيم األباء واتمع يؤدي 

  لضرورة إىل عنف با

تصدع القيم واملعايري أدى إىل جلوء الفرد إىل إستخدام وسائل غري مشروعة لتحقيق أهدافه وأدى 

التغري اإلجتماعي إىل نقل الثقافات الواحدة بقيمها وأمناط سلوكها ومظاهر إحنرافها مع إختالفها عن 

                                  قيم جمتمعاتنا الشرقية 

   )  24،  2007، طه عبد العظيم حسين (                                                        

ولقد حدث حدث أول عنف يف التاريخ البشري على األرضي بني بين آدم الذي إنتهى بأول جرمية 

  قتل وقعت على األرض مصداقا 
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 يمبسم اهللا الرحمن الرح                                 

َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ ابـَْينْ آَدَم بِاحلَْق ِإْذ قـَربَا قـُْربَانًا فـَتـُُقبَل ِمن َأَحِدِمهَا وََملْ يـُتَـَقبْل : قال اهللا تعاىل 

َا يـَتَـَقبُل الّلُه ِمَن اْلُمتِقَني  َك قَاَل ِإمنتـَُلن لَِئن َبَسطَت ِإَيل َيَدَك  (27)ِمَن اآلَخِر قَاَل َألَقـْ

ِإين أُرِيُد َأن  (28)لِتَـْقتـَُلِين َما أَنَْا بَِباِسٍط َيِدَي إِلَْيَك َألَقـْتـَُلَك ِإين َأَخاُف الّلَه َرب اْلَعاَلِمَني 

َفَطوَعْت َلُه  (29)تـَُبوَء بِِإمثِْي َوِإمثَِْك فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب الناِر َوَذِلَك َجزَاء الظاِلِمَني 

 (30)نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْخلَاِسرِيَن 

  )من سورة المائدة  30 – 27 اآلية(                                                               

األذى اجلسمي أو  ويف ضوء ما تقدم فإن ظاهرة العنف ليست ظاهرة حديثة بل قدمية ترمي إىل إيقاع

  .النفسي أو كيالمها بشخص ما أو مجاعة 

  : بعض المفاهيم المرتبطة بالعنف  -3

الغضب  –العدوان : ال ميكن دراسة ظاهرة العنف دون اإلشارة إىل املفاهيم اليت تتداخل معها مثل 

  .اإلساءة  –

  :العنف والعدوان  - 3-1

يرتبط العنف بالعدوان فالعدوان هو سلوك القصد منه إحداث الضرر اجلسمي أو النفسي لشخص أو 

مجاعة أخرى أو هو سلوك مقصود يرمي إحلاق األذى والضرر بالشخص األخر عن قصد وعمد 
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وعلى هذا فإن كل األفعال اليت ترمي إىل اإليذاء بشكل عارض ال تكون عدوان أما العنف هو 

  .ط من العدوانية ويف هذه احلالة ميثل العنف الصورة القصوى من متصل العدوان اجلانب النش

وقد يستخدم بعض الباحثني كل من مفهوم العدوان والعنف بوصفهما مرتادفني لكن العالقة بينهما 

عالقة العام باخلاص ، فالعدوان يعرف بأنه سلوك يصدر من طرف صوب طرف أخر أو صوب 

اق أذى بدين أو نفسي بصورة متعمدة بالطرف األخر ويف ضوء هذا يعد الذات ويرتتب عليه إحل

العدوان أكثر عمومية ويتضمن جانب لفظي وبدين وكذلك قد يكون إجيابيا أو سلبيا يف حني أن 

العنف يعد شكال من أشكال العدوان ولذلك ميكن القول بأن كل عنف يعد عدوانا وليس كل 

  .عدوان يعد عنفا بالضرورة 

 : ف والغضب العن - 3-2

يعد العنف مظهرا من مظاهر التعبري عن الغضب ويعد الغضب أحد الدوافع اليت تؤدي إىل 

العنف فإذا إعتربنا الغضب ويقع العنف عند الطرف األخر حيث يتم التعبري عن مشاعر الغضب 

يف صورة عنف وتدمري والعدوان وللغضب كثري من األثار السلبية على التوافق الشخصي 

ري واإلجتماعي والدراسي للفرد حيث يؤدي إىل حدوث أضرار للفرد نفسه ولألخرين واألس

  .وإتالف األشياء وإفساد العالقات اإلجتماعية بني الفرد وغريه من الناس 

 : العنف واإلساءة  - 3-3

 تتعدد تعريفات اإلساءة وتتباين بناء على عدة عوامل منها طبيعية الفعل نفسه وشكله ودرجته            

  ) 22-21،  2007طه عبد العظيم حسين (     وتكراره واألثار اجلسمية والنفسية اليت تقع على الضحية 
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واإلساءة هلا أشكال متعددة مثل اإلساءة اجلسمية والنفسية واجلنسية وقد يتعرض الضحية لواحدة أو كثر من 

هذه األشكال وقد يستخدم العنف واإلساءة هي عبارة عن سلوكيات متنوعة من اإليذاء اجلسمي أو اجلنسي 

متناع عن سلوكات معينة أو هي أو الفظي أو النفسي اليت ميارسها طرف إلجبار طرف أخر على إتيان أو إ

إعتداد جسمي أو جنسي أو إمهال أو سوء معاملة إنفعالية للطرف األخر مما يرتتب عليه األضرار به وعلى 

ذلك بأن اإلساءة تتضمن جوانب جسمية ونفسية يف حني أن العنف هو فعل هدف عن قصد إىل إحداث 

على النواحي اجلسمية يف املقام األول لكنه يؤدي أمل جسمي أو ديد لشخص آخر مبعىن أن العنف يقتصر 

إىل أضرار نفسية ولذلك فإن اإلعتداء واهلجوم اجلسمي يعد شرطا ضروريا للعنف يف حني أن اإلساءة قد 

ينتقي فيها اإلعتداء واهلجوم اجلسمي ويعد سلوك مسيئا كما يف حالة السخرية واإلمهال أو اإلهانة أي أن 

 إساءة يف حني أن معظم حاالت اإلساءة ال تعد عنفا  معظم حاالت العنف تعد

  ) 22،  2007طه عبد العظيم حسين(                                                                     

  : اإلتجاهات والنظريات المفسرة للعنف  -4

هم اإلجتاهات فالنظريات تعد أمرا أساسيا لفهم وتفسري الظاهرة من خالل منظور معني ومن أ

  : والنظريات اليت تناولت العنف هي 

يرى فرويد صاحب هذا اإلجتاه ومؤسس املدرسة التحليلية يف علم النفس  :اإلتجاه البيولوجي  - 1- 4

إن العنف ينطلق من مبدأ نفسي متمثال بغريزة املوت اليت تتضح بالتغريب والعدوان والعنف وهي 

شكل من أشكال السلوك البشري يسببها التحريض وهي قوة كامنة داخل الفرد تدفعه للقيام 

الشكل من السلوك هو فطري يف النفس البشرية وحبسب هذا بأي سلوك عدواين وإن هذا 
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اإلجتاه فإن العنف طاقة نفسية تتشكل يف اإلنسان بسبب ظروف احمليطة يتفاعل معها اجلانب 

البيولوجي عند الفرد فيحدث الضيق والتوتر مما يستدعي الفرد أن يفرغ الطاقة خارج اجلسم لفظيا 

  .غ فإن التوتر يعود عليه باإلضطرابات اليت تفتك ا أو حركيا ،وإذا مل حيصل هذا التفري

ويعترب جيللز من أهم أنصار هذه النظرية اللذين حاولوا تفسري  :نظرية البناء اإلجتماعي  - 2- 4

اإلحتماالت املتزايدة للعنف على أساس الطبقة اإلجتماعية واإلقتصادية املنخفضة ،حيث يصاب 

أفراد األسرة باإلحباط عن عجزهم عن توفري اإلحتياجات الالزمة للحياة وإفتقاد املورد املادي 

املسؤوليات اإلجتماعية احلرجة وقد تطورت هذه مؤخرا إىل منظور  الذي ميكن األسرة من حتمل

  .النموذج البنائي : متكامل يضم أربع مناذج هي 

ومنوذج ديناميت العالقات األسرية بإعتبارها متغريات مستقلة  –منوذج الصراع النفسي  –منوذج التوتر 

 يسهل قياسها 

  ) 23،  2005عباس أبوشامة ،(                                                                   

يرى أصحاا بأن العنف الذي حيدث يف اتمع هو ميدان للنظم التارخيي مبا : نظرية الصراع  - 3- 4

تعانيه األقليات من قلة القوة ، وهو ناتج عن قهر يتعرض له الناس ،ويعدونه سالحا فتاكا للنزاع 

  .جل بني اجلنسيني وأداة اهليمنة الر 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن األدوار السائدة يف اتمع تعكس سيطرة الرجل على املرأة ففي 

اتمع الذكوري الرجل يسيطر على النسق الوظيفي ويتمتعون بفوائده ويعين السماح للمرأة بالدخول 

ظة على هذه يف هذا النسق مساءلتها للرجل يف هذه الفوائد وعليه فإن من أهم األساليب للمحاف
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الفوائد واملكاسب هي أساليب التنشئة اإلجتماعية حيث تقوم األمهات بتنشئة البنات تنشئة خمتلفة 

  .عن الذكور ، وحبسب الوضع اإلجتماعي والطبقة اليت تنتمي إليها األسرة 

نف وتستخدم األسرة يف تنشئة البنات أساليب ميتلكها العنف ، ويسمح للذكور فيها مبمارسة هذا الع

ضد البنات وكان حق من حقوقهم املشروعة فتحرم البنات بذلك من فرض املتكافئة يف التعليم 

  .والعمل والثقافة 

أا أكثر النظريات شيوعا فهي اليت تفرض أن األشخاص يتعلمون : نظرية التعلم اإلجتماعي  - 4-4

التعلم داخل األسرة العنف بنفس الطريقة اليت يتعلمون ا أمناط السلوك األخرى ، وتتم عملية 

يف شيء ااالت واألمناط الثقافية ،حيث أن األطفال يشاهدون السلوك العدواين ال يتذكرونه 

فحسب بل يقلدونه إىل حد كبري وخباصة عندما يرتكب هذا السلوك أحد البالغني الذي يعد 

 لقائية سلوكهم منوذجا لديهم حيث مييل األوالد إىل حماكاة السلوك العدواين بصورة ت

  ) 44، 43،  2011منى يونس بحري ، (                                                    

  :مصدر العنف عند المراهقين من الناحية النفسية  -5

يشكل العنف مظهرا من مظاهر إخفاق املشروع الرتبوي للمجتمع من خالل مؤسساته اليت تفي 

  بتكوين األجيال كما أنه ميكن أن يؤدي إىل إهدار الطاقة حية أحوج ما يكون إليها اتمع 

وبعيدا عن وسائل اإلعالم اليت تتفق موادها الغريزية بكم كبري من حوادث العنف على إختالف 

ه ، جند أن املراهقني يف اتمع أكثر الفئات اإلجتماعية تعرضا وممارسة للعنف فماهي أسباب أشكال

  ذلك ؟
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فهل تعود أسباب العنف السائد يف هذه املرحلة إىل الصراع واملنافسة اليت تقتضيها الظروف اتمعة 

ستقرارا بعد واليت يتصدى يف كل شيء ، أم أن األمر يعود إىل الرغبات اليت يعيشوا واليت ال تعرف إ

هلا اتمع باملنع والرفض ووضع العراقيل يف تنفيذها أم أن األمر يعود إىل عجزهم عن احلد من 

  إندفاعام اليت جتعل سلوكهم سلوكا مبالغ فيه 

أم أن مصدر العنف حيد مشروعيته يف مواجهة اتمع الذي ال يساعدهم على اإلندماج وحتمل 

  تلف قطاعاته ؟املسؤولية يف خم

ميكن إعتبار العنف يف العالقة إنه توقف يف السعي حنو بناء اهلوية ،وهو كذلك حالة إخفاق يف حل 

الصراعات بالقول واحلوار والتفاهم ، كما ميكن أن يكون العنف لدى بعض املراهقني رد فعل 

ة إن بعض املراهقني للمشاعر اليت حيسون ا خالل احلرمان ، أو عدم اإلعرتاف م داخل اجلماع

يعيشون إخفاقا مدرسيا أو إخفاقا مدرسيا أو إخفاقا عاطفيا بسبب إنقطاع العالقة يبنون عليها 

  .ختيالم 

وعلينا أن ال ننسى بأن املراهقة تعترب كذلك مرحلة صعبة اإلجتياز ،إذ خالهلا يبحث املراهق عن ذاته 

 يته األسرية ورفضه للعامل ويسعى إىل تأكيدها وإبرازها يف تناقص تام مع بن

   ) 35 2012أحمد أوزي ، (                                                                       
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وحماولته حنت منوذج أو مثال أخر جديد وخمتلف ،فهو يسعى أن يكون خمتلفا عن غريه وأن يعرتف به 

 طفي الراشدون كما هو يف وجوده اجلسمي والعقلي والعا

  )  36،  2012أحمد أوزي ، (                                                                     

إن معظم املراهقني يف العامل اليوم يعانون من مشكل النقص املرجعي الذي ميكن أن يتخذونه قدوة 

وهذا يؤدي باملراهقني إىل  لإلقتداء م ألن البنية األسرية مفتقدة أو تعيش صعوبات أو أا ضعيفة

إفتقاد النموذج أو املثال الذي ينبغي السري على جه واإلقتداء به والقيام بعملية التواجد معه يف 

حميطه اإلجتماعي ،فبعض املراهقني يعيشون يف فراغ هذا اجلانب الذي ميكنه أن ميدهم بسند يتكئون 

    عليه

ن أجل حتقيق وبلوغ توازم النفسي ،وإجتياز مرحلة فهذا الدعم أساسي بالنسبة إىل املراهقني م

  املراهقة املعروفة باإلضطرابات 

أن العنف ظاهرة عاملية إذا له   JEAN BREGERET: يرى احمللل النفسي جان برجيري 

  حضور لدى كل فرد 

خرى خالل فاألمر يتعلق مبركب غريزي فطري موجه اإلدماج الفرد بشكل تدرجيي يف أهداف إنسانية أ      

  .الطفولة واملراهقة حىت يبلغ الراشد إىل درجة متكنه من ممارسته بشكل تام قدراته اخلالقة بعناية 
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فاملراهق حباجة القيام بالتصرفات والسلوك املتسم بالعنف والشدة والقوة فهو حباجة إىل خماطر ومغامرات إىل 

اهب ذاته الغربية وهو جيعل جسمه أداة لكل درجة جتعله يرمتي يف جمازفات شديدة دف إكتشاف أقصى مو 

  خماطر ، ويف بعض األحيان السيطرة عليه للوصول يف النهاية إىل حتقيق األمن

                                                         )PASCAL LE REST 2001 , 20  ( 

 :تتمثل هذه العوامل في : عوامل تكوين الشخصية العنيفة  -6

هناك من األفراد من ال يرتدد عن إرتكاب اجلرائم يف سبيل إشباع امليل لإلنتقام وهذا : اإلنتقام  - 1- 6

دليل على ضعف الشخصية ومما يفسر العنف أيضا التشبع بتقاليد السائدة يف وسط احمليط جتعل 

العنف أسلوب الشجاعة وجيعل الشباب يسريون وحيملون السكاكني األمر الذي يعترب نوع من 

  .الثقافة العنيفة ويتعارض مع ثقافة الغالب من الناس يف اتمع 

يتوافر ذلك يف املراهقني ألنه يشعرهم با إلرتياح واملتعة من إيذاء : فعل األذى حبا يف األذى  - 2- 6

  .األخرين 

الغرية تتولد اجلرمية العنف والشعور بالغرية مرتبط بالغريزة اجلنسية من جهة أخرى فالغرية أشد  - 3- 6

  .حينما تنتاب فردا لديه تكوين إجرامي فتهيء له فرصة العنف خطرا 

قد يتولد العنف من مركب نقص لدى الفرد ، يشعر أنه : الشعور بالنقص اجلسماين أو النفسي  - 4- 6

أقل مستوى من األخرين بعيب جسدي أونفسي فيقابل بالعنف كل ما يعتقد أم يواجهون له 

 .اإلهانة بسبب هذا العيب 
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اك بعض اجلرائم العنف ترتكب من أفراد يتميزون بالغرور جيعلهم شغوفني مبمارسة هن: الغرور  - 5- 6

العنف بأي أسلوب حيث إن الشخصية تتكون وتتشكل من تفاعل الوراثة البيولوجية للفرد مع 

البيئة املادية واإلجتماعية مثل العوامل اجلغرافية ،وهي اليت يتعرض هلا الفرد حبكم مركزه يف األسرة  

والده أو مرض إبتلى به أو وجوده مع زوجة األب أو غري ذلك من تفاعل هذه العوامل  كوفاة

 املختلفة تتكون الشخصيات املختلفة بعضها مع البعض 

 ) 8،  2001السنوسي نجاة ، (                                                               

  : أسباب ظاهرة العنف  -7

  :النفسية األسباب من الناحية  - 7-1

وذلك بسبب غياب النماذج اليت ميكن أن يتواجد ا ، فهناك : غياب النموذج األبوي بالنسبة للمراهقني  –أ 

  غياب األب يف األسرة وهناك غياب النماذج اإلجتماعية اليت ميكن لنساء ورجال اتمع أن جيسدوها أمامهم 

سائله اإلعالمية إحياءها وجتسيدها أمامهم عرب قنوات وغياب ذلك للنماذج التارخيية اليت ميهل اتمع بو 

  وسائل اإلعالم اليت تزخر ببطوالت العنف األمريكي فمن املمكن أن يشغل أمكنة األباء إذا تركوها فارغة 

يرى احمللل النفسي كلورد بايل أن مصدر العنف هو جزء من الشخصية يظل يف حالة فطرية وغريزية بقي 

أخر ميكن الشخصية من إكتساب سلوك جديد متكيف يستجيب لألليات عصبية كما جمهوال من قبل جزء 

هو لدى كل واحد ولكنه فارغ من كل جزء فطري أو طبيعي ، وأحد أهداف العالج النفسي هو املساعدة 

على الولوج إىل هذا اجلزء الذي يبقى على طبيعته حىت يتم إدماجه يف جمموع ببيان الشخصية بفضل عمل 

  .عب كثريا ما يصطدم ببعض احلدود وجهد ص
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يشكل األب رمز الردع والسلطة يف األسرة وتأثريه قوي يف تكوين : دور األب يف توازن شخصية الطفل   -ب 

شخصية الطفل إن وجود األب يف األسرة وربط عالقات تفاعلية مع أبناءه جيعله جيسد مفهوم السلطة 

ربات الطفل من زوايا خمتلفة مكملة للخربات اليت تزوده ا أمه إن والقانون والردع ،مما ميكنه من أن يثري خ

سلطة األب وردعه للطفل ال تعين التسلط عليه وقمعه مما يولد اإلضطراب النفسي لديه وإمنا تعين إحساسه 

                        سلوكا منظما داخليا يعوده على عدم وضع أو حتكيم مبدأ اللذة يف مكان مبدأ الواقع 

                                                         )PASCAL LE REST 2001 , 29  (  

ذلك أن أسلوب املتسم بالتهاون والرتاخي يولد لديه اإلحنراف والتهافت فقط على إشباع نزواته الطفلية دون 

األسرة خيتلف بإختالف  رقيب ذايت حياسبه إن مقدار السلطة والردع الذي يتعني أن جيسده األب يف

اتمعات وال ميكن أن نفضل األسرة عن بيئتها اإلجتماعية واحلضارية والثقافية وكذا عن الفرتة التارخيية اليت مير 

ا اتمع وعن نوع الظروف والتحديات اليت يواجهها فهناك إحتكاك وتفاعل قوي جدا بني األسرة واتمع 

  .م معينة عن دور األبوة واألمومة أو وظائف األسرة بشكل عام فيه مما يصعب معه تعميم أحكا

إن الطفل مشروع راشد على حد تعبري كال باريد فهو يسعى بكل جهده أن يكون على شاكلة الكبار أبوه 

وأمه هلذا يقوم األب بدور هام يف تكوين شخصيته ذلك أنه منذ السنة الثالثة يقوم الطفل بتقليده وال يكف 

 .سلوكه وطريقة أدائه ملختلف األعمال والتمييز بني الصواب واخلطأ فيما يقوم به  عن مالحظة
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  :أسباب العنف الناتجة عن جماعة الرفاق  – 2

إن املراهق أكثر تقبال لعوامل اإلحياء واإلغراء ، خاصة مع رفقاءه وأصدقاءه اللذين يعانون مثل معاناته 

لق يف سلوكه ، خاصة إذ تعرض لإلحباط الناشيء عن بيئته األسرية وسيشرتك معهم ا لذلك فإن املراهق ينز 

أو اتمعية أو املدرسية واللجوء إىل العدوان يف هذا السياق يعرب عنه حالة إنفعالية مضطربة سببه صادر عن 

 البيئة أو األفراد اللذين يريدون معاقبتهم بتصرفه املخل بالقواعد 

                                                         ) , 30 2001 PASCAL LE REST ( 

  :أسباب العنف الناتجة عن األسرة  – 3

حبيث أن البيئة األسرية قد تكون خلية من إنتاج سلوك العنف لدى األبناء أساليب تربوية غري مالئمة كالتفريق 

التدليل أو القسوة الشديدة ، أو كانت متارس العقاب الشديد عليهم دون يف معاملة األطفال أو متارس معهم 

 .مربر لذلك أو ميارس األبوان اإلمهال الشديد لألبناء وال يليب األساسية 

  :أسباب العنف الناتجة عن البيئة المدرسية  – 4

يعترب عامل البيئة املدرسية كعامل حمفز على سلوك العنف من خالل املعاملة الفاسدة للتالميذ من قبل 

األساتذة وطرائق التقييم احفة والتوبيخ وإنزال العقاب الشديد بالتالميذ وسوء معاملة اإلدارة املدرسية هلم 

الرتفيهية اليت ميكن أن تشكل متنفسا  وكذا من خالل إزدحام الفصول الدراسية وتكدسها وغياب األنشطة

                                  للتخفيف من ضغوط العمل املدرسي 

   ) 81-80،  2002أحمد أوزي ، (                                                                        
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  : الفصل خالصة 

ولقد أصبحت ظاهرة العنف يف فرتة املراهقة مركزا لإلهتمامات الثقافية يف هذا العصر وال يكاد ميضي        

  زمن إال ونقرأ أو نسمع عن أحداث فردية أو مجاعية من العنف 

هلذا توزعت الإلهتمامات ذه الظاهرة بني املعاجلني النفسانيني واألطباء النفسيني وعلماء اإلجتماع والدين ، 

  لنا معنيون ذه الظاهرة ألن املراهق إبن للمجتمع وهو صورة عن مستقبليه فك
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  منهجية وأدوات البحث :الفصل الخامس 

  تمهيد 

  منهجية البحث  -1

  تعريف المنهج  - 1-1

  تعريف المنهج العيادي  - 1-2

  تعريف دراسة حالة - 1-3

  األدوات المستخدمة في البحث  -2

  حدود الدراسة  -3

  مواصفات الحاالت المدروسة  -4
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  :تمهيد 

بعد إنتهائنا من اجلانب النظري لبحثنا ، فإنه من الضروري أن يتضمن اجلانب التطبيقي يعترب أهم قسم يف 

البحث ، ولقد تطرقنا إىل منهجية البحث عينة ومكان البحث باإلضافة إىل الدراسة وهذا لتسهيل مهمة 

  .األدوات املستخدمة يف هذا البحث 
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 :منهجية البحث  -1

هو الوسيلة املرسومة من خالل الباحث بغرض الوصول إىل احلقيقة ، حىت يتسىن له  :تعريف المنهج  - 1- 1

 الكشف عن الظاهرة املراد دراستها وبالتايل الفصل فيها 

 )  19،  1995عمار بوحوش ، (                                                                  

يرى أنه منهج يف البحث يقوم على إستعمال نتائج فحص مرضي  :تعريف المنهج العيادي  - 2- 1

توحي ا مالحظة كفاءم عديدين ودراستهم الواحد تلوى األخر من أجل إستخالص مبادئ عامة 

واملنهج اإلكلينيكي يهدف للتشخيص ودراسة اإلضطرابات اليت يعاين منها األفراد وقصورهم 

وجود شخص مضطرب يرغب يف العالج والشفاء ووجود وعالجها ، ومن خاصية املوقف العالجي 

شخص أخر متخصص وهو املعاجل حيث يالحظ إضطراب املريض وحاجاته إىل العالج وحتسني 

حالته الصحية ويتميز العالج بوجود عالقة إحرتام وثقة بني الفاحص واملفحوص وهي عالقة تفاهم 

  .أو عطف وقبول على أن ال تتحول هذه العالقة إىل حب أو تقمص 

وجيب أن يتفهم املريض مقدار ما يبذله األخصائي من جهد وطاقة يف سبيل شفاءه ويعتمد املنهج 

 –املقابلة العيادية : دراسة حالة ، أدوات البحث : العيادي على وسائل وفنيات رئيسية أمهها 

 .اإلختبارات النفسية  –املالحظة اإلكلينيكية 

 ) 154،  1998مصطفى عبد المعطي (                                                          
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عبارة عن طريقة متكننا من املالحظة املعمقة وإكتشاف خمتلف اجلوانب  :تعريف دراسة الحالة    - 3- 1

بقدر اإلمكان فهما كامال وشامال عن والظواهر اخلاصة باحلالة ومنهج دراسة احلالة حياول أن يعطينا 

الفرد وعالقاته ماضيا وحاضرا يف البيئة اإلجتماعية ولتحقيق هذا يتطلب تكامل املعلومات املستمدة 

 " من إستجابات الفرد ومن خرباته السابقة ومن نتائج اإلختبارات 

  ) 13،  12،  1984عبد الرحمان العيسوي ، (                                                 

 : األدوات المستخدمة في البحث  -2

هي تقنية دف إىل مجع أكرب قدر من املعلومات والتفاصيل وهي تقوم أساسا  :المالحظة العيادية  - 2-1

على حتديد اخلصائص الظاهرة ووصف معمق موع اإلستجابات السلوكية وتتطلب الرتكيز واإلنتباه 

  :املالحظة العيادية جوانب عدة من الشخصية منها وتتناول 

وحىت تكون املالحظة أكثر .... أسلوب الكالم واإلستجابات احلركية واإلنفعالية  –امللبس  –املظهر اجلسمي 

 عملية جيب أن تتصف باملوضوعية 

  )  17،  1988كمال بكداش ، (                                                                          

وتوجد عدة أنواع من املالحظة العيادية وقد مت اإلعتياد على املالحظة املباشرة يف دراستنا ألا أكثر مالئمة 

 .ملوضوع الدراسة 

تعترب املقابلة العيادية من اخلطوات املتسلسلة واملعمقة يف جمال دراسة احلالة ، فهي  :المقابلة العيادية  - 2- 2

يهدف من خالهلا الباحث إىل التعرف على املريض لتحديد معاناته ومجع املعلومات الكافية وسيلة 

اليت تساعد على دقة التشخيص فاملقابلة هامة جدا حبيث يء الفرصة لعملية التفاعل الدينامي بني 
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جو  لوجه الفاحص واملفحوص يفطريف العالقة يكون فيها املعاجل مشاركا ومالحظا وهي جتمع وجها 

 جل مشكلة ما نفسي أمن تسوده الثقة املتبادلة بني الطرفني دف مجع املعلومات ومن أ

 ) 40،  1995عمار بخوش (                                                                     

  :اإلختبارات اإلسقاطية  - 2-3

الشخصية وتأيت لتدعيم وتثبيت التشخيص هي تعترب كتقنية مباشرة للكشف عن اجلوانب الالشعورية من 

املوصول إليه من طرف األخصائي ، ومن خالله يستطيع احلالة إسقاط كل رغباته وصراعاته وخماوفه وكل ما 

  .هو مكبوت بتلقائية 

  .لقد طبقنا يف حبثنا هلذه الدراسة إختبار رسم العائلة لكورمان فهو يتناسب مع موضوع دراستنا 

 :تقديم اإلختبار   - أ

رسم العائلة من ضمن اإلختبارات اإلسقاطية اليت يرجع إليها األخصائي بغية التعرف على يعترب إختبار 

اإلستجابات احلقيقية للحالة حنو عائلته مهما أراد إخفائها ، كما يسمح لنا مبعرفة املكان احلقيقي للحالة يف 

  .أسرته 

وري من الشخصية من خالله يستطيع احلالة إسقاط  عن الفرد واجلانب الالشعويعترب كتقنية مباشرة للكشف 

 كل رغباته ، صراعاته ، خماوفه وكل ما هو مكبوت وحماولة الكشف عن الشخصية وبنيتها الكلية 

 ) 103،  2002محمد مزيان ، (                                                                           
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 : كيفية تطبيق اإلختبار   - ب

وقلم الرصاص مربي جيدا ، باإلضافة إىل األقالم )  27/  21( تقدم للمفحوص ورقة بيضاء ذات حجم 

امللونة إذا أراد احلالة ذلك ، وجنلس احلالة أمام طاولة تناسب قامته حىت يكون يف وضعية مرحية ونطلب منه أن 

  .يرسم عائلة خيالية وثانية حقيقية 

وتعليمة كالتايل أرسم عائلة من خيالك أو ختيل عائلة وإمسها حني  :الخيالية إختبار رسم العائلة  -1-ب

 جمموعة من األسئلة تكون كاأليت ينتهي من الرسم نقوم بطرح 

من املهم أثناء الرسم أن يسجل املفحوص ترتيب األشخاص ( ؟  يل األشخاص الذين رمستهم عني  - 

 ) .حسب ظهورهم وكذا اجلنس 

  من هو األلطف يف هذه العائلة ؟ ملاذا ؟ 

  من هو األقل لطفا يف العائلة ؟ ملاذا ؟

  من هو األسعد يف العائلة ؟ ملاذا ؟ 

  من هو األقل سعادة يف هذه العائلة ؟ وملاذا ؟ 

 لنفرض أنك تنتمي هلذه العائلة يف من تفضل أن تكون ؟ وملاذا ؟ 
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 : إختبار رسم العائلة الحقيقية  - 2- ب

إستخدام هذا اإلختبار ال ختتلف عن التقنية األوىل يف األدوات إال أنه قبل إعطاء التعليمة يكون إن تقنية 

نقول له قمنا يف إحدى املقابالت برسم عائلة من خيالنا لكن اليوم سنغري قليال ألنك :  هناك متهيد كاأليت 

  . ستحاول أن ترسم عائلتك وأنت تعطي التعليمة إذن أرسم عائلتك

أن حيكي عن العائلة أين هم وماذا يفعلون وأن يرقم األشخاص املكونني عند إاء الرسم فإنه يطلب منه 

  .للعائلة حسب الظهور وكذا جنسهم ، مث نسأله عن اجلنس ودور كل شخص مرسوم بالرتتيب 

  ملاذا؟ مقابل كل إجابة يتم طرح سؤال" كورمان " نتبع نفس تقنية طرح األسئلة اليت إستخدمها 

  من تراه األلطف يف عائلتك ؟

  من تراه األقل لطفا يف هذه العائلة ؟

  من تراه األسعد يف عائلتك ؟

  عائلتك ؟ من اجلميع يفمن تراه األقل سعادة 

وعند إستخدام األفضليات والتماهيات فإننا نطرح السؤال التايل إذا رسم احلالة نفسه ضمن عائلته مث نسأله 

 يعجبك يف عائلتك فتفضل أن تكون مكانه ؟ ويسأل عن سبب إختيارهمن هو الشخص الذي 

 :كيفية تحليل إختباري رسم العائلة الخيالية ورسم العائلة الحقيقة  -ج

إن إختبار  رسم العائلة يتضمن من ناحية شكال ومن ناحية أخرى حمتوى ، وهذا يصلنا إىل متييز  ثالث 

  : مستويات للتحليل هي 
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على هذا املستوى مبالحظة شكل اخلط ومسكه ودرجة الضغط على الورقة   نقوم :الخطي على المستوى 

  .و إجتهاهه  متركز الرسموكذا منطقة 

وتم هنا بدرجة إتقان الرسم ، واليت هي عالمة على النضج والذكاء ، وميكن أن  :على مستوى الشكل 

تكون مقياس للنمو ، البد من اإلهتمام بالطريقة اليت رمست ا أجزاء اجلسم باإلضافة إىل البحث عن 

  .ككل التفاصيل واإلضافات ، فطريقة الرسم تكون متأثرة بعوامل عاطفية ومدى توازن الشخصية  

وهو يشمل التغريات واإللغاءات واإلضافات واليت تدلنا على ميوالت املفحوص  :مستوى المحتوى  على

 العاطفية وقد تكون إجيابية من خالل مشاعر احلب أو سلبية من خالل مشاعر الكره 

 ) 82،  81  1998عالق كريمة  (                                                                        

  : حدود الدراسة  -3

 : الحدود الزمانية  - 3-1

  2017أفريل  30إىل  2017جانفي  21أشهر من  3حوايل 

 :الحدود المكانية  - 3-2

بوالية حاالت أخرى بثانوية إبن قلة توايت  3مستغامن ، و علي والية حاالت يف احلي بسيدي  3أجرينا 

 .مستغامن 
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  :تقديم المؤسسة 

مساحتها  11/08/1976: إبن قلة توايت يف حي زغلول بوالية مستغامن ، تاريخ بنائها يوم تقع ثانوية      

خمابر ،  10ميكانيك كهرباء ، مكتب ، مدرج ،  2قاعة ، أما عدد الورشات  27هكرتات ، عدد قاعاا  3

  . 32، عدد العمال  48، عدد االساتذة  06عدد السكنات ،  10مطعم ، عدد احملالت اإلدارية 

  .  307، االيناث  314: تلميذ ، الذكور  621:  2017- 04-17عدد التالميذ اىل غاية 

 ) . 93، االيناث  97الذكور ( تلميذ  190: عدد تالميذ السنة االوىل  - 

 ) . 93، االيناث  92الذكور ( تلميذ  185: عدد تالميذ السنة الثانية  - 

 ) . 121، االيناث  125ر الذكو ( تلميذ  246: عدد التالميذ السنة الثالثة  - 

  : مواصفات الحالة المدروسة  -4

ترتاوح  01: ، و عدد االيناث  05حاالت ، عدد الذكور  06تتكون من دراستنا على عينة  أجريت        

سنة ، هذه الشريعة مت مت اختيارها بطريقة عشوائية دف معرفة الصورة الوالدية  19اىل  12اعمارهم ما بني 

و يتميزون . العنيف ، و كلهم يعانون من حرمان عاطفي و اضطراب يف الصورة الوالدية لدى املراهق 

    .بسلوكات عنيفة 
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  دراسة الحاالت طرح وتحليل ومناقشة الفرضيات:  سادسالفصل ال

  

 .الحالة األولى  -1

 .الحالة الثانية  -2

 .الحالة الثالثة  -3

 .الحالة الرابعة  -4

 .الحالة الخامسة  -5

 .الحالة السادسة  -6

 .إستنتاج عام للحاالت الست  -7

  .مناقشة الفرضيات  -8
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  :دراسة الحالة األولى  -1

  ي / م  :اإلسم 

  سنة  12 :السن 

  .ذكر  :الجنس 

  .السنة الثانية متوسط  :المستوى الدراسي 

  .عمارة  :السكن 

   03 :الذكور                                  05 :اإلناث                          08 :عدد اإلخوة 

  األخري  08 :رتبة ما بين اإلخوة 

  .جيد  :المستوى المعيشي 

  سنة  59 :سنه تاجر                                                                   :مهنة األب 

 سنة  58 :سنها ما كثة يف البيت ،                                                      :مهنة األم 

  . 21/02/2017إىل  21/01/2017: تاريخ إجراء املقابالت 

  .يف منزل احلالة : مكان إجراء املقابالت 
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  :سير المقابالت )  1( جدول 

  الهدف منها   مدتها  مكانها   تاريخ إجرائها   المقابالت 

التعرف على احلالة وكسب ثقتها -   د 45  يف منزل احلالة  21/01/2017  المقابلة األولى 

  والتعريف بدورنا كأخصائيني نفسانيني 

التعرف على الوضع األسري وعالقته -   د 45 يف منزل احلالة  24/01/2017  المقابلة الثانية 

  ) إخوة  –أب  –أم ( األسرية 

  التعرف على سلوكاته يف املدرسة - 

التعرف على الوضع الدراسي وعالقته -   د 45 يف منزل احلالة  28/01/2017  المقابلة الثالثة 

  مع زمالئه واألساتذة 

  التعرف على سلوكاته يف املدرسة - 

التعرف على نظرته إجتاه األم واألب -   د 45 يف منزل احلالة  01/02/2017  المقابلة الرابعة 

  والصورة اليت يكوا عن والديه 

  تطبيق إختبار العائلة اخليالية -   د 30 يف منزل احلالة  04/02/2017  المقابلة الخامسة

التعرف على مدى تقبله ورفضه للوضع -   د 45 يف منزل احلالة  18/02/2017  المقابلة السادسة 

  .احلايل 

  وتطبيق إختبار العائلة احلقيقية - 

التعرف إىل نظرته حنو املستقبل وإاء -   د 45 يف منزل احلالة  21/02/2017  المقابلة السابعة 

  املقابالت 
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  :تأويل الحالة 

سنة يسكن بوالية مستغامن ، نوعية السكن عمارة ، مستواه الدراسي الثانية  12يبلغ من العمر ) ي / م ( احلالة 

  ) . 08( رتبته بني اإلخوة هو األخري  2والذكور  5، اإليناث  08متوسط ، عدد إخوته 

  .سنة  58سنة واألم ماكثة بالبيت وعمرها  59مستواه املعيشي جيد ، مهنة األب تاجر وعمره 

أشهر واإلبتسامة ظهرت يف األسبوع اخلامس ، اما عن إصدار الصوت  09كانت والدته عادية بعد احلمل 

  .وعملية اجللوس واحلبو فكان عادي 

احلالة ذو قامة متوسطة ، حنيف اجلسم ، شعره أسود ، أمسر البشرة عينان سوداوين ، منو احلالة ال يناسب سنه ، 

يبدو على مالمح وجه احلالة حزن كبري وكثري الصمت ، نظرته عميقة ، خيفي أشياء كثرية ، فهو جييب علي 

  .حسب السؤال 

تتالئم مع وضعه اإلقتصادي وغري نظيفة وغري متناسقة ، النشاط احلركي للحالة يبدو كثري احلركة وعدم مالبسه ال 

اإلستقرار يف مكان واحد واإلتصال معه يتميز بالسهولة التامة وسريع التجاوب كان ينتظرنا بفارغ الصرب عند 

  .إجراء املقابالت 

ن أي إضطراب ، وتفكري احلالة يدور حول أسرته وعدد أفرادها لغته تتميز بالبسطة والوضوح ، مفهومة وخالية م

  .الذي ال يتقبله ولديه القدرة على التذكر وذلك من خالل تذكره لتفاصيل األحداث وتوارخيها 

سنوات وكانت نتائجه الدراسية متوسطة ، عند خروجه من املدرسة ال يذهب  6دخل احلالة املدرسة ملا كان عمره 

نزل ، بل يرمي احملفظة على الرصيف ويلعب ، ويف غالب األحيان ينتهي هذا اللعب بالشجار مع مباشرة إىل امل
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زمالئه ويتغيب كثري عن الدراسة دون علم والديه ، إذ يعلمان بغيابه عندما يصل اإلستدعاء إىل البيت ، ال يقوم 

  .بواجباته الدراسية إال بالضرب والقوة 

ه حىت تسمع من عند زمالئه ، وعند ما تطلب منه األم مراجعة دروسه يبكي يف فرتة اإلمتحانات ال خيرب أم

ال أدرس أكرهكم وأكره الدراسة ويكسر أدواته خاصة باملدرسة ويرمي أواين املطبخ على األرض : " ويصرخ قائال 

  .الطالق  ويرمي أكله إذا كان بني يديه ويضرب إخوته األكرب منه وأبنائهم الصغار ألم يعيشون معا بسبب

عالقته مع األساتذة سيئة فمرة أراد ضرب األستاذ مما اضطر بأمه الذهاب إىل املدرسة وطلب السماح من األستاذ 

وكذلك يرمي األوراق على األساتذة ملا يكتبون على الصبورة فهو كثري الفوضى يزعج األساتذة والزمالء وبسبب 

  .هذه التصرفات كانت أمه تضربه ضربا مربحا 

منذ كنت صغريا أعاين بسبب إمهال أيب وضرب أمي يل بدون رمحة ، فأيب مل يشرتي يل يوما لعبة : " ل احلالة يقو 

أو كرة أو مالبس جديدة أو حمفظة جديدة حىت األدوات الدراسية اليت أحتاجها ال يشريها يل و مع كل هذا 

 الشارع أللعب ، هلذا السبب ألدخل مباشرة جتربين أمي على الدراسة بالقوة ومينعين أخي األكرب من اخلروج إىل

إىل املنزل بعد املدرسة ، فأيب ال يرتكين أشاهد الربامج اليت أحبها أما عن سبب شجاره مع زمالئه يقول احلالة 

ألم ال يرتكونين ألعب معهم بالقوة فهم خيافونين ألنين أضر م ، ومرة ضرب احلالة إبن اجلار بسبب رفضه 

  .فأخذوه إىل مستشفى ، مما جعل اجلريان يتخساران ) ضربه على الرصيف  (اللعب معه 

يقول احلالة أكره حايل وأكره عائليت فتمنيت لو مل أكن إبنهم فلم يعطوين شيئا سوى احلزن والبكاء والضرب  

أحسن من  واإلمهال ، أصدقائي يعيشون أفضل مين ولديهم كل ما يتمنونه ، دائما كنت أمتىن أن أعيش مع عائلة

  .هذه العائلة ، حيبوين وال يضرونين ويشرتون يل كل شيء 
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من خالل املقابالت اليت أجريناها مع األم يف املنزل دف معرفة عالقة احلالة مع أمه وأبيه واإلخوة داخل املنزل 

أبنائها ، عندما ولد تقول األم بأن عالقتها مع احلالة أحيانا متوترة وأحيانا جيدة فهو األصغر يف : توصلنا إىل 

هذا جاين على الكرب ملقش عندي الصحة كيما خاوتو ، ملبستهش : " سنة فهي تقول  47احلالة كان عمرها 

األم أثناء فرتة احلمل عاشت حالة من اخلوف والقلق والتوتر ألا مل تكن راغبة يف " بيدي غي بنيت عاونتين فيه 

ونقص الوزن واألم مل " بوصفري " ولد مريض كان يعاين من مرض  احلمل كل هذا أثر على صحة احلالة ، فهو 

سنة ، فاألم مرضت  23يكن لديها اجلهد الكايف لرتبيته واإلهتمام به ، إهتمت به أخته الكربى ، اليت كان سنها 

  .قبل والدته وبعد والدته 

يت الوالدة وال تستطعني اإلجناب فاألم إمتنعت عن تناول حبوب منع احلمل بأمر من الطبيب ، قال هلا بأنك أ

سنوات وجدت األم نفسها حامل باحلالة ، وقابلت هذا احلمل بالرفض لذلك أخفت األم محلها  10وبعد مرور 

وهذا ما جعل األم تشعر باخلجل والدونية " أنا مل أتقبل هذا احلمل فماذا عن اآلخرين : " عن الكل فهي تقول 

  .وتشوه نظرة الذات لديها 

  .عن رأي األب يف احلمل فهي تقول هو ال يبايل ألنه ليس لديه املسؤولية إجتاه أسرته أما 

األم تضرب احلالة كثريا ألنه ال يسمع الكالم وينهر يف وجهها وال يريد الدراسة ويكسر أدواته ويضرب إخوته وبعد 

غي جميتش ولدكم ، كون  عاله جبتوين ، نكرهكم ، كون" هذا الضرب يقول احلالة بصوت مرتفع وهو يبكي  

  " .غي تضربين لوطو منوت ونريح منكم 

وبعد هذا الكالم تعيد األم ضربه من جديد ، فاحلالة رافض لوضعه احلايل فهو يتمىن املوت وال يتمىن العيش مع 

  .عائلة بسبب سوء املعاملة اليت تلقاها من طرف األم واإلمهال من طرف األب 
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أستطيع تقدمي له احلب والعطف واحلنان فقليب أصبح قاسيا والسبب هو والدهم تقول األم لكثرة مشاكلي ال 

  .الذي ضيع حيايت 

سنة منعدمة ال يتجاوز معه يقول احلالة فقط يعرف يضربين ومينعين من  14عالقته باألخ األكرب الذي يكربه ب 

  .اللعب مع أصدقائي فهو خياف منه كثريا 

فال يتفامهان أبدا على حسب قول األم ألن احلالة أخذ مكانه ، تقول األم سنوات  10أما األخ الذي يكربه ب 

مل أرى يوما اهلدوء يف بييت دائما الشجار والضرب والسب والشتم ، كل هذا بسبب إمهال األب أما عن عالقته 

م ، فهي باألخت الكربى فهي تقول بأا تعتربه مثل إبنها منذ كان صغريا قامت برعايته بسبب سوء حالة األ

قدمت له ما أستطيع ولكنين ألستطيع تعويض حنان األم وعطف و حمبة األب واألم وهذا ما كان : " تقول 

حباجة إليه أخي أمي أعذرها كانت مريضة أما أيب فإمهاله له كان متعمد حىت األشياء املادية ال يقدمها له وال يل 

لإلمهال والالمباالة من طرف األب وإنعدام احلوار داخل  وهذا يدل على أن احلالة تعرض" باقي أفراد العائلة 

  .املنزل 

سنوات ولديها طفل وطفلة ولكن سعادا ال تكتمل فهي تقول  4تزوجت األخت الكربى ملا كان عمر احلالة 

  .مشاكل عائليت ال تنتهي 

ات من األم و األخت الكربى أما عن عالقة األب مع احلالة ، فاألب رفض إجراء املقابلة معنا حتصلنا على معلوم

سنة وظيفته تاجر تزوج مرة واحدة ، ال يهتم بوضع عائلته وال بزوجته ، تقول  59للحالة ، األب يبلغ من العمر 

األم كان يضربين ويسبين أمام أوالدي و يرتكنا أيام بدون أكل ، ومل يكن يوما قريبا من احلالة وال يهتم مبشاكله 

مجيع النواحي ، على الرغم من وضعه املادي اجليد ال يهتم باحلالة وال يشرتي له الضروريات احلوار منعدم متاما من 



��ت    :                             ا�
	� ا���دس �
  درا�� ا����ت ط�ح و����� و������ ا�

 

 
86 

إال بعد بكاء طويل ومرور عدة أيام ، فاألب مل يكن يوما احلالة ومل يضرب باقي اإلخوة ألنه ال يهتم م ، كل 

  .هذا أثر على نفسية احلالة 

تقبل ، فهو ال يتمىن شيئا سوى العيش بعيدا عن عائلته والبحث عن فاحلالة لديه نظرة حزينة وتشاؤمية حنو املس

جو عائلي أخر يلقى فيه اإلهتمام واحلب والعطف الذي مل حيصل عليه من طرف عائلته احلقيقية ، كل هذا أدى 

  .إىل تشوه الصورة الوالدية لديه والقيام بسلوكات عدوانية 
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  :العائلة تحليل وتفسير نتائج إختبار 

  : تحليل إختبار العائلة المتخيلة 

وقلم الرصاص وأقالم ملونة ، مث أعطيناه تعليمة هذا اإلختبار واملتمثلة )  27-21( قمنا بإعطاء احلالة ورقة رسم 

أرسم لنا عائلة من خيالك أو رسم لنا عائلة خيالية فبدأ برسم األب أوال مث األم مث األخت مث نفسه ، وكان : يف 

هذه عائليت اليت متنيت العيش معها أيب : " كل مرة يضغط على القلم وطلبت من احلالة وصف العائلة فقال يل   يف

  .أخيت وأنا ، ألن احلالة يعيش مع عائلة عدد أفرادها إحدى عشر فرد ، فهو يرفضها متاما  –أمي 

  وكانت اإلجابة على األسئلة اليت ختص اإلختبار كاأليت 

 .أنا  :من هو األلطف   -  أ

 .ال أحد  :من تراه أقل لطفا   -  ب

 .الكل سعيد  :من تراه األسعد   -  ت

 .ال أحد  :من تراه أقل سعادة   -  ث

  .أنا ألنين سعيد مبكاين : من هو الشخص الذي يعجبك وتفضل أن تكون مكانه 

رسم احلالة خبط قوي ، كل مرة كان بعيد الضغط على القلم وهذا دليل على  :المستوى البياني  - 1

 العنف والغضب والعدوانية ، وبدأ الرسم من اليسار إىل اليمني وهذا دليل على النكوصات الوقاحة و 

إستعمل اجلزء العلوي من الورقة وحذف كل إخوته ترك فقط األخت دليل على إنفتاح ختيلي أي حلمه أن يعيش 

  .هو وأخته فقط يدل أيضا على حب الذات واألنانية 

 .ينقصه الثقة بنفسه وشغل حيز صغري يدل أيضا على أنه 
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 مستوى البناءات الشكلية  -2

  .الرسم نوع ما متقون وهذا دليل على أنه يكتسب درجة من الذكاء والنضج 

  .تتناسب مع حجم اجلسم  :الرؤوس 

على شكل نقطة داللة على أن وجودها لدى األشخاص يعتربهم احلالة بأنه  ال جيوز هلم البكاء والتعبري  :العينين 

  .الغضب والصراخ والكالم اجلارح ، لذلك قد يكون عضوا للهجوم عن العنف و 

رسم الرقبة طويلة دليل على أن العالقة بني العقل واملشاعر يعتقد أا يف صراع باإلبتعاد على مشاعر  :الرقبة 

  .السلبية وإخفائها قدر املستطاع 

  .مت رمسها ومدها لوجود اإلتصال والتواصل وهذا ما يتمناه  :األذرع 

  .عدم وجود الدقن دليل على الضعف والرتدد واخلوف من املسؤولية  :الدقن 

وجود الشعر لدى األم واألخت دليل على جتربة حالقية مؤملة ويتضمن معىن التشخيص وجوده شخصية  :الشعر 

  .ناقصة 

  .يعترب األنف يف الرسوم أن هلا رمزية جنسية أساسية وكذلك تدل على العدوان  :األنف 

  .دليل على العدوانية : اليدان مع األصابع 

  .وجود القدم دليل على العدوانية وظيفتها متعلقة بدفع وقيادة اجلسم لألمام كوا أداة للهجوم  :القدم 

  .على كبح العدوان  رسم أصابع القدم عدا األخت دليل :أصابع القدم 

  رسم اجلذع على شكل خطوط متوازية جتري يف إتصال تام من الرأس حىت القدمني دليل على النكوص  :الجذع 
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 :مستوى المحتوى  -3

  .إن إختبار رسم العائلة يسمح بالتعبري الداخلي للحالة وعالقته مع أسرته            

األخت ونفسه فهو يتمىن أن يعيش مع هذه العائلة ، أما عن األلوان يف العائلة اخليالية رسم احلالة ، األب واألم و 

أريد تلةينها الا سعيدة فاللون األصفر دليل على السعادة والطيبة واألمحر : " فطلب احلالة تلوين وملا سألته قال 

  .ليل على الشر داللة على اجلنس ، أما عن تلوين األخت باألسود ، فقال أخيت لون بشرا أسود وهذا اللون د

أما اللون األزرق يدل على أن احلالة لديه شخصية حساسة جدا ، أما عن اللون األخضر فيدل على حبه للحركة 

  والنشاط واللون البين يدل على الصالبة ويف نفس الوقت اهلدوء ، أما اللون األصفر فهو يدل على احليوية واإلبداع 

  .قته معها تأيت يف املرتبة األوىل ورسم األخت يف األعلى دليل على أن عال

رسم احلالة أفراد عائلته اخليالية متصلني ببعضهم البعض باأليادي مباشرة ، وهذا دليل على تعلق األشخاص 

ببعضهم البعض برابطة قوية ، وأن اإلتصال اإلجتماعي  والنفسي والعاطفي قوي بينهم وهذا ما يتمىن أن يعيشه 

  .احلالة 
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  :إختبار العائلة الحقيقية 

وقلم الرصاص وأقالم ملونة وأعطيناه تعليمة اإلختبار بأن يرسم لنا عائلته )  27*21( قدمنا للحالة ورقة رسم 

احلقيقية بسطنا التعليمة للحالة حبسب قدراته العقلية ، فأخذ الورقة بالعرض وكان وكان الرسم من اليمني إىل 

  .األخ مث نفسه مث أخته الكربى مث أخيت الوسطى مث األم  اليسار ، بدأ باألب مث

هذه عائليت احلقيقية فهم ال حيبونين إال أخيت الكربى ، مل يرد رسم كل أفراد : " أما عن قصة هذه العائلة قال 

  عائلته حبجة أنه تعب أما عن أسئلة اإلختبار فكانت اإلجابة كالتايل 

 .ألحد  :من تراه األلطف   -  أ

 .أخي  :قل لطفا من هو األ  -  ب

 .أخيت الكربى ، ألن لديها طفل وطفلة و حتبهم كثريا  :من تراه األسعد   -  ت

 .أنا ، الكل يضربين  :من تراه األقل سعادة   -  ث

  .أمي حىت ال تضربين  :من هو الشخص الذي تفضل أن تكون مكانه 

وانية ، وبدأ رسم احلالة خبط قوي دليل على الوقاحة والعنف والغضب والعد :المستوى البياني  - 1

  .الرسم من اليسار إىل اليمني وهذا دليل على النكوص 

  .دليل على رفضه هلم وحبه أن يعيش يف عائلة صغرية  وحذف بعض أفراد عائلته

الرسم نوعا ما متقون وهذا دليل على أنه يكتسب درجة من الذكاء  :مستوى البناءات الشكلية  - 2

 .والنضج 
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  .م تتناسب مع حجم كل جس :الرؤوس 

على شكل نقطتني داللة على أن وجودمها لدى األشخاص يعتربهم احلالة بأنه ال جيوز هلم البكاء  :العينين 

  .والتعبري عن حزم وآالمهم 

بالنسبة لألخ رسم الفم مع األسنان دليل على العدوانية وهذا األخ الذي رمسه أكرب منه بعشر  :الفم مفتوح 

  .سنوات ودائما الشجار معه 

  أما بالنسبة لباقي األفراد فالفم عندهم دليل على العنف والغضب والعدوانية والصراخ والكالم اجلارح 

  .دليل على الغطرسة والشك والغضب  :الحاجب 

  .إنعدام الرقبة عند أفراد العائلة دليل على إنعدام القدرة على التحكم باملشاعر  :الرقبة 

مت رمسها ومدها خاصة عند األب وهذا ما يتمناه احلالة أن يكون هناك إتصال وتواصل بينه وبني األب  :األذرع 

  .وباقي أفراد أسرته 

  .دليل على إستعمال النقد وكل األراء السلبية اليت تقال للحالة  :األذنان 

  .وجود الشعر عند األم دليل على وجود الصراعات  :الشعر 

  .ي أفراد العائلة احلقيقية دليل على جتربة حالقية مؤملة ووجود شخصية ناكصة أما إنعدامه عند باق

  .يدل على العدوان  :األنف 

  .دليل على العدوانية  :اليدان مع األصابع 

  .دليل على العدوانية وظيفتها متعلقة بدفع وقيادة اجلسم لألمام كوا أداة للهجوم  :القدم 
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  .جتري يف إتصال تام من الرأس حىت القدمني دليل على النكوص على شكل خطوط متوازية : اجلذع 

 .إن إختبار رسم العائلة يسمح لنا بالتعبري الداخلي للحالة وعالقته مع أسرته  :مستوى المحتوى  - 3

يف العائلة احلقيقية مل يرسم احلالة كل أفراد أسرته وهذا لرفضه وعدم تقبله هلم ، ملا سألته عن أختيه املطلقتني 

ألحبهم فأبنائهم ليسوا إخويت ، بسببهم زاد عدد أفراد العائلة ، صديقي لديه أخ وأخت فقط : بنائهم ، وقال وأ

  .وحيبونه كثريا ، أما أنا فالكل يضربين ويكرهين 

ورسم األم يف األخري داللة على إنقاص من قيمتها واملسافة بينه وبينها متباعدة ، دليل على أن الرابط بينهم ليس 

، بالعكس يف العائلة اخليالية رسم نفسه جبانب أمه وهذا ما يتمناه ورسم أيادي أفراد أسرته احلقيقية مفتوحة  قوي

  .ألنه يتمىن أن يكون هناك إتصال وحوار وحمبة بينهم وخاصة األب 
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  : ملخص الحالة األولى 

من خالل املقابالت العيادية واملالحظة اليت أجريناها وتطبيق إختبار العائلة وحتليله تبني أن األسلوب الذي 

إستخدمه معه الوالدين من ضرب وسوء املعاملة واحلرمان العاطفي وإنعدام اإلستقرار العائلي ونشأته يف أسرة غري 

اية إىل إضطراب الصورة الوالدية وهذا ما ولد لديه متحابة مشحونة بالصراعات وإنعدام احلوار أدى يف النه

  ) .   السب  –التكسري  –الضرب ( سلوكات عنيفة 
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  :الحالة الثانية  -2

  ) س  –ب ( :اإلسم 

  سنة  14 :السن 

  ذكر :الجنس 

  السنة الثالثة متوسط  :المستوى الدراسي 

  ) حوش (عادي  :السكن 

   3الذكور   2اإلناث     5:عدد اإلخوة 

  )  4(الرابع  :لتبته ما بين اإلخوة 

  متوسط  :المستوى المعيشي 

  سنة  55: بناء                                   سنه  :مهنة األب 

  سنة  54ماكثة يف البيت                        سنها  :مهنة األم 

   2017 – 03 – 11 إىل 2017 – 02 – 17:   تاريخ إجراء المقابالت

  .يف منزل احلالة  :مكان إجراء المقابالت 
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  :سير المقابالت )  2( جدول 

  الهدف منها   مدتها  مكانها   تاريخ إجرائها   المقابالت 

التعرف على احلالة وكسب ثقتها -   د 45  يف منزل احلالة  17/01/2017  المقابلة األولى 

  والتعريف بدورنا كأخصائيني نفسانيني 

التعرف على الوضع األسري وعالقته -   د 45 يف منزل احلالة  20/01/2017  المقابلة الثانية 

  ) إخوة  –أب  –أم ( األسرية 

  التعرف على سلوكاته يف املدرسة - 

التعرف على الوضع الدراسي وعالقته -   د 45 يف منزل احلالة  23/01/2017  المقابلة الثالثة 

  مع زمالئه واألساتذة 

  التعرف على سلوكاته يف املدرسة - 

التعرف على نظرته إجتاه األم واألب -   د 45 يف منزل احلالة  25/01/2017  المقابلة الرابعة 

  والصورة اليت يكوا عن والديه 

  تطبيق إختبار العائلة اخليالية -   د 30 يف منزل احلالة  27/01/2017  المقابلة الخامسة

التعرف على مدى تقبله ورفضه للوضع -   د 45 يف منزل احلالة  05/03/2017  المقابلة السادسة 

  .احلايل 

  وتطبيق إختبار العائلة احلقيقية - 

التعرف إىل نظرته حنو املستقبل وإاء -   د 45 يف منزل احلالة  11/03/2017  المقابلة السابعة 

  املقابالت 
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  :تأويل الحالة 

مستواه الدراسي ) حوش (يسكن بوالية مستغامن ،نوعية السكن عادي سنة  14من العمر ) س  –ب (احلالة 

، رتبته بني اإلخوة هو الرابع مستواه املعيشي متوسط ،مهنة  3والذكور  2اإلناث  5الثالثة متوسط ،عدد إخوته 

  سنة  54سنة واألم ماكثة يف البيت وعمرها  55وعمره   األب بناء

اإلبتسامة ظهرت يف األسبوع اخلامس أما عن إصدار الصوت وعملية أشهر و  9كانت والدته عادية بعد محل 

اجللوس واحلبو فكان عادي احلالة ذو قامة طويلة أمسر البشرة عيناه سوداوتيني منوه اجلسدي متناسب مع عمره 

  لباسه تطبق مرتب ومتناسق 

  أما عن نشاطه احلركي فهو نشيط وحيوي وخفيف يف حركاته وكثري احلركة 

اإلتصال مع احلالة كان سهال وجيدا فهو كثري الكالم لغته مفهومة وبسيطة أفكاره جيدة ومتواصلة أما عن ذكاء 

  احلالة فدرجة الفهم واإلستعاب جيدة والذاكرة جيدة تتميز بالرتكيز والدقة 

نة الثانية متوسط يف سنوات وكانت نتائجه الدراسية متوسطة ،كرر الس 6دخل احلالة إىل املدرسة ملا كان عمره    

املدرسة يقوم بسلوكات جتعله يتعرض للتوبيخ من طرف املدرسني من بني هذه السلوكات كثرة احلركة والفوضى 

والشجار مع الزمالء داخل القسم ويف الساحة ومرة قام بسبب معلمته وحماولة ضرا وكل مرة يستدعي وايل أمره 

اليت كانت تأيت من املعلمني كان يتعرض احلالة للضرب من طرف بسبب هذه التصرفات وبعد الشكاوي ) األب(

  األب وحبسه داخل الغرفة ومنعه من اللعب 

وعندما سألته عن عالقته مع أسرته أخربنا أنا وأمي قريبني من بعضنا البعض وأحبها كثريا فهي اليت تسمح يل 

 –أنا أخرج والعكس ومنتلقاوش قاع باللعب عندما يعاقبين أيب أما عن عالقيت مع أيب عندما يدخل هو 

  منجمعوش مع بعض 
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من خالل كالم احلالة يتضح لنا أن عالقة احلالة مع أبيه مضطربة ال يوجد حوار ونقاش ال مكان للعواطف 

  واألحاسيس 

أما عالقته باألخ األكرب فمضطربة وغري جيدة فهو يعارض تصرفات احلالة وأوضح لنا احلالة أن األب حيب األخ 

  كرب ويفضله ويقارنه دائما به على أنه هو األحسن واألفضل األ

فاحلالة يبدي نوع من الغرية لألخ األكرب وهذا ماالحظناه من خالل كالمه وتعابري وجهة فهو ال حيب التحدث 

  انا عنه كثريا ألنه حيرض األم واألب عليه من أي تصرف يقوم به احلالة داخل املنزل أو يف الشارع ويبالغ فيه أحي

  .أما عن عالقته مع باقي األخوة فهي جيدة 

يبدو على احلالة حزن كبريا أثناء جلوسه حيرك رجليه ويديه كثريا وكان يبدي القلق والتوتر عند التحدث عن اجلو 

األسري وخاصة عند التحدث عن اجلو األسري وخاصة عند التحدث عن األم حيث صرح لنا احلالة أن األب  

كل وحشي وهذا ما أكدته كذلك األم بأن زوجها شديد الوحشية وعدمي التفاهم ، كان كان يضرب األم بش

دائما يضرا ويسبها وخاصة عندما تقدم املساعدة للحالة عندما يقوم بعقابه ، داخل املنزل ال يلتقي احلالة مع 

بسبب سوء املعاملة اليت كان األب املكان الذي يكون فيه األب ال يكون فيه احلالة لديه نظرة سلبية إجتاه األب 

  يتلقاها من طرفه 

كان األب يضرب األم أحيانا بسبب تصرفات احلالة لذلك مل تعد قادرة على تقدمي له املساعدة على         

حسب قول األم فمشاكل احلالة ال تنتهي يف املدرسة مع الزمالء واملدرسني ويف الشارع مع األصدقاء ويف البيت 

اللعب بعود الكربيت وشعله ، والعبث بقارورة الغاز واللعب باألدوات احلادة  : لتخريب مثل يقوم بسلوكات ا

وهذا مايزعج احلالة فهو يظن بأن أمه . مليت خمداميه مشاكله ميكملوش كل يوم حكاية : كالسكني فهي تقول 

 .أصبحت تكرهه وختلت عنه وهذا ما أدى غلى تشوه الصورة الوالدية لدى احلالة 
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ذكر احلالة يف بداية املقابالت اليت قمنا ا معه أن عالقته بامه جيدة وأما قريبني من بعضهما البعض          

وسألناه عن سبب تغيري رأيه فقال لنا ،ذلك من قبل ولكن عندما كان أيب يضرا بسبب تصرفايت ، أصبحت 

ما يزعج احلالة كثريا وبدى ذلك على وجهه من  تعاملين بقسوة وتكرهين ألنين مثل أخي األكرب فالكل حيبه وهذا

خالل نظرات احلزن وحركاته الكثرية واليت تعرب عن القلق والضغط النفسي الذي يعيشه من جراء هذه املعاملة كان 

احلالة يردد كثريا عبارة كرهت مليت فاحلالة يرفض وضعه احلايل وال يتمىن العيش مع عائلته فهو يتمىن العيش مع 

 .تعطيه احلب والعطف واإلهتمام واملعاملة اجليدة لتعويض ما عاشه مع عائلته من معانات نفسية وجسدية أسرته 
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 :تحليل وتفسير نتائج اإلختبار العائلة 

   :تحليل إختبار العائلة المتخيلة 

وقلم الرصاص وأقالم ملونة مث أعطيناه تعليمة هذا اإلختبار )  27 – 21(قمنا بإعطاء احلالة ورقة رسم      

واملتمثلة يف أرسم لنا عائلة من خيالك أو أرسم لنا عائلة خيالية فأخذ احلالة الورقة ووضعها أفقيا أمامه وبدأ 

  بالرسم فبدأ برسم األب مث نفسه مث األم 

صف العائلة فقال يل هذه العائلة موجودة فقط يف خيايل دائما كنت أحلم أن أكون أنا وحيد فطلبت من احلالة و 

  ) مالبس  –لعب  –إهتمام  –حب (أمي وأيب وملا سألته عن السبب قال حىت يقدمان كل شيء 

  :وكانت اإلجابة اليت ختص اإلختبار كاأليت 

  . أنا: من هو األطف  –أ 

  .ال أحد  :من تراه األقل لطفا  –ب 

  .الكل سعيد  :من تراه األسعد  –ج 

  .ال أحد  :من هو األقل سعادة  –د 

أريد أن أكون يف مكاين ألنين سعيد مع هذه : من هو الشخص الذي يعجبك وتفضل أن تكون مكانه 

  العائلة 
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لى قوة بالنسبة للخطوط نالحظ أا غامقة جدا وهذا دليل على العدوانية وع :المستوى البياني   - 1

الدوافع والنزاعات والعنف والضغط على القلم ايضا يعين الرغبة يف حترير النزاعات وتفريغ شحنه عصبية 

  وفرض الذات 

وبدا الرسم من اليمني إىل اليسار وهذا دليل على التقدم حنو املستقبل إستعمال اجلزء العلوي من الورقة 

ده وشغل حيز صغري من الورقة وهذا يدل على أنه تنقصه وحذف كل أفراد عائلة وهذا دليل يتمىن العيش لوح

  الثقة بنفسه 

  :مستوى البناءات الشكلية   - 2

  الرسم نوعا متقون وهذا دليل على أنه يكتسب درجة من الذكاء والنضج 

  .تتناسب مع حجم اجلسم  :الرؤوس 

هلا داللة وجدانية تعرب عن عالقة احلالة النفسية وكانت كبرية وواسعة داللة تعبريية على اخلوف  :العينين 

  .والقلق واحلاجة إىل املساعدة 

مها عضوان يستقبالن النقد وكل األراء اليت تقال من طرف األخرين وعدم وجودمها يف الرسم دليل  :األذنان 

  األسري ،وأنه ال يكرتث ملا يقال عنه من قبل األخرين على إنعدام اإلتصال بني احلالة وحميطه 

  .يعترب النف يف الرسوم أن هلا رمزية جنسية أساسية وكذلك تدل على العدوان  :األنف 

كان عبارة عن خط مستقيم وهذا دليل أن شخصيته حمرومة حمرومة من قدرة التأثري على األخرين   :الفم 

  .بالكالم 

  ليل على الضعف والرتدد واخلوف من املسؤولية عدم وجود الذقن د :الذقن 
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  .وجود الشعر لدى األم دليل على وجود الصراع  :الشعر 

  .كانت منعدمة يف مجيع رسوماته وذلك داللة على إنعدام التحكم يف مشاعره   :الرقبة أو العنق 

  .مت رمسها ومدها لوجود اإلتصال والتواصل وهذا ما يتمناه  :األذرع 

  .دليل على العدوانية  :ألصابع اليدان مع ا

  .وجود القدم دليل على العدوانية وظيفتهما متعلقة بدافع وقيادة اجلسم لألمام كوا أداة للهجوم  :القدم 

رسم اجلذع على شكل خطوط متوازية جتري يف إتصال تام من الرأس حىت القدمني دليل على  :الجذع 

  .النكوص 

اخليالية بدأ احلالة برسم األب مث نفسه مث أمه بإضافة إىل عدم إستعمال  يف العائلة :مستوى المحتوى  – 3

احلالة لأللوان أثناء الرسم وتفضيل الرسم بقلم الرصاص وهذا دليل على الفراغ العاطفي الذي يعاين منه احلالة 

  .وعدم اإلنسجام األسري 

دليل على تعلق األشخاص ببعضهم رسم احلالة أفراد عائلة اخليالية متصلني ببعضهم البعض باأليادي 

  .واإلتصال والتواصل وهذا ما كان يتمنته دائما احلالة 
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  :تحليل إختبار العائلة الحقيقية 

وقلم رصاص وأقالم ملونة وأعطيناه تعليمة اإلختبار بأن يرسم )  27 – 21(قدمنا للحالة ورقة رسم       

ذلك وبعد حماوالت عديدة أخذ الورقة وبدأ يرسم ، الحظنا أنه كان مضطرب  لنا عائلة حقيقية فرفض احلالة

أثناء الرسم ويرسم بسرعة كما اخذ الورقة أفقيا وبدا الرسم بأمه مث األب وعندها تغريت مالمح وجهه عند 

  .رمسه له وأصبحت نظراته كلها غضب مث رسم األخت الكربى وتليها األخت الصغرى مث أخيه األصغر 

هذه عائليت : الحظنا أن احلالة مل يرسم نفسه ومل يرسم أيضا أخاه األكرب أما عن قصة هذه العائلة قال  كما

  .احلقيقية وفقط مل يرد رسم أخاه األكرب ومل يرسم نفسه ألنه يتمىن أن يعيش معهم 

 :أما عن أسئلة اإلختبار  -

  .أخي األصغر ألنه مازال صغريا  :من تراه األلطف  –أ 

  .األب ألنه يضربين ويعاقبين  :تراه األقل لطفا من  –ب 

  .أخيت الكربى ألا متزوجة بعيدا عن منزلنا  :من تراه األسعد  –ج 

  .أنا ال أحد حيبين  :من تراه أقل سعادة  –د 

  أخيت الكربى ألا بعيدة عن مشاكل العائلة : ويف األخري سألنه عن الشخص الذي تفضل أن تكون مكانه 

نالحظ على مستوى البياين أن اخلطوط كانت ضعيفة نوعا ما وهذا دليل على : المستوى البياني  – 1

  .وجود كبت الغرائز العدوانية إجتاه العائلة 



��ت    :                             ا�
	� ا���دس �
  درا�� ا����ت ط�ح و����� و������ ا�

 

 
106 

بدأ الرسم من اليمني إىل اليسار وأخذ الورقة أفقيا هذا دليل على التقدم حنو املستقبل وكان الرسم يف املنطقة 

  املني وأصحاب املباديء وحذف أخاه األكرب دليل على مشاعر سلبية إجتاهه ورفضه له العليا وهي منطقة احل

من خالل املقابالت إستنتجنا أنه يغري منه ألنه حيظى بإهتمام األم واألب وهو املفضل يف العائلة وكذلك 

كرتثون له حذف نفسه وهذا دليل على صعوبة التعبري عن نفسه مع األشخاص القريبني له يقول أم ال ي

  وصعب عليه أن جيد لنفسه مكانا بينهم داخل العائلة 

  :مستوى البناءات الشكلية  – 2

  .جاءت دائرية وكبرية دليل على عالقات مضطربة  :الرؤوس 

هلا داللة وجدانية وتعرب عن عالقة احلالة النفسية وكانت كبرية وواسعة داللة تعبري عن اخلوف والقلق  :العينين 

  .واحلاجة إىل املساعدة 

مها عضوان يستقبالن النقد وكل األراء اليت تقال من طرف األخرين وعدم وجودها يف الرسم دليل  :األذنان 

  .سري وأنه ال يكرتث ملا يقال عنه من قبل األخرين على إنعدام اإلتصال بني احلالة وحميطه األ

يعترب األنف يف الرسوم أن له رمزية جنسية أساسية والتأكيد على فتحات األنف داللة وعالمة  :األنف 

  .خاصة على وجود العدوان 

كان عبارة عن خط مستقيم وهذا دليل على أن شخصيته حمرومة من قدرة التأثري على األخرين   :الفم 

  .لكالم با

  .كانت منعدمة يف مجيع رسوماته وذلك داللة على إنعدام التحكم يف مشاعره   :الرقبة والعنق 

  .موجودة يف الرسم وهذا دليل على أن احلالة يتمىن أن يكون هناك إتصال وتواصل داخل أسرته  :األذرع 
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  .رسم األصابع بدون يد داللة على وجود العدوان  :األصابع بدون يد 

  .كانت القدم اليمىن أكرب من اليسرى وهذا دليل على أنه يرتكز إىل سند خارج العائلة   :القدم 

  .وجود الشعر دليل على وجود صراعلت  :الشعر 

  .عدم وجود الذقن دليل على الضعف والرتدد واخلوف من املسؤولية  :الذقن 

  : مستوى المحتوى  – 3

ىل حاجته إىل ربط العالقات العاطفية مع أفراد األسرة إن رسم احلالة مقبول شكال ،غين مضمونا يوحي إ

وذلك من خالل حذفه لرسم شخصه داخل الشكل وهذا دليل على إحساسه بأنه ال ينتمي إليها وانه منبوذ 

من قبلهم وحذفه لرسم األخ األكرب وهذا دليل على عدم حبه ألنه يأخذ مكانة جيدة وسط العائلة وحيظى 

  .الة بإهتمامهم على عكس احل

  

  

  

  

  

  

  



��ت    :                             ا�
	� ا���دس �
  درا�� ا����ت ط�ح و����� و������ ا�

 

 
108 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



��ت    :                             ا�
	� ا���دس �
  درا�� ا����ت ط�ح و����� و������ ا�

 

 
109 

من خالل املقابالت واملالحظات العيادية وتطبيق إختبار العائلة توصلنا إىل أن احلالة  :ملخص للحالة الثانية 

يعاين من حرمان وفراغ عاطفي من قبل األسرة وخاصة الوالدين وذلك بتفضيلهما لألخ األكرب وإمهاهلما للحالة 

  .واملعاملة السيئة اليت كان يتلقاها 

كما نلمس يف رسم العائلة احلقيقية عدوانية كبرية لدى احلالة إجتاه األسرة وذلك من جراء القسوة والضرب     

املربح والالمباالت ومقارنته بباقي اإلخوة مما أدى غلى إضطراب الصورة الوالدية عند احلالة لقد إستطاع احلالة 

ن له بني اسرته وذلك ما إتضح يف الرسم عندما حذف إسقاط واقعه األسري وعالقته بني أفرادها وعدم إجياد مكا

  نفسه 
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  : الحالة الثالثة  -3

  ) .م  /ف ( :اإلسم 

  .سنة  15 :السن 

  .ذكر  :الجنس 

  .السنة الثانية متوسط  :المستوى الدراسي 

  .عمارة  :السكن 

  . 2   :الذكور                 2 :اإلناث             4 :عدد اإلخوة 

  . 3 :الحالة  رتبة

  .جيد  :المستوى المعيشي 

  .سنة  45: سنه .    ممرض يف مستشفى  :عمل األب 

  .سنة  40سنها .    ممرضة يف مستشفى  :عمل األم 

  . 2017أفريل  1إىل  2017مارس  10 :تاريخ إجراء المقابالت 

  . يف منزل احلالة  :مكان إجراء المقابالت 
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  : سير المقابالت )  3( جدول 

  الهدف منها   مدتها  مكانها   تاريخ إجرائها   المقابالت 

التعرف على احلالة وكسب ثقتها -   د 45  يف منزل احلالة  10/03/2017  المقابلة األولى 

  والتعريف بدورنا كأخصائيني نفسانيني 

التعرف على الوضع األسري وعالقته -   د 45 يف منزل احلالة  13/03/2017  المقابلة الثانية 

  ) إخوة  –أب  –أم ( األسرية 

  التعرف على سلوكاته يف املدرسة - 

التعرف على الوضع الدراسي وعالقته -   د 45 يف منزل احلالة  15/03/2017  المقابلة الثالثة 

  مع زمالئه واألساتذة 

  التعرف على سلوكاته يف املدرسة - 

التعرف على نظرته إجتاه األم واألب -   د 45 يف منزل احلالة  17/03/2017  المقابلة الرابعة 

  والصورة اليت يكوا عن والديه 

  تطبيق إختبار العائلة اخليالية -   د 30 يف منزل احلالة  19/03/2017  المقابلة الخامسة

للوضع التعرف على مدى تقبله ورفضه -   د 45 يف منزل احلالة  24/03/2017  المقابلة السادسة 

  .احلايل 

  وتطبيق إختبار العائلة احلقيقية - 

التعرف إىل نظرته حنو املستقبل وإاء -   د 45 يف منزل احلالة  01/04/2017  المقابلة السابعة 

  املقابالت 
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  : تأويل الحالة 

الدراسي سنة يسكن بوالية مستغامن نوعية السكن عمارة مستواه  15يبلغ من العمر ) م  –ف (احلالة       

رتبته بني اإلخوة الثالث مستواه املعيشي جيد مهنة  2والذكور  2، اإلناث  4السنة الثانية متوسط ، عدد اإلخوة 

سنة يعمل بتناوب بالليل واألم كذلك تعمل كذلك ممرضة باملستشفى عمرها  45األب ممرض باملستشفى وعمره 

، فاألم كل مرة حتمل فيها ال تكون والدا طبيعية ،  سنة كانت والدته مستعصية أجرت األم عملية قيصرية 40

  .أما عن احلمل كان مرغوب فيه ، أما عن اإلبتسامة وإصدار الصوت وعملية اجللوس واحلبو فكان عادي 

  .احلالة ذو قامة متوسطة أبيض البشرة ذو شعر أسود عينان سود ، منو احلالة يناسب سنه 

ريد إخفاءه وراء إبتسامته ، هندامه نظيف كثري احلركة والنشاط وهذا ما لوحظ يبدو على مالمح احلالة حزن كبري ي

من خالل املقابالت مل جند أي صعوبات يف اإلتصال مع احلالة أ ما بالنسبة لنشاطه العقلي فقد كانت اللغة 

  .سهلة وواضحة 

متوسط مرة وكذلك كرر السنة سنوات كر السنة أوىل  6إىل املدرسة وهو يبلغ من العمر ) م  –ف (دخل احلالة 

مرة ، وهلذا السبب كان يعاقب ويضرب من طرف األم وكان عقابه حرمانه من اللعب واخلروج مع  الثانية متوسط

  .العائلة 

فاحلالة يكره الدراسة ويكره الذهاب إليها ، األساتذة يشكون من تصرفات احلالة كثريا ، أصبحت تصرفاته املزعجة 

ساتذة والزمالء ، وهلذا السبب كذلك كان يتعرض للضرب وسوء املعاملة داخل األسرة داخل القسم توتر األ

  .وخاصة األم 
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إبين هذا أرهقين كثريا فأنا أتعب يف عملي : " ميضي كامل وقته يف اللعب وإمهال واجباته الدراسية ، تقول األم 

عمل ممرض يف املستشفى ولكن بالليل ويف وأتعب كذلك يف املنزل وخاصة مع احلالة فوالده ال يساعدين ، فهو ي

  .النهار يقضي معظم وقته يف النوم ، ال يبايل م فاملسؤولية كلها على عاتقي 

وهذا " معندي ماندلك أنت أمهم قعدي يف الدار ملراكيش طايقة عليهم : " وعندما تشكو األم لزوجها يقول هلا 

  .لية مع األم دليل على اإلمهال من طرف األب وعدم حتمل املسؤو 

كان احلالة دائما يأتيها ) مربية أطفال بالروضة ( فاحلالة وإخوته قبل سن التمدرس كانت تأخذهم عند احلاضنة 

بتصرفات جديدة ولكن سيئة مثل كالم السوء وضرب إخوته وإفساد لعبهم والسرقة والكذب ، كانت عندما جتد 

ل هلا املعلمة أعطين إياها ، وملا تسأل األم املعلمة تقول هلا هي أشياء جديدة يف حمفظته ليست له وتسأله عنها يقو 

لزومالئه بالروضة أخذها منهم بالغضب والقوة وإستمر على هذه التصرفات كذلك عندما دخل إىل املدرسة ،  

الكذب  –السرقة  –ضرب  –مشاغبة  –فوضى ( كانوا األساتذة والزمالء كثريون الشكاوي من تصرفاته املزعجة 

  ) .لعنف ا

كانت األم دائما تريد إستشارة أخصائي نفساين باملستشفى الذي تعمل به ، ولكن األب كان دائما يقابلها 

ألنه يعمل بنفس املستشفى " خلي مشاكلي يف داري بركاي متبهديل فينا قدام صحايب " بالرفض كان يقول هلا 

  .الذي تعمل فيه األم 

ت لذلك كل مرة يقوم فيها احلالة بسلوكات عدوانية مع إخوته وبتخريب فاألم كانت تعاين من ضغوطات وتوترا

  .ألعام تقوم بضربه وعقابه ، كانت تعتقد أن هذا هو احلل ولكن احلالة كان كل مرة يتمادى أكثر 

أما عن عالقة احلالة مع األب فهي سيئة وشبه منعدمة ، ال يقوم مبحاورة أبنائه وال الكالم معهم حىت السؤال عن 

األشياء اليت حيتاجوا اليسأهلم ، فقط األم تريد أن تقوم بدور األب واألم يف نفس الوقت ومل توفق يف ذلك ومع  
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تها مع احلالة سيئة جدا نظرا للمعاملة السيئة اليت كان يتعرض هلا كل هذه احملاوالت اليت تقوم ا األم إال أن عالق

 ) صراخ  –غضب  –عقاب  –ضرب ( من طرفها 

اإلخوة فهي متوترة وسيئة تتخللها غرية أخوية ، فاحلالة هو الوحيد الذي يعاقب خاصة عندما أما عن عالقته مع 

ء يف املدرسة كذلك عندما ما كان احلالة يكرر السنة  يشتكون اإلخوة من تصرفاته داخل املنزل واألساتذة والزمال

  .كان يتعرض للضرب والعقاب واحلرمان من اللعب واخلروج مع العائلة 

اللبس وهو يتحدث واحلزن ميأل عينيه ، دائما تقول يل  –الشرب  –يقول احلالة أمي تسعى دائما لتوفري لنا األكل 

متطلبات احلالة تنتهي يف املاديات فقط ، مث توقف عن الكالم فهي تظن أن " ذاك كايل شارب شراه خاصك " 

فاحلالة لديه نظرة سلبية إجتاه األم واألب مما أدى إىل " مها قاع ميفهمونيش حسبني الدنيا غي دراهم : " وقال 

درمها فقط إضطراب الصورة الوالدية لديه ، يقول احلالة مل أتذكر يوما أن أيب وأمي عانقاين يوما أو ضماين إىل ص

  .يعرفان الشجار والصراخ بصوت عايل والضرب والعقاب عندما أخطأ 

كذلك األب واألم مل يتفقان يوما مع بعضهما البعض وال يتقبالن أراء بعضهما البعض وال يتقبالن أراء بعضهما 

  .البعض 

واحلب والعطف واحلنان يف  وعلى الرغم من املستوى الثقايف للوالدين إال أما مل يستطعان خلق جو من التفاهم

وسط أسرم هلذا السبب يرفض احلالة العيش مع هذه العائلة فهو مل يشعر يوما بعطفهم وحبهم وحنام وهذا ما 

  .جعله يقوم بسلوكات عدوانية 
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  :تحليل وتفسير نتائج إختبار العائلة 

  :تحليل إختبار العائلة المتخيلة 

وقلم الرصاص وأقالم ملونة مث أعطيناه تعليمة اإلختبار بأن يرسم لنا )  27- 21( قمنا بإعطاء احلالة ورقة رسم 

عائلة من خياله أو عائلة خيالية وبدأ برسم نفسه أوال ، بدأ الرسم بالرأس مث العينني والفم واألنف والشعر مث رسم 

  : اجلذع وأكمل الرسم باليدين ، وكانت اإلجابة اليت ختص اإلختبار كاأليت 

ن احلالة وصف العائلة فقال يل هذه العائلة موجودة فقط يف خيايل دائما كنت أحلم أن أكون أنا وحيد فطلبت م

  ) مالبس  –لعب  –إهتمام  –حب (أمي وأيب وملا سألته عن السبب قال حىت يقدمان كل شيء 

  :وكانت اإلجابة اليت ختص اإلختبار كاأليت 

  . أنا :من هو األطف  –أ 

  .ال أحد  :لطفا  من تراه األقل –ب 

  .أنا  :من تراه األسعد  –ج 

  .ال أحد  :من هو األقل سعادة  –د 

  أنا مرتاح جدا وجديت : من هو الشخص الذي يعجبك وتفضل أن تكون مكانه 

  .أما عن حكاية هذه العائلة فقال أحب وأفضل أن أكون وحدي وهذا يسعدين ويفرحين 
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  : المستوى البياني   - 1

خبط قوي وهذا دليل على الوقاحة والعنف والغضب والعدوانية  إستعمل اجلزء العلوي من الورقة رسم احلالة 

باإلضافة إىل حذف كل أفراد عائلته دليل على إنفتاح خنيلي أي حلمه أن يعيش لوحده ، بدل أيضا حب 

  .الذات واألنانية 

م من اليمني إىل اليسار وهذا دليل على شغل حيز صغري من الورق يدل على أنه تنقصه الثقة بنفسه وبدأ الرس

  .التقدم حنو املستقبل 

  :مستوى البناءات الشكلية   - 2

تم هنا بدرجة إتقان الرسم واليت هي عالمة على النضج والذكاء ، وميكن أن تكون مقياس للنمو ، فطريقة 

  .الرسم تكون متأثرة بعوامل عاطفية ومدى توازن الشخصية ككل 

  .تتناسب مع حجم اجلسم  :الرؤوس 

مها عضوان للتعبري عن احلزن وللتعبري عن طلب املساعدة واحلاجة لشيء ما ، فرسم احلالة العينان  :العينين 

  .يبكيان هو دليل على أن احلالة حباجة إىل العاطفة واحلماية واحلب واحلنان فهو حباجة إىل املساعدة 

  .درة على التعبري أو احلرمان من إبداء أي رأي إنعدام الفم دليل على إنعدام الق :الفم 

  .رسم الرقبة طويلة دليل على وجود الصراع  :الرقبة أو العنق 

  .مت رمسها ومدها لوجود اإلتصال والتواصل وهذا ما يتمناه احلالة  :األذرع 

  عدم وجود الذقن دليل على الضعف والرتدد واخلوف من املسؤولية  :الذقن 
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  .احلالة دليل على وجود الصراع شعر لدى وجود ال :الشعر 

  .وجود األنف دليل على العدوانية  :األنف 

  .دليل على العدوانية  :مثل الرمح اليدان مع األصابع 

  .وجود حتوالت عدوانية يف صراعات اجلسم : وجود خط مستقيم في الوسط 

  .النشاط الزائد دليل على اخلوف وتبدو الساقني طويلة دليل على  : رجلين متقاربينال

   .إنعدامهما داللة على أنه ال يكرتث ملا يقال عنه من قبل آخرين  :األذنان 

  : مستوى المحتوى  – 3

رسم احلالة نفسه فقط وحذف كل العائلة وهذا كل ما يتمىن أن يكون عليه احلالة وإمتناع يف العائلة اخليالية 

حلظناه من خالل املقابالت ومن خالل حتليل إختبار احلالة عن األلوان دليل على فراغ عاطفي وهذا ما 

  .العائلة 
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  :تحليل إختبار العائلة الحقيقية 

وقلم رصاص وأقالم ملونة وأعطيناه تعليمة اإلختبار بأن يرسم لنا )  27 – 21(قدمنا للحالة ورقة رسم 

العقلية فأخذ الورقة بالعرض وبدأ الرسم وكان الرسم من بسطنا التعليمة للحالة حبسب قدراته عائلة حقيقية 

  .اليمني إىل اليسار وبدأ الرسم بنفسه مث األب مث األم مث أخيه الصغري 

  . أما عن قصة هذه العائلة فقال هذه عائليت احلقيقية أعيش معهم فقط ألين ليس لدي مكان أخر 

 : فكانت اإلجابة كاأليت أما عن أسئلة اإلختبار 

  .ألحد  :من تراه األلطف  –أ 

  أمي ألا تضربين  :من تراه األقل لطفا  –ب 

  .كل إخويت الم ال يعاقبون مثلي  :من تراه األسعد  –ج 

  .ألين وحيد أنا  :من تراه أقل سعادة  –د 

   . ألفضل أن أكون يف مكان أي أحد  :ه عن الشخص الذي تفضل أن تكون مكانه توفي األخير سأل

رسم احلالة خبط قوي دليل على الوقاحة والعنف والغضب والعدوانية وبدأ الرسم  :المستوى البياني  – 1

   .من اليمني إىل اليسار وهذا دليل على التقدم حنو املستقبل 

  .بدأ احلالة برسم نفسه أوال وهذا دليل على تفضيله لذاته ولشخصه وهي نزعة نرجسية 
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الرسم نوعا ما متقون وهذا دليل على أن يكتسب درجة من الذكاء  :مستوى البناءات الشكلية  – 2

  . والنضج 

  .تتناسب مع حجم اجلسم  :الرؤوس 

  .كبرية وواسعة داللة تعبريية على اخلوف والقلق واحلاجة إىل املساعدة  :العينين 

  تدل على شخصية حمرومة من قدرة التأثري على آخرين بالكالم ووجود األسنان دليل على العدوانية : خطي الفم 

  .إنعدام الرقبة دليل على إنعدام القدرة على التحكم يف مشاعره  :الرقبة والعنق 

  .إنعدامهما داللة على أنه ال يكرتث ملا يقال عنه من قبل آخرين  :األذنان 

  .دها لوجود اإلتصال والتواصل وهذا ما يتمناه احلالة مت رمسها وم :األذرع 

  عدم وجود الذقن دليل على الضعف والرتدد واخلوف من املسؤولية  :الذقن 

  .لدى أفراد العائلة دليل على وجود الصراعات وجود الشعر  :الشعر 

نف داللة وعالمة خاصة يعترب األنف يف الرسوم أن له رمزية جنسية أساسية والتأكيد على فتحات األ :األنف 

  .على وجود العدوان 

  .دليل على العدوانية  : اليدان مع األصابع

  .عدم وجود القدم داللة تعبريية على عدم وجود سند يف احلياة  :القدم 
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  رسم اجلذع على شكل خطوط متوازية جتري يف إتصال تام من الرأس حىت القدمني دليل على النكوص :الجذع 

  : مستوى المحتوى  – 3

لقد رسم احلالة كل أفراد العائلة ورسم نفسه بعيد عنهم وهذا دليل على عالقته السيئة معهم ، وهذا يدل 

  .على ميوالت السلبية أي عاطفة كره 

فاحلالة ال يتمىن أن يعيش مع عائلته وهذا ما إتضح من خالل املقابالت وخاصة عند رسم العائلة اخليالية  

  .نفسه فقط ، فهو يتمىن أن يكون لوحده  فهو رسم
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   : لثةملخص للحالة الثا

دراستنا هلذه احلالة ومن خالل املقابالت اليت أجريناها وتطبيق إختبار العائلة وحتليله ، من خالل        

وإتضح أن احلالة تعاين من حرمان عاطفي ، فهو يعيش يف وسط أسري قاسي يفتقر للحب والعطف واحلنان 

  عدم اإلستماع ملعاناته باإلضافة إىل وجود عالقة سيئة بينه وبني أفراد أسرته ، وهذا من خالل حذفه لألذنان و 

بالرغم من أن احلالة يعيش مع والديه إال أنه يعيش من حرمان كبري ، وهذا بسبب حضور وغياب          

الوالدين منذ صغر احلالة ، باإلضافة إىل سوء املعاملة والضرب من طرف األم واإلمهال والالمباالة من طرف 

الصورة الوالدية لديه ، والدليل على ذلك أنه ال يتمىن العيش  األب مما ولد لديه سلوكات عدوانية وإضطراب

  .معهم فهو يريد العيش بعيدا عنهم لوحده 
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  دراسة الحالة الرابعة  -4

  " ب  / م  " :االسم 

 .سنة  16 :السن  

 .ذكر  :الجنس 

 السنة اوىل ثانوي  :المستوى الدراسي 

 .بيت فيال  :السكن 

  2     :ذكور                      1       :اإلناث                        3     :عدد اإلخوة 

 .األول الكبري   :الرتبة بين اإلخوة  

 .جيد  :المستوى المعيشي 

 سنة  44 :سنه           .          أستاذ         :مهنة األب 

 .سنة  40 :سنها ممرضة                                :مهنة األم 

 . 2017- 04 – 30إىل   2017-04- 01 :تاريخ إجراء المقابالت 

 .مكتب املرشدة النفسانية  :مكان إجراء المقابالت 
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  : سير المقابالت )  4( جدول 

  الهدف منها   مدتها  مكانها   تاريخ إجرائها   المقابالت 

مكتب يف   02/04/2017  المقابلة األولى 

  املرشدة النفسانية 

التعرف على احلالة وكسب ثقتها -   د 45

  والتعريف بدورنا كأخصائيني نفسانيني 

يف مكتب   06/04/2017  المقابلة الثانية 

 املرشدة النفسانية 

التعرف على الوضع األسري وعالقته -   د 45

  ) إخوة  –أب  –أم ( األسرية 

  التعرف على سلوكاته يف املدرسة - 

يف مكتب   11/04/2017  المقابلة الثالثة 

 املرشدة النفسانية 

التعرف على الوضع الدراسي وعالقته -   د 45

  مع زمالئه واألساتذة 

  التعرف على سلوكاته يف املدرسة - 

يف مكتب   16/04/2017  المقابلة الرابعة 

 املرشدة النفسانية 

التعرف على نظرته إجتاه األم واألب -   د 45

  والصورة اليت يكوا عن والديه 

يف مكتب   19/04/2017  الخامسة المقابلة

 املرشدة النفسانية 

  تطبيق إختبار العائلة اخليالية -   د 30

يف مكتب   23/04/2017  المقابلة السادسة 

 املرشدة النفسانية 

التعرف على مدى تقبله ورفضه للوضع -   د 45

  .احلايل 

  وتطبيق إختبار العائلة احلقيقية - 

يف مكتب   25/04/2017  المقابلة السابعة 

 املرشدة النفسانية 

التعرف إىل نظرته حنو املستقبل وإاء -   د 45

  املقابالت 
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  : تأويل الحالة 

سنة يتمتع بصحة جيدة و يسكن بوالية مستغامن نوعية السكن  16ذكر تبلغ من العمر ) ب/م(احلالة         

مستواه املعيشي جيد ،مهنة األب أستاذ و األم ممرضة   3السنة األوىل ثانوي عدد إخوته  يمستواه الدراس) فيال (

أشهر ، أما اجللوس و احلبو كانت عادية ،احلالة ذو قامة طويلة ، شعره اسود  09كانت والدته طبيعية بعد محل 

تصال معه كان سهل و سريع و بشرته بيضاء عيناه بنيتان و هندامه نظيف ، قليل الكالم ، لغته مفهومة ، اال

التجاوب مع األسئلة حيث اسرتسل يف الكالم منذ اللحظة األوىل ،طلق أبوه أمه يعيش احلالة مع أبيه و جدته و 

جده حاليا ، يتسم احلالة بالغضب الشديد و احلزن كان احلالة يعيش مع أمه و زوج األم و أوالدها بعد مرور عدة 

األم يكره ابن زوجته حيث كان يضربه و يرتكه يف البيت لوحده و خيرج أوالده سنوات أجنبت طفلني فأصبح زوج 

أي تغريت السلوكات اجتاه احلالة مع ترك احلالة البيت هذا ما استدعى الشجار مع أمه و زوجها حيث ضرب 

دافع عين زوج أمه و إخوته و ذهب عند أبيه لكن منذ خروجه مل يتكلم مع أمه يقول احلالة أنا أمي كانت ال ت

و بعد " أنا راين كيب و راين نطيق ندافع على روحي حىت ار يل خرجت ضربته يستاهل " عند ضرب زوجها يل 

أشهر جاء احلالة إىل مستشارة التوجيه و قال هلا توحشت ماما و عند إجراء املقابلة معه قال ال أريد  مرور عدة

كان يتكلم بصوت مرتفع و . أمي أن ترجع معي إىل البيت  العودة إىل املنزل ذلك الرجل أي زوج أمه لكن أريد

مفهوم ، كانت أفكاره متسلسلة و منطقية و مفهومة تعرب عن كل جوارحه لديه ذاكرة قوية حىت انه يتذكر كل 

تفاصيل حياته و طفولته ، يعيش احلالة اآلن مع أبيه و جده و جدته جاء احلالة إىل مكتب املرشدة النفسانية و 

بب تقرير قامت به أستاذته بسبب الفوضى و الضجيج الذي يقوم به ، و عند إجرائنا للمقابلة قال احلالة هو بس

يقول احلالة أنا اكره زوج أمي و إخويت و خاصة إخويت كوين كنت .ال أريد أن يسمع آيب مبا قامت به األستاذة 
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م احلالة باملشاجرة مع زمالئه و قام بضرم و  سعيدا مع أمي حىت جاء إخويت إىل هذه الدنيا فتغريت كل حيايت قا

  " .مكان شهاك ولدي مسكني تشتت  "كسر نافذة القسم و السبورة فقامت املرشدة باستدعاء جده فقال 

إذا تطلقت من زوجي الثاين " . ولدي بصح ما عندي ما ندير  توحشت" و عند التكلم مع والدة احلالة تقول 

ما عندي وين نروح سوف اتركه مع أبيه ألنين ال أريد املشاكل يف بييت " كالم الناس   ردة فعل عائليت و ماذا تكون

تغريت " أنا والفت وحدي وولدي راه جييبلي املشاكل " مع زوجي  أما عند قيامنا بالتكلم مع أب احلالة قال 

ردة فعل احلالة عنيفة  سلوكات األب حنو ابنه ألنه كل مرة يأيت إليه احد اجلريان مع أوالده للشكوى ، كانت

وعدوانية حيث كان يضرب األطفال حىت و لو كانوا مع أبائهم ، حيث يقول احلالة ال اكرتث ألي احد أي انه 

  أصبح عدواين و يقوم بسلوكات غري مرغوب فيها و هذا ما يدل على احلروان العاطفي 

هذا أدى إىل تشوه الصورة الوالدية " تركتين يقول احلالة أنا اكره كل عائليت الن أيب طلق أمي و أمي تزوجت و 

  .ال أريد العيش ال مع أمي و ال مع أيب " لديه و انه يسعى إىل ترك املنزل حيث قال أريد احلرقة مع أصحايب 
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  :العائلة وتفسير نتائج إختبار تحليل 

  : المتخيلة تحليل إختبار العائلة 

  :مستوى البيانات الشكلية 

العائلة اخليالية فقد كان احلالة كعادته حيوي نشيط يف بعض األحيان و متكتم و خجول يف بعض أما اختبار 

ارسم لنا "و قلم رصاص ووجهنا له التعليمة ) 21/27(املقابالت و بعد أن سلمنا له لوازم الرسم مث أعطيناه ورقة 

ده اليسرى فوق الطاولة مث رسم أمه و و قد فهم احلالة مباشرة التعليمة و بدأ يرسم ووضع ي" عائلة من خيالك 

أبيه و رسم نفسه أوال الرأس مث اجلسم ووضع الرجلني مث اليدين مث مالمح الوجه و بعد االنتهاء من الرسم وجهنا 

إن األلطف يف هذه العائلة هي األم و قد برر هذا " ب .م"أجاب احلالة  له األسئلة التابعة للرسم العائلة املتخيلة

ألين أعيش معهم أي تغريت حيام بوجودي  طيبة و األقل لطفا األب و األسعد يف العائلة هو اجلدة إا حنونة

معهم أما األقل سعادة من اجلميع يف هذه العائلة هي األم ألا بعيدة و هي دائما تتصل يب و أنا ال أتكلم معها 

  .و هي حنونة و طيبة 

لشخصية ذكية يف العائلة ورسم العينني كبريتان داللة تعبريية له االنسبة نرى أن احلالة رسم الرأس حبجم كبري يعين ب

  .إىل املساعدة  على اخلوف والقلق واحلاجة

رسم اليدين و مها عضوان يستقبالن النقد و الرأي االجتماعي كما رسم الفم اخلطي تدل على شخصية حمرومة 

قة بني العقل و م و هي داللة على العاللة بالنسبة لألمن قدرة التأثري على اآلخرين بالكالم و رسم العنق طوي

املشاعر و يعتقد إا يف صراع و هو يستطيع التغلب على هذا الصراع باالبتعاد عن عامل املشاعر وإخفائها قدر 

رسم املستطاع أي أن االرتقاء و الرتفع عن املشاعر السلبية و الغليظة و ال يدل هلا جمال لتصل إىل عقله النبيل و 

  .الرقبة صغرية لألب و له هي داللة على اعتقاد الطفل إم ليس لديهم مشكلة يف هذه العالقة 
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كما رسم يدين باألصابع يعرب عن إحساسه بان قدرة الشخص ذي األصابع الكثرية عن إنشاء العالقات الكثرية  

  .و هو إنسان جمهز للحياة و العالقات االجتماعية 

قة اهلزيلة الرفيعة كتعبري عن الشعور باالحندار و التدهور كما رسم املالبس يدل على وجود كما رسم األرجل الدقي

  .الرعب من اجلنسية املثلية و رسم الشعر املشوش لالم داللة على انعدام األخالق من الناحية اجلنسية 

ا رسم األنف الطويل داللة و عدم رسم الشعر األب و له داللة على اخلوف من احلالق أو جتربة حالقيه مؤملة كم

  .على احليوية اجلنسية 

  :المستوى البياني و الخطي 

نرى أن اجتاه الرسم كان من اليمني إىل اليسار و هذا دليل على تقدمه حنو املستقبل فهو شخصية طموحة 

ى قوة كما استعمل اخلط القوي دليل عل. استعمل اخلطوط احلقيقية دليل على سطحية الدوافع اجتاه الشخص 

  .الدوافع اجتاه الشخص 

  :مستوى المحتوى 

رمسها أي انه يعطي قيمة كبرية هلا و انه دائم التفكري فيها و رسم األم واألب بم و بدأ األأعطى مبدأ األولوية 

حبجم كبري يعرب عن مدى و مقدار أمهية ذلك الشخص أي حجم العالقة املتبادلة بني احلالة و الشخص املرسوم 

  .اليت حيتلها يف نفسه  و املكانة

صغر من الوالدين دليل على انعدام السلطة لديه  ، كما رسم االخوة متباعدين دليل على تباعد أكما رسم نفسه 

  .األشخاص و الرابطة بينهم ليست قوية ، إذ يراهم متباعدون أو منشغلون عن بعضهم البعض 
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ال الوالد مع الوالدة و هو حباجة اىل احلب واحلنان احلالة يعاين من نقص عاطفي و ذلك بسبب انفص: استنتاج 

  و العطف من األب و األم لديه طموح فقد رسم احلالة نفسه بني األب و األم و هذا للبحث عن األمن و احلب 
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  : اختبار العائلة الحقيقية 

  :مستوى البناءات الشكلية 

، فبعد إلقاء التحية على احلالة و سؤاله عن أحواله سألناه إن كان يرغب يف الرسم  و أما اختبار العائلة احلقيقية

" هذه املرة ارسم لنا عائلتك احلقيقية "و قلم رصاص ووجهنا له التعليمة ) 21/27(فأجاب نعم فقدمنا له ورقة 

الرسم ، فرسم نفسه مث اجلد مث ففي املرة املاضية رمست لنا عائلة متخيلة ففهم احلالة التعليمة و بدأ مباشرة يف 

الرأس مث اجلسد مث اليدين مث الرجلني مث املالمح مث انتقل إىل رسم اجلد . اجلدة مث األب ، حيث بدأ برسم نفسه 

فبدأ برسم رأسها مث جسدها مث يديها مث رجليها وبعد االنتهاء من الرسم وجهنا له األسئلة التابعة للرسم العائلة 

بان األلطف يف العائلة هي اجلدة و برر هذا بأا حنونة و األقل لطفا هو "  ب /  م"احلالة احلقيقية و أجاب 

األب كونه تركه مع زوج أمه و األسعد يف العائلة اجلدة و اجلد كوين معهم ألم حيسون بالوحدة واألقل سعادة يف 

  .العائلة ال يوجد 

مكانه هو اجلد ألنه حيبه و هو حنون و يعطيه النقود و أن يكون  يفضلأما الشخص الذي أعجبه يف العائلة و 

  "ما خاصتين يل نقوله عليها جييبهايل " حىت حاجة " يشرتي له املالبس 

نرى احلالة رسم الرأس حبجم كبري يعين بالنسبة له الشخصية الذكية يف العائلة و رمي العينني احلادة الثابتة الدالة 

  .اجب  املرفوع داللة على االزدراء و الغرطسة و الشك على العدوانية و االجتماعية واحل

كما رسم األذنني بارزتني دليل على مقاومة السلطة كما رسم الفم اخلطي تدل على شخصية حمرومة من قدرة 

التأثري على اآلخرين بالكالم و رسم العنق طويلة وهي داللة على العالقة بني العقل واملشاعر و يعتقد إا يف 

هو يستطيع التغلب على هذا الصراع بابتعاد عن عامل املشاعر و إخفائها قدر املستطاع أي االرتقاء و  صراع و

 .الرتفع عن املشاعر السلبية و الغليظة 
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كما رسم يدين باألصابع يعرب عن إحساسه بان قدرة الشخص ذي األصابع الكثرية عن إنشاء العالقات الكثرية 

 .العالقات االجتماعية و هو متني و قادرو هو إنسان جمهز للحياة و 

و رسم األرجل الدقيقة اهلزيلة الرفيعة كتعبري عن الشعور باالحندار والتدهور كما رسم املالبس يدل على وجود 

 .الرعب من اجلنسية املثلية و رسم الشعر املشوش لالم داللة على انعدام األخالق من الناحية اجلنسية 

ة مع وجود الذراعني حنو اجلسم داللة على التحفظ واالنسحاب كما رسم اجلسم النحيل الوقفة احملكمة املتحد

املتمثل جلبنه الذات يكون مؤشرا على عدم رضا الفرد القائم بالرسم عن منط جسمه و قد يكون متثيال مباشرا 

 .لضعف اجلسم و هزالة يوحي بوجود تعريف عن امتالء غري مرغوب

 .خمة و عريضة دليل على القوة البدنية و سالمة البنية كما رسم الكتفني بصورة ض

  :المستوى البياني والخطي 

نرى اجتاه الرسم كان من اليمني إىل اليسار وهذا دليل على تقدمه حنو املستقبل فهو شخصية طموحة ،استعمل 

ى قوة الدوافع اجتاه اخلطوط اخلفيفة دليل على سطحية الدوافع اجتاه األشخاص كما استعمل اخلط القوي دليل عل

 .الشخص 

  :مستوى المحتوى 

أعطى مبدأ األولية للجد و بدأ برمسه هو األول دليل على انه يعطيه قيمة كبرية و انه مركز اهتمامه و قد رسم 

  .نفسه يف األخري دليل على عدم انتمائه للعائلة 

  .شعر حيث بدأ برسم الرأس أوال مث مالمح الوجه مث األذنني مث اجلسد مث ال



��ت    :                             ا�
	� ا���دس �
  درا�� ا����ت ط�ح و����� و������ ا�

 

 
134 

كما رسم األشخاص حبجم كبري يعرب عن مدى و مقدار أمهية ذلك األشخاص أي حجم العالقة املتبادلة بني 

  .احلالة و الشخص املرسوم و املكانة اليت حيتلها يف نفسه 

كما رسم األفراد متباعدين داللة على تباعد األشخاص و الرابطة بينهم ليست قوية إذ يراهم متباعدين و 

  .عن بعضهم البعض  منشغلون

  نستنتج أن احلالة يعاين من نقص عاطفي كونه يعيش بعيدا عن أمه و هو حباجة إىل العطف و احلنان  :استنتاج 
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  :ملخص الحالة الرابعة 

العائلة و حتليله تبني أن  من خالل املقابالت العيادية و املالحظة اليت أجريناها على احلالة و تطبيق اختبار       

لديها نقص عاطفي وذلك من خالل رمسه نفسه آخر العائلة و هو حباجة إىل العطف و احلنان بسبب سوء 

األسلوب و املعاملة اليت كان يتالقاها من زوج أمه و رفض األم عيشه معها حبجة احلفاظ على زواجها و حىت 

لسيئة و هلذا تكونت لديه صورة سيئة عن والديه و سبب له نوع األب رفض أن يعيش احلالة معه بسبب تصرفاته ا

  .من العنف اجتاه زمالئه و األساتذة و حىت اجتاه نفسه 
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 :دراسة الحالة الخامسة  -5

 " ص  / إ "     :االسم 

 .سنة  16 :السن  

 .ذكر  :الجنس 

 ثانوي  أوىلالسنة  :المستوى الدراسي 

 .فيال  :السكن 

   03     :ذكور                    02       : اإلناث              05        : اإلخوةعدد 

 . األخري : إخوتهرتبته بين 

 .جيد  :المستوى المعيشي 

 سنة  60 :سنه .                                           تاجر  : األبمهنة 

 .سنة  52 :سنها ماكثة يف البيت                                   : األممهنة 

 . 2017- 04 – 30اىل   2017-04- 01 :المقابالت  إجراءتاريخ 

  .مكتب املرشدة النفسانية  :المقابالت  إجراءمكان 
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  : سير المقابالت )  5( جدول 

  الهدف منها   مدتها  مكانها   تاريخ إجرائها   المقابالت 

المقابلة 

  األولى 

يف مكتب   02/04/2017

املرشدة 

  النفسانية 

التعرف على احلالة وكسب ثقتها والتعريف بدورنا  -   د 45

  كأخصائيني نفسانيني 

المقابلة 

  الثانية 

يف مكتب   06/04/2017

املرشدة 

 النفسانية 

أم ( عالقته األسرية الالتعرف على الوضع األسري و -   د 45

  ) إخوة  –أب  –

المقابلة 

  الثالثة 

يف مكتب   11/04/2017

املرشدة 

 النفسانية 

  .التكلم مع املرشدة النفسانية عن احلالة  -   د 45

  التعرف على سلوكاته يف املدرسة- 

  )مجع املعلومات ( 

المقابلة 

  الرابعة 

يف مكتب   16/04/2017

املرشدة 

 النفسانية 

 وإخوتهالتعرف على نظرته إجتاه األم واألب  -   د 45

   .والظروف العائلية 

المقابلة 

  الخامسة

يف مكتب   19/04/2017

املرشدة 

 النفسانية 

  تطبيق إختبار العائلة اخليالية -   د 30

المقابلة 

  السادسة 

يف مكتب   23/04/2017

املرشدة 

 النفسانية 

أولياء احلالة وإجراء مقابالت معهم التعرف على -   د 45

   ) معرفة سلوكاته يف البيت ( حول احلالة 

المقابلة 

  السابعة 

يف مكتب   25/04/2017

املرشدة 

 النفسانية 

التعرف على نظرته .تطبيق إختبار العائلة احلقيقية   د 45

  وطموحاته حنو املستقبل وإاء املقابالت 
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  : تأويل الحالة 

سنة منوه اجلسمي سليم ن يتمتع بصحة جيدة ،مرح احلالة امسر البشرة  16يبلغ من العمر " ص / إ  "احلالة       

متوسط القامة هندامه نظيف ، كثري الكالم ، يعيش مع والده و والدته و إخوته األربعة ، لقد كان االتصال 

تحدث بصوت مرتفع ، كانت أفكاره باحلالة سهل من املقابلة ، لغته مفهومة ،يستعمل العامية يف كالمه ،كان ي

و مفهومة احلالة يدرس يف السنة األوىل ثانوي مستواه الدراسي جيد هو األول يف املدرسة كل منطقية متسلسلة 

  .سنة يتحصل على جائزة من املدرسة بسبب نتائجه اجليدة 

ا تشرتي كل شيء أريده لكن إين أحبها أكثر من إخويت أل" محيدة " كان يتحدث احلالة كثريا عن أخته        

عنديش الزهر كل ما خنرج من  ما:" أمي و أيب و أخي الكبري يضربوين بسبب املشاكل اليت أقوم ا يقول احلالة 

والدي ال  أن أحساالكرب مين  أخيمع  أتشاجرو يف البيت كل دقيقة " نكون فيها  انأو  مدا بزةالدار تصرا 

ذهب لكن سوف ادرس واعمل و اذهب من أ أينوب من املنزل لكن ليس لدي يف اهلر  أفكر إنينحيبونين حيث 

 أن أريدمحيدة  أخيتو  أناو تكرهين "  أمساء"  أخيتكثريا ، خاصة   إخويتاحلالة ا نامي حتب  هذا البيت ، يقول

ال حيبان  عن سبب عنفه يف املدرسة والبيت قال والدي سألناهو اذهب معها و عندما " محيدة "   أخيتتتزوج 

 . إلزعاجهممشاكل  إجياددائما  أريدذلك ل

هذا الطفل جاين على العاقبة و راه مهبلين قاع خوته عاقلني بصح هو " و عند التكلم مع أم احلالة تقول         

ل و ابنها الصغري هو عائق يف املنزل و هو بسبب هلا املشاك أناحلالة  أمترى " و باباه ماقدرناش عليه  أناقبيح و 

ال " " ماشي متفامهني  يونسالكبار ، يقول احلالة يف البيت كل يوم ندابز مع خويا الكبري  هتإخو يضرب حىت 

 إممع زمالئي  يقول احلالة عن والديه  أتشاجركل مرة اخرج   ألينان العب مع زمالئي يف الشارع  آخييريدين 
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كثريا و ال يقدرها بل يستعمل السلطة معها و   أمييضرب  أيبال يتكلمون مع بعضهم فهم دائما متشاجرين فان 

 .معنا 

له  األصغرففي كل العائالت  األصغر أناكثريا كوين   إخويتيقول احلالة يف املنزل ال يكرتثون يب فان والدي حيبون 

كذلك   يونس أخيكونه يضربين كثريا و   أيبخاصة  أحبهمكذلك ال   أنامعزة كبرية ما عدا يف بيتنا ال حيبونين ، و 

 .محيدة و اذهب معها  أخيتتتزوج  أن أريدش معهم ييضربين ن فانا اكرههم و ال استطيع الع

كذلك بكسر املقاعد يف   أقوممن كسرها و  أرى أنا أقولو  األثاثيف البيت اقوم بكسر  أمهيةفعندما ال يعطوين  

املدير فقام املدير باالتصال بأيب و قال له يف تلك  أخربتفذهبت و  أمامي أستاذةظهور  إىلمرة  أدىاملدرسة مما 

يذهب  أنفهو يريد  إخوتهاحلالة له نظرة سيئة عن والديه وعن .  أيبخفت من  ألينبيت اجلدي  إىلالليلة ذهبت 

ليعيش معها بعيدا عن والديه كونه ال يتلقى احملبة و احلنان من والديه و من هنا تكونت سلوكات  أختهمع 

  .ونظرة سيئة و تشوه الصورة الوالدية للحالة عدوانية 

  

  

  

  

  

  



��ت    :                             ا�
	� ا���دس �
  درا�� ا����ت ط�ح و����� و������ ا�

 

 
141 

  :وتفسير نتائج إختبار العائلة تحليل 

   :تحليل إختبار العائلة المتخيلة 

 أنناو يف اختبار العائلة املتخيلة فقد استجاب احلالة لتعليمة االختبار وهذا بعدما اخربنا يف املقابلة السابعة       

 أحوالهالتحية عليه و سؤاله عن  إلقاءسنقوم باختبارات الرسم و قد رحب احلالة بالفكرة وطبعا كان كعادته فبعد 

ووجهنا له التعليمة ارسم لنا عائلة خيالية فبدأ احلالة على ) 21/27(قلم وورقة رسم  أعطيناهفباشرنا باالختبار مث 

يف العائلة و البعض  األشخاصيف بعض  األذننيبرسم الرأس مث الفور بالرسم وكان قد بدأ برسم الوالد و هذا 

 أخيهيونس مث زوجة  آخوهمث  منور أخوهمحيدة مث  أخيهمث  أمساء أختهمث " خرية "أمهمث رسم  األذننيحذف  األخر

 . األخريمنور مث رسم نفسه يف 

بان "إ"التابعة للعائلة اخليالية فأجاب احلالة  األسئلةو كان يضغط على القلم ، و بعدها القينا عليه          

 حن عليه و األ األلطفمحيدة و قد برر هذا بأا  أختهيف هذه العائلة هي  األلطف

يف هذه العائلة  واألسعد ألخيه الشيءال حتبه و تضربه كذلك نفس  ألايونس و هذا  أخيهو  أمهلطف  األقلو  

الشخص  أماتكرهها مثلي  أمهمحيدة الن  أختهسعادة هي  األقلاليت و سوف تتزوج بابن خ ألا أمساء أخته

و  أفعالهكبري ال احد حياسبه على   ألنهيعيش حر  ألنهمنور  أخاهيكون مكان يف هذه العائلة هو  أنالذي يعمل 

   أقواله

الطفل مهما كان صغريا يعد الرأس جزء ا هاما جدا من  أنحبجم صغري داللة على  احلالة رسم الرأس أننرى     

و رسم العينني كبريتان داللة تعبريية . قدراته اليت اكتسبها و عقله و مداركه مرتبطة برأسه حيس بأن جسمه وهو 

  املساعدة  إىلعلى اخلوف و القلق و احلاجة 
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 أفرادمن بقية  أكثراحمليطني به  األخوين يسمع أنالشخص جيب  أنداللة على  األمو  لألبكبريتني   األذننيرسم 

  .داللة على تفاوت االستماع و االنتقاد لدى هؤالء  أذننيبدون  وإخوتهو رسم نفسه . العائلة 

بالكالم ،كما رسم العنق صغري  اآلخرينعلى  التأثريداللة عن شخصية حمرومة من قدرة  خطي كما رسم الفم 

  .ليس لديهم مشكلة يف هذه العالقة  أموهي داللة على اعتقاد احلالة 

ومها كبريتان كتعبري عن القوة و رسم حجم املفرط لليدين يدل على تعويض عن  صابعاألبيدين الكما رسم 

  الضعف 

تني متتدان بطريقة عرضية ميكانيكية يف زوايا مستقيمة بعيدا عن خط اجلسم داللته على الفالذراعني يف الرسم ال 

رطسة غالتواصل القليل الغري املؤثر مع البيئة كما رسم حاجب العينني مرفوع داللة على االزدراء و الواىل النكوص 

  .الرقيقة اهلزيلة الرفيعة للتعبري عن الشعور باالحندار والتدهور  األرجلكما رسم . و الشك 

طويل  األنفسم كما ر .  لألخالقية إسقاطداللة على االضطراب اجلنسي فهو مشوش كما رسم شعر كثيف 

  .داللة على احليوية اجلنسية 

  : المستوى البياني و الخطي 

اجتاه الرسم كان من اليمني اىل اليسار وهذا دليل على تقدمه حنو املستقبل فهو شخصية طموحة ،  أننرى 

  .استعمل اخلطوط القوية وهذا دليل على قوة الدوافع و الطاقة الزائدة و الرغبة القوية 

  .املبادئ وأصحاباحلاملني منطقة  أين املنطقة العلوية بدأ برسم م
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 : مستوى المحتوى 

و رسم نفسه هو  اإلخوةمث  األمانه يعطي قيمة كبرية له و رسم  أيو بدأ برمسه  لألب األولويةمبدأ  أعطىلقد     

  . األخري

الشخص  أنالعائلة داللة على  أفرادمقارنة مع باقي  األفقيمن البقية من حيث املستوى  أعلى أمهو  أباهرسم  إذ

تكون له سلطة داخل  أنيف العائلة فهذا دليل على رغبته يف احتالل املكانة العليا و  األبو  األم أيله سلطة 

  .العائلة 

يراهم متباعدون  ومنشغلون  إذو الرابطة بينهم ليست قوية  األشخاصدليل تباعد  أبيهبعيدة عن  أمهكما رسم 

  .عن بعضهم البعض 
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  : إختبار العائلة الحقيقة 

  مستوى البناءات الشكلية 

  أنالتحية عليه سألناه  إلقاءاختبار العائلة احلقيقية فقد طبقناها بنفس اخلطوات بعد تسليم على احلالة و  أما

ورقة و قلم رصاص ووجهنا له التعليمة يف هذه املرة سوف ترسم لنا  أعطيناهكانت له رغبة يف الرسم فقال نعم مث 

ووضع اجلسد مث  أوالو قد بدأ برسم الرأس  أبيهفبدأ احلالة برسم " ارسم لنا عائلتك احلقيقية "عائلتك احلقيقية 

" إ"احلالة  أجابحلقيقية و قد التابعة لرسم العائلة ا األسئلةمث مالمح الوجه مث الشعر و بعدها القينا عليه  األذنني

هي  األسعدتضربه و  ألا أالملطف هي  األقلحتبه و  ألامحيدة و هذا  األختيف العائلة هي  األلطفبان 

. محيدة  أخيتليس يل مكانة يف البيت و ال احد حيبين ماعدا  ألنين أناسعادة هو  األقلسوف تتوج و  ألا أمساء

 .كبري   ألنهمنور و هذا  أخوهلعائلة و يفضل ان يكون مكانه هو الشخص الذي يعجبه يف ا أما

الطفل مهما كان صغري يعد الرأس جزءا هاما جدا يف  أناحلالة رسم الرأس حجم صغري داللة على  أننرى 

  .املساعدة  إىلجسمه  ورسم العينني كبريتان داللة تعبريية على اخلوف و القلق و احلاجة 

الطفل مهما كان صغريا يعد الرأس جزء ا هاما جدا من  أناحلالة رسم الرأس حبجم صغري داللة على  أننرى 

 .املساعدة  إىلو رسم العينني كبريتان داللة تعبريية على اخلوف و القلق و احلاجة . جسمه

 أفرادمن بقية  أكثر احمليطني به األخوينيسمع  أنالشخص جيب  أنداللة على  األمو  لألبكبريتني   األذننيرسم 

  بالكالم  اآلخرينعلى  التأثريداللة عن شخصية حمرومة من قدرة  خطي العائلة كما رسم الفم 

  ليس لديهم مشكلة يف هذه العالقة  أمكما رسم العنق صغري وهي داللة على اعتقاد احلالة 
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كما رسم يدين كبريتان كتعبري عن القوة و رسم حجم املفرط لليدين يدل على تعويض عن الضعف كما رسم 

 .عدوان الصريح  على وجودمفرودة كالرمح داللة  أصابع

 .جنازية يف اليد من طرف األفراد الطموحون و العديانيون ذوي امليول اإل أصابعورسم مخسة 

اجلسم داللتها على  خط ان بطريقة عرضية ميكانيكية يف زاوية مستقيمة بعيدا عنفالذراعني يف الرسم اللتني متتد

 .التواصل القلي الغري املؤثر مع البيئة  إىلالنكوص والبساطة و 

الدقيقة اهلزيلة الرفيعة   األرجلعلى االزدراء و الفرطسة و الشك ،كما رسم  كما رفع حاجب العينني مرتفع داللة

 .الحندار و التذهور كتعبري عن الشعور با

طويل  األنف، كما رسم  لألخالقية إسقاطكما رسم شعر كثيف مشوش داللة على االضطراب اجلنسي فهو 

  .التطويل  إىلاملتكرر من التقصري  مث قام مبسح األرجلداللة على احليوية اجلنسية ، كما رسم 

 :المستوى البياني و الخطي 

اليسار و هذا دليل على تقدمه حنو املستقبل فهو شخصية طموحة  إىلاجتاه الرسم كان من اليمني  أننرى 

  .استعمل اخلطوط القوية و هذا دليل على قوة الدوافع و الطاقة الزائدة و الرغبة القوية 

  .املبادئ  أصحابمنطقة احلاملني و  أي املنطقة العلوية نيدأ الرمسب

  :مستوى المحتوى 

محيدة  آختهو رسم  اإلخوةمث  األمانه يعطي قيمة كبرية له و رسم  أيأ برمسه و بد لألب األولويةمبدأ  أعطىلقد 

دليل على انقسام العالقة داخل العائلة ، و رسم مجيع افراد العائلة منفصلني دليل على تباعد  األخريةهي 
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بعيدة عن  هأميراهم متباعدون ومنشغلون عن بعضهم البعض ،كما رسم  إذوالرابطة بينهم ليست قوية  األشخاص

  .و الرابطة بينهم ليس قوية  األشخاصدليل تباعد  أبيه
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  :ملخص الحالة الخامسة 

على احلالة و تطبيق اختبار العائلة وحتليله تبني ان احلالة  أجريناهامن خالل املقابالت العيادية و املالحظة اليت 

تصرفات سلبية داخل و  ىل وجودإ أدىاملعاملة يف العائلة  تعاين من نقص عاطفي خاصة من طرف والدته و سوء

 مما يدل على انه حامل و لديه مثل عليا و األعلىخارج املنزل كما نلتمس وجود طموح ظهر يف التمركز الرسم يف 

  .فكرة اهلروب من املنزل والعنف اجتاه الغري  إىل أدتطموح و نلتمس كذلك سوء الصورة لوالديه 
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  :دراسة الحالة السادسة  -6

 .م /   ص   :االسم 

 .سنة  19 :السن 

 . أنثى    :الجنس 

 .جيد  :المستوى الدراسي 

 .عمارة    :السكن 

  01 :الذكور                   02 :البنات                     03      : اإلخوةعدد 

 .الصغرى     : اإلخوةالرتبة بين 

 .متوسط      :المستوى المعيشي 

 سنة  50    :سنه              حارس           : األبمهنة 

 .سنة  48    :سنها                        الشيء : األممهنة 

   2017 04 – 30 إىل 2017 – 04 – 01 :المقابالت  إجراءتاريخ 

  .ثانوية بن قلة توايت  :المقابالت  إجراءمكان 
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  : سير المقابالت )  6( جدول 

  الهدف منها  مدتها  مكانها  إجرائهاتاريخ   المقابالت

التعرف على احلالة و كسب ثقتها و التعرف بدورنا    د 45  ثانوية بن قلة توايت  02/04/2017  1املقابلة 

  نفسانيني  كأخصائيني

  ثانوية بن قلة توايت  06/04/2017  2املقابلة 
 د 45

 األمو  األبو العالقة مع  األسريالتعرف على الوضع 

   اإلخوةو 

  ثانوية بن قلة توايت  11/04/2017  3املقابلة 
 د 45

التعرف على  –التكلم مع املرشدة النفسانية عن احلالة 

  مجع املعلومات  –سلوكاا يف املدرسة 

  ثانوية بن قلة توايت  16/04/2017  4املقابلة 
 د 45

و ظروفها  إخواالتعرف على نظرا جتاه والديها و 

  العائلية 

  ثانوية بن قلة توايت  19/04/2017  5املقابلة 
 د 45

  تطبيق اختبار العائلة اخليالية 

  ثانوية بن قلة توايت  23/04/2017  6املقابلة 
 د 45

مقابالت معهم حول  إجراءاحلالة و  أولياءالتعرف على 

  ) معرفة سلوكاا يف البيت (احلالة 

  ثانوية بن قلة توايت  25/04/2017  7املقابلة 
 د 45

التعرف على نظرا و  –تطبيق اختبار العائلة احلقيقية 

  املقابالت  إاءطموحاا حنو املستقبل و 
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  : تأويل الحالة 

مستواها الدراسي السنة الثالثة . سنة تسكن بوالية مستغامن يف عمارة  19تبلغ من العمر ) م - ص(احلالة      

 األبمستواها املعيشي متوسط مهنة  – األخريةذكور رتبتها يف املنزل  1 –إناث  2ن  3 إخواثانوي ، عدد 

  سنة 48ماكثة يف البيت و عمرها  األمسنة و  50حارس و عمره 

 .، كانت عملية اجللوس و احلبو عادية  أشهر 9الدته عادية بعد محل كانت و 

احلالة تتميز ندام نظيف طويلة القامة ، شعرها اسود طويل ،عيناها سودوتان ، ذات بشرة مسراء تتسم احلالة 

و عمها  بكثرة الغضب و احلزن ، كان االتصال مباشرة مع احلالة ، كانت تعيش احلالة مع جدا وجدها و عمتها

ترتك بيت جدا و العيش معه كون  إن" ص " من احلالة  األبطلب  أشهرالثالثة ومنذ ستة  أوالدهو زوجته و 

يضرب احلالة بسبب سلوكاا الغري  األب أصبحبيت والدها  إىلالكربى تزوجت و عند رجوع احلالة  أختها

نعلمك كيما كنت ندير  "املتزوجة كان يقول كان يضرب ابنته   ألنهكان يضرا   أخرىمرغوب فيها و من جهة 

بيت جدي   إىلالعودة  أريد أخيتوكان سؤاهلا ملاذا يعاملين مثل  فكاريف حالة تشتت لألكانت احلالة "  ألختك

 عن اإلجابةكانت احلالة تبكي و ال تريد   األوىل، منذ املقابلة  إخويتعميت مثل  أوالدكنت مرتاحة فيه و يوجد 

احلشيش يضربين  إىليضربين بال سبب و لكن عرفت انه عندما يكون حباجة  ألنه أيباكره  أناتقول احلالة  األسئلة

 .صغرية  أنا طووين إخويتو لكن ال يضرب  أميو يضرب 

سيئة و هذا نتيجة لعدم استقرار و االتزان ، عند سؤال احلالة عن سبب  أسريةاحلالة تعاين من ظروف  إن      

 أيبعند التسبب باملشاكل كون  أحس" كانت تقول   إخواالغري سوي اجتاه  زمالئها و  أسلواو عن عدوانيتها 

نقدر  أنا إخويتو  صاحبايتحنس بالراحة من نضرب " يضربين بوجود سبب و عدم وجود سبب تقول احلالة 

و  أصدقائهالك املعاملة عل تسقط ت األبكما يعاملها   أا أيو هنا احلالة تقوم بعملية التحويل ، " عليهم 
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كانت عاقلة بنيت حىت مني كانت يف دار   وأااحلالة قالت ان الوالدة كانت طبيعية  أم، و عند التكلم مع  إخوا

 إاجدها بصح ملي جات العندي مراهيش مليحة تعايرين و تكسر املاعني و تضرب خوا بال سبة وكانت تقول 

 .ا بيت جد إىلترجع  أن أريدفانا "  وارينملي جات جابتلي اهلدرة مع جل"

م على عالقة سيئة مع الزوج جيدة فهي تم ا ما عدا يف وقت اليت تكون فيه األ األملة مع اكانت عالقة احل

من  كانت سيئة هذا سبب حالة  األبعالقة احلالة مع  أما،  األسباب ألتفهترجع كلشي على ابنتها و تضرا 

ضرب زمالئها  –الضرب و العنف ( و سلوكها الغري مرغوب فيه  إخواو ضرب  األواينالعدوانية للحالة ككسر 

تشوه الصورة الوالدية لديه و  إىل أدىمما  أساتذاتشاجر كثريا يف املدرسة زمالئها و حىت  إايف املدرسة حيث ) 

 .على الوالدين  مسلبا عليه تأثرعدوانية  عالأفو ردود  بأفعالليسوا جيدين و القيام  اآلباء إن
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   :اختبار العائلة وتفسير نتائج تحليل 

  :تحليل نتائج إختبار العائلة المتخيلة 

 :مستوى البناءات الشكلية 

عرضنا عليها فكرة الرسم رحبت بالفكرة و  أنرسم العائلة املتخيلة كانت احلالة هادئة فبعد  رالختبا إجرائناو عند 

" ارمسي عائلة من خيالك " التعليمة  أعطيناهاو قلم رصاص و )  21/27( ورقة إعطائهاهذا ما شجعنا على 

، فبدأت احلالة الرسم و كانت للتبسيط والفهم وقد استجابت احلالة للتعليمة بكل سهولة و كانت هذه العبارة 

مث اجلد مث عمتها مث عمها و  أوالاليسار فرمست اجلدة  إىلكان اجتاه الرسم من اليمني و  رأسهاتضع اليسرى على 

  .الثالثة مع زوجة عمها مث نفسها  أوالده

مث وضعت الشعر ، هذه  األذننيمث اجلسم مث الرجلني مث اليدين مث وضعت مالمح الوجه مث  أوالرمست الرأس 

 أن" ص"احلالة  أجابتالتابعة للرسم و  األسئلةبعد انتهائنا وجهنا هلا .العائلة أفراداخلطوات رمست ا كل 

لطفا من اجلميع يف العائلة  األقلال تغيب عنها كثريا ،  بأايف هذه العائلة هي اجلدة وقد بررت ذلك  األلطف

 أماة سعيدة مع والديهم يعيشون حيا ألمالعم وهذا  أوالديف هذه العائلة فهي  األسعد إماهي زوجة العم ، 

  .املسيطرة عل العائلة  هي ألاتكون مكانه يف العائلة فهي اجلدة  أنالشخص الذي تفضل 

كبري بالنسبة للعم يعين احلالة الشخصية الذكية يف عائلته و هذا بالنسبة كذلك   الرأس –لقد رمست احلالة     

املساعدة ، مل  إىللة تعبريية على اخلوف و القلق و احلاجة لزوجة العم كما رمست احلالة العينان كبريتان له دال

هي  أاو عند رمسها للرقبة دلت  اآلخرينداللة على انه ال يكرتث ا ملا يقال عنه من قبل األذنني ترسم احلالة 

مدى و الشعور و  اإلحساسو العقل و اجلسد حيث  اإلدراكحيث  الرأسو اجلسم ،  الرأسالوسيلة اليت تربط بني 

  .على التحكم باجلسد  الرأسقدرة 
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و رمست الرقبة قصرية هي داللة على اعتقادان هذا الشخص ليست لديه مشكلة يف هذه العالقة و عند رمسها 

  .القدرة على العمل خارج نطاق العائلة  أياكرب من اليد اليسرى  لليد رمست اليد اليمىن

تدل على  خطيية كما رمست الفم ؤ تعاين من مشكل يف الر  أاكما رمست اجلدة بالنظارات و هذا دليل على 

بالكالم ، كما رمست الشعر املموج الفاتن املنسق من خصائص  اآلخرينعلى  التأثريشخصية حمرومة من قدرة 

  .الفتيات الاليت يتمتعن بطموحات شديدة 

  .الطويل داللة على الطفيلية  األنفو رمست 

  : المستوى البياني و الخطي 

رمست احلالة . من بعض املالمح الشكلية  أكثر أساسيةو الصالبة مسة استعملت احلالة يف رمسها خطوط ثابتة 

املبادئ و رمست زوجة  أصحابمنطقة العاملني و . عائلتها املتخيلة يف املنطقة العليا هي منطقة االنفتاح التخيلي 

  .حالة لل األوليةمن الورقة و هي منطقة الغرائز  أسفلعمها يف 

  : مستوى المحتوى 

دائمة التفكري  إاقيمة كبرية و  إعطائهاو هذا دليل على  األفضليةمبدأ  أعطتهابدأت احلالة الرسم باجلدة وقد 

  .بالنسبة هلا  األفضليةعلى حسب  األشخاصفيها ، و قد  رتبت 

 إنالورقة يعين  أسفلو رمست نفسها  األصغريكون  أنيريد  أنرسم نفسه اصغر من اجلميع وهذا دليل تفضيلي 

و  األخرمن داخل الرسم مرتاصني الواحد جبانب  األشخاصقامت احلالة برسم .العائلة  أفرادسلطته اقل من باقي 

  " .الورقة صغرية و مها بزاف " عند السؤال قالت 



��ت    :                             ا�
	� ا���دس �
  درا�� ا����ت ط�ح و����� و������ ا�

 

 
156 

تراهم  إذابط بينهم ليست قوسة و الرو  األشخاصالعائلة دليل تباعد  أفرادرمست احلالة زوجة عمها بعيدة عن بقية 

  .و احلب  األمنللبحث عن  امتباعدون ومنشغلون عن بعضهم البعض و رمست نفسها بني اجلدة و اجلد وهذ
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  : إختبار العائلة الحقيقية 

 :مستوى البناءات الشكلية 

التحية على احلالة اليت كانت يف مكتب املرشدة النفسانية  إلقائنااختبار رسم العائلة احلقيقية فبعد  أماو        

كانت   إذافقالت لباس ، فسألناها  أحواهلااليت طبقنا فيها مجيع املقابالت تقريبا ، و بعد اجللوس سألنا احلالة عن 

لنا  ارمسي" التعليمة  أعطيناهاو قلم رصاص ، و )  21/27(فقدمنا هلا ورقة " فقالت نعم " ترغب يف الرسم 

مث  باألماليسار و بدأت  إىلعائلتك احلقيقية و قد استجابت احلالة للتعليمة و كان الرسم بسرعة من اليمني 

  .مالمح الوجه  إىلاحلالة بدأت برسم الرأس مث اجلسم مث اليدين مث الرجلني مث  أيمث هي  األبمث  األخمث  األخت

و قد  األمهي  األلطفبان " ص"احلالة  أجابتبعة للرسم ن و التا األسئلةو بعد انتهائها من الرسم قمنا بطرح 

صغرية و  ألا األختيف العائلة هي  األسعدكونه يضرا و   األبلطف هو  األقلحنونة و حتبها  بأابررت هذا 

رمست احلالة الرأس كبري يعين للحالة الشخصية . يضرا  أيبكون   األمسعادة هي  األقلو  شيء  أيال تعرف 

مل ترسم . املساعدة  إىلالذكية يف عائلتها مث رمست العينان كبريتان داللة تعبريية على اخلوف و القلق و احلاجة 

لة بني وسي أاو عند رمسها للرقبة دلت على  اآلخرينداللة على انه ال يكرتث ملا يقال من قبل  األذناناحلالة 

  . اإلدراكو الشعور و الرأس حيث  اإلحساساجلسم حيث 

كما . القدرة على العمل خارج نطاق العائلة  أيو عند رمسها لليدين رمست اليد اليمىن اكرب من اليد اليسرى 

الطويل  األنفبالكالم ، كما رمست  اآلخرينعلى  التأثريرمست الفم اخلطي يدل على شخصية حمرومة من قدرة 

يتمتعن بطموحات  الاليتلة على احليوية اجلنسية و رمست الشعر املموج الفاتن املنسق من خصائص الفتيات دال

  .شديدة ن كما رمست اجلدة بنظارات تدل على قلة النظر 
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  : المستوى البنائي و الخطي 

من بعض مالمح شكلية رمست احلالة عائلتها  أكثر أساسيةاستعملت احلالة يف رمسها خطوط ثابتة و الصالبة مسة 

نرى احلالة بدأت  ماك .املبادئ  أصحاباحلقيقية يف املنطقة العليا هي منطقة االنفتاح التخيلي  منطقة احلاملني و 

  .اليسار الذي يدل على التقدم حنو املستقبل  إىلالرسم من اليمني 

التحرر الغريزي ، و بعض االحنناءات يف  أولوقاحة و القوة استعملت احلالة اخلطوط قوية يعين قوة الدوافع و ا

  .و هذا دليل على النموذج العقلي مما على التفكري بتلقائية و عفوية  الدفءيدل على احلركة و  لألشخاصرمسها 

  :مستوى المحتوى 

. دائمة التفكري ا  أاقيمة كبرية و  إعطائهاو هذا دليل على  األفضليةمبدأ  أعطتهافقد  األمبدأت احلالة برسم 

رمست نفسها بعيدة ووحيدة  إذو هذا دليل على انقسام العالقة داخل هذه العائلة  األخريةكما رمست نفسها هي 

  .تعيش منعزلة عنهم مجيعا  إا أوعن البقية دليل على عدم انتمائها هلؤالء األفراد 
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  : ملخص الحالة السادسة 

املعاملة السيئة  أنو تطبيق اختبار العائلة و حتليله حيث تبني  أجريناهامن خالل املقابالت العيادية املالحظة اليت 

وجود العدواين جتاه زمالئه  أدىاليت يقوم ا الوالدين جتاه احلالة  وسوء املعاملة و احلرمان العاطفي و انعدام احلوار 

  )الضرب الكسر و الكالم الفاحش ( ة هذا ما ترتب عنه سلوكات عنيفة مثل واىل تشوه الصورة الوالدي إخوتهو 
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         : إستنتاج عام للحاالت الست  -7

حاالت مراهقني لديهم سلوكات عنيفة بإستخدام )  6( بعد إجراء دراستنا امليدانية اليت ضمت ستة       

ملعرفة املكان احلقيقي )   l.cormanللويس كورمان ( املقابالت العيادية واملالحظة ودعمت بإختبار العائلة 

  .للحالة أسرته خاصة عالقته مع الوالدين 

احلاالت الستة تعاين من سلوكات عنيفة وعدوانية بسبب احلرمان : إليها بأن  فكانت النتائج املتوصل       

العاطفي وإنعدام احلوار وعدم إهتمام الوالدين باجلانب املعنوي لألبناء واللجوء إىل أساليب املعاملة السيئة واإلمهال 

ل هذه العوامل سامهت يف واالمباالة وكذلك حضور وغياب أحد الوالدين يؤثر بالسلب على سلوكات املراهق ك

  .إضطراب الصورة الوالدية وتشوهها 
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 : مناقشة الفرضيات  -8

من خالل دراستنا للحاالت الستة وبتطبيقنا للمنهج العيادي واملتمثل يف املقابالت واملالحظة العيادية وكذا رسم 

  :فرضيات العائلة لكورمان تبني لنا حتقيق الفرضيات املطروحة حيث تضمن موضوع حبثنا ثالث 

 تنص على : الفرضية األولى  -1

  " جراء معاملتهم السيئة له تؤدي إلى سلوك العنف الصورة الوالدية التي يكونها المراهق من " 

حيث تعترب املعاملة الوالدية وصورا الالشعورية عامل أساسي يف تكوين شخصية املراهق وحتديد سلوكه وذلك 

حسب نوع وطبيعة كل معاملة بني املرونة والتسلط واإلمهال و يف حبثنا هذا توافقت الفرضية األوىل يف كل احلاالت 

  .الست 

فاحلاالت الستة ومن خالل الدراسة امليدانية اليت أجريت معهم مت التوصل إىل الصورة الوالدية اليت يكوا املراهق 

من جراء املعاملة السيئة املتمثلة يف اإلمهال وإنعدام احلوار واحلرمان العاطفي والضرب والعقاب والقسوة أدت إىل 

لوالدين لطاملا أثرت على احلاالت سلبا مما سبب هلم عدم تكافؤ  يف ظهور سلوكات عنيفة كذلك العالقة ما بني ا

  .صورة األب واألم 

خاصة احلالة الرابعة فهي تعيش قلق وحرمان كبري بسبب إنفصال الوالدين فاألم تأثرت سلبا بشخصية الزوج الثاين 

يفء العائلي فتشوهت لديه صورة فإنعكس ذلك على عالقتها باحلالة وكذلك إمهال أبوه احلقيقي له الذي حرمه الد

  .األب املهمل واألم اجلافية 
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الصورة الوالدية لدى الطفل املسعف ، وتوصلت الباحثة إىل " فطناسي ظريفة : " وهذا ما أكدته الدراسة السابقة 

اليت  أن الصورة الوالدية لدى الطفل املسعف تعتمد على نوع العالقة اليت ربطت األم واألب وذكرياته معها وهي

  .حتدد إذا ما كانت صورا إجيابية أو سلبية 

  " غياب أحد الوالدين أو كيالهما يؤدي إلى ظهور سلوكات عنيفة " القائلة بأن  :الفرضية الثانية  -2

ثبت صدق هذه الفرضية مع كل احلاالت حيث أن غياب أحد الوالدين أو كالمها يؤدي إىل ظهور سلوكات 

  .عنيفة 

ىل والثانية والثالثة واخلامسة والسادسة وبالرغم من أم يعيشون مع الوالدين إال أم يعيشون حيث أن احلالة األو 

حرمان عاطفي كبري بسبب حضور وغياب الوالدين منذ صغرهم بسبب تلقيهم املعاملة القاسية والضرب والعقاب 

  وإنعدام احلوار والنقاش كل هذا ساهم يف ظهور سلوكات عدوانية 

الرابعة حتققت معها الفرضية وهذا نتيجة إنفصال الوالدين عن احلالة مما إستدعى إقامته مع األم  كذلك احلالة

  لفرتة مث اإلنتقال إىل اإلقامة مع األب والنتيجة للمشاكل املعاشة أدى ذلك إىل ظهور سلوكات عنيفة لدى احلالة 

  :   1988" حممد بدرينة " وهذا ما أكدته الدراسة السابقة ل 

دراسة جزائرية عن أثر احلرمان من الوالدين على شخصية الطفل وتوصل الباحث إىل أن صورة الذات لدى  وهي

األطفال احملرومني غارقة يف مشاعر البؤس واإلنزواء واإلنعزال وغياب السند واألمن الفتقاد الصورة الوالدية املطمئنة   

  .بات العدوانية الشديدة كما تسيطر عليهم  مشاعر القلق والدونية وكثرة اإلستجا

تطرقت ملوضوع احلرمان من الوالدين يف مرحلة الطفولة وعالقته مبفهوم الذات " سهري كامل أمحد " وكذلك دراسة 

  .واإلضطرابات السلوكية لألبناء 



��ت    :                             ا�
	� ا���دس �
  درا�� ا����ت ط�ح و����� و������ ا�

 

 
165 

وجودا نفسيا وتؤكد الباحثة على أمهية دور األسرة وضرورة اإلرتباط بالوالدين على حياة األبناء ألن وجودمها يكون 

  .أكثر من كونه تواجد بيولوجيا 

  " تقبل أو رفض الوالدين للمراهق يولد سلوكات عنيفة " التي تنص على     :الفرضية الثالثة   -3

حتققت الفرضيات مع كل احلاالت فاحلالة األوىل تعرض للرفض قبل أن يولد خاصة من طرف األم فاحلمل مل 

يتقبل الوالداين احلالة فاألم رفضت احلالة حبجة مرضها وسنها واألب رفضه  يكن مرغوب فيه وحىت بعد الوالدة مل

باإلمهال والالمباالة واحلرمان العاطفي وإنعدام احلوار مما ولد للحالة سلوكات عدوانية كذلك احلالة الثانية رفض 

وإنعدام احلوار والضرب  األب له بطريقة غري مباشرة ومتثل هذا الرفض يف مقارنته باألخ األكرب وسوء املعاملة

والعقاب أما رفض األم للحالة جاء بعد تكراره للمشاكل عدة مرات وكانت األم تعاقب بسببه من طرف األب  

  .كل هذا إنعكس سلبا عاى تصرفات احلالة وأصبحت لديه سلوكات عدوانية 

ريد أن ختسر زوجها وطفليها لذلك أرسلته أما احلالة الرابعة فاألم بعد طالقها وزواجها مرة ثانية وإجناا طفلني ال ت

للعيش مع أبيه رفضها له كان حبجة ماذا ستقول عائليت إذا تطلقت مرة ثانية هلذا رفض أن يعيش معه احلالة حبجة 

  .أن مشاكل احلالة ال تنتهي 

 يريد العيش ال إنفصال الوالدين ورفضها له ولد لديه سلوكات عدوانية وتكونت لديه فكرة اهلجرة بال رجعة فهو ال

  .مع األم وال مع األب 

أما احلالة الثالثة واخلامسة والسادسة كذلك حتققت معهم الفرضية وذلك من خالل إحساسهم بأم مرفوضني من 

طرف الوالدين وذلك بسبب كرههم هلم وسوء املعاملة اليت كانوا يتلقوا هلذا كانوا يقومون بسلوكات عدوانية 

  .مع اإلخوة وخارجه مع األصدقاء والزمالء وأصبحوا خيططون للعيش بعيدا عنهم  وعنيفة داخل املنزل
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أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باإلضطرابات السلوكية عند ) :  1985" ( أبو خري " وهذا ما أثبتته دراسة 

ض وكانوا أقل إستحسانا األبناء ، توصل الباحث إىل أن األبناء الذين يشعرون بأن والديهم عاملوهم بسلبية ورف

لتصرفام وأقل حبا هلم بينما األبناء اللذين يدركون أن والديهم عاملوهم معاملة حسنة وكانوا متفقني فيما بينهم 

على تقبلهم و كانوا أكثر حبا هلم وأكثر إستحسانا لتصرفام ما ميكن إستخالصه من مناقشة هذه الفرضيات أن 

عن والديه هي من جراء املعاملة السيئة واجلو األسري املضطرب وعدم التوافق بني أفراد الصورة اليت يكوا املراهق 

  .األسرة ما يؤدي إىل ظهور سلوكات عدوانية 

  .وهذه تبقى نتائج وفقا لدراستنا فقط وال تعمم على بقية احلاالت 
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  : الخاتمة 

تلعب األسرة دورا كبريا  يف تكوين شخصية املراهق بإعتبارها فرتة صعبة وحساسة من حياة الفرد وفيها       

أسرة تسودها صراعات  حيتاج املراهق للدعم النفسي واحلنان والعطف من الوالدين فهو ال يستطيع ان بعيش يف

ومشاكل فعلى الوالدين القيام بدورمها علي أكمل حىت ينجحاين يف إعطاء الصورة اإلجيابية ألبنائهم على 

عكس املعاملة الوالدية القاسية اليت ختلق تؤثرا وقلقا يف فرتة املراهقة ، مما يؤدي إىل تشوه يف تكوين الصورة 

  .الوالدية 

  .لقيام ذا البحث أن املعاملة الوالدية الصحيحة هلا تأثري كبري يف حياة املراهقني ونستنتج من خالل ا       

وعلى العموم فإن كل ما يكتسبه املراهق من والديه من خربات مؤملة ونامجة عن أسايب خاطئة يف تنشئته 

ن هناك دراسات تؤدي به إلضطرابات يف شخصيته مما جيعله عرضة لألمراض النفسية وخنتم مذكرتنا بأمل تكو 

أخرى تتطرق هلذا املوضوع من جوانب أكثر خصوصية وكذا تعميم النتائج من خالل توسيع جمموعة البحث 

  .لنتائج أكثر دقة وموضوعية وهذا ما يرتك اال أمام البحوث األخرى 
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  :التوصيات 

من خالل ما مت التوصل إليه من نتائج خبصوص الصورة الوالدية لدى املراهق العنيف ميكن تقدمي اإلقرتاحات 

  : والتوصيات التالية 

تكون العالقات فيما بينهم مبنية على أسس ضرورة التواصل واحلوار املستمر بني الوالدين واألبناء حىت  - 1

 .ميزا احلب واإلحرتام املتبادل 

على الوالدين أن يدركوا أن األساليب السوية والغري السوية عامل له تأثري  إجيايب أو سليب يف سلوك  - 2

 .املراهق 

دير تشجيع املراهق على إبداء رأيه وذلك من خالل احلوار املتبادل من أجل رفع من مستوى تق - 3

 .الذات لديه وإثبات وجوده 

  :اإلقتراحات 

 .إشباع حاجات املراهقني النفسية وحتقيق رغباته كالقبول واإلستقرار والشعور بالدفء األسري  - 1

على الوالدين مراعاة مطالب النمو يف كل مرحلة ، وكيفية التعامل مع املراهق يف هذه املرحلة ملا  - 2

 .هق تشكله من أمهية يف تكوين شخصية املرا

العمل على زيادة الوعي األسري وذلك من خالل تكثيف برامج املتعلقة باألسرة واتمع عن طريق  - 3

 .وسائل اإلعالم املختلفة 
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