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 قديرـــــــــــكر و تـــــــــــــش              

            اتي لكل من عممني حرفا ، من معممأتقدم  بتشكر                          

 المدرسة االبتدائية إلى أساتذة   الجامعة .                              

 غاني التي أفادتني بالعنايةالدكتورة  المشرفة قدم بالشكر إلى األستاذةيفوتني أن أت كما ال       

 و التشجيع و التوجيو طيمة مدة البحث فميا أقدم                          

 .التقدير و الثناء آيات                    

         المناقشةي ألساتذتي األفاضل أعضاء المجنة  كما أتفضل بخالص شكر               

 إلطالع عمى ىذا الجيد المتواضععمى تفضميم بقبول ا                      

 إبداء مالحظتيم العممية عميو و               

 .شرف التممذة عمى أيدييم و تصويباتيم لو ألنال بذلك        

 و أخيرا أوجو شكري لكل من ساعدني من قريب أومن بعيد في                 

 إنجاز البحث                                       

 و إعداد الرسالة عمى ىذا النحو .            

 

 .و باهلل توفيقي ، فيو المولى و نعم النصير        

                                  



ب  

 

                                                                                                      

               إهــــــــــــــــــــــداء                                 

 

 و عطفيا و أحاطتني برعايتيا و كانت لي إلى من غمرتني بحنانيا

 أمـــــــــــي الغالية .حنونا و صدرا رحبا ...........        

    الصعاب و حمل بين يديو الطاىرتين متاعبإلى من شق طرق                

 ........أبـــــــــي العزيز .الزمن و عممني كيف أتحدى الفشل                  

 

 أغمى ما منحني اهلل عز و جل إخوتي و أخواتي عبد القادر، أسماء

 إكرام ،سماح . ،،رشيدة                     

 أعمامي و زوجة عميفي عمرىا، و خاالتي و إلى جدتي أطال اهلل                

 حيزية ،عيدة .                       

 إلى كل عائمتي من قريب أو بعيد ،و إلى من قضيت معيم أجمل أيام حياتي .       

 إلى أعز صديقاتي و رفقاء العمر شيرة ،فاطمة الزىراء    

 القمب.ومن نساه القمم فمم ينساه حنان ،ياسمين ،زينب،   

 سميرة                                                                         
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 ملخص الدراسة:

بالرغم ق غرس القيم في نفوس األبناء ،تعتبر األسرة الوسط العام بين الثقافة و الفرد فمن خالليا يتحق 

من وجود المؤثرات االجتماعية ،و االقتصادية و الدينية التي من شأنيا توجو األفراد لكي ال تؤدي دورىا إال 

من خالل مرورىا باألسرة ، كما تمعب المؤسسة االجتماعية دورا أساسيا في سموك األفراد من خالل النماذج 

التي تقدميا األسرة تؤثر سمبا أو إيجابا عمى تربية  السموكية التي تقدميا ألبنائيا ، كما أن أنماط السموك

األبناء و أي قصور من طرف األسرة يؤثر عمى حياة المراىق مما يدفعو إلى الجنوح و البحث عن جماعات 

  .أخرى و ىذا ما تناولتو في بحثي 

مالئم مع فتطرقت إلى الجانب النظري إلى كل ما يثري دراستي و اعتمدت عمى المنيج العيادي ألنو 

و الذي يستعمل بدوره دراسة الحالة ، كما اعتمدت عمى المالحظة والمقابمة العيادية و تقنية دراستي 

الجينوغرام التي تدرس العالقة بين أفراد األسرة ، و قمت بإجراء البحث بمركز إعادة التربية )بصيادة( 

سنة( و توصمت في 41ـ41عمارىم من)مستغانم لمدة شيرين و شممت عينة الدراسة أربع حاالت تتراوح أ

 األخير إلى النتائج التالية أن لألسرة دور في جنوح المراىق ضمن جماعات السوء.

ى المادي لألسرة، التفكك كما تختمف عوامل األسرة من حالة إلى أخرى، كضعف المستو 

 األسرية السيئة.  ةالمعامماألسري،

 

The recent study talks about family relayion ship with a sigy teenger with a group , The 

aime of this study one :  
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Identify        wich is a reason withe delinq   of the adolesent , next kighnow the role of 

familly in the delenoquency of the adolesent with in the group highlight   extent about 

serieusness of the problem .  

        The  I fornulated the problematic wich is « Do lead famillly to adolenet delingueng 

with in group .  

Accordingly we proposed hypotheses :  

 weak physical level of familly leads to the delinquency of the adolesent . 

 Disintegration of the familly leads to the delinquency of the adolesent . 

 parontel  alyce leads to the delinquency of the adolesent . 

The sample of this study was (04) cases in  pehalulitaioncenter with siado of 

mostaganem , after that to reach this study we have selected :  

Clinical approuch with based on the interviewe , observation and Genagram technology  

After analyzing the interview and to pesent and interpret their  findings in addition to 

results of genogram technology . 

The results is « The familly has a role in delinquency by different factors . 
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 مقدمة: 

تماعية تتمثل في جنوح المراىق تشيد المجتمعات حاليا مشكالت عديدة من بينيا المشكالت االج 

الخروج عن قوانين المجتمع المتفق عمييا ، فظاىرة جنوح المراىق من الظواىر التي تنبأ بخطر داىم إذ لم و 

يتم مواجيتيا بيدف التقميص منيا أو إنيائيا ، فيي تستيدف فئة ىامة في المجتمع التي تعتبر جيل 

فأي خمل في  لمقضاء عمييا،ة المستقبل مما استوجب توجيو االىتمام بيذه الظاىرة إليجاد الحمول المناسب

البناء االجتماعي ، ييدد سالمة المجتمع و أمنو ، كما أن جنوح المراىق من السموك اإلنساني األكثر تعقيدا 

و لقد أوضحت التغيرات االقتصادية و االجتماعية خمال في رعاية األسرة ألبنائيا ، فالتفكك األسري يؤدي 

و من ىنا نرى عنو مشاكل عديدة كالعنف و الجنوح و المجوء إلى الشارع ، إلى إىمال األطفال و بالتالي ينتج

أن اختالل وظيفتي التنشئة االجتماعية و الضبط االجتماعي ليا دور في زيادة األطفال المعرضين لمجنوح ، 

 مسئولةالفظاىرة جنوح المراىق و العوامل  فالمراىق ال يحب الجنوح و إنما ىناك عوامل تدفعو لمقيام بذلك 

يرجعون ن يو عن ىذه الظاىرة تتنوع و تختمف باختالف آراء ووجيات نظر الباحثين ، فمثال نجد البيولوج

عوامل الجنوح إلى عامل الوراثة من شخص إلى شخص ، و عمماء النفس يرونيا تعود إلى عوامل نفسية ، 

ل التي تؤدي إلى جنوح المراىق ، و البعض اآلخر يرجعيا إلى عدة عوامل و ىنا ستركز الدراسة عمى العوام

 المجتمع .ب عنيا عواقب وخيمة عمى األسرة و خاصة دور األسرة ، فقد اتسعت ظاىرة الجنوح مما ترت

الوقوف عمى أسبابيا و تحميميا  و ليذا أصبحت ىذه الظاىرة جديرة االىتمام من خالل دراستيا، و 

 معالجتيا.و 

في مركز إعادة جنوح المراىق ضمن جماعة عمى األسرة تأثير وفي بحثي ىذا حاولت التطرق إلى موضوع 

ولمعالجة ىذا الموضوع عرجت عمى الخطة التالية ، حيث قمت بتقسيم الدراسة التربية لألحداث بمستغانم 

 .جانب نظري و جانب تطبيقي إلى جانبين :
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 فصول. الجانب النظري يتضمن ـــ 

يحتوي عمى إشكالية الدراسة و فرضياتيا و أىمية الموضوع و الذي  مدخل إلى الدراسة الفصل األول:

 وأىدافو.

األسرة و الجماعة و تم التعرف من خاللو عمى األسرة و أشكالو و خصائصيا و يتضمن  الفصل الثاني:

 عالقتيا بالجماعة و كذلك مفيوم الجماعة أنواعيا و خصائصيا.

من خاللو إلى مفيوم الجنوح معاييره وأسبابو  جنوح المراىق و قد تم التطرق يتضمن الفصل الثالث:

 وباإلضافة إلى مفيوم المراىقة أقساميا خصائصيا ، و حاجات المراىق .

 ثالث فصول. و الذي بدوره قسم إلى  :الجانب التطبيقي

تطرقت من خاللو إلى تعريف منيج البحث ، مكان وزمان  تضمن اإلجراءات المنيجية ي الفصل األول:

 اسة و عينة البحث ، األدوات المستخدمة )المقابمة ، المالحظة ، تقنية الجينوغرام (. إجراء الدر 

 .تم فيو عرض و تقديم الحاالت األربعة وتحميل المقابالت و نتائج تقنية الجينوغرام  :الفصل الثاني

 .الدراسة  فرضياتمناقشة  الفصل الثالث:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 الجانب النظري            
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 :اإلشكاليةـ 1

الباحثين لمتصدي اىتمام مشكمة تيدد كيان المجتمع ،وىذا ما أثار تعتبر ظاىرة جنوح المراىقين 

المراىق ال عمى  التركيز عمى شخصيةو ،و البحث عن الحمول الالزمة لمتقميل من ىذه الظاىرة لمشكمة الجنوح ،

عمى لذلك نجد أن لإلجراءات العالجية يكون ليا تأثير ايجابي  الفعل اإلجرامي بغرض إصالحو و تيذيبو ،

ىقين من االمر جنوح ىناك دراسات اىتمت بدراسة كذلك األسرة التي يعيش فييا ،و شخصية المراىق الجانح و 

جماعة الرفاق عمى سموك األطفال حول تأثير   7991راوروفرينقتون سنة أجنبية كدراسة  اتبينيا دراس

دراسة و تأثيرىا عمى سموكات األطفال والمراىقين،و  المراىقين ،و شممت الدراسة عمى عينة جماعة الرفاقو 

و شممت عينة الدراسة عمى عدد من األسر عالقات االجتماعية ما بعد الطالق،حول ال 7991مارتان سنة 

حول أساليب المعاممة  6001ـ6002محمد الشيخ حمود دراسة عربية كو كذلك يوجد دراسات المطمقة ، 

ناثا سة طالب الصف الحادي عشر ذكورا و وشممت عينة الدراة كما يدركيا األبناء األسوياء والجانحون،الوالدي ا 

ناث جانحون،ذكورو أسوياء و طالب  وشممت حول جنوح األحداث، 6076لعيسوي سنةودراسة عبد الرحمن اا 

افة إلى دراسات جزائرية كدراسة بن عبد القادر إضاألحداث الجانحين إناثا و ذكورا، الدراسة طالب منعينة 

حول أثر األحداث الصدمية داخل األسرة في ظيور السموك الجانح عند المراىق ، ودراسة  6072نبيمة سنة 

،و نجد أن معاممة الوالديةيب الأسالامل األسرية ) الحرمان العاطفي و حول دور العو  6071موكحمة نبيمة سنة 

بذلك نجد أن األسرة تمعب دور كوينو االجتماعي الذي ينتمي إليو،و شخصية المراىق الجانح تعود إلى طبيعة ت

توجيييا حيث أنيا المنبع األساسي الذي يؤثر بدرجة كبيرة عمى سموكات و ، كبير عممية استيعاب ىذه الطاقة

عضوا فعاال في لمفعل من خالل تمقينو المبادئ والقيم التي تجعل منو  جتماعيةاألفراد فميا مسؤولية التنشئة اال

بذلك من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي يقوم بكافة أدواره ، فإذا نجحت األسرة  اإلنسانالمجتمع فيتحول 

و ىذا ، حرافوما إذا فشمت أدى ذلك إلى ان أ،صبغة تحقق لو التوافق االجتماعي بتحقيق كل ىذا اكتسب الطفل
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انطالقا من كل ما سبق فإن التساؤل ،و ما دفعني إلى دراسة عالقة األسرة بجنوح المراىق ضمن جماعة 

 الرئيسي ليذه الدراسة يتمثل في : 

 جنوح المراىق ضمن جماعة ؟ . إلى األسرة تؤدي ىل 

 وعميو تندرج تحت ىذا التساؤل الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :

 ؤدي إلى جنوح المراىق ضمن جماعة ؟ .السيئة تة ياألسر ممة المعاـ ىل 

 ضمن جماعة ؟. طبيعة األسرة ليا دور في جنوح المراىق ـ ىل 

 ـ ىل ضعف المستوى المادي لألسرة لو دور في جنوح المراىق ضمن جماعة ؟.

 : ـ تحديد الفرضيات2

المراىق ضمن جماعة قمت في ضوء طرحي لممشكمة البحثية المتعمقة بعالقة األسرة بجنوح 

 بصياغة الفرضيات التالية :

 .جنوح المراىق ضمن جماعة إلىاألسرة تؤدي ـ  :الفرضية الرئيسيةـ 1ـ2

 : الفرضيات الفرعيةـ 2ـ2

 لجنوح المراىق ضمن جماعة .  تؤدي المعاممة األسرية السيئة ـ 

 دور في جنوح المراىق ضمن جماعة . طبيعة األسرة ليا ـ 

 .و دور في جنوح المراىق ضمن جماعةالمستوى المادي لألسرة لـ ضعف 
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  :أهداف الدراسةـ 1

تأثيراتيا عمى الواقع  أو التطرق إلى أىم ،أىداف يحاول الباحث الوصول إليياأو دراسة  لكل بحث 

 : ومن أىم أىداف ىذه الدراسة أذكر ،االجتماعي

 .ألسرة في جنوح المراىق ضمن جماعةـ معرفة دور ا1

 ـ تحديد العوامل التي تكون سببا في جنوح المراىق .2

 .داخل مركز إعادة التربية لألحداثـ معرفة واقع المراىقين 3

 ـ  تسميط الضوء عمى مدى خطورة ىذه المشكمة .4

 أهمية الدراسة :ـ 2

و أىمية عدم االستقرار األسري التي تسببو  ،تتجمى أىمية الدراسة من خالل طبيعة الموضوع نفسو

من تعدد الجوانب المرتبطة بيا  ظاىرة الجنوح ، و لذلك تتضح خطورة ظاىرة جنوح األحداث و أىمية دراستيا

ومن معرفة أنواع السموك التي يقوم بيا األحداث ، ومن ىنا يمكن حصر أىمية موضوع الدراسة في النقاط ،

 التالية : 

، حيث أصبح يشغل حيزا فكريا و تطبيقيا الميادين اليامة في عمم االجتماعان البحث في الجنوح من ـ يعتبر ميد1

 .يمس استقرار المؤسسات االجتماعيةكبيرا ألنو 

المحيط بو ـ تمثل ظاىرة جنوح األحداث مشكمة اجتماعية خطيرة سواء تعمق األمر بالحدث نفسو أو بالمجتمع 2

 .تفاقم مستمرىي في و 
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أثير السموكات الجانحة عمى عالقة المراىق مع محيطو ، مما جعل الحدث غير قادر عمى إقامة عالقة ـ ت3

 سميمة مع الغير .

ـ تأثير السموكات الجانحة عمى الجانب االقتصادي حيث تتمثل في الخسائر البشرية التي تيدر و ال تستغل 4

 كرأس مال بشري .

 :ـ أسباب اختيار الموضوع3

موضوعية لغرض  أخرىقمت باختيار موضوع دراستي ألسباب و اعتبارات كثيرة منيا ذاتية و 

 البحث عن حل لممشكمة :

 الذاتية :  األسبابومن  

 .أحتك بفئة المراىقين في السجونـ طبيعة عممي في مجال إعادة التربية كأخصائية نفسانية جعمني 1

 .المراىقين الذين ىم عرضة لمجنوح التعرف عمى فئة األحداث و الرغبة في ،ـ االىتمام الشخصي بالظاىرة2

الذي ىو في ـ التعرف عمى السموك الجانح ، أسبابو و العوامل التي ساىمت في تكوين شخصية ىذا المراىق ، 3

 .مرحمة حاسمة في حياتو

 ـ انتشار ظاىرة جنوح المراىقين بكثرة في المجتمع الذي نعيش فيو.4

 ضوعية : و من األسباب المو 

ري االنتشار الواسع لظاىرة جنوح لظاىرة جنوح األحداث في الجزائر مما يشكل تيديدا لمبناء االجتماعي الجزائـ 1

 .ككل بعدم االستقرار و التوازن
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الفئة عرضة  ذهلألسرة التي جعمت ىو االقتصادية و العممية  ،ـ التعرف عمى األوضاع االجتماعية و النفسية2

 .لمجنوح ضمن جماعة

السيكولوجية متعددة االتجاىات السوسيولوجية و ـ محاولة دراسة مجال الجنوح و األسرة في إطار المقاربة النسقية 3

 و البيولوجية و االقتصادية و الثقافية .

 التعاريف اإلجرائية: 

 ـ األسرة: 1

ء و الدم ومسئولة عن سموك األبنا ،بينيم صمة القرابةتربط و أوالد  ،تتكون من أب و أم عن خمية ىي عبارة

 .المتمثل في الجنوح و الخروج عن قوانين المجتمع

 ىو سموك غير مقبول قانونيا، و أي شخص يقوم بو يعاقب عميو. ـ الجنوح:2

 ـ المراهق الجانح: 3

و القانون  ،متنافية مع قيم المجتمع سنة مرتكب لسموكيات 11سنة إلى  13سنو من  الذي يتراوح ىو الفتى

 .-مستغانم–المقيم بمركز إعادة التربية بصيادة و 

قاموا بسموكيات تتعارض مع  2عدد من األفراد ال يقل عددىم عن  ىو ـ الجنوح ضمن جماعة:5

 القانون.المجتمع و 

العالقات داخل األسرة و  ،العالقات العاطفيةالعالقات األسرية تدرس  ىو عبارة عن خريطةـ الجينوغرام: 7

 بين أعضائيا ،و توضح شكل االرتباط بين أفرادىا .و 
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  الدراسات السابقة :

  :الدراسات األجنبيةأوالـ 

بفرنسا و قد تمحورت   7991حول العالقات االجتماعية ما بعد الطالق سنة " Martin ,C ،مارتان سدراسة "  .1

 رئيسي تمثل في :ماذا يحدث بعد الطالق ؟ . تساؤلإشكالية الدراسة حول 

و توصمت النتائج التالية : لمطالق ، أسرة مطمقة 333وشممت عينة الدراسة عمى عينة بمغ عددىا 

 . و لكنيا ليست مباشرة عمى السموك اإلنحرافي ،تأثيرات جانبية 

و صدمة في التعامل مع ،و تكون أكثر جزما ،ـ في السنة األولى من الطالق تظير األم نوعا من التسمط 

 (.85: 4112)فيروز زرارقة ، أبنائيا و غير متفائمة في الحياة االجتماعية 

جماعة الرفاق عمى سموك األطفال حول تأثير "  Rowe et Farrington  ،راو وفرينقتون دراسة " ـ 4

ىو  الدراسة حول التساؤل الرئيسي التالي : ماو قد تمحورت إشكالية ،بمدينة بوستن  7991المراىقين سنة ،و 

راسة عمى عينة جماعة و قد شممت الد،و المراىقين ،تأثير جماعة الرفاق عمى سموكات األطفال 

وتوصمت و مراىقا ، طفال 9719و شممت عينة الدراسة عمى سموكات األطفال والمراىقين ،تأثيرىا الرفاق،و 

 حرفين أكثر انتشارا في األسر كثيرة العدد خاصة من ناحية اإلخوة .المنأن نسبة األطفال نتائج الدراسة إلى 

خطير عمى سموك األطفال من إخوتو الكبار المنحرفين ) من حيث عممية تقميد  ىناك تأثر كبير،و  ـ

 (85: 4112) فيروز زرارقة ،.الصغار لمكبار (
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 ـ دراسات عربية:ثانيا

ـ 6007جانحون ، سنة ال،و حول أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء "محمد الشيخ حمود "  دراسةـ 1

ناثا من طالب الصف الحادي عشر ذكورا و شممت الدراسة عينة بدمشق و  6001  93جانحون بمغ عددىم ا 

تم اختيارىا بشكل عشوائي أما الجانحون كانت مقصودة  790و بالنسبة لعينة األسوياء بمغ عددىم  ،فردا 

أسفرت نتائج ىذه ة البحث عمى مجموعة من األسئمة ،و و شممت أدا،عمى المنيج الوصفي التحميمي عتمد وا،

 )محمد .والدية بكل أنواعيا عمى الجانحينأن متغير الجنس ال يمعب دورا في تأثير أساليب المعاممة الالدراسة 

 (411حمود، 

إسكندرية شممت عينة بمحافظة  6076حول جنوح األحداث سنة "عبد الرحمن محمد العيسوي" ـ دراسة 4

طالبا بالمدارس الثانوية  60يا و منالجانحين من األحداث  770منيا  360الدراسة من الطالب قواميا  

و اختبار ع . م ،تمثمت أداة البحث في استمارة بحث الحدث ،و من اإلناث الجانحات  70اإلعدادية و منيا ،و 

الدراسة الحالية عن كبر حجم األسرة التي ينحدر منيا األحداث الجناح تؤدي إلى صعوبة توفير و أسفرت  .ك 

ن تحت ظروف أسرية سيئة حيث تعاني الرعاية باإلشراف األبوي كما كشفت أن األطفال الجانحين يعيشو 

 (4114)عبد الرحمن العيسوي ،.أو وفاة أحد الوالدين ،األسرة من الطالق أو االنفصال 

 ـ دراسات جزائرية:الثا ث

حول أثر األحداث الصدمية داخل األسرة في ظيور السموك الجانح عند "بن عبد القادر نبيمة " ـ دراسة 7

و أجريت ىذه الدراسة بمركز إعادة التربية بوالية بمستغانم عمى ثالث حاالت بالجزائر، 6073سنة  المراىق

توصمت  اعتمدت عمى منيجية دراسة الحالة ،والذكور و عمى واقتصرت  سنة ( 71ـ 71تتراوح أعمارىم ) 

و لتعويض ،النتائج إلى ما يمي أن تراكم األحداث الصدمية داخل األسرة أثارت صدمة حركت إحساسات سيئة 
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)بن عبد ىذا الفشل عمى مستوى الجياز النفسي لجأ المراىق إلى السموكات الجانحة لمتخفيف من شدة األلم .

 (4112ـ  4114القادر نبيمة ،

أساليب المعاممة الوالدية السيئة ( عوامل األسرية ) الحرمان العاطفي،و حول دور ال  " موكحمة نبيمة "ـ دراسة 6

أجريت ىذه الدراسة بمركز إعادة التربية بوالية مستغانم بالجزائر. 6071ح عند المراىق سنة في ظيور الجنو 

اعتمدت عمى سنة ( واقتصرت عمى الذكور فقط ،و 71ـ 73بطريقة عشوائية )  عمى ثالث حاالت تم اختيارىم

توصمت النتائج إلى ما يمي أن رغم اختالف ظروف الحاالت إال أنيم يشتركون في نفس ،و منيج دراسة الحالة 

ممة الوالدية سوء المعا،و انعدام الرقابة ي تدفعيم إلى الجنوح المتمثمة في الحرمان العاطفي و العوامل األسرية الت

 (4112ـ  4112،)موكحمة نبيمة.

ما التي كان عنوانيا حول العالقات االجتماعية  مارتانإن الدراسات السابقة التي تناولت جنوح المراىق كدراسة 

ال ،ت مباشرة عمى السموك اإلنحرافيولكنيا ليسمفادىا لمطالق تأثيرات جانبية،، توصمت عمى نتائج بعد الطالق

و المراىقين  التي ر جماعة الرفاق عمى سموك األطفال،و التي تحمل عنوان تأثي،و وفرينقتونراتتفق مع دراسة 

، ال تتفق كذلك ثيرة العدد خاصة من ناحية اإلخوةتوصمت أن نسبة أطفال المنحرفين أكثر انتشارا في األسر ك

و الجانحون و أسفرت نتائج ىذه يدركيا األبناء، ممة الوالدية كماأساليب المعا  محمد الشيخ حمود مع دراسة

ع تتفق م،والدية بكل أنواعيا عمى الجانحينال يمعب دورا في تأثير أساليب المعاممة الالدراسة أن متغير الجنس 

توصمت نتائج الدراسة أن األطفال و جنوح األحداث، ، التي كان عنوانياعبد الرحمن محمد العيسويدراسة 

االنفصال كما تتفق مع دراسة  ق،أوتحت ظروف أسرية سيئة حيث تعاني األسرة من الطال الجانحين يعيشون

ظيور السموك الجانح عند المراىق،  التي كان عنوانيا األحداث الصدمية داخل األسرة فيبن عبد القادر نبيمة 

لتعويض و سيئة، سرة أثارت صدمة حركت حساساتتوصمت النتائج إلى أن تراكم األحداث الصدمية داخل األو 

و تتفق ات الجانحة لمتخفيف من شدة األلم،ىذا الفشل عمى مستوى الجياز النفسي لجأ المراىق إلى السموك
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في ظيور الجنوح عند التي كان عنوانيا حول دور العوامل األسرية الحرمان العاطفي  موكحمة نبيمةدراسة 

الحاالت إال أنيم يشتركون في نفس العوامل  المراىق ، و توصمت النتائج إلى ما يمي رغم اختالف ظروف

 .و انعدام الرقابة ،األسرية التي تدفعيم إلى الجنوح المتمثمة في الحرمان العاطفي 

األدوات و كل يختمف من حيث العينة، و المنيج  الدراسات التي تناولت جنوح المراىقإن 

 وحتى النتائج المتوصل إلييا. ،المستعممة
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 تمهيد:

، و ىي في تزايد مستمر تي تيدد المجتمع طيمة تواجدىاتعد ظاىرة الجنوح إحدى الظواىر االجتماعية ال

، فموضوع جنوح المراىؽ يرتبط بمرحمة صعبة يميؿ فييا المراىؽ حيث أصبحت مف المشكبلت الخطيرة

 التي تعتبر حاجزا أماـ رغباتو.يـ إلى مقاومة النظـ االجتماعية فيظير السموؾ الجانح كرد فعؿ تجاه الق

  ـ الجنوح:أوال

 تعريف الحدث:ـ 1

 :لغوياـ 2ـ1

لمغة العربية ، و قد وردت لفظة حدث في معجـ الشاب فنقوؿ غمماف حدثاف أي أحداثيقصد بالحدث ا 

قبؿ اكتماؿ  سف مامرحمة عمرية تنحصر بيف الطفولة و ، و تشير ىذه المفظة إلى لتدؿ عمى صغير السف

يشمؿ الفئات العمرية التي لـ تبمغ بعد سف الثامنة  قانوني، و ىي بنفس الوقت مصطمح و النمو اإلدراؾ

)محمد  .معيارا ميما لتحديد سف الحداثة عشر مف العمر و مما الشؾ  فيو أف العمر الزمني يعتبر

 (46:  2006،العكايمية 

  :التعريف القانونيـ 2ـ1

و لـ يتجاوز  ،"الصغير الذي أتـ السف التي حددىا القانوف لمتمييزلمحدث بأنو    يقض التعريؼ القانوني

 السف التي حددىا لبموغ الرشد ".

 



جنوح المراهق                                                            الفصل الثاني    

 

42 

 

 :التعريف العمميـ 3ـ1

االجتماعي منذ والدتو حتى يتـ نضوجو النفسي و االجتماعي ىو "الصغير  الحدث في معناه النفسي 

 التاـ لؤلشياء و المواقؼ اإلدراؾو الجسمي و حتى تتكامؿ لديو عناصر الرشد المتمثمة في  ،االنفعاليو 

و  )محمد ربيع، و القدرة عمى تكييؼ سموكو طبقا لما يحيط بو مف ظروؼ .والظروؼ التي تحيط بو

 (205: 1994،آخرون 

 تعريف الجنوح :ـ 2

  لغة :ـ 1ـ2

 .ال جناح عميكـ "و الجـر و مف ذلؾ قولو تعالى " و ، وقيؿ ىو الجناية ىو الميؿ إلى اإلثـ و العدواف

 (.57: 2008،محمود موسى )

 اصطالحا :ـ 2ـ2

السادسة عشر أو الثامنة عشر الذيف تحت  يشير مصطمح الجنوح إلى األفراد الصغار عادة ما يكونوا 

و جدير بالذكر فإف مصطمح الجنوح في جوىره مصطمح  ،يتورطوف في السموؾ الذي يعاقب عميو القانوف

 (556: 1998،)عادل األشول .ني باإلضافة إلى كونو مصطمح نفسيقانو 

 تعريف الجنوح حسب التخصصات :ـ 3

إف الجناح ىو الفعؿ أو التصرؼ أو الموقؼ الذي قدـ بعرض الحدث  ) تابان(يقوؿالقانون : ـ 1ـ3

، و إف الجانح ىو شخص صدر حكـ قضائي بحقو مف محكمة بحقوثوؿ أماـ محكمة و إصدار حكـ لمم
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)أكرم  األدنى .خبلؼ مف حيث تحديد السف األعمى و تطبؽ تشريعا و أما )مركز القاصر (فإنو محؿ 

 (77:  2009، المشهداني

 عمم االجتماع :ـ 2ـ3

( و ىو مرتبط ة الرديئة ) اقتصادية ، طبلؽ ...االجتماعي الجنوح ناتج عف الظروؼ   

 .بالتغيرات السريعة و الفوضوية التي يعيشيا المجتمع دوف التحكـ فييا 

 السموكية :ـ 3ـ3

في عدوانو الذي  ضبط نفسو والتحكـ عمى  اضطراب ميكانيزمات الضبط الخارجي يجعؿ الفرد غير قادر 

 توجو إلى الخارج .

 :الطب النفسيـ 4ـ3

 (243:  2005 ، بدرة ميموني ).ييتـ بالفعؿ الجانح و تحديد المسؤولية    

 :عمم النفسـ 5ـ3

ال ييتـ بالجنحة التي تيـ القانوف و ال بالفعؿ ) الطب النفسي ( بؿ بمعنى الفعؿ ) الجنحة (    

السموؾ ما  بالنسبة لفرد لو تاريخو و ظروفو الخاصة ، يوجو االىتماـ لمبحث عف األسباب التي دفعت ىذا

لمحكـ عميو بؿ  ىي الصراعات و الصدمات التي أدت إلى ارتكاب الفعؿ ، ال ييتـ عمـ النفس الجانح

 (244: 2005،بدرة ميموني )مساعدتو و توجييو نحو حياة أفضؿ .لفيمو و 

  :تعريف جنوح األحداثـ 4



جنوح المراهق                                                            الفصل الثاني    

 

44 

 

رجا عف القانوف وضارا يعتبر خاالمراىقيف اؼ نمطا معينا مف سموؾ األطفاؿ و جنوح األحداث يتضمف انحر 

تمع ألخر حسب القيـ االجتماعية ، و يختمؼ ما يصطمح عمى أنو ضارا اجتماعيا مف مجبالمجتمع

 (47: 2001، )عبد الرحمن العيسوي.بؿ و في نفس المجتمع مف وقت آلخرالخمقية السائدة و 

 المعنى القانوني الصطالح جنوح األحداث :ـ 1ـ4

تستوجب العقوبة السموؾ يحرميا قانوف العقوبات و  قانونيا بأنو أنماط مف األحداث يعرؼ اصطبلح جنوح 

مسؤولية مف ، و يفترض القانوف قياـ مستوى معيف اإلدانة، و ذلؾ بعد المحاكمة و ثبوت باسـ الدولة

  (57: 2008،)عصمت أبو سحمى الحدث عف أفعالو و سموكو عمى أساس عمر زمني معيف .

، ليست بالمشكمة الجديدة بؿ ىي ظاىرة التعريفات أف ظاىرة جنوح األحداثخبلؿ ىذه ومنو نستنتج مف 

 .ياؾ لمقوانيف السائدة في المجتمعاجتماعية ال يكاد بخمو منيا مجتمع مف المجتمعات تتمثؿ في انت

 سرة لمجنوح:فالنظريات المـ 5

ركزت كؿ نظرية عمى مشاىدات ، حيث التي اىتمت بتفسير ظاىرة الجنوح تعددت و تباينت النظريات

 .عمى مقوالت انفردت ليا عف غيرىاركزت كما  معينة،

 النظرية البيولوجية : ـ 1ـ5

االيطالي صاحب ىذه النظرية و قد اعتمد في بنائيا عمى التشريح   Lombroso لومبروزويعتبر  

تخؿ بالعبلقة بيف وظائؼ لموصوؿ إلى نتائج توضح أف الجريمة و الجنوح نتاج تشوىات دماغية وعصبية 

اإلرادة و القيـ الخمقية في الدماغ و أف  ىناؾ سمات جسمية يتميز بيا كؿ مف المجـر و الجانح و عف 

لرأس غيره مف األفراد العادييف مف  حيث قوة الجسـ ، و قصر القامة و نتوء عظاـ الخديف و كثافة شعر ا
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الرجميف و غير ذلؾ مف الصفات و ما لديو مف الذراعيف و زيادة في طوؿ و الجسـ وكبر الفؾ األسفؿ و 

 (128 ،127: 2013،)عبير المطيري زيادة في اليرمونات الذكرية .

 :نظرية التحميل النفسيـ 2ـ5

مف وجية نظر التحميؿ النفسي التحميؿ النفسي فالسموؾ الجانح  حظيت مشكمة الجنوح باىتماـ خاطئ في 

تفصح عف  المكبوتة، أي أف الدوافع و الرغبات إضافة  ىو تعبير فعمي عف صراع النفسي و دوافعو 

كالعدواف و السرقة و المواط  االجتماعية األعراؼو القوانيف و السموؾ المضاد لمقيـ و المعايير  نفسيا في

و ثبلثة قوى ىي ) اليو يد أف الشخصية ميداف تتنازع فيغير ذلؾ مف ألواف السموؾ الشاذ ،حيث يرى فرو ،

، و أف سموؾ الفرد ىو نتاج صراع ىذه القوات الثبلث وتغير ىذا السموؾ سويا إذا األنا األعمى (، األنا و 

نجح األنا في التوفيؽ بيف مطالب اليو و مطالب األنا  األعمى و إذا فشؿ األنا فتكوف النتيجة ىي 

سموؾ جانح و سوء توافؽ ، و أف ميمة التحميؿ النفسي ىي تبصير الفرد بالجذور اضطراب نفسي أو 

 البلشعورية الخفية .

 نظرية التحميل التعاممي : ـ 3ـ5

الجانح بعدد مف  كاثلحيث وصؼ ،   Eysenekايزنك   و  Kattel  كاثل   رواد ىذه النظرية مف أىـ

، أما ايزنؾ فقد حدد مفيـو القمؽ و عدـ القدرة عمى التكيؼو  ،بينيا عدـ االستقرار االنفعاليالصفات مف 

ة عوامؿ يمكف أف تكوف الجانح في ضوء سمات سموكية معينة تتجمع في صورة معينة تتجمع في صور 

) عبير  .، ليذا اعتبر الجانح فردا يمتاز بالسمات التي تدخؿ تحت عوامؿ العصابية العامةسمات مميزة

 (129: 2013،المطيري 

  نظرية الذات : ـ 4ـ5  
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، وتصرفو بأساليب سموكية إنكارىاأف جنح الفرد ىو نتاج جيمو بخبراتو الحقيقية و  Rogersروجرز  يرى

لذلؾ فإنو يدؾ ىذه الخبرات عمى أنيا ميددات لذاتو و أف غير متوافقة مع ذاتو وفي حالة تكرار الفرد 

 االنحراؼ في الحاالت اآلتية :الفرد يكوف معرض لمقمؽ و اإلحباط الذي يؤدي بو إلى 

 .لييا و التي ينتمي إلييا اآلخريفعدـ قدرة الفرد عمى التمييز بيف األشياء التي تنتمي إػ 1

 تكويف صورة عف الذات غير مطابقة لمحقيقة و الواقع .ػ 2

 اختبار الفرد أساليب سموكية ال تتفؽ مع مفيومو مع ذاتو .ػ 3

  النفسية :النظرية االجتماعية و ـ 5ـ5

وجية النظر الجتماعية حيث تؤمف ىذه النظريات بيف وجية نظر التحميؿ النفسي و  تربط ىذه النظريات

ووالديو االجتماعية و الثقافية عمى العبلقات بيف الطفؿ شكبلت أثر المالجانح ، و  ببيئةلضرورة االىتماـ 

  Eriksonأريكسون ،و Hornyهورني ، وىو  Adlerآدلر أثرىا عمى شخصيتو ومف أىـ رواد ىذا التيار و 

تحقيؽ القوة و الكفاية في لر أف الجنوح سموؾ تعويض ييدؼ إلى ، حيث يرى أدMoroموروو

وراء أساليب التكيؼ التعويض بعد الشعور بالقصور العضوي أو االجتماعي القوة الدافعية ،و الوجود

 البلسوية .

 :النظرية االقتصاديةـ 6ـ5

 و العوز الشديد الفقر حيث يشيع ،الجنوح وليد ظروؼ اقتصادية قاسيةيرى أصحاب ىذه النظرية أف  

، و مف ثـ يتولد لدى الفرد لفقر و العوز يؤدياف إلى الحرماف، كما أف ا، وسوء األحواؿ الماديةالبطالةو 

 ليس كافيا لحدوث االنحراؼه أف الفقر وحد  Parmllyبارممي مشاعر حادة لبلنتقاـ و التنفيس و يعتقد 

 (131 ،130: 2013،)عبير المطيري لكف الرغبة في مستوى ىي التي تقود إلى االنحراؼ .و 
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 :النظريات االجتماعيةـ 7ـ5

ىذه النظرية بالبيئة االجتماعية المباشرة التي تحيط  اىتمتنظرية سيمين واليوت وسدرالند:ـ 1ـ7ـ5

السموؾ الجانح سواء الجانح سواء كانت البيئة االجتماعية العامة أو البيئة المباشرة  إحداثبالفرد في 

 (132 :2013،عبير المطيري  )و جماعات األقراف . كاألسرة

لمحدث عبلقات جيدة لكؿ  عمى أساس فرضية إذا كاف تقوـ ىذه النظرية :نظرية عالقات الدور ـ2ـ7ـ5

، و أنو مف المستبعد أف سموؾ الحدث سموكا الحي و عبلقات القرابةو مف المدرسة و العمؿ و الرفاؽ 

 ت عبلقات سيئة مع الجوانب الخمسة السابقة فالبضرورة أف ذلؾ يؤدي إلى جنوحو .منحرفا و لكف إذا كان

تؤكد ىذه النظريات أف األفراد يتعدوف أو ينخرطوف في السموؾ  :الفار قينظرية التوقع  ـ3ـ7ـ5

التعمـ يتوقؼ عمى الرابطة االجتماعية و  توقعاتيـ ىذا السموؾ ، و أف ىذا التوقعالمنحرؼ بسبب 

 إلىاالجتماعي و الفرص المدركة ، فالتحفيز و رؤية اآلخريف لمحدث ووجية نظرىـ عنو ىي التي تؤدي 

منحرفيف الرفاؽ غير الالمدرسيف و يف األحداث و األىؿ و لذلؾ فإف الرابطة القوية بالسموؾ الجانح و  إكسابو

 مف أقوى وسائؿ التحكـ و الضبط ضد الجنوح .

تؤكد ىذه النظرية عمى أف المواجية بيف الحدث و النظاـ القضائي تقود أحدث  :نظرية الوصم ـ 4ـ7ـ5

جو مف دائرة التفاعؿ االجتماعي إلى تصور ذاتو كمنحرؼ ، و إف وصـ الحدث بأنو جانح يؤدي إلى إخرا

 (133: 2013،)عبير المطيري المنحرفيف .االنخراط مع جماعة و 

  النظرية السموكية : ـ8ـ5

ىذه النظرية  مف رواد Albert Banduraو ألبرت باندورا  Merrelو ميرل  Mayerماير يعتبر كؿ مف

وتيتـ ىذه النظرية في تفسيرىا لمجنوح بعممية التطبيع االجتماعي و أثرىا في تعمـ القيـ ، و ترى أف ،
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، حيث أف الجانح يعاني نقصا في تعمـ القيـ و فشبل في امتصاص الكثير مف عوامؿ الضبط االجتماعي 

 السموؾ الجانح يعكس المثؿ في تعمـ الضبط الضروري لحاجاتو الخاصة التي يكتسبيا في الطفولة .

 أف الجنوح استجابة نمطية مدعمة لمتوتر و القمؽ الناجـ عف استمرار اإلحباط بينما يرى مايرو يرى 

يب الجنوح تحقؽ حاجات أف الجنوح استجابة نمطية غير موجية ، و أكدت أف الكثير مف أسالميرل 

 تشبع دافعا اجتماعيا قويا .معينة و 

 النظرية التكاممية :ـ 9ـ5

الثقافية السياسية و االقتصادية و لجسمية و النفسية و االجتماعية و لعوامؿ االنظرية عمى ترابط ا تركز ىذه 

الشخصية ال يرجع إلى عامؿ واحد في تفسيرىا لمجنوح فالجنوح ىو نتاج ىذه العوامؿ أي أف اضطراب 

يتفاعؿ بعضيا مع بعض ، كما يجب أف يفيـ ىذا يتضافر بعضيا مع بعض و عدة عوامؿ  إلىبؿ ،

مى أساس أف الشخصية الماضي مع مراعاة الحاضر الذي أثار ىذا السموؾ و ذلؾ عالسموؾ في ضوء 

)عبير المطيري كياف ال ينفصؿ عف المجاؿ الخارجي في أي لحظة مف لحظات الحياة .تاريخ متصؿ و 

،2013 :134) 

 أسباب الجنوح عند المراهقين :ـ 6

 معقدةسبب بؿ تداخؿ عوامؿ عديدة و  ىناؾيصعب تحديد أسباب الجنوح لذا نتكمـ عف عوامؿ ألف ليس 

 منيا:

 :العوامل التكوينية و الجسميةـ 1ـ6 
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مف الجانحيف تأتي مف أوساط  ، نجد أف نسبة معتبرةلفتت انتباه الباحثيف، حسب الدراسات الغربية الوراثة 

 .خاصة

 ػ كحولية اآلباء.

 .%43جنوح اآلباء  ػ

 لآلباء . %42األمراض العقمية  ػ

يقوؿ أف  Lombrozo لومبروزوفي ىذا المجاؿ كاف االتجاه نحو التركيز عمى وراثة الجنوح مما جعؿ 

، ىذا االعتقاد رفض مف طرؼ الباحثيف شتى لكف بطبيعتو " لو نمط جسمي نفسي خاص ىناؾ " مجـر

 (xyy)، الحظ باحثوف أف الجنوح منتشر بيف حاممي الصبغي ال يعني أف الوراثة ال تمعب دوراىذا 

يقوؿ " إف الميوؿ بالفعؿ ال يعني دوبري  E.Dupre الثبلثي لكف ىذا ليسوا كميـ جانحيف مما جعؿ 

 (244: 2005،بدرة ميموني  )بالضرورة ارتكاب الفعؿ ".

 :العوامل االجتماعيةـ 2ـ6

المدف بآرائيا و تدفؽ منتجاتيا تثير رغبات  ،الجنوح في المدف ألسباب اجتماعية، اقتصادية نفسيةيتكاثر 

، لكف ىذه الفئة ال تممؾ اإلمكانيات لتحقيقيا مما يثير في االستيبلؾ عند الشبابو تخمؽ حاجات 

  .اإلحباط و الرغبة في التممؾ و اضطراب التوازف

استسبلميـ انية ، ضعؼ الدخؿ إشغاؿ اآلباء و عدد مف العوامؿ تمعب دورا مف بينيا : الكثافة السك

 الضغوط االجتماعية و االقتصادية تضاعؼ العنؼ و االنحراؼ .و 
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النزوح التماسؾ العائمي ، زعزعةالجزائر تتخبط في أزمة اقتصادية سياسية اجتماعية و ثقافية أدت إلى 

 الريفي .

 (245: 2005،)بدرة ميموني الرسوب المدرسي ، غبلء المعيشة .في البطالة ، %25ػتيميش الشباب 

 :العوامل الثقافيةـ 3ـ6

تنوب  عف األسرة في إعداد مواطنيف أكفاء يرغب   المدرسة ىي مؤسسة اجتماعية المدرسة : ـ1ـ3ـ6

 المجتمع بيـ و ىذا بمعنى أف مف واجبات المدرسة و مسؤوليتيا بناء شخصية الطالب .

ت الثقافة المنحرفة في لقد لعبفي ظروؼ الجريمة و ثقافة المجتمع تؤثر تأثيرا كبيرا  :الثقافةـ 2ـ3ـ6

تربيتيا دور كبيرا في ظيور جرائـ الجنس ، فالدوؿ التي تسمح بثقافة جنسية خاطئة عبر دورىا أعبلميا و 

المجتمع ليا مف كبل الجنسيف عمى السواء و ووسائميا اإلعبلمية سرعاف ما تقطؼ ثمار جرائـ الجنس بأشكا

 يساعد عمى نشوئيا .قد يعزز مف ظيور الجرائـ و المتخمؼ 

ىي العممية التي تحقؽ زيادة سكاف المدف أما عف طريؽ تغير وجو الحياة في الريؼ :التحضير ـ3ـ3ـ6

تغيرا  ريفييف إلى المدينة كثيفة السكاف، و ىذا بدوره يمحؽىجرة الالقرية إلى الحضرية أو عف طريؽ  مف

 (55:  2010)كامل الزبيدي ، .الحياة المدنيةتيـ و تكييفيـ مع لعاداتيـ و أعرافيـ و أسموب معيش

 العوامل العائمية و النفسية :ـ 4ـ6

يس شخصيتو االضطرابات العائمية إف العائمة تمعب دورا أساسيا في التنشئة االجتماعية لمطفؿ و تأس

 نقائصيا التربوية تؤثر عمى توازف الطفؿ .و 
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و الظروؼ المعيشية المنحطة كؿ ىذا يفرز تفكؾ األسرة ، الطبلؽ ، الصراعات الدائمة و العنؼ 

صراعات و حرماف و تشويو الصَور التقمصية مما يفقد الشباب الثقة في نفسو و في أسرتو و في مجتمعو 

اجتماعيا مما يؤثر ات المحرومة اقتصاديا و ثقافيا و كؿ الدراسات تشير إلى ارتفاع نسبة الجنوح ضمف الفئ

 عناية و الرعاية .عمى العبلقات داخؿ األسرة و ال

 ػ الحرماف مف السمطة األبوية .

 ػ الحرماف العاطفي .

 حرماف مف التربية . ػ

 .عمى الشخصية و تنظيميا و توازنياكؿ ىذا لو تأثير بالغ 

األنا  اضطرابحاوؿ التحميؿ النفسي تفسير الجنوح عمى أساس ىذا الحرماف و الذي أدى إلى ضعؼ أو 

" إف  يقوؿ La gacheالغوش األنا األعمى لذا يجب دراسة بنية الشخصية  اضطرابإلى ضعؼ و 

و يحقؽ بعض  وظيفة عمـ النفس التحميمي  تكمف في تحميؿ كيؼ يخفؼ الفعؿ الجانح مف الضغوط 

 (248:  2005 ،بدرة ميموني  ).اإلمكانيات "

مختمفو التخصص الواحد يركز ومف خمؿ ىذه العوامؿ التي تطرقنا إلييا و التفسيرات التي أتى بيا باحثوا 

الخ ، و ىذا التفسير ال يكفي لتفسير الجنوح  ...عمى العوامؿ االجتماعية و اآلخر البيولوجية أو النفسية

رد و عبلقتو مع أسرتو و مجتمعو خ الفمختمفة متعمقة بتاريعف األطفاؿ و المراىقيف ألف الجنوح لو أسباب 

 كذلؾ يرجع إلى صراعات نفسية بيف رغبة الطفؿ في أف يبقى صغير أو يستقؿ .و 

 الجنوح:مظاهر ـ 7
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الشجار لخاصة نذكر منيا التدخيف الكذب و تتعدد أشكاؿ الجنوح و مظاىره تبعا لمجنس و االستعدادات ا

 :الجنوحيما يمي سنوضح أىـ أشكاؿ السرقة الشغب و ف

لـ يتمكف مف إشباعيا ىو االستحواذ عمى أشياء الغير بسبب حاجة مف الحاجات التي : السرقةـ 1ـ7

، أو اضطراره إلى مجاراة أصدقاء السوء و ضغوطيـ عميو لئلنفاؽ فبل يتمكف مف الحصوؿ داخؿ األسرة

: 2000،)فوزي جبل  .إليوعمى ذلؾ بالطرؽ العادية ، فيضطر إلى السرقة أو الميؿ إلى جذب األنظار 

414) 

  :الكذب المرضيـ 2ـ       7

، و ينشأ بسبب تعود رتكبو الطفؿ مف أخطاء أو مخالفاتعموما إلى تغطية ما ا ييدؼ الكذب المرضي

ستمر مف أجؿ تحقيؽ مصمحة شخصية الطفؿ الكذب و اختبلؽ الحيؿ و المبررات و األكاذيب بشكؿ م

بيف  كذا التناقضفؿ عمى ما يريده نتيجة لكذبو ،و بتدعيمو عندما يحصؿ الطيأتي ىذا الكذب المرضي و 

: 2000،)فوزي جبل .معايير اآلباء بأفعاؿ يقتبس منيا الطفؿ أكاذيب اآلباء و يتخذونيا كقيـ ليـ 

414)  

 :الفشل و الهروب من المدرسةـ 3ـ7

ترتفع نسبة المراىقيف بيف الفاشميف و المنقطعيف عف المدرسة و يرجع ذلؾ إما لعدـ توافر القدرات العقمية 

لطموح و ضغوط اآلباء بإلحاؽ أبنائيـ بنوع مف التعميـ الذي ال و المناسبة لمتابعة الدراسة و قد يرجع 

اليروب مف المدرسة ، كما يرجع إلى و  ى القمؽ و اإلحباط و إلى الفشؿيتناسب مع قدرات أبنائيـ فيؤدي إل

عدـ مواكبة المنيج الدراسي لقدرات التبلميذ أو قسوة المعمميف ، و كذا عدـ وجود األنشطة المدرسية التي 
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و بالتالي اليروب مف تتيح لو التنفيس عف انفعاالتو و كؿ ىذه األمور مف شأنيا أف تقود إلى فشؿ التمميذ 

 (415 :2000،)فوزي جبل المدرسة .

 :الهروب و التشردـ 4ـ7       

ؤقت أو طويؿ دوف تبميغ ، فاليروب ىو اختفاء مشائع عند اإلناث أكثر مف الذكور إنو   

شرد عموما يؤدي إلى الجنوح ، و التيروب يؤدي ذلؾ أحيانا إلى التشردعندما يتكرر الالعائمة و 

 (275: 2003،)بدرة ميموني سرقة ،بغاء .تسوؿ،

 :القتلريمة جـ 5ـ7

و ترجع الجريمة إلى أسباب متنوعة عند سنة  22سنة و  16ىي تكثر عند المراىقيف بيف    

فالحيازة ة غضب شديد و حاالت أخذ المخدرات،االنفعاؿ في حالفي حالة نوبة حادة أو مفرط  المصرع

إذا كاف الشاب  األوىاـ ، خاصةوترة يعطي طابعا حقيقيا لمخياؿ و عمى أسمحة في سف المراىقة كمرحمة مت

: 2003،)بدرة ميموني تحت تأثير أفبلـ العنؼ و بذلؾ فقد ييجـ و يتعدى دوف مراعاة نتائج أفعالو .

261) 

 .ة الوالديف أو إلى التفكؾ األسريو قد يرجع تعود التشرد و اليروب و السرقة إلى غياب رقاب

يندرجوف تحت صنؼ واحد، و إنا لجانحيف ال أكد العمماء و الباحثوف أف ا:أصناف الجانحينـ 8

،يشكؿ كؿ منيا نمطا خاصا مف أنماط الجنوح و تعرض الباحثة في ىذا يندرجوف تحت أصناؼ عديدة

 .أصناؼ الجانحيف عمى النحو اآلتي البحث أىـ
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 :الجانحون المتطرفونـ 1ـ8

المعايير و األساليب السموكية السائدة في ، و التقييـ و وىـ األشخاص الذيف خرجوا عف القواعد الفكرية 

سموكيات منحرفة ومف مواقؼ متشددة و معتقدات ،المجتمع و تبنوا ثقافة مضادة ذات قيـ و معايير و 

 (121: 2013،)عبير المطيري :أصنافيـ ما يأتي 

في السموؾ الديني فكرا  االعتداؿو ىـ األشخاص الذيف تجاوزا حد  :الجانحون المتطرفون دينياـ 1ـ1ـ8

عمبل و مف خصائصيـ " الفيـ الخاطئ لمديف و مبادئو و أحكامو و التشدد في الممارسات الدينية ، بما و 

يقره القرآف الكريـ و السنة النبوية الشريفة و االفتقار إلى المثؿ العميا في سموؾ المجتمع و إدراؾ حقيقة  ال

 بطريقة خاطئة . سانيةاإلنالمثؿ العميا و طبيعة المجتمعات 

الذيف يفشموف في تحقيؽ أىدافيـ التي ال تتفؽ  وىـ األشخاص الجانحون المتطرفون سياسيا : ـ2ـ1ـ8

معاييره بصورة دوف عمى المجتمع و يرفضوف قيمو و مع النظـ االجتماعية السائدة في المجتمع ، فيتمر 

يقوموف بأعماؿ متمردة و مناىضة لمنظاـ قيما و معايير و مبادئ مضادة و يتبنوف ألنفسيـ واضحة،و 

االجتماعي القائـ و الثورة عميو بيدؼ تغييره و إزالتو و ألنو يقؼ عقبة في سبيؿ تحقيؽ ىؤالء األشخاص 

 (122 :2013، عبير المطيري)ألىدافيـ .

االغتصاب ،و وىـ األشخاص الذيف يرتكبوف أعماال عنيفة مثؿ القتؿ  :الجانحون العنيفونـ 3ـ1ـ8

ناقموف عمى المجتمع الذي جاتيـ و يكونوف عمى شكؿ عصابات ،و حا إنتاجالسرقات الخطيرة سعيا وراء و 

مف سكاف حديثي العيد اقتصادية منخفضة و ات اجتماعية و لـ يتبع ليـ فرصة الحياة و يكونوف مف مستوي

 .بالمدينة و يعانوف مف البطالة 

 :الجانحون االنهزاميونـ 2ـ8
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ىجوـ عدواني مف أجؿ الحصوؿ  أفعاؿ جانحة في صورة الذيف يتورطوف في ارتكابو ىـ األشخاص 

عمى األمواؿ لشراء المخدرات أو لتعاطييا أو التعرض عمى الحصوؿ عمييا بأي أسموب حؽ لو كاف 

 (123 :2013،)عبير المطيري  .إجراميا

 : الجانحون العصابيون ـ 3ـ8

دينامي انفعالي نفسي في الشخصية و تشير اإلحصائيات وىـ  األشخاص الذيف لدييـ اضطراب وظيفي 

بذلؾ فإف لعصاب النفسي و باالتي يتـ تشخيصيا مرتبطة  اإلجرامي(مف حاالت السموؾ %15إلى نسبة) 

السموؾ اإلجرامي المضاد لممجتمع يعزى إلى عوامؿ الشعورية مثؿ التمصص و إشعار النار في مممكات 

 .الصنؼ بالخجؿـ أفراد ىذا اآلخريف ، و يتس

 :الجانحون العدوانيونـ 4ـ8

الحيواف و اإلنساف و ىـ األشخاص الذيف يرتكبوف أفعاال ىجومية و أفعاال ذات قسوة بالغة موجية نح 

، و الجانح في ىذا الصنؼ ليس الصغار نتيجة ألنشطتيـ العدوانيةبدوف أي سبب و ىـ كالذئاب يتجنبيـ 

ء الجانحيف ىـ اآلخروف كاآلباء االعتبار أف السبب عدواف ىؤال دائما ضد المجتمع و ذلؾ إذا وضع في

غالبا ما يبدأ عدوانيـ و أفعاىـ العنيفة قبؿ المراىقة ، و العديد مف ىؤالء األحداث يستمروف في أنشطتيـ و 

 العدوانية في مرحمة النضج .

  :الجانحون أصحاب السموك المشاكلـ 5ـ8

يعتيا مثؿ جرائـ التخريب فردية خطيرة في طب غريبة إساءاتوىـ األشخاص الذيف يرتكبوف 

الشذوذ الجنسي و ىـ غالبا يرتكبوف جنوحيـ بأسموب الذئب المفترس ، و الحدث في ذلؾ يتعمد المتعمد،
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أف يكوف خجوال ، و أف يظير لو غير مرغوب فيو مف الزمبلء ، و أف أفعالو الجانحة ال تتـ في إطار 

لشرطة ميو الجانح صاحب السموؾ المشاكؿ ، و يظير اتجاىات تقميدية نحو اتأييد مف الزمبلء و يطمؽ ع

تميؿ اتجاىاتو الجانحة إلى التمركز حوؿ النواحي الجنسية و ذلؾ فيـ يرتكبوف ما شابو ذلؾ و و المدرسة و 

يقعوف في أيدي الشرطة مما يؤدي بيـ إلى اإلبداع في  مخالفات قميمة تتميز بالخطورة ، غالبا ما

 (126: 2013،)عبير المطيري ات األحداث . مؤسس

تمفة مف خبلؿ ىذه األنواع أف الجانحيف ال ينتموف إلى تصنيؼ و احد و إنما إلى أصناؼ مخونستنتج 

 .تختمؼ باختبلؼ أنماط الجنوح

 ارتباط الجنوح بفترة المراهقة :ـ 9

سنة حسب معظـ القوانيف فؤلف ىذه الفترة كذلؾ  18ػ13إذا كانت فترة الجنوح فترة محددة قانونيا ما بيف 

، بؿ فترة أساسية في النمو تعتبر مرحمة مف مراحؿ النمو المتعدد األبعاد مف وجية نظر الحقائؽ النفسية 

، و التي تحدد بدورىا كيفية التكيؼ النفسي رغـ أف ىذا النمو يتأثر بالمراحؿ السابقة عميو )الطفولة ( 

 المقبؿ لمفرد .

 و لفظ " مراحؿ " يشير إلى تتبع نمو اإلنساف و شخصيتو ابتداء مف الوالدة حتى الكبر و الطفؿ يمر عبر

لمتوقع لو أف ، فإذا لـ يتعرض إلى تدخؿ ظروؼ شاذة أو موقعة فمف اسمسة مف المراحؿ المحددة تكوينا

 .يسير عمى نحو طبيعي

أصبح   1983Rodre guez tomeرودر طومي و عميو فالمصطمح الحالي " المراىقة " كما يرى 

يحمؿ أوسع مف أنيا فترة صخب و مشكبلت بؿ إنيا فترة توائـ أو مطابقة لمختمؼ مياـ النمو التي تعني 
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لتحوالت كؿ الوظائؼ النفسية أي التكيؼ مع ا االعتبارفي النياية تحديد المستقبؿ الذي يأخذ بعيف 

إلى فترة المراىقة تكوف  Henri lehalle  1995ليذهب "هنري لوهاالجسمية وبناء اليوية ، بينما 

ناصر ميزاب  ) .أساسا مرحمة استقبلؿ ذاتي جديد مقارنة مع االستقبلؿ في المراحؿ السابقة و يظير ذلؾ 

،2005 :63) 

، حيث المعرفية الجاىزة، و في المجاؿ العاطفيفرد مف البنيات ، حيث يتمخص الالمجاؿ المعرفيفي  

 يستقؿ الطفؿ عف والديو ليبحث عف ربط عبلقات بمواضيع أخرى.

فإذا أخذنا بعيف االعتبار ىذيف التعريفيف فترة توائـ أو مطابقة ، و فترة استقبلؿ ذاتي جديد في المجاؿ 

ناؾ تعاريؼ أخرى لممراىقة مطبوعة ، رغـ عممنا أف ىالمعرفي و العاطفي و االجتماعي و االقتصادي  

ي أكثر األحياف ال بطابع تنظيري بحيث مما يجعمنا نتفاداىا لكي ال نسقط في النقاشات النظرية التي ف

، و واقتراف ذلؾ بظاىرة الجنوح التي أخذت منعطفا قانونيا و عمـ اجتماعيا )االعتداء عمى تصؿ إلى نتيجة

 الجماعة (. و نظـ معايير

، و ىذا ما لـ تشر إليو التعريفات القانونية و االجتماعية اعتداء الجانح كذلؾ يمس ذاتوكاف و إف 

 .الخ(.، شرب الخمر ..درات في ىذا السف)كتعاطي المخ

إف وظيفتي المطابقة أو التوائـ و االستقبللية تعتمداف عمى عممية أخرى وىي عممية التغير المرتبطة 

 بدورىا ببعديف :

 : نفس فسيولوجية ( يظير فيو تسارع العمميات الفيزيولوجية التي سرعاف ما تظير   بعد داخمي(

أثارىا عمى الجانب المرفولوجي المرتبط بدوره بتقسيمات المحيط ، و كما يظير التناقض الوجداني بيف 

 الفعؿ و عدمو نتيجة لنزوع اليوية و ىذا كذلؾ يتأثر بالمحيط .
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 ظير فيو تغير رؤية اآلخريف ) الكبار و الصغار ( لدور )اجتماعي اقتصادي ( ي: بعد خارجي

، و ىذا يترتب عنو ما أصبح رجبل أو أصبحت امرأةالمراىؽ ، مما يمزمو تحمؿ المسؤولية ، مسؤولية أنو 

 التزامات مادية و معنوية ، يتحتـ عمى المراىؽ القياـ بيا .

إف البعديف المذكوريف أعبله و ما يحتوياه مف عناصر قد تكوف أحيانا متناقضة )فيما بينيا ، أو تكوف 

صعبة المناؿ أو تكوف محرمة بالقوانيف و األعراؼ و العادات ( ،قد يجعؿ المراىؽ يسقط في أزمات كثيرة 

 القائؿ 1936Debesse M م دوبيس) مصطمح أزمة استعممو كثير مف عمماء النفس باألخص منيـ 

 البحث عف الخصوصية . بأزمة الخصوصية و

فإذا كانت المراىقة مرحمة أزمة ، أمة تمس كؿ كياف المراىؽ في عبلقتو مع بيئتو فببل شؾ تتخمميا 

)ناصر بيئتو التي يعيش فييا . في عبلقاتو مع نفسو و مع اضطرابات مختمفة تمس شخصية المراىؽ 

 (65 ،64: 2005،ميزاب 

فييا التي تحدد شخصيتو في المستقبؿ و  نستنتج أف مرحمة المراىقة مرحمة حاسمة في حياة الفرد و ىيو 

 يتعرض لمختمؼ األزمات و العوامؿ التي تدفعو أحيانا إلى الجنوح .

 بنية األسرة و أثرها في إنتاج الجنوح :ـ 10

شخصية الطفؿ مف جميع الجوانب و أصبح مف المسمـ بو أف األسرة تمعب دورا أساسيا و قاعديا في نم

و نظـ البنية األسرية عادة باإلضافة تأثيرات ىذا الدور يمكف أف تكوف إيجابية كما يمكف أف تكوف سمبية ،

إلى الوالديف و اإلخوة و األخوات و في كثير مف الحاالت الجدة و الجد ...الخ و باألخص في مجتمعنا 

ينامية داخمية و ىي مجموع العبلقات و التواصؿ الذي يجري بيف  العربي اإلسبلمي ، و تعيش ىذه البنية د
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نساؽ االجتماعية األ يتعرض إلى تعطبلت عمى غرار كثير مفأفراد األسرة كنسؽ تواصمي اجتماعي قد 

الشيء الذي يجعؿ العبلقات  باالنقطاعاألخرى ،كما يعرض أنماط التواصؿ إلى االنقطاع أو التيديد 

)ناصر ميزاب الضياع أو التيديد بو . ما يعرض أفراد األسرة الواحدة إلىنقطع مأو ت تنكمشالدائرة 

،2005 :114) 

المراىقوف يعتبروف الحمقة الموصمة بيف عناصر ىذا النسؽ األسري و بالتالي نضؼ أف و  و األطفاؿ 

نفسية ي سموكياتيـ  اضطرابات إصابة ىؤالء تكوف أكثر حدة مما ينعكس عمى شخصياتيـ و تظير ف

 مف بيف ىذه االضطرابات الخطيرة اضطراب الجنوح .،و 

إال أنو  و عمى الرغـ مف كؿ التغيرات التي تحيط باألسرة ،و عمى الرغـ مف نقص التواصؿ بيف أفرادىا 

االستقرار و الحب لمراىؽ ، فيي التي تقدـ اآلماف و أحيانا تبقى األسرة الوعاء الوحيد الذي يغزى الطفؿ و ا

 .، و يشاركيا في بعض ذلؾ كثير مف المؤسسات االجتماعية في العيش

غير أنو في وضعيات معينة تتعطؿ ىذه البنية في تقديـ و إيصاؿ النموذج المثالي لمطفؿ ، و ذلؾ بسبب 

انفصاؿ الوالديف أو لغياب الكمي ألحدىـ أو التخمي عف الطفؿ و مف جراء ذلؾ تظير في حياة الطفؿ 

 (115 :2005،ميزاب )ناصر  صعوبات كثير .

 :الوقاية و العالج من الجنوحـ 11     

ختصاصيف النفسانييف يرى حجازي أنو يمكف عبلج الجانحيف مف المراىقيف عف طريؽ توفير اال

زاتأىيميـ و تدريبيـ و تعميميـ. و ذلؾ مف أجؿ تقديـ الخدمات البلزمة ليـ و إعادة االجتماعيفو  لة ،وا 

في مناخ اجتماعي و حؿ مشكبلتيـ االجتماعية و التربوية األسرية  لدييـ ،مشاعر التوتر و الصراع 
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السر الحقيقي في نجاح  أف فيمبسيسوده الدؼء و الود و تتوثؽ فيو العبلقات بيف أعضاء األسرة و يرى 

دي إلى الجنوح ، مف فقر و فساد عبلج الجانحيف ىو أف نصمح مف الظروؼ االجتماعية التي تؤ برامج 

ري ، فإذا المواطنيف جميعا ، و التفكؾ األستمييز عنصري ،و افتقار الروح الجماعية ، و التضامف بيف و 

 فإف معدؿ الجنوح سوؼ يقؿ بالتأكيد . بإخبلصقاـ المجتمع بمعالجة ىذه المشكبلت 

 يمي : أف عبلج جنوح األحداث يمكف أف يتـ عف طريؽ ما انزهر و ليذا يرى 

العبلج النفسي الفردي أو الجماعي و محاولة تصحيح السموؾ الجانح و تعديؿ مفيوـ الذات عف طريؽ ػ 1

 .العبلج النفسي المتمركز حوؿ المعالج مع االىتماـ بعبلج الشخصية و السمات المرتبطة بالجنوح 

 .ي لمحدث الجانح في جو نفسي مبلئـالعبلج التربوي و الميناإلرشاد و ػ 2

 الوالديف و تحميميا مسؤولية العمؿ عمى تجنيب الطفؿ التعرض لؤلزمات االنفعالية .إرشاد ػ 3

 .بيئية العامة داخؿ و خارج المنزؿ، و تعديؿ العوامؿ الالعبلج البيئيػ 4

استخداـ كافة درسة و دور الرعاية االجتماعية و توفير الرعاية االجتماعية لمجانحيف في األسرة و المػ 5

 .في المجتمعاإلمكانيات الخدمة االجتماعية الميسرة 

 أىيؿ النفسي و التربوي و الميني .تإبداع الجانحيف في مؤسسات خاصة يتـ فييا الػ 6

: 2013،الزعبي  )أحمدإنشاء المزيد مف العيادات النفسية المتخصصة لعبلج جنوح األحداث .ػ 7

150،151، 152) 

 المراهقة: ثانياـ    
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 :تعريف المراهقةـ 1

 لغة : ـ 1ـ1

الجنسي معناه التدرج نحو النضج البدني و و  Adolescenceكممة المراىقة مشتقة مف الفعؿ البلتيني  " 

 (175: 2007،)أبو غريبة إيمان ." و العقمي و االنفعالي

عممية عاطفي و فكري لمشخصية ،دة تبنيف أما في معجـ عمـ النفس فقد عرفت المراىقة بأنيا :"مرحمة إعا

تفردف و ىضـ لمتحوالت الفيزيولوجية المرتبطة بتكامؿ الجسد جنسيا نيايتيا مف الصعب تحديدىا في 

: 2012،)فؤاد شهين شخصية أنفسيـ . طالت مراىقتيـ عمى  عديد وفىقوف أيامنا ، حيث يعمؿ مرا

44) 

  المفهوم االصطالحي:ـ 2ـ1

تنتيي بإبتداء مرحمة النضج أو الرشد ، المتأخرة و فترة يمر بيا كؿ فرد ، تبدأ بنياية الطفولة المراىقة ىي 

 العشريف .الحادي و  الثة عشر إلى حوالي سف العشريف أوو تمتد ما بيف سف الثانية عشر أو الث

المجتمع أو قصرىا يختمؼ باختبلؼ األسرة و و المراىقة إما تكوف فترة قصيرة أو طويمة و طوليا 

حيث لمراىقة في المجتمعات البدائية ،و الحضاري ، و نبلحظ قصر فترة ا االقتصاديباختبلؼ المستوى و 

ينضج الطفؿ بسرعة حتى تكاد تنعدـ فترة المراىقة بالنسبة لو ، في حيف تطوؿ فترة المراىقة في 

 (117:  2006) عصام نور .المجتمعات الغربية الحديثة .
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 أخرى لممراهقة :تعريفات ـ 3ـ1

 حسب ( هاروكس Hrroks ,1962 ) عبارة عف الفترة التي يكسر فييا الطفؿ )الفرد(  فالمراىقة

 و االندماج فيو.  و يبدأ في التفاعؿ معو  ة ليخرج إلى العالـ الخارجي ،شرنقة الطفول

 هول  حسب(Holl ,1956 )  فييا تصرفات فقد عرفت المراىقة بأنيا المرحمة النمائية التي تتميز

الفرد بالعواطؼ و االنفعاالت الحادة و التوترات و الضغوط العنيفة ، و ىنا يكوف ىوؿ قد ركز عمى 

  .توترات توصؼ أحيانا بأنيا أزمة حرجةمراىؽ ، و ما يعتبر بو مف ضغوط و الجانب االنفعالي في حياة ال

 فيعرؼ المراىقة بأنيا فترة نمو شامؿ ينتقؿ خبلليا الكائف البشري مف مرحمة  (1982)أسعد ، حسب

 الطفولة إلى مرحمة الرشد .

  حسب سعد جبلؿ فيعرؼ المراىقة بأنيا فترة زمنية في مجرى حياة الفرد تتميز بالتغيرات ىي التي

 .لنفسية و تميزىا في بعض الثقافاتتعطي ليذه المرحمة مخاطرىا ا

  غ و تنتيي بتحقيؽ النضج الجسمي المفدي المراىقة بأنيا المرحمة التي تبدأ بالبمو يعرؼ عمر

 (32: 2014،)عبد الكريم عطا كريم االنفعالي و االجتماعي .و 

 :التعريف البيولوجي لممراهقةـ 4ـ1

يتضمف ىذا التعريؼ التغيرات البيولوجية و الجسدية لمبموغ التي تحوؿ األطفاؿ إلى راشديف ناضجيف 

التي ينتموف إلييا جسديا و جنسيا ، و ىذه التغيرات تحدث لدى كافة المراىقيف بغض النظر عف الثقافة 

الجسدية بيف الذكور  تحدث ىذه التغيرات نتيجة إلفرازات ىرمونية متنوعة و تؤدي إلى إحداث الفروؽ

 اإلناث.و 

 التعريف السيكولوجي لممراهقة :ـ 5ـ1
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يفوؽ حدود يركز عمى أىمية تشكيؿ ىوية مستقرة لدى المراىقيف لتحقيؽ اإلحساس بالذات عمى نحو 

طبيعي سبب الضغوط االجتماعية  التغيرات العديدة في الخبرات و األدوار و  يظير التوتر عمى نحو

إلى التغيرات في الوزف و الطوؿ وؿ ىذه الضغوط التي يشعر بيا المراىؽ باإلضافة يعتبر البموغ أ،و 

كما تتسـ المرحمة بتغيرات دىـ ، وردود فعؿ اآلخريف نحوىـ ،يصاحب ىذه التغيرات وعي جديد بأجساو 

 معرفية سريعة ،وكذلؾ تتغير التوقعات االجتماعية تغيرا واضحا .

 : التعريف االجتماعي لممراهقةـ 6ـ1

يعرؼ عمماء االجتماع األفراد بمصطمحات تتضمف مواقعيـ في المجتمع بما يعكس إلى حد بعيد مدى 

فعاليتيـ الذاتية ، فمف وجية نظر اجتماعية يظير المراىقوف كأفراد ال يتمتعوف باالكتفاء الذاتي و بالتالي 

لنظر إلى مرحمة المراىقة عمى أنيا يـ ليسوا بأطفاؿ باو غير اعتمادييف تماما و ليذا ففيـ غير راشديف ، 

تتحدد نيايتيا بتشريعات تضع الحدود العمرية المتعمقة بالحماية الشرعية ألولئؾ الذيف لـ فترة انتقالية ، 

 (232: 2009،)رغدة شريم يصبحوا بعد راشديف .

بنياية الطفولة ومف خبلؿ ىذه التعريفات نستنتج أف مرحمة المراىقة ىي فترة يمر بيا كؿ فرد و ىي تبدأ 

 و تطرأ عمييا مجموعة التغيرات تختمؼ مف مجتمع آلخر تبعا لمظروؼ المختمفة .

 النظريات المفسرة لممراهقة :ـ 2

إف الحديث عف نظريات المراىقة لوحدىا و بصورة محددة ال يعطي فكرة واضحة عنيا ألف أي مفيـو 

ع لمراحؿ النمو و التكويف لدى الفرد بصورة نظري لمرحمة المراىقة ليس إال جزءا مف فكرة واسعة تتس
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عامة سواء كانت بيولوجية أو نفسية أو اجتماعية ،و ليذا سوؼ نستعرض بعض النظريات التي عالجت 

 .موضوع المراىقة 

 S .Tanlly .Holl:نظرية ستانمي هول ـ 1ـ2

مرحمة ال يمكف  تعني المراىقة مف وجية نظر ىوؿ مرحمة تغير وشدة و صعوبات في التوافؽ ، فيي

تجنبيا داخؿ حياة اإلنساف ، بحيث عادة ما تتميز بتغيرات تحكميا أسس بيولوجية تتمثؿ في نضج بعض 

الغرائز و ظيورىا بصورة مفاجئة مما يؤدي إلى ظيور بعض الدوافع القوية المؤثرة في السموؾ . و ليذا 

مف مظاىر نفسية و صراعات حادة  يصاحبيا و ما  لنواحي البيولوجية ليذه الفترة ،فقد عالج ىوؿ بعمؽ ا

 (38،39: 2014،)عبد الكريم عطا كريم عواصؼ شديدة .و 

 : Gisell نظرية جيزلـ 2ـ2

حيث تركزت الفكرة الرئيسة لديو حوؿ  1965تأثر أرنولد جيزؿ بآراء ستانمي ىوؿ و اىتماماتو منذ سنة 

و تتكيؼ  تعتدؿالتي الشاممة لنـ الفرد و تكوينو ، و  النضج التي يعرفيا بأنيا العمميات الفطرية صيرورة

في مقدمتيا المرجعية مرجعيات متعددة و  باعتمادعف طريؽ العمميات الوراثية ، ويحدد جيزؿ المراىقة 

ولوجية التي تترجـ نواحي القوة البيولوجية التي تتولد عنيا مظاىر نمو المراىؽ و تطوره و المرجعية السيك

 (39،40 :2014،) عبد الكريم عطا كريم ، ثـ المرجعية االجتماعية .الضعؼ لممراىؽ و 

 :نظرية التحميل النفسيـ 3ـ2

يعتبر فرويد مف العمماء الذيف أبدوا آراء ستانمي و اتبعوا أثره ، لكف فرويد يخالؼ ىوؿ الذي يرى أف 

الغريزة الجنسية تظير ألوؿ مرة عندما يصؿ الطفؿ إلى سف البموغ ، و يشير في ىذا الصدد إلى أف 
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رحمة المراىقة تزداد ي مالحياة الجنسية خبلؿ مرحمة الطفولة عادة ما يقتصر عمى المتعة العضوية أما ف

الخمقية السائدة في المجتمع أىمية بالغة عند  لممبادئتتوسط اليو و األنا األعمى و يصبح قوة األنا و 

 اندفاعاتالمراىؽ حيث يتقوى خبلليا مفيوـ الذات لديو األمر الذي يمكنو مف فرض بغض القيود عمى 

  (40: 2014،عبد الكريم عطا كريم ).اليو 

 : Eriksonsنظرية أريكسون ـ 4ـ2

حاوؿ أريكسوف أف يجمع األدلة التي تدور حوؿ التأثيرات الثقافية عمى نمو الشخصية ، فيو يعتقد أف 

أزمة المراىقة األولى ىي أزمة التعرؼ عمى الذات و إحساس الشخص بمف يكوف و تقييمو لذاتو ، غير 

 أف نظرية أريكسوف تعطي أفضمية لممحددات الثقافية .

أف أريكسوف ينظر إلى المراىقة عمى أنيا الفترة  التي تفتقد فييا صور قمؽ  (1980قشقوش ) و يذكر

الطفولة بعضا مف قوتيا و سمطتيا و تصبح صورة الذات أثنائيا موضع تحديد جديد كما ينظر إلى ىذه 

)عبد الكريم عطا كريم العممية عمى أساس أنيا العممية التي تكافح فييا الذات السامية في سبيؿ اليوية .

،2014 :41) 

 النظريات األنثروبولوجية :ـ 5ـ2

الثقافية ة لمسموؾ "المحددات االجتماعية و يتزعـ ىذا االتجاه بندكت و ميد و يركز عمى المحددات الخارجي

و القيـ المكتسبة "ومف خبلؿ الدراسات المستفيضة التي قامت بياـ يد و التي حاولت بيا توضيح ما إذا 

لظروؼ بيئية و خبرات معينة ، فقد  انعكاسكاف سموؾ المراىقة سموكا عاما و شائعا لدى المراىقيف أـ 

 أكدت أف المراىقة تتكوف و تشكؿ بالبيئة االجتماعية ".
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 ية المجال :نظر ـ 6ـ2

الخارجية لمسموؾ التفاعؿ بيف المحددات الداخمية و و يركز عمى  K,leivin كيرت ليفينيتزعـ ىذا االتجاه 

مرحمة الرشد ، ومف  اء االنتقاؿ مف مرحمة الطفولة إلىكما يركز بصفة عامة عمى عامؿ الصراع أثن

الجماعة ، حيث  إلىمجاؿ مجيوؿ و يصور المراىقة عمى أنيا فترة تغير في االنتماء  إلىمجاؿ معروؼ 

 (345،346: 2004، )سامي ممحم.يرتبط بعادات جديدة تمثميا الجماعة التي ينتمي إلييا مجددا 

 :نظرية التعمم االجتماعيـ 7ـ2

 الراشديف ىذا االنسحاب الذي غالبا مايركز اتجاه التعمـ عمى أف المراىقة تتصؼ باالنسحاب مف معايير 

يحدث عف طريؽ سموؾ ال اجتماعي غير مرغوب فيو ، قد يظير مف خبلؿ تقبؿ ثقافة جماعة الرفاؽ 

الجناح أثناء فترة المراىقة و  االغترابيالتي تعتمد عمى خبرات تعمـ الفرد ، و عمى سبيؿ المثاؿ فإف السموؾ 

 ( 347: 2004،)سامي  ممحم ة .عادة ما يرتبط باتجاىات والديو قاسي

 Asubelنظرية أوسبل :ـ 8ـ2

النظريات البيوثقافية في المراىقة التي تعتبر النمو في مرحمة المراىقة ناتجا عف  إلىتنتمي ىذه النظرية 

ليذا ىناؾ تغيرات بميزاف ىذه المرحمة األولى التفاعؿ بيف التأثيرات البيولوجية و الثقافية و االجتماعية و 

 (43: 2014،)عبد الكريم عطا كريم تغير بيولوجي و الثاني تغير اجتماعي .

 ىذه النظريات التي تناولت تفسير المراىقة نستنتج ما يمي :وفي ضوء استعراض 

تزالوا تشكوا مف  أف كؿ نظرية مف النظريات السابقة لـ تسمـ مف النقد نظرا لنسبيتيا فنظرية ىوؿ ما

، أما نظرية جيزؿ أىممت جوانب متعددة  األفرادجوانب ضعؼ كونيا أخفت أثر العبلقات االجتماعية بيف 
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و الجنسي في حيف أف نظرية التحميؿ  األخبلقيمف النمو خاصة النمو المغوي و العقمي و االجتماعي و 

و أوضحت أف عالـ الفرد الداخمي يكوف ردي لمشخص في طفولتو و مراىقتو مو الفالنفسي قد أىممت الن

خبلؿ فترة المراىقة جد حساس لمثيرات العالـ الخارجي أما نظرية أريكسوف تؤكد بشكؿ واضح أف المراىقة 

أما النظريات االنثروبولوجية أكدت بشكؿ كبير عمى الذات ، انفصاـمرحمة يواجو فييا الفرد أزمة اليوية و 

المقاربة الشمولية في حيف نجد أف نظرية التعمـ االجتماعي  إلىفيي تفتقر  تجاه أبنائيـ اآلباءازدواجية 

تؤكد عمى أىمية تغيرات النظرية الخاصة بمرحمة المراىقة ، دوف أف توضح كيؼ تعمؿ عممية التنشئة 

البعد الثقافي في  إىماؿاالجتماعية أما نظرية أوسبؿ أكدت فقط عمى البعديف البيولوجي و االجتماعي و 

أدلة أكثر واقعية مف غيرىا مف النظريات السابقة حيث  باعتماداىقة يف نظرية المجاؿ حاولت تفسير المر ح

 تتماشى مع التوجو السيكولوجي الحديث .

 مظاهر النمو في مرحمة المراهقة :ـ 3

مف مرحمة المراىقة تغيرات سريعة و غير عادية عمى مستويات مختمفة تجعؿ المراىؽ ينتقؿ يصاحب 

 :عالـ الطفولة إلى عالـ الشباب، وتتميز ىذه التغيرات بما يمي

 :الجسميالنمو ـ 1ـ3

الحجـ و تغيرات الوجو ئلنساف كالطوؿ و الوزف و العرض و يقصد بو النمو في األبعاد الخارجية ل

اإلنساف االستدارات الخارجية المختمفة و بالتالي فالنمو الجسمي ىو كؿ ما يمكف قياسو مباشرة في جسـ و 

  (119: 2006، )عصام نور

 :النمو االنفعاليـ 2ـ3
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و أغمب ىذه االنفعاالت   التي تطرأ عمى المراىؽ مرحمة المراىقة أيضا بالتغيرات االنفعالية العديدة تتميز 

صورة المراىؽ غير صورة الطفؿ اليادئ التي كاف عمييا في المراحؿ السابقة  مف النوع الحاد الذي يجعؿ

ىو رتو ليست كثوراتو و يغضب و ثو يا ، فالمراىؽ ىنا يصيح و يثور و المراىقة أغنى لحدة انفعاالتفمرحمة 

 .(48:1981 ، )ابراهيم محمودطفؿ بؿ ىي أغني في مرحمة المراىقة 

 النمو العقمي :ـ 3ـ3

تظير  كماتكويف العقمي لمفرد  بصفة عامة ،يكتمؿ في ىذه المرحمة الالذكاء و القدرات الخاصة:ـ 1ـ3ـ3

ويقؼ ىذا النمو عند رية العامة نموا مطردا ،فييا القدرات الخاصة فينمو الذكاء و ىو القدرة العقمية الفط

 (33: 1981،محمود )ابراهيم بالتدريج  يتباطأسف معينة يكوف سريعا في السنوات الخمس األولى ثـ 

أيضا الوظائؼ العقمية العميا و تأخذ شكبل  تكتمؿ في ىذه المرحمة :الوظائف العقمية العمياـ 2ـ3ـ3

يميزىا عف المراحؿ السابقة ، و االنتباه ىو أحد ىذه الوظائؼ التي تزداد يشكؿ واضح خبلؿ ىذه المرحمة 

)إبراهيم  محمود إليو الفرد  صعوبة الموضوع الذي ينتبو لفترة االنتباه أو بالنسبة لدرجة سواء بالنسبة 

،1981 :37) 

يميؿ المراىؽ في السنوات األولى مف المراىقة إلى مساعدة الجماعة التي  االجتماعي:النمو ـ 4ـ3

ثـ يحؿ محؿ االتجاه اتجاه آخر يقـو ور بمظيرىـ و التصرؼ بمثؿ تصرفيـ، ينتمي إلييا فيحاوؿ الظي

فيميؿ عمى أساس مف تأكيد الذات ، و الرغبة في االعتراؼ بو كفرد و يرجع ذلؾ إلى وعيو االجتماعي ، 

)عصام نور المراىؽ إلى القياـ بأعماؿ تمفت النظر إليو بوسائؿ متعددة مثؿ ارتداء مبلبس زاىية األلواف .

،2006 :129) 
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 ومف المعايير المؤثرة في النمو االجتماعي في مرحمة المراىقة نذكر :

 وتوازنيا االجتماعي والنفسي مكانة خاصة في حياة الفرد بحيث توفر األسرةالستقرار : األسرةـ 1

المفككة كما أف عبلقة الطفؿ بوالديو تتأثر بأساليب معاممتيـ لو  األسرةاالستقرار والسعادة عمى عكس 

االعتماد عمى نفسو عندما يصبح مراىقا و الطفؿ المنبوذ يعيش حيث نجد الطفؿ المدلؿ ال يستطيع 

ثر لو أ لؤلسرةاالجتماعي عدوانية ، إف االستقرار النفسي و ال إلىو يميؿ  األسباب ألتفوة يثور مراىقة صعب

 تشجيعو عمى االبتكار .تنمية اتجاىاتو السوية وقدراتو و نفسيا و كبير في نمو الفرد اجتماعيا و 

فالمدرسة ىي رة ،إف أىمية المدرسة في تكويف التبلميذ اجتماعيا ال تقؿ أىمية عف األس.المدرسة :2

البيئة التي يجد فييا الطفؿ نفسو بعيدا عف األسرة و توفر المدرسة لممراىؽ أنواعا مختمفة مف النشاط 

نو ، فيتعمـ فييا كيفية الحوار االجتماعي الذي يساعده عمى سرعة النمو و التوافؽ االجتماعي مع أقرا

 المناقشة و المشاركة .و 

جماعة الرفاؽ تأثيرا كبيرا حيث مف خبلؿ تفاعمو المستمر معيـ يتعمـ يتأثر المراىؽ ب .جماعة الرفاق :3

قد و قيـ واتجاىات جماعة الرفاؽ،و منيـ بعض األنماط السموكية و تتكوف لديو اتجاىات و أفكار تتناسب 

أكدت بعض الدراسات أف جماعة الرفاؽ مف أىـ العوامؿ التي تؤثر في عممية التكويف االجتماعي السوي 

ضرورة فيـ مرحمة المراىقة باعتبارىا مرحمة يمكف دخوليا  إلىالسوي لممراىؽ ،ومما سبؽ نشير  أو غير

  (270،271: 2014،)فيروز زرارقة . إلى دائرة االنحراؼبسيولة 

  .تمثؿ جماعة الرفاؽ في مرحمة المراىقة عامبل ىاما في انحراؼ و جنوح المراىؽ وىو موضوع دراستنا و

 :لمرحمة المراهقةأهم التقسيمات ـ 4

سنة (وىي تقابؿ  14إلى 12مبكرة )بيف سف الة مراحؿ فرعية ىي المراىقة إلى ثبلثتنقسـ مرحمة المراىقة 

وتقابؿ المرحمة الثانوية سنة(  17ألى 15و مرحمة المراىقة المتوسطة )بيف  األساسينياية مرحمة التعميـ 
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و تقابؿ المرحمة الجامعية وىذه التقسيمات األخيرة سنة( 21-22-18و مرحمة المراىقة المتأخرة بيف سف )

 (136: 2009،)ستيفن هارد .لممراىقة قد تتغير مف مجتمع أو بيئة إلى مجتمع آخر أو بيئة أخرى 

 التقسيمات الثنائية :ـ 1ـ4

حيث الخامسة عشرة أو السادسة عشرة ، وتمتد مف سف الثانية عشرة إلى المراهقة المبكرة: ـ 1ـ1ـ4

المرحمة بالسعي نحو يصاحبيا نمو سريع إلى ما بعد سف البموغ تقريبا و يتميز سموؾ المراىؽ في ىذه 

 االستقبلؿ و الرغبة في التخمص مف القيود و السيطرة و يستيقظ عنده اإلحساس بذاتو وكيانو 

يتميز سموؾ و العشريف ،رة إلى سف الحادية و وتمتد مف سف السابعة عش :المراهقة المتأخرة ـ 2ـ1ـ4

االنخراط في فيو ، و االبتعاد عف العزلة ،و  المراىؽ في ىذه المرحمة بالتوافؽ مع المجتمع الذي يعيش

االجتماعية و تتضح ميولو ، كما تحدد اتجاىاتو السياسية و  تقؿ عنده النزاعات الفرديةنشاطات اجتماعية و 

 المينية . 

 :التقسيمات الثالثيةـ 2ـ4

وتبدأ مف سف العاشرة حتى سف الثانية عشرة ، حيث تظير في ىذه المرحمة  ما قبل المراهقة :ـ 1ـ2ـ4

حالة التييؤ ،التي تدفع إلييا الطبيعة ، تمييدا لبلنتقاؿ إلى المرحمة التالية مف النمو كما تتميز ىذه 

مشوبة بالقمؽ نتيجة بداية  وتكوفالمرحمة بالمقاومة النفسية التي تبذليا الذات ضد تحفز الميوؿ الجنسية ، 

 ظيور الخصائص الجنسية الثانوية .

الثالثة عشرة إلى سف السادسة عشرة مف أف المراىؽ لـ يحقؽ  و تمتد مف سف :المراهقة المبكرةـ 2ـ2ـ4

ج الحيوانات المنوية عند ، و إنتاعند الفتياتبعد في ىذه المرحمة بوادر النضج كظيور العادة الشيرية 

 .الفتياف
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السابعة عشرة إلى سف الحادية و العشيف و يطمؽ عمييا ما  وتمتد مف سف :المتأخرةالمراهقة ـ 3ـ2ـ4

ظائفو الجنسية بشكؿ كامؿ و تكتمؿ الوظائؼ العضوية و تتضح ، حيث يمكف لمفرد أداء و بعد البموغ 

يتمكف المراىؽ مف إشباع ميولو الجنسية بطرؽ طبيعية مباشرة عف طريؽ  األعضاء التناسمية ، و قد ال

تنتيي فتنعكس عميو عمى شكؿ مشاعر الذنب، و العادة السرية ، و قد يفرط في ممارستيا  إلىالزواج فيمجأ 

  (22، 21:  2013،الزغبي )أحمد .سف الرشد  بابتداءىذه المرحمة 

 :الرباعية التقسيمات ـ 3ـ4

مف عند البنيف إحدى عشرة إلى اثنتيف عشرة سنة و تكوف عند البنات مف عمر  :مشارف المراهقةـ 1ـ3ـ4

 ثة عشرة إلى أربعة عشرة سنة .عمر ثبل

و تمتد عند البنات مف اثنتا عشرة إلى أربع عشرة سنة و عند البنيف مف خمس :المراهقة المبكرة ـ 2ـ3ـ4

 عشرة إلى ست عشرة سنة .

ما بيف أربع عشرة إلى ستة عشرة سنة عند البنيف مف سبع  و يكوف البنات :المتوسطةالمراهقة  ـ3ـ3ـ4

 ثماني عشرة سنة . عشرة إلى

و ىي عند البنات مف سبع عشرة إلى عشريف سنة و عند البنيف مف تسع  :المراهقة المتأخرة ـ 4ـ3ـ4

 (22 :2013،)أحمد الزعبي عشرة إلى عشريف سنة .

نستنتج مف خبلؿ ىذه التقسيمات أف المدة الزمنية لممراىقة تختمؼ مف مجتمع إلى آخر ففي بعض 

العمماء في تقسيـ مراحؿ ، و ليذا اختمؼ قصيرة و في بعضيا أخر تكوف طويمةالمجتمعات تكوف 

 .المراىقة
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 :أشكال المراهقةـ5

 :ـ المراهقة المتكيفة1ـ5

، و ال أثر لمتمرد طيبة  باآلخريفأميؿ إلى اليدوء النسبي و االتزاف االنفعالي و عبلقة المراىؽ  و تكوف 

عمى الوالديف أو المدرسيف ، و حياة المراىؽ غنية بمجاالت الخبرة  باالىتمامات العممية الواسعة التي 

و بمكانتو في الجماعة يحقؽ عف طريقيا ذاتو و حياتو المدرسية موفقة في أغمب األحياف ، و ىو يشك

بتوافقو فييا ، و ال يسرؼ في أحكاـ اليقظة أو غيرىا مف االتجاىات السمبية و ال يكثر التيـ أو يطيؿ و 

 (509: 1998،)عادل األشول التفكير في مشكبلتو ذاتية .

  :المراهقة اإلنسحابية المنطوية ـ 2ـ5

ور بالنقص و ليس لممراىؽ مخارج العزلة و الشعلشكؿ أسيفو مكتئبة باالنطواء ، ىذا ا المراىقة في

وكتابة المذكرات ؿ قراءة الكتب الدينية و غيرىا ،مجاالت خارج نفسو ، عدا أنواع النشاط االنطوائي مثو 

و المراىؽ مشغوؿ بذاتو و مشكبلتو كثير و نقده لمصور المحيطة ، التي يدور أغمبيا حوؿ انفعاالتو 

ف ، و تنتابو و إلى نقد النظـ االجتماعية و الثورة عمى تربية الوالدي األخبلقيةالتأمؿ في القيـ الروحية و 

  أحبلـ اليقظة التي تدور حوؿ موضوعات حرمانو مف الممبس أو المأكؿ أو الجنس .اليواجس الكثيرة و 

 

 :المراهقة العدوانية المتمردةـ 3ـ5

أشكاؿ السمطة ، وتتسـ كذلؾ المحاوالت ت المراىؽ ضد األسرة و المدرسة و اتجاىا كثيرا ما تكوف 

االنتقامية و محاوالت التشبو بالرجاؿ و األساليب االحتيالية في تنفيذ رغبات المراىؽ و مآربو ، و قد يمجأ 

في ذلؾ إلى التدخيف و تصنع الوقار في المشي و الكبلـ ، و إطبلؽ الشارب و المحية أحيانا ، و اختراع 
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ف المدرسة ، و المحاوالت الجريئة مف الجنس األخر ، و يقترف بذلؾ قصص المغامرات و اليروب م

: 1998،)عادل األشول .ير مقدرة ممف يحيطوف بو باف مواىبو و قدرات غو  راىؽ بأنو مظموـمشعور ال

510)                   

 .المقيميف في مركز إعادة التربية وتمثؿ المراىقة العدوانية موضوع دراستنا حوؿ جنوح المراىؽ

  :المراهقة المنحرفة ـ 4ـ5

الشامؿ عوامؿ ىذا الشكؿ مع الشكميف السابقيف  االنييار النفسيو تأخذ صورة االنحبلؿ الخمقي التاـ أو 

عوامؿ أخرى كما أف بعض المراىقيف قد مر بخبرة شاذة  إضافة،مع اشتداد في درجة ىذا العوامؿ و مع 

، و انعداـ الرقابة  متشائـلبعض الوقت بموف قاتـ مريرة أو صدمة عاطفية عنيفة كونت تفكيرىـ ووجدانيـ 

تجاىؿ رغباتو و حاجاتو و التدليؿ سوة الشديدة في معاممة المراىؽ و و تخاذليا و ضعفيا و الق األسرية

لرفاؽ بعيوب التربية في حبة السيئة أف تكوف عامبل مشتركا و اقترف التوحد مع جماعة االزائد وتكاد الص

 (511: 1998،)عادل األشول المدرسة .المنزؿ و 

 كذلؾ المراىقة المنحرفة موضوع الدراسة حوؿ جنوح المراىؽ. وتمثؿ

 :خصائص المراهقةـ 6

 : منياالعامة لمرحمة المراىقة يمكف أف نشير إلى بعض الخصائص 

البموغ ، فالبداية تتمثؿ في البموغ ،و  إذا كاف مف السيؿ تحديد بداية المراىقة فمف الصعب تحديد  نيايتياػ 1

ؿ في النضج العقمي و االنفعالي لو عبلماتو المحددة ممثمة في دالالت النضج الجنسي أما النياية فتتمث
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ىذا النضج خاؿ سموؾ الفرد العاـ و طبيعة  االجتماعي و ىذه ليست ليا عبلمات محددة ، و إنما يظيرو 

 شخصيتو .

ضج درجة مف الن إلىالرشد و ذلؾ الف الفرد يصؿ في نياية مرحمة المراىقة  إلىالمراىقة ىي المدخؿ ػ 2

النضج  إلىو لحياتو الراشدة ، و النضج الشامؿ ىو أف يصؿ الفرد الشامؿ لجميع جوانب نموه تؤىم

النضج العقمي حيث تكوف جميع قدراتو  إلىية و الناحية الوظيفية معا ، و الجنسي مف الناحية التكوين

النضج االنفعالي كما  إلىيصؿ  أفاكتماؿ نموىا و قد تحددت ميولو ، و  إلىالعقمية قد ظيرت ووصؿ 

 يظير في ضوء السيطرة عمى انفعاالتو و توظيفيا في خدمة أىداؼ بنائية رشيدة .

مراىقة وصوؿ الفرد ة عمى ظروؼ المجتمع ألنو إذا كاف مف عبلمات انتياء التعتمد طوؿ فترة المراىقػ 3

إلى مرحمة االستقبلؿ االقتصادي و بناء عمى ذلؾ فمف عبلمات انتيائيا أيضا وصولو  إلى درجة النضج

البدائية و المجتمعات الريفية بينما تطوؿ في المجتمعات  المجتمعاتنتوقع أف تقصر فترة المراىقة في 

ينضج اقتصاديا في الوقت  األولىالحديثة و المجتمعات المدنية و الصناعية الف الفرد في المجتمعات 

 (103، 102: 1998،)عالء الكفافي يكوف أسرة .تقريبا مما يمكنو أف يتزوج و الذي ينضج فيو جنسيا 

 

 :مشكالت المراهقةـ 7

فيجعمو يعيش في عالـ  فترة تخوؼ و قمؽ شديد يستحوذ عمى المراىؽتعتبر مرحمة المراىقة 

مما يسبب لو التفكير و سائر الحياة لممراىؽ ،التخوؼ و القمؽ يسيطراف عمى مختمؼ جوانب و ،الراشديف

 عددا مف المشكبلت يمكف حصرىا في المشكبلت التالية .



جنوح المراهق                                                            الفصل الثاني    

 

75 

 

السموؾ بشكؿ واضح لدى المراىؽ و يتمثؿ في مظاىر عديدة يظير ىذا  :نحرافياإل السموك  ـ 1ـ7

كالسرقة المنزلية و الكذب و التشويش داخؿ القسـ ، و االعتداء و التدخيف ىذا األخير الذي يعد مف أىـ 

يعتبر بوابة االنحراؼ وف رقابة مف األسرة أو المجتمع و المظاىر االنحرافية التي يمارسيا المراىقوف د

 (272: 2014،وز زرارقة )فير .مسالكو و 

 

 

 :المشكالت الصحية و الجسميةـ 2ـ7

كما أف لظيور األمراض و التشوىات دورا كبيرا في تغير تصرفات اإلنساف ، و فد تكوف المسئوؿ عف 

بفقر الدـ خالتو النفسية و المزاجية ، و مف أىـ المشكبلت الصحية التي قد يعاني منيا المراىؽ اإلصابة 

)فيروز التشوىات عمى مستوى الوجو أو اليديف و النمو السريع أو البطيء لمجسـ .اإلصابة ببعض و 

 (276: 2014،زرارقة 

  :ـ المشكالت النفسية3ـ7

عمماء النفس حيث يعتبرىا  اإلنسافتمعب الحاجة النفسية دورا كبيرا في زيادة الدافعية و الطموح لدى 

حسب نوع الحالة النفسية و تتجمى بعض مظاىر أو إيجابي عمى محرؾ أو مصدر كؿ سموؾ كاف سمبي 

المشكبلت النفسية في االنطواء و القمؽ بسبب المشكبلت االجتماعية المحيطة والوحدة ىي شعور يصيب 

 (281 :2014،)فيروز زرارقة .اف نتيجة عدـ احتكاكو مع اآلخريفاإلنس

  :اختيار األصدقاءمشكالت خاصة بجو األسرة و ـ 4ـ7

التي تؤثر في المراىقة نجد الجو العاـ السائد داخؿ  األسرة  و خاصة فيما يتعمؽ مف المشكبلت 

ومنيا كبيرا في الحالة النفسية لممراىؽ،بالعبلقات بيف األفراد ، حيث تمعب طبيعة ىذه العبلقات دورا 
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كس ينع ، وىو ماتقرار العاطفي واالجتماعيبالتحديد الرضا عنيا ،الذي يشعر مف خبللو المراىؽ باالس

، و إف عدـ الرضا عف العبلقات داخؿ األسرة ، قد يكوف ناتجا أيضا عف عمى حالتو النفسية و السموكية

و قد يعتبرىا تعديا عمى  تدخؿ األسرة في عممية اختيار األصدقاء ، و ىو ما ال يحبذه المراىؽ

 (289: 2014، )فيروز زرارقة.خصوصيتو

 :بالتطمعات المستقبمية و الشخصية مشكالت تتعمق ـ5ـ7

رة ومف مظاىر ىذه المشكبلت نجد الخوؼ مف االنطبلؽ في الحياة االجتماعية و ذلؾ خشية مف نظ 

نقص الثقة االختبلؼ و التمييز عف اآلخريف و كذلؾ الشعور بالنقص و الناس أو الوقوع في الخطأ ،

األلـ التي ال يعرؼ ليا و  بحاالت مف اليأس و الحزفالشعور بعدـ المحبة و األىمية و اإلحساس بالنفس و 

 ( 292: 2014،)فيروز زرارقة  .المحاولة الكثيرة لسبب أو دوف سببسبب و 

 :ـ المشكالت االقتصادية6ـ7

 إشباعيترتب عنو مف عدـ  االقتصادي لو و ماضعؼ مستوى  إلىتمعب المشكبلت االقتصادية لممراىؽ  

يريد  حاجاتو و مطالبو و مف أكثرىا شيوعا رغبة المراىؽ في االستقبلؿ و التصرؼ بالماؿ كيؼ ما

البلزمة مف أجؿ إشباع  األمواؿ.ضعؼ الحالة المالية لممراىؽ و عدـ وجود مصدر ثابت لمحصوؿ عمى 

 عمؿ خارجي . إيجادحاجاتو و قمؽ المراىؽ مف عدـ 

 

 :دراسةو ال مشكالت تتعمق بالمدرسةـ 7ـ7

، حيث مف خبلليا تتحدد نوعية الصداقات التي يكونيا داخؿ الوسط المدرسي أىمية كبيرة تمعب العبلقات 

، و موظفيف سموكو سواء مع المربيف مف أساتذةو  شخصيتو، وكذلؾ تتحدد نمط المراىؽ مع زمبلئو

القدرة و تتمثؿ مشكبلت الوسط المدرسي في عدـ  .المؤسسة التعميميةأو مع زمبلئو في القسـ و  إدارييف
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التخوؼ مف االمتحانات و الرسوب شؾ المراىؽ في قدراتو العقمية و  كذلؾعمى التركيز في التفكير و 

أو زمبلئو مما يجعمو يتغيب  اإلدارةوجود بعض العبلقات السيئة لو مع المعمميف أو  إلى باإلضافة

 (296: 2014،زرارقة  )فيروزباستمرار و ينفر مف المدرسة .

و نستنتج أف مرحمة المراىقة فترة حرجة ، يعيش فييا المراىؽ في قمؽ شديد يسيطر عمى مختمؼ جوانب 

 حياتو و ىذا ما يسبب لو عديدا مف المشكبلت المختمفة .

 :حاجات المراهقـ 8

حياة ومف بيف الكؿ إنساف بحاجة ماسة إلى حاجات تضمف لو العيش و االستقرار و التوافؽ مع مواقؼ 

 :ىذه الحاجات ما يمي

 :الحاجة البيولوجية لممراهق ـ 1ـ8

يظؿ كغيره ،و إنسانا، ولدى المراىؽ لكونو  اإلنسافالبيولوجية الفطرية لدى  ىناؾ مجموعة مف الحاجات 

 و العطش و الراحة كالجوعمف األفراد في حاجة إلى إشباع ، ىذه الحاجات ذات األصؿ البيولوجي 

و التخمص مف الفضبلت ، و ىذه الحاجات رغـ أنيا مشتركة بيف أبناء ، و درجة حرارة الجسـ ،الجنس و 

تختمؼ مف فرد إلى آخر ومف مجتمع لمجتمع و مف طبقة اجتماعية  اإلشباعالبشر جميعا إال أف طريقة 

 (255 ،254: 1999)عباس  محمود عوض .. أخرىلطبقة اجتماعية 

 :الحاجة النفسيةـ 2ـ8

)سامي ممحم االستقبلؿ و االنجاز.نفسي و الحاجة إلى تأكيد الذات و باألمف ال كالحاجة إلى الشعور 

،2004 :389) 
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  :الرفاق و الصداقة لدى المراهقين الحاجة إلى جماعةـ 3ـ8

لممراىؽ أكثر اتساعا و تعقيدا مف ذلؾ الذي لدى الرضيع و الطفؿ و أكثر يعتبر العالـ االجتماعي 

حيث يبدأ جماعة الرفاؽ ،الواضحة التي تنبثؽ نحو  األىميةالظواىر االجتماعية وضوحا في المراىقة ىي 

المساعدة و المراىقة و  باألمف اإلحساسعمى ىذه الجماعة في الحصوؿ عمى الشديد  باالعتمادالمراىؽ 

بإمكانيـ آخريف يعيشوف نفس خبرة التغيير و ىي ذلؾ الوقت الذي تشتد فيو الحاجة لذلؾ الدعـ خاصة مف 

 إدراؾ المعاني التي يحمميا االنتقاؿ لمرحمة أخرى جديدة .

يفترض كولماف أف األصدقاء و األصحاب و األقراف عمى وجو العمـو دورا خاصا في نمو الدافع خبلؿ 

 :مرحمة المراىقة ، و يطرح األسباب التالية ليذا االفتراض 

في لى إحداث فجوة البد مف أف تمؤل و تؤدي عممية التحرر مف الوالديف و مف الوضع األسري ، إػ 1

لة فإف اليافع يتجو نحو الرفاؽ مف أجؿ الحصوؿ عمى الدعـ خبلؿ ىذه الفترة الغالبية العظمى مف الحا

 االنتقالية .

و ىكذا اعتماد المراىؽ عمى روابط مشتركة بينيـ  إيجادتعمؿ الخبرة المشتركة لدى المراىقيف عمى ػ 2

 األصدقاء يقوي بسبب الصراعات و القمؽ و الصعوبات التي يواجييا في المنزؿ .

السبب الثالث بالعبلقة القوية التي تتطور بيف المراىقيف بسبب الحساسية و المرتفعة لدييـ عف يتصؿ ػ 3

لذات لدى الفرد في حيث تنخفض الثقة با تفاعميـ مع اآلخريف في محيطيـ خبلؿ ىذه الفترة مف الحياة ،

)رغدة تي تحدث لديو .يكوف غير واثؽ مف قدراتو و عميو أف يتكيؼ مع التغيرات الرئيسة الىذه المرحمة و 

 (258 ،257: 2009،شريم 
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ذكرناه مف الحاجات نستخمص أف إشباع الحاجات يؤدي تحقيؽ األمف النفسي أو الثقة  ومف خبلؿ ما

 األمف و التوازف النفسي .بالذات و التوافؽ و االنتماء إلى جماعة آمنة و ذلؾ بغرض تحقيؽ 

 خالصة الفصل :

مما سبؽ نرى أف جنوح المراىؽ يعتبر في وقتنا الحاضر مف الموضوعات اليامة التي تيتـ بيا عمماء 

النفس و عمماء التربية و عمماء االجتماع ،و ميما كانت تفسيراتيـ فما ىو متفؽ عميو أف المراىؽ الجانح 

 راىؽ .أسباب خاصة و عوامؿ مختمفة ، و متداخمة فيما بعضيا تساىـ في جنوح الملو 
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 :تمهيد

تعتبر األسرة الوحدة األولى التي تيدؼ إلى المحافظة عمى النوع اإلنساني ، كما تعتبر 

االجتماعية و الضبط االجتماعي ، ومف صفت المؤسسة االجتماعية األولى المسئولة عف التنشئة 

الكائف البشري وجود عالقات بينو و بيف اآلخريف ، تسميتيا بالعالقات البشرية ووجود الجماعة 

 ىذا يعني وجود تفاعؿ اجتماعي سواء كانت الجماعة صغيرة أو كبيرة .البشرية 

  ـ األسرة:أوال

  تعريف األسرة:ـ 1

 :ـ لغة1ـ1

ى الجامعة التي يربطيا عمعشيرتو و و  ،ىؿ الرجؿرع الحصيف ألالمغة ىي الد معنى األسرة في  

 (19: 4112 ،)إبراهيم  السيد.معنى واحد يجمعيما قوة االرتباط ىذه المعاني تمتقي فيو  ،أمر مشترؾ

 اصطالحا:ـ 4ـ1

أكثر معا عمى  ،وامرأة أوتشير كممة األسرة مف الناحية السوسيولوجية إلى معيشة رجؿ 

حقوؽ وواجبات ، كرعاية و ما يترتب عمى ذلؾ مف ،أساس الدخوؿ في عالقة جنسية يقرىا المجتمع 

رئيسي وىو  اجتماعيو دائمة كنظاـ ،أساسية األسرة ىي جماعة اجتماعية و ،األطفاؿ و ترتيبيـ 

أوؿ دروس الحياة  نسافاإلواإلطار الذي يتمقى فيو  ،الؽ والدعامة األولى لضبط السموؾخاأل مصدر

 (11: 4114،)سموي الصديقي .االجتماعية

 :ـ يعرف عمماء االجتماع األسرة3ـ1

واألطفاؿ  ،روابط القرابة الدموية كالوالديفيرتبطوف بأقوى مجموعة مف األشخاص الذيف    

ة األولى ىي الوحدة االجتماعي في ميزانية أسرة مشتركة كما أنيايشتركوف عادة الذيف يعيشوف معا و 



األسرة و الجماعة                                                    الفصل الثالث    
 

16 

 

ت التي يقرىا المجتمعات المقتضيا عمىالتي تيدؼ إلى المحافظة عمى النوع اإلنساني فيقوـ 

يرتبطوف مع بعضيـ بروابط الدـ والمشاركة في  تعرؼ عمى أنيا مجموعة األفراد الذيفالمختمفة،و 

 .لمكتسبة عف طريؽ الزوج و األوالداألدوار اتعني كذلؾ مجموعة المكونات،و ىي السكف و 

 :Barnardتعريف برنراند ـ 2ـ1

ووضع تعريفو لؤلسرة في ضوء ىذا التحديد ،حدد برنراند بعض السمات اليامة المميزة لوحدة األسرة 

 و قد لخص ىذه السمات فيما يمي :

 .عمى أساس روابط اجتماعية مقبولة ػ أف األسرة ىي عالقة زواج قائمة

ني وفقا العرؼ السائد في التبو الدـ و  ،روابط الزواجف أشخاص وجدت بينيـ أف األسرة تتكوف م ػ

 (01: 4111 ،)عبد الخالق العفيفي .المجتمع

 :Nimkoffتعريف نيمكوف ـ 1ـ1

بصفة  الزوجة و األطفاؿ أو بدوف أطفاؿ وقد تتمتعيرى أف األسرة تتكوف مف الزوج و 

و ذلؾ في حالة الوفاة أو  ،األطفاؿأو مف الزوجة و  ،األطفاؿتتكوف مف زوجاف و  البقاء،والديمومة و 

 .الطالؽ

 :Brogardusتعريف بروجاردس ـ 0ـ1

و األـ وواحد أو أكثر ،تماعية صغيرة تتكوف عادة مف األبفيعرؼ األسرة بأنيا " جماعة اج

وتقوـ بتربية األطفاؿ حتى تمكنيـ مف القياـ  ادلوف الحب و يتقاسموف المسؤولية،مف األطفاؿ يتب

عبد الخالق ) ."ضبطيـ ليصبحوا أشخاصا يتصرفوف بطريقة اجتماعية ،و بتوجيييـ 

 (01: 4111،العفيفي
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يرتبطوف و آخروف األسرة بأنيا " جماعة مف األشخاص  lookeو لوك Burgessيعرف بيرجس ـ 7ـ1

ا لؤلدوار اجتماعية محددة ، مكونيف مسكنا واحدا، متفاعميف كؿ مع اآلخر وفقمعا برباط الزواج و الدـ

 ."محتفظيف و مكونيف ثقافة مشتركةو  كزوج وزوجة وكأب وأـ وأبناء وأخوات،

 : Merrilيعرف ميرل ـ 8ـ1

ر األسرة أيضا نظاما تبايمكف اعو زوجة وأبنائيما و  مف زوج، بيولوجية اجتماعية مكونة وحدة

الخالق )عبد تقـو بسد حاجات إنسانية معينة.منظمة اجتماعية متعارفا عمييا، اجتماعيا أو

 ( 01: 4111،العفيفي

 :E.B.Smartو سمارت C .Silva تعريف سيمفياـ 9ـ1

يعيشوف رابطة زواج و و  د بينيـ رابطة دـ،رسمي بيف مجموعة مف األفراو  ىي اتصاؿ خاص،األسرة 

 أو في جميع األوقات و بينيـ تفاعؿ مشترؾ .،معا في منزؿ مشترؾ لبعض 

 :األسرة بأنها 1997سنة  31االجتماعي المصري رقم قد عرف قانون الضمان و ـ 11ـ1

ة واحدة ولو أوالد أو بعض أفراد ىذه المجموعة إذا كانوا في معيشو  ،مجموعة مكونة مف زوج و زوجة

 (04: 4111،)عبد الخالق العفيفي .اختمفت مجاؿ اإلقامة

أقدـ النظـ و  المجتمع،ىي الخمية األساسية في نستنتج مف خالؿ ىذه التعريفات أف األسرة  و

 .ماعي تقـو عمى أساس رابطة الزواجأساس الوجود االجتو  ،دواماأكثرىا االجتماعية و 

 :ـ وظائف األسرة4

ثر في تؤ وتتأثر و  تتكامؿ،والتي تتداخؿ و  مختمفة،األسرة كنظاـ اجتماعي ليا وظائفيا ال

أف اىتمامنا ىنا سيركز عمى وظائؼ األسرة ألنيا إذا نجح في أداء  إال األنظمة األخرى في المجتمع،
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بينيـ و مف أىـ  وظائفيا انعكس ذلؾ عمى أداء األنظمة األخرى لوظائفيا طبقا لمتأثير المتبادؿ فيما

 :وظائؼ األسرة ىي

 الوظيفة البيولوجية ) اإلنجاب (: ـ1ـ4

ىي مف الوظائؼ األساسية لمزوجيف الفطرية التي تقوـ بيا األسرة و  و تعتبر مف الوظائؼ   

فوظيفة اإلنجاب ىي الوظيفة األساسية التي تتأثر  ولتقوية العالقات بينيما،لتحقيؽ اإلشباع الجنسي 

ىذه الوظيفة لعمميات تنظيمية لقد تعرضت و  المجتمعات لممحافظة عمى النوع ، بيا األسرة في غالبية

عمى العمر  اإلنجابتتوقؼ عممية و  جتماعية والثقافية،االو  ات االقتصادية،ر ذلؾ بالتغيمتأثرة في 

 (11: 4112، آخرون)نادية أبو سكينة و .فيو اإلنجابالزمني الذي يفضؿ عنده الزوجاف 

  :الوظيفة االجتماعية ـ4ـ4

 السف يتـففي ىذا  ،مف حياة الطفؿ في السنوات الخمس األولى الوظيفة ىذه يبدو تأثير

يرا في يتـ تعويده عمى النظـ االجتماعية و ليذا تمعب األسرة دورا كبو  تطبيع الطفؿ اجتماعيا،

ة مما يساعده عمى التكيؼ الثانويلحاجاتو األولوية و  إشباعيامف خالؿ بناء شخصية الطفؿ،تكويف،و 

 :4114،رايبية )فيصل الغ.السموؾ التابع مف معايير الجماعةكما يكتسب  مع نفسو و اآلخريف،

18) 

 الوظيفة االقتصادية :  ـ3ـ4

يا ألنيا تقوـ باستغالؿ ما في الماضي وحدة اقتصادية متكيفة ذات حيث كانت األسرة

         (17: 4111الخولي،سناء ).أو المتاجرأو المصانع  بالتالي لـ تكف ىناؾ حاجة لمبنوؾ،و تنتجو،

مع و  ة استيالكية أكثر مف كونيا منتجة،وحدأما األسرة في الوقت الحاضر فتتميز بأنيا   

 .ستيالؾ ال يقؿ أىمية عف اإلنتاجذلؾ يرى البعض أف اال
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الكثير مف متطمبات الحياة المادية و  الفئات مازالت تقوـ بصنع طعاميا، و لكف ىناؾ بعض 

 .والفالحيف ،بنفسيا في المنزؿ مثؿ العماؿ

ات الحاصمة في النسؽ مسايرة لمتغير إف المجتمعات الحضرية ىي مف أكثر الفئات 

 (41: 4114،)فيصل الغرايبية .الفرصة لممرأة لمخروج إلى العمؿ منيا إباحةاالقتصادي ،و 

 :الوظيفة النفسيةـ 2ـ4

االحتراـ مع التقدير و ، كالحب و الحناف و إلنساف إلى إشباع حاجاتو النفسيةيحتاج ا 

ثبات الذات، والمترابطة  إال مف خالؿ األسرة المستقرة،ىذا ال يتـ و واالستقرار العاطفي  اآلخريف وا 

و ليس فييا طالؽ أو مشكالت معقدة تفتت كيانيا و الحناف  والدؼء العاطفي،التي يسودىا الحب 

ال يوفر ليـ الحماية  ، فاألب األسرة إلى أعضائياإلى جانب الحماية التي توفرىا ىذا 

: 4114،)فيصل الغرايبية .تقدـ السفء ألبنائيـ عند الكبر،و وكذلؾ يفعؿ األبنا االقتصادية،والنفسية،

19)  

 :وظيفة المحافظة عمى النظامـ 1ـ4

عا مف داخؿ األسرة .. إما أف يكوف نابفي المجتمع .عمى النظاـ  ىناؾ نموذجاف لممحافظة

و مف خالؿ أنساؽ أخرى في أساليب اتخاذ القرار أسموب السمطة بيا أو  ،مف خالؿ أدوا

ىي وىناؾ نقطة ىامة و  و التي تظير في تقاليد المجتمع، المجتمع،رسمية كالقوانيف أو غير رسمية،

و إذا نظرنا  لممجتمعات الحضرية   ،ة لممحافظة عمى النظاـ الخارجيما يتوقعو المجتمع مف األسر 

عقاب لية حتى تتولى الحكومة مف خالؿ القوانيف المجتمعية مسؤو  يتضاءؿنجد أف مسؤولية األسرة 

في المنحرفيف مف أعضاء األسرة في المحافظة أما في المجتمعات األقؿ تحضرا فيظير دور األسرة 
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حتى يصبحوا أعضاء في  تمثؿ ىنا األسرة أساليب ضغط عمى أفرادىاو  ـ،المحافظة عمى النظا

 (13: 4112، آخروننادية أبو سكينة و ) األسرة الممتدة التي ستمدوف منيا قوتيـ.

  :الوظيفة التعميمية ـ0ـ4

فما زاؿ لؤلسرة دورىا الفعاؿ في ىذا  التعميـ مف المنزؿ إلى المدرسة عمى الرغـ مف انتقاؿ

فيـ الدروس ويمكف أف و  ،عة أطفاليا في الواجبات المنزليةمتاب المجاؿ حيث أنيا تقوـ باإلشراؼ عمى

أف اآلباء الدليؿ عمى ذلؾ و  المدرسة،ى تقدـ أو تأخر الطفؿ في نقوؿ الوالديف ىما المذاف يحدداف مد

لمستوى و يرجع إلى ارتفاع ا طوؿ في مساعدة أبنائيـ عف الماضي،اليوـ يقضوف وقت أ

 لآلباء أتيحالمتوسطة حيث و  ميمي بيف اآلباء في الوقت الحالي،خاصة في الفئات العميا،التعالثقافي،و 

 ( 12:  4112، آخرون)نادية أبو سكينة و  .قضاء سنوات طويمة في تمقي العمـ فرصة

 :الوظيفة الدينية و األخالقية ـ7ـ4

شباو والمالئـ لتحقيؽ ،إف األسرة ىي المناخ األوؿ  عمى و  ع حاجات الطفؿ إلى القيـ الدينية،ا 

ريؽ األسرة المتمثمة في أداء الفرائض األخرى عف طو  ية فاألبناء مثال يتعمموف الصالة،التعاليـ الدين

قد يبدأ الصغير في أداء فرائض الصالة عف طريؽ تقميده لموالديف في المنزؿ ثـ يتدرج فيما و  الوالديف،

ا مف الشعائر الدينية غيرىو ىي الصالة ،و اقتناع عادة ىامة  بعد أثناء مراحؿ نموه إلى أف يكتسب عف

محيطيف بو والديو و ال يتـ ذلؾ في إطار التنشئة االجتماعية السميمة فيتعمـ الصغير عفالمختمفة و 

 (11: 4112آخرون،و  )نادية أبو سكينة.و ما يشابو ذلؾ الفضائؿ و نبذ الرذائؿ،

 :الوظيفة الثقافية ـ8ـ4

ر عف ىذا الكؿ و ىي تعب أىـ وظائؼ األسرة حيث أف الثقافة،تعتبر الوظيفة الثقافية مف  

غيرىا فإف األسرة تكتسب المغة و التعميـ ،و و الديف و ؼ،و العر المعقد مف العادات،والقيـ و التقاليد 
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 فيي تنتقؿ ىذه العناصر إلىتمي إليو و تعيش ظروفو الحالية ،ىذه العناصر مف المجتمع التي تن

ثقافة أشمؿ مف الوظيفة ، إذف فوظيفة الو التنشئة االجتماعيةاألبناء مف خالؿ عمميات التربية 

التجارب كما تؤصؿ فيـ القيـ الدينية ؿ الكثير مف المعارؼ و كسب األطفا، فالوظيفة الثقافية تالتعميمية

أبو سكينة نادية ).إلى استمرارية الكياف األسريالمتوازنة و التي بدورىا تؤدي و الروحية 

 (10: 4112آخرون،و 

و حتى  ،ؼ األسرة تختمؼ مف مجتمع إلى آخونستنتج مف خالؿ ىذه الوظائؼ أف وظائ

تصنيؼ وظائؼ األسرة بيف القديـ داخؿ المجتمع الواحد و لذلؾ اختمؼ الكثير مف العمماء في 

 ذلؾ نتاجا لتغير بناء األسرة ووظيفتيا .و  ،الحديثو 

 :األسري لالتصالالمقاربة النظرية ـ 3

 : ـ نظرية األنساق العامة1ـ3

مجموعة مف العالقات بيف  و تسمى أيضا بالنظرية العامة حيث أف النظاـ عبارة عف

تكوف الحدود بيف األفراد مرنة في حالة النسؽ المفتوح و  يكوف ىذا النسؽ مغمقا أو مفتوحا، قداألفراد،و 

و يتبادلوف اآلراء أما النظاـ المغمؽ فتكوف الحدود مغمقة  ذة بحيث يتفاعموف مع بعضيـ البعض،ونفا

 بحيث ال تسمح بوجود عالقات حقيقية .

 :نظرية بوين ـ4ـ3

 ،ف طفؿ إلى عاجز راشد بيف التوافؽىذا الطفؿ أي سف المراىقة يتحوؿ م ؿأنو عندما يص 

ذا أراد أف يتحرر مف أمو فإنو عميو أف يواجو العالـ الخارجي بدوف أف و  أقوى فينتيي بو األمر إلى ا 

  والديو .و تمزؽ االرتباطات التكافمية بيف المراىؽ و بيف ،أف يصبح مريضا عاجزا 

 :1971نظرية وولمان  ـ3ـ3
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زوجة لو أثر كبير في نشأة يبة األمؿ التي يواجييا كؿ زوج و و خ فيرى أف مشاعر الفشؿ، 

 االنحراؼيو المييئات المرضية و ف المرض فيذا الشعور عف الوالديف ىو المناخ المالئـ الذي ينشأ

و يندر  افظة،يتحكـ فيو في حريتو باسـ المحو يا و تحبطو بجماؿ آياتيا الزائدة،فاألـ تمديد إلى أن

ى أف و تضعو تحت المالحظة الدقيقة المستمرة ىذا ما يقود بالمراىؽ إل،أف يسمح لو يتصرؼ مشكؿ 

 .يسمؾ سموؾ معاديا كاالنحراؼ

 : نظرية وولف ـ ميرجات ويد ـ2ـ3

الثانية و  أولي ( سمياف األولى نمط ) األناصورتاف أخريتاف مف االتصاؿ الخاطئ في األسرة ي

نمط ) عدـ االستماع ( أما النمط األوؿ " أنا أوال فيشير ببساطة إلى تفضيؿ عضو  في األسرة 

و األسرة تجمع و ترتبط بروابط الدـ أوال  ،ي عمى حساب صالح األعضاء اآلخريفلصالحو الشخص

ارضا بيف يدؼ صراعا أو تعو لمصالح ثانيا و ىي وحدة تنمية اجتماعيا و أحيانا ما ي،

ا و في األسر السوية بيذا الشخصي داخؿ األسرة مما ينعكس عمى أنماط االتصاؿ فييو ،الجماعي

 (178:  1999)عالء كفافي ، .أو التعارض يمكف لؤلعضاء مواجيتوأو الصراع  ،الصراع

 :أشكال األسرةـ 2

 و في أصمياإذ تتبايف في تكوينيا  ،ال عديدة في المجتمعات اإلنسانيةتتخذ األسرة أشكا

 و نورد ىنا بعضا مف ىذه األشكاؿ : مكاف اإلقامة،وفي  ،شبياو 

 : األسرة النوويةـ1ـ2

تتكوف  األسرة الزواجية التي وىينتشر في معظـ المجتمعات،النووية الشكؿ الم تعتبر األسرة

أو طفؿ واحد عمى األقؿ إال أف ذلؾ ال و األبناء الغير المتزوجيف  ،مف زوج واحد و زوجة واحدة
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مرة ، بؿ إنو يمكف السماح بالزواج فقط اإلنسافة ة حدوث الزواج مرة واحدة طواؿ حيايعني ضرور 

 .أو الزوج أو الطالؽأخرى في حاؿ وفاة الزوجة 

سرة النووية التي تربى األ ؿ ىذا النظاـ إلى أسرتيف نوويتيف،و ينتمي الفرد عادة في ظ

 .ييا بدور األب و ىي أسرة التكاثرتعرؼ باسـ أسرة التوجيو و الثانية التي تقـو فو ،فييا

و األـ و األبناء  ،ف أوضاع األبو تتغير األسرة النواة عندما يكبر األشخاص الذيف يشغمو 

ي يكوف و بالتال ـ في أسرة جديدة يكونوىا بأنفسيـ،و األ ،عندما يبدأ األبناء في مؿء أوضاع األبو 

 .دورات حياة لؤلسرة ىناؾ

    :األسرة الممتدة ـ4ـ2

تحتوي عمى واحد و فيي أسرة يرتبط فييا األفراد بعضيـ ببعض مف خالؿ أصؿ فرابي  

بأنيا عالقة معينة بيف مجموعة  Harrisو هاريس    Rosserروسر و قد عرفيا نماذج مف األسرة،

و ىي أوسع مف األسرة النواة اإلنجاب،لتراحـ مف خالؿ الزواج و و ا ،المودةمف األفراد تربطيـ 

  (32:  4114،)حسن رشوان.ؿ بدءا مف األجداد و حتى األحفادبحيث تمتد لثالثة أجيا

و تشكؿ ة بمكاف لكي يكونوا أسرة ممتدة،و كؿ أعضاء تمؾ المجموعة  ليسوا محتاجيف إلقام

وبيف و الغير الصناعية ، الريفية،ات في المجتمعا شائعا في المجتمعات البدائية و األسرة الممتدة نمط

ذلؾ ألف أفراد العائمة غالبا ما يتكافموف اقتصاديا لما و  بقات الدنيا في التجمعات الحضرية،أفراد الط

 (31 :4114،)حسن رشوان .د المتاحةيعانوف مف ندرة في الموار 

 :ـ مقومات األسرة1

بوظيفتيا تعتمد األسرة في حياتيا عمى عدد مف المقومات األساسية حتى تتمكف مف القياـ  

توافقيا االجتماعي يتوقؼ عمى تكامؿ ىذه المقومات ونالحظ أف نجاح األسرة و  كمؤسسة اجتماعية،
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ليا بإشباع حاجاتيا األساسية ومف بيف ىذه فاألسرة مثال تحتاج إلى دخؿ اقتصادي مالئـ يسمح 

 المقومات .

 :المقومات االقتصادية ـ1ـ1

باعتباره السبب األساسي،ألمراض  منذ األزمنة القديمة كانت النظرة إلى الضيؽ االقتصادي  

 عمماء االجتماع االستعانة بدراسات متعددة ليؤكدوا أف و ، وقد حاوؿ كثير مف االقتصادييف المجتمع

ؿ و القوى االقتصادية في جميعيا عف العوامتنبع  األسباب الرئيسية لالنحرافات االجتماعية

 (43: 4111،)نبيمة أبو زيد .المجتمع

 :ـ المقومات الصحية4ـ1

وىي  استمرار حياة المجتمع،يولوجية التي تحقؽ إنجاب النسؿ و تعتبر األسرة ىي األداة الب  

،وال جداؿ و أف سالمة األبويف يا الخصائص الوراثية مف جيؿ آلخرالوسيمة التي تنتقؿ مف خالل

 (31: 4111،)نبيمة أبو زيد  .يؤدي إلى نسؿ سميـالصحية 

 :المقومات االجتماعية ـ3ـ1

ال يمكف أف تنجح الحياة األسرية إال إذا شعر الزوجاف بأىمية العالقة االجتماعية التي   

االجتماعية تعني االستقرار لرابط اىذه العالقات و  الرغبة في استمرارو  خيوطيا معا،ينسجاف 

مف عمميات  ويمر الزوجاف في بداية الحياة الزوجية سمسمة متصمة  واالطمئناف في الجو األسري،

ال تعتبر التكيؼ لمحياة الجديدة ، فالزوج كانت لو روابط مع أسرتو السابقة و بناء عالقات جديدة 

عالقات عمى أساس التقبؿ نشأ ىذه البؿ توجود الزوجيف تحت سقؼ واحد ،عممية آلية تتـ بمجرد 

 (32 :4111،أبو زيد  نبيمة أمين ).المتبادؿ

 : ـ المقومات النفسية2ـ1   
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وكثير مف األزواج يعتقدوف  ،تتـ سنويافآالؼ الزوجات  مف األمور العسيرة ال يعتبر الزواج 

الحياة كؿ منيا يرغب في أف تسير  ،سعيدة فالحب يربط بيف الطرفيف حياة زوجيةأنيـ سوؼ يحققوف و 

رشادىـ و  الواضح ال يكفي بتوجيو حياتيـ ، و سيولة غير أنو الزوجية في يسر، الطريؽ السميـ نحو ا 

 ( 38: 4111، ) نبيمة أبو زيد.نحو الطريؽ السميـ

 :ـ المقومات الدينية1ـ1

أصغر المجتمعات  معروفة مفالممارسات الدينية في كافة المجتمعات التنتشر المعتقدات و   

عزلتو إلى أكثر المجتمعات تعقيدا و تحضرا ، وال يمكف أف تقوؿ أف كؿ األفراد متدينوف إال و  بدائية،

فالديف مف أىـ النظـ أننا نالحظ وجود بعض أشكاؿ السموؾ الديني حيثما توجد المجتمعات اإلنسانية  

ال سموكو ا الفرد في تصرفاتو و ضع ليلتي يخاالجتماعية التي نالحظيا في كافة المجتمعات ا ، وا 

عندما يولد الفرد يجد نفسو محاطا بأسرة تعتبر الديف المختمفة التي يفرضيا المجتمع و  استحؽ الجزاءات

تفرض نفسيا عميو لي يستجيب الميمة و أحد المثيرات القوية التي أحد عناصر ثقافتيا األساسية 

 (23 : 4111،)نبيمة أبو زيد .ليا

نجاح  كبيرة في و االجتماعية و الدينية أىميةاالقتصادية و الصحية، لممقومات نستنتج أف 

 توافقيا االجتماعي .األسرة و 

 خصائص األسرة :ـ 0

 :ديد أىـ الخصائص المميزة كما يميمف التعريفات و المفاىيـ السابقة لؤلسرة يمكف تح 

، و استقرار الحياة االجتماعية فيي اإلنسانيإف األسرة نظاـ عالمي لو أىميتو الستمرار الوجود ـ 1ـ0

 أوؿ خمية تتكوف منيا البنياف االجتماعي ألي مجتمع.

 تعتبر اإلطار العاـ الذي يحدد تصرفات أفرادىا ويشكؿ حياتيـ.ـ 4ـ0
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يعيش أفرادىا جميعا تحت سقؼ واحد، و اشتراكيـ في استخداـ المأوى نفسو لممارسة حياتيـ ـ 3ـ0

 مصالحيـ و احتياجاتيـ الحيوية . األسرية و تحقيؽ

)نادية أبو و يرتبطوف بو برباط القرابة. انتساب أفرادىا إلى اسـ عائمي يحظى باحتراميـ جميعا،ـ 2ـ0

 (17: 4112سكينة و آخرون ، 

 تعتبر األسرة وحدة اقتصادية كانت قديما بكؿ مستمزمات الحياة و احتياجاتيا.ـ 1ـ0

تتخذ أساس إلجراء اإلحصاءات المتعمقة بعدد السكاف ، و مستوى األسرة وحدة إحصائية ـ 0ـ0

 معيشتيـ.

ودوافعو الطبيعية  و المجتمع إلشباع غرائز اإلنساف،األسرة ىي الوسط الذي اصطمح عميـ 7ـ0

 (47:  4110)عصمت عبد اهلل، واالجتماعية.

 :ـ األسرة السوية واألسرة المريضة7

تخصيا مما يجعؿ ليا ىوية تختمؼ عف غيرىا مف و سما  لكؿ أسرة خصائص تميزىا، 

عمنا نطمؽ عمييا مصطمح األسر إال أف ىناؾ مجموعة مف الخصائص التي حيثما تتواجد في األسرة تج

 .و أسرة مريضة ،أسرة سوية

 : ـ األسرة السوية1ـ7

التي ىي األسرة أو األسرة الفعالة في وظيفتيا و  ،و يطمؽ عمييا األسرة الصحيحة أو الصحية 

أفرادىا فقد يرغب الوالد في أف يبقى أوالده في البيت في مناسبة عيد مثال مع  تشبع حاجات مختمؼ 

فاألسرة الصحيحة أو  يحقؽ األسرة التقارب فيما بينيا، وىذا الشعور يناسب ىدفو في أفومعو،زوجتو 

                                                              (19:  4112مؤمن، )داليا .وأىداؼ أفرادىا السميـ يمكنيا أف توقؼ بيف رغبات،ذات األداء 

 :األسرة المترابطةـ 4ـ7       
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التماسؾ يشعر األعضاء  تتميز كؿ الجماعات بقدر كبير مف التماسؾ إذ أف ىذا  

يكونوف و ىـ  الصداقات،تشجع عمى تكويف و  يكوف لمجماعة قيمة تتطمب الوالء، وباالنتماء،

مف اإلحباط لمحفاظ تحمؿ قدر و  وتحمؿ مسؤولية و تحقيؽ األىداؼ العامة، الصداقات لمعمؿ معا،

و مدى ارتباطيـ ببعض  ري بمدى اىتماـ أعضاء األسرة بيا،يتحدد التماسؾ األسعمى الجماعة و 

: 4112، دايا مؤمن ).رةتعضيد اآلخريف في األسو لدى كؿ منيـ مف استعداد لمساعدة، مدى ماو 

11) 

 :األسرة المريضةـ 3ـ7

حينما تستخدـ مصطمح األسرة المريضة أو المعتمة الوظيفة فإننا نقصد بو أف عناؾ طابع   

الالسوية تصبح  و ،اط معينة مف التفاعالت الجامدة مرضي عاـ تعاني منو األسرة ككؿ فيناؾ أنم

و ىو نوع  تميز بيف بعض العائالت،لنفسية بؿ قد نجد نوع معيف مف األمراض اعالقات ىذه األس،

كؿ أفراد األسرة  أي يظير في ،ء األسرة بمفرده بؿ األسرة ككؿمف األعصبة ال يعاني منو أحد أعضا

 (14: 4112،) داليا مؤمن .عندما تجمع معا

 :يمي و مف ذلؾ نجد أنواعا مف األسر المضطربة أو المريضة مف أمثمتيا ما 

كانت "وبمي " مف أكثر األعضاء  :لألسرة مع التكامل الخارجي داخميتفكك البناء الـ 1ـ3ـ7

وزع الطعاـ و ظير اسميا في كثير مف المؤسسات االجتماعية فكانت تجمع و ت ،في المجتمعالمؤثريف 

 02وىي مديرة المخزف بو في اليالؿ األحمر،و تعمؿ كمتطوعة  عمى البمداف المحتاجة،

ثقافية و موسيقية باإلضافة إلى األنشطة العادية بالمدارس ، كما أطفاليا مشتركوف في دروس ،و موظؼ

 أنيا تساعدىـ في أنشطتيـ عندما تجد الوقت .
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، فأنو في االبتعاد االلتصاؽ و إذا كانت العالقات األسرية تتراوح بيف :األسرة المتداخمة ـ4ـ3ـ7

وثيقا لدرجة أف النفسية الداخمية ألعضاء األسرة ارتباطا  مراحؿ االلتصاؽ العاطفي تظير األنظمة

 ، فنجد اتحادا في وظائؼ األنا بحيث يمكف ألحد و بيف اآلخر يكوف مستحيال التميز بيف العضو،

 و مشاعر وأحالـ فرد آخر . األسرة أف يعرؼ أفكار،أعضاء 

ىي التي ليا حدود جامدة غير سميمة بيف أعضائيا كما أف االختالفات في  :األسرة المفككة ـ3ـ3ـ7

سموؾ أعضاء األسرة ال تؤثر في أعضاء األسرة اآلخريف فعمى سبيؿ المثاؿ ال ينتبو الوالداف إلى سرقة 

ألطفاؿ الطفؿ لبعض النقود لشراء طعاـ ، أو يتضح مف نقص قياـ الوالديف بوظائفيا حيث يتركوف ا

 (12 ،13:  4112،)داليا مؤمن .دوف إرشاد أو غايةالصغار 

ء المعاممة البدنية الضرب ىي األسرة التي يتعرض فييا األطفاؿ إلى سو  :األسرة المسيئة ـ2ـ3ـ7

 .سر اضطراب التواصؿ بيف الوالديفيشبع في ىذه األف عضو أو أكثر مف أعضاء األسرة و مالمبرح،

وقد تبيف أف المريض  ة التي أصيب ألحد أبنائيا الفصاـ،األسر يقصد بيا  :األسرة الفصامية ـ1ـ3ـ7

و أف المرض موجود في جميع أفراد أسرة المريض الفصامي ،غالبا ما يكوف " عرض " لمرض األسرة 

 (11: 4112،)داليا مؤمن .

 جماعة:عالقة األسرة بالـ 8

عتبارىا ووكاالتيا با ،ة بيف مؤسسات التنشئة االجتماعيةتحتؿ األسرة ىذه المكانة المميز  

، ونقصد بالجماعة األولوية المعنى الذي قصده نموذجا لمجماعة األولوية، بؿ إنيا " الجماعة األولى "

عميقة بيف تتميز بعالقات وثيقة و مباشرة و  و التي ولي بأنيا الجماعة صغيرة الحجـ،تشارؿ ك

بيئة األولى التي تقدـ رة ىي الحيث إف األس أولية أيضا بمعنى أسبقية التأثير،وىي أفرادىا،

، ولذا يكوف تأثيرىا دامغا نموينعكس تأثيرىا عميو منفردة في المراحؿ الحاسمة و األولية مف ،و الرعاية
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يتضمف كؿ جوانب شخصية الطفؿ بعكس الجماعات الثانوية الذي يكوف تأثيرىا منصبا عمى شامال و 

حيث يكوف الطفؿ قد كوف  ،مف وقت الحؽ إلى تأثيرىا يأتي جوانب معينة مف الشخصية إضافة

ولذا يكوف تأثير الجماعات الثانوية ى ميارات خاصة بو أحضاف األسرة ،مفاىيـ معينة ونمو  ،اتجاىات

 .عمقا مف تأثير الجماعات األولية أقؿ

ىي التعمـ الذي يحدث في أحضانيا بحكـ أنواع التعمـ وىناؾ خاصية لمجماعات األولية و   

و قيـ  ىات،، فما يتعممو الطفؿ في األسرة مف اتجاتحدث في ظؿ الجماعات الثانوية تيالتالية ال

و بالتالي ما يمكنو أف  المؤسسات األخرى،رات الجماعات و نوعية وطريقة تعرضو لتأثيمفاىيـ بحكـ و 

األولية تضـ ت الجماعات و إذا كان تفاعمو معيا،و مف جراء احتكاكو و يتعممو منيا أو يتأثر ب

لنا أف األسرة يتضح و  جماعة المعب،و  ات المجتمع األصمي،بعض جماعو  جماعة الحوارو رة،األس

ى تأثير الجماعات األولية العميؽ قياسا إلتتميز أيضا بحجـ تأثيرىا الكبير،و  كجماعة أولية

 (99 ،98: 1999،)عالء الكفافي .األخرى

كوف كافية لسد حاجياتو د لكف ال توليذا تعتبر األسرة مف الجماعات األولية لمفر  

يرى أف حاجاتو تمبى ضمف  ، ألنوإلى جماعات أخرى االنتماءفيذىب إلى ،ومتطمباتو

 ، في المحيط . إلى جماعة الرفاؽ في المدرسة كاالنتماء،الجماعة

 :ة كشبكة عالقات إنسانية اجتماعيةاألسر ـ 9      

و أ المجتمع،الوصؿ بيف الفرد  و الواسطة أو حمقة و ىي  األسرة ىي وحدة المجتمع األوؿ، 

األوؿ " الذي ينشأ فييا  و األسرة ىي الوسط اإلنساني " الواسطة بيف الثقافة و الشخصية،

تحقيؽ إمكانياتو و شباع حاجاتو يكتسب في نطاقيا أوؿ أساليبو السموكية التي تمكنو مف إو ،الطفؿ

 التوافؽ مع المجتمع .و 
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شكيؿ شخصية ة في تاإلشارة إلى أىمية األسرة البالغو لسنا في حاجة إلى الحديث أو  

ىذه األىمية أحد المسممات في عمـ النفس عمى قمتيا فالكائف اإلنساني يمر بمرحمة ضحت قد أ،و الفرد

مو إلى مرحمة و عندما تنتيي ىذه المرحمة بالميالد فإنيا تسم ،لحضانة البيولوجية في رحـ األـا

ؿ لتعم ،بقية المؤسسات االجتماعيةوىي تتـ بالدرجة األولى في األسرة ثـ في الحضانة االجتماعية،

عمى تنشئتو اجتماعيا كفرد في مجتمع أي  تعداداتو السموكية إلى سموؾ فعمي،اسعمى تحوؿ إمكانياتو و 

 ومواطف في دولة .

ذا كاف مف المتعارؼ عميو عند الحديث عف األسرة أف تقصرو   أثر الحديث عمى جوانب الت ا 

عمى و  ،إلى عممية االختبار الزواجي أي في الحقيقة يمتد إلى ما قبؿ ذلؾ، فإف تأثير األسرة ،البيئي

، بصورة ما في نطاؽ التأثير األسرييدخؿ مف أصالب والديو ؾ فإف ما يرثو الطفؿ مف والديو و ذل

و نكرر مرة وصدؽ رسوؿ اهلل صمى عميو و سمـ حيف يقوؿ " تخيروا لنطفكـ فإف العرؽ دساس " 

و ثقافية  ؤسسات ووكاالت اجتماعية،أخرى أنو إذا كانت تنشئة الطفؿ اجتماعيا تحدث مف خالؿ م

تحتجز لنفسيا اإلسياـ األكبر في عممية التنشئة و ألسرة تقؼ في مقدمة ىذه المؤسسات،فإف امتعددة 

 االجتماعية .

ينشأ الطفؿ في ىذه الشبكة و  ف العالقات اإلنسانية االجتماعية،تمثؿ األسرة شبكة مو  

األىمية البالغة في تشكيؿ و ىي السنوات ذات  اتو الباكرة،يعتمد عمييا اعتمادا كامال في سنوات حيو 

و بالقياس إلى بقية ، فاإلنساف يعتمد عمى الكبار المحيطيف بو فترة أطوؿ في إشباع حاجاتشخصيتو

 (97: 1999، عالء الكفافي ).ىذه الكائنات

 :جماعةال ـثانيا 

 :تعريف الجماعةـ 1
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وحدات حيث  صطمح يطمؽ عمى تجمعات اإلنساف في،تعرؼ في معجـ عمـ االجتماع " م 

فيعمؿ ألجؿ أف يجتمع  في ممئ رغباتواإلنساف تحت ظمو ال يكفيو غالبا، الذي يعيشأف االجتماع 

فاإلنساف خمؽ  ،ليا االنسجاـ و الدواـ النسبيو  ،ىذه الوحدات تسمى ) بالجماعة (في وحدات و 

 العاطفة،كالعمـ و ي جياتو الروحية أيضا،ال في الجيات الجسمية فحسب بؿ ف،نوعو محتاجا إلى بني

ظيار الصفات، عدنان  ) .ثـ كبيرة،مع اآلخريف في اجتماعات صغيرة و ما أشبو لذلؾ فيو يجتمعوا 

تختمؼ إلى حد اىتمت بعض التعريفات األخرى بتأكيد جوانب معينة  (184:  4111،أبو مصمح 

 كبير أو صغير مف تعريؼ آلخر و منيا .

 :تعريف ليفينـ 1ـ1     

و ىو يرى أف التشابو بيف األعضاء  أساسا لمجماعة، التفاعؿ بيف األفراد يتخذ كيرت ليفيف 

 قد يكوف أساسا صالحا إذا كاف المقصود ىو تشابو االتجاىات أو األىداؼ .

 :ـ تعريف كاتل4ـ1

فييا في إشباع بعض ىو يعرؼ الجماعة بأنيا مجموعة مف الكائنات يستخدـ تواجد الكؿ  

و نجد أف كاتؿ ييتـ بأىداؼ الجماعة أكثر مف اىتمامو بالتفاعؿ الداخمي بيف  حاجات كؿ منيـ،

 األفراد .

ؼ أكثر في تفاعؿ لتحقيؽ ىد يعرؼ الجماعة الوظيفية بأنيا تشير إلى كائف أو:تعريف جيب ـ3ـ1

، و يرى جيب أف ىذا ألفراد مشبعا لبعض حاجات كؿ منيـبصورة يكوف فييا وجود او  مشترؾ،

ؿ منيـ نتيجة لعضويتو في يتغير كوالتفاعؿ بيف أفراد  يؼ يميز الجماعة بنوع مف العالقة،التعر 

 .الجماعة

 :ـ عرفها هومانز2ـ1
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عمى مدى زمني ـ البعض غالبا يتواصموف مع بعضي عدد مف األشخاص عمى أنيا  

ال يحدث و  ،قادر عمى التواصؿ مع كؿ اآلخريف يكوف عددىـ قميؿ الدرجة التي تجعؿ كؿ فردو طويؿ،

 .ة مف خالؿ آخريف و لكف وجيا لوجوذلؾ بطريقة غير مباشر 

 :ـ تعريف بونر1ـ1

ىذا التفاعؿ ىو في حالة تفاعؿ مع بعضيـ البعض و  بأنيا عددا مف األفراد يعرؼ الجماعة  

 .و التجمعالذي يميز بيف الجماعة 

 :ـ عرف وزاند0ـ1

عمى بعضيـ توجد بينيـ عالقات تجعميـ يعتمدوف  مف األفراد الجماعة بوصفيا مجموعة  

 .البعض إلى درجة جوىرية

 :ـ يعرف فورسيث7ـ1

)بركات حسن  بعض مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي. في الجماعة ىي فرد أو أكثر يؤثروف  

،4118 :18) 

 :و تعرؼ الجماعة مف حيث 

يروف أنفسيـ عمى أنيـ جماعة )ب( بينيـ اعتماد متبادؿ )  أفراد أو أكثر .. )أ( ثالثة:  التواصلـ 

و )ج( يتواصموف  ،شتركة التي تؤثر في بعضيا بعضا (مثال فيما يتعمؽ باألىداؼ أو السموكيات الم

 لوجو أو مف خالؿ وسائؿ التقنية .يتفاعموف مع بعضيـ بعضا وجيا 

المثاؿ نظرا ألف ليـ الذيف يكونوف عالقات معينة مع بعضيـ بعضا عمى سبيؿ  األفراد :العالقاتـ 

) فيصل خير .عا أو قد تجمعيـ اىتمامات مشتركة، أو لييـ قصد معيف ، أو يتصرفوف مىدفا مشتركا

 (41: 4110، آخرونالزراد و 
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 :ـ خصائص الجماعة3

تتصؼ  التي يجب أف غالبية تعريفات الجماعة عمى وجود عدد مف الخصائص العامة تتفؽ 

عدد مف تميزىا عف أي تجمع لو  ،تمثؿ الحد األدنى لتوفر الجماعة ذه الخصائصبيا الجماعة، وى

 :الناس و ىذه الخصائص تشمؿ

 توفر وسائؿ اتصاؿ مناسبة بيف األعضاء .   ـ1ـ3

أنشطتيا و توجو أشكاؿ لتفاعؿ االجتماعي بيف أعضاء و  عمؿ الجماعة،وجود معايير و قيـ تظـ  ـ4ـ3

 (44:  4118،)عدنان العتوم  .الجماعة

ماء لمجماعة توفر الحس باالنتو  ،الجماعة في تفكير األعضاءوجود توفير الوعي و اإلدراؾ ب ـ3ـ3

 (43:  4118،العتوم  عدنان  ) .أنشطتياوأىدافيا و 

 .ألعضائياو قيـ و دوافع مشتركة و نمط متفاعؿ ثابت أو أكثر بينيـ ميوؿ،كثر مف فرديف أنيا أ ـ2ـ3

 تمتـز بقيـ و الشعور و بالتبعية المشتركة في الجماعة . ـ1ـ3

و القيـ التي تنظـ العالقات ير،و تقويـ تقنيف لمعاي ،ؿ الضبط االجتماعي لسموؾ األفرادتكف ـ0ـ3

 التفاعؿ .و 

 لدييا أىداؼ مشتركة تسعى إلتباع حاجات أعضاء الجماعة . ـ7ـ3

ميات الفعمية و االشتراؾ في العمأىداؼ الجماعة و تخضع لممالحظة، و العمؿ المشترؾ لتحقيؽ  ـ8ـ3

 (01: 4119، محمد العبيدي ) .يشكؿ صريح و محدد

  :ـ أنواع الجماعة2

عالقة توعية ال و داخؿ الجماعة،التصاؿ بيف األعضاء التصنيؼ عمى طريقة ا يعتمد ىذا 

 .القائمة بيف ىؤالء األعضاء
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 :بيف نوعيف مف الجماعات Colleyو قد ميز كولي 

  :ـ الجماعات األولية1ـ2

يمكف و  ،ربشكؿ مباش يستجيبوف جميعا و ، يتفاعموفالجماعات التي تعيش أفرادىا معا ىيو  

تتميز بالوحدة و الترابط و  ،معينةمساعدة أعضائيا مواجية بعضيـ بعضا وجيا لوجو في طمب 

 ، فريؽ العمؿ (.مف أمثمة ىذه الجماعات ) األسرة، الرفاؽ ، وليدؼ المشترؾ و العادات المشتركةاو 

وليذا نرى أف سوء دىا،وتعتبر األسرة مف العوامؿ األساسية التي تؤثر عمى نمو شخصية أفرا 

ر جماعة الرفاؽ ىي موضوع وتعتب ،األفراد األسرة لو أثر في انحراؼالتنظيـ االجتماعي في نطاؽ 

 وتؤثر سمبيا عمى سموكياتو و تدفعو إلى الجنوح  . ىي الجماعة التي يرافقيا المراىؽ،و  الدراسة،

 :الجماعات الثانويةـ 4ـ2

يف و التفاعؿ ب عمى المواجية المستمرة و تختمؼ عف الجماعات األولية في أنيا ال تعتمد  

، و نصؼ الجماعة الثانوية بوجود الطابع الالشخصي نسبيا بيف غير مباشرأعضائيا في غالبيتو 

وفقا ألدوار االجتماعية التي يزاوليا في المجتمع خارج نطاؽ أعضائيا حيث يتصرؼ كؿ منيـ 

ة المدرسية ، الجماعة الثقافية الجماعة و  مف أمثمة ىذه الجماعات ) أعضاء حزب سياسي الجماع

 المينية (.و 

، فكثير مف نماذج السموؾ الثانوية بالجماعات األوليةو تتأثر الجماعات الثانوية بالجماعات  

عمميا الفرد في التي تظير في الجماعة الثانوية ترجع جذورىا إلى العادات و االتجاىات و القيـ التي ت

، قد تنمو لديو ةرة نوعا مف التسمطية و العدواني، فالطفؿ الذي تمارس عميو األسالجماعات األولية

كما قد ،ؿ الفصؿ أو القائد في أي جماعةعدوانية تجاه السمطة أيا كاف مصدرىا ساء المعمـ داخ

اكتسبو داخؿ اتجاىات تتعارض مع ما تعممو و يكتسب الفرد مف الجماعة الثانوية التي ينتمي إلييا 
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طيف )عبد الم .الثانويةاألولية و ت التأثر متبادال بيف الجماعاو  وىكذا يكوف التأثير، األولية،الجماعة 

 (21 ،22:  4111 ،خميفة 

 :ـ مراحل نمو الجماعة1

تحقيؽ  عند بنائيا حتى تكوف مركز قوة تساعدىا في البد لمجماعة أف تمر بمراحؿ أساسية 

 : ىذه المراحؿ ىيأىدافيا و 

 :المرحمة التمهيدية ـ1ـ1

و قوة ىذه المرحمة ساعد أعضائيا الجماعة، المرحمة األساس الذي تبنى عميو تعد ىذه 

يؤدي ألعضائيا ، و ضعؼ ىذه المرحمة يسبب الخبرات السيئة لالنتقاؿ إلى المرحمة التي تمييا

عمى أعضائيا قائد الجماعة في الدرجة األولى و و يقع عمى  تكوينيا،بالجماعة إلى االنييار في بداية 

ة يواجو و يثبت دعائميا و عادالمرحمة لما يقودىا، في تدعيـ ىذهفي الدرجة الثانية المسؤولية الكبرى 

 :ىذه المرحمة عراقيؿ منيا

 النظاـ.ػ عدد مف المفاىيـ الخاطئة التي تسيطر عمى عقوؿ بعض أعضائيا منذ لحظة        

 ػ تكثر اليواجس حوؿ ميمة الجماعة و مدى تحقيؽ أىداؼ أعضائيا الفردية .

 .لبعضيـ البعضؿ و احتراـ األعضاء ػ مدى تقب

)حسن منسي .لجو مف الخوؼ،و القمؽ و التوترال تخمو أي جماعة في بداية تكوينيا مف التعرض ػ 

،4111 :47) 

 :ـ مرحمة العمل الجماعي4ـ1       
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اسب مف ، لذلؾ قد تبقى بعض رو ىذه المرحمة و التي قبميا تماما فواصؿ ثابتة بيفتوجد  ال 

ويكوف  لجماعة قد أبقاىا يعممو حرصا عمى وقت الجماعة،يكوف رائد او سمبيات المرحمة التمييدية،

 مستعدا أف يعالجيا فيما بعد لكف ىذه المرحمة ال تخمو مف بعض العراقيؿ التي تؤثر عمى استمرارىا .

يجومي ، متمثال بالسموؾ الو المواجية الحادة بيف األعضاء ،وجود بعض الصراعات 

،والتحدي و  التوبيخ عمى رائد الجماعة بالدرجة األولى لذا يستدعي األمر مف رائد و  التبـر و المـو

الجماعة بالدرجة األولى أيضا أف يعالج األمر مع بقاء الود بيف أعضاء الجماعة حتى لو أدى ذلؾ 

 ،38: 4111،)حسن منسي و تحدي غالبية األعضاء لو. اليجوـ الشخصي عمى قائد الجماعة، إلى

39) 

 :الجماعة ـ مرحمة تماسك3ـ1

حمة الثانية إلى التفاىـ المشترؾ،و التعاوف عادة ما يصؿ أعضاء الجماعة في نياية المر  

الخطوات االيجابية  و األثير اإلنساني المتبادؿ بينيـ مما يؤدي إلى اتخاذ المستمر والتفاعؿ الدينامي،

ني مدى قوة جذب ، و ىو يعـ يجدوف أنفسيـ متجاذبيف تمقائياالمساعدة بعضيـ بعضا حيث أني

إلييا حتى يصؿ األمر بيـ إلى أف  باالنتماء إدراكيـ، و إحساسيـالجماعة ألعضائيا و مدى قوة 

) .ي بمعنى الكؿ لمفرد و الفرد لمكؿ، أأسموب التخاطب كممة أف بكممة نحفيستبدؿ كؿ واحد منيـ 

 (21 ،21:  4111، حسن منسي

 :ـ مرحمة اإلنهاء 2ـ1

 مف جماعة إلى أخرى بيف إحدى نيايتيف . تتنوع مرحمة اإلنياء 
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ىي تمؾ النياية التي تستطيع الحكـ عمييا مف خالؿ ما قدمو أعضاء  النهاية الناجحة :ـ 1ـ2ـ1

لجماعة و أىـ مظاىر ىذه الجماعة مف جيد و أدوار و مسؤوليات ساىمت في تحقيؽ أىداؼ ا

 .النياية

 .األعضاءظمى مف رغبات و احتياجات ػ إشباع الغالبية الع

 .ػ إمكانية رصد منجزات الجماعة

 .خطوط العمؿ المستقبمي بشكؿ دقيؽ ػ صياغة أىداؼ جديدة و قدرة أعضاء الجماعة عمى رسـ

 (131: 4114،سماح سالم ) .أعضاء الجماعة في استمرار العطاءػ رغبة 

قياـ الجماعة بتحقيؽ ـ ىي تمؾ النياية الحتمية التي تنتج عف عد :النهاية الغير الناجحةـ 4ـ2ـ1

 :أىمياىناؾ عدة مظاىر لمنياية غير الناجحة أىدافيا و 

 ػ كثرة النزاعات و المشكالت بيف أعضاء الجماعة .

 ػ اإلتكالية و السمبية في أداء المياـ و األدوار .

 ػ الصراع عمى األدوار و المكنات .

 ػ الغياب المتكرر عف حضور االجتماعات .

 العشيرات ذات الطابع السمبي .ػ ظيور الشمؿ و 

 (130 :4114،سماح سالم   )ػ فقداف الجماعة لجاذبيتيا.

 :ـ نظريات بناء الجماعة0

في دراسة بناء  عمـ النفس االجتماعي عدة نظريات أفرزت الدراسات العممية عبر تاريخ 

 (.1991ـ عكاشة 1991ـ فطيم 1981) أبو نيل  ىيالجماعة و 
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 :ـ النظرية الكمية1ـ0

 إذ يتـ التعامؿ معكمي منظـ  أف دراسة بناء الجماعة يجب أف يتـ بشكؿ يؤكد ليفيف  

التفاعؿ و ال يجوز ه و أنماطو المحددة في االتصاؿ و أدوار و  الجماعة كبناء متكامؿ لو خصائصو،

نظرية ليفيف في ىذا المجاؿ السموؾ الفردي ألعضاء الجماعات و مف خالؿ المفاىيـ الفردية أو دراستو 

الت التي تعتمد عمى الطريقة التي بيا إدراؾ موضوع معيف األساس الذي بنيت عميو حركة الجشتكانت 

 .وعيحددىا السياؽ أو اإلطار الكمي  لمموض

 : ـ النظرية التحميمية4ـ0

لمتحميؿ لذلؾ إلى بناء الجماعة كوحدة أو كياف اجتماعي قابؿ  ينظر كؿ مف فرويد و ألبرت 

قداتيـ و انفعاالتيـ نحو مراكزىـ و معتو أدوارىـ و  عضاء مف حيث اتجاىيـ،البد مف دراسة سموؾ األ

 .الجماعة

 :  ـ نظرية تركيب الجماعة3ـ0        

جماعة تتكوف وزاندلر حيث أكد أف الوتعود ىذه النظرية أصال إلى كاتؿ و تبناىا كارترايت  

لذلؾ فإف ىناؾ ما أسماه " طاقة  ،وقؼ عف الوجود إذا فشمت في ذلؾتتو  لترضي حاجات األفراد،

 .كة التجاىات األعضاء نحو الجماعةالجماعة " حيث أنيا نتاج العوامؿ المشتر 

 :ـ أهمية الجماعة7

الذات ألف ىذه ىي حاجات نفسية  تنمية اإلحساس باالنتماء و المواطنة و اليوية و تحقيؽ ـ1ـ7

كما ىو الحاؿ في فترة   اإلنساف ر عمى درجة مف األىمية في مراحؿ معينة مف عماجتماعية إنمائية و 

  .البموغ و المراىقة

 االنتماء لمجماعات يساعد في تحقيؽ الشعور باألمف و االستقرار . ـ4ـ7
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 .اكتساب الخبرةلمعرفة و التعمـ و الجماعة مصدر لممعمومات و اـ3ـ7

 .الفنيةيزة كالنشاطات الخيرية أو المم الجماعة لنشاطاتيانحو الجاذبية  ـ2ـ7

 .عة أنفسيـ مف حيث سماتيـ الشخصيةفي أعضاء الجما الرغبة ـ1ـ7

اوف التي يمكف التعو ممارسة روح المشاركة و  يساعد الفرد عمى اكتساب،االنتماء لمجماعات  ـ0ـ7

 (17 ،10: 4118،عدنان العتوم  ).تحقيقيا بشكؿ فردي

 :حاجات الجماعة ـ8

الذي يريده الناس مف بعضيـ ؟ ترى أف البشر قادروف عمى تزويد بعضيـ البعض  ما  

دروف عمى إعطاء نوع مف التعاطؼ ، كما أنيـ قافي إبعاد الحياة عف دائرة الممؿ بمثير حسي يساعد

فقد  ،ممية الشفاء مف المرض و الضغوطالمساندة تسيؿ بالفعؿ ع إف، التأكيد و الحماية مف الخطرو 

ا يكونوف بصحبة اآلخريف مف األفراد في المواقؼ الضاغطة ردود فعؿ أقؿ حدة بدنيا حينمأظير 

 (137: 4117،سيد الطواب  ).الناس

 :خالصة الفصل

 كما ،مجتمع وىي أساس بناء شخصية الفردتمعب األسرة دورا ىاما في حياة الفرد و ال 

تحكميا و  ،ماعة إلى تحقيقياأعضاء الجو دوافع و أىداؼ يسعى  ،تربطيا مصالح مشتركة مع الجماعة

 .وقيـ وعالقات اجتماعية متبادلة معايير



 ـرابع : اإلجراءات المنهجية للدراسة الفصــــــــل الــــــ          

 تمهيد   

 أوالـ الدراسة االستطالعية:

 ـ أهداف الدراسة االستطالعية.1

 ـ مكان الدراسة االستطالعية .2

 ـ مدة الدراسة االستطالعية .3

 ـ النتائج المتوصل إليها من الدراسة االستطالعية .4

 الدراسة األساسية:  ثانياـ 

 .منهج الدراسة ـ1

 ـ المنهج العيادي .1

 ـ دراسة الحالة .2

 ـ المقابلة اإلكلينيكية. 3

 ـ المالحظة اإلكلينيكية. 4

 ـ تقنية الجينوغرام . 5

 ـ مكان الدراسة األساسية .1

 ـ مدة الدراسة األساسية .2

 . ـ مواصفات الحالة المدروسة 3

 الفصلخالصة 
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  :تمهيد

الذي يعد كأساس قاعدي ليا يكممو الجانب التطبيقي و  دراسة ميدانية من الجانب النظري، أي ال تخمو

يوسع و  النظرية،حيث يمكن الباحث من استثمار معموماتو  بدوره من أىم خطوات البحث العممي،الذي يعتبر 

استخدمت مجموعة من التقنيات والثانية أساسية و  قمت بدراستين األولى استطالعية،حيث من مجال تطمعاتو،

 .المالحظة تقنية الجينوغرام (تمثمت في ) المقابمة ،مع منيج البحث  تتالءم

 :الدراسة االستطالعيةـ أوال

القيام بالدراسة االستطالعية لما ليا من أىمية كبيرة في إعطاء الوزن  نافي بحث نا استوجب عمي

 .األساسي الذي ال يمكن االستغناء الحقيقي لمدراسة بحيث تعتبر الجانب

 :أهداف الدراسة االستطالعيةـ 1

و معرفة قابمية الموضوع  ،ىو التعرف عمى طبيعة مجتمع البحثاليدف من خالل ىذه الدراسة 

كن من و جمع أكبر قدر مم ل ىذا البحث،مدى إمكانية تحقيق األىداف المرجوة من خاللمدراسة و 

و كذلك عن طريق المنيج  ،دى توفر الحاالت في مكان الدراسةو معرفة م ،المعمومات حول موضوع البحث

 .التقنية المستعممةو 

  :ـ مكان الدراسة االستطالعية2

بصيادة ـ والية  مستغانم وىو مؤسسة عمومية ذات  ـمركز إعادة التربية نالمقيام ببحث ناو قد اختر 

 .و الذاتية في التسيير المالي ،( تتمتع بالشخصية المعنويةE .P.Aطابع إداري )
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فتح أبوابو عمى يد أحد المعمرين بالمنطقة  1952ديسمبر  19يرجع تاريخ إنشاء المركز إلى يوم 

  **مساعدة و حماية الشباب الجزائري مركز  **تحت تسمية 

 1963مارس  04المؤرخ في  63 / 76و بموجب األمر رقم ، 1963عند استقالل البالد و بالذات في سنة 

السنة  1975و سير وفق األمر إلى غاية **مركز المالحظة و إعادة التربية  **حول ىذا المركز إلى 

عبارة عن الوالدة الرسمية وكان ذلك  1975ديسمبر  26المؤرخ في  75 /64 التي أصدر فييا األمر رقم

و الرياضة التي سيرت ىذه المؤسسة إلى غاية الثمانينات حيث يتم إنشاء ،لممؤسسة تحت رعاية وزارة الشبيبة 

 1987ديسمبر  01ليوم  87 / 260صدر المرسوم رقم عمييا وحول إلييا و ، كتابة الدولة لمشؤون االجتماعية

 .ليسير وفقو

 .متر 2500عمى ىذه األخيرة بحوالي التي يبعد و ،إلعادة التربية في بمدية صيادة يقع مركز مستغانم 

ريق الوالئي الرابط بين و شيد عمى ىامش الط،عمى مساحة إجمالية قدرىا بالتقريب ستة ىكتارات يتربع 

 .شابا يتمتعون بالنظام الداخمي 120تبمغ طاقة االستقبال لممركز المذكورتين أعاله ،  البمدتين

 : الهياكل

 :و تتوزع كالتالييتربع المركز عمى مساحة مبنية قدرىا ىكتارين و نصف 

و المخزن  ،أقسام 05، يا من األسفل مكتب الربي الرئيسي، العيادةو ىي ذات طابقين نجد في :1العمارة 

 .سرير 60ن و يتسع كل واحد منيما لفنجد عنبريالعام أما في الجية العموية 

 .خ ، جياز التسخين و مخزن األلبسةو فييا من الجية  السفمى اإلدارة و كذا المطب :2العمارة 
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، أما و تتشكل من ثالثة مرائب الغسالة، وورشة البناء في الجية السفمى و ىي مقابمة لإلدارة :3العمارة 

 .لعموية منيا فنجد البياضة و شرفةالجية ا

، ورشة التمحيم(، ورشة النجارة)لى ورشة البناء المذكورة سالفا(، ورشة الحديد زيادة إ)04وعددىا  :الورشات

 .السمة، قاعة متعددة الرياضة ، ممعب كرة القدم، ممعب لكرةالكيرباء، ورشة الفالحة

 المستخدمين:

و مساعد المصالح  (03(، مربي متخصص )01(، مقتصد )01، أخصائي نفساني عيادي )مدير

(، عون 01)، عون حفظ البيانات ( 02، كاتب )(01(، ممرض حاصل عمى شيادة دولة )01االقتصادية)

( ، عون مطبخ 05حارس )،(02)ووقاية (، عون أمن02دمات)، عون متعدد الخ(02(، سائق )01إداري )

 (.03(، عمال يوميين )01( ، بياضة )01)

 :مدة الدراسة االستطالعيةـ 3

ت الزيارة وكان 2018/ 01/ 29إلى غاية  2017/ 12/  21لممركز من استغرقت الدراسة االستطالعية 

مدى نجاح وكذا معرفة  ،في البحث االتي تساعدن الحاالتحظة و اختيار و المال ،األولى بغرض االستطالع

 .التقنية مع فئة المراىقين الجانحين )الجينوغرام (

 :االستطالعيةالنتائج المتوصل إليها من الدراسة ـ 4

 .جميع ىياكمو ركز إعادة التربية، وتم التعرف عمى م االستطالعيةـ من خالل الدراسة 

 .مختمف األعمارواجدة بالمؤسسة من ـ تم التعرف عمى الحاالت المت
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  ي سوف تكون محل الدراسة األساسية.ـ التعرف عمى الحاالت الت

 .ظة عامة لكل المركز وطاقم العملفرصة التقرب أكثر من الميدان و مالح االستطالعيةـ إتاحة الدراسة 

 ـ الدراسة األساسية:ثانيا

بإتباع المنيج  بإجراء الدراسة األساسية ناقم ناحثريد دراستيا في بنالتي  حاالتعد التأكد من توفر الو ب

 .العيادي

 منهج الدراسة: ـ1

فالمناىج لذلك ،و ستخدام منيج يالءم موضوع البحثإن طبيعة البحث ىي التي تفرض عمى الباحث ا

ورية لدراسة الموضوع ضر و  ،وتحديد المنيج المتبع في البحث يعتبر نقطة ميمة،يختمف باختالف المواضيع

 ، لذا فالمنيجطابع إكمينيكي، فإن ىذه اإلشكالية ذات و نظرا لطبيعة المشكمة المطروحة ،دراسة عممية

، و ىي التقنية لمحاالت الفرديةىو دراسة معمقة و  المنيج العيادي، ىوالمستعمل لدراسة ىذا الموضوع 

 األساسية في المنيج العيادي .

  :تعريف المنهج العيادي ـ1ـ1

" بأنو طريقة التي تنظر إلى السموك من المنظور الخاص  Morisse  Klane موريس كالن،يعرفو "

و ىذا بكل  ،يشعر بيا و يسمك من خالليا موقف الطريقة التيو  ،ن مكنون الفردفيي تحاول الكشف ع

 ( 348: 1891ياسين ،  )عطوف.ثقة
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معمومات كثيرة ،و  ت، وىو يقوم عمى جمع بياناياستعممت المنيج العيادي ألنو مالئم مع دراست

 .الذي يستعمل بدوره دراسة الحالة و،شاممة عن حالة فردية واحدة و 

 دراسة الحالة:ـ 2

، فعندما حدث أو واحد أو لمؤسسة يمكن تعريف دراسة الحالة بأنيا دراسة وصفية معمقة لشخص  

وأحيانا عند بضعة شخص واحد يدرس الباحث سموك ما فإنو يدرسو بشكل معمق ، وقد يدرس السموك عند 

و بياجيو قدموا  فكثير من عمماء النفس مثل فرويد، و يتم وصف ىذا السموك من جوانب عديدة ،أفراد

) أحمد .لنمو المعرفي من خالل ىذا المنيجو الثاني في مجال ا ،يات كبرى األولى في مجال الشخصيةنظر 

 (64: 2008الزق ،

 النتائج  و،دراسة الحالة ألنيا اإلطار الذي ينظم فيو األخصائي اإلكمينيكي كل المعمومات ناواستعمم

 .و المالحظة ،عمييا عن الفرد عن طريق المقابمةالتي يحصل 

 :المقابمة اإلكمينيكية ـ3

عمى أو األداة التي تساعده في الحصول  ،في عمل األخصائي إذ أنيا الوسيمةتعد المقابمة األساس 

، مما يوجيو فيما بعد أسرة أو جماعة،والتعرف عمى العميل وظروفو سواء كان فردا أو بيانات و معمومات 

 (144: 2014، )عمي صالح.في كل خطوة من خطوات تدخمو الميني

نوع من الحرية والتعبير  المفتوحة إلعطاءالمقابمة شبو و  ،المقابمة المفتوحة نافي دراست نااستعممو 

ة المحيط و معرف ،تيم داخل األسرةتمت المقابالت بجمع المعمومات عن الحاالت التي تخص حياو  ،لممراىق

 .الظروف التي دفعتيم إلى الجنوح
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 : المقابمة المفتوحةـ 1ـ3

كالما قد يكون ىذا النوع  وكمم بدون تحديد لمزمن أو األسموب،فييا يكون المستجيب حرا في أن يتو 

 (102: 2016الدعميج ،   إبراهيم).ليس لو عالقة بموضوع البحث

 : المقابمة شبه المفتوحةـ 2ـ3

مب من المستجيب مزيدا من يطممقابل بطرح السؤال بصيغة أخرى و و فييا تعطي الحرية ل

  (103: 2016)إبراهيم الدعميج ،.التوضيح

 : المالحظة اإلكمينيكيةـ 4

تعد المالحظة اإلكمينيكية من األدوات اليامة التي ينبغي عمى المختص النفسي اإلكمينيكي استعماليا 

بفن و ميارة عالية ، فيي طريقة منظمة يحاول فييا المختص أن يجمع معمومات عن  سموك معين عمى 

كية عمى مالحظة تسجيل ىذا السموك لذا تقوم المالحظة اإلكمينيلموقف و 1النحو الذي يحدث فيو في ا

الوضع الحالي لمعميل في قطاع محدود من قطاعات سموكو ، و تسجيمو موقف من مواقف سموكو ، وتشمل 

) عمي صالح ، .ف التفاعل االجتماعي بكل أنواعيامالحظة لمسموك في مواقف الحياة الطبيعية ، و مواق

2014 :154) 

 :المالحظة المباشرةـ 1ـ4

البيانات من الميدان ، فيي ال تقل أىمية و  ،المستخدمة في جمع الحقائقسائل المالحظة من أىم الو 

عن غيرىا من وسائل جمع البيانات ، بل أنيا تتميز عن ىذه األدوات بحيث تمكن من اإلطالع عمى الكشف 
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الكريم  )عبد.و اقتصادية وطبيعية،اجتماعية  عالقات و تفاعالت المبحوثين في ظروفو  ،سموكعمى 

 (169: 2011،بوحفص  

سموكاتو وحتى  و ،بالفرد الجانح من خالل لبسو لغتومالحظة كل ما يتعمق  ناومن خالليا حاول

 .ركزت  عمى سموكو أثناء المقابمة و قد،حركاتو أثناء الكالم 

  Génogramme :نوغرامتقنية الجي ـ5

"المسماة نظرية  Murray" و موراي "  Bowen غالبا ما يرتبط مصطمح الجينوغرام من نظرية " بوين "

ألىداف أخرى مثل العالج و لكنيا استخدمت أيضا من قبل المعالجين ،األنساق األسرة 

 (GERSONR k , MACGOLDRICK,M ,1990 :22).األسري

قد و ذلك من طرف معالجين أسريين و  ،مر لتسجيل التاريخ الطبي لمعائمةو قد استخدم في بداية األ

 (GERSONR , MACGOLDRICKM,1990 :22).فعالةالنتائج موثوقة و كانت 

 و فيما يمي مجموعة من التعاريف المختمفة لمجينوغرام .

  بالنسبة ل" ايفيالين لمارأرنود"Evlyne Lemaire Arnandمجرد تمثيل رسومي " الجينوغرام ىو :

 ( LEMAIRE-ARNAUDE ;1980 :33)لمعائمة 

  تولدريتج"بالنسبة ل "رندي غاسون "و "مونيكا ماكRANDY GERSON ET MONICA MAC 

GOLDRICK  

 ن معمومات عن أعضاء ىذه األسرة ، وىي تتضميمة لرسم شجرة العائمة عبر أجيالالجينوغرام ىو وس

الحصول عمى صورة سريعة فر المعمومات البيانية عن األسرة،و ، و يو قتيا لمدة ثالثة أجيال عمى األقلعالو 
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مكانية تفسير المشكل من و ،يي مصدر غني من الفرضيات حول كيفية عن أنماط األسرة المعقدة ، ف خالل ا 

  (GERSONR , MAC GOLDRICK  M ; 1990 :19)سياقيا و لخمفية العائمة وتطور المشكمة ا

 " بالنسبة ل"فانصو دو قولجاك "Vincent de Gaulejac النفسية " الجينوغرام ىو تمثيل لممساحات

ية العالقات األولية مع األسرة ( لممعالج من تحديد المشكل القبل األوديبي )نوع، و منو يسمح الداخمية

 (DEGAULEJACV , 1987 :279).و األساطير داخل قصة العائمة االنحرافات ،التمثالت صيرورة و 

 " بالنسبة ل " أنصولين سكوتزنباغارAnne Ancelin Schutzenberger إن الجينوغرام ىو شجرة تمثل "

 , ANCELIN) االجتماعكذا عمماء األسريين و ، مع استخدام أكثر من طرف المعالجين العائميالتاريخ 

SCHUTZENBERGERA , 1993 :20) 

 ال، مع تحديد مجموعة من يطمب الباحث من المبحوثين سرد حياة عائمتو عبر ثالث إلى أربع أجي

اإلجياض مع ذكر األسماء جنين ميت،سقوط لمجنين، والدة ت،الوالداالمعطيات مثل: األحياء والموتى،

ذلك و  واألمراض االضطراباتكذا ،و  والسن تاريخ الميالد والوفاة وأسبابو، العالقات العاطفية بين أفراد العائمة،

  (ANCELIN – SCHUTZENBERGERA , 1985 :74).لكل األشخاص المرسومين في الرسم البياني 

 وىذا  من وضع الخطوط الرئيسية لجذور العائمة،ىو تمثيل رسومي، فإنو يمكن  الجينوغرام و

عمى كوين ردود فعل ، ومنو   الموضوع  يسمح بشرح بعض السموكيات )مثل اختيار قطاع ميني معين(

 .(Francis Danvers, 2009 : 264)استعمالو في اإلرشاد األسري ، ومنو ممكن اإلشراطات السمبية

  التقنيات المستعممة في الجينوغرام: ـ 1ـ5

والتاريخ الخاص بيا، من نوعية العالقات األسرية إلى نوعية  ،نقوم بطرح أسئمة حول قصة العائمة

وقد حضرنا شبكة المعمومات الخاصة التي تمثل مجمل  ،العالقات العاطفية إلى األحداث الميمة في العائمة



اإلجراءات المنهجية لمدراسة                                        الفصل الرابع              
 

89 

 

 ات األسرية من ثم العالقاتاألسئمة التي بواسطتيا نتمكن من جمع المعمومات في رسم بياني يمثل العالق

 وقد اىتممنا بالتواريخ وذلك لربط األحداث مع بعضيا.العاطفية وفي األخير خط الحياة،

ما  وىذا ،كن ىي متغيرة من مقابمة إلى أخرىالمعمومات التي يمثميا الجينوغرام سيمة اإلدراك، ل

   (R., MAC GOLDRICK M., 1990 : 20) .يعممنا أكثر عن العائمة

 ANCELIN-SCHUTZENBERGER) تضمين "أسرار األسرة في الجينوغرام.في بعض األحيان يتم 

A., 1993 : 126) 

 :أهداف الجينوغرامـ 2ـ5

 يقدم صورة سريعة من أنماط األسرة المعقدة. 

  نماط المتكررة من األيقدم معمومات عن بنية األسرة، والعالقات الحالية والسابقة، والتحوالت العائمية، و

 .العالقات عبر األجيال، كدليل أو عمى األقل لوضع فرضيات حول المشكل المراد دراستو

  يقدم التمثيل البياني معمومات موضوعية، في حين يكون الكشف عن الرؤية أكثر دقة وذاتية حول

 .أفراد األسرة

  يساعد عمى كشف معنى جديدا ألحداث الماضي والحاضر والمستقبل. 

 في ىذا ؤدي بصفة آلية إلى عكس خصائص نظام األسرة المعنية بالدراسةي الجينوغرام إعداد ،

أسرار بكل مثمثات،و أدوار،والقواعد و الموجودة في األسر من حدود، الفروقن يبي الجينوغرام فإنالمعنى،

 .بساطة

  وحتى بين أفراد األسر ،بياني لتصورت العالقات بين األسرتمثيل. 
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تربط األسرة مع العالم  الروابط التي في سياق اجتماعي، حيث يشرح ويفسرىذا المخطط يسمح لوضع األسرة 

يشجع الجينوغرام عمى التعبير عن العواطف المكبوتة عادة من ، الخارجي، كما توضح نوعية ىذه الروابط

 وتعميقات  حول أشياء اعتبرىا سرية.،األولياء أو األطفال كما يسمح بطرح أسئمة 

 المستعممة في الجينوغرام:أهم الرموز ـ 3ـ5

 مجيول الجنس    معناه أنثى                                                 معناه ذكر               

    

                                          عالقة عاطفية                  عالقة زواج                  عالقة مزدوجة )زواج و عالقة عاطفية ( 

                                                                                                     

 

 انفصال في عالقة                وفاة في عالقة                       انفصال في زواج

 

 

 عالقة زواج ونتج عنيا ابن                 طالق                           حالة ترمل              

 نا خط أسفل العالقة فمعناه أبناءوجد ،االت األخرى المذكورة سابقا فإذانفس الشيء بالنسبة لمح مالحظة:

 ويحدد جنسو بنفس األشكال المستعممة سابقا. 

 وىناك رموز أخرى تخص نتاج العالقة وسنبينيا فيما يمي:
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 والدة توأم حقيقي                   وجود ولد وبنت          والدة توأم غير حقيقي             

عمينا ترتيب المواليد من حيث ظيورىم في الرموز فمثال في الحالة األخيرة ولد ذكر ثم بعد ذلك  مالحظة:

 أنثى.

  

 إجياض الجنين                سقوط لمجنين                            

أو اإلجياض فنرمز لمجنس بخطوط متقطعة  ،في سقوط الجنين سواءإذا عرف جنس المولود  مالحظة:

 .ممثمة الذكر بـ            أو األنثى بـ           

 ـ أهم الخطوط المستعممة في الجينوغرام ) العالقات العاطفية(:4ـ5

 الرموز       المون     األبعاد             الموضوع   

عالقة قرابة / تمثل مصدر  عالقات بناءة 

 لممفحوص 

  أخضر

  أخضر نموذج التباىي إيجابي 

 

 

 

عالقة اندماج )ىعالقة أو اتحاد 

 قوي ( 

     أحمر 

      أحمر حماية مفرطة 
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 ( يوضح أهم الخطوط المستعممة في الجينوغرام.01جدول رقم )             

 

 

 

اختالالت  

 عالئقية 

     أحمر المثالية 

     أحمر تناقض 

     أحمر نموذج التماىي سمبي 

     أحمر صعوبة تواصل 

  أحمر برودة عاطفية 

  أحمر عالقة متوترة 

  أحمر عالقة صراع 

  أحمر حرمان عاطفي 

      أحمر منافسة / غيرة 

        أحمر قطع عالقات 

        أحمر االتمايز بين األجيال 

        أحمر تغاير ما  بين األجيال 

 

 

 سوء معاممة 

      أزرق  سوء معاممة معنوي 

      أزرق سوء معاممة بدني 

        أزرق عالقة محرمة 

        أزرق عالقة زواج محارم 

        أزرق مداعبة جنسية 
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 ـ مكان الدراسة األساسية: 

بإجرائو بمركز إعادة التربية  نا االستطالعية فقمىو نفس مكان الدراسة  الدراسة الميدانية مكان

 .ص بدراسة فئة المراىقين الجانحينبصيادة والية مستغانم، و لقد تم اختياره لطبيعة الدراسة التي تخت

 ـ مدة الدراسة األساسية: 2

حيث استغرقت الدراسة الميدانية لممركز من  2018ـ  2017تم إجراء البحث خالل الدراسة الجامعية 

 .2018/ 03/ 15إلى  2018/ 01/ 29

 ـ مواصفات الحاالت المدروسة:3

 الجنحة    السكن    الجنس     السن    الحالة     

 ولة حرق محامية امح    حي الحرية ـ مستغانم   ذكر     سنة 16   الحالة األولى

 سرقة أموال الغير    النويصي ـ مستغانم ـ   ذكر    سنة 17 الحالة الثانية

 سرقة ممتمكات الغير  مازونةـ غميزان ـ  ذكر    سنة 17 الحالة الثالثة 

 ة ىاتف نقالقسر   ـ مستغانم ـ مماش ذكر   سنة 14 الحالة الرابعة

                ( يوضح مواصفات الحاالت المدروسة02جدول رقم )               

ين الجانحين بمركز إعادة باختيارىا قصدا تخص المراىق ناعمى حاالت قمنا في دراست نااعتمد

 نافي دراست نااقتصر سنة( و 17ـ  14عمى حاالت المراىقين تتراوح أعمارىم ما بين) نادراستت اقتصر ،التربية
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انحة مخالفة عمى فئة الذكور فقط ، لعدم توفر اإلناث في مركز إعادة التربية،وذلك لقياميم بسموكات ج

 لمقوانين مثل السرقة والحرق.

 :الفصلخالصة 

مجاالت وذلك من خالل تحديد  ية لمدراسة الميدانية في الفصل ،لقد قمت بتحديد اإلجراءات المنيج      

، واعتمدت في ذلك عمى المنيج العيادي المالئم لتفسير ال الزماني و المكاني و البشري (الدراسة )المج

المقابمة إضافة إلى تقنية تا بجممة من األدوات كالمالحظة و المدروسة بدراسة الحالة ، معتمدالمشكمة 

  .المعطيات الالزمةيانات و و ىذا من أجل جمع الب نوغرام )خريطة العالقة األسرية (،الجي

 

 

 

 

 

 

 



 

   .الفصــــــل الخامـــــــس:عرض و تحليل الحاالت                     

 

 

 

 تمهيد

 ـ عرض الحاالت.1

 ـ الحالة األولى.1ـ1

 ـ الحالة الثانية.2ـ1

 ـ الحالة الثالثة.3ـ1

  ـ الحالة الرابعة.4ـ1

 ـ تحليل نتائج تقنية الجينوغرام .

 ـ استنتاج عام حول الحاالت .2

 خالصة الفصل 
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 :تمهٌد

قٌن الجانحٌن و ثم عرض سوف نتطرق فً هذا الفصل لعرض الحاالت األربعة للمراه 

أخٌرا تفسٌر وها و دراسة العالقات داخل األسرة،و تحلٌل لٌلها فً إطار االستشهاد للحاالت،تحوالمقابالت،

 .تائج فً ظل المقابالت و المالحظةالن

 عرض الحاالت : 

 عرض الحالة األولى : أوال.

 :المعلومات األولٌة ـ1

 .خ ،ع: االسم

 .سنة ;6: السن

 .ذكر: الجنس

 .متوسط 6: المستوى الدراسً

 ./: المهنة

 . :5عدد اإلخوة : 

 .58: ترتٌب بٌن اإلخوة

 حً الحرٌة ـ مستغانم ـ  السكن :

 .متوسط: المستوى المعٌشً

 .متزوجٌن: الحالة المدنٌة للوالدٌن

 .بناء: مهنة األب

 ال تعمل .مهنة األم : 
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وهذا ما أدى إلى  بالكحول ممزوج باأللمنٌومالكذب ، العنف ،و محاولة حرق محامٌة السلوكات الجانحة : 

 حبسه (.

 .>756دٌسمبر  >6: تارٌخ الدخول إلى المركز

 .األولى: عدد الوضع بالمركز

 ـ عرض مقابالت الحالة األولى : 2

تارٌخ     المقابلة   

 المقابلة

     

 المدة 

 الهدف        

كسب ثقة الحالة  و إقناعه بالسرٌة التامة للمعلومات   د:6    =56/756/  <7 11    

 ،وجمع المعلومات األولٌة . 

معرفة التارٌخ الطفولً للحالة و أهم األحداث النفسٌة التً  د85   =57/756/ 59  12   

 تعرض لها.

 بؤفراد أسرته.معرفة عالقة الحالة  د:8   =57/756/=5  13   

 معرفة عالقة الحالة بؤفراد محٌطه من جٌرانه و رفقائه.   د95   =756/ 57/:6  14   

معرفة المعاش النفسً للحالة داخل مركز إعادة التربٌة  د:9   =756/ 57/;7  15   

 القته مع رفقائه.عو

الجنوح  تقدٌم نصائح و إرشادات للحالة من أجل تفادي د95   =58/756/ :6 16   

 العمل على تحقٌق مستقبل زاهر.و،

 

 ٌوضح سٌر المقابالت للحالة األولى . (11)جدول                               

 :الحالة األولى ـ عرض ملخص مقابالت 3

ها فً ظروف من خالل الدراسة المٌدانٌة التً قمت بها معتمدة على المقابلة فقد أجرٌتها فً مجمل

عرفت له بدوري كؤخصائٌة  بعدماالحالة األولى فتقبل إجراء المقابلة معً وذلك  تجاوب معًحسنة ، حٌث 

و كذا علٌها منه،ووضعت له مٌثاق أكدت له من خالله بسرٌة المعلومات التً سوف سؤحصل نفسانٌة،

 مشاركته لً فً إنجاز هذا البحث.
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استً حٌث ٌبلغ و التً تهم موضوع درة،جمع المعلومات األولٌة عن الحالفً  المقابلة األولى قمت ب

له عٌنان بنٌتان ذو بشراء سمراء، مشٌته بطٌئة له لغة  متوسط القامة،، نحٌف الجسم سنة ;6عبد القادر 

طفل مرغوب فٌه من خالل تصرٌح ، وهو الثالث( االبنالعائلً )فً الترتٌب  8، ٌحتل المرتبة مفهومة

ٌعمل بناء أما سنة  >9أبوه ٌبلغ من العمر، ٌعٌش حالٌا مع والدٌه، "كنت فرحانة كً كنت بالحمل به"أمه

 :إخوة من بٌنهم ذكرٌن و  >هً ماكثة فً البٌت علما أن لعبد القادر سنة،و 8:أمه فهً تبلغ من العمر 

 .إناث

بموجب موضوع الدراسة المتعلق بجنوح المراهق ضمن جماعة فقد اخترت هذه الحالة نظرا و

 .(الكذب و العنف و الحرق)جانحة  سلوكاتالبلقٌامه 

التً أصٌب بها التً نتجت م على مستوى الرأس من الناحٌة الصحٌة ٌعانً عبد القادر من أالبداٌة 

و لإلشارة فإنه الزال ٌعانً من أالم ،وهو لم ٌتجاوز عمره السبع سنوات منزل،على إثر سقوطه من سطح ال

 اإلصابة إلى ٌومنا هذا .

حتى مشاكل  الم تتخللها أٌة اضطرابات سلوكٌة،وتتمٌز بالهدوء ل ةاالبتدائٌ تهكانت مرحل       

،أما بالنسبة لمستوى عبد القادر التعلٌمً فقد كان متوسط إلى غاٌة حصوله على شهادة المرحلة اجتماعٌة

سلوكاته وهو  المتوسطة تراجع مستواه التعلٌمً،وتغٌرت إلى انتقالهإال أنه بعد ،7566فً ذلك سنة  االبتدائٌة

، و هو ما أدى به إلى ترك مقاعد الدراسة متحججا بقوله ما أثر على دراسته،وأخالقه فؤصبح غٌر منضبط

 ."راسً حبست القراٌة على خاطر ماطقكش نرفد فً"

تمٌزت عالقته بوالده  ، حٌثقادر لم تكن بالعالقة المتوازنة من جهة أخرى العالقة األسرٌة لعبد ال

، فً ي فكان قاس القلب فً التعامل معهو ال حتى العطف األبوٌوفر له االحتٌاجات المادٌة، لمفبالحرمان  

ولدي عاقل و عمروا ما خسر "المقابل فعالقته بؤمه كانت عالقة جٌدة على حسب ما أدلت به والدته 

 .االحترامته كانت ممتازة ٌسودها التفاهم وبإخو فً حٌن أن عالقته"معاٌا

مع جمٌع الناس بما  و التواصل اإلٌجابًاعً فقد أضفى على عالقته التفاعل،الجتمالجانب ا أما من

 ." أنا قاع الناس ملٌح معاهم"ه و أقربائه كما جاء على لسانه و جٌرانفٌهم أصدقائه،

رواحنا  قدحنا قدنا و "رٌح الحالة ، حسب تصسٌئة ظروفه كانت من الناحٌة المادٌة فعلما أنه 

متؤثر بالوضع المادي المزري الحالة  هو ٌوضح لنا أنو، "قاعخطرا ٌكون عندنا و خطرات ما ٌكونش 

 الذي تعانً منه عائلته مما دفعه للجوء إلى األسواق للعمل لسد حاجٌاته المادٌة .



عرض و تحميل الحاالت                                                    امس الفصل الخ  
 

99 

 

إلى  سواق توجه عبد القادرمروره بكل هذه المراحل بفصله من مقاعد الدراسة و العمل باألو بعد 

و بما أن ،و هناك صاحب رفقاء السوء الذٌن كانوا ٌقومون بؤعمال الشغب كالحرق إلى غٌر ذلك الشارع،

أخالقٌا مما أدى به إلى الجنوح وفقد أثرت علٌه هذه الصداقة نفسٌا،عبد القادر كان ٌعٌش فترة مراهقة 

رماها لتشتعل النٌران ،ف أللمنٌوماو مزجها مع الجانحة فقام بشراء قارورة كحول، فؤصبح ٌمارس السلوكات

فرفعت شكوى قضائٌة ضده له مما شكل لها خوف و صدمة نفسٌة،منز مكتب محامٌة تقٌم بجوار أمام

، لٌنتهً به المطاف إلى سجنه فً مركز إعادة التربٌة ا أن الجانح مبعوث من طرف شخص ماتصرح فٌه

 لقا  لكن مع مرور األٌام تؤقلم مع الوضع .، فً بداٌة األمر كان عبد القادر كان قة أشهرلمدة ست

كنتش  راهً غاٌضتنً الحشوى لصراتلً ما "الحالة ٌحس بالندم حٌث ٌصرحمع اإلشارة أن 

وهو ما جعلنً من "،حاسب توصلنً ندخل لهذا المركز أنا كنت باغً نخوفها برك ماكنتش ناوي نحرقها

و اإلرشادات لغرض التخفٌف ة له مجموعة من النصائح،نفسً موجهخالل المقابلة الختامٌة أقدم له الدعم ال

 من حدة قلق هو التً تمثلت فٌما ٌلً : 

 .عل و التواصل مع األسرة باستمرارـ التفا

 .و الجنوح ـ االبتعاد عن رفقاء السوء

 ـ االبتعاد عن كل سلوك ٌعاقب علٌه القانون .

 .بالمادٌات االهتمامو عدم السلبً،ـ توجٌهه إلى التفكٌر اإلٌجابً،و االبتعاد عن التفكٌر 

 :الحالة األولى ـ عرض نتائج الجٌنوغرام 4
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  . مخطط العالقات األسرٌة للحالة األولى :11شكل رقم             

 المفتاح:     

 القة متوترةع             

 عالقة قرٌبة                  

 حرمان عاطفً                   

 عالقة  اندماج                

 )عالقة أواتحاد قوي(          

 .مخطط العالقات العاطفٌة للحالة األولى : 12شكل رقم                                 

 

 

         755;            7559       7557                                 6>>:          6>>7                                                                                                                 

 

 

 

   

   2117          2115  2114  2113    2111   2118   2117 

    

 للحالة األولى .: ٌمثل خط الحٌاة 13شكل رقم                              

 األولى: العالقات األسرٌة للحالة ـ تعلٌق على شبكةـ1ـ4

 فاطمة
 جٌاللً     

 عبد القادر    
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ترك 
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لجوء 
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إلى 
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أم أب و، ٌعٌش فً وسط أسرة مكونة من 7557سنة مولود بسنة  ;6هو شاب ٌبلغ عبد القادر 

سنة ماكثة فً البٌت  من العمر;7أكبرهم فاطمة التً تبلغ  إخوة  >ولدٌه ، 5<<6سنة منذ  اللذان تزوجا 

سنة ،وهً ال تمارس أي مهنة ، أما االبن الثالث فهو الحالة 78تدعى فتٌحة عمرها الثانٌة  ختأما األ،

متوسط ، ثم إكرام تبلغ  8تدرس فً السنة  69 سنهاسنة ثم تلٌه رشٌدة  ;6المدروسة عبد القادر و ٌبلغ 

تدرس فً السنة  سنوات من العمر65سنة تدرس فً السنة األولى متوسط ، و بعدها سعاد تبلغ  من العمر67

 و أٌوب اللذان ٌدرسان فً السنة الثالثة ابتدائً .توءمٌن عبد الحق الابتدائً ، و أخٌرا  :

 ـ تعلٌق على شبكة العالقات العاطفٌة للحالة األولى:2ـ4

قة خاصة بٌن األم و األب و السبب راجع فً أغلب الحاالت إلى ش عبد القادر وسط أسرة متوتر العالٌعٌ

وهو ما انعكس الزوج جٌاللً لحاجٌات البٌت و ثقل الحمل على الزوجة التً تعٌل أطفالها ،  عدم كفاٌة

عبد   بابنهاعالقتها لكن ٌسودها التفاهم و العطف و الحنان ، إٌجابا على األبناء مع أمهم لتكون عالقة قرٌبة 

 القادر عالقة اندماج .

ونظرا ،فً حٌن عالقة األب بؤبنائه تمتاز بالحرمان العاطفً األبوي و اإلهمال خاصة الحالة المدروسة 

 للظروف التً ٌعٌشها هإالء األوالد جعلتهم ٌعوضون نقص العاطفً األبوي بتماسكهم و زرع المودة بٌنهم 

نفور والده لتكون عالقتهم السٌما مع أخوهم عبد القادر الذي ٌعانً اضطرابات نفسٌة و أالم صحٌة و 

 قرٌبة.

مختلفة و متنوعة من حالة إلى أخرى فمن و فٌما ٌخص عالقة أفراد األسرة بالحالة المدروسة فهً  

، كونه لم ٌكمل دراسته و الوحٌد الذي سبب له لة ٌصف العالقة بالحرمان العاطفًجهة األب فإن الحا

 .عالقة قرٌبةلمدروسة و إخوته فهً المشاكل لكن بٌن الحالة ا

 ـ تعلٌق على خط الحٌاة للحالة األولى:  3ـ4

حتى  تتسم بؤي حدث مهم و لم  لعبد القادر كانت بداٌتها عادٌة كبقٌة األطفال بالنسبة لخط الحٌاة 

التً غٌرت وضعه بسقوطه من سطح المنزل و إصابته على مستوى الرأس التً سببت له آالم سن السابعة 

،أما فً سنة 7568و الناجح فً حٌاته هو حصوله على شهادة التعلٌم االبتدائً، سنة  الشًء المتمٌز،حادة 

سنة التمرد  :756سنة  لتكونترك عبد القادر مقاعد الدراسة و ذلك لعدم توفر اإلمكانٌات المادٌة له  7569

قام عبد القادر  >756ة فً األسواق لتلبٌة حاجٌاته ، و فً سنللعمل بالنسبة لعبد القادر الذي لجؤ إلى الشارع 
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على محامٌة تسكن بجواره مما أدى إلى سجنه فً  الكحول ممزوج باأللمنٌوم  بجنحة الحرق تمثلت فً رمً

 مركز إعادة التربٌة .

 :ـ تحلٌل مقابالت الحالة األولى5

مستوى مادي بسٌط و هذا ما د القادر الحظت أن لدٌه إجراء المقابلة والمالحظة مع عبمن خالل 

و رغم أن الطفل فً مرحلة تتطلب االهتمام بالمظهر الشخص ) بسٌط ،  ههندامهر على مالبسه حٌث أن ٌظ

كثٌرا ما ٌكون و فعبد القادر ذو مشٌة بطٌئة فالحالة غٌر مهتم بمظهره أمام اآلخرٌن ،المالبس ، الجمال ، ( 

 مما ٌوضح لنا أن عبد القادر طفل حزٌن و نادم و خجول . منحنً الرأس 

 .لة ٌتجاوب مع األسئلة الموجهة لهتبادصال مع عبد القادر سهال مبنً عال عالقة مكان االت

بالحدٌث مع عبد القادر عن المواضٌع المتعلقة بجانب العالقة داخل األسرة تجلى لً من خالل 

 مالمح وجهه الحزن و الكآبة .

عالقتهما مضطربة  فهو ٌتعرض الحالة ٌعٌش حرمان عاطفً عالئقً منذ صغره خاصة من جانب األب ف

للضرب إذا ما خالف توجٌهاته و اإلساءة النفسٌة و المعنوٌة من خالل سبه ووصفه بمختلف المواصفات 

 ."ربً بالنً بٌك ماشً مربً ، جاٌح ،  "القبٌحة مثل 

 .بسبب سوء معاملته من طرف والدٌه، فهً تهتم ألمر القة عبد القادر مع أمه فهً جٌدةأما ع

فنجد أن طفولة عبد القادر لم ، جٌدة ٌسودها التفاهم و االحترامعالقة أما عالقة الحالة بإخوته فهً 

، وكان طفال مرغوبا اللها الرعاٌة و الحنان الالزمٌن، خاصة من طرف األبتكن عادٌة حٌث لم ٌتلقى خ

 .ما صرحت به والدته لفٌه من خال

كان متوسط المستوى مندمجا مع رفقائه وزمالئه حتى دخل عبد القادر المدرسة فً السن المناسب 

المراهقة تغٌرت سلوكاته نظرا للحاجات التً تتطلب اإلشباع كالرغبة فً إثبات ذاته و التحرر من  مرحلة

السٌئة ، أدى به  لى تحقٌقه بعدما اصطدم بؤسالٌب معاملة والدهسلطة األولٌاء و هذا ما لم ٌقدر عبد القادر ع

 ى الشارع لتوفٌر حاجٌاته .إل لجوءهإلى 

ألسرٌة ، فهو ٌنظر لنفسه على أنه شخص االضطراب العالقة نجد عبد القادر ٌعتبر نفسه ضحٌة 

جا با ٌفهمنً و ٌعاملنً  نلوكا "غٌر متوازن نفسٌا و لدٌه حرمان عاطفً من جهة األب حٌث إنه ٌقول 
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معاشه النفسً داخل المركز بالهدوء و الخجل كما أنه ٌحترم  ٌزو ٌتم "ما نوصلش لهذا الموصل ملٌح

 ٌشاركهم فً النشاطات المبرمجة من طرف المربٌٌن. ،النظام الداخلً للمركز مندمج مع زمالئه 

ٌتولد عنه تشتت و جنوح األبناء العالقة األسري كعامل و سبب أساسً  و ٌبقى دائما اضطراب

 قٌامهم بالسلوكات الجانحة.  و

 عرض الحالة الثانٌة : نٌا.ثا

 : ـ المعلومات األولٌةـ1

 ت، أ .اإلسم : 

 >6السن : 

  ذكر الجنس :

 متوسط . 8 المستوى الدراسً :

  / المهنة :

  إخوة >عدد اإلخوة : 

  األخٌرترتٌب بٌن اإلخوة : 

 لنوٌصً ـ مستغانم ـالسكن: ا 

 متدنً المستوى المعٌشً : 

  متزوجٌنالحالة المدنٌة للوالدٌن : 

  / مهنة األب :

 / مهنة األم : 

 .تسبب فً سجنه الكذب و سرقة ممتلكات أموال الغٌر و هذا ما السلوكات الجانحة :

 >756سبتمبر  :: تارٌخ الدخول إلى المركز
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 األولى .عدد الوضع بالمركز : 

 عرض مقابالت الحالة الثانٌة :ـ 2

 الهدف           المدة     تارٌخ المقابلة     المقابلة     

 و جمع المعلومات األولٌةكسب ثقة الحالة  د:6    =756/ 57/ <7   11  

معرفة التارٌخ الطفولً و أهم األحداث النفسٌة التً  د85   =756/ 57/ :5   12  

 تعرض لها.

 معرفة عالقة الحالة بؤفراد أسرته. د:8   =756/ 57/ 66   13  

حالة مع أفراد محٌطه من جٌرانه معرفة عالقة ال د95   =756/ 57/ :6  14  

 رفقائه.و

التعرف على المعاش النفسً للحالة داخل مركز  د:9   =756/ 57/ 77  15  

 إعادة التربٌة و عالقته مع رفقائه .

تقدٌن نصائح و إرشادات للحالة لتفادي الجنوح  د95   =756/ 57/ =7  16  

 . العمل على تحقٌق مستقبل زاهرو

 

 .سٌر مقابالت الحالة الثانٌة (12)جدول                         

 : ثانٌة عرض ملخص مقابالت الحالة ال ـ3

 ة فً التواصل معه ، حٌث لم تكن لدٌه فً بداٌة المقابالت التً أجرٌتها مع أحمد وجدت صعوب

نفسانٌة ، ووضعت له مٌثاق ائٌة قمت بالتعرٌف له بدوري كؤخصف فً إجراء المقابلة األولى ،الرغبة فً 

حٌث أكدت له من خالله بالسرٌة التامة للمعلومات التً سوف أحصل علٌها منه ، ومن خالل مالحظتً له ،

،و على عندي ما نهدر (  قوله ) أنا مابلم ٌرغب فً التحدث معً فبدا على مالمح الحالة الحزن و الرفض 

ت جمعف ،كسب ثقته  تمكنت من د محاوالت عدٌدة صعوبة التواصل مع الحالة إال أنه بع الرغم من

 .المعلومات األولٌة عن أحمد
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مة،عٌناه قصٌر القاسنة، ومن ممٌزاته، نحٌف الجسم،  >6من العمر ؤحمد مراهق ٌبلغف

،ذاكرته إدراكه سلٌم ً كالمه ، قدراته العقلٌة عادٌة ،أسمر البشرة ، إٌقاع كالمه بطًء ، هادئ ف،سوداوٌتان

 .عند الحدٌث معً أثناء الكالمٌحنً رأسه و،  (ٌتذكر كل ما حدث لهقوٌة )

ٌعٌش حالٌا مع أسرته  مرغوب فٌه ،  به ، و كان الحمل هو آخر طفل عند والدٌه )الترتٌب العائلً(

أمه تبلغ  فً حٌن، به  ومعاق حسب ما أخبرنًالسكري و  داء و هو ٌعانً من مرض سنة >;ٌبلغ والده  ،

إخوة ثالث إناث و ثالث ذكور ، وهم من ٌحملون مسإولٌة سد  ;سنة ماكثة فً البٌت ، ولدى أحمد  9:

 حاجٌات البٌت .

ومن جهة ثانٌة بسبب انضمامه إلى جماعة السوء ، اخترت أحمد بحكم الجنوح موضوع الدراسةو

 و ممتلكات الغٌر فً ظرف اللٌل.ال قٌامه بسلوكات جانحة  متنوعة من الكذب التشرد ، و سرقة أمو

مرحلة هادئة لم تتخللها بصفة عامة أي اضطرابات سلوكٌة ، و ال لدى أحمد كانت مرحلة االبتدائٌة 

إلى السنة و بعد انتقاله ،  7567حصوله على شهادة التعلٌم االبتدائً سنة  إلى غاٌة حتى مشاكل اجتماعٌة ، 

لعدم توفر اإلمكانٌات المادٌة  ، إمضاء أغلب وقته فٌه بدل المنزلاألولى متوسط فضل اللجوء إلى الشارع و

و مصاحبة رفقاء السوء الذٌن كانوا سببا فً لجوءه لقٌام بالسلوكات الجانحة  هللحالة مما دفعه إلى البقاء فٌ

ة برفع ( ، فقام الضحٌ لٌال قطن بها سرقة أموال من سكن أحد المسإولٌن فً المنطقة التً ٌ)منها السرقة ، 

لمدة ستة مركز إعادة التربٌة  بتهمة السرقة و توجٌهه إلىتم القبض علٌه لٌ دعوى قضائٌة على الجانح

  أشهر.

 حٌث أنكر الحالة فً البداٌة ذلك من خالل قوله ) أنا قاع ماسرقتش غً حصلوا فٌا(.

أنا "لم ٌتقبله أحمد حٌث ٌصرح قائال وتم فصله من الدراسة عند قٌامه بجنحة السرقة ، األمر الذي 

 ." ً كنت باغً نكملها و ندخل نخدمراهً غاٌضتنً القراٌا لً ضاعت من

بالنسبة للجانب العالئقً األسري ، فٌبدوا أن الحالة لٌس له صلة جٌدة مع والدٌه و إخوته ، و أمه 

 قاسٌة فً المعاملة معه لثقل حمل أعباء البٌت علٌها .

 حتى واحد ما "التربٌة الدٌنٌة و األخالقٌة و العطف و الحنان من خالل تصرٌحه أحمد لم ٌتلقى 

 االبن نهأل نظراٌحتاجه من مادٌات و  له كل ما الم ٌوفر ، فولداه  " وا نحسهم قاع ٌكرهونًدعنجابدنً 

شتا  ٌعسوا فٌا قاعداٌما جاٌبٌنها واٌا و  "ٌعاملونه معاملة قاسٌة من خالل قوله  همف العائلة األخٌر فً 
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السرقة لسد حاجٌاته  جنحةللجوء إلى الشارع و مصاحبة رفقاء السوء و القٌام بمما دفع الحالة إلى   "ندٌر

 المادٌة .

ادي بموجب وضعه المو ،من أي مرض فؤحمد سلٌم الٌعانً من الناحٌة الصحٌة و النفسٌة  أما

 .تؤثره بؤصدقائه أصبح ٌقضً معظم وقته فً الشارعو

تفاعل مع أقرانه و أفراد محٌطه من الجٌد التواصل تتسم بال، ألحمد االجتماعٌة  ً حٌن  العالقةف

أن الحظت إبان تواصلً معه ، و "أنا مع الناس قاع ملٌح بصح المشاكل ٌجونً غٌر من الدار"خالل قوله 

خاصة أنه اخترق وفقد سبب له خطئه الذي ارتكبه فٌما بعد الندم  أحمد تغلب علٌه مالمح الشجن و القلق

، و هو ما ٌجعله ٌفكر بعد الخروج من "راهً غاٌضتنً بزاف لً ضٌعت قراٌتً "قوله ل من خال  القانون 

 المركز أن ٌمارس أي عمل أو نشاط  حرفً ٌساعده على االندماج االجتماعً و سد كل حاجٌاته .

مستعٌنٌة فً ذلك بتقدٌم الدعم النفسً له  إرشاديمٌة معه بمثابة لقاء توجٌهً و فكانت مقابلتً الختا

النفسٌة التً  اآلثارو إعطائه بعض الخطوط العرٌضة و أسالٌب إرشادٌة تساعده على الخروج من حالته و 

ته مإسسة خلفتها الجنحة علٌه و تشجٌعه على إتاحة الفرصة لنفسه من  أجل التؤقلم فً المجتمع بعد مغادر

 إعادة التربٌة .

 :الحالة الثانٌة عرض نتائج الجٌنوغرام  ـ4

 

 

 

 

 

 

 

  : مخطط العالقات األسرٌة للحالة الثانٌة .11شكل رقم                              

خدٌجة 

 سنة ;=
حلٌمة 

سنة5<مٌلود  سنة :>  

 89العٌد  سنة;8محمد 

 سنة

 5=عبد القادر 

 سنة

جمال 

 سنة 85

 سنة >;قوٌدر   

نادٌة  سنة >6أجمد 

 سنة88

 :أحالم 

 سنوات

وردة 

 سنة =7

ٌاسمٌن 

 سنة 75
 78هجٌرة 

 سنة

 9:فاطمة 

 سنة
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  المفتاح:

 عالقة متوترة                 

 حرمان عاطفً              

 صعوبة تواصل              

 عالقة قرٌبة              

 

 : مخطط العالقات العاطفٌة للحالة الثانٌة .12شكل رقم                                  

                        

                     1995                1991        1988                    1984            1982 

 

 

 

       7       7566                  755<  755:   7559  7558      7556            6>>= 

 

 

 

 

                                                   756<                     7568     7567 

 : ٌمثل خط الحٌاة للحالة الثانٌة .13شكل رقم                                         
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 :العالقات األسرٌة للحالة الثانٌةـ تعلٌق على شبكة 1ـ4

فً كنف أسرة مكونة من أب مرٌض بداء السكر و أم ماكثة ، ٌعٌش سنة >6عمره أحمد هو شاب 

وهو متزوج و لدٌه سنة  ;8أكبرهم محمد ٌبلغ  إخوة ; و لدٌه ،  5=<6والدٌه متزوجان منذ فً البٌت ، 

المكنى العٌد  سنة 89فً حٌن األخ الثانً ألحمد الذي ٌبلغ من العمر ، عن أسرتهٌعٌش فً بٌت مستقل  بنت

باإلضافة إلى أخته سنة عامل نظافة ،  85من العمر  البالغالثالث فهو جمال  ألخ، أما االذي ٌعمل بناء هو

 سنة و هً كذلك ماكثة فً البٌت ثم ٌاسمٌن 78تبلغ التً ماكثة فً البٌت ، تلٌها هجٌرة  =7 وردة التً سنها

 سنة . >6المرتبة األخٌرة و هو الحالة المدروسة عمره أحمد هو فً أما سنة  75الطالبة الجامعٌة  تبلغ 

 .و إخوته مع أبوٌهما فً بٌت واحد ٌعٌش كل من أحمد

 : لعاطفٌة للحالة الثانٌةتعلٌق على شبكة العالقات ا ــ2ـ4

 و السبب راجع فً أغلب الحاالتٌعٌش أحمد وسط أسرة متوترة العالقة خاصة بٌن األم و األب 

الزوج قوٌدر و عجزه و ثقل المسإولٌة على زوجته ، فالعالقة التً تربط بٌن األم و أطفالها إلى عدم عمل ،

نبدأ بؤكبرهم محمد و التً تعد عالقة قرٌبة مثلها مثل العالقة مع العٌد و جمال و وردة و هجٌرة و ٌاسمٌن 

قٌامه الحالة إلى الشارع وجع إلى لجوء لكن فٌما ٌخص العالقة مع أحمد ٌسودها الحرمان العاطفً و ذلك را

 بالسلوكات الجانحة مثل السرقة أما عالقة األب بؤبنائه فتتصف بالحرمان العاطفً .

فمن تلفة ومتنوعة من حالة إلى أخرى ،و فٌما ٌخص عالقة أفراد األسرة بالحالة المدروسة فهً مخ 

ه الوحٌد الذي سبب لهم المشاكل أنجهة الوالدٌن فإن الحالة ٌصف العالقة بالحرمان العاطفً ، إضافة إلى 

حٌث تجمع عالقة قرٌبة بٌن األم و أبنائها و بالحرمان ختلف تلكن بٌن الحالة المدروسة و إخوته فهً أٌضا ،

 العاطفً بٌن األم و أحمد لكن بٌن الحالة المدروسة و إخوته ٌوجد صعوبة تواصل.

 :ٌق على خط الحٌاة للحالة الثانٌةـ تعل3ـ4

قام محمد بجنحة السرقة وتم  7558لخط الحٌاة ألحمد ، فال تتسم بؤي حدث مهم إال بعد سنة بالنسبة 

 :قام كذلك العٌد بجنحة المتاجرة بالمخدرات و ثم سجنه بحوالً  7559سنوات أما فً سنة  8سجنه لمدة 

و المشً  زه على الكالمأصٌب والد الحالة بمرض السكري مما أدى إلى عج :755سنوات ، أما فً سنة 

 دخل أحمد إلى المدرسة. >755فً سنة و

 تزوج محمد نادٌة و أنجب أحالم و هو ٌعٌش حالٌا فً بٌت مستقل. 7559أما سنة 
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 7568حصل على شهادة التعلٌم االبتدائً و هنا بدأت األوضاع تغٌرت فً سنة  7567و فً سنة 

قام الحالة  >756حاجٌاته إلى غاٌة سنة  لجؤ إلى الشارع و بدأ ٌقوم بالسلوكات الجانحة ، كالسرقة لسد

 بجنحة السرقة و تم إدخاله إلى مركز إعادة التربٌة .

 :الثانٌةـ تحلٌل مقابالت الحالة 5

اتضح لً أنه لم ٌكن متقبال خاصة فً المقابلة المقابالت التً أجرٌتها مع أحمد جمٌع من خالل 

معنا إال أنه فً بموجب دراستً وضرورة دراسة حالته األولى التً أبدى لنً فٌها رفضه التام فً التعامل 

 حاولنا  كسب ثقته فتمكنت فً األخٌر فً ذلك  فً ذلك و تجاوب معً.

اكتشفته من خالل الحدٌث معه  ، وهو ماعال اإلدراك، قوي الذاكرة ورات عقلٌة سلٌمةأحمد ذو قد

 .فكان كل مرة ٌروي لنا األحداث بكل تفصٌل 

نقص حنان من الحرمان العاطفً و ٌعانً ؤحمد ف،ى العاطفً و االنفعالًعلى المستو فً حٌن 

 . "حتى واحد ماٌبغٌنً "ٌبرزه فً قوله و هو ما، والدٌه 

فهم ٌتشاجرون مع والده فهً عالقة مضطربة خالٌة من االحترام و التقدٌر ٌسودها المشاكل  هتعالقف

 ، بوالدٌه محدودةمعه ألتفه األسباب و ال ٌهتمون ألمره فعالقته 

محدودة حٌث ال ٌتعامل كثٌرا مع  أما عالقة أحمد بإخوته تتمٌز بصعوبة التواصل فهً عالقة

 .فٌحب البقاء منعزال ،سباب مما ٌجعله إخوته ٌنفرون منهوهذا من منطلق أنه عنٌف و ٌثور ألتفه األ، إخوته

طفل والدٌه و هو ٌعانً من الحرمان العاطفً بحكم أنه رعاٌة  افتقد، لم تكن طفولة الحالة عادٌة 

 .غٌر مرغوب فٌه من طرف والدٌه

 السن المناسب حٌث كان متوافقا فً وسطه المدرسً  وكانت نتائجه جٌدة .أحمد المدرسة فً  لدخ

و خاصة أنها مرحلة جد نظرا للحاجات التً تتطلب اإلشباع منها ،  فتمٌزت مراهقته بالتغٌٌر 

لسٌما من طرف الوالدٌن وذلك على أساس الحاجة إلى  المرافقةو  االهتمامحساسة تحتاج إلى الرعاٌة و 

لرغبة فً إثبات الذات و التحرر من سلطة األولٌاء و هذا ما لم ٌقدر الحالة على تحقٌقه بعدما اصطدم ا

 مد علٌها والده و أمه .بؤسالٌب المعاملة الوالدٌة السٌئة و التً كان ٌعت

فالحالة ٌعتبر نفسه ضحٌة اضطراب العالقة األسرٌة فهو ٌنظر نفسه أنه شخص غٌر متوازن نفسٌا 

 .و لدٌه حرمان عاطفً حٌث ٌقول ) بابا و ما جامً جبدونً عندهم حتى واحد ماٌبغٌنً فٌهم (
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ٌتبع التوجٌهات و ٌحترم النظام  فهوحمد داخل المركز تتمٌز بالهدوء أل الحالة النفسٌةأما فٌما ٌخص 

 ٌشارك فً النشاطات المبرمجة منكما أنه زمالئه جٌدة باإلضافة إلى ذلك فعالقة أحمد ب، إسسةالداخلً للم

 .طرف المربٌٌن فً مختلف الو رشات

 ونتٌجة لتدهور عالقة أحمد مع أسرته أدى به إلى القٌام بالسلوكات الجانحة كالسرقة ، مما أدى إلى حبسه

 فً مركز إعادة التربٌة .

 عرض الحالة الثالثة : ثالثا.

  :المعلومات األولٌةـ 1

  م ،ع .اإلسم : 

 .>6السن : 

  .ذكر الجنس :

 .متوسط 6: المستوى الدراسً

 . / المهنة :

 .6عدد اإلخوة : 

 . األخٌرترتٌب بٌن اإلخوة : 

 مازونةـ غلٌزان ـ  السكن:

 .  جٌد المستوى المعٌشً :

 .مطلقٌن الحالة المدنٌة للوالدٌن : 

 . عامل فً فرنسامهنة األب : 

 ./مهنة األم : 

 الغٌر و هذا ما أدى إلى سجنه . شرب الكحول ، تناول المخدرات ، سرقة ممتلكاتالسلوكات الجانحة : 

 .=756فٌفري  75تارٌخ الدخول إلى المركز : 
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 األولى .عدد الوضع بالمركز : 

 الحالة الثالثة :عرض مقابالت ـ 2

تارٌخ    المقابلة   

 المقابلة

 الهدف     المدة    

   11  77 /57 /

756= 

 

    

 األولٌة  المعلومات محاولة كسب ثقة الحالة و جمع د:6

   12  56 /58 /

756= 

معرفة التارٌخ الطفولً للحالة و الصدمات النفسٌة التً  د85

 تعرض لها 

   13 59 /

58/756= 

معرفة عالقة الحالة بؤفراد أسرته حٌث أن الحالة عاش  د:8 

 حرمان عاطفً و عالئقً 

معرفة عالقة الحالة مع أفراد محٌطه من جٌرانه و رفقائه  د95 =58/756/=5  14   

 فً المحٌط .

   15 66/58 /

756= 

للحالة داخل مركز إعادة التعرف على المعاش النفسً  د:9

 رفقائه.التربٌة وعالقته مع 

   16 6: /58 /

756= 

الهدف منها تقدٌم نصائح و إرشادات للحالة من أجل تفادي  د95

 االنحرافات والجنوح و العمل على تحقٌق مستقبل زاهر

 

 سٌر مقابالت الحالة الثالثة (13)جدول                        

 ـ عرض ملخص مقابالت الحالة الثالثة  :3

له بعدما عرفت له بدوري  حواري معهحسنة و كانت الحالة فرحة ب بدأت المقابالت فً ظروف

معلومات التً سؤحصل علٌها منها كؤخصائٌة نفسانٌة ووضعت له مٌثاق حٌث أكدت له بالسرٌة التامة لل

وكذا مشاركته التطوعٌة إلنجاز هذا البحث ، ومن خالل مالحظتً له بدا على مالمح الحالة الحماس لمن ،
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و قمت فً المقابلة "ماذا بٌا نحكً واش كاٌن فً قلبً  "دل معه الحدٌث من خالل قوله ٌسمعه و ٌتبا

، طوٌل القامة ، ذو بشرا سنة ، ذو بنٌة معتدلة  >6، حٌث ٌبلغ األولى بجمع المعلومات األولٌة عن الحالة 

اله من مكان إلى له عٌنان بنٌتان ، لغته مفهومة و حركته سرٌعة ، زذلك من خالل مشٌته و انتقبٌضاء ،

آخر ، ال ٌمارس أي مهنة ، و ٌحتل المرتبة الثانٌة فً الترتٌب األخوي ، و كان لحمل مرغوب فٌه من 

 . " انت مو فرحانة كً رفدت الحمل بهك "جدته خالل تصرٌح 

سنة ، وذلك بسبب  >6ٌعٌش حالٌا مع جده و جدته ) والدان األب ( ، ألن والدٌه منفصلٌن منذ 

ه إلى فرنسا لظروف عمل حٌث تزوج من شابة مغتربة ، أنجبت له طفال ، وترك أم الحالة هجرة والد

أشهر ، ووضعت أم الحالة المولود ) المعنً بالدراسة (  =لوحدها و هً حامل به فً شهرها األول ، و بعد 

حمل مسإولٌة ، فعند سماع أمم الحالة أن زوجها تزوج من شابة أخرى فلم تتقبل األمر و لم تقدر على ت

تربٌة الطفل بدون أبٌه ، فطلبت الخلع من زوجها ، ثم قامت بعالقة غٌر شرعٌة مع شخص آخر كانت على 

عالقة عاطفٌة منه ، نتج عنها طفل غٌر شرعً اعترف به أبٌه ثم تزوجها لكن لم ٌدم زواجهما طوٌال 

اوة مع زوجها الثانً ، وذلك سنة بسبب مشاركة أم الحالة زوجها الثانً فً جرٌمة قتل شاب كان على عد

و تم إلقاء القبض علٌهما ، حٌث تم اإلفراج عن زوجها لكن والدة الحالة تم الحكم علٌها بالسجن  7559

سنة ، و ال تزال إلى ٌومنا هذا مما دفع بالجد و الجدة بالتكفل بالحالة و توفٌر كل  69المإبد حٌث قضت 

 متطلباته و احتٌاجاته المادٌة .

قد اخترت هذه الحالة بسبب انضمامه إلى جماعة السوء و كذا قٌامه بسلوكات جانحة متنوعة من و 

 شرب الكحول و تدخٌن الحشٌش و السرقة .

كانت مرحلة االبتدائً مرحلة هادئة حٌث لم تتخللها بصفة عامة اضطرابات سلوكٌة و ال حتى 

منضبط و مجتهد فً الدراسة لكن بعد حصوله مشاكل اجتماعٌة و كان ذو مستوى تعلٌمً جٌد ، حٌث كان 

، انتقل إلى سنة األولى متوسط ، و فً منتصف السنة ترك مقاعد  7567على شهادة التعلٌم االبتدائً سنة 

تلقٌه اإلهانات من زمالئه فً الصف و جٌرانه بسبب ارتكاب أمه لجرٌمة القتل و بقائها الدراسة و ذلك بعد 

 . "اطقكش نكمل قراٌتً الخطرش والو ٌقولولً مك قاتلةم "فً السجن و ذلك لقوله 

بالنسبة للجانب العالئقً األسري فٌبدوا أن الحالة لٌس له أي صلة بوالدٌه و ال ٌتواصل معهما ألنه 

عاش بعٌدا عن رعاٌة و عطف الوالدٌن و حنانهما ول لدٌه عالقة سطحٌة مع جده و جدته من أبٌه ، ألنها 

ر كل ما ٌحتاجه من مادٌات دون مراعاة مشاعر العطف و الحنان التً لم ٌتلقاها من اقتصرت فقط على توفٌ

أبوٌه إلى جانب نقص فً التربٌة الدٌنٌة و األخالقٌة أما من ناحٌة العالقات االجتماعٌة فالحالة لٌس له 
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 ع واحد قاعكون نصٌب ما نهدر حتى م"تواصل جٌد و ال ٌتفاعل مع أقرانه و أفراد محٌطه من خالل قوله 

 ." ٌولو ٌخزروا فٌا خزرة ماهٌش ملٌحة

بعد انفصاله من الدراسة لجؤ إلى الشارع و قام بصحبة رفقاء السوء مما دفعوا به إلى شرب الخمر 

و تدخٌن السجائر و الحشٌش كما دفعوه إلى القٌام بجنحة السرقة فً ظرف اللٌل رغم اكتفائه المادي من 

فتم إلقاء القبض علٌه  "سرقت غٌر عمانً الشٌطان و صحابً داروها بٌا ماخصنً والوا كً"خالل قوله 

بصحبة رفقائه فتم سجنه فً مركز إعادة التربٌة بصٌادة مستغانم ووضعه تحت المراقبة و من خالل 

تواصلً مع الحالة الحظت علٌه مالمح القلق و الحٌرة و هو ٌشعر بالندم بسبب ارتكابه لهذا الفعل الغٌر 

 ."رانً ندمان بزاف ماكنتش حاسب ٌحبسونً هنا و ٌسرا فٌا هاك "ً من خالل قوله القانون

عبد المالك أبدى قلقا بسبب عدم تقبله لفكرة بقائه طوٌال داخل المركز و هو غٌر متؤقلم مع الجانحٌن 

 نصٌبكون  "المقٌمٌن معه لقوله )هما ٌغٌروا منً فً كلش ( ، وهو ٌفكر فً الهروب منه من خالل قوله 

 . "كفاه نهرب مانقعدش هنا 

اإلرشادات ة بتوجٌه له مجموعة من النصائح ووفً المقابلة الختامٌة حاولت تقدٌم الدعم النفسً للحال

 :ل المركز و تمثلت هذه النصائح فًو التخفٌف من حدة القلق و معاناة الحالة من وضعٌته داخ

 ز .ـ العمل على تكوٌن عالقات مع رفقائه فً نفس المرك

 .تدخٌن الحشٌشإٌقاف شرب الخمر و ـ تقبل األمر و

 اإلٌجابً و العمل على تحقٌق مستقبل جٌد .ـ توجٌهه إلى التفكٌر 

 .االبتعاد عن رفقاء السوءمجتمع وـ االندماج فً ال

 عرض نتائج الجٌنوغرام الحالة الثالثة : ـ4

 

 

 

 

 سنة8>محمد    

 سنة85نور الدٌن 

 75عبد الوهاب 

 سنة 

 سنة=9محمد      

    

 >6عبد المالك 

 سنة

عائشة 

 سنة  7;أحمد   سنة;;

فاطمة 

 سنة;:

ٌاسر 

 سنة  69

حورٌة 

 سنة85

 سنة ;6سمٌر 
 سنة  69 ٌاسر
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 : مخطط العالقات األسرٌة للحالة الثالثة .11شكل رقم                      

          عالقة مضطربةالمفتاح       

 عالقة قرٌبة               

 عالقاتقطع                 

 عالقة اندماج           

 برودة عاطفٌة               

 :مخطط العالقات العاطفٌة للحالة الثالثة 12شكل رقم                         

 

                     2117               2114     2113  2112    2111            1998 

 

 

 

     

                          756=               756:     7569    7568   7567 

        

 : خط الحٌاة للحالة الثالثة .13شكل رقم                              

 :رٌة للحالة الثالثةـ تعلٌق على شبكة العالقات األسـ1ـ4

مٌالد عبد 

 المالك

مٌالد عبد 

 الوهاب

هجرة 

األب إلى 

و  فرنسا

تزوجه من 

شابة 

 مغتربة

إقامة والدة  مٌالد سمٌر

الحالة 

عالقة 

غٌر 

شرعٌة 

وتزوجها 

من رجل 

 آخر

 مٌالد ٌاسر

قٌام أم الحالة 

بجرٌمة القتل 

و دخولها 

 السجن 

دخول 

الحالة إلى 

 المدرسة 

 حصول

الحالة على 

شهادة 

التعلٌم 

 المتوسط

ترك مقاعد 

 الدراسة

الهروب 

 إلى الشارع

التعرف 

على 

رفقاء 

 السوء

التدخٌن و 

شرب 

الخمر 

 ألول مرة

قٌام عبد 

المالك 

بجنحة 

 السرقة 

 لٌلى       محمد                

 عبد المالك        

 عبد الوهاب          

 سمٌر            

 ٌاسر            
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ألن والدٌه وسط أسرة متكونة من الجد و الجدة)والدان األب (،ٌعٌش سنة، >6عبد المالك هو شاب ٌبلغ 

سنة لسمه عبد الوهاب و هو ٌعمل بناء ،ولدٌه  75من العمر سنة لدٌه أخ أكبر منه ٌبلغ  >6منفصلٌن منذ 

 سنة . 69سنة ، ٌقٌم فً فرنسا ، و له أخ من أمه مع رجل آخر ٌبلغ  ;6أخ من أبٌه من شابة مغتربة ٌبلغ 

 عبد المالك ٌعٌش حالٌا مع أخٌه عبد الوهاب عند جده و جدته .

 :الثالثةلعالقات العاطفٌة للحالة ـ تعلٌق على شبكة ا2ـ4

البعض خاصة بٌن األب و األم  ٌعٌش عبد المالك وسط أسرة لٌس ألفرادها عالقة مع بعضهم

 السبب راجع فً أغل الحاالت إلى هجرة الزوج محمد إلة فرنسا ، و ترك األم لوحدها .،

و عبد المالك هً عالقة مضطربة  أما العالقة التً تربط بٌن األم و أطفالها خاصة عبد الوهاب

وذلك راجع حسب الحالة لزواج أمه من رجل آخر و قٌامها بجرٌمة القتل ، أما عالقتها مع ابنها ٌاسر فهً ،

ته مع بؤبنائه عبد المالك و عبد الوهاب تتسم ببرودة عاطفٌة أما عالقعالقة قرٌبة ، أما بالنسبة لعالقة األب 

 .ابنه سمٌر فعً عالقة قرٌبة

المالك لبعض فتتمٌز باالختالف حٌث تجمع عبد الوهاب و عبد و نجد عالقة األبناء مع بعضهم ا

 .مع ٌاسر و سمٌر فهً عالقة مضطربة، أما عالقة عبد الوهاب عالقة اندماج و اتحاد قوي

من حالة إلى أخرى ، فمن فٌما ٌخص عالقة أفراد األسرة بالحالة المدروسة فهً مختلف و متنوعة 

ة باالضطراب و برودة العاطفة ، لكن بٌن الحالة المدروسة و إخوته جهة الوالدٌن فإن الحالة تصف العالق

 فهً أٌضا تختلف حٌث تجمع عالقة اندماج مع أخوه عبد الوهاب و االضطراب مع سمٌر و ٌاسر.  

 :ٌق على خط الحٌاة للحالة الثالثةـ تعل3ـ4

وهاب إل بعد مٌالد عبد بالنسبة لخط الحٌاة لعبد المالك فال تتسم بؤي حدث مهم منذ مٌالد عبد ال

هرها األول ، حٌث هاجر والد الحالة إلى فرنسا و ترك أم الحالة حامل بعبد المالك فً ش7556المالك سنة

، و عند سماع أم الحالة أن زوجها  7557تزوج من شابة مغتربة ، أنجبت له طفال اسمه سمٌر و ذلك سنة و

كانت  7558ة غٌر شرعٌة مع رجل آخر و ذلك سنة تزوج من شابة أخرى لم تتقبل األمر و قامت بعالق

 إلى ٌومنا هذا. 7559ثم قامت األم بجرٌمة القتل و تم سجنها منذ  7559نتٌجتها مٌالد ٌاسر سنة 
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على دخل عبد المالك المدرسة و كانت الوضعٌة الدراسٌة حسنة إلى أن حصل  >755و فً سنة 

متوسط و لم ٌستطٌع عبد المالك إتمام الدراسة و ذلك  6سنة و انتقل  7567شهادة التعلٌم االبتدائً سنة 

 7568أمه إلى السجن و ذلك سنة  لتلقٌه إهانات  من رفقائه فً المتوسطة تتمثل هذه اإلهانات فً دخول

 . 7569بعد ذلك عرب إلى الشارع ، و تعرف على رفقاء السوء و ذلك سنة و

قام بجنحة سرقة  =756الخمر، و فً سنة  بدأ عبد المالك ٌدخن و ٌشرب :756أما فً سنة 

 .ات الغٌر فً ظرف اللٌل مع رفقائهممتلك

 :ـ تحلٌل مقابالت الحالة الثالثة5

من خالل المقابالت التً أجربتها مع عبد المالك ، الحظت أن عبد المالك له هندام لبؤس به و ذلك 

هتم بمظهره كثٌرا أمام اآلخرٌن ، فالحالة من خالل مالبسه ، و ٌعود ذلك لمستواه المعٌشً الجٌد ، و هو م

له نظرة عالٌة لذاته فهو ٌمشً بتفاخر و ٌرفع رأسه كثٌرا مما ٌثبت لنا أن الحالة متكبر و ٌتضح ذلك من 

 ."أنا قاع ٌغٌروا منً الخطرش أنا شباب ونلبس غاٌة "خالل قوله 

ان االتصال معه سهال مبنً الحالة ٌتكلم بلغة واضحة و بصوت منخفض  لكن بطرٌقة مسموعة و ك

كما ،و الجسد للحالة تتفاعل مع نوع السإال  على عالقة متبادلة ، و من خالل المقابالت الحظت أن حركات

أنه ال ٌبقى فً وضعٌة جلوس محددة بل ٌغٌرها لمدة قصٌرة ، وهذا نظرا لطبٌعة جنسه )ذكر( و بما أنه 

ٌكثر من طؤطؤة رأسه ألنه غٌر معتاد على االندماج   مع  مراهق فهو ٌتحسس بالنظر إلى الجنس اآلخر ، و

واضحة و ٌظهر ذلك من خالل  اآلخر من خالل تواصله معً ٌمكن القول أنه ٌتمتع بقدرة تركٌز و انتباه 

 تفاعله معً و اإلجابة عن األسئلة الموجهة له .

و خالل المقابالت كانت تظهر علٌه مالمح تتسم بالحزن خاصة عند التحدث عن مواضٌع تتعلق 

بالجانب العالئقً داخل األسرة ، فالحالة ٌعٌش حرمان عاطفً منذ صغره فهو لم ٌتربى فً أحضان والدٌه 

 دنً لٌهوحدي و ماكاش لً جاب قاع صحابً عاٌشٌن مع والدٌهم غً أنا عاٌش "و ذلك من خالل قوله 

فهو ٌحس بنقص الحنان و العاطفة فاهتمام جده و جدته كان مقتصرا فقط على الجانب المادي بتوفٌر لك "،

فاهم ما ٌحتاجونه دون تقدٌم الحب و العطف لعبد المالك ، إال أنه عالقته مع أخوه جٌدة ٌسودها الحب و الت

 . " أنا قاع فالدار ٌبغٌنً خوٌا "من خالل قوله

فهو منعزال تماما غٌر اندماجً  لعالقات االجتماعٌة فالحالة ال ٌقٌم أي عالقة صداقةفٌما ٌخص ا

لك مع جٌرانه غٌر اجتماعً و ال ٌحب االختالط  باآلخرٌن باستثناء رفقاء السوء ، أما عالقة عبد الماو
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من طرفهم  ة  أقاربه فهً عالقة محدودة و شبه منقطعة  فهو ٌرفض إقامة عالقة معهم ألنه ٌتلقى اإلهانو

و هذا ما أدى إلة شعوره بالحزن  "قاع ٌعاٌرونً و ٌقولولً باباك سامح فٌك و ٌماك قاتلة "من خالل قوله 

فعوا به إلى التدخٌن و شرب و األسى فكل هذا كان سببا فً لجوء الحالة إلى مصاحبة رفقاء السوء د

ما أدى إلى شعور الحالة بالندم سجنه و هذا  و إلى القٌام بسلوكات جانحة مخالفة للقوانٌن أدى إلىالخمر،

كون نصٌب كفاه نهرب "الضٌق داخل المركز ، فعبد المالك ٌفكر فً الهروب منه من خالل قولهو

 ."هنا ماننقعدش

و ٌبقى دائما التفكك األسري و خاصة الطالق من األسباب المإدٌة إلى التدهور حٌاة األطفال خاصة 

 اللجوء إلى الشارع و القٌام بالسلوكات الجانحة . المراهق و هذا ما دفعه إلى

 عرض الحالة الرابعة  : رابعا.

 : ـ المعلومات األولٌة1

 ع ، ع . اإلسم : 

 . 69السن : 

  ذكر. الجنس :

 سنة الثالثة ابتدائً .المستوى الدراسً : 

 / .المهنة : 

 .9 عدد اإلخوة :

 األخٌر .ترتٌب بٌن اإلخوة : 

 مستغانم السكن :

 متدنً .المستوى المعٌشً : 

 مطلقٌن .الحالة المدنٌة للوالدٌن : 

 / .مهنة األب : 
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 / .مهنة األم : 

 أدى إلى سجنه . الكذب و السرقة تمثلت فً سرقة هاتف و هذا ماالسلوكات الجانحة : 

 .>756سبتمبر  =6 تارٌخ الدخول إلى المركز :

 األولى .عدد الوضع بالمركز : 

 الحالة الرابعة :عرض مقابالت  ـ2

 الهدف    المدة     تارٌخ المقابلة     المقابلة  

التعرٌف بدوري كؤخصائٌة نفسانٌة ومحاولة كسب  د:6 =77/57/756    11

 ثقة الحالة و جمع المعلومات األولٌة .

 .معرفة التارٌخ الطفولً د85 =56/58/756 12

 أسرته.معرفة عالقة الحالة بؤفراد  د:8 =59/58/756 13

معرفة عالقة الحالة مع أفراد محٌطه من جٌرانه و  د:9 =58/756/ =5 14

 .هرفقائ

التعرف على المعاش النفسً للحالة داخل مركز  د:9 =66/58/756 15

 إعادة التربٌة و عالقته مع رفقائه.

تقدٌم نصائح و إرشادات للحالة من أجل تفادي  د95 =58/756/:6 16

 .االنحرافات والجنوح 

  

 سٌر مقابالت الحالة الرابعة (14)جدول                               

 ـ عرض ملخص مقابالت الحالة الرابعة :3

بمقابلتً بعدما عرفت له بدوري  سعٌدة بدأت المقابالت فً ظروف حسنة ، و كانت الحالة

كؤخصائٌة نفسانٌة ووضعت له مٌثاق ، حٌث أكدت له بالسرٌة التامة للمعلومات التً سوف أحصل علٌها 

منه ، وكذا مشاركته التطوعٌة فً إنجاز هذا البحث ، و قمت فً المقابلة األولى بجمع المعلومات األولٌة 



عرض و تحميل الحاالت                                                    امس الفصل الخ  
 

119 

 

قصٌر القامة ، أسمر البشرة ، عٌنان سودوٌتان ، لغته بسٌطة  سنة ، نحٌف الجسم 69عن الحالة حٌث ٌبلغ 

 ، ٌحتل المرتبة األخٌرة فً الترتٌب األخوي ، و الحمل كان مرغوبا فٌه و ذلك من خال تصرٌح أمه .

)إخوته من  أنثتٌنو  ٌنرذك ، أربعة إخوة  دى عبد الرزاقٌعٌش عبد الرزاق مع أمه و زوج أمه و ل

أن والده كان عنٌف و قاس مع أمه ، بسبب  سنوات :انفصل والدٌه عن بعضهما منذ حٌث ، األب و األم (

فهو كان ٌنقض علٌها بالضرب و الشتم و السب زٌادة على ذلك فهو قاس على أبنائه ) إخوة عبد قسوة 

 . " ٌصرفش علٌنا ٌضربنا و ٌعاٌرنا و زٌد ما داٌما بابا كان "، وذلك من خالل قول الحالة الرزاق (

 كان مدمن على شرب الخمرٌتحمل مسإولٌة رعاٌة أبنائه وكان أبوه عدٌم المسإولٌة اتجاه عائلته و 

 ، مما دفع بوالدة عبد الرزاق إلى طلب الطالق من والده و تزوجت من شخص آخر تكفل برعاٌة أبنائها .

 متنوعة مثل السرقة .و قد اخترت هذه الحالة بسبب انضمامه إلى جماعة السوء و قٌامه بسلوكات جانحة 

 ، ففً اضطرابات سلوكٌة  أٌةلم تتخللها بصفة عامة فحٌث  ة بالهدوءاالبتدائٌ تمٌزت مرحلته  

ابتدائً تراجع مستواه الدراسً  انتقاله إلى السنة الثالثةإال أنه بعد انتقاله  باالنضباطاتسم السنوات األولى 

كرهت القراٌا و ماطقكش نرفد  "حسب قوله سن مبكر  و هو فًمقاعد الدراسة ل هتركفكانت نتٌجة ذلك ،

 ( . راسً فً

لم ٌتم توظٌفه فً أي مهنة ٌر حاجٌاته لكن نظرا لصغر سنه عمل لتوفللإلى الشارع  عبد الرزاقلجؤ 

 فكانت كل الطرق مسدودة أمامه و لم ٌبقى له سوى طرٌق الجنوح.لتكون جنحة السرقة حله الوحٌد .، 

بوالده و ال ٌتواصل معه بالنسبة للجانب العالئقً األسري فٌبدوا أن عبد الرزاق لٌس له أي صلة 

ألنه عاش طفولة حزٌنة بعٌدة عن رعاٌة و عطف الوالدٌن و حنانهما أما عالقته مع أمه و إخوته حسنة 

فقط على توفٌر  ٌسودها العطف و الحب و الحنان ، أما عالقته مع زوج أمه فهً عالقة سطحٌة اقتصرت

لهم لقمة العٌش دون مراعاة مشاعر العطف و الحنان التً لم ٌتلقاها من أبوه إلى جانب نقص فً التربٌة 

 الدٌنٌة و األخالقٌة .

أما من ناحٌة العالقات االجتماعٌة فالحالة له تواصل جٌد و ٌتفاعل مع أقرانه و أقاربه من خالل 

  "س قاع ملٌح معاهمأنا ماعندي حتى مشاكل مع النا"قوله 

و ببعد انفصاله من الدراسة لجؤ إلى الشارع و رافق رفقاء السوء مما دفعوا به إلى السرقة لسد  

 سرقت ال خطرش كانوا خاسٌنً "قوله و تمثلت فً سرقة هاتف نقال من محل تجاري من خالل  حاجٌاته

ز إعادة التربٌة و حكم علٌه ، و تم رفع قضٌة ضده من طرف صاحب المحل و تم حبسه بمرك "دراهم 
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علٌه أنه معترف بخطٌئته و شعوره بالندم كما أن  أشهر ، زمن خالل تواصلً مع الحالة الحظت  ;حوالً 

 للحالة عالقة جٌدة مع الجانحٌن المتواجدٌن فً نفس المركز .

ائح ة لتوجٌه له مجموعة من النصو فً المقابلة الختامٌة حاولت تقدٌم الدعم النفسً للحال

النصائح فً تقبل األمر الواقع  اإلرشادات و التخفٌف من حدة القلق من وضعٌته داخل المركز و تمثلتو

 إٌقاف السلوكات الجانحة و المخالفة للقانون .و

 ـ االبتعاد عن مصاحبة رفقاء السوء .

 ـ توجٌهه إلى التفكٌر اإلٌجابً و العمل على تحقٌق مستقبل زاهر .

 الجٌنوغرام الحالة الرابعة :ـ عرض نتائج 4

 

 

 

 

 

 

 : مخطط العالقات األسرٌة للحالة الرابعة .11شكل رقم                            

 المفتاح:

 عالقة قرٌبة                 

 عالقاتقطع                   

 صعوبة تواصل               

 

 : مخطط العالقات العاطفٌة للحالة الرابعة .12شكل رقم                              

 سنة5=الحاج 
فاطمة  سنة  7=قناة 

 سنة:>

خٌرة 

 سنة  8>

زهرة  سنة:9أحمد 

 سنة95

 سنة >9علً 

مرٌم  سنة 79عمار  

 سنة75

سعاد  سنة  =6عز الدٌن 

 سنة  ;6
 69عبد الرزاق 

 سنة 

 سعاد مرٌم   عمار       

 أحمد       
 زهرة 

 عبد الرزاق   

 عز الدٌن    
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 : خط الحٌاة للحالة الرابعة .13شكل رقم                                    

 :العالقات األسرٌة للحالة الرابعةـ تعلٌق على شبكة 1ـ4

سنة ، ٌعٌش وسط أسرة مكونة من األم وزوج أمه ، ألن والدٌه  69شاب ٌبلغ عبد الرزاق هو 

سنوات ، ألن والده  كان قاسً فً المعاملة و كان ٌضرب زوجته و كثٌرا و لم ٌكن ٌتحمل  :منفصلٌن منذ 

 تسنة و هو عسكري ، أما البن 79أطفال أكبرهم عمار و الذي ٌبلغ  :مسإولٌة البٌت ، و لدى هذه العائلة 

سنة ٌدرس فً الثانوٌة ، ثم تلٌه  =6سنة ماكثة فً البٌت ، أما الطفل الثالث ٌبلغ  75الثانٌة فهً مرٌم تبلغ 

متوسط ،أما الطفل األخٌر فهو الحالة المدروسة عبد  9سنة تدرس فً السنة  :6سعاد و تبلغ من العمر

 زوج أمه فً بٌت واحد .سنة ، ٌعٌش كل من عبد الرزاق و إخوته مع أمه و 69الرزاق و ٌبلغ 

 تعلٌق على الحالة العاطفٌة للحالة الرابعة:ـ2ـ4

ها البعض خاصة بٌن األم و األب ٌعٌش عبد الرزاق وسط أسرة لٌس ألفرادها عالقة مع بعض

 السبب راجع فً أغلب الحاالت إلى قسوة و عنف الوالد الذي كان ٌضرب األم بكثرة.و

مٌالد عبد 

 القادر

مٌالد 

 عمار

مٌالد 

 مرٌم

مٌالد عز 

 الدٌن

مٌالد 

 سعاد

دخول 

الحالة إلى 

المدرسة 

 اإلبتدائٌة 

توقف 

الحالة عن 

 الدراسة 

قٌام 

الحالة 

بجنحة 

 السرقة 

انفصال 

والدٌن 

 الحالة 

تزوج أم 

الحالة 

بشخص 

 آخر
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أطفالها أو عبد الرزاق و إخوته فهً عالقة قرٌبة أما عالقة الوالد  أما العالقة التً تربط بٌن األم و

 مع أبنائه تتمٌز بصعوبة التواصل أما عالقته مع عبد الرزاق فهً عالقة منقطعة.

 .البعض تتمٌز بالقرابة و التفاهم ونجد أن عالقة األبناء مع بعضهم 

ة فمن جهة الوالد ال توجد عالقة أما من فٌما ٌخص عالقة أفراد األسرة بالحالة المدروسة فهً مختلف

 ة األم و اإلخوة فهً عالقة قرٌبة.جه

 التعلٌق على خط الحٌاة للحالة الرابعة : ـ3ـ4

، إال  9<<6بالنسبة لخط الحٌاة للحالة الرابعة ، فال تتسم بؤي حدث مهم منذ مٌالد عمار و ذلك سنة 

انفصل الوالدٌن عن بعضهما البعض  7568سنة  ، و فً 7565بعد دخول عبد الرزاق إلى المدرسة سنة

من رجل آخر مما أثر ذلك على عبد الرزاق فتوقف عن الدراسة ، و بعد ذلك تزوجت والدة عبد الرزاق 

قام الحالة بجنحة السرقة تمثلت  >756، إلى غاٌة  :756لٌعٌل بها متطلبات و حاجٌات البٌت و ذلك سنة 

 .لهواتفٌع افً سرقة هاتف نقال من متجر ب

 ـ تحلٌل مقابالت الحالة الرابعة::

نه كان متقبال و متعاون بشكل من خال ل المقابالت التً أجرٌتها مع عبد الرزاق الحظت عٌه أ

 حٌث كانت هناك ثقة عالٌة بٌنً و بٌنه و أعجبه الحوار و أن هناك أحد ٌهتم به و ٌسمع له .جٌد،

ومن خالل المقابالت كانت تظهر علٌه مالمح الحزن خاصة عندما تحدثنا عن مواضٌع خاصة  

 بالجانب العالئقً األسري .

فعلى المستوى العاطفً و االنفعالً ٌعانً عبد الرزاق حرمان عاطفً خاصة من قبل األب ، حٌث 

قته به مضطربة ألنه كان ٌتعرض لم تكن هناك مشاعر اٌجابٌة بٌنه و بٌن والده ، فهو ٌخاف منه ، و عال

للضرب كثٌرا من طرفه و إلى اإلساءة المعنوٌة من خالل سبه و شتمه و ذلك من خالل ما صرح به عبد 

 . " ٌضربنا و ٌعاٌرنا بال سبابابا كان داٌما  "الرزاق 

مع ره على خالف والده، أما عالقته أما عالقة عبد الرزاق مع أمه فهً عالقة قرٌبة فهً تهتم ألم

 .ٌة على التفاهمإخوته فهً عالقة قرٌبة مبن
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لم ٌتلقى خاللها الرعاٌة و الحنان الالزمٌن و كان طفال مرغوبا كانت طفولة عبد الرزاق غٌر عادٌة 

بب فٌه من خال ما صرح به  ، و كان دخوله المدرسً و كانت نتائجه جٌدة ، إلى أن توقف عن الدراسة بس

ظروفه العائلٌة المضطربة المتمثلة فً انفصال والدٌه و زواج أمه من شخص آخر ٌتكفل بتوفٌر له ما 

 ٌحتاجونه .

أما فً فترة المراهقة تغٌرت سلوكات عبد الرزاق نظرا للحاجات التً تتطلب اإلشباع كالرغبة فً 

فالحالة ٌعتبر نفسه ضحٌة اضطراب  إثبات ذاته و التحرر من السلطة األولٌاء و توفٌر حاجٌاته الضرورٌة

العالقة األسرٌة ، فهو ٌرى أنه شخص غٌر متوازن نفسٌا و لدٌه حرمان عاطفً خاصة من جهة األب حٌث 

مما دفع عبد الرزاق إلى اللجوء إلى الشارع لسد حاجٌاته أدى  "جامً بابا جبدنً عندوا و عنقنً"ٌقول 

إلى مصاحبة رفقاء السوء دفعوا به إلى القٌام بالسلوكات الجانحة مثل السرقة ، مما أدى إلى سجنه فً مركز 

 الرزاق داخل المركز بالهدوء و الخجل كما أنه ٌتبع التوجٌهاتإعادة التربٌة ، و ٌتمثل المعاش النفسً لعبد 

و ٌحترم النظام الداخلً للمركز مندمج مع زمالئه ، و ٌشارك زمالئه فً الفوج فً النشاطات المبرمجة من 

 طرف المربٌٌن فً مختلف الورشات خاصة النشاطات الرٌاضٌة .

ن المواهب مثل الرٌاضة و الرسم كما أن عبد الرزاق ٌرى نفسه إنسان إٌجابً ٌتمتع بكثٌر م

 .والحالقة

الرئٌسة فً تدهور حٌاة األبناء ا التفكك األسري خاصة الطالق من بٌن العوامل و ٌبقى دائم

 اكتسابهم للسلوكات الجانحة .و

 فً الجانب المٌدانً أو التطبٌقً .اته كما أنها طرٌقة جٌدة ٌتعرف بها على إمكانٌ

لمحاالت  Génogramme عرض نتائج تقنية شبكة العالقات األسريةأوال.

 األربعة:

من خالل رسم العالقات األسرية الحظت تشابو ممحوظ بين يخص العالقة األسرية لمحاالت :فيما 

 الحاالت المدروسة األربعة .
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د المالك، عبد الرزاق( بالتوتر تميزت العالقة األسرية لمحاالت األربعة)عبد القادر، أحمد، عب

الحال بالنسبة لعبد القادر مثمما عند االضطراب و انقطاع العالقات حيث يوجد توتر بين الزوجين كما ىو و 

أحمد ، أما فيما يخص عبد المالك و عبد الرزاق ، فحالتيم خاصة حيث يوجد سوء تواصل مع أبوييم، فنجد 

عبد المالك يعيش حاليا و منذ صغره عند جده و جدتو )والدان األب(، و لم يعش مع والده و أمو ، ألن والده 

امل بعبد المالك و بعد وضعيا لمحالة تزوجت من شخص آخر كانت عمى ىاجر إلى فرنسا و ترك األم ح

عالقة غير شرعية معو وبعدىا قامت بجريمة قتل باالشتراك مع زوجيا و ىي حاليا في السجن و بعد معرفة 

 عبد المالك لحقيقة والديو رفض التواصل معيم.

اجع إلى قسوة األب ، مما دفع األم أما بالنسبة لعبد الرزاق فنجد والديو ليس عمى تواصل ، وذلك ر 

 إلى طمب الطالق و الزواج من شخص آخر يتكفل بتوفير متطمباتيم و احتياجاتيم.

من خالل مخطط العالقات العاطفية الذي تحصمت عميو من خالل تقنية أما فيما يخص العالقة العاطفية: 

 الجينوغرام توصمت إلى ما يمي:

 ح في كل الحاالت المدروسة. فقد الحظت أن ىناك اضطراب واض  

بالنسبة لعبد القادر فقد الحظت أن ىناك حرمان عاطفي لمحالة من طرف والديو العالقة مع الوالدين: 

عمى السواء، كما أن ىناك عنف معنوي موجو لو من طرف والده بسبب عدم اإلنصات ألوامره و إرشاداتو 

ي من طرف الوالدين كما وجدت أيضا لدى عبد المالك كما ىو الحال بالنسبة ألحمد نجد كذلك حرمان عاطف

برودة عاطفية من طرف الوالد و عالقة مضطربة من طرف األم و ذلك يرجع إلى انفصال والديو ، و ىجرة 

والده إلى فرنسا و دخول أمو إلى السجن بسبب قياميا بجريمة القتل مما جعل عبد المالك يعيش جده و 

 ألم الحاضنة ىي الجدة.جدتو)والدان األب(، وىنا ا
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كما نجد أن عبد الرزاق ال يجد تواصل بينو و بين والديو ، وذلك بسبب العنف الجسدي الممارس 

 عمى عبد الرزاق، و لكونو االبن الذي خرجت بو والدتو من عالقتيا القصيرة مع زوجيا.

 كما أن العالقة بين األم و األب الحاضن فتتسم بقرب العالقة و االحترام.

 العالقة مع اإلخوة: 

سعاد عبد و تتسم عموما بقرب العالقة مع إخوتو : فاطمة ،فتيحة، رشيدة، إكرام، الحالة األولى: 

 أيوب.الحق،

و تتسم بصعوبة التواصل مع معظم إخوتو : محمد ، العيد، جمال ، وردة ،ىجيرة ، ياسمين  الحالة الثانية :

 بينيم باستثناء أحمد .، كما توجد عالقة قريبة بين اإلخوة فيما 

تتسم عالقة عبد المالك مع سمير و ياسر باالضطراب، أما عالقتو مع عبد الوىاب فيي الحالة الثالثة:

 عالقة اندماج و اتحاد قوي.

 بقرب العالقة مع معظم إخوتو عمار، مريم، عز الدين، سعاد. تتسم عموما:الحالة الرابعة

لمحالة األولى فقد الحظت أنو ال تتسم بأي حدث ميم حتى سنة بالنسبة أما بالنسبة لخط الحياة : 

سقط عبد القادر عمى رأسو من سطح المنزل، مما سبب لو إصابة أليمة عمى مستوى الرأس ، وىو  7002

ترك مقاعد الدراسة بسبب إصابتو عمى الرأس، و في سنة  7002يعاني منيا إلى يومنا ىذا ، وفي سنة 

قام بجنحة)الحرق( ،مما أدى إلى سجنو  7002معمل و تمبية حاجياتو أما في سنة لجأ إلى الشارع ل 7002

 بمركز إعادة التربية.
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و بالنسبة لمحالة الثانية فقد الحظت أنيا ال تتسم في السنوات األولى بأي حدث ميم إال في سنة 

 7002، وفي سنة تم دخول محمد و العيد إلى السجن بسبب جنحة السرقة و تجارة المخدرات 7002ـ7002

 قام الحالة بجنحة السرقة و دخولو إلى المركز. 7002لجأ أحمد إلى الشارع و في سنة 

ىاجر والد عبد المالك إلى فرنسا ،وترك زوجتو  7000بالنسبة لمحالة الثالثة فقد الحظت أنو في سنة 

سجنيا ، أما في سنة  ، قامت والدة عبد المالك بجريمة قتل ، وتم 7002حامل بعبد المالك و في سنة 

 لجأ عبد المالك إلى الشارع و ترك مقاعد الدراسة. 7002

تعرف عمى رفقاء السوء أثروا فيو مما جعموه يدخن و يشرب الخمر،وفي سنة  7002و في سنة 

 قام عبد المالك بجنحة السرقة برفقة جماعة من الرفاق.   7002

انفصل والديو و  7002حدث ميم إال في سنة  بالنسبة لمحالة الرابعة الحظت أنيا ال تتسم بأي

 توقف الحالة عن الدراسة.

 قام عبد الرزاق بجنحة السرقة. 7002أما في سنة 

 استنتاج عام حول الحاالت :ثانيا.

من خالل المقابمة و تقنية الجينوغرام و تحميل النتائج لمحاالت األربعة)عبد القادر، أحمد، عبد 

 المالك، عبد الرزاق(:

ت النتائج إلى أن الحاالت األربعة رغم اختالف ظروفيم األسرية يشتركون في نفس العوامل أسفر 

األسرية و المتمثمة في: التفكك األسري، الحرمان العاطفي، سوء المعاممة الوالدية، ضعف المستوى المادي 

 لألسرة.
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كانت أسرة متماسكة قادرة إن الدور الذي تمعبو األسرة في عممية وقاية المراىق من الجنوح حاسم إذا 

عمى القيام بوظائفيا بشكل كامل في عممية التنشئة االجتماعية ، سوف تقي المراىق من الوقوع في الجنوح ، 

لقد اتضح أن ىناك عالقة بين التفكك األسري، و الحرمان العاطفي )سواء كان جزئي أو كمي(، في جنوح 

رة أن لمتفكك األسري، و الحرمان العاطفي كان سببا لوحده المراىق ضمن جماعة ، لكن ىذا ال يعني بالضرو 

 في جنوح أطفال ىذه األسر ألي سبب من األسباب.

أما بالنسبة لممعاممة الوالدية فتشير مختمف الدراسات النفسية و االجتماعية أن األساليب المتبعة من 

مى شخصية الطفل ، و يمكن أن نستنتج طرف الوالدين في معاممتيا ألبنائيا غالبا ما تؤثر سمبا و إيجابا ع

حسب ىذه الدراسة أن الحاالت كانوا عرضة لمعنف و القسوة من طرف الوالدين ، حسب ما صرحوا بو من 

السبب و الشتم ، كما أن الجانب المادي األسري دور في جنوح المراىق ضمن جماعة فنالحظ من خالل 

حتياجاتيم المادية ، تدفعيم إلى المجوء لمشارع لتوفير متطمباتيم ىذه الدراسة أن عدم توفير األسرة ألطفاليا ال

 بمختمف الوسائل كالسرقة اضطراب سموك ظاىر يسمى بالجنوح.
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 ثالثا.مناقشة الفرضيات:

 :"تؤدي األسرة إلى جنوح المراهق ضمن جماعة"ـ مناقشة الفرضية العامة1

عبد القادر، أحمد، عبد المالك ، عبد الفرضية العامة التي سبق ذكرىا قد تحقق مع الحاالت األربعة)

عبد القادر عان من (، ومن خالل المعطيات المتحصل عمييا و تطبيق تقنية الجينوغرام تبين أن الرزاق

الرقابة الوالدية ، خاصة األب ، وىذا ما أدى إلى جنوحو فيو ضحية لمحرمان العاطفي من قبل والديو رغم 

لوكا نجا با يفهمني و يعاممني مميح ما نوصمش تواجدىما و العيش معيما ، و يظير ذلك من خالل قولو "

لى عدم استقراره النفسي و بالتالي المجوء إلى الشارع أدى إ و نتيجة لسوء المعاممة الوالدية لهذا الموصل"

 )أمو و أبيو( إال أنو لم يحظى بالحنان و العاطفة وانعدام والجنوح في حين أحمد نجده رغم عيشو وسط عائمة 

الرقابة الوالدية باإلضافة إلى حاجاتو المادية كل ذلك جعل أحمد يتجو إلى الشارع و يتعمم سموكات خاصة 

 حتى واحد ماجبدني عندوا نحسهم قاعيدخل مركز إعادة التربية و يظير ذلك من خالل تصريحو "جعمتو 

من الوالدين وصعوبة التواصل وجود حرمان عاطفي  " كما يظير من خال شبكة العالقات العاطفيةيكرهوني

مان العاطفي من مع إخوتو ، كما نجد أن عبد المالك لم يعرف الصورة الوالدية في صغره فيو عان من الحر 

 "و كما عندوا" قاع صحابي عايشين مع والديهم غي أنا عايش وحدي و ماكاش لي جابدني خالل قولو 

يظير في شبكة العالقات العاطفية لعبد المالك يوجد برودة عاطفية من طرف األب كما توجد عالقة 

مادي إال أن الحرمان العاطفي ، ورغم عيشو مع جده و جدتو و اكتفائو المضطربة بين عبد المالك و أمو

 الوالدي نتج عنو معاناة نفسية عميقة أدت إلى لجوئو إلى الشارع و القيام بالسموكات الجانحة .

ىو اآلخر ضحية لمتفكك األسري كما عان من سوء المعاممة الوالدية خاصة من  ونجد عبد القادر

المادي و يظير ذلك من خالل قولو " طرف األب ، مما جعمو يعيش حرمان عاطفي مع نقص في الجانب 
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كل ىذا أثر عميو مما دفعو إلى المجوء إلى  بابا كان دايما يضربنا و يعايرنا و مايصرفش عمينا"

الشارع،مصاحبة رفقاء السوء و القيام بالسموكات الجانحة كالسرقة ، و انتيى بو المطاف في مركز إعادة 

 التربية .

دراسة مارتان التي تمحورت حول العالقات االجتماعية ما بعد الطالق ونجد ىذه الدراسة لم تتفق مع 

 و توصمت إلى النتائج أن الطالق لو تأثيرات جانبية لكن ليست مباشرة عمى السموك االنحرافي .

كما اتفقت مع دراسة محمد الشيخ حمود التي تمحورت دراستو حول أساليب المعاممة الوالدية كما 

أيضا مع دراسة بن عبد القادر نبيمة التي تمحورت دراستيا حول أثر جانحون و اتفقت يدركيا األبناء و ال

 األحداث الصدمية داخل األسرة في ظيور السموك الجانح عند المراىق .

كما اتفقت مع دراسة موكحمة نبيمة التي تمحورت حول دور العوامل األسرية ) الحمان العاطفي 

 ئة(.ساليب المعاممة الوالدية السي،أ

 :األولى الجزئية ةمناقشة الفرضيـ 2

جنوح المراهق ضمن ى لإ" تؤدي المعاممة األسرية السيئة :ى القائمةالفرضية الجزئية األولـ1ـ2

 جماعة "

 قد تحققت مع حاالت الدراسة عبد القادر و عبد الرزاق و لم تتحقق بالنسبة ألحمد و عبد المالك.

الوالدية التي يستخدميا أولياء الجانحين في ىذه الدراسة الستخداميم لقد تم تحديد أساليب المعاممة 

 ألسموب القسوة و العنف و اإلىمال في معاممة األطفال الجانحين.
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ومن خالل ما توصمت إليو من المالحظات و المقابالت العيادية و ما ظير في تقنية الجينوغرام ، 

من سوء المعاممة الوالدية و يظير ذلك من خالل قول عبد  حيث أن الحالة عبد القادر و عبد الرزاق عانوا

" و كما يظير من خالل شبكة العالقات العاطفية أنو ال توجد عالقة بين  بابا كان دايما يضربناالرزاق " 

 عبد الرزاق و والده .

و نجد أن ألسموب القسوة يترتب عميو أن الطفل يصبح شديد الحساسية و تكون شخصينو منبوذة و 

 يشعر بالعجز في مواجية المواقف .

و نجد أن لمعنف أثر عمى شخصية الطفل بحيث يصبح ضعيف الشخصية ال يواجو المشاكل التي 

تعترضو ، كما أن لإلىمال الذي يغمب عميو عدم مراقبة سموكات األبناء الخاطئة ، وىذا األسموب يخمق 

 شاعر الكراىية نحو اآلخرين.لمطفل دوافع العدوان و الرغبة في االنتقام و تنتابو م

حول أساليب المعاممة الوالدية كما "محمد الشيخ حمود "  دراسةونجد أن الدراسة الحالية تتفق مع 

 باستثناء متغير الجنس. يدركيا األبناء ،والجانحون

حول دور العوامل األسرية ) الحرمان العاطفي،وأساليب   " موكحمة نبيمة "دراسة كما تتفق مع 

 .المعاممة الوالدية السيئة (

 ـ مناقشة الفرضية الجزئية الثانية:3

 .طبيعة األسرة لها دور في جنوح المراهق ضمن جماعة"ة القائمة" الفرضية الجزئية الثاني ـ1ـ3

 تتحقق بالنسبة ألحمد و عبد القادر. قد تحققت مع حاالت الدراسة عبد المالك و عبد الرزاق و لم
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من خالل المعطيات المتحصل عمييا و تطبيق تقنية الجينوغرام تبين أن الحالتين عبد المالك و عبد 

 الرزاق كل منيما ضحية لطالق والدييما .

و نجد أن لمتفكك األسري أثر عمى حياة األطفال بحيث يشعر الطفل بالحرمان العاطفي و نقص 

 الحب و االىتمام و تجعميم يفقدون الثقة باآلخرين.الرعاية و 

" قاع الناس عايشين مع والديهم غي و ىذا ما ظير من خالل المقابالت حيث يصرح عبد المالك

" و من خالل شبكة العالقات العاطفية نالحظ برودة عاطفية بين عبد المالك ووالده و عالقة مضطربة أنا

 بينو و بين والدتو .

" بابا دايما يضربنا و عمروا حيث يقول بد الرزاق ليس ليو اآلخر أي عالقة مع والده ونجد كذلك ع

 ماجبدنا ليه"

كما يؤثر الطالق عمى التكيف النفسي و االجتماعي لممراىق ، حيث أن المراىقة تقتضي عميو 

المحيط و ما ينجز عن تغيرات جديدة الحتياجات المراىق لألمن النفسي الذي يساعده في إدراك ذاتو و فيم 

التفكك األسري بالطالق أو غيرىا من الحاالت يضطر المراىق إلى البحث عن آليات دفاعية لتحقيق نوع من 

 التوافق النفسي كاليروب و السرقة .

حول العالقات االجتماعية ما بعد " Martin ,Cمارتان س، دراسة " ونجد دراستي الحالية ال تتفق مع 

في دراستي الميدانية أن الطالق يؤدي إلى جنوح المراىق ضمن جماعات السوء إلى  حيث توصمت الطالق

  يرى أن الطالق سببا في جنوح المراىق.أن مارتان ال

حول أثر األحداث الصدمية "بن عبد القادر نبيمة " دراسة كما نجد أن دراستي الميدانية تتفق مع 

 المراىق . داخل األسرة في ظيور السموك الجانح عند
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 ـ مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة :4

"ضعف المستوى المادي لألسرة له دور في جنوح ـ الفرضية الجزئية الثالثة القائمة :1ـ4

  المراهق ضمن جماعة "

 قد تحققت مع حاالت الدراسة عبد القادر و عبد الرزاق وأحمد و لم تتحقق بالنسبة و عبد القادر.

المتحصل عمييا و تطبيق تقنية الجينوغرام تبين أن عبد القادر و أحمد و و من خالل المعطيات 

عبد الرزاق عانى من النقص المادي بحيث أن أسرىم لم توفر ليم كل ما احتياجاتيم المادية ، مما أثر ذلك 

عمى شخصيتيم و شكل ليم عجز و شعورىم بالنقص ، و بما أنيم في مرحمة المراىقة و ىي مرحمة يثبت 

 ا الفرد شخصيتو جعميم عرضة لمسموكات الجانحة المستمدة من رفقاء السوء في الشارع.فيي

حول تأثير "  Rowe et Farrington  ،راو وفرينقتون دراسة " اتفقت مع  و منو دراستي الميدانية 

 و المراىقين . جماعة الرفاق عمى سموك األطفال
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 الخاتمة:

، وىذا لمترابط الكبير بينو و بين مجاالت وح من المواضيع المتعددة األبعاديعتبر موضوع الجن 

و بالتالي فالموضوع من خالل ىذه الدراسة تبين أنو  ،اجتماعية و اقتصادية و سياسية و ثقافية و بيولوجية

 ممكن معالجتو من عدة زوايا.

لكن العامل  لمساىمة في دفع الفرد نحو الجنوح،كل العوامل ا تضافرو قد أثبتت الدراسة الميدانية  

حداث نحو الجنوح ضمن االقتصادي لألسرة ظير من خالل ىذه الدراسة أكثر فعالية في دفع األ، التربوي و

 .جماعات أخرى

شون فيو الذي يعي ،فقيام األفراد بسموكات معينة ال تعود إلييم كأفراد بل ترجع إلى وسطيم االجتماعي 

خاصة األسرة فيي المسئول األول في التنشئة االجتماعية لألبناء، وتوجيييم الكتساب السموكات وفقا 

 لممعايير االجتماعية و األخالقية السائدة في المجتمع .

التيا مع تفاعو  ن حصر الجنوح و أسبابو في األسرة،من خالل ما توصمت إليو الدراسة الحالية يمكو  

وقاية القيم التي تضبط السموك لمائيا دينيا و أخالقيا بالمبادئ و ، ومحاولة تحصين أبناالجتماعي الفاسدالوسط 

 . من جنوح المراىق ضمن جماعة
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 التوصيات:

  ،في الشارع.لبيت أو في المدرسة أو متابعة أبنائهم سواء في ا وضرورة توعية اآلباء بأهمية التربية 

 و خاصة منها ذها،عمى اإلدارة المدرسية أن تسهر عمى متابعة مختمف التغيرات التي تطرأ عمى تالمي

 التغيرات السموكية و تبميغ األهل و المختصين بها.

  خاصة باألحداث تتكفل جديا بمختمف القضايا و الظروف التي يعيش فيها الحدث.بناء محاكم 

 .الدعوى إلى ضرورة حسن االختيار الزواجي حتى نتفادى ظاهرة التفكك األسري بمختمف مظاهره 

  أن ينصص القانون عمى ضرورة تحمل األسرة جانبا كبيرا من جنوح األبناء، وهذا يكون بمثابة قانون

 في رعاية أبنائها.رة تفرط رادع لكل أس

  االهتمام أكثر بالرعاية النفسية و االجتماعية لألحداث داخل مراكز إعادة التربية حتى يتمكنوا من

 االندماج ثانية في الحياة العادية.

 سب ظروفها النفسية واالجتماعية يجب االهتمام، و معالجة كل حالة من حاالت األحداث ح

 ر المستطاع عن تعميم العالج.التعميمية، و االبتعاد قدو 

  السهر عمى تقديم التعميم المناسب لألحداث، يتوافق مع البرامج التعميمية العادية مما يضمن تحقيق

 التالؤم بين التعميم داخل المركز و في الحياة العادية.

  العقاب إدراج عقوبة صارمة تجاه سوء معاممة العائالت لألطفال، و تحديد األولياء من المجوء إلى

 الجسدي العنيف.

 .تحسين ظروف العائالت الفقيرة يمنح دخل يرفع من مستواهم المعيشي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع



139 

 

  :قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربيةأوال.

 1طمي ، دار صفاء لمنشر و التوزيع ،مناهج و طرق البحث العم :(6112) .إبراهيم الدعميج ،1

 ، عمان األردن .

، دار التعمم التفكك األسري األسباب و المشكالت و طرق عالجها :(6112.إبراهيم السيد،)6

 الجامعي ، ب ط ، صرت ليبيا .

ب ط ئصها و مشكالتها ، دار المعارف ،المراهقة خصا :(1891،).إبراهيم  محمود3

 اإلسكندرية .،

 1طالتوزيع ،إلى المراهقة ، دار جرير لمنشر و التطور من الطفولة  :(6112.أبو غريبة إيمان،)2

 ، القاهرة .

سبل المشكالت و النظريات جوانب النمو سيكولوجية المراهقة )  :(6113أحمد  الزعبي ، ).5

 عمان األردن . ، 1ط،عالجها ( ، دار زهران لمنشر و التوزيع 

 عمان األردن . 1عمم النفس ، دار وائل لمنشر ، ط :( 6118.أحمد الزق ،)2
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حث اإلحصائي الجنائي في القضاء (: موسوعة عمم الجريمة و الب6118ـ أكرم المشهداني، )2

 لمنشر و التوزيع ، ب ط ، عمان األردن.الشرطة و السجون ، دار الثقافة و 

ديوان و العقمية عند الطفل و المراهق ،االضطرابات النفسية  :( 6115.بدرة ميموني ، )9

 بن عكنون الجزائر .،  6المطبوعات الجامعية ، ط

 لالستثماراتعمم النفس و ديناميات الجماعة ، الدار البيضاء  :( 6119.بركات حسن ،)8

 القاهرة مصر . ، 1الثقافية ش .م م ، ط

(: أثر األحداث الصدمية داخل األسرة في ظهور 6113ـ6116ـ بن عبد القادر نبيمة ،)11

السموك الجانح عند المراهق ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في عمم النفس ، تحت إشراف أستاذة 

 غاني زينب ، جامعة مستغانم .

فاعل الصفي ، دار الكندي لمنشر اميات الجماعة و التدين :( 6111.حسن منسي  ، )11

 دن .ر ، أريد ـ األ 6التوزيع ، طو 

األسرة ( ، الناشر  اجتماعاألسرة و المجتمع )دراسة في عمم  :( 6116.حسين رشوان ، )16

 . اإلسكندريةمؤسسة شباب الجامعة ، ب ط ، 

 القاهرة .،1،ط التوزيع و سحاب لمنشر، دار األسرة و العالج األسري :(6112.داليا مؤمن، )13

، عمان  1سيكولوجية المراهقة ، دار المسير لمنشر و التوزيع ، ط :( 6118.رغدة شريم ،)12

 األردن . 
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عمن النفس النمو ) دورة حياة اإلنسان ( دار الفكر ناشرون و  :( 6112) ممحم ، .سامي 15

 ، عمان األردن . 1موزعون ،ط

، دار مشكالت الطفولة و سيكولوجية المراهقة وطرق عالجها  :(6118).ستيفن هارد ، 12

 ، القاهرة .1السالم ، ط

و ديني ، دار الكتب و  اجتماعياألسرة و السكان من منظور  :(6116.سموي الصديقي ،)12

 الوثائق القومية ، ب ط ، اإلسكندرية مصر .

خدمة الجماعة التعميم و الممارسة في التعميم العربي ، دار الثقافة  :( 6116، )سالمسماح .19

 ،عمان األردن . 1لمنشر و التوزيع ، ط

لمعرفة الجامعية طبع نشر توزيع األسرة و الحياة العائمية ، دار ا :(6111.سناء الخولي ، )18

 ب ط ، األزاريطة اإلسكندرية .،

) الفرد في الجماعة (، دار المعرفة  االجتماعيعمم النفس  :(6112.سيد الطواب ، )61

 الجامعية ، ب ط ، اإلسكندرية . 

عمم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة ، الناشر مكتبة  :(1889.عادل األشول ، )61

 المصرية ، ب ط ، القاهرة . ألنجمو

، ب عمم النفس العيادي ، دار العمم الماليين لمنشر و التوزيع  :(1891.عاطوف ياسين ، )66

 ط ، بيروت .
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 .اإلسكندرية،، دار المعرفة الجامعية ، ب طالعامعمم النفس  :(1888.عباس عوض، )63

المكتب ة و المشكالت األسرية المعاصرة ،بناء األسر  :(6111.عبد الخالق العفيفي، )62

 طة اإلسكندرية .الجامعي الحديث ، ب ط األزاري

ب ط ، ل الشوارع ، دار الفكر الجامعي ،الجنوح و أطفا :(6111.عبد الرحمن  العيسوي ،)65

 اإلسكندرية .

، دار المعرفة  االنحرافالتحميل العممي لمجريمة و  :(6116).عبد الرحمن العيسوي،62

 الجامعية طبع نشر و توزيع ، ب ط ، اإلسكندرية مصر .

أسس و مناهج البحث في عمم النفس ، ديوان المطبوعات  :(6111)بوحفص،.عبد الكريم 62

 ب ط ، بن عكنون الجزائر .الجامعية ، 

الضغوط النفسية لدى المراهقين و مفهوم ذاته ، دار حامد  :(6112.عبد الكريم عطا كريم،)69

 ، عمان األردن . 1لمنشر و التوزيع ، ط

مقدمة في ديناميات الجماعة ، دار غريب لمنشر لمطباعة و  :(6115.عبد المطيف خميفة،)68

 التوزيع، ب ط ، القاهرة مصر .

السموكية و جنوح األحداث ، دار آمنة لمنشر و  االضطرابات :(6113.عبير المطيري،)31

 ب ط ، عمان األردن .التوزيع ، 
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(: معجم عمم االجتماع ، دار أسامة لمنشر و التوزيع ، ب ط 6111عدنان أبو مصمح ، ) ــ31 

 ،عمان األردن . 

إثراء لمنشر ) نماذج نظرية و تطبيقات عممية ،عمم النفس الجماعة :(6119.عدنان العتوم،)36

 ، عمان األردن .  1و التوزيع ، ط

سسة الجامعة اإلسكندرية ، ب ط ؤ ، الناشر معمم النفس النمو :(6112.عصام نور،)33

 اإلسكندرية .،

، 1طالتوزيع ، الجنارية لمنشر و واج و األسرة ،الز  االجتماععمم  :(6112.عصمت عبد اهلل ،)32

 عمان األردن .

البناء النفسي لألطفال ذوي الجنوح الكامن "دراسة سيكومترية  :(6119.عصمت أبو سحمى، )35

 . 1كمينيكية "، العمم و اإليمان لمنشر و التوزيع ، ط

 القاهرة .ار قباء لمنشر و التوزيع ، ب ط ،رعاية نمو الطفل ، د :(1889الكفافي، ) .عالء 32

،  االتصالياإلرشاد و العالج النفسي األسري المنظور النسقي  :(1888، )الكفافي .عالء 32

 القاهرة .،  1دار الفكر العربي لمطبع و النشر ، ط

دار صفاء لنفسية و العقمية ( ، االضطراباتعمم النفس الشواذ )  :(6112.عمي صالح، )39

 ، عمان األردن . 1لمنشر و التوزيع ، ط
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النفس، عويدات لمنشر و التوزيع ، ب ط ، بيروت  (: قاموس عمم6116ـ فؤاد شهين ، )38

 لبنان.

ب ط ، ، المكتبة الجامعية ،ية الشخصيةالصحة النفسية و سيكولوج :(6111جبل، ) .فوزي 21

 اإلسكندرية . 

دار األيام لمنشر و األسرة و االنحراف بين النظرية و التطبيق ،  :(6112زرارقة، ) .فيروز 21

 التوزيع ، ب ط ، عمان األردن . 

،  1طالتوزيع،مع األسرة ، دار وائل لمنشر و  االجتماعيالعمل  :(6116)الغرايبية، .فيصل26

 عمان األردن .

، عمان 1طة ، دار الفكر ناشرون و موزعون ،ديناميات الجماع :(6112الزراد ، ) فيصل .23

 األردن . 

 .1عمم النفس الجنائي ، الوراق لمنشر و التوزيع ، ط :(6111الزبيدي ، ) .كامل 22

(:أساليب المعاممة الوالدية كما يدركها األبناء األسوياء والجانحون، 6111حمود،) ـ محمد 25

 ، جامعة دمشق . 2دراسة ميدانية مقارنة لمعدد 

دار ، االجتماعيلمدخل إلى عمم النفس ا :(6118العبيدي ، جاسم محمد ولي، ) مد .مح22

 فة لمنشر و التوزيع ، ب ط ، عمان األردن .الثقا
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دار ألسري و عالقتها بجنوح األحداث ،اضطرابات الوسط ا :(6112العكايمية، ) .محمد 22

 ، عمان األردن . 1الثقافة لمنشر و التوزيع ، ط

دار عمم النفس الجنائي،:( 1882)، عة سيد يوسف ، معتز سيد عبد اهللربيع ، جم .محمد 29

 ، ب ط .لنشر و التوزيع غريب لمطباعة و ا

ط ، دار قرطبة لمنشر و التوزيع ، االجتماعيمقدمة في عمم النفس  :(6112.محمد مسمم ، )28

 ، المحمدية الجزائر . 1

اإلجراءات الجنائية لألحداث الجانحين " دراسة مقارنة في  :(6119محمود موسى، ).51

 دار المطبوعات الجامعية ، ب ط ، اإلسكندرية .التشريعات العربية و القانون الفرنسي " ،

(: دور العوامل األسرية ) الحرمان العاطفي و أساليب 6112ـ 6112ـ موكحمة نبيمة ، )51

نوح عند المراهق  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في عمم المعاممة الوالدية السيئة ( في ظهور الج

 النفس ، تحت إشراف أستاذة بمعباس نادية ، جامعة مستغانم .

دار حصر العالقات و المشكالت األسرية ،  :(6112د الرحمن، )عب ل، منا.نادية أبو سكينة56

 ، عمان األردن . 1الفكر ناشرون و موزعون ، ط

تيزوزو ،1الجنوح ، نشر توزيع طباعة ،ط مدخل إلى سيكولوجية :(6115.ناصر ميزاب، )53

 الجزائر .

 ، القاهرة مصر .1، عالم الكتب ، طعمم النفس األسري :(6111.نبيمة  أبو زيد، )52
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 شبكت المقابالث

 تظى انًؼهٕيبث ٔانًؼطٛبث انالشيت إلثساء انًمببالث ٔكرا انًؼهٕيبث انالشيت فٙ انجُٕٛغساو

 المعلىماث األوليت حىل المعنيين بالدراست )الحاالث المدروست(:ـ1

 االسى، انسٍ، انًستٕٖ انتؼهًٛٙ، تستٛبّ األخٕ٘، انسهٕكبث انٕٛيٛت، انؼاللبث انتٙ تسبطّ يغ أفساد

ًًٓت انًستبطت ببنحبنت ػبئهتّ بصفت ػبيت ٔأسستّ بصفت خبصت، األصدلبء انًمسبٍٛ، انتٕازٚخ ان

انؼاللبث انتٙ تسبظ انحبنت بًٍ ٚحٛطٌٕ بّ. ُْٔب َطسح األسئهت انتبنٛت: يبْٙ؟ يتٗ؟ أٍٚ؟ كٛف؟ انًدزٔست،

 .نًبذا؟

 األسرة )الزوجين، األطفال(المعلىماث الهامت حىل ـ 2

تٕازٚخ انًٛالد نكم فسد يٍ أفساد األسسة، تٕازٚخ انصٔاج، تٕازٚخ انطالق، تٕازٚخ  االسى ٔانسٍ،

، انًستٕٖ انًؼٛشٙ، يُٓت كم إػبدة انصٔاج، تٕازٚخ انٕفبة ٔسبب انٕفبة، انًستٕٖ انتؼهًٛٙ نكم فسد

سسة، انًشبكم األحداث انًًٓت )يٍ أحداث يفسحت أٔ يحصَت(، انؼبداث انٕٛيٛت أٔ انًًبزسبث انٕٛيٛت نألفسد،

األسسٚت، انؼاللت انتٙ تسبظ بٍٛ كم فسد ٔآخس يٍ األسسة، ٔلد زكصَب ػهٗ انؼاللبث انؼبطفٛت انتٙ تدٔز حٕل: 

"انؼُف بإَٔاػّ انًؼُٕ٘ ٔانجسد٘، انؼاللبث انًضطسبت، فسط انحًبٚت، انؼاللبث انمسٚبت، سٕء تٕاصم، اَمطبع 

سئهت انًتؼهمت بٓرِ انًٕاضٛغ ػٍ طسٚك: يبْٙ؟ يتٗ؟ أٍٚ؟ كٛف؟ ُْٔب َطسح األ انؼاللت، انتًثم بًثبل أػهٗ".

 .نًبذا؟

 العائلت )األجداد، األعمام، األخىال(المعلىماث الهامت حىل  .1

، تٕازٚخ انصٔاج، تٕازٚخ االسى ٔانسٍ، تٕازٚخ انًٛالد نكم فسد األجداد ٔاألػًبو ٔاألخٕال

نٕفبة، انًستٕٖ انتؼهًٛٙ نكم فسد، انًستٕٖ انًؼٛشٙ، يُٓت تٕازٚخ إػبدة انصٔاج، تٕازٚخ انٕفبة ٔسبب اانطالق،

كم فسد، األحداث انًًٓت )يٍ أحداث يفسحت أٔ يحصَت(، انؼبداث انٕٛيٛت أٔ انًًبزسبث انٕٛيٛت نألسسة، انؼاللت 

انتٙ تسبظ بٍٛ كم فسد ٔآخس يٍ األسسة ٔلد زكصَب ػهٗ انؼاللبث انؼبطفٛت انتٙ تدٔز حٕل: "انؼُف بإَٔاػّ 

انًؼُٕ٘ ٔانجسد٘، انؼاللبث انًضطسبت، فسط انحًبٚت، انؼاللبث انمسٚبت، سٕء تٕاصم، اَمطبع انؼاللت، انتًثم 

 .ْٙ؟ يتٗ؟ أٍٚ؟ كٛف؟ نًبذا؟ ُْٔب َطسح األسئهت انًتؼهمت بٓرِ انًٕاضٛغ ػٍ طسٚك: يب بًثبل أػهٗ".
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