


 

 

 

 

الكريمين )أمي وأبي(، وإلى إخوتي كبيرىم  أىدي ىذا العمل المتواضع إلى والدّي  
، وإلى كل من ق ام  زىية وحنانوصغيرىم وخاصة أخي "عبد اهلل" وإلى صديقَتْي الغاليتين  

بالمساعدة على إتمام ىذا العمل من بداية تكويني، كما ال أنسى ذكر الدعم من قبل  
ة التربية ببلدية  اإلدارة المشرفة على التربص الميداني بالمؤسسة المتخصصة في إعاد

 الصيادة لوالية مستغانم.

" على إشرافيا المتواصل بالنصح واإلرشاد  بوزيدي ُىدىإىداء خاص لألستاذة المؤطرة " 
 فتحية إلييا وألف تحية مليئة بالحب والسالم.

من أعماق ق لبي إلى كل عرف ان ومساندة من قبل األساتذة جميعيم من    ووفي  األخير أدع
لي إلى غاية يومنا ىذا للحصول على ىذه الفرصة في عرض ومناقشة    أول بداية تكوين

ىذه المذكرة البسيطة، ألنيي كالمي بالدعاء ال أنسى ىذا الفضل ما حييت وأدعوا اهلل  
 عزوجل أن ييبيم ما يحبون ويسكنيم فسيح جناتو، آمين يارب العالمين.
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 أستاذتي المؤطرة بوزيدي ىدىإلى أساتذتي األجالء و على رأسيم  

 إلى والدي الكريمين أطال اهلل في عمرىما   

 إلى أخي و أخواتي عامة و سندس خاصة  

 إلى أبناء أختي ري                           ان و صوف            يا   

 إلى ك           ل ط            الب ع                           لم      
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نشكر كل من قدم لنا يد المساعدة في إكمال ىذا العمل طيلة االنشغال على الموضوع، 

 ونشكر خاصة األستاذة الُمشرفة وعلى روح إنسانيتيا العالية األستاذة "بوزيدي ُىدى".

تيا الطيبة وحضورىا الكريم الباحث على  كما نتقدم بجزيل الشكر للجنة المناقشة على مناقش

 االرتياح شكراً.

كما ال ننسى كل من األصدق اء المقربين أوالً ثم الزّمالء في الدراسة وإلى باقي أساتذة علم  

النفس، ومختلف موظفي المركز المتخصص في إعادة التربية ببلدية الصيادة وإلى  

لمراىقين الذين كانوا موضوعاً ليذه  مديرية النشاط االجتماعي لوالية مستغانم وإلى ا

الدراسة وإلى باقي أفراد إدارة المركز وخاصة األخصائي النفساني الذي وّجينا طيلة أيام  

 التربص الميداني داخل المؤسسة شكراً شكراً.

في نياية حديثنا نتقدم بكامل الفضل واالمتنان إلييم جميعاً، وليم منّ ا  أسمى عبارات  

 م فشكراً.التقدير واالحترا
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 مقدمة:

انتشرت في جميع النواحي االجتماعية  المختمفة حيث ا اليـو ال يخموا مف المشكبلت أصبح مجتمعن

انتشر الفساد ليعـ جميع فئات المجتمع، وعّمت الفوضى والتمّرد فقد ، ...الخواالقتصادية ، والثقافية

اعيا فمنيا مف  والعصياف، والتي تمثؿ ىذه األخيرة بما يسمى السموكات اإلنحرافية التي تختمؼ أشكاليا وأنو 

تنحصر في سموكات ضد االجتماعية ومنيا مف تنحصر في السموكات البترية وتيديـ الممتمكات العامة ... 

 .الخ

تمتاز المرحمة التي ىـ فييا بالحساسية بحيث المراىقيف،  ىـوالفئة أكثر انجرارًا وراء ىذه السموكات،   

راشديف بمعنى الكممة، فيذه الفترة مميئة باألوقات  اليصبحو ، وىي األساس الذي ينطمؽ منو ىؤالء المراىقيف، 

 .ـومجتمعي ـ، وبالنسبة ألسرىـنفسيا  يفالعصيبة بالنسبة لممراىق

واجتماعية ... الخ، تؤثر في  تغيرات جسمية، ونفسية، وجنسية فييا المراىقة ىي مرحمة حرجة تظير

مف قبؿ المحيطيف بو، لضرورة إرشاده، ونصحو في تفكير المراىؽ وسموكاتو بحيث يحتاج الدعـ والمساندة 

إذا فالطريؽ السميـ كونو يتأثر سريعًا بالمقارنة مع الفئات األخرى، وفي نفس الوقت يؤثر عمى ما حولو، 

ف كانت الظروؼ صعبة  االيكوف فع قد كانت الظروؼ مواتية وجيدة،  فيو في مجتمعو إيجابيًا مع أقرانو، وا 

معو، فيو رّبما يكوف متمّرد سمبيًا، وخطرًا عمى غيره وعمى مجتمعو، أي انجراره وراء وسيئة في أسرتو ومجت

تمؾ السموكات غير المرغوبة لتصبح بعد التعّود عمييا إنحرافًا دائما، إف لـ يتـ التكفؿ السريع بيذه الفئة، 

 والعمـ بمخاطر التي قد تحدث.

رافي عند المراىؽ وتضـ ىذه الدراسة: أواًل مدخؿ وتركز دراستنا الحالية عمى أشكاؿ السموؾ اإلنح  

اشتممت عمى تحديد المفاىيـ اإلجرائية وأىداؼ وأىمية الموضوع،  التي الدراسة المتمثؿ في صياغة اإلشكالية

طرح التساؤالت (العامة، الفرعية)، مع ذكر بعض الدراسات السابقة لبعض الباحثيف وفي آخر تناولنا 

 لفرعية).الفرضيات( العامة، او 
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أّما الجانب النظري فيضـ فصميف األوؿ المتعمؽ بالسموؾ االنحرافي، حيث سنتناوؿ تعريفاتو، وأىـ    

النحرافي، أىـ العوامؿ المؤثرة، أصنافو، أشكاؿ مختمفة أما الثاني ظريات المفسرة لو، تفسير السموؾ االن

جو عديدة، أىمية ىذه الفترة، مراحميا، أشكاليا، المتعمؽ بالمراىقة،  أدرجنا فيو مختمؼ التعريفات ليا مف أو 

خصائصيا، نظريات المفسرة ليا مشكبلتيا، اضطراب المراىؽ، أّما الجانب التطبيقي فيحتوي عمى ثبلثة 

فصوؿ، المتمثمة في الفصؿ األوؿ الذي ىو المنيجية حيث تطرقنا فيو لمدراسة االستطبلعية، والعيادية 

 .TATمستخدمة فيو مف مقابمة ومبلحظة واختباروتحديد المنيج واألدوات ال

تقديـ الحالة األولى مف مقاببلت وتحميميا،وتحميؿ قمنا بتقديـ الحاالت المتعمؽ بالالفصؿ الثاني وفي  

بنفس الطريقة التي قدمت بيا الحالة ، وكذلؾ تقديـ الحالةالثانية  ،باإلضافة لتحميؿ العاـ ليا TATاختبار

 .األولى

مع الخروج في األخير بالخبلصة  وعرض الفرضيات. النتائج لثالث متعمؽ بمناقشةالفصؿ اوفي 

 تشمؿ حوصمة الدراسة كميا.  التي العامة

وفيما يمي سنتناوؿ الفصوؿ المتعمقة بالدراسة مفصمة بالترتيب:
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 اإلشكالية: -1

عدة مجاالت ويعتبر العربية مف مختمؼ المشكبلت في  ير مف المجتمعات سواء الغربية أويعاني الكث

السموؾ االنحرافي مف بيف تمؾ المشكبلت التي تواجو المجتمع العاـ، والذي ىو عبارة عف الخروج عف كؿ ما 

ا ويعرقؿ تطورىا يؤثر عمى اقتصادىو  ىو مضبوط اجتماعيا ويؤثر عمى سبلمة وتوازف النظاـ الداخمي لمدولة

 عادة تأىيميـ بمراكز خاصة بذلؾ.يا المادي برعاية ىؤالء المنحرفيف بإمفنتيجة تك

وىذا السموؾ يشكؿ خطرًا إذا لـ يتـ التصدي لو والحد منو، كونو يمس فئات عمرية متنوعة، 

التي تحدث فييا مف  التغيراتنتيجة المراىؽ ىو أكثر عرضة لو نظرًا لحساسية المرحمة التي يمر بيا و 

ه اآلخريف لو، كما تمتاز ىذه الفترة بأنيا قد تكوف عنيفة ة جذبو انتباتومحاول اجتماعية وجسمية وعقمية ونفسية

منطمقة ال تتناسب مع مثيراتيا، وقد ال يستطيع المراىؽ التحكـ بيا، كما أنو في ىذه المرحمة يسعى 

لبلستقبللية الذاتية في أموره وشؤونو الخاصة بعيدًا عف أسرتو، وتختمؼ أشكاؿ المراىقة مف مراىؽ آلخر 

ؼ األسرية واالجتماعية ككؿ، وأي إستراتيجية تربوية لمتعامؿ معو البد أف تبقى عمى فيـ تمؾ باختبلؼ الظرو 

اّل كانت النتيجة انفبلت زماـ األمور مف يد أسرتو ومجتمعو وبالتالي االخصائص المذكورة سابقًا واستيعابي ، وا 

 انجرافو نحو ذلؾ السموؾ المنحرؼ بشتى أنواعو.

المراىقة مف أصعب المراحؿ تعقيدًا وتداخبًل لمختمؼ المؤثرات والعوامؿ ألف المراىؽ وبالتالي ففترة         

ىنا قد يتخبط بيف محنة وأخرى أثناء محاولتو لتحديد ىويتو وتأكيد ذاتو بيف المحيطيف بو، والسّيما أعضاء 

عضوي وانفعالي أسرتو ورفاقو ومدرسيو وكؿ مف يتعامؿ معو وىؤالء قد يخطئوف في تفسير خصائص نموه ال

 ونفسي اجتماعي.

كما ال شؾ بأف تمؾ الخصائص التي تتميز بيا فترة المراىقة تفرض في وقت  نفسو متطمبات    

 مرتبطة بتمؾ التغيرات النمائية المصاحبة لمبموغ وما يعاقبو، ومف  جية أخرى ما تفرضو ظروؼ الحياة 
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مراىؽ ليتكيؼ مع أدواره االجتماعية المفروضة عميو، المختمفة مف ضوابط ومعايير وقيـ وأساليب التنشئة لم

وبالتالي فإف ما يواجيو في بيئتو المادية أي االقتصادية واالجتماعية يؤثر كذلؾ عمى سموكياتو وتكيفو النفسي 

واالجتماعي باإلضافة إلى مختمؼ الضغوطات األخرى التي قد يتعرض ليا ىذا المراىؽ والتي قد تعيؽ تكيفو 

 كذلؾ.

ويختمؼ المنحرؼ عمف سبقو في اتخاذ االنحراؼ نمطًا مف الحياة مع الدخوؿ في عبلقة صراعية    

يتباعد المنحرؼ عمف سواه مف منحرفيف عف الحياة المتكيفة في حالة و  مع المجتمع واالعتداء عمى القانوف،

رؼ وتقارب متزايد لمنحتمع مع تصاعد لمسموؾ امف الغربة التدريجية عف عالـ األسرة والمدرسة والمج

 لؤلوساط المنحرفة "مناطؽ جغرافية" المشجعة عمى االنحراؼ وكذلؾ رفقاء السوء.

وىناؾ أشكاؿ مختمفة لمسموؾ االنحرافي التي يظير عمييا باإلضافة إلى وجود أسباب متنوعة تختفي   

 وراء السموؾ الظاىري والتي يكوف ليا دخؿ في تكّونو.

والتي اىتمت  "1989" و" باشف، 29 –28، ص 1979"شازاؿ، ؿ مففمف ىذا  المنطمؽ يؤكد ك  

بدراسة السموؾ الجانح نفسو مف حيث األشكاؿ التي يظير فييا، وقدمت ليا تعريفات متعددة استندت عمومًا 

إلى توجيات نظرية مختمفة فيناؾ مف حصر السموؾ الجانح إلى المجوء إلى اليروب واالبتعاد عف البيت 

 لسموكيات غير االجتماعية كالسرقة والقياـ بأعماؿ العنؼ وتيديـ الممتمكات العامة.والمجوء إلى ا

 (.1989باشف، )،(1979شازاؿ،)

يؤكد أيضًا أف السموؾ الجانح يشير إلى العدواف والسرقة   "522، ص 1979" وكازدف؛ وجماعتو، 

شعاؿ الحرائؽ ونشاطات أخرى تعكس إنتياؾ القانوف اال وجماعتو،  ؛كازدف)جتماعي.والكذب واليروب وا 

1979.) 

 "2001عبد الحفيظ،"باإلضافة إلى بعض البحوث والمذكرات التي تناولت السموؾ اإلنحرافي كدراسة 

ساليب التنشئة المستخدمة األأف بنتائج  عبد الحفيظ الى الباحث توصؿ حيث "،1992"باحث الثقيؿ،  ودراسة
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وأف استخداـ تمؾ أساليب التنشئة ارتبط إيجابيا  ،والحرماف واإلىماؿلدى أفراد العينة تميؿ إلى أساليب القسوة 

بالسموكيات غير السوية لدى األبناء، أي أف إتباعيا يؤدي إلى اإلنحراؼ، كما ارتبط بمستويات تعميمية 

قاسية واقتصادية منخفضة، لدى أسر متسربيف، أما نتائج التي توصؿ إلييا باحث ثقيؿ، ىو أف المعاممة ال

المعاممة المتساىمة ىي الدافع الحقيقي وراء االنحراؼ األبناء، أي أنو كمما ازداد الوالد، اتجاه الحدث أو  مف

 .( 1992باحث الثقيؿ، ،((2001عبد الحفيظ،) انحرافو. احتمالية إىماؿ الحدث ازدادت

ا يتابع تكويف وفييومف خبلؿ ما قمناه سابقا ومما ال شؾ فيو أف المراىؽ ىو إبف األسرة فييا ينشأ     

يمر عبر رحمتو التطورية بخبرات ومواقؼ  وأنباؿ في مجتمعو يؤثر عميو ويتأثر، ذلؾ شخصيتو. وىو فرد فع

تؤثر عمى نضجو بجوانب مختمفة جسمية، عقمية، معرفية، اجتماعية، انفعالية، ويرى بعض الباحثيف أف 

ميو، وتظير آثارىا عمى سموكو وتصرفاتو، في آثارىا ىذه الخبرات خاصة المؤلمة منيا سرعاف ما تؤثر ع

حيف أف الخبرات المؤلمة المرتبطة بالجانب االنفعالي الوجداني قمما تظير آثارىا بشكؿ مباشر فقد يستتر 

فمعرفة المظاىر التي  تأثيرىا المباشر إلى أف تستحوذ عمى السموؾ المراىؽ بأنماط وأشكاؿ سموكية مختمفة

، ومف ىذا االفراد   يا عبلقة وطيدة بالعوامؿ التي وراءه ، فسموؾ يختمؼ باالختبلؼيظير عمييا االنحراؼ ل

فيمكف القوؿ اف االىتماـ باعراض التي يظير عمييا االنحراؼ ليا دخؿ كبير في فيـ عف طريقيا كيفية 

االعراض نشوءه ، ومف الواضح اف المراىؽ يمر عبر نموه التطوري بعوامؿ ولفيـ السموؾ الظاىري ومعرفة 

التي ىو عمييا تدفعنا مباشرة  لفيـ طبيعة ىدا السموؾ البادر، ومف ثمة استعاب االوضاع المعاشة مف قبؿ 

ومف ىنا فانو تتداخؿ مضاميف الدراسة ، لتشكؿ كؿ مترابطا يخدـ موضوع بحثنا،  وفي االخير ىذا المراىؽ، 

 تطرح التساؤالت التالية:

 ند المراىؽ؟كيؼ يظير السموؾ اإلنحرافي ع -1

 التساؤالت الفرعية:-

 ؟. (سموكات ضد اجتماعية) عمى شكؿ سرقةىؿ يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ  -2
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 ؟. ىؿ يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ تعاطي مخدرات (سموكات مدمنة) –3

 ؟. مدمنة) ىؿ يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ تعاطي الخمور (سموكات –4

 ؟. عمى شكؿ ارتكاب جريمة القتؿ (ضد اجتماعية) ىؿ يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ -5

 عند المراىؽ عمى شكؿ  عدوانية موجية نحو الذات (السموكات بترية)؟. ىؿ يظير السموؾ اإلنحرافي -6

 ؟. خر (اعتداء)ىؿ يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ عدوانية موجية نحو اآل -7

 .ىؿ يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ تيديـ الممتمكات آخريف؟ -8

 بعض الفرضيات تكمف فيما يمي: صغنا فرضيات الدراسة: -2

 الفرضية العامة:

 يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ السموكات عدوانية الموجية اتجاه الذات واآلخريف. -1

 زئية )الفرعية(:الفرضيات الج

 سرقة (سموكات ضد اجتماعية).ؿ  يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ عمى شك -2

 تعاطي مخدرات (سموكات المدمنة). يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ -3

 تعاطي الخمور (سموكات مدمنة). يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ -4

 ارتكاب جريمة القتؿ (سموكات ضد اجتماعية). نحرافي عند المراىؽ عمى شكؿيظير السموؾ اإل -5

 التبرية). عدوانية موجية نحو الذات (السموكات يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ -6

 إعتدائية). عدوانية موجية نحو اآلخر (سموكات يظير السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ  عمى شكؿ -7  

 السموؾ اإلنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ تيديـ الممتمكات اآلخريف. يظير -8
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 تمييد: 

االنحراؼ ثانيا ، والذي أصبح و تطرقنا إلى مفيوـ السموؾ أوال  حيث النحرافي،افي ىذا الفصؿ تناولنا السموؾ 

يعد السموؾ االنحرافي الذي يمس المراىقيف و  عامة مشكؿ ييدد حياة المراىؽ خاصة والمجتمع المحيط بو

سنة ، إطار لمشكمة تستحؽ البحث والتقصي لفيـ أىـ الدوافع المساىمة في بروزه 18الذيف يقؿ عمرىـ عف 

إذا تركوا عميو فالمنحرفوف سموكيا اليوـ ىـ ، مجرمو الغد وـ ىو رجؿ الغد و وتفشيو الف المراىؽ المنحرؼ الي

سبلمة المجتمع الذي يعيشوف فيو  ج فيذا سيؤدي إلى أكثر مف ذلؾ وخطرا ييددىـ وييددعبلبدوف رعاية و 

 :   النحرافياما يخص السموؾ فيما يمي سنتطرؽ إلى الذكر بالترتيب كؿ و 
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ف السموؾ ىو كؿ ما يصدر عيعرؼ  " ،2007،حسب " العيرفي :مفيـو السموؾ االنحرافي -1

أي "البيئة" ومف الداخؿ أي التغيرات  التغيرات التي تؤثر عميو مف الخارج، نبيات أوالفرد مف استجابات لمم

 (. 11،ص2007،العيرفي ( العضوية والتي تحدت في حالة الجوع مثبل.

د يفكر بو الفر يفعمو و  أوبشكؿ عاـ ىو أي شيء يقولو  "عند "ميمرالسموؾ  " 1992،وحسب "جعفر         

مف ىذيف التعريفيف نجد أف ما  .غير ممحوظ يقـو بو الفردأو  نشاط ممحوظ جابة أووعرفو أيضا بأنو أي است

 يقوـ بو الفرد ىو بمثابة سموؾ .

يحتمؿ أف يؤدي إلى عدـ  فيو ذلؾ السموؾ الغير متوافؽ أو رلجعف بالنسبة لممفيوـ السوسيولوجي:    

قاليد التي يعتمدىا المجتمع في تحديد سموؾ تتماشى مع القيـ والعادات والتبسموكات ، ال القياـ والتوافؽ أ

  ( .45،ص1992 )جعفر،. األفراد

عمى انو أصؿ الكممة في المغة "بالحرؼ " ويقاؿ حرؼ الجبؿ أي أعبله فياتعر  "2004،شريـ "حسب    

أيضا بأنو عدـ   وتحريؼ الكبلـ ىو تغيير مساره ، المحدب ويقاؿ فبلف حرؼ مف أمره أي عمى ناحية منو ،

) ر.معيا واالختبلؼ مف خط أ االبتعاد أومجارات المعايير االجتماعية السائدة في المجتمع و  وايرة أمس

 (.2004،شريـ

حسب تعريفيا لبلنحراؼ بأنو عدـ مسايرة المعايير االجتماعية   ": 2004،محمد جابر"وفي تعريؼ آخر      

مسايرة  لمعايير إحدى االنحراؼ امتثاال أو با ما يتضمف وىو ظاىرة توجد في حياة كؿ كائف إنساني  وغال

 الجماعات الفرعية أكثر مف معايير الجماعة االجتماعية السائدة .
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وأما عف تعريفيا النفسي لممنحرؼ إنو مف يعاني اضطرابات نفسية وصراعات يفصح عنيا بأشكاؿ        

)محمد ؼ عف المريض نفسيا.يختمرافي وبأسموب يؤذي نفسو أوغيره وىو بذلؾ المف السموؾ االنح

 .(54ص ،2004،جابر

يتمثؿ انحراؼ المراىؽ  : "www.qwled.com،"محمد ضوفي التعريؼ النفسي لبلنحراؼ فيو حسب و       

ينطوي عمى مجرد مظير السموؾ السيء افؽ مع السموؾ االجتماعي السوي و في مظاىر السموؾ غير المتو 

فالمراىؽ  ،الكذب ....الخ وىذه السموكيات تسمى انحرافا ،مخالطة رفقاء السوء روب مف المدرسة،ؿ اليمث

ليو عمى ممنوعات المنحرؼ كما يراه أنصار مدرسة التحميؿ النفسي  إنما ىو الذي تسيطر عميو رغبات ا

، والتقاليد االجتماعية عمى القيـ والرغبات تتغمب عنده الدوافع الغريزية، بتعبير أخر ىو الذيالذات العميا أو 

 (.www.qwled.com ،)محمد ضو .الصحيحة

والذي يعبر عمى  غير مقبوؿ اجتماعيا،لسموؾ غير السوي والغير متوافؽ و يعني انو نوع مف ا

ظروؼ ووضعيات  تأثيرالتي قد تصيب شخصية الفرد تحت  ،االضطرابات والصراعات النفسية والعقمية

 .معينة

السموؾ االنحرافي، ىو السموؾ الذي يعتدي عمى كوىيف يرى بأف االنحراؼ أو  ": 2008،كماؿ .حسب "ط    

 (. 2008،13،كماؿ .ط)ة.ؿ المؤسسات والنظـ االجتماعيالتوقعات التي يتـ االعتراؼ بشرعيتيا مف قب

 النظريات المفسرة لالنحراؼ: -2

 :فيمف بيف النظريات المفسرة لمسموؾ االنحرافي يمكف تناوليا 

إف أنصار النظرية البيولوجية في تفسير السموؾ  ": 2006،عكايمة" فيي حسب :النظرية البيولوجية2-1

 في تشكيؿ  أساسيا وعنصرا حاسما اإلنحرافي والجنح يروف في العامؿ البيولوجي بعدا

ر وقد سادا الوراثي أساسا ليذا التفسي ؿالعام أوويف الجسماني ،بحيث يصبح التكالشخصية وتحديد السموؾ

مبروزو فكاف ىذا المفكر يعتبر االنحراؼ نتيجة سسيا لو المدرسة اإليطالية التي أ تباعأىذا االتجاه بيف 

http://www.qwled.com/
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بيف مراكز الغرائز  وـ الخمقية في الدماغ أرادة والقيلتشوىات دماغية وعصبية، تخؿ بالعبلقة بيف وظائؼ اإل

ر النزعات العدوانية تحريط و مى إضعاؼ وظائؼ الضبويؤدي تغمب مراكز الغرائز عمى السموؾ ع ،العدوانية

 حرافية لصفات كامنة فيبيذا فإف الجانح بسبب العوامؿ الوراثية والخمقية يرتكب السموكات االنو  ،مف أساسيا

ال يقدر  عف الجناح حيث إليو منذ والدتيا ضؼ إلى ذلؾ الضعؼ العقمي الموروث يصبح نتقمتقد االيو 

 و وعواقبو .المصاب بو نتائج سموك

مجموعة مف السمات التي تميز الشخص المنحرؼ بالميبلد عمى حد اعتقاده وتتمثؿ  حدد لومبروزو وقد    

 ىذه السمات فيما يمي:

 شكبل عمى النمط الشائع في بيئة المجـر .س حجما و اختبلؼ الرأ -

 نحو ذلؾ . الفؾ والعينيف والتواء األنؼ أوفي نصفي الوجو و خمؿ  -

  الشعر األحمر -

 اعتبلء الشفتيف والوجنتيف وضخامتيما وبروزىما. -

 خمؿ في شكؿ الذقف. -

 (.126،ص2006،) عكايمة طوؿ زائد لمذراعيف -

 .المراىؽ وعمى ىذا إذا توفرت كيذه الصفات بدرجة ما فإنيا ستتفاوت درجة اإلجراـ عند

ي إحداث السموؾ ومع ىذا سمح لومبروزو في أعمالو األخيرة بمكاف محدود لممؤثرات االجتماعية ف

النفسية ة و " مف إدراؾ ألىمية العوامؿ البيولوجيFerriاإلجرامي متأثرا في ذلؾ بما ذىب إليو تمميذه فيري"

 واالجتماعية في إحداث الجريمة.

ومف منطمؽ ما جاءت بو ىذه النظرية ال نستطيع أف نرى أىمية العوامؿ البيولوجية وتأثيرىا عمى 

 .ـ ذلؾ عمى ضوء تفاعؿ ىذه العوامؿ مع العوامؿ النفسية واالجتماعيةالسموؾ البشري بشرط أف يت
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سارت نظرية التحميؿ النفسي في تفسير السموؾ  " 2011،كركوش"حسب  أما :النظرية التحميمية- 2-2

وقد دلت البحوث العممية إلى إف  ،العصابالتي وضعتيا لتفسير  االنحرافي لدى المراىؽ عمى نفس األسس

عميو فالجانح يواجو و  ،السموكي االنحراؼتنظيـ الشخصية يساىـ إلى حد كبير إلى ظيور  االضطراب في

 صراعات معينة في شخصيتو.

ومدفوعا بمشاعر الذنب المضادة لممجتمع بحثا عف العقاب يرى فرويد أف المنحرؼ يرتكب أفعالو 

كاف المراىؽ ؿ مستمر و قاب بشكشديدة ناتجة عف" األنا األعمى" مفرط في قسوتو كما يبحث عف الع

 (. 64، ص2011،)كركوش ى.خر الجانح ينحرؼ كي يعاقب مرة أ

تدفعو إلى  ،ديناميكيةيمثؿ العدواف لدى الشخصية المنحرفة سموكيا قوة  " 1982،غالي"حسب  

وعميو فالصراع  بيف  ،ثـمرور الفعؿ المنحرؼ ىذه النزعات العدوانية المكبوتة تؤدي إلى استثارة مشاعر اإل

ؽ المنحرؼ سموكيا إحدى تفتح أماـ المراىية ىي التي تولد القمؽ، و النزعات العدوانية والحاجات النفس

، راالنفعالية الناتجة عف التوت بذلؾ يتخمص مف الطاقةو ح ف يفصح عنيا بعدواف صريإما أ ،الطريقتيف

أىـ الصراعات التي يعني منيا يكبتيا وىذا يؤدي إلى استمرار القمؽ وقد أثبتت الدراسات التحميمية إلى او 

 المراىؽ المنحرؼ سموكيا ىي :

 الخوؼ مف عقاب الذات  صراعات ناجمة عف حاجات ال شعورية لعقاب الذات ، أو -

 األفعاؿ القيرية ترتبط بدوافع ال شعورية ترجع إلى الحاالت السابقة . -

  (.72ص ،1982،)غالي .الحاجات البلشعورية لنقؿ العدواف يترتب عنيا صراعات عبلئقية -

نستنتج بأنو قد اىتـ الكثير مف الباحثيف التحميميف بدراسة المراىؽ المنحرؼ سموكيا بشكؿ  ومف ىنا

المنحرؼ ذو "أنا أعمى إف المنحرؼ بدوف" أنا أعمى " و مرت ىذه الدراسة عمى مراحؿ أساسية ىما و  مستقؿ

 الجانب العبلئقي. و نا "  "عنيؼ باإلضافة لبلىتماـ "باأل
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رفيف "بأف سموؾ المنح Ichorneيفسر إيكيورف" " 2005،ميزاب "حسب  :منحرؼ سموكيا بدوف أنا أعمىال

"فاألنا " األعمى  ،انعداـ الضبط الذاتي ، وانعداـ مشاعر الذنب والخطاء وبالتاليو  يتميز بالعنؼ واالندفاع 

نحرؼ سموكيا تحت وطأة غرائزه ، ضعيؼ جدا لدييـ بشكؿ يجعمو عاجزا بالقيـ الخمقية ، وبالتالي يكوف الم

األحياف بفقداف العبلقات  " بأف السموؾ العادي لممجتمع يرتبط في كثير مفWinnicott بينما يفسر"وينكوت

العاطفية اإليجابية ناتجة عف حرماف عاطفي مبكر ولعدـ استمرارية الموضوع في التواجد باالستمرار ، 

 ،الغياب الطويؿ لؤلـ  فالغياب الموضوعي إلى اإلحساس ولعناية بو أفالطفؿ في ىذه المرحمة توالي األفراد ا

بالمياجمة مف الداخؿ، وبذلؾ ال يكوف اإلحساس بالذنب ال شعوريا الشيء الذي يؤدي إلى غياب "األنا 

 (.176،ص2005،)ميزاب  .األعمى"

وكيا لديو مشكؿ ووينكونت" بأف المنحرؼ سم نرى ىنا حسب كؿ مف العالميف المفسريف "إيكوىورف ،

عدـ القدرة عمى اإلحساس و يميؿ إلى عدـ الشعور بالذنب  وى تسموكاعمى مستوى العاطفي مما يظير في 

لعبلئقي لممراىؽ خاصة مع األسرة فينا عمينا القوؿ في ىذا ابما يفعمو اتجاه اآلخريف لكف رغـ الجانب 

ياىا المراىؽ المنحرؼ غير ي اليتوافؽ و عديد مف األسباب التالخصوص بأف االنحراؼ يكوف مبني عمى ال ا 

 النحرافي.االدوافع الخارجية التي تساىـ في جعمو يقوـ بالسموؾ سرة مثؿ المحيط الذي يعيش فيو أو األ

 ":1982،مصطفى الحجازي "أنا أعمى عنيؼ:حسب المنحرؼ سموكيا ذو

"  ىو بفعؿ ذلؾ يكوف تحت وطأة" بأف المنحرؼ سموكيا يرتكب أفعالو بحثا عف العقاب و Freudيرى فرويد "

 ، وىذه النوايا العدوانية ما يب"عنيؼ إلى فشؿ في حؿ عقدة أوداألنا األعمى "أنا أعمى"عنيؼ ويعود سبب نشأة

يرى اليوامي و ىي إال مشاعر ذنب وخوؼ مف انتقاـ األب وبالتالي يتكوف لديو أنا أعمى عمى صورة األب 

 ألف العقاب وسيمة إلسكات "األنا األعمى".، يعاقب "فروي داف" المنحرؼ سموكيا 

"عنيؼ وىمجيا عمىفي حيف ترى" ميبلني كبليف" باف المنحرؼ سموكيا يكوف مدفوعا أساسا "بأف أ

وعميو  ،مرحمة الطفولة يتكوف في السنوات األولى مفوديب و "فاألنا األعمى" سابؽ لعقدة أ وحسب قوليا
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إما إذا  ،عف األـ ئنة ومشبعة لمطفؿ تكونت لديو صورة ايجابيةمطمذا كانت سارة و إ )طفؿ –أـ (فالعبلقة 

كانت عبلقة بيف األـ والطفؿ لـ يحصؿ مف خبلليا عف االرتياح فتتكوف لديو صورة سمبية عف األـ وىذا ما  

أنا أعمى" عنيؼ فيذه الصورة الداخمية تسقط عمى الخارج والتي تتضمف األشخاص اآلخروف  "يؤدي إلى نشأة

يحوؿ المنحرؼ سموكيا إسكات صوت األنا األعمى بالقضاء عمى الموضوعات الخارجية التي تغذيو  ومف ثـ

ىذا يدفع الطفؿ إلى االنتقاـ و  مي، مما يؤدي ظيور قمؽ نتيجة تيديد الموضوعات اليواميةاليواعمى مستوى 

 (.28-27ص ،1982،) الحجازي مف ىذه الموضوعات بالعدواف .

بأف األنا األعمى  يظير في شكؿ العبلقات التي ينشأ فييا الطفؿ عبر مراحؿ  ىنا يبرز لنا العمماء

عبير عنيا التفي الكشؼ عف المكبوتات و التي تمعب دور ميـ يمر بيا خاصة في مرحمة الطفولة و الحياة التي 

 ية .االنحرافبالسموكات العدوانية و 
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المنحرؼ بحوار عنيؼ عمى شكؿ محاولة فسر السموؾ  "Lacanلكافأما " "2005،ميزاب " حسب

ال   ،مف خبلليا الجانح تحقيؽ ذاتو المادي ، يحوؿخر مف خبلؿ العنؼ الجسدي و لمدخوؿ في عبلقة مع األ وا 

 . (181-176،ص2005،ميزاب  ).سوؼ يحس بعدـ الوجود

كونات ث بيف موعمى العموـ يمكننا القوؿ إف النظرية فسرت االنحراؼ السموكي بالصراع الذي يحد      

دوافع ء عنو مف صراع و وعميو فالسموؾ اإلنحرافي ىو نتيجة اختبلؿ في الجياز النفسي وما ينشى ،الشخصية

مكبوتة تؤدي إلى سموكيات منحرفة (جانحة)، وكذلؾ ركز التحميميف إلى دور عبلقة الطفؿ بوالديو في 

 ما يحدث مف تماىيات .و ولى السنوات األ

إلى  يفالنحرااأرجعت النظرية السموكية السموؾ  "2013حسب" بغدادي  :النظرية السموكية-2-3

لى رفض كؿ ما ىو ورا وترجع ىذه النظرية إلى أف االنحراؼ ىو كغيره مف  ،ثيالعوامؿ البيئية الخارجية وا 

أف يؤكد المنظور السموكي بالفرد، و السموكيات يتعمميا الفرد مف طرؼ الجماعات المنحرفة التي ينتمي إلييا 

اآلخريف وفؽ المنظور  يتمثؿ ىذا السموؾ العدواني عمىاجتماعي ىو احد متغيرات الشخصية، و العدواف 

 السموكي بأربع متغيرات ىي :

 يرتبط العدواف والغضب بمسميات اليجوـ واإلحباط وتكرار ىذه المسميات وشدتيا ، إذ ،مسميات العدواف

 : تحدد طبيعة العدواف وىي

فكمما كاف التعزيز اكبر وأسرع كمما  ،تميياتمد قوة العادة عمى العدوانية عمى النتائج التي تع ،تاريخ التعزيز

 كاف اليواـ اشد ، والعكس صحيح.
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إف ميوؿ المجموعة واالتجاىات نحو العدواف االجتماعي تكوف محددة قويا في  ،التسييؿ االجتماعي    

 .خال...الطبقة االجتماعية  األصدقاء الثقافة، ي العائمة،فاعميا ىذا العدواف، سواء كانت ىذه المجموعة ف

ف متغيرات  والمزاج جزء مف نمط االستجابة لمشخص، إف متغيرات المزاج تؤثر عمى السموؾ، ،المزاج      وا 

ومنيا االندفاعية وشدة رد الفعؿ، ومستوى الفعالية  االستجابة تؤثر عمى نمو العدواف االجتماعي،

 اوبالتعزيز  ويرى" باف دوراباف السموؾ يستند إلى النموذج األساسي لمتعمـ Bandoura يحدد و  ،واالستقبللية

وىو يظير  العفوية المحتممة، اسي لمتعمـ ، ويتحدد بالتعزيز أوويظير بضغط مثير أس العفوية المحتممة،

ويستمر ىذا  بلحظة،بضغط مثير ومسيطر وبالتالي يمكف تحديد تقميد الطفؿ لمسموؾ العدواني عف طريؽ الم

 وتوجد ثبلث جوانب ميمة لفيـ السموؾ العدواني : السموؾ بالتعزيز اإليجابي وينطفئ بالتعزيز السمبي،

 اكتساب السموؾ العدواني 

 عمميات التحريض عمى العدواف 

 .الظروؼ التي يقع فييا العدواف

المعروؼ و  ،حيد في االنحراؼالو و مف جية أخرى يشير "دوالند" بكوف اإلحباط ىو العنصر األساسي و 

، وكما أشار " دونالد" كذلؾ يمكف لمعقاب أف يؤدي إلى كف أف يظير السموكيات  العدوانيةإف العقاب يم

 العدوانية نحو الذات  إذا كانت العدوانية صادرة مف طرؼ المحيط .

موكو المنحرؼ ذلؾ مف خبلؿ ميؿ المجـر إلى تفسير سالتجاه المعرفي لمسموؾ المنحرؼ و ويتناوؿ ا

بعمميات فكرية معرفية خاطئة إذ تبيف مف مقابمة منحرفيف أنيـ يعانوف مف إخفاؽ مشاركة اآلخريف 

بالتالي فشميـ في ضبط لة، و عدـ قدرتيـ عمى اتخاذ القرارات المسؤو كضحايا و  وجدانيافضبل إلدراكيـ ألنفسيـ

 في اإلخفاؽ في عممية التفكير . ىذا االندفاع يكمف ندفاعية، و طاقتيـ مما يفضي بيـ إلى اال
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كما يرى "جولياف روترز "أف  كثير مف السموؾ يكتسب مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي مع أفراد 

جنب تالقدرة عمى اقتفاء أثر المكافئة، و  بالتالي يعمؿ كؿ فرد عمى تطويرضيـ البعض، و المجتمع مع بع

، حيث يتعمـ مـ ذلؾ مف البيئة التي يعيش فيياععميو سنجد الطفؿ يتالعقاب في سياؽ اجتماعي واسع، و 

ذا وجد السموؾ تعزيزا مف قد يمارسيا أبويو، أو محيطو االجتماعي، و  السموكيات البلسوية التي ، المحيطا 

 الشيء الذي يجعؿ الطفؿ يتعممو.  

توقع حسب "روترز" بمتغيريف أساسييف  وىما اللذلؾ فإف حدوث السموؾ المنحرؼ في موقؼ ما يتحدد و 

 .(2013،بغدادي . )قيمة التعزيز و 

مـ ىو سموؾ متع ومف خبلؿ وجية النظرية السموكية لبلنحراؼ السموكي يتضح لنا السموؾ اإلنحرافي

ذلؾ مف خبلؿ  تقميد نماذج سموكيات منحرفة في المحيط األسري االجتماعي يتـ تعممو عبر مرحؿ الطفولة و 

ظيارىا.فضبل عف دور التعزيز في بروز ى لمفرد،  ذه السموكيات وا 

تتضمف النظرية االجتماعية إلى عدة اتجاىات وكؿ اتجاه  " 2013،"بغدادي :االجتماعيةالنظرية-2-4

 .جتماعية البيئة االسب المحيط االجتماعي و يفسر السموؾ اإلنحرافي ح

تغير  ويقصد بالمعيارية ىي اختبلؿ يمس جماعة اجتماعية معرضة إلى ػالنظرية الالمعيارية:5ػ2

خؿ بتكيؼ أارتفاع سريع لمثروات يكسر التوازف االجتماعي مما و وفسرىا "دوركايـ " بحدوث أزمة أ مفاجئ،

 (.81ص ،2013،)بغدادي .األعضاء 

"ينتقد ماجاءتبو  نظرية "لومبروزو" مركزا عمى أىمية الوسط االجتماعي في  نرى ىنا باف "دوركايـ

 مية العامؿ البيولوجي .تفسير السموؾ االنحرافي دوف إنكار أى

ساسي في تعزز ىذا الشرط األ ولتقميد ىا" Tardتارد جبرائيؿيعتبر" " 2013،"بغدادي ػ نظرية التقميد:6ػ2

 ويمثؿ قانوف التقميد ثبلثة أنماط: ،السموؾ
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قا مف ، كاف تعمميـ أكبر وبالتالي فإف التقميد في المدينة أوسع نطارأكث كمما كاف اختبلط األفراد بعضيـ    

 الريؼ .

لدى بعض  ،الطبقة الراقيةفتقميد الطبقة االجتماعية األقؿ حظا لتقميد  ،عي في التقميديمعب الدور االجتما   

 السموكيات المنحرفة ىي تقميد مف طبقة فقيرة لطبقة غنية .

كمييما مف أجؿ  إحداىما أو إلىنمطاف فإف الفرد يرجع  لتداخؿ ويعني إف وجدت وسيمتاف أوا

 ( . 81،ص2013،)بغدادي وغالبا ما يقدـ الفرد الوسيمة الحديثة عمى القديمة. وصوؿ إلى ىدؼ معيف،ال

 تماعية،وضع "مورطوف" أسس تحميؿ المصادر االج " 2006،حسب"عكايمة ػ نظرية مورطوف:7ػ2

اص إلى ينطمؽ في ذلؾ كمو مف تحميؿ البيئة االجتماعية محاوال اكتشاؼ الكيفية التي دفعت بعض األشخو 

 .(250،ص 2006عكايمة،) السموؾ المنحرؼ بدؿ السموؾ المتكيؼ.

وحسب ىذا الطرح الديناميكي لممشكمة يكوف قد قفز خطوة لؤلماـ بالدراسة االجتماعية لبلنحراؼ 

 السموكي .

مؤسس ىذه  ويعتبر العالـ األمريكي"سندرألند"" 2008،كماؿ .حسب" ط ػ نظرية المخالطة الفارقة:8ػ2

 فيو يرى المعايير تتبايف وتختمؼ مف فرد إلى أخر ،جتماعية والتي صاغ مبادئيا وفقا لتحميؿ نفسي االنظري

 (.30،ص2008،كماؿ .ط) في تحديد المعاني التي تدفع وتسبب أي نوع مف السموؾ .

كشفت دراسة أجريت عمى مشكمة المراىقيف  " 2008،كماؿ .ط"حسب  :نظرية البعد الثقافيػ2-9

أىمية األسباب الثقافية في االنحراؼ السموكي حيث اتضح أف  ،سموكيا في المجتمع المغربيحرفيف المن

 ،2008،كماؿ .ط) فاألمية عامؿ مييأ لمسموؾ اإلنحرافي. ،األمييف غالبية المنحرفيف سموكيا ىـ أبناء اآلباء

  (.30ص

بويف وانو عامؿ ركز طارؽ كماؿ في مفيومو عف البعد الثقافي عمى ضعؼ المستوى الثقافي لؤل

 مجيا مع المحيط األسري.جتماعية ودأساسي مساىـ في االنحرافات السموكية ، دوف المجوء إلى المعايير اال
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لوسائؿ المقررة عمى أنو حينما يحدث تفاوت بيف األىداؼ وا "R.mertonوقد أشار روبرت ميرتوف"

الوسائؿ المشروعة لبموغ األىداؼ في ظؿ  فعدـ توافر ،الحصيمة الحتميةفإف االنحراؼ يكوف ىو  ،اجتماعيا

 (.30،ص2008،كماؿ  .)ط.يؤدي بالفرد عمى انتياج وسائؿ غير مشروعة ،نحراؼالضغوط الدافعة نحو اال

يمعب الوضع االقتصادي لمفرد دورا كبيرا  " 2008كماؿ . ." طحسب نظرية البعد االقتصادي:-10ػ2

ويمكف استخداـ  ،النمو اإلنحرافي النمو الشاذ أوأو  مو السميـفي تحديد نمط الشخصية وفي مقدار نموىا، الن

مقياس المستويات االقتصادية كالذي استخدمو بورت في كتابو "انحرافات الشباب " حيث وضع بنودا متدرجة 

 لممستويات االقتصادية عمى النحو التالي :

 .(32،ص2008،كماؿ.ط). Richesse "الترؼ البذخ -"Confortالرفاىية  -"Normalالسواء" -"الفقر المدقع"

حقيقة نتفؽ مع ىذه النظريات حوؿ تأثير ىذه العيوب الخمقية عمى نفسية المنحرؼ سموكيا خاصة 

 فزيولوجيةرحمة بخصائص نمو جنسية وجسمية و تميز ىذه الماره يمر بفترة القمؽ االنفعالي و المراىؽ باعتب

لغضب والتمرد نحو مصادر السمطة الشائعة كشعوره با االنفعالية رز مجموعة مف المظاىرعقمية حيث تبو 

ساو  خريف ال يفيمونو ف اآلأءة المعاممة وكذلؾ شعوره بأىـ مثيرات الغضب شعوره بالظمـ والحرماف العاطفي وا 

حسب كؿ نظرية في ىذا الخصوص و  ،يو  وكذا سيطرة مشاعر الخوؼ لديوقسوة الضغوط االجتماعية عمو 

السموؾ الغير سوي  عد نظري يحتوي عمى العديد مف المشاكؿ التي تساىـ في بروزفإنو يظير لنا بأف كؿ ب

 في تطور السموؾ االنحرافي لدى الطفؿ وخاصة المراىؽ. التغمغؿو عند المراىؽ وكيؼ يؤدي إلى التعمؽ 

 ػأنماط المنحرفيف: -3

مف  يندرج تحت كؿ نمطو  يمكف حصر نمطيف مف المنحرفيف ،"   2013بوخميس ، حسب "  

 األنماط  فرعية أخرى وفيما يمي عرض وجيز ليذه األنماط :
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يصنفاف ضمف ىذا  أفالى وجود نوعيف مف االنحراؼ يمكف  1993شارت موفيت ا ،تنميط االستمرارية

 ىما: التنميط و 

 :حسب موفيت يمثؿ أنواع االنحراؼ):01الجدوؿ رقـ(                              

 انحراؼ "دائـ " لمراىقةاالنحراؼ محدد بسف "ا

  يظير االنحراؼ في سف المراىقة
 يمكف ظيوره مؤقت.

 مف المراىقيف.50%شائع جدا حوالي 
  ال توجد عوامؿ خطورة عصبية

 بيولوجية .
 .خطورة الوراثة صغيرة جدا 

 .يظير االنحراؼ منذالطفولة 
 .ياستمر عمى مدى عدة فترات مف الحياة 
 ) مف الذكور10-5توجد حاالت نادرة .( 
  توجد اضطرابات عصبية و سموكية احتماؿ تنقؿ وراثي

 لمخطورة

أي  ،المرور إلى الفعؿ في سف المراىقةيتميز ىذا النمط ببداية  انحراؼ محدد بسف المراىقة: -1ػ3

ف عدـ االستمرارية في طفولتيـ سنة منحرفيف يعاني ىؤالء المنحرفيف م  12-11نادرا ما يظير قبؿ سف 

سنة يبدوا جميا وواضحا الطابع النفعي ليذه  15-14في سف الفرص و  رافية الوضعيات أونحأفعاليـ اإلو 

انضماما عمى جماعة االنحراؼ ىنا يكوف ذو طابع استكشافي وىو  أو شيوة أو ،كاف عاديااألفعاؿ سواء 

ياية يأتي مف نياية االنحراؼ مع نوبحث عف منزلة ودور و  ،عبلمة عمى االنقطاع عمى القيـ األسرية 

يرى بعض الباحثيف أف ث ينخرط الشخص في حياة وجدانية ومينية توفر لو منزلة ومسؤوليات و المراىقة حي

 األشياء البلشرعية. في الوقت الراىف بسبب المراىقة ال يعني أف الشخص يتوقؼ عف إيتاء

، افية منذ الطفولةإنحر  ،تظير اضطرابات سموكية أحيانا و  ىذا االنحراؼ يبدأ مبكر، انحراؼ دائـ: -2ػ3

توجد في الغالب العجز في وظائؼ الضبط و  نشاط" أو"فرط ال ويتميز المزاج والشخصية بوجود تناذرات،

والديف ثـ مع يبدأ مع اللعجز في التعمؽ أثناء العبلقات و ا وتعاظـفشؿ مدرسي عوبات في التغمب و ص

 ية .يعزز األفراد المنحرفيف النشاطات اليامشخريف و اآلالراشديف و 
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عمى أربعة أبعاد وىي المحظة فريشات تنميطا لممنحرفيف يقوـ يقترح لي بموف و  :مساريتنميط   -3ػ3

في المسار  ،ىذا التنميط بتحديد وضع المنحرؼ كما يسمح .االنحراؼ كعينة تطوراتو وديمومتوفييا  ،التي

وفيما  يف خصيصا المراىقيف.رغـ أنو وضع مف طرؼ الباحث يصمح ىذا التنميط لكؿ األعمار، النحرافي.ا

 يمي عرض وجيز ألىـ االنحرافات التي تدخؿ ضمف ىذا التنميط:

ىو انحراؼ غير اعتيادي، يقترؼ الفرد ىنا عدد محدود مف األفعاؿ  :انحراؼ متقطع فرضي -1ػ.3 3

ذا ظيرت بعد و المراىقة) وال تظير فيما  المنحرفة، منخفضةالخطورة، تنبعث ىذه األفعاؿ مف حياة الفرد (مثبل ا 

 فيي نادرة.

 الممتمكات،غير المتجانسة (ضدمف األفعاؿ الجانحة و  يقترؼ الفرد العديد :انفجاري انحراؼ- 2.3ػ3

 وتكوف خطورتيا متوسطة، يظير ىذا االنحراؼ في فترة صغيرة لكف ضمف سياؽ جو )،األشخاص، الوالدية

 الشخصية.مشحوف بالصعوبات األسرية و 

تدخؿ  ،طويؿ المدى وذو خطورة متوسطة نس ،ىو انحراؼ غير متجا وسيط:انحراؼ دائـ  -6ػ3

 رغـ أف ىذه األفعاؿ تكوف متعددةة ضمف مسار يبدأ في سف الطفولة ويستمر في سف الرشد و األفعاؿ المنحرف

يكوف  القتؿ، السرقة بالسبلح أو ،أنيا  تتحوؿ وتتطور إلى اعتداءات لمسجف إال ،وتعرض صاحبيا كثيرة)(

 انقطاعا حقيقيا عف االنحراؼ إال في سف الرشد.مسار متذبذبا ويعرؼ حاالت ىدوء لكف ال ينقطع ال

أكثر خطورة في فترة المراىقة وتمتد في بح األفعاؿ المنحرفة أكثر عددا و تص :انحراؼ دائـ خطير -7ػ3

تسابي وقد حراؼ االكشكؿ مسارات إنحرافية إلى سف الرشد ،في ىذا النوع مف االنحراؼ يرتبط العنؼ باالن

الجرائـ متكررة عند ، وقد تصبح حجز رىائف أوبالسبلح الناري  أو تصفية يحدث كوسيمة اكتساب أو

 . (58ص ، 2013،بوخميس) القاتميف. أو المعاوديف المغتصبيف أو

 



 السموؾ اإلنحرافي                                         الفصؿ األوؿ                     

24 
 

مر بيا الطفؿ، اختبلؼ نراه مف خبلؿ جميع المراحؿ التي يناؾ تعدد و حسب أنماط المراىقيف فإنو ى

 متوافؽ مع ظروؼ المحيط الخارجي.الغير في السموؾ الشاذ و حتى االستمرار إلى سف الرشد لمراىؽ و ا

أف أنماط السموكيات المنحرفة التي يمارسيا المراىقوف  " 2009،شريـ"حسب :ػ السف واالنحراؼ4

 .سنة 21-13وعند الذكور مف  21-12تتفاوت بتفاوت العمر فتبدأ عند البنات مف سف 

لآلخريف فتجد الطفؿ يتحوؿ مف ىادئ بؿ عقوليـ مما يحدث إرباكا ليـ و ىقوف تنمو أجساميـ قفالمرا

ىناؾ بعض األشكاؿ البسيطة مف االنحراؼ كؿ األوامر التي تصدر مف األىؿ و وديع إلى إنساف رفض ل

 اولبسيطة ي اليروب مف المدرسة ومف البيت والعادات السيئة كالتدخيف وتناوؿ الكحوؿ والسرقة اتتمثؿ ف

ألكثر خطورة أما أنماط الجريمة ا ،كرة لكنيا تنخفض مع بدايات الرشدتخريب الممتمكات تبدأ في المراىقة المب

أما جرائـ العنؼ مثؿ عشر  16المصوصية ، فتصؿ قمتيا في مف ؿ و السطو عمى المناز مثؿ سرقة السيارات و 

مة المراىقة كما تشير مرحمة الرشد منيا في مرحالعدواف المفرط فيي األكثر شيوعا في تصاب و االغالقتؿ و 

ة الدراسات إلى إف االنحراؼ يظير في سنوات المراىقة المبكرة ة يبقى غالبا في المراىقة المتوسطالتقارير و 

 .( 311ص ، 2009،شريـ  ) في الرشد . وينحدر

 :النحرافي عند المراىؽاػ تفسير السموؾ 5

موروثة التي ىي عبارة عف قوة فطرية  ،لعمماء أف الغريزةيرى بعض اأنو  " 2006،زغموؿ حسب "

ىذه الغرائز تعمؿ كا معينا تبعا لمثيرات معينة ، و تدفع الفرد إلى أف يسمؾ سمو  ،ذات طبيعة نفسية بيولوجية

ولكف ما  ىي األساس األوؿ لمسموؾ البشري،عمى تحقيؽ أىداؼ معينة ويرى ىؤالء العمماء أف ىذه الغرائز 

ؤالء العمماء بأف اإلنساف يولد وىو ويجيب ى ؟ئز الموروثة وبيف السموؾ المنحرؼقة بيف ىذه الغراىي العبل

، فيي تشتد تمؾ النزعات ا بينيـ مف حيث شدة،األفراد يختمفوف فيممزود، بمجموعة مف النزعات الغريزية و 

 لدى ع ما يسمى بالجنحة العرؼ السائد ومف ثـ يتبيـ إلى سموؾ يتعارض مع القانوف و لدى بعض حتى تدفع
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مف السموؾ المنحرؼ ترجع  %12"سيرؿ بيرت" أف نسبة "  Syrilburtالجريمة لدى الكبار وقد بيف "الصغار و 

لدى اإلنساف ما  الذي ييمنا ىو أنوقاتمة واليرب والغريزة الجنسية، و المأصميا إلى نزعات غريزة، الجوع و  في

وتر ويشبع مف ، إلى سموؾ معيف حتى يتخفؼ الفرد مف التديسمى بالحاجات والدوافع التي تدفع الفر 

وىي عبارة عف عمميات عقمية  اجتماعيةويعيد االتزاف إلى نفسو وىناؾ أيضا حاجات نفسية و  الحاجات،

 تيدؼ إلى تحقيؽ الشعور باألمف . عاطفية ونفسية ،و 

نما السبب زيادتو ليست السبب في تفسير ا ومع ذلؾ فإف شدة الدافع أو والسعادة ، لسموؾ المنحرؼ وا 

ينتج عف  ،النمو المختمفة والشعور بالحرمافيكمف في الحرماف مف اإلشباع وفساد عممية التعمـ في مراحؿ 

 نفسيا .ود عائؽ يحوؿ دوف إشباع الدافع ويؤدي إلى تيديد الفرد عضويا و وج

المراىقيف فنحف نعمـ بأف  انحراؼويرى بعض العمماء اآلخريف أف الضعؼ العقمي يمعب دورا ىاما في       

ويمكف ليذا الفرد أف يسمؾ سموكا مضادا  ،وىو الفرد الذي تقؿ حاجاتو النقص العقمي مراتب منيا "العتو"،

لممجتمع ، قد يصؿ إلى حد الجرائـ الكبرى كما في حاالت االعتداء الجنسي وحسب مقياس الذكاء يقدر 

كذلؾ حرؽ الممتمكات يمي ذلؾ الببلىة وتكوف نسبة الذكاء لدى و  نقص في الذكاء لديو. %25ذكائو بنسبة 

مطالب الحياة ، يمي ذلؾ  ولؤلبمو خصائص جسمية وعقمية معينة وىو عاجز عف التكيؼ مع50األبمو حوالي 

 " Bearce" أمثاؿويرى عمماء النفس  )90-70) حيث تتراوح نسبة الذكاء لدى الغبي بيف( 90-70الغباء(

 يذىب "جورداد"و ر مف متوسط الذكاء لدى األسوياء ط الذكاء المنحرفيف سموكيا ، أقؿ بكثيبيرس) أف متوس(

إلى أف الضعؼ العقمي إحدى العوامؿ المسببة لبلنحراؼ غير أف الطبيب العقمي لمحكمة أحداث شيكاغو 

ياء وىذه ىي يختمؼ عف توزيعو لدى األسو ى بأف توزيع الذكاء لممنحرفيف الير  Stein" 1927السيد شتايف "

  .بدو أف العبلقة انحراؼ السموكييفي السويد. و  Rimmer "1946النتيجة نفسيا التي وصؿ إلييا "

 



 السموؾ اإلنحرافي                                         الفصؿ األوؿ                     

26 
 

االنحراؼ السموكي لدى  ، موجودة لكنيا ضعيفة وأف الضعؼ العقمي ليس الوحيد فيوالتخمؼ العقمي        

 .المراىقيف

عتمد عمى أف ىناؾ غرائز لمفرد تدفعو نحو ، يالتحميؿ النفسي كما ذكرنا سابقا أما تفسير مدرسة

تخفيؼ  التوتر "تعزيز" وترتكز مدرسة التحميؿ وبالتالي إعادة التوازف لمفرد و  ،شباع حاجة ماسموؾ معيف إل

، فالدافع ىما الجنس ودافع العدواف ،رييفالنفسي في تفسيرىا لبلنحراؼ السموكي عمى دافعيف بيولوجييف فط

ثاني العمؿ عمى الدافع الر حياتو و اتجاىاتو في مختمؼ أدواو  في تحديد سموؾ الفرد، را كبيرااألوؿ يمعب دو 

، فالطفؿ غالبا ما فع عند الحدث المنحرؼ عند الراشديختمؼ أسموب التعبير عف ىذه الدواإشباع الحاجات  و 

عمى المذة يعبر عف حوافزه وحاجاتو بصورة ساذجة أنانية متجيا نحو إشباع حاجاتو عمى أساس الحصوؿ 

لذلؾ يتدخؿ التدريب والخبرة والتعمـ خبلؿ مراحؿ  نا األعمى"واأللـ الذي يتعارض مع معايير الجماعة "األ

بيذا الشكؿ يصبح لدى الطفؿ صراع دائـ بيف الحاجة بدأ الواقع دوره في عممية التكيؼ، و يمعب م والنم

ف مطالبو اقع ، فقد يتـ التوافؽ إذا وفؽ الفرد بيالمستمرة إلشباع دوافعو وتحقيؽ المذة وما تقتضيو ظروؼ الو 

 انحراؼ الفرد.يتـ سوء التوافؽ و  ، أومطالب البيئةو 

وىناؾ تفسير أيضا جماعة عمـ االجتماع الذيف يركزوف عمى أىمية العامؿ االقتصادي في االنحراؼ 

جوانب حياتو المادية الذيف يروف أف الفرد في كافة  )،خاصة في نظر العمماء االشتراكييفالسموكي، (

واالجتماعية وكذلؾ سماتو العقمية والنفسية وسموكو بوجو عاـ إنما يتأثر بوضعو االقتصادي ، ونحف نرى بأف 

لمرتفع كما تختمؼ عند كؿ منيما التصرفات وسموؾ ذوي الدخؿ المحدود تختمؼ عما نراه مف ذوي الدخؿ ا

نما عمى بار البالغيف و ليست مقتصرة في تأثيرىا عمى الك العوامؿ االقتصاديةحرية الحركة والفكر والعمؿ و  ا 

  .باألمف والطمأنينة اإلىماؿ والرعاية والشعور والحرماف أواألطفاؿ الصغار أيضا وذلؾ مف حيث اإلشباع 
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أثر بمستوى طموح الفرد ، فيو يتعؿ كؿ التفاعؿ مع العوامؿ األخرىوالعامؿ االقتصادي عامؿ متفا

 ).2006،) زغموؿ. لطبقي .بالوضع ابقيمو و و 

 مع اآلخريف يؤثر في اتزاف الفرد الوجداني وفي عبلقتو مع نفسو و  نبلحظ ىنا العامؿ االقتصادي

العامؿ باألثير عمى شخصية الفرد،  السؤاؿ ىنا ال يتعمؽ بأىمية ىذا العامؿ إنما يتعمؽ بمدى مساىمة ىذا

ف بسبب الحرماف ي السيء يساىـ في انحراؼ المراىقيالوضع االقتصاداالنحراؼ و  وجيييا نحو السواء أوتو 

 .العجز عف مسايرة الجماعةاؿ السكنية ، وسوء أحواؿ العمؿ والتفكؾ األسري و سوء األحو مف حاجات البدف و 

 :"،2006،الزراد " تتمثؿ ىذه األسباب فيما يمي حسبو  العوامؿ المولدة لالنحراؼ السموكي: ػ6

 ،مف بيوت يسودىا العنؼينحدر المنحرفوف سموكيا : FamilyRelation األسريةالعالقات  -1ػ6

فراد األسرة سيء والعقاب مفرط في كمييما معا فالتواصؿ بيف أ ماؿ أوإلى والكثير منيـ ضحايا اإلساءة أو

 الحب . قائـ وفقداف الدؼء العاطفي والعواطؼ أو ف قبؿ الوالديفالرفض مشائعة و  الديةالتبرعات الو قسوتو و 

 :وىيأف ىناؾ خمسة عوامؿ مولدة لبلنحراؼ  "PatriciaHaniganىانقاف"اتريسيابترى

 إذا كانت األسرة ىي عامؿ التنشئة األوؿ ، فيي كذلؾ عامؿ مولد لبلنحراؼ.  األسرة: -2ػ6

تقترح عميو بعض النماذج تعمـ الطفؿ بعض القواعد و تمعب المدرسة بعد األسرة دورا في  المدرسة: -3ػ6

د المدرسة أيضا في نموه العقمي كما تساع ه عمى تحقيؽ االنسجاـ في حياتو االجتماعية ،التي تساعد

االجتماعي لكف رغـ كؿ ىذا األثر االيجابي لممدرسة في حياة الطفؿ لممدرسة في حياة الطفؿ إال والوجداني و 

التكييؼ المدرسي  عبلقة بيف عدـأنيا قد تتسبب في انحرافو فقد توصمت الكثير مف الدراسات إلى وجود 

وي جدا بيف إلى إيجاد ارتباط ق " D.Labarge – Altmedألتمد  –توصؿ "الباج  1976ففي سنة  ،االنحراؼو 

 ." االنحراؼ في عينة مف الشباب (المراىقيف) ومف جيتو استنتج الباحثاف "وستعدـ التكيؼ المدرسي و 
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المدرسي إذا ظير منذ االبتدائي يشكؿ مؤشر  إف عدـ التكييؼ 1982سنة  (West –Loeber)لوبر"  و " 

توصؿ إلى أف عدـ النجاح  (Farrington)عمى السموؾ المنحرؼ مستقببل ففي دراسة أجراىا " فارينطف " 

ىو محؾ جيد لتمييز المنحرفيف عف غير  10و 8مف  6المدرسي في السنوات األولى مف التمدرس بيف 

مف أفراد  42%"فريشات" أف بوف" ومف جيتيا يرى " ليو  ،لبلنحراؼكذلؾ كشؼ األشكاؿ المزمنة و  المنحرفيف

 تأخروا سنتيف . 26%أف  ضائيا تأخروا سنة دراسيا واحدة و عينتيا المنحرفيف المتابعيف ق

"فريشات " مقارنة بيف مراىقيف منحرفيف غير متكيفيف مدرسيا (عدـ انضباط ويعرض " لي بوف " و

سي ) باإلضافة إلى عدـ التكييؼ المدرسي ىناؾ أيضا صور أخرى آلثار عدـ اىتماـ بالدراسة ، فشؿ درا

التوجيو افسي تخمؼ وضعيات خطيرة كالفشؿ و التنراؼ ، فالمدرسة بمظيرىا اليرمي و المدرسة في ظيور االنح

 التخمي عف الدراسة .حباطات واتجاىات سمبية وتمرد و ، مما يولد االلى األقساـ الخاصةإ

انخفاض الدخؿ  أف Farringtonفارينطف Westيرى وست  االقتصادية :تماعية و العوامؿ االج -4ػ6

 األسري ىو إحدى العوامؿ الخمسة التي تميز االنحرافييف عف غير المنحرفيف . 

يفشؿ األولياء وظائؼ دنيا ىـ األكثر و إلى أف األطفاؿ المنتموف لؤلسر فقيرة  Robinsتوصؿ روبنس و     

 خريف . إنحرافا مف األطفاؿ اآل

، اف انخفاض الدخؿ األسري ىو ومف جيتو يرى بمومشتايف ومف معو، وىـ باحثيف مف بريطانيا

فريشات أف المنحرفيف القضائييف يأتوف مف المزمنيف ويعتقد بموف و  العامؿ األكثر تميزا بيف المنحرفيف غير

ييف (متابعيف قضائيا) يصرحوف أنيـ أوساط اجتماعية فقيرة ففي دراستيما التي أجرياىا عف المنحرفيف القضائ

 22%تنزؿ ىذه النسبة إلى ية بالبطاليف و مصالح العنا ومف اسر تتمقى المساعدات مف الضماف االجتماعي أ

 .مف أسر مالكة  مف المنحرفيف غير القضائييف 76%فقط عند المنحرفيف غير القضائييف، كما يصرح 
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عمى االنحراؼ كالوسط اقتصادية أخرى تؤثر  ية ،في األخير ىناؾ عوامؿ اجتماعلسكناتيا ، و 

 تنوع ثقافي .االجتماعي وما يحدث فيو مف حراؾ وتغيير و 

االجتماعية والمدرسية و  األسريةالعنؼ ىو منشأ التربية  أفمف ناحية أخرى دلت الدراسات عمى و  

عف مثؿ ىذه  اإلببلغف في الوطف العربي يصعب الثقة بيا ال األسريالذيف يرتكبوف جرائـ العنؼ  ألغمب

أخرى مف  الشرطة غالبا ما تبرر بأسباب أوالمستشفى  إلى،الحوادث غير دقيؽ وحتى الحاالت التي تصؿ

استخداـ غير شرعي لمقوة مف قبؿ أي عضو  والعنؼ األسري ىو  اجؿ التستر عمى العنؼ مف ناحية أخرى

ينمو عف اضطراب اجتماعي موجو  أودي جس ومف األسرة اتجاه العضو األخر وىو عبارة عف أذى نفسي أ

موؾ العدواني الذي يخالؼ األسرة وىو شكؿ مف أشكاؿ الس لو مضاعفات عمى كافة أعضاءفي الشخصية و 

في  المراىقيف في العالـ بشكؿ اكبر ومف صور العنؼ األسريو  األخبلؽ كما ازداد العنؼ عند األطفاؿالقيـ و 

  :العالـ العربي فيي

 واالىانة لبعض أعضاءاألسرةالشتـ والتجريح  -1

 الضرب بكافة أشكالو. -2

 حرؽ .أو  تدمير وأإيذاء جسدي  -3

 القتؿ. -4

 االغتصاب .  -5

 بمع مواد صمبة....) إيذاء الذات (قطع. -6

 الحبس . أوالربط  -7

 تعدد الزوجات الفوضوي . -8

 الغيرة المرضية. -9

 



 السموؾ اإلنحرافي                                         الفصؿ األوؿ                     

31 
 

 

 السرقة. -10

 ممارسة المحرمات.-11

 جرائـ االنترنيت.-12

 .(160،ص2006،)الزراد .تعمـ الحرماف مف ال-13

فما  "201372،عجرودحسب":تأثيرىما النفسي عمى معنويات المراىقيفالفراغ والبطالة و  -5ػ6

في دراساتو الميدانية التي أنجزىا حوؿ  (Crasc)االجتماعية الثقافية و  قدمو مركز البحث في األنثروبولوجيا

ينما وقاعة الس كتب والمجبلت والجرائد . والتردد عمى دورنشاطات الثقافية كمطالعة المدى إىتماـ الشباب بال

ىتماـ بمثؿ ىذه االالذي بيف فيو ضعؼ اإلقباؿ و ، نخراطو في الجمعيات والنوادي الثقافيةا المسرح أو

 ، تؤكد لنا حجـ الفراغ الذي يعيشو المراىقوف . النشاطات

ير مف أفراد المجتمع يفكروف مع ضعؼ الدخؿ المادي جعؿ الكث غالء المستوى المعيشي :-6ػ6

غير أخبلقية والمتاجرة في كؿ شيء، في المخدرات والمنشطات  ء بطرؽ أخبلقية أواالسترزاؽ بكؿ شيء سوا

السرقة، النصب  كاالختطاؼ،تدبير كؿ شيء لمحصوؿ عمى الثروة ميما كانت عواقبيا ومختمؼ السموـ  و 

 .(72،ص2013،) عجرود .الغش ....إلخحتياؿ والتزوير و االو 

 :" 2009،" بوخميسحسب  :العوامؿ الثقافيةػ7ػ6

واعتبار العنؼ والخشونة باعتبارىا فحولة تمجيد القوة و  ،اختبلؿ ميزاف القيـ والمعايير االجتماعية حيث    

 جبنا .التعقؿ والميونة ضعفا و 

 اعتبارىا لغة المتفمسفيف .ضعؼ قيمة الحوار والتواضع و       

ولذلؾ أصبح كؿ  النظر إلييا باحتقارمح والتعاوف والتكامؿ و الغمبة وغياب ثقافة التساو  اع،سيطرة ثقافة الصر  

  نظر إليو عمى انو ضعؼقبيحا ي )الرزانة والتعقؿ والتفيـ والتواضع ..جميبل (كىومنطقيا عقميا أخبلقيا و ما
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التحايؿ) أصبح والسرقة و قي (كالعنؼ واالعتداء ىو قبيح وال أخبلكؿ مايقمؿ مف شأنيا و و  ،في الشخصية 

 ( .52ص ،2009،) بوخميسجميبل وينظر إلييا عمى أنيا مف الفحولة والقفازة. 

وع العوامؿ النفسية " تتن 2006،أبو أصبع " حسب العوامؿ النفسية لالنحراؼ االجتماعي: -8ػ6

سات في مؤس الشارع أو و أومستوى أسرتعمى الضغوط التي تمارس عمى كؿ مراىؽ حسب الظروؼ و 

، كثر تعقيداما يجعؿ األبعاد النفسية أ ىوة و لكؿ فرد تاريخو النفسي تجاربو الحياتية الخاص الشارع المختمفة،

تجاىؿ أي كائف نفسي سواء كاف حاضرا عمى مستوى الوعي  أومف الصعب التسميـ بوجود عامؿ دوف األخر 

حكـ بو كؿ ما ىو دينامي بيف جوانبو ، ألف اإلنساف كؿ متكامؿ يتالبلشعور عمى مستوى البلوعي أو وأ

البيئية وبالتالي يمكف اإلشارة إلى أىـ العوامؿ و البيولوجية والجسمية والنفسية واالجتماعية وحتى المناخية 

 اآلتية:

أيف يبدأ في  ةفالفرد مف طبعو خاصة في سف المرىق :ػ عزة النفس مع الرغبة في إثبات الوجود1ػ 8 ػ6

نجده يميؿ إلى الرغبة في إثبات وتحقيؽ الذات بكؿ الوسائؿ  ،يبدأ في بناء ىويتوو تكويف مفيوـ عف ذاتو 

فعندما توفر لو فرص ايجابية في األسرة والمدرسة والمؤسسات ، فإنو يسعى بالضرورة إلى  المتاحة لديو ،

 إثبات ذاتو بوسائؿ أخرى سمبية تخرج عف المعايير المجتمع وقوانينو .

عندما تحيف المحظة التي يشعر فييا المراىؽ المتشبع بيالة مف األفكار  :تيميشالشعور بال ػ2. 8 ػ6

الدور االجتماعي الرائد ، داخؿ األسرة أو في مؤسسة اجتماعية انو ما زاؿ عف الطموح لمستقبؿ و المثالية 

فإف ذلؾ  ، المشاركة في التخطيط لمستقبموية ، وال يسمح لو بإبداء الرأي و ال يقدر عمى المسؤولقاصرا، و 

 (.128ص ،2006)اصبع،   سيكوف بمثابة الشرارة التي تدفعو إلى التمرد والعصياف .

 :اإلعالمية وتكنولوجية االتصاالت والمعموماتية العوامؿ -ػ9ػ6

 فإف ىذه العوامؿ تتمثؿ فيما يمي: " 2006"أبو اصبع حسب
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 يف واتجاىاتيـ نحو المجتمع:تأثير البرامج التمفزيونية المختمفة في قيـ المراىق ػ1ػ 9.6 

، بينت الكثير مف الدراسات إف محتويات األفبلـ والبرامج نويذكر بأ ":2006،أبو أصبع "حسب      

الموجية لؤلطفاؿ مشبعة بمشاىد العنؼ واإلجراـ مثؿ ما ذكره وكتبو "نتاف سيبا"عضو ىيئة تحرير نشرة 

غاطسا بالعنؼ في مقالة بعنواف يبقى تمفزيوف األطفاؿ  ،ةرىا الرابطة األمريكية النفسانيمونيتور التي تصد

لمعنؼ التمفزيوني  1996أ عاـ لدراسة القومية التي أجريت بالومالتي ظيرت في ا ،ممخصا فييا النتائج

ىي نفس برامج المترجمة والمترجمة إلى تي و قناة فكانت النتائج كما يأتي كما يأ 23 وغطت الدراسة برامج 

 ( .128،ص2006،)أبو أصبع  اإلسبلمي. العالـ العربي

راـ جاإلو ي األخيرة التي تغذي العنؼ في"  2012،حسب " طارؽ السيد  :األلعاب االلكترونية ػ 2ػ9ػ6

 المراىقيف عمى:وتمجده وتدرب األطفاؿ و 

 العسكرية المنتشرة بكثرة .ة و القتاؿ واستعماؿ السبلح والقوة  خاصة األلعاب الحربي -1

مجسمات و ة مع العمـ أف البرامج الحديثة تصور مشاىد شبو حقيقي حرب العصابات بالدبابات ،و التدمير  -2

 ميداف شبو واقعي .عمميات عسكرية في شخاص شبو حقيقييف بأسمحة نارية و أل

 القتؿ .ييـ الميؿ إلى السموؾ العدواني واالستعداد لئلجراـ و تنمي لد- 3

اإلرىابية كما إف سوء توظيؼ و المنظمات اإلجرامية بات و نخراط في العصاتزرع فييـ القابمية لبل

ما  وىو وسائؿ االتصاؿ جعمت الكثير مف الشباب كالعبيد ليا منطوييف عمى أنفسيـ وال يبالوف بمف حوليـ ،

 .الحناف (برودة العواطؼ)و يجعميـ يفقدوف اإلحساس باآلخريف فتضعؼ لدييـ مشاعر العطؼ 

 تقدير الذات: ػ3ػ9ػ6

بالنظرة السمبية لمذات فيـ اقؿ ميبل مف بانخفاض في تقدير الذات لدييـ و  لندـ فوؽ العادةيتضمف ا

 .النجاح فافتقادىـ النجاح في المدرسة و  سيـ يتمتعوف بالكفاية الذاتية،زمبلئيـ ألف يرو أنف
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اض ، وقد تسيـ في تشكيؿ العبلقة بيف انخفتية األخرى مثؿ العبلقات األسريةوفي المجاالت الحيا

 تقديرىـ.قبوؿ الرفاؽ و لدى ذوي الدخؿ المنخفض إذ لقي الفعؿ المنحرؼ  تقدير الذات خاصة ،

إف جماعة الرفاؽ ذات أثر كبير عمى المراىؽ حيث يرى كؿ مف  جماعة رفاؽ األصدقاء : -5.8.6

لمنحرفيف فقط مف ا23% "فيرشاف " و"لي بموف"يذىباف بعيدا لتشخيص االنحراؼ في المراىقة ، ويرياف أف 

أعماؿ غير قانونية في حيف تصؿ ىذه  ،يمارس بعض أفرادىاغير القضائييف ينتموف عمى جماعة الرفاؽ 

 ،" أف المراىقيف عمى المدى القصير"لي بموف" و يفسر" فيرشافعند المنحرفيف القضائييف و % 62النسبة إلى 

يكوف بالضرورة متقبؿ لمنشاط المنحرؼ يقبؿ تأثير جماعة الرفاؽ المنحرفيف حتى تقبمو الجماعة ودوف أف 

مى المراىقيف ما داـ ىو متقبؿ أما عمى المتوسط والطويؿ فيبقى تأثير جماعة الرفاؽ ع منو القياـ بوالمطموب 

عمى الجماعة أف تقبؿ و   ، أي يصبح ىناؾ قبوؿ متبادؿ عمى المراىؽ أف يرغب في التشبو باآلخريفبو

 المراىؽ بكؿ ما فيو .

تعمما  ،لجماعة تمنح المراىؽ تعمما نفسيافا االنحراؼ بصحبة جماعة الرفاؽ ليا ايجابيات (مزايا)إف       

 ربح أوفر لمماؿ .تقنيا يساعده عمى الشيرة و 

المعنوي الضروري القتراؼ فعؿ انحرافي  فجماعة الرفاؽ تساعد  التحضي :بالتعمـ النفسي   6.8.6- 

كما يأخذ المراىؽ  ،الذنب الناتجة عف مخالفة القانوففادي مشاعر تو  مراىؽ عمى التغمب عمى المخاوؼ،ال

عمى تبرير السموكات المنحرفة كما يموه  ،فاقو الشجاعة لممرور إلى الفعؿ وتساعد جماعة الرفاؽمف جماعة ر 

خفايا عمؿ أسرار و  ، أما التعمـ التقني فيقصد بو تعمـلمسؤولية جماعية وليست فرديةالشعور بالذنب ألف ا

بواسطة ىذاف التعمماف يصبح االنحراؼ مع الجماعة أكثر فائدة و  كثر تجربة وخبرة ،المنحرفيف اآلخريف األ

تعظـ الشيرة الف أفراد الجماعة يتبادلوف الحديث فيما بينيـ ف أفراد الجماعة يتقاسمونيا معو، و فتزداد المذة ال

 ناء القياـ باألفعاؿ المنحرفة .عف حسف األداء والقوة والشجاعة التي يبدييا المراىقوف أث
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االنحراؼ السائد لدى أقرانيـ  أف العبلقات مع الرفاؽ تمعب دورا ىاما في 2003ويرى ساف تراؾ 

اليافعيف الذيف لدييـ درجة عالية مف االمتثاؿ لمجماعة الرفاؽ مف الممكف أف يرتفع لدييـ مستوى التورط في و 

أف تحصؿ  الوثيقة مع الرفاؽ المنحرفيف تحصؿ عادة فقط بعد األفعاؿ  المنحرفة ومع ذلؾ فإف العبلقة

قد يعمموف عمى  باختصار فإف الرفاؽضي مف الرفض مف قبؿ الرفاؽ عموما، و ماتفاعبلت عائمية سمبية و 

 غير متكيفيف.ساسا غير سعداء و تشجيعو مف طرؼ اليافعيف الذيف ىـ أتفاقـ االنحراؼ و 

 العوامؿ الفردية : ػ11ػ6

 ،الشخص المنحرؼ والتي تؤثر بصورةالظروؼ التي تتعمؽ بالفردية ىي مجموعة المبلبسات و ؿ العوام

 :ألتييمكف تمخيص ىذه العوامؿ في افي سموكو االنحرافي و غير مباشرة  قد تكوف مباشرة أو

 الوراثة  -1

 التكويف العضوي -2

 التكويف النفسي  -3

 التكويف العاطفي  -4

 التكويف االنفعالي -5

 التكويف الغريزي -6

 قد ال يشبيو  بف أباه أوقد يشبو االإلى األبناء عند اإلخصاب و  ىي انتقاؿ صفات اآلباء الوراثة: -12ػ6

 االختبلؼ إنما يرجع إلى أف اإلنساف تسيطر عميو قوتاف مختمفتاف .أف ىذا التشابو و  يرى عمماء الوراثة ،و 

 ؿ.وتميؿ قوى التبديؿ إلى االبتعاد عف األص ىي قوة الوراثة ، ،األولى

 وتميؿ إلى االبتعاد عف األصؿ. التغيير ، ىي قوى التبديؿ أو ،الثانية
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النحرافي واإلجرامي ، وقاؿ بعضيـ أف، اإلنساف اوقد تكمـ كثير مف العمماء عف أثر الوراثة عمى السموؾ 

روف أنو كاف عمى رأس القائميف بذلؾ العالـ اإليطالي "لومبروزو" وقاؿ آخ، و يرث عف أبويو السموؾ المنحرؼ

مف أبرز أصحاب ىذا الرأي العالـ األمريكي و ، راثة في توليد السموؾ المنحرؼليس ىناؾ أي دور لمو 

أبيو المنحرؼ ال يرجع إلى الوراثة الذي يبلحظ، أحيانا بيف االبف المنحرؼ و  "سذرالند" أف التشابو في الصفات

نما  أف ائـ، عمى أساس "الوراثة " بدراسة التو  وقد قاـ أصحاب نظرية ،يرجع إلى الظروؼ البيئية وحدىاوا 

" بدراسة ثبلثة عشر Langeقد قاـ النج "و غير اإلجرامية  ، أويتشابو سواء مف ناحية اإلجرامية سموؾ التوائـ

مف الحاالت التي تمت  % 77أف فردى التوائـ قد صاروا مجرميف في  ،فوجدزوجا مف التوائـ المتطابقة 

 جراـ كاف ليـ رأي آخر .دراستيا إال أف عمماء اإل

 .ط (.حيث فسروا تشابو سموؾ التوائـ بأنو راجع إلى الظروؼ البيئية الواحدة التي عاش فييا أولئؾ  التوائـ 

 ).90، ص2012،السيد 

 ىكذا يمكف القوؿ بأف االنحراؼ ليس وراثيا ولكنو نتاج اجتماعي والزالت الدراسات جارية حتى اآلف  و 

ف ىؤالء وأ مف القرف الماضي ، تبيف أف بعض الذكور قد يحمموف جينا إضافيا لمذكورة ،إذ أنو في الستينات 

 السموؾ االنحرافي.األفراد يميموف القسوة و 

 االستعداد اإلجرامي ، وفي حاالت كثيرة و لكنيا ال تجعمو يرث السموؾ االنحرافي.و 

ر العديد مف العوامؿ التي ينتج االستعداد االنحرافي عندما يفضى إلى االنحراؼ يحتاج الى تضافو 

 عف تفاعميا معو السموؾ اإلجرامي .

فإنو يعبر عف نفسو في صورة جريمة  عندما ينتقؿ االستعداد اإلنحرافي مف حالة السكوف إلى حالة الحركة ،و 

ذا كاف االستعداد لبلنحراؼ ضئيبل ،و  ما أافية لمقضاء عمى ىذا االنحراؼ ،و فإف العقوبة مخففة قد تكوف ك ا 

 .دي معو أي عقوبة ميما بمغ حجميمافإنو في معظـ الحاالت ال تج .كاف "االستعداد لبلنحرافي جسميا إذا

 ىو مجموعة السمات المرتبطة بشكؿ األعضاء ووظائفيا. ". ط السيدحسب" التكويف العضوي: –13ػ6
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 .يكوف غير طبيعي قد، لكنو في بعض الحاالت يكوف طبيعيا في (معظـ الحاالت ) ىذا التكويف قدو     

وعندما ال تقـو  ،واء األعضاء الخارجية والداخمية" يحدث عندما يتـ إستالتكويف" السوي فالتكويف الطبيعي أو

 وىذا التكويف يطمؽ عمى (التكويف العضوي المريض). ىذه األعضاء بوظائفيا بصورة طبيعية ،

ف التكويف ذكرنا فإكما سبؽ و  :ػتأثير التكويف العضوي المريض عمى انحراؼ المراىؽ -14ػ6

 في الحكـ عف الطبيعي ، ،الداخمية مختمفة ضاء الخارجية أومعيبا إذا كانت األع العضوي يعتبر مريضا أو

 طبيعية. إذا كانت وظائفيا غير او

 ػتأثير االختالؼ في الشكؿ الخارجي ألعضاء الجسـ عمى انحراؼ المراىؽ: -15 ػ6

 اىؽ مشوىا خمقيا أو عميبل بدنيا.قد يكوف المر               

 وقد تكوف أسباب ذلؾ وراثية أو غير وراثية                         

 ومف أمثمة ذلؾ:

 ضعؼ النظر . -1

 السمنة المفرطة. -2

 الحوؿ. -3

 البكـ. -4

 تشوه الوجو. -5

 الصمـ. -6

 قصر القامة الشديد. -7

لنواحي العاطفية مما قد وقد لوحظ أف التشوية يؤثر تأثيرا كبيرا عمى الشخص المصاب خاصة مف ا

 كنوع مف السموؾ المنحرؼ، نتيجة لذلؾ. يدفع بو إلى ارتكاب جريمة ،
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 اضطراب وظائؼ األعضاء وأثره عمى إنحراؼ المراىؽ: 16 - ػ6 -

يقوؿ بعض عمماء اإلجراـ أف ىناؾ صمة وطيدة بيف وظائؼ بعض أعضاء الجسـ (والغدد بصفة      

يمكف القوؿ بأف اضطرابات الغدد تؤدي إلى اضطرابات حيوية إلى جانب و  عامة) وبيف السموؾ المنحرؼ ،

مثؿ إحساس المراىؽ بالنقص واإلحباط إلى  تشوه الجسـ أحيانا مما قد يؤدي إلى ظيور مشاكؿ نفسية ،

 جانب فقداف األمر.

 ووظائؼ الغدد قد تصاب بالعديد مف أوجو الخمؿ .

رض يصيب اإلنساف في مرحمة معينة مف مراحؿ ىو خمؿ عا ىو خمؿ أصمي و منيا ما منيا ما

 عمره.

أما عف الخمؿ العارض فقد أثبت العمماء أف ىناؾ فترات مف عمر اإلنساف يزيد فييا نشاط بعض الغدد. 

 (.90ص ،2012)ط.سيد، ىناؾ فترات أخرى يقؿ فييا نشاط  تمؾ الغدد.و 

 كيؼ يؤثر التكويف العضوي المريض عمى انحراؼ المراىؽ: ػ17ػ6

فالمقصود بالتكويف العضوي المريض،ىو ذلؾ التكويف الذي يكوف فيو أحد  ”السيد .ط“حسب 

 أعضاء الجسـ غير قادر عمى أداء وظائفو.

يرتكب جرائـ لمحصوؿ وىذا يؤثر في الكثير مف األحياف في الحالة النفسية لممريض مما  قد يجعمو      

إلى عدـ االستقرار  حياف ،العجز يؤدي في بعض األ أوأيضا فإف المرض  حاجاتو. إلشباع عمى الماؿ أو

ىذا في حد ذاتو قد يشكؿ ضغوطا نفسية عمى المريض قد تدفع بو إلى سموؾ و  الشعور بالضياع ، النفسي

 انحرافي.

       بالصحة المعتمة نبيف المصابيف بالضعؼ الجنسي ،أومف مجموعة المذ 0 %7يقوؿ" سيرؿ بيرت" إف و      

ف العوا  . %10مؿ الصحية كانت ذات مزاممة باالنحراؼ لدى وا 

 



 السموؾ اإلنحرافي                                         الفصؿ األوؿ                     

38 
 

أف ىناؾ نسبة كبيرة مف المجرميف  أيضا فقد وجد باحثوف آخروف ، مف البنات.%  79 مف األفراد    

 مصابوف بأمراض خطيرة مثؿ : الزىري ، الدرف الرئوي ، الشمؿ .

 ومف األمراض التي قد تؤدي بالفرد إلى أف يسمؾ سموكا إنحرافيا.

بيف السموؾ المنحرؼ إذ أف و  ىناؾ عبلقة بيف اإلصابة بالسؿ ،لت العديد مف األبحاث عمى أف د

المريض بالسؿ تضعؼ إرادتو كما إنو ينفعؿ بسرعة وىذا يؤدي بو إلى عدـ االستقرار ، لذلؾ تسيؿ إثارتو 

 فيرتكب العديد مف االنحرافات .

ى فئة معينة مف المراىقيف بطبيعة الحاؿ . لكف عمؿ ال ينطبؽ عمى جميع مرضى السؿ و وىذا القو 

 لو تأثير خاص عمى الغدد الجنسية . أيضا فإف السؿ (الدرف الرئوي )

قد تصؿ إلى حد ارتكاب الجرائـ  األمر الذي قد يؤدي بالمريض إلى ارتكاب جرائـ تتسـ بالعنؼ ،

 القتؿ.

في سموكو ومف  يرات ،لدى المريض مما يؤدي إلى حدوث بعض التغ عصبيةقد تكوف نفسية أو 

األمر الذي قد يؤدي إلى  أشير األمثمة عمى ذلؾ ما يحدث في فترة المراىقة  مف زيادة نشاط الغدد الجنسية،

أيضا فإف التغيرات الفسيولوجية التي تحدث  ارتكاب جرائـ أخبلقية ، ( بعض التغيرات في سموكو). حدوث

 عرضيا الرتكاب العديد مف الجرائـ.لمفتاة عند المحيض تجعميا أكثر انفعاال مما ي

 وعندما نتكمـ عف الخمؿ األصمي في وظائؼ الغدد فإننا نعني بو" الخمؿ التكويني" يؤثر تأثيرا كبيرا،

قد تؤدي إلى العديد مف ومف أمثمة ذلؾ أف بعض اضطرابات الغدة النخامية  .و طباعوعمى سموؾ اإلنساف 

 األعراض.األمراض و 

 شديدة عمى سبيؿ المثاؿ.ومف ذلؾ البدانة ال
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النبذ االجتماعي أيضا فإف يشعر بالنقص و معقد الشخصية . مما قد يؤدي إلى أف يصبح المريض ،

 الجبف في بعض األحياف . خامية قد يؤدي بالشعور بالخجؿ أوضمور الغدة الن

 غميظ القمب ال يرحـ . يض ،قد تجعؿ المر   إفرازىا أما بالنسبة لغدة" البنكرياس " فإف زيادة                

تجعؿ المريض يتصرؼ مثؿ المرضى العقمييف في بعض األحياف فيصبح سريع  وزيادة إفراز الغدة الدرقية ،

 وشديد االنفعاؿ متوترا معظـ الوقت . الغضب ،

ارتكاب األفعاؿ المحرمة قانونيا أما خموؿ ىذه خريف و وقد يؤدي ىذا بالمراىؽ (ة) إلى باإلضرار باآل

الغدة الدرقية " فيؤدي إلى ضعؼ النمو الجسمي والعقمي وىذا قد يؤدي بالمريض إلى الشعور بالنقص بدرجة "

 ممحوظة لذلؾ فإنو عمى سبيؿ التعويض قد يرتكب المراىؽ جرائـ جنسية .

 البنات . لذكور أوأما زيادة نشاط ىذه الغدد ، قد يتسبب في جرائـ دعارة سواء كاف ذلؾ لممراىؽ ا

السموؾ بيف خمؿ في وظائؼ الغدد الصماء و ا يمكف القوؿ بأنو البد مف التسميـ بوجود صمة ، ىكذو 

 االنحرافي.

في  في العادة اضطرابات نفسية وعصبية تجعؿ المريض غير قادر عمى التحكـ ، حيث أف مرض الزىري ،

 ي تتسـ بالعنؼ .نفسو وال ضبط تصرفاتو مما قد يؤدي بالمريض إلى ارتكاب بعض الجرائـ خاصة الت

 (. 2012،90،السيد .)ط.

الزىري يمكف أف تنتقؿ عدواىا بالوراثة ، خاصة مف جية السؿ و ومف الجدير  بالذكر ىنا أف كبل مف مرضى 

 األـ .

 .قد يظؿ بعد زواليما يف قد يكوف عارضا ، أوأيضا فإف تأثير المرض

 ىذه اإلصابات  " 2012،دحسب."د.طارؽ السي المخ:اإلصابات التي تصيب الرأس و  ػ18ػ6

كثيرا ما تؤثر عمى الحالة النفسية لممريض ، وقد تبدو إثارتيا واضحة حتى بعد مرور سنوات مف الشقاء 

 :ومف أىـ ىذه اإلصابات منيا.



 السموؾ اإلنحرافي                                         الفصؿ األوؿ                     

41 
 

 

 الحمى الشوكية المخية.

، غير قادر عمى ضبط تصرفاتو كما أنو قد يذه الحمى قد يصبح سريع االنفعاؿإذ أف المريض ب

 ال مباالة لمعنؼ.يظير 

المخ قد تؤدي إلى بعض الجرائـ التي منيا االعتداء عمى لقوؿ بصفة عامة إف إصابة الرأس و ويمكف ا

 األشخاص.

 وسرقة واختبلس األمواؿ . -

 (.30ص ،2012،.) السيد جرائـ اآلداب -

لخصائص االتكويف النفسي مجموعة الصفات و يقصد ب " 2008،عبد الخالؽ" :التكويف النفسي ػ19ػ6

الصفات يساىـ في نشأة ىذه ثر في تكويف الشخصية اإلنسانية وتكيفيا مع البيئة الخارجية و التي تؤ 

ما يحيط بكؿ ذلؾ مف و المرض ص عوامؿ مختمفة كالوراثة والسف والتكويف العضوي والصحة ، و الخصائو 

 ظروؼ بيئية خارجية .

نما قدسي ال يؤدي إلى الجريمة دائما، و التكويف النف  .اإلجراـ يكمف فيو االستعداد لبلنحراؼ أو ا 

 (.48ص، 2008،)عبد الخالؽ

اإلجرامي ،  أو النحرافياسواء أظير نفسو في صورة سموؾ  أي اضطراب ،اف ويرى بعض الباحثوف 

 ":طارؽ السيد" يمكف أف ، يكوف عف تفاعؿ عدة عوامؿ ومف أىـ ىذه العوامؿ:

 .Constitutionnelsالعوامؿ التكوينية. -1

 .Précipitationلعوامؿ المرسبة .ا -2

 .Développementalالعوامؿ االرتقائية . -3

 تشتمؿ ىذه الحاالت عمى اآلتي: العوامؿ التكوينية: ػ20ػ6
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 حاالت الضعؼ العقمي. -

 عدـ القدرة عمى القدرة عمى تخطي األزمات .و  حاالت اإلحباط -

 دوانية المختمفة .األشكاؿ العنقص نشاط الغرائز الجنسية و  حاالت زيادة أو -

 حاالت اإلصابة بالقمؽ وفقداف الثقة بالنفس. -

المقصود بالعوامؿ المرسبة ىو األزمات التي قد تصيب الفرد قبؿ أف يرتكب  ػالعوامؿ المرسبة: .21ػ6

 سموكا انحرافي .

 يظير تأثير تمؾ األزمات أحيانا في صورة إحباط شديد الميؿ لمعدواف.و      

بالنمو النفسي لمفرد منذ أف يولد، وحتى يصؿ إلى ىذه العوامؿ ىي التي تختص  رتقائية:ػمعوامؿ اال ا. 62

نتمكف  لكيو  ،تعتبر ىذه العوامؿ  الثبلثة األىـ ألنيا العوامؿ الحاسمة في االتجاه إلى الجريمةو  سف الرشد.

ورية التي تجري داخؿ عقؿ ، عف  العمميات البلشعمف استيعاب ىذه العوامؿ وتأثيراتيا عمينا أف نفيـ الكثير

 ىما :وىناؾ نوعاف مف ىذه العوامؿ و  ف.اإلنسا

، دوف أف يدري عنيا أي شعورية تؤثر في الفردف عوامؿ الالعوامؿ الداخمية النفسية ىي في األغمب األحيا   

 شيئا. 

 العوامؿ الخارجية فتظير في التجارب التي يمر بيا الفرد.   

 إىماليا لو. قسوة احدىما عميو أوبيف والديو مف حيث ومف ذلؾ نمط العبلقة بينو و 

نما يجب أف تتفاعؿ مع العوامؿ  ،لتوليد سموؾ انحرافي ،ىذه العوامؿ الخارجية غير كافية ومع ذلؾ فإف وا 

 الداخمية لتوليد مثؿ ىذا السموؾ .

 ؿ.ىناؾ عدة عوامؿ ارتقائية ال شعورية منيا عمى سبيؿ المثا
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خاصة األـ ىو و سوء العبلقة بيف الفرد ووالديو  يرى كثير مف الباحثيف إف في:االضطراب العاط – 23.6

، ويترتب عمى االضطراب العاطفي كثير مف ي في كثير مف الحاالت االنحراؼ والجريمةالسبب الرئيس

 :المشاكؿ ومنيا 

 . وفشؿ السيطرة عمى مثؿ تمؾ الغرائز ،رائز البدائية عند الطفؿ المراىؽفشؿ تيذيب الغ -

 قوية .و بصورة سميمة  Egoفشؿ في تكويف األنا أو الذات  -

 (.2012،35 ،طارؽ السيد) ..SuperEgo)األعمىاألنا  (أو عدـ القدرة عمى تكويف الضمير، -

 ، عمى حقوؽ اآلخريف.الضمير الذي ينياىـ عف االعتداء ألف ىؤالء األفراد يفتقدوف إلى          

عيب ىو خبرات الطفولة، حيث اإلحباط وراء ىذا التكويف الم ،ب الرئيسيكما سبؽ وأف ذكرنا فإف السبو 

 .الحاجات الغير مشبعالمتعاقب و 

 الذات العميا المعكوسة: ػ24 ػ6

يحدث أف ينشأ الحدث أحيانا في أسرة ذات قيـ مختمفة عف تمؾ السائدة  "2012،السيد."ط حسب           

يحدث أف تؤثر ىذه القيـ اإلجرامية، و  عات االجتماعية أوفييا النز في المجتمع، أي أف ىذه األسرة قد تسود 

 المعكوسةباألنا العميا  يعرؼ ماالنتيجة ىي تكويف األنا العميا لذلؾ الحدث و  ر، أوالشاذة في تكويف الضمي

invertedsuperego   ؾ الحاالت بؿ معناه أف يكوف لو ضمير قوي في تمليس معنى ىذا أف الشخص الو

 النواىي التي يشتمؿ عمييا ىي التي تحدد نوعية العبلقة بينو وبيف األفراد.و  القواعد

 شخصية تحقؽ لو النجاح والتفوؽ، إذ يبدأ الشخص في مثؿ تمؾ الحاالت في تقمص التقمص: -25ػ6

ذا سمؾ الفرد ىذا السبيؿ "اإلجراـ" فإنو قد ينظـ إلى جماعة مف كاف سبيؿ ذلؾ ىو اإلجراـ، و ى لو حت ا 

 ميف الذيف يحاولوف طواؿ الوقت االنتقاـ مف المجتمع الذي ينبذىـ .المجر 
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إذ أنو في معظـ األحياف يؤدي إلى وقوع جرائـ قد تتصؼ بالخطر  ،ينذر بطبيعة الحاؿ بعواقب وخيمة ىذاو 

 في بعض األحياف مثؿ جرائـ القتؿ مثبل.

في توجيو طاقة العدواف  وفي بعض األحياف قد يسمؾ الشخص مف ىذا النوع سموكا آخر يتمثؿ

 ،عنده إلى نفسو مما قد يؤدي بو إلى االنتحار.

 التكويف العقمي الذكاء:. 26ػ6

جرائـ التزوير ، جرائـ التجسس، االختبلس،  جرائـ النصب ،عمى  ،تشتمؿ ىذه الجرائـ  ،ئـ الذكاءجرا      

 الجرائـ المالية.  ،السياسة االقتصادية

 التسوؿ ، التشرد، السرقات البسيطة ، الجرائـ الخمقية. ه الجرائـ تشتمؿ ىذ  ،جرائـ الغباء 

د بالتكويف العاطفي االنفعالي، ىو سرعة التييج المقصو  :التكويف العاطفي االنفعالي -27.6

 الحساسية النفسانية .و 

 سرعة التييج   -

 الحساسية النفسانية  -

 جة كبيرة .حيث تقؿ االنفعاالت في كميتيا بدر  لببلدة الحسيةا -

 قد تصؿ إلى درجات عالية جدا.تزيد االنفعاالت في كميتيا و  إلفراط الحسيا -

 يمكف تقسيـ األحداث مف حيث كمية االنفعاالت إلى ثبلثة درجات وىي:و  -

 .متبمدو العواطؼ

 متقمبو األىواء 

 سريعو االنفعاؿ
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الغريزة تشتمؿ عمى عدة اف وسموكو و ير مف التصرفات اإلنستفسر الغريزة الكث التكويف الغريزي: ػ 28ػ6

ذلؾ  بما في ،حي الغريزية يؤثر عمى سموؾ الفردأي اضطراب في النواف الميوؿ التي توجو سموؾ الفرد و م

 االضطرابات التي قد تصيب الغريزة تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ وىذه األقساـ ىي:انتياجو لسموؾ غير أخبلقي و 

 نقص الغريزة.

 زيادة الغريزة.

 ه الغريزة إلى نحو غير معتاد.اتجا

يرى بعض العمماء النفسييف إف أنواع السموؾ يتـ تشكيميا في مرحمة  صراعات التثبيت األبوي: ػ29ػ6

 الطفولة وخاصة السنوات الخمسة األولى مف عمر الطفؿ.

 لميوؿ االنحرافية.وليذا ييتـ ىؤالء العمماء بدراسة ىذه المرحمة المؤثرة في تكويف شخصية الفرد ذي ا         

بيو وىذا ما يطمؽ قد يتعمؽ الطفؿ كثيرا بأمو ويجد اف األب منافسا لو في ذلؾ فتنشا الكراىية بينو وبيف أو 

 ،في عمـ النفس "عقدة أوديب".عميو

وفي حالة البنت فقد يحدث نفس الشيء ولكف مع األـ ىذه المرة مما يؤدي إلى نشوء ما يسمى بعقدة"  

 إلكترا".

عقدة إلكترا ىما السبب وراء العديد مف أف عقدة أوديب و  يرى كثيرا مف أطباء األمراض النفسية ،       

ثاؿ فإف إدماف عمى سبيؿ المو ارتكابيا في المجتمع  ة، عند المراىقيف خاصة التي يتـاالنحرافات السموكي

ؾ األمر كذلو  الفيف الذكر،اشئة عف عقدتيف السعمى نوع مف اليروب مف الصراعات الن ،الكحوليات قد يفسر

 الدعارة.بالنسبة لمشذوذ الجنسي و 

لحصوؿ عمى مكانو ىامة في أكد ألفرد ادلر عمى ما لدى اإلنساف مف طموح في ا عقدة النقص: -30ػ6

الرغبة في السمطة والسيطرة ،  في ىذه الحاالت فإف التشخيص قد يتعرض إلى واحدة مف أثنيف إماو ، المجتمع

 دة النقص.اإلصابة بعق أو
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 سبيؿ التعويض ويكوف النقص. وعندما يدرؾ الشخص أنو إنساف فاشؿ فإنو قد يمجأ لمجريمة عمى ،

 اقتصاديا .

 عقميا.

 جسمانيا .

التعويض وقد يمجأ الفرد في مثؿ ىذه  بالغة العنؼ إذا ما فشؿ في ، وقد يؤدي ىذا بالفرد إلى ردود فعؿ ،    

 الحاالت إلى السموؾ اآلتي:

 غريزة حب البقاء : -31ػ6

ىذه الغريزة إعجاب الفرد بنفسو واالعتزاز ومف مظاىر  ،الزيادة النقص أوقد يعتري ىذه الغريزة 

 بالذات 

 أما نقصيا فيظير في صورة العزوؼ عف الطعاـ .

ومف مظاىر زيادة الغريزة الميؿ إلى  ،النقص يب ىذه الغريزة الزيادة أوأيضا يص غريزة التممؾ : ػ32ػ6

ف كانت غير ذات قيمة، وقد تـ تسجيؿ حاالت عديدة مف ىذا النوع بيفاء، حتى و كديس األشيت السارقيف  ا 

 صورة البخؿ الشديد،أما نقص ىذه الغريزة فقد يبدوا في  أشياء معينة بالذات. ،الذيف يتخصصوف في سرقة

 اؼ فإنو غالبا ما يتسوؿ.ولو اتجو الحدث مف ىذا النوع إلى االنحر  ،لكف نادرا ما يؤدي إلى األجراـ

الزيادة، ومف مظاىر االختبلؿ في ىذه  أو النقصاف أيضا ىذه الغرائز قد يعترييا، الغرائز الجنسية:.33ػ6

 الوظائؼ.

 المواط (الشذوذ الجنسي). -

 االغتصاب . -

 التعذيب -
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 ىتؾ األعراض. -

جرائـ مى جرائـ العرض، و رىا عويرى كثير مف الباحثيف أف عيوب الغرائز الجنسية ال يقتصر أث

والقتؿ في بعض  ،مؿ انحرافات السموؾ في األمواؿ والسرقةاآلداب فقط بؿ إف ىذا األثر يمتد ليش

 األحياف.

مى قدر كبير انحرافات النسؿ ىـ عأف المصوص الذيف يرتكبوف جرائـ و وقد تبيف مف بعض الدراسات    

الذيف يرتكبوف جرائـ  ه أورتكبوف جرائـ السرقة باإلكرابينما أولئؾ الذيف ي ،مف ضعؼ في الشخصية والتخنث

ىكذا يمكف أف نرى أف لمجانب الغريزي بالغ ر ىـ عمى جانب كبير مف الخشونة و ، عف طريؽ الكسالسرقة

 األثر عمى االنحراؼ السموكي.

قة التمميذ بعبلو أخرى تتعمؽ بالحياة المدرسية  بلوة عمى العامؿ االقتصادي عوامؿ،وال شؾ أنو توجد ع   

كذلؾ لوسائؿ سائؿ الميو وقضاء وقت الفراغ ، و ىناؾ أيضا تأثير و مميو، وبمواده الدراسية ورفقاء السوء و بمع

ي تعمؿ عمى تعبئة النفس الحرب التاإلعبلـ والسينما والمسرح والكتب والراديو، ووسائؿ التوجيو والثقافة و 

 .    ( .50-35،ص2012،السيد  .)طالعدواف.بالقمؽ و 

 أشكاؿ االنحراؼ السموكي لدى المراىقيف ىي: ػ7

تربوية ودينية ومادية وقانونية ....الخ  ،ر االنتحار مشكمة نفسية اجتماعيةيعتب " 2003 ،الزرادحسب "      

عمى االنتحار وخاصة في البمداف الشباب يقدـ إلنسانية والكثير مف المراىقيف و يمثؿ االنتحار قمة المأساة او 

بسبب عمميات المجتمع بدوره يفقد عنصر الشباب و  ء المنتحريف ليـ قدرات ممتازة،معظـ ىؤالو الغربية 

الشخصية وفي العبلقات الفكرية  يعتبر االنتحار بشكؿ عاـ مؤشر عمى وجود اضطراب فيو  االنتحار،

تحار خطيرة االنتزداد مشكمة لفصاـ واالكتئاب الذىاني الحاد، و تكثر ىذه الحاالت لدى مرضى اواالجتماعية و 

برمزية وسائؿ االنتحار اىتـ جماعة التحميؿ النفسي غريزة الحياة و  أو ،سيطرة غريزة العدواف تبعا لغمبة أو

 احباطات متكررة وضغوط نفسية و ،فسر االنتحار بأنو نتيجة تراكمات، ومف الناحية العقمية يودالالتيا النفسية
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تيا وعند ذلؾ يحدث المنتحر لدرجة فقداف االنتباه لمحياة ذامف دوف خبلص مما يحد مف مجاؿ شعور الفرد 

يصبح األلـ ية غير قادرة عمى مشاكؿ الحياة و تصبح المراكز العصبية العميا لمقشرة المخانييار عقمي و 

حاالت تشوش في  د أف يصاحب ذلؾ سوداوية شديدة أووالب ،أشد مف ألـ الجسـ لحظة االنتحار النفسي

 فغالبا ما لدى الذكور جريئا لكف اإلناث ،إحباط نفسي وعاطفي وعادة ما يكوف االنتحار مع Delusionالوعي 

 ، لدييف بعض األغراض أو المكاسب .ف االنتحار بدوف تحقيقو مما يحقؽيحاول

حاالت كثير ما وقد أكد جماعة الطب النفسي عمى أف الحاالت السيكوباتية وحاالت اإلدماف ىي      

خصية المنتحر دراسة "باتشمور" إيذاء الذات ومف الدراسات التي اىتمت بسمات ش ويصاحبيا انتحار أ

تحارية تتصؼ بالفجاجة وعدـ إنتيو مف ذلؾ إلى أف الشخصية االن "واؿ"الذيفو" جاميسوف" و"نابيير"و

 .(91،ص2003،)الزراد ، والطفيمية في فيـ الحياتية والخوؼ الزائد.النضج

 المؤثرات عمى العقؿ:والمخدرات و اإلدماف عمى الكحوؿ  ػ1ػ7

ف يسعى إلى حؿ صراعاتو النفسية والتخفيؼ،مف حدة القمؽ " بأف اإلنسا2003،يذكر" الزراد        

يجاد التوازف مؿ غرائز ودوافع وعوااخمية مف رغبات وعواطؼ و بيف العوامؿ الد ،والتوترات والضغوط النفسية وا 

يكوف عندما يواجو الفرد إحباطا ويتجنب مواجية الواقع دماف سموؾ اإلوما يدور حوؿ الفرد و  خارجية،

" أف اإلدماف ييدؼ "سيغموند فرويد،مف المشكبلت عف طريؽ اإلدماف ويرى عالـ التحميؿ النفسي باليروب،

اإلدماف يتـ عف طريؽ تخداـ أساليب سموكية أكثر نضجا و المذة عوضا عف اس الحصوؿ عمى النشوة أوإلى 

وسوء التكيؼ البشري ويرى بعض عمماء  ،الذات وأنو مؤشر عمى شخصية عاجزةو تدمير رغبة مكبوتة نح

إلى عامؿ  النظرواإلشراط اإلجرائي والبد مف  ،شراط الكبلسيكيالنفس أف ىذه العادة مكتسبة حسب نظرية اإل

 مشاكميا. ومدمنا تحت تأثير ضغوط الحياة أ االستعداد والشخصية المييأة لئلدماف حيث ال يصبح كؿ فرد

 اإلدماف غالبا ما تكوف خارجية . أسباب إف ،اإلدماف لدى المراىؽ
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 عادة اإلدماف غير قوية ال تقاـو العبلج. -

 متباعدة . والتعاطي يتـ عمى فترات متقطعة أ -

 يكتفي بتعاطي مادة واحدة. المراىؽ غالبا ما -

 الدافعية نحو االستمرار في اإلدماف تكوف ضعيفة . -

 يتردد.ويخاؼ و  مخاطرىااىؽ يشعر بالمشكمة و المر  -

 الذنب بسبب التعاطي وارد.ثـ و اإلحساس باإل -

 األفكار متذبذبة بيف تأييد ومعارضة . -

 مبررات واىية وطفيمية حوؿ المشكمة .عذارا و يقدـ أ -

 التحكـ الخارجي داخمي. ومركز الضبط أ -

 المساعدة.رشاد والعبلج و يقبؿ اإل -

 الحالة مرض عضوي( وبائي) . قمما يصاحب -

 قمما يصاحب الحالة مرض عقمي. -

 .يستفيد مف الخبرات التي تقدـ إليو -

 التدخيف لدى المراىقيف: ػ2ػ7

صة خاوغيرىا و  تعاطي المخدرات،قد أشار سابقا إلى أف معظـ حاالت  يذكر بأنو، "2003،الزراد "حسب   

، وىذا غيره مف المواد عمى المدى الطويؿيقؿ خطرا عف والتدخيف ال  ،الحشيش تبدأ مف تدخيف السجائر

يجمس عمى مقربة منو (التدخيف السمبي) ولقد و  المدخف بؿ بالفرد الذي ال يدخف،الخطر ال ينحصر بالفرد 

مضرة ومخاطر صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية ..إلخ والتبغ  ثبت مف الدراسات العممية أف التدخيف لو

 .حد عوامؿ تموثوالتدخيف أ مادة تسبب السرطاف. 430مادة سامة مف بينيا حوالي  4000يحتوي حوالي
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حيث نجد دخاف السجائر  ،المغمقة بوجو خاص مثؿ المنازؿ والغرؼ المغمقة البيئةالبيئة بشكؿ عاـ و 

 الجسـ.ف ويموث األثاث و يعمؽ في كؿ مكا

الشخصية عف نكوص في السموؾ و  فسي أف التدخيف لدى الصغار عبارة،يرى جماعة التحميؿ النو 

الصغير المدخف تتصؼ بالحساسية والتوتر  أف شخصيةابقة مف النمو (مرحمة الرضاعة) و إلى مرحمة س

ة السجائر بواسطة األصابع والشفاه تساىـ مداعبوسرعة االنفعاؿ ..وعممية التدخيف و  والقمؽ والخوؼ ،

نفعاالت مع اإلحساس باالمتصاص واإلشباع  اال بالتنفيس عفباإلحساس بالنشوة والراحة واالسترخاء و 

مف المدخنيف الكبار كانوا قد  %87كاذبة ، وقد ثبت أف نسبة الفمي، وبالمتعة ..إلخ وىذه أحاسيس مؤقتة و 

 (.107 ص،2003،.) الزرادجربوا التدخيف في صغرىـ

فإف  "" يةمة الصحة العالممنظ"حسب ػ مف اضطرابات السموؾ والشخصية لدى المراىقيف :3ػ7

المصنفة حسب كتاب التصنيؼ السموكية التي تكثر لدى الصغار والمراىقيف، و االضطرابات المشاكؿ و 

) اضطرابات DSM-IVاإلحصائي  الرابع لؤلمراض النفسية الصادر عف الجمعية األمريكية لمطب النفسي (

ية واالستعداد وعوامؿ بيئية وأسر  ترجع إلى عوامؿ الوراثةالعنؼ والعدواف و ىي اضطرابات تؤدي إلى السموؾ و 

لحاح كبير لمقياـ بسموؾ ضدعية و بداف ،في ىذه االضطرابات يشعر الفرد معايير األخبلؽ والقيـ والعرؼ  ا 

، الذي توتر إال بعد القياـ بيذا السموؾيخفض اليشعر بالراحة و قوانيف والفرد الضد النظـ والاالجتماعي و 

 لسموكية ما يمي:يتكرر كثيرا مف ىذه االضطرابات ا

والعنؼ  حيث نجد أف الفرد المراىؽ يميؿ إلى العدواف العدواف والعنؼ عمى األفراد والحيوانات: -1.3

مياجمة  أداة أخرى وتتـ ، أوصاع جسمي باستخداـ أداة حادة أو إيذاء والعناد مع تيديد وعراؾ جسدي أو

 يب حيواف .تعذ اإلجبار عمى ممارسة جنس أو سرقة حقيبة أو اوالضحية 
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إلحداث أضرار  أو تدميرىا عف عمد إنتقاما يؽ حرقيا أوعف طر  ،إتبلؼ الممتمكات العامة والخاصة       

، إلى موضوع آخر غير ويبلحظ ىنا تحويؿ الغضب والعنؼ والعدوانية المكبوتة لدى الطرؼ اآلخر،

 الموضوع األصمي.

سيارة  منزؿ ، النفاؽ لسرقة اآلخريف (مجوىرات ،حيث يكوف الخداع والكذب و  :السرقةالخداع و  -7-4

 .(118-115منظمة الصحة العالمية ،(.يكوف ذلؾ بدوف كسر وبدوف مواجية الضحيةسرقة المجبلت و 

بداية نوع مف يرى بأنيا مف أنماط السموؾ المتعممة إذ تكوف في ال "كولف ولسوف "السرقة :- 7-5

يئية التي بيف السف العاشرة والثانية عشر بسبب العوامؿ الب تتطور لتصبح جنوحا مااالضطراب السموكي و 

ممتمكات  اآلخريف بدوف لفرد إلى االستحواذ عمى أشياء و تتمثؿ السرقة ،في نزعة اتعزز مثؿ ىذا السموؾ و 

التي يمر  ،السرقة باختبلؼ المرحمة العمرية ، ىذا وتختمؼ دالالتيـ وتضميميـوجو حؽ مف خبلؿ استغفال

 إدراكو لمفيوـ الممكية أوففي المراحؿ العمرية المبكرة قد يسرؽ الطفؿ لعب اآلخريف بسبب عدـ  د .فييا الفر 

وفي مراحؿ أخرى قد يقؼ السبب وراء السرقة في إشباع دوافع  ،بسبب التمركز حوؿ الذات اولسرقة ا مفيـو

 نتيجة معاناة الفرد مف بعض أو فع أخرى لدى الفرد كحب التممؾإشباع دوا أو الحاجة أو العدواف اوالحرماف 

 (.158ص ،2006،)كولف ولسوف.االضطرابات النفسية

أسبابيا الخاصة مف السرقات لكؿ منيا دالالتيا و ىناؾ أنواع مختمفة  انواع السرقات ودالالتيا:- 7-5-1

 ":2005حسب "ـ.عربيات،ومنيا :
اكتشاؼ  كية بصعوبة اكتشافيا أولسرقة الذتمتاز ا :السرقة الذكية مقابؿ السرقة الغبية- 5-1-1-

ذكية قد يكوف  الشخص السارؽ في حيف يسيؿ اكتشاؼ السارؽ في حالة السرقة الغبية وسواء كانت غبية أو

 التممؾ. حب االستحواذ أو راء ىذه السرقات دوافع الحاجة اوالسبب و 
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ة مف قبؿ فرد واحد بدافع مثؿ تتـ السرقة الفردية عاد : السرقة الفردية مقابؿ السرقة الجماعية -5-1-2-

عصابات ومثؿ  الحاجة في حيف تتـ السرقة الجماعية مف قبؿ جماعات أو إيذاء اآلخريف أو حب التممؾ أو

العصابة وىي تشكؿ مصدر  اصة بكؿ فرد مف أفراد الجماعة أوىذا النوع مف السرقات تتحدد فيو األدوار الخ

 .المجتمعات راد و تيديد لؤلف

في السرقة العرضية قد يسرؽ الفرد بسبب دوافع  :قة العرضية مقابؿ السرقة المعتادةالسر  -5-1-3-

التحريض وفي الغالب قد ال يتكرر لدى الفرد باستمرار بحيث يصعب عمى الفرد  أو التيديد اإلغراء أو

 التراجع عنيا .

 اولسرقة بسبب عوامؿ الحاجة إلى ا قد يضطر الفرد أحيانا، السرقة لمحاجة مقابؿ السرقة مف اجؿ مباىاة    

إلى السرقة مف اجؿ  الحرماف ومثؿ ىذه السرقة تعرؼ بالسرقة مف اجؿ الحاجة في حيف يمجا بعض األفراد

يكوف المباىاة والتفاخر مف اجؿ تعزيز مفيوـ الذات لدييـ أماـ اآلخريف وفي مثؿ ىذا النوع مف السرقة قد ال

نماالفرد محتاجا لممسروقات و   حب الظيور.ط بدافع التباىي والتفاخر و يسرؽ فق ا 

 اسباب السرقة: -7-5-2

الطفؿ عمى  أساليب التربوية الخاطئة في التعامؿ ،مع األبناء مثؿ التدليؿ الزائد لمطفؿ وعدـ تدريب          

احتراـ خصوصياتيـ باإلضافة إلى األساليب التي تمتاز بالقسوة و  التفريؽ بيف ممكيتو وممكية اآلخريف ،

 الحرماف الشديد.العقاب و و 

البيئة الخارجية حيث يتعمـ الفرد السرقة بالتنمذج مع اآلخريف وال سيما إذا كاف يعيش وسط بيئة         

 تعزز مثؿ ىذا السموؾ . وأ  اجتماعية تمارس السرقة ،

ث يعززونيـ يالتدعيـ األبوي األسري ىناؾ بعض االىؿ يشعروف بالسعادة يقوـ أبنائيـ بالسرقة بح       

 ض األىؿقد يدفعوف باألبناء  اآلخريف إلى ممارسة مثؿ ىذا السموؾ كما أف ىناؾ بععمى مثؿ ىذا السموؾ و 
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.                                                       يسألونيـ مف أيف حصموا عمى بعض األشياء مما ينمي سموؾ السرقة لدييمايتساىموف مع األبناء وال 

 (. 2005،عربيات.ـ)

 2001،عبد المعطيحسب " العوامؿ الداخمية الخاصة بالفرد مثؿ الشعور بالنقص والدونية والعدوانية   

": 

 وسطة بسبب تدني المستوى اقتصادي الحرماف الشديد والحاجة الممحة قد يسرؽ أبناء الطبقة الفقيرة والمت     

ىذا يظير مف خبلؿ التأثر بما في دور السينما والتمفزيوف و تي  مشاىدة وسائؿ اإلعبلـ والسيما األفبلـ ال

 يشاىدونو .

حيث  بسبب عوامؿ اإلحباط المتكرر رقة بسبب صراعات نفسية مكبوتة اوإلى الس قد يمجا بعض األفراد    

 التنفيس لمثؿ ىذه الصراعات.يجد في ىذا السموؾ المتعة و 

لمعممية الجنسية بدوف  القوة في إخضاع الطرؼ اآلخر،و  ىو استخداـ العنؼ، االغتصاب الجنسي          

ضيب في الطرؼ اآلخر (األنثى) رضاء أي عف طريؽ اإلكراه ، ويشترط في االغتصاب إيبلج الق موافقة أو

إدماف وغالبا ما يكوف االغتصاب  أوبسبب مرض نفسي ،  أو الثأر صاب بسبب الجيؿ أوقد يكوف االغت، و 

حكـ المكره حتى ولو كاف ذلؾ يرضي الطرؼ اآلخر، وتكوف العقوبة شديدة ، سنة في 14ألقؿ مف عمر 

وتسبب عممية االغتصاب صدمة لدى الفرد المغتصب ، وىناؾ حاالت اغتصاب لمذكور عندما تقـو األنثى 

ىتؾ العرض ، الذي ، وىناؾ فرؽ بيف االغتصاب و  الداعراتو   كما في حالة الخادمات بدفع إلى اغتصابيا ،

غتصاب مف قبؿ فتى لفتاة واحدة ا ما يكوف عف طريؽ ممارسة الجنس والرضا بيف الطرفيف وقد يكوف االغالب

 عدة فتياف لفتاة واحدة. أو

، الجموس ليبل خارج المنزؿ مع العودة أو مف دوف عودة إليو ، مثؿ الفرار مف المنزؿ،  انتياؾ القواعد والنظـ

فراد في يكوف ذلؾ لدى األ الشائعات وغالبا ما شر األكاذيب أويف ، ناليروب مف المدرسة ، إزعاج اآلخر 
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خاصة  لمغةاكو لبلنتقاـ منيـ  مكبار القساة أوكنوع مف المعاقبة ل يكوف ىذا السموؾ ،عمر المراىقة المبكرة و 

 يخاطب الصغار مف خبلليا الكبار مف حوليـ.

عناد مبية التي ال مبرر ليا مع عداء و في ىذا السموؾ نجد المراىؽ يميؿ إلى المعارضة الس، المعارضة

االنفجار مع عدـ القدرة ، ومشاكسة ، ورفض االلتزاـ ولوـ اآلخريف وحب االنتقاـ والحقد ، وسرعة الغضب و 

 ،2001عبد المعطي (العصبية). في عتبة التحمؿانخفاض الصبر والتحمؿ (زمف رجع سريع و عمى 

 .(160ص

وتكوف بسبب حياة صعبة، وضغوط  "2003الصحة العالمية، حسب "منظمة اضطرابات التكيؼ: -7-5-3

في  التعديؿ في الذات أوو  ،ريدة مع عدـ القدرة عمى التغيمواجية مسؤوليات جدنفسية، ومشاكؿ متكررة و 

ؽ التكيؼ مع مف أجؿ تحقي العقمية ،راتو ومف وسائؿ الدفاع النفسية و الغير يفشؿ الفرد في االستفادة مف خب

التغير مف ذاتو (أفكاره مشاعره المشكمة الجديدة باإلضافة إلى عدـ قدرة الفرد عمى  أو وقؼالم الحالة أو

ىناؾ أيضا حاالت في البيئة الخارجية و  اآلخريف أوفي حالة عدـ قدرتو عمى إحداث التغير في ) سموكياتو و 

ال مبرر اندفاع جامح و مع توتر وقمؽ  مثؿ كافة وسائؿ الضبطف اضطرابات السموؾ لدى المراىؽ و م، نادرة 

 السرقة القسرية . :ىذه االضطرابات مثؿو شعور الفرد بمنعو بعد ذلؾ لو و 

 ىوس إحداث الحرائؽ. -

 .التدىور)المجازفة و  لعب القمار المرضي(المقامرة أو -

 نتؼ الشعر القسري. -

 خصية التي يصاحبيا عنؼ وعدواف واضطراب في السموؾ عمى غيريضاؼ إلى ذلؾ االضطرابات الش

 القيـ السائدة . بالنسبة إلى الثقافة والعادات و ىو سائد،  ما
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القدرات العقمية وخمؿ في الشخصية و ، عمى السيطرة عمى االنفعاالت درة،ويصاحب ذلؾ الخمؿ في الق     

 ىذه االضطرابات .و  مرض عقمي ذىاني، بسبب إدماف أوأوال يكوف ذلؾ 

ا االضطراب الشؾ في اآلخريف، مف دوف مبرر واآلخروف في ىذيبلحظ  ،الشخصية البرانويدية       

نشغاؿ بشكوؾ حوؿ الثقة يكذبوف ...الخ باإلضافة إلى االيسيئوف ويحسدوف ويخدعوف ويراقبوف، ويكيدوف و 

في ىذا االتجاه مع سمة اليجوـ والدفاع ويكوف ذلؾ بسبب حالة  الحوادث والزوجة واألصدقاء وتفس بالنفس ،

 ي مثؿ الفصاـ.مرض عقمإدماف  أو 

لعزلة او  االبتعاد عف العبلقات االجتماعيةيبلحظ في ىذا االضطراب و ، اضطراب الشخصية شبو الفصامي   

بنقد اآلخريف بميد  أو المديحونقص األصدقاء والفرد ال ييتـ بالثناء و  ،مع ضعؼ في التعبير العاطفي

 يعاني مف تناقض وجداني .بالخطأ و  ورؼ عمى مزاجو وىو قمما يشعر باإلثـ أالعاطفة يتصالمشاعر و 

يعتقد بأف ىناؾ يبلحظ أحيانا أفكار إشارة (حديث الناس إليو حيث و  ،اضطراب الشخصية الفصامية    

تفكير يتوىـ أف في الجسـ أشياء غريبة مع بقدرة خاطئة والحاسة السادسة و االعتقاد الناس يتكمموف عنو) و 

 ىموسات. لوعي أويف مف دوف وجود تشوش في اكبلـ غريبو 

عدـ االىتماـ بلحظ االندفاع في ىذا االضطراب و ي، اضطراب الشخصية ضد االجتماعية السيكوباتية   

متكررة ال يستفيد مف العقوبة  يجازؼ كثيرا يرتكب جرائـ الفرد يحب اإلثارة باستمرار ،القيـ والعرؼ والقانوف و ب

قط في مرحمة الطفولة والمراىقة ما ىذا السموؾ المضطرب فبين الذنبو يشعر باإلثـ أالتعمـ واإلرشاد وال او

 .(118-115ص ،2003،)منظمة الصحة العالميةاالكتئاب. والعبلقة ليذا االضطراب بحالة اليوس أو 
 المراىقيف العمالة وتجارة األطفاؿ: ر و أشكاؿ االضطياد لمصغا- 7-5-4

حيث يتـ استغبلؿ الصغار  داف العربية ،خاصة في بعض البمو  خيرةكثرت ىذه الظاىرة في اآلونة األ

لحروب..حيث يقوـ ىؤالء ا والجيؿ ...أ أو الضعؼ أو الفقر أو ذلؾ بسبب الحاجةو  سنة ، )13-17(

 .الصغار
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بأعماؿ تترؾ أثارا سيئة عمى حياتيـ مثبل عمالة األطفاؿ في مصانع بطاريات السيارات التي  

الدماغ لدييـ وعمى األعضاء الحيوية ما يؤثر عمى بنية الدـ و رضيـ لممواد السامة مثؿ الرصاص وغيره متع

في الجسـ خاصة أف ىؤالء يتعرضوف ليذه التسممات لفترات طويمة مقابؿ أجور بخسة في حيف تتجاىؿ 

 .( 127ص،2006،) الزراد الحكومات ىذه الظاىرة الخطيرة .

كاؿ االنحراؼ السموكي حيث أف العمماء حوؿ أشاس نؤيد كؿ ما جاء بو الباحثيف و وعمى ىذا األس

أوجو سمبية تؤدي بو إلى مر بو المراىؽ في حياتو مف صور و االنحراؼ السموكي يظير مف خبلؿ ما ي

 االجتماعية و ....الخ.رج عف جميع المعايير القانونية واألخبلقية و سموكات غير سوية تجعمو يخ

لصدفة إنما ىو نتيجة خمؿ بمحض ا ومف ىنا نستنتج حسب ىذه الدراسات بأف االنحراؼ ال يأتي

نفسي مف خبلؿ العبلقات المختمفة والتي تكوف العامؿ األساسي في تغير سموكات المراىؽ بصفة  عضوي أو

 اوباع لرغباتو دوف الشعور باإلثـ قمؽ مستمر وتوتر دائـ مع وجود ميؿ إلى إشوتقوده إلى انفعاالت و خاصة 

 اآلخريف . بإتجاه نفسو أو
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 :خالصة الفصؿ

عامؿ فقط كما إف خروج  في نظرية واحدة أو نحصر تفسير السموؾ اإلنحرافي مف الصعب أف

لعبلئقي الذي ايعكس الصراع النفسي و ومعارضتو ليا إنما ىو سموؾ  ،جتماعيالمراىؽ عف قوانيف الضبط اال

 عضوية ، ،تكوف نفسية ألسباب مختمفة قد ،عة سواء كاف الفاعؿ ذكرا أـ أنثىيعوؽ تكيفو مع الجما

 ،مشاكؿ سموكية أخرى كاإلدماف مثبلاقتصادية وثقافية تقوده إلى االنحراؼ الذي غالبا ما يرتبط ب اجتماعية،

لكنو بذلؾ يزيد اتو وسط مجتمعو و إيجاد ذ ،يحاوؿ مف خبلليا تكيفيو إذ يتبناه المراىؽ المنحرؼ كإستراتجية

فأكثر إلى االبتعاد عف التصرؼ بمبدأ المذة يدفعو أكثر مع الواقع و الف فقد حمقة الوصؿ  األمر تعقيدا ذلؾ

 نحو اآلخر.واعية مؤذية موجية نحو الذات و ال االغتراب عنو سموكاتالمجتمع و 

ف خصوصا في ىذه المرحمة مف تفشييا وسط المراىقيو  إف شيوع ظاىرة السموؾ االنحرافي، كما

ية والجنسية التي يجد نفسو فييا  وصعوبة تجاوزىا قد يؤدي العبلئقيعكس مدى الضغوط النفسية  و  ،العمر

مناسب بيف ، ليست لو اإلمكانية البلزمة مف أجؿ التوسط بالحؿ الىوية سمبية يكوف فييا األنا ىشا إلى تبني

 ، ما ىو منيي عنو.ماىوماىو مرغوب فيو

عثة مف خمية المصدر منبإذف المراىقيف المنحرفيف سموكيا يعايشوف ، نمطيف مف الضغوط إحداىا دا

مف جية أخرى صورة الذات السمبية المتبناة بالدخوؿ إلى المؤسسات العقابية و  خاصية ىذه المرحمة مف جية،

مؤسسات إعادة التربية التي تحرؾ بدورىا ضغوط أخرى خارجية المصدر يوجييا المجتمع إلى المنحرؼ  أو

 عاؿ .الفتبني الدور االيجابي و  سموكيا نتيجة فشمو في
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 تمييد:

تعتبر مرحمة الُمراىقة مف أصعب المراحؿ التي يمر بيا الفرد ضمف أطواره المختمفة التي تتسـ 

بالتجدد المستمر الدائـ الّتطور، والّتراقي في معارج صعود نحو كماؿ الفرد الّرشيد، وتختمؼ في ىذه الفترة 

الّتغيرات  إضافة إلى  انفعالية اجتماعيةو  سمية إلى عقمية،مف جِ التغيرات التي تحدث فييا، فيي متنوعة 

سمات يا، وىي األساس الذي تُبنى عميو األخرى والتي ُتعتبر ميمة في تطوير شخصية الفرد وتكوين

وخصائص نوعية لمفرد، ونظرًا ألىّمية المراىقة ولتطورات التي ُتجرى فييا ولمّظروؼ الُمحيطة بيذا الفرد، في 

سمبيًا حسب عوامؿ جديدة تكمف وراء ىذا الفعؿ  مف السُّموؾ قد يكوف إيجابيًا أولفترة، قد ُتحرز ُنمو نمط ىذه ا

 مف ِقَبْؿ ىذا الفرد وفي ىذا الفصؿ سوؼ ُندرج أىـ العناصر الُميّمة والتي تخدـ الموضوع فيما يمي:
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 مفيـو المراىقة:1- 

ِمحَور  سيكوف ىناؾ العديد مف اآلراء المختمفة مف عمماء في مضموف بحثنا وفي سّياؽ ىذا ال 

بشكؿ عاـ ىناؾ مفيوميف لممراىقة واحد شائع بيف الناس، واآلخر قاـ و وباحثيف حوؿ اّلتعريؼ بالمراىقة،

بوضعو عمماء النفس، كما أّف عمماء النفس قاموا بتقسيـ مرحمة المراىقة إلى العديد مف األقساـ، وذلؾ ألّف 

رحمة ال تنتيي في ليمة وضحاىا، كما أّف عمى األىؿ أيضًا االلتزاـ بمجموعة مف القواعد والمعايير ىذه الم

التي تساعدىـ عمى دعـ أبنائيـ والحفاظ عمييـ جيدًا في ىذه المرحمة، وفيما يمي سنتطّرؽ في تعريفنا األّوؿ 

 لممراىقة تعريفًا ُلغويًا ثـّ اصطبلحيًا كما يمي:

مفظ المراىقة مف الفعؿ العربي راىؽ، ببأنيا " جاءت  يافيو ُيعّرف "1995 ،ديديال"حسب  :لغة - 

، 1995ديدي، ال).، وبمغ مبمغ الّرجاؿ"لبلحتبلـ براىؽ الغبلـ فيو مراىؽ، أي قار فيعني االقتراب مف كذا، 

 (.09ص 

 :صطبلحي فيوفي التعريؼ االو 

 مرادؼ لمصطمح البموغ أو  Adiciexenceة المراىقبأّنو "  يافُيعرف "2004سرية، ": حسباصطالحاً  -

 )".عقمية واالنفعالية واالجتماعيةة واليباب إذ أّف المراىقة تعني مجموعة مف التغيرات المتميزة الجسمالشّ 

 (.15، ص 2004سرية، 

بأنو  ويقوؿ في" 1993بيي السيد،  حيث أف حسب "ووصفًا تا شمول اكثر اويكمؿ ىذا التعريؼ تعريف  

سنة، وىي  تمتد  21ضج، وىي بيذا المعنى تمتد عند البنات والبنيف إلى صؿ بالفرد إلى اكتماؿ النّ "مرحمة ت

 (.93، ص 1993بيي السيد،  )رشد." مف البموغ إلى الّ 

اإلناث ليذه الفترة، وفيما يمي ىناؾ  الناحية  العمرية سواء لمذكور أوعريؼ مف حيث أعطانا ىذا التّ  

يا " اصطبلح وصفي يعرفيا بأنّ  فيو" 2006عمي حبيب، بشكؿ آخر فيو حسب " صطمحمف ُيفسر ىذا المُ 
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 نمو إلى أقصى حد غير الناضج نفسياً  الناشئمرحمة التي يمارس فييا اليا شد، وبالتالي أنّ لمفترة بيف ِسّني الرُّ 

 (.09، ص 2006عمي حبيب،  )." ممكف في نواحي النفسية والجسمية

احية البيولوجية ثـ تفسيرًا ووضوحًا ليذه الفترة، حيث سنتطرؽ لو مف النّ  اآلف نذىب لمتعريفات أكثر 

ياتو، ثـ في فيومًا مغايرًا عف اآلخر حسب توجكؿ الطرؽ إعطاء مبحاوؿ نالناحية االجتماعية وفي ىذا س

فسية وىذا ما ييمنا، لذلؾ أردت أف أبدأ بما سبؽ حتى أعطيو صبغة ن النفسيةاألخير سنتناولو مف الناحية 

 :والتي تركز عمى تشكيؿ اليوية لدى المراىؽ

فيي تعرفو بأنو " يتضمف ىذا التعريؼ  "2009شريـ،  حسب " التعريؼ البيولوجي لممراىقة: -

التغيرات البيولوجية والجسدية لمبموغ التي تحوؿ األطفاؿ إلى راشديف ناضجيف جسديًا وجنسيًا، وىذه التغيرات 

غض النظر عف الثقافة التي ينتموف إلييا ، وفي ىذا الواقع فيي التغيرات الوحيدة تحدث لدى كافة المراىقيف ب

التي تعتبر عامة في مرحمة المراىقة، وتحدث ىذه التغيرات نتيجة اإلفرازات مجموعة متنوعة مف اإلفرازات 

ذكور واإلناث في اليرمونية القوية والتي وفؽ لسرعات زمنية مختمفة، تؤدي إلى أحدث الفروؽ الجسدية بيف ال

 23، ص 2009، ـشري )."لدى الجنسيف الطوؿ والوزف ونسب الجسد، وكذلؾ الفروؽ في جيازي اإلنجاب

– 24.) 

عريؼ كاف موجزًا عف أىـ التغيرات التي تحدث لمفرد في فترة المراىقة حيث تحدث إفرازات ىذا التّ   

ة البيولوجية فيما يخص الجسـ سواء الطوؿ ، معينة ىي مسؤولة عف إحداث فروقات بيف  الجنسيف مف الناحي

 الوزف، ...إلخ.

 :فإنيا ُتعّرفو كذلؾ مف الناحية االجتماعية "2009" شريـ، في التعريؼ الذي سندرجو فيو حسب و  

ىنا " يعرؼ عمماء االجتماع األفراد بمصطمحات تتضمف مواقعيـ في  التعريؼ االجتماعي لممراىقة: -

حد بعيد المدى فعاليتيـ الذاتية ضمف وجية نظر اجتماعية يظير المراىقوف كأفراد المجتمع بما يعكس إلى 

ال يتمتعوف باالكتفاء الذاتي وبالتالي فيـ غير راشديف، وغير اعتمادييف تمامًا وليذا فيـ ليسوا بأطفاؿ ينظر 
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دود العمرية المتعمقة إلى مرحمة المراىقة عمى أنيا مرحمة فترة انتقالية يتحدد نيايتيا بتشريعات تضع الح

 (.24 – 23، ص 2009شريـ،  ) ."الذيف لـ يصبحوا بعد راشديف بالحماية الشرعية ألولئؾ

 :اآلف سنذىب لذكر التعريؼ النفسي والذي يجسد لنا أىـ التفاصيؿ في ىذه الفترة 

ة تشكيؿ فيي تقوؿ " يركز ىذا التعريؼ عمى أىمي " 2009شريـ، "حسب   لممرىقة: نفسيالتعريؼ ال -

ىوية مستقرة لدى المراىقيف لتحقيؽ اإلحساس بالذات عمى نحو يفوؽ حدود التغيرات العديدة في الخبرات 

 واألدوار مما ُيمّكف المراىقيف مف تجسيد الطفولة التي سيغادرونيا بالّرشد الذي عمييـ الدخوؿ فيو.

 قة المبكرة:ويظير التوتر عمى نحو طبيعي بسبب الضغوط التي توجد في المراى  

البموغ أوؿ ىذه الضغوط التي يشعر بيا   والتغيرات في التوقعات االجتماعية   والنمو المعرفي فراغ البموغ 

المراىؽ، باإلضافة إلى التغيرات الواضحة في الوزف والطوؿ وتغير نسب الجسد، وًيصاحب ىذه التغيرات 

آلخريف نحوىـ ويستدعي البموغ كذلؾ عالمًا داخميًا الجسدية لدى المراىقيف وعي جديد بأجسادىـ وردود فعؿ ا

كذلؾ تتغير التوقعات االجتماعية تغيرا  مف االستثارات الجنسية، كما تتسـ المرحمة بتغيرات معرفية سريعة

واضحا، حيث يتوقع الوالداف واآلخروف نضجًا أكثر مف المراىقيف، ويتوقعوف منيـ البدء بالتخطيط لحياتيـ 

 – 23، ص 2009شريـ، ) سيـ، وباختصار يتوقعوف منيـ مزيدًا مف اإلحساس بالمسؤولية." والتفكير ألنف

24.) 

" فيو يقوؿ "بأنيا فترة أو مرحمة مف مراحؿ نمو الكائف البشري مف بداية 2006الميبلدي، حسب "   

إلى الوصوؿ إلى  البموغ الجنسي أي نضوج األعضاء التناسمية لدى الذكر واألنثى وقدرتيا عمى أداء وظائفيا

 اكتساب النضج"

المراىقة ليست تغييرًا كميًا في حجـ اإلنساف ووظائفو فحسب بؿ ىي ميبلد لمنظومة جديدة تحمؿ  

إدراكًا ، حممًا واتصاالت شرائح ىذه المنظومة تختمؼ عف الطفؿ " الذي كاف"، وىي منظومة يجب أف 

 (.05، ص 2006الميالدي، ) جديد آمنًا. نفيميا، وحتى ًنحسف التعامؿ معيا، وحتى الميبلد ال
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جنسي إلى اكتماؿ نضج في  بموغ   وحصرىا مف بداية  لقد حدد عبد المنعـ الميبلدي ىذه الفترة 

بًل مف الناحية صّ فَ حيف أنو أكد عمى فيـ ىذه المرحمة وتحسيف التعامؿ معيا، وعمومًا فقد كاف تعريفو مُ 

ذه الفترة حيث سيجسد مختمؼ تغيرات واضطرابات خاصة بيذه الجنسية، أما اآلف فيعّرؼ باحث آخر ى

 يمي: المرحمة فيما

حيث يقوؿ " فيي الفترة التي تمي الطفولة، وتقع بيف البموغ الجنسي  "2009حسب " الخالدي، ودالؿ سعد،  

ي وسف الرشد، وفييا يعتري الفرد فتى أو فتاة تغيرات أساسية واضطرابات شديدة في جميع نموه الجسم

والعقمي واالجتماعي واالنفعالي وينتج عف ىذه التغيرات واالضطرابات مشكبلت كثيرة متعددة تحتاج إلى 

رشاد مف الكبار المحيطيف  بالمراىؽ سواء الوالداف أو المدرسيف أو غيرىـ مف المتصميف بو، حتى  توجيو وا 

سب "مورو" بأف مرحمة المراىقة يتمكف مف التغمب عمى ىذه المشكبلت حتى يسير في نموه الطبيعي وقد ك

 (.147، ص 2006، )الخالدي، ودالؿ سعدأفضؿ فترة وأسوأ فترة يمر بيا الشخص.

" أنيا فترة التي يكسر 1962حيث يقوؿ " انطبلقا مف تعريؼ الباحث ىروكس " 2001، لزغبياأما  

، 2001)الزغبي .واالندماج فيويبدأ التفاعؿ معو  فييا المراىؽ شرنقة الطفولة ليخرج إلى العالـ الخارجي،

 (.318 – 219ص 

فيو يعرفيا عمى أف"المراىقة ىي البحث عف  ، "P.13،lehallh, 1985" لوىاؿباحث حسب و 

واالندماج في المجتمع الذي ال تتوسطو العائمة وىكذا تظير كمرحمة انتقالية حاسمة  االستقبلليةاالقتصادية

تغيرات عمى  إلىتحرر مف التبعية الطفيمية، وىذا الذي يؤدي تحقيؽ االستقبللية النفيسة وال إلىتسعى 

 .(P.13،lehallh, 1985,)المستوى الشخصي، ال السيما في عبلقتو الجدلية بيف األنا واآلخريف"

ا تحدث تغيرات عمى مستوى نتقالية التي تسعى لبلستقبللية ومنياالمرحمة الىذا مجمبل عف  

ة لمفرد سيي تربطو بالعالـ الخارجي في جدلية بيف أنا والذي يمثؿ ىوية نفعمما أف ىذه العبلقة الت، الشخصي

 وبيف اآلخر والذي يعتمد الواقع الخارجي لمفرد.
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بأنيا "ىي سيرورة االندماجالنفسي  1995فيو يعرفيا ىإنطبلقا مف تعريؼ اوسبؿ  : "francois , 1998و

تغير نفسي ىاـ يميزىا عف باقي المراحؿ  لمبموغ ،إذ تظير معالميا بالبموغ الجنسي الذي يصاحبو

 .(francois, 1998).األخرى"

عف مرحمة المراىقة بقولو "إنيا تعني العمر الذي  paiget" حيث عبر بياجي2004ممحـ،  حسب " و  

ىو اكبر منو سنا، بؿ ىو  فيندمج فيو الفرد مع عالـ الكبار، والعمر الذي لـ يعد فيو الطفؿ يشعر أنو أقؿ مم

 .(341ص ،2004ممحـ،  )وي ليـ في الحقوؽ عمى األقؿ".مسا

صاحبيا مف تغيرات جسمية " يذكر بأنيا ىذه المرحمة "مما يُ  2006إقباؿ محمود،  حسب "و  

شباعيا، وقد يقؼ  إلىوانفعاليةواجتماعية وغيرىا، يكوف ليا مطالب وحاجات يتطمع المراىؽ  تحقيقيا وا 

ىذه المطالب والحاجات مما يصدـ المراىؽ ويوقعو في صراع بيف  المجتمع بتقاليده وعاداتو ضد تحقيؽ

 (.10ص ،2006إقباؿ محمود،  )غبة في تحقيقيا وبيف قيود المجتمع وحدوده".الرّ 

ليا رأي عمى خبلؼ ىؤالء العمماء السابقيف الذكر بتعريفاتيـ  "2006الشربيني،  في حيف" حسب 

ي حيف أف مروة لدييا تعريؼ أخر حيث ذكرت فيو "يعتقد المختمفة فكؿ باحث عرفيا حسب وجية نظره، ف

البعض أف المراىقة فترة منفصمة بذاتيا أو تعتمد فقط عمى خبرات المراىؽ البسيطة التي أتخذىا مف عمره 

 الصغير، ومف ثـ فإف المراىقة ىي أزمة اإلنساف التي يمر بيا في حياتو متأثرا بتمؾ الفترة.

مة التي ىي نتاج محصمة خبرات اإلنساف مف فترة الحمؿ (الحياة داخؿ ولكف المراىقة ىي المرح  

و) حتى لحظة دخولو فييا حيث يظف الكثيروف أف حياة الطفؿ تبدأ قبؿ ذلؾ بكثير تبدأ منذ أف يحدث بطف أمّ 

حـ رّ اإلخصاب لمبويضة، يمتقي بيا الحيواف المنوي، ثـ تبدأ خبلياىا في التكاثر فتصبح عمقة تتعمؽ بجدراف ال

 (.16-15 ، ص2006الشربييني،  ).وتتغذى مف بطانتو الغنية باألوعية عف طريؽ المشيمة" 
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فيو يعرفيا مف الناحية الزمنية حيث "فترة المراىقة فترة يمر بيا كؿ فرد تبدأ  "2004عصاـ نور، "حسب 

لثانية عشرة أو الثالثة عشرة بنياية الطفولة المتأخرة، وتنتيي بابتداء مرحمة النضج أو الرشد، وتمتد ما بيف ا

 سنة). 21 -20سنة) ( 13-12إلى حوالي العشريف أو الحادي والعشروف (

والمراىقة إما أف تكوف فترة قصيرة أو طويمة، وطوليا أو قصرىا يختمؼ باختبلؼ األسرة والمجتمع  

البدائية، حيث ينضج وباختبلؼ المستوى االقتصادي والحضاري، ونبلحظ قصر فترة المراىقة في المجتمعات 

الطفؿ بسرعة تكاد تنصدـ فترة المراىقة بالنسبة لو في حيف تطوؿ فترة المراىقة في المجتمعات الغربية 

 (.13 ، ص2004.)عصاـ نور، الحديثة

كاف ىناؾ إلماـ بكؿ ما يتعمؽ بالمراىقة وما يحدث فييا وسياؽ مقارنتيا بالمجتمعات الغربية الحديثة  

 مرحمتيا أو طوليا فيي كميا أمور تحدد نضج لسف الفرد. فيما يتعمؽ بقصر

" يذكر بيذا خصوص 1981وجيو محمود،  مف حيث األىمية حيث حسب "فيما يمي فيناؾ مفيـو و  

أنيا "تعتبر مرحمة المراىقة مف أدؽ وأىـ المراحؿ التي يمر بيا اإلنساف، وذلؾ ألنيا ىي المرحمة التي يتحوؿ 

لى غير كامؿ النمو إلى بالغ ناضج، والتغيرات التي تحدث لممراىؽ أثناءىا ال تقتصر خبلليا الفرد مف طفؿ إ

نما تشمميا جميعيا، كما أنيا مرحمة طويمة نسبيا".  وجيو ) عمى جانب أو بعض جوانب شخصيتو، وا 

 (.17-16، ص1981محمود،

الناحية العمرية ما بيف وبصفة عامة فمرحمة المراىقة فترة حرجة يمر بيا الفرد وتتحدد انطبلقا مف  

سنة عمى أكثر وفييا تحدث مختمؼ التغيرات البيولوجية واالجتماعيةوالبيولوجية وىي مرحمة  21سنة إلى  12

النضج النفسي وليس الجسدي فيو الممر الذي تتكوف فيو  ىناانتقالية مف طفؿ غير ناضج إلى راشد، نقصد

 الشخصية المستقمة.

 المراىقة:  مرحمة أىمية -2

 فيي: 2003"  زراقة، لممراىقة أىمية كبيرة حيث حسب  
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غـ مف أف مرحمة المراىقة تعتبر مرحمة مميئة بالمشكبلت واالضطرابات المختمفة التي يتـ فييا المراىؽ إال بالرّ 

أنيا مرحمة ىامة في حياة الفرد حيث تظير أىميتيا مف خبلؿ: أف المراىؽ في ىذه الفترة يحاوؿ التخمص 

 ويحمؿ مسؤولية نفسو. اده عمى والديو،مف اعتم

 غـ مف حاجتو الممحة لممساعدة.يسعى إلى االستقبللية بالرّ  -

شباع حاجاتيـ المختمفة، وفؽ معايير اجتماعية. -  يسعى إلى تحقيؽ ميوالتيـ، وا 

 لشخصية.الوصوؿ إلى التفكير في اتخاذ القرارات فيما يتعمؽ بمستقبمو وتحديد اتجاىات حياتو المينية وا -

 حاوؿ تحقيؽ الحرية عمى الرغـ مف وقوفو أماـ الصراعات االنفعالية تعرقؿ تفكيره.يُ  -

المعرفي، واالجتماعي والجنسي الذي يطرأ عمى حياة و مو الجسمي والعقمي، يتيا مف حيث النّ كما تظير أىمّ  -

، 2013زراقة، ).يد ويستفيفجتمعو يُ ئا لمخروج إلى مُ ييّ مُ  المراىؽ والتي تساعده عمى أف يكوف راشداً 

 (.177-176ص

نظرًا لتمؾ العناصر المذكورة أعبله. فعف مرحمة المراىقة فترة تتميز بخصوصية بالنسبة لممراىؽ  

حيث يبحث عف استقبللية ذاتية ابتعادا عف أي تدخبلت والدية سواء مف حيث قراراتو الذاتية، أو مشاريعو 

بسو، مأكمو، ومصروفو"، فيو يسعى لتحقيؽ أىدافو الذاتية الخاصة مف حيث وسائؿ المادية "مبل الخاصة، أو

بو، وليس ألي أحد، وىي مرحمة تتسـ، بظيور مشكبلت مختمفة، ليا عبلقة ببعض اضطرابات سموؾ 

 المراىؽ وعدـ تكيفو.

" تكمف  2004اآلف سنذىب لذكر أىـ المراحؿ التي يمر بيا المراىؽ فيي حسب "محمد بشير،  

 في:

 احؿ المراىقة: مر  -3

يمر المراىؽ في نموه بثبلثة مراحؿ اختمؼ العمماء في تحديد زمانيا، لكف األغمبية تشير عمى أف 

) أما 15-سنة12( إلى غاية خامسة عشرة المرحمة األولى وىي المراىقة المبكرة تمتد مف سف الثانية عشرة
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): أما 18 -  15الخامسة عشرة إلى غاية ( المراىقة المتوسطة والتي ىي  المرحمة الثانية فتبدأ مف سف

     - 18المراىقة المتأخرة والتي ىي المرحمة الثالثة فيي مف الثامنة عشرة إلى سف الواحد والعشريف (

 (.08 ، ص2004وآخروف،   ؛ورضا؛)محمد ).21

 اموا بتقسيميا عمى مراحؿ فرعية بحيث ىناؾ بعض العمماء الذيف ق :" 2005العيسوي،  "وحسب

 :وىي 

 prepuberalمرحمة ما قبؿ البموغ الجنسي -

 puberal مرحمة البموغ -

 postpuberal مرحمة ما بعد البموغ -

      laleadalexeuceمرحمة المراىقة المتأخرة -

وفيما مرحمة ما قبؿ البموغ تحدث مبكرا بنحو عاميف قبؿ حدوث طور البموغ والتغيرات التي تحدث 

لجميع وليست بارزة جدا، وقد يصاب المراىؽ بالسمنة ولكنيا سرعاف ما تختفي في فيو ليست موحدة عند ا

 منتصؼ مرحمة البموغ وقد يحدث بطئ قميؿ في نمو الطور.

أما في مرحمة البموغ فإف معظـ التغيرات الحاسمة تحدث فيو وىي تغيرات سريعة، حيث يزيد الطوؿ 

 والوزف بسرعة وتنضج أعضاء تناسمية.

يدخؿ كؿ الذكور واإلناث ىذه المرحمة في سف واحدة، فاإلناث أكثر تبكيرا وىناؾ فروؽ فردية بيف  وبالطبع ال

 سنوات). 05اإلناث والذكور داخؿ كؿ طائفة بنحو خمس سنوات (

أما فيما يخص مرحمة ما بعد البموغ التغيرات فيو أقؿ مدة، حيث تنتيي معظـ مظاىر النمو البموغي  

مظاىره أو عبلماتو مثؿ االستمرار في نمو القوة العضمية وانتشار الشعر واألنسجة مع استمرار قميؿ مف 

الواقعة تحت الجمد وتستمر ىذه المرحمة مف عاـ واحد إلى عاميف ومف الطور األخير. أما المراىقة المتأخرة 

اث ىي التي تبمغ فيستمر النمو في االكتماؿ في الوصوؿ إلى النضج وىناؾ نسبة قميمة جدا مف الذكور واإلن



 المراهقة                                                                                    الفصل الثاني     

 

67 
 

لمذكور  1428عاما لئلناث و 1226مبكرا جدا ونسبة قميمة جدا ىي التي تبمغ متأخرا جدا، ولكف المتوسط ىو 

 ففي ىذه األعمار يصبح النمو سريعا جدا.

ويستمر نمو الشعر في الوجو لدى الذكور في الصدر وعمى الفخذيف وتستمر دائرة التغيرات مف   

سنوات) حيث تبدأ في حوالي التاسعة لئلناث وال تنتيي  10تغطي نحو عشر سنوات (الطفولة إلى النضج ل

 10إال في العشرينات بالنسبة إلى الذكور، بمعنى أف مرحمة المراىقة تستمر نحو عشر سنوات كاممة. (

 .سنوات)

وبالنسبة  سبة إلى الفتاة األنثى يحدث ليا أوؿ حيض بعد مرحمة النمو الجسمي السريع والعاليبالنّ   

مو الجسمي بقميؿ وعمى ذلؾ فإف قمة النمو لمولد الذكر تبدأ بالظيور عنده حيوانات منوية ناضجة بعد قمة النّ 

 تتخذ كمعيار أو كمؤشر لمستوى النضوج.

ولتحديد مدة دواـ مرحمة البموغ أعتبرىا بعض العمماء المرحمة التي يحذؼ فييا أعمى قدـ مف النمو  

سنوات) حوؿ بداية مرحمة النمو السريع وتحددت ىذه  05لنمومقاسا في مدة خمس سنوات (أو أسرع قدـ مف ا

 (.74-73 ، ص2005) العيسوي، عاما بقياس الطوؿ.1625   14المرحمة بالفترة مف سف

سنة ويصبح المراىؽ  21سنة إلى غاية  18:تبدأ مف " 2010أبو سعد، "لممراىقة المتأخرة فيي حسب  وتعود

 (.23، ص2010) أبو سعد، ا بالمظير والتصرفات: إنساف راشد

 :فإنو تكمف "  دسوقي"نمو مرحمة المراىقة فيي حسب  مياـ -

 الرضا بطبيعة الشخص الجسمية ودوره كذكر أو أنثى. -

 عبلقات جديدة مع رفاؽ السف مف الجنسيف. -

 انفعاليا عف األبويف وغيرىما مف الراشديف. االستقبلؿ -

 اقتصاديا. بلؿمحاولة االستق -

 اختيار مينة واالستعداد ليا. -
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 تنمية األفكار والميارات العقمية البلزمة كمؤىؿ لحياة المدنية. -

 الميؿ إلى تحمؿ المسؤولية االجتماعية وتحقيؽ ذلؾ في السموؾ. -

 االستعداد لمزواج وتحمؿ أعباء األسرة.-

 (.263،صدسوقي، بدوف سنة) ة العممية.تكويف قيـ واعية تتفؽ مع تصور العالـ كاؼ مف الناحي -

حاولنا أف نمـ بجميع المراحؿ األساسية في فترة المراىقة، حيث ذكرنا نواحي الزمنية ليذه الفترة  

 (مراىقة مبكرة، مراىقة متوسطة، مراىقة متأخرة).

البموغ، مرحمة كما تطرقنا لتصنيفات أخرى لمدخؿ المراىقة حيث ذكرنا مرحمة ما قبؿ البموغ الجنسي، مرحمة

 ما بعد البموغ، وأخيرا مراىقة متأخرة وىذا ليدؼ توضيحي لمختمؼ التقسيمات ليذه المرحمة.

ثـ إف المياـ التي يمر بيا المراىؽ في سير نموه التطوري فيو أف يصبح مستقبل عف والديو ويكوف واعي،   

في الحياة االجتماعية "مينية، مستعدا لؤلعباء التي تواجيو فيما بعد، أف يصبح قادرا عمى الخوض 

 اقتصادية،العبلقات.....الخ".

اآلف سنذكر أىـ األشكاؿ المختمفة لممراىقة فيي متنوعة ولكؿ نمط مصحوب بالعوامؿ المؤثرة فيو و  

 والتي سوؼ ندرجيا في: "2013زراقة،  حيث ألممنا بأربعة أنماط حسب الكاتبة "

 أشكاؿ المراىقة: -4

لعممية أف لممراىقة أشكاال متعددة وصورا تتبايف بتبايف الثقافات وتختمؼ باختبلؼ أثبتت البحوث ا    

مة المراىقة عدة الظروؼ والعادات االجتماعية واألدوار التي يقوـ بيا المراىقوف في مجتمعيـ، وتتخذ مرح

 :أشكاؿ ىي 

 راتالعنؼ والتوتّ  واالبتعاد عف صفات ومف سماتيا اليدوء واالعتداؿ المراىقة المتوافقة: -/4-1

 واالنفعاالت إعادة باإلضافة إلى التوافؽ مع الوالديف وكذا األسرة والتجمع الخارجي ومف سماتيا أيضا
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االستقرار واإلشباع المتزف لمرغبات واالبتعاد نيائيا عف الخياؿ وأحبلـ اليقظة إضافة إلى عدـ المعاناة مف 

 يف.الشكوؾ حوؿ أمور الدّ 

 فييا:العوامؿ المؤثرة  -

 راىؽ.المعاممة األسرية السمحة التي تتسـ بالحرية والفيـ واحتراـ رغبات المُ  -

 رية التصرؼ في األمور الخاصة، وتوفير الثقة والصراحة بيف الوالديف والمراىؽ في مناقشة مشاكمو.حُ  -

ستقرار والراحة شغؿ أوقات الفراغ بالنشاط االجتماعي والرياضي والتفوؽ الدراسي والشعور باألمف واال -

 النفسية.

 االنصراؼ بالطاقة إلى الرياضة والثقافة. -

 نطوية:المراىقة اإلنسحابية الم   -/4-2

ات، التردد، ابع االنطوائي والتمركز حوؿ الذّ كؿ مف أشكاؿ المراىقة سيطرة الطّ مف سمات ىذا الشّ   

نحو التطرؼ الديني بحثا عف  االتجاهعور بالنقص، إضافة إلى اإلسراؼ في الجنسية الذاتية و الخجؿ، الشّ 

ربما أنيا يغمب عمييا  جاح في الدراسة،الراحة النفسية والتخمص مف مشاعر الذنب، كما يميزىا محاولة النّ 

طابع االنطواء والعزلة فإف العبلقات االجتماعية في ىذا الشكؿ محدودة جدا سواء داخؿ األسرة أو في 

 خر ممحوظ في المستوى الدراسي رغـ المحاولة.المجتمع الدراسي مما ينجـ عنو تأ

 العوامؿ المؤثرة فييا: -

التسّمط، وسيطرة الوالديف وحمايتيـ مع إنكار األسرة  اضطراب الجو داخؿ األسرة كاستخداميا أسموب  -

 لشخصية المراىؽ.

 تركيز قيـ األسرة حوؿ النجاح الدراسي وقمة االىتماـ بممارسة النشاط الرياضي. -

 راسي وسوء الحالة الصحية.فشؿ الدّ ال -

 نقص إتّباع الحاجة إلى التقدير والحرماف العاطفي وكذا ضعؼ المستوى االقتصادي واالجتماعي. -
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 المراىقة العدوانية المتمّردة:  -/ 4-3

سماتيا اليامة وىي الّتمّرد والثورة ضد المحيط اأُلسري والمدرسي وضد كؿ ما يشمؿ السمطة عمى      

 اىؽ.المر 

 االنحرافات الجنسية بحيث يقوـ المراىؽ العدواني المتمّرد بعبلقات جنسية غير شرعية. -

 إعبلف االتحاد الديني واالبتعاد عف جميع الطوائؼ واالّتجاىات والمذاىب الّدينية. -

ا عالمًا الّشعور بالظمـ وقّمة التقدير مف الجميع مما يجعؿ المراىؽ ينحو نحو أحبلـ اليقظة ليرسـ فيي -

 آخر كما يريد ىو.

 .ُعدوانية عمى األخوة والّزمبلء وكذا األساتذة سموكيات -

 ا:العوامؿ المؤثرة فيي-

 ربية الضاغطة الصارمة والمتسّمطة.التّ  -

ىماليا لمّنشاط الترفييي والرياضي. -  تأثير الًصحبة الّسيئة وتركيز األسرة عمى النواحي الدراسية فقط وا 

 يوؿ.ء، ونقص إشباع الحاجات والمُ قّمة األصدقا -

 المراىقة المنحرفة: -/4-4

موؾ مف طرؼ المراىؽ باالنحبلؿ الُخمقي التاـ، واالنييار النفسي باإلضافة إلى السموؾ سـ فييا السّ يتّ  

المضاد لمجميع، وبموغ الذروة في سوء التوافؽ والبعد عف المعايير االجتماعية في السموؾ، وىذا ليس معناه 

المراىؽ يظير بشكؿ معيف مف األشكاؿ وذلؾ إلمكانية جمع بعض الحاالت بيف مبلمح شكميف أو أكثر أف 

 نظرًا كوف المراىؽ يتغّير حسب الظروؼ.

 العوامؿ المؤثرة فييا: -

 ميا مشاكؿ عويصة.المرور بتجارب حياتية تتخمّ  -

 المرور بخبرات وتجارب وصدمات عاطفية عنيفة. -
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 سرية أو تخاذليا أو ضعفيا.قصور الرقابة األُ  -

 ديدة في المعاممة.القسوة الشّ  -

 تجاىؿ األسرة لرغبات المراىؽ وميوالتو وحاجاتو. -

 التدليؿ المفرط. -

 نحرفة.الُصحبة المُ  -

 عور بالنقص والفشؿ الدراسي.الشّ  -

 (.182-180، ص2013زراقة،   ).الحالة االقتصادية لؤلسرة -

 ًا حوؿ أنماط المراىقة فإننا سوؼ ُنمخصيا فيما يمي:تذكير لما قمناه سابقكالّ 

سـ مراىقة متوافقة باالعتداؿ وابتعاد  عف كؿ صفات توترات حادة بحيث تمعب األسرة دور ميـ في توافقيا تتّ 

وممارسة الرياضة ليا دور ميـ كذلؾ، أما في مراىقة االنسحابية المنطوية فيذا يميزىا طابع انطوائي، التردد 

ؼ الديني حيث يمعب اضطراب أسر دور في تكويف ىذا النمط إضافة لمحرماف العاطفي ... إلخ، أما والتطر 

المراىقة العدوانية المتمردة فتستمر بالتمّرد والثورة عمى السمطة وانحرافات جنسية حيث التربية الصارمة 

ىقة المنحرفة فيي تتميز باالنحبلؿ المتسّمطة وتأثير الصُّحبة الّسيئة ليـ دور في نشوة ىذا النمط، أما المرا

الخمقي التاـ والسموؾ المضاد لمجميع وىذا راجع لمتجارب الحياتية التي تسودىا مشاكؿ صعبة وصدمات 

 عاطفية عنيفة، إضافة إلى عوامؿ أخرى.

 وبيذا ميما كاف نمط المراىقة فإف ىذا ليس محورًا الىتماـ العديد مف الباحثيف، ولكف الميـ فييا ىو  

معرفة لماذا تصبح بيذا الشكؿ، ماىي العوامؿ المسببة أو الَبّناءة ليذا الصنؼ ، وكميا مذكورة في كؿ نمط 

ف كانت رأيي العوامؿ المصاحبة ليا، فالمراىؽ فرد يتأثر ويؤثر يبحث عف ىويتو يسعى إلثبات نفسو وفرض وا 

عزره مف حولو محيطيف بو وىذا مط يُ عكس ذلؾ ظروؼ سيئة ومزرية فقد تجعمو ىدامًا لمجتمعو حيث يسود ن

 .ليس بالضرورة ولكف في أغمب الحاالت يحدث نتيجة ذلؾ
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وفيما يمي سنتطرؽ لذكر خصائص تتميز بيا ىذه الفترة، حيث سنركز عمى النمو الجسمي والعقمي   

 واالنفعالي واالجتماعي أي فيما يخص ىذه الناحية.

ُُصنؼ المراىقة مف حيث الخصائص  "1981وجيو محمود،  " حسب خصائص المراىقة: -5

 التالية:
 النمو الجسمي. -1

 النمو العقمي. -2

 النمو االنطوائي. -3

كثيرًا ما ييتـ الذيف يعالجوف موضوع المراىقة ومظاىر النمو التي تبدو عمى  :النمو الجسمي -5-1

 ي ىذه المرحمة.المراىقيف بالنمو الجسمي بالذات عمى أنو المظير الرئيسي ومحور االىتماـ ف

ف كاف يبدو واضحا حقيقة في ىذه المرحمة وتبدأ إفرازات الجياز التناسمي وقياـ   والنشاط الجنسي وا 

ف يكوف نقطة انطبلؽ نحو نضج شخصية المراىؽ  يفتو الكاممة خبلليا، ىذا النشاطىذا الجياز بوظ ال يعد وا 

 بكامميا، وظيوره بمظير الّرجولة أو األنوثة الكاممة.

 عند الذكر واألنثى وِكبر حجميما أىـ مظاىر التغيير الجنسي ىو نضج األعضاء التناسميةو  

والعبلمة التي يستدؿ بيا عمى نضج الجياز التناسمي عند الفتاة وبدء عممو وقيامو بوظيفتو ىو ظيور 

) عند الفتى، و الحيض (أو العادة الشيرية) ألوؿ مّرة، واالحتبلـ (ظيور المني عند النّ  تظير ىذه العبلمات ـو

 سنة) عند البنيف. 16 – 13سنة) عند البنات، ( 15 – 12في الغالب فيما بيف (

عر في أجزاء مختمفة في الجسـ أما التغيرات التي غيرات الجسمية المميزة لممراىقة، بدء ظيور الش  ومف التّ     

في الوزف، وتضخـ بعض أجزاء تطرأ عمى الجسـ، فتبدو واضحة في زيادة الطوؿ، زيادة مفاجئة وكذلؾ 

ويصحب ىتو التغيرات في النمو الجسمي أيضًا تغيرات نفسية   الجسـ األخرى بصفة خاصة صدر الفتاة.
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أساسية تنتج عف حساسية المراىؽ بالنسبة لما يطرأ عمى جسمو مف تغيرات وخوفو أف يكوف مختمؼ عف 

 اآلخريف.

بعض التغيرات التي تظير لمعياف، فنجد الفتى يخجؿ مثبل مف والمراىؽ شديد الحساسية أيضًا بالنسبة ل    

 .القراءة بصوت مرتفع أماـ اآلخريف نظرًا لما طرأ عميو أو عمى صوتو مف تضخـ

صّنؼ النمو العقمي حسب الذكاء والقدرات الخاصة، وحسب الوظائؼ العقمية العمياالنمو العقمي:  -5-2

يكتمؿ في ىذه المرحمة التكويف العقمي لمفرد بصفة عامة،  فيما يخص الذكاء والقدرات الخاصة حيث  

كما تظير فييا القدرات الخاصة فينمو الذكاء وىو القدرة العقمية الفطرية العامة، ينمو مفردًا مفردًا ويقؼ ىذا 

 النمو عند سف معينة خبلؿ ىذه المرحمة.

حمة "النمو العقمي" وتأخذ شكبًل يميزىا عف فيما يخص الوظائؼ العقمية العميا فيي كذلؾ تكتمؿ في ىذه المر و  

 المراحؿ السابقة.

واالنتباه ىو أحد الوظائؼ التي تزداد بشكؿ واضح خبلؿ ىذه المرحمة سواء بالنسبة لفترة االنتباه أو 

 بالنسبة لدرجة صعوبة الموضوع الذي ينتبو إليو الفرد.

لمراىؽ يختمؼ بدوره عف تذكر الطفؿ في وبالمثؿ تزداد أيضًا قدرة المراىؽ عمى التذكير وتذكر ا 

المراحؿ السابقة، فالتذّكر ىنا أعني في فترة المراىقة يعتمد عمى الفيـ، عكس تذكر األطفاؿ فيو مف النوع 

وتزداد أيضًا قدرة المراىؽ عمى التخيؿ، وىذه القدرة  اآللي الذي يعتمد عمى ترديد الكممات وحفظيا حفظًا آليًا.

اىقة بطابع خاص يميزىا غف غيرىا مف مراحؿ العمر، فنحف ال ننسى أبدًا الساعات الحموة بدورىا تطبع المر 

 التي أمضيناىا في فترة مراىقتنا، ونحف نتخيؿ صورًا مف حياتنا وما نتوقعو ليذه الحياة.

وتفكير المراىؽ بدوره لو طابعو الخاص ويختمؼ مف حيث النوع عف طابع التفكير الذي يمثؿ الطفؿ  

صة في السنوات مف عمره األولى، فتفكير الطفؿ في ىذه السنوات مف النوع الحّسي الذي يعتمد عمى وخا
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استخداـ الحواس، ويتحدد في األغمبية بالعوامؿ اإلدراكية واألشياء التي يشتمؿ عمييا الموقؼ الذي يفكر فيو 

 ر عنيا.وال يمتد إلى استخداـ العبلقات التي بينيا والنتائج التي يمكف أف تسف

أما التفكير المجرد والقدرة عمى التحميؿ المنطقي ومعالجة األشياء غير الموجودة وغير الممموسة، أو  

المبلحظة فيأتي مع المراىقة، وعندما يستطيع المراىؽ أف يعالج القضايا العقمية الصرفة وُيقّوميا، وأف يناقش 

قضية ما ويفسرىا عمى ضوئيا، ويعطي رأيًا فييا، وىو  بدرجة مف الدقة العوامؿ أو األسباب التي تستند إلييا

نما يعتمد في الغالب عمى التغيرات المفظية  في معالجتو ىذه ومناقشتو ال يعتمد عمى تفكيره الحّسي وا 

والعمميات الرمزية واإلجراءات التي تعتمد عمى استخداـ الحواس، وعمى اشتقاؽ االستنتاجات بطريقة عقمية 

 .مف العمميات التي يعتمد عمييا التفكير المجّردصرفة، وغير ذلؾ 

 الّنمو االنفعالي: -5-3

تتمّيز مرحمة المراىقة أيضًا بالتغيرات االنفعالية العديدة التي تطرأ عمى المراىؽ وأغمب ىذه  

االنفعاالت مف النوع الحاد العنيؼ الذي يجعؿ صورة المراىؽ غير صورة الطفؿ اليادئ الوديع التي كاف 

 يا في المراحؿ السابقة.عمي

راع التي يتعرض ليا المراىؽ مف ىذه الناحية، أقصد ولعّؿ في تتبع بعض العوامؿ وأنواع الصّ   

 الصراع االنفعالي ما ُيمقي الضوء عمى طبيعة المراىؽ وطبيعة العوامؿ التي تحركو وتوجو تصرفاتو.

التغيرات الفسيولوجية التي تتميز بيا فمف ناحية نجد أّف نمو المراىؽ وما يطرأ عمى جسمو وطبيعة 

ىذه المرحمة تسبب لو قمقًا بالغًا، فيو يرى التغيرات التي تطرأ عمى جسمو وال يفيـ حقيقة بعضيا ويشعر كما 

 لو كاف ىو الشخص الوحيد الذي تحدث لو ىذه التغيرات.

د ىذه التغيرات التي تسبب ة في ىذه المرحمة مرحمة المراىقة "ىو أحافع الجنسي الذي يظير بشدّ والدّ  

لممراىقة قمقًا شديدًا، بسبب رغبتو في تفيـ األمور الجنسية ورغبتو في إشباع ىذا الدافع تمؾ الرغبة التي تمقى 

مف المجتمع معارضة شديدة فيضطرب المراىؽ نتيجة ىذا التضارب بيف الرغبة الجنسية الممّحة وبيف 
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مة تعقيدًا ما ُيحاط بالدافع الجنسي وبالمسائؿ الجنسية عمومًا مف مقتضيات المجتمع وتقاليده، ويزيد المشك

شباع الدافع الجنسي  غوامض وتكتـ وشعور بالخطيئة واإلثـ، فينا يقع بيف الرغبة في تفيـ المسائؿ الجنسية وا 

 وبيف الموانع التي يضعيا المجتمع مما يؤدي بالمراىؽ إلى أقصى أنواع الصراع النفسي.

ثاف مف مظاىر الصراع التي يتعرض ليا المراىؽ ىو الصراع الديني، ورغبة في وىناؾ مظير   

 رع ويرضى عنو.تفيـ األمور الدينية والتوافؽ مع ما يأمر بو الشّ 

راع ال يتعرض لو فحسب ربما كاف شباب ببلد العالـ األخرى والغربية منيا بصفة خاصة وىذا الصّ   

 يما يتصؿ بو أكثر تطرفا وأدعى لبلىتماـ والقمؽ.ضا لو، وربما كانت مشاكميـ فأكثر تعرّ 

راع الناتج عف اعتداد المراىؽ بذاتو راع التي يتعرض ليا المراىؽ ىو الصّ والمظير الثالث مف مظاىر الصّ 

) وجيو ومحاولتو التحرر مف التبعية الطفيمية، وبيف الخضوع ألوامر األبويف والمدرسة والكبار عموما 

 (.56 - 22مف  ص ،1981محمود، 

تمتاز الفترة األولى مف مرحمة المراىقة بأنيا فترة انفعاالت عنيفة، إذ  "2006الشربيني،  "وحسب 

 نجد المراىؽ في ىذه السنوات يثور ألتفو األسباب، شأنو في ذلؾ شأف األطفاؿ الصغار.

ويدفع  ْض رخ ويعُ إذا ُأثير أو غِضب ال يستطيع التحكـ في المظاىر الخارجية لحالتو االنفعالية، يص 

 األشياء.

ة لما يمقونو مف إحباط نتيجيتعرض بعض المراىقيف مف اليأس والقنوط والحزف واآلالـ النفسية،  

 بسبب تقاليد المجتمع التي تحوؿ بينيـ وبيف تحقيؽ أمانييـ.

تتمّيز ىذه المرحمة في الوقت ذاتو بتكويف بعض العواطؼ الشخصية، عواطؼ نحو الذات تأخذ  

شكبلت المراىؽ االنفعالية : االعتزاز بالنفس والغاية بالممبس وبطريقة الكبلـ ومف بيف أسباب مُ اىر اآلتيةالمظ

ىي ترجع حساسية المراىؽ االنفعالية إلى عدـ قدرتو عمى التبلؤـ مع البيئة التي يعيش فييا، إذ يدرؾ 
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مع ما وصؿ إليو مف نضج وما طرأ عميو عاممتو ال تناسب ف قميبل أف طريقة مُ المراىؽ عندما يتقدـ بو السّ 

 مف تغير.

 مو االجتماعي:النّ  -5-4

فالحياة االجتماعية في المراىقة، أكثر اتساعًا وشمواًل، وتباينًا وتمايزًا عف حياة الطفولة المتطّورة   

ية في رشدىا النامية في إطار األسرة والمدرسة، وذلؾ ألّف المراىقة ىي الدعامة األساسية في الحياة اإلنسان

 واكتماؿ نضجيا، كما كانت الطفولة وعامة المراىقة.

وىي في مظاىرىا األساسية تمّرد عمى سمطاف األسرة وتأكيد لمحرّية الشخصية، وخضوع لجماعة  

النظائر والرفاؽ، ثـ تآلؼ سوي مع المجتمع القائـ، وىي ليذا تتأثر في تطّورىا بمدى تحّررىا مف قيود األسرة، 

وعيا لجماعة النظائر واستقبلليا عنيا، وبمدى تفاعميا مع الجو المدرسي القائـ، ثـ تنتيي مف وبمدى خض

 ذلؾ كمو إلى االتصاؿ القوي الصحيح بعالـ القيـ والمعايير والمثؿ العميا.

ومف خصائص السموكيات االجتماعية في مرحمة المراىقة حيث يميؿ المراىؽ في السنوات األولى  

ى مسايرة المجموعة التي ينتمي إلييا، فيو يحاوؿ جاىدًا أف يظير بمظيرىـ كما أّنو يتصّرؼ مف المراىقة إل

كما يتصّرفوف ويفعؿ كما يفعموف، وتتمّيز ىذه المسايرة بالّصراحة التامة واإلخبلص، ثـ إننا نبلحظ بالتدريج 

شيئًا فشيئًا، ويحؿ محؿ ىذا الشعور  أّف الّرغبة في االندماج مع المجموعة ومسايرة أفرادىا مسايرة عمياء، تقؿ

جاه آخر يقوـ أساس مف تأكيد الذات، والرغبة في االعتراؼ بو كفرد يعمؿ وسط جماعة، ويرجع إلى ذلؾ اتّ 

 وعيو االجتماعي، ونضجو العقمي، وما ُيصاحب ذلؾ مف زيادة في خبراتو.
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كيد ذاتو، فيو في نظر نفسو لـ يعد الّطفؿ الذي ال غبة في تأموكو الرّ مو بدا في سُ ما أخذ المراىؽ في النّ كمّ  

ُيباح لو أف يتكّمـ أو يسمع، إّف المراىؽ في منتصؼ مرحمة المراىقة يسعى أف يكوف لو مركز بيف جماعتو، 

وألجؿ أف تعترؼ تمؾ الجماعة بشخصيتو، فإّنو يميؿ دائمًا إلى القياـ بأعماؿ ًتمفت النظر إليو، ووسائمو في 

، فيو تارة يمبس مبلبس زاىية األلواف والمصنوعة عمى أحدث طراز، كما ًيحاوؿ التصنع في ذلؾ متعددة

 طريقة كبلمو وضحكتو ومشيتو.

نوات األخيرة بمرحمة المراىقة، أف عميو مسؤوليات نحو الجماعة أو يشعر المراىؽ في السّ   

ببعض الخدمات واإلصبلحات بغية  الجماعات التي ينتمي إلييا، ولذلؾ فيو يحاوؿ جيد استطاعتو أف يقوـ

النيوض بتمؾ الجماعة، إاّل أّنو في الوقت ذاتو ال يجد تقديرًا مف الجماعة ألرائو، وىنا يأخذ في االعتقاد أف 

 الجماعة إنما تريد أف تحطـ عبقريتو.

إّف تكرار ىذه الصدمات وما ًيصاحبو مف شعور بالفشؿ يجعمو ال يرغب في القياـ بأي محاوالت   

جديدة لمنيوض بذلؾ المجتمع الصغير الذي يتعامؿ معو، ثـ بالتدريج نبلحظ أف ىذا الشعور يزداد بشّدة حتى 

 ينتقؿ مف المجتمعات الّصغيرة إلى المجتمع العاـ.

موؾ المراىؽ بالرغبة في مقاومة السمطة، وىناؾ مف األسباب ما يدعوا المراىؽ إلى الثورة يمتاز سُ   

 في األسرة والمدرسة أو المجتمع العاـ.ضد السمطة الممثمة 
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وتكوف الثورة ضد السمطة الوالدية واضحة، ألّف المراىؽ يتشّوؽ إلى أف يجد نفسو في عالـ آخر خارج البيئة 

المنزلية، عالـ مميء باألصدقاء والّزمبلء عالـ مميء باالتجاىات الجديدة، وبالحّرية واالستقبلؿ والتحّرر، وىو 

 (.86-83ص  ،2006)الشربيني، .ديو ومدرستو عقبة في سبيؿ أمنيتوع إلى كؿ ذلؾ، يرى والإذًا يتطمّ 

ضوية في ىذه الفترة تشمؿ تكويف أعضاء تتمّيز المراىقة بخصائص جسمية حيث تحدث تغّيرات عُ 

ت تناسمية لمّذكر واألنثى إضافة إلى ظيور الشعر في أجزاء مختمفة في مناطؽ الجسـ مصحوب كذلؾ بتغيرا

في حجـ وزيادة الطوؿ ... إلخ، أما خصائص العقمية فيي االرتقاء بالوظائؼ العميا كالذكاء واالنتباه واإلدراؾ 

المجّرد ... إلخ، أّما الخصائص االنفعالية فيي مصحوبة بتغّيرات  حيث ُيصبح المراىؽ قادرا عمى التفكير

يّتسـ نمو انفعالي لدى المراىؽ بأكثر تواترًا التي تحدث في جسمو مما ينجـ عنيا مشاعر الخجؿ منيا، كما 

حالتيف عّما سبؽ يحاوؿ التخّمص مف تبعية فعمية وبيف خضوع ألوامر الوالديف مما ينتج صراعًا بيف ىاتيف ال

وعمومًا فيذه التغّيرات التي يتعّرض ليا ىي ًمصاحبة ليذه الفترة حيث بزواؿ أمر اكتماؿ البموغ تختفي ىذه 

 األعراض.

ّما الخصائص االجتماعية حيث يميؿ المراىؽ إلى مسايرة المجموعة وىنا تظير الّرغبة في تكويف أ   

العبلقات االجتماعية حيث يخرج المراىؽ مف نطاؽ األسرة إلى نطاؽ المجتمع أكثر اتساعًا عف دائرتو يبحث 

و الشخصية ورغبتو في عف تعددية الّصداقات ... إلخ، مّما يزيد مف خبرات ىذا المراىؽ وتوّسع معارف

 اعتراؼ الجماعة التي ينتمي إلييا بأف تعترؼ بو كفرد وىذا راجع لوعيو االجتماعي ونضجو العقمي.

أّما فيما يخص النظريات التي تًفّسر ىذه المرحمة فيناؾ ثبلث توجيات ًميّمة، أّوؿ نظرية ىي  

الثانية وىي نظرية التعّمـ االجتماعي بندورا التحميؿ النفسي عند فرويد آنا فرويد وداركسوف، أّما النظرية 

 الي:وآخروف، أّما النظرية الثالثة وىي نظرية أوزبيؿ لمدافعية وفيما  يمي سوؼ نذكرىـ عمى التو 
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جبلؿ سي فيي حسب  " فيما يخص نظرية التحميؿ النف النظريات المفّسرة لمرحمة المرىقة: -6

 ي:" فيفّسرىا فيما يم 1985

 تحميؿ النفسي: نظرية ال -6-1

" في نظرية التحميؿ النفسي والتي رائدىا فرويد الذي يعطي أىمية النضج الجنسي نتيجة لمتغّيرات 

 الجنسية نحو قنوات يعترؼ بيا المجتمع، واتجاه الطاقة نحو الجنس اآلخر.

تشعر الدافع  أّما " أنا فرويد" ونرى بأّف ىذه الفترة ليا أىميتيا في تكويف الخمؽ فالطاقة الجنسية  

الجنسي وتيدد التوازنبيف "األنا والميو" مما يؤدي إلى القمؽ والخوؼ واألعراض العصبية، فيستخدـ الشباب 

ميكانيزمات دفاعية لحماية "األنا" مثؿ الشطحات الفكرية في أشكاؿ مف التفكير المجرد، واالتجاىات  الكمالية 

 (.287، ص1985الؿ، ج ).في إنكار الذات" 

 يمي:فيما  " بحيث يظير تفسير آنا فرويد وداركسوف بشكؿ أوضح  "2010الّزغبي، "ب وحس  

لـ يكف فرويد معنيًا بشكؿ كبير بنظريات المراىقة، وقد تحدث باختصار، واضحًا ىذه المرحمة بأنيا 

مر فترة استشارة جنسية وقمؽ واضطراب في الشخصية في بعض األحياف، واعتبر السنوات المبّكرة مف الع

التي يشّكؿ حياة الطفؿ، وال يقتصر فرويد مفيومو لمجنس عمى العبلقة الجنسية مع شريؾ الحياة، بؿ يقصد 

بو الكثير مف األنشطة المتنوعة بما في ذلؾ التفاعؿ االجتماعي مع نفس الجنس، كما أّنو ال يقصر النضج 

معنى أوسع فيي بالنسبة لمّرجؿ تعني  الجنسي عمى المعنى الضّيؽ لمقدرة والرغبة الجنسية، لكف يقصده بو

المقدرة والّسيطرة في مجاؿ واسع مف األنشطة المينية واالجتماعية، ويحتاج الفرد إلى الكثير مف الميارات 

 والسمات لكي يظير بيذه القدرة، كما رآىا فرويد.

ابنة  )Annafreud ،1982 – 1895آنا فرويد ( آنا فرويد: دفاعات اآلنا في مرحمة المراىقة حيث أصبحت 

سيموف فرويد ىي األخرى ًمحمّمة نفسية واعتبرت المراىقة مرحمة ىامة في تشكيؿ الشخصية أكثر مّما فعؿ 

والدىا، الذي أّكد عمى أىمية الخبرات السابقة، فعمى الّرغـ مف أّف فرويد قد حدد المطالب العامة في مرحمة 
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الضغوط الممّيزة وأنماط السموؾ ليذه المرحمة مف الحياة، غير أف  المراىقة، إاّل أّنو لـ ًيقّدـ شيئًا يذكر عف

 ابنتو الصغرى "آنا فرويد" قد قّدمت أّوؿ إسيامات التحميؿ النفسي المتعمقة بمرحمة المراىقة.

األنا األعمى، كما تتّفؽ معو أف  –األنا  –ليو انات لمشخصية: تتّفؽ "آنا" مع والدىا بوجود ثبلث مكوّ      

لمكّونات الثبلث تظير كميا في نياية المرحمة القطبية، (السنة الخامسة مف العمر) وكذلؾ تعتقد كفرويد ىذه ا

ريكسوف بأف وظيفة األنا ىي المحافظة عمى البقاء وبناء عمى ذلؾ فإّنيا ُتؤكد عمى أىمّية حماية اآلنا لذاتو  وا 

 والدفاع عنيا أماـ األخطاء الّناجمة مف الداخؿ والخارج.

ترى "آنا فرويد" أف المراىقة مرحمة تّتسـ بالصراع الداخمي وعدـ التوازف النفسي والسموكيات الغريبة،       

فالمراىقوف أنانيوف، فيـ مف جية ييتموف بأنفسيـ وكأّنيـ الموضوعات الوحيدة التي تستحؽ االىتماـ وأّنيـ 

ذات ويقيموف عبلقات عاطفية ما تمبث أف مركز ىذا العالـ ومف ناحية أخرى فيـ قادروف عمى التضحية بال

تنتيي بسرعة، يرغبوف أحيانًا باالندماج االجتماعي التاـ والمشاركة الجماعية والميؿ إلى العزلة في أحياف 

أخرى، يتذبذبوف بيف الطاعة العمياء الّتمرد ضد السمطة، مّيالوف لؤلنانية والمادية ولكنيـ مستغرقوف 

يميموف إلى التّقّشؼ وكذلؾ إلى االنغماس الّذاتي، وال ًيراعوف مشاعر اآلخريف،  بالمثاليات العالية أيضاً 

ولكّنيـ حّساسوف جدًا عندما يتعّمؽ األمر بيـ، وتغزو "آنا فرويد" ىذا السموؾ المتضارب إلى عدـ التوازف 

لى الّصراع الداخمي لمذيف ًيصاحباف النّ   ضج الجنسي.النفسي وا 

في المراىقة قد يكوف ليما نتائج  كيوجود عاقبتيف متطّرفتيف لمصراع الدينامي نّبيت "آّنا فرويد" إلى 

قويًا جدًا بما يَمّكنو مف الّسيطرة  Idسمبية عمى الفرد األولى إّف تدفؽ الطاقة الغريزية يمكف أف يجعؿ اليو، 

الرغبة العالية في ، والنتيجة راشد يّتصؼ باالندفاعية وعدـ القدرة عمى تحّمؿ اإلحباط و Egaعمى األنا 

اإلشباع الذاتي والنتيجة السمبية األخرى تمكف في االستجابات الدفاعية التي تتصؼ بالجمود مف قبؿ األنا، 

وترفض أو تنكر شرعية أي وجو مف أوجو الغريزة الجنسية، حيث تدعى "أنا فرويد" أف ىذا الدافع الجديد 

اوؿ تجريب الدفاعات النافعة السابقة لديو لمتعامؿ مع يسيـ في اضطرابات المراىؽ، مّما يؤدي بو كأف يح
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الدافع الجديد، واإلقداـ عمى استخداـ الدفاعات األفضؿ توقع الفرد تحت ضغوط جديدة ألّف ما يمكف أف 

يكوف مناسبًا لوضع ما قد ال يصمح لوضع آلخر مف الناحيتيف الكمية والنوعية، ولذلؾ فبل يكتفي المراىؽ 

ّنما يشّكؿ أنواعًا جديدة مف الميكانيزمات تؤدي إلى التغّيرات في تنظيـ  بتجريب الدفاعات السابقة فقط، وا 

ف القدرات المعرفية التي تنبثؽ في المراىقة تؤدي بالمراىؽ ألف يستخدـ حججًا عقمية عالية التجريد  األنا، وا 

 لتبريد سموكياتو تسمى التعقؿ.

أخرى نتيجة الزدياد الدافع الجنسي وىي التقّشؼ أو الُزىد  كما  أشارت "أنا فرويد" إلى حيمة دفاعية  

axeticism  وتظير بسبب خوؼ المراىقيف مف فقداف الّسيطرة عمى نزاعاتيـ وبالتالي يمارسوف ضبطًا زائدًا

عمى أنفسيـ مف خبلؿ الّتخمي عف الُمتع البسيطة مثؿ الّطعاـ المفّضؿ أو المبلبس الجّذابة وتعتقد "أنا فرويد" 

بأف األفراد في مراحؿ حياتيـ البلحقة عندما يكتسبوف ثقة في قدراتيـ عمى ضبط الّنزاعات الخطيرة لدييـ 

 يكونوف أكثر استرخاء وأقؿ صرامة مع أنفسيـ.

أنا فرويد ىي عمى عكس مف والدىا حيث ترى أّف المراىقة مرحمة مف الحياة تمثؿ تحديات أماـ الفرد ال   

لدى الفرد،  تكيفيوة وتتضمف ىذه التحديات ضغوطًا جديدة عمى اآلنا تتطمب حمواًل صمة ليا بحياتو السابق

وتؤكد أف ىذه التحديات المفروضة عمى اآلنا عالمية، فعندما يحدث البموغ تنشط األعضاء التناسمية مما 

ا فرويد تؤكد عمى يؤدي إلى اختبلؿ التوازف بيف الفرد، ألف ىذا التغيير ال يمكف تفاديو وألّنو عالمي فإف أن

وجود عدـ توازف يصعب تجنبو عندما يحدث النمو، وبذلؾ فيي تعتقد أف المراىقة مرحمة يضطرب فييا النمو 

 بالضرورة.
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تعتبر أكبر المساىمات   Erikson، 1994، 1902رّبما أف مساىمة إريكسوف " :إريكسوف ىوية األنا -

يكسوف مف موقؼ التحميؿ الّنفسي مف جية، وقدـ تفسيرًا أكثر التي ُقّدمت في مجاؿ نمو المراىؽ فقد عدؿ إر 

 شمولية وفعالية في وصؼ سموؾ المراىؽ مف جية أخرى.

عّدؿ إريكسوف مف نظرية النمو السيكوجنسي لفرويد استنادًا لنتائج البحوث النفسية، االجتماعية     

ف مفاىيـ فرويد بما في ذلؾ مثمث مكونات واألنثربولوجية المحدثة، ورغـ أّنو استبقى في نظريتو الكثير م

األنا األعمى إاّل أّنو أعطى أىمّية أقؿ لمحاجات البيولوجية األساسية لميو بالمقارنة  –األنا  –الّشخصية اليو 

 مع فرويد بؿ عوضًا عف ذلؾ فإّنو يعتقد أّف األنا ىو القّوة المحركة لمسموؾ.

واختبار القضايا المتعمقة باليوّية والتي  Egaidentityىوّية األنا  المفيوـ الّرئيسي في نظريتو ىو اكتساب   

تشّكؿ خصائص ممّيزة لمرحمة المراىقة، ويعتقد بأّنو عمى الّرغـ مف أف الخصائص النوعية ليوية الشخص 

 تختمؼ مف ثقافة ألخرى، إاّل أّف إنجاز ىذه الميمة  النمائية يتضمف عناصر مشتركة بيف الثقافات جميعًا،

وأّف تطوير الحس الحقيقي باليوّية الشخصية يمثؿ الرابطة السيكولوجية بيف الطفولة الرشد ولتشكيؿ اليوية 

 يقوـ األنا بتنظيـ القدرات والحاجات والّرغبات ويعمؿ عمى تسييؿ توافقيا مع متطمبات المجتمع.

الفرد بإنجاز ميمة يعتقد إريكسوف بوجود ثماني مراحؿ لمنمو اإلنساني، وفي كؿ مرحمة يقوـ  

سيكولوجية معّينة، وينجـ عف التصدي لكؿ مف ىذه المياـ صراع يؤدي إلى نتيجتيف محتممتيف: إذ حؿ 

الصراع بنجاح فيناؾ بنية ايجابية ستأخذ مكانيا في الشخصية وفي النمو البلحؽ، وأما إذا استمر الصراع 

التي ستندمج بو، ويعتقد إريكسوف أف الميمة ولـ يحؿ بنجاح فسوؼ يتضّرر األنا بسبب البنية السمبية 

 الرئيسية بالنسبة لمفرد ىي اكتساب ىوية األنا االيجابية خبلؿ انتقالو مف مرحمة ألخرى.

فالبحث عف اليوية يستمر مدى الحياة، ولكنو يصبح مركز االىتماـ، خبلؿ المراىقة والتي (يعتقد  

 لمظيور مف فترة ألخرى خبلؿ الرشد. أنيا تمتد إلى حتى منتصؼ العشرينات) فقد تعود
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عمى الّرغـ مف أّف االىتماـ بمرحمة المراىقة ينصب عمى تشكيؿ اليوّية (المرحمة الخامسة مف مراحؿ  

إريكسوف) إاّل أّنو مف فيـ المراحؿ األربعة التي تسبقيا، فكؿ مرحمة منيا تُبنى عمى المرحمة التي تأتي قبميا، 

ف ضماف الحؿ اإليجابي ل  ممرحمة الراىنة يسند إلى الحموؿ التي اتخذت في المراحؿ السابقة.وا 

فالمراىؽ المتفائؿ الذي يشعر باألمف المعتمد عمى نفسو، المحب لبلستطبلع والذي يفتخر بانجازاتو (كميا  -

 ة.خصائص يتـ تعّمميا في المراحؿ السابقة) مف المرجح أف يكوف قادرًا عمى تشكيؿ ىويتو بفعالي

 سنتطرؽ لتناوؿ بالترتيب اىـ ماتكمـ عنو ايريكسوف في نظريتو فيما يمي: :احؿ نظرية إريكسوفمف مر  -

وتمتد عبر السنة األولى مف العمر : Rust versus Mis trust مرحمة الثقة مقابؿ عدـ الثقة -/1

ستقبؿ، فيذه بالمُ  واإلحساس بالثقة يتطمب الشعور بالراحة الجسدية، والقدر األدنى مف الخوؼ، ومف عدـ الثقة

 المرحمة تضع األساس لمتوقعات الحياتية طويمة المدى بأف العالـ مكاف آمف.

 :.Autonomy versus shame and Doubtالمرحمة االستقاللية مقابؿ الخجؿ والّشؾ  -/2

يـ، وتحدث في السنتيف الثانية والثالثة مف العمر، فبعد حصوؿ الّرضع عمى الثقة ممف يقوموف عمى رعايت

يبدئوف باكتشاؼ سموكياتيـ ويمارسوف تأكيد إحساسيـ باالستقبللية، حيث يبدؤوف باختبار إرادتيـ، فإذا قّيد 

حساسًا بالخجؿ والشّ   ؾ.الّرضع كثيرًا عوقبوا بقسوة فمف المحتمؿ أف يطور وا 

قبؿ وتحدث في مرحمة ما  :Initiative versus Guilمرحمة المبادأة مقابؿ الشعور بالذنب  -/3

المدرسة، حيث يواجو األطفاؿ ىذه المرحمة عالمًا اجتماعيا واسعًا، وتحديات تفوؽ التحديات التي واجيوىا 

عندما كانوا ُرّضعًا، ويتطمب الموقؼ ىنا سموكًا نشطًا ىادفًا لمواجية التحديات ىذه ففي ىذه المرحمة يطمب 

يـ وألعابيـ والحيوانات األليفة التي  لدييـ، وتطور مف األطفاؿ البدء بتحمؿ المسؤولية نحو أجسادىـ وسموكيات

الحس بالمسؤولية يزيد المبادأة، ولكف مف الممكف أف تظير مشاعر الذنب غير المريحة لدى األطفاؿ الذيف 

ال يتحّمموف المسؤولية كما تؤدي الممارسة التربوية الُمتّبعة معيـ إلى رفع مستوى القمؽ لدييـ، وينظر 
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ذه المرحمة نظرة إيجابية، إذ يعتقد أّف معظـ مشاعر الذنب سرعاف ما ًيستعافى عنيا بالشعور إريكسوف إلى ى

 باالنجاز.

وتحدث تقريبًا في  :Industriesversus Inférioritéمرحمة االنجاز مقابؿ الشعور بالنقص  -/4

الخبرات الجديدة الغبية،  سنوات المدرسة االبتدائية، فالمبادأة التي يحققيا األطفاؿ تجعميـ عمى تواصؿ مع

وعندما يصموف إلى الطفولة المتوسطة والمتأخرة، يعمموف عمى توجيو طاقاتيـ نحو التمكف مف المعرفة 

والميارات العقمية ويكوف الطفؿ متحّمسًا جدًا لمّتعمـ في نياية الطفولة المتأخرة، أّما الخطر الذي يحيط بطفؿ 

ر بالنقص والشعور بعدـ الكفاية وبعدـ االنجاز لدى أطفاؿ ىذه المرحمة المدرسة االبتدائية، فيمكف في الشعو 

 تشاؼ.فعمى المعمميف توجيو  األطفاؿ برّقة وحـز نحو المغامرة واالك

 : أريكسوف فيي اليوية مقابؿ اضطراب اليويةمف المراحؿ النمائية لدى -/5

 dentité versus Identité ىقة وفي ىذه المرحمة يواجو األفراد ويمر بيا األفراد خبلؿ سنوات المرا

لى أيف أذىب في ىذه الحياة ؟ يمة البحث عف ذواتيـ  "مف أنا ؟ وما ىدفي في الحياةمُ  " كما يواجو ؟وا 

المراىقوف أدوارًا جديدة متعدّدة ومواقؼ تخص الراشديف مينية ورومانسية عمى سبيؿ المثاؿ، ومطموب مف 

ؼ مثؿ ىذه األدوار المتعددة والمسارات المختمفة المتعمقة بالّدور الواحد منيا الوالديف الّسماح لممراىقيف باكتشا

واستطاعوا الوصوؿ إلى مسار ايجابي   فإذا تمكف المراىقوف مف اختبار ىذه األدوار بطريقة سميمة،

مى الستكماؿ حياتيـ عندىا تتشّكؿ لدييـ ىوية ايجابية، أما إذا أقحمت ىذه اليوية مف قبؿ الوالديف ع

ذا لـ يتمّكنوا مف الوصوؿ إلى تطّمعات ايجابية نحو  المراىقيف دوف إتاحة المجاؿ ليـ الختيار ىذه األدوار، وا 

 ستقبؿ، عندىا يعاني المراىقوف مف اضطراب في اليوّية.المُ 
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ا ية ىي المشكمة الحرجة في مرحمة المراىقة، وىي أزمة يمر بيا أغمب المراىقيف في وقت مفأزمة اليوّ  

ويعانوف مف عدـ معرفتيـ بذواتيـ بوضوح، أو عدـ معرفة المراىؽ بنفسو في الوقت الحاضر، أو ماذا سيكوف 

عميو في المستقبؿ، فيشعر بالضياع والتبعية والجيؿ بما يجب أف يفعمو ويؤمف بو، وىي عبلمة عمى طريؽ 

ر الداخمي واضطراب الدور، وفي ىذه النمو يمكف أف تؤدي إلى اإلحساس باليوية، أو إلى المزيد مف االنييا

الحالة يظير المراىؽ عجزًا في مجاالت اختيار العمؿ أو المينة أو في مواصمة التعميـ، ويعاني الكثير مف 

 المراىقيف بصراع العصر، ويخبروف إحساسًا عميقًا بعدـ التنظيـ الشخصي.

صور والغربة، وأحيانًا يبحثوف عف ىوية لقُ عندما يفتقد المراىقوف وجود ىدؼ ما في حياتيـ، يشعروف با    

سمبية مضادة لميوية التي حدد خطوطيا الوالداف أو جماعة الرفاؽ ويفسر البعض السموؾ  الجانح مف ىذا 

المنطمؽ، ويتوقؼ نجاح المراىؽ في حؿ أزمة اليوية حسب تقدير إريكسوف عمى ما يقوـ بو مف استكشاؼ 

أليديولوجية واالجتماعية، وكذلؾ عمى ما يحققو مف التزاـ بالقيـ والمعايير لمبدائؿ والخيارات في المجاالت ا

السائدة في مجتمعو، وبناء عمى ما يحققو المراىؽ مف نجاح أو فشؿ في حؿ أزمة يتجو إلى أحد قطبي 

 جتمع.ضوح ودوره في المُ يتو ويعرؼ نفسو بوُ األزمة، فإما أف يتجو إلى الجانب اإليجابي فتتضح ىوّ 

ّما أف يتجو إلى الجانب السمبي ويبقى ُيعاني مف عدـ وضوح ىويتو وعدـ      وىو ماُ عرؼ بانجاز اليوية، وا 

 معرفتو لنفسو في الوقت الحاضر، وماذا سيكوف عميو في المستقبؿ وىو ما يعرؼ باضطراب اليوية.

تو دائمًا مواجية أمور سمبية لـ يعتقد إريكسوف أف لحؿ المناب ألزمة المرحؿ يمكف أف يكوف إيجابيا في طبيع  

عمى الطرؼ اآلخر أمر ال يمكف تجنبو أحيانًا، فنحف ال نستطيع أف نثؽ بجميع الناس تحت كؿ الظروؼ مع 

تجنب أي مأزؽ أو مشكمة يمكف أف تواجينا نتيجة لذلؾ، إاّل أّف الحموؿ اإليجابية ألزمات المراحؿ ىي التي 

 يجب أف تسود لتحقيؽ النمو األفضؿ. 

ات أّما عف نظرية التعمـ االجتماعي فيي  تفّسر المراىقة عمى أساس الثقافة السائدة والتوقع 

 :االجتماعية وىذا ما سنعرفو في
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 نظرية التعّمـ االجتماعي:  -6-2

فقد ظيرت ىذه النظرية في أعماؿ بندوَرا  "Modelling" تؤكد ىذه النظرية عمى التعّمـ باالقتداء أو بالنموذج 

، حيث نرى أّف الطفؿ يبلحظ سموؾ األبويف، ويتوحد معيا، ويدمج 1962منذ عاـ  Bandura, etalوزمبلئو

 معتقداتيما واتجاىاتيما ضمف إطار القيـ التي يتبّناىا، مقمدًا في ذلؾ سموؾ النموذج.

) تأثير 1963(  Waltrest)، و والترز1969( Bandura)، وبندوراgeuirtz )1962 جويرنزوقد ناقش 

ذلؾ بقوليا "إف الفرد يستطيع اكتساب سموؾ  1962النظرية عمى النمو في المراىقة حيث لخصت قناوي ىذه 

 باشر، وبمبلحظة اآلخريف.مُ جديد تحت شرو معينة مف خبلؿ التعّمـ ال

كما يفّسر أصحاب نظرية التعّمـ االجتماعي، ويفترضوف أّف سموؾ المراىقيف ىو نتيجة تربية الطفؿ الذي      

ـ أدوارًا معينة وبالتالي فإّنو عممية التنشئة االجتماعية ىي المسؤولة عف نمو الفرد سواء أكاف سويًا أو كاف تعمّ 

منحرفًا، إذ ينبثؽ النمو مف التنشئة االجتماعية في فترة الطفولة المبكرة، ويظؿ مستمرًا ويمثؿ حاصؿ التنشئة 

 االجتماعية، وليس حاصبًل لمنضج.

مراىقة حسب ىذه النظرية باالنسحاب مف معايير الثقافة السائدة لدى الراشديف عف طريؽ كما تّتصؼ ال     

تعّمـ سموؾ ال اجتماعي غير مرغوب فيو، أومف خبلؿ تقبؿ المراىؽ لثقافة جماعة النظائر (الرفاؽ) والتي 

 تتأثر بخبرتو الذاتية.

و أثناء فترة المراىقة يكوف ناجمًا عف وليذا فإف جنوح المراىقيف واإلغتراب الّنفسي الذي يعانوف من 

اتجاىات الوالديف القاسية نحوىـ، باإلضافة إلى ما تمعبو وسائؿ اإلعبلـ المختمفة في التأثير عمى سموكيـ، 

فاألـ أو األب الذيف يمارسوف العقاب المستمر مع أبنائيـ يساىموف بشكؿ مباشر في إعاقة النمو السميـ 

أف مشاىدة األبناء لبرامج تمفزيونية عنيفة وعدوانية يؤدي بيـ إلى تقميد النماذج التي  لسموؾ ىؤالء األبناء، كما

ُتعرض مف خبلؿ التمفزيوف عندما يشعر باإلحباط أثناء تفاعميـ مع اآلخريف في الحياة االجتماعية، وليذا فإف 
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ه الطريقة يستمر في ممارستو العديد مف عمماء الّنفس يؤكدوف أّف الفرد عندما يتعّمـ السموؾ العدواني بيذ

 لمعدواف في المستقبؿ.

أف الّطفؿ العدواني ُيصبح مراىقًا عدوانيًا، كما أّنو  Eroon, et Al,1974وقد بّينت دراسة أيروف وآخروف      

الطفؿ الذي ُيعاني مف الخجؿ وغير الّسعيد ومنسجمًا في عبلقاتو االجتماعية، وليذا يرى العمماء الذيف أفكار 

ه النظرية أف ىناؾ استمرارية في نمو سموؾ اإلنساف، مّما ينجـ عف ذلؾ استمرارية التنشئة االجتماعية ىذ

لدى الفرد ما لـ تتعرض لمتغيير االجتماعي، وليذا تؤكد الدراسات في إطار نظرية التعمـ عمى أىمية التعّمـ 

مفة، وفي ىذه النظرية يتـ التأكيد عمى أىمية المبكر في حياة الفرد، وتحميؿ ما يتعّممو في مراحؿ الّنمو المخت

" معرض Bandura"1964فسيرات النظرية الخاصة لمرحمة المراىقة، فالمراىقة مف وجية نظر بندورا التّ 

 .االضطراب والقمؽ والتوترات الجنسية، ويكوف مجبرًا عمى التوافؽ مع مواقؼ اجتماعية غير ُمييأ ليا

 (.33-27 ص ،2010)  الزغبي، 

-35حسب "نفس المرجع السابؽ ص :Ausubel, Drive theory:/  نظرية أوزبؿ لمدفاعية6-3

36": 

في المراىقة والتي تفسر النمو في مرحمة المراىقة  Biouthiral تنتمي ىذه النظرية إلى النظريات البيوثقافية  

 عمى أّنو ناتج عف التفاعؿ بيف التأثيرات البيولوجية في فترة المراىقة ىما:

أّنو يوجد تغّير بيولوجي، خاصة الدافع الجنسي الذي يتمّيز في ىذه المرحمة بالنمو الُمفاجيء،  :ألّوؿا

وترى أّف الدافع الجنسي واالتجاىات المّتصمة بو، والسموؾ الجنسي أيضًا كّميا تظير في ىذه المرحمة مف 

 اجتماعية منذ الطفولة.النمو وذكرت أوزبيؿ أيضًا أّف ىذا الدافع الجنسي يحتاج إلى تنشئة 

تغّير اجتماعي، فالمراىؽ يسعى إلى تحقيؽ االستقبلؿ عف الراشديف فالمراىقوف عمييـ أف  :الثاني

 يتعّمموا الّتصّرؼ مف تمقاء أنفسيـ مستقّميف عّمف يرعاىـ ليحققوا ذواتيـ.
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نمو المراىؽ، مف خبلؿ  وقد حاولت "أوزبيؿ" أف تقدـ صورة متكاممة لمتأثيرات البيولوجية والثقافية في 

فكرة المراىؽ عف ذاتو التي تتكّوف مف خبلؿ التنشئة االجتماعية، والمحاوالت التي يبذليا المراىؽ لبلستقبلؿ، 

والتواصؿ إلى رؤية صحيحة لنفسو، فالتنشئة االجتماعية كعممية ُتسيـ في اكتساب الّشخصية مجموعة مف 

اىات، وذلؾ بيدؼ خمؽ شخصية سوّية تّتسـ بعدد مف السمات المقبولة القّيـ والمعايير وأنماط السموؾ واالّتج

 (.36 – 35 ص ،2010) الّزغبي، . االجتماعية

كؿ نظرية أعطت لنا آراء مختمفة وكؿ ما تناولناه سابقا ُيفّسر ىذه المرحمة تفسيرًا واضحًا وأكثر شمولية     

العبلقة الجنسية والكثير مف األنشطة المتنّوعة  بحيث النظرية النفسية والتي رائدىا فرويد، نسبيا إلى

والتفاعبلت االجتماعية مع الجنس نفسو وكذلؾ يقصد بيا معنى أوسع تفوؽ تمؾ اآلفاؽ الضّيقة التي تحصر، 

عمى الجنس فقط لكف ظيرت آنا فرويد لُتعطي معنًا أوضح، وفّسرت مرحمة المراىقة حيث اتّفقت مع والدىا 

األنا األعمى" وأعطت لنا توضيحًا أعمؽ مف فرويد  –األنا  –ات لمّشخصية "أليو في وجدود ثبلث مكّون

 وكذلؾ إريكسوف حيث رّكز عمى اليوّية ألنا.

ثـ إّف نظرية التعّمـ االجتماعي كانت ىي األخرى ُتجّسد لنا صورة مرحمة المراىقة مف الناحية الثقافية      

ىو نتيجة تربية الطفؿ الذي تعّمـ أدوارًا معّينة مف خبلؿ  واالجتماعية حيث تفترض أف سموؾ المراىقيف

 التنشئة االجتماعية والتي ىي مسؤولة عف نمو الفرد سواء كاف سويًا أو منحرفًا.

ثـ إّف نظرية أوزبيؿ لمدفاعية فيي ناتجة عف التفاعبلت الموجودة بيف التأثيرات البيولوجية والثقافية  

 تداخبلت الثبلث دور في نمو المراىؽ.واالجتماعية، حيث تمعب ىذه ال

أّما التالي فسوؼ ندرج أىـ الحاجات التي يحتاجيا المراىؽ في طور تكويف شخصّيتو، وتحقيؽ  

 استقبلليتو وىي عمى التوالي:
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) حاجيات ولكؿ حاجة تشمؿ عمى مجموعة مف حاجيات الفرعية 06ىناؾ ستة ( حاجات المراىؽ: -7

 يب وىي:وفيما يمي سنعرفيا بالترت

حيث ذكرت في ىذا المجاؿ: إّف التغّيرات التي تحدث في مرحمة المراىقة  "2013، زراقة حسب "      

تصحبيا تغّيرات  في حاجات المراىقيف، فتبدوا في بعض األحياف ىذه الحاجات قريبة مف حاجات الراشديف، 

 يمي: يمكف تمخيصيا فيما

 وتشمؿ عمى:الحاجة إلى األمف:  -7-1

 الحاجة إلى األمف الجسمي والّصحة الجسمية. -    

 الحاجة إلى الّشعور باألمف الداخمي واالسترخاء والّراحة. -    

 الحاجة إلى تجّنب الخطر واأللـ والبقاء حيًا. -    

 الحاجة إلى الحياة األسرية اآلمنة والمساعدة في حؿ المشكبلت. -    

 .إشباع الدوافع الحاجة إلى الحماية ضد الحرماف مف -    

 وتشمؿ عمى:الحاجة إلى الحب والقبوؿ:  -7-2

 الحاجة إلى الحب والمحّبة. -   

 الحاجة إلى القبوؿ والتّقّبؿ االجتماعي. -   

 الحاجة إلى االعتماد إلى الجماعات والّشعبية. -   

 الحاجة إلى إسعاد اآلخريف. -   

 وتشمؿ عمى:: الحاجة إلى  مكانة الّذات -7-3

 الحاجة إلى المركز والقيمة االجتماعية إلى أف يكوف قائدًا. -   

 الحاجة إلى االتراؼ مف اآلخريف. -   
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 الحاجة إلى الّنجاح االجتماعي واالقتناء واالمتبلؾ. -   

 الحاجة إلى تجنب الّموـ والتّقبؿ مف اآلخريف. -   

 الحاجة إلى الّشعور بالعدالة والمعاممة.  -  

 :وتشمؿ ىذه الحاجة إلى اإلشباع الجنسي: الحاجة  -7-4

 الحاجة إلى التربية الجنسية. -  

 الحاجة إلى التوافؽ الجنسي الغيري. -  

 الحاجة إلى اىتماـ الجنس اآلخر وحّبو. -  

 الحاجة إلى التخّمص مف التوّتر. -  

 :وىيالحاجة إلى النمو العقمي واالبتكار:  -7-5

 وسيع قاعدة الفكر والسموؾ.الحاجة إلى التفكير وت -   

 الحاجة إلى تحصيؿ الحقائؽ وتفسيرىا. -   

 الحاجة إلى التنظيـ والخبرات الجديدة والتنّوع. -   

 الحاجة إلى المعمومات ونمو القدرات. -   

 الحاجة إلى الّنجاح والتّقدـ الدراسي. -   

 جة في:وتكمف ىذه الحا الحاجة إلى تحقيؽ وتأكيد وتحسيف الّذات:-7-6

 الحاجة إلى الّنمو. -   

 الحاجة إلى أف ُيصبح سويًا وعاديًا. -   

 الحاجة إلى المعمومات ونمو الُقدرات. -   

 الحاجة إلى الّنجاح والتّقدـ. -   
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 – 191، ص2013زراقة،  ) وفي حالة عدـ إشباع أحد ىذه الحاجات أو بعضيا تظير مشكبلت عديدة: 

192.) 

ـ بجميع الحاجات األساسية، التي تعتبر ليا أىمية في حياة المراىؽ، حيث إذا لـ لقد كاف ىناؾ إلما 

ُتحقؽ، أي حاجة مف كؿ ما ُذِكر سابقًا فإّنو يكوف ىناؾ خمؿ في حياة المراىؽ وبالتالي اضطرابو مف تمؾ 

 الناحية، لذلؾ فمف الضروري تمبية ىذه الحاجات لبموغ الّرشد السميـ بعيدًا عف األسوأ.

 مشاكؿ المراىقة:  -8

 تتمّثؿ المشكبلت في: " 2005" العيسوي، حسب  

 اليروب مف تحّمؿ المسؤوليات والقياـ بالواجبات الدراسية أو المنزلية. -

 ركوب المخاطر والمغامرات. -

 إظيار لمرجولة وخاصة بيف الّزمبلء واألنداد. -

اإلدماف، التوّرط في الجريمة وغير ذلؾ مف المشاكؿ الميؿ إلى الكذب وعدـ األمانة أو الّسرقة أو التدخيف،  -

 الخطيرة.

 (.215 – 214 ، ص2005 ،) العيسويكثرة أحبلـ اليقظة واالستغراؽ في الخياؿ واألوىاـ  -

تختمؼ مف مراىؽ آلخر وذلؾ حسب نوع المشكمة وحجميا وشدتيا  " 2004 ،الزراد" حسب في حيف

لى عوامؿ االستعداد الشخصي، وعوامؿ أو مدى انتشارىا وىذه المشكبلت ترجع إ لى العوامؿ الوراثية وا 

واإلصابات، باإلضافة إلى األسباب اأُلسرية والمدرسية واالجتماعية وعوامؿ   ماتسماألمراض واإلعاقات والت

 التنشئة والعوامؿ المادية واالقتصادية والكوارث الطبيعية، والحروب والّدمار والتشّرد وغير ذلؾ.

وامؿ الّنفسية والعقمية دورًا ىامًا في ذلؾ مثؿ التوّتر والقمؽ والخوؼ والّضغوط النفسية وتمعب الع

والّصراع النفسي وحاالت الحرماف واإلحباط والعدواف واالنطواء وقد تمتد المشاكؿ إلى مجاالت حياة المراىؽ 

ة ذات المنشأ النفسي وقد األخرى، وكذلؾ األعراض النفسية لتشمؿ األعراض العضوية واالضطرابات الوظيفي
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يؤثر ذلؾ عمى وظائؼ الرفد العقمية فتؤدي إلى اضطراب اإلدراؾ واالنتباه والتركيز والذاكرة والدافعية والنطؽ، 

ُيصاحبيا الغالب اضطرابات في النوـ والطعاـ والحواس مع   والحادة ُيضاؼ إلى ذلؾ أّف المشكبلت المتكررة 

 سيكوسوماتية باإلضافة إلى اضطراب السموؾ وصعوبات التكّيؼ.تشنجات اضطرابات جنسية وحاالت 

 وتتخّمص ىذه المشكبلت فيما يمي:

التوىـ المرضي أو المراؽ، ىنا نجد أّف المراىؽ يحّوؿ ما ُيعانيو مف قمؽ ومخاوؼ وتوترات إلى 

بسبب االعتقاد  االىتماـ المفرط بجسمو وبصحتو ولدرجة إثارة الشكوؾ مف اضطرابات اليضـ أو مف البرد أو

بوجود إصابة أو مرض خطير ىذا بالّرغـ مف أّف الفحوص الطبيعية والتحاليؿ تثبت سبلمة الجسـ وعدـ 

 وجود أي خمؿ أو اضطراب وظيفي أنبوي في الجسـ.

وقد يصؿ المراىؽ لدرجة الوسواس في الخوؼ عمى الجسـ ومراقبة حركاتو الداخمية، وقد يذىب مف 

ذا طمأنو الطبيب عمى صحتو اتيمو بالجيؿ وعدـ الخبرة، طبيب آلخر عدة مّرات  لبلطمئناف عمى صّحتو وا 

 (.79 ص ،2004،) الزرادوعادة ما ُيصاحب ذلؾ قمؽ وخوؼ مف التموث ومف األمراض.

 ." 2004حسب نفس المرجع "الزراد، الميوؿ النرجسية

ووجود صعوبة في الّسيطرة  إّف انفعاالت المراىؽ واندفاعاتو بسرعة نحو الطفؿ، ،مشكمة الجنوحو 

عمى اندفاعاتو أو حركتو وضعؼ الخبرة والغضب الشديد، الذي غالبًا ما يأخذ صفة العنؼ والعدواف والضرب 

أو اإليذاء وتحطيـ األشياء واليجوـ أحيانًا حتى األبويف وعدـ وجود قدرة سميمة وعوامؿ التنشئة األسرية 

راىؽ ُعرضة لمجنوح، وتشير بعض الدراسات النفسية إلى أّف مشكمة واالجتماعية السّيئة وغير ذلؾ يجعؿ الم

 ).األحداث الجانحيف تبدوا كأنيا مشكمة صراع بيف ىؤالء، أحداث وبيف أنفسيـ وبينيـ وبيف ما ُيحيط بيـ

 (.85 – 82 ص ،2004لزراد، ا
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 :رى لممشكبلت المراىقة وىييوجد تصنيفات أخ

 .والنمو الجسميتتعمؽ بالصحة  -  مشكبلت بسيطة 

 .مشكبلت نفسية -                    

 مشكبلت أسرية. -  مشكبلت متوسطة   

 .مشكبلت مدرسية -                    .

 مشكبلت حادة (أزمة اليوية).

 :" 1998براىيـ أسعد،  إ" فيما يخص مشكبلت بسيطة فإنو حسب 

ي عدـ تناسؽ الجسـ، وظيور حب الشباب أو تأخر يوجد مشكبلت تتعّمؽ بالّصحة والنمو الجسمي وتتمثؿ ف

 النمو بالمقارنة باألقراف.

 الّشعور بالتعب واإلرىاؽ وحاالت اإلغماء المتكرر والغثياف. -

والشيء الذي يزيد مف تفاقـ المشكمة عدـ الوعي األسري، ووصؼ المراىؽ بما يكره وخاصة إذا وجد نفس  -

 (.363 ص ،1998براىيـ اسعد، إ)نو.قراأالشيء مف 

فيما يخص المشكبلت النفسية التي ىي الصنؼ الثاني مف  ،"1994وحسب " ميخائيؿ معوض، 

النوع األوؿ " مشكبلت بسيطة" والتي تتمثؿ في أّنو حيث يتعرض المراىؽ لبلضطراب النفسي بسبب 

التناقض والوجداني  الدوافع النفسية المتضاربة التي ال يتـ التناسؽ والتكامؿ بينيا مّما ُيسبب لو مشاعر

أو ثنائية المشاعر التي تتخمص في التذبذب وعدـ استقرار  مشاعره، كأف يشعر باالنجذاب، والنفور 

 .(370 ص ،1994) ميخائيؿ معوض، والحب والكره والرضا والسخط إزاء موضوعات والمواقؼ.

ة إذ يعمؿ المراىؽ تتمثؿ في المشكبلت اأُلسري ،" 2004مشكبلت متوسطة: وىي حسب " معاليقي،  

كي يبرىف عمى أّنو قد أصبح راشدًا قادرًا عمى االستقبللية، وأّنو لـ يعد بحاجة إلى مساعدة اآلخريف، فكؿ 
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صبح األىؿ بخاصة أماـ مأزؽ مساعدة منيـ وخصوصًا مف األىؿ يعتبرىا تدخبًل في شؤونو الخاصة، في

 (.158 ص ،2004قي، ي)معالدة غير مقبولة.إذ كيؼ يمكنيـ مساعدة أبنائيـ إذا كانت المساعحقيقي

أّما فيما يخص المشكبلت المدرسية والتي ىي الصنؼ الثاني مف النوع الثاني "مشكبلت متوسطة " فإّنو 

لمتفاعؿ  خصبأّف المشكبلت المدرسية ىي ُتمثؿ المدرسة والمحيط االجتماعي ال " 1999الجوالتي،  "حسب 

لسيطرة الوالدية، لكنيا في نفس الوقت وجو آخر لصراع األجياؿ بيف بيف المراىقيف  لمتنفيس عف ضغط ا

 المعّمميف والمدراء والقائميف عمى التربية والتعميـ.

ويمكف حصر أسباب مشكبلت المراىقة في المدرسة فيما يمي: انعداـ العبلقات الحميمية بيف المراىؽ  

 والمدرس.

 فقداف التوجيو السميـ.مشاعر الخوؼ واتخاذ موقؼ الدفاع عف الذات و  -

 إحساس المراىؽ بنقص الكفاءة لمتحصيؿ المناسب، وعدـ االستقرار األسري. -

 (.39ص ،1999) الجوالتي، نشاط الترويجي المنظـ في الدرسةضعؼ ذكاء التمميذ ونقص ال -

 تشمؿ ىذه المشكبلت الحادة مايمي: ،"2001، دأمؿ األحم"المشكبلت الحادة وىي حسب 

يوية والتي تكّمـ إريكسوف في اكتساب المراىؽ اليوية نتيجة لعمميات النمو فإّنو نّوه إلى المشكبلت أزمة ال -

 الحادة والتي تتعّمؽ بفقدانو لميوّية مقابؿ ذلؾ حيث يعجز عف اإلجابة عف التساؤالت التي مف مشاكمو:

 مف أنا؟. -

 وما ىو موقفي مف أسرتي؟. -

 وزمبلئي؟ -

 ومحيطي؟ -

 تمي؟ولمف أن -
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عنو، ال  األخرييفوكثيرًا ما تتناقض فكرة المراىؽ عف ذاتو جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا ودينيًا عف فكرة 

 بؿ عف الصورة المثالية التي رسميا لنفسو في المستقبؿ.

 ،2006)أمؿ األحمد، .األمر الذي يمكف أف يؤدي إلى زعزعة اليوية، وربما فقدانيا، ومف ثـ حدوث األزمة

 (.93ص

لقد أجممنا تقريبًا كؿ المشكبلت المتعّمقة بسف المراىقة، وما درجاتيا بحيث كانت مشكبلت بدرجات      

بسيطة وبدرجات متوسطة، وبدرجات حادة، ولذلؾ فالمراىقيف وىـ في ىذه الفترة يمّروف بأوقات صعبة تتطّمب 

مجتمع العاـ. فكؿ مشكمة لدى المراىؽ المرونة والتكّيؼ مع ما يواجيونو مف طرؼ المحيطيف بيـ مف أسرة وال

تغيير تمرد عمى أسرتو حيث التربية تمعب دور ميـ في خمؽ إما توازف، أو خمؿ لذلؾ، ضمف الميـ تتبع 

الخمفيات األخرى، التي وراء ذلؾ السموؾ البادر مف ىذا المراىؽ والتفكير بعناية، بأف األضرار ال تمسو، ىو 

ذ لـ يتـ تصدي ليذه المشكبلت، ومعالجتيا  يؤثر فقط بؿ الكؿ معنييف، ألنو ىذا مستقببل عمى الكؿ، وا 

، ويصبح االنحرافة لمسموكياتبطريقة صحيحة، فيذا يدعوا لمخوؼ، مف ما قد يحدث، فيما بعد، كالمجوء 

عف  كاالبتعاد، االجتماعيةالمراىؽ، متعودا عمى العصياف، وعمى األمور الفوضوية، وعمى إىماؿ أدواره 

، "تدخيف، السرقة، االجتماعية كاآلفاتالدراسة، والرسوب فييا، ومخالطة رفقاء السوء، بممارسة أفعاؿ مجاؿ 

 واالعتداء، والزناتعاطي خمور، والمخدرات، وحتى المتاجرة بيا، ويمكف حتى تصؿ إلى ممارسة الدعارة ، 

بيذا الشكؿ، يجب التسرع في  الجنسي، عمى نفس الجنس، أو الجنس المغاير، وقبؿ أف تصبح األمور معقدة،

 التعامؿ، مع مراىؽ بعناية، وىو في ىذه الفترة مف أجؿ تحصينو مما قد يحدث سمبا.

فالضغوطات اليومية، التي يتعرض ليا ىذا المراىؽ، ومختمؼ الشدائد النفسية، التي قد تصيبو، 

ابؾ بيف تدخبلت الثقافية، والتشابو في الفساد فيما قد يربؾ ويزعزع نفسية المراىؽ ويؤثر عمييا، فالتش وانتشار

األضرار الممحقة، مف خبلؿ السرعة في التأثر، حيث يصبح ىذا المراىؽ وسيمة تيدد سبلمة النظاـ كغرس 

فيو عبر وسائؿ اإلعبلـ، والتكنولوجيا األمور التي ال يستطيع التعامؿ معيا، وتجعمو خاضع ليا، كاإلغواء 
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ألجيزة، ويكوف المراىؽ عرضة ليا، إف انعدمت المراقبة عميو، مف طرؼ الممارس عمى المباشر في ىذه ا

 .االنحراؼالمحيطيف بو، مما ال شؾ فيو، فيذه تعتبر كمؤشر إنذار يمحؽ بمجتمعنا لظيور 

؟ ىذا ما سنعرفو، عند قراءة العنصر االضطرابالمراىؽ، وكيؼ يظير ىذا  الضطرابنذىب  اآلف  

 انطبلقا، وتقدـ موضوعنا اىتمامناا، فسوؼ نمقي الضوء عمى أمور، التي تثير الموالي، وكما عودناكـ دائم

 مما يمي:

نبلحظ أف المراىؽ في "، 2006ي، ني" الشربيىذا ما سوؼ تتحدث عنو  المراىؽ: اضطراب -9

المجتمع الحديث يتعرض لمعديد مف الضغوط والشدائد النفسية وأزداد فعبل رصد الظواىر المرضية في مرحمة 

المراىؽ، وربما يرجع ذلؾ إلى االنتشار السريع لممعمومات بواسطة وسائؿ اإلعبلـ، وتناقؿ األنباء التي يبالغ 

فييا أحيانا فتيز الشعور باألماف باإلضافة إلى دور وسائؿ اإلعبلـ. في تداخؿ الثقافات، مما يضع المراىؽ 

 أماـ تناقضات عديدة وتغيرات عديدة قد تفوؽ اختياراتو.

إلضافة إلى النظرة المتشائمة لممستقبؿ والتي ال تحمؿ لو مف الطموح ما يكفي لدفعو إلى األماـ با 

لى تجاوز االعتمادية عمى والديو خاصة ما يتعمؽ بالجوانب المادية وارتفاع تكاليؼ المعيشة وما يعانيو  وا 

 المراىؽ مف أزمات السكف والمواصبلت.

البيئية المنتظرة لكوكب األرض والتي تشكؾ في استقرار البشر ىذا ما يطرح مف أراء حوؿ التغيرات  

عميو باإلضافة إلى تياوي نظريات سياسية واقتصاديةظمت سائدة حقدا مف الزمف ليس بقميؿ كؿ ىذا يزيد مف 

 (.90، ص 2006ي، الشربيين )حيرة المراىؽ ويجعؿ مف االختيار أزمة قد تؤدي إلى االضطراب.

و، مف معمومات مفيدة، حوؿ اآلثار الناجمة، عف الظواىر المرضية، في مرحمة مف خبلؿ ما تـ قراءت 

المراىقة، ومما يثير فيما بعد القمؽ، مما قد يصبح عميو ىذا المراىؽ، الذي ىو عبارة عف فرد يتأثر بما يحيط 

 بو، مف أخبار مما قد ييدد استقراره النفسي واىتزاز شعوره باألمف في مجتمعو.
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 صؿ:خالصة الف 

ُيمكف القوؿ مف خبلؿ استعراضنا ليذا الفصؿ أّف لمرحمة المراىقة تأثير كبير عمى تغّير ُسموكيات المراىؽ  

وعمى انفعاالتو وىذا نتيجة تداخؿ مضاميف دراسة في نفس المرحمة الُعمرّية مف ُبروز لحاجات المراىؽ 

ي ىي فترة حرجة تتطمب تجاوزىا بطريقة صحيحة الُمتعددة وأىـ المشاكؿ التي ُيعاني منيا في ىذه الفترة والت

نظرا ألىميتيا بتميزىا بمجموعة مف الخصائص المتنوعة والتي تجعميا تختمؼ عف المراحؿ األخرى عند 

 الفرد. 
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 تمييد:

لمميداف، مع  ةالعيادييتضمف ىذا الفصؿ الجانب التطبيقي، والذي يحتوي عمى الدراسة االستطبلعية و  

 تحديد المنيج الُمستخدـ لمّدراسة، وكذا دراسة الحالة وعرض األدوات الُمستعممة فييا.

 :وفيما يمي سيتـ عرض العناصر المذكورة أعبله، عمى حسب الترتيب

الحاالت المناسبة  تتمثؿ في الدراسة االستكشافية لممركز والقياـ باالختيار االستطالعية:الدراسة  -1

 مايمي سنتعرؼ عمى: وفيمانا لموضوع

 الحدود المكانية: -1-1

تمت دراستنا االستطبلعية في المركز الُمتخّصص في إعادة التربية، ويقع ىذا المركز ببمدية الصيادة  

ويترّبع عمى مساحة  ،1987ديسمبر  01ليوـ 87/  360لوالية مستغانـ، تـ إنشاؤه حسب المرسوـ رقـ 

 شابًا، يتمّتعوف بالّنظاـ الداخمي. 120مع أّف طاقة استعابو ىي  ارات،ستة ىكت إجمالية بالتقريب

 ويتكّوف المركز مف:

 وتتوّزع كالتالي: ىكتاريف ونصؼ،فيما يخص اليياكؿ والتي تترّبع عمى مساحة مبنية قدرىا  

المخزف أقساـ، و  05: وىي ذات طابقيف نجد فييا مف األسفؿ مكتب المربي الرئيسي، العيادة 01 العمارة

 سرير. 60العاـ، أّما في الجية الُعموية فنجد عنبريف ويّتسع كؿ واحد منيما لػػ 

 وفييا مف الجية الُسفمى اإلدارة وكذا المطبخ، جياز التسخيف ومخزف األلبسة. :02العمارة 

فمى، أّما وىي مقابمة لئلدارة، وتتشّكؿ مف ثبلثة مرائب، الغسالة وورشة البناء في الجية السُ  :03 العمارة

 الجية الُعموية منيا فنجد البياضة والُشرفة.

 (زيادة إلى ورشة البناء المذكورة سالفا.): 04أّما فيما يخص الورشات، والتي عددىا  

 ورشة الحديد (التمحيـ). -
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 ورشة النجارة. -

 ورشة الكيرباء. -

 ورشة الفبلحة. -

 ممعب لكرة القدـ. -

 ممعب لكرة السمة. -

 ددة الرياضة.قاعة متع -

 أما فيما يخص المستخدميف، أو عماؿ المركز، فيـ كالتالي: -

 مديرة. –)01( -

 أخصائي نفساني عيادي. –) 01( -

 مقتصد. –) 01( -

 مربي متخصص. –) 03( -

 مساعد المصالح االقتصادية. –) 01( -

 ممرض حاصؿ عمى شيادة دولة. –) 01( -

 كاتب. –) 02( -

 انات.عوف حفظ البي–) 01( -

 عوف إداري. –) 01( -

 سائؽ. –) 02( -

 عوف متعدد الخدمات. –) 02( -

 عوف أمف ووقاية. –) 02( -

 حارس. –) 05( -
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 عوف مطبخ. –) 01( -

 بياضة. –) 01( -

 عماؿ يومييف. –) 03( -

التي اخترناىا لتكوف حيز دراستنا، باالضافة  وىنا سنتناوؿ وصؼ لمحاالت :الحدود البشرية -2-1

 لماـ  بمجتمع الذي منو انطمقت ىذه الدراسة:ال

 :مواصفات الحاالت المدروسة -1-2-1

) حاالت ذكور مراىقيف لدييـ السموؾ اإلنحرافي بالمركز المتخصص في 02الدراسة مف (تتكوف 

 وقد كاف اختيار عدد الحالتيف 17- 15باالضافة اف عمرىما مابيف  إعادة التربية بالصيادة، والية مستغانـ،

ا، محكوما بطبيعة المنيج المعتمد والذي ىو المنيج العيادي والذي يتضمف الطريقة البحثية مالتي عممنا معي

 ونظرا لرفض الحاالت، المتمثمة في دراسة الحالة، حيث يتعذر إجراء الدراسة عمى عدد كبير مف الحاالت

 الوضع الذي ىـ فيو. لحساسية االخرى التعامؿ معنا

 :دراسةمجتمع ال -2-2-1

، ومراىقيف وىـ مقيميف بالمركز المتخصص في ) حالة كميـ منحرفيف11( يتكوف مجتمع الدراسة مف

 إعادة التربية بصيادة لوالية مستغانـ بأمر مف السمطات القضائية لممنحرفيف.

 باإلضافة إلى أف ىؤالء المنحرفيف يتمقوف المتابعة التعميمية والتربوية والنفسية، باإلضافة إلى 

كرة القدـ ) والتي تعتبر بمثابة النشاطات الترفييية والتسمية، كما أنو يوجد  -الممارسات الرياضية ( الجيدو

مصمى بيذا المركز لتعميـ الصبلة والمحافظة عمى أدائيا " الجانب الديني"، كما أنيـ يقوموف بأشغاؿ اليومية 

قياـ بأمور تنظيفية وِوقائية خاصة بالمركز والمينية كتقميـ األشجار وحذؼ العشب الضار مف حوليا، و 

 وبذواتيـ.
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 :االحدود الزمانية -3-1

تمت دراستنا االستطبلعية بالمركز المتخصص في إعادة التربية ببمدية الصيادة لوالية مستغانـ في 

 .29/01/2018 إلى غاية 22/01/2018 حدود زمنية تتراوح ما بيف

 :الدراسة العيادية -2

األساسية بالمركز المتخصص في إعادة التربية ببمدية الصيادة لوالية مستغانـ، في فترة  كانت الدراسة

 .19/02/2018 إلى غاية 29/01/2018 زمنية ما بيف

سنتعرؼ ىنا عمى المنيج المستخدـ في الدراسة، وعمى اىـ الوسائؿ  منيج البحث وأدواتو:-2-1

 :المساعدة فيما يمي

 :" 1999"العسيوي، حسب الكاتب الدكتور: clinicatméthode العياديالمنيج  2-1-1

مف االئتبلؼ بيف  العياديىو أحد المناىج الرئيسية في مجاؿ الدراسات النفسية، ولقد نشأ المنيج 

تياريف ىما عمـ النفس المرضي والقياس النفسي، ذلؾ أّف المرض حالة يستحيؿ استحداثيا تجريبيا مف حيث 

الذي يقـو عمى أسموب دراسة الحالة بصورة كمية  العياديرة االلتجاء إلى المنيج المبدأ، ومف ثـ كانت ضرو 

شاممة لكونيا حالة متفردة في خصائصيا وبنائيا الديناميكي التفاعمي ويعتمد عمى الخبرة السريرية لممعالج أو 

 (.19ص ،1999العسيوي،)الخبرة العيادية والتعرؼ عمى األمراض واالضطرابات العقمية والنفسية

ىو المنيج العيادي، حيث أف " 2008" النجار،  في تعريؼ آخر ليذا المنيج اإلكمينيكي فيو حسب 

clinc  موضوعا لمدراسة)  (الذي يتخذ مف الفراشتعني عيادة..... والبعض يسميو عمـ النفس السريري

سوياء أيضا... كما يقاؿ والبعض يخمط بينو وبيف عمـ النفسي المرضى لكف الصحيح أف اإلكمينيكي يشمؿ األ

 ص ،2008) النجار، العيادة والتي ال ترتاء العيادات. لو العيادي، بمعنى أنو يشمؿ الحاالت التي ترتاء

14.) 
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 اآلف فسنذىب إلعطاء مفيـو حوؿ دراسة الحالة فيما يمي:و 

ة لحالة ىي الدراسة العميق"2008النجار،   "فيي حسب نفس المرجع السابؽ دراسة الحالة:  1-1-1

 فردية:

نما يمتد   نجد أنو وبالرغـ مف بساطة التعريؼ ومحدوديتو.. فإننا نجد أنو ال يقتصر عمى المرضى، وا 

سوية... حالة فردية أو جماعية...  إلى األسوياء أيضا، حيث إف الحالة الفردية قد تعني حالة مرضية أو

ـ يتضمف سوى منيجية التناوؿ وليس خصائص حالة طفؿ، أو رجؿ، أو امرأة أو شيخا أو كيبل، فالتعريؼ ل

 أو مواصفات الحالة في حد ذاتيا.

 :"2008" النجار، حسب نفس المرجع السابؽ،

لى استخداميا لى البيانات نفسيا وا   إف مصطمح "دراسة الحالة" يستخدـ لئلشارة إلى عممية جمع البيانات، وا 

 (.14-10 ، ص2008) النجار، إكمينيكيا.

االستخداـ لتمخيص أكبر عدد مف المعمومات عف الفرد وىي أكثر الوسائؿ شموال  ىي وسيمة شائعة

 وتحميبل.

 : سنتناوؿ ىنا الوسائؿ المستعممة في دراسة الحالة والتي سندرجيا فيما يمي:أدوات الدراسة 2-1-2

ء بيف ىي تقنية عيادية بامتياز، وىي لقا :" 2011، عموي" زغبوش؛ حسب المقابمة العيادية:  1-2-1

األخصائي والمفحوص، ىدفيا تسجيؿ المعمومات أو الحصوؿ عمى أكبر قدر منيا، مف أجؿ الوصوؿ إلى 

لى ذلؾ فيي عبلقة فردية يمعب فييا الحس العيادي  تحقيؽ ىدؼ تشخيصي أو تقييمي أو تعويضي، وا 

ة بيف الذات والغير مف حيث والتجربة والخبرة دور أساسي، أنيا عبلقة بالمعنى الفينومينولوجي لمكممة، العبلق

المبدأ، عمى الفاحص اإلنصات إلى المفحوص، وتشجيعو عمى الحديث والتعبير عف مشاعره، وعف كؿ ما 

 يجوؿ في خاطره، لذا مف الضروري أف يتحكـ الفاحص في استجاباتو، وانفعاالتو.
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ذاتية المفحوص، مع وعمى اعتبار أف المقابمة، تقنية تسعى إلى البحث عف الموضوعية مف خبلؿ   

 التركيز عمى مجموعة مف المعمومات والمؤشرات والقرائف التي تتخمميا، فإنو يمكف تحديد أنواعيا فيما يمي:

ال يتدخؿ اإلكمينيكي، وال يوجو المفحوص أثناء الكبلـ، ويترؾ لو  المقابمة غير الموجية: 2-1-1

روجرز  حديثو، وىي طريقة كاف يطبقيا خصوصا المجاؿ لمتحدث بكؿ حرية، دوف مقاطعتو، أو توجيو مسار

rogerz.في أسموبو العبلجي، انطبلقا مف أف المفحوص أدرى بالمشاكؿ التي تؤرقو 

وىنا يعمؿ اإلكمينيكي، عمى توجيو المفحوص في الوقت المناسب،  المقابمة شبو الموجية: -2-1-2

وفي الغالب نقوـ عمى عدـ التدخؿ في الحوار،  وجعمو دائـ الصمة بالوقائع التي ليا عبلقة بموضوع الحوار،

وترؾ المجاؿ لمفحوص، كي يعبر عف تجاربو الشخصية مف خبلؿ توجيو الحديث لمتركيز عمى مواضيع 

 يعنييا.

وتقوـ عمى توجيو مجموعة مف األسئمة المحددة سمفا قصد الحصوؿ عمى المقابمة الموجية:  2-1-3

 معمومات، تفيد الفاحص في التشخيص.

وعموما يمكف توظيؼ ىذه التوجيات الثبلثة في المقابمة العيادية، وفؽ المقاـ الذي تجرى فيو المقابمة،    

لمحصوؿ عمى معمومات خاصة بالمفحوص، ثـ بعد ذلؾ، توظيؼ المقابمة غير الموجية لترؾ المجاؿ 

كف لمفاحص أف يتدخؿ لممفحوص لمتعبير عف مشاعره بكؿ حرية أثناء بداية الحصص العبلجية األولى، يم

في الحوار لمناقشة أفكار المفحوص ومعرفياتو ومحاولة رصد تناقضاتو وأفكاره، الغير العقبلنية، ومعتقداتو 

 (.117 ، ص2011) زغبوش؛ عموي، المشوىة، والعمؿ عمى تعديميا، أو تميينييا. 

مثميف في المقابمة شبو الموجية ) النوعييف األخيريف والمت02ولقد تـ استعمالنا خبلؿ دراسة الحالتيف ( 

 والمقابمة الموجية.
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تعتبر المبلحظة اإلكمينيكية، قاعدة في المنيج  ": 2008حسب "زرواتي،: المالحظة العيادية -1-2-2

التجريبي العممي، وركنا فيو، ووسيمة عف طريقيا يتعرؼ المحمؿ أو المعالج النفسي عمى أسباب االضطرابات 

  .ؿ أساليب التعبير أثناء الفحصالنفسية، وذلؾ مف خبل

 ) المدروستيف: 2عمى الحالتيف (TATولقد قمنا بتطبيؽ : االختبارات النفسية -1-2-3

أكثر  TAT يعتبر اختبار تفيـ الموضوع ،"2009"ربيع، حسب: TATاختبار تفيـ الموضوع  -

ىنري ر"االختبابإعدادىا ىذا  االختبارات اإلسقاطية شيرة، ولعمو يأتي بعد الروشاخ في األىمية، وقد قاـ

 وذلؾ ، MORGANمورجاف  كريستيناعالـ الشخصية الشيير، وساعدتو في ذلؾ MURRAY" موراي

 ـ.1935عاـ

في الشخصية، وصدر تعديؿ االختبار عاـ " موراي"وقد أعد ىذا االختبار عمى أساس نظرية 

 (.355 ، ص2009.) ربيع، 1945

 TATمنذ بداية أعماليا حوؿؼ. شنتوب رأت " 2008وحسب " سي موسي ؛ بف خميفة،   

أف جؿ تمؾ المحاوالت قد ركزت كثيرا عمى االستقبللية المطمقة لآلنا في عبلقتو مع الطاقات )1954(

) وأىممت الجانب اليوامي البلشعوري، في الوقت الذي البد ليذا اآلنا الشعوري neutralisées"المحايدة" (

يكوف أليفا مع اليوامات المحتواة في  تحا عمى الخزاف التروي والطاقوي، وأفالذي يقود الفعؿ أف يكوف متف

 ذلؾ.

الخزاف لكي يستمد منيا قوتو، وعمى ىذا األساس طرحت فرضية أنما ىو مقصود في بروتوكوؿ 

TAT  ىو".... الطريقة التي ينظـ بيا اآلنا إجابتو في وضعية صراعية " تعرضيا المادة والتعميمة والوضعية

مجموعيا، واشترطت أف يكوف ىناؾ إدماج نسبي لمجياز الدفاعي الذي يفسح المجاؿ لمطاقة الحرة لتكوف ب

 في خدمة اآلنا الشعوري.
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انطبلقا مف دراسة مطولةحوؿ مصير المظاىر  TAT نظرية حوؿ  1967 منذ  شنتوب اقترحت 

ويدي بمجموعيا كمرجع أساسي اليجاسية لدى الطفؿ، متخذة مدونة ما وراء عمـ النفس الفر -الرىابية

لنظريتيا، وذلؾ بتوظيؼ مفاىيـ الموقعيتيف األولى والثانية مع وجيات النظر الثبلث: الديناميكية واالقتصادية 

 .TATوالموقعية، بعيدا عف خمط الوضعية التحميمية بوضعية 

تحميؿ  بعرض تقنية )1974-1969(. دوبراي (تجسدت نتائج أعماليا البلحقة باالشتراؾ مع 

الذي يعني: "  TATسياؽ انطبلقا مف المسّممات النظرية المقدمة في إطار ما يسمى " وتفسير االختبار

"مجموع اآلليات العقمية الممتزمة بيذه الوضعية الفريدة التي يطمب فييا مف الشخص أف يتخيؿ قصة انطبلقا 

 مف الموحة.

 وصؼ مادة االختبار: -2-3-1

لوحة فييا تصاوير ورسومات ُمبيمة أغمبيا مشكمة مف شخص  31مف  يتكوف االختبار في أصمو

لوحات) مشاىد طبيعية  03نادرة ( لوحة)، في حيف تصور لوحات أخرى 15لوحة) أو أشخاص ( 12(

، ألنيا 20إلى  1)، تحمؿ ىذه الموحات أرقاما عمى ظيرىا مف 16مختمفة، باإلضافة إلى لوحة بيضاء (رقـ 

لكؿ الفئات مف السف والجنس فمنيا ما ىو مشترؾ لدى كؿ األشخاص وىي عادة  غير موجية في مجمميا

لوحة)، أما األخرى الباقية فيي متغيرة حسب السف والجنس يكوف فييا الرقـ  11تحمؿ رقما فقط (عددىا 

 التسمسمي مصحوبا بالحرؼ األوؿ مف الكممة األصمية باإلنجميزية:

B= BOY- ولد 

G=GIRL- بنت 

M=MANE- ؿرج 

F=FAMELLE- امرأة 
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لوحة في حصتيف، كما كاف يفعؿ موراي، بمعدؿ عشر  20وعمى كؿ فئة مف تمؾ الفئات أف تجتاز

 لوحات في كؿ حصة.

تمؾ التي ىي أكثر داللة وأكثر مبلئمة  )31) لكف المختصوف فيما بعد اختاروا مف الموحات األصمية

، تمررىا 20لوحة لكؿ صنؼ عوض  13بمعدؿ ، 31لوحة مف  18"، وتتمثؿ في TATلديناميكية "سياؽ 

 (.168-167-166 ، ص2008) سي موسي ؛ بف خميفة، لممفحوص في حصة واحدة. 

) بؿ اقتصرنا عمى البطاقات التي تتماشى مع 02ولكف نحف لـ نطبؽ كؿ البطاقات مع الحالتيف (

، 8BM ،)10(4 ،5( ،6BM ،)(، 3BM، )2، 1)بطاقة  17اإلشكالية المطروحة لمدراسة، حيث طبقنا 

(12M( ،)12BG( ،)13MF( ،)13B ،)14 ،15 ،16( ،18BM ،)19.) 

سوؼ نقوـ بعرض محتوى الصور التي تتضمنيا بطاقات االختبار وما تثيره ىذه الصورة مف أفكار، و 

 ) والمتمثمة عمى النحو التالي:02التي طبقناىا مع الحالتيف ( 17سوؼ نقوـ بتناوؿ فقط البطاقات 

 :"2009بيع، ر  "حسب 

ولد صغير جالس إلى منضدة يتأمؿ وينظر إلى آلة موسيقية (الكماف) وىذه الصورة ( عامة:1الصورة )

 تثير قصصا حوؿ الوالديف والقمؽ وصورة الذات واإلنجاز.

منظر في الريؼ وفتاة تمسؾ بكتاب في يدىا، وفي الصورة كذلؾ رجؿ يعمؿ في حقؿ ( عامة:2الصورة )

رأة مستندة إلى جذع شجرة شاخصة ببصرىا إلى الفضاء، ويذكر أف ىذه الصورة تثير بجواره حصاف وام

 قصصا حوؿ العبلقات األسرية وعف النواحي الجنسية.

لؤلوالد والرجاؿ: ولد يجمس عمى األرض مستندا برأسو وذراعو األيمف عمى أريكة وعمى :BM( 3الصورة )

 عدواف.األرض يوجد مسدس وتثير ىذه الصورة قصصا عف ال

امرأة تنظر إلى رجؿ وتمسؾ بكتفو وىو محوؿ نظره عنيا كأنو يتخمص مف مسكتيا، ( عامة:4الصورة )

 وىذه الصورة تثير قصصا عف العبلقة بيف الذكور واإلناث.
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امرأة في مرحمة وسط العمر تقؼ عمى عتبة إحدى الغرؼ تنظر مف باب موراب إلى ( عامة:5الصورة )

 ه الصورة قصصا عف مراقبة األـ لؤلبناء وكذلؾ الخوؼ مف االقتحاـ.داخؿ الغرفة، وتثير ىذ

امرأة عجوزتميؿ إلىالقصر واقفة، معطية ظيرىا لشاب تبدو عميو )أوالد ورجاؿ(: BM( 6الصورة )

 الحيرة، وتثير ىذه الصورة قصصا عف العبلقة بيف األـ واألب.

الصورة وخمفو منظر لشخص يبدو أنو  شاب كأنو ينظر إلى خارج )أوالد ورجاؿ(: BM( 8الصورة )

يخضع لعممية جراحية، وفي الصورة كذلؾ شكؿ لشيء أشبو بالبندقية، وتثير ىذه الصورة قصصا عف 

 العدواف والطموح.

منظر لرأس امرأة تستند إلى كتؼ رجؿ، وتثير ىذه الصورة قصصا حوؿ العبلقات ( عامة:10الصورة )

 الذكرية األنثوية.

شاب يناـ مغمض العينيف عمى أريكة، ورجؿ عجوز طويؿ القامة يمد يده  رجاؿ:: 12( Mالصورة )

 باتجاه الشاب وكأنو ينحني فوقو، وتثير ىذه الصورة قصصا حوؿ العبلقة بيف شاب ورجؿ عجوز.

بنات وأوالد: زورؽ صغير بجانب جدوؿ الماء، وبالمنظر كذلؾ شجرة كبيرة وال يوجد  :12( BG) الصورة

 رة، وتثير ىذه الصورة قصصا تدور حوؿ االكتئابواالنتحار.شخوص في الصو 

ناث: شاب يقؼ مطأطأ الرأس يخفي وجيو بذراعو األيمف، وفي امرأة راقدة :13( MFالصورة ) ذكور وا 

 عمى سرير، ىذه الصورة تثير قصصا تتناوؿ صراعات بيف الذكور واإلناث.

باب كوخ خشبي، وتثير ىذه الصورة قصصا طفؿ صغير يجمس القرفصاء عمى  :: أوالد13( Bالصورة )

 حوؿ ذكريات الطفولة.

صورة ظمية لرجؿ في مواجية نافذة وبقية الصورة معتمة تماما، وتثير ىذه الصورة  ( عامة:14الصورة )

 قصصا تتناوؿ مخاوؼ الظبلـ واالنتحار.
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لصورة قصصا تتناوؿ رجؿ طويؿ القامة واقؼ بيف مجموعة مف المقابر، وتثير ىذه ا( عامة:15الصورة )

 الموت والخوؼ منو.

 خالية، وتثير قصصا حسب قدرة المفحوص عمى اصطناع ىذه القصص. :( عامة16الصورة )

رجؿ تمسؾ بو ثبلثة أيٍد وأصحاب األيدي ال يظيروف في الصورة،  :: أوالد ورجاؿ18 (BMالصورة )

 وتثير ىذه الصورة قصصا تتناوؿ أفكارا عف القمؽ عند الذكور.

شكؿ غامض يظير فيو الضباب والغيوـ والعواصؼ تحيط بكوخ في منطقة ريفية،  :( عامة19لصورة )ا

-357-356 ، ص2009) ربيع، وال تثير ىذه الصورة قصصا بعينيا، لذا فإف فائدة الصورة محدودة. 

358-359.) 

 :TATوفيما يمي سنتطرؽ إلى خطوات تطبيؽ االختبار    

 :"2008بف خميفة،  " سي موسي ؛ حسب ار:خطوات تطبيؽ االختب -2-3-2

)، يبدأ في الحصة 10يجري االختبار في حصتيف، يمرر في كؿ حصة عشر لوحات ( مورايكاف 

األولى، بعد توفير الشروط المساعدة عمى التكيؼ مع الوضعية، بتقديـ التعميمة المطولة نسبيا يمكف 

األخرى، والمطموب منؾ أف تحكي لي قصة "سأعرض عميؾ بعض الصور واحدة تمو تمخيصيا كما يمي:

حوؿ كؿ منيا، أف توضح ما يحدث في كؿ صورة، وتصؼ ما وقع وما يقع وكيؼ ستكوف نياية أو خاتمة 

وفي ىذا السياؽ يخبر الفاحص ". القصة، مع ذكر المشاعر التي يحس بيا األشخاص المشاركوف في المشيد

متوسط لكؿ لوحة مع تذكيره بذلؾ عقب كؿ لوحة تكوف في ال) دقائؽ 5( الشخص بأنو مقيد بزمف قدره

التعميمة قابمة لمتعديؿ وفؽ سف الشخص وقدرتو العقمية واالضطرابات التي يعاني منيا، وبإمكاف الفاحص أف 

يتدخؿ لجمب انتباه المفحوص إلى أجزاء ىامة مف المشيد قد تغاضى عنيا أو مف أجؿ تشجيعو دوف اإليحاء 

 ص ذلؾ المشيد.لو بأي معمومات تخ
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يفسح لخياؿ المفحوص حرية أكثر كأف يخترع قصصا تشبو  مورايأما في الحصة الثانية فكاف 

 الخرافة أو الحمـ أو االستعارة أو األسطورة، إاّل أف ىذه الطريقة ُأىممت شيئا فشيئا نظرا لعدـ فائدتيا.

صورة تخطر ببالو، وعيناه  طالبا منو أف يتخيؿ فييا أية 16يقدـ الفاحص الموحة البيضاء رقـ 

مغمقتاف إذا لـز األمر، ثـ يحكي قصة انطبلقا منيا في نياية الحصة يقوـ الفاحص بتحقيؽ عف مصادر 

القصص (الواقع اليومي، أفبلـ، روايات، ذكريات شخصية....)، مع إمكانية االستعانة بتقنية التداعي الحر 

 التي تأخذ وجية عبلجية.

أف  شانتوب، وتغيرت بكثير في الوقت الراىف ترى الباحثة موراي اإلجراء بعدتطورت بعد ذلؾ طريقة 

يمكف إجرائو في أية وضعية تستمـز فحصا نفسيا ييدؼ إلى استقصاء معمؽ لمتوظيؼ النفسي  TATاختبار

لدى أي شخص يطمب ذلؾ أو يمر بظرؼ صعب يعاني فيو مف اضطرابات سيكومرضية في مثؿ ىذه 

. وفي بعض الحاالت عند TATإجراء كشؼ جدي يضـ عمى األقؿ اختباريف: الروشاخ و الحاالت يمجأ إلى 

 (.173-172، ص 2008) سي موسي ؛ بف خميفة، المزـو اختبارا ثالثا لتقييـ القدرات العقمية. 

وىنا سنقوـ بتقديـ كيفية فيـ وتحميؿ اختبار  :حسب شانتوب TATطريقة تحميؿ بروتوكوؿ  2-3-3

 :تفيـ الموضوع وىذا فيما يمي

 :"2008بف خميفة، " سي موسي ؛حسبشبكات الفرز لشانتوب:  -3-3-1

لقد طرأت تعديبلت كثيرة عمى الشبكة األصمية التي عرضتيا ؼ. شنتوب ألوؿ مرة في مقاؿ ليا 

) وقد توصمت 1958تفيـ الموضوع ، شبكة الفرز" (تحت عنواف "مساىمة في البحث عف الصدؽ اختبار 

وىو  ،1990إلى أخر شكؿ ليا في سنة  )a 1987 ،1990، 1978، 1969 بالتعاوف مع "ر. د وبراي

 الشكؿ الذي نعتمد عميو في تنقيط البروتوكوالت.

المستعممة في تنقيط محتويات القصة التي ينتجيا  )1990سنقوـ اآلف بعرض محتويات الشبكة ( 

 المفحوص، وذلؾ في جدوؿ يتكوف مف أربعة سبلسؿ تمثؿ كؿ واحدة منيا مؤشرا يعطي نظرة عمى الطرؽ أو
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السياقات الدفاعية التي يظيرىا الفرد لمتعامؿ مع الصراعات التي تثيرىا الصور، وغالبا ما تتوزع السياقات 

اقات األخرى تبعا لنموذج المستعممة مف طرؼ األشخاص إلى كافة السبلسؿ، مع غمبة أحدىا عمى السي

 التوظيؼ النفسي المميز لكؿ شخص.

 تتمثؿ السبلسؿ األربعة إذف في: 

 ، وىي ممثمة ألسموب الرقابة المرتبطة بالصراع الداخمي.Aسمسمة السياقات  -/1

 المتعمؽ بالصراع العبلئقي. )labilité( وتمثؿ األسموب الذي فضمنا ترجمة اليراء ،Bسمسمة السياقات -/2

 وىي تمثؿ تجنب أو كؼ الصراعات. ،cسمسمة السياقات  -/3

وىي ممثمة لبروز السياقات األولية التي تظير عمى شكؿ اظطرابات المغة أو القوة  ،Eسمسمة السياقات  -/4

 وحدة التصورات والوجدانات.

: سنتطرؽ لمعرفة السبلسؿ االربعة، مفصمة (1990شبكة التحميؿ أو الفرز لشنتوب ) 3-3-2

 لشرح لكؿ سمسمة فيما يمي:با

 )سياقات الرقابة( الصراع النفسي الداخمي: Aالسمسمة  3-2-1

A1 

A1.1 .قصة تقترب مف الموضوع المألوؼ 

A1.2 .لجوء إلى مصادر أدبية أو ثقافية أو إلى الحمـ 

A1.3 .إدماج المصادر االجتماعية والحس المشترؾ 

A2 

A2.1 تعابير األشخاص وىيآتيـ. وصؼ مع التعمؽ باألجزاء، بما في ذلؾ 

A2.2 .تبرير التفسير بتمؾ األجزاء 

  A2.3.تحفظات كبلمية 



 المنهجية                                                          الفصل األول                              
 

113 
 

A2.4 مكاني. -ابتعاد زماني 

    A2.5.توضيحات رقمية 

 A2.6.تذبذب بيف تفسيرات مختمفة 

A2.7 .ياب بيف التعبير التروي والدفاع  ذىاب وا 

A2.8 .تكرار، اجترار 

A2.9 .إلغاء 

A2.10 تكويف العكسي (نظافة، نظاـ، تعاوف، واجب، اقتصاد....)عناصر مف نمط ال 

A2.11 .إنكار 

A2.12 .تأكيد عمى الخياؿ 

 A2.13  .(تجريد، ترميز، عنونة لمقصة ذات عبلقة بالمحتوى الظاىري) عقمنة 

A2.14 .(مصحوبة أو غير مصحوبة بتوقؼ الحوار) تغيير مفاجئ لمنحنى القصة 

A2.15 .عزؿ العناصر أو األشخاص 

A2.16 .جزء كبير أو صغير مف الصورة مستحضر وغير موظؼ 

A2.17 .تشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية 

A2.18 .تعبير مصغر عف العواطؼ 

 )سياقات اليراء( الصراع النفسي العالئقي:Bالسمسمة -3-2-2

B1 

B1.1 .قصة منسوجة عمى اختراع شخصي 

B1.2 .إدخاؿ أشخاص غير مشّكميف في الصورة 

 B1.3  .تقمصات مرنة ومنتشرة 
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B1.4 .تعبيرات لفظية عف عواطؼ متمونة ومكيفة حسب المنبو 

B2 

   B2.1.دخوؿ مباشر في التعبير 

B2.2 .قصة ذات مقاطع. تخريؼ بعيد عف الصورة 

B2.3 . تشديد عمى العبلقات بيف األشخاص 

B2.4 .تعبير لفظي عف عواطؼ قوية ومبالغة 

B2.5 .تيويؿ 

B2.6 متضادة تناوب بيف الحاالت انفعالية متعارضة. تصورات 

 B2.7.ياب بيف رغبات متناقضة، مقصد يقوـ عمى تحقيؽ سحري لمرغبة  ذىاب وا 

B2.8 .تعجبات تعاليؽ، ابتعاد عف الموضوع، مصادر تقديرات ذاتية 

B2.9 .تغميـ العبلقات، ثبوت (فرض) الموضوع الجنسي أو رمزية شغافة 

B2.10 سية ذات ميؿ عبلئقي.تعمؽ بأجزاء نرج 

B2.11 عدـ االستقرار في التقمصات. تردد حوؿ الجنس أو سف األشخاص 

 B2.12......تشديد عمى موضوع مف نوع: ذىاب، جري، قوؿ، ىروب 

B2.13 .حضور مواضيع الخوؼ، الكارثة، الدوار....في سياؽ مف التيويؿ 

 ( سياقات التجنب:Cالسمسمة )3 -3-2

CP 

CP1 طويؿ و/ أو توقعات داخؿ القصة. وقت كموف أولي 

CP2 .ميؿ عاـ إلى التقصير 

CP3.عدـ التعريؼ باألشخاص 
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CP4   .عدـ توضيح. دوافع الصراعات، قصص مبتذلة لمغاية، مبنية لمجيوؿ، تمبيس 

 CP5 .اضطرار إلى طرح أسئمة، ميؿ إلى الرفض 

 CP6 .استحضار عناصر مقمقة متبوعة أو مسبوقة بتوقفات في الحوار 

CN 

CN1 .(غير عبلئقي) تشديد عمى االنطباع الذاتي 

CN2 .مصادر شخصية أو تاريخية ذاتية 

CN3 معنونة. -عاطفة 

CN4 .ىيأة دالة عمى العواطؼ 

 CN5 .تشديد عمى الخصائص الحسية 

    CN6.تشديد عمى رصد الحدود والحواؼ 

CN7.عبلقات مرآتية 

CN8 .(صورة أو لوحة فنية) إظيار الئحة 

CN9 قد ذاتي.ن 

CN10.أجزاء نرجسية، مثمنة ذاتية 

CM 

CM1.استثمار فائؽ لوظيفة اإلستناءعمى الموضوع 

CM2 .(ميؿ إيجابي أو سمبي) مثمنة الموضوع 

CM3 .استخفاؼ، لؼ ودوراف 

CC 

CC1 .إثارة حركية، إيماءة و/ أو تعبيرات حركية 

CC2 .طمبات موجية لمفاحص 
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CC3.انتقادات لؤلداة و/ أو لموضعية 

CC4 .سخرية، استيزاء 

CC5 .غمز الفاحص 

CF 

CF1 .تمسؾ بالمحتوى الظاىري 

CF2 .تشديد عمى الحياة اليومية والعممية، الحالي والممموس 

 CF3.تشديد عمى الفعؿ 

 CF4.لجوء إلى المعايير الخارجية 

CF5 .عواطؼ ظرفية 

 بروز السياقات األولية: Eالسمسمة  3-2-4

E 

E1 ريعدـ إدراؾ موضوع ظاى. 

 E2 .إدراؾ أجزاءنادرة و/ أو غريبة 

E3    .تبريراتتعسفية انطبلقا مف ىذه األجزاء 

E4 .مدركات خاطئة 

E5 .مدركات حسية 

E6 .إدراؾ مواضيع مفككة( و/ أو مواضيع منيارة أو أشخاص مرضى، مشوىوف) تخريؼ خارج الصورة 

E7  (غيبية).عدـ تبلؤـ بيف موضوع القصة والمنبو تجريد، رمزية غامضة 

E8 .تعبيرات "فّظة" مرتبطة بموضوع جنسي أو عدواني 
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E9  تعبير عف عواطؼ و/ أو تصوراتقوية مرتبطة بأية إشكالية. (مثؿ العجز، االفتقار، النجاح العظامي

 اليوسي، الخوؼ، الموت، التدمير، االضطياد... ).

E10 .دأب أو مواظبة 

 E11 .(تداخؿ األدوار) اختبلط اليويات 

E12 .عدـ استقرار المواضيع 

 E13 .اختبلؿ التنظيـ في التتابع الزماني و/ أو المكاني 

E14 .إدراؾ الموضوع الشرير، مواضيع االضطياد 

E15 .انشطار الموضوع 

E16 . بحث تعسفي عف مغزى الصورة و/ أو تعابير الوجو أو الييآت الجسمية 

E17 .(اضطرابات في التركيب المغوي) أخطاء كبلمية 

E18 .ترابط جواري، بالجناس، انتقاؿ مفاجئ مف الموضوع إلى أخر غير متجانس 

  E19 .ارتباطات قصيرة 

E20  .(.189-188، ص 2008) سي موسي ؛ بف خميفة، إبياـ، عدـ تحديد، غموض الخطاب 

بشكؿ وجيز والمتمثمة في ثبلث مراحؿ أساسية كإعطاء التعميمة  TAT ثـ إف مراحؿ تطبيؽ اختبار

ي خطوة أولى أما ثانيا وىو تحميؿ بطاقة ببطاقة والتي تتضمف وصؼ العوامؿ ومف ثمة تحديد ىذا ف

اإلشكالية أو المقروئية أما ثالثا فينا يتـ التحميؿ العاـ لمبروتوكوؿ والذي يشمؿ عمى توزيع العوامؿ وعمى 

ف ثمة يتـ تحديد الفرضيات تحديد درجة المرونة واإلشكالية العامة أو المقروئية العامة لكؿ البطاقات وم

 البلزمة حوؿ التنظيمة النفسية (استنتاج عاـ حوؿ المفحوص أي تشخيص وظيفتو النفسية).
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كما أف عممية وصؼ العوامؿ تتمثؿ مف خبلؿ تحديد السياقات أو مف خبلؿ التشفير المتمثؿ في 

يماءات الحركية، ونغمة تجزئة حوار المفحوص أو تعبير حوؿ القصص مع مبلحظات العامة حولو (تعابي ر وا 

 الصوت..... الخ).

 استعماؿ شبكة الفرز وسياقات: 3-3-3

تستعمؿ الشبكة في مرحمتيف: يستعاف بيا في المرحمة " 2008" سي موسي ؛ بف خميفة، حسب

األولى لتنقيط خطاب المفحوص مف أجؿ تحميؿ القصص ونوعية إنتاجيا في كؿ لوحة مف الموحات التي 

ف قبؿ، أما في المرحمة الثانية فتفيدنا في تجميع كؿ السياقات الواردة في نصوص البروتوكوؿ مررناىا لو م

بعد إنياء تنقيط كؿ الموحات، وذلؾ بحساب تكرارات كؿ سياؽ ومؿء الشبكة مف أجؿ معرفة المممح العاـ 

 لمتوظيؼ النفسي لمشخص.

ى معاينة السياقات المستعممة بتكرار وال نكتفي في تجميع السياقات بالتحميؿ الكمي الذي يقوـ عم

في حساب تكرار السياقات مف حيث كونيا  5أعمى أو أدنى، أو كما يعمؿ بو إسقاطيو جامعة باريس 

حاضرة (+) أو متكررة (++) أو مستعممة بكثرة (+++) كما يجب توظيؼ تمؾ السياقات مف حيث نوعيتيا 

في إرصاف إشكالية كؿ لوحة بمفردىا، ومف ثـ إرصاف ووظائفيا في الخطاب وكذا ارتباطيا فيما بينيا 

 اإلشكالية العامة المستخرجة مف جميع الموحات بعد ذلؾ، وىذا ما يشكؿ دعامة التحميؿ الكيفي.

نفضؿ الحساب العددي لتمؾ السياقات لكي نضبط بدقة أكثر الثقؿ الذي يؤثر بو سياؽ ما عمى بناء 

يكف فإف ذلؾ الضبط العددي ال يمثؿ ىدفا في حد ذاتو، بؿ وسيمة القصة بالنسبة إلى سياؽ أخر، وميما 

فقط لدراسة دينامكية تمؾ السياقات في معالجة اإلشكاليات النفسية المستخمصة مف التقاء وتداخؿ المحتوى 

 الظاىري والباطني لمصورة في نفسية أو عقمية المفحوص.

تعييف نمط كؿ سجؿ وثقمو في توجيو  كما أف اليدؼ ال يتمثؿ فقط، كما ذكرنا، في تحديد أو

أو النرجسي  )B(أو الييستيري  )A(أو اليجاسي  )CP(التوظيؼ النفسي، سواء تمثؿ في السجؿ الرىابي 
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)CN(  أو السموكي)CC(  أو اليوسي)(المضادة لبلكتئاب)CM(  أو العممي)CF( أو الذىاني في نياية المطاؼ

)E(خيص المعتمدة عمى التصنيؼ االسمي، إذ ينضـ ىذا التناوؿ إلى طرؽ التش)taxinomique(  ،والعرضي

بؿ يجب إقامة الترابط بيف كؿ ىذه السجبلت وسياقاتيا الغالبة، ووظيفتيا في التعامؿ مع الصراعات 

 واإلشكاليات.

 تقـو عمى إتباع المراحؿ التالية: :TATمنيجية التحميؿ  3-3-4

 ة واستنتاج إشكالياتيا.تفكيؾ القصص عف طريؽ التنقيط في كؿ لوح -1

 تجميع السياقات في شبكة الفرز. -2

 استنتاج الفرضية التشخيصية لمتنظيـ النفسي. -3

ييدؼ ىذا المنيج إلى تمييز كؿ تنظيـ نفسي مف حيث تكرار سياقاتو ونوعيتيا الوظيفية التي تحدد مستويات 

 (.191-190 ، ص2008خميفة، سي موسي ؛ بف  ( .الصراع وخطورة اإلشكاليات في ثقميا أوخفتيا

وكممخص عاـ حوؿ تحميؿ البروتوكوؿ في شكمو النيائي فإنو بعد تجميع السياقات الدفاعية في شبكة      

الفرز، ونقصد بذلؾ إجبلء السياقات الدفاعية عمى الشبكة وحساب مجموع كؿ نوع مف ىذه األساليب 

، )C(وأساليب تجنب الصراع  )B(، وأساليب المرونة)A(الدفاعية بحيث يكوف لدينا مجموع أساليب الصبلبة 

، وذلؾ بيدؼ معرفة مدى تكرار كؿ نوع مف ىذه األساليب في البروتوكوؿ مف )E(وأساليب العمميات األولية 

 جية، ومف جية أخرى إلعطائيا تفسيرا معينا بناءا عمى معرفة معمقة مف قبؿ الفاحص.
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مرتبطة ب )B(و )A(رة في البروتوكوؿ أي ىؿ يغمب عمى ىذا األخير ونتعرؼ عمى نوع السياقات المسيط 

)E(  أو)C(  أـ ىؿ يغمب)C(  مرتبط ب)E( أـ ال؟ 

نتوصؿ مف تجميع السياقات الدفاعية لمعرفة النظاـ الدفاعي الذي يميز لمسير نفسي معيف، فمف   

ونوعيتيا وكذلؾ ظيورىا وتفاعميا خبلؿ التحميؿ الكيفي نتعرؼ عمى السياقات المبمورة مف طرؼ المفحوص 

 مع سياقات مف نفس السمسمة أو سمسمة أخرى.

والفكرة األساسية التي يقوـ عمييا اختبار تفيـ الموضوع ىي أف القصص التي يحكييا المفحوص 

 استجابة تمثؿ ىذه الصور تكشؼ عف مكونات ميمة في شخصية المفحوص وعف الجوانب السيكومرضية.
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 صة الفصؿ:خال

بعد التطرؽ لمدراسة االستطبلعية واألساسية وتحديد المنيج واألدوات المستخدمة فيو مف مقابمة 

 النتائجوتحميميما مع مناقشة  )02(فسنذىب في الفصؿ الموالي إلى عرض الحالتيف   TATومبلحظة واختبار

بروتوكوؿ والمتمثؿ في شبكة الفرز عند وتحميؿ  )02(المتوصؿ إلييا انطبلقا مف التحميؿ لمقاببلت لمحالتيف 

 ؼ. شنتوب.

لقد أجممنا بمختمؼ العناصر الميمة في ىذه الدراسة، وكانت معمومات شاممة لجميع جوانب وخاصة 

والذي أدرجنا فيو كيفية إجراء والخطوات المتبعة فيو مع  TATالتفصيؿ في تقديـ اختبار تفيـ الموضوع 

عند ؼ.  TATمع الحالتيف بالمركز وأخيرا عرض كيفية تحميؿ اختبارعرض محتوى البطاقات المستعممة 

 شنتوب.
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وتحميؿ لممقاببلت وبروتوكوؿ تفيـ  ،وىنا سنتطرؽ لتقديـ الحاالت المدروسة تقديـ الحاالت: -1

 :الموضوع لكؿ حالة

مع الخروج بتحميؿ  ، TATوتحميؿ  ،لمفحوص "جماؿ" مف مقاببلتاتقديـ ب: سنقوـ  ىالحالة األول -1-1

 العاـ لو وىذا فيما يمي:

) جمسات المبنية في 77قد تـ القياـ بمجموعة مف المقاببلت الموزعة في ( تقديـ المقابالت: -1-1-1

 الجدوؿ التالي:

 ): تقديـ المقاببلت  لممفحوص األوؿ:20الجدوؿ رقـ ( -

 المقابالت التاريخ المدة اليدؼ

 ب تقتو.التعرؼ عمى جماؿ وكس -

 التعريؼ بدورنا كأخصائييف نفسانييف. -

 جمع المعمومات األولية. -

 28 02/28/0281 د 81

التعرؼ عمى تاريخ جماؿ "مرحمة الطفولة" والتعرؼ عمى  -

 الظروؼ األسرية واالجتماعية واالقتصادية في ىذه الفترة.

 20 28/20/0281 د53

والتعرؼ عمى التعرؼ عمى تاريخ جماؿ "مرحمة المراىقة"  -

 الظروؼ األسرية واالجتماعية واالقتصادية في ىذه المرحمة.

 25 23/20/0281 د51

 التعرؼ عمى تاريخ اإلجرامي لجماؿ -

 التعرؼ عمى مظاىر االنحراؼ والسموكات المخالفة لمقانوف. -

 20 20/20/0281 د03
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معرفة أسباب المجوء لمسموؾ االنحرافي مف قبؿ جماؿ "معرفة 

اؿ حوؿ ىذا الفعؿ الذي قاـ بو، مع معرفة لماذا قاـ بو؟، راي جم

والعوامؿ التي جعمتو يقوـ بو حسب رأيو 'عوامؿ وراء انحراؼ 

 جماؿ الرئيسي"

 23 80/20/0281 د53

 ييئة جماؿ نفسيًا مف أجؿ القياـ باالختبار.ت -

 .TATراختباتطبيؽ  -

 20 83/20/0281 د33

لجماؿ بعد خروجو مف المركز  التعرؼ عمى النظرة المستقبمية -

"أىداؼ وطموحات مرغوبة لفعميا بعد اكتماؿ مدة مكوثو داخؿ 

 مركز إعادة التربية.

 شكر جماؿ عمى التعاوف. -

معرفة رأي جماؿ حوؿ مكوثو بالمركز "أي ماىي الجوانب  -

 التي اكتسبيا داخؿ المركز".

 20 82/20/0281 د05

 البيانات االولية: -

 االسـ: جماؿ.

 لجنس: ذكر.ا

 سنة. 80السف: 

 مستوى التعميمي: أولى متوسط.

 مستوى االجتماعي: ال بأس بو.
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 إخوة (والمفحوص ىو الخامس) 20عدد اإلخوة: 

 ترتيب ما بيف اإلخوة: الترتيب األوؿ.

 نوع المينة أو الحرفة الممارسة إف وجدت: حبّلؽ.

 ياة متزوجة بآخر.بالنسبة لوالدي المفحوص: األب متوفي واألـ عمى قيد الح

 نوع السكف: حوش مقبوؿ اجتماعيًا.

 نوع التيمة المنسبة إليو: الضرب والجرح العمد.

 .0280ديسمبر  20تاريخ دخوؿ المركز: 

 ).20مدة مكوثو داخؿ المركز: شيريف (

 السيميائية العامة: -

ولوف شعره فيو أسود وحجـ لوف بشرة المفحوص جماؿ سمراء، أما بالنسبة لموف العينيف فيما نبيتاف      

عيناه فيما متوسطتاف الحجـ، وفيما يخص حجـ رأسو فيو متوسط، وحالة تفكيره منظـ وجيد، أما وجدانو فيو 

مضطرب، ومستواه المغوي ضعيؼ جدًا، أما طريقة كبلمو منتظمة وجيدة، وفيما يخص الوعي فيو جيد، 

دراكو جيد، وفيما يخص قامتو فيي متوسطة، وأما عف وزنو فيو  واالنتباه جيد، أما ذكاؤه فيو متوسط، وا 

متوسط الحجـ، ومظيره الخارجي مرتب ومنظـ، ونشاطو النفسي الحركي فيو نشيط وجيد، أما مبلمح وجيو 

فيي تارة منبسطة وتارة متعصبة، وفيما يخص تواصمو فيو جيد جدًا واتصالو جيد وىذا عمومًا ما استخمصناه 

 مف المفحوص جماؿ.

 تحميؿ المقابالت: -1-1-2

سنة، مستواه التعميمي أولى متوسط، أما فيما يخص  80مف جنس ذكر يبمغ مف العمر الحالة" جماؿ"    

مستواه االجتماعي فيو ال بأس بو، أي تقريبًا متوسط، كما أّف لديو أربعة إخوة، حيث يحتؿ الرتبة األولى في 

ة ىـ إخوتو مف األـ فقط، كما أّنو ليس مسجؿ باسـ أباه ترتيب إخوتو، عممًا أّف ىؤالء األربعة مف اإلخو 
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الحقيقي وأّمو الحقيقية بؿ مسجؿ كإبف لجده وجدتو أي "والد أّمو" وجماؿ كاف يعمؿ حبّلؽ باإلضافة إلى أف 

مقبوؿ اجتماعيًا وفيما يخص نوع التيمة المنسبة إليو والتي بسببيا أدخؿ المركز وىي  حوش"لديو مسكف "

والجرح العمد، حيث تـ دخولو ىذا المركز والمتمثؿ في المركز المتخصص في إعادة التربية  تيمة الضرب

)، 20(، أي مدة مكوثو بيذا المركز إلى يومنا ىذا وىي حوالي شيريف 0280) ديسمبر 20بتاريخ أربعة (

 باإلضافة إلى أّف مقر سكنو بوالية مستغانـ.

حيث تجاوب مع األسئمة الموجية إليو لكف مع  حسناً  كاف المقاء األوؿ مع العميؿ جماؿ تقريبا 

بعض التحفظ في اإلجابات األخرى، حيث ظير عميو القمؽ والتوتر كما كانت سيرورة المقابمة حسنة، 

وبالطبع مع تسجيؿ بعض المبلحظات حيث كاف جماؿ متوترًا وفي وضع غير مريح في دقائؽ األولى ثـ بعد 

 اليدوء. التعاطي معو ظير عميو نوع مف

أما في المقابمة الثانية كاف العميؿ جماؿ قمقًا حيث ظير ذلؾ عميو بتحريؾ رجميو أثناء المقابمة 

وبالضرب الخفيؼ لمطاولة، وىذا ما يفسر أّف لديو قمؽ وعصبية زائدة بحيث تكرر كؿ مرة، وحتى مع عبلقتو 

د باالعتداء عمى صديقي فإنني أقوـ بضربو مع أقرانو حيث قاؿ: " إنني أتوتر كثيرًا وخصوصًا عندما يقوـ أح

 دوف شفقة عميو".

"طفولتي كانت مميئة بالمشاكؿ" وىذا ما يفسر أّنو لـ  حيث كانت طفولة العميؿ جماؿ حسب قولو 

يعش طفولتو كأّي طفؿ آخر حيث طغت الظروؼ األسرية وىذا حسب قولو " لـ أعرؼ أبي إطبلقا، أب 

الشوارع"  في ما يجعمني أثور غضبًا وأخرج خارج المنزؿ مع رفقائي لمتجواؿ الحقيؽ لـ أره في حياتي، وىذا

وىذا ما يفسر أّنو كاف يعاني مف الحرماف العاطفي األبوي الحقيقي، باإلضافة إلى أّف والدتو ال تسكف معو 

أىمو عف  العميؿ جماؿ، أّنو كمما سئؿع زوجيا، بؿ متزوجة مع زوج آخر غير أباه الحقيقي ولدييا أطفاؿ م

أباه الحقيقي ال يجيبونو إجابة واحدة أو مقنعة، فجدتو تقوؿ لو أّنو مات في حادث سيارة، وجده يقوؿ لو مات 

 جدتومنذ كنت صغيرًا، وخالو يقوؿ لو أّنو توفي أباه قبؿ أف يولد في ىذه الحياة، وعندما يكرر أسئمتو تقوـ 
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أو تعطيو النقود حتى ال تجيبو عف سؤالو الذي يقمؽ  عف المنزؿ بطمبيا لو أف يذىب ليشتري شيئاً  بصرفو

العميؿ جماؿ ويجعمو في صراع داخمي وضيؽ نفسي حيث تضغط عميو الحياة وتقسوا عميو وىو ال يتحمؿ 

فيحاوؿ إبعاد نفسو عف مشاعر الغضب والحزف واألسى بتعويضيا في أشياء خارجية كضرب واعتداء عمى 

ألمر ذلؾ الشيء الخارجي ال يقمقو لكف ماىو بداخمو مف مشاعر عدوانية مف يقوـ بشتمو فيو في حقيقة ا

وقوية التي ُيكنًّيا في نفسو الداخمية ىي التي تحزنو وتجعمو يثور غضبًا لعدـ تقبمو تمؾ األفكار التي يقولونيا 

رضائو با إلجابة الصحيحة، لو وحّبو لمعرفة اإلجابة الحقيقية فيو يبحث عنيا وال أحد يقـو بمراعاة مشاعره وا 

والعدائية المباشرة إذا تعرض لو شخص وأىانو فالشحنات التي تثير غضبو يحمميا ىذا العميؿ جماؿ تجعمو 

يتوتر مف الشيء الخارجي بسرعة ألنو ال يستطيع أف يتحمؿ العناء الداخمي ويحاوؿ كتـ ذلؾ لكنو بطريقة 

" عندما أسأؿ جدتي فيي ال تجيبني إجابة مقنعة، رمزية يظير عمى ساحة واقعو الخارجي، وىذا حسب قولو: 

وكؿ شخص في المنزؿ يقـو بإجابتي عكس اآلخر فمثبل جدتي تقوؿ أّنو مات في حادث سيارة، وجدي يقوؿ 

أّنو مات منذ صغري، وخالي يقوؿ أّنو توفي قبؿ أف أولد في ىذه الحياة، وعندما أكرر سؤالي تقوـ جدتي 

يا شيئًا أو تعطيني النقود حتى ال تقـو بإجابتي وتصرفني عف المنزؿ ولكنني بإعطائي الماؿ لكي أشتري ل

أغضب كثيرًا، وأقوـ بكسر األشياء الموجودة في المنزؿ" وىذا ما يفسر أّف جماؿ لديو قمؽ داخمي، بحيث ال 

شياء يسيطر عمى غضبو باإلضافة إلى أّنو سريع الغضب والثوراف، ويقوـ بإخراج غضبو الداخمي عمى األ

 الممموسة.

ىذا في طفولة جماؿ حيث كذلؾ كاف يجالس الكبار في السف والذيف يدخنوف السجائر، وىو كاف ال     

يقوـ بمجالسة أقرانو كثيرًا في صغره بالمقارنة مع الكبار عميو سنًا، حيث كانت عائمتو تنياه عف مصادقة 

جالس مع الكبار أو يخرج مع األوالد اآلخريف وصحبة أوالد الجيراف لسوء خمقيـ، ولذلؾ معظـ الوقت إما 

الذيف ليسوا مف نفس منطقتو التي يسكف فييا، خوفا أف يجده أىمو معيـ، وىذا حسب قولو: " كنت أجمس مع 

الذيف يكبرونني سنًا وال أجمس مع أوالد الحي الذي أسكف فيو ألف أىمي ال يحبوف ذلؾ، ألنيـ ليس لدييـ 
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ب أوالد ليسو مف نفس منطقتي" باإلضافة إلى ذلؾ فمقد كاف العميؿ جماؿ سمعة طيبة لذلؾ كنت أصاح

يعاني مف مشاكؿ مع أوالد جيرانو لسوء خمقيـ، كما يعتبرىـ حسب قولو: " كنت أتشاجر كثيرًا مع أوالد الحي 

ألي أحد وىـ يحتقروف الناس كثيرًا، وأنا ال أحب ذلؾ وال أحب الظمـ أبدًا، لذلؾ أقوـ بالدفاع عمف يتعرض 

مظموـ"، ىذا ما يفسر أّف المنطقة التي يسكف فييا لدييا سمعة غير طيبة وأنو كاف يعاني مف مشاكؿ أقرانو 

منذ صغره لذلؾ فيو أغمب أوقاتو يرافؽ الكبار عميو سنًا  ويقمد تصرفاتيـ بحيث تعمـ سموؾ التدخيف مف 

ميـ والمتمثمة في مصطمحات الشتـ والّسب بحيث ىؤالء الكبار باإلضافة إلى اكتسابو لؤللفاظ السيئة مف ِقب

، منذ 0288سنة في عاـ  88عندما بدأ يدخف أوؿ مرة وىذا حسب قولو: " كاف عمري  سنة 88كاف عمره 

أف بدأت التدخيف وكنت عندما أقمؽ مف البيت وأتشاجر معيـ أدخف سيجارة لكي أرتاح" وىذا ما يفسر أنو 

رغب في تعويض النقص بالسيجارة لكي ُيفرغ فييا حزنو وآالمو كانت لديو ضغوطات أسرية جعمتو ي

، عر بالضجر كثيرًا وأشعر باإلحباطومشاكمو، كما أّف جماؿ كاف يكره كثيرًا ويمؿ بسرعة حسب قولو: " أش

باإلضافة إلى أّف أعصابي تنيار وأتوتر مف األشخاص الذيف يحبوف إيذائي واستفزازي بالكبلـ حتى أغضب" 

فسر معاناة مف مشاعر اإلحباط، وازداد ذلؾ منذ وفاة خالو الذي كاف يحبو ويحترمو كثيرًا حسب وىذا ما ي

، كرىت حياتي وأردت االنقطاع عف الناس بسبب ذلؾ حيث تيجـ 0280قولو: " عندما توفي خالي سنة  

و قاتؿ خالي وقمت عميو أناس يتاجروف بالمخدرات وقتموه، وأنا أردت أف أنتقـ لمماتو فذىبت لمبيت الذي في

برمي الحجارة عمى بابيـ" وىذا ما يفسر أّف العميؿ جماؿ لديو حب االنتقاـ والتعمؽ باألشخاص باإلضافة إلى 

أف جماؿ كاف يمارس الرياضة في صغره، حيث عندما كاف يمعب الكرة مع أقرانو، وكاف يفضؿ أيضا 

مركز المصارعة ليتعمـ ويتمرف عمى ىذه  دخؿ سنة 80المصارعة منذ كاف صغيرًا حيث عندما كاف عمره 

 الرياضة، ىذا فيما يخص الحياة االجتماعية.

كانت الظروؼ االقتصادية في ذلؾ الوقت مقبولة أو حسنة حيث كاف جده وجدتو يقوماف برعايتو مف     

زوج ويسكف إناث) حيث بالنسبة لخالو الكبير ىو مت 20ذكور و 20أخواؿ ( الناحية المادية، حيث لديو أربعة
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بمنزؿ إنفرادي مع زوجتو وأوالده أما خالو الثاني الذي يصغر خالو الكبير سنًا فيو أعزب، أما بالنسبة لخالتو 

فيوجد واحدة مطمقة واألخرى عزباء وىذا حسب قولو: " عندي أربعة أخواؿ وخالي الكبير متزوج يسكف في 

وأعزب، أما بالنسبة لخالتو الوسطى فيي مطمقة  منزؿ إلنفرادي مع عائمتو وخالي اآلخر فيو يصغره سناً 

وتمكث معنا بالمنزؿ، أما خالتي الصغرى ىي عزباء وىي رعتني واعتنت بي منذ كنت صغيرًا ىي أمي وأنا 

 سنة وىي لطيفة وحنونة جدًا معي". 50أحبيا كثيرًا، عمرىا حوالي 

سنة ماديا بحيث كميـ يعمموف ماعدا خالتو ىذا ما ُيفسر مف الناحية االقتصادية أنيا أسرة مقبولة وح    

الصغرى التي اىتمت برعايتو منذ صغره: فيي ماكثة بالبيت حيث كاف جده يعمؿ في مصنع إلنتاج القمح 

وتغميفو وبيعو وكانت أجرتو الشيرية تكفييـ في مصروؼ البيت، باإلضافة إلى أف خالو الكبير رغـ أّنو سكف 

نقود ألباه كي يساعده بيـ، وخاؿ جماؿ اآلخر األعزب كذلؾ يساعدىـ في منفرد عنيـ إاّل أّنو يعطي ال

مصروؼ البيت أما خالتو المطمقة فيي تعمؿ كذلؾ وتقوـ بإعانتيـ أيضًا في الحاجات والمواـز الضرورية 

وتقوـ بإعطاء الماؿ لجماؿ كي يشتري مبلبس لنفسو أو أي شيء آخر يحتاجو، وىذا حسب قولو: " جدي 

مصنع قمح وأجرتو تكفي لمصروؼ البيت أما بالنسبة لخالي الكبير فيو يقـو بإعطاء النقود لجدي  يشتغؿ في

وخالي الصغير يساعد كذلؾ في حاجيات البيت، أما خالتي المطمقة فيي تعمؿ وتقـو بشراء لواـز ضرورية 

 فيي ماكثة بالبيت". لمبيت مع إعطائي الماؿ كذلؾ حتى أشتري مبلبس أو ما أحتاجو، إاّل خالتي الصغيرة

وعمومًا كاف في طفولتو غير سعيد مف الناحية النفسية وىذا ما يفسر مشاجراتو الكثيرة وقمقو الدائـ والحرماف  

األبوي واألموي الحقيقي الذي كاف يعاني منو بالرغـ مف عطؼ جده وجدتو عميو فيو بحاجة إلى حب ورعاية 

ؾ، حسب كؿ ما قيؿ في محادثة المقابمة والمذكورة سابقًا فيو ولد غير والداه الحقيقييف دائما بالنقص اتجاه ذل

شرعي ألنو مسجؿ عمى اسـ جده وجدتو عوضًا عف أباه وأمو الحقيقييف، ربما ىذا يزعج كثيرًا وىذا ىو 

السبب الذي يتركو حزيف ويثور غضبًا بسرعة بمخالطة الكبار سنًا عميو، والتدخيف لتفريغ حزنو وآالمو في 

 سيجارة.ال
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 كانت أجواء مريحة بدت عميو الراحة والطمأنينة أثناء المقابمة. الثالثةأّما في المقابمة     

في مراىقة جماؿ ازداد الوضع سوءًا حيث أصبح يتمرد عمى األساتذة في القسـ وعمى المدير في 

األستاذ فيتمرد عميو  المتوسطة، يقوـ بأفعاؿ فوضوية حتى ال يركز انتباىو عمى الدروس المقدمة مف طرؼ

وكاف يرسب في دراستو ولديو ُضعؼ في فيـ المواد المدروسة حتى لغتو العربية ال يفيـ المعاني 

والمصطمحات القاموسية وحتى البسيطة وىذا حسب قولو: " ال أحب الدراسة أتمرد عمى األساتذة والمدير، 

اإلصغاء إلييـ ألنني أكره الدراسة كثيرًا، وال أمارس الفوضى في القسـ ألنني ال أحب سماع شرح أساتذة أو 

 أقدر عمى استيعاب الدروس وال أطيقيا"

ظير لدى جماؿ ُضعؼ في المغة العربية مف خبلؿ طريقة كبلمو وعدـ استعابو لمحديث معو بالمغة    

عامية كونو ال العربية حيث اقتصر الحديث بالميجة الجزائرية مع طمبات منو موجية لنا بأف نتحدث بالميجة ال

يفيميا بالرغـ مف استعمالنا معو مصطمحات ذات كممات بسيطة وسيمة لمغاية وغير معقدة إاّل أنو ال يستطيع 

استعابيا إطبلقًا، وكاف يتشاجر كثيرًا مع زمبلئو وىذا ما يفسر أنو كاف متمرد السموؾ والذي ىو مف صفات 

جاؿ الدراسة ى كؿ شيء وليس لديو أي اىتماـ بمالمرحمة التي ىو فييا بحيث كذلؾ يحب أف يسيطر عم

وىو أيضًا يمارس رياضة الجيدو حيث كاف يتمرف عمى ىذه الرياضة قبؿ دخولو المركز المتخصص  ،نيائيًا 

في إعادة التربية، كما أنو مصارع وىو في المركز يتعمـ بحيث يواصؿ تكوينو في رياضة الجيدو ويخرجونو 

لخاصة بيذه الرياضة ومنافساتيا مع الشباب وىذا حسب قولو: "أمارس الجيدو في المركز في المباريات ا

والمصارعة قبؿ ما أدخؿ ىذا المركز لذلؾ أواصؿ تدريسي في رياضة الجيدو وىذا بالمركز ويخرجوني في 

 منافسات  في ىذه الرياضة لمعب فييا".

اىر تبدوا جيدة ومتوازنة لكنيا في كانت الظروؼ األسرية في ىذه المرحمة بالرغـ مف أنيا  في الظ  

العمؽ غير سوية، ال مف ناحية العبلقات وال مف ناحية اإلتزاف بحيث أغمب ما يحدث لجماؿ بسبب أسرتو 

وكذب أىمو عميو فيما يخص إخباره بحقيقة والده الحقيقي، فيو دائـ السؤاؿ ليـ عنو إاّل أّنيـ ال يجيبونو 
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ع وىذا ما يجعؿ جماؿ في صراع داخمي وضغوطات والمتمثمة في ويقوموف باختبلؽ ُحجج حوؿ الموضو 

مشاعر الغضب مف تصرفاتيـ معو وىذا ُيسبب لو الثوراف والييجاف فيقوـ بتكسير األشياء في المنزؿ وىو 

دائما يشعر بالضيؽ الباطني في ذاتو لجيمو األسباب عدـ إفصاح لو بحقيقة ما يريد معرفتو ىذا يجعمو يقمؽ 

حزف حتى أف ألمو بإحساس بالمقت لنفسو ألنو في ىذه الوضعية حائرًا ضائعًا في دوامة الشكوؾ ويتوتر وي

أنا لـ يفيـ شيء مطمقًا وال يعرؼ شيئًا، ماذا؟ ماذا؟ بما حولو سوى أنو ًيردد حوؿ األمر، ال يفيـ أي شيء 

 تحطيـ األشياء في البيت" لماذا؟ لماذا؟ أنا ال أستطيع أف أتحمؿ ذلؾ لذلؾ أقـو بالتنفيس عمى غضبي ب

بحيث التيمة المنسبة إليو والتي ىي الضرب والجرح العمد سببيا الثوراف السريع وىذا حسب قوؿ     

جماؿ: " ال أستطيع سماع أي شخص يتحدث عمى شرؼ أسرتي أثور غضبًا وأصبح عدوانيًا" وىذا ما يفسر 

وه بذلؾ ال يتقبؿ ذلؾ ويخاؼ أف يعرفوا حقيقة أمره أف قولو لشرؼ األسرة عنده وأنو في الشارع عندما يشتم

بحيث يظنوف الناس أّنو إبف بالنسبة لجده وجدتو ويجيموف أمره وىو بذلؾ يشعر بالقمؽ اتجاه كونو ابف غير 

شرعي ناتج مف عبلقة غير شرعية ىذا لـ يقمو بؿ استنتجتاه انطبلقًا مف كؿ المعمومات التي قاليا سابقًا 

مبلحظاتنا لو بحيث ىو يكتـ بخصوص ىذا الموضوع فيو لـ يقميا بطريقة مباشرة وواضحة  وكذلؾ مف خبلؿ

لكف مف خبلؿ ربط األحداث ببعضيا البعض استنادًا لقوؿ المفحوص تبيف لنا ذلؾ ... وىذا ما ُيأرقو ليبًل 

ع بحيث ويحطمو في كيانو الداخمي فالشتـ لو في ما يمس شرؼ أسرتو يجعمو في أعماؽ نفسو في صرا

، يتشاجر مع أقرانو يوميُا باإلضافة إلى أف  جراءىا أصبح عدوانيًا عدائيًا بالتمرد والعصبية أكثر مف البلـز

الظروؼ االجتماعي كانت سيئة لمغاية فالوسط الذي يعيش فيو مميء برفقاء السوء وىذا حسب قولو: " الحي 

وضوييف، يمارسوف الظمـ والحقرة" وىذا ما يفسر أّف الذي أعيش فيو ليس جيدًا فيو ُأناس منحموف أخبلقيًا وف

البيئة التي ولد فييا غير مناسبة وىي السبب أيضًا في إنحراؼ جماؿ حيث حسب قولو " أوالد الحي يظمموف 

كثيرًا وأنا بسببيـ أتشاجر لكي أحمي رفقائي منيـ ونحف نتشاجر يوميًا ونقوـ بضرب بعضنا البعض فإنا ال 

 ي شخص عندما يمسني بسوء أو الكبلـ عف شرفي أو أصدقائي ال يغيظني أبدًا."أشفؽ وال أرحـ أ
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كما أّنو يتشاجر مع رفقائو بالمركز، وال يتقبؿ مف أي شخص أف يمس ممتمكاتو مف دوف إذنو إطبلقًا 

ف فعؿ ذلؾ ولـ  وىذا حسب قولو: " ال أحب أف يأخذ أي شخص شيئًا مف ممتمكاتي الذاتية مف دوف إذني وا 

برني، فأنا أعتبره شخص متسمط ويريد فرض نفسو بالغطرسة والتسمط بحيث أتشاجر معو جراء ذلؾ" ىذا يخ

 ما يجعؿ جماؿ يدخؿ في المشكبلت مع اآلخريف.

فأمو الحقيقية ليس مقرب منيا بحيث يعتبر أمو ىي خالتو الصغرى ألنيا ىي مف اىتمت بو، ولكف    

عره الحقيقية، يشعر بالتناقض الوجداني حسب قولو: " أمي التي ىذا يجعمو في عبلقة جدلية ما بيف مشا

ولدتني لست قريب منيا مجّرد الكبلـ السطحي فقط معيا بعكس خالتي الصغرى التي اىتمت بي منذ صغري 

فأنا أخبرىا كؿ شيء عف تفاصيؿ حياتي وىي تنصحني وأنا أحبيا كثيرًا" ومف خبلؿ مبلحظاتي لو فيو 

و يشعر بالحزف كونيا متزوجة مف آخر غير أبيو، وىو في بيت والدىا يعتبر كالجد يجد عندما يتكمـ عف أم

نفسو مسجؿ باسمو عوض عف والديو الحقيقييف، ويشعر بعدـ الترابط بيف ىذيف الفكرتيف، بالتناقض الوجداني 

وسط الحقيقي الحب فيو تناقض عوضًا عف الحب الحقيقي مف الوالديف الحقيقييف يجد نفسو في وسط غير ال

ولو ظاىريًا يبدوا بخير ومتأقمـ، لكف داخميًا ىو في تناقض وصراع ما بيف الحقيقي وما بيف ما ىو موجود 

 عميو اآلف.

أما في يخص الظروؼ االقتصادية فيي حسنة تكفي الحاجيات الضرورية والمستمزمات ميمة  

اجو باإلضافة إلى أف أسرة تعطيو ما يريد كالمبلبس واألكؿ، حيث يعمؿ جماؿ كحبّلؽ يشتري براتبو ما يحت

 مف ماؿ.

أّما في المقابمة الرابعة يسكف في محيط إجرامي فيو العديد مف رفقاء السوء ، والظمـ وىذا حسب      

والجـر " وىذا ما يفسر أّف ىذا الوسط كاف لو تأثير  "بيئة أعيش فييا مميئة برفقاء السوء والظمـتصريح جماؿ 

حيث بسبب ىذا الوسط كاف جماؿ يقـو بشجار مع أوالد الحي لغبلظة أخبلقيـ ولمدفاع عف  عمى حياة جماؿ

نفسو ، حيث أصبحت أخبلؽ جماؿ تنحدر إلى السوء وتزداد فضاعة حسب قولو "ىؤالء السيئيف ىـ الذيف 
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زداد غضبي بسببيـ أتشاجر ألنيـ يظمموف الناس كثيرًا ويعتدوف عمى أصدقائي وأنا أشعر بالغضب كثيرًا وي

أشعر بالحقرة والتسمط مف قبميـ"، حيث بدأ جماؿ التدخيف وتكسير األشياء، عندما يشعر بالغضب 

والمشاجرات التي ال تنتيي بحيث السبب الذي جعمو يدخؿ المركز وىو الضرب والجرح العمد حيث تشاجر 

كثيرًا وقاـ بضربو برأسو مع الضحية حينما قاـ الضحية بشتـ جماؿ في شرفو، وىو لـ يتحمؿ ذلؾ وغضب 

  ؿ في غيبوبة في الدار اسعاؼ مكثؼ.حتى أفقده  وعيو وىو اآلف في مستشفى أدخ

في ىذه المقابمة كاف جماؿ مرتاحًا وسارت المقابمة بكؿ روح وجدّية، حيث بدء جماؿ يصّرح  ويأخذ 

واضح ومف خبلؿ راحتو في الحديث والتجاوب بكؿ صدؽ مع أسئمة حيث ظير ذلؾ مف خبلؿ كبلمو ال

مبلمح وجيو الداعمة والباعثة عمى اليدوء والرضى بتعافي في الحديث، ومف خبلؿ حركات جسده التي 

 كانت تعّبر عّما بداخمو حيث يستعمؿ يداه لمتعبير.

حيث عندما  دخؿ  جماؿ المركز بعد أسبوعيف ىرب مف المركز وذىب لمبيت وىذا حسب تصريحو: 

بعد أسبوعيف مف مكوثي بو، ىربت تسمقت الحائط وذىبت لمبيت، لكف أىمي  " بعدما دخمت ىذا المركز

غضبوا مني وطمبوا مني الّرجوع داخؿ المركز مف ثمة رجعت المركز " باإلضافة إلى أف جماؿ قاـ بتحطيـ 

وسائؿ المركز" الطاوالت والكراسي ... إلخ" وقاـ بشجار والعراؾ مع أشخاص بالمركز في الشير األوؿ مف 

 كوثو بيذا المركز.م

أّما في المقابمة الخامسة ىنا صّرح جماؿ أّف سبب لجوءه ليذا السموؾ وىو سرعة غضبو وقمقو   

السبب الذي جعمو يقوـ بذلؾ الفعؿ وىو عدـ تحّممو لمشتـ فيما  وىالزائد المصحوب بالثوراف والييجاف المندفع 

ا عف رأيو في ما قاـ بو فيو لـ يندـ أبدًا يخص شرؼ أسرتو، أي سّب وشتـ الضحية جماؿ في عرضو أمّ 

عمى ما فعمو بالضحية حسب قولو: " إّنو يستحؽ ذلؾ وأنا لف أشفؽ عميو ولف أحممو حتى ولو عدت مرة 

ثانية لمقاء وقاؿ نفس الذي قالو مف قبمو لفعمت نفس الشيء" والعوامؿ التي جعمتو يقوـ بالفعؿ حسب قولو: " 

رضي وشرفي، أنا ال أقدر عمى سماع مف ُيسيء إلّيا أو ألّي شخص آخر، ال ال أتحمؿ مف يقوـ بشتـ ع
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أحب الظمـ والحقرة، أنا قمؽ كثيرًا وسريع الغضب والييجاف وىذا يجعمني أندفع بسرعة لفعؿ سموؾ غير 

 مرغوب فيو وُمشيف، ولف أندـ عمى ما فعمتو فيذا ال يستحؽ الشفقة وال الرحمة، إّنو يستحؽ الضرب حتى لو

التقيت بو مّرة أخرى وقاؿ نفس ما قالو سابقًا لف أرحمو" ىذا ما يفسر أّف جماؿ مف سمات شخصيتو التمرد 

 .الندفاعوالعدوانية وراء مف يظممو وحب االنتقاـ ممف يأذيو باإلضافة إلى أّنو سريع الغضب وا

الذي  TATة باختبار أّما في المقابمة السادسة كاف جماؿ مرتاح كثيرًا وىو يسرد القصص المتعمق 

أجريناه لجماؿ معو في ىذه المقابمة، ولكف في بعض البطاقات كاف يجد صعوبة في فيـ محتوى القصة أو 

 تكويف الحكاية حوليا، ولكف بعدىا تجاوز ذلؾ وأصبح يسرد قصص بكؿ وضوح ويصبر بكؿ صدؽ.

جماؿ بالحرّية في التعبير عف أّما في المقابمة السابعة كانت مجريات ىذه المقابمة جيدة حيث حظي  

آرائو وكاف لديو الرغبة في الفصح عف أفكاره المستقبمية بكؿ صدؽ مع بعض المبلحظات التي سجمناىا 

حولو حيث كاف محبطًا وىو يتحدث عف ىدفو كونو يمكث بالمركز وىذا ُيقمقو باإلضافة إلى مبلحظاتنا لو 

رًا ويجمس وىو جامع لكمتا يديو تحت إبطيو وشارد الذىف وىو مع زمبلئو داخؿ المركز يبدو حزينًا ومتوت

وُيفّكر، حيث صّرح جماؿ بأّنو يرغب في مواصمة عممو في الحبلقة وكذلؾ يريد أف يعيش حياة بعيدة عف 

المشاكؿ ورفقاء السوء بحيث يبحث عف حياة خالية مف األمور السيئة وىذا حسب قولو: " أريد أف أواصؿ 

ىذا المركز وأريد العودة لمحؿ الحبلقة وأف أكوف حياة مميئة بالسبلـ بعيدة عف  عممي عندما أخرج مف

المشكبلت  والسيئيف مف الناس، أريد حياة جميمة بعيدة عف األشياء غير المرغوبة وغير قانونية" أّما عف 

واصؿ طموحات جماؿ فيو يرغب في مواصمة كذلؾ تمارينو في رياضة الجيدو وىذا حسب قولو " أحب أف أ

ممارسة الجيدو" كما أنو يريد أف يمارس المصارعة والتي ىي ىوايتو المفضمة وىذا حسب تصريحو " رياضة 

 مفضمة عندي ىي المصارعة ألني مارستيا قبؿ أف أمارس الجيدو وأف أفضميا عمييا".

حسب قولو " لـ أكتسب أي شيء بيذا  أما فيما يخص الجوانب التي اكتسبيا داخؿ المركز فيو

المركز سوى الممؿ والكره واإلحباط دائما أشعر بالحزف ىنا، ما الشيء الذي قد أكتسبو ىنا"  وىذا ما يفسر 
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أف جماؿ يعاني مف مشاعر الممؿ واإلحباط والحزف بحيث ال شيء يعجبو بالمركز وىذا يفسر شعور بالرغبة 

بالعز وعدـ الرضى وىو عدواني مع  بالتحرر مف كؿ ىذه القيود والمركز ال يوفر لو ىذا الشيء لذلؾ يشعر

زمبلئو يغضب بسرعة بحيث الحظنا كدمات عمى وجيو ولما استفسرت حوؿ ىذا األمر قيؿ لنا بالمركز أنو 

تشاجر مع زميمو، وأدخؿ المستشفى مف ورائيا، كما الحظنا عميو في اآلونة األخيرة الكثير مف اإلحباط 

ئا وفي مبلمح وجيو يظير العبوس وعدـ االىتماـ باألشياء والممؿ حيث نشاطو النفسي الحركي بدى بطي

بو الموجودة بالمركز سوى الضجر. ومف خبلؿ ما أستخمص سابقا ومف خبلؿ استعمالنا لممقابمة الموجية وش

لتي أجريت مع المفحوص "جماؿ" فإنو يعاني مف القمؽ والعصبية الزائدة ومف الحرماف األبوي الموجية ، ا

 .قياف ومف الثيراف والغضب والتوتر والذي يتمثؿ في تحطيـ األشياء الممموسة داخؿ المنزؿ واألمومي الحقي

باإلضافة إلى أف مفحوص جماؿ يمارس التدخيف، ولديو ضغوطات أسرية ويعاني مف الممؿ والحزف، 

و والحيرة باإلضافة إلى مشاعر اإلحباط، والعدوانية الموجية نحو الذات، والتي تظير مف خبلؿ المقت لنفس

والشكوؾ وأيضا العدوانية الموجية نحو اآلخر والتي تظير مف خبلؿ الدخوؿ في المشاجرات العنيفة مع 

 .اآلخريف 

باإلضافة أيضا فإنو يوجد التسرب والفشؿ المدرسي عند جماؿ وممارسة األفعاؿ الفوضوية المتمثمة 

فية الغير المناسبة، مع اتصاؼ المفحوص جماؿ في التمرد والعصياف، مع تأثير رفقاء السوء والسيئة الجغرا

 .بالييجاف واالندفاع السريع، مع الرغبة بالتحرر مف كؿ القيود والعراؾ والمشاجرات الكثيرة مع األقراف

وباإلضافة إلى أف المفحوص جماؿ منسبة إليو تيمة الضرب والجرح العمد، وىذا عموما ما 

 اىا معو.استخمص مف المقاببلت السبعة التي أجرين

 :تحميؿ اختبار -3 -1- 1

 :71الموحة  -
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كيما ىذا الطفؿ خاطيو المشاكؿ، وخاطيو صوالح، شرى ىذي كماف يخرج أغنية يولي .... ثا 52" 

مشيور بخير عميو ولباس عميو، ويكبر يدير أوالد يطمعيـ كيما ىو بأغاني يبعدىـ عمى مشاكؿ وعمى بزاؼ 

 .دقيقة 0....وىاذي حاجة مميحة  ثا)،8(... صوالح.

 ديناميكية السياقات: -

متبوع  (،A2.3، ((cp1" )كيما ىذا الطفؿيبادر المفحوص بعد وقت كموف غير معتبر بتحفظ كبلمي "

خاطيو )، وكذلؾ ليشدد عمى الصراعات النفسية الداخمية "B1.1بسرد قصة منسوجة عمى اختراع شخصي، (

ياب بيف التعبير التروي  (B2.8ذاتية (مصحوبة بتقديرات  (A2.17( خاطيو صوالح"، مشاكؿ وبذىاب وا 

، وليذىب إلجترار األفكار في (CP2)ثـ يشدد عمى الحياة اليومية والعممية الحالي والممموس  (A2.7والدفاع (

ياب بيف التعبير التروي والدفاع (B2.8القصة ( )، ثـ يكرر تشديد عمى الصراعات A2.7) ليعود لمذىاب وا 

 وعمى بزاؼ"ليعبر بتعبير لفظي عف عواطؼ قوية ومبالغة (، A2.17("يبعدىـ عمى مشاكؿ" النفسية الداخمية 

ثـ يعود لوقت  (،CM1مع المجوء إلى االستثمار فائؽ لوظيفة االستناد عمى الموضوع ( (B2.4) صوالح"

 اذيوى"، ليختـ القصة بمثمنة الموضوع بميؿ إيجابي (A2.3) ، مع تحفظ كبلمي(cp1ر )كموف غير معتب

 .(CM2) حاجة مميحة"

 

 

 اإلشكالية: -

بمغت درجة تشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية حتى االبتعاد عف المحتوى الظاىري لمصورة 

مع الرغبة في اإلنجاز  ""طفؿ خاطيو المشاكؿ، وخاطيو صوالححيث ركز عمى الصورة اإليجابية لمذات 

عبيرات التروية والدفاعية واختصاره إال أنيا ظيرت في الشخصي لحياة أفضؿ في المستقبؿ بالرغـ مف الت

" مع بعض التحفظات الكبلمية التي آلة القيتار"االستثمار الفائؽ لوظيفة االستناد عمى الموضوع والتي ىي 
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كانت بيدؼ إخفاء الموضوع الحقيقي والكبت لو بطريقة عكسية حيث حاوؿ فرض موضوع الصورة اإليجابية 

 يبعدىـ عمى المشاكؿ وعمى بزاؼتراره ذلؾ، فيما بعد وتأكيده عمى ذلؾ في أخير "لمذات مف خبلؿ اج

 مميحة". وىذي حاجةوىذا ما يفسر ذلؾ في اختتامو لمموضوع بميمو اإليجابي في رغبتو في اإلنجاز " صوالح"

 :72الموحة  -

موال عود واحد يحرث بعود بحصاف ومرأة قاعدا تتمنظر تشوؼ ىاؾ تشوؼ في  ثواني..... 3" 

مرأة رافدة كتوبا قاعدة تخمـ عمى كتوبا ويف ديرىـ، وديرىـ في كاش خزانة أو مخبأ، وسيـ  شتراه يدير، وا 

يخمييا تقنط وتكره عمذاؾ تبعد عمييا  videتحافظ عمييـ يدييا ليؿ تقبض كتاب تبقى  الىيا فيو لخطرش 

، وراجؿ راه يخدـ موش ثواني) 5.... (جابالقراية، تقرى كتاب كي تكممو تروح لكتاب زوا videوصوالح، 

 دقائؽ. 5... يخمـ يحرث برؾ بعود 

 ديناميكية السياقات: -

باختبلؿ التنظيـ في التتابع  (cp1( ،)A2.3)بعد وقت كموف أولي، غير معتبر مع تحفظ كبلمي 

 (E13اقة (المكاني حيث أدرؾ الشخص الذي يعمؿ في الحقؿ، عوضا عف الفتاة التي ظيرت في واجية البط

)، مع مدركات حسية E17فيي في البطاقة المرأة واقفة ( قاعدا"مع أخطاء كبلمية في التركيب المغوي "

، وتشديد عمى الصراعات النفسية (E17) قاعدة"")، مع تكرار أخطاء كبلمية مرة أخرى E5) تشوؼ ىاؾ""

ياب بيف التعبير التروي والدفاعلذىا (cf3" )ديرىـ، ديرىـ"مع التشديد عمى الفعؿ ( A2.17الداخمية (  ب وا 

(A2.7) كتاب" (الكبت)، "وسيـ تحافظ عمييـ يدييا ليؿ تقبض، مع تبريرات تعسفية انطبلقا مف ىذه األجزاء 

(E3)  تبقى الىيا فيو لخطرش"ليذىب فيما بعد إلى التقديرات الذاتية vide( "B2.8) ثـ يذىب فيما بعد إلى ،

 داخمية.تشديد الصراعات النفسية ال

)vide ) (يخمييا تقنط وتكرهA2.17 ،لتعود إلى التقديرات الذاتية مرة أخرى "تبعد عمييا صوالح ،(

) ليعود لصمت A2.8" (.... زواجتقرى كتاب) ليذىب الجترار األفكار في القصة "B2.8بالقراية" ( videو
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، مع (E5) وراجؿ راه يخدـ"مع إدراكو لممدركات الحسية " (cp1( ،)A2.3غير معتبر مع تحفظ كبلمي (

 راه يخدـالتشديد عمى الفعؿ اليومي وعمى وصؼ مع التعمؽ باألجزاء بما في ذلؾ تعابير األشخاص وىيآتيـ "

 (.CF2( ،)A2.1" )موش يخمـ يحرث برؾ بعود

 اإلشكالية:-

الفتاة التي يدؿ اكتفاءه بالمحتوى الظاىري بالنسبة لمرجؿ والمرأة التي تستند عمى جذع الشجرة، وعمى 

خفاءىا عف أعيف الناس،  تحمؿ الكتب وتشديد عمى الفعؿ "ديرىـ، ديرىـ" عمى رغبة في االحتفاظ باألشياء وا 

ويدؿ تعبيراتو التروية والدفاعية مع تبريراتو التعسفية، انطبلقا مف ىذه الكتب، وعمى تركيزه عمى ىذه الكتب 

فراغ الذي يسبب لو صراعات نفسية داخمية والتي تظير والتي ىي الوسيمة التي تساعده عمى الخروج مف ال

يخمييا تقنط وتكره عمذاؾ تبعد عمييا صوالح" وىذا دليؿ أو يدؿ عمى ىروبو مف مشاعره  videمف خبلؿ "

الداخمية وعمى محاولتو لكبت ما بداخمو بمحاولة انشغالو بالشيء الخارجي الذي بالنسبة لو المخرج الوحيد مف 

األسى، كما يدؿ عدـ حديثو عف اآلخريف عمى الكبت الشديد وعمى العبلقات األسرية بحيث مشاعر الحزف و 

يمثؿ لو اآلخروف ألما ومعاناة، وليـ عبلقة بما يحدث لو مف صراعات نفسية داخمية، لذلؾ اختصر الحديث 

شاعره عنيـ وركز عمى الفتاة التي تحمؿ الكتب، حيث ركز عمى ىذا األخير مف أجؿ أف يتخمص مف م

النفسية التي تحمؿ شعور اإلحباط والكراىية والممؿ مف الفراغ الذي يجعمو يفكر في مشاعره الداخمية التي 

تسبب لو األلـ لذلؾ فيو يحاوؿ االنشغاؿ بأي شيء مف أجؿ كتـ وكبت مشاعره، ورغبتو في االحتفاظ 

 ف أعيف الناس.  باألشياء ظاىريا يدؿ عمى رغبتو في إخفاء مشاعره وصراعات النفسية ع

 :73 (BM) الموحة -

تبالي  راه ىذا الطفؿ زعفاف، خصو اليراوا، كاش بوه ضربو، وببلؾ يماه ضرباتو،  ثواني ... 82" 

وال صراتمو كاش حاجة مف قبؿ مع والديو، وال وحداخر في شارع ضربو وال زعؼ وَىَيا راه قاعد ساىد  

 دقادؽ. 0... رش في لضربو وىذا مكاف شتا يدير وشتا مايدي ثواني) 3... (يخممميا 
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 ديناميكية السياقات: -

)، ووصؼ يتعمؽ cp1) ،(A2.3يفتتح المفحوص بصمت غير معتبر بتحفظ كبلمي  أولي بسيط (   

) ليذىب لتعبيرات فضة مرتبطة A2.13( ىذا الطفؿ زعفاف"بأجزاء بما في ذلؾ تعابير األشخاص وىيآتيـ "

لى تذبذب بيف تفسيرات مختمفة " (E8)  ا"خصو اليراو " بموضوع عدواني كاش بوه ضربو، وال باالؾ يماه وا 

) ، مع تشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية A2.6(ضرباتو، وال صراتمو كاش حاجة ... في شارع ضربوه" 

يعود إلى ل(، B2.8، وذىاب فيما بعد إلى التقديرات الذاتية "يخممميا" ((A2.17" (زعؼ وَىَيا راه قاعد ساىد"

ليعود مرة ثانية ليشدد عمى الصراعات ( cp1( ،)A2.3الصمت مجددًا ومرة ثانية بتحفظ كبلمي قصير جدًا (

ليختتـ كبلمو أو  (A2.8) في الضربة") مع اجتياز األفكار "A2.17النفسية الداخمية " شيدير، وشتا مايديرش" (

 .(cp1) ىذا مكاف""صير بػػ ) بميؿ عاـ لمتقB1.1قصتو  المنسوجة عمى اختراع شخصي (

 :االشكالية

مع  "ىذا الطفؿ زعفاف" يفسر التعمؽ باألجزاء بما في ذلؾ  تعبير الولد الذي في الصورة عف ىيأتو    

عمى الجانب االسقاطي االكتآبي، حيث يدؿ تذبذبو بيف تفسيرات  ""خّصو اليراوااستعماؿ تعبير فظ وعدواني 

ّنما مختمفة عمى تحفظو في إعطاء تف سير مباشر، حيث استعمالو لتفسيرات مختمفة إنما دليؿ عمى الرقابة، وا 

ثـ يدخؿ  "يخممميا"مع تقديراتو الذاتية  "ىّيا زعؼ وراه قاعد ساىد"تشديده عمى الصراعات النفسية الداخمية 

 تى مايديرش""شتى يدير وشفي تحفظات كبلمية ليعود مرة ثانية عمى تشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية 

مع إجتراره لؤلفكار "في الضربة"، إّنما يدؿ عمى الجانب العدواني في المفحوص عمى مف يقوـ بإيذائو رغـ 

"شتى يدير وشتى  تحفظو وكفو وميمو لمتقصير يدؿ عمى عدـ إفصاحو عف فيما قد يفعؿ حيث اكتفى

ي الذي يعيشو المفحوص وعمى كما يفسر كذلؾ عمى الجانب االضطياد مايديرش في ليضربو وىذا مكاف"

 رغبتو في االنتقاـ ممف يسبب لو األلـ واألذى رغـ تحفظو بالكؼ وكبت ذلؾ. 

 (:74الموحة ) -



 الفصؿ الثاني                                                                 تقديـ الحاالت 
 

141 
 

عمى حساب ماراني نشوؼ ىذا راجؿ مقمؽ باي يدابز وىذي مرتو، وال شيرا أختو، وال يماه ثواني ...  82" 

مرأة وحدا قاعدا ماىيش قابضتو باش مايروحش يدير المشاكؿ، وىو راه مقمؽ باش  يروح يضرب واحد سّيد، وا 

حايرا فيو يروح وال يقعد، عندىا عقمية تع حابس يخطي راسيا وتفوت، وماىيش حايرا فيو، بيناتيـ مادخمش 

 دقايؽ. 0... روحيا، وراجؿ يخمـ غير عمى المشاكؿ يحوس غير عمى خبلىا 

 ديناميكية السياقات: -

ووصؼ  (،cp1( )A2.3) ولي غير معتبر بتحفظ كبلمي "قصيريبدأ المفحوص بوقت كموف أ   

،مع سرد قصة منسوجة عمى اختراع شخصي  (A2.1)" "راجؿ مقمؽ باي يدابزاألشخاص تعابيرىـ وىيآتيـ 

(B1.1) " ىذي مرتو وال شيرا أختو وال يماهوالذىاب إلى التذبذب بيف تفسيرات مختمفة( "A2.6 ) مع إدراكو

مع  (B2.3" )"باش مايروحش ،ػ مع تشديد عمى العبلقات بيف األشخاص(E5)بضتو" لممدركات الحسية "قا

مع التعبير المفظي مشحوف بعواطؼ قوية  (A2.17" )" ىو راه مقمؽالتشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية 

كؿ ىذه ومبالغة والمصحوب بتعبير عف عواطؼ قوية المرتبطة بإشكالية التدمير، مع التقديرات الذاتية، و 

ليذىب فيما بعد إلى إدخاؿ أشخاص  (،B2.4( ،)E9( ،)b2.8)" باش يروح يضرب" العناصر الثبلثة في 

"إمرأة وحدة ليذىب إلى تشديد عمى رصد الحدود والحواؼ  (B1.2) "واحد سّيد" غير مشكميف في الصورة

" قعد، عندىا عقمية تع حبسفيو، يروح وال ي "ماىيش حايرا ليعود إلى التقديرات الذاتية( CN6)" قاعدا

(B2.8)يخطي راسيا وتفوت، وماىيش حايرا فيوفيما بعد إلى البحث التعسفي عف مغزى الصورة " ، ليذىب "

(E16،)  مع التعبير المفظي عف عواطؼ قوية ومبالغة مع تبريرات تعسفية إنطبلقًا مف ىذه األجزاء ومع

)، ليذىب إلى b2.4( ،)E3( ،)E14( ـ مادخمش روحيا""بيناتيإدراؾ لمموضوع الشرير ومواضيع االضطياد 

التشديد عمى الفعؿ والتعبير عمى تصورات مرتبطة بإشكالية التدمير والتشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية 

وراجؿ يخمـ غير عمى المشاكؿ،  مع التعبير عف تعبيرات عدوانية،وىذه العناصر األربعة موجودة في "

 (.cf3( ،)E9( ،)A2.17( ،)e8) ا"خبلى يحوس غير عمى
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 اإلشكالية: -

كبديؿ عف الشخص   واحد سّيد"يحمؿ الصراع العدواني في طياتو مواجية شخص غير معّرؼ "    

وصفيا الحقيقي بحيث يفرغ عدوانو ومشاعره التدميرية عمى شخص آخر، أما المرأة التي في الصورة والتي 

فيو، يروح وال يقعد، عندىا عقمية تع حبس، يخطي راسيا وتفوت،  بأنيا "إمرأة وحدا قاعدا ماىيش حايرا

ماىيش حايرا فيو، بيناتيـ مادخمش روحيا" إّنما يدؿ عمى الجانب االضطيادي الذي يعانيو المفحوص مع 

تكراره وتأكيده عمى "ماىيش حايرا فيو" عمى الواقع المؤلـ المتميز بعدـ اكتراث أحد األشخاص المقربيف مف 

وص بوضعيتو العدوانية وعدـ اىتماـ ذلؾ الطرؼ بالمفحوص والذي يجعمو يشعر بالحزف إزاء ذلؾ المفح

األمر، ورغبتو في تفريغ شحنات غضبو في شخص آخر إنما دليؿ عمى كبتو لصراعاتو الداخمية وتوجيييا 

ّنيا تظير في إلى شيء ممموس خارجي كطريقة رمزية ال شعورية، بالرغـ مف محاوالتو لكبت مشاعره إال أ

عبلقاتو مع لآلخريف كبديؿ تعويضي يحّوؿ فيو ىذا المفحوص عدائيتو نحو ىذا البديؿ عوضًا عف الشخص 

 الحقيقي لكف بطريقة رمزية ال واعية تدفع المفحوص بالدخوؿ في مشكبلت مع اآلخريف ال شعوريًا.

 

 

 :75الموحة  -

، إمرأة راىي في بيت تعيط عمى ولدىا، راىي ثواني) 21ثواني ... ىذي إمرأة شتاىي دير ... ( 3" 

غير تعيط في بيت زاوجا ماكممياش ولدىا، راىي قاعد تقر عميو، مانيش عارؼ قاع شتراه يدير، يغسؿ في 

 دقائؽ. 20ماعيف وىي راىي تزقي عميو، تقولو ىبمتني شتى راؾ دير، ىا رواح ... 

 ديناميكية السياقات: -
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)، يبدأ المفحوص بتحاور مع cp1) ،(A2.3عتبر بتحفظ كبلمي (بعد وقت كموف أولي غير م   

) ليعود لمصمت مجددًا بعد صمت أولي مع تحفظ cc2الفاحص بطمبات موجية لو " ىذي إمرأة شتاىي دير" (

)،  وليدخؿ في الذىاب واإلياب بيف B1.1)، لينسج قصة مف اختراعو الشخصي cp1) ،(A2.3)كبلمي (

)، وبعدىا B2.8)، ثـ فيما بعد يعطي تقديرات ذاتية "في بيت زاوجا ماكممياش" (A2.7( التعبير التروي والدفاع

) ليقع في أخطاء كبلمية في التركيب المغوي B1.2ولدىا)" ( يدخؿ أشخاص غير مشكميف في الصورة "(

لى التقديراE17"راىي قاعدا" بالرغـ مف أّنيا في الموحة ىي واقفة ( ت الذاتية "تقرا ) ليذىب لمتعبير اليومي وا 

)، ثـ فيما بعد يدخؿ المفحوص CF2) ،(B2.8عميو، مانيش عارؼ شتى راه يدير، يغسؿ في الماعيف وال" (

)، ليذىب فيما A2.1في وصؼ أشخاص مع تعمؽ بأجزاء وتعابير وىيآت األشخاص "ىي راىي تزقي عميو" (

التقصير بعدىا كتحفظ دفاعي فيما قد  بعد إلى تعبير لفظي عف عواطؼ قوية ومبالغة مع الميؿ العاـ إلى

 ).B2.4) ،(cp2يحدث فيما بعد (

 :اإلشكالية -

ىناؾ حضور قوي لمرقابة األمومية التي تظير بطريقة رمزية في الصورة ويدؿ حضور االبف في    

ث مف الصورة وعدـ إجابتو لؤلـ وىي تنادي لو عمى العصياف والتمرد مف قبؿ االبف وعدـ اىتمامو أو االكترا

 عقاب األـ لو فيما بعد.

 BM (76:) الموحة

ثا) عمى حساب ماني نشوؼ أنا امرأة كبيرة  20ثواني ... مانيش عارؼ كيفاه نعبر عمييا ... ( 02" 

مع ولدىا فاني كبير اهلل يبارؾ، شيبانية نتاعو، يماه قاعد تشوؼ في نافذة تخمـ ببلؾ عندىا وليمة، وىي 

ىا، وىو فاني راه يخمـ شتى يدير وكاش عرس، ويخمـ كاش ما يدير كادو وال تخمـ في كادو وال حاجة دير 

 دقائؽ. 8.3قفطاف، وال بموزا ... "

 ديناميكية السياقات: -
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)، يبدأ المفحوص بتحاور مع cp1) ،(A2.3بعد وقت كموف أولي قصير جدًا مصحوب كبلمي (    

)، ليعود لمصمت غير معتبر مع تحفظ cc2ا) (الفاحص بطميات موجية لو "مانيش عارؼ كيفاه، نعبر عميي

) ليذىب الجترار األفكار في B1.1)، لينسج قصة مف اختراعو الشخصي cp1) ،(A2.8)كبلمي مجددًا (

)، ليذىب لسرد مدركات حسّية E17)، ليقع في خطأ كبلمي في التركيب المغوي "يماه قاعَد" (A2.8القصة (

)E5 صؼ تعابير األشخاص وىيآتيـ في الصورة "وىي تخمـ" ()، ثـ فيما بعد لمتعمؽ بأجزاء ووA2.1 ليمجأ (

)، ليعود إلى التعمؽ بأشخاص ووصؼ تعابيرىـ وىيآتيـ B2.8إلى تقديراتو الذاتية "في كادو والحاجة ديرىا" (

)، مصحوبة بتشديد عمى صراعاتو النفسية الداخمية "يخمـ شتى A2.1في الصورة "وىو طاني راه يخمـ" (

)، ليذىب إلى تذبذب بيف تفسيرات B2.8)، ليعود مرة أخرى لتقديراتو الذاتية "كاش عرس" (A2.17(يدير" 

 ).A2.6مختمفة "كادو، وال قبطاف، وال بموزا" (

 اإلشكالية: -

يعترؼ المفحوص بيوية األـ واإلبف في وضعية تقاربية مع الموضوع والتي تتضمف اإلشباع     

، والتفكير المشترؾ مف قبميا (األـ واإلبف) في التفتح عمى المشروع المنتظر مف واألوديبي والحاجة إلى السند

أجؿ تحقيؽ شيء مشترؾ بينيما، والعبلقة التي تربطو باألـ والتي يعترؼ ىنا بيا فيي األـ البديمة أي "الجدة" 

يضي، وعمى المكانة ويظير ذلؾ مف خبلؿ "إمرأة كبيرة" "شيبانية نتاعو" فينا إشباع أوديبي غير حقيقي تعو 

 الرمزية لمجدة والتي ىي بمثابة األـ.

 :BM( 78( الموحة -

ثواني ... عمى حساب ماني نشوؼ ىنا طفؿ راه راقد، راه مستمرض، وال مانيش عارؼ، واحد  02"

شيباني قاعد واقؼ رافد مقص قاعد ينقيمو في جرح وال ماشي عارؼ ببلؾ ينقيمو في ميكروب، وراجؿ وخد 

في راجؿ كبير يدي في معمومات باش كي يصرالو كيما ذاؾ الطفؿ يعرؼ كيفاه ينقي جرح وخريشوؼ 
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والطفؿ الثالث، عاطييـ بالظير، ما يخمـ ما والوا، ماعندىش قاع راس، وببلؾ مايطيقش يشوؼ الجرح،ببلؾ 

 دقائؽ. 0ينضر في ببلصتو، وىذا مكاف ... 

 ديناميكية السياقات: -

)، cp1) ،(A2.3ي وقت كموف أواي قصير مصحوب بتحفظات كبلمية (يفتتح المفحوص بدخولو ف 

)، ليدخؿ في وصؼ E13يبدأ باختبلؿ التنظيـ في التتابع المكاني " عمى حساب ماني نشوؼ ىنا طفؿ" (

) ليقع في الخطأ الكبلمي "قاعد" بالرغـ A2.1تعابير األشخاص في الصورة وىيآتيـ "راه راقد، راه مستمرض" (

)، E5) ليذىب لسرد مدركات حسية في الصورة " رافد مقص ينقيمو فالجرح" (E17الصورة واقؼ ( مف أّنو في

)، ليشدد عمى الخصائص E3ليدخؿ في تبريرات تعسفية انطبلقًا مف ىذه األجزاء "ببلؾ ينقيمو فالميكروب" (

ذاتية " يدي في ) ليدخؿ في تقديراتو الCN5الحّسية في الصورة "وراجؿ وخدخر يشوؼ في راجؿ كبير" (

)، ليذىب فيما بعد إلى التشديد B2.8المعمومات باش كي يصرالو، كيما ذاؾ طفؿ يعرؼ كيفاه ينقي الجرح" (

)، ليذىب إلى الذىاب واإلياب CN6عمى رصد الحدود والحواؼ في الصورة " طفؿ ثالث عاطييـ بالظير" (

التصرفات القوية والمبالغة والمرتبطة بإشكالية ) ثـ فيما بعد يعبر عف A2.7بيف التعبير التروي والدفاع (

)، ليذىب إلى الميؿ العاـ لمتقصير كتحفظ دفاعي E9الخوؼ "يشوؼ الجرح ببلؾ ينضر في ببلصتو" (

)cp2) وعمومًا فالقصة التي سّردىا ىذا المفحوص تقترب مف الموضوع المألوؼ ،(A1.1.( 

 اإلشكالية: -

الصورة عمى الجانب العدواني وعمى تحفظو وتبريراتو التعسفية  يدؿ الشخص الذي يحمؿ المقص في    

عمى إخفاء وكبت مشاعر حقيقية وتغطيتيا في صورة مقبولة، كما يدؿ الشخص الذي في الصورة الذي ينظر 

إلى الشخص الذي يخضع لمشخص اآلخر لمعممية الجراحية عمى الطموح المصحوب بالتعمـ بالخبرة كيفية 

واتيا، ويفسر الطفؿ الذي ذكره المفحوص وأّنو يخضع حسب قولو "ىنا الطفؿ راه راقد، راه تغطية جروحو ومدا

مستمرض" عمى الجانب المؤلـ وعمى معاناة ىذا الطفؿ مف جروحات والتي ىي في حقيقة األمر معاناة 
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جروحو المفحوص مف اآلالـ بنفسية داخمية يريد معالجتيا عف طريؽ ذلؾ الشخص الذي يساعد في مداواة 

واآلخر الذي ينظر إلييا إّنما يأخذ الخبرة منيا في مداواة الجروح العميقة الداخمية ويأخذ العبرة كذلؾ حتى 

يعرؼ كيؼ يعالج نفسو بنفسو دوف مساعدة أي طرؼ آخر ألف المفحوص في حقيقة األمر يريد مداواة نفسو 

وىو بذلؾ بيف ىذيف الرغبتيف يتعّمـ فيما بعد  لكف جروحو لف تتألـ إاّل بمساعدة الطرؼ اآلخر عمى تغطيتيا،

 عف طريؽ اكتساب الخبرة في معالجة آالمو فيما بعد.

 (:17الموحة ) -

ثانية ... ىنا راني نشوؼ في الطفؿ راه أبيو يسمـ عمى راسو لخطرش ربح في إمتحاف، ودا  03" 

قولو قعد مع القراية، باالؾ تخرج مميح، وىو يقوؿ لولده فرحتني ويعطيو كادو مف عندو، وباباه ينصحو ي

بيموط وخطيؾ مف المخالطة والمشاكؿ، وبايف بمي يبغيو باباه وولده حاس بباه يبغيو، والطفؿ  يحس بمي باباه 

قريب ليو وينصحو موش كيما ألب ليضرب ولده، وعبلش مايديش معدؿ مميح، وىكا عندي خير  باباه كي 

 دقائؽ. 5ويحمر لو وجيو قداـ جيراف، وىذا مكاف ... يبغيو وقريب مف ولده خير، باش يفرحو 

 ديناميكية السياقات: -

)، يدخؿ المفحوص بإدراكات cp1) ،(A2.3بعد وقت كموف أولي قصير مصحوب بتحفظات كبلمية (

)، ليذىب بعدىا إلى E4خاطئة "الطفؿ" ألنو في الصورة يوجد إمرأة، وليس طفؿ مستندة عمى كتؼ رجؿ (

)، ثـ يمجأ إلى الذىاب واإلياب بيف التعبير التروي B2.8تية " لخطرش ربح في امتحاف دا مميح" (تقديراتو الذا

)، ليذىب إلى التعبير عف عواطؼ متمونة ومكيفة حسب المنبو "بايف بمي يبغيو باباه، وولده A2.7والدفاع (

ف العبلقات بيف األشخاص " )، ليذىب إلى التشديد عB1.4حاس باباه يبغيو، والطفؿ يحس بمي قريب  ليو" (

)، ليذىب إلى التقديرات الذاتية " عبلش مايديش معدؿ مميح" B2.3وينصحو موش كيما األب ليضرب ولده" (

)B2.8) ليعود لمذىاب واإلياب بيف التعبير التروي والدفاع ،(A2.7 عمومًا كانت القصة التي سّردىا ،(

 ).B1.1المفحوص منسوجة عمى اختراع شخصي (
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 شكالية:اإل -

يدرؾ المفحوص في الصورة العبلقة بيف األب واالبف في اعتراؼ لفظي واضح مف قبمو في إطار    

عبلئقي، حيث يجّسد لنا صورة االبف المثالي المجتيد في دراستو والناجح، وصورة األب المثالي الداعـ 

مقارنة في األخير بيف األب  بالنصح ومكافأة ابنو بحيث يكوف االبف فخر ألباه بيف الناس، في حيف يضع

العنيؼ والذي يضرب ابنو ويصرخ عميو عندما يكوف االبف راسب في دراستو، وىذا ماال يحبو المفحوص، 

 بحيث يميؿ لمصنؼ األوؿ كأف الصنؼ الثاني والذي ىو قريب مف وضع الحالة يزعجو.

طية الجوانب السمبية التي تنكد ويفضؿ المفحوص ىنا الحالة األولى المصحوبة بتصورات ايجابية لتغ    

عميو حياتو، ومحاولتو لبلعتراؼ اإليجابي لمحالة األولى إّنما دليؿ عمى رغبتو في تحقيؽ تجسيد االبف المثالي 

الذي يفخر بو أباه في المستقبؿ، وىذا ما جعؿ المفحوص يضع المقارنة وكأّف نجاح األب في معامبلتو 

ا الصورة نجاح االبف يستمـز نجاح األب والعكس صحيح فحينما يفشؿ األب الجّيدة مع ابنو المجتيد تجسد لن

في معامبلتو لكسب ابنو يستمـز فسؿ االبف كنتيجتيف متساويتيف، وىذا ما يجعميا في قائمة أمنيات المفحوص 

 ورغباتو المكبوتة.

 

 

 M (12:) الموحة -

و، راه ييدر معاه، مالؾ راؾ ثواني ... ىذا الطفؿ راه مريض، وىذا صاحبو جاي يشوف 82"  

مستمرض وىو يقولو لحمى بزاؼ عمّيا، وىو يشوفمو بيده، يشوفمو لراه حامي بزاؼ وثاني يعطيو معمومات 

ثانية)، باش ماتزيتش عميؾ الحمى تطمعمؾ، وىذا  80يقمو ماتشربش ماء بارد ودفي روحؾ عمى البرد ... (

 دقيقة. 8مكاف ... 
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 ديناميكية السياقات: -

)، cp1) ،(A2.3د وقت كموف أولي قصير جدًا وغير معتبر يفتتح المفحوص بالتخطيط الكبلمي (بع

)، ليذىب إلدماج E5يدخؿ المفحوص بتعبير عف مدركات حسية "ىذا الطفؿ راه مريض، وىذا صاحبو" (

تية مع )، ليذىب لتقديرات ذاA1.3المصادر االجتماعية والحس المشترؾ " جاي يشوفو، راه ييدر معاه" (

)، ليذىب إلى التقديرات الذاتية " وىو يقولو B2.8) ،(E6إدراؾ أشخاص مرضى " مالؾ راؾ مستمرض" (

) ثـ يذىب ليركز عمى الخصائص الحسية في الصورة " يشوفمو بيده يشوفو يقمو B2.8لحمى بزاؼ عمّيا" (

ير معتبر جُد قصير )، ليدخؿ في صمت بعدىا غB2.8ماتشربش ماء بارد، ودفي روحؾ عمى البرد" (

كماؿ حديثو قبؿ الصمت كارتباط قصير cp1) ،(A2.3مصحوب بتحفظات كبلمية ( )، ليعود بعدىا لسرد وا 

)E19) لينيي كبلمو بػػ "ىذا مكاف" كالميؿ العاـ لمتقصير والذي يمثؿ ىنا تحفظ كبلمي دفاعي ،(cp1 (

 ).A1.1لمألوؼ (وعمومًا فالقصة التي سردىا ىذا المفحوص تقترب مف الموضوع ا

 اإلشكالية: -

يعبر المفحوص عف الجانب التضامني بيف الشخص المريض والشخص الذي يقؼ بجانبو لمساندتو  

واالطمئناف عميو، ثـ كذلؾ فإّنو ُيجسد لنا صورة الناصح المرشد في سبيؿ أف ال يمرض مجددًا،وىذه العبلقة 

ىي إاّل مشاىدة عجزه الخاص الذي يراه في  رمزية عف صورة العجز الذي يمثميا الشخص المريض ما

اآلخر، والصورة المنقذ الذي يكوف ميتـ لحالو والناصح، ما ىي إاّل تجسيد عف رغبتو المكبوتة في اإلحساس 

 بالسند الّداعـ.

 BG(12:) الموحة -

، فوؽ ثواني ... كايف منظر شباب ىنايا، شجرة شابة فييا ثمار مميحة، وكايف ىنايا فموكا بوطي 0" 

ثواني)، وكايف فاني أشجار  0قازوا، فوؽ حشيش وثمار تع الشجرة يطيحو في بوطي وصايي ىذا مكاف ... (

شابة موراىا تعطينا ثمار وأكسجيف، وعائمة عندما يكونوا في رحمة يجو ليذا المكاف ويقعدو يتمتعو ويشوفو 
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ـ، ويشوفو الشجرة لي تع التمر، وىذي شجرة في أشجار ىاذي تع البرتقاؿ، وُلْخرا تع ليـ، يشوفو فرؽ بيناتي

ماشي كيفكيؼ، كؿ وحدا نوع نتاعيا تع ليغوز، تع ورد، وكايف كيما ذاؾ الصبار تع كمونصارا تع فاكيا فييا 

 ) دقايؽ.c’est beau ) ...25شوؾ بزاؼ، وصايي ىذا مكاف 

 ديناميكية السياقات: -

)، cp1) ،(A2.3جدا مع تحفظات كبلمية ( يفتتح المفحوص بوقت كموف أولي غير معتبر بسيط 

)، ليقع في اختبلؿ  تنظيـ E5ليذىب المفحوص ىنا إلدراؾ مدركات حسية " كايف منظر شباب ىنايا" (

)، ليذىب E13التتابع المكاني في الصورة حيث يدرؾ الشجرة عوضًا عف الزورؽ الصغير  " شجرة شابة" (

)، cp1ؿ في صمت جد قصير مصحوب بتحفظات كبلمية ()، ليدخCN5لمتركيز عمى الخصائص الحسية (

)A2.3) ليذىب فيما بعد لمذىاب واإلياب بيف التعبير والتروي والدفاع ،(A2.7 مع إدخالو ألشخاص غير ،(

)، ليعود لمذىاب واإلياب بيف B1.2مشكميف في الصورة " عائمة عندما يكونو في رحمة يجو ليذا المكاف" (

)، مع عدـ توضيح دوافع الصراعات والقصص المبتذلة لمغاية، مبنية لممجيوؿ، A2.7ع (التعبير التروي والدفا

 ).cp4تمبيس (

 

 اإلشكالية: -

ضمف االلتماسات التروية التي تنشدىا الصورة، ال يجد المفحوص أو ما يدفعو وما يثير اىتمامو في  

كتئاب أو االنتحار، وذلؾ بفرض الرقابة الموحة ىو التعبير عف الواقع الحسي حد تجميد أي نشاط متعمؽ باال

عمى العواطؼ مف أجؿ منعو  مف مقومات الحياة التروية العاطفية الداخمية، حيث يكتفي بسرد ما يبلحظو 

مف خصائص حسية بعيدا عف أي صراعات داخمية إنما يدؿ عمى الكبت الشديد والقوي لمنزاعات 

 اقع الخارجي لسد الفراغ.الداخمية،وعمى تغطية ذلؾ بالتمسؾ الشديد بالو 
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 MF (13:) الموحة -

ثا)، وىذا راجميا  0ثانية ... ىنايا إمرأة راىي مريضة طايحا فراش اهلل يجيب لييا شيفاء ... ( 02" 

قاعد واقؼ ىنايا مبعد شتى دارليا، فوت عمييا، وال متنيش عارؼ، وراه يحؾ في عينيو عينيو حرقتو واّل عرؽ 

زوج كتب، ببلؾ كايف كتاب قرآف يقرى عمييا شويا قرآف باش تريح، وذيؾ العبرة يمسح فيو، وكايف فاني 

(القنطة) يقراليا باش تعرؼ ربي شتى يقولنا، باش تصبر، وىو يحكيمو بمي ماتشوفيش بمي غير نتي 

مريضة، كايف بزاؼ ناس مرضى، ماشي غير نتيا باش يقمعميا الخوؼ عمى روحيا، وىو يقمعميا الخوؼ 

ا، ومنيا فاني يصبرىا كايف لعنده سرطاف وكايف لقطعولو ذراع، وال رجؿ، وحمدي ربي بمي راكي عمى روحي

 دقائؽ. 5أحسف منيـ يسبوا ىذا مكاف ... 

 ديناميكية السياقات: -

)، ليذىب ليحتؿ cp1) ،(A2.3يبدأ المفحوص بوقت أولي قصير مصحوب بتحفظات كبلمية (   

ث يدرؾ المرأة التي عمى السرير ىي األولى عوضًا عف الرجؿ المطأطئ التنظيـ في التتابع المكاني، بحي

)، ليذىب إلدراؾ أشخاص مرضى في الصورة " E13الرأس الذي يظير في واجية الصورة " ىذي امرأة" (

)، ليذىب A2.3)، (cp1)، ليدخؿ في صمت غير معتبر مع تحفظ كبلمي، (E6راىي مريضة طايحا فراش" (

)، مع خطأ  B2.9ت وفرض الموضوع الجنسي لكف بطريقة رمزية شفافة " وىذا راجيا" (إلى تغميـ العبلقا

) E17كبلمي " قاعد " ألنو في الصورة واقؼ لكف تعبيره واستخدامو لممصطمحات المغوية كاف بشكؿ خاطئ (

حسية في  )، ثـ يدرؾ مدركاتA2.7يقوـ المفحوص بالذىاب واإلياب بيف التعبير التروي والدفاع (  ثـ فيما

)، B2.8)، ثـ يذىب لمتقديرات الذاتية " وال عرؽ يمسح فيو" (E5الصورة "راه يحؾ في عينيو، عينو حرقتو" (

)، ليعود إلى CN6بعدىا يذىب لتشديد عمى رصد الحدود والحواؼ "وكايف فاني زوج كتب، كايف كتاب" (

وذيؾ الُعبرة (القنطة) يقراليا باش تعرؼ ربي  تقديرات الذاتية " كتاب قرآف، يقرى عمييا شويا قرآف  باش تريح

)، ليعود لمذىاب واإلياب بيف E17)، ثـ يعود لمخطأ الكبلمي " وىو يحكيمو" (B2.8شتى يقولنا باش تصبر" (
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)، ثـ يذىب لمتعبير عف تصورات قوية مرتبطة بإشكالية الخوؼ، حيث تتكرر A2.7التعبير التروي والدفاع (

)، E9لؾ مرتيف "باش يقمعميا الخوؼ عمى روحيا، وىو يقمعميا الخوؼ عمى روحيا" (العبارة الدالة عمى ذ

)، ليذىب بعدىا لمتعبير عف الحس A2.7ليذىب بعدىا لمتعبير لمذىاب واإلياب بيف التعبير التروي والدفاع (

المفحوص  )، وعمومًا فقد سرد لنا ىذاA1.3المشترؾ والمصدر االجتماعي " حمدي ربي راكي أحسف منيـ" (

 ).B1.1قصة مف اختراعو الشخصي (

 اإلشكالية: -

يعبر المفحوص عف العبلقة التي تربط المرأة النائمة عمى السرير والرجؿ الذي يقؼ مطأطئ الرأس    

بالعبلقة الزوجية بشكؿ واضح وبتعبير لفظي، حيث يجسد لنا صورة المرأة العاجزة التي تحتاج إلى سند والذي 

يخرجيا مف حالة العجز باالىتماـ بيا تحت ظؿ التعبيرات التروية وكذلؾ يوضح ليا الفرؽ  " الذيزوجىو " 

بينيا وبيف آخريف لطمأنتيا بحسف حالتيا وأّنيا بخير وأّنو يوجد الكثير مف الناس الذيف يعانوف مف أمراض 

لّراحة في نفسيا، وىذا مزمنة وأسوأ مف حالتيا كالسموؾ البادر مف الزوج مف أجؿ بعث مشاعر االطمئناف وا

دليؿ عمى المشاعر الطّيبة التي يحمميا المفحوص اتجاه الجنس اآلخر، وعف طيبة العبلقة الحميمية التي 

تربطيما والمجسدة في صورة العبلقة الزوجية المعترؼ بيا لفظيًا والتي تسودىا األُلفة والمودة بينيما وىذا 

ر ميبًل إيجابيًا ، ثنائيًا متكامبًل، بحيث يسود المفحوص مشاعر دليؿ عمى ميؿ المفحوص إلى الجنس الُمغاي

 لطيفة منجذب باالىتماـ اإليجابي نحو الجنس اآلخر.

 B (13:) الموحة -

ثواني ... ىذا الطفؿ مسكيف فقير قاعد في مكاف غبر في ببلصة ماوش غير ىو لريح فييا،  82" 

ثواني  3غير وحده، ىو يتيـ وبمحفى، حافي الرجميف ... ( كيوالو باينا ببلصة خاويا، ميسكنوش فييا سكاف، 

)، قاعد يسيد، قاعد غير يخمـ شتى ندير وشتى مانديرش ببلؾ راه ىارب مف دار وال مانيش عارؼ أنا قتمو 

 ) دقائؽ.20ىرب مف دار وكوف حكمتو كوف ضربتو ... (
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 ديناميكية السياقات: -

)، وىنا يشرع cp1) ،(A2.3تحفظات كبلمية (بعد وقت كموف أولي غير معتبر مصحوب ب   

)، ليذىب لمتعبير عف مدركات حسية لمصورة " A2.13المفحوص بعنونة لمقصة " ىذا الطفؿ مسكيف فقير" (

)، ثـ بعدىا يعّبر عف تقديرات ذاتية " غير في ببلصة ماوش غير ىو لرّيح فييا كيوالو، E5قاعد في مكاف" (

)، ثـ بعدىا ُيركز عمى الخصائص B2.8فييا سكاف غير وحده ىو يتيـ" (باينا ببلصة خاويا، ميسكنوش 

)، ليدخؿ بعدىا في صمت غير معتبر CN5الحسية في محتوى الظاىري لمصورة "بمحفى حافي الرجميف" (

تعابير األشخاص في الصورة، وىيآتيـ " قاعد   )، ليذىب لوصؼcp1) ،(A2.3مصحوب بتحفظ كبلمي (

كز عمى الصراعات النفسية الداخمية " قاعد غير يخمـ شتى ندير، وشتى مانديرش" )، ثـ ير A2.1يسيد" (

)A2.17) "وبعدىا يعود  لتقديراتو الذاتية " ببلؾ راه ىارب مف دار، وال مانيش عارؼ ،(B2.8 ثـ يدخؿ في ،(

دواني )، ثـ يعبر عف تعبيرات فظة مرتبطة بموضوع عcc2تحاور مع الفاحص " أنا قتمو ىرب مف دار" (

)E8.( 

 اإلشكالية: -

إف ميؿ المفحوص لمتعبير عف الجانب المأساوي، والذي يحصره في صورة الطفؿ الفقير المنعزؿ  

عف الناس واليتيـ، إّنما تبرز عف الجوانب المكبوتة في شخصية المفحوص وحقيقة معاشو النفسي الداخمي، 

جزة قوية إّنما يتـ عف رغبات الجـر الموجية نحو حيث في األخير يتـ عبر تنشيطو لمقطب العدواني بصفة مو 

الذات كالتعبير عف مشاعر الغضب والحرماف واألسى والفقر والذي يجعمو يميؿ إلى الشعور إلى تحقير 

الذات ونبذىا بسبب الوضع الذي آلت إليو وىذا ما يدؿ عمى ذكريات الطفولة المؤلمة، بحيث وصؼ لنا عف 

ىنا الحرماف األبوي واألموي في صغره والذي بسبب ذلؾ وابتعاد الوالديف عنو  مشاعر اليتـ، الذي يقصد بو

جعمو يشعر بمشاعر سمبية نحو الذات ومقتيا والرغبة في تعذيبيا أي تعذيب نفسو حتى يتحرر مف تمؾ 

المشاعر كاالنتقاـ مف الذات لديو عوضًا مف االنتقاـ مف المسؤوليف عف وضعو، وىذا دليؿ عمى رفضو 
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تو لموضعية التي ىو فييا وعدـ تقبمو ليا وىذا ما يدفعو لمجوء لمعنؼ الموجو نحو الذات، كتعبير عف ىذا ومق

الرفض لموضع يذىب لبلنتقاـ مف ذاتو التي يكرىيا بسبب الوضع الذي ىو فيو وىذا ما يفسر الطابع العدائي 

 "العدوانية" الموجية نحو الذات.

 :14الموحة  -

شتى وفاف ىذا، واحد قاعد في بيت لوحده، بيت مظممة وىو قاعد عمى شفا تع  ثواني ... ىذا 82" 

النافذة قاعد  وحده، راه يحسب فالنجوـ مف غاد مبمع عمى روحو، قاعد يخمـ وصايي ىذا ماراه يباف لي، راه 

 دقيقة. 8يخمـ في النجمة كي دايرا ... 

 ديناميكية السياقات: -

) يبدأ بالتحاور مع الفاحص " cp1) ،(A2.3ع تحفظات كبلمية (يفتتح المفحوص بالصمت األولي م 

)، ثـ بعدىا يعنوف القصة ذات عبلقة CC1) ثـ يثير إيماءات وتعبيرات حركية (CC2ىذا شتى وفاف" (

)، ليذىب إلدراؾ مدركات  حسية " بيت مظممة" A2.13بالمحتوى الظاىري " ىذا واحد قاعد في بيت لوحده" (

)E5ز عمى الخصائص الحسية في الصورة " وىو قاعد عمى شفا تع النافذة قاعد وحده" )، ليذىب ليرك

)CN5 "ليذىب لوصؼ تعابير األشخاص وىيآتيـ " راه يحسب في النجوـ مف غاد مبمع عمى روحو ،(

)A2.1) "ليذىب ليركز عمى الصراعات النفسية الداخمية " قاعد يخمـ ،(A2.17 ليذىب إلى تقديراتو الذاتية ،(

) ليختتـ القصة بميؿ العاـ لمتقصير كتحفظ دفاعي في كتـ محتوى B2.8راه يخمـ في النجمة كي دايرا" ( "

التفكير عف أمور ذاتية بالتمسؾ بالمحتوى الظاىري لمصورة وعدـ إفصاح عف مشكبلتو، وصراعاتو الداخمية 

)cp1.( 
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 اإلشكالية: -

ي بمغت درجة التمسؾ الشديد بالواقع الحسي إلى يحاوؿ ىنا المفحوص االكتفاء بالدعائـ الحسية أ 

حد تجميد أي نشاط نزوي متعمؽ بأي موضوع مخاوؼ الظبلـ أو االنتحار، إّما خوفًا مف تسمط الموضوع إلى 

حد خروجو مف سيطرتو، ونممح ىنا الجانب االكتئابي رغـ تحفظات الرقابية الدفاعية إاّل أنو ظير ولو بشكؿ 

لمفحوص يحاوؿ كبتو بحيث حاوؿ تغيير الجانب المقمؽ إلى موضوع بديؿ كالتفكير غير واضح، فيو كأف ا

في أشياء أخرى عوضًا عف األوضاع الحقيقية لتجنب الصراع عبر التعويض البديؿ لكف الموضوع الحقيقي 

ه وجعمو ىنا حاوؿ كبتو وتركو في الذات الداخمية مف أجؿ أاّل يفمت منو ويفقد السيطرة عميو لذلؾ فضؿ إخفاء

مكبوتًا ال شعوريًا، ومنعو مف الظيور عمى ساحة الشعور الواعي حتى درجة االنشغاؿ باألشياء الخارجية 

 األخرى عوضًا عف األشياء الداخمية التي تقمقو وتدخمو في دوامة األحزاف كآلية التجنب والتعويض البديؿ.

 :15الموحة  -

ني نشوؼ ىذا راجؿ مسيحي قاعد في مقبرة وحده ... ثواني) را 1ثانية ... ىذو قبورات ... ( 02" 

 la familleثواني) وىيا راه قاعد يقرى عمى قبر تع جده وال عمو  5ثواني)، ىذا راجؿ كبير ىذا ... ( 3(

نتاعو، وال صاحبو قاعد يقرالو ويدعيمو يطمبمو ربي يكوف معاه وصايي، ويشوؼ بمي كايف بزاؼ موتى 

 دقيقة. 8.3ه وحده في قبورات ... ومكاش ليزورىـ غير ىو لرا

 ديناميكية السياقات: -

)، ليدخؿ في اختبلؿ cp1) ،(A2.3بعد وقت كموف أولي قصير مصحوب بتحفظات كبلمية (    

)، ثـ يدخؿ E13التنظيـ في التتابع المكاني " ىذو قبورات"، عوضًا أّف يدرؾ الرجؿ الذي في واجية الصورة (

 )، ليذىب إلدراؾ مدركات حسية " راني نشوؼ في cp1) ،(A2.3كبلمي ( في صمت غير معتبر مع تحفظ

 



 الفصؿ الثاني                                                                 تقديـ الحاالت 
 

154 
 

)، ليعود ليركز عمى الخصائص الحسية في الصورة B2.8)، ثـ يعبر عف تقدير ذاتي " مسيحي" (E5راجؿ" (

)، A2.3)، (cp1) ليعود إلى الصمت مجددًا غير معتبر مع تحفظ كبلمي (CN5" قاعد في مقبرة وحده" (

) ثـ يعود لمصمت مجددًا غير معتبر بسيط جدًا CC2اور مع الفاحص " ىذا راجؿ كبير ىذا" (ليذىب لمتح

)، ليذىب لتفسيرات E17)، ليقع في خطأ كبلمي لغوي "قاعد" cp1) ،(A2.3)مصحوب بتحفظ كبلمي (

دد عمى )، ليذىب ليشA2.6نتاعو، وال صاحبو" ( la familleمتذبذبة "يقرى عمى قبر تع جده، وال عمو، وال 

)، ليذىب لتبريرات تعسفية إنطبلقا مف CF2الفعؿ اليومي "قاعد يقرالو ويدعيمو، يطمبمو ربي يكوف معاه" (

األجزاء الموجودة في الصورة "ويشوؼ بمي كايف بزاؼ موتى ومكاش ليزورىـ غير ىو لراه وحده في قبورات" 

)E3لحواؼ ()، كما يفسر ىذا األخير عمى أنو تركيز عمى رصد الحدود واCN6 ليختـ القصة بميمو العاـ ،(

 ) cp2لمتقصير، ويمكف أف يفسر ىنا عمى رغبتو في التحفظ الدفاعي وعمى الرقابة (

 :اإلشكالية -

ىنا المفحوص يجسد لنا صورة الرجؿ المساعد عمى التخفيؼ عمى الميت الذي في القبر، وىذا ما  

حوص حيث ركز عمى الكممات الدافعة الداعية يفسر مشاعر الخوؼ مف العذاب بعد الموت لدى المف

لمخبلص "قاعد يقرالو، ويدعيمو، يطمبمو ربي يكوف معاه"، والباعثة عمى الراحة مف أجؿ االطمئناف وكأف 

الشخص الذي في القبر الميت يشبو المفحوص الذي يتألـ لمعاناتو كأنو جثة ىامدة مف الخارج أما في داخمو 

 صبح ال يحس بأي شيء أي أصبحت المشاعر مكبوتة ميتة في الداخؿ.فيو ميت مف كثرة اآلالـ أ

أما الشخص الواقؼ عمى قبره فيو المنقذ المخفؼ لحالة المفحوص الداعي لو بالصبر، وىذا مف خبلؿ كبلمو 

نما تعبيره عمى المقابر األخرى  "ربي يكوف معاه" إنما دليؿ عمى شدة العذاب واآلالـ التي يعيشيا المفحوص وا 

لتي جاء ليزورىا ذلؾ الرجؿ الواقؼ إنما دليؿ عمى أنو عمى أف ذلؾ الشخص الميت في الصورة محظوظ ا

ألنو قاـ بزيارتو شخص، في حيف أنو يوجد الكثير مثمو ال أحد يقوـ بزيارتيـ وىذا يفسر بطريقة رمزية أنو ىذا 

موت إال تجسيد عف الحالة المفحوص يحاوؿ التخفيؼ عف نفسو بواسطة ىذا المنقذ، وما الخوؼ مف ال



 الفصؿ الثاني                                                                 تقديـ الحاالت 
 

155 
 

النفسية الصعبة التي آؿ إلييا ىذا المفحوص والرغبة في السند الذي يخفؼ عنو ويصبره لمحاولة تجاوزه 

 ألمو.

 BM (18:)الموحة  -

ثواني)، نشوؼ فيو بمي راه باغي، يطيح راجؿ ىذا  0ثواني.... ىذا مالو باغي يطيح ...( 82"

بلؾ طاح مات، وسيد لراه قابضو ماوش بايف، غير يديو يبانوا وراه قابضو قاضبينو، ببلؾ طاح تغاشى، وال ب

مف كتؼ، وقابضو مف اليد، وشيء آخر موش يباف، عمى حساب ماراه مغمض عينو راه متغاشي وال ميت، 

 دقيقة. 8، 1سيتوا ىذا المكاف.... "

 ديناميكية السياقات: -

)، يفتتح المفحوص بتحاور مع cp1) ،(A2.3بعد وقت كموف أولي قصير مع تحفظات كبلمية ( 

)، A2.3)، (cp1)، ليدخؿ في الصمت غير معتبر مع تحفظ كبلمي، (cc2الفاحص "ىذا مالو باغي يطيح" (

)، ليذىب إلى التعبير عف E5ثـ يدرؾ مدركات حسية "نشوؼ فيو بمي راه باغي يطيح راجؿ ىذا قابضينو" (

ت قوية مرتبطة بإشكالية الموت "ببلؾ طاح تغاشى، وال ببلؾ تقديرات ذاتية مصحوبة بالتعبير عف تصورا

)، ليذىب ليركز عمى الخصائص الحسية في الصورة "وسيد لراه قابضو ماوش بايف B2.8) ،(E9طاح مات" (

)، ليذىب إلى تكرار العبارة السابقة "راه متغاشي CN5غير يديو يبانوا، وراه قابضو مف كتؼ وقابضو مف يد" (

)، مع تمسكو بالمحتوى الظاىري A2.8) ،(E9صحوبة بتصورات قوية مرتبطة بإشكالية الموت (وال ميت" م

 ).CP2)، وميمو العاـ إلى التقصير "ىذا مكاف" (CF1لمصورة (

 اإلشكالية: -

يدؿ التركيز عمى الجانب الحسي لمصورة أو الموحة واالكتفاء بو عمى رغبتو في كبت المواضيع  

فظاتو الدفاعية تظير بطريقة رمزية وحسب تأويبلت المفحوص فيو ىنا يذكر أمورا المقمقة والتي رغـ تح

تتعمؽ بالسقوط، والذي يدؿ عمى االنييار الرمزي والخوؼ مف فقداف السيطرة جراء ذلؾ، واألمر اآلخر 
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النييار، والمتعمؽ بالموت والداؿ عمى عدـ القدرة عمى تحمؿ تمؾ المواضيع المقمقة والباعثة عمى الخوؼ مف ا

والذي يجمب لممفحوص فقداف التحكـ في أموره الداخمية ليجعميا تبدو مكبوتة مف أجؿ تجنب ما قد يحدث 

والمفحوص ال يستطيع اإلفبلت منو ألنو قد يخرج مف زماـ أموره، وبالتالي يقع المفحوص في ورطة أماـ 

الخارج لذلؾ يفضؿ قتميا داخميًا أي موتيا مواضيعو الداخمية التي قد ال يستطيع التحكـ فييا جميعيا وىي في 

يكبتيا في الداخؿ وعدـ السماح ليا بالخروج لمعالـ الخارجي مف أجؿ التحكـ بيا حسب المفحوص ولكف ذلؾ 

لـ ينجح وفشؿ آلية الكبت عنده والتي ظيرت بطريقة رمزية ال شعورية لتطفيء عمى ساحة الشعور والرغبة 

رقو، وىذا ما يجعمو يخاؼ مف عدـ القدرة عمى تحمؿ وفشؿ آلية التحمؿ في ظيور قد يقمؽ المفحوص ويؤ 

الواقعي في العالـ الخارجي بعد خروج ما يخاؼ مف ظيوره مف عالمو الداخمي والمتمثؿ في مواضعو 

الشخصية المقمقة، وما الموت ىنا في ىذه الموحة إاّل طريقة رمزية تخفي وراءىا الجانب الميّوؿ مف 

اخمية المقمقة لممفحوص وىذا الموت في نظر المفحوص ىو تفضيؿ كبت ىذا العالـ الداخمي الصراعات الد

لو، وبيذا يستطيع حسب نظره أنو يتمكف مف التحكـ بذاتو لكنو ما قد يخشاه فيما بعد ويقمقو قد يظير 

 ظير في عالمو الخارجي بالرغـ عنو.ويخدعو عمى ساحة شعوره كالرموز شيفرات ت

 :19الموحة  -

ثانية ... مانيش عارؼ ىذي شتاىي، ماني قابض فييا والو، ال ىي نار، وال بحر، والو،  02" 

 ثانية. 53ماحسيتش ليذي نار، وال بحر وال دار، وال ريح، ماىيش تبالي غاية ... " 
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 ديناميكية السياقات: -

)، ليفتتح cp1) ،(A2.3يشرع المفحوص في وقت كموف أولي قصير مصحوب بتحفظات كبلمية (

)، مع مدركات CC2كبلمو بالتحاور مع الفاحص " مانيش عارؼ ىذي شتاىي، ماني قابض فييا والو" (

)، ثـ يعاود يكرر العبارة E5) ،(E12حسية مصحوبة بعدـ استقرار المواضيع " ال ىي نار وال بحر، وال والو" (

)، ليختـ كبلمو A2.8" وال دار، وال ريح" (السابقة " ماحسيتش ليذي نار، وال بحر"، وليذىب إلجترار أفكار 

 ).E20) ،(cp1باإلبياـ وعدـ تحديد الموضوع مع غموض الخطاب والميؿ العاـ لمتقصير (

 اإلشكالية: -

ىؿ يعبر التذبذب في التعرؼ عمى المواضيع وعدـ تحديدىا عف فراغ ناتج عف غياب السند أـ أّنو     

 تحفظ اتجاىيا.

منيًا ورمزيًا لتذبذب الصورة اليوامية لؤلـ وعدـ تحديدىا يشير إلى اضطراب وعمومًا فيذا يشير ض 

بالجانب  " موضوع األـ "في العبلقة مع األـ، كما أّنو يدؿ عمى عدـ تحديد إلى عبلقة مع الموضوع األصمي 

" األـ السيء كما أّنو يفسر ىذا التذبذب إلى تشابيات بيف موضوع أصمي بحيث ىناؾ تعدد السند البديؿ 

البديمة" وىذا ما يجعمو ال يستطيع الرؤية بوضوح أو التفريؽ بحيث يجعمو ىذا التعداد في عدـ القدرة عمى 

تحديد موضوع واحد، وكذلؾ إلى انعداـ تشكيؿ صورة واضحة وواحدة لصورة األـ مما يجعؿ المفحوص عمى 

 ليوامية عنده حوليا.عدـ القدرة عمى التعرؼ عمى الموضوع األصمي األـ لتشتت الصورة ا

 

 

 

 



 الفصؿ الثاني                                                                 تقديـ الحاالت 
 

158 
 

ثواني)، رانا نخمو مكاش ليخمـ باغي نعرؼ ختي  23تبالي أنا ... ( l’éstoireماكاف حتى  :16الموحة  -

ثواني)،  5كبيرة، كبيرة عميا، بصح منعرفياش، نعرؼ غير اسميا، وال فوطو نتاعيا ممي كانت صغيرة ... (

مي ىي لتقولي عمييا، كوف ماتوريياليش شيبانية نتاعي قاع كي نتبلقو برا مانعرفياش بمي ختي، الـز أ

مانعرفياش، ىي في جييا وأنا في جييا ، وىي وحدىا عندي جدي وجداتي تع أبي، وأنا عندي جدي وجداتي 

تع أمي، ىي ماتعرفني وأنا مانعرفيا، ىي راحت صغيرة لمغنية معمبالياش بمي عندىا خوىا صغير، بصح أنا 

سنة)، فأنا شيبانية نجبد ليا عمى موضوع تقولي مبعد حتى مبعد  00شيماء عمرىا (عبلبالي وىي يسموىا 

ثواني)،  20حتى ليتنسيني قاع، وأنا  راني نحوس نعرفيا ونشوفيا كي دايرا نقعد مع ختي وصايي ... (

وحتى نحوس نعرؼ عمومي وعماتي وجدي وجداتي تع أب ، أبي راه متوفي قبؿ مانزيد مانعرؼ كي سموه 

شايفو ما والو، متمني برؾ نعرؼ ختي ونشوفيا ومتمني فاني نعرؼ قبر تع أبي، ماوراولي تصويرتو ما  ما

 دقائؽ. 3والو، ال إسمو ال والو، ىذا مكاف ... 

)، ويبدأ بالتحاور مع الفاحص B2.1يشرع المفحوص مباشرة بدخولو في التعبير ( ديناميكية السياقات: -

)، ليدخؿ في صمت غير معتبر مصحوب بتحفظات كبلمية CC2ي، أنا" (تبال l’estoire" ماكاف حتى 

)cp1) ،(A2.3) "ليذىب ليركز عمى صراعاتو النفسية الداخمية " رانا نخمو، مكاش ليخمـ ،(A2.17 ليذىب ،(

)، ليذىب الجترار معطيات القصة CN3لمتعبير عف عاطفة داخمية معونة " باغي نعرؼ ختي الكبيرة" (

)A2.8ؿ بعدىا في صمت غير معتبر مصحوب بتحفظ كبلمي ()، ليدخcp1) ،(A2.3 ليذىب بعدىا ،(

) وعمومًا فالقصة كانت مف إنتاج الشخصي لممفحوص A2.7لمذىاب واإلياب بيف التعبير التروي والدفاع (

 ).B1.1واختراعو (
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عميا، بصح يكشؼ المفحوص عمى مواضيعو الداخمية " باغي نعرؼ ختي كبيرة، كبيرة اإلشكالية: -

منعرفياش، نعرؼ غير اسميا، وال فوطو نتاعيا ممي كانت صغيرة" والتي مازالت تشغؿ ذىف المفحوص، 

وىي مسقطة عمى عالـ الراشديف المسبب لممفحوص كؿ صراعاتو الداخمية المتمثمة في األلـ والحزف والقمؽ " 

ا، كوف ماتوريياليش شيبانية نتاعي قاع كي نتبلقو برا مانعرفياش بمي ختي، الـز أمي ىي لتقولي عميي

إلى غاية آخر كممة قاليا المفحوص، وىذا ما يثير توتر المفحوص وفضولو لبلكتشاؼ  مانعرفياش ..."

ومعرفة أختو وقبر أباه، وىذا مف حقو الطبيعي لكف تحت ظؿ وطأة عدـ اعتراؼ الكبار أفراد أسرتو بقولو لو 

ه وغضب وىذا ما يكشؼ لنا في مجمؿ ما قيؿ سابقًا بأّف حالة حقيقة ما يجري، يجعمو في حيرة مف أمر 

المفحوص النفسية تبدو محطمة ومشتتة، وكاف يبدو متميفًا لمعرفة أختو وقبر أباه، وىذا األمر يجعمو يرجع 

كؿ ذلؾ إلى قائمة أمنياتو الستحالة تحقيقيا مؤقتًا ولعدـ فسح المجاؿ لكشؼ لو حقيقة األمر مف قبؿ عالـ 

 شديف المسؤولوف في معرفتيا، وىذا ما يزيد مف حدة صراعاتو النفسية الداخمية.الرا
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 خالصة السياقات لمحالة األولى: -

 ":يوضح خبلصة السياقات الحالة االولى "جماؿ ):03الجدوؿ رقـ (

 Eسياقات     Cسياقات     Bسياقات   Aسياقات 

A2.1= 2 

A1.3= 2 

B1.1= 8 

B1.2= 3 

B1.4= 1 

Cp1= 32 

Cp2= 8 

Cp4= 1 

E3= 5 

E4= 1 

E5= 13 

E6= 2 

E8= 3 

E9= 7 

E12= 1 

E13= 5 

E14= 1 

E16= 1 

E17= 8 

E19= 1 

E20= 1 

A2.1= 9 

A2.3= 32 

A2.6= 4 

A2.7= 15 

A2.8= 6 

A2.13= 3 

A2.17= 12 

B2.1= 1 

B2.3= 2 

B2.4= 4 

B2.8= 25 

B2.9= 1 

CN3= 1 

CN5= 7 

CN6= 4 

  CM1= 1 

CM2= 1 
CC1= 1 

CC2 = 8 
CF1= 1 

CF2= 4 

CF3= 2 
A1= 4 B1= 12 Cp= 41 E= 49 

A2= 81 B2= 33 CN= 12 
A= 85 B= 45 CM= 2 

CC= 9 
CF= 7 
C= 71 
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 خالصة السياقات العامة لمحالة األولى: -

أّنو استعممت سياقات إّف السياقات المستعممة في بروتوكوؿ الحالة األولى متنوعة، إذ يمكننا القوؿ  

السبلسؿ األربعة، أّما السياقات التي استعممت بكثرة ىي سياقات الخاصة بالرقابة والمتمثمة في الصراع 

والتي تعني اسمًا لمواقع الداخمي بمقارنة مع بقية األخرى فقد كانت  A2= 81النفسي الداخمي بحيث كانت 

والخاصة  B= 45 ص سياقات التجنب، في حيف أف والتي تخ C= 71النتائج متقاربة بعض الشيء بيف 

والخاصة ببروز السياقات األولية بحيث  E= 49بسياقات الصراع النفسي العبلئقي متقاربة كذلؾ مع سياقات 

كاف ىناؾ تواجد ممحوظ ليذه السياقات والذي نتج ىذا النوع نتيجة  القصص الوافرة والواضحة التي أنتجيا 

 التي ىيمنت عمى الحوار وصبغتو منذ البداية بطابع التحفظ الدفاعي.المفحوص رغـ التقطعات 

 :A2= 81 السياقات اليجاسية: -1

والذىاب واإلياب بيف  (،A2.3= 32وىي تبرز مف خبلؿ المجوء المكثؼ إلى التحفظات الكبلمية ( 

وال يكتفي بيذا التناوؿ إذ  وىما متواجداف في أغمب الموحات وكميا تقريباً  (،A2.7= 15التعبير التروي والدفاع (

المتكررة أيضًا في كؿ الموحات  (A2.17= 12يوضحو انطبلقا مف تشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية (

تقريبًا، ىذه االحتماالت المتنوعة تسجؿ حدة الصراع وكذلؾ يمييا الوصؼ مع التعمؽ باألجزاء بما في ذلؾ 

بعدىا توفر نزعة التذبذب بيف  (A2.8= 6التكرار مع اإلجترار (ثـ ( A2.1= 9تعابير األشخاص وىيآتيـ، (

) وفي أخير السياقات اليجاسية وىي توفر عنونة لمقصة ذات عبلقة مع المحتوى A2.6= 4تفسيرات مختمفة (

 (.A2.13= 3الظاىري، (

 :cp= 41: السياقات الرىابية -2

ذي يكشؼ عف الصعوبة في تناوؿ ) والcp1= 32لقد استعمؿ المفحوص بكثرة في ىذا السياؽ ( 

المادة  وبمورة األفكار المترابطة، طالت قفات الكبلمية الموجودة في كؿ الموحات تتداخؿ األحداث فرع مف 

التقطع النسبي لمتصورات، إما عمى شكؿ محطات استراحة لبلستمرار في نفس التصور، أو عمى شكؿ فصؿ 
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فيو يكشؼ عف التحفظات  (cp2= 8ؿ العاـ لمتفسير (لمتصورات عف اإلحساسات والعواطؼ، أما المي

المتمثمة في عدـ توضيح دوافع الصراعات أو القصص المبتذلة لمغاية والمبنية  (cp4= 1الدفاعية، أّما (

 لممجيوؿ أو تمبيس فقد كانت نادرة جدًا بالمقارنة مع البقية األخرى مف السياقات.

 :E= 49: سياقات األولية -3

فر الجانب اليوامي الذي يفتح المجاؿ لبروز الصراع عمى حّدتو، والبارزة بكثرة في ىذا تدؿ عمى تو   

والدالة عمى األخطاء الكبلمية  (E17= 8والدالة عمى إدراؾ المدركات الحسية تمييا ( (E5= 13الجانب ىو (

حوظ وموجود في حوار المفحوص المتعمقة باضطرابات في التركيب المغوي عنده، في حيف توفر تنوع مم

 (.E9= 7( ،)E3= 5( ،)E13= 5(،)E6= 2( ،)E4 = 1( ،)E12 = 1( ،)E14 = 1( ،)E16= 1)بشكؿ تقاربي 

 :B2= 33: سياقات اليراء -4 

 =B2.8وىي حاضرة لتخفيؼ الصبلبة في تسيير الصراع، وتبدوا في تأكيد عمى التقديرات الذاتية ( 

في حيف توفر بعض السياقات األخرى  (،B2.4= 4ية المبالغة ()، مع تعبيرات ألمفضية عف  العواطؼ القو 25

لتضيؼ ىذا المزيج التخفيفي مف حّدة تسيد ىذا الصراع والمتمثمة في تشديد عمى العبلقات بيف األشخاص 

)B2.3= 2) ودخوؿ المباشر في التعبير والذي ىو نادر بمقارنة مع البقية األخرى مف السياقات ،(B2.1 ،) مع

بعض التناوالت المحتشمة لمرغبة بالرمزية الشفافة لمطابع الجنسي والمتوفرة بمرة واحدة فقط  في باستثناء 

 (.B2.9لوحة واحدة (

 :B1= 12 سياقات اليراء: -5

وىي حاضرة أيضًا بشكؿ مقبوؿ بحيث البارز أكثر في ىذا الجانب وىو انتاج قصص ذات اختراع   

، ثـ يتجو لمتعبير لفظيًا عف (B1.2= 3شكميف في الصورة (يميو إدخاؿ أشخاص غير م (B1.1= 2شخص (

عواطؼ متمونة وبكيفية حسب المنبو، لكف ىذا الجانب مف السياؽ اقتصر فقط عمى لوحة واحدة وىي الموحة 

)82 ((B1.4= 1). 
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 :CN= 12 سياقات النرجسية: -6

الداخمي أكثر مف كونيا  كانت في مقطع الموحات تقريبًا طرؽ تجنبية انسحابية مف الصراع النفسي

ليتجو لرصد الحدود  (CN5= 7تيدؼ إلى استثمار الذات إذ تييمف تشديدات عمى الخصائص الحسية (

) 80معنوتو والتي كانت في لوحة واحدة فقط والتي ىي الموحة (  ليذىب لتجسيد عاطفة( CN6= 4) والحواؼ

 (.CN3= 1ا (كتعبير عف أمنيات معينة تجسدىا الرغبة القوية في تحقيقي

 :CC=9 سياقات السموكية: -7

في حيف كانت  (CC2= 8بحيث كانت المييمنة كثيرًا ىي الطمبات الموجية نحو الفاحص ( 

) والتي تثير 14التعبيرات عف إشارات الحركية أو اإليماءات مقتصرة فقط  في لوحة راحدة وىي الموحة (

 السياقات في تجنب وكؼ الوضعيات المثيرة لمصراع. والتي تفيد ىذه (CC1= 1مخاوؼ الظبلـ واالنتحار (

 :CF= 7 السياقات الواقعية: -8

ومف خبلؿ  (CF2= 4تبرز خاصة مف خبلؿ التركيز عمى الحياة اليومية والعممية الحالية الممموسة ( 

، كمحاولة لسمخ القصص مف )BM )81 في الموحة( CF1= 1)التشديد عمى الفعؿ الظاىر في لوحة واحدة 

 ابع اليوامي، ولكنيا نوع مف الجيؿ المفالطة بفعؿ الجذب الخطي لتمؾ اليوامات دوف إرصانيا بنجاح.ط

 :A1= 4 سياقات الرقابة: -9

والتي تيدؼ لمرجوع لمواقع الخارجي بحيث كاف ىناؾ بروز لقصص مقتربة مف الوضع المألوؼ   

)A1.1= 2 ) والذي كاف في لوحتيف فقط، ىما في الموحةBM )21والموحة ( (M )80 كما كاف ىناؾ بروز ،

 والموحة 85( BF)في لوحتيف أيضًا في الموحة  (A1.3= 2إدماج المصادر االجتماعية والحس المشترؾ (

(M )80 ، كتوجيو لمصراع، مف نمط ىجاسي مف أجؿ تثبيت دعائـ الرقابة اليجاسية الصمبة لمتحكـ في

 الخارجي. الصراعات الداخمية كتحويؿ مضاد نحو العالـ
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 :CM= 2 سياقات اليوسية: -17

فيما معتمداف عمييا  )28(المستعمبلف في لوحة  CM2و  CM1وىي نادرة ومتمثمة بسياقي    

 كدفاعاف لتجاوز الصراع أو االكتئاب مف خبلؿ إثمار مواضع السند وصورة الذات واالنجاز.

  :النتيجة

النتائج النيائية لكؿ سياؽ في كؿ الموحات بأف نستنتج مف خبلؿ كؿ ما قيؿ سابقًا ومف خبلؿ      

الحالة األولى أو المفحوص يعاني مف اليجاس بحيث كانت نتائج السياقات اليجاسية والمتعمقة بإشتمار 

لمواقع الداخمي الخاص بصراع النفسي الداخمي مرتفعة أكثر بمقارنة مع السياقات األخرى حيث سجمت حوالي 

A2= 81 و ىجاس (العصاب).ومنو المفحوص لدي 

 إشكالية العامة:  -

ىي متمركزة بصفة عامة حوؿ الصراع الداخمي، ىذا األخير ممتمس بصفة شفافة وغير مباشرة، إذ    

نجد في تناوالتو الصراعية بعض التموف في الكشؼ عف ميوالتو التروية التي تطغى عمييا الرغبات العدوانية 

 ية، وغير معبرة بصفة قوية.تجاه الذات واتجاه اآلخر ولكنيا مخف

يحاوؿ المفحوص التحكـ في تمؾ اإلشكالية، وعدـ كشفيا بصفة واضحة، إذف كي يبعدىا عف    

عالمو الخارجي، حتى تبقى مكبوتة في البلشعور ولكنيا تظير بطريقة رمزية في عالمو الواقعي، وىو بذلؾ 

مية، وىذا ما يميز التفكير اليجاسي والذي يبرز فيو محاواًل قدر استطاعتو أف يجعميا متمركزة في الذات الداخ

وعمومًا فالمفحوص وىو    (.A2.6= 4, A2.8= 6, A2.3= 32بكثرة تمؾ التي تتعمؽ بالشؾ والتكرار والتردد (

بكبتة لصراعاتو النفسية الداخمية التي طغت عمى بقية السياقات األخرى، والتي أنتجت ىذه الصراعات 

راشديف الذيف أرجعوا ىذه الحالة لممفحوص، فيو يظؿ منشغؿ بالتفكير في كيفية إخفاء انطبلقا مف عالـ ال

مشاعر تمؾ عف أعيف الناس الذيف يمثموف عالمو الحسي الظاىري الخارجي، لكنو لـ ينجح في كبت ذلؾ 

 حيث ظيرت ىذه الصراعات عمى شكؿ رموز في عالمو الخارجي لتطغى عمى ساحة شعوره مف دوف أف 
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بو ليا، بحيث تظير في عبلقاتو مع اآلخريف، وىذا يفسر ارتفاع سّياؽ الرقابة المتعمؽ باستثمار لمواقع ينت

والذي ( cp= 41الذي يمّيز الطابع العصابي اليجاسي لتدخؿ سياقات الكؼ الرىابي ( (A2= 81الداخمي (

توقعات الكبلمية الموجودة في كؿ يكشؼ عف الصعوبة في تناوؿ المادة وبمورة األفكار المترابطة بشأنيا، فال

الموحات تتداخؿ إلحداث نوع مف التقطع النسبي لمتصورات، فيو يكشؼ عف التحفظات الدفاعية المرتبطة 

، والتي مف خبلليا يتوفر الجانب اليوامي الذي يفتح (E= 49) بآلية الكبت، لتتدخؿ بعد ذلؾ السياقات األولية

مف أجؿ المساىمة في تحفيؼ  (B2= 33)تدخؿ بعد ذلؾ سياقات اليراء المجاؿ لبروز الصراع عمى حدتو، لت

 صبلبة وشدة الدفاعات.

(،   CN= 12وتساىـ باقي السياقات سواء في تعزيز الكّؼ لصد اليوامات والتروات التحفظية الدفاعية (

(CC= 9( ،)CF= 7( ،)CM= 2،) ية انسحابية وبيف ىذه وتمؾ تبقى محاولة التوفيؽ بيف الكبت وكطرؽ تجنب

مف الصراع النفسي الداخمي، مع محاولة لسمخ القصص مف الطابع اليوامي، لكنيا نوع مف الحيؿ المغالطة 

بفعؿ الجذب الخطي لتمؾ اليوامات دوف إرصانيا بنجاح، مع توجيو لمصراع مف نمط ىجاسي مف أجؿ 

 كتحويؿ مضاد نحو العالـ الخارجي.تثبيت دعائـ الرقابة اليجاسية الصمبة لمتحكـ في الصراعات الداخمية 

ولقد صعب عمى المفحوص مواجية الصراعات األوديسية المتعمقة باالشباع األوديبي الحقيقي    

حيث ىناؾ تذبذب في الصورة اليوامية لؤلـ وعدـ تحديدىا يشير إلى عدـ  (موضوع األـ)المتعمؽ بإشكالية 

ىناؾ تعدد في مواضيع األـ وىذا يدفع المفحوص إلى  القدرة عمى وضوح صورة واحدة مطمقة حوليا، بحيث

بسبب تشتت الصورة اليوامية حوليا عند المفحوص  "" األـ األصمية عدـ وضوح الرؤية لمموضوع األصمي

 بحيث ىناؾ تعدد في مواضيع األـ، وىذا ما يرجع إلى الحرماف األمي الحقيقي عند المفحوص.
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تي ظيرت في بعض الموحات مشيرًا إلى الحاجة بالرغبة في يبحث المفحوص عف مواضيع السند وال 

 الشعور بالسند الداعـ مف قبؿ المعنييف بو، والذي يجعمو ينسبيا لقائمة أمنياتو لعجزه عف تحقيؽ ذلؾ مؤقتًا 

ىذا العجز الذي يراه في اآلخر، ورغبتو في سد الفراغ بمحاولة إشغاؿ بأمور أخرى خارجية وكبت 

 ية.لمواضيعو الداخم

يراود المفحوص مشاعر طيبة نحو الجنس اآلخر المغاير تظير في السموؾ التضامني في الموحة     

(MF )85. 

يميؿ المفحوص لتفريغ العدوانية والمتمثمة في مشاعر الغضب والتمرد والعصياف واالنتقاـ نحو     

عية الخارجية، ىذا ما يدفع اآلخر، والذي يظير بطريقة رمزية ال شعورية في األشياء الممموسة الواق

المفحوص في الدخوؿ في المشكبلت مع اآلخريف ال شعوريًا، كما يدؿ أفراد األسرة الذيف يمثموف لممفحوص 

ألمًا ومعاناتًا وليـ عبلقة بما يحدث لو مف صراعات نفسية داخمية وتشديد يده الفائؽ عمى وظيفة عمى 

ورغبتو في االنجاز الشخصي،  )28(ي تظير في الموحة اإلشمار فائؽ لوظيفة إستناد عمى موضوع والت

عطاءه صورة ذات إيجابية إّنما دليؿ عمى رغبتو في بناء حياة أفضؿ مف الوضعية التي يعيشيا.  وا 

عمى الجانب العدواني الذي يحممو المفحوص نحو اآلخر الذي  )25( (BM)كما يدؿ في الموحة  

 غبتو في االنتقاـ منو بالنيؿ منو (عدوانية موجية نحو اآلخر).يحاوؿ التعرض لو (الجانب اإلضطيادي) ور 

عف الرغبات التي تحمؿ الجـر الموجو نحو الذات كالتعبير عف  )B ))85كما يفسر في الموحة (

مشاعر الغضب والحرماف واألسى والذي يجعمو يميؿ لمشعور بالتحقير لمذات ونبذىا بسبب الوضع الذي ىو 

 ىنا الحرماف ريات الطفولة المؤلمة بحيث وصؼ لنا مشاعر الُيتـ، الذي يقصد بو فيو، وىذا يدؿ عمى ذك
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األبوي، والحرماف األمومي الحقيقياف في صغره والذي بسببو " ابتعاد الوالديف عنو" جعمو يشعر 

 بمشاعر سمبية نحو الذات ومقتيا والرغبة في تعذيبيا، حتى يتحرر مف تمؾ المشاعر كاالنتقاـ مف الذات

 عوضًا مف االنتقاـ مف والديو " العدوانية الموجية نحو الذات".

" عدوانية موجية نحو اآلخر" وتوجيو عدائية كذلؾ إلى اآلخريف الذيف ال عبلقة ليـ بما يحدث لو  

 ).20) وفي الموحة BM) (25)أي الرفاؽ واألقراف والذي يظير ذلؾ ىذا األخير في الموحة (

وع الوظيفي ال يسعنا إاّل أف نفترض أف لدى المفحوص جماؿ توظيفًا نفسيًا قريبًا مف أماـ ىذا النمط مف التن 

 (عصاب اليجاسي).السواء 

 التحميؿ العاـ لمحالة االولى: -1-1-4

ختبار تفيـ الموضوع      تـ استخبلص بأف المفحوص جماؿ  TAT بعد تطبيؽ المقاببلت والمبلحظة وا 

بلت بأنو يعاني مف القمؽ والعصبية الزائدة ومف الحرماف األبوي واألمومي انطبلقًا مف نتائج تحميؿ المقاب

 .الحقيقياف، ومف الثيراف والغضب والتوتر والذي يتمثؿ في تحطيـ األشياء الممموسة داخؿ المنزؿ

باإلضافة إلى أف المفحوص جماؿ يمارس التدخيف، ولديو ضغوطات أسرية ، ويعاني مف الممؿ     

فة إلى مشاعر اإلحباط، والعدوانية الموجية نحو الذات، والتي تظير مف خبلؿ المقت لنفسو والحزف باإلضا

والحيرة والشكوؾ،وأيضًا العدوانية الموجية نحو اآلخر، والتي تظير مف خبلؿ الدخوؿ في المشاجرات العنيفة 

 .مع اآلخريف

ممارستو األفعاؿ الفوضوية المتمثمة باإلضافة أيضًا فإّنو يوجد التسرب والفشؿ المدرسي عند جماؿ و     

في التمرد والعصياف مع تأثير رفقاء السوء والبيئة الجغرافية غير المناسبة، مع اتصاؼ  المفحوص جماؿ 

 .بالييجاف واالندفاع السريع مع الرغبة بالتحرر مف كؿ القيود والعراؾ والمشاجرات الكثيرة مع األقراف

اؿ ُمنسبة إليو تيمة الضرب والجرح العمد، وىذا ما ُيفسر ظيور باإلضافة إلى أّف المفحوص جم    

السموؾ االنحرافي عند المراىؽ جماؿ ىذا ما تبيف لنا مف المقببلت السبعة، أما عف نتائج اختبار تفيـ 
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بلت بحيث اتفقنا عمى وجود الحرماف األبوي واألمومي فكانت متقاربة مع نتائج المقاب TATالموضوع 

ع وجود العدوانية الموجية نحو اآلخر، والعدوانية الموجية نحو الذات والتي يتـ برىنتيا انطبلقا الحقيقياف، م

 لممفحوص جماؿ. TATمف تحميؿ بروتوكوؿ 

وكخولصة أخيرة تـ التوصؿ إلى أّف المفحوص "جماؿ" يعاني مف عصاب اليجاسي المتعمقة    

لداخمي ومنو فإّنو لديو توظيفًا نفسيًا قريبًا مف السواء لتوفر بالصراع النفسي الداخمي المتعمؽ باإلشمار لمواقع ا

السبلسؿ األربعة جميعيا ليجعؿ مف الصراع مسيرًا مرنًا موزعًا وىذا تـ استخبلصو وبرىنتو انطبلقًا مف 

 التحميؿ الكيفي والكمي"." TATالمعطيات السابقة إلختبار 

مف تحميؿ لممقاببلت واختبار تفيـ  "،زكريا"مفحوص لاوىنا سنذىب لتقديـ  :تقديـ الحالة الثانية-1-2

 :الموضوع، مع الخروج في االخير بالتحميؿ العاـ لو

) جمسات مبينة في 20قد تـ القياـ بمجموعة مف المقاببلت الموزعة في ( :تقديـ المقابالت-1-2-1

 الجدوؿ التالي:
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 .تقديـ المقاببلت لممفحوص الثاني (:(04رقـ الجدوؿ -

 اليدؼ المّدة التاريخ المقابالت

 التعرؼ عمى العميؿ زكريا وكسب ثقتو. - دقيقة 83 0281/28/02 28

 التعريؼ بأنفسنا كأخصائييف نفسانييف. -

 جمع البيانات األولية. -

التعرؼ عمى تاريخ مرحمة الطفولة والتعرؼ عمى الظروؼ  - دقيقة 53 0281/20/28 20
 قتصادية في ىذه الفترةاألسرية  واالجتماعية واال

التعرؼ عمى تاريخ مرحمة المراىقة والتعرؼ عمى الظروؼ  - دقيقة 52 0281/20/23 25
 األسرية واالجتماعية واالقتصادية في ىذه المرحمة.

التعرؼ عمى التاريخ اإلجرامي لزكريا والتعرؼ عمى مظاىر  دقيقة 02 0281/20/21 20
 وفاالنحراؼ والسموكات المخالفة قان

معرفة أسباب المجوء لمسموؾ االنحرافي مف قبؿ زكريا،  - دقيقة 52 0281/20/80 23
معرفة رأي زكريا حوؿ ىذا الفعؿ الذي قاـ بو مع معرفة لماذا 

 قاـ بو والعوامؿ التي جعمتو يقـو بو حسب رأيو
 تييئة المفحوص زكريا نفسيًا مف أجؿ القياـ باالختبار دقيقة 32 0281/20/83 20

  TAT طبيؽ اختبارت
التعرؼ عمى النظرة المستقبمية لزكريا بعد خروجو مف  - دقيقة 03 0281/20/82 20

المركز، أىداؼ وطموحات مرغوبة لفعميا بعد إكماؿ مدة 
 مكوثو داخؿ مركز إعادة التربية.

 شكر زكريا عمى التعاوف -
معرفة رأي زكريا حوؿ مدة مكوثو بالمركز " أي ماىي  -

 لتي اكتسبيا داخؿ المركز".الجوانب ا
 
 



 الفصؿ الثاني                                                                 تقديـ الحاالت 
 

171 
 

 البيانات االولية: -

 االسـ: زكريا "ع"

 الجنس: ذكر.

 .83/22/0220بتاريخ  80السف: 

 المستوى التعميمي: الثانية متوسط.

 المستوى االجتماعي: ال بأس بو.

 إناث. 20ذكور و  20 – 20عدد اإلخوة: 

 .20الترتيب ما بيف اإلخوة: 

 مارسة: كيربائي.نوع المينة أو الحرفة الم

 والدي المفحوص: األب فبلح، األـ ماكثة بالبيت.

 نوع السكف: حوش في عيف نويصي بمستغانـ.

 نوع التيمة المنسبة إليو: السرقة.

 23/22/0280تاريخ دخوؿ المركز 

 أشير. 20مدة مكوثو داخؿ المركز: 

 السيميائية العامة: -

نيف أخضر، أّما لوف الشعر بني داكف وحجـ عيناه لوف بشرة المفحوص زكريا سمراء ولوف العي    

متوسط وفيما يخص حجـ رأسو متوسط، حالة تفكير منظـ ووجدانو غير ثابت " مضطرب" ىناؾ تذبذب 

دراكو جيد  ومستواه المغوي مفيوـ وواضح وفيما يخص الوعي فيو جّيد واالنتباه جيد، أّما ذكاؤه فيو متوسط وا 

طويؿ ، وزنو متوسط ، مظيره الخارجي منظـ ومرتب الينداـ ونشاطو النفسي أيضًا وفيما يخص قامتو فيو 

الحركي بطيء الحركة، ولديو ترتيب في المعمومات أما المبلمح واإليماءات، يبدو عميو الحزف واالكتئاب وىذا 
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مقاومة  ما يميز الكثير مف المقابمة بالنسبة لبلتصاؿ كاف صعبًا وىامًا في المقابمة األولى وكانت ىناؾ

 ورفض مف طرؼ العميؿ زكريا.

 تحميؿ المقابالت: -1-2-2

العميؿ زكريا مف جنس ذكر يبمغ مف العمر سنة واحدة، مستواه التعميمي الثانية متوسط أّما فيما 

بيف  20إخوة حيث يحتؿ الرتبة الثانية  20يخص مستواه اإلجتماعي ال بأس بو "متوسط" كما أف لديو 

مؿ كيربائي  ويعيش مع والديو (األب الذي يعمؿ فبلح واألـ الماكثة في البيت) في إخوتو، كاف زكريا يع

حوش أّما بالنسبة لمتيمة الموجية إليو فيي السرقة حيث تـ دخولو إلى مركز إعادة التربية بصيادة بمستغانـ 

نو بعيف أشير باإلضافة إلى أف مقر سك 20أي أف مدة مكوثو إلى يومنا ىذا حوالي  23/22/0280في 

 النويصي بمستغانـ.

وكاف المقاء األوؿ مع العميؿ زكريا تقريبًا متوسط حيث كاف ىناؾ تردد وعدـ تجاوب بصورة جّيدة      

مع األسئمة الموجية إليو وأيضًا مع وجود تحفظات في الكبلـ  في اإلجابات ظير عمى مبلمحو التوتر والقمؽ 

عور باالكتئاب كما كانت سيرورة المقابمة ال بأس بيا، مع العمـ وبعض اإليماءات التي تدؿ عمى الحزف والش

أيضًا فقد قمنا بجمع وتسجيؿ بعض المبلحظات اليامة الخاصة بالمقابمة العيادية، حيث كاف زكريا يجيب 

بحذر و اختصار، أّما المقابمة الثانية فكانت جيدة، كاف زكريا في تجاوب مع األسئمة الموجية إليو تضمنت 

المقابمة مرحمة طفولتو حيث كاف يصرح بأنيا كانت جّد عادية أي خالية مف الضغوطات النفسية أو ىذه 

سنة، ولكف بعد رفقة أعمامو مف نفس سنو بدأ في تعّمـ عادة السرقة  80المشاكؿ العائمية حتى بموغ سف 

مف االضطراب السموكي  حيث يرى  "كولف ولسوف بأنيا مف أتماط السموؾ المتعممة إذ تكوف في البداية نوع

سنة بسبب العوامؿ البيئية التي تعزز مثؿ ىذا السموؾ" وكاف  80و  82لتتطور وتصبح جنوحًا بيف سف 

" كنت نفرح بزاؼ ميف نسرؽ وأوؿ شيء سرقتو ىو ىاتؼ العميؿ يجد متعة ولذة عند السرقة حيث جاء قولو: 

كنت أدرس مع العمـ أني ال أحب الدراسة"، لـ يكف " وضعي االجتماعي ال بأس بو، "nokia simpleنقاؿ نوع 
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لمعميؿ زكريا أي مشاكؿ داخؿ إطاره المدرسي مف خبلؿ قولو: " لـ يكف لي أي مشاكؿ مع أساتذتي أو 

المتوسطة التي درست فييا" لكف ىناؾ إيماءات حزف ظيرت في قولو: "  بصح كنت نجيب لمشاكؿ لمعايمة 

ندمو عمى الوضع الذي وضع أسرتو فيو حيث قاؿ أيضًا " أنا نادـ خاصة وأف وىذا فّسر ألـ العميؿ و نتاعي" 

أمي ستجري عممية جراحية بسبب ما مررت بو أنا وأخي الذي يكبرني سنًا وىو أيضًا داخؿ السجف بسبب 

السرقة، ظير ىنا عمى المفحوص إحمرار في الوجو وظيور الدموع تدؿ عمى الحزف والشعور بالذنب  وحسب 

ولسوف أيضًا قد يقؼ السبب وراء السرقة في إتباع دوافع الحرماف أو العدواف في المقابمة الثالثة كاف كولف 

ىناؾ اتصاؿ جيد مع العميؿ زكريا وتجاوب بدوف توتر أو ظيور تردد، لمست ليذه المقابمة الجانب  

رى حياتو فيو ال يحب أف العبلئقي لممفحوص حيث ُيعتبر زكريا مف العبلقات شيء تافو ويزيد مف تعقيد مج

يكوف لديو أي صديؽ ألي كاف حتى بتواجده داخؿ المركز وىذا أمر يثبت اختبلفو عند الباحثيف، فالمفحوص 

خوتو وليذ كؿ  ما سيشغؿ  ال يرغب في أي ارتباط مف أي جانب واألمر الذي يتمناه ىو رجوعو إلى أسرتو وا 

نب االقتصادي لمعميؿ زكريا فيو جيد حسب قولو: " أنا أعمؿ بالو البدء بحياة جديدة ونظيفة، أّما مف الجا

كيربائي، ومصاري الدراسي ال يشكوف عائؽ  بالنسبة لي كنت أشتري كؿ ما يمزمني بنفسي سواءًا مف عممي 

أو مف السرقة لكف دوف عمـ مف أي جية وىو أمر طبيعي قيامي بالسرقة وتحّمؿ مسؤولياتي بنفسي وحتى 

أتحمؿ المسؤولية وأشتري كؿ المستمزمات بالنسبة لمعميؿ السرقة أمر طبيعي ال يشكؿ لو  عند الغياب والذي

أي عائؽ نفسي أو أخبلقي وىذا كاف سبب دخولو المركز أّما عند تواجده في المركز وىذا بأمر مف قاضي 

ي وغير المحكمة بدأت األمور تّتضح لممفحوص بأف ىذا الفعؿ والقياـ أمر غير سوي وأمر غير أخبلق

 صحيح.

وفيما يخص المقابمة الرابعة اعتمدت طرح األسئمة الموجية لمعميؿ زكريا والمتمثمة في ماذا وكيؼ     

ولماذا وصمت لمقياـ بيذا االنحراؼ السموكي " السرقة " وعمى ىذا كانت إجابات العميؿ تمقائية حيث كاف 

سنة مف  80عميؿ السرقة بسف مبكرة حوالي يفصح لي عف بداية دخولو إلى متاىة االنحراؼ، حيث بدأ ال
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عمره وىذا كاف بمرافقة أعمامو مف نفس سّنو حيث كانوا يشكموف " عصابة "  ويعمموف عمى تدبر خطط 

لسرقة منازؿ أو سيارات أو ىواتؼ، وغيرىا مف السرقات المتنوعة، حيث كانوا يعمموف عمى ترعيب الضحية 

قة أو  تيديد بالخطر، وعند حدوث السرقة يحتفؿ العميؿ "زكريا" رفقة ومعرفة ما إف كاف ىناؾ أمؿ عند السر 

أعمامو بانتصارىـ ونجاح خطتيـ وىذا في قولو " كنت أفرح عند نجاح عممية السرقة وأذىب إلييـ ونقـو 

 بالتدخيف سوية مع إعادة شريط السرقة وما قمنا بو أثناء الفعؿ بالضحؾ" تأكيد مف العميؿ عمى أّف السرقة ال

تشكؿ أي خطأ أو ذنب بؿ ىي متعة أخبلقية حيث قاؿ أيضًا بأّنو كاف عند جني الماؿ المسروؽ يشتري ما 

حضار ىدايا ألمو لكف بدوف عمميا بأّنيا مف السرقة بؿ باعتقادىا أنيا ىدية  يمزمو مف أغراض ومبلبس  وا 

المقاببلت السابقة حيث صّرح  مف عممو ككيربائي، وفي المقابمة الخامسة كاف زكريا متجاوب أكثر مف  

المفحوص زكريا بدوف رفض أو تفكير أو مقاومة عمى األسئمة الموجية إليو فطرحت أسئمتي حوؿ ما ىي 

األسباب والدوافع التي جعمتؾ تمتثؿ السرقة فكاف رد "زكريا" بدأت السرقة كيواية دوف معرفة ما ىي مضاراتيا 

يماءات حركية تدؿ عمى أف الفعؿ خاصة وأني كنت في سف صغير " ظير عمى ال عميؿ نوع مف الحزف وا 

لى المركز إلعادة التربية، وأيضًا صّرح "زكريا" بأّنو  لى المحاكـ وا  الذي قاـ بو لـ يكف يعمـ عواقبو السمبية وا 

كاف ال يجيد العمؿ كفبلح في أرض أبيو ألّنو عمؿ شاؽ ومتعب وربحو غير سريع مّما سيؿ األمور أمامو 

رقة وبعد إقناع مف طرؼ أعمامو مف ىـ مف سّنو مع عدـ وجود رقابة واىتماـ مف طرؼ أىمو أي بحؿ الس

أّنيـ ال يسألونو أيف كنت، وماذا فعمت ولماذا تأخرت كؿ ىذا مدعما أساسيًا لبلنحراؼ وىذا جاء في قولو " 

فيما يمي  TATبؽ اختبار سبب لجوئي لمسرقة عدـ اىتماـ أىمي بي وبما أقوـ بو" وأخبرت الحالة بأنني سأط

 TATالمقابمة السادسة كانت المقابمة جيدة حيث ميدت لمعميؿ ىذه المقابمة والخاصة باختبار تفيـ الموضوع 

وعممت عمى استعداده واالرتياح فقط، حيث شرحت لمعميؿ زكريا ما يقوـ بو وحددت لو الوقت وكاف ىناؾ 

ث  لـ نجد صعوبة في االختبار، أخيرًا قمنا بالمقابمة السابعة تجاوب معنا في ىذه المقابمة إلى آخر بطاقة حي

واألخيرة وكانت ال تحتوي أسئمة لمعميؿ فقط ما يريد تغييره مستقببًل وىي أىدافو بعد الخروج مف المركز فقاؿ 
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العميؿ: أرغب في أخذ شيادة أخرى لمتكويف الميني كحبلؽ وسوؼ أمارس الرياضة "كرة القدـ"  وعدـ 

اع أو الجموس مع أعمامي وتفادييـ والقياـ بالصبلة وىو أمر تعممتو في المركز إلعادة التربية، كما االجتم

سعادىـ واالىتماـ أكثر بيـ.  أرغب في إرضاء أمي وأبي وعدـ جمب المزيد مف المشاكؿ ليـ وا 

مّر بو مف تعرفنا في محتوى ىذه المقابمة عمى أف العميؿ زكريا لو إرادة قوية في اجتياز ما     

صعوبات كاف يجيؿ خفاياىا  السيئة لكف في المركز ساىـ كؿ مف فيو في تغيير أفكاره وعمموا عمى جعمو 

يرى بأف ما قاـ بو أمر ليس بصحيح وأنو أمر في غاية الخطورة ، وأتممنا نحف كأخصائييف نفسانييف تكويف 

بًل بنظرة إيجابية وعدـ تأثير ما مر بو المفحوص النظرة المستقبمية لمعميؿ "زكريا"  والنظر إلى األمور مستقب

 عمى نفسيتو.

ومف كؿ ما قيؿ سابقًا نستخمص أف المفحوص "زكريا" ليده قمؽ وتوتر مع وجدود مشاعر اإلحباط 

وىذا جّد واضح عمى العميؿ، وأيضًا ىناؾ ضغوط مف قبؿ األسرة عمى " زكريا"  خاصة األب مّما يدفع بو 

إلى السرقة وىي التيمة المنسبة إليو والمجوء أيضًا إلى التسّرب مف المدرسة والرغبة في  إلى التدخيف والمجوء

 التحرر مف أي ضغوط أو قيود تجبره عمى فعؿ ما ترغب بو أسرتو والمحيطيف بو.
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 :TAT تحميؿ إختبار 1-2-3

 :10الموحة 
راه يحقؽ فييا يشوؼ فييا مميح ..ث) 7يشوؼ في الغيتارة ( راه راني نشوؼ في طفؿ صغير،واني.. ث 55

 ثانية.55... "ذا الطفؿ الصغير ويولي راجؿ يغنينيايتيا يكبر ى ..ث)3(

 ديناميكية السياقات:

"راني  (A2.3)وتحفضات كبلمية (cp1 )يبادر المفحوص بعد وقت كموف أولي قصير غير معتبر 

ياب بيف التروي والدفاع ذىاب و مع التشديد عمى الخصائص الحسية ومع مبلحظة نشوؼ في طفؿ صغير "  ا 

)CN5 ،A2.7(ميح " مع العودة والرجوع إلى وقت، راه يشوؼ فييا م، "أراه يحقؽ فييا،  )كموف وتحفظ كبلمي

CP1،A2.3(وى الظاىري وميؿ عاـ إلى التقصير،كما يضع المفحوص عنونة لمقصة ذات عبلقة بالمحت 

 )A2.13،CP2،CM2(راجؿ يغني  غير ويولي"نيايتيا يكبر ىذا الطفؿ الص ميؿ ايجابي وظيور

 اإلشكالية:

بمغت درجة التشديد عمى الخصائص الحسية ،حتى االبتعاد عف أي محتوى داخمي لمصورة ،كمحاولة 

ليذىب  ،موضوع متعمؽ بالوالديف أو القمؽ مف المفحوص  في التمسؾ بالمحتوى الظاىري مف اجؿ إخفاء أي

جابية بميمو إلى الرغبة في االنجاز الشخصي في المستقبؿ وىذا ما يفسر في األخير إلى تجسيد صورة ذات اي

كما يفسر تقصيره في القصة إلى ميمو  ،ح معيف في انتظار بموغ  سف معيفرغبة المفحوص في تحقيؽ طمو 

 لمتحفظ كرقابة دفاعية نشيطة.
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 : 02الموحة 

(...ث) أيف ىـ 3دىا ث)إنيا تفكر في  أوال 10عمى شجرة وتفكر(... راكزة   ) امرأةA2.3،CP1ثواني.(..10

مؿ كتاب وغير ...ث) وامرأة تح3انو يعمؿ ( (...ث)،1رجؿ يمسؾ حصاف يريد أف يركبو و  (...ث )،2

(...ث) ال اعرفيا وال ادري كيؼ ستكوف نيايتيا يكفي ال 5حوليا  إنيا ترى والسكاف مف منتبية،

 دقيقة.1..(...د).1اعمـ.

 :ديناميكية السياقات 

وص ويمجاء المفح ،ومع تحفظات كبلمية، )A2.3 ،CP1( يبادر المفحوص بأخذ وقت كموف أولي

بما في ذلؾ تعابير األشخاص وحياتيـ مع اختبلؿ التنظيـ في التتابع و  إلى وصؼ مع التعميؽ باألجزاء،

 اب وجود  ذى ،)A2.3،CP1مع العودة إلى ظيور وقت كموف وتحفظ كبلمي ( ،) A2.1،E13المكاني( 

ياب بيف  تعبير التروي و الدفاع( و  تعبيرات لفظية عف عواطؼ متمونة  متكيفة حسب المنبو  وجود ،) A2.7ا 

التشديد و  ) CP1 -  A2.3توقفات كبلمية داخؿ القصة ( ).B2.8 ،B1.4تقديرات ذاتية"والدىا ببلؾ " (و 

) A2.3قصة مع تحفظ كبلمي(توقؼ داخؿ ال )، A2.17ويف راىـ"(  عمى الصراعات النفسية الداخمية،"

ووجود مدركات حسية  ،) A1.1يظير أيضا باف القصة تقترب مف الموضوع المألوؼ ورجؿ  يمسؾ حصاف(

العودة إلى وقت  )،A2.2تبرير وتقديـ التفسير لؤلجزاء( و  )A2.3) ،توقؼ داخؿ القصة( E5يريد ركوبو( 

زماني حسية مع اختبلؿ في تنظيـ التتابع أل)، التشديد عمى الخصائص الA2.3 ،CP1تحفظ كبلمي( و كموف 

 ) E5(.وجود مدركات حسية "والسكاف مف حوليا و  )،CN5،E13غير منتبية (وامرأة إنيا تحمؿ كتاب و 

 ) EP5،(الرفض" لـ اعرفيا وال اعمـ كيؼ" إلىمع اضطرار إلى طرح األسئمة وميؿ  )،A2.3تحفظ كبلمي( 

الرفض في وضع الكؼ و  )CC1كيؼ ستكوف نيايتيا "يكفي ال اعمـ ( ، "ال اعمـحركيةظيور في األخير إثارة 

 .ةؽالتحدث مرة أخرى حوؿ ىذه البطا
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 اإلشكالية:

جنبو كجانب تحفظي في إفصاح عف أموره الداخمية كطريقة ت ،وص بإدراكات حسيةبادر المفح

نما يدؿ عمى تحفظو، ،باالعتقاد بالمحتوى الظاىري حوؿ عبلقاتو األسرية ء معمومات في إعطا لمبطاقة وا 

ع المستندة عمى جذ واالختصار في سرد القصة بميؿ العاـ لنشاط الرقابة الدفاعية حيث تكمـ عف المرأة،

تجنب تفسيرات  ، بمقارنة مع أفراد أسرتو اآلخريف حيثـتفكر في أوالدىا عمى ميولو لؤل تفسيره فأنياو  ،الشجرة

ريا فقط إنما يفسر ربما عمى مشكبلت معينة يعانييا مف قبؿ ىؤالء االكتفاء بما يبلحظو ظاىو  فيما يتعمؽ بيـ،

 مع كفو في األخير ورفضو عف الحديث كتحفظ دفاعي.

 :(BM) 3الموحة 

ىذا مكاف وال أعرؼ كيؼ  ،...ث)تبكي عمى زوجيا فقط8، (امرأة تبكي عمى زوجيا المتوفىثواني ...4 

 ثانية.56. "تكوف نيايتيا فقط.

 قات: ديناميكية السيا

مع وجود مدركات حسية  )E4مدركات خاطئة( امرأة ) ( )،A2.3،CP1وقت كموف وتحفظ كبلمي (

 )E9( (عمى زوجيا المتوفى)، ،عف عواطؼ مرتبطة بإشكالية الموت ووجود تعبير )E5(إنيا تبكي )، (

ديد عمى االنطباع )التشديد عمى الحياة اليومية الحالية والممموسة والتشA2.3العودة إلى تحفظات كبلمية (

، مع إيماءات حركية يميؿ إلى الرفض  مع اجترار عمى طرح األسئمة،ي (غير ألعبلئقي ) ووجود تكرار و الذات

(تبكي عمى زوجيا فقط ىذا الذي يظير وال  ،ير مع عدـ إدراؾ الموضوع الظاىريالميؿ العاـ إلى التقص

 . )A2.5،A2.7)،(CN1،CF2)،(A2.8،CP5،CC.1،CP2،E.1( اعرؼ كيؼ تكوف نيايتيا فقط)
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 اإلشكالية :

، الذي يعانيو المفحوص عمى الجانب االضطيادي ،عف عواطؼ مرتبطة بإشكالية الموت يدؿ تعبيره

رغبتو في األخيراف يحتفظ بمشاعره لنفسو دوف اإلفصاح عنيا  و  ذي يفسر الخوؼ مت فقداف شخص عزيز،وال

ائو لنياية معينة عمى فقر الخياؿ لدى المفحوص والجانب فيما بعد ،كتجنب دفاعي كما يفسر عدـ إعط

 اإلبداعي الفقير.

 :4الموحة 

تنظر إلييا الذىاب لكف ىذه تمسؾ بو، وامرأة أخرى تجمس و  ىذا يريد ..ث)،3امرأة و زوجيا (واني... ث10

و متعصب ر راضية عف ذىابو وىغيو ليا وىي متمسكة بو في المنزؿ و وىو ذاىب غير مبالي بيا أو منتب

 دقيقة. CBN"...1.5 وىي تيدأ فيو ونيايتيا يجمس ويقرر أف يعيش معيا حياة سعيدة وبعد ذلؾ ،منيا

 ديناميكية السياقات:

 لوضع عنونة لمقصة ثـ يمجا ،)CP1(بصمت متبوع )A2.3( ىنا أيضا بتحفظ كبلمي، يفتتح التعبير

)A2.13( مي داخؿ القصة مع تحفظات كبلميةتوقؼ كبل، )CP1،A2.3( عند المفحوص تمسؾ  ظيور

ىذا يريد الذىاب لكف ىي تمسؾ  زوجياو   ياب بيف تعبير التروي والدفاع،بالمحتوى الظاىري مع ذىاب وا  

مع وجود مدركات حسية  )،CN6(امرأة أخرى ) ( ،التشديد عمى رصد الحدود والحواؼ مع )CF1،A2.7،(بو

نوع الذىاب مع التشديد عمى التشديد عمى موضوع مف ) تكرار لدى المفحوص و E5( (جالسة تنظر إلييا )،

يابضوع المألوؼ وظيور ذىاب المو  قصة تقترب مف الفعؿ،   B2.12،A2.8(التعبير بيف التروي والدفاع في وا 

،CF3،A1.1،A2.7،CF3 ،A2.8( التشديد  أيضاو  ،مبالغةو  ر لنا تعبير لفظي عف عواطؼ قوية ، كما يظي

وقت كموف قصير غير معتبر وتحفظات كبلمية(  )A2.7اخمية (عمى الصراعات النفسية الد

CP1،A2.3،(التشديد عمى الحياة اليومية  )CF2 عواطؼ ظرفية تظير في قوؿ قوؿ المفحوص (وحياة )و

 .) CP5سعيدة بعد ذلؾ )(
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 االشكالية :

إدراؾ المفحوص لمجانب الجنسي العبلئقي نحو الجنس اآلخر،حيث تشير عف العبلقات مابيف 

 وتارؾ زوجتو بدوف إف يأبو بيا   لذكور وال إناث أي ما بيف المرأة و زوجيا حيث قاؿ عف الزوج انو ذاىبا

بأنيا تحاوؿ تيدئتو خوفا مف فقدانيا لو إنما دليؿ عمى مشاعر العدائية التي فسر ذلؾ بأنو غاضب منيا و و 

دة وفي النياية يعطي نياية سعي أةلمر ااألخر وعمى مشاعر الضعؼ بالنسبة يحمميا المفحوص اتجاه الجنس 

وانو يرغب في االستمرار مع الجنس األخر رغـ المحاوالت السابقة  ،ليا يفسراف مشاعر الغضب تبلشت

 .مشاعر تميز المرحمة التي فييا المفحوص أنيا إاللمفراؽ 

 :5الموحة 

ي ماذا ترى ي المنزؿ وال ادر لسة تنظر فجا ..ث)4(..ث)  منبيرة مصدومة 6(أمرآة داخؿ منزليا .. ثواني 5 

 ثانية. 54. "نيايتيا ما راه يظير لي والو فييا .

 ديناميكية السياقات :

 )B4خاطئة ( مدركات المفحوص (ع.زكريا) ،)CP1،A2.3وقت كموف قصير مع تحفظات كبلمية (

 معتبر وقت كموف غير  )،A1.1(تأتمؼ مف المألوؼ "داخؿ منزليا  مف خبلؿ قولو امرأة مع ظيور قصة

اء وجود مدركات حسية ووضع المفحوص وصؼ مع تعميؽ باألجز  )CP1|،A2.3تحفظ عمى مستوى الكبلـ (و 

،التشديد  )E4مدركات خاطئة(جالسة) ( .) A2.3،E5حياتيـ مصدومة (وبما في ذلؾ تعابير األشخاص و 

،ال أدري ظير في قولوالة تكرار واجترار ييعيد الح )CN5عمى الخصائص الحسية "تنظر وترى في المنزؿ" (

ياب والتعبير بيف التروي و الدفاع ( وجود تعبير عف عواطؼ قوية مرتبطة  .)A2.7،A2.8ماذا ترى وذىاب وا 

يميؿ إلى الرفض(  وىناؾ اضطرار عمى طرح األسئمة، )،E9بإشكالية العجز عف إعطاء نياية ليذه القصة (

CP5( )وكذلؾ ميؿ عاـ إلى التقصيرCP2. ( 
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 :اإلشكالية

ليخفي ذلؾ كؿ األمور المتعمقة باإليحاءات الكامنة  يكتفي المفحوص ىنا بالمحتوى الظاىري فقط،

ليعطي لنا قصة خالية مف  ،خوؼ مف االقتحاـىذه الصورة والمتعمقة بمراقبة األـ لؤلبناء، أو ال التي وراء ،

في  الناتج عف عدـ الرغبة ،عيمشاعره وأفكاره كالتحفظ الدفا لكؿ .ي معنى ، وىذا راجع لكبت المفحوصأ

لـ يستطع أف  الحديث ، أو سرد قصة مف منواؿ ذاتي ، والعجز عف تجسيد نياية ألنو في الحقيقة ،األمر

 واضحة سوى االكتفاء  بما يراه في الصورة.             ،يعطي قصة

 :(BM) 6البطاقة 

  وىو ذاىب آخذ ولده وذاىب زعفانة ،و  زينة جؿ ذاىب لولده ، ىي حاور  امرأة تنظر في النافذة  واني...ث 4

ث) ال ...5ىي حزينة عند رؤيتيا انو يأخذ ولده وذاىب عنيا ىي ال تريده أف يرحؿ ويتركيا ( ...ث)5(

 دقيقة.1.فقط. تظير لي نيايتيا أبدا يكفي

 ديناميكية السياقات:

أخذ مدة مف  ؿ والشباب )،الخاصة (بالرجاا  المفحوص في البطاقة السادسة و يباشر في التعبير ىن

قصة تقترب مف الموضوع المألوؼ ووجود مدركات  )A2.3،CP1الكموف قصير وتحفظ عمى مستوى الكبلـ (

تشديد الحالة عمى الموضوع مف نوع الذىاب وأيضا إدخاؿ أشخاص غير مشكميف في  )E5،A1.1حسية (

مف  ،وبما في ذلؾ تعابير األشخاصجزاء ويضع المفحوص وصؼ مع التعميؽ باأل ،)B2.12،B1.2الصورة (

التشديد و  ) B2.4ووضع تعبير لفظي عف عواطؼ قوية ومبالغة ( ،)A2.1خبلؿ قولو (ىي زعفانة وحزينة )(

ديد عمى موضوع مف نوع ذىاب أيضا تش )A2.8آخذ) ( ،تكرار (ذاىب )،CN5عمى الخصائص الحسية (

)B2.12( العودة إلى اخذ وقت كموف قصير وتحفظات كبلم) يةA2.3،CP1(  التشديد عمى الصراعات

ياب بيف التعبير بيف التروي ذىاب و  ،)A2.8( )(راىي حزينة أيضا التكرارو  .)A2.17( النفسية الداخمية ، ا 

 )B2.8تقديرات ذاتية(  )B1.4( ،تمونة ومكيفة حسب المنبوتعبيرات لفظية عف عواطؼ م )،A2.7والدفاع (
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العودة لتوقؼ داخؿ ) و E3تبريرات تعسفية انطبلقا مف ىذه األجزاء ( )،B2.13الخوؼ مف سياؽ التيويؿ (

)، مع E9) تعبير عف عواطؼ قوية مرتبطة بإشكالية االضطياد( A2.3) وتحفظ كبلمي (CP1القصة (

بالرغـ مف اإليحاءات إال أف المفحوص لـ يستطع أف و  )CP5اضطرار إلى طرح أسئمة تميؿ الى الرفض (

 لبطاقة.يختـ القصة في ىذه ا

 اإلشكالية:

توى فيو يرجعيا إلى الرجؿ لكف في المحمباشرة لممرأة و  ،نا المفحوص ظاىريا لـ يعطي تسميةى

، وىنا األىمية تكوف ب األوديبيىذا المحتوى مضطرب كما يرمي إلى الممنوع في التقار تقارب األـ واالبف و 

د عمى الصراعات يعوداف إلى التشدي والحزف اف ؿ يجب أف يفترؽ عف أمو الوجدمتعمقة بالتقارب الممنوع الطف

ما  ،خوفا مف المستقبؿ إمانياية ليا  ىنا إلى الرفض عف إعطاء ليذىب في األخير، ،النفسية الداخمية وا 

 تحفظا وتجنبا لمحديث عف ذلؾ ألجؿ كتماف عف األمور العائمية داخؿ األسرة فقط.

 :(BM) 8الموحة 

إذا كاف  ،سكيف يذىب يعالج في ذلؾ المجروح جؿ آخر يحمؿاور  ،توفىإنو يظير لي رجؿ م واني...ث 3 

ذا  ،مجروح يداويو نيايتيا ال يوجد ال  ...ث)4(نو يعالج فيو ا )..ث6( كاف عنده حاجة تضره يخففيا عنووا 

 دقيقة.5،2" ..اعمـ

 ديناميكية السياقات:

حيث يظير اختبلؿ  )،A2.3،CP1( يفتتح المفحوص التعبير بوقت كموف أولي وتحفظات كبلمية

 )،E9تعبير عف عواطؼ أو تصورات قوية مرتبطة بأية إشكالية الموت (و  )،E13التنظيـ في التتابع المكاني (

 )A2.8ىناؾ تكرار( )،B2.8( تقديرات ذاتية في قولو (مجروح يداويو)و  )،CF3مع التشديد عمى الفعؿ (

اخذ وقت كموف غير معتبر و تحفظ كبلمي العودة إلى  )E3تبريرات تعسفية (حاجة فيو ضارتو )(

)A2.3،CP1(، ) ينظر الحالة إلى أف القصة تقترب مف الموضوع المألوؼA1.1(  كموف العودة الخذ وقت
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التعبير عف عواطؼ أو تصورات قوية مرتبطة بإشكالية العجز باإلضافة  )،A2.3،CP1تحفظات كبلمية (و 

 )(مانيش عارؼ).CP5(إلى اضطرار إلى طرح أسئمة تميؿ إلى الرفض 

 اإلشكالية:

ذكر العميؿ في ىذه القصة أمور تتعمؽ بالموت،"الجانب االضطيادي"والمراد مف ذلؾ وىو الخوؼ 

 حيث جسد لنا صورة أوال ،ض تماما لما قالومف الموت ليذىب فيما بعد إلى إعطاء وصؼ آخر مناق

، يفسر معاناة مف اآلالـ الثانية التي ذكرىاوص ىي الحالة ، وىذا يفسر لنا بأف حالة المفحالشخص الجريح

أشبو باليأس كصخر مسموب  ،كتبيا المفحوص دوف الحديث عنيا والموت في الحالة األولىالداخمية معينة ي

بحيث في  ،لكف ىذا لـ ينجح في تغطية جروحو بمداواة الجروح ليرتاح عمى رغبتو وسط الحديث ،الحياة و 

ـو يجسدىا لنا كالفشؿ في محاولتو إلنقاذ نفسو مف اليملى التي نفاىا ليعود و لحالة األو األخير عاد لوصؼ ا

الرفض في األخير كالتخطيط الدفاعي في إعطاء السبب وحالة اليأس المسيطرة عميو ،والمصحوب بالتجنب و 

 وراء ذلؾ.

 :10الموحة 

مـ لماذا حزيف مف والده،ىذا .ث) الولد حزيف ووالده فرحاف ، ال أع.3راجؿ يقبؿ ولده الصغير (واني... ث4

 دقيقة.1..نيايتيا أب يفرح بطفمو عند رجوعو إليو و كفى و  أبوه فرحاف بو عند عودتو إليو،الولد غضباف و 

 ديناميكية السياقات:

مع إدماج المصادر )A2.3،CP1(يبادر المفحوص بأخذ وقت كموف أولي وجيز وتحفظات كبلمية 

اخذ وقت )A1.1(مع وجود بأف القصة تقترب مف الموضوع المألوؼ  )A1.3(الحس المشترؾ االجتماعية و 

وجود مدركات حسية ، مع وصؼ التعميؽ باألجزاء  )A2.3،CP1( كموف قصير غير معتبر و توقؼ كبلمي

،مع  )A2.17(،التشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية  )A2.1( وبما في ذلؾ تعابير األشخاص وحياتيـ

،اخذ وقت كموف أولي وجيز غير معتبر مع تحفظات )CN5(الحسية  التشديد عمى الخصائص
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العودة إلى توقؼ داخؿ القصة متبوع بالتحفظ الكبلمي  )A2.8(، تكرار واجترار  )A2.3،CP1(كبلمية

)A2.3،CP1(  التشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية)A2.17( تكرار واجترار،)A2.8(  مع تعبير لفظي عف

مع )B1.4(وجود تعبيرات لفظية عف عواطؼ متمونة ،ومكيفة حسب المنبو ، )B2.4(الغة عواطؼ قوية ،ومب

 .) CP2( التشديد عمى العبلقات مع األشخاص والميؿ العاـ إلى التقصير

 اإلشكالية:

لعبلئقي عدـ تمييز الموضوع مف اوالجانب العاطفي  ،مسؾ الشديد بالواقع الحسيبمغت درجة الت

لى درجة ذوبانو فيو عمى شكؿ تقمص إسقاطي ، وفي ىذه البطاقة يظير لنا بأف حيث شكمو  ووظيفتو إ

العميؿ "ز" لديو مشكؿ معيف اتجاه األب يوضح بأنو يعاني صراع نفسي داخمي حوؿ عبلقتو مع والده وعدـ 

 اىتماـ الوالد بما يشعر بو المفحوص"ز" رغـ أف ما توحيو الصورة في ىذه البطاقة ىو قصصا حوؿ تقارب

لكف في ىذه الحالة يتقمص العميؿ "ز"  ،ا حوؿ العبلقات الذكرية األنثويةذو نوع ليبيدي  وتثير أيضا قصص

شخصية المرأة وىذا يفسر الجانب االكتئابي الذي يعيشو المفحوص "ز" لسبب معيف يعرقؿ صفو حياتو مع 

 والده.

 :(M)12الموحة 

يرد  ،ى ما أعتقد و يظير لو أنيا مريضةىي مريضة عم، و ، يممس المرأة النائمةفرجؿ يريد أ واني...ث5

 ثانية.49."، أما نيايتيا فبل أعمـ .تممسيا ورؤيتيا

 ديناميكية السياقات:

،حسب الحالة فإف القصة تقترب )A2.3،CP1( يبادر المفحوص بوقت كموف أولي وتحفظات كبلمية

،في قولو "المرأة نائمة وأبدى )E4(خاطئة  كما يظير بأف الحالة لديو مدركات )A1.1(مف الموضوع المألوؼ 

يظير  )A2.8(في قولو إنيا مريضة ربما العميؿ يعيد التكرار )E16(رأيو عف تعابير الوجو والييأة الجسمية،

"يريد أف يممسيا و يراىا "المفحوص )E5(في قولو "ويظير لو بأنيا مريضة"يعتمد المفحوص المدركات الحسية 
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، وكذلؾ ميؿ عاـ إلى طرح األسئمة التي تميؿ إلى الرفضرار إلى في األخير يحصؿ لو اضط

يحصؿ المفحوص في ىذه البطاقة الكؼ مما يولد لديو عدـ القدرة عمى التخيؿ  ،)A2.3،CP1(التقصير

عطاء نياية ليذه القصة .  وا 

 اإلشكالية:

المنزوع  ،ة الجسـد المفحوص بدا مف حفظ ىيأ،ال يجءات النزوية التي تثيرىا البطاقةضمف االنتما

نا يصبح الجسـ ، وىمما يولد التفكؾ ،نظرا لكونو مقرا خفيا لمنزوات والصراعات الذكرية واألنثوية الحياة

ليذا الجسـ مثؿ الصخر المسموب  ،ؾ نمتمس نوعا مف التقمص االسقاطي، وفي ظؿ ذلغامض مكافئا لمجنس

قة الجنسية األعمى حيث لديو رغبة في ممارسة العبل األناالعميؿ صراع يظير ما بيف اليو و  الحياة وىنا لدى

 مف ذلؾ ربما يرجع السبب إلى جوانب شخصيتو(الخجؿ) . ،لكف لديو حاجز يمنعو

 :(BG )12الموحة

 انية.ث40.."..ث) في غابة جميمة فقط ىذا ما كاف5، منظر جميؿ (أزىار وأشجار وباخرة فقط  ثواني..  6

 ديناميكية السياقات:

 ،)A2.3 ،CP1(ة عند البدء وقت كموف أولي وجيز غير معتبر ورافؽ ذلؾ تحفظ كبلميأخذ الحال

باخرة ،مف خبلؿ ما ذكر"أزىار وأشجار و )E13(يظير لدى المفحوص اختبلؿ التنظيـ في التتابع المكاني 

د يعو  ،)E3(فقط"بعد ذلؾ يعود الحالة "ز" إلى تبريرات تعسفية انطبلقا مف ىذه األجزاء (منظر جميؿ)

االجترار " في غابة ، يمجأ الحالة لمتكرار و )A2.3،CP1(المفحوص إلى التوقؼ داخؿ القصة متبوع بصمت 

، و إدراؾ أجزاء نادرة أو غريبة )CP5(اضطرار الحالة إلى طرح أسئمة تميؿ إلى الرفض  )A2.8(جميمة " 

)CP2( .تمسؾ المفحوص بالمحتوى الظاىري لمبطاقة، 
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 اإلشكالية:

يعبر المفحوص عف ما ، مكبوتة التي تظير مف خبلؿ الموحةالرغبات الماءات النزوية و ضمف االنت

االنتحار لكف يكتفي متعمؽ باالكتئاب و  ،التعبير السطحي حد تجميد أي نشاطحيث يكتفي ب ،يثير اىتمامو

د نحو  خمية بسرده الجاميتفادى الصراعات الداو  ف اعتماده عمى الخصائص الحسية،دو  ،بالسرد المفحوص

تمسكو بالمحتوى الظاىري فقط مع وجود ي ،لمنزاعات النفسية ،الداخمية و ىذا يدؿ عمى الكبت القو الموحة و 

واحتفاظو لرغباتو  عدـ اإلفصاح بو لآلخريفتو في عدـ الكشؼ عف ما يشعر بو و تحفظات كبلمية لرغب

 صراعاتو لنفسو.و 

 :(MF)13الموحة 

يفكر في حياتو  ث) جالس..3ء(..ث)بدوف حذا2(خارج مف المنزؿ ث)إنو ..4(طفؿ في المنزؿثواني .. 2

 دقيقة.2.5.." ، نيايتيا يفكر في المستقبؿ ماذا يفعؿ فقطيفكر في المستقبؿ

 ديناميكية السياقات:

قصةذات ،مع وضع عنونة لم)A2.3،CP1(تحفظات كبلميةالمفحوص "زكريا"بوقت كموف أولي و يفتتح 

وكذلؾ التشديد عمى )A2.3،CP1(تحفظ لمكبلـ ع المفحوص ألخذ وقت كموف و عبلقة بالمحتوى الظاىري، رجو 

،ظيور تشديد )A2.3،CP1(،والرجوع لتوقفات الكبلمية ومتبوعة أيضا بالصمت )CN5(الحسية  الخصائص

،"يفكر )A2.8(تكرار ر في حياتو" لدى العميؿ اجترار و "جالس يفك)A2.17( عمى الصراعات النفسية الداخمية،

يمجأ المفحوص إلى و  األسئمة التي تميؿ إلى الرفض، ستقبؿ" ثـ العميؿ يقـو ويضطر إلى طرحفي الم

مف ثـ يمجأ المفحوص إلى الميؿ يفكر في المستقبؿ ماذا سيفعؿ" و  نيايتيا )B2.8(استخداـ تقديرات ذاتية 

 يفكر ماذا سيفعؿ فقط. )CP2(العاـ إلى التقصير
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 اإلشكالية:

المحزف الذي يحصره في صورة الطفؿ يوال تو في الجانب العاطفي و عف مإف تعبير المفحوص 

القمؽ يدؿ عمى صراعو النفسي الداخمي و  ، إنماء ووجوده لوحده يفكر في المستقبؿالخارج مف منزلو بدوف حذا

ت ذاتية تدفعو نحو المستقبؿ مع ربطو لمنزوات العدوانية، اتجاه ما قد يتعرض لو مستقببل كما يضع تقديرا

خطيط لتفاصيميا لعيش التولرفض الوضع الذي يعيشو وكيفية عيش حياة أفضؿ مستقببل و  تفكير السمبي،لم

 عائمية.   غباتو بدوف مشاكؿ صراعات نفسية و حسب ر حياة أحسف و 

 : 14 الموحة

ث)  ىـ .. 4(..ث ) إنو يفكر في أبنائو ربما أو زوجتو ىو5(نظر إلى السماء مف النافذةرجؿ ي واني..ث2

 دقيقة.1.."..ث) وكيؼ سيعيشوف فقط3يفكر في ماذا سيحدث ليـ، ( ،و لكنو يفكر فييـمع

 ديناميكية السياقات:

،كما يضع العميؿ عنونة لمقصة )A2.3،CP1(يبادر المفحوص بوقت كموف أولي وتحفظات كبلمية

داخؿ القصة  لنافذة " يأخذ توقؼ،"رجؿ ينظر إلى السماء مف ا)A2.13(ذات عبلقة بالمحتوى الظاىري ،

"إنو يفكر ربما   )A2.17(يشدد المفحوص عمى الصراعات النفسية الداخمية  )A2.3،CP1(تحفظ كبلميو 

ياب في التعبير بيف التروي و )A2.8(بأوالده" تحمؿ معنى التكرار الدفاع لدى المفحوص ،ذىاب وا 

مع تردد في الكبلـ  ر غير معتبر،يظير مف خبلؿ قولو "أو زوجتو ىو"وقت كموف قصي )A2.7("زكريا"

" ز" بالتركيز و التشديد عمى الصر   )A2.3،CP1(تحفظ في الكبلـ و  وىو اعات النفسية الداخمية "ىـ معو ،يقـو

بتحفظات حسب المنبو، توقؼ كبلمي متبوع  مكيفةعبيرات لفظية عف عواطؼ متمونة ،و يفكر فييـ "،يقـو بت

ميؿ عاـ  )A2.7(الدفاعبيف التروي و  اإليابو الذىاب ومف ثـ ) A2.8(مع وجود تكرار )A2.3،CP1(كبلمية 

 .) CP2(أيضا لمتقصير
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 اإلشكالية:

يحاوؿ المفحوص "زكريا "التشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية ضمنيا،أما رمزيا فيو يحاوؿ 

بإسقاط لؤلـ كما يحي إشكالية ما قبؿ التناسمية في استرجاع المحتوى ، وجو يسمح  إرجاع الصورة اليوامية،

الموضوع الجيد السيئ وظيور العميؿ زكريا عمى ساحة الشعور الواعي و إظيار قمقو يجعمو في دائرة العجز 

ات الخرافية المتعمقة كذلؾ استرجاع اليوامعوره بالضغط النفسي  ،والنكوص و عف ما سيعيشو مستقببل و ش

 كيؼ سيتخطى ىذه الصعوبات.و في حياتو و فكير بما قد يتعرض لاالنشغاؿ الدائـ عمى التبعائمتو ،وحياتو و 

 :15الموحة 

 4 (ونيايتيا تفكر في حياة جديدة تبكي عمى زوجيا المتوفى وفقط، امرأة في المقبرة في الميؿ جالسةواني ث20

 ثانية.58.."تأخذ زوج آخر غير زوجيا ، لكي تنسى زوجيا المتوفى )ث..

 ديناميكية السياقات:

،يباشر المفحوص" زكريا "مدركات خاطئة تتمثؿ في قولو امرأة  )CP1(وقت كموف مبدئي متوسط 

)E4 ( ،كما انو يدمج المصادر االجتماعية و الحس المشترؾ)A1.3( "ليذكر  في مقبرة في الميؿ يعود "ز

يعتمد المفحوص "ز" مدركات حسية ظيرت في كبلمو " تبكي عمى )E4(مدركات  خاطئة "جالسة"في قولو 

تعبير عف عواطؼ أو تصورات قوية مرتبطة بإشكالية الموت "زوجيا المتوفى  وىناؾ)E5(زوجيا "

")E9(العميؿ "زكريا"،يعتمد قصة منسوجة عمى اختراعو الشخصي، )B1.1( ىناؾ تعميؽ مف طرؼ زكريا عمى

،يسكت أو يأخذ وقت كموف قصير وتحفظ كبلمي )B2.8(البطاقة يظير في" تخمـ في حياة جديدة "

)CP1،A2.3(  رار "تتزوج بشخص أخر غير زوجيا "ىناؾ تشديد عمى العبلقات بيف األشخاص لكي تنسى تك

 .)CP2(والميؿ العاـ لمتقصير  )CF2( "عمى الحياة اليومية بالوضع الحالي والممموس )B2.3(زوجيا المتوفى
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 اإلشكالية:

مشاعر الخوؼ  المفحوص ىنا في ىذه الموحة يعتمد مدركات خاطئة ،وىذا يفسر بطريقة رمزية عف

،مف الموت كما يرغب العميؿ "ز" تجاوز األلـ والرغبة في السند الذي يخفو عنو وقد صعب عمى المفحوص 

مواجية الصراعات االودبية المتعمقة بإشكالية قمؽ الموت حيث لوحظ عمى الحالة "ز" العجز والرغبة في 

في لؤللـ مف خبلؿ عدـ تمييز الموضوع مف الدعـ الذي يراه في األخر وسد الفراغ وأيضا ظير نوع مف الن

 حيث شكمو ووظيفتو إلى درجة ذوبانو فيو عمى شكؿ تقمص إسقاطي حوؿ الجانب الجنسي. 

 :16الموحة 

..ث) ليس لدي ما أحكيو 7(فارغة ماذا سأحكي عنيا أنيا فارغة بيضاء ..ث)6(ما ىذه ، إنيا ورقة بيضاء

ال أستطيع تخيؿ قصة ال يوجد ال يوجد ليس ىناؾ شيء ليس لدي ما أفكر فيو ،ال يوجد شيء فقط 

SAYI.".1.دقيقة 

 ديناميكية السياقات:

(ما ىذه إنيا ورقة بيضاء )،أخذ العميؿ" زكريا"وقت كموف قصير  )B2.1(دخوؿ مباشر في التعبير

ع التحفظ ،(فارغة)،عودة العميؿ لمتوقؼ في القصة م)A2.8(يعود الحالة لمتكرار)A2.3،CP1(مع تحفظ كبلمي 

يشدد المفحوص  )E9( التعبير عف عواطؼ أو تصورات قوية مرتبطة بإشكالية العجز)A2.3،CP1(الكبلمي

(ليس لدي ما أفكر فيو)و تمسؾ العميؿ بالمحتوى الظاىري (ال يوجد  )CN5(زكريا عمى الخصائص الحسية،

رح األسئمة تميؿ إلى اضطرار الى ط)CP2(ميؿ عاـ إلى التقصير )E20(مع غموض  )A2.8(ال يوجد )

 .  )CP5(الرفض
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 اإلشكالية:

إف درجة االندماج الحسي اإلدراكي ،في البطاقة بمغت حد العجز عف استدعاء أي تصور الحتواء 

ستطيع العميؿ" زكريا "أي شيء خالي في نضره فكيؼ يفروض، فإذا كاف الموضوع فارغا و الفراغ الم

 فقر في إنتاج القصص و العجز اإلبداعي. ويتبنى قصة خاصة بو في ىذا الفراغ وما،

 :(BM)18الموحة

نيايتيا يأخذه لمطبيب يذا الرجؿ كي ال يسقط في األرض و رجؿ مغمى عميو، ورجؿ آخر ماسؾ ل واني..ث5

 ثانية. 50".ليعالجو.

 ديناميكية السياقات:

 )CP1،A2.3(مبادرة المفحوص"ع. ز" ألخذ وقت كموف قصير غير معتبر مع تحفظات كبلمية ،

"رجؿ مغمى عميو "وىناؾ جزء صغير مف الصورة مستحضر )A1.1(القصة تقترب مف الموضوع المألوؼ

"ماسؾ ليذا الرجؿ "  )E5("ورجؿ آخر " يعو العميؿ" ز" الستخداـ مدركات حسية   )A2.16(وغير موظؼ  

خدـ المفحوص" ، ويست )A2.8(يقوـ العميؿ بالتكرار  )A2.3،CP1(توقؼ داخؿ القصة مع تحفظ كبلمي

ثـ يعطي العميؿ تقديرات   )E9(،"ما يطيحش في األرض"واطؼ قوية مرتبطة بإشكالية الخوؼز"تعبير عف ع

 .)CP2(، مع ميؿ العاـ إلى التقصير)B2.8(ذاتية "يأخذه الطبيب و يعالجو "

 اإلشكالية:

مقة بكبت المواضيع لمتعيعتمد المفحوص" ز" مدركاتو الحسية حوؿ البطاقة مع إظيار كامؿ رغباتو ا

كر المفحوص أمور تتعمؽ بالسقوط والذي يدؿ عمى ، وىنا يذالمقمقة والتي تظير بصورة رمزية

ىذا ما يبرز في ما توحي إليو التحكـ في األمور وجعميا بارزة و ،والخوؼ مف فقداف السيطرة وعدـ االنييار

 ر.البطاقة مف قصص حوؿ ما تتناولو مف أفكار حوؿ القمؽ عند الذكو 
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 :19الموحة 

 ..ث).5(لـ اعرفيا ىذهواني..ث8

 ديناميكية السياقات :

مع ظيور   )E9(ىناؾ إبياـ وغموض لدى العميؿ" ز" )CP1(قصير  يبدأ العميؿ بأخذ وقت كموف

وعدـ إدراؾ العميؿ لمموضوع الظاىري  )CP2(وكذلؾ الميؿ العاـ إلى التقصير  )CC1(إيماءات حركية 

)E1(لـ اعرفيا ىذه". ،المتمثؿ في قولو" 

 اإلشكالية:

ىواماتو حوؿ اطية أو تقمصيو تبرز مكبوتا تو و ىناؾ صعوبة لدى العميؿ في تصوراتو حركة اسق

التي توحي بالجانب اليوا مي لعجز عف إنتاج قصة حوؿ البطاقة و االمواضيع وكذلؾ يفسر ظيور الكؼ و 

ر  والخوؼ مف الكشؼ عف أمور ال يستطيع لموضوع األمور ىذا دليؿ لتحفظو عمى الحديث عف ىذا األخي

 الصورة اليوامية حوؿ موضوع األـ اإلفصاح عنيا  وىذا يظير تجنب العميؿ انسحابو في الحديث لغموض

 

 

 

 

 

 

 



 الفصؿ الثاني                                                                 تقديـ الحاالت 
 

191 
 

 :لمحالة الثانية خالصة السياقات 
 .يوضح سمسمة السياقات العامةعند المفحوص "زكريا" ): (05جدوؿ  رقـ

 Eالسياقات  Cاقات السي Bالسياقات  Aالسياقات 
A1.1= 8 
A1.3= 2 

B1.1= 1 
B1.4= 3 

CP1 =37 
CP2 =11 

E1 =2 
E3 =2 
E4 =5 
E5 =10 
E9 =8 
E13=4  

E16 =1 
 E20 =2 

A2.1 =3 
A2.2 =1 
A2.3 =37 
A2.7 =8 
A2.8 =13 

A2.13 =3 
A2.16 =1 
A2.17 =6 

B2.1 =1 
B2.3 =2 
B2.4 =1 
B2.8 =5 

B2.12 =2 
B2.13 =1 

 

 
 

A1 =10 B1=4 CP4 =1 
CP5 =6 

E=34 
 

CN1 =3 
CN5= 5 

CN6=1 
A2= 72 B2=12 CM1 =  1 

CC1 =  3 
 

CF1=1 

CF2=3 

CF3=3 
CP=55 

CN=9 
CM=1 

CC1=3 
CF=7 

 A82 B=16 C=75 E=34 ت= المجموع الكمي لمسياقا
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 خالصة السياقات العامة:
ي بروتوكوؿ "زكريا"،متنوعة حيث نبلحظ استعماؿ السياقات مف السبلسؿ إف السياقات الدفاعية المستعممة ف

 األربعة،لكف بتفاوت .

ويمييا بعد ذلؾ )C(الرىابية تمييا سياقات التجنب ،و و وىي األكثر استعماال  ) A(حيث نجد سياقات الرقابة 

 أخيرا سياقات المرونة تظير نسبة ضئيمة.و ) E(العمميات األولية 

  )A=82(: يجاسيةالسياقات ال-1

،مع  )A2.8=13( ،و يمييا التكرار و االجترار )A2.3=37(ما برز أكثر فييا ىو التحفظات الكبلمية و 

ظيور ،و )A1.1=8(أيضا القصة تقترب مف المألوؼ ،و )A2.17=6(التشديد عمى الصراعات النفسية الداخمية

وتبرير التفسير بتمؾ  )A2.1=3(اتيـ وصؼ مع التعميؽ عمى األجزاء و بما في ذلؾ تعابير األشخاص وحي

، يبرز أيضا مف خبلؿ )A1.3=2(الحس المشترؾكذلؾ إدماج المصادر االجتماعية و و  )A2.2=1(األجزاء 

ىذا ما يفسر الشخصية و  )A2.16= 1(العميؿ "ز" جزء صغير مف الصورة غير مستحضر وغير موظؼ 

 .و التي في شخصية العميؿ" زكريا" اليجاسية

 )CP=55( ت الرىابية:السياقا-2

تميز ىذه السياقات حسب "زكريا" برز أكثر في سياؽ التجنب أو كؼ الصراع  ، وقت كموف و 

اضطرار إلى أسئمة و  )CP2= 11( و أيضا يمييا ميؿ عاـ إلى التقصير  )CP1=37( توقفات داخؿ القصة

 .)CP4=1( و يمييا عدـ دوافع الصراعات النفسية )CP5=6(تميؿ إلى الرفض

 )E=34( السياقات األولية:-3

،ويمييا التعبير عف عواطؼ أو )E5=10(لدى العميؿ مدركات حسية يبرز في ىذا السياؽ بأف

مع وضع  )E4=5(ويمييا مدركات خاطئة  )E9=8( تصورات قوية مرتبطة بإشكالية العجز والخوؼ و الموت
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تبريرات و  )E1=2(لموضوع الظاىري وعدـ إدراؾ ا )E13=4(عنونة لمقصة ذات عبلقة بالمحتوى الظاىري 

 .)E16=1(،وبحث تعسفي عف مغزى الصورة)E20=2(تعسفية انطبلقا مف ىذه األجزاء 

 )B2=12( سياقات اليراء و التمسرح:-4

التشديد ،و )B2.8=5( ابتعاد عف الموضوعليؽ و يظير ىنا في ىذا السياؽ بروز تقديرات ذاتية مع تعا 

 )B2.12=2(ىروب تشديد عمى الموضوع مف نوع ذىاب و وأيضا ال.)B2.3=2(عمى العبلقات بيف األشخاص 

وحضور مواضيع )B2.4=1(وتعبير قوي عف عواطؼ قوية ومبالغة )B2.1=1(ويمييا دخوؿ مباشر في التعبير

 . )B2.13=1(الخوؼ في سياؽ مف التيويؿ 

 A1=10 سياؽ الرقابة:-5

سيرات التي توحي برجوعو لمواقع الخارجي ىنا يكمف في ىذا السياؽ تواجد نسبة ضئيمة مف التف

دماج لممصادر االجتماعية و  )A1.1=8( يصدر مف خبلليا مايمي قصة تقترب مف الموضوع المألوؼ الحس وا 

 . )A1.3=2(المشترؾ 

  CN=9 السياقات النرجسية:-6

ديد عمى أخيرا التش1CN= 3والتشديد عمى االنطباع الذاتي  CN5= 5 التشديد عمى الخصائص الحسية  

 .CN6=1رسـ الحدود والحواؼ

 CF=7 السياقات الواقعية:-7

وأيضا )CF3=3( والتشديد عمى الفعؿ) CF2=2(تشديد عمى اليومية والعممية الحالية و الممموسة 

 .) CF1=1(التمسؾ بالمحتوى الظاىري 

ونة تعبيرات لفظية عف عواطؼ متمىنا عبرت عف وجود  B1=4 ىنا حر التمسسياقات اليراء و  

أما بالنسبة لمسياقات  B1.1=1وأيضا قصة منسوجة عمى اختراع  شخصي  B14=3 مكيفة حسب المنبوو 
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فييا في األخير و   CC1.3و إيماءات و كذلؾ تعبيرات حركية تبرز فييا إثارة حركية CC1=3السموكية 

ومف  CM2=1مبي الموضوع أي الميؿ االيجابي أو الس مثمنةبرزت في  CM1 سياقات السياقات اليوامية 

والتي تفسر  A2=82منطمؽ ىذا توضح لنا أف المفحوص زكريا لديو عصاب اليجاس  حسب ارتفاع نسبة

الذي كاف متعدد الذكر في داخمي (الصراع النفسي الداخمي) و المتعمؽ باستثمار الواقع الالتفكير اليجاسي و 

 .TAT االختبار الذي طبقناه عمى العميؿ زكريا  اختبار تفيـ الموضوع

 اإلشكالية العامة:

يناضؿ المفحوص بقوة في حؿ اإلشكاليات ،الممتمسة لميوامات والصراعات التي تثيرىا الصور، إلى 

وليس ذلؾ بغريب ،بما أف اليدوء والتصمب قد سيطر عمى حد يجعؿ مف الصعوبة التعرؼ عمى محتواىا 

شؼ عف نزواتو التي تطغى عمييا تموف في الكخاصيا إذ نجد في صراعاتو تذبذب و أشاغمب الصور و 

الصراعات النفسية الداخمية مع الميؿ العاـ  لنشاط الرقابة الدفاعية حيث يحاوؿ المفحوص التحكـ في 

يارىا و جعميا متمركزة اإلشكالية وعدـ توضيحيا بصورة واضحة كي يتفادى عالمو الواقعي، محاوال عدـ إظ

ىاب واإلياب بيف التروي ،  والذالذي يتميز بالتحفظات الكبلميةداخميا  وىذا ما يميز التفكير اليجاسي  و 

 .)A2.3 ،8=A2.7،13=A2.8=37(الدفاع و كذلؾ التكرار.و 

ظيار ميوالتو وىو يعمؿ عمى  وعمى ىذا فالمفحوص يسعى إلخفاء وكبت صراعاتو،النفسية الداخمية وا 

ظيرت صراعاتو ومكبوتا تو بصورة رمزية إخفائيا مف واقعو الخارجي لكف ىذا لـ ينجح بفضؿ االختبار حيث 

وكذلؾ يحتؿ سياؽ الكؼ الرىابي  ) A2=72(ال شعورية عمى ساحة الشعور و ىذا يفسر ارتفاع سياؽ الرقابة 

بلمية  الموجودة في أغمب التوقفات الكوالذي يتضمف الكؼ و ) CP=55( مكانو بعد الصراعات النفسية

عدـ توضيح دوافع الصراعات بعد ذلؾ تتدخؿ العمميات فاع و ذا يكشؼ أيضا عف تحفظات الدىالموحات،و 

ار مرونة في حيث تظير لنا النفوذية بيف مكونات الجياز النفسي بمعنى أنيا تسمح بإظي ) E=34( األولية

، غير أنو كمما كانت السيرورات األولية حاضرة كميا ونوعيا بشكؿ معتبر كمما كاف أنا وظيفة ما قبؿ الشعور
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وضوع لدى المفحوص غير منظـ ، كما تسمح بمرور اليوامات واالنفعاالت الشديدة ،لذى يكوف المالفرد ىشا

أيف يستثمر المفحوص  )B2=12(، أو سياقات التيويؿ أو التمسرح تماما، لتدخؿ بعد ذلؾ سياقات اليراء

حداث  ، أيف يعبر عف الصراع مف خبلؿ سرد األي عمى غرار ما يحدث في عمؿ مسرحيعالمو الداخم

التخفيؼ مف خبلؿ صبلبة الدفاعات أما باقي السياقات سواء في التشديد عمى ية و والوضعيات العبلئق

المجوء إلى المعايير ى تفريغ التصورات االكتئابية، و حيث يميؿ المفحوص إل)  CM( االنطباعات الذاتية

تمثمت في ) ( CCليا معتدؿ وحيث يكوف تكرار ىذه السياقات ايجابي عندما يكوف استعما )CF( الخارجية

 السموكات الصادرة عف المفحوص مف أجؿ التفريغ و خفض التوتر .

بروز إشكالية العجز عمى االعتراؼ بميوالتو و قمقو نحو المستقبؿ و ،ووضوح إشكالية الصراع النفسي 

 الداخمي المسيطر عميو و صعب عمى العميؿ "ز"مواجية الصراعات االوديبية.

 الثانية: العاـ لمحالة التحميؿ 4 -  -1-2

نستنتج أف : العميؿ "زكريا " كانت لديو وضعية  تفيـ الموضوع  مف خبلؿ المقاببلت  ونتائج 

اكتئابية كانت غير ظاىرة  في المقاببلت و غير معترؼ بيا لكف ظيرت بصورة واضحة  في اختبار تفيـ  

 مو "المريضة ".الموضوع و ىذا يدؿ  عمى الشعور بالذنب اتجاه عائمتو خاصة أ

التي كانت مجرد متعة بالنسبة لو  "قد يمجأ بعض األفراد و   مت إليو األمور مف جراء السرقةوما وص

 المتكرر حيث يجد في ىذا السموؾ المتعة و اإلحباطإلى السرقة بسبب صراعات مكبوتة أو بسبب عوامؿ 

التي تمثمت ظيور خراج بعض األعراض و مكنا مف استمف خبلؿ المقاببلت تو   عات التنفيس لمثؿ ىذه الصرا

بعض التردد و قمؽ وكاف ىناؾ تكرار مات حزف تظير عمى وجو المفحوص ،و إيماءات حركية وعبل

ىذا ما سيؿ الكشؼ ال يدرؾ طريقة تقدير استجاباتو و موضوعات الخوؼ لدى المفحوص ،كما كاف "زكريا" 

تفيـ الموضوع فكاف ىناؾ ارتفاع في السياؽ النفسي  عف ما يحاوؿ إخفائو في شخصيتو ،أما بالنسبة الختبار

ضا وجود ذىاب أيو  )A2.8(اجترارتكرار و و  ،)A2.3(الداخمي حيث كاف ىناؾ العديد مف التحفظات الكبلمية، 
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ياب بيف التروي و  ىذا دؿ عمى أف المفحوص لديو استثمار لمواقع ، باإلضافة أيضا أف و  ، )A2.7(الدفاع وا 

في مرحمة  التدخيف لدى الصغار عبارة عف نكوص السموؾ والشخصية ،، و التدخيف  ص لديو عادةالمفحو 

سابقة مف النمو كما تتسـ شخصية المدخف الصغير بالحساسية والتوتر والقمؽ و الخوؼ و سرعة االنفعاؿ 

ؾ كذلوىذا ما  يفسر شخصية المفحوص  و لراحة واالسترخاء "و  العادة باإلحساس بالنشوة كما تساىـ ىذه 

اـ بالسرقة و التمرد عمى والده وأيضا لديو تسرب مدرسي والرفقة السيئة" ألعمامو" مف ذوي سنو ما تدفعو لمقي

الرغبة بالتحرر مف كافة القيود التي تقابمو أما فيما يخص نتائج اختبار تفيـ الموضوع التصرؼ كما يحمو لو و 

رادة بالتحرر عمى  فكانت النتائج متقاربة مع نتائج المقاببلت بحيث اتفقنا وجود إحباط حوؿ الواقع المعيشي وا 

التي تـ برىنتيا انطبلقا ما يريد دوف فرض قوانيف تقيده والعدوانية الموجية نحو األخر و  ممارسةمف القيود و 

 لممفحوص" زكريا". TATمف تحميؿ بروتوكوؿ 

مقة باالستثمار المتعية و لديو صراعات نفسية داخم كريا"في األخير تـ التوصؿ إلى أف المفحوص" ز و 

منو فاف العميؿ لديو توظيفا نفسيا قريبا مف السواء لتوفر لمواقع الداخمي والتي تدعى أيضا بعصاب اليجاس و 

تعامؿ بو مع الواقع وىذا تـ عف طريؽ المعطيات السابقة ي بعة ليجعؿ مف الصراع اتصاال مرناالسياقات األر 

 الكمي.الكيفي و التحميؿ  )TAT(الختبار تفيـ الموضوع
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 مناقشة النتائج: -1

ببلت السبعة لمحالتيف المقا مف خبلؿ الدراسة الحالية التي قمنا بيا، وانطبلقامف تحميؿ

 ، توصمنا إلى النتائج التالية:TATوالمبلحظات العامة، ومف خبلؿ تحميؿ بروتوكوؿ تفيـ الموضوع العيادتيف،

، تأثير البيئة الجغرافية : الحرماف األبوي واألموي، القمؽ، العصبية الزائدةمفحوص "جماؿ" مف ةمعانا

السيئة عميو، تأثير رفقاء السوء، العدوانية الموجية نحو اآلخر (العراؾ والمشاجرات العنيفة مع األقراف)، 

والجرح  سي (الفشؿ)، الضربالخ)، التسرب المدر ا ...العدوانية الموجية نحو الذات (مقت لنفسو وذمي

تحطيـ الممتمكات الخاصة، االندفاعية مصاحبة بييجاف السريع، الحزف واألسى، التمرد والعصياف، العمد،

 الرغبة بالتحرر مف كؿ القيود لحب السيطرة)، التدخيف، مشاعر اإلحباط، ضغوطات أسرية.

ياف، الرغبة بالتحرر، فيو لديو: القمؽ، انعداـ الرقابة األسرية، التمرد والعص "زكريا" مفحوص في حيف

 عدوانية موجية نحو اآلخر (نحو األب)، فشؿ مدرسي، تدخيف، السرقة، الحزف.

باإلضافة إلى معاناة الحالتيف "جماؿ" و"زكريا" مف عصاب اليجاسي، استخمصناه مف نتائج تحميؿ 

TAT.ولكف بنسب متفاوتة ، 

 مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات: -2 

لتي قمنا بيا وىي ظيور السموؾ االنحرافي عند المراىؽ، ومنيا كانت تساؤالت  مف خبلؿ الدراسة ا 

 حوؿ ىذا الموضوع، تمثمت في التساؤؿ العاـ:

 كيؼ يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ؟ -8

 وتساؤالت الفرعية تمثمت فيما يمي:

 .؟اعية)ىؿ يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ سرقة (سموكات ضد اجتم -0

 .؟ىؿ يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ تعاطي المخدرات (سموكات مدمنة) -5

 .؟ىؿ يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ تعاطي  الخمور (سموكات مدمنة) -0
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 .؟ىؿ يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ ارتكاب جريمة قتؿ (سموكات ضد اجتماعية) -3

 .؟ىؿ يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ عدوانية الموجية نحو الذات (السموكات البترية) -0

 ؟. ىؿ يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ عدوانية الموجية نحو اآلخر (اعتداء) -0

 .؟ىؿ يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ تيديـ ممتمكات اآلخريف -1

التساؤالت دفعتنا لوضع فرضيات، وقد افترضنا كفرضية عامة: أّنو يظير السموؾ االنحرافي عند ىذه 

 المراىؽ عمى شكؿ سموكات عدوانية موجية نحو الذات واآلخريف.

 ومف خبلؿ قيامنا بالدراسة تبّيف أّف المفحوص األوؿ لديو العدوانية الموجية نحو الذات واآلخريف، 

 ، في حيف المفحوص الثاني لديو العدوانية TATبلقًا  مف تحميؿ المقاببلت واختبار وىذا تـ استخبلصو انط

 الموجية نحو اآلخريف فقط، وىذا تـ برىنتو مف المعطيات السابقة، وبالتالي لدييما سموكًا منحرفًا انطبلقا مف 

لثاني تيمة السرقة، ومف ىنا التيمة المنسبة إلييما، حيث األوؿ منسبة إليو تيمة الضرب والجرح العمد، أّما ا

 فإّف الفرضية العامة محققة ومؤكدة.

 وكاالفتراضات الجزئية أو الفرعية افترضنا أّنو:

يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ سرقة (سموكات ضد  في الفرضية الفرعية الثانية:

يوجد لدى المفحوص الثاني "زكريا" سموؾ اجتماعيا)، ىذا ما توصمنا إليو انطبلقًا مف تحميؿ المقاببلت، حيث 

السرقة، وبالتالي يمكف القوؿ أّف الفرضية الجزئية الثانية القائمة: يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى 

 شكؿ سرقة (سموكات ضد اجتماعية)، بأنيا محققة ومؤكدة.

لمراىؽ عمى شكؿ تعاطي المخدرات يظير السموؾ االنحرافي عند ا الفرضية الفرعية الثالثة القائمة أّنو:

لمحالتيف تبيف أّنو ال يوجد لدييما سموؾ  TAT(سموكات مدمنة)، فمف خبلؿ تحميؿ المقاببلت، واختبار 

تعاطي المخدرات، واتضح أّنيما ال ُيعانياف مف تعاطييما، وبالتالي يمكف القوؿ بأف الفرضية الفرعية الثالثة 
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ىؽ عمى شكؿ تعاطي المخدرات (سموكات مدمنة)، بأنيا غير مؤكدة، يظير السموؾ االنحرافي عند المرا

 وبالتالي لـ تتحقؽ ىذه الفرضية.

يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ  تعاطي الخمور  :الفرضية الفرعية الرابعة القائمة أّنو

ت بالمشاركة وبدوف (سموكات مدمنة)، مف خبلؿ تحميؿ العميؽ لممقاببلت السبعة، ومف خبلؿ المبلحظا

لمحالتيف (المفحوصيف) العياديتيف، تبيف أّف كبل  TATمشاركة، مع تحميؿ بروتوكوؿ تفيـ الموضوع 

المفحوصيف ليس لدييما سموؾ تعاطي الخمر، وبالتالي فيما غير مدمنيف عمى الخمر، ومنو فإّف الفرضية 

كؿ تعاطي الخمور (سموكات مدمنة)، بأنيا الفرعية الرابعة: يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى ش

 غير مؤكدة، وبالتالي لـ تتحقؽ ىذه الفرضية.

يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ  أّما الفرضية الفرعية الخامسة القائمة أّنو:

 ارتكاب جريمة قتؿ (سموكات ضد اجتماعية).

ييف اّتضح أّنيما لـ يرتكبا جريمة قتؿ أبدًا عمى المفحوصيف العياد TATبعد تحميؿ المقاببلت واختبار 

خبلؿ تحميؿ مراحؿ تاريخية لطفولتيما ومراىقتيما، وبالتالي فإف الفرضية الجزئية الخامسة: يظير السموؾ 

االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ ارتكاب جريمة قتؿ (سموكات ضد اجتماعية)، بأنيا غير مؤكدة، وبالتالي 

 .فإف الفرضية غير محققة

يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ عدوانية : الفرضية الجزئية السادسة القائمة أّنو 

الموجية نحو الذات (سموكات التبرية)، مف خبلؿ تحميؿ المقاببلت السبعة، والمبلحظات العامة لممفحوصيف 

"جماؿ" لديو العدوانية  ، تبيف أّف المفحوص األوؿTATالعيادييف، وبعد تطبيؽ اختبار تفيـ الموضوع 

الموجية نحو الذات، أّما المفحوص الثاني "زكريا" فميس لديو العدوانية الموجية نحو الذات،ومف ىنا يمكف 

القوؿ أف الفرضية القائمة: يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ العدوانية الموجية نحو الذات 

 كيد الفرضية العامة وتحققييا تتأكد ىذه الفرضية الجزئية السادسة).(سموكات تبرية)، بأنيا محققة ومؤكدة (بتأ
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يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ العدوانية الموجية نحو  الفرضية السابعة القائمة أّنو: 

عمى المفحوصيف، بأّنيا لدييما  TATاآلخريف (اعتداء)، اتضح بعد تحميؿ المقاببلت، وتطبيؽ اختبار 

وانية الموجية نحو اآلخريف، وتـ برىنة ذلؾ، ومف ىنا يمكف القوؿ أّف الفرضية الفرعية السابعة: يظير العد

السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ العدوانية الموجية نحو اآلخريف (االعتداء) بأنيا مؤكدة وبالتالي 

 الفرضية تحققت.

االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ تيديـ ممتمكات يظير السموؾ  :أّما الفرضية الفرعية الثامنة بأنو

اتضح أّنو يوجد لدى المفحوص األوؿ "جماؿ"  TATاآلخريف، انطبلقًا مف تحميؿ المقاببلت المعمؽ واختبار 

متمكات الخاصة فقط، أما المفحوص الثاني "زكريا" فبل يقـو بتيديـ ممتمكات اآلخريف، وتـ برىنة متيديـ لم

لممقاببلت السبعة مع المفحوصيف العيادييف، ومف ىنا يمكف القوؿ أف الفرضية القائمة: ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ 

يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ عمى شكؿ تيديـ ممتمكات اآلخريف، بأنيا غير مؤكدة، وبالتالي لـ 

 تتحقؽ ىذه الفرضية.
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 الخالصة العامة:

كيؼ يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ، حيث تكمف أىمية  تيدؼ دراستنا الحالية إلى معرفة

الدراسة إلى أىمية المرحمة العمرية الحساسة التي يمر بيا المراىؽ، وما يطرأ عنيا مف تغيرات مختمفة تؤثر 

حيث اىتماـ باعراض واشكاؿ التي يظير عمييا  عميو وعبلقة ىذه األخيرة بظيور السموؾ االنحرافي عنده.

 قة وطيدة ومتداخمة ، فمف خبلليا نعرؼ السموؾ ويفيـ انطبلقا منو ما وراءه.ليا عبل

ومف خبلؿ ما توصمنا إليو في األخير، يمكف القوؿ أّف ىناؾ ظيور لمسموؾ االنحرافي عند المراىؽ  

لتي عمى شكؿ سموكات عدوانية موجية نحو الذات واآلخريف، وىذا ما تبّيف لنا انطبلقًا مف نتائج الفرضيات ا

طرحناىا في البداية كإجابات مؤقتة، حيث تحققت البعض منيا وأما البعض اآلخر فبل، تحققت الفرضية 

 األولى والثانية والسادسة والسابعة، أما ما تبقى مف فرضيات فمـ يتحقؽ.

 عند المراىؽ عمى شكؿ سرقة مؤكدة. النحرافياحيث الفرضية الثانية التي تنص عمى ظيور السموؾ 

عند المراىؽ متنوع بحيث تأثر  أالنحرافيا المنطمؽ يمكف القوؿ أف ميداف ظيور السموؾ ومف ىذ

، ويدخؿ في مجاؿ غير مقبوؿ االنحرافةعوامؿ معينة عمى ىذا المراىؽ، لتجعؿ منو يمجأ لمسموكات 

المنحرفيف  اجتماعيًا، وييدد سبلمة المحيطيف بو، ولذلؾ يجب عمى السمطات المعنية باألمر أف تتكفؿ بيؤالء

لدراية التامة، بما تخمفو وا األبناءالسميـ لؤلسر، مف أجؿ تربية  واإلرشادأواًل، وثانيا يجب الوقاية منو بالتوعية 

والجيؿ بأمور التربية الصحيحة، سواء في اأُلَسر أو المجتمع (عبر المحيط، أو  واإلىماؿالمباالة  عدـ 

 المدارس).

 دراسة استخمصنا مجموعة مف االقتراحات تكمف فيما يمي:وبناءًا عمى ما استقرت عميو ال

 إعداد برامج وقائية لمتوعية مف أجؿ مكافحة المشكبلت النفسية واالجتماعية لممراىؽ. -

 لدى المراىؽ مف جميع الجوانب مف أجؿ الحد منو عمى األقؿ التخفيؼ منو. النحرافيادراسة السموؾ  -
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 دؼ لتعديؿ السموكات عند المراىؽ، داخؿ األسرة والمجتمع بصفة عامة.القياـ بحوث ودراسات شاممة تي -

في المدارس والثانويات والمؤسسات الخاصة بالمراىقيف في جميع الخدمات االجتماعية أخصائييف وضع  -

نفسانييف ومستشاريف تربوييف باإلضافة إلى عقد ندوات تربوية مرشدة لكافة الفئات االجتماعية خاصة منيا 

 راىؽ.الم

وضع جمعيات متطوعة لجمع شمؿ المراىقيف لمكافحة الفساد (االنحبلؿ الخمقي، االبتعاد عف المشاكؿ  -

 الفوضوية)، عبر اإلدماج السميـ.

تحسيف مف جودة التعميـ فيما يتعمؽ بالنصائح المكثفة، والتربية الصحيحة المثبتة بالدعائـ اإلرشادية  -

 ب المراىؽ المبادئ الحسنة كتعزيز ثابت.السارية في طريؽ النمو عبر إكسا

إدماج المراىؽ المنحرؼ في األوساط االجتماعية عبر توفير لو فرص عمؿ أفضؿ، وحياة كريمة داخؿ  -

اء في حأسرتو بالتفيـ السميـ لموالديف لو وعبر تكميفو بنشطات تطوعية بناءة تيدؼ في بعث روح نبيمة واالي

 .ألمور الجّيدة ألسرتو ومجتمعونفس المراىؽ لتحفيزه عمى فعؿ ا
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 بروتوكوؿ اختبار تفيـ الموضوع لممفحوص األوؿ: جماؿ الممحؽ الثاني:
 البطاقة رقـ واحد:

 ، كيما ىذا الطفؿ خاطيو المشاكؿ وخاطيو صوالح، شرى ىذي كماف باش يخرج ثا 30..." 
(cp1( .)A2.3(   .)B1.1(           .)A2.17(                   )B2.8) 
 

 ية يولي مشيور بخير عميو، ولباس عميو، ويكبر يدير أوالد يطمعيـ كيما ىو بأغاني يبعدىـ أغن
      (A2.7(             )CF2( .)B2.8(         )A2.7(                                )A2.17   ) 

 .( دقيقة02) ، وىاذي حاجة مميحة،"ثا 1...  عمى المشاكؿ وعمى بزاؼ صوالح
                   (B2.4( )CM1(  )cp1( .)A2.3(      )CM2) 

 :02البطاقة رقـ 
 ، واحد يحرث بالعود بالحصاف، ومرأة قاعدا تتمنظر قاعدا تشوؼ ىاؾ، تشوؼ فيثواني 5..." 

(cp1(.)A2.3(       )E13(                          )E17(                  )E5   ) 
 
 مرأة رافدة كتوبا قاعده تخمـ عمى كتوبا ويف ديرىـ وديرىـ في كاشموال عود شتراه يدير، وا   
 (CN5(                                    )E.17( .)A2.17(          )CF3( .)A2.7) 

  VIDEخزانة أو مخبأ  داسيـ تحافظ عمييـ يدييا ليؿ تقبض كتاب تبقى الىيا فيو، لخطرش 
                 (E3           )                          (B2.8(                        )A2.17) 

 
 بالقراية تقرى كتاب، كي تكممو   videفراغ يخمييا تقنط وتكره، وعمذاؾ تبعد عمييا صوالح، و  

                                          (B2.8(                          )A2.8    )    
 ( دقيقة.03)، وراجؿ راه يخدـ موش يخمـ يحرث برؾ بالعود"  ثواني 3...  تروح لكتاب زاوج

                  (cp1(.)A2.3(        )E5(          )CF2(             )A2.1) 

 :03 (BM)البطاقة 
 ، تبالي راه ىذا الطفؿ زعفاف، خصو اليراوا كاش بوه ضربو، وببلؾ يماه ضربتو،ثواني 10... "

(cp1(.)A2.3(            )A2.1(   )A2.3(            )E8(         )A2.6) 

 ولصراتمو كاش حاجة مف قبؿ مع والديو، وال وخداخر في شارع ضربوه، وال زعؼ وىيا راه  
   دقائ (02) ، شتى يدير وشتى مايديرش في ليضربو، وىذا مكاف،"ثواني 5... قاعد ساىد يخممميا 

(A2.17 (   )B2.8(  )cp1)(.A2.3(   )A2.17(                   .)A2.8(        )cp2) 

 :04البطاقة رقـ 
 ، عمى حساب ماني نشوؼ ىذا راجؿ مقمؽ باي يدابز، وىذي مرتو، وال شيرا ثواني 10..." 

(cp1(.)A2.3(                                 )A2.1(       )B1.1(       . )A2.6  ) 



 

 

 باش مايروحش يدير مشاكؿ، وىو راه مقمؽ باش يروح يضرب واحد أختو، وال أمو قابضتو 
             (E5(       )B2.3(         )B2.8(     )A2.17(  )B2.4(  )E9) 

مرأة وحدا قاعدا ماىيش حايرا فيو، يروح وال يقعد عندىا عقمية تع حبس يخطي راسيا  سّيد، وا 
(B1.2(      )CN6(              )B2.8     )                                          (E16) 
 
 وتفوت، وماىيش حايرا فيو بيناتيـ مادخمش روحيا، وراجؿ يخمـ غير عمى مشاكؿ يحوس  

                           (B2.4( . )E3(  )E14(      )CF3( .)E9(. )A2.17( . )E8) 
 غير عمى خبلىا.

 :05البطاقة رقـ 
 ،  إمرأة راىي في بيت تعيط عمى ولدىا راىي ثواني 8... امرأة شتاىي دير  ، ىذيثواني 5..." 

  (cp1( .)A2.3(    )CC2(            )cp1(.)A2.3(    )B1.1 (            )A2.7) 

 غير تعيط في بيت زاوجا ماكممياش ولدىا راىي قاعدا تقارعمو مانيش عارؼ قاع شتى راه 
                (B2.8      )         (B1.2(.)E17(     )CF2(.)B2.8) 

 ( دقائؽ.02)يدير، يغسؿ في ماعيف، وىي راىي تزقي عميو تقولو ىبمتني شتى راؾ دير ىا رواح،" 
                             (A2.1(                    )B2.4(                    )cp2) 

 (:BM( )06)البطاقة 
 ، عمى حساب ماني نشوؼ أنا إمرأة ثا 2... ؼ كيفاه نعبر عمييا ، مانيش عار ثواني 20..." 

(cp1( . )A2.3(  )CC2(                         )cp1( .)A2.3(     )B1.1(        )A2.8) 

 كبيرة مع ولدىا فاني كبير اهلل يبارؾ، شيبانية نتاعو يماه قاعدا تشوؼ في نافذة تخمـ ببلؾ
                                                        (E17(          )E5) 

 عندىا وليمة وىي تخمـ في كادو وال حاجة ديرىا وىو فاني راه يخمـ شتى يديرو كاش عرس 
             (A2.1(   )B2.8(                       )A2.1(              )A2.17(     )B2.8) 

 "دقيقة 1.5"   بموزا  ويخمـ كاش مايدير كادو وال قفطاف وال 
                      (A2.6) 

 :BM( 08البطاقة رقـ )
 ، عمى حساب ماني نشوؼ ىنا الطفؿ راه راقد مستمرض وال مانيش عارؼ واحد ثانية 20" ... 

(cp1( .)A2.3(                )E13(                )A2.1  )       
 و فالجرح وال مانيش عارؼ ببلؾ ينقيمو في ميكروب، شيباني قاعد واقؼ رافد مقص قاعد ينقيم

       (E17(            )E5(                                                  )E3) 

 وال راجؿ وخداخر يشوؼ في راجؿ كبير يدي في معمومات باش كي يصرالو كيما ذاؾ طفؿ 
      (CN5                                     )      (B2.8) 

 يعرؼ كيفاه ينقي الجرح وطفؿ ثالث عاطييـ بظير ما يخمـ ما والو، ماعندىش قاع راس 
                             (CN6(                 )A2.7) 



 

 

 
 .( دقائؽ02)وببلؾ مايطيقش يشوؼ في ببلصتو، وىذا مكاف"  

(E9(                                   )cp2(.)A1.1) 
 :10البطاقة رقـ 

 ، ىنا راني نشوؼ في طفؿ راه أبيو يسمـ   عمى راسو لخطرش ربح في امتحافثانية 25" ...   
(cp1( .)A2.3(                           )E4(                                    )B2.8) 

 يقولو قعد مع دا (أخذ) مميح وىو يقوؿ لولده فرحتني ويعطيو كادو مف عندو باباه ينصحو  
                       (A2.7) 

 القراية، ببلؾ تخرج بيموط (طيار) وخطيؾ مف مخالطة ومشاكؿ، وبايف بمي يبغيو باباه وولده 
                                                                         (B1.4) 

 ينصحو موش كيما أب ليضرب ولده، حاسب باباه يبغيو وطفؿ يحس بمي باباه قريب ليو، و 
                                                 (B2.3    )           

 وعبلش مايديش معدؿ مميح وىكا عندي خير باباه كي يبغيو وقريب مف ولده خير باش يفرحو
(B2.8(                       )A2.7) 

 .دقائؽ 3ويحمر وجيو قداـ الجيراف وىذا مكاف"   
                           (B1.1) 

 :11البطاقة رقـ 
 ىذا الطفؿ مريض وىذا صاحبو جاي يشوفو، راه ييدر معاه، مالؾ راؾ  ثواني 10"...  
(cp1( .)A2.3(                       )E5(       )A1.3(                          )B2.8( .)E6) 

 ا وىو يشوفمو بيده لراه حامي بزاؼ وتاني يعطيو معمومات مستمرض وىو يقولو لحمى بزاؼ عميّ 
                      (B2.8         )             (CN5(                           )B2.8) 

 ثانية، باش ماتزيتش حمى تطمعمؾ،  12يقمو ماتشربش ماء بارد ودفي روحؾ عمى البرد ... 
                                                    (cp1( .)A2.3(.)E19) 

 .( دقيقة01)"  وىذا مكاف،
(cp2( .)A1.1) 
 

 (:BG) 12البطاقة رقـ 
 ، كايف منظر شباب ىنايا، شجرة شابة، فييا ثمار مميحة، وكايف ىنايا فموكا ثواني 6"... 

(cp1( .)A2.3(        )E5(             )E13   )         (CN5) 
 ) بوطي (باخرة)، فوؽ قازو (حشيش) وثمار تع شجرة يطيحو في بوطي، وصايي(قارب بحري

 ، وكايف فاني أشجار شابة موراىا تعطينا ثمار وأكسيجيف، وعائمة عندما ثواني 7...  ىذا مكاف 
           (cp1( .)A2.3     )    (A2.7                               )           (B1.2) 

 يجو ليذا مكاف ويقعدو يتمتعو  ويشوفو في أشجار لي تع ليـ، وىذي شجرة  يكونو في رحمة



 

 

                                   (A2.7) 
 ماشي كيفكيؼ كؿ واحد نوع تاعيا تع ليغوز، تع ورد، وكايف كيما ذاؾ تع صبار تع نصارا تع 

                                            (E3(             )A2.7) 

 دقائؽ. 3فاكيا، فييا شوؾ بزاؼ وصاي ىذا مكاف سيتو" 
               (cp4) 

 (:MF( )13البطاقة رقـ )
 ، وىذا ثا 2... ، ىنايا امرأة راىي مريضة طايحا فراش اهلل يجيب لييا شيفاء ثانية 20" ... 

(cp1( .)A2.3        )(E13)        (E6                       )               (cp1( .)A2.3)   
 راجميا قاعد واقؼ ىنايا مبعد شتى دارليا فوت عمييا، وال مانيش عارؼ، وراه يحؾ في عينيو 

(B2.9( .)E17(   )A2.7                                  )                      (E5) 
 رى عمييا شويا قرآفحرقتو وال عرؽ يمسح فيو، وكايف فاني زوج كتب ببلؾ كايف كتاب قرآف يق

        (B2.8                     )       (CN6       )               (B2.8) 

 باش تريح، وذيؾ العبرة (القنطة) يقراليا باش تعرؼ ربي شتى يقولنا باش تصبر، وىو يحكيمو  
                                                                                         (E17) 

 بمي ماتشوفيش بمي غير نتي مريضة كايف بزاؼ ناس مرضى، ماشي غير نتيا، باش يقمعميا 
(A2.7                                                                   )                     (E9) 

 ا كايف لعنده سرطاف خوؼ عمى روحيا، وىو يقمعميا خوؼ عمى روحيا، ومنيا فاني يصبرى
                                     (E9      )          (A2.7   ) 

 .( دقائؽ03)وكايف لقطعولو ذراع وال رجؿ حمدي ربي راكي أحسف منيـ سيتوا ىذا مكاف." 
                                        (A1.3(                           )B1.1) 

 (:B) 13قـ البطاقة ر 
 ، ىذا الطفؿ مسكيف فقير قاعد في مكاف غير في ببلصة ماوش غير ىو لرّيح ثواني 10..." 

  (cp1( .)A2.3(       )A2.13  )         (E5 )          (B2.8) 
 

 فييا كيوالو باينا ببلصة خاويا ميسكنوش فييا سكاف غير وحده، ىو يتيـ وبمحفى حافي الرجميف 
                                                                                (CN5)                     

 ، قاعد يسيد قاعد غير يخمـ شتى ندير شتى مانديرش، ببلؾ ىارب مف الدار، وال ثواني 5... 
(cp1(.)A2.3( .)A2.1(    )A2.17                 )                         (B2.8) 

 .( دقائؽ02،"   )مانيش عارؼ، أنا قتمو ىرب مف الدار، وكوف حكمتو كوف ضربتو
                 (CC2              )              (E8      ) 

 :14البطاقة رقـ 
 وىذا شتى وفاف ىذا واحد قاعد في بيت لوحده بيت مظممة وىو قاعد عمى شفا  ثواني، 10... 

(cp1(.)A2.3(     )CC2 ،)(CC1(   )A2.13(      )E5            )                        (CN5) 



 

 

 تع نافذة قاعد وحده راه يحسب في النجـو مف غاد مبمع عمى روحو، قاعد يخمـ، وصايي ىذا 
                      (A2.1                          )                     (A2.17) 

 .دقيقة 1... ي نجمة كي دايرا" ماراه يبانمي، راه يخمـ ف
             (B2.8          )      (cp2) 

 :15البطاقة رقـ 
 ، راني نشوؼ ىذا الراجؿ مسيحي قاعد في مقبرة وحده ثواني 8... ىذو قبورات  ثانية، 20..." 

(cp1( .)A2.3(      )E13(   )cp1(.)A2.3(   )E5   )              (B2.8(       )CN5) 
 

 ثواني، وىيا راه قاعد يقرا عمى قبر تع جده، وال عمو،  3، ىذا راجؿ كبير ىذا ... ثواني 5... 
(cp1( .)A2.3(       )CC2(   )cp1( .)A2.3   )         (E17      )           (A2.6) 

 وال الفامي نتاعو، وال صاحبو، قاعد يقرالو ويدعيمو، ويطمبمو ربي يكوف معاه وصايي، ويشوؼ
                               (CF2(                                                        )E5) 

 .دقيقة 1.5،" بمي كايف بزاؼ موتى ومكاش ليزورىـ غير ىو لراه وحده في قبورات 
                  (CN6                        )                    (cp2) 

 (:BM) 18البطاقة رقـ 
 ثواني، نشوؼ فيو بمي راه باغي يطيح راجؿ ىذا  4، ىذا مالو باغي يطيح ... ثواني 10..." 

(cp1(.)A2.3،)    (CC2(             )cp1(.)A2.3  )           (E5) 

 قاطيبينة ببلؾ طاح تغاشى وببلؾ طاح مات، وسيد لراه قابضو، ماوش بايف غير يديو يبانو
                      (B2.8(     )E9(                 )CN5) 

 وراه قابضو مف كتؼ وقابضو مف يد وشيء آخر موش يباف، عمى حساب ماراه مغمض عينيو  
 .دقيقة 1.8راه متغاشي، وال ميت سيتو ىذا مكاف" 

(A2.8(.)E9). (CF1(.)cp2) 

 :19البطاقة رقـ 
 والو فييا، ال ىي نار وال بحر والو، ، مانيش عارؼ ىذي شتاىي، ماني قابض ثانية 20... " 

(cp1(.)A2.3(   )CC2                                         )                  (E5(    )E12) 

 ثانية. 35ماحسيتش ليذي نار وال بحر، وال دار، وال ريح، ماىيش تبالي غاية، " 
                        (A2.8        )                      (E20(.)cp2) 

 :16البطاقة رقـ 
 رانا نخمو مكاش ليخمـ باغي نعرؼ  ( ثانية،5... )تبالي أنا  l’estoireمكاف حتى لستوار 

(B2.1(   .)CC2                )        (cp1(.)A2.3(    )B2.17      )             (CN3) 

 ال فوطو نتاعيا، ممي كانت صغيرة ختي  كبيرة، كبيرة عميا، وبصح منعرفياش نعرؼ إسميا، و 
                   (A2.8) 



 

 

 قاع كي نتبلقو برا مانعرفياش بمي ختي الـز أمي ىي لتقولي عمييا، كوف  ( ثواني،03... )
(cp1( .)A2.3(.)A2.7) 

 ماتووريياليش شيبانية نتاعي مانعرفياش، ىي في جييا وأنا في جييا، وىي ماتعرفني وأنا 
 ي راحت صغيرة لمغنية معمبمياش  بمي عندىا خوىا صغير بصح أنا عبلبالي، مانعرفيا، وى

 ، وأنا شيباني نجبدليا عمى موضوع تقولي حتى مبعد حتى (22)وىي يسموىا شيماء، وعمرىا 
 مبعد حتى تنسيني قاع، وأنا راني نحوس نعرفيا نشوفيا كي دايرا نقعد مع ختي وصاي ... 

 عمومي وعماتي وجدي وجداتي تع أبي ، أبي راه متوفي قبؿ  ، وحتى نحوس نعرؼ( ثواني06)
(cp1( .)A2.3(  .)A2.7) 

 مانزيد مانعرؼ كي سموه، ماشايفو ما والو، متمني برؾ نعرؼ ختي ونشوفيا ومتمني تاني 
 دقائؽ. 5نعرؼ قبر أبي، ماوراوليش تصاويره ما والو، ال اسمو ال والو، ىذا مكاف،" 

                                                                        (b1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بروتوكوؿ اختبار تفيـ الموضوع لممفحوص الثاني: زكريا. الممحؽ الثالث:
 :01الموحة 

 ، راه يحقؽ فييا ثواني 7... ، راني نشوؼ في غرياف صغير راه يشوؼ في القيتارة ثواني 5"... 
(cp1( .)A2.3    )                             (CF1     )            (cp1( .)A2.3(   )CN5) 
 

 ثانية. 55، نيايتيا يكبر ىذا الطفؿ صغير ويولي راجؿ يغني. " ثواني 3... يشوؼ فييا مميح 
     (A2.7(      )cp1(.)A2.13               )                  (cm2( ،)CP2(.)A2.13) 
 

 :02الموحة 
 ، راىي تخمـ في والدىا ببلؾ ...ثواني 10... ، إمرأة راكزة عمى شجرة وتخمـ ثواني 10.. " .
 (cp1( .)A2.3(     )A2.1(  .)E13     )      (cp1( .)A2.3(  )A2.7( )B1.4( .)B2.8( )cp1.) 

 ، راه يخدـ ... ثا1... ، وراجؿ قابض حصاف باغي يركب ثانية 2... ، ويف راىـ ثواني 3
(A2.3(  )A2.17(  )cp1( .)A2.3(     )A1.1( )E5( )cp1(.)A2.3( .)A2.3) 

مرأة راىي رافدة كتب والىيا راىي تشوؼ، وسكاف راىـ َمميو ثواني 3  ، مرفتياشثواني 5... ، وا 
(cp1(. )A2.3(  )E13(                )CN5(           )E5(             )cp1( .)A2.3(   )cp5) 

 .دقيقة 1يفاش تكوف نيايتيا صايي معبلباليش." وماعمباليش ك 

 :03 (BMالموحة )
 تبكي عمى زوجيا برؾ ىذا  ثواني، 8... ، إمرأة راىي تبكي عمى راجميا المتوفي، ثواني 4... " 

(cp1( .)A2.3(   )E4(.)E5(  . )E9(                   )cp1( .)A2.3( )CN5( .)A2.7 .)(CF2) 
 .ثانية 56كوف نيايتيا سيتو" مكاف ومعمبميش كيفاش ت

(CN1(  )A2.8(  .)cp5(   )CC1(.)cp2) 
 :04الموحة 

 ، وزوج نتاعيا ىذا راه باغي يروح، وىي ثواني 3... إمرأة وزوج نتاعيا،  ثواني، 10..." 
(cp1( .)A2.3(    )A2.13(       )cp1(.)A2.3(  )CF1(   )A2.7) 

مرأة وخداخرة قاعَد تشوؼ فييا  وىو رايح ماىوش قاع حاير فييا، وال دييا فييا، وىي  حاكمتو، وا 
          (CN6(                )E5(    )A2.8(  )B2.12( . )CF3(   )A1.1( .)A2.7) 

 راىي قابضتة في المنزؿ،  ماىيش باغيتو يروح، وىو راه غضباف منيا، وىي راىي تصبر فيو، 
(CF3(                       )A2.8        )       (B2.4( .)A2.1( )B2.3(   )A2.7( .)A2.17) 
 

 .دقيقة 1.5. " ، ونيايتيا يقعد يعيش معاىا وحياة سعيدة مبعد سيتوثواني 6... 
(cp1( .)A2.3(     )CF2(   )cp5) 



 

 

 :05الموحة 
 قاعدة تنظر  ثواني، 4... ، مخموعة، ثواني 6... ، إمرأة داخؿ لممنزؿ نتاعيا ثواني 5... " 

(cp1)( .A2.3(  )E4(     )A1.1(    )cp1( .)A2.3(   )E5(.)A2.1( )cp1(.)A2.3( .)E4 ) 
 

 .ثانية 54 تشوؼ في المنزؿ ومعبلبميش شتى راىي تشوؼ، نيايتيا ماراه يبالي والو فييا."
(CN5(              )A2.8(     )A2.7(            )E9(  )cp5( .)cp2) 

 :06( BMالموحة )
 ، إمرأة تنظر في النافذة، وراجؿ ذاىب بولده، وىي حزينة وزعفانة، وىو رايح داي ثواني 4... " 

(cp1( .)A2.3(  )A1.1(  .)E5( ،)B2.12(  .)B1.2(            )A2.1(   )B2.4( .)CN5( .)A2.8.) 

 ، وىي راىي حزينة، مي نراه داي ولده ورايح عمييا، وىي ماىيش ثواني 5، ... ولده ورايح
(B2.12 )(cp1( .)A2.3(  )A2.17( ،)A2.8(  )A2.7(   )B1.4( .)B2.8(.)B2.13( .)E3) 

 .دقيقة 1 ، ماىيش تبالي نيايتيا، قاع صايي سيتو."ثواني 5... باغيتو يروح ويخمييا، 
(B2.3( .)E3(        )cp1( .)A2.3(  )E9( .)cp5) 

 :08( BMالموحة )
 وخداخر راه رافد سكيف رايح يداوي في ىذاؾ ، راه يبالي راجؿ متوفي، وراجؿ ثواني 3... " 

(cp1( .)A2.3(   )E13( .)E9) 

ذا كاف عنده حاجة فيو ضارتو يقمعيالو  راه  ثواني، 6، ... مجروح إذا كاف مجروح يداويو وا 
       (CF3(  )B2.8(           )A2.8(                           )E3(      )cp1(.)A2.3  ) 

  4... ، وولده راه ينظر إلى األماـ، وراجؿ أكبر ينظر إلى المتوفي، ثواني 4 ...يعالج فيو، 
(A2.8(   )cp1(.)A2.3(                                     )A1.1(                     )cp1(.)A2.3) 

 .دقيقة 2.5." نيايتيا مكانش مانيش عارؼ ثواني،
               (E9(   )cp5) 

 :10الموحة 
 ، الولد حزيف وأبوه فرحاف، ... ثواني 3... ، راجؿ يسمـ عمى ولد صغير، ثواني 4.. " .
(cp1( .)A2.3(      )A1.1(                 )cp1( .)A2.3(   )E5(.)A2.1(  )A2.17( )CN5) 

 ، وىذا ثواني 2... ، ولد حزيف مف أب نتاعو، معمبميش عبلش حزيف مف أب نتاعو، ثواني 3
(cp1( .)A2.3( )A2.8(              )A2.8(                                   )cp1( )A2.3) 

 ولد راه غضباف وأبوه فرحاف بيو مف رجعمو، ونيايتيا أب يفرح بطفؿ نتاعو ميف رجعمو 
   (A2.17( .)A2.8(  )B2.4(                           )B1.4( )B2.3(           )cp2) 

 .دقيقة 01وصايي." 
 :12( Mالموحة )

 باغي يتممس المرأة النائمة، ىي راىي مريضة وقيبل وبانتمو مريضة باغي يممسيا  ثواني 5... " 



 

 

(cp1(.)A2.3(     )A1.1(           )E4(       )E16(                 )A2.8( .)A2.17(   )E5) 

 .ثانية 49يشوفيا ونيايتيا معمبميش." 
      (cp5(   )cp2) 

 :12( BGة )الموح
 ، في غابة جميمة ثواني 5... ، أزىار وأشجار وباخرة، وصايي،  منظر جميؿ، ثواني 6... " 

(cp1( .)a2.3(  )E13(                              )E3(         )cp1( .)A2.3(  )A2.8( )cp5) 

 .ثانية 40وصايي ىذا مكاف." 
(cp2( .)CF1) 

 :13( MFالموحة )
 ، مرأة نائمة ببل ألبسة، ...ثواني 6... إمرأة نائمة، وراجؿ مدرؽ وجيو ، ثواني 7... " 

(cp1( .)A2.3(.)E13(     .)A2.13(             )cp1( .)A2.3(  )B2.9(   )E8(   )cp1.) 

 ، وراجؿ راه مدرؽ وجيو ماوش باغي يشوؼ فييا وال ينظر إلى ىذه المرأة ميف راىيثواني 4 
 (A2.3(         )A2.8)            (E5(                                   )CN5) 

 الال  ثواني، 4... ، ىذا ببلؾ زوج نتاعيا، وال خوىا، ثواني 3... راقدة ببل قش،      راه حشماف،  
(B2.9( .)CF3( )A2.1( )A2.17( )cp1( .)A2.3( )A2.6(   )A2.7(               )cp1( .)A2.3) 

 ايتيا تنوض وتمبس قش نتاعيا ىذي المرأة النائمة ببل قش، وىذاؾ الراجؿ ىذا زوج نتاعيا، ني
   (A2.9(                                     )E8(                        )B2.8) 

 .دقيقة 2.5يخرج مف المنزؿ وصايي، ىذا مكاف، " 
(E20(   )cp5( ،)B1.1) 

 :B( 13الموحة )
 ، بدوف حذاء، ثواني 2... ، راه خارج مف المنزؿ ثواني 4... نزؿ، ، طفؿ في المثواني 2... " 

(cp1(.)A2.3(                    )cp1(.)A2.3(  )A2.13(            )cp1(.)A2.3( )e5( .)CN5) 

 ، قاعد يخمـ في حياتو، يخمـ منا لمقداـ، نيايتيا يخمـ مف القداـ شتى غادي يديرثواني 3... 
(cp1( .)A2.3( )A2.17(               )A2.8(  )cp5(    )B2.8(    )cp2) 
 ثانية. 58وصايي."  

 :14الموحة 
 ، وراه يخمـ في أوالد وببلؾ ثواني 5... ، راجؿ ينظر إلى السماء مف النافذة، ثواني 2... "  
(cp1(.)A2.3(        )A2.13(                        )cp1( .)A2.3(   )A2.17(  .)A2.8) 

 ، يخمـ كي غادي ثواني 2... ، ىوما راىـ معاه وىو يخمـ فييـ، ثواني 4، ...  زوجة نتاعووال
(A2.7     ) (cp1( .)A2.3(                 )A2.17( .)B1.4( .)cp1( ،)A2.3(        )A2.1) 

 

 دقيقة. 01، وكي غادي يعيشو، وصاي سيتو"، ثواني 3... يصراليـ، 



 

 

         (cp1( .)A2.3( )A2.8(     )A2.7( .)cp2) 

 :15الموحة 
 ، إمرأة في مقبرة في الميؿ قاعدة تبكي عمى زوج نتاعيا المتوفي وصايي، ثانية 20... " 

(cp1( .)A2.3(   )E4(   )A1.3(        . )E4(              )E5(         .)E9(    )B1.1) 

 خر وخداخر باش تنسى راجميا ، دير زوج وآثواني 04... ونيايتيا تخمـ في حياة جديدة، 
               (B2.8(        )cp1( .)A2.3( )A2.8(  )A2.7( .)A2.8(  )B2.3( )CF2( .)cp2) 
 .ثانية 58المتوفي." 

 :18( BMالموحة )
 ، باش مايطيحش في ثواني 3، راجؿ متغاشي وراجؿ آخر قابض الراجؿ ىذا، ... ثواني 5..." 

(cp1( .)A2.3(  )A1.1( .)A2.16(         )E5      )        (cp1( .)A2.3( )A2.8( .)E9) 

 .ثانية 50." األرض، ونيايتيا يديو لمطبيب يعالجو
                (B2.8 .)       (cp2) 

 :19الموحة 
 .ثواني 5، معرفتياش ىذي." ثواني 8... " 

(cp1( .)A2.3( )CC1( .)E1( .)E20( .)cp2) 

 :16الموحة 
 ، خاويا شتراه نحكي فييا راىي خاويا بيضاء، ... ثواني 6... ورقة بيضاء، شتاي ىذي،  
(B2.1(                     )cp1(.)A2.3(  )A2.8       )                  (A2.8)       (cp1.) 

  3... ، مكاف والو، وصايي ثواني 10... ، ماعندي ما نحكي، ماعنديش عبله نخمـ، ثواني 7
 (A2.3( )A2.8( . )E9(  )CN5(                      )cp1( .)A2.3(  )CF1(             )cp1.) 

 .( دقيقة01، مانطيقش نتخيؿ قصة، مكاش، مكاش، مكاف والو و صايي." (ثواني
(A2.3(           )cp4(        )A2.8( .)E20(  )cp2(        .)cp5.) 



 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summarystudy: 
 
    The purpose of the study is to know how the behavior of the adolescent is perceived and the 
importance of the study in the sensitivity of the stage experienced by the adolescent and its 
relationship to the emergence of behavioral deviation. 
 
 
    And this is how our study crystallized in asking the following questions. 
 
The following general hypothesis was formulated to answer the previous questions and is 

as follows: 

 

The adolescent's delinquent behavior appears in the form of self-directed and aggressive 

behaviors and the following sub-hypotheses are framedto : 

, In the form of theft (behavior againstthe social), in the form of drug abuse, alcohol abuse 

(addictive behaviors), 

Murder (behavior against the social), destroying property of others. 

 

The clinical approach was used for the clinical study of the case study and we used the clinical 

interview so that we used the similar and directed interview with our use of the clinical 

observation.We used the test of understanding the subject TAT on the sample of our studymale 

respondents (02) of the total number (11) were examined in the Specialized Center for re-

education"SAYADA" in Mostaganem. 

The study sample was deliberately chosen and applied to male adolescents (02) aged between 15 

and 17 years. 

 

Through the results, the study found that : 

 

The behavior of the adolescent in the form of self-directed aggressive behaviors, to others, 

smoking and the behavior of theft. 

So that the first examinedperson was charged with beating and intentional wound, the second 

one is charged with theft, in addition to the charge of destroying private property. 

 

Keywords: 
 

Behavior. 
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Clinical approach. 
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Test the understanding of the subject. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 :ممخص الدراسة

حساسية رافي عند المراىؽ، وتكمف أىمية الدراسة في وؾ االنحتيدؼ الدراسة إلى معرفة كيفية ظيور السم  

 المرحمة التي يمر بيا المراىؽ، وعبلقتيا بظيور السموؾ االنحرافي.

 وعف ىذا تبمورت دراستنا في طرح التساؤؿ :

 كيؼ يظير السموؾ االنحرافي عند المراىؽ؟

 وصيغت الفرضيات التالية لئلجابة عنو وىي:

 رافي عند المراىؽ عمى شكؿ سموكات عدوانية موجية نحو الذات واآلخريف. يظير السموؾ االنح 

 الخمور (سموكات مدمنة)، ، وعمى شكؿ سرقة (سموكات ضد اجتماعية )، عمى شكؿ تعاطي مخدرات،

 ارتكاب جريمة قتؿ (سموكات ضد اجتماعية)،  تيديـ لممتمكات اآلخريف.

بلئـ لمدراسة العيادية المتمثمة في دراسة الحالة، واستخدمنا المقابمة وقد تـ االعتماد عمى المنيج العيادي الم   

 نا المبلحظة العيادية ،  العيادية بحيث استعممنا المقابمة شبو الموجية، والمقابمة الموجية مع استعمال

 ) مف المجموع02، وعمى عينة دراستنا المتمثمة في حالتيف ذكور(TATواستخدمنا اختبار تفيـ الموضوع 

 الحاالت ) مفحوص بالمركز المتخصص في إعادة التربية (صيادة) مستغانـ، وقد تـ اختيار11الكّمي (

 ) سنة.17) إلى (15)، تتراوح أعمارىما ما بيف (02الدراسة بطريقة قصدية، وطبقت عمى المراىقيف ذكور (

 ومف خبلؿ النتائج توصمت الدراسة إلى أّنو: -

المراىؽ عمى شكؿ سموكات عدوانية موجية نحو الذات واآلخريف، وممارسة يظير السموؾ االنحرافي عند  

التدخيف وسموؾ السرقة، بحيث كاف عند المفحوص األوؿ تيمة الضرب والجرح العمد، أما المفحوص الثاني 

 تيمة السرقة.

 متمكات الخاصة.مباإلضافة إلى وجود تيديـ لم
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