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 كلمة شكر

الحمد هلل العلً القدٌر نحمده ونشكره وبه نستعٌن الذي هدانا إلى سبٌل العلم ولواله ما كنا 

 .لنهتدي وفقنا بواسٌع رحمته وكامل قدرته فً إنجاز هذا البحث

مرنٌز عفٌؾ الذي تحمل مسإولٌة اإلشراؾ على "كما أتقدم بالشكر والتقدٌر إلى األساتذ 

 .بحثً المتواضع والذي لم ٌبخل على فً تقدٌم المساعدات والتوجٌهات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص الدراسة

توصلنا إلى حقابق ومعلومات عدٌدة بلورت  (الطالق)    من خالل دراستنا للتفكك األسري 

نظرتنا التً كانت مبهمة نوعا ما ألثر الطالق على المراهق بما أنه ٌظهر فً المجتمع 

بؤسره، خاصة وأنه ٌنتقل من الطفولة التً تتمٌز بالهدوء واإلستقرار إلى البلوغ ألتً تكون 

تؽٌرات جسمٌة، عقلٌة، نفسٌة وهذا ما ٌإثر على تكثٌفه النفسً واالجتماعً وال ٌتقبل فكرة 

الطالق حٌث تفرض المراهقة علٌه تؽٌرات جدٌدة بصراعات وإحتٌاجات المراهق لألمن 

النفسً الذي ٌساعده فً إدراك ذاته وفهم المحٌط، ما ٌنجر عن التفكك األسري بالطالق أو 

ؼٌرها من الحاالت ٌضطر المراهق إلى الباحث عن آلٌات دفاعٌة لتحقٌق نوع من التوافق 

 .الخ...النفسً كالهروب، السرقة

 سنة إستخدام 21-17تم إستخدام دراسة الحالة الحاالت الثالثة تتراوح أعمارهم ما بٌن 

 : األدوات التالٌة و المقابلة العٌادٌة و المالحظة و إختبار العابلً  كانت النتابج التالٌة 

 التفكك األسري   ٌإثر نفسٌا على المراهق 

 التفكك األسري ٌإدي إلى إنطواء المراهق 

 التفكك األسري ٌإدي إلى الهروب من المنزل 

 التفكك األسري ٌإدي إلى السرقة 
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 :مقدمة عامة

تعتبر األسرة الجماعة اإلنسانٌة التنظٌمٌة المكلفة بواجب اإلستقرار والركٌزة األولى 

واألساسٌة فً بناء وتشكٌل شخصٌة الطفل، والبذرة األولى فً تكوٌن الفرد، ولٌس من 

الشك أن األسرة لها األثر الذاتً والنفسً فً تقوٌم السلوك وبعث الحٌاة والطمؤنٌنة فً 

النفس وهً المسإولة عن نشؤة أطفالها نشؤة سلٌمة متسمة باإلتزان، حٌث من خاللها ٌتعلم 

 :الطفل الخبرات الثقافٌة واللؽة وٌكتسب أدواره األولى وقواعده فً صورة تؤهله

 :ما بعد إكتساب المزٌد، وتمكنه من المشاركة الفعالة مع ؼٌره

من أعضاء المجتمع، فهً أكبر أثر فً تشكٌل شخصٌته التً تإدي به إلى النمو الجسمً 

والنفسً، والعامل الربٌسً لحٌاته والمصدر األول لخبراته وهً أساس األمن اإلجتماعً 

 .تإدي مهامها ووظابفها تحتج إلى التقارب والتماسك واستقرار شخصٌته

وإرتقابه ٌعتمد كل اإلعتماد على ما ٌسود من عالقات داخل األسرة، حٌث تحتاج إلى 

التقارب والتماسك فٌما بٌنها، وال ٌنحصر دورها فقط فً تؤمٌن حاجاته من أمن وإستقرار 

بل أٌضا ٌبقى حاسما على تحقٌق المستوى النفسً فً تشكٌل سلوك األفراد وبما أن األسرة 

اآلن تعٌش تؽٌرات على مستوى البناء والوظابؾ واألدوار، حٌث ظهرت مإشرات تحذر 

بؤنه تمر بؤزمة أو أنها فً طرٌقها إلى اإلنهٌار، ولعال أهم وأخطر ظاهرة سلبٌة تهدد 

العالقات اإلنسانٌة واالجتماعٌة هً التفكك األسري حٌث عرفت هذه الظاهرة انتشارا 

مكثفا فً كل المجتمعات، وال سٌما مجتمعنا العربً اإلسالمً، فالمشكالت التً تنجم عن 

عدم التفاهم وفقه أن اإلنسجام بٌن الوالدٌن تنتج عن هدم أحد أركان األسرة، كاإلنفصال 

الوالدٌن بالطالق أو بوفاة أحد الوالدٌن أو كلٌهما معا وهذا ما ٌحدث خلل فً التوازن وقد 

ٌظهر الخلل فً جوانب النمو والتؤثٌر النفسً على المراهق، وٌعتبر هذا التؤثر من أخطر 

. المشاكل التً ٌعانً منها مراهقً أفراد األسر المفككة، وخاصة فً مراحل النمو الحرجة

ونظرا لهذه األهمٌة تطرقنا فً بحثنا هذا فً الجانب النظري إلى العوامل التً ٌمكن أن 

 .وتؤثٌره النفسً على المراهق (الطالق)تإثر على المراهق، أي التفكك األسري 

 :تطرقنا فً الجانب النظري إلى ثالثة فصول

 الفصل األول بعنوان التفكك األسري الذي ٌحتوي على العناصر التالٌة: 

تعرٌؾ التفكك األسري لؽة وإصطالحا، أسباب التفكك األسري، أنماط التفكك األسري، آثار 

التفكك األسري وتناولت الطالق كشكل من أشكال التفكك األسري، وكانت العناصر كالتالً 

 .تعرٌؾ الطالق لؽة وشرعا، أنواع الطالق، أسباب الطالق، آثار الطالق

 الفصل الثانً بعنوان المراهقة الذي ٌحتوي على العناصر التالٌة: 



تعرٌؾ المراهقة، لؽة وإصطالحا، مراحل المراهقة، أنماط المراقهة مظاهر مرحلة 

المراهقة، لؽة وإصطالحا، مراحل المراهقة، أنماط المراهقة مظاهر مرحلة المراهقة، 

 .الحاجات البارزة فً فترة المراهقة والمشكالت المصاحبة لمرحلة المرهقة

 : وفً الفصل الثالث الجانب التطبٌقً ٌحتوي على العناصر التالٌة

تحدٌد عٌنة الدراسة وخصابصها، مكان وزمان إجراء الدراسة،  تمهٌد، منهجٌة البحث، 

 .تحدٌد وسابل جمع البٌانات، خالصة

والفصل الرابع ٌحتوي على العناصر التالٌة عرض وتحلٌل نتابج المقابلة للحالة األولى مع 

عرض وتحلٌل نتابج المقابلة للحالة الثانٌة مع تحلٌل . تحلٌل نتابج إختبار العابلة، خالصة

عرض تحلٌل نتابج مقابلة للحالة الثالثة مع تحلٌل نتابج . نتابج إختبار العابلة، خالصة

 .ثم مناقشة الفرضٌات. إختبار العابلة، خالصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مدخل الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 :مدخل الدراسة

 :اإلشكالٌة



عرفت فٌما مضى أن المراهقة تمثل فترة حرجة بالنسبة لدورة الحٌاة اإلنسان ففٌها تحدث 

التؽٌرات الفٌزٌولوجٌة والحسٌة واالجتماعٌة واإلنفعالٌة والعقلٌة وتنقل الفرد من حٌاة 

الطفولة إلى حٌاة الرشد ومع هذا التؽٌر الشدٌد الذي ٌواكب انتقال الفرد من مرحلة عمرٌة 

إلى مرحلة عمرٌة جدٌدة تظهر الحاجة إلى التكٌؾ مع البٌبة الجدٌدة، وال شك بؤن التؽٌرات 

التً تحدث للمراهق فً هذه المرحاة تستدعً السعً نحو تحقٌق أهداؾ وإشباع رؼباته، 

وخالل محاوالته لتحقٌق التكٌؾ تطهر هناك مشكالت عدٌدة منها اإلنفعال وتفكك األسرة 

عن طرٌق الطالق التً تإثر على المراهق على حالته التفسٌة مما تجعله منطوي وسلوكه 

بعض السلوكات التً تإدي به إلى اإلنحراؾ، وعلى هذا األساس نرى أن األوضاع التً 

ٌعٌشها أبناء األسرة المفككة فً بالدنا تعتبر من الموضوعات التً ٌفرض أن تدرس 

 :وٌتعمق البحث فٌها وعلٌها تتحدد التساإل التالً

 فً ظهور بعض الساوكات المنحرفة؟  (الطالق)هل ٌإثر التفكك األسري 

 :التساإالت الفرعٌة

 ٌإدي على إنطواء المراهق؟ (الطالق)هل التفكك األسري  -

 ٌإدي إلى هروب المراهق من المنزل؟ (الطالق)هل التفكك األسري  -

 ٌإدي إلى السرقة؟ (الطالق)هل التفكك األسري  -

 :الفرضٌة العامة

 .فً ظهور بعض السلوكات المنحرفة عند المراهق (الطالق)ٌإثر التفكك األسري 

 :الفرضٌات الجزئٌة

 .ٌإدي إلى انطواء المراهق (الطالق)التفكك األسري  -

 .ٌإدي إلى هروب المراهق من المنزل (الطالق)التفكك األسري  -

 .ٌإدي إلى السرقة من طرؾ المراهق (الطالق)التفكك األسري  -

 

 :التعارٌف اإلجرائٌة- 5

 هو انحالل وتفكك األسرة وروابطها االجتماعٌة وٌكون إما :مفهوم التفكك األسري

 .باإلنفصال الوالدٌن أو بالموت أو الهجر



 . فك عقدة النكاح التً كانت بٌن الزوجٌن واستحالة العشرة بٌنهما:الطالق

هً مرحلة انتقالٌة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد أي اإلنتقال من اإلتكالٌة : المراهقة

على األهل إلى اإلعتماد على الذات فً بعض الجوانب والحاجات األساسٌة، حٌث ٌصاحبها 

 .النمو السرٌع والنضج الجسمً والعقلً والنفسً واالجتماعً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أسباب اختٌار الموضوع

 .حاجة المراهق لألسرة المتكاملة على رأسها الوالدٌن -1



معرفة األثر الذي ٌتركه الطالقة على نفسٌة المراهق خاصة مع ما ٌنجر علٌه من  -2

 .  عداوة بٌن الوالدٌن تعود أثرها بالسلب على المراهقٌن

 .التفكك األسري فً مرحلة المراهق ٌإثر علٌه -3

 .التؤثر النفسً فً مرحلة المراهقة ٌإثر علٌه -4

 .التؤثر النفسً فً مرحلة المراهقة ٌكون قوي -5

 .لم ٌتم التركٌز على مرحلة المراهقة وأهمٌتها -6

حسب اإلطالع ومعرفة الدور الذي تلعبه األسرة فً الرعاٌة النفسٌة والتنشبة  -7

 .االجتماعٌة

 :أهمٌة البحث 1

 :األهمٌة العلمٌة 1-1

وما ٌقتضٌه،  (الطالق)إبراز أدبٌات الدراسة فً المراهقة، بالتركٌز على التفكك األسري 

نفسٌة واجتماعٌة خاصة لدى المراهقٌن الذٌن ٌمرون بتؽٌرات فٌزٌولوجٌة وعقلٌة ونفسٌة 

 .واجتماعٌة

 :األهمٌة العملٌة 1-2

إظهار حقٌقة التؤثر النفسً للمراهق نتٌجة الطالق هما األساس فً األسرة، تفكك أسري 

ٌمكن أن ٌظهر إضطرابات سلوكٌة وإنحرافات سلوكٌة ٌجعل التؤثر النفسً للمراهق سلبً 

 .ٌختلؾ فً حاالت الطالق وعن العٌش مع األب أو األم أو عند األقارب

 

 

 

 

 :أهداف البحث 

 :أهداؾ البحث تتمثل فٌما ٌلً



 .وما ٌقتضٌه فً مرحلة المراهقة (الطالق)الوقوؾ على حقٌقة التفكك األسري  -1

 .توضٌح أهمٌة األسرة فً الرعاٌة النفسٌة وحاجة المراهق للحنان األسري -2

 .محاولة استفسار المراهق لحاالت الطالق -3

 .كون الموضوع ٌمثل جزء من معاشنا النفسً -4

 . محاولة توعٌة األفراد أن األسرة السلٌمة والمتماسكة تبنً أفراد سلٌمة -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الجانب النظري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفكك األسري : الفصل األول
 تمهيد-

 تعريف التفكك االسري-1



 اسباب التفكك االسري-2

 انماط التفكك االسري-3

 آثار التفكك األسري-4

 خالصة-

 :الطالق

 تمهيد

 تعريف الطالق-1

 أنواع الطالق-2

 الطالق حسب لوهمان-3

 اسباب الطالق-4

 أثار الطالق-5

 خالصة

 

 

 

 

 :تمهٌد

تعتبر األسرة الحصن االجتماعً الذي تنمو فٌه بذور الشخصٌة اإلنسانٌة وتوضع فٌه 

أصول التطبٌع االجتماعً، بل تحدد فٌه بحق وكمل ٌتشكل الوجود البٌولوجً للجنس فً 

رحم األم فذلك ٌتشكل الوجود االجتماعً للطفل فً رحم األسرة وحضنها، ولكن فً بعض 



األحٌان تتعرض هذه األخٌرة إلى بعض النوبات والتوترات التً ٌمكن أن تقضً على وحدة 

كٌانها وتفكك روابطها وتفقدها تماسكها فتإدي بها فً النهاٌة إلى التفكك واألنحالل، وإلى 

 .تدمٌر األسرة وقطع صالت الرحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعرٌف التفكك األسري -1

فصلت أجزاءه، : ٌقال فككت الشًء: فككت ٌفكا فكا فهو فاك: فك: التعرٌف اللغوي 1-1

 (.36، ص 1977عاقل، ). وكل متشابكٌن فصلتهما فقد فكتهما



 هو عملٌة تضٌع بواسطتها المواد Dissociationالتفكك : التعرٌف اإلصطالحً 1-2

 (.36، ص 1977عاقل، ). المنتظمة نظامها وتصبح أجزاء متفرقة مشتتة

انفصال العناصر الذهنٌة بعضها عن بعض فالعنصر " فإن التفكك هو وعند علماء النفس

المرتبط بؤحد األشٌاء مرة وبؽٌره مرة أخرى ٌمٌل إلى اإلنفصال عن كل منها حتى ٌصبح 

 ".  عنصرا مجردا

ٌشٌر تفكك األسرة إلى انهٌار الوحدة األسرٌة وانحالل بناء : "سناء الخولً- وتعرفه د

األدوار االجتماعٌة المرتبطة بها عندما ٌفشل عضو أو أكثر فً القٌام بالتزامات دوره 

 (.262، ص 1983الخولً، )". بصورة مرضٌة

  وٌصنؾ ولٌام قودW.Goodeًاألشكال الربٌسٌة لتفكك األسرة كما ٌل : 

انحالل األسرة تحت الرحٌل اإلداري ألحد الزوجٌن عن طرٌق اإلنفصال أو الطالق أو  - أ

الهجر، وفً بعض األحٌان قد ٌستخدم أحد الزوجٌن حجة اإلنشؽال الكثٌر بالعمل لٌبقى 

 .بعٌدا عن المنزل وبالتالً عن شرٌكه ألطول فترة ممكنة

التؽٌرات فً تعرٌؾ الدور الناتج عن التؤثٌر المختلؾ للتؽٌرات الثقافٌة وهذه قد تإثر  - ب

 .فً مدى ونوعٌة العالقات بٌن الزوج والزوجة إلى أن ٌصبح األبناء فً سن الشباب

وفٌها ٌعٌش األفراد تحت سقؾ واحد ولكن عالقاتهم تكون فً الحد األدنى : أسرة - ت

وكذلك اتصاالتهم ببعضهم وٌفشلون فً عالقتهم معا وخاصو من حٌث اإللتزامات تبادل 

 (.263-262، ص 1983الخولً، ). العواطؾ فٌما بٌنهم

ٌمكن أن تحل األزمة العابلٌة بسبب أحداث خارجٌة وذلك مثل الؽٌاب اإلضطراري  - ث

المإقت أو الدابم ألحد الزوجٌن بسبب الموت أو دخول السجن أو أٌة حوادث أخرى مثل 

 (.263، 1983الخولً، ). الخ...الحرب



عرفت البٌت األسري المفكك على أنه نقطة ربٌسٌة فً : "مصطفى فهمً- وٌقول د -

انعدام التكٌؾ وهناك عدة عوامل تإدي إلى تفكك البٌت، الطالق، اإلنفصال، الؽٌاب 

، 1979فهمً، )" الخ...الكثٌر عن المنزل بسبب العمل، توظٌؾ األم، وفاة أحد الوالدٌن

 (.185ص 

فالتفكك األسري ٌشٌر إلى أي وهن أو سوء تكٌؾ وتوافق وانحالل ٌصٌب الروابط التً 

تربط الجماعة األسرٌة، كل مع األخر وال ٌقتصر وهن هذه الروابط على ما قد ٌصٌب 

العالقة بٌن الرجل والمرأة بل قد ٌشمل أٌضا عالقة الوالدٌن بؤبنابهما ومن الجدٌر بالذكر 

هنا أن الخالفات التً قد تنشؤ بٌن الزوجٌن تكون أكبر خطرا وإلى انحالل األسرة بؤسرها 

 .مما لوحدث الخالؾ بٌنهما، وبٌن أبنابهما

 :ٌمكن أن نجمل أسباب التفكك األسري فً العوامل التالٌة: أسباب التفكك األسري -2

 : العوامل االجتماعٌة2-1

تساهم بعض العوامل االجتماعٌة فً إضعاؾ الروابط األسرٌة مما ٌإدي إلى تفكك األسرة 

وكثٌرا ما تنعكس المشكالت االجتماعٌة على العالقات داخل األسرة حٌث تشكل المشكلة 

االجتماعٌة انحرافا ٌتم داخل إطار المجتمع وٌدور فً وابر تبدأ من الفرد وتنتمً إلى الفرد 

وثم تإخر على األسرة وبذلك تإدي المشكالت االجتماعٌة إلى اضطراب العالقات الزوجٌة 

ومن ذلك عدم وضوح دور كل من الزوج والزوجة ما ٌإدي إلى شعر الزوجٌن بخٌبة 

 .األمل واإلحباط والفشل والؽضب والنزاع والشجار

وٌرى بعض علماء االجتماع أن إحدى خصابص المشكالت االجتماعٌة أنها تحدث ضؽطا 

شامال للمجتمع وٌالجظ ذلك بوجه الخصوص فً األزمات الطبٌعٌة والحروب والحوادث 

واألمراض المعدٌة والثورات االجتماعٌة حٌث تتسبب كل هذه المشاكل واألزمات فً 

. تمزٌق حٌاة األسرة لكن هذه المشكالت على المدى البعٌد قد تزول بمجرد زوال مسببها

 (.20مبارك، )



وال تتعلق المشكالت االجتماعٌة بالعالقة بٌن الزوجٌن فقط، فقد تنشؤ بعض المشكالت 

االجتماعٌة بٌن الوالدٌن واألبناء، نتٌجة لوجود اختالفات اجتماعٌة تكون عامال تخلق 

الصراع والتصادم بٌنهم، ومن ذلك على سبٌل المثال اختالؾ المركز االجتماعً بٌن األباء 

واألبناء، فٌجد كل منهم نفسه ضمن محتوى حضاري مختلؾ بوجهات نظر مختلفة حٌث 

تبنى الشباب وجهة نظر انتقادٌة نحو الطرق واألسالٌب المتعارؾ علٌها للسلوك االجتماعً 

فً المجتمع ما ٌإدي إلى الصراع بٌن الكبار والشباب وقد ٌكون خضوع األبناء لسلطة 

الوالدٌن أو خروجهم منها خاصة إذا تعارضت القٌم التً تعرضها مإسسات التنشبة 

 .المتعددة كالمدرسة ووسابل اإلعالم

 :وٌمكن حصرها فٌما ٌلً:  العوامل النفسٌة2-2

 قد ٌرى بعض األولٌاء أن واجبهم تجاه أبنابهم مسإولٌة :اتجاهات الوالدٌن نحو واجباتهم

وطاقة من الصعب علٌهما احتمالها، حٌث ٌكثر بعض األباء الشكوى من تحملهم لمطالب 

أبنابهم، مما ٌإدي إلى انعكاس آثار هذا االتجاه على نفسٌة المراهق، إذ ٌالحظون أنهم 

 .ٌعاملون معاملة تقوم على عدم التقدٌر وعلى اإلهمال والنبذ

 نجد فً بعض األحٌان أن هناك بعض األباء :اتجاهات الوالدٌن نحو الحٌاة الزوجٌة

ٌفقرون بؤنهم أزواج وأباء، على العكس ذلك هنالك من األولٌاء من ٌعتقد أن الحٌاة الزوجٌة 

وواجباتهم نجو أبنابهم حالت دون القٌام بؤوجه النشاط االجتماعً الخارجً وأن هذه الحٌاة 

أصبحت عقبة فً سبٌل حرٌاتهم وال شك أن هذا االتجاه له أثر واضح على نمو األبناء 

 (.17، ص 1979فهمً، ). وتكوٌنهم النفسً

 أن بعض األزواج والزوجات بسبب :المشاكل الزوجٌة وأثرها فً استقرار الجو العائلً

تكوٌنهم النفسً الشاذ الذي هو نتٌجة مامروا به من خبرات فً طفولتهم وفً مراهقتهم 

 .ٌتعرضون إلى مشاكل نفسٌة تهدد كٌان األسرة وتحول الحٌاة إلى حجٌم

 :وفٌما ٌلً بعض األنماط الزوجٌة المرضٌة



 أن هذا النوع من الزوجات ٌكون متشبعا من التسلط والتحكم فً :الزوجة المسترجلة

الجنس األخر، فالزوجة فً هذا النوع تحب أن ٌكون لها مركز الصدارة فً األسرة، بمعنى 

 .أن ٌحتل زوجها فً مجلسها مركز ثانوي

إن الزوجة الهستٌرٌة تكون دابمة الشكوى من سوء صحتها، دابمة : الزوجة الهستٌرٌة

التردد على األطباء تبحث عن عالج آلالمها الوهمٌة وفً بعض األحٌان تلجؤ الزوجة إلى 

هذا األسلوب المرضً لتنتقم بطرٌقة الشعورٌة من زوجها الذي ٌهملها، أو كوسٌلة لتلفت 

 .نظر المحٌطٌن بها ألنها كانت محرومة من العطؾ

 إن سلوك الزوج من هذا النوع ٌشبه سلوك األطفال، ذلك أن تربٌته ونشؤته :الزوج الطفل

لن تمكنه من أن ٌتعود االعتماد على نفسه والبحث فً شإونه المختلفة، فٌظل دابم اإلرتباط 

بؤمه وأسرته، دابم االعتماد علٌهم فً قضاء حاجاته، حتى ٌتزوج فإنه ٌتزوج فإنه ٌتطلب 

من زوجته أن تكون له وحده كما كانت أمه، ؼٌر أن طبٌعة الزوجة تختلؾ عن طبٌعة األم، 

فالزواج تفاعل مشترك بٌن الزوجٌن وتحمل المسإولٌة ولذلك فإن الزوجة العادٌة ؼالبا ما 

مصطفى فهمً، ). تثور فً وجه هذا الزوج المدلل مما ٌإدي إلى اضطراب التوافق بٌنهما

1979 ،153.) 

 

 : العوامل االقتصادٌة2-3

 قد تإثر الظروؾ االقتصادٌة للمجتمع فً كٌان األسرة، فتعانب بعض األسر من الفقر أو 

البطالة، ما ٌإدي إلى مشكالت أسرٌة مثل عدم القدرة على اإلنفاق وعدم توفٌر االحتٌاجات 

األساسٌة، وقد ٌنتج عن ذلك نزاعات بٌن الزوجٌن، تنتهً بحالة من التفكك، وفً بعض 

األحٌان قد ٌإدي الفقر فً حالة عدم اإللتزام األخالقً إلى لجوء أحد الزوجٌن إلى 

االختالس أو السرقة، وتكون النتٌجة تفكك األسرة بدخول عابلها إلى السجن، وقد تظهر 

بعض المشكالت بٌن أفراد األسرة فً حال عدم اإلنفاق بٌن الزوجٌن على تحدٌد المسإول 



. عن التصرؾ فً مٌزانٌة، وقد ٌكون اإلسراؾ أو البخل سببا من أسباب الشقاق العابلً

 (.21مبارك، ص )

 :  العوامل الدٌنٌة2-4

تلعب العوامل الدٌنٌة فً بعض الحاالت دورا فً تفكك أو انحالل األسرة، خاصة عندما 

ٌقوم الزواج علة معاٌٌر ؼٌر دٌنٌة، وٌنحول إلى مشروع مادي خاصة عندما ٌقوم الزواج 

على معاٌٌر ؼٌر دٌمٌة، وٌتحول إلى مشروع مادي واجتماعً، وتضٌع المقاصد الشرعٌة 

من الزواج، األمر الذي سرعان ما ٌإدي إلى تفكك البناء األسري، لؽٌاب العامل الدٌنً 

واألخالقً لدى أحد األطراؾ العالقة الزوجٌة، كاإلستهواء للمؽرٌات واإلنحراؾ األخالقً 

 .والذي ٌإدي إلى الخٌانة الزوجٌة والذي ٌتسبب فً ضعؾ الروابط األسرٌة وتفككها

 :العوامل الصحٌة 2-5

تتضمن العوامل الصحٌة القدرات الصحٌة العامة إذ أن اإلصابة ببعض األمراض المزمنة 

التً تصٌب أحد أفراد األسرة، ٌإدي إلى ضعؾ العالقات الحمٌمٌة بٌن الزوجٌن، 

 (.21ص.مبارك ). وأحٌاناتتسبب فً عدم اإلنجاب، مما ٌنعكس سلبا على الروابط األسرٌة

 

 

 

 : أنماط التفكك األسري -3

تعترض األسرة الكثٌر من األحداث ٌمكن أن تإدي إلى أنواع من التفكك ٌحتمل أن تتلوها 

فترت من التوافق وإعادة التنظٌم، ولهذا سنحاول أن نستعرض بعض أنماط التفكك األسري 

 .التً تمارس تؤثٌرها على األسرة



 ٌعتبر الطالق حالٌا من أهم الظواهر االجتماعٌة وأكثرها حساسٌة وضررا :الطالق - أ

للجمٌع نظرا إلفرازاتها النفسٌة والمادٌة والخلقٌة، فاألصل فً الزواج استقرار الحٌاة 

الزوجٌة التً حرص علٌها اإلسالم كؽاٌة من ؼاٌاته، كما أن الزواج عقد إنما بعقد 

الدوام وٌجعل الزوجان من البٌت مهدا ٌؤوٌان إلٌه وٌنعمان فً ظالله فً نشبة أوالدهما 

نشبة صالحة، وبما أن العشرة الزوجٌة قد تتعرض لما سٌبتها من عدم التوافق بحٌث لو 

بقً الزوجان ؼٌر متوافقٌن ٌنتج عن إجبارهما على المعاشرة مفاسد مادٌة وأدبٌة 

كثٌرة، فقد شرع الطالق وسمح بإنهاء العالقات الزوجٌة بحكم الشرع والقانون ؼٌر أن 

المجتمعات فٌحدث هذا التشرٌع بقٌود شدٌدة وأباحته فً حاالت محددة بل جعل الدٌن 

الحنٌؾ الطالق أبؽض الحالل إلى هللا، كما أبرز اإلسالم العناٌة اإللهٌة بالمرأة وجعل 

 (المالكً ). التدرج فً الطالق مرة بعد مرة أمال فً الرجوع إلى العشرة

 قد ٌنفصل بعض األزواج دون خالؾ وٌحتفظون بالصورة الكاذبة للزواج :الهجر - ب

ولكنهم ٌعٌشون حٌاة منفصلة، وقد تكون بعض حاالت اإلنفصال المإقتة مثل الهجر من 

أجل العمل، وقد ٌكون البعض األخر دابما والقانون نفسه قد ٌعترؾ بهذه الحقٌقة عندما 

وفً . بعض الدول الؽربٌة" التفرٌق الجثمانً"ٌصدر الحكم، باإلنفصال القانونً أو 

كثٌر من الحاالت ٌهجر الزوج زوجته رؼبة منه فً التحرر من عقد الزواج دون أدنى 

شعر باإلرتباط بها أو بؤبنابهـ أو التفكٌر فٌهم مما ٌعكس ردود فعل خطٌرة من الناحٌتٌن 

ولقد أكدت إحدى .(254، ص 1991- رفعت). المادٌة والمعنوٌة على الزوجة واألبناء معا

أن ؼٌاب الزوج بالهجر مشكلة تلقى ظاللها على أطراؾ "الباحثات فً علم االجتماع 

العالقة األسرٌة، واألم فً هذه الحالة هً الضحٌة األولى لتعدد مسإولٌاتها باإلضافة 

إلى إلتزاماتها بارتداء قناعٌن األب وقناع األم وبالرؼم من سفر زوجها فهً مكبلة 

 (.254، ص 1991رفعت،   )". بؤؼالل الزوجٌة مما سبب لها صراعا مفسٌا

ٌعتبر الموت مسؤلة حتمٌة ٌتعرض لها كل إنسان، وٌإدي موت أحد الزوجٌن : الموت - ت

إلى تؽٌٌر الدور االجتماعً للشرٌك الباقً على قٌد الحٌاة، حٌث أن الطبٌعة المتؽٌرة 



لألسرة إثر وفاة أحد الزوجٌن ٌإدي إلى إستثناء مشاكل جدٌدة فً التوافق فالموت 

 .عامل من عوامل التفكك األسري الذي ٌنبؽً أن ٌواجهه الشرٌك األخر

 إن الصرعات األسرٌة كعملٌة تفاعل ٌمكن أن تكون حادة أو :الصرعات األسرٌة - ث

مزمنة وٌتمٌز الصراع الحاد بثورة مفاجبة، وعادة ٌؤخذ شكل العنؾ وعندما ٌحدث فً 

موقؾ معٌن ال ٌترك وراءه جروحا انفعالٌة، أما الصراع المزمن فٌؤخذ صورة مستمرة 

وؼالبا ما ٌستقر فً مٌتوى معٌن واألسرة التً تعٌش فً صراع دابم توصؾ بؤنها حالة 

حرب دابمة، وقد ٌؤخذ الصراع شكال مؤلوفا ومستوى معٌن ٌفقد عنده، وٌصبح من 

أما الصراع المتصاعد فإنه ٌنقل األسرة من موقؾ - األمور المعتادة فً حٌاة األسرة

وٌمكن النظر إلى عملٌة المشاجرة من زاوٌة الظروؾ المهٌؤة - سًء إلى موقؾ أسوأ

لها، فقد ٌنشؤ نتٌجة وجود شخصٌات مفككة فً الموقؾ األسري، ال تستطٌع مواجهة 

المضاٌقات العادٌة التً البد من وجودها فً الحٌاة الٌومٌة وقد ٌكون الصراع بٌن 

الزوجٌن بسبب عدم إرضاء بعض الحاجات األساسٌة مثل الحاجة الجنسٌة أو الحاجة 

إلى األمن، وٌمكن أن ٌحدث نتٌجة الحرمان العاطفً داخل األسرة والنزاعات المستمرة 

. وعدم اإلستقرار وقد ٌكون نتٌجة تسلط األب أو احتقاره لزوجته وضربها فً كل وقت

 (.149، ص 1978الرفاعً،   )

     ومن ناحٌة أخرى فإن طبٌعة المشاجرة قد تشتمل اإلحتدام والخصام أو تبادل األلفاظ 

الجارحة أو إنفاجر ثورات الؽضب الجارؾ، أو توجٌه التهدٌدات الشاخرة وأخٌرا قد تصل 

- المشاجرة إلى ذروتها وتتمثل فً استخدام العنؾ واإلعتداء البدنً وفً هذا الصدد ٌري د

أن المشاحنات فً األسرة فً الخالفات التً ٌمكن أن تقع بٌن الوالدٌن وهً "نعٌم الرفاعً 

قد تشمل فً أشكال سلوك كالمً أو حركً هذا ما ٌخلق فً البٌت جوا من التوتر ٌإثر فً 

 ".حٌاة األبناء تؤثٌرات بالؽا، كما تإدي إلى سلوكات ؼٌر مستقرة تتخللها الفوضى

   (.149، ص 1978الرفاعً،   ) 

 :أثار التفكك األسري -4



 أول ضحاٌا التفكك األسري هم أفراد تلك األسرة المتفككة، : أثار التفكك على األفراد4-1

فالزوج والزوجة ٌواجهان مشكالت كثٌرة تترتب على تفكك أسرتهما فٌصابان باإلحباط 

وخٌبة األمل وهبوط فً عوامل التوافق والصحة النفسٌة، وقد ٌنتج عن ذلك اإلصابة بؤحد 

األمراض النفسٌة، كالقلق المرضً أو اإلكتباب أو الهسترٌا أو الوساس أو المخاوؾ 

المرضٌة، وقد ٌنتج عن ذلك عدم القدرة على تكوٌن أسرة مرة أخرى، فٌنعزل الزوج أو 

الزوجة عن الحٌاة االجتماعٌة، وٌعٌش حٌاة منطوٌة عن الذات، سلبٌة التعامل، ال تشارك 

األخرٌن نشاطات الحٌاة المختلفة، وهذه الشك نتابج تعطل أعضاء من أفراد المجتمع كان 

ٌتوقع منهم القٌام بؤدوار إٌجابٌة فً نهضة المجتمع ورعاٌة صؽاره بصورة إٌجابٌة بناءه، 

واألثار األكثر خطورة هً تلك المترتبة على أولٌاء األسرة المتفككة، خصوصا إن كانوا 

 –فؤول المشكالت التً تواجهم فقدان المؤوى الذي كان ٌجمع شمل األسرة - صؽار السن

هنا سوؾ ٌحدث التشتت حٌث ٌعٌش بعض األوالد أو كلهم مع أحد الوالدٌن وؼالبا ما 

ٌتزوج األب بزوجة أخرى، واألم بزوج أخر وفً الؽالب مشكالت مع زوجة األب 

وأوالدها وزوج األم وأالده، مما ٌدفع أوالد األسرة المتفككة إلى ذلك المنزل إلى أخرى قد 

 .(ه1103علوان،   ). التكون مناسبة للعٌش فً حٌاة مستقرة

 

 

 :  آثار التفكك على العالقات الزوجٌة باألخرٌن4-2

ٌنتج عن التفكك األسري اضطرابات وتحلل فً عالقات الزوجٌة باألخرٌن، خصوصا 

األقارب، فإن كانت هناك عالقة قرابة بٌن أسرتً الزوجٌن فإنه ؼالبا ولألسؾ تتؤثر سلبٌا 

مما ٌحدث للزوجٌن فتحدث القطٌعة بٌن األسرتٌن بل وٌصبح هناك نوع من الشحناء 

والعداوة بٌن أفراد تلك األسرتٌن، بحٌث ال ٌطٌق فرد رإٌة فرد أخر من األسرة األخرى 

فً أي مناسبة أو لقاء عام، وهذا سلوك خطر ٌفتك باألمة المسلمة التً حث رسول هللا 



المإمن للمإمن كالبنٌان : "صلى هللا علٌه وسلم أفرادها على التعاون والمحبة والتراحم فقال

 (.1995عدنان ،(". ٌشد بعضه بعضا

 : آثار التفكك على نشر اإلنحراف4-3

ٌإدي التفكك األسري فً بعض األحٌان إلى تهٌبة الظروؾ ألنحراؾ أفراد األسرة، 

خصوصا األوالد من البنٌن والبنات، فعندما تتفكك األسرة وٌشتت شملها، ٌنتج عن ذلك 

شعور لدى أفرادها بعدم األمان االجتماعً، وضعؾ القدرة لدى الفرد على مواجهة 

المشكالت، وتحوله للبحث عن أسٌر الطرق وأسرعها لتحقٌق المراد، دون النظر لشرعٌة 

الوسٌلة المستخدمة فً الوصول للهدؾ فٌصبح المذهب المٌكافٌلً هو الموجه لسلوك الفرد، 

وفً هذا تؽٌٌب للضمٌر واإللتزام بالمعاٌٌر والنظم االجتماعٌة السابدة التً توجه سلوك 

األفراد نحو الطرق المقبولة لتحقٌق األهداؾ ٌصورة مشروعة، والشاهد على ذلك هم 

، الذٌن ٌنحرفون وٌقعون فً سلوك "دور المالحظة"األحداث من اإلناث والذكور فً 

 .( هـــ1403علوان،   ). إحرامً نتٌجة لتفكك أسرهم

 : آثار التفكك على قٌم المجتمع وثقافته4-4

ٌسبب التفكك األسري اختالال فً كثٌر من القٌم التً ٌسعى المجتمع لترسٌخها فً أذهان 

وسلوكٌات أفراده، مثل الترابط والتراحم والتعاون والمسامحة ومساعدة المحتاج والوقوؾ 

معه فً حاالت الشدة وؼٌرها من القٌم اإلٌجابٌة المهمة فً تماسك المجتمع واستمراره، 

وٌولد التفكك إحباطا نفسٌا قوٌا التؤثٌر فً كل فرد من أفراد األسرة المتفككة، قد ٌجعل 

بعضهم بوجه اللوم إلى المجتمع الذي لم ٌساعد على تهٌبة الظروؾ التً تقً من التفكك 

األسري، فٌعول اللوم لتلك القٌم التً ٌدافع عنها المجتمع، وٌعى الفرد للخروج علٌها وعد 

األلتزام بها كنوع من السلوك المعبر عنه عدم الرضا ؼٌر المعلن، كما قد ٌظهر الفرد نوعا 

من السلوك الثقافً المنافً لما هو متعارؾ علٌه فً مجتمع كرد فعل لعدم الرضا عن 

المجتمع وثقافته فقد نجده ٌمجد الثققافة الوافدة على حساب ثقافة مجتمعة وقد ٌصل به األمر 

، وهنا ٌكون النتابج شٌبا بنشر ثقافة دخٌلة على "اإلسرابلً"إلى عرض وتمجٌد ثقافة عدوه، 



المجتمع، وتؽٌٌب ثقافة المجتمع الحقٌقٌة المرتبطة بدٌنه اإلسالمً العظٌم، الذي جاء لسعادة 

اإلنسان فً الدنٌا واألخرة، وإلخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن 

. ضٌق الدنٌا إلى سعة األخرة كما قال الصحابً الجلٌل ربعً بن عامر رضً هللا عنه

 (.1995عدنان ، )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة

ٌعتبر التفكك األسري من أهم المشاكل التً تتعرض الحٌاة األسرٌة فاألسرة المفككة تإثر 

على نفسٌة األطفال الذٌن ٌعدون الضحٌة األولى حٌث تتخلى على وظٌفتها األساسٌة وتعجز 

 .عن تؤمٌن الحماٌة واألمن واالستقرار ألبنابها

 :تمهٌد



أنه لمن النادر أن تكون حٌاة األسرة والزواج كاملة طوال دورة حٌاتهما ألن كثٌرا من 

األحداث التً تتعرض لها األسرة تإدي إلى حدوث أزمات من بٌنها الطالق والذي ٌعتبر 

من أهم الظواهر االجتماعٌة وأكثرها حساسٌة وضررا للمجتمع نظرا إلفرازاته النفسٌة 

 .والمادٌة والخلقٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعرٌف الطالق -1

 (.214، ص 2004خلٌل   ،   ).... رفع القٌد مطلقا:لغوٌا 1-1

 .الطالق مؤخوذة من اإلطالق وهو اإلرسال والترك



 (.214، ص 2004خلٌل  ،   )نقول أطلقت األسٌر إذا حللت قٌده وأرسلته 

 (.162، 2001سٌد ساق،   ) حل رابطة الزواج وإنهاء العالقة الزوجٌة :شرعا 1-2

  وهو رفع قٌد الزواج الصحٌح فً الحال أو المآل بلفظ ذلك صراحة أو كتابة أو بما ٌقوم

 (.214، 2004خلٌل،   )اللفظ فً الكتابة واإلشارة 

الطالق انفصال شرعً بٌن الزوجٌن والزوجة وحرمة المعاشرة الزوجٌة بٌنهما وإنهاء عقد 

الزواج على أوجه مخصوص بالكتابة أو باللفظ صراحة وكتابة، أو باإلشارة المفٌدة لذلك 

وٌقع فً الحال، كما ٌمكن أن ٌقع فً المال، إذا أضٌؾ إلى زمن المستقبل، أو تعلق بحدوث 

 . أمر معٌن فٌه

 .(copy rights© 2004 encyclopedia works, All rights reserven) 

 نوع من التفكك األسري وانهٌار الوحدة األسرٌة وانحالل : "وتعرفه سناء الخولً أنه

بناء األدوار االجتماعٌة المرتبطة بها عندما ٌفشل عضو أو أكثر فً القٌام بإلتزامات 

دوره بصورة مرضٌة هذا التفكك الذي ٌحدث نتٌجة لتعاظم الخالفات بٌن الزوجٌن إلى 

 (.258، ص 1979الخولً،   )". درجة ال ٌمكن تداركها

  الطالق عبارة عن نوع من التفكك االجتماعً الذي ٌحدث بٌن الزوجٌن فً نطاق

األسرة الحضرٌة والمجتمع الحضري وهذا من المفروض بعد أن ٌكون هإالء الزوجٌن 

وأسرهما قد حاولوا قدر اإلمكان تفادي حدوثه وهذا التفكك ٌإدي إلى النفصال النهابً 

  .بٌن الزوجٌن ومن ثم ٌإدي إلى تفكك الوحدة األسرٌة التً كانت قابمة قبله

  والطالق هو إنهاء للعالقة الزوجٌة بسبب من األسباب وقد أباحه الشرع عندما تصبح

 .الحٌاة بٌن الزوجٌن مستحٌلة وعندما ٌشتد الشقاق والنزاع بٌنهما



  الطالق حل نهابً لما استعصى حله على الزوجٌن وأهل الخٌر والحكمة سبب اختالؾ

موسوعة - معامالت إسالمٌة). األخالق وتنافر الطباع وفشل اسنمرار أو مسٌرة الحٌاة

 .(األسرة المسلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هناك نوعان من الطالق إما رجعً إما بابن إما أن :  الطالق فً اإلسالم:أنواع الطالق -2

 .ٌكون بابنا بٌنونة كبرى أو بٌنونة صؽرى ولكل أحكام تخصه

هو الذي ٌملك فٌه المطلق مراجعة مطلقة وإعادتها إلى عصمته وعقد :  الطالق الرجع2-1ً

والمطلقات ٌتربصن بؤنفسهن : "نكاحه مادامت فً العدة رضٌت أم كرهت، ٌقول هللا تعالى



ثالثة قروء وال ٌحل لهن أن ٌكتمن ما خلق هللا فً أرحامهن، إن كن ٌإمن باهلل والٌوم 

الطالق مرتان فإمساك ". "اآلخر وبعولتهن أحق بردهن فً ذلك إن أرادوا إصالحا

 ".بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان

ولما كان الطالق الرجعً هو األصل فً الطالق، فإن المعمول به فً فلسطٌن وفً مصر 

وبعض الدول هو أن كل طالق ٌقع رجعٌا إال الطالق المكمل للثالث والطالق قبل الدخول، 

( 67)والطالق على مال، والطالق الذي ٌنص القانون على وقوعه بابنا فقد نصت المادة 

من قانون حقوق العابلة المطبق فً قطاع ؼزة على أن كل طالق ٌقع رجعٌا إال المكمل 

.   للثالث، والطالق قبل الدخول، والطالق على مال ومانص على كونه بابنا فً هذا القانون

 (.228-227زكرٌا   ، ص   )

 : آثار الطالق الرجعً

 .نقص عدد المطلقات التً ٌملكها الزوج على زوجته -

 .انتهاء الزوجٌة بٌن الزوجٌن إذا لم ٌراجعها أثناء العدة -

 : الطالق البائن2-2

 هو الذي ال ٌملك فٌه المطلق مراجعة مطلقته فً العدة :الطالق البائن بٌنونة صغرى - أ

من  (82)ولكن ٌمكن فٌه استبناؾ الحٌاة الزوجٌة بعقد ومهر جدٌدٌن، وقد نصت المادة 

ونصت " الطالق البابن ٌزٌل الزوجٌة فً الحال"قانون حقوق العابلة المذكور على أن 

الطالق البابن "من قانون األحوال الشخصٌة الفلسطٌنً أٌضا على أن  (246)المادة 

بٌنونة صؽرى ٌحل قٌد النكاح وٌرفع أحكامه وٌزٌل ملك الزوج فً الحال، وال ٌبقى 

ٌجوز "من نفس القانون على أنه  (247)، ونصت المادة "للزوجٌة أثر سوى العدة

لمطلقها أن ٌتزوجها فً العدة وبعدها إنما ال ٌكون ذلك إال برضاها وبعقد ومهر 

وعلى ذلك ال ٌقع الطالق البابن بٌنونة ". جدٌدٌن وٌمنع ؼٌره من نكاحها فً العدة



قانون األحوال الشخصٌة، مجموعة القوانٌن الفلسطنٌة )صؽرى إال فً األحوال األتٌة 

 (.10ج

ٌؤٌها الذٌن آمنوا إذا نكحتم " قبل الدخول الحقٌقً ولو كان بعد الخلوة، ٌقول هللا تعالى :أوال

 سورة البقرة  )". أن تمسوهن فما لكم علٌهم من عدة تعتدونها المإمنات ثم طلقتموهن قبل

  الطالق الذي ٌوقفه القاضً بناءا على طلب من الزوجة بسبب من األسباب   :ثالثا

 :آثار الطالق البائن بٌنونة صغرى

 .ٌحرم عٌه االستمتاع بهذا أو الخلوة -

 .لٌس له أن ٌرجعها على عصمته إال بعقد ومهر جدٌدٌن سواء أثناء العدة أو بعدها -

 .الطالق البابن بٌنونة صؽرى أٌضا ٌنقص عدد المطلقات كالرجعً -

 .تستحق المطلقة نفقة العدة -

 .ٌجوز لها طلب مإخر الصداق أو تابع المهر المعجل -

  (.34الطالق ومذاهبه، ص ). ال ٌستطٌع المطلق إلحاق طلقة أخرى بها -

 

 

 :الطالق البائن بٌنونة كبرى - ب

هو الذي ال ٌستطٌع فٌه المطلق مراجعة مطلقته فً العدة كالطالق الرجعً، وال استبناؾ 

الحٌاة الزوجٌة بٌنهما بعقد ومهر جدٌدٌن كالطالق البابن بٌنونة صؽرى بل تحرم علٌه 

المرأة حرمة مإقتة ال تنتهً إال أذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعٌا صحٌحا وٌدخل بها 

أو ٌموت عنها وتنقضً عدتها منه، وال ٌقع هذا النوع من الطالق إال فً حالة واحدة وهً 



سناء الخولً ). إذا كان مسبوقا بطلقتٌن أي أن هذه الطلقة تكون المكملة للثالث

 (.27،1979،ص

 :آثار الطالق البائن بٌنونة كبرى

ٌحرم على المطلق الزواج من مطلقته إال بعد أن تتزوج بؤخر زواجا شرعٌا صحٌحا  -

كما جاء فً الحدٌث -  لعنه هللا– (التسٌر المستعار)وال ٌجوز فً ذلك المحلل  الذي  هو 

لعن رسول هللا المحلل : "رضً هللا عنهما قال- المروي عن الترمٌذي عن إبن مسعود

 ".والمحلل له

 .هذا الطالق ٌزٌل فً الحال الملك والحل معا -

تترتب على الطالق البابن بٌنونة كبرى جمٌع اآلثار المترتبة على الطالق البابن بٌنونة  -

 .صؽرى والتً ذكرناها

 

 

 

 

 :الطالق حسب بول لوهمان -3

 : ستة أوجه للطالق وهً كما ٌل1970ًقدم بول لوهمان فً عام 

الذي ٌمثل مشكلة الزواج بسبب تدهور الرباط العاطفً بٌن :  الطالق العاطف3-1ً

 .الزوجٌن

 



 .الذي ٌقضً بإنفراط عقد الزواج:  الطالق القانون3-2ً

الذي ٌنطوي على التعامل مع تقٌم الملكٌة والمال أنً فصل ملكٌة :  الطالق االقتصادي3-3

 .المطلق على ملكٌة المطلقة

 الذي ٌتضمن قرارات تؤخذ بنظر :طالق الزوجٌن مع االحتفاظ باألبوة واألمومة 3-4

 .االعتبار الوصاٌا على األبناء والحقوق ورعاٌتهم وتفقد مصالحهم وشإونهم

أي مإثرات الطالق القانونً على الروابط الصداقٌة والمإسسٌة :  الطالق المجتمع3-5ً

 .التً ٌكتسبها المطلق أو المطلقة

 الذي ٌركز على محاولة الشرٌك أو الشرٌكة اإلكتتاب استقاللٌة :الطالق النفسً 3-6

.                  واعتبار ذاتً واسترجاع االستقالل الشخصً الذاتً للشرٌك بعد طالقه قانونٌا

 (.223-222، ص 2004- خلٌل    )

 

 

 

 :أسباب الطالق -4

 . ومنها ماٌتعلق بالزوج ومنها ما ٌتعلق بالزوجة: األسباب الخاصة4-1

 : ترجع أسباب الطالق من جانب الرجال إلى أمور أهمها:من جهة الزوج - أ

الفرق بٌنه وبٌن - عدم تحمل نفقات األسرة- سء معاملة الزوجة- تعدد الزوجات- الكراهٌة

انحطاطه - المرض الذي ٌقعده عن العمل وعن واجباته األسرٌة- الزوجة فً السن

 .األخالقس وسوء سٌرته



 :ترجع أسباب الطالق من جهة الزوجة إلى أمور وأهمها: من جهة الزوجة - ب

مرضها بحٌث تتعذر - سوء تصرفاته- سوء أخالقها- عفتها- كراهٌتها للرجل ونفورها منهم

- خٌانتها األمانة الزوجٌة وارتكابها الفاحشة- كبر السن- العالقة الجنسٌة بٌنها وبٌن الرجل

 (.243،1985الخشاب،  ).إهمال شإون المنزل

ترجع أهم األسباب العامة التً أدت إلى زٌادة نسب الطالق فً : األسباب العامة 4-2

 :العصر الحاضر إلى ما ٌؤتً

إن أومة السكن فً المراكز الحضرٌة الكبرى التً تعرفها حالٌا بعض : أزمة السكن - أ

ففً المجتمع : المجتمعات، تعتبر من العوامل الهامة والمشجعة على الطالق فٌها

توصل فٌها إلى أن  ((Gruchinقروشٌن )السوفٌاتً من خالل دراسة أجراها الباحث 

 من المطلقٌن الذي سؤلوا قدموا هذا السبب واتهموا تدخل األولٌاء فً % 19.5نسبة 

الحٌاة الشخصٌة للزوجٌن، أما الجزابر فقد استخلصت إحدى الدراسات التً قامت حول 

أن أزمة السكن فً المجتمع الحضري الجزابري " وهران"الطالق فً مدٌنة وهران 

األن تطرح مشاكل كثٌرة للزوجٌن نظرا للصراع الذي ٌقوم بٌن الزوجة والحماة من 

جهة وبٌن الزوجة والزوجة من جهة أخرى، من جراء ذلك والذي ٌدعمه نقص الحرٌة 

التً ٌشعر بها الزوجان، أو باألحرى عدم تمتعها بالحٌاة الزوجٌة لكل مما ٌدفه بهما 

 (.223، ص 2004- خلٌل    ). ؼالبا فً نهاٌة األمر إلى الطالق

 عام الذي ٌعنً عدم امتالك 19-15أي الزواج بعمر ٌترواح ما بٌن : الزواج المبكر - ب

الخبرة العالبقٌة والنضج الفكري واالجتماعً لكال الزوجٌن األم الذي ٌضعهما أمام 

عجزهما لمعالجة المشاكل الحٌاتٌة أو العالبقٌة التً تعثر من حٌاتهما الزوجٌة            

 (.223ص- 2004- خلٌل    )

ٌذهب علماء االجتماع إلى أن العدٌد من مراحل : عدم التوافق الجنسً بٌن الزوجٌن - ت

الخالؾ الزوجً قد تكون مرتبطة بالمشاكل الجنسٌة إذ ال ٌكون ثمة توافق وانسجام بٌن 



الطرفٌن، إما من ناحٌة الدوافع الجنسٌة أو طرٌق اإلشباع أو عدد مرات الجماع أو ما 

إلى ذلك ومثل هذه الخالفات من شؤنها أن تزرع بذور التوتر الوجدانً والصراع 

النفسً بٌن الزوجٌن، والتً فً حالة ازدٌاد حدنها وصعوبة توصل الزوجٌن إلى 

التوافق الجنسً المنشود، بحٌث ال ٌكون فً مقدور أحدهما تحمل األخر، فٌصبح ال 

مفر من حل رابطة الزواج خصوصا أن المسابل الجنسٌة من األمور الشخصٌة 

الحساسة جدا التً ال ٌستطٌع الزوجان اإلعراب عن وجودها أي عٌب بهما، هذا من 

وجهة أخرى فإن هذه المسابل تلعب دورا حٌوٌا من الناحٌتٌن البٌولوجٌة والنفسٌة 

خصوصا مما ٌإدي بكال الزوجٌن أو أحدهما إلى عدم التفرٌط فٌها، فً حالة وجود 

 .خلل بها وال سٌما إذا كان مزمنا

 قد ال تبدو :االختالف بٌن الزوجٌن فً المستوى االجتماعً واالقتصادي والثقافً - ث

أهمٌة هذه األمور فً المراحل األولى ؼٌر أنها تعمل عملها عند التعامل الجدي وطول 

 .المعاشرة

ٌإدي هذا االختالؾ إلى اختالؾ نظرة الزوجٌن إلى الحٌاة العامة والحٌاة الزوجٌة 

االختالؾ فً تربٌة األوال، ال ٌمكن أن ٌكون هذا السبب الربٌسً : "والذي من بٌنه مثال

لطالقهما ال سٌما إذا كان ٌنتمٌان إلى الفبة الؽٌر مثقفة فً المجتمع إال أن هذه الحقٌقة لم 

تمنع ذلك فبعض الباحثٌن االجتماعٌٌن اعتبروا التشابه بٌن الزوجٌن فً هذه المستوٌات 

ٌساعد على خفض التوترات بٌنهما إلى حد كبٌر مما ٌحول دون وقوع اإلنفجار ومن ثم 

 (.275الخولً، ص   ). الطالق

هناك الكثٌر من الباحثٌن االجتماعٌٌن الذٌن : عمل المرأة وتأثٌره على شخصٌتها - ج

ٌجعلون من عمل المرأة خارج البٌت عامال أساسٌا من العوامل المساعدة على الطالق 

ألنه ٌساعدها على الحصول على مٌزانٌة خاصة بها تجعلها أقل اعتمادا على زوجها 

من الناحٌة المادٌة، كما أن تطور مركزها االجتماعً وحرٌتها ونزولها إلى مٌدان 

   . العمل وشعورها بقٌمتها وشخصٌتها فً الحٌاة



عدم قٌام الزواج على أسس واضحة فقد ٌقوم على دوافع الحب أو المنفعة أو التؽرٌر  - ح

والتورط، وهذه األمور وما إلٌها تتعارض مع الدابم القومٌة التً ٌنبؽً أن تقوم علٌها 

وضعؾ الوازع الدٌنً واألخالقً وخاصة فً المجتمعات المدٌنة مما . الحٌاة الزوجٌة

 .ٌإدي إلى زٌادة حاالت الطالق

 فهً ال تتٌح فرصة للرجل والمرأة فرصة كافٌة لمعرفة كل منهما :عادات الزواج - خ

األخر والوقوؾ على طبٌعتهما وآرابهما واتجاهاتهما فً الحٌاة، وهذه الحالة تإدي إلى 

عدم وجود اإلنسجام الالزم لتدعٌم حٌاة األسرة فتصبح حٌاتهما بعد فترة قصٌرة جحٌما 

ال ٌطاق، وهذه الظاهرة منشرة فً الرٌؾ وبٌن الكثٌر من األسر المدنٌة التً ترجع إلى 

أصول رٌفٌة حٌث ٌتم الزواج أوال برضا الوالدٌن وتحت تؤثٌرهما وضؽط األقارب هذا 

والزواج الصحٌح الذي ٌقوم على أساس التفاهم الواضح واإلدراك السلٌم والدراسة 

 (.245،ص 1985الخشاب،   )الذاتٌة 

عدم االستقرار العابلً وتعذر الوصول إلى حلول وسطى لصد المشاكل والعوامل  - د

المإدٌة إلى التوتر فً محٌط األسرة وبذلك ٌكون الطالق هو الحل الحاسم والحكم 

 .الفاصل الذي ٌضع حدا ونهاٌة لكل حاالت التوتر

مزاجات تعٌسة ألحد أبوٌن الشرٌكٌن أو لكالهما تستعمل كإطار مرجعً أو كمقٌاس  - ذ

 .ٌقٌس به إبن أو بنت ذلك الشرٌك عالقته بشرٌكته أو شرٌكهما

 .خبرات زواجٌة تعٌسة أو ؼٌر سارة ٌروٌها أحد األصدقاء أو األقارب ألحد الشرٌكٌن - ر

اختالؾ مزاجهما وهواٌتهما الشخصٌة التً تلعب دورا مهما فً إبعادهما عن بعض  - ز

 .وتزٌد من إنشؽالها بشكل منفرد ولٌس مزدوج

اختالفها حول عمل أحدهما الذي ٌثٌر شكوك األخر بعالقته مع الجنس الثانً فً مال  - س

 .عمله المهنً



نظرتهما للحٌاة إذا تعارضت فإنها تقسٌمها من حٌز التفكٌر بالطالق كؤن ٌكون األول  - ش

مسرؾ ٌعٌش لٌومه، تعزٌة مؽرٌات الحٌاة البراقة، والثانً بحسب حسابات للمستقبل 

أن ٌكون األول واقعً والثانً خٌالً أو األول مثالً ٌقدس الروابط االجتماعٌة فً 

خلٌل   ).عالقته مع األخرٌن والثانً عبثً وسطحً فً عالقته مع الناس

،225،2004). 

 

 

 

 

 

 

 :األثار المترتبة عن الطالق- 5

 : أثر الطالق على كل من المطلق والمطلقة5-1

ثبت أن الطالق ٌإدي إلى جرح وألم عمٌقٌن ٌصٌب الزوجات ألنه نوع من الفشل  - أ

بؽض النظر عن المشاكل التً واجهوها فهناك تدخالت األصدقاء الذٌن ٌمٌلون إلى 

تحسٌس كل من الطرفٌن بالذٌن وإذا استمرت هذه االتجاهات فترة من الزمن فإنها 

 .تصبح عقدة تإثر على المطلقٌن فً نجاح عالقتهما بزواج ثانً

قد ٌطول الزواج وٌكون كل من الزوجٌن قد نعودا على عادات معٌنة ٌصبح التخلً  - ب

عنها أمرا صعبا، لذلك فإن بدأ حٌاة جدٌدة ٌصطدم بتلك العادات الراسخة وٌمكن أم 

 .ٌإدي ذلك إلى طالق إثر طالق



إن أهم المشاكل التً ٌواجهها المطلقون هً مشكلة التوافق الجنسً خاصة بعد التعود  - ت

على ظرؾ ومانً ومكانً معٌن لهذه العالقات الجنسٌة، وبالتالً فهم ٌجدون الصعوبة 

 .فً التكٌؾ الجدٌد جنسٌا إذا تم الزواج للمرة الثانٌة

 فً حالة ما إذا كان الطالق قد حدث بسبب خٌانة زوجٌة ووصل الخبر مسامع الناس  - ث

فإن األقاوٌل تكثر، وقد ٌمتد آثرها على المطلقٌن إلى األبد مما ٌدفع بالمجتمع على أن 

ٌنظر إلٌها نظرة اتهام فٌبقٌان تحت وطؤة الشعور بالذنب وتوقؾ هذا اإلحساس على 

عامل الزمن، فٌزداد كلما كان الزواج قد مرت علٌه فترة أطول، وبالتالً كانت نتٌجة 

 .أعداد متزاٌدة من األبناء

التكالٌؾ المادٌة التً ٌدفعها الزوج الخاسر فً قضٌة الطالق للزوج األخر والمتمثلة  - ج

فً دفع مصارٌؾ المحكمة ومإجل الطالق ونفقة الزوجة هً وصؽارها من ملبس 

 .ومؤكل وهذا فً حدود مقدرته المادٌة أي دخله الشهري

وإن الطالق لٌس نهاٌة العالقة الزوجٌة فحسب وإنما قد ٌجعل من الصعب على المطلقٌن أن 

ٌكونوا أسرة جدٌدة وال سٌما بالنسبة للمطلقة، خاصة إذا كانت كبٌرة السن فٌبقٌن بدون 

زواج لمدة قد تطول باإلضافة إلى ذلك المشاكل العاطفٌة والنفسٌة وحتى االقتصادٌة إذا 

كانت بدون عامل فٌصبحن عالة على المجتمع فً حالة إنحرافهن مما ٌجعل الكثٌر من 

تشرٌعات الدول تعرض على أن ترتب للمطلقة حقوقا اقتصادٌة مما ٌلزم على الزواج أن 

ٌدفع لمطلقته النفقة على أن تتزوج رجال آخر، أو إن تتوفى، وهذا للمساهمة فً القضاء 

 (.101 ص –زكرٌا   ). على آثار الطالق السلبٌة

 إن ضرر الطالق ال ٌقتصر على الزوجٌن بل ٌتعدى إلى : أثر الطالق على األطفال5-2

األطفال فً حالة وجودهم بحٌث ٌصبحون ضحٌة لعدد من المشاكل ال حصى لها نتٌجة 

 .النفصال الوالدٌن

فالطالق ٌحرم الطفل من رعاٌة وتوجٌه األب واألم له، مما ٌزٌد من حرمانه خاصة إذا كان 

صؽٌر السن، ألن بعض الباحثٌن الحظوا أن كلما كان الطالق ٌصاحب سنا صؽٌرا للطفل 



-2003- فاٌزة، بلعربٌة  ).سنة كلما كانت الصعوبات أشد بالنسبة للطفل (12إلى 02)من 

 (.   21، ص 2004

وهذا الحرمان من الناحٌة المادٌة والتفسٌة ٌتعداه على سلوكه االجتماعً حٌث ٌساعد على 

. التشرد واإلنحراؾ خاصة فً األسر الفقٌرة وبالتالً وقوفه عند المجتمع الذي ٌعٌش فٌه

 (. 68/ 1967أحمد  ، )

 :األثار المترتبة عن الطالق بالنسبة للمجتمع 5-3

مما سبق ذكره ٌمكن القول أن المجتمع الذي ٌنتشر فٌه الطالق بكثرة ٌعانً أفراده من 

وجدانٌة، اجتماعٌة، اقتصادٌة، خاصة بالنسبة للنساء ؼٌر العامالت الالتً : مشاكل عدٌدة

ٌعانً أطفالهن من الحرمان العاطفً والمادي فٌحاول البعض تعوٌضه بالقٌام بؤعمال 

إجرامٌة تستهدؾ شخصٌتهم ومستقبلهم بالدرجة األولى كذلك مجتمعهم الذي ٌختل توازنه 

ونؽمه العدٌد من المشاكل االجتماعٌة، فعوض أن تنتقل كل إمكانٌاته فً تطوٌره فإنه ٌهتم 

بعالج ظاهرة الطالق وما ٌتبعها من ظواهر أخرى سلبٌة كونها تإثر على أهم وحدة فً 

 (.21، 2004-2003بوشً فاٌزة، ). المجتمع والتً تتمثل فً األسرة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة

ٌعتبر الطالق أحد أشكال التفكك األسري حٌث ٌترتب عنه تالشً روابط الحٌاة األسرٌة 

التً تحول دون نشبة سلٌمة للمراهق فً ظل ؼٌاب دعابم األسرة التً تمثل أساس تكوٌنه 

فً المستقبل مما تإدي إلى اختالل سلوكه من خالل ما ٌمر به من ضؽوطات وصراعات 

نفسٌة نتٌجة لما آل إلٌه الوضع األسري الذي تعتبر الداعامة األساسٌة فً كل مراحل النمو 

 .بالخصوص فً التؤثٌر النفسً له
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 خالصة

 

 

 

 

 

 

 :تمهٌد

تعد المراهقة مرحلة انتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج فهً كتقاطع طرق حٌث 

لذا ٌجب أن ٌإسس المراهق هواٌات اجتماعٌة " من أنا"ٌواجه المراهق السإال الملح 

ومهنٌة أساسٌة حتى ال ٌظل مشوش التفكٌر وؼامض الشعور حول األدوار التً سٌقوم بها 

كشخص ناضج، فلهذا ٌجب أن تكون مناهج تربٌة المراهق ذات عالقة وطٌدة ببحثه عن 

الفهم الشخصً لذاته وهوٌته، وذلك لمساعدته على تكوٌن فلسفته فً الحٌاة، وهذا ما 

ستحاول إبرازه من خالل هذا الفصل ألهم مراحلها وأهم مظاهر النمو فً هذه المرحلة 

 .باإلضافة إلى بعض المشاكل التً ٌواجهها

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعرٌف المراهقة -1

 :لغة 1-1

 كلمة المراهقة تعنً فً اللؽة العربٌة اإلقتراب أو الدنو من الحلم، فقول رهق بمعنى لحق 

بن  ). أو دنا من، فالمراهقة بهذا المعنى هو الفرد الذي ٌدنو من الحلم واكتمال النضج

 (.1043، 1991 سنة  هادٌة، بلحسن 

 :اصطالحا 1-2

المراهقة فً معناها العلمً الصحٌح هً المرحلة التً تبدأ بالبلوغ وتنتهً بالرشد واكتمال 

 .النضج

 ومعناها التدرج Adolescere مشتقة من الفعل الالتٌنً Adolescenceمصطلح المراهق 

مروة شاكر الشربٌنً، سنة )نحو النضج البدنً والجنسً والعقلً واإلنفعالً واالجتماعً 

2006 ،18.) 



 :Freuidتعرٌف المراهقة عند فروٌد  1-3

ٌرى فروٌد أن المراهقة ال تظهر بدخول حٌاة الرشد، ولكن من نهاٌة أزمة نمو الؽرابز 

الطفٌلٌة باتصالها مع الواقع الذي ٌترك عند الفرد هٌبة وحٌدة للعالقات بٌن الهو واألنا 

 .األعلى

 Chamane ، vandemersh، 2002 ،p5 

 

 

 

 :Norbert Sillamyتعرٌف المراهقة عند  1-4

 سنة وتتمٌز 21-18 وبداٌة الرشد 13- 12هً فترة من الحٌاة تنحصر ما بٌن نهاٌة الطفولة 

مرحلة المراهقة من الناحٌة السٌكولوجٌة بٌبروز الؽرٌزة الجنسٌة وتفضٌل االستقاللٌة 

والحرٌة، وبروز حٌاة عاطفٌة ثرٌة، فالمراهق ٌبحث دابما عن اكتشاؾ األشٌاء، وٌحاول 

 .الدخول فً عالقات مع الؽٌر باكتشاؾ أناه وأنا األخر

(Norbert Sillamy, 1991 p8) 

 :تعرٌف المراهقة عند بٌاجٌة/  1-5

عبر عنها أنها العمر الذي ٌندمج فٌه الفرد مع عالم الكبار والعمر الذي لم ٌعد فٌه الطفل 

،ص 2004ملحم،   ). ٌشعر بؤنه أقل ممن هم أكبر منه سنا بل هو مساو لهم فً الحقوق

351.) 



المراهقة تعنً التدرج نحو النضج الجسمً والجنسً والعقلً واالجتماعً والسلوكً  -

وهً تمثل فترة نمو تمثل بداٌتها البلوغ حٌث ٌتحقق النضج الجنسً للفرد وتتمثل نهاٌتها 

 (.341،ص 2004ملحم،   )بالرشد حٌث ٌتحقق النضج االجتماعً واإلنفعالً 

 

 

 

 

 

 

 :مراحل المراهقة -2

هناك اتفاق أن مرحلة المراهقة ال تحدث فجؤة ولكنها عادة ما تسبق بعملٌة البلوغ التً تمهد 

لها وللمراحل الموالٌة والحقٌقة أن الحٌاة اإلنسان تشكل كل متكامال ال ٌمكن فصل أي جزء 

عن األخر، والتوجد ثؽرات وال وقفات بل إن كل مرحلة من مراحل العمر ترتبط بما 

 (.46-45،ص 1998إبراهٌم   ). تسبقها وتتصل بما ٌلٌها

المدة الزمنٌة للمراهقة تختلؾ من مجتمع إلى آخر ففً بعض المجتمعات تكون قصٌرة، 

 :وفً بعضها األخر تكون طوٌلة، ولذلك فقد قسمها العلماء إلى ثالث مراحل هً

 :( عاما14-11) مرحلة المراهقة المبكرة 2-1

فً هذه المرحلة ٌتضاءل السلوك الطفلً، وتبدأ المظاهر الجسمٌة والفٌزٌولوجٌة والعقلٌة 

واإلنفعالٌة واالجتماعٌة الممٌزة للمراهقة بالظهور، ومن أبرز مظاهر النمو فً هذه الحالة 

 .النمو الجسمً أي تؽٌرات بٌولوجٌة سرٌعة



 :( عاما18-14) مرحلة المراهقة الوسطى 2-2

ٌزداد شعور المراهق بالنضج واالستقالل وتتباطؤ سرعة النمو الجسمً نسبٌا مقارنة مع 

المرحلة السابقة وٌزداد الوزن والطول عند كال الجنسٌن وتزداد الحواس كاللمس والذوق 

 .والسمع وتتحسن الحالة الصحٌة للمراهق، فهً مرحلة اكتمال التؽٌرات البٌولوجٌة

 (:21-18) مرحلة المراهق المتأخرة 2-3

وهذه هً  (مرحلة الشباب)هً مرحلة تسبق مباشرة الرشد، وٌطلق البعض علٌها اسم 

مرحلة اتخاذ القرارات، حٌث ٌنخذ فٌها قرارٌن مهٌمٌن وهما اختٌار الزواج واختٌار 

 .المهنة

 (. 335-334،ص 1982زهران،  ) 

وهً فترة ٌحاول فٌها المراهق لم شتاته ونظمه المبعثرة، وٌسعى من خاللها على توحٌد 

جهوده من أجل إقامة وحدة متؤلفة من مجموع أجزابه ومكونات شخصٌته وٌرى دانٌال 

الؼاس أن المفكرات الشخصٌة مضافة إلى التخٌالت الجنسٌة، وهً التؽٌٌر فً هذه 

المرحلة، زٌادة إلى اإلنؽماس فً أحالم الٌقظة، وهً تمتد أحٌانا إلى سن الخامسة 

 (.357-347،ص 1995رمضان  ، ). والعشرٌن

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : ٌقسم الدكنور صاموٌل مؽار ٌوس المراهقة إلى:أنماط المراهقة -3

 وهً خالٌة من المشكالت والصعوبات وتتمٌز باالعتدال النسبً، : المراهقة المتكٌفة3-1

واالستقرار والهدوء النفسً واإلشباع المتزن والمتكامل والخلو من العنؾ والتوافق مع 

 .الوالدٌن واإلندماج والرضا عن النفس

المعاملة األسرٌة المبنٌة على االتزان وعلى القدر من الحرٌة وتفهم حاجات المراهق  -

 .واحترام رؼباته

.       توفٌر جو من الثقة حتى ٌتمكن المراهق من مصارحة والدٌه بمشكالته اإلنفعالٌة -

 (.149،ص 2002الدسوقً،  )

 ٌتسم سلوك المراهق فٌها باإلمطواء والعزلة والشعور بالعجز : المراهقة االستعابٌة3-2

والنقص وعدم التوافق االجتماعً، والشعور بالخجل والتردد كما أن مجاالته الخارجٌة 

ضٌقة ومحدودة حٌث ٌكون تفكٌره متمركز حول ذاته وٌنؽمس فً األوهام والخٌاالت 

 (.242،ص 1990رابح،   ). المبالػ فٌها وٌصاحبها إنكار شخصٌة المراهق



 ٌتمٌز فٌها سلوك المراهق بالعدوانٌة على نفسه أو على :(العنٌفة) المراهقة المتمردة 3-3

األخرٌن وٌتمٌز على األسرة أو المدرسة أو المجتمع الخارجً، كما ٌلجؤ المراهق إلى تؤكٌد 

ذاته والتشبه بالرجال ومجاراتهم فً سلوكهم كالتدخٌن والسلوك العدوانً فً هذه المجموعة 

  ). قد ٌكون صرٌحا مباشرا ٌتمثل فً اإلٌذاء، وبصورة ؼٌر مباشرة ٌتخذ صورة العناد

 (.152،ص 2002الدسوقً، 

 

 

 إن حاالت هذا النوع ٌمثل الصورة المتطرفة للشكلٌن المنسحب : المراهقة المنحرفة3-4

والعدوانً، فإذا كانت الصورتٌن السابقتٌن ؼٌر متكفٌتٌن، إال أن مدى اإلنحراؾ ال ٌصل 

إلى خطورته إلى الصورة البادٌة فً الشكل الذاتً ٌهدد المجتمع كالجنوح وتعاطً 

 (.249،ص 1990رابح،   ). المخدرات وحاالت اإلدمان واإلنحرافات الجنسٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 :مظاهر مرحلة المراهقة -4

 .النمو الواضح المستقر نحو النضج فً كافة مظاهر الجوانب الشخصٌة - أ

 .التقدم نحو النضج الجنسً - ب

 .التقدم نحوالنضج الجسمً - ت

 .التقدم نحو النضج واالستقالل اإلنفعالٌٌن - ث

التقدم نحو النضج العقلً، واكتشاؾ قدرات الفرد واستعداداته ومواهبه وذلك من خالل  - ج

 .الخبرات، والمواقؾ والفرص التً ٌمر بها الفرد

التقدم نحو النضج االجتماعً والطبٌع االجتماعً، تحمل المسإولٌات وتكوٌن عالقات  - ح

 .اجتماعٌة جدٌدة واتخاذ قرارات تتعلق باالختٌار التربوي والمهنً والزواج

تحمل مسإولٌة توجٌه الذات، وذلك بتعرؾ المراهق على قدراته وإمكانٌاته واالعتماد  - خ

 .على نفسه فً اتخاذ قراراته

. اتخاذ المراهق فلسفة فً الحٌاة، ومواجهة نفسه والحٌاة الحاضرة والتخطٌط للمستقبل - د

 (.191ص -2001- محمود  ، عفاؾ  )



 

 

 

  

 

 :الحاجات البارزة فً فترة المراهقة -5

 ٌمر المراهق بمرحلة ٌشعر فٌها بالوحدة والضٌاع النفسً لذلك :الحاجة إلى الحب 5-1

ٌحتاج إلى سند نفسً ٌشد من أزره فً هذا الضٌاع والوحدة التً ٌعٌش فٌها، فهو ٌحتاج 

إلى الحب فً األسرة والشعور بالمحبة والدؾء من خالل والدٌه وإخوته ومعلمٌه، حتى 

ٌتؽلب على هذه اإلحساسات وهذا الشعور بالوحدة والضٌاع، فالمراهق ٌحتاج إلى أن ٌحب 

 .وٌحبَب 

 ٌحتاج المراهقون على اإلنتماء إلى جماعة تحقق لهم كافة : الحاجة إلى اإلنتماء5-2

اإلشباعات النفسٌة واالجتماعٌة ولذلك ٌجب أن توفر لهم األسرة والمجتمع بكل مإسساته 

ومنظماته كل األنشطة التً تجذب المراهقٌن وتشعرهم باإلنتماء والوالء لألسرة والمدرسة 

والمجتمع، وتكمن الخطورة فً فشل األسرة والمدرسة فً تحقٌق ذلك فٌتجه المراهق إلى 

 .لٌحقق له ذلك- العصابات الجانحة والمنحرفة

 ٌجب أن تحقق األسرة من خاللها تفاعلها مع المراهق تحقق له :الحاجة إلى الحرٌة 5-3

معنى الحرٌة فً ظل القواعد، وٌجب أن ال تكتر األسرة من إلتزاماتها وتحرر قٌودها على 

تصرفات وسلوك المراهقٌن وٌجب أن تتٌح لهم فرص الحرٌة فً التعبٌر عن أنفسهم، 

الحرٌة فً اختٌار أصدقابهم، الحرٌة فً الممارسة المشروعة لألنشطة االجتماعٌة 

 .والرٌاضٌة والترفٌهٌة



ٌلعب مفهوم الذات أي فكرة المراهق عن نفسه فً هذه : الحاجة إلى تحقٌق الذات 5-4

المرحلة، فالمراهق ٌسعى من خالل تفاعله إلى إثبات ذاته وتؤكٌدها، ولذلك ٌسعى من خالل 

تفاعله إلى إثبات ذاته وتؤكٌدها، ولذلك ٌجب على األسرة أن تسعى إلى تحقٌق ذات المراهق 

-308،ص 1972عبد الرحٌم،  ). بؤن ال تتجاهله أو تعامله على أنه مازال طفال صؽٌرا

309) 

 : مشكالت المراهقٌن -6

 :المشكالت الصحٌة والجسمٌة 6-1

نعنً بها تلك المشكالت التً تتعلق بالحالة الصحٌة للمراهق، واإلضطرابات التً قد 

ٌتعرض لها ومدى تقبله للتؽٌرات الجسمٌة التً تحدث له فً هذه المرحلة، وتشٌر 

الدراسات إلى أن المشكالت الصحٌة والجسمٌة تحتل مركزا هاما من بٌن المشكالت العدٌدة 

 :التً ٌتعرض لها المراهق والتً تتمثل فً األتً

االهتمام الشدٌد -  العٌوب الجسمٌة مثل حب الشباب– الصداع الشدٌد –التعب الشدٌد  -

 .بتقوٌة الجسم عدم فهم المراهق للتؽٌرات الجسمٌة والفٌزٌولوجٌة التً تحدث له

 :المشكالت االقتصادٌة 6-2

 تلعب دورا هاما فً حٌاة المراهق وتسبب لدٌه القلق الشدٌد، وتشٌر المشكالت االقتصاد 

للمراهق إلى ضعؾ المٌتوى االقتصادي له وما ٌترتب على ذلك من عدم قدرته على إشباع 

حاجاته وتلبٌة مطالبه فً تلك المرحلة، وؼالبا ما ٌتدخل الوالدان لدى المراهق حول كٌفٌة 

انفاق نقوده وعدم االستقالل فً التصرؾ بها، ومن أكثر المشكالت االقتصادٌة شٌوعا لدى 

 :المراهق ما ٌلً

 .رؼبة المراهق فً االستقالل والتصرؾ بالمال كٌفما ٌرٌد -



ضعؾ الحالة المالٌة للمراهق وعدم وجود مصدر ثابت للحصول على األموال الالزمة  -

قلق المراهق من عدم القدرة على إٌجاد عمل خارجً لكسب - من أجل إشباع حاجاته

 .الخالفات األسرٌة فً تنظٌم الشإون المالٌة لها- المال ومساعدة األسرة

 .عدم االستقرار المالً لألسرة -

 :مشكالت أسرٌة 6-3

 .عدم تفهم األباء لحاجات المراهقٌن وصعوبة التفاهم معهم -

 .عدم توفر البٌبة المناسبة داخل األسرة كً ٌقوم المراهق بواجباته الدراسٌة -

 .عدم قدرة المراهق من مناقشة أمور األسرة مع الوالدٌن -

 .الحد من حرٌة المراهق فً كثٌر من األمور الحٌاتٌة للمراهق -

اختالؾ األراء بٌن المراهق وأسرته فً حل مشكالت األسرة وتبنً المراهق أفكارا  -

 .جدٌدة قد تختلؾ كثٌرا عما تإمن به

 :المشكالت المدرسٌة 6-4

 :تشٌر إلى المشكالت التً تتعلق بعالقة الطالب ومدرسٌه وزمالبه ومدى تكٌفه معهم منها

 .التفكٌر فً الحصول على درجة عالٌة -

 .قلق االمتحانات وأهمٌتها خاصة ما ٌتعلق منها باالختبارات الشفوٌة -

 .المقررات الدراسٌة للمراهق وعدم ارتباط معظمها لواقع المراهق الحٌاتٌة -

 (.  386،ص 2004محمد،  ). عدم القدرة على تنظٌم الوقت -

 :مشكالت جنسٌة 6-5



ٌعانً من عدم معرفته حقٌقة الجنس وطبٌعة مشكالته وٌلجؤ المراهق فً كثٌر من الحاالت 

للحصول على معلومات حول الجنس من أقرانه أو الكتب الرخٌصة مما ٌتٌح عن ذلك القلق 

 :والحٌرة ونظرا للتناقض المعلومات التً ٌمكنه الحصول علٌها، وتتمثل فٌما ٌلً

 .الحاجة إلى معرفة األضرار الناجمة عن استعمال العادة السرٌة وكٌفٌة التخلص منها -

 .عدم القدرة على مناقشة الوالدٌن فً المسابل الجنسٌة -

 .التفكٌر فً الحصول على فً الحصول على زوجة مناسبة له -

 .الشعور بالذنب لقٌام المراهق ألفعال جنسٌة متكررة -

 :المشكالت النفسٌة 6-6

تعد المشكالت النفسٌة للمراهق نتاج عوامل كثٌرة بعضها اجتماعً راجع إلى ظروؾ بٌبٌة 

المحلٌة التً ٌعٌشها الفرد، وبعضها األخر فٌزٌولوجً، فبروز الدافع الجنسً وما ٌتلو ذلك 

من محاوالت إلشباعه والنمو الجنسً السرٌع الذي سٌتؤثر على اهتمام المراهق وقدرة 

المراهق على التكٌؾ مع الظروؾ البٌبٌة، وقدرته على إشباع حاجاته المختلفة ٌنعكس 

بشكل أو بؤخر على مشكالته النفسٌة، وتمثل المشكالت النفسٌة التالٌة أكثر المشكالت 

 :شٌوعا بٌن المراهقٌن

 .الشعور بالندم ألفعال ٌقوم بها أثناء ؼضبه- الحساسٌة للنقد والتجرٌح -

 .الخشٌة من ارتكاب الخطؤ- عدم تمكن المراهق من السٌطرة على أحالم الٌقظة -

 - ((. 2004 -)ملحم   ).الشعور بالحزن والضٌق دون سبب -

 

 

 



 

 

 

 خالصة

إن ما ٌجب التؤكٌد علٌه هو أن اإلعداد السلٌم الذي توجهه للمراهق لٌحقق النضج والتوافق 

فً جمٌع المٌادٌن له بالنجاح والسعادة لٌصبح راشد ومواطن أما إذا لم تهٌا له األرضٌة 

 .المناسبة ولم تساعده سٌكون مضطربا تعٌسا ؼٌر متوافق ٌعانً المجتمع من مخاطر سلوكه

وإن اكتشاؾ الذات فً هذه المرحلة من الخصابص المهمة كما أشرنا سابقا، فإنه وفً 

خصم تكوٌن صروة عن ذاته وهوٌته التً تخطره للمستقبل فالبد أن ٌحظى بالتعاطؾ 

 والتفهم والتشجٌع وباألحرى أن تكون أبعد أشرا وأشد استبثارا فً حٌاة المراهقٌن
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 الجانب التطبيقي
 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: الفصل الثالث

 تمهيد-

 المنهج المستعمل في الدراسة-

 مجتمع الدراسة وعينيتها-

 مكان وزمان اجراء الدراسة-

 تحديد وسائل جمع البيانات-

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :تمهٌد

ٌعتبر البحث العلمً الوسٌلة التً ٌمكن بواسطتها الوصول إلى المشكلة المحددة وإٌجاد 

الحلول المناسبة لها، فٌنتج فرصة إلكتساب المهارات والخبرات والمعلومات الدقٌقة وتكوٌن 

شخصٌة الباحث من حٌث التفكٌر والسلوك واإلنضباط فً إطار منهجً معرفً ٌخضع 

 .لقوانٌن ومقاٌٌس علمٌة فً إطار علمً موضوعً بحت

 :حٌث ٌتطرق الباحث إلى جانبٌن

جانب نظري ٌنتج فرصة التعرؾ على المصطلحات التً هو بصدد دراستها من أجل إزالة 

الؽموض واإلحاطة المعرفٌة بالموضوع والتمهٌد للجانب التطبٌقً بإعتباره الدراسة 

 .المٌدانٌة لموضوع البحث بإختٌار المنهج المناسب لمٌدان البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :منهجٌة البحث

فً هذا البحث إستعنت بالمنهج اإلكلٌتٌكً الذي ٌعتمد على دراسة الحاالت من خالل 

المقابالت والمالحظات، فتكون المتابعة مع الحاالت والمعلومات وفق دراسته دقٌقة 

 :ومنهجٌة سلٌمة التقنٌات المستعملة

 :مجتمع الدراسة و معٌنتها  -1

ال ٌمكن البدء فً أي بحث علمً دون تحدٌد عٌنة الدراسة المراد إجراء البحث علٌها، ولقد 

شمل بحثنا ثالث حاالت متؤثرة نفسٌا بسبب الطالق وقد تكونت عٌنة البحث من جنس ذكر، 

المستوى اإلقتصادي ألفراد العٌنة هو متوسط، المستوى الدراسً بٌن التعلٌم المتوسط 

 .الوضعٌة اإلجتماعٌة لألسرة طالق الوالدٌن. والثانوي

 .ال تعانً الحاالت من أي إضطراب عقلً أو عضوي: الحالة الصحٌة

إعتمدت فً عٌنة الدراسة على الحاالت المتواجدة بواد أرهٌو، الحمادنة، عمً : مكان السكن

 .موسى

 :مكان وزمان الدراسة -2

 بواد 2014 مارس 14 إلى 12سنة، كانت المقابالت من 19عبد الرحمن أعزب، السن 

 .أرهٌو بالبٌت

 بالحمادنة 2014 مارس 26 إلى 23 سنة، كانت المقابالت من 17عبد القادر أعزب، السن 

 .بالبٌت

 بعمً موسى 2014 أفرٌل 21 إلى 18 سنة، كانت المقابالت من 21ٌاسٌن أعزب، السن 

 .بالبٌت

 

 

 



 :المقابلة -3

هً عبارة عن عالقة تفاعلٌة هادفة بٌن األخصابً والمفحوص أساسها اإلستماع النشط 

 .بهدؾ جمع المعلومات عن الحالة وتوجٌهها وعالجها

كانت بداٌة المقابلة مبنٌة على أساس التعارٌؾ مع الحالة وتعرٌفها بؤهمٌة ودور األخصابً 

النفسانً وتقوٌة الثقة والعالقة معها لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وبعدها تمكٌن 

كما تعد وسٌلة لجمع . الحالة من الشعور بالراحة وتركها تتحدث بحرٌة بدون مقاطعتها

المعلومات عن الحالة والتعرؾ علٌها وتحدث معها حول مشكلتها، مما أتاح الفرصة 

لعرض حالتها والتعبٌر عن نفسها، ومما مكننا من أخذ المعلومات حول محٌطها االجتماعً 

 .واألسري ووضعها النفسً

 :المالحظة  -4

تستخدم المالحظة فً بحثنا هذا كؤداة للكشؾ عن السلوك واإلنفعاالت التً اتخذتها الحالة 

أثناء إجراءنا المقابالت معها وأثناء الرسم الذي طلبناه منها وفً طرٌقة كالم الحالة وتؽٌر 

 .مالمحها عند بعض المواضٌع

 :اختبار العائلة -5

هو إختبار إسقاطً، بحٌث تقدم للمفحوص ورقة وقل رصاص وأقالم ملونة وٌطلب منه 

ونطلب منه أن . رسم عابلة متخٌلة فً الحصة األولى وفً الحصة الثانٌة رسم عابلة حقٌقٌة

ٌحكً عن العابلة التً رسمها من ناحٌة الجنس والسن وفً األخٌر نطرح علٌه بعض 

من األلطؾ؟ ومن األقل لطفا؟ من األسعد؟ ومن األقل سعادة؟ وكان : األسبلة المتمثلة فً

حٌث ٌرى أنه ٌسمع، بمعرفة عالقة الفرد بعابلته وتصوراته " كورمان"هذا من طرؾ 

 .المستقبلٌة وفهم معاشه المالً ومعرفة العوامل التً تإثر على صحته النفسٌة

الهدؾ من تطبٌق إختبار العابلة هو جمع أكبر عدد ممكن المعلومات والكشؾ عن الواقع 

االجتماعً، والعالقات بٌن أفراد األسرة، والتنفٌس اإلنفعالً عن المكبوتاتمن خالل الرسم 

حٌث ٌسمح بإسقاط الصرعات والرؼبات الدفٌبة ومعرفة الجوانب الخفٌة التً لم ٌكشؾ 

 . عنها الحالة

 

 

  



 : اختبار العائلة لكورمان1-5

الهدؾ من اختبار العابلة فً هذه الدراسة هو الكشؾ عن التساإالت العالبقٌة فً محٌط 

الحالة وعالقتها بكل أفراد جنسها والجنس اآلخر، وتشٌر هذه الجوانب أفكار المفحوص، 

ودوافعه ومفاهٌمه وجدانه ودفاعاته ورؼباته واحتٌاطاته وهكذا ٌصبح الموقؾ المشٌر فً 

هذه االختبارات عبارة عن ستار ٌسقط علٌه المفحوص حٌاته الداخلٌة أي الكشؾ عن الحٌاة 

 .الباطنٌة المكبوتة

 :تعلٌمة االختبار - أ

وقلم رصاص وأقالم ملونة، لكن فً هذه الدراسة لم  (27-21)ٌقدم للمفحوص ورقة بٌضاء 

تم استعمال األلوان ألن الهدؾ كشؾ عالقة الحالة بالمحٌط األسري وخاصة فً رسم الحالة 

ألبوٌن ولنفسها ولمالحظة البسٌطة والدراسة المدفقة ثم معرفة اإلحساسات الحقٌقٌة نحو 

العابلة، ثم ٌطلب من المفحوص رسم عابلته خٌالٌة وإذا سإال عن العابلة كقول له كما ترٌد 

أثناء الرسم نالحظ رد فعل المفحوص أما الطلب، وسلوكه أثناء القٌام بالرسم وبعد اإلتمام 

تطلب أن ٌحكً قصة عن العابلة التً رسمها ومكانه ألن العامل البالػ األهمٌة فً الرسم هم 

المظهر اإلسقاطً خاصة مكبوثة من طرؾ الوسط العابلً وبالتالً تكبث من طرؾ الفرد، 

وبهذا ٌتم معرفة وتمٌٌز شخصٌة الفرد وصراعاته التً تعرقل حٌاته، وفً العابلة الخٌالٌة 

أثناء الرسم ٌكون سإال الطفل عن جنس ودور كل شخص مرسوم بالترتٌب، طرح أربع 

 أسبلة وبعدها لماذا

 :األسئلة

 من هو األلطؾ فً هذه العابلة؟ -

 من هو األقل لطفا فً هذه العابلة؟ -

 من هو األسعد فً هذه العابلة؟ -

 من هو األقل سعادة من الجمٌع فً هذه العابلة؟ -

 وأنت من تفضل فً هذه العابلة؟ -

 لتفرض أنك تنتمً إلى هذه العابلة فمن تفضل أن تكون؟ -

 

 :خالصة



بعدما تم التعرض فً هذا الفصل إلى المنهج المعتمد علٌه فً هذه الدراسة وكٌفٌة إختٌار 

العٌنٌة وتحدٌد مختلؾ الوسابل المستعملة كالمقابلة والمالحظة مع تطبٌق إختبار العابلة 

سنتطرق فً الفصل الموالً إلى عرض النتابج المتحصل علٌها بعد تطبٌق تلك األدوات 

 .على الحاالت مع التحلٌل والمناقشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الرابع



 عرض النتائج

  و 

 مناقشة الفرضيات
 

 دراسة الحاالت

 عرض وتحلٌل النتابج

 مناقشة الفرضٌات

 خاتمة

 صعوبات البحث

 التوصٌات واالقتراحات

 قابمة المراجع

 المالحق

 

 

 

 

 

الهدؾ من المقابات المكان التارٌخ المدة المقابالت الحاالت 



 :الحالة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الحالة األولى

 :معطٌات حول الحالة

 .عبد الرحمان: اإلسم
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واد أرهٌو 

جرت صباحا دامت : 01
 د للتعرؾ على الحالة 45

وجمع قدر هابل من 
. المعلومات وكسب الثقة

 د للتعرؾ 45دامت : 02

على الحالة العابلة والتحدث 
. فٌها عن تقبله للطالق أم ال

 د، للتعرٌؾ 45دامت : 03

. باإلختبار العابلة وتطبٌقه



 .سنة19: السن

 .ذكر: الجنس

 .الثامنة أساسً: المستوى التعلٌمً

 .متوسط: المستوى المعٌشً

 .أعزب: الحالة المدنٌة

 .إخوة، بنت وولدان03: عدد اإلخوة

 .األول فً اإلخوة: الرتبة بٌن اإلخوة

 .فً البٌت: مكان الدراسة

 : تقدٌم الحالة

 والٌة ؼلٌزان، شاب طوٌل القامة، ذو بشرة سمراء وعٌون بنٌة، 1995الحالة من موالٌد 

وجهه طوٌل، ٌمتاز بالعصبٌة والعناد، نظرته بارزة، ٌتكلم بصوت عال، متفابل فً بعض 

كما . األحٌان، مهتم بمظهره، كان اإلتصال معه سهال، حٌث أنه لم ٌعارض أبدا على أسبلتً

 .أن أفكاره مترابطة ومتسلسلة

 ٌنتمً إلى وسط إجتماعً متواضع، من أبوٌن مطلقٌن أبوه البالػ من العمر :تارٌخ الحالة

 سنة فهً إمرأة 45 سنة، عامل ٌومً، ال ٌزورهم إال أحٌانا، أما أمه فتبلػ من العمر 50

عادٌة قلٌلة الحدٌث، للوالدٌن لٌس لهما أي مستوى دراسً، كانت طفولته عادٌة كان ٌعٌش 

مع والدٌه، مستواه الدراسً الثامنة أساسً ومن ثم بسبب المشاكل األسرٌة والصرعات 

التً كانت تتخللها تطلقا والدٌه وذلك بسبب تسلطه وضربه الدابم من طرؾ األب لألم 

 .والحالة

 

 

 :السلوك أثناء الحٌاة الٌومٌة

 .ٌعتنً الشاب بنظافته ومالبسه: الرعاٌة الجسدٌة -1

 .ٌقول الحالة أنه ال ٌنام جٌدا، وٌحلم أن ترجع عابلته مثلما كانت من قبل: النوم والحلم -2

 .لدٌه إضطرابات جنسٌة: السلوك الجنسً -3



 .ال ٌؤكل جٌدا بسبب النقص المادي الذي هو فٌه: السلوكات الؽذابٌة -4

 .ٌعانً الحالة من صراعات عابلٌة خاصة مع األب وجده: الحٌاة العابلٌة -5

 . فالحالة ٌقول بؤنها لدٌه أصدقاء وهو إجتماعً: السلوك اإلجتماعً -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المقابالت

  د 45                                           المدة 12/03/2014ٌوم : 1المقابلة 



تعد هذه المقابلة باللقاء األول مع الحالة، كان اإلتصال معه سهال، حث أنه إستقبلنً ومن 

اإلسم، )دون مشاكل، ووافق على الحدٌث كانت فً البٌت، أخذ المعلومات عن الحالة 

 .(الخ...السن،

بدأت الحالة بالتكلم عن نفسها وعن العابلة، كان األب دابم الشجار مع األم، كان ٌقوم 

كان ٌضربها "، "كان ٌضربها حتى ٌحبسلها النفس"بضربها واإلعتداء علٌها وقال الحالة 

، ٌقول الحالة أنه كان فً الماضً أحسن من الوقت الراهن بسبب "حتى ٌخرجلها عٌنٌها

مشكلة أبٌه المتسلط، فكان دابم الهروب بسبب الضرب الدابم، فإختلط برفقاء السوء وبدأ 

ٌخرج فً اللٌل وٌسهر مع أصدقابه ونتابجه الدراسٌة تدهورت مما أدى به إلى عدم العودة 

 ".ٌقولولً بٌضة أنا ندٌرها كحلة"على المدرسة وٌقول بؤنه عنادي 

 .د45                            المدة 13/03/2014ٌوم : 2المقابلة 

فً المقابلة الثانٌة، بدأ ٌحكً أٌضا على حٌاته الشخصٌة وعن أمه وإخوته، قال بؤنه فً أحد 

األٌام ضربه األب أمام أصدقابه حٌث كان ٌلعب الكرة وبعد تكرار الضرب لعدة مرات فر 

، فكان ٌنام عند أصدقابه ثم إستقر عند أحد أصدقابه، (البت)من البٌت ولم ٌرد العودة إلٌه 

فؤعطوه ؼرفة فسكنى فٌها وإستقل لوحده، وأمه وإخوته ٌقطنون عن أب أمهم والذي هو 

جدهم فقررت الحالة أن ترجع عند أمها فلم ٌوافق جده على هذا ألنه ال ٌتحمل مسإولٌة أمه 

فخرج من البٌت " وأنا ما نٌش قد المسإولٌة" "حتى نسلك روحً نسلك الناس"وإخوته فقال 

وٌتمنى لو أن أمه لم . ورجع عند صدٌقه ومن هنا بدأ بالتدخٌن، وٌقول أنه ال ٌثق فً أحد

فتحدث عن عالقته مع أمه فقال بؤنه تعامله بحنٌة وتتفهم وضعه أما عالقته بؤبٌه . تتطلق

، "كون ماشً هو ماراناش فً هذ الحالة"فهً جد عوٌصة فهو ٌكرهه وٌحقد علٌه وٌقول 

وعالقته مع إخوته جٌدة وأما عالقته مع أصدقاء لدٌه عالقات كثٌرة وٌساعدونه وٌنصحونه 

 .للرجوع إلى البٌت، وفٌما ٌخص عالقته بجده، عالقة سٌبة بسبب طرده من طرؾ جده

  د45                                            المدة 14/03/2014: 03المقابلة 

فٌما ٌخص هذه المقابلة تم التعرٌؾ بإختبار العابلة وعرضه علٌه وتقدمت بسإالً علٌه إن 

 .كان ٌتقبل هذا اإلختبار أم ال فلم ٌرفض وقال بؤنه ٌحب الرسم كثٌرا

 :معطٌات الحالة

طلبنا من الحالة أن ٌرسم لً عابلة متخٌلة، فهم التعلٌمة فؤخذ الورقة ووضعها أفقٌا أمامه 

فبدأ بالرسم من الٌسار إلى الٌمٌن داللة على حركة نكوصٌة حٌث رسم عابلة جٌرانه وكان 

 .الرسم بشكا واضح

 :بالنسبة لألفضلٌات كانت كما ٌلً



 .األلطؾ هنا هو األخت ألنها صؽٌرة -

 .األقل لطفا ال ٌوجد -

 .السعٌد هنا هو محمد ألنه شجاع -

 :باإلضافة إلى أسبلة أخرى لكورمان كانت كما ٌلً

 .األفضل األخت ألنً أحبها كثٌرا -

 .    األفضل أن أكون محمد -

 :تحلٌل نتائج العائلة المتخٌلة

عادي نرسم " عندما طلبنا منه رسم عابلة خٌالٌة كان رد فعله :بالنسبة للمستوى البٌانً -1

مما ٌدل على تقبله للسرم ورؼبته فٌه فكان الرسم من الٌسار إلى الٌمٌن مما " نورمال

بٌن أن لدٌه حركة نكوصٌة باإلضافة إلى أن الرسم كان دقٌق وٌحتل مكان كبٌر من 

الورقة وٌدل على التفتح القوي، ورفاهة األحاسٌس كما رسم األب أكبر منهم دلٌل على 

 .التفضٌل ورسم فً المنطقة الٌسرى مما ٌدل على منطقة الماضً

لم ٌكن رسمه متقنى بمعنى عدم نضجه العقلً كما رسم : مستوى البناءات الشكلٌة -2

العٌش كما ٌدل على عدوانٌته إتجاه نفسه وإتجاه اآلخرٌن كما رسم العابلة فً نموذج 

عقلً بمعنى األشخاص منعزلٌن على بعضهم البعض كما رسم القمر على شكل قضٌب 

مما ٌدل على وجود إضطرابات جنسٌة لدٌه، كما رسم األذنٌٌن تبٌن لنا إتصاله مع 

اآلخرٌن كما رسم األنؾ دلٌل على الجوانب العالبقٌة والشعور بالعدوانٌة كما وجد فً 

 .رسم الحالة خطوط حركٌة الحٌاة

إن للحالة مٌوالت سلبٌة وهذا ماالحظناه فً حذفه لألم مما : بالنسبة لمستوى المحتوى -3

 .جدل على حرمانه العاطفً

 .إحباط متكررة: كما ٌنتاب الحالة حاالت

 تحلٌل معطٌات العائلة الحقٌقٌة: 

أخذ الحالة الورقة أفقٌا ورسم من الٌسار إلى الٌمٌن مما ٌدل على حركة : معطٌات الحالة

 .تكوصٌة تدرٌجٌة، حٌث رسم العابلة تتكون من األم وإخوته ورسم نفسه

 :بالنسبة لألفضلٌات

 .االلطؾ هنا هو أختً ألنً أحبه وال ٌخلق المشاكل -



 .األقل لطفا هو أنا لو كنت عاقل لما هربت -

 .السعٌد هنا هو األم ألنها حنٌنة -

 :بالنسبة لألسبلة األخرى لكورمان

 .أرٌد أن أكون مكان أخً ألنه مرتاح ولٌس لدٌه مشاكل -

 . األفضل أختً ألنها محبوبة من طرفً، وهً تحبنً -

 رسم الحالة من الٌسار إلى الٌمٌن مما ٌدل على وجود حركة نكوصٌة :المستوى البٌانً -1

لدٌه واستعمل خط خفٌؾ مما ٌدل على ضعؾ الدوافع، لقد إحتل الرسم منطقة معتبرة 

من الورقة مما ٌدل على تفتحه القوي فلقد كان الرسم فً المنطقة الوسطى مما ٌدل على 

توازنه والمنطقة العلٌا مما ٌدل على إنفتاحه التخٌلً فهً منطقة الحالمٌن وأصحاب 

 .المبادئ

 الرسم ؼً متقن مما ٌدل على نضجه العقلً أما بالنسبة :مستوى البناءات الشكلٌة -2

لمستوى البناء الجماعة لألشخاص المرسومٌن والتداخل فٌما بٌنهم واإلطار الموجود فٌه 

لقد إعتمدنا على النموذج العقلً وهذا راجع لرسمه، لألشخاص منعزلٌن عن بعضهم 

البعض لقد رسم العٌنٌن حادتٌن مما ٌدل على وجود عدوانٌة لدٌه، كما رسم الفم على 

شكل قضٌب، مما ٌدل على إضطرابه الجنسً، كما رسم األذن ٌدل على إتصاله 

 .باألخرٌن، رسم األنؾ طوٌل مما ٌدل على الحٌوٌة الجنسٌة

 هنا الحالة ٌحاول بناء عالم إجتماعً خاص بمعنى أنه ٌبتعد بالقدر :بالنسبة للمحتوى -3

الذي ٌرٌد البحث عن الحقٌقة والموضوعٌة ٌعطً األولوٌة لمٌوالته الشخصٌة، إن 

 .للحالة مٌوالت إٌجابٌة، رسم جمٌع أفراد العابلة ما عدا األب الذي ٌكن له الكره والحقد

 :إستنتاج العابلتٌن الحقٌقٌة والمتخٌلٌة

 :الحقٌقٌة والمتخٌلٌة ما ٌلً: من خالل ما أستنتجه من العابلتٌن

 .ٌوجد عنده ضعؾ الدوافع -

 .عدوانٌة مكبوتة -

إنعدام التواصل والحوار بٌنهم وأن هنا إضطرابات داخل العابلة بسبب فهم تحمل الحالة  -

 .المسإولٌة وهوربه من المنزل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تحلٌل المقابالت

لقد مكنتنً المقابالت العٌادٌة التً أجرٌتها مع الحالة من معرفة تؤثٌر الظروؾ األسرٌة 

والنفسٌة والعالبقٌة مع شخصٌتها وكٌفٌة تؤثر الحالة بهذه الظروؾ والصراعات وإنعكاس 

 :آثارها على شخصٌته وحٌاته الٌومٌة وقد كشفت ما ٌلً

 .الخالفات والصرعات األسرٌة الحادة -

 .الخالفات الحادة بٌن الوالدٌن -

 .التؤثر النفسً -

 .المشاكل المادٌة المعتبرة -



 .إنفصال أفراد األسرة عن بعضهم البعض -

 .العناد المتواصل -

 .العدوانٌة المكبوتة -

 .الكره والحقد على األب -

 .الحرمان العاطفً وإضطرابات العالقات األسرٌة -

 .الصرعات النفسٌة بسببب طالق الوالدٌن -

 .عدم األحاسٌس باألمن وباإلستقرار -

 .عدم تحمل المسإولٌة ألنه مازل مراهق -

 .العدوان نتٌجة الصرعات األسرٌة وإحباطه الشدٌد لعدم وصوله لمبتؽاه -

 

 

 

 

 

 :ملخص الحالة

من خالل المقابالت العٌادٌة وتحلٌل إختبار العابلة تبٌن أنه هناك تفاعل وتواصل مع 

األصدقاء وصدٌقه الذي ٌعٌش عنده وإنعدام التواصل بٌن أمه وإخوته ألن الجد طرده لعدم 

 تحمل مسإولٌته وٌرٌد الحالة أن ٌرجع إلى المنزل لكً ٌعٌش مع أمه وإخوته ألنه ٌحبهم

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الحالة الثانٌة

 الهدؾ من المقابالت المكان التارٌخ المدة المقابالت الحاالت
01 01 

 
 

02 

 
 
 

03 
 
 

04 

 د45

 
 

 د45

 
 
 

  د45

 
 

  د45

23/03/2014 

 
 

24/03/2014 

 
 
 

25/03/2014 

 
 

26/03/2014 

 د خصصت 45دامت  -1 الحمادنة

للتعرؾ على الحالة 
وجمع أكبر قدر من 

المعلومات المتعلقة به 
وبؤسرته للتعبٌر عن 

 .مشاكله

خصصت للتعرؾ على  -2
كٌفٌة تقبل فكرة الطالق 

وما هو تؤثٌره النفسً 
على الحالة والتعرؾ 
على عالقته مع أفراد 

 .األسرة
 د خصصت 45دامت  -3



للتعرؾ على النظرة 
 .المستقبلٌة للحالة

خصصت لتطبٌق إختبار  -4
 .  العابلة

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 :الحالة الثانٌة

 :معطٌات حول الحالة

 .عبد القادر: اإلسم

 . سنة17: السن

 .الرابعة متوسط: المستوى التعلٌمً- ذكر    : الجنس

 .متوسط: المستوى المعٌشً

 .أعزب: الحالة المدنٌة

 . إخوة، بنتان وثالثة أوالد05: عدد اإلخوة

 .الرتبة الرابعة فً إخوته: الرتبة بٌن اإلخوة

 .البٌت: مكان الدراسة



 :تقدٌم الحالة

تعٌش الحالة بوالٌة ؼلٌزان، شاب متوسط القامة، ذو بشرة سمراء، عرٌض الكتفٌن، 

وعٌون بنٌة، وجهه دابري، ٌمتاز بالخجل، نظرته خافتة، ٌتكلم بصوت خافت، متشابم، مهتم 

 .بمظهره، كان اإلتصال معه سهال، ولم ٌعارض على أسبلتً، كما أنه ٌتكلم بشكل جٌد

 :تارٌخ الحالة

 سنة، عاما ٌومً، فهو ٌعٌش مع 60ٌنتمً إلى أسرة عادٌة، من أبوٌن مطلقٌن، أبوه البالػ 

 سنة فهً إمرأة متسلطة مسٌطرة على الرجل وعلى أالده، 45أوالده األربعة، أما أمه تبلػ 

كانت طفولته عادٌة لم ٌتخللها أي إضطراب، لكن الحالة بدأت باإلنطواء عن العالم 

الخارجً بسبب خٌانة األم وخروجها من البٌت مع إبنتها هذا ما جعل الحالة تشعر بالخجل 

 .واإلنطواء وإنعزالها عن العالم الخارجً

 

 

 

 :السلوك أثناء الحٌاة الٌومٌة

 .ٌعتنً الشاب بنظافته ومالبسه: الرعاٌة الجسدٌة -1

ٌقول الحالة أنه ال ٌنام جٌدا من كثرة تفكٌره وٌحلم أن ترجع عابلته مثلما : النوم والحلم -2

 .كانت من قبل

 .لٌس لدٌه أي إضطرابات جنسٌة: السلوك الجنسً -3

 .ال ٌؤكل جٌدا بسبب التوتر الدابم: السلوكات الؽذابٌة -4

 .عابلة مضطربة تتخللها صراعات قوٌة وشدٌدة: الحٌاة العابلٌة -5

فالحالة تقول أن لدٌها صدٌق واحد ٌمشً معه وٌحسن ظروفه : السلوك اإلجتماعً -6

 .العابلٌة

علم النفس العٌادي اإلكلٌنٌكً، د عطوؾ محمود ٌاسٌن، بدون طبعة، دار العلم  -

 .للمالٌٌن بٌروت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المقابالت

  د45                                           المدة 23/03/2014: 01المقابلة 

تعد هذه المقابلة بالقلء األول مع الحالة، حٌث أنها إستقبلنً بشكل جٌد، ووافق على الحدٌث 

وذلك للتعرؾ علٌه وأخذ المعلومات التً تخصه مثل إسمه وكل . وكانت المقابلة فً البٌت

 إخوة، بنتان وولدان، فهو ٌحب األخت الكبرى 05ما ٌتعلق به، تحدث عن إخوته، عددهم 

 .ألنها إهتمت به وبإخوته

  د45                                           المدة 2014/ 03 /24: 02المقابلة 

فً المقابلة هذه بدأ ٌحكً على أفراد أسرته، تقول الحالة أنها كانت تعٌش فً مع عابلتها 

وبعد إنتقالهم إلى دابرة عمً موسى والٌة ؼلٌزان إنقلبت " كنا ؼاٌة"عٌشة جٌد لقولها 

" كانت مخلطتها هللا ٌحفظ"معٌشتهم أمه خرجت عن طوع أبٌه فبدأت تخرج مع الرجال قال 

وبدأت الحالة بالبكاء عن صعوبة تكثٌفه ألنه لٌس موقؾ سهل قالت الحالة أن أمه ذهبت إلى 

وهران وأخذت إبنتها معها لكً ٌعمال معا فقاما بكراء بٌت وممارسة الجنس مع الرجال 

وعند " حنا ما كان ٌخصنا والو باٌطٌر وٌنزل وٌحٌبنا الخبزة"لكً ٌؤتٌن بالمال لقول الحالة 

فالحالة تلقت " وهللا ما نسمحلهم بهدلونا كان الناس نكرونا"كالمه على أمه وأخته قال 

كون "ضربة قوٌة وقالت بؤن األم كانت تسكن بجوارهم ولم تتكفل بهم ولم تهتم بهم لقوله 



بعد خروجها من المنزل بدأت صحت أبٌه تتدهور ألن نظرة " شافت ؼٌر لوجه با مسكٌن

" كانوا ٌقول على با مذلول"المجتمع لهم كانوا ٌنظرون إلٌهم نظرة إشمبزاز لقول الحالة 

فالحالة مشمبزة من معٌشتها وتتمنى الموت، فؤصدقاءه كانوا ٌستهزءون به وال ٌمشون معه 

وأصدقابه عندما ٌرونه ٌتفوهون بكالم " مٌن نقعد فً بالصة قاع ٌنوضوا: "قالت الحالة

مك رقاصة فً "، "ٌقولولً ولد الزنقة وأمك عاهرة: "مقرؾ عن أمه وأخته فقالت الحالة

فكانت الحالة تقوم بالبكاء وعدم الخروج من المنزل ٌخرج فقط للذهاب إلى " وهران

المدرسة، أثر الطالق على أبٌه ألنه أمه هً من طلبت الطالق وطلبت الخروج، فتؤثرت 

 .الحالة نفسٌا مما أدى بها إلى اإلنطواء عن العالم الخارجً وعن الناس

 د45                                   المدة 25/03/2014: 03المقابلة 

ترى الحالة المستقبل وتنظر إلٌه نظرة متشابمة ألن أمه من أفسد علٌه حالته ٌقول الحالة 

فً المدرسة ٌستهزإون بً وفً الخارج أٌضا أنا "ألن الحالة قالت " أنا ما عندي مستقبل"

فالحالة دابمة البكاء لحالها حالة أبٌها ألنه مرض بسبب " كٌندٌر كً ٌعتنً ٌكون لٌا مستقبل

: أمه وتورٌطه فً هذه المشاكل والصراعات أثرت األم على العابلة بؤكملها لقول الحالة

، ترى الحالة بؤنه لٌس "أبً عنده مستقبل كً تكون موفحلة ما شً كٌما ما، ضرتنً بزاؾ"

 .لدٌها مستقبل على اإلطالق

 

  د45                      المدة 26/03/2014: 04المقابلة 

 .خصصت هذه المقابلة لتطبٌق إختبار العابلة على المفحوص

 :معطٌات العائلة المتخٌلة

طلبت من الحالة أن ٌرسم عابلة متخٌلة، فهم التعلٌمة فؤخذ الورقة ووضعها أفقٌا أمامه فبدأ 

الرسم من الٌمٌن إلى الٌسار ما ٌدل على التقدم نحو المستقبل حٌث رسم عابلته الحقٌقٌة فً 

 .صورة إستقرار وتواصل

 :بالنسبة لألفضلٌات

 .األلطؾ هنا أبً ألنه صبور -

 .األقل لطفا هً أمً -

 .السعٌد هنا هو أٌمن ألنه ال ٌعرؾ المشاكل -

 :باإلضافة إلى أسبلة أخرى لكورمان كانت كما ٌلً



 .األفضل األخت ألنً أحبها كثٌرا -

 .األفضل أن أكون مكان أٌمن ألنه صؽٌر وال ٌعرؾ معنى المشاكل -

 :تحلٌل نتائج العائلة المتخٌلة

كانت رؼبته فً الرسم رسم من الٌمٌن إلى الٌسار مما ٌدل : بالنسبة للمستوى البٌانً -1

على التقدم نحو المستقبل وٌحتل مكان كبٌر من الورقة مما ٌدل على التفتح القوي 

ورفاهٌة األحاسٌس كما رسم األخت أكبر منهم مما ٌدل على التفضٌل ورسم فً المنطقة 

 .العلٌا مما ٌدل على أصحاب المبادئ والحالمٌن

 رسم العٌنٌن كبٌرتٌن مما ٌدل على الخوؾ والقلق، كما رسم :مستوى البناءات الشكلٌة -2

األنؾ طوٌل داللة على الحٌوٌة الجنسٌة ورسم الفم خطً وهذا لحرمانه من قدرة 

التؤثٌر على األخرٌن بالكالم، رسم األذنان مما ٌدل على تقبل النقد وكل األراء التً تقال 

من قبل اآلخرٌن، وجود الرقبة وهذا لقدرته على التحكم فً مشاعره، األذرع موجودة 

 .دلٌل على اإلتصال والتواصل، وجود األرجل داللة على الحرٌة فً اإلنتقال والحركة

 إن للحالة مٌوالت إٌجابٌة وهذا ما الحظناه فً إحضاره :بالنسبة لمستوى المحتوى -3

 .بصورة األم مما ٌدل على أنه ال ٌكرهها

 :تحلٌل معطٌات العائلة الحقٌقٌة

    :معطٌات الحالة

. أخذ الحالة الورقة أفقٌا ورسم من الٌمٌن إلى الٌسار مما ٌدل على التقدم نحو المستقبل

 .حٌث رسم عابلته التً تتكون من األب وإخوته ورسم نفسه أٌضا

 :بالنسبة لألفضلٌات

 .األلطؾ هنا هو أبً ألنه ٌحبنا -

 .األقل لطفا ال ٌوجد -

 .السعٌد هو أخً أٌمن األصؽر ألنه ال ٌعرؾ معنى المشاكل -

 :بالنسبة لألسبلة األخرى لكورمان -

 .أرٌد أن أكون مكان أخً أٌمن ألنه مرتاح ولٌس لدٌه مشاكل -

 .األفضل هو أبً ألنه صبور وٌحبنا -



رسم الحالة من الٌمٌن إلى الٌسار مما ٌدل على التقدم نحو المستقبل : المستوى البٌانً -1

واستعمل خط خفٌؾ مما ٌدل على ضعؾ الدوافع، كما رسم فً المنطقة العلٌا مما ٌدل 

 .على إنفتاحه التخٌلً فهً منطقة الحالمٌن وأصحاب المبادئ

رسم أفراد العابلة على هٌبة صور ضعٌفة وهذا لصعوبة : مستوى البناءات التشكٌلٌة -2

 .(عدم اإلنسجام واإلكتفاء الجسدي)التعبٌر عن المشاعر 

رسم العٌنٌن كبٌرتٌن مما ٌدل على الخوؾ والقلق، كما رسم الفم على شكل خط مما ٌدل 

 .على شخصٌة محرومة من قدرة التؤثٌر على األخرٌن بالكالم

رسم األنؾ طوٌل مما ٌدل على الحٌوٌة الجنسٌة، ورسم األذنان دلٌل على إستقبال النقد، 

وكل األراء التً ٌقال من قبل األخرٌن، ورسم الرأس كبٌر ٌدل على الشخصٌة الذكٌة، عدم 

رسم الرقبة، لعدم القدرة على التحكم فً المشاعر، األذرع ؼٌر موجودة، إلنعدام اإلتصال 

 . والتواصل

رسم األب وإخوته داللة على . هنا الحالة ٌجسد عابلته الحقٌقٌة: بالنسبة للمحتوى -3

العالقة التً تربطهم ببعضهم البعض ألنهم سٌكنون فً بٌت واحد ولم ٌرسم أمه وأخته 

 .ألنه ال ٌتصل بهم وال ٌرٌد التواجد معهم

 إستنتاج العائلتٌن الحقٌقٌة والمتخٌلة: 

من خالل إختبار العابلة المتخٌلة تبٌن أن الحالة تتمنى أن تعٌش حٌاة مستقرة ٌعمها الحوار 

والتفاهم والتكامل بٌن أفراد العابلة لتكوٌن أسرة خالٌة من المشاكل أما فً إختبار العابلة 

الحقٌقٌة أن هناك تباعد وعدم تواصل بٌن أفراد عابلته وال ٌجدر باألم ان تذهب وتتركهم 

 .مما أثر على حٌاة األسرة وهو ٌتمنى اإلستقرار وهذا ما ٌظهر فً العابلة المتخٌلة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :تحلٌل المقابالت

من خالل المقابالت التً أجرٌتها مع الحالة تبٌن بؤن الحالة جد متؤثرة وهذا ما تم من خالل 

بكاءها وإشتٌاقها لكً ترجع األمور كما فً السابق بحٌث ٌرى بؤن األم واألخت هما تسبب 

كل المشاكل التً تحبط بهم فهو ال ٌسامح أمه وأخته على هذه الصفة التً ٌتصفون بها 

 .وٌتمنى أن ٌعٌش حٌاة مستقرة

 :وقد كشفت ما ٌلً

 .الخالفات والصرعات الحادة -

 .التؤثر النفسً بسبب الطالق -

 .اإلنطواء -

 .اإلنعزال عن العالم الخارجً -

 .إنفصال أفراد األسرة عن بعضهم البعض -

 .الكره والحقد على األم واألخت -

 .عدم اإلحساس باألمن واإلستقرار -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :ملخص الحالة

تبٌن بؤن الحالة تعٌش نوع من الملل والحرمان العاطفً وٌخاؾ من المستقبل ألن 

الصراعات األسرٌة أثرت علٌه مما أثر على حالته النفسٌة التً أدت به على اإلنطواء 

 .  واإلنعزال والحالة تبحث األمن واإلستقرار وعلى أن ترجع  كما كانت فً الماضً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :الحالة الثالثة

 الهدؾ من المقابالت المكان التارٌخ المدة المقابالت الحاالت
  د30 01 03

 
 

  د45

 
  د30

 
 

  د45

18/04/2014 

 
 

19/04/2014 

 
20/04/2014 

 
 

21/04/2014 

 د، 30جرت صباحا دامت  -1 عمً موسى

كان الهدؾ منها التعرؾ 
على الحالة وجمع أكبر قد 

 .من المعلومات

جرت صباحا، كانت  -2
للتعرؾ على عابلة الحالة 

 .وعالقتها بؤسرتها
 د كان التحدث 30دامت  -3

فٌها عن أثر الطالق على 
الحالة وخاصة من الناحٌة 

 .النفسٌة

كات للتعرؾ عن نظرة  -4
الحالة للمستقبل وتطبٌق 

 إلختبار العابلة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :الحالة الثانٌة

 :معطٌات حول الحالة

 .ٌاسٌن: اإلسم

 . سنة21: السن

 .ذكر: الجنس

 .التاسعة أساسً: المستوى التعلٌمً

 .متوسط: المستوى المعٌشً

 .أعزب: الحالة المدنٌة

 . إخوة04: عدد اإلخوة

 .الرتبة الثالثة: الرتبة بٌن اإلخوة

 .فً البٌت: مكان الدراسة

 :تقدٌم الحالة

 والٌة ؼلٌزان، شاب متوسط القامة، ذو بشرة سمراء، وجهه 1993الحالة من موالٌد 

دابري، ذو عٌون بنٌة، دابم اإلبتسامة، التكلم بصوت منخفض، مهتم بمظهره، عند الكالم 

 .ٌطؤطا رأسه، نحٌؾ الجسم، كانت الحالة تتكلم بتلقابٌة وجد متجاوب معً

 :تارٌخ الحالة



 سنة، متقاعد 55ٌنتمً إلى وسط إجتماعً متوسط، من أبوٌن طلقٌن، أبوه البالػ من العمر 

ال ٌزورهم على اإلطالق كما أنه أخذ كل أمالك زوجته وطردها خارج المنزل، أما األم 

 سنة فهً إمرأة عادٌة متواضعة تتكلم بطالقة تعانً من داء السكري 50فتبلػ من العمر 

بسبب مشاكلها، كانت طفولته عادٌة عاش حٌاة جد جمٌلة مع والدٌه وكان مستواه الدراسً 

بجٌد جدا، ومن خالل اإلضطرابات األسرٌة والمشاكل التً تلقاها أثرت علٌه وعلى دراسته 

 .وذلك بسبب تسلط أبٌه وعدم الشفقة علٌهم

 :السلوك أثناء الحٌاة الٌومٌة

 .ٌعتنً الشاب بنظافته وهو جد أنٌق: الرعاٌة الجسدٌة -1

ٌقول الحالة أنه ال ٌنام جٌدا وأحالمه فً أن ٌستقر وٌكون لهم منزل : النوم والحلم -2

 .ٌؤوٌهم

 .ال ٌعانً من أي إضطرابات جنسٌة: السلوك الجنسً -3

ال ٌؤكل جٌدا بسبب نقصه المادي ألنه هو من ٌدفع مبلػ الكراء : السلوكات الؽذابٌة -4

 .البٌت

 .ٌعانً الحالة من صراعات عابلٌة خاصة مع األب الذي ٌكرهه: الحٌاة العابلٌة -5

 .الحالة إجتماعٌة بطبعها تقول بؤن لدٌها أصدقاء: السلوك اإلجتماعً -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :المقابالت

  د30                                          المدة 18/04/2014ٌوم : 1المقابلة 

تعد هذه المقابلة باللقاء األول مع الحالة، كان اإلتصال معه سهال حٌث أنه رحب بً مع أمه 

ترحٌبا لم أكن أتوقعه أبدا، وافق على جلستً معه وكانت المقابلة فً البٌت، جرت هذه 

. أخذ معطٌات حول الحالة. المقابلة للتعرؾ على الحالة وجمع قدر أكبر من المعلومات

الحاجة ألً كنت نطلبها "تحدث عن طفولته فقال بؤنه جازت طفولته بشكل جٌد حٌث قال 

فكانت دراسته على ما ٌرام وكان من األوابل واألساتذة كانوا ٌحبونه " كانت تجٌنً

وٌشجعونه على الدراسة فكانت أمه تعطٌه كل ما ٌرٌد وذلك لكً ٌتفوق فً دراسته كما قال 

 .، فً هذه المقابلة أختصر حدٌثه عن طفولته"كنت مقلش"

  د45                                          المدة 19/04/2014ٌوم : 2المقابلة 

كانت هذه المقابلة للتعرؾ عن عابلة الحالة لمعرفة كل ما من حوله قال بؤنه كان ٌدرس 

كان "جٌدا وفً السنوات األخٌرة إنقلب أباه على أمه فكان ٌضربها وٌعتدي علٌها كما قال 

فزادت سلطته وسٌطرته على األم، بسبب هذا الشجار الدابم " ألً ٌصٌبها قدامو ٌضربها بها

لم أتفوق فً دراستً فكان ٌضربنً بشدة حتى الموت وٌطردنً خارج المنزل فكانت آثار 

الضرب بارزة على أمً وعلى نفسً أٌضا من هنا بدأت الحالة بالخروج من المنزل 

والهروب منه فإختلط برفقاء السوء حٌث كان ٌسهر لٌال مع أصدقاءه، ذات مرة قال أباه 

ألمه ال تفتحً الباب عند مجٌبه، ففً ٌوم من األٌام ذهب عند أمه ففتحت علٌه الباب 

وذهبت عند أختها للعٌش، والحالة ظلت هاربة فمرة إتفق هو . وأخبروا أباه فطلقها

وأصدقاءه سرقة منزل إمرأة فسرقوا كل المال والذهب هو وأصدقاءه الثالثة وفً ذلك الٌوم 

ذهب إلى وهران للهجرة السرٌة فتم القبض وسبح فً السجن، وصرح بؤنه ٌكره أباه جدا 

وعند خروجه من السجن قام بكراء منزل . وأثناء دخوله للسجن تحصل على شهادة الحالقة

نمادي نجٌب "هو وأمه، فالمنزل الذي ٌعٌش فٌه أباه حالٌا هو منزل زوجته، وتقول الحالة 

 ".حق ما عاله حقرها



  د30                        المدة 20/04/2014: 03المقابلة 

 .كان التحدث فٌها عن أثر الطالق على الحالة وخاصة تؤثره النفسً

فالحالة لم تتقبل الوضع الذي كانت علٌه أسرته التً كان ٌتخللها اإلضطراب والمشاكل 

 .الٌومٌة والضرب والسلطة من طرؾ أبٌه

فالحالة تشعر بالذنب ألن أمه " خطرات تبانلً ننتحر"فالطالق أثر علٌه نفسٌا حٌث قال 

هذا "تطلقت بسببه وٌشعر بالقلق والتوتر فً المكان الذي ٌعٌش فٌه ألن لٌس بمكان ٌقول 

وهو ٌشعر باإلنطواء ألن الناس ٌنظروا إلٌه نظرة إشمبزاز ألن خرج من المنزل " قبر

 .وسرق ودخل السجن

  د45                       المدة 21/04/2014: 04المقابلة 

كانت للتعرؾ عن نظرة الحالة للمستقبل لٌتم الكشؾ إن كان الطالق أثر فٌه أم اال، تقول 

 .الحالة بؤنها تتفابل خٌرا، ٌرٌد إسترجاع حق أمه والعٌش فً إستقرار وأمان

 .وتم تطبٌق إختبار العابلة فوافق علٌه ولم ٌرفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :معطٌات الحالة

طلبت من الحالة أن ٌرسم لً عابلة متخٌلة، فهم التعلٌمة فؤخذ الورقة أفقٌا أمامه فبدأ بالرسم 

من الٌمٌن إلى الٌسار داللة على التقدم نحو المستقبل، حٌث رسم لبٌت وأرضٌة وشمس 

 .بشكل واضح

 .األلطؾ هنا هو البٌت -

 .األقل لطفا هً الشمس -

 .السعٌد هنا هو البٌت -

 :باإلضافة إلى أسبلة أخرى لكورمان كانت كما ٌلً -

 .األفضل هنا هو البٌت ألنه ٌمثل األمن واإلستقرار -

 .األفضل أن أكون مكان البٌت -

 :تحلٌل نتابج العابلة المتخٌلة

كان رد فعله عادي  (رسم عابلة متخٌلة) عندما طلبت منه :بالنسبة للمستوى البٌانً -1

مما ٌدل على تقبله الرسم ورؼبته فٌه فكان الرسم من الٌمٌن إلى الٌسار مما ٌبٌن أن لدٌه 

تقدم نحو المستقبل باإلضافة إلى أن الرسم كان دقٌق وٌحتل مكان كبٌر من الورقة وٌدل 

على التفتح القوي، كان رسمه عبارة عن رموز، رسم البٌت الذي ٌرمز إلى األم وكان 

الرسم أكبر دلٌل على التفضٌل ورسم فً المنطقة العلٌا التً تدل على منطقة الحالمٌن 

 .وأصحاب المبادئ

كان رسمه متقن مما ٌدل على تشبثه بالقوانٌن كما رسم البٌت : مستوى البناءات الشكلٌة -2

بشكل كبٌر ٌرمز إلى األم، رسم الشمس التً ترمز إلى األب السلطة والسٌطرة 

 .واألرضٌة ترمز إلى نفسه تدل على الجنسٌة ووقوفه مع أمه مع مرور الزمن

 إن للحالة مٌوالت سلبٌة، حٌث ٌحمل الرسم إسقاط لمحتوى :بالنسبة لمستوى المحتوى -3

الصراع الذي صادفه، فرسمه الشمس خارج المنزل ٌدل على أنه رافض لفكرة الطالق، 



وتماشً األرضٌة مع المنزل داللة على أن اإلبن ال ٌرٌد اإلنفصال عن أمه وٌرمز هذا 

 على تحمله المسإولٌة بالنسبة ألمه

 :تحلٌل معطٌات العائلة الحقٌقٌة

 أخذ الحالة عمودٌا ورسم من الٌمٌن إلى الٌسار مما ٌدل على تقدم نحو :معطٌات الحالة

 .المستقبل حٌث رسم العابلة التً تتكون من أمه ونفسه

 :بالنسبة لألفضلٌات

 .األلطؾ هنا هو أمً ألنها حنونة -

 .األقل لطفا هو أنا لو كنت عاقل لما سرقت وهربت من المنزل -

 .السعٌد هنا هو األم ألنها محبوبة -

 :بالنسبة لألسبلة األخرى لكورمان

 .أرٌد أن أكون مكان أمً ألنها تتجلى بالحكمة والفهم الصحٌح -

 . األفضل هً أمً ألنها تحبنً -

رسم الحالة من الٌمٌن إلى الٌسار مما ٌدل على تقدمه نحو المستقبل : المستوى البٌانً -1

واستعمل خط ضعٌؾ مما ٌدل على رهافة األحاسٌس والخجل لقد إحتل الرسم المنطقة 

العلٌا مما ٌدل على أنه من أصحاب المبادئ فلقد كان الرسم فً المنطقة الوسطى مما 

 .ٌدل على توازنه

الرسم متقن مما ٌدل على نضجه العقلً وإهتمامه بالتفاصٌل : مستوى البناءات الشكلٌة -2

لقد رسم العٌنٌن كبٌرتٌن ٌدل على الخوؾ والقلق، ورسم الصور على هٌبة نصفٌة مما 

، كما رسم (عدم اإلنسجام واإلكتفاء الجسدي)ٌدل على صعوبة التعبٌر عن المشاعر 

الفم على شكل قضٌب مما ٌدل على إضطرابه الجنسً، ووجود الرقبة داللة على التحكم 

فً المشاعر، ؼٌاب األذرع داللة على عدم التواصل، وؼٌاب األرجل داللة على إنعدام 

الحرٌة والحركة، ورسم حجم أمه أكبر منه داللة عن مدى ومقدار أهمٌة أمه عنده 

وأهمٌة مكانتها لدٌه رسم األنؾ طوٌل داللة على الحٌوٌة الجنسٌة، رسم حجم أمه أكبر 

من حجمه وذلك ألهمٌة أمه، رسم نفسه أصؽر من أمه فهذا دلٌل تفضٌلً أن ٌرٌد أن 

ٌكون األصؽر أو أنه ٌرى نفسه صؽٌرا، رسم رأس األم كبٌر ٌدل على شخصٌتها 

الذكٌة إنعدام األذنٌن ٌدل على عدم اإلكتراث لما ٌقال لهما، الرقبة الطوٌلة داللة على 

 .العالقة بٌن العقل والمشاعر



 هنا الحالة ٌحاول اإلبتعاد عن الحقٌقة وٌحاول بناء عالم خاص به :بالنسبة للمحتوى -3

ٌعطً األولوٌة لمٌوالته الشخصٌة، إن للحالة مٌوالت إٌجابٌة، رسم األم ونفسه داللة 

على العالقة التً تربطها ببعضها البعض ألنه ٌسكن معها، ولم ٌرسم إخوته ألنه قلٌل 

اإلتصال معهم ألنهم مع األب، ولم ٌرسم األب ألنه ٌكرهه وٌحقد علٌه بسبب أخذ البٌت 

 .لألم وطردها خارجه

 :إستنتاج العابلتٌن الحقٌقٌة والمتخٌلٌة -

 :من خالل ما إستنتجته من العابلتٌن ما ٌلً

 .ٌوجد عند قلق وتوتر -

 .عدوانٌة مكبوتة -

 .الشعور بالذنب -

 .اإلنطواء -

 .العالقة بٌن األبناء نوعا ما ناقصة لعدم ترك األب ٌزورون أمهم والتواصل معها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :تحلٌل المقابالت

 .من خالل المقابالت إستنتجت أن الحالة عاشت طفولة عادٌة -

 تؤثٌر الطالق على المراهق من الحالة النفسٌة -

 .إنفصال األب واألم مما جعله فً توتر وقلق دابم -

 .الخالفات والصراعات الدابمة -

 .الكره والحقد على األب -

 .عدم اإلحساس باألمن واإلستقرار -

 .الشعور بالذنب -

 .اإلنطواء -

 .اإلحباط لعدم الوصول لمبتؽاه -

العابلة المثالٌة هً األسرة، حٌث ٌقول الحالة أجد نفسً ناقص فهو ال ٌعٌش مع األب  -

 .وذلك إلحساسه باإلستقرار

 (السلطة)لوالدٌة بسبب ؼٌاب األب الحرمان من الرعاٌة ا -

 

 

 :ملخص الحالة

من خالل المقابالت العٌادٌة وتحلٌل إختبار العابلة تبٌن أن هناك تفاعل وتواصل مع األم 

واإلبن وٌنعدم بالنسبة لإلبن وباقً إخوته وأبٌه فاألم تعطٌه كل الحنان والشعور باألمن 

وترٌد األم إمداده بالنصابح وإعطابه حرٌة الكالم والتعبٌر عن ماعره . واإلستقرار

 .وأحاسٌسه ألن الحالة تحس بالذنب واإلنطواء

 

 

 



 :مناقشة الفرضٌات

 .وتؤثٌره النفسً على المراهق (الطالق) التفكك األسري :الفرضٌة العامة -1

بعد إجراء المقابالت العٌادٌة وتحلٌل إختبار العابلة أبرزت النتابج على وجود تؤثٌر نفسً 

نتٌجة الطالق، ظهر فً بعض اإلنحرافات السلوكٌة النفسٌة، اإلنطواء، الهروب، السرقة، 

بدءا . العدوانٌة، ففً حالة التفكك األسري ٌكون هناك ؼٌاب الوالدان اللذان ٌمثالن األساس

من اإلنجاب على التربٌة، إلى الوظٌفة النفسٌة على اإلشباع العاطفً والتقارب بٌن أفراد 

وذلك بؤن القٌم والتقالٌد واإلتجاهات تمر بعملٌة تقنٌة من خالل األباء متخذة . المجتمع

واألسرة كمرجعٌة ٌعتمد علٌها األبناء فً تقٌٌم سلوكاتهم، . طرٌقها إلى األبناء بصورة كاملة

ٌمكن . وأي إختالل فً وظٌفة الوالدٌن ٌنجم عنه حتما إضطراب، خاصة لدى المراهق

للبعض مواجهة الصراعات والبعض األخر ٌنحرؾ ذلك ألن فترة المراهقة حساسة تمتاز 

والمراهق ٌبحث عن . بالتوتر والتذبذب من خالل ما ٌمٌزها فً البحث عن اإلستقرار

 .الحاجة إلى األمن والحب والحاجة لتحقٌق وتؤكٌد الذات

 .ٌإدي إلى اإلنطواء  (الطالق) التفكك األسري :الفرضٌة األولى -

ألن المراهق ٌرفض وجود الوالدٌن منعزلٌن . ٌتـاثر المراهق نفسٌا فً حاالت الطالق

باإلضافة إلى تكوٌن صورة سلبٌة تسبب له الحقد على الوالدٌن، وهذا ما ٌإدي به إلى 

حٌث ال ٌكون لدى األبناء شخصٌة قوٌة والثقة بالذات وٌكونون . تشوٌه الصورة الوالدٌة

 .منعزلٌن عن المجتمع وعن العالم الخارجً

 .ٌإدي إلى الهروب من المنزل (الطالق) التفكك األسري :الفرضٌة الثانٌة -

. فً حالة الطالق األسرة ال تلعب دورها فً الوقاٌة من الكثٌر من اإلنحرافات السلوكٌة

ٌعتبر الوالدان أساس األمن واإلستقرار والسلطة والحنان ألنهما ٌضمنا األمن النفسً 

فانعدام هذه العاطفة عن طرٌق ؼٌاب األم أو األب ٌسبب لهم مشاكل . العاطفً لدى المراهق

نفسٌة وٌكون هناك رفض لقبول فكرة الطالق، وهذا ما ٌسبب لهم صدمة نفسٌة التً تإثر 

فٌلجإون إلى سلوكات منحرفة كالهروب أما السلوك الداخلً فٌتمثل . على سلوكاتهم الٌومٌة

 .فً الشعور بالنقص والشعور بالذنب

 .ٌإدي إلى السرقة (الطالق) التفكك األسري :الفرضٌة الثالثة -

الوالدان أحٌانا ال ٌفكران فً مسٌر أوالدهما وذلك عند تقرٌرهما لوجود الطالق الذي هو 

وؼٌاب األم واألب ٌسبب لألبناء مشاكل نفسٌة هذا ما ٌسبب لهم . أخطر مشكل ٌهدد المجتمع

باإلضافة إلى ضعؾ . صدمة نفسٌة التً تإثر على سلوكاتهم وعلى عالقاتهم مع األخرٌن

فالمراهق ٌبدأ بالبحث عن هوٌته وذاته التً ٌنبؽً أن تكون من األم، كما . الثقة فً الذات

ٌمتد تؤثٌره باألزمة إلى عدم تكوٌن األنا بصورة سلٌمة، لذلك ٌلجإون إلى تكوٌن هوٌتهم 

كالسرقة، الهروب، أما السوك الداخلً فٌتمثل : خارج نطاق األسرة بسلوكات إنحرافٌة

 .        بالشعور بالذنب، عدم الثقة بالنفس، اإلنطواء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خاتمة



من خالل هذه الدراسة التً قمت بها من أجل الكشؾ عن التؤثٌر النفسً للمراهق فً حالة 

طالق، ومن خالل تعاملنا مع بعض الحاالت التً تعانً من تفكك أسري أثنا تطبٌق 

اإلختبار، قمت بتطبٌق إختبار العابلة وتوصلت إلى النتابج من خالل التحلٌل، ومنه تبٌن لً 

أن التفكك األسري ٌإثر على الحالة النفسٌة للمراهق والعوامل التً أدت به إلى سلوك 

. بعض السلوكات المنحرفة، ونوعٌة العالقات ودور الوالدٌن ومسإولٌتهم داخل األسرة

لذا على كل عضو داخل األسرة من . واألسرة تلعب دورا هاما فً ضبط سلوكات أبنابهم

 . آباء وأمهات وأبناء التفاعل فٌما بٌنهم بالطرٌقة المثلى لتفادي الوقوع فً المشاكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :صعوبات البحث



إنه من الطبٌعً أن ٌصادؾ كل باحث أو قابم على البحث مجموعة من الصعوبات 

 . والعراقٌل التً تعٌق مشروع البحث

 :ففً هذا البحث صادفتنً مجموعة من الصعوبات أذكر منها -

 .قلة المراجع الخاصة بالتفكك األسري -1

 .صعوبة إٌجاد أسرة تسمح لً بالدخول إلى بٌتها -2

 .صعوبة التعامل مع األبناء وإقناعهم -3

 .عدم التمكن من اإلتصال ببعض أطراؾ األسرة -4

 .بعد المسافة -5

 .ضٌق الوقت -6

 .عدم سماح بعض األسر بالتكلم مع أبنابهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التوصٌات واإلقتراحات



ٌعتبر الطالق أحد أشكال التفكك األسري الذي ٌترتب عنه تالشً روابط الحٌاة األسرٌة، 

وما ٌمٌز هذه المرحلة أزمة المراهقة المتمثلة فً . التً تعتبر أساس تكوٌنه فً المستقبل

البحث عن الهوٌة وإدراك الذات، مما ٌإدي إلى إختالل سلوكه بسبب الصراعات النفسٌة 

 .التً ٌعانً منها فً ؼٌاب ما ٌسمى باألسرة

لذا ٌجب توعٌة أفراد األسرة بوضع برامج وقابٌة للخروج من المشاكل األسرٌة  -

 .ومساعدة الشباب المقبلٌن على الزواج فهم الحٌاة الزوجٌة وإعطاء كل ذي حق حقه

توسٌع نطاق برامج الرعاٌة والمساعدات اإلجتماعٌة، حتى تقل األعباء الملقاة على  -

 .عاتق أرباب األسر، بذلك تختفً األسباب المادٌة والصحٌة المهددة لحٌاة أفراد األسرة

 .التكفل النفسً والعناٌة النفسٌة بالمراهقٌن ذوي األسر المفككة -

إعادة النظر فً الزواج وفً سن الزواج، إذ ثبت أن كثٌرا من حاالت الطالق ترجع إلى  -

 . صؽر سن الزوجٌن، وعدم إدراكهما لطبٌعة الحٌاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قابمة المراجع



 .مصردارالمعارؾ-1ط-الشرٌعة االسالمٌة و القانون-1967-أحمد الؽندوري-

 .مكتبة الفالح النشر والتوزٌع-3ط-2005-أحمد محمد مبارك الكندري-

 المإسسة الوطنٌة للكتاب 2ط -اصول التربٌة و التعلٌم-1990تركً رابح -

 .الجزابر

 .علم النفس والطوفلة والمراهقة دار النشر - 1982-حامد عبد السالم زهران-

مطبعة جامع دمشق -علم النفس الطفولة المراهقة-1976-حسن فٌصل الؽازي-

 .بسوري

 .مكتبة مدبولً القاهرة-1ط-الموسعة النفسٌة والجنسٌة-1997-عبد المنعم الحنفً-

ظاهرة الطالق فً دولة االمارات العربٌة -2001-عبد الرزق فرٌد الملكً-

 .مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتجٌة-1ط-اسبابه واتجاهته-المتحدة

المإسسة -7ط-القاموس الجدٌد للطالب-1991-بلحسن البلٌش-علً بن هادٌة-

 .الوطنٌة للكتب

 .دار القلم دبً-2االسس النفسٌة للنمو االنسان ط-1972-طلعت عبد الرحٌم-

دار العلم -دط-علم النفس العٌادي االكلٌنٌكً-عطوؾ محمود ٌاسٌن-

 بٌروت.للمالٌٌن

اسهامات الخدمة االجتماعٌة فً مجال انحرؾ االحداث دار -1995-سٌد رمضان-

 .المعرفة الجامعً بمصر

 .دار الشروق-1ط-علم اجتماع االسرة-معن خلٌل عمر-

التفكك االسري و انحرؾ االحداث جامع -رسالة ماجٌستٌر-محمد مبارك الشافعً-

 .نافعً العربٌة للعلوم االمنٌة



 .دار الكتب الحدٌث-د ط-المراهقة واسباب انحرفها-2006-مروة شاكرالشربٌنً -

 .مكتبة الفانً القاهرة-1ط-التوافق النفسً واالجتماعً-1979-مصطفى فهمً-

-علم النفس النمو-2001-عفاؾ بنت صالح محضر-محمود عبد الحلٌم المنسً-

 .مركز االسكندارٌة للكتاب

 .دار افاق بٌروت-دط-مشكالت الطفولة والمراهقة- 1998-مٌخابٌل ابراهٌم اسعد-

 :المذكرات-

 .التفكك االسري و تؤثٌره على تحصٌل الدراسً-

 :المراجع بالؽة الفرنسٌة

-NORBERT sillamy .1991 dictionnaire de la psychologie.la 

rouse. 

-roland chamane ;bernard vandemersh -2002dictionnaire de 

la psychanalyse/ edition ,France paris.  

 

 


