
 

 

 

 
 
 

 - مـمستغان -عبد الحميد بن باديس جامعة 

 االجتماعية علومكلية ال
 

  مذكرة تخرج

 الماستر في علم النفسللحصول على شهادة

 ص علم النفس العيادي و الصحة العقليةتخص
 

  
ا�ر��ن ا��ط�� و أ���ب ا������ اواد�� (ا�وا�ل ا��ر�� دور 

������وح ��د ا�راھق��  ) ا  ظ�ور ا
  درا�� ���د�� ,+ث ���ت $�ر)ز إ��دة ا#ر$�� $و��� ��#"��م  

  

  طرف من علنا مناقشة و مقدمة

  موكحلة نبيلة:)ة(الطالب
 

ـــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــــــــــــــة  أمام  لجنـــــــــــ

 

 واالسم اللقب الرتبة المؤسسةاألصلية الصفة       

 سليمان مسعود ليلى أستاذة مساعدة مستغانم ةـجامع ساـرئي       

 بلعباس نادية أستاذة محاضرة مستغانم ةـجامع مقررامشرفا و          

 شرقي حورية أستاذة مساعدة مستغانم ةـجامع مناقشا        

        

      
  

  

 2017- 2016: الجامعية السنة 

 




  ا�	�ل ا����ث��� ا��رة و ا�����
 ا���

48 

 

  :تمهيد

 يتحقق خالله فمن والفرد الثقافة بين الهام الوسيط لها دور األسرة أن والباحثون العلماء يرى

 بعض وجود بإمكانية الباحثين هؤالء تبصر من وعلى الرغم األبناء، نفوس في القيم غرس

 قيم توجه أن شأنها من التي والسياسية الدينيةو  واالقتصادية االجتماعية األخرى المؤثرات

  .باألسرة مرورها خالل من إال دورها تؤدي ال المؤثرات هذه فإن األفراد

الضبط و  كما تعتبر األسرة المؤسسة االجتماعية األولى المسؤولة عن التنشئة االجتماعية

ال سوية من خالل و لوك األفراد بطريقة سوية أتلعب األسرة دورا أساسيا في سو االجتماعي،

التفاعالت التي و ة أنماط السلوك التي تقدمها األسر النماذج السلوكية التي تقدمها ألبنائها، ف

هي تعتبر مؤسسة مستمرة معهم استمرار وو إيجابا على تربية األبناء، وتحدث فيها تؤثر سلبا أ

 .يشكلوا أسرة خاصة بهم غير مباشرة إلى أن وحياتهم بطريقة مباشرة أ

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  




  ا�	�ل ا����ث��� ا��رة و ا�����
 ا���

49 

 

  :مفهوم األسرة_1

  :هناك عدة تعريفات لألسرة

     Mackiver et Bigue :              بيجو تعريف ماكيفر : أوال

جماعة دائمة مرتبطة عن طريق عالقة : "حيث يرى الباحثان أن األسرة هي عبارة عن

قد تكون داخل األسرة و الرعاية لهم،و تقديم الخدمات و جنسية بصورة تمكن من إنجاب األطفال 

هما يكونا معا مع أطفالهما وحدة مشتركة و لكنها تقوم على معيشة الزوجان، و عالقات أخرى 

  )253 :1999عبد اهللا محمد عبد الرحمن،( .."متميزة وأ

يركز هذا التعريف على الجانب الوظيفي في األسرة، حيث عن طريق العالقة الجنسية بين 

     بالتالي يتعين على األبوين تقديم الرعاية و المرأة يمكن أن يتم إنجاب أطفال، و الرجل 

االهتمام لهم، فالعالقة الزوجية بين الطرفين هي األساس النطالقة باقي العالقات على و 

 .ةمستوى األسر 

  : Berguis et Loockلوكو تعريف بيرجيس : ثانيا

التبني، يعيشون في و الدم أو فاألسرة مجموعة من األشخاص يرتبطون معا بروابط الزواج أ" 

يعملون للمحافظة على نمط ثقافي و يتفاعلون معا وفقا ألدوار اجتماعية محددة، و منزل واحد 

  )255: 1999عبد اهللا محمد عبد الرحمن، (." واحد

انطالقا من هذا التعريف يتبين أن بناء األسرة يمكن أن يأتي من عدة روابط اجتماعية، 

فالعالقة الجنسية الناجمة عن عقد الزواج هي رابطة اجتماعية ، كما تتشكل األسرة من 

إما ) العائلة(األطفال، هناك أفرادا من األسرة الممتدة و األب و القرابة الدموية ، فباإلضافة لالم 

  .التكفلو الة عدم إنجاب الزوجين هناك من الروابط االجتماعية ما يسمى التبني أفي ح

بالتالي نجد و كما ركز هذا التعريف على تواجد أفراد األسرة في حيز المنزل الذي يجمعهم ، 

 وفه المرأة،و  أن أساس هذه الروابط االجتماعية يظل متوقف على حدوث الزواج بين الرجل

  .شرط تكون األسرة
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  :ناصر.ع.عو بيومي .أ.تعريف ل م: ثالثا

األدوار المكتسبة عن طريق الزواج و مجموعة المكانات و اإلنجاب و األسرة تشمل الزواج "

اإلنجاب، فالزواج شرط أساسي لقيام األسرة، إال أن األسرة تعني في المجال األول مكانات و 

  )56: 2003عفاف عبد العليم ناصر، و محمد احمد بيومي .." (ادوارو 

اإلنجاب لتكون األسرة، باإلضافة إلى و أما هذا التعريف فركز على وجود شرطي الزواج 

 .تبادل األدوار بين أفرادها

التعلم وهي و  ومسرح التفاعل الذي يتم فيه النم: "هي" حامد عبد السالم زهران"األسرة عند و 

عبد حامد (" واقفالمو األشياء و العالم الصغير للطفل الذي به تتكون خبراته عن الناس 

  )    253: 1984السالم زهران، 

عليه يمكن إعطاء مفهوم شامل من خالل هذه التعاريف لألسرة على أنها أهم جماعة أولية و 

تتكون من عدد من األفراد تجمع بينها القرابة حيث يرتبطون بروابط الزواج و في المجتمع 

يتفاعل أعضاء األسرة وفقا ألدوار و يقيمون في منزل واحد ) األبناءو بين اآلباء (الدم و أ

هي التي تقوم و قانونية و اقتصادية و تقوم بينهم التزامات محددة اجتماعية و اجتماعية محددة 

  .هي الجسر الذي يصل الفرد بالمجتمعو هي التنشئة االجتماعية ، و بأهم وظيفة اجتماعية 

 :لألسرة االجتماعي التكوين-2

 :يلي كما رةلألس المكونة الوحدات تحديد يمكن

  ):واألم األب( الوالدان2-1

 وتمويلها فيها االجتماعية التنشئة نمط وتوجيه األسرة في العطاء مركز واألم األب يعتبر

 ملبس، سكن، منها المادية الطفل حاجات لتلبية األول المسؤول يعتبران بحيث ومعنويا، ماديا

 السلوك ومصدر تعديل السلطة مصدر باعتبارهما واالجتماعية والنفسية...دواء غذاء،

 ثقافة يمتثلون األسرة في األطفال أن في الوالدان تأثير درجة وتبلغ ،)والعقاب الثواب(

 قيمهما تعليم الطفل على الوالدان حرص وكذلك الوالدية، التوقعات طريق عن المجتمع

 زوال أن نقول أن نستطيع أننا كما. الحياةو نح واتجاهاتهما السلوكية وأنماطهما ومعتقداتهما
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 النفسية المشاكل من العديد إلى األبناء وخاصة بكاملها األسرة يعرض الوالدين أحد

 مختلف إلى األطفال تعرض إلى أيضا ذلك يؤدي قد كما واالقتصادية واالجتماعية

 .االجتماعية االنحرافات

  :األبناء2 2-

 في االقتصادي ومستواها األسرة ثقافة وتتدخل الجنسين، من األبناء هم لألسرة الثاني المكون

 ونفس األطفال من قليل عدد إنجاب إلى العالية الثقافة ذات األسر فميل األطفال، إنجاب

 ذات األسر تميل حين في العالي االقتصادي المستوى ذات األسر على ينطبق الشيء

 بصعوبة المباالة وعدم األطفال من كبير عدد إنجاب إلى المنخفض االقتصادي المستوى

 )Mostafa Boutefnouchet, 1988 : 258-259( .المعيشة وعسر الحياة

 إلى الريفية األسر تميل إذ شكلها، تحديد في لألسرة الجغرافي الموقع آخر جانب من ويتدخل

 من يتوقع اآلباء إذ الريفية الحياة خصائص إلى ذلك ويخضع الممتدة األسرة نمط إيجاد  

 الكثير في األسرة دخل وزيادة المواشي وتربية الفالحة أعمال في مساعدتهم الريف في األبناء

 أفرادها عدد من التقليل إلى تميل الحضرية المناطق في األسرة عكس على األحيان، من

  األبناء من الكبير العدد إلى بالحاجة الشعور لعدم وذلك

  :والجدة الجد2-3

 وتمثيلها األسرة إدارة في فعال دور لهما يكون أين الممتدة، األسرة في بكثرة والجدة الجد نجد

 من وذلك النووية األسرة في المكون هذا يغيب حين في كالزواج، االجتماعية المراسم في

 .لمرحلة الزواج االبن وصول عند الكلي االستقالل ظاهرة انتشار جراء

Mostafa Boutefnouchet,1988 :261) ( 

 الممتدة فاألسرة االجتماعي، األسرة بتكوين شك بال تتأثر لألطفال االجتماعية التنشئةف 

 االستقاللية فلسفة فيها تغيب" الجزائرية العائلة ":كتابه في " بوتفنوشت مصطفى " حسب

 اآلباء قدرة وعدم األطفال عدد كثرة بسبب والالمباالة اإلهمال فيها يكثر كما القرار، واتخاذ

 النووية األسرة أن نجد حين في والتوجيه والرعاية االهتمام من حقهم األبناء إعطاء على
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 منها المادية احتياجاته كل بتلبية تقوم حيث للطفل الحرية وٕاعطاء االستقالل اتجاه تتبنى

  .السليمو للنم الكافية والرعاية الحب كتوفير النفسية وكذلك واالجتماعية )والكمالية الضرورية(

 :أشكال األسرة-3 

 :يلي كما وهي ألحجامها طبقا مختلفة أشكاال األسرة وتأخذ

 المتزوجين غير وأبنائهما الزوجين من تتكون جماعة عن عبارة وهي :النووية ألسرةا-3-1

 أحد بوفاة وجودها ينتهي حيث مؤقتة جماعة أنها النووية لألسرة األساسية السمات ومن

  )54: 2000عناني، حنان ال(   .الوالدين

قد تكون مستقلة و بأنها الوحدة األساسية للتنظيم األسري، : "محمد عاطف غيثقد عرفها و 

في أسرتين نوويتين، و يعتبر الزوج الذي تكون له زوجتان عضو جزء من األسرة الكبيرة، و أ

: 1996محمد عاطف، (" أحيانا يستخدم مصطلح األسرة الزواجية بدل األسرة النوويةو 

179(  

  :النووية ما يليمن أهم خصائص األسرة و 

  .هي األكثر األنواع انتشارا في العالم-

  .ٕانجابيةو وظيفتها األساسية جنسية -

  .الزوجةو تعيش في سقف واحد سواء في بيت الزوج أ-

  )130: 2005عبد العزيز خواجة،(Monogamieالزوج و تطبق نظام أحادية الزوج -

 األسرة هذه وجدت وقد واحد منزل في يعيشون أجيال عن عبارة وهي :الممتدة األسرة -3-2

 اليابان، وفي المتحدة للواليات المهاجرين المزارعين جماعات وفي اإلقطاعية أوروبا في

 في الحالو ه كما واحد بيت في أبنائه أسر مع وامرأته الرجل من الممتدة األسرة وتتكون

هي عبارة عن جماعة  )54: 2000عناني، حنان ال( . والعربية اإلفريقية المجتمعات

هي الجماعة التي و الجد األكبر، أو السلطة فيها لرئيس األسرة أو متضامنة، الملكية فيها عامة 

يقيمون في و المرأة، و تتكون من عدد من األسر المرتبطة سواء كان النسب فيها إلى الرجل أ
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آخرون، و  السيد عبد العاطي(. العائلةو أ ة هي ال تختلف كثيرا عن األسر و ، مسكن واحد

1998 :9(. 

 :األسرة خصائص 4-

 االجتماعية الظواهر أكثر وهي االجتماعي، البناء منها يتكون خلية أول هي األسرة -أ

 .األسري النظام منو يخل مجتمعا نجد فال وعمومية، انتشارا

 الحياة ثمرات من وثمرة المجتمع عمل من ولكنها ٕاداريا،و أ فرديا عمال ليست األسرة -ب

  .االجتماعية

 وتضفي حياتهم تشكل التي فهي أفرادها تصرفات يحدد الذي العام اإلطار األسرة تعتبر -ت

 األساسية اتجاهاته الطفل ينمي األسرة جماعة داخل وطبيعتها، ففي خصائصها عليهم

 .األخرى االجتماعية األنظمة وجدت أساسها على والتي البشرو نح

 النظام كان فإذا بها، وتتأثر النظم من عداها فيما تؤثر اجتماعيا نظاما بوصفها األسرة -ث

 وٕانتاجه السياسي المجتمع وضع على ينعكس ذلك فان وفاسدا منحال ما مجتمع في األسري

 فاسدا للمجتمع واالقتصادي السياسي النظام كان إذا وبالمثل األخالقية، ومعاييره االقتصادي

 .وتماسكها خلقها وفي األسرة معيشة مستوى في يؤثر فإنه

 فقد ألسرة تاريخ إلى رجعنا إذا واضحة الطبيعة هذهو وتبد اقتصادية، وحدة األسرة تعتبر -ج

مصطفى  سامية(. واحتياجاتها الحياة مستلزمات بكل القديمة العصور في قائمة كانت

  )14-13: 2008الخشاب، 

 من العديد بأداء أعضائها ويقوم األشخاص بين المتبادل للتفاعل وحد األسرة تعتبر -ح

 حددها أدوار وهي األختو  األخ واالبنة، االبن واألم، األب والزوجة، الزوج كأدوار األدوار

 .المجتمع

 من جزء تعتبر فهي فيه تعيش الذي للمجتمع الحضارية بالمعايير وتلتزم األسرة تنسجم -خ

 .المجتمع معطيات وٕاحدى المجتمع بناء
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 أن فنجد أخرى جماعة أي من أكثر أعضائها على مستمرة مسؤوليات األسرة تلقى -د

  .العمر طوال تمتد قد األسرية المسؤوليات

 مقدمة في ويأتي القانونية التشريعات بها تكلفها التي االجتماعي التنظيم بدقة األسرة تتسم -ذ

 فيه يملك ال حيث العقود سائر عن يختلف بشكل تحديده يجري الذي الزواج عقد ذلك

غضبان مريم، . (عليه يتفقان ما نتيجة تغييرهاو أ الشروط جميع وضع حرية الطرفان

2005 :133(   

  :وظائف األسرة-5

 :وهي بها للقيام خلقت ومهام وظائف ولألسرة

 عنه االستغناء يمكن ال المجتمع في أساسيا نظاما األسرة مازالت :البيولوجية الوظيفة -

 .اإلنجاب في البيولوجية األسرة وظيفة وتتلخص اإلنساني الكائن ويبقى يستمر طريقها فعن

           )55: 2000عناني، حنان ال(

 إشباع إلى بحاجة لكنه ويكبرو ينم لكي فقط للغذاء يحتاج ال اإلنسان :النفسية الوظيفة-

 حيث األسرة خالل من إال يمكن ال وهذا والتقدير واألمن الحب إلى كالحاجة النفسية حاجاته

 .العاطفي والدفء الحنان الفرد فيه يجد الذي األول المكان إنها

 تأثيرهاو يبد التي االجتماعية التنشئة عملية في الوظيفة هذه وتتجلى: االجتماعية الوظيفة -

 تطبيع يتم السن هذه ففي الخصوص، وجه على الطفل حياة من األولى الخمس السنوات في

 الجنسية التربية /الحياء / اإلخراج / التغذية( االجتماعية النظم على وتعويده اجتماعياً  الطفل

 المناسبين االجتماعية والمكانة الدور إعطاء االجتماعية الوظيفة تتضمن كما. ) واالستقالل

 المعايير وتعليمه ضميره وبناء نفسه عن مفهومه وتنمية بذاته الطفل وتعريف للطفل

 .النفسية الصحة وتحقيق التكيف في تساعده التي االجتماعية

 ومن أسرية، وظيفة بوصفها كبير تطور إلى الوظيفة هذه تعرضت: االقتصادية الوظيفة -

 بذاتها مكتفية تعد لم حيث والقروية البدوية المجتمعات في ظهر ما التطورات هذه أبرز

 ما األسر من والكثير عديدة، ألسباب حضرية لمجتمعات أفرادها من عدد وهاجر اقتصادياً 
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 لفالحينا فئة خاصة المنزل في متطلباتها منو أ تحتاجه مما الكثير بصنع تقوم زالت

  )55: 2000عناني، حنان ال(.والعمال

فاألسرة تؤكد االستمرار الحضاري من خالل نقل ثقافة المجتمع : الحضارية الوظيفة-

التي ال و ذات التأثيرات الضارة  بالتالي تجنب اقتراف السلوكات الالاجتماعيةو لألعضاء، 

 )25: 1997الدين عبده،  خيري خليل الجميلي، بدر.(تتناسب مع قيم المجتمع الحضارية

 لها التي األخرى المؤسسات باقي من االجتماعية التنشئة في األهم الدور األسرة وتؤدي

 الوحدة هي فاألسرة .عمره من األولى السنوات في شابه وما والنادي كالمدرسة بالطفل عالقة

 فيهو تنم الذي األول والمحتوى مستمرًا، احتكاكاً  الطفل بها يحتك التي األولى االجتماعية

 كالمدرسة بأدوار أخرى مؤسسات عدة قيام من الرغم وعلى االجتماعية، التنشئة أنماط

 األطفال، تنشئة في بالغة أهمية ذات األسرة فإن الحكومية والخدمات الصحية والمؤسسات

 الخبرات فإن كل الثقافات في الطفل على المباشر تأثيرها لها ذاتها حد في منظمة فاألسرة

 اجتماعياً  كائناً  بوصفه األسرة يدخل ال فالطفل البيت، في يتلقاها للطفل األولى االجتماعية

 الواقع في هي فاألسرة األسرية، جماعته مع تكيفه خالل من اجتماعياً  كائناً  يصبح ولكنه

 أول فقط ليست واألسرة السليم، وغير السليم، السلوك تعليم في األولى التجريبية المدرسة

 أفرادها وتمنح تجانساً  االجتماعية الجماعات أكثر أيضاً  ولكنها الطفل إليها ينتمي جماعة

 الطفل يتعرف خاللها من التي القناة هي أيضاً  واألسرة والحنان، والمودة باأللفة أكبر إحساساً 

 الطفل احتياجات تقابل واألسرة فيها، للحياة مؤهل غيرو أ مؤهالً  ويصبح مجتمعه، ثقافة على

 ال التنشئة في األسرة ودور والطمأنينة باألمن للشعور حاجته وخاصة األساسية المختلفة

 وتنمية تطويراً  يعد أيضاً  ولكنه األصغر، الجيل إلى الكبير الجيل من المعرفة نقل مجردو يعد

 من مثالً  األمانة فقيمة متماسك،و نح على سوياً  االجتماعية األنساق تربط التي والقيم للبواعث

 األبناء يتعلم ذلك خالل ومن الذنب اقتراف من بالقلق الشعور خالل من تتأصل التي القيم

 من العليا الذات فإن فرويد ذكر وكما االجتماعي، النسق في أفضل أعضاء يصبحوا كيف

 واألم الطفل ويشكل لألسرة األولى الراعية هي واألم .الحضارة صنع في األساسية المالمح
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 وفي حياته، في شخصية أهم هي الفترة تلك خالل األم وتعد معًا، تربطهما قوية عالقة معًا،

 والرعاية التغذية مصدر فهي والطفل األم بين كامل امتزاج هناك يكون المرحلة، هذه

 فالرعاية للطفل االجتماعية التنشئة خطوات أولى تبدأ المرحلة هذه وفي والنفسية، الجسمانية

 األم تأثير يبدأ (أعوام 4 إلى عامين من) الثانية المرحلة وفي يفسده قد االهتمام عدمو أ الزائدة

 من التحول في تبدأ فاألم إرادته، وتنمية والطاعة النظام الطفل تعليمو ه هام آخر اتجاه في

 جعله في تبدأ كما والخطأ، الصواب حول للطفل موجه عامل إلى الطفل عليه يعتمد عامل

 المرحلة هذه في والطفل .الشخصية رغباته تحقيق في النفس على واعتماداً  استقاللية أكثر

 معنى يستوعب أن من أصغر الطفل يكون وعندما الكلمات من باألفعال تأثراً  أكثر يكون

 مثالً  أعطت والتعليم الوعي درجة على األم كانت وكلما يالحظه، مما يتعلم يظل فإنه األقوال

: 2004عائدة عبد الهادي حسنين، (  .الطفل في األول المؤثر هي فاألم طفلها، أمام جيداً 

33 (              

 :التاليو النح على والسلوك القيمة حيث من األسر أنواع وتتعد

 بالمسؤولية يشاركان لآلخر، ومناسبين مالئمين واألم األب يكون فيها: المثالية األسرة 1-

 والقيم العقالنية األهداف يتخذا أن يستطيعان فهما وكذلك والحنان، والعطف والحب الوالدية

 بين قليلة والخالفات ويتعاونان إيجابي، وموقفهما القيم على للحفاظ يجاهدان وهما المناسبة،

 حل ويسهل واالنحراف والحسد الغيرة تقل إذ وٕاخوته الطفل وبين وبينهما الطفل وبين الوالدين

 .فيها األطفال خصوصاً  سعيدة األسرة وتكون مشاكلها

 فرد فكل الحاجات سد من فقط ينبثق الذيو ه األسرة هذه نموذج :الناضجة غير األسرة 2-

 النوع هذا أطفال إن .حماية إلى وبحاجة ناضجة غير تبقى الصالت وهذه لآلخر، بحاجة

 اجتماعياً  والغشاش والمنحرف والكاذب السارق منهم فيظهر السلوك في بإعاقة يصابون

 .لسعادته المطلوبة النفسية الصحة إلى يفتقر بذلكو وه

 اآلخر، من أحدهما يغار متنافسين، والدين على قائمة أسرة وهي : المتنافسة األسرة 3-

 يكون أن يريد ولكنه رجالً  يكون أن فقط يريد ال ألنه يفشل ولكنه قوياً  يكون أن يحاول فاألب
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 السيطرة صراع يبدأ هنا ومن ، أيضاً  سيطرة عندها تكون أن تحاول كذلك واألم ، األفضل

 هي ،ومن الرجلو ه من معرفة علينا األسرة هذه ففي تموت، ثم باالنطفاء بينهما العالقة فتبدأ

 العدوانية األساليب األطفال وسيتعلم باالضطراب ستصاب اإلخوة فعالقة عليهء وبنا المرأة

 والهروب اإلخوة بين العداء وشدة الفوضى سلوك وسيسود الرعاية عن وسيبعدون فعل كرد

 وسيصابون األطفال وسينحرف النفور، وسيسود عقالني غير سلوكاً  وسيسلكون الثقة وفقدان

 وبذلك مستقبالً  عليهم سيؤثر وهذا والتهور، النفسية بالضغوط وشعور شديدة بحساسية

 . سيئة نفسية حياة سيعيشون

 بينهما الشجارات تنشأ وهنا بالعصاب، مصابين الوالدان فيها ويكون : العصابية األسرة 4-

 التعلم نفس علم على بناء والديهم سلوك األطفال وسيتعلم األسباب ألتفه وسيثوران

 .  نفسي وسيصابون بضرر

 المنسجمة فالعالقات النفسية الطفل صحة في هاما دورا تؤدى إخوته مع الطفل وعالقات

كاملة عبد (  .والغيرة التنافس من والخالية اآلخر، على أحدهما تفضيل من والخالية   بينهم

          .)193: 1999الجابر،

  :أشكال العالقات األسرية السيئة -6

  :غياب احد الوالدينو األسر المتصدعة -1

اكتسابهم السلوك و الحرمان الطويل من الوالدين دور رئيسي في تغيير سلوك األبناء  يلعب-

  .العدواني الجانح

المجتمع، و الشعور باالنفصال اليائس عن األسرة و يرى باحثون أن الشعور بعدم االرتباط -

ك الميل إلى تفعيل التوترات الداخلية في سلو و يؤدي إلى الفشل في تعلم القيم االجتماعية 

 .عدائي مدمر
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  :الغياب الوالدي الطويل-2

يؤدي ذلك إلى الفشل في تعلم القيم االجتماعية، حيث يصبح المراهق في المستقبل يميل إلى 

 .لعدم االمتثال للمعايير االجتماعيةو السلوكات العدائية 

  :سيطرة األم-3

تأخذ األم وظيفة إمداد الطفل و هنا يلعب األب نتيجة النشغاله دورا مختزال في حياة األسرة و 

يترتب على ذلك أن يتعين المراهق ذاتيا باألم كنموذج و . النظام في نفس الوقتو بالحب 

يصعب عليه أن يشكل مفهوم ذكري عن الذات، بمعنى أن و للدور الذي سيلعبه في الحياة 

 Prof  elsayed،  2010السيد خالد، .(تصرفاتهو قدوة له في سلوكه و يأخذ األم مثاال 

@  hotmail. Com                     (  

  :الرفض األبوي-4

أن أمهاتهم و وجد بعض الباحثين أن أغلبية األوالد الجانحين يشعرون أن أبائهم يرفضونهم 

  .تحبهم، بينما يشعر األوالد غير الجانحين بأن كل من الوالدين يحبونهم بشكل متساوي

هذه الرغبة و القبول من الوالدين و ذي يحظى بالموافقة من الطبيعي أن الطفل يتعلم السلوك الو 

يتعرض لعدم و  لكن إذا كان الطفل مرفوضا من الوالدينو أمر أساسي في عملية التنشئة، 

االتساق في المعاملة يكون الدافع لديه إلى أن يتصرف بشكل مقبول ضعيف، هذا إلى جانب 

  .ضبطهو انه يفتقر إلى الدليل الواضح لتوجيه السلوك 

كما أن اآلباء يميلون إلى الوسائل العقابية البدنية مما يدعم إحساس األوالد بالعداوة التي 

غير و  تكون النتيجة أن يكون الطفل عدواني متمردو آبائهم نتيجة الرفض و يشعرون بها نح

 .يميل إلى تفعيل رغباته العدوانيةو اجتماعي يفتقر إلى الضبط الداخلي 
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  :المضادين للمجتمع اآلباء السيكوباتيين-5

  .أشار الباحثون إلى االنتشار الكبير للسمات السيكوباتية لدى آباء األوالد الجانحين-

الفشل في النواحي و االتجاهات المضادة للمجتمع و تتضمن هذه السمات إدمان الكحول و -

غير مقبول و الغياب المتكرر من المنزل مما يجعل األب نموذجا غير كفء و المادية 

  )     Prof . elsayed @  hotmail. Com،  2010السيد خالد،.(للولد

  :أساليب المعاملة الوالدية-8

يؤثر على الطفل و كليهما و األم أو أساليب المعاملة الوالدية هي كل سلوك يصدر من األب أ

 لم يقصد، فالمعاملة الوالديةو التربية أو شخصيته سواء قصد بهذا السلوك التوجيه و على نمو 

التعليمات اللفظية و تشمل التأثير الذي يحدث في سلوك الطفل نتيجة التوجيهات المباشرة 

  . كليهما بقصد توجيهه إلى األساليب الجيدة في السلوكو الوالدة أو التي يوجهها له الوالد أ

  :األبناء مثلو منهم من عرفها من حيث أنها أساليب معاملة بين اآلباء 

يكون لها أثرها في تشكيل و تنشئته و ب المتبعة في تربية الطفل إنها مجموعة من األسالي" 

األساليب التي يتبعها الوالدان في و على هذا فإن أساليب المعاملة هي اإلجراءات و شخصيته 

: 2011مصطفى، (" تنشئة أبنائهم اجتماعيا أي تحويلهم إلى كائنات اجتماعيةو تطبيع أ

33(.  

  :معاملة خاطئة، مثل التعريف التاليمنهم من عرفها بأنها أساليب و 

أنها أسلوب خطأ في تربية الطفل ينتج منه بعض المشاكل التي تصاحب أعراضها الطفل "

 ".تكسبه بعض الصفات غير المرغوب فيهاو في سائر حياته، إذ تؤثر في شخصية الطفل 

   .)279: 1998حسين، (
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 الخاطئة اإلجتماعية التنشئة ليبأسا أن النفس، علماءو  اإلجتماع علماء معظم يتفقكما  

 التي الدراسات معظم نتائج أكدت وقد.الجانحة الشخصية تكوين في األساسي الحجر تعتبر

 بين ومن .اإلجرامي _ السلوكو  الخاطئة التربية بين عالقة وجود  الصدد إلى هذا في أجريت

 :يلي ما الخاطئة اإلجتماعية التنشئة أساليب

  :أسلوب اإلهمال*

 بتشجيع اإلهتمام عدمو  التوجيهو  الرعاية عدم إلى األسرية، التنشئة في اإلهمال أسلوب يشير

 اللذين اآلباء يكون ما وغالبا.السيئ السلوك على معاقبتهو أ الحسن السلوك على الطفل

 إلنماء ألبنائهم، يقدموه ما لديهم يوجد ال التنشئة، في هذه األساليب مثل يمارسون

 .األبناء لتنشئة واضحة قواعد لديهم يوجدال  إمكانياتهم،كما

 يخلق أن يمكن ما إلى يفقدان للتنشئة، أسلوبين بوصفهما التدليلو  اإلهمال فان عام، وبوجه

: 2001 معتز سيد عبد اللطيف محمد خليفة،( .شخصيتهو  قدراته ينميو  الطفل كيان

233(.  

 غياب حالة في عنه السؤال عدمو  الطفل النشغاالت االستماع عدم اإلهمال، مظاهر ومن

       اجتماعيا مرفوضة بسلوكيات قام إذا التوجيهو  الضبط وعدم المدرسة،و أ البيت عن

 األمراض لبعض عرضة تركهو  الصحية بأحواله الوالدين اهتمام عدم لذلك أضف.أخالقياو أ

 اإلهمال فإن.الوالدين لمساعدة تحتاج التي أزمات، من يعانيه وما منه التقرب وعدم المعدية،

 المستوى على حتى ،للمجتمع و  لألسرة مضادة تكون خطيرة انعكاسات له للطفل المتكرر

  .)123: 2008أكرم حسن، نشأت( .تمردو  انحرافات من للطفل الشخصي

 

 :أسلوب التدليل*
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 هذا ويشير.الزائدة الحمايةو أ التدليل أسلوب نجد ، الخاطئة األسرية التنشئة األساليب ومن

    الحنان من المزيد ومنحه ، كانت أيا مطالبهو  المراهقو أ الطفل رغبات تلبية إلى النمط

 الزائدة الحماية يقدم الذي الشخص ، غالبا األم وتكون .المسؤولية تحمل على تشجيعه عدمو 

 بالحماية األب يقوم وعندما الزائد االهتمام هذا على يحصل الذيو ه االبن يكون ما وعادة ،

 :1981محمود حسن، .(االهتمام موضوع هي ، الحاالت أغلب في االبنة تكون الزائدة

275 (  

 ظروفهم ٕان كانتو  حتى مقابل، دون يطلبه ما كل توفير في الطفل، تدليل يظهر كما

 يذهب بحيث حجمها كان مهما أخطائه تجاوز لذلك أضف بذلك، تسمح ال االقتصادية

 هنا ومن.الغير على اعتدائه في ظالما وٕاذ كان طفلهم جانب إلى الوقوف إلى الوالدين بعض

 )123: 2008نشأت أكرم حسن،( .االنحراف عالم إلى الطفل يدخل قد

 :أسلوب القسوة*

 من ولعل طفلها، تنشئة في األسرة تتبعها قد التي الخاطئة األساليب من القسوة أسلوب يعتبر

 األلم إثارة إلى ما يؤدي كلو  التهديدو  الضرب أي البدني العقاب استخدام مظاهره أهم

 أنواع أقسى من الضرب ويعتبر .عموما االجتماعية التنشئة في أساسي كأسلوب الجسمي

       البدني العقاب ، نوعين في العقاب ويتمثل .المراهقو  الطفل له يتعرض التي العقاب

 العقاب في اآلباء يفرط وقد. النوعين بين اآلباء يجمع األحيان بعض وفي ، النفسي العقابو 

  .الطغيانو  الظلمو  بالتعسف الشعور األبناء عند عنه ينتج مما

 عن باحثا القاسي، األسريو الج من الدائم الهروب إلى بالطفل يؤدي والعقاب القسوة فإن

 جماعته داخل راحتهو  أمنه يجد ،ألنه األسرة خارج الوقت معظم وقضاء يحتضنه، آخر مأوى

مصطفى غالب، ( .الجنوحو  االنحراف طريق إلى األحيان أغلب في تقوده قد ،والتي رفاقهو 

1984 :61( 




  ا�	�ل ا����ث��� ا��رة و ا�����
 ا���

62 

 

 وضربه ،تذكيره في كل مرةو  الحدث ألخطاء اآلباء تتبع أن الميدانية، المالحظات دلت كما

 السلوكيات بعض ظهور على مساعدا عامال يعد منه، السخريةو  وشتمه

 دراسات وبينت .الوالدين من انتقاما وذلك المنزل، من الهروبو  الكذبو  كالسرقة الشاذة،

 هذا فإن .األبوية للسلطة كراهية يولد ، القاسي األسلوب هذا بأن ، التربيةو  النفس علماء

مصطفى ( .االنتقام في الرغبةو  العدوان روح نفسه في ويبث ،اآلمان الطفل يفقد األسلوب

  )16: 1984غالب، 

 :أسلوب التذبذب*

 األبوين يستخدم بحيث األسرية، التنشئة في سلبية األكثر األساليب من األسلوب هذا يعتبر

 مع للتكيف صعوبة الطفل يجد بحيث.السلوك نفس لتقويم مرة كل في طريقة من ألكثر

 تحملها قد التي القيم منظومة تمثل يمكنه ال فالطفل بالتاليو  ، متوقعة غيرو  متغيرة مطالب

  . التوافق سوءو  االنحراف إلى ذلك يؤدي وقد ، االتجاهات تلك

 أساليب في التذبذب ، أن Jhon Mackod ماكود جونوWilyame وليام دراسة وتوضح

سلوى محمد عبد الباقي، بدون ( .الشبابو  المراهقة سن في بجنوحه ،يرتبط الطفل معاملة

 )39: سنة

 األمو   األب يتفق فعندما منحرفون، آباؤها التي األسر في حتى أن أخرى، دراسة بينت قدو 

 ضروري التفاهم،و اإلتفاق  فإن .أطفالهم في تقل االنحراف نسبة فإن التربية، أساليب في

 .المرفوضو أ المقبول السلوك عن واضحا خطابا الطفل إلعطاء

  

  :دور المعاملة الوالدية في ظهور المشكالت لدى المراهقين
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الذي يعيشه المراهق إلى القيام ببعض السلوكيات غير المرغوبة في  األسريو قد يؤدي الج

اإلجراءات داخل األسرة و قد تنجم العديد من المشكالت للمراهق نتيجة للممارسات و المجتمع، 

عدم و التقدير داخل األسرة، و م غياب االحتراو التربية، و رة نحاالتجاه غير االيجابي لألس: منهاو 

اإلرغام في تربية و   التهديد و ٕاتباع أساليب العقاب و البيت، و التفاعل بين األسرة و التواصل 

لكل و الطفل، فاألسرة هي الخلية اإلنسانية االجتماعية األولى التي يرى فيها الفرد الحياة، 

  :هيو عوامل و     ذلك بسبب عدة ظروفو  افلسفة معينة تختلف فيها عن غيره أسرة

  )240: 2005الفتالوي، (. التعليمي للوالدينو المستوى الثقافي -1

  .نوعية العالقة داخل األسرة-2

  .نمط القيادة داخل األسرة-3

  .تركيبة األسرة-4

  .حجم األسرة-5

  .المستوى االقتصادي-6

  

  

  

  

  

  :خالصة
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         خصية الفردهي األساس في بناء شو المجتمع، و تلعب األسرة دورا في حياة الفرد 

  .قيم مجتمعهو تطبيعه بعادات و 

الوظائف، فإنها تبقى و ٕان كانت األسرة المعاصرة قد عرفت تغييرات كثيرة على مستوى البناء و 

أمانه و المالذ األول لإلنسان الذي يجد فيه راحته و األخير للتنشئة االجتماعية، و المكان األول 

  .مصلحة ذاتية وأ    العواطف الصادقة البعيدة عن كل هدفو االطمئنان و شعوره بالحب و 

ٕان حققت األسرة وظيفتها األساسية بإخراج مواطنين صالحين للمجتمع، تكون بذلك قد و 

ٕاال شكلت و هذا لن يكون إال بصالح أعضاء األسرة الكبيرة، و حققت أسمى أهداف وجودها، 

المجتمع و    في ذلك هالك لحياة الفردو قيمه، و أفرادا منحرفين خارجين عن عادات المجتمع 

 .تهديم ألبنيته المختلفةو 
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  :تمهيد

تعتبر ظاهرة الجنوح إحدى الظواهر االجتماعية التي الزمت المجتمعات طيلة تواجدها، 

معدالت الجنوح عند المراهقين هي في تزايد مستمر إلى الحد الذي أصبحت فيه هذه و 

االجتماعي  لما تحمله من تهديد صريح للبناء في كل مجتمعالظاهرة من المشكالت الخطيرة 

كثيرا ما يصاحب الجنوح و باإلضافة إلى خسائر المجتمع في األفراد، . القيم االجتماعيةو 

تعبير عن اضطراب في الشخصية تنتج عنه سلوك منافي لروح  وفه ،مرحلة المراهقة

  .معايير المجتمعو الجماعة 
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 :الجنوحمفهوم -1

 العقاب وأ اللوم من عليه ويضع يقبله المجتمع ال ،البناتو  األوالد جانب من سلوك الجنوح

 القبض  إلى الجانح السلوك يؤدى األمثلة من العديد وفي ،اإلصالحية اإلجراءاتو أ

   "الجناح بتهمة" والمحاكمة

 من 158 اآلية في جاء حيث الكريم، القرآن من آيات عدة في -الجناح - لفظ ورد وقد

 أن عليه جناح فال ٕاعتمرو أ البيت حج فمن ،اهللا شعائر من المروةو  الصفا إن « البقرة سورة

 معناه – الجناح - أن التفسير في وجاء )عليم شاكر اهللا فإن خيرا تطوع ومن ،بهما يطوف

 )33: 1981 ،نالياسي األمير عبد جعفر() . اإلثم

         عاداتهاو  األمة قيم مع يتماشى الو  إجتماعيا مقبول غير سلوكو ه الجنوح فإذن

 في وصعوبة ،النفسي التوافق في وعجز السلوك في إضطراب عن ناتجو هو  ،تقاليدهاو 

 . اإلجتماعي التكيف

 : الجنوح حدوث فترة-2

 مقترفوها يكون عندما تحصل األحداث جنوح حاالت من % 38 حوالي أن الدراسات كشفت

 بين ما في الناشئون يأتيها الجنوح حاالت من % 34 العمر،وأن من عاما 16و 14 بين

 أن وذلك ،جنب إلى جنبا يسيران المراهقةو  الجنوح أن بوضوح يظهر ومنه ،سنة 18و 16

 فهي ،المراهقة جنون فترة بأنها -هادفيلد- يصفها والتي سنة 18و 14 بين الواقعة الفترة

 تلحق أن الفكريةو  العقلية للجوانب يسمح ال مما ،البيولوجي التكوين في السريعو بالنم تتصف

 الجسماني، العلي عبد() توازن الفرد يفقد مما الفرد كيان داخل (شق فيحدث التغيرات بهذه

1994 :269( 

 ،واضطراب معاناة مرحلة فهي اإلنسان عمر مراحل أصعب من المراهقة فترة تعتبر ولهذا

 الجنوح باتجاه أهوائهو نح يميل المراهق يجعل مما العقل تحكيم وعدم والتهور التسرع فترة وهى

 )1993:21 أوزى، أحمد.( 
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 بازدياد الفترة هذه تتميز كما ملحوظ بشكل المراهقة مرحلة في تزداد الجنوح معدالت كما أن

 التي الفترة وهى ،التعاسة مشاعر فيها تسود كما ،والخمور المخدرات وٕادمان اإلنتحار حوادث

  .)السوي التوافق على قدرته عدمو أ الفرد قدرة (فيها تتحدد

 : الجنوح هي باتجاه لالنسياق عرضة أكثر المراهق تجعل التي العوامل أهم ولعل

 عن اإلخفاق الصادرانو أ اإلحباط عن دفاعي كسلوك الجانح السلوك في المراهق ينزلق 1-

 سرةاأل اتجاه العدوانية السلوكات إلى فيلجا ،به المحيط الواقع رفض عن تعبيرا البيئة

 . له حصل لما انتقامو أ كعقاب المجتمع بنظام اإلخاللو أ

 يجعله مما ،النفسي استقراره لعدم نظرا اإلغراء لوسائل تقبال غيره من أكثر المراهق أن-2

 . كانت طريقة بأي حاجاته لتلبية فقط فيسعى عواقب األمور في التفكير عديم غالبا

 وترك طفولته أيام منذ المراهق له تعرض قد كان لضغط فعل كرد الجنوح يكون ما كثيرا 3-

 عبد. ( حاجاته تحقيق سبيل في يقف من وردع ،االنتقام استطاعته عن تعبيرا ،أثرا فيه

 )269: 1994الجسمانى،  العلي

 القيام وما ،الشخصية في اضطراب عن تعبير وهى، المراهقين لدى تكثر ظاهرة إذن فالجناح

 )به يحيط الذي الواقع رفض من نوع إال للمجتمع المضاد( اإلجرامي السلوك من بأنواع

 ،الفرد حياة من الحرجة المرحلة هذه وحاجات مطالب تفهم من البد كان األساس هذا وعلى

 والمعايير القيم تنمية خالل من وذلك ،فيها يقع قد التي والعقبات للمشاكل تخطيا وذلك

 يشبع بما فراغهم شغل على ومساعدتهم المراهقين نفوس في السليمة والدينية ،األخالقية

 مع مستمرة سوية عالقات بإقامة االهتمام وكذا ،واإلجتماعية والعقلية الجسمية حاجاتهم

 من والوقاية للذات السويو النم على يساعد مما المتبادل الفهم أساس على قائمة المراهق

  .االنحراف
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 : الجنوح معايير-3

 كانت وكلما المستويات، كل في األفراد سلوك وتنظم تضبط التي وقوانينه عاداته مجتمع لكل

 للمجتمع والعقائدي الفكري ثرابالت وملتصقة ومتماسكة قوية والتعليم والتنظيم الضبط عمليات

غير  كونها في األفراد كحالة المجتمعات لحالة ولما والقوانين، العادات عن االنحراف قلَ 

 التغير وهذا معا االثنين وأ الخارج منو أ الداخل من يأتي مستمر لتغير وعرضه واضحة

  .والتعليم والتنظيم الضبط أجهزة فعالية يؤثر في

 أفراده خبرة من تنبع التي القواعد وأ المعايير من مجموعة مجتمع لكل أن المعروف ومن

 هذه وظيفة وأن االجتماعية وعالقتهم االجتماعي تفاعلهم وحصيلة الجماعي، تعايشهم وواقع

 وتحديد االجتماعية، وعالقتهم وواجباتهم حقوقهم وتنسيق األفراد، سلوك ضبط المعايير

 االجتماعية المعايير هذه جذور تستقر وحين الواحد المجتمع إطار في االجتماعية أدوارهم

 إذ بوجودهم اإلحساس يفقدهم الذي األمر شعورية ال بصورة األفراد شخصية في تتمثل

   .االعتيادية الحياة أساليب من أسلوباً  وأ األفراد شخصيات من يتجزأ ال جزءاً  تصبح

فالمعايير  أنواعها واختلفت المعايير هذه ماهية تعقدت المجتمعات طبيعة تعقدت وكلما

 معايير الغالب في تكون البدائي التركيب ذات المستقرة البسيطة المجتمعات لدى االجتماعية

 وكلما معينة تقنيات في صياغتها األمر يتطلب ال إلزامية طبيعة ذات العدد قليلة واضحة

 وذلك أهدافها وتعقدت أفرادها، بين الشائعة السلوكية األنماط تنوعت المجتمعات تعقدت

 وأ والجماعات، األفراد بين مستمر اجتماعي حراك من المجتمعات هذه له تتعرض لما نتيجة

 الواحد، المجتمع إطار داخل متعددة محلية حضارات تظهر حين الحضاري لالنتشار نتيجة

 التي االجتماعية الجنوح معايير وتعرف عنها غريبة بحضارات المحلية تتأثر الحضارة وأ

 يعاقب التي المنحرفة األفعال مجموعة تتناول فهي ،للمجتمع القانونية بالمعايير تخالف بأنها

 فإن هذا ومع األشخاص، على السيادة من كجزء السلطة قبل من الجنائي القانون عليها

 اللين بين تتدرج ولكنها الشدة بنفس تكون ال القانونية المعايير حماية على المجتمع تأكيد

 اإلجرامي الفعل ٕازاءو أ ذاته السلوك المنحرف إزاء  المجتمع أفراد تساهل لدرجة وفقاً  والقسوة
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 تشكل هي بل خرقها، في المجتمع أفراد يتساهل ال التي القانونية المعايير بعض فهناك ذاته

 عقوبات المخالف بحق ويفرض قطعياً  تحريماً  يحرمها والمجتمع خطيرة، إجرامية أفعاالً 

 تخترق التي الخطيرة اإلجرامية األفعال تعتبر من واالغتصاب والخطف فالقتل شديدة،

 حول طبقاته مختلف بينو أ ،المجتمع أفراد جميع علي تطبق والتي العامة القانونية المعايير

  )110: 1984الدوري عدنان،( .العقوبات بأشد عقابها مشروعية وحولخطورتها،

 :مظاهر الجنوح عند الجنسين-4

 من البيئة نذكر وأوضاع الخاصة واالستعدادات للجنس تبعاومظاهره  الجنوح أشكال تعددت

 األمن على واالعتداء والشغب التخريبو  والسرقة المرضى الكذب ،والشجار التدخين ذلك

 المنحرف الجنسي والسلوك والتشرد المدرسة من والهروب الخاصةو أ العامة الممتلكات وعلى

  . اإلجرامي السلوك ألوان من وغيرها واإلدمان المخدرات تعاطيو 

 :الجنسين عند الجنوح أشكال أهم نستوضح يلي وفيما

  مؤقت اختفاء وه فالهرب ،اّلذكور من أكثر اإلناث عند شائع إنه: والتشرد الهرب -4-1

 اإلناث وعند،التشرد إلى أحيانا ذلك يؤدي الهرب يتكرر وعندما العائلة تبليغ دون طويل وأ

 عار من ألحقته لما هروبها بعد للبنت العائلة لرفض نظرا شك، دون تشردا يصبح الهرب

 بدرة. (بغاء سرقة، ،تسول الجنوح إلى يؤدي عموما والتشرد ،وسمعتها العائلة يمس عرض

 )275: 2003 ميموني، معتصم

 معا أوكليهما الوالدين أحد رقابة وغياب األسرى التفكك إلى والهروب التشرد يرجع وقد

  . والطالق

 يتمكن لم التي الحاجات من حاجة بسبب الغير أشياء على االستحواذ ووه: السرقة-4-2

، لإلنفاق عليه وضغوطهم السوء أصدقاء مجاراة إلى اضطراره وأ ،األسرة داخل إشباعها من

 جذب إلى الميل وأ السرقة إلى فيضطر ،العادية بالطرق ذلك على الحصول من يتمكن فال

 )414: 2000 جبل، محمد فوزي(  . إليه األنظار
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 إلى الجريمة وترجع، سنة 20وسنة 16 بين المراهقين عند تكثر وهي: القتل جريمة -4-3

 غضب حالة في االنفعال مفرط عند وأ حادة نوبة حالة في المنصرع عند متنوعة أسباب

 يعطي متوترة كمرحلة المراهقة سن في أسلحة على فالحيازة المخدرات، أخذ وحاالت شديد

 فقد وبذلك  العنف أفالم تأثير تحت الشاب كان إذا خاصة ،واألوهام للخيال حقيقيا طابعا

 )261: 2003 ميموني، معتصم بدرة(  .أفعاله نتائج مراعاة دون ويتعدى يهجم

 من الطفل ارتكبه ما تغطية إلى عموما المرضي الكذب يهدف :المرضي الكذب-4-5

 واألكاذيب والمبررات الحيل واختالق الكذب الطفل تعود بسبب وينشأ، مخالفاتو أ أخطاء

 عندما بتدعيمه المرضي الكذب هذا ويأتي ،شخصية مصلحة تحقيق أجل من مستمر بشكل

 يعلمون حينما اآلباء معايير بين التناقض وكذا ، لكذبه نتيجة يريده ما على الطفل يحصل

 ويتخذونها اآلباء أكاذيب الطفل منها يقتبس بأفعال اآلباء هؤالء ويقوم ،الصدق على أبنائهم

 )414: 2000 ل،بج محمد فوزي(  .لهم كقيم

 عن والمنقطعين الفاشلين بين نسبة المراهقين ترتفع :المدرسة من والهروب الفشل-4-5

 يرجع وقد الدراسة، لمتابعة المناسبة العقلية القدرات توافر لعدم أما ذلك ويرجع، المدرسة

 أبنائهم قدرات مع يتناسب ال الذي التعليم من بنوع أبنائهم بإلحاق اآلباء وضغوط لطموح

 مواكبة عدم إلى يرجع قد كما ,المدرسة من والهروب الفشل وٕالى اإلحباطو  القلق إلى فيؤدي

 التي المدرسية األنشطة وجود عدم وكذا ,المعلمين قسوةو أ التالميذ لقدرات الدراسي المنهج

 وبالتالي ،التلميذ فشل إلى تقود أن شأنها من األمور هذه وكل، انفعاالته عن التنفيس له تتيح

 )415: 2000 ل،جب محمد فوزي(  .المدرسة من الهرب

 ،الجنسية العالقات خالل جسمه يبيع فالفرد ،اإلنسانية قدم  قديمة ظاهرةو ه :البغاء-4-6

 ،نفسيةو أ، إجتماعية ،إقتصادية منها ،متنوعة األسبابو  عادة النساء تمارسه الفعل وهذا

 الكتبو  األفالم تأثير ،رغباتو  نزوات يثير الجنسية الوظيفة تطورو  المراهقة سن في الفتاةو 

 تصدقو   معه لتعيش البيت من تهرب ،العمر شريك عن تبحث تجعلها الغرامية األغانيو 

 الفتاة أخيرا تلجأ الحالة هذه في، الحمل بعد خاصة الشارع في مرمية تنتهي أخيراو  ،وعوده
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 وقد ،آخر مخرج لديها وليس شيء كل من مجردة ألنهاو أ ،الرجال من تنتقم كي البغاء إلى

 عقلية بأمراض مصاباتو أ عقليا متخلفات فتيات من هامة نسبة أن اإلحصائيات بعض دلت

 ،ضمير بدون أشخاص طرف من واستغاللهن والوعي الحكم ضعف نتيجة البغاء يمارسن

 جعفر، محمد علي(  .األم لصورة ورفضا ،األب من انتقاما البغاء يكون أخرى حاالت وفي

1984 :42( 

 ،الفتاة أسرة داخل اإلنسجام عدم نتيجة الغالب في تحصل الدعارة وممارسة الجنسية والجرائم

 ضروب لهن يمهدن حيث المنحرفات يدي بين فريسة والوقوع أسرتها ترك إلى تضطر حيث

 معتصم بدرة– الباحثة وتشير، السرقات أماكن ٕالىو أ ،الدعارة بيوت إلى فتسوقهن ،الزلل

 أبشع الخصوص وجه على الجزائر شهدت 1991 منذ وخاصة 1988 منذ أنه – ميموني

 والمخدرات كالتهريب مخيفة قضايا في ورطتم فالشباب ،أنواعه بكل الجنوح وازداد الجرائم

 تقهقر مع للمواطن الشرائية القدرة حول دوري ما منها متعددة واألسباب ،القتل وجرائم والسرقة

 التعديات كل سهل مما للبلد األمنية الحالة الجنوح في يزيد وما ،المعيشة وغالء الدينار قيمة

 بصفة فاألوالد ,وعموما .)255 :2003،بدرة معتصم ميموني( . الوضع لغموض نظرا

 أكثر السلوك من أنواع بسبب عليهم القبض يتم فاألوالد ،البنات من جنوحا أكثر تقليدية

 فإنهن البنات أما ،باإلكراه المارة وسرقة والمنازل السيارات سرقة قبيل من وعدوانية نشاطا

 وارتكاب التمردو أ األسرة من والشرود الهروب قبيل من بمخالفات يتهمن ذلك خالف على

  . الجنسي السلوك

  : الجانحة الشخصية مفهوم-5

 أقيمت التي الدراسات في المهمة النقاط من يبقى الجانحةو أ اإلجرامية الشخصية مفهوم إن

 التي الثقافيةو  واالجتماعية والنفسية البيولوجية الدراسات توصلت بحيث ،علم اإلجرام في

طريقة خاصة يتعامل بها الجانح و ومزاجها  طبعها لها شخصية للجانح بأن ،الجنوح درست

 Merlu et(توقع سلوكها و نعالجها أ أن وفهمها دراستها بعد يمكن ،مع اآلخرين

Vertu,p2(  
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 من بفعل مقترن سلوكي اضطراب على أنها الجانحة الشخصية العالجي النفس علم وعرف

 بتحوالت بطبعهم يمرون الذين المراهقين مرض أعتبرها فقد ،بالشخصية خاص تنظيم خالل

  )58: 2005مزاب  ناصر، .(لديه الصراعات تدعم

 .مجرما أمام نكون توافرت، وأن التي السمات تشخيص إلى اإلجرامية الشخصية دراسة ترمي

 ليس أنهم إال مجرمين، يصبحوا أن مهيئون الناس كل أن فرضية من النفسي اإلتجاه وينطلق

  بيناتل جان يعتبرو . خاصة إجرامية شخصية المؤكد من هناك ألن كذلك، يصبحون كلهم

Pinatel Jean اإلجراميةو أ الجانحة الشخصية سمات حددوا اللذين األوائل من  

  المركزية النواة أسماه بما تكون والتي بينها فيما متفاعلة عناصر أربعة في حددها التيو  

  :في العناصر هذه وتنحصر .اإلجرامية للشخصية 

 العار الشخصية اإلجرامية صاحب تخطىي      égocentrismeالذات   االنحصار في*

 وفه ذاته إنحصاره في بسبب الجريمة إرتكاب في األولى العقبة يعتبر الذيو  االجتماعي

  . الموقف عن النظر بصرف تفكيره عليه يمليه بما يتصرف

 بالعقاب القانون إنذار يتعدى الشخصية هذه صاحب إن:   labilité سرعة االنسياق*

 .اإلجرامية للفكرة حاسم إقرار لديه ينتج التخطي هذا ومن اإلنسياق، سرعة من لديه ما بفعل

 .يعتدي حتى عدوانية لتنفيذها يتطلب اإلجرامية الفكرة تنفيذ إن agressivité العدوانية*

 عائق كان يعترض الجريمة فإذا  indifférence affective العاطفي إنعدام االكتراث*

 عن نفسه من بوازع فيقلع العادي الرجل معها يتراجع درجة إلى ذاته في تنفيذها بشاعةو ه

  في إنعدام من يميزه بفعل ما العائق هذا يتخطى اإلجرامية الشخصية صاحب فإن التنفيذ،

 فعلى )Merlu et vertu ,p3.(اإلجرامي الفعل على إقدامه يتم ذابهو  العاطفي اإلكتراث

 للفعل المارة اإلجرامية الشخصية في أساسية السمات هذه فإن J. Pinatel بيناتل حسب

 .اإلجرامي

بالظلم  بإحساستتسم  أنهاعلى  الجانح شخصية وصف فإنه   De Greff  ذي غريف أما

injustice  موقف عنده ويتولد .لآلخرين مضادة أحاسيس ،الجانح لدى يتكون فلهذا 
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 الشخصية سمات لتحديد ملمحين وضح فقد 1966crafft كرافت أمار المبر و  المطالب

  :الجانحة

 .اآلخرينو نح الحبو  العطف مشاعر في نقص معناهو  الوجداني، التبلدو وه: األول

 .المركبين لهذين نتاجو ه العدوان أن يرى ثم ومن .السلوك في اإلندفاع: الثاني

 :اآلتية النقاط في الجانحة الشخصية سمات حدد فلقد  Cleckley 1976 كليكي أما

 .مصطنعة جاذبية مع مرتفعو أ متوسط ذكاء -

 .المسؤولية عدم-

 . بالذنب الشعور عدم-

 .الحكم على القدرة عدم-

 .الثبات عدم-

 .الخبرة من التعلم من الفشل-

 .عالقات ٕاقامةو  الحب عن العجزو  القسوةو  اإلخالص عدم-

العيسوي عبد الرحمن، ( .العادي الشخص تقلق التي المواقف في بالراحة الشعورو  الكذب-

1984 :35( 

 تؤكد بسمات اإلجرامالمجرم في كتابه علم  الغير عن فانه يميز المجرم Cusson كوسنو

  :يلي ما في تنحصر التيو  للجريمة ميله

 . ذاته في تمحوره-

 .اآلخرين بآالم اإلحساس عدم-

 . المعاشة بالفترة إال اهتمامه-

 .نفسه ضبط على القدرة عدم-

 .المسؤولية عدم-

 على انها اإلجرامية الشخصية 1989 سنة فقد عرفا في Leblancو Fréchette أما

 .المراهقة سن في تتوطدو  فشيئا شيئاو تنم السمات من تناذر عن عبارة
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 :هي تشخصها أعراض ثالثة وهناك

 . enracinement criminel اإلجرامي  التأصل-

 . dyssocialité الالإجتماعية-

 . égocentrisme الذات  حول التمحور-

الجانح و  العصابي الجانح مثل المرضية الحاالت من الكثير في نجدها األعراض هذه فكل

  )Robert, cario,1999 : 175.(الغير الناضج

  :ب تتسم شخصية شخصية الجانح بأنها  2000عام  عادل عبد اهللا محمدوعرف 

 .األخالق بمبادئ التمسك وعدم التقاليدو  األعرافو  للقوانين االمتثال عدم-

 .االجتماعية باالهتمامات االلتزام عدم-

 .الالمباالةو  العنف -

 .اآلخرين حقوق مراعاة عدم-

 .للسلوك مبررات تقديم مع العدوانية-

 . اإلحباط تحمل على القدرة عدم-

 .التجربةو  الخبرة من االستفادة عدم-

 .بالذنب الشعور عدم-

 .معين عمل في االستمرار على القدرة عدم-

 . اإلدمان-

 )57: 2005مزاب الناصر،. (الجنسي الشذوذ-

فإنه يعرف الشخصية   DSM4العقلية  لألمراض الرابع األمريكي التصنيفي الدليل أما

  :كالتالي يشخصهاو  للمجتمع، مضادة شخصية الجانحة بأنها

 .سنة 15العمر من ذلك ويظهر.اآلخرين حق على اإلعتداءو  الكراهية من عامة حالة هي-

 . السلوك تضبط التي اإلجتماعية المعايير مسايرة على المقدرة عدم-
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 األكاذيب مستعمال المتعة جلبو أ الشخصية المصلحة أجل من اآلخرين مغالطةو نح اإلتجاه-

 .اإلحتيالو  النصبو  المستعارة التسمياتو  المتكررة

 .الذاتي للتخطيط المقدرة عدم-

 .اآلخرين على المتكررة اإلعتداءاتو  المشجرات في تظهر عدوانيةو  حساسية-

 .اآلخرين سالمةو  الذات بسالمة اإلستهانة-

 .ثابتة وظيفة أداء على المقدرة عدمو  المسؤولية عدم-

 .الضمير تأنيب غياب-

 .الحيوانو  الفرد إتجاه عدوانية-

      )Américain Psychiatric Association, 1994 : 68(.القيمو  للمعايير إنتهاك

 إذ تتميز كبير حد إلى بينها فيما تتفق أنها الجانحة للشخصية التعاريف هذه من نالحظ*

  :ب العامة السمات من حيث الشخصية هذه

 اآلخرينو نح الحب مشاعر في ونقص تناقض الجانح يعيش بحيث الوجداني اإلضطراب-

 .بنرجسية يتميز يجعله مما

 من التعلم قليل المواهب، تنمية إلى الدافعية قلةو  بالتوسط ذكاءه يتميزو  المعرفي التأخر-

 .االستبصار فاقد بعمق، األمور يدرك ال .السابقة الخبرة

 .اآلخرين مع يرتبط أن يقدر ال حيث االجتماعي العجز-

 مناعة له أن وٕاعتقاده المسؤولية ٕانعدامو  الضمير كفاية لعدم راجع وهذا األخالقي النقص-

 .القوانين من حصانةو 

  :محددات الشخصية الجانحة-6

  الشخصية الجانحة عملية معقدة تتأثر بعدد كبير من عوامل متشابكة فيما بينها و إن نم

  :تتمثل في التيو 

  :المحددات البيولوجية-6-1
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إن أنصار النظريات البيولوجية يرون في تفسير السلوك الجانح، إن العامل البيولوجي يعد 

يقصد بالعوامل البيولوجية مجموعة الصفات و . تحديد السلوكو أساسيا في تشكيل الشخصية 

يعتبر و  .متصلة بالفرد ظائفها، فهي عواملو و الوراثية المتعلقة بشكل األعضاء و الخلقية 

تشوهها يؤدي إلى تكوين عضوي و أنصار هذا االتجاه أن أي اختالل في بعض األعضاء أ

  :من بين هذه العوامل ما يليو معيب له أثره على تكوين شخصية الجانح، 

  :الوراثة-6-1-1

سماته و منذ عصور متقدمة ساد االعتقاد بوجود عالقة بين التكوين الطبيعي للمجرم 

لذا ذهبت النظريات األولى لعلم اإلجرام و بين إجرامه من ناحية أخرى، و ولوجية من ناحية البي

يتصف و الجانح نمط بيولوجي معين يختلف عن غيره من الناس فهو إلى القول بأن المجرم أ

تلك الخصائص البيولوجية تؤثر و بشذوذ في تكوينه الطبيعي، و ببعض الخصائص المميزة أ

   .)21: 1991إبراهيم منصور،  اسحق. (كه اإلجراميتحدد سلو و في شخصيته 

التي و إن الفرد يتزود بها منذ الوالدة، كما تعتبر من العوامل المهمة في تكوين الشخصية، ف

فعلماء النفس يرون أن اختالف األفراد في شخصياتهم . تحدد بشكل واضح معالم الشخصية

االستجابات للمثيرات التي يتزود بها اإلنسان منذ و الذكاء الموروث و يعود إلى اإلرث العصبي 

  .لحظة اإلخصاب

 النفسية معا،و الجانح إنسان شاذ من الناحيتين العضوية و انتهى إلى أن المجرم أولومبروز و

تميزهم بالفظاظة و ، )الوشم(فمن الناحية النفسية الحظ ضعف إحساس المجرمين باأللم 

  .انعدام الشعور األخالقيو غلظة القلب و 

ليس للبيئة التي يعيش فيها أي و أن المجرم إنسان مطبوع على اإلجرام ولومبروز  يرىحيث 

 )25-24: 1991اسحق إبراهيم منصور، ( ).مجرم بالفطرة(اثر في إجرامه 

أقيمت بعض الدراسات الحديثة على مجموعة من التوائم لتحديد نسبة تأثير العوامل الوراثية و 

فأشارت نتائجها إلى أن العوامل البيولوجية تشكل من مجموع . الشخصيةو على السلوك 

  .ال التعلمو ليست الثقافة و المورثات، أي أن اغلب الصفات تحددها الجينات 
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قام  1996قامت هذه الدراسات بتحديد الجينات المسؤولة عن كل السلوك، ففي سنة و 

من جامعة ألمانيا إلى التوصل أن هناك  Coss Peter Letchكوس بيترليشالباحث 

  جين يقوم بوظيفة مهمة و هو  HTT5الذي اسماه و جين مسؤول عن السلوك العصبي 

نقل اإلشارات من الخاليا العصبية إلى و هي دفع الجزيئيات التي تنظم الكيمياء المزاجية و 

بعد ذلك بسنوات توصل فريق آخر من الباحثين إلى معرفة الجين المسؤول عن و . المخ

وكشف فريق ثالث عن جينات أخرى تؤثر على . DRDNأسموه الدوبامينو االنبساط 

جاءت بعد ذلك الكثير من الدراسات التي نجحت في تحديد عدد كبير و . التغيرات السلوكية

  .من الجينات المؤثرة في الشخصية اإلنسانية

    السمات، و فللوراثة دور محدد يتمثل في أنها تنقل من األصل إلى الفرع بعض الصفات 

ٕانما هناك ظروف و يرث الفرد االستعداد اإلجرامي فقط أما السلوك اإلجرامي ذاته ال يورث و 

الباحث األمريكي في  paul costaبول كوستا يؤكد و . بيئية تعمل على تكوين هذا السلوك

المعهد القومي للصحة أن مالمح الشخصية تتشكل عن طريق تزاوج مجموعة من الصفات 

  )131: 2000قهوجي علي عبد القادر،( .مجموعة من العوامل البيئيةو الجينية و البيولوجية 

  :شذوذ الصبغيات الجينية-6-1-2

الصبغيات، هامة تتمثل في شذوذ نات عن حقيقة البحوث الجينية في الستيو أثبتت الدراسات 

الذي  XXYوأ XYYيصبح تميزها الجنسي و  46بدال من  47بحيث قد يزداد عددها إلى 

  الذي يجنح إلى السلوك العدوانيو الزائد  Yالمتمثلة في الصبغ الذكريو يكثر لديه الذكورة 

  )168: 1984الدوري عدنان، (. نقص في الذكاءو يصاحبه اضطراب في العاطفة و 

  :اضطراب الغدد الصماء-6-1-3

فوظيفتها ال تقتصر على تنظيم و وصف بعض العلماء الغدد الصماء بغدد الشخصية 

. تكامل الشخصيةو وظائف األعضاء فحسب بل تتعاون فيما بينها لتقرر األشكال الجسمية 

فإن اضطراب هذه الغدد تحدث اضطرابا حيويا وتشوها جسميا، مما يسبب االضطرابات 

  .عدم األمن مما يؤدي إلى تكوين ذات سالبةو اإلحباط و ة، مثل اإلحساس بالنقص النفسي
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القصور وعدم الواقعية، مما يسبب سوء التوافق و فيصبح تقدير الفرد لذاته يتميز بالدونية 

  )155: 1994عبد الفتاح دويدار، .(االجتماعيو النفسي 

ف األعضاء الداخلية، خاصة فإن علماء اإلجرام يجدون أن هناك عالقة وطيدة بين وظائ

فلقد أظهرت دراسة قام بها كل من . تكوين شخصية الجانحو إفرازات الغدد الصماء 

، انه يوجد ثلث المجرمين بوجه عام يعانون من Schelpsشلبس و Smithسميث

  .اضطرابات في إفرازاتهم الغدية

فإنه يؤكد أن الجانحين ليسوا مسؤولون جنائيا عن  Louis Bermanلويس بارمن أما 

الدوري .(أفعالهم ألن اضطراباتهم الغددية ال تساعدهم على تحقيق التوافق االجتماعي

  )146: 1984عدنان، 

جارة الدرقية يصاحبها قلق مستمر و كما أكدت الدراسات الحديثة أن زيادة إفراز الغدة الدرقية 

كما . هلوسة يعقبها جنونو تتطور هذه األعراض إلى هيجان  قدو خوف و توتر و ٕارهاق شديد و 

يصبح الفرد غير اجتماعي، شرس الطبع، سريع االنفعال، يعبر عن نفسه باالنتقام من 

  ) 207: 1994، عبد الفتاح دويدار.(المجتمع الذي يعيش فيه

إلى تخمد، مما يؤدي و من المعروف أن هناك فترات تنشط فيها الغدد فتزيد إفرازها أو 

النفسية، كإفراز الغدة التناسلية المرتفع في فترة و انعكاسات على الفرد في حالته العصبية 

قد يؤدي به إلى ارتكاب الجرائم األخالقية بسبب و المراهقة يؤثر إلى حد كبير في سلوك الفرد 

  .زيادة هرمون التستسترون

تحديد السلوك، و لشخصية ومن كل هذا نالحظ أن للغدد الصماء األثر الكبير في تكوين ا 

  .معالجة الجانحينو فمثل هذه النتائج تفيد كثيرا في مجال الوقاية من الجنوح 

  :المحددات النفسية-6-2

درس الباحثون عددا كبيرا من العوامل النفسية المتعلقة بالجناح، بحيث ربط اللذين ينتمون 

السنوات األولى من عمر  بين الحرمان العاطفي فيو لمدارس التحليل النفسي بين الجنوح 

. الصدمات النفسيةوو مراحل النمو الطفل و منهم من ركز على العالقة بين الوالدين و الطفل، 
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سوف نتطرق هنا إلى العوامل التي و . العدوانو منهم من اهتم بالغرائز خاصة غريزة الجنس و 

  .تؤثر في تكوين الشخصية الجانحة

  :الحرمان العاطفي-6-2-1

العقلي اكتمال نضجه النفسي و و خصية الفرد الطفولة الحجر األساسي في بناء شتعد مرحلة 

فإن السنوات الست األولى هي األساس التكويني الذي يحدد السمات . االجتماعيو الوجداني و 

فلقد بات من المؤكد أن الطفل الذي عانى في طفولته من إحباط شديد .الرئيسية للشخصية

الطفولة المبكرة، و نوع من العدوانية، خصوصا في مرحلة المهد حرمان عاطفي يتكون لديه و أ

بأن في هاتين المرحلتين يوضع أساس الشخصية، فإن كانت  Hadfieldهادفيلد فقد اعتبر 

  . الشخصية سوياو سليمة كان نمو عوامل النم

األم في و أهمية كبيرة للعالقة بين الطفل   Mélanie Kleinميالني كالينكما أعطت 

الصحة و االجتماعية و لمهد بحيث تلعب دورا أساسيا في بناء الشخصية العاطفية مرحلة ا

ال يمكن أن يحدث بطريقة سليمة إذ لم تتجدر صورة  والعقلية للفرد، كما أنها ترى أن النم

  . األم مع األنا في أمان

يعطيها أهمية و الطفل في هذه المرحلة و على العالقة بين األم   Winnicottوينوكوتيؤكد و 

يعتبر أن دورها أساسي، فلهذا فيجب على األم أن تكون طيبة بشكل كافي حتى ال و كبيرة 

  .تسبب للطفل الصعوبات أكثر مما يحتمل

احدهما، نتيجة لغيابهما و الدين أنقصد بالحرمان العاطفي فقدان العالقة مع الو "و

  )172: 2000مصطفى حجازي، ".(الفيزيقي

بغياب العالقات (األبوي، سواء كان حرمانا كليا و مومي لحرمان األيشمل كل أنواع او هو 

منتهية و حرمانا جزئيا في حالة كانت العالقة بالوالدين نادرة، أو أ) تفكيكهاو أ

 ),Roland Doron, Françoise Parot  971999: .(مؤقتا

إلى التعلق على انه حاجة أساسية لالتصال، فلقد الحظ أن  Bowlbyبولبي يشير و 

المالجئ تظهر لديهم مشكالت وجدانية متنوعة و األطفال اللذين ينشأون في مؤسسات الرعاية 
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هذا الفتقادهم فرصة تكوين تعلق قوي و الحب و بما فيها عدم قدرتهم على تكوين صداقات 

  )172:سليم مريم، بدون سنة(. بصورة األم

االنفعالي، أما االنفصال عن األم و مرحلة مهمة  للنمو الطفل هو علق الموجود بين األم فالت

االجتماعي، بحيث و االنفعالي و النفسي و ة تعيق النمعدم اهتمامها بطفلها، يترك آثار نفسيو 

قد يصبح سلوكه في المستقبل عدوانيا مع كثرة و اضطرابات لدى الطفل و يؤدي إلى القلق 

  .االنفعاليةالتوترات 

نوعا من االنهيار العصبي عند بعض األطفال المحرومين من  Spitzسبيتز لقد وجد و 

  .تدل الدراسات العيادية أن األسرة المضطربة تنتج أطفاال مضطربينو عاطفة األم، 

فالعلماء يؤكدون على دور األم في تنشئة الطفل، خاصة في السنوات األولى من حياته، 

  .تدور حوله انفعاالتهو ه الطفل فهي أول شخص يقابل

أهميتها في و أبويه و آثار العالقة الموجودة بين الطفل  Cyril Burtسريل بيرتكما بينت 

من األطفال الجانحين  %85ظهور بعض االضطرابات االنفعالية في دراسة اكتشفت أن 

من الدراسات التي بحثت العالقات الوالدية و .انفعاليةو كانوا يعانون من مشكالت عاطفية 

أثرها في جنوح و باألبناء، دراسة محمد علي التي هدفت إلى معرفة عالقة الوالدين بالطفل 

سمات الشخصية، فتوصل إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الجانحين و الصبيان 

أكثر و حياتهم أكثر إحباطا و تبدتنشئتهم االجتماعية إذ و غير الجانحين فيما يتعلق بطفولتهم و 

أن و الحرمان، النبذ، اإلهمال، القسوة، :  من ابرز مواقف اإلحباط التي عانوهاو . سوءا وقسوة

أكثر سوءا في و أنهم أكثر شعورا بالقلق و الجانحون أكثر شعورا بالنقص من غير الجانحين 

  )90: 2004قحطان احمد مظهر، (.تكيفهم االجتماعي من غير الجانحين

       الخبراتو التجارب السيكولوجية بأثر الطفولة الغير السعيدة و فلقد أفادت المعرفة 

 مريم سليم، بدون.(اضطرابات الشخصيةو عالقتها بنمو الصدمات في هذه الفترة و 

  )198:سنة

  :مفهوم الذات-6-2-2
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ٕانما يتشكل خالل التفاعل مع البيئة التي و ال يعد مفهوم الذات شيئا موروثا لدى اإلنسان 

يؤكد على  Winnicottوينيكوت فإن . عبر مراحل نموه المختلفةو يعيش فيها منذ الطفولة 

فإن األم . عالقتها بمفهوم الذاتوو نوع العالقة التي تربط األم بالطفل في مراحل النمو ثر أ

عالقة تهيء على حسبه الجيدة هي التي تتجاوب بسرعة مع متطلبات طفلها، فهذه ال

    تعتبر نظرة األولياء المرآة األولى التي يرى فيها نفسه، فإن أحكام أفراد األسرة و سوي، و لنم

  .خاصة من يهتمون بتربيته لها األثر الكبير في تكوين مفهوم ذاتهو 

السلوك بشكل عام بال و فإنه يرى انه ال يمكن أن نفهم الشخصية أ اسماعيل عماد الدينأما  

مفهوم الذات، فإنه يعتبره متغيرا هاما من متغيرات الشخصية، فال نستطيع فهم سلوك الفرد 

  )29: 2004مظهر،  قحطان احمد(. إال في ضوء الصورة الكلية التي يكونها الفرد لنفسه

كثير مفتاح الشخصية السوية، فلقد أظهرت و فقد ذهب بعض العلماء إلى أن مفهوم الذات ه 

    من الدراسات الميدانية أن لمفهوم الذات عالقة طردية واضحة مع التوافق النفسي 

     رفضها يؤدي إلى اضطراب نفسيو الصحة النفسية، فلقد تبين أن عدم تقبل الذات أو 

  .قلقو صراع و 

كما أكدت العديد من الدراسات بأن انخفاض مستوى االنطباع الذاتي لدى األفراد من العوامل 

  .الجنوح و المهمة التي تدفع الفرد إلى االنحراف 

فإن مفهوم الذات يعتبر من أهم المتغيرات النفسية التي يمكن أن تقدم تفسير منطقي لظاهرة 

  .   االنحراف

  :الغرائز-6-2-3

صا خصو الجانح، فلقد أكدت بعض الدراسات  تلعب الغرائز دورا رئيسيا في تكوين شخصية

التي حددها و أن الغرائز   Freudفرويدالتحليل النفسي، بحيث يرى و بها مدرس تلك التي قام

  .العدوان، أنهما مصدر الطاقة الديناميكية في الحياة النفسية للفردو في غريزتي الجنس 
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الغرائز ذات طبيعة نفسية بيولوجية تدفع اإلنسان أن يسلك سلوك معين تبعا لمثيرات معينة، و 

أي شذوذ يصيب إحدى هذه الغرائز قد يدفع و  . استمرار بقائهو حفظ حياة الفرد و هدفها هو 

  )126: 2000علي عبد القادر،  قهوجي.( بالفرد إلى ارتكاب الجريمة

مزود بتلك النزعات الغريزية، إال أن بعض و هو يرى بعض علماء النفس أن كل فرد يولد و 

د البعض لتدفعهم إلى األفراد يختلفون فيما بينهم من حيث شدة هذه النزعات، فقد تمتد عن

من ثم يقع ما يسمى و أوضاع الجماعة األخالقية و مقتضيات القانون و سلوك يتعارض 

  .بالجنوح

 الذيو     العدوان و أهمها الجنس و يعتبر مركز الغرائز األساسية و فإن اله فرويدعلى حسب و 

 سرعا لكنو    ،ذلك لتحقيق يصرعو  المباشر إلشباع يسعى أنه بمعنى ،اللذة لمبدأ وفقا يسير

 تعملو      األخالقية المبادئو  المعاييرو  القيم كل يحوي الذي األعلى األنا مع يتصادم ما ن

 بين كوسيط لتعمل األنا فتتدخل النزعات، تلك لكبح واله على ضاغطة كقوة األعلى األنا

 أي إجتماعيا مشروعة بطرق الرغبات تلك إشباع إلى األنا تسعى بحيث ،واله رغباتو  الواقع

 . الواقع مبدأ فيه يتحكم

     الغرائز بين الصراع ليشمل األساسية الشخصية بناءات بين صراع شكل ذلك كل فيأخذ

 أنماطو نح توجيهها فيو أ لغرائزه مقاومته في الفرد فشل إذا خصوصا . الحياة متطلباتو  

 هيئة على فتخرج المال لكسب العملو أ الجنس إلشباع كالزواج إجتماعيا مقبولة سلوكية

إبراهيم بن عبد   الصنيع صالح(.إجراميا سلوكا فيسمى اإلغتصابو أ كالسرقة مباشر سلوك

 )88: 1998اللطيف، 

تهذيب و إما إلخفاق العقل في تطويع : يفسر السلوك اإلجرامي بأحد أمرين  Freudفرويد

الميول الفطرية و بالنزعات  وعجزه عن ممارسة وظيفة في السمو ٕاما النعدام الضمير أو النفس، 

في كلتا الحالتين تنطلق النزعات الغريزية من عقالها أي من و . إلى درجة اإلشباع المشروع
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كليا لغرائزها ضاربة بذلك صفحا و مرحلة الالشعور إلى مرحلة الشعور لتحقيق إشباعا جزئيا أ

  .الضوابط الواجبة االحترامو عن كل القيود 

اضطراب يقود صاحبها إلى و يحدث للنفس البشرية من خلل أ صورا عديدة لما فرويدقدم 

  )28: 1991 اسحق إبراهيم منصور، . (عقدة اوديبو عقدة الذنب : السلوك اإلجرامي منها

 : الذكاء-6-2-4

 من عليه نستدل وٕانما ،ملموس مادي شيء إلى تشير ال فطرية عقلية طاقة الذكاء يعتبر

 الذكاء فإن .أخرى إلى إجتماعية بيئة منو  آلخر فرد من تختلف فنسبته .نتائجهو  آثاره

 تدور التي األوضاع مختلف فهم الفرد على يسهل مما اإلجتماعي الذكاء إلى العملي يؤدي

 .فيها يعيش التي البيئة مع التكيفو  حوله من

 في كبيرا دورا يلعب الجانح للحدث الذكائي المستوى أن الحديثة األبحاث بعض أثبتت فلقد

الصنيع إبراهيم بن ( .لإلنحراف ميوال أكثر كان كلما ضعيف مستواه كان إذ كلما إنحرافه،

  )87: 1998عبد اللطيف، 

 ذكاء بمستوى أغلب المجرمين يتمتعون أن 19في القرن   Goddart العالم رأى ولقد 

: 2000  قهوجي علي عبد القادر،(  Chauchardالعالم ذلك في أيده لقدو  ضعيف

145(  

 يفوق الجانحين عند العقلي الضعف نسبة أن Burtو Gleuks جلوكو  بورت من كل وأكد

 .الجنوح إلى المؤدية العوامل من عاملو ه أنهو  غير الجانح لدى نسبة مرات بخمس

 قد توجد بينما الجرائم من معين نوع إلى يؤدي قد العقلي التأخر أن الباحثين بعض والحظ

 .الذكاء من قدرة إلى تحتاج التي الجرائم بعض

  :العقليةو األمراض النفسية -6-2-5
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 الفرد تدفع التي األسباب من تعتبر العقليةو  النفسية األمراض أن الباحثين من العديد يؤكد

 بين ومن.والوعي اإلدراك مستوى على إضطرابات من يعانيه لما نتيجة وهذا ،الجانح للسلوك

 :مايلي األمراض هذه

 18 مابين غالبا لظهوره الشباب بجنون كذلك يسمىو :  La Schzophrénieالفصام)أ

 في اإلنطواءو  الشخصية في ٕاضطرابو  التفكير في بإختالل يتجلى مرضو سنة، وه 25و

الفكر، تنتاب المصاب بهذا المرض حاالت من و الوهم مع تفكك في المزاج و الخيال  عالم

 .القتل جريمة على فيها يقبل قد فجائية بصفة العنف من حاالتو الهدوء 

(     .البسيط النوع من سرقةو أ تسولو أ تشرد عن عبارة المنحرفة سلوكياته ما تكون غالباو 

  ).151: 2000قهوجي علي عبد القادر،

 .الطفولةو ه المرض هذا منشأ أن األبحاث أكدت ولقد 

 ٕاستعادةو  اإلدراك في بصعوبة يتميز المصاب بهذا المرض:  L’épilepsieالصرع)ب

    الصرع بالهروب الحاالت بعض في فيتميز الطفل عند أما.التفكير في وصعوبة الذكريات

 بسماعه هذاو  الوعي فقدانو  اإلدراك لديه يختل حيث الجسم، على السيطرة وعدم التشردو 

 السلوكات بعض إرتكاب إلى به يؤدي مما ،لها ال وجود أشياء رؤيةو  غريبة ألصوات

 .قصد دون الجانحة

 بعضيتبين هذا االضطراب من خالل  :Trouble du caractereاضطرابات الطبع )ج

 الدراسة مرحلة في المعلمونو يشك بحيث ،المحيط طرف من فيها المرغوب الغير السلوكات

 األطفال أصدقائه إتجاه العدوانيةو  الحركة بكثرة الطبع باضطراب المصاب الطفل من

 التخوف حاالت بعض الطفل هذا تظهر على كما .المتكررة الغياباتو  المدرسي الرسوبو 

 .الهروب إلى به يؤدي مما المدرسة من المرضي
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  داللته لوضوح النفسي التخلف اسم عليها أطلق ولقد:  La Psychopatieالسيكوباتية)د

 حالته في ثبوثهو  الطفولة منذ الغرائز من النزوعي الجانب تطور توقف في تكمن  وعلتها   

 )90: 2008نشأت حسن أكرم، (. البدائية

 للمجتمع المضاد السلوك في ٕانخراطو  السوي السلوك عن الفرد إنحراف إلى تشير كما

 )14: 2004، عبد الرحمن العيسوي. (قواعدهو  العليا مثلهو  معاييرهو  قيمه عن والخارج

 القدرة في العجزو  الذات حول التمركزو  االنفعالي النضج بعدم السيكوباتية الشخصية تتسمو 

 بعدم تتميز كما.اجتماعيا المقبولة األهداف متابعةو  األخالقية القيم قبولو  الفهم على

 .السابقة الخبرات من االستفادة عن العجزو  المسؤولية

 . االجتماعية الحساسية فقدان مع المتبادلة الشخصية عالقته في مضطرب فالسيكوباتي

 ذات سلوكية  اضطرابات خالل من ذلكو  المبكرة الطفولة منذ السيكوباتية مالمح تظهر

 بالنقص غالبا تتميز التيو  طفلها مع لألم السيئة العالقة نتيجة للمجتمع،تكون مضادة طبيعة

   .الحنانو  الحب غيابو  اإلهمالو  الحاد العاطفي

  :االجتماعية المحددات-6-3

 العوامل من تتكونو  األولى فئتين، ضمن الجانح، شخصية تكوين إلى المؤدية العوامل تندرج

 .الداخلية بالعوامل تسمى والتي النفسيو  العقليو  العضوي تكوينهو  الجانح بذات تتصل التي

    .العوامل الخارجية تسمىو  العامة االجتماعية البيئية الظروف من تتكون الثانية الفئةو 

  :يلي ما الجانح شخصية تكوين في تساهم التي االجتماعية العوامل  أبرز منو 

  :األسرة-6-3-1

 وجماعة عريق اجتماعي نظام فهي .للمجتمع أساسية ولبنة ،اجتماعية وحدة األسرة تمثل

منذ  األطفال تربيةو  تنشئة في كبيرة أهمية فلألسرة . ومعاييره قيمه الفرد منها يستمد مرجعية
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 أول وهي أخالقه،و  وسلوكه هويته مالمح األولى سنواته مند الطفل تكسب التي فهي والدتهم،

 معرفته أسس خاللها من يتعلم التي األولى المدرسة وهي الحياة، في خبرته لتكوين مصدر

 يشبع طريقها فعن . الشخصية تكوينو  صياغة في كبير بدور تقوم فاألسرة.ثقافته ومبادئ

     الحمايةو  لألمن الحاجة تلك خاصة والنفسية، االجتماعيةو  الطبيعية حاجاته الطفل

 على يساعد مالئمة غير أسرة في الطفل وجود فإن ،شك وبدون. العطفو  الرعايةو 

 .اإلجرام علمو  النفس علمو  االجتماع علم في الدراسات أكدت كما منحرفة شخصيةو نم

 يقف الذي المشترك العامل فهي ،الجانح شخصية تكوين في رئيسيا عامال تعتبر فاألسرة

 تكوين على تساعد التي األسرية العوامل أهم ومن.الجنوح طبيعة في باحث كل عنده

  :ما يلي الجانح شخصية

  :األسري التفكك )أ

 من تنتج قد التي األسرية، الروابط انفصام ،االجتماعية الناحية من األسري بالتفكك يقصد

  .األسرة في الصراعو  الهجرو أ الطالق

     الهجرو أ باالنفصال محطمة بيوت في تربوا الجانحين، أن الدراسات معظم دلت فلقد

عبد الرحمن (.  %50و %25مابين  تتراوح بنسبة كالهماو أ الوالدين أحد وفاةو أ الطالقو 

  )45: 1984العيسوي، 

 منهم حدث828  أن حدثا تبين 4538على األمريكية كتنسي في أجريت دراسة ففي

 السبب وأن ،األسري التفكك إلى يرجع لمعظمهم المسبب الرئيسي العامل وأن مهملون،

كر بن عس(. األبوين من لكل العاطفي التبات عدم إلى غالبا يرجع تفككها في الرئيسي

  )http / /www.ojqyi-netمنصور عبد الرحمن، 

 الزوجين، بين التوافق عدم فإن لألسرة األساسية المقومات من الزوجية العالقات فطبيعة

 التفكك وصفوا اللذين األوائل من سندرالند يعتبرو  .األسري التفكك في الرئيسي السبب يعتبر
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 أفرادها بعض يكون وصفها بأنها بيوتو المتصدعة،  البيوت عليه اسم أطلق الذيو  األسري

 .وأنها تعاني فقرا شديدا االجتماعي الضبط فيها أنها بيوت ينعدمو  اإلجرامية الميول ذوي من

 :األسري التفكك أسباب ومن

  :الطالق*

 Gleuks جلوكو بورت  الباحثين طرف من األمريكية المتحدة الواليات في أقيمت دراسة ففي

 غير أسر بين % 12,8 مقابل  %22,2الجانحين بلغت بين أسر الطالق نسبة أن ،Burtو

  .الجانحين

 منهم% 13 أن ظهر جانح، حدث 208 شملت 1978 عام األردن في أقيمت دراسة وفي

 .الطالق بسبب كانت الغياب حاالت من% 26 أن وتبين األب، عنها غاب أسر في عاشوا

  )120- 119-116: 2008نشأت حسن أكرم،  ( 

 :ٕاحداهماو وفاة الوالدين أ*

 فلقد.األبناء انحراف على الوفاة أثر الصدد هذا في أجريت التي الدراسات معظم أكدت لقد

 116 شملت عينة على األحداث جنوح حول 1971 عام األردن في أقيمت دراسة بينت

حسن  نشأت(. بالوفاة كالهماو أ الوالدين أحد فقدوا قد منهم% 27 أن جانح حدث

  .)119: 2008أكرم،

 الجانحين من18% كانت الوفاة نسبة أن إلى توصل فلقد ،محمد رمضان الدكتور دراسة وفي

 )290: 2002رمضان محمد،(. كالهماو تهم أأمهاو أ آباؤهم توفوا الذين

 من %20 أن تبين جانح حدث  500على أقيمت التيو   Glockجلوكل دراسة وفي

من األحداث الغير %13,6أمهاتهم، بالمقارنة مع و أ آباؤهم توفي األحداث الجانحين

  .الجانحين
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 :الهجرة*

 الجانحين من  %27,2أن  جلوك الباحثين قبل من أجريت التي الدراسة نتائج أظهرت

 9,2 2 %سوى الحالة هذه لمثل يتعرض بينما ،لآلخر وقت من يفتقران والدين مع عاشوا

 )120: 2008نشأت أكرم حسن، (. الجانحين غير من

 الهجرو أ الوفاةو أ الطالق بسبب العائلة تصدع أن فكرة إلى نتوصل النتائج هذه خالل ومن

   العطف نقص بسبب وهذا ،االنحراف بطابع يتحدد ما غالبا ،سلوكي اضطراب إلى يؤدي

 هجرة إلى األحيان أغلب في باألحداث يؤدي مما ،الوجدانية المشاركةو  التفاهمو  الحبو 

 )46:  1984عبد الرحمن العيسوي،( .مبكر سن في منازلهم

 :أفراد العائلةو عدم توافق بين الزوجين أ*

 ،الوالدين بين العالقة حسن هي،العاطفية الناحية من الطفل تنشئة على يساعد ما أهم إن

 . استقرارو  أمن في الطفل يشب حيث

 على سيئا تأثيرا ذلك يخل بكيانها،ويؤثر العائلة أفراد بين ينشأ الذي التوافق عدم فإن

 مما ،بالوحدة الشعورو  باألمن الشعور عدم إلى به فيؤدي،النفسية صحته علىو  الطفلو نم

 تنشئتهو شخصيته و نم على الظروف هذه وتنعكس. االنتباه لجلب العدوان عنده يزيده

 .  االجتماعية

 جنوح األبناء،فقد على يؤثر الوالدين بين التوافق عدم أن إلى الدراسات معظم أشارت فلقد

 من أسر % 31,2 في موجودا كان ،الوالدين بين الخصام أن  GLOCKجلوك دراسة أكدت

 من أسر %36,67أن  بينت فلقد العراق، في أجريت التي دراسة أما. الجانحين األحداث

  .الجانحين غير أسر من%13,33مقابل الوالدين بين الخصام من تعاني كانت الجانحين

  )122: 2008نشأت أكرم حسن،(
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   :البيئة العائلية الجانحة

      النظام احترام عدمو  الجانح السلوك فيها يشيع جانحة، عائلية بيئة في الطفل وجد إذا

 أنهاو السيما .جانحة سلوكية أنماط من به يحيط ما تقليد من يعصمه ما يجد ال فإنه القانون،و 

الدوري ( .خاص بوجه الوالدين مثل ،القرابةو  الصلة من كبيرة درجة على أشخاص من تأتي

 )295:  1984عدنان،

 500 ب مقارنتها مع جانح حدث500في دراسة أجريت على  GLOCKجلوككما الحظ 

      اإلدمانو  اإلجرام ظاهرة أسرهم في تنتشر الجانحين من %90حدث غير جانح، أن 

 54%عن  الجانحين الغير اإلحداث عائالت في اإلجرام نسبة تتجاوز ال بينما السكر،و 

 %36 أنحدثا جانحا، تبين  144بإجراء دراسة شملت  Sturiستوري  العالم قام ألمانيا وفي

  .مجرم أخ لهم كان ،منهم

 بينو  األقاربو لإلخوة  العدلية السوابق بين قوية عالقة هناك أن الحظ فلقد ،مانع علي أما

  )118-117: 2008نشأت أكرم حسن،(. األحداث جنوح

  :لألسرة المستوى االقتصادي)ب

       بآخر، بين الجنوح و اغلب الدارسون لمشكلة جنوح المراهق، يربطون بشكل أ: الفقر-

قد يكون الفقر أكثر ارتباط بجنوح المراهقين، بحيث يؤدي الفقر و . الحالة االقتصادية لألسرةو 

هذا الوضع يولد لدى المراهق الشعور . الحرمان من مستلزمات الحياة الضروريةو إلى النقص 

 الوسائل التي تتيح لها التحقيقق الدونية، فضال أن الشخصية تتكون وفو بالنقص أ

  .)280: 2002رمضان محمد، (. السويو النمو 

إن انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة، يجبرها على السكن في أماكن : المسكن محج-

فبقدر ما يضيق المسكن بقدر ما .  أحياء فقيرة، ال يتوفر فيها وسائل العيش الطيبو ضيقة 
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االجتماعي و النفسي و التعبير عن الشخصية، مما يؤثر ذلك في النمو تقل الفرصة للحركة 

اليومية غير و يجعل اآلباء منغمسين في مشاكلهم الحياتية كما أن ضيق العيش . للطفل

تبني و مبالين بما يجري خارج بيوتهم، مما يعرض الطفل أكثر لالختالط بالصحبة السيئة 

  )297: 1984الدوري عدنان،(. سلوكيات منحرفة

يعد الحي في مفهومه البسيط، تلك المنطقة الجغرافية التي تحدد : السكني الحيو  المنطقة-

فالحي يزود الفرد . الجماعاتو تواصلها باألفراد أو اختالطها و تشكل عالقتها و إقامة األسرة 

بعض االتجاهات التي يتضمنها اإلطار الحضري و المعايير السلوكية و العادات و ببعض القيم 

فإن الشخصية تتكون من خالل تفاعل الفرد ببيئته، . اعيةالعام الذي يميز المنطقة االجتم

فالحي الذي تتوافق قيمه مع قيم المجتمع الكبير يكون حيا سويا يهيء للطفل جوا يكسبه 

حين يخرج الحي عن قيم المجتمع فإنه يصبح مصدرا لتكوين و . الشعور باحترام القانون

  )301: 1984الدوري عدنان، (. الجانحةو بعض االتجاهات الخاطئة 

  :للوالدين التعليميو  الثقافي المستوى-

التعليمي للوالدين يعتبر عامال أساسيا في معاملة الطفل، فالوالدين و إن المستوى الثقافي 

   .أخالقياو الواعيين هما اللذين يهتمان كثيرا بتربية أطفالهما اجتماعيا نفسيا 

  فاألمية عامل مهيء للجناح ألن ضعف مستوى التعليم يترتب عنه ضعف المستوى الثقافي 

      افتقار األسرة إلى أسس التوجيه لسلوك األبناء و هذا يعني انخفاض المستوى الفكري و 

  . تقويم شخصيتهمو 

تماعيا الثانوية على تنشئة الطفل اجو تتعاون مختلف الجماعات األولية :   السيئة الصحبة)ج

تعتبر جماعة األقران جماعة لها تأثيرها في تكوين و توجيه سلوكه، و تنمية شخصيته و 

 طا وجدانيا، فيشاركهم انفعاالتهمشخصية المراهق، بحيث يرتبط الطفل بجماعته ارتبا

 David دافيد ريسمنيقول و . عواطفهم، فالطفل غالبا ما يبحث عن جماعة تناسبهو 
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Riesman  تصبح المؤسسة الرئيسية في تنشئة الطفل اجتماعيا بعد أن جماعة الرفقة

  . خروجه من نطاق عائلته إلى جماعة أولية أخرى

إن التنشئة االجتماعية ال تقتصر على األسرة فقط، بل للمدرسة دور :  المدرسي الوسط-)د

فعال في تكوين شخصية الفرد، فهي تشكل الوسط االجتماعي الثاني الذي يتصل به و كبير 

فإنه يقع . هي تستقبله في مراحل نموه األولىو المراهق اتصاال مباشرا بعد األسرة، خاصة 

توجيه سلوكه إذا ما ظهرت عليه و على المدرسة العبء األكبر في تربية الطفل اجتماعيا 

الهروب من و ، كاإلهمال )128: 2000هوجي علي عبد القادر،ق(. أعراض تنذر بانحرافه

فشل المدرسة في و يرى علماء اإلجرام  أن هناك عالقة بين الجنوح و . الخ...العنفو المدرسة أ

أداء مهمتها، حيث أن هناك تأكيد لغالبية الباحثين أن معدالت الجريمة تزداد مع نقصان 

  )128: 2008نشأت حسن أكرم،(. مستوى التعليم

من المصادر التي لها اثر في تكوين شخصية المراهق الجانح وسائل  :وسائل اإلعالم)ه

فإن لها تأثير على . االنترنتو التي تتحدد في الصحف، التلفزيون، السينما و اإلعالم، 

              سلوكه، فخطورتها تكمن في أنها تحرك الغرائز خاصة السينما و اتجاهات الفرد 

   سلوب اإلثارة في عرض أفالم الجرائم يثير عند المراهقين الرغبة في التقليدالتلفزيون، فأو 

  . العنيفة، التي يعتبرها نماذج حسنةو تقمص تلك الشخصيات البطولية العدوانية و 

 :التكاملي االتجاه-6-4

 يخضع أن يمكن ال مركب سلوكو ه اإلجرامي السلوك أن االتجاه هذا أصحاب يعتقد

 الجريمة، إلى يؤدى لوحده االقتصاديو أ الثقافيو أ االجتماعيو أ النفسي العامل فال للتجزئة،

  .الجريمة ارتكاب إلي يؤدى الذيو ه عوامل عدة من مشتركاً  مزيجاُ  إن بل

 اختالف رغم المجتمعات معظم في األخيرة السنوات في اإلجرام نسبة تزايد المالحظ ومن

 تفسر التي النظريات مصداقية عدم نتج وبالتالي والعقائدية، والسياسية االقتصادية أنظمتها

 السلوك تفسير في التكاملي االتجاه نأخذ البحث هذا وفي واحد، بعامل السلوك اإلجرامي
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 ينطوي والتي اإلجرامي، السلوك تفسير في والقوى العوامل مجموعة على والقائم اإلجرامي

 واالقتصادية واالجتماعية الديمغرافية الخصائصو  الجغرافية واألبعاد اإلحصائيات على

 التي االجتماعية الظواهر إحدى االنحراف ظاهرة تعتبر. المخدرات تعاطي جريمة لمرتكبي

 إلى مستمر تزايد في هي المراهقين عند الجنوح ومعدالت ،تواجدها طيلة المجتمعات الزمت

 من تحمله لما مجتمع كل في الخطيرة المشكالت من الظاهرة هذه فيه أصبحت الذي الحد

 ،األفراد في المجتمع خسائر إلى باإلضافة ،االجتماعية والقيم االجتماعي للبناء صريح تهديد

 للقضاء الناجحة الحلول وٕايجاد لها التصدي يحاولون الباحثين من العديد جعل ما وهذا

 ،الشخصية في اضطرابعن  تعبير وفه ،المراهقة مرحلة الجنوح يصاحب ما وكثيرا ،عليها

  .المجتمع ومعايير الجماعة لروح منافي سلوك عنه تنتج

  :أنماط الشخصية الجانحة-7

  :األنماط المرضية-7-1

يتميز بشعور بتأنيب الضمير المبالغ فيه، لذلك يقوم هؤالء و : عصابيالالجانح -7-1-1

في حد ذاته عقاب لكنه ذاتي، مما  وهو بمخالفات إرادية حتى يخفف من الشعور بالذنب 

  .متلبس بالجريمةو هو يجعل الجانح العصابي يحب القبض عليه 

صراعات داخلية يعبر عنها عن و يميز هذا الجانح، اضطرابات  :الجانح المزاجي-7-1-2

عند القبض عليه يقر بذنبه فإنه ال يملك و طريق قيامه بمخالفات من نوع المرور إلى الفعل 

في عالقته مع اآلخرين، و بط الكافي، كما يتصف بالتناقض الوجداني مع نفسه ميكانيزم الض

  .ٕاحساس متطرف بالذنب غير أن هذا ال يمنعه من القيام بمخالفاتو 

ٕايجاده لمبررات و يتميز هذا النوع بعدم اإلحساس بالذنب : الجانح السيكوباتي-7-1-3

عند القبض عليه فإنه يظهر عالمات و لفعلته، فالجانح السيكوباتي يقوم بالمخالفة بكل برودة، 

االنزعاج، لكن ليس بسبب ما أصاب المعتدي عليه، بل بسبب ما يصيبه من جراء القبض 

  .تعطيل جريمتهو محاكمته و عليه 



  و��ددا���  ا���	�� ا�����                                ا�
	ل ا�����                     

43 

 

ضطرابات ذهانية مما يجعلهم المراهقين او قد يظهر األطفال : الجانح الذهاني-7-1-4

من بين هذه و يسقطون في مخالفات تدل طبيعتها أن لديهم اضطرابات في الشخصية، 

تفكير و ضعف في الحكم األخالقي، رخاوة األنا و السمات، ضعف في ميكانيزم الضبط 

أن و إن القيام بالمخالفة يسمح للجانح الذهاني أن يتمسك بالواقع . قصور عاطفيو بارانوي 

فإن جنوحه يساعده  ،)41: 2005زاب الناصر،م(ضد االنهيار العصبي و ع ضد القلق يدف

  .من ثم يعيد تنظيم شخصيته مؤقتاو على التشبث بالواقع 

  :األنماط االنفعالية-7-2

  :درجة احتماله إلىو صنف علماء النفس الجانح على حسب انفعاالته 

برود العواطف، ال و اعر جمود المشو يتميزون بالقسوة و : العواطف ومتبلد-7-2-1

هم من اللذين يرتكبون و ال تربطهم بهم أي مشاركة وجدانية، أنانيين و يتجاوبون مع الناس 

  .هتك العرضو القتل و جرائم العنف 

سرعة االنتقال من النشاط إلى الخمود و يتميزون بعدم االستقرار و : متقلبوا األهواء-7-2-2

هم من و الكآبة، كما يتميزون بالثورة على األنظمة القانونية، و من السرور إلى الحزن و 

اإلدمان و        الدعارة و التشرد و جرائم التسول و يرتكبون  جرائم يغلب عليها الطابع العاطفي 

  .على المخدرات

الميل إلى الشجار، رد فعلهم على اإلثارة و يتميزون باالندفاع و : االنفعال وسريع-7-2-3

قهوجي علي عبد (. هم من يرتكبون جرائم ضد اآلداب العامةو معها،  عنيف غير متناسب

 )148: 2000القادر، 
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  خالصة

   في اإلجرام الباحثينو  العلماء من الكثير انتباه استدعىالمراهقين  جنوح أن نرى سبق مما

 خاصة ظروف له الجانح أن اتفاق تفسيراتهم فثمة كانت ، ومهمااالجتماع وعلم النفس علمو 

 شخصية تشكيل تساهم في البعض بعضها في مؤثرةو  بينها فيما متداخلة عواملو  يعيشها

 .الجانح المراهق
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  :اإلشكالية -1

ما يثير اهتمام الباحثين بدراسة جنوح المراهقين حقيقة أن مواجهة هذه المشكلة يعتبر المدخل 
الواقعي للتصدي لمشكلة الجريمة عند الكبار، وذلك أن مالمح الشخصية اإلجرامية تتشكل 
 في مرحلة مبكرة من حياة الشخص المجرم ثم تتبلور فيما بعد من خالل ظروف ومواقف

كما أن السياسة الجنائية تعتمد على شخصية المراهق ال على الفعل . وخبرات إجرامية الحقة
اإلجرامي الذي اقترفه مهما كانت جسامته، فمعالجة المراهق هي إصالحه، وهذا ألن قدراته 

ي والعالجية يكون لها األثر االيجاب ج بعد وأن التدابير اإلصالحية ــــالعقلية و الفكرية لم تنض
إذا أخذت في الحسبان كل جوانب شخصية المراهق الجانح والعوامل األسرية التي يعيش 

فإن شخصية الجانح ترتبط في تكوينها بطبيعة البناء االجتماعي الذي ينتمي إليه . فيها
وتحديدا أكثر ارتباطا بالنظام األسري و التربوي اللذان يمارسان وظيفتي  وباألدوار والمعايير

تنشئة االجتماعية اللتان تتوالن وظيفة نقل القيم و العادات و تقاليد المجتمع الضبط وال
اثر بعض العوامل األسرية المضطربة في ظهور هذا السلوك  يت أن ادرسلهذا ارتأ. لألفراد

الجانح، و من بين هذه العوامل التي سأركز عليها في الدراسة الحرمان العاطفي وأساليب 
و من بين الدراسات التي كانت في هذا الصدد  .اإلهماليها القسوة و نوعالمعاملة السيئة ب

 Cyril Burtو دراسة اخرى ل" العائلة و الجنوح" بعنوان  Laurant- Muchelelliدراسة 
الحرمان (عن العالقة بين الطفل و ابويه و اهميتها في ظهور بعض االضطرابات االنفعالية 

اما فيما يخص اساليب المعاملة الوالدية هناك دراسة عند االطفال الجانحين، ) العاطفي
عن وجود  2005سنة محرزعند االسوياء و الجانحين، و كذل دراسة  2010سنة  حمود

عالقة ارتباطية بين كل من االسلوب التسلطي و القسوة و و االهمال و التوافق االجتماعي 
  .و الشخصي للطفل

  :صيغ اإلشكالية التاليةكلة يمكن أن أالسابقة ألبعاد المشو في ضوء المناقشة 
المؤدية إلى جنوح  )الحرمان العاطفي و اساليب المعاملة الوالدية السيئة( العوامل األسرية هل

  المراهق؟
  :التساؤالت الفرعيةصياغة  و عليه يمكن

  هل يؤدي الحرمان العاطفي للمراهق إلى جنوحه؟-1
  إلى جنوح المراهق؟ هل تؤدي أساليب المعاملة الوالدية السيئة-2



 �دل ا�درا
	                           ا�ولا���ل 

7 

 

  تحديد الفرضيات -2

  :الفرضية األساسية

تؤدي إلى جنوح  )الحرمان العاطفي و اساليب المعاملة الوالدية السيئة( العوامل األسرية
  .المراهق

  :الفرضيات الجزئية

  .الحرمان العاطفي للمراهق يؤدي إلى جنوحه-1
 .السيئة تؤدي إلى جنوح المراهق أساليب المعاملة الوالدية-2
 :الدراسة أهداف-3

 خطورة من الجنوح مثلهي لما المختلفة الدراسات في كبيرة مكانة المراهقين جنوح ظاهرة تحتل
 للوقوف الدراسة هذه هدفت هنا ومن والنامية، منها المتقدمة البشرية المجتمعات تقدم على
 :ما يلي خالل من المراهقين تواجه التي والمشكالت والعوامل األسباب على

 .المراهقين لدى السلوكية االنحرافات وراء تكمن التي العوامل تحديد*
 . المراهقين وخصائص سمات إبراز*
 الوقوف تستحق كظاهرة المراهقين جرائم على تركز التي الدراسات بين من الدراسة هذه تعد*

 . المجتمع على سلبية انعكاسات من لها لما عليها
  .مراكز إعادة التربية لألحداث في المراهقين واقع على االطالع*
  . المجتمع على المشكلة هذه خطورة مدى على الضوء إلقاء*
 .التعرف أكثر على ظاهرة الجنوح لدى المراهق من خالل العوامل المؤدية لها-
  . الدراسات من النوع بهذا الجزائرية المكتبات ثراءإ*
و اقتراح نصائح و توجيهات اجتماعية و تربوية للتقليل من انتشار المساهمة في تسطير *

  .هذه الظاهرة
معرفة دور العوامل األسرية المتمثلة في الحرمان العاطفي و أساليب المعاملة الوالدية في *

  .ظهور الجنوح لدى المراهق
  :الدراسة أهمية-4
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  :اختيار الموضوع دواعي-5

  :األساسية الدواعي-1

جنوح المراهقين باتت تشكل خطرا يهدد البناء االجتماعي، و الشك انه يؤثر سلبا  إن مشكلة
وللتصدي . على الفرد و المجتمع في آن واحد مما يترتب عنه آثار اجتماعية و تربوية سيئة

لهذه المشكلة يتطلب منا معرفة األسباب الحقيقية التي تؤدي إليها و طبيعة شخصية هذا 
نتمكن من فهمها و عالجها، فمن األسباب التي جعلتني اختار هذا  المراهق الجانح، حتى

   :الموضوع اذكر
  .الشعور بمشكلة المراهقين الجانحين، و تفاقم خطورة هذه المشكلة سنة بعد أخرى-
    إن المراهق المنحرف اليوم قد يكون المجرم البالغ غدا، إذا لم توضع له برامج الوقاية -

  .و تأهيله، فانحراف الكبار قد يكون امتدادا النحراف المراهقينو العالج قصد إصالحه 
  :الذاتية الدواعي-2

إن طبيعة عملي في مجال إعادة التربية كأخصائية نفسانية جعلني احتك بفئة المراهقين في 
السجون، و مما شد انتباهي هو وجود سلوكيات منحرفة خطيرة كتعاطي المخدرات، العنف، 
و كذا جرائم القتل، و هذه السلوكيات لم تألفها ثقافتنا، بحيث بدأت تأخذ هذه الظاهرة انتشارا 

هذا ما جعلني اصب اهتمامي . ي أوساط المراهقين مما يهدد األسرة والمجتمع بأكملهواسعا ف
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و دراستي على هذه الفئة، لفهم السلوك الجانح، أسبابه و العوامل التي ساهمت في تكوين 
  .ومستقبله شخصية هذا المراهق الذي هو في مرحلة حاسمة في حياته ويعتبر عماد المجتمع

  :ة للدراسةالمصطلحات األساسي-6

  : األسرة-6-1

   كما ورد في لسان العرب تعني عشيرة الرجل و أهل بيته  األسرة من الناحية اللغوية: لغة

  ).200:ابن منظور، بدون سنة(. و رهطه األدنون ألنه يتقوى بهم

   أخذه أسيرا، قيده و أسره: ار الذي يعني القيد، يقال اسر أسرا وأسا و هي مشتقة من األسر 

و لكن قد يكون األسر اختياريا يرتضيه اإلنسان لنفسه و يسعى إليه ألنه يعيش مهددا بدونه 

و من هذا األسر االختياري اشتقت األسرة لذا فإن المفهوم اللغوي لألسرة ينبئ عن المسؤولية 

زكريا احمد الشربيني، ( .ألن األسر و القيد هنا يفهم منه العبء الملقى على اإلنسان 

  )16:صادق، بدون سنة يسرية

  :اصطالحا

من المكانات و األدوار المكتسبة عن طريق الزواج و الوالدة، و تتكون  مجموعة إلى تشير 
  .من األب و األم و األبناء  و بعض األقرباء

هي الوسط الذي يحقق للفرد إشباعه الطبيعي و االجتماعي بصورة شرعية يقرها  األسرة
المجتمع و ذلك تحقيقا لغاية الوجود االجتماعي و إشباعا لعواطف النظم التي تتكون منها 

  .األسرة من نظام األبوة و األمومة و األخوة
  :المفهوم اإلجرائي

  . بالمراهق الجانحاألسرة كنظام اجتماعي هي عبارة عن بيئة خاصة 
تجدر اإلشارة على مستوى التوظيف المفهومي فيما يخص هذا البحث، انه سيتم استخدام 

ح، و هذا مفردة العائلة و هذا للداللة على البيئة األسرية التي ينتمي إليها المراهق الجان
  . بالنسبة لألسرة األصلية
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 وقصدي و يكونون األسرة النووية، دموية،واألسرة تمثل مجموعة من األفراد تربطهم رابطة 
  .في البحث تلك التي تتكون من أفراد يعيشون تحت سقف واحد

  :المراهقة-6-2
يرجع لفظ المراهقة إلى الفعل العربي راهق، و يعني االقتراب من كذا، فراهق الغالم : لغة

  ).9: 1995الديدي، عبد الغني.(فهو مراهق، أي قارب االحتالم، وبلغ مبلغ الرجال

و معناه التدرج نحو النضج البدني  Adolexeومصطلح المراهقة مشتق من الفعل الالتيني
والجنسي واالنفعالي والعقلي، ويستخدم علماء النفس هذا المصطلح لإلشارة إلى النمو النفسي 
و التغيرات التي تحدث أثناء فترة االنتقال من الطفولة إلى الرشد، ويتفق علماء النفس على 

هدى محمد . (بإتمام حالة الرشدأن المراهقة تبدأ بتغيرات جسمية يصحبه البلوغ، و تنتهي 

  )3: 1992قناوي، 
  :اصطالحا

مرحلة من الحياة تقع بين الطفولة التي تكملها "جاء في المعجم الموسوعي أن المراهقة هي 
  )(Norbert Sillamy,1999 :8" هذه المراهقة و بين سن الرشد

النضج، وهي بهذا مرحلة تصل بالفرد إلى اكتمال : " على أنها السيد البهي فؤادوعرفها 
  ." هي تمتد من البلوغ إلى الرشد سنة، و 21المعنى تمتد عند البنات و البنين إلى 

مرحلة من العمر تتميز فيها تصرفات :" بأنها  Stanley hallهول ستانليوعرفتها أيضا 
  )93 :1993 ،السيد بهي فؤاد(." عنيفةالفرد بالعواطف و االنفعاالت الحادة والتوترات ال

  :المفهوم اإلجرائي للمراهقة

   ، )سنة 17-14(المراهقة هي مرحلة من مراحل النمو التي يمر بها الفرد خاصة ما بين 
وهي فترة نمو متشعب تتوسط مرحلة الطفولة و مرحلة الرشد، تتسم بتقلبات مزاجية ناتجة 

 .الف الجنسعن التغيرات الطارئة بجسم الفتى أو الفتاة تختلف بدايتها و نهايتها باخت
تصرفات ال تقبلها الثقافة المحلية و  أو أفعالوالمراهق الجانح هو المراهق الذي تصدر عنه 

  .ال القانون
  :الجنوح-6-3

يختلف مفهوم الجنوح تبعا لوجهات النظر المختلفة للعلماء في المجاالت المتعددة، و فيما 
  :يلي نستوضح أهم وجهات النظر في معنى الجنوح
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  :لغةالجنوح 

            .و يراد به في معناه اللغوي، التخلي عن واجب أو ارتكاب خطأ بسيط
أو  ويعني الفشل في أداء الواجب، أو انه ارتكاب الخطأ أو العمل السيئ، أو العمل الخاطئ 

  )29: 2002عبد الرحمن العيسوي، (.انه خرق للقانون عند األطفال
  :الجانح

الجانح هو فرد ذو تمركز  1972جاء في المعجم الموسوعي لعلم النفس حسب دانيال الغاش
  على الذات غير ناضج من الناحية الوجدانية، يبحث عن الحصول على اشباعات مباشرة،

و أخالقياته ليست على وفاق مع االتجاهات الرئيسية للجماعة االجتماعية التي ينتمي 
  )(Norbert Sillamy,1999:76.إليها

الجانح هو المراهق في الفترة بين سن التمييز و سن الرشد الذي يمثل أمام السلطة 
القضائية، أو أية سلطة أخرى مختصة بسبب ارتكابه إحدى الجرائم، أو تواجده في إحدى 

  )31: 1974منير العصرة، (. الحاالت الخطرة التي يحددها القانون

  :الجنوح حسب رجال القانون

 أن كما . جريمة القانون يعتبره بفعل قام إذا جانحا الحدث فيعتبر القانونية الناحية من أما 
       الجانح الفعل ومدى لطبيعة تبعاً  ألخر زمن ومن ألخر بلد من يختلف الجانح تعريف

 كل بأنه الجانح تعريف يمكن القانونية الناحية ومن القانون، يحدده الذي الجانح سنحسب  و
  ).61: 1995أبو العز، (. الجنائي القانون عليه يعاقب فعل
   :الجنوح حسب علماء االجتماع-

       جاء في قاموس علم االجتماع أن الجنوح يشير إلى السلوك الذي ال يتماشى مع القيم
و المقاييس و العادات و التقاليد االجتماعية التي يعتمدها المجتمع في تحديد سلوكيات 

  )36: 1983الجوهري، عبد الهادي . (أفراده

فمن الناحية االجتماعية هي الخروج عن المألوف من السلوك االجتماعي و يعني الخروج 
ى و قيم عن قواعد الضبط االجتماعي، و يتجسد في ممارسة الفرد ألنماط سلوكية تتناف

  .الثقافة التي يعيش فيها
  :الجنوح حسب علماء النفس-
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سلوك يعكس سوء التوافق، و انه يشبع كثير من الحاجات "علماء النفس الجنوح بأنه  يعرف
: 1984محمد السيد ابو النيل،." (غير المشبعة لدى المنحرف، أي انه سلوك له وظيفة

525.(  

نمط من أنماط السلوك الذي يخالف السلوك المتفق عليه نتيجة لمعاناة "و يعرفه أيضا بأنه 
  ". فسية الشعورية تدفعه ال إراديا الرتكاب هذا الفعل الشاذالفرد لصراعات ن

 وال سنة 11 عن تقل ال والتي معينة سن دون صغير شخص أي هو الجانح فالمراهق
   ال  إجتماعيا سلوكا أو العقوبات لقانون وفقا إجرامي سلوك عنه ويصدر سنة 21 تتجاوز

 إذ منحرفا يصير أن معها يحتمل لدرجة وتصرفاته أفعاله في مظاهره تبدو للمجتمع أو مضاد
: بدون سنة حسين عبد الحميد احمد رشوان،.د.(المناسب الوقائي اإلجراء معه يتخذ لم

81(  
  :المفهوم اإلجرائي للمراهقة الجانحة

سنة  18-14البالغ عمرهم بين ) ذكور(في هذه الدراسة فئة من فتيان المجتمع  يقصد بها
المتواجدين بمركز إعادة التربية نتيجة تعرضهم لخطر معنوي يهدد أمنهم، أو نتيجة ارتكابهم 
لسلوكات ال تتماشى و قيم المجتمع بعاداته و تقاليده كالهروب من المنزل، تعاطي المخدرات 

  .والغير للخطريات التي تعرض النفس وغيرها من السلوك
 

 



 : عامة مقدمة

المجتمعات المختلفة من مشكالت عديدة من أهمها المشكالت االجتماعية ومن أبرزها  تعاني

جنوح المراهقة وانحراف سلوكهم وخروجهم عن قواعد الضبط االجتماعي المتعارف عليها في 

فظاهرة جنوح المراهقة من الظواهر االجتماعية التي تنذر بخطر داهم إذا ما لم . كل مجتمع

رض الحد منها أوالقضاء عليها، فإنها تمس شريحة هامة من المجتمع يتم التصدي لها بغ

والتي تعتبر جيل المستقبل، فواقع المراهقة الجانحة بدأ يأخذ حجم الظاهرة المقلقة من حيث 

انتشارها، مما دعا إلى توجيه االهتمام نحوهذه الظاهرة إليجاد الحلول الكفيلة للقضاء عليها، 

كما أن . االجتماعي يؤثر وبال شك على سالمة المجتمع وأمنه فأي خلل يحدث في البناء

بال شك نتاج  جنوح المراهقة يطرح مسألة السلوك اإلنساني في أعلى درجات تعقيده، فهو

  . لبعض التغيرات التي أصابت عمق القيم والمعايير االجتماعية السائدة في المجتمع

 لبعض األسرية الرعاية في واضحا الخل واالقتصادية االجتماعية التغيرات كشفت ولقد

 عديدة مشكالت عنه ينتج والذي األطفال، معاملة سوء إلى يؤدي األسري فالتفكك األطفال

 التغيرات لعبت فقط وبهذا الشارع إلى واالتجاه العنيف والسلوك كاالنحراف لألطفال،

 تجهون الذين ثم ومن لالنحراف المعرضين األطفال عدد زيادة في محوريا دورا  المجتمعية

فإننا نلمس من هذا التطور أن  االجتماعي، األمن على يؤثر الذي اإلجرامي السلوك إلى

 هناك اختالل في وظيفتي التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي، فإنه ال يوجد طفل أو

 فمشكلة مراهق يهوى اإلجرام، وٕانما هناك ثقافة مسؤولة عن تكوين هذه الشخصية الجانحة ،

 تلك في الباحثين نظر وجهات بتنوع تنوعت لها المسببة والعوامل الجانحين المراهقين

 عن الشخص إلى تنتقل بيولوجية عوامل إلى الجنوح عوامل يرجعون الوراثة ،فعلماء المشكلة

 نفسية عوامل كونها عن تخرج ال أنها يرى النفس علماء من أخر وفريق الوراثة، طريق

 أن يرون وآخرون اجتماعية، عوامل إلى يرجعها االجتماع علماء من ثالث وفريق بحته،

 واحد بعامل الجريمة أو الجنوح تفسير يمكن ال أي عامل، من أكثر جراء  من تنتج الجريمة

، المجتمع في المراهقين جرائم انتشار في المؤثرة العوامل على الدراسة ستركز هنا ومن

 اللبنة فهي جناح المراهقين، في المؤثرة االجتماعية العوامل أهم باعتبارها األسرة دور خاصة

 .خالياه من خلية أهم تعد بل المجتمع بناء في األولى



 والتأثر والعولمة االقتصادية الطفرة بفعل الجزائري المجتمع يعيشها التي الظروف ظل وفي

 للعمل المرأة خروج وكذلك والمرئية السمعية االتصال وسائل تنقلها التي األفكار أو بالثقافات

 والمجتمع، األسرة على خطيرة آثار عليها ليترتب نطاقها واتسع االنحراف ظاهرة تفاقمت فقد

 وفهمها وتحليلها عليها للوقوف  بالدراسة باالهتمام جديرة الظاهرة هذه غدت فقد وبهذا

  .للمجتمع الحالية الظروف في وخاصة ومعالجتها

إلى موضوع العوامل األسرية المؤدية للجنوح، في مركز إعادة  التطرقوفي بحثنا هذا حاولنا 

التربية لألحداث بمستغانم، ولمعالجة هذا الموضوع عرجنا على الخطة التالية، حيث قمنا 

  :جانب نظري وآخر تطبيقي: بتقسيم الدراسة إلى جانبين

  :فصول أربعفيه : الجانب النظري

يحتوي على إشكالية الدراسة وفرضياتها، وأهمية الذي : مدخل للدراسة: الفصل األول

  .الموضوع وأهدافه

وكذا الشخصية  ،قد تم التطرق من خالله إلى مفهوم الجنوح، معاييره :الثانيالفصل 

الجانحة، ومحدداتها البيولوجية، النفسية واالجتماعية، باإلضافة إلى أنماط الشخصية 

  .الجانحة المرضية منها واالنفعالية

تم التعرف من خالله على األسرة، أشكالها وخصائصها، كما تطرقنا إلى : الثالثالفصل 

وظائف األسرة والتنشئة االجتماعية داخلها، وكذلك إلى العالقات األسرية السيئة وأساليب 

  .المعاملة الوالدية التي تؤثر على الطفل

ئصها، وكذا إلى تطرقنا من خالله إلى تعرف المراهقة ، أقسامها وخصا: الرابعالفصل 

التغيرات النمائية التي تحدث في هذه المرحلة، باإلضافة إلى حاجات المراهقين والعالقة 

  .الموجودة بينها وبين األسرة والجنوح

  :فصلينوالذي بدوره قسم إلى : الجانب التطبيقي

ينة تطرقنا من خالله إلى تعريف منهج البحث، مكان إجراء الدراسة ومدتها، ع :الفصل األول

   ).المقابلة، المالحظة، االستمارة واالختبار النفسي( البحث واألدوات المستخدمة في البحث 

تحليل نتائج االختبار النفسي للحاالت و  تم فيه عرض وتقديم الحاالت األربعة: الفصل الثاني

  .األربعة والمناقشة، مناقشة الفرضيات واإلشكالية المطروحة
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  :تمهيد

في و  ثم المراهقة، البلوغ، فالشيخوخة يمر اإلنسان في نموه بعدة مراحل يبدأ بمرحلة الطفولة،

االنفعالي،  وكل مرحلة يظهر الفرد تغيرات على كل المستويات سواء في الجانب العقلي، أ

هنا هي مرحلة المراهقة ألنها المرحلة التي يعرف  ما يهمناو الجسمي،  واالجتماعي، أ وأ

 ب، إذا استطاع الفرد أن يعايشها،بطريقة سريعة في كل الجوانو فيها الفرد عدة تغيرات 

ذلك في إطار النسق األسري الذي يعيش فيه يمر و عرف من يحيط به كيفية التعامل معها و 

بهذه المرحلة الحاسمة بطريقة سليمة أما إذا كان العكس أدى ذلك إلى ظهور اضطرابات 

       .المجتمع على حد سواءو ضر بالفرد سلوكية قد تو نفسية 
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  :مفهوم المراهقة-1

االقتراب من مرحلة الرشد والرجولة، أما المراهقة و المراهقة تعني مرحلة االبتعاد عن الطفولة 

            النفسيو العقلي و النضج الجسمي  االقتراب منو في علم النفس فتعني التدرج 

االجتماعي، والفرد يصل إلى اكتمال النضج في تلك الجوانب بعد سنوات عديدة قد تصل و 

  )20: 2010سعد،و أبمصطفى (   .إلى العشر سنوات

 النفسيو العقلي و النضج الجسمي  االقتراب من: المراهقة في علم النفس فتعنيأما 

 لكنه ليس النضج نفسه، ألن الفرد في هذه المرحلة يبدأ بالنضج العقليو االجتماعي، و 

لكنه ال يصل إلى اكتمال النضج إال بعد سنوات عديدة قد و االجتماعي، و النفسي و الجسمي و 

  ) almoslim. Net/node/82286لمالمس موقع.(سنوات 10تصل إلى 

 عارضة مجرد حالة وليس ، اإلنسان عمر مراحل من متميزة مرحلة إلى تشير المراهقة فإن 

 أنها على المرحلة تلك فهم ويحسن ,األنوثةو أ الرجولة إلى الطفولة من انتقال مرحلة فهي

 ، واالجتماعي واالنفعالي والعقلي الجسمي الفرد ونم في تحدث التي التغيرات من مجموعة

مجدي احمد محمد عبد . (تالية مرحلة إلى الطفل تنقل التغيرات من مجموعة إلى باإلضافة

 .)164: 1996اهللا، 

اكتمال : البلوغ، فالبلوغ يعني بلوغ المراهق القدرة على االنسال، أيو هناك فرق بين المراهقة و 

قدرتها على أداء وظيفتها، أما المراهقة و الغدد الجنسية،  وذلك بنمو الوظائف الجنسية عنده، 

على ذلك فالبلوغ ما و االجتماعي، و  سيالنفو العقلي و النضج الجسمي  وفتشير إلى التدرج نح

أول دالئل  وإال جانب واحد من جوانب المراهقة، كما انه من الناحية الزمنية يسبقها، فه وه

  .دخول الطفل مرحلة المراهقة

لكنه و ال ينتقل من مرحلة إلى أخرى فجأة،  وهي أن النمو ك إلى حقيقة مهمة، يشير ذلو 

 يصبح مراهقا بين عشيةو متصل، فالمراهق ال يترك عالم الطفولة و مستمر و تدريجي 
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عقله و  تغير في جسمهو  ويتخذ هذا االنتقال شكل نمو لكنه ينتقل انتقاال تدريجيا، و ضحاها، و 

  .وجدانهو 

انفعاالته، مما يمكن أن و ٕادراكه و جسمه و فكره و المراهق نموه المتفجر في عقله و للمراهقة و 

هرمونيا و  الجسم من الداخل فسيولوجيا والبركاني، حيث ينم ونلخصه بأنه نوع من النم

 .almoslim موقع المسلم(.  الداخل معا عضوياو من الخارج و انفعاليا، و ذهنيا و كيماويا و 

Net/node/82286(.   

 تتميز ،الرشد إلى الطفولة من انتقالية مرحلة المراهقة أن نستنتج السابقة التعاريف خالل ومن

 السمة تتحدد فيهاو  ،االنفعالية لالضطرابات المراهق تعرض وذهنية نفسيةو  عضوية بتحوالت

  .لشخصيته النهائية

  .البلوغ التي تفصل الطفولة عن  ومرحلة من النم ويمكن تعريف المراهقة بأنها فترة أ

عند أي نقطة تنتهي؟ اإلجابة األكثر سهولة بالنظر و من الصعب اإلشارة إلى حدود المراهقة 

 11وأ 10إن مواصفات المراهقة تدل على نفسها عند سن . إلى البداية من النهاية للمرحلة 

التي نسميها مظاهر و المظهر و سنة من العمر مع التغيرات الدقيقة في السلوك  12وأ

تصبح بداية المراهقة أكثر وضوحا عند البلوغ، مع بدء الدورة الشهرية عند و ة، المراهق

   . ظهور شعر العانة عند الصبيان والقذف األول أو الفتيات 

الرشد لمدة سنوات و الحد األقصى التقليدي الفاصل بين المراهقة  وسنة ه 21كان سن و 

-565: 2004ت مؤمن، عز : ترجمةروبرت واطسون، هنري كالي ليندجرين، . (عديدة

566(  

  :أقسام المراهقة-2

يقسم العلماء مرحلة المراهقة إلى ثالث مستويات بحسب المرحلة العمرية التي يمر بها 

  :لكل مستوى خصائصه النمائيةو اإلنسان 



 �ا��راھ�� و ��زا�
                                                           ا�	�ل ا�را��

73 

 

العمر   المرحلة  المستوى

  بالسنوات

المرحلة 

  الدراسية

  مميزات المرحلة

تتميز بتغيرات   اإلعدادي  سنة 15-12  المراهقة المبكرة  األول

  بيولوجية سريعة

المرحلة   الثاني

  المتوسطة

تتميز باكتمال   الثانوي  سنة 15-18

  التغيرات البيولوجية

المرحلة   الثالث

  المتأخرة

يصبح المراهق إنسانا   الجامعي  سنة 18-21

     راشدا بالمظهر 

  التصرفاتو 

    )23: 2010سعد، و أبمصطفى (

  ):المراهق(المراهقة  خصائص-3

  :هيو هي ضرورة تقتضيها المرحلة و هناك خصائص طبيعية تتسم بها مرحلة المراهقة 

         .ال يشاركهم مشاعرهمو ال يتفاعل مع اآلخرين و المراهق يجد صعوبة في التعبير -

  )    26-23:  2010سعد،و مصطفى أب(

    الطفولية بالعنف اللفظي الكالميالمراهقة مرحلة هدوء حركي ،يتم تعويض كثرة الحركة -

  .الردود العنيفةو 

 وأ  لذلك قد تجده يغلق على نفسه أبواب غرفتهو المراهق بحاجة ماسة إلى االختالء بنفسه -

الخلوة حاجة ماسة لكل مقبل على مرحلة مصيرية هامة بالحياة ألنها (يطيل المكوث بالحمام 

  ).فرصة للتأمل

  .مفرطة إذا لم يجد من يتفهم مشاعرهالمراهق يبدي حساسية -
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  .قلة الترتيبو المراهق يميل إلى الفوضى -

  ).التطلع للمرحلة المقبلة من عمره(يميل المراهق غالبا إلى مصادقة من هم اكبر منه سنا -

غير مستعد لتحمل المسؤولية التي تفرض عليه و يرفض المراهق األوامر دون مبررات -

  .ضافة من ورائهافرضا دون بيان القيمة الم

لذلك ينبغي توجيه هذه الميول إلى و المغامرات و التحديات و يميل المراهق إلى المنافسات -

  .محفزات بناءة قبل أن تتحول إلى مدمرات في عالم العالقات مع األقران

مصطفى  .(ٕاثارة اإلشكاليات لالستفادة من تجارب الكبارو يكثر المراهق من التساؤالت -

  )26 :2010سعد، و أب

 : أزمة المراهقة-4

 منهم الباحثين من الكثير إليها نظر كما الفتاةو  الصبيو نم في كبيرة تغيرات فترة المراهقة 

stanly hall بوصفها العشرين القرن أوائل في علمية دراسة المراهقة درس وهم أول من 

 ) 16: 1997الزراد،  فيصل محمد خير. (العواصفو  األزماتو  الشدائد فترة

 فترة أنها على المراهقة بدراسة المعنيين النفس علماء معظم أيضا المراهقة فترة عن عبر قدو 

عبد العلي الجسماني، ( فترة الزوبعة النفسية وأ العاصفة الذاتية :ووصفوها ب ، الحساسية

1994 :193(   

 ،واضطراب معاناة مرحلة فهي ،اإلنسان عمر مراحل أصعب من تعتبر المراهقة فترة إن

 ونح تتجه ما غالباو  مفزعة مرحلة إذن فهي ،المعقدة الصناعية المجتمعات في خاصة

 )21 :1993وزي، احمد أ( . للمجتمع المضاد السلوكو  التخريب

  البدائية المجتمعات في المراهقة حول دراسات الباحثين من الكثير أجرى الصدد هذا فيو 

 عن Merguerit Mead– ميد مرغريت – األمريكية األنثروبولوجيا عالمة دراسة منهاو 

 المراهقة بلوغ أن للباحثة تبين فقد ,بالتحديد -الماناس – قبائل عنو  – الجديدة غينيا– مجتمع
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 ولخل هذاو  ،في مجتمعاتنا تحدث التي الجامحة الثورة بهذه تتميز الو  ,عادية شبه مسألة

 الزواج سهولةو  ،الحياة يسر بسبب األزماتو  المشكالت من الريفية وأ البدائية المجتمعات

 مفاده الذي األمر ،األزمات من خالية وجدتها حيث ،االقتصادي االستقاللو  اإلشباع تحقيقو 

 رجوعها من أكثر المجتمع تعقيداتو   الحضارية النظم إلى ترجع المراهقين مشاكل معظم أن

  .المراهق جسم على تطرأ التي التغيرات إلى

 فيه يعيش الذي المجتمع في السائد الثقافي بالنمط وثيقا ارتباطا يرتبط المراهقة فترة تعقيد ٕانو 

         ،الوراثية العوامل بين للتفاعل نتاجا وأ محصلة المراهق يعتبر ولذلك ،المراهق

 إلى ترجع التي الفروق المثال سبيل على فيذكر، فيه يعيش الذي الثقافي النمطو  البيولوجيةو 

 وتلك ،واالجتماعية االقتصادية الحالة إلى تعود التي وتلك ،المراهق مجال في السائدة المهن

 التغير فترة وأ حرب كفترة المراهق فيها يعيش التي التاريخية الفترة طبيعة إلى ترجع التي

 التاريخية الفترة يميز مما ذلك إلى ماو  ،التصنيعو  اإلنتاج فترة وأ ،االقتصاديو  االجتماعي

احمد زكي (. المراهقة فترة تبسيط وأ تعقيد على تأثير لها األمور هذه فكل ،المجتمع في

 )239: صالح، بدون سنة

 أن االجتماعي النفس علماء من غيرهمو  – فليمنج شارلوتو  سبروت – من كل بين قد هذا

ٕارساء أركان الكآبة و " الزوبعة النفسية"عوامل  استحداث في الفعال دورها االجتماعية للعوامل

 .)193: 1994عبد العلي الجسماني، .(النفسية

 اإلحباطو  بالمعاناة تمتلئو  شدة تكتنفها األزمات النفسيةو توتر و فترة عواصف  فالمراهقة إذن

  .التوافق صعوباتو  المشكالتو  القلقو  ،الصراعو 

 

 

 

  

  :التي تظهر على المراهق وتغيرات النم-5



 �ا��راھ�� و ��زا�
                                                           ا�	�ل ا�را��

76 

 

           مجموعة من التغيرات المختلفةنتيجة لدخول اإلنسان فترة المراهقة ، تظهر عليه 

  االجتماعي و النفسي و العقلي و الجسمي  والمتسارعة في الوقت نفسه، تغيرات في النمو 

  التي تظهر على المراهق؟ وبرز تغيرات النمأطرق التعبير ، فما هي و اللغوي و 

  :الجسميو النم-5-1

ليس بنفس الدرجة لدى كل  والنم ٕان كان هذاو طوال ووزنا،  وحيث تظهر قفزة سريعة في النم

لدى البعض األخر سريعا، كما يختلف أيضا و المراهقين، حيث انه يكون لدى بعضهم بطيئا 

  :البيولوجي عند المراهقين نجد ومن أهم مظاهر النمو  .الذكورو بين اإلناث 

  لية فيه تنضج الغدة التناسو عبارة عن تغير فسيولوجي يتناول الفرد بكامله،  وهو : البلوغ

  .يكتسب الطفل معالم جنسية جديدة تنقله إلى مرحلة الرشدو 

  .ظهور الشعر في عدة أماكن من جسم المراهق، خاصة الشعر األسود-

  .زيادة في حجم األعضاء التناسلية-

  .زيادة في حجم األعضاء الجنسية الثانوية الداخلية-

   )33: 2010سعد،و أبمصطفى .(الحدة عند البناتو زيادة في خشونة الصوت عند البنين -

بجسمه اهتماما زائدا، ) الفتاة المراهقة  وأ(يالحظ في مرحلة المراهقة اهتمام الفتى المراهق و 

    بجسمهتطورها حيزا كبيرا من تفكيره، فتزداد عنايته و أعضائه المختلفة  وحيث يشغل نم

صحته لها دور في و ذلك إلدراك المراهق أن سالمة جسمه و مظهره الخارجي، و بصحته و 

  .التوافق االجتماعي

  الجسمي للمراهق، قد تكون له آثار سلبية على نفسيته،  وتجدر اإلشارة إلى أن النمو هذا 

عندما يقارن المراهق جسمه بجسم رفاقه في  وغير طبيعي أ وذلك عندما يكون هذا النمو 

أعضائه و أعضائهم بسيطا بين  ولو يجد اختالفا و آخرين من سنه،  والحي أ والمدرسة أ
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      بالمراهق إلى االعتقاد بأنه يملك جسما مشوها مدعاة للسخرية  وهذا ما يحذو النامية، 

يفضل الوحدة و هذا ما يجعله منسحبا من الحياة الجماعية و االستهزاء من طرف أصدقائه، و 

 بذلك يكون سوء التكيفو العزلة تفاديا للنظرات التي تالحق جسمه فتشعره بالخجل، و 

  .حال المراهق واالجتماعي ه

تغيراته السريعة التي يعرفها جسم المراهق، يشعر هذا و من جهة ثانية بنموه و هذا من جهة، 

هذا يتطلب من اآلخرين في محيطه و األخير انه أصبح رجال كامل النمو، مثله مثل الراشد، 

يرغب بأن يشعره  وهخاصة الكبار منهم، معاملته معاملة تليق بالمرحلة التي أصبح فيها، فو 

أنه لم يعد الطفل الصغير الذي يعتمد و التقدير، و اآلخرون بأنه أصبح كبيرا يستحق االحترام 

سوء التكيف  وما استمرار المحيط في معاملته كطفل إال دافع للمراهق نحو عليهم في حياته، 

م يعد طفال، السلوك االنحرافي ليبرهن للكبار بأنه ل واتجاهه نح وانطوائه أو االجتماعي 

  .لنفسه بأنه أصبح راشدا بإمكانه االعتماد عليهاو 

  :العقلي والنم-5-2

العقلي في هذه المرحلة ، حيث يتخلى المراهق عن  وأهم ما يميز النم وإن التفكير المجرد ه

     بح تفكيره يتميز بنوع من التجريدالتفكير االستداللي الذي كان في مرحلة الطفولة، ليص

  )15:يوسف ميخائيل اسعد، بدون سنة(. االستنتاج و المنطق و 

  :العقلي نجد ومن بين مظاهر النمو 

  .الذكاء بشكل عام  ونمو نضج القدرات العقلية -

  .تزداد قدرة العقل على القيام بكثير من العمليات العقلية مثل التخيل -

 ـما يسمى بخصبا ،مما يترتب عليه ظهور و خيال المراهق في هذه المرحلة يكون واسعا -

  "أحالم اليقظة"
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  .ٕاصدار األحكام عليهاو المواقف المحيطة ، و القدرة على تفسير األحداث  -

  .مدة زمنية أطولو نوعا و قدرة المراهق على االنتباه كما  ونم-

  .االستيعابو القدرة على التذكر المبني على الفهم  ونم-

  .بين ما يحصل في البيئة المحيطةو ظهور التوافق بينه -

  .نضج اكبرو زيادة الحرية في التفكير، مع دقة  -

  .الضوابط لتفكيرهو ظهور بعض المحددات -

  .يتنبأ مسبقا بنتائجها و يتوقع ردود الفعل من اآلخرين نحوه مبكرا -

أخبار و الحكايات و مراهق بالقصص في هذه المرحلة اهتمام ال ويصاحب النم-

  )34: 2010سعد، و مصطفى أب.(المشاهير

أحالم خيالية،  هذه و انطالقه في افتراضات و العقلي للمراهق يسمح له ببناء مخيلته  وإن النم

) بخياله الواسع(الخياالت التي يطلق عليها العنان لها دور في حياته، حيث أن المراهق 

عالم يكون فيه ملك و مكان غير مكانه، انه يذهب إلى لحظة و ينتقل إلى زمان غير زمانه 

العراقيل، المحب لكل و ذاك الفتى الشهم الطموح القادر على تخطي الصعاب  وعصره، فه

التعاون بين الجميع قاهر و ينشد العدل و ال يرضى بالظلم و هو المحبب من كل الناس، و الناس 

  .للظالم ناصر للضعيف

فهذه التخيالت تعد بمثابة وسيلة للهروب من واقع مؤلم، هذا الواقع الذي يعاني فيه الكثير 

قيود مفروضة عليه من بيئته مرفوضة  والمشاكل التي يعجز عن حلها أحيانا كثيرة، أ من

من وجهة نظره، لكنه ال يستطيع مخالفتها عنوة، لذلك فإن خياله يسمح له أن يتخلى عن 

 المصادرة من طرف الكبار، و ٕايجاد حل مناسب لمشاكله، فيشعر بحريته المقيدة و هذه القيود 

يغرق فيها و    على أال تسيطر هذه الخياالت على حياة المراهق .حة نفسيةا ما يشعره براهذو 
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ٕان حدث و يبتعد عن الواقع الحقيقي الذي يعيشه، و طوال اليوم لتصبح بذلك عالمه الخاص 

االنسحاب و  القلقو  ذلك فإن المراهق يعاني اضطرابا سلوكيا عاطفيا، يظهر في الكآبة 

  )288: 1998اسعد،  إبراهيمميخائيل .(عموما من الحياة العامة

  :اللغوي والنم-5-3

  ).التعبير عن المشاعر(الرضا و القدرة على التعبير عند االرتياح و ظهور الكالم المسموع، -

مجرد  واالعتراض، أو مخاطبة النفس، إما بالتأنيب أ والقدرة على محادثة الذات أ ونم-

  .ة النفس حول ما حدث له خالل يومهمحادثو مخاطبة 

  .يأخذ المراهق وقتا كبيرا في الكالم ، خاصة عند التحدث في أمور تخصه -

  .الردود غير المقنعة عند عدم رضاه عن شيء معينو استخدام العبارات القصيرة -

  .الكلمات ال تعبر دائما عن كل ما يدور بنفسه-

مصطفى .(أصحابه من أسرتهو التعبير مع أقرانه و أكثر انطالقا في الحديث  -

  ) 35: 2010،سعدو أب

  :االنفعالي والنم-5-4

ال تكاد تثبت على و تتناقض في وقت قصير و تكثر انفعاالت المراهق خالل هذه المرحلة، 

  : االنفعالي نجد ومن مظاهر النمو . حال

  .بصورة واضحة) الحزن(السلبية و ) السرور(القدرة على التعبير عن االنفعاالت االيجابية -

يتعرض  الصدمات التي قد(بشكل عام خاصة عند التوتر الشديد زيادة في حدة االنفعاالت -

  ).مع األقران والمدرسة أ ولها في البيت أ

  .الميل إلى االعتماد على النفسو التخلص من الوصاية األبوية و الرغبة في االستقاللية -
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ٕادراكها ينتج عن زيادة التوتر و عبارة عن نقص في الشعور بالسعادة  وهو : زيادة في القلق-

  ).تضطرب فيها المشاعرو المراهقة مرحلة تتناقض فيها األحاسيس (القلق لدى المراهق و 

  :بعض األنماط االنفعالية لهذه المرحلة

  .نفسية واجتماعية أ وبسبب أمور مادية أ: الخوف

  ..الظلمو االستهزاء، االهانة و يزداد هذا االنفعال عند تعرضه للسخرية و : الغضب-

  .عند المنافسة والنقص أو هي عبارة عن انفعال يحفز عند الشعور بالتهديد أو : الغيرة-

االتصال الدائم : يسببهاو رد فعل انفعالي ينشأ من خالل االرتباطات السارة،  وه: الحب-

مصطفى .(حاجة نفسية تحتاج إلشباع ايجابي وهو السلوك الحسن و الخدمة و وقضاء الحاجات 

  )  36: 2010، سعدو أب

ٕاذا لم يحسن التعامل مع هذه المرحلة االنفعالية و فحياة المراهق مليئة باالنفعاالت الكثيرة، 

يمكن أن يخلق بذلك شخصا مليئا و المستقبلية، و كانت النتائج سلبية على حياة المراهق اآلنية 

قد يكون و  شخصية ضعيفة ال تقوى على العيش في بيئتها بشكل متوافق،  وذو بالعقد النفسية 

  .عدم تكيفه مع المجتمعو ذلك سببا في انحراف سلوكه 

  :االجتماعي والنم-5-5

انتقاله إلى مرحلة الرشد، تنمية عالقاته االجتماعية باألفراد المحيطين و يتطلب مرور المراهق 

ما تعلمه للمراهق منذ و المراهقة يعود إلى األسرة،  االجتماعي خالل مرحلة وأساس النمو به، 

  .ذلك عن طريق التنشئة االجتماعيةو سلوكات، و اتجاهات و قيم و طفولته من أفكار 

تأثيرا كبيرا على اتجاهات و علماء النفس، أن لآلباء دورا و فقد أكد كثير من علماء االجتماع 

     مواقفه إزاء مختلف األمور، فاآلباء هم المصدر المباشر للمعتقدات و المراهق 
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مصطفى (أنماط السلوك االجتماعي عن طريق ما يغرسونه منها في النشء و االتجاهات و 

    ).157: 1984 غالب،

  :االجتماعي نذكر ومن بين مظاهر النمو 

  .رىأخو بروز شخص واحد كصديق مقرب، من الممكن أن يتبدل بين فترة -

  .الميل الشديد لحب االنتماء إلى مجموعة شبابية مماثلة-

بغير علم، خاصة الشخصيات البارزة  وتقليد اآلخرين سواء بعلم أ: الحاجة للتقليد-

  .كالمشاهير

  .ايجابياو التأثر بالمجموعات التي يتعامل معها المراهق ، سلبيا -

  .المواقف التي تحدث بينهمو ضعيفة مع الراشدين حسب نوع الخبرات  وعالقة قوية أ-

حب مشاركتهما في اتخاذ القرارات مثل و األم في المنزل و حب مشاركة الوالد مسؤولياته، -

  )37 :2010سعد،و أبمصطفى .(أوقات الخروج من المنزل كالزيارات مثالو أماكن 

 

 : المراهقين حاجات-6

 االستثارة من حالة إلى به تؤدي التي الدافعة الطاقة بمثابة للمراهق النفسية الحاجات تعد

 ٕاذاو الحاجات،  هذه إشباع أجل من ما سلوك وأ بعمل القيام ونح تدفعه التي الداخلية

 هذا تكررو  ،البيئي بمحيطه وأ،ذاته بالفرد خاصة كانت سواء عقبات الحاجات هذه اعترض

 النفسي التوافق سوء أعراض المراهق على تظهر األساسية الحاجات أداء في الفشل

 اإلحساس منها ،الفرد طبيعة حسب تختلف،مختلفة أشكاال األعراض هذه تأخذو  ،االجتماعيو 

فيصل (  .السلطة على التمردو  الجنوح وأ اإلنحراف ونح آخر طريقا يسلك قدو أ ،باإلحباط

 )56: 1997محمد خير الزراد،
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 النفسي التوافق حسن في يساهم مهم أمر المراهقين حاجات إرضاء أن القول يمكنو 

 : الحاجات هذه بين منو  ،السليم والنمو  ،االجتماعيو 

 : الوالدين حب إلى الحاجة-6-1

 أظهرت قدو  ،هامة حيوية حاجة الرعايةو  الحب لديهما يتوفر اللذين الوالدين إلى الحاجة إن

 ,قوةو         وضوح في لهم حبهم اآلباء لهم يظهر لم إذا والمراهقين األطفال أن األبحاث

 مع الممتعة البناءة العالقات إقامة من يتمكنون الو ، الذات تقدير يكتسبون ال قد فإنهم

 من الكثير ذلك عن ينجر مما ، ذواتهم و بهويتهم المطمئن الواثق الشعور وال اآلخرين

 إلى باآلخرين العالقات فسادو  ،المدرسية المشكالت من إبتداءا المختلفة بأنواعها المشكالت

 .الجنوح قبيل من الخلقية المشكالتو  ،العصابية االضطرابات

 : االجتماعية المكانةو  التقدير إلى الحاجة-6-2

 ،وتنافسه نشاطه تقوية في أهمية لهما التقديرو  االجتماعي االعتبار إلى المراهق حاجة إن

 ٕاذاو  ،زمالئه وأ أسرته أفراد من كانوا سواء ،به المحيطين تقديرو  إلعجاب يرتاح يجعله مما

 إلى حاجته إلرضاء وسيلة المجتمع على العدوان من يتخذ قد فإنه الحاجة هذه المراهق افتقر

 ،لنفسه تقديره ارتفاع إلى به يؤدي له اآلخرين بتقدير المراهق فإحساس ،األهميةو  التقدير

  .النفسية الطمأنينةو  باألمن اإلحساس بالتاليو 

 : األمن إلى الحاجة-6-3

 باألمن الشعور إلى الحاجة ،الجسمية الصحةو  ،الجسمي األمن إلى الحاجة تتضمنو 

 المستقرة اآلمنة األسرية الحياة إلى الحاجة ،األلمو  الخطر تجنبو  البقاء إلى الحاجة ،الداخلي

 في المساعدة ٕالىو ، الدوافع إشباع إلى الحاجةو ، الحرمان ضد الحماية إلى الحاجة ،السعيدة

  )401 :1984حامد عبد السالم زهران،.(الشخصية المشكالت حل

 : الذات تأكيد إلى الحاجة-6-4

 الحاجة تعتبرو  ،هويته ٕابرازو  وجوده إثبات إلى المراهق حاجة هي الذات بتأكيد المقصودو 

  .للمراهق المستقبلي والنم خصائص أهم الذات تأكيد إلى
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 أشبه يكون للمراهق بالنسبة تحقيقهاو  الذاتية تحديد إن" : إريكسون يقول الصدد هذا فيو 

 فالمراهق ،إذن "تحقيق أهدافه بطريقة مثمرة ونح المسيرة استكمال على تساعده التي بالمرساة

 قد لذاته التأكيد عدم أنو  ،كبريائهاو  نرجسيتهاو  بتضخمها يشعر التي ذاته تأكيد إلى بحاجة

 .)80: 1993الفتاح دويدار،  عبد(  .الهامشيةو  اإلنصياع إلى وأ ،التمرد إلى به يؤدي

 : إلى اإلنتماء الحاجة-6-5

 الطمأنينة،و  األمان بعدم المراهق الشعور إلى المختلفة الحاجات بين التعارض يؤدي قد

 الوالدين على االعتماد إلى حاجته مع يتعارض قد االنفعاليو  المادي االستقالل في فرغبته

 ضد الحماية إلى الحاجةو  االنتماء إلى الحاجة إلى يؤدي باألمان الشعور عدمو  ،األسرةو 

      للوطن الوالء المراهق تعليم يمكن الدافع هذا طريق عنو  ،الدوافع إشباع من الحرمان

 جماعات في المراهق عضوية خالل من الحاجات هذه إشباع يمكنو ، األسرةو  المجتمعو 

 الجماعات في العضويةو  ،العلميةو  الفنيةو  الرياضية الفرق عضوية في اشتراكهو ، الرفاق

 .المختلفة المدرسية

 

  

 : اإلستقالل إلى الحاجة -6-6

 فيو  منهما التحرر في يرغبو ، بوالديه الطفلي التعلق ربط من التخلص إلى المراهق يسعى

 ليبرز ذلكو ، يرضيه الذي النسق لحياته يبني أن يريد وفه ،المستقلة شخصيته تكوين

  .المجتمعو  األسرة في شخصيته

 من سليما نموا ينموا حتى المراهق حياة في ضرورية الحاجات هذه كل اعتبار يمكنحيث 

 حتى توترو  ققلو  ضيق حالة في ظل المراهق عند الحاجات هذه أحبطت ٕاذاو  ،الجوانب كافة

 مقبولة غير بطرق إشباعها إلى يلجأ فقد ،ذلك في فشل ٕانو  ،الحاجات وأ الحاجة هذه يشبع

  . اجتماعيا

  :الجنوحو األسرة و المراهق -7
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األكثر أهمية في حياة الفرد منذ طفولته إلى و ال شك أن األسرة أصبحت الدعامة األساسية 

باقي مراحله الحياتية، كما أنها هي التي تضع البذور األولى لبناء فرد سوي متكيف مع 

  .معاييرهو فرد منحرف ال يتوافق مع عادات المجتمع  والمجتمع، أ

انتقاله من و الفرد  وأن مرحلة المراهقة تمثل إحدى الحلقات األساسية في عملية نمبما و 

ال شك تتأثر بالبيئة األسرية و مرحلة إلى أخرى تؤهله ألن يحتل مكانة داخل المجتمع، فإنها 

فليست كل األسر متشابهة في خصائصها المعنوية، فهناك األسر . التي ينشأ فيها المراهق

هناك األسر المضطربة العالقات من ناحية التعامل مع و ات بين أفرادها، المنسجمة العالق

  .نمط تفكيرهو  تصبح المحدد لسلوكهو األبناء، حيث ينشأ المراهق فيها، فيتأثر بها 

 وتوجهه نحو بناء عليه، يمكن ذكر بعض األسباب األسرية التي تؤثر على سلوك المراهق و 

  :الجنوح كما يلي

  :أثرها على المراهقو العالقة بين الوالدين -1

االنسجام بين والديه من شأنه أن يجعل المراهق و إن نشوء المراهق في منزل يسوده التفاهم 

، فالشك )الوالدين(السائد في عالقاتهما  والج والشجار هو ٕاذا كان التوتر و نموا سليما،  وينم

هذا ما يخلق لدى و  .المراهق السليم وفي أن هذا المنزل سيصبح بيئة غير مالئمة لنم

قد يعتقد انه و بأنه غير مرغوب فيه داخل أسرته، و االستقرار و المراهق الشعور بعدم األمان 

مشاكل و   التوتر الحاصل بين والديه، مما قد يوقعه في اضطرابات نفسيةو سبب المشاكل 

إنه يلجأ إلى جذب اهتمام االنعزال، فو  ا لم يستسلم إلى الوحدةانه إذ سلوكية مختلفة، حيث

قد يتطور به األمر إلى سلوكات و العصيان أحيانا، و والديه بطرق مختلفة، ككثرة الغضب 

  ....منحرفة أكثر خطورة، كالسرقة، الكذب، الهروب

  :عالقة المراهق بوالديه-2

الطفل مرحلة المراهقة فتبدأ عالقته بوالديه تأخذ منحى مغايرا عما كانت عليه في  يدخل

  فهناك الكثير من اآلباء ال يتفهمون ما يمر به ابنهم المراهق من انفعاالت. مرحلة الطفولة

   أزمات ناتجة عن نموه للدخول إلى عالم الكبار، لهذا يجد المراهق نفسه في مواجهة و 
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   في الواقع هذا الصراع ال يشكل خطرا على كيان األسرة و والديه، في صراع مع أو 

األساسية لنموه االجتماعي، و عالقات اآلباء بالمراهق بقدر ما يشكل احد المظاهر الهامة و 

جيله من خبرات اآلباء، غير أن هذا و ما يناسبه و ذلك ألن المراهق يسعى الختيار األفضل و 

لصراع الطبيعي إلى صراع يتهدد سالمة التفاعل بين ال يمنع من إمكانية تحول هذا ا

يعارضون كل ما يصدر و ذلك حين يفرض اآلباء أرائهم على المراهق و والديه، و المراهق 

  )96: دون سنة يوسف ميخائيل اسعد،(. منه

المراهق تختلف تبعا لطبيعة األسرة نفسها و عليه يمكن القول بأن طبيعة العالقة بين الوالدين و 

 .اسري وود داخل البيت من جما يسو 

 : الضرورةو  األهمية بين المراهقين رعاية-8

، للسكان العام التعداد في عالية نسبة يشكلون المعاصرة المجتمعات في المراهقون أصبح لقد

 سكان من % 50 من أزيد هناك أن ،األخيرة السنوات في واليونسك إحصائيات فحسب

 الهائلة النسبة هذه فإن منهو  ،العشرين سن دون هي والنم طريق في السائرة المجتمعات

 منهو  ،إليها المجتمع يحتاج هامة حيوية طاقة شك دون تمثل المجتمع سكان من الشابة

 أوزي، أحمد(. ممكن وجه أفضل على منها االستفادة بقصد ,حاجاتهاو  طبيعتها فهم ضرورة

1993 :7( 

 التحكم كيفية على المراهق تدريب يجب لذا بطبيعتهم معرفةو  فنا المراهقين رعاية تتطلبو 

 على تعويدهو  بذاته تبصيرهو  بنفسه الثقة بغرس وذلك ،عنه التوتر عوامل ٕابعادو  ،انفعاالته في

 .اآلخرون يتقبله أن يريد مثلما اآلخرين يتقبل وأن ،النقد تقبلو  ،واإلنصات المناقشة حسن

 )1994:178 الجسماني، العلي عبد(

 تهيئة الكبار حاول ما إذا مشكالتو  صعوبات وجود عدمو  ،بيسر المراهقة تسير أن فيمكن

 الفرصة ٕاتاحةو  ،توترهو  تحبطه الو  ،تشجعه سليمة بطريقة أمامه النافعةو  المفيدة المواقف

 هذاو ، نظره ووجهات رأيه احترامو  ،الحياة مسؤوليات تحملو ، نفسه على اعتمادهو  الستقالليته
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 في الخبرات اكتسابو  اإلتزان و النضجو  السليم االنفعالي والنم على يعمل شك بال األمر

  . متعددة مجاالت

 توجيه في كبيرة المجتمعو  المدرسةو  المنزل مسؤولية أن – صالح زكي أحمد – يضيفو 

 مما ،سليمة بطريقة النفسية أزماته على التغلب على تساعده التي الصالحة الوجهة لمراهقا

    له باإلخالص إال ذلك يتيسر لنو  ،األمة كيان على الخطرة المذاهب اعتناق عن يبعده

 )278: احمد زكي صالح ،بدون سنة( .السوي الطريق في فيسير ،ألرائه التقديرو 

 شأنه من إيجابيا تفهما المراهقة لطبيعة كافة االجتماعية المؤسساتو  المدرسةو  األسرة فتفهم

 الشخصية مراتب إلى الوصول بالتاليو  ،األمثل االجتماعي التكيف إلى بالمراهقين يؤول أن

 )182: 1994 الجسماني، العلي عبد( .المتزنة

 والمربين اآلباء على يجب االجتماعيو  النفسي التكيفو  النضج للمراهق يتحقق فلكي إذن

 المراهق شخصية تتكون حتى السليمة التربويةو  االجتماعيةو  النفسية التنشئة أساليب مراعاة

 السليم التفكير على القدرة منو  الحياة مسؤولياتو  أعباء تحمل من يمكنه سيكولوجيا تكوينا

 بطريقة فيه يعيش الذي مجتمعه مستوى رفع على العملو  ،تواجهه التي المشكالت حلو 

 فهم ، ووطني اجتماعيو  إنساني عمل وه رعايتهمو  المراهقين فتوجيه   .بناءةو  هادفة سوية

 لكنهمو ، الشباب عهد في الشعوبو  الرجال إصالح يمكن أنهو  ،المجتمع في هامة شريحة

 .)211: 1995محمد أيوب شحيمي، (. الكبر في لإلصالح قابلين غير يصبحون

 رسم على قادرا إنسانا منه يجعالن له الالزمة العنايةو  الرعاية توجيهو  ،بالمراهق االهتمامف

 المجتمع علىو  نفسه المراهق على بالنفع تعود منتجةو  مثمرة سعيدة لحياة السليم الطريق

 تحملو  المجتمع في باالنخراط عليه محكوم وعض أي ،الغد رجل وه اليوم فمراهق ،أيضا

 إذا العكس علىو  ........موظف ،أب عديدة اجتماعية بأدوار يقوم كمواطن فيه المسؤولية

 إلى األمر يقوده ربماو  ،ككل المجتمع على ساخطا فردا منه يجعل ذلك فإن ،المراهق أهمل

 سيشكلون حتما هؤالء أمثال فإن بالتاليو  ،معاييره عن واالنزالق ،المجتمع قوانين على التمرد
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 ضروري أمر بالمراهق االهتمام كان هنا ومن ،عليه عالة يكونونو  ،مجتمعهم على خطرا

  . وواجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الخالصة

 واضح انعكاس لهاو  ،الشخص حياة في دقيقةو  حاسمة فترة المراهقة أن يتضح سبق مما

، المراهق جسم ونم في مفاجئة تغيرات من به تتميز لما ذلكو  ،نضجهاو  شخصيته ونم على

 تأثير فيمتد ،الراشدين مجتمع إلى الطفل تقلب أن شأنها من التي شخصيته جوانب كافة فيو 

 القلقو  الحيرة له فتسبب ،نفسيته إلى للمراهق تحدث التي المفاجئة الجسمية التغيرات هذه

 حتى المراهقة بيد يأخذو  ،جهة من يتقبلها ،التغيرات لهذه متفهما وسطا يجد لم ما ،االرتباكو 

 فإن لذاو  .الهاوية إلى بسهولة ينقاد فإنه ٕاالو  ،ثانية جهة من التغيرات هذه طبيعة يفهمه

 كل تستحق التي الفئة هذه ونح واجبة بأكمله المجتمعو  المدرسةو  األسرة من كل مسؤولية



 �ا��راھ�� و ��زا�
                                                           ا�	�ل ا�را��

88 

 

 سالمو  أمن في البراعم هذه لتتفتح المالئم النفسي والج بتوفير ذلكو  ،االهتمامو  العناية

 ذلك خالل من إذ ،األهمية غاية في أمر المراهقين حاجات فإرضاء ،الثمار خير تعطيو 

، بالثقة به المحيطون يشعره أن الواجب ومن ،المجتمع في مكانتهو  بقيمته المراهق يحس

 عما يبعدهو ، واإلخالص الفضيلة روح نفسه في يزرع شك بال هذاو  ،والحب بالعطف يمدونهو 

 األمر هذا فإن ،حاجاته أحبطتو   معاملته أسيئت إذا العكس علىو  ،غيره يضرو  يضره

 ساخطا فردا اآلمر هذا منه يجعل كما ،بالدونية شعوره نتيجة شخصيته تحطيم على يعمل

 ،اآلخرين ٕايذاءو  نفسه إيذاء فيو  ،المجتمع قوانين على التمرد في يتردد ال ،الجميع على ناقما

 يمكن كانو  ،النشاطو  بالحيوية تعج هامة بشرية طاقة خسر قد المجتمع يكون بهذاو 

 .االهتمام بعضو  بالتوجيه فقط ،المجتمع برقي النهوض في استغاللها
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  :تمهيد

 أيضا إلى األسرةو عوامله و إلى الجنوح  يفي الجانب النظري من دراست تبعدما تطرق

ألهم مرحلة من مراحل  تكذا تطرقو ة االجتماعية للطفل، أهميتها في التنشئو خصائصها و 

  .هي مرحلة المراهقة و اإلنسان 

الواقع عن طريق هذه و تلك العالقة الموجودة بين النظري  بينأحاول بعد هذه االلتفاتة أن أ

هذا لغرض اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة و التطبيقي، و الدراسة التي كانت شاملة للنظري 

مناقشتها و مدى مطابقتها للحاالت المدروسة و ، ينفي ما جاء في فرضيات بحث ويد أتأكو 

ن فإذا كانت قيمة البحث تكمن فيما يتوصل إليه من نتائج علمية، فإن ذلك ل. تحليلهاو 

قد تم و . األدوات المنهجيةو يتحقق إال من خالل جمع البيانات الدقيقة باعتماد انسب الطرق 

البشري، ثم عرض عينة و  الزمانيو في هذا الفصل التطرق إلى  مجال الدراسة المكاني 

في األخير األدوات و اختيارها، باإلضافة إلى منهج البحث، و طرق تحديدها و الدراسة 

  .طرق استخدامهاو لبيانات المستخدمة في جمع ا

اإلنسانية تدعيم و إن تحديد اإلجراءات المنهجية للدراسة خصوصا في الدراسات االجتماعية 

لربط بين مختلف جوانب الدراسة من اجل الوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية لإلجابة على 

  .التساؤل المطروح في المشكلة المدروسة
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  :منهج الدراسة-1

الذي يفرض على الباحث استخدام منهج معين دون غيره لذلك  والبحث هإن موضوع 

حتى يتمكن الباحث من دراسة موضوعه دراسة علمية و تختلف المناهج باختالف المواضيع، 

نظرا لطبيعة المشكلة و ضرورية، و فإن تحديد المنهج المتبع في البحث يعتبر خطوة هامة 

فالمنهج المستعمل لدراسة هذا  إكلينيكي، لذااإلشكالية ذات طابع المطروحة، فإن هذه 

هي التقنية األساسية في و دراسة معمقة للحاالت الفردية،  وهو المنهج العيادي،  والموضوع ه

  .المنهج العيادي

  :دراسة الحالة -2

تعد طريقة دراسة الحالة من الطرق التي يستخدمها الكثير من الباحثين في نطاق الدراسات 

ع البيانات الوسيلة العلمية المستخدمة في جمتلك : يقصد بهاو المتصلة بالسلوك اإلجرامي، 

في علم اإلجرام تتحقق دراسة الحالة بجمع البيانات عن و تصنيفها، و تحليلها و االجتماعية 

بالنسبة لجزء منها،  واعية قد تتمثل في فرد من األفراد فيما يتعلق بحياته بأكملها أوحدة اجتم

التعرف على الظروف و   تحليل نفسيتهو بهدف التوصل إلى فحص حالته العضوية 

الوقوف على حقيقته كظاهرة و   من اجل اإلحاطة بسلوك الجانحو االجتماعية المحيطة به، 

تشمل هذه الدراسة و اجتماعية، البد من دراسة الحالة لتفسير الموقف الكلي و نفسية و بيولوجية 

التعرف و   النفسيةو فحص حالته العضوية و   االجتماعية،و جميع ظروف الشخص البيئية 

  .حاضرهو على ماضيه 

تتطلب دراسة و دراسة الحالة هي الطريقة التي تهدف إلى التعرف على شخصية الفرد " 

معرفة حياتية معرفة و ما مر به من أحداث هامة و يدرس تاريخ الفرد  هي أسلوبو تفصيلية، 

هي تعطي صورة الصحية التي تعرض لها، و و ماعية شاملة مع شرح الظروف االجتو كاملة 

  ".ٕامكانياتهاو شبه متكاملة عن شخصيته 
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  :خصائصهاو العينة -3

  المتمثلة في المراهقين الجانحين بمركز إعادة التربية لألحداث، و هم الفئة المعينة للدراسة 

  .التي درست بأسلوب دراسة حالةو  حاالت عشوائيا ثالثةقد اخترنا و 

  .سنة 16عبد الرحمن، : الحالة األولى

  .سنة 17، إسماعيل: الحالة الثانية

  .سنة 15أيمن،   :الحالة الثالثة

  .في المركز اإلناثالدراسة اقتصرت على فئة الذكور فقط، لعدم توفر  أن إلى اإلشارةيجدر و 

  :توفرت على الشروط التالية أنهامن خصائص العينة و 

  .سنة 17-15يتراوح سن المراهقين الجانحين لعينة هذه الدراسة بين -

  .التربية إلعادةالمراهقين متواجدون بمركز -

  :مدة الدراسةو مكان -4

  :مكان الدراسة-

لقد تم اختياره و لقد تم إجراء الدراسة الميدانية في مركز إعادة التربية لألحداث والية مستغانم، 

  .لتي تدرس فئة المراهقين الجانحينبسبب طبيعة الدراسة ا

 :التعريف بالمركز-

والية مستغانم مؤسسة عمومية ذات طابع  -صيادة-التربية  إعادةالمركز المتخصص في  إن

  .الذاتية في التسيير الماليو تتمتع بالشخصية المعنوية ) E.P.A( إداري
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على يد احد المعمرين بالمنطقة فتح  1952ديسمبر  19يوم  إلىالمركز  إنشاءيرجع تاريخ 

  **.حماية الشباب الجزائريو مركز مساعدة **تحت تسمية  أبوابه

 04ؤرخ في الم 76/63رقم  األمربموجب و  1963بالذات في سنة و عند استقالل البالد 

 األمرسير وفق و  **التربية ٕاعادةو مركز المالحظة ** إلىحول هذا المركز  1963مارس 

 1975ديسمبر  26المؤرخ في  64/75رقم  األمر، السنة التي اصدر فيها 1975غاية  إلى

الرياضة التي و  كان ذلك عبارة عن الوالدة الرسمية للمؤسسة تحت رعاية وزارة الشبيبة و 

كتابة الدولة للشؤون االجتماعية  إنشاءغاية الثمانينات حيث تم  إلىسيرت هذه المؤسسة 

  .ليسير وفقه 1987ديسمبر  01ليوم  260/87عليها صدر المرسوم رقم و ، إليهاحول و 

 500بحوالي  األخيرةالتي يبعد على هذه و يقع مركز مستغانم إلعادة التربية في بلدية صيادة 

  .متر 2500عن مقر الوالية بحوالي و متر 

شيد على هامش الطريق الوالئي و قدرها بالتقريب ستة هكتارات  إجماليةيتربع على مساحة 

شابا يتمتعون  120تبلغ طاقة االستقبال للمركز . أعالهالبلديتين المذكورتين الرابط بين 

  .بالنظام الداخلي

  :الهياكل

  :تتوزع كالتاليو نصف و ساحة مبنية قدرها هكتارين يتربع المركز على م

 05مكتب المربي الرئيسي، العيادة،  األسفلهي ذات طابقين نجد فيها من و  :1العمارة 

  .سرير 60يتسع كل واحد منهما لو في الجهة العلوية فنجد عنبرين  أماالمخزن العام و ، أقسام

  .األلبسةمخزن و كذا المطبخ، جهاز التسخين و  اإلدارةفيها من الجهة السفلى و  :2لعمارة ا

تتشكل من ثالثة مرائب، الغسالة وورشة البناء في الجهة و  لإلدارةهي مقابلة و  :3العمارة 

  .شرفةو الجهة العلوية منها فنجد البياضة  أماالسفلى، 
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  :الورشات

  ).ورشة البناء المذكورة سالفا إلىزيادة ( 04عددها و 

ملعب كرة -.ورشة الفالحة-.ورشة الكهرباء-.ورشة النجارة-). التلحيم( ورشة الحديد -

  .قاعة متعددة الرياضة-.ملعب لكرة السلة-.القدم

  :المستخدمين

  )03(مربي متخصص-)01(مقتصد-)01(نفساني عيادي  أخصائي- مدير-

  )02( كاتب-)01( ممرض حاصل على شهادة دولة-)01( مساعد المصالح االقتصادية-

  )02(عون متعدد الخدمات -)02( سائق-)01( إداريعون -)01( حفظ البيانات عون-

  )01(بياضة -)01( عون مطبخ-)05(حارس -)02( وقايةو عون امن -

  .)03(عمال يوميين -

  :مدة الدراسة-

حيث استغرقت الدراسة  ،2018- 2017تم إجراء البحث خالل الدراسة الجامعية 

كانت الزيارة األولى  ،14/05/2017إلى    26/03/2017 االستطالعية للمركز من

 .اختيار العينة التي تساعدنا في البحثو المالحظة و بغرض االستطالع 

 

  

  :الدراسةأدوات -5 
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إن اختيار األدوات لجمع المعلومات الميدانية الخاصة بموضوع البحث، يتوقف على طبيعة 

ٕانما و هدف هذا األخير ألنه ليست كل األدوات صالحة االستخدام في جميع الدراسات، و 

  :في هذه الدراسة على األدوات التالية تلقد اعتمدو ف من دراسة ألخرى، تختل

  :المالحظة5-1

الهامة للحصول على اكبر قدر من المعلومات، فهي تعتبر توجيه و تعتبر الوسيلة األساسية 

عمار بحوش، محمد محمود . (ظاهرة معينة ومراقبة سلوك معين أو الحواس لمشاهدة 

  ). 12: 1995الذنبات، 

الجسماني، الملبس، و المالحظة تتناول جوانب عدة من الشخصية فمنها المظهر الخارجي و 

. تتصف بالموضوعية كي تكون علمية أنيقتضي من المالحظة و . الحركةو الكالم، االنفعال 

  ).38: 1981كمال بقداش، (

تسجيله من اجل الوصول إلى األهداف و مالحظة السلوك ل استخدمتهافالمالحظة العلمية 

تنفي الفروض الخاصة لسلوك المدروس مع تسجيل جميع  والخصائص التي تثبت أو التالية 

المالحظة : المالحظة نوعينو . العوامل التي تؤثر عليهو التغيرات التي تطرأ على السلوك 

في البحث هذا على المالحظة المباشرة التي  تلقد اعتمدو . غير مباشرةالمالحظة الو المباشرة 

  .مالمح الحالة أثناء المقابلةو سلوكات و تخص كل تحركات 

  :المقابلة5-2 

يعرفها كال من    و المدروس و هي عالقة ديناميكية مباشرة تتم وجها لوجه بين الباحث 

Manke  و  Mingha الجاد الذي يحدد فيه أهداف دقيقة بعيدا عن على أنها ذلك الحوار

  ).339: 1986عطوف محمد ياسين، . (المحادثة
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تتطلب تقنيات خاصة لتحقيق الغاية المراد و مكان محدد و محددة  تتم المقابلة في فترة زمنية و 

  :إلى ثالثة أنواع Karl Lambrossoتنقسم مقابلة و . الوصول إليها

على المبحوث اإلجابة و الجواب و فيها استخدام نمط السؤال  التي يتمو  :المقابلة الموجهة)أ

  .حسب السؤال فقط بإجابة محددة

  .إجابة المدروس تكون موسعة: المقابلة نصف موجهة)ب

  .بدون قيدو في هذه المقابلة يسمح للمدروس بالتحدث بحرية  :المقابلة الحرة)ج

النصف الموجهة إلعطاء نوع من الحرية        و المقابلة الموجهة  تاستعمل يفي دراستو 

. التي كان عددها أربع مقابالت لكل حالةو تمت مقابالت مع المراهقين و والتعبير للمراهق، 

لقد كانت المقابالت مع المراهقين عبارة عن أسئلة موجهة تخص حياته داخل األسرة و 

 و       دفعته إلى الجنوح  معاملة أوليائه له، كما تلخصت أسئلة أخرى عن الظروف التيو 

ذلك حتى و   الحرية في التعبير عن ما يحس به أهدافه في الحياة، كما تركنا لهو ميوالته 

العقلية، كما تم خالل المقابالت إجراء اختبار و النفسية و نتعرف أكثر على سماته االنفعالية 

اقتصرت المقابلة مع الحاالت فقط، فلم تتم المقابلة مع اآلباء لعدم  لقدو  .اإلدراك األسري

  .الزيارة العائلية لهم إال نادرا

  :االختبارات النفسية 5-3

النفس الجسمية، و تكشف لنا عن الميزات النفسية، العقلية، الحسحركية  هي مقاييس نفسيةو 

  :تنقسم االختبارات النفسية إلىو 

اختبارات القدرات العقلية، اختبارات  ،عرفية، اختبارات التحصيلاالختبارات العقلية الم-

  .االستعدادات
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اختبار ت في هذه الدراسة اختر و سقاطية، من أهمها االختبارات االو اختبارات الشخصية -

            العالقات و يتناسب مع الدراسة، اختبار يكشف لنا عن المعامالت داخل األسرة 

   .اختبار اإلدراك األسري وهو أال  ،بين أفراد األسرةالتفاعالت التي تحدث و 

  :تقديم اختبار اإلدراك األسري-

  :، الذي يشير إلى)FAT(يرمز اختبار اإلدراك األسري بالحروف الالتينية 

"Family Apperception Test" ، قد صمم هذا االختبار االسقاطي على يد كل من و

 Susan هنري سوزانو جوليان الكسندرو ) (M, Sotile wayne سوتيل–م  -واين

Henry) (ماري سوتيلو (Mary Sothle  ودانا كاستر بمساعدة)Dana Catro) 

ترجم إلى اللغة و  1988صدر هذا االختبار في صورته األولى باللغة االنجليزية سنة 

، استمد االختبار أسسه من مدرسة 1999سنة " مركز علم النفس التطبيقي"الفرنسية من قبل 

األنساق التي تعتبر سلوك الفرد داخل أسرته نتيجة لتفاعالت تحدث مع أفراد آخرين من 

الذين يملكون وظيفة هامة في تحديد سلوك الفرد الذي يعيش بين أحضان هذه و األسرة 

  .ةاألسر 

  :وصف االختبار-

دليل ورقة و ، ) 02انظر الملحق رقم (األبيض و لوحة ملونة باألسود  21يتكون االختبار من 

، حيث يوجد في كل لوحة رسوما تصورية تظهر وضعيات ) 03انظر ملحق رقم  (الترميز 

على العمليات  نشاطات أسرية يومية تعكس بصورة عالية تداعيات اسقاطيةو عالقات و 

  .كذلك ردود فعل انفعالية في عالقاتها مع التفاعالت األسرية الخاصةو األسرية، 
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 06انطالقا من ست (الراشدين و المراهقين و يطبق هذا االختبار االسقاطي على األطفال و 

    تعتمد هذه التقنية من االختبار على نظام التسجيل الذي يساعد على التدوين و ، )سنوات

  .السيرورات األسريةو للعالقات  الفهمو 

  :هدف االختبار-

من اجل الجمع في التطبيق اإلكلينيكي بين التقييم " FAT"صمم اختبار اإلدراك األسري 

خاصة من اجل وضع برامج عالجية و التقييم العائلي في مجال الصحة العقلية، و الفردي 

  .ذلك بأخذ عين االعتبار مميزات النسق األسريو 

بالتالي الكشف عن الدينامية و تبار اإلدراك األسري إلى قياس العالقات األسرية يهدف هنا اخ

  .  ألسر المراهقين الجانحين

  :الخصائص السيكومترية-

، قنقريش لقد تم حساب ثبات هذا االختبار في مجتمعات غربية من طرف العالم االنجليزي

المجموعة الضابطة  التجريبية عالية ما بين المجموعةقد توصل إلى وجود عالقة ارتباطيه و 

أما عن صدقه فقد أقيمت عدة دراسات تثبت ذلك منها . نستنتج أن االختبار عال الثباتو 

التي توصلت إلى أن االختبار يتمتع و  )1988(بوشنان ، دراسة )1987(الندكست دراسة  

  .منه قياسه لما وضع إليهو بدرجة صدق عالية 

  :تعليمة االختبار-

تعليمة اختبار اإلدراك األسري تختلف باختالف سن المفحوص، فهذه التعليمة ينطق بها  إن

  .سنة 18الفاحص عندما يكون أمام مفحوص يقل سنه عن 

لدي مجموعة من الصور التي تظهر رسومات ألطفال مع عائالتهم، سوف أريها لك " 

ما الذي يفكر و ة، عليك أن تخبرني من فضلك ما الذي في الصور و األخرى، و واحدة تل
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تذكر بأن ليس و أيضا كيف ستنتهي القصة، استخدم خيالك و يشعر به أفراد الصور، و أ

سوف أقوم بتسجيل ما تقوله و خاطئة فيما تقوله عن الصور، و هناك إجابة صحيحة أ

     .لمساعدتي على تذكر ما سوف تقوله حول األشخاص المتواجدين في الصورة

)Wayne M. Sotile- Alexander Julian- susan E. Henry- Mary O. 

Sotile.1999 : 1-3-23.( 
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  :خالصة

ذلك من خالل تحديد مجاالت الدراسة و لقد تم تحديد اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 

زمني وبشري، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي بما و من مجال مكاني 

تفسير للمشكلة المدروسة بدراسة الحالة، مستعينين بجملة من و تحليل و يتضمنه من وصف 

هذا و      )األسري اإلدراكاختبار (المقابلة إضافة إلى االختبار النفسي و األدوات كالمالحظة 

  .زمةالمعطيات الالو من اجل جمع البيانات 
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  :عرض الحاالت الثالثة-1

  :عرض الحالة األولى

  :المعلومات األولية

  ذكر:  الجنس          عبد الرحمن  :االسم

  .سنة 16: السن

  / :المهنة

  الثانية متوسط :المستوى الدراسي

  وحيد ولد :بين األخوةمرتبته         ال يوجد :اإلخوةعدد 

  مستغانم :مقر اإلقامة

  سنة 12: مرة للمركز أولسن الدخول 

  محاولة السرقة بالعنف :سبب دخول المركز

  مرات 06 :عدد الوضع بالمركز

الوضع  كان سببو مستغانم  لألحداثالتربية  إعادةعاما بمركز  12في سن : األول الوضع-

  .هربو  أشهر أربعةسرقة، بقي 

كان السبب و مستغانم  لألحداثالتربية  إعادةبمركز عاما  13في سن : الثاني الوضع-

  .هرب ثانيةو  أشهر أربعةالجرح العمدي، بقي و الضرب و السرقة 

كان السبب حمل سالح ابيض،و عاما بنفس المركز  13في سن : الثالث الوضع-
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  .هرب للمرة الثالثةو قد مكث مدة شهرين و 

كان السبب السرقة و عاما بمركز الوقاية الدرب مستغانم،  14في سن : الرابع الوضع-

  .أشهرقد حكم عليه بستة و بالعنف، 

كان السبب السرقة و عاما بمركز الوقاية الدرب مستغانم،  15في سن : الخامس الوضع-

  .أشهرقد حكم عليه بثالثة و بظرف الليل، 

  :جدول سير المقابالت

  إجرائهاالهدف من   مدتها  تاريخها  الحصة

  أوليةمقابلة   د 30  02/04/2017  األولى

  العالقات داخل األسرة   د 45  09/04/2017  الثانية

حياة الحالة قبل الوضع   د 45  17/04/2017  الثالثة

  بالمركز

 FATتطبيق اختبار   د 60  23/04/2017  الرابعة

  :السيميائية العامة للحالة

العينان بنيتان، شعر اسود،  ،sportif  شكل رياضي، اسمر، لديه الحالة متوسط الطول

ترافقه االبتسامة و الكالم بطيء  إيقاعهتمام بنفسه، مظهره يوحي بعدم االو هندامه ال بأس به، 

ال يعاني  .عدم االستقرارو  كما تظهر على الحالة مالمح الحزن .األحيانالباردة في بعض 

سلوكه حر غير مراقب، حيث انه يقضي معظم النفسية، و مرض من الناحية الصحية  أيمن 

  .يغيب عن البيت باستمرارو في الشارع، كثير التنقل بين المدن  أوقاته

 قدراته متجاوب،  والتحدث معي، فه أبدالم يرفض و متعاونا في المقابلة و كان الحالة متقبال 

  ).ذاكرة جيدة(حدث له بصفة دقيقة  يتذكر كل ماو غير مضطرب  إدراكهالعقلية عادية، 
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  :االنفعاليو على المستوى العاطفي 

حيث انه مازال لحد . الشعور بفقدان موضوع الحبو يعاني الحالة من الحرمان العاطفي -

يخاف و     اآلخرين، الن لديه فقدان الثقة في اآلخرارتباط مع الجنس  أييخاف من  اآلن

  .األملمن التعلق تجنبا لخيبة 

هذا و  وجوده إلثباتلهذا يعمل جاهدا للظهور و  ،يظهر ذلكلكنه ال و يحس بالنقص، -

  .بالمشاركة في العاب رياضية

  .لديه مفهوم الذات السالب-

   .األسبابمن الطبع العنيف االندفاعي، يثور ألتفه -

  :الحالة العائلية

الخمس في عمر  و هو سنة، تطلقا  45عمره   أبو سنة  34عمرها  أمتتكون عائلة الحالة من 

تربيته منذ ) الوالدة أم(    قد تولت الجدةو وحيد والديه، و فه إخوةالحالة ليس لديه و  ،سنوات

غيابه المطول و  األسبابحيث انه كان سبب الطالق مشاجرتهما الكثيرة ألتفه  .طالق والديه

. "انه كثير المبيت خارجاو كثيرا،  أباهلم ترى  أنها" عن البيت، حيث كانت تقول له جدته 

  .االهتمام منذ صغرهو لم يحظى بالرعاية  فالحالة 

  :عالقة الحالة باألسرة

  :عالقة الحالة باألب

 األب، فالحالة ال يتذكر والده كثيرا، فبعد الطالق لم يعد األبعالقة له مع  أيال يوجد 

بمرض عقلي  أصيب سنوات سمع أن أباه 9في عمر و  .لم ينفق عليه حتىو لرؤية ابنه 

 .يتأثر بذلك لكنه لمو . أثرهتوفي و 
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  :عالقة الحالة باألم

القسوة في المعاملة، فالحالة عاش و  اإلهمالغير مستقرة، يغلب عليها و عالقة مضطربة 

حيث  ،خاصة بعد زواجها وضعته عند الجدة  لتتكفل به األم أنمنذ الوالدة بحيث  اإلهمال

من صغري : " حيث يقولبشكل عادي، األمرهي تقبلت و رفض بقاء ابنها معها  األمزوج  أن

بعد وقوعه في و  ".ال باستنيو عنقتني و       ا يقلش على روحي كاش نهار رقدت حداما نع

  .العنفو دخوله المركز عدة مرات كانت تعامله بالقسوة و المشاكل 

  :طفولة الحالة

 ،األبمن جانب  غير سعيدة تميزت بحرمان عاطفي كليو عرف الحالة طفولة مضطربة 

التي كانت تعيش  األمحرمان عاطفي جزئي من قبل و  ،األبويحيث انه لم يعرف الوجه 

في الرعاية  األمتركته مع جدته لتقوم بدور  مبالية بطفلها الذي غير و  آخرحياتها مع رجل 

كان عادي في البداية، و  ،سنوات 06كان الدخول المدرسي في سن  .االهتمام رغم وجودهاو 

 إلىمع المعلمين و أت المشاكل في المدرسة من مشاجرات مع زمالئه سنة بد 11في عمر و 

  . الهروب من المدرسة

  :مراهقة الحالة

مرحلة  أنهااالهتمام من قبل الوالدة، رغم و لم تجد الرعاية و مراهقة الحالة كانت صعبة  

الدخول للمركز عدة مرات، فقد كانت و صعبة مر بها الحالة، حيث كانت بداية المشاكل 

من البيت  أكثرالشارع  إلىكان في كل مرة يخرج من المركز يلجأ و . مليئة بالمعاناة النفسية

ال احد يسأل عنه، فقد كان يعتمد على نفسه في تلبية احتياجاته المادية عن طريق السرقة، و 

  ."بحتى واحدبالي  من صغري تاكل على روحي، ماعال أنا: " ذلك لقولهو 
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التي  راجع لظروفه المعيشية الصعبةذلك و  ،سنة12الحالة توقف عن الدراسة في سن و 

تكن السبب  الحياة المادية المتدنية لم أنير عرفها طيلة حياته، التي تميزت بالفقر الشديد، غ

  .كان هناك كذلك عامل المشاكل بين الوالدين ٕانماو الوحيد وراء االنقطاع عن الدراسة، 

  :المعاملة الوالديةأسلوب 

  .األبسلوك معاملة من قبل  أي، حيث انه لم يذكر األبالمباالة من قبل -

  التوجيه سمح للحالة االنفصال عن الدراسة و ، فغياب الرقابة األممن طرف  إهمال-

  .بالتالي اكتساب بعض السلوكيات المنحرفةو الشارع  أحضاناالرتماء في و 

  . تماما عن هذه العائلة غائبو منعدم  األخالقيالمعيار -

  .ال تراه كثيرا بحكم عدم عيشها معها أنهارغم  .العنف مع طفلهاو القسوة  األماستعمال -

 أيال يوجد و  أفرادهاحوار بين  أيبالمضطربة حيث ليس هناك  األسريةتتصف العالقات -

عندما و . ال احد يمنعه و الجدة للحالة، بحيث انه يفعل كل ما يريد، و أ األماهتمام من طرف 

  .القسوةو مشكلة بسبب ابنها تعامله بالعنف  أي األمتقابل 

  :فكرة الحالة عن نفسه

فكرة جنوحه يراها  أندرجة  إلىيحتقر نفسه و هو الحالة تعود الدخول للمركز عدة مرات، 

والديا اللي و       معيشتي اللي عشتها في الزنقة: "  أنحيث يقول  ،لألمرال يهتم و عادية، 

منبغيش فيا هي اللي خالتني هكا، كل واحد يخمم في روحه، عندهم الصح، انا و سمح

  "تفوت، شاباغي ندير؟ ورمالن بصح: " تظهر الالمباالة في قولهو ". نخسرلهم حياتهم

  :المعاش النفسي للحالة داخل المركز
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لكن في بعض المرات يظهر و ، أحياناالقدرة الكبيرة على المقاومة و تغلب عليه سمة الهدوء 

  .عنده نوع من االنفجار االنفعالي

ال و    ،غير مهتم بمظهره كثيرا. الحالة غير مبالي بوجوده بالمركز، يحاول التأقلم داخلهو 

ال و را بالمتواجدين بالمركز لكي ال يتشاجر معهم، ألنه سريع الغضب ييحتك كث أنيحب 

 .يتنازل عن حقه

  :المالحظات العياديةو المقابالت  ملخص

بسبب الطفولة  ، تعود دخوله للمركز)طفل -أب -أم( لم يعرف العالقة الثالثية  عبد الرحمن

فعدم وجود  طفل،  أيالتي يحتاجها  األسريةالرقابة و التعيسة التي عاشها في غياب الرعاية 

الشارع  إلى، جعله يلجأ األمخاصة و  إليهاالستقرار من طرف اقرب الناس و  األمانو الحب 

تعاطي الكحول  إلىبه  أدىهذا ما و المعنوية، و حاجاته سواء المادية منها  إلشباع

االهتمام من  إلىتحتاج و التي هي مرحلة حساسة و خاصة في مرحلة المراهقة و المخدرات، و 

ارتكابه جنح مخالفة و بة ال يجعلنا نستبعد انحرافه في ظل هذه الظروف الصعو . قبل الوالدين

فالحالة . وسط المجتمع إدماجه إعادةاجتماعي من اجل و تكفل نفسي  إلىيحتاج و للقانون، فه

يمثل  األب أنالذي دفعه للجنوح، بحكم و ه األبغياب و  .نفسية اتجاه العائلة أزمةيعاني من 

  .هذا ما جعله عنيف اتجاه المحيط الخارجيو الحماية بالنسبة للطفل، و الرقابة و  السلطة 

  :االدراك االسريتحليل اختبار و عرض 

  .دقيقة 55استغرق : تقديم بروتوكول الحالة عبد الرحمن

  :01اللوحة رقم 

جا من  األبراهم مدابزين،  األمو  األبيهدرو، كاين و راني نشوف عايلة راهم حاطين الماكلة 

البنت . ، راهم مدابزين ثاني على المصروف "؟ retardعاله جيت : " قلتله  األمو الخدمة 
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ما غاديش تكمل . دام الدراريقو مشي مالح مين يدابز . راهي تخمم في والديها، االبن راه كاره

  ).ينحرفو( الدراري و مليح، غادي يخسر 

  :02اللوحة رقم 

راه يلعب، راه يسمع فيها و هو قرا، سنة، راهي تقوله  12الولد عنده و  األمراهم في الصالة 

  .ينوضو مراهش يفهم، ماراهوش جايب عليها،غادي يساعفها و 

    :03اللوحة رقم 

. راهي تلم فيهاو سنة، طيحت قلة، راهي خايفة من بوها  16راهم في الصالة، الطفلة عندها 

 األب.". هرستيه يانتو غالي ) القلة(الفاز : " راه يزقي عليها، راه يقولو  باباها راه واقف

  .هي تنحرفو يتقلق، يضربها  غادي

  :04اللوحة رقم 

باغية تشريلها  األمالبنت على اليسرى في وقت العيد، و على اليمنى  األمفي حانوت تاع قش 

قعدت تستغل عليها، ما  أمهامين تحشم من و البنت ما عجبهاش و قش كيما تبغي هي، 

  .تبقى زعفانة منهاو   تلبسها بزافما غاديش . رصي عليهاتفو  األمو الطفلة زعفانة . بغاتش

  :05اللوحة رقم 

العايلة مجتمعة .أمهبجانب ) سنوات 06(االبن الصغيربنت، و لدين و ، األمو  األبعايلة فيها 

على خاطر راه في سن ) سنة 16وعند(االبن اللي عند الباب ما راهش قاعد معاهم و 

راهي ) سنة 19(البنت .صحابهالمراهقة، ما راهيش عاجباته الجماعة، راه رايح يجمع مع 

. اخته ما بغاتشو يتفرج قناة االبن الصغير باغي . ر كاش مسلسلتبدل في التلفزيون، تدي

، ما كانش محبة )المصروف(  األمو  األب، كاين مشكلة بين )إهمال(متجاهلينهم  األمو  األب

  . بيناتهم
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ي جهة ما غاديش تكمل كل واحد ف. تبغي ولدها الصغير، على خاطر راه قاعد حداها األم

  .غاية، كون تقعد هكا ينفصلو

  :06اللوحة رقم 

، "شكون يلمهم؟: " راهي تزقي عليه األمراه حاط كلش،  االبن،)سنة 14(في غرفة نوم االبن 

تزقي  األمو ، )دراهم(درتله ، كان خازن حاجة تو كره، قعد ساكت ما راهش جايب عليهاو هو 

  .يوليلهاو يزعق معاها و كي يصيب صوالحه يحشيهالها غادي . تعاودو 

  :07اللوحة رقم 

تاع الليل الدار خاوية، باينة ما راهمش هنا، راه باغي يخون، راه  11:30هادا سارق، على 

م، الفراش راه مسقَ .  معلومات بللي كاين حاجة فيه، راهي باحرتلهو يشوف في الحيط، عند

يحوس على حاجة، راه حاس و    )كالي كاشيات(ل مقفَ  الباب محلول، في غرفة النوم، راه

  .يدخل للحبسو بيه  ومنبعد يفيق. نورمال

  :08اللوحة رقم 

راهم ) مرتهو الراجل (الناس و مع ولدها معنقاته،  األم. راهي شابة هنا، طريق عمومي

الولد راه  .هي شرات الرخيص، كانت تزوخو كانت تقولهم نشري الغالي  األم عليهم،و يهدر 

المرا و  األميبقى الحقد بين في األخير و . ما ديرش عليهم: نشعاته، راهي تقوله األمو مقزوع 

  .راجلهاو 

  :09اللوحة رقم 

  .االبنو  األمو  األب، )المطبخ(في الكوزينة 

لوكان يريح . ما طاقشو يدخل  االبن راه خايف باغيو على المصروف، راه يزقي  األب

باه  األبمقلقة على و راهي تطيب في القهوة  األم.  سبة عليهو يصيبو معاهم يصرا مشكل 
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االبن يولي و ر في المصروف تزيَ و  األبتولي تخاف من غادي  األم. يخرج من الدار

  .حساس

  :10اللوحة رقم 

سنة،  17والثاني عندو سنة  20وواحد عند. كاين بيناتهم نشعة ،مدابزين راهم. في الملعب

 غادي .الثاني باغي يدافع عن نفسهو ، يلوم فيه على اللعبة ، راهمافياو الكبير العبهال

   ).السجن(واحد يباصي و واحد يموت  األخيرفي وو يدابز 

  :11اللوحة رقم 

الطفل و سنة، العايلة كاملة، سقسا 16واالبن عندو راهي التسعة تاع الليل، راني نشوف الجدة 

البنت . باغيينه يخرج فوق التسعةكان خارج، ما راهمش و على الساعة قالهم راهي التسعة 

  .سنة راهي تقرا عندها امتحان 18عندها 

 األخيرفي . يفهمو سنة راه يشوف في خوه، راه عارف بللي يجي نهار  21وعند األكبر األخ

  . منبعد الحبسو يوالف و كان يقعد يخرج في الليل ينحرف و سنة ل 16واالبن اللي عند

  :12اللوحة رقم 

. الوالدين يهدرو ،سنة 17راهم في غرفة البنت اللي عندها . طفلةو  األمو  األبراني نشوف 

  .بحرتلي هنا

راه الهي  األب. نوضي تريحي: راهي تقرا بزاف، راهي تقولهاراهي غايظتها مين بنتها  األم

  .ية سعيدةاانشا اهللا تكمل نه. األممع الخدمة، ما راهش يهدر مع 
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  :13اللوحة رقم 

راجلها يبغيها، راهي حاسة و راهي مريضة  األمراه قاعد في سرير مرته، ، في غرفة النوم

. ما بغاشو هو روح تخدم : راه قاعد معاها، راهي تقولهو بللي يبغيها، راه غايظها خلى خدمته 

   .غادي تكمل مليح عجبتني. ما كاش راجل كيما هذا

  :14اللوحة رقم 

سنة، بنت عندها  13واليسار طفل عند إلىمن اليمين . راهم في حديقة بجانب الدار إخوة

  .سنة 16وطفل عندو سنة  14سنة، بنت عندها  15

البنت الثانية راهي عندها مشكل، راهي كارهة، . الكبير راه يلعب مع الصغير راهم فرحانين

. باينة عندهم والديهم. راهي خايفة ال يفيقولها دارهم، خايفة ال يضربوهاو راهي دايرة حاجة 

مع الطفلة . نجيبولك حاجةالديها قالولها و فرحانة، عقلها راه بعيد، تشوف فيهم،  ىاألولالبنت 

  .الثانية ما غاديش تكمل غاية

  :15اللوحة رقم 

  .األمو ، االبن، االبن، البنت األب: العايلة مجتمعة

راه يلعب مع االبن  األبما قضالهاش، و حاجة  األبسنة طلبت من  17البنت عندها 

  .راه خاسرو االبن راه يلعب . راه فرحانو سنة، ما جابش عليها  16وعند

 األب.  دايما يقعد وحده ،بريةته ال وصالو سنة، راه الهي مع كتاب  20واالبن الكبير عند

ما جابليش  أنا: راهي مخلوعة، راهي تقول األم. ايخليها دايما مطفرة فيه األمو جابلهم هدايا، 

  .تكمل مليحةغادي . راهي خايفةو في قلبها، باغية تهدر 
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  :16اللوحة رقم 

راه يخمم في سبة  األبو سنة يطلب مفاتيح السيارة،  18والولد عند .ولدهو  األبراني نشوف 

  .االبن كاش ما يصرالهم، راهي بحرتله كي يقوله الو باه ما يعطيهالوش، يخمم في السيارة 

ال و    االبن راه باغي يديها باه يقضي بيها، يريح مع صحابه .خايفو راه حشمان  األب 

االبن وو ما غاديش يعطيه اللوط  األب األخيرفي و . صوالحهو ال مخلي فيه تليفونه و صديقته، 

  .يزعف

  :17اللوحة رقم 

راهي توجد  األم . سنة 21البنت راهي عند الباب عندها و راهي عند المرآة  األمفي الحمام، 

البنت راهي تزعق معاها، غادي تكمل و راهي مشغولة، راهي الهية،  األمها لمناسبة، في روح

   .مليح

  :18اللوحة رقم 

 12وسنة، ابن عند 11سنين، بنت عندها  10بنت عندها  ،األمو  األب: راهم في السيارة

. البنت الثانية خفيفة من عقلهاو البنت الكبيرة تحقر في ختها، . راهم رايحين في جولة. سنة

  .مشكل معاهم، راه يزقي عليهمو عند األخ

مين . راهي تخمم، ندمت اللي خرجت األمو راه يشوف فيهم، راه ندمان بللي خرجهم  األب

  .ما يزيدش يعاود يديهمو للدار و يولغادي .  ندمتو والدها راهم مدابزين قنطت 

  :19اللوحة رقم 

اعطيني : خدامة عندو، ما خلصهاش، راهي تقولوو مدير تاع شركة . راجلو راني نشوف مرا 

تشكي و المرا تحبس الخدمة و .غادي يحبسها من الخدمة. المدير ما عندوش الدراهم. دراهمي

  .بيه
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  :20اللوحة رقم 

. يشوف في روحه في المراية، راه مخلوع في روحهو سنة، راه البس قش جديد  16وولد عند

  .غادي تكمل غاية. ه، راه مخلوع في روحه مين كبر، راه فرحانراه يهدر مع روح

  :21اللوحة رقم 

بعضاهم، راه مخلوع مين شافها، هي و وحدة كانت تعرفه،يعرفو  أستاذ. راهم عند باب الدار

هادي . باركلهاو هو . تزوجت صايي: هي تقولهو وين كنتي، كي صرالك؟ : يقولهاو ه. فرحانة

  .صعيبة

  :بروتوكول الحالةمناقشة و تحليل 

في ذلك على األسئلة التي استمدت من المدرسة النسقية الختبار اإلدراك  تلقد اعتمد

  .مناقشة كل الحاالتو هي نفس األسئلة التي نعتمد عليها في تحليل و ) FAT(األسري 

  هل محتوى البروتوكول كاف لوضع فرضيات مقبولة؟-

تحتوي على معنى، و نهاية و لها بداية  الرحمنعبد محتوى القصص التي وضعها الحالة  إن

وظيفة داخل النسق كما يدركه، هذا ما جعلها و سند لكل فرد داخل الصور تقريبا مكانة و 

هذا ما سهل عملية مأل شبكة و  اجابتين فقط غير معتادة،و لم يكن هناك رفض ،وضوحا أكثر

  .الترميز الخاصة بهذا البروتوكول

  بروتوكول الحالة؟هل تظهر الصراعات في -

في ت فهي درجة مرتفعة جدا، حيث سجل ،)N=75( الدليل العام لسوء التوظيف يعادل إن

وجود الصراع  أنمالحظ و ما هو ، )=05N(مقابل غياب الصراع ) 15/94(الصراع الظاهر 

الحالة يعيش صراعات كثيرة في حياته  أنهذا يعني و مرتفعة مقارنة بنقطة غياب الصراع، 

  .المحيط الخارجيو أ األسريةسواء من الناحية 
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   ".انحراف" ه في معظم البطاقات انه يستعمل كلمة تالحظهذا ما و 

  مجال يظهر الصراع؟ أيفي -

يظهر و ) N=10(وجود صراع اسري خاصة بنقطة  يشبكة تفريغ الحالة يظهر ل إلىبالرجوع 

في الصراع  سجلت، كما )18-16-15-14-11-6-5-4-3-2(ذلك في اللوحات 

الدرجة المرتفعة من و )   15-12- 9-5-1(لك يظهر في اللوحات ذو نقاط   05الزوجي

  األبمشاكل عائلية من ناحية غياب و  تثبت ما يعيشه الحالة من صراعات  األسريالصراع 

سب الحالة يثيره غالبا حو األسرة، االهتمام، فالصراع يغلب على و له في الرعاية  األم ٕاهمالو 

مع   .سلوكات جانحة إلىهذا ما جعله حسب الحالة يتجه و سبب المشاكل، و يعتبره هو  األب

النسق لتشمل  األسرةمن الصراع، فالمشاكل تتعدى  آخرنقاط في خانة نوع  03وجود 

التي و المشاكل التي تحصل له خارج البيت و الشارع و هو  الخارجي الذي يحتك به الحالة 

  .توصله للدخول للمركز

  الحالة؟ أسرةالنمط الوظيفي الذي تتميز به و ما ه-

فإن هذا عبد الرحمن مختلفة في النسق الخاص بو بما انه اتضح وجود صراعات كثيرة 

  .هذه الصراعات إلىللبحث لمعرفة الحلول التي تسندها  يدفع

هذا و     للحلول االيجابية ) N=03(مقابل ) N=12(الحلول السلبية هي الطاغية بمعدل  إن

على حسب واقعه المؤلم حيث و شعور الحالة بأنه المظلوم دائما من قبل الوالدين،  إلىراجع 

مشاعره  إلى أيضاهذا راجع و   همشاعر ايجابية في حيات أيانه على حسب الحالة لم يعش 

  .المرهفة بسبب مرحلة المراهقة التي يمر بها

 هذه الظاهرة على مستوى العالقاتلنوعية  صياغتهاالتي يمكن  ما هي الفرضيات-

  ؟األسرة
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، )=05N(القلق و لهذا البروتوكول تظهر الخوف  األسريةمؤشرات النوعية العالئقية  إن

يعود السبب في ظهور هذه الصفات العاطفية إلى و ، )=08N( العداوةو الغضب  إلى إضافة

 في حيننقطة ألب حليف  أيل يسجيتم تالدليل على ذلك و المعاملة القاسية من قبل األب 

لها  تسجلو سجل أي نقطة ألم حليفة اكذا لم و  ،ألب كعامل ضاغط) =05N( تم تسجيل

)04N= (كعامل ضاغط.  

العناية، إضافة إلى عدم تحمل المسؤولية ألي فرد من أفراد األسرة و التفهم و إن غياب الحوار 

  .هذا ما يهدد توازنهو يزعزع حتما كيان هذه األسرة ) الوالدين( 

  ؟األسرةهي الفرضيات التي يمكن صياغتها عن المظهر النسقي العالئقي لهذه  ما-

يعيش فيه هذا بما أن بروتوكول الحالة وضح مجموعة من الصراعات في النسق الذي 

مصدر الضغط عبد الرحمن ل، فإن آخرصراعات من نوع  إلى إضافة، )15/75(األخير

، مع تسجيل سوء )=05N( أخرىعوامل  إلى إضافة، )=04N( األمو ) =05N(األب 

مغلق و يعيش عبد الرحمن في نسق ال هو ). 15- 3(ذلك في اللوحتين و ) =02N(معاملة 

دخول  أي، فخالل المقابلة العيادية لم يذكر الحالة )=03N(ال مفتوح تماما و ) =03N(تماما 

  . أصدقائهالعائلة سوى عن  ألفراد

من الصراع الزوجي، هذا ما  أكثر) =10N( األسريةهذا النسق تطغى عليه الصراعات  إن

 أدىهذا ما و  األبو االم و الصراع يدور بين الحالة  أنتدعمه نتائج المقابلة العيادية بحيث 

  .عدم االلتزام من قبل عبد الرحمن إلى

  هل هناك مؤشرات على عدم التكيف؟-

الحنان، و     غياب التفهم و اسري متصارع مشحون بالخالفات و يعيش في جعبد الرحمن  إن

سوء المعاملة من قبل الوالدين خاصة المعنوية، هذا ما جعل  إلىبحيث تعرض الحالة 
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 إضافة) =08N( األسرةيطغى على ) =08N( األسرةالعداوة يطغى على / انفعال الغضب

  )=05N(القلق و انفعال الخوف  إلى

  مفيدة؟ إكلينيكيةفرضيات  إعدادهل توجد في هذا البروتوكول مسائل تساهم في -

الغياب الكلي لدور و غياب المعاملة الصحيحة  أنكشف  عبد الرحمنبروتوكول تحليل  إن

التي و بعين االعتبار مرحلة المراهقة التي يمر بها  األخذعدم و  األممن طرف  اإلهمالو  األب

يقوم بتكراره عدة مرات و   الذي جعل الحالة يسلك هذا السلوك الجانح و تعد مرحلة حساسة، ه

  . بحثا عن ما يعوضه عن رعاية الوالدين

  :االختبار النفسيو ملخص المقابالت العيادية 

االختبار  إلى إضافةمع الحالة  أجريتحسب ما اتضح من خالل المقابالت العيادية التي 

التي كانت  األسرةمتنوعة خاصة من ناحية و النفسي، الحالة يعاني من صراعات كثيرة 

خاصة في و      طفل أيمضطربة في نسقها، فالحالة لم يعش االستقرار الذي يحتاجه 

حب والديه في الوقت الذي يحتاج و افتقد حنان و هو  ،الرقابةو الدعم  إلىمراهقته التي تحتاج 

كانت مرتفعة مقارنة  األسريةهذا ما اتضح في نتائج االختبار النفسي، فالصراعات و لهما، 

عوامل الضغط التي و  المشاعر السلبية المرتفعة التي ترافقه إلى إضافة األخرىبالصراعات 

كل هذا جعله يتمرد، ، األم الذي يرى أنهما سبب ما وصل له اآلنو    تمثلت أكثر في األب

   .سلوكات منحرفة لمحاولة الهروب من واقعه المؤلميتعود و 
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   :عرض الحالة الثانية

  :المعلومات األولية

  ذكر: الجنس        إسماعيل :االسم

  سنة 17: السن

  السنة الرابعة ابتدائي :المستوى الدراسي

  بائع : المهنة

  الوحيدو  األول :األخوة مرتبته بين   .       ال يوجد: اإلخوة عدد

  مسكن استيديا، مستغانم 200حي  :مقر اإلقامة

   سنة17: مرة أول الدخول سن

    التهديد وحمل سالح ابيض بدون مبرر شرعي :سبب دخول المركز

  مرة واحدة :عدد الوضع بالمركز

  :جدول سير المقابالت

  الهدف من إجرائها  مدتها  تاريخها  الحصة

  مقابلة أولية  د 30  05/04/2017  األولى

  العالقات داخل األسرة   د 35  12/04/2017  الثانية

حياة الحالة قبل الوضع   د 45  19/04/2017  الثالثة

  بالمركز

 FATتطبيق اختبار   د 55  26/04/2017  الرابعة
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  :السيميائية العامة للحالة

عينان اسمر البشرة، ،سم،  متوسط القامةنحيف الج  ،سنة 17يبلغ من العمر  إسماعيل 

  .من حيث المستوى المعيشي  من عائلة متوسطة ،سودويتان

توقف عن الدراسة  بسبب انعدام رغبته في مواصلة  له مستوى السنة الرابعة ابتدائي،

رغبته في االلتحاق بالعمل لتلبية حاجياته المادية بالرغم من صغر  إلى باإلضافة، الدراسة

  .سنه

م خالل فترة حملها بالحالة وذلك بسبب حمله بالنسبة لأل نفسية كانت هناك عدة مشاكل

 .بطريقة غير شرعية 

  :نفعالياال و على المستوى العاطفي 

  .بأنه ابن غير مرغوب فيهو  ،بالدونية اإلحساس-

  .بالقيمة اإلحساسعدم -

  .احتقار نفسه-

تحول و بين والدته، و بينه  أحاسيسو عدم وجود مشاعر و  ،أمهالالمباالة بعائلته المتمثلة في -

  ).ماديات فقط(عالقة مصلحة  إلىالعالقة 

  :الحالة العائلية

 أيلم تعطيه و  أبيهحول  أسئلتهتتهرب من  األمحيث كانت  ،األبالحالة مجهول 

  .تعيش في ظروف مزرية مع ابنها .سنة 45عمرها  أمتتكون عائلة الحالة من .توضيح
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  :عالقة الحالة باألسرة

  :باألبعالقة الحالة 

  .عالقة مع والده أيحيث انه ليست لديه ،النسب الحالة مجهول

  :عالقة الحالة باألم

يتبع توجيهات والدته  كما انه ال،دير يسودها المشاكلعالقة مضطربة خالية من االحترام والتق

  .فهي عالقة تقتصر على توفير الحاجيات المادية فقط

  :طفولة الحالة

عادية حيث انه حمل غير مرغوب فيه جاء عن طريق عالقة غير كانت طفولة الحالة غير 

  .وهذا ما نتج عنه عدة مشاكل ،والدته إلىانتسابه  إلى أدىمما ،شرعية

نطق  إذاكتساب اللغة كان سريع  أنحيث ،الحس الحركي للحالة كان سهل وفيما يخص النم

  .سريعة وجيدةه وحركته وكان مشي،الطبيعي في سنه

عن الدراسة في السنة الرابعة  لكن توقف ،الطبيعيللحالة في سنه كان الدخول المدرسي 

ش تبغيا مو ى خاطر كرهت حبست لقراية عل" لقول الحالة امنطقية وهذ  أسباببدون ابتدائي 

  "نزيد نكمل 

  :مراهقة الحالة

 الحقيقي وهذا ماعدة صعوبات تتمثل في معرفة نسبه الحالة  في بداية سن المراهقة واجه

.زمها وتأمما زاد من صعوبة المرحلة  والى اضطراب عالقته بوالدته األمورتعقيد  إلىأدى 
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  :المعاملة الوالديةأسلوب 

ا راجع لعدم النعدام العالقة بين الحالة اد يكون معدوم وهذجتماعية يكالتنشئة اال أسلوب إن

عدم  إلى أدىم فقط وهذا الذي باأل عالقته،  فتقتصر النسبمجهول ن الحالة أ فبما ،وأسرته

  .معرفة الطريقة الصحيحة في التعامل معها 

مباشرة عن ما تحصل عليه من  أمهعند دخوله للبيت تسأله و  ،الحالة رغم صغره كان يعمل

  .في اليوم الموالي إالال تتكلم معه، و ألم تكن كثيرة فهي تعامله بقسوة  ٕانو نقود، 

  :فكرة الحالة عن نفسه

     ع مخطيئة مجت يرى نفسه الحالة يحتقر نفسه، وتكن مشاعر الحقد والكره،كما أنه

  .المجتمع ال يرحمو يدفع ثمنها، رغم انه غير مسؤول عن ما حصل لوالدته،  اآلنو هو 

  :المعاش النفسي للحالة في المركز

      التوافق النفسي  إحداثوجدت الحالة في بداية وضعها في المركز صعوبات في 

لم يستطع  ماوهذا  ،األحداثام الداخلي للمركز يمنع التدخين على النظ أنجتماعي حيث االو 

كما انه ال يهتم بتوجيهات .من مرة يدخن  أكثر لقد تم ضبطه .تماشى معه ي أنالحالة 

  .المكلف بها  باألعمالقوم المربين وال يحترمهم وال ي

 .االنفعال وكثير اآلخرين األحداثوانية مع تصرف بعدالحالة ي أنكما 

  :المالحظات العياديةو المقابالت  ملخص

الزمة ال الرقابة الوالديةو ين لنا انه لم يتلقى الرعاية من خالل المتابعة النفسية للحالة تب

 إلى أدتعليه كثيرا حيث  أثرتبها  اإلنجابالطريقة التي تم  أن إذ الصحيحة في طفولته،و 

  . االجتماعيو  السلوكيو النفسي  اضطراب توازنه
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اكتساب سلوكيات منحرفة متمثلة في  إلى به أدىلتنشئة االجتماعية للحالة سوء ا إن

  الخ.....رات تناول المخد،المهلوسة األقراصك استهال،التدخين

 ،طرابات النفسيةشخصية سليمة خالية من االض إلنشاء األسريةفالحالة لم يتلقى الرعاية 

عليها كثيرا مسببة له فراغ عاطفي كبير لذلك  أثرتالتي  األبويةانعدام السلطة  إلى باإلضافة

  .هذا الفراغ العاطفيالسوء محاولة منه ملء  أصدقاء إلىلجا 

  .انحرافهو تمرده  إلى أدىهذا ما و ، األبفالحالة عاش حرمانا عاطفيا كليا من طرف 

      النفسي حتى تسترجع توازنها النفسي  لإلرشادتخضع  أنلذلك يجب على الحالة 

  .االجتماعيو  األسريالسلوكي في الوسط و 

  :األسري اإلدراكتحليل اختبار و عرض 

   دقيقة  55 استغرق: إسماعيلتقديم بروتوكول الحالة 

   :01اللوحة رقم 

الطفل . الطفلة ترد على باباها الهدرةو زقى على البنت، الطفل راه يخمم،  األبراهم يفطرو، 

هذا ما رايحش (الهدرة تقع في غيبه و . تبلعت l’Appétieيخرج على خاطر و رايح يزعف 

  ).يتربى، رانا مقلشينه

  :02اللوحة رقم 

. مغاربةو راي يا ندير و نبدله يا ندير : راه يقول ألمهو في يده، راه باغي يبدله،  CDطفل رافد 

 .ما جابش عليها، راه يسمع في الغناو هو اعطاته ورقة تاع قرايا  أمه
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  :03اللوحة رقم 

ال  أمهخايف من و راه يلم و هو امه راهي رافدة عصا لضربه و تاع ورد  vaseطفل طيح فاز 

  .تضربه، ما غاديش تضربه ما طيحهش بلعاني

  :04اللوحة رقم 

. راهي تقولها بدليلي اعطيني مودال جديدفي اللباس، طفلة مع اللي تبيع القش، راهي تشري 

  .تبانلي بالك ما تشريش

  :05اللوحة رقم 

باغية  األمو الولد باغي الرسوم . عايلة راهي تتفرج، ما راهمش متفاهمين على القناة

التلفزيون على خاطرش ما تفاهموش، كل واحد و رايحين يطفو . باغي الفيلم األبو المسلسل، 

  .غادي يزعف بزافباغي يدير رايه، الطفل 

  :06اللوحة رقم 

 أنت، تقوله )رتبهم(تقوله طبقهم و راهي تزعف عليه، تضربه  أمهطفل راه يحوس يبدل قشه، 

   .هوما داخلينها عليه هراوةو قاع ماتتسقمش، باغيينه يتسقم 

  :07اللوحة رقم 

مين و    يخرج و راه يتخزن ألمه باش يغفلها  23:30الطفل ناض من النوم، الساعة راهي 

  .يعاود يولي يشبع هراوة

  :08اللوحة رقم 

 أمهو الولد ما شراولوش، راه زعفان و للبنت و ابنتها راهم في السوق، شراو زوجها و ولدها و امرأة 

  .تسكت فيه، راهي تتهال فيه باش يسكت ما غاديش تشريلوو راهي معنقاته 
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  :09اللوحة رقم 

الولد راه رايح و للخدمة،  retardراجلها يقلق فيها خايف يدخل و راهي توجد في القهوة  األم

  .راه مقلق غادي ما يطيقش يقراو يقرا، ما بغاش يشرب القهوة ما نوضوهش بكري، زعف 

  :10اللوحة رقم 

في بعضهم البعض، كل واحد يحصل و راهم يلوموو الكريكيت، خسر  stadeفي و راهم يلعب

   .اآلخرالغلطة في 

  :11اللوحة رقم 

الولد راه باغي يخرج برا يريح مع و بنتهم تقرا في الكتاب، و يسأل ولده شعال الساعة  األب

  .يسمع الهدرة اللي تضرو كون يفوتها ما يتعشاش و  10:30باباه يقوله ما تفوتش . جماعة

  :12اللوحة رقم 

  .والديها يحفظوا فيها، راهي تخمم راهم يزيروا فيها باش تقراو طفلة تحفظ في دروسها 

  :13اللوحة رقم 

هي و ال مزال، يقولها نديرلك الدواء و ريحت  إذاامرأة مريضة زوجها يهدر معاها يسقسي فيها 

  .تقولوا ديني للطبيب

  :14اللوحة رقم 

زوج يتفرجو، واحد يشجع في واحد، واحد فيهم ما وو البيت، زوج يلعب إماميلعبون  أطفال

  .يربحش

  :15اللوحة رقم 
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     في الدار، الطفلة راهي تهدر مع الطفل، تقوله راك تغش و يلعبون الدومين أطفال

  .باغيين يلعبو اآلخرينو 

  :16اللوحة رقم 

رفض، و السيارة حتى انه توسل له  إعطائهوالده رفض و السيارة،  إعطائهطفل طلب من والده 

    .أبيهالطفل تقلق بزاف من 

  :17اللوحة رقم 

   .راني باغية نغسل أسرعيتقولها  األخرىو  أسنانهاأة تغسل في ر ام

  :18اللوحة رقم 

يلعبون من الخلف، يبانلي بللي غادي  أوالدهمو المرأة مدابزة مع زوجها  ،في سيارة راهم عائلة

  .يحبسوا اللعب مين والديهم راهم مدابزين

  :19اللوحة رقم 

  .هي تجاوبو  أسئلة، يطرح عليها األستاذتلميذة مع 

  :20اللوحة رقم 

  .روحه في المراية، راه شاري سروال جديدطفل يشوف في 

  :21اللوحة رقم 

يقولها ال، اقعدي و هو ، هي باغية تخرج األمالدراسة، الوالد راه يهدر مع  غالىمتجهين  أطفال

  .في الدار
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  :مناقشة بروتوكول الحالةو تحليل 

  هل محتوى البروتوكول كاف لوضع فرضيات مقبولة؟-

لم و يظهر انه أدلى بقصص واضحة ال غموض فيها،  إسماعيلمن خالل تحليل بروتوكول 

لم يمانع و لقد عبر الحالة على كل اللوحات و ل أية نقطة في األجوبة غير المعتادة، يسجيتم ت

   .وضع فرضيات عمل صالحةو عن ذلك، هذا كله ما سهل عملية التنقيط 

  هل تظهر الصراعات في بروتوكول الحالة؟-

في تم تسجيل ، فهي درجة مرتفعة، حيث )=61N(إن الدليل العام لسوء التوظيف يعادل 

نقطة غياب  أنمالحظ و ، ما ه)=08N(مقابل غياب الصراع ) 13/61(الصراع الظاهر

الحالة ال يعيش صراعات حادة  أنالصراع مرتفعة مقارنة بنقطة وجود الصراع، هذا ال يعني 

تكون العالقات  أنيبين كيف يجب  األحيانحالة في بعض بل العكس، ألن ال أسرتهداخل 

التفسير فكانت عبارة عن وصف فقط، و ، لذا كانت قصصه خالية من الحوار األسرةداخل 

  .الظاهرة إلى إضافةألنه لم يعش معنى العائلة، هذا ما يبين وجود صراعات خفية 

  مجال يظهر الصراع؟ أيفي -

الذي يعيش  األسريتبين الصراع الذي يسود النسق  إسماعيلشبكة ترميز بروتوكول  أنبما 

يظهر ذلك و    ، )=10N( بمعدل األسريهذا الصراع حول الصراع و يبدو ، )13/61(فيه 

) =02N(هناك صراع زوجي بمعدل قليل و ، )1،2،3،5،6،7،8،9،11،16(في اللوحات 

، أبيهو  أمهالحالة لم يعرف العالقة التي كانت بين  أنذلك و ، )18،21(يظهر في اللوحتين 

  .عندما كبر إاللم يعرف ذلك و ، فهأبذلك ألنه طفل بال و 

يظهر ذلك في و ) =01N(بمعدل  آخراتضح في البروتوكول وجود صراع من نوع  أخيراو 

  .10اللوحة 
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  الحالة؟ أسرةالنمط الوظيفي الذي تتميز به و ما ه-

، خاصة فيما يتعلق إسماعيلعدد معتبر من الصراعات في بروتوكول  تسجل نيأنبما 

  .لمعرفة كيفية مجابهة هذا النسق الصراعات التي يعيشها ي، فإن هذا يدفعناألسريبالصراع 

الحلول االيجابية مع وجود درجة  إيجادهناك نقص في  أنمن خالل شبكة الترميز يتبين 

نقاط في الدائرة غير الوظيفية هذا راجع  03سجلنا و ، )=10N(مرتفعة من الحلول السلبية 

  .للصراعات الخفية الموجودة في بروتوكول الحالة

تكون مرتبطة بالنوعية العالئقية الظاهرة على مستوى  أنما هي الفرضية التي يمكن -

  ؟األسرة

من خالل  ي، هذا ما تبين للألبمقابل نقطة واحدة ) =02N(لقد ظهرت عالقة مساندة بأمه 

عالقة  أيبسبب عدم وجود  األبالمقابلة العيادية، بحيث يتهرب دائما من التحدث عن 

ألب كعامل ) =04N(وألم كعامل ضغط ) =05N(بينهما، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل 

هذا ما توصلنا و ألخ كعامل ضغط، ) =01N(و) =02N(زوجين كعامل ضغط  أماضغط، 

جافة من ناحية و عالقة سيئة  األمخاصة و عالقته مع والديه  أن خالل المقابلة العيادية إليه

  .كان له أخوة أنالمشاعر، كما تمنى 

  ؟األسرةما هي الفرضيات التي يمكن صياغتها عن المظهر النسقي العالئقي لهذه -

غياب التواصل االيجابي بين  يتفريغ بروتوكول الحالة يتبين ل على شبكة يمن خالل اطالع

 أن إليه صلت ما تو و نقطة ألبوين متحالفين،  أيةسجل الم ني ، ألناألمخاصة  األسرة أفراد

الحالة منذ صغره كان له  أنمن ناحية ) =04N(مفتوح  إسماعيلالنسق الذي يعيش فيه 

يعيش  أخرىمن ناحية و  . اتجه للعمل منذ صغرهو احتكاك مع المجتمع كونه ترك الدراسة 

لم يذكر في المقابلة العيادية دخول احد من و  فقط، أمهيعيش مع و فه) =03N(نسق مغلق 

  .الجيرانو أ األقارب
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يعيش في نسق اسري  إسماعيل أنتقول  إليهاتوصل ا أنفبهذا فالفرضية التي يمكن 

كذا و لم نقل غياب الحوار،  أنيغيب فيه الحوار االيجابي و مضطرب يغلب عليه الصراعات 

  .يطغى عليه) =08N(العداوة و المساندة هذا ما جعل انفعال الغضب و غياب التشجيع 

  هل هناك مؤشرات على عدم التكيف؟-

في سوء المعاملة، هذا ) =06N(وغير المعتادة  اإلجابةنقطة واحدة في  تسجل يأننبما 

ل العالمة هذا يتضح من خالو ، أسرته أفرادالحالة ال يعيش حياة نفسية هادئة مع  أنيدل 

، فالحالة كان يعاني من سوء المعاملة من طرف األسريفي الصراع  تهالمرتفعة التي سجل

) =08N(العداوة و    سجل درجات مرتفعة من مشاعر الغضب ا يهذا ما جعلنو األم 

، كل هذه المشاعر السلبية عند الحالة )=01N(االكتئاب و الحزن و ) =03N(القلق و الخوف و 

: " هذا ما اتضح من خالل المقابلة العيادية عندما قالو  عدم توازنه، و توضح عدم تكيفه 

  ."راني باغي ما نكونش كاين في الدنيا

  مفيدة؟ إكلينيكيةفرضيات  إعدادهل توجد في هذا البروتوكول مسائل تساهم في -

 األخير     دينامية العالقات اغلبها حول هذا  أن إسماعيليظهر من خالل بروتوكول 

 إلى إضافةتحميله المسؤولية منذ صغره، و القسوة الذي تربى عليها الحالة و  فاإلهمالوالدته، و 

في حالة عدم استقرار نفسي،  إسماعيل، كل ذلك جعل األسرةفي  أهميتهو  األبغياب 

تحقيق الرغبات، هذا ما حتم  إلىتي تسعى دائما مرحلة المراهقة التي يمر بها ال إلى إضافة

، أسلحةالمخدرات، حمل (اكتساب سلوكات منحرفة و على الحالة الخروج للشارع 

 إماكانت في نظره تساعده على واقعه المؤلم، فحسب الحالة هذا الحل يساعده ...) مشاجرات

   .تبعده عن تلك الضغوط التي يعيشها داخل نسقه ٕاماو تلبية رغباته و مبتغاه  إلىللوصول 
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  :االختبار النفسيو  العيادية ملخص المقابالت

االختبار النفسي أن الحالة لديه عدم استقرار نفسي داخلي  و نستنتج بعد المقابالت العيادية 

يحاول أن ال يظهره، لكنه يظهر في الصراعات األسرية الكثيرة التي ظهرت في االختبار 

نظرة و انه ابن غير شرعي و من جهة  غياب األب  ،العوامل التي تسبب له الضغطو النفسي، 

هذا ما و المجتمع له نظرة سيئة، إضافة إلى معاملة األم له معاملة قاسية من جهة أخرى، 

الدونية، التي تؤدي عند المراهق إلى العديد من التوترات و أدى به إلى الشعور بالنقص 

لى جماعات منحرفة تلبي التي يحاول خفضها عن طريق االنضمام إو النفسية الشديدة 

  .حاجاته
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   :عرض الحالة الثالثة

  :المعلومات األولية

  ذكر :الجنس         أيمن  :االسم

  سنة 15 :السن

  ال شيء :المهنة

  .السنة الرابعة متوسط :المستوى الدراسي

  األول :مرتبته بين األخوة            03 :اإلخوةعدد 

  مستغانم :مقر اإلقامة

  سنة 15 :أول دخول للمركزسن 

  السرقة :سبب دخول المركز

  01 :عدد الوضع بالمركز

  :جدول سير المقابالت

  الهدف من إجرائها  مدتها  تاريخها  الحصة

  مقابلة أولية  د 30  30/04/2017  األولى

  العالقات داخل األسرة   د 40  03/05/2017  الثانية

الوضع حياة الحالة قبل   د 30  07/05/2017  الثالثة

  بالمركز

 FATتطبيق اختبار    د 70  14/05/2017  الرابعة
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  :السيميائية العامة للحالة

الكالم بطيئ، مظهره ال  إيقاعسنة، نحيف الجسم، طويل القامة،  15يبلغ من العمر  أيمن

  .سلوكاتهو ، كما انه هادئ في كالمه نظيفو بأس به 

، آلخرالمهلوسة من حين  األقراصيستهلك و له مستوى السنة الرابعة متوسط، الحالة يدخن 

البديل  أقرانهوجد الحالة في جماعة  .أوليائهيشرب الخمر دون علم و يتعاطى المخدرات، 

  .الذي لم يجده في وسطه العائلي

النفسانية بشكل جيد، حيث كانت هناك ثقة عالية معها  األخصائيةمتعاون مع و الحالة متقبل 

  .يسمع لهو د يهتم به هناك اح أنو الحوار،  أعجبهو 

  :االنفعاليو على المستوى العاطفي 

بين و    ، حيث ليس هناك مشاعر ايجابية بينه األبيعاني حرمان عاطفي خاصة من قبل -

  .يخاف منهو والده، فه

  .ال يحب االختالط و انطوائي و يحب العزلة كثيرا، فه-

  . الحب من قبل والدهو تعويضا عن نقص الحنان  أنهاو يبدو الرياضة كثيرا، و يحب الفنون -

  :الحالة العائلية

 أختو سنوات  10عمره  أخسنة،  47عمره  أبو سنة  40عمرها  أمالحالة من  تتكون عائلة

   .سنوات 07صغرى عمرها 

  .ماكثة بالبيت األمو  أجرةيعمل سائق سيارة  األب
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  :عالقة الحالة باألسرة

  :عالقة الحالة باألب

المعنوية من خالل و النفسية  لإلساءةو ما خالف توجيهاته،  إذامضطربة، يتعرض للضرب 

راجل  ،خير منك مشي مربي، جايح، حوك: " وصفه بمختلف المواصفات القبيحة مثلو سبه 

  ."عليك، تشبه لخوالك

  :عالقة الحالة باألم

كثيرا ما تتشاجر معه و  .هي في خالف مع والده بسبب سوء معاملة والدهو جيدة، تهتم ألمره، 

  .غير مبالية بنفسية ابنها أمامهو بسببه 

  :عالقة الحالة باإلخوة

محدودة، حيث ال يتعامل كثيرا  بإخوتهعالقته و  ،الحالة متعود على  البقاء خارج البيت

  .يفضل البقاء وحده في المنزلو معهم، خصوصا في مرحلة المراهقة، فه

  :طفولة الحالة

الالزمين، كان مرغوبا فيه، دخوله الحنان و طفولته كانت عادية، تلقى خاللها الرعاية 

كانت نتائجه و      المدرسي كان في السن المناسب، حيث كان متوافقا في وسطه المدرسي

  .جيدة

  :مراهقة الحالة

 إثباتالرغبة في : ،منهااإلشباعتغيرت سلوكاته نظرا للحاجات التي تتطلب  في فترة المراهقة

هذا ما لم يقدر الحالة على تحقيقه بعدما اصطدم و  األولياءالتحرر من سلطة و الذات 

  .التي كان يعتمد عليها والدهو بأساليب المعاملة الوالدية السيئة 
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  :المعاملة الوالديةأسلوب 

    في السلطة  األسرةاالجتماعية في طريقة التربية التي تتبعها  التنشئة أسلوبيتمثل 

تقتصر المعاملة  األحيانفي كثير من  أنالقسوة في حل المشاكل التي تواجهها، حيث و 

   .األسريالضرب خالية من الحوار  إلىتصل و السب و الوالدية على الشتم 

  :فكرة الحالة عن نفسه

ينظر لنفسه على انه شخص غير متوازن و ، فهاألسريةيعتبر نفسه ضحية اضطراب العالقة 

ما و با  جالوكان : " ، حيث انه يقولاألبلديه حرمان عاطفي خاصة من جهة و نفسيا 

  ".نقنيجامي با ع: " أيضاقوله و " نوصلش هذا الموصل ما أنامتفاهمين 

الموسيقية،  اآلالتايجابي يتمتع بكثير من المواهب مثل العزف على  إنسانالحالة يرى أنه 

   .الرسمو الغناء، ممارسة الرياضة 

  :المعاش النفسي للحالة في المركز

يحترم النظام و الخجل، كما انه يتبع التوجيهات و يتمثل معاشه النفسي داخل المركز بالهدوء 

الداخلي للمركز، اندمج مع زمالئه في الفوج، لكن عالقاته االجتماعية مع بعض زمالئه 

  .محدودة

. يشارك زمالئه في الفوج في النشاطات المبرمجة من طرف المربين في مختلف الورشات

التي يفضلها على بقية النشاطات، مهتم بنظافته و للحالة نشاط خاص بالنشاطات الرياضية 

  .الشخصية

  :المالحظات العياديةو المقابالت  ملخص

في طريقة التربية التي تتبعها و هذا راجع لسوء تنشئته االجتماعية و الحالة غير متوازن نفسيا 

اضطراب الجانب العالئقي خاصة عالقته و هذا ما سبب لدى الحالة حرمان عاطفي و  ،األسرة
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المخدرات، و المهلوسة  األقراصاستهالك و بوالده، فتم اكتساب سلوكيات منحرفة كالتدخين 

اضطراب التوازن  إلىبه  أدىالنفسي للحالة و    عنويالسرقة، فانعدام السند الم إلى إضافة

، كما األسريكرد فعل لالضطراب  إالفهذه السلوكيات السلبية ما هي . االجتماعيو النفسي 

  .األسريةانه طريقة للحل استخدمها الحالة للهروب من المشاكل 

      فهذا الحرمان العاطفي اثر عليه بشكل كبير حيث جعله غير قادر على مواجهته 

الدفاعية،  آلياته ٕانهاكو استنفاذ قدراته  إلىبه  أدتو تخطيه، فتوقفت قدرته على االحتمال  و 

  :سلوكية نذكرها في النقاط التالية أعراضو حيث ظهرت عليه في شكل اضطرابات نفسية 

  .األكلاضطرابات -.األرقمتمثلة في اضطرابات النوم ال-

  .االنسحاب من المجتمعو العزلة و االنطواء  إلىالميل -

  .األعمالالصعوبة في انجاز و عدم القدرة على التركيز -

يخضع للمتابعة  أناالجتماعي، لذلك يجب و على توازنه النفسي  أثرتفكل هذه االضطرابات 

كما  .السلوكي الندماجه في المجتمعو توازنه النفسي  إعادةالنفسية حيث لها تأثير كبير في 

الحوار  أسلوبتغير طريقة التربية التي تتبعها مستخدمة في ذلك  أن األسرةيجب على 

 .األسري لإلرشادتلجأ  أنالنقاش في حل المشاكل التي تواجهها، كما عليها و 
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  :األسري اإلدراكتحليل اختبار و عرض 

  د 70استغرق :  أيمنتقديم بروتوكول الحالة 

  :01اللوحة رقم 

بنت جالسين على مائدة و من بينهم ولدان  أبناءثالث و  أمو  أب أفراد 5عائلة متكونة من 

يهدر بطريقة و راه يزقي على مرته  األبمدابزين بصوت مرتفع جدا،  األمو  األبالعشاء، 

راهي تدافع على و زعفت مرته و ، األوالدراهي مقصرة في تربية  أنهاقاسية، راه يلوم فيها على 

  . سمعوه  من والديهمو خايفين مللي شافوه و راهم باينين حزينين  األوالدو . روحها

  :02اللوحة رقم 

راهي تعطي لولدها صورة  األممع بعضهم البعض، و راهم يهدر و ولدها في غرفة الجلوس و  أم

 األمتخليه وحده، و طلب منها تروح و راه باغي يسمع الموسيقى  ،ما بغاشو هو تقوله شوفها، و 

  .زعفت بزاف على خاطر ما احترمهاش

  :03اللوحة رقم 

راه يلم في الورد اللي راه طايحن طاح من و  األرضرافد عصا، الطفل راه قاعد في  أب 

ما رجعهاش كيما كانت،  إذاالعقاب و هدده بالضرب و هذا على خاطر باباه قاله و الخزانة، 

  .ولى يبكيو  األبالطفل خاف من 

  :04اللوحة رقم 

تطلب من البنت باه تقيسه و راهي رافدة لباس  األمبنتها في محل بيع المالبس تاع النسا، و  أم

  .البنت ما بغاتش، ما عجبهاش، بصح ما قدرتش تقول ألمها راهي خايفة منهاو 
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 :05اللوحة رقم 

حفيدته راهي تنقص في صوت و بنته، البنت قاعدة حدى ابنها الصغير، و  أحفادهو كاين جد 

  .جدهو  أمهاالبن الكبير باغي يخرج من الدار بال ما يستأذن و التلفزيون، 

تحس  األمهذا خلى و عاله ما راه متأخر عن الدار، و الجد راه يسقسي بنته على راجلها و 

  .  على خاطر ما لقاتش سبة تقولهالو باإلحراج

  :06ة رقم اللوح

راهي زعفانة منه بزاف بسبب و راهي في غرفة ولدها طلبت منه باه يرتب الغرفة تاعه،  األم

على هادي خاف و دقيقة غادي نعاقبك،  15ما رتبتهاش في  ٕاذاو قالتلو الفوضى اللي دارها، 

  .ناض بسرعة باه يرتب الغرفةو الطفل بزاف 

  :07اللوحة رقم 

اللي  أمهو مفتوح، راه باغي يسمع الهدرة اللي راهي بين باباه و هو طفل واقف عند باب غرفته 

بزاف ال يعاقبه على خاطر راه داخل  خايف من باباهو ،  وهاألعلىراهم قاعدين في الطابق 

  .للدار في ساعة متأخرة من الليل

  :08اللوحة رقم 

على الطفل اللي راه و ولد يضحكو موراهم بنت و تاع النسا،  لألحذيةولدها بجانب مخل و   أم

هذا خلى الطفل يحشم بزاف و تاع النسا،  أحذيةباه يشري  أمه، على خاطر خرج مع أمهمع 

  .تقوله ما ديرش على هدرتهمو راهي معنقاته  أمهو 
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  :09اللوحة رقم 

خايف من باباه اللي راه رافد يبن يديه و هو االبن واقف عند الباب و في المطبخ،   األبو  األم

هذا و كان متعجب من العالمات اللي كانت ضعيفة جدا،و ، األخيرتاع الفصل كشف النقاط 

  .يزعف بزاف األبخلى 

  :10اللوحة رقم 

زوج  ،يلعبون كرة المضرب في الملعب، راهم البسين مالبس رياضية أطفالكاين خمسة 

هذا خاله يزعف و المدرب ما راهوش راضي على على اللعب و على طريقة اللعب، و منهم يهدر 

  .اللعب ثاني زعف بزافو 

  :11اللوحة رقم 

يبان و ابن قاعدين في غرفة الجلوس راهم يهدرو، االبن راه يشوف الساعة و  أمو  أبو جدة 

  .للدار retardيقوللهم بللي غادي يدخل و عليه بللي راه غاضب 

  :12اللوحة رقم 

 األبو هي ما راهيش راضية على اللي خدماته، و بنت اللي راهي تحضر الدرس و  أمو  أب

  .تبان عليه مالمح الغضب األبو تبان عليها مالمح الحزن  األم فيها،و األم راهم يعاونو 

  :13اللوحة رقم 

يقولها ما و راه يسقسي عليها، راجلها و مرته تبان مريضة  ،مرته قاعدين على السريرو راجل 

  .غاية هذا خلى مرته تحس روحهاو .تولي كيما كنتي قريب انشا اهللاو تخافيش غادي تبراي  
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  :14 اللوحة رقم

كرة المضرب و االبن الصغير راهم يلعبو  األبالبنت، و االبن الصغير و االبن الكبير األب و 

بالك مين ما راهش  ،حزين جداو هو االبن الكبير راكز على جدار الغرفة  أماراهم فرحانين، و 

تبان و خوها، و تشوف في باباها و البنت راهي مستلقية على بطنها  أما ،يشارك فيهم اللعبة

  .فرحانة 

  :15اللوحة رقم 

لعبة و البنت الصغرى يلعبو بنات في غرفة الجلوس، الولدان  2وصبيان  3 أبناءكاين خمسة 

الكبير راقد  األخ أماالكبيرة واقفة حداهم راهي تشوف شا راهم يديرو،  األخت ."سيسالس"

  .يقرا كتاب   تبان عليه راه حزينو على السرير 

  :16اللوحة رقم 

على  ،راه متردد األبو االبن يطلب منه باه يسوق السيارة  ،ابن واقفين حدى سيارةو  أب

يمنع فيه  األبو يحاول يدي المفتاح من باباه و  ما عندوش رخصة السياقة خاطر االبن 

  .زعف بزاف منهو 

  :17اللوحة رقم 

تستعد للخروج من الدار باه و المراية تدير في احمر الشفاه  أمام األم ،بنتها في الحمامو  أم

تشوف شا راهي دايرة يديها على الحيط، و وو اب البنت واقفة حدى البو تروح كاش بالصة، 

تضربها و ترفض بشدة  األمتطلب منها باه تديها معاها، بصح و هي فرحانة، و  ،أمهاتدير 

  .عقابا لها
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  :18اللوحة رقم 

، راهم في السيارة رايحين عند الجدة )بنتو ولدان ( أبناء 3و أمو  أب أفرادعايلة فيها خمسة 

فرحانين  األبناءو    بللي ما راهيش راضية، و تبان حزينة و ما راهيش باغية  األم، األبمن 

يطلب منهم و زعفان، راه يزقي عليهم و هو راه يشوف فيهم من المراية تاع السيارة  األبو بزاف  

  .ال يضربهمو الهدرة و يحبس

  :19اللوحة رقم 

 أمامهالبنت واقفة و يكتب في الورقة، و يحمل قلم  األب، األببنته راهم غي المكتب تاع و  أب

  .مخلوعو يشوف فيها و هو راهي تقوله شا راه يكتب، 

  :20اللوحة رقم 

يقول لروحه راني شباب بهادي و يشوف في روحه، و المراية  أمامشاب في الغرفة تاعه واقف 

ال و متردد يا يخلي لبسته و هو وعد مع صديقته، اللبسة؟ على خاطر راه يحضر في روحه لم

  .يبدلها

  :21اللوحة رقم 

الولدان واقفان عند باب الدار و رايح للخدمة، و هو راهي تودع راجلها  األمولد، و بنت و  أمو  أب

  .تبان عليهم بللي راهم فرحانينو باباهم، و  أمهمفي و يشوفو رافدين كتب و رايحين للمدرسة 
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  :بروتوكول الحالةمناقشة و تحليل 

  هل محتوى البروتوكول كاف لوضع فرضيات مقبولة؟-

غير المعتادة،  لإلجاباتفقط  إجابتينوجود و واضحة  أيمن بها أدلىلتي القصص ا أنبما 

عدم معارضة الحالة عن التعبير، كل ذلك ساعدنا على مأل شبكة الترميز  إلى إضافة

  .فرضيات عمل صادقةبالتالي وضع و الخاصة لهذا البروتوكول 

  هل تظهر الصراعات في بروتوكول الحالة؟-

وجود صراعات ظاهرة بمعدل  تم تسجيل إذ، )=63N(الدليل العام لسوء التوظيف مرتفع  إن

)10N= ( مقابل غياب الصراع بمعدل)09N=.(  

  مجال يظهر الصراع؟ أيفي -

، هناك صراع األسرةمن خالل شبكة ترميز البروتوكول تظهر عدة صراعات على مستوى 

الصراع  أما، )1،2،3،4،6،9،16،17(يظهر في اللوحات رقم ) =08N(اسري بمعدل 

لصراع من ) =02N( تم تسجيللقد و ، )1،18(في اللوحتين رقم ) =02N(الزوجي بمعدل 

   .واردة في البروتوكولالصراعات الضمنية ال اضافة الى، آخرنوع 

  .يظهر بأشكال مختلفةو  سرةاأل أفرادبهذا فإن الصراع يمس جميع 

  الحالة؟ أسرةالنمط الوظيفي الذي تتميز به و ما ه-

 أفرادالحلول االيجابية تكاد تكون منعدمة، لقد كان  أنتوضح شبكة ترميز بروتوكول الحالة 

 أَزمهذا ما و    ، )=09N(الحلول السلبية  ٕايجادو أالنسق يواجهون الصراعات بغياب الحلول 

المبنية على الحلول  األسرية، فهذه الدينامية أطولالوضع لتستمر هذه الصراعات لمدة 

 .الوالدينو خاصة بين الحالة  األسرة أفرادغياب الحل تزيد من التصادم بين و أالسلبية 
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تكون مرتبطة بالنوعية العالئقية الظاهرة على مستوى  أنما هي الفرضية التي يمكن -

  ؟األسرة

هذا  أنيظهر  أيمنمؤشرات النوعية العالئقية المستمدة من شبكة ترميز بروتوكول  إن

 أبليس له عالقة و م كمصدر ضغط، أل) =04N(متحالفة مقابل  أمليس له عالقة  األخير

متحالفين مقابل  أخت/ أخليس له عالقة و ألب كمصدر ضغط، ) =05N(متحالف مقابل 

)01N= (إلى إضافةكمصدر ضغط،  أخت/ ألخ )02N= ( كمصدر ضغط آخرلعامل.  

) =05N(ت سجل ، لذااألسرةيستجيب بطريقة سلبية لقواعد  أيمن فكل هذه الضغوط جعلت

  .في تحديد النهايات" غير مشارك/مناسب"ل

 خاصة أفرادهاالحالة عزز ظهور سلوكات مضطربة لدى  أسرةالضاغط السائد داخل و الج إن

يظهر ذلك في سلوكه و  هي مرحلة المراهقةو  أالالذي يمر بمرحلة حساسة في حياته  أيمن

  .الجانح

  ؟األسرةما هي الفرضيات التي يمكن صياغتها عن المظهر النسقي العالئقي لهذه -

، هذا ما )=02N(الصراع الزوجي و ) =08N( األسريةهذا النسق تطغى عليه الصراعات  إن

، هذا ما األبو  األمو بين الحالة الصراع الغالب يدور  أنتدعمه نتائج المقابلة العيادية بحيث 

  .كل ذلك يحدث في نسق منغلقو ، أيمنعدم االلتزام من قبل  إلى أدى

، بل األسرة أفرادمرحلة المراهقة التي يمر بها الحالة لم تلقى معاملة صحيحة من قبل  إن

السلوك الجانح من اجل التخلص من  غالىلهذا لجأ الحالة و سببت في اضطراب النسق 

  .الضغوطات التي يعيشهاو الصراعات 
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  هل هناك مؤشرات على عدم التكيف؟-

  اسري مشحون بالخالفات و يعيش في ج األخيرهذا  أن، أيمنيتضح من بروتوكول 

عدم تفاهم الوالدين على تنشئته و  األبخاصة و الصراعات نتيجة المعاملة الوالدية السيئة و 

تتسم بسوء المعاملة المعنوية كالتوبيخ  األببطريقة صحيحة، فكانت المعاملة من قبل 

هذا يظهر في و    سوء المعاملة الجسدية عن طريق الضرب  إلىالعقاب المعنوي، لتصل و 

معاشرة رفاق السوء، التدخين  إلىلسوء المعاملة، كل ذلك دفع الحالة ) =06N( ـل تسجيل

  .المركز إلىالدخول و ارتكابه السرقة  إلىالتوصل و المخدرات و 

  مفيدة؟ إكلينيكيةفرضيات  إعدادهل توجد في هذا البروتوكول مسائل تساهم في 

        يدور حول الحالة، فالمعاملة الوالدية السيئة  األسرةديناميكية العالقات لهذه  إن

توفر و     بعين االعتبار مرحلة المراهقة التي يمر بها الحالة،  األولياءعدم اخذ و القاسية و 

 جماعة رفقاء السوء خارج النسق، كل ذلك سبب في حالة عدم االتزان للنسق الذي يعيش فيه

  .األخيريعكسه السلوك الجانح الصادر عن هذا و  أيمن

  :االختبار النفسيو  العيادية ملخص المقابالت

 أناتضح ختبار النفسي الذي طبق عليه، االو مع الحالة  أجريتمن المقابالت العيادية التي 

هذا ما و حسب تصريحه  األبويةانه عانى من سوء المعاملة  إال ،الحالة رغم عيشه مع والديه

 اإلهمال إلى إضافة، في نتائج االختبار حيث كانت درجة سوء المعاملة مرتفعة أيضااتضح 

، حيث لم تكن هناك رقابة والدية حيث كان يتناول األبو  األمالذي عانى منه من قبل 

بدرجة مرتفعة في اختبار  أيضاظهر  اإلهمالو ون علم والديه حتى دخوله للمركز،المخدرات د

كان و الموجودة في االختبار النفسي،  األسريةهذا ما فسر الصراعات و . األسري اإلدراك

دفعته  أيمنكل هذه الظروف التي عاشها . عند الحالة أولىضغط بدرجة الوالدين عامال ال

  به للدخول للمركز أدتتعلمه سلوكات خاطئة و  للخروج للشارع
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      :للمراهقين الجانحين) FAT( األسري اإلدراكنتائج اختبار عرض -2

  الحاالت

  المعامالت

  المجموع  3الحالة رقم   2الحالة رقم   1الحالة رقم 

  :الظاهريالصراع 

  صراع اسري

  صراع زوجي

  من الصراع آخرنوع 

  غياب الصراع

  

10  

05  

03  

05  

  

10  

02  

01  

08  

  

08  

02  

02  

09  

  

28  

09  

06  

22  

  :وضع حل للصراع

  وضع حل ايجابي

  وضع حل سلبي

  غياب وضع حل

  

03  

12  

  

01  

10  

  

01  

09  

  

05  

31  

  :ضبط النهايات

  مشارك/مناسب

  غير مشارك/مناسب

  مشارك/غير مناسب

  غير مشارك/مناسبغير 

  

04  

09  

00  

03  

  

06  

04  

01  

02  

  

06  

05  

00  

01  

  

16  

18  

01  

06  

  :نوعية العالقات

  عامل ضاغط أم

  عامل ضاغط أب

  عامل ضاغط أخت/أخ

  زوج عامل ضاغط

  آخرعامل ضاغط 

  

04  

05  

01  

05  

05  

  

05  

04  

01  

02  

05  

  

04  

05  

01  

02  

02  

  

13  

14  

03  

09  

13  

  ضبط الحدود

  انصهار

  عدم االلتزام

  طفل/أمتحالف 

  طفل/أبتحالف 

  طفل/آخرتحالف راشد 

  

01  

04  

00  

00  

01  

  

03  

03  

00  

00  

00  

  

04  

07  

00  

00  

00  

  

08  

14  

00  

00  

01  
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  نسق مفتوح

  نسق مغلق

03  

03  

04  

03  

00  

02  

07  

08  

  05  00  03  02  الدائرة غير الوظيفية 

  :المعامالت السيئة

  سوء المعاملة

  تخليو  إهمال

  تعاطي مواد روحية

  

02  

05  

01  

  

06  

01  

00  

  

06  

05  

00  

  

14  

11  

01  

  05  02  01  02  غير اعتيادية أجوبة

  االنفعالي اإليقاع

  االكتئاب/الحزن

  وةالعدا/الغضب

  قلق/خوف

  رضى/سعادة

  

01  

08  

05  

05  

  

01  

08  

03  

00  

  

05  

09  

06  

05  

  

07  

25  

14  

10  

  ):FAT( األسري اإلدراكمناقشة نتائج اختبار 

التي يعكسها و  نحين الخاص بالمراهقين الجا األسري اإلدراكتحليل نتائج اختبار  إلى بالعودة

  : تم ايجاد ما يلي الجدول 

يتم مالحظة الصراع الزوجي و  األسريمجموع الصراع و في محور الصراع الظاهر الذي ه

  :هي موزعة كما يليو ) =37N(العالمة مرتفعة تقدر ب 

  .عالمة مسجلة للصراع الزوجي) 09/37(، األسريعالمة مسجلة للصراع ) 28/37(

  .اكبر بكثير من الصراعات الزوجية األسريةالصراعات  أنمالحظ و ما هو 

 31(      قد تم تسجيلة المراهقين الجانحين فنوعية الحلول الغالبة لدى فئ إلى بالنظرو 

N= ( ،األحيانهذا راجع لغياب الحلول في اغلب و لحلول سلبية.  



  �رض و����ل ا������ و������ ا�
ر��ت                            ا�
	ل ا���دس

146 

 

) =41N(هذه الفئة فهي غير مضبوطة  أفرادنوعية النهايات التي تربط عناصر اسر  أما

  : موزعة كما يلي

  .غير مشاركة/ لمناسبة) 18/41(

  .مشاركة/لغير مناسبة) 01/41(

  .غير مشاركة/لغير مناسبة) 06/41(

  .غير مشاركة مرتفعة جدا/ النقطة المسجلة للنهايات من نوع مناسبة أنمالحظ  وما هو 

النهايات بين عناصر اسر المراهقين الجانحين متداخلة بشكل سلبي ذلك يؤثر حتما  أنبما و 

 تم تسجيلالدليل على ذلك و ، األسرية األنساقتلك  أفرادفي نوعية العالقات التي تربط 

)39N=( ، هذه النقطة موزعة كما يليو:  

  )13/39(عامل ضغط ب  أم-

  )14/39(عامل ضغط ب  أب-

  )03/39(ضغط ب  عامل أخت/أخ-

  )09/39(زوجين عامل ضغط ب -

 ابتداءفيه المراهق الجانح الضغط الذي يعيش  إنتاجتقريبا كل عناصر النسق يشاركون في 

  .اإلخوة، فالزوجين ثم األمثم  األبمن 

  :موزعة كما يلي) =31N( تم تسجيلفيما يخص ضبط الحدود فلقد  أما

  "انصهار"ل ) 08/31(

  "االلتزامعدم "ل ) 14/31(



  �رض و����ل ا������ و������ ا�
ر��ت                            ا�
	ل ا���دس

147 

 

  "نسق مغلق"ل ) 08/31(

هذه و ، )=194N(بهذا فإن الدليل العام لسوء التوظيف كان مرتفعا جدا بحيث قدر ب 

  .الفئة أفرادالنتيجة بالطبع متأثرة بالصراعات الضمنية الكثيرة الواردة في بروتوكوالت 

  :مناقشة الفرضيات-3

 :األولىمناقشة الفرضية 

و ذلك من خالل المعطيات ) تحققت الفرضية(جنوح المراهق الحرمان العاطفي يؤدي الى 

 :المتحصل عليها و تطبيق اختبار االدراك االسري تبين ان

لحالة االولى عانى من غياب الرقابة و الرعاية االبوية هذا ما ادى الى جنوحه،و فهو ا

ات و ضحية حرمان عاطفي من قبل والديه رغم وجودهما و لجوئه للشارع، و هذه الضغوط

الصراعات نتيجة التصدع االسري الذي نتج عن الطالق  ادى الى عدم استقراره النفسي و 

 .بالتالي الجنوح

الحالة الثانية كان مجهول االب و لم يعرف الصورة االبوية منذ صغره،و هذا الحرمان 

يكن العاطفي الكلي من ناحية االب نتج عنه معاناة نفسية عميقة لدى الحالة خاصة انه لم 

  .بينه و بين والدته مشاعر ايجابية و سند معنوي خاصة في مراهقته

، اال انه عانى حرمان عاطفي جزئي من )امه و ابيه(رغم عيشه وسط عائلته : الحالة الثالثة

قبل والديه اللذان كانا غير متفاهمان و كثيرا الشجار و الخالفات غير مراعين االبناء في 

رقابة الوالدية ، كل ذلك جعله يتعلم سلوكات خاطئة جعلته يدخل ذلك، ناهيك عن انعدام ال

  .لمركز اعادة التربية

متعددة كالطالق  ألسباباحدهما و أ األبوينغياب التفكك عن طريق  أصابها إذا األسرةف

الحماية و  باألمنالوفاة، فإن ذلك غالبا ما يفقد الطفل الشعور و أاالفتراق عن طريق الهجر و أ
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عدم االستقرار الذي قد يدفع به في و قد يتولد لديه نتيجة لذلك اضطراب نفسي، و الطمأنينة، و 

  .الجنوح إلىحاالت كثيرة 

هذا ما أكدت عليه مدارس التحليل النفسي في تبيان أن هناك عالقة بين الجنوح     و 

الطفل و العالقة بين الوالدين     و الحرمان العاطفي خاصة السنوات األولى من عمر الطفل و 

في و  األبناءله دور كبير في تربية  وهف ،األبخاصة و . الصدمات النفسيةو  ومراحل النمو 

  .الضياعو نوع السلوك السوي الذي يحفظهم من االنحراف و قيم المجتمع،  أوالدهتعليم 

       االنفعاليةو العقلية و الطفل من الناحية الجسمية  وفالحرمان العاطفي يعرقل نم

الذي يعكس النظرة السيئة  األمراالجتماعية، مما يؤثر سلبا في بلورة شخصية الطفل، و 

  .الجنوح إلىقد يؤدي ذلك و لنفسه، 

  ).الجنوح يؤدي إلى الحرمان العاطفي(من كل ما تقدم يمكن قبول الفرضية األولى 

  :مناقشة الفرضية الثانية

  )تحققت الفرضية( .المراهقين جنوحتؤدي إلى التربية الخاطئة  أساليب

الجانحين في هذه الدراسة  أمهاتو  آباءلقد تم تحديد التربية الخاطئة التي يستخدمها 

  . في معاملة الجانحين اإلهمالو القسوة  ألسلوبباستعمال الوالدين 

من خالل ما توصلت اليه من المقابالت العيادية و ما ظهر في االختبار النفسي، حيث  و 

عانوا من سوء المعاملة الوالدية المتمثلة في اسلوبي القسوة و االهمال ان الحاالت الثالث 

 .من طرف ابائهم 

غيره على و أيحاسب نفسه و يكون الطفل شديد الحساسية  أنالقسوة يترتب عليه  إن أسلوب

مترددة يشعر بها بالعجز عن و تكون شخصيته قلقة و انفعال و كبيرة بتشدد و كل صغيرة 

  . فمواجهة المواق
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بالسخرية منه بدال من الثناء و أالمحاسبة للطفل على سلوكه الخاطئ  مقد يكون بعد اإلهمالو 

مشاعر و الرغبة في االنتقام و دوافع العدوان و يخلق عند الطفل نوازع  األسلوبهذا و عليه، 

  . اآلخرينو الكراهية نح

  ).الجنوح  الىتؤدي التربية الخاطئة  أساليب(من كل ما تقدم يمكن قبول الفرضية الثانية 

  :المطروحةالفرضية مناقشة -4

 األولىخاصة  في السنوات و المنظم لحاجاته   اإلشباعبالنسبة للطفل مصدر  األسرةتعتبر 

العالقة بين و  الكبار المحيطين به في كافة شؤونه و من حياته حيث يعتمد على والديه 

التي يسودها الشجار  األسرةلها تأثير على الصحة النفسية للطفل، ففي حالة  أيضاالوالدين 

عدم الطمأنينة في ظل هذه و  األمن   الشقاق الدائم بين الوالدين فعادة ما يشعر الطفل بعدم و 

  .العكس صحيحو مما يؤثر سلبا عليه  األسرة

قد يكون ذلك بسبب و د عن قص األطفالدورا في تشكيل السلوك المتشكل عند  األسرةتلعب و 

التنشئة السليمة لبعض الممارسات التي لها دور في ذلك و جهل الوالدين بطريقة التربية 

يرى الكثير من الباحثين في حيث . بمجرد والدة الطفل تبدأ عملية التنشئة االجتماعية لهو 

. مجال سيكولوجية الطفولة أن التربية هي حجر األساس في تكوين الشخصية المنحرفة

يختلف هذا و ضبط سلوكهم، و الشك أن لكل أسرة أسلوبها الخاص في تنشئة أطفالها، و 

من طفل إلى آخر متأثرا بالمستويات و محتواه من أسرة إلى أخرى، و األسلوب في مظهره 

  . الثقافية لكل أسرةو المادية و االجتماعية 

الحرمان العاطفي و اساليب المعاملة الوالدية ( بهذا نستطيع القول أن العوامل األسريةو 

  .لها تأثير في ظهور الجنوح عند المراهق )الخاطئة
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  :استنتاج عام-5

و تحليل النتائج وباالستعانة بالمقابلة )FAT(من خالل تطبيق اختبار االدراك االسري 

اختالف ظروفهم الحاالت الثالث رغم : العيادية مع الحاالت الثالث، اسفرت النتائج الى

 :االسرية يشتركون في نفس العوامل االسرية و المتمثلة في

 .الحرمان العاطفي سواء الكلي او الجزئي-

 .انعدام الرقابة الوالدية -

 سوء المعاملة الوالدية -

 .الصراعات االسرية-

كانت  إذاقاطع و في عملية وقاية المراهق من االنحراف حاسم  األسرةالدور الذي تلعبه  إن

متماسكة مقاومة قادرة على القيام بوظائفها بشكل كامل في عملية التنشئة االجتماعية  أسرة

األسري هناك عالقة بين التصدع  أنالتربوية سوف تقلل من انحراف المراهق،لقد اتضح و 

لكن هذا ال يعني بالضرورة و  جنوح المراهق، و ) جزئيو أسواء كان كلي (ن العاطفي الحرماو 

لكنه و ، األسرهذه  أطفالالحرمان العاطفي كان سببا لوحده في انحراف و  األسريالتصدع  أن

عدم كفاية المؤسسات االجتماعية التي تهتم بالطفولة، كما يعني و قصورا لها و يعني تخلفا 

الحل المناسب للطفل في حال انهيار الروابط الزوجية ألي سبب  بإيجاد األبوينجهل  أيضا

  . األسبابمن 

         االجتماعية و فتشير الكثير من الدراسات النفسية  بالنسبة للمعاملة الوالدية أما

غالبا ما يترك رواسب  ألبنائهمافي معاملتهما  األبوانالذي يسلكه  األسلوب أنالتربوية و 

يمكن و . انحرافهو       هاتقرير سويتو بناء شخصية الطفل،  ايجابية ذات اثر كبير فيو أسلبية 

التي تمثلت حسب و عرضة للقسوة  أكثرالمبحوثين كانوا  أننستنتج حسب هذه الدراسة  أن
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 اإلهمال  إلى إضافةالضرب  إلىوصلت  األخيرةعند الحالة و الشتم و تصريحاتهم في السب 

في عينة الدراسة في الالمباالة في اتخاذ موقف تجاه سلوكهم  اإلهمالتمثل هذا و الالمباالة و 

بدون ضوابط كابحة، فكانوا يدخلون في ون بحرية مطلقة في التصرف مما يجعلهم يشعر 

يجدوا رد الفعل من  أنيغيبون عن البيت دون و يتناولون المخدرات و  متأخرة من الليل أوقات

  .اآلباء
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  :الخاتمة-6

مختلف  أثبتتفقد . في الحماية من الجريمة أساسيعنصر و الوقاية من جنوح المراهقين ه إن

نسبة كبيرة من  أنو الصغار  إلجرامامتداد  إالالكبار ليس في الحقيقة  إجرام أنالدراسات 

كما انه تبين من و . األحداثمن نزالء مؤسسات و أالمجرمين كانوا في الصغر منحرفين 

انه يعيش في فضاء و المراهق الجانح يتمتع بتكوين نفسي خاص،  أنخالل الدراسة 

اقتصادية من نوع خاص تؤثر في تكوين و  ثقافيةو تسوده عالقات اجتماعية  اجتماعي

  .شخصيته

الحرجة و     مرحلة الطفولة تعد من المراحل المهمة أنمن خالل ما تقدم نخلص في النهاية و 

في البناء االجتماعي الذي يأخذ على  األولالنظام  األسرةتعتبر و في تكوين شخصية الفرد، 

القيم التي تجعله فردا سويا في و بكل المعايير  ٕامدادهو تكوين شخصيته و ل عاتقه تنشئة الطف

  .المجتمع

ة النفسية تماسكه، مرتبط بالصحو مدى تقدمه و قوة بنيانه و سالمة المجتمع  إن، األخيرفي و 

أكثر عرضة من غيرهم إلى التأثر بالتطورات السريعة و المراهقين هو . االجتماعية ألطفالهو 

ال و التي تحدث بالمجتمع بسبب حساسيتهم الزائدة من اإلحباط الذي يمنع إشباع حاجاتهم 

الجرائم المخالفة و يحقق مطامحهم فيلجؤون في مثل هذه الحاالت على ارتكاب األخطاء 

  .قيمهو لقوانين المجتمع 
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  :االقتراحاتو التوصيات 

انطالقا من النتائج المستخلصة من هذه الدراسة تم اقتراح مجموعة من التوصيات لمعالجة 

  .التطويق من مضاعفاتهاو ظاهرة جنوح المراهقين بهدف التخفيف من خطورتها 

          قصد معالجة مشاكلهم بصفة تشرك جميع القطاعات  لألحداثمرصد  إنشاء* 

تكون مهمة هذا المرصد مراقبة احترام حقوق و الشباب، و العاملة في مجال الطفولة  األنظمةو 

تحسين  إطاردراسة السياسات الوطنية التي تعمل في و بجميع مشاكلهم،  اإللمامو الطفل 

بهدف التقليص من حدة ظاهرة  لألحداثالمهنية و التعليمية و السكنية و الظروف المعيشية 

  .الجنوح

الترفيهية و        الرياضيةو االجتماعية و ثقافية محاربة التهميش عن طريق توفير المراكز ال* 

جذابة  األنشطةتكون هذه  أنالسهر على و الراقية، و الفقيرة منها  األحياءدور الشباب في كل و 

  .المراهقينو  لألطفال

 إلىفي مهمتها التربوية باعتبارها المحور الرئيسي الذي يجعلنا نرمي  لألسرةتقديم الدعم * 

  :يتمثل هذا الدعم فيو وقاية المراهقين من الجنوح، 

  .األسرتحسين الدخل للعائالت الفقيرة من اجل الرفع من المستوى المعيشي لبعض -

في حالة  إالال يوافق عليه  أنحث القضاة على التشديد في الحكم بالطالق الذي ينبغي -

  .األطفالمصلحة و  األسرةالقاهرة من اجل الحفاظ على كيان  األسباب

 إلىمن اللجوء  اآلباءتحذير و ، لألطفالسياسة صارمة تجاه سوء معاملة العائالت  إعداد-

  .العقاب الجسدي العنيف

المتخلين عن مسؤولياتهم تجاه و المهملين  اآلباءعقوبات صارمة ضد  إدراجالتفكير في -

  .أبنائهم
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 اإلعالمعن طريق تنظيم برامج لتوعيتها بمختلف وسائل  أبنائهافي تربية  األسرةمساعدة * 

الطرق التربوية  إظهارخطب في المساجد تستهدف و ندوات و صحف و تلفزيون و  إذاعةمن 

 اآلباءدور و ، اإلجراممن الوقوع في  أبنائهافي وقاية  األسرةدور و السليمة، و الصحيحة 

مراقبة و على متابعة  األمهاتو  آلباءاحث و ، األسرةفي الحفاظ على كيان  األبناءو  األمهاتو 

 .مسؤوليتهماو  األبوينتحت رعاية و ينم أن، ألن الطفل لكي يبتعد عن الجنوح ينبغي أبنائهم

را ثاآ تترك قد التي المشكالت لمواجهة ومساعدتها المتصدعة األسر بمشكالت االهتمام*

 هذه أبناء لرعاية خاصة برامج وٕاعداد لألطفال، االجتماعية والتربية التنشئة على سلبية

 . لهم المناسبة الرعاية ودور المؤسسات إقامة وكذلك األسر

 على التعرف للطلبة خاللها من تتاح المدارس، في األسرية للتربية مناسبة مناهج إدخال* 

 بمراحل يتمكنوا حتى األسري، بالتوجيه يتعلق ما وكل تفككها ومخاطر األسرية، العالقات

 .أسرا يكونون حين مصاعب من له يتعرضوا قد لما الحلول أنسب اختيار من الحقة
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  :باللغة العربيةالمراجع 

 - لبنان -بيروت -دار الفكر العربي -المجلد الرابع - ""لسان العرب"" - ابن منظور -1

  .بدون سنة

  .1984 -القاهرة -الجمعية الجغرافية المصرية - ""جغرافية الجريمة"" -العز محمدو أب -2

المنشورات مجلة علوم -بدون ط - ""العالقات المدرسيةو المراهق "" -احمد أوزي -3

  .1993-المغرب -الرباط-التربية

بدون  -مكتبة النهضة المصرية -10ط - ""علم النفس التربوي"" -احمد زكي صالح -4

  .سنة

ديوان -2ط - ""علم العقابو ز في علم اإلجرام موج"" -إسحاق إبراهيم منصور -5

  .1991 -الجزائر -المطبوعات الجامعية

 - 1ط - ""المراهقو العقلية عند الطفل و االضطرابات النفسية "" - بدرة معتصم ميموني -6

  .2003 -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية

 - ""رؤى حول أسباب انحراف األحداث"" -بن عسكر منصور عبد الرحمن -7

    http//www.ojqyi-netمقال

عالم -1ط -"" اثر التفكك العائلي في جنوح األحداث"" –جعفر عبد األمير الياسين  -8

  .1981 -بيروت –المعرفة 

-القاهرة - عالم الكتب -5ط - ""علم النفس االجتماعي"" - حامد عبد السالم زهران -9

1984.  
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 - ""دراسة في علم االجتماع الجنائي الجريمة"" - حسين عبد الحميد احمد رشوان -10

  .بدون سنة -المكتب الجامعي الحديث

 -القاهرة - النشر اإلسالميةو دار التوزيع  -""العشرة الطيبة مع األبناء"" -حسين محمد -11

1998.  

  .2000 -عمان -دار صفاء - ""المجتمعو األسرة و الطفل "" -حنان العناني -12

الممارسة المهنية في مجال األسرة      "" -بدر الدين عبده -خيري خليل الجميلي -13
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  :المالحق

بصيادة  لألحداثالتربية  إعادةالتربص الميداني بمركز  إجراءرخصة ): 01(ملحق رقم 

 .بوالية مستغانم

  .األسري اإلدراكلوحات اختبار ): 02(ملحق رقم 

  .األسري اإلدراكورقة ترميز اختبار ): 03(ملحق رقم 

  .اإلدراك األسري محتوى لوحات اختبار): 04(ملحق رقم 

  .ورقة ترميز الحالة األولى ):05(ملحق رقم 

  .ورقة ترميز الحالة الثانية ):06(ملحق رقم 

  .ورقة ترميز الحالة الثالثة ):07(ملحق رقم 
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  محتوى اللوحات

  Le dinerالعشاء ): 01(اللوحة رقم 

يجلسون حول طاولة اكل، الكبار )بنتو ولدان ( أطفالثالث و امرأة و رجل تعكس اللوحة 

  .يأكل األوالديتناقشون بينما احد 

  La stéréoالمسجل ): 02(اللوحة رقم 

 أمامهجهاز موسيقى، يحمل في يده قرص غناء،  أمامتظهر اللوحة طفال جالسا على ركبتيه 

  .يمده بشيء شكله مستطيل أنثويمباشرة شخص من جنس 

   La punitionالعقوبة ): 03(اللوحة رقم 

منتشران  فوق  أزهارهاو تظهر اللوحة طفل جالسا على ركبتيه قرب مزهرية محطمة ماؤها 

 إلى، في الواجهة شخص غامض يحمل شيئا وراء ظهره شكله اسطواني ملتفت األرضية

  .الطفل

   Le magasin de vetements متجر الثياب ): 04(اللوحة رقم 

على فتاة صغيرة مربعة الذراعين، تعبير وجهها غير في حانوت للثياب تعرض امرأة فستانا 

  .واضح

   Le salonقاعة الجلوس ): 05(اللوحة رقم 

شخص غامض و التلفزيون، تضع فتاة يدها فوق زر التلفاز  أمامولد و امرأة  و يجلس رجال 

يضع يده على مفتاح باب القاعة و ، اآلخرينفي وضعية يقابل بها و هو يقف في مؤخرة الغرفة 

 .فتوحنصف م
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   Le rangementتنظيم الغرفة الترتيب ): 06(اللوحة رقم 

ولد جالس فوق سرير متجه لظهره  أماميقف على عتبة غرفة نوم  أنثويشخص من جنس 

ثياب مرميان فوق و  ، قميصاألرضكرة سلة فوق . المالحظ درج مفتوح في خزانة ثيابو نح

  .سرير مبعثر

   Le haut des escaliersفوق الساللم  ): 07(اللوحة رقم 

 11:30الساعة  إلىالساللم مضاءة، سرير مبعثر منبه يشير و طفل ينظر من غرفة نوم نح

  .موضوع فوق طاولة صغيرة

  La galerie marchandeالتسوق): 08(اللوحة رقم 

 Soldeتخفيضات  إلىالفتة تشير  إلى باإلضافة أحذيةمحل تجاري تمر امرأة تعرض  أمام

  .يقومان بحركاتو بنت خلفها يبتسمان و في حقيبة، يسير ولد  أشياءتحمل المرأة 

   La cuisineالمطبخ ): 09(اللوحة رقم 

 أمامامرأة و    الدفتر الذي بيده  إلىينظر و بيده  بإشاراتطاولة المطبخ يقوم  أمامرجل جالس 

  المطبخ طفل ما يجري  أمامو الفرن تحرك القدر، 

  : le terrain de jeuxميدان اللعب ):10(اللوحة رقم 

يقف ولدان بجانب بعضهما البعض يرتديان ثياب رياضية يحمل كل منهما عصا كرة 

  .مضرب احدهما يرتدي قفازات في خلفية الصورة تجري مقابلة في كرة المضرب 

   La sortie tardive) الخروج المتأخر(جولة في الليل ): 11(قم اللوحة ر 

يديه فوق مفتاح باب الخروج، يشير  إحدىامرأة وفتاة قبالة فتى واقف يضع و يجلس رجال 

  .ليال 9الساعة  إلىساعة حائط عقاربها تشير  إلى
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   Les devoirsالواجبات ): 12(اللوحة رقم 

فوق  أمامهاتجلس شابة خلف مكتب في مواجهة المالحظ، تحمل في يدها قلم رصاص، 

امرأة ينظران من فوق كتفها يراقبان ما و كتاب مفتوحان، وراءها يقف رجال و المكتب كراس 

  .تفعل

   L’heure de coucherوقت النوم و أساعة ): 13(اللوحة رقم 

يدي الرجل  إحدىشخص غامض جالس في السرير الذي يجلس فيه كذلك رجل مقابل له، 

  .الثانية فوق ركبتيهو فوق فخض الشخص الغامض 

   LE jeu de balleلعبة المضرب ): 14(اللوحة رقم 

فتى في مواجهة بعضهم، يرتديان قفازات كرة مضرب، احدهما يحمل كرة، فوق و يقف رجل 

  .فتاة ينظران مشهد اللعب، الباب الرئيسي للبيت مفتوحو مصطبة البيت، ولد 

   Le jeuاللعب ): 15(اللوحة رقم 

بنت حول لعبة جماعية، بجانبهم شجرة عيد ميالد، يقف بجانبهم شخص و يتحلق ولدان 

  . متمدد فوق سرير يحمل كتاب مفتوح آخر، في الخلفية شخص إليهمينظر  أنثوي

   Les clefsالمفاتيح ): 16(اللوحة رقم 

هذا الرجل الذي  إلى اآلخريمد و السيارة بيد  إلىسيارة، يشير الولد  أمامولد و يقف رجل 

  .يحمل مجموعة مفاتيح

   Le maquillage الماكياج -التجميل): 17(اللوحة رقم 

بالباب  أخرىترى نفسها في مرآة غرفة حمام، تقف امرأة و تضع احمر الشفاه  أنثويةشخصية 

  .مقابلة لها
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   L’excursionالنزهة ): 18(اللوحة رقم 

بنت في الخلف، يضحك احد و يجلس ولدان و رة، للسيا األماميامرأة في المقعد و يجلس رجال 

  .يرفعان قبضتهما في وجه بعضهما البعضو مع البنت،  األوالد

   Le bureauالمكتب ): 19(اللوحة رقم 

، تضع هذه الفتاة احد يدها فوق إليهاينظر  أوراق أمامهرجل خلف المكتب،  أمامتقف فتاة 

  .المكتب

   Le miroire المرآة ): 20(اللوحة رقم 

يدير ظهره للمالحظ، تعكس هذه المرآة صورة شخص غير و مرآة كبيرة  أماميقف طفل 

  .واضح المعالم

   L’étreinte)المعانقة( الوداع ): 21(اللوحة رقم 

بنت و يقف ولد و جانب قدمي الرجل محفظة،  إلىامرأة يضمان بعضهما البعض، و يقف رجال 

 .الزوجين إلىينظران و في عتبة باب نصف مفتوح، يحمالن كتبا 
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