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  :تمهيد

تعتبر العائلة األرضية األساسية التي تبني فيها شخصية الطفل و تنمو عن طريق التنشئة     

رس المؤسسات التي يتم من خاللها غ ى، كما تعتبر احدية و تزود الطفل بثقافتها الخاصةاألسر 

سه  كجهاز فردي فالطفل عند والدته ليس له أي تصور عن نف ،األخالقية في نفس الطفلالقيم 

، لكنه عن طريق تفاعله مع والديه و احتكاكه  مع الوسط العائلي يستطيع أن بمعزل عن اآلخرين

  .منفصلة عن باقي الشخصيات األخرى يدرك شخصية

  :الصورةا: أوال

  : مفهوم الصورة -1

  صورا  –يصور –صار من الفعل :لغة 1-1

  جعل له صورة و شكال و رسمه و نقشه : صوره

  ، خيل لي لي: صور

  توهم صوراته و تخيله  :صور الشيءت

  صارت له عنده صورة و شكل : صور الشيءت

  الميل و العرج : الصور

  .كل ما يصوره و هي جمع صور: صورة الشكل

  ، الوجه الصفة،  النوع: الصور أيضا

  حسن الصورة : الصير
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  ذو الصور أي الميل: األصور

  جمع تصوير التمثال : التصويرة

  )419: 1986ام البستاني فؤاد،فر إ( .مصور كائنات اهللا: صورالم

  :la Rousse قاموسفي  1-2

  : الصور كما يلي  la Rousseعرف قاموس

   Imago   الصورة هي اسم مؤنث باللغة الالتينية

  .بالمرسوم أو اللوحات أو فيلم هي تعريف شخص أو شيء �

  .عريف شخص عن طريق الطباعةتهي  �

 .ادة تمثيل أو تقليد شخص أو شيءهي إع �

 .هي رموز عقلية عن شخص �

  (Le petit Larousse,1979:360)نظر سيكولوجية لموضوع عائلي طتخطي إعادةهي  �

  :اصطالحا 3-1

  : illamySعند  magoIمفهوم الصورة 

تمثيل فكري لموضوع غائب علي اختالف الفكر األكثر تجريد فالصورة تحتفظ  الصورة

 .الملموسة الناشئة عن نشاط تلقائي للفكر و التحليل االصطناعي المسبق األشياءببعض 

(Nobert Sillamy, 1999:134)    
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  :الصور في التحليل النفسي 1-4

كون بالالشعور في تتما هو في غالب األحيان أحد الوالدين  ىهي  تمثل لشخص عل

الصورة نعرف كما  يقة، حيث تكون قد أصبحت حقصححها الحقيقة الالحقةتالطفولة المبكرة و ال 

ل في الحياة العقلية أو في الحلم كالتصورات دخالذهنية على أنها مجموعة الصور لنمط معين ي

ن لشيء ما ليس ماثال أمام أما الصورة العقلية هي تمثل ذه. ةالحس حركي السمعية أوصرية أو الب

أو صورة " نسخة"فقد كانت النظرة التقليدي أنه في التخيل يتأمل الذهن نوعا من ماد عقلية  الحواس

نفسي  يلتمثفهي  )685-664: 1998ي،قكمال دسو (.ةيمن حقيقة غير حاضرة لكن موضوع

 Nobert Sillamy:529) (.لموضوع غائب

  :نتعريف الصورة لدى بعض الباحثي -2

  :Berletتعريف بيرلي  2-1

يرى بأن الفرد قد يعبر عن الصورة و هو متأثر بالنفسية الداخلية أي أنه أثناء عملية 

التصوير تتدخل مؤثرات داخلية في التأثير على محتوي الصورة التي يرسمها الفرد لمن حوله من 

  )98-97: 2005-2004ب .بن عيسى( .أشخاص و أشياء

  :lrieuaMريف ماليريو تع 2-2

 ىاألمر الذي أعط ىيعرف الصورة بأنها عامة و شاملة و تعمل على شكل ووظيفة و معن

، و يضيف قائال أن الصورة عمال هذه الصورة في الواقع أم في حلم موضوعا للصورة سواء كانت
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ل تماما هذه جهبل أكثر من ذالك فإنه ياإلنجاز ال شعوري ال تتوفر له الوسائل الخاصة به قبل 

  )05 :1995،ت.شلغاف( .الوسائل و حتى السيرورة التي تمر بها الصورة أثناء إنجازها

  :drBachlaرريف باشال تع 2-3

، ففي نظره أن الصورة و الواقع مفهومان افيزيقي فهو يشبهها بجذور الواقعتعريفه لها ميت

ط ما بين الحقيقة و داللة الواقع بدون صورة و على الواقع الربمتشابهان مادام أصل الحقيقية هو 

إدراك  على أهمية العالقة الموجودة بين المحيط و Piaget و  Wallon ، حيث يؤكد كلالصورة

: ت.شلغاف (.الطفل لما يحيط به من موضوعات خارجية و التي تتدخل في تكوين الشخصية

06(  

 :iagetP تعريف بياجي 2-4

 إلى 02إلى نوع آخر من الصور حيث يعتبرها أداة للمعرفة بمعني أنه بين  بياجيطرق تي

، فهي مرحلة الصور العقلية، حيث أنه في نهاية السنة الثانية يبدأ الطفل باستخدام لغة تسنوا 04

 .المفاهيم و معها تتكون المفاهيم األوليةذهنية و  يالتتمثيجعله يكون صورة عقلية و  هذا ماو   األم

  )1990:03،عالوى انتصار(

  :Wallonالون فتعريف  2-5

، فبمجرد أن يتعرف الفرد المرآة يشير بأن اإلدراك البصري للجسم يتم عن طريق تجربة

المرآة أن تسهل عليه عملية التمييز بين ذاته و ذات اآلخرين بصورة  فيعلى ذاته المعكوسة 

   )05: عالوى انتصار( .ذاتية
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  :antaineFa Lac/Le Lالفونتان / تعريف لوالك  2-6

األكثر بساطة لمشاهدة الناحية األمامية و النواحي الجانبية لشخص ألنها تترك  األداةهي 

هنا نجد أن أول صورة يتعرف عليها هي صورة  ، وو حقيقة الصورة ىعن معن تساءلي مشاهدها

ا لم صور أشخاص آخرين إذ، ألنه ال يستطيع أن يعامل مع )مرحلة المرآة ( لجسد في المرآة ا

  الطفل يتكون من األشياء المعطاة"يكن على درايته بصورته أوال، و من هنا نستطيع أن نقول بأن

 (Aland Claude, 1989 :03-11).ي قدراته الخياليةتنمجسده ثم تأتي بعد ذالك الصورة لهي و 

  : استنتاج عن التعاريف السابقة

ن طبيعة عامة و شاملة تمثل لناشئ غائب تعبر عنستنتج أن الصورة هي أداة معرفة 

محيط ، تعبر عن صورة تعكس ذاتية الفرد منطلقا من عالقته مع الفيزيولوجية و هي اإلدراك

و         تتجسد هذه الصورة في مشاعر و أحاسيس ) ، اإلخوةاألم، األب(و االجتماعي  العائلي

  .بها ىورات و صور يسقطها الفرد و يتماهتص

  :magoIالصور الهوامية  -3

     تحوالت" في كتابه  Jungاستعملت أوال من طرف  Imago ىالصور الهوامية بمعن

حيث يصف الصور الهوامية بأنها تنظيم ال شعوري أساسي ينظم  1911سنة " و رموز اللبيدي

  )1997:307،و بونتاليس البالش(األبوية و األخويةالخيالية األمومية و  العالقات الحقيقية ونموذج 

و   تشكل الصورة الهوامية و العقدة فكرتين متقاربتين حيث تتعلق كالهما بنفس المجال و

جال الوضعية ، و لكن العقدة تشير إلى تأثير مرد مع المحيط األسري و االجتماعيهو عالقة الف
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على االستمرارية الخيالية لهذا أو ذاك ممن  ، و تدل الصورة الهواميةالعالئقية على الشخص

  )307 و بونتاليس البالش :(.شاركوا في هذه الوضعية

ا مجرد صورة هر أن نرى فيدو لكن يج" كتصرف الواعي "لقد عرفت الصورة الهوامية  و

     تستهدف اآلخرين من خاللها التي، الجامدة الكلبشةكتسبة أي نوع من أنها صميمية خيالية م

  ، كما تتجسد في بعض الصورورة الهوامية في مشاعر أو تصوراتهكذا يمكن أن تتجسد الصو 

حويره تو البد أن نضيف أنه ال يجب أن تفهم كمجرد انعكاس للواقع حتى و لو تفاوتت في درجة 

و  البالش( .تتوافق مع أب فعال ذو حضور هزيل إذ أن الصورة الهوامية لألب رهيب

  )307: بونتاليس

  : illamySالصور الهوامية عند سيالمي  3-1

  ة خالل الطفولةز نها نموذج  ال شعوري لشخصيات مجهالصور الهوامية إ سيالمييعرف 

  )sillamy:134(.و عن طريقتها يدرك الشخص اآلخرين

  :نظريات الصورة الهوامية -4

  :مدرسة التحليل النفسي لدىالصور الهوامية  4-1

الهوام تعبير عن رغبة و لكن تجديد تكوينها هذا يمكننا  لفرويدبالنسبة  :Freudفرويد   - أ

 : مييز بين مستويينالت

ع الخارجي ، في الواقغالبا ما يكون كالسبب في اإلحباطو هو حلم اليقظة : هوام واعي  -1

 )63 :عالوي انتصار(.المعاش
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هي أكثر دقة و أقل  و في الواقع أن فكرة فرويد ثالكبو هو مبعد بسبب : هوام الواعي -2

بين النوعين بل يعمل على استخالص  ف، حيث أنه ال يصادتصنيفا بكالمه عن الهوام الالوعي

  )63 :عالوي انتصار (.التقارب

إن  للهوام بالطبع ىالالوعي تارة أخر الواعي تارة و  التعبير  Freudفرويد  و لقد وضع 

الذي  ى، ألن المحتو الحقيقي غير معروف، فالمعني الواعي هو الذي يعرفه الشخص ىو تالمس

، و أن تحليل المحتوي الظاهر من الهوام هو النتيجة النهائية إالفي الوعي و  يتضمنه لم يقبل

  )84 :1980،فسمير نو فيكتور (.اكتشاف الهوام الالوعي ىالذي يؤذي إل

يدل الهوام الالوعي خصوصا علي شكل صفة ذلك أن الالوعي لم يعد وفقا علي ركن  و

 :البالش بونتاليس( .األنا األعلى خاص ألنه يصف الهو كما يصف جزئيا كال من األنا و

597(   

األول الالوعي الشخصيات الذي يوجه أسلوب إدراك  النموذج البالش بونتاليسيري  و

       من العالقات الواقعية  انطالقا، حيث يوصف هذا النموذج لآلخرين بالشكل االنتقائي المرء

  )87: فسمير نو فيكتور  (.ما بين المرء و محيطه العائلي ىو الهوامية األول

  

  

  

  :M. Kleinعند ميالني كالين  - ب
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المبعدة في الالوعي  فإنا تتحدث عن الهوامات الالواعية و هي الهوامات ميالني كالينأما 

 و يمكننا أن نعطي للدوافع الغريزية ،الغريزي إلرضاءو هي تعمل كأثر ذاكري  ثبسبب الكب

  )134 :فسمير نو فيكتور ( .مثالي ىو تمح

سوزان و ترى ميالني أن الموضوع يتكون من الهوام كواقع نفسي رئيسي و قد أعطت  

عن الهوام فقد عرفته أن الهوام الالوعي   ميالنيالعرض الكامل لنظرية   1943سنة  إسحاق

بأنه عبير عقلي عن الدافع ليس هناك من دافع أو حاجة أو استجابة غريزية ال تعاش كهوام "

   )135:فسمير نو فيكتور ( ."واعي

  : Jungعند بونغ  - ت

 :الصورة األولية و البدائية .1

الثقافي في  للتراثهي عملية إدماج  ، وخيرة عن طريق التنشئة االجتماعيةتشكل هذه األ   

لفة في المجتمع الذي ينتسب إليه  تأي الطفل معتمد علي نماذج السلوك المخ ،إياه تورثهتكوينه و 

   العقابو  التنشئة االجتماعية إذن عملية تربية و تعليم ترتبط علي ضبط السلوك الفردي بالثوابف

تشجيعه علي ما يرضاه حي تكون متوافقة مع و كفه عن  األعمال التي ال يقبلها المجتمع و 

  )224 :1983، سامية حسين الساعاتي( .عيشهاالتفافة التي ي

  

  

 :الصور الشخصية .2
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ل عن اآلخرين لكنه عن ز الطفل الحديث الوالدة ليس له تصور عن نفسه كجهاز فردي بمع

الشخصيات األخرى طريق تفاعله بوالديه و اآلخرين يستطيع أن يدرك شخصية منفصلة عن بقية 

ذ ك في حوالي السنة إلالتي هي أمامه و االنفصال عن التبعية و تكوين صورة عن ذاته و يكون ذ

    .، هي و يشير إلي أن قد أصبح واعيا بذاته و باآلخرينيبدأ في استخدام كلمات مثل أنا، أنت

    )307 :ونتاليسب البالش( 

  :ةر الهوامية لدي المدرسة المعرفيالصو  4-2

      :  Piagetعند بياجي   - أ

  ، تشمل االشتراك بين األحاسيس إلدراك و كأداة لتفكير و المعرفةكتمديد ل بياجيبر تاع

 )Jea Piaget,1986 :150(راكاإلد باشر للصور العقلية ينطلق منفالتسلسل الم ،و الصور

الصورة هي نتائج ف .الباحث نوعا من الصور المولدة التي نسمح بتذكر األشياء المدركة كما ميز

ؤكد إال ت، كما أن وجود الصورة العقلية عند الطفل ال يمكن أن فريدتفاعل فرد خاص مع موضوع 

  )565: 1997باروفرانسواز،/دورون روالن(.صورة مؤكدة ممكنة تجعلها المعرفية التي بالعمليات

  :wallonعند فالون  - ب

أين  الطفل على ذاته من خالل المرآة فأنه في المرحة االنفعالية يتم تعر  ىإل فالونيشير 

بحيث مع تطور الطفل في العمر ) لغة الطفل البدائية(يكون االندماج العاطفي و التعبير االنفعالي 

و       التعرف إليها  يحيط به من األشياء بمسكه لها و يبدأ باكتشاف العالم الخارجي و ما
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و   و إن كان غير موجود ىحدث أو شيء حتتذكر  ى، و من ثم يصبح قادرا عللها االستجابة

  )567:باروفرانسواز/دورون روالن (.مييز بين ذاتها و ذات اآلخرينتال

 :  Identificationالتماهي  -5

 :يف التماهي في البالش و بونتاليستعر  5-1

أحد مظاهر أو خصائص أو  تهابواسطالشخص  يتمثلعرف التماهي إنه عملية نفسية 

، تتكون الشخصية و تتمايز من خالل سلسة يتحول كليا أو جزئيا لنمودجه صفات شخص آخر و

    )81 :البالش بونتاليس(  .من التماهيات

  :التماهي مراحل 5-2

  :خالل النمو أشكال مختلفة يأخذفل إن تماهي الط

 :التماهي البدائي األول  - أ

غرار شخص آخر ال يقوم قبله أي عالقة  ىإنه األسلوب األول من تكوين شخص عل

، و هو يتالزم تالزما وثيقا مع العالقة التي تطلق اسم ة يطرح فيها الموضوع ككيان مستقلسابق

قد أدرجنا هذا التعريف لما له من أهمية في عملية تكوين صورة  )83 :البالش بونتاليس(اإلدماج 

و     يؤدي إلي بناء شخصيته ىكمثل أعلأحد الوالدين أو كالهما حيث أن تماهي الطفل ب

  .تكاملها

  

 :التماهي التكويني  -  ب
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 النموذجسنة حيث يكون األنا و األنا األعلى منظمين حسب  14و  13يقع بين السن 

، فكل ما يميز الصورة االيجابية و السلبية يكون مغروسا بناه المحيط و خصوصا الوالدين الذي

  ) 196 :البالش بونتاليس( .الطفل خالل هذه الفترة في أعماق

  :التماهي الحر -ج

و يتشكل بعد سن البلوغ أي يكون المراهق اكتسب تجارب خاصة و بالتالي يحاول أن يقيم 

حيث يعجز المراهق في  ،ارنة مع والديه بدل الخضوع إليها، يمكن أن تتأخر هذه المرحلةذاته بمق

مع القيم األدبية و يأخذ لنفسه طريقا و موضوع  هذه الحالة عن مقارنة نفسه و القيمة األخالقية و

   ) 198 :البالش بونتاليس( .تقمص آخر

  :العائلة :اثاني

      سليم يوجد تاريخ  ال ، إذتطورها عبر العصور ال يزال غامضانشأة العائلة اإلنسانية و  

يف تعار  تتعددرها عند العصور القديمة حتى اآلن، لذلك نظام العائلة يغطي مراحل تطو لشامل  و

   .عدد العلماء و الدراساتتالعائلة ب

 :ةتعريف العائل  -1

 :في القاموس اللغوي 1-1

 ىو أهل الرجل و عشيرته و تطلق عل العائلة في القاموس اللغوي هي الدرع الحصين    

   )33 :1999 القادر،قصير عبد (  .الجماعة التي يربط أمر مشترك
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أحمد بن نعمان ( .هما و الداخل في كفالتهماوالدأمؤلفة من األب و األم و  العائلة هي جماعة �

1999 :261(  

 .أي ال يملك شيئا" ال مال  ما له حال و" ، و يقال لعائلة هي أهل الرجل الذي يعولهما �

  )155: 2006،أبو بصري جميل( 

  : اصطالحا 1-2

أثيرا باعتبارها أقوي الجماعات تالعائلة هي أهم التنظيمات التي تدور حولها حياة اإلنسان 

و غيرهم       تتكون عادة من والدين و األبناء ، هي جماعة اجتماعيةالعائلة دىفي سلوك الفرد ل

و اهللا جعل من أنفسكم أزواجا و :" قا لقوله تعالي اممن ينتمون إليهم بصلة عائلية بيولوجية مصد

بحيث يضم  )72اآلية : الكريم ، سورة النحل القرآن ( " جعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة 

  .الجميع في بيت واحد

  :التعريف النفسي 1-3

يري الباحث بأن العائلة الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ فيها الفرد و يتفاعل مع 

مو و تكوين شخصيته و توجيه هي التي تسهم بشكل كبير اإلشراف على ن أعضائها و

   )99: 2001 ،سهيل كامل أحمد(.سلوكه

  :التعريف االجتماعي 4 -1

العائلة على أنها نتاج زواج الذي يعتبر كوسيلة إلشباع  Daviesدافيس . كيعرف 

  )23: 2003،رشوان عبد الحميد(.الرفقةبات الجنسية و الحاجة إلى الرغ
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ئلة هي نتاج هذا التفاعل عرف أيضا على إتحاد الرجل و المرأة بصورة يقرها المجتمع و العا و

   )23 :نفس المرجع السابق (  .، مضاف إليه اإلنجابلزواجيا

 :لةتعريف العلماء لمفهوم العائ  -2

 :Sillamy تعريف سيالمى 2-1

س و الميوالت بأنها مؤسسة اجتماعية قائمة على الجن Familleيعرف سيالمي األسرة 

     طبقتها األساسية توفر الحماية ألعضائها، شكلها يتغير حسب الثقافات و األمومية و األبوية

     وليدت، عن طريق جموعاتهم، العادات و التقاليد لمو تربية أبناءها، فيما يكتسب األطفال اللغة

، يشكلون طباعهم و يمرون من األنانية إلى حب اآلخرين قمص األولياء يكونون شخصياتهمتو 

  )N.Sillamy, 1991:108( .طور الطفلتضرورية ل

  :Bogardus تعريف بوجار دوس 2-2

األم و واحد أو أكثر  يعرف العائلة بأنها جماعة اجتماعية صغيرة تتكون عادة من األب و

، و تقوم بتربية األطفال حتى تمكنهم من القيام ادلون الحب و يتقاسمون المسؤولية، يتبمن األطفال

  )23 :2005 ،أحمد الكندري( .لتوجههم و ضبطهم ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة اجتماعية

       :راسلتعريف بتراند 2-3

ط الزواج يعرفها الباحث على أنها جماعة اجتماعية مكونة من أفراد ارتبطوا مع بعضهم بربا

هم غالبا يشتركون مع بعضهم في عادات عامة يتفاعلون مع بعضهم  ، وأو روابط الدم و التبني

  )16 :1997 ،تركي عبد الفتاح( .من قبل المجتمعتبعا لألدوار االجتماعية المحددة لهم 
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  : تعريف جليك وكسل 2-4

هو اآلخر يعرفها أن األسرة هو الوحدة األساسية في كل المجـتمعات اإلنسانية بغض النظر 

و ملبس   فافية فهي ال تعمل على تلبية الحاجات األساسية للفرد من طعام و مأوىثعن الفروق ال

و القيم       من جيل إلى جيل التقاليد لنق فحسب و لكنها تلبي حاجته إلى الحب و االنتماء و

  )432: 1973 ،لتسعيد ال(  .و األخالقية و الروحية السائدة في المجتمع  الثقافية

  :استنتاج عن التعاريف السابقة 

  بشكل كبير في حياة الطفل مما سبق نستنتج أن العائلة تمثل النظام األساسي الذي يؤثر

بأنه من العسير إن لم يكن من المستحيل الفصل عمليا " أنور الشرقاوي " و في هذا الصدد يقول 

كما أن  م الحتمي بينهما، فالطفولة عطاء األسرةبين رعاية األسرة و رعاية الطفولة بسبب التالز 

أسرة المستقبل و أسرة المستقبل هي  ، كما أن الطفل اليوم هو الذي يكوناألسرة هي صانعة الطفل

فهمي توفيق ( .التي تشكل هذا الطفل و تترك بصماتها على شخصيته و حركته في المستقبل

     )21: 1994 ،مقبل

 : سرةق بين العائلة و األرالف  -3

تجدر اإلشارة إلي أن األسرة بوصفها جماعة مكونة من الزوج و الزوجة و األوالد على 

، تختلف عن العائلة بوصفها جماعة تقيم في ثالث أطفال يقيمون في مسكن واحد األقل طفلين أو

      ينما الذكور و اإلناث غير المتزوجمسكن واحد و لكنها تتكون من الزوج و الزوجة و أوالده

و أبناءهم و غيرهم من األقارب العم و العمة و االبنة األرملة الذين يقيمون ين األوالد المتزوجو 
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 رئيس العائلةمعا في المسكن نفسه و يعيشون حياة اجتماعية و اقتصادية واحدة تحث إشراف 

  :تختلف األسرة عن العائلة من حيث لذيا

  .حجم األسرة يصغر من حجم العائلة �

  .وجود العائلة يتردد أكثر في القرية تردد أكثر في المدينة ويوجود األسرة  �

 )37 :قصير عبد القادر(العربية ىر جماعة قرابية في القر تمثل أصغ العائلة بالنسبة للمدينة �

  :وظائف العائلة  -4

من زمن  ،مجتمع آلخر و حتى في مجتمع واحد تتنوع أشكال الحياة العائلية و تختلف من

تكاد تكون ، فبعدما كانت متعددة أصبحت اليوم أقل قد تطورت وظائفها بتطور الزمن و زمن ىإل

، إذ تساهم في تلبية تنشئة الطفللائلة المزرعة األولى تعتبر الع ، وواحدة في كل المجتمعات

سلوكه ، كما أنها تشرف على نمو شخصيته و توجيه بيولوجية و النفسية و االجتماعيةحاجاته ال

، و لقد أكدت الدراسات على أن األنماط السلوكية العائلية تحدد ما من خالل تنشئته االجتماعية

 االرضو  تطيع أن يفعله ليحصل على اإلشباعأو ما يس ي في مستقبل حياتهله الولد البشر سوف يفع

  )231 :1996 ،سهير كامل أحمد(.شخصيته ة هي التي تكون وتنميعلى ذلك فإن العائلو 

  

  

  :الجنسية ظيفةالو  4-1
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االتصال الجنسي  لإن أقل وضيفة تؤديها العائلة هي تلبية الرغبة الجنسية لزوجين من خال

، كما لها دور هام في و الذي تقر به الشريعة و الدستورباعتبارها النظام االجتماعي المشروع 

و     سيت الطالق تعود لسبب الضعف الجنالكثير من حاالتوطيد العالقة بين الزوجين و 

وع مشر مع آلخر و من زمن آلخر و يكون ذالك تالمالحظ أن المسموحات الجنسية تختلف من مج

، و ذالك وفق قواعد تتمثل في حملة تنظيمات اجتماعية تتحكم يستلزم تصديق المجتمع و قبوله

  )27-25: 1993 ،يلخيري خليل الجمب(  .اليد المجتمعفيها العادات و التق

  :يفة اإلنجاب و التكاثروظ 4-2

البشرية حيث تمثل وظيفة اإلنجاب و التكاثر وسيلة حفظ الجنس البشري و تجديد الطاقات 

، و الوريث يحمل نجاب كون أن اإلنجاب يعني الوريثنجد أن قيام العائلة بفعل الزواج غايته اإل

بر األجيال و نذكر في هذا الصدد قول الباحث بوجاردوس  عاسم العائلة الذي يستمر 

bogardus ل ، إذ أن الطبيعة قباجة ضرورية دون أن تفترض على أحدنشأة األسرة استجابة لح

، و لقد استمرت األسرة بصورة أو بأخرى دون انقطاع التاريخ مند أنشأت التيظهور اإلنسان هي 

   )79: 1988 ،يتوماس جورج الخور (  .نشأتها حتى اآلن

   :التربوية الوظيفة 4-3

العائلة بكل فل أن ينقشوا عليها معطيات السلوك، يولد الطفل ورقة بيضاء يمكن األه

اإلخوة و من يعيش معهم من أقارب يساهمون في تعليم الطفل اللغة أوال فهي ، أفرادها األبوين

        ، الخطأ و الصواباألخالق و معطيات اللذة و األلم وسيلة التعامل مع الغير ثم اآلداب و
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، و العائلة كانت و مازالت تقوم عطيات الدينية كما تهتم بالتعليمو كذالك العادات و التقاليد و الم

 :الحميد      رشوان حسين عبد(.الثورات االجتماعي و التفافي من جيل اآلباء إلى جيل األبناء بنقل

48 (  

  :النفسية و العاطفية ظيفةالو  4-4

      إن العائلة هي أهم عوامل التنشئة  االجتماعية و هي أقوى تأثير في شخصية الطفل

و إن الوظيفة الحقيقية للعائلة هي بناء و تكوين شخصيته الثقافية االجتماعية في  ،توجيه سلوكهو 

جماعة تجمعهم المشاعر و األحاسيس المشتركة و الحب الذي يمنحه األبوين لطفلهما يعتبر في 

 .حياة الطفل غداء ضروريا في النمو النفسي و هذا الغداء ال يقل أهمية عن غدائه الجسدي

   )102 :مدكامل أح سهير(

  فل و توجيهه قائما علي أساس الحبدراسات أنه كلما كان ضبط سلوك الط أتبت  لقد و

و     ة بطريقة أفضل في ضبط سلوك الطفلو الثواب أدى إلي اكتساب السلوك السوي و السيطر 

للطفل كلما قل دفئ الوالدين كلما زاد عقابهما  ، وإلثم عندما يقوم بسلوك غير مالئمنمو مشاعره با

  )105: 1987،أحمد زهران( .بطئ نمو الضمير لديهذلك إلي  ىأذ

فكل طفل يرغب في االعتراف به في البيئة المتواجدة بها سواء في البيت من قبل الوالدين 

أو المدرسة من قبل المعلمين أو حتى األصدقاء و قد دلت دراسة الباحثين أن الطفل المحبوب 

و عن محمود حسن يقول بأن األسرة السعيدة بيئة  )150 :1999 ،مصطفي فهمي (.طفل سعيد

  )21: 1951، محمود حسن( .ؤدي إلي سعادة الطفلتنفسية أساسية للنمو 

   :الوظيفة االقتصادية 4-5



الصورة العائلة                                                                               الفصل الثاني  

29 

 

، أما استهالكها يكاد في المجتمع في إنتاجها البشريتمثل العائلة الوحدة األكثر استهالكا 

، فالعائلة تسهر على تلبية الحاجات المادية توفرها ألفرادهاات المادية التي علي الحاج ينحصر

ن مالحظته هو أن ما يمك ألطفالهم طول حياتهم حتى البلوغ أو الرشد أو حتى بعد الزواج و

لكل كان يعمل في الحقل و يستهلكون ما اكانت وحدة إنتاجية استهالكية و  ىالعائلة فيما مض

هذا فقد تغير األمر حيث أصبح الكل يعمل في المصانع  ينتجونه ليس كما هو الحال في عصرنا

أو مجال الخدمات االجتماعية لتصبح العائلة وحدة استهالكية و أن المستوى االقتصادي للعائلة 

خاضع لنوعية مهنة الوالدين و بالخصوص مهنة األب حيث تتحدد حاجات العائلة و حجم 

  )Chateais.J Detese.m, 1976 :126(.كذا ترتيب ظهورهاب هذه المهنة و استهالكها حس

 :التفاعل العائلي  -5

        و االجتماعي لف العائلة في تفاعلها مع األطفال باختالف مستواها االقتصاديتخت

مع أطفالهم ر واقعية في التعامل ثأن أمهات الطبقة المتوسطة أك حيث تبين ،يميزهاو الثقافي الذي 

، أما أمهات أطفالهن بطريقة أكثر دفئ و ليونةغرار أمهات الطبقة العليا اللواتي يعاملن  ىعل

وسطة ت، أما سيطرة أباء العائلة المألطفالهن تكون أكثر عنفا و عقاباالطبقة الدنيا فمعاملتهن 

نائهم أب ىاالطمئنان و األمان نسبيا في حين آباء األسرة الدنيا يفقدون السيطرة عل ىفتدعوا إل

   .خاصة المراهقين و المراهقات

أن  ىلت الدراسات علدث ، حيفاعلها مع األطفال باختالف حجمهاتكما تختلف العائلة في 

كفلها العائلة تألبنائها الرعاية الجسمية و النفسية بنفس الدرجة التي  لالعائلة كبيرة العدد ال تكف

 أن من عيوب صغر"  يسرية صادق" ، و تشير بحوث يرة  العدد مما يؤثر في سرعة نموالصغ
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، ذلك التركيز و العمق في العالقات العاطفية مما يترتب عنه حجم العائلة التنشئة االجتماعية

ذلك هناك عامل الترتيب الميالدي  ى، إضافة إلو ربما ظهور الغيرة بين األطفال حماية مفرطة

 عويضة كامل محمد كامل( .فاعلها بصفة عامةت العائلية و اتللطفل و الذي يؤثر في العالق

  :و فيما يلي توضيح لذالك )160: 1996

  :الطفل األول

ى عرش ، يكون متربع علهو يمثل التجربة األولى للوالدينله مركز خاص في العائلة ف

حمل للمسؤولية ت، لذلك يكون أكثر الحب و الرعاية و االهتمام، فهو محط آمالهم و تطلعاهم

مقارنة بإخوته فهو يعمل جاهدا للحفاظ على مكانته في العائلة بادال كل طاقاته من أجل التفوق 

     )160 :عويضة كامل محمد كامل(.فالدور الذي يقوم به يؤثر علي شخصية إخوته األصغر منه

  :الطفل األوسط

المعاملة و التربية فيصبحا أكثر بعد ميالد الطفل األول يكون الوالدين قد اكتسبا خبرة في 

، فمن خالل كبر الطفل الثاني و نمو إدراكه يجد في معاملتهم مع األطفال اآلخرين مرونة و إرخاء

 ددهورا عند ميالت، وقد تزداد حالته فأخوه األكبر يفوقه عقال و جسما من ينافسه في كل شيء

الطفل الصغير الذي يصبح مدلال و هذا  ىوجه كل العائلة  كل اهتماماتها إلتالطفل الثالث حيث 

    البول لطفل األوسط مثل اضطرابات الكالم،األكلنفسية لدى اظهور اضطرابات ى ما يؤدي إل

عويضة كامل  (.األخ األكبر و األخ األصغر تمن ضغوطا يأحيانا الدراسة فهو طبعا يعانو 

    ) 160 : محمد كامل

  :الطفل األخير
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 النماذجإن الطفل األخير في العائلة يكون دوما المدلل في نظر الجميع لديه الكثير من 

إذ تختلف معاملة الوالدين معه بشكل واضح عن بقية إخوته فليقي  )، األجدادالوالدين، اإلخوة(

في حياته  و قد يساهم اختالف الجنس في التفاعل العائلي بشكل  المساعدة بشكل أكبر و دائم 

، لكن عند د ميوالت الذكور و اإلناث مشتركةمن حياة الطفل نج ىر إذ أنه في السنوات األولكبي

راكاته نالحظ مظاهر التفرقة بينهم فيصبح الصبي يسيطر على البنت دتقدمه في السن و نمو ا

 ذا تشعر البنت بالحقد عليه و أنها أقل منزلة عنه و ذلك بسبب التنشئة االجتماعيةكألنه ذكر و ه

تختلف على التي يعلمها الوالدين ألبنائهم حيث يخلق الوالدين في العائلة معايير خاصة بالذكر 

فهناك سلوكات يقوم بها الولد قد ترفضها العائلة إذا قامت بها البنت بمعني أن تمنح حقوق  األنثى

و األنثى       ظهور التفرقة في المعاملة بين الذكر ىلذكر قد تحرم منها البنت و هذا ما يؤدي إل

: 1956 ،سعاد الجمالي/رفيق العظمة(.الولد ىو الحقد من طرف البنت عل ةحيث تؤدي إلي الغير 

10(  

  :صور العائلة : ثالثا

العائلة األرضية األساسية التي يتفاعل فيها جميع أفرادها قصد تلبية جميع حاجاتهم       

    النمو و التفاعل يساهم في تكوين شخصيتهاألساسية و بذلك تنمو عالقة الطفل بعائلته و بهذا 

عيش فيها و يتفاعل معها بدأ باألم ثم األب ثم ين هي األخرى صورته لعائلته التي و في تكوي

   .اإلخوة

  :الصور الهوامية للوالدين  -1
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  :الصور الهوامية لألم 1-1

   :خالل نمو الطفل تتكون الصورة الهوامية لألم إذ تمر بالمراحل التالية

  :المرحلة األولى

لة جد هامة في تكوين شخصية مرح فرويدالسنة األولى و التي يراها  ىتمتد من الميالد إل

  فيتعرف عليها ) الجوع(، فأول عالقة يكونها الطفل تكون مع أمه لتلبية حاجته البيولوجية الطفل

ل موضوع يتعرف و أن أ ميالنى كالين، حيث ترى القته متبادلة تزداد بمرور الوقتو تصبح ع

، لكن بحكم عدم اكتمال إدراكه فهو ال يستطيع التعرف على األم كموضوع عليه الطفل هو األم

جزء من هذا الموضوع و هو الثدي الذي سيسقط عليه الطفل جميع رغباته  ىلذلك يتعرف عل

وب و بالتالي األم ، فخالل تلبية هذه الرغبات يعتبره الثدي المحبةيمفيدية و العدوانية السادية الاللب

و  ههذه الرغبات يعتبر الثدي المكرو في حالة عدم تلبية  المحبوبة التي ال يستطيع مفارقتها و

قاط نزواته العدوانية هذا الموضوع يقوم الطفل بإس خوفا من زوال و بالتالي األم السيئة و السيئ

بشكل أسرع من  أن الطفل يكتسب صورة جسم اآلخرين في المرآة ىفير  الكان أما، كالعض مثال

 فالونذاتها و ال يبدأ الطفل باالستجابة للمرآة في رأي اكتساب صورة جسمية الخاص في المرآة 

وجيه (.فطام التي تقابلها صورة ثدي األمإال حوالي الشهر و أن أول عقدة تظهر هي عقدة ال

    )134 :1984 ،أسعد

  : الثانيةالمرحلة 
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ا مالموضوع الذي يمكن من المكافئة بعد ىفهي التمركز اللبيدي  من التجربة المكافئة إل

بقدر منح أو رفض اإلصغاء المشتهي   نيةو الكدر مرتبطة بتصور األم المعتصبح تجارب اللذة 

فصورة األم تصبح مقسومة حسب ما ترتبط باألخذ و العطاء بصورتها الحسنة أو بصورتها 

  )26: 1998 ،ريمةك قعال (.يئةالس

  : المرحلة الثالثة

فالولد ) بنت أو ولد( دوبية تحدث تغيرات عاطفية للطفلالطفل بالمرحلة األ رخالل مرو 

الطفل  الكانطفية خاصة مع أمه حيث يرى كتشافه ألعضائه الجنسية تتولد لديه عالقة عااخالل 

فخالل رغبة الطفل في حبه  الرمزي الموسوم بسمة القانون و الثقافة و اللغة ىينتقل من المتخيل إل

 و   مهألكل رغباته المتجهة  يكبتو هذا سيجبره بفرض قانون عليه، إذ  هألمه يصطدم بأبي

إن وضعية الطفل هذه تساهم في إعادة تنظيم أساسي لحياة الطفل  ،يصعد الصورة األبوية

د بمجر  و االعتبارعين السيكولوجية فبعدما كان يخضع لمبدأ اللذة أصبح يخضع لمبدأ الواقع ب

  )140 :وجيه أسعد( .تخلي عن دوافعهيواقع للإدراكه 

، يسهل التوجه نحو األب عن طريق قدة أوديب فمختلفة و أكثر تعقيداأما بالنسبة للفتاة فع

 المعاشة مع األم و خصوصا عن إدراكها لغياب القضيب الذي تعوضه البنت عن طريق اتنيالج

المسؤولية لما تراه  ، فتكون صعبة و حادة الطباع مع أمها و تحملهاهبة الطفل من طرف األب

 ها نحو أمها ليستل المشكلة باإلقناع على أنها أنثى و أن عدوانيح لكنهي نقصا و 
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إال أنها تكبت مشاعرها نحو أمها لكن ال تتحرر من  )158: 1995وليغرد، هوبر(.باألساس

  .واجها وحملهاالعقدة إال بعد ز 

   :الصور الهوامية لألب 1-2

 : المرحلة األولى  -1

تكون تشكل الصورة الهوامية لألب متأخرة و هذا راجع إلى اكتشاف المتأخر لألب فكما 

عرف عليه الطفل هو األم أي تشكل عالقة تسابقا أن أول موضوع خارجي ي كالينميالني ذكرت 

فالطفل ال يملك أي اسم يمنحه كامل ثقته و يمكنه من  ،الثنائية حيث يكون األب شخصا ثانويا

   قبوله  بطريقة إيجابية و حسنة و لنتعرف أيضا بأن الصورة الالشعورية لألب هي صورة سلبية

      .وجهه ووجه األم بين أو فقط ليفرق في المفهوم يمكن أن يأخذها الإراديارة التي و منذ

  )28: كريمة عالق(

 : الثانية ةلمرحلا -2

سابقا الطفل يعترف  ذكرناو كما  الثالثةغاية السنة  ىإل الثانيةهذه المرحلة من بداية السنة 

يعني  ذاأبيه وه ىالمواضيع الخاصة عل ىلعدوانية علناء لعبه يسقط رغبته اأث بوجود أبيه و لكن

األجناس و التعقيدات األوديبية يكون الطفل  ىإل االنتباهواقعيا و قبل أن يعلن  نيه الثأنه يريد أن ي

 خاللف ،يكون محبا و مرة مقاوما ةفهو مر أبيه مسبقا  أخد نظرة متناقضة عن سنوات قد ثالثذو 

 عالق (.لة للجنسين الضرورية في حياة الطفبالنسب لألب تكون الصورة اإليجابية هذه المرحلة

  ) 31: كريمة
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 : صورة األب في المرحلة األودبية  - أ

وضعية األب بالنسبة للطفل خالل المرحلة األودبية في عنصر صورة األم  ىلقد تعرضنا إل

في مرحلة أوديب، فوضعية الطفل خالل هذه المرحلة تسهم في إعادة تنظيم حياة الطفل 

 التيخلص من تلك الصراعات هي مبدأ الواقع و تخلي عن دوافعه و ت تفلقد أصبح ،سيكولوجية

 يتجاوز تلك العدوانية التي تكون ذوديبي إو هنا نلمس التوحد األ ،أبيه اتجاهالعدوانية  ىأدت إل

 حو األمم لميله اللبيدي المحول ننحو األ ىخالل هذه المرحلة الذكر يتماه و ولاأل الذاتيفرد تال

  )140 :وجيه أسعد(.ألن ميلها اللبيدي محول نحو األبأما البنت تتماهي باألب 

 :صورة الوالدين بين مرحلة الكمون   -  ب

ل في الدوافع الجنسية لتوازن الطف تإذ تكب ،تمتد هذه المرحلة من السادسة إلي غاية البلوغ

، فيعود الطفل بصفة واسعة "باألوديب المنحل"و هذا ما نسميه  عالقته مع والديه خاصة األب

، ال كما كان يحب نفسه في السابق أي في األصلية حيث يحب نفسه بشكل رئيسيسته يرجنل

أمه، فهو يعي اآلن  ىعلو   لمه يقتصر عليهعاعندما كان  )37: عالق كريمة( .األولى الشهور

، فإن كل من الفتاة وضوعات لكي يكون محبوبا من طرفهممكان كبير للم يعطي أنه فرد اجتماعي

و الولد يتقمص دور األب أو  ، فالفتاة تتقمص دور األمرهما االجتماعيو و الولد يدركان د

   .الحظ الطفل يميل إلي نفس الجنسنالشخص المسؤول كما 

  

  : رة الهوامية لإلخوةو الص-2
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لعبت العالقات األخوية دورا هاما في تاريخ الحضارات إذا كانت في مجملها عالقات غيرة 

و هذه الغيرة قد " سيدنا يونس " أو قصة " هابيل و قابيل " تولد العداء و هذا ما نجده في قصة 

ورة لديه الص يقضالمرحلة السابقة و  ىطرابات نفسية  تتجسد في النكوص إلضتولد  لدي الطفل إ

 بودوانو هذا ما تؤكده دراسة   كالتبول اإلرادي )134:ه أسعديجو (.الذهنية  المثالية لثدي األم

Boudain لإلراديت في التبول ئلي قد بدأالترتيب العافي المرتبة األولى  لحتتحالة طفل  ىعل 

بعد  كنها توقفت عن التبولل، غاية ميالد أختها ىإل في هذه الحالة استمرتأتناء حمل أمها و 

شراء سرير أكبر من سرير أختها الصغرى و هذا راجع إلى إحساسها بالتفضيل من طرف الوالدين  

  ) ( Cohln Paulette,1968 :7 .عن أختها الصغرى

و كذا معاملتهم إلخوته و معاملة إخوته له  لطفلل ننستنتج  أن معاملة الوالديومن هنا 

إخوته حسب الترتيب تؤثر في نفسيته تأثيرا بالغا يولد له صراعات نفسية تجعله يكون صورة عن 

هي مرتبطة بالتفاعل العائلي حيث أن الطفل األول و المدلل يجد نفسه مرغما  و طفلللالميالدي 

ينافسه  الثانويةيجد نفسه في المرتبة  الثانيمع شخص جديد أما الطفل تقاسم إهتمام والديه  ىعل

جميع  ىعدة محاط بالحنان يلب نماذجلديه أخوه األكبر أما الطفل األخير فهو األصغر و المدلل 

  .رغباته لكنه غير مقيما للمسؤولية
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  :خالصة الفصل

طفل الكل الديناميكي الذي يتفاعل فيه ال كلتعتبر العائلة الخلية الوجدانية و االجتماعية و ذ     

، االجتماعية و التربوية حيث للوالدين دور أساسي في قصد تلبية حاجاته البيولوجية، النفسية

جسد في تتتكوين شخصية الطفل ونموه نموا سليما دون أن ننسى عالقته مع إخوته التي 

في نموه النفسي و انفعالي، و يجعله  عامل الوالدين مع الطفل مما يؤثرتتعامالتهم معه  و كذلك 

و يتفاعل مع بعضها البعض و تظهر هذه الصورة  ن صورة عن عائلته التي يعيش فيهايكو 

           .        مرحلة األزمات و البحث عن الهويةالعائلية في مرحلة المراهقة 
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  :تمهيد

       المتغيرات و العالقة فيما بينهماكل موضوع بحث يتطلب خطوات علمية للكشف عن      

المدروسة و أدوات  الحاالت مكان الدراسة و مواصفاتك، و تحديد العناصر المكونة للبحث

، فكل بحث علمي جانب نظري نحدد من خالله اإلطار اإلبستمولوجي المعرفي للمفاهيم ثم البحث

، فالمنهج التطبيقي منهجي له طرقه و وسائلهتطبق ذلك من وجهة نظر إجرائية في الجانب 

دة و سائل منها المقابلة و المالحظة و االختبارات و ذلك لتحقق ع ىالمعمق و الشامل يعتمد عل

  .الية و التساؤالت المطروحة سابقامن اإلشك

 :ةاالستطالعيالدراسة  -1

بغرض التهيئة الميدانية و تعتبر هذه  استطالعيةالباحث إجراء دراسة  ىالبد عل كان و       

الطرق التمهيدية للتجربة المراد القيام بها من أجل الوصول  إحدى االستطالعيةالدراسة أو التجربة 

يكون  حتىنتائج صحيحة و  ىأحسن طريقة إلجراء االختبارات التي تؤدي بدورها للحصول عل ىإل

       بصورة بسيطة إعطاء، و االختبار إلجراءإمكانية توفير الشروط الالزمة  ىللباحث فكرة عل

ضبط  ىمثل هذه الدراسة تؤدي بدورها إلو  ،و مفصلة عن الموضوع الذي نحن بصدد دراسته

و الفرضيات فبعدما لفتتنا حاالت لدراسة هذا الموضوع قررنا الدراسة و الغوص في  اإلشكالية

استه و تطبيق عليهن شروط در   المراد  الوضع يعشن   من الحاالت بالتقرب  قمنا  ، المناقشة

  .ةالصورة لدينا حول موضوع الدراستوضيح  ىفقمنا بالتقرب منهن مما ساعدنا أكثر عل  الدراسة
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 :الدراسة إجراءمكان و مدة   -2

ألنه  بقمبيطة والية وهرانلبنات لالتربية  إعادةلقد وقع اختيارنا في الدراسة الميدانية بمركز        

يضم فتيات تدعم موضوع الدراسة و المتمثل في الفتاة المراهقة المسترجلة و هذا بعد حصولنا 

  المركز  زيارة  تمت . وهران بمحكمة  الترخيص من الجامعة و ترخيص من قاضي األحداث ىعل

أربعاء بحيث  ثاء والتربص الذي كان كل يوم ثال ى، و ذلك من أجل الموافقة علو التعرف عليه

 األخيرو في  .2015-05-08إلى غاية  2015-02-08 :دامت من أشهر 3لي استغرقت حوا

  .حاالت إناث مراهقات مسترجالت 04 ىضمت الدراسة عل

    :تعريف المركز 2-1

  :عريف تاريخ المركزت -أ

مركز إعادة التربية البنات مؤسسة ذات هدف موضعي محض يتمثل في مساعدة المراهقات       

الخارجية و يعود بناء هذا  المؤثراتحمايتهم من  ىاالندماج من جديد في المجتمع و عل ىعل

مستوى الوطني و أصبح يستقبل الجانحات من  ىعل ىكتجربة أول 1975ماي  06 ىالمركز إل

  .االجتماعيةو اآلن المركز تحث إشراف وزارة الشؤون  الوطنمختلف 

  : النظام الداخلي المؤسسة - ب

       قاصراتسنة أي  18 -13لتكفل بفئة الشابات الجانحات من لخصص هذا المركز        

  .جانحة 60معنوي حيث يوجد به  رفئة المنحرفات أو حالة اجتماعية أو خط من نهو 
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  :الوسائل البيداغوجية -ج

لى ساحة كبيرة تمارس فيه الرياضة، مخزن، مستودع، مطعم، قاعة عالج يحتوي المركز ع      

ذلك مرقد  ىا التدريس و تعليم الحرف إضافة إلمقسمين يتم فيه .قاعة استقبال، قاعة المطالعة

 ىلإغرفة مغلقة خاصة للعقاب بالحبس فيها إضافة  ىغرفتين كبيرتين إضافة إل ىيحتوي عل

  .اإلدارةمكاتب 

   :القاصرةالملف القاضي  -د

  :يحتوي الملف علي ما يلي

  األحداثأمر بالوضع ممضي من قاضي  �

 بحث اجتماعي  �

 :ملف إداري فيه

 معاينة الوصل �

 بطاقة التسجيل  �

 شهادة التكفل  �

  .تصريح أبوي  �

 : ملف طبي فيه

  .طبيتين صدرية و طب عام شهادتين �

 .، فحص السيداالعذرية شهادة �

 .المقابلة مع األخصائي :ملف نفسي
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  : أهداف التكفل - ث

، يسعي المركز االنحرافيتم التكفل بالذين لديهم سلوكات غير مكيفة أي أنهم يتوجهون نحو       

دماج القاصرة في المحيط في المجتمع و الهدف األساسي التربوي هو إ اإلدماج إعادة ىإل

، و يتكفل المركز أساسا بالفتيات القاصرات إما القتصادي عن طريق التكوين المهنيا االجتماعي

لك بعد ذ، و اتجاه أوالدهم األسريةعن القيام بواجباتهم  من طرف أولياءهم الدين اعترفوا بعجزهم

أم يتم القبض عليهم من طرف الشرطة في ، م فتنازلوا عن مسؤولياتهم للمركزخروجهم عن طاعته

غير مرغوبة و أغلبهن التشرد، الهروب من الشارع نتيجة بقائهم في الليل أو وجودهن في أماكن 

   . المسترجالت ،، الخطر المعنويالبيت، الزنا

  : المعاش اليومي للقاصر داخل المركز - ت

 08:00الساعة  ىعل ،صباحا التنظيف و تناول فطور الصباح 06:00الساعة  ىاالستيقاظ عل �

الورشة  يكون في الثانيو الفوج  األول بالنسبة للفوج 10:00الساعة  حتىالتحاق القاصرة بالقسم 

  .سواء الخياطة أو الحالقة

 تناول 12:30الساعة  ىعل 12:00التبادل بين الفوجين حتى الساعة  10:00الساعة  ىعل �

  .14:00الساعة  حتىالراحة  وجبة الغداء ثم أخد فترة

 رسة الرياضة التبادل بين األفواج، و ممااألقسام ىالعودة إل 16:00إلى  14:00على الساعة  �

التكوين  ىإل إضافة األمية،محو  الخياطة،األعمال اليدوية مثل  اإلسالمية،يتم تدريس التربية 

 .الحالقة، المهني المتمثل في اإلعالم اآللي
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   :المركزالصعوبات التي يواجهها  -ذ

   .يعاني المركز من نقص المربيات مما يجعل عملية التكفل جد صعبة �

   .، و تدني الجانب المادينقص الورشات �

  

  : مواصفات الحاالت -3

  سنة  18 – 14حاالت مراهقات مسترجالت تتراوح أعمارهم  ما بين  4 ىتضمنت الدراسة عل     

  :البحث و أدوات الدراسة منهجية -4

  : المنهج العيادي 4-1

التي يستخدمها علم النفس  األساسيةيعتبر المنهج العيادي من مناهج البحث و التشخيص        

 ىفي المجال التطبيقي و يمكننا من الدراسة المعمقة لكل حالة معتمدا في ذلك علألنه ذو أهمية 

لتقنيات الخاصة بهذا المنهج و ا األدواتباستعمال  )36: 1984 ،كمال محمود بكراش( التحليل

  : منها

  : دراسة حالة 4-1-1

يتمكن من  حتىا المجال الذي يتيح لألخصائي النفساني بجمع أكبر قدر من المعلومات هإن     

فهم المعمق للحالة و التشخيص الدقيق و الشامل لها و عليه ترتكز دراسة حالة بجمع المعلومات 

بهدف الكشف عن اضطراباته و مشاكله النفسية و القيام بتحليلها للوصول  و البيانات عن الحالة

  ) 132 :س ب ،طه فرح عبد القادر( .خيص السليمالتش ىإل
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  : الحالةوكان الهدف من دراسة 

  .جمع بيانات حول الحالة �

  .معرفة أهم العالقات األسرية العالئقية و االجتماعية �

 .و تحديد مشاكلهن نالتمكن من فهم و تفسير سلوكه �

 .ما تعانيه هذه الفتاة المسترجلة ىتحليل المعلومات التي جمعت من أجل الوقوف عل �

 .الكشف عن المعاش النفسي للحالة داخل المركز �

  :المقابلة العيادية 4-1-2

  ، إذ هي اتصال مباشر بين الفردالبحوث السلوكيةتعتبر من األدوات األكثر استعماال في       

، حيث يقوم البيانات أو المعلومات حول الشخص، و ذلك بهدف جمع بعض ا لوجهوجهاآلخر و 

، كما أنها وسيلة أكثربعض الظواهر و التعمق  ىيريد من خاللها التعرف علطرح أسئلة بالباحث 

   :وعليه كان الهدف منها )103 :ب س ،محمد مزيان(.أساسية في تشخيص الحاالت المرضية

  .كل الفتاة المسترجلة و صراعاتها النفسيةاإتاحة الفرصة للتحدث بكل حرية عن مش �

  .اقتناء المعلومات بطريقة كالمية من المحاورة مع الحالة �

   .توضيح أهم السمات النفسية و السلوكية الناتجة عن استرجال الفتاة �

 .الحالة اتءاإليمااإلشارة و مالحظة لغتها الجسدية التي تدخل فيها  �
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  :المالحظة العيادية 4-1-3

هي توجيه الحواس لمشاهدة و مراقبة سلوك الحالة و الكشف عن صفاتها أو خصائصها       

كسب معرفة جديدة عن تلك الحالة و المالحظة متعددة األنواع منها المباشرة  ىبهدف الوصول إل

  )76 :1992 ،بياتذعمار بوحوش محمد محمود ال( .و الغير المباشرة

  : وكان الهدف منها

  .مالحظة سلوك الفتاة داخل المركز ضمن مواقفها المختلفة �

  .مالحظة عالقة الفتاة بالمحيطين بها �

       ، كالمها و حتى سكوتهالتلقائي من خالل هيئتها الخارجية، انفعاالتهامالحظة السلوك ا �

 .الجماعة ىو وحدتها عبارة عن لغة توحي أنها تشعر بالوحدة و عدم االنتماء إل

 .كها ثم تفسير هذا السلوك المالحظتحديد العوامل التي تحرك سلو  �

  :االختبارات االسقاطية 4-1-4

مستعملة في علم النفس العيادي و الهدف منها الكشف عن الحياة الوسائل ال ىهي احد      

  ن الحياة النفسية أي معاشها النفسيعالباطنية المكبوتة عن الحالة و معرفة مشاكلها و ميوالتها 

الفتاة المراهقة  استقطابالهدف منه هو و . )174 : 2005 ،مطانيوس ميخائيل( .األكثر مقالتعو 

في  يارناة منها لذلك كان اختبقار كل رغباتها و صراعاتها و كل ما هو مكبوت بتلقائية و بدون 

  : اختبارين هما ىالدراسة عل

اختبار العائلة الحقيقية و الخيالية لكورمان و الهدف منه هو دراسة عمق التركيبة الهوامية عند  -1

  .الفتاة المسترجلة
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  .و الهدف منه هو الكشف عن ماهية الصورة للفتاة المسترجلة FATالعائلةاختبار تفهم  -2

  .الكشف عن صراعات داخلية و الشخصية العميقة و ميوالتها -3

يوافق  ، لالشعورية لسلوك الفتاة المسترجلة خصوصا إذا كان السلوك التفسير الدوافع العميقة -4

 .قوانين الحياة االجتماعية

   Test De Famille: مانور اختيار العائلة لك -1

شخصية يمكن لاختبار ل هنظرا لموضوع الدراسة فضلنا تطبيق اختبار العائلة لكرومان باعتبار      

   Louis Corman, 1994: 06)(  .باإلسقاطانطالقا بالقواعد المتعلقة  هتحليل

  :من تعليمة كرومان لهذا االختبار

  "ارسمها أرسم عائلة أو تخيل عائلة من اختراعك و " 

، أغراض أرسم كل ما تريد، أفراد عائلتك" التوضيح كقول  و إن لم يفهم الطفل يمكننا      

ارسم "  لذا تكون التعليمة األول (Louis Corman:17) .حيوانات إن شئت حتىتخصهم أو 

" الثانية هي، والتعليمة الفتاة المراهقة الخاصة بعائلتهاذلك للكشف عن هوامات و "لي عائلة خيالية 

         السلبية العالئقية  الناحية   انعكاسات و  العائلية العالقات   للكشف عن"حقيقية  ارسم عائلة 

   .االيجابيةو 

  :كيفية تطبيق االختبار

من االختبار و هي ارسم لي عائلة من خيالك  ىنبدأ بتطبيق التعليمة األول: اختبار العائلة       

، وهذا حسب الرغبة في استعمالها و تطلب منها أن قلم الرصاص و األلوان له  ورقة وبعد تقديم 
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اتها سجل ءالرسم إيما ىتتخيل عائلة و ترسمها في نفس الوقت الذي ترسم فيه نالحظ تعليقاتها عل

  .حسب ظهور األشخاص و طريقة الرسم الترتيب التسلسلي

     ؟ائلة التي رسمتها، أين هم؟ من همتحكي لنا عن العبعد االنتهاء نطلب من الحالة أن       

كذا ؟ و بدأ به؟ ما هو جنسه؟ و ما هو سنه؟ و دورهمن أول شخص : ا يفعلون؟ ثم نسألهاذماو 

       .هي من جميع األفراد الذين رسمتهمالرسم ثم الشخص الثاني حتى تنت ىترتيب ظهورهم عل

  .ؤال لماذاابل كل إجابة يتم طرح سأسئلة و مق 04ثم نطرح بعد ذالك 

 ؟كثر لطفا في هذه العائلة و لماذامن هو األ �

 ؟في هذه العائلة و لماذا األقل لطفامن هو  �

 ؟سعادة في هذه العائلة و لماذا األكثرمن  و �

 ؟قل سعادة في هذه العائلة و لماذامن األ و �

  : سؤاالن أساسيان البد من إضافتهماهناك و 

  ؟وأنت من تفضل في هذه العائلة �

  ؟ ذه العائلة مكان من تفضل أن تكونكنت تنتمي له لو

  .التكميلية األسئلةوفي بعض األحيان يتوجب طرح بعض 

" ارسم لي عائلتك الحقيقية " ي و ه الثانيةتطبق التعليمة  ىيوما من تطبيق التعليمة األول 15بعد 

  .من حيث األسئلة المطروحة ىالتعليمية األول خطواتتتبع نفس و 
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  :تحليل االختبار كيفية

إن اختبار العائلة من أبسط االختبارات تطبقا و كذا تحليال و إنه يحتوي هذا االختبار جانب       

، مترابطان و يجب عند التحليل عدم أن هذين الجانبين يكون متداخالن شكلي و المحتوي و

  : مستويات للتحليل 3ذا فإننا نميز التفرقة بين هذا الجانبين و له

 المستوي البياني  �

 مستوى البيانات الشكلية  �

 .مستوى المحتوى �

  : FATاختبار تفهم العائلة -2

  االتجاه نحو العائلة تقنية اسقاطية تسمح بالتناول النظمي للعالقات األسرية FAT اختبار       

في  FAT، يقترح اختبار العمل األسري ىالفردية و الجماعية عل المظاهرتقسيم  ىو يهدف إل

، و يتكون االختبار حيث يجسد في وضعيات مرئية مختلفةتوجيهات تفسيرية عميقة و مختلفة ب

FAT  لوحات تظهر وضعيات و نشاطات أسرية ال، لوحة، دليل االستعمال وورقة التنقيط 21من

قدر  دعاءاست ىاللوحات المفحوص عل هذه، تدفع ف عديدة يعيشها الفرد داخل أسرتهيومية و مواق

   .األسريةالعمل المرتبطة أساسا بالتفاعالت  يرورةس ىر من التداعيات االسقاطية علكبي

  : كيفية تطبيق االختبار

يجب أن تكتب  األجوبةدقيقة و  35و  30 إجرائهلمفحوص و تدوم مدة لنرى كل البطاقات      

  .بكلمة علي ورقة
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  :التعليمة

مجموعة من الصور  عندي، سنة 18سنه عن ص و الذي طبعا يقل فحو لتعطي التعليمة ل       

عليك أن تقولي من فضلك هل  و ىاألخر سأريك لك الواحدة تلو التي تبين األطفال و عائلتهم 

    ؟ جري في الصور حتى حدث هذا المشهد؟ و ما الذي يحصل في هذا المشهد؟ ماذا يتعجبك

   ؟القصة انتهت بماذا؟ و األشخاصما الذي يفكر و يشعر به هؤالء 

عندي مجموعة من "  األوليأما بالنسبة للراشدين نقدم نفس التعليمة مع تغيير الجملة       

  " الصور فيها شخصيات عائلية 

  :التحقيق

ناقصة يجب التحقيق فيها كي نتمكن من التنقيط الجيد نقوم  اإلجابةفي حالة ما إذا كانت       

  : أسئلة 05من بالتحقيق انطالقا 

 ؟ ماذا يحدث �

 ؟ماذا حدث �

 ماذا تشعر؟ �

 ؟عما يتحدث �

 كيف يمكن أن تنتهي القصة  �

 )التنقيط : ( كيفية تحليل االختبار

  و المرجع النظري للجهاز العائلي) البروتوكول( األجوبةتركيب  ىطريقة التنقيط تعتمد عل       

الجهاز  يرورةس ىهذا التنقيط يسمح بوضع إطار نظري عل) FATالتحليل الكيفي للبروتوكوالت (
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أساس المجموعات  ىالتنقيط عل العائلي انطالقا من األجوبة لفرد من العائلة و يكون

10.)Wayne M . Sotile, 1999 :9 (المالحق ىإل ارجع.  

   :ةصعوبات الدراس -5

 .ون لديه قيمة علمية و يستفاد منهصعوبة اختيار الموضوع لدراسة تك �

 .بالمستر جلةقلة المراجع الخاصة  �

 .المراجع من مدينة وهران ىصعوبة الحصول عل �

تصريح من قاضي محكمة وهران من أجل التمكن من الدخول لمركز  ىصعوبة الحصول عل �

 .التربيةإعادة 

وجدت الحاالت صعوبة التعامل  إنالحاالت في والية مستغانم و  ىصعوبة الحصول عل �

 .معهن

 .رفضهنو ذلك ل األمرصعوبة التعامل مع الحاالت في بداية  �

 .كز إعادة التربية لدراسة الحاالتروف المناسبة في مر ظعدم تهيئة ال �

حيث أجريت معظمها في ساحة  المقابالت، إلجراءعدم وجود قاعة خاصة أو مكتب خاص  �

 .المركزالمركز أو مطعم 

  :خالصة الفصل

المستخدمة في الدراسة و قد حاولنا قدر اإلمكان  األدواتحددنا في هذا الفصل المناهج و      

    كل من مكان الدراسة  ، باستعراض بما يخدم موضوع الدراسة  منها التحكم فيها و االستفادة 

   .اعدتنا و سهلت علينا عملية البحثو مدتها و التفاصيل التي س
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  مقدمة الدراسة

رجل الغد الذي يكون سويا في نفسيته سليما في  إعدادتكمن الغاية في االهتمام بالطفل في      

ميع التي تلبي ج سلوكاته منسجما مع عائلته باعتبارها الغاية األساسية التي ينشأ فيها الطفل و

ي المدرسة األولى التي هالتربوية من ثم ف ، النفسية وحاجاته الوجدانية البيولوجية، االجتماعية

 تفاعله و احتكاكه و لعالئقيايستمد منها الطفل أسس تكيفه مع أفراد عائلته فعن طريق الطابع 

التي  العائلةصورة عن تلك  يكون عالقته األولى مع أمه ثم أبيه ثم إخوته من خاللها يكون

 يونغراشدا في هذه الفترة يبدأ الطفل في التقمص كما يقول  صيريسيكسبها في عائلته هو حين 

Youg  الهواميةإن الطفل ال يتقمص شخص كشخص بل الصورة Imago  التي يسقطها الطفل

 Le Moiالمثالي  األنابالتالي يتجسد  تقمصها ويالشخصية التي يعجب بها الطفل  و عن عائلته

Idéal  هر الصراع األوديبي ظ، في هذه المرحلة بالذات يLe Conflit Œdipien البنت ف

منهما يميل لهذا نالحظ كل  حكم الرجولة وبعليها أما الصبي يكون قاص عليه  ناو يكون األب حن

  إلى أن العالقات إضافةن الصراع من يأخذ مكان من و التغيير يك فهذا، إلى الجنس المعاكس له

المعامالت األسرية تكون السبب في ظهور األزمات التي تظهر في مرحلة المراهقة التي تعتبر  و

     التي تظهر عموما في عدم االستقرار عليها عدة تغيرات و تطرأمن أهم مراحل عمر اإلنسان 

  مرحلة النضج إلىخاصة في شخصية الفتاة المراهقة التي وصلت  الالمباالة واد حاالنفعال ال و

التي تعتبر  و من األزمات من بينها أزمة الهوية  مجموعة  المرحلة  إذ تتخلل هذه  البلوغ و

تساهم  تنتج و وضعها كراشدة تعمل و تعلم وت بين وضعين كطفلة التي ال تزال تلعب و كمرحلة 

في وضع معين  ثباتال الستحالةهذا ما يخلق استحالة المرور إلى الرمزية  ،الحفاظ النسل في
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االنحراف  الجنوح و العقلية لها صراع نفسي يكون مفاده الوحدة، االضطرابات النفسية وفيتخل

   انحرفن عن طبيعتهنن المتشبهات بالرجال هؤالء الفتيات ه خاصة الفتاة المراهقة المسترجلة و

، طريقة رهن تخشين أصواتهنو حلق شع ،ياتهن وراء ارتداء مالبس الشبابغيرن كامل نمط ح و

الشجاعة أمامهن  إبرازحتى التقرب من الفتيات الطبيعيات محاولين  أسلوب التعامل و و مشيتهن

        التقليد ومابين التقمص التشبه و ليس فتاة مابين  المشاعر عليهن كونها فتى و ٕاغراقو 

تتفاعل معهم إخوة  ،المسترجلة تعيش وسط عائلة لها أم، أببالتالي فإن الفتاة المراهقة  والحقيقة و

وعليه  ائلة سواء كانت سلبية أو إيجابيةمما يساهم هذا األخير في تكوين صورة عن تلك الع

سنحاول من خالل هذه الدراسة توضيح ماهية الصورة العائلية لدى الفتاة المراهقة المسترجلة 

 أما رجلةتس، الفتاة المالمراهقة ،فصول صورة العائلة 3ضم متطرقين إلى جانبين النظري الذي ي

األدوات المستعملة و  المناهجوضح فيه نفصول  3خص الجانب الميداني يضم هو اآلخريها يف

  .الحلول المقترحة و   عرض النتائج كذا مناقشة الفرضيات و ، عرض دراسة الحاالت وللدراسة
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  :إشكالية الدراسة -1

يكون لديه صورة  شخصيته و تفاعله مع عائلته يساهم في تكوين إن احتكاك الطفل و     

اختاللها قد تكون سببا في إحداث بعض  إن مجمل العالقات المعامالت األسرية و يتماهى بها و

قلق خاصة عند الفتاة المراهقة  األزمات التي تظهر في مرحلة المراهقة التي تعتبر فترة تحول و

ذلك  شكله و ر من خالل لبسه والذكالعمل على تقليد  المسترجلة التي تتنكر لواقعها األنثوي و

الذي يستحوذ على مكانة أفضل  لذكوريالواقع تراه أفضل وفق لمنظارها لعالم  اهروب من واقعهلل

العائلية عليه سنحاول من خالل الدراسة الكشف عن تلك الصورة  و إليهاالتي ينتمي  األسرةوسط 

  :اإلشكاليةكون توبذلك 

  ؟ة المراهقة المسترجلةالفتا العائلة لدى صورةما هي  �

  :ح مجموعة من تساؤالت المتمثلة فيالرئيسية تقتر  اإلشكاليةمن 

 ؟لة عن الفتاة المراهقة المسترجلةكيف تكون نظرة العائ �

 ؟ن الذكور تؤثر سلبا على شخصيتهاهل الفتاة الوحيدة بي �

 ؟اإلسترجالإلى  هاين في وجود ذكر بين البنات تدفعة الوالدرغبهل  �

  ؟هل كل فتاة المسترجلة تميل للفتيات جنسيا �
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  :فرضيات الدراسة -2

  :الفرضية الرئيسية

 .كون صورة العائلة لدى الفتاة المراهقة المسترجلة سلبيةت �

  :الفرضيات الجزئية

  .يؤدي استرجال الفتاة المراهقة إلى رفض عائلتها لها �

  .الفتاة الوحيدة بين الذكور تؤثر سلبا على شخصياتها �

  .اإلسترجالين البنات يدفعها إلى ب وجود ذكر فيرغبة الوالدين  �

   .الفتيات جنسيا إلىتميل الفتاة المسترجلة  �

  :أسباب اختيار الموضوع -3

        بالشر  ،النوم ،ته األساسية كحاجاته لألكلمن المالحظ أن الطفل يريد أن يشبع حاجا     

في احتكاك الطفل بعائلته حيث تمثل أول احتكاك مع عالمه  تلبيت عليه فإنها تتمحور و واألمن و

لذا سنحاول أن  نكشف أو نتعرف عن ماهية هذه الصورة  ،وبهذا يتكون لديه صورة عن عائلته

       ىالمسترجلة التي ترفض صورة األنث عالقتها بالفتاة المرهقة سواء كانت سلبية أو إيجابية و

من جهة  و حركات الجسد من جهة ، الكالم ولبسها، قصة شعرهامن خالل  ةصورة ذكور  وز غتو 

ستساعدها  ةأخرى وجودها ضمن عائلة يعتلي فيها الذكور السلطة العظمى أو وجودها كفتاة وحيد

تنشئها بصورة مماثلة إلخوتها الذكور بحكم تشابه التربية التي  و لذكورياعلى بناء هذا الميول 

ل معها هذا التفاعل عافلمسترجلة التي تعيش وسط عائلة تتالمراهقة اعليه فإن الفتاة  و ،تلقاهات



 الدراسة مدخل                                                                                األول الفصل

6 

 

و بالتالي معرفة صورة التي تكونها هذه الفتاة المراهقة بها  هىلها بتكوين صورة تتما يسمح

   .عن عائلتهاالمسترجلة 

  :الموضوعأهداف اختيار  -4

 هو إظهار أهميته باعتباره موضوع إن البداية لتناول موضوع الفتاة المراهقة المسترجلة     

ام مكان من االهت و ،حساس جدا نعيشه في اآلونة األخيرة حيث تمثل المسترجلة الجنس الرابع

هذا من أجل القيام بعملية  اآلخرين وٕاحساسهم بحجم هذه المشكلة المطروحة و إلشراك

L’empathie  التي تمثل في عالقة مساعدة مفادها فهم اآلخر واإلحساس به خاصة تلك  و

لدى أخذنا بهذا الموضوع دراسة  ة،الفتاة المسترجلة التي تعيش بين حقيقة األنوثة وخيال الذكور 

قد  حلول مناسبة لهذه الشريحة من العمر و معمقة من أجل الوصول إلى اقتراحات و مفصلة و

  :فيحث أهمية أهداف الب مثلتت

دور العائلة في تفاعلها مع أفرادها من أجل أداء وظائفها على أحسن وجه خاصة لها  إبراز �

 دور في تمديد معالم الشخصية التي تظهر في مرحلة المراهقة خاصة الفتاة المسترجلة 

  .التعرف على نوعية الصورة التي كونتها الفتاة المراهقة المسترجلة �

ا الفتاة هالسلوكات التي تنتج عن اضطراب الصورة التي كونت التعرف على أهم مميزات و �

 .المسترجلة

  .الدوافع الكامنة وراء استرجال الفتاة المراهقة معرفة األسباب و �

  .معرفة المعاش النفسي لدى الفتاة المراهقة المسترجلة �

  .التكفل النفسي لهذه الفئة من المجتمع خاصة الفتاة المسترجلة �
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  :ةالسابقالدراسات  -5

سات سابقة حول الموضوع المدروس بحيث ما أمكننا الحصول عليه سوى الم تكن هناك در       

   المجالت فيما يخص الفتاة المسترجلة  حف وصحمالت توعية أو محاضرات أو مقاالت في ال

 .ول الخليج العربيدمن الدراسات التي نجدها دراسات  و

  :الدراسات العربية �

  :الرابع ظاهرة أم واقع محاضرة من الجنس .1

محاضر بعنوان الجنس الرابع  2007في البحرين سنة  اإلسالميةنظم قسم النساء بالجمعية       

          النفسية   قسم العلوم  رئيسة  "عائشة الشيخ"الدكتورة   قدمت من طرف ،ظاهرة أم واقع

وما  بذلك  ولماذا سمي وتضمنت المحاضر محاور منها ماذا يعني الجنس الرابع  واالجتماعية

أوضحت الجنس الرابع في مفهومه  عالجه و صده ور كيف يتم  كيفية إنتشاره و هي أسبابه و

         أما مظاهره فهي تمثل بتبادل الرسائل  ،وك الفتيانلس شكل وببه الفتاة شالسطحي يعني ت

جنس الرابع الوال يعني  .كرة التخلي عن الرفيقةفالرفض القاطع ل الهاتفية المبالغ فيها ووالمكالمات 

  )1: 2007،الشيخ عائشة ( .رورة الشذوذ الجنسيضبال

  :في البحرين .2

تم تصدر موضوع ظاهرة الفتيات المسترجالت أحاديث الساعة وسط المجتمع البحريني إذ      

كز رعاية ضحايا العنف ر قد استقبل م و ،على الفتيات المسترجالت البوياتيطلق عليهن اسم 

بينت  الثانويات و و األسري اتصاالت أولياء حول تنامي ظاهرة المسترجالت بمدارس البنات
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 .المسترجالترئيسة المركز أنه سجل زيادة في عدد الحاالت التي رصدها حول " ونزببو " رةالدكتو 

  )3: 2008، صحيفة الوطن السعودي(

  :في الكويت .3

متخصصين لدراسة  أكاديميين 3دراسة أعدها  2009س الكويتية سنة نشرت صحيفة القي     

قد شملت الدراسة  و" البوبات" على رأسها ظاهرة  انتشار الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي و

 بوجود  اأقرو منهم   %55فرد من المجتمع الكويتي وتبين أن  55000عينة عشوائية قوامها 

   .معات الخليجيةذرين من هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل كبير في المجتحظاهرة البوبات م

    )4 :2009 ،جريدة القيس(

  :حملة أنت أنثى .4

بدولة اإلمارات تهدف إلى القضاء على ظاهرة الفتيات  2009انطلقت حملة االجتماعية سنة      

تشبه بالرجال وشرح فضائل توعية وتثقيف الفتيات بمخاطر ال إلىالمتشابهات بالرجال تهدف 

عند دراسة الحاالت ظهر أن  بالرجال و لتشبههاطالبة للعالج عن سلوك  30قد تقدمت  ، واألنوثة

       سببا أدى إلى ظهور هذا السلوك غير المرغوب فيه فيما يتعلق بالفتيات واألهل  19هناك 

  )2 :2009،جريدة الرياض(.المجتمعو 

  :حملة كوني فخورة فأنت أنثى .5

   مع إدارة التوجيه   بالتعاون  اإلسالمي  للشاب  العلمية  ندوةال  نظمت إدارة البرامج في      

ام تهدف إلى يأ 3استمرت الحملة  و ،حملة كوني فخورة فأنت أنثى 2009واإلرشاد الطالبي سنة 
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ركز الراشد ممدربة ب" منيرة البطاط" األستاذة دثتقد تح في نفوس الفتيات و اإلسالميةتعزيز الهوية 

بين الفتيات في بعض  االنتشارالنفسية من ظاهرة االسترجال التي بدأت في  االجتماعيةللتنمية 

   )06: 2009الرياض، جريدة(.كيفية عالجهاهذه الظاهرة و  انتشارالمجتمعات الخليجية مبينة أسباب 

   :حملة أتميز بأنوثتي .6

لمكافحة ظاهرة  2010سنة القرى حملة إعالمية  مراسات الجامعية بجامعة أدأطلق مركز ال     

ظهور مجموعة على الفيس بوك لدى طالبات تحت شعار تتميز بأنوثتي خاصة بعد  اإلسترجال

FACE BOOK قام بتخطيط الحملة ،تحت اسم مسابقة أحلى بوبات تشجع على هذه الظاهرة   

جالت متدريب الطالبات على  من خالله قام بتدريس و" عارض صابر" عليها الدكتور اإلشرافو 

  .رامج توعية حول ظاهرة المسترجالتوب

 إلىعمل تستهدف  إطاري في أتأوضحت عميدة الدراسات الجامعية بأن الحملة ت و  

أن هناك حجم لهؤالء الطالبات وقد تضمن  و ،تماما من الجامعة اإلسترجالالقضاء على سلوك 

نيوز  نبأ( .حول هذا الموضوع posterالبرنامج أنشطة متنوعة حول االسترجال كما وزعت 

News،2010: 03(  

  :المفاهيم اإلجرائيةديد حت -6

   .لت معهمعي تلك الصورة التي تسقطها الفتاة المراهقة عن عائلتها ألشخاص تفاه :صورة العائلة

سنة تشبه الرجل من  18-14ي الفتاة التي يتراوح عمرها مابين ه :المراهقة المسترجلة الفتاة

  .، حركات الجسدالكالم ،الشكل ،الشعر ،حيث الملبس
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I. مناقشة الفرضيات : 

  :مناقشة الفرضية العامة -1

 .تكون صورة العائلة لدى الفتاة المراهقة المسترجلة سلبية 

تبار  و بار العائلة الخيالية و الحقيقيةمن خالل النتائج التي توصلنا لها من المقابالت و اخت      

  :أناتضح    FAT تفهم العائلة

التكلم عن عائلتها تجلى في  نيظهر عليها التوتر خالل جميع المقابالت حي األولىالحالة   

لرسم عائلتها داللة على وجود صراع وجداني بين الحالة و عائلتها، مما بين الصراع  رفضها

) الرحلة(و ) وقت النوم) (قاعة االستقبال) (العشاء( في الصور  FATالعائلي من خالل اختبار 

كما ) الكتب( و ) قاعة االستقبال(في لوحة  إسقاطهامن خالل  األبيبي مع ودبأكما تبين صراع 

دال على كرها و رفضها )  نكره بابا هو سبابي (حد قولها  من العائلة الحقيقية على  حذفهظهر 

اقل  األمالتماهيات حين اعتبرت  أفضلة له، كما ظهر حرمانها العاطفي في العدوانية الموجهو 

  .تعيش قي مشاكل ألنهاسعادة 

مع عائلتها تجلى من  صراعالحالة الثانية فرفضها لرسم في اختبار العائلة يعني وجود  أما  

وديبي أكما نلمس صراع  ،)المطبخ(و )قاعة االستقبال) (العشاء(في الصور  FATخالل اختبار 

 في اختبار العائلة الحقيقة على حد بحذفه أشارتكما ) الكتب(بالتماهي في صورة  األبمع 

الحالة  حذفكما نلمس  إليه،الموجهة  العدوانية و   داللة على الكره)  مانرسمهش هو سب( قولها
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    و في قولها) اللعب( صورةبالتماهي في  FATالحقيقية و في اختبار  العائلةلنفسها في اختبار 

  .ه العائلةدال على شعورها بعد االنتماء إلى هذ) تهناومني( 

مع عائلتها تجلى ذلك  صراعهارفضها لرسم عائلتها داللة على  األخرىهي  الثالثةالحالة   

الخروج (و) الرحلة) (قاعة االستقبال) (اءالعش(خالل الصور  من FATالصراع العائلي في اختبار 

و في اختبار  العائلةمن خالل حذفه في اختبار  األبوديبي مع ألكما تبين صراعها ا) المتأخر

FAT  الذكور من خالل  أخويهاو  لألبكما تظهر العدوانية الموجهة  ،)اللعب بالكرة(في الصور

من  إليه أشارتكما ) نكرهم ما يبغونيش (و على حد قولها  و الخيالية من العائلة الحقيقية حذفهم

من  FATالحالة نفسها في اختبار العائلة و في اختبار  حذفتكما  ،اليد مدببة أصابعخالل رسم 

  .داللة على شعورها بعدم االنتماء) مايبغونيش(و على حد قولها ) اللعب(خالل الصورة 

الحالة الرابعة الصورة التي كونتها عن عائلتها تتسم بالرفض و الصراع الوجداني مع  أما  

نحيفة غير متناسقة مع  األجسادعائلتها ظهر من خالل رفضها لرسم عائلتها حيث قامت برسم 

لى الصراع العائلي من خالل جك تلكذ ،عائلتها أفرادعن  الرضاالرؤوس داللة على عدم 

بسبابهم ( و قي قولها) قاعة االستقبال(و) الرحلة) (بخالمط) (العشاء(ر في الصو  FATاراختب

في الصورة  FATالحالة نفسها في اختبار العائلة الحقيقية و في اختبار  حذفتكما ) راني هنا

  .مما يدل على شعورها بعدم االنتماء إلى العائلة) اللعب بالكرة(

  : توضيحهبناء على ما سبق 

 .لعائلتهمرفض الحاالت  �
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 .األبوديبي مع أصراع  �

 .الشعور بعدم االنتماء �

 .العاطفيفقدان الحنان  �

  .صورة العائلة لدى الفتاة المراهقة المسترجلة سلبية إذن  

 :األولىمناقشة الفرضية الجزئية  -2

 .يؤدي استرجال الفتاة المراهقة إلى رفضها من طرف العائلة

  :أن المقابالت اتضحخالل النتائج التي توصلنا لها من  من  

سمحت (تخلت عنها عائلتها مباشرة بعد وضعها في المركز على حد قولها  األولىالحالة   

 ملي دخلت(تخلت عنها  في قولها  األخرىالحالة الثانية هي  أما، )ملي دخلتني للمركز فيا

والديا تبروا ( عنها عائلتها نهائيا في تعبيرها  تالحالة الثالثة فقد تخل أما، )للمركز سمحوفيا والديا

    والديا  قاسوني(الرابعة تخلت عنها العائلة مع عدم االعتراف بها  الحالة أما) مني و قاسوني

  .و هذا دال على رفض العائلة للحاالت) و نساوني

  :بناء على ما سبق توضيحه

 .نبذ العائلة للحاالت �

 .العائلة عن الحاالت مباشرة بعد وضعهم في المركزتخلي  �

  .ي استرجال الفتاة المراهقة إلى رفضها من طرف عائلتهاذإذن يؤ 
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 :نيةمناقشة الفرضية الجزئية الثا -3

  .االسترجال إلىالفتاة الوحيدة بين الذكور تؤثر سلبا على شخصيتها مما يؤدي بها 

  :الخيالية و الحقيقية اتضح أن العائلةخالل النتائج التي توصلنا لها من المقابالت و اختبار  من 

 6طفلة ما بين  أناكنت (على حد قولها  الذكور إخوتهاالحالة الثالثة الفتاة الوحيدة بين    

خوتي  ما يبغينيش و يبغي( يفضل الذكور على الحالة على حد قولها األب، حيث كان ) شاشرة

 حذففي  إليها أشارتالتي  اإلخوةو  األبكما نلمس العدوانية و الكره الموجه نحو ) شاشرة عليا

بابا و خوتي هما  نكره( على حد قولها  و في اختبار العائلة الخيالية و الحقيقية اإلخوةو  األب

    .على شخصيتها ثرأ و هذا ما) الي وصلوني لهذا شيء

  :بناء على ما سبق توضيحه

 .لذكورتفضيل العائلة ل �

 .المعاملة العدوانية األخوية �

  .إذن الفتاة الوحيدة بين الذكور تؤثر سلبا على شخصيتها مما يؤدي بها إلى االسترجال   

  :مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة -4

  .االسترجال إلىرغبة الوالدين في وجود ذكر بين البنات يدفعها 

  :خالل النتائج التي توصلنا لها من المقابالت اتضح أن من   



 مناقشة الفرضيات و تقديم التوصيات                        الفصل السابع                                  

156 

 

ر من خالل الحالة ذك على في حصوله األبالحالة الثانية كانت الفتاة التي طالما رغب    

يلبسني  كان يشريلي و(قولها  إلى إضافة) كان يقول عندي طفل و مشي طفلة(على حد قولها 

الفتاة التي رغب والديها في الحصول على  األخرىالرابعة هي  الحالة أما، )غير حوايج شاشرة

كانوا يلبسوني (تم في تعبيرها ) كانو يشوفو فيا الطفل اللي بغاوه( من خاللها في قولها  ذكر

اللي (في التربية و المعاملة على حد قولهما  اإلفراطكما نلمس في حال الحالتين ) كيما الولد

  ).نطلبها يجبوهلي

  :يحةبناء على ما سبق توض 

 .رغبة الوالدين في حصول على ذكر �

 .اإلفراط في التربية و المعاملة �

   .إذن رغبة الوالدين في وجود ذكر بين البنات يدفعها إلى االسترجال   

  : مناقشة الفرضية الجزئية الرابعة -5

  .الفتيات إلىالفتاة المراهقة المسترجلة تميل جنسيا 

  :خالل النتائج التي توصلنا لها من المقابالت اتضح أن من   

كنت ندير معها (حد قولها  ىكانت تقيم عالقة جنسية مع فتاة عل األولىالحالة 

L’amour في تعبيرها مع فتاة تقيم عالقة جنسية األخرىالحالة الثانية هي ) و كانت تعحبني 

الحالة الثالثة تقيم عالقة جنسية مع ، )و تبات معايا  l’amourكنت نقصر معها و نديرو (
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، الحالة الرابعة )plaisirحتى نوصل   l’amourوندير كنت نخرج مع شيرات( في قولها القتيات

  ).مع مدامتي نهار على نهار lamourندير كنت(كانت تقيم عالقة جنسية على حد تعبيرها

  :بناء على ما سبق توضيحه

 .الرغبة الجنسية لدى الحاالت �

 .جنسية مع الفتياتعالقات  �

  .إذن تميل الفتاة المراهقة المسترجلة جنسيا إلى الفتيات

  :خالصة عامة

معتمدين في ذلك على المقابالت و تطبيق اختبار العائلة  األربعمن خالل دراستنا للحاالت 

  :و بعد مناقشتنا للفرضيات اتضح مايلي FATالخيالية و الحقيقية و اختبار تفهم العائلة 

 .رفض الفتاة المراهقة للوضع التي ألت إليه في ظل اضطراب العالقة الثالثية �

 .صورة العائلة سلبية لدى أربع حاالت �

 .رفض و تخلي العائلة عن الحاالت �

 .الشعور بعد االنتماء �

 من هنا نستنج أن كل الفرضيات تحققت و أن صورة العائلة لدى الفتاة المراهقة المسترجلة

  .تتغير بعد اضطراب العالقة العائلية من الصورة االيجابية إلى الصورة السلبية
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II. التوصيات و االقتراحات البحثية: 

 :التوصيات -1

لة جصورة العائلة لدى الفتاة المراهقة المستر  أن أظهرتفي ضوء نتائج الدراسة و التي 

  :فان الدراسة توصي سلبية،

 .المجتمع أساس باعتبارهنالفئة من المجتمع  بهذهاالهتمام  �

من خالل برامج  إخوة أم أب الثالثيةلك بتحسين العالقة ذو  األسرة ألوضاع الجذرية ةالمحارب �

 .و االستماع الرأي ءاإبدكقنوات الحوار و  اإلعالمتحسيسية عبر وسائل 

 .الفئة و محاولة دمجها في المجتمع من جديد لهذهالتوعية و الدعم النفسي  �

 :االقتراحات -2

و عالقاتها بالفتاة المراهقة المسترجلة في  العائلةالتي تتناول صورة  األولىتعتبر هذه الدراسة  �

 .المجتمع الجزائري، و عليه فان الدراسة تقترح المزيد من الدراسات في هذا المجال

نفس الدراسة و لكن االختالف يكون مع الفتاة التي تجاوزت سن المراهقة و التي تعيش  إجراء �

 .بالمركزوسط حر غير مقيمة في 

 .األشخاص المخنثيندراسة مقارنة لنفس الموضوع مع  إجراء �

ى و عليه نقترح من الطلبة الباحثين في علم النفس االهتمام لهذه المواضيع و تسليط الضوء عل �

  .مثل هذه الحاالت
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     :تمهيد

تقديمهم من خالل مقابالت مضبوطة بتواريخ  خصصنا هذا الفصل لدراسة الحاالت و

االختبارات  تحليل محتوى المقابالت التي أجريت و ىإل باإلضافةوالزمان المستغرق في كل مقابلة 

فيما يلي سنستعرض  إليها والنتائج التي توصلنا  كل حالة من الحاالت و التي تم تطبيقها على

   .كل هذا

  :لحالة األولىعن ا األوليةالبيانات 

  ف  :االسم

  م :اللقب

  أنثى  :الجنس

  سنة  15 :السن

  السنة سابعة أساسي  :الدراسيالمستوى 

  مستقل : السكن

  إناث 02: عدد اإلخوة

  األولى : رتبتها بين اإلخوة

  موظف: مهنة األب

  ماكثة بالبيت : مهنة األم

  مطلقين : الوضعية األسرية
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  2014-04-07: تاريخ الدخول إلى المركز

  مقابالت  10: عدد المقابالت التي أجريت

   : عرض المقابالت

  د 25دامت حوالي  2015-02-17:التاريخ :األولىالمقابلة 

في المطعم خصصت هذه المقابلة للتعرف تمت هذه المقابلة بمركز إعادة التربية بالضبط   

  مهنة األخصائي النفساني  بدور و  توضيح عن سبب أخذها كحالة مع التعريف على الحالة و

التي تلتزم بها بما فيها كتمان  أخالقياتوٕان الهدف منها كسب ثقة الحالة و إطالع الحالة على 

   .السر

  د  30دامت حوالي 2015-02-24التاريخ  :الثانيةالمقابلة 

المكان خصصت هذه المقابلة لجمع البيانات الولية عن الحالة و كان الهدف تمت في نفس 

   .تضح ة فرصة الحالة للتحدث بكل حرية وحمنها إتا

  د  42دامت حوالي  2015-03-03التاريخ  :الثالثةالمقابلة 

التعمق أكثر عن الحياة الشخصية  و تمت بنفس المكان خصصت هذه المقابلة للتحدث

   .الحالة والهدف منها التحدث بكل عفوية وحرية

  د  30دامت حوالي 2015-03-10التاريخ  :الرابعةالمقابلة 
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الغير  خصصت هذه المقابلة للتعرف على أهم الدوافع المباشرة و تمت في نفس المكان

   .المباشرة التي أدت لها إلى االسترجال

  د 35دامت حوالي  2015-03-17التاريخ  :الخامسةالمقابلة 

تمت في نفس المكان خصصت التعرف على معاناة الحالة ومعاشها النفسي مع معرفة 

الهدف منها التعرف على الصورة العائلية  دوره و الصورة الشاملة على عائلتها من خالل كل فرد و

  .تعيشهاواألوضاع التي 

  د  25دامت حوالي  2015-03-24 :السادسةالمقابلة 

خصصت هذه المقابلة للتعرف على الجنحة المرتكبة في طرف تمت في نفس المكان 

  .الحكم عليها أثناءلعائلة الحالة التعرف ما إذا ساندت ا الحالة و

  د 30دامت حوالي  2015-03-31 :السابعةالمقابلة 

إلى  إضافةتمت في نفس المكان خصصت للتعرف على المعاش اليومي داخل المركز  

   .مع فتيات المركز عالقة الحالة

  د 40دامت حوالي  2015-04-14التاريخ  :الثامنةالمقابلة 

من  األولالعائلة لكورمان بدأ بتطبيق الشطر  اختبارخصصت لتطبيق تمت في نفس المكان 

  .ئلة الخياليةالتعليمة وهي رسم العا

  د  40ة دامت حوالي 2015-04-02التاريخ  :التاسعةالمقابلة 
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هي رسم  و تمت في نفس المكان خصصت لتكملة الشطر الثاني من تعليمة اإلختبار

  .العائلة الحقيقة

  د  35دامت حوالي 2015-04-28التاريخ  :العاشرةالمقابلة 

   FATتمت في نفس المكان خصصت هذه المقابلة لتطبيق إختبار تفهم العائلة 

   :الحالةملخص عن 

، قوية ذو بشرة بيضاء وعينان سوداءسنة متوسطة الطول ، ذات بينية  15عمرها الحالة 

 2، عدد اإلخوة دخين حتى تنسى عن قلقهاتفي الحديث تفضل ال ارتجالهاهندامها مرتب ونظيف 

أحياء وهران في منزل مستقل مع  بإحدىتسكن  أساسي 7إناث رتبتها األولى مستواها الدراسي 

من خالل المقابالت .، األب تاجر األم ماكثة بالبيت مستوى االقتصادي متوسط األم و أختها

  تظهر لدى الحالة التوتر والشعور بالندم والبكاء أثناء الكالم 

تملؤها المشاكل  و أختهاكانت الحالة تعيش مع عائلتها الصغيرة المتكونة من األب واألم 

سلوكه ) كان يشرب ويسكر بزاف (على حد تعبيرهاحرف بين الطرفين بسبب سلوك األب المن

 مها و ادخلها إلى المنزل رغما عنها حيث طلق األملمرة ثانية دون ع المنحرف أدى به إلى الزواج

لجأنا إلى  العيش في ) قالطال(، وبعد االنفصال مأوىوأخرجها من المنزل ورمنا إلى الشارع بدون 

   . في فرنسا بيت الخال المقيم
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و أختها على  أت الحالة سلوك االسترجال بعد طالق الوالدين أين تحملت مسؤولية األمبد

كنت  pasqueملما كانت تشوفني رجل الدار اللي راح يخدم عليها وعلى أخوتتها ( حد قولها

قص شعرها بحكم  لىثم إ  les survettesالسراويلبتغيير مالبسها إلى لبس  بدأت) قافزة وقبيحة

شيء  أي تعمل أنه بدأ بالتساقط ثم توقفها عن الدراسة والبحث عن العمل لتساعد عائلتها كانت

يعمله الرجل عملت كبائعة في األسواق ثم في إحدى المتاجر بوهران بحكم شكلها ومظهرها 

  .الخارجي

لى التدخين عملها مع الرجال عودها على الرجوع المتأخر إلى البيت ثم تطور الوضع إ

نسهر ونخرج كنت (والضرب والسهر في المالهي الليلية مع الشباب والرجوع صباحا بحجة العمل 

  .)barreصحابي شاشرة كنا نروحو إلى  مع

 كانت ل أو مع األصدقاء الذين تسه معهمعالقة الحالة اقتصرت على شباب سواء في العم

ثم تقيم عالقة جنسية مع فتاة كانت تسكن في الحي المقابل لهم كانت تلك العالقة سطحية  

 إلى النوم معها وكانت عند تصل إلى النشوة الجنسية تقوم بممارسة العادة السريةتطورت العالقة 

أما عالقتها مع األم عادية بدون  ،)و كانت تعحبني L’amourكنت ندير معها ( على حد قولها

اكل ألنها كانت ترى فيها الذكر الذي يحميها ويتحل مسؤوليتها أما مع األب هي معدومة  ترى مش

تميز بالسلطة والقسوة بحكم أنها الرجل الذي يتولى مسؤوليتهم  أختهاأما مع  ،فيه عديم المسؤولية

لت إلى بعد غياب األب سلوكها المنحرف والعودة المتأخرة حتى الصباح أثار ثرثرة بين الناس وص

مسامع الخال مما أدى إلى رفضه الحالة جراء سلوكها المنحرف ووضع األم أمام خيارين إما 
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بدأت الحالة في البكاء ثم الذي يكون هو مسؤول عن تصرفاتها األم أو ترجعها إلى األب أو الحالة

راجل أن (خيار سوى أن تعيش في الشارع وتتحمل مسؤوليتها  أيواصلت الحديث لم تجد الحالة 

  )قادرة نعيش في الزنقة

 لتاألم تقدم شكوى إلى الشرطة أحي في الشارع جعل المبيتهكذا بدأت معاناة الحالة  و

روري وضعها ضتستطيع حمايتها ومن ال ال الحالة تعيش في الشارع و بأنإلى قاضي األحداث 

في المركز  لم ترفض طلب أمها بوضعها ،حمايتها وتعديل سلوكها الحالة اجل مركز خاص من

الحالة إلى المركز  حيث دخلت)  نبقى امراة maiأنا رجل   malgréيتعدوا عليا  خافت إذا(

   .بملئ إرادتها

كانت تشعر الحالة بالملل كل شيء بأوامر المربين وكأنها في حبس وليس بمركز وفي 

مع فتيات  ليس لها عالقة )يعايروني عيشه راجل(بعض األحيان حتى الضرب من طرف المربين 

وشعورها بالنقص والحرمان العاطفي تخلي األم عنها فمنذ  لماما زادها أو  ،المركز ألنها ال تنسجم

          على حد قولها أن وضعتها في المركز لم تزرها أو تسأل عن ظروفها التي باءت تعيشها

 الظروفهذا النقص وعدم مواساة والحرمان العاطفي في هذه  )دخلتني للمركز سمحت فيا ملي(

على الوضع التي الحالة تشعر بالندم  .إلى هذه العائلة االنتماءجعلها تشعر بالكراهية وعدم 

هما سبابي في (ومعاملة األم الحالة على أنها فتى  الوالدينسببه إلى طالق وصلت إليه وترجع 

  ) حصلي اللي قاع
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  :اختبار العائلة تحليل

  :اختبار العائلة الخيالية

و هذا ما يدل علي رفضها  رفضت الحالة الرسم في البداية بحجة أنها ال تحسن الرسم

هم في الزونقة تحوس علي را:"حد تعبيرها ىفي البداية  عل. للعائلةللعائلة و التناقض الوجداني 

، فقد بدأت برسم األخت ٕاهمال شؤون أسرتهدوره و  هذا ما يفسر غياب أو تخلي األب عنو " حقنا 

  .نية حيث نالحظ تقارب بين األشخاصأوال ثم األم ثا

المستقبلة كما  ةهذا ما يدل علي الطموح و التقدم إلي النظر بدأت الحالة من الجهة اليمني و 

ا ما يدل علي أهدافها الحياتية هذالورقة و  في أعلىي الجانب األيمن العلوي و أنه متمركز ف

يل على هذا دلو  ، و قد احتل الرسم حيزا محدودا من الورقةالتي تسعي لتحقيقها المشاريع الكبرىو 

  .الشعور بالدونية

ع اتجاه الدواف سطحيةعلى و هذا دليل ) 1(الخطوط تبدو رفيعة فيما يخص رسم  أننالحظ 

درجة من  و هذا دال على) 2(ط حادة بالنسبة ، كما تبدو الخطو احتقارهالشخص المرسوم و 

  .العدوانية و التوتر

 : من حيث البناءات الشكلية

التفتح على و تفاصيل الجسد دال إلى الطموح و مح الوجه أبدت الحالة اهتماما بمال

، أما األعين يدل علي عدم القدرة علي المواجهة، حيث بدأت برسم الرأس دائري مما المستقبل
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عدوانية مع وجود  دال على و القلق كما كانت ثاقبة واسعة دال على مشاعر الحوفكانت كبيرة و 

 دال على) 2(و ) 1(األذن بالنسبة  القلق و االضطراب، نلمس حذف ارتفاع الحاجب دال على

كما  .السرقة دال على) 1(سمت في الجيب بالنسبة نالحظ أن اليدين ر  ،غياب االتصال األسري

، كذلك العدوانية نحو العالم الخارجي لىدال ع) 2(رسمت األذرع بعيدة من الجسم بالنسبة 

مالمح ، كما نالحظ اهتمام الحالة بخالل رسم اليد على شكل نمط قفازيمن ) 2(العدوانية بالنسبة 

فقدان الحماية  دال على) 2(القدمين بالنسبة  ، كما نلمس حذفالذات الوجه مما يفسر التأكيد على

أزار مغلقة و مظللة عدم األمن  على األرض مما يدل زن كما كانت األرجل غير مثبتة علىو التوا

  .معارضة النقاش  دال على) 2(و ) 1(بالنسبة 

  :من حيث المحتوى

في حيث الحركة مما يدل علي الفقر العاط لي الرسم نوع من الجمود يفتقر إلىيغلب ع 

، كما كان انعدام سلطتها بأقل حجم دال على األفضلية و قد رسمت بدأت باألخت و هذا دال على

، أما الحالة حذفت فقي و هذا ما يعكس السلطة لديهامن حيث مستواها األ ىاألعلرسم األم في 

و األخت  ، نالحظ تقارب بين األممكانتها و شعورها بعدم االنتماء انعدام ا يفسر علىنفسها مم

وجود  استعمال األلوان مما يدل علىحالة شأ اللم ت .عمق العالقة العاطفية بينهما مما يدل على

  .ى القلق و فرض ذاتهاحرمان عاطفي و فضلت التضليل دال عل

أفضل التماهيات اعتبرت األم هي األلطف و األسعد ألنها حنونة أما عن أقل  فيما يخص 

 اما يفسر الغيرة األخوية أما أقل سعادة هي األم ألنهخت ألنها تغير منها و هذا و لطفا كانت  األ
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، و قد فضلت الحالة أن تكون امها لوضعتعيش المشاكل بسبي و هذا دال على عدم تقبل الحالة 

مدي عالقة األم بالحالة و العالقة العاطفية  كانت حنونة مع األم و هذا دال علىمكان األم ألنها 

  .التي بينهم

  :اختبار رسم العائلة الحقيقية

ال تحسن الرسم و هذا ما يدل علي رفضها  رفضت الحالة الرسم في البداية بحجة أنها

لقد ، و في األخير بدأت برسم نفسها أوال ثم األم ثم األخت .للعائلة و التناقض الوجداني للعائلة

معدومة انعدام مكانته داخل العائلة و العالقة العاطفية بينهم  حذفت الحالة والدها و هذا دال على

  .داللة علي انعدام التواصل بينهم تباعد بين األشخاص المرسومين نالحظ

نظرة المستقبل كما  ا ما يدل علي الطموح و التقدم إلىبدأت الحالة من الجهة اليمني و هذ

المشاريع الكبرى التي  ي الجانب األيمن العلوي و في أعلى الورقة و هذا ما يدل علىأنه متمركز ف

  .الشعور بالعدوانية قة و هذا دليل علىمحدودا من الور  تسعي لتحقيقها و قد احتل الرسم  حيزا

سطحية الدوافع  رفيعة و هذا دليل على) 1(ص الرسم نالحظ أن الخطوط تبدوا فيما يخ

درجة من  على و هذا ما يدل) 1(و ) 2(اتجاه الشخص المرسوم كما تبدو الخطوط الحادة بالنسبة 

  .العدوانية و التوتر

  :من حيث البناءات الشكلية

دأت برسم الطموح حيث ب إلىاهتماما بمالمح الوجه و تفاصيل الجسد دال  أبدت الحالة 

 األعين كانت كبيرة وواسعة دال علىالمواجهة أما  الرأس دائري مما يدل على عدم القدرة على
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دوانية، الحاجب غير مرفوع يدل الع ق كما كانت ثاقبة و مهذبة دال علىمشاعر الخوف و القل

، نالحظ شخصية بدائية شكل خط مما يدل على كان رسم الفم على حث عن الذات كماالب على

) 1(ت صغيرة بالنسبة غياب االتصال العائلي كما رسم دال على) 3(و ) 2(األذن بالنسبة  حذف

الحالة اهتمام بمالمح الوجه  مما يفسر على عدم رغبة في السماع إلى أقوال اآلخرين، يظهر لدى

  .الذات كيد علىمما يفسر التأ

السرقة كما رسمت األذرع  دال على) 3(و ) 2( نالحظ أن اليدين رسمت في الجيب بالنسبة

شكل نمط قفازي  ، كذلك رسمت اليد علىالعدوانية نحو العالم الخارجي لىبعيدة عن الجسم دال ع

الجيب مكان الثدي بالنسبة للحالة دليل علي ، نالحظ رسم على العدوانية مما يدل) 1(بالنسبة 

 يدل على، نلمس حذف القدمين بالنسبة لألشخاص المرسومين مما ميةفالمرحلة ال ىا إلنكوصه

و االستقرار، أزرار  األمن ، األرجل غير مثبتة على األرض مما يدل علىفقدان الحماية و التوازن

  . معارضة النقاش دال على) 1(و )3(مغلقة بالنسبة  ومظلة 

  :من حيث المحتوى

حيث الفقر العاطفي  من الجمود يفتقر إلى الحركة مما يدل علىيغلب على الرسم نوع 

أهمية هذا الشخص  ضلية و قد رسمت بحجم كبير دال علىاألف بدأت برسم األم و هذا دال على

من حيث مستواها األفقي و هذا ما  ي الحالة كما كان رسم الحالة أعلىو المكانة التي تحتلها لد

صغيرها داخل ت فسها بأقل حجم من الجميع دليل علىا رسمت ن، كميعكس السلطة العليا للحالة

انعدام  ام بين األشخاص المرسومين يدل على، كما نالحظ تباعد و انعدالعائلة و انعدام مكانتها

  .العالقة العاطفية بينهم
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 مان عاطفي و فضلت التضليل دال علىوجود حر  حالة استعمال األلوان مما يدل علىلم تنشأ ال 

  .القلق و فرض ذاتها

ألسعد ألنها حنونة أما أقل فيما يخص أفضليات التماهيات اعتبرت األم هي األلطف و ا

و سعادة هي األخت ألنها تغير منها و هذا ما يفسر الغيرة األخوية أما أقل سعادة هي الحالة لطفا 

، و قد فضلت أن فيهتقبل الحالة للوضع التي تعيش  عدم نها تعيش في المركز و هذا دال علىأل

   .عالقة الحالة باألم ون مكان األم حنونة و هذا دال علىتك

  :استنتاج عن اختبار رسم العائلة الخيالية و الحقيقية

  :الحالةمن خالل االختبارين نالحظ أن 

  .رفضها للعائلة سم في اختبار العائلة مما يدل علىلر رفضها ل �

  .تحقيق األهداف و المشاريع من الجهة اليمني داللة على الرسم البدا  �

 .العائلة اخلدانعدام مكانته  العائلة دال على حذف األب في  �

  .العدوانية و التوتر رسم اليد على شكل نمط قفازي دال على  �

  .األسري انعدام االتصال ذن في اختبار العائلة مما يدل علىحذف األ  �

مرحلة  ىها إلنكوص الحقيقية مكان الثدي مما يدل على لةرسم جيب في اختبار العائ �

 .ةالفمي

  .فقدان الحماية و التوازن و انعدام األمن األرجل غير مثبتة مما يدل علىحذف القدمين و   �
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البرود الفقر العاطفي و  كة في اختبار العائلة مما يدل علىالحر  الجمود يفتقر إلى  �

  .االنفعالي

   .وجود حرمان عاطفي ىعدم استعمال األلوان في اختبار العائلة مما يدل عل  �

   : FATتحليل اختبار تفهم العائلة

بمرة رش راه مزوج مايدة العشا ما دابزين لخاط ن علىوريرا هي و راجلها راهم مدام: 1الصورة 

     واحد راه ياكل شاشرةحبست من الخلعة، و  باغي يطلق مرته لولة، بنته كانت تاكلوحدة  و 

   .الخر كان ياكل حبس و راه يخممو 

  . و هي راهي باغية تقرا و ما خالهاش االخت راهي مدابزة معا خوها راه داير الغنى: 2الصورة 

باش يضربه كيما مداري كل ما يدير حاجة  الولد طيح  الفاز و باباه رافد مطرق و جا: 3الصورة 

  .يضربه

راهي  ريلها لباس و البنت ماراهيش باغيةعند مول الحوايج باش تش البنت هي و مها: 4الصورة 

  .باغية سروال

و البنت راه  راجلها مدابزين الولد راه خارج برا باش مايسمعش زقاهم كره منهممر هي و : 5الصورة 

  .الخر راه يسمع في الهدرة و ساكت تزيد في الصوت تاع تلفزيون باش ما تسمعش زقاهم و الولد

زعاف  رش راه المربل البيت و مشتت الصوالحهماماه راهي تزعف علي ولدها الخط: 6الصورة 

  .راجلها راهي ترده في ولدها

  .ناضكران راه يضرب في مه راهي تبكي و تعيط وولدهم كان راقد سمعهم و باباه راه س: 7الصورة 
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  .طش راجلها طردها مدارصوالحها رايحة عند خوها لخاو  ماماهم راهي داية والدها :8الصورة 

، ماوجدتش العشا بكري وولدها خاف باش يزقي علي مرتو لخاطرش راه سكران راه: : 9الصورة 

  .يدخل قعد عند الباب

    .في الفوطبال ما تفاهموش دبزو مع بعضهم ابنات و شاشرا راهم يلعبو : 10الصورة 

اباه ماخالوهش راه يقوللهم راهي مع صحابوا بصح أمه و ب ولدهم راه خارج يسهر برا: 11ورة الص

  .مازال الحال 9

و هي   بنتهم من مشاكل تاع بوها و مها بزاف ما والتش تقرا مليح راهم يزعفو عليها: 12الصورة 

  .راهي خايفة

  .ش راجلها دربها كان سكران البارح جا عندها باش تسامحهراهي مريضة الخط: 13الصورة

يلعب مع باباه و البنات راهم يتفرجو عليهم بصح راهم يخمو في المهم  الولد راه: 14الصورة

  .المسكينة

يهم و باباهم راه الوالد راهم يلعبو في الدومينو و يزقو بزاف جات مهم راهي تزقي عل: 15الصورة

  .ش بيهميقرا وماعالباله

صح باباه أنا و صحابي ب عطيني المفاتيح تاع الوطو باغي النروحالولد قال لباباه ا: 16الصورة

  .مابغاش يعطيه و قاله ال

راجلها يشوفها شابة ما  البنت راهي تشوف في مها راهي تماكيي و تزوق باش: 17الصورة

   .يخليها يروحش و
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يزقي عال مرتو و هي ماشي جايب عليه كرهت من رقاد و منو البنت راه مدابزة راه : 18ةالصور 

   .هممع خوها و الخر راه يتفرج العلي

و ملت  ا لخطش كل يوم الزقة و هي كرهتالبنت راهي تهدر مع باباها على جال مه: 19الصورة

    .من هذه العيشة و من باباها

  .ولد و راهي تشوف روحها فالمراياة كيما روحها تالبنت رجع: 20الصورة

و اللوالد   يه باش ما يروحشباباهم غادي اليروح و اليخليهم وحدهم و مرته تحاول ف: 21الصورة

  .كانوا رايحين يقراو بطلو ماراحوش 

 : FAT اختبار  تحليل النتائج

الصور حيث أتناء التحليل  ه عن الحالة أنها أسقطت قصتها علىمن خالل ما الحظت

الحظنا هناك صراع عائلي و صراع زوجي أكبر من الصراعات األخرى حيث ظهر صراع 

وقت (،  )الحي التجاري(،  )قاعة االستقبال(،  )العشاء( مرات في كل من الصور  5العائلي 

 من الصورمرات في كل  3مقارنة مع الصراع الزوجي و الذي ظهر ) التعانق(،  )الرحلة( )النوم

  .لمالحظة الخاصة لوجود صراع عائليو هذا ما يدعم ا) وقت النوم (،  )اللوحة(،  )سلم ىأعل( 

إن الصراع داخل هذه العائلة هم مصمم بطريقة سلبية مع عدم االنسجام و الالمباالة بين 

   غضب يرورة العالقات كانت مضطربة و سلبية كما تميزت الطبيعة العالئقية بال، أما سالطرفين

  .ق الذي يسيطر علي النظام العائليالعدوانية و الحزن باإلضافة إلي القلو 
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   :خالصة عامة

  ةمن خالل المقابالت التي أجريت مع الحالة و تطبيقنا الختبار العائلة الخيالية و الحقيقي

  :اختيار تفهم العائلة تبين أنو 

  .وجداني من خالل رفضها للرسم و بالتالي رفضها لعائلتها تناقض -1

   .الحالة كثيرة الحركة مما يدل علي قلقها و توترها -2

   )الرحلة(، )وقت النوم(، )القاعة االستقب(، )العشاء(ئلي الذي ظهر في الصورة صراع عا -3

هما (علي حد قولهان خالل المقابالت و الذي ظهر ذلك من خالل رفضها للرسم و م) التعانق(

   .)سبابي

من ن خالل حذفه في اختبار العائلة و العدوانية و مشاعر الكره اتجاه األب التي ظهرت م -4

 و ما أكدته من خالل) كتب( و في اللوحة )قاعة االستقبال( اللوحة  خالل اختبار تفهم العائلة في

  .)نكره بابا هو سبابي(المقابالت 

   .خالل حذف األذن في اختبار العائلة غياب االتصال األسري من -5

الذي أكد من خالل المقابالت  و) وقت النوم(، )اللوحة(صراع زوجي الذي ظهر في الصور -6

   .)كان يشرب و يسكر و يضرب ماما(ا حد تعبيرهعلى 

و الذي أكد من خالل المقابالت على حد  ةآالمر أزمة الهوية و التي ظهرت من خالل صورة   -7

 ).جهمكنت نلبس كيما لوالد حواي(قولها 
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   :ةعن الحالة الثاني البيانات األولية

  ن :االسم

  ب  :اللقب

   أنثى: الجنس

  سنة  16 :السن

  السنة السابعة أساسي  :الدراسيالمستوى 

  مستقل :السكن

  إناث  4 :اإلخوةعدد 

  األخيرة  :رتبتها بين اإلخوة

  مهاجر :األبمهنة 

  ماكثة بالبيت  :األممهنة 

   2014-06-25 :المركزتاريخ الدخول غلى 

  غير مطلقين :األسريةالوضعية 

  مقابالت  10 :أجريتعدد المقابالت التي 
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  : عرض المقابالت

  د  25دامت حوالي 2015-02-17 :األولىالمقابلة 

إعادة التربية في المطعم خصصت هذه المقابلة التعرف على  بمركزتمت هذه المقابلة 

   .الحالة ودور األخصائي النفساني وكان الهدف منا كسب ثقة الحالة

  د  30دامت حوالي  2015-02-24التاريخ  :الثانيةالمقابلة 

كان الهدف منها إتاحة  البيانات األولية عن الحالة و خصصت لجمعتمت في نفس المكان 

  .لحالة للتحدثالفرصة ا

  د 40دامت حوالي  2015-03-03التاريخ  :الثالثةالمقابلة 

تمت بنفس المكان خصصت هذه المقابلة التحدث أكثر عن الحياة الخاصة والهدف منها 

   .عفوية هو تحدث الحلة بكل صراحة و

  د  30دامت حوالي  2015-03-10التاريخ  :الرابعةالمقابلة 

عالقتها العائلية  عرف على صورة العائلة لدى الحالة وتمت في نفس المكان خصصت للت

  .وكان الهدف منها هو التعرف على أسباب التي أدت غلى انحراف سلوكها االجتماعية و

  د 30دامت حوالي  2015-03-17التاريخ  :الخامسةالمقابلة 
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في نفس المكان خصصت التعرف على معاناة الحالة ومعاشها والتعرف على كل فرد  تمت

   .وخصائصه والهدف منها التعرف بشكل عميق على تلك العائلة واألوضاع التي تعيشها

  د  25دامت حوالي  2015-04-24التاريخ  :السادسةالمقابلة 

ى الجنحة المرتكبة للحالة تمت المقابلة في نفس المكان خصصت هذه المقابلة للتعرف عل

   .الحكم أثناءوالتعرف ما إذا ساندت العائلة لها 

  د  30دامت حوالي  2015-03-31التاريخ  :السابعةالمقابلة 

تمت في نفس المكان خصصت التعرف على المعاش اليومي داخل المركز وعالقاتها مع 

   .فتيات المركز

  د  40حوالي دامت  2015-04-04التاريخ  :الثامنةالمقابلة 

   .تمت في نفس المكان خصصت لتطبيق الشطر األول من إختبار العائلة الخيالية

   40دامت حوالي  2015-04-21التاريخ  :التاسعةالمقابلة 

   .تمت في نفس المكان خصصت لتكميل إختبار العائلة الحقيقة

  د  30دامت حوالي  2015-04-28التاريخ  :العاشرةالمقابلة 

  .FATتمت في نفس المكان خصصت لتطبيق إختبار تفهم العائلة 
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  :ةالحالملخص عن 

هندامها  قوية سمراء البشرة عيناها بنيتانسنة متوسطة القامة ذات بينية  16الحالة عمرها 

إناث  4، عدد اإلخوة قلقهافي الحديث تفصل التدخين عند الحديث للتعبير عن  ارتجالهامرتب 

 ، المستوى االقتصادي البأس، تسكن في منزل مستقل مع والديهاأساسيمستواها الدراسي السابعة 

   .األم ماكثة بالبيت بفرنساهاجر مقيم مبه األب 

من خالل المقابالت التي أجريت مع الحالة الحظنا أنها كثيرة الحركة بالرجلين وهذا دليل 

   .من السلوكيات الكامنة لديها أصبحاوقلقها المستمر واللذان  على توثرها

 2الصغيرة المتكونة من األب المقيم بفرنسا يأتي إال من خالل  عائلتهاالحالة تعيش مع 

ب حيث كان يرغب في واألم وٕاخوتها اإلناث بدأت الحالة استرجالها مع األ أشهر 3شهرين أو 

ألربع بنات من قبل حيث بدأت بالمالبس أين كان  هإنجابحصوله على ذكر يحمل اسمه بعد 

كما كان  )كان يلبسني غير جوايج شاشرة( على حد قولها وركيشتري لها مالبس خاصة بالذ

) طفلة عندي طفل ومشي كان يقول (عرها على حد قولها شالق الرجال لقص حإلى ال هايأخذ

كانت الحالة  ،الحمام الخاص بالرجالألحيان حتى إضافة إلى أخذها إلى المقاهي وفي بعض ا

   .مدللة والمفضلة لدى والديها كتعويض للذكر الذي لم ينجبوه

تعودت الحالة على المظهر والشكل الخارجي والمعاملة المدللة المفرطة من طرف الوالدين 

   .العيش إمكانياتإلى ترك المدرسة والعيش بحرية مطلقة مع توفير لها كل 
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كنت (ة يالفتيات فقط والسهر معهن والقيام برحالت من والية إلى وال مع نتعالقة الحالة كا

تعودت على التدخين ثم شرب الكحول إلى حد  ،)بايتة عند صحابتي رانيعلى أم ونقولها  نكذب

الثمالة كانت تمارس العادة السرية ثم تطور األمر إلى القيام بعالقات جنسية مع إحدى الفتيات 

 تفظت على عذريتهاإحكانت صديقتها تنام معها في غرفة ومشاهدة األفالم اإلباحية معا إال أنها 

  ).و تبات معايا  l’amourكنت نقصر معها و نديرو ( على حد قولها

تميزت بالعدوانية نتيجة سلوك الحالة المنحرف بعد اكتشاف األم ألخالق  مع األمعالقتها 

أما عالقتها مع األب كانت عادية ال مشاكل فيها كان  ،إلى المنزل وهي ثملة هادخولو الحالة 

ن خاصة بعد غياب أما إخوتها اإلناث تميزت بالسلطة عليه ،تطلبه مال وتوفير كل مايدعمها بال

األب تطور الوضع وأصبحت الحالة تمارس القسوة والسلطة على أمها وٕاخوتها خاصة في غياب 

األب وأصبحت تشرب ليال ونهارا إلى أن تم اعتقالها من طرف الشرطة في حالة سكر ثم تقديمها 

نتها بت وضع إإلى قاضي األحداث أين تم استدعاء الوالدين حيث كان األب في فرنسا أم األم قرر 

   .أجل تأديبها وتعديل سلوكها المنحرف منفي المركز 

جدران مع سوء معاملة   4 الحالة تشعر بالملل والوحدة وأنها مقيدة تقيم في سجن بين

شعور الحالة باأللم والكره بعد تخلي والديها  ،تربطها أي عالقة مع فتيات المركز المربيين لها ال

ترجع  الحالة تشعر بالندم لما هي عليه و )سمحوفيا و قاسوني( عل حد قولها عنها ووضعها في 

هي  ا بحرية مطلقة وتربيتها على أساس أنها ذكر وهل )هما سبابي( في قولها السبب إلى الوالدين

  .فتاة ورغبتهم في الحصول على الذكر من خالل الحالة
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  :تحليل اختبار العائلة

  :اختبار العائلة الخيالية

رفضت الحالة الرسم في البداية بحجة أنها ال تحسن الرسم و هذا ما يدل على رفضها 

  .للعائلة و التناقض الوجداني

ر هذا ما يفس "الدار ماطقتش نرسمهم في الداخلراهم في "في البداية على حد تعبيرها 

العائلي و قد انعدام التواصل دخل العائلة، بدأت برسم البيت داللة على حنين إلى رجوع للبيت 

رسمت فيه النوافذ مغلقة مما يدل على انعدام التواصل ثم بدأت برسم نفسها أوال ثم األم ثم األب 

  .ين األشخاص المرسومين  و انعزالهمب كما نالحظ تباعد

ضي كما أنه اإلى المحي و الرجوع لة من جهة اليسرى و هذا دليل ذكو بدأت الحا

و في أسفل الورقة و هي منطقة الغرائز األولية و انعدام متمركز في الجانب األيسر العلوي 

 .بالعدوانيةمشاعر األمن و قد احتل الرسم حيزا محدودا من الورقة و هذا ما يدل على الشعور 

    سطحية الدوافع اتجاه األشخاص المرسومين على نالحظ أن الخطوط تبدو رفيعة و قوية مما يدل 

  .همر احنتباو 

  :الشكليةمن حيث البناءات 

لم تبدى الحالة اهتماما بمالمح الوجه و تفاصيل الجسد دال على نوع من السطحية 

       حيث بدأت برسم الرأس دائري مما يدل عدم قدرة على المواجهة، أما األعين كانت صغيرة 
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ل على الحيرة مع مقوسة مما يدكانت  و ضئيلة مما يدل على حب استطالع البصري القوي كما 

) 2( كما نالحظ الفم رسم على شكل دائري بالنسبة  .الضطرابارتفاع الحاجب دال على القلق و ا

على غياب  دال ) 2(و ) 1(  س حذف األذنين بالنسبة لممما يعكس لنا الخوف كما ن) 3(و 

لم تظهر اهتماما برسم األذن مما يدل على وجود قلق داخلي و عدم  هااالتصال األسري كما أن

  .أما  الشعر فكان مشوش بالنسبة لألفراد المرسومين مما يدل على أفكار مشوشة ،اعاالستم

س حذف نلم ،هناك نوع من الالمباالة و السطحية تظهر من خالل رسمها المالمح ضئيلة

الرقبة دال على انعدام التواصل كما كان حذف اليدين بالنسبة لألشخاص المرسومين مما يدل 

العدوانية اتجاه العالم  كما كانت األذرع بعيدة من الجسم مما يعكس لناعلى الغموض و الضعف 

س حذف القدمين لمكما ن. الجيب مكان الثدي نكوص إلى مرحلة الفمية و ذلك برسم  ،الخارجي

على األرض مما يدل كانت األرجل غير مثبتة  ،الحماية و التوازن فقدانعلى  دال) 1(بالنسبة

   .على معارضة النقاش دال )3(بالنسبةلقة و مظللة ، أزرار مغعلى عدم األمن

  :من حيث المحتوى

يغلب على الرسم نوع من طغيان نموذج الكف العقلي الذي يدل على التلقائية كما أن 

األفراد المرسومين في حالة جمود مما يدل على الفقر العاطفي، بدأت الحالة برسم البيت أوال مما 

أكثر من األشخاص ثم  فراد المرسومين و هذا دليل تفضلأكبر من األإليه و قد رسم  يدل الحنين

بدأت برسم نفسها أعلى من البقية مما يدل على سلطتها داخل العائلة كما نالحظ تباعد بين 
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شأ الحالة استعمال األلوان تلم  .األشخاص المرسومين مما يدل على انعدام العالقة العاطفية بينهم

  .ن عاطفي و فضلت التضليل مما يدل على القلق و فرض ذاتهامما يدل على وجود حرما

فيما يخص أفضل التماهيات اعتبرت األم و األب هما األسعد و األلطف ألنهم تخلصوا 

   ، أما عن أقل لطفا و سعادة هي حالة ألنها تعيش في المركز أبعدوها عن البيت العائلي منها و

  .لذي تعيشه و فضلت الحالة أن ال تكون مكان أحدو هذا دال على عدم تقبل الحالة للوضع ا

  :ار العائلة الحقيقيةباخت

رفضت الحالة الرسم في البداية بحجة أنها ال تحسن الرسم و هذا ما يدل على رفضها 

  .للعائلة و التناقض الوجداني

و هذا ما يفسر انعدام " نرسمهم الداخل راهم في الدار بصح  ماطقتش" تعبيرها على حد

    على الحنين و الرجوع إلى البيت العائلية بدأت الحالة برسم البيت داللة التواصل داخل العائل

و قد رسمت فيه النوافد مغلقة مما يدل على انعدام التواصل ثم أم الحالة ثم إخوتها حيث نالحظ 

  نكوصي  بدأت الحالة من الجهة اليسرى و هذا دليل .تباعد بين األشخاص المرسومين وانعزالهم

و الرجوع إلى الماضي كما أنه متمركز في الجانب األيسر العلوي و في أسفل الورقة و هي منطقة 

 محدودا من الورقة و هذا دليل علىالغزائر األولية و انعدام مشاعر األمن، و قد احتل الرسم حيزا 

الحالة نفسها مما يدل على انعدام مكانتها و شعورها بعدم االنتماء كما  حذفت .الشعور بالدونية

مما يدل  ةرفيع بدوتكما نالحظ أن الخطوط . حذفت األب مما يدل على انعدام مكانته لدى الحالة

   .على كبث و العدوانية
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  :البناءات الشكلية من حيث

دى الحالة اهتماما بمالمح الوجه و التفاصيل الجسد دال على نوع من السطحية حيث تبلم        

       بدأت برسم الرأس دائري مما يدل على عدم القدرة على المواجهة أما األعين كانت صغيرة 

     )2(و ) 1(بالنسبة ةطينق، كما كانت أعين ل على حب االستطالع البصري القويو ضئيلة مما يد

، نالحظ أن الفم رسم على شكل خط رة على التعبير عن الحزن و الخوفل على عدم القدمما يد

كما نعكس حذف األذن بالنسبة  ،دال على النكوص إلى المرحلة الفمية )3(،)2(،)1( بالنسبة

مما يدل على  )1(األسري، شعر مشوش بالنسبة المرسومين دال على غياب االتصال لألشخاص

  .أفكار مشوشة

هناك نوع من الالمباالة و السطحية تظهر من خالل رسمها للمالمح ضئيلة كما تعكس       

مما يدل على  )1(دال على انعدام التواصل كما حذفت اليد بالنسبة )2(و) 1(حذف الرقبة بالنسبة

رسمت على شكل نمط قفازي مما يدل على العدوانية  )3(و) 2(الغموض و الضعف أما بالنسبة

نا العدوانية نحو العالم الخارجي، من خالل الرسم ع بعيدة عن الجسم مما يعكس لكما كانت األذر 

فقدان الحماية و التوازن كما كانت األرجل غير مثبتة على  س أيضا حذف القدمين دال علىلمن

  .أزار مغلقة و مظلمة دال على معارضة النقاش .عدم األمن األرض مما يدل على

  :من حيث المحتوى

على الرسم نوع من طغيان النموذج الكف العقلي الذي يدل على التلقائية كما أن  يغلب       

، بدأت الحالة برسم البيت مما جمود مما يدل على الفقر العاطفي األشخاص المرسومين في حالة
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يدل على الحنين إليه وأكبر من األشخاص المرسومين و هذا دليل تفضيلي أكثر من األشخاص ثم 

م و هذا دال على األفضلية كما رسمت األخت الصغرى أقل حجما دليل على بدأت برسم األ

انعدام  على نالحظ تباعد بين األشخاص المرسومين و انعزالهم مما يدل ،تصغيرها داخل العائلة

  .العالقة العاطفية بينهم

لى لم تشأ الحالة استعمال األلوان مما يدل على وجود حرمان عاطفي و فضلت التضليل الدال ع

  .القلق وفرض ذاتها

اعتبرت أخواتها اللطفاء و السعداء ألنهم متزوجين أما من أقل  ض أفضل التماهياتيخ مافي      

والديها عنها و الحالة ال تريد أن تكون  تخليسعادة و لطف هي الحالة ألنها تعيش في المركز و 

  مكان أحد و هذا ما يفسر سلبية العائلة لدى الحالة

  :ار العائلة الخيالية و الحقيقيةبعن اخت استنتاج 

  :من خالل االختبار نالحظ أن حالة

 .ار العائلة مما يدل على رفضها للعائلةبترفضها للرسم في اخ �

 .الحنين إلى البيت و انعدام التواصل داخل العائلة من خالل رسمها البيت �

 .دال على النكوص و الرجوع إلى الماضي بدأت الحالة الرسم من الجهة اليسرى �

 .حذف األب في العائلة الحقيقية مما يدل على انعدام مكانته داخل العائلة �

الحقيقية مما يدل على انعدام مكانته داخل العائلة و شعورها  حذف حالة لنفسها في العائلة �

 .بعدم االنتماء
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 .لي يفسر الحنين إلى البيترسم البيت أكبر من األشخاص المرسومين و هذا دليل تفضي �

 .رسم اليد على شكل نمط قفازي مما يدل على العدوانية و التوتر �

 .حذف األذن في اختيار العائلة مما يفسر انعدام االتصال األسري �

 .ا يدل على نكوص إلى مرحلة الفميةرسم جيب في اختيار العائلة الخيالية مم �

 .اية و التوازن وانعدام األمنحذف األرجل و القدم مما يدل على فقدان الحم �

  :FATتحليل اختبار تفهم العائلة 

 مدبزين عندهم حاجة، راهم تو قاعدين على مايدة تاع الفطور راهمر راجل هو و م: 1الصورة

  .ياكلوا راهم و شاشره رسعت زعفانين على بنتهم كذبت عليهم و راحت مع صحبتها

  .لخوها باش يديرهدي تاع غنى و عطاته  خته جابت سي: 2الصورة

   .راه رافد مطرق باغي يضرب ولده لخاطش كسر قلة تاع الورد: 3الصورة 

هي و مها عند عند مول الحوايج باغية تشري لبنتها لباس بصح البنت هي ما بغاتش : 4الصورة

  .راهي زعفانة من أمها

مع رجلها قدام  البنت راهي تشعل في تلفزيون والولد راه خارج بر بصح راه مدابزة: 5الصورة 

  .والدها

       الولد شتت صوالح و قاسهم و مه راهي تزعف عليه و تقوله الزم تخمل البيت : 6الصورة 

  .و نقسمها
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  .مدابزين و متفاهموش على حاجة من رقاد بعد ما سمع باباه و مه راهم ضنا: 7الصورة 

  .رايحة تحوس هي والدها  لخطرش راهي زعفانة من راجلها: 8الصورة 

  .راهي توجد لراجلها العشا راهي زعفانة منه غادي يسافر وولدهم راه يسنت عليهم: 9الصورة 

  .لوال د راهم  يلعبوا وفرحانين: 10الصورة 

  ل يترونك على خته لخطرش ما دخلتش بكري و باباه قاله خلي بنتي قيراه يز : 11الصورة 

من أمها و باباها ضربوها ما جبتش مليح في قراية بصح هي  البنت راهي زعفانة: 12الصورة 

  .مراهيش باغيا تقرا 

  .راه يحاول في مرته بعد مازعفها منه: 13الصورة 

  .الولد راه يلعب مع باباه و راهي  زعفانة قاعدة وحدها محقورة قولي بلي مشي بنتهم :14الصورة 

  .تزقي عليهم و الكثرة على البنت راهي قبيحة بزاف راهم يلعبوا الكارطة و مهم راهي :15الصورة 

  .تاع  لوطو راني باغي نسوق و باباه قالوا ال الولد قال باباه أعطيني  مفاتيح :16الصورة 

  .اش تراضيه و تصالحه بعد ما دبزواتحوس ب هي تزوق لرجلها راهي خارجة معهارا: 17الصورة 

عفانين من بعضهم البعض هي تشوف في جهة راه راكب هو و مرتو و الدهم  ز : 18الصورة 

  . jeuxوهو في جهة و األوالد مدابزين على 
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البنت تهدر مع باباها غادي يروح و هي راهي تقوله ماتروحش و تخلينا وحدنا : 19الصورة 

  .غادي تكره من مين يروح و يخليهم

  .البنت لبست حوايج خوها و رجعت روحها ولد):20الصورة 

    زعفانين غادي يحسو بالفراق  خير و والدهم راهم على ي فيهاقمسافر راه يب راه): 21الصورة 

  .و غيابه بعيد عن والده و مرتو

  :تحليل نتائج االختبار

من خالل ما لحظته عن الحالة أنها أسقطت بعض من قصتها على الصور حيث أثناء        

ث راع مع العالم الخارجي حيالتحليل لحضنا هناك صراع عائلي و صراع زوجي أكبر من الص

) الرحلة) (المطبخ) (قاعة االستقبال) (العشاء(من الصور  كلمرات في  4ظهر الصراع العائلي 

  )النوم وقت (و) المطبخ) (أعلى السلم(مقارنة مع صراع الزوجي الذي ظهر في كل من الصور 

  .هذا يفسر وجود صراع عائلي ما و

 فيننسجام و الالمباالة بين الطر صراع داخل العائلة هو مصمم بطريقة سلبية مع عدم اال إن      

  .)اللعب)(اللعب بالكرة(ور من الص كلمع عدم االنتماء الذي ظهر في  كما كانت العالقات سلبية

الحزن بالعدوانية و  العالقات كانت مضطربة و سلبية و قد تميزت الصيغة العائلية ةر سيرو  أما

  .طر على نظام العائلييسإلضافة إلى القلق الذي با
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  :تحليل عام حول الحالة

          الخيالية(ة الحالة و تطبيقنا الختبار العائلمن خالل المقابالت التي أجريت مع         

  :تبين أن FATو اختبار تفهم العائلة ) و الحقيقية

 .للرسم و بالتالي رفضها لعائلتها من خالل رفضها تناقص وجداني -1

 .عيشه من خالل توترها و قلقهاتالوضع التي بتأثر الحالة  -2

و الذي أكد من  )المطبخ)(قاعة االستقبال) (العشاء(الذي ظهر في صور صراع عائلي -3

والديا هما سبابي في قاع اللي (د قولها ح علىمن خالل المقابالت  خالل رفضها للرسم و

 )حصلي

اتجاه األب الذي ظهر من خالل حذفه في اختبار العائلة الحقيقية و من خالل  العدوانية -4

) بابا هو سبابي (ته في المقابلةو من خالل ما أكد) الكتب(اختيار تفهم العائلة في الصور 

و السعداء ألنهم تخلصوا من  باعتبار الوالدين هما لطفاء من خالل  أفضل التماهيات و

  .الحالة بوضعها في المركز

نفسها من اختبار العائلة الحقيقية و من خالل  لي في حذفجشعور الحالة بعدم االنتماء ت -5

      ولها د قو من خالل المقابالت على ح) اللعب بالكرة(اختبار تفهم العائلة في الصور 

 )تهناو مني(  

 ن خالل رسمه في اختبار العائلة الحنين إلى البيت العائلي م -6
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 و من خالل المقابالت على حد) المرأة(الهوية التي ظهرت من خالل لوحة  أزمة -7

  )شاشرة كنت نشري غير حوايج(ولهاق
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   :ةلحالة الثالثا عن البيانات األولية

  ح :االسم

  س :اللقب

  أنثى  :الجنس

  سنة  17 :السن

  اسي سالسنة الرابعة أ :الدراسيالمستوى 

  مستقل :السكن

  ذكور  3ومن األب ذكور  4: خوةإلعدد ا

  الوسطى : خوةاإلترتيبها بين 

  موظف :األبمهنة 

  ماكثة بالبيت  :األممهنة 

  غير مطلقين الزوجة األولى  :األسريةالوضعية 

   2014- 12-10: تاريخ الدخول إل المركز

  مقابالت  10 :أجريتعدد المقابالت التي 
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  : عرض المقابالت

  د  20دامت حوالي  2015-02-17التاريخ  :األولىالمقابلة 

تمت المقابلة بالمركز وبالضبط في قاعة التدريس خصصت هذه المقابلة للتعرف على 

  .الحالة وعن سبب إختيارها مع التعريف بمهنة األخصائي وكان الهدف منها كسب ثقة الحالة

  د  30دامت حوالي  2015-02-24التاريخ  :الثانيةالمقابلة 

تمت في نفس مكان خصصت لجمع البيانات األولية من الحالة وكان الهدف منها اعطاء 

   .حالة القدر الكافي للتحدث بكل حرية وثقةلل

  د  40دامت حوالي  2015-03-03 :التاريخ :الثالثةالمقابلة 

نفس المكان خصصت هذه المقابلة للتحدث بشكل عميق عن حياة الحالة والهدف  تمت في

   .منها هو التحدث واإلفراغ

  د  30دامت حوالي  2015-03-10:التاريخ :الرابعةالمقابلة 

تمت في نفس المكان خصصت للتعرف عن عائلتها وعالقاتها بهم وعالقاتها اإلجتماعية 

  .السبب الذي أدى إلى انحرافها واسترجالهوكان الهدف منها هو التعرف على ا

  د 30دامت حوالي  2015-03-17التاريخ  :الخامسةالمقابلة 
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تمت في نفس المكان خصصت للتعرف على المعاش النفسي للحالة مع معرفة الصورة 

  .وكان الهدف منها معرفة صورة تلك العائلة لدى الحالة والمعاناة التي تعيشها للعائلةالشاملة 

  د 25دامت حوالي  2015-03-24التاريخ  :السادسةالمقابلة 

تمت في نفس المكان خصصت هذه المقابلة للتعرف على الجنحة المرتكبة من طرفها 

   .والتعرف ما إذا ساندت العائلة الحالة أثناء الحكم عليها

  د 30دامت حوالي  2015-03-31التاريخ  :السابعةالمقابلة 

للتعرف على المعاش اليومي داخل المركز وعالقاتها مع  تمت في نفس المكان خصصت

  .فتيات المركز والمربين

  د 40دامت حوالي 2015-04-14التاريخ  :الثامنةالمقابلة 

   .تمت في نفس المكان خصصت لطبق إختبار العائلة بدأ باختبار العائلة الخيالية

  د 30دامت حوالي 2015-04-21التاريخ  :التاسعةالمقابلة 

   .ميل إختبار العائلة المثمثل في العائلة الحقيقةكفي نفس المكان خصصت لتتمت 

د تمت في نفس المكان خصصت  35دامت حوالي  2015-04-28التاريخ  :العاشرةالمقابلة 

    .FATتفهم العائلة لتطبيق اختبار 
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  :ملخص عن الحالة

 بيضاء عينان بينتانعيفة ذو بشرة سنة طويلة القامة ذات بينة ض 17الحالة عمرها 

ذكور من  3ذكور من الزوجة األولى  4عدد اإلخوة  ،تجالها في الحديثر إ نظيفهندامها مرتب و 

ن في سكن مستقل ومشترك مع تسك أساسي 6الوسطى مستواها الدراسي  الزوجة الثانية رتبتها

   .األب موظف واألم ماكثة بالبيت .المستوى االقتصادي متوسط  األب و األوالد زوجة

من خالل المقابالت تظهر على الحالة برودة أعصاب أثناء الحديث خاصة عن حياتها 

د كسب ثقتها لنا بدأت بسرد الشخصية ففي بادئ المر لم ترد الحالة اإلباحة بأسرارها لكن بع

الحنين للعيش مع ، كما كانت تظهر عليها بعض مالمح الحزن وتعتريها مشاعر الندم و قصتها

  والديها وٕاخوتها 

على فتاة تزوج  األباليوم الذي تعرف فيها  إلىلة تعيش أوضاع عائلية هادئة اكانت الح

 إلى ذكور وأدخلها إلى البيت العائلي مما أدى تكهرب أجواء البيت وأدى باألم 3منه  وأنجبتمنها 

على حد  لة وٕاخوتها مع زوجة األبقيت الحاترك البيت حيث توجهت لإلقامة عند أخيها بينما ب

  .)شاشرة 6كنت انا طفلة ما بين ( قولها

على  أرغمتاهاسلطة األب بعد الزواج الثاني وقسوة اإلخوة وعقاب زوجة األب على الحالة 

، حيث كان أب الحالة يحب ٕارغامها على جلب المال بأي وسيلةاسة في سن مبكر و ر ترك الد

  .)خاطش يبغي خوتي شاشرة وأنا ال كرهت بويا ال( اعلى حد قولهالذكور ويفضلهم على الحالة 
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رد على الحالة وتفضيل الذكور عليها اثر في شخصيتها وجعلها تسلك مسلوك األب المت

حيث كانت تلبس مالبس إخوتها الذكور الن األب ال يشتري لها  سلوك االسترجال بدأ بالمالبس

للرجال حيث  )cerveur(فقررت العمل وحصلت على عمل في مقهى  ،ال يملك المال مالبس و

وكانت تخفي ) coupe garçon(قد غيرت مظهرها الخارجي حلقت شعرها على حد قولها 

مل عالحالة مع هذا الوضع وأصبحت مثل إخوتها ت تأقلمت .)une guene(صدرها بضاغطة 

تقيم عالقات مع الشباب فبدأت  ، تطور الوضع وأصبحت الحالةوتأتي بالنقود لألب وزوجته

بحكم العمل ثم إلى الشرب وتعاطي المخدرات والى مغازلة  الليليةن ثم السهر في المالهي يبالتدخ

الحالة كانت تقيم عالقة جنسية مع البنات ) كنت نتبع الشيرات ونقابرهم(الفتيات والركض ورائهم 

 كنت نخرج مع شيرات(حد تعبيرها على أين ترغب بالنشوة الجنسيةخاصة عندما تكون ثملة 

عالقة الحالة مع األم  ،أنها حافظت على عذريتها إال) plaisirحتى نوصل   l’amourوندير

عادية بدون مشاكل أما عالقتها مع األب تتميز بالعدوانية والقسوة وتفضيل الذكور عليها أما 

  .األب اقتصرت على السيطرة والعقابعالقتها مع إخوتها وزوجة 

 ،عالقة مع فتاة في إحدى بيوت الدعارة إقامةفي الحالة المنحرف ورغبتها الجنسية سلوك 

القيام باإلجراءات  حيث ثم أخذ الحالة إلى المركز بعد من طرف الدرك الوطني يهاجم جعل

  .الالزمة لذلك
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أنها تعيش في  بالفشل و تءباالحالة تشعر بالملل حيث حاولت الهروب عدة مرات لكنها 

ال تستطيع االندماج مع فتيات المركز ألنهم  ،حبس وليس بمركز خاصة سوء معاملة المربيين لها

   .يحتقرونها

        سمحوفيا والديا( في قولها  الحالة تشعر بالكره حيث قد تخلت عنها عائلتها نهائيا

رجع السبب وهذا ما يفسر عن رفض العائلة للحالة كما تشعر بالندم لما هي عليه وت )و قسوني

نكره بابا و خوتي هما الي وصلوني ( عل حد قولها إلى قسوة األب عليها وتفضيل إخوتها الذكور

  .مما أثر في شخصيتها ) لهذا شيء

  :العائلةتحليل اختبار 

  :الخياليةاختبار العائلة 

رفضت الحالة الرسم في البداية بحجة أنها ال تحسن الرسم داللة على رفض العائلة مما 

  .عائلتهايمثل صراع وجداني مع 

بدأت الحالة برسم البيت أوال داللة على الحنين والرجوع إلى البيت ثم رسمت النوافذ على 

سم األخ األصغر من األب كلتا الزاويتين داللة على انعدام التواصل داخل العائلة ،حيث بدأت بر 

كأول شخص ثم األخ الوسط من األب  من المالحظ أن الرسم غير ناضج مقارنة من سن الحالة 

يدل على وجود  سنوات وهذا ما 03كما تميز بالشفافية التي من المعروف أنها تنتهي حتى سن 

  .حرمان عاطفي
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عورها بعد االنتماء إلى ت الحالة نفسها من الرسم مما يدل على انعدام مكانتها وشفحد

كما  الحالة،العائلة إضافة إلى جذب الوالدين ومعظم اإلخوة مما يدل على انعدام مكانتهم لدى 

  نلمس انعزال تام بين األشخاص المرسومين مما يدل على انعدام التواصل بينهم

كما تمركز  بداية الرسم كانت في القسم األيمن من الورقة وهذا ما يمثل المشاريع المستقبلية

في الجانب األيسر متجها نحو األسفل وهي منطقة الغرائز األولية  وانعدام مشاعر األمن نالحظ 

أن الخطوط تبدو قوية داللة على قوة الدوافع اتجاه األشخاص المرسومين ،كما جاء رسم المنزل 

   .رفيع داللة على سطحية الدوافع اتجاهه

   :من حيث البناءات الشكلية

، فالنسبة للرأس بناء جماعة من األشخاص المرسوميننلمس نوع من اإلطار المتحرر في 

داللة على قلقهم من كالم فهو موجود ويعتبر مركز ثبات الشخصية ،حيث أخذ شكل دائري 

مما يدل على حب االستطالع البصري مع ارتفاع ) 1(أما األختين كانت صغيرة بالنسبة  ،اآلخرين

على القلق واالضطراب كما رسم الفم بالنسبة لألشخاص المرسومين على شكل الحاجب مما يدل 

دائري مما يدل على الخوف والعنف نالحظ وجود األطراف والتي ترمز إلى التفتح والطموح لكنها 

ت شكل الرمح داللة بعيدة عن الجسم مما يدل على العدوانية اتجاه العالم الخارجي أما اليدين فأخذ

كما نلمس حذف الرقبة واألذن بالنسبة لألشخاص المرسومين والذي يمثل غياب  ،ةعلى العدواني

  .ض مما يدل على عدم المن والحمايةاالتصال العائلي أما األرجل فكانت غير مثبت على األر 
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  :المحتوىمن حيث 

وجد حركية نلمس بوضوح طغيان النموذج العقلي العقالني حيث نجد إن في العالقة  وعدم 

كما نالحظ انعزال األفراد عن بعضهم البعض داللة على انعدام  ،األشخاص المرسومينبين 

الرابطة العاطفية بينهم ،لقد بدأت الحالة برسم األخ لماله من مكانة عن الحالة لم نشأ استعمال 

  .األلوان مما يدل على وجود حرمان عاطفي

األسعد واأللطف ألنها تحبه  فيما يخص أفضل التماهيات فالحالة اختارت الخ األصغر هو

وأقل لطفا وسعادة هي الحالة لتنتمي إلى تلك العائلة ونعيش في مشاكل بسببهم في حين فضلت 

الحالة أن تكون مكان األخ األصغر ألنه مدلل عند األب وهذا ما يدل على النكوص إلى مرحلة 

   .ي مع األبالطفولة يعني أن سنها العاطفي توقف في سنتين نتيجة الصراع األول

  :اختبار العائلة الحقيقة

حيث بدأت الحالة برسم األخ األصغر ) رآهم في الدار(هناك في الرسم حيث تقوم الحالة 

من األب كأول شخص مما يدل على التفضيل ثم األخ الوسط األوسط من األب ثم أخ الحالة 

كما  حذفت الحالة والديها وأخويها الذكور األكبر منها سنا النعدام صورتهم ومكانتهم لدى الحالة 

سها كدليل على شعورها بعدم االنتماء إلى تلك العائلة كما نالحظ انعزال اإلخوة عن حذفت نف

  .بعضهم داللة على عدم وجود رابطة عاطفية بينهم



 النتائج عرض و الحاالت دراسات                                                           السادس الفصل

131 

 

بداية الرسم كانت في القسم األيسر من الورقة داللة على النكوص والعزلة واالنغالق كما 

دو الخطوط بالنسبة تبص المرسومين كما جاءت الخطوط قوية داللة على قوة الدوافع اتجاه األشخا

   .مما يدل على درجة من التوتر) 3(و)2(

  : من حيث البناءات الشكلية

هناك  تحور في بناء األشخاص بالنسبة للرأس فهو مركز ثبات الشخصية مع كل تفاصيل 

دائري الوجه واألعضاء العليا والتي ترمز إلى الطموح والتفتح بدأت برسم الرأس الذي أخذ شكل 

دار على قلقهم من كالم اآلخرين أما األعين كانت صغيرة بالنسبة لألشخاص المرسومين مما يدل 

على حب االستطالع البصري مع ارتفاع الحاجب مما يدل على القلق واالضطراب كما رسم الفم 

بالنسبة على شكل دائري مما يدل على الخوف والعنف ،نالحظ وجود األطراف لكنها بعيدة عن 

الجسم مما يدل على العدوانية اتجاه العالم الخارجي أما اليدين فأخذت على شكل رمح دال على 

مما يدل على انعدام التواصل العائلي مع غياب ) 2(و)3(العدوانية كما نلمس حذف الرقبة بالنسبة 

على مما يلي على غياب االتصال األسري أما األرجل فكانت غير مثبتة ) 2(و)3(األذن بالنسبة 

   .األرض مما يدل على عدم األمن والحماية

  :المحتوىمن حيث 

نالحظ عدم ترابط أفراد العائلة المرسومة وعدم تناسقهم في المساحة المرسومة وهذا ما 

يعكس النموذج العقلي أين يوجد نوع من السلبية في إسقاط مختلف الميوالت العاطفية مع عدم 

ي انعدام الرابطة مع انعزالهم عن بعضهم مما يدل عل حركية وجمود بين األشخاص المرسومين
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، نالحظ أن الحالة رسمت األخ األصغر من األب هو األعلى من البقية من حيث العاطفية بينهم

  .اللة علي أنه المفضل في العائلةالمستوي األفقي د

  :الخياليةاستنتاج عن اختبار العائلة الحقيقية و 

                                                                                                 :الحالةمن خالل االختيارين نالحظ أن 

 .رفضها الرسم في اختبار العائلة مما يدل علي  رفضها للعائلة �

 البيت العائلي من خالل رسم البيت ىالحنين إل  �

 .العائلةالشعور بعدم االنتماء من خالل حذف نفسها في اختبار  �

 .تكوين صورة مضطربة عن والدها و أخويها الذكور من خالل حذفهم من العائلة  �

لتواصل العائلي من خالل رسم األرجل غير متمركزة فقدان الشعور باألمن و الحماية و ا  �

  .على األرضية و انعزال األشخاص المرسومين عن بعضهم البعض

 .ية و عدم استعمال األلوان اإلحساس بالحرمان العاطفي من خالل الشفاف  �

 .مرحلة الطفولة من خالل رسم األخ األصغر و تفضيله ىالنكوص إل  �

  .مرحلة الطفولة ىتعاني الحالة من أزمة الهوية فهي تريد النكوص إل  �

 :FATتحليل اختبار تفهم العائلة 

 تزوج عليها  راجل هو و مرتو والدهم مدورين علي مايدة تاع الفطور مدبزين لخطاش: 1الصورة 

  .و عنده داري معها و راه  باغي يدخلها لدار و تسكن معهم

   .الولد راه مدابز مع خته راه يحقر فيها لخاطش خربت في صوالحه وودرتهم له: 2الصورة 
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  .باباه راه رافد مطرق باغي يضرب ولده كسر قلة تاع زدجاج: 3الصورة 

  .يلها في لباس لخطاش باباه ما تشري لهاشالبنت مع مها عند الحانوت راهي تشر : 4الصورة 

راهم مدابز ين قدام والدهم البنت راهي تزيد في تلفزيون باش ما تسمع زقاهم كرهت : 5الصورة 

  .من والديها كل يوم الزقة و الولد راه خارج برا

  .أمه راهي تقول لولدها عدل بيتك و رجع الصوالح في بالصتهم: 6الصورة 

  .ه مدبزين راه تبكي وولدهم كان رقاد سمع الزقي و ناض راه خايفوالديه را: 7الصورة 

راهي رايحة تحوس هي ولدها الصغير و الخرين البنت ووالد راهم يلحقو فيها ما : 8الصورة 

  .بغاتش تديهم لخطاش ماتبغيهومش

اب راهي توجد في العشا و زعفانة و مدابزة مع رجلها لخطاش ضربها والولد راه عند ب: 9الصورة 

  .يسمع في هدرتهم

   .راهم يلعبوا في البالون مع  بعضهم البعض و فرحانين: 10الصورة 

و مزال ما وجدتش لها صوالحه  9الولد و باباه راه يزقي علي البنت لخطاش راهي : 11الصورة 

  .راه خارج و يولي

اع هذا من راهم يزقوا عليها باغبيت يحسبوها من ليكون لخطاش ما تقرش مليح و ق: 12الصورة 

  .مشاكل والديها

  .راه مريضة و جا باه يحاولها بعدما زعفها منه: 13الصورة

الولد و باباه راهم يلعبو و هي راهي زعفانة جابدة روحها و قاعدة وحدها و تبكي باباه : 14الصورة

  .ما يبغيهاش يبغي لوالد
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ا خالوهاش تلعب معهم ما لوال دراهم يلعبو كارطة و يزقو و ختهم راهي تشوف فيهم م: 15الصورة

  .يبغوهاش

  .راه باغي يروح يحوس هو باباه في اللوطو بصح الولد قال أنا اللي نسوق: 16الصورة

   .أمه راهي تزقي علي بنتها صابتها تمكيي و تخرب في صوالحها: 17الصورة

مع  راه يهدر معا مرتوا و هي مش جايبة عليه راهي تشوف برا البنت راهي مدابزه: 18الصورة

   .خوها لخطاش ضرب خوه الصغير

   .راه يزقي علي بنته و يقوللها خوتك خير منك ساجيين و يقراو مليح: 19الصورة

   .البنت البس حوايج خوها راه تشوف روحها في المرايا بغات ترجع روحها ولد: 20الصورة

  .راه زعفان علي مرتوا راه رايح يخليها وحدها هي ووالدها: 21الصورة

  :لنتائجاتحليل 

من خالل ما لحظته عن الحالة أنها أسقطت بعض من قصتها علي الصور، حيث أتناء 

صراع زوجي أكبر من الصراعات مع العالم الخارجي حيث حليل الحظنا هناك صراع عائلي و الت

الخروج ، قاعة االستقبال العشاء الرحلة(في كل من الصور  مرات 6ظهر الصراع العائلي 

  .مقارنة مع الصراع عائلي) التعانق ،، الفروضالمتأخر

الالمباالة بين مع عدم االنسجام و إن الصراع داخل العائلة هو مصمم بطريقة سلبية 

التفضيل الذي ظهر في كل من األخوية سلبية مع عدم االنتماء و الطرفين كما كانت العالقات 

قد تميزت ة وسلبية و ا صيرورة العالقات كانت مضطربأم )اللعب بالكرة، اللعب، كتب( ورالص

  .الحزن باإلضافة إلي القلق الذي سيطر علي النظام العائليالعالئقية بالغضب والعدوانية و  الطبيعة
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  :خالصة عامة

  من خالل المقابالت التي جريت مع الحالة و تطبيقا الختبار العائلة الخيالية و الحقيقية 

  :أننبين  FATو اختيار تفهم العائلة 

  وحداني من خالل رفضها للرسم و بالتالي رفضها لعائلتها تناقض -1

  تأثر الحالة يظهر من خالل قلقها علي الوضع الذي يعيش فيه -2

    )، الخروج المتأخرالعشاء، الرحلة، قاعة االستقبال( ظهر في الصور  صراع عائلي الذي -3

  )كرهتهم ( لها و الذي ظهر من خالل رفضها للرسم و من خالل المقابالت علي حد قو 

من خالل ي ظهر من فعل حذفهم من العائلة و اإلخوة الذالعدوانية ومشاعر الكره اتجاه األب و  -4

فكرة (المقابلة  هذا ما أكدته من خاللو ) اللعب بالكرة، اللعب(في الصور اختيار تفهم العائلة 

  )خوتي مايبغونيش

ها من اختبار العائلة والذي ذف نفسشعور بعدم االنتماء و اإلحساس بالدونية تخلي في ح -5

  .)بغينيش يبغي خوتي شاشرة و أنا الما ي(ن خالل المقابالت كان حد قولها هر كذلك مظ

  .التماهي به في اختيار العائلةطفولة من خالل رسم األخ األصغر و النكوص إلي المرحلة ال -6

قولها    من خالل المقابالت علي حد ن خالل رسمه في اختبار العائلة و الحنين إلي البيت م -7

  .)توحشت دارنا (

كنت نلبس (  أزمة الهوية التي ظهرت من خالل المرآة و من خالل المتابعات علي حد قولها -8

  ).حوايج خوتي و نخرج 
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   :ةعن الحالة الرابع البيانات األولية

  ل :االسم

  ب :اللقب

  أنثى  :الجنس

  سنة  18 :السن

  أساسي السنة التاسعة  :الدراسيالمستوى 

  مستقل :السكن

  إناث  03 :اإلخوةعدد 

   األخيرة :اإلخوةترتيبها بين 

  موظف :األبمهنة 

  ماكثة بالبيت  :األممهنة 

  غير مطلقين  :األسريةالوضعية 

   2014- 10-14: تاريخ الدخول إل المركز

  مقابالت  10 :أجريتعدد المقابالت التي 
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  : المقابالتعرض 

  د 20دامت حوالي  2015-02-17التاريخ  :األولىالمقابلة 

تمت هذه المقابلة بالمركز في قاعة التدريس خصصت هذه المقابل للتعرف على الحالة 

   .كسب ثقة الحالة وعن سبب إختيارها وكان الهدف منها

  د 25دامت حوالي  2015-02-24التاريخ  :الثانيةالمقابلة 

المقابلة في نفس المكان خصصت لجمع المعلومات األولية عن الحالة وكان الهدف  تمت

   .الحالة للتحدث والتعبير بكل حرية إتاحةمنها 

  د 35دامت حوالي  2015-03-03التاريخ  :الثالثةالمقابلة 

تمت في نفس المكان خصصت للتحدث بشكل واسع عن الحياة الشخصية للحالة والهدف 

   .ث بشكل مطلقمنها هو التحد

  د  30دامت حوالي  2015-03-10التاريخ : المقابلة الرابعة

تمت في نفس المكان خصصت للتعرف عن عالقاتها العائلية وتفاعلها معهم وكان الهدف 

   .إلى انحرافها أدىمنها هو التعرف عن السبب المباشر الذي 

  د  30دامت حوالي  2015-03-17التاريخ  :الخامسةالمقابلة 
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تمت في نفس المكان خصصت للتعرف على المعاش النفسي للحالة ومعرفة صورة العائلة 

   .التي تنتمي إليها والهدف منها معرفة صورة تلك العائلة واألوضاع التي تعيشها

  د  25دامت حوالي  2015-03-24التاريخ  :السادسةالمقابلة 

في نفس المكان خصصت للتعرف على الجنحة المرتكبة من ظرف الحالة ومعرفة ما  تمت

   .الحكم عليها أثناءإذا ساندت العائلة الحالة 

  د 30دامت حوالي  2015-03-31التاريخ  :السابعةالمقابلة 

تمت في نفس المكان خصصت للتعرف على المعاش اليومي داخل المركز وعالقاتها مع 

   .فتيات المركز

  د  40دامت حوالي 2015-04-14:التاريخ :الثامنةالمقابلة 

   .تمت في نفس المكان خصصت لتطبق اختبار العائلة الخيالية

  د 30دامت حوالي  2015-04-21التاريخ  :التاسعةالمقابلة 

  .تمت في نفس المكان خصصت لتكملة إختبار العائلة وهو اختبار العائلة الحقيقية

  د 35حوالي  دامت 2015-04-28التاريخ  :العاشرةالمقابلة 

  . FAT تمت في نفس المكان خصصت لتطبيق إختبار تفهم العائلة
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  :ملخص الحالة

، هندامها جسم ذو بشرة سمراء عيناها بينتانمتوسطة الطول نحيفة ال سنة 18 الحالة عمرها

مستواها الدراسي  إناث رتبتها األولى 2، عدد اإلخوة ومنظم ونظيف ارتجالها في الحديث مرتب

بأس  أحياء وهران في منزل مستقل مع والديها مستوى االقتصادي ال بإحدىاسي تسكن سالتاسعة أ

   .به

  .األب موظف واألم ماكث بالبيت

   .من خالل المقابلة تظهر لدى الحالة التوثر والشعور بالندم والبكاء أثناء الكالم 

ال ينقصها أي شيء سواء المادي أو الحالة ترعرعت وسط حنان ورعاية األب واألم 

     على حد قولها بحكم الذكر الذي طالما رغبوا في إنجابه بعد إنجابهم لبنتين من قبل، المعنوي

ألعاب الولد  كبرت وتربت وسط حي شعبي حيث كانت تفضل )الطفل الي بغاوه كانو يشوفو فيا( 

كانت تلبس مالبس األوالد إال السراويل فقط على حد  و تحب اللعب معهم، مثل الكرة السيارات

  .)يلبسوني كيما الولد كانو والدياغير سراويل  une robeليست  jamais(قولها 

حيث كونت عالقات مع الذكور  السلوككبرت الحالة ودخلت المدرسة وتعودت على هذا 

تحب  أنهاالشعر الطويل حيث تقصه بمفردها وكان والديها يلبيان رغبتها في في وكانت ال ترغب 

تعودت الحالة على هذا السلوك وانتقلت من االبتدائي إلى  ،شعرها قصير وحتى في المالبس

المتوسط أين وجدت صديقة تشبهها في السلوك والمظهر وأصبح مقربتان جدا إال أن تلك الصديقة 

ب من المدرسة والتسكع في الشارع ثم تطور و فعودتها على الهر  ،منحرف مجهولة الهوية وسلوكها
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     بحجة الدراسة حيث علمتها التدخينمعها إلى البيت والمبيت عندها  ذهبت وأصبحتالوضع 

الشرب إال أنها لم تقاوم رائحة الكحول فتعودت على التدخين والسهر في المالهي الليلية بدون أن و 

   .تشرب

 صديق  عندها   األخيرة   هذه   حيث   المسترجلة   صديقتها   مع  إال كانت  عالقتها 

  (madama) تقيم معها عالقة جنسية وكانت الحالة نشاهد ما تفعله المسترجلة على حد قولها

تعودت الحالة على ممارسة العادة السرية ثم عرفتها ف) معها  lamour  نشوفها وهي دير في(

 إلى أن فقدت عذرتيها األسبوعمرات في  3إلى  2على فتاة وأصبحت تقيم معها عالقة جنسية من 

  ).مع مدامتي نهار على نهار lamourندير كنت( عل حد قولها

ربة مطلقة أما مع إخوتها فهي معدومة حعالقتها مع والديها عادية بدون مشاكل نعيش 

استمرت حياة الحالة على هذا الوضع إلى أن ألقت مصالح الشرطة القبض على الفتاتين نتيجة 

بالغ قدم من طرف أحد الجيران حيث ثم استدعاء والديها أين قاموا بتخلي عنها ورفضها وعدم 

   .عادة التربيةقاضي األحداث ثم إلى مركز إ إلى تأحليحيث  ،اهاالعتراف ب

   )سمحوفيا و قسوني( في قولها  بالكره حيث قد تخلت عنها عائلتها نهائيا الحالة تشعر

تعرض تحيث  ،بأوامر المربيين وكأنها في حبس وليس بمركز شيء ملل والضجر كللاو 

و في بعض األحيان حتى الضرب من طرف  لمضايقات من طرف الفتيات الموجودات بالمركز

  .المربين

   .لكنها فشلت في ذلك هروب عدة مراتاإلقامة بالمركز حيث حاولت ال حبذتالحالة لم  
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 إلىوترجع سببه  إليهوعلى الوضع التي وصلت  ارتكبته ما  الحالة تشعر بالندم على

بسباهم راني هنا لوكان ربوني ( على حد قولها الوالدين اللذان أصرفا في تربيتها بحرية مطلقة

   .)هاكيصرليش  مليح ما

  :تحليل اختبار العائلة

  :اختبار العائلة الخيالية

رفضت الحالة الرسم في البداية بحجة أنها ال تحسن الرسم و لهذا ما يدل على رفضها 

  .للعائلة و التناقص الوجداني

بدأت الحالة برسم األم أوال  "اما وبابا و أخوتي راهم في الدارم"في البداية على حد تعبيرها 

الوسطى ثم الصغرى حيث نالحظ  أن الرسم غير ناضج مقارنة من  سن  ،ثم األب ثم األخوات

  .كما نالحظ  تباعد األشخاص  و انعزالهم مما يدل على انعدام التواصل. الحالة

يميل إلى بدأت الحالة من الجهة اليمنى من الورقة وهذا ما يمثل المشاريع المستقبلية كما 

جانب السفلي داللة على الغرام مشاعر األمن و قد احتل حيزا محدودا من الورقة مما يدل على 

  .الشعور بالدونية

  .نالحظ أن خطوط الرسم تبدو قوية داللة على قوة الدوافع اتجاه األشخاص المرسومين
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  :من حيث البناءات الشكلية

الطموح حيث نالحظ أن الرؤوس جاءت على تماما بمالمح الوجه دال إلى هأبدت الحالة ا

شكل كروي مما يدل على القدرة على المواجهة كما أنها غير متناسقة مع أجسام األشخاص 

ة داللة على العدوانية و السيطرة أما قبانت ثافك عينينين داللة على مرض عضوي أما الالمرسوم

دال على غياب  )4(و) 1(سبةالفم مكان دائري داللة على الخوف كما تمس حذف األذن بالن

إلى تباعد األذرع عن الجسم مما يعكس لنا العدوانية اتجاه العالم  إضافةاالتصال األسري، 

الخارجي، كما أخدت األصابع شكل خطوط حادة داللة على العدوانية كما جاء رسم األجسام 

أما بالنسبة . ائلتهانحيف بالنسبة الرؤوس الكبيرة الحجم داللة على عدم الرضا على األفراد ع

لألرجل فكانت غير مثبتة على األرضية داللة على انعدام األمن كما نالحظ انعدام الرقبة بالنسبة 

  .لألشخاص المرسومين مما يرمز إلى عدم التواصل

  :من حيت المحتوى

كما أن األفراد  على الرسم نوع من طغيان النموذج العقلي، حيث يدل على التلقائية يغلب

ر العاطفي حيث بدأت برسم األم داللة على تفضيلها قين في حالة جهود مما يدل على الفومالمرس

كما كانت أعلى من مستوى األشخاص المرسومين مما يدل على سلطتها داخل العائلة كما رسمت 

األخت الصغرى أقل حجما من األشخاص المرسومين مما يدل على انعدام سلطتها داخل العائلة 

نفسها مما يدل على عدم الشعور باالنتماء إلى هذه العائلة كما تمس تباعد بين  حذفت الحالة

  .األشخاص المرسومين مما يدل على انعدام العالقة العاطفية بينهم
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شأ الحالة استعمال األلوان مما يدل على وجود حرمان عاطفي و فضلت التضليل مما يدل تلم 

  .ذاتهاعلى القلق و فرض 

  و األلطف ألنها تخلت عنى سعداألهي  األماعتبرت الحالة  تماهياتفيما يخص أفضل 

تركتني في المركز أما أقل لطفا و سعادة هو األب ألنه عدواني و تريد الحالة أن تكون مكان و 

  .األخت الصغرى ألنها عاقلة و مهذبة

  :ار العائلة الحقيقيةباخت

بدأت  ،العائلة و التناقض الوجدانيفضها لم ترد الحالة الرسم بداية األمر داللة على ر 

البيت العائلي ثم وضعت الى  الحنين علىمما يدل  "راهم في الدار"الحالة برسم البيت أوال في قولها

بخطوط مدببة داللة على العدوانية ثم رسمت نوافد على كلتا زاويتين داللة على انعدام سقف له 

. خير األخت الصغرىاألخت الوسطى و في اال ثم األب ثم اوال التواصل األسرى، ثم برسم األم

  .حيث نالحظ انعزال و تباعد بين األشخاص المرسومين دال على عدم التواصل

بداية الرسم كانت من القسم  ،اتسم الرسم بالشفافية مما يدل على وجود حرمان عاطفي

األيمن داللة على طموح حيث أخد حيزا عن المساحة الورقة داللة التوافق االجتماعي كما جاءت 

  .اتجاه االشخاص المرسومين دوافعالالخطوط قوية دال على قوة 
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  :من حيث بناءات الشكلية

ي الحالة اهتماما بمالمح الوجه و التفاصيل الجسد دال على النوع من السطحية لم تبد

حيث نالحظ وجود الرأس و هو مركز ثبات الشخصية حيث أخد شكل كروي داللة على التعبير 

داللة على  األجساد و عدم القدرة على المواجهة كما كانت الرؤوس غير متناسقة مع العينين

) 1( ة داللة على العدوانية و الفم تظهر فيه األسنان بالنسبةقبثا عينكانت األ. مرض عضوي

أما الرقبة فكانت نحيفة و قصيرة داللة على غياب التحكم  الهستيرية، داللة على العدوانية) 2(و

انعدام التواصل على  داللة ) 3(و) 2( بالنسبة لألشخاص األذننهائيا كما نالحظ حذف الرقبة و 

يف غير متناسق مع الرأس داللة على عدم الرضا حنسري، أما الجسد فكان االتصال األو غياب 

، مع وجود األطراف العليا بأيدي مدببة داللة على العدوانية و األطراف السفلى افراد عائلتهمع ا

كما كانت األذرع بعيدة عن الجسم  ،عير مثبتة على األرضية داللة على انعدام األمن و الحماية

  .لعدوانية نحو العالم الخارجي مع شعر مشوش مما يدل على أفكار مشوشةمما يعكس لنا ا

  : من حيث المحتوى

يغلب على الرسم نوع من طغيان النموذج العقلي الذي يدل على التلقائية كما رسموا 

األشخاص في حالة جمود مما يدل على الفقر العاطفي، بدأت الحالة برسم البيت أوال مما يدل إلى 

الحنين للبيت العائلي ثم برسم األم كأول شخص مما يدل على سلطة العليا لديها، كما رسمت 

ا داخل العائلة سلطته داللة على انعدام اآلخرين شخاصاألغرى أخفض من المستوى األخت الص

حذفت الحالة نفسها مما يدل على انعدام مكانتها أو شعورها  .و بأقل حجما دليل على تصغيرها
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 انعدام العالقة مين و انعزالهم مما يدل على بعدم انتماء كما كان تباعد بين األشخاص المرسو 

أما عن أفضل التماهيات  . استعمال األلوان مما يدل على حرمان عاطفي تشألم  .نهمة بيعاطفيال

سعادة هو  ها دائما فرحانة أما أقل لطفا وفالحالة اختارت األخت الصغرى األسعد و األلطف ألن

  .، كما لم تفضل الحالة أن تكون في مكان أحداألب ألنه عدواني وعنيف

  :اختبار العائلة الخيالية و الحقيقية استنتاج  عن

 .الحالة تحن إلى البيت العائلي من خالل رسمها للبيت في العائلة الحقيقية -1

 .رفضها للرسم في اختبار العائلي مما يدل على رفضها للعائلة -2

عدم بدل على انعدام مكانتها و شعورها ة مما يار العائلبحذف الحالة نفسها من اخت -3

 .االنتماء

 . الحرمان العاطفي من خالل شفافية الرسم و عدم استعمال األلوان -4

 .عدم األمن و الحماية من خالل رسم األرجل غير مثبتة على األرضبالشعور   -5

فراد عائلة الحالة الذي يظهر في  انعزال األفراد عن بعضهم انعدام التواصل بين ا  -6

 .البعض

الحالة على  رضا عدم .ط مدببة و الفم مسننالعدوانية العائلية من خالل رسم األيدي بخطو  -7

  .أفراد عائلتها ظهر من خالل رسم األجساد نحيفة غير متناسقة مع رؤوسهم
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  :FATاختبار تفهم العائلة 

  .و مابين المر و راجلها قدام والدها على حاجة تاع والوا الزق لعشو كانوا بفطر  :1الصورة 

  .تاع غنى راه فرحان راه هو خته راه يدير في سي دي :2الصورة

  .باش يضربه لخطرش قبيح الولد كسر بوقالة تاع الورد و باباه راه رافد مطرق و جا :3الصورة

  .لبنت هي و مها عند مول الحوايج باغية تشري لبنتها لباس بصح هي مراهيش باغيةا:4الصورة 

بنت تشعل فيه عيات  راهي مدابزة هي و رجلها على جال تلفزيون خسر وماصنعهش :5الصورة 

  .و مبغاش و الولد راه خارج باب عند صحابو

  .أمه راهي تزقي عليه و تقوله خمل البيت رجع كل حاجة لبالصتها: 6الصورة 

   .ولدهم كان راقد و ناض سمع أمه تبكي لخطش رجلها ضربها :7الصورة 

  .بة صوالحها ورايحة عند والديها تقعدداهي وولدها  :8الصورة 

نخدم وراح عليه الحال و الولد قاعد  ماوجدتش فطور بكري وراه يزقي عليها لخطش :9الصورة 

  .عند الباب خاف باش يدخل عليهم

   .لوالدراهم يلعبوا في بالون بصح  ماراهمش متفهمين مع بعضهم البعض :10الصورة

  .تاع الليل 9ولدهم راه خارج مع صحابه ووالديه مخلوهاش  يخرج راهي  :11الصورة 

  .قراتش مليح راهي خايفة والديها راهم يزقوا عليهاابنت م:12ورة الص 

 .راه يحاول في مرته بعدما زعفها و بكاها:13الصورة

  .وجابدة روحها و بعيد عليهم زغفانة يلعب مع والده وألخر راه يتفرج و البنت راهي:14الصورة 
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  .تتفرج عليهم و باباهم راه يقرى في كتاب راهم يلعبوا الكارطة و مهم راهي لوالاد :15الصورة 

ا الولد باغي يدي لوطو و يروح مع صحابو بصح باباه مبغاش يعطيه مفاتيح م :16الصورة 

  .يعرفش يسوق

البنت راهي تشوف في مها تزوق و تمكييي راهي خارج مع رجلها تحوس بعد ما  :17الصورة 

  .زعفها 

لوالد مضاربين مع  و هي تشوف في جهة و في جهة متزعفين هو يشوف راهم :18الصورة 

  .بعضهم البعض

  .باباها راه يزقي عليها لخطرش قبيحة و متسعفش: 19الصورة 

  .راه تشوف في المرايه بدلت حوايجها و رجعت روحها كيما الولد :20الصورة 

  .راه رايح بعيد راه يبقي في مرته و والده: 21الصورة 

  :اربتحليل نتائج االخت

حيث أثناء  ما لحظته عن الحالة أنها أسقطت بعض من قصتها على الصور،من خالل 

التحليل الحظنا هناك صراع عائلي و صراع زوجي أكبر من الصراعات مع العالم الخارجي حيث 

) المطبخ) ( قاعة االستقبال) (العشاء(مرات في كل من الصور ) 4(ظهر الصراع العائلي 

و هذا يفسر ) وقت النوم) (أعلى السلم( ي ف و الذي ظهر مقارنة مع صراع الزوجي )الرحلة(و

  .وجود صراع عائلي
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مباالة بين طرفين كما الالطريقة سلبية مع عدم االنسجام و إن الصراع داخل العائلة مصمم ب

أما سيرورة العالقات . )اللعب بالكرة(الذي ظهرت في صورة كانت العالقات سلبية مع عدم انتماء 

لق قالبالغضب و العدوانية باإلضافة إلى  ةيئقبية و قد تميزت الصيغة العالو سلكانت مضطربة 

  .الذي سيطر على النظام العائلي

  :تحليل هام حول الحالة

          الخيالية (ار العائلة بالة و تطبيقين الختمن خالل المقابالت التي أجريت مع الح

  :تبين أن FATو اختيار تفهم العائلة  )و الحقيقية

 .تناقص وجداني من خالل رفضها للرسم و بالتالي رفضها لعائلتها -1

 .عيش فيهتو التوتر على الوضع التي يظهر على حالة القلق     -2

و الذي ظهر من ) الرحلة)(المطبخ)(العشاء(صراع عائلي و الذي ظهر في الصور  -3

 ) بهم راني هناابسب(المقابالت على حد قولها  خالل رفضها للرسم و من خالل

الحقيقية و الذي ظهر ار العائلة بفي حذف نفسها في اخت جلىشعور بعدم االنتماء ت -4

 )اللعب بالكرة(ار تفهم العائلة في الصورة بمن خالل اخت

ار العائلة الحقيقية و هذ ما أكدته في بفي اخت هاإلى البيت من خالل رسم لحنينا -5

  )توحشت دارنا(على حد قولها ،  المقابالت

أفراد عائلتها الذي ظهر من خالل رسم األجساد غير متناسقة مع عدم الرضا على  -6

 .رؤوسهم
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كنت نلبس (و من خالل المقابالت )حة المرأةو ل(زمة الهوية التي ظهرت من خالل أ -7

  ).غير صوالح شاشرة
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  مقدمة الدراسة

رجل الغد الذي يكون سويا في نفسيته سليما في  إعدادتكمن الغاية في االهتمام بالطفل في      

ميع التي تلبي ج سلوكاته منسجما مع عائلته باعتبارها الغاية األساسية التي ينشأ فيها الطفل و

ي المدرسة األولى التي هالتربوية من ثم ف ، النفسية وحاجاته الوجدانية البيولوجية، االجتماعية

 تفاعله و احتكاكه و لعالئقيايستمد منها الطفل أسس تكيفه مع أفراد عائلته فعن طريق الطابع 

التي  العائلةصورة عن تلك  يكون عالقته األولى مع أمه ثم أبيه ثم إخوته من خاللها يكون

 يونغراشدا في هذه الفترة يبدأ الطفل في التقمص كما يقول  صيريسيكسبها في عائلته هو حين 

Youg  الهواميةإن الطفل ال يتقمص شخص كشخص بل الصورة Imago  التي يسقطها الطفل

 Le Moiالمثالي  األنابالتالي يتجسد  تقمصها ويالشخصية التي يعجب بها الطفل  و عن عائلته

Idéal  هر الصراع األوديبي ظ، في هذه المرحلة بالذات يLe Conflit Œdipien البنت ف

منهما يميل لهذا نالحظ كل  حكم الرجولة وبعليها أما الصبي يكون قاص عليه  ناو يكون األب حن

  إلى أن العالقات إضافةن الصراع من يأخذ مكان من و التغيير يك فهذا، إلى الجنس المعاكس له

المعامالت األسرية تكون السبب في ظهور األزمات التي تظهر في مرحلة المراهقة التي تعتبر  و

     التي تظهر عموما في عدم االستقرار عليها عدة تغيرات و تطرأمن أهم مراحل عمر اإلنسان 

  مرحلة النضج إلىخاصة في شخصية الفتاة المراهقة التي وصلت  الالمباالة واد حاالنفعال ال و

التي تعتبر  و من األزمات من بينها أزمة الهوية  مجموعة  المرحلة  إذ تتخلل هذه  البلوغ و

تساهم  تنتج و وضعها كراشدة تعمل و تعلم وت بين وضعين كطفلة التي ال تزال تلعب و كمرحلة 

في وضع معين  ثباتال الستحالةهذا ما يخلق استحالة المرور إلى الرمزية  ،الحفاظ النسل في
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االنحراف  الجنوح و العقلية لها صراع نفسي يكون مفاده الوحدة، االضطرابات النفسية وفيتخل

   انحرفن عن طبيعتهنن المتشبهات بالرجال هؤالء الفتيات ه خاصة الفتاة المراهقة المسترجلة و

، طريقة رهن تخشين أصواتهنو حلق شع ،ياتهن وراء ارتداء مالبس الشبابغيرن كامل نمط ح و

الشجاعة أمامهن  إبرازحتى التقرب من الفتيات الطبيعيات محاولين  أسلوب التعامل و و مشيتهن

        التقليد ومابين التقمص التشبه و ليس فتاة مابين  المشاعر عليهن كونها فتى و ٕاغراقو 

تتفاعل معهم إخوة  ،المسترجلة تعيش وسط عائلة لها أم، أببالتالي فإن الفتاة المراهقة  والحقيقة و

وعليه  ائلة سواء كانت سلبية أو إيجابيةمما يساهم هذا األخير في تكوين صورة عن تلك الع

سنحاول من خالل هذه الدراسة توضيح ماهية الصورة العائلية لدى الفتاة المراهقة المسترجلة 

 أما رجلةتس، الفتاة المالمراهقة ،فصول صورة العائلة 3ضم متطرقين إلى جانبين النظري الذي ي

األدوات المستعملة و  المناهجوضح فيه نفصول  3خص الجانب الميداني يضم هو اآلخريها يف

  .الحلول المقترحة و   عرض النتائج كذا مناقشة الفرضيات و ، عرض دراسة الحاالت وللدراسة
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  :إشكالية الدراسة -1

يكون لديه صورة  شخصيته و تفاعله مع عائلته يساهم في تكوين إن احتكاك الطفل و     

اختاللها قد تكون سببا في إحداث بعض  إن مجمل العالقات المعامالت األسرية و يتماهى بها و

قلق خاصة عند الفتاة المراهقة  األزمات التي تظهر في مرحلة المراهقة التي تعتبر فترة تحول و

ذلك  شكله و ر من خالل لبسه والذكالعمل على تقليد  المسترجلة التي تتنكر لواقعها األنثوي و

الذي يستحوذ على مكانة أفضل  لذكوريالواقع تراه أفضل وفق لمنظارها لعالم  اهروب من واقعهلل

العائلية عليه سنحاول من خالل الدراسة الكشف عن تلك الصورة  و إليهاالتي ينتمي  األسرةوسط 

  :اإلشكاليةكون توبذلك 

  ؟ة المراهقة المسترجلةالفتا العائلة لدى صورةما هي  �

  :ح مجموعة من تساؤالت المتمثلة فيالرئيسية تقتر  اإلشكاليةمن 

 ؟لة عن الفتاة المراهقة المسترجلةكيف تكون نظرة العائ �

 ؟ن الذكور تؤثر سلبا على شخصيتهاهل الفتاة الوحيدة بي �

 ؟اإلسترجالإلى  هاين في وجود ذكر بين البنات تدفعة الوالدرغبهل  �

  ؟هل كل فتاة المسترجلة تميل للفتيات جنسيا �
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  :فرضيات الدراسة -2

  :الفرضية الرئيسية

 .كون صورة العائلة لدى الفتاة المراهقة المسترجلة سلبيةت �

  :الفرضيات الجزئية

  .يؤدي استرجال الفتاة المراهقة إلى رفض عائلتها لها �

  .الفتاة الوحيدة بين الذكور تؤثر سلبا على شخصياتها �

  .اإلسترجالين البنات يدفعها إلى ب وجود ذكر فيرغبة الوالدين  �

   .الفتيات جنسيا إلىتميل الفتاة المسترجلة  �

  :أسباب اختيار الموضوع -3

        بالشر  ،النوم ،ته األساسية كحاجاته لألكلمن المالحظ أن الطفل يريد أن يشبع حاجا     

في احتكاك الطفل بعائلته حيث تمثل أول احتكاك مع عالمه  تلبيت عليه فإنها تتمحور و واألمن و

لذا سنحاول أن  نكشف أو نتعرف عن ماهية هذه الصورة  ،وبهذا يتكون لديه صورة عن عائلته

       ىالمسترجلة التي ترفض صورة األنث عالقتها بالفتاة المرهقة سواء كانت سلبية أو إيجابية و

من جهة  و حركات الجسد من جهة ، الكالم ولبسها، قصة شعرهامن خالل  ةصورة ذكور  وز غتو 

ستساعدها  ةأخرى وجودها ضمن عائلة يعتلي فيها الذكور السلطة العظمى أو وجودها كفتاة وحيد

تنشئها بصورة مماثلة إلخوتها الذكور بحكم تشابه التربية التي  و لذكورياعلى بناء هذا الميول 

ل معها هذا التفاعل عافلمسترجلة التي تعيش وسط عائلة تتالمراهقة اعليه فإن الفتاة  و ،تلقاهات
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و بالتالي معرفة صورة التي تكونها هذه الفتاة المراهقة بها  هىلها بتكوين صورة تتما يسمح

   .عن عائلتهاالمسترجلة 

  :الموضوعأهداف اختيار  -4

 هو إظهار أهميته باعتباره موضوع إن البداية لتناول موضوع الفتاة المراهقة المسترجلة     

ام مكان من االهت و ،حساس جدا نعيشه في اآلونة األخيرة حيث تمثل المسترجلة الجنس الرابع

هذا من أجل القيام بعملية  اآلخرين وٕاحساسهم بحجم هذه المشكلة المطروحة و إلشراك

L’empathie  التي تمثل في عالقة مساعدة مفادها فهم اآلخر واإلحساس به خاصة تلك  و

لدى أخذنا بهذا الموضوع دراسة  ة،الفتاة المسترجلة التي تعيش بين حقيقة األنوثة وخيال الذكور 

قد  حلول مناسبة لهذه الشريحة من العمر و معمقة من أجل الوصول إلى اقتراحات و مفصلة و

  :فيحث أهمية أهداف الب مثلتت

دور العائلة في تفاعلها مع أفرادها من أجل أداء وظائفها على أحسن وجه خاصة لها  إبراز �

 دور في تمديد معالم الشخصية التي تظهر في مرحلة المراهقة خاصة الفتاة المسترجلة 

  .التعرف على نوعية الصورة التي كونتها الفتاة المراهقة المسترجلة �

ا الفتاة هالسلوكات التي تنتج عن اضطراب الصورة التي كونت التعرف على أهم مميزات و �

 .المسترجلة

  .الدوافع الكامنة وراء استرجال الفتاة المراهقة معرفة األسباب و �

  .معرفة المعاش النفسي لدى الفتاة المراهقة المسترجلة �

  .التكفل النفسي لهذه الفئة من المجتمع خاصة الفتاة المسترجلة �
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  :ةالسابقالدراسات  -5

سات سابقة حول الموضوع المدروس بحيث ما أمكننا الحصول عليه سوى الم تكن هناك در       

   المجالت فيما يخص الفتاة المسترجلة  حف وصحمالت توعية أو محاضرات أو مقاالت في ال

 .ول الخليج العربيدمن الدراسات التي نجدها دراسات  و

  :الدراسات العربية �

  :الرابع ظاهرة أم واقع محاضرة من الجنس .1

محاضر بعنوان الجنس الرابع  2007في البحرين سنة  اإلسالميةنظم قسم النساء بالجمعية       

          النفسية   قسم العلوم  رئيسة  "عائشة الشيخ"الدكتورة   قدمت من طرف ،ظاهرة أم واقع

وما  بذلك  ولماذا سمي وتضمنت المحاضر محاور منها ماذا يعني الجنس الرابع  واالجتماعية

أوضحت الجنس الرابع في مفهومه  عالجه و صده ور كيف يتم  كيفية إنتشاره و هي أسبابه و

         أما مظاهره فهي تمثل بتبادل الرسائل  ،وك الفتيانلس شكل وببه الفتاة شالسطحي يعني ت

جنس الرابع الوال يعني  .كرة التخلي عن الرفيقةفالرفض القاطع ل الهاتفية المبالغ فيها ووالمكالمات 

  )1: 2007،الشيخ عائشة ( .رورة الشذوذ الجنسيضبال

  :في البحرين .2

تم تصدر موضوع ظاهرة الفتيات المسترجالت أحاديث الساعة وسط المجتمع البحريني إذ      

كز رعاية ضحايا العنف ر قد استقبل م و ،على الفتيات المسترجالت البوياتيطلق عليهن اسم 

بينت  الثانويات و و األسري اتصاالت أولياء حول تنامي ظاهرة المسترجالت بمدارس البنات
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 .المسترجالترئيسة المركز أنه سجل زيادة في عدد الحاالت التي رصدها حول " ونزببو " رةالدكتو 

  )3: 2008، صحيفة الوطن السعودي(

  :في الكويت .3

متخصصين لدراسة  أكاديميين 3دراسة أعدها  2009س الكويتية سنة نشرت صحيفة القي     

قد شملت الدراسة  و" البوبات" على رأسها ظاهرة  انتشار الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي و

 بوجود  اأقرو منهم   %55فرد من المجتمع الكويتي وتبين أن  55000عينة عشوائية قوامها 

   .معات الخليجيةذرين من هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل كبير في المجتحظاهرة البوبات م

    )4 :2009 ،جريدة القيس(

  :حملة أنت أنثى .4

بدولة اإلمارات تهدف إلى القضاء على ظاهرة الفتيات  2009انطلقت حملة االجتماعية سنة      

تشبه بالرجال وشرح فضائل توعية وتثقيف الفتيات بمخاطر ال إلىالمتشابهات بالرجال تهدف 

عند دراسة الحاالت ظهر أن  بالرجال و لتشبههاطالبة للعالج عن سلوك  30قد تقدمت  ، واألنوثة

       سببا أدى إلى ظهور هذا السلوك غير المرغوب فيه فيما يتعلق بالفتيات واألهل  19هناك 

  )2 :2009،جريدة الرياض(.المجتمعو 

  :حملة كوني فخورة فأنت أنثى .5

   مع إدارة التوجيه   بالتعاون  اإلسالمي  للشاب  العلمية  ندوةال  نظمت إدارة البرامج في      

ام تهدف إلى يأ 3استمرت الحملة  و ،حملة كوني فخورة فأنت أنثى 2009واإلرشاد الطالبي سنة 
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ركز الراشد ممدربة ب" منيرة البطاط" األستاذة دثتقد تح في نفوس الفتيات و اإلسالميةتعزيز الهوية 

بين الفتيات في بعض  االنتشارالنفسية من ظاهرة االسترجال التي بدأت في  االجتماعيةللتنمية 

   )06: 2009الرياض، جريدة(.كيفية عالجهاهذه الظاهرة و  انتشارالمجتمعات الخليجية مبينة أسباب 

   :حملة أتميز بأنوثتي .6

لمكافحة ظاهرة  2010سنة القرى حملة إعالمية  مراسات الجامعية بجامعة أدأطلق مركز ال     

ظهور مجموعة على الفيس بوك لدى طالبات تحت شعار تتميز بأنوثتي خاصة بعد  اإلسترجال

FACE BOOK قام بتخطيط الحملة ،تحت اسم مسابقة أحلى بوبات تشجع على هذه الظاهرة   

جالت متدريب الطالبات على  من خالله قام بتدريس و" عارض صابر" عليها الدكتور اإلشرافو 

  .رامج توعية حول ظاهرة المسترجالتوب

 إلىعمل تستهدف  إطاري في أتأوضحت عميدة الدراسات الجامعية بأن الحملة ت و  

أن هناك حجم لهؤالء الطالبات وقد تضمن  و ،تماما من الجامعة اإلسترجالالقضاء على سلوك 

نيوز  نبأ( .حول هذا الموضوع posterالبرنامج أنشطة متنوعة حول االسترجال كما وزعت 

News،2010: 03(  

  :المفاهيم اإلجرائيةديد حت -6

   .لت معهمعي تلك الصورة التي تسقطها الفتاة المراهقة عن عائلتها ألشخاص تفاه :صورة العائلة

سنة تشبه الرجل من  18-14ي الفتاة التي يتراوح عمرها مابين ه :المراهقة المسترجلة الفتاة

  .، حركات الجسدالكالم ،الشكل ،الشعر ،حيث الملبس
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  :تمهيـــد

 جدال كبيرا، فلقد أثارت التي تداولها العلماء و الباحثينتعتبر المراهقة من المواضيع الهامة      

 اعتناء تتطلب  الفرد  حياة   من ة  الحساس و المرحلة الحادة هذه  ، مراحلها خطورةو   لتشابك

 ىعل إذ ،راشدا متوازنا نفسيا في المستقبلضمن نف اهتماما كبيرين لضمان المرور السليم بها،و  

يمرون بها  التي  بكل دقة و الصراعات   نمو أطفالهم  مراحل جميع   معرفة بالتحديد  الوالدين 

  .النمو السليم ألبنائهمو أزماتهم لكي يحسنوا التعامل معهم و ال يكونوا سببا في عرقلة  احتياجاتهمو 

  :المراهقة :أوال

 :المراهقةمفهوم   -1

  :لغة 1-1

اسم فاعل و يعني دنا و حان و راهق مراهقة مثل راهق الغالم معناه  ى، مراهقا علرهق، رهقا �

  )283: 1960لوف،علويس م (.قارب الحلم أي بلغ حد الرجال فهو مراهق

  )265: 1986البستاني،  زامففؤاد إ(.قارب الحلم :راهق ،رهق �

 ىمن مرحلة الطفولة إل و هي اسم فاعل و يقصد بها النمو هي كلمة مشتقة من المراهق �

           .ي بتقدم اإلنسان في عمرههمرحلة الرشد و هي فترة تبدأ من الطفولة المبكرة و تنت

   )17: 1981، فوزي الحافظ(
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، أي أنه لم يصل الطفل أو الفتى الذي قارب ىعربية أصلية تدل عل" مراهقة"نالحظ كلمة  هنا و  

  )17: فوزي الحافظ (.يس رجال بعد، و لكنه قريب منه فهو لم يعد طفال و لدبعد حد الرش

  :التعريف االصطالحي 1-2

 انفعالياالمرحلة التي يقترب بها الطفل و هو الفرد الناضج  ىيطلق عل صفيهي لفظ و 

حيث أن  )A.Shormby, 1982: 13( .جسميا و عقليا في مرحلة البلوغ ثم الرشد ثم الرجولة

 .شمل الجانب النفسي و الجسدي و االجتماعي في نمو الطفلتالمراهقة هي فترة تغيرات كبيرة 

(A.Shormby: 13)   

أو بمعني آخر هي مرحلة من مراحل التطور تحدت ما بين الرشد و البلوغ تبدأ عامة من السنة    

التغيرات الفيزيولوجية الثانية عشر عند البنات و الرابعة عشر عند األوالد حيث يتسم بحجم من 

 (Collection Microsoft, Encarta 2007).االجتماعية بجوانبها المختلفةالنفسية و 

  :Sillamy تعريف 1-3

 مرحلة الحياة التي تنحصر بين الطفولة و سن الرشد أنها  ىعل المراهقة sillamy  يعرف

 20و  18سنة و تنتهي عند  13سنة إلي  12التي تبدأ من   و نفسية جسدية   بتغيرات تتميز  

 جتماعيهور المراهقة و مدتها تتغير حسب الجنس و العوامل الجغرافية و الوسط االظو  سنة

 التحرر في    الرغبة  ، الفعل برد   ددحتت  المراهقة فإن   النفسي المستوي   ىو عل االقتصادي 
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 .ديناميكيةو  غنية  اجتماعية  عالقات  ينشئون  ، و المراهقوناالنفعالية  الستقاللية عن الحياةوا

(Nobert Sillamy, 1999 : 08)  

 :أهمية دراسة مرحلة المراهقة -2

فهي تفصل ما بين ، أنها مرحلة مهمة في حياة اإلنسان ىدراستنا للمراهقة إلتكمن أهمية 

  ، أثنائها يتدرب و يتعلم الفرد االستقاللية و تحمل المسؤولية الفردية و الجماعيةالطفولة و الرشد

، و خالل هذه الفترة يبدأ تبلور وقه ضمن المجتمع الذي ينتمي إليهومعرفة واجباته و حق

 المراهقة لتكون نظرتها عن الحياة العائلية  ىلد )223: 1995هران، عبد السالم ز  دحام(األفكار

  لمهارات   اكتشاف بداية   أنها  كما  نفسيا له   رضفتتح االجتماعي   دورها  المهنية لتحددو 

  .توجيهه توجيها يمكنه من توظيف قدراته بطريقة تجعله فردا فعاال في المجتمعواستعدادات الفرد و 

المدرسين و كل من له احتكاك  العائلة،دراسة مرحلة المراهقة تساعد كال من الوالدين أو  و

مباشر بالمراهقة يدرك خصائص هذه المرحلة و يحسن التعامل معها و يمكن أن تفيد دراسة نفسية 

  .ليتمكن من فهم الغموض الذي يراه و يراوده حول التغيرات التي يتعرض لها

تناول هذه المرحلة الدقيقة من النمو اإلنساني في بحتنا هو مدى حساسية  ىو ما دفعنا إل

         ن إحباطالمراهقة اتجاه ذاتها و المحيطين بها لما تحمله من توثر و أزمات و ما تخلفه م

ائلية و أنها تعيش خصوصا إذا كان هذا الوسط مليئا بالمشاكل الع و صراعات و مشكالت نفسية

ه العالقة ذالعالقة الثالثية إما بنقص طرف من ه نظام ومن جهة أخرى كاختاللفي حالة خطر 
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، و التي تجد نفسها تحت هذه الضغوطات آخر كزوجة األب أو زوج األم مثالأو بزيادة طرف 

انحراف عن المعايير  ىمما تولد لدى المراهقة اضطرابات سلوكية تؤدي في بعض األحيان إل

خير ما يقول و  راهقة المسترجلةالعائلية خاصة الفتاة الم ةاضطراب الصور الخلقية و االجتماعية و 

       سودها المعاناةت إنها فترة عواطف وتوتر وشدة تكثف األزمات النفسية و هول نليستا جول

  ) 223 :عبد السالم زهران حامد( .اع و المشكالت و صعوبة التوافقر اإلحباط و الصو 

  :الفتاة المراهقة :ثانيا

  :تعريفها -1

و قد وصلت مرحلة البلوغ و نضج معظم أجهزة  سنة، 18-12هي الفتاة التي يتراوح سنها ما بين 

عبد السالم  حامد (.رد ذكرهايالجسم خاصة الجهاز التناسلي و تمتاز بعدة مميزات كما س

  )225:زهران

 :ةالمراهق لفتاةامراحل نمو   -2

  :النمو الجسمي 2-1

لك بتغيرات جسمية خارجية تستطيع الفتاة المراهقة أن تالحظها و كذتتميز هذه المرحلة 

  :ر في و وظائف األعضاء و تتمثل في، وتغيرات فيزيولوجية داخلية تظهالمحيطين بها

  .نمو الثديين و بروزهما �

 )101: 1999 ي،عبد الرحمان العيساو  (.نمو الشعر فوق العانة و تحت اإلبط �
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  :الجنسيالنمو  2-2

، و هي عبارة عن مبيض أداء وظيفة التناسل ىبنمو الغدد الجنسية فتصبح قادرة عليتميز 

   الفروق الفردية ىسنة دون أن ننس 14- 09يقوم بإفراز البويضات و يحدث أول حيض ما بين 

       يةالصورة الذات ىالتغيرات الجسدية في مرحلة المراهقة تأثير قويا عل والتحوالت الهرمونية و

   ن يكون لها رد فعل هور الدورة الشهرية عند اإلناث يمكن أظ، فالعالقات االجتماعية المزاجو 

       .مزيج من الشعور بالمفاجأة و الخوف و االنزعاج واالبتهاج أحيانا تكون عبارة عن معقد

 )14h-2014.12.16 http said.net/Tarbiah/HTM :او مشكالته خصائص المرحلة :المراهقة(

  :ي والنمو اللغوي لالعق النمو 3-2

    مرحلة المراهقة هي فترة النمو العقلي التي تصبح فيها الفتاة المراهقة قادرة على التغيير

، فالنمو العقلي ذات أهمية في دراسة المراهقة و إن المكانة العقلية التوافق مع البيئة و مع ذاتهاو 

تدريب األكاديمي و إشباع المراهقة هي فترة ال  ، و ألن فترة تبر أمال محددا في تقسيم قدراتهاتع

  .نضجها يكون من البسيط إلى المعقد، فهي تتميز بنمو القدرات العقلية و الخبرات

إذ هي فترة ظهور القدرات و هذه يمكن التعرف عليها أو كشفها و بدقة خاصة في حوالي 

مهنيا حسب ما تسمح به استعداداتها سنة و بالتالي يمكن توجيه الفتاة المراهقة تعليميا و  14السن 

  )163: 1990، محمد مصطفي زيدان(  .الخاصة



 الفتــاة المراهقــــة                                                          الفـــصـــل الثالث                  

44 

 

ففي المراهقة ينمو الذكاء العام و تنضج االستعدادات و القدرات الخاصة و يمكن للفتاة 

   ، أي أنها تستطيع التعليق بفكرها بعيدا عن الزمان لتفكير دون استخدام أشياء حقيقيةالمراهقة ا

تستطيع  :في هذا الصدد Piagetيقول  ،ة مفاهيم يمكن ربطها بخبرات حسيةمستخدمو المكان 

ها تأخذ في اعتبارها عامال ، أي أنسنة أن تستخدم نظاما مركبا 15و  14المراهقة فيها بين 

، و بالطبع هذه ا كي يحدد أثر هذا العامل الواحد، و في نفس الوقت التي تجعل ما عداه ثابتواحدا

كالمواهب الفنية و المهارات و تزداد   جوهر البحث و يمكننا تجاهل القدرات الخاصة الطريقة هي

قوة اللغة كوسيلة لالتصال و التفكير بنمو القدرات و إتقان المفاهيم و تبني التنظيم الرمزي الذي 

  )165 :محمد مصطفي زيدان( .تقدمه الثقافة

  :االنفعالي و النمو االجتماعي النمو 2-4

  :االنفعالي النمو -أ

لك يدل د، و عندها تسود فها ليست حادةفترة المراهقة هي فترة زيادة حدة االنفعاالت لكن

وجود اضطرابات و استمرار حدة االنفعال تعني الحمى بالنسبة لطبيب إثارة الخطر و أهم  ىعل

  :االنفعالية في مرحلة المراهقة هياألنماط 

هو  هما الخجل و االرتباك و هناك نوع ثابت والمخاوف االجتماعية صورتان و : الخوف  �

  .الذي يتعلق بالذات
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ة عندما تسوء معاملة اآلخرين يتصل الغضب بالمثيرات التي تضايق الفتاة المراهق و: الغضب �

  .لها

  .هي رد فعل انفعالي ينشأ من الغضبو : الغيرة �

، إذا المناخ بالناسرتباطات الشاذة المرتبطة وهو رد فعل انفعالي يبين من خالل اال: الحب �

        .االنفعالي السوي للفرد بالنسبة للنمواالنفعالي المليء بالتفاعل و الرعاية من أهم ما يكون 

  )219: 1976، عبد السالم زهران حامد( 

  :النمو االجتماعي - ب

 ا فيهو ملي في االستقالل و الحرية عن األسرةتميز الحياة النفسية للفتاة المراهقة بالرغبة 

   فتحس بأنها امرأة  التغيرات الجسمية التي تطرأ عليها ى، و ما يشجعها علنفسها ىاالعتماد عل

، رغم أنها تقضي ي و سلطة األسرة التي تدان عليها، و ال تحب أوامر و نواهو لم تعد طفلة

غضب  ، فتتصرف بتوتر والحماية أيضا توفير األمن و  تطلب و  عنها االقتصادية  حاجاتها 

االستقاللية  بالتدريج و في نفس الوقت  ىاألسرة أن تشجعها عل ىسباب تافهة لذا يجب علأل

  تحمل المسؤولية باألسلوب السليم نفسها من ىتلقنها القيم و المبادئ و تعودها على االعتماد عل

المراهقة و توجه الفتاة   في   تؤثر  التي  اتجاهاتها و ثقافاتها و عاداتها و عرفها إذ لكل أسرة 

، فهذا الطابع األسري و االجتماعي هو الذي يجعل من لوكها و تؤثر في نموها االجتماعيس

  .يف الفتاة المراهقة صعبة أو سهلةعملية تك
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اعية من لذا النمو االجتماعي السوي الصحيح في المراهقة يعتمد أساسا علي التنشئة االجتم

ت بيئة الفتاة المراهقة سوية كلما ساعدها ذلك أن تكون ، و كلما كانجهة و النضج من جهة أخرى

  )256 -252 :1993 ،رعبد الفتاح دوايدا( .عالقات اجتماعية مالئمة

 :المراهقةمميزات الفتاة   -3

اشدين في المجتمع و تحمل فئة الر  ىاالنتماء إل ىرغم أن الفتاة المراهقة شديدة الرغبة إل

   الرفض ىسلوكها إل تغيريحتى   هقيم و  المجتمع  بقوانين  تصطدم  ما أن ، إال أنها مسؤولية

  .ميزة هامة في المراهقةالثورة و هي و 

  :الثورة و الرفض -أ

المراهقة و تكون هذه الثورة ضد كل ما لديه   ى، و تمتد إلتبدأ في مرحلة ما قبل المراهقة �

ال لفت  وء في البيت أو المدرسة أو الشارع ضد والديها فهي ال تحب نصحهم أولوية السلطة سوا

  .علن أسرارها أو ما يواجههاتانتباههما أو طرح األسئلة عليها و ال 

 حامد عبد( .أن تظل طفلة تنعم باألمن الصراع بين سعيها ألنها تكبر وتتحمل المسؤولية و �

  )220: السالم زهران

      رالمعايي(ات و الضغوط االجتماعية للحرية الشخصية و تحقيق الذالصراع بين السعي  �

التمرد نحو اآلباء و تحدي كما هناك دافع نحو ، )الذي ينتمي إليهو القيم التي تحكم المجتمع 

  .السلطة
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األسرة خاصة  ىالمساندة و الدعم و االعتماد عل ىالصراع بين السعي لالستقالل و الحاجة إل �

   .الوالدين

  .و الضغوطات الخارجية و المثيرات )الداخلي(األعلى  ااألنالصراع بين ضبط  �

 و التوافقالصراع بين تحقيق الدوافع و إشباع الحاجات و متطلبات الواقع الخارجي و ضرورة  �

  .االجتماعيالتوازن 

عبد السالم  حامد( .الصراع بين الضغوط الجنسية و الضغوط الدينية القيمة و األخالقية �

  )222-221 :زهران

  :ةالمعاش السيكولوجي للفتاة المراهق -4

ذه التغيرات التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ إبان البلوغ ال يمكن أن تعاش دون قلق ألن ه

، كذلك انتقال الجسم من صورة الجانب النفسي ى، و هذا له تأثير مباشر علتمس النظام الهرموني

صورة الراشد  ىمن صورة الطفل الذي يستطيع أن يأخذ كل حريته في اللعب و التنقل إل ىأخر  ىإل

الحظته خاصة عند الفتاة ، و هذا ما يمكن مهذه النشاطاتالذي يجب أن يجعل حدودا لمثل 

، بل أحد ىية علخف، فهنا تجد و كأن جسمها عار ألنه يتغير و هذه التغيرات ليست المراهقة

 تخاذاالحظتها و ربما حتى التعليق عليها و إعطائها بعدا اجتماعيا يحتم عليها باستطاعة الكل م

، لهذا فإن حالة القلق التي عتها المطلقةتسلوكيات كانت إلى هذا الوقت غريبة عليها ال تجد فيها م

وشك أن تكون راشدة دون  ىإنها عل ،كون حادة و نشطة ألنه ينكشف فجأةتعيشها الفتاة المراهقة ت

  )08-07: 1998حفيظة صالحي، ( .أن يكون لها الحق في االختيار
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 ىمن هنا نستطيع البدء في لمس مشكلة الفتاة المراهقة التي ترى أن ما يحدث سواء عل

 االختيار  باستطاعتها   مسؤولة  تكون  ألن  يؤهلها  الصعيد الجسمي أو العقلي و حتى النفسي

 تجاهل التجارب و الخبرات التي مرت و تمر بها الفتاة المراهقة  القرارات، و هذا ال يمكننا اتخاذو 

  .ي التطور العقلي و ثرائها النفسيالتي ستترك حتما أثرا فو 

و ما يكون عليه من و هذا ما يؤكده لها كذلك اآلخرين بتعليقاتهم حول تطورها الجسدي 

الوالدين في حاجة  طفلة في حاجة لحماية اآلخرين و خاصة ، ثم نرى أنها ما تزالزمعمسؤولية و 

، أي ترى أنها ما طفلة في حاجة لحماية اآلخرين و خاصة الوالدين في حاجة لحبهم و عطفهم

تخاذ القرارات و ما شابه حد ا ىلحبهم و عطفهم أي أنها في تبعية لهم ال تسمح لها بالتحرر إل

: 38(  .هي مرحلة أزمة القول أن المراهقة   ىإل  الحالة في هذه  الباحثون  يلجأ  لهذا، و ذلك

1988  R.Thom,(  

  : مشكالت الفتاة المراهقة -5

من بين المشاكل التي تظهر في مرحلة المراهقة و خاصة عند الفتاة المراهقة االنحرافات 

، هروب عية و انحرافات األحداث  من سرقةالجنسية المثلية و عدم التوافق مع البيئة االجتما

، العطف و الرعاية و عدم إشباع رغباتها و كذالك ا نتيجة حرمان الفتاة من المدرسةويحدث هذ

  .من بين المشكالت التي تظهر في المراهقة ممارسة العادة السرية
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  :النمومشكالت تتصل بالصحة و  5-1

، قضم األظافر مع عدم االستقرار الشعور بالتعب بصورة سريعة، الغثيان ،من أهمها األرق �

  .النفسي

  :مشكالت خاصة بالشخصية 5-2

 .شعور بعدم المحبة من طرف اآلخرينال �

 .عدم تحمل المسؤولية، نقص الثقة بالنفس، قلق دائم نحو أتفه األسباب �

  :األخالقيةمشكالت تمس المعايير  5-3

 تلقي المراهقات توجيهات بشأن ما عليه المجتمع من تقاليد ينبغي الحفاظ عليها عدم �

   .االضطهاد الناشئ عن عدم التمييز بين الخير و الشر

  :االجتماعيةمشكالت تتعلق بالمكانة  5-4

، القلق الخاص جتماعية خشية الوقوع في األخطاءالتخوف من االنطالق في الحياة اال �

لها موضع عن الفتاة المراهقة بأنها قد تجظة التي تءالتفكير في نوع الردابالمظهر الخارجي و 

  )29: 2005لكباد نورية، ( .السخرية

  :مشكالت تتعلق بمسألة التحدث مع الجنس اآلخر 5-5

عند التحدت و الجهل بوجود إقامة عالقات اجتماعية جنسية التي تقرها  التخوف و االرتباك �

  .قواعد األخالق مع الجنس اآلخر
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  :األسرةمشكالت ترجع علي جو  5-6

الشجار مع اإلخوة ، ، معاملتها كطفلة من طرف الوالدينعدم توفر محل خاص بها في المنزل �

  )30: لكباد نورية( .و األخوات

  :لمنزلية و أثر ذالك علي المراهقةاختالف األجواء ا 5-7

    إن أهم المشكالت التي تتعرض لها الفتاة المراهقة في حياتها اليومية والتي تحول بينها    

منزلي بين التكيف السليم هي عالقاتها باآلباء و مكافحتها التدريجية من سلطتهم باختالل الجو الو 

  .السيكولوجي أو درجة تكيفها

  :النابذالمنزل  -أ

العالقات  ىوهو منزل منعدم التكيف و يتصف بالمشاجرات و االستياء بين األب و أبنائه يفتقر إل

  :قسميناالجتماعية الطيبة و ينقسم اآلباء إلي 

يمكن أن تبدأ دائما مند البداية حيث يشعر اآلباء في هذه الحالة بعدم حبهم  :األولالصنف 

ن القسوة و الصرامة بال ولوجية يتعدون مقاييس مقواعد سيك ىفيحاولون إخضاعهم عل ألبنائهم،

  .سبب ظاهر

ذه العائلة شكل تجاهل لرغبات األبناء فتكون الفتاة المراهقة في مثل ه ىيكون عل: الصنف الثاني

، و النتيجة أن كل نوع من النوعين ينتج مراهقا غير متكيف يميل إلي قضاء قدر كبير لالستقاللية

  )238: 1994 العلي الجسماني،عبد ( .وقته خارج المنزل
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  :الديمقراطيالمنزل  - ب

 ، فاألبوان يحترمان فردية الفتاة المراهقةتقوم علي الحرية و الديمقراطية سياسة هذا المنزل

، إن المراهقة التي تعيش في نوع من هذا المنزل لديها وقت و ال يفرضان أي سلطة في توجيهها

و تخلق  ياةالمراهقة تستطيع أن تتحمل و تمارس أعباء الح أسهل للعمل نحو االستقاللية ما يخلق

  .حمل المسؤولية و النهوض بالمجتمعالتفكير السليم و ت ىمراهقة قادرة عل

  :المنزل المتسامح -ج

التسامح المعقول تجعل تكيف الفتاة المراهقة أسهل تحقيقا ألنه  ىإن أي معاملة تقوم عل

لق لها جو تستطيع فيه أن تتجه نحو االستقالل  الشخصي يعطيها الشعور باألمن الحقيقي و يخ

المراهقة فقد  ىإال أنه عندما يتحول التسامح إلي تساهل زائد و حماية زائدة تأتي بنتائج سلبية عل

صعوبة في التكيف مع الخارج و الحماية الزائدة تجعل سلوكها أقرب إلي سلوك األطفال  ىتلق

  .يفيعيق ذلك نحو السلوك االستقالل

  :األبويالمنزل الذي تسود فيه السلطة و التحكم  - د

الفتاة المراهقة  ىاآلباء المتسلطين هم اآلباء الذين يفرضون قدرا كبيرا من السيطرة عل

اتصال  ى، فتحاول الفتاة المراهقة مقاومة هذه السلطة فتتحول غالبا إلمستبدين، يهددونها و يؤذنها

   .، و يعد العقاب غير عامل كعامل مهم في انحراف المراهقةبينها و بين والديها ودفمن أجل الن

  )242-239 :عبد العلي الجسماني(
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  :الدراسةمشكالت ترجع إلي المدرسة و  5-8

عدم  ،التركيز، شك الفتاة المراهقة في قدراتها، التخوف من الرسوب ىعدم القدرة عل

  )31: ن. لكباد(  .التخوف من االمتحانات، معرفتها باتجاهها في الحياة

  :الفتاة المراهقة بالعائلةأسباب سوء  -6

    اللية و الحرية و تحمل المسؤوليةعدم ثبات سلوك الفتاة المراهقة الذي يتغير تارة باالستق     

و حتى اآلباء  النجاح في أي عمل تقوم به ىشعر بالعجز و الشك في قدرتها علتو تارة أخرى 

  .رونها بأنها كبرت و أصبحت امرأةيضطربون في كيفية التعامل مع الفتاة المراهقة فهم دائما يذك

العائلة مما يزيد من أعباء  ىا معتمدة ماديا علجعلهي مال مدة الدراسة الفتاة المراهقة مطو  �

  )374: 1997،رمضان محمد القدافي(  .العائلة المادية

  محاولة الفتاة المراهقة التخلص من السلطة المفروضة عليها من طرف الكبار خاصة اآلباء �

  .مكافحة رغبتها في التحرر ىو التي تلق

اآلخر يساهم في بث الغيرة و الحسد و انتقام الفتاة المراهقة لنفسها  ىتفضيل أحد اإلخوة عل �

  . النحرافات الجنسيةعن طريق سلوكات منحرفة كالمخدرات، السرقة و ابسلوكها 
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  :خالصة الفصل

إن االستهانة بمرحلة المراهقة أو التشدد لها خطأ كبير وعواقبه وخيمة يتسبب فيها الوالدين     

قة سلبية يؤذون ن دافعا عن وجود أفراد غير أسوياء في المجتمع يؤثرون فيه بطريو والتي قد تك

  .المرحلة الحرجة وتفهمها بعقالنية، والمطلوب هو احترام هذه أنفسهم ومن حولهم

    اجتماعي إن ستعاب هذه الفترة لما تحمله في طياتها من تغير جسمي ونفسي وعقلي و

تفتح جنسي واحتياجات يجب سدها وصراعات يجب فهمها يقلل من خطورة الموقف ويعزز  و

بأبنائهم فيضيفوا للمجتمع جسور الثقة بين المراهقة وعائلتها مما يسهل وظيفة اآلباء في االعتناء 

لوا رعايتهم فيصبحون أفراد مضادين للمجتمع مأفرادا فعالين فيه بصفة إيجابية عكس ذلك إذ أه

 .نتيجة اإلهمال وهذا ما سوف نتطرق إليه في الفصل الثالث عن الفتاة المسترجلة
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  :تمهيد

، الجنس الرابع أو الرجالويات كما يسمونها بالعامية المتشبهات بالرجال، المسترجالت     

طوعا ضاربين الضوابط  أنوثتهنمصطلحات تطلق علي فتيات أسقطنا تاء الثأنيت و تخلين عن 

عرض  عليها األخالقية المتعارف ىاالجتماعية و حت ات، العادات و التقاليد و كذا السلوكالدينية

و تأنف هي األخرى من محاكاة  بأنوثتهاتعتز  نالفتاة أ ىينبغي عل ،إسالميالحائط في مجتمع 

، تعيش في خيالها وراء ارتدائه مالبسه، حلق شعرها، تعاملها أنوثتهاالرجل و مشابهته و دفن 

  .ثىاألنو ليس فتاة و انتهاجها أسلوب الذكور و النفور من كينونة  ىكونها فت ىمشاعر مختلفة عل

  :تعريف المسترجلة -1

  :لغة 1-1

  .، استر جاال فهو مسترجلاسترجل، يسترجل �

  "امرأة مستر جلة " تشبهت بالرجل : استرجلت المرأة �

 05.01.2005: المعاصرمعجم اللغة العربية (.عملت عمل الرجل و تخلقت بأخالقه �

21h00):  yietonnarDcom / . www.maajam 

  :ااصطالح 1-2

طريقة  الشعر،قص  الملبس،هي الفتاة التي تخلت عن أنوثتها و تشبهها بالرجل من حيث 

   )10: 2008 حمادي،محمد ( .الكالم و حركات الجسد
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   :الطبيالتعريف  1-3

أنها زيادة أو ارتفاع  ىمختص في طب النساء و التوليد عل سيمرا خوجهعرف البروفيسور ي

عن كافة صفات الذكورة في الرجل عن  المسؤول Testostérone لذكوريانسبة الهرمون 

  :أنواع 4 ىالمسؤول عن صفات األنوثة و بالتالي يصنفها إل  Progestéroneالهرمون األنثوي 

  .ظهر نساء و أحاسيس رجالم، و ه وهرمونات ذكريةويثحاالت ولدن بأعضاء تناسلية أن �

يكون لها جهاز أنثوى ظاهر و آخر ذكري مخفي يكشف األمر في مرحلة البلوغ ثى حالت أن �

  .عند غياب العادة الشهرية

ألنثى مما يسبب ل Progestéroneحالة اضطراب في األنزيمات مما يؤثر على هرمون  �

 .ظهور الشعر وخشونة الصوت ،العادة الشهرية غياب

حالة يتحول فيها شكل الجهاز التناسلي لألنثى مع مرور الوقت إلى ما يشبه جهاز الذكر وهذا  �

 )1: 2014سليمان، نادية ( .Hermaphroditeما يسمى 

  :التعريف القانوني 1-4

في حالة وجود  اثهحدو ل تتبعنا لهذه اآلفة من نوعها التي يرجع بعض النفسانيين إلى ظفي 

الفرد في بيئة مغلقة سواء تحت ضغط األسرة وسيطرة الوالد كما تم مالحظتها في السجون وفي 

رار أصحاب القانون تعتبر المسترجلة بمثابة الجنسية المثلية وهي غعلى  ،مختلف الجامعات

من  338عالقة جنسية غير مشروعة تحصل بين شخصين من نفس الجنس وقد نصت المادة 

قانون العقوبات الجزائري كل من ارتكب فعال من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس 
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إذا  ، وج/دينار 2000 إلى 500جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من 

  سنوات 3سنة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة  18كان أحد الجناة قاصر لم يكمل 

منه على أن تكون العقوبة من  2/333كما نصت المادة  دج10.000غرامة مالية تقدر ب إلى و

  )مكتب األحداث: قاضي األحداث لدى محكمة مستغانم ،بلمختار إلياس( .سنوات 3أشهر إلى  ستة

  :اإلسالميالتعريف  1-5

تشبه النساء المخالفة للفطرة والسخط على قدرة اهللا تعالى وعلى خلقه  من أعظم الخروج و    

لعن رسول " بالرجال في قوله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه عن ابن عباس حيث قال 

 اهللا لعن رسول"  وعنه قال "اء والمتشبهين من النساء بالرجالالمتشبهات بالرجال من النس) ص(اهللا

الصالة والسالم  فقد لعن النبي عليه" المترجالت من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم  )ص(

عن رحمة اهللا وليس  اإلبعاد وهو الطرد  لعنوال ،ن المترجالتهالمتشبهات من النساء بالرجال و 

  )03: 2014، أبو الهيثم محمد درويش(.هناك أعظم من أن يطرد العبد ويبعد عن رحمة اهللا تعالى

  :االجتماعيالتعريف  1-6

التي تتقمص شخصية و مظهر الذكر  الفتاة المترجلة هي: حسن الخزاعييقول الدكتور 

، الصوت و حركات الجسد ، اللباسراء من حيث تقليد مظهره بقصة الشعفي شكل الخارجي سو 

تقليد  ىو خصائصه و تعمل عل ياألنثو كر لواقعها نو هي الفتاة التي تت ،التي ينفرد بها الرجل
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 ىعل ذلعالم الذكور الذي يستحو واقع تراه أفضل وفق منظارها لالذكر من خالل الهروب من واقعها 

  )07: 2012، ويريلدإبراهيم ا( .مكانة أفضل في المجتمع

  :النفسيالتعريف  1-7

  :DSM IVحسب جمعية الطب النفسي -1

  :ت الهوية الجنسية و يتجلي هذا فييصنف االسترجال ضمن اضطرابا

  :لمستديم بالجنس اآلخرالتماهي الشديد و ا -أ

عند المراهقين بأعراض مثل الرغبة الصريحة في أن يكون من الجنس  ضطرابااليتظاهر 

الت متكررة للتنقل بوصفهم من الجنس اآلخر أو الرغبة في أن يعيشوا أو يعاملوا و اآلخر أو محا

  .ل الجنس اآلخرعلي أنهم من الجنس اآلخر أو القناعة بأن لديهم مشاعر نمودجية و ردود أفعا

  : ته في الدور الجنسي لجنسه الفعلينسه أو اإلحساس بعدم مالئمالمستديم من ج انزعاج -ب

بالتخلص من الخصائص الجنسية  كاالنشغالعند المراهق بأعراض  ضطرابيظهر اإل

أخرى لتبديل الخصائص  إجراءاتاس الهرمونات أو الجراحة أو ممثل الت الثانويةاألولية و 

  .الخطأ الجنس ضمن ولد عتقاد بأنه قدالجنسية ماديا من أجل محاكات الجنس اآلخر أو اإل
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  .تالل في األداء اإلجتماعي المهنياخ ضطرابسبب االي -ج

 Hermaphrodite.)American مع حالة خنثوية جسدية ضطرابال يتوافق اإل -د

psychiatrie association mini DSM IV, 1996 : 250-251    (  

  :المرضيعلم النفس  -2

تقاد تكريس و تقوية اإلعتقاد الخاطئ اتجاه نفسها و جعل هذا اإلع ىهو قدرة الفتاة عل

فتظهر عليها  ،تنعزل في ظلمات عميقة ونفسها  ى، فتغلق علحقيقة لتعامل معه بشكل مطلق

س هستيرية و اممزوج بوس يأنها تعيش حالة اضطراب فصام ىالمظاهر النفسية التي تشير إل

عن اللذة المطلوبة مع  تمن آالمها و معاناتها إال و بحث، و كلما حاولت الفتاة الهروب أحيانا

  أساس الشذوذ ىحب الفتيات كأنها رجل عل ىأنها تميل إل أي ،غير طبيعتها ىالجنس اآلخر عل

االنتحار بشكل  ىو غالبا ما تصاب الفتاة في هذه المرحلة بالفصام و االكتئاب الحاد فتقبل عل

  )01: 2014، الدكتور هشام العفو( .سريع للتخلص من آالمها و معاناتها

  : تعريف الفتاة المراهقة المسترجلة -2

تقليد الذكر من خالل  ىوي و خصائصه و العمل علثهي تلك الفتاة التي تتنكر لواقعها األن

         المكانة األفضل ىعل ذيستحو   الذي العالم   منظار  وفق  الهروب من واقعها تراه أفضل

 تهالمجتمع من أضيق نطاق أي األسرة ألوسع نسق أي بنية المجتمع و أنظمالتحكم ببنية و  

  )18: 2010، فدى المصري( .المتعددة
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  :أنواع الفتاة المسترجلة -3

  : أنواع 03 ىتنحصر المسترجلة عل

لية بهذا يكون التشبه الظاهري فقط من باب التقليد األعمى من دون أي قناعة داخ :النوع األول

   و فعلها هذا ما هو إال تقليد فقط من دون أي ممارسة شاذة  ثىمقتنعة كليا بأنها أن، فهي الفعل

  .ا ما يكون هذا التشبه ظاهريا فقطو منحرفة و غالب

جرد من أنوثتها و التشبه الفتاة المسترجلة تكون مقتنعة داخليا بما تقوم به من الت :النوع الثاني

ار الذكورية علنا من دون أي حرج و تمارس أيضا كثيرة ، فهي تقوم بممارسة جميع األدو بالرجال

  .من التصرفات الجنسية الشاذة مع من ترتبط بها من فتيات

الفتاة المسترجلة تدافع عن حقها في تصرفاتها و ميولها العاطفي و الجنسي الشاذ  :النوع الثالث

و هو التعلق الجنسي بين  Homosexualitéلبنات جنسها و هذا يسمى بالجنسية المثلية 

سامي بن سرحان، (. Lesbienneيعرف عند النساء بالسحاق شخصين من جنس واحد و

2014 :10(  

 : مميزات الفتاة المسترجلة -4

 ىلقد كثرت مظاهر تشبه النساء بالرجال  فلم يعد األمر قاصر على اللباس فحسب بل إل

  :المسترجلةالمرأة  ، و من المظاهر التي تتصف بهالكذأكثر من 
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ية الرجال ذالقمصان الفضفاضة، ليس أح ،من حيث لبس السراويل: التشبه بالرجل في اللباس -1

  .وضع العطور الرجالية

  .رجل كشعر د قص شعرهامتتع: التشبه بالرجل في الشكل -2

الرجل بقوة المشي في الطرقات أو األسواق مشية : جل في المشية و الحركات و الهيئةتقليد الر  -3

   .جانب حركات الرجل التي تظهر بالصالبة و الخشونة و في هيئة الجلوس و الوقوف ىإل

ة عنيدالخشونة في التعامل و األخالق كالرجال سواء مع أهلها أو األقارب أو األصدقاء فهي  -4

  . برأيها، متسلطة مستبدة

  .لو مجادلة الرجا) حدث بصوت عالي الت( رفع الصوت بالكالم  -5

االشتراك في البيع و الشراء  العامة،مزاحمة الرجال و مخالطتهم في األسواق و األماكن  -6

 .لوحدها

ين ال تتقبل أن تكون تحت مسؤولية الزوج أو تصرف الوالد: نبد قوامة الزوج أو رعاية الولي -7

 .فهي تريد حرية التصرف المطلقة

     ، الكحول و السهر في المالهي الليلية تشبه الرجل من حيث التدخين، تعاطي المخدرات -8

 )02: 2010، خديجة إخالص( .و السفر
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 :سلوكات الفتاة المسترجلة -5

     توجهات شاذة ظاهرة  سلوكات و  لها  ،منحرفة أخالقيا ظاهرة  مسترجلة هي الفتاة ال

  :ها و من بين هذه السلوكات ما يليباطنة تعرف بها الفتاة و تتصف ب و

  :السلوكات النفسية المسترجلة 5-1

الفتاة المسترجلة انحرفت عن الفطرة السليمة و األخالق القديمة ألسباب سوف نذكرها الحقا 

، فالمسترجلة تعد نفسها رجال بجميع ما تعنيه سلوكها و تصرفاتها ىنفسها مما أثر عل ىأثرث عل

عاطفية و جنسية اتجاه المرأة كما الرجل ، لها رغبات بأنها ذك، فتقنع نفسها ىهذه الكلمة من معن

نفسها و من حولها بهذا  إقناعا ه، فتحاول بسبب انحرافالفتاة التي ترتبط معها ىو لها قوامة عل

و ال تعترف  إسم ذكر ىتغيير اسمهن إل ىاألمر يبعضهن إل  يصل  ىحت خلقيا  األمر المنحرف

 لقها بالتالي تنحرف بذلك التجرد من األخالق ها و خث، فهي تتجرد نفسيا من أنوتباسمها الحقيقي

  ) 12: سامي سرحان(  .و السلوكات السليمة

  :السلوك الطاهرة للمسترجلة 5-2

  ا يخرج عن أنوثتها من حيث اللباس، قص الشعر، التدخينتنحصر هذه السلوكات بكل م

، أسلوب التعامل مع الرجال و االختالط بهم و من أبرز خشونة الصوت ،، طريقة المشيالحركات

تعاطي بعضهم العقاقير و األدوية التي تزيد من نسبة  ىالسلوكات الشاذة عندهم الوصول إل

  .الهرمون الذكري في الجسم و يضعف الهرمون األنثوي و ذلك إلخفاء معالم األنوثة عن جسمها

  )20: 2009، علي المطر( 
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  : المسترجلة مع بنات جنسهاسلوكات  5-3

خطر هذه  ىهذه السلوكات تبين لنا مد ،المسترجلة لها سلوكات منحرفة مع بنات جنسها -1

بنات جنسها  ى، فبسبب هذا االنحراف تنجذب إحداهن إلرة و شذوذها و انحرافها األخالقيالظاه

عتبر عالقة المسترجالت تمع بنات جنسها من الفتيات غير  ةفعالقة المسترجل ،عاطفيا و جنسيا

  .عاطفية جنسية شهوانية

، فتقع بنات جنسهن ىفي مجتمع المسترجالت يكون هناك تنافس شديد بين المسترجالت عل -2

  .حد العراك و الضرب فيما بينهن ىمشاكل تصل إل

في مجتمع المسترجالت ال تسمح المسترجلة للفتاة التي ترتبط معها بعالقة عاطفية بأن  -3

و إذا تبين لها عكس ذلك تعاقب الفتاة من قبل المسترجلة  نأو ترتبط مع غيرها إال بإذنها تصادق

  )15: سامي سرحان(  .حد الضرب و الفضيحة و التشهير بها ىتصل إل

 ىالمسترجلة لها أساليب في اإليقاع بالفتيات اللواتي يرفضن االرتباط بها منها التضييق عل -4

أو حتى  ا أو حتى جنسيا و تهديدها و منع صديقاتها من االقتراب منهاالفتاة و التحرش بها جسدي

  .مكالمتها و التواصل معها

    االبتزاز من الوسائل المستعملة عن المسترجلة و بالذات االبتزاز بمقاطع التسجيل صوتي -5

و ذلك إلرغام  ة للفتاة المرتبطة مع المسترجلةيعو الصور و الفيديو التي تحتوى على تسجيالت خل

  .ل ما تطلبه منهاالفتاة على القيام بك

      المسترجلة تضع عالمة معينة تدل على أنها مرتبطة معالفتاة التي ترغب بإقامة عالقة  -6

اليد من باطنها علي شكل الرقم  و غالبا ما ترسم هذه العالمة على الجسم و بالذات على مفصل
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، هذه العالمة تدل في حالة كانت مفتوحة بعدم االرتباط و إذا كانت مغلقة تدل على أنها 8

  .اهرة اإلعجاب بين الفتياتظمرتبطة بمعجبة و هذا التصرف تشترك فيه المسترجالت و 

يصل الحد ببعض المسترجالت بسبب انحرافها و شذوذها الحق بالزواج المثلي مع الفتاة  -7

 ا الزواج تتم مراسمه بين جمع من المسترجالت و فتياتهن و يعلن فيها أنذه و ،المرتبطة معها

  .المسترجلة و فتاتها قد تزوجن

في مجتمع المسترجالت ال يحق لها و ال للفتاة المرتبطة معها بالزواج من الرجال و هذا من    -8

وجية ال تنفصل إال فعالقتهما هي عالقة ز  ،األساسيات الشاذة في عالقة البوية مع من ترتبط معها

 )26: 1430فوزية منيع الخليوي، (  .برغبة المسترجلة نفسها

  :و النفسية على الفتاة المسترجلة أثر العوامل االجتماعية و الثقافية -6

  :أثر العوامل االجتماعية على الفتاة المسترجلة 6-1

  :المسترجلةاألسرة على الفتاة  أثر األنماط التربوية الخاطئة المتبعة من طرف - 1

يع تلعب األسرة الدور األساسي في تربية األطفال و تنشئتهم و رعاية شؤونهم من جم

 ى، فلدور األسرة التربوي دور فعاال و ايجابيا إذا كان يسير علالنواحي النفسية و االجتماعية

    المسار الصحيح و إذا انحرف بالسلب فينعكس على الفتاة مما يجعلها غير قادرة على ضبط 

       أن مهمة التربية  ساطع الحضريحفظ توازنها و حل مشاكلها و في هذا الصدد يقول المفكر و 

        .، التربية الخلقيةثالثة أقسام هي التربية الجسمية، التربية الفكرية مثل فيتتووظيفتها 

  )07: 1985عيسى جرارة، (
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فهناك بعض األساليب التربوية الخاطئة يستعملها اآلباء عن قصد أو غير قصد مما تؤثر مباشرة 

        على الفتاة باعتبارها ال يحق لها التعبير عن نفسها و بالتالي إصابتها باضطرابات نفسية 

رية ٕاسرارها على العناد و الخروج عن قواعد السلوك السوي كتعبير عن رفضها لألوضاع األسو 

  .قبل الوالدين و بالتالي االنحرافالتي تنعدم فيها التربية الصالحة و التجاوب العاطفي من 

  :العالقة الفتاة بأخوتها  - أ

، فاإلخوة قد يكونوا متعاطفين ا أثر كبير في حياتها و مستقبلهاا لهخوتهإن عالقة الفتاة بأ

كما قد تكون العالقة بين اإلخوة قائمة  ،فيما بينهم فيحيطون الفتاة بالرعاية و الحماية و الصداقة

، و تعتمد الصورة التي تتحول إليها الغيرة و المنافسة على و الخصام و الكراهية ةعلى أساس الغير 

، ففي بعض األسر تستخدم هذا اك األداء و العالقة بين األبوينالموقف األسري العام على إدر 

معسكرين حيث  ىاألسر قد تنقسم جماعة األسرة إلإلثارة بين اإلخوة و في بعض لالتنافس كأداة 

محمود حسن ( .الذكر و العكس صحيح ىطرف آخر أو قد تنحاز الفتاة إل ىينحاز الطفل إل

  )249: 1981تي،الساعا

خلق العداء بينهم و ازدياد الكره  ىإل ىثاألنكما يؤدي تفضيل الوالدين الذكر عكس 

، فالتمييز بينهما ال الشجار و السيطرة بين أفرادهامج ىلبعضهم البعض و بالتالي تتحول األسرة إل

يترك أثر في نفسية الفتاة فتتكون لديها نزعة عدوانية للذكر تترجم هذه النزعة باسترجالها محاولة 

  . حث عن الحرية و االطمئنان النفسيلتالي الب، و بايد الذكر فيحق لها مثل ما يحق لهتقل
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  :عالقة الفتاة مع األصدقاء  -  ب

و أن بعض  جابايإالشك فيه أن الصاحب له تأثير كبير في شخصية من يصاحبه سلبا أو 

، و هذا يعني ال توجد لهن أية عالقة أو اتصال الفتيات لهن عالقة سيئة مع األصدقاء و بعضهن

، حيث أن تلك العالقة السيئة مع األصدقاء دون أفراد األسرة تهن منحصرة فقط علىأن عالق

مستوى بتفكيرهم و سلوكاتهم المخلة بعاداتنا و ما يترتب عليه بالتأكيد سوف يؤثر على تلك الفتاة 

و سيغزون في عقلها أفكار سيئة كفكرة آن تكون مسترجلة و يقنعونها بتلك األمور على أنها أمور 

  .قوية تتميز بالحرية تجعل شخصيتهاجميلة و 

  :وضع األسري و أشكال المعاملة الوالديةال -2

      الدية التي يسود فيها اإلهمالرجالت شكل من أشكال المعاملة الو اهرة المستظتعكس 

، السيكولوجي تلك االشباعات األساسية على المستوى البيولوجي و العنف و غياب االشباعات

بما ال يدع  عالء الدين كفاني، و تؤكد دراسات وجودا غير آمنها أن تمنح الفتاة التي من شأن

استنادا على ما تكون  ائهانأبمجال للشك على دور األسرة كعامل مولد للمرض و االنحرافات عند 

عليه العالقات الوالدية باألبناء و ما يترتب عليها من تفاعالت غير سوية و اتصاالت خاطئة بين 

     ) 32: 2001أبو بكر مرسى محمد مرسى، (  .ألبناءغير تكيفيه ل أفراد األسرة تدعم مسالك
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  :سريالوضع األ 2-1

  :األسرىالتفكك  .أ

ا تجد غالبا ما تعيش الفتاة بين أحضان األسرة يبدو أنها مستقرة و لكن بين عشية و ضحاه

منحدرة من أسرة مفككة  من الفتيات المسترجالت %50، وقد لوحظ أن نسيج األسرة كالطالق قد ف

، فتجد نفسها قد انقسمت ا الداخليو غير مستقرة مما يسبب صدمة عنيفة للفتاة و يهدم استقراره

نصفين بين حاجتها لألم من جهة و رعاية األب من جهة و الغريب في األمر أنها قد تخير  ىإل

لى حساب اآلخر و حتى في أحد الطرفين دون مباالة بأنها ال تستطيع االستغناء عن أحدهما ع

جانب غياب الشطر الثاني أمام قسوة زوجة األب أو تسلط زوج  ىاختارت أحد فستجد نفسها إل

  .اإلسترجال بحثا عن الشيء المفقوداألم لتختار في األخير التنازل عن الشطرين و اللجوء إلى 

  :الفتاة المسترجلةل الثقافية على أثر العوام 6-2

   ، ففي مجموعة عالقات و معايير و أهداففي تقدم و نهضة األمةة دور فعال إن للثقاف

، فاألسرة تعد المجال األول لتعليم الفتاة و تلقينها تدريجيا على د جماعة ماعقائد التي تسو و 

المكونات الثقافية المتواجدة في األسرة من عادات و تقاليد وقيم و معايير أخالقية و في هذا 

تتأقلم مع محيط أسري معين مما يكون لديها رصيد ثقافي في مكتسب ثقافة المنظور تنشأ الفتاة و 

        واقف معينة مجسدة في حياة األسرةاألسرة التي تعد سلوكات و تصرفات أعضائها اتجاه م

       ، االقتصادي و ما يفعله التقدم العلميللتغيير بفعل التغيير االجتماعي تكون غالبا عرضةو 
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ردود أفعال من طرف  ى، االقتصادية تؤدي بالضرورة إلع المستويات االجتماعيةدم في جميالتقو 

  )04: 2005البراء الحريري، (  .ثقافة األسرة

  :لياءالمستوى التعليمي لألو  -1

ي تنمية القدرات المعرفية إن التعليم بالنسبة ألفراد األسرة له دور كبير و بالغ األهمية ف

تعيش في وسط أسري مثقف فتجد أسرتها تعتني بتثقيفها و توفير الوسائل ، فإذا كانت الفتاة للفتاة

، أما س ايجابيا علي الحياة المستقبليةالمعرفية لها و بالتالي يصبح لدى الفتاة رصيد علمي ينعك

  .وجودها ىالفتاة التي لم تحضي بوجودها في أسرة مثقفة ينعكس بالسلب عل

  :التربوية لالعوام-2

 :الترفيهوسائل  2-1

 :الوسائل اإلعالمية.أ

   فكاريقصد بها مجموع الوسائل الفنية التي تسمح بانتشار السريع لألخبار و اآلراء و األ

 و وسائل اإلعالم المسموعة و المرئية كاإلذاعة  تشمل هذه الوسائل الصحافة، المسرح، السينماو 

  و ال يخفي ما لهذه الوسائل من دور كبير في تثقيف أفراد المجتمع ،التلفزيون و حتى االنترنتو 

، فهي إحدى الوسائل التي يتعلم من خاللها الفرد انقل األخبار إليهم و تبادل المعلومات و األخبو 

عملية التنشئة  ، كما أنها إحدى الوسائل األساسية فيية التفاعل مع البيئة المحيطة بهكيف

و رغم أهمية وسائل اإلعالم باعتبارها أدوات التثقيف و الترفيه و التوجيه إال ، االجتماعية للطفل
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    القول بأن هذه الوسائل ليست سوى انعكاس الحالة التي عليها المجتمع  ىأن يذهب البعض إل

   )76: 2001السيد رمضان، ( .و من ثم ال يمكن أن يكون لها ثأتير باعتبارها من عوامل اإلجرام

 :الكتب.ب

من وسائل اإلعالم إلى الكتب الغرامية التي تروي قصص الحب و الغرام تنجرف ورائها     

        .الفتاة لتقليد أبطال القصة حتى تجد نفسها أنها دخلت في دوامة ال تستطيع الخالص منها

   )77: السيد رمضان(

   :المدرسة .ج

جانب األسباب الدراسة و الفشل و الرسوب إذ لها تأثير على جنوح الفتاة و تعتبر  ىإل

 مين، المعاملة السيئة من طرف المعلنوحها بدءا من تسربها من المدرسةعامال مشجعا على ج

بعضهم  ى، ميول بعض التالميذ إلعدم المساواة بين جميع التالميذ، عدم مراعاة الفروق الفردية

  .البعض إضافة إلى مرافقة صديقات السوء و االنضمام إلى جماعتهم

  :نفسية و العقلية و صعوبات التكيفاالضطرابات ال 6-3

أن بعض الحاالت تعاني  ىاستشاري الطب النفسي إل محمد الحامدأشار األستاذ الدكتور 

تتعرض لها و هنا يجب  من اضطرابات نفسية أو صعوبات التكيف نتيجة للضغوط العائلية التي

، وقد لوحظ العالج الالزم لمثل هذه الحاالت تقييم شامل من خالل فريق نفسي لتحديد مدى نوعية

أن قضية الفتاة المسترجلة مرتبطة بشكل كبير بنوع من االضطرابات النفسية و يطلق على هذه 
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ألي موضوع نقوم  الفئة ما يسمى بالشخصية الحدية حيث تكون شخصية دفاعية ال تحسب حساب

، و صاحب هذه الشخصية يكون ذو لتي تترتب على قيامها بهذا الفعلبه و ال تحسب للعواقب ا

، و من سمات هذه الشخصية اد و عصبيا و في لحظة يكون هادئامزاج متقلب في لحظة يكون ح

البحث  ىدف إلفعملية اإلسترجال لديهم ته ،كذلك أنه ال يوجد لديها اثباث مع اآلخرين أو العالقات

 .عن التحرر و االنفتاح االجتماعي من قيود الموسومة على قدرات المرأة المقيدة لدورها في بيئتها

  )19: 2005هيفاء العمري، ( 

إلى األسباب المذكورة سابقا نجد أن عدم التنشئة و نقص الوعي الديني له دور في إضافة 

تشكيل هذه الصورة لدى المرأة رغم أن الدين اإلسالمي قد نهى عن التشبه بشكل أو بآخر لكال من 

  . و حدد أدوارهما كعنصران متكامالنالرجل و المرأة و حفظ حق كل منهما بالعدل و المساواة 

  :الجزائرالفتاة المسترجلة في  وضعية -7

المجتمع العربي عامة و الجزائر بصفة خاصة ظاهرة فتيات يطلق عليهن المجتمع  ىغز 

كما يسمونها بالعامية الجزائرية حيث أصبحن يمثلن نسبة  عايشه راجلصفة المسترجالت أو 

يقف عند حد أشكال أولها  3، فالظاهرة تأخذ طالبات مرحلة المتوسط و الثانوي من  10%

، يقمن بتغيير أصواتهن حلق شعورهنيلفتاة تلبس مالبس و أحدية رجالية، المظهر فقط فنجد أن ا

، ففي هذه الصدر إلخفاء معالم أنوثتهن ىلتأخذ الصوت الرجل دون أن ننسى يلبسن الضاغط عل

  رحلة الثانيةلملالمرحلة نجد أن الفتاة تكتفي بالمطهر فقط و لكن مع تنامي شعورها كولد تتحول 

لوك الفتيان من حيث المظهر سلوكاتها أثار اقتناعها بتقمص س ىر حيث تظهر علطهي األخو 
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بعض الطالبات تأخذ شكل  ى، فرض عالقات غير سوية علالعام، تكوين عالقات مع الرجال

المرحلة  ىالتحرش في المدارس أو الحمامات تصل أشكالها للتقبيل و التالمس الجسدي لتمر إل

الشذوذ الجنسي بكل معانيه و لألسف مشكلة المسترجالت صاحبتها في  ىالثالثة لتصل الفتاة إل

م بتصرفات عكس المسترجلة تماما و هي صديقة المسترجلة التي تقو  papicha البابيشة ظهور

، كما ترغب البس صاخبة ورقة وحنان في الحديثبماكياج و شعر طويل و م ثىفهي أن

  )24: 2012 ،جريدة السالم(  .ة أن تظهر كما يصطلح لدى الشباب بأصحاب الرجلةالمسترجل

فالفتاة المسترجلة في الجزائر ما هي  إال فتاة مريضة و منحرفة سلوكيا تعيش اضطراب 

لكن بفعل تكوين نفسي مرضي تشكل بداخلها عبر فترة زمنية  ى، ولدت أنثمستوي الشخصية ىعل

 ىمستوي التخيلي و لكي يتحول هذا االختبار من مرحلة التخيل إل ىاختارت أن تكون ذكرا عل

 ىمرحلة التفعيل كان البد أن يكون لديها حبيبة تعيش معها قصة حب لتثبت لذاتها أنها ذكر عل

تعطيها  ىمستوى الواقع ليس الخيال ألن ذكورتها ال يمكن االعتراف بها إال من خالل أنث

     للدين  و ضياع  المجتمع  من  مرفوضة  فهي  و بالتالي مشروعية وجودها الفكري المتخيل

  .عالج نفسي و تأهيل اجتماعي ىاألخالق تحتاج إلو 

 : نظرة الفتاة المسترجلة للمستقبل -8

لهذا  ذتلذعن الخاصية النفسية التي تعيشها الفتاة وما يمنحها صورة الذكورية من  ىعد

كعنصر متمايز عن األخريات و ما تناله من إعجاب عيش الدور ت، فالوضع الفريد ضمن محيطها

التقليد األعمى رغبة لنيل االستحسان االجتماعي من  ىيوطد عالقتها بصورة الذكر ما يدفعها إل
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، إال أن الوضع لم يكتمل لديها بشكل سليم لما تعيشه من األصحاب، و المحيط ،قبل األهل

  و رغبتها باالستقرار و األمومة فالكثير منهن أزمات نفسية ومن صراع داخلي ذاتي بين أنوثتها

الزواج و االستقرار فيقعن   ىعل القدرة   و عدم  االجتماعي االنعزال   ىإل المطاف   بهن  ينتهي

زواجهن فكيف يتزوج  ، ومن هن من يفشلاهن و إقناع ذاتهن بهذا الرضتحث عتبة العنوسة  بإراد

سلوكيا  فيزيولوجيا و إنما الرجل ذهنيا و  يس الرجلمن هنا  ل  ؟ و المقصود الرجل من رجل

، و منهن لم تستطيع تأدية مثل هذا الدور كزوجة و ترفض تبعات هذا فينتهي هذا الزواج سريعا

الزواج من دورها المنزلي أو دورها كأم خاصة أن األنثى التي ال تستطيع أن تحقق أمومتها تجنح 

لفتاة لإذا فالمستقبل  ،الوعي و التوازن النفسي و غياب سلوكات قاسية نقمة من هذا الحرمان ب

      .ألن الفرح بالنسبة إليها أصبح شيئا مفقودا منه المسترجلة زمن مجهول ال تعلم مما ستعاني

  )10: 2011جريدة السالم،  (

 : الوقاية و العالج -9

ا كان ثلث بناتنا من هذه الظاهرة البد من تقديم الجانب الوقائي و الجانب العالجي لهذه ذإ

  : المشكلة و من أجل هذا يجب 

         و تقديم المساعد لها عن طريق خلق مراكز للعالج األسري  التثقيف الصحي لألسرة -1

الوعي  الجنسيةخاصة التربية  التربية الحديثة اليبآلباء و األمهات و تعريفهم بأسمع ا لو التواص

  .الدينيالتربوي و 



 المسترجلة الفتاة                                                                              رابعال لفصلا

73 

 

اإلرشاد بالطريقة المباشر و الغير المباشرة و عدم الفرقة بين األبناء و قبول وجود البنت في  -2

ة في الملبس و الكالم لأن كون مسترج ىعل  إجبارها  و واجبات و عدم األسرة كإنسانة لها حقوق 

  .الرعايةمنحها اإلشباع العاطفي و  ىإضافة إل

 ةإنشاء مؤسسات تحمي الفتيات من العنف األسري خاص حالة طالق الوالدين أو زواجهما مر  -3

 .أخرى أو وفاة أحدهما

 يئة النفسية تأهيل الفتيات و تثقيف األسرة حول كيفية التعامل مع الفتيات مع أهمية توفير الب -4

 .و االجتماعية للفتاة

 . يض أبنائهم لخطر معنوير في حالة تعإصدار أنظمة و قوانين لمعاقبة األهل  -5

خلق مراكز لمعالجة المدمنات و البحث عن حلول لمشاكلهم مع إقامة محاضرات و دروس  -6

  .   عالمية لتوعية األسرة  و المجتمعإ
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  :خالصة الفصل

خالصة قولنا لهذا الفصل مما يحمله من معاني و أسباب و دوافع تجعل الفتاة المسترجلة 

تتقمص شخصية الذكر وراء مظهره في شكله الخارجي و التخفي وراء ذهنية و شخصية الذكر 

حثا عن التحرر االجتماعي و تحقيق ، رافضة لهذه الشخصية بالداخلية متنكرة لواقعها األنثوي

 .        ا عليهايالمساواة لها بعيدة عن التسلط الذكري و استبداده و هيمنته فكريا و قدرات
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 ملخص الدراسة

 هالطفل في هذه المرحلة يكون أنا من مرحلة الطفولة حيث ��ذورھ�إن صورة العائلة تمتد   

، هذا األنا األعلى ال يتم إال مات التي سوف تعترضه في المراهقةاألعلى من أجل مواجهة األز 

لتي يكتسبها الطفل العائلة التي لها دورا أساسي في بناء نفسية سوية خاصة أنها الصورة ابوجود 

، وقد تظهر العائلة بصورة سلبية بواسطة أسلوب التعامل الخاطئ في تربية األبناء في مراحل نموه

ين خاصة الفتاة سواء من طرف األب أو األم أو اإلخوة المتميز بالتسلط والتفرقة في التعامل ب

يجعل الفتاة تلجأ إلى ممارسة   األلمهذا إعطاءه النصيب األكبر من االهتمام  األنثى و الذكر و

 لذكورياسترجالها وتشبهها بالرجل كنقمة على الواقع والتحرر من التسلط إسلوك األخر عن طريق 

تمدين في ذلك على عوعليه كانت الدراسة حول صورة العائلة لدى الفتاة المراهقة المسترجلة م

إختبار تفهم  و CORMANالعائلة لكورمان  اختبارمتغير المتمثل في صورة العائلة باستخدام 

سنة يقمن بمركز إعادة  18-14فتيات مراهقات مسترجالت من  4مركزين على  FATالعائلة 

نهج أشهر مستخدمين منهج الدراسة الم 03التربية للبنات قمبيطة بوالية وهران دامت لمدة 

  : ها كالتاليفرضيات سنستعرض نتائج تساؤالت و 5قد شملت الدراسة حوالي  و ،يالعياد

  .تكون صورة العائلة لدى الفتاة المراهقة المسترجلة سلبية �

  .جال الفتاة المراهقة إلى رفضها من طرف العائلةستر إيؤدي  �

  .إلى اإلسترجال الفتاة الوحيدة بين الذكور تؤثر سلبا على شخصيتها مما يؤدي بها �

  .رغبة الوالدين في وجود ذكر بين البنات يدفعها إلى اإلسترجال �
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 .تميل الفتاة المسترجلة إلى الفتيات جنسيا �

مساعدتهن  قد انتهت الدراسة اعتمادا على النتائج السابقة من إيجاد حلول لوضعهن و و

أعمق للوصول  فة بشكل شامل وكما اقترحت الدراسة ضرورة إعادة تناول الموضوع بجوانبه المختل

  .على الفتاة المراهقة المسترجلة إلى أي مدى سلبية صورة العائلة
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  ����� ا��را	�

  

 العائلية العالقة تأثيرجليا مدى  أبرزتلقد تدرجت الدراسة هذه باستنباطات 

   ككل و بوجه خاص على الفتاة المراهقة المسترجلة التي انحرفت عن طبيعتها المضطربة

لك الخلل الوظيفي في التنشئة ذالشباب، بما في  مالبسو غيرت نمط حياتها وراء ارتداء 

و المعنوية داخل العائلة و بالتالي تكوين صورة سلبية عن  الماديةو فقدان الحماية  األسرية

  .هذه العائلة التي تفاعلت معها

فمن خالل النتائج التي توصلنا لها من الدراسة التي تؤكد سلبية الصورة العائلية لدى 

في دراسة هذا  أكثربعض االقتراحات لضرورة التعمق  اقدمن ،الفتاة المراهقة المسترجلة

  .هميته و النتائج التي ممكن الوصول لهاألالموضوع نظرا 
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