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 2016/2017: السنة الجامعية 



 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أفضل األنبياء وأتم المرسمين سيدنا محمد وعمى الو 
 :وصحبو أجمعين أما بعد

أوال وقبل كل شيء احمد اهلل عز و وجل حمدا يميق بجاللو وعظيم سمطانو، أن مدني بعونو وتوفيقو 
جبالي نور "ومن الوفاء عزو الفضل ألىل الفضل، عمى رأسيم أستاذي المشرف . إلتمام ىذا العمل
 .، الذي اشكره عمى رحابة صدره وكرم عممو وعمى توجيياتو القيمة " الدين

كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر ألستاذي الفاضل جابر نصر الدين عرفانا  بكل ما قدمو لنا 
 .خالل مراحل تكويننا من رعاية وعمم،  وعمى مجيوداتو في سبيل االرتقاء العممي والعممي لمطمبة

كما أشكر كل من األساتذة الذين لم يبخموا عمي بوقتيم ومساعدتيم وتوجيياتيم السديدة اخص بالذكر 
رابحي " بوسنة عبد الوافي زىير، األستاذ "، األستاذ "،  األستاذ  بشير معمرية"بموم محمد"األستاذ :  

، كما أشكر كل األساتذة الذين سيروا "بوبكر ياسين" ، واألستاذ"دبمة عبد العالي" ، األستاذ"إسماعيل
 .عمى تكويننا وتوجيينا خاصة أساتذة قسم عمم النفس، شكرا دائما ومتواصال 

 .اشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة عمى تكرميم بقبول مناقشة ىذا العمل 

كما ال أنسى أن اشكر عائمتي تقديرا عمى تضحيتيم بالكثير، حرصا عمى وقتي وباألخص والديا 
" زوجي الغالي"العزيزين ميما كتبت لن أوفييما  حقيما، أطال اهلل في عمرىما ، سندي في الحياة 

جزاك اهلل عني خير الجزاء عمى كل ما بذلتو ووفرتو لي في سبيل انجاز ىذه الدراسة ، واشكر إخوتي 
 .الذين شجعوني دائما عمى مواصمة درب العمم 

: يمتد امتناني الكبير ألىم مكاسب سنوات الدراسة صديقاتي،  المواتي بذلن معي مجيودات كبيرة
 .خاصة فايزة حالسة ، بن جديدي سعاد، بوحجار سناء،سعيدي عتيقة ، مسعدي سارة ، بشير حنان

اشكر كل من كان لو فضل عمي،  وكل من ساعدني في العثور عمى حاالت الدراسة وأخص بالذكر 
 .، وكل الزمالء وما قدموه لي من مشورة ونصح "مخيش محمد"

 .والشكر كل الشكر إلى أولئك المقامرون بأرواحيم حاالت الدراسة 

انـــــــــــــــر وعرفــــــــــــشك  



 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن سمات شخصية المراىق الجزائري المياجر غير شرعي وفق 
وقد كان . نظرية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية، والكشف عن األبعاد البارزة في شخصية ىذه الفئة

ما ىي سمات شخصية المراىق الجزائري المياجر غير شرعي؟ وقد جاءت : تساؤل الدراسة الرئيس
 :فرضيات الدراسة كاآلتي

  .عصابيةبسمات الالجزائري المياجر غير شرعي يتميز المراىق  -
 .االنبساطيةسمات ب  الجزائري المياجر غير شرعي يتميز المراىق -
 .نفتاح عمى الخبرة االات بسم الجزائري المياجر غير شرعي يتميز المراىق -
 .سمات المقبولية بالجزائري المياجر غير شرعي  يتميز المراىق  -
  بسمات يقظة الضمير  الجزائري المياجر غير شرعييتميز المراىق -

ومن أجل التحقق من ذلك تم االعتماد عمى المنيج اإلكمينيكي من خالل استخدام األدوات 
المألوفة في عمم النفس وىي كل  المالحظة البسيطة والمباشرة، المقابمة اإلكمينيكية، مقياس العوامل 

 حاالت 4الخمس الكبرى لمشخصية ، واالختبار االسقاطي الرورشاخ ، وقد  طبقت ىذه األدوات  عمى 
 .من مراىقين خاضوا تجربة اليجرة غير الشرعية 

وقد أسفرت نتائج الدراسة  إلى غياب مممح سيكولوجي يتيمز بسمات العصابية وبالتالي 
كما تتسم الحالة األولى والثالثة والرابعة بسمات االنبساطية ماعدا الحالة . فالفرضية  األولى لم تتحقق

الثانية الذي يتميز بنمط متكافئ، أما فيما يخص بعد االنفتاح عمى الخبرة فالفرضية لم تتحقق مع 
جميع حاالت الدراسة أين تتميز كل الحاالت بسمات معتدلة حيث تتسم ىذه الحاالت باالنفتاح 

أما فيما يخص سمات المقبولية فقد . والتحفظ أحيانا ماعدا الحمة الثالثة الذي يتميز بنمط منغمق
تحققت الفرضية مع الحالة الثانية الذي يتميز بسمات جد جيدة في عالقتو البينشخصية مع اآلخرين ، 

كما بينت النتائج أن جميع حاالت . ماعدا الحالة األولى والثالثة والرابعة فتتميز بسمات المفاوض
 .الدراسة تتسم بسمات يقظة الضمير التي تجعميم دائما في إصرار وعزيمة لتحقيق أىدافيم 

 

 ملخص الدراسة 



 

 

 

      This study aims at exploring the Algerian illegal immigrant teenager's 

personal characteristics. It is based on five major personality factors theory to 

find out the salient dimensional treats of this category. The study primarily 

probes the following question: What are the personal treats of Algerian illegal 

immigrant teenager? To support the previous stated research questions, this 

research work is fuelled by the following hypotheses: 

       Algerian illegal immigrant teenager is characterized  by:  Neuroticism, 

Extraversion, Openness to experience, agreeableness, and Conscientiousness. 

      To achieve the stated objectives, the researcher uses the clinical approach 

which based on the familiar tools of psychology such as: simple and direct 

observation, clinical interview, big five personality factors , Rorshash project 

test.  Tests are carried out on four illegal immigrant teenagers. 

     The study shows that not  all cases of study is characterized by traits 

neuroticism. The first, third and fourth have the characteristics extraversion, 

except the second case, which is ambivert.As for the openness to experience, 

all cases is moderate, except the third case is preserver.hypothesis regarding 

the agreeableness have been achieved whith a second case, except for the first 

case, third and fourth are negotiators. The results also showed tha all cases of 

the study have the conscientiousness trait. 
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 :إشكالية-مقدمة-1

مسوغاتو، فيكفي من دينامياتو ولو سموك اجتماعي طبيعي لطالما كانت اليجرة في العالم،      
جل العمم أسواء أكان ذلك اختياريا من ىذه الظاىرة ارتبطت بالوجود البشري  التاريخية أن شواىدال

 األسباب ظمتتعددت وميما  .ونحوهالكوارث واالستعمار بسبب أو قسريا والتجارة والمعرفة والرزق 
 المتتبع لموضع الحالي يبلحظ أن ىذا المفيوم، انتقل من أناليجرة مفيوما يتميز باالستقرار، غير 

الييئات الدولية، المجتمعات وظاىرة عادية إلى إحدى المشكبلت والتحديات المرعبة والمطروحة أمام 
 ما أثار ردود أفعال ، إلى أقاليم الدولفالعصرنة أخضعت اليجرة لتنظيمات قانونية تحدد تنقل األفراد

مصطمح جديد عمييا خاصة في ظل تنامي اليوة االقتصادية بين العالمين المتخمف والمتقدم، لتفرز 
 أصبحت في ظل السياق الراىن  ىذه األخيرة.يسمى باليجرة غير الشرعيةموازي لميجرة القانونية 
واقع أليم خر فيي آخذة بالتنامي بصورة مرعبة مشكمة بذلك اعمى مكان دون االجتماعي ال تتوقف 

مصدر قمق عام في كافة بذلك تحد لمضوابط والقيم األخبلقية والدينية، وتيديد لحياة األفراد، فأضحت و
 . وتيديد لنسيجيا االجتماعيالمجتمعات

 فيي تشيد تصاعد اليجرة ،الجزائر كغيرىا من بمدان العالم لم تستثن من ىذا الخطر الزاحف
 اإللقاء بقدراتيم وآماليم وطاقاتيم إلىبوتيرة خطيرة دفعت بالعديد من الشباب واستفحاليا غير الشرعية 

ذا نجا أنتنتيي حياتيم قبل حيث في الحياة إلى الضفة األخرى من البحر،   تنتيي بيم الرحمة، وا 
البعض صار في عداد المفقودين أو تحت قبضة حراس السواحل، فقد أشارت تقارير األجيزة األمنية 

 الوطني والقوات البحرية أن المئات من الشباب يمقون حتفيم أثناء عبور البحر المتوسط، حيث لؤلمن
 عام 102، 2007 في عام 83، 2006 عام 73، 2005 عام 29)  يتم انتشال جثثيم في كل سنة

اإلنسان لحقوق االستشارية المجنة الوطنية ). (2010عام 337 ، 2009 عام 117، 2008
 (.66، ص 2011،وحمايتيا

جاءت " المبيدوزا" وال يخفى الواقعة المؤلمة التي حدثت غير بعيد عن شواطئ الجزيرة االيطالية 
 مياجر غير شرعي في مضيق صقمية، 400يومين فقط بعد حادثة ميولة أخرى سبقتيا راح ضحيتيا 

 مياجر قضوا غرقا 500 حين اكتشفت جثث 2014وبعد مأساة أخرى كانت قد حدثت في سبتمبر 
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ىذا التسمسل في حمقات تراجيديا اليجرة غير الشرعية، يؤكد أن المتوسط .غير بعيد عن سواحل مالطا
 .   بات مع مرور األعوام أخطر طريق بحري لممياجرين

( http://www.djazairess.com/echchaab/47129) 

وتوسعا وتنوعا من فئات عمرية امتدادا اليجرة غير الشرعية ظاىرة قديمة مفيوما، لكنيا حديثة ف
صطمح عميو بما يأوساط الشباب الجزائري  مختمفة وطبقات اجتماعية متباينة، حديثة بتجمييا بين

لكنو ىذا المفيوم كان ولسنوات طوال غير مألوف بالنسبة  لمفرد الجزائري،  ،« alhargua »الحرقة 
 .أضحى مفيوما شائعا لصيقا بيومياتو

المياجرين غير شرعيين " بقولو أن  (Johan Léman, 1995) وىذا ما يدعمو جوىان لوىان 
يتواجدون في أمريكا وأوروبا منذ سنوات بعيدة، لكن االىتمام بيم ظير مؤخرا نتيجة تزايد عددىم، ما 

، فالدول المستقبمة لميجرة غير الشرعية، لم تعد تتعامل مع ىذه "جعل منيم مشكل ال يمكن تجاىمو
الظاىرة عمى أنيا مجرد ىجرة، بل أصبحت تتعامل معيا عمى أنيا موارد بشرية غيرت من معطياتيا 

، ما جعل  " les clandestins" السكانية، حيث أصبح الذين يدخمون الببلد خمسة يطمق عمييم اسم 
، ص 2012بوكرمة،  ).الحكومة الجزائرية تقوم بتجريم الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية

101 .) 

إال أن ذلك لم يثن من عزيمة الشباب من الكف عن ىذه المخاطرة بل أصبحت أرقام الغرقى 
فقد أشارت إحصائيات قيادة حرس السواحل . والموتى في عرض البحر تزداد مع السنوات األخيرة

 شخص 1500التابعة لمقوات البحرية الجزائرية بأن قواتيا أحبطت محاوالت لميجرة غير الشرعية لـ 
  . 2015حاول اإلبحار بطريقة غير شرعية منذ جانفي إلى ديسمبر

  http://www.reflexiondz.net)) 

الذين ال عقول الشباب  ظاىرة متقبمة متجذرة في إلىتعدت ىذه الظاىرة بعدىا الخطوري لقد 
إلى أن سبب  (2010)حيث يشير الدىيمي ، األحبلمرض أحديث ليم إال عن كيفية الوصول إلى 

، وكل شيء  من خبلل حرق وثائقيمحرق ىؤالء الشباب لماضييم كمول رجع ت" الحّراقة " التسمية 
 فقد أصبحت الحرقة عنوان لمشروع التحدي وأصبح مصطمحا ييتف بو في يربطيم بالوطن األم،
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مدرجات المبلعب وفضاءات الفن وجدران عمارات األحياء الشعبية والمؤسسات العمومية والذي 
 (.11، 7، ص ص 2010الدىيمي،   ).يكشف بعمق مأساوية شعاراتيم

، واآلالم إن المخيال الشعبي يرجح أن ظاىرة اليجرة غير شرعية ما ىي إال مرآة عاكسة لميأس
يائس من المستقبل، فيو في حالة من ووالمعاناة التي يعيشيا شباب رافض لمواقع، مجّرم لممجتمع، 

، وتبرز دالالت اإلحباط واليأس خاصة من خبلل شعاراتيم التي يرفعونيا من القير االجتماعي النفسي
 تعبير ذو كثافة انفعاليةبذلك فالحرقة ،  "ياكمني الحوت وماياكمنيش الدود" خبلل ركوب قوارب الموت 

تحممو من طابع مأساوي، وكل دالالت اإلحباط واليأس  فالمتأمل في ىذه العبارة ونحوىا يدرك جيدا ما
 يكون فريسة لمبحر أن فإما يأتي، وقد ال يأتي في انتظار الذي اآلخرمن طرف شبان يتأممون الطرف 

وان كتب لو النجاة فسيكون عرضة لبلحتقار واالمتيان بالعمل في أرذل األوضاع، في مقابل رفض 
مين يعيش بيا في كرامة بوطنو األم، باإلضافة إلى السياسات العنصرية التي قد يتعرضون إلييا ذلك 

 .الدوافع الفعمية التي تجعميم يقبمون عمى مثل ىكذا سموكاتما يجعل أي عاقل يتساءل عن 

 اليجرة غير إلىقد طرحت العديد من التفسيرات لتحديد العوامل والقوى الدافعة بالشباب 
 إفرازات إحدى أنياغمبيا عمى أاتفقت في فالنماذج والمنظورات التي اقتربت من ىذه الظاىرة  ،الشرعية

 وىذا ما أكدتو العديد من الدراسات والباحثين كدراسة .األوضاع االقتصادية واالجتماعية المزرية
التي أشار فييا " عوامل تعمق الشباب الريفي باليجرة غير الشرعية"في دراستو  (2009موالك أحسن، )

إلى أن البطالة والتيميش ليما دور كبير في تفكير الشباب في اليجرة غير الشرعية، حيث أن معظم 
المبحوثين الذين يفكرون في اليجرة غير الشرعية نجدىم بطالين وميمشين في مناطق نائية بدون أدنى 

التي أشارت نتائج دراستو إلى أن البؤس  ( 2010خالد نور الدين،  )ودراسة . وسائل الراحة
االقتصادي وسوء األوضاع االجتماعية ىو السبب الرئيسي لميجرة غير الشرعية، فمن بين األسباب 
الرئيسية لميجرة غير الشرعية المذكورة من طرف الشباب أنفسيم والذين خاضوا تجربة اليجرة غير 

 .  نقص الترفيو والبطالة والمردود العائمي غير الكافي: الشرعية من بينيا

 لم تحسن التكفل إصبلحات واقع شبابنا حافل بمشكبلت كبيرة ناجمة عن أنعمينا  ال يخفا
 الحياة المعاصرة اتسمت بتغيرات عدة، صحبت معيا تغيرات حتى عمى أن ذلك إلىبمشكبلتيم، ضف 

 تفكيرىم وحتى سماتيم الشخصية وصبغتيم بصبغتيا المميئة بالضغوطات، وأنماط في سموكاتيم األفراد
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 حل يرضي النفس بإيجادمعمقة بقارب ينجييم دون اخذ العناء جعمت طموحات الشباب فيذه الظاىرة 
 . ويعزز مقاومتيا

وقد تبين من خبلل االطبلع عمى اإلحصائيات العديدة وما تطمعنا بو وسائل اإلعبلم أن ىناك 
 كان عمماء النفس فئة من المجتمع تميل إلى سموك اليجرة غير الشرعية وىي فئة المراىقين، فإذا

ن الباحثين يصنفونيا كذلك بمرحمة إمرحمة ىامة في تشكيل شخصية اإلنسان، ف يعتبرون المراىقة
وما تتميز بو من تحوالت في  لمرحمة المراىقة فممخصوصية العمرية . والخارجيةالصراعات الداخمية

الشخصية والطباع، والسموك والحاجات المتنامية من جية، ومن جية أخرى العولمة وما فرضتو من 
ىو جديد ومتطور جعمت المراىق في حالة من الضياع منبير بدنيا الغرب فكيف  شباب متطمع لكل ما

ىو إال طاقة تبحث عن  توفر لو األساسيات من الحاجات الضرورية ؟ ىذا الشباب ما يقبل بوضعية ال
رض األحبلم، ولعل أ فالصورة المغرية لمغرب جعمتو يتأمل دائما الوقوف عمى ،استثمار لتفجير مواىبو

 فيما ذكره في مقدمتو "ابن خمدون" إلى أن نوافق ، (11، ص 2012 )كما أشار المخادمي  ىذا يقودنا
فعصر التعددية الثقافية والعولمة كونت أسموب حياة ، "أن المغموب دائما مولع باقتداء الغالب "الشييرة 

أكثر ذاتية فكان المجوء إلى أحبلم اليقظة والحياة الخيالية وذلك زاده بعدا عن الواقع في ظل الواقع 
 اإلرادة الظاىرة التي تنم في ظاىرىا عمى قوة فيذه .المعيش، وزج بو في سمسمة من االحباطات

 باثولوجية بسوء إرادة أنيا إال ، لمواجية العقبات التي تقف في وجو تحقيق االشباعات والطموحات
أين  االنتحار إرادةنحو الذات وىي بذلك تحمل في جوىرىا وارتدادىا  األنسبتوجيييا نحو اليدف 

 .يأخذ فييا المياجر غير الشرعي صورة المنتحر

عن  وتعبير الشباب  التي تنتاباألزمات مؤشر عمى إالىي  مابذلك فاليجرة غير الشرعية 
 وذلك بسبب الصراع الذي يعيشو عندما يبلحظ تناقضا بين ،رفض لمواقع وىروب من المواجية

شباع حاجاتو من جية، ومن جية أخرى الظروف البيئية فيندفع لمبحث عن ذاتو في  طموحاتو وا 
 كون بذلك اليجرة غير الشرعية وسيمة لمتوافقت، واليروب عن كل ما ييدد كيان ذاتو لأخرىمجتمعات 

 في تحقيق حممو قد يمس إخفاقو إال أن . ، ومصدر جذب ميما كانت نتائجوآخرمع الصراع بصراع 
 أولوياتنابالصحة النفسية لو ويجره إلى معايشة صدمات أخرى  متعددة فكان االىتمام بيذه الفئة من 

 التي يراعييا األولياتن االىتمام بالصحة النفسية لمشباب والمجتمع من أنحن كنفسانيين خصوصا و
عمم النفس، والشرط التبلزمي لذلك يقتضي الحياة السميمة والصحية، فالشخصية المتكاممة المتحررة 
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 عوامل أن إالنسبيا من الخوف والكآبة والتوتر تجعل الشباب يقبل عمى تحمل المسؤولية االجتماعية، 
.   فييا تزيد من وضعيتو سوءااالتدمير واإلحباط والقمق التي يحي

فإذا كانت بذلك النظرة التقميدية ليذه الظاىرة ترجح العوامل االقتصادية واالجتماعية وحالة 
البؤس واليأس واالحباطات في دفع شباب لئلقبال عمى الموت واقتصارىا عمى فئة المضطيدين 

والمعدومين، إال أن عودة الظاىرة بقوة خبلل ىذه السنوات القميمة تشير إلى تغير المعطيات لنجد أن 
الحقيقة تسري إلى أبعد من ذلك، عندما تكون اليجرة غير الشرعية إحدى تمظيرات االستعراضية 

فعبل ندق يجعمنا كمختصين . لمشجاعة ويكون المياجر غير الشرعي نموذج لممحاكاة أمام اآلخرين
 .جل الدعوة إلى تشريح استعجالي ليذه الظاىرةأناقوس الخطر من 

يفرض اإللمام بكل المعطيات من شقيا االجتماعي وكذا النفسي الفيم الدقيق ليذه الظاىرة ف
 الشخصية في حد ذاتيا في ظل مجموعة من الخصائص إلىيجعمنا نعود والوجداني وىو ما 

 .االجتماعية والنفسية 

وبين أن تكون اليجرة غير الشرعية دافع والية لميروب من الضغوطات ورغبة في تحقيق 
شباع الرغبات وبين أن تكون انسياق وراء تقميد أعمى لنماذج ناجحة يبقى اإلشكال أنو  الطموحات وا 

في نفس توفر الشروط والظروف قد يقبل البعض عمى الفعل ويمتنع اآلخر، فيل ىذا يعود الرتباط ىذا 
السموك بسمات شخصيتيم؟ وعميو جاءت دراستنا ىذه إلى االفتراض عمى  أن المياجر غير الشرعي 

 .تحيطو مجموعة من السمات الخاصة

حسب – السموك كما ىو معروف تحكمو وتحدده مجموعة من سمات الشخصية، فكل شخصية ف
وشخصية كل فرد مضبوطة بجممة من األبعاد أو ليا نمطيا الفريد من السمات – المنظور النفسي

السمات التي تحدد المسار النفسي والسموكي، كما أنيا المؤشرات التي تحرك الفرد وتعبر عن ذاتيتو 
فالبناء النفسي لمفرد يخضع لمراحل النمو المختمفة، التي تصبغ . ومعاشو النفسي واالجتماعي

شخصيتو بجممة من السمات، وباعتبار سمات الشخصية تمعب دور المحدد والموجو لسموكات األفراد، 
 .فإنيا تعمل عمى تشكيل قاعدة لسموكات معينة فنقول عنو أنو عصابي أو انبساطي  أو وغيرىا
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سمات الشخصية دورا في تفسير السموك اقتضت الدراسة معالجة ذلك من خبلل نظرية لولما كانت   
واستخداما في ثقافات  ا تطورا وشيوعاألكثرمن النظريات ىي و لمشخصية  الكبرىةالعوامل الخمس

مختمفة سواء مجتمعات غربية أو عربية، وقد أظير نموذج العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية إمكانية 
مما قد يسيم في فيم ىذا السموك كبيرة في أن يكون من أكثر النماذج تطبيقيا في دراسة الشخصية، 

طر مرجعية في أ السمات تعتبر أن ": عممي وبذلك تفسيره والتنبؤ بو حيث يرى عبد الخالقإطارفي 
 . (82، 81، ص ص1994 عبد الخالق،  )".تنظيم بعض جوانب السموك ومن ثمة التنبؤ بو

فنموذج العوامل الخمسة الكبرى يرقى إلى مرتبة النظرية النفسية، حيث تتوافر لمنموذج معظم 
معايير وشروط النظرية الجيدة، فالنموذج يتصف بالمبلئمة وال يتعارض مع نظريات مقبولة في الوقت 

 (.3، ص 2006، الموافي وراضي).الراىن، يتضمن نوعا من التصنيف العممي، قابل لمتطبيق العممي

، إلى أن نموذج العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية يقدم (widiger, 2005) أين يشير ويدجر 
وصف شامل ودقيق لؤلداء الوظيفي السوي وغير السوي لمشخصية كما أنو يجنب الكثير من مشاكل 

 (.Widiger, 2005, p67 ).التشخيص

وىو ما أشار إليو كاظم إلى أن نموذج العوامل الخمسة الكبرى من أىم النماذج التي فسرت 
سمات الشخصية وأحدثيا، كما أنو من أكثرىا اتساقا ورصانة لما يحاول بموغو من اقتصاد ودقة 

 (.54،  ص 2014جودة وأبو جراد،  ).وتكامل

وعميو حاولت الباحثة االقتراب  من ظاىرة اليجرة غير الشرعية لممراىقين الجزائريين، بطرحيا 
في ميدانيا الواقعي عمى لسان شبابيا واالحتكاك بيم؛ لمتعرف عمى السمات الشخصية لدييم وتفحص 

وعميو كان تساؤل . البناء النفسي لدييم  وذلك من خبلل نموذج العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية
 : الدراسة الرئيس

 ما ىي سمات شخصية المراىق الجزائري  المياجر غير شرعي؟  -

: اختيار موضوع الدراسة  عيدوا- 2
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عتبر عممية اختيار موضوع البحث والدراسة عممية ميمة ومعقدة، فيي تعد مرحمة ىامة من ت
مكانياتو أمراحل البحث التي تعتمد بدرجة  كبر عمى اىتمامات الباحث وذاتيتو مراعيا في ذلك قابميتو وا 

عمى قناعة  لمدراسة، يضاف ليا بطبيعة الحال الدوافع العممية، لذلك كان اختيار ىذا الموضوع مبنيا
: يمي  بحثية قائمة عمى ما

  األخيرة بوتيرة مرعبة وخطيرة آخذة   خبلل السنوات"الحرقة"اليجرة غير الشرعية تفاقم ظاىرة
عدة أبعاد بما   شمل تأثيرىا  وعدم انحصارىا في فئة أو طبقة اجتماعية واحدة بل،منحنى تصاعدي

الفتيات القصر، وشباب من أوساط تشمل فييا البعد النوعي؛ فيي ال تعد ظاىرة ذكورية محضة بل 
طارات كما ال ننسى أنيا تستيدف االستنزاف الرئيسي لفئة المراىقين   .ميسورة وجامعيين وا 

  غياب التحميبلت الدقيقة والتشخيصات الموضوعية ليذه الظاىرة من الجانب السيكولوجي
 الفئة عمى اليجرة غير الشرعية، ما جعل أي إجراء لمحد من ذهالمستمد من البواعث الكامنة إلقدام ه

عطاءىا ما يكفي من البحث واالستقصاء من  الظاىرة غير مجدي فكانت دراسة ىذه الظاىرة وتحميميا وا 
 . أخذىا بعين االعتبارأىم الضرورات التي يجب

  تطمع جل شباب اليوم إلى اليجرة غير الشرعية كحل مبلئم ووحيد لمعظم المشكبلت وتحقيق
 .مستقبل مضمون

  دراسة سمات شخصية فئة المياجرين غير الشرعيين معناه محاولة الفيم الدقيق والواضح ليذه
، ذلك ولسموكات ىذه الفئة التي وقعت أسيرة التطرف في استجاباتيا بعيدا عن وسطية السموكالظاىرة 

أن الشخصية تمثل نظام شامل لجميع األشكال المختمفة لمسموك، وعمى ضوءىا يمكن تفسير السموكات 
 .حد األىداف األساسية لعمم النفس أففيميما وتفسيرىا 

  اختيار فئة المراىقين بالدراسة لما كان في ىذه المرحمة من معطيات حساسة، في ظل الحراك
 وكون معالم مستقبل المراىقين يتحدد أكثر بالظروف المحيطة بيم؛ وليذا فيم أكثر االجتماعي المتجدد

 وىذا ما يوقع عمى عاتقنا  كنفسانيين دراسة الفئات االجتماعية استجابة وتأثرا بالتغيرات االجتماعية؛
 وذلك ال يتأتى إال ،مشكبلت الشباب والمراىقين من اجل بمورة تصور عممي لدعوة ىذه الفئة لمتعقل
 .من خبلل الدراسات والبحوث من اجل وضع التصورات واالقتراحات المناسبة 

 :  أهداف الدراسة -3
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: تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق ما يمي 

  حسب قائمة العوامل المياجر غير شرعي التعرف عمى سمات شخصية المراىق الجزائري
 . الكبرى لمشخصية ةالخمس

  الكشف عن المعاش النفسي  لممراىق الجزائري المياجر غير شرعي والتعرف عمى أىم 
 .المؤشرات الدافعة إلقبالو عمى اليجرة غير الشرعية

: أهمية الدراسة -4 

 ؛ ليس من الناحية المفيوميةةيمكن التحدث عن أىمية موضوع الدراسة بأنو يتناول ظاىرة حديث
 .امتدادىا متخذة بذلك الطابع العالميولكن من حيث انتشارىا وتفاقم حجميا بشكل مطرد و

 ىذه الدراسة ستكون من الناحية العممية مفتاحا وزادا لدراسات أخرى أكثر شموال واستفاضة، إن -
 المباشر بفئة المياجرين السريين، من خبلل مقاربة الواقع االجتماعي واالحتكاك إال يتأتىوذلك ال 

 -.وىذا في حدود اطبلع الباحثة طبعا  –عمم النفس العيادي مجال حيث تندر مثل ىذه الدراسات في 
 

تبرز أىمية موضوع الدراسة كذلك من خبلل تبيان مكامن الخطورة فيو وذلك يتجمى باتخاذه  -
انطبلقا من كونو مشكمة نفسية اجتماعية، فيو مشكمة كذلك فألبعاد أخرى وارتباطو بعديد من الميادين 

خمقت اضطراب وعدم اقتصادية، سياسية، أخبلقية، دينية، وحتى صحية وال ننسى أنيا مشكمة 
 . االستقرار في التوازن بين العالم المتقدم والمتخمف

 

 وىي مرحمة المراىقة وما تنطوي أال تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية المرحمة في حد ذاتيا؛ -
 .عميو من مشكبلت نفسية واجتماعية

. إثراء الجانب المعرفي العممي لمباحثين الذين ىم بصدد تناول ىذا الموضوع لبلستزادة البحثية فيو  - 

   :الدراسات السابقة-5

وقوفا عمى اليدف المرجو من االطبلع عمى الدراسات السابقة و االستعانة بيا في الدراسة 
الحالية، والمتمثل في كونيا توفر الخمفية العممية واإلطار المرجعي والنظري واإلجرائي في الدراسة 
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والتي عمى أساسيا يتم صياغة اإلشكالية وبمورتيا وتحديد أبعادىا والتوصل إلى صياغة دقيقة ألىداف 
 وعميو تجتزئ .البحث، كما تعد مطمبا أساسيا في تفسير النتائج المتوصل إلييا في الشق التطبيقي

الباحثة من الدراسات، األقرب إلى موضوع الدراسة الحالية والخاصة بمتغير اليجرة غير الشرعية، وىي 
 :كاآلتي 

 2013 -الجزائر- دراسة خالد نور الدين.  

تناولت ىذه  ."  الذاتلتحقيقالمغامرة بالحياة كمخرج وحيد : مراىقون حّراقة :" بعنوانالدراسة 
الدراسة تقديم نموذج تفسيري لسموك اليجرة غير الشرعية لدى المراىقين بتحديد بعض المكونات 

وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج .النفسية واالجتماعية وتحديد العوامل التي تتدخل في ىذا السموك
 26 إلى 14 من أعمارىم حالة 165العيادي باستخدام مقابمة نصف موجية عمى عينة تتكون من 

.  اليجرة غير الشرعية لما كانوا قصرا راشدون حاولو%31.5 قصر، و  %  68.47سنة 

  :اآلتية األبعاد اليجرة غير الشرعية في أسبابتنحصر  : كاألتيوقد كانت نتائج الدراسة 

 عائمتو،و البحث عن  وحياة حياتو ظروف تحسين عمل، إيجاد في الرغبة يشمل اقتصادي بعد
 منافذ لمتحقيق االجتماعي 

 بالمطالبة بترفيو  وذلك الحياة، نوعية تحسين إلى الحاجة تعكسو الذي اجتماعي نفسي بعد
 .اكثر ، وحرية اكبر 

 والذين تمكنوا من  نحبيم أناس مع االجتماع إلى الحاجة خبلل من يظير والذي اجتماعي بعد
. النجاح في حياتيم وااللتحاق باألصدقاء وبأفراد العائمة 

 2013  -الجزائر-  حمودة حكيمة ، وازي طاوستدراسة اي. 

اثر التحوالت االقتصادية وتفشي ظاىرة البطالة عمى شعور الشباب باالغتراب :" بعنوانالدراسة 
تناولت ىذه الدراسة اثر التحوالت االقتصادية وتفشي ". النفسي االجتماعي والتفكير في اليجرة السرية 

ظاىرة البطالة عمى شعور الشباب باالغتراب النفسي االجتماعي والتفكير في اليجرة السرية وقد ىدفت 
 االجتماعي النفسي باالغتراب الشباب شعور عمى البطالة تؤثر مدى أي إلى معرفةىذه الدراسة إلى 
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 في يفكر الذي البطال الشباب بين االجتماعي النفسي االغتراب درجة في الفروق دراسة وكذلك .
 .اليجرة ىذه في يفكر ال والذي السرية اليجرة

 عمى االستبيان ومقياس التوافق النفسي باالعتمادان عمى المنيج الوصفي ت الباحثت اعتمد
 سنة 37-23 مابين أعمارىم شاب بطال تتراوح 40وقد شممت عينة الدراسة . (2001 )لزينب شقير 

 :كاآلتيوعميو كانت النتائج . مدينة الجزائرأحياءمن الذكور من بعض 

  باالغتراب النفسي بين المستوى المرتفع ن من الشباب العاطل عن العمل يشعرو%65نسبة 
والمرتفع جدا ونسبة البطالين الذين يشعرون باالغتراب االجتماعي بين مستوى مرتفع ومرتفع 

 .% 77.5جدا ب 
  بين العاطمين عن العمل وفقا لمدة البطالة في درجة شعورىم إحصائياوجود فروق دالة 

. باالغتراب النفسي االجتماعي
  بين الشباب البطال الذي يفكر في اليجرة السرية والذي ال يفكر في إحصائياوجود فروق دالة 

 .األولى المجموعة لصالحاليجرة السرية في درجة شعورىم باالغتراب النفسي االجتماعي 
 

  2011- الجزائر– فاطمة الزهراء أغاللدراسة بوكرمة . 

 الجزائرية من وجية نظر الطمبة واألدمغة اليجرة غير الشرعية لمكفاءات أسباب" بعنوان الدراسة 
( االقتصاديةالنفسية ،الدراسية  االجتماعية ،  )ىدفت ىذه الدراسة إلى رصد األسباب  ."الجامعيين

ناث الجزائرية من وجية نظر الطمبة الجامعيين ذكور واألدمغةلميجرة غير الشرعية لمكفاءات   بجامعة وا 
 .مولود معمري بتيزي وزو

 اليجرة غير أسبابت الدراسة عمى المنيج الوصفي المقارن باالعتماد عمى مقياس لتقدير د استن
 طالب وطالبة يدرسون بجامعة مولود 95وقد تكونت عينة البحث من .الشرعية من تصميم الباحثة 
.  انثى46 ذكر و 49 سنة 30- 18 من أعمارىممعمري بتيزي وزو تتراوح 

 :كاآلتيولقد كانت نتائج الدراسة 

 الجزائرية في اليجرة غير الشرعية حيث حدد الذكور سبعة واألدمغة نفسية لمكفاءات أسبابد جتو 
 تدور حول حب االستطبلع و المغامرة التي يحكي عنيا الزمبلء ، صورة النجاح االجتماعي، أسباب
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الخوف من المستقبل نتيجة التدىور االجتماعي واالقتصادي، القمق المستمر من المستقبل، رفض 
 أفراد، غياب التعاطف والرحمة والتضامن بين اآلخريناإلىانة المباشرة وغير المباشرة من طرف 

الخوف من المستقبل نتيجة التدىور االجتماعي :  ىي أسباب أربعة ىناك أن اإلناث رىوت .المجتمع
، القمق من مستقبل غي اآلخرينواالقتصادي، رفض اإلىانة المباشرة وغير المباشرة من طرف 
، انخفاض الدافع الشخصي األكثريةمضمون  في بمد يسعى وراء النمو االقتصادي عمى حساب 

 .لمتابعة الدراسة في الجزائر
 

  الجزائرية حيث اتفق الطبلب واألدمغة دراسية في اليجرة غير الشرعية لمكفاءات أسبابتوجد 
الشيادة الجامعية المحصل عمييا في الجزائر غير معترف بيا :  سببا دراسيا  منيا 12والطالبات عمى 

خارج الحدود، مستوى التكوين الجامعي المتدىور، الفشل المتكرر في نفس التخصص نتيجة التوجيو 
عدم استجابة الشيادة الجامعية لمتطمبات السوق ، عدم وجود تواصل بين الجامعة  غير المرغوب فيو،

طير الجامعي الذي ال يتناسب مع متطمبات أ لمتكوين البيداغوجي، التاألساتذة، افتقار أخرىومؤسسات 
الطمبة، البيئة الجامعية غير مشجعة عمى البحث العممي، الشيادة الجامعية ال تضمن منصب عمل 

 واتخاذ األساتذةبعد التخرج، عدم استقرار الدراسة الجامعية، بعض السموكات غير البلئقة لبعض 
 .لة ضغط، التكوين الجامعي معظمو نظري ال يستند لمتطبيق ي كوساالمتحان

 

  الجزائرية منيا الفقر، الترويج الغربي لمربح  األدمغة اجتماعية ليجرة الكفاءات وأسبابتوجد 
يحرض الشباب عمى ترك مناصب الشغل، ىجرة سكان الريف وزيادة نسبة االنحراف، عدم  السريع ما
 ة بطريقالتأشيرة االجتماعي، وانخفاض النشاطات االقتصادية، صعوبة الحصول عمى االستقرار
. قانونية
  ىذه أن العينة عمى أفراددمغة الجزائرية حيث اتفق أل اقتصادية ليجرة الكفاءات واأسبابتوجد 

عدم تنمية الموارد البشرية ، غبلء المعيشة، صعوبة الحصول عمى منصب :  تدور حول األسباب
   . الجامعي الضعيفاإلطار لمبحث العممي، راتب األجنبيةعمل ، المنح الدراسية التي تخصصيا الدول 

 

 2011 -الجزائر- دراسة حازم حماني. 

تعتبر ."  تعبير ضحيةأم إجرامياليجرة السرية في المجتمع الجزائري سموك :"  بعنوانالدراسة 
ىذه الدراسة دراسة مسحية تناولت البحث في نظرة المجتمع حول ظاىرة اليجرة السرية، واعتمدت 
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 فرد تم 300 االستداللي، باستخدام االستمارة ، وشممت عينة الدراسة اإلحصائيالدراسة عمى المنيج 
في كل . باستيداف عينة عرضية من مختمف طبقات المجتمعاالحتمالية غير العينة بأسموباختيارىم 

. من والية قسنطينة ، سكيكدة ، الطارف

: كاآلتيوقد كانت نتائج الدراسة 

 من عينة الدراسة عمى دراية بمعنى اليجرة السريةىلغالبية العظما  .
 العينة سبق ليم اليجرة خارج الوطن أفراد من نصف أكثر  .
 العينة لدييم الرغبة في السفر خارج الوطنأفرادغمب أ . 
 غمب أفراد العينة لدييم تصور سمبي لميجرة السريةأ .
  أكثر من نصف أفراد العينة ال يعتبرون اليجرة السرية جريمة واعتبار الشباب الحّراق ضحية .
 سبب اليجرة السرية في المجتمع الجزائري ىو سبب اجتماعيأنغمب أفراد العينة يرون أ  .
  العينة أفراد إجاباتغمب أ حل لوقف الظاىرة حسب أحسنالتحسن االقتصادي ىو . 
 2010- الجزائر- دراسة العيد فقيه. 

دراسة نفسية لمشباب الذي خاض تجربة اليجرة السرية عبر القوارب وسبل " الدراسة بعنوان 
، ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى طبيعة العبلقة بين االغتراب واليجرة "التكفل بيم عمميا في الجزائر

السرية، ورصد مستويات الصحة النفسية لدى الشباب الذي خاض تجربة اليجرة السرية، وتحديد 
 .مختمف الظروف النفسية التي تحيط بيم

تم استخدم مقياس الصحة النفسية لعبد المطمب أمين القريطي وعبد العزيز السيد الشخص، وكذا 
، (2004) النسخة المعدلة لمجوىرة بنت فيد أل سعود  ( Seman, 1956)مقياس االغتراب لسيمن 

عمى . (1998عبد المطيف محمد خميفة وشعبان جاب اهلل رضوان،  )ومقياس سمات الشخصية ل 
شابا  خاضوا تجربة اليجرة السرية، واستخدموا  (50)الفئة األولى تتكون من :  عينة تتكون من فئتين

القوارب المطاطية لبلنتقال إلى الضفة األخرى من البحر األبيض المتوسط، ويقع عمرىم الزمني بين 
 شابا تتمتع بنفس المواصفات االجتماعية واالقتصادية والعمرية 50وفئة ثانية تقدر ب .  سنة20-30

 .لمفئة األولى إال أنيم لم يسبق ليم أن خاضوا تجربة اليجرة السرية 
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 :توصمت الدراسة إلى النتائج التالية 

 توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بين االغتراب واليجرة السرية. 
  توجد عبلقة ارتباطية سالبة بين الصحة النفسية واليجرة السرية فكمما تم التوجو نحو شاب

 .خاض تجربة اليجرة السرية كمما انخفضت درجات الصحة النفسية
  شخصية : السمات األكثر شيوعا بين الشباب الذي خاض تجربة اليجرة السرية تتمثل في

 .مغامرة ومخاطرة ومندفعة، شخصية عدوانية تجمع بين السادية والمازوشية، التقمب المزاجي
 

  2009 - الجزائر- محمد معمردراسة. 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف  ،"و دوافع اإلقبال عمى اليجرة السرية أسباب:"بعنوانالدراسة 
ن يشممت عينة الدراسة مجموعة من الحّراقة المطرود.عمى أسباب و دوافع اإلقبال عمى اليجرة السرية

. من اسبانيا

دراسة -المنيج الوصفي.-المنيج الكمي اإلحصائي.- منيج الفيم السببي:-استخدم الباحث 
 .حالة

:  خمصت الدراسة إلى النتائج التالية

  أن كل من سن المياجرين السريين و مستواىم التعميمي و ترتيبيم بين اإلخوة داخل األسرة
ووضعيتيم اتجاه الخدمة الوطنية كميا عوامل تؤثر في تصوراتيم لئلقبال عمى ظاىرة اليجرة 

وعدم  و ذلك انطبلقا من عوامل الدفع المتمثمة في انعدام فرص التشغيل ،البيروقراطية،
. تحقيق الطموح المادي

  أن سن المياجر السري يؤثر في تصوره لعوامل الدفع فكمما تقدم سنو كمما رأى أن أسباب
اليجرة تعود إلى عدم تحقيق الطموح المادي وىذا عكس المياجرين من فئات السن الصغيرة 

 .الذين يرون أن األسباب الدافعة ىي انعدام فرص التشغيل ووجود البيروقراطية
 

  2009 - الجزائر –أحسندراسة موالك. 
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 التعرف إلىىدفت ىذه الدراسة ،  "  تعمق الشباب الريفي باليجرة غير الشرعية:"بعنوانالدراسة 
 . تعمق الشباب باليجرة غير الشرعيةإلىعمى األسباب والدوافع المؤدية 

استخدم الباحث  المنيج الكمي والكيفي في الدراسة باستخدام استمارة استبيان، وتمثمت عينة 
 سنة مع اختبلفيم في المستوى 35-20 يتراوح سنيم مابين واإلناث الذكور الجنسينالدراسة عمى 

. التعميمي والثقافي وكميم تجمعيم فكرة اليجرة غير الشرعية 

: كاآلتيوكانت نتائج الدراسة 

 البطالة والتيميش ليما دور كبير في تفكير الشباب في اليجرة غير الشرعية .
  رغبة الشباب في تحسين مستواىم المعيشي لو تأثير فعال في التفكير في اليجرة غير

  .الشرعية
  من قنوات تميفزيونية وانترنيت تؤثر عمى الشباب في التفكير في األجنبية اإلعبلموسائل 

 .اليجرة غير الشرعية
 

  2008-  الجزائر–دراسة قيش حكيم. 

االتجاىات نحو اليجرة غير الشرعية وعبلقتيا بالتوافق النفسي االجتماعي لدى : بعنوانالدراسة 
 بيان العبلقة الموجودة بين االتجاىات نحو اليجرة غير الشرعية إلىىدفت ىذه الدراسة ،  "الشباب

 .والتوافق النفسي االجتماعي لدى الشباب

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وتم االعتماد عمى مقياسين من تصميم الباحث 
 لقياس التوافق النفسي االجتماعي ، واآلخراحدىما مقياس االتجاىات نحو اليجرة غير الشرعية، 

.  الستكشاف العبلقة بين متغيرات المدروسة ، معامل االرتباط بيرسوناإلحصائية واألدوات

 سنة ،  29-24 مابين أعمارىم فرد 260شممت عينة الدراسة مجموعتين من الشباب تبمغ  
.  من الذكور بمنطقة دلس والية بومرداس آخرون و اإلناث فرد من 130احدىما 

  :إلى نتائج الدراسة وتوصمت 
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  بين االتجاىات نحو اليجرة غير الشرعية إحصائيا سالبة وقوية ودالة ارتباطيةوجود عبلقة 
. والتوافق النفسي االجتماعي 

  نحو اليجرة غير الشرعية والتوافق االتجاىات بين إحصائيةوجود عبلقة سالبة ذات داللة 
. النفسي لمشباب

  نحو اليجرة غير الشرعية االتجاىات بين إحصائية سالبة وذات داللة ارتباطيةوجود عبلقة 
. والتوافق االجتماعي لدى الشباب

  سالبة بين االتجاىات نحو اليجرة غير الشرعية والتوافق النفسي ارتباطيةوجود عبلقة 
 . اإلناثاالجتماعي لدى 

  سالبة بين االتجاىات نحو اليجرة غير الشرعية والتوافق النفسي لدى ارتباطيةوجود عبلقة 
 .اإلناث

  ى لداالجتماعيوجود عبلقة ارتباطية سالبة بين االتجاىات نحو اليجرة غير الشرعية والتوافق 
.  اإلناث

  سالبة بين االتجاىات نحو اليجرة غير الشرعية والتوافق النفسي ارتباطيةوجود عبلقة 
. الذكور  االجتماعي لدى

  سالبة بين االتجاىات نحو اليجرة غير الشرعية والتوافق النفسي لدى ارتباطيةوجود عبلقة 
  .الذكور

  نحو اليجرة غير الشرعية والتوافق االتجاىات سالبة وقوية  بين ارتباطيةوجود عبلقة 
 . الذكور ى لداالجتماعي

 

  2008- الجزائر–دراسة حفصاوي اسماعيل.  

 وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى رصد معاش ".الحّراقة المعاش والتصورات :"الدراسة  بعنوان
 :وتصورات الحّراقة ، وتمثمت في جانبين

دراسة عيادية باالعتماد عمى المقاببلت والمبلحظات المسجمة واستخدام اإلختبار اإلسقاطي  - أ
 .الرورشاخ 
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 دراسة سوسيو انثروبولوجية فتم االعتماد عمى المبلحظة بالمعايشة والمقاببلت واألشرطة  - ب
 . السمعية والبصرية

 حاالت 3شممت عينة الدراسة مجموعة من الشباب الحّراقة الذكور وتم من خبلليا اختيار 
 . من الشبان الحّراقة من الذكور  15بالنسبة لمدراسة العيادية و عينة مكّونة من 

 :وبينت النتائج ما يمي 

  ،إن الحاالت المدروسة فيما يتعمق بالدراسة السوسيوانثروبولوجية عانت من احباطات نفسية
 .اجتماعية، اقتصادية، أدت بيا إلى اغتراب الذات

  كما أثبتت نتائج الرورشاخ والمقاببلت العيادية أن تصور الحّراقة ألوروبا كجنة أحبلم، تسمح
 .ليم بتحقيق أىدافيم وطموحاتيم، مما يدفع بيم إلى الحرقة لتحقيق أحبلميم عمى ارض الواقع

 

  2008- الجزائر– مراد يوب دراسة. 

ىدفت ىذه ،  "االستجابات الصدمية لدى الشباب المخفق في اليجرة السرية:" بعنوانالدراسة 
الدراسة إلى التعرف عمى االستجابات الصدمية المتعمقة باألبعاد الثبلثة لشخصية الفرد وىي 

 .االجتماعية ،النفسية، و الجسدية لمشباب الفاشمين في اليجرة السرية

استخدم الباحث المقابمة النصف ، و حاالت ذكور من واليات سكيكدة6شممت عينة الدراسة 
 Carole Damiani-Mariaلـ الذي يقيس األعراض ما بعد الصدمية traumaqموجية و سمم 

Preira fradin 

: توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية

: لصدمي عمى المستويات الثبلثاأن جميع أفراد العينة يعانون من أعراض اإلجياد ما بعد       

. المستوى النفسي أىميا تناذر اإلعادة و الكوابيس المتكررة -
المستوى الجسدي ظيور مظاىر العياء والتعب الشديدين عند جميع الحاالت إضافة إلى  -

. إصابة البعض منيم بالقرحة المعدية
.  المستوى االجتماعي ظيور عند جميع الحاالت ميوال لموحدة و االنعزال -
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  :تعميق عمى الدراسات السابقة-5-1

بعد استعراض الدراسات السابقة التي تمكنت الباحثة من التحصل واالطبلع عمييا يمكن أن 
 :نرصد المبلحظات اآلتية

 تناولت الدراسات السابقة الذكر متغير الدراسة أال وىو متغير : من حيث متغيرات الدراسة
اليجرة غير الشرعية، وعبلقتو بمتغيرات مختمفة، ولم يتم إيجاد دراسات تناولت المتغيرين معا أي 

اليجرة غير شرعية وسمات الشخصية وفق العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية ، كما تم ضبطيما في 
 .دراستنا الحالية 

 

 من حيث أهداف الدراسة : 
لقد اختمفت الدراسات في األىداف التي سعت لتحقيقيا ، وذلك الختبلف المتغيرات والمواضيع 
التي تعاممت معيا، فيي تشترك في أنيا كميا محمية أي أنيا دراسات جزائرية، غير أنيا اختمفت في 
أىدافيا فمنيا دراسات ىدفت إلى معرفة األسباب والعوامل التي تدفع إلى اإلقبال عمى اليجرة غير 

، ودراسة (2009موالك احسن،  )ودراسة  ،(2009محمد معمر)الشرعية وتعمق الشباب بيا كدراسة 
ايت حمودة ) ، ودراسة (2011بوكرمة اغبلل فاطمة الزىراء، )ودراسة  ،(2013خالد نور الدين، )

أخرى اىتمت  ودراسات، (2008حفصاوي اسماعيل،  ) دراسة ، و(2013حكيمة، وازي طاووس، 
ودراسات أخرى كانت  ،(2008قيش حكيم، ) بعبلقة اليجرة غير الشرعية والتوافق النفسي كدراسة

 في الكشف عن االستجابات الصدمية لممخفقين في ، (2008مراد يوب ،)دراسات تشخيصية كدراسة 
 .اليجرة غير الشرعية 

 
 من حيث المنهج : 

،  حيث (2009معمر محمد،  )من الدراسات من  اعتمدت عمى أكثر من منيج كدراسة 
 ، دراسة حالة-المنيج الوصفي.-المنيج الكمي اإلحصائي.- منيج الفيم السببياستخدم كل من 

، (2009موالك أحسن، ) ، دراسة  (2008قيش حكيم،  )ودراسات اعتمدت المنيج الوصفي كدراسة 
، ( 2008حفصاوي إسماعيل،  )ودراسة اعتمدت كذلك عمى منيج سوسيو انثربولوجي كدراسة 
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في استنادىا عمى المنيج  التي تشترك مع دراستنا الحالية (2008مراد يوب،  )باستثناء دراسة 
 .العيادي

 

 من حيث عينة الدراسة : 

فقد شممت فئات اجتماعية متباينة فمنيا من استيدفت شباب مع اختبلف مستواىم التعميمي 
موالك احسن ،  ) ودراسة، (2009محمد معمر، ) ، ودراسة (2008قيش حكيم ،  )والثقافي كدراسة 

،  (2013، حكيمة ووازي طاوس ايت حمودة)ودراسة ،  (2010العيد لفقيو، )ودراسة ، (2009
بوكرمة أغبلل فاطمة )، و أخرى شممت طمبة جامعيين كدراسة (2008حفصاوي اسماعيل،  )ودراسة 
، (2013خالد نور الدين، )، باستثناء بعض الدراسات التي استيدفت مراىقين كدراسة (2011الزىراء، 

أما دراستنا الحالية فيي . (2011حازم حماني، )و أخرى شممت مختمف طبقات المجتمع كدراسة 
 .تستيدف فئة المراىقين ألنيا الفئة األكثر إقباال عمى سموك اليجرة غير الشرعية

 من حيث أدوات الدراسة : 
 

لقد اعتمدت بعض الدراسات عمى مقاييس واستبيانات قام الباحثون بتصميميا والبعض اآلخر 
ودراسة  (2009موالك أحسن ،)، ودراسة  (2008قيش حكيم،  )اعتمد عمى االستمارة كدراسة كل من 

 والبعض اعتمد عمى(.  2011، حازم حماني)،  ودراسة (2013، حكيمة ووازي طاوس ايت حمودة)
، وأخرى (2013خالد نور الدين، ) ودراسة  (2008يوب مراد ،  )المقابمة النصف موجية، كدراسة 

حفصاوي  )اعتمدت كذلك عمى المقابمة النصف موجية وكذا االختبار االسقاطي الرورشاخ كدراسة 
 (.2008اسماعيل، 

 

أما دراستنا الحالية فقد اعتمدت عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية أما  األدوات 
األخرى التي تم االستعانة بيا في دراستنا الحالية ىي المقابمة النصف موجية واالختبار االسقاطي 

 . الرورشاخ

  :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة-5-2

تبعا لعدم توفر والحصول عمى دراسات سابقة تناولت متغير اليجرة غير الشرعية وسمات 
الشخصية وفق نظرية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية فقد ارتأت الباحثة التطرق إلى تمك الدراسات 
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الخاصة بمتغير اليجرة غير شرعية فقط والتي تناولتيا زوايا مختمفة، وبذلك تكون ىذه الدراسة األولى 
اليجرة غير الشرعية وسمات الشخصية وفق )التي تناولت متغيري -  وىذا في حدود اطبلع الباحثة–

، فجل  الدراسات السابقة كانت دراسات وصفية عمى عكس (نظرية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية
دراستنا الحالية وىي دراسة عيادية لمراىقين خاضوا تجربة اليجرة غير الشرعية  وبالتالي االحتكاك 

والتقرب من ىذه الفئة قد يساعد عمى الفيم الدقيق ليذه الظاىرة  من خبلل بناء صورة سيكولوجية ليم 
 .وتفحص الدوافع والعوامل التي تدفعيم النتياج مثل ىذا السموك

  :مصطمحات الدراسة -6

 :تتمثل مصطمحات الدراسة فيما يمي  

 :سمات الشخصية6-1

 الكبرى تنظيم ىرمي من سمات الشخصية من حيث خمسة أبعاد ةيمثل نموذج العوامل الخمس
   ،Neuroticismالعصابية ، Agreeableness، المقبولية Extraversionاالنبساطية : أساسية ىي

 .Openness to Experience، االنفتاح عمى الخبرة Conscientiousnessيقظة الضمير 

(McCrae & John 1992,p175)                                                             
     

 كولدبيرج يعرفها (Goldberg  1989 :)

 في الشخصية حيث أن كل عامل منيا عبارة عن عامل مستقل تماما عن العوامل أساسية أبعاد أنيا"  
  والسبعاوي، سمطان)."  بحيث يمخص ىذا العامل مجموعة كبيرة من سمات الشخصية المميزةاألخرى
(. 366، ص 2012

: وفيما يمي تعريف لمسمات الفرعية 

  : Neuroticism (N)العصابية -6-1-1
 

  تعريف بريك و أالن(Bruck & Allen, 2003:) 
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  في الشخصية، ويتضمن ىذا البعد سمات عدم التوافق حيث األساسية  الخمس األبعاد إحدى
 األشخاص الذين لدييم مستوى مرتفع عمى مقياس العصابية يتميزون بسمات عدم االتزان االنفعالي أن

وعمى العكس من ذلك . كالقمق، والخوف، والشعور بالذنب، الحزن، الغضب والحرج واالشمئزاز
. األشخاص الذين لدييم مستوى منخفض عمى مقياس العصابية يتميزون باالستقرار العاطفي واليدوء 

(Bruck  & Allen, 2003, p461) 

  تعريف  كوستا وماكري(Costa &McCrae) 

، وعدم ربعد من أبعاد الشخصية، يميل صاحبيا إلى االنفعاالت السمبية، وعدم االستقرا :" ىي 
(. 92،  ص2014 الريماوي،  والريماوي)." القدرة عمى التحمل

  اإلجرائيالتعريف: 

التي يتحصل عمييا والمرتفعة  الدرجة الكمية :"بأنياوتعرف العصابية  إجرائيا في ىذه الدراسة 
. " الكبرى لمشخصية ةحد المقاييس الفرعية لمعوامل الخمسأالفرد في مقياس العصابية 

 :  Extraversion (E) االنبساطية-6-1-2

  تعريف كوستا وماكري(Costa & McCrae , 1992 :)

 الشخصية والتي تتضمن مجموعة من السمات كاالجتماعية، النشاط، أبعادبأنيا بعد من "
( p5 Costa & McCrae , 1992,)". االنفعاالت االيجابية كالفرح والسرور

 تعريف كارل يونج :

 الشخص المنبسط ىو الذي ييتم بالعبلقات االجتماعية التي تحقق اشباعاتو الميبيدية ، وىذا 
يكون عكس المنطوي المشغول بعالمو الداخمي من خيال ونشاط بدني غير قادر نسبيا عمى المشاركة 

 ( 4، ص 2013، طالب) .االجتماعية
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وتمثل االنبساطية مقدار العبلقة التي يربطيا الفرد أو الشخص مع البيئة الخارجية، وتشير كذلك 
 ).إلى الميل و السعي إلى بناء العبلقات االجتماعية و التعامل مع الخبرات والتجارب بشكل ايجابي

(. 37، ص 2012صالحي، 

 التعريف اإلجرائي :

 التي يتحصل عمييا الفرد في والمرتفعةالدرجة الكمية :" بأنيا االنبساطية إجرائيا في ىذه الدراسة وتعّرف
. " الكبرى لمشخصية ةمقياس االنبساطية احد المقاييس الفرعية لمعوامل الخمس

 :to Experience (O)     Opennessاالنفتاح عمى الخبرة-6-1-3
 

  تعريف كوستا وماكري( Costa & McCrae 1992 :)

يشير إلى الفضول وحب االطبلع عمى العالم الداخمي والخارجي عمى حد سواء ويكون صاحب 
ىذه السمة غني الخبرات ولو رغبة بالتفكير في أشياء غير مألوفة وقيم خارجة عن المألوف ويجرب 

(. 321، ص 2013، محمد ).انفعاالت ايجابية وسمبية أيضا بشكل أعمى من الفرد المنغمق

الخيال، المشاعر، : وقد حدد كوستا وماكري سمات األشخاص المنفتحين عمى الخبرة في 
 .الحساسية الجمالية، المرونة السموكية، الفضول، وعدم التعصب لبلتجاىات والقيم

 (,p6 ,Costa & McCrae , 1992 )

وحب االستطبلع،  كما يتصف أصحاب ىذا النمط بتنوع االىتمامات، والخيال الواسع،
(. 111، ص 2012 بقيعي، عبد ).واالكتشاف واالبتكار، والقدرة عمى ربط األمور ببعضيا واالستنتاج

  اإلجرائيالتعريف  :

التي يتحصل والمرتفعة  الدرجة الكمية :"بأنوويّعرف االنفتاح عمى الخبرة  إجرائيا في ىذه الدراسة 
. " الكبرى لمشخصية ةعمييا الفرد في مقياس االنفتاح عمى الخبرة احد المقاييس الفرعية لمعوامل الخمس

 : Agreeableness( A )الطيبة / المقبولية -6-1-4



 الفصل األول  اإلطار العام لمدراسة

 

 
23 

 

  تعريف كولمان(Colman 2003) : 

احد عوامل الشخصية الخمسة الكبرى، ويتضمن سمات الشخصية التي تركز عمى نوعية 
العبلقات البينشخصية من قبيل التعاطف والدفئ، والحنو، والتسامح، والتعاون، وحب الغير، ويقابمو 

(. 212ص ، 2011نمر،  ).الفظاظة، والميل لمتحكم والسيطرة

 تعريف كوستا وماكري (Costa & McCrae 1992) :  

 صاحبيا حسن المعشر، وىو محب لآلخرين ومتعاطف معيم ويساعدىم لما أنسمة تشير إلى 
(. 44، ص 2008شريف،  ). يتوقع مساعدتيم مثمما يفعل

  اإلجرائيالتعريف :

التي يتحصل عمييا والمرتفعة  الدرجة الكمية :"بأنيافي ىذه الدراسة إجرائيا المقبولية  وتعّرف
 ." الكبرى لمشخصية ةالفرد في مقياس االنفتاح عمى الخبرة احد المقاييس الفرعية لمعوامل الخمس

 :Conscientiousness (C)  يقظة الضمير-6-1-5
 

 1984 يعرفها قاموس ويبستر   Wibster :

الوعي بالوجود األخبلقي، والشعور بقيمة تعريف الفرد ومزاياه ، وااللتزام بالعمل، والقدرة عمى 
، 2015سممان،  ).ىو مقبول أخبلقيا مع وجود مشاعر الذنب والندم بسبب سوء التصرف تمييز ما

(. 8ص 

  (: 2009)تعريف ممحم

 الخمسة في الشخصية والتي تقتضي من الفرد مستوى عاليا من االنتباه األساسيةاحد العوامل 
 لتحقيق األىداف، والعمل عمى حسن الدؤوبواالبتعاد عن البلمباالة، والتمكن من االلتزام، والسعي 

(. 4، ص 2013، طالب ).  الجماعةأواستثمارىا لصالح الفرد 

  اإلجرائيالتعريف :
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 التي يتحصل عمييا  والمرتفعة الدرجة الكمية:"بأنوفي ىذه الدراسة  إجرائيا  يقظة الضميرعرفيو
 . " الكبرى لمشخصيةةحد المقاييس الفرعية لمعوامل الخمسأالفرد في مقياس يقظة الضمير 

:  الهجرة غير الشرعية-6-2

ىي الدخول أو اجتياز بمد دون :"، اليجرة غير شرعيةالمفوضية الدولية لشؤون الهجرةتعّرف   
موافقة سمطات ذلك البمد، وبدون أن تتوفر في الشخص العابر الشروط القانونية لممرور عبر الحدود، 

  (. 81، ص 2014عباسة،  )".سواء كان ذلك برا أو بحرا أو جوا

دخول أشخاص إلى حدود دول أخرى بدون :" تعرف الباحثة اليجرة غير شرعية في ىذه الدراسة  و
 ."  بحرا باستخدام القواربوثائق قانونية بحوزتيم تفيد بموافقة تمك الدول، وذلك 

 :المراهقة-6-3

إلى أن المراىقة نتاج التقدم الصناعي الحديث وىي قد تشمل المرحمة " جميل الحمداوي"يشير 
فالمراىقة تأخذ طابعا خاصا حسب البيئة الطبيعية والوسط االجتماعي .  سنة25 إلى 14الزمنية من 

 (.234، ص 2006شرادي،  ). الذي يحتضنيا

وفي ىذه الدراسة تحدد الباحثة المراىقة حسب خصائص الوسط الجزائري، في المرحمة العمرية 
 .  سنة25 إلى 16من 

: فرضيات الدراسة -7

 . عصابيةبسمات الالجزائري المياجر غير شرعي يتميز المراىق -  

 .االنبساطيةسمات ب  الجزائري المياجر غير شرعييتميز المراىق-  

. نفتاح عمى الخبرة االات بسم الجزائري المياجر غير شرعي يتميز المراىق- 

 .سمات المقبولية بالجزائري المياجر غير شرعي يتميز المراىق - 

.  بسمات يقظة الضمير   الجزائري المياجر غير شرعييتميز المراىق- 



 الجانب النظري
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  :تمهيد

حضي مكضكع الشخصية باىتماـ بالغ مف طرؼ العديد مف العمماء، ابتداءا مف العصكر 
. القديمة حتى العصر الحديث، كلعؿ ذلؾ راجع إلى أف الظاىرة النفسية متعددة األبعاد كالجكانب

كبالرغـ مف الدراسات كالبحكث العديدة التي تناكلت مكضكع الشخصية مف أجؿ كضع أسس نظرية 
قائمة عمى أساس عممي كمنطقي، إال أنيا ال تزاؿ تثير جدال كيكتنفيا العديد مف الغمكض كالتعقيد؛ 

فنجد أف المنطمقات النظرية لكؿ عالـ مف عمماء النفس . لتعدد المنطمقات كاالتجاىات في النظر إلييا
الشخصية كاختبلفاتيـ في تفسير الشخصية كتحديد مككناتيا كطرؽ قياسيا؛ كذلؾ يعكد لعدـ تمكنيـ 
مف تحديد شامؿ لمضمكف الشخصية جعمت مف الصعب الكصكؿ إلى إطار ثابت تنتظـ فيو ىذه 

كليذا نجد العديد مف . المقكمات كالمككنات، كما شكؿ عائقا أماـ بركز نظرية شاممة لمشخصية
كالسمات التي  النظريات التي أشارت إلى عدد العكامؿ التي يمكف عمى ضكئيا كصؼ أم شخصية

كحاليا برزت إحدل . تؤلؼ بنيتيا، فنجد مف تطرؽ إلى ثبلثة عكامؿ كمف ذىب إلى ستة عشر عامبل
. النماذج في تفسير الشخصية كىي أكثرىا قبكال كالمتمثمة في نظرية العكامؿ الخمسة  الكبرل لمشخصية

كليذا سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى نبذة عامة حكؿ الشخصية، كبعض النظريات التي تطرقت إلى 
 . سماتيا كمف ثمة سنتناكؿ  بالتفصيؿ نظرية العكامؿ الخمسة  الكبرل لمشخصية

 . والثقافية لمشخصيةاالجتماعيةالمحددات : أوال

: المحددات االجتماعية لمشخصية- 1

 في تشكيؿ الشخصية، فيك الكسط الذم يعد في نظر أساسييمثؿ الكسط االجتماعي دكر 
 بما يكفره مف تمبية ؛ف البشرمئالعنصر المتمـ الضركرم لمكا "wallonىنرم فالكف "العالـ النفساني 

 الكتساب قدرات متعددة كمتنكعة تسمح لو بالحصكؿ عمى النمك كالتكيؼ المنتظر إمكانياتلحاجاتو ك
 التي يخضع كأىدافيا كتقنياتيا كبأساليبيا حد كبير بطبيعة التنشئة االجتماعية إلىفالشخصية مرىكنة 

 (.104، 103، ص ص 2010 بف عبد اهلل، ). التي يعايشيااألكساطليا الفرد في مختمؼ 
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 كىنا  جد ميـ، المختمفة التي تسيـ في تشكيؿ الشخصية كتنظيميااألكساطكعميو فالتعرؼ عمى       
 . اإلعبلـ كالمدرسة ككذا األسرية كالعبلقات األسرةنركز عمى 

 : األسرة  -1-1

 تعتبر األسرة كالمحيط العائمي المحيط االجتماعي األكؿ لئلنساف، فالعمماء يعترفكف باألىمية 
 إلى يكمنا ىذا، كتمثؿ العائمة المكاف الذم تقاـ فيو 18الرئيسية ليا في نمك الشخصية منذ القرف 

.   تنقطع أبدا التجارب كالخبرات النمطية األكلى التي يستمر كفقيا الطفؿ في تعمـ الحياة في عممية ال
 (.127، ص 1994كينيفريد، ق،  )

 فمف األمكر األساسية في دراسة الشخصية معرفة الشيء الكثير عف األسرة التي نشأ فييا 
الفرد، كالتي تعكس عميو ثقافة المجتمع الذم يعيش فيو فأسرة الفرد تمعب دكرا جكىريا في تشكيؿ 
شخصيتو، فيي التي تنمي كتحدد في العادة الكسائؿ العديدة لخبراتو، كالتي تتـ مف خبلليا عممية 

 (.33غنيـ، د ت، ص  ).التطبيع االجتماعي التي تمعب دكرا كبيرا في تشكيؿ شخصية الفرد

إف مجيء طفؿ إلى األسرة ىك الذم ينشئ األسرة بطبيعة الحاؿ، كفي إطارىا تبرز التعمقات 
األكلى كتتبمكر جدلية الرغبة في االرتباط كالنزكع إلى التحرر كاالستقبلؿ الذاتي، فاألسرة ككسط 

اجتماعي بسبب تأثيرىا الكبير عمى الطفؿ كبسبب حدة األكاصر العاطفية كالمادية التي تتشكؿ عمى 
كيبقى النمك العاطفي . مستكاىا، تسيـ بكؿ تأكيد في تطكر شخصية الطفؿ كتييئتو لمحياة االجتماعية

السميـ الخالي مف أم اضطراب مرىكف إلى حد كبير بتكفر الحب كالقبكؿ كاالستقرار داخؿ المحيط 
كتمثؿ صكرة األب القدكة بالنسبة إلى كؿ طفؿ فاألب يعد سند سيككلكجي مف خبلؿ حضكره . األسرم

الفعمي كالمكانة االجتماعية التي يحتميا في منظمة القيـ كسمطتو الرجكلية التي ترمز إلى القكة كتحفز 
. عمى التقمص كتدرأ اإلحباطات المفضية إلى سكء التكيؼ كالقصكر في النضج كاالنحرافات المختمفة
كمف خبلؿ المناخ العاطفي الذم يجمبو األب إلى األسرة يتعمـ الطفؿ ركح المبادرة كيكتسب معاني 

.   الجّد كينعـ باالستقرار كاالطمئناف الذم يجعمو في منأل عف اإلحساس بالقير كالتسمط كالكراىية
 (.112، 105، ص ص 2010بف عبد اهلل، )
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أف الجك االنفعالي في األسرة كشخصية الكالديف، خاصة األـ ليا تأثير أكبر عمى " ىرماف"   كبيف 
( 1962)تومان أما .نمك شخصية الطفؿ مف خبلؿ التطبيقات التأديبية كتقنيات الرعاية المستعممة 

فبّيف في دراستو أف تشكيمة األسرة كالكضعية التي يحتميا الفرد ليما تأثير في عبلقات الصداقة كالحب 
 (.134، 133، ص ص 1994كينيفريد ق،  ).التي تتككف في سف الرشد

      ىذا ما يجعؿ مف العبلقة السميمة بيف الكالديف كالطفؿ ىي التي تؤدم إلى تككيف شخصية 
 (.371، ص 2000جبؿ،  ).متماسكة أما أساليب التنشئة الخاطئة تؤدم إلى اضطراب الشخصية 

كعميو تمثؿ األسرة المككف األساسي لصقؿ شخصية الفرد كتأىيمو لمتكيؼ مع المحيط الخارجي 
بما تكفره ألعضائيا مف إمكانات نفسية كاجتماعية كما تجدر اإلشارة إلى أف المحددات األسرية ال 

نما بالتفاعؿ بيف ما ىك كراثي كثقافي كذلؾ  .تؤثر بصفة مستقمة كا 

 :المدرسة-1-2

إف المدرسة ىي المؤسسة الرسمية األكلى التي يكاجييا الطفؿ بعد األسرة كالتي تعمؿ عمى 
 (.371، ص2000جبؿ،  ).تككيف شخصيتو السكية

حيث تعتبر المدرسة الفضاء الياـ لتربية النشء عمى المبادئ كاألخبلؽ كتنشئتو تنشئة نفسية 
سميمة، كتعميمو قيـ المسؤكلية كاالستقامة كالتعاكف كالصدؽ كاحتراـ الغير، كنبذ التعصب الفكرم كمف 

األىداؼ األساسية األخرل التي تتحقؽ بفضؿ المدرسة إلى جانب التعمـ كالتحضير لمحياة الراشدة 
إمكانية حصكؿ الطفؿ الذم يتدرج عبر مراحميا المتتالية إلى تحقيؽ ذاتو الشخصية كالظفر بالمكانة 

جكف "كالقيمة المنتظرة مف شخصو كمف ذكيو مف خبلؿ انجازاتو كنجاحاتو المحققة، كىذا ما قصده 
أف التربية تيدؼ إلى تزكيد الفرد "حينما لخص أىداؼ التربية في كممات شاممة بقكلو  "Deweyديكم 

".  بالرغبة التي تجعمو يستمر في النمك الذم يمنحو الكسائؿ التي تمكنو مف تحقيؽ ذلؾ بصفة حقيقية
 (.122، 121، ص ص 2010بف عبد اهلل،  )

 فشخصية الفرد تتحدد بشكؿ كبير مف خبلؿ المؤثرات كالخبرات، كتعد خبرة الذىاب إلى 
المدرسة مف أىـ ما يؤثر في بناء الشخصية كتحديد معالميا، كمف ىذه المؤثرات طريقة المعمـ كأسمكبو 
في التعامؿ مع التبلميذ، ككسائؿ التدريس، كمدل مبلءمتيا لممراحؿ العمرية التي يتعامؿ معيا، ككذا 
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مدل مراعاتو الفركؽ الفردية بيف التبلميذ كقدراتيـ العقمية، كبالتالي إذا استخدـ األسمكب الجيد في 
التعميـ مع االىتماـ بقدرات التبلميذ كميكليـ كمكاىبيـ، قد تساعد عمى كجكد شخصية جيدة، ككذلؾ 

 (.24، ص 2005رياض،  ).في حالة التعامؿ الخطأ قد تحدث مشكبلت تككينية في بناء الشخصية

 : اإلعالم -1-3

إف ما تحققو كسائؿ اإلعبلـ مف تأثير عمى شخصية الطفؿ مرتبط بمكاقؼ األسرة مف العبلقة 
بيف الطفؿ كالتمفاز كدرجة الكعي بأىمية التربية اإلعبلمية كما أف كسائؿ اإلعبلـ مثميا مثؿ المحيط 

بكغازم،  ). االجتماعي كاألسرة حيث تعمؿ كؿ ىذه المؤسسات عمى التأثير عمى شخصية الطفؿ
 (.76، ص 2010

عندما يتحدث عف التأثيرات السمبية الخطيرة لؤلجيزة اإلعبلمية كبخاصة " مصطفى كباج"كيرل 
التمفزيكف عمى الطفؿ في المجتمع المغربي، فباقتحاـ كسائؿ اإلعبلـ الفضاء األسرم كاستحكاذه عمى 

النسبة الكبيرة مف كقت الفرد كأنشطتو الثقافية كالتعميمية كالترفييية كانت لو انعكاسات سمبية عمى 
تنشئة الطفؿ، كبالتالي لـ يعد يقكل بسبب تعكده عمى مشاىدتو كارتباطو القكم بو عمى تحمؿ 

اإلحباطات؛ األمر الذم أفضى إلى نكع مف اإلشراط المقيت الذم كاف لو تأثير مدمر عمى جكانب 
لى اآلخريف بف عبد اهلل،  ).ىامة مف شخصيتو كقدراتو الذىنية، كعمى سمككو كنظرتو إلى ذاتو كا 

 (.127، ص 2010

 :المحددات الثقافية  -2

يشار إلى الشخصية بكصفيا كينكنة إنسانية، تتشكؿ في سياؽ التفاعؿ الذم يقـك بيف الفرد 
كشركط كجكده االجتماعية كالثقافية كما أنيا كياف متناسؽ مف التصكرات الحرة كاألحاسيس الركحية 

 (https://faculty.sau.edu.sa/.../doc-1-pdf-792c7b5aae4a).كالمشاعر

عبد السبلـ "كأشار . كالشخص يكلد داخؿ مجتمع معيف فيك يكلد داخؿ ثقافة تشكؿ شخصيتو 
إلى أف الثقافة العربية ىي مناط الشخصية العربية كمستكدع قيميا ككعاء حكمتيا كحقيقة " المسدم

كتمثؿ العناصر التي تشكؿ النكاة األساسية لمنظكمة الثقافة في الديف كالمعتقدات . ىكيتيا الحضارية
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، 2010بف عبد اهلل،  ).كالمغة كالعادات كالتقاليد كالقيـ كاالتجاىات كاألنماط السمككية كالمعيشية
 (.69ص

كتعتبر الثقافة أىـ محددات الشخصية فالعبلقة المتبادلة بيف الثقافة كتككيف الشخصية عبلقة 
كثيقة، كىي تتـ مف خبلؿ عمميات التفاعؿ بيف األفراد بعضيـ البعض كتفاعميـ مع البيئة التي 

يعيشكف فييا، كاألفراد ال تنمك شخصياتيـ إال في محيط ثقافي، كعف طريؽ اكتساب األفراد لمنظـ 
 (.31غنيـ، د ت، ص  ). كالعادات كالتقاليد التي تسكد المجتمع

فبل شؾ إذف أف الثقافة تؤثر في تككيف شخصية الفرد عف طريؽ تفاعؿ الفرد مع المؤسسات 
كلكؿ مجتمع ثقافتو التي تختمؼ عف ثقافة المجتمعات األخرل، كالتي . الثقافية المكجكدة في مجتمعو

يتحقؽ فييا تطابؽ شخصي لثقافة الفرد مع ثقافة المجتمع، كالشؾ أف التعقيد الثقافي يؤدم أيضا بأف 
 (.371، ص 2000جبؿ،  ).يككف عبء نفسي عمى الشخصية

 :كفيما يأتي إشارة إلى بعض المحددات الثقافية كدكرىا في تحديد الشخصية 

 :الدين - 2-1

 أساسيا في تشكيؿ شخصية الفرد، ككعيو كتفكيره كعبادتو كعاداتو كمكاقفو إف لمديف دكرا
الدكر الذم يؤديو " :" مالؾ بف نبي"كسمككاتو كتصكراتو لجكانب الحياة المختمفة، كفي ىذا يقكؿ المفكر 

الديف حيف يتدخؿ في التركيب االجتماعي في شكؿ قيـ أخبلقية، كتجسدة في العرؼ كالعادات كالتقاليد 
فدكر العنصر الديني كعامؿ تنظيـ نفسي، دكر ال مف حيث أنو . كالقكاعد اإلدارية كالمبادئ التشريعية

يعمؿ في صكرة مبادئ مكجية تنطبع في ذاتية األنا لتصبح دكافع كقكاعد لمسمكؾ فحسب، فتأثير الديف 
عمى األنا ىك تأثير عاـ كتحديد عناصر الشخصية األساسية، فالعنصر الديني بصفة عامة فضبل 
. عمى أنو يغذم الجذكر النفسية يتدخؿ مباشرة في العناصر الشخصية التي تكّكف األنا الكاعية لمفرد

فيكذا تظير أىمية الديف كدكره الحيكم ليس فقط مف الجانب العقدم كالفقيي، كلكف كذلؾ مف الجكانب 
.       النفسية كاالجتماعية كالثقافية كالحضارية العامة، كيصبح عنصرا أساسيا مشكبل ليكية المجتمع

 (.441، 440، ص ص 2011العمارم، )
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كذلؾ نجد أف لمعبادة دكر في صقؿ الشخصية، حيث تعمؿ عمى تككيف المثؿ العميا في الذات 
جبؿ،  ).كاالنا األعمى، كىي بذلؾ تعمؿ عمى تنمية السمكؾ السكم كتنمية الضمير عند اإلنساف

 (.373، 372، ص ص 2000

 :المغة -2-2

ىي الجسر الكاصؿ بيف خصكصية الذات كعمكمية المكضكع، : "إلى أف المغة" نبيؿ عمي"يشير 
كىي التي تكجو سمكؾ أفراده كجماعتو كمؤسساتو كىي القمعة الحصينة لمذكد عف اليكية كالكحدة 

بؿ المغة ىي الذات كىي اليكية، كىي المرآة التي ترل فييا كؿ أمة أىـ مقكمات شخصيتيا . القكمية
 ".كتجمع فييا مجمؿ حكمتيا كخبراتيا كرصيد قيمتيا كمبادئيا التي تعيش بيا، كتكافح مف أجميا 

فالمغة تسيـ ببل شؾ في تشكيؿ الذات الفردية في بنية متماسكة كمنسجمة مشدكدة بعمؽ إلى 
فبفضؿ المغة تتحقؽ تنشئة الفرد االجتماعية كتتشكؿ ذاتو، فيي التي . أصالتيا كثقافتيا كحضارتيا

تجعمو في اتصاؿ مع اآلخر كتقحمو في عممية ثنائية يحصؿ بفضميا عمى االعتراؼ بو كفرد ذم 
، ص  ص 2010بف عبد اهلل ،).ىكية ككعضك في جماعة في مقابؿ االمتثاؿ لقانكف ىذه الجماعة 

78-80.) 

 :المعتقدات والطقوس -2-3

الشعبي ىك مكركث ثقافي يقكـ عمى التصديؽ الجاـز كاليقيف الحاسـ في شيء ما  إف المعتقد
بصرؼ النظر عف مدل منطقية ذلؾ الشيء أك عقبلنيتو، كيترسخ المعتقد الشعبي في كعي الناس 
نتيجة تقادمو الزمني، بحيث أصبح يشكؿ سمطة قكية عمى فكر األفراد كسمككيـ، كالمعتقد الشعبي 

.                           كامف في صدكر الناس غير أنو يتجمى في الممارسات كالطقكس االجتماعية المتنكعة
(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=352738) 

فيناؾ الكثير مف المعتقدات الشعبية في المجتمع، كالتي تقتنع بو األميات كتتعامؿ مف خبلليا 
مع أبنائيا، حيث أف نكع العبلقة التي تنشػأ بيف األـ كالطفؿ، كطريقة المعاممة ىذه عامؿ يدخؿ في 
تشكيؿ شخصية الطفؿ، فنجد أف الطفؿ في تنشئتو االجتماعية يتمقى مجمكعة مف القيـ كالمعتقدات 

التي تككف سائدة في المجتمع الذم يعيش فيو، حيث أف ىذه المعتقدات تككف عبارة عف مجمكعة مف 
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األفكار كالتي تحدد ما ىك حسف مقبكؿ كما ىك شيء مرفكض كىي متفؽ عمييا بيف غالبية أعضاء 
المجتمع، كيكلكنيا احتراما عميقا كيحرصكف عمى استمرارىا كتكارثيا، كىي بذلؾ تعطي معنى لحياتيـ 

  (www.aranthropos.com ).سكاء في ذلؾ كأفراد أك جماعات

إلى أف الشخصية المغاربية تبدك مشبعة بمجمكعة مف " بف عبد اهلل محمد"الكاتب  كيشير
. المعتقدات الغيبية التي يعتبركنيا فكقطبيعية كال عقبلنية ألنيا ترتبط في تقديرىـ بعالـ المقدس المبيـ
ىذه المعتقدات التي تطبع الثقافة كاليكية كتشرط الكثير مف السمككات تشتمؿ عمى ما يعرؼ منذ ابف 
خمدكف بالسحر كالطمسمات كعالـ الجف كاالستحكاذ ككذلؾ عمى ما يسمى بالعيف الشريرة، مف ىنا فإف 

المخيمة الجماعية تبدك مصبكغة بتصكرات تتعمؽ بكائنات غيبية تربطيا بالشخص إما عبلقات كد 
 (.85، ص 2010بف عبد اهلل،  ).كتقارب أك عبلقات تخاصـ كتنافر

 :االتجاهات والقيم-2-4

مما ال شؾ فيو أف النسؽ القيمي لو دكر أساسي كمحدد لمشخصية، كيرل عمماء النفس أف 
ىناؾ ارتباطا كثيقا بيف الشخصية ككؿ كبيف القيـ، فإذا عرفنا قيـ الشخص فإننا نعرؼ شخصيتو جيدا 

أف التنظيـ القيمي بطبيعتو في القمة مف تنظيـ الشخصية، كربما كانت الشخصية  ":ميرفي "كيذكر 
ىي إلى حد كبير جدا التنظيـ القيمي لمشخص، كما أف القيـ ىي التي تقدـ التبريرات التي تساؽ 

كمف ىنا تأتي أىميتيا في تفسير السمكؾ . لؤلفعاؿ كسكاء تـ ذلؾ عمى تقدير ذاتي أك اجتماعي
 (.149، ص 1998أحمد،  ).كالدكافع إليو 

 .تيار السمات كمدخل نفسي لتفسير الشخصية: ثانيا

ترجع أصكؿ  تيار السمات إلى عمـ النفس الفارؽ كدراسة كقياس الفركؽ الفردية، حيث استفادت 
نظريات السمات كالعكامؿ مف حركة القياس النفسي التي ازدىرت بعد الحرب العالمية األكلى، ككاف 

مف أىـ مظاىرىا اعتماد التحميؿ العاممي كأسمكب إحصائي ارتبطت بو نظريات السمات ارتباطا كثيقا، 
كتستند ىذه النظرية إلى دأب عمماء النفس خاصة الميتميف بدراسة سيككلكجية الشخصية، عمى تحديد 

 ). سمات الشخصية كتحميؿ عكامميا سعيا لتصنيؼ الناس كالتعرؼ عمى السمات التي تحدد سمككاتيـ
 (.56، ص 2004سفياف، 
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كيذىب أصحاب ىذا التيار إلى أف الشخصية ىي مجمكعة أك عدد مف العكامؿ أك الصفات أك 
السمات، كأف كؿ شخص يحمؿ بيف كؿ صفة مف ىذه الصفات قدرا قد يككف كبيرا أك ضئيبل، فاألفراد 

 (.282، ص 2001الشاذلي، ).يختمفكف في سماتيـ الجسمية كالعقمية كالمزاجية كالخمقية كاالجتماعية

 كتعتمد ىذه النظريات عمى فكرة ثبات الشخصية، فالشخص الكاحد يسمؾ سمككا متشابيا في 
المكاقؼ المتشابية، كذلؾ تعتمد ىذه النظرية عمى اختبلؼ األفراد فيما يممككف مف سمات فنحف جميعا 
نغضب في المكاقؼ التي تثير الغضب كلكف كؿ منا يختمؼ عف اآلخر في درجة الغضب كفي طريقة 

 (.122، ص 2002العيسكم،  ).التعبير عنو

 كقد ركز عمماء النفس في بحكثيـ كدراساتيـ، التي تناكلت الشخصية عمى أىمية السمات       

"Traits " التي مف شأنيا أف تميز شخصا عف آخر كتساعد معرفتيا كتحديدىا في التنبؤ بما سيككف
عميو اإلنساف إزاء ما يكاجيو مف مكاقؼ متعددة في حياتو، كقد عدت عكامؿ أك سمات الشخصية مف 

، 2011محمد، ).قبؿ عدد مف المنظريف في ىذا الميداف الكحدة األساسية في بناء الشخصية
 (.314ص

لكصؼ الفركؽ الفردية بيف األشخاص مصاحبا لمجيكد المبكرة التي " السمات" بدأ استخداـ 
سعت إلى تصنيؼ األفراد كالتمييز بينيـ، كيذىب الباحثكف إلى أف مفيـك السمة بكصفو الكحدة 

. األساسية لمشخصية، بدأ التأريخ لو مع بدايات االىتماـ بالشخصية كمجاؿ بارز كميـ في عمـ النفس
مف خبلؿ كتاباتو إلى أف السمات يجب أف ينظر إلييا بكصفيا كحدات " ألبكرت"كىذا ما أشار إليو 

 (.105، ص 2010لكرانس،  ).الشخصية األساسية 

  :التحميل العاممي في تفسير الشخصية-1

منيج التحميؿ العاممي منيج إحصائي يستيدؼ معرفة أنكاع السمكؾ التي تترابط مع غيرىا، كعف 
، 130، ص ص 2002العيسكم،  ).طريؽ ىذا المنيج أمكف تحديد العكامؿ المسؤكلة عف السمكؾ

131.) 

لقد كاف لنشأة التحميؿ العاممي في أحضاف العمـك النفسية، أثارىا الكاضحة في تحميؿ النشاط 
العقمي المعرفي إلى قدراتو المختمفة كتحميؿ المزاجية الشخصية إلى سماتيا المتعددة، كتحميؿ 
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كييدؼ التحميؿ العاممي إلى الكشؼ عف العكامؿ المشتركة التي تؤثر . االتجاىات كالقيـ االجتماعية
كينتيي إلى تمخيص المظاىر المتعددة التي يحمميا إلى عدد قميؿ . في أم عدد مف الظكاىر المختمفة

كقد استعاف بو عمماء النفس في . مف العكامؿ فيك بيذا المعنى ينحك نحك االنجاز العممي الدقيؽ
ثـ انتشرت مفاىيمو ككسائمو إلى فركع عمـ النفس . البداية في تحميؿ النشاط العقمي المعرفي إلى قدراتو

 (.497، 492، ص ص (ت.د)السيد،  ).كمياديف البحث العممي المختمفة . األخرل

أف النظرية العاممية ىي النظرية الكحيدة التي تمدنا بنماذج دقيقة تساعدنا عمى " جيمفكرد" كيذكر 
كتقدـ النظرية العاممية لمشخصية عددا قميبل مف األبعاد التي . فيـ األكجو المتعددة لمفركؽ الفردية

تصؼ الشخصية بطريقة مكجزة، حيث تختصر مجمكعة كبيرة مف جكانب السمكؾ إلى عدد أقؿ مف 
، ص 2007عبد الخالؽ،  ).فالتحميؿ العاممي كسيمة مف كسائؿ التبسيط كالتقسيـ العممي. المتغيرات

 (.981، 980ص 

  تعريؼ العامؿFactor:          

 بأنو التعبير االحصائي أك الكمي عف إحدل السمات األساسية factorيشير مفيكـ العامؿ 
 (.43، ص 2001المميجي،  ).لمشخصية أك إحدل المككنات األساسية لمشخصية

مفيـك رياضي يفسر سيككلكجيا، مستمد مف استخداـ منيج التحميؿ :" بأنو" عبد الخالؽ"كيعرفو 
 ".العاممي لمعامبلت االرتباط بيف مجمكعة مف المقاييس السمككية 

التأثير الكامف كالمسؤكؿ عف جزء مف الفركؽ :"  في معجمو بأنو"Wolman" كما يعرفو ككلماف
 (.158، ص 2007عبد الخالؽ،  )" .الفردية لعدد مف المظاىر السمككية

مرادؼ لمعامؿ إلى حد كبير، كىك مفيـك رياضي يعني االمتداد الذم يمكف dimension كالبعد 
 كالسيطرة bipolarكثير مف سمات الشخصية تعرؼ بمركزىا عمى بعد ثنائي القطب . قياسو

 (.484ص ، 2012ذيب كعمكاف،  ).كالخضكع، االندفاع، التركم، اليدكء، القمؽ 
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كتجدر االشارة إلى أف ىناؾ العديد مف النظريات في عمـ النفس الشخصية التي تطرقت إلى 
مكضكع السمات غير أف الباحثة تطرقت إلى نظريتيف فقط ىما نظرية ايزنؾ كنظرية كاتؿ بحكـ 

 .ارتباطيما الكثيؽ بنمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية

 :نظرية كاتل -1-1

كاحدا مف أبرز الشخصيات في تاريخ عمماء  "Raymond B.Cattelكاتؿ .ريمكند ب"يعد 
نفس السمة؛ فتعد اىتماماتو كاسياماتو ذات مصداقية كاسعة بيف المتخصصيف، كىي ال تشمؿ فقط 
تطبيقاتو لمتحميؿ العاممي عمى سمات الشخصية، كانجازاتو في تقدير الشخصية، بؿ تشمؿ أيضا 

 (.111، ص 2010لكرانس،  ).اسياماتو في مجاؿ الذكاء، ككراثة الشخصية

 كالتي يجرم تصنيفيا في Traitىك السمة ' كاتؿ'إف العنصر األساسي في بناء الشخصية عند 
بنياف عقمي أك استنتاج نقـك بو مف " كاتؿ"إطار اتجاه التحميؿ العاممي لمشخصية كتعد السمة لدل 

أف ىناؾ سمات مشتركة يتسـ بيا ' كاتؿ'كيرل . السمكؾ المبلحظ لتفسير انتظاـ كاتساؽ ىذا السمكؾ
االفراد جميعا، أك عمى األقؿ جميع األفراد الذيف يشترككف في خبرات اجتماعية معينة، كسمات فردية 

.       ال تتكافر إال لدل فرد معيف، كال يمكف أف تكجد لدل أم شخص آخر في ىذه الصكرة بالضبط
 (.113،115، ص ص2011الصرخي،)

ييدؼ إلى إيجاد عدد محدكد مف السمات المركزية المستقمة عف بعضيا البعض " كاتؿ"كاف 
بحيث يمكف كضعيا جميعا في اختبار مناسب يساعد عمى قياس شخصيات االفراد كالتنبؤ بأحكاليا، 

كبالفعؿ نجح مف دراساتو المختمفة في تحديد ستة عشرة مف ىذه السمات كبنى عمييا اختباره المعركؼ 
 (.203، ص 2002عدس ك قطامي،  ) .( .P.F.16) عكامؿ الشخصية الستة عشر: باسـ

 : تأخذ ثبلثة أشكاؿكاتل   كالسمات حسب 

  سمات القدرةability trait: كىي التي تظير كاستجابة لممكاقؼ المعقدة، كليا فاعمية الكصكؿ 
 (.76، ص 2011العبيدم،  ).إلى اليدؼ كتقابؿ القدرات العقمية
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 سمات المزاج temperament traits  : تمثؿ األسمكب العاـ لفعاليات الشخصية، كتتعمؽ
الصرخي ،  ).كيمكف أف تسمى ىذه بالصفات العامة لمشخصية. بجكانب تككينية لبلستجابة

  (.116، ص2011
  السمات الديناميةdynamic traits  : كىي تشير إلى الدكافع كاالىتمامات، كىذه الفئة الفرعية

، ص 2010بيـ،  ).تحظى باالىتماـ األكبر حيث أنيا معقدة تتككف مف ثبلثة فئات فرعية مترابطة
657 .) 

 :كالسمات الدينامية عمى ثبلثة أنكاع ىي 

 بالدفعات الفطرية التي يتـ مف خبلليا  التأكيد " كاتؿ" ، قد سماىاالسمات التكوينية األصل
 .عمى دكر الكراثة في تحديد السمكؾ 

 فيي العكاطؼ كىي سمات مكتسبة جاءت نتيجة لمخبرات كالعكامؿ االجتماعية السمات البيئية 
 .الحضارية ال الكراثية 

 كىي التعبيرات التي يمكف مبلحظتيا كالتعرؼ عمى ما كرائيا مف بناء ديناميكي االتجاهات 
.    كمف خبلليا يمكف التعرؼ عمى الدفعات الفطرية كعمى العكامؿ كعمى العبلقات فيما بينيا 

 (.77، 76، ص ص 2011العبيدم،  )

  :نظرية أيزنك-1-2

أحد عمماء النفس الذيف درسكا الشخصية باستخداـ التحميؿ العاممي لدراسة بنية " أيزنؾ"يعتبر 
الشخصيات السّكية كالمضطربة، كالشخصية كما يتصكرىا عبارة عف تكامؿ كتفاعؿ بيف أبعادىا الثبلثة 

يستخدـ التككيف أك البناء الجسمي كمتغير " أيزنؾ"داخؿ اإلطار العاـ لتككيف الشخص الجسمي، ك
 (.23، 22، ص ص 2006مجدم، ).أساسي مف متغيرات الشخصية

إلى أنو مف الممكف كصؼ الشخصية مف حيث السمات التي يتـ تمثيميا كعكامؿ " أيزنؾ"كيشير 
أبنية تعتمد عمى العبلقات التبادلية المبلحظة بيف عدد مف "أكلية احصائية، كتعرؼ بكصفيا 
 (.683، 682، ص ص 2010بيـ، ).االستجابات االعتيادية المختمفة
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كما يرل أيضا أف نظاـ الشخصية يسير كفؽ أنمكذج التنظيـ اليرمي المتدرج، إذ تنظـ األفعاؿ 
عبد الصاحب،  ).كالعادات السمككية كالسمات بشكؿ تدرج ىرمي منظـ تبعا لعمكميتيا كأىميتيا

 (.49، ص 2011

إلى أف السمة عبارة عف نظاـ نفسي عصبي يتميز بالتعميـ كالتمركز كيختص "أيزنؾ " كقد ذىب
بالفرد، كيعمف عف تجمع ممحكظ مف النزعات الفردية لمفعؿ كالعمؿ، كىي اتساؽ ممحكظ في ممارسات 
الفرد أفكاره المتكررة، أم أف السمات ردكد أفعاؿ أك استجابات نظاـ نفسي عصبي يربطيا نكع مف 

.       الكحدة، التي تسمح ليذه االستجابات أف تكضع تحت اسـ كاحد، كىي تتبايف مف فرد إلى آخر
  (.441، ص 2013،  دمنيكرم)

 :الشخصية إلى ثبلثة أبعاد ثنائية أال كىي' أيزنؾ"صنؼ 

  العصابية مقابؿ االتزاف. 
 

  االنبساط مقابؿ االنطكاء. 
 

  (326،  ص2011محمد،   ).الذىانية مقابؿ البلذىانية 

عف ىذه العكامؿ كيعتبرىا عالمية، كقد أصبحت نظريتو كاسعة االنتشار في " أيزنؾ"كيدافع 
.   ثمانينات القرف الماضي، كلكف مع بداية التسعينات برزت نظرية العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية

 ( .  391، ص 2013محيسف،  )

 .  نموذج العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية:  ثالثا

إلى أف عمـ النفس ييدؼ منذ فترة زمنية طكيمة إلى تأسيس نمكذج  ' Digmanديجماف '      يشير 
مناسب لكصؼ الشخصية اإلنسانية، كاستخداـ ىذا النمكذج في تشخيص كعبلج اضطرابات 

الشخصية، كقد ظير حديثا عدد ضئيؿ مف النماذج المفسرة لمشخصية أكثرىا شيرة كقبكال ما يعرؼ 
بنمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل، ذلؾ النمكذج الذم يعد مف أكثر النماذج العممية كالقابمة لمتطبيؽ في 

 (.   2، ص 2006المكافي كراضي،  ).مجاؿ عمـ النفس الشخصية
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     كيرل كذلؾ أف العكامؿ الخمسة أعطت مجمكعة مفيدة مف األبعاد الكاسعة جدا كالتي تميز 
.    االختبلفات الفردية، كما أنيا تعطي جكابا كاضحا حكؿ تركيب الشخصية، كتقدـ كصفا كامبل ليا

 (.639، ص 2010ممحـ،  )

ييدؼ نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية إلى تجميع أشتات السمات المتناثرة في فئات 
ال  (عكامؿ)حذفنا منيا تبقى محافظة عمى كجكدىا كفئات  أساسية، كىذه الفئات ميما أضفنا إلييا، أك

كبعبارة أخرل  ييدؼ النمكذج إلى . يمكف االستغناء عنيا بأية حاؿ في كصؼ الشخصية اإلنسانية
 (.18، ص 2012كاظـ،  ). محكـ لسمات الشخصيةtaxonomyالبحث عف تصنيؼ عممي 

كما اعتبر نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية مف أىـ النماذج كالتصنيفات التي فسرت 
سمات الشخصية في كقتنا الحاضر كتكفر لممختصيف نسؽ أك نظاـ جديد كمتكامؿ لمبحث في 

الشخصية، كمف ىنا نرل أف أنمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل يعكس التطكر اإليجابي لمدراسات في 
 (. 316، ص 2011محمد، ).عمـ النفس الشخصية

إلى أف ىذا النمكذج اليرمي يتككف مف خمسة " Costa & McCrae  ككستا كماكرم "يشير 
ككؿ .  االنفتاح عمى الخبرة– الطيبة – يقظة الضمير – االنبساطية –العصابية : عكامؿ رئيسية ىي 

 ).عامؿ يتضمف ستة عكامؿ فرعية كىذه العكامؿ تفسر نسبة كبيرة مف التبايف في مجاؿ الشخصية 
 (.484 ، ص2012ذيب ك عمكاف، 

كيحدد البحث في العكامؿ الخمسة الكبرل مدل ظيكر العكامؿ في بركفيؿ الشخصية في 
الثقافات المختمفة، كمدل استقرار ىذه العكامؿ خبلؿ الزمف، كما يحدد القدرة التنبؤية ليذه العكامؿ 

ككمما أثبت البحث أف ىذه العكامؿ أكثر عالمية كاستقرارا كقدرة تنبؤية، كمما . بالصحة العقمية كالنفسية
، عبلكنة،  ).كنا أكثر ثقة بأنيا تصؼ بالفعؿ السمات الرئيسية اليامة لمشخصية الريماكم، التؿ، العتـك

 (.553، ص 2006البطش، الزغكؿ،  كآخركف، 

إلى أف كؿ بعد مف أبعاد ىذا النمكذج يعد كصفا لمشخصية كيتضمف " ككستا كآخركف"كيشير 
مجمكعة مف الخصائص المترابطة مع بعضيا البعض، كما أشارت نتائج بعض البحكث إلى أف 

سمات الشخصية تتأثر بالمكرثات كتستمر في النمك إلى مرحمة البمكغ ثـ تبقى ثابتة عبر الزمف، كىي 
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تتبع المنحى النمائي بيف مرحمتي المراىقة المتأخرة كسف الثبلثيف مف العمر، فاالنبساطية كالعصابية 
كاالنفتاح عمى الخبرة تميؿ إلى االنحدار مع العمر، بيف تميؿ سمات أخرل لمزيادة مع العمر مثؿ يقظة 
الضمير كىذه السمات تظؿ قكية طكاؿ فترة الرشد، بالرغـ مف حدكث تغير تدريجي في الميؿ ذاتو كمما 

 (.171، ص 2013النكر،  ).كبر الشخص، فالنضج يؤثر عمى السمات الكبرل لمشخصية

 :الجذور التاريخية لمعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية-1

كضع نمكذج  (أيزنؾ–كاتؿ - ألبرت- فركيد )لقد حاكؿ العديد مف عمماء النفس مف أمثاؿ 
مناسب لكصؼ الشخصية اإلنسانية بيدؼ استخدامو في تشخيص كعبلج اضطرابات الشخصية، كقد 
ظيرت نماذج متعددة في ىذا المجاؿ، لكف النمكذج الذم لقي قبكال كانتشارا عمميا كعمميا كاسعا ىك 

 (.338، 337، ص ص 2009البياص،  ).نمكذج العكامؿ الخمسة  الكبرل لمشخصية

لو تاريخ قصير، لكف البحث في أبعاد العصابية  (FFM )كنمكذج العكامؿ الخمسة 
، ص 2014العاسمي،  ).كاالنبساطية كاالنفتاح كالمقبكلية كيقظة الضمير تـ تمييزىا منذ كقت طكيؿ

31.) 

لقد سعى عمماء نفس الشخصية إلى البحث عف عكامؿ أساسية لكصؼ الشخصية بعدة طرؽ 
ف أىـ طرائؽ اكتشاؼ العكامؿ الخمسة الكبرل في الشخصية كالبحث عنيا ىي  :كا 

 ).معاجـ المغة، مقاييس التقدير االستخبارات، مبلحظة السمكؾ الفعمي، الكصؼ الذاتي الحر لمشخصية
 (.199، ص 2013الغريرم، 

" ثرستكف" عاما حيث أكضح 70إف أطكؿ ظيكر لنمكذج العكامؿ الخمسة  كاف منذ أكثر مف 
 صفة استخدميا المفحكصكف ليقدركا 60 في تعميقو عمى التحميؿ العاممي، الذم أجراه لػ1934عاـ 

معارفيـ أنو مف األىمية النفسية الكبيرة معرفة أف القائمة الكمية لستيف صفة يمكف تفسيرىا مف خبلؿ 
 فشؿ  (1993 )" جكلدبيرج"كبالرغـ مف ذلؾ، كما ذكر . طرحو فقط خمسة عكامؿ مشتركة مستقمة

في متابعة ما يمكف أف يعد بداية نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل في بداية الثبلثينات مف " ثرستكف"
 (.111، ص2008خريبو،  ).القرف الماضي
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" ثيرستكف"عدة أسباب لتخمؼ المنظريف عف متابعة دراسة Digman ( " 1994)دجماف"كيحدد 
الرائدة، كمف بيف األسباب أف التحميؿ العاممي تـ تنفيذه قبؿ ظيكر الحاسكب كىذا كاف صعبا إلى 

ىذا مف جية .درجة ال تصدؽ، كيأخذ كقتا طكيبل كاحتمالية األخطاء في الحساب كانت جد كاردة فيو
شأنو شأف الكثير مف الركاد األكائؿ ألنمكذج العكامؿ الخمسة، لـ يكمؿ " ثيرستكف"كمف جية أخرل أف 

باإلضافة إلى أف الكتب المنيجية خبلؿ الخمسيف سنة . متابعة نتائج بحكثو كتكجو نحك مجاؿ الذكاء
، 2012عبد اهلل،  ).الماضية اىتمت بالنظريات الرئيسة أكثر مف اىتماميا بالبحكث المنيجية المنظمة

 (.37ص 

اكدبرت "ك" Allportالبكرت "    كبعد ذلؾ جاءت مجيكدات متعددة مف عدة باحثيف حيث قاـ  
Odbert "  كبستر "في ثبلثينيات القرف الماضي بتحميؿ معجـWebster" استنادا إلى أف  السمات 

ذلؾ أف نمكذج العكامؿ . (3، ص2007الركيتع،  ).الشخصية ستككف ممثمة لغكيا الفرض المغكم
أف الفركؽ الفردية الدالة عمى "الخمسة الكبرل يستند منذ ظيكره إلى الفرضية العجمية التي مفادىا 

التفاعبلت اليكمية لؤلشخاص أحدىـ مع اآلخر ستصبح ذات شكؿ مسجؿ في المغات، التي يتحدث 
كعمى ىذا األساس تمت مراجعة معاجـ المغة إلعداد قكائـ بالمصطمحات الدالة " بيا ىؤالء األشخاص

كبيدا أف أسمكب التحميؿ العاممي لـ يكف ىك الخط .(19، ص 2002كاظـ ،  ).عمى طبيعة الشخصية
الكحيد لمدراسات في مجاؿ الشخصية في تمؾ الفترة فقد نشأت ثقافة البحث في المعاجـ المغكية، أك ما 

األنصارم، كسميماف، )  Psycho Lexicalالمنحى النفسي المغوي المعجمي : يطمؽ عميو عمميا
 (.92، ص 2014

كتشير ىذه الدراسات المغكية المعجمية لمشخصية إلى أف المغة الطبيعية المماثمة في المعاجـ 
تشمؿ أكصاؼ محددة لمشخصية ألف كؿ جكانب الشخصية اإلنسانية ذات األىمية كالفائدة قد سجمت 

في زمف سابؽ في متف المغة، كىدفت ىذه الدراسات المعجمية لمشخصية إلى جمع ىذه الصفات 
كاألسماء كاألفعاؿ كتصنيفيا إلى مجاالت محددة ككضعيا في قكائـ تدرس شخصيات األفراد عف 

 (.252، ص2009مختار،  ).طريقيا

بجمع قائمتيما األكلية فيما يقارب " Alport & Odbert" ،"ألبكرت كأكدبرت"فقد قاـ كؿ مف 
إلى أربعة فئات أك - الطبعة الثانية– مصطمح معجمي مف قامكس كبستر غير المختصر 18.000
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 مصطمح خاص بسمات الشخصية األساسية، القائمة 4504قكائـ حيث تتككف القائمة األكلى مف 
 5226 مصطمح لمحاالت كاألمزجة المؤقتة، القائمة الثالثة  تشتمؿ عمى 4541الثانية تشتمؿ عمى 

 مصطمح يتضمف 3682مصطمح خاص بالتقييـ االجتماعي، كالقائمة الرابعة تحتكم عمى 
ألبكرت "كالجدير بالذكر أف . المصطمحات  الغامضة التي ليس ليا مكاف في القكائـ الثبلثة السابقة

يشيراف إلى أف المجمكعة األكلى فقط ىي التي تشتمؿ عمى السمات الشخصية " كأكدبرت
عميو فإف الدراسة المعجمية النفسية التي قاما بيا كانت األساس  ( (Simms,2007,p66.الحقيقية

 (.231، ص 2006مصطفى  كبتك،  ).التجريبي كالمفاىيمي الذم برز منو أنمكذج العكامؿ الخمسة

بيدؼ خفض ىذه القائمة مف " Allportألبكرت "بمراجعة قائمة " Cattel , 1943"ثـ قاـ كاتؿ 
فقد قاـ في البداية بخفض القائمة إلى . (123، ص 2006بطرس،  ). سمة 171 سمة إلى 18.000

 سمة أخرل اعتقد أنيا 11 اسما مف أسماء السمات بحذؼ المترادفات الكاضحة، ثـ أضاؼ إلييا 160
 سمة في استخراج تقديرات الزمبلء 171ىامة، كبعد ذلؾ استخدـ قائمة السمات ىذه كالتي قكاميا 

كأسفرت التحميبلت العاممية لمتقديرات األخيرة . بعضيـ لبعض في عينة غير متجانسة مف مئة راشد
" كاتؿ"عمى أنو السمات األساسية األكلية لمشخصية كبذلؾ تكصؿ " كاتؿ "عف التكصؿ إلى ما كصفو 

 (. 170، ص2007عبد الخالؽ،  ).باتباعو ىذا المنيج إلى تحديد ستة عشر عامبل لمشخصية

 ,Fisk"كبعدىا بدأت جيكد عديدة إلجراء دراسات تقدير مثؿ تمؾ الخاصة بكاتؿ فبدأ فيسؾ 

الثنائية القطب حيث أنو لـ يكف قادرا عمى " كاتؿ" مقياسا مف مقاييس 21دراساتو باستخداـ " 1949
كاف ليا تأثير قميؿ عمى نمك الثبلثة " فيسؾ"إيجاد أكثر مف خمسة عكامؿ لمشخصية، كيبدك أف جيكد 

 (. 111، ص 2008خريبو،  ).أنظمة الشائعة في كتب الشخصية، كىي نظاـ جمفكرد ككاتؿ كايزنؾ

 بكضع كتطكير أنمكذجييما عف بنية "Guilford جيمفكرد"ك " Eysenkايزنؾ "فقد قاـ 
الشخصية، كالمذاف يختمفاف عف أنمكذج كاتؿ، كيختمؼ كؿ كاحد منيما عف اآلخر مف ناحية عدد 

 (.38، ص 2012عبد اهلل،  ).العكامؿ كطبيعتيا

بعدا ثالثا ىك " أيزنؾ"ببعديف عريضيف ىما االنبساطية كالعصابية، ثـ أضاؼ " جيمفكرد"حيث بدا 
تكجد في مستكل مرتفع إلى حد " عكامؿ كبيرة" أف ىذه العكامؿ الثبلثة ىي " أيزنؾ"كقد اعتقد . الذىانية

ما مف التجريد، كىي منظمة بشكؿ دقيؽ بشدة، كقد قدـ مقاييس مفيدة لبعدم االنبساط كالعصابية 
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كأجرل العديد مف عمماء النفس العديد مف البحكث التي جعمتيـ يقتنعكف أف ىذيف العامميف ىما بالفعؿ 
 (.108، ص 2008خريبة،   ).أبعاد مركزية في الشخصية

 مقياسا مف مقاييس كاتؿ طبقيا عمى عينة 30دراسة استعمؿ فييا " Tupesتيكبس " كما أجرل 
مف الجنكد األمريكييف كأشارت نتائج التحميؿ العاممي إلى كجكد خمسة عكامؿ لمشخصية، ثـ قاـ 

بإجراء تحميؿ عاممي جديد لبلرتباطات التي تكصؿ إلييا " Tupes crista 1961"،" تيكبس ككرستاؿ"
 (.5، ص 2013طالب ،  ).، كتكصبل إلى خمسة عكامؿ أساسية"فيسؾ"ك" كاتؿ"

عمى أساس الفحص الدقيؽ لكؿ " اكدبرت"ك" البكرت"بمراجعة قائمة " Normanنكرماف "ثـ قاـ 
 كأضاؼ إلييا 1961عاـ " قامكس كبستير الدكلي الثالث الجديد غير المختصر"محتكيات 

المصطمحات الجديدة التي ظيرت في حكالي ربع القرف الذم يفصؿ بيف ىذا المعجـ كالمعجـ الذم 
الكاممة ككؿ " البكرت، اكدبيرت " كأصبح المجمكع الكمي لقائمة " البكرت كاكدبرت"اعتمد عميو 

 أربعيف 40.000في طبعتو المشار الييا، يقدر بما يقارب مف " كبستير" اإلضافات الممكنة مف قامكس
 مصطمح يصؼ سمات 2797ىذه القائمة األخيرة إلى " تكرماف"ألفا، كعف طريؽ إجراء مفصؿ خفض 

إلى استخراج " 1967Norman" ثـ تكصؿ  نكرماف .(87، ص 2007عبد الخالؽ،  ).الشخصية 
،  ص 2006بطرس،  )" . cattelكاتؿ"خمسة عكامؿ لمشخصية عف طريؽ التحميؿ العاممي لقائمة 

123.) 

غير أف االتفاؽ عمى الخمسة العكامؿ في الستينات سريعا ما خرج عف مساره بسبب الجدؿ 
الذم طرح حكؿ ىذه النظرية الغامضة، كساىـ ىذا الجدؿ في التقميؿ مف قدر عمـ النفس الشخصية 
بعاد نمكذج العكامؿ الخمسة غير أف إعادة تحميؿ مجمكعات البيانات المبكرة مف  في السبعينات كا 

التي أنعشت االىتماـ بالمدخؿ " جكلدبيرج" كالتحميبلت الدقيقة لػ 1981عاـ " دجماف تشكؾ"خبلؿ 
، ص 2008خريبة،  ).المغكم كأعادت تقديـ نمكذج الخمسة عكامؿ إلى مسار عمـ النفس الشخصية

 (.  113، 112ص 

بدراسة مف خبلليا تـ تحميؿ " Digman & Takemoto, 1981" "ديجماف كتيككمكتك"ثـ قاـ 
 & Tupes" "تيكبس ككريستاؿ"ك" Fiskفيسؾ  "، ك "Cattel, 1947كاتؿ "معطيات كؿ مف 

christal , 1961"نكرماف "، كNorman, 1963 " كقد كشفت النتائج كجكد عكامؿ خمسة كما قامت
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" Gutheie & Bennett, 1971" عمى عينة مف الفمبيف كتكصبل إلى كجكد " نكرماف"بتطبيؽ استبياف
 .خمسة عكامؿ

الذيف يعتبراف رائداف في فتح المجاؿ " Costa & McCraeككستا كماكرم "بعدىا برز الباحثاف 
أماـ الكثير مف الباحثيف لبلقتناع بكجكد خمسة أبعاد في الشخصية اىتديا إلييا مف خبلؿ التحميؿ 

 (.392، ص 2013محيسف،  ). العاممي

حيث قاما بمجمكعة مف الدراسات الستخراج األبعاد أك العكامؿ الخمسة لمشخصية ففي أكؿ 
 كاالنفتاح عمى – العصابية –االنبساطية : األمر تمكنا مف استخراج ثبلثة أبعاد لمشخصية أال كىي 

 أف المقياس الذم قاما ببنائو ال يمثؿ إال ثبلثة أبعاد أك عكامؿ مف بيف 1983الخبرة ، كأدركا في سنة 
ضافة بعدم ، 2012صالحي،  ).الطيبة كيقظة الضمير: خمسة عكامؿ، مما استمـز عمييما تطكيره كا 

 (.36ص 

فيسؾ "    كبذلؾ ظير أكؿ استبياف يقكـ عمى خمسة عكامؿ، كبالرغـ مف أىمية العمؿ األصمي لػ
، إال أف ىذا العمؿ أىمؿ مف قبؿ العديد مف الباحثيف "سميث"ك" كريستاؿ كبكرجاتا"ك" كتيكب

النشيطة في البحث أف ىذا النمكذج سيتـ بحثو بجدية " ككستا كماكرم"كالمنظريف، كقد أكدت جيكد 
كقد قدما مجمكعة كبيرة مف الدراسات التي  قدمت دليبل قكيا مقنعا، عمى كجكد بعض أك كؿ العكامؿ 

 (.114، ص 2008خريبة،   ).الخمسة  في كثير مف االستبيانات المعركفة

، " 2002اكنكر،"ككذا أعماؿ "1996كاتؿ،"كأعماؿ " 1995ككستا كماكرم، "كاستنادا ألعماؿ 
كالتي بينت أف مجمكع ىذه النماذج كاالستخبارات المكضكعة لتقييـ الشخصية يمكف أف نمخصيا في 

نمكذج لخمسة عكامؿ كبرل لمشخصية كالمتمثمة في العصابية، االنبساطية، يقظة الضمير، التفتح عمى 
 (.37، ص ،2012صالحي، ). الخبرة، الطيبة

 : كما حدده دجماف 1990 إلى 1949كيمكف حصر تاريخ العكامؿ الخمسة  الكبرل مف 

 .يوضح تاريخ نظرية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية: (01)جدول رقم 

 I II III IV V المؤلف 
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التكيؼ  (1949)فسكا 
 االجتماعي

الضبط  إرادة االنجاز االمتثاؿ
 االنفعالي

العقؿ 
 المتسائؿ

 - العصابية الذىانية الذىانية االنبساطية (1970)ايزنؾ 

 الثقافة االنفعالية االعتمادية التقبؿ االستبشار (1961) تيكبس ككرستاؿ

 الثقافة العاطفية يقظة الضمير التقبؿ االستبشار (1963)نكرماف

 الذكاء االنفعالية االىتماـ بالميمة االستحباب التككيدية (1964)بكرجاتا 

 الذكاء القمؽ قكة األنا األعمى المكدة االنبساط (1958 )كاتؿ 

النشاط  (1975 )جيمفكرد
 االجتماعي

االستعداد 
 البرانكم

االتزاف  انطكائية التفكير
 االنفعالي

- 

اإلذعاف  االنبساطية (1988 )دجماف
 الكدم

 العقؿ العصابية إرادة االنجاز

االجتماعية  (1986)ىكجاف 
 كالطمكح

 الفطنة التكيؼ البصيرة االستحباب

 االنفتاح العصابية يقظة الضمير التقبؿ االنبساطية (1985 )ككستاكماكرم 

 العقؿ الكجداف العمؿ الحب (الطاقة )القكة (1989 )بيبادم كجكلدبيرج

 - االنفعالية االندفاع االجتماعية النشاط (1984)باس كبمكمف

االنفعالية  (1985 )تميجف 
 االيجابية

االنفعالية  اإلكراه -
 السمبية

- 

التدخؿ  (1986 )لكر 
 البينشخصي

مستكل 
التطبيع 
 االجتماعي

االتزاف  الضبط الذاتي
 االنفعالي

 االستقبللية

 

 (.114، ص2008خريبة،   )
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كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف ىناؾ تأييد كبير بيف العمماء حكؿ فكرة  عدد أبعاد الشخصية إال 
 .أنيـ اختمفكا في الطبيعة الحقيقية ليذه السمات كليذا  لـ يستخدمكا المسميات نفسيا

 :تعريف العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية-2

تعتبر العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية بمثابة نمكذج ىرمي مف سمات الشخصية، كىذه 
العكامؿ الخمسة الكاسعة تشكؿ قمة الترتيب اليرمي، كىي تمثؿ الشخصية في أكسع مستكل مف 

االنبساط مقابؿ االنطكاء، يمخص عدة جكانب : التجريد، فكؿ عامؿ ثنائي القطب عمى سبيؿ المثاؿ
كيشير نمكذج العكامؿ .أكثر تحديدا، كالتي بدكرىا تشتمؿ عمى عدد كبير مف السمات األكثر تحديدا

 .الخمسة  الكبرل إلى أف الفركقات الفردية في الشخصية يمكف تصنيفيا إلى خمسة عكامؿ كبرل 

(Gosling  ,Rentfrow, & Swann, 2003, p 506   ) 

بأنيا أبعاد أساسية في الشخصية؛ إذ أف كؿ عامؿ فييا عبارة عف " : "1989جكلدبيرج "كيعرفيا 
عامؿ مستقؿ تماما عف العكامؿ األخرل بحيث يمخص ىذا العامؿ مجمكعة كبيرة مف سمات الشخصية 

 (.229، ص 2006مصطفى كبتك،  )".المميزة

كسمات الشخصية التي تتضمنيا قائمة العكامؿ الخمسة لمشخصية، تعد أبعاد ثابتة تدؿ عمى 
كجكد أنماط متسقة كمستديمة في التفكير كالمشاعر كالسمككيات، كما تعكس في الكقت ذاتو استعدادات 

 ).لدل الفرد تدـك طكيبل، مما يميزىا عف الحاالت أك المزاج التي تككف عابرة كليس ليا صفة الدكاـ
 (.24، ص 2014العاسمي ، 

 :كفيما يأتي تعريؼ ليذه العكامؿ الخمسة الكبرل

 :Neuroticism (N)العصابية -2-1

كىذه السمة عكس االستقرار االنفعالي، كىي تعكس الميؿ إلى األفكار كالمشاعر السمبية 
، فالدرجة المرتفعة تدؿ عمى أف األفراد يتميزكف بالعصابية، فيـ أكثر عرضة لعدـ األمف (الحزينة )

كاألحزاف االنفعالية، بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى أف األفراد يتميزكف باالستقرار االنفعالي كأكثر 
 (. 169، ص2004الدردير،  ).مركنة كأقؿ عرضة لؤلحزاف كعدـ األماف
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كتعرؼ العصابية كذلؾ بأنيا نظاـ إدراكي لمتيديدات الحقيقية أك الكىمية كاليقظة الشديدة ليذه 
، 2012صالحي ، ).التيديدات، أم أنيا نظاـ لمراقبة اإلنتاج االنفعالي كالمعرفي السمبي كغير المقبكؿ

 (.38ص

بأّنيا بعد مف أبعاد الشخصية يميؿ صاحبيا ": Costa & McCraeككستا كماكرم "كيعرفيا 
 (.6، ص2011طالب ،).إلى االنفعاالت السمبية، كعدـ االستقرار، كعدـ القابمية عمى التحمؿ

فاألشخاص الذيف لدييـ درجة منخفضة عمى العصابية يتميزكف باليدكء كيككنكف مستقريف 
عاطفيا كتككف لدييـ  قدرة عمى التعامؿ مع المكاقؼ العصيبة،  في حيف أف األفراد الذيف لدييـ درجة 
عالية عمى العصابية تككف لدييـ قدرة أقؿ عمى السيطرة عمى نزكاتيـ كاندفاعاتيـ، كما أف العصابية 

ترتبط سمبا مع الرضا عف الحياة، كترتبط ايجابيا مع اإلجياد المعبر عنو ذاتيا، فاألشخاص العصابييف 
 .لدييـ قدرة أقؿ عمى التعامؿ مع الضغكطات في مجاؿ العمؿ كالبيت

(Bruck & Allen, 2003,p461) 

مستكيات عامؿ العصابية بأنو عمى أحد "  Howard & Howard" ،"ىكارد ك ىكارد"كيصؼ 
طرفي البعد يكجد الشخص المنفعؿ، الذم يشعر بقدر أكبر مف االنفعاؿ السمبي بالمقارنة مع معظـ 

الناس، كيظير القميؿ مف الرضا عف الحياة، كعمى الطرؼ اآلخر مف بعد العصابية، يكجد األشخاص 
المرنيف القادريف عمى التكيؼ، الذيف يميمكف إلى معايشة الحياة كفؽ مستكل أكثر عقبلنية مقارنة مع 

معظـ الناس، كالذيف يبدكف أحيانا غير متأثريف بما يدكر حكليـ، فمثؿ ىذا الطرؼ يمثؿ األساس 
الميندسيف، بينما يحتكم ىذا العامؿ بيف طرفيو مدل كاسع مف : لمعديد مف األدكار االجتماعية مثؿ 

المستجبيف الذيف يمثمكف خميطا مف سمات االنفعالية كالمركنة، كلدييـ القدرة عمى تغيير سمككيـ حسب 
 (.43،  ص2012عبد اهلل، ). متطمبات المكقؼ

 & Costa 1992يوضح األوجه الستة لعامل العصابية ومستوياته من أنموذج كوستا وماكري : (02)الجدول رقم

McCrae 
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األوجه الستة لعامل 
 العصابية

 (+N)منفعل  (N) (معتدل)متوسط  (-N) (قابل لمتكيف)مرن 

 قمؽ غير مرتاح ىادئ/قمؽ ىادئ: مسترخ  القمق

 سريع الشعكر بالغضب شيء مف الغضب بطيء الغضب:متماسؾ الغضب  والعداونية 

 يفقد عزيمتو بسرعة يحزف أحيانا يفقد عزيمتو ببطء االكتئاب وتثبيط العزيمة

 يسيؿ احراجو يحرج أحيانا يصعب احراجو لوم الذات

 يسيؿ استثارتو يستسمـ أحيانا يقاـك اإللحاح كاإلثارة االندفاع والتهور 

نعصاب والقابمية إلا
 لإلنجراح

صعكبة التكيؼ كعدـ القدرة  بعض الضغكط يعالج الضغكط بسيكلة
 عمى تحمؿ الضغكط

 

 (485، ص 2012ذيب كعمكاف، )

 : Extraversion (E)االنبساطية-2-2

يعتبر مفيـك االنبساط عمى درجة كبيرة مف األىمية في عمـ السمات، مثاؿ عمى ذلؾ أف عامؿ 
االنبساط يمكف تحديده تقريبا في كؿ قائمة متعددة األبعاد لمشخصية كاسعة االستخداـ، كفضبل عف 

ذلؾ فإف عكامؿ االنبساط قد استخرجت في كثير مف األدكات التي لـ تصمـ لتقدير سمات الشخصية 
كقائمة كاليفكرنيا النفسية كقائمة مينيسكتا متعددة األكجو لمشخصية، كبالطريقة ذاتيا فقد استخرج عامؿ 

كقد استخرج . عاـ لبلنبساط مف قكائـ صممت لقياس سمات كسمككات ترتبط باضطراب الشخصية
بكصفو عامبل مف الرتبة الراقية في كؿ نمكذج تصنيفي أساسي لسمات الشخصية، تـ تطكيره خبلؿ 

، ص 2009النياؿ،  ).الخمسيف عاما الماضية بما في ذلؾ نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية
12.) 

الشخص المنبسط بأنو ذلؾ الشخص الذم يقبؿ عمى الدنيا في حيكية "  Yungيكنغ "كيعرؼ 
كعنؼ كصراحة، كيصافح الحياة كجيا لكجو كيبلءـ بسرعة بيف نفسو كالمكاقؼ الطارئة، كيعقد بيف 
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الناس صبلت سريعة فمو أصدقاء أقكياء كأعداء أقكياء، ال ييتـ كثيرا بصحتو أك مرضو أك ىندامو 
ذا انيار أصيب بمرض نفسي كاف نصيبو اليستريا .      كبالتفاصيؿ الصغيرة، كىك ال يكتـ انفعالو كا 

 (.55، ص 2008مجيد، )

تمثؿ االنبساطية أحد األبعاد األساسية في نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية، كقد عرفيا 
 (.37، ص 2010صالحي، )." التكجو نحك الخارج، أم خارج الذات"عمى أنيا " بير"معجـ 

أف االنبساطي ىك شخص محب لبلختبلط باآلخريف أم اجتماعي " ماكرم"ك" ككستا"يؤكد 
النزعة يحب الناس كيفضؿ أف يككف متكاجدا كسط جماعات كبيرة، كيككف جازما كفعاال ككثير الكبلـ 

 .كيرغب في االستشارة كالتنبيو كيميؿ إلى ككنو فرح كمبتيج كنشط كمتفائؿ

فيشير إلى أنيا أحد عكامؿ الشخصية الكبرل، كتتصؼ   "Colman, 2003" ، "ككلماف"أما  
بسمات الشخصية التي تركز عمى كمية كقكة العبلقات كالتفاعبلت الشخصية كالمخالطة االجتماعية 
كالسيطرة االنفعالية االيجابية، كمستكل الطاقة، كالبحث عف اإلثارة، كيقابمو االنطكائية التي تتصؼ 

 (. 211، ص 2011نمر،). باالنعزالية كالسمبية

أف الشخص األكثر انبساطية يميؿ إلى ممارسة  "Howard & Howard" ،"ىكارد كىكارد"   كحسب 
المزيد مف القيادة، كالتمتع بالمزيد مف النشاط البدني كالمفظي، كاأللفة، كاالنفتاح عمى اآلخريف، كالرغبة 

: في المشاركة االجتماعية، كىذه الصكرة االنبساطية تمثؿ األساس لؤلدكار االجتماعية المتمثمة في
المبيعات، السياسة، الفنكف، كالعمكـ االجتماعية، كمف الطرؼ اآلخر مف البعد يميؿ الشخص 

االنطكائي إلى االستقبللية، كالتحفظ، كيشعر بالراحة مع الكحدة، كذلؾ مقارنة مع معظـ األشخاص 
الكتّاب، كعمماء :اآلخريف، كىذه الصكرة االنطكائية تمثؿ األساس لبعض األدكار االجتماعية مثؿ 

يكجد عدد كبير مف متكافئ االنبساط كاالنطكاء  (االنطكائي-االنبساطي )الطبيعة، كبيف ىذيف الطرفيف
عبد اهلل، ). القادريف عمى التحرؾ بسيكلة بيف حاالت االنفتاح االجتماعي، كالعمؿ في عزلة تامة

 (.44، ص 2012

 1992يوضح األوجه الستة لعامل االنبساطية ومستوياته مستخمص من انموذج كوستا وماكري  (03)جدول رقم
.Costa & McCrae  
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األوجه الستة لعامل 
 االنبساطية

 (+E )انبساطي (E)متكافئ  (-E)انطوائي 

 محبكب، ألكؼ ، حميـ متنبو/يقظ متحفظ ، رسمي الدفء

نادرا ما يبحث عف  النزعة االجتماعية
 أصحاب

اجتماعي يحب كجكد  االختبلط/الكحدة 
 أصحاب

، يتحدث  في المقدمة يظؿ في المؤخرة الحزم والتأكيد في القيادة، حاـز
 بجرأة، يقدـ أفكارا

 نشط بيف التأني كالنشاط متأف النشاط

 يتكؽ لئلثارة يحتاج أحيانا لممثيرات قميؿ الحاجة إلى المثيرات البحث عن اإلثارة

 مرح كمتفائؿ متكسط الحيكية كالمرح اقؿ حيكية االنفعاالت االيجابية
 

 (.487، ص2012ذيب، كعمكاف، )

 :   to Experience (O)    Openness االنفتاح عمى الخبرة-2-3

، كبمراجعة "مكرام"   يرل البعض أف عامؿ االنفتاح عمى الخبرة مرتبط بالحاجة لمفيـ خاصة عند    
التراث السيككلكجي يبلحظ أف مفيـك االنفتاح عمى الخبرة يرتبط بمفيـك الدافع المعرفي، بينما رأل 
آخركف أف ىذا المفيكـ مرتبط بمفيـك الحاجة إلى المعرفة كالمتأمؿ في العديد مف الدراسات التي 
اىتمت بدراسة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية يجد أف االنفتاح عمى الخبرة يتضح في الخياؿ 

كاألفكار  كالحساسية الجمالية، كعمؽ المشاعر كالمركنة السمككية كاالتجاىات الحديثة غير التقميدية
الجديدة كالحدس، التحدم كاألصالة كاإلتقاف كالبراعة كالبصيرة كاإلبداع كتكقد الذىف كسرعة البديية 

 (. 491، 490، ص ص 2012ذيب كعمكاف، ). كالتميؼ عمى التغيير كالتسامح مع الغمكض

 & Howard" "ىكارد كىكارد"حسب  (المستكشؼ)كييتـ الشخص المنفتح عمى الخبرة

Howard, 1995 " بعدد أكبر مف االىتمامات كبالخياؿ الخبلؽ كيمكف القكؿ بأنو متحرر، كقادر عمى
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التفكير كاالنتقاد، كما أنو يتمتع بمبادئ كلكنو يميؿ إلى دراسة األساليب الجديدة كأخذىا في االعتبار، 
األساس لعدد مف األدكار االجتماعية اليامة مثؿ مدراء كمنظمي (المستكشؼ  )كتمثؿ صكرة الرائد

، كفي الطرؼ (في المجاالت االجتماعية كالطبيعية )األعماؿ، الفنانيف كالعمماء كالمنظريف بخاصة 
اآلخر يتميز المتحفظ بعدد أقؿ مف االىتمامات، كيعد أكثر تمسكا بالتقاليد، كيككف أكثر راحة مع 

األشياء المألكفة، كلكف ليس بالضركرة أف يككف المتحفظ متسمطا، كتمثؿ صكرة المتحفظ األساس لعدد 
مف األدكار اليامة مثبل لمدراء المالييف، مدراء المشركعات، كعمماء العمـك التطبيقية، كيكجد بيف طرفي 

ىذا البعد عدد كبير مف المعتدليف القادريف عمى استكشاؼ االىتمامات عند الضركرة، كلكف اإلفراط 
في ذلؾ يرىقيـ، كما أنيـ قادريف عمى التركيز عمى األشياء المألكفة لحقب طكيمة، لكنيـ في نياية 

 (.43،  ص2012عبد اهلل،  ).المطاؼ يمجئكف لبلبتكار كالتجديد

 & Costaيوضح األوجه الستة لعامل االنفتاح عمى الخبرة مستخمص من أنموذج كوستا وماكري (04)جدول رقم

McCrae 1992 

األوجه الستة لعامل 
 االنفتاح عمى الخبرة

 (+O)مستكشف  (O) معتدل (-O)متحفظ 

يركز عمى الزماف كالمكاف  الخيال
 الحالييف

أحبلـ يقظة،طمكحات غريبة،بدافع  خيالي أحيانا
تكفير بيئة مناسبة لخياالتو 

تصكرات كثيرة يعتقد أنيا تساعده 
 .عمى البقاء كاالستمتاع بالحياة

متكسط االىتماـ  ال ييتـ بالفنكف الجمال
 بالفنكف

 محب لؤلدب كالفف، محب لمجماؿ

ييتـ كيقيـ كافة المشاعر  يتقبؿ المشاعر يتجاىؿ األحاسيس الشعور واألحاسيس
 كاألحاسيس، متطرؼ في انفعاالتو

يجمع بيف المألكؼ  يحب المألكؼ األفعال والتصرفات
 كالتنكع

 يحب التنكع كالتجديد

اىتماـ فكرم كاسع، االبتكار في  متكسط االىتماـ اىتماـ فكرم ضيؽ األفكار
 األفكار



لشخصيةلتفسيري تيار السمات كمدخل   الفصل الثاني 

 

 
52 

 

 (491، ص 2012ذيب، كعمكاف، )

  :Agreeableness (A)" المقبولية " الطيبة -2-4

ىذا البعد يشبو بعد االنبساطية مف حيث ككنو بعدا في العبلقات الشخصية، كىك يشير إلى 
أنكاع التفاعؿ الذم يفضمو الشخص عمى متصؿ يمتد مف العبلقات الحسية إلى الخصكمة كالتنافر 
كاألشخاص المنسجميف مع اآلخريف يركف اآلخريف نزيييف كجديريف بالثقة كىـ صريحيف كيرغبكف 

  (.34، ص2006مصطفى كبتك،   ).بتقديـ المساعدة كيمنحكف الرعاية كاالىتماـ كاإلسناد لآلخريف 

أىؿ ثقة كيتميزكف بالكد كالتعاكف كاإليثار  تدؿ الدرجة المرتفعة عمى أف األفراد يككنكف
كالتعاطؼ كالتكاضع، كيحترمكف مشاعر اآلخريف كعاداتيـ، بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى العدكانية 

 (.952، ص 2013األحمدم،  ).كعدـ التعاكف

: أف عامؿ الطيبة ينقسـ إلى المستكيات اآلتية" Haward & Haward" ،"ىكارد كىكارد"كيرل 
يأتي في أحد طرفي بعد الطيبة الشخص المتكيؼ، الذم يميؿ إلى إخضاع حاجاتو الشخصية إلى 

حاجات الجماعة كقبكؿ النماذج المعيارية لمجماعة أكثر مف اإلصرار عمى نماذجو المعيارية 
الشخصية، كيصبح في المستكيات العميا مف ىذا العامؿ، شخص تابع كفاقد لئلحساس بالذات، كتعد 

. التدريس، الخدمة االجتماعية، عمـ النفس: صكرة الشخص األكثر طيبة األساس ألدكار اجتماعية مثؿ
كعمى الطرؼ اآلخر مف البعد يكجد الشخص المتحدم الذم يككف أكثر تركيزا عمى معاييره كحاجاتو 
الخاصة منو عمى معايير كحاجات الجماعة، كيككف أكثر ميبل الكتساب السمطة كممارستيا، كيصبح 
في الحاالت القصكل شخص نرجسي، أناني، متسمط، غير اجتماعي، أك شخص كثير الشؾ، فاقد 

الدعاية : األساس الدكار اجتماعية ىامة مثؿ (المتحكـ )اإلحساس بركح الزمالة، كتمثؿ صكرة المتحدم
كاإلعبلف، كاإلدارة، القيادة العسكرية، كبيف ىذيف الطرفيف يكجد األشخاص المفاكضيف، كالقادريف عمى 

 (.47، 46، ص ص 2012عبد اهلل،  ).االنتقاؿ مف القيادة إلى التبعية، حسب متطمبات المكقؼ

إعادة النظر في القيـ،كالمناضمة  معتدؿ مساير/متحفظ/ جاـز القيم
 مف اجؿ ما يعتقده صحيحا
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 1992مستخمص  من أنموذج كوستا وماكري " المقبولية " يوضح األوجه الستة لعامل الطيبة : (05)جدول رقم

Costa &McCrae 

 

 (+A)المتكيف (A)المفاوض (-A)المتحدي  األوجه الستة لعامل الطيبة 

يرل أف اآلخريف أمناء كذكم  حذر متشائـ، شكاؾ الثقة
 أىداؼ

 مستقيـ، صريح لبؽ حذر، يجنح لمحقيقة االستقامة

مستعد عمى الدكاـ لمساعدة  يرغب في مساعدة اآلخريف تردد في المشاركة اإليثار
 اآلخريف

 يذعف لمصراع يمكف التقرب إليو منافس ، عدكاني اإلذعان والخضوع

يشعر بالتميز عمى  التواضع
 اآلخريف، متعالي

متكاضع يبعد نفسو عف  متكافئ
 األضكاء

مرف، متعاطؼ، يدافع عف  مستجيب عنيد، عقبلني معتدل الرأي
 حقكؽ اآلخريف، سيؿ االنقياد

 

 (.488، ص2012ذيب كعمكاف، )

  :Conscientiousness (C) يقظة الضمير-2-5

إلى أف يقظة الضمير أحد عكامؿ الشخصية الكبرل " Colman , 2003"، "ككلماف"يشير 
كيتصؼ بسمات مثؿ التنظيـ كالسمكؾ المكجو نحك اليدؼ مف قبيؿ الفعالية، كمراعاة القانكف، كسمات 

الضبط كالكفاء بالكاجبات عمى الكجو األكمؿ كالكفاح مف أجؿ االنجاز كتيذيب النفس، كالمثابرة 
، ص 2011نمر،  ).كالتنظيـ، كغياب اإلىماؿ كعدـ المكثكقية، كيقابمو البلمباالة كعدـ الجدية كالتأجيؿ

 .( 213 ،212ص 
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كتصؼ يقظة الضمير التي تسمى أيضا ضبط االندفاع أك الكبح، ضبط االندفاع المنصكص 
كالذم يسيؿ السمكؾ المكجو نحك أك الميمة، كالتفكير قبؿ التصرؼ، كتأجيؿ اإلشباع . عميو اجتماعيا

عطاء األكلكية النجاز الميمات تباع المعايير كالقكاعد كا   ، جرادات كأبك غزاؿ ).كالتنظيـ، كالتخطيط، كا 
 (.130، ص 2014

  يقظة الضمير تحمؿ في طياتيا ",Mac Crae &  costa, 2003 "،"ككستا كماكرم"حسب 
جؿ النجاح أسمككية مبنية عمى االنضباط كالعمؿ كبذؿ الجيد الكبير مف  مميزات عقمية كانفعالية ككذا

  ماإلى القدرة عمى تحقيؽ التكازف في كؿ مجاالتو كاستثمار كؿ الطاقات بيدؼ الكصكؿ إلى إضافة
 (.41ص ، 2012 صالحي،) . كيخدـ الجماعةأسمىىك 

 ارتفاع حيكية الضمير بصفة مفرطة قد تكلد نمط شامؿ أف" Widiger, 1994" ،"كيدجر"كيرل 
داخؿ مع إتماـ المياـ  المياـ كعدـ المركنة، ككثرة التدقيؽ الذم يتإتماـمف الكماؿ الذم يتعارض مع 

 .كاالنشغاؿ الكامؿ بالتفاصيؿ، كالقكانيف، كالمكائح، كاألكامر، كاألنظمة

 كؿ ىذه المميزات ىي سيئة التكافؽ بكضكح، كتشكؿ شكبل متطرفا لحيكية الضمير، فالشخص 
ذكم حيكية الضمير المفرطة يكرس نفسو لمعمؿ كالكماؿ، بحيث يمقت بشدة عمؿ خطأ ما، كيمقت 

عدـ ككنو كفؤا عمى الكجو األكمؿ، كمتردد دائما عند اتخاذ قرارات عادية كحتى اليكمية، كذلؾ الفتقاره 
 .إلى الحمكؿ المثالية كالكاضحة 

أما في المقابؿ نجد أف االنخفاض المفرط في حيكية الضمير يكلد نمطا شامبل مف المقاكمة 
السمبية لؤلداء الكظيفي المناسب، كيعبر عف ىذه المقاكمة بطرائؽ غير مباشرة التي يتجنب فييا 

الشخص المسؤكليات كالمطالب مف خبلؿ المماطمة كالتأجيؿ، العمؿ ببطء كعدـ القياـ بالعمؿ ببراعة 
كالنسياف، كقد يصؼ المماطمكف أنفسيـ بعد ذلؾ بأنيـ منخفضكف في الكفاءة كالتحسس بالكاجب 

كالكفاح مف أجؿ االنجاز كاالنضباط الذاتي، إذا يميؿ ىؤالء األفراد إلى أف يككف لدييـ صعكبات في 
حساسيـ  البدء بمشاريع كاالنتياء منيا، مع عمميـ بأىميتيا كيصاحب ذلؾ مشاعر الضيؽ كالقمؽ كا 
بعدـ االرتياح مف عدـ البدء أك االنتياء منيا في إطار الزمف المحدد لتشير إلى الفشؿ في إكماؿ 

 (.45، 44، ص ص 2012عبد اهلل،  ).المشاريع 
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 1992يوضح األوجه الستة لعامل يقظة الضمير ومستوياته مستخمص من أنموذج كوستا وماكري :(06)جدول رقم 
Costa & McCrae 

 

األوجه الستة لعامل يقظة 
 الضمير

 (+C)اهتمام مركز (C)متوازن (-C)مرن

غالبا ما يشعر بعدـ  االقتدار والكفاءة
 االستعداد

يشعر انو قادر كفعاؿ  مستعد
 ككؼء 

منظـ، أنيؽ ، يضع األشياء  شبو منتظـ غير منظـ، غير منيجي النظام
 في أماكنيا الصحيحة

غير مكترث بااللتزامات  االلتزام بالواجب
 كالكاجبات

 محكـك بضميره، مكثكؽ يغطي األكلكيات

حاجتو قميمة لمتحصيؿ  االهتمام بالتحصيل واالنجاز
 كاالنجاز

يسعى لتحقيؽ النجاح،  جاد لتحقيؽ النجاح
 طمكح كمكافح 

يركز عمى انجاز المياـ  مزيج مف العمؿ كالمعب  غير مكترث انضباط الذات
 كاستكماليا

التفكير المتأني قبؿ البدم  تفكير جاد سيك، عدـ تركيز، تسرع االحتراس والتبصر
 في العمؿ

 

 (.490، ص 2012، ذيب كعمكاف)

تجدر اإلشارة إلى أف ترتيب العكامؿ الخمسة  الكبرل لـ يكف متسقا عبر الدراسات كالثقافات، إال 
كاظـ،  ).أف عددا كبيرا مف الباحثيف قد تكصؿ إلييا برغـ تعدد طرائؽ القياس كاختبلؼ العينات

 (.19، 18، ص ص 2002
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 :NEO-PI 1992 ,أنموذج العوامل الخمسة  الكبرى لمشخصية حسب كوستا وماكري-3

 ىذه العكامؿ الخمسة  إلىيقدـ ىذا النمكذج خمسة عكامؿ مختمفة لكصؼ الشخصية كيشار 
  The Five Personality Factors Model (NEO-FFI)- المختمفة بعكامؿ الشخصية الكبرل

 أف إمكانية النماذج التي تـ تطكيرىا لكصؼ الشخصية كيظير ىذا النمكذج ثحدأكىي تعد مف 
عبد اهلل، ). الناحية العممية في مجاؿ عمـ النفس الشخصيةمف النماذج تطبيقا أكثريككف ضمف 

 (.39، ص2012

، كبدءا بتطكير ىذا 1985ىذا النمكذج سنة " Costa & McCrae"، "ككستا كماكرم"كقد قدـ 
النمكذج بثبلثة عكامؿ ىي العصابية كاالنبساطية كاالنفتاح عمى الخبرة، كذلؾ استنادا عمى تحميؿ 

كفي كقت الحؽ تـ إضافة عامبلف  ، (PF16 عكامؿ الشخصية الستة عشر)اختبار كاتؿ لمشخصية 
 (.Rossier, Stadelhofen,& Berthoud, 2004, p28). لممقياس ىما المقبكلية كيقظة الضمير

كبذلؾ أصبح ىذا النمكذج يتألؼ مف خمسة عكامؿ رئيسية ىي العصابية، االنبساطية، يقظة 
 ، 2012عبد اهلل،  ).الضمير، المقبكلية، االنفتاح عمى الخبرة، ككؿ عامؿ يتضمف ستة عكامؿ فرعية

 .(41 ص

كتـ استخداـ ىذا النمكذج لدمج العديد مف سمات الشخصية المتضمنة في اختبارات التقرير 
، "Spielbergerسيلبرج "، "Jacksonجاكسكف "، "Eysenkايزنؾ "الذاتي، التي تـ كضعيا كؿ مف 

 Wiggins(.",1992, p 27 (Goldbergجينز "ك

      كأطمقا عمى المقياس الجديد اسـ استخبار الشخصية المنقح لمعصابية كاالنبساطية كالصفاكة                                                       
. The Revise Neuroticism Extraversion and Openness personality inventory   

 بندا، تـ استخراجيا عف طريؽ التحميؿ 180كالذم يتككف مف . (236، ص 2007أبك ىاشـ،)
كما قاما أيضا بتطكير قائمة مف . العاممي لكعاء بنكد مشتؽ مف عديد مف استخبارات الشخصية

" جكلدبيرج" الكبرل لمشخصية، كالتي اشتقت أساسا مف قائمة الصفات التي تقيس العكامؿ الخمسة
"Goldberg " صفة أضافا إلييا العديد مف الصفات 40لمصفات الثنائية القطب، كيتككف مف 

فأصبحت القائمة المعدلة تحتكم عمى ثمانيف صفة حيث استخرجا مف ىذه القائمة العكامؿ الخمسة 
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الكبرل لمشخصية كذلؾ مف خبلؿ طرؽ التقدير الذاتي كتقدير المبلحظيف، ثـ نشرا بعد ذلؾ قائمة 
، ثـ صدرت 1989سنة " ككستا كماكرم"في أصميا االنجميزم  (NEO-FFI-S)العكامؿ الخمسة 

 .(492، ص 2012 كعمكاف،  ذيب ).1992الصيغة الثانية لنفس القائمة لككستا كماكرم سنة 

لنمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل في تطكيرىما ألداة " ككستا كماكرم"مف ىنا تكمف أىمية إضافة 
بندا  (60)قياس مكضكعية تقيس العكامؿ األساسية الكبرل لمشخصية بكاسطة مجمكعة مف البنكد

عبارة بحيث تختمؼ طريقتيا عف منيج الدراسات األخرل التي اعتمدت  (12)كيضـ كؿ مقياس فرعي 
كقد نجح . (200، ص 2013الغريرم،  ).أساسا عمى منيج المفردات المغكية المشتقة مف معاجـ المغة

العديد مف الباحثيف مف التحقؽ مف صدؽ العكامؿ الخمسة  الكبرل لمشخصية عبر الثقافات المختمفة 
 (.946، ص 2013األحمدم،  ).

كبالنسبة لقائمة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية المتكفرة في البيئة العربية فتتكافر أداتاف 
( 1997 )لقياس العكامؿ الخمسة الكبرل، األكلى أجنبية األصؿ ترجميا لمبيئة العربية األنصارم

لقياس العكامؿ الخمسة لدل طمبة الجامعة، كفيما يخص العكامؿ  (2001 )كالثانية طكرىا كاظـ
الخمسة الكبرل التي ترجميا األنصارم فيي قائمة عالمية كمطبقة في عدد كبير مف دكؿ العالـ، بينما 

، 2011محمد،(.)البيئة الميبية) فيي مطبقة في بيئة عربية كاحدة  (2001)القائمة التي طكرىا كاظـ 
 (.317ص 

ىي األكثر شيرة إذ تمكف مف تحديد العكامؿ الخمسة " ككستا كماكرم"بالتالي تعتبر قائمة 
 (.39، ص 2012عبد اهلل،  ).الكبرل مف خبلؿ استخبارات الشخصية كليس المصطمحات الكصفية

كيمكف تحديد السمات النمكذجية لمعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كالسمات الفرعية ليا في 
 ".Costa & McCrae , 1992"" ككستا كماكرم" الجدكؿ الذم أعده بدر األنصارم نقبل عف دراسة
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" كوستا، وماكري"السمات النموذجية لكل عامل من العوامل الخمسة الكبرى تبعا لدراسة  :(07)جدول رقم 
(Costa & McCrae , 1992) 

 السمات العوامل

   

 

 العصابية

Neuroticism 

 

 

 

 

 

 
 

 .الخكؼ، النرفزة، اليـ كاالنشغاؿ، الخكاؼ، سرعة التييج: Anxietyالقمق 

 .حالة الغضب الناتجة عف االحباطات: Angerالغضب 

 .الناتجة عف كبت مشاعر الغضب: Hostilityالعدائية 

 انفعالي، منقبض أكثر منو مرح كيؤدم ذلؾ إلى اليـ :Depressionاالكتئاب 
 .كالكرب كالقمؽ كاالنفعالية الدائمة كالحالة المزاجية القابمة لمتغيير

الشعكر باإلثـ كالحرج كالخجؿ كالقمؽ :  Self-consciousnessالشعور بالذات
 .االجتماعي الناتج عف عدـ الظيكر أماـ اآلخريف في صكرة مقبكلة

عدـ القدرة عمى ضبط الدكافع كفيو يشعر الفرد بالتكتر : Impulsivenessاالندفاع 
 .كالقمؽ كسرعة االستثارة

عدـ قدرة الفرد عمى : Vulnerability  والقابمية لالنجراحStressاالنعصاب 
بالعجز أك اليأس كاالتكاؿ كعدـ القدرة عمى اتخاذ  كبالتالي يشعر ، تحمؿ الضغكط

 . القرارات في المكاقؼ الضاغطة 



لشخصيةلتفسيري تيار السمات كمدخل   الفصل الثاني 

 

 
59 

 

 

 

 

 االنبساطية

 Extraversion 

 .كدكد، حسف المعشر، لطيؼ، يميؿ إلى الصداقة  : Warmthالدفء أو المودة 

يحب الحفبلت، لو أصدقاء كثيركف، يحتاج إلى  : Gregariousness:االجتماعية 
 .أناس حكلو يتحدث معيـ، يسعى كراء اإلثارة، يتصرؼ بسرعة دكف تردد

حب السيطرة كالسيادة ك الخشكنة كحب التنافس : Assertiveness توكيد الذات
 .ككذلؾ الزعامة، يتكمـ دكف تردد، كاثؽ مف نفسو مؤكد ليا

الحيكية كسرعة الحركة كسريع في العمؿ محب لو، كأحيانا ما :  Activityالنشاط 
 .يككف مندفعا

مغـر بالبحث عف المكاقؼ المثيرة  : Excitment-Seekingالبحث عن اإلثارة 
 .االستفزازية، كيحب األلكاف الساطعة كاألماكف المزدحمة أك الصاخبة

الشعكر بالبيجة ك السعادة ك الحب :  Positive Emotionsاالنفعاالت االيجابية 
 .كالمتعة كسرعة الضحؾ كاالبتساـ كالتفاؤؿ

 

 

 

 

 

 

 االنفتاح عمى الخبرة

Openness to 

experience  

لديو تصكرات قكية ككثيرة كحياة مفعمة بالخياؿ، عنده أحبلـ  : Fantasyالخيال 
نما بيدؼ تكفير  كثيرة كطمكحات غريبة، كثرة أحبلـ اليقظة ليس ىركبا مف الكاقع كا 

كيعتقد باف ىذه الخياالت تشكؿ جزءا ميما في حياتيـ كتساعده .بيئة تناسب خياالتو 
 .عمى البقاء كاالستمتاع بالحياة

كلديو اىتمامات بارزة في تذكؽ جميع  حب الفف كاألدب : Aestheticsجمالي 
 .أنكاع الفنكف كالجماليات

التعبير عف الحاالت النفسية أك االنفعاالت بشكؿ أقكل مف  : Feelingالمشاعر
ثـ ينتقؿ فجأة إلى قمة .اآلخريف، كالتطرؼ في الحالة حيث يشعر الفرد بقمة السعادة

الحزف، كما نظير عميو عبلمات االنفعاالت الخارجية كالمظاىر الفيزيكلكجية 
 .المصاحبة لبلنفعاؿ في اقؿ المكاقؼ الضاغطة أك المفاجئة

الرغبة في تجديد األنشطة كاالىتمامات كالذىاب إلى أماكف لـ  : Actionsاألفعال 
يسبؽ زيارتيا في السابؽ كيحب أف يجرب كجبات جديدة كغريبة مف الطعاـ ، 
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 .كالرغبة في التخمص مف الركتيف اليكمي كالمغامرة

االنفتاح العقمي كالفطنة كعدـ الجمكد كالتجديد أك االبتكار في  : Ideasاألفكار 
 .األفكار كالدىاء كالتبصر

الميؿ إلعادة النظر إلى القيـ االجتماعية كالسياسية كالدينية ،  : Valuesالقيم 
فالفرد المتفتح لمقيـ نجده يؤكد القيـ التي يعتنقيا كيناضؿ مف اجميا عمى حيف نجد 
العكس بالنسبة لمفرد غير المتفتح لمقيـ فانو مساير لؤلحزاب السياسية عمى سبيؿ 

 .المثاؿ كيقبؿ جميع التشريعات التقميدية 

 

 

 

 

 "المقبولية"الطيبة 

Agreeableness 

يشعر بالثقة اتجاه اآلخريف، كاثؽ في نفسو، يشعر بالكفاءة، جذاب مف : Trustثقة 
 .الناحية االجتماعية، غير متمركز حكؿ ذاتو، يثؽ في نكايا اآلخريف

 .مخمص، مباشر، صريح، مبدع، جذاب : Straightforwardnessاالستقامة 

حب الغير كالرغبة في مساعدة اآلخريف، متعاكف، المشاركة  : Altruismاإليثار 
 .الكجدانية في السراء كالضراء مع اآلخريف

 قمع المشاعر العدكانية كالعفك كالنسياف اتجاه  :Complianceاإلذعان أو القبول 
 .المعتديف كاالعتداد أك المطؼ كالتركم في المعاممة مع الغير أثناء الصراعات

 . متكاضع غير متكبر كال يتنافس مع اآلخريف :Modestyالتواضع 

كمعيف ليـ،  متعاطؼ مع اآلخريف : Tender-Mindednessمعتدل الرأي 
 .كيدافع عف حقكؽ اآلخريف كبالذات الحقكؽ االجتماعية كالسياسية 

 

 

 يقظة الضمير

Conscientiousness 

 

بارع، كؼء، مدرؾ، متبصر أك حكيـ : Competence االقتدار أو الكفاءة 
 .كيتصرؼ بحكمة مع المكاقؼ الحياتية المختمفة

 .مرتب، ميذب، أنيؽ، يضع األشياء في مكاضعيا الصحيحة:  Orderمنظم 

ممتـز بما يمميو عميو ضميره كيتقيد  بالقيـ :  Dutifulnessممتزم بالواجبات 
 .األخبلقية بصرامة
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مكافح، طمكح، مثابر، :  Achievement Strivingمناضل في سبيل االنجاز 
 .مجتيد، ذك أىداؼ محددة في الحياة، مخطط، جاد

القدرة عمى البدء في عمؿ ما أك ميمة، كمف ثـ  : Self-Discipline ضبط الذات
 .االستمرار حتى انجازىا دكف اإلصابة بالكمؿ أك الممؿ 

القدرة عمى التدعيـ الذاتي مف اجؿ انجاز األعماؿ دكف الحاجة إلى التشجيع مف قبؿ 
 .اآلخريف

القياـ بأم فعؿ كلذلؾ  كالنزعة إلى التفكير قبؿ : Delibrationالتأني أو الروية 
 .يتسـ الفرد بالحذر كالحرص كاليقظة كالتركم قبؿ اتخاذ القرار أك القياـ بأم فعؿ

 
 

 (.715-712، ص ص 2001األنصارم،  )

 :عالمية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية-4

فيما يتعمؽ بعالمية نمكذج العكامؿ الخمسة  الكبرل لمشخصية فقد حاكؿ العديد مف الباحثيف 
حيث كانت جميع . (4، ص 2006، المكافي كراضي).التحقؽ منيا عبر الثقافات كالمغات المختمفة

الدراسات مقصكرة عمى عينات تتكمـ المغة االنجميزية كتعيش في الثقافة األمريكية كمف ىنا ظيرت 
، 2012، ذيب كعمكاف ).الحاجة إلى تعميـ ىذه العكامؿ الخمسة ة الكبرل عمى لغات كثقافات العالـ

 (.466ص 

إلى أف العديد مف الدراسات أثبتت كجكد مظاىر العكامؿ " Lancer, 2005" ، "النسر"أشارت 
الخمسة الكبرل كأف العديد مف البحكث في مياديف مختمفة أصبحت متمحكرة حكليا، كتكصمت دراسة 

إلى أف معظـ السمكؾ اإلنساني يمكف أف يفسر عف طريؽ " Barthelemy,2005 "، "بارذيممي"
أف الدراسات الحديثة عبر الحضارية قدمت الدعـ " ككستا"العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية، كيرل 

، 2013،  الغريرم).الكامؿ لعمكمية كعالمية ىذا النمكذج، فضبل عف أنو يتصؼ بالشمكلية كاألصالة
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فيي تضـ مجمكعة مف السمات الشائعة أك الدارجة التي يستخدميا عمـك  الناس في . (194ص 
  (.363، ص 2012السمطاف كالسبعاكم،  ).حياتيـ اليكمية

كبالرغـ مف أف نمكذج العكامؿ الخمسة قد تـ اكتشافو مف قبؿ باحثيف أمريكيف باستخداـ أدكات 
مرتكزة عمى مصطمحات السمات بالمغة االنجميزية، إال أف محاكالت عديدة أجريت لتقييـ قابمية تعميـ 
ىذا النمكذج عبر الثقافات، فقد تـ استخداـ ست ترجمات الستبياف الشخصية الجديد المعدؿ ثـ تـ 

مقارنتيا بتركيب العكامؿ الخمسة األمريكي كذلؾ عمى عينات ألمانية كبرتغالية كعبرية كصينية كككرية 
كقد أظيرت النتائج كجكد بنى متشابية عمى العينات ذات الثقافات المختمفة،  (7134)كيابانية بمغت 

فقد ذكر . (393، ص2013محيسف،  ).كىذه المعطيات تدؿ عمى أف أبنية الشخصية عالمية كشاممة
كذلؾ دراسات الحقة في ايسمند، استكنيا، ماليزيا، الفمبيف، تركيا، ككاصمت اليند " ككستا كماكرم"

كركسيا كزيمبابكم، كالعديد مف الثقافات األخرل لدعـ فرضية عالمية العكامؿ الخمسة الكبرل كقد 
.                  أشارت النتائج إلى كجكد ىذه العكامؿ الخمسة يمكف أف تككف مكجكدة في أم ثقافة

 (McCrae, 2004, p7.) 

مف جانب آخر برىنت بعض الدراسات الحديثة عمى صدؽ نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل 
لمشخصية كقابميتو لمتعميـ عمى األطفاؿ كالمراىقيف، كرغـ ذلؾ خضعت ىذه الدراسة لمنقد الشديد، ذلؾ 

أف ىذه الدراسات اعتمدت عمى تقديرات المعمـ كالكالديف لشخصية الطفؿ كأىممت التقرير الذاتي 
لؤلطفاؿ لمعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية، كربما يعزك ىذا القصكر إلى ندرة أدكات التقرير الذاتي 
المصممة لقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لدل الراشديف باإلضافة إلى النقص الكاضح في األدبيات 

بصدد قياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية لدل األطفاؿ، كقد ظؿ ىذا النقص قائما إلى أف نجح 
في تطكير استبياف الخمسة الكبرل لؤلطفاؿ كقد تحققكا مف الخصائص السيككمترية " بربانالي كمعاكنكه"

لبلستبياف كذلؾ بتجريبو عمى عينة كبيرة مف أطفاؿ المدارس بإيطاليا حيث كشفت نتائج التحميؿ 
االنبساط، الطيبة، يقظة الضمير، العصابية أك عدـ االتزاف  ):العاممي عف كجكد خمسة عكامؿ
كىذا ما .أظيرت تشابيا كاضحا بالعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية. (االنفعالي، االنفتاح عمى الخبرة

 (.5، ص2006،  المكافي كراضي).يعزز فكرة العالمية لنمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل
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كربما لـ تصادؼ نظرية إجماعا مثمما كجدت نظرية العكامؿ الخمسة مستندة في ذلؾ إلى عدد 
 يقؼ أماـ كؿ التباينات الثقافية؛ universalكبير مف الدراسات التي تحاكؿ اختبارىا كنمكذج عالمي 

كالذم يعتبر االختبار الحقيقي ألم نظرية في الشخصية اإلنسانية؛ السيما أف ىناؾ مف يقكؿ أف عمـ 
: كمف بيف تمؾ الدراسات. (4، ص 2007الركيتع،  ).النفس بكضعو الحالي ال يمثؿ سكل ثقافة غربية

ىدفت التعرؼ عمى " McCrae & Terracciano , 2005 "،" ماكرم كتركيانك كآخريف"دراسة 
طالبا  (11985)الخصائص السيككمترية لقائمة العكامؿ الخمسة لمشخصية كذلؾ عمى عينة مف 

 ثقافة، كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد تطابؽ في البناء العاممي لمعكامؿ 50كطالبة جامعية، كذلؾ مف 
 ثقافة، مما يعطي دليبل قكيا عمى عمكمية نمكذج 34الخمسة المستمد مف الثقافة األمريكية في 

 Manga, Ramos & Moran" ، "مانجا كمكراف"كفي دراسة قاـ بيا . العكامؿ الخمسة عبر الثقافات

كالتي ىدفت الكشؼ عف الخصائص السيككمترية لمنسخة االسبانية لقائمة العكامؿ الخمسة "  2004
مف البالغيف، كتكصمت الدراسة  (1136)كذلؾ عمى عينة تككنت مف  (النسخة المختصرة  )لمشخصية 

إلى أف القائمة تتميز بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي كدرجة عالية مف الثبات، كاستخدمت الدراسة 
 .التحميؿ العاممي االستكشافي كتكصمت إلى كجكد خمسة عكامؿ لمشخصية 

 ,Murray, Rawlings,Allen & Trinder " "مارم كآخركف"كفي محاكلة أخرل أجرت 
 (النسخة المختصرة)دراسة لمكشؼ عف الخصائص السيككمترية لقائمة العكامؿ الخمسة " 2003

بالغ استرالي، تكصمت الدراسة إلى أف القائمة  (527 )كباستخداـ التحميؿ العاممي عمى عينة مف 
محيسف،  ).تتمتع بدرجة عالية مف الثبات كاالتساؽ الداخمي، كما تكصمت إلى كجكد خمسة عكامؿ

 (. 395، 394، ص ص 2013

 التي أجراىا في ليبيا 2001عاـ " كاظـ"أما فيما يخص الدراسات العربية، فقد كانت دراسة 
طالب كطالبة، كقد أعد بذاتو المقياس كبعد  (1053 )عمى طمبة قار يكنس، اختار منيـ عينة بمغت 

 دراسة 2005كأجرل المرابحة عاـ . إجراء التحميؿ العاممي تـ التكصؿ إلى العكامؿ الخمسة الكبرل
كانت تيدؼ إلى تقنيف قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل عمى طمبة الجامعة في األردف كأسفرت النتائج 

 .عف تكفر خصائص سيككمترية مقبكلة لمقائمة
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 دراسة طبقكا أداتيا عمى عينة مف الطمبة الجامعييف 2007عاـ " يكنس كخميؿ"كفي مصر أجريا 
، كقد أعد الباحثاف أداة البحث معتمديف عمى مقياس ككستا كماكرم، كقد تحققا مف (541)بمغ عددىـ

" الركيتع"كأجرل . صدؽ األداة العاممي ككانت النتائج حصكليـ عمى العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية
تراكحت أعمارىـ  (851 ) دراستو عمى عينة مف طمبة جامعة الممؾ سعكد بمغ عددىا2007عاـ 
التي أسفرت " األنصارم"فيما عدا دراسة . ، كقد تكصؿ إلى العكامؿ الخمسة الكبرل(35-18)بيف

 (.7، 6، ص ص 2013طالب، ).نتائجيا عف عدـ صبلحية تطبيؽ المقياس عمى البيئة الككيتية

كجكد نفس البنية العاممية " 2007كالياـ عبد الرحماف،  فيصؿ عبد القادر" كأكدت نتائج دراسة 
لمعكامؿ الخمسة في العينة المصرية مقارنة بالعينة األمريكية كعينات مف ثقافات أخرل، ككجكد 

 (. 286 ، ص2010أبك ىاشـ، ).تداخبلت بيف سمات العكامؿ في أحياف كثيرة

كبذلؾ يعد مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية مف المقاييس العالمية ذلؾ أف ىذا العكامؿ 
التي تـ تحديدىا في العديد مف الثقافات كالمغات المختمفة تقدـ مزيدا مف عالمية ىذه العكامؿ بصرؼ 
النظر عف أصكليا االنجميزية، حتى أنو غدا النمكذج المييمف في عمـ النفس الشخصية، ألنو يظير 

 (.1، ص 2013طالب،  ).باستمرار عبر الثقافات المختمفة، كىذا مؤشر عمى عالميتو

كيرل بعض المقترحكف لنمكذج العكامؿ الخمسة  بعض الدالئؿ المؤيدة لصدؽ ىذا النمكذج كمف 
 :بينيا

 القيمة التنبؤية: 

كمف الدالئؿ التي تشير إلى صدؽ النمكذج كذلؾ تركيزىا عمى الفائدة التنبؤية كذلؾ مف استخداـ 
النمكذج في مكاقؼ اتخاذ قرارات التكظيؼ، ذلؾ أف بعض الدالئؿ إلى كجكد ارتباط بيف الدرجات عمى 
أبعاد السمات األساسية الخمسة كاألداء الميني، كتتنكع ارتباطات أبعاد السمات التي يتضمنيا النمكذج 

 .بتنكع أنماط الكظائؼ فتتبايف مف نمط مف الكظائؼ إلى نمط آخر

 تشخيص اضطرابات الشخصية: 
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     إف الدليؿ اآلخر الذم يسكقو الباحثكف لتكضيح صدؽ نمكذج العكامؿ الخمسة ىك قدرة ىذا 
النمكذج عمى تشخيص اضطرابات الشخصية، فينظر بعض العيادييف إلى اضطرابات الشخصية 

بكصفيا أعراضا منفصمة، ال عبلقة ليا بالسمات المعتادة لمشخصية، فيي فئات لزمبلت مف األعراض 
السيككبيكلكجية، أما مقترحك نمكذج العكامؿ الخمسة  فينظركف إلى ىذه االضطرابات بكصفيا نقصا 
في درجة تكافر السمات المعتادة لدل الفرد، كالتي تتجمى في حصكلو عمى درجة منخفضة عمى البعد 

المتصؿ بجانب معيف مف جكانب الشخصية المتضمنة في نمكذج عكامؿ الشخصية الكبرل، فعمى 
سبيؿ المثاؿ ينظر إلى الشخصية المضادة لممجتمع عمى أنيا كصؼ لشخص حصؿ عمى درجة 

غير أف المراجعكف المحدثكف لمتراث يركف أف مقاييس مثؿ مقياس .منخفضة عمى عامؿ المقبكلية 
 .العكامؿ الخمسة  الكبرل ليست الكسيمة األفضؿ لتشخيص االضطرابات الشخصية

 التقديرات الذاتية وتقديرات اآلخرين: 

كىذا النمط مف الدالئؿ التي تساؽ عمى صدؽ العكامؿ الخمسة  الكبرل، يتمثؿ في العبلقة بيف 
التقديرات الذاتية كتقديرات اآلخريف لمفرد، فيناؾ دليؿ يشير إلى ارتباط التقديرات الذاتية التي يقدميا 
الفرد عف نفسو، بالتقديرات التي يقدميا الفرد عف نفسو، بالتقديرات التي يضعيا األقراف لو، أك التي 
يضعيا شريؾ الحياة، كمع أف الدرجة الفعمية لبلتفاؽ تتبايف بتبايف الدراسات، فإف الداللة اإلحصائية 

لكرانس،  ).لبلتفاؽ بيف التقديرات الذاتية كتقديرات المشاىديف تحظى باتساؽ كاضح في التراث البحثي 
 (.143- 131، ص ص 2010

  : أهمية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية- 5

أف العكامؿ الخمسة تمثؿ نظاـ تصنيؼ لمسمات كالتي يرل بعض عمماء نفس "De Raad "أشار
الشخصية أنيا تشكؿ جكىر الفركؽ في الشخصية، حيث يعتبر ىذا األنمكذج ىك المسيطر عمى مجاؿ 

البحث العممي في الكقت الحاضر حيث يكجد إجماع في مجاؿ عمـ النفس يتعمؽ بيكية العكامؿ 
 (.484، ص 2012، ذيب كعمكاف ).الخمسة كتفسيراتيا كقيميا األساسية بالنسبة لتحميؿ الشخصية
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كما أف ىذا األنمكذج يعد أداة مفيدة في مجاؿ تقييـ الشخصية كالتنبؤ بيا كما تعد منبئات 
بمخرجات شديدة التنكع كمف ثـ فيك مفيد في فيـ ظاىرة في ثقافة ما كبتالي يمكف تكفير لغة مشتركة 

  (.39، ص 2012عبد اهلل،  ).حقيقية لتناكؿ ظاىر الشخصية

أف أىمية نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية تكمف في "  Popkinz 2001"،"بكبكنز"     يرل 
إمكانية كصؼ الشخصية اإلنسانية بشكؿ مبلئـ كتحديد اضطراباتيا كمعالجتيا ككذلؾ تحسيف الفيـ 

 (.465، ص2012، ذيب كعمكاف ).العاـ لمشخصية

   كيبدك أف نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل يرقى إلى مرتبة النظرية النفسية، حيث تتكافر لمنمكذج 
معظـ معايير كشركط النظرية الجيدة، فالنمكذج يتصؼ بالمبلئمة كال يتعارض مع نظريات مقبكلة في 

، 2006، المكافي كراضي ).الكقت الراىف، يتضمف نكعا مف التصنيؼ العممي، قابؿ لمتطبيؽ العممي
 (.3ص 

أف مقياس العكامؿ الخمسة يمثؿ أداة مكضكعية كمفيدة "Botwin, 1995 " ،"بكتكيف"   كقد أشار 
لتقييـ الشخصية، كقد قدـ جسرا مفيدا بيف البحث األساسي في سيككلكجية الشخصية كعمـ النفس 

 . التطبيقي

    كما أف لنمكذج العكامؿ الخمسة دكرا في مجاؿ التربية، كقد كجد عامبلف كافياف لمسيطرة عمى 
معظـ مفاىيـ التربية المرتبطة بالشخصية، كتبيف أف مصطمحات السمات التي حكـ عمييا بأنيا ال 
عبلقة ليا بمحتكل التربية كالتعميـ كانت مرتبطة مع عامميف تمت تسميتيما ضمف اإلطار العاـ 

محيسف،  ).لمعكامؿ الخمسة الكبرل، كعميو يمكف إرشاد الطمبة كتكجيييـ كفقا لسماتيـ الشخصية
 (.393، ص 2013

كتنبثؽ أىمية العكامؿ الخمسة الكبرل مف صمتيا الكثيقة بتكيؼ الفرد كصحتو النفسية، كعبلقاتو 
االجتماعية كعممو كانجازه األكاديمي، فقد تبيف أف العكامؿ الخمسة الكبرل ذات صمة باضطرابات 

الشخصية، إذ تعمؿ إما كعكامؿ خطر أك عكامؿ كقائية مف المشكبلت التكيفية البلحقة، فيقظة 
الضمير المنخفضة كالمقبكلية المنخفضة تتنبأ بالجنكح كالمشكبلت المكجية نحك الخارج، بينما ارتبطت 
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المستكيات المرتفعة مف العصابية كالمستكيات المنخفضة مف يقظة الضمير بالمشكبلت المكجية نحك 
 (. 131، ص 2014جرادات  كأبك غزاؿ،  ).الداخؿ كالقمؽ كاالكتئاب

فيذا النمكذج لو قدرة عمى التنبؤ بالسمكؾ عمكما كنتائج ىذا السمكؾ، إذ أظيرت دراسات متعددة 
 ).ارتباطات دالة بيف طبيعة الشخصية كسماتيا كبيف مختمؼ األنكاع مف السمكؾ المتكافؽ كالمضطرب

 (.227، ص 2006مصطفى كبتك، 

كيبدك أيضا أف لمعكامؿ الخمسة الكبرل صمة كثيقة بالسمككات كالخبرات االجتماعية لمفرد 
كالمحافظة عمى العبلقات االجتماعية كالرضا عنيا، إذ تبيف في مجاؿ العبلقات األسرية أف المراىقيف 
ذكم المستكيات المرتفعة مف العصابية كالمستكيات المنخفضة مف يقظة الضمير كاالنبساطية يمتازكف 

كاألفراد ذكم المستكيات المنخفضة مف االنبساطية ك المقبكلية أكثر احتماال . بضعؼ عبلقتيـ بكالدييـ
 (.131، ص 2014جرادات أبك غزاؿ،  ).لمتعرض إلى نبذ األقراف 

كما تبرز أىمية ىذا األنمكذج بارتباطو بعديد مف الكظائؼ كالميف، اتضح أف ليا تطبيقات 
عديدة في المنظمات المختمفة، كالمنظمات الخدمية، كاإلنتاجية، كما أف المقاييس المرتبطة بالضمير 

محمد  ).الحي متنبئات دالة عمى كؿ الكظائؼ، إذ أف الضمير الحي يؤدم إلى النجاح الكظيفي
كأف الطيبة أك المقبكلية ترتبط بشكؿ داؿ مع محكات األداء الكظيفي، كأف . (316، ص 2011،

الضمير الحي كاالستقرار االنفعالي قادراف عمى التنبؤ بالمحكات الكظيفية، كالمجاميع المينية، أما 
كاالنفتاح عمى الخبرة كالمقبكلية قادراف عمى . االنبساطية فإنيا قادرة عمى التنبؤ بجانبيف مف الكظائؼ

 (. 20، ص 2002كاظـ،  ).التنبؤ بالكفاءة التدريبية

كيمكف أف يحؿ نمكذج العكامؿ الخمسة بعض االرتباؾ أك الحيرة بيف مفاىيـ زائدة أك مطكلة 
تستخدـ في عمـ النفس الصحي، فيك يمكنو أف يفسر التكيؼ المدرسي، ككذلؾ في فيـ العبلقات 
البينشخصية مف منظكر عمـ النفس الشخصية االرتقائي كفي فيـ طرؽ تميز األفراد عف بعضيـ 
البعض كما أنو يكفر إطار عمؿ لتجميع برامج بحثية متنكعة، كىك يمفت نظر الباحثيف لمفجكات 

المكجكدة في التغطية الحالية لمشخصية، كىك يقدـ تمثيبل معقكال لمفركؽ الفردية في الشخصية، كما أنو 
 (.125، 124، ص ص  2008خريبو،  ).يقدـ نمكذج لتكحيد مجاؿ سمات الشخصية
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 .الشخصية الجزائرية والبعد الثقافي واالجتماعي:رابعا

إف الميتـ بدراسة الشخصية يجد نفسو مضطرا لمتعامؿ مع ىذا المكضكع مف خبلؿ رؤية 
تكاممية تأخذ بعيف االعتبار كبل مف عمـ النفس كعمـ االجتماع كعمـ األنتربكلكجيا، ذلؾ أف تحديد 

سمات الشخصية األساسية كالثابتة ال يمكف أف يتجمى بصدؽ ككضكح لمباحث كال يمكف أف يفيميا 
بعمؽ إال إذا انطمؽ مف الثقافة، فالثقافة ىي التي تساعد عمى فيـ الشخصية، ألنيا تعتبر بعد مف 

 (.33، ص 2010بف عبد اهلل ،  ).أبعاد الشخصية

حيث تعد الشخصية في أم مجتمع مف المجتمعات بمثابة انعكاس لمكاقع االجتماعي 
كاالقتصادم كالثقافي لممجتمع في حركتو الداخمية، كتطكره المادم كالمعنكم ىذا باإلضافة الخاصة 
بالفرد داخؿ المجتمع أيف ترتبط التجارب بالذات الفردية في كؿ مرحمة مف مراحؿ النضج البيكلكجي 

ففي أم مجتمع مف المجتمعات ىناؾ سمات أساسية تتميز بيا الشخصية . كالثقافي لمشخصية
 (.221، ص2009ابراىيـ،  ).اإلنسانية عف غيرىا في مجتمعات أخرل

إف السمات التي تتصؼ بيا الشخصية الجزائرية عمى العمـك لـ تكف كليدة الصدفة بؿ تمثؿ 
ثقافية أظيرت خصكصيات المجتمع : تركيبة قيمية تككنت عبر الزماف كالمكاف كفقا لعدة عكامؿ ىي

الجزائرم بصفة عامة كتميزه عف غيره مف المجتمعات، كدكر ثقافتو الفرعية في مختمؼ المناطؽ 
كتجارب الحياة المتعددة عند الكبار كالحكماء بصفة خاصة، كدينية عند تفضيؿ الديف اإلسبلمي كما 
يحكيو مف قيـ إنسانية، كتاريخية مف معاناة كمقاكمة الجزائرييف لكؿ أنكاع االستعمار كجغرافية تتمثؿ 
في قساكة الطبيعة التي تتميز بيا بعض المناطؽ الصحراكية، كتغييرات اقتصادية أثرت عمى معيشة 

كؿ ذلؾ يمثؿ تركيبة قيمية تكجو السمكؾ الفردم كالجماعي، داخؿ األسرة كخارجيا كتطبعو . الناس
 (.87، ص 2008عياشي،  ).بعدد مف السمات

سمات الشخصية الجزائرية، مف خبلؿ تحميؿ مضمكف مجمكعة مف " أحمد بف نعماف"كقد درس 
 :األمثاؿ الشعبية التي كشفت عما يمي

. مقت االدعاء كالتظاىر- 5. الكاقعية- 4. التمسؾ باألصكؿ- 3. حب الكضكح-2. الصراحة-1
العمؿ - 9. نشد الكماؿ كالحمكؿ الجذرية- 8. المثابرة- 7. سرعة التكيؼ مع األحكاؿ المستجدة- 6
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االىتماـ - 12. سرعة المبادرة ككره االنتظار- 11. الجد- 10. بمبدأ الثكاب عمى قدر المشقة
حب التكتـ كالعمؿ في - 15. حب المعاممة بالمثؿ- 14. ركح التحدم- 13. بالجكىر كاألفعاؿ

. االعتماد عمى النفس- 18. كره التطفؿ كالفضكؿ- 17. مقت الثرثرة كالكبلـ الزائد- 16. صمت
- 23. التديف- 22. الشعكر بالمسؤكلية كقبكؿ نتائج األعماؿ- 21. عزة النفس- 20. الصبر- 19

كىي )العصبية كالنرفزة كسرعة االنفعاؿ كاالندفاع -24(.50، ص 2010الطاىر بكغازم،  ).التعاكف
سمات ليا عبلقة بخمفيات تاريخية كتغيرات سكسيك اقتصادية كاكتظاظ الطرقات خاصة في المدف 

-27. تقدير العامؿ المادم في حياة األفراد-26.حساب العكاقب كالتخطيط لممستقبؿ- 25.(الكبرل
 (.90، 89، ص ص 2008عياشي،  ).الحساسية كعدـ تقبؿ النقد-28. استحساف الكممة الطيبة

بيدؼ التأكد مف صبلحية كقيمة االستبيانات " كبلبيي فبلدكف"كفي دراسة قامت بيا الباحثة 
الخاصة بالشخصية في مجتمع غير المجتمع الذم قننت فيو، كعمدت إلى استخداـ اختبار لػ 

Guilford zimmerman لقياس الطبع، كىذا االختبار أعد مف أجؿ الكشؼ عمى عشر سمات مف 
كقد خمصت .  طالبا مف معيد عمـ النفس كاالجتماع بالجزائر العاصمة132الشخصية أجرم عمى 

الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى أف الفرد الجزائرم حسب كجية نظرىا يتميز باالبتعاد عف الغير،  
كتنسب ىذا التصرؼ إلى أصالة كتككيف األسرة الجزائرية التي تمثؿ جماعة متماسكة قكية يصعب 

 ، التكغؿ داخميا كال يخفؼ حدة ىذا التباعد كيعيد االنسجاـ إلى العبلقات مع الغير إال انتشار قيـ الكـر
كما ترل الباحثة كذلؾ أف الفرد الجزائرم يبدك انفعاليا أكليا كيصحب ىذا االنفعاؿ التردد كالقمؽ، كىك 
ما يفسر في رأييا شيكع األعراض االكتئابية كالقرحة المعدية التي يشير إلييا األخصائيكف في الكسط 
الطبي النفسي الجزائرم ككجكد صعكبات شخصية متميزة بانفعاالت قكية كتجاذب كجداني لدل فرد 

 (.42، 41، ص ص 2010بف عبد اهلل ،  ).يعيش لحظتو بعمؽ كيبقى كفيا لماضيو كتقاليده

 .سمات المراهقة الجزائرية في إطار التركيبة العائمية والتغير االجتماعي:خامسا

بما أف مرحمة المراىقة مرحمة انتقالية في عمر الفرد، فإف ليذه المرحمة عمى قدر أىميتيا سياؽ 
إلى أف معرفة  " Kestimbergستينبرغ "فمقد أشار . حضارم كثقافي متبايف في تحديده ليذه المرحمة

التغيرات االجتماعية في مرحمة المراىقة تزكدنا بآلية ميمة في مقارنة مرحمة المراىقة عبر الثقافات 
 (.27، ص 2009شريـ،  ).كالحقب التاريخية المختمفة
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ف كجدت فإنيا ال  كبالنظر إلى بعض المجتمعات يمكف القكؿ أنو ال تكجد مراىقة حقيقية كا 
تظير في كؿ األكساط االجتماعية حيث ينتفي في المجتمعات البدائية كجكد المراىقة بمعناىا الحالي 
ذلؾ أف المركر مف المراىقة إلى البمكغ يتـ مف خبلؿ الطقكس كاألعماؿ التي يبدأ المراىؽ بممارستيا 

 (.373، ص 2002سميـ،  ).كيقمد بيا الراشديف كيتـ اندماجيـ في مجتمع الكبار

إلى أف المجتمعات التقميدية لـ تكف تعرؼ سكل مصطمح البمكغ الذم " نيني نجيب"كقد أشار 
كاف يعني خركج الفرد مف الطفكلة إلى الرشد كبالتالي ال ينظر إليو إال بصفتو راشدا فبإمكانو الزكاج 
كالصياـ كالصبلة كتحمؿ مسؤكليات عالـ الكبار فالكصكؿ إلى الزكاج كالقياـ بالفرائض الدينية تعد 

العكامؿ التي تميز مرحمة البمكغ فالمركر إذف مف حالة الطفكلة إلى حالة رجؿ متزكج أك امرأة متزكجة 
 .  (Nini, 2003, pp15 ,16  ).يفسر غياب مكانة مرحمة المراىقة في المجتمعات التقميدية

كالمجتمع الجزائرم كذلؾ كغيره مف المجتمعات لـ يكف يعرؼ مصطمح المراىقة فيك مفيـك 
حديث كظاىرة جديدة في نطاؽ السياؽ االجتماعي الجزائرم، فقبؿ خمسيف سنة فقط كاف السائد 

كالمعركؼ سكل مصطمح البمكغ أيف ينتقؿ الفرد مف الطفكلة إلى سف الرشد دكف المركر بمرحمة انتقالية 
فيككف بذلؾ مفيـك المراىقة بمثابة البناء االجتماعي الذم يستمد مضمكنو مف النظاـ الثقافي المتفاعؿ 

 .مع التغير االجتماعي فيي إذف ظاىرة جديدة تطرح مشكؿ المكانة االجتماعية 

 Sebaa, 2009, p41). ) 

فاألسرة قديما كانت تمعب دركا ىاما في تنشئة أبناىا ككاف األب يحتؿ سمطة ال تعادليا سمطة 
أخرل كنجد أف األسرة في معاممتيا لمذكر كاألنثى  بأساليب مختمفة كمتباينة بيف الطرفيف، فالذكر يربى 
عمى الرجكلة كالسمطة كالجمد كالمسؤكلية، كاإلناث عمى الحسف كالحياء كالحب كالعطؼ ، كتبذؿ األسرة 
جيدا مستمرا لتنشئة أبناءىا تنشئة اجتماعية تحتـر قيـ كعادات كثقافة مجتمعو كتحكـ العبلقات السرية 
ضكابط عديدة فالصغير مطالب باحتراـ الكبير كطاعتو كىذا األخير مطالب بالرفؽ بالصغير كالشفقة 

 (.46، ص 2009مزكز،  ).عميو

فاألسرة الجزائرية التقميدية عرفت تكازنا في بنيتيا ككظائفيا ما جعميا تعيش في انسجاـ بيف 
أما حاليا كبعد أف دخؿ المجتمع الجزائرم الحداثة عرفت األسرة خمبل في . أفرادىا كالمحيط االجتماعي
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كظائفيا كفي تنشئتيا ألبنائو فاالزدكاجية بيف األصالة كالمعاصرة عممت عمى تيميش ثقافة األسرة 
كأصبح األبناء يشككف مف األساليب التربكية المتبعة في أسرىـ التي أضحت بآلية كقديمة كلـ تعد تمبي 

،  ص 2014سعيدم،  ).متطمباتيـ الجديدة مما خمؽ صراع حاد كخطير بيف جيؿ األبناء كجيؿ اآلباء
  (.157، 156ص 

فالشاب إلى عيد قريب كاف يجد نفسو بسبب الزكاج المبكر، ينتمي إلى عالـ الكبار بشكؿ 
مفاجئ كلكف مع التحكالت التي طرأت عمى المجتمع، نجد أف المراىقة برزت لمكجكد كأصبح ليا معنى 

آخر حيث أصبح ىناؾ مرحمة يمر فييا الفتى بتحكالت متعددة كيبدأ المراىؽ االىتماـ بذاتو كأصبح 
 (.149، 148، ص ص 2010بف عبد اهلل ، ).منشغبل أكثر بذاتو كمشاكمو كصراعاتو 

أف المراىقة في الجزائر ال تزاؿ ظاىرة جديدة، مف نتائج التغير االجتماعي " نيني نجيب"يرل 
فبعد االستقبلؿ، تعرضت الجزائر لتطكرات كتغيرات سريعة حممت معيا تغيرات مست النظاـ العائمي 

كقد جمبت ىذه التغيرات أنماط جديدة لمحياة تتناقض مع قيـ المجتمع التقميدم، . كاالجتماعي التقميدييف
ما جعمو يكاجو الكثير مف التكترات كالصراعات عمى المستكل االجتماعي كالفردم، كطكرت العديد مف 

المشاكؿ كالقمؽ كاالكتئاب كاألمراض النفسية كىذا بدكره أثر عمى دكر األسرة في الحفاظ عمى القيـ 
كالمعايير التقميدية فمـ يعد بإمكانيا الحفاظ عمييا باإلضافة إلى تراجع السمطة األبكية التي فاقمت مف 
صراع األجياؿ، كفقدانيا دكرىا الخاص في تربية أبنائيا ما جعميا تمقى بتمؾ الميمة إلى المدرسة ما 

 .أثر ذلؾ عمى تكيؼ المراىؽ الذم أصبح يرل في أسرتو كسط بيئة ال تبلءـ احتياجاتو

 (Nini, 2003, pp15,16 ) 

ىذه الصراعات التي جعمت المراىؽ الجزائرم اليـك يعيش حالة مف التيو أك أزمة ىكية يتجاذب 
طرفاف أساسياف قيـ تقميدية كقيـ العصرنة مف ناحية أخرل، كذلؾ كسط ما يركنو مف مظاىر تقميدية 

فمـ يعد بإمكانيـ اختيار أم . نابعة عف أعراؼ المجتمع كقيـ اآلباء كاألجداد، كالمدخبلت الجديدة
 (50، ص 2012بمقاسمي ك مزياف،  ).نمكذج يتبعكف

إلى أف التغيرات االجتماعية الحالية في المجتمع الجزائرم (2013)" عبد العزيز حدار"كأشار 
كىي الحالة التي يككف  (personnalité anomique )أفضت إلى ما يسمى بالشخصية األنيمية 
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فييا الفرد فاقدا لمجذكر، أم ليس لو معيار كقيـ في الحياة، كيتصرؼ كفؽ نزكاتو كالنزكعية غير 
المستقرة، كيفتقد لمشاعر االستمرارية، فبل يشعر بمشاعر االنتماء إلى أم مجمكعة كأنو غير معني 
بأم التزاـ، أيف يككف أنانيا كيتجاىؿ قيـ اآلخريف في ظؿ شعار اإلنكار كالرفض، أيف تككف ىذه 

الشخصية التي تميز شباب اليـك كالتي تعبر عف حقيقتيا مف خبلؿ سمكؾ التمرد عمى كافة األنساؽ 
 (.68، ص 2013حدار،  ).االجتماعية رافضة كؿ مظاىر التسمط كالقير كالسادية كالتبعية

كعميو نجد جممة مف المسالمات التي أصبحت تميز مراىقي اليـك في الجزائر مشبعيف بنكع مف 
 :التمكث الثقافي  كمف أىمو

  إقباؿ المراىقيف كالشباب عمى المغة الفرنسية ككسيمة لمتخاطب بيف األقراف كاألصدقاء كاعتبار
 .المغة العربية الفصحى مدعاة لمسخرية كالضحؾ، كمؤشر عف تخمؼ كتدني مستكل مف يتكمـ بيا

 

  أنيـ يعرفكف الكثير عف البمداف الغربية خاصة فيما يتعمؽ بالفف كالسينما كالرياضة، كيعرفكف
 .القميؿ عف تاريخيـ الديني كمنجزات الحضارة اإلسبلمية

 

  اإلقباؿ الكبير عمى القنكات التميفزيكنية الغربية خاصة الفرنسية لفيـ المغة، مقابؿ إحجاـ عف تتبع
 .القناة الكطنية كالقنكات الدينية، كتتبع البرامج المستحدثة كستار أكاديمي 

 

  انتشار األزياء كالمنتجات األمريكية كاألكركبية جعمت الكؿ يمبس عمى المكضة الغربية، كتأثرىـ
 .بأنماط استيبلكية معينة في المأكؿ حيث طغى عميو األكؿ السريع 

 

  قمب منظكمة القيـ حيث أصبح الغالبية يضيعكف الكقت في تكافو األمكر كاالستخداـ البلعقبلني
 .لميكاتؼ كاالستخداـ السمبي لبلنترنيت

 

  نقص كاضح في الركح الكطنية يتضح في عدـ اإلقباؿ عمى الرمكز الكطنية أيف نجد ىذه الفئة
تقبؿ عمى لبس قمصاف التي تحمؿ عمـ الكاليات المتحدة األمريكية كألمانيا كغيرىا، دكف أف ننسى 

بمقاسمي ك مزياف  ).التزايد المذىؿ لمعدالت اليجرة غير الشرعية لبمداف أكركبا بحثا عف الرفاىية
 .(52،54، ص ص 2012، 
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 :خالصة

يمكف القكؿ أف الشخصية مكضكع أخذ االىتماـ البالغ لمعديد مف العمماء في عمـ النفس بالبحث 
كالدراسة بؿ أضحى فرعا مف فركع عمـ النفس، فالشخصية عبارة عف كحدة بنيكية يتفاعؿ معيا كؿ 

كلما كاف .ماىك بيكلكجي طبيعي مع ما ىك نفسي كسكسيك ثقافي، فيي محصمة ىذه العكامؿ مجتمعة
لمشخصية مف طابع بالغ التعقيد فقد تعددت الرؤل كاالتجاىات في النظر إلييا، حيث برزت العديد مف 
النظريات التي حاكلت كصؼ كتفسير الشخصية كتحديد مككناتيا كالعكامؿ المؤثرة فييا، كنجد أف أىـ 
النماذج التي قدمت كصفا شامبل لمشخصية؛ نظرية العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية، فيك مف أكثر 
النماذج اتساقا كانتشارا في عمـ النفس المعاصر، ىذا النمكذج الذم مر بمراحؿ عديدة كسمسمة مف 

كصكال " ايزنؾ"، ك"كاتؿ"، "ثيرستكف"، "ماؾ دكجاؿ"الدراسات كاألبحاث بداء مف أبحاث كأعماؿ كؿ مف 
، كقد بينت العديد مف الدراسات عالمية ىذا النمكذج كالذم يتككف مف خمسة أبعاد "ككستا كماكرم"إلى 

أك عكامؿ ىي االنبساطية، العصابية، الطيبة أك المقبكلية، االنفتاح عمى الخبرة كيقظة الضمير ككؿ 
 .أحد ىذه العكامؿ يشتمؿ عمى سمات فرعية

 



: ـــــــــــــالثــــــــصل الثـلفــــــا
هجرة غير شرعية في المجتمع ال

الجزائري في ظل المعطيات النفسية 
 واالجتماعية
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: تمهيد

 الحالية، كسيطرتو األلفيةالشرعية كمعطى كاقعي احتؿ الصدارة في  برزت ظاىرة اليجرة غير       
 ؛ السمبيةبإفرازاتوعمى الثقافة الجزائرية المعاصرة خاصة لدل الشباب، فتحت ظؿ التغير االجتماعي 

 حاجاتو إشباع ـغمبيا بعدأ كالتي ترتبط في ؛ الشاب الجزائرم يكابد العديد مف المشكالت المعقدةأصبح
بيف المجتمع ك كخمؽ ثنائية عدكانية بينو ، عمى شخصيتوالتأثيرنو أ كىذا مف شاألساسية كطمكحاتو

؛ لتنشأ بذلؾ صراعات داخمية بيف الذات الكاقعية  كالذم لـ يحسف التكفؿ باحتياجاتو، الذم يعيش فيو
بذلؾ اليجرة غير الشرعية مممحا مف ليؤالء الشباب كذاتيـ المثالية ككذا الذات االجتماعية لتككف 

، جاعال المغامرة أفضؿ يغير حاضره كمستقبمو نحك كجية أفمالمح حياة الشباب الذم يحاكؿ 
ليتحكؿ بذلؾ الحمـ إلى المكت في عرض  كتحقيؽ ذاتو، االنتحارية السبيؿ الكحيد لمكصكؿ إلى مرماه 

. البحر

 النسب اليائمة إلى الدكلية كالييئات العديد مف التقارير الصادرة عف المنظمات أشارتلقد       ك
ظاىرة امتدت إلى   كاألرقاـ اإلحصائيات يتجاكز ىذه األمر لكفلمساعيف كراء اليجرة غير الشرعية، ك

 عديدة سكاء عمى المستكل اإلنساني أك إشكاالتتطرح ؿ األعمار، كؿ فئات المجتمع ككافة إلى
كالتي تستدعي التقصي ، االجتماعي كحتى القانكني باعتبارىا مككف ىيكمي لو أسبابو كانعكاساتو

 .كالمعالجة الدقيقة ليا

: اإلطار المفاهيمي لمهجرة غير الشرعية -أوال 

اإللماـ  األمريقتضي غير الشرعية،  عمى اليدؼ التحميمي كالدقيؽ لظاىرة اليجرة كقكفا       
 جزء ال يتجزأ مف ظاىرة ظاىرة اليجرة غير الشرعية كألف بالمصطمحات ذات الصمة بيذه الظاىرة،

 ثـ االنتقاؿ إلى الجزء ،اليجرة كمصطمح عاـ، فذلؾ يتطمب التعريج عمى مفيـك اليجرة كخطكة مبدئية
  .غير الشرعي منيا 

 :الهجرة-1
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  يعّدؿ مف احتياجاتو كخصائصو ليتكافؽ مع البيئة، أفف الكائف الحي عميو أ"يقر المبدأ العاـ        
شباع حاجاتو، أك أف يياجر أف أك  إطارفي  ". مالئمة أكثر أخرل بيئة إلى يعّدؿ مف البيئة لتتفؽ كا 

  المالئـ،البيئيف اإلنساف يتميز بقدرتو عمى التنقؿ كالتحرؾ سعيا كراء السياؽ أ يمكف القكؿ المبدأىذا 
 .االجتماعية المشركعة التي عرفتيا البشرية  تعد مف الظكاىرالتي ىذه الظاىرة ؛يسمى باليجرة كىك ما
 جماعة مف أك تغير فيزيقي لفرد أك تحكؿ أك عممية انتقاؿ أنيا:" اليجرة بقكلو "عمر حمادة"كيعرؼ 
 خارج حدكد ألخرل مف منطقة أك منطقة أخرل في حدكد البمد الكاحد إلى فييا اإلقامة اعتادكامنطقة 

(. 171ص  ،2008حمادة ،)."  بغير إرادتيـأك الجماعة أك الفرد بإرادةالبمد، كقد تتـ ىذه العممية 

كرادشة ) " اإلقامةظاىرة جغرافية تعني تغير دائـ لمكاف " : بأنياكتعّرؼ في عمـ السكاف        
(. 155 ص ،2000،

 في اآلني الفعؿ أكحدىما عاـ يعني الحركة أف لميجرة مفيكماف أ":تريباال "كيرل الباحث        
 يقيمكف لفترة فكؽ أشخاص خاص يعني دخكؿ كاآلخر، األصؿ غير الدكلة أخرل دكلة إلىاالنتقاؿ 

(. 52، ص 2012 غربي، )." دكلة غير دكلتيـ إقميـ

عمى – كما ىك معركؼ – ، ينص القانكف الدكلي رىذا كتعتبر اليجرة عمؿ فردم اختيارم ح       
يتمتع  الآخر  يدخؿ بمدا أفيعطيو الحؽ في  حؽ كؿ شخص في الرحيؿ عف بمده، كلكنو بالمقابؿ ال

 مف غير أراضييافمحككمة كؿ بمد الحؽ السيادم في تقرير الذيف تسمح ليـ بدخكؿ  فيو بحؽ المكاطف،
 سياسات اليجرة أف فال جداؿ في إلييامكاطنييا، كتضع كؿ دكلة سياسات كنظـ اليجرة القانكنية 

 (.1، ص2007مرسي ،.)  السيادة الكطنية لمدكؿ أعماؿكقكانينيا ىي مف 

 :       أما في المغة الفرنسية فتقسـ اليجرة لغة إلى لفظيف

  المفظ األكؿImmigré :  كىك الشخص الذم يدخؿ إلى إقميـ الدكلة المستقبمة مياجرا أك كافدا
  Migrant / Immigrantكينطبؽ نفس المعنى عمى المفظيف 

  المفظ الثانيEmigré : كىك الشخص الذم يغادر إقميـ بمده مياجرا إلى بمد أخر . 

 :ىي    Migrate(ىاجر )ثالث معاني لمفعؿ " كيبستر الجديد"       كيعطي قامكس 
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االنتقاؿ مف مكاف إلى آخر كبخاصة مف دكلة أك إقميـ أك محؿ أك سكف أك إقامة إلى مكاف آخر - أ
 .بغرض اإلقامة فيو 

 .االنتقاؿ بصفة دكرية مف إقميـ أك مناخ آخر- ب

 (.59، ص 2014عمارم ك رباحي، .)To Transferينتقؿ أك يجكؿ - ج

 اإلنساف، أقّرتيا مكاثيؽ األمـ المتحدة، كمف قبميا مة حؽ مف حقكؽاكتعد اليجرة بصفة ع       
الشريعة اإلسالمية، كىي حؽ مشركع لتحسيف األكضاع االقتصادية كالبحث عف الرزؽ كىي حؽ 

 (. 139، ص 2010الشيشيني، ). مكفكؿ لكؿ شخص

لكؿ :"  التي تنص عمى أنو13       كىذا ما أشار إليو اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف حسب المادة 
فرد حرية التنقؿ كاختيار محؿ إقامتو داخؿ حدكد كؿ دكلة، كما يحؽ لكؿ فرد أف يغادر أية بالد بما 

   (. 3، ص1948اإلعالف الدكلي لحقكؽ اإلنساف،  )".في ذلؾ بمده كما يحؽ لو العكدة إليو

 أكاف، سكاء آلخر الجماعة مف مكاف أككىي تعني انتقاؿ الفرد  كعميو فاليجرة ظاىرة اجتماعية،       
 . دائمة كتحت ظركؼ مختمفة أكبصفة مؤقتة 

  الهجرة في السياق القانوني: 

 يقصد باليجرة الشرعية، ىي اليجرة التي تصطبغ بالصبغة القانكنية، بمراعاة الشركط       
كاليجرة القانكنية تنقسـ مف حيث نكع  . اليجرة لدل الدكؿ المستقبمةأك المتطمبة لمعمؿ اإلجراءاتك

 المستقرة لدل الدكلة المستقبمة، كىك ما يستتبع كاإلقامة ىجرة دائمة كنيائية خارج الكطف إلى اإلقامة
 كالتمتع بجميع حقكؽ ككاجبات الدكلة المضيفة، كاليجرة المؤقتة حيث األخيرةاكتسابيـ جنسية الدكلة 
 بالده بعد تحقيؽ إلى دكلتو، كفي تقديره العكدة إقميـ تحقيؽ حاجاتو خارج إلىيسعى فييا المياجر 

 (.3 ، ص2012الغيص، .)  أخرلمطالبو مرة 

 اليجرة التي تتـ بمكافقة دكلتيف عمى انتقاؿ المياجر بأنياكىناؾ مف يعّرؼ اليجرة المشركعة        
 قكانيف تمنع اليجرة كال يتطمب أكتضع البمداف قيكدا   الدكلة المستقبمة، حيث الإلى األصميمف مكطنو 
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 الدخكؿ، كما يحدث ىذا النكع مف اليجرة في الدكؿ التي تسمح تأشيرات الحصكؿ عمى إليياالدخكؿ 
جراءاتيا ألنظمتيا كفقا إليياقكانينيا لممياجريف بالقدـك  (. 17، ص 2008 المبارؾ، كنكر)  .كا 

جراءاتطر قانكنية تحددىا قكانيف أ تحت آخر إلىفاليجرة المشركعة ىي التنقؿ مف بمد          تمؾ كا 
ف مخالفة تمؾ إنو في سياقو القانكني ؼأ طالما إنساني ىك حؽ آلخر التنقؿ مف مكاف أفكبما  .الدكؿ

يصطمح   فعؿ غير نظامي كغير مشركع ، كىك ماإلى تتحكؿ اليجرة بذلؾ مف حؽ أفالقكانيف تقتضي 
. عميو باليجرة غير الشرعية 

: ماهية الهجرة غير الشرعية - 2

 عمييا العديد أطمقت ىذه الظاىرة أف إلى اإلشارةقبؿ التطرؽ لمفيـك اليجرة غير الشرعية تجدر        
. مف المسميات كاليجرة السرية، اليجرة غير القانكنية، اليجرة غير نظامية، كاليجرة غير المشركعة 

 :مفهوم الهجرة غير الشرعية- 2-1

       لقد تطكر مفيـك اليجرة غير الشرعية في األدبيات القانكنية األجنبية، فبعد أف كاف يطمؽ عمييا 
 تطكر المفيـك ليصبح اليجرة Undocumented migrationفي بداية األمر اليجرة غير المكثقة 

 (.47، ص 2013حافظ،  ) . Illegal migrationغير الشرعية 

 بمد ما إلى دخكؿ العماؿ أككلكج " بأنيا: اليجرة غير الشرعية "محمد سمير مصطفى"يعّرؼ        
 عف أك، ر عف طريؽ تيريب البشإماكىذا عادة ما يتـ  دكف كجكد أكراؽ ثبكتية أك تصاريح دخكؿ،

 إلىسمسار يسيؿ لممياجر عف طريؽ اليجرة غير الشرعية سبيؿ الكصكؿ أك نفسو،  طريؽ المياجر
( . 108، ص 2010مصطفى ، )." نتيي دكره عند ىذا الحدمالشكاطئ، ؿ

نو حصر ظاىرة اليجرة غير الشرعية في فئة العماؿ فقط ، أيؤخذ عمى ىذا التعريؼ  لكف ما       
 الغالبية العظمى منيـ مف البطاليف باإلضافة إلى حصره اليجرة فقط عف أف إلىبينما الكاقع يشير 

. طريؽ البحر، بينما ىناؾ أشكاؿ أخرل لميجرة غير الشرعية في شكميا البرم كالجكم 
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 تأشيرة أك التكاجد غير الشرعي في بالد الغير بدكف كثائؽ رسمية أّنياكىناؾ مف يعّرفيا عمى        
 أف طكيمة، كسميت كذلؾ برحمة المكت حيث أك رةتسمح لمفرد بالبقاء في ذلؾ البمد سكاء لفترة قصي

( 45، ص 2010 كرككش، ) . احتماالتوأقصىالشخص يكاجو المكت في 

 خارج البمد بصكرة غير قانكنية األفراد مجمكعة مف أك رحيؿ فرد بأّنيا يرل آخركفي تعريؼ        
، حيث ينتيؾ أفضؿيسمح بو القانكف الدكلي، بحثا عف سبؿ حياة كريمة كمستقبؿ  خارج نطاؽ ما

الراحؿ القكانيف كالتشريعات التي تسمح لو بالتنقؿ كيخالؼ النظـ الدكلية المتعارؼ عمييا بطمب تصريح 
 .(36ص  ،2011بف الشيخ،  كبكحنية ) .اإلقامة فيزا لتشريع أكالدخكؿ 

حركة الناس التي تنتيؾ "  اليجرة غير الشرعية بأنيا(IOM )       وتعرف المنظمة الدولية لمهجرة
قكاعد دكؿ المصدر كالعبكر كاالستقباؿ، كمف ناحية الدكؿ المتجو إلييا، الدخكؿ غير القانكني يعني 
اإلقامة أك التكظيؼ في بمد ال يممؾ فيو المياجر الكثائؽ القانكنية التي يتطمبيا الدخكؿ ليذا البمد، ما 
يعني أف ىذا الشخص عبر حدكدا دكلية دكف جكاز أك كثيقة سفر صحيحة أك عدـ امتثالو لممتطمبات 

 (white paper, 2006, p7) ".اإلدارية لمخركج مف بمده

 الذيف يحاكلكف دخكؿ بمد األفراد أكلئؾ المياجريف غير الشرعييف ىـ أف مف يرل أيضاكىناؾ        
 . الرأم جدال في خطاب األكثررب كىي كاحدة مف القضايا ا في قكأكعف طريؽ االختباء في شاحنات 

Chappell, Glennie, Latorre, & Mulley,(n.d) , p4 ) )

: ىناؾ مف يعرؼ اليجرة غير الشرعية مف خالؿ كجيتيف      ك

 وجهة نظر الدولة المهاجر منها : 

كتعرؼ بأنيا خركج األشخاص مف إقميـ دكلة ما بطريقة غير مشركعة مف المنافذ المحددة 
 .لمخركج باستعماؿ طرؽ غير مشركعة، أك مف غير ىذه المنافذ

  إليهاومن وجهة نظر الدولة المهاجر : 
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 غير أك طريؽ مشركع  بأم البحرية،أك البرية أراضييا حدكد إلى يففيي كصكؿ المياجر       
، ص 2011بف مشرم، ). ، طالما كاف ذلؾ بغير مكافقة تمؾ الدكلةـىما كاف غرضوـمشركع، ك

100.) 

 :      وفي منظور عمم الديمغرافيا

       يرل عمماء الديمغرافيا أف اليجرة غير الشرعية ىي االنتقاؿ الفردم أك الجماعي مف مكاف إلى 
عباسة ، ).آخر لمبحث عف حياة أفضؿ في جميع المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية

 (.81، ص 2014

بأّنيا دخكؿ شخص أجنبي إلى " : تعّرؼ اليجرة غير الشرعية القانون الجزائري  منظوروفي       
(. 67ص ،2012 ،إسماعيؿ)." العمؿ أكالتراب الكطني بطريقة سرية أك بكثائؽ مزكرة بنية االستقرار 

كصكؿ المياجر إلى حدكد "        كتعّرؼ الدكؿ المستقبمة لممياجريف اليجرة غير الشرعية بأّنيا 
الدكلة البحرية أك البرية بأم طريؽ مشركع أك غير مشركع، كباستخداـ كثائؽ سفر سميمة أك مزكرة، ك 

أيما كاف غرض المياجر طالما كاف ذلؾ بغير مكافقة تمؾ الدكلة، أك الكصكؿ الشرعي إلى أراضي 
، 2014سيد األىؿ،  )." الدكلة لمدة مؤقتة بمكافقتيا؛ ثـ رفض المغادرة بعد انتياء مدة اإلقامة الشرعية

 (.29ص 

       كالمياجر غير الشرعي ىك الشخص األجنبي الذم دخؿ حدكد السياسية الدكلية بطرؽ غير 
 .مشركعة، أك دخؿ بطريقة قانكنية كانتيت مدة مككثو بيا كما أنو ال يمتمؾ صفة الالجئ السياسي

(Chiuri, De Arcangelis, & Ferri ,2002 , p2) 

 كبناءا عمى مجمؿ التعريفات يمكف القكؿ أف اليجرة غير الشرعية ىي دخكؿ فرد أك مجمكعة      
أفراد حدكد بمداف أخرل بدكف حيازتيـ ألكراؽ رسمية كبدكف مكافقة تمؾ الدكؿ، كذلؾ عف طريؽ البر أك 

 .البحر أك الجك كتحت ظركؼ مختمفة سكاء اجتماعية اقتصادية كغيرىا 

كتجدر اإلشارة كذلؾ إلى إحدل المصطمحات التي تعني كذلؾ اليجرة غير الشرعية كىي ما        
 .يسمى بالحرقة 
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 harrga, harraga:الحرقة -2-2

 بمعنى اليركب الهربةالحرقة بتضخيـ القاؼ بمعنى اإلحراؽ كىي كممة جزائرية كتسمى كذلؾ       
خذ مكقؼ غير قابؿ لمتراجع، كىي كميا ألفاظ عامية أكثر استعماال لدل أ بمعنى لهدة اأككالتخفي 

 .الشباب الجزائرم كالمغاربي كىي تعني إحراؽ كؿ الكثائؽ حيث يصبح المياجر السرم بدكف ىكية
(. 7، ص2010 الدىيمي،)

 مصطمح مطابؽ كمرادؼ لميجرة غير الشرعية كيقصد بو قطع كافة الركابط التي تشد  كما أنو
 " حرق" مف مأخكذةكىذه الكممة  .الفرد لبمده كأىمو، عمى أمؿ أف يجد ىكية جديدة في بمداف االستقباؿ

يعيركف لمحكاجز   الالحرّاقة نو يستمد داللتو مف النار كتدؿ عمى االنتحار الذاتي كأكيتضح جميا 
 األدلة كؿ إتالؼجؿ أ أىمية، بؿ منيـ مف يحرؽ كؿ األكراؽ الشخصية مف أيةالجمركية كلمحدكد 
(. 52، ص 2012 غربي، ).يتـ التعرؼ عميو عمى ىكيتو حتى ال

"  حرؽ"كممات مشتقة مف فعؿ " الحّراقة " أك " الحرقة"إلى أف  "Slemnia ben Daoud"       كيشير
كتعني الحرؽ كالمحركقيف، كىذا يعني المركر بصفة غير شرعية لحاجز أك سمسمة أك طابكر مف 

األشخاص أماـ دكاف، أك إدارة أك أعكاف الجمارؾ أك قنصمية، مف أجؿ الكصكؿ إلى الجية األخرل 
مف الحاجز أك الحدكد مثميا مثؿ عبكر البحر األبيض التكسط، كىذا حتى يجدكا أنفسيـ في الطرؼ 
اآلخر مف الحدكد كمياجريف غير شرعييف في انتظار تسكية كضعيتيـ، حتى يتاح ليـ العيش بسالـ 

 (. Ben Daoud, 2008, p 87. )كأف  يككنكا مثؿ باقي المياجريف الشرعييف

       كمنو فرض مصطمح الحرقة نفسو كمفيـك سكسيكلكجي معبر عف تأـز سكسيكنفسي كاقتصادم 
خص مف خاللو المشيد الفكرم كالثقافي المغاربي كالجزائرم عمى كجو الخصكص كطبؽ عمى حياة ك 

بكشمة ،  ).خياؿ فئات معينة مف المجتمع كتعتبر الفئة الشبابية األكثر تفاعال مع ىذه الظاىرة
 (.227، ص 2009

إذف ىك شخص قرر االنتقاؿ إلى دكلة أخرل بمحض إرادتو كبطريقة غير قانكنية، "        كالحّراؽ 
فيك الشخص المغامر ذكرا كاف أك أنثى الذم يقطع عبر البحر باتجاه أكركبا بطريقة غير قانكنية ، 



 الفصل الثالث   .والنفسية االجتماعية المعطيات ظل في الجزائري المجتمع في الشرعية غير الهجرة

 

 
82 

 سنة إذ نجد مف بينيـ قصرا في 30 إلى 20كغالبية الحّراقيف ىـ مف فئة الشباب تتراكح أعمارىـ مف 
 (.8، ص 2010الدىيمي،  ).بعض األحياف

 أيضا إلى أف ىذا المصطمح حديث كىك مدمج في ليجتنا  ) (Ben Daoud, 2008        كما يشير
العامية الثرية بالتعبيرات المشيكرة كما أنو ساىـ في إثراء لغتنا العربية كىك يعبر عف إحدل المشاكؿ 

 .العالئقية لظاىرة خطيرة 

". امنح جسدم ألسماؾ البحر، كال اتركو لدكد القبر:"        كعادة ما يردد الحّراؽ عبارتو المشيكرة 
كقد كصؿ األمر إلى حد إصدار فتكل دينية في . كىك بيذا المعنى يعبر عف انتحارم مف نكع آخر

إال أف ىذه الفتكل كحمالت التكعية لـ تجِد في إقناع  الراغبيف . الجزائر تحـر الحرقة، كتكفر الحّراقة
 (.13، ص2007مرسي،  ).في رككب قكارب المكت العدكؿ عف مغامرتيـ

 :بعض المصطمحات المشابهة لمهجرة غير الشرعية - 3

  ىذه المفاىيـ مشابية لمفيـك اليجرة غير الشرعية لكنيا ليست بالضركرة مطابقةأف إلىكننكه        
: كمنيا ليا 

: اإلقامة غير الشرعية - 3-1

 إذا كاف انتقاؿ األفراد كالجماعات بيف الدكؿ تتحكـ فيو األكضاع االقتصادية كاالجتماعية،       
أك  سكاء مف حيث الدخكؿ، يصبح عمى كؿ دكلة مف الدكؿ تنظيـ عممية انتقاؿ األفراد عبر إقميميا،

(. 34، 33 ص ص 2008 المبارؾ، كنكر ).أك اإلقامة عمى أراضييا الخركج،

 غير الشرعية انقضاء فترة اإلقامة المشركعة كاالستمرار في المككث إلى ما بعد باإلقامةكيراد        
الفترة المسمكح بيا، بغض النظر عما إذا كاف األفراد يمارسكف أعماال منتجة خالؿ فترة إقامتيـ أك ال 

 األصفر،) .يمارسكف ىذه األعماؿ، فالتغير الحاصؿ بالنسبة لممقيـ يتعمؽ بالكضع القانكني لإلقامة
(.  12ص  ،2010

 : التهريب البشري -3-2
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       في ظؿ التزايد المستمر ألعداد المياجريف السرييف في نياية التسعينات كبداية األلفية الجديدة 
ضاعفت الدكؿ مف جيكدىا لحماية حدكدىا كمنع زحؼ المياجريف مف الدخكؿ إلى أقاليميا، كبقدر ما 

صرارىـ عمى الدخكؿ إلى الدكؿ  تزايدت صعكبات عبكر الحدكد بقدر ما زادت جيكد المياجريف كا 
المستيدفة، كىذا ما جعميـ يستنجدكف بأشخاص ذك خبرة في مجاؿ عبكر الحدكد يتكفمكف بتكصيميـ 

إلى مبتغاىـ، فتشكمت بذلؾ العديد مف المنظمات المتخصصة في نقؿ المياجريف أك ما يعرؼ بشبكات 
 (.16، ص 2011صايش، ).تيريب المياجريف

الدخكؿ غير المشركع لشخص ما إلى دكلة أخرل ليست مكطنا تعرؼ ىذه الظاىرة أنيا تدبير ك       
جؿ الحصكؿ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة عمى منفعة ألو، أك ال يعد مف المقيميف الدائميف فييا، مف 

كقد يككف ىذا التيريب إما نشاط فردم يقـك فيو شخص ما بمفرده، أك  .مالية أك منفعة أخرل
ما يككف بطريقة مينية منظمة عف  مجمكعات صغيرة باستخداـ قكارب التيريب مقابؿ مبالغ معينة، كا 

 (.19، ص2008المبارؾ ، كنكر.) طريؽ عصابات منظمة مف خالؿ شبكات التيريب العالمية 

مقابؿ تعكيض مالي أك غيره، مف عبكر حدكد معينة        كفي حالة التيريب يمّكف الميرب المياجر 
مبدئيا تنتيي الصفقة المبرمة بيف الميرب كالمياجر غير القانكني عند عبكر . بصكرة غير قانكنية

الحدكد، اذ ليس لمميرب نية استغالؿ المياجر عند كصكلو الى البمد المستقبؿ، بحيث تنتيي العالقة 
كقد اعتمدت بمداف المنشأ كالعبكر كاالستقباؿ ازاء . بينيما بمجرد دخكؿ المياجر إلى الدكلة المستقبمة

تدفقات اليجرة إلى اتخاذ تدابير زجرية مما أدل إلى حدكث تغير تدريجي في الدركب كالطرؽ التي 
يسمكيا المياجركف كنتيجة لذلؾ أصبح المياجركف أكثر عرضة لمعنؼ كالنتياؾ حقكقيـ اإلنسانية 

المنظمة الدكلية لميجرة ، ). األساسية عمى يد الميربيف الذيف يعتبركنيـ مجرد سمع ال حقكؽ ليا
 (.21، ص 2010

 : المجوء -3-3

بفعؿ الحرب أك العدكاف الخارجي  مف،ا أكالمجكء يعني فرار كىركب األشخاص كبحثيـ عف ممج       
حيث يحثو خكفو مف االضطياد بسبب أصمو العرقي أك دينو أك جنسيتو أك انتمائو إلى فئة اجتماعية 

 72ص ، ص2012 المخادمي، ).معينة أك بسبب أرائو السياسية عمى البقاء خارج كطنو األـ
،163 .)
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 عمى أم شخص مقيـ خارج "الجيء" ينطبؽ مصطمح 1951       كحسب ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 
، الجنسية، العضكية في كطنو بسبب خكؼ مبرر مف التعرض لالضطياد ألسباب العرؽ، الديف

مجمكعة معينة، أك أم رأم سياسي، كغير راغب أك قادر بسبب ىذا الخكؼ أف يستفيد مف حماية ىذا 
، ص 2009عيد،  ).البمد لو، كككنو خارج بمد إقامتو أك بسبب الخكؼ ال يستطيع العكدة إلى كطنو

157.) 

: التسمل- 3-4      

ىك الحاؿ في اليجرة السرية  كىك يستعمؿ لمداللة عمى الدخكؿ المستتر إلى حدكد الدكلة، كما       
ف تككف غايات الدخكؿ أتماما كلكف يضاؼ إلييا أىداؼ كغايات ال يحمميا مفيـك اليجرة بالضركرة، ؾ

سياسية ،اجتماعية، أك أمنية أك غيرىا، كفي ىذه الحالة ال تنطبؽ عمى الفاعؿ صفة المياجر بقدر ما 
. (12ص ،2010 األصفر، ).تنطبؽ عميو صفة المتسمؿ

كعميو يمكف القكؿ أف ىذه المفاىيـ ذات صمة بمفيـك اليجرة غير الشرعية إال أف لكؿ كاحد        
 . الداللي الخاص كالذم يختمؼ عف المفاىيـ األخرل قمنيا مفيكـ

 :التطور التاريخي لظاهرة الهجرة غير الشرعية - ثانيا

 منذ القدـ، فقد رافقت اإلنسانية مف األمكر التي عرفتيا آلخر       تعتبر التنقالت السكانية مف مكاف 
اليجرة كؿ العصكر البشرية كتطكرت بتطكر اإلنساف، كذلؾ ألسباب مختمفة يصب معظميا في السعي 

ذا كانت اليجرة سابقا تتـ في صكرة انسيابية كليا مسكغاتيا  كالبحث عف حاؿ أفضؿ،  انتقمت أنيا إالكا 
في العقكد األخيرة إلى مسار قمؽ عاـ في كافة الدكؿ، مجسدة في مشكمة كمعضمة حقيقية باتخاذىا 
طابع غير قانكني كغير مقبكؿ اجتماعيا إال أف ذلؾ لـ يمنع مف أف طالبيا مف الشباب خصكصا 

كليذا تزايد االىتماـ الدكلي بظاىرة اليجرة غير الشرعية بعد انتشارىا السريع . يزدادكف يكما بعد يكـ
 ليست بالمشكمة الظرفية بؿ باتت مككف ىيكمي لو نتائجو كانعكاساتو سكاء بالنسبة أنياكالمطرد ذلؾ 

.  المستقبمة أكلمدكؿ المصدرة 
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كتتمثؿ ىذه المراحؿ   كانت كؿ مرحمة نتاج األخرل،أساسيةكقد مّرت اليجرة بثالث مراحؿ        
 ىذه الكضعية مرحمة كقؼ أفرزتثـ  بمرحمة تدفؽ اليجرة كتشجيعيا لكنيا لـ تدـ طكيال لتدفقيا الكبير،

. غير الشرعية أك  مرحمة ظيكر اليجرة غير القانكنية  كأخيرااليجرة ،

: مرحمة تشجيع الهجرة القانونية - 1

 اليجرة بدأتكقد   بمد ما،إلى شخص أمتميزت اليجرة خالؿ العصكر التاريخية بسيكلة دخكؿ        
 سعيا كراء األنيارقامت بيا القبائؿ بيف ركافد " ىجرة جماعية "  عبر التاريخ في صكرة اإلنسانية
 استقر في أف في العصكر التاريخية بعد إال اإلنساف اليجرة في صكرتيا الفردية فمـ يعرفيا  أماالرزؽ،

 آلخر بصكرة مستقمة مف مكاف األفرادتنقؿ  أككفي الحقيقة قد كانت حركة  الكدياف كعرؼ الزراعة،
 ـ كعرؼ الزراعة كفي الكاقع ؿاإلنساف استقر أف بعد  إال ربما كانت غير مكجكدة،أكنادرا ما تحدث 

 كحالة ، كالتي تحدث عف طريقيا اليجرة إال تجكالت غير ىادفةاألمرتكف ىذه التنقالت في بادئ 
 المسببة األكلىحيث كاف الجكع حينئذ ىك القكة   الكدياف،أسفؿ  كأعمىالقبائؿ البدائية التي ذىبت 

(. 61ص  ،2009 البدك،) .األقكاـلتحريؾ تمؾ 

 لمتغمب عمى الظركؼ الطبيعية غير اإلنساف الفنية التي اتخذىا األساليبكلكف مع تقدـ        
 األزمنةكشيدت   مختمفة،أشكاؿكاتخذت  ،لإلنساف اإلقميميقد اتسعت مجاالت التنقؿ  المالئمة،

 .أكركبا اتجيكا شطر إذ األتراؾمثمما حصؿ مع  ،آلخرالتاريخية تحركات شعكب بمجمكعيا مف مكاف 
(. 40، ص 2005 محجكب،)

فقد كتب فكلتير في  لة التنقالت البشرية،أكحتى بعد ىذه الفترة لـ تكف ىناؾ قيكد عمى مس       
 المكاطف كاف بمثابة ثركة لمدكؿ فال أف 1764الصادر في عاـ "  le mémoir"منجده الفمسفي  

 .(10، ص 2011صايش، ) .اإلقميـيسمح لو بالخركج مف 

لـ تكف ىناؾ حكاجز تمنعيا مف أنيا كالشيء المميز لمتنقالت كالتحركات السكانية القديمة        
كالتي جعمت لمتنقؿ  التنقؿ فمـ تكف لدييا تنظيمات دكلية مثمما ىك منتشر اليـك في بقاع العالـ،

 تعقيدا مف الشركط االقتصادية كاالجتماعية لمراغبيف في أكثركالترحاؿ شركطا إدارية كتنظيمية باتت 
 فمع تشكؿ الدكلة التي باتت تفرض كصاية األمر،  في العصر الحديث اختمؼ أفغير  االنتقاؿ،



 الفصل الثالث   .والنفسية االجتماعية المعطيات ظل في الجزائري المجتمع في الشرعية غير الهجرة

 

 
86 

باتت لعمميات اليجرة كاالنتقاؿ عبر المكاف  سياسية كاقتصادية كاجتماعية عمى حيز مكاني محدد،
 الدكلة تبعا لما يقدركنو مف مصالح بإدارة المعنيكف أمرىاشركط إدارية كتنظيمية أكثر تعقيدا يتكلى 

كعسيرة  ،أحياناتي التشريعات الناظمة لميجرة يسيرة أ الضرر فتأكتعكد بالنفع العاـ عمى مجمؿ الدكلة 
(. 6، ص 2010 ،األصفر) . تبعا لمصمحة الدكلةأخرل أحيانا

 لكنو ال كعميو فالنص القانكني الدكلي ينص عمى حؽ كؿ فرد في اليجرة كالرحيؿ مف بمده،       
 بمد ال يتمتع فيو بحؽ المكاطنة دكف الحصكؿ عمى حؽ دخكلو، فحؽ إلىيعطيو الحؽ في الدخكؿ 

 حيث يعتمد البمد المستقبؿ سياسات ،الدخكؿ حؽ سيادم لمدكلة التي يرغب في دخكليا المياجر الكافد
 لمحككمة الحؽ في اختيار مف يجرم أفلميجرة القانكنية تتسـ بالشفافية كالشرعية كاالنتقائية، بمعنى 

(. 36ص، 2011 بف الشيخ، كبكحنية) .إفادتيـقبكؿ 

ثر ظيكر إـ كمع ظيكر المزيد مف الحاجة لقكة العمؿ في القطاع الصناعي 19في القرف        ؼ
 إلى النتقاليـالثكرة الصناعية كتطكر ىذا القطاع، كجد العدد الكبير مف العماؿ العرب تسييالت كبيرة 

 بصكرة عامة، كالمطمة منيا عمى البحر المتكسط بشكؿ خاص، فقد كجد الجزائريكف كالتكنسيكف أكركبا
ىي عميو في   مقارنة مع مااألجكركالمغاربة تسييالت كبيرة لمعمؿ في فرنسا مع ارتفاع في مستكل 

 أف ـ كذلؾ مكجات ىجرات كاسعة بيف الشماؿ كالجنكب، ذلؾ 19كقد شيد القرف  ،األصميةدكليا 
 .التطكر الصناعي كفر كسائؿ االنتقاؿ بطريقة مختمفة كميا عما كاف عميو الحاؿ في الماضي

(. 7 ،6، ص ص 2010، األصفر)

كالثانية  (1918- 1914) األكلى بعد الحربيف العالمتيف  ك تحديدا20 في القرف        كأما
 كألمانيا كضعا جديدا كجدت مف خاللو كؿ مف فرنسا كانجمترا أفرزتاالمتيف  .(1945- 1939)

 مزيد مف إلى الحاجة أمسكفي  كايطاليا نفسيا كقد خرجت لمتك مف الحرب فاقدة لقكاتيا البشرية،
كمف ثـ شرعت في جمب اليد العاممة مف كؿ مف المغرب   لتحقيؽ النمك المتكقع،األجنبيةالعمالة 

 الجنكب نحك الشماؿ خالؿ العقكد ف كؿ عمميات اليجرة الجماعية التي تمت ـأفكالجزائر كالكاضح 
 ىذه العقكد شكمت أف كالالفت ، مف القرف الماضي كانت تحددىا حاجة المجتمعات الشماليةاألخيرة

 ألنكاعتميزت بتسجيؿ تدفؽ كاسع ، مرحمة حاسمة في رسـ معالـ جديدة لميجرة في حكض المتكسط
 مزيد مف العمالة كما إلىتزاؿ بحاجة   الاألكركبية كانت الدكؿ 1985اليجرة مف الجنكب ففي قبؿ 
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 ىي نفسيا متحكمة في حركة تدفؽ المياجريف مف الجنكب كقد استفاد الكثير مف األكركبية الدكؿ أنيا
، ص ص 2009الشياكم،  ). في ىذه المرحمة بالذاتاألكركبية األمنية األنظمةالمياجريف مف غفمة 

37 ،38 .)

جؿ تحقيؽ أيف نحك فرنسا، فقد جرت عممية تسييؿ اليجرة مف م بالنسبة ليجرة الجزائر       أما
 كقد كاف العماؿ الجزائريكف مضطريف لميجرة نظرا ، االقتصادية لمحككمة قبؿ استقالؿ الجزائراألىداؼ

لة انخفاض أ مسإلى إضافةلمظركؼ االقتصادية الصعبة التي مرت بيا الجزائر بعد حرب التحرير، 
 مزايا الضماف االجتماعي التي تشترط الحصكؿ إلى إضافة الجزائرية، األسر العماؿ ككبر حجـ أجكر

 مف الجزائر، كما شيدت السياسات أكثريكفر في فرنسا في ذلؾ الكقت  عمى عمؿ دائـ كىك ما
 بكحنية ).الفرنسية تطكرا في سبعينيات القرف الماضي في عدـ التشدد حياؿ استخداـ العمالة الجزائرية 

(. 37، 36ص   ص، 2011 ،الشيخ بف  ك

 طابعا سياسيا بعد الحرب العالمية الثانية كذلؾ بعد أخذت قضية اليجرة قد أفكالجدير بالذكر        
 جميع القرارات السابقة ألغيت إذ، األلمانيمساىمة الجزائرييف الفعالة في تحرير فرنسا مف االحتالؿ 

 مثؿ ىذه القرارات ىي في نياية إلغاء أفالتي كانت تحكؿ دكف التحاؽ الجزائرييف بفرنسا، كما 
 الثانية، فقد عرفت ىجرة الجزائرييف العالميةالمطاؼ لصالح االقتصاد الفرنسي المحطـ جّراء الحرب 

ثر جؿ آ اندالع الثكرة التحريرية حيث أثناء، ماعدا األحياف فرنسا تزايد مستمر في غالب إلى
(. 92، ص 2003، ، غربي، كمقرانيدليك ).الجزائرييف االلتحاؽ بالثكرة عف العمؿ بفرنسا

:  الهجرة إيقافمرحمة - 2

 أبناءتميزت ىذه المرحمة ببداية ظيكر التناقضات المرتبطة بالمياجريف الشرعييف كمزاحمتيـ        
 مناجـ الفحـ في كؿ مف فرنسا كبمجيكا، كالتي كانت إغالؽزامف ىذا الفعؿ مع ت، كقد األصمييفالبمد 

 تزايدت رغبة االحترازم كفي مقابؿ ىذا الكضع ،  الشرعييفالمياجريفكبر عدد مف أ آنذاؾتستكعب 
، 2014راتكؿ ك زياف، ).  غمؽ الحدكدإلى أدل الجنكب في اليجرة اتجاه دكؿ الشماؿ، كىك ما أبناء
 تشددا كصرامة أكثر األكركبي قكانيف اليجرة المعمكؿ بيا في دكؿ االتحاد أصبحتكقد (. 176ص 

. مف ذم قبؿ السيما اتجاه دكؿ المجمكعة األفركعربية بصفة خاصة 
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 كالمصالح، ففي يكنيك مف عاـ األكركبيةكفي ىذه المرحمة بدا كاضحا التصادـ بيف القيـ        
" شنغن"عمى اتفاقية  (، كلككسمبرغ ، كىكلندا  كألمانيافرنسا، ) ىي أكركبية كقعت عدة دكؿ 1995

التي تسمح بحرية التنقؿ لمكاطني الدكؿ المكقعة، كلمنع المياجريف مف االستفادة مما تتيحو االتفاقية 
 أية احترازية في ىذا الصدد لمنع إجراءات بعض الدكؿ تتبنى بدأت؛ آخر إلىمف حرية التنقؿ مف بمد 

، إسماعيؿ ). ضد المياجريفإجراءات تتخذ أكركبية عاصمة أكؿىي ككانت مدريد ىجرات جديدة، 
 (.71، ص 2012

عدا كطنيا متطرفا يثير ب مكضكع اليجرة إعطاء إلى األكركبيةكتزايدت  دعكة الجماعات اليمينية        
 ضد أكركبيةكقد كقعت حكادث عدائية كعنصرية في عدة دكؿ  ،لألجانبالمشاعر المناىضة 

 (. 7، ص2007 ،مرسي) .أفركعربيةمجمكعات 

لغاءكقد جرل التخمي          حدكد إلى عاممة جديدة أيدم كرفض استيراد ، عدـ تجديدىاأك العقكد كا 
 األيدم بدال مف استيراد األخرل في البمداف لتكظيفيا األمكاؿ تصدير رؤكس إلىغير قميمة، كالتحكؿ 

 ىذه الكجية قد ارتبطت بنزعة عنصرية لدل مجمكعة غير أف إلى مف مصدر أكثرالعاممة، كيشير 
، كفي ىذه الفترة فقدت أكركبا في األجانب خشية مف زيادة عدد األكركبية الحاكمة األكساطقميمة مف 

 العاممة بعض المكاسب االقتصادية، التي كانت تحصؿ عمييا عبر تعاقدىا مع لأليدمالدكؿ المصدرة 
 العاممة، كفي ذات الكقت جرت عممية استغالؿ شديدة األيدم الغربية المستكردة لتمؾ األكركبيةالبمداف 
، 2000 حبيب،) .أكركبا العنصرية التي مارستيا عمى المياجريف في إلى باإلضافة العاممة لأليدم
 (.21ص 

 لذلؾ األكركبييف كانت تشكؿ خطرا محتمال عمى أكركبا إلى العاممة المياجرة فاأليدمكعميو        
 في مقابؿ ذلؾ قررت الحككمة الجزائرية خالؿ تمؾ الفترة بكقؼ ،  صارمة ضدىـإجراءاتاتخذت 
 فرنسا كذلؾ عقب الجرائـ العنصرية التي ارتكبت في حؽ المياجريف الجزائرييف حيث خمفت إلىاليجرة 

 (.93، ص 2003 ،، غربي، كمقرانيدليك.)  ضحية75ماال يزيد عف 

 عمى حؿ قادرا لـ يكف ، القانكنية لمحد مف قدـك المياجريفاإلجراءات التشديد في أفغير       
 تمؾ الدكؿ  كأصبحت استفحاؿ ظاىرة اليجرة غير الشرعية،إلى أدت عكسية آثارالمشكمة بؿ كاف لو 

(. 9، ص 2010، األصفر) .قبمة لمرشحي اليجرة غير الشرعية مف مختمؼ بقاع العالـ
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 أكركبا إلىجؿ الحد مف تدفؽ المياجريف أ المنتيجة مف األكركبيةكعميو كانت السياسيات        
 كىي أال بركز كاستفحاؿ ظاىرة خطيرة إلى أدت الحدكد لـ تكف بالحؿ الناجع لممشكمة بؿ بإغالؽ

. اليجرة غير الشرعية 

: مرحمة الهجرة غير الشرعية - 3

 الصارمة كاإلجراءات الحد مف تدفؽ المياجريف نحك أكركبا، إجراءاتمع   ىذه المرحمة تزامنت       
 بركز ظاىرة اليجرة غير الشرعية كبشكؿ عاـ تميزت المرحمة أدت إلى األكركبيةالتي انتيجتيا الدكؿ 

 سف القكانيف التي تحد مف اليجرة غير إلى باالتجاه الماضي القرفالتي بدأت منذ منتصؼ التسعينات 
منيا صارخا، أ قضية اليجرة تتخذ بعدا بدأت الثالثة، األلفيةالشرعية، ففي نياية التسعينات كبداية 

. يشبو الحرب العالمية عمى اليجرة   ماإلىتحّكؿ شيئا فشيئا 

 أف حياؿ اليجرة التي يمكف أكركبا زادت ىكاجس ، "اإلرىابالحرب الغربية عمى "كمع انطالؽ        
 قكانيف اليجرة، بما  تشديد نحكاألكركبية الرحمة فبدأت، إرىابية ضمف ما تحمؿ عناصر إليياتحمؿ 

فريقيا األكسط مف الشرؽ إلييا القادميف أماـيكفؿ تضييؽ الفرص   األكركبيةكلكف سياسة التضييؽ  .كا 
 ىك اليجرة غير الشرعية، فالمياجركف مف دكؿ العالـ آخر انطالؽ مارد إلى أدتعمى اليجرة الشرعية 
 سبيال غير سمكؾ سبيؿ التيريب كالتسمؿ افقا غير اليجرة، لـ يجدكا لوأماميـ أالثالث الذيف ال يركف 

 مجرد محاكالت فردية معزكلة يقـك بيا ىذا المياجر األمرعبر ككالء اليجرة غير الشرعية، كلـ يعد 
 إجراما شبكات منظمة كمييكمة حكؿ شبكات متداخمة تغذم إلى األمر المياجركف، بؿ تطكر أكلئؾ أك

. عابرا لمحدكد يصعب التحكـ فيو

يشبو العمميات الحربية التي   ماإلى القانكنية اإلجراءات األمر ؛ تجاكز أكركباكفي المقابؿ في        
، إسماعيؿ). عظيمة كيستخدـ حرس الحدكدأمكاال، ينفؽ عمييا األكركبيةيخكضيا تحالؼ مف الدكؿ 

(. 72، ص2012

 معنية باليجرة غير الشرعية فيي فأكثر أكثر تجد نفسيا أصبحتكالدكؿ المغاربية مف جانبيا        
 ىي الطرؽ الرئيسية التي ينفذ مف أقاليميا نظرا لككف ك أكركبا، إفريقيامف جية تمثؿ بكابة العبكر بيف 

بيا نحك ايطاليا كمؤخرا مخالليا المياجركف خاصة عبر المغرب نحك اسبانيا كعبر الجزائر كتكنس كؿ
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 فيي تعتبر دكال مصدرة لممياجريف كىذا أخرلعبر مكريتانيا نحك جزر الكنارم االسبانية، كمف جية 
(. 258 ،257  ص، ص2011تميمي، ).يفسر انتشار شبكات تيريب المياجريف فييا بشكؿ كاسع ما

 باستقباؿ العديد ، في الجزائر فقد ظيرت اليجرة غير الشرعية خالؿ مرحمة الجزائر المستقمة       أما
 مف بالدىـ خكفا مف االذيف فرك، 1963 التارقي سنة األصؿ ذكم كالنيجيرييفمف الالجئيف المالييف 

( شنغن) بداية تطبيؽ اتفاقية أفالتصفية العرقية بعد انيزاميـ في الحرب مع السمطة الحاكمة، كما 
 المكقعة عمى االتفاقية األكركبي، دكلة مف دكؿ االتحاد ألم التأشيرة التي تسمح لحامؿ 1995سنة 

 الذم شيد تكسع االتحاد 1990 ازدادت حدة بعد عاـ أنيا بقية الدكؿ، غير أراضيبالمركر في 
 القادميف مف األشخاص كمنيا فرنسا تشجع األكركبية كتفكؾ االتحاد السكفياتي فباتت الدكؿ األكركبي،

 التأشيرات العرؽ، الديف كالمغة عمى الجزائرييف، كقامت بالتقميص مف عدد ،كـ الجنسح الشرقية بأكركبا
حيث سجؿ تراجع سعر ، 1980 ابتداءا مف سنة آنذاؾ بالجزائركنتيجة لمكضع االقتصادم المتردم 

 إضافة مميار دكالر، كتقميص قيمة العممة الكطنية، 33 ما يقارب إلىالبتركؿ كارتفاع حجـ المديكنية 
، الذم حصد األعمى اإلرىاب درامية سببيا أحداث السياسية، كما تالىا مف 1988 مظاىرات إلى

(. 3، ص 2010الدىيمي، ) . كخرب البنى التحتية لالقتصاد الكطنياألركاح أالؼ

 في األكركبيكبالرغـ مف الضغكطات العديدة التي مكرست عمى الجزائر مف طرؼ االتحاد        
، لظاىرة اليجرة غير الشرعية قراءة اقتصادية كاجتماعية إعطاء قمة برشمكنة، بقيت مصرة عمى أعقاب
 ليست سكل استجابة لتنمية متأخرة في دكؿ االنطالؽ، كعميو يككف السبيؿ الكحيد لكقفيا أنياكترل 

يكمف في تحقيؽ التنمية في دكؿ الجنكب، مما يجعؿ سكانيا في منأل عف اليجرة لتحقيؽ ظركؼ 
، أكركبا، كىك المكقؼ الذم جعميا تغض النظر عف المياجريف السرييف الذيف يقصدكف أحسفمعيشية 

 2005 خاصة خالؿ السنكات ،كقد شيدت ىذه الظاىرة تزايدا أعداد المياجريف  بصفة غير مسبكقة
 بعد ما كانت مركزة في الغالب أيضا، كذلؾ مف كؿ شكاطئ الكطف كفي كؿ االتجاىات 2008 إلى

ف العمميات التي كانت تتـ في إ ؼآخرمف الشكاطئ الغربية باتجاه اسبانيا، ىذا مف جانب كمف جانب 
كالنتيجة كانت إجرامية،  تتـ عف طريؽ شبكات كأصبحت زالت ، محكـكبتنظيـظركؼ طقس مناسبة 

 جؿ الشباب، في ظؿ ىذه الظركؼ كاف البد إليو حمـ يصبك إلىتحكؿ ظاىرة اليجرة غير الشرعية 
 تتحكؿ الحتكاء ىذه الظاىرة كلردع الشباب كدفعيـ لمتخمي عف فكرة اليجرة غير الشرعية، أفلمدكلة 
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         .كذلؾ مف خالؿ تسميط العقكبات كنص قانكف خاص يجـر كيعاقب عمى اليجرة غير الشرعية
(.  12، 11  ص، ص2011صايش،  )

 :  أسباب الهجرة غير الشرعية- ثالثا

تعتبر ظاىرة اليجرة غير الشرعية معضمة اجتماعية حقيقية طرحت الكثير مف الجداالت        
كذلؾ  حكؿ العكامؿ   سكاء المصدرة منيا أك المستقبمة ليا،،كالنقاشات عمى مستكل الكثير مف الدكؿ

 إلى اإلقباؿ عمى سمكؾ اليجرة غير ،كاألسباب التي تدفع بالعديد مف األفراد ك الشباب منيـ خاصة
 سكاء أكاف ذلؾ ،الشرعية بكتيرة تصاعدية رىيبة كالمجازفة بحياتيـ دكف مباالة أك اكتراث بالعكاقب

نو مف الصعب حصر أكنشير إلى . بالمكت في عرض البحار أك ما يمحؽ بيـ مف عكاقب قانكنية
أسباب كدكافع اليجرة غير الشرعية في عامؿ معيف، بؿ ىناؾ جممة مف األسباب كالعكامؿ كالتي ال 

ف ىذه الظاىرة تتميز بتشابؾ كتضافر العناصر أخاصة ك ،اآلخريمكف أف نفصؿ الكاحد منو عف 
كانت كال تزاؿ كراء ىذه الظاىرة منذ الحرب العالمية  كفيما يمي تحديد ألسباب أساسية المككنة ليا،

 :كأخرل محفزةكتنقسـ إلى عكامؿ طاردة  الثانية إلى كقتنا الحاضر،

: العوامل الطاردة - 1

 :األسباب السياسية واألمنية - 1-1

يعد كجكد نظـ استبدادية كدكتاتكرية عسكرية أك نظـ غير ديمقراطية تمارس سياسات تصادر        
حيث  مف العكامؿ التي تدفع باليجرة، الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، كتضطيد فئات كاسعة مف السكاف،

تجد تمؾ الجماعات نفسيا مجبرة عمى اليجرة لمتخمص مف تمؾ السياسات كمف احتماؿ التعرض إلى 
كتشير عمميات العنؼ كاإلرىاب كالالديمقراطية التي عاشتيا الجزائر بأنيا السبب كراء  مخاطر متنكعة،

 (.6 ،5ص ص  ،2000 حبيب، ).ىجرة عشرات األلكؼ مف البشر مف ديارىـ طمبا لألمف كالنجاة 
حيث كانت  مف اإلنساف،أكما تعتبر الحركب كالصراعات األىمية مف أكثر الظكاىر المؤثرة في 

كصراع الطبقات نتيجة تجذر الرأسمالييف عمى حساب  الحركب كالنزاعات كالخالفات المذىبية كالدينية،
 أعداد كاسعة جدا مف الفقراء، كاإلضرار بالبنية االقتصادية لمبالد مما يرشحيا إلى االنييار كالتفتيت،
باإلضافة إلى ما حدث في التاريخ اإلنساني مف حمالت تيجير قسرم عقب االستيالء المنظـ عمى 
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مما تسبب في تفاقـ مشكمة  أراضي الغير، مثمما حدث مع الشعب الفمسطيني المطركد مف أرضو،
كما حدث مف حركب طائفية في دكلة   الدكؿ المجاكرة لفمسطيف المحتمة،إلىالمياجريف الفمسطينييف 

 إلى  إضافة عمى اثر النزاع اإلثني كالطائفي الديني،، ستة دكؿإلىيكغسالفيا السابقة التي انيارت 
  ك بف بكحنية ). كالعرقية كاإلثنية في السكداف كغيرىا مف العديد مف دكؿ العالـ الثالثاألىميةالحركب 
(. 37ص  ،2011الشيخ،

نسبة لمحرب اؿبؼ ،ىذا كتعتبر الحركب بشكمييا الداخمي كالخارجي كعامؿ ىاـ كمحدد لميجرة      
 ىك خير مثاؿ عمى ذلؾ ،1939 عاـ إلى 1936 ما حدث في اسبانيا بيف عاـ أفاألىمية مثال نجد 

حيث ىاجر أثناء كبعد ىذه الحرب عشرات اآلالؼ إلى الخارج كنفس الشيء حدث لسكاف ركسيا 
أيف بقي حكالي مميكف كنصؼ المميكف ركسي متشرد في  ،1923 إلى 1917نتيجة الحرب األىمية 

 .(41ص  ،2003 ،، غربي، كمقرانيدليك) .أكركبامختمؼ أرجاء 

زد عمى ذلؾ عدـ تكفر  كعدـ كضكح المصير، فاإلحساس بياجس الخكؼ كاالضطياد،       
شاعة الديمقراطية، تدفع بالمياجريف الذيف لـ يستطيعكا اليجرة بالطرؽ القانكنية المجكء عف  الحريات كا 

 بحيث أف عدـ االستقرار الناتج عف الحركب ، جماعاتأكطريؽ اليجرة السرية سكاء أكانكا أفراد 
األىمية كالدكلية سبب رئيسي لمظاىرة كتفاقميا حيث يبحث المياجركف السريكف مف كراء ذلؾ عف 

(. 10ص  ،2012 المخادمي،) .المناطؽ األكثر أمنا

 :  األسباب االقتصادية واالجتماعية-1-2

كتمثؿ   اتصاال باليجرة غير الشرعية،األسباب أكثر كاالجتماعية االقتصادية األسبابتعتبر        
 الصعكبات االقتصادية كاالجتماعية المتزايدة التي تكاجييا المجتمعات كمف بينيا دكؿ شماؿ إفريقيا،

كانخفاض مستكيات   كخمؽ فرص عمؿ جديدة،، محدكدية المكارد المتاحة لالستثمارإلىكالتي تعكد 
 في تحسيف مستكل المعيشة األمؿكفقداف  ،األساسية في مكاجية ارتفاع تكاليؼ المعيشة األجكر

 اليجرة بشقييا القانكني كغير القانكني إلى لمجكء أساسيكمكاجية المتطمبات االجتماعية كالعائمية دافع 
(. 3ص  ،2007مرسي،)
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 في أكثر عكامؿ طاردة لميجرة  كيمكف حصرىا ، االقتصادية كاالجتماعيةاألكضاعكيشكؿ سكء        
ذا،أكثر أكقؿ أف كانت بصكرة إفيي شركط مكجكدة دائما ك كالفقر، ثالكث البطالة، التخمؼ،  كانت  كا 

 مف مناطؽ كانكاف إ كإليياف الكافديف إ ؼإلييا، الغربية ىي كجية المياجريف لتكفر عكامؿ تجذبيـ أكركبا
) . ضعؼ مستكيات الدخؿ الفردمأبرزىا لعؿ مف ، يشترككف في كثير مف الخصائصأنيـ إالمختمفة 

 مشكؿ البطالة كتدني مستكل المعيشة في إلى  باإلضافة(.87ص  ،2003 ، غربي، كمقراني،دليك
 األفرادالعكامؿ التي تجذب  مف  كغيرىا، مجزية في بالد الغربأجكر مف األفرادمقابؿ ما يشاىده 

 أمريكا دكؿ الطرد غالبا ما تككف مف الدكؿ الفقيرة كدكؿ أفكالمالحظ  . تمؾ البالدإلىكالكفاءات 
  الغربية،كأكركباف دكؿ الجذب ىي الدكؿ المتقدمة كالكاليات المتحدة أك ،كاآلسيكية كاإلفريقيةالالتينية 
 كذلؾ بسبب البطالة ، اليجرة بحثا عف الكجاىة االجتماعية المفقكدة في بالدىـإلى يتطمعكف فاألفراد

كزيادة عمى البطالة كالفقر يضيؼ  .أحالميـجؿ تحقيؽ أكالفقر فيقبمكف عمى المخاطرة بحياتيـ مف 
البعد الديمغرافي مزيدا مف التعقيد عمى مشكمة اليجرة غير الشرعية مف خالؿ الزيادة المطركدة في 

مما يتكقع منو  تعداد السكاف في الدكؿ الفقيرة مقابؿ انخفاض كبير في تعداد السكاف في الدكؿ الغنية،
، 6ص ص ،(ت.د )حمدم،.)  الدكؿ الغنيةإلىزيادة محاكالت اليجرة غير المشركعة مف الدكؿ الفقيرة 

7.) 

 إلى ظيكر ،أما في الجزائر فقد أّدت التحكالت االقتصادية التي عرفتيا مع نياية الثمانينات       
تفاكت ىائؿ في أسمكب معيشة األغنياء مقارنة بالفقراء، في حالة المسكف كمستكل الدخؿ كنكعية 

 ، التي يحصمكف عمييا ككذلؾ في الحصكؿ عمى فرص العمؿ،الخدمات الصحية كالتعميمية كالثقافية
 مما يدفع بالعديد مف األفراد إلى التعبير ،كبالتالي غياب العدالة في تكزيع الثركة عمى أبناء المجتمع

 إلى متجييف بذلؾ ،عف رفضيـ ليذا الكاقع كعدـ االنصياع لمقكاعد كالمعايير كالقيـ االجتماعية
 السكف كما يشير أىميةحيث تتضح  باإلضافة إلى معاناتيـ مف أزمة السكف، .سمككات انحرافية عديدة

  حد كبير بنمط المنزؿ الذم يقيـ فيو،إلى مف أف حالة الفرد العقمية ترتبط (RICHMAN)" ريشماف "
 في كاألسرية،ف ذلؾ ينعكس عمى العالقات الزكجية أك مف حيث مكقعو كعدد حجراتو ككذلؾ أثاثو،

كعدـ القدرة عمى مكاجية  حيف يتميز الكاقع الجزائرم بتصاعد ىذا النمط مف أزمات السكف،
 سالطنية).ككؿ ىذا خمؽ لدل الفرد الجزائرم الشعر بالحقد كاإلحساس بالظمـ االحتياجات اليكمية،
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 مختمؼ السمككات االنحرافية إلىيؤدم بدكره  كىك ما (.149-146 ص ص ،2008 حميدم،ك
. كاالنتحار كاليجرة غير الشرعية 

 حكؿ المراىقيف الحراقة أف االرتباط بيف البؤس االقتصادم "خالد نكر الديف"كحسب دراسة        
حيث شكمت البطالة نسبة  كسكء األكضاع االجتماعية ىك السبب الرئيسي لميجرة غير الشرعية،

 ،2013نكر الديف ، ). المقبمكف عمى اليجرة غير الشرعيةالشباباألسباب التي حددىا  مف (76.4٪)
(. 102ص 

 يعانكف ، مف الشباب محاكلي اليجرة غير الشرعيةا كثيرأف "األصفر كآخركف"كأشار كؿ مف        
كىك  مف اإلحباط كاليأس مف عدـ إمكانية حصكليـ عمى فرص عمؿ تكفي متطمبات حياتيـ األساسية،

  كسائؿ تمكنيـ مف الكصكؿ إلى إحدل دكؿ الشماؿ الغني،أيةاألمر الذم يدفعيـ إلى البحث عف 
كىك ما يحدث فعميا باستمرار حيث كثيرا ما تطمعنا الصحؼ  حتى كلك كمفيـ ىذا اليدؼ حياتيـ،

السيد عبد "كيضيؼ  ككسائؿ اإلعالـ بصفة يكمية عف مصرع أشخاص غرقا قي مياه البحر المتكسط
غمب أبؿ مدفكعة في   العمؿ بالخارج لذاتيا،أك ثقافة الشباب ال تدعـ قيـ اليجرة أف "العاطي السيد

 أعباء لمكاجية أخرلف حدتو تضعؼ إذا كجد الشباب بدائؿ أك  العامؿ االقتصادم،بكطأة األحياف
      (.231ص  ،2013 كازم،ك ايت حمكدة  ).المعيشة

 يجعؿ منو المحرؾ األساسي كراء الضركرية عدـ القدرة عمى إشباع الحاجات أكفكجكد عراقيؿ        
   . غير القانكنيةأكاليجرة سكاء القانكنية منيا 

  المجتمعات العربية بمختمؼ شرائحيا االجتماعية كالثقافية تشيد جممة مف التناقضاتأفكما        
 كالصراعات التي جعمت المنطقة العربية مف بيف المناطؽ الجغرافية األكثر حراكا في االجتماعية 

في مختمؼ الجكانب الحياتية لألفراد كالجماعات المنطقة كتتصؿ ىذه التناقضات بخصكصيات  العالـ،
 كالديمقراطية كالحريات الحزبية، كطبيعة األسرة كمكانة المرأة في المجتمع كدكر الديف في المجتمع،

كفي ظؿ ىذه األكضاع تعيش الفئات االجتماعية الحساسة السيما الشباب صراع مع القيـ الجماعية 
السائدة في معظـ الحاالت ينتج عنو تبايف كاختالفات في كجيات النظر كاآلراء حكؿ العديد مف 

مما يدفع ىذه الفئات إلى الشعكر باالغتراب كىي ال تزاؿ داخؿ مجتمعاتيا كىذا  القضايا االجتماعية،
ما يدؿ عمى أف ىجرة الشباب تحمؿ في طياتيا دالالت مجتمعية عميقة حيث تصبح في بعض 
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المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي .) كرفضياالحاالت احتجاجات جماعية عمى األكضاع السائدة
 (.8ص ،2009،أسيا

 :العوامل النفسية- 1-3

       تتمثؿ العكامؿ النفسية الطاردة لعدـ تكفر الشركط التي تحقؽ حاجات الفرد في المغرب العربي 
أم اإلشباع الكامؿ، فاليجرة في مجمميا ىي عبارة عف انتقاؿ أك تحكؿ مف سياؽ أك مكقؼ غير 

مرغكب فيو لعجز عف تحقيؽ اإلشباع النفسي كالمادم كالتكيؼ االجتماعي، ككذا مستكل الطمكح الذم 
يتطمع إليو الفرد أك الجماعة كما أف نشاط كحيكية الشباب كحبو لمكصكؿ بسرعة في السمـ االجتماعي 

كحب المغامرة كتحدم المجيكؿ؛ كانت بدكرىا محركات نفسية حدت بالمياجريف أف يتخذكا قراراتيـ 
باليجرة غير الشرعية كيدخؿ في ىذا العامؿ عدة متغيرات نفسية باإلحساس بالنقص كالدكنية مع 

 ).ظيكر التفاكت الطبقي كاالجتماعي؛ كىك ما أدل لبركز دالالت اإلحباط لدل الشباب خاصة
 (.120، ص 2013خذايرية، 

كىي مف المشاعر التي " الحقرة "  باإلضافة إلى الشعكر بالظمـ أك ما يسمى في الجزائر ب
تتبمكر مف خالؿ تراكـ السمككات غير المبالية كغير المتكفمة بشكؿ جدم بانشغاالت كاىتمامات 
الشباب عمى مستكل اإلدارات العمكمية كالخاصة، إلى جانب تفشي مظاىر المحسكبية كالرشكة ، 
لبعض الفئات عمى حساب األخرل كىي مف العكامؿ التي تنمي مشاعر الحقد كاالنتقاـ مف كؿ ما 

ككؿ ىذه العكامؿ تغذم الرغبة في اليجرة غير . (126، ص 2014عبد السالـ، ). يرمز إلى المجتمع
 .الشرعية لدل فئة الشباب

  :لعوامل المحفزة لمهجرة غير الشرعيةا- 2

:  الهوية  أزمةالعولمة و-2-1

ىا تحكالت اجتماعية ىامة ء التغيرات العالمية المعاصرة التي أفرزتيا العكلمة كالتي جّرت كرا       إف
كنرل أف . كاجتماعية قيمية، ثقافية، جدا جعمت شباب اليكـ في مكاجية صراعات كبرل أيديكلكجية،

العكلمة تركت بصماتيا كاضحة عمى الشباب خاصة عندما يتعمؽ األمر بمنظكمة القيـ التي تبثيا 
ذا كاف دائما يشار إلى التناقض بيف قيـ . كسائؿ اإلعالـ الجديدة، التي ىي أحد أىـ أدكات العكلمة كا 
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ذا كاف الشباب يمر بمرحمة أزمة اليكية التي  ذا كاف لمشباب ثقافتو الخاصة، كا  الشباب كالمجتمع، كا 
فيمكف القكؿ أنو يعيش أك يتكاجد في ما يمكف أف نطمؽ عميو بالمكاف الثالث . يجسدىا تناقض القيـ

بحيث ال ىك راض كميا كحتى جزئيا عف كضعو الحالي، كال ىك باستطاعتو أف يصؿ إلى ما يحمـ بو 
، ص 2011دبمة، ).كمف ىنا تظير السمككات غير المحبذة كالعنؼ كاإلجراـ كاليجرة غير الشرعية

 (. 87، 85ص 

كما تظير االستيتار  فظاىرة اليجرة غير الشرعية تعبر عف ظاىرة تمرد عمى الكاقع الكطني،       
أماـ  بالكطنية كالقكمية التي لـ تقدـ حال عمميا لمشكالت الشباب الذيف يعيشكف أزمة اليكية الكطنية،
ظكاىر العكلمة التي تقكم ظاىرة االنجذاب نحك ثقافة الغرب المتفكؽ كالذم يمجد قيـ الحرية 

حيث يرل ىؤالء الشباب أماـ أعينيـ مف خالؿ الفضائيات النعيـ األكركبي  كالديمقراطية كالحداثة،
 (.193، 192ص ص ،2010 ،السرياني) .مقارنة بكاقعيـ السيئ

 قد أسيمت في خمؽ حكافز ،فالعكلمة كما تشتمؿ عميو مف كسائؿ اإلعالـ كاالتصاالت المختمفة 
بيف الكاقع الذم يعيشو الفرد في بمده   فحيف تككف المفارقة كبيرة،كعكامؿ جذب لميجرة بشكؿ كبير

 كبيف ما يراه عمى كسائؿ اإلعالـ مف أشكاؿ الرفاىية االقتصادية في دكؿ العالـ األكؿ أك ،األصمي
يتحكؿ حمـ اليجرة لديو إلى   كالتي بمغت درجة أفضؿ في النمك االقتصادم،،حتى دكؿ العالـ الثالث

جؿ المستقبؿ يستحؽ المخاطرة، كفي اآلكنة األخيرة أضافت ما تعرؼ بكسائؿ أكبر ىمو كبرنامج مف أ
خصكصا مف خالؿ  بعدا جديد في تركيج فكرة اليجرة غير الشرعية،" االنترنيت " اإلعالـ الجديد 

                                                                                                                                           . (تويتر وفايس بوك )مكاقع التكاصؿ االجتماعي 

 كأكد ،انعقد مؤتمر في مدينة الىام حكؿ اليجرة غير الشرعية ،2010في مطمع شير مايك ؼ
 يعتمدكف بشكؿ متزايد عمى ، فيو أف الشباب في بمداف جنكب البحر المتكسطاالخبراء الذيف شاركك

لمتكاصؿ مع نظرائيـ األكركبييف أك  تقنيات اإلعالـ الحديث كخصكصا شبكات التكاصؿ االجتماعي،
اإلعالـ الحديث في  كيعتقد الخبراء أف تأثير تكنكلكجيا بحثا عف فرص اليجرة، المياجريف في أكركبا،

أم  تشكيؿ أفكار الشباب كانطباعاتيـ حكؿ مكضكع اليجرة ربما يفكؽ تأثير كسائؿ اإلعالـ التقميدية،
ف الدكافع الثقافية كالنفسية لدل الشباب أك فزيكف كالراديك كالصحافة بالرغـ مف أىميتيا اإلستراتيجية،مالتؿ
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    .لميجرة تزداد أىمية بسبب الدكر المتعاظـ الذم تؤديو كسائؿ اإلعالـ الحديثة كخصكصا االنترنيت
 .                                                        (70ص  ،2012 إسماعيؿ، )

 ـ اسـ قرف اليجرة،21 مدير عاـ منظمة اليجرة الدكلية عمى القرف "بركنس مكنممي"كقد أطمؽ        
فالعكلمة جعمت اليجرة أسيؿ بالنسبة لألعداد المتزايدة مف البشر الساعيف لمكصكؿ إلى ظركؼ 

  كتحقيؽ مستكل اجتماعي كاقتصادم أعمى في العمؿ كالصحة كالتعميـ،،معيشية أفضؿ ليـ كلعائالتيـ
، عيد).فقد أسيمت ثكرة االتصاالت في تسييؿ حصكؿ األفراد عمى فرص عمؿ في بالد جديدة

(.  48ص  ،2010

 مف الشباب العربي أعرب عف رغبتو في اليجرة مف % 51       أكدت تقارير التنمية البشرية أف 
بالده، كذلؾ راجع الزدياد شعكر الناس باإلحباط إزاء أداء دكليـ، فقد أتاح التطكر التكنكلكجي مف 

تمكيف األفراد مف االطالع بكثافة عمى التطكرات الجارية في العالـ، بما فييا  ارتفاع مستكيات الرفاىية  
االجتماعية كممارسات الحرية كبالمقارنة مع األكضاع الداخمية اتضح مدل االختالؼ كالجمكد لدل 
بعض المجتمعات، األمر الذم عمؽ رغبة الشباب العربي في االلتحاؽ بيذا العالـ ك ما يمنحو مف 

 (.140، ص 2014فككة، ). فرص

كبذلؾ تشكؿ اليجرة غير الشرعية طبعة جديدة مف األزمات بفعؿ الالتكافؤ بيف ضفتي البحر       
الذيف قرركا اختزاؿ  المتكسط كتككف عمى سبيؿ قناة تفريغية لإلحباطات التي تنتاب ىؤالء الشباب،

 لة اليكية بنكع مف التجني،أالطمكحات في اجتياز الحدكد الشيء الذم يدفعيـ إلى التعاطي مع مس
 في أكمو ؛ف المغمكب دائما مكلع باقتداء الغالبأب"المقدمة " في كتابو ابن خمدونكىك ما أشار إليو 

(.  133، 132، ص ص 2010،  حمادمبف)" كممبسو كسائر أحكالو كعكائده 

       كعميو يجب أف نقر حقيقة أف اليجرة غير  شرعية تتصاعد بشكؿ الفت كسريع، إنما ىي نتاج 
الكاقع االقتصادم كاالجتماعي كالفجكة الكبيرة بيف العالـ المتقدـ كالعالـ الثالث كالعكلمة التي جعمت 

كذلؾ لمتناقض . الحياة أكثر صعكبة كتعقيدا ككانت مدعاة إلقباؿ العديد عمى اليجرة غير الشرعية
الذم يعيشو الفرد بيف إشباع حاجاتو ك بيف كاقعو المزرم كما يشاىده في دنيا الغرب، ما يجعمو يبحث 

 .عف ذاتو في مجتمع آخر
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 :القرب الجغرافي  -2-2

 ككمثاؿ دكؿ شماؿ إفريقيا التي يساعدىا القرب الجغرافي في ،كىك عامؿ يساعد عمى اليجرة       
كبالتالي أصبح   بينيا كبيف جنكب دكؿ أكركبا خاصة تكنس كليبيا لجية ايطاليا،،الحكض المتكسط

ص  ،2012 المخادمي،) .االنتقاؿ مف البعض نحك أكركبا أمرا يسيرا عبر البحر األبيض المتكسط
27 )

 كقد كشفت الدراسات ،كفي األخير نقكؿ أّف أسباب كعكامؿ اليجرة غير الشرعية ال حصر ليا       
 أف غير ، عف عدد ىائؿ بحيث ال يمكف أف نحصرىا في بعد كاحد،كالبحكث التي تناكلت ىذا الجانب

، كبغض أساسيةالمالحظ في ظؿ السياؽ الكطني رجكح كفة العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كعكامؿ 
 أف ماال يحقؽ إشباع لحاجة معينة لدل الفرد يمكف أفالنظر عف كؿ األسباب كالدكافع  يمكف القكؿ 

 .يككف عامال دافعا النتياج ىذا السمكؾ

  كأسبابيا اليجرة إشكاليةAlfred Sauvy كيمخص العالـ الديمغرافي الفرنسي الفريد صكفي        
 باإلضافة."  يرحؿ البشر حيث تكجد الثركات أف  أك ترحؿ الثركات حيث يكجد البشر،أف إما:" بقكلو 
 حتىلك كنت مكاطنا مف دكؿ الجنكب لغامرت أكثر مف مرة :" قالو رئيس كزراء اسبانيا   ماإلى

(. 6ص  ،2010 الدىيمي،)." أكركبا إلىالكصكؿ 

تفسير ظاهرة الهجرة غير الشرعية حسب التصور السوسيولوجي والتصور : رابعا
: السيكولوجي 

 :التصور السوسيولوجي  -1

يرل  منطمؽ أف سمكؾ اليجرة غير الشرعية سمكؾ منحرؼ كجريمة يعاقب عمييا القانكف، مف       
 االتجاه االجتماعي ينظر إلى اليجرة غير الشرعية كإفراز أف( 2009)الباحث محمد رمضاف 

 ناجـ عف مظاىر السمكؾ كالتفاعالت كالعمميات اإلنتاجية المتنكعة التي تحدث داخؿ ،اجتماعي
سيكلكجي ال يخرج عف إطار كف تفسير سمكؾ اليجرة غير الشرعية ضمف التصكر السأك المجتمع،
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النظريات االجتماعية األساسية في عمـ االجتماع كىي النظرية الكظيفية كالماركسية كأخيرا التفاعمية 
: فدراسة اليجرة غير الشرعية مف منطمؽ المنيج الكظيفي تقكـ عمى أساس أنيا .الرمزية 

  سمكؾ يخالؼ القكاعد كاألنماط السمككية المتعارؼ عمييا في المجتمع، كتعتبر تعدم صارخ
 .عمى قكاعد الضبط االجتماعي، فيفضي إلى تمزيؽ العالقات كاألبنية االجتماعية

 فشؿ أفراد المجتمع في استيعاب معاييره القائمة عمى التساند كالتضامف االجتماعييف. 
  إخفاؽ في النظـ االجتماعية المختمفة، مف حيث تشريب أفراد المجتمع المعايير كالقيـ التي

 .يرعاىا المجتمع

ف اليجرة غير الشرعية تحدث نتاجا لمتكزيع غير العادؿ لمثركة في إكحسب االتجاه الماركسي ؼ       
كالعصر الحالي يشيد  .المجتمع مما يحدث الصراع الدائـ بيف ممتمكي ىذه الثركة كبيف مف ال يممككنيا

كالمالحظ أف الديمقراطية أفرغت مف مضمكنيا في عصر  نظاما عالميا يقكد إلى الثراء الفاحش،
العكلمة بحكـ األثرياء الجدد، فاختمت تكازنات التنمية كارتفعت البطالة في الدكؿ كظير الفقر كاشتدت 

مما دفع البعض إلى البحث عف منافذ لميجرة  حدة المعاناة، كأصبح الصراع كاضحا بيف الطبقات،
. غير الشرعية 

برز مف يمثؿ االتجاه التفاعمي الرمزم أك  أ"ادكرد ليمرت "كيعد العالـ االجتماعي األمريكي        
 االنحراؼ في السمكؾ بصفة عامة ىك نتيجة صراع ثقافي أفرل محيث  التأثير االجتماعي المتبادؿ،
. تظير أثاره في نظـ المجتمع

:                                              كعميو تحدث اليجرة غير الشرعية تبعا لألبعاد اآلتية 

  كتفيد المالحظات  ما يصاحبيا مف تفكؾ في قكاعد الضبط االجتماعي،كضغكط البيئة
الميدانية أف المياجريف السرييف يعيشكف في بيئات اجتماعية منخفضة المستكييف االقتصادم 

  .كاالجتماعي
  اختالؿ التكازف بيف األىداؼ كالكسائؿ المتاحة لتحقيؽ ىذه األىداؼ بالطرؽ المشركعة 

مما يؤدم إلى  فيعرض المجتمع إلى حاالت مف االضطراب فيضعؼ التماسؾ االجتماعي،
 .   ظير االنزالقات 
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  -،في ىذا الصدد تفسر  مخالفة القيـ كالمعايير التي يشترؾ فييا غالبية الناس في المجتمع
كيقـك المجتمع بإضافة كصمة االنحراؼ عمى  اليجرة السرية عمى أنيا سمكؾ منحرؼ،

 مما يؤدم إلى بمكرة نقمة الجميكر ضد الشخص الممارس ليذا السمكؾ، المياجر السرم،
 (.204-201، ص ص2009رمضاف، ) .كأيضا تأكيد نقمة الفرد المكصـك نحك نفسو

 ، كؿ المجتمعات تعتبر أف المكاطنيف متساكييف أماـ القانكفأففيرل " ميرتكف ؿ " بالنسبة       أما
كليـ نفس الحظكظ في النجاح االجتماعي، لكف في الكاقع ىذا غير صحيح ألف أبناء الفئات 

كىنا الكسائؿ ال ، المحركمة ذكم الدخؿ المحدكد كالجاه المفقكد ما عمييـ إال أف يقبمكا ظركفيـ الرديئة
ىذا يدفع الجماعات المحدكدة إلى تككيف ثقافات خاصة يسكد فييا  تناسب األىداؼ كالطمكحات،

ص ص  ،2003 ميمكني،) .االنحراؼ كالجنكح كطريقة حياة لمقاكمة اإلحباط كالتمييز االجتماعي
246 ،247 .)

:  في االنتحار دكر في تفسير سمكؾ اليجرة غير الشرعية كذلؾ تبعا لالتي"دكركايـ"كلنظرية        

  أنانيالهجرة غير الشرعية وكونها انتحار : 

كانفصاؿ الفرد عف الثقافة التي  يحدث ىذا النكع مف السمكؾ بسبب النزعة الفردية المتطرفة،       
  ىذا النكع مف السمكؾ نتيجة ضعؼ درجة التضامف االجتماعي داخؿ المجتمع،أكينش .يعيش فييا

كتصبح اليجرة السرية مف  حيث ال يجد المياجر السرم مف يسانده عندما تحؿ بو أم مشكمة،
 .االستراتيجيات الحيكية التي يحددىا لنفسو

  إيثاريالهجرة غير الشرعية وكونها انتحار : 

 متشبعيف بفكرة أشخاص أكتحدث ىذه الحالة عندما يككف الفرد مرتبطا ارتباطا كثيقا بجماعات        
. اليجرة السرية 

  أنوميالهجرة غير الشرعية وكونها انتحار  :

: تحدث اليجرة غير الشرعية في ىذه الحالة عندما        
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. تنحؿ النظـ االجتماعية كالثقافية كاألخالقية في المجتمع -

. تضطرب الحياة االقتصادية كالسياسية في المجتمع -

بيف الطمكح الشخصي كبيف ما ىك متكفر  تحدث ىكة ثقافية تفصؿ بيف األىداؼ كبيف الكسائؿ،- 
. فعال

 المياجر السرم أفتفسر اليجرة غير الشرعية مف منطمؽ  "دكركايـ" نظرية أفكيمكف القكؿ        
 يشعر بأنو غير قادر لمكصكؿ إلى الكسائؿ المشركعة لتحقيؽ األىداؼ التي كضعيا المجتمع ألفراده،

فيجبر عمى  أك ألنو ال يستطيع االندماج في الثقافة المجتمعية، بسبب عدـ تكافر الفرص الكظيفية،
  سرام، كبخكش) ."ميرتكف"كىذا المكقؼ يعتبر نمط مف أنماط عدـ المعيارية حسب  االنسحاب،

 (.  6، 5 ص ص ،2010

   Tarde  دتار" التي طكرىا عالـ االجتماع    Imitation Theory نظرية التقميد       أما حسب
فتفيد افتراضاتيا أف الجريمة تككف نتاج تقميد الشخص المجـر لشخص آخر سبؽ لو اإلجراـ تعرؼ 

، كمف ثمة فإف الشخص قد يدفع إلى اليجرة غير الشرعية عندما يتأثر بشكؿ مباشر أك عميو كتأثر بو
غير مباشر بمف سبؽ لو أف ىاجر كتمكف مف بمكغ أىدافو خاصة المادية، كذلؾ بعد عكدتو لكطنو أك 
مف خالؿ تتبع أخباره كتقصي أسمكب حياتو، كيتعاظـ االتجاه اإليجابي لدل الراغبيف في اليجرة عندما 
يسمعكف أخبارا تؤكد اندماج ذلؾ المياجر في المجتمع الذم ىاجر إليو، كتمكنو مف العيش فيو دكف 

 (.202، 201، ص ص 2014المصراتي، ). التعرض لتجارب مؤلمة في تمؾ الرحمة

       كعميو تـ تفسير ظاىرة اليجرة غير الشرعية حسب االتجاه االجتماعي بناءا عمى نظريات 
اجتماعية قامت بتفسير سمكؾ الجريمة، أيف تعد اليجرة غير الشرعية سمككا إجراميا حسب ما تنص 

 .عميو القكانيف كالنصكص المتعمقة باليجرة لدل المجتمعات العالمية

: التصور السيكولوجي- 2

في ظؿ حركة دائبة  يسعى كؿ فرد في حياتو إلى إشباع حاجاتو كبمكغ أىدافو كاثبات ذاتو،       
كفي حالة إذا لـ يتمكف الفرد مف  كذلؾ حسب ما خطط كرسـ لو، كنشاط مستمر كتفكير متكاصؿ،
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تنشأ بذلؾ حالة مف  الكصكؿ إلى تطمعاتو بمجابية حكاجز كعراقيؿ تحكؿ دكف إشباع لتمؾ الحاجات،
يتـ بعدىا القياـ بعدة محاكالت إليجاد حؿ لمخركج كالتخمص مف ىذه الصعكبات  الخمؿ كعدـ االرتياح،

كبذلؾ يظير شكؿ مف أشكاؿ التكيؼ إما أف يتغمب عمييا كيظير سمككات صالحة  كالضغكطات،
 كعدـ القدرة في ، يفقد القدرة عمى التغمب عمييا كتنتابو حالة مف اإلحباط كالشعكر بالنقص أكلممجتمع،

يجاد تكظيؼ مالئـ لقدراتو، كحينيا تتياكل األحالـ كالتطمعات فيبحث بذلؾ عف  التحكـ في الحياة كا 
 الكقكؼ كقفة  أك باإلرتماء في أحالـ اليقظة كالعيش في دكائر مفرغة،إماالسمكل كالتعكيض كذلؾ 

 يتعكد ،كالقياـ بالتمرد كالثكرة ضده أم يمجأ إلى ممارسات غير سكية معارضة ضد المجتمع كالمحيط،
كىنا يتحكؿ الفرد إلى تدمير نفسو مف خالؿ أشكاؿ  كيفقد بذلؾ اإلحساس بالحياة،خالليا االنحراؼ 

. كاليجرة غير الشرعية سمككية عديدة كاالنتحار مثال 

ما تقترف اليجرة غير الشرعية بنمط مف شباب مجّرـ أنو عادة كالمتتبع لمكضع الحالي يرل        
 الذم لـ يعطو يد المساعدة كلـ يحسف التكفؿ ،رل نفسو ضحية ىذا الكاقعمفيك  لمكاقع كرافض لو،

كفي حيف ترل الدكلة  .بحاجياتو كمتطمباتو، بؿ ال يتراءل أمامو إال مستقبؿ مسدكد كحاضر منبكذ
 كبيف التضارب بيف دكافع ،كالمجتمع سمكؾ اليجرة غير الشرعية بالجريمة التي يعاقب عمييا القانكف

يتطمب األمر البحث في ما يمكف تفسير ظاىرة اليجرة  اليجرة كمبررات الحككمات العتبارىا جريمة،
كعميو سكؼ نتناكؿ في ىذا الجانب بعض القراءات النفسية ليذه الظاىرة مف  غير الشرعية كسمكؾ،

:  ليذه الظاىرة أكضح صكرة نفسية إعطاءجؿ أكجية نظر بعض العمماء كالمدارس كالباحثيف مف 

 عمـ النفس في جميكرية مصر أساتذةفي دراستو إلى إجماع " ابراىيـ عياش "تطرؽ الباحث        
 ىجرة الشباب غير المشركعة ليا دكافع نفسية كليدة البطالة كالفراغ الذم يعاني منو الشباب مما أف إلى

 كانيزمات النفسية،م تجميات الـإالىي  يسبب ليـ حالة مف الضيؽ كاالكتئاب النفسي كىذه الظاىرة ما
 كىي اإلزاحةكمف ىذه الحيؿ الدفاعية . كالحيؿ الدفاعية التي يستخدميا الفرد لميركب مف مشكمة ما

 دفع النمكذج السيئ كفي ىذه الحالة التخمص مف البطالة كمف الصكرة السيئة التي ككنيا اتجاه نفسو،
 الشاب عندما يسعى أف  أم،ر يعتمد عمى التبرمآخر ميكانيـز إلى أكمف اجؿ تبرير تصرفاتو يمج

 يقع في دائرة المحظكر في القانكف يستعمؿ مبررات أك التيمكة إلىلميجرة غير المشركعة كيمقي بنفسو 
نو سافر بحثا عف أنو بحاجة ماسة إلى الماؿ كأمتعددة ىركبا مف المشكمة فيككف التبرير بيذا الشكؿ 

كىذه الحيؿ  نو لديو طمكح كيريد أف يككف مثؿ زمالءه في المستكل المادم كاالجتماعي،أالرزؽ ك
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جؿ التغمب عمى الصراع النفسي كالخركج مف دائرة اإلحباط الذم يعيشو كمع أالدفاعية تستخدـ مف 
تزايد ىذا الشعكر يتحكؿ إلى فعؿ عدائي ضد المجتمع فمحاكالت االنتحار الجماعي بقكارب المكت 

  .تمخص ىذه الكضعية 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145163) )

  نظرية التحميل النفسي والهجرة: 

       لقد فسرت نظرية التحميؿ النفسي اليجرة كخبرة صدمية تؤدم إلى القمؽ كالذم قد تظير 
أعراضو أكال اعتمادا عمى سمات شخصية الفرد كعمى ظركؼ متداخمة أخرل، كتسمى الخبرة الصدمية 

 كالتي تككف فييا ردكد أفعاؿ الفرد غير معبرة أك و صدمات التوتر بالصدمات التراكميةلميجرة 
كنظرية التحميؿ النفسي فسرت اليجرة . ممحكظة بشكؿ دائـ كألف أثارىا تتغمغؿ في العمؽ لفترات طكيمة

اعتمادا عمى مشاعر الفرد قبؿ اليجرة كبعدىا كبذلؾ فيي لـ تؤكد بمدخالت أخرل كالجانب 
االقتصادم كاالجتماعي كالذم ال يخفى تأثيرىا في تمؾ الظاىرة ،  كأنيا جعمت مف اليجرة ذات تأثير 

عبد الحسف، ).سمبي متمثال بفقداف األمف النفسي كالقمؽ كاالضطرار إلي التخمي عف ىكية الفرد
 (.8، ص 2009

 نظرية ماسمو والهجرة غير الشرعية: 

كيستند أصحاب ىذا التصكر في تفسيرىـ لظاىرة اليجرة غير الشرعية مف الجانب السيككلكجي        
كىك أبرز مف أكد عمى الحاجات  (Abraham harold maslow  )ماسمو كجية نظر إلى

النفسية كضركرة إشباعيا فقدـ بذلؾ تكضيحا لمحاجات اإلنسانية كتدرجيا في اإلشباع، كطرح أفكاره 
 تحت عنكاف نظرية في الدكافع كالشخصية           1943حكؿ نظريتو الخاصة بالتدرج اليرمي عاـ 

( Motivation and personality). (   ،ص .، د2014نافع). 

تسمسال  ،" hierarchy of needs"" ىـر الحاجات " في ىرمو المشيكر "ماسمك"ككضع        
 يخمؽ تكترا عند اإلنسانية الحاجات إشباعمف منطمؽ أف عدـ ، ىرميا لمحاجات اإلنسانية لإلنساف

 األىداؼ غير شرعية لتحقيؽ أك يرغميـ عمى تكجيو سمككياتيـ نحك العمؿ بطرؽ شرعية األفراد
. فائدة ليـ أكثر الشخصية التي تبدك 
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 : كاآلتي ىذه الحاجيات بحسب أىميتيا بدءا مف األكثر أىمية  "ماسمك" كقد نظـ        

كىي الحاجات   الطعاـ كالشراب كالسكف ك الزكاج،إلىمثؿ الحاجة  : الحاجات الفيزيولوجية –
ّمف اإلنساف ضركرات حاجاتو المعيشية فسيبدأ أفإذا   عمى قيد الحياة،اإلنسافالضركرية الستمرار بقاء 
 . حاجة أخرل أعمى في اليـر أكبالبحث عف تحقيؽ غاية 

 في معاشو ىك تيديد لحاجة اإلنساففتيديد  كتككف في النفس كالمسكف كالكظيفة، : األمن حاجات  -
 مف خالؿ القكانيف كفالة حقو في تكفير حاجاتو الضركرية اإلنساف ككمما ضمف ، في حياتوأساسية

. كمما زاد شعكره باالرتياح النفسي 

 مف اآلخريفكتحقيؽ التكافؽ مع  كتككف حاجات االنتماء لمجماعة كالمجتمع، : حاجات االنتماء -
 . اآلخريف المجتمع كالتفاعؿ مع إلى بطبعو اجتماعي يميؿ فاإلنسافخالؿ المكدة 

 التكريـ كالتشريؼ ك ىذه الحاجات كغيرىا كألقابكتتمثؿ في كممات التقدير كالثناء : حاجات التقدير- 
 كفي بعض ، في محيط العائمة كالمدرسة كالمؤسسات التي يتعامؿ معيا الفردإشباعيامف الحاجات يتـ 

 في النفس مف استالـ الجكائز كأكثركبر أ كحافز التأثير شيادة التقدير قد تككف ليا قكة في األحياف
. المادية 

مثؿ الرضا عف النفس كالشعكر بقدر كبير مف السعادة الذاتية بعد تحقيؽ : حاجات تحقيق الذات -
 . األىداؼ

 فإذا إحباطيا، أك الرغبة إشباعو تطكر كتغير حاجات الفرد يعكس خبراتو في أف "ماسمك"كيرل        
  ترسيخيا كتثبيتيا،إلىف اإلرضاء الدائـ سكؼ يؤدم إإشباعا ضئيال لمعظـ رغباتو ؼيمارس كاف الفرد 

فالفرد الذم أحبطت  .كباألشياءكتصبح نقطة البدء الالزمة الستثارة ىذه الرغبات في عالقتو بالناس 
م سمككو كعالقتو مع اآلخريف ؼ يتأثريريد سكؼ  رغباتو في االنتماء كالشعكر بالكرامة كتحقيؽ ما

  الكبرل،أىدافوحد أاإلنساف الذم يتعكد اإلشباع المادم لرغباتو قد يصبح الكسب المادم  ككذلؾ 
فمنيـ مف فقد األمف كالغذاء   تمؾ الحاجات،إحدلكعميو فالشباب الجزائرم قد يككف منيـ مف فقد 

كعدـ إشباع حاجاتيـ   في إحدل مؤسسات التنشئة االجتماعية كقمة حيميـ،أك األسرةكالحب سكاء في 
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 كسيمة بأيةتدفعيـ إلى التمرد عمى معايير المجتمع كالقكانيف الدكلية فيفكركف في اليجرة غير الشرعية 
 .بغية تحقيؽ ىذه الحاجات 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145163)) 

              

  ماسموألبراهامهرم الحاجات (- 01)الشكل رقم 

ما يمكف استخالصو مف ىذا النظاـ اليرمي ك الترتيبي لمحاجات، أف ىذه الحاجات تعتبر جزءا        
ميما في التككيف النفسي كىي تمعب دكر المحرؾ لسمكؾ األفراد، فإشباع الحاجات تبعا لتدرجيا 

، كفي المقابؿ كجكد أم اختالؿ في ىذا الترتيب عاليرمي يكّكف سمككات سميمة كفّعالة في المجتـ
اليرمي يخمؽ لدل الفرد تكترات كالشعكر باالضطراب كاإلحباط كالحرماف، كعندىا تظير بكادر السمكؾ 

كما اليجرة غير الشرعية إال مؤشر مف مؤشرات  المضطرب كالقياـ بسمككات عدائية مضادة لممجتمع،
 فحسب ما نممسو مف الكاقع أف فئة المياجريف غير الشرعييف مف أكثر الفئات في .ىذه السمككات

المجتمع التي تعاني مف عدـ تمبية ىذه الحاجات، كعميو نجد ظاىرة اليجرة غير الشرعية  تقترف في 
 .األغمب بشباب يعاني اإلحباط كيشتكي مف عدـ إشباع حاجات أساسية في حياتو

 غير المباشرة التي يحاكؿ األساليب الميكانيزمات الدفاعية مف أكىذا كتعتبر حيؿ الدفاع النفسي       
  التي سيقبؿ عمييا،األخطار أماـ التكافؽ النفسي  إحداثمف خالليا الشاب المياجر غير الشرعي

 ؛ تشكيو الحقيقة بذىنوكظيفتيا مف جانب الفرد مف شعكرية غير كأساليبكتعتبر الحيؿ النفسية كسائؿ 
 أمنو كالصراعات التي لـ تحؿ كالتي تيدد اإلحباط عف الناتجةحتى يتخمص مف حالة التكتر كالقمؽ 

حاجات

تحقيق الذات

حاجات التقدير

حاجات االنتماء 

حاجات االمن

الحاجات الفيزيزلوجية
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 عمى لإلبقاءكىذه الحيؿ الدفاعية تعتبر محاكالت  .النفسي فيدفيا كقاية الذات كتحقيؽ الراحة النفسية
.  يصيبو االختالؿ أفالتكازف النفسي مف 

 : منيا أقساـ عدة إلىكتتعدد الحيؿ النفسية        

 كاإلنكارالنككص، كالتفكيؾ كالتخيؿ كالتبرير  االنسحاب، : حيل دفاعية انسحابية مثل (1
  . كالسمبيةكاإللغاء

.  كاالحتكاء كاإلسقاطالعدكاف  : حيل دفاع عدوانية مثل (2
عنيفة تساعد الفرد في حؿ مشكالتو النفسية كتحقيؽ تكفقو  كىي غير : حيل دفاع سوية (3

. النفسي 
 الفرد عندما تخفؽ حيمو الدفاعية السكية أ إلييايمج كىي عنيفة ك : حيل دفاع غير سوية (4

. فيظير سمككو مرضيا 

مكف بدراسة العكامؿ النفسية التي تقؼ كراء تشجيع الفرد عمى اليجرة غير تىذا كيضيؼ المو     
كاإلزاحة كاإلنكار التي تستخدـ مف الناحية النفسية كذلؾ : األخرل شرعية مجمكعة مف الحيؿ النفسية  

لمتغمب عمى الصراع النفسي الذم يعيشو مشركع المياجر غير الشرعي، كما أف ىذه الحيؿ النفسية 
التي يمجأ إلييا المياجر غير الشرعي تعبر عف خمؿ في التركيبة النفسية لممياجر أك مشركع المياجر، 

كلكف الفرؽ . السكم ك الالسكم ك العادم ك الشاذ: رغـ أف كؿ تمؾ الحيؿ قد يمجأ إلييا معظـ األفراد 
 (.78، 77، ص  ص 2013فريجة،  ) .كجكدىا معتدلة عند األكؿ كبصكرة مفرطة عند الثاني

: والهجرة غير الشرعية  الجزائري المراهق- خامسا

 : المراهق والهجرة غير شرعية سموك المخاطرة لدى-1

إلى أف سمكؾ المخاطرة ىك أحد أبعاد الشخصية الذم يرغب  ( Reber ,1987 )       يشير ريبر
 ,Lyng)كيشير الينج . الفرد مف خاللو اإلتياف بأفعاؿ تحتكم عمى درجة ذات داللة مف الخطكرة

إلى أف سمكؾ المخاطرة سمكؾ يشمؿ عممية التفاكض مع الخطكط الفاصمة بيف الحياة  (1993
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كية، سكالمكت، شعكريا أك الشعكريا، بجنكف أك بشيء مف العقؿ، كبأم طريقة سكاء أكانت مرضية أك 
 (.56، 55، ص ص2002زيداف ، ). كبذلؾ يتطابؽ سمكؾ المخاطرة لحد كبير مع السمكؾ اإلجرامي

مادامت مرحمة المراىقة تتضمف العمؿ كالبحث عف كؿ ما يعزز ىكية المراىؽ كيحفظ كيانو ك       
كانت المراىقة نفسيا كبحد ذاتيا ىي حالة مف حاالت األخذ بمبدأ  كشخصيتو كالنزكع نحك االستقالؿ،

جراءات جديدة، مف ش نيا أالمخاطرة كالدخكؿ في مغامرة، كمع أف الدكافع كالحكافز لمقياـ بخطكات كا 
ف الدخكؿ في إ، ؼآلخرىك مفركض عمى المراىؽ مف قيكد كحدكد تختمؼ مف شخص  تخطي ما

المخاطرة يمتد مف االستكشاؼ كالتجربة اآلنية كيتدرج مف الدخكؿ في عمؿ أني إلى آخر يتـ الكقكع 
شد أكبر منو تعقيدا أك أخر اكاالنتقاؿ مف مأزؽ صغير محدكد إلى مأزؽ  فيو في أزمة أك مأزؽ،

أنكاع السمكؾ التي يقـك بيا   قد يصؿ إلى حد االنتحار أحيانا، إف الكثير مف التصرفات ك،خطرا
الشخص بصفة عامة قد تككف بسيطة في البداية لكنيا تصبح فيما بعد أكثر خطكرة كتزج بصاحبيا 

 (.293، 292، ص ص 2000عدس، ). في مأزؽ ال مخرج منو

كسمكؾ المخاطرة الذم يمجأ إليو المراىؽ ربما يككف لو عالقة بأشكاؿ التفكير الخرافي لديو،        
كلكنو أيضا يتأثر برغبة المراىؽ في خكض تجارب جديدة ك إشباع حاسة البحث كاالستقصاء فبعض 

المراىقيف يمجئكف إلى مثؿ ىذا السمكؾ ليعبركا عف شجاعتيـ كيظيركا عدـ التزاميـ أك معارضتيـ 
 (.33، ص 2003الريماكم،  ).لمسمطة

عقمي، فالمخاطرة عممية إدراكية ألنيا كاآلخر حدىما شخصي أفاتخاذ المخاطرة يتضمف جانبيف  
عممية تقدير االحتماالت كالشخص يتخذ قراره حسبما يدرؾ، كىناؾ عكامؿ ذاتية تتدخؿ في ذلؾ، فأم 

نو نتاج تنشئة اجتماعية كخبرات سابقة أفرد لديو منظكمة مف القيـ كالمعتقدات كاالتجاىات فضال عمى 
، ص 2012 خمؼ ك غزكاف،) .نو يمتمؾ سمات كخصائص شخصية مميزة، كبناء نفسي فريد أ

388.) 

كعادة ما يتـ التحدث عف سمككيات المخاطرة عند المراىؽ بالسمككات اإلدمانية كالجنسية        
 فيمكف اعتبار فيـ سمككيات المخاطرة ،"الحرقة "الخطيرة كغيرىا، كقد ظيرت في حقبتنا األخيرة ظاىرة 

 كتكاد تككف لدل ، في ىذه المرحمة الحياتية كسمكؾ اجتماعي يعبر عف بحث المراىؽ عف ىكيتو
 .بعض المراىقيف كسيمة لمحصكؿ عمى االستقالؿ الفعمي عف الرقابة الكالدية 
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كتعتبر اليجرة غير الشرعية ظاىرة محفكفة بالمخاطر كالتحديات، كاالعتقاد السائد عف ىذه        
حباط، غير أف الكجو األخر لمحقيقة أنيا فعؿ خاص بجماعة مف  الظاىرة أنيا فعؿ نابع عف يأس كا 

الشباب المراىؽ الساعي لبناء ىكيتو كتحقيؽ ذاتو، رغـ خطر المكت لكنو يبقى محاكلة نيائية قصكل 
. لتحقيؽ الذات

البحث  الجمعية الجزائرية لممساعدة، )sarp   laكبالرجكع إلى األبحاث التي قامت بيا جمعية        
 تبقى ىذه الظاىرة كسمكؾ مخاطرة خاصة بالذككر تقريبا كذلؾ مف خالؿ ،(كالتدريب في عمـ النفس

 العائمة الجزائرية، عمى عكس الفتاة التي تبقى دائما التساىؿ الكبير كالكاضح الذم يتمتع بو الذكر في 
 LEلكبرتكف "تحت الرقابة الضيقة لألسرة ميما كانت الفئة االجتماعية التي تنتمي إلييا فحسب 

BERTON  "سمككات المخاطرة تختمؼ بيف الذككر كاإلناث حيث تخاطر اإلناث بأنفسيف أف 
كتتخذف مف أجسادىف مجاؿ لمعاناتيف، في حيف يرتمي الذككر في عالـ المغامرة كاإلثارة كالتحدم 

تعبر سمككات المجازفة أك   حيث ،(الكالديف، المعمميف، الشرطة، القكانيف )معارضا كؿ أشكاؿ السمطة 
المخاطرة عف سمكؾ استكشافي ذاتي يحاكؿ مف خاللو المراىؽ استكشاؼ ىكيتو كالتعبير عف 

 كيككف البحث عف النشاطات الخطيرة مطبكعة ببصمة ذاتية خاصة لكؿ مراىؽ، فعندما ،استقالليتو
نو يحطـ رمزيا حكاجز الطفكلة، كيصبح جزء إيمتحف كيختبر المراىؽ شجاعتو أثناء مكاجية الخطر، ؼ

نو فالمجازفة مربكطة بإحدل أقدـ التقاليد اإلنسانية كالمتمثمة في طقكس اقرأال يتجزأ مف جماعة 
 (.98- 95، ص ص 2013 نكر الديف، ).االنتقاؿ إلى سف الرشد

يتمتع بركح المخاطرة كالمغامرة كأنو إذا كانت " الحّراؽ " فالحرقة تعبر في صميميا عمى أف       
إرادتو قكية في تغيير الكاقع المعيش كال يثني إرادتو في ذلؾ شيء، فإف إرادتو تمؾ ىي في حقيقة األمر 
مريضة كيكمف ذلؾ في اتجاىيا كنعني مف ذلؾ سكء كجية إرادتو رغـ قكتيا الخارقة في تحقيؽ ىدفيا، 

نما إللحاؽ األذل بالذات، ذلؾ أف اإلرادة في الحرقة ىي  حيث كجيت ضد نفسو كليس لصالحيا كا 
  (.103، ص2012طيبي،  ).تحمؿ في جكىرىا معنى اإلرادة في االنتحار

كعميو تككف الحرقة أك اليجرة غير الشرعية إحدل المحاكالت التي تميز سمككات الخطر عند        
المراىقيف متمثمة في األحاسيس القكية كتجاكز القانكف كرفض كؿ أنكاع السمطة، ككذلؾ االنتماء 
لجماعة الرفاؽ كمحاكلة بناء ذاتية كىكية مف خالؿ ىذه المغامرة، كىي كذلؾ تمثؿ إحدل طقكس 
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فحسب . المركر إلى سف الرشد لككف أف مف ال يقدـ عمى الحرقة تبعا لمفيـك الشباب ال يعد رجال
 عمى مجمكعة مف المراىقيف سبؽ ليـ خكض تجربة اليجرة la sarpالدراسة التي قامت بيا جمعية 

 مف الحاالت فقط لـ تكف عمى دراية بمخاطر المغامرة، في %23 حكالي أفغير الشرعية بينت النتائج 
 مف الحاالت %60حيف أف األغمبية كانت عمى دراية كاممة بما كاف ييددىـ، في حيف أف ما يقارب 

 منيـ أضافكا أف المخاطر لـ تكف بالشيء الذم %9.1صرحكا بأنيـ كانكا عمى دراية باألخطار، ك 
ف أغمبية الحاالت أعادت المغامرة إيردعيـ عف مشركع اليجرة غير الشرعية، كحسب ىذه الدراسة ؼ

 ىذا ما يؤكد عمى أف الخطر يمثؿ قكة جاذبة .أكثر مف مرة حتى بعد اإلفالت مف الغرؽ بأعجكبة
بالنسبة لمعديد مف المراىقيف خاصة بالنسبة ليكاة االنفعاالت القصكل، كالمراىقيف الذيف يمثؿ الخطر 

 (.97، ص 2013 نكر الديف، ). بالنسبة ليـ مصدر استثارة كمعاش قكم كمرغكب

 :االغتراب النفسي عند المراهق والتفكير في الهجرة غير الشرعية- 2

       تعتبر مرحمة المراىقة مرحمة جد حساسة في حياة اإلنساف، لما يرتبط بيا مف تغيرات في النمك، 
تككف ليا تأثيرات مختمفة عمى سمككات المراىؽ، كليذا تتصؼ ىذه المرحمة بمرحمة التغيرات أك مرحمة 

أزمة اليكية، فنجد األسرة كالمدرسة كالمجتمع يعانكف مف مشاكؿ المراىؽ فنجد أنيـ قد أصبحكا ذك 
مراس صعب، الميؿ إلى تحدم السمطة كاألكامر مما يؤدم بالبعض إلى العزلة كاالنسحاب كالبعض 

 (.42، ص2008غانـ،  ).األخر إلى إثارة الشغب كالقياـ بسمككات عدائية

       كتكصؼ مرحمة المراىقة كذلؾ بأنيا مرحمة الصراع الداخمي، ك مرحمة الصراع الخارجي أم 
الصراع الذم يحدث بيف المراىؽ كالمصادر الخارجية، كىي المصادر التي تمثؿ السمطة أم الكالديف 
كالمعمميف كالمجتمع ككؿ مف لو كالية عميو، كيرجع ذلؾ إلى أف المراىؽ يشعر بأف مجتمع الكبار يريد 
تقييد حريتو كفرض ما يشاءكف عميو مما قد ال يتفؽ مع رغباتو، في الكقت الذم يعرؼ ما يناسبو كما 

. يتكلد الصراع كذلؾ بيف رغبتو في االنطالؽ كالتحرر كبيف ضركرة خضكعو لممجتمع بقيمو كنظمو
تباع كؿ ما ىك جديد كغريب . (337، ص 2009كفافي، ) ككذا الرغبة في االبتكار كالتجديد كا 

التقمص كاإلعجاب الشديد كالتقميد .(المكضة، الثياب، التصرفات، السمكؾ )كمتميز في كؿ شيء 
حاتـ  ).المحض لمشخصيات المرمكقة كالرغبة في المغامرة كحب التحدم كالعناد ككسيمة إلثبات الذات

 (.30-28، ص ص 2005
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       كبينت العديد مف الدراسات أف المراىؽ في ىذه المرحمة يعيش أزمة معيارية، حيث تككف اليكية 
في ىذه المرحمة حالة تشكيؿ كتككيف التي يكاجو أثناءىا الفرد الغمكض كالخمط في األدكار حيث يقكؿ 

أف ىذه الحالة تتضمف الشعكر المفعـ بآالـ العزلة، كتفكؾ الشعكر الداخمي الستمرارية :" اريكسكف
، 2009مسمـ، )" اليكية ، كعدـ القدرة عمى اكتساب الشعكر باالنجاز في أم نشاط مف مجاالت الحياة

كتبعا لذلؾ قد يعاني المراىؽ مف مشاكؿ عديدة نتيجة لعدـ القدرة عمى التكيؼ . (134، 133ص ص 
 . كمف بينيا الشعكر االغتراب

       كيمثؿ االغتراب بأنو الشعكر باالنفصاؿ عف البيئة المحيطة بالفرد، كعدـ القدرة عمى التكيؼ 
مع األكضاع السائدة فييا، كغالبا ما يعاني المراىؽ مف االغتراب، نتيجة اختالط المفاىيـ كالقيـ 

االجتماعية فيفقد إحساسو بأىميتو كقيمتو كيتكثؼ لديو الشعكر بأنو غريب عف المجتمع، مما يجعمو 
 (.137، 136، ص ص 2011الحمداني،  ).يقع في دكامة مف الصراعات كاألزمات النفسية

       كما أف المراىؽ يشكك مف أف كالديو ال يفيمانو، كلذلؾ يحاكؿ االنسالخ عف مكاقؼ كثكابت 
كرغبات الكالديف ككسيمة لتأكيد كاثبات تفرده كتمايزه، كىذا يستمـز معارضة سمطة األىؿ، ألنو يعد أم 

سمطة فكقية أك أم تكجيو استخفاؼ ال يطاؽ بقدراتو العقمية التي أصبحت مكازية لقدرات الراشد، 
 ( .260، ص 2008بكبازيف،  ).كبالتالي تظير لديو سمككات التمرد

       كبناءا عمى ذلؾ كمو نجد أف شعكر المراىؽ باالغتراب يجعمو ينزع إلى سمككات انحرافية كحتى 
إجرامية كاليجرة غير الشرعية التي تكصؼ لدل ىؤالء المراىقيف بأنيا الحؿ لكؿ مشاكميـ النفسية 

 .كمف ىنا يتـ استقطابيـ  بسيكلة مف طرؼ تجار التيجير. كالمالية

       يمكف القكؿ أف المراىقيف الذم أقدمكا عمى اليجرة غير الشرعية يعانكف مف تناقض عمى 
عمى شباب كمراىقيف خاضكا تجربة اليجرة " العيد فقيو" مستكل الذات، كقد بينت دراسة نفسية  لمباحث

غير الشرعية أنو تكجد عالقة ارتباطية بيف االغتراب كمشكمة اليجرة غير الشرعية، حيث أف البحث 
المضني ليؤالء الشباب عف العمؿ ما ىك في نياية األمر إال سمكؾ إنساني نابع مف قانكف الحاجات 
البشرية، كالحاجة إلى االستقرار المادم، كالتحرر مف قيكد األسرة، كما تحممو مف خطاب مييف عمى 

 .الشاب بأنو عاجز كعالة عمى اآلخريف ككممات أخرل تصيبو في عمؽ نرجسيتو
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       كقد أشار العيد فقيو مف خالؿ دراستو كذلؾ إلى أف ىذه الفئة مجزأة اليكية نفسيا كاجتماعيا، 
تعتبر نفسيا ميمشة كمظمكمة، ميدرة الكرامة تعيش في بمد ال يشبع الحاجات كالطمكحات، فيقتنع بأنو 

يعيش في المكاف الخاطئ في المقابؿ ينبير باآلخر كالتطكر الذم كصؿ إليو، كبالتالي الرغبة في 
، ص 2014فقيو،  ). محاكاتو في سياؽ االغتراب كالبحث عف الذات المفقكدة، كاليكية المجزأة

  (.62، 61ص

، أفراد العينة مف الشباب البطاؿ الذيف  (2013ايت حمكدة ك كازم ،  )كقد بينت كذلؾ نتائج دراسة 
لدييـ مستكل مرتفع مف االغتراب يفكركف في اليجرة السرية، حيث يظير االغتراب مف خالؿ التناقض 
بيف ما ىك فعمي كما ىك مثالي حيث يككف المغترب معارضا لالىتمامات السائدة كالمكضكعات كالقيـ 

ايت حمكدة، ككازم، ). كالمعايير أيف تظير مشاعر القمؽ كالغضب كالغركر كالكراىية كاالستياء
 (.235، ص 2013

مممح عام حول الخصائص السوسيوثقافية لمحرّاقة الجزائريين وبعض : سادسا
 :اإلحصائيات الخاصة بظاهرة الهجرة غير الشرعية 

       اليجرة غير الشرعية انعكاس لسكء إدارة مشاكؿ الشباب،  بما في ذلؾ البطالة كسكء المعيشة، 
فغالبا ما ينظر إلى اليجرة غير الشرعية كمتنفس مف بعض الشباب بحثا عف حمـ لحياة أفضؿ في 

مف جية، كرغبة في إيجاد ميرب مف البمد  الغرب، الذم ينظركف إليو بشكؿ خاطئ عمى أنو جنة
 .ألشكاؿ مختمفة مف الظمـ مف جية أخرل

       كيزداد اإلغراء بيف الشباب الجزائرييف لمسفر إلى أكركبا،  فيؤالء الساعيف كراء حمـ اليجرة غير 
الشرعية بالمئات، إف لـ يكف باآلالؼ، كزادت ىذه الظاىرة بشكؿ رئيسي خالؿ العقد الماضي عندما 

 .كانت البالد منشغمة بمكافحة اإلرىاب، كلـ تعط اىتماما كبيرا لمعدد اليائؿ مف المياجريف

إلى اآلالؼ  (الدرؾ الكطني كاألمف الكطني كالقكات البحرية  )       كتشير تقارير األجيزة األمنية 
 شخص مف قبؿ العامميف في 7779مف األشخاص تـ تكقيفيـ عمى الساحؿ، كبالفعؿ تـ اعتراض 

، كلقي المئات مف الشباب حتفيـ أثناء 2005قكات الدرؾ الكطني منذ نشكء ىذه الظاىرة في سبتمبر 
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، 2010المجنة الكطنية االستشارية لترقية حقكؽ اإلنساف كحمايتيا،  ).عبكر البحر األبيض المتكسط
 (.66 ، 65ص ص 

       يقكـ الشباف الحرّاقة بالتفاكض مع أعكاف شبكات التيريب عمى قيمة السفر كما يتفقكف عمى 
أدؽ تفاصيمو، كلكف المثير في الرحالت أف محطتيا النيائية تككف دائما في عرض البحر، ففي أحسف 

الحاالت يقـك الشباب المسافر قبؿ كصكؿ الباخرة إلى الميناء بإلقاء نفسو في المياه ليكاصؿ رحمتو 
سباحة، كفي أسكء الحاالت ال يككف لديو االختيار بحيث يككف مصيره الغرؽ، لتضـ جثتو إلى جثث 

 (.48، ص2010كرككش، ). آالؼ الشباف الحالميف التي تناـ عرض البحر األبيض المتكسط

       فيكميا تخبرنا كسائؿ اإلعالـ في المغرب العربي سكاء المكتكبة أك السمعية أك البصرية عف 
تكاتر حاالت اليجرة غير الشرعية عبر السكاحؿ، فقد أكدت التقارير أف الرغبة في اليجرة غير الشرعية 

 كعند طمبة الجامعة ٪19في دكؿ المغرب العربي لدل الشباب كالسكاف النشطيف مكجكدة بنسبة 
54٪. 

       كفي دراسة أمنية نشرتيا جريدة الشركؽ اليكمي كالتي حرصت فييا عمى التكضيح أف أغمب 
 عاـ ناىيؾ عف األطفاؿ القصر، كيكؿ تتجاكز 28 ك 18الحّراقة شباب تتراكح أعمارىـ مابيف 

لمتأكيد . (...نساء ، شابات، طمبة، مكظفيف، مستخدميف، أصحاب نشاطات حرة ) عاـ، 40أعمارىـ 
، 2013خذايرية،  ).عمى أف المرشحيف لميجرة غير الشرعية يمثمكف جميع الفئات االجتماعية

 (.117ص

       كما أشارت دراسة ميدانية قامت بيا مصالح الدرؾ الكطني الجزائرم، إلى أف القضاء عالج 
 مياجرا غير شرعي، كما أفادت 899 قضية تكرط فييا 151 حكالي 2006 ك2000مابيف سنتي 

 :الدراسة أف مف مجمكع المياجريف السرييف المكقكفيف كالمّرحميف فيما بعد إلى الجزائر، يكجد

 شخص ينحدركف مف كاليات 144 نساء، 09 مسنا تتجاكز أعمارىـ الخمسيف سنة، 50 قاصرا، 11
تيزم كزك، :  حالة كالباقي مكزعيف عمى الكاليات التالية عمى الترتيب91الجزائر، تمييا كىراف ب 

 (.33، ص 2014زركؽ، ). تممساف، شمؼ
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 2007 إلى غاية أكت  2005       كما أكضحت مصالح شرطة الحدكد أنو تـ تسجيؿ منذ سنة 
كرغـ أف ىذه اإلحصائيات ال تدؿ .  مياجر غير شرعي تـ إعادتو مف دكؿ أكركبا10921حكالي 

، 2014أمحمدم،  ).عمى األرقاـ الحقيقية لمظاىرة إال أنيا تدؿ عمى تفاقـ تصاعدىا سنة تمكل األخرل
 (.257ص 

 :       ونجد أن من أهم خصائص الحرّاقة الجزائريين ما يمي 

 :العمر المبكر - أ

 سنة 19 ك 18أف الحاالت التي تتراكح أعمارىـ مابيف " نكر الديف "        في دراسة قاـ بيا الباحث 
 مف العينة الذيف حاكلكا الحرقة، كلكف الجديد ىك ظيكرىا في سف مبكر حيث أف ٪59تمثؿ ما يقارب 

 (.2013خالد نكر الديف،  ). سنة 15 ك 14 ممف حاكلكا الحرقة كانت أعمارىـ مابيف 10٪

 إلى 2005إحصائيات المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر حسب العمر مابين  : (08)جدول رقم 
2007 

 2007 2006 2005 السنة/ السن 

 23 13 03  سنة18اقل من 

 742 473 27  سنة28 إلى 18من 

 279 207 23  سنة40 إلى 29من 

 27 21 04  سنة41أكثر من 

 (153، ص 2014مرسي ك ركاش، )

نما امتدت         يتضح مف خالؿ الجدكؿ أف اليجرة غير الشرعية لـ تقتصر فقط عمى الراشديف كا 
مما يؤكد عمى امتداد اليجرة غير . حتى لعقكؿ القصر كاألطفاؿ فنجد أف نسبتيـ تتزايد مع السنكات

 .الشرعية لكافة الفئات العمرية 
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 : فئات اجتماعية متباينة  - ب

       تستيدؼ اليجرة غير الشرعية فئات اجتماعية متباينة، فالحّراقة ينتمكف إلى كؿ الطبقات 
االجتماعية، كال تقتصر فقط عمى البطاليف أك أبناء العائالت المعكزة مثمما ىك شائع، فنجد مف بيف 

الذيف نجحكا في الكصكؿ إلى الضفة األخرل أك الذيف ىـ في عداد المفقكديف أك ممف اعترضت فرؽ 
السكاحؿ قكاربيـ كأكقفتيـ، ىناؾ حممة شيادات جامعية عميا، بؿ كمنيـ مف يحمؿ شيادة طب كأبناء 

عائالت ثرية، إال أننا نجد فئة معتبرة منيـ مف البطاليف كفئات أخرل مف شباب عامؿ في الصيد 
كالمالحة كاألطباء كالمضيفيف، كحتى بعض عناصر الشرطة كطمبة جامعييف، بؿ كقد كجد ضمف 

 (.49، ص2010كرككش، ). ىؤالء الحّراقة شباب معكؽ حركيا

حكؿ أسباب اليجرة غير الشرعية لمكفاءات كاألدمغة " بككرمة "       كفي دراسة قامت بيا الباحثة 
الجزائرية، أف ىناؾ مف بيف الفئات االجتماعية المعنية باليجرة غير الشرعية فئة الكفاءات كاألدمغة 
الجزائرية كالذيف دخمكا البمد المستقبؿ بطريقة شرعية في إطار الدراسة لكنيـ تجاكزكا المدة المحددة 

ليـ، كعادة ما نجد ىذا النكع مف اليجرة غير الشرعية عند الطمبة حيث يقرركف عدـ العكدة إلى بمدىـ 
 (.102، ص 2012بككرمة،  ). األصمي، كنجد أف ىذه الفكرة تراكدىـ قبؿ مغادرة البمد األصمي

       فمف المالحظ أف اليجرة لـ تعد تقتصر كما كانت في الماضي عمى الشباب ذك القدرات 
ف كانت ىجرتيـ  المحدكدة، بؿ أصبح خيرة الشباب ذك القدرات المتميزة يياجركف ىـ اآلخركف كا 

بطريقة غير شرعية مازالت محدكدة عمى اعتبار أف الدكؿ األكركبية تتيح لبعضيـ ىجرة آمنة كشرعية 
 (.376، ص 2014بمعيفة،  ).

  :السفر الجماعي-ج

      عادة ما ينظـ الحّراقة أنفسيـ ضمف جماعات تضـ أبناء الحي الكاحد، كفي بعض الحاالت 
يشرككف معيـ في الرحمة شباب، ال تجمعيـ سكل الرغبة الجامحة في تحقيؽ حمـ الذىاب، كفي أحياف 
أخرل يقكمكف بتنظيـ رحمتيـ مع أشخاص أجانب، مف جنسيات غالبا ما تككف مغربية أك صينية في 
بعض الحاالت، كذلؾ بعد أف يقكمكا بتسديد فاتكرة الرحمة التي تتجاكز في الغالب إمكانياتيـ المادية؛ 
فيضطر بعضيـ لإلعارة أك السرقة كاالحتياؿ كفي حاالت أخرل تنظـ رحالت الحّراقة شبكات ىي في 
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األصؿ تضـ جماعات أشرار كمتاجرم مخدرات كشبكات سماسرة ال ييميـ إال ما يحصمكف عميو مف 
 (.49، ص 2010كرككش، ). أمكاؿ

 مف عينة ٪60، نجد أف سفر الحّراقة في أكثر مف (2013نكر الديف،  )       بالعكدة إلى دراسة
 . مف الحاالت كانكا يرحمكف رفقة أشخاص غرباء٪16.4الدراسة،  كانت تتـ برفقة قريب، في حيف أف 

  :ظهور الجنس األنثوي- د

       لقد كانت اليجرة غير الشرعية في كقت قريب قائمة عمى ىجرة األفراد الذككر غير المتزكجيف، 
إلى أف تستقر أكضاعيـ القانكنية كاالجتماعية، في البمد الذم ىاجركا إليو، غير أف الصعكبات التي 
أخذت تضعيا السمطات الرسمية، كخاصة في الدكؿ المستقبمة لممياجريف، دفعت إلى ضركرة التساىؿ 
مع النساء كاألطفاؿ العتبارات إنسانية كأخالقية، مما دفع العدد الكبير مف المياجريف إلى استخداـ ىذه 
االعتبارات لتسييؿ أمكرىـ في عممية التنقؿ، فقد ظيرت بقكة ىجرة النساء، كفرضت القكانيف األكركبية 
ضركرة ترحيؿ الشباب الذيف تـ تكقيفيـ، كفرض نكع مف الحماية عمى النساء كاألطفاؿ، فارتفعت بذلؾ 
نسبة النساء كاألطفاؿ حتى أصبحت مصدر قمؽ بالنسبة لممعنييف باتخاذ القرار في الدكؿ المستقبمة، 
لى جانب ذلؾ أصبحت النساء تغامرف بحياتيف في نفس الظركؼ الصعبة التي يقدـ فييا الرجاؿ  كا 

 أف 1999 يكنيك 23االسبانية في عددىا الصادر يـك  (a b c)، كقد ذكرت صحيفة  عمى اليجرة
 (26-24، ص ص 2010األصفر،  ). امرأة15الحرس المدني االسباني قد اعترض قاربا عمى متنو 

كفيما يخص العنصر النسكم الجزائرم، فقد برزت ىذه الفئة بصفة كبيرة كذلؾ كىذا ما بينتو 
 19التقارير كاألخبار إلى كجكد فتيات ضمف المجازفيف الحّراقة كالالتي ال يزيد عمر بعضيف عف 

 (. 48، ص2010كرككش،  ).سنة

حكؿ مكانة المياجرة السرية  في المجتمع الجزائرم " كيـ صبيحة"كىك كذلؾ ما أكدتو دراسة 
إلى أف المرأة  (اسبانيا )كالتي استيدفت أربع حّراقات جزائريات مقيمات بأليكانت " كالرقابة االجتماعية 

في المجتمع الجزائرم قد انضمت كفئة اجتماعية، بصكرة متميزة في دينامكية اليجرة السرية، التي  
يعتقد أف الرجؿ ىك العنصر األساسي في ىذا النكع مف اليجرة كالتي تتطمب مف المقبميف عمييا قدرة 

أيف تظير النسكة  . بدنية كطاقة كبيرة لتحمؿ المصاعب حيث أصبحت كاقعا مفركضا عمى المجتمع
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كيـ،  ). جانبا قكيا مف الشجاعة في مجازفتيف ىذه كتخطييف ىذه المصاعب لمكصكؿ إلى أكركبا
 (.13، 11، ص ص 2014

يوضح تطور عدد األفراد المهاجرين من اإلناث الموقوفين من طرف حراس السواحل  في وضعية : (09)جدول رقم 
 .هجرة غير شرعية بالجزائر

 المجموع 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المنطقة

 17 4 4 4 2 1 2 الشرق

 - - - - - - - الوسط

 12 - 3 4 4 1 - الغرب

 29 4 7 8 6 2 2 المجموع

 ICMPD . P 38:المصدر

       يتبيف مف خالؿ الجدكؿ أنو تـ تسجيؿ نسب لنساء مرشحات لميجرة غير الشرعية في سابقة 
لممجتمع الجزائرم المعركؼ بطابعو التقميدم المحافظ، كبالرغـ أف نسبتيف ال تقارف بنسبة الذككر إال 
أف ذلؾ مدعاة لفتح الباب أماـ ىجرة النساء خاصة أماـ نماذج لنساء نجحف في الكصكؿ إلى الضفة 

 .األخرل

 : الوعي بالمخاطر المحفوفة بالمغامرة - ت

 فقط مف حاالت الدراسة صرحكا بأنيـ لـ ٪23،  أف (2013)       بينت دراسة خالد نكر الديف 
يككنكا عمى دراية بمخاطر المغامرة، في حيف أف األغمبية كانت عمى دراية كاممة بما كاف ييددىـ، 

 منيـ أضافكا بنكع ٪9.1 مف الحاالت صرحكا بأنيـ كانكا عمى دراية باألخطار ك ٪60كفيما يقارب 
مف التحدم أف المخاطر لـ تكف لتغير شيئا مف مشركعيـ في الذىاب، كما أف الكثير مف الحاالت 

 .أعادكا محاكلة المغامرة بعد إخفاؽ أك عدة إخفاقات
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 نقاط الهجرة غير الشرعية في الجزائر:  

       تتمثؿ اتجاىات اليجرة غير الشرعية إلى أكركبا في المغرب العربي عامة إلى اسبانيا كايطاليا 
 ألؼ 20ىذه األخيرة الكجية األكلى لممياجريف القادميف مف شماؿ إفريقيا، إذ تـ كقؼ أكثر مف 

 1997-1992 شخص في مضيؽ جبؿ طارؽ يحاكلكف الكصكؿ إلى اسبانيا في الفترة مابيف عامي
أما فيما يخص ايطاليا فتعتبر الكجية الثانية المفضمة .  كحدىا2000 ألؼ سنة 11ك أكثر مف 

 ألؼ مياجر 253لممياجريف غير الشرعييف بعد اسبانيا ككفؽ اإلحصائيات فقد ضمت ايطاليا حكالي 
 (guennouni , 2004,p32).  1998غير شرعي سنة 

       كتعتبر الجزائر دكلة عبكر كانطالؽ في نفس الكقت ككصكؿ المياجريف، كىي تعد مف أبرز 
الدكؿ المعنية بمشكمة اليجرة غير الشرعية لما تفقده مف الكثير مف شبابيا في رحالت المكت التي 

تنظـ اتجاه أكركبا، مما دفع الدكلة إلى اتخاذ العديد مف التدابير الرامية لمكافحة ىذه الظاىرة منيا ما 
  (.8، ص2011صايش،  ). ىك أمني كمنيا ما ىك سياسي كمنيا ما ىك قانكني

في محاكلة لبمكغ السكاحؿ -  كحتى األجانب–       فاليجرة غير الشرعية التي يمجأ إلييا أبناء الكطف 
: االسبانية كااليطالية عف طريؽ زكارؽ صغيرة تابعة لمميربيف، ىي فعؿ متداكؿ خصكصا في كاليات 

 الطارؼ، نظرا لممسافات القصيرة التي – سكيكدة – عنابة –كىراف -عيف تمكشنت -مستغانـ- تممساف
 كمـ بيف عنابة ككيب 130 كمـ بيف عيف تمكشنت كالميريا ك 94 )تفصميا عف الساحؿ األكركبي 

 (.ركزا

       باستخداـ البيانات المقدمة مف قبؿ األجيزة األمنية المختمفة، يصبح مف الكاضح أف نقاط 
 :االنطالؽ إلى اسبانيا كايطاليا ىي 

 إلى اسبانيا: 

 .(اسبانيا )، اتجاه غاب كدم غاتا كساف خكسيو(كىراف )كيب فالككف ، ككراؿ، كريستيؿ كنجمة- 

 .(عيف تمكشنت )ساسؿ، بكزجار، بني صاؼ، تارغا، اليالؿ، مداغ كرشغكف- 

 .(شمؼ )دشرية - 
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 .(مستغانـ )الصخرة ، شعايبية كبكغالـ-

 الى ايطاليا: 

اتجاه كيب ركزا كككستا ديؿ سكلسيس    . (عنابة)كاد الغنـ ، شطايبي، سيبكس، فيفي، كسيدم سالـ -
 .(ايطاليا)

 (.72، 66، ص ص 2010المجنة الكطنية ، ). (الطارؼ )صخرم، البطاح، الصفصاؼ كالعيكف - 

 خريطة توضح نقاط مغادرة قوارب الحّراقة  في المسالك البحرية انطالقا من الجزائر: (02)الشكل رقم 

 

 (، د ص،  نقال عف فرقة حرس السكاحؿ لكالية مستغانـ 2012ساعد،  )

 )يتضح مف خالؿ الخريطة أف أىـ نقاط مغادرة قكارب الحّراقة مف الجزائر تتمثؿ في كؿ مف عنابة 
 ( . بني صاؼ) ، الجزائر ، مستغانـ ككىراف (كاب ركزا

 مممح عام لخصائص المجتمع الجزائري في ظل التغير االجتماعي وثقافة الهجرة :سابعا
 : غير الشرعية
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       يعتبر المجتمع الجزائرم مزيجا متنكعا مف المكركث الثقافي كالحضارم بحكـ انتمائو اإلسالمي 
العربي األمازيغي، كقد شيدت الجزائر في العقكد األخيرة جممة مف التحكالت اليامة عمى كافة 

المستكيات؛ ىذه التحكالت جّرت معيا تغيرات عمى مستكل القيـ، العادات، كالثقافات فكاف لزاما عمى 
 (.49، ص 2012بمقاسمي ك مزياف،  ).الفرد الجزائرم أف يتكيؼ مع متطمبات المجتمع الجديد

       كتمعب مؤسسات التنشئة االجتماعية دكرا ىاما في غرس قيـ كالمبادئ الصحيحة ألبنائيا 
كتتعرض ىذه المؤسسات بحكـ التغير االجتماعي لكثير مف الضغكطات الخارجية التي تستيدؼ 

التأثير في معتقدات أبنائيا كمشاعرىـ كاتجاىاتيـ مف خالؿ آليات العكلمة؛ كالتي تعمؿ عمى التأثير 
.  عمى شخصية الفرد نفسيا كاجتماعيا كعقميا بتقبؿ ما يستقبمو مف أفكار كتؤثر في انتمائو لممجتمع

 (.417، ص 2008كنعاف، )

       كاألسرة بطبيعتيا كجزء أساسي مف المجتمع، تتعرض لما يعرفو مف تغيرات كتحركات فالمجتمع 
أف المجتمع الجزائرم متعدد كمعقد لدرجة يصعب " مصطفى بكتفنشت "الجزائرم حسب ما أشار إليو 

تحديد نمط اجتماعي لو، كتضطمع األسرة الجزائرية بميمة تنشئة أبنائيا عمى اكتساب شخصية كثقافة 
شباع حاجاتيـ النفسية لتحقيؽ ذكاتيـ ككسب تقدير اآلخريف، حيث يربى  المجتمع كفؽ قكاعده، كا 

 .الطفؿ الجزائرم الذككر منيـ عمى الرجكلة كالسمطة كالجمد كالمسؤكلية، كاإلناث عمى الحياء 

       كسابقا كاف الكلد البكر في العائمة التقميدية ىك المعني باليجرة كغالبا لمساعدة العائمة قصد 
محاكلة مساعدة األب في أداء دكره االقتصادم ػ أك قصد استالـ دكره عندما يتقدـ في السف، لكف ىذا 
المخطط لـ يعد صالحا في الكقت الراىف، حيث لـ يعد الرحيؿ قرار نابع عف مشركع عائمي، فالصغار 

 (.99، ص2013نكر الديف،  ).يقرركف لكحدىـ اليجرة كبدكف السعي كراء مكافقة العائمة 

        فالمجتمع الجزائرم قد عرؼ األزمة متعددة الجكانب ابتداءا مف نياية الثمانينات تركت آثارا 
سمبية لـ يعرؼ المجتمع الجزائرم ليا مثيؿ كلـ يألفيا مف قبؿ فظيرت عمى الساحة الكطنية عدة 
مؤشرات كظكاىر اجتماعية كانتشار البطالة كأزمات السكف الحادة، كتنامي الشعكر باالغتراب 

كاالنعزاؿ عف المشاركة في الحياة االجتماعية أدل بالكثير منيـ إلى اليجرة بحثا عف المكاف الذم 
 (.48، ص2009مزكز،   ). يحقؽ ليـ أماليـ
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أف ىذه الظاىرة التي برزت منذ بضع سنكات تنتمي إلى سياؽ أكثر شمكلية " نكر الديف"        كيشير 
كعمكمية، تبرزه اليجرة كتقميد، ىذا التقميد الذم تكسع ليشمؿ كؿ طبقات المجتمع، حيث أضحت كؿ 

شرائح المجتمع المتباينة برغبتيا باليجرة نحك البمداف الغربية، ىذه الشريحة مف المجتمع  ال تتكفر عمى 
كسائؿ كال فرص سانحة التي تسمح لو بالرحيؿ في ظركؼ آمنة، كىي بذلؾ كجو معبر لمتنديد كعرض 

، ص ص 2013نكر الديف،  ). لسكء أحكاؿ عامة في المجتمع فيي مخرج كمحاكلة لمتحقيؽ الذاتي
93 ،94.) 

       كىذه الظاىرة تنظـ مف طرؼ فئات معينة مف الشباب، شأنيا شأف أعماؿ الشغب باإلضافة إلى 
أف ىذا الشباب يعيش كسط سياؽ اجتماعي يشيد تغيرات متالحقة بسبب العصرنة كالعكلمة، كأماـ 

االنفتاح المذىؿ عمى العالـ كتكافر الكسائؿ التكنكلكجية التي تجعمو ينبير بما يراه في دنيا الغرب في 
ظؿ الكاقع الحالي ال الذم يكفر لو أدنى االحتياجات، فكاقع الشباب الجزائرم اليكـ يمر بظركؼ قيرية 

انعكست عمى كافة المكاطنيف كالسيما أصحاب الدخؿ المنخفض أك منعدمي الدخؿ، كاستقراء كاقع 
الشباب اليـك يشير إلى العديد مف المشكالت التي طاؿ أمدىا، فالجزائر لـ تسمح لمسياسات التي 

اتبعتيا في العشرينية األخيرة بتجنيد حقيقي لمشباب الجزائرم بحيث يثبت في مكانو كفاعؿ اجتماعي 
حقيقي رغـ ثقؿ كزنو في التركيب السكاني لمبالد، حيث لـ تكف ىناؾ فعالية في إدماج الشباب في 

الحياة االقتصادية كاالجتماعية فصاحب ذلؾ أضرار نفسية كالشعكر بانعداـ العدالة كالتيميش فضال 
عف المشكالت األسرية كالتسرب المدرسي كالبطالة، كقد كاف لمظركؼ الصعبة التي مرت بيا الجزائر 

كزيادة عمى التغير االجتماعي كما . في العشرية السكداء زيادة اليكة بيف مؤسسات الدكلة كالشباب
صاحبو مف مشكالت كتحديات ال سبيؿ ألم مجتمع ميما كاف أف ينجك منيا، ذلؾ أف المشكالت 

 (.218-212، ص ص 2010عنصر،  ).ترتبط ارتباطا كثيقا بالتغير فيما كجياف لعممة كاحدة

       كمما يطبع مالمح المجتمع الجزائرم في عصر الحالي نجد اختالؿ ميزاف القيـ كالمعايير 
 :االجتماعية في المجتمع الجزائرم حيث 

 تمجيد القكة كالعنؼ كالخشكنة كاعتبارىا فحكلة، كاعتبار التعقؿ كالميكنة ضعفا كجبنا. 
 ضعؼ قيمة الحكار كالتكاضع كاعتبارىا ضعفا كلغة المتفمسفيف. 
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 كلذلؾ أصبح كؿ ما ىك . سيطرة ثقافة الصراع كالغمبة كغياب ثقافة التسامح كالتعاكف كالتكامؿ
قبيحا ينظر إليو عمى أنو  (.كالرزانة كالتعقؿ كالتفيـ كالتكاضع )منطقي عقمي أخالقي كجميؿ 

كالعنؼ كاالعتداء  )ضعؼ في الشخصية كيقمؿ مف شأنيا، ككؿ ما ىك قبيح كغير أخالقي 
 (.الجدارة ) أصبح جميال كينظر إليو عمى انو مف الفحكلة كالقفازة  (كالسرقة كالتحايؿ 

 2014عبد السالـ، ).  باإلضافة إلى سيطرة القيـ المادية كغياب القيـ الركحية كاإلنسانية ،
 (.126، 125ص ص 

 :اآلثار واالضطرابات النفسية التي تواجه المهاجر غير الشرعي: ثامنا

       بينت العديد مف الدراسات أف األفراد المرشحيف لميجرة غير الشرعية  خاصة الشباب كالمراىقيف 
قد يتعرضكف لعدة اضطرابات نفسية، كتؤكد دراسات أخرل عمى أف الناجيف كالذيف تمكنكا مف الكصكؿ 

 :كمف بيف ىذه اآلثار نجد. قد أصابتيـ مشكالت تكيفية كفي تكافقيـ النفسي كاالجتماعي

 :اضطرابات تكيفية -1

       مف التحديات التي تكاجو المياجر ما يطمؽ عميو مشكؿ االندماج كالتكيؼ مع المجتمع الجديد، 
حيث يعاني المياجر مف مشكالت نفسية كاجتماعية نتيجة االختالؼ بيف المجتمعات كاالنتقاؿ إلى 

مجتمع جديد لو لغتو كتقاليده كعاداتو كقيمو، كبطبيعة األمر أف اليجرة إلى بمد جديد تتطمب االحتكاؾ 
بأىؿ البمد األصمييف  لكف غالبا ما يكاجو صعكبة في التكاصؿ مع ىذا المجتمع الجديد خصكصا أف 
بعض كسائؿ اإلعالـ تقـك بدكر تحريضي فتظير المياجريف بصكرة إجرامية أك متطرفيف إرىابييف؛ 

مما يؤدم إلى زيادة تأجج مشاعر الحقد الكراىية كخمؽ صكرة ذىنية سمبية تحكؿ دكف تكاصؿ 
   http://swnsyria.org/?p=3536.  المياجريف مع المجتمع المضيؼ

أف مشكمة التكيؼ كاالندماج مع المجتمع الجديد تتكلد عنيا         كأشارت كثير مف الدراسات إلى
مشاكؿ أخرل مف العزلة النفسية كاالجتماعية جّراء انتقالو مف مجتمع ألفو إلى آخر غير مألكؼ؛ مما 
يكلد لديو اإلحساس بالحنيف إلى الكطف كاستعادة ذكرياتو كقد يترافؽ معو الحزف كاألرؽ كفقداف الشيية 

كما أف غالبية المياجريف غير شرعييف . كحاالت مف القمؽ في المراحؿ األكلى كالخكؼ مف المجيكؿ
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يعيشكف في قمؽ دائـ نتيجة عدـ الشعكر باألماف كاالنتماء كانخفاض الركح المعنكية لدييـ كاإلحباط 
 (.10،  ص 2015الكردم، ). كالتفكير في االنتحار

       كمف الدراسات مف أشار إلى أف اليجرة بشقييا الشرعي كغير الشرعي  خطر ييدد اإلحساس  
خطرا ييدد   إلى أف اليجرة تمثؿ& ,Grinburge 1989), ( Grinberg باليكية  الذاتية كقد أشار

اإلحساس باليكية الذاتية كىي تمثؿ حالة الحفاظ عمى اليدكء كالرصانة أماـ تحديات الحياة كتعقيداتيا، 
حيث أف مصدر الخطر الذم ييدد اليكية الذاتية الذم يأتي مف ككف ثقافة الفرد كلغتو كمكاف عيشو 
األصمي كذكرياتو كتجاربو متداخمة مع بعضيا البعض، كاليجرة تفرض تخميو عنيا أك جزء منيا، كما 
أف المغة مف أصعب المشكالت التي تكجو المياجر، كتعمميا يفرض عميو تكمفة كبيرة حتى يستطيع 
معرفة الكاقع الجديد كاالتصاؿ باآلخريف فعامؿ المغة يمثؿ عامؿ تيديد لميكية الذاتية فالمغة األصمية 

، ص 2009عبد الحسف، ). ترتبط بتحديد معرفة الفرد باآلخريف كبنفسو كتزكده بقاعدة لدعـ ىكيتو
8.) 

 : اضطراب الشخصية  -2

إلى أف المكانة االجتماعية التي بإمكاف المياجر الحصكؿ عمييا  (2013 )     يشير السعيد كعدكاف 
قد تككف إحدل األسباب في زعزعة تكازنو النفسي فبعض المياجريف غير الشرعييف كانكا أصحاب 

مكانة اجتماعية محترمة فمنيـ أساتذة كأطباء كغيرىـ حيث يجد المياجر نفسو بعد المغامرة مرميا في 
الكردم، ). مراكز االستقباؿ مع الميمشيف كالمصابيف بشتى أنكاع االضطرابات النفسية كالعقمية

 (.11، ص 2015

    كىذا كقد بينت العديد مف الدراسات بركز االضطرابات النفسية كالعقمية كسط المياجريف كأف 
أغمبيـ تمكف مف الحصكؿ عمى الرعاية النفسية كالطبية كالعقمية في مصحات خاصة، كمف بيف 

   الذم اىتـ بفئة الشباب المياجر الذم استقر في مصحة1951 عاـ Kinoالدراسات نجد دراسة 
 مف تمييز نكع االضطراب  Kino ببريطانيا كقد تمكف  Middle Wood Hospital )مييدؿ  ككد 

كقمؽ مصحكب  (ىياج) كالذم مف مّيزاتو حاالت مف االستثارة désordre  psychotiqueالذىاني 
 كنزكع نحك الشؾ كالحذر مف المحيط، كبعضيـ كذلؾ يعاني مف ىمكسة confusionبخمط كتشكيش 
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عدكاف ك بكعكف ،  ).بصرية كسمعية  كليـ أفكار ىذيانية اضطيادية مع تكجيات كأفكار انتحارية
 (.228، ص 2013

كما بينت دراسات أجنبية عديدة تناكلت ىذه الظاىرة كعالقتيا باالضطرابات النفسية كالعقمية ، 
  في دراستو التي قاـ بيا في مدينة نيكيكرؾ أف االضطراب النفسي 1922 سنة  Pollokفقد أشار 

كالعقمي ىك أكثر شيكعا بيف أكساط المياجريف، منو لدل السكاف األصمييف، كما قاـ العالـ مكرفي 
Murphy بالتمييز بيف الباحثيف الذيف قدمكا فرضيات عف استعدادية المياجريف لإلصابة باالضطراب 

العقمي كبيف اآلخريف الذيف قدمكا فرضيات تعيد االضطراب العقمي إلى الضغكط التي سببتيا ظاىرة 
كما يمكف اإلشارة إلى أف الدراسات المعاصرة يظير التركيز عمى الجكانب الفطرية . االستئصاؿ

فالذم يفكر في  )كالمكتسبة أم كيؼ تككف ىذه االضطرابات ناتجة عف استعداد نفسي أم فطرم 
اليجرة كيركب الكثير مف المصاعب ليترؾ أىمو كبمده يعاني مف استعدادية نفسية لإلصابة بينما الفرد 

ككيؼ تككف لدل . (السكم الخالي مف ىذه االستعدادية يرفض اليجرة حتى كلك أتيحت لو الفرصة
البعض ناتجة عف تأثير ثقافي اجتماعي ظرفي ال دخؿ لالستعدادية فيو كلقد ظير نمكذج جديد ال 

كىك بذلؾ يرفض كؿ . (اجتماعي–بيك نفسي  )يزاؿ في طكر النمك يفضؿ اعتبار المياجر ككائف كمي 
الدراسات الخطية التي تعتبر عامال كاحدا ميما كاف معزكال سببا لالضطراب النفسي  لدل األخير 

 (.229، ص2013عدكاف كبكعكف، ).

 :بعد الصدمة اضطراب ضغوط ما -3

    تبدأ االنعكاسات عمى نفسية المياجر منذ المحظات األكلى لعممية اليجرة غير الشرعية التي 
يضطر لخكضيا عبر الحدكد البرية كالبحرية، كالمخاطر التي يتعرض ليا مع مافيات التيريب، 
خصكصا عندما يتعرض القارب لمغرؽ كمشاىدة الجثث كىي تطفك عمى الماء، فيشعر بالصدمة 

في التعرض " الرابطة األميركية لمطب النفسي "كالخكؼ كالعجز، كتتمثؿ الخبرة الصادمة، حسب 
لحدث مؤلـ مثؿ المكت أك التيديد بالمكت أك إصابة شديدة، األمكر التي يتعرض ليا المياجر غير 

   http://swnsyria.org/?p=3536  .           الشرعي في كؿ خطكة مف خطكاتو اتجاه المنفى

، حكؿ االستجابات الصدمية لممخفقيف في اليجرة (2008 )" مراد يكب " كفي دراسة قاـ بيا        
أف جميع أفراد العينة يعانكف مف أعراض اإلجياد ما بعد ألصدمي عمى المستكيات غير الشرعية 
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المستكل الجسدم ظيكر -ب .المستكل النفسي أىميا تناذر اإلعادة ك الككابيس المتكررة:-الثالث
. مظاىر العياء كالتعب الشديديف عند جميع الحاالت إضافة إلى إصابة البعض منيـ بالقرحة المعدية

. المستكل االجتماعي ظيكر عند جميع الحاالت ميكال لمكحدة ك االنعزاؿ- ج

 :خالصة

       بعد التطرؽ إلى كؿ ما يتعمؽ بظاىرة اليجرة غير الشرعية مف تأصيؿ مفاىيمي، ك تفصيؿ 
لحيثيات ىذا الظاىرة يتضح أف تنامي اليجرة غير شرعية في منطقة البحر األبيض المتكسط ك في 

لتككف بنية . الجزائر خاصة؛ لقيت اىتماما كبيرا كجداال كنقاشا سكاء بيف العامة مف الناس أك الخاصة
كأّف العالقة بيف المراىؽ كاليجرة غير الشرعية تعكد دكاعي انتشارىا إلى . ذىنية كثقافية لدل الشباب

رىاصات ذات طابع اقتصادم، اجتماعي، نفسي كثقافي إال أّنيا تشترؾ في عدـ رضا  عدة عكامؿ كا 
المياجر عف بيئتو األصمية، كفي استيدافيا لفئات متباينة سكاء مف حيث الطبقة االجتماعية أك 

المرحمة العمرية يعكس أبعادا خطيرة؛ كىذا ما يستدعي ضركرة أف يككف التعاطي المستقبمي مع ىذه 
الظاىرة قائما عمى أسس عممية منطقية كقكية فعالة مف أجؿ التصدم ليذه الظاىرة ألف انعكاساتيا 

 .السمبية قد تؤدم إلى تقكيض دعائـ المجتمع 
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 :تمهيد

يعتبر التراث األدبي أساس ضروري في مسار البحوث العممية، يتم من خاللو تحديد وتأطير 
موضوع الدراسة بشكل دقيق، متخذة بذلك األطر النظرية والمعمومات التي تم جمعيا خمفية أساسية  
يستند إلييا الباحث في توجيو المراحل المتبقية لمدراسة، وعميو كان الجانب اإلجرائي المعيار الفعمي 

الذي ينتقل فيو الباحث من مرحمة التخطيط إلى التنفيذ والذي يسمح لو بالوقوف عمى مختمف جوانب 
الظاىرة المراد دراستيا، ومن خالل خطواتو البحثية تتحدد القيمة العممية لمبحث وقيمة نتائجو إن تم 

وعميو . تحديدىا واختيارىا بشكل دقيق؛ فتكون بذلك نتائج منطقية بعيدة عن الذاتية وذات مصداقية
يشتمل ىذا الفصل عمى المراحل واإلجراءات المنيجية التي تم إتباعيا أثناء القيام بالدراسة الميدانية 

 :والتي نوردىا فيما يمي . توضيح  المنيج المستخدم، حدود الدراسة،  أدوات الدراسة: والتي تضم 

 :منهج الدراسة- 1

إن اختيار المنيج الذي يتناسب وطبيعة الدراسة ىو ضمان لتحقيق أىداف الدراسة والوصول 
إلى نتائج عممية دقيقة وموضوعية، وقد تم اإلعتماد في دراستنا عمى المنيج اإلكمينيكي والذي يتميز 
بتناولو الشامل والمتكامل لمتاريخ االرتقائي لمفرد حيث أن التركيز فيو يكون عمى الفرد بوصفو وحدة 

وتتضح أىمية المنيج اإلكمينيكي في أنو يتوخى جانب البحث العممي في معالجتو لجوانب . الدراسة
السموك؛ بيدف فيم دينامية شخصية المفحوص وتشخيص مشكالتو والتنبؤ عن احتماالت تطور 

 (.42، 41، ص ص 2013خطاب،  ).حالتو

سيرورة معرفية لمتوظيف :" إلى أن المنيج العيادي (Perron, 1979 )" روجي  بيرون" يشير
بن بردي ، )".العقمي، والتي تيدف إلى بناء بنية عقمية لمظواىر النفسية حيث يكون الفرد مصدرىا 

 .(36، ص 2014

وانطالقا من ىذا كان المنيج اإلكمينيكي من خالل دراسة الحالة المنيج األنسب في دراستنا 
خاصة وأن طبيعة ىذا المنيج تقوم عمى الدراسة المعمقة لمفردية، مراعيا في وصف وتفسير المشكل 

 الحالي أو الظاىرة المتعمقة بالفرد مختمف الوقائع الماضية والحاضرة وعالقاتو البيئية في سياق عيادي،
وىو بذلك يستجيب لنوعية دراستنا . ما يمّكن من إعطاء صورة شاممة عن الحاالت موضوع الدراسة
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التي ترمي إلى تحديد سمات شخصية المراىقين المياجرين بطريقة غير شرعية، كخطوة إلعطاء 
 .جانب تفسيري ليذا السموك، والذي ال يتأتى إال من خالل اإلحتكاك المباشر مع الحاالت

 :حدود الدراسة-2

 : الحدود المكانية-2-1

تم إجراء الدراسة مع الحاالت في كل من واليتي بومرداس وعنابة حيث تم اختيار والية 
بومرداس بحكم أن الحالتين تقطنان بجوار األقارب؛ مما جعل إمكانية الوصول إلييما يسيرة جدا، 
وثانيا أن والية عنابة واحدة من الواليات الساحمية التي عرفت عدد كبير وخطير من ىجرة شبابيا 

بطريقة غير شرعية؛ وبالتالي وجود حاالت لمراىقين اقبموا عمى اليجرة غير الشرعية في ىذه الوالية 
 .أمر مؤكد وىو عامل ساعد عمى إيجاد الحاالت إلى حد ما

 :الحدود الزمنية- 2-2

بعد التحقق من قابمية الموضوع لمدراسة والتحصل عمى المعمومات بوجود حاالت لمراىقين قد 
اقبموا عمى اليجرة غير الشرعية وتم إعادتيم لديارىم في كل من والية بومرداس ووالية عنابة؛ تم 

 عمى فترات 2015 إلى غاية شير أوت 2014الشروع في إجراء ىذه الدراسة بداية من شير أوت 
جراء مختمف االتصاالت لمعرفة مكان  متقطعة بداية من الدراسة االستطالعية بالبحث عن الحاالت، وا 

إقامة الحاالت، وكذا طمب مساعدتنا في العثور عمى حاالت أخرى ممن أبحروا معيم أو ممن  
 .يعرفونيم

 :حاالت الدراسة-2-3

 حاالت من مراىقين خاضوا تجربة اليجرة غير الشرعية،  كميم 4تم االعتماد في دراستنا عمى 
ذوي مستوى تعميمي متفاوت، سبقت ليم محاوالت .  سنة25 و20من الذكور تتراوح أعمارىم مابين 

عديدة لميجرة غير الشرعية عن طريق البحر باستخدام قوارب لالنتقال إلى الضفة األخرى من البحر 
المتوسط نظرا لما يشكمو ىذا النوع من اليجرة غير الشرعية من سموك خطر ومواجية لمموت ، كما 

نما جاء في حدود ما  يجدر بالذكر أن خصائص الحاالت وعددىم وجنسيم لم يكن بصفة مقصودة؛ وا 
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استطعنا الحصول عميو، فنجد أن عدد الحاالت المعنية بالدراسة قميل؛ وذلك راجع  لطبيعة الموضوع 
لى   :وا 

 عدم رغبة العديد من الحاالت التجاوب مع الباحثة لعدة اعتبارات خاصة بيم . 
  استبعاد بعض الحاالت لعدم استكمال القيام بإجراءات الدراسة معيا، فبعدما كان العدد األولي 

 حاالت فقط؛ حيث أنو فور االنتياء من الشروع في 4 حاالت تم االستقرار عمى 8لمحاالت 
القيام بالمقابالت لم نتمكن من االتصال بيم مرة أخرى لمقيام بتطبيق االختبارات؛ وذلك بعد أن 

وصمتنا معمومات من المقربين منيم بنجاحيم في االنتقال إلى الضفة األخرى من البحر 
 .المتوسط وبالتالي تم استبعادىم من الدراسة

 

 :معايير انتقاء حاالت الدراسة - أ

يتمحور موضوع الدراسة حول المراىقين الذين أقدموا عمى سموك اليجرة غير الشرعية بصدد 
دراسة سمات الشخصية ليذه الفئة، وبما أن طبيعة الموضوع ىي التي توجو انتقاءنا لمحاالت فتم 

 :اختيارىم تبعا لمشروط اآلتية

 . سنة25 إلى 16أن تكون حاالت الدراسة مراىقين يتراوح سنيم من  -1
 .أن تكون الحاالت قد أقدمت عمى سموك اليجرة غير الشرعية وتم إعادتيم  -2
أن يكون سموك اليجرة غير الشرعية عن طريق البحر واستخدام قوارب لالنتقال إلى الضفة  -3

 .األخرى من البحر األبيض المتوسط
 

 : خصائص حاالت الدراسة - ب

 .يمثل خصائص حاالت الدراسة (10 )جدول رقم 

 المستوى االقتصادي  المستوى التعميمي المهنة  السن الجنس  الحاالت
 متوسط الثامنة متوسط عامل في البناء   سنة23 ذكر هيثم
 ضعيف  الثامنة متوسط  عامل في البناء   سنة22 ذكر عادل
 متوسط السابعة متوسط عامل في ميناء   سنة20 ذكر أنيس
 جيد  السادسة ابتدائي    أعمال حرة  سنة25 ذكر عصام
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يظير من خالل الجدول أن كل حاالت الدراسة ىم من فئة الذكور وىو كما سبق الذكر لم يكن 
نما يرجع لطبيعة الموضوع، وأن سنيم يتراوح بين   سنة، كما أنيم يشتركون 25 و20بصفة مقصودة وا 

في المستوى التعميمي المنخفض والذي يتراوح ما بين المستوى االبتدائي والمتوسط،  ومن مستويات 
باإلضافة إلى أن كل الحاالت ىم أصحاب مين ومنيم من مستوى اقتصادي جيد . اجتماعية متفاوتة

نما قد يعود لعوامل أخرى قد نستشفيا الحقا من خالل  ما يوضح أن اإلشكال ال يكمن في البطالة وا 
 .المقابمة واالختبارات النفسية

 :أدوات الدراسة-3

 :المالحظة المباشرة -3-1

تعتبر المالحظة عنصر أساسي في فحص ظاىرة معينة، وىي تسمح بتحديد الخصائص 
كما أنيا أداة مساعدة في رصد بعض السمات خاصة في بعض الحاالت . السموكية والشخصية لألفراد

وتم االستعانة بيا في ىذه . التي يتوقع منيا إبداء مقاومة من طرف الحاالت عند توجيو بعض األسئمة
الدراسة بيدف رصد مختمف الجوانب السموكية سواء أكانت إيمائية أو وضعيات الجسد فمن خالل 

التفاعل المفظي بين الباحثة والحالة يتم مالحظة األبعاد االنفعالية وانعكاساتيا في تعبيرات الوجو ونبرة 
الصوت والتغيرات في حركات الجسد أو الصمت، والتي تشير إلى المعاش النفسي و سمات 

 .الشخصية

كما أن المالحظة جزء ال يتجزأ من المقابمة اإلكمينيكية؛ حيث أن المقابمة ىي المساحة التي 
تظير فييا الكثير من السموكيات، والتي من خالل المالحظة يرصدىا األخصائي النفساني ويترجميا 

 .إلى دالالت إكمينيكية 

 :المقابمة اإلكمينيكية النصف موجهة-3-2

تعتبر المقابمة األداة الميمة في عمم النفس العيادي سواء أكان ذلك بيدف عالجي أو تشخيصي 
عمى أنيا طرح أسئمة معينة ودقيقة، : "  (Chiland, 1983)حيث يعرفيا الباحث شيمند  .أو بحثي

متبوعة بتسمسل متفق عميو، يكون المفحوص فييا حرا في اإلجابة، ولكن يبقى دائما مقيدا بمضمون 
 (.121، ص 2014غازلي، )." إطار السؤال المطروح عميو
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:"  إلى المقابمة اإلكمينيكية "G.Rouan et J.L.Pedinielliبيدينيمي ورووان "يشير كل من 
تسمح المقابمة النصف الموجية بالوصول إلى دينامية العمميات النفسية، حيث يستطيع العميل تنظيم 

 (.169، ص 2011بوسنة،  )." حديثو كما يريد مع إمكانية خمق شكل من النمطية 

أن المقابمة اإلكمينيكية تأخذ حصة األسد في المنيج اإلكمينيكي :" ترى األستاذة بدرة ميموني 
وعمى كمية الشخصية بتاريخيا  (vécu )ألنو ميما كان االختبار فال يعبر عن المشاعر وعن المعاش 

وديناميتيا وفي صراعاتيا الداخمية والخارجية، فالمقابمة في تكامل مع المالحظة وتساىم في تكوين 
 (.17، ص 2011ميموني،  ).المعنى

وعميو تم استخدام المقابمة النصف الموجية في ىذه الدراسة؛ بيدف توجيو استجابات الحاالت 
الدراسة كما تم تحديد أسئمة المقابمة مع ترك بعض الحرية لممبحوث بالتعبير عما يراه  نحو أىداف

مناسبا واإلفادة بمعمومات تفيد بفيم أكثر لسموكات ىؤالء المياجرين غير شرعيين مع توجيو المقابمة 
وىذه التقنية اإلكمينيكية تسمح . من المرة إلى أخرى لعدم خروج المبحوث عن إطار موضوع الدراسة

 . بالكشف عن الصراعات الداخمية والتناقضات الوجدانية ما يسمح باستقصاء السمات المراد دراستيا

ويتكون دليل المقابمة اإلكمينيكية النصف موجية  من أربعة  محاور، وتتضمن ىذه المحاور 
 :كاآلتي

 :حول البيانات الشخصية : المحور األول - أ

احتوى ىذا المحور بيانات عامة حول حاالت الدراسة وذلك من خالل تحديد السن، ومستوى 
الحاالت التعميمي، والمستوى االقتصادي ألسرىم، والمين التي يزاولونيا، وعدد اإلخوة، ومينة الوالدين 

 . و عدد مرات محاوالتيم لميجرة غير الشرعية 

 :المعاش النفسي لمحالة قبل اإلقدام عمى الهجرة غير الشرعية: المحور الثاني-ب

اليدف من ىذا المحور ىو التعرف إلى المعاش النفسي لمحاالت قبل اإلقدام عمى سموك اليجرة 
غير الشرعية من أجل تحديد األسباب الدافعة لمميل نحو اليجرة غير الشرعية، وذلك من خالل 

المؤشرات المحيطية كالتاريخ األسري وطبيعة المناخ األسري القائم، والسير الدراسي، وكذا العالقات 
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المحيطية كالعالقة مع األصدقاء والمحيطين، وكذلك تحديد المؤشرات النفسية والمعرفية والتي تتمثل 
في تمثالت وتصورات الحاالت حول أوروبا واالشباعات التي ستتحقق من خالل سموك  اليجرة غير 

 .الشرعية وتحديد األسباب الفعمية والمباشرة نحو المرور إلى ىذا الفعل أو السموك

 :معايشة الحالة لخبرة الهجرة غير الشرعية: المحور الثالث -  ج

اليدف من ىذا المحور التعرف إلى وقائع اليجرة غير الشرعية والمعاش النفسي لمحالة أثناء 
وقوع الخبرة، من أجل التعرف عمى استجاباتو في تمك الفترة، مما سيعطينا فكرة عن التوظيفات النفسية 
والدفاعات، فالتعرف عمى معايشة الخبرة عمى المستوى النفسي سيعطينا فكرة عمى طريقة التعامل مع 

 .اإلستثارات، والكشف عما بداخل الحالة من صراعات وتناقضات وجدانية 

 : المعاش النفسي لمحالة بعد العودة والتصورات المستقبمية :المحور الرابع- د

اليدف من ىذا المحور ىو معرفة اآلثار المترتبة لميجرة غير الشرعية وتصورات الحاالت 
 .لممستقبل

وقد تم تقسيم المقابمة اإلكمينيكية النصف موجية تبعا ليذه المحاور ذلك أن األفعال والسموكات 
الصادرة عن الفرد والتي تعتبر من الناحية االجتماعية سموكا انحرافيا، باعتبار سموك اليجرة غير 
الشرعية سموكا ضارا بذات الفرد، فمعالمو وحيثياتو تعود إلى الشخص والمحيط االجتماعي؛ ىذا 

األخير قد يشتمل عمى بعض األمور واألوضاع التي تؤثر عمى شخصيتو، وىذا ما فرض عمينا تقسيم 
محاور المقابمة بيذا الشكل، والغوص أكثر في شخصية المراىق المياجر غير الشرعي من خالل 

رصد معاشو النفسي  قبل اإلقبال عمى سموك اليجرة غير الشرعية وأثناء خوضو لمخبرة وبعد عودتو 
ألن معرفة معاشو النفسي في كل مرحمة يسمح لنا بفيم ديناميات الشخصية واستقصاء السمات . لدياره

فال بد من الرجوع إلى اإلطار العالئقي والمحيطي لمفرد فال يمكن االعتماد عمى فكره . المراد دراستيا
 .فيمو بعيدا عن المجال المعيشي

 :سيرورة إجراء المقابمة-3-2-1



 الفصل الرابع  المنهجية لمدراسةاإلجراءاتفصل 

 

 
133 

جاءت المقابالت مع الحاالت أوال بإطالع الحاالت عمى اليدف من إجراء ىذه المقابالت 
عطاء توضيحات فيما يخص طريقة إجراء المقابمة؛ وذلك من أجل زرع الثقة في نفس المبحوثين مع  وا 

الضمان ليم بالسرية في المعمومات الشخصية التي تشير إلييم، كما تم طمب الموافقة من الحاالت 
. عمى االستعانة بالتسجيل الصوتي لتفادي نسيان بعض األمور الميمة المساعدة في عممية التحميل
وقد بدأت المقابالت بحديث تمييدي ثم يتم الدخول في صمب موضوع الدراسة بإعطاء األسئمة 

وتوجيييا لإلثراء واإلجابة عمى تساؤالت الدراسة، واإلفادة بمعمومات تفيد أكثر بفيم عميق لممعاش 
وقد اختمفت مجريات المقابالت وذلك راجع ألن . النفسي لمحاالت واستقصاء السمات المراد دراستيا

لكل مبحوث بناءه النفسي والفكري المختمف عن الحاالت األخرى مع األخذ بعين االعتبار كل تعبيرات 
 .وحركات وانفعاالت المبحوثين 

 :التحميل الكيفي لمحتوى المقابمة-3-2-2

بعد االنتياء من إجراء المقابالت يتم تنظيم المعمومات حسب سيرورة كل مقابمة مع األخذ بعين 
ويشتمل . االعتبار كل ما تم رصده من خالل المالحظة المباشرة لمحركات والسموكيات واإليماءات

الجانب التحميمي لمضمون المقابمة عمى التحميل الكيفي لنص المقابمة القائم عمى فك المعاني لألقوال 
 .ودالالت اإليماءات وحركات الجسد ونبرات الصوت وتحديد أسبابيا

 :مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية-3-3

تتوافر في البيئة العربية أداتان لقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية األولى أجنبية األصل 
، ترجميا لمبيئة العربية بدر األنصاري  (Costa & McCrae,1922)وىي من إعداد كوستا وماكري 

لقياس العوامل الخمسة الكبرى لدى طمبة الجامعة، وعميو  (2001) ، والثانية طّورىا كاظم  (1997) 
سيتم في ىذه الدراسة استخدام األداة األولى لكونيا عالمية ومطبقة في عدد كبير من دول العالم 
ومصممة لقياس العوامل الخمسة لدى شرائح اجتماعية عديدة، بينما األداة الثانية مصممة لطمبة 

 (.25، ص2002كاظم،  ).الجامعة ومطبقة في بيئة عربية واحدة وىي البيئة الميبية 

 ( بندا 60 )ييدف المقياس إلى قياس العوامل األساسية لمشخصية بواسطة مجموعة من البنود 
العصابية، االنبساطية، االنفتاح عمى  ):يتضمن ىذا المقياس خمسة مقاييس فرعية تقيس كال من
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 عبارة لكل مقياس فرعي وىي 12، توزعت عبارات المقياس بمعدل (الخبرة ، المقبولية ، يقظة الضمير
 :كاآلتي

 .يوضح توزيع العبارات عمى أبعاد الشخصية الخمسة:(11)جدول رقم 

 رقم العبارات األبعاد
 العصابية

Neuroticism 

 56-51-41-36-26-21-11-6 العبارات االيجابية 
 46-31-16-1 العبارات السمبية 

 االنبساطية
Extraversion 

 52-47-37-32-22-17-7-2 العبارات االيجابية
 12-27-42-57 العبارات السمبية 

 االنفتاح عمى الخبرة
Openness to 

experience 

 58-53-43-28-13 العبارات االيجابية 
 48-38-33-23-18-8-3 العبارات السمبية 

 المقبولية 
Agreeableness 

 

 49-34-19-4 العبارات االيجابية 
 59-54-44-39-29-24-14-9 العبارات السمبية 

 يقظة الضمير
Conscientiousness 

 60-50-40-35-25-20-10-5 العبارات االيجابية
 55-45-30-15 العبارات السمبية 

 

 طريقة تصحيح المقياس: 

يمكن تطبيق مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية بشكل فردي أو جماعي، ووفقا لمصورة 
األصمية لقائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية، تتم االستجابة عمى المقياس وفقا لتدرج خماسي 

وتصحح . (غير موافق عمى اإلطالق، غير موافق، محايد، موافق، موافق جدا )عمى طريقة ليكرت
باستخدام خمسة مفاتيح تصحيح لمقائمة، ويبدأ التصحيح في كل مقياس فرعي عمى حده بإعطاء كل 

وذلك في جميع بنود المقياس ماعدا البنود . (5-1 )بند في كل مقياس فرعي درجة تتراوح بين 
عمما بأن المقياس ال . (1-5 )المعكوسة في كل مقياس فرعي والتي تصحح في االتجاه العكسي 

 .يعطي درجة كمية كونو يقيس أبعاد مختمفة لمشخصية
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يتم احتساب درجة المفحوص عمى المقياس بجمع درجاتو عمى كل بعد بشكل مستقل ، وتتراوح 
وتعبر الدرجة المنخفضة عن ضعف العامل الشخصي،  ( درجة60-12 )الدرجة عمى كل بعد بين 

 .بينما تعبر الدرجة المرتفعة عن قوة العامل الشخصي

وقد قسمت الباحثة المقياس إلى ثالثة مستويات وىذا حسب درجاتو المرتبطة بعدد فقراتو، فكان 
إلى  (12)المستوى المنخفض لكل عامل فرعي من العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية من الدرجة 

، والمستوى المرتفع من الدرجة (44) إلى الدرجة  (29) ، والمستوى المتوسط من الدرجة (28)الدرجة 
 (.60) إلى الدرجة  (45) 

 :الخصائص السيكومترية لممقياس-3-3-1

 سنة  25-16مراىقا يترواح سنيم من  ( 30 )تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية بمغت  تم
، من أجل التحقق من الخصائص (ابتدائي، أساسي، ثانوي، جامعي  )ذوي مستوى تعميمي متفاوت 

 .السيكومترية ألداة الدراسة

 :صدق المقياس: أوال

 : (المقارنة الطرفية)الصدق التمييزي -أ

أبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية  باستعمال بنود جميع تم حساب القدرة التمييزية ل
المقارنة الطرفية ويعتمد ىذا النوع من الصدق عمى فرضية أن االختبار كي يكون صادقا يجب أن 

. المجموعة األعمى واألدنى في االختبار )يكون لو القدرة عمى التمييز بين مجموعتين متعارضتين 
من حيث قدرتو عمى التمييز بين ،  وتم حساب ىذا النوع من الصدق (641، ص 2010ممحم، )

 من %)27)معتمدين في تحديد المجموعتين عمى نسبة والدرجة المرتفعة لكل بعد،  الدرجة المنخفضة
الدرجات بعد أن تم ترتيب درجات أفراد العينة االستطالعية ترتيبا تنازليا، وتم تقسيم الدرجات إلى 

لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين العميا  (ت)وذلك بحساب الرباعيات طرفين حسب 
 :والدنيا، والجدول التالي يوضح ذلك
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لمداللة عمى الصدق التمييزي   (ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و قيمة يوضح : ( 12 )جدول رقم 
 ألبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية

(: 1)المجموعة  
 الدنياذوي الدرجات 

(: 2)المجموعة
 عمياذوي الدرجات ال

 
 

 "ت"قيمة

 
 

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.05 9,951- 4.47 42.50 3.84 21.75 بعد العصابية-1
 0.05 7,966- 1.19 50.50 4.77 36.63 بعد االنبساطية- 2
 0.05 9,156- 3.09 44.13 3.29 29.50 بعد االنفتاح عمى الخبرة                     - 3
 0.05 10,50- 2.07 49.50 3.62 34.00 بعد المقبولية- 4
 0.05 7,672- 1.99 56.38 5.60 40.25 بعد يقظة الضمير- 5

حصائيا بين متوسط الدرجات العميا إوجود فروق جوىرية دالة  (12 )يتضح من الجدول رقم
 ذوي الدرجات األفراد، وىذا يعني أن المقياس يميز بين لجميع أبعاد المقياسومتوسط الدرجات الدنيا 

 .المرتفعة والمنخفضة ما يدل عمى أنو يتمتع بصدق عال

 :الصدق الذاتي-ب

تم حساب صدق المقياس بمعامل الصدق الذاتي الذي يساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات 
 :عند استخدام التجزئة النصفية والنتائج كما ىي موضحة في الجدول

. عامل الصدق الذاتي ألبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية يوضح م: (13 )جدول رقم   

 الجذر التربيعي لمعامل الثبات األبعاد
 0.80 .العصابية-1
 0.61 .نبساطيةاال-2
 0.64 االنفتاح عمى الخبرة-3
 0.77 مقبوليةال-4
 0.78 .يقظة الضمير-5

ثبات المقياس : انيثا
 :التالية     لمتأكد من ثبات المقياس استخدمت الباحثة الطرق
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 :طريقة التجزئة النصفية - أ

جزء تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية بحيث تم تقسيم بنود المقياس إلى 
 المتواجد بين نصفي المقياس، من خالل حساب معامل االرتباط إلظيار مدى عموي وجزء سفمي

حسب النتائج الموضحة  ف"رمان براون يسب" ، بعدىا تم تصحيح الطول بمعادلة "بيرسون"االرتباط 
.  يتمتع بثبات قويأن أبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية نجد، أسفل الجدول

 

يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى : ( 14)جدول رقم
 .لمشخصية

 

 تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان براون -معامل ارتباط بيرسون-  األبعاد
 0.79 0.65 .العصابية-1
 0.55 0.38 .نبساطيةاال-2
 0.59 0.42 االنفتاح عمى الخبرة-3
 0.75 0.60 مقبوليةال-4
 0.75 0.61 .يقظة الضمير-5

: طريقة ألفا كرونباخ - ب

لجميع أبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى وكانت لقد تم حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ 
: بثبات جيد، كما ىو موضح في الجدول اآلتيجميع القيم المتحصل عمييا تتمتع 

.ألبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لفا كرونباخ أيوضح معامالت : ( 15)جدول رقم   

 -قيمة الفا  كرونباخ - األبعاد
 0.77 .العصابية-1
 0.58 .نبساطيةاال-2
 0.52 االنفتاح عمى الخبرة-3
 0.54 مقبوليةال-4
 0.78 .يقظة الضمير-5

 لو مؤشرات صدق العوامل الخمسة الكبرى لمشخصيةأن مقياس يتضح لنا بناءا عمى ما سبق 
. وثبات عالية وجيدة مما يؤكد صالحيتو لالستخدام في الدراسة الحالية
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 ":الرورشاخ"االختبار اإلسقاطي -3-4

الرورشاخ اختبار إسقاطي ييدف لدراسة الشخصية وتشخيصيا عمى أساس عممية اإلسقاط، 
وقد أنشأه السيكاتري . التي تتمخص في أن يسقط المفحوص مخاوفو وأحاسيسو عمى مادة االختبار

، وىو عبارة عن بقع حبر تسمح 1920سنة  ( Herman Rorschach )السويسري ىيرمان رورشاخ 
سوداء، I وىو يتكون من عشر لوحات ذات أشكال مختمفة الموحة . بدراسة الحياة العاطفية والخيالية

، سوداء، أما الموحات  ,IV VII, VI , V تضمان المونين األسود واألحمر، الموحاتIII ,IIالموحتان
X, IX, VIIIتحتوي الموحات عمى فراغات بيضاء متفاوتة في العدد والمساحة.  فيي ممونة     .

 (.44، 43، ص ص 2002سي موسي وزقار،)

فالرورشاخ من االختبارات اإلسقاطية التي توقظ وتستحضر السيرورات النفسية والمعرفية التي ال 
يتمكن األخصائي النفسي من التوصل إلييا بالمالحظة أو خالل المقابمة العيادية، وتسمح بتقويم 

ديناميكي لمجياز النفسي لمفرد لمعرفة نقاط العطب فيو ولمفحص المعمق حيث يقوم ىذا الفحص عمى 
 (.233، ص 2013جعدوني، ). لموحات (اإلسقاط- اإلدراك )مبدأ 

أن الرورشاخ اختبار يكشف الخيال الشخصي، ويوقد السيرورات "  ": schaferشافير"حسب 
اإلبداعية لمشخص عن طريق مسح عام لمختمف المستويات لوظائف الجياز النفسي، بيذا يبعث نحو 

 (.5،ص 2010 ، معاليم) ."صراعات الطفولة، ويستنجد بوظائف دفاع األنا 

ونظرا ألن مادة االختبار أو البقع غامضة وغير محددة البنيان، من الصعب الحكم عمى 
استجابات المفحوص ليا بالخطأ أو الصواب، وبالتالي فإن إدراك المفحوص لمبقع يعكس دينامية 

شخصيتو، ومنيا الديناميات المعرفية، وكيفية معالجتو لممشاكل التي يواجييا، وقدراتو اإلبداعية، وتنوع 
اىتماماتو وديناميتو االنفعالية من قمق، وانقباض، واتجاىاتو نحو ذاتو ونحو اآلخرين، وقوة األنا في 
مواجية الواقع، وأنواع الصراع المعاشة، وما يمجأ إليو المفحوص من ميكانيزمات دفاعية لمتعامل مع 

 (.374، ص 1992مميكة،  ).ىذا الصراع

ليذا فإن الغرض األساسي من استخدام ىذا االختبار؛ يتضح في أن المدركات التي يدركيا الفرد 
في مثل ىذه األشكال المبيمة والغامضة؛ إنما تعكس سمات شخصية الفرد، باإلضافة إلى إعطاء 
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وصف لشخصية الفرد من منظور إكمينيكي متعمق، كما تقدم مادة الرورشاخ دالئل تساعد عمى فيم 
 (.56، ص2014خطاب،   ). السموك المالحظ ألنيا تمس بناء الشخصية األكثر عمقا وكمونا

 :تطبيق اختبار الرورشاخ- 3-4-1

 :يتم تطبيق االختبار عمى عدة  مراحل والتي ندرجيا كاآلتي

 :التعميمة - أ

ماذا يمكن أن يكون :" تمثمت التعميمة األولى واألصمية الختبار الرورشاخ في التعميمة اآلتية 
دون ذكر اسم لوحة أو بقعة، إال أن التابعين قد ارتأوا إلى توضيح التعميمة أكثر من حيث شرح " ىذا؟

بعض " روش دو تروبنبارغ"فتفاوتت في الطول والقصر من باحث إلى آخر، وقد ذكرت . طريقة تناوليا
ومعطاة بصيغة شرطية، مع  (مبنية لممجيول )مواصفاتيا كأن تكون غير موجية مباشرة لممفحوص 

قد اقترحت التعميمة " شابير"أقل التوضيحات الممكنة، وىذا لضمان نوع من الحياد و الموضوعية، لكن 
سأريك عشر لوحات، قل لي ما الذي تجعمك تفكر فيو، وما تستطيع أن تتخيمو انطالقا من :" اآلتية

" سأريك" الفاحص من خالل : ، ىذه التعميمة تشمل األطراف الثالثة لموضعية اإلسقاطية"ىذه الموحات؟
 ).أي اإلدراكي واإلسقاطي" التخيمي"و" الفكري"، والمفحوص بجيده " عشر لوحات"، المادة محددة في 

 (.159، ص 2010 وبن خميفة،  سي موسي

تجدر اإلشارة إلى أن التعميمة المقدمة من قبل الباحثة كانت مصاغة بالمغة العامية حسب لغة 
راح نوريمك عشر لوحات فييم بقع تاع حبر، قولي واش راك :" المفحوص التي تناسبو بالنحو اآلتي
 تشوف فييا ، وال واش تقدر تكون ؟

 :تمرير الموحات-ب

يتم إعطاء البطاقة األولى إلى المفحوص في وضعيا الطبيعي مع إتاحة الفرصة لو لالستجابة، 
وبعد أن ينتيي من االستجابة نطمب منو أن يضع البطاقة أمامو مقموبة، ثم نقدم لو البطاقة التي تمييا  

يجب عدم تقديم أي بطاقة عمى أخرى ميما كانت الظروف إلى أن ينتيي من رؤية البطاقات كميا 
 .واالستجابة عمييا
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أي " زمن الرجع"د وينبغي عند بدء كل بطاقة تسجيل 90يستغرق إجراء االختبار كامال حوالي 
كما ينبغي . الزمن المنقضي من وقت تسمم المفحوص البطاقة إلى إعطاء االستجابة ذات المحتوى

كما يمكن أيضا حساب الزمن . أيضا تسجيل الزمن الكمي الذي استغرقتو االستجابات في كل بطاقة
 (.36، ص1997عباس،  ).الكمي الذي استغرقو المفحوص في استجاباتو لالختبار كمو

كما نسجل تداخالتنا أيضا إذا اقتضى األمر لتوجييو ومساعدتو، باإلضافة إلى تسجيل كل 
يماءاتو إن وجدت، دون نسيان اإلشارة إلى تغييره لوضعية الموحة أثناء اإلجابة   ʌ)عادي : تصرفاتو وا 

 (.160، ص 2010سي موسي وبن خميفة، . )( < >) ، جانبية  (v)،مقموبة )

 :التحقيق- ج

بعد االنتياء من تمرير الموحات العشرة ننتقل إلى المرحمة الثانية المتمثمة في التحقيق الذي ىو 
كل البقعة أو  )عبارة عن استقصاء لطبيعة اإلجابات المعطاة في المرحمة األولى من حيث موقعيا 

والتي تدخمت لتحديد اإلجابة حيث ..( الشكل، المون، الحركة) ، وخصائص المنبو (جزء منيا فقط
سأعيد اآلن تمرير الموحات لك دون :" نفسح لممفحوص المجال لتوضيح التفسيرات التي تقدم بيا 
فالفائدة من التحقيق ىو المساعدة عمى " . اإلطالة فييا كي تقول لي أين رأيت األشياء التي ذكرتيا؟ 

 (.161، 160، ص ص 2010سي موسي وبن خميفة،  ).تنقيط االستجابات بسيولة

قد ترد في عممية التحقيق استجابات إضافية من قبل المفحوص وىذه اإلضافة إما أن تكون 
مدركات ظيرت فعال خالل عممية إجراء االختبار، ولكن عجز المفحوص في التعبير عنيا ونقميا إلى 

، 1997عباس، ). السيكولوجي، أو أنيا مدركات جديدة أنتجيا المفحوص خالل عممية التحقيق
 (.37ص

 : اختبار االختيارات-د

ىذه المرحمة تكون األخيرة من اإلجراء عمى شكل اختيار تفضيمي لموحات، وتتمثل في الطمب 
يحبيما " من المفحوص اختيار لوحتين من بين الموحات العشر التي ففضميا أو تعجبانو أكثر أو المتان

تعتبر ىذه العممية فرصة لممفحوص . ، ولوحتين أخريين ال تعجبانو أو المتان ينفر منيما(شابير )" أكثر
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كي يعبر أكثر عن اىتماماتو وعواطفو االيجابية والسمبية اتجاه مواضيعو ويستدرك تنظيميما من خالل 
 . بناء اختياراتو بكل حرية

تظير ىذه المرحمة التي يعبر فييا المفحوص بكل تمقائية عن اختياراتو جد ىامة في كثير من 
سي ). األحيان، إذ يعبر األفراد فييا بصفة شفافة ومكثفة عن اشكاليتيم المفضمة، وعن سيرىم النفسي

 (.164، 163، ص ص 2010موسي وبن خميفة، 

 :تحميل بروتوكول الرورشاخ-3-4-2

 :من خالل شقين التحميل الكمي والتحميل الكيفي وفق اآلتي يتم تحميل بروتوكول الرورشاخ

 : التحميل الكمي- أ

من حيث حجم اإلنتاجية، والوقت المستغرق وكيفية توزيعو  حيث يتم دراسة المعطيات الكمية
عمى الموحات، وكذا االستجابات اإلضافية ، حاالت الرفض لبعض الموحات إن وجدت، تسمح ىذه 
المعطيات األولية عمى أخذ تصور لطريقة مباشرة المفحوص لموضعية اإلسقاطية واستثمارىا كما يتم 

وتشتمل . وضع صيغ ونسب العوامل األساسية التي يقوم عمييا التحميل المعياري في االختبار
 :المعطيات الكمية العوامل األساسية التي يقوم عمييا تنقيط اإلجابات وىي كاآلتي

 تساعد أنماط اإلدراك عمى معرفة طريقة التناول المفضمة لممفحوص من حيث : أنماط اإلدراك
غمبة أحد األنماط، حيث تمكن ىذه األنماط باإلضافة إلى نسبة المحددات الشكمية من معرفة 
مدى قدرة المفحوص الفكرية عمى التالؤم واالنسجام مع الواقع الخارجي وكفاءتو في التنظيم 

 .الدفاعي اتجاىو
 تسمح المحددات بمختمف أنواعيا بمعرفة التناوب بين الواقع اإلدراكي والممموس، وبين : المحددات

التعبير عن العالم النفسي الداخمي من خالل فسح المجال لمحركات الديناميكية اإلسقاطية 
ويعتبر نمط الرجع الحميم مع الصيغة الثانوية مؤشران . واالنطباعات الحسية العاطفية واالنفعالية

 .عن نمط ذلك التناوب واالعتدال أو عدم االستقرار في ديناميكية الصراع النفسي
 تدل المحتويات بمختمف أنواعيا وأصنافيا عمى خيال الشخص من حيث ثرائو أو : المحتويات

وتعتبر المحتويات الحيوانية . فقره، ومدى تكيفو أيضا مع المنبيات اإلدراكية الواقعية االجتماعية
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واإلنسانية نوعين أساسين يجب ظيورىما في أي بروتوكول وبنسب كافية لمحكم عمى أدنى تكيف 
 . لمشخص

وقد اعتمدت الباحثة في تنقيط االستجابات حسب المكان والمحتوى والمحدد باالعتماد عمى 
 .في تنقيط بروتوكوالت الرورشاخ  (بيزمان )كتاب الباحثة 

 : التحميل الكيفي-ب

  :وتنقسم بدوره إلى قسمين        

 القسم األول : 

       ويشمل السياقات العقمية والتي تقوم عمى تفسير والتحميل الدقيق لكل من أنماط اإلدراك ونوعية 
ارتباطيا بالمحددات إلى جانب أنماط اإلدراك ونسبة اإلجابات الحيوانية واإلجابات المألوفة، في 

 .استخراج السياقات الدفاعية العقمية والمعرفية في تناول الواقع والمواضيع

 القسم الثاني : 

      وىو يشمل الدينامية الصراعية حيث يتم تحميل نوعية الحركات اإلنسانية ووظائفيا وانتشارىا في 
سياق البروتوكول، وكذلك الشأن بالنسبة لمحركات الحيوانية وحركات األشياء وتدرس نوعية اإلجابات 
المونية والتظميمية،  يتم كل ذلك بمراعاة نوعية المحتويات في ارتباطيا بتمك الدينامية الصراعية من 

حيث إثرائيا لمتخفيف من الصراعات وتوزيعيا عمى أكبر قدر من الصور المحتواة لتمك الصراعات، أو 
 (.187- 184،ص ص 2010سي موسي  وبن خميفة،  ).بالعكس من تقميص تمك الصراعات وكفيا

إن تطبيق اختبار الرورشاخ عممية متواصمة وليست متقطعة، فالفاحص منشغل منذ بداية 
التطبيق باإلنصات إلى المفحوص وتدوين استجاباتو، وتسجيل زمن الرجع، وزمن الموحة، والزمن 

يماءات المفحوص باستمرار، فال تكاد تنتيي مرحمة حتى تبدأ .الكمي لالختبار كما أنو يالحظ سموك وا 
سي موسي وزقار،  ).المرحمة التي تمييا دون أن يكون ىناك حاجز زمني يفصل بين مرحمة وأخرى

 (.45، ص 2002
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 الختيار اختبار الرورشاخ بالدراسة من بين العديد من دوافع الباحثةتجدر اإلشارة إلى أن 
 :االختبارات  وذلك لالتي

 .باعتبار اختبار الرورشاخ اختبار اسقاطي فيو يتناسب مع طبيعة الدراسة اإلكمينيكية  -
أن اختبار الرورشاخ من االختبارات الناجعة في التعرف العميق عمى شخصية الفرد  وكشف  -

ديناميات الشخصية وباألخص دراسة سمات الشخصية وىو ىدف دراستنا، باإلضافة إلى أنو من 
فاإلنتاج االسقاطي ما ىو . التقنيات الميمة ولو قيمتو اإلكمينيكية  في دراسة السير النفسي لدى األفراد

. إال إسقاطات ومشاعر وحاجات ودوافع المفحوص اتجاه الواقع الخارجي من أشخاص ومواضيع
 .وبالتالي يمكننا من تكوين صورة شاممة عن الحاالت

 :خالصة 

تم في ىذا الفصل التطرق إلى تحديد  المنيج المستخدم والمالئم لموضوع  الدراسة وىو المنيج 
العيادي، ولإلجابة عمى تساؤالت الدراسة تم استخدام األدوات العيادية والمالئمة لممنيج المستخدم، 
وىي كل من المالحظة المباشرة والمقابمة العيادية النصف موجية، مقياس العوامل الخمسة الكبرى 
لمشخصية واالختبار االسقاطي الرورشاخ،  باإلضافة إلى تحديد أفراد مجموعة الدراسة المتكونة من 

أربعة مراىقين مياجرين غير شرعيين  وتحديد معايير انتقاء ىذه الحاالت وتحديد خصائصيم، وصوال 
إلى نتائج الدراسة أين سيتم في الفصل الموالي عرض وتحميل الحاالت ومن خالليا سيتم التأكيد عمى 

 .تحقق فرضيات الدراسة من عدميا

 

 



:خامسالفصل ال  
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 :تمييد

بعد التطرؽ لئلجراءات المنيجية لمدراسة، سنتناوؿ في ىذا الجانب عرض مفصؿ لمنتائج 

وفي ، المتحصؿ عمييا مف خبلؿ تطبيؽ أدوات الدراسة، ومف ثمة تناوؿ ىذه النتائج بالتحميؿ والتفسير
 . األخير مناقشة ىذه النتائج بناءا عمى فرضيات الدراسة 

 : عرض نتائج الحالة األولى-1

 : تقديم الحالة األولى1-1

 .ىيثـ:   االسم
 . سنة23:   السن

 .سنة ثامنة أساسي:  المستوى الدراسي
  .عامؿ في البناء: المينة

 .6 : عدد اإلخوة
 .5: ترتيبو العائمي
 .موظؼ: مينة األب 
 .ماكثة بالبيت: مينة األم
 .بومرداس :  السكن

 .1: عدد محاوالت اليجرة غير الشرعية 

 :نبذة عن الحالة األولى-1-2

 سنة،  منحدر مف عائمة متواضعة متوسطة الدخؿ، 23ىيثـ مياجر غير شرعي يبمغ مف العمر 
والتي تقطف بإحدى البمديات الساحمية بوالية بومرداس، الحالة ىو اإلبف الخامس بيف إخوتو الستة، 

يعيش  وسط عائمتو في جو طبيعي، عبلقتو مع عائمتو ومحيطو االجتماعي جد طبيعية وعادية؛ حيث 
اعتاد ىيثـ االعتماد عمى نفسو فيما يخص تدبر أموره . ال توجد مشاكؿ بارزة في عبلقاتو االجتماعية

الحياتية؛ وذلؾ بعد تخميو عف الدراسة في سنوات مبكرة، ىيثـ كاف  يشتغؿ في إحدى الموانئ بوالية 



امســــالفصل الخ عرض وتحميل نتائج الدراسة  

 

 
146 

وىراف وذلؾ قبؿ محاولتو اليجرة غير الشرعية والذي كاف الباب في تعرفو عمى األشخاص الذيف سيموا 
 .لو الطريؽ و ساعدوه لئلقباؿ عمى اليجرة غير الشرعية 

يتميز الحالة بطابع ىادئ، يتكمـ بمغة واضحة وبسيطة يتميز بالمباقة : الييئة الخارجية-
ويتحدث بيديو مف أجؿ إيصاؿ أفكاره، يبدي إيماءات عديدة وحركات الجسد بصفة خاصة، مظيره 

 .عادي مف ناحية الينداـ، ميتـ بمظيره الخارجي وظير مرتاحا وصريحا

 :ممخص المقابمة االكمينيكية مع الحالة األولى-1-3

كما ىو معروؼ في أدبيات المقابمة اإلكمينيكية بيدؼ البحث، أف تبدأ بالتعارؼ بيف الباحث  
والمبحوث، أيف تـ تقديـ نفسي عمى أنني باحثة في عمـ النفس، بصدد إعداد مذكرة حوؿ المراىقيف 

المياجريف غير شرعييف،  والحالة لـ يبد أي تعارض ماعدا حرصو أف تكوف معموماتو الشخصية التي 
تشير إليو سّرية؛ لذا تـ استخداـ اسـ مستعار، ولقد تمت المقابمة في ظروؼ جيدة حيث كاف الحالة 

جد متعاوف وصريح في اإلجابة عف األسئمة؛ مع العمـ أف تذكره لحادثة اليجرة غير شرعية يثير نوعا 
 "واهلل حاب نحييا من راسي : حيث قاؿ . مف اإلزعاج لديو

بعد إجراءنا لممقابمة خمصنا إلى أف الحالة إنساف محب لمعمؿ، نشيط يشغؿ وقتو في العمؿ 
كما أنو يبدو ذو شخصية . وممارسة الرياضة يتجنب رفقاء السوء، لـ يسبؽ لو أف قاـ بفعؿ إجرامي

واثقة مف نفسيا، تحب االستكشاؼ والمغامرات، مبتسـ و متفائؿ، ويتميز بدفعة مف النشاط والنزعة إلى 
 .االستقبللية، تفكيره كمو منصب عمى المستقبؿ يتحدث بكؿ ثقة وجرأة 

من نمشي ". "، وغيرىاfortراني رايح " كثيرا ما تخمؿ حديثو مصطمحات خاصة بالشباب مثؿ 
، وغيرىا مف المصطمحات التي تشير إلى سمات شخصية "وأنا السالم عميكم يدي ىاذي مانيبطياش

تتمتع بقدر كبير مف االنبساطية والمقبولية، كما تبيف لنا أف محاولة الحالة لئلقباؿ عمى اليجرة غير 
 سنة، مع مجموعة مف الرفاؽ مف أحد شواطئ مدينة عنابة في اتجاه 20الشرعية تمت وىو في سف 

جزيرة سردينيا اإليطالية، وذلؾ بعد االتفاؽ المسبؽ بينيـ والتخطيط المنظـ، حيث كاف ىناؾ ما يقارب 
ولكف بعد السير لمسافة معينة عثر عمى القارب مف .  شخصا عمى متف قارب مف النوع الكبير19

ودوافع الحالة لمقياـ بسموؾ اليجرة غير الشرعية تتداخؿ . طرؼ حرس السواحؿ وتـ إلقاء القبض عمييـ
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فيو مجموعة مف العوامؿ تبدأ مف كونو كغيره مف المراىقيف منبير بدنيا الغرب التي تمارس اغراءتيا 
اليومية عمييـ، جعمتو يتطمع إلييا ميما كانت الظروؼ والوسائؿ،  كما أف تركو لمقاعد الدراسة وعدـ 

حصولو عمى منصب عمؿ مستقر؛ خمؽ لو ضغوطات نفسية عديدة جعمتو يفكر في اليجرة غير 
الشرعية كحؿ بديؿ لضماف مستقبؿ امف، باإلضافة إلى أف الحالة تأثر كثيرا برؤية نماذج ناجحة مف 

حولو، فالمحيط الذي يعيش فيو عزز ىذه الفكرة لديو خاصة وأف أصحاب المنطقة التي يعيش فييا مف 
مراىقيف وشباب كانت ليـ تجربة مع اليجرة غير الشرعية، سواءا كانوا رفقاء في العمؿ أو أصدقاء، 
والتي جعمت الجميع يحاوؿ اإلقباؿ عمييا و كأنيا موضة العصر؛ وىذا ما أكده تصريح الحالة بأنيا 

 .مجرد تقميد أو آفة يتتبعيا الجميع

مف خبلؿ المقابمة يتضح أف الحالة أصيب بضغط نفسي بعد إخفاقو في الوصوؿ إلى ىدفو و 
قد برز ذلؾ مف خبلؿ العبارات التي أدلى بيا خبلؿ سير المقابمة، والتي بينتيا تغير نبرة الصوت 

حيث أف فشمو في الوصوؿ إلى ىدفو قد أثر عمى . واالنفعاالت القوية أثناء تحدث الحالة عف الحدث
سموكاتو مف الناحية الفردية واالجتماعية، لكنو سرعاف ما قاـ بتطوير سموكات تكيفية وتوجيو تمؾ 

الشحنة االنفعالية المميئة باإلحباطات واليأس نحو نشاطات ذات فاعمية كالتوجو نحو ممارسة رياضة 
 .المبلكمة ورغبتو في إكماؿ الدراسة عف طريؽ التكويف عف بعد

ما الحظناه عمى الحالة خبلؿ إجراء المقابمة وتطبيؽ االختبارات، ىو التركيز المعمؽ وأخذ 
 .الوقت الكافي واالندماج الكمي مع االختبار، مع حرصو عمى التأكد مف صحة أو خطأ االستجابات 

 :تحميل  محتوى المقابمة اإلكمينيكية مع الحالة األولى-1-4

  محور المعاش النفسي لمحالة قبل اإلقدام عمى اليجرة غير الشرعية: 

      عاش الحالة مراحؿ نموه السابقة في سياؽ طبيعي وعادي؛ ضمف عائمتو المكونة مف األب واألـ 
اجتماعي خاؿ مف الضغوط –واإلخوة الستة، في إطار تنظيـ عائمي وعبلئقي يتميز بجو نفسي 

حضور األب في األسرة  كاف دائـ سواء ماديا أو معنويا، وليذا نجد أف الحالة لديو صورة ايجابية عف 
طفؿ خبلؿ مراحؿ نموه والتي تنعكس إيجابا عمى - األب، ويمكف القوؿ أف ىناؾ استثمار لمعبلقة أب

شخصية الفرد خبلؿ مراحؿ نموه البلحقة، فيما يخص  العبلقة مع األـ يسودىا رابطة عاطفية جيدة، 
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ويما   ماعنديش مشاكل، عالقتي مع دارنا مميحة الحمد هلل bienعالقتي مع درانا"يذكر الحالة 
غير أف أسموب المعاممة الوالدية لؤلبناء تتصؼ  ".ماكانش الي يدرليا كيما أنا واهلل نحب نمعب معاىا

بطابع متذبذب يتراوح بيف اإلفراط في الميف والتساىؿ وغياب الحـز الجدي، وبيف الصرامة والرقابة في 
 .أحياف أخرى أما عبلقتو مع إخوتو فيي عبلقة جيدة 

 سنة دوف سبب 13بداية مرحمة المراىقة لدى الحالة تميزت بتوقفو عف الدراسة، وىو في سف 
كي كنت صغير كنت نبغي نقرا ومن بعد كي " مباشر حيث لـ يكف ىناؾ استثمار لمدراسة كما يقوؿ

طمعت لمسيام ما وليتش نبغييا، الواحد كان عقل ذراري يحب يمعب، كنا أنا وصحابي نديرو حوايج 
، وبعد ىجر الحالة لمقاعد الدراسة؛ حاوؿ البحث عف عمؿ "تاع الضحك في القسم حتان وين خرجت 

مناسب لكنو لـ يتمكف مف الوصوؿ إلى ما يصبوا إليو؛ فشعر بحالة مف اإلحباط  كونو أصبح يشعر 
فيو بذلؾ يميؿ إلى الرغبة باالستقبللية والوصوؿ إلى اتخاذ . بأنو مسؤوؿ وال يريد االعتماد عمى العائمة

بابا قراني، صرف عميا، وقمبني راجل، ذرك خالص كبرت :" حيث يقوؿ. قرارات فيما يتعمؽ بمستقبمو
وىذا إشارة إلى البحث عف اليوية، ورغبة في تأكيد الذات والبحث عف سموؾ يثبت ." الزم ندبر راسي

مف خبللو كقادر عمى المسؤولية واالستقبللية، وىي رغبة في الفطاـ النفسي عف الوالديف، ومحاولة 
 أف المراىقة ىي مرحمة "Lehalleلوىال  "وعميو يرى . فض الروابط التي تجعمو اتكاليا وتابعا لوالديو

جديدة لعممية التحرر الذاتي مف مختمؼ أشكاؿ التبعية، إذ تتضمف البحث عف االستقبلؿ الوجداني 
أف المراىؽ يضاعؼ " إلى  Perron et Perron (1994)وكما يشير" .واالجتماعي واالقتصادي

 )".المسافة بينو وبيف الوالديف، مف أجؿ التخمي عف االستثمارات والرباط الطفمي، طمبا لبلستقبللية
 (. 243، 240، ص ص 2006شرادي، 

إذا كاف الطفؿ بحاجة إلى التماىي مع األىؿ فإننا نجد المراىؽ يتجو إلى البحث عف نماذج 
أخرى كاألصدقاء وجماعة الرفاؽ، فمرحمة المراىقة مرحمة اتساع نطاؽ االتصاؿ الشخصي والجانب 

الذي يعتمد عميو المراىؽ بصفة أساسية وىـ األصدقاء وجماعة الرفاؽ،  نجد أف الحالة يتميز بعبلقات 
 قاع الناس  مميحة،sava عالقتي مع صحابي "جيدة مع اآلخريف مصبوغة بطابع الوالء لمرفاؽ قولو 

فيو إنساف متعاوف "  يدي ىاذي ما نيبطياش وانا السالم عميكمdes fois تحب تقصر معايا 
 .ومتسامح مع اآلخريف ويعامميـ باحتراـ
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ويمكف القوؿ أف جماعة الرفاؽ كانت أكثر العوامؿ تأثيرا عمى الحالة في دفعو إلى محاولة 
اإلقباؿ عمى سموؾ اليجرة غير الشرعية؛ حيث كاف معظـ رفاقو مياجريف غير شرعييف، وىو يعتبر 
الرفاؽ امتداد لذاتو، يشعروف بنفس ما ينتابو مف شعور وأحاسيس وأكثرىـ فيما لو، بالتالي أي سموؾ 
 .تمردي يقـو بو يكوف خاؿ مف اإلحساس بالذنب طالما أف ىذه الجماعات يسودىا الضمير الجمعي

كما أف رؤية الحالة لنماذج ناجحة في محيطو تمكنت مف اليجرة وتحسنت أوضاعيا، الشيء 
الذي مكنيا مف المباىاة أماـ اآلخريف، مما أثار لديو الرغبة في المحاكاة، وزادت مف اتساع مساحة 

اإلحباط لديو وىو يبلحظ التناقض بيف بيئتو التي لـ تشبع حاجياتو؛ مف عمؿ مستقر يضمف لو 
. مستقبمو الحقا، وبيف ما يشاىده في دنيا الغرب بمغرياتو، كؿ ىذا جعمو يعيش حالة مف اإلحباط 
وتفسر الباحثة ذلؾ أنو في ظؿ التعددية الثقافية أيف نجد المراىؽ يحمؿ في شخصيتو ثقافتيف 

متناقضتيف ومتباعدتيف، ثقافة تقميدية مفعمة بالمواطنة وأخرى دخيمة عولمية تجز بو نحو الصراع 
النفسي فيعيش في عالـ مف الوىـ والخياؿ، كيروب مف الواقع ويعيش في رحمة البحث عف اليوية 

كما أف الحياة المعاصرة في حد ذاتيا تشكؿ ضغطا ييدد البناء النفسي لؤلفراد فكما ىو . الذاتية
معروؼ في أدبيات مرحمة المراىقة أنيا تتأثر كثيرا باإلطار الفكري والثقافي السائد وسيولة الميؿ لتقميد 

خاصة وأف أفراد المنطقة التي يعيش فييا الحالة يعتبروف كؿ شاب أقبؿ عمى ىذا السموؾ . السموكات
مازال :" وىنا بدأت تراوده فكرة اليجرة وأف أوروبا ىي البمد المثالي لمعيش حيث يقوؿ (اليدة  )بأنو رجؿ

ماشفتش واحد راح ألوروبا وقال ماشي مميحة إلي نقصر معاه يقولي مميحة، إلى قال أوروبا ماشي 
 l’équipeمميحة ىو إلي ماشي مميح، ماشي ما نبغوش لبالد قاع نبغوىا غدوة كي تمعب 

national  نمقى روحي رافد لعالم مورايا ونجري، بصح كي طيحمك صوالح تزعفي تقولي نروح وما 
 حيث أنو شعر بحالة " سنين ىنا تخدمي ما تمحقيش 4نخزرش مورايا، لييو تخدمي عام تريحي 

مف النزعات االنفعالية كالكره والخنؽ اتجاه المجتمع الذي يقؼ عائقا أماـ أمنياتو وطموحاتو ويحممو 
مسؤولية ما يعانيو مف حرماف، وىو بذلؾ رسخ أفكار ووجدانات  ضد المجتمع الذي يعيش فيو مميئة 

المجتمع ىذا راكي عارفة لكبار كذابين، ىوما إلي يديرولك الضغط ىوما إلي :" بالكره في قولو
 " قابيل وىابيل ىايميكم أخطونا برك  style  شغل رانا عبيد l’impressionيديرولك 
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بعدىا تمكف الحالة مف إيجاد عمؿ بإحدى موانئ مدينة وىراف؛ إال أف ذلؾ لـ يخمصو مف 
الشعور بالقمؽ واإلحباط واالضطراب، العتقاده أف ىذا العمؿ ال يمّكنو مف تحقيؽ طموحاتو وال يضمف 

وىذه الحالة مف القمؽ واالضطراب تنشأ وتنبع عف عوامؿ اإلحباط والصراعات، . لو حياتو المستقبمية
الذي قد يؤدي بو إلى التمرد والتشاـؤ الكامف وراء النشاط، حيث أف ترؾ مقاعد الدراسة ودخوؿ عالـ 

العمؿ وعالـ الراشديف يسمح لممراىؽ بتكويف تصورات وفقا لما يتعرض لو مف إخفاقات  فتتسع مساحة 
:"  اإلحباط لديو أيف تتدعـ فكرة اليجرة غير الشرعية كحؿ بديؿ وضروري حيث يذكر الحاؿ في قولو

بدات لحكاية تدخل في راسي، تولي تخمي غير فييا، حاجة ما تجيني في بالي غير ىي الي تجيني 
 " ."في بالي

باغي نشوفيا باغي :" أما عف طموحات وتمثبلت الحالة  ألوروبا واليجرة غير الشرعية  يقوؿ  
نوصل لمشي ىذاك، أوروبا تمثمك كمش ىي كمش، نخزر في دمي نشوفيا، إذا كنتي ىنا تسعمي 

تمحقي لييو ما تسعميش، واشنو ماشي ماتخافيش بصح كي تتفكري واش كاين مور البحر  تقولي 
je m’en fous فتمثبلتو ألوروبا ىي نموذج مثالي لمعيش، والحؿ الذي  "  نروح وكيما جات تجي

يحقؽ لو طموحاتو ويضمف لو مستقبؿ يعيش فيو بكرامة، وتحقيؽ مكانة مرموقة كسند نرجسي  فاليجرة 
غير الشرعية تمثؿ لديو إحدى األعراض التي تعبر عف محاولة إنقاذ الذات، والسبيؿ الوحيد الذي 

 سنين 4يعطوك حقك لييو تخدمي عام تريحي "يخمصو مف متاىات اإلنتظارية لمستقبؿ غير آمف 
فاألوضاع التي يحمـ بيا والصورة المغرية لمغرب جعمتو يسقط " وىنا تخدمي طول عمرك ماتمحقيش 

في األفكار الخاطئة وعميو نجد أف ىذه الطموحات ذات طابع غير عقبلني، وذلؾ لعدـ مطابقتيا 
لمواقع، حيث أف الحالة قاـ بإعطاء نزوتو ورغبتو ىذه محتوى فكري عقبلني أي إخضاعيا إلى آلية 
العقمنة، فكيؼ يمكف أف يكوف إشباع الحاجات والطموحات بالقضاء عمى النفس وتدميرىا،  ويمكف 
إرجاع ذلؾ أيضا أف سمات العصر الحالية أصبغت أفرادىا بسمات جعمتيـ غير قادريف عمى تقدير 

الحياة نتيجة الختبلؿ التوازف بيف الطموحات والحاجات مف جية، وما تفرضو البيئة األصمية مف جية، 
إف اإلنساف المعاصر اليـو :"  بقولو"اريك فروم"ومف جية أخرى العالـ اآلخر ومغرياتو حيث أشار 

صدار القرارات، إنو في الواقع عاجز عف تقدير الحياة   )." عاجز عف الحب، وعف استخداـ العقؿ وا 
 (.220، ص 2009رمضاف، 
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:" ويبرر الحالة ذلؾ بأف مقصده مف وراء اليجرة نبيؿ وىو تحقيؽ طموحاتو بالعمؿ في قولو
 إذا ما نخدمش كواغطي ما نروحش، عاله؟ ىذا  l’assuranceأىداف تاعي نروح نخدم ونّمشي 

عندي طموح بغيت نروح ألوروبا باه نخدم ماشي باه ..زمان أنا ماشي طماع بصح عندي طموح ايو
 . ونجد ىنا تبريره كآلية دفاعية  لتجاىؿ خطر الرحمة " ندير عفايس عيانين

فتمثبلتو ألوروبا تؤجج الرغبة لديو في اليجرة دوف تقدير لمعواقب والمخاطر المحدقة أيف تشحنو 
جممة مف االنفعاالت، فبل يرى فييا إال مغامرة ورغبة في االستكشاؼ واالنفتاح عمى العالـ اآلخر 

الواحد ىذاك الوقت شغل العقمية الدم سخون، خطرة :" وتحقيؽ ذاتو ما ورد عمى لساف الحالة في قولو
كنت مريح في ساحة الشيداء، كانوا ايامات الصيف، شفت بابور تاع الطاسيمي خارج، والناس إلي 

، داتني الدنيا وردتني قمت أنا ىاذوك واش كاين، وين راىم رايحين، قعدت bybyراكبين فيو يديرولنا 
غايس فييم، في الميل قمت أنا ما نريحش قمت نروح نشوف أوروبا ىاذي إلي ناس كامل تيدر 

 .." عمييا، قمت نخدم وال نكتب الزم نروح نشوفيا كيما جات تجي

وىذا دليؿ عمى أف سموؾ الخطر بارز لدى الحالة وىو الميكانيـز التوافقي لمتخمص مف القمؽ 
والتوتر وضماف مستقبؿ آمف، فرغـ خطر الموت الذي يحيط بالحالة إال أف ذلؾ ال يشكؿ أي رادع، 

 les وحنا مدايرين في بالنا ىاذوا risqueالحرقة :" أي أنو يمثؿ معاش نفسي مرغوب، حيث يقوؿ 

risques بصح ىاذي لبالد ، risque رانا عايشين فيrisqueخدمة تخدمي ،contract  يجي 
نيار ويسرحك؛ التميفون ويتشارجا ىكذا بنادم يبقى يخدم ينيمك، أنا ذرك نقدر نرفد، وغدوة كيفاش؟ 

كما أنو يحذؼ مف ذاكرتو كؿ حاالت الموت ،" نبقى رافد لوحة فوق ظيري ما نقدرش الال نروح
وىذا ما أقر بو الحالة . والفشؿ بؿ يتذكر النماذج الناجحة فقط وذلؾ كآلية لتجاىؿ مخاطر الرحيؿ

  si si": عندما سألتو الباحثة عف عدـ تأثره  بصور الغرقى فيما يتـ عرضو في وسائؿ اإلعبلـ فقاؿ
 عاله؟ ىاذوك يعودو جماعة ما تفاىموش يداقاو داخل الفموكة تتقمب  puisqueماتخمعناش ىاذيك،

بييم، بصح كي تعودي مع جماعة متفاىمين ما تصراش ىاذ المشاكل، وىاذوك راىم يمدوليم دراىم 
باه مانروحوش، وتعودي ما تخميش إيال تغرقي تخمي غير واش كاين مور البحر وتوصمي 

 ."وتسمكي
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حباط فقط فيي رؤية ضيقة  فالفكرة السائدة حوؿ أف سموؾ اليجرة غير الشرعية نابع عف يأس وا 
وتقميصية لظاىرة مشتبكة ومتداخمة األبعاد، فيي لـ تعد حركة تحطيمية لمذات بؿ محاولة لبنائيا 

نقول خسارة   des foisأنا إنسان شاطر، شغل عبد ماشي طالقيا : " وتحقيقيا، يشير الحالة في قولو
 يشير إلى رغبتو في إنقاذ ما تبقى" باغي نسمك روحي .كي راني ساكن ىنا، واهلل العظيم غير خسارة 

  .عمره مف

كما تبيف لنا مف خبلؿ سير المقابمة، أف الحالة كاف يتحدث عف حياتو بكؿ ثقة في النفس وكاف 
، وفي ىذا إشارة إلى حب الذات "واحد ما يكمخمي" ،"راني رايح فور"،"أنا شاطر" يكثر مف قوؿ

ىو موضوع الحب أي أف االستثمار " األنا "واستثمارىا، وىي خاصية ميمة في ىذه المرحمة أيف يكوف 
ضروري في ىذه المرحمة، فنجد أف الحالة يتمتع بتواصؿ ايجابي مع الذات وشعوره باألنا القوي يفرض 
عميو إثبات ذاتو في المجتمع وتحقيؽ مكانة اجتماعية مثالية وتكوف اليجرة غير الشرعية ىي السبيؿ 

كي نوض مع الصباح نعود نغسل في وجيي ": في ذلؾ ويبرز الجانب النرجسي ىذا مف خبلؿ قولو 
وندير الجال نبدا نخزر في روحي نحب روحي، أنا شاطر، نحب روحي، نحب نفسي، أنا شخص 

 الرغبة في توكيد ذاتو وىذا لمسناىا كذلؾ مف خبلؿ قدرتو عمى ..."نشيط نحب نخدم، واحد مايكمخمي،
كما أف تقدير . التعبير عمى مشاعره و أرائو والمواقؼ مف حولو ومف خبلؿ الثبات عمى آراءه وصراحتو

الذات قد ينعكس عمى سموؾ الفرد وىذا ما قد يدفع الحالة إلى البحث عف التميز داخؿ محيطو مف 
 .خبلؿ اإلقداـ عمى سموؾ اليجرة غير الشرعية 

مف خبلؿ ىذا المحور تبيف لنا أف الحالة يتميز بشخصية انبساطية ذات عبلقة جيدة مع 
اآلخريف وذات مقبولية جيدة كذلؾ مف خبلؿ رغبتو في مساعدة اآلخريف لكنو مندفع ومغامر كما 

 .تميزت ىذه المرحمة بنشاط نفسي متجو نحو استثمار صورة العالـ الغربي المثالية في ذىنو

 محور معايشة الحالة لخبرة اليجرة غير الشرعية. 

، بعد أف قاـ بجمع الماؿ وادخاره 2012الحالة رحمتو مع اليجرة غير الشرعية في صيؼ  بدأ
وبعد التنسيؽ . أيف كاف رفاقو في العمؿ يقيموف جمسات لمتحدث عنيا، فاقتنع بضرورة الرحيؿ

والتحضير المحكـ تـ تحديد موعد االنطبلؽ، وفي ىذه الحالة انتاب ىيثـ  تناقض وجداني بيف الذىاب 
توسوست قعدت نقول نروح مانروحش، ومن بعد قمت يخي أنا متغرب متغرب : "والمنع، حيث يقوؿ 
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عمى دارنا، راني خّدام في وىران، نغسل حوايجي وحدي، نوض وحدي، كمش وحدي ماال نروح 
 ".نتغرب ضربة وحدة وخالص

 مبلييف سنتيـ تـ تحضير كؿ شيء واالتفاؽ عمى االلتقاء 8وبعد دفع المبمغ المستحؽ والمقدر بػ 
واالنطبلؽ مف مدينة عنابة بواد سيدي سالـ، حيث تـ  شراء قارب واألكؿ والمعدات الضرورية وتـ 

وكاف ىيثـ في حالة تأىب وشعور بالسعادة  .  شابا ومراىقا19المقاء بوادي سيدي سالـ أيف كاف ىناؾ 
 لتر في يدي لوخرة رافدىم نجري بييم وفرحان 20 لتر في يد و20كنت نرفد ليسانس :" يقوؿ 

 "ونكوراجي الميم نخرج منا 

. وعند االنطبلؽ اتضح أف القارب صغير وال يمكنيـ المغادرة بو فتـ تأجيؿ الذىاب إلى يـو آخر
وليت كي الميبول ديما نسقسي وكتاه نقمعو؟ وليت ديما " كاف الحالة في انتظار عمى نار يقوؿ،

مريح وحدي، مانبغيش نحكي فاقمي بابا قالي واش بيك مقمق؟ قتمو من الخدمة برك، مابغيتش 
كي نوصل . نقميم راني رايح نقميم راني رايح نحرق؟ ماشي حق عميا، بالك بابا يمرض يما تاني

لثمة نعيطميم بصح ىنايا الال مانقميمش خطراه كي نعود ثمة ماشكيتش يتقمقو خطراه نكون وصمت 
وفي ىذا إشارة إلى آلية لمتخمص مف تأنيب الضمير ومف الصراع النفسي وكذا تناقض ". الباس

وازدواج عاطفي أوال تطمعو إلى اليجرة غير شرعية مف أجؿ تحقيؽ طموحاتو، وفي نفس الوقت 
الشعور بالذنب إلحساسو بفضؿ والديو وما قدماه لو مف حب ورعاية، واأللـ النفسي الذي سوؼ يمحقو 

 . بيما

وبعد شير تـ االتفاؽ مجددا وتحديد موعد االنطبلؽ مف مدينة عنابة وىذه المرة تـ تنظيـ كؿ 
شيء بطريقة جيدة حيث تـ شراء قارب مف النوع الكبير، وبوصمة لتحديد االتجاه، واألكؿ وكؿ 

 كنا 19جابولنا فموكة مميحة ماشي كي لوخرا، طمعنا المورال، كنا في :" يقوؿ الحالة . الضرورات
قاع والد بالد وكان معانا واحد سوري وواحد عنابي، كان معانا واحد تخرج من الجامعة عندو 

وانطمقت الرحمة عمى الساعة " توكمنا عمى ربي وبدينا نمشيو. ليسانس أنا نقول ما قريتش وىو؟
 ليبل، في اتجاه جزيرة سردينيا اإليطالية، خبلؿ ذلؾ الحالة كاف يفكر فقط في كيفية الخروج مف 9.00

، وىذا إشارة عمى اإلحباط "كنت نخمم وكتاه نخرج منا، وما نشوفش ىاذي لبالد:" الوطف يقوؿ
والخنؽ الذي ينتاب الحالة ضد المجتمع، كما أنو يشير مرة أخرى إلى دور رفاقو كسند اجتماعي، 
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والذيف يسودىـ الثقة بالنفس والشعور بالكفاءة التي تحكـ االنتماء لجماعة الرفاؽ أيف فرض عمييـ نوعا 
كي تشوفي البحر :" مف التكافؿ والتعاطؼ والشعور بالثقة، بحكـ الغاية والمصير المشترؾ حيث يقوؿ

والظممة تخافي ماشي ماتخافيش، بصح تتكوراجاي تخزري في صحابك قاع مريحين واحد منا والخر 
فشعور الحالة باالتفاؽ مع الجماعة ووحدتو معيـ جعمو ذلؾ "  منا، تقولي نروح ومانخزرش مورايا

ىذه الرحمة تخممتيا مشاعر الفرح . يتخطى الشعور بالخوؼ مف خبلؿ أنو ليس وحيد في ىذه األزمة
كنا رايحين قمنا خالص رانا منعنا كنا نستناو غير وكتاه نوصمو عاله :" والتفاؤؿ لدى الحالة في قولو

وكأّف المجتمع  " ولينا نخزرو الضو تاع عنابة مباليش، طمعت وحد الفرحة الواحد تنفس قمنا خالص
 .الذي يعيش فيو شكؿ لو ضغط نفسي

لقاء القبض عمييـ وتقييدىـ  وبعد فترة زمنية معينة تـ مبلحقتيـ مف طرؼ حرس السواحؿ، وا 
 laكنا نخزرو في القمر، ومن بعد شفت أنا : " وضربيـ ثـ اقتيدوا إلى المحاكمة، يصؼ الحالة ذلؾ

vidette تاع la marine أيف تعرض  ".  بانتميم راني نكذب أنا تشوكيت حكمني وحد الرعب
الحالة ورفاقو إلى معاممة سيئة مف طرؼ حرس السواحؿ وىذا ما أثار لديو سخط وعدوانية وزيادة 

كون جينا في أوروبا مايدرولناش ىكذا " : اقتناعو بأف أوروبا ىي البمد العادؿ والمثالي لمعيش 
يعقبونا عمى طبيب، زيد ىاذوك الي حكمونا يخمعو مدايرين في وجوىم السيراج، عاله قبضت خاين 

وىنا الحظنا تغير نبرة صوت الحالة "  أنا كنت رايح، وبصح عاله تضربني ماتضربنيش مانيش خاين
 .وبعدىا تـ إعادة الحالة إلى مقر سكناه . وبدا منفعبل

ىنا في ىذا المحور عاش الحالة صراع نفسي وثراء انفعالي، نتيجة فشؿ المخطط واليدؼ الذي 
يرمي إليو ونتيجة المعاممة التي تبلقيا مف طرؼ حرس السواحؿ؛ وىو ماعزز لديو النزعة العدوانية 

كما الحظنا انفعاؿ الحالة بشكؿ كبير حيث  قاـ بكتابة . والسخط أكثر عمى المجتمع الذي يعيش فيو
قالونا انتوما حراقة عاله : كممة حّراؽ بأصبعو عمى الحائط وىو يخبرنا عف استياءه لوصفيـ بالحراقة 

 " ؟يقولونا حرّاقة

 محور المعاش النفسي بعد العودة والتصورات المستقبمية. 

من بعد ىبطنا "عاد ىيثـ إلى منزلو في وضع نفسي منيؾ . بعد انتياء المغامرة بنحو فاشؿ
، فقد أثر "لدزاير جيت لمدار المورال طايح، كاره الحياة، معالباليش كيفاه شغل واحد كسرلك حياتك
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الحدث عمى زعزعت توازنو النفسي، وعمى الصعيد الفردي واالجتماعي مف سموكو في كيفية تعاممو مع 
ىذه الخبرة، ذلؾ ألف معنى العودة يمثؿ الفشؿ؛ وبذلؾ سيطرت عميو مشاعر اإلحباط، العذاب النفسي 
المتواصؿ، كما أنو طور نمط سموكي تجنبي وتيربي، تجنبي عبلئقي فبعد أف كاف ذو طابع ممتد لديو 
عبلقات قوية أصبح يتجنب اآلخريف، وانعزؿ في بيتو، كما حاوؿ تجنب األماكف التي تذكره بكؿ مالو 

 من الدار، قداه من يوم مانخرجش  كي وليت؛ عدت نقعد في الشمبرة وحدي: عبلقة بالبحر والقارب
إال أنو ال يمكف وصؼ ىذا " وليت مانقدرش نشوف لبحر كي نشوفو ندور وجيي نتفكر نتجرح

السموؾ اليروبي والتجنبي بأنو ذو طابع باثولوجي، ألف الحالة لـ يتجو إلى سموكات مرضية كاإلدماف 
وعميو يبقى سموكو ىذا في إطار رد فعؿ طبيعي الذي يعقب خبرة . أو االنتحار أو سموكات إجرامية

 .صدمية أو فشؿ 

إف فقدانو لموضوع الحب المستثمر في وصولو إلى أوروبا أصبح يسيطر عمى حياتو الشعورية 
 مشاىد صدمية الذي يمكف أف يظير في شكؿتناذر التكرار  مف صور وذكريات واسترجاع لؤلحداث،

 ما يجعمو يشعر بالحزف، أي أنو وجد صعوبة في االنفصاؿ عف ذكرى تجتاح الساحة العقمية لمحالة
الخبرة ، ىذه الذكريات التي تتموقع ما تحت الشعور وتخمؽ لديو أحاسيس بالحزف العميؽ واالكتئاب 

سرعاف ما يسترجعيا بمجرد سماع أو رؤية كؿ ما لو عبلقة بالحدث، أيف عانى كثيرا مف سطوة التذكر 
نقول كون غير   les imagesنقعد غير نتفكرىا تشوفي وتتفكري ىاذوك : ""المستمر ليا  نحو قولو

ولذلؾ ." راني ثمة قمت عاله ما صدقتميش؟ وكي نتفكرىا تبقالي حرقة في قمبي وليت نحب ننساىا 
وليت " أصبح يتجنب المثيرات المتعمقة بالحادثة وحتى الوسائؿ التكنولوجية التي تذكره بأوروبا 

  ""مانقدرش ندور باالنترنيت وصوالح ىاذو  نتفكرىا  

في ىاذيك الضربة كنت ديما : " كما عايش الحالة بعد ىذا الحدث كوابيس متعددة  حيث يقوؿ 
ديما نشوفيا جاية لعندنا كي  la marine  تاع   la vidette كي نرقد ونديرىا في بالي نشوف

  ."نوض من النوم نوض عيان

أصبح ىيثـ شديد الحساسية وسريع االستثارة أصبح يشعر بالغضب ألتفو األسباب و تنامت 
لديو االتجاىات العدوانية خاصة نحو المؤسسات الرسمية، فعند حدوث أي مشاحنة أو مشادة كبلمية 

نحترم الناس بصح " تكوف ردة فعمو الضرب، إال أف ذلؾ لـ يجعمو يجنح إلى فعؿ سموكات إجرامية 
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الي يقيسني نقدر نضربو خطراه مانفيقش نمقى روحي نضرب، بصح القوانين تاع البالد نحترميم 
ماشي، في داخمي مانيش مقتنع بييم، عمى بالك كون ما تحترمييمش تخالصمك في الحبس، أنا 

 "نحب نمشي وراسي مرفوع

كما نممس وجود صراعات داخمية تشير إلى صراع مع الذات حيث أف الحالة يشعر بحالة مف 
عدـ الفيـ والخمط  فعند سؤاؿ الباحثة لو عف إمكانية إعادة التجربة مرة أخرى رفض إعادة التجربة عف 

وخبلؿ سياؽ الحديث . طريؽ البحر لما ليا مف أخطار وتضييع الماؿ دوف ضماف الوصوؿ والنجاح
وفي كؿ . يشير إلى أف الفكرة لـ تغادر ذىنو وفي حاؿ توفرت ىناؾ فرصة تمكنو مف البموغ فسيعيدىا

أي أّف الحالة  في وضع اختمط عميو ما يحبو وما " واهلل مافيمت واهلل ماني عارفمرة يكرر كممة 
 .يرفضو وىذا ما يشير إلى اغتراب عف جزء مف ذاتو الحقيقية 

فبعد . يمكف القوؿ أف الحالة دخؿ مرحمة إجياد لكنيا لـ تصؿ إلى مرحمة إجياد غير تكيفي
وبعد الضغوطات والصراعات النفسية التي عايشيا نجد أنو يريد . معاناتو لفقداف الموضوع المستثمر

مكانية تحقيؽ الواقع الذي  حؿ لمصراع الذي يدور بيف دوافعو ونزواتو التي تمح في طمب اإلشباع وا 
فيو يريد الخروج مف حالة الشد النفسي وليذا . يريد الوصوؿ إليو، وبيف الحواجز التي تقؼ عائقا أمامو

نجده يتجنب الموقؼ الضاغط بعدـ استذكاره حتى يتجنب التوتر اإلنفعالي ألف تذكر الموقؼ سيجعمو 
 .في حالة مأزؽ نفسي والبحث عف حؿ مناسب وذلؾ سيكوف ذو طابع مؤثر عمى سموكو

السنين راىي تمشي الزم تنساي الجرح يبدا يولي :"  يذكر الحالة أنو تجاوز تمؾ الصعوبات 
كل ما يعقب عام عمييا كي نتفكرىا نبدا نضحك، كي شغل مغامرة والتمي مغامرة،  ومن بعد  نورمال 

نولي نضحك واهلل العظيم، كي تتفكري راكي بصحتك وما صرالك والو نورمال واش تقولي ؟ تقولي 
، أي أف الحالة طور أسموب مرف تكيفي اتجاه الضغوط "الواحد يطيح ويتجبر مغامرة داخمة في حياتي
فكما . وىذه إحدى مؤشرات السواء أيف يتمتع األنا بمرونة وقدرة عمى التكيؼ. ولديو مقاومة ال بأس بيا

نما في طريقة الشخص لمواجيتو  ىو معروؼ أف السواء ال يكمف في غياب النزوات الصراعية، وا 
كما أنو عاد إلى حياتو االجتماعية العادية بالعمؿ داخؿ مدينتو ، واتجو نحو . الصراعات والضغوط

ممارسة رياضة المبلكمة التي يجد فييا متنفسا لنزواتو العدوانية، وىنا قاـ الحالة بتوظيؼ لميكانيـز 
" في استثماره لمرياضة . اإلعبلء أو التسامي حيث قاـ بتحويؿ الصراع والتوترات إلى مجاؿ سميـ ومفيد
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 العاب القوى والمالكمة، كي نعود مخياق ومقمق نروح لثمة  sportعندي مدة ممي بديت نمعب 
أي استثمار الرياضة  " صح تتنحى القمقة la chargeنضرب في ىاذيك تاع المالكمة، تتنحالي 

 .لمتنفيس عف الطاقة الداخمية المكبوتة 

نخزر في  كي نعود: "كما أنو يشعر بالفخر ألنو قاـ بيذه الرحمة التي يعتبرىا مغامرة في حياتو
،  les hommesالمرايا نيدر مع روحي واهلل غير كيما ىك نقول نستعرف بيك، انت راجل، انت 

 مانتكمخش 12 عيش كيما راك، عاله؟ درت الي عميا وأنا شاطر ماشي عبد إلي يرقد وينوض عمى
وىذه إشارة قوية وضمنية إلى أف اليجرة غير الشرعية لدى الحالة تمثؿ إحدى ". مانيش نزوخ عميك

الطقوس لئلشباع النرجسي، مستخدما آلية التوظيؼ النرجسي مف أجؿ تجاوز خبرة الفشؿ والتي تؤثر 
عمى مثالية األنا محافظا بذلؾ عمى الصورة االيجابية أماـ اآلخريف، خاصة وأنو يقطف في منطقة 

يعتبر شبابيا اليجرة غير الشرعية تعبيرا عمى الرجولة، بالتالي أصبحت مصدر إثبات نفسو وتأكيدىا،  
ولو مف خبلؿ المرور إلى الفعؿ ألنو يرى في الفعؿ في حد ذاتو ال يتاح ألي شخص، ليس أي فرد 

ماشي أي واحد يقمك نروح يروح كاين عباد غير تشوفيو يبداك أوروبا " لديو القدرة عمى القياـ بذلؾ
أوروبا تقوليمو يا اهلل نمشيو يدور، وكاين عباد دفعوا دراىم شافوا الفموكة وشافوا البحر سمح في 

فالمرور إلى الفعؿ في "  كمش، أنا مانزوخش عميك ما كانش المعب ىذاك، ىذاك  وين زادت حالتنا
ولتخفيؼ مشاعر اإلحباط  وتفريغ جزء مف الشحنات العاطفية يمجأ . حد ذاتو يمثؿ صورة قوة وتفوؽ

ماكتبش ربي اهلل غالب الزم نشوف حل ما نبقاش :" الحالة إلى إيعاز فشمو لمقضاء والقدر حيث يقوؿ
  ".نخمم فييا

فاإلستراتيجية الدفاعية لمحالة تمكنت مف تجاوز الحدث إال أف ذلؾ ال يمنع مف وجود قمؽ 
وتوتر، والذي لو عبلقة بالتغيرات التي تحدث في المستقبؿ ومف التيديد بفقداف العمؿ الذي يشكؿ أكبر 

الزمان واعر خطراه المستقبل واحد معالبالو واش كاين اسمو يخّوف، الماضي تتفكريو " ىـ لديو
تخافي  تخزري أيامات طيحة أيامات ضحك، بصح المستقبل شغل حياتك راىي جاية، المستقبل واعر

 ال طفل ال امراة ومن بعد تطمع ni dar ni douarمن المستقبل تخافي تريحي عبرة عمى األرض، 
،la generation  انتي راكي في عمرك tant   وأنتي ما درتي والو، تشوفيclasstc  إلي تزوج 

"  تزوج والي راح راح، واعرة رانا نشوفو فييم، نعود نخمم في المستقبل كيفاش ندير حل لعمري 
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وبالرغـ مف القمؽ واألفكار الوسواسية التي تراوده اتجاه ما ينتظره في المستقبؿ؛ إال أف ذلؾ ال يجعؿ 
الحالة في تشاـؤ أو نقص الفعالية أو شخصا فاشبل فيو يحاوؿ بكؿ الطرؽ أف يحسف مف ذاتو 

أنا شخص نشيط الواحد مادام بصحتو يخدم، وكمش يجي من بعد كي " وباإلصرار عمى العمؿ
 تكوني مميحة وراني نخمم نقرا بالمراسمة مانبقاش نخزر مورايا مازالو moralementتخدمي 

حتى كي يقولو وين راه راه يخدم ماشي قاعد مور  "ويضيؼ " الواحد صغير مايقطعش لياس
تحمؿ ىذه الكممات إشارة ضمنية إلى خوؼ الحالة مف اىتزاز صورتو أماـ اآلخريف في حالة ، "السور

ألف ذلؾ قد يصيب نرجسيتو في عمقيا، مف خبلؿ . فقدانو لعمؿ مستقر وما ستكوف عميو حالتو
 .النعوت والصفات التي قد تمحؽ بيـ كعاجز وعالة عمى المجتمع؛ في حالة فقدانو لعممو غير مستقر

ىاذي الدنيا امرأة ايو امرأة قاع يجريو موراىا، بصح  الدنيا": وفي تصوره لمحياة عامة يقوؿ
ماكاين والو تشوفي شغل الدنيا أعجوبة تشوفي واحد الباس بيو طاحت بيو، كل واحد كيفاه 

 .وىو بذلؾ يؤكد النظرة التفاؤلية" صايرتمو، بصح تبغي تكوني متفائمة تفاءلوا خيرا تجدوه
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 .يمخص نتائج المقابمة مع الحالة األولى (16 )الجدول رقم 

 النتائج األىداف محتوى محور المقابمة 
 .سنة 23ىيثـ -  .جمع بيانات  حوؿ الحالة-  .بيانات شخصية

 .مستوى التعميـ ثامنة أساسي- 
 .مستوى اقتصادي متوسط - 
 سنة ولمرة 20أقبؿ عمى اليجرة غير الشرعية في سف - 

 .واحدة 
 
 
 

المعػػػػػػػػػػػاش النفسي لمحالة 
قبؿ  اإلقداـ عمى اليجرة 

 .غير الشرعية
 

 
معرفػػػػػػػػة المؤشػػػػػرات  المحػػػػػيطية -
الدافعػػػػػػػػػػػػة  (االجتماعية + األسرية )

 . لميجرة غير الشرعية 
معػػػػػػػػػػػرفة المؤشرات النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  -

  (التمثبلت والطموحات )والمعرفية 
 .الدافعة نحو اليجرة غير الشرعية 

نسؽ أسري تربوي متذبذب بيف اإلفراط في  -:االجتماعية
اإلقصاء المبكر مف المدرسة وعدـ القدرة - الميف والرقابة 

سياؽ اجتماعي .- عمى االندماج في حياة مينية مستقرة 
 .ثقافي يشجع عمى سموؾ اليجرة غير شرعية 

نقاذ الذات: - النفسية التقميد .- الرغبة في تحقيؽ وا 
.                      والتقمص لنماذج ناجحة مف المياجريف غير شرعييف 

اليجرة غير شرعية كسموؾ مخاطرة  تمثؿ عائد نرجسي 
 .مف حيث االعتراؼ بو في محيطو كشجاع 

أوروبا بمد .- الرغبة في المغامرة واالستكشاؼ: المعرفية 
 .  مثالي لحياة راقية ولتأميف مستقبؿ آمف ومرتاح

 
معايشة الحالة لخبرة 
 .اليجرة غير الشرعية

 
التوظيفػػػػػػػات والدفاعػات كيفية - 

 .مواجية الخبرة 
 
 

 .تناقض وجداني بيف الذىاب والمنع- 
 .استخداـ آلية العقمنة لتجاىؿ مخاطر المغامرة- 
تقمب مزاجي وسموؾ شبو ىوسي بيف القمؽ واالكتئاب - 

 .قبؿ الرحمة والفرح والحماس والطاقة أثناء الرحمة 

نتػػػػػػػػػػػػػػائج العودة والتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػورات - .اآلثار والنتائج بعد العودة
 . المستقبمية

 
 
 

وضع نفسي منيؾ ذلؾ أف العودة تعني .- قمؽ عميؽ- 
االنعزاؿ  )سموكات تجنبية تيربية عبلئقية . - الفشؿ

التيرب مف مشاىدة ) ،  ومكانية (واالبتعاد عف اآلخريف 
البحر وكؿ األمكنة وحتى وسائؿ اإلعبلـ الحديثة التي 

بعد فترة تطوير سموكات تكيفية وتوجيو .- (تذكره بأوروبا
االستثمار نحو مواضيع أكثر فائدة كالرياضة والعمؿ 

 .والعودة لمدراسة عف طريؽ التكويف عف بعد
 .نظرة  مستقبمية بيف الغموض والتفاؤؿ - 
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 نتائج الحالة األولى عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية-1-5

 يوضح درجات الحالة األولى عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية (17)جدول رقم 

االنفتاح عمى  االنبساطية العصابية األبعاد
 الخبرة

 يقظة الضمير المقبولية

 51 39 31 47 28 الدرجة الكمية 
 

يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ االتي لدرجات الحالة عمى المقاييس الفرعية لمعوامؿ الخمسة الكبرى 
لمشخصية أف سمات العصابية، االنبساطية، واالنفتاح عمى الخبرة، والمقبولية، ويقظة الضمير، 

 درجة لتمييا بعد 51حيث جاءت نسبة يقظة الضمير أكبر نسبة . موجودة لدى الحالة بنسب مختمفة
 درجة 31 درجة وتمييا بعد االنفتاح عمى الخبرة بػ 39 درجة، ثـ يأتي بعد المقبولية بػ 47االنبساطية بػ 

ما يشير إلى أف بعدي يقظة الضمير واالنبساطية أكثر السمات  . درجة28وأخيرا بعد العصابية بػ 
 .ارتباطا بسموؾ اليجرة غير الشرعية لدى الحالة 

 .يوضح تحديد السمات حسب مستوى كل عامل من العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية  (18)جدول رقم 

        االبعاد
 المستوى

 يقظة الضمير المقبولية االنفتاح عمى الخبرة االنبساطية العصابية

 (قابل لمتكيف) مرن مستوى منخفض
(N-) 

 (-C)مرن  (-A) المتحدي (-O)متحفظ  (-E)انطوائي

 (معتدل)متوسط  مستوى معتدل
(N) 

 (C)متوازن  (A)المفاوض   (O)معتدل (E)   متكافئ 

اىتمام   (+A)المتكيف  (+O)مستكشف  (+E)انبساطي   (+N)  منفعل مستوى مرتفع
 (+C)مركز

 

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ مستويات كؿ بعد مف األبعاد الخمسة الكبرى لمشخصية؛ أيف تموقع 
الحالة في النمط المرف بالنسبة لبعد العصابية، وكذا في النمط االنبساطي في بعد االنبساطية، معتدؿ 
في االنفتاح عمى الخبرة ، ومفاوض في المقبولية، وىو مركز االىتماـ أو متزمت فيما يخص بعد يقظة 

 .الضمير
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 تحميل نتائج الحالة األولى عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية: 

يتضح مف خبلؿ نتائج الحالة عمى مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية أف بعد يقظة 
الضمير قد جاء في المستوى األوؿ حيث سجؿ الحالة  أكبر درجة عمى المقياس الفرعي الخاص 

 درجة، وىي سمات تشير إلى االىتماـ المركز وأنو ذو طابع متزمت،  منظـ  51بيقظة الضمير بػ 
 (Costa & McCrae, 1992 )ويؤدي واجباتو بإخبلص، ومحب لمعمؿ ، فقد أشار كوستا وماكري 

أف الشخص الذي يتمتع بمستوى مرتفع مف يقظة الضمير أنو شخص يشعر بأنو قادر وفعاؿ وكفؤ، 
تماميا   .محكوـ بضميره وموثوؽ، يسعى لتحقيؽ النجاح، يركز عمى نجاح المياـ وا 

 ارتفاع حيوية الضمير بصفة مفرطة قد تولد نمط شامؿ أف (Widiger, 1994)يرى ويدجر و
داخؿ مع إتماـ المياـ ،  المياـ وعدـ المرونة، وكثرة التدقيؽ الذي يتإتماـمف الكماؿ الذي يتعارض مع 

واالنشغاؿ الكامؿ بالتفاصيؿ، والقوانيف، والموائح، واألوامر، واألنظمة، وكؿ ىذه المميزات ىي سيئة 
التوافؽ بوضوح، وتشكؿ شكبل متطرفا لحيوية الضمير، فالشخص ذوي حيوية الضمير المفرطة يكرس 

 (.45، 44، ص ص 2012عبد اهلل ، ).نفسو لمعمؿ والكماؿ، بحيث يمقت بشدة عمؿ خطأ ما 

وسمات يقظة الضمير تكتسب عف طريؽ التقمص لسموكيات الوالديف في فترة الطفولة ولممعايير 
االجتماعية، وقد تـ االتفاؽ بيف العديد مف النظريات إلى أف سمة يقظة الضمير جانب ميـ  مف 

جوانب الشخصية السميمة، يكتسبو األفراد مف عوامؿ تكيفية شتى، بعضيا سموكي وبعضيا معرفي 
 (.16، ص 2015سمماف،  ).والبعض اآلخر انفعالي وبعضيا مزيج مف ذلؾ كمو

ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء السمات الفرعية لعامؿ يقظة الضمير والتي تعكس القدرة 
عمى التدعيـ الذاتي والكفاح مف أجؿ االنجاز، المثابرة والطموح، ودافعيتو في توجيو السموؾ  نحو 
اليدؼ، وليذا نجد أف الحالة سجؿ درجة كبيرة في ىذا المقياس الفرعي، وىي سمات نجدىا لدى  

المياجر غير شرعي حيث أنو شخص يقبؿ عمى تحدي الصعوبات واإلرادة واإلقباؿ عمى العمؿ الجاد، 
وذلؾ يرجع حسب الباحثة إلى أف الحالة ومعظـ أصحاب ىذه الفئة . والكفاءة في التعامؿ مع التحديات

لطالما تتحمؿ المسؤولية منذ الصغر، وىو ما ساعد عمى بروز سمات المبادأة والكفاءة الذاتية في 
مواجية المواقؼ وتحمؿ الصعاب، كما أف المراىقيف المياجريف غير الشرعييف يتميزوف بيذه السمات 

كمحاولة إلثبات الذات والتطمع لتحقيؽ طموحاتيـ واإلشباع المادي وتحقيؽ المكانة االجتماعية المرجوة 
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 (Howard & Howard, 1995 )والكفاح مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ،وىو ما أشار إليو ىوارد وىوارد 
إلى أف يقظة الضمير معيار يمكف ربطو باالنجاز الثقافي، وخصوصا اإلرادة عمى االنجاز، والشخص 

 (.47، ص 2007شريؼ،  ).يركز عمى عدد محدد مف األىداؼ ويكافح مف أجؿ تحقيقيا

سجؿ الحالة عمى المقياس الفرعي لمعوامؿ   في المرتبة الثانية حيثاالنبساطيةليأتي بعد 
 درجة، وىو بذلؾ يميؿ إلى الشخصية االنبساطية، 60 درجة مف أصؿ 47الخمسة الكبرى االنبساطية 

وتعكس الدرجة المرتفعة عمى أف الشخص جريء طموح ، مغامر ذو نزعة اجتماعية يميؿ إلى صحبة 
ولعؿ ذلؾ يجعمنا نرجع إلى فترة المراىقة والشباب؛ وىي مف الفترات التي يتميز بيا المراىؽ . اآلخريف

برحمة االنطبلؽ والشعور بالفرح واإلقباؿ عمى بناء عبلقات جديدة، وتوسيع نطاؽ االتصاؿ الشخصي، 
وليذا نجد أف المراىقيف بصفة عامة يميموف في ىذه المرحمة إلى االنبساط، وبناء عبلقات ايجابية فيما 

ينتظر الفرص اللتقاط الفرصة المناسبة  . بينيـ، حيث أف الشخص المنبسط شخص مندفع عمى العموـ
وىذا ما يجعؿ الباحثة تفسر . والمخاطرة، عمى العكس االنطوائي الذي ال يميؿ إلى القرارات االندفاعية

تحصؿ الحالة عمى درجة كبيرة في بعد االنبساطية، فاإلقداـ عمى اليجرة غير الشرعية يتطمب 
االحتكاؾ باآلخريف التواصؿ مع المحيط الخارجي  وتكويف جماعات والتفاعؿ فيما بينيـ والمساندة فيما 

سموؾ اليجرة " بينيـ مف أجؿ تحمؿ العواقب كميا مع بعض أي الوالء لمجماعة كما أف ىذا السموؾ
وعميو نجد أف ىذه .يتطمب اإلقباؿ عمى اإلثارة والكفاءة العالية في الحذر والمراقبة" غير الشرعية

وىي تتفؽ مع ما جاء في التراث األدبي حيث أشار . المؤشرات ضمنيا في بعد أو سمة االنبساطية
ىو شخص لبؽ، متفائؿ، :" إلى أف الشخص المنبسط  ( (Costa & McRae,1992كوستا وماكري 

وقد أشار مكـر شاكر . ( Costa & McCrae ,1992 ,p5)" مستمع باإلثارات والتغيرات في حياتو
أستاذ عمـ النفس بجامعة عيف شمس عف مبلمح شخصية الراغب في اليجرة غير الشرعية والتي تبرز 
فييا حب المغامرة والطموح الزائد وأنو شخص مغامر ومقداـ وىي صفة ال تتوفر إال في عدد قميؿ مف 

( (http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/337406.aspx .الشخصيات

وبالتالي فالمياجر غير الشرعي يرتبط بسمات االنبساطية، وعميو كمما اتجينا نحو شباب يتسـ 
باالنبساطية، المغامرة والمخاطرة والتي تمثؿ االنبساطية في أرقى مستوياتيا؛ كمما كاف ىناؾ استعداد 
لمقياـ بسموؾ اليجرة غير الشرعية، وكمما ابتعدنا عف سمات االنبساطية كمما ابتعدنا عف االستعداد 

في  (2010العيد فقيو ،)وىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج  دراسة . لمقياـ بسموؾ اليجرة غير الشرعية
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دراستو إلى أف السمات األكثر شيوعا لدى فئة الشباب الذي خاض تجربة اليجرة السرية عبر قوارب 
 .تتمثؿ في المغامرة والمخاطرة واإلثارة والتي تمثؿ أحد السمات الضمنية لبعد االنبساطية 

 درجة ، وىو بذلؾ يتوافؽ والنمط المعتدؿ 39 والذي سجؿ فيو الحالة بعد المقبوليةيمي بعد ذلؾ 
أف الشخص الذي يتميز بنمط معتدؿ إلى  ( Costa & McCrae ,1992)كما يشير كوستا وماكري 

ذيب و ). مف المقبولية يتصؼ بالسمات اآلتية حذر ولبؽ ويحب مساعدة اآلخريف، مستجيب لمرأي
  . (488، ص2012عمواف، 

وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بالرجوع إلى الطابع المميز لممجتمع الجزائري، لكونو مجتمع عربي 
إسبلمي تحكمو القيـ الدينية والحضارية، حيث صبغت شخصيات أفراده بطابع تربوي إسبلمي،  

فبالتالي يحرص ويؤكد عمى غرس قيـ النبيمة والصفات الحميدة، وتربية األبناء عمى اإليثار والتعاوف 
والتسامح، وليذا نجد أف الحالة يتمتع بسمات معتدلة مف المقبولية، وبالتالي لديو القدرة عمى التعامؿ 
مع اآلخريف واكتساب احتراميـ وتقديرىـ ألنو يتمتع بسمات كحب التعاوف واإليثار والتسامح وغيرىا 

وعميو نجد أف المراىؽ المياجر غير الشرعي يتسـ بيذا الصفة  في بعض . مف القيـ األخبلقية النبيمة
ظيار التعاوف فيما بينيـ ،  األحياف مف أجؿ تعزيز رضاه الشخصي مف خبلؿ الوالء لجماعة الرفاؽ وا 

وليذا نجد أف ىذه السمات الفرعية تجسد حصيمة  .كما أف القواعد األسرية تعمؿ عمى ترسيخ ىذه القيـ
ويمكننا . التنشئة االجتماعية؛ ألنيا في األساس ترتبط بالمعاش النفسي االجتماعي العبلئقي لمفرد

تفسير ارتباط سمة المقبولية بسموؾ اليجرة غير الشرعية عند الحالة بأف ىذه السمات تركز عمى 
العبلقات البينشخصية وتعتبر آلية لتكويف الصداقات أيف تكوف الغاية والمصير الواحد والمشترؾ بيف 

 .ىؤالء الجماعات يفرض عمييـ نوع مف التعاوف والتكافؿ فيما بينيـ 

 في مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى االنفتاح عمى الخبرة درجة في بعد 31الحالة عمى  تحصؿ 
أي أنو (  Costa & McCrae, 1992)لمشخصية وىو بذلؾ يندرج ضمف قطب المعتدؿ كما أشار 

يتوفر عمى سمات حيث يكوف خيالي في بعض األحياف، وىو متوسط االىتماـ بالفنوف ويتقبؿ 
، ص 2015الجنابي و مولى، ). المشاعر كما أنو يجمع بيف المألوؼ والمتنوع مف األفعاؿ والتصرفات

148.) 
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وبالتالي تشير الباحثة إلى أف  تمتع الحالة  كمياجر غير شرعي ببعض سمات االنفتاح عمى الخبرة؛  
أمر متوقع حيث أف ىؤالء األفراد في بعض األحياف يكوف لدييـ رغبة عمى نحو غير عادي عف كؿ 
جديد وغير مألوؼ؛ وبالتالي يكوف لدييـ الفضوؿ وحب االستطبلع، وفاعمية مسبقة لمبحث واإلقباؿ 

كما أف مميزات . عمى المغامرة، والقدرة عمى تغيير األفكار واألنشطة والطموح إلى التفوؽ والنجاح
العالـ اليـو تتسـ بتسارع وتيرة التقدـ التكنولوجي والعممي، في ظؿ توفر وسائؿ االتصاؿ الحديثة؛ حيث 
أصبح االنفتاح عمى العالـ اآلخر ومواكبة التغيرات أمر حتمي، وىي تؤثر بشكؿ مباشر عمى شخصية 

. في الرغبة في البحث عف الجديد (المراىقة)األفراد، باإلضافة إلى ما تتميز بو الخصوصية المرحمية 
وىو ما نجده بارزا لدى الحالة وكافة المياجريف غير الشرعييف بأف وسائؿ اإلعبلـ ووسائؿ التواصؿ 
الحديثة،  قد جعمت مف الغرب عالما مثاليا، ودفعت بالكثير منيـ إلى الرغبة في استكشاؼ ىذا العالـ 

وىذا ما لمسناه لدى الحالة مف خبلؿ . والتفاعؿ مع الثقافات األخرى والتطمع لمذوباف في ثقافة اآلخر
 . المقابمة 

إلى أف عامؿ  (Dinesen,Klemmensen & Norgaard,2016) بحيث أشارت دراسة
 .االنفتاح عمى الخبرة لو تأثير معنوي كبير اتجاه اإلقباؿ عمى اليجرة 
Norgaard,2016, p1).Dinesen,Klemmensen & ) 

 درجة،  وىي تندرج ضمف المستوى 28   أيف سجؿ الحالةبعد العصابيةجاء في المرتبة األخيرة 
المنخفض أي أف الحالة ذو طابع مرف وىو قابؿ لمتكيؼ حيث لديو قدرة كبيرة عمى معالجة الضغوط 

 إلى ) ( Costa & McCrae, 1992فقد أشار كوستا وماكري . بسيولة والقدرة عمى تحقيؽ األىداؼ
 ).أف الشخص المرف والقابؿ لمتكيؼ يتسـ بأنو مسترخ وىادئ، بطيء الغضب، يعالج الضغوط بسيولة

 (. 485 ص ،2012ذيب وعمواف، 

فالحالة لديو نوع مف النضوج االنفعالي والذي جعمو يتعامؿ مع المواقؼ الضاغطة بنوع مف 
التحدي الفعاؿ الذي يجعمو يقبؿ عمى مواجيتيا بطرؽ فعالة و إلى قوة الدعـ األسري والنفسي الذي 

. وليذا نجد أف بعد العصابية لـ يرتبط باليجرة غير الشرعية لدى الحالة. تمقاه مف طرؼ المحيطيف
وىذه النتيجة ال تتفؽ ما تشير إليو األدبيات في كوف المياجر غير الشرعي ذو سمات تتميز 

بالعصابية وعدـ قدرتو عمى مواجية الضغوط،  وتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الحالة في مرحمة 
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فحسب التراث األدبي أنو يتحقؽ . المراىقة المتأخرة والتي تتميز نوعا ما باالستقرار العاطفي واالنفعالي
في مرحمة المراىقة المتأخرة نوع مف الثبات االنفعالي وتزداد القدرة عمى تحمؿ االحباطات وذلؾ نتيجة 

 . تعمـ كيفية السيطرة عمى االنفعاالت

وعميو نجد أف أكثر بعدي مرتبطيف باليجرة غير الشرعية لدى الحالة ىما يقظة الضمير 
فالحالة يتميز بسمات يقظة الضمير واالنبساطية كما أنو يتسـ بنمط معتدؿ في االنفتاح . واالنبساطية 

إلى أف بعض مظاىر االنبساطية كالنشاط والحيوية واإلثارة قد " حسيف الشرع"عمى الخبرة وكما أشار 
 ).تحفز عامؿ االنفتاحية عمى الظيور وذلؾ لتشابو بعض مظاىر االنبساطية مع مظاىر االنفتاحية 

 .،  كما أنو ذو نمط معتدؿ في المقبولية وذو مرونة انفعالية (265، ص 2012الشرع ، 

 :اختبار الرورشاخ لمحالة األولى- 1-6

 . الحالة بدا ىادئا لكنو أظير الدىشة واالستغراب مف االختبار
 شا المحتوى المحدد المكان التحقيق الموحة
  ثاI:33الموحة 

- ʌv  ʌ  v  ʌ v ʌ تمثاؿ. 
 . زوج ريساف تاع التمثاؿ -
- v ʌتمثاؿ ُيعكس  . 

 د03.23                    
 

 
 .الكؿ -
األمتداد بقمة  -

 . البقعة
 .الكؿ -

 
 ؾ
 جج
 
 ؾ

 
 +ش
 +ش
 

 ح غ ح

 
 ىندسة
 ىندسة

 
 ىندسة

 

 دII:01الموحة 

- ʌv  ʌ  v  ʌ v ʌ < v  

ʌ  v   زوج كيؼ كيؼ 

-  vجباؿ . 

- ʌ  v < v > أرنب . 

- v  > حيواف مطابؽ عمى
 .خوه

                                                            

 د04.43

 
 .الكؿ -
 

 األسود -
  الجانبي األسود -
 الكؿ -

 

 
 ؾ
 
 ج
 ج
 ؾ

 
 +ش
 
 - +ش
 +ش
 +ش

 
 ب
 

 طبيعة
 حي
 حي

 
 شا

      دIII:01الموحة 
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- ʌv  ʌ  v  ʌ v ʌ امراة 
 .مع امراة 

- v ʌصباط طالوف . 
 

- vىيكؿ عظمي .  
 د                  02.40

الجزء األسود  -
 تناظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

الجزء االسود في نياية  -
 . التفاصيؿ

 الجزء األسود -

 ج
 

 جج
 
 ج
 

 +ش
 
 +ش
 
 +ش

 ب
 

 لباس
 

 تشريح

 شا
 
 

 ثاIV: 58الموحة 

- ʌv  ʌ  v  ʌ v ʌ < > 

ʌ  راجؿ قاعد فوؽ
 .كرسي

 .أليرجؿ  -
- v  ʌ  v ʌ ʌ  v  مخموؽ

                          .مف الفضاء
  د                                                          02.43

 
 الكؿ -
 
 

 الكؿ -
 الكؿ -

 
 ؾ
 
 
 ؾ
 ؾ

 
حب 
 ساكنة

 
 +ش
 +ش
 

 
 ب
 
 
 (ب)
 (ب)

 

 ثاV :51 الموحة

- ʌv  ʌ  v  ʌفراشة . 
 .خفاش  -

  د                      01.34                   

 
 الكؿ -
 الكؿ -

 
 ؾ
 ؾ

 
 +ش
 +ش

 
 حي
 حي 

 
 شا
 شا

 د.VI :02 الموحة

- v  ʌ   < v ʌ v ʌ v ʌ 

v نوارة وردة،                     .  
 د                      02.23

 
 الكؿ  -

 

 
 ؾ

 
 -ش

 
 نبات

 

 ثاVII :47 الموحة

- ʌ v ʌ حماـ. 
-  v راس تاع فيؿ. 

- ʌ تاع انساف،رؤوس . 
 .  واحد يخزر في واحد

 د03.28                   

 
 . االمتداد العموي -
 .الثمث االوسط -
 .الثمثيف العموييف -

 تناظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 
 جج
 ج
 ج

 
 +ش
 +ش

حب 
 ساكنة

 
 حي

 حي ج
 ب ج

 
 
 شا

 ثاVIII  :24الموحة 

 - ʌ v ʌ حيواف طالع. 
 

 الجزء الوردي
 
 ج

 
 ح حي

 
 حي
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 .جبؿ -
 . خضراء طبيعة -
- V إنساف. 
- v واعر إنساف تاع رأس 

 .ىذا بموكاني
- ʌ فار. 

 

 

 

- Vقناع . 

-  v أليرجؿ . 
 

 د05.22                   

 الجزء الوردي المركزي-
 االخضر المركزي- 
 .الكؿ- 
 .الكؿ- 
 
الوردي عمى طرؼ -

 .الجزء االخضر المركزي
 
 .الكؿ-
  .الكؿ- 

 ج
 ج
 ؾ
 ؾ
 
 ج
 
 
 ؾ
 ؾ

 ش ؿ
 ؿ ش
 -ش

 شفؽ
 
 -ش
 
 
 +ش
 +ش

 طبيعة
 طبيعة

 ب
 ب ج

 
 حي
 
 

 شيء
 (ب )

 دIX :01الموحة 
- ʌv  ʌ  v  ʌ < v ʌ  تنيف

او تماسيح ىذا يخزر في 
 .ىاذا 

 -v ʌرمز . 

                              

 د02.29

 
 الجزء البرتقالي -

 تناظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 الجزء البرتقالي -

 
 ج
 
 
 ج

 
ح حي 
 ساكنة

 
 +-ش

 
 حي
 
 

 رمز

 
 

 ثاX : 30الموحة 
  -v  ʌ  v حيوانات قاع زوج 

 .زوج يتشابيو
 .حشيش تاع البحر- 
. حشرات بحرية- 

                      
 د01.23

 
 .الكؿ -
 

 .االزرؽ الخارجي -
االزرؽ +االخضر -

 .الداخمي
 

 
 ؾ
 
 ج
 ج

 
 +ش
 

 ش ؿ
 ش ؿ

 
 حي
 

 نبات
 حي

 

 10- 5: الموحات المفضمة 
 9-1:الموحات المرفوضة 
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 :psychogrammeالبسيكوغرام - 1-6-1
  استجابة32: عدد االستجابات

 العدد الكمي لالستجابات/ زمن االختبار :  متوسط زمف االستجابة

  ثا56.5 = 32 / 1808     = 

 التموقعات: 

 %46.87 = 32( / 100 ×15= )%                             ؾ 15= ؾ 
  % 43.75 =32( / 100 × 14= )%                              ج14= ج 
  % 9.37  =32( / 100 ×03 =) %                            جج03= جج 

 .جج    ج  ؾ : نمط المقاربة

 المحددات: 
       02=                 ح حي 02+-=                               ش 22  = ش 
 02=                 ح ب01=                                ش فؽ 17+ = ش
 01=                   ح غ ح 03=                                ش ؿ03- = ش

 عدد االستجابات / 100 ×عدد ش  = %ش

 %68.75 = 32( / 100 × 22)   =% ش

  100 ×( 2+-/ش)+، +ش ) =%+ش
                     مجموع ش 

          (=17+1 )× 100  
                  22 

 =         81.81% 

 2/  ل  3+ ل ش 2+  ش ل 1=  ل £
 2.5 = 2( / 0 )3( + 1)2( + 03)1  =  ل£
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 X+IX+VIII ×100عدد االستجابات في البطاقة =  %ل

                      المجموع الكمي لالستجابات

 %40.62 = 100 ×(3+2+8) =  %ل
             32 

 T.R.Iنمط الرجع الحميم 
 مجموع ل /  مجموع ح ب =
 . وعميو فالنمط منبسط أو ممتد% 40.62 = %و ؿ  . 02/2.5=  

 المحتوى: 
 01=                 رمز01=                تشر 10=  حي 

 01=                شيء03=              طبيعة 01= حي ج 
   03=                ىندسة02=                   نبات04=  ب 

 01=                لباس02= ب ج
 03 = (ب)

 100 × (حي ج+ حي  ) = %حي 
          المجموع الكمي لالستجابات

 %34.37 = 100 ×(01+10=)% حي

              32 
 100 × (ب ج+ ب (  =%ب 

      المجموع الكمي لالستجابات
 % 28.12 = 100×( 02+07 =) %ب 

               32 

         05=عدد االستجابات الشائعة
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 المجموع الكمي لالستجابات/ (100×شا)= % شا
 32( / 100 ×05 ) =%شا
  % 15.62 = %شا

 :معـــــــــادلة القمق

             100× (دم+ جنس +تشر + ب ج  )= 

       المجموع الكمي لالستجابات

( = 02 + 01+0+0 )× 100 = 9.37% 
               32 

إف ىذه النسبة ليست ذات داللة مؤثرة؛ فبل يمكف التقييـ لغياب محددات حساب   12% >% 9.37
 .القمؽ 

 النقاط الحساســــــــــــــــــــــــــة: 

  -IX- VII -: تناظر في الموحات - 

  .VIIIالموحة : االستجابة  فؽ- 

 :تحليل وتفسير النتائج- 1-6-2

 :الييكل الفكري-أ

تمكف الحالة مف عرض إنتاجية جيدة وثرية إذا أخذنا بعيف االعتبار الكثافة المغوية، لكف مقارنة 
.       في وقت يعادؿ دقيقة لكؿ استجابة (R= 32 )بالوقت المستغرؽ فإف اإلنتاجية متوسطة عموما

وذلؾ راجع لمقمب المتكرر لموحات وبعض التحفظات الكبلمية، كمحاولة لمتحكـ في القمؽ . ( ثا56.5) 
كما نممس غياب استجابات الرفض ما يدؿ عمى تفاعؿ الحالة مع . الذي تحييو الوضعية االسقاطية

 .مادة االختبار 
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تميز نمط المقاربة ؾ ج جج بطابع ثري، مما يجعمنا نخمص إلى وجود إحساس جيد  حيث أف 
إف ؾ طريقة لمعالجة الواقع واالتصاؿ  :"Chabert وحسب %46.87االستجابات الكمية قدرت ب 

فيي تصر عمى إسقاط الجسد المستقر والمستدخؿ " غير مجزأ"بالعالـ وىو كذاؾ البحث عف أنا موحد 
يشير إلى أف الحالة يعالج األمور والمسائؿ  وىي مرتفعة عف المعدؿ ما. (30، ص2010معاليـ،  ).

 وارتفاع نسبة ؾ عف Raush N.فاالىتماـ بالكميات ىو مف مكونات الذكاء حسببطريقة كمية، 
كما أف نسبة ؾ المرتفعة تشير . (85، ص 2012بوسنة،  ).المعدؿ دليؿ عمى القدرة العقمية والتنظيـ

إلى استعماؿ التفكير المجرد وأف الحالة لديو تصورات نشطة؛ ذلؾ ما يؤكد دور التصورات والتمثيبلت 
 .في دفعو نحو اليجرة غير الشرعية

  فتسجيؿ الميؿ إلى التناوؿ الكمي %43.75أما فيما يخص االستجابات الجزئية فقدرت ب 
نممح كذلؾ وجود االستجابات جج في . مقارنة بالتناوؿ الجزئي يشير إلى تجنب الدخوؿ في التفاصيؿ

دليؿ عمى أف الفكر + حب مع ش.التي تشير إلى قدرة المبلحظة وفنيات يقظة + البروتوكوؿ مع ش
وىي  (%68.75 )  %وقد سيطرت المحددات ذات الطابع الشكمي بنسبة ش . مراقب بطريقة جيدة

ذات معدؿ مرتفع ما يشير إلى تمكف األنا في التمسؾ الجيد بالواقع والتحكـ العقمي الجيد في 
 . الصراعات، وكذا القدرة عمى االرصاف النفسي

 10 < 15= وىي نسبة مرتفعة عف المعدؿ مع وجود ؾ  (%81.81 )%+ كما جاءت ش 
 وىي مؤشرات لذكاء مرتفع ، فقد أشارت  (5) منخفضة، عدد الشائعات متوسط  %باإلضافة إلى حي

 N.Rausch أف ؾ ىي البحث عف الوحدة والتحكـ في الواقع الخارجي وىو ما يجعميا تركيبة 
 (. 31 ص 2010معاليـ،  ).لمذكاء

 :الييكل العاطفي-ب

 الطبع والمزاج: 

 %40.62 %يتضح مف خبلؿ نمط الرجع الحميـ أف الحالة ذو نمط يميؿ لبلنبساط حيث ؿ 
، وتشير إلى محاولة الحالة  (حب اقؿ مف ؿ )فيو ممتد عمى العالـ الخارجي، وذو ميؿ اجتماعي 

 التنفيس عف الحالة االنفعالية، وكذا السيطرة عمى القمؽ الذي تعكسو االستجابة فؽ، إال أنيا داللة عمى
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دماج انعكاسات العاطفة السمبية،    يشير إلى 2=  و ظيور ش ؿ قمؽ مضبوط بشكؿ أفضؿ وتقبؿ وا 
قدرة عمى ضبط النزوات واالنفعاالت والتحكـ فييا وكذا القدرة عمى إقامة عبلقة متكيفة مع اآلخريف ، 
وىذا األمر يشير إلى سمة ىامة مف سمات التكيؼ واالتساؽ مع العالـ الخارجي، ما يدؿ عمى نضج 

 إلى أف ش ؿ تشير Anzieuوىذا ما ذىب إليو . ( 92، ص 2003عباس،  ).الفرد واتزانو االنفعالي
 )إلى عاطفة متكيفة اجتماعيا ومقبولة النضج االنفعالي، وعمى قدرة الدخوؿ في اتصاؿ عاطفي 

 (.32، ص 2010معاليـ، 

 مراقبة العاطفة: 

 <  يشير إلى صراع بيف الرغبة في التحكـ والرضوخ لممحيط، كما أف ش ؿ %+إف ارتفاع ش
أي أف الحالة لديو . (32، ص2010معاليـ ،  )ؿ ما وىو ما يعبر عمى استقرار انفعالي +ؿ ش 

 .مقدرة عمى ضبط تعبيره االندفاعي االنفعالي

 القدرة عمى التكيف: 

سجؿ بروتوكوؿ الحالة بروز غنى نوعي لئلسقاطات اإلنسانية والحيوانية، حيث بمغت 
، ما يشير إلى سبلمة التقمصات %34.37 واالستجابات الحيوانية %28.12االستجابات البشرية 

دراؾ جيد لممواضيع، ونسجؿ كذلؾ أف نسبة الحركة   أي أف قمة الجانب الحركي 2= اإلنسانية، وا 
يشير إلى تجنب الصراعات وشدة الرقابة فاالستثمار الجيد لممحتويات اإلنسانية والحيوانية وكذا النباتية 

والشيئية والتشريحية يساىـ في إثراء السياؽ المعرفي لديو ويجعمو في تكيؼ ال بأس بو مع العالـ 
 5 وىي مف مؤشرات االجتماعية ونسبة االستجابات الشائعة والتي قدرت بػ %وارتفاع ش. الخارجي 

 .استجابات دالالت عمى التكيؼ الجيد مع الواقع الخارجي

 :النقاط الحساسة-1-6-3

     بالرغـ مف أف معادلة القمؽ لـ تبرز أي داللة مؤثرة لو؛ إال أف ذلؾ ال يمنع مف وجود بعض 
 : المؤشرات الدالة عميو والتي يمكف ذكرىا في ما يمي

. لوحاتكثرة تدوير اؿ -
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 زمف ا لوحة استغرؽ فيوأكثر وخاصة الموحة السادسة فيي ،ارتفاع زمف الرجع في الموحات -
 .د2الرجع 

.  II-III :لوحتيف  في اؿاألحمرىروب مف الموف  -
 .VIII : في الموحة  االستجابة فؽ -
   دفاع نزجسي والذي يمثل IX- VII - في الموحات التناظر -

 :التفسير الدينامي-1-6-4

 لوحة الدخول في وضعيات جديدة وقمق فقدان الموضوع: الموحة األولى.  

مع تقميب الموحة لعدة مرات، أغفؿ فييا الحالة   ثا33سجمت الموحة زمف رجع قدر ب 
االستجابات المألوفة، حيث استيميا باستجابة كمية ذات محتوى ىندسي، ليتبعيا في األخير بإعطاء 

حركة ليذا المحتوى، وىي تشير إلى قوة داخمية تيدد الذات، كما قد تدؿ عمى رغبات غير قابمة 
لمتحقيؽ وىي تبيف ضغط غير محموؿ يدؿ عمى خوؼ مف الدخوؿ في الوضعيات الجديدة، وعدـ 

 .وىي مف الموحات المرفوضة. القدرة عمى التعامؿ مع الوضعيات الجديدة 

 لوحة العدوانية وقمق اتجاه األحداث البدائية: الموحة الثانية. 

د،  لتقمب الموحة كذلؾ لعدة مرات ، 1نبلحظ ارتفاع زمف الرجع في ىذه الموحة والذي قدر ب 
كما أف ارتفاع زمف الرجع يشير إلى صعوبة تعامؿ الحالة مع استثارات ىذه الموحة، فيي تشكؿ 

عطاء . مصدر تيديد لو كما نسجؿ غياب استجابة لونية ما يشير إلى عدوانية مقموعة لدى الحالة، وا 
 .ما يشير إلى اتجاه سمبي اعتمادي  (أرنب )استجابة جزئية ذات محتوى حيواني ذو طبيعة مسالمة 

 لوحة التقمص وقمق اتجاه الموقف االوديبي: الموحة الثالثة 

د في ىذه الموحة ذات االزدواجية المتجانسة؛ 1يبقى التتابع الزمني بنفس الوتيرة والمقدر بزمف 
ليقدـ الحالة استجابة جزئية ذات محتوى بشري، وىي استجابة تبقى في إطار المألوؼ و تشير إلى 
قدرة عمى تقمص بشكؿ عادي، وبالرغـ مف أف االستجابة  تعبر عف طابع تقمصي إنساني، إال أنيا 

، ما يشير إلى محاولة الحالة (امرأة مع امرأة  )جاءت وصفية فقط دوف إدراجيا في إطار عبلئقي 
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التحكـ في النزعات الميبيدية، كما نسجؿ غياب التعامؿ مع الموف األحمر أيف تجاوز الحالة الموف في 
دراؾ أجزاء مف الجسـ ذات رمزية جنسية . إشارة إلى صرامة موجية نحو النزعات العدوانية الميبيدية وا 

وىو محاولة إلى إظيار النضج والتأكيد عمى إقامة حدود لبلحتماء النرجسي،  (صباط طالوف )وىي 
كما أنو قدـ استجابة تشريحية ذات محدد شكمي ايجابي  ما يشير إلى النزعة النرجسية لديو واىتمامو 

 .بصورتو الجسدية وىو ما عبر عنو خبلؿ سياؽ المقابمة

 الموحة األبوية وقمق اتجاه السمطة واالنا األعمى: الموحة الرابعة 

 ثا، ويستمر القمؽ الظاىر مف خبلؿ قمب الموحة لعدة 58بادر الحالة إلى إعطاء استجابة بعد 
مرات رغبة في التخمص مف الوضعية االسقاطية؛ حيث اشتممت الموحة عمى  استجابة كمية ذات 

ما يشير  (قاعد)محتوى بشري بحركة مستكينة، فالحالة أبدى تمثيؿ السمطة األبوية مع تسكيف الحركة 
 .إلى تجنب مخاطر الخصاء 

  لوحة صورة الذات، القمق اتجاه الحالة الوجدانية لألم: الموحة الخامسة. 

 ثا، بدأت باستجابة كمية وشائعة لتمييا 51نسجؿ ىنا انخفاض زمف الرجع في ىذه الموحة إلى 
مباشرة استجابة كمية أخرى شائعة، وىو ما يشير إلى إدراؾ جيد لصورة الذات عند الحالة وعمى 

 .التكيؼ الجيد مع الواقع، وىي مف االختيارات المفضمة لديو

 الموحة  الجنسية، وقمق اتجاه ازدواجية الجنس: الموحة السادسة . 

 د، وىي الموحة التي سجمت أكبر زمف رجع مقارنة بالموحات 02نبلحظ ارتفاع زمف الرجع إلى 
األخرى، مع كثرة تدوير الموحة سجمت فييا استجابة كمية ذات محدد شكمي سمبي، أيف امتنع الحالة 
 .عمى إعطاء استجابات جنسية مع غياب استجابات تظميمية، والذي قد يشير إلى مشكبلت جنسية

 لوحة األمومة، وقمق اتجاه االنفصال عن األم: الموحة السابعة. 

بمحدد   ثا، قدـ الحالة استجابة جزئية  صغيرة ذات محتوى حيواني 47بعد زمف رجع قدر ب 
شكمي ايجابي، لينتقؿ إلى إعطاء استجابة أخرى ذات محتوى جزئي حيواني وىي استجابة شائعة 

وبالرغـ مف غياب الحركة األنثوية في ىذه الموحة إال أف ذلؾ ال يشير إلى صراع عبلئقي مع . ومبتذلة
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األـ، كما أف االستجابات الحيوانية تدؿ عمى الميوالت النكوصية الطفولية، و الرغبة في التحرر مف 
 .الرقابة األمومية خاصة

 لوحة التكيف العاطفي وقمق اتجاه الغرباء عن العائمة: الموحة الثامنة. 

ثا، تمّيزتيا سرعة في تقديـ االستجابات مقارنة 24انخفض زمف الرجع في ىذه الموحة إلى 
عطاء حركة لمحتوى حيواني، يشير إلى تكيؼ  بالموحات األخرى، استيميا الحالة باستجابة جزئية وا 
عاطفي، ليتبعيا باستجابتيف جزئيتيف لمحتوى طبيعي لتعطى استجابتيف تعبراف عف خطأ إدراكي، 

قاتمة وبالرغـ مف أنيا –والذي قد يعبر عف الشؾ واالحتياط الكبير،  ليضيؼ الحالة استجابة فاتحة 
دماج انعكاسات  إحدى العبلمات الصدمية إال أنيا إشارة ىنا إلى قمؽ مضبوط بشكؿ أفضؿ وتقبؿ وا 

 . العاطفة السمبية

 لوحة القمق اتجاه دافع الموت: الموحة التاسعة. 

د، ليستيميا الحالة باستجابة 1يعود زمف الرجع لئلرتفاع مف جديد مما عميو في الموحة السابقة 
جزئية ذات محتوى حيواني ويذىب مباشرة إلى إعطاء استجابة ذات محتوى رمزي، والتي تشير إلى 
اتجاىو نحو السمطة، ورغبتو في النفوذ وىو ما صرح بو الحالة مف خبلؿ المقابمة، كما  نبلحظ قمة 
االستجابات مقارنة بزمف الرجع وعدـ تسجيؿ الحالة ألي استجابة لونية ما يشير إلى قمع الشحنات 

 .كما أنيا مف الموحات المرفوضة .العاطفية

 الموحة العائمية وقمق التجزئة: الموحة العاشرة. 

 ثا، والذي يشير إلى سرور طفولي بنياية 34انخفاض زمف الرجع في ىذه الموحة األخيرة إلى 
االختبار، ولمواجية التشتت الذي تبعثو ىذه الموحة قاـ الحالة بتقديـ استجابة موحدة كمية ذات محتوى 
حيواني بمحدد شكمي موجب، ما يعبر عف قدرتو عمى التوحيد والتجميع، ليتبعيا باستجابات مجزأة ذات 

محتوى نباتي وىي محتويات ليا عبلقة بالبحر ما قد يحممنا عمى افتراض بروز االىتمامات بالبحر 
 .وىي مف االختيارات المفضمة لديو . الذي يعبر عمى اليجرة غير الشرعية
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 : ممخص بروتوكول الرورشاخ لدى الحالة األولى-1-6-5

يظير مف خبلؿ بروتوكوؿ الرورشاخ لدى الحالة إدراؾ سميـ لمواقع، وىذا يتبيف مف خبلؿ لجوءه 
إلى مقاربة متنوعة ومرنة، إال أنو يغمب عمييا الطابع الكمي ما يدؿ عمى استعماؿ التفكير التجريدي 

نشير كذلؾ مف  .والذي يبرر دور التمثيبلت في جعؿ الحالة يقدـ عمى سموؾ اليجرة غير الشرعية
خبلؿ االختبار إلى سبلمة التقمصات ما يسمح بتكويف صورة الذات وىوية متماسكة عند الحالة ورؤية 

مراقبة كبيرة لبلنفعاالت  والذي  كما نممس .نرجسية لمذات، وىذا ما وضحتو لوحة التقمص خاصة
ظير مف خبلؿ استجابات ش ؿ التي تشير إلى القدرة عمى ضبط النزوات واالنفعاالت، واستغبلؿ 

 .السيرورات المعرفية لمتحكـ في القمؽ النزوي الذي يطبع مرحمة المراىقة

كما أف نمط الرجع الحميـ يشير إلى أف الحالة يتمتع بنمط انبساطي ذو ميؿ لبلستجابة إلى 
كما أف إعطاءه استجابات لونية في قدرة عمى إقامة عبلقة متكيفة مع اآلخريف العالـ الخارجي، مع 

بعض الموحات المونية كرد فعؿ ضد االنطواء وميؿ لمتغمب عمى الميوالت االكتئابية التي تنتابو جّراء 
 .الفشؿ في تحقيؽ الحمـ بالوصوؿ إلى الضفة األخرى مف البحر

 :التحميل العام لمحالة األولى-1-7

 مف خبلؿ نتائج المقابمة العيادية ونتائج المتحصؿ عمييا عمى مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى 
  :تتضح النتائج اآلتية" الرورشاخ " لمشخصية وكذا االختبار االسقاطي 

تبيف مف خبلؿ نتائج مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية أف الحالة يتميز بسمات يقظة 
الضمير حيث أف ىؤالء األشخاص يشعروف بأنيـ مستعدوف لمتعامؿ الجيد مع الحياة، أيف تكوف سمة 

ولذلؾ يعتبر الحالة حسب ما ورد في . الكفاءة أحد مظاىر يقظة الضمير أكثر ارتباطا بتقدير الذات
المقابمة سموؾ اليجرة غير شرعية محاولة إلثبات الذات والتطمع لتحقيؽ طموحاتو، واإلشباع المادي 

وتحقيؽ المكانة االجتماعية المرجوة، والكفاح مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ، وىو ما أشار إليو ىوارد وىوارد  
Howard & Howard) )  إلى أف يقظة الضمير معيار يمكف ربطو باالنجاز الثقافي، وخصوصا

شريؼ،  ).اإلرادة عمى االنجاز، والشخص يركز عمى عدد محدد مف األىداؼ ويكافح مف أجؿ تحقيقيا
وكما ورد في المقابمة أيضا فالحالة يتسـ بالتردد في اتخاذ القرارت،  فيؤالء . (47، ص 2007
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"            ويدجر"األشخاص الذي لدييـ درجات مرتفعة في يقظة الضمير حسب ما وضحو 
(Widiger) يتميزوف بالتردد في اتخاذ القرارات العادية وحتى اليومية، وذلؾ الفتقارىـ إلى الحموؿ  ،

 .(13، ص 2015سمماف،  ).المثالية والواضحة

يتسـ الحالة بسمات االنبساطية والتي بينتيا كذلؾ مقدرتو في التعبير الجيد عف انفعاالتو، 
والتحدث بكؿ ثقة بالنفس وأريحية خبلؿ سياؽ المقابمة، كما أف ىذه النتيجة برزت مف خبلؿ االختبار 
اإلسقاطي الرورشاخ أيف بّيف نمط الرجع الحميـ أف الحالة يتسـ بطابع انبساطي وممتد، لديو القدرة 
عمى إقامة عبلقات تكيفية مع اآلخريف، وترى الباحثة أف المراىقيف بصفة عامة يميموف في ىذه 

المرحمة إلى االنبساط وبناء عبلقات ايجابية فيما بينيـ، وقد أكد روبنس وكاسبي وموفيت 
Robins,Caspi & Moffitt,2002) )  أف األفراد ذوي المستويات المرتفعة مف االنبساطية، أكثر

ساءة فييا  (.131، ص2014جرادات و أبو غزاؿ، ). رضا عف عبلقاتيـ االجتماعية وأقؿ صراعا وا 

فالشخص المنبسط  شخص مندفع عمى العموـ، ينتظر الفرص اللتقاط الفرصة  والمخاطرة؛ 
عمى العكس االنطوائي الذي ال يميؿ إلى القرارات االندفاعية، حيث أف الحالة لديو ميوالت اندفاعية 

وقد بينت نتائج دراسة           . وحب لممخاطرة واالستكشاؼ والمغامرة وىو ما صرح بو أثناء المقابمة
 (cray, 1977)  ،بأف األشخاص االنبساطييف يقوموف بالمغامرة والمخاطرةػ أكثر مف االنطوائييف

الذيف ىـ أكثر تحفظا وترددا وخوفا، وىو متفؽ بذلؾ مع أيزنؾ في وصفو لبلنبساطييف بأنيـ أشخاص 
 (. 39،  ص 2012خمؼ و غزواف، ). مغامروف وميالوف لممخاطرة

بأف المراىؽ ىو إشكالية موجية بواسطة التفكير غير   (Rotter & al,1976 )وقد أشار روتر 
العقبلني، وعدـ التحكـ في االندفاعات، ألنو فريسة االنفعاالت المضطربة ، والصراعات مع القانوف 

 (.150، ص 2015بيتاف وجبالي، ). والسمطة، واألفكار الخاطئة وغير العقبلنية

كما نجد أف الحالة يتمتع  ببعض سمات المقبولية وىو ما وضحتو نتائج المقياس وكذا المقابمة 
بأف الحالة يتمتع بسموكات طيبة مع اآلخريف ومع أصدقائو،  كما أنو يشعر بالثقة بالنفس وبحبو لذاتو 
ولآلخريف وذلؾ يعود حسب الباحثة إلى خصائص المجتمع الجزائري الذي يتسـ بقيـ أخبلقية إسبلمية 

 .تحث عمى التعاوف واإليثار وحب اآلخريف 
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وىو كذلؾ محب لئلكتشاؼ وىو أحد السمات الفرعية لئلنفتاح عمى الخبرة، وىي سمة بارزة 
خبلؿ ىذه المرحمة العمرية التي تجعؿ مف المراىؽ دائما محب لبلستطبلع واالستكشاؼ، وىو ما أورده 

و تشير الباحثة إلى أف . الحالة طيمة المقابمة  مف كونو شخص محب لبلستكشاؼ ويفضؿ المغامرات
وجود سمة االكتشاؼ  لدى الحالة كمياجر غير شرعي كذلؾ جد منطقي، ذلؾ أف ىؤالء األفراد الذي 
يتميزوف ببعض سمات االنفتاح عمى الخبرة يبحثوف عف نحو غير عادي عف كؿ جديد وغير مألوؼ 
وبالتالي يكوف لدييـ الفضوؿ وحب االستطبلع، والقدرة عمى تغيير األفكار واألنشطة،  كما ال ننسى 

ما يتميز بو العالـ اليـو بتسارع وتيرة التقدـ التكنولوجي والعممي، في ظؿ توفر وسائؿ االتصاؿ الحديثة 
والتي لعبت دورا ىاما في تطوير ثقافة اليجرة غير الشرعية، حيث أصبح االنفتاح عمى العالـ اآلخر 

ومواكبة التغيرات أمر حتمي،  وىي تؤثر بشكؿ مباشر عمى شخصية األفراد باإلضافة إلى دور وسائؿ 
اإلعبلـ ووسائؿ التواصؿ الحديثة التي  جعمت مف الغرب عالما مثاليا ودفعت بالكثير منيـ إلى الرغبة 

وىذا ما . في استكشاؼ ىذا العالـ، والتفاعؿ مع الثقافات األخرى  والتطمع لمذوباف في ثقافة اآلخر
عوامل تعمق حوؿ  (موالؾ أحسف)وىو كذلؾ ما تؤكده دراسة . لمسناه لدى الحالة مف خبلؿ المقابمة
، إلى أف تطمع الشباب عمى وسائؿ اإلعبلـ ليا تأثيرىا في توجيو الشباب الريفي باليجرة غير الشرعية

 مف أفراد العينة يستعمموف االنترنيت  وليـ % 97تفكيرىـ نحو اليجرة غير الشرعية، حيث أف نسبة 
طموح العيش في أوروبا وأف أكثر المبحوثيف يشاىدوف القنوات الفضائية ويرى الباحث أف ىناؾ عبلقة 

  (.            254، ص 2010موالؾ ،  ). كبيرة بيف االنترنيت  والتمفاز كعامؿ جذب لمشباب لمعيش في أوروبا

إلى قدرة ىيثـ عمى إقامة عبلقة متكيفة مع اآلخريف  بينت نتائج االختبار االسقاطي الرورشاخ 
ظيور ش ؿ ذلؾ مف خبلؿ   واالتساؽ مع العالـ الخارجي، ما يدؿ عمى نضجو  واتزانو االنفعالي، و

نتائج مقياس العوامؿ الخمسة  التي تشير إلى قدرة عمى ضبط النزوات واالنفعاالت والتحكـ فييا، و2= 
الكبرى بينت كذلؾ أف الحالة يتمتع بسمات االتزاف االنفعالي وىو بذلؾ ال يتسـ بسمات العصابية،  فقد 

تبيف مف خبلؿ نتائج المقابمة أنو قد طور سموؾ تكيفي مرف وقد تمكنت االستراتيجية الدفاعية مف 
وبالرغـ مف أف المقياس لـ يبرز سمات تجاوز خبرة الفشؿ في تحقيؽ ىدفو بالوصوؿ إلى أوروبا،  

لمعصابية إال أف المقابمة قد بينت بعض السمات الخاصة بالحالة، كالتقمب المزاجي حيث نجده قبؿ 
اليجرة غير الشرعية، ميمـو ومكتئب وقمؽ اتجاه حياتو المستقبمية ومف جية أخرى يشع طاقة وحماسا 

وىو ما أشارت إليو كذلؾ دراسة العيد فقيو . وحيوية وفرحا عند إقبالو عمى سموؾ اليجرة غير الشرعية
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التي بينت نتائجيا أف الشباب الذي خاض تجربة اليجرة السرية في قوارب مطاطية يتسـ بالتقمب 
المزاجي حيث تؤكد الدراسة عمى أف سموؾ ىؤالء الشباب يتراوح ما بيف االكتئاب والسموؾ شبو ىوسي، 

فحياتو االجتماعية قبؿ اليجرة تراه فاتر اليمة وميزوما، لكف أثناء خوض تجربة اليجرة السرية تراه 
، ص 2014فقيو،  ).شديد الحماس قوي العزيمة، ويغمره إحساس وىمي أف الحظ سيفتح لو ذراعيو

63.) 

إف سموؾ اليجرة غير الشرعية يظير كإحدى األعراض لتحقيؽ الذات وليس لتدميرىا،  فالحالة 
حسب ما جاء في المقابمة لديو صورة ايجابية حوؿ ذاتو ورؤية نرجسية لمذات، وىذا ما وضحتو لوحة 
التقمص و الموحة الخامسة في اختبار الرورشاخ بإعطاء استجابة مألوفة، والتي تشير إلى إدراؾ جيد 
لصورة الذات، ولذلؾ يرى في اليجرة غير الشرعية سبيبل إلنقاذ ذاتو، ألف البمد الذي يعيش فيو يشكؿ 

إلى أف فعؿ اليجرة غير الشرعية لـ يعد تمؾ الحركة " نور الديف خالد"وقد أشار . تيديد لمستقبمو
التحطيمية لمذات، فيذا الفعؿ مف اإلمكانات النادرة التي تتمتع بيا مجموعة مف الشباب، لتحقيؽ ذواتيـ  

، ص 2013نور الديف،  ).بالرغـ مف خطر مواجية الموت، فيو محاولة نيائية قصوى لتحقيؽ الذات 
92 .) 

ظير مف خبلؿ المقابمة أف ىناؾ عوامؿ عديدة ومتداخمة التي دفعت بالحالة إلى سموؾ اليجرة 
غير الشرعية، فمف بينيا أوال أسموب التنشئة األسرية، فاألسرة ىي البيئة القاعدية لمتبادؿ العاطفي بيف 
أفرادىا وبمورة شخصياتيـ خاصة، وىي تمعب دورا ىاما في الضبط االجتماعي لسموكات أفرادىا، فنجد 

أف النمط التربوي السائد في عائمة الحالة ىو أسموب متذبذب يتراوح بيف اإلفراط في الميف والتجاىؿ 
وبيف الصرامة أحيانا أخرى، بالتالي عدـ وجود أسموب ممنيج لضبط سموكات األبناء، وىو أكثر ما 

 )فقد أشار كؿ مف . يحتاجو المراىؽ في ىذه المرحمة مف األزمات والتحوالت النفسية العميقة
H.Luccioni, J.Sutter)  أف السمطة ضرورية لمنمو النفسي والعصبي لممراىؽ فيحتاج المراىؽ إلى

وأشار . (270، ص 2012جابر و حمودة، )" أسموب ضبط سموكو أكثر مف أسموب العطؼ والحناف
في دراستو حوؿ االغتراب واليجرة غير الشرعية أف التغير االجتماعي الذي حدث " رمضاف محمد "

بفعؿ تأثير العولمة أثر في تماسؾ األنساؽ االجتماعية، ومف بينيا النسؽ األسري أيف لحقتو بعض 
التغيرات السمبية كضعؼ سيطرة األب عمى أفراد أسرتو، وتراجع مكانتو المعيودة في الثقافة التقميدية، 
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، ص 2009رمضاف، ).وتعتبر مف األسباب الدافعة ألفراد عينة الدراسة إلى اليجرة غير الشرعية 
216.) 

فاألب يمثؿ مصدر السمطة، وتراجع السمطة األبوية التقميدية في وقتنا الحالي، يجعؿ المراىؽ  
يبحث عف نماذج أخرى لمتقمص، فاألب لـ يعد النموذج الذي يتقصمو الولد، وال ىو بالنموذج القائد 

مما ألبناء وحاجاتيـ النفسية، الجانب العاطفي ؿباإلضافة إلى أف ىذا األسموب مف التنشئة ال يشبع 
 .   دوف مراعاة لمشاعر أوليائيـ لتفكير بمثؿ ىكذا سموكاتؿيدفعيـ 

إف االنفصاؿ المبكر عف الدراسة يمعب دورا كبيرا في التفكير في اليجرة غير الشرعية، فعدـ 
استثمار الدراسة واإلنقطاع المبكر عنيا؛ عادة ما يسوؽ اإلبف مبكرا لممحيط الخارجي، وبالتالي ىو 
مجبر عمى تدبر أموره الحياتية مف حيث البحث عف عمؿ، واالحباطات التي تنتابو جراء فشمو في 

الحصوؿ عمى عمؿ مستقر، كما أف المستوى الثقافي المتدني وقمة الوعي المعرفي، يجعمو ال يستبصر 
في " نور الديف خالد"وىذا ما أشار إليو . جيدا بعواقب األمور والظروؼ الخطيرة المحيطة بيذه الرحمة

دراستو إلى أف المدرسة تمعب دورا كبيرا في دفع الحالة لميجرة فيي لـ تعد النموذج اآلخر في التنشئة 
االجتماعية خاصة في وقتنا الحالي، فالنظاـ الدراسي قد فشؿ في ميتمو المتمثمة في التنشئة 

نور الديف،  ). االجتماعية فيي لـ تعد تمنح نماذج ناجحة اجتماعيا وال أداة لبلندماج االجتماعي
 (.97، ص 2013

كما أف ترؾ الدراسة قد يؤدي إلى وجود متسع في وقت الفراغ، والذي إذا استغؿ دوف توجيو 
. ومتابعة قد يؤدي في التفكير في سموكات غير محدودة، نتيجة الفتقاد التوجيو في استثمار وقت الفراغ
مما يوسع مساحة اإلحباط لديو في عدـ الحصوؿ عمى مستقبؿ امف وىو ما دفع بالحالة إلى التوجو 

كما نجد أف مثؿ ىؤالء المراىقيف والشباب . إلى العمؿ، والذي لـ يكف سوى الخيار الوحيد والمتوفر
سرعاف ما يصطدموف بفكرة مواجية ميف غير مستقرة، خاصة في ظؿ ما تتطمبو الحياة المعاصرة 
اليـو وعدـ القدرة عمى تمبية الحاجات، وىو الحاؿ بالنسبة لييثـ ما جعمو يختار سموؾ اليجرة غير 
 . الشرعية لتكوف بذلؾ الميكانيـز التوافقي لتحقيؽ التوازف وتخفيؼ التوتر ومحاولة إنقاذ ذاتو ومستقبمو 

إف تقميد نماذج ناجحة في المحيط االجتماعي الذي يعيش فيو الحالة، كاف مف العوامؿ الدافعة 
إلقبالو عمى اليجرة غير الشرعية ذلؾ أف المحيط الذي يعيش فيو قد أثر بصورة كبيرة عمى أفكاره 
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 و Spitzy و دراسة سبيتزي Emi وامي  Corinومعتقداتو فقد أوضحت كؿ مف دراسة كوريف 
 أف الثقافة والحضارة ومنظومة العادات والتقاليد وما شابو ذلؾ، كمو يؤثر عمى Mahonyماىوني 

 (. 90، ص 2013روبي،  ).معتقدات واألفكار البلعقبلنية لدى األفراد 

ولذلؾ نجد أف تمثبلت الحالة ألوروبا كذلؾ لعبت دورا في تفكيره في اليجرة غير الشرعية، فقد 
تبيف مف خبلؿ اختبار الرورشاخ لجوءه إلى مقاربة متنوعة ومرنة وغمبة الطابع الكمي عمى اإلنتاج 

اإلسقاطي،  ما يدؿ عمى استعماؿ التفكير التجريدي والذي يبرر دور التمثيبلت في جعؿ الحالة يقدـ 
عمى سموؾ اليجرة غير الشرعية، بأف أوروبا البمد المثالي لتحقيؽ األحبلـ والطموحات، فاألوضاع التي 

يحمـ بيا و الصورة المغرية لمغرب جعمتو يسقط في األفكار الخاطئة، وعميو نجد أف ىذه الطموحات 
ذات طابع غير عقبلني وذلؾ لعدـ مطابقتيا لمواقع، حيث أف الحالة قاـ بإعطاء نزوتو ورغبتو ىذه 

أنا فرويد " حيث تشير. لتجاىؿ خطر ىذا السموؾ محتوى فكري عقبلني أي إخضاعيا إلى آلية العقمنة
خضاعيا لحكـ "  إلى أف آلية العقمنة اليدؼ منيا ىو إعطاء ىذه النزوات محتوى فكري، أي عقمنتيا وا 

العقؿ، أيف يمجأ المراىؽ إلى مناقشة األمور االجتماعية والحياتية ويقـو بإبداء آراء وبراىيف التي ال 
 (.65، ص 2006العمماف، ). تقـو عمى منطؽ واضح

فبروز نماذج ناجحة تمكنت مف تحقيؽ مبتغاىا،ىو اآلخر لعب دورا كبيرا في إقباؿ ىيثـ عمى 
سموؾ اليجرة غير الشرعية، في ظؿ محيط اجتماعي دافع لميجرة غير الشرعية مف أصدقائو ورفاقو 

فالمراىؽ في ىذه  المرحمة يتجو لمتماىي مع نماذج أخرى كاألصدقاء، فالوالء . في العمؿ خاصة
لجماعة الرفاؽ يعتبر دافع قوي لمقياـ بالسموؾ الذي يرتضيو الرفاؽ حتى يكوف مقبوال مف أصدقائو، 
فالحالة يتمتع بعبلقات قوية مع أصدقائو ولديو عبلقات جد كبيرة وطيدة مع اآلخريف وىو ما بينو 

مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى بأنو يتميز بمستوى معتدؿ مف المقبولية، فالحالة  يعتبر الرفاؽ امتداد 
لذاتو، يشعروف بنفس ما ينتابو مف شعور وأحاسيس وأكثرىـ فيما لو، بالتالي أي سموؾ تمردي يقـو بو 

طالما أف ىذه الجماعات يسودىا الضمير الجمعي والتي ينتقؿ فييا . يكوف خاؿ مف اإلحساس بالذنب
األنا إلى نحف أيف تكوف اليجرة غير الشرعية كعائد نرجسي مف حيث االعتراؼ بو في محيطو كشجاع 

 . أماـ أصدقائو ومحيطو 
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وبالرغـ ما تمثمو سموؾ اليجرة غير الشرعية مف سموؾ خطر، وما يمحؽ بالفرد مف تبعات الفشؿ 
في المغامرة مف اضطرابات نفسية واالـ الفقداف التي تنجر، فالحالة قد تعرض لضغط حاد والذي تبيف 
مف خبلؿ تجنبو لؤلماكف التي تذكره بالبحر االبتعاد عف اآلخريف، الكوابيس، إال أف ذلؾ سرعاف ما 

مف خبلؿ االىتماـ بالدراسة . جعمو يطور سموؾ تكيفي وحموؿ مواضيع أخرى مكاف الموضوع المفقود
التي بيف فييا أف معظـ  (2014الفقيو، )عف بعد وممارسة الرياضة وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة 

 .حاالت الدراسة قد طورت  سموكات تكيفية 
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 : عرض نتائج الحالة الثانية -2

 : تقديم الحالة الثانية2-1

 .عادؿ:   االسم

 . سنة22:   السن
 .سنة ثامنة أساسي:  المستوى الدراسي

  .عامؿ في البناء:    المينة
 5 : عدد اإلخوة

 3 :ترتيبو العائمي
 .عامؿ يومي : مينة األب 

 .متوفية : األم
 .بومرداس:  السكن

 .1: عدد محاوالت اليجرة غير الشرعية

 :الثانية نبذة عن الحالة-2-2

عائمة متواضعة ذات مستوى  سنة،  ينحدر مف 22مياجر غير شرعي يبمغ مف العمر عادؿ 
 الساحمية، الحالة االبف الثالث بيف إخوتو  بمديات والية بومرداسوالتي تقطف بإحدى، متوسطاقتصادي 

وىو . الخمسة، يعيش وسط عائمتو حاليا حياة عادية عبلقتو مع عائمتو والمحيط االجتماعي جد طبيعية
يشتغؿ كعامؿ يومي، وذلؾ بعد تخميو عف مقاعد الدراسة في سف مبكرة أيف تميز فييا بالتفوؽ 

وتحصمو عمى المرتبة األولى دائما في صفو، وذلؾ لعوامؿ في مراحؿ سابقة تميزت باالضطراب 
تعرضو لصدمة وفاة أمو، ثـ  والتعقيد الفقر مف جية ومرض والدتو المزمف مف جية أخرى، إال أف

زواج أبيو مرة أخرى  والمشاكؿ مع زوجة األب كانت بداية لسمسة مف الضغوطات العائمية جعمتو يقدـ 
 . سنة16عمى اليجرة غير الشرعية وىو في سف 

 يتميز عادؿ بمباقة جد عالية مؤدب ، صوت ىادئ ، يتحدث مطأطئا الرأس، :الييئة الخارجية
 .ىنداـ مرتب وأنيؽ ، دائـ االبتسامة، وذو حركات منضبطة
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 :ممخص المقابمة االكمينيكية مع الحالة الثانية- 2-3
 باحثة في نيفي التجاوب مع الباحثة، خاصة لما عمـ أف ورغبة فعمية  عادؿ تحمسا كبيراأبدى
؛ وأنو مستعد لمتعاوف معنا باإلفادة بكؿ الحديث إلى أشخاص مف أمثالناسروره ب فقد أكد لناعمـ النفس، 

عؿ المقابمة تتـ في جو مما جالتمقائية   بكثير مفاألسئمة عمى كؿ أجاب أيف، المعمومات التي تيمنا
  .ارتياحي يسوده الثقة

 كانت تظير عمى الحالة عبلمات السرور والرغبة الجامحة في الحديث إلى الباحثة وكأنو بذلؾ 
يبحث عف متنفس لمحديث والتفريغ عما يخالجو، يجيد فف الحديث،  طريقة كبلمو توحي بأنو شخص 

رزيف غير اندفاعي يتكمـ بصوت ىادئ جدا، وبأسموب يوحي بثقافتو الواسعة واطبلعو الفكري، فيو ذو 
كانت تظير عميو مبلمح . اطبلع كبير عمى المستجدات واألحداث عمى المستوييف المحمي والعالمي

كما تجدر اإلشارة . الخجؿ؛ يتحدث مطأطئا رأسو،  تميز بكثرة فرقعتو ألصابعو وكثرت حركات الجسد
 عبلقتو مع اآلخريف جد طيبة وقوية فيو إنساف .إلى أف الحالة شخص موىوب في كتابة الشعر والرسـ

تحدث . يولي لمتعاوف واإليثار والتسامح والصداقة أىمية كبرى ما يشير إلى مستوى راؽ مف األخبلؽ
الحالة عف تجربتو مع اليجرة غير الشرعية  وكأنو في تجربتو تمؾ قد حاوؿ قطع شارع وليس ضفة 
أخرى مف البحر، مواجيا في ذلؾ  الموت بكؿ إمكاناتو، حيث كاف  يتحدث بكؿ ثقة بنفس، واصفا 
التجربة بأنيا مغامرة لـ تشكؿ لديو أي داعي لمخوؼ أو التردد في اإلقداـ عمييا، و بدايتو مع اليجرة 

، فبعد االتفاؽ المسبؽ والتخطيط  مع 2008 سنة في صيؼ 16غير الشرعية  كانت في سف 
األشخاص المختصيف في اليجرة غير الشرعية،  أقدـ عمى الذىاب مع مجموعة مف الرفاؽ عمى قارب 

 شخصا مف سيدي سالـ بمدينة عنابة في اتجاه جزيرة سردينيا االيطالية، في ظروؼ 19يشتمؿ عمى 
ففي العادة يحمؿ  )غير آمنو أيف كاف البحر مضطرب جدا مع امتبلكيـ لمحرؾ واحد فقط، 

 ساعات في 6، وبعد السير ما يقارب (المياجروف غير الشرعيوف معيـ أكثر مف محرؾ لبلحتياط 
عرض البحر؛ تـ مداىمتيـ مف قبؿ حرس السواحؿ وعرضيـ عمى المحاكمة، ومف ثمة إعادتيـ 

 .لمديار

دوافع الحالة لئلقداـ عمى اليجرة غير الشرعية  بدأت بمواجيتو لصعوبات وظروؼ محيطية و
جد متأزمة ومأزقية،  بداية مف مرض األـ بمرض مزمف، والوالد الذي كاف بدوف عمؿ، مما جعميـ 

يكابدوف وضعية اجتماعية قاسية؛ فتخمى عف مقاعد الدراسة وتوجو لمبحث عف عمؿ، إال أف وفاة األـ 



امســــالفصل الخ عرض وتحميل نتائج الدراسة  

 

 
185 

عادة الوالد الزواج مرة أخرى كاف بداية  لسمسمة المشاكؿ العائمية؛ أيف تأكد لمحالة أنو المناص مف  وا 
 بالنسبة إليو رغبة ال شعورية في الموت؛ خاصة أنو أقر مف  اليجرة غير الشرعية، والتي كانت تحوي

وأف الموت ال يمكف أف يكوف ردعا لو . خبلؿ المقابمة بأف اليجرة غير الشرعية ىي انتحار في حد ذاتو
باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف المحيط الذي يعيش فيو الحالة تميز بإقداـ أغمبية . لتحقيؽ ما يصبو إليو

شبابو عمى اليجرة ونجاح الكثير مف رفاقو في الوصوؿ إلى الضفة األخرى مف البحر؛ واتصالو الدائـ 
وبعد . بيـ عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي، شكؿ عامؿ معزز لرغبة الحالة في المرور إلى الفعؿ

إعادة عادؿ لدياره عاش حالة مف الضغوطات والتوتر لفشمو في تحقيؽ الحمـ، لكنو سرعاف ما طور 
سموؾ تكيفي واتجو نحو استثمار مواضيع جديدة كالحب والزواج كما أف الجانب االيجابي في ىذه 

 .المغامرة ىو تعميؽ الروابط العائمية العبلئقية 

ما تـ مبلحظتو خبلؿ إجراء المقابمة و تطبيؽ االختبارات النفسية مع الحالة؛ ىو أخذ الوقت 
 .الكافي وتركيز عميؽ ودقيؽ

 :تحميل محتوى المقابمة اإلكمينيكية مع الحالة الثانية-2-4

 محور المعاش النفسي قبل اإلقدام عمى اليجرة غير الشرعية: 

مرت مراحؿ النمو السابقة لمحالة في مسار طبيعي، أيف تميز المعاش النفسي العبلئقي بيف 
عشت الباس، :" الحالة وعائمتو في تمؾ الفترة بجو نفسي عادي وطفولة سعيدة أيف أشار الحالة إلى 

الحمد هلل يا حسراه اهلل يرجعنا لياذاك الوقت، خير من ذرك، الباس، نقرا، نضحك، وىاكي تعرفي 
وقد أشار الحالة إلى أف عبلقتو مع والديو كانت جيدة ذات أسموب  " عقمية الذراري نكبرو بالعقل

كانت "أما عف والدتو فيقوؿ   " ماكانتش تربية قاسية كانت عادية، تغمط ننضرب" تربوي يصفو بقولو
 .ما يشير إلى استدخاؿ جيد لصورتيا، فقد كانت لو مصدر الحب والعطؼ " مصدر السعادة في الدار

 كانت عندي  jamais"أما عف عبلقتو مع اإلخوة؛  فيي عبلقة عادية خالية مف المشاكؿ 
عالقتي مع بابا " : ، أما والده فيو لـ يتحدث عنو كثيرا بقولو"مشاكل مع خاوتي، عالقتنا الحمد هلل

فيشير إلى أف الظروؼ المادية الصعبة؛ أشغمتو عف ميامو التربوية وحضوره العاطفي  ". الحمد هلل
 .بينيـ
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مع بروز مرحمة المراىقة عاش الحالة سمسمة مف الضغوطات؛ بداية مف مرض األـ  وتوقؼ 
الوالد عف العمؿ، ومكابدتيـ ظروؼ اقتصادية سيئة، جعمت الحالة ال يمتـز بالدراسة، واتجو  لمبحث 
عف العمؿ لمساعدة العائمة، فكاف متحمبل لممسؤولية منذ صغره، بالرغـ مف أنو االبف األوسط إال أف 

شعوره بالمسؤولية منذ الصغر لمساندة العائمة وحبو وتعمقو الشديد بأمو جعمتو ينزع إلى تحمؿ أعباء ال 
يما كانت مريضة صراولي " تناسب سنو وقدراتو، والبحث عف حموؿ لمساعدة العائمة، وباألخص األـ 

 " .مشاكل كبار، تضاربت مع ناس، حقروني ناس، عمى جال الخدمة كنت حاب نخدم 

 وفاة الوالدة العامؿ الذي جعؿ عادؿ يتوقؼ نيائيا عف الدراسة وىو الذي كاف المتفوؽ دائما 
كنت أنا إلي نجيب أعمى عالمة، جاتني مع . "عمى صفو؛ أيف كاف مؤكدا عمى استثماره لمفكر والتعميـ

مشاكل منا شغل صعابت عميا القراية، تشوكيت بزاف، ماقدرتش نكمل، الحالة إلي كنت فييا ما 
 fortخالتنيش باش نكمل القراية يما دوكاتيك كانت شيور طايحة فراش، شغل وليت مانقراش 

 غير التشكة ىاذيك بقداه، بابا  cancerرجعت نتبع أمور تاع الدار، ىكذا راكي تعرفي مرض تاع 
نكذبش عميك، عياو معايا الشيوخة   ىذاك ماقدرتش نكمل ما l’ageما لحقش رجعت نخدم في 

إال أف ردود فعؿ العائمة كانت غير ." ارجع ارجع ماقدرتش ، ىاذيك سبتي الي خالتني نحبس لقراية
قالولي عاله حبست ولي كمل القراية، عياو فيا درانا ارجع ارجع "  ، موافقة عمى توقفو عف الدراسة

الظروف، الظروف صعاب، تعرفي لقراية الزميا راحة بال، أصال الواحد يقرا وعقمو ماشي ميني، 
  choc أشير باه يجبر عقمو شغل 4 أشير وال 3أصال الضربة ىاذيك ، توفات يما يتسما الواحد 

فقد وضح بذلؾ أنو عاش صدمة بوفاة األـ؛ التي كانت أىـ استثمار لو في ، "خالص حبست لقراية 
األسرة وتجدر اإلشارة ىنا، إلى أف تحدث الحالة عف والدتو كاف مقتضبا تخممو حالة مف الرعشة 

والتي تشير نوعا ما إلى أف عادؿ يحاوؿ أف يدافع عف نزوات جد قوية، يمكف . واالرتجاؼ واالرتباؾ
فيو يعمد إلى عدـ التحدث كثيرا عف والدتو؛ . أف تخمؿ بتوازنو إذا قاـ باستدعائيا وتذكرىا مف جديد

تعذبت،  الحمد هلل ماتت بالشيادة يما " نظرا لما يحممو فقدانيا مف وزف كبير في اقتصاده النفسي 
 تاع الميل ، مانقدرش 10.00توفات بين يديا ، كانت  بين يديا شيدتميا، المحظة الي توفات كانت  

 تحب نتفكر مانقدرش نتفكرىا،  كي توفات حكمتني memeنتفكرىا، نتفكر بمي ماتت في يدي، 
اثارات قوية عاشيا عادؿ خاصة "  جمطة قمبية، دخمت لمسبيطار بصح داويت عمييا، وذرك الحمد هلل
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كانت مصدر السعادة : "ليختصرىا بقولو تذكره لوفاة أمو بيف يديو وىو ما جعمو ال يتحدث عنيا مطوال 
 ".والعطاء

عاش إثرىا الحالة حالة اكتئاب؛ والذي عادة ما يصاحب الحداد والذي يؤثر بدوره عمى السير 
مف الموضوع سحب التوظيؼ الميبيدي يتضمف الحداد النفسي   الدراسي لؤلفراد فكما ىو معروؼ أف

لذلؾ، فإف سحب االستثمارات المرتبطة بالموضوع المفقود يكوف مف خبلؿ صرؼ طاقة نفسية . المفقود
كبيرة، تجعؿ األنا منيكا، حيث تستنزؼ كؿ موارده في العمميات النفسية اليادفة إلى فصؿ الفرد عف 

كما تتبلشى الثقة . األلـ الذي ىو رد فعؿ لمفقداف والذي يتـ عادة عف طريؽ .الفقداف الذي تعرض لو
فشمت ما قدرتش نكمل بصح غاضتني :" وىذا ما اختبره الحالة حيث يقوؿ  .بالنفس ويشؿ التفكير

 ".بزاف، كون جا الواحد ما يقراش مميح ويحبس تجيو عادي بصح أنا غاضتني بزاف

إعادة الوالد الزواج أيف كانت زوجة األب العنصر األساسي في خمؽ مشاكؿ عائمية؛ والتي 
ذلؾ أف النسؽ األسري وطبيعة العبلقات العاطفية؛ . حممت معيا صعوبات أخرى إضافية ليذه المرحمة

حيث نجد أف ىناؾ نسؽ أسري مميئ . تمعب دورا كبيرا في السموؾ السوي وغير السوي عند المراىؽ
 (قمؽ فقداف الموضوع  )بالصراعات أيف تشكمت جممة مف األحاسيس واألعراض؛ كالقمؽ العميؽ 

كما برزت لديو الميوالت . والميوالت االكتابية البارزة والمسيطرة، والتي تكوف رد فعؿ طبيعي لمضغوط
سقاط كؿ الضغوطات لممجتمع، الذي يعتبر المسؤوؿ الوحيد عما عايشو مف قمؽ  العدوانية الغيرية وا 

عمى إثر التعرض لمصدمة يحدث انييار نرجسي، أيف يفقد حيث ترى الباحثة أنو . وضغوطات نفسية
وىو ما اختبره الحالة . الفرد ثقتو بنفسو، وفي األشخاص اآلخريف وفي المحيط االجتماعي بصفة عامة

الحياة في دزاير ماعندىاش أوصاف، الظمم ، الحقرة، أصال خدمت مع األوروبين ديما يقولونا ":
 الدولة موت l’angoisseبالدكم فييا البترول والخير عاله تحرقو؟ الدولة ىي إلي راىي ديرلنا 

احرق ماعالبالياش بيك درت بزاف في أنحاء الوطن، واحد تمقايو يصرف مميار في ليمة وواحد 
فالشعور باالغتراب واإلحساس بانفعاالت قوية ذات محتوى كره ، "مسكين ماعندوش عشات ليمة

وخنؽ اتجاه المؤسسات الرسمية لبلعتقاد بوجود صراع وىيمنة قوى السمطة عمى حساب إشباع حاجات 
األفراد، وىو ما جعمو والعائمة يتكبدوف ظروؼ سيئة في ظؿ مرض األـ، لتتحوؿ تمؾ العدوانية الغيرية 

ما جعمو يعيش تناقضات ذاتية وليدة مآزؽ عبلئقية عائمية  .نحو الذات بتفكيره باليجرة غير الشرعية
ذلؾ أف الحالة أصبح ال يستطيع مجابية الظروؼ الصعبة سواء المستوى المادي، . والمجتمع المحمي
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العبلئقي األسري المميء بالصراعات، اإلحباطات المتكررة، وعدـ العثور عمى منصب عمؿ مستقر 
باإلضافة إلى الحداد، أصبح يرى نفسو في مأزؽ وأزمة ال بد ليا مف متنفس، والذي كاف بسموؾ 

حيث كاف مقتنعا بكيفية  اليجرة غير الشرعية والذي يمثؿ صورة غير مباشرة لرغبتو في االنتحار
 أف الصيرورة العبلئقية ذات  حيث ترى الباحثة. في ظؿ غياب السند كالوالد واألسرة التعامؿ مع األزمة

والتي كاف سموؾ اليجرة غير . التفاعؿ السمبي قد تؤدي إلى اضطرابات تكيفية ومشكبلت سموكية
 .الشرعية إحدى مظاىرىا عند الحالة

خممت فييا كان في عمري " : تفكير الحالة باليجرة غير الشرعية بدأت منذ بداية مرض األـ
 سنة كان الضغط، كانت الوالدة مريضة  مازاليا حية بكل صراحة، ماناش عايشين لينايا في 16

، souffrance سنة خممت فييا ، كنت عايش في 16دزاير، كنت صغير بصح في عقمي كبير، 
يما مريضة، بابا ماكانش خدام، كنت نقرا ونخدم في البحر، كنت نقرا نيار في السمانة باه نعاون 

وىناؾ إشارة في حديثو إلى صورة ايجابية لذاتو لكونو مسؤوؿ  ". خممت فييا c’est pour çaبابا، 
عمى العائمة، بالرغـ مف المعاناة النفسية التي عايشيا بقيت اليجرة غير الشرعية مجرد فكرة،  ليكوف 

وفاة األـ العامؿ الذي أدى بو إلى المرور إلى الفعؿ، وعدـ وجود أشخاص آخريف يوجو نحوىـ 
حبيت ننسى، كنت حاب نريح ، بين لحظة وأختيا كان الواحد " استثماراتو ويكونوا بمثابة ارجاعية لو، 
، ديجا وفاة يما ما قدرناش نتحممو الفراق تاع يما، والمرأة .. متيني كنا مينيين اووب تمقى روحك

التي تزوجيا بابا ما والفناىاش، وكانت حساب ما بانتمنا تحوس عمى روحيا برك، ىذا المشكل إلي 
بالرغـ مف أف سموؾ اليجرة غير الشرعية يمثؿ سموؾ خطر في حد ذاتو إال أنو  ". دفعني باه نروح

مش أي واحد يقدر " : يعبر عف شخصية ال تعرؼ الخوؼ وقوية وبإمكانيا أخذ القرارات الصعبة
  ".يروح ماشي ساىمة

حياة عادؿ  قبؿ اليجرة غير الشرعية؛ يصفيا بأنيا بالرغـ مف قسوتيا إال أنو كاف شخص ذو 
مقبولية جيدة،  متعاوف خموؽ يحب اإلتقاف في عممو،  ويعتمد عميو في المواقؼ الصعبة، نشيط يحبو 

عبلقاتو المحيطية، عبلقات قوية ويبتعد عف أصدقاء السوء حيث أنو ؼالجميع ويشيد لو بحسف أخبلقو 
عندي أصدقاء بزاف، في كل " لديو فكرة ناضجة عف ضرورة الصداقة أيف يقـو بانتقاء أصدقاءه 

أحيانا نحب نريح وحدي " :  كما أنو معتدؿ في عبلقاتو و امتداده مع اآلخريف".بالصة الحمد هلل
وأحيانا نحب نكون مع الناس يعني شوية شوية، اإلنسان مايقدرش يريح مع المجتمع بزاف وما 
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وتشير الباحثة . باإلضافة إلى أنو إنساف محب جدا لممغامرات والمخاطرة".يقدرش يقعد وحدو بزاف
إلى أف سموؾ المخاطرة أكثر ما يكوف في قمتو في فترة المراىقة نظرا  لما تجمبو مف اثارات، ومما 
تمثمو مف تحطيـ حواجز الطفولة، ويشير بعض الباحثيف أف سموؾ المخاطرة تشجعو كثيرا بعض 

الثقافات؛ ولعؿ ىذا يجرنا لمحديث عف المحيط أو السياؽ الثقافي االجتماعي الذي يعيش فيو عادؿ، 
والذي نجده يعطي مكانة قّيمة وكبيرة لؤلشخاص المياجريف بطريقة غير شرعية وعف طريؽ البحر، 
حدى طقوس المرور إلى الرجولة، كما أف سموؾ المخاطرة  متطمعيف فييا إلى التميز ورفع التحديات وا 

 .يعتبر إحدى سموكات البحث عف اليوية خصوصا في ىذه المرحمة 

:" تمثبلت الحالة حوؿ اليجرة غير الشرعية أنيا ذات مرغوبية وتوقاف لما ىو مفقودأما عف 
vice, vice,  ىيvice  ، وماشي أي واحد يقمك نروح يروح،  والحياة في الخارج أحسن بالبزاف 

 la souffrance أشير واّل، ومن بعد 3أحسن بالبزاف ما يكذب عميك حتى واحد بالك تسوفري 

وىنا نجد الحالة يستخدـ ". toujours la soufrance بصح في دزاير çayest  a visىاذي
 .ميكانيـز العقمنة ىذا الميكانيـز الذي عادة ما يكوف في مرحمة المراىقة 

كؿ ىذه العوامؿ العبلئقية زادت مف تعزيزىا عوامؿ محيطية منيا وسائؿ اإلعبلـ والتكنولوجيا 
عندي صحابي في أوروبا ديما نيدر ." التي سمحت لمشباب باكتشاؼ حياة أخرى خمؼ البحار 

وعميو ترى الباحثة أف الشعور بالوحدة النفسية والمعاناة ". معاىم في الفيس بوك يقولولي أرواح
النفسية، وكثرة االحباطات مع ضعؼ الروابط العبلئقية األسرية، تظير لدى الشخص كرد فعؿ نفسي 
رغبة جامحة لميروب مف الواقع؛ وبالتالي فإف االتجاىات النفسية ستنشط اتجاه اليجرة غير الشرعية 

باإلضافة إلى أف شعور الحالة بالعجز عف تحقيؽ أىدافو خمؽ لديو . وىذا ما لمسناه لدى عادؿ
صعوبات ومشاكؿ في الموائمة الذىنية مع خصائص الواقع الذي يعيشو، وبالتالي الشعور باالغتراب 

 .الذي يحيمو إلى سموكات غير تكيفية كاليجرة غير الشرعية 

يمكف القوؿ أف المعاش النفسي لمحالة  قبؿ اليجرة غير الشرعية تميز بواقع نفسي ممزؽ  وعميو
بالمعاناة كممتو صعوبات واحباطات عديدة، اختبرىا لسنوات طويمة قد أثرت عمى البناء النفسي لديو 

كما نشطت اتجاىاتو نحو اليجرة غير . خاصة وأنو في مرحمة تتميز باليشاشة والنمو و التفاعؿ
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العامؿ الذي قاده إلى المرور إلى الفعؿ كأسموب  (األـ )الشرعية أيف كاف فقداف موضوع الحب 
 .انتحاري مقنع

 محور معايشة الحالة لخبرة اليجرة غير الشرعية: 

 سنة، فبعد أف قاـ بجمع وادخار الماؿ   16بدأت رحمة الحالة مع اليجرة غير الشرعية في سف 
بومرداس، اليمت دراىم خمصت -وىران: خدمت في بزاف مناطق  " بعممو في أماكف ومناطؽ عديدة

أيف كاف متميفا لبلنطبلؽ دوف مراعاة إلمكانية الموت في ."رحنا من سيدي سالم عنابة    مالين8
بالنسبة ليا ماخفتش واهلل العظيم، أنا األول إلي طمعت في الفموكة، واهلل أنا األول، ما كان :" قولو

في بالي والو، كان حساب في راسي، يا نموت يا نعيش، كراع في القبر، كراع لييو، عادي 
وبالضحك واهلل العظيم، ماشي من عوايدي نخاف الموت ماشي بروبالم خالص، ما نخاف والو ال 

 وترى الباحثة في ىذا أف الحالة عاش مرحمة "البحر وال الحوت وال البحر كي يكبر ما نخاف من والو
مف المآزؽ العبلئقية العائمية ووفاة األـ في ظؿ غياب سند قوي ينعش ويقوي إمكاناتو الداخمية، وفقدانو  

فيمكف القوؿ أف ىناؾ أزمة نرجسية جعمتو يوجو عدوانيتو الكامنة . لروابط عاطفية تجمعو مع العائمة
نحو ذاتو والتي تشير إلى رغبة الشعورية في االنتحار والذي تجسده سموؾ اليجرة غير الشرعية 

أي أف اليجرة غير الشرعية ىنا بمثابة سموؾ انتحاري مقنع فعند . كمحاولة الشعورية لخداع الذات
 c’est la meme:"  إعادة  الباحثة السؤاؿ إذا كانت اليجرة غير الشرعية تمثؿ الموت ليجيب 

chose كما نجد أف ىناؾ تناقضا عمى مستوى السموؾ فيو قبؿ ". كيف كيف الحرقة ىي الموت
اإلقداـ عمى اليجرة غير الشرعية يشعر باالكتئاب واليأس وميزـو  وأثناء اإلقباؿ عمييا تراه يشعر 

  .بالقوة والعزيمة الجتياز ىذه المغامرة

كما أف ىذا يجرنا لمحديث أف ىذا السموؾ يتضمف مضمونا ساديا ومازوشيا خفييف أي أف سموؾ 
اليجرة غير الشرعية مف خبلؿ توجيو العدوانية واالنتقاـ الوىمي مف المجتمع،  وىو ينطوي عمى طابع 
مازوشي مف خبلؿ التمذذ باأللـ وتحمؿ األعباء ومشاؽ البحر مف أىوالو، وىذا  ما لمستو الباحثة مف 

 9.00 ديمارينا عمى : "خبلؿ  الظروؼ التي تـ الرحيؿ فييا عمى أنيا كميا تشكؿ عوامؿ الخطر 
تاع الميل، كنا الباس عمينا، كي رحنا كان البحر يخدم كان كبير، الظممة، ماراىيش حاجة ساىمة ، 

 حنا رحنا بموتور واحد يعني حبس راح،  كاين الي 2في بحر موتور واحد، الغاشي يدو معاىم 
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خافوا، كاين الي ماعندوش كوراج، كاين بزاف الي معانا خافوا أنا ماخفتش، ماكاش إلي كان يحكي 
فتوفر  ". ،قاع  ساكتين، ما تقدريش تحكي،  حتى تخرجي من المياه الدولية باه تضمن بمي خالص

كؿ عوامؿ الخطر ومعرفة الحالة المسبقة  بتوفر كؿ إمكانات الموت، إال أف ذلؾ لـ يشكؿ لديو أي 
أنا كي نعود رايح ما نتوقعش ننجح ، نتوقع أي حاجة ومتوقع كمش، قارييا في . " رادع لمتوقؼ

ذا سمكت راني نتوقع ما أكثر من الموت لييو  عادي جدا، كان عمى بالي .عقمي، نتوقع نموت وا 
تعبيرات توحي بكـ ىائؿ ألنا مثقؿ  ".  فضمت الموت% 99بكمش مانكذبش عميك نسبة الموت 

بؿ .أنيكتو المعاناة والظروؼ القاسية فاألفكار المحبطة واليائسة، تكوف أعراض فكرية لبلكتئاب
أصبحت تشكؿ بطريؽ غير مباشر آلية لمتعبير عف الذات الميدمة أي أف ىناؾ تناقض عمى مستوى 

 فيو يرى في المرور إلى الفعؿ، ".كاين فرق بين الي يخمم يروح والي ينفذ "يضيؼ عادؿ. الذات 
وىو سموؾ . وىي ال تتاح ألي شخص. وسموؾ اليجرة غير الشرعية وحده يمثؿ صورة تفوؽ وقوة

يختبر فيو شجاعتو وقوتو وذكاءه ليكوف سموؾ اليجرة غير الشرعية الميكانيـز التوافقي أماـ القمؽ 
واإلثارة ألف ىذا السموؾ في تعبيره الحقيقي تحد  لؤلوضاع االقتصادية واالجتماعية والمادية السيئة، 

 .وتحد لمنفس ولآلخريف والشعور بنشوة النصر والقوة وتنفيس انفعالي نحو الذات ونحو اآلخريف 

 6 وال 5 ميل،  حوالي 70 متر، مشينا حوالي 5ديمارينا من سيدي سالم ، رحنا في بوطي "
 مابغيناش  la videtteشدتنا  سوايع وحنا في البحر، مابقالناش بزاف ونخرجو من المياه الدولية،

، la videtteدياوليا، ومن بعد ولينا حبسنا طمعونا  داخل    les vaguesنحبسو، ضربتنا بمي 
بالسالح صابغين وجوىم بالكحل باش ما يعرفوىومش، ومن بعد دارو معانا تحقيق، مع من جيتو، 

وكيفاش رحتو؟ كامل قمنا كممة وحدة بميي قاع سقنا دارونا في السيمونا وفي الصباح شارعنا 
بعد ىاذيك الضربة قعدت   عاودنا ولينا ومن400 مالين و brossier  2وسرحونا حكمو عمينا 

 . ليعود عادؿ إلى منزلو مثقؿ باليمـو والقمؽ نتيجة فشؿ مخططو ." في قمبي

 محور المعاش النفسي بعد العودة والتصورات المستقبمية. 

بعد إخفاؽ عادؿ في النجاح إلى الوصوؿ إلى ىدفو ومبتغاه عاد إلى دياره وىو مكمؿ باحباطات 
حسيتو، كون بالك داوني لمحبس مانحسش ىكذاك،  كون بالك   jamaisإحساس " . ومعاناة نفسية

 كان بالنسبة ليا حمم وضاع، çayestراح يدوني يقتموني مانحسش ىكذاك، شغل الحمم ضاع و
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فقد عانى ". يخممش مانكذبش عميك ماقدرتش نتقبل الحقيقة، كنت نحوس غير كيفاش عقمي ما
وىو ما . عادؿ مف قمؽ عميؽ و شعور باالكتئاب إلخفاقو بالوصوؿ إلى مبتغاه مع إحساس باليأس 

، رىاب العودة أي يكوف الشخص المغامر والمخاطر الباحث (2013عدواف وبوعوف ، )يسمى حسب 
عف التفوؽ والقوة والنجاح بسموؾ اليجرة غير الشرعية، والوصوؿ إلى ما وراء البحار فالعودة واإلخفاؽ 

وىذا ما يشكؿ . يمثؿ اعتراؼ المياجر أماـ أىمو وأصدقائو وبيئتو بالفشؿ واالنتكاس والشعور باإلخفاؽ
 .ىمعا كبيرا لدى غالبية المياجريف 

وتشير الباحثة إلى أف اليجرة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة تمثؿ خبرة صدمية وىذا 
جميع واحد تمقايو فايت بحر مارايحش ينسى " حسب مدارس عمـ النفس، حيث أشار الحالة إلى 

puisque  chocالخوف ما  : "  أما عف تصوراتو لممستقبؿ". تاع البحر ومنا مستحيل يمقى كيفو
نعرفوش أنا ىذا السموك ماعنديش، واش فوت الواحد شغل القمب نتاعو بنادم  مات  بصح شوية 

المستقبل يخوفني ديما نفكر فيو بزاف واهلل العظيم بالنسبة ليا راني كبير الحمد هلل ، مانكذبش عميك 
  نحمو وال نحمو واشنو  la finكل حاجة نقدر نديرىا، والمستقبل نواجيو كيف ماكان، نكمل معاه 

". t’avancilou يكبر عميك ماذابيك retourالمشكل إذا درتيمو  jamais retourبالعقل باه ندير
لى صبلبة نفسية  وصورة عف ذات جيدة، يشير الحالة إلى قدرة كبيرة عمى التحمؿ ومواجية الصعاب وا 

أنا إنسان، أنا اإلرادة، أنا راجل الناس كامل يقولولي راجل، ماني سراق ماني غدار  " حيث يضيؼ
فكما ىو معروؼ ". الناس كامل تعرفني تاع كممة، إنسان نشيط نحب نخدم ونحب نعاون بزاف بزاف

أف الذات تتكوف مف مجمؿ االستحسانات العكسية مع اجتياؼ اآلخر، وىو ما لمسناه لدى عادؿ، 
لديو  كما نممس . فوجود عدـ االستحساف مف طرؼ اآلخريف قد يؤدي إلى القمؽ وصورة ذات مضطربة

 .الشعور بالمسؤولية والكفاءة أماـ التحديات والضغوطات والتي تغنيو عف حماية ومساعدة اآلخريف

وبمكف القوؿ أف األمر اإليجابي في سموؾ اليجرة غير الشرعية أف عادؿ قد طور لديو سموؾ 
بكل صراحة، جميع : " تكيفي واتجو نحو استثمار مواضيع جديدة باإلضافة إلى تقوية الروابط العائمية

الحرقة امتحان صعب -  يتنيد-واحد نوصيو ماذابيو يقرا، الحرقة الواحد تبقالو ذكرى مدى الحياة، 
ماكاش كيفو في الدنيا، كاين الي يقمك الي يحرقو ماشي في عقميم نقمو راك غالط، ىي مغامرة 

وذرك راني الحمد هلل راني خدام وخاطب، والعالقة مع مرت بابا . ومخاطرة وماشي أي واحد يقدرليا
كما كاف الجانب الروحي بمثابة آلية ارجاعية قد ساعدتو عمى  تجاوز صدمة ، "تحسنت الحمد هلل
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نظرتو )الفشؿ والعودة ، حيث يشير إلى أف الجانب الروحي والديني ساعد عمى احتواء قمقو وغضبو 
 .(إلى المستقبؿ

 النتائج األىداف محتوى محور المقابمة 
 .سنة 22عادؿ -  .جمع بيانات  حوؿ الحالة . بيانات شخصية

 .مستوى التعميـ ثامنة أساسي- 
 .مستوى اقتصادي متوسط - 
 سنة ولمرة 16أقبؿ عمى اليجرة غير الشرعية في سف - 

 .واحدة 
 
 
 

المعػػػػػػػػػػػاش النفسي لمحالة 
قبؿ  اإلقداـ عمى اليجرة 

 .غير الشرعية
 

 
 
 )معرفػػػػػػػػة المؤشػػػػػرات  المحػػػػػيطية -

الدافعػػػػػػػػػػػػة  (االجتماعية + األسرية 
 . لميجرة غير الشرعية 

معػػػػػػػػػػػرفة المؤشرات النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  -
  (التمثبلت والطموحات )والمعرفية 

 .الدافعة نحو اليجرة غير الشرعية 

- (وفاة األـ )فقداف موضوع المستثمر  - :االجتماعية
صراعات مع زوجة  )اضطراب النسؽ األسري العبلئقي 

 .غياب سند قوي ينعش ويقوي إمكاناتو الداخمية  -(األب
 اإلقصاء المبكر مف المدرسة وعدـ القدرة عمى االندماج 

سياؽ اجتماعي ثقافي يشجع .- في حياة مينية مستقرة 
 .عمى سموؾ اليجرة غير شرعية 

احباطات ومعاناة نفسية وميوالت اكتابية : - النفسية
ووجود  (األـ )فقداف موضوع الحب .- تزامنت مع الحداد

مازؽ عبلئقية قاده إلى المرور إلى الفعؿ كأسموب انتحاري 
سموؾ الختبار الشجاعة والذكاء فبل يمكف ألي - مقنع

شخص اإلقباؿ عمى اليجرة غير شرعية إال شخصية قوية 
التقميد والتقمص لنماذج ناجحة مف المياجريف غير . 

 .                      شرعييف 
أوروبا بمد .- الرغبة في المغامرة واالستكشاؼ: المعرفية 

 .  مثالي لحياة راقية ولتاميف مستقبؿ امف ومرتاح
 

 
معايشة الحالة لخبرة 
 .اليجرة غير الشرعية

- 
التوظيفات والدفاعات كيفية مواجية 

 .الخبرة 
 

 .استخداـ آلية العقمنة لتجاىؿ مخاطر المغامرة-
تقمب مزاجي وسموؾ شبو ىوسي بيف القمؽ واالكتئاب - 

قبؿ الرحمة  والفرح والحماس والطاقة واالندفاع أثناء الرحمة 
. 

نتػػػػػػػػػػػػػػائج العودة و التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػورات  .اآلثار والنتائج بعد العودة
 . المستقبمية

 
 
 

 .ميوالت اكتائبية - قمؽ عميؽ- 
تطوير سموؾ تكيفي وتوجيو االستثمار نحو مواضيع - 

تقوية .- جديدة كالحب والزواج مع تقوية الروابط العائمية 
 .الوازع الديني كآلية ارجاعية ساعدتو عمى تجاوز الخبرة 

 .نظرة  مستقبمية بيف الغموض والتفاؤؿ - 

  يمخص نتائج المقابمة مع الحالة الثانية (19)جدول رقم 
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 :نتائج الحالة الثانية عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية- 2-5

 يوضح درجات الحالة الثانية عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية  (20)جدول رقم 

االنفتاح عمى  االنبساطية العصابية األبعاد
 الخبرة

 يقظة الضمير المقبولية

 52 49 41 44 34 الدرجة الكمية 
 

يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي لدرجات الحالة عمى المقاييس الفرعية لمعوامؿ الخمسة الكبرى 
لمشخصية، أف سمات االنبساطية واالنفتاح عمى الخبرة والمقبولية ويقظة الضمير موجودة لدى الحالة 

 49 درجة، ليمييا بعد المقبولية 52حيث جاءت نسبة يقظة الضمير أكبر نسبة . بمستويات مختمفة
 درجة، وأخيرا 41 درجة، ويمييا بعد االنفتاح عمى الخبرة  44درجة،  ثـ يأتي بعد ذلؾ بعد االنبساطية 

يشير إلى أف بعدي يقظة الضمير والمقبولية أكثر األبعاد  ارتباطا بسموؾ  ما.  درجة34بعد العصابية 
 .اليجرة غير الشرعية لدى الحالة

 
 يوضح تحديد السمات حسب مستوى كل عامل من العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية  (21)جدول رقم 

          االبعاد
 المستوى

االنفتاح عمى  االنبساطية العصابية
 الخبرة

 يقظة الضمير المقبولية

قابل ) مرن مستوى منخفض 
  (-N) (لمتكيف

 (-C)مرن (-A)المتحدي (-O)  متحفظ (-E) انطوائي

 (معتدل)متوسط  مستوى متوسط
(N) 

 (C)متوازن  (A)المفاوض    (O)معتدل (E) متكافئ

اىتمام  (+A)المتكيف  +O)مستكشف  (+E)انبساطي   (+N) منفعل مستوى مرتفع
 (+C)مركز

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ مستويات كؿ بعد مف األبعاد الخمسة الكبرى لمشخصية؛ أيف تموقع 
الحالة في النمط المعتدؿ بالنسبة لبعد العصابية و كذا في النمط المتكافئ في بعد االنبساطية، معتدؿ 
في االنفتاح عمى الخبرة ، ومتكيؼ  في المقبولية، وىو مركز االىتماـ أو متزمت فيما يخص بعد يقظة 

 .الضمير
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 تحميل  نتائج الحالة الثانية عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية: 

يتبيف مف خبلؿ نتائج الحالة عمى مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية أف بعد يقظة 
 درجة، وىي السمة المسيطرة لدى الحالة وىو بذلؾ يندرج ضمف 52الضمير قد سجؿ أكبر مستوى 

إلى أف األشخاص ذوي مستوى مرتفع  Zhang)  (2006,سمة المركز االىتماـ أو المتزمت، ويشير
في يقظة الضمير يتميزوف عف غيرىـ باستحقاقيـ لمثقة وبقوة اإلرادة والمسؤولية والسعي نحو تحقيؽ 

  Zhang ,2006, p 1179) ).األىداؼ واالنجاز 

أف الشخصية اليقظة  تتمثؿ في دينامية نظاـ الذات والتي تنمو بطريقة " سوليفاف"ووفؽ منظور 
تحفظ بيا نفسيا ضد القمؽ الذي يعد نتاجا لمتفاعؿ االجتماعي، وتمنعو مف أف ينتقد نفسو ويصدر 

حسيف،  ).أحكاما موضوعية عمييا، إذ تبقى دائما يقظة لكؿ ما يجري في محيط تمؾ الشخصية 
  ( .17، ص 2015

كما أف ىؤالء األشخاص الذيف يتحصموف عمى درجات مرتفعة مف يقظة الضمير أشخاص 
 .حريصيف جدا عمى التخطيط لمستقبميـ، كما أنيـ يفضموف اإلقباؿ عمى الخطر

Sajjad, Abbas, Shahzad & Bukhari ,2012, p 2256) )  

المياجريف غير شرعييف مف حيث محاوالتيـ  إلثبات ذواتيـ  وىذه السمات تميز ىؤالء المراىقيف
وكذلؾ سمة اإلصرار وااللتزاـ . والسعي لتحقيؽ مستوى عالي مف الرفاىية والمكانة االجتماعية

بمعتقداتيـ وىو ما لمسناه لدى الحالة مف خبلؿ المقابمة حيث أنو دائما متطمع ومكافح إلنجاز وتحقيؽ 
 Costa & M ( 1992ولديو طموحات كبيرة البد أف يحققيا، وىو ما يؤكده كوستا وماكري .أىدافو

cCrae, ( إلى أف األشخاص الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف يقظة الضمير، لدييـ مستويات طموح ،
 (.14، ص 2015سمماف،  ).عالية ويعمموف باجتياد بالغ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ

أف مف غير المتوقع أف يتميز بيا المياجر غير  إال أف إحدى السمات الضمنية التي ال نجد
شرعي ىو تمتع الحالة بسمة التروي والتي تشكؿ أحد مظاىر سمة يقظة الضمير المرتفع،  والتي 

ترجعيا الباحثة إلى أف الظروؼ األسرية والعبلئقية قد دفعت ببروز سموؾ االندفاعية والمخاطرة لدى 
 .باإلضافة إلى طبيعة المرحمة العمرية المتسمة بعدـ الثبات واالستقرار في ىذه السمات . الحالة
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 درجة وىو بذلؾ يتسـ 49حيث تحصؿ الحالة عمى المقبولية يأتي في المرتبة الثانية بعد 
بسمات المتكيؼ، فالدرجة المرتفعة تشير إلى أف ىذا الشخص سيؿ االنخداع ذلؾ أنو يرى أف 

وىذه السمة تعكس طريقة التعامؿ مع اآلخريف،  حيث أنو سيؿ التقيد بجماعات الرفاؽ . اآلخريف أمناء
وبالتالي يسعوف إلى التضامف بيف الجماعات التي ينتموف إلييا، وتظير المقبولية في السموؾ 
وىي . االجتماعي وتتأثر بصورة الذات حيث تساعد عمى تكويف االتجاىات االجتماعية وفمسفة الحياة

. تشمؿ عمى سمات التقيد بالمجموعات، التواضع، التحمس لمساعدة اآلخريف، حنوف، كريـ ومتسامح
 إلى أف الشخص ذو درجات مرتفعة في ) ,Costa & McCrae ( 1992حيث أشار كوستا وماكري 

عامؿ الطيبة ىو شخص يتسـ بأنو صريح ومستقيـ، كما أنو يرى اآلخريف أمناء، مستعد دائما 
 (.488، ص 2012،  ذيب و عمواف ).لمساعدة اآلخريف، يدافع عف حقوؽ اآلخريف وسيؿ االنقياد

وبناءا عمى ما سبؽ ذكره؛ يتبيف أف ىذه النتيجة منطقية حيث أف الحالة متأثر بالقيـ والمبادئ 
األخبلقية اإلسبلمية  والقيـ والتقاليد التي تسود المجتمع الجزائري، حيث أف الطابع اإلسبلمي يشجع 

كما يميؿ الحالة إلى إخضاع حاجاتو  لحاجات الجماعة وليذا نجد .  عمى ىذه السموكات ويثيب عمييا
وقد أكدت نتائج . أف ىؤالء المياجريف غير الشرعييف يتسموف بتضامف واتحاد كبير بيف جماعاتيـ

أف الشباب الذيف خاضوا تجربة اليجرة السرية يتسموف بصفتيف ايجابيتيف وىما " العيد لفقيو"دراسة 
أيف نجد ىذه الصفات .  مف عينة الدراسة% 60 والعمؿ الجماعي ب % 80تحمؿ المسؤولية بنسبة 

 .كسمات فرعية لعامؿ المقبولية في شقيا االيجابي

 درجة وىو بذلؾ 44 فقد جاء في المرتبة الثالثة حيث تحصؿ الحالة عمى االنبساطيةأما عامؿ 
 .ذو نمط متكافئ حيث يتميز بالميؿ لئلثارة في بعض األحياف

إلى أف أصحاب النمط المتكافئ يتميزوف  ( ,Costa & McCrae  1992) ويشير كوستا وماكري  
ذيب و  ).بأنيـ يميموف أحيانا إلى اإلثارة  وذو نزعة اجتماعية تتراوح أحيانا بيف الوحدة واالختبلط

 (.487، ص 2012،  عمواف
مف خصائص  المرحمة العمرية الميؿ إلى إقامة العبلقات مع  فيذه النتيجة منطقية حيث أف

اآلخريف باإلضافة إلى أف سموؾ اليجرة غير الشرعية يتطمب االحتكاؾ باآلخريف والتفاعؿ معيـ كما 
كما أف الظروؼ . أف ىذا النمط مف اليجرة يحث عمى تنظيـ الجماعات ويفرض عمييا التساند والتآزر

 . القاسية التي عاشيا الحالة قد تكوف دافعا وراء انطواءه وعزلتو أحيانا
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 والذي تحصؿ مف خبللو الحالة عمى االنفتاح عمى الخبرةأما في المرتبة الرابعة فقد جاء عامؿ 
 ,Costa 1992) درجة وىو بذلؾ ينتمي إلى النمط المعتدؿ؛ والذي يتميز بحسب كوستا وماكري 41

& M cCrae,  )  بأنو خيالي أحيانا يجمع بيف المألوؼ والتنوع في السموؾ والتصرفات، واىتماـ فكري
 (.491،  ص 2012،  وعمواف ذيب ).متوسط 

إلى أف المعتدليف قادريف عمى  ,(Howard & Howard, 1995)  وأشار ىوارد وىوارد 
استكشاؼ االىتمامات عند الضرورة، كما أنيـ قادريف عمى التركيز عمى األشياء المألوفة لحقب 

 (.43،  ص2012 عبد اهلل، ).طويمة، لكنيـ في نياية المطاؼ يمجئوف لبلبتكار والتجديد

ويمكف تفسير ىذه النتيجة  بالرجوع إلى عصر المعموماتية التي أصبحت تميز الحياة الحالية ؛ 
والتي تدفع  فئة المياجريف غير شرعييف إلى حب االستطبلع واالستكشاؼ، باإلضافة إلى ما تمعبو 

وسائؿ اإلعبلـ مف تأجيج لمشاعر ىؤالء الشباب والمراىقيف، وتحفيزىـ نحو اليجرة مف خبلؿ ما تنقمو 
يوميا مف مغريات العالـ الغربي، في ظؿ الخصوصية المرحمية التي تميز المراىقيف،  كما نجد أف مف 

سماتيـ كذلؾ الرغبة في التجديد والميؿ نحو االتجاىات الحديثة،  وىو يعكس كذلؾ النضج العقمي 
واالىتماـ بالثقافة،  أيف يكوف فيو األفراد خياليوف وابتكاريوف ويبحثوف عف المعمومات الجديدة بأنفسيـ 

كما أنيـ يسعوف إلى التحرر مف العادات والتقاليد والميؿ إلى التجديد في الحياة ولكف ىذه السمات 
وىو عامؿ ميـ لمساعدتيـ عمى مواكبة التطورات الحاصمة في . تكوف حسب ما تتطمبو المواقؼ فقط 

وىو ما أشار إليو الحالة مف خبلؿ ما . العالـ، والتطمع لمعيش في عالـ يوفر كؿ الحاجات الضرورية
ورد في المقابمة أنو دائـ االطبلع عمى ما يخص اليجرة غير الشرعية مف معمومات ومستجدات مف 

 .خبلؿ وسائؿ التواصؿ واإلعبلـ  وكذا كؿ ما يخص العالـ الغربي 

 درجة وىو بذلؾ يندرج 34في الترتيب األخير حيث تحصؿ الحالة عمى  العصابية يأتي بعد
ضمف النمط المعتدؿ، و نجد أف النتيجة غير متوقعة حيث أف العصابية تشير إلى التوتر والقمؽ 

واالنفعاالت واالستجابات الزائدة ، والقابمية لئلصابة باالنييار العصبي عند التعرض لظروؼ ضاغطة، 
 (.  389، ص 2015حافظ، )

 وعميو يتسـ الحالة بسمات االعتداؿ ذلؾ أنو في مرحمة المراىقة المتأخرة أيف تكوف االنفعاالت 
أكثر استقرار وسمات الشخصية تأخذ في االستقرار النسبي،  وىو ما أشار إليو أيزنؾ في أثر العمر 
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، ص 2015دىناف وبف عبد اهلل، ).عمى سمة العصابية فكمما زاد العمر قمت مؤشرات العصابية 
252.) 

وعميو نجد أف السمات التي تميز الحالة تتمثؿ في كؿ مف يقظة الضمير و المقبولية و النمط المتكافئ 
 .وكذا التكافئ في االنفتاح عمى الخبرة و معتدؿ في  سمة العصابية

 :اختبار الرورشاخ لمحالة الثانية -2-6
 :الحالة االنفعالية 

 .المعمؽ في الموحات بدا الحالة مسترخيا وىادئا مع إبداء نوع مف الحيوية والتركيز والتدقيؽ
 شائعة المحتوى المحدد المكان التحقيق الموحة 
 ثاI:09الموحة 

- ʌ خفاش 

- v < v  > انفعاؿ  
حيواف طائر  >  -

د04.18  

 
 .الكؿ -
 .الكؿ -
الجزء الجانبي  -

 .العموي 

 
 ؾ
 ؾ
 ج

 
 +ش
 +-ش
 +ش

 
 حي

 تجريد
 حي

 
 شا

 ثاII :35الموحة 

- ʌ < v vانفجار بركاف  . 
- V صخور فضائية . 

 
 

كميتيف <  -
د02.39  

 
 .األحمر السفمي -
شفتي كحمة بدات  -

ترجع حمرا الجزء 
 (الجانبي األسود)

 . األسود -
 

 
 ج
 ج
 
 
 ج

 
 ؿ ش
 ش ؿ

 
 
 -ش

 
 طبيعة
 طبيعة

 
 

 تشر

 

 دIII:03.04الموحة 

- ʌv ʌ  كبلـ حار بيف
 .شخصيف 

- ʌ   شخصيف عمى أىبة
 .الحرب

- ʌالعصر الحجري . 
 

-  ʌ فراعنة. 

 
 .األسود -

 
 .األسود- 

 
عباد تاع العصر -

 (الكؿ)الحجري 
 األسود- 

 
 ج
 
 ج
 
 ؾ
 
 ج

 
 ح ب

 
 +ش
 
 +ش
 
 +ش

 
 ب
 
 ب
 
 ب
 
 ب
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-   ʌأخواف بكؿ توأماف ،
        .تأكيد

 د09:03

 األسود- 
 

 ج
 

 ب +ش

 ثاIV: 32الموحة 
- ʌ vʌ vحشرة                                      .   
- Vحيواف بحري .  
- vʌىيكؿ عظمي . 
 . رموز الشيطاف -

 
 د06.12

 
 الكؿ- 
 الكؿ- 
 الكؿ- 
عينيف ، قروف - 

 .الشيطاف في الوسط

 
 ؾ
 ؾ
 ؾ
 ج

 
 -ش
 +ش
 +ش
 -ش 

 
 حي
 حي
 تشر
 (ب)
 

 

 ثاV:36 الموحة

- ʌ v ʌخفاش . 
 .حيواف طائر -

 
د02.17  

 
 .الكؿ- 
 .الكؿ- 

 
 ؾ
 ؾ
 

 
 +ش
 +ش

 
 حي
 حي

 
 شا

 دVI:02.29 الموحة

 حيواف بحري -

 
د03.06  

 
 .الكؿ- 

 
 ؾ

 
 -ش

 
 حي

 

 دVII :01.16 الموحة

- ʌ قديمة والعياذ باهللآلية . 
- ʌناظراف متشابياف . 

 
 

 

- ʌ نقش عمى الحجارة 
- ʌ رمز القوة 
- ʌ  رمز التحدي 

 
 

 
 الكؿ-
شكؿ فيو نصفيف - 

 .متشابييف
 تناظػػػػػػػػػػػػػػر

 الكؿ-
 الكؿ- 
 .الكؿ- 
رأس تاع - 

 
 ؾ
 ؾ
 
 
 ؾ
 ؾ
 ؾ
 ج
 

 
 ش فؽ

 +ش
 
 
 +ش
 +-ش
 +-ش
 +ش
 

 
 (ب )

 شيء
 
 
 فف
 رمز
 رمز

 ج حي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 شا
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 د07.35

 .(الثمث الثاني)حيواف
رأس تاع إنساف - 
 .(الثمث العموي)

 
 ج

 
 +ش

 
 ج ب

 دVIII  :02.16الموحة 

- ʌ v ʌ v ʌ > ʌ  اسود
 .تتسمؽ

- ʌ القمةإلى  سباؽ. 
 
 
 
 

- ʌرمز القوة . 
- V ʌقتاؿ األسود . 

د06.58  

 
  الوردي-
 - 

كمي األسود راىي 
تتسابؽ إلى الوصوؿ 

القمة  )إلى القمة 
األخضر والحيوانات 

  (الوردي
 الكؿ- 
 الوردي- 
 (البرتقالي )حجارة -

 
 ج
 
 ج
 
 
 
 
 ؾ
 ج
 ج

 
 ح حي

 
 ح حي

 
 
 
 

 +-ش 
 ح حي 

 +ش

 
 حي 

 
 حي
 
 
 
 

 رمز
 حي

 طبيعة 

 
 شا
 

 دIX:01.10الموحة 

- ʌ v ʌ v جسـ انساف. 
- ʌ v دراسة الطب. 

 
 

 
-  V  القفص الصدري

 د03.44

 
 .كؿاؿ-
راىـ يقراو  يعني كمي-

في الطب وحاطيف 
لمجسـ نموذج 
 (كؿاؿ. ) اإلنساف

 .األخضر-
 

 
 ؾ
 ؾ
 
 
 
 ج

 
 +ش

ح ب 
 ساكنة 

 
 
 +ش
 

 
 تشر
 ب
 
 
 

 تشر
 

 

 دX:01.35الموحة 

- ʌ v ʌ  صعيب  ىيييييييو
-  <ʌ < ʌحشرات . 
- V ʌ غابة. 
 .نير -

 
-  <v رمز الخوؼ . 

 
 
 أزرؽ الخارجي البني-
 .الكؿ- 
الوسط األبيض -
 (الفراغ)

 .الكؿ- 

 
 
 ج
 ؾ

 ج ؼ
 
 ؾ

 
 
 +ش
 +ش
 +ش
 

 ش فؽ

 
 

 حي
 طبيعة
 طبيعة

 
 رمز
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- ʌ أشباح. 
- Vبومة. 

 د07.07

 .الرمادي -
 .البرتقالي- 

 

 ج
 ج

 ش فؽ
 -ش

 (ب)
 حي
 

 5-7: الموحات المفضمة 
 10-6:الموحات المرفوضة  

 :psychogrammeالبسيكوغرام - 2-6-1
  استجابة39: عدد االستجابات

 العدد الكمي لالستجابات/ زمن االختبار :  متوسط زمف االستجابة
  ثا81.51= 3179/39: متوسط زمن االستجابة

 التموقعات: 

 %48.71= 39( / 100 ×19= ) %                          ؾ 19=  ؾ 
       %48.71= 39( / 100 ×19= )%                           ج19=  ج 

 %2.56= 39(/ 100 ×01=) %                        ج ؼ01=ج ؼ 
 ؾ ج ج ؼ:نمط المقاربة

 المحددات: 
   03=                 ح حي 03=                        ش فؽ 29 = ش 
 01=                    ح ب01=                        ش ؿ20+ = ش
 01=                   ح ب ساكنة01=                        ؿ ش05- = ش
                                          04+-=ش
 عدد االستجابات / 100 ×عدد ش  = %ش
 % 74.35 =39( / 100 ×29)    =% ش

  100 ×( 2+-/ش)+، +ش ) =%+ش

                     مجموع ش 
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     (=     20+02 ) × 100  
                  29 

 =         75.86% 

 2/  ل  3+ ل ش 2+  ش ل 1=  ل £
 1.5 = 2( / 0 )3( + 01)2( + 01)1  =  ل£

 X+IX+VIII ×100عدد االستجابات في البطاقة =  %ل

                      المجموع الكمي لالستجابات

 %35.89 = 100 ×(06+03+05) =  %ل
             39 

 T.R.Iنمط الرجع الحميم 
 مجموع ل /  مجموع ح ب =
 . وعميو فالنمط متجو نحو االنطواء 35.89%=  ؿ £و . 02/1.5=  

 المحتوى: 
    01=              تجريد04=                 تشر 12= حي 

 01=              شيء05=             طبيعة 01= حي ج 
                 01=                فف 06=  ب 

 04=             رمز   01=  ب ج
                                03 = (ب)

 100 × (حي ج+ حي  ) = %حي 
             المجموع الكمي لالستجابات

 % 33.33 = 100 ×(01+12)=% حي

              39 
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 100 × (ب ج+ ب (  =%ب 
         المجموع الكمي لالستجابات

 % 23.07 =100× ( 01+08 =)%ب 
               39 

      04=  عدد االستجابات الشائعة

 المجموع الكمي لالستجابات/ (100×شا)= % شا
 39( / 100 ×04 ) =%شا
  % 10.25 = %شا

 :معـــــــــادلة القمق

             100× (دم+ جنس +تشر + ب ج  )= 

       المجموع الكمي لالستجابات

( =01+04+0+0 )× 100  = 12.82% 
               39 

 .إف ىذه النسبة تشير إلى وجود قمؽ ذو داللة   12% < 12.82%
 النقاط الحساســــــــــــــــــــــــــة: 

 VII : تناظر في الموحة- 
  -X(2) -VIIالموحات : ش فؽ  (3-)

:  تحميل وتفسير النتائج-2-6-2

 :الييكل الفكري - أ

 فيي   لكف مقارنة بالوقت المستغرؽ؛( =39R)إنتاجية بوفرة  ظاىريا بروتوكوؿ الحالة يتميز
 ، ساىمت في رفعو طويؿ نسبياوقت وىو  ثا لكؿ استجابة 20د و1أي بمعدؿ  (ثا81 ) قميمة،إنتاجية
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ي محتوى صدـ قد يشير إلى  ماأمامياالحالة نظرا النبيار  ، ( I-II-III )ة الموحبعض الموحات ؾ
لوحات اؿمع كؿ  الحالة  تعامؿ أيف وحات مرفوضةكما تميز االختبار بعدـ وجود ؿ. لتمؾ الموحات

إف االطبلع عمى نوعية االستجابات مع مراعاة الوقت المستغرؽ في كؿ . واستثمار الواقع االسقاطي
الموحات  يبّيف لنا نوعاف مف االستجابات، البعض منيا جاءت مختصرة  بتعبير مباشر دوف تفسير 
وشرح، واستجابات تطبعيا تعميقات كنوع مف التحرر التعبيري يحاوؿ الحالة  مف خبلليا التحكـ في 

 .المواضيع التي تولد القمؽ لديو، كما أنيا تميؿ إلى استخداـ آلية العقمنة 

ؾ ج  ج ؼ  وقد توزعت أنماط اإلدراؾ :  تميز نمط المقاربة لدى الحالة بطابع ثري نوعا ما
 ؛ تناوؿ الواقع في حدوده الشكميةمفرصانية جيدة مكنتو إقدرات فييا أظير الحالة بطريقة متجانسة؛ 

وىي  (%48.71 )فارتفاع االستجابات الكمية . وىذا ما يدؿ عمى التمسؾ الجيد بالواقع االجتماعي
فوؽ المعدؿ مع مستوى جيد مف التشكيؿ تدؿ عمى استثمار الواقع المعاش، إال أف ذلؾ  ال يمنع  مف 

وجود نسبة االستجابات الكمية والجزئية . وجود بعض االنزالقات اإلدراكية وارتباطيا بمحدد شكمي سمبي
 عمى أف  Roshach، قد تفسر حسب ما ذىب إليو روشاخ (%48.71 )جاءت  بنسب متوازنة 

المفحوص يميؿ في بعض األحياف إلى التفكير المجرد بقصد إدراؾ العمميات المنطقية، في حيف يميؿ 
في معظـ األحياف إلى االىتماـ اىتماما كبيرا باألعماؿ غير المجردة والعممية التي ال يتطمب أداءىا 

 (.239، ص 2001عباس،  ).المجوء إلى قوانيف نظرية 

 N. Raush وترى . (%02 )نممس وجود االستجابات في فراغ  بنسبة تندرج في إطار سوي 

أما روشاخ فقد .  (87، ص 2012بوسنة،  ).أف االستجابات ؼ دليؿ عمى معارضة العالـ الخارجي
 .عزا استجابات الفراغ إلى نزعة المعارضة عند الفرد 

تشير إلى وضوح اإلدراؾ لدى الحالة ذلؾ أف النسبة العالية مف  (75% ) %+إف نسبة ش 
التشكيؿ الجيد يعتبر مقياسا لقوة تنظيـ الشخصية وتماسكيا إذا ما ىددىا أي اضطراب، فكمما قويت 

 (.240، ص 2001عباس،  ).األنا زاد ظيور مدركات الشكؿ الجيد 

 وىي نسبة منخفضة، نسبة %33.33كما اشتمؿ البروتوكوؿ عمى االستجابات الحيوانية بنسبة 
  جيدة ذلؾ أف نسبة التشكيؿ الجيد  %+، نسبة ش10 <19، وجود ؾ (4 )الشائعات متوسطة 
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تعطي فكرة عف درجة التحكـ الشعوري لمفرد في عممياتو العقمية، مع تنوع المحتويات، طبيعة، شيء، 
 .فف، تجريد، رمز وكؿ ىذه المؤشرات داللة عمى ذكاء مرتفع 

 :الييكل العاطفي-ب

 الطبع والمزاج: 

  02/1.5= ؿ /  حيث حب %أظير نمط الرجع الحميـ أف الحالة ذو نمط يتجو نحو االنطواء
 وىي نسبة تشير %12.82، وقد قدرت نسبة القمؽ ب %35.89 = %ؿوالتي أكدتيا المعادلة المونية 

 .إلى وجود قمؽ والذي يستدؿ عميو كذلؾ وجود الموف األسود الداؿ عمى قمؽ عميؽ واكتئاب

 مراقبة العاطفة: 

تشير االستجابة ؿ ش إلى سيطرة االنفعاؿ مع وجود . (ؿ+ ؿ ش )إف نسبة ش ؿ تعادؿ نسبة 
درجة في التحكـ والضبط االنفعالي أيف يكوف لدى الفرد الرغبة في التكيؼ مع البيئة والواقع، ولكف قوة 

التحمؿ والضبط غير كافية إلحداث تكيؼ ناجح، وتشير ىذه االستجابة إلى أف الشخص يميؿ إلى 
كما نبلحظ غياب االستجابات المونية في بعض الموحات . (92، ص 2003عباس، ). االندفاع

الممونة، والتي تشير في العادة إلى قدرة الفرد عمى التعبير االنفعالي بطريقة قوية، فغياب الكثير مف 
كما أشار رورشاخ أف وجود . االستجابات المونية في الموحات الممونة قد يشير إلى عاطفة غير مستقرة

نسبة االستجابات الحركية أكبر مف االستجابات الممونة، في ظؿ وجود استجابة فراغ  ج ؼ إشارة إلى 
 (.220، ص 2001عباس،  ).معارضة نحو الذات وعدـ شعور الحالة بالكفاية الشخصية

  التكيف االجتماعي و االتصال البشري: 

سجؿ البروتوكوؿ بروز نوعي لئلسقاطات البشرية والحيوانية أيف جاءت نسبة االستجابات 
، ذلؾ أف االستجابات البشرية تترجـ القدرات %33.33  واالستجابات الحيوانية%23.07البشرية 

. التقمصية لمفرد وكذلؾ االستجابات الحيوانية، فوجودىما بنسبة كبيرة داللة عمى سبلمة التقمصات
وىذا ما سجمو بروتوكوؿ الحالة، فيو يدؿ عمى عدـ وجود كؼ في العبلقات اإلنسانية، كما نجد 

استثمار جيد لممحتويات الطبيعية والشيئية وكذا التشريحية ما يساىـ في إثراء السياؽ المعرفي ويجعمو 
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 مرتفعة ، وىي مف مؤشرات االجتماعية %كما أف نسبة ش. في تكيؼ ال بأس بو مع العالـ الخارجي
 . داللة عمى تكيؼ مع الواقع الخارجي 4وكذا نسبة الشائعات 

 :النقاط الحساسة - 2-6-3
 :أبرزت معادلة القمؽ وجود قمؽ لدى الحالة والذي تشير إليو بعض الدالالت

 .ارتفاع زمف الرجع -
 .كثرة تدوير الموحات -
 .وجود الموف األسود الذي يشير إلى قمؽ عميؽ -
 VII : تناظر في الموحة -
 – X(2) -VII:  ش فؽ (3 ) -

 :التفسير الدينامي - 2-6-4
 لوحة الدخول في وضعيات جديدة وقمق فقدان الموضوع: الموحة األولى. 

، لتشير (خفاش  ) ثا استيميا الحالة باستجابة مألوفة ناجحة 9سجمت الموحة زمف رجع قدر ب 
إلى التمسؾ بالواقع الحسي، وأف الحالة ال يجد إشكاؿ في مواجية الوضعيات الجديدة، ليقـو بتدوير 

  .الموحة في اتجاىات مختمفة ويعطي استجابة ذات محتوى تجريدي، وكذا االستجابة حيواف طائر
 

 لوحة العدوانية وقمق اتجاه األحداث البدائية: الموحة الثانية. 
 ثا، ليقدـ الحالة استجابة لونية يكشؼ فييا عف انفعالية 35ارتفع زمف الرجع في ىذه الموحة إلى 
، أيف تفمت النزوات مف الرقابة بطريقة (انفجار بركاني  )متفجرة و ىيجاف عدواني عنيؼ في استجابة 

فجة وقوية ما يشير إلى رد فعؿ قوي غير مضبوط، واندفاعية وعدـ القدرة عمى ضبط الدفعات، ليتبعيا 
ليتبعيا كذلؾ . (األـ  )التي تشير إلى القمؽ مف فقداف الموضوع  (صخور فضائية  )استجابة 

باستجابة ذات محدد شكمي موجب، ومحتوى تشريحي ما يشير إلى اىتماـ حقيقي بالجسد مع ما ينتابو 
مف توتر وصراع لو داللتو عمى ردود األفعاؿ الوجدانية، حيث ال يمكنو السيطرة عميو في بعض 

 . األحياف
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  لوحة التقمص وقمق اتجاه الموقف األوديبي: الموحة الثالثة. 

سجمت ىذه الموحة ذات االزدواجية المتجانسة أكبر زمف رجع مقارنة بكؿ لوحات االختبار 
د، وقد شكمت وضعية صعبة لدى الحالة قاـ فييا باستحضار شخصيف غير معرفيف، حيث لـ 03.04

يتـ تحديد الجنس البشري، لتنسب ليما حركة ذات طابع عنيؼ، ويتبعيا بإعطاء نفس االستجابة وىي 
في حالة  )تحمؿ نفس الداللة العدوانية، حيث مزج الحالة بيف التصور اإلنساني والمجوء إلى التجريد 

ما يشير إلى ميوؿ عدوانية والى خياؿ عنؼ، حيث يتضمف ىذا النوع مف الحركات في أغمب  (حرب
والتخمص مف األحياف ميوالت اندفاعية مرتبطة بالعنؼ والدمار، فيو تصريؼ الشعوري لمعدواف 

 كما أف الحالة لـ يدرؾ الموف .الضغط الذي يفرضو وجود مادة نفسية مؤلمة في العالـ الداخمي لمحالة
 .األحمر أيف تعرض لمكبت، إال أف إدراؾ المحتويات البشرية داللة عمى سبلمة التقمصات 

 الموحة األبوية والقمق اتجاه السمطة واالنا األعمى: الموحة الرابعة. 

ثا مقارنة بالموحة السابقة،  أعطى الحالة فييا 32انخفض زمف الرجع في ىذه الموحة إلى 
استجابة كمية ذات محدد شكمي سمبي ومحتوي حيواني، ما يشير إلى أف الحالة لـ يبد تمثيؿ السمطة 

أيف تكشؼ ىذه الموحة عف توجو سمطوي يرفض فيو السيطرة عميو،  فقد ظير القمؽ اتجاه  ، األبوية
 .، والتي تشير كذلؾ إلى مخاوؼ الخصاء (رموز الشيطاف )األنا األعمى والسمطة في االستجابة 

 لوحة صورة الذات، القمق اتجاه الحالة الوجدانية لألم: الموحة الخامسة . 
 ثا أعطى فييا الحالة استجابة شائعة ومألوفة 32في ىذه الموحة انخفض زمف الرجع إلى 

 .، داللة عمى صورة ذات ايجابية وقدرة عمى التكيؼ وىي تعتبر مف الموحات المفضمة (خفاش)

 الموحة الجنسية والقمق اتجاه ازدواجية الجنس:الموحة السادسة. 

 د، وىو زمف مرتفع وطويؿ جدا والذي 02.29يرتفع مف جديد زمف الرجع في ىذه الموحة إلى 
قد يشير إلى وجود إشكالية عمى مستوى ىذه الموحة، والذي تبرزه غياب االستجابة التظميمية  التي تؤكد 

عمى وجود مشكؿ في الحياة الجنسية،  حيث أعطى استجابة كمية ذات محدد شكمي سمبي  حيواني 
 .مائي والتي قد تشير إلى رمزية جنسية قد تكوف النطاؼ
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 لوحة األمومة، القمق اتجاه االنفصال عن األم: الموحة السابعة. 

د، أيف نبلحظ انتعاش اإلنتاج 1.16انخفض زمف الرجع في ىذه الموحة عف سابقتيا إلى 
الداخمي أماميا، حيث استيميا الحالة باستجابة فاتحة قاتمة، قد تشير إلى ارتكاس القمؽ  واالكتئاب 
بفقداف األـ حيث أف أـ الحالة متوفية، كما أعطى الحالة استجابات رمزية دالة عمى محتوى القوة 

والتحدي، و استجابة حيوانية جزئية  شائعة ليتبعيا في األخير باستجابة ذات محتوى بشري، في داللة 
وىذا ما أشار إليو مف . إلى عبلقة مع أـ مستثمرة مع توجو نحو صورة األـ التي تمثؿ القوة والتحدي

 .خبلؿ المقابمة أف أمو تمثؿ العطاء ورمز التحدي والقوة في األسرة وىي مف الموحات المفضمة

 لوحة التكيف العاطفي، والقمق اتجاه الغرباء عن العائمة: الموحة الثامنة 

د، استجاب فييا الحالة بعد 02.16 عاد زمف الرجع إلى االرتفاع في ىذه الموحة مف جديد إلى 
وىي مف االستجابات المألوفة والتي , تدوير الموحة في عدة اتجاىات باستجابة ذات محتوى حيواني

 .تعبر عف ميكانيـز ضد القمؽ، فغياب استجابات لونية في ىذه الموحة قد يشير إلى إشكالية عاطفية
أيف يبرز التعبير العدواني،  (قتاؿ األسود )كما أعطى الحالة استجابة ذات محتوى حيواني في حركة 

ونبلحظ سيولة إسقاط العدوانية عمى الحيوانات أكثر مف األشخاص، وذلؾ لصعوبة تسييرىا اتجاىيـ 
 .بفعؿ الكبت، كما أنيا تعتبر ركيزة لمتقمص

 لوحة القمق اتجاه الموت: الموحة التاسعة. 

 د أعطى فييا الحالة استجابات يغمب عمييا 01.10انخفض زمف الرجع في ىذه الموحة إلى 
المحتوى التشريحي، كرد فعؿ لؤللواف وىي تأتي كتعبير عف القمؽ والتوتر الذي تبعثو ىذه المحتويات 

 . الداخمية

 الموحة العائمية وقمق اتجاه التجزئة: الموحة العاشرة. 

 إف غياب االستجابات المونية في ىذه الموحة قد يشير إلى عدـ رغبة المفحوص في التعامؿ مع 
ما يسبب لو االضطراب االنفعالي، كما أف القمؽ الذي تثيره  ىذه الموحة دفعو لتقديـ إجابات جزئية مف 

 . أجؿ التحكـ في االستثارة النزوية 
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 :ممخص بروتوكول الرورشاخ  لمحالة الثانية- 2-6-5

تميز برتوكوؿ الحالة بإنتاجية جيدة مع تنوع في المحتويات كما أف ىناؾ اندماج مع بعض 
الموحات والبقع ما يشير إلى إمكانية التكيؼ مع الواقع ومرونة في التوظيؼ، كما أف ظيور 

االستجابات البشرية داللة عمى سبلمة التقمصات وىو ضروري في اختبار الرورشاخ حسب ما أشارت 
ألنيا تدؿ عمى قدرة الفرد عمى تقمص صور إنسانية وعدـ وجودىا يوحي  (Chabert، 1983 )إليو 

كما أظير البرتوكوؿ عبلقات تكيفية . (51، ص 2002سي موسي وزقار،  ).بوجود خطر مرضي
جيدة مع المحيطيف كما أف  قمة االستجابات الحركية  عبارة عف محاولة لمتحكـ وعدـ اإلفراج عف 

فيما يخص النظاـ العبلئقي الوالدي  فالحالة لـ يبد تمثيؿ . الحياة الداخمية مع عاطفة غير مستقرة
السمطة األبوية ما يشير إلى صعوبات في العبلقة مع األب، أما األـ فيناؾ استدخاؿ جيد لصورتيا 

 .مع ارتكاس القمؽ واالكتئاب الذي يشير إلى قمؽ خاص بفقداف األـ ذلؾ أف أـ الحالة متوفية 

 :التحميل العام لمحالة الثانية - 2-7 

تبعا لمنتائج المتحصؿ عمييا مف خبلؿ األدوات البحثية اإلكمينيكية، فقد أظيرت النتائج أف 
السمات التي تميز الحالة  تتمثؿ في يقظة الضمير، وىي النتيجة التي أظيرتيا كذلؾ المقابمة مع 

نو حريص دائما عمى القياـ بأعمالو بكؿ ضمير ومخمص في عممو، يسعى لتحقيؽ أىدافو أالحالة في 
 ميما كانت لمستقبمو، حريص كذلؾ عمى التخطيط إجرامي فعؿ بأيبكؿ نزاىة  لـ يسبؽ لو أف قاـ 

 األشخاص أف  "Sajjad, Abbas, Shahzad & Bukhari ,2012 "مف  ،  يشير كؿاألخطار
 حريصيف جدا عمى التخطيط لمستقبميـ، كما أشخاصالذيف لدييـ مستوى مرتفع في يقظة الضمير 

 Sajjad, Abbas, Shahzad & Bukhari ,2012, p 2256) .( عمى الخطراإلقباؿ يفضموف أنيـ

إلى أف تكويف الضمير يقوـ عمى التخمي عف ( Windmiller, & al,1980 )ويشير ويندميمر 
الرغبات األوديبية العدائية، وأنو سيغتني الحقا مف خبلؿ المتطمبات االجتماعية والثقافية وىي التربية 

 (.263، ص 2014جابر،  ).والديف واألخبلؽ

كما بينت نتائج مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى عمى أف الحالة ذو مقبولية مرتفعة، وقد أشار 
إلى أف المقبولية تتضمف سمات الشخصية التي تركز عمى نوعية  (Popkins, 2000 )بوبكنز 

 (. 369، ص 2015حافظ،  ).العبلقات الشخصية، كالتعاطؼ، والتسامح والتعاوف وحب الغير
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وتبعا ليذه السمات فالحالة ذو عبلقات جيدة مع المحيطيف بو، متعاطؼ مع اآلخريف ومتعاوف 
غير متمركز حوؿ ذاتو، حريص عمى المشاركة الوجدانية مع اآلخريف في السراء والضراء، وىو ما 

صرح بو الحالة في المقابمة مف حيث أنو يولي أىمية كبيرة لمصداقة والتعاوف ما يدؿ عمى أنو يحمؿ 
قيـ أخبلقية عالية، وما لمستو كذلؾ الباحثة مف رغبتو الجامحة في مساعدتنا بالرغـ مف انشغاالتو 

كما يميؿ إلى إخضاع حاجاتو إلى حاجات الجماعة . الكثيرة إال انو اثر عمى نفسو المساعدة والتعاوف
 . وليذا نجد أف ىؤالء المياجريف غير الشرعييف يتسموف بتضامف واتحاد كبير بيف جماعاتيـ 

أظيرت نتائج اختبار الرورشاخ مف خبلؿ نمط الرجع الحميـ إلى أف الحالة ذو نمط يتجو نحو 
االنطواء  وقد بينت  نتائج الحالة عمى المقياس الفرعي لمعوامؿ الخمسة الكبرى االنبساطية في أف 

في  (,Howard & Howard, 1995 )الحالة ذو نمط معتدؿ ومتكافئ ، والذي بينو ىوارد وىوارد 
كوف األشخاص المتكافئيف بيف االنبساط واالنطواء قادريف عمى التحرؾ بسيولة بيف حاالت االنفتاح 

 ، ( .Howard & Howard, 1995, p5 )االجتماعي و العمؿ في عزلة تامة 

 فالحالة لديو القدرة عمى اتخاذ سموؾ المغامرة والمخاطرة كذلؾ وىو ما صرح بو مف خبلؿ 
خالؼ وغزواف " المقابمة أنو ال يخاؼ المواقؼ الصعبة والخطرة ويواجييا بكؿ يسر، وقد أشار كؿ مف

، إلى أف سموؾ المخاطرة ينبع مف شخصية قوية ال تعرؼ الخوؼ، فالمخاطر يمتمؾ كفاءة عالية في "
تفكيره العاـ والخاص، حيث يستطيع التعرؼ عمى المواقؼ الصعبة والمعقدة والتي تحتاج إلى اتخاذ 
قرارات صعبة، وىو لديو االستعداد التخاذ سموؾ المخاطرة عمى عكس الذي يعاني مف شكوؾ في 

 (. 385، ص 2012خالؼ وغزواف ،). فعاليتو الذاتية

كما أف الحالة ذو نمط معتدؿ متكافئ في االنفتاح عمى الخبرة  وبالتالي يميؿ أحيانا ألف يكوف 
منفتحا وىو ما أكدتو لنا كذلؾ نتائج المقابمة فالحالة شخص موىوب بالشعر والرسـ كما أنو ذو ثقافة 

فالشاب الجزائري اليـو أصبح مولعا بتقمص . واطبلع واسع عمى مستجدات العالميف المحمي والعالمي
أنو مف الطبيعي جدا أف يحمـ أي شاب جزائري  (2006سميماني، ع، ؾ،  )ويرى . وتقميد ثقافة األخ

باالستقرار في إحدى دوؿ الشماؿ، السيما بعد االنفتاح اإلعبلمي الذي تشيده الببلد، بفضؿ وسائؿ 
بوشمة ،  ).اإلعبلـ الحديثة، مما سمح لو باكتشاؼ حياة أخرى في الضفة الشمالية مف البحر المتوسط

وال يخفى ما أممتو وسائؿ اإلعبلـ الجديدة المتمثمة في االنترنيت في الترويج . (239، ص 2009



امســــالفصل الخ عرض وتحميل نتائج الدراسة  

 

 
211 

لفكرة اليجرة غير الشرعية، وىذا ما أكدتو مجريات المؤتمر المنعقد  في مدينة الىاي  حوؿ اليجرة 
 التي أكد الخبراء فييا عمى أف الشباب في بمداف البحر األبيض المتوسط 2011غير الشرعية في ماي 

وجنوبو، يعتمدوف بشكؿ كبير عمى تقنيات االنترنيت ومواقع التواصؿ االجتماعي وذلؾ لمتواصؿ مع 
معطاوي، ). نظرائيـ األوروبييف أو المياجريف مف البمد األصمي في أوروبا بحثا عف فرص لميجرة

 (.164، ص 2014

 تميز الحالة بنمط معتدؿ  يعني ذلؾ أنو ال يتسـ بالعصابية  لكنو كما أشار كوستا وماكري 
Costa & McCrae 1992) ) ، ينجرح ويستسمـ لمضغوطات في بعض  قمؽ أحيانا، يغضب

وىو ما أكدتو لنا المقابمة إلى أنو يستسمـ لبعض (. 485، ص 2012ذيب وعمواف ). األحياف
الضغوطات أحيانا، وكذا نتائج اختبار الرورشاخ مف خبلؿ غياب الكثير مف االستجابات المونية في 

واستجابة لونية  في البطاقة الثانية يكشؼ فييا . البطاقات الممونة الذي يشير إلى عاطفة غير مستقرة
عف انفعالية متفجرة و ىيجاف عدواني عنيؼ، وصراع لو داللتو عمى ردود األفعاؿ الوجدانية حيث ال 

باإلضافة إلى أنو في مرحمة المراىقة المتأخرة أيف تكوف . يمكنو السيطرة عميو في بعض األحياف
 .االنفعاالت أكثر استقرارا، وسمات شخصية الحالة تأخذ في االستقرار النسبي

تبيف مف خبلؿ المقابمة مف خبلؿ التاريخ األسري، أف ىناؾ جممة مف العوامؿ التي دفعت 
بالحالة إلى اإلقباؿ عمى سموؾ اليجرة غير الشرعية، فبعد أف عاش في ظؿ جو اسري ىادئ ومفعـ 
بالحب، تعرض لصدمة مرض األـ وسحب االستثمار مف الدراسة بعد أف كاف متفوقا فييا مف أجؿ 
مساعد والدتو، فعبلقة الحالة بأمو كانت جد قوية فيي أىـ استثمار داخؿ الوسط األسري، وىذا ما 

استدخاؿ لنموذج لصورة األـ  لمسناه في اختبار الرورشاخ مف خبلؿ لوحة األمومة، أيف كاف ىناؾ
كمصدر السعادة والمحبة، فكاف فقدانيا بوفاتيا بمثابة حدث صدمي عاش عمى إثره ، حالة مف األلـ 
النفسي و مرحمة مف المآزؽ العبلئقية العائمية، في ظؿ غياب سند قوي ينعش ويقوي إمكاناتو الداخمية 
لى روابط عاطفية تجمعو مع العائمة خاصة في ظؿ العبلقة السيئة مع زوجة األب، أي أف المحيط  وا 

األسري لـ يمعب دور الحاوي والسند،  فيمكف القوؿ أف ىناؾ أزمة نرجسية جعمتو يوجو عدوانيتو 
الكامنة نحو ذاتو، مما يشير إلى رغبة الشعورية في االنتحار والذي يجسده سموؾ اليجرة غير 

فالرغبة في ىبلؾ النفس أو ما يسمى حسب التحميؿ النفسي نزوة الموت قد تأخذ حسب . الشرعية
 .المنظور النفسي أشكاال عديدة مف السموكات التي تحمؿ الكثير مف المجازفة والمخاطرة
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تمحورت المراحؿ السابقة لنمو الحالة حوؿ مرض األـ ووفاتيا الذي اخترؽ عالمو الداخمي وىو 
ال يزاؿ في فترة ىشاشة ونمو، والتي نشطت اتجاىاتو نحو اليجرة غير الشرعية وبالتالي البحث عف 
الموت بسموؾ اليجرة غير الشرعية كمحاولة الشعورية لخداع الذات، فيو سموؾ انتحاري مقنع حيث 

أف السموؾ االنتحاري متعدد الدوافع ينشط عندما يختؿ التوازف بيف غريزتي الحياة والموت، وىو ال يولد 
نما يكوف رابضا بوصفو خيارا في طبقات الوعي الغائرة إلى أف يطفو فوؽ السطح، وينشط  في لحظة وا 

 )في ظروؼ بعينيا أيف يكوف الخيار الوحيد الذي يراه الشخص في تمؾ المحظة انو أفضؿ الحموؿ 
  ( .15، ص 2008خطابي و بوالفمفؿ، 

نما إحدى تمظيرات السادية  سموؾ اليجرة غير الشرعية ال يعني فقط اليجرة السرية وا 
والمازوشية، بروز الطابع السادي لدى الحالة مف خبلؿ  الرغبة في االنتقاـ الوىمي، واستفزاز لممجتمع 
الذي لـ يوفر  لو المتطمبات األساسية لمساعدة والدتو عمى العبلج، باإلضافة إلى الطابع المازوشي 

 )وىو التمذذ باأللـ فيو عمى استعداد الختبار كؿ مشاعر المعاناة في ىذه الرحمة ففي دراسة  لبيؿ
Bill)  عف عبلقة سموؾ المخاطرة بالمازوشية، أشار فييا إلى أف سموؾ المخاطرة يعبر عف اإلثارة 

، 2013خطاب، ). واأللـ والعبء مما يعني أف سموؾ المخاطرة يتطابؽ إلى درجة كبيرة مع المازوشية
التي أكد فييا  مف خبلؿ دراستو إلى أف أىـ السمات ( العيد فقيو)وىو كذلؾ ما أشار إليو . (71ص 

المنتشرة بيف أفراد عينتو مف الشباب الذي خاض اليجرة السرية بالقوارب، انو شخصية مغامرة ومندفعة 
تجمع بيف اإلثارة والعدوانية وبيف السادية والمازوشية فساديتيـ تتجو في توجيو العدوانية واالنتقاـ مف 

األخر، والتي تختمط مع الكثير مف رغبات العنؼ، أما مازوشيتيـ فيي تكمف في التمذذ بالعذاب الموجو 
 (.63، 62، ص ص 2014فقيو، ). نحو ذاتو لتخفيؼ مشاعر الذنب

إعادة استثمار الطاقة النفسية في مواضيع جديدة و العدوؿ عف فكرة اليجرة غير الشرعية مف 
وبالتالي القدرة عمى تجاوز المحف والتأثيرات السمبية، سواء فقداف موضوع الحب . خبلؿ الحب والزواج 

 Garmezy,1991  "جرموزي" أو حمـ العيش في أوروبا، ما يدؿ عمى مرونة األنا حيث يشير (األـ )
جابر،  ).إلى أف مرونة األنا تمثؿ القدرة عمى إعادة بناء الشخصية والقدرة عمى التشافي مف المحنة

وىو ما جاء كذلؾ  مف خبلؿ اختبار الرورشاخ مف خبلؿ النسبة العالية مف .  (262، ص 2014
التشكيؿ الجيد والذي يعتبر مقياسا لقوة تنظيـ الشخصية وتماسكيا إذا ما ىددىا أي اضطراب، فكمما 
قويت األنا زاد ظيور مدركات الشكؿ الجيد،  ويمكف االستدالؿ عمى ذلؾ أيضا مف خبلؿ ما ورد في 
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عادة التفكير في  المقابمة في  زيادة الوعي والوازع الديني واالستبصار الجيد بعواقب ىذا السموؾ، وا 
 .قراراتو والقدرة عمى تكويف مفاىيـ قيمية وخمقية دينية
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 :عرض نتائج الحالة الثالثة- 3

 :الثالثة تقديم الحالة- 3-1

 . أنيس:  االسم
 . سنة20:   السن

 .سنة سابعة أساسي:  المستوى الدراسي
  .عامؿ بميناء:    المينة

 .3 : عدد اإلخوة
 .1 :ترتيبو العائمي
 .متقاعد: مينة األب 

 .ربة بيت: األم
 .عنابة والية: السكن

 2:.عدد محاوالت اليجرة غير الشرعية 

 :نبذة عن الحالة الثالثة-3-2

نشأ أنيس وسط عائمة ذات مستوى اقتصادي ال بأس بو، والتي تقطف بإحدى األحياء الشعبية  
بمدينة عنابة  الساحمية، أنيس ىو االبف البكر لعائمتو، يعيش مع عائمتو في جو عبلئقي مستقر ال 

لـ يكف يعاني مف أية مشاكؿ خبلؿ مراحؿ . تشوبو التوترات أو الصراعات الميددة الستقرار األسرة
يتميز بكثرة النرفزة والقمؽ، لو أخويف ىو . حياتو السابقة، بؿ كاف يثير المشاكؿ مع المحيطيف بو

أكبرىـ ترؾ الدراسة مبكرا وتوجو لمحياة العممية لتحقيؽ حممو بالوصوؿ إلى أوروبا، أيف أصبح يعمؿ 
بإحدى موانئ مدينة عنابة، تجربة أنيس مع اليجرة غير الشرعية بدأت مع بداية سف المراىقة وىو ال 

 سنة وبعد فشؿ محاولتيف نجح في آخر محاولة بالوصوؿ إلى ايطاليا، ومف ثـ اليجرة مرة 16يتجاوز 
أخرى برا إلى فرنسا لئللتحاؽ برفاقو الجزائرييف ىناؾ، وبعد حدوث مشاكؿ مع أحد األطفاؿ الفرنسييف 

 . أعيد ترحيمو لموطف 
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بدا أنيس متوترا جدا، يرتدي مبلبس عادية  مبلبس العمؿ بصفتو عامؿ بميناء : الييئة الخارجية
 .عنابة، يتحدث بيديو وبميجة منفعمة أحيانا

 :ممخص المقابمة االكمينيكية مع الحالة الثالثة-3-3

تـ االتصاؿ بالحالة عف طريؽ أحد أصدقائو الذي عرفنا عميو، فوافؽ عمى مقابمة الباحثة بعد 
عدة جيود أيف قمنا بتحديد الوقت والمكاف؛ إال أف حضور أنيس  لممقابمة تميزه حالة مف اليمع والتوتر 
ف كنت صحفية أـ  أيف كاف يمتفت يمينا وشماال، وىو يسأؿ الباحثة عف مكاف إخفاء كاميرا التصوير وا 
ال ؟  ولكف بعد محاوالت عديدة وطمأنتو وتوضيح اليدؼ مف ىذه المقابمة؛ وبأنني باحثة بصدد إجراء 
فادتنا بالمعمومات  مذكرة حوؿ المراىقيف المياجريف غير شرعييف، تفيـ الوضع ووافؽ عمى التجاوب وا 

وليذا تـ استخداـ اسـ مستعار . البلزمة؛ بشرط أف تبقى معموماتو الشخصية سرية خصوصا االسـ
 .وبناءا عمى ذلؾ  تحدث بوضعية جد ارتياحية وبفخر واعتزاز لما قاـ بو

مف خبلؿ المقابمة مع الحالة يتضح أف رحمة أنيس مع اليجرة غير الشرعية؛ بدأت وىو ال 
 سنة ال لشيء إال رغبة في خوض ىذه التجربة، بالرغـ مف أف ظروفو العائمية 16يتجاوز سف 

واالقتصادية حسنة أي أنو ال ينتمي إلى الحاالت التقميدية؛ التي يكوف فيو دافع اليجرة الظروؼ 
إف ىجرة أغمب شباب الحي جعمت كؿ أحبلمو تنصب فقط في القياـ بيذا السموؾ . المزرية والسيئة

وركوب أىواؿ البحر الذي يعتبره مصدر فخر واعتزاز، وانو إحدى الطقوس التي تعبر عف القوة 
 . والرجولة ومصدر إلثبات ذاتو بيف أقرانو

حاوؿ أنيس خوض ىذه التجربة عدة مرات، إلى أف تمّكف في األخير مف النجاح في الوصوؿ 
إلى ايطاليا، وبعد قضائو عدة أياـ ىناؾ بمنزؿ أقاربو؛ قاـ باليجرة مرة أخرى إلى فرنسا، وذلؾ برا 

 وتمّكف مف تحقيؽ Marseilleلئللتحاؽ بأفراد حيو مف عنابة والعديد مف رفاقو القاطنيف بمرسيميا 
 .مبتغاه إال أف شجاره مع أحد الرعايا الفرنسييف كاف السبب  في إعادتو لموطف 

يرى أنيس أنو بالرغـ مف أف تجربة اليجرة غير الشرعية فعؿ متيور جدا، إال أنو في نفس 
وقد لمسنا . الوقت راض عف تجربتو مع اليجرة غير الشرعية، وىي مصدر افتخار لو وسط حيو وأقرانو

مف خبلؿ المقابمة أف تفكير الحالة كمو منصب عمى مستقبمو، والعيش بوطنو قرب أىمو وأبويو وأف 
 . الرحمة مع اليجرة غير الشرعية مجرد سموؾ قاـ بو لمتعبير عف ذاتو أماـ اآلخريف وفقط
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بالرغـ مف الطابع االنبساطي البارز لدى الحالة إال أنو ال يحب المخالطة كثيرا، فعبلقاتو االجتماعية 
شخص محبوب مف طرؼ اآلخريف غير متعود عمى . محدودة تقتصر فقط عمى األصدقاء المقربيف

 .السموكات اإلنحرافية 

ما تـ مبلحظتو مف خبلؿ إجراء المقابمة واالختبارات النفسية ىو التوتر الشديد خصوصا أماـ 
 .الوضعية االسقاطية والرغبة الشديدة في االنتياء مف االختبار

 :تحميل محتوى المقابمة االكمينيكية مع الحالة الثالثة- 3-4

 المحور المعاش النفسي قبل اإلقدام عمى اليجرة غير الشرعية: 
نشأ أنيس وسط عائمتو بدوف وجود مشاكؿ تعوؽ مسار حياتو؛ أيف  تميز اإلطار العبلئقي بيف 
الحالة وعائمتو بجو خاؿ مف الصراعات، لكف يسوده نمط تربوي ميمؿ مع  غياب الحوار والتواصؿ، 
وقمة االىتماـ مف طرؼ الوالديف الذيف يتميزاف بحضورىما الغائب والذي ساعده عمى القياـ بما يشاء 

في دارنا ما عدناش مشاكل، والو ما عنديش، الباس،  نورمال في الدار حتى مع :" يذكر الحالة 
وفي ىذا إشارة إلى عدـ وجود تنشئة " ، بصح وشيو من بكري معالباليمش بيا ،  bienالعجوز 

اجتماعية ممنيجة بطريقة سميمة وضرورية لنمو أنيس،  ومشبعة لحاجاتو النفسية، حيث تتميز 
باإلىماؿ والبلمباالة وعدـ التوجيو الصحيح؛ وكما ىو معروؼ في أدبيات التراث النفسي أف أساليب 

التنشئة البلسوية كاإلىماؿ، قد تؤثر عمى قدرات الفرد وعمى تخطي أزمات النمو بفاعمية األنا 
االيجابية، كما تؤثر عمى بناء دعامة قوية لبنائو النفسي بؿ ويقدـ أنا وأنا أعمى ضعيفيف أيف  يكوف 

فمف . الفرد غير قادر عمى التحكـ في نزواتو، وبالتالي االندفاع وراء المغريات دوف تقدير النتائج
الضروري  أف تكوف األسرة نموذج الحب واالستقرار واالىتماـ، حتى يتمّكف المراىؽ مف تجاوز 

ىنا " ويضيؼ الحالة أف منزلو سوى مكاف لممبيت فقط ال تواصؿ بينو وبيف عائمتو . صراعاتو اآلنية
en dirait  مدايرىا  hotel  وترى الباحثة أنو في  ظؿ غياب آليات ".  كمي راني ساكن وحدي

التواصؿ وثقافة الحوار بيف اآلباء واألبناء؛ قد تجعؿ الفرد يمجد القوة والعنؼ والخروج عف القانوف 
 .والمعايير

 الحظت الباحثة خبلؿ سياؽ المقابمة أف األب يشكؿ موضع االىتماـ لدى أنيس، مقارنة بأمو 
والذي قد يشير إلى وجود عبلقة مضطربة بيف . أيف تحدث عنو باستمرار في مقابؿ تجاىؿ ذكر األـ
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 لذلؾ سنرى ما قد " bienعالقتي مع العجوز " األـ وأنيس لكنو لـ يتكمـ عف ذلؾ واكتفى بقولو 
نورمال ." أما عبلقتو مع إخوتو فيو يصفيا بالعادية جدا.يفصح عنو االختبار االسقاطي فيما بعد

 ".عادي

شباع المحيط المدرسي  تميزت المرحمة الدراسية لدى أنيس بعدـ الرغبة في الدراسة وعدـ جذب وا 
أنا إلي حبست وحدي حبست صغير، ولد  " لميوؿ أنيس فيمكف القوؿ أنو ليس ىناؾ استثمار لمدراسة

 سنة، كنت نتمسخر بالمعممين، نتبع الذر نتمسخر بييم، تمقى روحك البرا كيفنيك، 14 وال 13
وترى الباحثة أف أنيس لـ يكف يوما مستثمرا لمدراسة، وذلؾ لغياب " بعديك تندم تقول واش داني 

طفؿ أو ثبلثية ألنو لـ يتمكف مف تكويف جياز نفسي مشبع –عوامؿ نفسية في إطار العبلقة الثنائية أـ 
. خبلؿ ىذه العبلقات ذلؾ أف عامؿ نجاح واستثمار الدراسة يتوقؼ عمى خصائص جيازه النفسي

فغياب الرقابة والمتابعة الوالدية يعتبر عامؿ محفز عمى ترؾ أنيس  ،(228، ص2006شرادي ،)
وأسموب والده  " أنا وحدي إلي حبست لقراية دارنا ماعالبالميش بيا" لمدراسة وىذا ما لخصو في قولو

المتجاىؿ لتصرفاتو جعمو يختمؽ المشاكؿ، أيف نجد تراجع مكانة األب في الثقافة التقميدية المعيودة، 
. وضعؼ سيطرتو عمى أبنائو وأفراد عائمتو حيث أف ىذه السمطة قد فقدت الكثير مف مرتكزاتيا 

كنت طاير، كنت طاير ايو جرثومة، نسب الناس ونجري، إيو كنت ندير المشاكل "ليضيؼ أنيس 
 يشير إلى انو ذو طابع عدواني، مشاغب وكثير "كرىو مني، ما يضربونيش عادي نورمال في الدار

 .في مقابؿ غياب الرقابة والمتابعة الوالدية  الشجار

أما فيما يخص عبلقتو مع المحيط الخارجي؛ فيو شخص ال يحب االختبلط مع األشخاص 
الذيف يفتعموف المشاكؿ، وعبلقاتو مقتصرة فقط عمى أشخاص مقربيف اعتقادا منو أف كثرتيـ مدعاة 

، مانريحش مع تاع المشاكل، مانريحش ىنا ىاذيك bienعندي صحابي عالقاتنا ." لكثرة المشاكؿ
قتمك نكرىم غير تاع مشاكل واش من فايدة نقعد لينا؟ أنا ىارب من المشاكل، نخدم في البحر نقعد 

كبلـ أنيس يشير إلى محاولة لمراوغة الذات وحمايتيا، فيو مف جية كاف يثير . (عمى برا باينة كيفنيك
 .المشاكؿ ومف جية أخرى ال يحب المشاكؿ 

فكرة اليجرة غير الشرعية والحرقة بدأت لدى أنيس بعد ترؾ مقاعد الدراسة، والذي أصيب كما 
ممي حبست الجامع وأنا نخمم  "(توـر المخياؿ )يصطمح عميو الكثير مف الباحثيف بما يسمى 
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نبخل روحي  فييا،ساكنة في مخي،  في دارنا عمى بالي الباس، كنت نخدم الدورو إلي نديو نخبيو،
من الكسوة غير باش نخمص بالصتي ،  ماكش محتاج دراىم بصح  راك كبرت مش راح تروح تقول 

بصح ولد كارتيك صحابك يروحو تقعد . لباباك أعطيني نكسي روحي، يتسمى دبر راسك وحدك
إشارة إلى رغبة في االستقبلؿ ".  خطرات باه صمحتمي ولحقت3وحدك، كانوا معايا صحابي راحو عميا 

المادي عف الوالد، وعميو لجأ لمبحث عف عمؿ لحجز مكاف مع المياجريف غير الشرعييف،  والوالء 
أنا مانحبش الروتين نحب المغامرة، صحابي راحو عميا تقعد وحدك :" يضيؼ لجماعة الرفاؽ كما

 .وكؿ ىذا يعتبر مف الخصائص التي تميز المراىؽ خبلؿ ىذه المرحمة ".

ترى الباحثة بأف المحيط االجتماعي ألنيس، ساىـ بشكؿ كبير في إقبالو عمى اليجرة غير 
الشرعية فاإلطار الثقافي يعتبر اإلطار الذي تنمو فيو الشخصية، والتي تؤثر بشكؿ بالغ عمى أفكار 
الفرد ومعتقداتو وانفعاالتو، ليذا نجد أف المحيط الذي يعيش فيو أنيس يشجع كثيرا  ثقافة اليجرة غير 
الشرعية، فالمنطقة التي يعيش فييا كؿ أفرادىا إف صح التعبير كانت ليـ تجربة اليجرة غير الشرعية، 

حيث ال حديث ليـ إال عف الحرقة  وكؿ مف كانت لو . وحتى أبناء الطبقات الميسورة الحاؿ منيا
ويشير أنيس إلى أف إثبات ذاتو مف خبلؿ . تجربة الحرقة ينظر إليو عمى أنو شخص قوي وشجاع

سموؾ اليجرة يمثؿ إحدى الطقوس التي تعبر عف الرجولة، وىذا ما يفسر تكراره لمحاوالت اليجرة غير 
أيف تكوف بذلؾ اليجرة غير الشرعية، عبارة عف إشباع . الشرعية كسموؾ إلثبات ذاتو أماـ أبناء حيو

 .نرجسي مف أجؿ تحقيؽ الذات،  وبالتالي استثمار ذاتو في المحاولة المتكررة لمحرقة 

من بكري كارتي "تصورات أنيس حوؿ اليجرة غير الشرعية بأنيا مجرد تقميد محض أيف يقوؿ 
، أي المشكمة ولد كارتيك كي روح مايقمكش ...كامل عمى بالو بيا بمي مدود عمييا، مافيمتش دودة

.. وش كاين وش ماكانش، يعيطمك في التميفون يزيد يقتمك بقمبك يقمك اوووه الدنيا مالحة، تبدا انت
 أيف نجد أف ىذا السموؾ مجرد تقميد "عنادة، ىاذي الحرقة عنادة ماكان منيا والو غير عنادة

ففترة المراىقة تعتبر فترة تتسع فييا التقمصات لتوسع الوسط االجتماعي وخاصة جماعة .  وتقمص
وترى الباحثة أف ىذا قد يحيمنا إلى التحدث عف ثقافة فرعية لمشباب والمراىقيف؛ وىي مجموعة . الرفاؽ

مف القيـ والمعتقدات والسموكات، التي يكّونيا ىؤالء الشباب الذيف نجدىـ مشبعيف بفكرة الحرقة مع 
جماعة الرفاؽ،  كنوع مف االنتحار الجماعي حيث أنيـ مقتنعوف بفكرة المصير الواحد مع رفاقيـ، وىذا 

ليضيؼ تبقى الحرقة إحدى الطقوس  لممرور  ". يا نوصمو أكل يا نموتو أكل" ما وضحو لنا أنيس 
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يقمك ااووه فالن ىاو حرق يقمك ااوه او " . "question titre الحرقة دي  titre"إلى الرجولة
ترى الباحثة أف اعتراؼ المحيط الذي يعيش فيو بو كحراؽ في حد ذاتو يعتبر " ماخافش البحر وحرق

عائد نرجسي حتى ولو كاف فيو ىبلكو كما أنو يشير إلى عدـ نضج األنا واالنا األعمى والذي ال 
 .يتمكف مف الحصوؿ عمى اإلشباع النرجسي إال مف خبلؿ أسموب ممتوي ولو عمى حساب سبلمتو

طموحات وأىداؼ أنيس التي كاف يسعى لتحقيقيا مف خبلؿ سموؾ اليجرة غير الشرعية، فقد 
" األمنية تاعي كنت حاب نروح نشوفيا عمى حتان تحكيمي عمييا انا نروح نشوفيا  "لخصيا في قولو

آماؿ وطموحات غير عقبلنية أيف يكوف تحقيؽ األحبلـ مف خبلؿ القضاء عمى النفس  إشارة إلى
فاألحبلـ تكوف مشروعة عندما تكوف عقبلنية،  ليسوقنا الحديث كذلؾ إلى . والمغامرة بالحياة والمصير

ضعؼ الوازع الديني لدى أنيس وىذه الفئة، مما يجعميـ غير قادريف عمى مواجية وتخطى الصراعات  
واالحباطات، نجد أف الحالة يعترؼ بأف الحرقة ىي انتحار في حد ذاتو إال أف اإلصرار عمييا أمر 

 ". راح نطيش روحي من قنطرة ، اهلل غالب الزربة  en dirait عمبالي راح نموت ."حتمي

وعميو تميز المعاش النفسي ألنيس قبؿ إقدامو عمى اليجرة غير الشرعية بحياة تخمو مف الدؼء 
وعدـ استثمار الدراسة كما أف العوامؿ التي جعمتو . العاطفي األسري في ظؿ البلمباالة وعدـ االىتماـ

يقامر عمى حياتو كانت وفقط لسبب واحد، وىو الرغبة في استكشاؼ العالـ وراء البحار واثبات ذاتو 
 .أماـ اآلخريف، في ظؿ سياؽ اجتماعي يجعؿ مف اليجرة غير الشرعية وسيمة لمتباىي والتفاخر

 محور معايشة الحالة لخبرة اليجرة غير الشرعية.  

بدأت رحمة أنيس مع رفاقو في اليجرة نحو جزيرة سردينيا االيطالية، بعد التخطيط والتنظيـ 
المسبؽ والجيد وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه الفئة تميزىا الروابط القوية، وغالبا ما يسودىا الوالء التاـ 

سمعت بمي كاين فموكة رحت بوبالش "لبعضيا البعض والحذاقة والفطنة والتآزر فيما بينيـ 
والد الكارتي في بعضاكم تممو وتشرو دوزان، ركبنا عمى  ، ماخمصتش عمى باليم بيا بمي حاب نروح

 تاع الميل تممينا من واد عقاب ىنا في عنابة، ىزينا الفموكة، وىزينا ليسانس، والقش والماكمة 11
 ساعة 24 تاع الميل باه وصمنا قعدنا 11 قدقد تاع الميل اليوم من غدوة عمى 11وديمارينا عمى 

قمت ليما راني رايح لمفاتحة تاع طفل  " غادر مع أصدقائو دوف أف يعمـ أبويو أيف". في الماء
 .فإحساسو بعدـ مباالة األىؿ بو جعمتو يرحؿ دوف تفكير بمشاعر األلـ التي ستمحؽ بأىمو. "صحيبي
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ما خفت  "عند بداية انطبلؽ الرحمة أما عف مواجية تجربة اليجرة ومخاطر البحر، يضيؼ أنيس
 وعدييا، نستنى غير وكتاه نوصل  راني مالف بالبحر أنا،  ambianceما والو نورمال ضحك و

أيف يستخدـ آلية العقمنة بأنو معتاد عمى البحر، كآلية لتجاىؿ ". صح إلي راحو معايا شربوا الدوا 
لكف سرعاف ما تتراجع ىذه اآللية الدفاعية أماـ قوة االثارات التي . والتقميؿ مف مخاطر المغامرة

 شفنا الموت، رانا "استدعاىا تذكر الموقؼ الصدمي بييجاف البحر بدرجة كبيرة وىجـو مفاجئ لمموت 
، بصح ماكانش منيا  mauvais temps رقبة في طرف حطبة باينة خال، خطفنا 20رحنا في 

واحد ما يخافش من البحر، تخاف بالسيف من البحر، ما نكذبش عميك تشوكيت أنا، طمع عمينا 
 راح  c’est bonالبحر، البحر ىك والفموكة ىك، شبر عمى الموت، تطمع الفموكة وتيود قمنا 

 راح توصل، حساب ما شفت غير إذا سيمك ربي الموتور إلي رحنا %1نكذبش عميك  نموتوا، ما
 ربي سبحانو دزنا وصمنا، مشني  en diraitبيو حنا ما فيمناش كيفاه وصمنا، الموتور في حالة 

كما نممس كذلؾ مف خبلؿ كبلـ أنيس ".  مأمن بمي وصمنا، ىاذي ىي الحرقة يا توصل يا تموت
ما  صراع الشعوري مع القدر، الذي ال يحسـ إال مف خبلؿ خوض المخاطرة، فإما أف ينجح ويصؿ وا 

وتجدر اإلشارة إلى أف اليجرة غير الشرعية ىنا، تكوف بمثابة سموؾ مقامرة التي ال يضمف . أف يموت
ما الموت عمى حد تعبير أنيس، ذلؾ أف المدلوؿ التقميدي لمبحر ىو األىواؿ  نجاحيا، فإما الوصوؿ وا 
والمخاطر، والخوؼ والموت بكؿ إمكاناتو  لتنتقؿ  مدلوالتو لدى ىذه الفئة إلى رمز التحدي واألمؿ، 

 .أيف يصبح البحر مجاال يفترض التسمح بالشجاعة والصبر

بعد نجاح أنيس ورفقاءه في الوصوؿ إلى جزيرة سردينيا االيطالية، تـ محاكمتيـ إال أف سف 
 mineurطحت ."  سنة كاف سببا في بقاءه في ايطاليا، كونو قاصر لـ يبمغ السف القانوني16أنيس 

ليضيؼ أنيس أف وجوده في بيئة غير بيئتو، لـ يشكؿ لديو أي " .سيبوني، قعدت ندور في روما 
 بؿ أعاد التجربة "ماخممت عمى والو ضرب البحر تعطيو تخمم في األرض ؟"مدعاة لمقمؽ أو اليـ 

أيف نجد ". بعديك رحت لفرنسا قطعت في الميترو." وذلؾ برا باليجرة إلى فرنسا لموصوؿ إلى رفقائو
محاوالتو المتكررة لميجرة  كميا عبارة عف استثمارات نرجسية يحقؽ مف خبلليا ذاتو أماـ اآلخريف أيف 

مااتغبيناش حنا، رحت لمارساي عند " سنة مف عمره 16كاف مفتخرا بذلؾ وىو الفتى الذي لـ يتجاوز 
 en  دخمت وقصرت مع الغاشي إلي ثمة foyerوالد كارتيا، ايو ماتغيبنياش رحت نورمال ولقيت 

dirait  راك ىنا ." 
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 أشير في أوروبا،  حيث بدا في البداية أنو حريص عمى التكيؼ مع 3 مكث أنيس ما يقارب 
معالـ المجتمع اآلخر، لكف سرعاف ما تعثر ببعض الصعوبات التكيفية، والتي خمقت توترا نفسيا وقمؽ 

 كيما تروحي لبالد الناس ماتعرفش "دائـ لديو خاصة فيما يخص مشكؿ التواصؿ في المجتمع الجديد 
وكذا مشكؿ العادات الغذائية التي ".  تيدر المغة ندمت عمى القراية باينة خال ماقدرتش نيدر فرانسي 

كي رحت نبات بالشر، ماكمتيم أكل بالحموف، " جعمتو ال يقبؿ عمى األكؿ والبقاء لعدة أياـ دوف أكؿ 
باإلضافة إلى  قيامو بسموكات عدوانية مع أفراد . " cadavreكي ىودت ىودت مشيان تقولني 

تعاركت مع " المجتمع اآلخر، حيث أف تشاجره مع رعية فرنسي تـ عمى إثره إعادة ترحيمو إلى الجزائر 
واحد قاوري وجيو صحيح، ىي العركة خاطي معايا وشيو طفيل من سيدي سالم تعارك مع القاوري 

  ". ىبوطني direct ضربتو  كي ضربتو directرحت أنا 

 محور المعاش النفسي بعد العودة والتصورات المستقبمية. 

بعد إعادة أنيس إلى الديار؛ عاش حالة مف عدـ التوازف النفسي ومشاعر يأس قوية، بسبب 
كي ىودت ىودت مشوكي : " ردود أفعاؿ المحيطيف بو والتي خمقت لديو صراعات وضغوطات نفسية

، معقد، يكومبمكسييوك  الناس  وش الدنيا وش ىادي يسكنولك في مخك، تكره حياتك كاين ناس 
في ىذا إشارة إلى أف ما قد تعرض لو . "تقمك ىاو ماقدرش عمى شقاه ىاو ىود، فيمتي كيفماه 

إلى أف رىاب العودة مف " عدواف وبوعوف " أنيس، ىو ما يندرج ضمف رىاب العودة، حيث أشار
النتائج واآلثار التي قد تمحؽ بالمياجر غير شرعي أيف يكوف الشخص المغامر والمخاطر الباحث عف 

التفوؽ والقوة والنجاح بسموؾ اليجرة غير الشرعية والوصوؿ إلى ما وراء البحار، فالعودة واإلخفاؽ 
عدواف،و بوعوف ، )يمثؿ اعتراؼ المياجر أماـ أىمو وأصدقائو وبيئتو بالفشؿ واالنتكاس والعجز 

، بؿ وتشكؿ إصابة نرجسية في عمقيا؛ وىذا ما يشكؿ ىمعا كبيرا لدى (231، 230، ص 2013
غالبية المياجريف، بؿ ويجعؿ الكثيريف منيـ يرفضوف العودة  في حاؿ تمكنوا  مف النجاح لموصوؿ 
" إلى الضفة األخرى مف البحر، خوفا مف اىتزاز صورتيـ أماـ اآلخريف،  وىو ما أكده أنيس في قولو 

كاين ناس ياسر أنا تالقيتيم  لييو يبكيو والد كارتيا، يقولي راني حاب نيود، نقولو عماش 
 ."ماتيودش؟ يقمك أي عيب واحد زي، عيب تيود يقمك مش قادر عمى شقاه
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 وعميو فإف اثار العودة تخمميا التقمب المزاجي وسموكات متضاربة؛ أحيانا المرور إلى الفعؿ 
أماـ اآلخريف  وتحقيؽ مكانة وصورة ايجابية بيف  واثبات الذات وحده يشكؿ مصدرا لمفخر والتباىي،

 رحت شفت، أنت إلي قاعد تحكي قاعد تقول مش قادر عمى شقاه، أنا خير منك  moi":المحيط
نيار إلى ىودت طمعت لدار عمي في البطيمة    t’imaginerرحت شفتيا، كيفنيك ىاذي ىي، 

 ". جيت نطل من البالكون لقيت الكارتي كامل تحت البطيمة، تقول راح يخرجوا عروسة من الدار
كي نقعد مع روحي نقول وش درت  واش بيا  " وأحيانا أخرى ينتابو الشعور بالذنب وتأنيب الضمير

 الزربة ماتفقيش لثمة في  tellementرحت ركبت في فموكة؟ رحت رسكيت بعمري صغير بصغري 
بالصتيا بعديك تفيق، اهلل غالب وش راح دير فينا الزربة حنا فينا الزربة والزربة مش مالحة، يقمك 

 " . قد ىك تقتمك vagueىاو ما خافش البحر وىي كون حب ربي 

بالرغـ مما تشكمو اليجرة غير الشرعية مف نتائج سمبية عمى الفرد، إال أف ىناؾ بعض المبلمح  
بابا عيطمي  " اإليجابية مف بينيا أنيا كانت السبب في زيادة تقوية الرابط العبلئقي  مع أنيس ووالديو

بكا عميا، كي رحت حرقت بكا تزيد تبكي والديك، ىوما قبل مال الدنيا،   jamaisبكا عميا، بابا إلي 
وليذا فقد التمس فرح والديو بعودتو، والذي يعني لو ". والديك قبل كمش، كي روحت فرحوا ما أمنوش 
زيادة استبصاره لؤلمور والوعي بالذات،  حيث نجد بأف  بأنو مرغوب ومحبوب في أسرتو،  كذلؾ نجد

اليجرة غير الشرعية ساعدت عمى نمو وتطوير شخصية أنيس أكثر وعممت عمى زيادة تقديره 
الحرقة بدلت فيا ياسر حوايج؛ رحت بصورة وكي ىودت ىودت بصورة أخرى،  " :لمتطمبات الحياة

سيمي   c‘est bonكي رحت  .ذرك راني عقمت، ماعادش نزيد نروح يزي نزيد نروح نريسكي الال
 enنحيتيا خال من بالي، نحيتيا من كانت . ربي رحت شفت يزي، كيما يقولو إلي ماشافش يكذب

dirait ساكنة في مخي، وربي en dirait ماكان والو .  دارلي سبة رحت شفت باش فيمتي كيفاه
فصور البحر وأىوالو ". كبيرة  أو مش ساىل البحر souffrance ماكانش خير من ىنا،  الحرقة

والمتاعب التي عاشيا في البيئة الجديدة ، كانت دافعا نفسيا ألف يتخمى أنيس عف فكرة اليجرة غير 
 . الشرعية

اني في البحر مصيري، مانقدرش نقمك  " بخصوص تصورات أنيس لممستقبؿ يوردىا فيا يمي
مشني شوافة واحد معالبالوش واش مخبيمو ربي في الدنيا ىاذي، مازلت صغير مازلت جاي لدنيا 

كيفنيك،   jeuneىاذي الواحد يدير دار يزوج يدير طوموبيل، خدمة باينة ىاذي أمنية أي واحد 
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يسمـ أنيس أموره الحياتية لمقضاء والقدر الحتواء قمقو اتجاه المستقبؿ الذي يجعمو  ". والمكتبة توصل
 .ينظر إليو بيف الغموض والتفاؤؿ

 
 .يمخص نتائج المقابمة مع الحالة الثالثة (22)جدول رقم 

 النتائج األىداف محتوى محور المقابمة 
 .سنة 20أنيس -  .جمع بيانات  حوؿ الحالة - . بيانات شخصية

 .مستوى التعميـ سابعة أساسي- 
 .مستوى اقتصادي جيد- 
 سنة ، 16أقبؿ عمى اليجرة غير الشرعية في سف - 

 .وذلؾ مرتيف
 

 
 
 

المعػػػػػػػػػػػاش النفسي لمحالة 
قبؿ  اإلقداـ عمى اليجرة 

 .غير الشرعية
 

 
 )معرفػػػػػػػػة المؤشػػػػػرات  المحػػػػػيطية -

الدافعػػػػػػػػػػػػة  (االجتماعية + األسرية 
 . لميجرة غير الشرعية 

معػػػػػػػػػػػرفة المؤشرات النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  -
  (التمثبلت والطموحات )والمعرفية 

 .الدافعة نحو اليجرة غير الشرعية 

نسؽ اسري يسوده قمة الدؼء العاطفي  - :االجتماعية
 وغياب آليات الحوار واالتصاؿ  مع غياب الرقابة الوالدية

سياؽ اجتماعي ثقافي .- اإلقصاء المبكر مف المدرسة- 
 .يشجع عمى سموؾ اليجرة غير شرعية 

سموؾ الختبار الشجاعة والذكاء فاليجرة غير : النفسية
شرعية تمثؿ عائد نرجسي مف حيث االعتراؼ بو في 

-حب التميز وحب الصعاب  .-محيطو كشجاع وبطؿ
 -. الغيرة و التقميد لسموكات الرفاؽ

 . الرغبة في المغامرة واالستكشاؼ: المعرفية 

 
معايشة الحالة لخبرة 
 .اليجرة غير الشرعية

 
التوظيفات والدفاعات، كيفية 

 .مواجية الخبرة 
 

 .استخداـ آلية العقمنة لتجاىؿ مخاطر المغامرة- 
 ). صعوبات تكيفية في االندماج مع المجتمع اآلخر–

 مشاكؿ عبلئقية في – األكؿ –مشكؿ المغة والتواصؿ 
 .(التعامؿ مع األجانب

نتػػػػػػػػػػػػػػائج العودة و التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػورات  .اآلثار والنتائج بعد العودة
 . المستقبمية

 
 
 

الشعور بالفخر  )تقمب مزاجي - قمؽ عميؽ وتوتر نفسي
 .(والفرح تارة  والشعور بتأنيب الضمير والذنب تارة أخرى

 زيادة االستبصار –تقوية الجانب العبلئقي االسري .- 
نظرة  مستقبمية بيف الغموض - لؤلمور  والوعي بالذات

 .والتفاؤؿ
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 نتائج الحالة الثالثة عمى  مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية - 3-5

 يوضح درجات الحالة الثالثة عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية: (23)جدول رقم 

االنفتاح عمى  االنبساطية العصابية األبعاد
 الخبرة

 يقظة الضمير المقبولية

 47 43 28 45 37 الدرجة الكمية 

يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي لدرجات الحالة عمى المقاييس الفرعية لمعوامؿ الخمسة الكبرى 
لمشخصية؛ أف سمات العصابية و االنبساطية واالنفتاح عمى الخبرة والمقبولية ويقظة الضمير، موجودة 

 درجة، ثـ بعد 47حيث جاءت نسبة يقظة الضمير أكبر نسبة . لدى الحالة بمستويات مختمفة
 درجة، وأخيرا بعد 37 درجة، وتمييا بعد العصابية  43 درجة، يمي ذلؾ بعد المقبولية 45االنبساطية  

ما يشير إلى أف بعدي يقظة الضمير واالنبساطية أكثر األبعاد  .  درجة28االنفتاح عمى الخبرة 
 .ارتباطا بسموؾ اليجرة غير الشرعية لدى الحالة

 يوضح تحديد السمات حسب مستوى كل عامل من العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية:  (24)جدول رقم 

          االبعاد
 المستوى

االنفتاح عمى  االنبساطية العصابية
 الخبرة

 يقظة الضمير المقبولية

قابل ) مرن مستوى منخفض
 (-N) (لمتكيف

 (-C)مرن (-A)المتحدي (-O)متحفظ (-E)انطوائي

 (معتدل)متوسط  مستوى متوسط
(N) 

 (C)متوازن  (A)المفاوض (O)معتدل (E )متكافئ

اىتمام   (+A)المتكيف +O) (مستكشف (+E)انبساطي  (+N) منفعل مستوى مرتفع
 (+C)مركز

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ مستويات كؿ بعد مف األبعاد الخمسة الكبرى لمشخصية؛ أيف تموقع 
الحالة في النمط المعتدؿ بالنسبة لبعد العصابية، و كذا في النمط االنبساطي في بعد االنبساطية، 

متحفظ أو منغمؽ  في االنفتاح عمى الخبرة ، ومفاوض  في المقبولية، وىو مركز االىتماـ أو متزمت 
 .فيما يخص بعد يقظة الضمير
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 تحميل  نتائج الحالة الثالثة عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية : 

يتبيف مف خبلؿ نتائج الحالة عمى مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية أنو قد تحصؿ 
 وىو أكبر بعد جاء في المرتبة األولى،  وبذلؾ يندرج الحالة يقظة الضمير، درجة عمى بعد 47عمى

 Costa & Mc )ضمف النمط المركز االىتماـ أو المتزمت، والذي يتسـ تبعا لكوستا وماكري 

Crae,1991)  أف مف يحصؿ عمى درجات مرتفعة في ىذا الجانب، يتميز بأنو إنساف ىادؼ وطموح 
 Bruck & Allen, 2003, p460)  ) .،منضبط،  قوي اإلرادة، ذو ثقة، ومنظـ

جؿ أاالجتياد مف  الكفاح وإلى ىذا البعد يشير أف إلى( ,Wiggins & Trapnell)ويشير 
 يقظوا الضمير األشخاص أففيروف  Colquitt & Simmering, 1998).) أما. االنجاز والكماؿ

 مف قدراتيـ الفعمية  ويرفضوف االستسبلـ عند أفضؿ يؤدوف أنيـ فيـ يعتقدوف ،لدييـ ميؿ لخداع الذات
كما أنيـ يضعوف أىداؼ عالية ويكافحوف لتحقيقيا ويبدوف سموكات غير مرغوبة . مواجية الصعاب

ويميؿ مرتفعوا يقظة الضمير إلى أف يكونوا متميزيف عف غيرىـ باستحقاقيـ الثقة فييـ وإلحساسيـ بأف 
رادة   (.163، 162،  ص2008خريبو،  ).لدييـ أىدافا وعمييـ مسؤوليات كما أف لدييـ قوة وا 

ولذلؾ نجد أف السمات التي تتوفر في بعد يقظة الضمير، تتفؽ إلى حد ما إلى ما تـ االتفاؽ 
عميو مف حيث أف الحالة كونو مياجر غير الشرعي، فغالبا ىذه الفئة لدييا إصرار في تحقيؽ أىدافيا 

 .ويتسموف باإلرادة مف أجؿ مواجية األخطار ورفض االستسبلـ 

 درجة،  وىو بذلؾ يندرج 45 في المرتبة الثانية أيف تحصؿ الحالة عمى االنبساطيةوجاء بعد 
ضمف النمط االنبساطي،  فالشخص االنبساطي يميؿ إلى أف يكوف اجتماعيا وأكثر عرضة لئلثارة عف 

أف الشخص االنطوائي يكوف أكثر توجيا  (Eysenk,1960 )الشخص االنطوائي، حيث يشير أيزنؾ 
نحو الذات، إذ يظير سموؾ فكري أكثر مف االنبساطي ولديو نزعة داخمية لضبط ذاتو، أي أنو يمتمؾ 

عوامؿ الكؼ، بينما الشخص االنبساطي يكوف متوجيا نحو الموضوعات الخارجية، ويظير درجة 
 (.152، ص 2015جبر، الموسوي، ). أعمى في السموؾ االجتماعي ويقؿ لديو ضبط الذات

كما أف ىذا العامؿ يشير إلى أف الفرد أكثر ميبل لمجماعة واالنصياع ألوامرىا، أيف يجد في 
الجماعة التي ينتمي إلييا مصدرا لتنمية ىويتو وتأكيد ذاتو، وليذا نجد قد أكد كؿ مف روبنس وكاسبي 

 أف األشخاص ذوي الدرجات المرتفعة مف  (Robins, Caspi,& Moffitt, 2002 )وموفيت 
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ساءة فييا جرادات وأبو  ).االنبساطية يقظة الضمير أكثر رضا عف عبلقاتيـ االجتماعية واقؿ صراعا وا 
 (.131، ص 2014غزاؿ، 

العمرية مف إقباؿ عمى الحياة، كما أنو يقبؿ عمى المواقؼ  فضبل عما تتميز بو ىذه المرحمة
الغامضة، ويحب التعامؿ مع المواقؼ الجديدة والمغامرة والمخاطرة،  كما يغمب عميو السموؾ االندفاعي 
وال يتوقؼ عند المألوؼ، وكؿ ىذه السمات تتوافؽ مع سموؾ اليجرة غير الشرعية وما يشتمؿ عميو مف 
سموؾ المخاطرة، كما نجد أغمب المياجريف غير شرعييف مف المراىقيف، يقبموف عمى ىذه المغامرات 
وىـ أكثر مساندة لمجماعات التي ينتموف إلييا، فيـ دائما ما يتساندوف خصوصا في حالة القبض 

عمييـ مف طرؼ حرس السواحؿ أيف يظيروف نوعا مف االتحاد والتكافؿ، و تحمؿ مسؤولية الرحمة مف 
 .طرؼ الجميع بالرغـ مف أف المسير ليا ىو شخص واحد

 درجة ، وىو بذلؾ 43 في المرتبة الثالثة  حيث تحصؿ الحالة عمى المقبوليةكما جاء بعد 
 ,Howard & Howardبو ىوارد  وىوارد  يندرج ضمف النمط المفاوض والذي يتميز حسب ما جاء 

بأنو بيف الشخص المتكيؼ والشخص المتحدي يقع الشخص المفاوض والذي بإمكانو  ( (,1995
 (Howard & Howard, 1995, p 7). االنتقاؿ مف القيادة إلى التبعية حسب متطمبات الموقؼ 

ولذلؾ نجد بعض السمات الدالة عمى المقبولية حسب النمط المفاوض لدى المياجر غير 
الشرعي  ىو التعاوف ومساعدة اآلخريف مف خبلؿ جمع األمواؿ وشراء معدات الرحمة، والتنسيؽ بيف 

وىو ما . الجماعات ومساعدة حتى األفراد الذيف لـ يتمكنوا مف جمع األمواؿ الكافية لمقياـ بالرحمة
وىذا يبدو منطقيا في أف الحالة كمياجر غير شرعي، أف يعمد إلى . صرح بو الحالة مف خبلؿ المقابمة

إنشاء عبلقات اجتماعية، ويسعى لمحفاظ عمييا مف خبلؿ ىذه السمات ونجد أف ىذه السمات تحكميا 
طبيعة التنشئة كوف األسرة الجزائرية أسرة عربية مسممة، وبالتالي تحرص عمى غرس ىذه القيـ لدى 

وىي تتوافؽ مع تعاليـ وقيـ الديف اإلسبلمي . أبنائيا منذ الطفولة كاإليثار والتعاوف ومساعدة اآلخريف
 .السائد في المجتمع

 43 الذي احتؿ المرتبة الرابعة، حيث سجؿ الحالة عمى ىذا العامؿ العصابيةوجاء بعدىا بعد 
 Costa & Mc )درجة وىو بذلؾ يندرج ضمف النمط المعتدؿ، والذي عبر عنو كوستا وماكري 

Crae, 1992)   قمؽ وىادئ أحيانا، يشعر أحيانا بالغضب : "  مف خبلؿ السمات الفرعية التالية
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والعدوانية، يجد في بعض األحياف صعوبات في تحمؿ بعض الضغوط، أيف يكوف في بعض األحياف 
 ( .485،  ص 2012 ،ذيب وعمواف)." مندفعا ومتيورا

وتعتبر ىذه النتيجة منطقية لحد ما، بحكـ أف التوقعات كانت تشير إلى أف المراىؽ المياجر 
غير الشرعي يتسـ بسمات عدـ االتزاف االنفعالي، وقد جاءت ىذه النتيجة لتشير إلى أنو في بعض 

وىذه السمات ترجع . األحياف ال يمكنو التحكـ في انفعاالتو، كما يكوف في أحياف أخرى مندفعا ومتيورا
بطبيعة الحالة إلى خصائص المرحمة وىي مرحمة انتقالية في النمو يتسـ فييا المراىؽ بعدـ االستقرار 
االنفعالي، باإلضافة إلى الضغوطات التي يعيشيا في ظؿ ىذه المرحمة، مف الرغبة في تحقيؽ ذاتو 

واالستقبللية واختبار شجاعتو وقدرتو عمى مواجية الصعاب، وكذا ما تفرضو الحياة المعاصرة اليـو مف 
متطمبات تدفعو إلى الرغبة في تحقيؽ المكانة االجتماعية المرموقة، وىذا ما يجعمو تحت طائمة 

والتي قد تجعمو يندفع نحو . ضغوطات تؤدي إلى توفر بعض سمات العصابية في بعض األحياف
وىذه . سموكات المجازفة والمخاطرة والذي يعتبر سموؾ اليجرة غير الشرعية بالنسبة أحد أعراضيا

، التي أكدت إلى وجود مشاكؿ صريحة عمى ( 2014العيد فقيو، )النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة 
المستوى االنفعالي والمزاجي لدى عينة الدراسة، حيث أف الروح العالية جدا لممغامرة ترفع مستوى األمؿ 

 .لدييـ

وعميو كمما اتجينا نحو سمات القمؽ والتغير المزاجي واالندفاعية كمما كاف الشخص أكثر 
 .استعدادا لميجرة غير الشرعية 

 درجة عمى ىذا 28 فقد جاء في المرتبة األخيرة، أيف سجؿ الحالة االنفتاح عمى الخبرة أما بعد 
 ,Widiger & Trull  )المقياس الفرعي، وىو بذلؾ ذو نمط منغمؽ ويشير كؿ مف ويدجر وتروؿ

، إلى أف غياب االنفتاح ىو دليؿ عمى خمؿ وظيفي في الشخصية، فاالنفتاح ىو جانب مف (1992
الصحة النفسية مقابؿ االنغبلؽ واالندفاع والعصبية، كما أنو يرتبط بسوء التكيؼ أكثر مف االنفتاح 

 (.157، ص 2008خريبو، ). المرتفع

 فالشخص غير منفتح عمى الخبرة لديو صعوبات في التوافؽ مع التغيير االجتماعي 
والشخصي، وضعؼ في فيـ وجيات النظر المختمفة وأساليب الحياة المتنوعة، ونقص انفعالي، 

  ( .                   149،  ص2014مختار والسعدواي،   ).ومسايرة مفرطة لمسمطة
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وقد جاءت ىذه النتيجة مخالفة لمتوقعات ذلؾ أف الشائع أف يتمتع المراىؽ الذي لديو رغبة في 
سموؾ اليجرة غير الشرعية بسمات االنفتاح عمى الخبرة ،  إال أنو يمكف تفسير ىذه النتيجة  أف سموؾ 

الرغبة في تجديد األنشطة والتفتح العقمي والميؿ إلعادة النظر اليجرة غير الشرعية ال يفرض بالضرورة 
 وكذا النضج العقمي واالىتماـ بالثقافةو القيـ االجتماعية والسياسية والدينية واالستقبللية والجماؿ إلى

 .حب الفف واألدب و اىتمامات بارزة في تذوؽ جميع أنواع الفنوف والجماليات

 :اختبار الرورشاخ لمحالة الثالثة- 3-6
 : الحالة االنفعالية

يبدو الحالة مستغربا ومندىشا أماـ مادة االختبار، مع عدـ التدقيؽ في الموحات وميمو الشديد في 
 .بسرعة التخمص مف الوضعية االسقاطية

 شائعة المحتوى المحدد المكان         التحقيق الموحة
 ثاI :13الموحة 

- ʌ  وشي ىاذي
مافيمتش وشي، 
 ماجاتني حد شي

مافيمتش وش ىذا  -
 .واهلل
ʌ كي الخفاش. 

ثا01.21              

 
 الكؿ-
 
 
 الكؿ-

 
 
 
 
 ؾ

 
 
 
 
 +ش
 

 
 
 
 

 حي

 
 
 
 
 شا

 ثاII :38الموحة 

لقطات جامي شفتيـ في - 
  .حياتي

 -ʌ زوج عباد واقفيف عمى 
 مف فوؽ األرضيدييـ في 

  . رجؿ وحدة،حاطيف رجمييـ
. ىذا وش دـ -

         
ثا01.09         

 
 
 
 .الكؿ-

 
 

 األحمر العموي-
 

 
 
 
 ؾ
 
 
 ج

 
 
 

حب 
 ساكنة

 
 ؿ

 
 

 
 ب
 
 
 دـ
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 ثاIII :07الموحة 

- ʌ فراشة  
 وجو تاع سكوالت  - 
 

- vىاذـ يديف 
 

 ثا32                
 

 
 األحػػػػػػػػػػػػػمر الداخمي-
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزء األوسط -

 .السفمي األسود
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزء الجانبي -

 .األسود بأكممو

 
 ج
 ج
 
 ج
 

 
 +ش
 +ش
 
 +ش

 
 حي
 تشر
 

 ج ب

 
 شا

 ثاIV : 02الموحة 

-ʌ خفاش . 
-vفراشة  . 

ثا18                 

 
 .الكؿ-
 .الكؿ- 

 
 ؾ
 ؾ

 
 +ش
 +ش
 

 
 حي
 حي

 
 

 ثاV :1 الموحة

-ʌخفاش . 
                      

ثا07  

 
 .الكؿ-
 

 
 ؾ

 
 +ش

 
 حي

 
 شا

 ثاVI :11 الموحة

-ʌدودة تاع جوانح . 
ثا22                  

 
 .الكؿ-

 
 ؾ

 
 -ش

 
 حي

 

 ثاVII :11 الموحة

 .مافيمتش وشي - 
 -vʌرتيمة  

ثا43                      

 
 
 .الكؿ-
 

 
 
 ؾ

 
 
 -ش

 
 

 حي

 
 

 ثاVIII  :07الموحة 

- ʌ v راس كعبة طماطـ
 . فيو عيف، فـ

-  vتقدر تقوؿ عبد. 
            

 ثا            16          

 
 .الكؿ-

 
 .الكؿ-

 
 ؾ
 
 ؾ

 
 -ش
 
 -ش
 

 
 طعاـ

 
 ب
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 ثاIX :10الموحة 
-ʌ v  غوؿ صغير تاع

 .الفيممات مافيمتش
         

ثا13           

 
 .الكؿ-

 
 ؾ
 
 

 
 ش فؽ

 
 

 
 (ب)
 
 

 
 
 
 

 ثاX : 05الموحة 
- ʌ فراشة. 

ثا07                   

 
 .الكؿ-
 

 
 ؾ

 
 ؿ ش

 
 حي

 

 10-5:الموحات المفضمة
 2- 9: الموحات المرفوضة

 psychogrammeالبسيكوغرام - 3-6-1
 استجابة 15: عدد االستجابات

 العدد الكمي لالستجابات/ زمن االختبار :  متوسط زمف االستجابة
  ثا20.53 = 15/ 308: متوسط زمن االستجابة

 التموقعات: 
 %73.33= 15( /  100 × 11= )%                            ؾ 11=  ؾ 
    % 26.66 =15( / 100 × 04= )%                            ج04=   ج 

 ؾ ج تتابع منتظـ: نمط المقاربة

 المحددات: 

 01=                  ح ب ساكنة01=                       ش فؽ11    = ش 
                              01=                        ؿ ش 07+ =   ش
                01=                        ؿ 04- =   ش

 عدد االستجابات / 100 ×عدد ش  = %ش

 %73.33 = 15( / 100 ×11)    =% ش
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  100 ×( 2+-/ش)+، +ش ) =%+ش
                     مجموع ش 

        (=07+0 ) × 100  
                  11 

 =         63.63% 

 2/  ل  3+ ل ش 2+  ش ل 1=  ل £
 2.5 = 2( / 1 )3( + 1)2( + 0)1  =  ل£

 X+IX+VIII ×100عدد االستجابات في البطاقة =  %ل

                      المجموع الكمي لالستجابات

   % 26.66 = 100 ×(1+1+02= )  %ل
             15 

 T.R.Iنمط الرجع الحميم 
 مجموع ل /  مجموع ح ب =
 . وعميو فالنمط منبسط او ممتد%  26.66  =%و ؿ،   01/2.5 =  

 المحتوى: 
                 01=                 تشر 08= حي 
              01=                  طعام 02=  ب 

                          01=               دم 01=  ب ج
 01 = (ب) 

 100 × (حي ج+ حي  ) = %حي 
             المجموع الكمي لالستجابات

 %53.33 =  100 ×(0+08=)% حي

              15 
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 100 × (ب ج+ ب (  =%ب 
         المجموع الكمي لالستجابات

  % 26.66 = 100×( 01+03 =) %ب 
               15 

        03= عدد االستجابات الشائعة

 المجموع الكمي لالستجابات/ (100×شا)= % شا
 15( / 100 × 03 ) =%شا
  %  20 =%شا

 :معـــــــــادلة القمق

             100× (دم+ جنس +تشر + ب ج  )= 

       المجموع الكمي لالستجابات

( =01+01+0+01 )× 100 = 20 % 
               15 

 .إف ىذه النسبة دالة عمى وجود قمؽ  12% <20

 النقاط الحساســــــــــــــــــــــــــة: 

 استجابة دـ :  IIالموحة   - 
  ش فؽIX :01 الموحة       - 

 
 
 
 

     



امســــالفصل الخ عرض وتحميل نتائج الدراسة  

 

 
233 

 :وتفسير النتائجتحميل -  3-6-2

 :الييكل الفكري- أ

بمعدؿ  ( استجابة15 )يجعمنا نسجؿ إنتاجية  قميمة          مف خبلؿ إلقاء النظرة عمى البروتوكوؿ،
 ثا لكؿ استجابة، توحي بنوع مف الكؼ والفقر اليوامي؛ وذلؾ يعود لتسرع  الحالة في تناوؿ مادة 20

االختبار ؛ رغبة منو في التخمص مف الوضعية االسقاطية؛ والذي حاؿ دوف إثراء اإلنتاجية والتنويع في 
ذلؾ أف اإلنتاجية الوفيرة تدؿ عمى حياة خيالية واسعة ونشاط عقمي . المحددات الشكمية والمحتويات

العدد القميؿ مف االستجابات مؤشر عمى ضعؼ القدرة اإلنتاجية :"  إلى أف برونو كموبفر" جيد ويشير 
كما . (77، ص 2003كموبفر، ودفيدسوف، )." لضعؼ القدرات النفسية أو لوجود اضطراب انفعالي

لقطات  )استحضرت االستجابات في سياؽ طغت عميو التحفظات الكبلمية والتعميقات الشخصية مثؿ 
وصعوبة مواجية بعض الموحات ثـ التعامؿ معيا، وىذا ما يدؿ عمى  (جامي شفتيـ، واشي ىاذا؟

 .محاولة الحالة تجنب الصراع الداخمي الذي تحييو مادة االختبار

:       أما نمط المقاربة ؾ ج فتميز بطابع غير ثري، فقد اكتفى الحالة بنوعيف مف أنماط اإلدراؾ
االستجابات الكمية واالستجابات الجزئية فقط، كمحاولة لتجنب أي مجيود عقمي قد يكوف مدعاة 

  مع مستوى ال بػأس بو مف التشكيؿ % 73.33أيف سيطرت التناوالت الكمية  بنسبة . لعناصر القمؽ
وجاءت . الجيد، إال أف ذلؾ لـ يمنع مف وجود بعض االنزالقات اإلدراكية وارتباطيا بمحدد شكمي سمبي

نسبة الجزئيات أقؿ مف المعدؿ، وعمى العمـو سجؿ البروتوكوؿ ميؿ لبلىتماـ بالكميات مقابؿ الميؿ 
لمتفاصيؿ، ما يشير إلى القدرة عمى إدراؾ العبلقات والتفكير المجرد، والخوض في الكميات واالىتماـ 

فاالكتفاء بالعموميات فقط إشارة إلى تجنب الحالة الدخوؿ . باكتشاؼ العبلقات بيف عناصر الخبرات
 .في تفاصيؿ مشاكمو

إلى أف نوعية المحتويات ىي الرمزية المعبرة عنيا في حديث " معاليـ صالح "     ويشير البروفيسور 
البروتوكوؿ كالسمؾ اليوامي والتفاىة التي تكوف دليؿ ميـ عمى عممية جياز ما قبؿ الشعور، الذي 

يسمح أو ال يسمح بتواجد التمثيبلت البلشعورية وتركيبيا في سيناريو ىوامي، فوظيفة ما قبؿ الشعور 
تتمثؿ في إنتاج ما يحوؿ الطاقة النزوية إلى رموز لتقميص شدتيا والسماح ليا بالعبور لمشعور تحت 

وبالنظر إلى نوعية المحتويات الغالبة، . (41، ص 2010معاليـ،  )." أشكاؿ مقنعة كمنتوج الشعوري
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نجد أف نسبة المحتويات الحيوانية مرتفعة والتي تشير إلى صبلبة وجمود التفكير، فمواظبة المحتويات 
 تشير إلى نكوص الحالة لمتخمص مف القمؽ الذي تثيره لوحات %53.33= الحيوانية بكثرة حي 
كما أنيا إحدى دالالت التفكير النمطي ذلؾ أف إعطاء استجابات حيوانية ال . الوضعية االسقاطية

إلى أف النسبة العالية مف " رورشاخ"تحتاج إلى كثير مف اإلبداع واألصالة في إنتاجيا، حيث يشير 
 (.231،  ص 2001عباس،  ).المحتويات الحيوانية تشير إلى النمطية واالفتقار إلى الخياؿ

=  ، وارتفاع نسبة حي %63.63منخفضة +  وبالنسبة لمذكاء لدى الحالة فنجد أف نسبة ش 
 ،حيث يشير كموبفر إلى أف زيادة االستجابات الحيوانية، مؤشر عمى توسط أو انخفاض 53.33%
 ، عدد الشائعات أقؿ مف 01= انخفاض ح ب . (69، ص 2003كموبفر ودفيدسوف،  ).الذكاء 

نتاجية ضعيفة إحدى الدالئؿ عمى أف الذكاء أقؿ مف 03= المتوسط  ، مع نمط مقاربة غير ثري وا 
 .المتوسط

 :الييكل العاطفي- ب

 الطبع والمزاج: 
/ 1بالرغـ مف أف نمط الرجع الحميـ أظير نمط منبسط حيث كانت حب اقؿ مف مجموع ؿ  

 مع  %40 وىي أقؿ مف المعدؿ %26.66= % ،  إال أف المعادلة المونية كما جاءت نسبتيا ؿ 2.5
 ما يشير  %20قمة االستجابات الشائعة يثبت ميؿ الحالة إلى االنطواء ، كما نسبة القمؽ قدرت ب 

مانعرفش ، مافيمتش ، واشي  )إلى وجود قمؽ عميؽ؛  والذي تعكسو كذلؾ كثرة التعميقات الشخصية 
كذلؾ االستجابة ش فؽ التي ترمي إلى نزعة نحو القمؽ غير متحكـ فيو، وجدت استجابات ؿ . (...ىذا

وتشير ىذه االستجابة إلى أف الحالة ذاتي النزعة ويميؿ . ش وىي عبلمة عاطفة متمركزة حوؿ الذات
 .إلى االندفاع

 مراقبة العاطفة: 

يمكف القوؿ أف ىناؾ انخفاض في الضبط ومراقبة لمحياة االنفعالية، والذي يستدؿ عميو مف 
، داللة عمى تضخيـ ردود الفعؿ  (ؿ+ ؿ ش  ) >كما أف نسبة ش ؿ . %+خبلؿ انخفاض ش

االنفعالية و أف الحالة ليس لديو أي ضبط لتعبيره االندفاعي االنفعالي، والذي يستشؼ كذلؾ مف خبلؿ 
ورود االستجابات المونية الخالصة كاالستجابة دـ محض، داللة اضطراب انفعالي وعمى الخوؼ مف 
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 إلى أف تسجيؿ ؿ  Anzieuالروابط االنفعالية الوثيقة، وغالبا ما تتجو نحو الحقد والكراىية ويشير 
 استجابات ؿ يعبر عف N.Rauschصرؼ يمثؿ حضور االندفاعية وغياب لممراقبة االنفعالية، وحسب 

العاطفة وأحيانا أكثر ما يعبر عف اإلثارة الوجدانية دوف العاطفة، الحصر مرتبط باإلثارة وال يمكف أف 
أي أف . (33، 32، ص ص 2010معاليـ،  ). يكوف قمؽ مكثؼ، وربما ما ىو إال تعبير عف تخوؼ

فيي تشير إلى . ىناؾ انطبلؽ لمنواحي االنفعالية  دوف وجود عوامؿ مخففة أو ممطفة لحدة االنفعاؿ
االندفاع والجموح الذي ال ييدؼ إلى التكيؼ مع البيئة، وفي مثؿ ىذه األحواؿ يكوف الفرد واقع تحت 

كما أف البروتوكوؿ لـ يشمؿ إال عمى . (91، ص 2003عباس،  ). سيطرة قواه االنفعالية النزوية
 .استجابة حركية واحدة وىذا ما يشير إلى عدـ االستقرار العاطفي

 التكيف االجتماعي واالتصال البشري: 

 ، وقمة نسبة  %26.66= تبعا لنسبة االستجابات البشرية والتي جاءت منخفضة ب 
، وىي دالالت تشير إلى عدـ كفاية في التأقمـ ونقص في االتصاؿ 5 < 3االستجابات الشائعة  

كما أف االستجابة ؿ ش تشير إلى أف الحالة لديو رغبة في التكيؼ مع الواقع . بالواقع االجتماعي
(. 92، ص 2003عباس،  ).والبيئة، إال أف قوة التحمؿ والضبط غير كافية إلحداث التكيؼ الناجح

 المنخفضة، وىي إحدى الدالالت عمى وجود صعوبات في التكيؼ ونسبة %+وتؤكدىا كذلؾ نسبة ش 
، إلى أف ارتفاع المحتويات الحيوانية (chabert ,1983 )المحتويات الحيوانية المرتفعة فكما أشارت 

تدؿ عمى ميكانيـز دفاعي لتجنب ربط العبلقات مع األشخاص، وىذا ما يمثؿ استثمار مكيؼ لتكيؼ 
 (.52، 51 ص 2002سي موسي و زقار،  ).سطحي وصمب

 :النقاط الحساسة-3-6-3

 : مف العبلمات الدالة عمى النقاط الحساسة لدى الحالة 
 .عدد االستجابات منخفض -
 .IIاستجابة دـ في الموحة  -
 .معادلة القمؽ مرتفعة  -
 .انخفاض االستجابات البشرية -
 .IXاستجابة فؽ في الموحة  -
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 . X استجابة كلية في اللوحة -

 :التفسير الدينامي - 3-6-4

 لوحة  الدخول في وضعيات جديدة وقمق فقدان الموضوع: الموحة األولى. 

 ثا فبعد اضطراب الحالة أماـ الموحة والمعبر عنو بصعوبة 13سجمت الموحة زمف رجع يقدر ب
، إال أنو تدارؾ ذلؾ،  فبعد مدة مف الصمت تمكف مف تجاوز (مافيمتش، ماقدرتش  )التعامؿ معيا 

 .فالحالة يحاوؿ التكيؼ مع الوضعيات الجديدة (خفاش )الوضعية و أعطى فييا استجابة كمية شائعة 

 لوحة العدوانية وقمق اتجاه األحداث البدائية: الموحة الثانية. 

 ثا 38وىي أكثر لوحة استغرؽ فييا زمف الرجع وقتا أطوال مف غيره مف الموحات والذي قدر ب 
لـ يحدد فييا . ، ليعطي بعدىا الحالة استجابة كمية تناظرية ذات محتوي بشري مع حركة مستكينة

جنس األشخاص، كما أنيا معطاة بنوع مف اإلبياـ مف أجؿ تجنب الحركات والعبلقات النزوية سواء 
أكانت جنسية أو عدوانية، و التي تستدعييا ىذه الموحة وىو ما يبيف عدـ وضوح التقمصات، إال أنو 
لـ يتمكف مف  تجنب ذلؾ طويبل مصطدما بالموف األحمر ليعطي استجابة دـ والتي تشير إلى انفجار 
مكانية  عدواني وعدـ السيطرة عمى ردود األفعاؿ الوجدانية، أو تنشيط الحركات العدوانية والميبيدية وا 
المرور إلى الفعؿ، وىذا ما ظير في المقابمة فالحالة ال يستطيع أف يقمع عدوانيتو أيف يتـ توجيييا 

 .وىي لوحة مرفوضة.نحو اآلخريف

  لوحة التقمص وقمق اتجاه الموقف األوديبي: الموحة الثالثة. 

 ثا، ليعطي الحالة استجابات جزئية استيميا 07ينخفض زمف الرجع عف الموحتيف السابقتيف ب 
بمحتوى حيواني، وىي استجابة شائعة أي أف المفحوص أدرؾ الموف األحمر بنجاح  في ىذه الموحة، 

فقد لفت نظره قبؿ استخداـ الجزء األسود، لتمييا استجابة تشريحية والتي تدؿ عمى أف الحالة أماـ 
، والذي يشير إلى (يديف )اثارات عاطفية وانشغاالت جسدية، وآخر استجابة ذات محتوى جزئي بشري 

الحاجة إلى الحماية والسند، إال أف الحالة لـ يدرؾ اإلطار العبلئقي لموحة، ما يشير إلى عدـ مرونة 
 .في التقمصات
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 الموحة األبوية والقمق اتجاه السمطة واالنا األعمى: الموحة الرابعة. 

 ثا، ليقدـ الحالة استجابتيف كميتيف ذات محتوى 2انخفاض زمف الرجع في ىذه الموحة والمقدر ب
حيواني بمحددات شكمية ايجابية، إال أف عدـ إدراؾ المحتوى البشري  و الشبو بشري قد يشير إلى 

 .التردد بيف الخضوع إلى السمطة الوالدية والتمرد والثورة اتجاىيا

 لوحة صورة الذات، القمق اتجاه الحالة الوجدانية لألم: الموحة الخامسة . 
ثا، وىي أكثر الموحات التي 01بعد زمف رجع يقدر ب  (خفاش )أعطى الحالة استجابة شائعة 

أعطى فييا الحالة سرعة كبيرة في تقديـ االستجابة، والتي تشير إلى إعطاء صورة عف ذات جيدة، 
 .وىي مف الموحات المفضمة.  بالرغـ مف وجود بعض الصعوبات التكيفية

 الموحة الجنسية والقمق اتجاه ازدواجية الجنس:  الموحة السادسة. 

 .لـ يبد الحالة أي استجابة تضميمية أو جنسية،  والذي قد يطرح مشكؿ في الحياة الجنسية

 لوحة األمومة، القمق اتجاه االنفصال عن األم:  الموحة السابعة. 

ثا، وبعد أف وجد الحالة صعوبة في إدراؾ الموحة، 11تبقى نفس الوتيرة الزمنية لموحة السابقة ب 
،  مع غياب اإلحساس بالحركة األنثوية والتي (عنكبوت )أعطى استجابة كمية ذات محدد شكمي سمبي 

 طفؿ، مف خبلؿ االستجابة عنكبوت الذي ىو دليؿ عمى األـ الشريرة –تشير إلى اضطراب العبلقة أـ 
 .والتي تشير أيضا إلى عدـ  اإلحساس باألمف الداخمي واالرتياح 

 لوحة التكيف العاطفي، والقمق اتجاه الغرباء عن العائمة:  الموحة الثامنة. 

االستجابات المونية في ىذه الموحة، يطرح مشكؿ في إقامة عبلقة ميسورة مع  إف غياب استثمار
كعبة  )استيميا الحالة بتقديـ استجابة كمية ذات محتوى طعاـ بمحدد شكمي سمبي  اآلخريف، حيث

، والتي تشير إلى الحاجة في اإلعتماد عمى اآلخريف بالرغـ مف الصعوبات التكيفية التي (طماطـ
 .تواجيو
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 لوحة القمق اتجاه الموت: الموحة التاسعة. 
والتي قد تشير إلى عدـ التوحد   (غوؿ)ثا، مع استجابة 10ارتفع زمف الرجع في ىذه الموحة إلى 

 .وعدـ القدرة عمى التكيؼ العاطفي وىي لوحة مرفوضة . الوثيؽ مع اآلخريف في عالـ الواقع

 الموحة العائمية وقمق اتجاه التجزئة: الموحة  العاشرة. 

،  وىي تشير إلى قدرة عقمية (فراشة )أنيى الحالة االختبار باستجابة كمية ذات محتوى حيواني 
 .خاصة بالتنظيـ وىي مف الموحات المفضمة

 :ممخص برتوكول الرورشاخ لمحالة الثالثة-3-6-5

يظير مف خبلؿ برتوكوؿ الرورشاخ عند الحالة، قمة اإلنتاجية وعدـ تنوع في المحتويات، أيف 
كانت االستجابات تميؿ إلى مثابرة المحتوى الحيواني، فغياب االستجابات اإلنسانية بالقدر الكافي 

غياب البروتوكوؿ عمى تحديد الجنس البشري وتعويضيا بالحيوانية يشير إلى شخصية غير ناضجة ؼ
كما نجد أف تفكير  .عمى مشكؿ في التقمصات، ونقص في المرونة التقمصيةذكر و أنثى دالالت 

الحالة يتميز بالجمود والنمطية، وىذا ما كشفت عنو النسبة العالية مف االستجابات الحيوانية باإلضافة 
إلى  نقص في مراقبة الحياة االنفعالية،  فالحالة ليس لديو المقدرة عمى ضبط انفعاالتو مع صعوبات 

طبع الحالة يتجو نحو االنبساط بالرغـ مف أف المعادلة المونية، بينت أف الحالة . خمؽ روابط عبلئقية
 .يتجو نحو االنطواء

إلى أف وجود نسبة كبيرة مف االستجابات الحركية يدؿ عمى قوة فاعمية األنا، " كموبفر"يشير 
كموبفر ودفيدسوف،  ).وتقبؿ الذات وتقبؿ المفحوص الندفاعاتو وخياالتو ومحافظتو عمى العبلقات

 (.66، ص 2003

 :التحميل العام لمحالة الثالثة-3-7

تظير سمات يقظة الضمير لدى الحالة بأنو شخص مكافح  ومثابر، كما أنو يتميز باإلصرار 
 الكفاح إلى يشير ، ىذا البعدأف إلى( ,Wiggins & Trapnell)ويشير عمى تحقيؽ األىداؼ، 

وىذا يتوافؽ مع ما ورد مف  خبلؿ . (162،  ص2008خريبة،  ).جؿ االنجاز والكماؿأاالجتياد مف و
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المقابمة بأنو يقاـو مف أجؿ تحقيؽ أىدافو في الحياة، وتمسكو باإلرادة مف أجؿ مواجية األخطار، 
وقد بينت . والرفض لئلستسبلـ  وبالتالي يشكؿ سموؾ اليجرة غير شرعية كسموؾ خطر معاش مرغوب

حوؿ عبلقة األفكار البلعقبلنية بسمات الشخصية، أف يقظة الضمير يفسر " حسيف الشرع"دراسة 
إحدى متغيرات األفكار البلعقبلنية وىو المتغير السادس المتمثؿ في أف تستحوذ السموكات  الخطرة 

أف ىؤالء األشخاص، لدييـ قناعات ذاتية بقدرتيـ عمى مواجية " حسيف الشرع"عمى فكر اإلنساف ويرى 
الشرع ،  ).المواقؼ الحياتية، ومنيا المواقؼ التي تحمؿ الخطورة وليذا قد تستحوذ عمى تفكيرىـ

 (.267، ص 2012

وكما أظيرت نتائج مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية، بأف الحالة ذو نمط منبسط وىو 
ما بينو نمط الرجع الحميـ، والذي بيف أف نمط الحالة انبساطي كما أنو مندفع وىو ما ظير مف خبلؿ 
االستجابة ؿ صرؼ والذي يمثؿ حضور االندفاعية، كما أنو يتميز كذلؾ بطابع مفاوض  فيما يخص 
بعد المقبولية وىذا البعد يعكس العبلقات البينشخصية  حيث أف الحالة لو بعض سمات المقبولية  ذو 

 .عبلقات اجتماعية حسنة يشوبيا عدـ االستقرار أحيانا، محب لمتعاوف ومسامح 

 فقد أظير أف الحالة يتسـ بنمط معتدؿ، والذي عبر عنو كوستا وماكري مف أما بعد العصابية
قمؽ وىادئ أحيانا، يشعر أحيانا بالغضب والعدوانية، يجد في بعض : " خبلؿ السمات الفرعية التالية 

ذيب، )." األحياف صعوبات في تحمؿ بعض الضغوط، أيف يكوف في بعض األحياف مندفعا ومتيورا
  (.485، ص 2012، وعمواف

ترجع ىذه السمات إلى خصائص مرحمة المراىقة  أيف يتميز المراىؽ بعدـ االستقرار االنفعالي  
والذي يبينو كذلؾ اختبار الرورشاخ، مف خبلؿ ارتفاع معادلة القمؽ، وكذا بروز عدوانية متفجرة حيث 

أظيرت البطاقة الثانية إشكالية في التقمصات، كما أف الحالة اصطدـ بالموف األحمر؛ ليعطي استجابة 
دـ ، والتي تشير إلى انفجار عدواني وعدـ السيطرة عمى ردود األفعاؿ الوجدانية، أو تنشيط الحركات 
مكانية المرور إلى الفعؿ وىذا ما ظير في المقابمة، فالحالة ال يستطيع أف يقمع  العدوانية والميبيدية وا 

أف السموؾ العدواني الذي يمجأ إليو " لصقع حسينة" وترى. عدوانيتو أيف يتـ توجيييا نحو اآلخريف
المراىؽ ىو تعبير عف خمؿ في التقمص، وفي صيرورة التنشئة االجتماعية، أيف تتضافر أسباب ىذا 
السموؾ العدواني،  فإلى جانب االرتباؾ التقمصي، قد يعيش ىذا المراىؽ نقص عاطفي، وفي السمطة 
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األبوية مع تخمي عف المياـ التربوية مف طرؼ الوالديف، وفقداف القاعدة األسرية واإلحساس بالعزلة، 
، 2014لصقع،  ).مما قد يبعث الشؾ في النماذج التقمصية، وال يوحي باالستقرار والطمأنينة

 (.308، 307ص

كما أبرزت النتائج أف الحالة ذو نمط منغمؽ أي أنو ال يتمتع بسمات االنفتاح عمى الخبرة، 
وعميو فسموؾ اليجرة غير الشرعية ال يفرض بالضرورة حسب الباحثة أف يكوف الشخص ميتما 

  إال أننا نممس بعض المؤشرات التي يميؿ حب الفف واألدب، بالجماليات واألحساسيس والمشاعر، و
فييا الحالة إلى االنفتاح قميبل عمى الخبرة لكف ال يعني ذلؾ أنو ذو نمط منفتح عمى الخبرة،  وىو ما 
ورد في المقابمة التي أظير فييا الحالة ميمو لممغامرات واالستكشاؼ واتصالو بأقاربو وأصدقائو ىناؾ 
مف خبلؿ شبكة التواصؿ االجتماعي،   فعند االطبلع عمى موقع الحالة في الفيس بوؾ؛ نجده ممئ 

لى رحبلت الحراقة، ما يدؿ عمى أف الحالة في اطبلع  بالفيديوىات والمنشورات التي تشير إلى أوروبا وا 
حسنيف توفيؽ " دائـ عمى المجريات واألحداث الخارجية المتصمة باليجرة غير الشرعية، فقد أشار

إلى أف التطور في تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات، قد مّكف البشر مف االطبلع بكثافة عمى " إبراىيـ
التطورات الجارية في العالـ، بما فييا مف ارتفاع مستويات الرفاىية االجتماعية، ومقارنة باألوضاع 
الداخمية وما تشيده بمدانيـ، قد عمؽ مف رغبة األفراد في االلتحاؽ بيذا العالـ وما يمنحو مف فرص، 

 (.140، ص 2014فوكة،  ).وكؿ ذلؾ يساىـ في تغذية طموحاتيـ وتطمعاتيـ

لنوعية التنشئة االجتماعية دور بارز وفعاؿ في تعزيز فكرة اإلقباؿ عمى اليجرة غير الشرعية، 
فالمنظور النفسي يشير إلى أف عبلقة تفاعؿ اآلباء مع األبناء يصؿ إلى حد رسـ معالـ شخصية 

األبناء وتحديد سماتيا، كما كشفت الدراسات في الصحة النفسية عمى وجود عبلقة بيف السمطة الوالدية 
، 2012جابر وحمودة،  ).وبيف ما يصاب بو األبناء مف اضطرابات نفسية وانحرافات سموكية

 (.276ص
أيف نجد أف النمط التربوي السائد لدى الحالة جو أسري متساىؿ وغير مباؿ، وبالتالي غياب الدور 
األبوي حيث أف الوظيفة األبوية الحقيقية تتمثؿ في مراقبة سموكات االبف، وحمايتو مف المخاطر 

المحدقة بو مما يمكنو مف اكتساب المراقبة الذاتية لنزواتو ؛ أيف نممس غياب دور األب الفاعؿ والمؤثر 
في إكساب األبناء النمط السموكي الجيد، فاألب في النظاـ البطريقي األبوي، ىو شكؿ النموذج 

األصمي لؤلبوية وىو أداة القمع األساسية، قوية ونفوذه يقـو عمى العقاب إال أنو مع التغير االجتماعي 
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أيف تغيرت العبلقات . الجزائري، أصبح وجود أب العائمة الذي لو القرار أصبح يقؿ أكثر فأكثر
، ص ص 2010رتيمي،  ).االجتماعية والعائمية خاصة مف حيث تمرد األبناء عمى سمطة اآلباء

116 ،117.) 

 أف غياب السمطة الوالدية يعني ممارسة ضعيفة لمتنشئة مما يييئ  T.Adornoوأضاؼ 
فغياب تمؾ السمطة والتراخي في الضبط االجتماعي، قد . الشخصية عرضة لجميع التغيرات االجتماعية

جابر، ). يؤدي إلى خمؿ في النضج  النفسي واالجتماعي لؤلبناء، وليا أثر بالغ عمى شخصياتيـ كذلؾ
 (.288، 278، ص  ص 2012وحمودة،  

 وليذا يعتبر سموؾ اليجرة غير الشرعية إحدى التفعيبلت السمبية الضطرابات التنشئة، أيف 
تضعؼ القدرة عمى الترميز البلشعوري الموجود بيف الفرد والمواضيع االستثمارية، ومف ثـ يصبح 

إلى أنو بمجرد   (Ladam,1981 )المرور إلى الفعؿ نتيجة فشؿ عمؿ ىذا التنظيـ أيف يشير الداـ
ضعؼ األنا تصبح نرجسيتو ضعيفة، حينيا يحاوؿ المراىؽ المبادرة إلى استخداـ وسائؿ أخرى 

ولذلؾ نممس مف الحالة أف .(153، 152، ص ص 2015بيتاف وجبالي، ). لتعويض ىذه النرجسية
 .إىماؿ والديو لو وعدـ المباالة بو قد عزز فكرة اليجرة غير الشرعية 

يعتبر سموؾ اليجرة غير الشرعية بمثابة طقس مف طقوس المرور إلى الرجولة واالفتخار، فيي 
براز القوة الجسدية، حيث  إحدى تمظيرات االستعراضية، مف خبلؿ توىمو بالقدرة الخارقة والمطمقة وا 

إلى أف االستعراضية ىي دافع قيري، بأف يجعؿ الفرد مف نفسو مركزا ثابتا لبلنتباه، " خطاب" أشار 
وقد تشمؿ جوانب عديدة؛ تتمثؿ في اإلثارة وجذب االنتباه وتأكيد الذات والمخاطرة، واالندفاع 

وىو ما أكدتو نتائج . (71، ص 2014خطاب،  ).واإلحساس بالقوة والسيطرة ووىـ القدرة المطمقة
المقابمة إلى أف أىـ دافع لئلقباؿ عمى اليجرة غير الشرعية، ىو التفاخر في ظؿ سياؽ اجتماعي 
يشجع عمى ىذا السموؾ، ويعتبره إحدى عبلمات الشجاعة والتفوؽ بالذكورة، أيف نجد أف المخياؿ 

" محمد نظيؼ"الشعبي ال يزاؿ يمعب دورا كبيرا في توجيو طموحات الشباب الجزائري خاصة، يصرح 
أف الشباب يياجروف ذىنيا قبؿ أف يياجروا جسديا، و ليذا نستطيع فيـ و تفسير ىذه الرغبة في اليجرة 

يظير مف   وىذا، و ثقافيا عمى ظاىرة اليجرة السريةاجتماعيا استحوذواالحظنا أف الذكور قد لمشباب، ؼ
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  ، 2016كيـ، ). لنجاحيـ في ىذه المجازفة و بروز قوتيـ الجسدية والفكريةبذكورتيـ افتخارىـخبلؿ 
 (. 1ص

يرتمي " Lebreton,2005   فسموؾ الخطر لدى الحالة يمثؿ معاش نفسي مرغوب، فحسب 
الذكور بقسوة في عالـ مف اإلثارة و التحدي واالنتياؾ، يبني الشباب بطولتو معارضا كؿ أشكاؿ 

(. 95، ص 2013نور الديف،  )".السمطة، التي يجسدىا الكبار سواء الوالديف أو الشرطة أو المعمميف 
 إلى أف معظـ الثقافات تعمؽ  (Brown)وىذا النمط مف السموؾ تشجعو الثقافة أيضا أيف أشار براوف 

قيمة عمى اتخاذ المخاطرة، ألف المجتمعات تؤيد أفرادىا وتشجعيـ عمى اتخاذ المخاطرة، أكثر مف 
 (.     387، ص2012خمؼ وغزواف ،).اتخاذ الحذ

أيف يبرز سموؾ المخاطرة مف خبلؿ إعادة تجربة اليجرة غير الشرعية كاستثمار نرجسي، وليذا 
بوعوف "كما أشار إليو كؿ مف " برىاب العودة"يشكؿ اإلخفاؽ في اليجرة غير الشرعية ضمف ما يسمى 

إلى أف الشخص المغامر والمخاطر، الباحث عف التفوؽ والقوة والنجاح بسموؾ اليجرة غير " وعدواف 
الشرعية والوصوؿ إلى ما وراء البحار،  فالعودة واإلخفاؽ يمثؿ اعتراؼ المياجر أماـ أىمو وأصدقائو 

وبيئتو بالفشؿ واالنتكاس  والعجز، وىو أمر غير مقبوؿ لشخص كبرت أناه وتشكمت عمى أساس 
، ص 2013بوعوف وعدواف،  ).البحث عف النجاح والمغامرة وجرأة البحث المتطرؼ عف التغيير

بؿ وتشكؿ إصابة نرجسية في عمقيا؛ وىذا ما يشكؿ ىمعا كبيرا لدى غالبية المياجريف غير  (230
 .وغالبا ما يرتبط سموؾ المخاطرة بسمات االنبساطية وىو ما تـ تأكيده في نتائج ىذه الدراسة . شرعييف

تمثؿ اليجرة غير الشرعية إحدى أعراض البحث عف اليوية المفقودة، وتأكيد الذات وحرؽ 
لمرحمة المراىقة، مف خبلؿ اختبار قدراتيـ في مقومات تحقيؽ الذات، فالمغادرة تعني الحرية واثبات 

الذات والتفرد  وىي محاطة بمصادر تعزيز ىذا السموؾ، وىو سياؽ اجتماعي يشجع ثقافة اليجرة غير 
الشرعية، مف خبلؿ التقميد سواء تقميد لسموكات الرفاؽ أو تقميد ليذه  النماذج الناجحة والمتفوقة فالحالة 

قد بيف أنو ذو نمط مفاوض ويتسـ ببعض سمات المقبولية التي تركز عمى أىمية العبلقات مع 
، حوؿ اتجاىات الشباب "أيمف زىري"األصدقاء واألشخاص ومسايرتيـ، وقد بينت نتائج دراسة 

المصري لميجرة غير الشرعية أف أىـ الدوافع لتفكير الشباب المصري باليجرة غير الشرعية؛ ىو الغيرة 
. و التقميد لنماذج ناجحة لآلخريف، والذيف تمكنوا مف تحقيؽ الرفاه المادي وارتفاع المستوى االجتماعي

 (. 25، ص 2006زىري ،)
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تشكؿ اليجرة غير الشرعية  أبعادا سمبية لممياجر غير شرعي،  مف حيث كونيا تيديد لميوية 
الذاتية، كما أنيا تخمؽ  صعوبات تكيفية في االندماج مع المجتمع األخر،  وىو ما ظير مف خبلؿ 

مف حيث مواجية الحالة لمشكؿ المغة والتواصؿ واألكؿ ومشاكؿ عبلئقية في التعامؿ . نتائج المقابمة
 إلى أف اليجرة خطر ييدد اليوية & ,Grinburge 1989), ( Grinberg مع األجانب، وقد أشار

الذاتية، وىي تمثؿ الحفاظ عمى اليدوء والرصانة أماـ تحديات الحياة وتعقيداتيا، حيث أف مصدر 
الخطر الذي ييدد اليوية الذاتية، يتأتى مف كوف ثقافة الفرد ولغتو ومكاف عيشو األصمي وذكرياتو 
وتجاربو، متداخمة مع بعضيا البعض، واليجرة تفرض تخميو عنيا أو جزء منيا عمى األقؿ، كما أف 

المغة مف أصعب المشكبلت التي توجو المياجر، وتعمميا يفرض عميو تكمفة كبيرة حتى يستطيع معرفة 
الواقع الجديد، واالتصاؿ باآلخريف، فعامؿ المغة يمثؿ عامؿ تيديد لميوية الذاتية فالمغة األصمية ترتبط 

 (.8، ص2009 ثاني عبد الحسف، ).بتحديد معرفة الفرد باآلخريف وبنفسو وتزوده بقاعدة لدعـ ىويتو

بالرغـ  مما تمثمو اليجرة غير الشرعية مف مكّوف سمبي، إال أف ليا جانبا ايجابيا والذي يبرز في 
ىذه التجربة ىو نضج األنا وعودة الروح لمعبلقات العائمية،  فقد أشار الحالة مف خبلؿ المقابمة أف ىذه 
التجربة، قد وضحت لو حب والديو لو وخاصة أبوه، كما التمس الفرح الكبير الذي انتابيـ عند عودتو 

فالشخصية تتطور وتتعدؿ عبر سنيف الحياة، فكمما يتطور أو تقدـ الفرد في العمر كمما اكتسب 
 . ميارات وخبرات تؤدي إلى تطور سمات شخصيتو

 حيث يرى الدكتور فتحي الشرقاوي أف المياجر غير شرعي ال يقتنع بالرجوع عف اليجرة أو إدراؾ 
مخاطرىا إال بعد خوض تجربة مواجية الموت، أيف تحدث لو صدمة تجعمو بعيد النظر في اتجاىاتو 

 http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=110505 . ويعدؿ سموكياتو
 

 
 
 
 
 



امســــالفصل الخ عرض وتحميل نتائج الدراسة  

 

 
244 

 :عرض نتائج الحالة الرابعة-4

 :تقديم الحالة الرابعة- 4-1

 .عصاـ: االسم
 . سنة25:  السن

  .السادسة ابتدائي: المستوى الدراسي
 .اعماؿ حرة:  المينة

 .9 : عدد اإلخوة
 .  األخير:ترتيبو العائمي
 .متوفى: مينة األب 

 . ربة بيت: األم
 .عنابة:  السكن

 .مرة واحدة وىو في حالة ترقب إلعادة المحاولة مف جديد :عدد محاوالت اليجرة غير الشرعية

 : نبذة عن الحالة الرابعة4-2

بمدينة عنابة ينحدر عصاـ مف أسرة   سنة، يقطف25عصاـ مياجر غير شرعي يبمغ مف العمر 
ذات مستوى اقتصادي جيد؛ فيو يعيش حياة مرتاحة ماديا وال ينقصو شيء، يممؾ سيارة خاصة لتوزيع 

، كما أنو يعمؿ مع أخيو في بيع المحـو وذلؾ بعد انقطاعو المبكر عف الحياة الدراسية عصاـ . المحـو
 إخوة ىو أصغرىـ كميـ متزوجوف، 9يعيش مع والدتو فقط، توفي والده وىو في مرحمة الطفولة، لديو 

 أشير 4بدأ عصاـ رحمتو مع اليجرة غير الشرعية قبؿ . عبلقتو مع إخوتو تتخمميا بعض التوترات
حيث فشمت محاولتو في اليجرة غير الشرعية  بعد . مدفوعا برغبة االستكشاؼ والتأثر بجماعة الرفاؽ
 كمـ، أيف تـ االتصاؿ بحرس السواحؿ وعودتو 80تعطؿ القارب والسير لمسافة طويمة ما يقارب 

تجدر اإلشارة أنو بعد القياـ بالمقابمة مع الحالة أعاد محاولة اليجرة غير شرعية ونجح في . لممنزؿ
 .الوصوؿ إلى ايطاليا 
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 كثير –ىنداـ مرتب - يتحدث بطريقة ىادئة تتخمميا بعض االنفعاالت أحيانا: الييئة الخارجية 
–  بنية مورفولوجية جيدة – الضحؾ واالبتسامة

 :ممخص المقابمة االكمينيكية مع الحالة الرابعة-4-3

تميزت المقابمة مع الحالة في إطار جد مريح وىادئ ومتعاوف، أبدى فييا عصاـ تجاوبا كبيرا 
مع العمـ أنو طيمة سير . باإلجابة عمى كؿ األسئمة، وتقديـ توضيحات لكؿ ما ييـ الباحثة والدراسة

  ".الدولة مقمقتني راني كاره"المقابمة كاف الحالة يكرر عبارة 

 مف خبلؿ إجراء المقابمة يتضح أف عصاـ يعيش حياة مادية جد مرتاحة، ال ينقصو شيء مف 
يحب التنقؿ والتجوؿ كثيرا ، كثير الضحؾ خاصة أثناء سير المقابمة ما يعطي انطباعا . ماديات الحياة

انبساطيا لمحالة، عبلقات عصاـ مع أسرتو متوترة خاصة مع إخوتو أما والدتو فبحكـ سنيا المتقدـ  
فيي  تعطيو كؿ الحرية في التصرؼ بما يشاء، أما عبلقاتو مع أصدقائو جد قوية،  فمديو أصدقاء في 

أيف . العديد مف الواليات يسافر إلييـ بيف الفينة واألخرى فيو يرى في أصدقاءه مثاؿ السند و األخوة
عرضت عميو فكرة اليجرة غير الشرعية مف قبؿ أصدقاءه، وبحكـ أف المنطقة التي يعيش فييا جؿ 
أفرداىا مف الشباب يتسابقوف إلى الزحؼ نحوىا؛ ما جعؿ عصاـ يحاوؿ اإلقداـ عمى التجربة  بؿ 

وأصبح ميووسا بيا فبل حديث لو إال عف اليجرة غير شرعية وكيفية الخبلص حسب قولو بالرغـ مف 
  ".مايخصني والو نقدر ندير أي حاجة." ظروفو االقتصادية الجيدة 

 أشير مف واد بوقراط بعنابة في اتجاه جزيرة سردينيا 4حاوؿ عصاـ  اليجرة غير الشرعية قبؿ 
 كمـ تعطؿ القارب الذي كاف عمى متنو وضاع وسط البحر،  تـ 80االيطالية، و بعد السير ما يقارب 

عادتيـ لمديار وتتمخص .  عمى إثرىا االتصاؿ بحرس السواحؿ، وبعد ساعات طويمة تـ العثور عمييـ وا 
دوافع عصاـ في اإلقباؿ عمى اليجرة في الرغبة في االستكشاؼ والتقميد، حيث لديو أقارب خارج 

كما أف . باإلضافة إلى الوالء لجماعة الرفاؽ زاده إصرارا لئلقداـ عمييا. الوطف وىـ دائمي االتصاؿ بو
ىناؾ بعض العوامؿ المحيطية كقمة االىتماـ مف طرؼ أسرتو وعدـ المباالة،  باإلضافة إلى مشاكمو 
المتكررة  مع القانوف فيو دائـ الشجار واندفاعي في سموكاتو، ما جّره لمسجف مرتيف اثر شجارات مع 
اآلخريف ؛ وىو ما خمؽ لديو الشعور واإلحساس بالظمـ والحقرة  والكره اتجاه المؤسسات الرسمية في 

المجتمع، كما خمقت لديو مشاعر تيديد أصبحت  تنغص حياتو اليومية، يرى عصاـ في سموؾ اليجرة 
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غير الشرعية في حد ذاتو سموؾ غير سوي لكنو يبقى السموؾ الذي يفتح اآلماؿ واألحبلـ وتحقيؽ 
ومحاولتو األولى  لميجرة غير الشرعية،  فتحت لو . الطموحات وأوروبا ىي مكانو األصمي لمعيش

الشيية إلعادة التجربة مرات أخرى إلى أف يتمكف مف الوصوؿ إلى مبتغاه، ليذا كؿ طموح وآماؿ 
 .والتأقمـ مع المجتمع األوروبي العادؿ حسب رأيو  (أوروبا )عصاـ تتمخص في اليروب إلى الجنة 

 :تحميل محتوى المقابمة اإلكمينيكية مع الحالة الرابعة -4-4

  محور المعاش النفسي قبل اإلقدام عمى اليجرة غير الشرعية: 

 يتميز النمط العبلئقي لعصاـ مع أسرتو بنمط متساىؿ مف طرؼ أمو، مع عدـ المباالة 
. واالىتماـ مف طرؼ إخوتو التسعة والذيف ىـ أكبر منو، خاصة بعد أف توفي والده وىو ال يزاؿ طفبل

حيث يشير إلى أف عبلقتو بوالدتو عادية، إال أنو يسودىا قمة التفاىـ لوجود اليوة الكبيرة في فارؽ السف 
ذرك حنا والدينا ناس كبار، ميمش مثقفين وال قاريين ناس تاع بكري، فيمتيني،  " (صراع األجياؿ )

يما ال قرات ال ضربيا معمم، فيمتيني يما تقوليميا ىك تقمك ىك، ىاكي تعرفييم الناس ىاذوما تاع 
 .أما والده فقد توفي وىو ال يزاؿ طفبل". بكري

       عبلقتو مع إخوتو غير قوية مع البعض ومع البعض اآلخر يسودىا االختبلؼ والمشاكؿ 
عندي " فالعبلقة مع اإلخوة تتسـ بالجفاء والبرود حيث أف لديو  أخويف  قاسييف وأنانيف يحباف التممؾ 

، حيث يشير إلى "  خاوتي عينييم عمى الدار2وعندي ، عقدة مع خويا، كي شغل مانقدرش نفيمك
أف طابع األماف في المستقبؿ غير متوفر داخؿ محيطو األسري، بحكـ الوالدة الطاعنة في السف 

خوتو الذيف يريدوف االستيبلء عمى كؿ الممتمكات وليذا  أصبحت العائمة تمثؿ مصدر قمؽ وخمؽ  وا 
شفتي غدوة كون تموت يما، بعديك تولي مشاكل كبيرة عمى الدار " شعور بالتيديد لحياتو المستقبمية 

 خاوة يكرىولك حياتك يعودو أكل حابين يبيعو الدار، أني عماه حاب 9الي عايشين فييا، يجوك 
وىي إحدى األسباب التي يحاوؿ إقناع نفسو بأنيا دافعة ". نروح وراني مازلت حاب نروح نكذب عميك 

 ".الميم نخرج وفرات عمى بالي راح نسوفري فيمتي " لميجرة غير الشرعية 

أما فيما يخص المسار الدراسي فقد توقؼ عصاـ عف الدراسة مبكرا وىو في مستوى السادسة 
، يما تقولي روح أقرا أنا sans pitiمانحبش نقرا، نومنكي : " ابتدائي فيو لـ يكف يوما مستثمرا ليا
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نروح نمنكي، كنت ندير المشاكل مع المعممين، كنت مشاغب، نقاطي محسوب ضعاف المميحة فييم 
، شفيت عمييا طمعت سنة سابعة قمقت ماحبيتش نقرا بطمت، الوالد تاعي ىذاك الوقت 12 وال 11

ميت، الوالدة كبيرة ماتقدرش تجري عقابي عمى باليا بمي مشني حاب نقرا، ضربت ضربت معايا 
 .أيف يرجع سبب توقفو عف الدراسة عدـ المتابعة األسرية لو". ماحبيتش

يشعر عصاـ في غالب األوقات بحالة مف االكتئاب، نتيجة لعبلقاتو االجتماعية المضطربة مع 
أسرتو، ومع المحيط  الخارجي فيي عادة ما تتميز بالتوتر فيو يتصؼ باالندفاعية والعدوانية  ما يشير 

إلى عدـ وجود مقبولية جيدة مف طرؼ اآلخريف، فيو في معظـ الوقت في اختبلفات معيـ ما جره 
وىذا ما كّوف لديو كره اتجاه المؤسسات الرسمية في المجتمع والشعور ، األمر مرتيف إلى دخوؿ السجف

مافيمتش، راني كاره، من ...نتغم خال...  ساعات تجيني نتغم، اقسم باهلل "بالضغط والتيديد المستمر
الدولة، الدنيا ما حبتش تتطور غير القوانين إلي قاعدة تتطور، كل مرة يدرولنا مشكل، ساعات 

 شيادة ميالد، 2مشكل الطريق، ساعات تروح تخرج ورقة، الطفمة تحوس تفيم عميك تقميا خرجيمي 
تقمك واش دير بييم؟ عاله تحوس تفيم عميا، وكي تيدر معاىا تقوليا واش راحمك؟، تجبيمك 

 ".البوليس

أما مع أصدقائو فعبلقتو بيـ قوية  فيو لديو أصدقاء كثيروف وفي واليات أخرى لذا يكثر السفر 
عندي صحاب الحمد هلل نشتييم ويشتوني وعندي واحد يتسمى كي خويا يتسمى ."والتنقؿ إلييـ 

ىذاك إلي يحس بيا ونحس بيو، نعطيو المصروف ويعطيني المصروف وصحابي ماعنديش مشاكل 
، أيف يشير إلى أف عبلقاتو المضطربة مع المؤسسات الرسمية لممجتمع "معاىم، عراك تاعي عمى برا

فقط، أما عبلقتو مع أصدقائو فيي جد قوية، وليذا يسيؿ عميو االنقياد وراءىـ ومف خبلليـ ترسخت 
 واش راح نقمك واحد النيار حنا قاعدين مع بعضانا والت  "لدى عصاـ فكرة اليجرة غير الشرعية

 ." صحاب 4ىدرة ما بيناتنا حنا 

دوافع عصاـ لميجرة غير الشرعية غير متضحة المعالـ لديو فيي مف جية مغامرة وفقط خاصة 
يتسمى أنا رحت نكذب عميك قمت يا تصمح يا ماتصمحش، ماني :" وأنو يعيش حياة مرتاحة ماديا 

مخصوص والو، بالنسبة ليا ماعنديش مشكل في الدراىم  قادر نزوج، قادر ندير أي حاجة واهلل 
واهلل مافيمت، اقسم باهلل مافيمت،  "  ليضيؼ أنو بالفعؿ ال يدرؾ لماذا يريد المغادرة؟."مافيمت
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دالالت تشير إلى أف عصاـ يعاني مف اغتراب الذات أيف ." مافيمتش ، واش راح ديري اهلل غالب
عمى بالي الحرقة ." يختمط عميو ما يحبو ويريده وما يرفضو  مع اإلحساس بالضياع والتيديد لمستقبمو

وقد أشارت كاريف ىورني إلى أف االغتراب ينشأ عندما ." احتمال الموت أكبر، بصح واهلل مافيمت
 (.263، ص 2015الطائي، .) يختمط عمى المرء ما يحبو وما ال يحبو، ما يعتقده وما يرفضو

 يضيؼ كذلؾ أف جميع المحيطيف بو حاولوا اليجرة غير الشرعية، باإلضافة إلى تأثير أقربائو 
في الخارج فيـ دائموا االتصاؿ بو ويدعونو  لبللتحاؽ بيـ، فمع الضغط الذي يعيش فيو مف المجتمع 

فيو يريد المغادرة بأي شكؿ مع تأكيده عمى سيولة التأقمـ مع المجتمع   والدولة عمى حد تعبيره
الدولة تقمقني ما كان معاىم حتى حق وعندي والد عمي ديما  " األوروبي ولف يجد صعوبة في ذلؾ

يعيطولي يقولولي أرواح وكي قتميم راني حارق ديما يقولولي  وكتاه تدخل لمطاليان؟، وكي نروح 
 " . لييو ساىمة طوول 

 يصؼ عصاـ نفسو بأنو  شخص عادي، لكف يصعب السيطرة عميو كما أنو عنيد لكف  يحب 
التعاوف ومساعدة اآلخريف، يقدس العمؿ، مرح ويحب حضور األعراس، وىو متسامح،  حممو العيش 

انا عادي نورمال، حاب نروح ألوروبا باه نعيش لثمة ما نكذبش عميك   " في أوروبا والتكيؼ ىناؾ
 ".تقمقني الدولة ما كان معاىم حتى حق راني كاره

 تصورات وتمثبلت الحالة لميجرة غير الشرعية بأنيا مغامرة ومخاطرة وىي انتحار كذلؾ، لكف 
المكاف  وأوروبا ىي،  "الصغر يقول ىك" مرحمة الشباب تفرض ىذا السموؾ عمى أي شاب حسب قولو 

حيث أف عصاـ يّقر بأنو . فنجد ىنا استخداـ آلية التبرير لتجاىؿ المخاطر  الوحيد لمعيش بأريحية
عمى اطبلع عمى كؿ ما يخص اليجرة غير الشرعية مف إحصائيات الموتى والغرقى مف خبلؿ المواقع 
االلكترونية، فرغـ ما يشاىده ويسمعو مف حوادث الغرؽ والموت التي تمحؽ بالمياجريف غير شرعييف 

نشوفو ويحكيولنا بصح واش راح ديري؟، كل واحد كيفاه ىمو في الدنيا، . " فذلؾ ال يعني لو شيئا
 واحد 300، وال 200الناس راىي كارىة أكل كارىة، الناس أكل حابة تروح تعيش لييو، ما نقمك 

إشارة إلى السياؽ االجتماعي الذي يعيش ." من جيتنا راحو وكاين واحد أمو طبيبة و الباس بو وراح
فيو والذي يعتبر عامؿ دافع لميجر غير الشرعية، باإلضافة إلى أنو يقـو باستدخاؿ مشاكؿ اآلخريف 

 .حتى يعطي تبريرا لسموكو الخطر
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 أمنيتي حاب نروح نشوف ."أما عف طموحاتو وأحبلمو فيي تختصر في العيش في أوروبا
أوروبا، في حياتي حاب نروح نعيش لييو ما نكذبش عميك، نروح لييو ونتأقمم لييو، ىنا 

شعور الحالة باالغتراب عف وطنو وعدـ االنتماء إليو وىو إشارة إلى اضطراب عميؽ " . ماتساعدنيش
." في اليوية وحتى الشعور بعدـ األماف والتيديد مف أسرتو وىو ما خمؽ لديو برود عاطفي اتجاىيا

فالرحيؿ لدى عصاـ ىو البحث ". bienواش راح تخمي؟ عمى دارنا؟  نكذب عميك، القعدة ىنا مش 
  .عف اليوية المفقودة

  محور معايشة الحالة لخبرة اليجرة غير الشرعية. 

 أشير، بعد أف اتفؽ عصاـ مع أصدقائو في إحدى جمساتيـ عمى 4وقائع الرحمة بدأت قبؿ 
 ، ضرورة اليجرة غير الشرعية أيف تـ التنظيـ لمرحمة مف خبلؿ شراء قارب وكؿ المعدات الضرورية

 مالين كل واحد وكيفاه، الميم سقاممنا الموتور 3لمينا دراىم كل واحد واش حط، واحد : "نحو قولو
 ". واحد16 مميون، رحنا في 30 مميون، والفموكة كامل كامل 18

رحنا عمى واد ." لتنطمؽ الرحمة نحو جزيرة سردينيا االيطالية وكميـ أمؿ وفرح لمخروج مف الببلد 
 كمم، أنا 80 شاربين الدوا مشينا 3 وال 2بوقراط خرجنا حكمنا الطريق، البحر كان راكح كاين معنا 

 6خالص راني وصمت، عمى   la marineوصمت خالص مادام ما حكمتناش   c’est bonقمت 
تاع الصباح غمطنا في البيدون تاع ايسانس مافييوش الزيت كوالنا الموتور، بعديك لقينا الريزو 

 تاع العشية حتان الوحدة تاع الميل باه لقاونا 3جاتنا عيطمناىم من   les marinesعيطمنا 
أشار الحالة إلى أف ىذه الرحمة تخممتيا مشاعر الفرح إال أف ذلؾ لـ يدـ طويبل حيث ". باليميكوبتر

تخاف غير إذا حبسمك الموتور بصح إذا كي ." انتابتيـ مشاعر القمؽ والخوؼ بعد تعطؿ القارب 
يعود مميح كيما تمشي في الطريق نورمال عادي خال، ذرك كي طحنا اومبان في النيار نورمال 

 ".  ماخفنا ما والو بصح كي ظالمت الظممة خفنا من البابورات ليعفسونا

يشير الحالة أنو خبلؿ السير في عرض البحر لـ يبد أي خوؼ مف البحر والظبلـ حيث لـ يكف 
باينة خاله اليدرة غير  ." ليـ حديث إال عف أوروبا والمشاريع المسطرة مف قبؿ كؿ واحد مف رفاقو

 ". من بعد كي يطمقونا كل واحد وين يروح centreعمى لييو نخشو  
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يرى الحالة بأف الحقرة والظمـ الذي تعرضوا لو بعد القبض عمييـ قد رسخت الفكرة لديو بأف ال 
مجاؿ لمعيش في الوطف، خاصة بعدما تعرض لو ورفاقو مف طرؼ إحدى فرؽ األمف مف إىانة 

 تيالو فينا  la marine  تاع ."وضرب وىو ما جعمو يزداد اقتناعا بأف أوروبا ىي بمد العدؿ
وطيبولنا الماكمة في البابور تاعيم،  بصح كي داونا لدار الشرع ىاذوك تاع لبرادا ضربونا،  حقرة 

ليتـ ." حقرة طوول، العبد من لخر حاب يروح عمى جال الدولة مكرىتنا كل دقيقة يدرولنا مشكل
 .إعادتو إلى المنزؿ وىو مكمؿ باإلحباط والقمؽ

 محور المعاش النفسي بعد العودة والتصورات المستقبمية : 

أنا قمقت بصح كاين ."بعد عودة عصاـ إلى منزلو لـ يمكف يتممكو إال مشاعر القمؽ المتزايدة 
بصح اهلل غالب  إلي معايا طيشو رواحيم في البحر باه تشوفي كاين ناس كارىة صح،  قمقت

أعاز فشمو لمقضاء والقدر حتى يخفؼ مف قمقو، وذلؾ مف حيث فشؿ مخططو في ."  مكتوب ربي
الوصوؿ إلى أوروبا ومف جية أخرى الظمـ والحقرة واإلساءة التي تعرض ليا مف قبؿ قوات األمف، ما 
عزز الفكرة لديو بإعادة التجربة مرارا وتكرارا حتى يبمغ ىدفو أما عف ردة فعؿ العائمة فيي لـ تمكف 

أّما ما قاتمي حد شي، وش راح تيدر؟ ذرك نفيمك شفتي حنا والدينا ." باألمر الياـ والذي عبر عنو
من ناس كي شغل تخاف عميك صح منا وكذا، بصح ماىيش من الناس إلي تعاركك  وال كيما نقولو 

 ."ربي يسيمك فيمتيني : من ناس تاع

نظرة الحالة لممستقبؿ يطغى عمييا الغموض  حيث يعتقد  بأف ال مستقبؿ لو ألف مستقبمو ضاع 
 :في قولو. مع تضييعو لدراستو فحممو الوحيد ىو تكرار التجربة حتى يتمكف مف الوصوؿ إلى أوروبا

 راح، مادام ماقريتش راح المستقبل ، çayestتخوفني الحكومة حد شي أما المستقبل المستقبل  "
المستقبل تاعي القراية وحنا والدينا ما قراوناش يتسمى اهلل غالب عمييم، مشني راح نقول ىوما 
سبتي في القراية والدينا مشيم قاريين كيما نقولو ماتروحش تقرا، مايرحوش يجري عقابك ما 

 نظرة يممئيا اليأس واإلحباط اتجاه مستقبؿ." يحوسش يفيم عميك مادام ماقريتيش فضت الحكاية 
أمنيتي نروح ألوروبا حاب نشوفيا برك تعجبني نقعد، ما عجبتنيش نرّوح،  بصح وشيو  ".غامض

ماذابيا كون نتأقمم ثمة،  لكان مارحتش باينة خال، راح نقعد نزوج، عندي الدار، عندي خدمة نجيبو 
 ".  والد كاشما نقريوىم 
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 .يوضح ممخص نتائج المقابمة مع الحالة الرابعة (25)جدول رقم 

 النتائج األىداف محتوى محور المقابمة 
 . سنة25عصاـ -  .جمع بيانات  حوؿ الحالة- . بيانات شخصية

 .مستوى التعميـ سادسة ابتدائي- 
 .مستوى اقتصادي جيد - 
 . أشير 4أقبؿ عمى اليجرة غير الشرعية  قبؿ - 

 
 

المعػػػػػػػػػػػاش النفسي لمحالة 
قبؿ  اإلقداـ عمى اليجرة 

 .غير الشرعية
 

معرفػػػػػػػػة المؤشػػػػػرات  المحػػػػػيطية   -
الدافعػػػػػػػػػػػػة  (االجتماعية + األسرية )

 . لميجرة غير الشرعية 
معػػػػػػػػػػػرفة المؤشرات النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  -

  (التمثبلت والطموحات )والمعرفية 
 .الدافعة نحو اليجرة غير الشرعية 

نسؽ اسري غير مشبع في ظؿ عدـ وجود  - :االجتماعية
سند عاطفي، قمة الدؼء العاطفي وأسموب تربوي يتميز 
بالتشتت بيف اإلىماؿ والبلمباالة والقسوة، فمغة الحوار 

 .والتواصؿ مفقودة
سياؽ اجتماعي ثقافي . - اإلقصاء المبكر مف المدرسة- 

 .يشجع عمى سموؾ اليجرة غير شرعية 
الغيرة -الشعور باالغتراب النفسي واالجتماعي :. النفسية

 .البحث عف اليوية المفقودة- و التقميد لسموكات الرفاؽ
 الرغبة في المغامرة واالستكشاؼ، : المعرفية 

معايشة الحالة لخبرة 
 .اليجرة غير الشرعية

التوظيفات والدفاعات كيفية -
 .مواجية الخبرة 

 

 
 .استخداـ آلية العقمنة لتجاىؿ مخاطر المغامرة- 
 

نتػػػػػػػػػػػػػػائج العودة و التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػورات  .اآلثار والنتائج بعد العودة
 . المستقبمية

 
 
 

اإلصرار والعزيمة عمى إعادة - قمؽ عميؽ وتوتر نفسي
محاولة اليجرة غير الشرعية مرارا حتى تحقيؽ اليدؼ 

 .الذي يصبوا إليو
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 :نتائج الحالة الرابعة عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية -4-5

 .يوضح درجات الحالة الرابعة عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية: (26)جدول رقم 

االنفتاح عمى  االنبساطية العصابية األبعاد
 الخبرة

 يقظة الضمير المقبولية

 48 43 31 46 38 الدرجة الكمية 

يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي لدرجات الحالة عمى المقاييس الفرعية لمعوامؿ الخمسة الكبرى 
لمشخصية ، أف سمات االنبساطية واالنفتاح عمى الخبرة والمقبولية ويقظة الضمير موجودة لدى الحالة 

 46 درجة ليمييا بعد االنبساطية بػ 48حيث جاءت نسبة يقظة الضمير أكبر نسبة . بمستويات مختمفة
 درجة، وأخيرا بعد االنفتاح عمى 38 درجة، وتمييا بعد العصابية بػ 43درجة، ثـ يأتي بعد المقبولية بػ 

ما يشير إلى أف بعدي يقظة الضمير واالنبساطية أكثر األبعاد  ارتباطا بسموؾ .  درجة31الخبرة  بػ
 .اليجرة غير الشرعية لدى الحالة

 .السمات حسب مستوى كل عامل من العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية: (27)جدول رقم 

          االبعاد
 المستوى

 العصابية
 

االنفتاح عمى  االنبساطية
 الخبرة

 يقظة الضمير المقبولية

قابل ) مرن مستوى منخفض
 (-N) (لمتكيف

 (-C)مرن (-A) المتحدي (-O)متحفظ (-E) انطوائي

 (معتدل)متوسط  مستوى متوسط
(N) 

 (C)متوازن (A)المفاوض  (O)معتدل (E) متكافئ

اىتمام  (+A)المتكيف  +O) (مستكشف (+E)انبساطي (+N) منفعل مستوى مرتفع
 (+C)مركز

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ مستويات كؿ بعد مف األبعاد الخمسة الكبرى لمشخصية؛ أيف تموقع 
الحالة في النمط المعتدؿ بالنسبة لبعد العصابية، وكذا في النمط االنبساطي في بعد االنبساطية، 

معتدؿ في االنفتاح عمى الخبرة ، ومفاوض  في المقبولية، وىو مركز االىتماـ أو متزمت فيما يخص 
 .بعد يقظة الضمير
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 تحميل  نتائج الحالة الرابعة عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية: 

يتبيف مف خبلؿ نتائج الحالة عمى مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى أف بعد يقظة الضمير قد جاء 
المتزمت والذي تبينو إصراره   درجة، وىو بذلؾ يندرج ضمف48في المرتبة األولى حيث سجؿ الحالة 

الكبير في تحقيؽ أىدافو وطموحاتو، تقديسو لمعمؿ والمثابرة عميو،  فالدرجة المرتفعة عمى يقظة 
خبلص، عمى العكس الذي يحصؿ عمى  الضمير، تشير إلى أف الفرد منظـ ويؤدي واجباتو باستمرار وا 

، 2007أبو ىاشـ،  ).درجة منخفضة أيف يكوف الفرد أقؿ حذرا واقؿ تركيزا أثناء أدائو لممياـ المختمفة 
 (.224ص 

 درجة عمى ىذا البعد، وىو بذلؾ 46 في المرتبة الثانية حيث سجؿ الحالة االنبساطيةليأتي بعد 
يسعى ، بأنو شخص اجتماعي:" أيف يرى أيزنؾ أف الشخص االنبساطي ، يندرج ضمف النمط المنبسط

وراء اإلثارة، يخاطر ويقحـ نفسو دائما في أمور كثيرة يتصرؼ وفؽ خاطر المحظة؛ بشكؿ عاـ شخص 
مندفع، يحب التغيير، غير مكترث، يأخذ األمور ببساطة، يفضؿ أف يكوف دائـ النشاط والحركة، وأف 

 (.210، ص 2002الرويتع، )" يقـو بأعماؿ مختمفة، ينزع إلى أف يكوف عدوانيا وينفعؿ بسرعة 

إلى أف الشخص االنبساطي شخص يقبؿ عمى حقائؽ الحياة  (1995 )حيث يشير الجسماني  
، محب لبلختبلط باآلخريف، يرمي إلى االبتكار ويعتمد في توجيو سموكو عمى  مف غير ضجر وتبـر

 (.370، ص 2015حافظ،  ).األحاسيس النفسية أكثر مف اعتماده عمى الفكر والمنطؽ 

وتشير الباحثة إلى أف الشخص االنبساطي بطبيعة الحاؿ يميؿ إلى التفاعؿ االجتماعي مع 
اآلخريف ويعتبرىـ إطارا مرجعيا لو، كما أنو يتميز بسموؾ اندفاعي ويقبؿ عمى المواقؼ التي تتميز بكـ 
كبير مف اإلثارة والمغامرة، وبالتالي فتمتع الحالة كمياجر غير شرعي  بسمة االنبساطية نتيجة منطقية 

ولذلؾ نجد أف ىؤالء األفراد مف المياجريف غير الشرعييف  بحاجة إلى مخالطة اآلخريف . ومتوقعة
والتفاعؿ معيـ، حيث يفرض سموؾ اليجرة غير الشرعية االتصاؿ باآلخريف وتكويف جماعات الرفاؽ 

باإلضافة إلى أف ىؤالء األفراد لدييـ قدر كبيرا مف الطاقة واإلقباؿ عمى اإلثارة فكؿ . والتنسيؽ معيـ
 . .ىذه السمات تجعمو في إقباؿ عمى السموؾ اليجرة غير الشرعية والمحاوالت التكرارية لبموغ ىدفيـ
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الرغبة في مساعدة اآلخريف وقمع المشاعر  ويشير ىذا البعد إلى  بعد ذلك بعد المقبوليةيأتي 
 ومعيف الرأي ولديو اعتداؿ في ،العدوانية والتروي في معاممة اآلخريف في حالة حدوث الصراعات

. لآلخريف 
 درجة،  وىو بذلؾ يندرج ضمف النمط  المعتدؿ الذي يتميز 43وقد سجؿ الحالة عمى ىذا البعد 

ولذلؾ نجد أف الحالة كمياجر غير . بالحذر في عبلقتو مع اآلخريف يرغب في مساعدة اآلخريف، لبؽ 
شرعي فإنو يعمد ويرغب في تكويف عبلقات طيبة مع رفاقو وجماعاتو مف خبلؿ التعاوف ومد المساعدة 

 .لبعضيـ البعض 

 أيف نجد أف الحالة يتموقع عمى النمط المعتدؿ الذي يتميز ببعض سمات بعد العصابيةثـ يأتي 
االستقرار االنفعالي والعصابية أحيانا وذلؾ حسب المواقؼ، وقد جاءت ىذه النتيجة لتشير إلى أنو في 
بعض األحياف يكوف مندفعا ومتيورا مف خبلؿ الرغبة في تحقيؽ ذاتو واالستقبللية واختبار شجاعتو 
وقدرتو عمى مواجية الصعاب، وكذا ما تفرضو الحياة المعاصرة اليـو مف متطمبات تدفعو إلى الرغبة 
في تحقيؽ المكانة االجتماعية المرموقة، وىذا ما يجعمو تحت طائمة ضغوطات تؤدي إلى توفر بعض 

 .سمات العصابية في بعض األحياف

  فقد أتى في المرتبة األخيرة وفيو الحالة يندرج ضمف النمط االنفتاح عمى الخبرة      أما بعد 
المعتدؿ والذي يكوف فيو الفرد متأرجحا بيف االنفتاح في بعض األحياف ومنغمقا أحيانا أخرى،  فتميزه 

بيذا النمط يجعؿ المياجر غير الشرعي قد يعمد لشبكات التواصؿ االجتماعي مف أجؿ الحصوؿ عمى 
 . المعمومات التي تساعده عمى الوصوؿ وااللتحاؽ برفاقو في أوروبا

 :اختبار الروروشاخ لمحالة الرابعة- 4-6

 : الحالة االنفعالية
 .أبدا الحالة تجاوبا كبيرا حيث طغى عمى االختبار الكثير مف التعميقات مع الضحؾ
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 شائعة المحتوى المحدد المكان التحقيق الموحة
 ثاI:17الموحة 

- ʌ  ،تقوؿ عمييا فراشة
 تبالي فراشة

 ثا38

 
 .الكؿ-

 
 ؾ
 

 
 +ش
 

 
 حي

 
 شا

 ثاII:14الموحة 

- ʌ ،مافيمتش وش 
مانقدرش نقمؾ، 

 .مافيمتش
 ثا25

  
 ر

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ض
 

 
 

 ثاIII:10الموحة 

 -ʌ ىيييييو تقوؿ عبد 
 .البس كرافاطة

 .وذنيو- 
 ثا22

 
 .الكؿ-
 
 .األحمر الخارجي-

 
 ؾ
 
 ج

 
 +ش
 
 -ش
 

 
 ب
 

 ب ج

 

  :IVالموحة 

 .مافيمتياش-
 ثا10.00

 
تقوؿ حشرة صغيرة -
 (الكؿ )

 
 ؾ

 
 -ش
 

 
 حي

 

 ثاV:11 الموحة

- ʌ يباف وقواؽ، خفاش 
 .يعني

ثا19                      
 

 
 .الكؿ-

 
 ؾ

 
 +ش

 
 حي

 
 شا

 ثاVI  :15 الموحة

- ʌ  حوتةla raie. 
 ثا24                   

 
 .الكؿ-

 
 ؾ

 
 -ش
 

 
 حي

 

 ثاVII:12 الموحة

 -ʌ راس تاع عبد مش 
 كامؿ 

 
 .الكؿ-
 

 
 ؾ
 

 
 -ش
 

 
 ب ج
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 وجو-
 ثا21.02

 ب ج -ش ؾ .الكؿ- 

 :VIIIالموحة 

- ʌ ىيييييو ماقدرتش 
  .نمثميا حتى حاجة

 فـ تاع الحوت األحمر -
 ثا45              

 
 
 
 .الكؿ-

 
 
 
 ؾ
 

 
 
 

 ش ؿ

 
 
 

 حي ج

 

 ثاIX: 38الموحة 
 .بنادـ مف داخؿ ، باطينو-

                    
 
 
 

  
 ثا53

 
 .الكؿ-

 عمود فقري 
 (البرتقالي )
األخضر )كبلويو-

 (االجانبي
 -Les fesses     
 (األحمر األسفؿ  )

 
 ؾ
 ج
 

 ج 
 
 ج

 
 +ش
 +ش
 
 -ش
 
 +ش

 
 تشر
 تشر
 

 تشر
 

 ب ج 

 

 ثاX  :22الموحة 

 كيؼ كيؼ مافيمتياش  - 
 ثا25.01

 
 ). يشبو برج ايفؿ-

  (الجزء الرمادي

 
 ج

 
 +ش

 
 ىندسة

 

 

 اللوحات المفضلة  : 

 .يشبه برج ايفل خطره أوروبا هههههه: 10اللوحة 

 . كي عادت فراشة:  1اللوحة 

 اللوحات المرفوضة : 

 .أمعاء تاع بنادم ما عجبتنيش :  09اللوحة 

 .خطراه خفاش مصاص الدماء :  5اللوحة 

 :psychogrammeالبسيكوغرام -4-6-1
  استجابة14: عدد االستجابات
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 العدد الكمي لالستجابات/ زمن االختبار :  متوسط زمن االستجابة

 20.14 = 14/ 282: متوسط زمن االستجابة

 التموقعات: 

 %64.28 = 14( / 100 × 9 = )%                            ؾ 9=  ؾ 
                               %35.71 = 14( / 100 × 5 = )%                             ج5=  ج 

 ؾ  ج:  نمط المقاربة 

 المحددات: 
   0=                 ح حي 0+-=                                ش 13  = ش 
 0=            ح ب0=                                 ش فؽ 7+ =   ش
 0=                ح غ ح 1=                               ش ؿ6- =   ش

 عدد االستجابات / 100 ×عدد ش  = %ش

 %92.85  =  14  ( /100 × 13)   =% ش

  100 ×( 2+-/ش)+، +ش ) =%+ش
                     مجموع ش 

        (=7+0 ) × 100  
               13    
 =         53.84 %  

 2/  ل  3+ ل ش 2+  ش ل 1=  ل £
 0.5 = 2( / 0 )3( + 0)2( + 1)1  =  ل£

 X+IX+VIII ×100عدد االستجابات في البطاقة =  %ل

                      المجموع الكمي لالستجابات
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 % 42.85 = 100 ×(1+4+1) =  %ل
             14 

 T.R.Iنمط الرجع الحميم 
 مجموع ل /  مجموع ح ب =
 . وعميو فالنمط منبسط أو ممتد42.85%=  ؿ £و .  0/0.5=  

 المحتوى: 
               03=               تشر 04=   حي 

 01=             ىندسة 01= حي ج 
               01=     ب 

            04=   ب ج
 100 × (حي ج+ حي  ) = %حي 

             المجموع الكمي لالستجابات

  % 35.71 =100 ×(01+04=)% حي

              14 
 100 × (ب ج+ ب (  =%ب 

         المجموع الكمي لالستجابات
 %35.71  =  100× ( 04+01=) %ب 

               14 
      02=   عدد االستجابات الشائعة

 المجموع الكمي لالستجابات/ (100×شا)= % شا
 14( / 100 × 02 )  =%شا
  % 14.28 = %شا

 معـــــــــادلة القمق: 
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             100× (دم+ جنس +تشر + ب ج  )= 

       المجموع الكمي لالستجابات

( =4+03+0+0 )× 100    = 50% 
              14  

 . تشير إلى وجود قمؽ عميؽ لدى الحالة  أف ىذه النسبة  12% < 50%

 النقاط الحساســــــــــــــــــــــــــة: 
 IIرفض الموحة - 

 %50ارتفاع معادلة القمؽ - 

 :تحميل وتفسير النتائج- 4-6-2

 : الييكل الفكري - أ

،  في ( R= 14 )تميز بروتوكوؿ الحالة بإنتاجية قميمة وفقيرة وىي تتجو نحو الكؼ واالختصار 
ما قد يشير إلى الرغبة في التخمص مف المادة االسقاطية بسرعة، وقد تميز  ( ثا 20 )وقت قصير 

البروتوكوؿ بحياة ىوامية غير غنية، أيف نجد الرقابة والكؼ لتجنب بروز الوجدانات والصراعات، أيف 
.      تشير اإلنتاجية الضعيفة حسب برونو كولبفر إلى ضعؼ القدرة النفسية  أو لوجود اضطراب انفعالي 

 (. 77، ص 2003كولبفر، و ديفيدسوف ، )

 كما سجؿ االختبار العديد مف التعميقات فأغمب االستجابات كاف يسبقيا الضحؾ والتعميقات 
كما جاء الرفض في الموحة الثانية ليعزز الكؼ ( (X .IVوصعوبة التعامؿ مع بعض الموحات  

 .والصبلبة،  بالرغـ مف ذلؾ لـ  نسجؿ تقميب مستمر لموحات مقارنة بالبروتوكوالت األخرى

تميز نمط المقاربة بطابع غير ثري ؾ ج  حيث اكتفى الحالة  باإلدراؾ الكمي والجزئي، ونبلحظ 
اختفاء لئلجابات الجزئية الصغيرة والبيضاء، وىو مؤشر عمى تجنب الحالة ألي جيد عقمي يشير إلى 

فاإلجابات الكمية قد جاءت فوؽ المعدؿ الطبيعي بنسبة . صراع ما أو يكوف مدعاة لعناصر القمؽ
، وبالتالي فالحالة يتجو نحو %35.71 وجاءت نسبة اإلجابات الجزئية تحت المعدؿ بنسبة 64.28%
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معالجة األمور في سياؽ شمولي، فاالكتفاء بالعموميات فقط إشارة إلى تجنب الحالة الدخوؿ في 
تفاصيؿ مشاكمو،  كما نجد أف السياؽ التفكيري يغمب عميو الطابع المألوؼ أيف نجد غياب اإلبداع 

والتخيؿ وىي استجابات مستعممة مف أجؿ الرقابة والكؼ والذي يبرز بوضوح مف خبلؿ ارتفاع 
فالدفاعات الشكمية جاءت . المحددات الشكمية والتي لـ تسمح ألي حركة غريزية أو نزوية بالبروز

 وىي تعزز الرقابة الشديدة لمعواطؼ  و تشير عمى أف الحياة االنفعالية %92.85مرتفعة جدا بنسبة 
(. 91، ص 2012بوسنة ،  ).تحددىا العمميات الفكرية أي جمود التفكير، التعصب، وعدـ المرونة

، ما يشير إلى فشؿ في ارصاف مثيرات 6- = كما أف معظميا جاء مصحوبا بانزالقات إدراكية ش 
إلى أف صاحبيا يفتقر إلى " ىرماف رورشاخ""و تشير كذلؾ نسبة التشكيؿ المرتفعة حسب . الموحات

سمات الشخصية المميزة ويكوف اتجاىو نحو العالـ خاؿ مف اإلبداع،  تسيطر عميو مطالب الواقع 
 (.239، ص 1990عباس،  ).والبيئة االجتماعية 

ويتجمى الفقر اليوامي كذلؾ عمى مستوى المحتويات نجد اكتفاء الحالة بمحتويات بشرية 
وحيوانية ذات النسبة العالية؛ وىي ال تسير إلى تكيؼ اجتماعي بقدر ما تشير إلى صعوبات في 

حيث نجد أف نسبة المحتويات الحيوانية والتي جاءت نسبتيا في حدود المعدؿ . االتصاؿ مع اآلخر
 . إال أنيا تعكس نمطية في التفكير  %35.71الطبيعي ب 

، مع غياب االستجابات 10، نسبة ؾ أقؿ مف %53.84 والتي قدرت ب  %+وتبعا لنسبة ش
الحركة البشرية مع العمـ أف االستجابات الحركية تدؿ عمى القدرة الذكائية الممتازة، كما أف أسموب 

 وىي أقؿ مف المعدؿ، كؿ ذلؾ مؤشر عمى مستوى ذكاء 2المعالجة غير ثري، نسبة اإلجابات الشائعة 
 .ضعيؼ لدى الحالة 

 :الييكل العاطفي - ب
 

 الطبع والمزاج: 

= %يتضح مف خبلؿ نمط الرجع الحميـ أف الحالة ذو نمط يميؿ إلى االنبساط حيث ؿ 
فالغياب الشبو التاـ لممحددات المونية والغياب التاـ لممحددات   .0.5/ 0= ؿ /  ، حب  42.85%

الحركية ينـ عف اختناؽ العالـ العاطفي والوجداني، أيف نجد سيطرة عمى  العالـ النزوي سواء الميبيدي 
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فالرغبة في تجميد النزوات مف خبلؿ والعدواني، وذلؾ مف خبلؿ الغياب الشبو التاـ لممحددات المونية ، 
بقاء الحركية المحدداتغياب   ىوامي كنوع مف التوظيؼ إسقاط المواضيع كواقع مدرؾ خاؿ مف أي وا 

البدائي يكوف فيو الموضوع عنصر ميدد لؤلنا، مما جعؿ الحالة  فريسة عالميا الداخمي المميء 
والذي تعكسو  الحالة يعاني مف قمؽ عميؽ أف  %50حيث تشير معادلة القمؽ . بالمخاوؼ والقمؽ

 و رفض بعض الموحات وكثرة التعميقات الشخصية ،كذلؾ كثرة االستجابات البشرية الجزئية التشريحية
  . صعوبة التعامؿ مع بعض الموحات كذلؾأو (ما فيمتش وش، مانقدرش نقمؾ  )

  مراقبة العاطفة: 

تبدو عاطفة الحالة غير مستقرة، وكذا  عدـ القدرة عمى ضبط االنفعاالت و الذي توضحو نسبة 
 المنخفضة، وكذا الغياب شبو تاـ لبلستجابات المونية، يطرح مشكؿ عاطفي،  كما أف  %+ش

 .بروتوكوؿ الحالة لـ يشتمؿ عمى استجابات حركية وىو ما يشير إلى عدـ استقرار عاطفي كذلؾ

  القدرة عمى التكيف واالتصال البشري : 

 المنخفضة يسجؿ عدـ استثمار لمواقع،  كما أف  %+ إلى أف نسبة شNina Raushتشير 
وجود استجابات بشرية خالية مف الحركة، دليؿ عمى مشاكؿ عمى صعيد العبلقات البشرية، كما أنيا 

إلى  أف الحركة البشرية ترتبط بالقدرة العقمية وبالعبلقة " كموبفر" ويشير. تطرح مشكؿ ذا طابع تقمصي
مع األخر، فغالبا ما ينسحب الفرد الذي يبدي مثؿ ىذه االستجابات مف االتصاؿ مع األفراد اإلنسانييف 

البحيري، ). اآلخريف في بقع الرورشاخ بسبب االضطراب الحاد لعبلقتو بالموضوعات الجيدة المستدخمة
 (.149، ص 1987

 ، تشير إلى عدـ كفاية في التأقمـ االجتماعي كما 5>ووجود نسبة الشائعات بصفة غير كافية 
، 2010معاليـ،  ).أف عدد الشائعات ينقص في مرحمة المراىقة ليسجؿ مقاومة التقاليد االجتماعية 

كما أف وجود استجابات الشكؿ الرديء يوحي بقدرة المفحوص عمى رؤية الواقع . (32،37ص ص 
.     والعالـ بطريقة ذاتية وشخصية بعيدة عف الواقع مما يساعد عمى عدـ توافقو مع البيئة والمجتمع

 (.201، ص 2014خطاب، )

 :النقاط الحساسة-4-6-3
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 وىي تشير إلى قمؽ % 50جاءت معادلة القمؽ في بروتوكوؿ الرورشاخ لدى الحالة  بنسبة  -
 . كبير

 .انخفاض عدد االستجابات  -
 (.(X .IVصعوبة التعامؿ مع بعض الموحات   -
 . IIرفض الموحة  -
 .VIIIغياب االستجابات المونية في الموحات الشائعة األلواف ماعدا الموحة   -
 .تردد وكثرة التعميقات عمى الموحات  -
 .غياب االستجابات الحركية في البروتوكوؿ  -

 :التفسير الدينامي-4-6-4

 لوحة الدخول في وضعيات جديدة وقمق فقدان الموضوع:  الموحة األولى. 

، (فراشة  ) ثا قدـ الحالة استجابة كمية ذات محتوى حيواني  وشائع 17بعد زمف رجع يقدر ب 
وىي مف الموحات المفضمة ما يشير إلى اندماج تكيفي في الواقع و قدرتو عمى التكيؼ ومواجية 

 .الوضعيات الجديدة

 لوحة العدوانية وقمق اتجاه األحداث البدائية: الموحة الثانية. 

تـ رفض ىذه الموحة مف قبؿ الحالة حيث لـ يبد استجابة منتقدا في ذلؾ نفسو بعدـ قدرتو        
 . ، والتي تعبر عف عدوانية مقموعة (مانقدرش  )

 لوحة التقمص وقمق اتجاه الموقف األوديبي : الموحة الثالثة . 

 ثا ليستيميا الحالة باستجابة كمية ذات محتوى 10انخفض زمف الرجع في ىذه الموحة إلى 
حيث أف ىذه الصورة اإلنسانية ال تعطي معمومة كافية عف التقمص . (عبد  )بشري دوف تجنيس 

الجنسي لدى الحالة كما أف عدـ إدراؾ العبلقة الثنائية في ىذه الموحة الثانية يشير إلى وجود مشاكؿ 
ذات طابع عبلئقي أوديبي مع الوالديف، ومع تجاوز الموف األحمر في ىذه الموحة يشير إلى التحكـ في 
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دراؾ أجزاء مف الجسـ يؤكد  (كرافاطة )و (وذنيو )الصرامة الموجية نحو النزعات العدوانية الميبيدية وا 
 .فييا الحالة عمى إقامة حدود لبلحتماء النرجسي

 الموحة األبوية والقمق اتجاه السمطة واالنا األعمى: الموحة الرابعة. 

حيث أثارت لديو قمؽ مف  (مافيمتياش  )وجد الحالة صعوبة في التعامؿ مع ىذه الموحة  بقولو 
الوضعية االسقاطية، ليعطي في مرحمة التحقيؽ استجابة كمية ذات محدد شكمي سمبي، وىذا قد يشير 

 .إلى صعوبات في النظاـ العبلئقي األبوي نتيجة االنفصاؿ المبكر وفقداف األب في مرحمة الطفولة 

  لوحة صورة الذات، القمق اتجاه الحالة الوجدانية لألم: الموحة الخامسة. 

وىو بذلؾ مندمج مع  (خفاش ) ثا أعطى الحالة استجابة مبتذلة 11بعد أف استغرؽ زمف الرجع 
 .إال أنيا لوحة مرفوضة ما قد يشير إلى وجود صورة ذات غير متماسكة . الواقع الخارجي

 الموحة الجنسية والقمق اتجاه ازدواجية الجنس : الموحة السادسة . 

 ثا ليعطي الحالة استجابة كمية 15ارتفع زمف الرجع في ىذه الموحة عف الموحات السابقة ب 
ذات محدد شكمي سالب حيواني بحري قد يشير إلى رمزية جنسية والى وجود إشكالية عمى مستوى ىذه 

 .الموحة والذي تبرزه غياب استجابة تظميمية والتي تشير إلى وجود مشكؿ في الحياة الجنسية 

 لوحة األمومة، القمق اتجاه االنفصال عن األم :  الموحة السابعة . 

 ثا حيث أتت االستجابات عمى شكؿ 12يعود زمف الرجع في ىذه الموحة لبلنخفاض مف جديد  
أجزاء إنسانية استيميا الحالة باستجابة كمية ذات محدد شكمي سمبي، واستجابة جزئية ذات محدد شكمي 

 .فغياب الحركة األنثوية في ىذه الموحة يطرح إشكاؿ في العبلقة مع األـ . سمبي كذلؾ

 لوحة التكيف العاطفي، والقمق اتجاه الغرباء عن العائمة:  الموحة الثامنة. 

وجد الحالة صعوبة في التعامؿ مع الموحة أعقبيا ضحؾ وأبدا عدـ القدرة ليعطي بعد فترة 
استجابة لونية مما يشكؿ إفبلت األنا مف الرقابة، أيف يطرح غياب االستجابة الشائعة مشكؿ في 

 .التكيؼ العاطفي
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 لوحة القمق اتجاه الموت:  الموحة التاسعة. 

 ثا ينتعش اإلنتاج االسقاطي  أماـ الموحة التاسعة أيف أعطى 38بعد أف استغرؽ زمف الرجع 
ومحتويات تشريحية يحاوؿ مف خبلليا   (بنادـ )الحالة استجابة كمية ذات محتوى بشري دوف تجنيس 

وىي مف الموحات . التحكـ في األمور بإعطاء استجابات تشريحية والتي قد تشير إلى قمؽ الخصاء
 .المرفوضة 

 الموحة العائمية وقمق اتجاه التجزئة: الموحة العاشرة. 

وجد الحالة في ىذه الموحة صعوبة في التعامؿ معيا ليعطي في التحقيؽ استجابة جزئية،  يبقى 
الحالة في تناولو الجزئي حيث أف القمؽ الذي تثيره األلواف في ىذه الموحة دفعو إلى تقديـ إجابة جزئية 

وىي استجابة ىندسية مما يكشؼ عف إحساس . أي تقسيـ الموحة مف أجؿ التحكـ في االستثارة النزوية
بعدـ التكامؿ الداخمي يحاوؿ الحالة مف خبللو التعويض عنو بالمجوء إلى الخياؿ المرغوب فيو ومف 

 . خبللو يقيـ مثؿ ىذه األبنية

 :ممخص بروتوكول الرورشاخ لمحالة الرابعة-4-6-5

سجؿ برتوكوؿ الحالة ىيمنة الرقابة في اإلنتاج االسقاطي، وتميز بكؼ نفسي وفقر ىوامي أماـ 
جياز دفاعي صاـر منع مف بروز الصراعات وتجنب الوجدانات الخاصة بالصور اإلنسانية، 

باإلضافة إلى أف كؿ االستجابات جاءت وصفية دوف إدماجيا في جانب عبلئقي، أيف  يطرح إشكالية 
 .في التقمص مف خبلؿ انعداـ الحركات البشرية والحيوانية 

مقاومة لظيور االنفعاالت والعاطفة والتي تظير غير مستقرة وتجاوز الموف األحمر في لوحات 
 .الموف األحمر ما يشير إلى آلية عزؿ مف خبلؿ االعتماد عمى الشكؿ لعزؿ العاطفة 

وتبيف مف خبلؿ البرتوكوؿ أف الحالة  يعاني مف قمؽ كبير وعدـ التكيؼ الجيد مع اآلخريف 
باإلضافة إلى صراعات فيما يخص النظاـ العبلئقي . نتيجة الصراعات بينو وبيف المحيط الخارجي

الوالدي حيث أف ىناؾ صعوبة في التقمص األبوي والذي يستدؿ عميو بغياب االستجابة البشرية أو 
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عمى .الشبو بشرية، باإلضافة إلى اضطراب العبلقة مع األـ والذي توضحو غياب الحركة األنثوية
 .العموـ يسجؿ البرتوكوؿ غياب الصراعات، وشدة رقابة األنا رغـ بعض االنزالقات المتكررة

 :التحميل العام لمحالة الرابعة-4-7

 يتضح لنا مف خبلؿ النتائج أف الحالة يتميز بسمات يقظة الضمير وىي تشير إلى االىتماـ 
المركز بتحقيؽ األىداؼ وانجاز ما يصبو إليو، وأنو ممتـز كثيرا بأداء واجباتو وىذا ما بينو الحالة مف 

 بأف يقظة الضمير ىي درجة (Costa & Widiger, 1994)خبلؿ المقابمة حيث يرى كوستا وويدجر 
التنظيـ والضبط والدافعية، واألفراد ذوي الدرجة المرتفعة في يقظة الضمير يميموف إلى أف يكونوا 

 (.262، ص 2014جابر،  ).حريصيف عمى الشكميات وكثيري الشكوؾ وطموحيف ومثابريف

كما أبرزت النتائج أف الحالة ذو نمط منبسط وىي النتيجة نفسيا التي أبرزىا نمط الرجع الحميـ 
مف خبلؿ اختبار الرورشاخ ،ما يدؿ عمى أنو شخص اجتماعي يحب التجمعات ولو أصدقاء كثيروف 
ويحتاج ألناس يتحدث معيـ، ويسعى إلى اإلثارة ويتطوع لعمؿ أشياء ليس مف المفروض أف يقـو بيا 

 (. 59، ص 2009عبلىف ،  ). ويتصرؼ بسرعة دوف تروي وىو شخص مندفع عمى وجو العموـ

سمة تحمؿ في طياتيا معنييف أساسيف ىما االجتماعية " وقد أشار ايزنؾ إلى أف االنبساطية 
وىو ما تـ مبلحظتو عمى الحالة مف خبلؿ الضحؾ . (37، ص 2012صالحي،  )"واالندفاعية 

وقد أشار األستاذ مكـر شاكر إلى أف . والتعميقات وكثرة الكبلـ خبلؿ سير المقابمة واالختبارات النفسية
سمات شخصية المياجر غير الشرعي تميزه بأنو شخص مغامر ومقداـ وىي صفة ال تتوافر إال في 
عدد قميؿ مف األفراد، ألف كؿ البشر لدييـ مقاومة لمتغيير وقصور ذاتي اتجاه االستمرارية، ولكف ىذا 
الشخص تغمب عمى رغبة مقاومة التغيير وتخطاىا وسيطر عمى االستكانة، وتظير ىذه السمات بقوة 
في شخصية المياجر غير شرعي؛ ألنو في مقابؿ تحقيؽ حممو يغامر بحياتو دوف تردد وقد يمجأ إلى 

 (http://www.ahram.org.eg ).تكرار المحاولة والمغامرة أكثر مف مرة 

وال شؾ أف تمتع الحالة بسمات االنبساطية،  قد يشير في أغمب األحياف أنو كذلؾ  يتمتع 
ببعض سمات المقبولية وذلؾ حسب المواقؼ، فقد أظيرت النتائج أف الحالة ذو نمط مفاوض ومعتدؿ، 

وذلؾ قد يرجع إلى تأثير القيـ وأعراؼ المجتمع الجزائري المسمـ الذي يؤكد عمى أىمية الروابط 
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وىذا البعد يشبو بعد . والعبلقات االجتماعية كالتعاوف واإليثار والتسامح وتأثيرىا الكبير في حياة الفرد
االنبساطية مف حيث كونو بعدا في العبلقات الشخصية وىو يشير إلى أنواع التفاعؿ حيث يؤكد كوستا 

 إلى أف عامؿ المقبولية يختمؼ عف االنبساط في أنو يشير  (Costa & McCrae, 2003 ) وماكري
بينما يشير االنبساط أكثر .(..المطؼ، التعاطؼ  )إلى المجاؿ العبلئقي وأسموب العبلقات مع اآلخريف 

 (.200، ص 2012الدفاعي، ). إلى الردود الداخمية لمفرد

وىو ما صرح بو الحالة مف خبلؿ المقابمة إلى أنو يحب كثيرا مساعدة اآلخريف وأنو متسامح 
ولطيؼ  خاصة مع أصدقائو كذلؾ لكنو حذر في تعاممو مع اآلخريف، وأحيانا أخرى يجد صعوبة في 

ولطالما نجد أف ىذا النوع مف سمات الشخصية لدى األفراد كمياجريف غير . التعامؿ مع البعض
شرعييف أمر متوقع ومنطقي حيث يحكميـ التكافؿ ومساندة بعضيـ البعض خاصة إذا ما تـ ضبطيـ 
مف خبلؿ حرس السواحؿ أيف يتحمؿ الجميع مسؤولية اقتياد الجماعة في حيف أف مف يقـو بذلؾ ىو 

وىو كذلؾ ما لمسناه مف تأثير األقراف . شخص متخصص واحد فقط  ويممؾ الخبرة في تيجير الشباب
وجماعة الرفاؽ  والتي تكوف أكثر تأثيرا مف سمطة الوالديف، ولذلؾ نجد أف الحالة قد فكر في اليجرة 
غير الشرعية استجابة لرفاقو والذيف يعدىـ سند قوي لو يجمعيـ الشعور واإلحساس  الجماعي وقد 

إلى أف ضعؼ مراقبة الوالديف ألبنائيـ وعوامؿ الخطر األسرية   (,Leober,& al )أشار كؿ مف
األخرى والفشؿ األكاديمي، فغالبا ما يتـ التعرؼ إلى رفاؽ منحرفيف ويتـ جرىـ إلى سموكات 

،  )البلجتماعية   (.456، ص2012جيمس، كوفماف، تيموتيميج، والندـر

 وبالتالي يصبح سموؾ اليجرة غير الشرعية تقميد لجماعات الرفاؽ وىو ما تؤكده كذلؾ دراسة 
أف الشخص قد يدفع إلى اليجرة غير القانونية عندما يتأثر بشكؿ مباشر أو غير مباشر "  المصراتي"

بمف سبؽ لو أف ىاجر وتمكف مف بموغ مراميو وأىدافو الخاصة، ويتعاظـ االتجاه االيجابي لدى 
الراغبيف في اليجرة عندما يسمعوف أخبارا تؤكد اندماج ذلؾ المياجر في المجتمع الذي ىاجر إليو، 

، ص ص 2014المصراتي،  ).وتمكنو في العيش فيو وأنو لـ يتعرض لتجارب مؤلمة بتمؾ الرحمة
201 ،202 .) 

يتمتع الحالة بسمات معتدلة في بعد العصابية  أيف يكوف قمؽ في بعض األحياف، يكتئب وتثبط 
ىمتو، يستسمـ لئلثارة في بعض األحياف، كما أنو يستسمـ لمضغوط واالنجراح كذلؾ أحيانا، وىو ما 
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أشار إليو كوستا وماكري إلى أف الشخص الذي يتموقع في المستوى المتوسط قمؽ وىادئ أحيانا ، 
، 2012ذيب، وعمواف، ). يحزف أحيانا ، يستسمـ لبلستثارة أحيانا، ويستسمـ لمضغوط واإلنجراح أحيانا 

 .وبالتالي فإف ىذه السمات المعتدلة عمى عامؿ العصابية ظرفية فقط وىي حسب الموقؼ ،(485ص 
الحالة ، ؼ% 50وىو ما جاء في اختبار الرورشاخ حيث بينت معادلة القمؽ وجود نسبة قمؽ كبيرة 

 و رفض بعض ،والذي تعكسو كذلؾ كثرة االستجابات البشرية الجزئية التشريحيةيعاني مف قمؽ عميؽ 
 المحدداتغياب   كذلؾ، صعوبة التعامؿ مع بعض الموحاتأوالموحات وكثرة التعميقات الشخصية 

بقاءالحركية   ىوامي كنوع مف التوظيؼ البدائي يكوف فيو إسقاط المواضيع كواقع مدرؾ خاؿ مف أي وا 
 .الموضوع عنصر ميدد لبلنا، مما جعؿ الحالة  فريسة عالميا الداخمي المميء بالمخاوؼ والقمؽ

كما كشفت نتائج المقابمة عمى أف صورة الذات لدى الحالة ميتزة، أيف يسود لديو الشعور 
بالدونية مع فقداف األمف باإلضافة إلى الشعور بالتيديد والتآمر مف طرؼ إخوتو،  و بأنو غير محبوب 

مف طرؼ الكثيريف  كما نممس لديو العنؼ مع المحيطيف بو فيو دائـ الشجار ما جّره لمسجف مرات 
عديدة، وىو ما بينتو كذلؾ نتائج اختبار الرورشاخ مف حيث أف  عاطفة الحالة غير مستقرة وعدـ 

 المنخفضة، باإلضافة إلى وجود صعوبات  %+القدرة عمى ضبط االنفعاالت والذي توضحيا نسبة ش
 .9تكيفية ، وكذا بروز الميوالت العدوانية مثمما عبرت عنو الموحة 

كما يمكف الحديث عف سيادة مشاعر  اكتئابية لدى الحالة، خاصة في ظؿ شعوره بالوحدة في 
بعض األحياف وفقداف األمف، فغياب الجو األسري المألوؼ في ظؿ بيئة ميددة وغير أمنو ومحبطة، 
وبالتالي تأـز الموقؼ االوديبي خاصة مع فقداف األب مما انعكس سمبا عمى الحالة، حيث أصبح مف 

وكذا اإلحساس باإلحباط . السيؿ استثارتو وضعؼ التحكـ في سموكو وغمبة الجوانب االندفاعية
والحزف، وىو كذلؾ ما اتضح مف خبلؿ اختبار الرورشاخ مف حيث عدـ قدرة الحالة عمى الضبط 

االنفعالي وكذا رفضو لموحة صورة الذات التي تشير إلى صعوبات في تقبؿ الذات، وقد أرجع بولبي 
إلى أنو لبلضطراب االكتئابي عدة عوامؿ منيا تعرضو لخبرات محاطة أو فقداف أحد الوالديف خبلؿ 
مرحمة الطفولة، وأنو تربى عمى أنو غير محبوب، حيث يؤدي ترسب ىذه الخبرات داخمو إلى نمو 

 ( . 75، ص 2013خطاب، ). تصور نفسو أنو غير مرغوب فيو
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كما يمعب االغتراب نفسي الدور األكبر في دفعو نحو التفكير في اليجرة غير الشرعية، حيث 
أشار الحالة إلى شعوره بالضياع وعدـ فيمو ما يشعر بو وما يريده وماال يريده، كما أنو يشير إلى أف 
وجوده في ىذا البمد ليس لو معنى أيف أصبح يرى في محيطو األسري محيط غير امف،  ويرى ادلر 
أف االغتراب يتبع أساليب التنشئة االجتماعية كأساليب المعاممة الوالدية المبنية عمى الحؿ والود الذي 

عدناف،  ).يعتبر ميـ في حياة الفرد، فاألفراد المحروموف مف الحب والدؼء يشعروف باالغتراب 
 (.389، ص 2011

إلى أف سموؾ اليجرة غير الشرعية راجع لبلضطراب العميؽ في اليوية، " أحمد بمقمري"يشير 
فالشاب يحس بأنو ال ينتمي لممجتمع الذي يحقؽ آمالو وأحبلمو، فيو ال يشعر بالحرية والمسؤولية وىنا 
يحاوؿ البحث عف ىذه الحرية خارج الحدود المرسومة لو، أيف ال توجد أية حدود، وبيذه الطريقة في 

التفكير يتجو نحو العالمي ليمغي المحمي، يتجو نحو اآلخر ليقير األنا الداخمي والذات، فينتقؿ الصراع 
بيف الذات والموضوع اآلخر مف المسرح الخارجي إلى النفس اإلنسانية إليجاد معنى لحياتو، وىدؼ 
ف كانت النتائج غير مضمونة  وفي ىذه الحالة  يظير  افتراضي بعيد عف الواقع الذي يعيشو حتى وا 

 .االضطراب في العبلقة بيف الواقع والخيالي 
( http://belgoumri-ahmed.blogspot.com/2011/04/blog-post_2806.html) 

إلى أف أفراد العينة مف الشباب الذي يفكر  ( 2013ايت حمودة و وازي ،  )وقد أشارت دراسة 
باليجرة غير الشرعية يعاني مف مستوى مرتفع مف االغتراب النفسي، وتشير الباحثتيف إلى أف سوء 
التوافؽ في الشخصية يحدث كرد فعؿ لمفشؿ المؤقت في محاولة لمتكيؼ مع ما يحيط بالمرء مف 
طرائؽ جديدة وقيـ جديدة، وعندما يحدث ذلؾ يعاني المرء إحساسا ذاتيا بالضياع وشعورا بالعزلة 

والوحدة عندىا يتحرؽ شوقا إلى بيئة أخرى يكوف فييا إشباع حاجاتو المادية والنفسية متوقعا وأكثر 
 (236، 235، ص ص 2013ايت حمودة  ووازي ،  ). وثوقا مف بيئتو الحالية 

وقد أظيرت النتائج عمى مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية عمى أف الحالة ذو نمط 
معتدؿ مف حيث انفتاحو عمى الخبرة أيف يكوف مستكشؼ في بعض األحياف وأحيانا أخرى يتميز 

بالتحفظ واالنغبلؽ،  فالحالة لديو ميؿ إلى البحث عف أفكار ومعمومات تخص اليجرة إلى أوروبا وكذا 
االطبلع عمى كؿ جديد فيما يخص ىذه الظاىرة كما أنو صرح بأنو مستعد لمتأقمـ مع متطمبات الحياة 
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الجديدة في أوروبا والتعامؿ مع األفكار الجديدة والقيـ غير التقميدية، لذلؾ يتسـ الحالة  باألحبلـ 
اليومية التي تكوف دافعا وراء االستطبلع واالكتشاؼ لمتطمع إلى اليجرة غير الشرعية إلى أوروبا وذلؾ 

إلى أف الكثير مف  (تواتي، وعجاس )مف خبلؿ الدور الكبير الذي تمعبو وسائؿ االتصاؿ وتشير دراسة 
وسائؿ االتصاؿ التكنولوجية التي يشيدىا العالـ المعاصر اليـو في ظؿ عولمة التكنولوجيا وظيور 
وسائؿ االتصاؿ الحديثة كالفيس بوؾ والتويتر تستميؿ الشباب؛  وتعطي لو صورة جيدة عف العالـ 
اآلخر وىو ما يبلحظ اليـو في الكثير مف الخطابات التي تتداوؿ وسط الشباب الذي يرتاد العالـ 

االفتراضي ويعايش يومياتو بعيدا عف الواقع الحقيقي المعاش أيف يسعوف إلى التعرؼ عمى مف يمد ليـ 
 (.9، ص 2015تواتي، وعجاس ، ). يد العوف في اليجرة

يمكف التحدث عف سموؾ المخاطرة كسمة لدى الحالة وبيف ارتباطو  باالعتقاد بالحظ الجيد الذي 
ينتظر مثؿ ىؤالء المياجريف غير شرعييف في أوروبا ولعؿ ىذا يقودنا لمحديث عف مركز الضباط 

 ذوي الضبط الخارجي الذيف   إلى أف األفراد (Rotter, 1966)الخارجي حيث أشار جولياف روتر
يعتقدوف أف التدعيمات والمكافآت في حياتيـ تسيطر عمييا قوى خارجية كالحظ والصدفة والقضاء 

   (.26، ص 2015المرشدي، والطفيمي ، )والقدر 

بينت النتائج كذلؾ أف العوامؿ االقتصادية التي لـ تمعب دورىا لدى الحالة، كعامؿ دافع لميجرة 
غير الشرعية حيث أنو ذو مستوى اقتصادي جيد ويعيش حياة مرتاحة جدا، أيف يمكف أف نتحدث عف 

دور التصورات والتمثبلت فيو يحمؿ تصورات مثمنة ألوروبا كدولة مثاؿ العدؿ االجتماعي مقابؿ 
إلى دور التصورات والتمثبلت " حفصاوي اسماعيؿ "الحقرة والظمـ في ببلده، وىو ما بينتو نتائج دراسة 

في دفع الشباب إلى اليجرة غير الشرعية حيث أكدت النتائج عمى أف تصور الحراقة ألوروبا كجنة 
أحبلـ تسمح ليـ بتحقيؽ طموحاتيـ حيث تمعب دور الدافع والموجو لميجرة غير الشرعية مف أجؿ 

 .تحقيؽ أحبلميـ عمى أرض الواقع

: مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات -5

 ىذه الدراسة عمى مجموعة مف المراىقيف الذيف خاضوا تجربة اليجرة غير الشرعية بيدؼ أجريت
 باختباراتليذا تـ االستعانة التعرؼ عمى معاشيـ النفسي ، التعرؼ عمى سمات شخصية ىذه الفئة و
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 لمشخصية وكذا االختبار الكبرى ة وكذا المبلحظة ومقياس العوامؿ الخمساإلكمينيكيةنفسية كالمقابمة 
  قد بينت لنا مااألدواتج الدراسة المتحصؿ عمييا مف خبلؿ ىذه ئف نتاإ وعميو ؼ،االسقاطي الرورشاخ

: يمي 

  حيث أف .عصابيةبسمات الالجزائري المياجر غير شرعي يتميز المراىق  :األولىالفرضية 
الحالة األولى يتميز بنمط مرف متكيؼ، أما الحالة الثانية والثالثة والرابعة فقد تميزت بنمط متوسط 

وأشار ىوارد وىوارد إلى . معتدؿ وبذلؾ فإف الفرضية الرابعة لـ تتحقؽ مع جميع حاالت الدراسة
أصحاب النمط المعتدؿ عمى بعد العصابية يتميز بأنو يشكؿ خميط مف سمات االنفعالية والمرونة 

 (Howard & Howard, 1995, p 6 ).ولدييـ القدرة عمى تغيير سموكيـ حسبت متطمبات الموقؼ

ويمكف القوؿ أف ىذه النتيجة غير منطقية ومتوقعة ألف الشائع أف يتميز المياجروف غير 
 شرعيوف  بسمات العصابية وعدـ االتزاف االنفعالي، لكف ىذه النتيجة تتفؽ إلى حد ما مع دراسة 

 (( Mc Ghee, Ehrler, Buckhalt, & Phillips, 2012  حوؿ عبلقة سموكات الخطر 
والعوامؿ الخمسة الكبرى لكوف سموؾ اليجرة غير الشرعية يشتمؿ عمى الخطر فقد بينت النتائج أنو ال 
توجد عبلقة ذات داللة بيف سمات العصابية وسموؾ المخاطرة و قد أكد الباحثيف عمى أف ىذه ليست 

 .مفاجئة ألف سوؾ المخاطرة ال يتطمب بالضرورة وجود إجياد

 ( Mc Ghee, Ehrler, Buckhalt, & Phillips, 2012, p560) 

حوؿ العبلقة بيف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية  ( Gabriella Anic ,2007 ) وكذلؾ دراسة
 البالغيف التي أظيرت نتائجيا عدـ وجود عبلقة بيف سموؾ  461وسموؾ المخاطرة عمى عينة مف 

 .المخاطرة والعصابية

 يتميز المراىق الجزائري المياجر غير شرعي بسمات : التي مفادىا الفرضية الثانية
لقد تحققت ىذه الفرضية مع الحالة األولى والثالثة و الرابعة ، وىذا ما أثبتتو نتائج . االنبساطية

الحاالت  عمى المقياس الفرعي لبلنبساطية في العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية ، وكذا نتائج 
االختبار االسقاطي وىو ما بينو نمط الرجع الحميـ المائؿ لبلنبساط ، وما تـ مبلحظتو مف سموكات 

عمى حاالت الدراسة مف حيث القدرة التعبيرية الجيدة  وكذا الضحؾ والتعميقات، والمرح الواضح عمييـ 



امســــالفصل الخ عرض وتحميل نتائج الدراسة  

 

 
271 

أما الحالة الثانية فقد تميز بنمط متكافئ االنبساط واالنطواء ويمكف اعتبار أف ىذه النتيجة منطقية 
ف الشخص المنبسط ىو الذي ييتـ بالعبلقات االجتماعية التي أب كارل يونجومتوقعة، حيث أشار 

تحقؽ اشباعاتو الميبيدية ، وىذا يكوف عكس المنطوي المشغوؿ بعالمو الداخمي مف خياؿ ونشاط بدني 
 (.4، ص 2013 ، طالب).غير قادر نسبيا عمى المشاركة االجتماعية

حوؿ عبلقة  ( (Canache, Hayes, Mondak , & Wals, 2013وقد أكدت نتائج دراسة 
بعدي االنبساطية واالنفتاح عمى الخبرة باالتجاه نحو اليجرة ، فقد أظيرت النتائج مستويات عالية في 

االنبساطية لتتوافؽ مع اشتدادا النية لميجرة، ألف اليجرة خطوة جريئة بطبيعتيا كما أنيا تستوجب 
 التفاعبلت االجتماعية مع الغرباء وبالتالي مف البدييي أف يرتبط بعد االنبساطية بنية اليجرة كما تبيف

 .الثقافية  في التغمب عمى الحواجز المياجريف يساعد االنبساط أف
Canache, Hayes, Mondak , & Wals, 2013, pp 352,354)) 

وىو ما تـ تبيانو مف خبلؿ  وبما أف سموؾ اليجرة غير الشرعية سموؾ يحتوي عمى المخاطرة 
إلى أف " عبد الخالؽ" المقاببلت مع الحاالت إلى أف كؿ الحاالت تفضؿ المخاطرة والمغامرة  فقد أشار 

مف سمات الشخص االنبساطي أنو يسعى وراء اإلثارة ويتصرؼ بسرعة دوف ترو، وىو شخص مندفع 
  (.241،  ص 2007عبد الخالؽ ، ).عمى وجو العمـو 

أف األشخاص االنبساطييف يقوموف بالمخاطرة أكثر  (Cray, 1977 )وقد أشارت نتائج دراسة 
 (.390، ص 2012خمؼ وغزواف ،  ).مف االنطوائييف الذي ىـ أكثر ترددا ومحافظة وخوفا

حوؿ اإلثارة الحسية Zuckerman & Kuhlman,2000 )  ) باإلضافة إلى دراسة كؿ
 طالبا جامعيا وبحكـ أف اإلثارة الحسية والتي 260وعبلقتيا باإلقداـ عمى سموؾ الخطرة عمى عينة مف 

تتداخؿ مع سمة اإلثارة كإحدى مظاىر عامؿ االنبساطية،  وقد أكدت نتائج الدراسة عمى وجود عبلقة 
 ,Mc Gheeباإلضافة إلى دراسة  . بيف االندفاع لئلثارة الحسية واإلقداـ عمى سموؾ المخاطرة

Ehrler, Buckhalt, & Phillips, 2012  والتي درست العبلقة بيف العوامؿ الخمسة الكبرى وسموؾ
 المخاطرة و التي بينت نتائجيا ارتباط سموؾ المخاطرة ببعد االنبساطية فميس مف المستغرب أف

المخاطرة كما وضع كؿ  سموؾ مف عالية مستويات مع إيجابي بشكؿ مرتبطة لتكوف وجدت االنبساطية
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سمات فرعية التي تندرج ضمف بعد االنبساطية والتي  (Costa & Mc Crae )مف كوستا وماكري 
  .تظير الميؿ لبلستثارة الحسية وسموكيات المخاطرة 

Mc Ghee, Ehrler, Buckhalt, & Phillips, 2012 , pp 558, 560)) 

 ات بسم الجزائري المياجر غير شرعي يتميز المراىق: بالنسبة لمفرضية الثالثة التي مفادىا 
فقد أظيرت النتائج أف الحالة األولى والثانية والرابعة تتميز بسمات معتدلة في .نفتاح عمى الخبرة اال

االنفتاح عمى الخبرة،  أما الحالة الثالثة فقد أظير نمط منغمؽ، ويتسـ أصحاب النمط المعتدؿ في 
شخص خيالي أحيانا ، متوسط االىتماـ : " االنفتاح عمى الخبرة حسب ما حدده كوستا وماكري إلى انو

." بالفنوف، يجمع بيف المألوؼ والمتنوع في األنشطة، ذو اىتماـ فكري متوسط، معتدؿ في قيمو
ويضيؼ ىوارد وىوارد إلى أنو يوجد عدد كبير مف األشخاص الذيف يتواجدوف بيف طرفي بعد االنفتاح 
عمى الخبرة  مف المعتدليف القادريف عمى استكشاؼ االىتمامات عند الضرورة كما أنيـ قادريف عمى 

عبد اهلل،  ).التركيز عمى أشياء مألوفة لمدة طويمة لكنيـ سرعاف ما يمجئوف إلى االبتكار والتجديد
 (48، ص 2012

إلى أف ىذه السمة تعكس الفضوؿ وحب  (Costa & McCrae, 1992 )أشار كوستا وماكري 
االطبلع عمى العالـ الداخمي والخارجي عمى حد سواء، ويكوف صاحب ىذه السمة غني بالخبرات ولو 
رغبة في التفكير في أشياء مألوفة وقيـ خارجة عف المألوؼ، و يجرب انفعاالت ايجابية وسمبية بدرجة 

وبالتالي يمكف القوؿ أف الفرضية . (358، ص 2016الشمري، والجنابي،  ).أعمى مف الفرد المنغمؽ
لـ تتحقؽ مع الحاالت ألف االنفتاح عمى الخبرة يتطمب التصورات القوية والمفعمة بالحياة خيالية 

والجمالية ، وسموؾ اليجرة غير الشرعية ال يتطمب أف يكوف اإلنساف بالضرورة حساسا وشاعرا إال أف 
أصحاب النمط المعتدؿ قد يمجؤف في بعض األحياف إلى الرغبة في االنفتاح عمى الخبرات  ولذلؾ نجد 

أف األفراد في عصرنا اليـو أصبح مف السيؿ عمييـ االنفتاح عمى العالـ الخارجي مف خبلؿ وسائؿ 
التواصؿ االجتماعي ووسائؿ االتصاؿ الحديثة، وىو ما أظيره الحاالت مف خبلؿ المقابمة مف أنيـ 

عمى اطبلع دائـ باالنترنيت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي مف أجؿ الحصوؿ عمى معارؼ ومعمومات 
حوؿ العالـ اآلخر وىذا األمر قد سيؿ التعرؼ عمى أنماط المعيشة ىناؾ وكذا االطبلع عمى كؿ ما 

مف حيث معرفة التنبؤات الجوية ومعرفة تحركات قوارب حرس . يمكف أف يسيؿ ليـ اليجرة إلى أوروبا
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دور التمفزيون ومواقع التواصل حوؿ  (دريد، و خبيزي )وقد أشارت نتائج دراسة . السواحؿ 
 عمى عينة مف الطمبة الجامعييف االجتماعي في تشجيع الشباب الجزائري عمى اليجرة غير الشرعية، 

وقد بينت النتائج أف مواقع التواصؿ االجتماعي والذي ساىـ في تشكيؿ صورة ذىنية محددة عف 
المجتمعات الغربية في أذىاف الشباب الجزائري، قد أدى إلى نمو التفكير في اليجرة إلى تمؾ 

المجتمعات وبمختمؼ الطرؽ بما في ذلؾ اليجرة غير الشرعية حيث أوضحت الدراسة أف ما نسبتو 
 مف حجـ المبحوثيف يقوموف بالتفكير في اليجرة غير الشرعية إلى البمداف الغربية بعدما 54.22%

 66.23بؿ وأف ما نسبتو تشكمت لدييـ صورة معينة عف تمؾ المجتمعات كمجتمعات راقية ومتقدمة،  
مف ىؤالء حاولوا بموغ ذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف مواقع التواصؿ االجتماعي، وذلؾ إما مف خبلؿ %

طمب المساعدة مف أصدقاء يقيموف في المجتمعات الغربية مف أجؿ الحصوؿ عمى فرصة لميجرة إلى 
 (.17، ص 2016دريد، وخبيزي،  ).تمؾ المجتمعات

  حيث أف : سمات المقبولية بالجزائري المياجر غير شرعي  يتميز المراىق :الفرضية الرابعة
كؿ مف الحالة األولى والثالثة والرابعة  قد توصمنا إلى أنيـ ذو نمط مفاوض والذي أشار إليو كوستا 
وماكري بأف الشخص المفاوض ىو شخص لبؽ، حذر، يرغب في مساعدة اآلخريف، يمكف التقرب 

 إلى أف المقبولية أو الطيبة تقيس توافؽ الناس  (De Raad,2000 )وأشار . إليو، مستجيب لآلراء 
مع اآلخريف أو قدرتيـ عمى موافقة اآلخريف، كما تحتوي عمى عنصر العبلقات بيف األشخاص كالحب 
والكره، والصراع والتعاوف، والتعاطؼ وىؤالء األفراد يميموف نحو التقيد بالمجموعات، والتواضع، وعدـ 

 (.488، ص 2013ذيب، وعمواف،  ).السعي وراء المغاالت في الطمبات ويتحمسوف لمساعدة اآلخريف

أما الحالة الثانية فيو يتميز بنسبة عالية مف المقبولية فيو يندرج ضمف النمط المتكيؼ والذي 
إلى أف ىذا الشخص  يفضؿ   (Howard & Howard, 1995)وصفو كؿ مف ىوارد وىوارد 

إخضاع حاجاتو الشخصية إلى حاجات الجماعة وقبوؿ النماذج المعيارية لمجماعة أكثر مف اإلصرار 
 ( Howard & Howard, 1995, p 6 ).عمى نماذجو المعيارية  الشخصية 

فاألشخاص الذيف يتسموف بالمقبولية، يسعوف وراء التضامف في الجماعات التي ينتموف إلييا 
وتسودىـ الحميمية وىذا عادة ما نجده لدى فئة المياجريف غير الشرعييف، وما وضحو لنا الحاالت في 
أنيـ يتقاسموف نفس المشاعر واألحاسيس مع رفاقيـ مف المياجريف ويولوف الوالء لبعضيـ البعض  
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كما أنيـ يتمتعوف بالمطؼ والتعاوف والتسامح وفي حالة ما إف تـ القبض عمييـ فإنيـ سوؼ يتقاسموف 
مسؤولية السموؾ وتحمؿ العواقب وال يحيمونيا لشخص واحد فقط، ما يدؿ عمى قوة التضامف والتكافؿ 

ويمكف إرجاع تحمي حاالت الدراسة مف المياجريف غير شرعييف بيذه السمات إلى طبيعة . فيما بينيـ
المجتمع الجزائري كمجتمع عربي مسمـ وىو يحض عمى غرس ىذه القيـ والمبادئ كالتعاوف والتسامح 

 حوؿ  (Dinesen ,2011)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة . واإليثار في نفوس األبناء منذ الصغر
االتجاه نحو اليجرة وعبلقتيا بسمات الشخصية وفؽ نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية، حيث 

 .أف المستوى المرتفع مف المقبولية لو عبلقة باالتجاه نحو اليجرة 

(, Klemmensen, & Norgaard,2016, p55 Dinesen) 

  مف . بسمات يقظة الضمير  الجزائري المياجر غير شرعييتميز المراىق: الفرضية الخامسة
، حيث أف ىذا البعد  مع جميع حاالت الدراسة  الفرضية األولى  قد تحققت خبلؿ ما تـ التوصؿ إليو

يشتمؿ عمى إرادة االنجاز وىو بذلؾ يشير إلى أف ىؤالء األشخاص لدييـ قناعات ذاتية بقدرتيـ عمى 
. مواجية المواقؼ الحياتية، ومنيا المواقؼ التي تحمؿ الخطورة ، وليذا فقد تستحوذ عمى تفكيرىـ

 الكفاح إلى ىذا البعد يشير أف إلى( ,Wiggins & Trapnell)ويشير (. 267، ص 2012الشرع، )
 أففيروف Colquitt & Simmering, 1998).   )أما. جؿ االنجاز والكماؿأاالجتياد مف و

 مف قدراتيـ الفعمية  أفضؿ يؤدوف أنيـ يقظوا الضمير لدييـ ميؿ لخداع الذات فيـ يعتقدوف األشخاص
 (. 163، 162ص ص ، 2008 خريبو،). ويرفضوف االستسبلـ عند مواجية الصعاب

أف تكويف الضمير الحي يقوـ عمى التخمي عمى  (Windmiller & al, 1980)ويرى وندميمر 
الرغبات االوديبية العدائية وأنو سيغتني الحقا مف خبلؿ المتطمبات االجتماعية والثقافية وىي التربية 

 ( 263، ص 2014جابر،) .والديف واألخبلؽ 

حيث نجد أف جميع الحاالت مف ىؤالء المياجريف غير شرعييف مف  خبلؿ ما ورد في المقابمة 
تسعى لتحقيؽ أقصى ما لدييا لتحقيؽ أىدافيا ولو باإلقباؿ عمى سموكات خطرة  كما أظيرت النتائج 

تباع النظاـ  مف خبلؿ المقاببلت أف ىذه الحاالت تمتـز كثيرا بإتباع القوانيف واألوامر وتأدية الواجبات وا 
إال أف سموؾ اليجرة غير الشرعية بالنسبة إلييـ وسيمة لتحقيؽ طموحات تتعمؽ .والسموكات القيمية
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فمدييـ حيوية أكبر في السعي .بالعالـ المثالي أوروبا وال بد مف بذؿ أقصى جيودىـ لتحقيؽ أحبلميـ 
 .نحو رغباتيـ 

وقد تمعب ىذه السمات دورىا في تطوير سموكات تكيفية جيدة بعد خوضيـ لتجربة اليجرة غير 
أف مف النتائج االيجابية لميجرة غير الشرعية ىو نمو " العيد فقيو""الشرعية وىو ما أكده كذلؾ دراسة 

الشخصية وصبلبتيا لدى البعض مف عينة الدراسة، باعتبار أف ىذه التجربة ما ىي إال مرحمة انتقالية 
 ( .63، ص2014فقيو، )في تطوير الشخصية نحو النضج واستبصار أكثر بمفيـو الحياة ومتطمباتيا 

 بيف ة ؾاستخبلص الخصائص المشتركذالؾ مف خبلؿ المقابمة يمكف  مف إليووبناءا ما توصمنا 
: لحاالت المعنية بالدراسة ا

 لنماذج والدية رشيدة وأساليب تنشئة مننيجة بطرؽ صحيحة   جميع حاالت الدراسة تفتقرأف
وغياب التواصؿ ولغة الحوار، وكذا سيادة عبلقات سطحية عائمية ما يجعميـ يقبموف عمى ىذا 

  ..السموؾ دوف مراعاة لمشاعر أوليائيـ
  يعتبر التقميد أحد الدوافع األساسية لدى جميع الحاالت التي تعيش في سياؽ اجتماعي يشجع

مداد نرجسي كشجاع وبطؿ، أيف   عمى ثقافة اليجرة غير الشرعية كإحدى طقوس الرجولة وا 
 .تمارس جماعة الرفاؽ تأثيرىا أكثر مف سمطة الوالديف

 والفطنة والجرأة  جميع حاالت الدراسة تتسـ بسموؾ المخاطرةأف . 
  التفكير التجريدي الذي يميز ىذه الفئة ولذلؾ تمعب التمثبلت والتصورات دورا كبيرا ودافعا

 .لمتفكير في اليجرة غير الشرعية 
  اليجرةأثناء الفرح واليوس نجد القمؽ قبؿ اليجرة أيفالتميز بالتقمب المزاجي واالنفعالي . 
  لدى حاالت الدراسة بعد فشؿ واإلخفاؽ أيف تـ القدرة الكبيرة عمى تطوير سموكات تكيفية

 .االستبصار جيدا بضرورة البحث عف نماذج أخرى لبلستثمار كالرياضة والعمؿ والزواج 
  صراع الشعوري مع القدر، الذي ال يحسـ إال مف خبلؿ خوض المخاطرة فإما أف ينجح

ما أف يموت  .ويصؿ وا 
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 :خاتمة 

 يفرض تجاوز تمك النظرة التقميصية في كونيا ظاىرة اليجرة غير شرعيةإن الفيم المعمق ل
 اآلونةكمعطى واقعي فرض نفسو بشدة في ظاىرة ذات ديناميات اقتصادية واجتماعية فقط،  فيي 

وىي في حد ذاتيا  يوميا تأثيراتياشباب تمارس عميو سمات الحياة المعاصرة حياة ، وعصف باألخيرة
التي تخمت التقميدية  األبوية سواء من حيث تراجع السمطة تشكل ضغطا ييدد البناء النفسي لألفراد،

 وضبط لسموكاتيم، وألقتطاقاتيم   النفسية واستثماراألبناء حاجات إلشباععن ميمتيا كوعاء حاوي 
يشجع عمى يجعل من اليجرة غير الشرعية ثقافة فرعية خاصة بو أين  سياق اجتماعي إلى بأبنائيا

حدى تمظيرات االستعراضية  طقوس الشجاعة والرجولة كإحدىمجازفة بالحياة لثقافة المخاطرة وا وا 
 التي التأثيرات إلى كبطولة وانتقال المياجر غير الشرعي إلى نموذج لممحاكاة أمام اآلخرين،  باإلضافة

 الحديثة من العمل عمى تشكيل صور ذىنية اإلعالم وسائل التواصل االجتماعي ووسائل ىاتمارس
ما كّون لدى ىؤالء الشباب أزمة . وخيالية راقية لحياة نموذجية كمجتمعات األوروبيةمجتمعات لل

 .نرجسية من خالل البحث عن الموت من أجل الحياة 

 سمات إلىالتعرف إلى التقرب من ىذه الفئة و  ىدفت ىذه الدراسة الموضوعونظرا لجسامة ىذا 
وقد : صورة سيكولوجية عن ىذه الفئة  إلعطاء  كمحاولةالشرعيينشخصية المراىقين المياجرين غير 

توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أن جميع حاالت الدراسة ال تتميز بسمات العصابية وبالتالي فالفرضية  
كما تتسم الحالة األولى والثالثة والرابعة بسمات االنبساطية ماعدا الحالة الثانية الذي . األولى لم تتحقق

يتميز بنمط متكافئ، أما فيما يخص بعد االنفتاح عمى الخبرة فالفرضية لم تتحقق مع جميع حاالت 
الدراسة أين تتميز كل الحاالت بسمات معتدلة حيث تتسم ىذه الحاالت باالنفتاح والتحفظ أحيانا ماعدا 
الحالة الثالثة الذي يتميز بنمط منغمق ، أما فيما يخص سمات المقبولية فقد تحققت الفرضية مع الحالة 
الرابعة الذي يتميز بسمات جد جيدة في عالقتو البينشخصية مع اآلخرين، ماعدا الحالة األولى والثالثة 

كما بينت النتائج أن جميع حاالت الدراسة تتسم بسمات يقظة . والرابعة فتتميز بسمات المفاوض
 .الضمير التي تجعميم دائما في إصرار وعزيمة لتحقيق أىدافيم 

 إرىاصات الوجود وميما كانت مسوغاتيا من  شكل من أشكالميما كانت اليجرة غير الشرعيةف
 بالرجوع إال ليا ال تكون والوقائيةاسية اجتماعية اقتصادية وحتى النفسية فالحمول العالجية ي سأمنية
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 تربوية ممنيجة أساليب وتحقيق لألبناءع التكفل بالجانب العاطفي مسرة ومجتأ فال بد عمينا كاألسرة إلى
 النفسية  حتى ال يكون ىناك مجال لمتفكير بمثل ىكذا األبناء حاجات إشباع ىاتتحقق من خالل

 والعمل عمى بناء بنية شخصية سوية وقوية منضبطة سموكيا وتحقيق التوازن بينيا وبين سموكات
 .المجتمع الذي تعيش فيو
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 .األولىالمقابمة كما وردت مع الحالة ( 01 )الممحق رقم 

 .السالم عميكم  -
 .وعميكم السالم ورحمة اهلل -
 كيف حالك؟ -
 .الباس الحمد هلل -
 .حبيت تحكيمي شوي عمى تجربتك مع اليجرة غير الشرعية -
نكذب عميك، حاب نحييا من راسي واهلل العظيم، ماكاش  غير قبيل كنت نقصر عمييا، واهلل ما -

 . نقدر عميو إليمشكل نعاونك بالشي 
 و عمى تجربة تاعك تقدر تحكيمي شوي عمى روحك ؟ واش راك دير في حياتك ؟ يقبل ما نحكي -
 أنا متوسط ، 8 حبست لقراية في سنة شانطي ، سنة في عمري خدام في 23عادي، عندي  -

 في وأنا انسان نشيط ، راجل ، حرقت  bien finiانسان نحب نخدم ،  نحب نخدم خدمتي 
 .  سنة ، واهلل راني حاب نحييا من راسي 20عمري 

 واش ىي اليوايات تاعك ؟ -
 .نحب الرياضة  -
 كيفاه راك عايش في داركم؟ -
  bien .عايش الباس الحمد هلل ، عندي يما عندي بابا خاوتي ، الحمد هلل  -
 كيفاه عالقتك مع والديك ؟ -
ويما ماكانش الي   ماعنديش مشاكل، عالقتي مع دارنا مميحة الحمد هلل bienعالقتي مع درانا -

  نخرج بصح ،نياراجي  كي نكون عيان  des fois. واهلل نحب نمعب معاىاأنايدرليا كيما 
  واهلل ماأنا يديرليا كيما إليكانش  كي نعاود نولي لمدار نقبض يما نمعب معاىا يما بانتمي ما

 نصحح الغمطة تاعي، عمى بالي ؟كاين، نحيميا ىاذيك المحّرمة، نقميا وليتي كبيرة عاله
تيدرش معايا نقميا نيدر معاك ، نبدا نمعب معاىا حتان يروحميا الزعاف ،  زعفتيا تقولي ما

 . نعرف كيفاه نتعامل معاىا 
 مع خاوتك ؟ -
 .ايو عالقتي مميحة مع خاوتي الحمد هلل  -



 كيفاه حبست لقراية ؟ -
كي كنت صغير كنت نبغي نقرا ومن بعد كي طمعت لمسيام ما وليتش نبغييا، الواحد كان  -

عقل ذراري يحب يمعب، كنا أنا وصحابي نديرو حوايج تاع الضحك في القسم حتان وين 
 .خرجت

 والديك ما حاولوش يرجعوك ؟ -
  .بابا قالي ارجع كي شغل ما حبيتش نرجع دارلي رايي -
 قبل ما تخمم في الحرقة كيفاه كنت عايش ؟ -
 ، كنت عايش عادي ، كي حبست لقراية حوست  portكنت خدام في وىران كنت نخدم في  -

نخدم ، ايو ذرك كبرت بابا قراني، صرف عميا، وقمبني راجل، ذرك خالص كبرت الزم ندبر 
 .في كل بالصة خاطيني مشاكل تاع الدولة واّل عايش عاديراسي ، عندي صحابي 

 ؟أصدقائككيفاه تصف عالقتك مع  -
يدي ىاذي ما des fois  قاع الناس تحب تقصر معايا  مميحة،sava عالقتي مع صحابي  -

 . السالم عميكموأنانيبطياش 
 حكي عمييا كيفاه ؟تقبيل قتمي كنت نقصر عمى الحرقة  حاب نحييا من راسي كنت  -
 اطمي يقولي يااهلل نروحويندرق عميك، عندي صاحبي طفيل صغير، ديما يع ايو واهلل ما -

 .نروحش مانيش باغي نروح  نروحو، قتمو ما
 كيفاه بديت تخمم في الحرقة ؟ -
 إليبدات لحكاية تدخل في راسي، تولي تخمي غير فييا، حاجة ما تجيني في بالي غير ىي  -

 نقعد إلي كاين القيوة ،الناس كامل ىنايا تيدر عمييا وين نسكن راحو حرقو، تجيني في بالي
 يخدموا إلينقصر فييا تسمعي غير اليدرة عمييا ليل ونيار، وزيد تاني وين نخدم في وىران 

معايا ، الواحد ىذاك الوقت شغل العقمية الدم سخون، خطرة كنت مريح في ساحة الشيداء، 
، شفت بابور تاع الطاسيمي خارج، والناس إلي راكبين فيو 2012كانوا ايامات الصيف 

 قعدت ؟، وين راىم رايحين؟ ، داتني الدنيا وردتني قمت أنا ىاذوك واش كاينbybyيديرولنا 
 شغل رايحين ويخزرو فينا قاع ، في الميل ؟ عاله مانيش وسط ىاذوكأناغايس فييم، قمت 

قمت أنا ما نريحش قمت نروح نشوف أوروبا ىاذي إلي ناس كامل تيدر عمييا، قمت نخدم وال 
 . نكتب الزم نروح نشوفيا كيما جات تجي



 واش كانت تمثمك أوروبا؟ -
 تمثل كمش، مازال ماشفتش واحد راح ألوروبا وقال ماشي مميحة إلي نقصر معاه يقولي أوروبا -

مميحة، إلى قال أوروبا ماشي مميحة ىو إلي ماشي مميح، ماشي ما نبغوش لبالد قاع نبغوىا 
نمقى روحي رافد لعالم مورايا ونجري، بصح كي   l’équipe nationalغدوة كي تمعب 

 سنين ىنا 4طيحمك صوالح تزعفي تقولي نروح وما نخزرش مورايا، لييو تخدمي عام تريحي 
 . ىي ماشي جنة بصح بانتمي عالم واحد آخر مميحة.تخدمي ما تمحقيش

  كنت حاب تحققيا من خالل الحرقة ؟إلي األىدافواش ىي  -
باغي نشوفيا باغي نوصل لمشي ىذاك، أوروبا تمثمك كمش ىي كمش، نخزر في دمي  -

نشوفيا، إذا كنتي ىنا تسعمي تمحقي لييو ما تسعميش، واشنو ماشي ماتخافيش بصح كي 
أنا إنسان .  نروح وكيما جات تجي  je m’en fousين مور البحر  تقولي اتتفكري واش ك

نقول خسارة كي راني ساكن ىنا، واهلل العظيم غير   des foisشاطر، شغل عبد ماشي طالقيا 
باغي نسمك روحي كي نوض مع الصباح نعود نغسل في وجيي وندير الجال نبدا .خسارة 

نخزر في روحي نحب روحي، أنا شاطر، نحب روحي، نحب نفسي، أنا شخص نشيط نحب 
 .يكمخمي نخدم، واحد ما

 كيفاه خسارة كي راك عايش ىنا وضحمي شوية ؟ -
  سنين وىنا تخدمي طول عمرك ما4ايو الخدمة، يعطوك حقك لييو تخدمي عام تريحي  -

  إذا ما نخدمش كواغطي ما l’assuranceتمحقيش، أىداف تاعي نروح نخدم ونّمشي 
عندي طموح بغيت نروح .. ىذا زمان أنا ماشي طماع بصح عندي طموح ايو؟نروحش، عاله

ألوروبا باه نخدم ماشي باه ندير عفايس عيانين،  المجتمع ىذا راكي عارفة لكبار كذابين، 
 قابيل  style  شغل رانا عبيد l’impressionىوما إلي يديرولك الضغط ىوما إلي يديرولك 

 .وىابيل ىايميكم أخطونا برك
  تقمقك ؟إلي األمورواش ىي  -
 . خايق من لبالد ىاذي، طاق عمى من طاق أناالحقرة ،  -
 كم من مرة رحت حرقت ؟ -
يروحوا ويردوىم ويعاودو   aller retour خطرات 4 معانا ضربو إلي مرة وحدة برك ، وكاين  -

 .يروحو



 تش في المخاطر تاعيا ؟مالحرقة ماخم -
رانا risque ، بصح ىاذي لبالد  les risques وحنا مدايرين في بالنا ىاذوا risqueالحرقة  -

يجي نيار ويسرحك؛ التميفون ويتشارجا ىكذا   contract، خدمة تخدميrisqueعايشين في 
بنادم يبقى يخدم ينيمك، أنا ذرك نقدر نرفد، وغدوة كيفاش؟ نبقى رافد لوحة فوق ظيري ما 

 .نقدرش الال نروح
  ؟اإلعالمثرش فيكم صور الموتى والغرقى كل يوم في وسائل أمات -
- si ،ماتخمعناش ىاذيك puisque تفاىموش يداقاو داخل   ىاذوك يعودو جماعة ما؟ عاله

تصراش ىاذ المشاكل، وىاذوك  الفموكة تتقمب بييم، بصح كي تعودي مع جماعة متفاىمين ما
ين ا تغرقي تخمي غير واش كيالتخميش إ راىم يمدوليم دراىم باه مانروحوش،  تعودي ما

 تعودي ما تشوفي والو، ما تخمي عمى والو، تخمم غير كيفاه .مور البحر وتوصمي وتسمكي
تسمك روحك شغل ماكاش الخوف ىذاك في روحو تاع أنا نغرق وتتقمب بيا الفموكة حسابو 

 .ايو، كون الواحد يخمم في الموت واحد ما يطمع..يوصل
 كي خممت باه تحرق ما فكرتش في داركم ؟ -
والديا ماشي ماخممتش فييم، كيما يما تبغيني األم حنينة تبغي وليدىا ديما تبغيو يقعد حذاىا،  -

 عندىا والدىا ، الباس عاشت، بصح  savaعمى بالي تخاف عميك، يما عاشت حياتيا 
 أنا مانيش تاعيا ىاذي أوروبا ويال دخمت وجيت نورمال ،  ؟الواحد ذرك يخمم في روحو، عاله

 أنانروحش، ومن بعد قمت يخي    كي ديسيديت باه نروح توسوست قعدت نقول نروح ماأنا
كنا نيبطوا بالشيرين لمدار واشنوا ىاذي  متغرب متغرب عمى دارنا، راني خّدام في وىران،

 ماال نروح نتغرب أنا  نغسل حوايجي وحدي، نوض وحدي، كمش وحدي قمت ؟ماشي غربة 
  .عمى جيو وخالص

  حرقت معاىم وكيفاه نظمتوا لمرحمة ؟إلياحكيمي كيفاه تعرفت عمى الجماعة  -
 يعيطولي في التيميفون كنا نيبطوا نقصرو درنا سوق ا قالولي، كانوإليوين نخدم جماعة ىوما  -

تفاىمنا قمتميم وقت ما تعيطولي راني واجد، عيطولي قالولي راه كاين خيط نروحو من ، 
 شوفي قبل ما نديمارييو بشير يوميا ، راح نروحووالد لبالد إلي الميم تممينا حنا قاع ،عنابة

 تنا كانوا معانا قاع والد بالد وواحد من سوريا ،انتالقاو ونقصرو ومن بعد والت عشرة مابين



 لعنابة شراو موتور وشراو صوالح قصرو اراحو والد  مالين ، زوج 4عطيناىم عربون مدينا 
 " .اوك" مع ناس تفاىموا ومن بعد قالك 

  واش كنت تحس ىذاك الوقت ؟ -
ناكمش نستنى وكتاه نروح نستنى غير وكتاه  نكذبش عميك الماكمة كنت ما كنت مقمق ما -

في عنابة كاين   l’agence تاع الصباح ل 3كي عيطولنا رحنا عمى . نروحو لعنابة ونمشيو
 عباد لواد سيدي سالم 4 عيط بعثمنا طاكسي ميقان  يدو ب ، ينظم منا وكذاإليسيد ىو 

 لتر في يدي لوخرة 20 لتر في يد و20وصمنا لثمة شوفي من الفرحة كنت نرفد ليسانس 
 شارجيناىم في الفموكة  الميم كنا في ،رافدىم نجري بييم وفرحان ونكوراجي الميم نخرج منا

 les مترات من بعد الشيفور كي سقسى 5 واحد طمعنا في الفموكة  والفموكة فييا 19

anciens   عاودنا ولينا.قالك اجماعة ىاذي الفموكة صغيرة ما نخرجوش بييا  . 
 واش حسيت ؟ -
  نستنى ىانا مريحينقالك استنى حتان نعيطولكم،المورال ىبط  طاح ، عاودنا درنا زعفت  -

غير وكتاه يصوني تميفون ويقمونا وقتاه نقمعوا ، وليت كي الميبول نكذب عميك واهلل وليت كي 
الميبول  ديما نسقسي وكتاه نقمعو؟ وليت ديما مريح وحدي، منبغيش نحكي فاقمي بابا قالي 

بغيتش نقميم راني رايح نقميم راني رايح نحرق؟   قتمو من الخدمة برك، ما؟واش بيك مقمق
 كي نوصل لثمة نعيطميم بصح ىنايا الال ما .ماشي حق عميا، بالك بابا يمرض يما تاني

حتان وين .  شكيتش يتقمقوا خطراه نكون وصمت الباس نقميمش خطراه كي نعود ثمة ما
جابولنا فموكة مميحة ماشي كي لوخرة، . عيطولنا قالك اوك رانا رايحين نقمعوا تفاىمنا وديمارينا

 كنا قاع والد بالد وكان معانا واحد سوري وواحد عنابي، كان معانا 19طمعنا المورال، كنا في 
 أنا ما أمنتش كي شفتو، حنا واحد تخرج من الجامعة عندو ليسانس أنا نقول ما قريتش وىو؟

 توكمنا صح ما قريناش بصح قرينا برا ، حتى قراية تاع برا تعاونك تضرب عمى روحك الميم 
 .عمى ربي وبدينا نمشيو

 ما خفتوش من البحر إذا يكبر عميكم ؟ -
كي تشوفي البحر والظممة تخافي ماشي ما تخافيش، بصح تتكوراجاي تخزري في صحابك  -

 .قاع مريحين واحد منا والخر منا، تقولي نروح وما نخزرش مورايا
 واش كنت تحكو كي كنتو رايحين ؟ -



مانيدروش، كنا رايحين قمنا خالص رانا منعنا كنا نستناو غير وكتاه نوصمو عاله؟ ولينا  -
كنا نخزرو في . نخزرو الضو تاع عنابة مباليش، طمعت وحد الفرحة الواحد تنفس قمنا خالص

بانتميم راني نكذب أنا تشوكيت   la marine تاع la videtteالقمر، ومن بعد شفت أنا 
 .حكمني وحد الرعب

 ومن بعد كيفاه ؟ -
الميم حكمونا طمعونا لمبابور، بداو يفمفسو فينا ، واش عندكم؟ سالح ابيض وال ال ؟ صوالح  -

ىاذو حنا خاطيينا قاع والد بالد رايحين نحرقو واله ندو معانا ىاذو صوالح؟ ومن بعد بدا 
الضرب، راك في يدىم يديرو فينا واش يحبو، قالونا شكون الي كان يسوق ؟ وحنا كامل قمنا 

كممة وحدة قاع سقنا، معميش قاع نخدمو الحبس، قاع ندو بروسي، الميم قاع نقولو كممة 
 laوحدة ما عطيناىمش الصح وىوما لوكان يحوسو في الموتور يمقاو اسمو ثمة خطراه من 

maison كون جينا . ، ومن بعد دخمونا لمسيمونا في المنام وما تناميياش ، ماتقدريش تريحي
في أوروبا ما يدرولناش ىكذا يعقبونا عمى طبيب، زيد ىاذوك إلي حكمونا يخمعو مدايرين في 

وجوىم السيراج، عاله؟ قبضت خاين أنا كنت رايح، وبصح عاله تضربني؟ ما تضربنيش 
 مانيش خاين ويزيد يقمك أنت حّراق عاله تقولي حّراق ؟

  كيف كانت ردة فعمك كي رجعوكم ؟ -
من بعد ىبطنا لدزاير جيت لمدار المورال طايح، كاره الحياة، معالباليش كيفاه شغل واحد 
كسرلك  حياتك،  كي وليت؛ عدت نقعد في الشمبرة وحدي  قداه من يوم ما نخرجش من 

الدار، وليت ما نقدرش نشوف لبحر كي نشوفو ندور وجيي نتفكر نتجرح، نقعد غير نتفكرىا 
نقول كون غير راني ثمة قمت عاله ما صدقتميش؟،   les imagesتشوفي وتتفكري ىاذوك 

وكي نتفكرىا تبقالي حرقة في قمبي وليت نحب ننساىا وليت ما نقدرش ندور باالنترنيت 
  .وصوالح ىاذو  نتفكرىا

 ؟واشي ىي األمور األخرى إلي تغيرت كي رجعت -
 la  تاع   la vidette في ىاذيك الضربة كنت ديما كي نرقد ونديرىا في بالي نشوف -

marine ديما مقمق  . ديما نشوفيا جاية لعندنا كي نوض من النوم نوض عيان. 

 كيفاه كانت ردة فعمك داركم ؟ -



يما واهلل ما فاقتمي، يما مسكينة كانت تغسل في الحوايج ، تحسب فيا كنت نخدم ، قمتميا  -
ماخرجتش عميا الخدمة حبستيا ووليت، نشفاليا راسي قاع بالناموس، كاره حياتي، دخمت 

لمشمبرة رقدت ، ومن بعد سمع بابا جا قالي ماشي ىكذا، إلي حاب يخدم يخدم ىنايا في بالدو 
 .ومع الوقت تقبمتيا مكتوب فييا خير . ، ومن بعد مع الوقت خالص

 كيفاه؟ -
 السنين راىي تمشي  ىي قديمة شوي عندي عامين ، الزم تنساي الجرح يبدا يولي نورمال  -

كل ما يعقب عام عمييا كي نتفكرىا نبدأ نضحك،  كي شغل مغامرة  والتمي مغامرة،  ومن بعد 
نولي نضحك واهلل العظيم، كي تتفكري راكي بصحتك وما صرالك والو نورمال واش تقولي ؟ 

  sportعندي مدة ممي بديت نمعب . تقولي مغامرة داخمة في حياتي الواحد يطيح ويتجبر
العاب القوى والمالكمة، كي نعود مخياق ومقمق نروح لثمة نضرب في ىاذيك تاع المالكمة، 

 . صح تتنحى القمقةla chargeتتنحالي 
 واش تقدر تقول عمى الحرقة ؟ -
ماشي أي واحد يقمك نروح يروح كاين عباد غير تشوفيو  risque  واهلل  innormalحاجة  -

يبداك أوروبا أوروبا تقوليمو يا اهلل نمشو يدور، وكاين عباد دفعوا دراىم شافوا الفموكة وشافوا 
 .البحر سمح في كمش، أنا ما نزوخش عميك ما كانش المعب ىذاك، ىذاك  وين زادت حالتنا

 كيفاه راك تشوف في روحك ذرك ؟ -
واهلل ما نكذب عمى أختي، عمى بالك نعود نيدر مع روحي نقول أنت راجل، نستعرف بيك ،  -

 عيش كيما راك، واهلل العظيم  les hommesعاله؟ درت إلي عميا أنا ماشي متكمخ، أنت 
غير ىكذا، من بعد نبدا نضحك، عاله؟ أنا شاطر كي نخزر مع روحي ماشي عبد إلي يتكمخ 

 وطالقيا متكي عمى السور واّل راقد، حتى كي يقولوا وين راه؟ 12ماشي عبد إلي ينوض عمى 
 .راه يخدم ماشي قاعد مور السور

 واش غيرتمك ىذه التجربة في حياتك؟ -
خالص نحيتيا من راسي، براكات الواحد العمر قصير الزم يدر حل لعمرو، مانيش باغي  -

 .نولي لمور، شكون يا حسراه كون جا الواحد حاط عقموا راىو ما يروحش
 كيف ترى المستقبل؟ -



الزمان واعر خطراه المستقبل واحد معالبالو واش كاين اسمو يخّوف، الماضي تتفكريو تخزري  -
أيامات طيحة أيامات ضحك بصح المستقبل شغل حياتك راىي جاية، المستقبل واعر تخافي 

 ال طفل ال امرأة ومن بعد ni dar ni douarمن المستقبل تخافي تريحي عبرة عمى األرض، 
  classtk وأنتي ما درتي والو، تشوفي  tantأنتي راكي في عمرك   la generationتطمع ،

إلي تزوج تزوج والي راح راح، واعرة رانا نشوفو فييم، نعود نخمم في المستقبل كيفاش ندير 
أنا شخص نشيط الواحد مادام بصحتو يخدم، وكمش يجي من بعد كي تخدمي  ، حل لعمري

moralement تكوني مميحة وراني نخمم نقرا بالمراسمة ما نبقاش نخزر مورايا مازالو الواحد 
الدنيا ىاذي امرأة ايو امرأة قاع يجريو موراىا، بصح ماكاين والو  .صغير مايقطعش لياس 

تشوفي شغل الدنيا أعجوبة تشوفي واحد الباس بيو طاحت بيو، كل واحد كيفاه صايرتمو، 
 . ونشكرك واهلل الواحد يريح كي يحكي .بصح تبغي تكوني متفائمة تفاءلوا خيرا تجدوه

 
 
 

 
 

  
  



 .المقابمة كما وردت مع الحالة الثانية (02)الممحق رقم  -
 . السالم عميكم -
 .وعميكم السالم ورحمة اهلل  -
 أنا باحثة في عمم النفس عندي موضوع عمى اليجرة غير الشرعية، حبيت تحكيمي شوية عمى  -

 تجربتك مع اليجرة غير الشرعية ؟
معمييش بكل سرور أنا أصال  نحب نتعامل مع ناس كيما انتوما خاصة في لقراية واهلل بكل  -

 .سرور
 قبل ما نحكو عمى التجربة تاعك احكيمي عمى روحك شوي ؟ واش راك دير ؟ -
 متوسط، نحب الرسم، 8، حبست لقراية صغير سنة maçonأنا اسمي عادل ، خدام في دزاير  -

الشعر، يؤثر فيا بزاف الشعر، نكتب بزاف، أنا إنسان نحب العمل، نشيط،  نحب النظام، نقادر 
أنا راجل الناس كامل يقولولي ، الناس، وأحسن حاجة عندي نعاون الناس نحب بزاف نعاونيم

ونحب  نخدم راجل، ماني سراق ماني غدار الناس كامل تعرفني تاع كممة، إنسان نشيط نحب
عندي . نعاون بزاف بزاف  الحمد هلل عالقتي مع الناس كامل مميحة يقولوا عميا فحل، تاع كممة 

عايش مع دارانا بابا ومرة بابا وخاوتي ، .بزاف صحاب في كل بالصة وعالقتي معاىم مميحة 
 .يما متوفية 

 كيفاه عالقتك مع داركم؟ -
الوالدة متوفية، يما اهلل يرحميا كانت مصدر السعادة في الدار، عالقتي مع بابا الحمد هلل   -

 .jamaisنقادرو، وخاوتي تاني عالقتي معاىم مميحة ماعندي حتى مشكل مع خاوتي 
 حبيت تحكيمك عمى الطفولة تاعك قبل كيفاه كانت ؟ -
يا حسراه اهلل يرجعنا ليذاك الوقت خير من ذرك ، ال باس نقرا ، ...عشت الباس الحمد هلل  -

 .نضحك، وىاكي تعرفي عقمية الذراري ، نكبرو بالعقل 
 قمت كنت نقرا الباس وكيف حتان حبست لقراية ؟ -
حبست سنة ثامنة متوسط،  كنت نقرا مميح كنت أنا إلي نجيب أعمى عالمة كي كانت يما  -

  fort مريضة، يما دوكاتيك كانت شيور طايحة فراش، راكي فاىمة، شغل وليت ما نقراش
رجعت نتبع أمور تاع الدار ىكذا، راكي تعرفي مع الدراىم وكانت ظروفنا ماشي مميحة ، راكي 



 l’age غير التشكة ىاذيك بقداه، بابا ما لحقش رجعت نخدم منا في cancerتعرفي مرض تاع 
 .ىذاك ما قدرتش نكمل ما نكذبش عميك 

 واش قالولك دراكم كي حبست لقراية ؟ -
كمل القراية، عياو فيا درانا الظروف الظروف عياو فيا ارجع ارجع ، قالولي عاله حبست؟ ولي  -

 الواحد يقرا وعقمو ماشي ميني، أصال الضربة أصالصعاب، تعرفي لقراية الزميا راحة بال، 
 خالص  choc شغل  اشير باه يجبر عقمو4اشير وال 3ما يتسما الواحد يىاذيك ، توفات 

 ما c'est-à-dire chocحبست لقراية من ثمة شغل خقت ما قدرتش نكمل شغل حكمتني 
قدرتش نكمل، تشوكيت بزاف الحالة إلي كنت فييا ما خالتنيش باش نكمل لقراية ىاذي سبتي 

إلي خالتني نحبس لقراية، جاو الشيوخة حتان لمدار عياو فيا ارجع ارجع ما قدرتش، كنت 
ما قدرتش نكمل بصح غاضتني بزاف كون جا الواحد  .نحوس غير نخدم باه نعاون يما ودارنا 

   .ما يقراش مميح ويحبس تجيو عادي، بصح أنا غاضتني بزاف
 كيف حتان فكرت باليجرة غير شرعية ؟ -
، بكل صراحة  souffrance كان الضغط ، كانت الوالدة مازاليا حية مريضة ، كنت عايش في -

يما مريضة، بابا ماكاش خدام، كنت نقرا ونخدم في البحر، كنت نقرا نيار في السمانة باه 
 .خممت فييا وجات في راسي بصح مارحتش . نعاون دارنا

 وكتاه قررت باه تروح ؟  -
كي توفات يما ما قدرناش نتحممو فراق تاع يما، يما تعذبت بزاف ماتت بين يديا ، الحمد هلل  -

 تاع الميل ما نقدرش نتفكرىا 10.00ماتت بالشيادة المحظة إلي توفات فييا كنت معاىا، كانت 
 نحب نتفكر ما نقدرش نتفكرىا، وزيد حكمتني شغل جمطة memeنتفكر بمي ماتت في يدي   

قمبية دخمت لمسبيطار بصح داويت عمييا ، ذرك كثرت المشاكل العائمية بابا عاود زوج ، والمرأة 
 c’est pourإلي جابيا ما نعرفوىاش ما والفناىاش حساب ما بانتمنا تخمم غير في روحيا ،  

ça  ىذا المشكل إلي خالني ودفعني باه نروح شفت الغاشي والناس كامل ىنا وين نسكن قاع 
 .تروح  يقمك أوروبا مميحة قمت نروح 

 واش كانت تمثمك اليجرة غير الشرعية ىذاك الوقت ؟ -
 ..الواحد بين لحظة وأختيا كنا مينيين اووب تمقى روحك. كنت حاب ننسى ، كنت حاب نريح -
  وكتاه رحت وكيف تم التخطيط لميجرة غير الشرعية ؟ -



بومرداس  )، كنا رايحيين لسردينيا كنت نخدم خدمت في بزاف مناطق 2008رحت في صيف  -
 مالين، تفاىمنا 8، كي عولت باش نروح اليمت دراىم شفت مع جماعة ، خمصت (...، وىران

 تاع الميل رحنا في 9.00باه نروحو من سيدي سالم عنابة ، ديمارينا من سيدي سالم عمى 
 . متر، كي رحنا كان البحر كبير كان يخدم، الظممة 5بوطي فيو 

 ماخفتش من الموت ؟ ماتأثرش فيكم صور الغرقى والموتى في وسائل اإلعالم ؟ -
كاين إلي خاف، بالنسبة ليا ماخفتش واهلل العظيم، أنا األول إلي طمعت في الفموكة واهلل أنا  -

األول، ما كان في بالي والو كان حساب في راسي يا نموت يا نعيش ، كراع في القبر وكراع 
 problemلييو، نورمال عادي، بالضحك واهلل العظيم، ماشي من عوايدي نخاف الموت ماشي 

 خالص  أما الموتى والغرقى عندي بزاف صحابي ماتوا في البحر، بصح الموت حق عمينا 
 .كامل ، ىي ماشي حاجة ساىمة ماشي أي واحد يقمك نروح يقدر يروح

 كيف ذلك؟ -
كاين إلي يقمك نروح يخمص دراىم يشوف الفموكة   de tout façon كاين بزاف الي يخاف -

والبحر يسمح في دراىموا  كاين إلي ماعندوش كوراج، ما راىيش حاجة ساىمة ،  وأنا قادر 
وحنا رحنا في موتور . عمييا لوكان شفت روحي ماشي قادر ما نروحش، أنا واحد إلي يقدرليا 

 . حنا رحنا بموتور واحد، والبحر كبير يعني حبس راح2واحد ، كاين إلي يدو معاىم 
 الظروف إلي تحكي عمييا بمعنى أن اليجرة غير الشرعية انتحار مارأيك؟ -
صح الحرقة انتحار ، وعال بالي بكمش واهلل عمى بالي بكمش ما نكذبش عميك، وأنا مانيش  -

مداير في بالي راح ننجح ندير حساب بمي مارانيش راح ننجح ، ندير حساب نتوقع أي حاجة  
متوقع كمش، شغل قارييا في عقمي توقعت الموت معميش سمكت من الموت ومن بعد؟ راني 

 . فضمت الموت وال دزاير % 99نتوقع لييو ما أكثر من الموت عادي جدا، نسبة الموت 
 لماذا ؟ -
دولتنا ماعالبالياش بيك، بالدنا ماىيش بالد، ربي ما يغمق باب حتان يفتح عشرة ، ىوما غمقونا  -

األبواب كامل األبواب كامل بمعوىم عمينا ، في بالدنا كون تخدم بالحالل واهلل ما تعيش واهلل ما 
، أنا ندور بزاف في أنحاء الوطن ، بزاف تشوفي واش راه صاري تمقاي واحد   l’avenirدير 

وخدمت بزاف مع االوروبين دىشوا ديما . يخسر مميار في ليمة ، وواحد ماعندوش عشات ليمة 



ىوما ماشي فاىمين وضعية .يقولولي عاله راكم تحرقوا دزاير فييا بزاف الخير ، عندكم البترول 
 .l’ angoisseالشعب الدولة راىي ديرلك 

 كي قررت تروح ما خممتش في داركم ؟ -
 .ماسمعوش بيا خالص، الضغط كنت حاب نريح -
 احكيمي شوي كي كونتو رايحين في الفموكة واش كنتو تحكو؟ -
ماكاش الي يحكي ، قاع ساكتين، ما تقدريش تحكي حتان تخرجي من المياه اإلقميمية الدولية  -

 6 وال 5 ميل، ما بقالناش بزاف حوالي 70ومن بعد مشينا حوالي . باه تضمني بمي خالص 
 les، ما بغيناش نحبسو ضربتنا ب  la videtteشدتنا . سوايع باه نخرجوا من المياه الدولية 

vagues  دياوليا ومن بعد حبسنا طمعونا داخل la vidette بالسالح ، صابغين وجوىيم 
باألكحل باش ما يعرفوىمش، من بعد دارو معانا تحقيق، مع من جيتو ؟ كيفاش ؟ شكون إلي 

كان يسوق ؟ كامل قمنا بمي حنا سقنا ، دارونا في السيمونا ، في الصباح شارعنا وسرحونا حكمو 
 . عاودنا جينا 400 زوج مالين و  broussiعمينا 

 كيف كان ردة فعمك كي رجعوكم؟ -
 حسيتو ، كون بالك داوني لمحبس ما نحسش ىكذاك، كون بالك راح يدوني   jamaisإحساس  -

 كان حمم وضاع  ما قدرتش نتقبل çayestيقتموني ما نحسش ىكذاك، شغل الحمم ضاع، و
 . بصح مع الوقت خالص. الحقيقة ، كنت نحوس غير كيفاش عقمي ما يخممش فييا 

 واش كانت أىدافك من خالل اليجرة غير الشرعية ؟ -
نروح نخدم، ماشي باه ندير عفايس عيانين كاين إلي يروح   l’ avenirكنت حاب نروح ندير  -

يمقى الحرية ثمة راكي فاىمتني بصح أنا ماشي تاع الشي ىذاك أنا كنت حاب نروح نخدم ىنا 
 .في دزاير ماكاش لمعيشة 

 كي رجعت ىل تغيرت حياتك نحو األسوء يعني من ناحية عالقتك مع الناس ، صحتك ، ترقد  -
 ؟.مميح 

جميع واحد تمقايو فايت بحر مارايحش  صح كنت مقمق كي يجي الصيف والبحر نتفكرىا ، -
 تاع البحر ومنا مستحيل يمقى كيفو،  الرقاد نرقد عادي ، إيو عادي puisque  ،chocينسى 

واشنو كنت مقمق،  الناس من بكري أنا ما نحبش نقعد مع الناس بزاف وما نحبش نقعد وحدي 
 .بزاف ، يعني شوي شوية 



 كيف ترى أوروبا والحياة في الخارج؟ -
أوروبا بمد العدل، أحسن بالبزاف ما يكذب عميك حتى واحد ، أحسن بالبزاف ، صح راني خدام  -

بصح واش من خدمة  تخدمي من يروحو دراىمك من ودراىمنا واش من دراىم، الخارج مميح  
في الخارج الحياة   a vieخال ص   la souffrance أشير، ومن بعد ىاذي 3بالك تسوفري 

ماىيش صعيبة كاين إلي روح ما يتعبش كامل ، ىاذي كل واحد وقفازتو كاين بزاف إلي راحوا 
من صحابي ونجحوا راىم عايشين الباس عمييم وديما نيدر معاىم في الفيس بوك يقولولي 

 . أرواح
 ىل تريد إعادة التجربة ؟ -
 .يضحك ، نخمم بصح ماشي نحرق،  نروح إن شاء اهلل بكواغطي  -
 لخصمي اليجرة غير شرعية  ؟ -
ىذا ماكان كاين إلي يروح صح عمى جال يدير المستقبل تمقايو  vice ىي   viceصدقيني  -

راه غالط الحرقة الواحد تبقالو  كاره ، والي يقمك ىاذو إلي حرقوا ماشي في عقميم وال، ىذاك
 la plupartالحرقة امتحان صعب ماكاش كيفو في الدنيا، شغل -  يتنيد-ذكرى مدى الحياة، 

 إلي يحرقوا تمقاييم  زواولة بكل صراحة، و ىي مغامرة ومخاطرة وماشي أي واحد يقدرليا، 
 .وصدقيني كاين إلي روح غيرة وحسد برك،  يشوف واحد راح يقمك نروح ماىوش خير مني

  ماذا غيرت فيك ىذه التجربة ؟ -
صراحة تبقى  مغامرة وأنا نحب المغامرات ىييو ، ذرك الحمد هلل عالقتي مع مرت بابا الحمد  -

هلل تحسنت ، خواتاتي كاين إلي تزوجو وكاين إلي قريب، حتى ظروفنا المادية مميحة عمى قبل 
 .الحمد هلل ، ذرك مارانيش نخمم فييا راني  الحمد هلل خدام  وخاطب وقريب نتزوج 

 كيفاه راك تشوف في روحك ذرك؟ -
أنا إنسان متواضع جدا طيب، .بصح الحمد هلل أنا راجل، أنا اإلرادة ، نحب نقصر نحب نضحك -

كريم، مسامح ، محب لمخير، نحب قاع الناس ، راني نطمح باه نخدم باه نحقق كل أحالمي 
نحمم نزور كل .إني نكون إنسان ميم في الدنيا نحمم باه تعم الفرحة في قمبي وتنسيني أحزاني 

 .بمدان العالم ، نعود شاعر أصيل 
 كيفاه  يتحقق ذلك مستقبال؟ -



 يخوفني المستقبل ماشي نخاف، يعني أنا السموك ىذا ماعنديش ذرك واش فوت بنادم شغل  -
قمب بنادم مات، واشنو نفكر فيو بزاف المستقبل، بالنسبة ليا كل حاجة نقدر نديرىا والمستقبل 

 retourنحمو وال نحموا واشنو بالعقل،  بصح باه ندير   la finنواجيوا كيف ماكان نكمل معاه 
jamais المشكل إذا درتيمو retour  يكبر عميك ماذابيك t’ avancilou واهلل العظيم  والحياة 

ىاذي امتحان صعب قميل إلي ينجح فيو الزم اإلنسان يتبع الدين وصايا النبي عميو الصالة 
والسالم،  يتبع طريق الدين وطريق الحالل ىي صح الحراقة إنسان مخطئ وربي ييدينا ، بصح  

. جميع واحد نوصيو ماذا بيو يقرا و ننصح خاوتي كامل ما تروحوش ماىيش حاجة ساىمة 
لؤلسف الرجال يموتوا واألبطال يخاطروا ، الحرقة الي ىي حمم كل شاب في دزاير راىي آفة 

ىي تجربة لرؤية الموت ، ما .اجتماعية خطر عمى المجتمع، ىي راىي شيء ال يمكن تصوره 
تفكروش فييا، ما تشوفوش الدنيا من باب ضيق العمل والصبر وان شاء اهلل تتحقق كل حاجة 

 .وشكرا ليك . تحمموا بييا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .المقابمة كما وردت مع الحالة الثالثة (03 )الممحق رقم

 . السالم عميكم -
 . وعميكم السالم ورحمة اهلل  -
 واش راك ؟ -
 .الباس الحمد هلل  -
كيما قتمك أنا باحثة في عمم النفس عندي موضوع عمى اليجرة غير الشرعية حبيت تحكيمي  -

 . عمى تجربة تاعك مع الحرقة
 . معميش ، بصح وشيو ماذا بيا اسمي ووين نسكن يبقى سري  -
 معمييش ، احكيمي شوي عمى روحك ؟ -
 سنة ، نخدم في البحر، عنابة كامل تعرفني أنا تاع عشرة الناس 20اسمي أنيس في عمري  -

وساعة  bon ىييو نقمق في سع ، أنا كي البحر ساعة  les nersأكل تحبني ، وشيو عندي 
كل مرة كيفاه، بصح خاطيني دعاوي الشر عمري ما بصيت وال درت حوايج فاسدة ،  حبست 

حرقت وأنا .  خاوتي يتسمى أنا الكبير في الدار3 سنة حبست صغير عندي 13لقراية موال 
 . سنة رحت لمطاليان من بعد حرقت في الميترو لفرنسا  رحت عند صحابي16في عمري 

 كيفاه عالقتك مع داركم ؟ -
عادي خال، ماعنديش مشاكل في دارنا، والو ماعنديش ، الحمد هلل نستحمدو ربي، عالقاتي  -

 بصح وشيو من بكري  bienمع خاوتي تاني عادي، نورمال أنا في الدار، مع العجوز 
 .معالباليمش بيا 

 كيفاه داركم معالباليمش بيك ؟ -
كرىوا مني كنت طاير، كنت طاير إيو جرثومة، نسب الناس، ونجري، ايو كنت ندير المشاكل  -

 .ىذا إلي يتبع الذر في الصغر .كرىو مني، ما يضربونيش عادي نورمال في الدار
 كيفاه حبست لقراية ؟ -
 متوسط ،  دارنا ماعالبالميش بيا، كنت 8أنا وحدي إلي حبست لقراية حبست صغير سنة  -

نتمسخر بالمعممين، نتبع الذر، نتمسخر بييم، حتى تمقى روحك لبرا كيفنيك، بعديك تندم تقول 
 .واش داني؟ كيما تروحي لبالد الناس ماتعرفش تيدر المغة كفنيك 



 كي حبست لقراية واش كنت دير؟ -
 بصيت وال درت مشاكل ، كي حبست من  jamaisوالو كنت قاعد برك ، ماني مداير والو ،  -

 سنة دخمت نخدم في البحر ايو عندي ذرك عامين وأنا خدام في 18الجامع ولحق في عمري 
 .البحر 

 عندك أصدقاء؟ -
، ما . bienايو عندي صحابي ما نريحش مع تاع المشاكل، عندي صحابي عالقتي بييم  -

نريحش ىنا ىاذيك قتمك نكرىم غير تاع مشاكل واش من فايدة نقعد لينا؟ أنا ىارب من 
 .المشاكل، نخدم في البحر نقعد عمى برا باينة كيفنيك

 وكتاه بديت تخمم في الحرقة ؟ -
ممي حبست الجامع وأنا نخمم فييا، ساكنة في مخي،  في دارنا عمى بالي الباس، كنت نخدم  -

نبخل روحي من الكسوة غير باش نخمص بالصتي ،  ماكش محتاج  الدورو إلي نديو نخبيو،
دراىم بصح  راك كبرت مش راح تروح تقول لباباك اعطيني نكسي روحي ، يتسمى دبر راسك 

 3بصح ولد كارتيك صحابك يروحوا تقعد وحدك، كانوا معايا صحابي راحوا عميا،  .وحدك 
 .خطرات باه صمحتمي ولحقت

 كيفاه تشوف في الحرقة ؟ -
، أي المشكمة ولد .من بكري كارتي كامل عمى بالو بيا بمي مدود عمييا، مافيمتش دودة -

كارتيك كي روح ما يقمكش وش كاين وش ماكانش، يعيطمك في التميفون يزيد يقتمك بقمبك 
. عنادة، ىاذي الحرقة عنادة ما كان منيا والو غير عنادة.. يقمك اوووه الدنيا مالحة، تبدا أنت

titre  الحرقة دي question titre  يقمك اووه فالن ىاو حرق يقمك اوه أو ماخافش البحر
 .وحرق

 كي خممت تحرق ما خممتش في داركم ؟ -
 كمي  hotel  مدارييا  en diraitمعالباليمش بيا أنا أصال الدار ندخميا ناكل وال نرقد ىنا  -

 .راني ساكن وحدي ، وزيد اهلل غالب فينا الزربة وش راح ديري فينا االزربة 
 واش ىي األىداف إلي كنت حاب تحققيا من خالل الحرقة ؟ -
األمنية تاعي كنت حاب نروح نشوفيا عاله حتان تحكيمي عمييا؟ أنا نروح نشوفيا، عمبالي  -

ىي راىي عنادة ىذا . راح نطيش روحي من قنطرة ، اهلل غالب الزربة  en diraitراح نموت 



تعود تقول أنت واش راك قاعد دير ىنا؟ الزم .ماكان عنادة ، يقمك فالن راح حرق اوووه ، 
 .نروح ىو مش خير مني أنا نحكيمك عمييا مش أنت كيفنيك

 ىل تحب الروتين أم المغامرة ؟ -
 .ايو أنا ما نحبش الروتين نحب المغامرة -
 احكيمي كيفاه نظمتو لمحرقة ؟ -
سمعت بمي كاين فموكة رحت بوبالش ماخمصتش عمى باليم بيا بمي حاب نروح ، ساىمة خال  -

 .والد الكارتي في بعضاكم تمموا وتشروا دوزان، وتروحوا أنا داوني بالش عمى باليم بمي كاره 
 من واه كاره؟ -
 سنة ماكش حتروح لباباك 20ما كانش إلي ما يكرىش ، ياو ماكش محتاج دراىم في عمرك  -

عايشين في غربة ، ما   en dirait سنة دبر راسك وحدك ، 20تقولو اعطيني نكسي روحي، 
تفكرش صوارد ماتكسيش روحك كفينيك، ما تقدرش تقول لباباك ، باباك كبير يعيش خاوتك 

 .صغار خالص
 احكيمي عمى التجربة ىاذي ؟ -
 تاع الميل تممينا من 11 واحد بمي نتمموا في واد عقاب ركبنا عمى 20الميم تفاىمنا حنا في  -

 11واد عقاب ىنا في عنابة، ىزينا الفموكة، وىزينا ليسانس ، والقش والماكمة وديمارينا عمى 
 . ساعة في الماء 24 تاع الميل باه وصمنا قعدنا 11قدقد تاع الميل اليوم من غدوة عمى 

 داركم ماقمتميم والو ؟ -
كي عيطت ليوما من الطاليان ، قاتمي فضت .قمت ليما راني رايح لمفاتحة تاع طفل صحيبي  -

، وال باش تموت بصح  risqueالفاتحة عاله ؟ عممت بيا بمي رحت ، أمك ما ترضالكش 
 .كون عمباليا بيك راح توصل تقمك روح ربي يسيل 

 ماخفتش من البحر  والغرق ؟ -
 وعدييا، نستنى غير وكتاه نوصل  راني مالف  ambianceماخفت ما والو نورمال ضحك و -

  . بالبحر أنا صح إلي راحوا معايا شربوا الدوا
 واش كنت تفكر وأنت رايح ؟ -
ما فكرت في والو واش راح يصرا ؟ الغاشي نصيم راقدين بالدوا إلي راحوا معانا وشيو ، شفنا  -

،   mauvais temps رقبة في طرف حطبة باينة خال، خطفنا 20الموت، رانا رحنا في 



بصح ماكانش منيا واحد ما يخافش من البحر، تخاف بالسيف من البحر، ما نكذبش عميك 
تشوكيت أنا، طمع عمينا البحر، البحر ىك والفموكة ىك، شبر عمى الموت، تطمع الفموكة 

نكذبش  راح نموتوا، ما  c’est bonوتيود قمنا خالص راح نموتوا شفنا جبل تاع الطاليان قمنا 
 راح توصل، حساب ماشفت غير إذا سيمك ربي الموتور إلي رحنا بيو حنا %1عميك الحرقة  

ربي   en dirait، ما فيمناش كيفاه وصمنا، الموتور في حالة 2000في حالة، خالق في 
يا تموتوا . سبحانو دزنا وصمنا، مشني مأمن بمي وصمنا، ىاذي ىي الحرقة يا توصل يا تموت

 .أكل يا توصموا أكل 
 ومن بعد كيفاه وصمتوا؟ -
بعديك وصمنا سيمنا ربي وصمنا ، دخمنا بتنا في الجبل، اليوم وغدوة خطفتنا الحكومة تاع  -

الطاليان تاعيم، جاونا قالونا فيواه جيتو ؟ قمناليم جينا في فموكة جابولنا ترجمان ، قالونا 
،  بعديك داونا عظامة في الطيارة ،  centre شكون كان يسوق؟ قمنا أكل سقنا أكل،  داونا لـ

 .  سنة سيبوني 16 أنا طحت في عمري  mineurخرجونا يقيسوا العظم، طحت 
 كي طمقوك وين رحت كيفاه كنت عايش؟ -
 يوم، لقيتو صدفة معالباليش 20قعدت ندور في روما ، تالقيت واحد فاميمتي قعدت عندو  -

 يوم معاه،  وبعديك دخمت لفرنسا رحت لفرنسا ، 20بمي راىو في الطاليان داني معاه قعدت 
باه نروح لوالد كارتيا خطراه الفموكة إلي رحنا . مع والد كارتيا في مارساي قطعت في الميترو

 سنين ما دخمتش فموكة ، من ورايا بشير دخمت 3فييا ىي أول وحدة تدخل لمطاليان بعد 
 .فموكة لحقوني والد كرتيا رحتميم وتالقينا في فرنسا 

 كيفاه قدرت تتنقل في بالد ما تعرفياش ؟ -
ما تغيبمناش حنا، ايو ماتغيبمناش  ما خممت عمى والو ضرب البحر تعطيو تخمم في األرض؟  -

 .قصرت مع الغاشي ثمة   le foyer، نورمال، رحت وصمت لفرنسا دخمت 
 شحال قعدت ثمة في الخارج ؟ -
  أشير 3 -
 وين كنت تقعد ؟ -
 . في فرنسا foyerقعدت ثمة مع والد كارتيا تالقيتيم في  -
 لقيت سيولة باه تتأقمم ثمة  في الخارج؟ -



تعرفش تيدر المغة، ندمت عمى القراية باينة خال  عادي إيو بصح كيما تروحي لبالد الناس ما -
قدرتش نيدر فرانسي، وزيد  كي رحت نبات بالشر، ماكمتيم أكل بالحموف، كي ىودت  ما

 . cadavreىودت مشيان تقولني 
 كيفاه حتان رجعت لمجزائر؟ -
ضربت واحد قاوري ، وجيو صحيح ىي خاطي معايا خال العركة عمى   en  diraitتعاركت  -

كي ضربتو بعثوني . جال طفل من سيدي سالم تعارك معاه رحت أنا ديركت ضربت القاوري
 . دومنداولي الحبس قتميم ىبطوني ىبطوني depotل

 ىل التصور تاعك لبالد أوروبا ىو نفسو إلي لقيتو كي رحت لثمة ؟ -
 .ما كان ما كان عادي خال، كنت حاب نشوفيا شفتيا خالص يزي  -
 كيف كان ردت فعمك كي رجعت لمجزائر؟ -
 الناس ىودت يبداوك الناس وش الدنيا ؟ complexuique ىودت مشوكي، ىودت معقد  -

 .يسكنولك في مخك ، نكره المسقسية ، يزيد يعقدوك الناس " وش ىادي ؟
 كيفاه يعقدوك ؟ -
ايو كاين ناس يقمك ىاو ما قدرش عمى شقاه ىاو ىود فيمتي كيفماه، وكاين ناس ياسر أنا  -

تالقيتيم لييو في طاليان وفرنسا يبكييو والد كارتيا يقولي أني حاب نيود، نقولو عماش 
نحب نيود تسالوني، أنا رحت شفت أنا خير منك ، .  ماتيودش؟ يقولي أي عيب واحد زي

 .أنت إلي قاعد تقولي مش قادر عمى شقاه أنا خير منك، أنا رحت شفتيا كيفنيك
T’imaginer  نيار إلى ىودت طمعت لدار عمي في البطيمة جيت نطل من البالكون لقيت 

 .الكارتي كامل تحت البطيمة، تقول راح يخرجوا عروسة من الدار
 كيف كانت ردة فعل داركم ؟ -
 بكا  jamaisفرحوا ياسر كي رجعت ، أنا كي رحت حرقت بابا عيطمي بكا عميا، بابا الي  -

عميا كي رحت حرقت بكا عميا تزيد تبكي والديك، ىوما قبل مال الدنيا، والديك قبل كمش، كي 
 .روحت فرحوا ما أمنوش

 تحس بمي الحرقة غيرتمك ياسر حوائج ؟ -
الحرقة بدلت فيا ياسر حوايج رحت بصورة وكي ىودت ىودت بصورة أخرى، ذرك راني  -

 سيمي ربي  c‘est bonكي رحت .عقمت، ماعادش نزيد نروح،  يزي نزيد نروح نريسكي الال 



 enنحيتيا خال من بالي، نحيتيا من كانت . رحت شفت يزي، كيما يقولو إلي ما شافش يكذب
dirait ساكنة في مخي، وربي en dirait  ماكان . دارلي سبة رحت شفت باش فيمتي كيفاه

كبيرة  أو مش ساىل البحر، والديا فرحوا  souffrance والو ماكانش خير من ىنا،  الحرقة
كنت الدورو إلي .بيا كي َرَوحت نزيد نتعبيم الال، راني قتمك بابا وبكا عميا ما نزيدش نبكييم 

نخطفوا نخبيو كنت ميمل روحي باخل عمى روحي من كمش غير باه نخمص بالصتي ، 
 .فيمتي كيفماه كانت أمنيتي نروح نشوف شفتيا يزي 

 ىل تحس روحك بمي ندمت عمى ىذه التجربة ؟ -
 اهلل c’est bonىي من جية كنت حابة نشوفيا كانت في بالي حاب نشوفيا رحت شفت  -

غالب حنا فينا الزربة ، ساعات كي نقعد مع روحي نقول واش داني؟ صغير بصغري رحت 
حنا فينا الزربة ، تفيق مع األخير  tellement رسكيت بعمري، رحت ركبت في فموكة ورحت

اهلل غالب وش راح دير فينا الزربة حنا فينا الزربة والزربة مش مالحة، يقمك ىاو ما خافش 
كاين ياسر ناس ماتت في البحر، الشباب   قد ىك تقتمك،  vagueالبحر وىي كون حب ربي 

غالط وأنا غمطت ، يتسمى نستحمدو ربي الحمد هلل العبد راىو بصحتو فيمتي أو مش ساىل 
 . البحر 

 كيفاه راك تشوف في المستقبل تاعك؟ -
أني في البحر مصيري، ما نقدرش نقمك مشني شوافة واحد معالبالوش واش مخبيمو ربي في  -

الدنيا ىاذي، مازلت صغير مازلت جاي لدنيا ىاذي، الواحد يدير دار يزوج يدير طوموبيل، 
 . كيفنيك، والمكتبة توصل jeuneخدمة باينة ىاذي أمنية أي واحد 

 

 

 

 

 

 



 .المقابمة كما وردت مع الحالة الرابعة (04 )الممحق رقم 
 .السالم عميكم -
 . وعميكم السالم -
 كيف حالك؟ -
الباس الحمد هلل ، ىاو قالي بالل بمي راكي ديري بحث وتحوسي عمى الحراقة ىاني كنت راقد  -

 .نوضني ىيييو
 . ايو نعم، حبيت تحكيمي شوي عمى التجربة تاعك -
 . معمييش أختي سقسي كيما تحبي -
 حبيت السع تحكيمي عمى روحك شوية واش راك دير في حياتك ؟ -
أنا راني خدام مع خويا عدنا حانوت جزار يعني وأنا عندي كاميو نوصل بيو ، نحب نخدم  -

كون ما نخدمش ندير مشاكل ىييو، خطراه كي تخدم تعود مرتاح ، وش راح نقمك أنا إنسان 
عادي حبست من لقراية صغير خال سادسة ابتدائي، عايش مع يما وحدنا الوالد متوفي وأنا 

 خاوتي أكل مزوجين، عايش الباس عميا ما يخصني والو من ناحية الدراىم 9صغير عندي 
 . أشير حرقت بصح ما وصمتش 4وشيو في حياتي حاب نروح ألوروبا ىييو، ماعنديش 

 احكيمي عمى عالقتك مع داركم ؟ -
أنا الوالد متوفي كنت صغير في االبتدائي ما نشفاش ياسر، يما من ناس تاع بكري ، ذرك  -

حنا والدينا ناس كبار، ميمش مثقفين وال قاريين ناس تاع بكري، فيمتيني، يما ال قرات ال 
 .ضربيا معمم، فيمتيني يما تقوليميا ىك تقمك ىك، ىاكي تعرفييم الناس ىاذوما تاع بكري

 أوصف لي عالقتك مع خاوتك؟ -
 خاوتي عينييم عمى الدار ىاكي 2عندي عقدة مع خويا، كي شغل ما نقدرش نفيمك، وعندي  -

 . في الدار  bienعارفة الخاوة الدار، الدار، يما راىي كبيرة ، القعدة مش 
 كيفاه حبست لقراية ؟ -
، يما تقولي روح أقرا أنا نروح نمنكي، كنت ندير sans pitiكنت مانحبش نقرا، نومنكي  -

، 12 وال 11المشاكل مع المعممين، كنت مشاغب ، نقاطي محسوب ضعاف المميحة فييم 
قمقت ما حبيتش نقرا بطمت، الوالد تاعي ىذاك الوقت ميت، الوالدة كبيرة ما تقدرش تجري 

 .عقابي عمى باليا بمي مشني حاب نقرا، ضربت ضربت معايا ماحبيتش



 عندك أصدقاء ؟ -
عندي صحاب الحمد هلل نشتييم ويشتوني عندي صحابي في تبسة في سوق أىراس ديما  -

نروحميم وعندي واحد يتسمى كي خويا يتسمى ىذاك إلي يحس بيا ونحس بيو، نعطيو 
 .المصروف ويعطيني المصروف، وصحابي ماعنديش مشاكل معاىم، عراك تاعي عمى برا

 كيفاه عراك تاعك عمى برا؟ -
مافيمتش، راني كاره، من الدولة ..قمقان من الدولة، ساعات تجيني نتغم ، اقسم باهلل  نتغم خال -

الدنيا ماحبتش تتطور غير القوانين إلي قاعدة تتطور، كل مرة يدرولنا مشكل، ساعات مشكل 
 شيادة ميالد، 2الطريق، ساعات تروح تخرج ورقة، الطفمة تحوس تفيم عميك تقميا خرجيمي 

 .تقمك واش دير بييم؟ عاله تحوس تفيم عميا، وكي تيدرا تقوليا واش راحمك؟ تجبيمك البوليس
 عاله قمقان من الدولة ؟ -
كل مرة يدرولك مشكل ، من نمشي يخرجولي مشكل ساعة ينحولي البيرمي ساعات حقرة حقرة  -

 . روحي شوفي ولد فالن واهلل ما ييدرو معاه، يجي عاقب عمييم يزيدو يتحيولو كرىت منيم
 الناس كيفاه تشوفك؟ -
كاين الي قول عميا طيب ناس مالح، وكاين إلي يقول مغرور كاين ناس تغير مني كي عدت  -

 .نحب نعاون الناس بصح مع خويا نتنافس ىييييو .الباس عميا وىوما بال خدمة ال حد شي
 كيفاه بديت تخمم في الحرقة ؟ -
 ،  صحاب 4واش راح نقمك واحد النيار حنا قاعدين مع بعضانا والت  ىدرة ما بيناتنا حنا  -

 9شفتي غدوة كون تموت يما، بعديك تولي مشاكل كبيرة عمى الدار إلي عايشين فييا، يجوك 
خاوة يكرىولك حياتك يعودو أكل حابين يبيعو الدار، أني عماه حاب نروح وراني مازلت حاب 

 .الميم نخرج وفرات عمى بالي راح نسوفري فيمتي .نروح نكذب عميك
 كاين أسباب أخرى خالتك تروح تحرق؟ -
يتسمى أنا رحت نكذب عميك قمت يا تصمح يا ماتصمحش، ماني مخصوص والو، بالنسبة ليا  -

 .ماعنديش مشكل في الدراىم  قادر نزوج، قادر ندير أي حاجة واهلل مافيمت
 مافكرتش في داركم ؟ -
، كل واحد حاط عينو عمى bienواش راح تخمي عمى دارنا ، نكذب عميك ، القعدة ىنا مش  -

 .حاجة



 كيفاه تشوف في أوروبا؟ -
أنا عادي نورمال، حاب نروح ألوروبا باه نعيش لثمة ما نكذبش عميك  تقمقني الدولة ماكان  -

 .معاىم حتى حق راني كاره
 كي خممت تروح مافكرتش في العواقب الغرق، الموت؟ -
الصغر يقول ىك واهلل مافيمت، اقسم باهلل مافيمت، مافيمتش، واش راح ديري اهلل غالب،  -

 .عمى بالي الحرقة احتمال الموت اكبر، بصح واهلل مافيمت
 يعني ماتأثرش فيكم خالص دائما صور الغرقى والموتى في وسائل اإلعالم؟  -
نشوفو ويحكيولنا بصح واش راح ديري ؟ كل واحد كيفاه ىمو في الدنيا ، الناس راىي كارىة  -

 واحد من جيتنا راحو 300، وال 200أكل كارىة، الناس أكل حابة تروح تعيش لييو، ما نقمك 
 .وكاين واحد أمو طبيبة والباس بو وراح

 واش ىي األىداف والطموحات إلي حاب تحققيا من خالل الحرقة ؟ -
أمنيتي  حاب نروح نشوف أوروبا، في حياتي حاب نروح نعيش لييو ما نكذبش عميك، نروح  -

لييو ونتأقمم لييو، ىنا ما تساعدنيش أنا بالنسبة ليا ما نكذبش عميك ماعندي حتى مشكل أنا 
حاب نحرق باه نشوف الدنيا ونروح ، أنا قادر ندير آي حاجة ماعنديش قال مشكل في دراىم 

الدولة تقمقني ما كان معاىم حتى حق وعندي والد  .، الحمد هلل قادر نزوج عندي طوموبيل 
عمي ديما يعيطولي يقولولي أرواح وكي قتميم راني حارق ديما يقولولي  وكتاه تدخل لمطاليان؟ 

 .وكي نروح لييو ساىمة طوول 
 كيفاه نظمتوا لمرحمة ؟ -
 18 مالين كل واحد وكيفاه، الميم سقاممنا الموتور 3لمينا دراىم كل واحد واش حط، واحد  -

 واحد، رحنا عمى واد بوقراط خرجنا 16 مميون، رحنا في 30مميون، والفموكة كامل كامل 
 كمم، أنا قمت 80 شاربين الدوا مشينا 3 وال 2حكمنا الطريق، البحر كان راكح كاين معنا 

c’est bon  وصمت خالص مادام ماحكمتناش la marine   6خالص راني وصمت، عمى 
 تاع الصباح غمطنا في البيدون تاع ايسانس مافييوش الزيت كوالنا الموتور، بعديك رجعنا ب

les bras بعديك لقينا الريزو عيطمنا les marines   تاع العشية 3جاتنا عيطمناىم من 
 .حتان الوحدة تاع الميل باه لقاونا باليميكوبتر

 ماخفتوش من البحر؟ -



تخاف غير إذا حبسمك الموتور بصح إذا كي يعود مميح كيما تمشي في الطريق نورمال عادي  -
خال، ذرك كي طحنا اومبان في النيار نورمال ما خفنا ما والو بصح كي ظالمت الظممة خفنا 

 .من البابورات ليعفسونا
 كي كنتو رايحين واش كنتو تخموا واش حكيتوا ؟ -
 .من بعد كي يطمقونا كل واحد وين يروح centreباينة خاله اليدرة غير عمى لييو نخشو لـ  -
 كيفاه كانت ردة فعمك كي حكموكم؟ -
تيالو فينا وطيبولنا الماكمة في البابور تاعيم،  بصح كي داونا لدار الشرع   la marineتاع  -

ىاذوك تاع لبرادا ضربونا،  حقرة حقرة طوول،  العبد من لخر حاب يروح عمى جال الدولة 
أنا قمقت بصح كاين الي معايا طيشو رواحيم في البحر باه .مكرىتنا كل دقيقة يدرولنا مشكل

 .تشوفي كاين ناس كارىة صح،  قمقت بصح اهلل غالب مكتوب ربي
 وش قالولك داركم كي رجعت؟ -
أما ما قاتمي حد شي، وش راح تيدر؟  ذرك نفيمك شفتي حنا والدينا من ناس كي شغل  -

: تخاف عميك صح منا وكذا بصح ماىيش من الناس إلي تعاركك وال كيما نقولو من ناس تاع
 .ربي يسيمك فيمتيني

 تخمم تعاود ترجع؟ -
 .ايو نبقى نحاول حتى نوصل  -
 كيفاه راك تشوف في المستقبل؟ -
 راح، مادام ما قريتش راح المستقبل، çayestتخوفني الحكومة حد شي أما المستقبل المستقبل  -

المستقبل تاعي القراية وحنا والدينا ماقراوناش يتسمى اهلل غالب عمييم مشني راح نقول ىوما 
سبتي في القراية والدينا مشيم قاريين كيما نقولو ماتروحش تقرا، ما يروحوش يجري عقابك ما 
يحوسش يفيم عميك قريت وال ماقريتيش ، مادام ماقريتيش فضت الحكاية مابقا حتى مستقبل ، 
أمنيتي نروح ألوروبا حاب نشوفيا برك تعجبني نقعد، ماعجبتنيش نروح،  بصح وشيو ماذا بيا 
كون نتأقمم ثمة،  لكان ما رحتش باينة خال، راح نقعد نزوج ، عندي الدار، عندي خدمة نجيبو 

 .والد كاشما نقريوىم وفرات

 



 NEOمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ( 05 )الممحق رقم 

 (Costa & McCrae, 1992) كوستا وماكري إعداد
 األنصاريبدر محمد : تعريب 

 
: الجنس                                                    :االسم
 :المستوى التعميمي:                                                    العمر

:   المهنة
 

: تعميمات 

         أمامك مجموعة من العبارات التي تدور حول طريقة سموكك وشعورك وحيث أن كل شخص 
نو ال يوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تتفق إيختمف عن غيره ، ف

ورأيك والمطموب منك أن تقرا كل عبارة جيدا ، ثم تقرر درجة انطباقيا عميك حيث أن كل منا لديو 
قل درجة إلى أعمى درجة ، أدرجة من السموك كبيرة أو قميمة، في الجزء التالي يوجد مقياس متدرج من 

 أمام xو تتفق ورأيك وذلك بوضع عالمة أحاول اختيار الدرجة التي تعبر عما في شعورك وتصرفك 
  .معموماتك سرية تماما يمكنك عدم كتابة اسمك.العبارة 

 

غير موافق                             العبارة البند 
عمى اإلطالق 

غير 
موافق 

موافق جدا موافق محايد 

. أنا لست قمقا- 1
 

     

     . أحب أن يكون حولي عددا كبيرا من الناس - 2
     . ال أحب أن أبدد وقتي في أحالم اليقظة - 3
     . ن أكون لطيفا مع كل فرد التقي بو أأحاول - 4
     . احتفظ بممتمكاتي نظيفة ومرتبة - 5
     . اشعر بأنني أدنى من اآلخرين - 6
     . اضحك بسيولة- 7
عندما استدل عمى الطريقة الصحيحة لعمل - 8

. شيء استمر إلييا 
     



ادخل كثيرا في نقاش مع أفراد عائمتي وزمالئي - 9
. في العمل 

     

أنا جيد إلى حد ما في دفع نفسي النجاز - 10
. األشياء في وقتيا المحدد

     

عندما أكون تحت قدر ىائل من الضغوط - 11
. ،اشعر أحيانا كما لو أنني سوف انيار 

     

     . ال اعتبر نفسي شخص مفرح - 12
تعجبني التصميمات الفنية التي أجدىا في الفن - 13

. أو الطبيعة 
     

     . يعتقد بعض الناس باني أناني ومغرور- 14
إنني لست بالشخص الذي يحافظ جدا عمى - 15

. النظام 
     

     . نادرا ما اشعر بالوحدة أو الكآبة - 16
     . استمتع حقا بالتحدث مع الناس - 17
اعتقد أن ترك الطالب يستمعون إلى متحدثين - 18

يتجادلون يمكن فقط أن يشوش تفكيرىم 
. ويضمميم

     

     أفضل التعاون مع اآلخرين عمى التنافس معيم  - 19
     . أحاول انجاز األعمال المحددة لي بضمير- 20
     . اشعر كثيرا بالتوتر والنرفزة- 21
أحب أن أكون في مكان حيث يوجد الفعل آو - 22

. النشاط
     

ليس لمشعر أي تأثير عمي قميل آو تأثير كبير - 23
. عمي البتة 

     

     . أميل إلى الشك والسخرية من نوايا اآلخرين - 24
لدي مجموعة أىداف واضحة أسعى إلى - 25

. تحقيقيا بطريقة منظمة 
     

     . اشعر أحيانا بأنو ال قيمة لي- 26
     . أفضل عادة عمل األشياء بمفردي - 27
     . أجرب كثيرا األكالت الجديدة واألجنبية- 28
اعتقد بان معظم الناس سوف تستغمك إذا - 29

. سمحت ليم بذلك
     

أضيع الكثير من الوقت قبل أن استقر لكي - 30
. اعمل

     



     . نادرا ما اشعر بالخوف أو القمق- 31
     . اشعر وكأنني أفيض نشاطا وقوة - 32
نادرا ما أالحظ المشاعر والحاالت المزاجية - 33

. التي تحدثيا البيئات المختمفة
     

     . يحبني معظم الناس الذين اعرفيم- 34
     . اعمل باجتياد في سبيل تحقيق أىدافي - 35
اغضب كثيرا من الطريقة التي يعاممني بيا - 36

. الناس 
     

     . أنا شخص مبتيج ومفعم بالحيوية والنشاط- 37
اعتقد بأنو عمينا أن نمجأ إلى السمطات الدينية - 38

. لمبت في األمور األخالقية
     

     . يعتقد بعض الناس بأنني بارد وحذر- 39
عندما أتعيد بشيء استطيع دائما االلتزام بو - 40

. ومتابعتو لمنياية
     

غالبا، عندما تسوء األمور تثبط ىمتي واشعر - 41
. كما لو كنت استسمم

     

     . إنني لست بمتفائل ومبتيج- 42
أحيانا عندما أقرا شعرا آو انظر إلى قطعة من - 43

. الفن اشعر بقشعريرة ونوبة من االستثارة
     

     . أنا صمب الرأي ومتشدد في اتجاىاتي - 44
أحيانا ال يوثق بي وال يعتمد عمي كما ينبغي - 45

. أن أكون
     

     . نادرا ما أكون حزينا أو مكتئبا- 46
     . حياتي تجري بسرعة - 47
لدي اىتمام قميل في التأمل في طبيعة الكون - 48

. أو الظروف اإلنسانية 
     

أحاول أن أكون حذرا ويقظا ومراع لمشاعر - 49
. اآلخرين 

     

     . أنا إنسان منتج دائما انيي العمل - 50
اشعر غالبا بالعجز وبحاجة لشخص ليحل - 51

. مشاكمي 
     

     .  شخص نشيط جدا أنا- 52
     . لدي الكثير من حب االستطالع الفكري- 53
     إذا لم أكن أحب بعض الناس ،ادعيم يعرفون - 54



. ذلك 
لم ابد مطمقا عمى أنني قادر عمى أن أكون - 55

. منظما
     

أحيانا كنت خجوال جدا لدرجة أنني حاولت - 56
. االختفاء 

     

أفضل أن أدبر أمور نفسي عن أن أكون قائدا - 57
. لآلخرين 

     

كثيرا ما استمتع بالمعب في النظريات واألفكار - 58
. المجردة 

     

إذا كان ضروريا ، يمكن أن أتحايل عمى - 59
. الناس لمحصول عمى ما أريد

     

     . أكافح من اجل التميز في كل شيء أقوم بو- 60
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لوحات اختبار الرورشاخ (06 )ممحق رقم 

 


