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ـــر  :والعـــرفانالش
علم  علم اإلنسان ما لم  ه الكرم: والقائل فيالحمد هللا الذ علمون {قلتا الذین  ستو هل 

ر أولوا والذین ال اب}علمون إنما یتذ .)9- : الزمر(األل

ه علىأسلم و أصلي  محمد صلى هللا عل عین و آلهعلى و سلم و نبي الهد ه والتا عهممن وصح ت
عد. بإحسان إلى یوم الدین أما 

عد أن مّن  سعني   غ على من واسع فضله، و ال  ر هللا أوال على ما أوالني من جزل نعمه و أس أش
عد قدم تأن أ،ني إلتمامهافقو هللا بإكمال رسالتي و ان له الفضل  و جزل إمتناني لمن  ر م ش عظ

المري الفاضل الم،هللا عز وجل تور:أستاذ جابر نصر الدین -شرف على هذه الرسالة األستاذ الد
ة و ة العلوم اإلنسان ل ضر أستاذ علم النفس اإلجتماعي و نائب عمید  ة بجامعة محمد خ اإلجتماع

و توجیهي بیرا في إرشاد بذل معي جهدا  رمه و أتاح ،فرع شتمه، الذ ض علمه و  ف و غمرني 
ه هللا عني خیر جزاء.لي من وقته رغم مشاغله، فجزا 

ر  ش رة فرع شتمهامل إلى ما أتقدم  س ة  ة و اإلجتماع ة العلوم اإلنسان ل ، و على رأسها أسرة 
تور ة األستاذ الد ااعمید نائب برقوق عبد الحمید، و- :عمید الكل - األستاذ:لدراسات العل

العقبي لزهر.

رمع  ال یوازه ثناء و ال إمتنان و ال ش الفضل الذ الجمیل و اإلقرار  ات العرفان  أتقدم ،أسمى آ
ان لهم الفضل في تقو  ارك هللا ،ة همتيه لوالدتي و إخوتي الفضالء الذین  و الشد من عزمتي ف

عا ة .فیهم جم الصحة و العاف و أمدهم هللا 

لكل م و تقدیر ر ر، وو ختاما أوجه ش ات هذا الش ره في ط لكل من ن سهوت بدون قصد عن ذ
، و التوفی الدعاء لي  القلیل أو الكثیر في اللكل من لهج لسانه  ف بجانبي حتى الیوم و وقساهم و لو 

حمد هللا و قهللوصول إلى مراد ع عني خیر الجزاء.افجز ،توف هللا الجم



دراسة:ـص الـملخ

االجتمــاعي، تهدف هذه الدراسة ل ة أثبتــت خطورتهــا فــي الوســ الضوء على فئة إجتماع تسل
حیــث ت ات جــد خطــرة  وشــاذة،  ــه مــن ســلو ات النســاء معتــادات كمــن فــي فئــة وذلــك لمــا تقــوم  الســلو

ة، و،ذلك من خالل التعرف عن بنائهن النفســي، وةاإلجرام ــاتهن الجنســ عــة ح الخصــوص عــن طب
تأثیرهــا علــى ســلوو ــا و مــد ــة ذات ــةإاتهم التوافق ــا، إضــافة الــى التعــرف علــى قابلیتهــا التكرار جتماع

حــث و  ا لل ات المنحرفــة جنســ فهن لتلــك الســلو اإلجرامي، ســواء مــن خــالل تــوظ خاصة على المستو
قهن لمبتغى آخر ذو دافع شخصيعن التوازن النفسي، أو .بهدف تحق

ة الدراحیث -  ال العامین التالیین:تساؤلینسة في التحددت إش

؟ة في عودة المرأة للفعل اإلجراميما دور اإلنحرافات الجنس/1

-:و هماینفرعیاؤلینستالتساؤل العام على ذاهإنطوحیث 

ة للمرأة-أ اة الجنس عة الح معتادة اإلجرام ؟ما طب

ة مدما-ب ة وسلوك العود للجرمة؟العالقة بین اإلنحرافاتأهم الجنس

ا وراء 2 قها میدان ؟فعلهذا ال/ما هي األهداف التي تسعى المرأة معتادة اإلجرام تحق

ــه تضــمنت ــان الفصــل الدراســة جــانبین:وعل متغیــرات الدراســة، ف : إحتــو أوال الجانــب النظــر
ضــم الطــرح العــام لموضــوع الدراســة، أمــا الفصــل الثــاني:  متغیــر إضــطراب اإلنحرافــات األول  فــإحتو

ة موضحین من خالله، ما خصصته النظرات  ــة الجنس تفســیرات لهــذا اإلضــطراب، إضــافة إلــى العلم
مات  ـــع النفســـي، وفقـــا للتقســـ ة لتلـــك اإلنحرافـــات ذات المن صـــ ـــة لالـــدالالت التشخ نفســـي اللطـــب العالم

عالقة تلك األعراض الحدیثة الفعل اإلجرامي.، مع اإلشارة إلى مد ة  السلو

عــده أما الفصل الثالث: حــث عــن  المرأة، و ذلك من خــالل ال فتمحور على متغیر العود اإلجرامي لد
ــون لهـــا األثــر فــي حـــدوث هــذا التكــرار، مـــع النفســي لــد ـــالتطرق ألهــم العوامــل التـــي قــد  المــرأة، و 



ــة شــیوعا إلــى، إضــافة أهم النظرــات المفســرة لهــذا الســلوك القهــرإلىاإلشارة  ــر أهــم األنــواع اإلجرام ذ
. ع النسو ذات الطا

قي- عن منهج الدراسة :أما الجانب التطب اد"والمتمثل فيفإحتو ة دراســة الحالــة"المنهج الع ،بتقن
شــرة طان الــنفس ال ــة عــن التســاؤالت المبهمــة الدافعــة ،ونهــا أنجــع طرقــة إلســت قصــد الوصــول لإلجا

. للسلوك المالح

ة من خالله على األدوات ینمعتمد- اد ة: الع -التال

اشرة ظة حالمال- طة، إستمارة الم س طاقة اإلكلینال ة النصف موجهة، ة للحالة""ال ، المقابلة اإلكلین
ارنإلىاإلضافة  تفهم الموضوع".اإلسقاطین "الرورشاخ واإلخت

ســتة (حــاالتتمثلــت حیــث - أن شــرطة إلجــرام، الســلوك ات مــن النســاء معتــادات اال) حــ06الدراســة 
ة: الخصائص نتمتعین  -التال

رةأصولهاكون الحالةتأن - س .من مدینة 

.سنة60-25السن ما بین:-

ا النافذة في حقهنون كتأن - ة القضا ة األولى ،نوع ع إنحرافي جنسيعد القض .ذات طا

لها الدخول للسجن - ة أكثر من مرة.مدةقضت و أن تكون قد سب العقو

نتائج الدراسة:

ن النفســـي للنســـاء المعتـــادات تـــم التوصـــلخالصـــة لمـــا  ـــة للتكـــو ـــه مـــن خـــالل القـــراءة التحلیل إل
ة ــاتهن الجنســ ات واضــحة فــي ح ،السلوك اإلجرامي، أثبت أن جل حــاالت الدراســة تعــانین مــن إضــطرا

ــةســاساألالراجــع و ــة األخالق ــذا إنعــدام المنطــ"األنــا األعلــى"، وعنــفأو ضــعفلإلنعــدام الخلف
ة رغم تجاوزهن مرحلة النضج، مما  طرة مبدأ اللذة اآلن في، في مقابل س و تأخر النضج العقلي و الوظ

لبـــروز مســـتو ـــهزونـــأد ـــالغ ف ةالصـــراعاتوـــدافع لخفـــض التـــوترم ـــة، مـــا جعـــل النفســـ الداخل



ع تســي الطــا ــة والعــدوانيتعاملهم مع الواقع  ــة أخالق ــة، و ، بــدون مرجع إنعــدام إلــىراجــع لاال منطق
ة من " أنا".مرجع

ة تلــكحیــث تمیــزت  إلضــطرابي "المازوشــ المرافــ ع الســاد ــان الطــا طغ ة،  عــة الجنســ الطب
ه  تســ علــى حقــوق و ذوات الغیــر، لمــا  ة التعــد غ الســلوك الجنســي الشــاذ خاصــ ة"، ممــا أصــ و المثل

ـــة موجهـــة نحـــو الـــذات و نحـــو اآلخـــر، مـــا  ـــة و الغیـــر مـــن عدوان غة الغیـــر أخالق أعطـــى للســـلوك الصـــ
ة. ة، و المعرضة مقترفها للطائلة العقاب قانون

میــز الــدافع النفســي المرضــي، و المتمثــل فــي "الســادو مازوشــي"  الــذ ع القهــر و نظــرا للطــا
حــاالت الدراســة مــن النســاء معتــادات  ة" لــد ــة الســاد ــة اإلجــرام، بینــت األدالســلوك و"المثل اد وات الع

طر علــى  المســ ــان الــدافع النــزو ــة، جــراء طغ ة المضــطرة و الجامــدة و الغیــر توافق مــات النفســ التنظ
ة،  ات و ة الس صفة الشخص غها  ة، مما أص ــة امل الشخص ة األول مات النفســ و الدالــة فبروز التنظ

ة ال عــــة الشخصــــ ة علــــى طب ــــةمرضــــ ــــة و التفرغــــات إضــــافة الــــى ا،مــــن الآلواقــــعو القر ر ــــة الف لقول
ــة، ممــا  ــة الشــدیدة و العدوان ــد اإلنفعال هــل ذلــك علــى یؤ اإلجرامــي الخطیــر لــد الفئــة مــن اتــهالــنم

اتي الیومي.المجتمع ا، خالل مسارهن الح ة تكرارهن لألفعال المعاقب عنها قانون ان ا بإم ، موح

ة في  ة اإلنحرافات الجنس أهم صفة مستمرة.ل ذلك دال على مد ظهور سلوك العود للجرمة و 

الألفعــال المجرمــةالنســوة وراء ســلوك العــود تلــكأمــا مــا تحققــه  تمثلــت مــن خــالل فلقــد ،میــدان
الـــأهـــداف  حیـــث إنحصـــرتوعيمقبولـــة علـــى مســـتو عامـــة النـــاس،  معظـــم الحـــاالت فـــي لـــد لـــد

ش، إضـــافة الـــى  ســـب الـــرزق قصـــد العـــ ع فیزولـــوجي، و المتمثـــل فـــي  الوصـــول ألقـــرب هـــدف ذو طـــا
الحاجة لإلنتماء ة لــدفي وسطهم الخاص بهمتحقی ــة أهــداف الحاجــات اإلنســان ، مما یدل علــى بدائ

فئة النساء المعتادات السلوك اإلجرامي.



:l’étudeRésumé de

Cette étude vise à mettre en évidence le Classe sociale grave a
prouvé son sérieux dans le milieu social, et il est connu pour ses
comportements très risqués et anormale, et se trouvant dans la catégorie
des femmes habituées aux comportements  criminels ; et cela, grâce à la
connaissance de leur structure psychologique, en particulier la nature de leur
vi  sexuelle, et l’ampleur de son impact sur leur comportement d’ajustement,
au niveau  subjectif comme au niveau social ; en plus de la possibilité de
connaissance de leur sensibilité à la répétition, notamment au niveau
criminel, soit par le biais de l’investissement de ces comportements
sexuellement déviants dans la recherche d’un équilibre psychologique, soit
dans le but de réaliser un autre   souhait à motivation personnelle. Ainsi la
problématique de l’étude fut définie par les deux questions générales
suivantes :

1- quel rôle joue la perversion sexuelle dans la récidive criminelle chez la
femme ?

-Ce questionnement  a  engendré  deus  autres  questions  secondaires :

A- quelle est la nature de la vie sexuelle de la femme criminelle ?

B- quelle est l'importance de la relation entre le comportement des
déviations sexuelles et le retour au crime ?

2- Quels sont les objectifs que les femmes criminelles récidivantes cherchent
à concrétiser sur le terrain, derrière cet acte de récidive criminelle ?

De ce fait, la présente étude s’est scindée en deux  volets : le volet
théorique qui constitue le cadre théorique  et dans lequel seront abordées les
variables de l’étude, et un volet pratique .

La premier chapitre est consacrée au cadre général de l’étude ; par contre,
dans la deuxième chapitre, il est question du désordre de déviation sexuelle,
où sont  mis en exergue les aspects théoriques, ainsi que le diagnostique de
ces déviations de nature psychologique, conformément aux subdivisions
médico-psychologiques modernes , en se référant au degrés de relation entre
ces symptômes  comportementaux et l’acte criminel.



Pour le troisième chapitre, il est axé sur la  récidivité, de ce type de femmes.
En cherchant sa portée psychique, nous évoquerons les facteurs qui favorisent
ce genre de récidive, d’attitude, en faisant allusion à toutes les théories qui
traitent ce comportement compulsif, en plus de l’énumération des types de
crimes les plus commis, par les femmes.
La partie  pratique comporte la méthode adoptée par cette étude et qui se base
sur l’approche clinique, en utilisant l’étude de cas, car elle est la plus fiable
pour dévoiler le discours intérieur de l’âme humane.

Pour mieux répondre aux ambiguïtés des comportements observés nous nous
sommes basé sur les outils de vérification suivants : l'observation directe de
forme simple, le "formulaire de la carte clinique du cas", l’entrevue clinique
semi-dirigée,  en plus des deux tests projectifs  Rorshach  et T.A.T

-L’échantillon d’étude comporte (06) sujets, qui sont des femmes criminelles,
à condition qu’elles doivent satisfaire aux critères suivants :

- que chaque cas soit de la ville de Biskra.

- que l’âge requis doit être entre 25 à 60ans.

-Pourvu que la seconde infraction est de nature sexuelle.

- que le sujet soit récidiviste et a déjà purgé plusieurs peines de prison.

Concernant les résultats de cette étude, et en résumé de ce qui a été
obtenu, à la suite de la lecture analytique de la structure psychologique du
comportement  criminel de ces  femmes, il a été prouvé  que la plupart des cas
de cette étude souffrent de troubles réels dans leur  vie  sexuelle,  et qui
résulte principalement,  de  l’absence d’arrière   plan  moral, de la  faiblesse
ou à la violence du "sur-moi", ainsi que le manque de  logique  et  une
maturité  mentale et professionnelle retardées, avec, face à cela, une
dominance du principe du plaisir immédiat malgré le dépassement de l’âge de
maturité : ce qui conduisit à l’émergence d’un niveau instinctuel exagéré pour
réduire le  stress et les conflits  psychologiques, ce qui les conduisit à faire
face  a  la  réalité  par le biais d’une  nature  agressive, sans  référence
morale ni  logique, et qui résulte de l’absence de référence  du « moi » .

Cette structure psychologique de ces femmes criminelles a été caractérisé
par  la  tyrannie  d’un  caractère  sadique  de  nature  sexuelle, accompagnant



deux troubles : l’un masochiste et l’autre homosexuel, ce qui teinta ce
comportement sexuel anormal de la caractéristique de l’atteinte   aux
personnes et droits  d’autrui, et résultant d’une  agressive orientée  soit vers
l’autre soi vers le sujet, ce qui attribua au comportement la caractéristique
immorale et illégale passible de lourdes peines.

Et étant donné la nature compulsive qui caractérise la  motivation
psychologique des patients, et  l’objectif sado-masochiste  et  homosexuel-
sadique, chez les cas de l’étude, les outils cliniques ont montré les
organisations psychologiques, à désordres, rigidité, et non consensuelles,
résultant de la tyrannie des pulsions instinctuelles qui dominent toute la
personnalité, ce lui donna une teinte de psychopathie. L’émergence des
organisations psychologique primitives, et indiquant une personnalité de
nature marginale, proche de la psychose, comme structure psychologique
proche du l’irréel, en plus de la stéréotypie mentale et des violentes décharges
émotionnelles et d’agressivité, tout ceci confirmant le style criminel
dangereux chez cette tranche de la société, annonçant la  possibilité  de
répétition d’actes punis par la loi, durant leur carrière de vie quotidienne.

Tout cela montre l’importance des déviations sexuelles, dans l’émergence
d’un comportement criminel, et de façon continue.

Tandis que, concernant ce que peuvent concrétiser ces femmes, sur le
plan pratique, derrière leur comportement de récidive criminelle, ceci a été
représenté par les buts acceptés par le grand public, de sorte que dans la
plupart  des  cas, ceci est limité à l’accès  à l’objectif le plus proche, de nature
physiologique, et qui représente l’obtention des moyens  de subsistance, ainsi
que la  réalisation de  la  nécessité  d’appartenance, qui  indique à son tour la
primitivité des besoins humains, chez cette section de femmes habituées au
comportement criminel.
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مة:مقد

عمستوشهد العالم الحدیث عدة تغیرات على  ة، جم انت إجتماع ة، سواء  ات المجاالت الح
ة...الخ من  ة، أخالق ذلك الحراك الى الواقع االجتماعي الیومي إقتصاد حیث أد ه المتعددة،  تشو

ة منها. وخاصة اإلنسان في عدة حقائ

، یرفالمتمعن  ة لكلى من خالل هذا الوس التحرر والفردان ظهور موجات من النداءات 
ة فيبإسم التحررالجنسین،  مثال على ذلك ل شيء،واإلستقالل عضو جد مهم فإذا أخذنا المرأة 

ة اة اإلنسان امل الح حت نجدها ،وجد فعال على  مفردها ال تحتاج لمن قد أص اة  تخوض معترك الح
عیلها، معتمدة في ذلك على  اتهاقف الى جانبها أو الى من  ان ة ال غیر.إم الشخص

الرجوع الى مما أثبتت ،عدة إنتصارات مرافقة لنظیرها الرجل"المرأة"عرفتمسارها التارخي ف
غ على هامن خالله أثر  ذلك عدة ، اإلجتماعيالوسالبل على للتغیراتنظراإختالالت ما عرفت 

ه من نتیجة ،الوسذات  العدید من ذلك لخلل مما أد، ینعسر وتنامي تطورما یخضع إل
ات األمراض  ةواإلضطرا ة و النفس ة و العقل ةاإلجتماع .منهاوحتى اإلقتصاد

ة لمجتمعات العالم النامي النس ة،،ف الخصوص مجتمعاتنا العر عال و  الفرد من ستط
ل خاللها  شة  ة و معا العالميالتطورات تلكمواك إستعاب ما تم إستدخاله من ، وعلى المستو

نا ا ة على شعو النموثقافات أجنب شي مشترك لسائرة في طر ، من تقدم تقني أو تعاملي أو حتى تعا
س هذاسرعة التغییر، الخبرات و المعارف المتنوعة و جراء تمایزبین بني بلد واحد،  التقدم مما ینع

عض الشعوب  ذلك ل،بتلك المجتمعات "العالم الثالث"السلب على  ضغوطاتظهورمما أد
ة و متعددة األوجه، إذ قد تنشأ من خالل الصراعات  ة جد خطیرة متعددة النشوئ ات نفس و إضطرا

االداخل ه الفرد و ،الثقافات الحدیثةعاب تلك إستجراء عدم فهم أو،ة للفرد ذات المعاكسة لما نشئ عل
أو قد اتذقد تكون العري، أو عقائد ر ...الخ من العوامل تمنشأ ف سبب صدمي حضار كون 

بواسطة السلوك.توازن الداخلي للفرد، و المعبر عنه الإلغاءو العاملة على ،المحدثة للتوتر النفسي

ة عن أشارت عدة دراسات حیث أثر عامل التطور و التغیر اإلجتماعي على ظهور عر
)2005-2004: بن مناور المطیر(سلمان دراسةالشاذ و المنحرف، و حتى اإلجرامي السلوك 
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ة ة و اإلقتصاد عض العوامل اإلجتماع ة في العود لجرمة السرقة"، ودراسة حول "أثر  (أسماء و البیئ
جر ة )2011:بنت عبد هللا بن عبد المحسن التو ة و اإلقتصاد حول" الخصائص اإلجتماع

ذا دراسةللعائدات للجرمة"، الخصائص عنوان:")2004:الشهراني(عبد الرحمن محمد مفرحو
ة لمرتكبي جرمة سرقة المحالت التجار  م إضافة الى دراسة ة"،اإلجتماع (محمد إبراه

: د طة بجرائم النساء"، )2003الر ة المرت ل منها عن تحت عنوان: "العوامل اإلجتماع موضحة 
ة الكثیرة و المتنوعة، ور اإلجتماعي،التغی ات ه الح الفرد للولوج في و مطال نحرافعالم اإلالمؤد

.و اإلجرام

حالیوم،هنالحظن خالل مامإذ بیر لإلنحرافات میز واقعنا الراهن من تفاقموما أص
ة  میز والفساد وقلت اآلدابللرذیلة ٕانتشار سافرو ،ت المجتمعالتي شوهاألخالق ح  أص العامة، الذ

ل معظم المجتمع  قاتهو أن الكارثة في الواقع إذ، ط تور محمود زائد في هذا الشأن:"  قول الد
ست إقتصاد ل شل ة قبل  ةتزلزلقد و ، ئة فحسب، فهي إجتماع ان األسرة التقلید وتهدمها وفي بن

عبرةعبرة هذا ةوأ علم السلوك ،)68:ص، 1985عبد الحمید. القضاة،(".للدول النام حیث المهتمین 
ة  ة اإلجتماع ةمن الناح ان المجتمعواإلنسان .، یتخوفون من اآلفات المدمرة لك

اره، شیر "الواقعف الم ال الناشئة محفوف  إلىرما یتحول أطفال الیوم فأن مستقبل األج
بهم وسائل اإلغراء المتجددة  هاوٕان ،النهارو اللیلوحوش عندما تح شر تشو ال بیرا سوف یلح

انوا... إذ یبرز العدید من المختصین أخطار هاته الظاهرة، ،)45:، صتدمحمد.(الغزالي،".حیث 
ه العالم ومن بینهم مس رستون" فيما أشار إل مزجردة"ج ورك تا أنیو ة "ن :  خطر الطاقة الجنس

ة ا ون في نها ما ی"لمطاف أكبر من خطر الطاقة الذرةقد  ني ،  النظر الىلفت المؤرخ" أورنولد تو
ة"ن أ طرة الغرائز الجنس نعلى السلوك س م (الغزالي،.تدهور الحضارات"إلىأن تؤدوالتقالید 

)46:، صتدمحمد. 

ه  ةاإلنحر ل ذلك راجع الى ما تحو بیر على الفرد وافات الجنس على المجتمع من خطر 
حیث  تورل،  ة التي قد تلحقها هاته راخطألموضحا ل"دوجالس توم"نوه الد اإلختالالت النفس
ة قائال ثیرا من أنواع الصراع العقلي:السلو ار،الشذوذ النفسي التي نشاهدها الیومو"أن  في الك

اشرة ،و الصغار على حد سواء صورة م ةإلىترجع  ،المواقف و الخبرات السیئة في األمور الجنس
ا و س هناك من قوة في الدن أجمعها و ل ة  اة الفعل في سبیل إلحاحاأكثر من تلك القوة في الح
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ة قوة أو غیرها تلقى من عنت الجماعة ست هناك أ ما أنه ل ال،  ل من األش ش الظهور على أ
على حرتها ة من عنتو،و الفرد و األسرة في التضیی القیود قدر ما تلقى الجنس إحاطتها 

، الوقاالنحرافات."تقییدو ة (األنما ة، العالج النفسيالجنس 2012جانفي،22ت). تم إسترجاعها في: د.(. )ا
http://www.alnafsy.com/article/196من

عد الجنس لذا  تلك العالقة القائمة بین زوجین إثنین أو حتى بین شخصین، ال متمثال في فلم 
ل ما ه من فنون یرطهما عقد شرعي أو قانوني، بل أضحى عالما واسعا  .ومثیراتوسائل و ف

قي من إعالنات من مدینة دون التعرض"للقصف الجنسي"ستحیل الیوم السیر في أالواقعفي و  الحق
ة، صور معروضة في مداخل علب اللیلمصورةأغلفة و ل حجم، مجالت  ن اللوا، إذ إأفالم سینمائ

ة ، والمجاالت الماجنةالعراةنوادو الشذوذنوادو ، والزواج التجربيوالسحاق والممارسات الجماع
ةاألفالم و  عةالفاضحة الجنس لوالصور الخل حتهذه...الخ،  منتشرة في معظم وغیرها أص

مختلفة.ولكن بدرجات، المجتمعات الحدیثة

معزل عن  ن  أن دور المرأة لم  ةهاتهإذ نجد من خالل ذلك  ة، الدالالت اإلجتماع و الثقاف
ةحیث  ة السسیولوج إعتمادها على أنوثتها، مما أعطى لها ذلك من خالل ، وساهمت في تلك الحر

ل الدور و األثر المهم ا وتلكفي  ا، من نشرالممارسات الشاذة سلو ا و إجتماع ا، إنسان أخالق
عها من ممارسات منحطةوللرذیلة  ة ،ما قد یت من نشاطات خطیرة مثل تداول المواد النفس

جها بإلىإضافة ،و ترو ات الشاذةتلكاآلثار التي تلح ة مشاكل أسرةمن ،السلو و إجتماع
اب،...و أطفال الزناینللمراهق .الخ، من المشاكلو الش عد النزو ذات ال

اب ولكل تلك ون لماونظرا، وغیرهااألس عات جد خطیرة،  ة من ت لة الجنس میز المش
ة فق اح لة إ ست مش ة ل لة الجنس ة،المش لة إجتماع ، إقتحمت بإثرها المرأة حتةبل هي مش

ه المضادة لألخالقأوسعومن لمجال اإلجرامي ا والعدوان ات العنف في سلووالتي تمثلت، أبوا
والتعدحرمات الغیرهالمساس، نظرا المعاقب عنها القانون تصرفاتمن التعدوالتي ...الخ، والشذوذ

. شرفهمو ممتلكاتهم و على أعراضهم 

أن  ننا القول  م ة الظاهرة الذا  ة إلجرام ة جد خطیرة، النسو ه تشهدإال أنها ظاهرة إجتماع
حیث نرومتنوعوتزاید مستمرتفاقما سواء من حیث النوع أو من ،اإلجتماعيلهذا المرضتطورا ، 
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إضافة إلى ما خلفه هذا ،نجد المرأة قد إقتحمت هذا المجال معتمدة على دهائها الفطرإذ، حیث الكم
ة جد حدیثة مساعدة لها في  ات تقن تسب ذونشر عدوانها الفطرالعصر من آل القصد التدمیروالم

احثة منع عنها توازنها النفسي،  .واإلجتماعي وٕان شدمن خالله عن التكیف الذاتي لكل ما 

د ذلك ما  ل جليیؤ ش ةتلكخطورة الوضع لو عاد اإلنسان ة األ ة مترام ال اإلش
ة ة للمجتمع،لاإلنسانيوالمهددة للوجود،واالجتماع فئةخاصة و ،ونها تمس القواعد األساس

اب عماد األمة،  مختصین نفسیین مما یدفع الش طها و ته الظاهمثل هتمام لإلبنا  ح اهر التي ظل 
االة، والتكتمالغموض بیرلما تلقاه من عدم م صعدة في عدید من األمن طرف الأو سرة،وٕاهمال 

المجتمع.   

المجتمعخاللمن و لذا  ة إجرام المرأة وس ال تلحقها واألخطار التي،ما تم عرضه حول إش
ا شرإجتماع عوجب دراسة، جراء إستغاللها لجوانب تمس األمن ال شف المواض التي قد تعتبر و

حرمطابوهات  ةعنالحدیث وقد  طرق علم ةها، حتى تدرس  س عنها، وتحلیل عن و قصد رفع الل
اها ا .خ

محض الصدفةو ن  لهذا الموضوع لم  ار ه فإخت ن أن أدرس تو لكن أرد،عل التكو
من يالنفس شر في التدمیر و،السلبيزه المرضي یخالل تمال نفس أمارة الشرعث و المتماد  "

ش في سلم والسوء" الع امل ال، و التي ال ترضى  طسالم مع اآلخر، زارعة في  ها الرعبمح
حمإلىالعدید من األبراء بذلك جارة ،الرذیلةوالحیرة و اه، ما ال  القضاء علیهم و على ود عق

ةدراسة بالتطرق ذلك من خالل ومستقبلهم، ه الجانب اشفة نفس یلع من خاللها عن الدور الذ
مساهمته في تكرارة ذلك السلوك المالجنسي ه اإلجرامي ومد ما یتمثل جان المرأةحرف،ن، و ف لد

جزء مصغر من في معتادة اإلجرام  رة،  س الجزائرمدینة  .الوس

ناء على م هذا العمل الىو ع في هذه الدراسة إرتأینا تقس ي المت :المنهج اإلكلین

ان الفصل األولجانب التراث األدبي لموضوع الدراسةأوال -  متغیرات الدراسة، ف عن :: إحتو حتو
ة تضمن متغیر :لدراسة، أما الفصل الثانيلموضوع االطرح العام  لدإضطراب اإلنحرافات الجنس

ة خالله ما خصصته النظرات ینموضحالمرأة معتادة اإلجرام،  تفسیرات لهذا اإلضطراب، العلم
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ة إلىإضافة  ص ع النفسيلالدالالت التشخ مات ،إلنحرافات ذات المن ة لوفقا للتقس لطب العالم
الفعل اإلجرامي، أما الفصل إلى، مع اإلشارة نفسي الحدیثةال ة  عالقة تلك األعراض السلو مد

األحولالثالث: فتمحور  عده النفسي ، ونثىمتغیر العود اإلجرامي لد حث عن  ذلك من خالل ال
ون لها األثر في حدوث هذا التكرار، مع اإلشارة  التطرق ألهم العوامل التي قد  المرأة، و  إلىلد

، إضافة أهم النظرات الم ع إلىفسرة لهذا السلوك القهر ة شیوعا ذات الطا ر أهم األنواع اإلجرام ذ
. النسو

قي- عن منهج الدراسة أما الجانب التطب اد"والمتمثل في: فإحتو ة دراسة الحالة"المنهج الع ،بتقن
شرة طان النفس ال ة عن التساؤالت المبهمة الدافعة ،ونها أنجع طرقة إلست قصد الوصول لإلجا

. للسلوك المالح
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ة:اإل ال - ش

الخصوص الجزائرة زادة و تطور ملحو ة و  من خالل نوع ،عرف إجرام المرأة العر
ات لو ة الجرائم المقترفة خالل السنوات القلیلة األخیرة، حیث جاءت اإلحصائ النسب تبین م

ة في الجزائر ا،اإلجرام تفاقم الظاهرة وطن ما أشارت،موضحة لمد انت حس هف ةإل اإلتصال خل
أما حسب ، 1136تراوح عدد النساء الموقوفات )2006(على النحو التالي:بجهاز أمن الدرك الوطني

انلنفس السنة مصالح الشرطة  امل التراب الوطني، أما خالل سنة موقوفة 4121قارب:ف عبر 
ة )،2008( قارب والنسجراماإلجاءت نس ما  مرأة موقوفة، في جرائم إ2169دال على تور

، ائم على النحو التالي: التهرب، مختلفة حیث جاء ترتیب أنواع الجر  جرائم الضرب و الجرح العمد
ة،  امل قدر عدد النساء الموقوفات عل)2009(أما سنة ، الدعارة، السرقةجرائم الهجرة الغیر شرع ى 
قارب  ة النساء السداسي األول)2010(، و في سنة مرأةإ2185التراب الوطني ما  تم توقیف نس

ة، التهرب،الغیر الهجرة الضرب، حسب الترتیب التالي:موقوفةإمرأة648قدرت بـ: السرقة، شرع
http://www.elmihwaمن 2012مارس، 14تم إسترجاعهافي:.(د. ت).عالم الجرمالمرأة تنتزع الرادة في الدعارة.

.com/? p=3253

عالم اإلجرام في تقارر مصالحت ذات السجلما  ة حول عالقة المرأة  خالل سنة خالل دراسة میدان
قاربوجود، دلت على )2013( مختلف اإ11624ما  ات مرأة على عالقة  لجرائم التي شهدتها وال

سي في إ2572الوطن، منها امل  ل رئ ش أخر9052مقابل ،رتكاب هذه الجرائمإمرأة متورطة 
ة هذه اإل ةوقعت ضح ، 2014(.الشوارعوالسرقات عبرالجنس اللطیف یتصدر االعتداءات .عتداءات اإلجرام

03.( فر ،15سترجاعها في :إتم ف فر http://www.akhbarelyoum.dz/ar/2012من 2014ف

خــــالل الث ة لإلجــــرام النســــو ــــام اإلحصــــائ ــــة لألرق ــــراءة األول ــــة ســــنوات مإذ ومــــن خــــالل الق ان
التزاید الكبیر لهذه الظاهرة عبر مختلف جهات الوطن.  ة، نالح الماض

المحلي فالظاهرة أم ست ا على المستو ة علــى ،معدومةل ات القضــائ حیــث جــاءت اإلحصــائ
تل،هــذا المســتو ــا داخــل المجتمــعموضــحة الــدور الــذ ــه المــرأة إجرام "ع ر ســ عــد فــي ،"ال و الــذ

ة عرقة، ینفي  ه المنطقة من عادات و تقالید و أعراف مجتمع العموم مجتمعا محافظا نظرا لما تسخر 
ة للعنصـــر األوعنهـــا العدیـــد مـــن اإلقترافـــات الشـــاذة  النســـ ،خاصـــة  ـــسنثـــو قـــول الع ،إال أن الواقـــع 
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ة المصرح  ات اإلجرام ة المختصــة، بفرجوعا لإلحصائ ة إختصــاصدائر بــها من طرف الجهــات القضــائ
خــالل  رة، عــن إجــرام المــرأة الســنو ســ ــة  ةاالــثالث وال التــي أســفرت علــى و،لســنوات األخیــرة الماضــ

ــة ظــواهرو جــود  صــفة غیــر متمثلــة فــي نســاء معتــادات تكــرار الفعــل اإلجرامــي،،جــد خطیــرةإجرام و 
ابي غیــر منطقــيمــا خلــف لهــن شــهرة و،منقطعــة ات علــى النحــو قبــول شــ ، إذ جــاءت تلــك اإلحصــائ
-التالي:

ات إجـــرام النســـاء لســـنة:  موقوفـــة فـــي مختلـــف األنـــواع ةامـــرأ 461ـ:) بـــ2010(*بلغـــت نتـــائج إحصـــائ
ــة، إضــافة الــى ســنة  اتفقــدرت اإل)2011(اإلجرام ــة بـــ:حصــائ ة، 1131الجنائ مــا یخــص قضــ أمــا ف

ة  ان اإلحصاء )2012(السنة القضائ قدر بـ:مياإلجراف حیث ضم العدید مــن األنــواع 722النسو
ــ ــة  مصــلحة اإلحصــاء (. األشــخاصضــدائم الجــر و ،كاألمــالوالجــرائم ضــد،الجرائم ضــد األخــالقاإلجرام

رة، س )2013مجلس قضاء 

ان  ل أر بیرا یداهم  ل خطرا  حت الظاهرة تش ا، أص و نظرا إلستفحال هذه المعضلة إجتماع
قاتــه، و العمــل علــى إدحــاض  مختلــف ط مــي للمجتمــع   المجتمع، نظرا لما تبثــه مــن فســاد أخالقــي و ق

ـــ م النبیلـــة  ـــ ـــان جـــاءت العدیـــد مـــن الدراســـات تإذ ، هالق تـــأثیر العامـــل اإلجرامـــي، علـــى الك ثبـــت مـــد
ـــا ل ـــة تـــدمیره  ان ع العالئقـــي، المجتمعـــي، و إم شـــخص الكـــائن اإلنســـاني ذو الطـــا ـــون ونـــه یتعلـــ

على  حقوق اآلخر،  و التعد إجرامه ال ینحصر على ذاته فحسب، بل ینتقل إلى غیره قصد المساس 
ــه  س لــه ف ، دنــىأمــا لــ ل حــ شــ ــد و  ــة لتلــك وضــع الخطــورة مــدجلــيذلــك مــا یؤ ة مترام ال اإلشــ

ة ة و االجتماع عاد اإلنسان ــد و الــذو المهددة للوجود اإلنساني،األ ل، مــا یــدل علــى تأثیرهــا المؤ
اره. ن إن م ال 

أن ما  المرأة، نجد  احثین الحیز الكبیر أخذ موضوع التكرار اإلجرامي لد الكثیر من ال لد
من ولوج لفي هذا المجال، نظرا ل شهده العالم النسو لمرأة في عالم الجرمة المنظمة، ما أكسبها ما 

ة،  ع الخطورة اإلجرام ارات الشاذةلسلومن خالل تكرارها لهذا األخیر طا مرارا و تكرارا، دون اإلعت
ا، ه صمعتها إجتماع و ال المعني من سلب للحرة أو تعذیب نفسي، أو تشو إذ نجد للردع الماد

المرأة إلرتكاب األفعال المجرمة قانون اب الدافعة  اب األس ا، عدة دراسات ناقشت هذا المنظور من 
حول " العود )1965(األلفي:دراسة حول "العود الى اإلجرام عند المرأة"، و) 1969(صالح:دراسة 
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اد على اإلجرام"،  اب إنحرافإلى أن،حیث خلصت معظمهاالى الجرمة و اإلعت ون المرأةأس
عإذ یو نتیجة ظروف قد تعلمها أو ال تعلمها، ةلجد أفراد  ون معبر عنها ،مون بدوافعهم الآلواع و 

و ات، ل ثقة في أنفسهمضد المح ه من سلو قومون  ما  ةو  ، إال أن هناك أفراد آخرون معاد
ة ة دوافعهم الشخص ق علمون حق ة لفعل مثل ، ال  ق اب الحق ات الشاذة، وتلكو األس یدفعون السلو

ة و عدم فهم ،بلومهم على المجتمع و الظروف...الخ، نظرا لعدم فهمهم لذواتهم و دوافعهم الشخص
اتهم المنحرفة و شرالشاالوعیهم الموجه لسلو اقي ال ، و التي تتمثل في دوافع ال شعورة ذة عن 

ة، إذ من  ن الفرد و من ضمن خصائصهم الذات بین موجهة للسلوك، و التي تكون مندمجة مع تكو
اةعلىالغة األثرختالالت اإلتلك ونة لشخصیتهالكائن الحيح ات و الم ة، نجد اإلضطرا النزو

ان ف حیث و التي تتمثل في غالب األح ا ي الجانب الجنسي،  األمر لجأت البیولوج اد لتفسیرها في 
م عد ذلك  لت  طلح "اللیبیدو" عند مدرسة التحلیل النفسي، صعلى أنها حالة من الجوع الجنسي، فقو

ة من حیث الموضوع  هذه الرغ ، فقد تنح شر ة الكائن ال انتها الكبیرة في نفس مستوإلىو نظرا لم
الفرد  ه الجوع، مما یدفع  اع لحاح إجراء ،ورظالجنوح و الوقوع في المحإلىال ینزل إل دافع الإش

ه تبزغ ظاهرةال ، و عل نفسي.اإلجرامغرز ة تكرار هذا السلوك نتیجة دافع قهر ان و إم

مــة،نجــد فــي واقعنــا المعــاش الیــومحیــث ناشــرة الفســوق ،ــأن المــرأة تمــتهن مجــددا مهنتهــا القد
ــة ألفــراد ات العمر ــع المســتو اب أو حتــى هو الرذیلــة فــي المجتمــع و علــى جم ــانوا أطفــال، شــ ، ســواء 

منــــا و لعاداتنــــا اإل،هـــوال، بإســــم التحضــــر و التحــــرر الفـــرد ة مــــن خــــالل الثقافــــات المغـــایرة لق ســــالم
ةعلى ذلك المحافظة، معتمدة في ــة الحدیثــة و وســائل اإلتصــال ،وسائل و عوامل خارج المــؤثرة التقن

ــــاإلعالم المــــدمر لألخــــالق ة، و التــــي نجــــد العدیــــد منهــــا  و المســــاعدة فــــي ظهــــور اإلنحرافــــات الجنســــ
ة الســـام ـــاد ـــة مفرطـــة،و الم اح ات مســـتقبلةمـــن إ ـــي للتعـــاطي مـــع شخصـــ و مجـــون و تســـهیل تقن

الفرد زادة اإلثارةوعاملة على التحرضو ال ة، و الدفع  ة الجنس ةإلىو الرغ حث عن اإلستجا و ال
ة  البدیلة و شاذةموضوعات جنس ةةسعاد، لتحقی مــا ال ننســى عــدة عوامــل أخــراللذ عــن طرقهــا، 

ة المنحرفة، مــن إستعداداته الفرد الشخص في حد ذاته  ة متعلقة  ة داخل نجــاح مراحــل ذات حیــث مــد
ةفترةلهجنسي للفرد و تخطالنمو النفس ــةو،سالمالطفول التغلــب عــن العقــد الــنفس خاصة مــن ناح

عقدة  ة  ل ا"إلكتر "جنس ــان فــي ظهــور تؤدقد غیرها،  والعوامل هذهعند المرأة،  ثیرا من األح في 
العص ة الهشة، أمراض خطیرة  الفرد ذو الشخص عرف حسب مدرسة التحلیل النفســي لذو ااب لد
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مثـــــ ة لإلنحـــــراف، حیـــــث ـــــأن: " العصـــــاب بـــــدوره  ة لـــــدأل الصـــــورة الســـــال ـــــزة الجنســـــ ءالهـــــؤ ن الغر
ة المرضــة،العصابیون  اة الجنس ع الحیدانات التي تتسم بها الح غموندتعرف جم ترجمـة: جـورج .ف،".(سـ

شي، )322،ص:1983طراب

ــة اعفالطاقــة اللیبید احثــة عــن اإلشــ ــع و،ال غــي أن نفتــرض و جودهــا فــي أســاس جم التــي ین
ة بوجه عام، نجدها تالسی ، ؤ رورات النفس شر ة السلوك ال ة إستجا مو ثر في نوع علــى همؤثرة في ح

اء،  ــاقي المجتمــعفمثل تلكاألش ا تعد خطرا على  عــانی،العینات المرضة نفس أو مــدفوعات نــونهن 
قـــةالشـــعورةمـــن عوامـــل  ـــاة بـــین الحق عشـــن ح ة و  ات النفســـ طن فـــي اإلضـــطرا ، ممـــا یجعلهـــن یتخـــ

علــى  ة فــي واقــع غیــر موافــ ق اتهن حق ال، فسلو ات العاملــة علــى:تلــك و الخ ن إمــا التقلیــل مــالســلو
مــا نعــرف عــن هــذهنفســي هــذا مــن جهــة،التــوازن العــدم التــوتر و إمــا قــد تكــون أنهــا اإلنحرافــات أو 

ام بها اشرة من خالل معرفة الضرورة للق اشرة نتیجة عصاب مؤلم،م .من جهة أخر، و إما غیر م

ات  ة الفردتعمل على تمثل ذاتفتلك السلو علیهاالآلواع ون الشخص والحفا ة،  یتقدم "واع
ــة ذاتیتــه الآلواع تحقیــ ــات الآلوعــي،على طرــ الضــرورة، ممــا یوســع بجعــل محتو ــة  ة واع الشخصــ

ةمد ل ملحووأفاق وغنى الشخص )30:ص، 1997نبیل محسن،ترجمة:ك، غ.یونغ،(".ش

ة  للذا عند التمییز بین الطاقة اللیبید ین  ة أخرو ل ،طاقة نفس تلكنفترض أن تكون 
مامتكاملة و الطاقات منسجمة  ة یزد التوتر عند اإلنسانف ،بینها، حیث في حال زادة الطاقة النزو

ظهر ه  اته اآلحقة، الالغضب في تعامله وعل ة المشابهة.خوٕاستجا ات النفس ، من العمل

ـــان تلـــك أنمـــا و  ـــة، فـــإن النتیجـــة قـــد تكـــون فـــي معظـــم األح المنحرفـــات تقـــودهن شـــهواتهن األنان
العنف  ح ،الغیــرة ضــدوالعدوانتتصف  ــل فــرد، هنإعتــداءاتمــا تصــ تحــدث مــن هنــاو مهــددة لوجــود 

ة اجات الشخص اعها،العالقة بین اإلحت مشــروعیتهاوطــرق إشــ غرائــز والتــي قــد، ومــد لتحقیــ تعــز
قاء  ة متمثلة في غرزة ال عهندائرة إجرامههمذلك في توسعاتمجسد، وتدمیر اآلخربدائ .وتنو

بإتخاذ أدما  شر ات مسلك محایدعلى إرغام العقل ال قصد الحد من مختلف السلو
اإلنسان،  ة التي توذلك منالضارة  م نظم خالل القوانین الوضع شرة، العالقاتوتح وتحدد ال

ات العقابوتحمي الحقوق الواج ح الفرد من جدید.إلمحاولة ، والردعوتتكفل  عادة تصح
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ـــ ـــا، وا وجـــب ردعـــه ذل ـــاقانون نظـــرا للتزایـــد المســـتمر فـــي عـــدد النســـاء المنحرفـــات،هـــذا مـــا أثبـــت واقع
ـــادات اإلجـــرامو  ة ،معت ـــل مـــن المحـــاكم و المجـــالس القضـــائ ـــى مســـتو ـــى المســـتوعل الـــوطني،  عل

ر  قة الذ ات السا مؤشر و اإلحصائ . على ذلكانت 

شــرةتلـــكإال أن الكثیــر مـــن  ة ال ل المـــراد ،القــوانین و األنظمـــة الوضـــع الشـــ لـــم تثبـــت جــدارتها 
ــه میــز تلــكحیــث ،التوصــل إل ــالموقف) والالقــوانین مــا  الــزمن و تخضــع للتغییــر و التعــدیل متعلقــة (

س بإستطاعتها أن تنفذ و األوضاعحسب الظروف ونها ل أعماق روح اإلنسان و تحدث التغییر إلى، 
، فظــاهرة العــود  ــه، و هــذا مــا أكدتــه ظــاهرة العــود إلرتكــاب الجرمــة و خاصــة عنــد العنصــر النســو ف

ــة، وتلك النفوسللجرمة تعد مؤشرا على خطورة  مــا عــدم فعال ــة التــي تلقاهــا لردعــه،  ة العقو و مناســ
عضــهماإلجــرام فــي صــلأا علــى أمــن المجتمــع و مصــالحه، و تتمثــل خطــر  ا إو،ذوات  كتســابهم ســلو

انا، من خالل تكرار الفعل اإلجرامي،  ا متعددا و محترفا أح لة فالمإجرام ل عــامش حاجــة شــ ال تــزال 
اب وإلـــى ـــة، و حصـــر األســـ ـــد مـــن الدراســـات العلم إلـــىحجـــم المعانـــاة، و الظـــروف التـــي دعـــت المز

الجرمة.إلىالعودة من جدید 

منفــذ لقــارارات  ة  ، هناك مؤسسات عقاب شر م السلوك ال ح إضافة الى القانون الوضعي الذ
حیــث  سا في جرم ما،  متل لما ض السجن  ه  سلب حرة الجاني و الجز  هــي أثبتــتتلك القوانین، 

اإلجرام، و ذها لفشلاألخر الكثیر من معتاد مــن خــالل مــا لك لقضاء على عامل العود للجرمة لد
ه  حاث أشارت إل دراسة عدة دراسات منها األ ة  ــة المؤسســات )2004:(العبیــد:العر فعال عــن "مــد
ة ــــىإضــــافة "،اإلصــــالح ــــة عنــــوان-):1995:(الدوســــردراســــة إل العوامــــل اإلجتماع ــــا إرت "مــــد

ة ـــــــــالعود للجرمــــــــــة" عنـــــــــد المـــــــــرأة، و دراســـــــــةو اإلقتصـــــــــاد ـــــــــة و بیئـــــــــة الســـــــــجن  (ســـــــــعید و الذات
ــذا "، عن "عوامل العــود للجرمــة-:)1991:الشهراني عــن -:)1988:(فــاروق عبــد الســالمدراســةو 

حیــث دلــت معظمهــا علــى أثــر الســجون فــي عــودة الفــرد جتمــاعي"،إللجرمــة مــن منظــور نفســي "العــود 
ا،إلرتكـــاب األفعـــال المجرمـــة علـــى المجـــرم فـــي ردعـــه ســـلو ـــة العقـــاب المســـل إضـــافة إلـــى عـــدم فعال

ل قطعــي،  شــ ــة، أمـــا مــن و  ودینامي، یــرهــذا مــن جهــة القانون ــة المنظــور الســ عــالم التحلیـــل ناح
أنها فعل إكراهــي عنــد العصــابیین"Freud"النفسي  أنهــا فعــل لعقــاب الــذات، و،ظاهرة العود للجرمة 

أجمعـــت لمهتمـــةالظـــم المـــدارس إال أن مع شـــر عامـــل هـــو القصـــد مـــن تكـــرار الســـلوكعلـــى لســـلوك ال
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اع هــإلىردته ،  لحصول على اللذةل تكــرار إلــىتــؤدمــن أهــم العوامــل التــي والتعلم الخاطئ، و اإلشــ
السلوك رغم عامل العقاب الموجه للجاني.

قــة  ــة الدق وقت مضى، للبدء في الدراسة العلم فمن هذا األساس تقتضي الضرورة أكثر من أ
ات األقــرب لــدافع التكــرار اإلجرامــي، إن وتحلیلــهقصد تناول موضوع إجــرام المــرأة  ، للوقــوف علــى المســب

شــرة منأردنا إحتواء أو التقلیل  انــه ال امــل أر ــان مجتمعنــا  ــةهذه الظواهر المدمرة لك ، إذ تعــد والماد
ة المجرم  لمن أهم المقارات قرا من شخص ش ة"عــام والمرأة  ع"،المقارــة النفســ تفســیر والتــي تســتط

ة  ا تدمیرا للذات وتحلیلها وفقاالظاهرة اإلجرام عد سلو ون هذا الفعل  بیرة،  ة  .وللغیرلموضوع

ل هذا یجب أن نشیر إلى أن أغلــب الدراســات التــي تناولــت موضــوع إجــرام المــرأة،  إضافة إلى 
ا،  شــة المــرأة معتــادة اإلجــرام میــدان عیــدة عــن معا اإلجــرام وٕامــا تناولــتفهــي إمــا أن تكــون  حــاالت ذو

تهم ألول مــرة، أو الوقــوف عنــد تحدیــد ال خصــائص العرضــي الــذین إنتهــى إجــرامهم مــع إنتهــاء مــدة عقــو
ة للمجرمات،  تأثیرالنفس ةالعوامل المختلفة ومد على هذا السلوك.وخاصة اإلجتماع

حــث، ، قمنــا بــل مــا ســبومــن خــالل إجرامــي مجــاال لل نشــا ــرة العــود عنــد المــرأة  تنــاول ف
ه وتحلیله نظراحاولنا تفسیره  ات المجرمــة مــن النلما تكتس ــة للشخصــ ــة الدراســة الفرد ة أهم ــة النفســ اح

ـــة حـــث عـــن، الداخل النفســـي للفـــرد المجـــرموال التوافـــ ل أساســـيو ، مـــد ع شـــ تـــأثیر الطـــا علـــى مـــد
اة .النساء معتادات اإلجرامفئة الجنسي في ح

ه و  زت هذامن و عل ةالمنظور تر ة في التساؤالت اآلت ة الحال ال :اإلش

؟للفعل اإلجرامية في عودة المرأة ما دور اإلنحرافات الجنس-1

تفرع من-  هذا التساؤل:و

ة للمرأة معتادة -أ اة الجنس عة الح اإلجرام؟ما طب

ةما-ب أهم ة مد المرأةمجر للوسلوك العودالعالقة بین اإلنحرافات الجنس ؟ة لد

قها مما هي األهداف التي تسعى المرأ -2 ؟هذا الفعلوراء نة معتادة اإلجرام تحق
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 ة -الدراسة:أهم

ة إجرام المرأة في خطورة إنتشار الظاهرة، و - طهــا األســرتكمن أهم آثارها على المرأة المجرمــة و مح
 ، ها عضــوا فعــاال فــي المجتمــع، وتعــد ألن المــرأة و اإلجتماعي و اإلقتصــاد إنحــراف فــي ســلو إن أ

ــن أن یتــرك آثــاره علــى حیــث مــن ظــاهرة إجــرام النســاء إن عــدم اإلهتمــامالمجتمــع، وــاقيمــن المم
ة و ة النفس م ة،االدراسة األكاد ة و القانون ل علمي،إلجتماع ش ة یقد و إحتواء آثارها  ان زد من إم

بیــر ل  شــ أكملــه،ونصــف المجتمــعتعــد فــالمرأة ،تفشي هذه الظــاهرة  حیــث إذا إن لــم تكــن المجتمــع 
الخصــوصإستفحلت ظــاهرة إنتشــار ة  ــل أنــواع الرذائــل،الرذائــل النســائ األخالقــيعمــت  و اإلنحطــا

مي ضمن ا البیئيو الق بلمح نتیجــة هــذه الجرمــة الكبیــرة، فالضــرر لــن اهــ، لما لألضــرار التــي تلحــ
اب لألعمــال الشــائنة المخــذرات أو إســتدراج الشــ غــاء أو المتــاجرة  حتا، فجرمــة الزنــا أو ال ا  ،ون فرد

قاتــه و ــل ط ــةلهــا تعــد مــن الجــرائم التــي تمــس المجتمــع  مــه و إتجاهاتــه الدین م ق تعمــل علــى تحطــ
ة، إضافة و ســت أهــال للثقــة أو حتــى لإلحتــرام،إلىاألخالق نظرة المجتمع للمرأة التي تظل في نظرهم ل

ة للمــرأة المتزوجــة ممــا تج النســ شــك فــي نســب عــــذلك األمــر  ــهل مــن زوجهــا  فتضــعف تلــك ،أبنائــه إل
ة بینه ــة و اإلنســان األبو التــي ، إضــافة الــى العدیــد مــا...الخالــروا ــة األخــر مــن المشــاكل اإلجتماع
السلوك اإلنحرافي للمرأة. تلح

ة:- ة النظر -األهم

ثیــرا مــا دراســة إن - عــد الجنســي  ع ذات ال ــاحثین أو عــض رف ســواء مــن طــ،لقــى الصــدتالمواضــ ال
حــــوثین أنفســــهم ــــة، ممــــا خلــــف نقصــــالم عــــد هــــذا المجــــال مــــن الطابوهــــات المجتمع فــــي اواضــــحا، إذ 

ة.لالدراسات  اة اإلنسان هذا الجانب المهم من الح

د الجانب - ة، الدراسي في المجال النفسيتزو ات و عــدبدراسات حــول المــرأة الســ التطــرق إلیهــا والــذ
جد قلیل. في المجتمع الجزائر

ة:- ق ة التطب -األهم

ة- ة للشخصــ ولوج ة" فــي الدراســات الســ ات المنحرفــة "المرضــ ــة الســلو علــى المســتو،نظــرا ألهم
ـــــي والعـــــالميالمحلـــــي  قدمه، والعر حـــــث الحـــــاليومـــــا ســـــ حاتهـــــو ال ة الشـــــاذة      ت وضـــــ ـــــة الشخصـــــ لبن
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ة السجون ،مد ید المساعدة لهاإلىتحتاج التي الشرحة ذههلوالدوافع النفس والعمل على،ال الجز بها 
وصه مةمما یاإلجرامي، نإیجاد حلول تقلل من ن حثبرز ق ة ال الحالي.وأهم

ــة لفئــة النســاء هذا اإلستفادة من نتائج - ة الشاذة، خالل عمــل بــرامج تكفل ة النفس حث الموضح للبن ال
سیرتحقیوالوقوف علىمعتادات السلوك اإلجرامي،  ة، للتقلیــل مــن ســوء من ولو ال اجاتهم النفســ إحت

ان للوقوع في المحظورات. ثیرا من األح بهم في  یؤد توافقهم النفسي، الذ

اء لمثل - اه األول ات الخطیرةالظواهر هذهلفت إنت قةوالشخص والتي من،المجتمعفي والموجودة حق
ـــن أن تســـتدرج ال فـــالتهتمـــن هـــم مم ـــم ســـذاجته أو محـــت  ا علـــى بنـــاء قـــدمـــا و تهاونـــه،ح ینجـــر ســـل

اتهم  .مستقبلهمعن و شخص

ار الموضوع -:دوافع إخت

ما یخص، ثقافةالداخل في إختالفمختصین نفسانیین نجد  ة، موضوعف اإلنحرافات الجنس
ع القبـــول عنـــد عامـــة النـــاس،جـــد تال إذ  طـــرق ة متداولـــاالحظهـــإال أننـــا نمثـــل هـــذه المواضـــ ومعاشـــة 

ـــا،  مـــواطن طـــرفمـــن و واضـــحة یوم ســـ ـــة مـــن خـــالل المـــدخالت الحضـــارة،وأصـــغرهم ســـناأ المؤد
م  ادئه اإلنسانلتحط م وم العري األصیل.  المجتمعوق

ات ال ــة و الســلو ــالظواهر الغر مــن حــین آلخــر زر بــالتــي ت،ةمنحرفــلــذا وجــب علینــا اإلهتمــام 
العلــى الصــعید اإلجتمــاعي الالواســعحضــور،  ــع القضــا ــةلمــرأة فــي جم اتها اإلجرام مختلــف مســتوا

ا الجــنح، و ا المخالفــات، و قضــا ة: (قضــا ــة منهــا)، والعقاب ثیــر مــن حتــى الجنائ ــان فــي  تكــون األح
ــة تلــك  ســبب إنحرافــات المــرأة الجنوع ا  ةنالقضــا عهــا مــن مخالفــات قــد مــا و،ســ ــة یت و ملحقــات جنائ
طة بها، الجزائرالملحواإلرتفاع ة الى إضافمرت الخصــوص ،في زادة إنتشار الرذیلة في الوس و 

الجنو فـــي  رة "، لـــذا المنـــاط ســـ مدینـــة " ة  احثـــة ـــة  الصـــحراو دراســـة مثـــل هـــذا الموضـــوع إرتـــأت ال
ا، قصــد التعــرف علیهــا أكثــر ــة، و،الحســاس میــدان الخف ابها األخــر معرفــة عــن أهــدافها وو علــى أســ

ة المضــادة للمجتمــع ل خــاص"، والمجرمــة المــرأة و المتمثلــة فــي عنصــر"،الشخصــ طــرق تنفیــذها شــ
إلرتكـــاب المخالفـــاتو،لجرائمهــا الســـجنقبو و،ســـبب عودتهـــا مـــرة أخــر ، لهـــا لســلب حرتهـــا بإلقائهـــا 

: اب أخر -إضافة الى عدة أس
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ة، - ـــــالجرائم النســـــو ـــــة الخاصـــــة  ـــــالتـــــيالخصـــــوص و قلـــــة الدراســـــات العلم ة المرأة تتعلـــــ ات و الســـــ
ما فیها الجزائر.المجتمعات ة  العر

احثین فــيمما یالنساء، تزاید معدل الجرمة لد- ــة دفع ال للتطــرق لدراســة مختلــف التخصصــات العلم
ــة وا الظمثل هذه صــفة علم ا، قصد دراستها  اتهامعرفــة و هر الشاذة سلو مــا و خطورتهــا و أهــدافها و مســب

شرة.قد یترتب علیها من أضرار 

هإهتمام مجال علم النفس - ةوالدراسة ف ة النفس ــاحثین فــي الســلوك ،العل التي إهتم بهــا العدیــد مــن ال
ــ،الشــاذ للفــرد ة أو الجرمــة بوجــه عــام، مــن خــالل معرف ــاألمراض النفســ ــ ــان یتعل ابســواء  ة األســ

ات المنحرفة تلكمن واألهداف المرجوة من العود للجرمة.القصدذلك و السلو

:أهداف الدراسة-

األساس  اه الى ظاهرة إلىتهدف هذه الدراسة  ما أن لفت اإلنت المجتمع،  قة  موجودة حق
س ورائها القصد من مرتكبیها، ل أعماق أفراد إلىلوصول في ااألساسي من هدفنا لكن التشهیر 

ة جراء ما تلقوه من ،عانون من بناء نفسي مرض اتهم، ما أثر الحقا تر مة خالل مراحل ح غیر سل
اإلىعلى واقعهم و ألحقهم  ه حال حث عن حلول عالإلى، إضافة ما هم عل طة و ال مل على أخذ الح
ات الشاذة ذلك للتقلیل من حدتها، و عةآفات من مخلفات ولما لهذه السلو ذلك من خالل لها، وتا

ة و طرق علم ة إلیها ودراستها  ة المؤد ق اتها الحق تأثیر عنصر وأهدافها،التعرف عن مسب مد
ة لهاته و،خطورتها و العود إلى إرتكاب جرائم أخرالجنس في حدوثها و ة النفس ی ما هو نوع التر

ل ذلك قصد الوصول  ة أخرلىإالنساء محترفات اإلجرام،  د العدید من الجهات و،أهم هي تزو
ة لهذا المرض اإلجتماعيو،المختصة احثین آخرن في إیجاد طرق عالج و تأثیره ،و النفسيحتى 

المحطم لقواعد المجتمع.

االتذهلذا إستوجب على المختصین الخوض في مثل ه اها عن والتعرف على،اإلش ا خ
امل المجتمع ،قرب حتى نعمل على التخفیف منها ان  لة تمس  تخرب وتعمل علىونها مش

انه األخالقي  دون تمییزاإلنساني و بن اب" األطفال وخاصة عنصر، و ونهم والش ن "،  م شر مورد 
اإلستفادة منه.
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ة:في النقادراسة أهداف التحدد حیث ت - التال

ةعنعرفالت.1 ة لهاته اإلنحرافات السلو اب األساس لها، بهدف والعوامل المدعمة،األس
ال  ة وضع مستق ةوسائل وقائ عالج ة الوقوف ، وغیرهاإنطالقا من هذه الدراسة ، وخط غ

قصد التقلیل منها.عند ت ة،  ن ة خالل مراحلها التكو لك العوامل التي تصیب الشخص
عة .2 النساء معتاداتالتعرف على طب ة لد اة الجنس .اإلجرامالسلوك الح
ة إستغالل على التعرف .3 الجانب الجنسي في السلوك اإلجرامي.ف
ة الجانب الجنسيمدالتعرف على .4 المرأة.لداإلجرامي التكرارفي إحداث السلوك أهم
ة التي تسعى المرأة معتادة اإلجرام .5 ق االتعرف على األهداف الحق قها میدان .تحق
 قة:الدراسات -السا

I - متغیر العود الدراسات مةالمتعلقة  - :للجر

ة لمتغیر العود 1 -:اإلجرامي/الدراسات العر

ة:الدراسات أ/ -المحل

احثماجستیر رسالة- 1-  د(-:لل م بوز .)2010-2009(، سنة:)إبراه

عینة من العائدین إلى الجرمة "- عنوان: أس لد و ال مؤسسة إعادة –العالقة بین وجهة الض
ة و التأهیل تازولت عینة من "، - التر أس لد و ال تناولت هذه الدراسة العالقة بین وجهة الض

ة و–العائدین إلى الجرمة .اتنة- التأهیل تازولتمؤسسة إعادة التر
ة -:حیث تندرج ضمن هذه الدراسة الفروض التال

ة-  خارج .متع العائدون إلى الجرمة بوجهة ض
أس-  ة من ال .یتمتع العائدون إلى الجرمة بدرجة عال
ة-  اط العائدین إلى نتوقع وجود عالقة إرت أس لد و ال ا بین وجهة الض ة دالة إحصائ موج

.الجرمة
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تم وهي عینة" سنة، 40-21" عائدا راشدا، تراوحت أعمارهم بین"36عدد أفراد العینة "وقد بلغ
ة والتأهیل  ه، من مؤسسة إعادة التر طرقة قصد ارها  .اتنة-تازولتإخت

عینة تم االعتماد على المنهج الوصفي -  اطي للكشف عن الوجهة السائدة لد العائدین،اإلرت
لدو أس و وجهة الض ل من ال ة بین  اط من وجود عالقة إرت أس لدیهم، و للتحق درجة ال

أفراد هذه العینة.
أس، العالقة وللكشف عن ة، الدرجة المرتفعة من ال هذه الخصائص، الوجهة الخارج

ة  ة بین الوجهة الخارج اط ةاإلرت أس، تم اإلوالدرجة العال اس ال اسین شهیرن على مق مق ستعانة 
- :هما
اس وجهة نظر لروتر- .ROTTERمق
أس- ك لل اس ب .BECKمق

ة نسخة ة حیث تم إستخدام نظام الحزمة اإلحصائ "SPSS15: "إضافة إلى األسالیب اإلحصائ
بین وجهة الض ا بیرسون لحساب اإلرت ا أسمعامل االرت ار وال ."ت"، إخت و قد أسفرت -

ةالدراسة على النتائج  - :التال
ة  - :األولىنتائج الفرض

داللة- ا عند مستو درجات أفراد العینة و المتوس،0.01توجد فروق دالة إحصائ بین متوس
ة العینة 11اإلفتراضي أو الدرجة اإلفتراض اإلفتراضي، و12.61، فمتوس هذا یدل فاق المتوس

ة األولى الفرض س تحق ع خارجي فعال و هو ما  ض .على أن أفراد العینة یتمتعون 
ة  ةنتائج الفرض -:الثان

درجات أفراد العینة- ا بین متوس الفرضي ،9.00توجد فروق غیر دالة إحصائ 10.00و المتوس
أفراد العینة، و الفرضي فاق متوس عني عدم تمتع أفراد العینة بدرجة فالمتوس هذا 

ة  أس ععال اس ال ةماهو و لى مق ة الثان الفرض س عدم تحق .ع
ة  - :الثالثةنتائج الفرض

أس "بیرسون "ستخدام معادلة إب-  بین ال ا االضوجهة و لحساب معامل اإلرت ، بلغ معامل اإلرت
اغیرهو و ،0.28 ا بین ماهو و ،دال إحصائ ة دالة إحصائ ة موج اط عني عدم وجود عالقة إرت
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عینة الدراسة (عینة العائدین) أس لد وال ة الثالثةماهذا و ،وجهة الض الفرض س عدم تحق .ع
م. بوزد( ).2010، إبراه

ة:ب/ - الدراسات العر

I احثة توراه لل ة/ دراسة الد ، تحت 2010: سنة)إبتسام بنت عبد هللا بن عید الزعبي(- :السعود
السلوك اإلجرامي ":عنوان طة  ة المرت عض سمات الشخص ي لتعدیل  ة برنامج معرفي سلو فاعل

ات ة عن "للسجینات السعود ةالتساؤالت، حیث تضمنت هذه الدراسة اإلجا - :التال

السلوك اإلجرامي لدما-  طة  ة المرت عض سمات الشخص ي في تعدیل  ة برنامج معرفي سلو فاعل
سجن النساء في الراض. ات  السجینات السعود

طة -  ة المرت عض سمات الشخص ي المصمم لتعدیل  ة البرنامج المعرفي السلو هل تتأثر فاعل
سجن النساء ة  السجینات السعود ةلى،في الراضالسلوك اإلجرامي لد من (الحالة اإلجتماع

التعیلمي اء؟و والمستو ).الذ

ات  حث تتمثل في سجینات سعود انت عینة ال ومتیهنمدة و جرائمهن (بإختالفحیث  سجن مح  (
الملز في مدینة الراض عددهن سنة.)45- 19(سجینة، ممن تتراوح أعمارهن ما بین)12(النساء 

انت: حث ف ي -1أما أدوات ال ة-القل(لتعدیل برنامج معرفي سلو ة) من -العدوان ة اإلجتماع المسؤول
احثة. إعداد ال

2-، اس القل اء،مق اس الذ ة، مق اس العدوان ة إمق ة للسجیناتستمارة الحالة اإلجتماع م .والتعل

احثة.-3 ة من إعداد ال ة اإلجتماع اس المسئول مق

- :یليالنتائج المتحصل علیها ما ومن بین

درجات أفراد المجموعة-1 ة في متوس اس القل،توجد فروق ذات داللة إحصائ عد) -(قبلعلى مق
. عد ال البرنامج لصالح التطبی تطبی
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درجات أفراد المجموعة-2 ة في متوس ة (قبل،توجد فروق ذات داللة إحصائ اس العدوان - على مق
.عد) عد ال البرنامج لصالح التطبی تطبی

درجات أفراد المجموعةتوجد-3 ة في متوس ة ، فروق ذات داللة إحصائ اس المسئول على مق
ة ( البرنامج لصالح التطبی)عد- قبلاإلجتماع .تطبی عد ه، 1417، محرم 42عددالالتعاون، مجلة(ال

)22-16صص:

/II متغیر الدراسات ةاإلنحرافات المتعلقة  -:الجنس

ة /الدراسات 1 ة:لالعر -متغیر اإلنحرافات الجنس

ل محدد، توفر نظرا لعدم  ش هذا المتغیر  حــول متغیــر الجمــوح أو وتــوفر أخــردراسات تحو
غاء  بیر، ال ل  مرحلــة وخاصة علــى،ة بتلك الدراساتتم اإلستعانش وتحلیــل ومناقشــة عــرض مســتو
ة،نتائج ة ذنتائجبتزادةإسالدراسة الحال حث غةها ال ة البل عدها النفســي وخاصة من،ات األهم ة  ناح

ا.من النساء المنحرفات لدراستها لحاالت  جنس

توراه أجرــتةرسال:)0198(شحاتةدراسة سمیرة 1/ " العالقــة بــین صــورة الــذات :عنــوانمصــر،د
الجانحات"و ل العالقــة و،تصور البیئة لد لــذاتهاةمــداها بــین تصــور الجانحــقصد التعــرف علــى شــ

ــــة شــــرة و الماد الشــــعور و ،و بــــین تصــــورها لبیئتهــــا ال إســــتخدمت لــــذلك و، الالشــــعورعلــــى مســــتو
-مجموعة من األدوات هي:

احثة.-1 م ال عاد مفهوم الذات من تصم اس أ مق
ار تفهم الموضوع.-2 إخت
ار تقبل البیئة-3 ة.إخت الماد
اإلجتماعي.-4 اإلقتصاد اس المستو إستمارة لق
عة -5 ار المصفوفات المتتا اء."لرفت"إخت اس الذ لق
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العینة:

مها 50-  غاء).ةجانح25"ب ، ")وتشردجانحة (سرقة 25شرحتین "أ"إلىجانحة، تم تقس )

احثة في الدراسةجمعتقد و  ة ،ال ین بین الدراسة اإلحصائ ة.دراسةو الحالة الفرد

:الدراسةنتائج

ة بین عدم تقبل الذات-1 ة موج ةاآلخرتقبلعدم و ،هناك عالقة جزئ النس الشعور  على مستو
للشرحتین. 

ة بین تقبل الذات -2 ة موج ة للشرحتین على مستو،وتقبل اآلخرهناك عالقة جزئ .الالشعورالنس
ة بین تقبل الذات -3 ة موج ة على مستووتقبل البیئةهناك عالقة جزئ .الالشعورالماد
ــا عــن شــرحة الســرقة ،اآلخرتقبلعدم و عدم تقبل الذات -4 غا فــرق دال ،والتشــردیزداد في شــرحة ال

ا. إحصائ
أكثــر حــدة فــي اإلضــطرابهــذاأن و ، وذات اآلخــرهنــاك إضــطراب فــي العالقــة بــین ذات الجانحــة -5

ا. غا شرحة ال
حوثــات عــن الســواء،تفســیر هــذه النتــائج علــى أســاس أنــهتــمقــد و  قــل ،لمــا إبتعــدت شــرحة الم

التالي لآلخرتقبلها لذاتها .و
ة افة الشرائح اإلجتماع ه  عل اد تتف غاء على نحو  ةو فالمجتمع یدین ال اإلدانة هذهأن و ، اإلقتصاد

ةمحمد(.والتشردأشد وطأ منها في حالة السرقة  عبد هللا، نجی )71- 69:صص،1984.سح

ــــة اســــح/ دراســــة 2 ــــد هللانجی مصــــر ماجســــتیردراســــة :)4198(:محمــــدعب : عنــــوانأجرــــت 
غاء دراسة نظرة ة ال ولوج ة"."س و میدان

یدفع بهن دون غیرهن من النساء األخرات التساؤل تلك المهانة؟إلى: ما الذ

اس-األدوات: اء الراشدین بلفیو-سلرو مق .والمراهقینلذ

 -TAT
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ة-  .المقابلة الشخص
نزلة بتهمة الدعارة مودعات السجن."348"العینة:- 
نتائج المقابلة: بین المجموعتین.- 
ما یتعل-  سها المقابلة.الفروق بین المجموعتین ف الجوانب التي تق
انــ-  ة:  ةتالشخصــ ــل مــن مجموعــة ،هنــاك فــروق واضــحة بــین جوانــب المقابلــة الشخصــ فــي 

ا  غا طةحاالت) 6(ال حاالت).6(والمجموعة الضا

القســوة -أ ــا  غا مجموعــة ال ، والتســلوالتســاهل وفظاظــة الخلــغلــب أن تتصــف النمــاذج األســرة لــد
غلب أن  طة.بینما  التسامح في المجموعة الضا تتصف 

ثــر -ب ــا، حیــث  غا ا فــي مجموعــة ال ة أكثر إضطرا نةتبدو العالقة الوالد و الــذالشــجار بــین األبــو
ــة، أو للمعاملــة الســیئة لــألم مــن قبــل األب اب ماد ه مــا بــین أســ ا أو لتــدلیل األب الشــدید ،تتــأرجح أســ

ه، ب الحــاالت أو ســوء ســلو طة،ینمــا تقــل الخالفــات بــین الوالــدین فــي المجموعــة المفســد إلحــد الضــا
اب محددة.و طة دون أس س إن وجدت فإنها ال تعدو أن تكون خالفات 

ــة -ج الت الماد الت، أهمهــا المشــ ــا مــن مشــ غا ــك األســرتعاني أسر مجموعة ال معاملــةســوء و ،والتف
طة. المجموعة الضا الت لد األب ألفراد األسرة، بینما ال توجد مثل هذه المش

عــدة جوانــبیتمیز-د ــا  غا مجموعــة ال ة لــد والصــرامة والعقــاب الجســمانيأهمهــا القســوة ،أسلوب التر
ــة الشدید، وتفضــیل األخــوة، اإلهمــال واللــین والتــدلیل الشــدیدینعدم الرقا ور علــى اإلوالتســل نــاث،الــذ

ه والعقــاب النفســيبینما نجد أسلوب الحزم  ــذلك التســامح، حیــث اللــوم والتوج التزمــتعــدم و ،والتأنیــب و
طة.والعقاب الجسماني في المجموعة الضا س ال

ا-ه غا اب اإلنحراف في مجموعة ال الجانب الجنسي و أس ما یتعل غــاء ،ف نجد أن دوافــع ممارســة ال
عــض الحــاالت، اإلســتدراج وهــي التعــرض لإلغتصــاب ــل الحــاالت، ثـــم فــي  هــو قاســم مشــترك فــي 

ــذلك  ــان،  عــض األح ة و اللهــو فــي  ــة فــي اإلســتحواذ علــى المــال و التســل الحرمــان، و الرغ الشــعور 
و الحاجــة التعــرض لإلســتغالل الجنســي و ضــا أن إلــىعــدم اإلســتقرار األســر الحــب و التقبــل، نجــد أ

عض أفراد األس ع  ،و الزواج خــارج نطاقهــاترك األسرةو،رة سواء األب أو الزوج أو األختتشج
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اب اإلنحـــراف، وو ســـتمتعن مـــن خـــالل هـــذه إنحـــراف ســـلوك الـــزوج مـــن أســـ أنهـــن ال  مـــا ســـب یـــرت
الــذنب ة مع عدم شــعور غــالبیتهن  نتیجــة لهــذا الســلوك غیــر المشــروع، أمــا المجموعــة ،العالقات الجنس

طة فنجــد  ةالضــا ــاألمور الجنســ ــة فــي اإللمــام  ة مشــروعةو،لــدیهن الرغ إعتمــادا ،إقامــة عالقــة جنســ
على العاطفة و اإلستمتاع بهذه العالقة مع رفضهن التام للجنس غیر المشروع.

ـــة ال تحـــول بیـــنهن -و مهن الدین ـــا، حیـــث أن قـــ غا ـــین قـــل وضـــوح الجانـــب الـــدیني فـــي مجموعـــة ال و
طة للجنس ممارسة ا، في حین أن رفض المجموعة الضا غا یبتع من التحرم الدیني ،غیر المشروعالال

له.

ة-ز ــا مــن المتاعــب النفســ غا مــنحــول الخــوف والتــي تــدور،تعاني حــاالت مجموعــة ال مواجهــة والقلــ
عد الخروج من السجن، أو أن یدفعن دفعا  ة، إلىاآلخرن  غاء مرة ثان مــن حــدة هــرنیهن و ممارسة ال

اإل ، بینمـــا ال نجــــد مثـــل هــــذا فــــي والمنومــــةالمخـــدرة وتعـــاطي الحبــــوبغمــــاس فـــي التــــدخین نالمتاعـــب 
طة. المجموعة الضا

ة الفــــروق -2 البنــــاء النفســــي للشخصــــ مــــا یتعلــــ یتهــــابــــین المجمــــوعتین ف مــــا تتضــــح مــــن ،ودینام
).TATالـ(

ةأظهـــــرت النتـــــائج وجـــــود إخـــــتالف البنـــــاء النفســـــي للشخصـــــ مـــــا یتعلـــــ بـــــین المجمـــــوعتین ف
ــا،و دینامیتها، حیــث مــن أهــم مــا غا ة فــي مجموعــة ال ع میــز جوانــب البنــاء النفســي للشخصــ هــو الطــا

ضـــا ضـــحالة والســـادو مـــازوجي، و تشـــعره صـــورة الجســـم، مـــا نجـــد أ ـــة،  إضـــطراب المرحلـــة األودیب
ة طة اإلنفعال اآلخر،الرا ة العالقة  النبــذ،و سطح و الحرمــان، مع عدم تقبل صــورة الــذات و الشــعور 

ة و ات و عض الجوانب الس ة و اإلستسالم ومع  العجز عــن حــل الصــراعات، أمــا المجموعــة اإلكتئاب
ـــة أفرادهـــا مـــن اإلضـــطراب الواضـــح، مـــع  میزهـــا هـــو خلـــو البنـــاء النفســـي لغالب ـــان أهـــم مـــا  طة ف الضـــا

ــ ــة فــي اإلنجــاز و التفــوق اإللت مــا یوجــد لــدیهن الرغ ــا،  الســلوك المقبــول إجتماع صــورة ،زام  و تحقیــ
الشخصــــي ــــى التوافــــ .طموحــــة و القــــدرة عل ــــا ــــةمحمــــد(و مواجهــــة اإلح عبــــد هللا، نجی ،1984.ســــح

)138-132:صص
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ة)1961(:الملیجيعبد المنعم حث / 3 حوث اإلجتماع ز القومي لل المر ة القاهرة، حث  و الجنائ
ا".:عنعنوان  غا "صورة اإلنسان في أذهان ال

الروشاخ.أدوات الدراسة:

ا (العینة: غا غي).30نساء 

-: الدراسةنتائج

ــا فــي إدراكهــن للجســم اإلنســاني-1 غا ة عنــد ال ســة المشــتر ائنــات ،الســمة الرئ هــي العجــز عــن إدراك 
ا ا سو ع نها تكامال طب ة متكاملة في تكو ة ،إنسان ، بل تغلب الحر ي تلقائي سو حر أو قائمة بنشا

غــي عــن اإلنســان  ــرة ال مــا أن ف غــي،  ة غیــر مرحــة تستشــعرها ال ــس إحساســات جســد ــة التــي تع اآلل
س إنس أنه ل حة، أ ا.تقره من الحیوانات الكاسرة القب ه عاطف ن أن ترت م انا 

فا للجسم اإلنســاني، -2 ات التي تتضمن تمزقا عن غــي وتفســیر ذلــكورود اإلستجا ــن فــي موقــف ال م
همن جسدها، یؤدوما تتطل املة، األمر الذ ة أو إرادة  ال رغ غاء من إلتماس الجسد ممارسة ال

غي  اإلنشغال النرجسي بجسدها.إلىال

رة التلوث األخالقي، -3 ف الذنباإلنشغال النرجسي  ة فيوالشعور  التحرر من اآلثام.والرغ

ةمحمد( عبد هللا، نجی )69-68ص:ص،1984. سح

ة:/الدراسات األ2 ة لمتغیر اإلنحرافات الجنس جنب

ــة ــة متــوفرةالدراســات األجنب ة األجنب ل،: إن المــادة الدراســ شــ محــدودة، حیــث أن المصــدر ولكــن 
ان من خالل ما نشر عنها من ملخصات،  ة لهــاوذلك لعدماألساسي لها  ، توافر المصادر األساس

ــع المعلومــات، التــي تخــص الدراســة مــن  ة الحصول على جم ان الى عدم إم درجــة الدراســة،ما أد
عة المنهج ، وطب ان إجرائهاالمطب .وم

تفيسوف و  حوث ن بهدف التعرف على الجوانب التي نتناولها.،والدراساتاإلشارة لهذه ال
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مس و1/ :McyerdinJames &:میردنجحث ج

رة ة الم احثان الخبرات الجنس حــث نشــر عــام،درس ال ــا فــي  غا وقــد ،)1978(عامل في إحتراف ال
ـــا، قامـــا غا ال ـــرة لـــد ة الم عـــن الخبـــرات تختلـــفیـــف و مقارنـــة المظـــاهر المتعـــددة للخبـــرات الجنســـ

ات  ة للنساء السو ا؟الجنس غا غیر ال

انات من خالل حصــیلة مــاوسیلةانت و  ة جمع الب ــاة الجنســ تــب مــن تــراث علمــي حــول الح
ة  ةللمرأة السو ــا دراسةمن و الشائعة لدیها، والخبرات الجنس غا األولــى تتكــون العینــةو مجموعتین من ال

عین منمن إثنین  ا الراشــداتوس غا ــا المراهقــات وعشــرن مــن،ال غا ــةال ــا والعینــة الثان غ عین  مــن ســ
ا الراشدات غا اوست ،من ال غ ات للمخدراتوستین  .من المتعاط

احثــان،أسفرقد و  ة عــنتصنیف النتائج التي توصل إلیهــا ال وجــود فــروق جوهرــة بــین الخبــرات الجنســ
ا غا عینتي ال رة لد ة،الم ات والخبرات الجنس ما والتي تتلخصللنساء السو -یلي: ف

معنــى نقــص اإلرشــاد -1 ن،  ة مــن قبــل األبــو ــاة الجنســ ال جــدا عــن الح ــا إال قلــ غا ــه لم تتعلم ال والتوج
ة، وٕانما تركالوالدین، من ة.الغالبفي و األمر لخبراتهن الشخص ما تكون خبرات سلب
ا تعرض-2 غا ة من قبل أشخاص راشدین.،أطفالهن و نمعظم ال ة الجنس للغوا
ة -3 ا دخلن في عالقات جنس غا هثیرات من ال .محرم
ــا-4 غا ــرة، بــدأن-الغالــبفــي -ال ة فــي ســن م ــاتهن الجنســ ســت و ح ــة لــدیهنل ل ة طو عالقــات جنســ

عهإانما و ،المد عالقات عارضة غیر هادفة.جم
ة منهن تعرض لحوادث اإلغتصاب.-5 ة عال نس

ي 2 حث بولونس  /Polonsky:

مــن أهــم الدراســات فــي مجــال ظــاهرة تعدالتي و ، )1975(ان الهدف من هذه الدراسة التي نشرت عام
ا المحترفات  غا ة بین ال انت هناك فروق نفس غاء، من خالل معرفة إذا  .والنساء األخراتال
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الت-: األدوات المنظمة.المقا

اس مفهوم الذات (- سي لق اس تن .)TSCSمق

ار تفهم الموضوع (10و- .)TATطاقات من إخت

تقــدیر الــذات، بــل أن الصــورة لــم-:الدراســةنتــائج توجــد فــروق دالــة بــین المجمــوعتین إال فــي مســتو
عــض الفــروق  انــت متشــابهة بإســتثناء  ــة التــي وأهمهــا مــا،العامــة للمجمــوعتین  صــفة اإلعتماد یتعلــ

طة أكثر ثقة في أنفسهن. ا بینما أفراد المجموعة الضا غا ال عدم الثقة لد غ  تصط

عض الفــروضما لم ترتب ر لــ ي للتات إال تأیید ال یــذ شــفتــذلك و ،على التحلیل اإلكلین
ا غا ال ة لد فــي ،وضوحاوالعقلي أكثربینما نجد النمو الشخصي ،المقابلة عن وضوح صفة اإلندفاع

طة. العینة الضا

حث بروان3  /:Brown:-

غاء سن المراهقة":عنوان، دراسة نظرة)1979(نشر بروان عام  ــا ،" غا ناقش فیها الزادة المطردة لل
التــه النظرــةعلــى مالحظتــه إعتمدقد و ممن هن في سن المراهقة،  اب هــذه إلــىفــي الوصــول وتحل أســ

لة زقد و ،المش ما ر -یلي: على عدة جوانب هي 

ة التي تؤثر في المراهقات -1 ســوء معاملــة ،ــاءاألعن المثال، اإلبتعادوعلى سبیلالظروف اإلجتماع
اب  مــا فــي ذلــك الســ ن  م،، نقــص واإلیــذاء الجســداألبــو م فــيالتعلــ وأخیــرا ســلوك المراهقــات،والــتح

غاء.توافر ة لممارسة ال الفرص المناس

بــروان أن د-2 ــة فــي الحصــول علــى المــال، حــب المغــامرةو یــر غــاء متعــددة منهــا، الرغ افــع ممارســة ال
ة،تجاربوالدخول في ة، عدم اإلهتمام مثیرة، مشاعر الكراه القــدرةعــدم و التمییز في العالقــات الجنســ

ة فيعلى الكسب  اة.والرغ غاء على الح ال
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احث ضیفما  ــات أمــر،هــذه النتــائجالــىال ــة إصــالح هــؤالء الفت ان ،مخیــب للرجــاءــأن إم
عــــاقبهن علــــى إقتــــراف اب یهــــتموال بیــــرةصــــورة ،هــــذا الســــلوكذلـــك أن النظــــام القــــانوني  عــــالج أســــ

ال جدا.،اإلنحراف ة،محمد(إال قل عبد هللانجی )80-75:صص،1984.سح

قة: على الدراسات السا التعلی

مــن خــالل نال ــأمرن: أدراســاته مــنستعراضــإمــا تــم حــ قة تمیزهــا  قلــة الدراســات همــا: ولســا
عــد اإلجرامــي  الــوطني وخاصــة علــىئيالنســاذات ال ــان والمحلــيالمســتو مــن ، أمــا األمــر اآلخــر: ف
ــة خــالل مــا أظهرتــه مع یــز علــى الــدوافع الذات عــدم التر ــة للفــردظــم الدراســات  شخصــي،ــدافع والغرز

ــةو ــة الخارج العوامــل البیئ اعــثو،اإلكتفــاء  بیــر،  ل  شــ ــة منهــا  مالخصــوص اإلجتماع و مــتح
في سلوك الفرد.

یزها على تصنیف لألنواع األكثر تكرار لإلجرام دون غیرها،  إیجــاد الحلــول لمشــاكل علىالعمل و مع تر
ـــة لهـــم، دون التطـــرق وذلـــك بوضـــعمعیـــدین اإلجـــرام،  ـــع إلـــىبـــرامج عالج ـــة ذات المن ق اب الحق األســـ

ات الشاذة النفسي  الدافع إلقتراف مثل تلك السلو .والمتكررةالقهر

ــة  ــة، فلقــد أما الدراســات األجنب الدراســات العر ة العاملــة تتطرقــمقارنــة  عض العوامــل النفســ لــ
ة المنحرفة  ن الشخص ــة الكبیــرة فــي وخاصــة فــي، الشاذةو على تكو ــرة مــع إعطائهــا األهم المراحــل الم

ا ة منحرفة جنس شخص غي  اة ال . ةالمعاییر اإلجتماعوخارجة عنح

ــه  مــن خــالل مــا أشــارت إل احــثســو عبــد هللا محمــد":دراســة ال ــة اســح ة والتــي درســت"نجی شخصــ
ا بدون التطرق لمتغیر العود اإلجرامي. ة منحرفة نفس شخص ا  غا ال

ه تحاول خــالل وذلــك مــنهذه الدراسة تجاوز تلــك النظــرة العامــة لتســبیب العــود اإلجرامــي، وعل
المرأة، إال أنــه تــم اإلســتفادة  التطرق لدراسة أثر عامل اإلنحراف الجنسي على سلوك العود للجرمة لد

ل  ش ل الدراسات المعرضة  مابیر، من  بنتائج وخاصة  الدراسات.تلكیتعل

ه و  نعل أن الدراسةم ةالقول  ما تمیزتالحال قة  -یلي:عن الدراسات السا

یز - ل محدد.التر ش على العنصر النسو
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الجزائر.- ة  الداخل یز على إجرام المرأة في المناط التر

اشــر لســلوك التكــرار اإلجرامــي عنــد نفســالدوافعأقــرب الــالتعــرف عــن - ــون لهــا األثــر الم ة التــي قــد 
المرأة. 

ة -:للدراسةالمصطلحات اإلجرائ

اتتفعیل والمتمثل فيالدور: التي تقوم بها المرأة قصد التقلیل من التوتر النفسجنسي.السلو

ة: ــغ ظهــر مــن خــالل ســلوكاألعــراض المرضــة التــي تتلــكهــي و اإلنحرافــات الجنســ المــرأة قصــد تفر
ــ حیــث ا، خــالل مراحلهــهــاشــاذة نتیجــة اإلخــتالالت التــي إعترتطــرق وتكــون ،ةالطاقــة النزو ــة،  النمائ

ع إختلت أهداف  حةوالمواض الجنسي.دافعللالصح

ام المرأ والمتمثل فيإجرام المرأة: ات الةق ات قانون معاقب عنها السلو ونها مواطنا الجزائرالعقو  ،
انها إقتراف جرائم ضد القانون،  ه المادةوذلك ماجزائرا بإم غض نه،م) 03(:رقمجاءت  النظرو

ة مع الغیرصفةانتوسواء عن إضطرابها النفسي، صفة مشتر ل قصد،منفردة أو  ش أم غیر و
. قصد

ض سلب حرتها إلىیؤداألفعال المجرمة من طرف المرأة، مما تكراروهو :يماجر اإلالعود لما ق
سة بجرم ما،  ، عنه قانون عاقب حیث علیها متل ات الجزائر مما، همن) 54:(المادة رقمالعقو

ة، خطورتهاعلىوالدال لسجن مرات عدیدة، لدخول إلىعرضها  ها و اإلجرام ، إجتماعيالضدسلو
ة. صفة متتال ه في دراستنا هذه من خالل تكرار الفعل اإلجرامي  ستدل عل حیث 



وع  جانب التراث األدبي لموض
الدراسة



المرأة الفصل الثاني: اإلنح ة لد رافات الجنس

تمهید

ة عن-1 ةنبذة تارخ اإلنحرافات الجنس
ة-2 تعرف اإلنحرافات الجنس
ةالمقارات النظرة-3 المفسرة لإلنحرافات الجنس
ة-4 المرأةعوامل اإلنحرافات الجنس لد
ة (-5 ي لإلنحرافات الجنس ص اإلكلین )ICD10-DSM4التشخ
ة-6 ة أنواع اإلنحرافات الجنس ماه
ة إضطرابي الفرق بین-7 ةو اإلنحرافات الجنس ة الجنس الهو
المرأة-8 ة لد ة لإلنحرافات الجنس الدالالت النفس
ا-9 ة للمرأة المنحرفة جنس الصفات الشخص
السلوك اإلجرامي- 10 ة  عالقة اإلنحرافات الجنس

خالصة الفصل
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تمهیـــد:

ن الذاتي لإلنسان، لما لها من  ة من أعتا الغرائز التي تتمحور التكو تعتبر الغرزة الجنس
ة بیرة على الصحة النفس ة ،تأثیرات  ة التفاعل ع نواحیها السلو ة من جم ةوالعقل ، إذ نجد والجسد

ة إلهذه الغرزة عدة مظاهر تتغیر ب ة نها ختالف مراحل نمو الفرد، إبتداءا من مرحلة الطفولة الى غا
ةنشاطهاتوقف و ،العمر ةالهرمونات ،على مجموعة من العوامل العضو والعوامل النفس

ة اع هذه ،الخ...واإلجتماع ة.حاجة ماسة إلش الرغ

عياإلنسان و  م الطب من أشد الغرائز المتجذرة المیلهذا و الى المخالف من جنسه، میلوالسل
ه،  قاءف عمل والضامن ل ر هذا المیل الصحينسله، فأ الى تحو معن مسارهیؤد فسیوجد ،السل

أالجهازوأن خاصة في اإلنسان، "اإلجتماعي- النفس"والمرض اإلنحراف نوعا من  س  الجنسي ل
ةو الغدد و العصارات فقیتأثر ال ،جهاز آخر في الجسم ضا إنما هو یتأثر،البن فالمیوالت ،النفسأ

ن النفسي ع التكو للفرد، بل تت ن الجسد ع التكو ة ال تت عد معبر عن النزعات ،الجنس فهذا المیل 
ة. النفس

ة تتمثل ة، تنهي عند الفرد لذا فاإلنحرافات الجنس ال ة أم خ ة واقع ة جنس ل فعال في 
ة،والمتعة البدیلةحصوله على اللذة  ع ررهاعن الممارسة الطب إلضطرارة ممارستهاالفرد والتي 

ة الممارسة الطبمعاألولى، ان معینة.توفر إم ضوا الغ من الجنس اآلخر  ة، مع فرد  ع
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ة-1 خ ةإلنحرافات عن انبذة تار -:الجنس

ةإن ةاتسم ه له إلنحرافات الجنس حیث إصطلح عل "الشذوذإسم تارخ مثیر للجدل، 
ة ال عنيجنسي" في الیونان ةوهو مصطلح"الحب"، وهذا  ة الحیو المستخدمة في وصف الشهوة ،الطب

ة للحاالت  اءالجنس ة والشذوذ الجنسي، واألش على الشهوة الجنس اعینطو على واإلش ، التي تنطو
سنةهذا المصطلح من قبل "فیلهلم فيوقد وضع،السلوك الجنسي التي تعتبر شاذة أو متطرفة

شاع ،علم الجنسفي)1920( ة الفي وقت الح ة للمصالح الجنس اره تسم غیر المصطلح بإعت
Paraphilia. (N.D).novembre 30, 2012.ةعاد from http://www.answers.com/topic/paraphilia

اإلنحسار" رافت " ات "أ، ما دعاها  إعتالل نفسي جنسي"، بإعتبرها ناجمة عن عمل
د( ما فعل فرو تا1977المرض  الجنسيوناقش الزغ، "الجنسفي نظرةقاالت"ثالثة مه)، في 

ما في اإلوٕاستخدام مصطلح الجنسي،  ال التعبیر المنحرف من النشا ع أش نحرافات، مشیرا إلى جم
ة للمرض ات المرض وٕاتخذت في،ذلك ممارسة العادة السرة، التي ینظر إلیها على أنها وجود للمسب

ان لتبرر العالج الطبي اإللزامي. ثیر من األح

Sexual Deviation and Deviant Sexuality. (N.D).juillet 29,2012
from.http://www.sexandphilosophy.co.uk/oth_sexuality.htm

اء النفسیین)، بدأ علماء النفس 19القرن(وفي أواخر ة ،واألط بتصنیف اإلنحرافات الجنس
ة ،المختلفة ةما أنهم یردون نظاما أكثر وصفي من البنى القانون قبل و واإلنحراف،، من اللواوالدین
"نحراف الجنسياإل")، تم إستخدام مصطلح DSM-III)1980في "جنسيالشذوذمصطلح "إدخال

عات األولالفي ،"paraphiliasلإلشارة إلى " ال) 1981(وفي عاممن الدلیل، ىط مجلة نشرت 
ة للطب النفسي الت على أنها ،جنسيالالشذوذتصف صفةمقالة ،األمیر ثفة المتكررة، ال"التخ م

اإلوٕاثارة عن Paraphilia. (N.D).novembre.30..               "والحث الجنسيتصال الجنسي، طر

http://www.answers.com/topic/paraphilia .2012. from
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ف اإلنحرافات -2 ةتعر -:Sexual deviation: الجنس

ون من  عرف اإلنحراف -جمع بین مفردتین(إنحرافإن هذا المصطلح م بـ:جنسي) حیث 

ــف اإلنحــراف لغــة-2-1 أنــه المیــل :تعر قــال: تحــرف وٕاذا مــال"  وٕانحــرف اإلنســان عــن شــئ 
".أحروفو 

الكســر):" الضــرب مــن الشــئ :و الجــنس- نــوع،  اإلنســان هــو أعــم مــن النــوع، فــالحیوان جــنس، وو(
ورة وو الذ ممیز  شر ،(."األنوثةالنوع ال اد ).537:ص، 1998فیروز. أ

ور : هووالجنس عامة- م(".اإلناثو " إتصال شهواني بین الذ ).140، ص:1972. سأن،إبراه

ة:- ة السو أنهــا:فهي حسب ماأما الجنس تــب الطــب العقلــي  تكــون تعرفها  "الســلوك الجنســي الــذ
ــة فــرد مــن الراشــدین عــن رضــا ،غایتــه النهائ ــةو هــي اإلتصــال الجنســي التناســلي  .رأ،جیــروم، (". طوع

)82:ص، 1984عبد العززسالمة،دترجمة: أحم

ه - 2-2 ةتعرفوعل - :إصطالحااإلنحرافات الجنس

ةأنهـــاةعامـــصـــفة-2-2-1 عـــن ســـبل یخـــرج فیهـــا أصـــحابها،: "ضـــروب مـــن الممارســـات الجنســـ
عي  ي،(".والمألوفاإلتصال الجنسي الطب عل ).31، ص:تدمنیر.ال

قصـــد بهـــا:- الـــذمـــا  الجنســـي العـــاد اشـــرة أو غیـــر ســـواء-غرضـــه"المیـــل عـــن الطرـــ طرقـــة م
اشرة غموند(".النسل-م )12، ص:1966ترجمة: على السید حضارة، ف.،س

بــت للغرــزة - اع أو  إمــا لعــدم إشــ أو جمــاعي، یــؤد ل شــذوذ فــرد اإلنحراف الجنسي:"  ما نعني 
ة ممارسة غیر الغ، أو أ ال ة لد ةالجنس اع هأو،شرع ة إلش ع ته الغرزة".اغیر طب

من2011أوت، 08: تم إسترجاعها في. واإلنحراف الجنسيالفقر شهیب، عادل. (د. ت). 
http:jaud.jeran.com/11/archive/2006/11/116905html

ان الفرد ألفعال تخرج عن مالالجنسي لسلوك للقد أشارت التعارف العامة تعقیب: أنه إت نحرف، 
ة  ات المنطق ا، والمعتادة لدالسلو غرضهعامة الناس جنس ح هو "والذ له الصح ما النسل"، ش

ون ذلك السلوك ال ینفي على  ل جماعي.أن  ش الشاذ 
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ةمن-2-2-2 ة:الناح -النفس

س الطب النفسي الشهیرة -  (DSM-IV)فهي األمراض أو اإلنحرافات التي حددتها مقای
Diagnostic and Statistical Mabual of Mental Disorders Fourth Edition. (Text Revision)،

اء النفسیینهي إختصارو  ل األط أن تتجمع حتى البدصفات و محدداتولها عدة،عرفه 
ا. علیها إنحرافا جنس ع أن نطل نستط

فةأشهر، متكررة، شدیدة 6مدة - ة أو فعل جنسي محدد.وعن ات جنس ة أو رغ االت جنس ، خ

على موضوع اإلنحراف- ما یثیره غیر هذا الموضوع.وال یوجد،عتمد فق

جنسي مزمن.،اإلنحراف الجنسي عادة- ا بوتة أو إح ة م تعبیر عن طاقة جنس

ه إثارة أورجازم، -  ه إستمناء وعادة ماالفعل تل ةصاح .وفانتازا جنس

ة  ة الجنس ات النفس ، 10:تم إسترجاعها في.)د. ت(.Sexual disordersاإلضطرا فر من2012ف
http://www.psy-cognitive.net/vb/t445.html

عرفها  ات هم ممیزنا:" أصحاب ه"P.Canoui"ما  ات التي ،ته اإلضطرا سلو عن طر
ة  ونوا تحت نزوات جنس ، األشخاص  عتبر سو ا السلوك الجنسي المعتاد الذ ل ا أو  تعوض جزئ

ة شاذة "/شدیدة وو متكررة  ع جنس ضعون مواض ة مثیرة  ة جنس ال .أو هوامات خ

(Bottero, A. Granger.B, Canouni.P, & Messersh, m. 1992, p: 254)

ة حســـــب ه ـــــةنظـــــرةتـــــه الافاإلنحرافـــــات الجنســـــ جنســـــي ال یتجـــــه لإلنجـــــابيهـــــ،العلم نشـــــا
الجنسي والتكاثر أخذ النشا قین، إذ  ان التناسل، واللذة الش ون مرضا فــي واإلنحراف الجنسيم قد 

ون حد ذاته،  .ةأو ذهانةض عصابامر عرضا ألوقد 

ن و  م التالي:تمییزهم حسب الخطورة الى التقس

فة ال الخف مر أبدا الى الفعل الجنسي.للكف، لمالشخص مضطرب نزوات متكررة :أ/األش

ال المتوسطة : الشخص مر الى الفعل تحت تأثیر النزوات من نوع الشذوذ.ب/األش
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ال  طرقة متكررة.صاألشخا:الشدیدةج/األش A. Granger.B,o(Botter ,مدفوعین للفعل 
Canouni.P, & Messersh, m. 1992, p: 255)

ة، على أنها دلیل على تعقیب: ة لإلنحرافات الجنس زت التعارف النفس مرض نفسي، حددته لقد ر
ة، لما له من أعراض شاذة ظاهرة من خالل السلوك، لوفقا  صي لألمراض النفس ما قد لدلیل التشخ
ض ف شدة تلك األعراض على ذات الفردتختل حیث یتمیزون ذلكم األفراد بتعو  ، جراء دافعها القهر

آخر شاذ معظم الناس  لد عد سو ، مما یدل على اآلسواء النفسي مخالف للسلوك الجنسي الذ
ا. للمنحرف جنس

ة أما- 3- 2- 2 ة:من الناح -اإلجتماع

ستهجنه المجتمع- أنها:" سلوك  تعارض مع،فتعرف  ".أعرافهومعاییره و قوانینه و

ة.أنواع اإلنحرافات  /vb/arb.75067http://arb3.maktoob.comمن2012جانفي،22في:تم إسترجاعها ت)، د.(الجنس

ة تعقیب: ة اإلجتماع أنها عأشار التعرف من الناح ة،  سلوك غیر مقبول ن اإلنحرافات الجنس
ا، لما له من إنتهاك لألعراف  ونه، وللحرماتإجتماع شرة. وذلك  الحدود ال مس 

ةأما-2-2-4 ة القانون :من الناح

ســتهجنه - أنها سلوك جنســي  ــهفتعرف:"  عاقــب عل أو اإلســتعراء،المجتمــع أو  ،اإلســتمناء أو اللــوا
ةأو اإلعتداءات  ذلك".الىما و والجرائم الجنس

ة اإلنحرافـــــــــات  ـــــــــة، العـــــــــالج)،(الجنســـــــــ ، الوقا مـــــــــن 2012جـــــــــانفي، 22:فـــــــــيتـــــــــم إســـــــــترجاعها ت)، (د.األنمـــــــــا
http ://www.alnafsy.com/article/196

طرقة غیر مشروعة-  اع الجنسي  قصد بها:"الحصول على اإلش من خالل تجارة الجنس،ما 
ة في عالم اإلنحراف، األماكن التي تقدم الخدسائر،والدعارة ةوالمغامرات مات الجنس الجنس

ةللجنساإلستسالم و اإلستهتار و ،المتواصلة غیر المسئولة ة المثل ". والسحاق، اللواوالجنس

Wemen betwen integrity and deviatuin. (N.D).25 juillet. 2013. from
www.islamology.org/Overview/Women/Integrity.htm
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حقوق تعقیب: ة مساسه  ة للسلوك اإلنحرافي الجنسي، من ناح الغیر، لقد تطرقت التعارف القانون
ذا  انو طرق غیر مشروعةإت ة،السلوك الجنسي  ه الصفة اإلجرام عط ة، ما  عرض صاح للطائلة و

ة، ا.العقاب ه المستهجن إجتماع نتیجة سلو

ة أما-2-2-5 ةمن الناح المحدد شرعا لممارسة الجنس".-:الدین فعرف بـ:" اإلنحراف عن الطر

).17، ص:1995لواحد.عبد امرسي إمام،(

".                              زواج رجل بإمرأة تحل له شرعاوالتي هي،ما خالف الفطرة التي فطر هللا الناس علیها" هوو - 

ـــــــــات  ة اإلنحراف ـــــــــة، العـــــــــالج(الجنســـــــــ ، الوقا ـــــــــم إســـــــــترجاعها )، تد.(. )األنمـــــــــا ـــــــــي:ت مـــــــــن 2012جـــــــــانفي،22ف
http ://www.alnafsy.com/article/196

ه خلقه لمجالالاذعرف هتعقیب: أنه سلوك مخالف لما فطر هللا عل ــام العلمي اإلنحراف الجنسي،  لق
انذلك و ، ه ا.جما أعطاه صفة الخرو ،الف لتلك الفطرةخسلوك مبإت عن ما هو مشروع دین

ةیبـتعقـــ ف اإلنحرافـــات الجنســـ ة : فممـــا تـــمعـــام لتعـــار إستعراضـــه مـــن تعـــارف لإلنحرافـــات الجنســـ
ما بین ا ف ة، نستنتج أنها تدل على مفهوما واحدا مشتر تلك المجــاالت ل مختلف التخصصات العلم

ة، ــالمجتمع،العلم عامة األفراد العادیین  اع جنسي شاذ مقارنة  ــون مخــالف حو المتمثلة في إش یــث 
وضـــع لـــه عـــي الـــذ الغـــرض ؤ ال تـــ،، و تـــم صـــرفه فـــي مســـارات أخـــرقصـــد "التوالـــد"للمســـار الطب د

ــل  ــه  ــم عل ــة فــي الح ح، ممــا جعــل إخــتالف اآلراء العلم شــر فــي إطــاره الصــح ال الجنســي الخــاص 
ة واحدة حسب هو شذوذ السلوك عما هو سائد عند السواد األعظم مــن ومجال تخصصه، إال أن الغا

عرض ص ةالناس(رجال و نساء)، مما  ه الى مخالفة األعراف المجتمع ــةاح ــة و القانون لبیئتــهو الدین
ة. شرة السو ة ال و للخصوص

ات - 3 ةالمفسرة لإلنحرافات ةالنظرالمقار - :الجنس

ة هي إ ات النفس ة/إن اإلضطرا ولوج ة/س ة (بیولوج وسوسیولوج ات بیوس ة)إضطرا جتماع
ة، ذلـــك شـــئن فـــي منشـــئها ات الجنســـ إذ تختلـــف التفســـیرات الدالـــة علـــى حـــدوثها، فالعوامـــل ،اإلضـــطرا

ــة ة)، و22(خلــل فــي عــدد الكروموزومــات، تحدیــدا فــي الــزوجین مختلفــة منهــا بیولوج ــونفســ ة           ترو
ــة مفســرة لهــذا اإلضــطراب، إذ لــم ....الخ، وةإجتماعو ه جاءت عــدة نظرــات علم ــد العلمــاء عل یتؤ
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ا ح، و ال تــزال الــى ،فعل تلك النظرات هي الوحیدة الصالحة و المرشــحة للتفســیر الصــح من أن إحد
ة قــائم، و ــة فــي مجــال تفســیر اإلنحرافــات الجنســ النظرــات مــا هــذه مــن بــین حــد اآلن المحــاوالت العلم

-یلي:

ــة-3-1 ــة البیولوج فــي تفســیر عــدة لقــد ســاهم المجــال البیولــوجي مســاهمة واضــحة :تفســیر النظر
ــ شــرؤ جوانــب التــي ت ة الكــائن ال تلعــب المظــاهر "حیــث تنظــر للمــرأة بنظــرة ممیــزة إذ،ثر علــى ســلو

اة المرأة ة في ح ــه أنهــا مختلفــة عــن الرجــل،دورا مهما إبتداءا من عهــد الطفولــة،الجسم تــدرك ف ،الــذ
ض  ــة البلــوغ و الحــ عــد أن تتجــاوز مرحل ــأس،  ــه الــى ســن ال تصــل ف حتــى فــي عهــد الشــیخوخة الــذ

ــة فرســة لصــراع نفســي عمیــ،الوالدةو الحمل و یجعلها منذ البدا نها البیولوجي هو الذ بــین ،و تكو
شرإهتماماتها بذاتها، و خدمتها للنوع  ،(".ال م.الحیدر )20، ص: 2004إبراه

ة للمــــرأة و ــــة الجســــم ی ة التر ــــة و خصوصــــ عطــــي أهم دورهــــا الظــــاهر مــــن خــــالل هــــذا مــــا 
اتها، ــة تعتمــد سلو ة، إعتمــادالذا جاءت النظرة البیولوج صــفة أساســ ــة الكــائن الحــي  فــي تفســیر حر

حیــــث ــــون الجینــــي للفــــرد،  ــــا علــــى الم ة الجــــین ل فــــي قاموســــه عــــرف المجلــــس العلمــــي للغــــة الفرنســــ
أنـــه مجموعـــة مورثـــات (أو مجموعـــة جینـــات) أو مجموعـــة مـــن العناصـــر المخصـــص لعلـــم الجینـــات: "

ــة، و ــة لجســم اإلنســان، و یــتم ذلــك مــن الوراث ف ــات الوظ ــه العمل م الــوراثي فــي توج أنهــا هــي: المــتح
الوراثي ة الموجودة على الشر لوك للكــائن الحــي". و التي تترجم في صورة س،خالل المعلومات الوراث

)33:ص،2005طه تمام، أحمد حسام. (

ـــذا  ـــوجي عتمـــد ل ة فـــي تفســـیرهم أصـــحاب اإلتجـــاه البیول ـــي، لإلنحرافـــات الجنســـ ل أول ـــأن شـــ
میــزه عــن الجنسي قدالمنحرف  ن بیولــوجي خــاص  تكــو أهل سلفا لهذا المستقبل اإلنحرافــي، عــن طرــ

ني الكامل.األحوالما و غیره،  ة إال مجرد مثیرات لهذا اإلستعداد أو المیل التكو ة أو الثقاف اإلقتصاد

أنــه: معناه الدقی عرف المجال الطبي الجنس  ة إذ  یل ــة "جملــة الخصــائص التشــ والفیزولوج
ة ة المطاف،العضو اإللقاح في نها یتلخص جوهره  ترجمة: سامح .سمیث، ب(".التي تؤمن التكاثر الذ

 ، ســــل ــــع الخفــــش، محمــــد صــــبر ــــتم مــــن)،302، ص:2009ود ـــــةخـــــالل هــــذهو تإنتقــــال الصـــــفا،العمل
ة من األصول الى الفروع. ة الوراث البیولوج
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فهــم منهــا  لمات "الجنس" و"اإلنتماء الجنسي" أو" التماثل الجنسي"، لها معان واســعة  " إال أن 
ـــة األعضـــاء "رجـــل أو إمـــرأة"لـــوجي الخـــاص للفـــرد الوضـــع اإلجتمـــاعي و البیو  ، القـــائم علـــى أســـاس بن

ة ة و،التناسل انا على أساس میزات جسد ة" المفهومــة و أح ن لهذه "الخصائص الجنس م ة، و  سلو
ل موســـع ـــة،شــ فــة المتوالد الوظ طـــة دائمـــا  إصـــطالحي "اإلنجـــاب"، وأن ال تكـــون مرت هنـــاك تـــدقی

لمة ــا مــا تمتلــك هــذه األســماءآخر، فمع أن  ا، فغال ل الخاصة"، مترادفتان ش نوع" و"الجنس  "الجنس 
اینة، و ال ارة عن "مجموعة الصــفات صفات المشتقة منها معاني مت فالجنس البیولوجي أو العام: هو ع

ة" ــالجنس" و" الجنســ قصــد " ــة بتمــایز و إخــتالف الرجــل و المــرأة"، فــي حــین  الدالــة علــى ظــواهر مرت
" ةمجموعة األح، معنى أضی ة الجنســ ق س و العالقات الشــ غموند، فاس شـي، .".(سـ ترجمـة: جـورج طراب

.)53، ص:1999

ـــة مـــع إخـــتالف معانیهـــا اـــل هوٕانطالقـــا مـــن ـــةتـــه المصـــطلحات البیولوج ، وأدوارهـــا الفیزولوج
ا  رة في علم الجنس معتبرة الجنس بیولوج .زاغر و جاءت النظرات الم

الســـؤال عـــن مـــا هـــي  انـــت عالقـــة فـــي هـــذا المجـــال،  "إال أنهـــا تســـاءلت عـــن عـــدة إستفســـارات 
عــض المــؤلفین بــدءا مــن" بلــوتر" و"مــونتین" ة"؟، حیــث إعتقــد  العــالم الفرنســيو،"الغرزة الجنس إنتهــاء 

ــة القــرن التاســع  "، فــي نها ة للــتخلص مــن منتجــات نشــاعشــرة علــى"شــارل فیــر أنهــا: "حاجــة عضــو
من النطف، و ة، أ ـ(وعاء).الغدد الجنس ا  قدم دورها سلب أما المرأة ف

ــزة التوالــد  ــا لغر إســتمرار والحاجــة الــىأمــا النمــوذج األكثــر تعقیــدا، إعتبــر الســلوك الجنســي تجل
ــ ضــا، ه بــل النســاء أ س الرجــال فقــ ة"النوع، التي تمیز لــ فســر"الغرزة الجنســ الضــ عــالم الــنفس ذا 

لیز ي-اإلن ام ماك دوغالاألمر غموند، " أول شي، .ف". (س )53، ص: 1999ترجمة: جورج طراب

اله التــي ال و،هــي دوافــع الســلوك الجنســيإضــافة الــى التســاؤل عــن مــا عــض أشــ یــف تعلــل 
ل جلي، مثل  ش بإستمرار النوع  ون موضوع الجــنس هــذا ترت اإلستمناء؟، إضافة الى تساؤل لماذا 

س ذلك؟الكائن و ل

نالــىرجوعــا و  ــة اإلنتخــاب (اإلصــطفاء) النــوعي لــدارو ــأن أســاس الســلوك إقرارهــامــع و ،نظر
ة  ونات الجمال ةالجنسي هو الحاجة للتوالد، تساءلت في الوقت نفسه حول الم ة للرغ ة والنفس ق . والش
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ــة عــن تلــك األســئلة المطروحــة فــي حینهــا، ذلــك الــى إخفــاق النظرــة لما أد ومــع التطــورفــي اإلجا
ت النظرات الشاملة  ة"لـ البیولوجي تر التدرج ألسئلة أكثر ملموس انها  ة" م ، دقــةأكثر و الغرزة الجنس

ا الحدیثة المفســرة حلولذلك و  ةوالمعللــة لكــلالبیولوج حیــث تتمثــل وجهــة نظــر ،التســاؤالت المستعصــ
ا المعاصرة في  -اآلتي: البیولوج

ة النوع "-1 ة أن هو نتیجة للجینــات واألدوار التيتفترض وجهة النظر البیولوج یلعبها، تتطور أساسا 
ة .والهرمونات الجنس

ــــة إهتمــــام هــــذا الجانــــب-2 ــــة الشــــاملة لألعضــــاء الخارج ــــالفحوص الطب ــــةالعلمــــي  ،واألجهــــزة الداخل
ه أو ،للشــخص المنحــرفوالجهــاز العصــبيالجهــاز الهرمــوني  ها مــن نقــص أو تشــو شــو لتحدیــد مــا 

ا.،خلل ة جنس اته اإلنحراف احث على تفسیر سلو ن ال م

ســتعان فــي ــأجهزة و ــة الحدیثــة،متطــورةجــدأدوات و الكشــف عــن ذلــك  األشــعة و إســتخدام التقن
ة الفوق  ةبنفسج ة ،والفحوصات الطب ائ م ...الخ."EEG"الدماغتخطو من تحالیل بیو

ع البیولــوجي الحیــو ن الهرمــوني ذو الطــا بیــرة عــن التكــو صــفة  ــارة عــن "-هــو: الــذو ،معتمــدین  ع
ــة تنــتج بواســطة الغــدد  ائ م endocriseالصــماءمــواد  sex، ،ــة ضــین و الخصــیتین، الدرق (مثــل المب

ــاس)، و ر ــة، و البن ــة، األدرنال ــة التفرقــةالنخام اشــر فــي عمل ل م شــ مــن خــالل ،تــؤثر هــذه المــواد 
الــداخلي ــة".و األعضــاء ،النظــام الــوالد ة الخارج ــع الخفــش، محمــد حترجمــة: ســامســمیث، ب.(التناســل ود

 ، سل )203، ص:2009صبر

اب الدراسات الحدیثة هاته حیث أعزت  ،الى خلل في الجهاز التناسلي أوالالجنسيالشذوذأس
فرزها هذا الجهاز،  ة التي  عود فمن حیث الناح"أو الى الغدد الجنس ة،  ة لألعضاء التناسل ن ة التكو

ة أو األساس ة للوحدة المخص ة أو الكروموسومات الجنس ،zygoteالزایجوتالى الحامالت الوراث
رة أو مؤنثة، إعتمادا على التعرض الى مجموع ،و تطور الضلع الجیني ة مذ إما الى أعضاء جنس

ور، )TDFأف"(- د- هرمونات "تي ر و نمو الجهازن الجنسیین للذ الى تطو یؤد و لإلناث، الذ
في عد )CAHإفراز األندرنالین (إضافة الى تأثیر اإلفرا اإض، الذ ا وراث ن هذا طرا في تكو

ات مرتفعة من هرمون األندروجین، والجهاز، قد أوضحت و ینتج عن تعرض الجنین األنثى لمستو
ات مرتفعة من هرمون األندروجین سواء من الداخل أو  ات اللواتي یتعرضن لمستو الدراسات أن الفت
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حن مسترجلین ص یرو،الخارج،  ةاألعضاء الجاإلضافة الى تذ ة لهؤالء ،نس السلو فإن األنما
طة، و المجموعة الضا المقارنة  ورة  ات تكون أكثر ذ ذلك فهم أقرب تعرف أو تحدید جنسهم الفت

ة ة،على أنهم مزدوجین الجنس، أو توجهاتهم الجنس ة المثل الجنس .أو من ذو

ة أو الكروموسوماتعد ما  ة أو زادة ،شذوذ الحامالت الوراث ون ناتجا عن تنحي أو إصا
Temersتبرر أعراضزملة و Yأو الكروموسوم Xالكروموسومات  Sydrome ، عنــدما تحدثالتي و

روموســوم  األنثــى مفقــودXــون  ا یتســبب فــي تخلــف النمــو ،لــد ــةأو مصــا ات معرف معینــة وصــعو
ا في ــة ،Kleinfelterلینفلتر وزملة أمراضالعقم وغال ــون لــدیهم حــامالت وراث ور ممــن  تحدث للــذ

إثنان أكس  ة اإلضــطرابهذا و ،)Y)XXYوواحد تحو ة جنســ النمــو فــيتــأخر و تضــیف مشــاكل نفســ
ة المهاراتضعف و ، Epilepsyوالصرع  ـع الخفـش، حترجمـة: سـام.(سـمیث، ب. "والمرض العقلياللغو ود

 ، سل )238-204، صص:2009محمد صبر

ة، حیث توصلوا الى أن التواؤم المتماثلة ما جاء ة المثل ان،في تفسیر سلوك الجنس مثل
ة،%40"و أن حوالي ضا معا في المثل إستندت النتائج هذه ومن أفراد التواؤم المختلفة ینحرفون أ

ة ة المثل اإلعتقاد في أن الجنس غي ناقل في ،الدراسات  یب ص الحیوان ترجع هنا الى وجود تر
ضة أو البو الجمالي، .رالبییز،(".المنو )135، ص:1984ترجمة: حاف

ع الجنسي ته الشذوذات اما قد تكون ه اذات الطا ةعلى مستو ،"The Gonads"لغدد الجنس
امن، التي تعمل على تولید البیوض وو،عدیدةالائف ذات الوظ تفرز الهرمونات التي تحــددونها الح

ة ة الثانو التستوستیرون إذ ،الصفات الجنس ر حــدث مــا إذا، وTestosteroneیدعى الهرمون الذ
ان سبب  إطالق هذا الهرمون أل ورة ســوف ال تظهــرإف، عی ل و،ن السمات الممیــزة للــذ قــى شــ ی

ـــا و ل الجســـم األنثـــوالجســـم طفول ـــذمـــع عـــدم وجـــود المیـــل للعـــدوان المعـــروف،أخـــذ شـــ رو عنـــد ال
ــاتو الــذ،"Theelin"بـــ:یــدعىأمــا النســاء فهنــاك أكثــر مــن هرمــون منهــا مــا،فقــدان القــدرة علــى الث

ةإعمــل علــى  ونهــا هــي األخــر،"البروجســتینواألســتروجین"هرمــون و،ســتثارة األعضــاء التناســل
ـــ ر، عـــن طر قة عنـــد الـــذ ـــةالألنثـــى اإكســـابتعمـــل نفـــس عمـــل الهرمونـــات الســـا ،خصـــائص األنثو

اشر لهذه الهرموناتو ة المتعــددة علــى مــزاج الفــردهناك أدلة قاطعة على التأثیر الم ــون ذا ، الجنس ف
ـــت علـــى ذ، ورثـــاء للـــذات بنقصـــانهمتعـــاض شـــدید مـــع غضـــب وإ لـــك مـــا أكدتـــه الدراســـات التـــي أجر

فة،  ة عن انت المجرمین المدانین في جرائم جنس ســتورون، حیث  ة مــن هرمــون الت لدیهم معدالت عال
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عانون من إدمان الكحول و المخدرات ضا  انوا أ ونهم ،ما  ة.من أرــاب الجــرائمإضافة الى  الجنســ
، حترجمة: سام(سمیث، ب. سل ع الخفش، محمد صبر )240-239، صص:2009ود

ه أثبتت ةوٕافرازاتها تأثیرللغدد أنهذه النظرة وعل ، واضح على السلوك الجنسي للكائنات الح
ة م دةإذ جاءت الدراسات الطب ة للحیوانات"أن ؤ ة رفع الغدد الجنس اب ،عمل إلى إقالل أو غ یؤد

ات ورا الفعال ال الجنسین ذ ة في  ة و ، ٕاناثاو الجنس ة في الحیواناتحقنعمل الهرمونات الجنس
ة إلى إعادة نشاطها الجنسي،المخص Ganong.R,1983.p:201)(. "یؤد

حیث لذا ة لكال الجنسین،  ة الجنس الرغ ة الكبیرة في تعدیل مستو ان للدور الهرموني األهم
ة" الهرمونات الجنس العالج  ات و هتمامات ادة اإلز إلى،یؤد ةالرغ اإلنسانالجنس فیزد ،لد

ور التستوستیرون من اللبیدو عند ."عند النساءاالستروجینذلك و الذ

(Morgan, G .King ,R .Weisz ,J &. Schopler ,J. 1986. p: 252)

ه نناوعل أن تأثیر ام ین، ما قبل الوالدةالفرد سلوك لهرمونات في القول  عندما ون على مستو
ة م ل تكون لها تأثیرات تنظ ر أم أنثى"، لتش عد ، النوع الجنسي" ذ ون لها تأثیرات الوالدةو عندما 

ة،  ط ان من androginsاألندروجین و "progestins"البروجستین و تنش ، هما النوعان األساس
ة ل قطعيوالتي ال، الهرمونات الجنس ش ل تكون مؤنثة  ش رة  ضا، قطعيأو مذ من تظهرلكنها و أ

یزات مختلفة إعتمادا على جنس الفرد.  خالل تر

ة للمناقشـــات الخاصـــة النســـ ةســـلوو  حات مهمـــةجـــاءت،المختلفـــةات األدوار الجنســـ توضـــ
ــة و مســتو"همــا:وجود إثنین على األقل مــن المتغیــرات الصــامدة أو المعنــدة وب، لذلك العدوان مســتو

قتــرح،هرمــون التستســتیرون  ي (حیــث  sapســاب ولســ olsky (لة 1997أوال عــام ــه (مشــ تا فــي 
على النوع اإلنسانيوالتیتستیرون)، ة ترفــ،مقاالت أخر س مســتو عمن أن العدوان األنــدروجین و لــ

ــس، ــأن هرمونــات األنــدروجین والع ذلــك مــا أوضــحته  نتــائج الدراســات التــي تمــت علــى الحیوانــات، 
ـــةتظهــر ســبب ا،العدوان ـــة، و قبــل الـــوالدة فـــإن تعـــرض بینمـــا  العدوان ألســـتروجین تنـــاقص فــي مســـتو

ات مرتفعــة  ل دائــممــن األنــدروجین، اإلنسان الــى مســتو شــ ة  ممــا ،تتســبب فــي تبــدیل البنــاءات العصــب
ــادة فــي الســلوك العــدواني". الــى ز ، (ســمیث، ب.یــؤد ســل ــع الخفــش، محمــد صــبر ، 2009ترجمة:ســامح ود

)241-240ص:
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ة، إهتمتإضافة ا حات العمل ل تلك التوض ة لى  ة العلم الجانــب التشــرحي        ــذلك هذه الناح
الخصــوص مــا ــة، متمــثال فــي الجهــاز "العصــبي" و ــل القــرارات الفرد طر علــى  الجانــب المســ یتعلــ

حیث جاءت بتفسیرات جدیدة حول اإلنحرافات  ل أساسي،  ة،ش انتالجنس التالي: على النحو إذ 

ي"بـــولإذ قـــام حـــوث متعـــددة علـــى القـــردة مـــن نـــوعولـــین"-مـــاك-د-العـــالم األمر مســـاعدوه ب
" و ة "الســـامر ســـبب ردود أفعـــال جنســـ عـــض أقســـام الـــدماغ  ـــه  ـــأن تنب ، فوجـــد  علـــى حیوانـــات أخـــر

و انــا النعــو ومختلفــة، أح انــا الــدف ــائي للفــص یــؤدفــي حالــة ثالثــة اإلســتمناء، وأح ــه الكهر التنب
ة،الجبهي من الدماغ اإلنسان س فمو ة وو الى حدوث أحاس ةإفرازات لعاب ات مضغ هذا ما و،حر

أنهــا ناتجــة عــن قــوانین التطــور  هــذین الجهــازن أثنــاء تطــور الســالالت، ففــي لفســره العــالم" مــاك لــین" 
الحیوانــات  ــا لــد أقســام الــدماغ العل ــةوالقشــرة الحدیثــة، أ ــة)خاصــة فــي الفصــوص الطرف ،( الحوف

ــة  ة (فــالروائح تفیــد مــن أجــل التغذ یلعب الجهاز الشمي الدور الكبیــر عنــد الحیوانــات فــي األمــور الجنســ
عــض الــروائح  صــرة، مــع أن  حــل محلــه اإلحساســات ال و التزاوج عنــد الحیوانــات)، أمــا عنــد اإلنســان ف

ة واضحة، و من ق تأثیرات ش عض ردود الفعــل تبد عضهما اآلخر على تزامن  ساعد  المفترض أن 
ة عند الزوجین ــة فــي الســلوك اإلضافة لذلك و،الفیزولوج ة أقــل أهم ــان دور المراكــز الشــم حتى لــو 

ة الموافقـــة محفوظـــة فـــي ،الجنســـي عنـــد اإلنســـان مـــة بـــین المراكـــز العصـــب قـــى العالقـــة القد ن أن ت م فـــ
س عبئــا الــدماغ، و ر "مــاك لــین" أنــه لــ ــة و التصــورات أن یــذ ــل الممنوعــات الدین وعلــى الــرغم مــن 

ة ة. ،الجمال ــة التناســل ال اإلتصــاالت الفمو یتضمن مختلف أش شر ترجمـة: .(سـمیث، بفإن الجنس ال
، حسام سل ع الخفش، محمد صبر )242-241، صص.2009ود

ـــــذلك  ـــــأل ـــــد  ـــــة ن أعت ـــــي حال ـــــي "وجـــــود ف ـــــى الشـــــذوذ شـــــذوذ ف ال ـــــؤد ـــــد ی الجهـــــاز العصـــــبي ق
م إذ توصــل العلمــاء  الــى أن "، NeurologicalAbnormalitiesالجنســي هنــاك أجــزاء مــن المــخ تــتح

الجنســــي و ة مــــن الــــدماغ ،فــــي الســــلوك العنیــــففــــي النشــــا فهنــــاك أجســــام فــــي الفصــــوص الصــــدغ
Temporal Lobes، م فــي العــدوان و الســلوك الجنســي، و تعمــل هــذه اإلشــتراك مــع تــتح األجســام 

الثالموســـــي  م فـــــي الغـــــذاء و القتـــــال ،Hypothalamusجـــــزء آخـــــر مـــــن الـــــدماغ هـــــو اله التـــــي تـــــتح
القــردة فــي تجرــة أجرــت  عــض أجــزاء مــن الــدماغ لــد تــدمیر  و الهروب و السلوك الجنسي، فلقــد أد

ر یرجع الى عام عــض األخطــاء 1937(منذ وقت م الجنســي، و الــى وجــود  الى زــادة النشــا ) أد
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ــة اإلدراك الحســي ــأ،Visual Perceptionفــي عمل انــت القــردة تحــاول اإلتصــال الجنســي  حیــث 
.شئ غیر مناسب

ةو ة و النفســ عــض العوامــل العصــب عــض العلمــاء الــى دراســة  لمعرفــة أثرهــا فــي الســلوك ،لقد قــاد هــذا 
الشـــذوذ، والجنســـي، و  عـــض المرضـــى المصـــابین  جـــد لـــدیهم خلـــل فـــي وظـــائف الفصـــوص تبـــین أن 

ة ــة، الصــدغ ة،مــا ظهــر ذلــك مــن خــالل دراســة الموجــات الدماغ ــارات النفســ عــض اإلخت و تطبیــ
ة"و شــ ة، و لقد تبین أن أصحاب اإلنحراف المعروف بإسم "الفت ظهــر عنــدهم عجــز عصــبي، ،العصب
ضـــا علـــى مرتكبـــي جـــرائم ائجمثـــل هـــذه النتـــو ة"لوحظـــت أ ة الجنســـ Sexually Sadisticالســـاد

Criminals"،علــى مرضــى الصــرع الــذین و ، فلقــد لــوح علــى طــول الخــ لكن هذا التفسیر ال ینطب
ة،  ة الــى خلــل فــي الفصــوص الصــدغ ــد، وأترجــع علــتهم الصــرع قــل و ال یز علــى ن الجــنس عنــدهم 

أن هناك  ن القول  م ال الشذوذ الجنســي ترجــع الــى خلــل عصــبي أو غــدذلك  عض أش ."فق
) ، سو )16-15: ص، ص2005.عبد الرحمنالع

التوضــیف ما  مــن التــأثیرات علــى مســتو ة الى إظهار أنواع أخــر حوث التشرح أدت تلك ال
عــد " ، شــر ي للكــائن ال ة المنعالنفســي و الســلو ردود الفعــل الجنســ ــا ا مــع م إرت ــا عصــب زلــة فیزولوج

عض فقــ شــة" دمــاغ الجــزء بــل و،عضــها الــ ة عدیــدة، فقــد حقــن" آالن ف الجنســ مــع ردود فعــل أخــر
ر بهرمــون  ر وو،تهــیج جنســي"التستســترون"، متوقعــا حــدوث ســلوك عــدواني والمــذ صــورة لكــن الــذ

مارس الجنس مــع زوجتــه،  ة، بدل أن  غرزة أموم حقــن التستســترون فــي نقطــة غیر منتظرة أبد فقــام 
ــة و التهــیج الجنســي فعــال، و أمــا الحقــن بــین هــاتین النقطتــین فســبب  مــن الــدماغ العدوان مجــاورة أخــر

ا "مختلفا" ة و،سلو ة مع ظهور مظاهر العنا ت العدوان ة.حیث تناو ردود الفعل األموم

ن أن م عــض اإلشــارة الــى األســاس الفو یزولــوجي العصــبي للتنــاقض الوجــداني یوجد فــي هــذا 
ة س الجنســ ــة مــع الحنــان بــنفس الوقــت، ،لألحاس فیهــا العدوان ــة الهنــا و التــي تخــتل بــد مــن أخــد تكامل

ار،  عین اإلعت نفسها مــن الــدماغ ضمنهامن و الجهاز العصبي  " الدماغ اإلنفعالي"، فإن إشارة المناط
ـــن  رهـــأالم ردود الفعـــل التـــي ذ ـــن أن تنعـــت وردود أخـــرا" مـــاك لـــین"، بـــل تســـبب فقـــ م ثیـــرة ال 

ة. الجنس
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ل جلـــيو  شـــ ة  ـــا العصـــب ـــه أوضـــحت إنجـــازات الفیزولوج ـــة التفســـیر الوحیـــد ،عل ان عـــدم إم
حــذرون بإصــرار مــن وهــم و،ســبب للجــنسمال یلین" مــثال،  إن أشــهر األخصــائیین فــي هــذا المجــال"أو

م  ة المنعزلـــة الـــى" إدارة"اإلنتقـــال الســـهل مـــن الـــتح ح الســـلوك ،التجربـــي بـــردود الفعـــل الجنســـ و تصـــح
، و یل جهاز تش ة  ة العصب الوسائل الجراح ذلك الــى الجنسي عند اإلنسان  ه هؤالء المختصون  ین

ة المتموضــعة فــي الــدماغ نفســه، و ظــائف ــذلك الــى تعــدد وغمــوض و إبهــام مفهــوم "المراكــز الجنســ
ــ ــة المنظمــة للســلوك الجنســي، مشــیرن فــي الوقــت نفســه الــى مبــدأ وحــدة أالكثیــر مــن اآلل و ات الدماغ

زة ة المر .تكامل الجملة العصب

ــا  ، فلقد إستغرق الجراحون العصبیون مــن جمهورــة ألمان ة نظرة فق س لهذه المسألة أهم و ل
ـــة فـــي أعـــوام الســـتینات ة الوطـــاء،اإلتحاد ـــا العصـــب ـــة للفیزولوج ،(تحـــت المهـــاد)اإلنجـــازات التجرب

ة وو الساد ة  ة الشفاء من الشذوذات الجنس غ األطفال...وذلك  )75قد تم وصف(غیرها، وعش
ة  الصـــحة النفســـ ـــات ضـــررا شـــدیدا  عـــض الحـــاالت ألحقـــت العمل ـــة مـــن هـــذا النـــوع، إال أنهـــا فـــي  عمل

ة، و فــي ىللمرضــ الت ســاد لألطفــال"مع تخــ بــدت بــدون فائــدة، فمــثال تعــرض "عاشــ حــاالت أخــر
ــة للتـــداخل الجراحــي، علـــى منطقــة الوطـــاء عــد عـــامین و،مازوخ ،     نصــف مـــن خروجــه مـــن الســـجنو 

ة،  قتل طفل عمره و ة الجنس ، "سنوات10"عد أن توقف عن مضادات األندروجینات المنقصة  للرغ
ات.عدها و توقفت الدولة على إجراء مثل هذه العمل

ة الوحیــدة عدم تفســیر الســبب الح ه  ضــاو عل عــد ،"التفســیر الوحیــد" فــي علــم الغــدد الصــم أ ف
الجنســي عنــد الرجــال و النســاء علــى الســواءأن تــم البرهــان أن شــدة التهــیج الجنســي و النشــا ،مســتو

األنــدروجینات ــا "هرمــون اللیبیــدو" و" الكــرع"، ، یتوقفــان علــى مســتو علــى األنــدروجین غال طلــ حیــث 
ة  ق ـــالعواطف الشـــ م  ـــة واســـعة فـــي الـــتح ان ـــأنهم حصـــلوا علـــى إم ـــرون  ف ثیـــر مـــن العلمـــاء  صـــار 

ــة و السلوك الجنسي عند اإلنسان، و علــى شــدة الرغ لكن سرعان مــا تبــین أن األنــدروجینات تــؤثر فقــ
ة ــة المرافقــةو،الجنســ مســاعدة المعالجــة الهرمون لمــة أخــر س علــى محتواهــا و  ــادة أو ،لــ ــن ز م

ةنقصان التهیج الجنسي، و ــن تبــدیل المیــل الجنســي للشخصــ م ــل الشــخص الجنوســي لكن ال  تحو  ،
م الهرمـــونيالـــى غیـــر حـــوث التنظـــ مـــا فـــي  ة للتمـــایز الجنســـي ظهـــرت قیـــود جدیـــدة، ،  مثـــل الحساســـ
عا للجنس و السن المختلفة ة ت ةللهرمونات الجنس عض الخصائص الفرد سـامح ترجمـة:.سـمیث، ب".(و 

 ، سل ع الخفش، محمد صبر )78-76:، ص2009ود
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ل واحــد علــى ،إذ تبــین مــن التجــارب علــى الحیوانــات علــى أن الهرمونــات نفســها شــ ال تــؤثر 
ونـــات الســـلوك الجنســـي  مثـــل الســـلوك عنـــد-فمـــثال: مختلـــف م اإلنســـان"،  ات القـــردة الشـــبیهة  "الرئســـ

وناالجنسي لألنثى على  .تثالثة م

ة: ما یجعلهاالجاذب ر.أ ا للذ مثیرة جنس

ات Proceptivitcالقبولفي المناورة: الحر ر للسفاد.والسلوك اآلخرأ التي تدعو األنثى بها الذ

ر.Preceptivité:والتقبل جاهزة األنثى لقبول الذ أ

ه أنتبین و  ة یــتم تنبیههــا منتنشو هذه األنواع المختلفة من السلوك تن قبل هرمونات مختلفة، فالجاذب
عةأما و القبول على األندروجینات، فيالمناورة تحت تأثیر األستروجینات على المهبل،  ردود الفعل طب

في التقبل فمازالت غیر واضحة.

شیر "دو ة هیررت"، "-ما  ة و الســلو س بــین التــأثیرات الجســم لــ التفرــ إنه من الضرور
ونــات ال ة مختلــف م لحساســ ذاك،ســلوك الجنســي، لهــذا الهرمــون أو للهرمونــات، بــل و التحدیــد الــدقی

الســلوك و ة المتعلقــة  ــة العصــب ة العوامــل الدوائ ــذلك علــى ،الجنســيإن عدم التماثل في أهم تنســحب 
).Monoamineاألمینات الوحیدة (

الجنســي النشــا ة وإن مقارنــة مســتو ة عنــد و،غیرهــا)(تــواتر اإلتصــاالت الجنســ ق اإلهتمامــات الشــ
اب ــة،عض المجموعات من الرجال الش الزمــا) الدمو ة هرمــون التستســترون فــي المصــورة (ال م ،مع 

اطـــات ات التســـترون الموجـــود ضـــمن الحـــدود هامـــة، ولـــم تســـفر عـــن وجـــود إرت ـــاین فـــي مســـتو أن الت
ــة ع ة،الطب ق الجنســي و اإلهتمامــات الشــ النشــا فســر اإلختالفــات فــي مســتو شــفت مقارنــة و،ال 

ـــة التستســـترون، عـــن" م ـــة الســـلوك الجنســـي مـــع  ـــة 11دینام " مـــن األزواج خـــالل ثـــالث دورات طمث
ة) ض ــة لكــال القــرنین، عــن،(ح عــة الهرمون ادلــة مع العلم أن المقارنــة شــملت الطب اطــات مت وجــود إر
عــض ،تعقیداوأكثر دقة ــة أن تكــون حساســة ألجــل نشــوء  ــن للعوامــل الهرمون م ضــا علــى مــا یبــدو  أ

اســي ة المنعزلــة مــن النــوع اإلنع ــة لتفســیر و،ردود الفعــل الجنســ اف ســت  الســلوك لكــن هــذه العوامــل ل
نظام متكامل، ة القائلة بتأثیر الهرمونات على السلوكوالجنسي  " بیتش" أن الفرض و التــي ،قد الح

ادلة بین المنبهات و اطات المت ادلــة تقوم بنمذجة اإلرت ة وجود عالقة مت ردود الفعل، تفترض منذ البدا
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ون هذا ا ع الهرمونات التأثیر من خاللها، مع أن  اطات یتضمن التجرة لنظام من مستقرة تستط اإلرت
ة رة أن حصول البلوغ التعلم، ووالشخص ل م ش الغین  تبین من المالحظة العدیدة على األطفال ال
مــن التطــور الجنســي النفســي، ،الهرمــوني عنــدهم بــنفس المســتو ــة أو ال یترافــ ــة الكم إذ تقــاس الناح

شدة ة للجنس  ة.مدة تواتر ردود الفعوالطاق ل الجنس

ــا و-س-حیث قدم العالم "غ و" وصفا منهج ــة فــي مؤلفــهفاسیلتشن ة تفســیرا لهــذه الناح ــة الجنســ "البن
عرفها بـو،للفرد" ة ثابتة و: التي  ة و،منظمة"تجمع لصفات بیولوج التطور بتأثیر عوامل وراث شر

ـــرة مـــن تطـــور قبـــل الـــوالدة، وفـــي مرحلـــة مـــا ة ســـعة الفـــرد، وفـــي المراحـــل الم ـــة الجنســـ تحـــدد البیئ
الجنسي، و معین من النشا ة في مستو اجات الفرد ة للعوامل الممرضة اإلحت تصف المقاومة الفرد

ل إنتقــائي علــى المجــال الجنســي"، و ش الموجهــات التي تؤثر  ــة عنــد الرجــال  ــة الكم تتحــدد هــذه الناح
ة التال "ال-ة:األساس قا األول والكرع" ویبیدو" و"لسن إست األعظمــيمن الدف (عــدد مــرات اإلفرا

في الیوم) و ةالدف ة، وسن الدخول في النظم الفیزولوج ضا معدالنو البنیو النمهناك أ یتعلقان 
المؤشــر  ة طــول القامــة الــى طــول الطــرفین الســفلیین،و،"Trochantericالمــدور"الوراثي أ هــو نســ

عـــــة نمـــــو و ة، وطب التناســـــل ة، فـــــي الشـــــعر فـــــي المنـــــاط ـــــة الجنســـــ المختلفـــــة للبن تتعـــــرف األنمـــــا
فة ـــة مثل:"ضـــع م ــع الخفــش، محمــد صــبرترجمــة:.ســمیث، ب(شـــدیدة".-متوســـطة-مصـــطلحات  ســامح ود

 ، )80-78، صص2009،سل

شـــار - ة والـــىمـــا  ـــة الجنســـ ة ووجـــود عالقـــة ثابتـــة بـــین البن ـــة الجســـد المـــزاج، إذ بـــین البن
ــة التر اإلجتمــاعي و  الوســ ة بــدورها  ــاب ،تتحــدد العوامــل النفســ حــوث هــذا ال حیــث جــاءت ضــمن 

ــأن  س مــن العلمــي،  الســلوك الجنســي للمــزاج التــي تــنع ــة نمــ ع ــة حــول ت ــات أكثــر جد هنــاك معط
ــةو،خاللها خصــائص الجهــاز العصــبي دینام ــات اوإن مســتو و إتــزان العمل ة تــؤثر نشــا لعصــب

ــز لــذا،يالجنســالسلوك علىدورهاب ة للمر صــ شــغل تقــدیر هــذه العوامــل حیــزا هامــا فــي اللــوائح التشخ
و"-س-بإشراف "غةالمرضةلمسائل الجنسلالعلمي المنهجي اإلتحاد اإلتحاد السوفیتي.فاسیلتن

ــة مــن خــالل إعطــاءو ــة ينفســالالعــالم ذلك مــا جــاء مث "هــانس یــورغین إیزنــك" أهم لیــز اإلن
اعــات ــة (تفضــیل المیــول و اإلنط ة للجنس، على المیزات اإلنفتاح ة للمجتمعات البیولوج النس حاسمة 

ــة) و ــةو النشــاطات الخارج ــة–introversie(اإلنطوائ ــة الداخل ــار حــول او،المیــل نحــو التجر ألف
ـــارات خاصــة و، و المســـتقبل....الخ)الماضــي ــة والتــي تقـــاس بإخت ة تمتلـــك اإلنفتاح وناتهـــا النفســـ م
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ة و ة معقدة، والمعاشرة والمقترحة اإلندفاع ة بیولوج "أیزنك" صفات إجتماع ة برأ ما أن اإلنفتاح
ـــة طـــة بـــنهج أقـــل للقشـــرة الدماغ اإلنفعـــالي، فـــإن ،مرت ـــة و الضـــ ـــة الذات التـــالي یـــنقص فـــي المراق و 

شــف مقارنــة و،ون أكثر مخاطرة منه عنــد اإلنطــوائیین،ك الجنسي لألشخاص اإلنفتاحیینالسلو  قــد 
ضتین ضة و الب ة لتوائم الب عامــل أنه و،إمراة)339رجل و153(التجرة الجنس سمى  إنطالقا مما 

ة و-الكرع-اللیبیدو الجنسي الزائد و التهیج المرتفع و العدوان ال اإلستعداد ا(النشا لنسبي لتقبل األش
ة ة مــن المعاشــرة الجنســ ــاء الوقــت نفســهو،المجــردة الآلشخصــ مــع معــدالت منخفضــة لمؤشــرات الح

ة تفسر حوالي  ة مــا و،مــن مجمــوع الحــاالت%67و الحشمة)، فإن الفروق الوراث عــد حســم نســ حتــى 
قــى  ــا، ت البیولوج حــث و ولــع "أیزنــك"  ال اإلهتمــامنتیجــة للعیــوب فــي طرائــ ــات جــدیرة  ،هــذه المعط

ــة محتمــات و و متلــك أ الســلوك الجنســي ال  ــة.ان من الغرــب لــو أن نمــ سـامح ترجمـة:.سـمیث، ب(راث
 ، سل ع الخفش، محمد صبر ).81-78:، صص2009،ود

ـــة ـــةهـــذا مـــن ناح ی ة للكـــائن الحـــي، أمـــا مـــا یتضـــالتر ـــادالت و تفـــاعالت العضـــو منها مـــن ت
ة، فتعد جد متداخلة و جد معقدة، أما  ة و هرمون قول "فیزولوج ة أخر "Fleming-1967من ناح

ة الت الســلو ة،یبــرز فــي ســن البلــوغ عــدد مــن المشــ التــي ال مفــر مــن إرجاعهــا الــى التغیــرات الجســم
ة و ة لهذا و الجنس ة المصاح الت السن، واإلنفعال ان في هذه المشــ یز في معظم األح ان التر إن 

ة العامة ــة،السلو ة و العدوان التذبــذب و الســلب یتســم  الــى الدرجــة التــي ،علــى الجانــب اإلنفعــالي الــذ
علیهـــا ـــاحثون مصـــطلح "أطلــ ة"ال ــال،.("Negative phaseالفتـــرة الســـلب ســةالن ، 2009.أحمــدما

).18ص:

ة المرحلذلك  عطي الخصوص اة الفردما  ــةة في ح لهــا ــون التــي و ، ذات التغیرات الفزولوج
ة، من خالل التفاعل الذاتي  امل الشخص غ على  حالــة المــرأة ذات واإلجتماعي وخاصــة فــياألثر البل

اتها ال ل مرحلة من مراحل ح ة.عمرالتغیر الهرموني الكبیر، التي تشهده في 

ـــةإال أنتعقیـــب: الموجـــه لهـــذه النظـــرة البیولوج ة اإلهتمـــام،التحلیـــل النقـــد تشـــیر الـــى وجـــود العضـــو
ار في الكثیر من الدراسات،  عین اإلعت ة یجب أن تؤخذ  ع منهج حتــى تكتمــل نظرتهــا التفســیرة مواض

سلوك الشــذوذ الجنســي، ــدون فــإن النقــعن ما یتعل ــة، یؤ الــنفس أن علمــاء ــاد لوجهــة النظــر البیولوج
ــة وجــود أثــر إجتمــاعي،البیولــوجیین ان ــة إلم اف ــة  عطــون أهم معنــى  آخــر للتفاعــل الموجــود ،آل  أو 

ـــة، ـــة و البیئ ـــین العوامـــل البیولوج ـــة إعطـــاء ب ان ـــد دراســـة ممـــا یوجـــب إم المحتمـــات "إهتمـــام أكبـــر عن
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یــز النظرــة علــى جانــب الــت، بإستعمال دراسة الحالــة"المتجانسة م الهرمــوني، و الــذإضــافة الــى تر ح
عـــدم جدارتـــه فـــي التوصـــل الـــى عـــالج مثـــل ه ة المنشـــأ،اأبـــد ظهـــور وتـــه األمـــراض النفســـ ذلـــك إمـــا 

لــــي لمنتجــــات الغــــدد،،أمــــراض جدیــــدة هــــذا مــــا ینــــذر وأو إعــــتالل لحالــــة المفحــــوص أو إضــــمحالل 
اة اإلن،الخطر ة الحدیثة على ح ة الخطیرة  للبیولوج سان.جراء التجارب العلم

ةتفسیر -3-2 -:النفسيالتحلیل نظر

ـــــة و علــــى رئســـــها مؤسســــها الطبیــــب العصـــــبي و النفســــي النمســـــاوجــــاءت المدرســــة التحلیل
ــد" غموند فرو ةS.Freudســ ــزة جــل إهتمامهــا علــى تفســیر الظــاهرة النفسجنســ تأثیرهــا و،"، مر مــد

ل المرضي، و الش اة الفرد  ة الشــاملة عــن على ح ولوج اإلنســان، ذلك من خالل إنشائه لنظرته الس
ــةحیــث قــام بدراســة العناصــر  مــن ناح شــر ــة للكــائن ال ع ةو،الطب الكشــف عــن میــول اإلنســان النفســ

اإلو عالمــــــه الــــــداخلي مــــــن ،  ــــــةضــــــافة الــــــى معرفــــــة مــــــا المغــــــز ــــــة التحــــــوالت الثقاف الســــــلوك و أهم
ــة و ، رافضــا فــي مــدخل بدا ــة أخــر ة و ردود فعله من ناح اة اإلنسان النفس ن ح ة، في تكو اإلجتماع

ــة الصــارمة ــة البیولوج ــة الحتم حث اتــه ال ، ،ح ــاه علــى خصــائص التطــور الفــرد ــز اإلنت حیــث أنــه یر
ة لإلنسان.  ة النفس ا في الدراسة التحلیل ونا منهجا علم م

م حیث جاء ــد"تقی مــه علیهــا،للمــرأة"فرو ا فــي ح علــى و فقــد أكــد علــى نقصــها البیولــوجي قاســ
ة الســـافرة مـــن الرجـــلغیرتهـــا فـــي،الجنســـ ضـــا عـــن نقصـــها الجنســـيورأ فـــي و ، "زهوهـــا بجســـدها تعو

ة دفینة في مداراة هذا النقصتواضعها غموند(".رغ اشة، د ت. ترجمة:ف،س ).80، ص:أحمد ع

ه مشیرة ما جاءت  ة المحللةإل ــاة الآلشــعورة ، حول)1946"("هیلین دوتشالنفس غموض الح
ة للمــــرأة مــــن خــــالل قولهــــا: ــــا النفســــ ن ــــن إدراكهــــا، ألدر م ــــى األقــــل  ة عل انــــت الجوانــــب النفســــ ــــو  "ل

شها ات التي نع ,Roger)".اإلضطرا P.1965.p50)

عصــبي خلقــيالمدرسة الشذوذته افسرت هلقد أنــه "عالمــة إنحطــا ــان "و،"فــي أول األمــر  ب
ـــاء لـــدیهم الشــذوذ األط ـــانوا مرضـــى عصــبیین أو یبـــدون علـــى ،ذلــك أن أول األشـــخاص الـــذین الحــ

ذلك،  على قضیتینوتقوم هذهاألقل  ــل منهمــا علــى ،الدعو غي أن ننظــر فــي  أن الشــذوذ -حــده: ین
غموند(".عالمة إنحطاالشذوذأن و خلقي،  شي، .ف،س )14:، ص1983ترجمة: جورج طراب
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ــاة وتــأثیره علــىالمدرسة، موضحة الموضــوع الجنســي ذاتتفسیرات تبنتهاإضافة الى عدة  الح
ة للفــرد، حیــث بینــت أن للــدافع الجنســي جــوهر طــاقي  عــرف، "اللیبیــدو"والمتمثــل فــيالنفســ أنــهوالــذ

ســمى فاللیبیدو هوالوقت، بنفسمي و مفهوم نوعي " ل ما  ة التي تعمل في  طاقة هذه الدوافع الجنس
)93:ص، 2002فؤاد شاهین،:ةترجم. س،فنوف، (".الحب

ذو ن ة لمبدأ اللذة ظمنطل ة للفردوتصرف الطاقةرة إقتصاد والتقلیل منالتي تتطلب اإلفراغ،النفس
التوتر.

ــــان" ةبــــین میــــز بینهــــا و" Freudمــــا  ة الجســــد ــــ،اإلثــــارة الجنســــ ــــأن األمــــر یتعل معتبــــرا 
ــا و م قــوة متغیــرة  ة للــدافع الجنســي"، فاللیبیــدو  ــاة النفســ ــالمظهر الــدینامي فــي الح ــا عــن " ممیــزة نوع

ــة األخــر ة المتعلقــة فــي ،الطاقــات الغرز ال آخــر مــن الطاقــة النفســ ــة شــ ،  األنــاــان ینــاقض فــي البدا
ل لیبی أنــه-(أو اللیبیدو النرجسي) :دو األناو التي تش بیــرا : "فهذا األخیر یبدو لنا إذن  ل خزانــا  شــ

لألنـــا یبـــدو ز اللیبیـــدو اء، فـــالتر ة علـــى األشـــ ـــزات النفســـ ة متحققـــة فـــي تخـــرج منـــه التر حالـــة أصـــل
96)، ص:2002فؤاد شاهین،:ةترجم، س.فنوف، (".الطفولة

ــأن ذالــك دا علــى إثــره  حیــث بــدأ مــع اإلنســان منــذ ذلــكی،الجنســيالمحتــومؤ ــر،  العهــد الم
ــره وعاطفتــه یتفاعــل مــع  هو ف عــا لعمــره الزمنــي ،ســلو ــة الكبیــرة للســنوات وعمــره العقلــيت ، معطــي األهم

ل شخصیته. الخمس العمرة األولى للطفل في تش

ــأتي الــى هــذا العــال: ""Freud"حیــث یــر ــزةم أن الطفــل الولیــد  ــذور الغر ة موجــودة و الجنســ
ه صــورة دور البذورهذه و ، ف موافقــا لــــانحیــث ، ــة"تستمر على النمــو  آدلــر هــذا الــرأ فــي قولــه: رأ

اة الطفل،  ر جدا في ح ة توجد في وقت م أن الظاهرة الجنس ةظهورأن و " موقــوف ،المظاهر الجنس
الطفل"،  طة  ة المح ــأن فــي قولــه:مــا دعمــه العــالم یونــغ،ذلــكــل إضــافة الــى على البیئة اإلجتماع  "

ــالظهورت ة  م الجنســ متهــا خــالل المراهقــةقبــل ســن الخامســة و،بــدء القــ ،".تبلــغ ق (د.ت).ســعید.العــذار
ة ــــــــــــــــــــــــــــــة الجنســــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــن2012جــــــــــــــــــــــــــــــانفي،22:تــــــــــــــــــــــــــــــم إســــــــــــــــــــــــــــــترجاعها فــــــــــــــــــــــــــــــي،مقومــــــــــــــــــــــــــــــات التر

http://www.alnoor.se/article.asp?id=69276

ـــــد"مـــــا ینظـــــر  ـــــار"فرو ـــــاة الك إســـــتمرار فـــــي ح ـــــز"،فـــــي أصـــــل الشـــــذوذ الجنســـــي  مـــــن تعز
ون الطفلي الجنسي اع و،محرك م ال اإلشــ ل نرجســي مــن أشــ شــ عها الطفلــي تكــون  سبب طا التي 
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ــة  ىحتــة، أعطــالالمتعــة من وجهــة النظــر هــذه الشــذوذ و جــزء مــن الدفاع إلــى مفهــوم الفعــل المنحــرف 
الشــجب و ــن عقــد األوهــام تســتح م مــا  ــة معینــة،  ــات فــي القمــع فــي الالوعــي الطفل ،ةمنوعــمورغ

ـــا مـــا تكـــون و عـــة المحـــارمغال ـــة فـــي طب ـــات طفول ـــة المســـاعي،رغ ة العدوان ـــة الجنســـ ،       أو أكثـــر بدائ
ة علــىو وضــع هــذا المفهــوم لإل ات قــدم المســاواة مــع الــذهان و العصــاب ونحرافــات الجنســ اإلضــطرا

ةا FRCP.1968.p13)(President a Denis Leigh."لشخص

معنى آخر ة، أو  ل العقد النفس اة اإلنسان و أن  ة التي تظهر في ح تعود الــى ل اإلنحرافات الجنس
ــاة اإلنســان تكــون الــنفس لینــةفتــرات بهــا مــن نزعــات،الطفولــة، ففــي هــذه الفتــرة مــن ح حــ مــا  تتــأثر 

اتو  ــة،رغ ع انت عوامــل البیئــة و النشــأة طب مة، أمــا نشــأ الطفــل و،فإذا  عــة مســتق صــفة طب نضــج 
ةطتخللت إذا عجز المستقبل عن ،فولته ظروف غیر عاد قــول ،ذلك اإلعوجــاجإصالححینها  حیــث 

س(حــول هــذا الموضــوع، ــتمعن فــي فحــص حــاالت الشــذ): هــافلوك إیلــ وذ الخلقــي المزعومــة فــي "أن ال
ــرة لهــاأرجح الظن اللثام عن وجود خبرة فــي الطفولــة الم م علــى إیجــاد اللیبیــدو تــأثیر حاســم،،أن 

عدت من الذاكرة الشعورةهذه الخبرة وو فــي رأقابلة لإلسترجاع بإستخدام خطة موائمــة، و،إن إست
ة،هــذا التصــورأنصــار س إآل مظهــرا مــن المظــاهر العدیــدة لتقلــب الغرــزة الجنســ ، یتعــین أن الشــذوذ لــ

ة" غموند.بتأثیر ظروف خارج شي،ترجمة:.ف،(س ). 16،ص:1983جورج طراب

ع أن یتــأث ســتط ال للتحلیل إال عندما  ح قا ص ع لیبیدر إال أن اللیبیدو ال  ، إذ مواضــ ــة أخــر
یزها  اقوم بتر ــة الغرزــة،نفس الثنائ عتــرف  حاثــه أن  ة أ فا ، مما دفع برائد هاته المدرسة في بدا مضــ

ة اة دافعا غرزا للموت.ثنائ للح مة في وجه الدافع الغرز جدیدة مق

قوة تفالدافع الغر  اة إعتبر  للح ــاةعلى حثز قــاء تماســك جــوهر الح شــمل،إ ة وهــو  الــدوافع الجنســ
الــنفس والنرجســي،واللیبیــدو،الــذاتقــاءدوافــع و  قــوة تحفــ ــاة،  الح ، لــذلك فهــو یتعــارض مــع وتتعلــ

ــة الــى وضــعها الآلعضــو"todestriedموتلل"رزالدافع الغ صــال المــادة الحب یهــدف الــى إ ، ، الــذ
ل توالذ ة و مثال فــي إضــطراب تش ــد ــةحاجــة التكرار الالمازوشــ ة، مــا یؤ ــة األساســ اد لمظاهرهــا الع

ة م في الردود الذات ة في تح ل جلي ما للدافع النفسي من أهم .ش

ـــة تفســـیر تلـــك  ـــة، مـــا تعطیهـــا أهم ـــأن للمراحـــل العمرـــة توقفـــات تثبیت هاتـــه المدرســـة  لـــذا تـــر
ان الفــرد،  ات التي قد تمس  ــأاإلضطرا ة حیــث تعتمــد فــي تفســیرها لــذلك،  ــة أو شــرج ن "عناصــر فم
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ة ة أو الشرج المرحلة الفم ما یتعد ة ، تلعب دورا مهما ف ــاة و أن الدوافع ما قبل التناسل تســتمر فــي ح
ــدالراشــد، لــذا و فرو ــة، حســب رأ ة الطفل ــاة الجنســ حــث مــن خــالل الح علــى تراكیــب تــدفعها لل تحــو

موضــوع جنســي، و ــة علــى أشــخاص آخــرن  ــذا فــالمیول الــى الهتــاك و النظــار و العــدوانمنــذ البدا ه
ــة،و التــوحش ــد دوافــع جزئ ــة منطقــة مغلمــة: لقــد دعاهــا فرو ــدوافع مســتقلة عــن أ هــذه المیــول ،تظهــر 

ة للراشد اة الجنس ن أن تندمج في الح طفــلو،م سهولة عند أ ن مالحظتها  م ش.ان،اشـد(".لكن 
)  94:ص، 1984أحمد عبد العزز سالمة،ترجمة:

ة على سبیل المثال تكون إذا فالسا ة موازاتا مع ظهور المرحلة حدث تثبیت فيد الفمو
ونها  ة خالصة مع حوافز تدمیرة خالصة، األسنان،  لحوافز اللیبید ال هو مثیرو تعد مزجا غرز

أبدا.ف

د" غموند فرو قول "س أنه:إذ  أ النفسي  ار منذ عهد الطفولة حول هذا المه قع اإلخت "دائما ما 
أنه من ممیزات البلوغ)عن موضوع جنسي ار حددناه  ).68ص:،2008حسین. مصالح، قاس(".(إخت

،إضافة  ات قــد تعمــل علــى تعطیــل النمــو الســو ضطلع نمو الفرد الى صــعو ل ذلك فقد  الى 
ــر عاشــها الشــخص" ــة یتراجــع فیهــا النمــو الــى مراحــل أ ــات إرتداد ــن أن تحــدث حر علــى ،فمــن المم

ــوص یــتمم،نحــو أنجــح لمــا إشــتدأحــدهم اآلخــر، والتثبیــت والن ــوص أمــام التثبیــت إز و داد إحتمــال الن
ات،  ساعدالصعو ــة هــي المســؤولة عــن مختلــف والذ على حدوث التثبیت هو وجــود إســتعدادات وراث

ة ق الش ــة علــى درجــاتوالتــي تكــون ،المناط ــات مختلفــة مــن الطاقــة أو منطو م مختلفــة مــن معبئــة 
)32، ص:1997مال.أبوشهدة،و مال،وهبي،(. "القدرة على اإلفراغ

ه و  المغلمةفإنعل المناط شعر بها الطفل على مستو ح ت،اللذة التي  ص مثل ما سوف 
سلوك جنسي،  عد جزءا مالزما أل ما  ة.المجالفسح و ف ة أو الآلواع أمام الهوامات الواع

ـعدذاتي نتیجة دافع  عد  ما  ان أم إستعدادا داخلي یثیرأو"حالة توترف ا  االسلوك ذهن ،  حر
ة أو هدف سهم في توجیهه الى غا م، عبد الستار، فراج، محمد فرغلي".(و یواصله و  عبد الرحمن و ، إبراه

.المال، )113، ص:د تسلو

حدث نوع من الجمود  ن أن  قى ،fixtationلكن من المم عند مرحلة من المراحل.اإلنسانو
، عبد الرحمن محمد.( سو )224، ص:2007الع
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ــة ــات أخــرقعالفــردیتخلــل التطــور النفســي قــد مــا  مثا ــة" "إذ تعــد  ة" العقــد األودیب صــعو
ة، بـــل  ة أو الآلســو مــن حیــث الســـو س فقـــ ة، لــ المرحلــة الحاســمة التـــي یتقــرر فیهــا مصـــیر الشخصــ

ضا من شــهوأ ع ــل طفــل أن  یتحــتم علــى  ورة أو األنوثــة، فهــي موقــف حیــو الذ ما ،حیث نم وحســ
ون مصیرهتكون  ر، ،ةهحسن،محمد علي ."(إستجابته  )50:ص، 2003.عبد هللاوالسید عس

ـــة " ة أوفعقـــدة أودیـــب الكاملـــة موج ـــةوســـال تجمـــع بـــین مختلـــف ألـــوان شـــدة اإلنفعـــاالت،مقلو
ة األب،  ة) مــــن تقمــــص شخصــــ ــــة النفســــ ة اإلنفعال لــــألم، مــــع تقمــــص الموضــــوعيالحــــب و (الشخصــــ

ة األم  ةذا و ،لألبوالحب الموضوعيشخص ة اإلنفعال الموزعــة علــى (شدة اإلنفعــال)مقدار الشخص
ة للنزعة الفطرة في الغالم أو في علىفإنها تعتمد الى حد ما،السلبيالموقف اإلیجابي أو القوة النسب

ة ما تعتمد على العوامل التجرب ضا أصل في اإلعتماد على األم".العقدلهذه و ، الفتاة،  .ججاسـترو،(أ
،ترجمة: فوز )111:ص،تد الشتو

ة التقمصحیث نجد من  ة ناح ة للبنت أنها لألدوار الجنس عن أبیها من عد أن تتخلى"النس
ورتهــا ة ،حیث هو موضوع حبهــا، تأخــذ فــي إظهــار ذ تقمــص شخصــ ة أبیهــا(أ و فــي تقمــص شخصــ

ة أمهــا، و مــن الواضــح أن هــذا یتوقــف علــى درجــة شــدة الموضــوع المفقــود)، بــدال مــن تقمــص شخصــ
ورة و عة هذا اإلستعداد نحو الذ قة طب انت حق فما  عي،  ورة في إستعدادها الطب ــل األالذ نوثة في 

ة األب أم ،من الجنسین الــى تقمــص شخصــ انــت نتیجــة موقــف أودیــب ســتؤد هي التي تعــین مــا إذا 
ة األم، و طرأ  على عقدة أودیب شخص ما  ة ف ة الجنس الصور التي تتدخل فیها الثنائ هذه هي إحد

ات."  )55، ص:1966ترجمة: محمد عثمان نجاتي،(سیجموند، ف.من تقل

الى إضطراب نضجها الجنسي،"إلكترا"فالفتاة عند عدم تخطیها لعقدة " ح ،یؤد و یت
حث الفتاة عن شبیهة  حیث ت ة،  ة ثانو ة التي تتحول الى نرجس منة مطلقة، هذه النرجس لنرجسیتها ه

صعب على الفتاة في هذه الحالة التخلي عن حبها ألبیها  (ألنها لم لها تصب علیها نرجسیتها، و 
عقدة إلكتر  اف ذات وجهین، فمن جهة تجتاف الفتاة )، واتتخ ة إجت الى عمل هذا الوضع یؤد

انه، و فإن عدم تخطیها لعقدة إلكتراصورة أبیها، فتمثل دوره واضعة نفسها م یجعلها ،من جهة أخر
ل ش ا  حدث إضطراب في ال تتطور جنس عي مما یدفعها الى رفض جنسها، و  التقمص لألدوار طب

ة ة العاد غمونداألنثو ، ص: 2000سامي محمد علي، عبد السالم القفاش، محمد عثمان نجاتي،ترجمة:. ف،".(س
119 (
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ه هاته النظرة ومن خالل طرأ على تفسیر، دلت الما قامت  ة على تغیر  اإلنحرافات الجنس
للنمو الجنسيالسیر صدر عنه الجذب الشخص(الجنسي من حیث الموضوع ،السو الذ

ه الغرزة). الهدف الجنسيومن حیث،الجنسي) ترمي إل (الفعل الذ

ــةأو المدرسة الى جانب التقبــل النفســيتطرقت ذاتما ،لموضــوع الجنســيالنفــور منــه، لعمل
ة عــن شــذلو و  ــل الغرــزة الجنســ تحو ــا فــي اإلنهــدفهاأ ظهــر جل ح، فالحــب ال  حرفــات إال إذا الصــح

ع  حب للموضوع المغایر للهدف الجنسي. الشذوذأخذ طا

ة في هذا اإلطار جزئــيلذا عدت اإلنحرافات الجنس ارة عن دافــع غرــز -والعــدوانمصــدره اللیبــدو-"ع
ن الفعل الجنسي یدخل أحد أفــراد الجــنس اآلخــراإلتصال-السوأصال في تكو صــحبمــا و الجنسي 

ح و ،الفعــل األصــليمحــلحــل و إستقل بذاتــه دافعلكنه و ، -ذلك من مقدمات الوســیلة الوحیــدة بــذلكأصــ
اع الجنسي. لإلش

انت ةولما  ة التي ترجع الى ما قبل المرحلة التناسل ة الجزئ عینها أصل ،هذه الدوافع الجنس هي 
ة، إذا فشل الكبت فإن ثمة عالقة األعراضقوام و العصابي الكبتع موضو و ،الصراع النفسي المرض

ة  قة بین اإلنحرافات الجنس ةوث دقول ما- النفسي، فالمرض واألعراض النفس الصورة هو-فرو
ة لإلنحراف غموند". (السلب ،2000محمد علي، عبد السالم القفاش، ينجاتي، سامعثمان دترجمة: محم.ف،س

) 119ص: 

اتتفســیر مــا جــاءت هاتــه المدرســة ب الحقــة لتفســیر الســلو ــةات أخــر ــدة إذ ،اإلنحراف قــام فرو
م الجهاز النفسي عاد، إذ ،بتقس ه الى ثالث أ حسب رأ عــد األول محیث إحتو عــد تمــثالان ال فــي ال

عد الثاني،الهووالمتمثل فيالبیولوجي ولوجي وال عد الثالث،األناوالمتمثل س جتماعي والمتمثــل إوال
عادهذه و األعلى، األنا قول األ ما  ما بینها  ادل المواقع : " Freudالثالثة متفاعلة ف ة ت اة النفس الح

حافزة  حةأو التفاعل بین قو ا ان،(".وأخر )76، ص:2004نبیل.سف

نــات التــوازن بــین هــذفــي ضــطرب ظهــر إعنــدما و ظهــر علــى الفــرد ه التكو ة الثالثــة،  النفســ
ولوجي عادتــا"و إذمــن األعــراض، العدیــد  ــل الحــاالت ال یبــدأ  التعقیــد الســ عــد أن یتضــافر ،فــي  إال 

الفــرد، وego-driverالدافع الجنسي أو یتعارض مع دوافع األنا(  ال تمتلــئ ) تلك الحــوافز األقــدم لــد
ة بداللتها  مة إال بالحاجة الجنس لة هــي أننــا حیثمــا نجــد إالعظ ة، و المش ختالطها مع دوافع غیر جنس
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تظاهراتــه ــاألحر قا، و،الــدافع الجنســي أو  موجــودا مســ ال شــك أن الجــنس هــو ــون هــذا اإلخــتال
قاء و ة في ال شرة، الرغ ة ال الــذات مــن الفنــاءأكثر حداثة من الهدف األول للعضو ر.،تیـودور.("حف

)22، ص:1992ة: ثائر دیب،ترجم

ة المتمثلــة فــي الهــو األنا األعلــى فــإن الــدوافع الشــهوان ــا ،فإذا حدث ضعف  ــون لهــا الیــد العل
ات خفـــي تســــییر ذات الفـــرد، فتظهــــر مـــن  اإلنحرافــــاتاللــــه ســــلو ة، شـــاذة  والســــلوك المضــــادالســـلو

ات المنحلة. للمجتمع ...الخ، من السلو

وحیــث  ــع المنطــ ال یت الــذ ال عــد الــدافع الجنســي جــزءا مــن دوافــع الهــو، "ذلــك المحتــو
شــتمل و الاألخــالق ــد  ة، و الهــو عنــد فرو فــي الشخصــ ــالواقع، و المتمثــل فــي القطــب النــزو یهــتم 

: بر ة هذه المنطقة متصلة -1على ثالثة عناصر  ة و العدوان ة تصدر عنها الدوافع اللیبید قة حیو ط
بوتة منعها الكبت من اإلفصاح عن نفسها، -2، األنا دون قید مــن األنــا -3دوافع م الجزء الآلشــعور

ســمى، األعلــى فــي جملتــه خاضــع فــي نشــاطه لمــا  مــن ثمــة تتطلــب و،مبــدأ اللــذة""و الهــو ال شــعور
م أو الـــزمن أو الواقـــع."  ـــار للقـــ اشـــرا (اللـــذة) دون إعت اعا م ترجمــة: ســامي س. ، شــیدلنجر(دوافـــع الهـــو إشـــ

).19، ص: 1958محمود على، 

ة،  الجسمما تعد الهو أصل الشخص ة التي تعبر الــى الهــو ،وثیوٕاتصاله  ألن الطاقة النفس
ـــه الـــى طاقـــة  ـــةوالهـــو تعتبـــر، وخبـــراتتتحـــول ف ـــة داخل قـــي ،خبـــرات ذات واقـــع النفســـي الحق ـــذا عـــد  ل

ة،  مثــل عتبــر لقوانینــه،للواقع المعاش والوال یخضعللشخص وحــدث لغرائــز فــإذا إســتثیرلمخــزن مــا 
عمل على خفض هذا التوترا،توتر له وسیلة توالمه فإن الهو  ه توازنه.أ عود إل ل

اشة الصد في الواقع جنحــت ال شــعورا الــى الكبــت، اأما إذا القت ه مثــلته الدوافع الج والــذ
ة لهاته األساس اد "،المدرسةمن الم ع عدوالذ ة، إلنحرافــاتامرد جم العوامــل الكبــتمــرد و الجنســ

)90: ص، تحضارة، دترجمة: على السید .ف،موندغس(".العدیدة التي رسخت في عهد الطفولة

ما یخص النمو ماهذا و  د ف ه فرو ــه والتطور األخالقيعزز ما توصل إل مــا جــاء  ــان  فــي تب
ور،  د " األنا األعلى لدیهن أقل تطورا من الذ ما إفترض فرو وهلبرج" فاإلناث  فهــم أدنــى ذلكعلى و "

ور فــي الســلم الخلقــي مــن الــذ ،.ســمیث، ب(".مســتو ســل ــع الخفــش، محمــد صــبر ، 2009ترجمــة: ســامح ود
)47ص:
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د"انت إذ ةمن خالل تفسیره ل"لفرو ات السلو ة ،إلضطرا و خصوصا اإلنحرافات الجنس
"، نظرة أوسع و أقرب للواقع س الجنس وحیث یر ل اإلنحرافات ل من في  إنما دوافع أن المه

ة، و عة جنس ة هي من طب ح أن النزوة األصل ةاألنا، صح ة أو نفس ات خارج ،لكنها صادفت عق
انها للدوافع األخراو،بینما هي في طرقها الى اإلرضاء لفترة تطول أو ،ن علیها أن تخلي م

ة،هذه الدوافع األخیرة وتقصر، و ة األصل نها أن تساعد في بلوغ الغا م ما یوصف الدافع حدها 
ة إلزالة أو على األقل لتخفیف توتر فیزائي محض أنه حاجة عضو إطالق و،الجنسي  تحقی

، و الى ،وليهذا الدافع الخام و األجسد ة التي تؤد ون مصدرا للطاقة النفس نه أبدا أن  م ال 
الخارجينشاطات المنحرفین و حققه العائ ن أن  م قاف أو ،إستیهامهم، أما أقصى ما  فهو اإل

ا،التأخیر . في حین تؤمن دوافع األنا الطاقة الضرورة للتغلب على اإلح

ل هذه  من في  ة، وفعامل األنا مه ة إال ألن داإلنحرافات الجنس وافع نحن ال ندعوها جنس
ست قادرة على بلوغ هدفهاواألنا تعمل في میدان الجنس،  ة وحدها ل ،لقد ثبت أن الدوافع الجنس

ةو لها الطر،التملكو لذا یتم إستدعاء العدوان ش ا ما ینجم عن التغلب على الكف و،ي  غال
ارة  ة و نزوات األنا، و في متعة هي ع للنزوات الجنس في هذا اإلرضاء المختل سب ثانو عن م

اع التحرم ة في إط قة فإن الرغ ل اإلنحرافات،الحق ح ذات داللة في  ترجمة : دیب .ر،(تیودور."تص
)64-58، صص:2005ثائر،

ا الى ثالثة فئات على " Freudالعالم "ما عمل- م شامل للشاذون جنس النحو التالي:وهي علىتقس

موضوع واحدالذینهم و : أ/الشاذون المطلقون  ة عندهم سو س للجنس األفراد الذین ینتمون ،ل یتمثل 
س و ،(المثلیــین)الى جنسهم نفسه أ تــدخلللجــنسلــ یلقونــه مــن إشــمئزاز نفســي لمــاذلــك و ،اآلخــر أ
ر.،من الجنس اآلخر لذة تذ ه أ أو قد ال یجدون ف

ة):ب/الشاذون المزدوجون  ة النفس ا من الجنسین ،(الخنوثة الجنس ن أن یتخذوا أ م أولئك الذین  أ
ا لهم ه و ،على السواء موضوعا جنس ع الحصرة.أنعل طا من الشذوذ ال یتسم  هذا النم

ة، ج/الشاذون العارضون: الظروف الخارج خاصة عدمفي هذه الحال یتحدد الشذوذ  توفر موضوع و
. أو تأثیر الوس جنسي سو
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ختلف الشاذون  ةو أنفسهم على خصوصیتهم الجنس صدرونه  م الذ فالشــاذون فــي ،في الح
عي عضهم شئ طب في إتجاه ال،عرف  الكائن السو ا،لمثلما یر ع طالبون هم و یبیدو عنده شیئا طب

ة ة الســو ــه الجنســ مثــل مــا تعامــل  المعاملــة  ــالح المقابــل علــى شــذوذهمآخــرون ســخو ،للشــذوذ 
غموند(. مرضيأنه قهر علىستشعرونه و  شي، .ف،س )13، ص:1983ترجمة: جورج طراب

ضا العالمما  ة للمرأة "، تحدیدا في مقا"Froud"جاء أ اة الجنس ثالثة أنما)1931(عام لة عن "الح
-هي:عامة للنساء 

اتأ/ حللن محل "راض عضهن  حن بذلك نساء :  ة في الطفل، فأص ة في القضیب" الرغ ات أالرغ نثو
ات. ات، أموم ات، مهبل معنى الكلمة، سو

ــأنهن مســلحات ،تخلین عن منافسة الرجالالآلتيوهن معرضات:ب/ عــد ألنهن بإحساســهن  طرقــة أ
ــة عــن مســاواة "ما تكون  مــن الناح شــر ــة، محققــات بــذلك فــي النــوع ال ة خارج ــل جنســ أعرضــن" عــن 
ة  ةالنفس ة النحل.،واإلجتماع شیئا مما نالحظه عند " العامالت " في عش النمل أو خل

لــم یتقبلنــهالالتيهن و :منافحاتج/ رنــه، تشبثن، على الرغم من الواقــع الــذ ین ــل والــذ ــه  مــا تخف
ة مرأ إ ة "ة من رجولة نفس عقدة الرجولة وعضو ظــر.تشبثن"  ةمحمد على حسن، (وال ر، ،ھب عبـد والسـید عسـ

)53، ص:2003.هللا

ة الشـــاذة،  ات الجنســـ المختلفـــة مـــن الســـلو اهـــا المـــرأة خـــالل والتـــي قـــدإال أن هاتـــه األنمـــا تح
اتي الجنسي، نادرا ما تظهر في حالة واضحة  ل جليمسارها الح ش ا ما یوجد في المرأة و حیث غال  ،

علــى غیــره عــد هــو الــنم الــثالث فــي وقــت واحــد، أمــا فــي حالــة تغلــب نمــ الواحدة العدیــد مــن األنمــا
عهالممیز للفرد  ه طا عط .و الفرد

عــا لمراحــل النمــو المختلفــة، و التــي  الشذوذ من خالل هاته المدرسة، ت ه عد تمییز أنما و عل
ــه حتــى  لدیهم سمة الشــذوذ منــذ زمــن ال تع طرق عدة، فمنهم من تتبد ة  مات النفسجنس تتخللها التنظ
عــده،  عض اآلخــر فــي وقــت مــا قبــل البلــوغ أو  الــ ظهر اإلنحراف لــد ما قد   ، إستعداد فطر الذاكرة 

مــا قــد تختفــي لحــی ــاة،  ة طــوال الح قــى هــذه الســمة الجنســ مــا مــا قــد ت قــد تكــون مجــرد ن مــن الوقــت، 
ال تفصــح عــن نفســها إال مرحلة عــض الحــاالت األخــر ، فــي حــین أنهــا قــد تكــون فــي  نحو تطور سو

للموضـــوع ،فـــي زمـــن متـــأخر مـــن العمـــر عـــض الحـــاالت تتســـم حـــاالتهم بتذبـــذب دور أن  مـــا لـــوح
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ه یرجــع الــى تجرــة مؤلمــة مــع موضــوع جنســي الجنســي بــین الســواء و الشــذوذ، ــون ســب ســومــا قــد 
الى اإلنحراف. یتحول فیها اللیبید

اتنظرا و  عــض أدالمتأتات من طرف األفراد المنحللسلو الخصــوص ءرفین فــي  ة  اتهــم الجنســ
عــض تلــكخاصــة و ،ســوائهمتــدل علــى عــدم التــي  ة علــى  ــزة الجنســ اإلنحرافــات التــي تتغلــب فیهــا الغر

ـــاء، القـــرف، الرعـــب، األلـــم) البـــراز (خارقـــة للعـــادةأفعـــالقومـــون و ،المقاومـــات (الح وٕاغتصـــاب لعـــ
من اإلنحرافات الشاذة....الخ)الجثث

هــؤالء األشــخاص" ضــروب خطیــرة غیر أننــا نخطــئ لــو إفترضــنا أنــه ال بــد أن توجــد حتــى لــد
ة،  س و من نوع آخر من اآلسواء أو أعراض أمراض عقل اء همأنمرة أخرإال أن نقررلنال أفــراد أســو

ة، تحــت ســلطان أشــد الــدوافع  ــة الجنســ قــد یــدخلون فــي فئــة المــرض مــن الناح ــل النــواحي األخــر مــن 
ــع وجــوه النشــاطفــإنالمقابــل و ،الغرزــة جموحــا ط ع اآلســواء الــذ ظهــر دومــا فــوق ،األخــراتطــا

ة من الحیدان الجنسي. خلف

ع المرضي في مضمون الهــدف الجنســي الجدیــد، بــل فــي صــالته معظموفي  تشف الطا الحاالت ال ن
ة (مــن حیــث  ة الســو ــاة الجنســ ظهــر الــى جانــب الح ــأن  تفــي اإلنحــراف  ة، فحــین ال  ة الســو الجنســ

ة له ماقدر و ،)والموضوعالهدف  ةتكون الظروف مؤات ة وغیر مؤات ة الســو اة الجنســ لها، فینحى الح
عــا، فإنمــا فــي هــذه الحالــة وحــدها، محلهاحل و  ، تثبیــتو هنــاك إنحصــار ــون حیــث و في الظروف جم

ا صورة عامة أن نعتبــر اإلنحــراف عرضــا مرضــ غموند"(.سوغ لنا  شـي، .ف،سـ ، 1983ترجمـة: جـورج طراب
)38:ص

ــع  ــاب التوز الســلوك اإلنحرافــي مــن  ــزت جــل إهتمامهــا  ــذا فهاتــه المدرســة ر الطــاقي، خــالل ل
ثیــرا  النفســي للفــرد، إذ  ة علــى المســتو ادة األقطــاب النفســ المراحل العمرة، إضافة الــى الخبــرات و ســ

ذا ا ، و  ونهــا إنســما شغل إهتمام هاته المدرسة السلوك الهستیر ــاألنثى،  طلــب لنرجسي المتعلــ ان 
ذلك عدة  انت  حیث  ة"دراسات لحاالت اإلنحرافو یتقبل األلم،  و التي یتضــح "،الجنسي" الماشوس

، و أنهــا إنحــراف مــؤذ ــالمرض نفســه وعلیهــا  الضــرر  شــخص آخــرلكنــه یلحــ س  شــعر ،لــ فــال 
الســو السالســل أو الضــرب  ة إآل إذا نال الضرب أو الســحل أو التقیــد  طلــب ،المتعة الجنس مــا قــد 

ةعا لوجه النظر ة دون الجماع، فتالمرض الضرب لتحدث اإلثارة الجنس ة البــد ،التحلیل فإن الماشوس
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بیــرا مــن النزعــات المنحرفــةو عــا أو،أن تتضمن عــددا  ــة تــم أو تتضــمن تجم تراكمــا مــن إنحرافــات فرد
ة  ة في ماضي المرض، فقد تتضمن شیئا من التلصص أو إستراق السمع و الرؤ صورة حتم تحدیدها 

ة، حیث تحدث اإلثار  الجنس ــةعلى المناش ة من التلصــص أو إســتراق الرؤ ــه و،ة الجنس ــون لد قــد 
ة تجــاه المحــارم ــة، ،عــض المیــول الجنســ ة المثل ة أو شــئ مــن الجنســ ــه شــئ مــن الســاد ــون ف و قــد 

عــض الرواســب مــن الحــب األودیبــي  ــه  ا معــتال، ، وOedipal loveــذلك قــد توجــد ف ــون صــح قــد 
، (.ة تتضــمن مجموعــة متعــددة مــن الــدوافععلــى ذلــك فــإن اإلنحرافــات الجنســو سـو عبــد الـرحمن محمــد الع
).224ص: ،2007.

ــه ومــن خــالل ــد" وعل " فرو ع اإلنحرافــي للمــرأة حســب رأ ــره، فالطــا مــن أخــذ العدیــدمــا تــم ذ
ــةالمظــاهر  اثولوج ال ال ة واألشــ اتهــا النفســ ــون ح ة تتمیــز،  ع جــد معقــدة وجــد غامضــة، والجنســ طــا

ة للرجل". "بـ مقارنة  اة النفس جنس الح

ة، تعقیب ة الداخل س لوجهة النظر النفس تمثــل نظرــة ونها: عدت مدرسة التحلیل النفسي الممثل الرئ
ة،  ان لشاملة عن الشخص ع نواحي علم الجنس، الثرها ألما  م في تطور جم أول رائدها هوان و عظ

ــة و من أشــار الــى دور  شــرةالجــنسأهم ــاة ال الوقــت المتمــدن الحاضــر، حیــث وخصوصــا فــي،فــي الح
ســ ضــرورة ل ح  ،إلســتمرار النــوع اإلنســاني فتأصــ ةبــل قــ ــام الشخصــ عــيولق ل طب شــ بوظائفهــا 

ح انــت هوصــح ةا، حیــث  ضــاح العالقــة العضــو مــا یخــص إ مــة ف س ،تــه اإلشــارة جــد ق بــین األحاســ
ة ا ةلجنس .والآلجنس

ــد" قدمــه فرو ــن ،إال أن هذا النموذج النفسي الــداخلي الــذ م عض المراجعــات التــي  تعــرض لــ
الفرــدیون الم ــات تالمیــذه،  تا ثیــرا منهــا فــي  مــثلهم أن نجد  ســتاك ألفــرد أدلــر و "حــدثون الــذین  هــار

فان ة الحضــارة،و غیرهم"و إرك فرومسل مثلــون ،فقد أكدوا على دور العوامل اإلجتماع حوا  و أصــ
مـــثلهم االفـــرع اإلجتمـــاعي مـــن التحلیـــل النفســـي، و أمـــا محللـــو  ـــك هـــاینز هارتمـــان"األنـــا و الـــذین  و إر

ســون  ــز حــول األنــا،"إر ة تتر ــات عــن الشخصــ یــز علــى النــواحي ،فقــد أقــاموا نظر ــرفض علــى التر
ا ة للح ة".النفسجنس )51، ص:1984ترجمة: أحمد عبد العزز سالمة، .ر،جیروم، أ(ة الفرد
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ــة الجدیــدة د عــض أنصــار الفرو ،الــى أن اإلنســان قــد یلجــأ الــى اإلنحــراف الجنســي،مــا یــذهب 
ة النشـــأةســـبب  ســـیولوج ـــة،معنـــى إرجـــاع الشـــذوذ الـــى ع،عـــض العوامـــل الف أن حـــدثٕاذا و وامـــل وراث

ة عززت هذه اإلنحرافات ظهرت علیهم ة"أعراض السلوكمن خالل ظروفهم البیئ .شاذة"سلو

م الى تق ي، علــى جانــب أنها إعتمدت في تفسیرها ،ته النظرةاههذا ما أد لإلنحراف السلو
ةوأكید لكلسبب وحید عینه ، مــا ،اإلنحرافات النفس شــر التــي قــد تعتــرض التطــور النمــائي للكــائن ال
اتعلى أكد  ة خطئها في تفسیر المسب ان ة قــد إم اة اإلنســان ون الح ة،  اة النفس ة العدیدة للح المرض

شــرةثرةؤ المــمن الوقفــاتعدیدتعترضها ال ــاة عالقــةأن تكــون لهــا دون ،علــى الكینونــة ال مجرــات الح
ونــــة  ، اإلكتســــابي...الخ مـــن الــــدوافع الم الــــدافع العضــــو  ، ـــالفردفقـــ طــــة  ــــان إنتمائــــه والمح مهمــــا 

ة ا یبته اإلنشائ ة.لالجنسي، أو تر داخل

ة:-3-3 ة السلو ة، الفــردلســلوك النظرة علــى أن له ذیتحدد مفهوم هتفسیر النظر تســ ة م خاصــ
تكون و المثیر صر عنذلك على تفسیرها لمعتمدة في  عد معالجةإستجاله الذ .همعلوماتة 

ة التعلم، السلوك الشاذ الى خطأ في عمل ة ما تعز اإلستجا الخاطئة الى الــتعلم حیث تعز
ة والتي تخضعالخاطئ أساسا، إضافة الى المعالجة الخاطئة  ةللعدید من المؤثرات الداخل .والخارج

ح الناس  ص یف  ة بإجابتها على السؤال التالي:  ات المنحرفة بدا حیث جاءت تفسیرها للسلو
ا؟ منحرفین جنس

ــة المنعهــذا مــا و ــه نظر قــول جــاءت  حیــث  ة،  أن الــرواــــافلوف" -ب-"ســات الشــرط
ن و الذ،ناشئة من الدماغ م ا  ة عل ة هي غا شتى الطرق، فــإن عتبر المتعة الجنس الوصول لها 

ــل نوافــذه و ون مهیئــا  ســعادة والمــزاج ســ حــاء الجنســي  ال اإل اتــه إلســتق هنــا البــد أن ســر، ومدر
ــه  العصــبي و اإلتــزان اإلنفعــالي، فإنــه مــن الصــعب عل یخلــو مــن قــدرة الضــ ــأن الــدماغ الــذ نبــین 

حاء و التدرج اإلحترافي في تمرر  حمــل خطــرا القناعات القسرة، ومقاومة اإل ه فــإن هــذا المنحــى  عل
ــة ــة قو ــار أن الــدفوعات الشــعورة المحملــة بنــزق جنســي حــاد، تحتــاج الــى قــدرات إدراك داهمــا علــى إعت

ــة جامحــة فــي الفضــول متوازنة وو  ة رغ الشــخص الضــح ن لــد حها، هذا إذا لم  مستقرة علیها و 
عثرالجنسي، لذا فالشخص ال یتمیز بإنحدار نحو الجموح الجنسي الم فقــد القــدرة علــى آل،ذ شــك أنــه 

یز اإلدراكي و اإلتزان اإلنفعالي )75-74، صص: 2006.فایز عبد الهادعابد، .("التر
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عدال إ ة میز"فأنه  ة الجنس عة الرغ ونین -م-تحلیل لطب أنها تتكون من م -إثنین:بیخترف" 

ة المتراكمة.أ/الحاجة  الغدد الجنس ة في التخلص من نواتج نشا ة للعضو ة غیر الشرط الداخل

ــــة ــــة الفرد ات ــــالخبرة الح ســــات المرافقــــة، المشــــروطة  فضــــلها،ب/المنع ــــة والتــــي  التر ــــار و یــــتم إخت
تأمن الجماعالموضوع الجنسي األمثل  .و

ما یخص ه حول"Watson"أما ف ــة فجاء رأ ة موقف الفرد مــن الموضــوعات الخارج وتفضــیل
عض اآلخرعضها اء نحومیله و ،على ال ، ونفوره منأش اء أخــر ــأن أش ــان إعتقــاد "واتســون"  ــل ف

اء (المتكرر و ،ذلك یتكون تحت التأثیر الخارجي .غیرالوالموضوعات اإلیجابي أو السلبي) لألش

عـــدها ـــا  ـــة أن اإل،الـــى نتیجـــة مؤداهـــامنته ة تتكـــون نفعـــاالت اإلیجاب فـــي الســـنوات األولـــى مـــن والســـلب
ــة ة بــین المنبهــات الخارج اســات الشــرط اتنا، على أساس عالقات اإلنع ات التــيح قمنــا بهــا واإلســتجا

اتهمرارا تحت إلحاح المح ).224-223، صص: 2001. بدر الدینعامود، (". ومتطل

هان إلغاءلذا  من عالقة (المن ة للجانب العضو ة)مؤسسي المدرسة السلو ،إستجا

أنها  ة محــددةونهم یرون  ســتجر إســتجا غــض النظــر ،عالقة ثابتــة ال تتغیــر مطلقــا، إذ أن منبهــا مــا 
ة،  ة "Watson"العالم یلغيذلك و عن الحالة العضو ة و إیجاب ة في السلوك.دورفعال العضو

ة ة الفرد ة اإلستجاب في العمل شفت ،و دلیل هاته المدرسة إلنعدام هذا الدور العضو هو ما 
ــة لــذات المدرســة ــه التجــارب العلم ات المتنوعــة،،عل ســتدعي عــددا مــن اإلســتجا عینــه قــد  ــأن "منبهــا 

ة و ــه حــال العضــو ــون عل ســت طرفــا مــنفعال حسب مــا  ة ل العضــو ا فــي تعقیــداتها، فهــي أ أو ســلب
الخـــارجي، و ال مختلفـــةعالقاتهـــا علـــى المحـــ أشـــ ـــه  ـــه و تتـــأثر  بـــدرجات متفاوتـــة و،إنمـــا تـــؤثر ف
أن یخلص علم "Watson"في مقدمتها الجهاز العصبي، فلقد أرادفضل األجهزة التي تتألف منها، و

ــا،الــنفس مــن أزمتــه ع شــر بجعلــه علمــا طب ــو یــدرس الســلوك و التكیــف عنــد ال الحیوانــات، عــن طر
ة  ات العضـــل ـــة ألفعــالهم و تصـــرفاتهم، و وجــد أن هـــذا الســلوك یتكـــون مــن اإلســـتجا المالحظــة الخارج

ــــــــدا، و ــــــــة تحدی ــــــــرة و الغدد ــــــــي توصــــــــل إلیهــــــــا" تهــــــــذه "واتســــــــون "أصــــــــل ف ــــــــائج الت ــــــــى النت رجــــــــع ال
ل فرضــیتی،أستاذ علم النفس الحیــوان" W.SMALLو.سمول" تحــدث فــي ،نمــن خــالل تجارــه علــى شــ
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فضـــل  ـــة مـــن المتاهـــة  ـــة النها ـــة أن تكـــون الفئـــران قـــد غـــزت علـــى الطعـــام فـــي عل ان إحـــداهما عـــن إم
ة. اإلحساسات العضل

ذلك لما سب، "Ford&Beach"فورد و بیتشالعالمین حاثما أضافت أ المدعمة 
ره من طرف العالم" واتسون"، و  أنه "ذ اال یوجد أموضحة  ،إنحراف جنسي بین الحیوانات الدن

ور ة تجمع بین الذ ع ش هذه الحیوانات في بیئة طب لكن اإلنحرافات تظهر و،اإلناثوعندما تع
ذلك وجد أن اإلنسان ال یتعلم السلوك الشاذ إال  عض،  عیدا عن  عضهما  عزل الجنسان  أكثر عندما 

بیرة، فالسلوك الشاذ سلوك تسب وومتعلمإذا عاش في جماعات  ا أو فطرام س غدد الفرد وراث ،ل
س ناتجا عن خلل في وظائف غدد الفردو )27، ص:2001.أسعدیوسف میخائیل، (".ل

اشرلذا فهذه المدرسة "تنفي  ل م ش ان مالحظته  اإلم س  دفع في،ل ما ل یته تهمة و سلو
ا، الفیزولوج ا أن "اإلرت د روادها  طرف سلبي في عالقتها مع منظرتهحیث یؤ ة  الى العضو

ال ةالتاليقترب و خارجي،المح ان ه ،من واقع النظرة الم المن ة  غیر عالقة اإلستجا التي تقر 
ة للكائنات الح ات التطور العضو )236، ص: 2001.بدر الدینعامود، (. "في مختلف مستو

ه و  ةاتفسیرات هانتعل س،ته المدرسة لإلنحرافات الجنس ة تشر تحدث نتیجة عمل
)Simple conditioning(،التعلم الشرطي عن طر ن أ،أ اتتكو ة،وتعلم اإلستجا الشرط
ةالتيهي و  ة أو شرط حدوث ،تحدث من جراء وجود مثیرات صناع س لها في األصل عالقة  ل

ة، أ ة اإلستجا اإلثارة الجنس معین  نشا ا Sexualإرت arousal.) عبد الرحمن محمد ، سو الع

ات تكون ، )223:ص، 2007. ش بها الفرد، إذ أن نتیجةون تلك السلو ع لعوامل مصدرها البیئة التي 
منحرف  م بها، حیث أن الطفل إن نمى بوس ن التح م ما قد ال  م بها  ن التح م هذه العوامل 

ا  اأخالق عد ،مع تلك األوضاعواإلحتكاك الیوميفإن تلك الخبرات ،وسلو ما  ون لها األثر ف قد 
اته، حیث أن هناك أشخ ة، یتأثرون أكثر من غیرهم من خالل تلكاص قدعلى سلو الظروف البیئ

ةحدتهاو من حیث شدتها ،هذه اإلنحرافات تظهر آثارها مختلفةفإنلهذا و  على إختالف السلو
)228، ص: 2010.محمد، عبد العزز(مفتاحمراحلها. 

ات الــدور الكبیــر،ا عامل المعززات أو المنفرات لهاتهحیث یلعب خالله مثــال علــى والسلو
ة  الغیرــة فــي الصــغر تســبب اإلنحرافات وتلك  ات الجنســ ا، العقــاب الصــارم علــى ســلو تعلمها ســلو
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ــة لهــا، فــإذا مــا ــة، فمــن المحتمــل جــدا أن راه ة المثل ات الجنســ تقبلــت مــع خبــرات الذة أو ســارة لســلو
ـــا، ا مثل ـــه "فـــورد و بیـــتش"توصـــالإضـــافة الـــى مـــا "ـــون الفـــرد جنســـ الوراثـــة ،إل ات تمتلـــك  أن الثـــدی

و األنثـــ ر الجنســـي الـــذ ـــان هنـــاك إاإلســـتعداد للنشـــا ، فـــإذا  إذا تـــزان فـــي إفـــرازات الهرمونـــات، وو
ة ع مــع جنســه، و،توفرت البیئة الطب المتفــ ظهــر إال الســلوك الجنســي الســو لقــد فإن الفرد سوف ال 

رنــــا أن عــــزل الجنــــین ــــةیــــ،ذ ة المثل الــــى نمــــو النزعــــات الجنســــ عــــاد و، ؤد تحــــاد أو تجمــــع إعنــــدما 
ما عدا ا،الجنسین ة الشاذة تختفي ف ــةفإن النزعات الجنس ــة أو اإلنعزال لمــا زادت ، ولحاالت اإلنطوائ

لمــا زادت قدرتــه علــى الــتعلم، درجة إرتقاء الكائن  التــالي زادت قدرتــه علــى تعلــم ألوانــا مختلفــةالحــي  و 
ــةو علــى ذلــك فــإن "،مــن الشــذوذ الجنســي ة المثل علــى أنهــا میــل ،فــورد و بیــتش" ینظــران الــى الجنســ

ــــة و خبــــرات فــــي مرحلــــة الطفولــــة ــــإغراء رجــــل شــــاذ للطفــــل ،یتعلمــــه الفــــرد خــــالل حــــوادث غیــــر موات
، (".الصغیر سو )165ص:،2000.عبد الرحمن محمدالع

ة  م الخاطئ إلستجا ــة لــذلك ،لمثیــر شــاذما یدل على التعل إضــافة الــى مــا قــد یرافقــه مــن معــززات إیجاب
السلوك خالل مراحل نموه.

یزها على عامل وحیدتعقیب: تر ة نالح ه النظرة السلو و المتمثل في ،فمن خالل ما جاءت 
طه، و مح للسلوك نتیجة إحتكاك الفرد  س ال ة، والتشر رة لكل مثیر إستجا ف قد لذاتقیدت 

ة معتلةیتخذ ةنتیجة سوء في، إستجا اسات الشرط ة،عالقات اإلنع بین المنبهات الخارج
اتو ا ه،إلستجا ة لدور ته النظرة للسلوك اإلنساني واحیث تر ل أنه آلة، إضافة الى إلغائها 

المالحظة الظاهرة ة  تف ، م شر ة في إنتاج السلوك ال ة البیولوج ، مما جعلها تقلص لهالعضو فق
ة تدخل عوامل أخر ان ون لها الدور،من إم اشرو التي قد  المسبب في نشوء مثل تلك والم

ات المنحرفة. السلو

ةتفسیر النظ-3-4 ة اإلجتماع :ر

عـــــه، ط ـــــز إهتمـــــام هـــــذه المدرســـــة علـــــى أن اإلنســـــان إجتمـــــاعي  ـــــةتر و أن البیئـــــة اإلجتماع
ات الفرد ة لها التأثیر الكبیر في إنتاج سلو ة التــي تختلــف مــن مجتمــع و،و الثقاف تحدید نوع الشخص

لشــخص عــن غیــره،و،و مــن ثقافــة ألخــرآلخــر ــن دراســة أوحتــى التــارخ الحضــار م ــه ال  و عل
طرقـــة مجـــردة  ة  ـــة عـــن مجتمعـــهالتعـــرف علـــى الشخصـــ ـــس تلـــك الظـــروف البیئ الضـــرورة تع ، ألنهـــا 
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ــة ــة الماد ــن أن نظیــف لهــذا المحــدد نــوع التنشــئة اإلجتماع م ــالفرد، حیــث  ــة التــي تحــ و اإلجتماع
األ ة، إبتــــداءا  فیهــــا الشخصــــ ــــع اإلجتمــــاعي" التــــي تنخــــر ــــة "التطب المؤسســــات القانون ســــرة و تنتهــــي 

مؤ  المدرســة  ــة مــرورا  ع خــاصةسســو الدین طــا ة  ــاالت الشخصــ ــل تلــك الو ــع  ــة، حیــث تط ،ترو
.و ممیز یختلف من مجتمع آلخر و من بیئة ألخر

محاكــــاة ــــة الفــــرد لتلــــكف ل شخصــــیته، جــــاء تفســــیر هــــذه النظر اشــــرة علــــى تشــــ المــــؤثرات الم
ة  ، لإلنحرافات الجنس اقي النظرات األخر س لكــمخالف ل ــةل دوافــع معتبرة أنه لــ ة داخل حتــة، نشــوئ

ة تســ هــذه المدرســة أن الســلوك ســمة م مــا دافــعلــه و ،لكــن تــر ــه،  الــدخل الكبیــر ف ــون للمحــ قــد 
ــا"أكــدت ونو تابهــا )1966(ســنة"konopkaجــزال  اب إنحــراف )المراهقــة فــي صــراع(فــي  "أن أســ

ة  ات، (".والرفاقاإلناث یتمثل في التنشئة اإلجتماع )263، ص:2004.عوادعایدةالور

ة الى النقا-  ة:معتمدة هذه المدرسة في تفسیرها لهاته اإلنحرافات الجنس -التال

ن أن للعدید من الشاذین، من-أ اتهم.لدحتى و المم ة ح ة في بدا الشاذین المطلقین خبرة جنس

ة -ب ع ة الغیر طب ةغیر و أن البیئة الخارج لدالحقت و ، هي التي تثبت اإلنحراف في صح
اإلقامة في السجون ، آخرن ة مع نفس النوع الجنسي)  أثار المعاشرة الجنس راتو ( لدفي المعس

ة و الجنود،  ة، ...الخالخاطئةالتر غموند(". التي تبث الخوف من عالقات غیرة جنس :ةترجمف. ،س
شي، )16ص:، 1983جورج طراب

إذ أثبتت عدة دراسات هذا التفسیر، من بینها دراســة ،الى عامل  التأثر و تقلید األصدقاءاإلضافة-ج
ــان األفارقــة"، فــي(و،م،أ)1990آدفر"عــام لبنجهــام و میللــر و-قــام بهــا " علــى المــراهقین مــن األمر

ض و ض، أشارت النتائج الى أن واحد من بین عشر سیدات من الب ثالثة مــن الرجــال واحد الى و الب
شجعونهم على ممارسة الجنس، و شعرون أن أصدقائهم  ض،  تأثیر األقران علــى الســلوك الجنســي الب

یین األفارقــــة، حیــــث أثبتــــت الدراســــات أن واحــــد مــــن بــــین أرعــــة مــــن النســــاء  بــــین األمــــر ــــون أقــــو
ــات األفارقــة ــان األفارقــة،األمر ع مــن الرفــاق علــى قــرر وجــو ،و واحــد مــن إثنــین مــن األمر د تشــج

ع الخفش،ب.(سمیث،ممارسة الجنس". )  481ص:،2009ترجمة: سامح ود

به ز ذما أد ة جل إهتمامها فيه المدرسة أن تر أثرهاالخبرة الذات اة الكائن ومد على ح
عه، ومن  ط ونه إجتماعي   ، شر ة ال ،النضجواإلشراف علىأهم المراحل العمرة إلكتمال الشخص
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المودة مع األصدقاء من نفس نجد مرحلة المراهقة،  مرحلة تتسم  عي  مر الشخص الطب إذ خاللها 
عیین، هذهعد و جنسه،  ٕاذا و المرحلة یبدأ الفرد بإنشاء عالقات مع الجنس اآلخر من األشخاص الطب

ة عند مرحلة المودة مع األصدقاء الذین هم من نفس الجنسحدث إن األمر قد ف،تثبیت للشخص
ة ة مثل )53، ص:2006طارق.مال،((شذوذ جنسي)". یتطور الى عالقة جنس

المجتمعي الیوم، أ حون من الظاهر على المستو ادئها و لمعاني الصداقة تص ة أنمام سلو
- اآلتي:شاذة تمیزت 

ان علىإعالن الثورة أ/ ةوالعص م التقلید علن عن الق مجموعة أصدقاء السوء،  : فالعقل الجمعي لد
عتبره المجتمع خیرا وحقا  انهم على ما  اعص ام وصوا ستعان بها إلصدار األح ان  المعاییر التي   ،

م والشرةالخیرة  ع الق م جم قومون بتعم ة المطلقة، إذ  م األخالق ضة الق حاولون إفالت من ق ، إذ 
أنها ق ة،  ة األخالق مع التطورات الحضارة.وأنها تتطورم نسب

: إذ نجد أصدقاء السوء عندما یتحدثون عن الزعم بإستحالة التكرس العاطفي لشخص واحدب/
ثرة العالقات،  نطاق واسع وتدفقها وتوزعها علىالعاطفة، فإنهم یزعمون أن المجتمع الحدیث یتسم 

عدیدین، مما یجعل من المستحیل بلورة وجدان المرء حول شخص واحد، أو تكرس وعلى أشخاص
ر واحد طوال العمر، فالتنقل  ر ألنثى واحدة، أو من جانب األنثى لذ الجنسي من جانب الذ النشا

الفعل بین أهل هذا العصر. الوجداني الجنسي بین أشخاص عدیدین هو القاعدة السائدة 

ة اللواطج/ اح ةاإل ة السحاق اح ل ة و اإل : في إطار جماعة أصدقاء السوء فإن الدعوة توجه الى 
ة التي فطر علیها،  اع میوله الجنس الجنسي المفضي الى إش قة، للضرب في الطر و صد صدی
ا  اإلتصال جنس ة  حث عن متعته الجنس ه أن ی ة الغیرة، فعل میل الى الجنس أو التي إكتسبها فمن 

حث عمن ینحون هذا المنحى أفراد  فله أن ی میل الى اللوا من الجنس المقابل لجنسه، و من 
ات في هذا النوع ،الجنسي، و من تمیل من بنات حواء الى السحاق حث عن اإلناث الراغ فلها أن ت

عملون على نشرها بین أفراد  سوقها أصدقاء السوء، و  ة، و الحجة التي  من الممارسة الجنس
ر و األنثىمجموعت ة بین الذ ة شر رة و الهرمونات األنثو و لكن بنسب ،هم، هي أن الهرمونات الذ

میل الى أن یلعب الدور السلبي  ة زائدة، فإنه  ه هرمونات أنثو لد ر الذ مختلفة، و على هذا فإن الذ
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رة زائد ة، بینما تمیل األنثى التي لدیها هرمونات ذ ة لها أن تلعب الدور التقبلي في الممارسة الجنس
ة. في هذه الممارسة الجنس اإلیجابي التصدیر

فترقانوالعنف صنواند/الجنس  ة ذات السوءوأصدقاء : ال  من حولهم أن الممارسة الجنس عون ف ش
األلم الجسمي  ة  ، فهم یدعون الى المعنواأللم و أكبر قدر من المتعة، هي تلك الممارسة المصحو

الضرب  عنف،  مارس معه رضىغیر و جهة، والعض والقرص منممارسة الجنس  الشخص الذ
. الجنس من جهة أخر

ج لتوجهاتهم وذ/إستخدام الدهاء و اإلستمالة: ستعین بها أصدقاء السوء للترو من األسالیب التي 
قا افة الحیل لإل هم المال اآلثمة، الدعوة الفاضحة الى إستخدام  ستهو ة، فثمة من  الفرائس الجنس ع 

هم المدح و الغزل، وو ستهو هم المظاهر البراقة و الجمال وثمة من  ستهو ،            الرشاقةثمة من 
هم الشهرة، وو ستهو ة، ثمة من  هم إدعاء البراءة و السذاجة و إنعدام الخبرة الجنس ستهو ثمة من 
ز دعوة أصدقاء و ةتتر ل فرسة جنس الولوج إلیها بذلك المفتاح المناسب و،السوء في تحدید مفتاح 

أصدقائهم و معارفهم الى الدرك  مستو طون  لفتح مغالقها، و الواضح من هذا أن أصدقاء السوء یه
علیها.  ة التي یجب الحفا م اإلنسان رون لكل الق األسفل من السلوك، فهم خادعون غشاشون یتن

)67- 62:صص، 2001. أسعدیوسف، میخائیل(

ة هذا من  ة مــع األصــدقاء وناح و مــا غلــب علیهــا مــن خصــائص ،الرفــاقالعالقات اإلجتماع
ات الشـــاذة، ،ممیـــزة فـــي الوقـــت الـــراهن ة للســـلو تســـ شـــرة و م ـــة  ـــة عالئق مـــا یخـــص ـــأهم ناح أمـــا ف

ــــة األكثــــر قرــــا للفــــرد، و المتمثلــــة فــــي  فقــــد أكــــد ة، نالعالقــــات األســــرة المنشــــئة للــــذات اإلنســــاالناح
سون  م ووعلــى أن األنــا،"Erikson"إر شــیر الــى قــدرة اإلنســان علــى تنظــ توحیــد خبراتــه هــو مفهــوم 

ــة، و ــه أول خل تمثــل األســرة ف م اإلجتمــاعي، الــذ یتفــطرقــة فعالــة"، إنمــا تكمــن جــذوره فــي التنظــ
اولبي  "Bowlby ــاآلخرن توضــح معــالم شخصــیته و" مع مــا ذهــب ــه ســلفه، فعالقــة  الطفــل  تضــع إل

ه". تب اإلنماء اإلجتماعي،(حجر األساس ف )15، ص:1997م

ــه فإكتمــال ة، أو شــذوذها حســب هاتــه النو عل له الكامــل إال إذا الشخصــ شــ ــون  ــة، ال  ظر
حة،  الســـالمة و صـــح شـــفت العدیـــد مـــن انـــت تنشـــئته تتســـم  ـــأن "احیـــث  المراهقـــون الـــذین لدراســـات 

ة مع أسرهمبقرون  العالقــات األســرة ،مدارسهمووجود عالقة طی عدون أقل مــن المــراهقین مــن ذو
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ـــرة، و ة م فة، مـــن حیـــث اإلنشـــغال فـــي عالقـــات جنســـ األســـرةالضـــع ،      العامـــل اإلجتمـــاعي المـــرت
في المنــزل ل الوالد اب الش ة هو حضور أو غ ات الجنس ة السلو سهم في بدا مــع ذلــك و،و الذ

ل الوالــــد البیولــــوجي للشــــ ــــا ــــإن اإلرت ــــالرغم مــــن أن األب البیولــــوجي و،عــــد عــــامال ذا داللــــة،ف
عض مجتمعات الدراسة، ة مماثلة في  ة أو والد ا(األصلي) أو زوج األم یؤدون أدوار أبو فإن له إرت

ذلك فإن عمر و الجنسي،  أ النشا عــد مــن العوامــل المهمــة، وبتن وجــود األب البیولــوجي نوع الطفل 
الصغیر ه المراه ش ف ع الجنسي،في المنزل الذ ة النشا أ بتأخر بدا األوالد الــذین ،یتن المقارنة 

شون في بیوت مع زوج األم أو زوجــة األب، و فــي المقابــ ل فــإن وجــود األب البیولــوجي أو زوج األم ع
أكبــر فــي الســن ه مراه ش ف ع ا،في المنزل  ون ناشــطا جنســ غموندیزــد مــن إحتمــال أنــه ســ .ف،.(سـ

شي، ).484،ص:1983ترجمة جورج طراب

هجاءت وذلك ما ة، ودلت عل دة للنظرة اإلجتماع التــأثیر ودورها فيالعدید من الدراسات المؤ
، إذعلــى ســلوك الكــائن  شــر مــب" قــدم العــالم ال حــث "" نهــاجن علــى "نتــائج  و " فتــاة ممــن 350فــي 

احثحترفون الدعارة،  عیدا عن المنزل إتضح لل سودها اإلضطراب.ظروففي و أن ثلثهن نشأ 

حاث  ثیــر،التي قام بها على الجانحین"جون بولبي"ما أثبتت أ مــن المــراهقین أن إضــطراب 
ســبب إنفصــال األطفــال فــي ســن ،الجــانحین، یرجــع فــي أساســه الــى العالقــات المضــطرة ونــت  التــي 

ـــرة مـــن أمهـــاتهم،  ـــاتهم الم ـــل عـــن هنـــاكأن و ح ـــة بـــین اإلنفصـــال الطو واإلنحرافـــات األم عالقـــة نوع
ة )16، ص:1998. أحمدرسهی،مال(المختلفة."السلو

أنمـــاإضـــافة الى" ـــأن تكـــون األم أو األب ذو ـــاء لألوالدهـــم،  ـــدمها الآل ق ـــة التـــي  نـــوع التر
ة  ة مرض ة األم، حیث وخاصة منشاذة و سلو ه أن التصرفات السیئة تكون أشــد علــى وال شكناح ف

ــاألم، ذلك أن البنات أكثر إلتصاقا وخاصة البناتاألبناء مــن األبنــاء، فتســعى البنــات الــى تقلیــد وتعلقا 
غاء".األم في الدعارة  ایلة، (وال ).198:ص، 2006مد سند.محالع

احثــة  ــة أو التماثــل مــع األهــلوآخــرن مــن)Kolb")1963"مــا قامــت ال ،خــالل الخبــرة األبو
ــة فـــي الوالـــدین نحــو مثلـــي الجـــنس فــي الممارســـات األطفـــال، وجهـــتقــد و  اح ــاه الـــى الآلوعـــي اإل اإلنت

ا  ة للوالدینفعنصر األنا العل اح س اإل ع (President a Denis Leigh FRCP, 1968, p: 14).للطفل 
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ة المرضة داخل األسرة، فاإلتجاه ي،ى هــذا النــوع مــن اإلنحــراف تدفع األبنــاء الــات الترو حیــث الســلو
ة في فترة المراهقة  ة مشوشة متذبذ شخص بتایبلغ الفتى أو تبلغ الفتاة  عاني  لنزعته الغیرة.  و

، إذ  الموازاة مع المناخ األسر ة ت العدید مندلل ذلك  أن األسرة "الدراسات اإلكلین
ات للوأن الكثیر،مضطرینالمضطرة تنتج أطفاال طفل ما هو إال عرض من أعراض من اإلضطرا

ة ،إضطراب األسرة ةأخطاء و المتمثل في الظروف غیر المناس ةالتنشئة و التر الوالدینأن و ،اإلجتماع
ة النمو اإلجتماعي للطفل ة دورهمالهما و ،هم أول المسئولین عن رعا اإلیجابي في التنشئة اإلجتماع

)273ص:،1998.أحمدسهیرمال،(".للطفل

ــة  ــةإذ قد تتوضح نتائج تلك التر ات تــدلعــراض أ الشــاذة، فــي والعالقــات العائل ل وســلو مشــ
لیتـــاجلــي علـــى تلـــك العالقـــات،  الفتـــاة لهجـــر المنـــزل  الحرمـــان ،"ممـــا قـــد یـــدفع  نتیجـــة إحســـاس الفتـــاة 

ـــة،  ـــون فیهـــا الفـــرد خاضـــع لعنـــف لفظـــي والتـــي تـــدلالعـــاطفي أو ســـوء المعامل ة التـــي  علـــى الوضـــع
ولوجي، مثــل الشــتم، التهدیــدات،  مــن، التحقیــر الترهیــبو ســ متهــا والحــ ".بإســتمرارإلیهــااإلســاءة و ق

(Kédia, M. 2008, p : 95-96)

ه مثال لفرد ما ذما تر ة  ة المثل ةه النظرة أن إلصاق صفة الجنس ، یدفعه الــى تلــك الجنســ
الخشـــونة  ـــاة  ســـتبد والفضاضـــة مـــنإصـــاف فت ســـوف  ـــإن القلـــ ـــة، ف وتنشـــغل بتلـــكالصـــفات الرجال
االصفات التي ألصقت بها ا و ، إجتماع ة.سوفتدرج ة المثل الجنس أنها من ذو تقنع نفسها 

ــزت هــي : تعقیــب أنهــا ر ــة، نــر ــه النظرــة اإلجتماع علــى جانبهــا أو فمــن خــالل مــا جــاءت  األخــر
األســــرة الواحــــدةالتفــــاعلي بــــین  أفــــراد المجتمــــع، وخاصــــة الجانــــب العالئقــــي وشــــقها اإلجتمــــاعي، و

ــا، لمــا لهــ طــة إجتماع ة الفــرد، ذو البیئــة المح ــة مــن تــأثیر جــد محســوس علــى شخصــ ونــات الود ه الم
ات ا ل السلو ة المقرةكلشاذة التي یتعلمها اإلنسان لتلحیث أعزت  لــه ون الفرد ،التفاعالت اإلنسان

ــة بهــا دائمــة و مســتمرة ــال یخلــوا فــردا مــن اإلحتكــاك مــع ، وعالقــة ود ة فــي تل ك المجموعــات األساســ
اته، و مــن دائــرة التــأثیر علــى ح ل التفــاعالت األخــر ة في رأیها  ة، ناف انت بیئات صح خاصة إذا 

ـــة القصـــور  ـــةالســـلوك، ســـواء مـــن ناح الناح أ ة"العضـــو ـــة،"الجســـم ـــا" أو الوراث رـــة "إعتقاد أو الف
ا" ة و المزاج، و أو ال،"جین بناء الشخص ة " عهنفس ط ،المیل...الخ"، معللة أن الفرد إنسان إجتماعي 

ة مع اآلخر ال غیر.فقو أنه یتأثر  من خالل العالقات التفاعل
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ة التعلم اإلجتماعينظتفسییر - 5- 3 -:ر

األدائيلقد  یله بواسطة التشر رة تعدیل السلوك أو تش مها،تعرضت ف "Skys"التي ق
مثلهارلخالف بین وجهتین من النظ یز"، وجهة نظر  اعهو"س اع نظرة التعلم و،أت مثلها أت أخر

ل منهماو،اإلجتماعي ات اوالتعرف المعرفي، حولالخالف بین الوجهتین ینحصر في تفسیر  لعمل
ة و اع ،دورها في تعدیل السلوكالمعرف میل أت لى تبني وجهات النظر التي ال تتعد" اSkys"إذ 

ة ة لإلستجا یلو،حدود المظاهر الخارج ه عند التعدیل أو التش قف أمام ت، أالوجهة التي تتجه إل
ة، و ما تثیره التوجه الخارجي لإلستجا ات (تمثلال تفي  .... إلخ)رمز،،توقع،من عمل

فإن أصحاب أما  ة أخر رون هذه النظرة (التعلم اإلجتماعي)، فهم من ناح وجهة نظر ال ین
اشر قائم على  أن التعلم الم ة القائلة  بین المدرسة السلو ه (الر ةو من عطون لكنهم و )،ٕاستجا

حول الشخص المتعلم عیروا إهتماما أكبر لكیف  طة، أ (من خالل إهتماما أكبر لألحداث الوس
ات التمثل الداخلي لألحداث) ه المعین إلى سلس،عمل ح بذلك ،ة من الرموز أو الصورلالمن فال تص

ة ات لفظ " كل تغیر Bandura.Aباندوراألبرت "رفض مؤسس النظریةبحیث ،مجرد إستجا
سلوك اإلنساني بطریقة آلیة میكانیكیة.لل

ةالنقطة و " ون موضوع اإلهتمام هو السلوك المتعلم ،في هذا الخالفاألساس إنما تتحدد في 
ة ،القابل للمالحظة ات المعرف ة العمل أم أن السلوك المتعلم ما هو إال دلیل (أو شاهد) على فعال

ة) قي لعلم النفسالبدالتي و ،(العقل ،فإن نظرة التعلم االجتماعيهذاعلى و ،أن تعتبر الموضوع الحق
رة  قوم على مجرد ف أن تعدیل السلوك ال  اإلإتر المنبهات  ا ة، رت ضا نتیجة هوٕانما و ستجا یتم أ

ة ات المعرف العمل ف،وغیرهاالرموز و التمثل و التوقع و اإلدراك ،نشا س هذا النشا ي حیث ینع
ة المعدلة. صورة االستجا

قا لهذا فإن نظرة التعلم اإلجتماعيو العبرة،ط بیرا من التعلم یتم  من ،تعتقد أن قدرا  أ
ة آخر فعل  عاقبیخالل مجرد رؤ من خالل مشاهدة شخص،ثاب أو  ارة أخر خر یؤدآع

ات الماهرة صورا اإلستجا قرأ عنها أو یر مجرد أن  هو یتعلمها حین یبدأ في محاولة تقلید لها، ف، أو 
ة المهارة ن ،التي شاهدها من خالل الشخص النموذج أو القدوة،هذه اإلستجا م بهذه الطرقة 

ع) ما نفس الطا ات جدیدة ( إستجا ن أن یؤد م مضي الوقت  له للمشاهد أن یتعلم، ثم  سب لم 



ةالثاني:الفصل  المرأةاإلنحرافات الجنس لد

68

مو، مشاهدتها تدع حدث لها أ ، ت، د(السلوك اإلنساني."ما أنها لم تحدث أمامه من قبلالتالي لم 
)55ص:

عرف بإسم التعلم الشهود،ه نظرة التعلم اإلجتماعيتأبرز ما تقوملذا فإن  ه ون،هو ما 
تسب  ة التي  الوسائل األساس أنمإایجاد و نماذج أو طرز معینة من السلوك ه،من خاللالفرد إحد

ات مثل اإلقتداء تستلزمالتي و معدلة منها،  المشاهدة)(العبرة و عمل ار  اإلعت .أ

حوث حیث أوضحت ا ل ظواهر ،أجرت في إطار نظرة التعلم اإلجتماعيالتي ل أن 
ن أن تحدث على أساس من العبرة م اشرة  من خالل مشاهدة ،التعلم التي تنتج عن الخبرات الم أ

شخصو،ما یترتب على هذا السلوكشخص وسلوك ن أل م سب أنما،على هذا  أن 
ة الحل ة المعقدة أو صع له، قدوةها من نماذج أو أشخاص تمثل ئمجرد مشاهدة صورة أدا،اإلستجا

ات  ةإضافة الى اإلستجا ن أن یجر و التي ،الوجدان مشاهدة ،تشرهي األخربهام عن طر
ن الف"،ردود الفعل التي یبدیها اآلخرون للخبرات المؤلمة أو السارة م الخوف أو التهیب مثال  سلوك 

العبرة اء مثیرة للخوفو،أن یخمد  ه تجاه أش قتد دون حدوث أ،ذلك من خالل مشاهدة سلوك 
فة) (أو القدو ،نتائج (مؤلمة أو مخ المؤد ن أن ،ة)تترتب على ذلك لد م ال الكف  ذلك فإن أش

مشاهدة السلوك المعاقب ألشخاص آخرن ار أو العبرة تضف عموما ،تتعلم  المهم أن الظواهر اإلعت
-تحت مجموعة متنوعة من المصطلحات من بینها:

ة معینة)، التقم- 3، التقل- 2اإلقتداء، -1 سلو ، التعلم-4(تبنى أنما التسییر- 5الشهود
(إنتقال العدو-9الدور، لعب-8العبرة، التعلم-7على غرار)، ج(أو النسالنسخ- 6،اإلجتماعي

ال السلوك من شخص آلخر) )56، ص:تدالسلوك اإلنساني، ("،أش

ة ز على التعلم الشهودواألجزاء التال التعلم منو ، نظرة التعلم اإلجتماعيفيمعناه و تر
ل ظواهر التعلم غ ،خالل المشاهدة في  ة التي ال توجد في الص ما أكدت على خصائصه الفرد

یل السلوك  األدائيالمألوفة في تش .والتشر
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:خصائص القـدوة-أ

ر،- الشخص القدوة مثل السنفيموجودة و على المتعلم خصائص ذات تأثیر-1 أنثى)النوع (ذ
انة، مثل هذا  ز أو الم ان المر لما  المتغیر یختلف تأثیره النسبي بإختالف الشخص المتعلم، ف

ان تقلیده له أكبر. لما  ة للمتعلم  النس انة المرتفعة  الم الشخص القدوة من ذو

ون القدوة -2 ات السینمائالجنسنفس شخصا من مشابهة القدوة للمتعلم: فقد  هذافي و ، ةالشخص
ا.قتالمحاكاةشفت الدراسات عن  ق ون الشخص حق عد النموذج (أو القدوة) عن أن  لما  ل 

ه- ب بواسطة القدوة.: نوع السلوك المقتد المؤد أ

ة تعلمها، -1 لما إزداد تعقد المهارة المطلو أن المهارات األكثر تعقدا ،درجة تقلیدهالما قلتأنه  أ
العدد المناسب من المرات. ة  سر للمتعلم المشاهدة الكفا تقلد بدرجة أقل، إذ لم یت

ة (أو السلوك العدائي)-2 ات العدوان ة.إن اإلستجا تقلد بدرجة عال

ةأن-3 م الخاصة)المتعلم یتبنى المعاییر األخالق ذلك ،لقدوةالتي یتاح له مشاهدتها من خالل ا(الق
أسالیب متشابهة للقدوة النفس بواسطتها  نه ض .م

ة-4 ة على السلوكالنتائج المترت یر بإختالف النتیجة المترت ،على السلوك القدوة: تختلف درجة التف
وفئ (تم تعززه) تختلف وفقا لكون السلوك  عاقب أو ینفر منه)، أ أو یلقى التجاهل ،أو عوقب (

عاقب) ال یدعم أو ال  فئت نجدهنا و ،(أ أن أنواع السلوك الصادرة عن الشخص القدوة، أو ثبت أو 
)57، ص:تد(السلوك اإلنساني، ألن تكون موضوع المحاكاة أو التقلید.،تكون قابلة أكثر من غیرها

اة الفرد س على ح اته إلكوخاصة في،هذا ما ینع ة، تالمراحل الحساسة من ح مال الشخص
ة المقرة للطفل ین للطفل،فوجود أحد النماذج العائل ،سواء الوالدین أو أحد اإلخوة أو األقارب المحبو
ة، نجده  ة الجنس اح علنون اإل هم قلداللذین  اتهممتص و سلو لما بهذاقوم و ،شخص السلوك 

سنحت الفرصة له.

رم إذ  قوله:" 1984لخص "محمد أحمد  ل السلوك الخاص الموقف  "أن الطفل ینتحل 
نفس الوالدین  )16:ص، 1998. أحمدسهیر، مال(الطرقة".و
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اة، ،"فلدور الوالدان األثر الكبیر في تنشئة األبناء عدان الولد للح قدمان لهحیث هما اللذان  و
أن أغلب الدراسات النماذجوخاصة الخبرات لیتمثلها،  الح بها، إذ  قتد غي أن  ة التي ین السلو

ة  ةو النفس زت على إبراز أثر األم في البناء النفسي للطفل،اإلجتماع قوم على الرغم أن األب ،ر
اإلشتراك مع األم أو منفردا.أثر اة الطفل، سواء  في ح حیو

یت األول الذ اإلجتماعي األوسع، فاألب هو الوس والتوحد درج من خالله الفرد في المح
ح عضوا فعاال في اه ص ة التي یتحول اإلنسان من خاللها ل حتاج هو جوهر العمل لجماعة، فالطفل 

ما الى األب،  رة.فيوالس فترة الطفولة الم

م المسافة بین األم ومن وظائف الضوالطفلاألب تنظ قوم  ما  م الذ،  قتضي إرجاء والتنظ
الحضار البیولوجي الى المستو اإلنتقال من المستو اع، أ فإذا ،Natural to Culturalاإلش

ي، و السلو مثل المستو البیولوجي فإن األب  على الطفل أن یجمع بین انت األم تمثل المستو
قاع قاع البیولوجي الى اإل ین، فیتحرك من اإل يهذین المستو التوحد،السلو سمى  من خالل ما 

و التقلید.

اب األبو  اة الطفل، فدراسة "غ ثیرا من جوانب النمو في ح عطل  ن أن  ،"Parke1980يارم
اب األب یؤثر في مقدار تقبل رفاق المرحلة العمرة للطفل في النمو العقلي ما یؤثر،توضح أن غ

حاث"تشیر لإلبن في فترة المراهقة، و اب األبأ بین غ الضمیر، فاألطفال نمووهوفمان" الى الر
ة و ة للخصائص األخالق النس الذنب، غائبو األب أقل  اإللتزام الخلقي الداخلي فضال عن الشعور 

األب". ة من األطفال حاضر تب اإلنماء اإلجتماعي، (ما أنهم أكثر عدوان )16ص:،1997م

هخاللمنو  اب إحد العام للفردذتواجد أو غ ة في المح تظهر "الطفل"،ه النماذج السلو
ان النتائج  ة:في غالب األح -التال

الطفل نفس األعراض الموجودة عند الوالدین-1 اشر، أو تقمص ،نشوء لد م الم التعل عن طر
ة ة والد التقلید، ،الطفل لشخص أكدته نتائج دراسات عدیدة تناولت الجنوح ماهذا و أو عن طر

.أمهاتهموالمجرمین و عند الجانحین والسلوك اإلجرامي
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الطفل صراعات و-2 اتكون لد السلوك،سبب إستحسان الوالدین لهذا ،حاجات مرفوضة إجتماع
اءو عن الحرمان من عادل الضرر الناتج،ال شك أن الضرر الناتج عن وجود والدین غیر أسو

ون یزد عنه من 2011أفرل،13في:تم إسترجاعها (د.ت)، دن.. الوالدین إن لم 

http: www.ibtesama.com/vb/showthread-t7760.html

ولب"  ما وصفها  ة أو التماثل مع األهل  اه ،اآلخرنو )1963(فالخبرة األبو قد توجه إنت
ة في الوالدین نحو الممارسات عند األطفال،  اح ة " األنا األعلىف"الى الآلوعي لإل اح س اإل ع

President a Denis Leigh FRCP,1968, p:9)(."الوالدین

نه، مؤثراتإلكتساب السلوك عدة تعقیب: من بین المثیرات واحدةالتقلید والمالحظة و تعمل على تكو
ان إیجابي أو سلبي،  منحرف یتعلم من وسطه والطفل الذإلنتاج السلوك سواء  ش داخل وس ع

حاكي تلك ات المشاهدةو ،واألباألم عنده أناسأعز و تكون من طرف أقرب عندماخاصة و ،السلو
قي یتخذهاقد و  ار حق ةواألوحد لكلمع اته التفاعل اتهإستجا إال أن هذه النظرة ،طوال فترة ح

المذلك ینقصها  المتشعب المآخذ.حدثالعدید من العوامل األخر شر ة للسلوك ال

ة العلى عام یبقتع ات الجنس ات المفسرة للسلو - المنحرفة:نظر

ــه و ــل مــا تــم عرضــه مــن خــالل ــالرجوعو عل تفــرد نالحــــة،العلممختلــف النظرــات الــى 
مجاله العلمي المحــدد لــه، م ــل إختصاص  عهــاعط ة ة جم ا مختلفــة لنشــوئ ا فــي مجمــل تفســیراتها أســ

ة ذات المن ات السلو مــا یوضــح من الدوافع المعلومة و الغیر المعلومــة، مةشئ المتشعاتلك اإلضطرا
ة ة العصــب ة و الفیزولوج ة في مجال اإلختصاصات الوراث ــةأن النظرات العلم ةوو الهرمون النفســ

ــة وو عض،غیرهــااإلجتماع عضــها الــ ل ال تنفــي  شــ ــة لكــل علــم  ــن وضــع الحــدود الحقوق م و ال 
، فهـــي تتوضـــح  و تتغیـــر مـــن خـــالل التطـــور الحـــي لهـــذا الفـــرع العلمـــي أو ذاك، و علـــى أســـاس مســـب

ـــات العلـــوم المختلفـــة لمعط ـــن ف،المقارنـــة و التحلیـــل النقـــد م ـــة المنشـــأ للتطـــورال  هـــم العوامـــل الداخل
ـــة ان ـــة و الم عـــن الظـــروف البیئ منـــأ ـــةو الســـلوك الجنســـي و النفســـي  التفســـیر فـــإذا أثبـــت ،و الزمان

ة نالبیولوجي الخالص صح ن تفســیر الجــنس ة تجاره اإلمبرق ا عند الحیوانات، فإنه من غیر المم سب
الواقــع تحــت نظــام شــر ــة ال ــةالمراق ــة و الثقاف ــة الصــورة ، بــنفس تلــك الاإلجتماع خالصــة، إال البیولوج

اقي النظرات المفسرة للسوك ال ل تكاملي و بدون إستثناءالرجوع الى  ش أن لكل شر حیث نجد   ،
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اشـــر        ـــأثیر الم ـــرة فـــي الت ـــة الكبی األهم ة، هـــي األخـــر ـــة و النشـــوئ ة و اإلقتدائ مـــن النظرـــات الســـلو
ل شخصــیته و  ــون لهــا األثــر فــي تشــ ــة األولــى، ممــا  ات ة الفــرد منــذ مراحلــه الح الواضح على شخصــ

شخص منشئ. ذلك، من خالل التعامل بها  عد فترات النضج 

ة:اإلنحرافات عوامل- 4 -الجنس

ة، إذ جـــاءت النظرــــات المفســــرة  مســــبب لإلنحرافـــات الجنســــ وك فیهــــا  تعـــددت العوامــــل المشـــ
نـــة لهـــذا اإلضـــطراب، معتمـــدة فـــي ذلـــك عـــن  عـــدة آراء مختلفـــة توضـــح الـــدوافع المم للســـلوك اإلنســـاني 

لة اب المشــ حــث عــن األســ شــها الفــرد منــذ والدتــه، قصــد ال ع ــة التــي  ات ــة و الح لهــذا الخبرات اإلمبرق
اب المهمة التي ظهرت حدیثا موازاتا مع التطور الحضار عض األس السلوك المنحرف، إال أن هناك 

االمعاش ا من و،في إحداث السلوك الجنسي الشاذهي األخر، ساهمت حال عملت على تفعیله واقع
م العوامل المحدثة له وو خالل تسهیل -المتمثلة في التالي:إشاعة و تعم

ة:العوامل -4-1 -الفرد

ة-4-1-1 -:العضو

ة:- ات الوراث تغلب عضو جنسي على آخر.اإلضطرا

ـــة العوامـــل المرضـــ- ـــاألمراض المعد ـــةة:  عـــيوموانـــع اإلتصـــال،واألمـــراض العقل ات ،الطب واإلصـــا
ة .والعاهات والتشوهات الخلق

ور -  ة: ال سیولوج ات الف . الجنسي أو تأخر البلوغاإلضطرا

ة:- ــة لإلنحرافــات الجنســ ــة الوراث غــي أو المســتعلنة الزنــىالقابل ــالمرأة ال عــدم الــزواج  ،یوصــي المشــرع 
ــــة  ــــة إنتقــــال الصــــفات األخالق ان ــــة مــــننظــــرا إلم ــــة واإلدراك ــــاء الــــى األوالد، مــــن خــــالل والمیزاج اآل

ســـــات  ـــــى الجمـــــاع.(الرضـــــاعة، مال ـــــال الرســـــول "صـــــلى"(توقوا عل ـــــةالخ)، إذ ق ـــــبن الغ ـــــم مـــــن ل أوالد
"والمجنونة فإن عد )14، ص: تد.عبد الكرمحمزة، (.حدیث شرف. اللبن 

ة:العوامل -4-1-2 المــرأة، مهمایلعب الجانب النفسي دورا النفس ا فــي ذات لــد ــا جرحــا نرجســ تار
ــة فــي  الرغ ة،  ال سلو بها األمر إلتخاذ عدة أش أو ،اإلنتقــام أو الشــذوذ الجنســيالفتاة، مما قد یؤد
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ات ضــطقد تتمثل في العدیــد مــن اإل ة الرا ، األنفســ ة التــي قــد أهــم تلــكومــن بــینخــر اإلنتهاكــات النفســ
-یلي: تتعرض لها المرأة ما 

القاصــر"خاللها والتي منزنا المحارم:-أ ة غیــر مألوفــة ،شارك الطفل أو المراه فــي نشــاطات جنســ
و جنســي أو مخترقــة للطابوهــات، حیــث یتعــرض ومخترقة على تطــوره الســ النشــطات الــى تلــكمســتو
ار  .Criville. A. 1996)."واإلغراءالعنف خاللمن و ،واإلرغامتحت اإلج p : 27)

(مــن طــرف األهــل ور أو ،ســواء مــن داخــل األســرة أ ..الــخ مــن األقــارب)، أو مــن األب.ــاإلخوة الــذ
ة منحرفة.خارجها من طرف  خبرة جنس حیث تأخذ  األصدقاء أو األغراب، 

ة داخل األسرة المعروفة)%60الى 40(إذ تظهر الدراسات أن ما بین" ،من اإلعتداءات الجنس
ات الذین تتراوح أعمارهم بین  غض النظر عن )سناواألصغر عاما 15(هي التي ترتكب ضد الفت  ،

.Gross domestic violence against women and girls. (N.D)".أو الثقافةالمنطقة  21 juillet

, 2012.from. http://www.unicef- irc.org/publications/pdf/digest6e.pdf

غاء :اإلغتصاب- ب اب إحتراف ال احثین بین أس عض ال إذ قال ،والتعرض لإلغتصابلقد ر
ه"سنجر" تا غاء(:في  غي إعترفت )الجامع لتارخ ال أن العوز ،منهن"525": إنه من بین ألفي 
غاءالفاقة هماو  ."منهن أغتصبن ثم هجرن أهلهم258وقالت ،السبب في إحترافهن ال
)399، ص: 2003نهى. ،القاطرجي(

ــان الــى مخلفــات تؤدالتي و تأخر سن الزواج: (العنوسة):-ج ثیــرا مــن األح ســات خطیــرةفــي  ومنع
ة للعنوسةتلكومن بین،على الفتاة -: یليما النماذج السلب

ــ،بــت مشــاعر األمومــة عنــد الفتــاة العــانس- اع هــذه الغرــزة عــن طر ،  التبنــيألن مجتمعنــا یــرفض إشــ
ة الفطر و اجات الجنس ة اإلحت ضا عدم تلب الأ ور وة عند  ."إناثالجنسین " ذ
ر أو أنثى"شعور - صیب العانس "ذ ــالكثیر مــن ،الوحدة الذ ا  ضه نســب ن تعو م هذا الشعور الذ

ة  قى واقع ،الصداقاتو العالقات اإلجتماع حث عن اإلستقرار النفسي مفقود.لكن ی ال



ةالثاني:الفصل  المرأةاإلنحرافات الجنس لد

74

ــالنفس - ــةو الشعور بإنعــدام الثقــة  أو تــدفع إلنتقــاد ذاتهــا لكثــرة ،إنتقــادالعــانس مــن مــا تواجــه ، نتیجــةالدون
قات ةخاصة و ،التعل نا النســ ــةلشــعو ــةمــن الوالمعروفــة أنهــا،العر تصــل قــدالتــي و ،شــعوب اإلجتماع

اة اآلخرن. الغة في التدخل في ح إلى درجة الم
ة و نتقام اإل- .أو األشقاءللوالدینراه

ــة المحرمــةالدراســةتشــیر و  ــات األفعــال الجنائ ــن یــرغبن فــي اإلســتقرار ،إلــى أن البنــات مرتك
الــزواج،العاطفياألمان و الدفيء عنحثن و ،اإلجتماعي لكــن هــذه ،أسلوب شرعي مقبول عن طر

ــة وجــدت معوقــات  حیــث أكــدت الدراســة أن العنوســة تزــد مــن وطــأة الحرمــان،الطمــوحوردهــا لهــذاالرغ
معدل العاطفي عند إرتكاب اإلنحراف الجنسي.إلىتدفعهن و ،%8.67بنات األسرة 

موقرش، ، محمد علي، عبد الحمید( )93-90:ص، ص2009.إبراه

ة الفاشلة-د ــاینتوالتجارب العاطف ــة الخاصــة :Canetto"-1992: حیــث تناقش" "أن القوالــب النمط
ــة فــي عالقــة موت الرجل من أجل المجد،و،موت المرأة من أجل الحب الفعل أكثر إعتماد أن المرأة 

ور، و اب الــذ الشــ المقارنــة  ة لتقــدیر ذواتهــن  النســ فــإن ،فــي حالــة فشــل العالقــة بــین الطــرفینالحــب 
ة تعاني أكثر من تمزق حاد فــي تقــدیرها لــذاتها أقــرب منــه فــي و،تكــون أكثــر مــن الرجــلو،المرأة الشا

و ا اإلح أسالشعور  ، حترجمة: سام.، بسمیث(".ال سل ع الخفش، محمد صبر )527، ص:2009ود

ــان Freudجاء تفسیر العالم "حیث  ــرا  ــاة الفــرد "ذ ة الهامــة فــي ح ة النفســ " لهاته الخصوص
امال للشــهوة، جاأم أنثى"،  ال  "و أعتقــد أن ظهــور الشــهوة أفصــح عــن ذلــك قــائال: إذعال من الحب مقا

الفاصل بین الحب و ،أن تفرج اإلنسان عن شهوتهالحب، وعني إختفاء  ه للخ الشهوة،عني تخط
ه عن صفات المحب".و غموندتخل اشـة، د، ف.(سـ ل جلــي ، )80، ص:تترجمـة: أحمدع شــ ممــا یوضــح 

ــة،  المشــاعر الفرد الجانــب الشــهو ــة ونهــاتعلــ ــة ثیــرا مــا تتغلــب الــدوافع العدوان تلــك عــنوالتدمیر
ــالتجرح أو اإلذالل أو  المشاعر المتمثلة في الحب، خاصة عندما تتعرض فیهــا الــنفس الــى اإلحســاس 

مــة التــي یتعــرض لهــا اإلنســان، خاصــة مــن طــرف مــن جعلهــم محــ،النفــور...الخ مــن المشــاعر األل
.  إهتمامه المشاعر

اب إنتشار هذه الظاهرةأعظممن و  أنواعها من قصص الحب،أس ما تعرضه وسائل اإلعالم 
أجج في الفتاة ،والغرام ة، مشاعر المما  ذلكالعشق ع،الطرفال تجد لها مصرفا سو الط وهذا 

انا الى ما صل بها أح .حرم هللاون على خطوات حتى 
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ة المختلفــة-ه أحــداث "-:الصدمات النفســ ــن أن تتــأثر فعــال  م ــاة الولــد  ة نوعــا مــافح قــى ،مأســو ی
بوتــة رــات م ل ذ ة"أثرهــا علــى شــ ــاة مشوشــة أكثــر مــن غیرهــا،"إذن منســ حیــث ،فقــد تكــون هنــاك ح

م عالقاتـــه  فـــي تنظـــ ـــاز الولـــد للســـنوات األولـــى، أ ـــة إجت ف بیـــرا فـــي  ـــة دورا  ق تلعـــب األحـــداث الحق
ذا فإن الغیرة، و ــةحداثا مثل موت أحد األهــل أو الخالفــات و أه أو وجــود واحــد ،اإلنفصــاالت العائل

یر، ، ومن األهل في المنزل ذهاني أو س ل مأســو ش عشها الولد  ن أن  لكــن تجــدر اإلشــارة الــى م
ة في تعبیرها عض الظروف األقل مأسو فوق األحداث األخر،أن  ل  ش ع الولد في مستقبله  ،قد تط

ــا  قـــدر أن یــؤمن للولـــد تماه ال  ــا،مثــل األب الــذ أو األم التـــي تخفــي رفضـــها العــاطفي الآلواعـــي أبو
)59:،ص2002ترجمة: فؤاد شاهین،، س.فنوف، (."مظهر حمائي مفر

صــیب الفتــاة مــن خــالل نقــص حــب األب إلبنتــه ما ،اإلحســاس الــذ یخفــي حقــد قــد أو الــذ
بوتة ة م صیب ،وعدوان غــاءتنتقملكي و ،التبلد اإلنفعاليالبنتإذ  ،اإلبنة من أبیها فإنها تتجه الــى ال

ــذلك فــإن اإلســراف فــي الحــب ،نــوع مــن اإلنتقــام مــن الوالــد افــة الرجــال المتــرددین علیهــا،  فــي صــورة 
الى نفس النتیجة. یؤد

عهــــارب األســــرة، إضــــافة الــــى خبــــرات الطــــالق أو وفــــاة ة للمــــرأة ومــــا یت ات نفســــ مــــن إضــــطرا
ة،الصدمة التي تلي الخبر لفقدان عزز مــن خــالل ،التــي تلــي وقــع الفاجعــة علــى المــرأةوالحیــرة النفســ

ع الخوف عن مستقبلها  سبها طا عد المعیل األساسي للعائلة، مما قد  ش  ة الع ، أوالدهامستقبل و ف
حث عن طرق غیر شر المرأة لل ش، إضافة الى ما قد یدفع ذلك ما قد یؤد حــث عــن فة للع ــالفرد لل

اع الجنسي. بدائل لإلش

ة من " لقاءات مثلي الجنس، ما قد تكون اإلنحرافات الجنس ر  ضاوقت م في وقت ولكن أ
عد الطالق العاطفي أو األوهام .DEVIATION ET PERVERSIONS SEXUELLES".متأخر 

(N.D).25 .Janvier. 2014. from. www.infirmiers.com/…ation-perversions-sexuelles.pdf

ةذلك فهناك إضافة الى  اتها ،عدة خبرات نفس ن للمرأة أن تتعرض لها خالل ح م التي 
ة من طرف الزوج انة الزوج الخ ة،  الشخص امنة  ة  ات نفس عوامل مفجرة إلضطرا ة،  أو ،العاد

ة في الحملحرمان جنسي رغم الزواج، أو  ة لشخص آخر من طرف أو،عدم الرغ میوالت ذات
الزوجة.
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ات الشــاذة، نظــرا هــذا یلعــب حیــث الوازع الدیني:-ز الجانــب الروحــي دورا هامــا فــي إســتمرارة الســلو
الكثیر من النساء لنقص الوازع الدیني اتلد ، في غصرنا الراهن.والفت

ة:عوامل 2- 4 و ه من سوء توافقدما و ،خالل فترات البلوغ الجنسيون والذ- تر صاح
والمخاوف،المعلوماتنقص و  ة، واإلنزعاج والقل ة ونقص التر الفتاة وأخطائها عندالجنس

المعاصرة.

ا لآلمال اعا سیئا و مخی "، "إنط تور" بومیرو ان و الجنس" للد تاب "الصب سبب ،إذ جاء 
ة،اإلنتسشار األمور الجنس م الخاطئة المتعلقة  سبب الكبت           الواسع للمعلومات و المفاه و 

) طفل      7000(و الخرافات و المخاوف المتصلة بهذه األمور، و ذلك من خالل مقابلته ألكثر من 
تواتر على ألسنة معظم هؤالء هو، "لو ،و راشد ة، فالتعبیر الذ الت الجنس عض المش عانون من 

انت إتجاهاتي  ة، أو لو  األمور الجنس ة المتصلة  ح لي فرصة الحصول على المعلومات الكاف أت
اتي لهذه الورطة ةمد على حسن،مح".(نحو هذه األمور أكثر إنفتاحا، لما تعرضت في ح ر، ه ، والسید عس

)89، ص:2003.عبد هللا

ة:العوامل -4-3 -اإلجتماع

ــة :رعامــــل الفقـــــ-4-3-1 ــة العوامــل اإلجتماع ق س منفصــال عــن  إذ أنــه یــؤثر ، "إن تــأثیر الفقــر لــ
األسرة الطموح لد ما یؤثر تأثیراو،مستو قي و الثقافة السائدة في المجتمع،  ملحوظا الوضع الط
ــة اإلتــزان النفســي طــة، ،فــي عمل األســرة و البیئــة المح لقــد أثبتــت مجموعــة مــن و و فــي عالقــة الفــرد 

ـــة ـــع أنـــواع اإلنحرافـــات اإلجتماع ة لجم ســـ اب الرئ ـــإنحراف األحـــداث ،الدراســـات أن الفقـــر أحـــد األســـ
ـــف أشـــاإلنحرافـــات ااإلجـــرام، ووو اإلتجـــاه نحـــو الســـرقة مختل ة  الها و أنواعهـــا، إضـــافة الـــىلجنســـ

اإلنحرافــات، ومــو،الخمــور و المخــذراتعلــى دمــان اإل صــورة ا الــى ذلــك مــن أنمــا أن الفقــر یــؤثر 
ليظاهرة على مستقبل و ل  ش ة الفرد  اب (".شخص ة للشـ ع الجنسـ وللفتـاة الموسـوعة الشـاملة لكـل المواضـ

)102، ص:ت، دوللمرأة والرجل

النــاسأكدتـــهذلــك مــاو  ـــة  ة، منظمـــةهــي و )CARE(منظمــة العنا العنـــف و أن الفقــرـــنمســاو
هــي مــن أبــرز الــدوافع التــي أدت الــى تصــاعد معــدل جــرائم ،واإلجتمــاعياإلقتصــاداإلســتقرارعــدم و 



ةالثاني:الفصل  المرأةاإلنحرافات الجنس لد

77

شر،  ال اأن:المنظمة ذاتأوضحت و اإلتجار  ع في الغرب ســنو ات یتعرضن للب علــى ،آالف من الفت
خادمات في المنازل أو المزارع.،أساس العمل في بیوت الرذیلة أو 

سةأكدت و  الندیر) أنرئ ا ش ا: "المنظمة (أولر مــن النســاء الضــحا ــل ،هذا النم ســلبن مــن 
عبیدوالكرامةمقومات الشرف  عدما أرغمن على العمل  .في السوق السوداء"بهناإلتجار و ،، 

فـة،  ــاقيعبــد خل ات)،د.(.ال ــا تــدفع بنصــف ملیــون لسـوق الــدعارة ســنو مــن 2011أوت، 15فــي:، تــم إســترجاعها أور
.http//www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-46-10736.htm

ــام هــؤالء  سبهن، ممــا ال ینفــي عــدم ق غاء قصد اإلستزادة في  ما أن هناك من تتخذن مهنة ال
غــاء الــى ال حیث قد تكون مداخلهن قلیلة، إذ أكثر المهن التي قد تــؤد عمل،  أ ات  مهــن هــي ،الفت

اطة المنازل. والخدمة فيالخ
ة:- 2- 3- 4 بیرا عوامل حضار شهد العصر الحدیث تطورا  ة: المجاالت فيهائال و حیث  - التال

ة ة القائمة على المعلومات ة-الثورة التكنولوج ائ م حاث المتعددة ،الثورة البیو التي هي فعل برمجة األ
ل عام ش حث عن المجال األرضي -حول اإلنسان  ة التي ت .- والكوني عامةالثورة الفضائ

شــاملة  نــدرج تحتهــاقابلها ظاهرة أخــر يو ــار مجتمعــي ســلو ثیــرة، إنهــا إنه ن  ــارو ،عنــاو بیــرمع
ـــة،  ـــاة الیوم الح ـــار هـــذالعـــل و علـــى مســـتو هـــو أزمـــة فـــي الحضـــارة(اإلنه مســـتوعلـــىوهـــم و ،الـــذ

عي لتنامي السلوك اإلنحرافي.،المستقبل)وخوف من،والرفاهالسعادة  هو المدخل الطب

اس محمود.( ي، ع )  18، ص:2007م

4-3-3-: ـــــأثیر التطـــــور الحضـــــار ال الآلمتعینـــــة وٕاذا أخـــــذناعامـــــل ت علـــــى وجـــــه المثـــــال األشـــــ
ـــ الآلمحــدودة و  ة""ل قتصــر فــي جــوهره علــى القمــع المــؤذ،الحضــارة الضــارووضــعنا تــأثیر،العصــب

الشعوب ة لد اة الجنس ة،للح قات" المتحضرة من قبــل األخــالق الجنســ منــة مه"المتحضــرة" الأو" الط
على هذه الشعوب.

حیــــث أتاحــــت  مجمــــوعتین مــــن حــــاالت المــــرض ــــأن هنــــاك تمییــــز بــــین ســــررة المالحظــــة ال" 
حصـــر المعنـــ:العصـــبي ة  ةى األعصـــ ة النفســـ ات،و األعصـــ ة فاإلضـــطرا (األعـــراض) فـــي األعصـــ

ةاألولــى، ســواء ف عــة ســم ة تبــدو مــن طب عوامــل نفســ ــة أو  عوامــل بدن مســلكها و،صــحت عــن نفســها 
عهــا مماثــل تمامــا لمســلك الظــاهرات التــي تصــاحب  ةإجم عــض الســموم العصــب ،ســرافا أو حرمانــا مــن 

ان تحــت إســم و ة التي تجمع في غالب األح ا"هذه األعص ، قــد تــنجم مــن غیــر أن تقتضــي "النوراســتین
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ةمساهمة  ــاة الجنســ عــض المــؤثرات الضــارة للح طــاب،مرض وراثي عن  ل المــرض  الفعــل أن شــ و 
األذ قــة نمــ ثیــر مــن األ،أتــم المطا ســعنا فــي  ــا (علــم احتــى إنــه  ــان إســتنتاج األتیولوج اب) ح ألســ

ة الخاصــة دفعـــة واحــدة مــن الصـــورة الســررة مطـــرد وو،الجنســ ــاس مـــن المقابـــل ال یوجــد تطــاب ق
یتخذه هذا المرض العصبي،طراز نفسهال ل الذ للحضــارةو،بین الش ،بین المؤثرات الضارة األخــر
ع أن نعلــــن أن العامــــل الجنســــيو یتســــبب فــــي نشــــوء ،علــــى هــــذا نســــتط هــــو العامــــل األساســــي الــــذ

حصــر المعنــى ة  ة، األعصــ ة النفســ مــا یتســبب فــي نشــوئها أقــل فــإن تــأثیر الوراثــة و،أمــا فــي األعصــ
التحلیــل النفســي ة غیــر أن طرقــة خاصــة فــي اإلستقصــاء تعــرف  مــن أن ،شــفاف أتاحــت لنــا أن تتحقــ

ات(الهســـتیرة ،أ  ة المنشـــأ وغـــراض هـــذه اإلضطرا متعلقـــة بنشـــاالعصـــاب ، الوســـواس....الخ) نفســـ
بوتة ة الآلشعورة الم نتنــا هــذه الطرقــة عینهــا مــن معرفــة هــذه العقــدو،العقد التمثیل ، الآلشــعورةقد م

اإبینــت لنــا أن لهــا و ة لألشــخاص غیــر ،جمــاال، مضــمونا جنســ مــن فــي الحاجــات الجنســ فمصــدرها 
اع اعو،الحاصلین على اإلش ة الى هؤالء األشخاص نوعا من بدیل من اإلش النس على هــذا و،هي 

ة التــي تقمــع  ــاة الجنســ الح ــع العوامــل المضــرة  فــي جم تنقــل أهــدافها، نشــاطها ویتعــین علینــا أن نــر
ضــا ة أ ة النفســ شــي،.ف،ســیجموند(.عوامــل مســیئة للمــرض فــي حالــة األعصــ ،1999ترجمــة: جــورج طراب

)41-40ص:ص

بیــرة مــن عامــل التقــدم التقنــي و اإلتصــاالت الحدیثــة-4-3-4 ــة  : لمــا لهــذه الوســائل مــن آثــار تعلق
ه مــن جــذب و،طرف اإلنسان ، وذلك من خالل ما تتمتع  تــه الوســائل امــن بــین هترفیهــي و تجدیــد

ــة اإلنتشــار مــن" أنترنــات، و ات اإلتصــاالت العالم ة، والحدیثــة شــ هواتــف نقالــة ال أقمــار إصــطناع
ــل أنحــاء العــالم، إضــافة الــى مــا  صــال الفــرد  ة.....الخ"، من الوسائل سهلة اإلستعمال و ســهلة إ سلك

ة منحرفة و اتشاذة تبثه من مواد إعالم یــز الشــدید لهــذا اإلعــالم مدمرة لألخالق و للشخصــ ، مــع التر
المــرأة و صــة، معمقــا النظــرة على تسو تجــارة للجــس، جــاعال منهــا مجــرد ســلعة للمتعــة الرخ إتخاذهــا 

ة للمرأة تجاه نفسها و ة و النظرة الدون ش ونهــا مخلوقــا التهم تجاه غیرها، و جعلها محصــورة فــي دائــرة 
ا و طاسطح ات الرجل، إذ من بین آثار ه،س ة رغ تلب ة المــرأة ذال هدف له سو ــة علــى نفســ ه التقن
-ما یلي:

ة /مشاهدة األفالم أ- اح ةعبر الاإل ة (البورنو) فقد جاء في : فش اح ة لتأثیر مشاهدة األفالم اإل النس
حــث فــي نتــائج التعــرض الــدائم ، )INDIANA UNIVERSITY(فــي )1982(دراســة تمــت ســنة لل
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ة العامــة، و تأثیرهــا علــى المــرأة خصوصــا، أن الــذین یتعرضــون  ألفــالم البورنــو علــى المعتقــدات الجنســ
مارســون الجــنس مهمــین جــدا، و،لهــذه األفــالم حــث عتقــدون أن الــذین  ن الرجــال و النســاء أأظهــر ال

شــاهدون هــذه األفــالم ا اإلغ،الــذین  ضــحا ا إ أن النســاء أظهــرن تصــاب، وال یهتمــون  الضــحا هتمامــا 
ة لإلغصابأكثر من الرجال، و ضا أنه ال أهم ل دائم. ،لكنهن إعتبرن أ ش ألنهن یرونه 

ن أن ما  م ل خطرا على اإلنسان هعتبر علم النفس أن أكثر سن  حیث سن المراهقة، وش
تور و قــ قي"ل الــد ــة:أســتاذ علــ"عبــد اللطیــف المعــال مشــاهدة المراهــــأن"م الــنفس فــي الجامعــة اللبنان

الكامــل، قــد ینفــر  قي  ما ال یدرك معناه الحق شاهد المراه ة تحمل مخاطر جمة، حیث  اح لألفالم اإل
ا ــون ســلب العــودة الــى اإلســتنماء الطفلــيو،أو  ــوص مــن الجــنس، أ رمــا وجــد نفســه فــي موقــف ن

ــذذ الــذاتي، ألنهــا  ة، ممــا یدفعــه للتهالــك علــى اللــذة و التل الــى اإلدراك الخــاطئ للعالقــات الجنســ تــؤد
ة ون الفرد ذاتا و،البیولوج مــا اإلدراك ،موضوعاحیث  ن من بنــاء عالقــة مــع اآلخــر، ف دون أن یتم

ـــة و ـــة و عاطف أنـــه حاجــة بیولوج ح للجـــنس یتمثـــل  ســـه الصــح تتفـــتح أحاس الـــذ ة، إذا المراهــ نفســـ
ة في التوصل الى اللذةالجنس س فق ستسهل األمور، ل ة  اح ضا في ،عبر األفالم اإل ستهانته إبل أ

ــة، و ــة األخالق م الروح صــل الــى درك اإلعتــداء علــى اآلخــرنــالق غتصــاب حقــوقهم لتحقیــإ و،قــد 
علیها ات التي نشأ المراه ، (."الرغ )143، ص:2004.عبد الفتاح بیوميحجاز

ةوتـــأثیره "التلفـــازب/- الآلقطـــة ،جهـــزة الحدیثـــة للمنـــازلألعـــد دخـــول ا"":البـــث عبـــر األقمـــار اإلصـــناع
حیــث تفقــد الدولــة والمشــاهدالهائــل مــن المعلومــات والمتضــمنة للكــم،لبرامج تلفزونات العــالم المختلفــة  ،

طرة علــى مشــاهدات األطفــال معــااألهــل و  النــاس فــي هــذا الــزمن ــانٕاذا و ، والمــراهقینالقــدرة علــى الســ
ة الكاملة اح عانون من األفالم اإل عد سنوات س ة، فإنهم  اح عض المشاهد اإل التي تبثها ،عانون من 

ل عاد ش احو عض تلفزونات العالم  )244:ص، 2003نهى.القاطرجي،(. "م

ة ج/- عض أن ما تنشره الصحف من ":الفاحشةٕاشاعة و اإلثارة الجنس ارعتبر ال اب ،أخ هو أحــد أســ
ســرد تفاصــیل أتنشــره الصــحف مــن قصــص اإلغتصــاب مــاألنذلــك و نتشــارها، إ ســلوب درامــي مثیــر، 

حیث یدفعهم ذلك الى تقلید ،لضعاف النفوسةالمثیر  عض القراء،  اإلثارة عند  یتسبب في تولید شعور 
قـــرؤون عنهـــا ـــة مـــن نوعیتهـــاإرتكـــابالـــى و ،الجـــرائم التـــي  نطالقـــا مـــن تفاصـــیل الجـــرائم إ،جـــرائم جدید

، ("المنشورة. ).143ص:، ص2004.عبد الفتاح بیوميحجاز
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شــفت  حــاث إذ  ــةوالدراســات حــولاأل اح وتنوعــت ،التــي تعــرض علــى المشــاهد،تــأثیر المــواد اإل
حاث نتائج ة المشاهدین ،والدراساتهذه األ عا إلختالف نوع ه إتوصلت ماأهم و ت -یلي:ما ل

عـــدم الرضـــا عنـــد المـــراهقینأ ـــاران /اإلحســـاس  احـــث اإلعالمـــي "ســـتانلي  ال STANLEY: إذ یـــر
BARAN"، طرقــة ة فــي وســائل اإلعــالم  ات التــي تقــدم المشــاهد الجنســ أن إدراك المــراهقین للشخصــ

ــة لمــا زاد عمــر ،إیجاب احــث أنــه  ال مــا الحــ ة،  عــدم الرضــاء عــن خبــراتهم الجنســ شــعرون  یجعلهــم 
زاد  ة أكثر تعبیرا عن الواقع.إ المراه ات الدرام تمارسه الشخص أن الجنس الذ عتقاده 

ع علـــى الجـــنسب ـــة عـــن مشـــاهدة المشـــاهد /التشـــج ة مـــن أخطـــر النتـــائج المترت : تعتبـــر الجـــرائم الجنســـ
اح يأثبتته الدراسات، فقد أشار أحد المسوح في المجتمع األماهذا و ة، اإل الى أن نصف العینة ، "مر

ة فــي وســائل اإلعــالم  حــرض علــى إرتكــاب جرمــة وخاصــة التلفزــون تعتقــد أن مشــاهدة المــواد الجنســ  ،
عــود الســبب،اإلغتصــاب ةو الــى إحســاس الفــرد أن فعلــه أمــر عــاد،فــي حصــول هــذه الجرمــة الجنســ

على المتعة  س جرمةینطو قــدم علــى اإلغتصــاب ثــم ینجــو مــن ،ول ع أن  ســتط عتقــد أنــه  ــن أن  م
سهولة )243ص:،2003نهى.القاطرجي،(."العقاب 

ة/نشوء موقف متسامح أمام الجنس:ج ثرة التعرض للمواد الجنس التســامح ،تؤد الى وجود إحســاس 
ا ات المنحرفة جنس ة المجراء تداول السلو ا مــرة ،نتلقیعند غالب یجد أنه قــد أســتثیر جنســ "فالفرد الذ

ـــر قبـــوال وأخـــر ح أكث صـــ ـــر تســـامحا،  ، (". مـــع الفســـاد األخالقـــيوأكث ، 2004.عبـــد الفتـــاح بیـــوميحجـــاز
).143:ص

ا مع الثقافة الحدیثة ــال جدیــد"معنــى ،ون خالل المجتمع مصطلح أو تعــارف إجتمــاعي،و تماش مخ
الخصــوص فــي المجتمــع "األنــا"ذلك "للجسد و  ــال الجســد ،الغرــياآلخــر للفــرد، حیــث نمــا هــذا المخ

ـــة علـــى حســـاب الجماعـــة مـــة المخصصـــة للجســـد عنـــد العـــرب، حیـــث طغـــت الفردان ،           ذلـــك مـــا قلـــب الق
ة.هي تعطي و ة اإلجتماع تحرره من قیود رسوخ البن دائما المزد للفرد في نفس الوقت الذ

ــة بــین اإلنســان  ــارات العالقــة الثنائ ــة المعاصــرة، ع ة للفرد ة األكثر نرجس فلقد عدلت الحساس
حیــثو ــاء، أخــذت جســده،  نــة مــن الجســد فــي الماضــي تخضــع لضــرورات التكــتم بــدافع الح انــت أم

ة، إضــافة الــى إعالنــات و "،  ضــات األجســام مــن خالل"بنــاء الجســممو تفــرض الیــوم نفســها بــدون صــعو
اره  ة الحدیثة.آلة تؤ و إعت و تحسن األدوار اإلجتماع د
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ــل تلــك اآلثــار العاملــة و مــن إثــره المجتمعــي، تســاهم إضــافة الــى  ــان الفــرد م الك علــى تحطــ
ة الحدیثة في الكثیر من األمور ات الشــاذة،                ،هذه التقن معیــل علــى إنتشــار الفســاد و الســلو التي تعمل 

ات  الخصوصــــ ــــة، جــــراء تلــــك األعمــــال الماســــة  ات العقاب ــــدون تحمــــل للمســــؤول ــــد و ب ل متزای شــــ و 
ة، فـــ ـــة یثبـــت دورواقع الاإلنســـان ـــات الطب ة، فـــي التكنولوج أمـــام إنتشـــار الجـــرائم الجنســـ ـــ تمهیـــد الطر

ا، و العقاقیر التي تساعد إستخدام موانع الحمل المختلفة، و"من ذلك مثال و  ة جنس ذا العقاقیر المقو
سرعة، وو،على إطالة مدة اإلنتصاب ات التجمیل لمنعدم حدوث النعا ــارة عمل فقــدت غشــاء ال

ــل هــذا و ات غیر المتزوجــات،  قترفــون من الشا ــة عــن أولئــك الــذین  ات القانون عد المســؤول ســت غیــره 
وتهن ة و ســ ا الجــرائم الجنســ عمــل علــى طمأنــة ضــحا مــا أنــه  یوســف،(میخائیــل. "جرمــة اإلغتصــاب، 

)104، ص: 2001.أسعد

ــات اإلستنســاخ، اإلضافة الــى عامــل التكنولــوجي ا حتالتــي و لجــد متطــور مــن خــالل عمل أصــ
ح و ،الحدث الجدید في أورا نا، إسترادهاأص ة مم مة و تخلفه من نتائج جد قدما و للدول العر علىخ

ــادة فــي عــدد العنوســة  ة، مــن ز ة للعانســات، الــىاللجــوء و مجتمعاتنــا اإلســالم إقامــة عالقــات غیــر شــرع
ــه،الشــرعي المخصــص لإلنجــابوٕالغاء دورهــا،ألساس األسرةتدمیرمن و  مــن خــالل هــذه والقضــاء عل

ة الحدیثة الجد متطورة .التقن

ص-5 ي لإلنحرافات التشخ :DSM4-ICD10:ةالجنساإلكلین

صي  علقد حدد الدلیل التشخ ةواإلحصائي الرا ات النفســ ــذا الــدلیل،لإلضطرا العاشــر المعــدلو
ة  طة األمر ةللرا ة لألمــراض النفسجنســ صــ ــل ،للطــب النفســي، المعــاییر التشخ موضــحا خصــائص 

غیره، مبینا العالمــات تلكنوع من  التــياإلنحرافات مقارنة  عــد الســلوك والشــرو یجــب أن تتــوفر حتــى 
ة،  ة" وجــاء فــيمــرض نفســي مــن نــوع اإلنحرافــات الجنســ ــع تحــت إســم "اإلنحرافــات الجنســ ــدلیل الرا ال

sParaphilia، ات ا اإلضطرا ة: محتو -التال

في::Exhibitionismاإلستعراء (اإلستعراض)-1 ]302.4[تحت الرقم التصن

ات -أ ة، أو ســلو ا، أو نزعات جنس االت مثیرة جنس طوال مدة ال تقل عن ستة أشهر، هناك تكرار خ
تتضمن تعرة العضو التناسلي أمام أحد الغراء على حین غرة.
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هــذه -ب ــا، أو إخــتالل فــي تــؤد ــرب دال إكلین ات الــى  ة أو الســلو ــاالت أو النزعــات الجنســ الخ
. األداء اإلجتماعي أو المهني أو الوظائف المهمة األخر

ة) -2 ش في:الرقم ت: تحFetishismالتوثین(الفیت ]302.81[التصن

ا، -أ ــــاالت مثیــــرة جنســــ ة، أو خــــالل فتــــرة ال تقــــل عــــن ســــتة أشــــهر، هنــــاك تكــــرار لخ أو نزعــــات جنســــ
ة). ة أنثو س داخل ة (مثل: مال اء ماد ات تتضمن إستعمال أش سلو

ــا، أو إخــتالل فــي -ب ــرب دال إكلین ات الــى  ة أو الســلو ــاالت أو النزعــات الجنســ هــذه الخ تــؤد
. األداء اإلجتماعي أو المهني أو الوظائف المهمة األخر

ة على أ-ج ش اء الفیت المستخدمة في اإلرتداء ال تقتصر األش اس األنثو مــا فــي (المغــایر صناف الل
)حالة التوثین المتحول  ة ، Transvistic Fetishismالز غرض اإلثارة الجنس أو األجهزة المصممة 

ة (مثل:  ة لألعضاء التناسل .Vibratorالهزازة)اللمس

ك-3 في:تحت الرقم :Frotteurismالتح ]302.89[التصن

ا، أو نزعــــات -أ ــــاالت مثیــــرة جنســــ ة،خــــالل فتــــرة ال تقــــل عــــن ســــتة أشــــهر، هنــــاك تكــــرار لخ أوجنســــ
شخص آخر على غیر رضائه. ك  ات تتضمن التح سلو

ا، -ب رب دال إكلین ات الى  ة أو السلو االت أو النزعات الجنس هذه الخ األداء وٕاختالل فيتؤد
.الوظائف المهالمهني أواإلجتماعي أو  مة األخر

في:الرقم ت: تحPedophiliaاألطفالالولع الجنسي -4 ]302.2[التصن

ا، أو-أ ــــاالت مثیــــرة جنســــ ة، أو خــــالل فتــــرة ال تقــــل عــــن ســــتة أشــــهر، هنــــاك تكــــرار لخ نزعــــات جنســــ
ات تتضمن ممارسة الجنس مع طفل (عادة في ســن الثالثــة ، قبل البلوغ(أو أطفال) في مرحلة ماسلو

أصغر).عشرة أو 

ـــا، أو إخـــتالل فـــي -ب ـــرب دال إكلین ات الـــى  ة أو الســـلو ـــاالت أو النزعـــات الجنســـ هـــذه الخ تـــؤد
. األداء اإلجتماعي أو المهني أو الوظائف المهمة األخر
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قل عمر الشخص المضطرب عن -ج ون سنة، 16یجب أال  ــه وأن  أكبر سنا مــن الطفــل المشــار إل
ار (أ) بخمس سنوات ع لى األقل.في المع

ةمالحظة فــي عالقــة جنســ قائمــة مــع طفــل فــي ،: ال تدرج هنا شخصــا فــي أواخــر ســن المراهقــة منخــر
ة عشر أو الثالثة عشرة. الثان

ور،-ان:حدد ما إذا  ا الى الذ ا الى اإلناث،منجذب جنس ال الجنسین.منجذب جنس منجذب الى 

Incest.Limited Toمقصور على المحارم -ان:حدد ما إذا 

).Exclusive Typeحصر-حدد النوع:  (منجذب الى األطفال فق

Nonexclusiveغیر حصر- Type.

ة-5 ة الجنس في:تحت الرقم :MasochismSexualالمازوخ ]302.83[التصن

ة، أو -أ ا، أو نزعــــات جنســــ ــــاالت مثیــــرة جنســــ خــــالل فتــــرة ال تقــــل عــــن ســــتة أشــــهر، هنــــاك تكــــرار لخ
قــي غیــر مفتعــل) ل حق شــ ات تتضــمن أن یهــان الشــخص ( عــذب علــى ،ســلو قیــد أو  ضــرب أو  أو 

نحو آخر.

ــا، أو إخــتالل فــي -ب ــرب دال إكلین ات الــى  ة أو الســلو ــاالت أو النزعــات الجنســ هــذه الخ تــؤد
. األداء اإلجتماعي أو المهني أو الوظائف المهمة األخر

ة-6 ة الجنس في:تحت الرقم :dismSaSexualالساد ]302.84[التصن

ة، أو-أ ا، أو نزعــــات جنســــ ــــاالت مثیــــرة جنســــ خــــالل فتــــرة ال تقــــل عــــن ســــتة أشــــهر، هنــــاك تكــــرار لخ
ة غیــر مفتعلــة) ق ات تتضمن أفعاال (حق ة مثیــرة ،سلو ة للضــح ة أو الجســد تكــون فیهــا المعانــاة النفســ

ة للشخص المضطرب. النس ا  جنس

هــذه -ب ــا، أو إخــتالل فــي تــؤد ــرب دال إكلین ات الــى  ة أو الســلو ــاالت أو النزعــات الجنســ الخ
. األداء اإلجتماعي أو المهني أو الوظائف المهمة األخر
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في:تحت الرقم :Transvestic Fetishismالتوثین المتحول الز-7 ]302.3[التصن

ـــر غیـــر جنوســـي -أ شــخص ذ ة (أخــالل فتـــرة ال تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر، لـــد الجنســـ غیـــر متصـــف 
ـــس  ات تتضـــمن إرتــداء مال ة أو ســلو ا، أو نزعــات جنســـ ــاالت مثیـــرة جنســ ــة)، هنــاك تكـــرار لخ المثل

الجنس اآلخر.

ــا، أو إخــ-ب ــرب دال إكلین ات الــى  ة أو الســلو ــاالت أو النزعــات الجنســ هــذه الخ تالل فــي تــؤد
. األداء اإلجتماعي أو المهني أو الوظائف المهمة األخر

ان:  ان الشخص غیر قانع على الدوام بدوره الجنسي -حدد ما إذا  مع ضجر من نوعه الجنسي: إذا 
ة. ته الجنس أو هو

صص-8 في:تحت الرقم :Voyeurismالت ]302.82[التصن

ات خالل فترة ال تقل عن ستة أشهر، هناك تكرار-أ ة أو ســلو ا، أو نزعات جنســ االت مثیرة جنس لخ
مارس الجنس.یخلعهو و أو عرانهو و ،تتضمن مالحظة شخص آخر على غفلة منه سه أو  مال

ــا، أو إخــتالل فــي -ب ــرب دال إكلین ات الــى  ة أو الســلو ــاالت أو النزعــات الجنســ هــذه الخ تــؤد
.األداء اإلجتماعي أو المهني أو الوظائف  المهمة األخر

نحو آخر-9 في:تحت الرقم :إنحراف جنسي غیر معین على أ ]302.9[التصن

واحــدة مــن  ــأ ة التــي ال تســتوفي المعــاییر الخاصــة  ة لترمیز اإلنحرافات الجنســ ص أدرجت هذه التشخ
ة المحـــددة، مـــن أمثلـــة ذلـــك و صـــ ـــة الفئـــات التشخ فون ـــه: الـــدعارة التل scatologiaإن لـــم تقتصـــر عل

الموتى(الجثــــــث)  ــــــة البذیئــــــة)، الولــــــع الجنســــــي  المــــــات التلفون ، الولــــــع الجنســــــي necrophilia( الم
الحیوانــــات partialismالمحصــــور فــــي جــــزء مــــن أجــــزاء الجســــم الولــــع ،zoophilia، الولــــع الجنســــي 

ــــالبراز ة coprophiliaالجنســــي  ــــالحقن الشــــرج و الولــــع الجنســــي ، Klismaphilia، الولــــع الجنســــي 
)273-269، صص: 2001عادل.مصطفى،أمینة، و السماك، (.urophiliaالبول 

 ة و صــــي للمراجعــــة العاشــــرة للتصــــنیف الــــدولي لألمــــراض النفســــ ةأمــــا الــــدلیل التشخ ،الســــلو
ــــم نشــــره فــــي ســــنة :و ت ــــذ ات )2199(ال ة ضــــمن قســــم اإلضــــطرا ــــد وضــــع اإلنحرافــــات الجنســــ ، فلق
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ة  في:الشخصـــ م تصـــن ـــرق هم بت ـــالغین و ســـلو ات التفضـــیل الجنســـي]F65[لل -تحـــت إســـم:" إضـــطرا
Disorders of sexual preferenc."

عض التغییرات  فا إلیها  الت مض ةوالتعد ف والممیزات الخصائص ، مع اإلحتفاالتصن
ة ة األساس ل من إضطرابي الساد دمج  ي،  ة تحتلإلضطراب النفس سلو م والمازوش واحد ترق
F65-5][،ل نوع مقارنة مع المخالف له،ممیزن خص اتإضافة ائص  الى تغییر تسم

اتو  فات اإلضطرا ة:تصن -التال

6-F65ات متعــددة فــي التفضــیل الجنســي انــا أكثــر : إضــطرا ــون یوجــد أح حیــث  مــن إضــطراب : 
الشــخص الواحــد،  ــة علــىواحــد فــي التفضــیل الجنســي لــد ــون ألحــدها األولو غیــره والمــزج دون أن 

سة الجنس اآلخر ،شیوعااألكثر ة مع ل ش ة و هو الفت ةوالساد .المازوخ

-865Fا في التفضیل الجنسي:ت: إضطرا ــة والمتضمنة علــىأخر المــات الهاتف ســبیل المثــال الم
ـــة النـــاساإلحتكـــاك و البذیئـــة،  اإلحتكاك ة (أ فـــي األمـــاكن العامـــة المزدحمـــة مـــن أجـــل اإلثـــارة الجنســـ

Frotteurism(،ة ـــات، والممارســـات الجنســـ ـــٕاســـتخدام و مـــع الحیوان ـــادة الخن أو نقـــص األكســـجین لز
ة،  الشرك شذوذ تشرحي معینأنتفضیلو اإلثارة الجنس ــذلك ،ون  أن تكون أحد أطرافه مبتــورة، 

ء الموتى. تصنف هنا حاالت و

-9-F65ات في التفضیل الجنسي، غیر معین شمل اإلنحراف الجنسي غیر المعین في :اإلضطرا  :
ة(منظمة ."موضع آخر اشة، مة:ج، تر الصحة العالم )233-232صص:،1992أحمد ع

ة - 6 ة:أنواع اإلنحرافات ما ه - الجنس

ات التعبیر عن 1- 6 - الجنس: / إضطرا

ة- 1- 1- 6 ساد" الفرنسي، و:Sadismالساد ة الى الكونت "د ذلك نس هو سلیل أسرة سمیت 
ضرا مبرحانبیلة، و السو ضرهن  ان  انت مغامراته ،ان یلذ له إذاقة النساء العذاب، ف و 

القسوة و  ة  ، (التعذیب.الجنس سو )376ص:،تد.عبد الرحمن محمدالع
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أنها: إذ  ة  دونالد الدل" المترجم الى العر قاموس علم النفس" لم ة إصطلحا  عرفت الساد
ة ة الشخص الذ،"هي الحالة التي تكون فیها اللذة الجنس الدافع نحو إصا اشرا  اطا م طة إرت مرت

القتل،  الجراح أو التعذیب أو  نشاطه الجنسي  غيو مارس معه الساد ما عدمن إستخدام هذا اللف
ة الساد ن هناك دافع جنسي معتمال في شخص )27:ص، 2001.أسعدیوسف، میخائیل(".لم 

: " الحب الجنسي للتعذیب ".2001قاسم عبد هللا وأسماها محمد- 

اآلخرن، أو ما تعرف على أنها:-  الجسد ة الموجهة إللحاق األذ ل لتظاهر النزوة الجنس " ش
طرة  ". واإلذاللعلى الس

رافت-  عرفها  أنها تشوه في 1997(KRAFFT EBING)إبینج و ة ، الغزو- غرائز: :" والعدوان
طرة ة،والمنافسةوالس اة اإلنسان ادین الح ل م قيالغزوومنها، التي تتظاهر في  حیث یرغب ،الش

عاد (طرد) أو إفناء المنافس Lempeire)".في إ .T. & Féline.A.1997.p :44)

ة بدرجات اء من الناسما توجد الساد طة عند األسو ظهر ذلك،س في حاالت العضو
أو فسرقرص أو الصفع، الوالضغ د"و طا الى مرحلة ذلك، "فرو س عض الناس یرتدون إرتدادا  أن 

العودة الى المرحلة  ة "ما قبل النضج الجنسي، أ ة "أو الى المرحلة "،Oralالفم ."Analالشرج

عض عتقد  ة و ة وراث احثین، أن الساد سلكنو ال تصلقدو ،هناك دلیل علمي على صحة ذلكل
الى القتل. ة في درجاتها القصو الساد

ة حالة نادرة، ظنقد و " عض أن الساد علكن و ال س من المتت شف عنها البول للحوادث التي 
ا في،وقت آلخر القلیلة، وللقضا ست  أن القصد منها هو إنتزاع الحولكنأمام المحاكم یجد أنها ل

ة  س و اللذة الجنس ، (".ذاتهالعقابل سو )377:، صتدالرحمن.دعبالع

هو  اع الجنسيالفهذاعل ه اإلش حصل ف ة شذوذ  ة المعانات النفس ة من، عند رؤ طرف والجسد
حیث تراه مدرسة التحلیل النفسي من خالل الشرك الجنسي،  الین"اآلخر أ الني  أن "م ة "  الساد

ة" ة للعدوان الن "رأأما،مساو أن "دوتشيه ةفتر ة،الساد .مخرج للمرأة من المرحلة القضیب

ة صورتان إلنحرافحیث نجد  اآلتيالساد -:وهما 
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ة في صورتها الملطفة1 أداء طقوس تتمثل یتحقفیهاو : /الساد اع بتخیل مناظر القسوة أو  اإلش
عادة- الضرب- ذلكأمثلةمن و الحاالت ذیوعا أكثرهي و فیها القسوة،  األسالیب أحدهي و ، - السو

ا، إالتي یلجأ إلیها السادیون من هذه الفئة، فهم  ا یجدون في ضرب من یواقعونه جنس ا فعل اعا جنس ش
أو تمهیدا له.

ة في صورتها المشددة2 اع الجنسيإ:/الساد ه اإلش ف حق ان أفعال تتسم ،نحراف ال  إال بإت
ة الى القتل.تفضيقدو ،القسوة الفعل

ضدها إالى اإلشارةجب و  ة  الساد ا ةهوو رت الفرد الواحدالمازوش مما یجعل األفضل ،لد
ة ة - الكالم عن "الساد وحدة نفس ة"  ةو المازوش ن أن نفصل بین حدیهما إٕاكلین م ال فصال ، ال 

)57، ص:2003ھبة.محمد على حسن،(نظرا.

ة- 2- 1- 6 شعر : Masochismالمازوخ ة ألن الشخص المازوخي  س الساد هذه النزعة تعتبر ع
الجنسي،  ا خالل النشا قى هو سلب األلم من شخص آخر، بینما ی إحساسه  ة عن طر اللذة الجنس

ل من ا طة من  س ة، ال تعد شذوذا و األعراض ال ة و الساد عیدة عن ولمازوخ اال  قد تتخذ أش
الجنسي، ف أو في حالة قد تظهر في العض على قبیل المزاح،ما ،قد تظهر في صورة إزاحةالنشا

ة ألفراد أسرتها ونها ضح .على خدمتهمو التي تتفانى في العمل ،األم التي تستمتع من 

طرة شخص من الجنس  اإلستسالم لس ة  ة الجنس اع الرغ ة "إش الماسوش قصد  ،اآلخرلذا 
ل إیذاء جسماني أو نفو الشعور  الضرب و اإلهانة        بلذة فائقة في تلقي  صدر عنه،  ساني 

لد ماسوشي" النمساوو ة الى " لیو ة" نس ان یتحمل صنوف العذاب ألوانا من و،سمیت "ماسوش
ل األقدام و ، والنساء، من ر ا الس شعره بلذة فائقة". ضرب  ، عبد الرحمن محمد.(ألن  سو ، تدالع

)        378ص: 

عرفها -  " الحب الجنسي للعذاب ".هللا:محمد قاسم عبد علیهاصطلح و لذا 

أنهاما -  اتعد  ا أو عقل ه، سواء جسد عل العنف المسق ة فیها الشخص یتلذذ  ون ،"لذة جنس أو 
دفاع(اإلحتقار دلیل  ما تعتبر عند الرجل  ة)،  ة نفس الى اإلغتصاب ،مازوش نها أن تؤد م ما 

عض الحاالت .Kaplan.G.I)".عند  & Sadock.J.1992.p :183)
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ة - ض الســـاد ـــن أن نعرفهـــا بنقـــ م ـــارة معانـــات الفـــرد الخاصـــةتعـــد:ونهـــا مـــا  حـــث الـــذاتي إلث ،" ال
ة .Henriey, P. & Bernard, B, C.1978)".للحصول على اللذة الجنس p : 392)

ة ونظرا للخصائص ی التر في العموم  ة، نجدها تتعل الممیزة لهذا النوع من اإلنحرافات الجنس
ــه مــن عنــف  ــة لمــا تحتو ــل للصــفات الرجال ة فتو ة، أما الســاد هاتــه المیــوالت وقــوةاألنثو مــا قــد تــر  ،

الطفل العدواني مث الطفل منذ نشأته،  ة لد ة من خالل الدالالتها السلو ال. النفس

ــون  ــن فــي هــذا اإلضــطراب أن " م الســب حیــث  ا  نفســ ا والشــتم واإلهانــةاألذ ، أو جســم
ا و  ةمعاحس ــة الجنســ العمل ســمحن ألزواجهــن  عــض النســاء الالتــي ال  شاهد ذلــك فــي  ما  عــد ،،  إال 

عمــل ال یرضــي زوجهــا، حتــى تضــطره إلهانتهــا أو ضــر  ان  ه أن تتعمد الواحدة منهن اإلت ها ثــم تســتهو
ة ة الجنس عبد الرحمن محمد.(". للعمل سو )378، ص: تدالع

التوجد و " ات الفشــل أش قــوة فــي ســلو ة التي تتدخل  اتمختلفة للمازوش قهــره،والعصــا وهنــا 
عمیــ طرقــة متكــررة،ذنــب الشــعور افــآت لیختــار  اعات أو الم ــل اإلشــ ات ، حیــث یــرفض  وضــع

الحرمان  ا (Henriey, P. & Bernard, B, C.1978. p392)".الفشلو اإلح

ة، الســـاد ـــة، و قلـــة التنـــوع إذا مـــا قورنـــت  الرتا ـــة  ـــة فتتســـم المازوخ ـــة اإلكلین أمـــا مـــن الناح
ن أن نمیز لها صور م ةو  -:التال

ة1 ة اإلنحراف األلم البدني، من جلد أتنحصر فيو : /المازوش طا  ون مرت اع الجنسي  ن اإلش
األلم النفسي المتولد عن اإلهانة ،وضغقرص و عض و ووخز  طا  .اإلذاللوالتحقیر و أو مرت

ة2 ة العصاب العصاب، متزجفیها و : /المازوش الذنب نتیجة لدنجدها و اإلنحراف  حسون  أفراد 
ة، فهم عاجزون ع ة عمیولهم المازوخ ة السو ةن ممارسة الجنس اع میولهم المازوخ .جزهم عن إش

ــة3 ة المعنو ل ظــاهر ال الــى األلــم البــدني، :/المازوشــ شــ والفشــل اإلنــذاللالــىٕانمــا و ــون الســعي 
انا ا،أح ان جنس انا و ، ألنهما یجل ة.دون أح الجنس ة صلة ظاهرة  أن تكون لهما أ

ةحاالت و  بینهــا المازوشــ ــا إرت ظهــر أ ــة أكثــر خطــورة، حیــث ال  ةــین و المعنو ، أو الجنســ
ون المرض على  ة، وعي حتىحیث ال  ارهــا إنحرافــات جنســ ن إعت م عذب نفسه، ال  ــهقــد و أنه  ن

ــة المازوشـــیین ثیــرة الـــورود فــي أخل ـــة صــورة  ــد" الــى أهم أال،نشـــأة هــذا اإلنحـــرافوأرجــع إلیهــا،"فرو
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ســاأنهــي و  ضــرب أو  نفســه طفــال  مــن القســوة، صــنوفاعــاني و المــرض یــر قــوم مــاعــادة و أخــر
. أحد الوالدین بدور الضارب أو السائ

ةمنالبد و  ة ال تنفصل عن الساد اه الى أن المازوش القسوة على علوأن القسوة،اإلنت ة  ى الذات مشو
ة. محمد على حسن،(.الغیر )60-58:ص، ص2003ه

أنه: Exhibitionnismeاإلستعراض- 3- 1- 6 ة أمام : عرف  "العرض المتكرر لألعضاء التناسل
الفعل، حیث ،شخص غرب أو غیر حذر ة تحدث قبل المرور  حث اإلستعراضي عن إستثارة جنس ی

اإلستمناء خالل اإلستعراض".،صل الى درجة النشوة عن طر
(Bottero.A.Granger.B.Canoui.P. & Messersh, m.1992.p:61)

ا من الجنس عد ما  ة للغراء (غال ة الذات شف األعضاء الجنس أنه "میل متكرر أو دائم نحو 
، ،أو الناس في األماكن العامة،اآلخر) دائمــا حالــة مــن اإلثــارة وال تحــدثدون محاولة اإلتصال الوثی

ة وقت اإلستعراء،  ا ماالجنس ة، وغال هذا المیــل عــن نفســه شفقد و یلي الفعل ممارسة العادة الجنس
تفصل بینها أوقات،سلوك علني في أوقات الكرب العاطفي .أو األزمات فق

فعل لمس العضو الجنسي أو الصدر أو اإلحتكاك :Frotteurismeاإلحتكاك الجنسي-4- 1- 6
حق ة في شخص غیر راضي، و الشخص  فعله في التجمهرات أو وسائل النقل أعضائه التناسل

یلمسه،العام ة مع الشخص الذ ال متعة خ حق ارة ،و  عة اإلج س الطب إنه فعل للمس و ل
ة .Lemperiere.T)."الجنس & Feline.A .1997.p:189)

- الجنسي: ضطراب المثیر إ/2- 6

صة- 6-2-1 ص ضا هذه و:)Voyeurisme(أو الفیورسزمالتلصص الجنسي أو ال تسمى أ
ا  وفیل و ة في و، "Scopophiliaالنزعة بإسم "س النظر الشخص صاحب هذه النزعة یجد لذة جنس

ة لآلخرن، " الألعضاء التناسل ا أو خصوص مارسون فعال جنس مشاهدة الناس وهم  مثل خلع ،أو 
س ةو،المال هذا األمر الى إثارة جنس مان،(."العادة السرة)(اإلستمناء ممارسة و،یؤد خالد. سل

)141، ص:2007
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ة- 6-2-2 ش ة و،إعتماد على شئ غیر حي"هو:الفیت اره منبها لإلثارة الجنس اإلرتواء و إعت
ة، الجنسي اء الفیتش ثیر من األش ة ،هي إمتداد الجسم اإلنساني،و  س أو أحذ مثل قطع مال

اء ،األمثلة األخرو این األش ك أو الجلد، و تت الست تتمیز بنسیج خاص مثل الكاوتشوك أو ال
ة للفرد النس ة في أهمیتها  ش ساطةو،الفیت ون دورها ب عض الحاالت  هو تعزز اإلثارة ،في 

الطرق  ة  تس ة الم ةالجنس ع ا(على سبیل المثال جعل الشرك ،الطب ثو ایرتد ر، )".(معی رأفت عس
)224،ص :2004.السید

ة- 6-2-3 ش سة الجنس اآلخر الفت س الجنس "هو:transvestismFetishistic-ل إرتداء مال
ة اشة،(."اآلخر للحصول على اإلثارة الجنس )230ص:، تدأحمد.ع

ات الموضوع /6-3 ل ینحــرف الموضــوع المختــار عــن الموضــوع :الجنسيإضطرا في هذا الشــ
المغایر  -:أهمهاللجنس والسو

األطفال-6-3-1 ر، هوو: الولع  تفضیل جنسي لألطفال عادة في سن ما قبل البلوغ أو البلوغ الم
ــان، وو قتصــر علــى الفت عض اآلخــر  ــات، و الــ الــى الفت هنــاك عض عاشقي األطفــال ینجــذبون فقــ

عشقون الجنسین. آخرون 

ة مــع إنحــراف جنســي ":إشــتهاء الحیوانــات-6-3-2 عالقــات جنســ ــام الرجــل أو المــرأة  یتمثــل فــي ق
انا تقلیل ،حیوان صاحبها أح ةالعالقاتٕانعدام و قد  ة اإلنسان ."سنة13مناألقلالجنس

.1997.p:189)Feline.A&.(Lemperiere.T

میلفي هذا اإلنحراف و: جماع األموات-3- 6-3 الفعل الجنسي مع جسم میت" ام  ، الفرد الى الق
ور منه عند اإلناثعثرو فعل جنسي معهاو،ند الذ ام  نه الق م قتل الفرد األنثى حتى  أو ،قد 

ذلك ش القبور لتحقی قوم بن Battero)."حتى  .A.Granger.B. & Canouni.P.1992.p260)

ة - 4- 3- 6 ة:الجنس ستخدم للداللة علىالهي و المثل ة "مصطلح العام الذ ة الجنس اإلستجاب
قي الذو،ألفراد من نفس الجنس الش ا لوصف التعل ستخدم غال على الرغم من أن المصطلح 

عضهن  ة یتضمن العالقات التي تكون بین اإلناث  ة اإلصطالح ون بین الرجال، إال أنه من الناح
عض، أو ما  ة تمارس "Lesbianism"عرف بإسم السحاقب ة المثل ذلك على الرغم من أن الجنس  ،
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ال س هو األساس ،على عدة أش ل ة، إال أن النشا من بین أكثرها شیوعا تبدل األعضاء التناسل
اإلنحر  من أجله یوصف الفرد  ار الموضوع الجنسي، ف، وااألول الذ إنما األساس في ذلك هو إخت

ةإذا أن  ة المثل اء في الجنس تكون هي عینها ،ثیرا من ألوان السلوك الجنسي التي نجدها بین الشر
ة الغیرة. اء في الجنس أحمد عبد العزز ترجمة:(جیروم، أ، ر."ألوان السلوك الجنسي التي نالحظها بین الشر

)83،ص:1984سالمة، 

ة- 5- 3- 6 ام:العادة السر مالمسة وتعني ق الفعل الجنسي مع نفسه، عن طر ة الفرد  ومداع
ةأعضائه ة بدیلة للجماع الجنسي، ،الجنس ور أكثر من اإلناث.     وتنتشر هذهعمل ة في الذ العمل

عد وقد یؤدسن المراهقة، وخاصة في ة  الزواج.اإلستمرار علیها الى مشاكل في العالقة الجنس
)44، ص:2004حسین.فاید،(

ة الفرق بین إض-7 ة: طرابي اإلنحرافات الجنس ة الجنس -والهو

التحدیــــد، و ة"  ة و"الجنســــ ات الســــلو ة لإلضــــطرا فات المرضــــ ذلــــك تتغیـــر مضــــامین التصــــن
ات هـــ اإلختصـــاص الـــى مســـب ة المنشـــأذهاإلســـتناد الـــى رجـــوع ذو و العمـــل علـــى ،األمـــراض النفســـ

ة، موضحین أوجه المقارة و اإلختالفات فها وفقا لخصائصها المرض ات الشبیهة ،تصن بین اإلضطرا
ــذا و إســتنادا الــى  ة، ل اب المحدثــة لهــا و مظاهرهــا و عالماتهــا المرضــ عض، نتیجــة لألســ عضــها الــ ب

ة العاشــــــر، فــــــي القســــــم الخــــــامس ) قســــــمت F69-F60(الفئــــــة التصــــــنیف الــــــدولي لألمــــــراض النفســــــ
ســین: إضــطرا ة الى نوعین رئ ات الجنس ةاإلضطرا ــة الجنســ ات ،(نبــذة أولــى)ات فــي الهو و إضــطرا

ة). في التفصیل الجنسي (نبذة ثان

 :ةإ-أوال ــة الجنســ ات فــي الهو ات تتمثــل هــذهو :)éIdentitsexuelle(ضــطرا اإلضــطرا
ة، في  ته الجنس ون من الجنس اآلخر.الىمیله و عدم قبول الفرد لهو أن 

ســون "إذ نجد  ة("إر ــة الشخصــ ــة األنــا1950عــرف الهو أنهــا هو ":()Ego Identity( التــي
شـــئ لــــه إســـتمرارته،  ، ثــــم Samenssالشـــئ نفســـه هــــوونـــه و تهـــئ القـــدرة علـــى تجرــــة ذات المـــرء 

عا الى ذلك ) 98:ص، 2009. حمة صالح مصطفى،یوسف(". التصرف ت

ات الــى مرحلــة الطفولــة هــذهتعــود و " مــن قبــل الطفــل، تخطیهــاعــدم و ،أودیــبعقــدة و اإلضــطرا
ة فــي مرحلــة النضــوج،  ات جنســ ل إضــطرا شــ ات خــالل قــدرمــا و حیــث تظهــر  تحــدث هــذه اإلضــطرا
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مراحــل متقدمــة مــن عمــر الشــخص، أو قــد فــيتستمر و (میل الطفل الى الجنس اآلخر)، الطفولة نفسها
ة، تعــــود ا ــــة أبــــرزمــــن و لــــى خلــــل فــــي الكروموزومــــات الجنســــ ات فــــي الهو حــــاالت (أنــــواع) اإلضــــطرا

ة: -الجنس

فـــرد مـــن و: TRANSSEXUALSالتحـــول الجنســـي-1 ش  عـــ ـــة الفـــرد فـــي أن  ـــة رغ ـــون فـــي حال
ةالجنس اآلخر، و ة جراح أو تناول عالج هرمــوني لتغییــر نــوع جنســه، حتــى یــتالءم ،ذلك بإجراء عمل
ة". میوالته النمع المرغوب و مان، خالد. فس )140:ص،2007(سل

ة:"مـــن و  صـــ صمؤشـــراتها التشخ ـــة ،یجـــب إلســـتخدام هـــذا التشـــخ ـــة التحول أن تســـتمر الهو
ة لمــدة عــامین علــى األقــل ة ،عرضــا إلضــطراب عقلــي آخــروال تكــون ،الجنســ مثــل الفصــام أو مصــاح

شذوذ بیني جنسي ة،أل ات الجنس غ ر، (."أو وراثي أو في الص )224:ص، 2004.رأفت السیدعس

الثنـــائي -2 ـــذلـــكـــون و : TRANSVESTISMالمغـــایر)اإلرتـــداء (الـــدور تحـــول الـــز عـــن طر
س الجنس "  أحــد أفــراد الجــنس إرتداء مال اآلخر، لفترة من الوقــت مــن أجــل اإلســتمتاع بتجرــة مؤقتــة، 

مان،(اآلخر".  ).140، ص:2007. دخالسل

ــة فــي تبــدیل جنســي دائــم"  رغ ة، ،لكــن دون أ ــة مصــاح إجــراءات جراح جــب تمییــزأو أ و
ــس  ة إلرتــداء المال ة مصــاح ة)، حیث ال یوجد إثارة جنســ ش التوثیني (الفیت هذه الحالة عن تحول الز

ر، (. "المخالفة )224ص، 2004.رأفت السیدعس

ة في الطفولة:-3 ة الجنس ة الطفل في أن یتحول للجــنس المقابــل إضطراب الهو للجــنس تتمثل في رغ
ــس الجــنس الفعلــي، لســلوك أو صــفات ورفــض شــدیدالفعلــي،  صــل بهــمأو مال األطفــال فــي -الحــالو

ــــى إشــــتهاء الجــــن ة، ال ــــة الجنســــ ــــل س الهو ــــة )Homosexuallité(المماث ــــرة المراهق .عــــدهاو أثنــــاء فت
مان،( )140:، صص2007خالد. سل

ات تبدأ في الظهور عادة- رة (دائما قبل ،ما هي إضطرا فترةأثناء مرحلة الطفولة الم البلوغ 
لــة)،  شــأندائــم بإنزعــاجتتمیــز و طو ــة (أو إصــرار) علــى اإلنتمــاء الــى وشــدید  الجــنس الفعلــي مــع رغ

ــــس و/أو نشــــاطات الجــــنس اآلخــــر و/أو رفــــض للجــــنس الفعلــــي إنشــــغالهنــــاك و الجــــنس اآلخــــر،  مال
ر، (المعتقد.  )224ص، 2004.رأفت السیدعس
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ة ة الجنس صاحب إضطراب الهو ة الخاصــة ،إال أنه نادرا ما  م لألجــزاء التشــرح رفــض مســتد
اشة، (الجنس الفعلي.  )229، ص:تدأحمد. ع

ات ورــة، أو أنــه وعند الفت ة ذ ل تأكیــدات متكــررة علــى أن لــدیهن أعضــاء تناســل أخذ ذلــك شــ
ــة،  ور ة ذ ــدنســینمو لهــن أعضــاء تناســل أو تكــون لهــن ،تنمــو لهــن نهــودأالعلــى رغبــتهن فــي وقــد یؤ

دورة شهرة.

 :ا ة(إ-ثان ات اإلنحرافات الجنس ات التفضیل فيتتمثل و ):Paraphiliasضطرا إضطرا

ـــالتـــي و ،الجنســـي مـــا یخـــص "اإلنحرافـــات أو الشـــذوذ الجنســـي"علیهـــا عـــادة إســـم طل انـــت ف ، ســـواء 
األطفال، الحیوانات...الخ)، أو في الهدف (الجنسي الموضوع  ة(الجنسي التعل ةالساد ، والمازوخ

ة...الخ) شـــ ة ، فهـــي تتمیـــز بإخالفیت ـــةتالالتهـــا الموضـــوع مـــن حیـــث الموضـــوع الجنســـي الـــذ، واآلدائ
ة،یختــار مــن طــرف المــرض المعتــل ــذا ســبب ــون فــي حالــة والمبتغــى مــنهدفــه الجنســي و ورائــه، إذ 

ةاه ـــه الشـــذوذات الجنســـ ا،ت ـــد الحالـــة المنحرفـــة جنســـ ـــل واضـــح عن ـــة لغیـــره،الخل مـــن النـــاس، والمتعد
ة مستقرة. ة جنس صفات سلو

ة ألنواع اإلنحرافات الدالالت الن-8 ة: فس -الجنس

اته الشـــاذة، للنجــد  ـــة یبـــرر بهـــا ســـلو ا تفســـیرات غر خـــالل مـــنذلـــك و شـــخص المنحـــرف جنســـ
یــره  ونــة لتف ة، أو مــن لشخصــیتهو إعتقاداتــه المنحرفــة الم ــة الآلســو ، ســواء مــن جــراء تنشــئته اإلجتماع

ـــة منـــذ  للطاقـــة اللیبید ة، أو مـــن خـــالل عـــدم اإلتســـاق النـــزو ة لنزواتـــه الجنســـ اع جـــراء الخبـــرات اإلشـــ
ــاة الفــرد،  ــة األولــى لح ة لبــینمــن و المراحــل العمر ا مــا نجــده فــي لمــرأة المنحرفــة جنالــدالالت النفســ ســ

ةالتبررات  -: التال

ة:- 1- 8 ة المثل ة لسلوك الجنس المرأة الممارسة لمثل هذه ال"الداللة النفس أنها مرتاحة ،عالقةتر
ال  رةمع المرأة  اب الرائحة الذ ر متعتها، خاصة مع غ ع شوه أو  خوف أو خجل 

و الشعر الكثیف و الخشونة و اإلقتحام و الولوج، فال یوجد ألم في عالقة السحاق  ر و العضو الذ
إعتقاد براحة وو ة عذرة، فق ارة أو مسؤول لة  عض النساء ،متعة و إنسجامال مش لذلك تقبل 
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سلوك محبب إلیها، وعلى السحاق،و ه و ترعاه  ع نفسها أنها تكون في هذا الفعل متح
عوضها عن قسوة العالم الجنسيجسدها فملمس الحرر و ة محمدشعیب، ".(الناعم  )29، ص:تد.عال

ة "تتفــاوت تفاوتــا ملحوظــا علــى الــرغم مــن أن أكثــر  ة المثل ة للجنس ولوج ثم إن التفسیرات الس
رة صادمة ها، إما الى وقائع م ون ،هذه التفسیرات یرجع مصدر سلو ما  رة ف ات م أو الى إضطرا

)84:ص، 1984عبد العزز سالمة، دأحمترجمة:.ر، أ،جیروم(".عالقات من ذلكوالوالد منبین الطفل 

اطها مع أمها عبر الرضاعة، و إلتصاقها نشأ لدیها مثل هاته المیوالت منذ إ" فالبنت قد ت رت
ا مع دخول عنصر  ة و المشي و الكالم و غیرها، تدرج معها خالل سنواتها األولى عبر تجارب التغذ

ر، وواألب و میولها إلستكشاف تجرة جدیدة مختلفة، جسد آخر جودهما األنثى في مقابل الذ
في قد ال تغیب سواء في الوعي الحاضر وو،قد تغیب األمستكشاف نفسها في مقابله، ومغایر و إ

خبرة مخزنة ووالواقع اطن و  شة، أو عبر الوعي ال اة و المع ة ،مخنثةالح س في الخبرة الیوم و ل
عود إلى ة، و لكن الحنین  ش آخرالمع ة ،وجود المرأة في مقابل جسد أنثو في المراحل المدرس

بزمیلة أو  ا مدرسة في هذه المرحلةاألولى، و ظهور الحاجة لالرت ة محمد.".(اإلعجاب  شعیب، عال
)34، ص:تد

" ــة Freudإذ جــاء رأ ة المثل ــدا لهــذا التفســیر عــن أثــر األمهــات علــى التوجهــات الجنســ " مؤ
أبنائهم، الم عتقــد"وجودة لد األبنــاءوهــو  بیــر  طــة الــى حــد  ــة،أن األم عنــدما تكــون مرت أو تكــون قو

ــة وهذا الدوربیرة، ومتسلطة بدرجة ة المثل ح الطفل بذلك أقرب إلى الجنس ص ون لألب،  یجب أن 
ــا ،لألبنــاء عیــدین عاطف ــاء  ــان اآل ا عــنإذا  ــدن ــع الخفــش، محمــد حترجمــة: ســامب.ســمیث،(". األطفــالو ود

، سل )603-602، صص:2009صبر

قف منما " ة، على و ة المثل رتین:ل هذه المناقشة حول الجنس رة- ف اإلستعداد الجنسي ف
األساس التشرحي المبهم،  رة و الثنائي ذ في تطور الغرزة، فهو إذن ال ینفي دور العوامل الخللف

انا ه أح الجمالي،ر. لبییز، أ(". الفطرة على ما یتهم  )135:ص، 1984ترجمة: حاف

ات والتـــي قـــد،وجهـــات النظـــر هـــذهومـــن خـــالل"  بنـــا إلـــى أن نتوقـــع أن تكـــون شخصـــ تـــؤد
ـــى الصـــراع  ـــة قائمـــة دائمـــا عل ة المثل ـــك أن "التوافـــوســـوء أصـــحاب الجنســـ ـــا نجـــد مـــع ذل فلـــین ، لكنن إ

ر ة Evelyn Hooker) "1957هــــو ــــارات الشخصــــ )" توصــــلت فــــي دراســــة لهــــا إســــتخدمت بهــــا إخت
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ارــة مــا تــزعم أن ،المع  ، ا مــن التوافــ ــة نســب ــة علــى درجــة طی ة المثل عــض أصــحاب الجنســ الــى أن 
ش فــي ســالم فــي مجــتمعهم،أمثــال هــؤالء األفــراد نــون مــن العــ علــى یتم فــي الظــروف التــي ال تنطــو

.والقهرالضغ

ـــالتعرف علـــى ـــة للحاجـــات المنحرفـــة عنـــدهم، و ة المثل اع جماعـــات الجنســـ إشـــ أن ومـــن النتـــائجمـــد
ظن عادة. ان  قدر ما  ة  ة المثل ة في الجنس ست من األهم ة في ذاتها ل الجنس

ة ة المثل ح ألفرادها ثمن مجرد فرصة الحصول تت،ثم أنه من الواضح أن جماعات أصحاب الجنس
هم ذلك اإلحساس  شار ه من  یجدون ف الجو اآلمن الذ على اإلستمتاع الجنسي، إذ هي تزودهم 

أنهم یختلفون عن اآلخرن،  ةالمضني  ة المثل فإنه ،أما إذا عرف عن الفرد أنه من أصحاب الجنس
یتعرض له صاحب السلوك المنح یجد له ملجأ إال أن الذلك و رف عادة، یتعرض عندئذ للنبذ الذ

ة،  ة المثل اح اإلجتماعي التي حرم قدهناك و ینسحب أكثر الى دوائر الجنس اب اإلرت عض أس یجد 
مین". )85- 84، صص:1984أحمد عبد العزز سالمة، ترجمة:. ر،أ،جیروم(منها في دوائر المستق

ة ة المثل سواء من داخل األسرة أو الى الضغو،" لذا فیرجع أغلب الضن حول تفسیر الجنس
أن أغلب الحاالت التي ،من خارجها ن القول  م ة، إال أنه  هي السبب في هذه اإلنحرافات السلو

الى ممارسة السحاق خالل الفترات الحرجة تؤد الفرد أو الضغو سمیر، وعناني، سرحان، (".تلح
)96، ص:1985.محمد

ل من إونظرا للتقارب ة نحرافبین  ة المثل ةالجنس س ة وٕانحراف التل (إضطراب الهو
ان ترافقا بینهما ثیرا من األح ان في  ة)،  آخر ، الجنس ل خفي مستتر أو  ش ون ذلك " حیث 

بوتة غیر المتح ة الم عةققة فاضح معلن، أما على صورة الرغ صورة الفعل والمش والممارسة ، أو 
ة ة، الجنس ا ماالمثل ة ستثمر شخص آخر شذوذ المراهوغال ه في الجنس ة، فیجعله شر س التل

ة".  ، (المثل اظمالعظماو م  )411، ص:1988.ابراه

ة -8-2 ة الجنس ة لسلوك اإلستعراض ةوالتعذیب الجنسيالداللة النفس -:)(السادومازوش

ــان الشــخص  جنســي یتضــمن إحــداث األلــم أو اإلهانــة أو اإللتصــاق، فــإذا  هــو تفضــیل لنشــا
ـــوع مـــن اإلســـتثارة ـــون هـــو المســـتقبل لهـــذا الن ـــة ،فضـــل أن  ـــان هـــو و،"ةشـــمازو "تســـمى الحال إذا 

ة"المصــدر تســمى الحالــة  ة مــو،"ســاد حصــل الفــرد علــى اإلثــارة الجنســ انــا  ة"ن الممارســات أح الســاد
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ة ة المازو و،"و المازوش فــة مــن اإلثــارة الســاد ة شــثیرا ما تستخدم درجــات خف ة لتعزــز ممارســة جنســ
ة ع ة المازو و، طب انــت الممارســة الســاد إذا  ة فقــ صــ ة هــي أهــم مصــدر شــتستخدم هذه الفئــة التشخ

اع الجنســي، إذ نجــد أن حلفــاء مدر ا عتبرونهــا إلثــارة أو ضــرورة لإلشــ ــد"، مــازالوا حتــى الیــوم  ســة "فرو
عالجهــا علـــى نطـــاق  طـــالبون  اإلدمــان و الجرمـــة، و  مســـتو ـــا  ــا و عقل ا إجتماع مرضــا أو إضـــطرا

ات الشـــاذة، ،واســـع، و هـــم ینطلقـــون فـــي تـــوجههم هـــذا مـــن مبـــدأ أن المنحـــرفین مـــن خـــالل هـــذه الســـلو
ونوا متسلطین  سون مشاعرهم الهدامة فإما أن  طین بهم، أو ضعفاء عاجزن عــن ع و مدمرن للمح

المساعدة أو المواجهة.

ة:-8-2-1 ــو، المازوشــ تــاب (المــرأة األنثــى، للكاتــب: آنــي آنز ــر فــي  : أن الفضــل )1992لقــد ذ
ة عنــد المــرأة،  ة األساســ ــد" فــي الكشــف عــن المازوشــ فة یرجــع أوال الى"فرو ــتش" أنهــا مضــ "هیلــین دو

ة عنــد المــرأةفــي هي األخرعثرت  ة الســو ق فــة الشــ ــام الوظ األساســي لق ة علــى الشــر ، أمــا المازوشــ
بونــابرت" ا، و لكــن ف"مــار ــون ســلب ا دون أن  ــون الكــائن مازوشــ ــن أن  س مــن المم :  أنــه لــ تــر

مــا بینهمــا  ة شــیئا واحــدا، إذ توجــد ف ة و المازوشــ ح، إن لــم تكــن الســلب ــس غیــر صــح بیــرا،الع تشــابها 
عة  أن طب ةما تر ة الخل ةفي أصلها األنثو ــة،هي ســلب ــة الحیوان علــى طــول سلســلة الكائنــات الح

اإلیجــابي المتحــرك لیخترقهــا،  رة، الحیوان المنــو ة الذ ة، فهي تنتظر مجئ الخل ات ممــا أعطاهــا و الن
ة منذ خلقتها .تلك الصفات المازوش

ة وفقا د"لـ والمازوش ستشعرها الشخصS.Freudفرو ة التي  اللذة الجنس ا ،"، تدل على إرت
ه من ألم بدني ونفسي. عان ما 

ة " فيتتجسد و  ما هو الحال مع النزوات وقوة وثأرالتفاف المرأة قصد بلوغ ذاتها من عدوان  ،
ة،  ةالساد ة رأسا وأن المازوخ ة مقلو لها المقلوب، إنها الساد قدر ما هي ش ة  ض الساد ست نق ل

س،  غایتها من خالل إظهار غرب للع ة تحق ن التعبیرعلى عقب، فالمازوخ م غةو عن ص
ارة " ع ة على أفضل وجه  ة المازوخ قصدها الخفي بوسائل من السلب النصر عبر الهزمة"، فهي تحق

)63، ص:1992ترجمة: ثائر دیب،.ر،(تیودور".المزعومواإلذعانالصرحة 

ــد( قــدیوجهون هــذا العــدوان نحــو ذاتهــم قصــد التــدمیر الــذاتي، و"حیث  أن نمــو ــإفتــرض فرو
ة ة قو قة،نزوات ماسوش ، یرتكز هذا اإلفتراض على )تجعل المیول التدمیرة المتجهة نحو الداخل عش
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، فــي معرفــة أن ة أخر ــةفرض قا، قبــل ظهــور العدوان انــت موجــودة مســ ة  قــد وهــذه الــدوافع الماسوشــ
ة، و ة و المازوش طر فیها تعززت اآلن، و رما الصلة الموجودة بین النرجس ان هناك مرحلة س رما 

ة،  قا للماسوشــ ــذا إســتعدادا مســ الموجه ضــد األنــا، موجــودا ه حب الذات النرجسي على الدافع لتدمیر
میلإن حب ا ة أ ع ه المرأة الطب ف امال ال تبد ألم جسد،لذات هذا یجلب نصرا  ألن تلزم نفسها 

لتحصل منه على لذة ما، و حصل ذلك إال آجال، في عالقتها مع أدواتهاأو معنو في مختلف ولم 
ة، حین سی فة التناسل الوظ طة  األلماألفعال المرت .  تضح میلها في إشراك اللذة 

ــاة عمومــاالرجــال تجــاهعنــي و فــالموقف الســلبي الماسوشــي تجــاه األب،  ظهــر بوضــوح والح  ،
ـــة حـــدثوننا أ،خـــاص خـــالل مرحلـــة البلـــوغ، لكـــن المحللـــین النفســـیین لألطفـــال ضـــا عـــن ضـــراوة العدوان

ــة قهــا األطفــال علــى الجمــاع، ترجمتهــاعــن و ،الطفول ط ة التــي  التالســاد ــد ،الراشــدینوفــي تحلــ تؤ
الت مرحلة الطفولة هذه المالحظات".  حاث تخ ندر جرجي. (أ )231:ص، 2007مصعب، اس

ة من الطفولة االت المازوش شــدة إیــذاء تتزایدقد و في سن الرشد، الممارسةلكن و ،ما تبدأ الخ
ة  النفس مرور الوقت، أو في فترات الضغو ةو الشخص لنفسه  .اإلجتماع

األهل ،تعذیب النفس ناتجة عن عقدة منذ الصغرأغلب حاالت  نــوع مــن ،أنفســهمعذبون هم و تتعل
ا و القمع و تحرر الذات من األلم  بیــرا مــن األطفــال الــذین تعرضــوا فال ذنــب لهــم فیهــا،التــيالخطا قســما 

عتــاد ،ینتهي بهم األمر الى مزج اللذة مع األلم،ثناء طفولتهم خصوصا على المؤخرةأللضرب المبرح  ف
حــث عــن هــذا الشــعور الممتــع فــي بــرعنــدما و ،اإلهانــةو یجــاد اللــذة فــي الضــرب إالطفــل علــى  ال یبــدأ 

ة. عالقته الجنس

قرصــون الطفــل فــي مختلــف أنحــاء  قــوة أو  ضــموا الطفــل الــى صــدورهم  مــا أن األهــل عنــدما 
حــبهم لــه ــأن األلــم هــو مــرادف للــذة ،تقــادحملــه هــذا الشــعور علــى اإلع،جســمه للتعبیــر لــه عــن مــد

ة.بهمؤدواإلستمتاع و  الى حالة المازوش

ة سیئة شون في أجواء عائل ع ان مع األشخاص الذین  أو عالقاتهم سیئة مع ،حصل ذلك أغلب األح
هم،  انــه أو للفــت أوضــع األلــمو ،یذاء الذات لتخفیف األلــم المعنــوإوتكون وسیلةأبو م نظــار الجســد

ه  ة لإلهتمام  .مساعدتهو ٕاحتضانه و المجتمع الى المعاناة النفس
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الم  توبالذاتوٕا عود الى الطفولة ،هو رد فعل لتفرغ التوتر المؤلم الناتج عن العدوان الم قد  الذ
رة ه في أوقات التوتر فیوجهها ،الم ة لد ع منع الطفل من التعبیر عن مشاعر العدوان الطب حیث 
ة.اإلنحرافات .اتهنحو ذ من2012جانفي، 22في:د.ت)، تم إسترجاعها (الجنس

http://www.xnmgbaaicoc7c5irae4bj.com/articles/

قــون أوالدهــم فــي " ونــوا قســاة مــع زوجــاتهم، أو الــذین ی ــاء الــذین  حالــة مــن القلــحیــث أن اآل
ــاء  ــة مــن اآل النفســي المســتمر، لهــم دون شــك فــرص أقــل فــي أن یؤمنــوا لبنــاتهم إنتصــار المیــول الزهد

ســت نــادرة) یتذبــذب ،السلبیین الضعفاء أمام زوجاتهم ــون األب شرســا ( و الحالــة ل حــین  فــاألمر فقــ
اطــا،بین الشراسة و الحنان تجاه إبنته اطاتهــا تلــك اإلرت عــزز إرت عــد ذلــك، وف ــا فــي ت التــي تــدوم  غال

ة إبنته في نزاعاتها المألوفة مع أمها خالل مرحلة ما قبــل  ، إن األب السلبي غیر قادر على حما الفس
ة لإلنتقام ا أكثر من حالة األب الشرس، الى میول مح غال من الآلفت أن نتحقو،البلوغ، مما یؤد

ات اللواتي تلجأن للفرار لهم غ ا أب سلبي". أن الفت ندر جرجيمصعب، (ال )  253، ص:2007.اس

غمـــوض دائـــم  طـــة  ـــرة المرت ـــة الم طـــا بتكامـــل ســـئ للعدوان مـــا یبـــدو إنحـــراف المازوشـــي" مرت
ا المثیــــرة جنســــ عــــدول عــــن وٕاذن لألنمــــا،للمنــــاط ة تغییــــر الموضــــوع، المفهــــوم  ة، فصــــعو الجنســــ

ذلك في هــذ ة أم قــادرة علــى الشــخصقــى و ه المراضــة، اإلتصال األمومي، یتدخل  إذن خاضــعا لســاد
عل شئ ومضطهدة  ستط ةوال  ".لهــذه الصــورةإال فــي الخضــوع ،الحصول على إكمــال رغبتــه الجنســ

)83، ص:1992ترجمة: طالل حرب،.آآنزو،(

انـــت أكثـــر تعقیـــدا، "  ة و إن  الت الســـاد مشـــ الت شـــبیهة  ة  مشـــ ة مـــا للمازوشـــ فالمازوشـــ
ألــم، فــإن األلــم فــي  صــورة عامــة الــى تجنــب أ ل ظــاهر تنــاقض مبــدأ اللــذة، فبینمــا ینــزع اإلنســان  شــ
ــون النضــال مــن أجلــه، و بــنفس الطرقــة التــي بهــا  مــا یبــدو لــذة، و مــن ثــم  ة یجلــب ف ظواهر المازوشــ

ــن أن  م ــرة أنهــم هــم أنفســهم  ــار ف عــذبون غیــرهم، بهــدف إن ــذلك عــض الســادیین  عــانوا التعــذیب، ف
عــذبون أنفســهم و(المازوشیون  ضــعونها هــم)أو یرقبــون معانــاتهم للتعــذیب بخطــ و ذلــك ،توجیهــات 

ل مفاجئ و بدرجة غیر متوقعة. ش ة معاناتهم للتعذیب  ان عدوا إم ست ما 
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ه: ـــدوقـــد ن ة S.Freud"فرو ســـعون الـــى اإلصـــا إال ،وعـــل نـــواأللـــم مـــن" الـــى أن معظـــم المازوشـــیین 
نــوع فــي أعضــاء اإلنســال ة أو األلم من أ ـ،حسـنمحمـد علـى (. "اإلصا ر،، وةه ، 2003.هللا السـیددعبـعسـ

)58:ص

ة المرتـــــدة علـــــى الشـــــخص ذاتـــــه، إذ یـــــدل التحلیلـــــي  ـــــد" إمتـــــدادا للســـــاد مـــــا إعتبرهـــــا "س.فرو "
عقـــدة اإلخصـــاء  علـــى وجـــود عـــدد مـــن العوامـــل ( ة القصـــو ـــي للحـــاالت المازوشـــ اإلحســـاس و اإلكلین

) تجمعت لتعزز الموقف الجنسي السلبي األصل.الذنب

 -" ر ة Krafft Edingرافت إیبنج"و ة أنثو نمو مرضي لعناصر نفس ة فر أن مصدر المازوش
عض سمات روح المرأة ضا تعزز مرضي ل س، ةبوفول".وهي أ ة دراسة ت)، د.(بوخم ة والمازوش الساد

ة، ة27في:تم إسترجاعهانفس ل maktoobb log.1311260http://boufoulaboukhemisمن2011جو

ة أنــواع تمیزهــا  ــة" "مازوشــ-: ومنهــامــا للمازوشــ لــه، وشــتم اآلخــرنســب فیهــا یتلــذذو ة لفظ
ة و " ةمازوش هوالضرب والجرح الممارسالعنفقبل و "، حیث یرضى سلو ة" لما عل ة نفس و"مازوش

ة"، "أخیــرا و یتلــذذ بإهانــة اآلخــرن لــه،  ة جنســ ا أثنــاء الفعــل الجنســـي إال إذا مازوشــ ع جنســ شــ لمــا ال 
س، بوفولة ."عومل معاملة سیئة ة،ت)،د. (بوخم سـمبر 26فـي:تـم إسـترجاعها تعرف لمصطلح الساد مـن2012د

http://gulfkids.com/vb/showthread.php?t=1414

ة ه فالمازوش ، هي إتجاه العنصر التدمیروعل ة ضد األنا الفرد وهي الضدمن الجنس
ة،  ة هدفهاالمقابل للساد الظاهر هو تدمیر الذات، إذ یبدو مناقضا لمبدأ اللذة.والمازوش

رجــع علمــاء، "فــي مطلــع البلــوغهصیب هــذا االضــطراب صــاحالسادیـة:-8-2-2 ه و ا الــنفس أســ
ــةالى سببین أساسیین هما: الوراثة  ســتخدم فیهــا العنــف".وسوء التر ة.اإلنحرافـات التــي  تـم .)د.ت(الجنسـ

/http://www.xnmgbaaicoc7c5irae4bj.com/articlesمن2012جانفي، 22إسترجاعها بتارخ، 

د  أن فرو اإلنسان ما قبل التارخ إذ قما نجد  أن لها عالقة  دول  " S.Freudصرح "س.فرو
ة یدل على أن ثمة عالقة  قة و أن تارخ الحضارة اإلنسان ة، ترث الغرزة الجنس عضالقسوة  وأشار 

شر ات إفتراس ال ة من الرغ الغرزة الجنس ر و ،المؤلفین أن العدوان الممتزج  هذا الخصوص فيذ
ة  ال ة الكانی ا الشه قا ة  عض الكتاب الذین یرون في العدوان un reste"آراء  d’appétits

cannibaliques".
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ــة لهـــا  ة الموح ة خــالل إلحـــاق إضــافة الــى دالالتهـــا النفســ یجــد لــذة جنســـ " فالشــخص الســـاد
الشخص اآلخر،  عا لوجهةاألذ یخــاف مــن الطــرد أو ،نظر التحلیل النفسيوت فإن الشخص الســاد

طــرده ،إذاء شــخص آخــروعــن طرــالنبذ،  ــد ذاتــهفإنــه  ؤ م و عأنــه ســل ســتط ــهوال  ".أحــد المســاس 
) ، سو )376، ص:تد.عبد الرحمن محمدالع

ستعملون القسوة تعطشا للقسوة نفسها، بل ألنهم یرغبون من رفاقهم ما قد نجد " السادیون ال 
السرور ار اآللم  ذلك،إعت ما یثیرهم  األلموو  عمل، فهم یردون إیتمتعون  أ ثارة من معهم 

عض اأشد الطرق تأثیر في نظرهم هو إو  اهم األبرار، المهم، لذا یلجأ  لسادیین الى وخز ضحا
السرورأصممون و اإلبتسامة التي تقنعهم  ا  الضحا ذا أدت الحالة الى قتل إحتى و،ن تحتف

ة... ون الغرض هو إحداث الوفاة بل التمتع ، الضح مشاهدة الدم، و هذا هو السبب في أن ال 
حدثون الجروح في أ ة". إكثر المواضع هؤالء  ة الدمو األوع غموندزدحاما  السید يترجمة: عل، ف.(س

)143، ص :تحضارة، د

الســاد"ما أجمع علماء النفس على أن  ــة ،اإلرضاء المستمد مــن النشــا اع للعدوان هــو إشــ
عید، و قد یجادل المحللون النفسانیون أن من األدق القول عــة ،الى حد  ة تعود الــى طب أن هذه العدوان

ة، و لكــن  سر المقاومة التي یبدیها موضــوع النــزوات الجنســ ن بدونها  م حد ذاتها، حیث ال  ة  الجنس
ه من المعنى س ف ة متأصلة في الجوع، بیــد أن الجــوع ،مثل هذا الجدال ل ما في القول أن العدوان إال 

ح  ص ن أن  م حد ذاته، و  ا  س عدوان ال ه إرضاؤه من الخارج،عدوان ر عل و لكن الشئ ،إذا ما أن
ة الجوهرة". عته یدل على مثل هذه الخاص )59، ص:2005ترجمة: ثائر دیب،.ر،(ثیودورفي طب

العــــدوان  الســــلوك الجنســــي  ــــل ذلــــك ال ینفــــي تعلــــ ةإال أن  فــــي الحــــاالت وأكثــــر خصوصــــ
عطیها عدة مظاهر  من ممیزات عدیدة، ما  ما ال یخلو اإلنحراف الساد ة،  -منها: المرض

ارها على المشي الشخصتسلو " بروز نشاطات تدل على تغلب  إج على ضحیته  الساد
سها في ،على أرعة أطراف ةتصفید-صندوق أو ح وعلى ردفیهاضرها-عیونهاتعصیب- الضح

بها) سةبوفول".(ر ة .بوخم ة دراسةالساد ةوالمازوش ة تارخ ة28في:تم إسترجاعها.نفس ل 2011جو
http://boufoulaboukhemismaktoobblog.Com/1311260من
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ة "تدل على إنحراف ینحصر عامة في إس د أن الساد ة مما یلحتلذا فالمؤ مداد اللذة الجنس
ه هذا األلموالشخص الذ، ونفسيالغیر من ألم بدني  ینتمي ،قع عل ون من نفس الجنس الذ قد 

ة ة المثل الجنس اإلنحراف  ا ون طفال أو حیوانا وفقا إلرت ، أو قد  ه الساد األطفال أو ،إل أو عش
ة. الحیوان

ون -  ا وقد  ة ألما ماد الضح ینزل  ه و ووخز وعضضرب (مناأللم الذ صــلتشو الــى حــد وقد 
ا (في صورة التجرح  ).اإلذاللو القتل) أو نفس

ــان مجــرد إفتعــال (القد و -  عــض األح ون األلم فــي  رافــت ایبــنجمــاهــو و عدو أن  ه  Kraftســم –
Ebingة ـــة)، الســـاد ثیـــرا مـــاالرمز ـــو ، مـــن یناضـــل الســـادیون، ل الشـــعور س فحســـب ضـــد قلـــ

اجهمالخصاء  ضاالخطر، ومن ه ضد نزعات تدمیرة للذات داخل أنفسهم.وٕانما أ
ة -  ــة فــي الجنســ ــار الكرهــة العاد بــت األف ة تعمــل علــى  ة، المازوشــ ــةإن اإلنحرافــات الســاد ، الطفل

هــو شــخص إحــتف ــة وخــوف الخصــاء، و الســاد ــات األودیب صــورة و نعنــي الرغ شــعورا بــل و 
األكثـــــر إثـــــارة  بـــــت أجزائهـــــا األخـــــر ســـــر  مـــــا ی ـــــة، و ذلـــــك  متضـــــخمة بجـــــزء مـــــن جنســـــیته الطفل

لإلستهجان.
مشـــاهدة األلـــمتفـــيقـــد و -  ـــا، عـــادةلكنـــه و ،الســـاد ـــه ذات ـــذلك فقـــدمـــا یتســـبب ف اع و ـــون اإلشـــ

ا بإحساس جنسيولو أن،مقصورا على المجال النفسي ون مصحو .الغالب 
في وتتمثل الدوافع ة المعتملة في القوام النفسي للشخص الساد -اآلتي:النفس

ــه1 عل علیها أو المعتــد ة المعتد م شخص بیــرة فــي / اإللتذاذ بتحط یجــد متعــة  : فالشــخص الســاد
م شـــرف  رامـــة وعفـــة مـــنتحطـــ قـــین أنـــه و علـــم علـــم ال ـــور، فهـــو  علـــیهن مـــن إنـــاث أو مـــن ذ عتـــد

ه ثقتــه فــي نفســه، بإعتداءاته  عل ون قد أفقد المعتد ة،  رامتــهالجنس عــد بــل إنــه، وٕاعتــزازه  ع  ســتط
شــاء،  وقــت  ســتخدمه فــي أ ا لــه،  ــه، أن یجعــل منــه عبــدا جنســ ه  صــی الطرقــة التــيأول إعتــداء  و

ــة الم ان رغ ــه علــى التعفــف وعصــ عل عــد ذلــك العــدوان األول، تتزایــل قــدرة المعتــد عتــدیتخیلهــا، ف
ا  جنس .عزتهو رامتهتحطمت و عفته، ضاعتقد و الساد

ــان القــوة 2 ة/احــتالل م طرة الجنســ فــي إقدامــه علــى هتــك العــرض أو علــى والســ : فالشــخص الســاد
ــه فــي  عل علیهــا أو المعتــد ــون المعتــد أنــه فــي موقــع القــوة، بینمــا  ــون شــاعرا  اإلغتصــاب، إنمــا 

ا و ، اإلذاللو موقع الضعف  ،عن عقــدة الضــعف عنــد الشــخص الســادون هذا الشعور ناجماماغال
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حس في الشعوره طــال هــذا العامــل الآلشــعور،فهو  ا، فینــدفع إل جنس قــدم ــأنذلــك و ،أنه غیر قو
.اإلغتصابو على هتك العرض 

ة الشخص الساد3 ــون فــي والشخص الساد: /بدائ ة متطورة تطــورا حضــارا، بــل  ون شخص ال 
ســـبون النســـاء  ـــانوا  ـــین العنـــف، فهـــم  ـــانوا یواكبـــون بـــین الجـــنس و ـــة البـــدائیین، الـــذین  ة و مرت الصـــب

مارســـون الجـــنس ة و ـــانوا یواكبـــون بـــین الممارســـة الجنســـ ـــین قتـــلمعهـــم عنـــوة، بـــل إنهـــم  اهم و ضـــحا
ة  ـــــة مــــع التجـــــرح ، فالشـــــهوةلحمهــــمأكـــــل و الجنســــ انــــت متواك ة  ، بـــــل اللحـــــمقضــــم و العـــــض و الجنســـــ

ةٕالتهام و  ة ذاتها، الضح ة التي أنالواقع و الجنس عــض األشــخاصالساد الیوم في ســلوك  تعتبــر تتبد
للحضارة. ا السلوك البدائي الساب قا من 

ــة4 ــون قزمــا فــي عواشــكال و : /القزامــة العاطف ســمو أن الشــخص الســاد ع أن  ســتط طفــه، فهــو ال 
ا الشهواني الى المستو الرقة مشاعره عن المستو ةلعاطفي المتصف  .والعذو

ة5 ة الجنس ا، إذ /األم ة، فهو شــخص فقیــر جنســ اإلستثارة الجنس ون متمتعا  ال  : فالشخص الساد
مة، و الســادیین قــد نشــأوا فــي أغلــبإنه لــم یجــد مــن یوجــه دفــة نشــاطه الجنســي الوجهــة الحضــارة الســل

مة هي تلك  ة السل ، تعتقد أن التر أسر محافظة و منغلقة على نفسها، فاألسرة التي ترى فیها الساد
ــانوا أم إناثــا ــورا  ــع األوالد اآلخــرن ذ عــد أوالدهــا عــن معاشــرة جم ــة، التــي ت ــة اإلنغالق لكــن و،التر

ــة بــین األ عنــي حرمــانهم منهــابــین أتــرابهم وجیــرانهم، ووالد والحیلولــة دون إقامــة عالقــات اجتماع ال 
ــة و الحــب هــي تلــك ،أنهم سوف ینشأون تنشئة صالحة، فتكون ثمرة هذا الموقف المتنــاقض بــین الكراه

ة التي تعتمل و هم أكثر فأكثر، حتى تتفجر في هیئة سلوك جنسي عدواني .الساد تترعرع في قلو

ة عند - ات النفس ةاأما الدینام ة الساد -الآلتي:فتتمثل في لشخص

ــة القــوة1 ــةهــذه و : /دینام ضــا فــي الدینام ــة الضــعف التــي تعتمــل أ ــس دینام ة هــي فــي الواقــع ع النفســ
تعبیر آخر،قوام الشخص الساد ، مفإن هناك دینامیتین متعارضتین و و ة الساد تنافستین في شخص

أنه ضعیف  حارب إحساسه الالشعور ة.فهو  القوة الجنس أنه متمتع  ه نفسه  ما یوهم  ا،  جنس
النفس2 ة الخجل و عدم الثقة  یجمــع بــین التهــور و الجــبن ، ثــم إنــه یجمــع /دینام : و الشخص الساد

ینهــب  ــاللص الــذ مــا أنــه  مــا بــین اإلنــدفاع و القســوة فــي هجومــه الجنســي و بــین الخجــل الشــدید،  ف
شراسة، و لكنه في  ضــة الشــرطةاألموال  ون مرتعدا وخائفا من الوقــوع فــي ق و القــانون، الوقت نفسه 
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طــین  ة إال فــي غفلــة مــن المح قتــرف جرائمــه الجنســ م الثقــة فــي نفســه، وال  ــان وعــد شخص ج فالساد
قــدم علــى هتــك العــرض او اإلغتصــاب ــاد ینظــر فــي عینــي مــن یهتــك ،ــه، بــل أنــه عنــدما  فإنــه ال 

غتصبها، بل ه عرضها أو  ســم ل همه في جسدها، بل وفي جزء معین من جسدها، و هو ما  ز  یتر
ش ــالفت ــل، بــل یثیــره جــزء معــین Fetishعلماء النفس " ــون الشــخص  ا، ال  أن مــا یثیــره جنســ " أ

من جسمه فحسب.
ة التنقل:3 ، /دینام ة أخر ة الى فرسة جنس دائم التنقل من فرسة جنس فرسةل و فالشخص الساد

حــث عــن فرســة  أخــذ فــي ال ل فــي نظــره لحظــة إســتمتاع ســرعان مــا تنقضــي، ف ة تشــ من فرائسه الجنس
جدیدة )35-33: صص،2001.أسعدیوسف، میخائیل(".أخر

ــة وٕاضافة الــى ة الفم ةالســاد ة األســت ع والســاد ــن أن تكــون منــا م ة أخــر ق شــ ، ثمــة منــاط
ة،  عــد والكبت النوعيللساد مــا  ف یؤد ة هو في الغالب الذ ة الطفل من الجنس لهذا العنصر الساد

ة.ومن ثمالى صراعات  الى أعص

الم في الجانب اللفظي من فحش في الكالم أو سب أو شتم، ونتحدث هنا عن " فقد یتظاهر هذا اإل
ة"، ة لفظ إستعمال القوة وقد یترجم"ساد ة  ات عدوان ون والضرب في سلو هنا أمام والعنف فن

ة"،  ة سلو ه وقد یبرز"ساد طرة عل ا أو الس ه معنو ا بإهانته أو التحرش  الم اآلخر نفس ل إ في ش
ة"، وهذه هي ة النفس الفعل الجنسي وال وأخیرا قد"الساد ام  ة أثناء الق ات الساد تظهر هذه السلو

اع الجنسي إال بها  ةحصل على اإلش ة"، وتسمى الساد ة جنس ظهرهنا"الساد مظهر واحد أو وقد 
س، بوفولة ."أكثر من هذه المظاهر في آن واحد ة).تد.(بوخم تم إسترجاعه.تعرف لمصطلح الساد

سمبر، 26بتارخ، httpمن2012د ://gulfkids.com/vb/showthread.php ?t=1413

ة على الوتیرة نفسها -  قى تصرفاته الساد عض ت عضلكن و ما أن ال اآلخر تزداد خطورة تصرفاته ال
ة) ات و ة الس ة المضادة للمجتمع (الضخص الشخص اإلضطراب  فإنه ، مرور الوقت، عندما یرت

قتل ضحیته. ح خطرا و ةاإلنحرافات ص /:httpمن 2012جانفي، 22تم إسترجاعها بتارخ، .ت)د.(.الجنس
/www.xnmgbaaicoc7c5irae4bj.com/articles/

ه:  ة في العدوان الجنسي من جانب الرجل، فأصل-وعل ع ة هو الغرزة الطب وأما الساد
ة عي الى أن تكون منفعلة ال فاعلة، المازوش شیر "فتعود الى میل المرأة الطب د" متفقا في ذلك و فرو



ةالثاني:الفصل  المرأةاإلنحرافات الجنس لد

104

س"  ضا ،وآخرون مع "هافلوك إیل هو مازوشي أ ل ساد س.الى أن  الع س  ترجمة: ر. البییز، (والع

الجمالي، ضدها )140، ص:1984حاف ة  الساد ا الفرد ةالمازوشوهو ، لذا یجب اإلشارة الى إرت لد
ةالواحد، مما یجعل األفضل الكالم عن ة - "الساد وحدة نفس ة"  ة و المازوش ن أن نفصل الٕاكلین م

بین حدیهما إال فصال نظرا.

الجانــب النفســي ":Exhibitionismاإلستعراض: "-8-3 الجنسي عند األنثــى  النشا ا نظرا إلرت
ون، فــي حــین  ــة معتــادة، فــالمرأة قــد تمتنــع عــن الجمــاعأبلغ ما  فــة بیولوج وظ ــا  مارســه الرجــل غال

عزذلك، علىتصبر و  ا مستحســنا، فهــي مفتقــرة الــى ولكن  صعب أن ال تكــون موضــوعا جنســ علیها و
عرضون أنفسهم قصد إثارة الغیــر الى إعجاب اآلخرن و ة، إذ  إستحسانهم، لذا نجد النساء أكثر نرجس

ا حت ى تعزز بذلك جنسها.جنس

ة أمام شخص غرب، اإلضطراب یتحدد في عرض متكرر لألعضاء وفي هذالذا  التناسل
ة یتحصل علیها " ة تكون قبل المرور الى الفعل الجنسي، اللذة الجنس حث عن إثارة جنس فالشخص ی

عده، إنه یخص تحدیدا الرجال سنهم أقل من  عانون ،سنة30خالل اإلستعراض أو  ا متزوجین  غال
ات صغیرات، اإلتصال  ا هي نساء أو فت ة، الضحا اتهم الزوج ة في ح ات نفس جنس من صعو

ون  اهم"الهدف، األشخاص فیزولوجالجنسي نادرا ما  ة لضحا النس سو خطرن  .ا ل

(Bottero, A .Granger.B, Canoui. P. & Messersh, m. 1992.p12)

ة ذاتهــامــا تعــد " ــة األساســ ة تعبیــر ملطــف أو مخفــف عــن الــدوافع اإلنفعال التــي ،اإلستعراضــ
ــالنظر ة دعــوة لشــخص آخــر الــى تملــك جســد اإلستعراضــي  ،تســبب الموقــف المــازوخي، فاإلستعرضــ

ــة بلوغهــا و ــة ذاتهــا، التــي تحــاول المازوخ التــالي إلتفــاف ســلبي مــن أجــل بلــوغ األهــداف الآلواع هــي 
)63، ص:2005ترجمة: ثائر دیب، ، ر.(تیودور. "طرقتها الخاصة

عد  ة من أكثر األنواع شیوعا هما  ة المثل ما أن سلوك "، وٕانتشارذا اإلضطراب مع الجنس
ثیر ورته في  ك المرء في ذ بتش اناإلستعراض یرت ا قهرا ،من األح ون سلو أمیل الى أن 

ه المرء قررون أنهماقوةأن و ،أت ه، فإن اإلستعراضیین  طر علیهمتستبدهم متدفعه إل نزعات وتس
ن تجاهلهن،تدفعهم الى أن یتعروا م عبد العزز دترجمة: أحم. ر،أ، جیروم(". زعات تبلغ من القوة حدا ال 

)88، ص:1984سالمة، 
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ل  ش قومون بهذا العرض  أن أمثلة هؤالء الشواذ  ان ،منتظمقد لوح في م وأوقات أ
ل میدان،معینة العامة،خاصالهف فضل الحدائ عض  عض اآلخر،فال میل الى اإلقتراب من وال

مدارس البنات.

ة  ات نفس لعدة إضطرا أنه مراف حتمل حدوثه ف"ما یتصف هذا اإلنحراف  الخوف مما قد 
لما زاد،من مشاكل یزد سرور المرض عرف أن و لما تجسم له هذا السرور فهو  إحتمال الخطر 

منعانهالقانون  ه في ،ید العدالة مرةوأن وقوعه في،من هذا الفعل الفاضحواألخالق  فیل أن یلقي 
اهب السجون  الهومع ذلك، غ غموند(".ال یجد إال ما یلهب خ ، تحضارة، دالسید يترجمة: عل، ف.س

)136:ص

صص":- 4- 8 صر النظـر"الت ةعد هذا اإلنحراف مختصرا على حاسة ال الرأ ة وعالقته  الجنس
ة األعضاء"تحدیدا، فهو برؤ ة (أو الفعل الجنسي) فإنه اإلهتمام المفر ن في درجة وٕان لمالجنس

الشائعو شیوع اإلستعراض إال أنه أمر غیر نادر،  الذالجنسي یتمثل في سلوك الشخصللنظر النم
عل أحمد عبد العزز سالمة، ترجمة:. ر، أ،جیروم(المختلص للنظر"."-":Peepind.Tomه: توم"طل

)88، ص:1984

س ة األشخاص بدون مال ة للفرد عند رؤ أو أثناء إقامة ،" قصد الوصول الى إستثارة جنس
عرف الفرد أنه مراقب حیث ال  ة،  ات تودد ات وسلو حر ام  ة، أو الق تم الوصول،عالقة جنس الى و

صصي عد السلوك الت اإلستمناء، أثناء أو  صص أبدا إلقامة إتصال سعىال و ، النشوة عن طر المت
Henriey, P. & Bernard, B, C.1978.p)(261:"وجنسي مع الشخص المراقب

ل مخفف من "و عة ذاتها، إنه ینقل ش قصد التهیج الجنسي، فهو من الطب ما أن النظر 
مقتصر على العیون  النظر و،السلوك الساد عني في األصل تملكه  ال فالتجسس على الموضوع 

ة في التلصص على النساء العارات ون له معنى جنسي، و الشهوة النوع ضا ه،حاجة ألن  ي أ
ة تحول دون المقارة  عة فیزائ ة من طب خارج سبب وجود عوائ محاولة لتملكهن من خالل النظر 

التمهید ن لهذا النشا م اشرة، و  ة الم ستقل عن الهدف النهائي للدافع الجنسيأالجنس و ینال ،ن 
عة العدوان ران الطب حد ذاته، إنه لمن الصعب ن ما لو أنه هدف  ة لهذا التلصص، فهو شأن متعته 
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ضا أن التغلب على الكف  ة ومن الواضح هنا أ ة و النزوعات الجنس ة مزج من النزاعات العدوا الساد
عمقه اع و  )63:، ص2005ثائر دیب، ترجمة:.ر،(ثیودور".عزز اإلش

بیر من الخوف من اآلخرن، "وٕان أمثال ونون على شئ  هو هذاولعل هؤالء المنحرفین 
اع حاجاتهم  ة مستوحشة في تحصیل إش ةالسبب في أنهم یلجأون الى أسالیب مستخف جیروم،(". الجنس

)88، ص:1984عبد العزز سالمة، دترجمة: أحم.رأ،

نإال أنه  ون ومن المم عيأن  الجنسي الطب ر     ســتراق النظــإتضــمن عنصــرا مــن یقد ،النشا
عتبر هذا عــيحــل عنــدما یــزعج اآلخــرن أو ،نحــراف فقــإالســلوك و الجنســي الطب مــا ،محــل النشــا
انا أثبت أن  ة الخطرة.ما المتلصص أح شارك في االنحرافات الجنس

Fetichism:الفیتشیـة-8-5

ارتعد ال" اة الك ر في ح ة تطو جذب جنسي غیر عقالني على جزء من هذا القهر،فتش
ال رمزا لشخص  املةصفة الجسم أو الكائن أو بد ة أو  ة هو الدرجة معینة من إذ أن ،جزئ فتش

ة،  Brandon.S.1975.p)."شرك آخرصنم أو الفرد یتعلإذشائع للغا :19)

هإذ موضوع آخر متعل شي الموضوع الجنسي السو ان،ستبدل الشخص الفیت غیر وٕان 
 ، اع الجنسي السو جزءا من الجسم قلیل المالئمة ،ون بدیل الموضوع الجنسيماعادة و مالئم لإلش

موضوع الحب(الشعر أو األقدام) أو موضوعا جامدا، على صلةللهدف الجنسي قة  جنسه علىوث و
ة)، وجه التفضیل سه الداخل سه أو مال الفتش الموضوعاتهذهو (أجزاء من مال ن مقارنتها  م البدیلة 

ه اإلنسان المتوحش إلهه. یجسد ف الذ

ة في  النساء، في صناعة الجنس و األزاء الشعب الذ إذ تدرج عادة مثل هذه المواد في الز
اس النساء أو  في ل ثیر، و المطا ل  ش ك  الست بإستخدام الجلود، و ال قلد النم ان  ثیر من األح

ة ور، و الراجع إلهتمامهم المولع بها، و الفیتش ة لجذب الذ م األحذ عض من خالل تصم لدیها 
ة". ة و المازوخ 29jouillet,.(N.D)exual Deviation and Deviant SexualityS.الصالت مع الساد

From.http://www.sexandphilosophy.co.uk/oth_sexuality.htm2012

ه المرء و" اع جنسي أحس  اقي إلنط ار الفتش األثر ال - في أغلب الحاالت–یتجلى في إخت
ان الطفولة، و ون الشعوراإ ار عادة ما  فإن تسلسال رمزا لألف الى إبدال ،في حاالت أخر یؤد
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الفتش، و سلكته هذه الضروب من الموضوع  ن دائما اإلهتداء الى السبیل الذ س من المم ل
رته األساطیر، و في القدم ذ ة راجعةالمستدعات (القدم رمز جنسي عر على - أهمیته الفراء الفتش

المرأة)- األرجح لكن یبدو أن هذه الصورة من الرمزة ال و،الى المشابهة بینه و بین شعر العانة لد
ان الطفولة". تنفصل هي األخر ة إ اعات الجنس غموندعن اإلنط سامي محمود على، عبد ترجمة:.ف،(س

)146، ص:2000السالم القفاش،

ز جل إهتمامه في شرك جنسي واحد، حیث  شي یر ظرا لتعلقه نأثبت أن الشخص الفت
ال  أش ممیزات خاصةالمحدد  خذا اإلضطراب و ائهم الجنسیین دون غیرهم، مما یلح شر لد

النساء أكثر من الرجال.  بیر  ل  ش

ســـتخدم  صو ة هـــيتشـــخ شـــ اء الفیت انـــت األشـــ ة إذا  شـــ ـــه الجنســـي الهـــام الفیت الـــآلزم و المن
ة ة فهي شائعة لإلستجا ش االت الفیت ة، أما الخ اإلضــطرابولكنها الالجنس ال إذا إ،ترقى الى مستو

رهة إنزعاج الفرد.وتتسبب في،بدرجة تتعارض مع الجماع الجنسيمقبولةغیر و ،أدت الى طقوس 

أن الفتشا اإلضطراب "تحاول مدرسة التحلیل النفسي تفسیر هذما  مــا هــو اال رمــز ،القول 
د یرسبیلعلى و ،للعضو الجنسي ارة عن رمز لعضو األنثى.أالمثال فإن فرو ن الحذاء ع

ــةتــوفرتطالمــا و  ع ة الطب ســتغني عــن العالقــات الجنســ ســعى الــى تجنبهــا ،الفــتش للمــرض فأنــه  بــل 
، (".والنبذألنها تدفعه الى الخوف من الفشل  سو )386، ص:تعبد الرحمن، دالع

الفیتشـــي-8-6 ـــس الجـــنس اآلخـــرفـــيوالمتمثـــل :تحـــول الـــز للحصـــول علـــى اإلثـــارة ،إرتـــداء مال
ة. الجنس

ـــــس  طة فــــي أن األدوات أو المال ســـــ ة ال شــــ حیــــث یجــــب تمییـــــز هــــذا اإلضـــــطراب عــــن الفیت
ة ال یهــم إرتــداؤها فحســب، و شــ مظهــر شــخص مــن الجــنس الفیت حیــث تخلــ اآلخــر،لكنهــا تســتخدم 

ه الشعر المستعار و أدوات الز ما ف امال  ون طقما  ثیرا ما  حتمل إرتداء أكثر من قطعة، و  نة.و 

المصــاحب للتحــول الجنســي" الفیتشــي عــن تحــول الــز اإلثــارة ،و یتمیــز تحــول الــز اطــه  بإرت
ة مجــرد الوصــول الــى قمــة اللــذة والجنســ ــس  ــة فــي خلــع المال ــة القو اإلثــارة و الرغ ة، هبــو الجنســ
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التحول الجنسيو ثیر من المصابین  ر  الف،یذ ــرةتارخا من تحــول الــز قــد و،یتشــي فــي مرحلــة م
ة مرحلة في تبلور الجنسي في هذه الحاالت. مثا ر، رأفت السید.("تكون  )225، ص:2004عس

ونــون فــي نفــس الوقــت مثلــي الجــنس، " ســتدرار اللــذة مــن إبتفــيعضــهم و ثیــر مــن هــؤالء 
ــس الجــنس اآلخــر، إ ــون الغالــبفــي و رتــداء مال عــانون مــن نزعــات صــحاب نزعــة التشــأمــا  ه هــذه 

ة أ قة ،ضامازوخ س الض شــدة، األحزمــة التــيو فهم یرتدون المال النســاءقابــل و تلتــف حــول ظهــورهم 
ســهم ذلــكبــدو و ،فــي ذلــك المیــل نحــو اإلســترجال الرجــال فــي مال ه  عــض النســاء فــي التشــ ــة  فــي رغ

ضاتصرفاتهم و  ــر وجســد أنثــىتصف ، أ أنها"روح ذ ، الع(". نفسها  -379: ص، صـتد. عبـد الـرحمنسـو
380(

ة المعتدإن:األطفالالولع الجنسي - 7- 8 ة الناس من الناح ق على األطفال ال یختلف عن 

ةا ةإلقتصاد رةوال اإلجتماع اة التي أفي یختلفون لكنهم و ، وال الف نهم عندما یتعرضون لمتاعب الح
حثون عن الراحة في إف،حتمالهمإتفوق  ة مع األطفال.نهم ی عالقات جنس

ن و  -لألطفال: بین نوعین من المستغلین التمییزم

ة نضجه الجنسي، :النوع األول-  ال لألطفال منذ بدا ح الطفلیجد م ص موضوع الجاذب وهو
نجبون األطفالفي الغالب قد یتزوجون أنهممع و الجنسي له،  ا إ،و ة تستمر معهم نفس ال أن هذه الرغ
طفالهم.أوتتحول الى

ون المیل عنده نتیجة ضعف نمو جنسي، :والنوع الثاني- هذا النوع ینجذب الى فإنعادة و قد 
قاء طفال ال .األطفال لرغبته 

األطفال على و فضل العالقة  اب التي تجعل المعتد ارقد عدد علماء النفس األس ،  الك
ان و اب سب انأمن هذه األس - هما:ساس

ه جسد رجل :األولى-  یرهلكن و ون المجرم ناقص عقل، ضعیف لد یر طفل تف ع أو ثمان إبتف ن س
ارإعن عاجزهو و ،سنوات ل هذه، قامة عالقة مع الك ة وتش ار الذین )%7(الفئة نس من الك

.عتدون على األطفال
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و الثاني-  ه في طفولتهإ المجرم قد ن :  عل ون بذلك ،عتد ة فيجرما مف . واحدآن وضح
)341ص:،2003نهى. ،(القاطرجي

أو الطفل ومن أهم ون الزنا مع المراه هذا النوع من الممارسة،  اب لتفضیل المعتد األس
اإلیدز. له التقلیل من التعرف لألمراض الحدیثة  حق

 ونــه ــل الــدوافع الغرزــة  ســبب لذا فإن الدافع الجنسي یتمیز مــن بــین  األكثــر مرونــة، خاصــة 
ه متغیــرة جــدا ــن أن ترضــ م ع التــي  ــادل، هــذه المتغیــرات تجعــل الــدافع قابلــةحتــى و ،ــون المواضــ للت
انا غیر معروف. ال تجعله أح أش ظهر  الجنسي 

الحیوانات- 8- 8 ام  امها " :اله ة الحیوانات في أثناء ق عض هذه الحاالت تجد لذتها في مراق ف
عض اآلخر الذیتصلعضها و ،الجنسيالنشا الحیوانات، على حین هناك ال ا  ق ا حق جنس

التلذذ من "أثر" الحیوان  شخص ینتمي الى الحیوانات،fitishistتفي  ".  مثل الفراء أو أ

) ، سو )383:ص، تد.عبد الرحمنالع

ة لصفات ال-9 ا:لمرأة المنحرفة الشخص -جنس

ــا المنحــرفین تعــرف العدیــد مــن الصــفات الشــاذةإن الح ــد ة ل ــاة غیــروالدالــة علــىة النفســ ح
تظـــــاهرات ة،  المظـــــاهر،المضـــــطرین بـــــدون إســـــتثناءهـــــؤالءمیـــــز و ،لمعـــــاش نفســـــي مرضـــــيســـــو
ة:  -والصفات التال

ـــــة-أ ـــــزاجإنهزام ـــــال ل":المی ـــــة تصـــــیب األطف ة إنحراف مـــــاء الجنســـــي إنتهاكـــــات جنســـــ والقاصـــــرن إل
ـــیهم فـــي المســـتقبلیممـــا ،وضـــعاف العقـــول الغـــا عل ـــرا  فهم،تـــرك أث تكـــ ـــ ـــا فـــي طر ـــون جـــدارا عال

حمله هــؤالءوالحي والمجتمعالعائلة ضمنوٕانسجامهم  إنمــا یتصــف ،، لذا نجد أن المزاج المهزوم الذ
ونون عبئــــــــــا علــــــــــى ذاتهــــــــــم ،إنهزامــــــــــهســــــــــرعة وهشاشــــــــــته و ضـــــــــعفه  وعلــــــــــى عــــــــــوائلهمحیــــــــــث ســـــــــ
)59ص:،2011. د الهادفایز عبعابد، (."ومجتمعهم

صــفة أكثــر وضــوحا"جنســي:الاإلدمــان-ب شــف  ة و تن عنــدما تأخــذ ،حیــث تعتــل التصــرفات الجنســ
ا ال وسواس ة ش ة الجنس صــفة ،الرغ ون اإلنسان خاضــعا  ة مطلقــة لكــل مــا هــو إو  ، جنســيســتحواذ

ــا حرــة تصــرفه الجنســي الــى درجــة عبودیتــهالذ ــره ملغ ة ،أسر اإلنسان فــي ف ــة الجنســ و أســره للرغ
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اال متعــددة  أخــد أشــ ة الآلالقــاهرة، و  ،اإلســـتحواذ،اإلســتمناء،نتقــائيإمتمثلــة فــي: الوســاوس الجنســ
س ،."و اإلغـــــــــــراء الجنســـــــــــي الآلمنحـــــــــــ ــــــــــدر.غــــــــــزاو ة)،ت.د(ب ات الجنســــــــــ ــــــــــم اســــــــــترجاعها ،اإلضــــــــــطرا ت

http://www.saidacity.net/Common.php?ID+387&T+Health&PersonID=1من2012جانفي،22،في

ـــة،  األهـــداف غیـــر واقع الهیـــدونزم" متحـــد  ـــه " عل ـــ طل مـــا  ـــذة القـــدرةعـــدم و أ علـــى تأجیـــل الل
)85:ص، 1997هللا. دعبمال،(.الحاضرة

عــدم -ت ــاحالشــعور  عتبــره علــم الــنفس شــواذ وهــي صــفة-: اإلت ــةوعلــم األمــراضلســلوك  مــن ،العقل
العصــاب  ة الفــرد " ة الكبیرة في شخصــ ة ،"والــذهاناألعراض اإلنحرافات النفس جــراء الصــراعات النفســ

ة-المشـــاعر: هـــذهمـــن و  الزائـــد، المخـــاوف المرضـــ ـــا) القلـــ ، والتـــوتر والحـــزن واإلكتئـــاب الشـــدید(الفو
ــهالمشــاعر المؤلمــة التــي تشــقي صــاحبها مــنغیرهــا و ،والحقــد والحســد ج،أبــو (. وتعذ ، 2009. نمــرواحــو

).71ص:

ةإ- ث م الشخص ة الق م التثقفختالل خاص ة تعني الق م الشخص هي الجانب الشخصي و،ة: الق
في المجتمع، و اد ة المحددة و الم مات األخالق ز على التعل یر ضا الذ ة أ م الشخص تشیر الق

ة م السلو ة تتعلو،الى الق م تجرد ستخدمها في تجاهات یتبناها الفرد وإمعتقدات وهي مفاه
اته وبنائه المعرفي، و تتكون من خالل تفاعل الفرد بخصائصه توجهاته، وأهدافه وتحدد له غا

ة و ة و النفس ةالبیولوج وناتها الثقاف م ة مع البیئة  ارة للفرد تحدد تمثل أو،اإلجتماع اما مع ح
ه و تصرفاته و ة و،آراءهسلو م الثقاف عالقاته، و الق س نم ةتع م الدین ة مثل المفاه و المعرف

ة مثل الصلوات و التصرفات الآلئقة م السلو ة لعنف ماو،الق ح الشخص ضح ص سبب وجود ،قد 
ة  هإخاص ة لد م الشخص ه مع مرور الوقت،ختالل الق ة لد ، أحمد.(أو تتكون هذه الخاص بن الحرر

)27، ص:2009. سعید

ــة -ج ــةالغرا ة صــفةهــذه و -: وعــدم المعقول یــدل علــى اإلنحرافــات النفســ والســلوك الغیــرللســلوك الــذ
قبله عقل،واقعي ال  ة ،الذ ان أعمال غر ات وغیــر متعــارفشــاذة و جراء إت علیهــا، إذ تصــنف ســلو

ة. غیر سو

ة جرمة تعاقب علیها القوانین هذه صفةو -: المحرماتالعدوان بإرتكاب -ح لسلوك تعتبره العلوم الجنائ
ة  ةالســماو ات تعــد عــن األنفــس والوضــع تعتبــر و ،والعقــل والمعتقــداتاألمــوال و األعــراض و ، ألنهــا ســلو
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ة،أمــور ــل الشــرائع الســماو ــون "نصــت علــى حفظهــا  اتيوأن  و عــد ،علــى شــاكلة إنســان ســ الــذ
ست ة تبدو في سلوك إندفاعي متكرر  ههجحالة مرض عاقب عل ، 1997عبد هللا. كمال، (".نه المجتمع أو 

)56ص:

ــام -خ ات مــع القــدرة علــى الق لنمــو الفــرد صــفةهــي و-بهــا:ترك الواج ــه و ، تقدمــهو للســلوك المعیــ ف
نفسهتقصیر هللا عز وجل، لفوق و المجتمعحتى و ،منه في ح ذههــبــینمن و ذلك تقصیر في ح

ات ـــة القـــدراتالعلـــم وتـــرك طلـــبوالكســـب الحـــاللتـــرك العمـــل ،الســـلو أو الزهـــد فـــي ،والمواهـــبوتنم
.اإلنجابو مخالطة الناس أو اإلنصراف عن الزواج 

عــدم الكفــاءة-د هــذه صــفة للســلوك غیــر ناضــج و غیــر الفعــال فــي الموقــف -"إحتقــار الــذات":الشعور 
واقعي، غیر المناسب للسن و الدور، وو لة أو إزالة عائ مش هدف أو لحل أ غیر المالئم لتحقی

ــة لمــا یــدور  اتهم دفاع ــون أن ســلو ــة،  ــاة الیوم ات فــي الح من خالل عدم قدرتهم على تحمل المســئول
، توقعات للرفض و الفشل، وفي داخلهم من ات غیر مرنة إذ ینغمسون فیها مرة تلو األخر هي سلو

ــاة،  ســبب ســوء حظهــم فــي الح ــالمرارة  شــعرون  قة، ممــا یجعلهــم  ســتفیدوا مــن خبــراتهم الســا دون أن 
حطون من شأن أنفسهم، وو طرة عن البیئة من حولهم و  یلجئون الــى یرون أنفسهم عاجزن عن الس

ة، و التــــوتر.والحیــــل النفســــ ــــ ــــي مســــالك القل ة ف ــــاتهم النفســــ ــــددون طاق ج،(یب ، 2009مــــروان. أبــــو حــــو
).71-70صص:

ة-ذ ةتعمدهي و :واإلغراءاإلستفزاز خاص اه من خالل وتقصد لفت،اإلستثارة الجنس اإلنت
ة الممیزة ات السلو ة أو الحدیث مع الغراء،اإلستجا س أو الحر طرقة الل حدث ردة ،سواء  مما 

ة و فعل  حة،اآلخرنمنٕاستجا ة الصح مع المعاییر اإلجتماع ا ما تكون هذه ،ال تتواف غال
الجنس  ات ذات عالقة  ،(. والتحرش الجنسياإلستجا )29:ص، 2009. بن سعیددأحمالحرر

ة -10 -:ياإلجـرامالسلوك عالقـة اإلنحرافات الجنس

شخص  حصرون معنى الجرمة في حدود القانون الجنائي، فال یجرم أ إن معظم الناس 
قترف  توب على تجرمها، لذا نص القانون على تجرم من  تصدر عنه تصرفات لم ینص القانون الم

ة، التي ال تصل الى درجة اإلتصال الجنسي،  ة المعنو اإلعتداءات الجنس جرمة هتك العرض، أ
اء، ولو ا وكنها تخدش الح علیها، تترك أثرا نفس ة األنثى المعتد في شخص عید المد ا  إجتماع
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ه، و عل ر المعتد ة الذ اإلغتصابأو في شخص عتد ضا على تجرم من  أ،نص القانون أ
ون  ر عنوة، مستخدما في ذلك التهدید أو اإلغراء،  ة مع أنثى أو ذ ة الفعل الفعل الممارسة الجنس

اشرة مع فاعل السلوك ال غیر. اإلجرامي له صلة م

ة ة القانون عنه المسؤول ة مختلفة ال تسق أمراض عصب عد الشخص المصاب  من "،ما 
ة القهرة علیها عادةالتيcompulsionsذلك مثال الظواهر العصب ة وصف الدوافع القهر،طل

irrésistiblesinpulsionsة ة التسلط ة ،التي تنشأ عن األمراض النفس ضا السرقة المرض و منها أ
cleptomanieالمرضي ي المرضنزعة العرضو،pyro-manieو نزعة الحر

exhibitionnismeةو رؤوف.عبید،(."هي قد تدفع الى إرتكاب جرائم شتىو،اإلنحرافات الجنس
)631، ص:1985

ن أن یرتكب - ة مثل هذا النوع من فمن المم ةالجرائم الجنس الذهانات النفســ األمــراض المرضى  ، أ
ة ذا ذو، العقل ةو ات الشخص ة).مثل اإلضطرا ات و (الس

ا جرائمهم تحتأغلبفي و " ان یرتكب المنحرفون جنس عانون األح تأثیر اإلضطراب الذ
األطفالعضفي و منه، حالة عش حد ذاتها،  ل هذه اإلنحرافات جرائم قائمة  الحاالت تش

اوالتحرش بهم قدم على جنس اء من  ة للحشمةإ(من اآل ا على رتكاب أفعال مناف أو اإلعتداء جنس
اتتكون و على هذه اإلنحرافات، القانون عاقب و أبنائهم)، عض الحاالتالعقو . "مشددة في 

ما( )143-142، صص:2007خالد. ن،سل

ة من الوجهة -  ة اإلنحرافات الجنس مسؤول ة:فما مد - القانون

اإلجرام- أ-  ة  ة ": عالقة اإلستعراض ة العال وم ثیر من أصحاب المناصب الح أن أعلن  لقد سب
قتصر أثرها على زادة "j.edgar. hooverهوفر،أدجار - ج"بینهممن و  أن الصور العارة ال 

ة (من  هنظر جنسي وستعراض وإالمخالفات الجنس بل إنها تعمل على إنتشار ،) إغتصاب و ما إل
أن التعرض للمادة  شارك في اإلعتقاد  ما أن الجمهور العام  ذلك،  ة  طائفة من الجرائم غیر الجنس

ة الصرحة الى إنتشار ا،الجنس ةالجرائم یؤد ,Abelson(."لجنس R .1970.p فقد تبین من ،) 54:
ة، ة حدیثة إلتجاهات الجنس ة %56أن دراسة مسح من المستجیبین یجیبون "بنعم" للبند" المواد الجنس
ات"، و أن  الى إنحالل األخالق ة تؤدستجیبون بنفس الطرقة للبند%49تؤد "المواد الجنس

)89:، ص1984أحمد عبد العزز سالمة،ترجمة:.ر،أ،جیروم(. "اإلغتصابالناس الى إرتكاب 
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ل  ة ش ن أن تأخذ الجرمة الجنس م ا بجسم استعر إحیث  شوف لألجزاء المثیرة جنس ض م
ة ذاتها، والشخص الكشف عن األعضاء التناسل ون اإلستعراض  واضح أن اإلستعراضي، أو قد 

ة، وإالشخص اإلستعراضي تكون  قصد اإلستمالة الجنس عض حاالت المرض ستعراضیته  لكن في 
ه النفسي، فإن ینجذب إل مجرد تأمل الشخص الذ ة المطاف، ف ة تكون نها اإلستعراض

ة للمرأة صل الى قمة الشهوة بتانس هذا السلوك ، واإلستعراضي، أو تأمل جانب من جسمه، فإنه 
ات المعاقب یر  عد من السلو اض، إال أن هذا الفعل  ه من إنق شعر  ضي المرض و یزل عنه ما 

ع دول العالم ا بجم ا لآلداب العامة.،عنها قانون ا مناف عتبر سلو و 

ة عالقة-ب- ماإساءتها للغیر في الكثیر من اآلثار تتمثل ثحیاإلجرام:الساد - یلي: والمحددة ف

ه في جسدهإیذاء /1- صیبمن خالل ذلكون و : المجني علیها أو المجني عل مارس ما  من 
التجرح  ة، أو ینهال علیهم  وان دفثمة ع،طرهو سبیل قضاء والتعذیب فيمعهن من نساء أو صب

ضد إنسان ما ینتج عنه ألم جسمي. صدر من جانب الساد
ه في مشاعره /2- صیب رامتهو إیذاء المجني علیها أو المجني عل : إذ أن الشخص الساد

ه في مشاعره،  عل منالشخص المعتد ح شخصیتها.اإلعتزازسلبها و رامته، و
ه في /3- السادیؤثر: إذ والفضیلةعتقادهما في الشرف إإیذاء المجني علیها أو المجني عل

ه بهتك عرضه عل ه أو المجني أو،على الشخص المعتد مان المجني عل م إ اإلغتصاب بتحط
مة العفة  ق جعل منهماعلیها،  م والطهارة و اإلضافة الى تحط اع نهمه الجنسي،  مجرد أداة إلش

ة  م الروح ةالق هما ،واألخالق ان یدور حولها سلو انت من أهم المحاور التي  بهاعتزان و التي 
قبل اإلعتداء علیهما.

امصادرة /4- ه جنس عل علیها أو المعتد ة المعتد ححر أن الشخص الساد ل و : أ
ه الى عبد مسلوب الحرة تماما،  عل الشرف.حرمهقد و المعتد ملكه أ من أعز ما 

ن /5- م ا ال  ه جنس عل علیها أو المعتد ضهإما تفقده المعتد : فالشرف ستعادته أو تعو
ه الشخص الساد سل ضمال ،الذ نوز العالم ن التعو فیوس،میخائیل(. لهاعنه حتى 

)29- 27:ص، ص2001. أسعد

مة- ج- الجر ة  الجرمة، ففي حین : تختلف عالعالقة الماسوش ة  ة و الماسوش ل من الساد قة 
ة  غ اع نزعته الى العنف، یرتكب الماسوشي جرمته  ة إش غ جرمته  یرتكب اإلنسان الساد



ةالثاني:الفصل  المرأةاإلنحرافات الجنس لد

114

اع نزعته الى إالحصول على العقاب و  قد أطلقت مدرسة التحلیل النفسي على هذه الم نفسه، وإش
ة اإلثم"، و:الظاهرة تسم شارت هذه المدرسة الى أن "الفرد أقد "الجرمة و المجرم الناتج عن الشعور 

ن معها م اإلثم بدرجة ال  أن حتماله، وإحین یبلغ شعوره  ه و نیله للعقابعترافه بإ حین یر ،ذن
ة الى الطمأنینة و الراحة النفس تشف المسؤولون أمره،سیؤد و ینال ،فإنه سیرتكب الجرمة حتى 

اب العود  ذلك الى أن أحد أس یرجعه الى حالة التوازن من جدید، و تشیر هذه المدرسة  العقاب الذ
ة. الى الجرمة إنما یرجع الى هذه العالقة السبب

رة العقابلومن خال اب رفض مدرسة التحلیل النفسي لف حیث أن ،هذه العالقة تتبین أس
ع الفرد على  تشف أمره إمن آثاره تشج نال جزاءهرتكاب الجرمة حتى  ، 2003. ىنهالقاطرجي،(."و

)433-333صص:

مةاألطفالعالقة إضطراب الولع - د- ل الجر ش ألطفال نموذجا من نماذج إلعتداء على اا: 
ة الخطیرة،  ،في العالم على تفاقم هذه الحالة في السنین األخیرةاإلحصاءاتتدل و اإلنحرافات الجنس

ا"مجلة فتقول ل ،الردرز دایجست" أن هناك ملیون حالة من حاالت اإلعتداء على األطفال جنس في 
ة ات المتحدة األمر .عام في الوال

ضا" لین "الدراسات التي أجرت في ودلت أ سو برو من قبل مؤسسة )1969(عام "رو
)american human association(، بلغت للشرطة أو الى المؤسسات الخاصة أحالة "250"على

ة األطفال على النتائج الهامة  ة:حما - التال
ل أ- ة ضد األطفال تش ثیر من إن الجرائم الجنس ة أكبر  ا نس اقي الجرائم ترتكب حصائ

ضد األطفال.
ة هو إ- تحت هذه السن قد یتعرضون األطفاللكن و ،سنة11ن السن الوسطى للطفل الضح

لهذا الخطر.
ة إ- ور بنس ات أكثر تعرضا من الذ ان المجرم %75في و ، %97ن الفت من الحاالت 

ة،  انوا %27عائلته، وقبلمن و معروفا من قبل الضح شون معمن المعتدین  ةع جد،(أب،الضح
األم، أخ) ة %11و،عشی شون مع الضح ع ونوا  الزواج انوالكنهم و لم  الدم أو  أهال 

انوا: تجار المنطقة، جیران، أصحاب ملك، نواطیر، أو أشخاص العدد و  ه من المجرمین  وأأس 
ل أشخاص ألیهم مهمة الحراسة المؤقتة، أو إل  انوا غراء. %25واألطفال، لیهم إو فق
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حصلون أالمعتدین على األطفال ومن ممیزات- ا، فإنهم  لون نوعا من الماف ش على نهم 
ستغل من قبل خمس أو عشر والطفل نفسه، ولمعارفهمألصدقائهم و األطفال ألنفسهم  ن أن  م
ال".األمرهذا و ،أشخاص مختلفین ستمر طو )342-340: ص، ص2003نهى. القاطرجي،(قد 

اإلجرام- ذ- ة  ش ا في ظهور عالقة الفیت ان حب الممتلكات سب عض األح ون في  حیث قد  " :
ال مختلفة،  أش النساء عرفتقد و حاالت الترص للسرقة  ان فیها الرجال یترصون  حاالت 

قطعون علیهن سهن و سلبوهن مال قصوا شعورهن، أو  وهنالطرق ل تر ن إرجاع، عاراتو م و
)311، ص:1978مصطفى.فهمي،(".الكثیر من حاالت السرقة القسرة لهذا السبب

عضاإال أن  ة اإلنحرافات منهناك  حالة التحول الجنس ال تعتبر في نظر القانون جرائم 
ة(الجنسي  اب الجنس اآلخر، أو الفتش ات تغییر الجنس)، أو إضطراب إرتداء ث ة، أو عمل الجنس

ة. اع هذه الرغ ة إش غ ة، ما لم تخرق حرمة المنازل  صة الجنس ص ال
حــــالتهم أمــــا فــــي- ــــ ــــى إرتكــــاب جــــرائم ال تتعل ا عل ــــون جنســــ قــــدم المنحرف  ، حــــاالت أخــــر
ة ة).القتل أو السرقة أو اإلیذاء الجسد،المرض (في غیر حالة الساد
عضاإضافة الى أن - احــة هناك  حت م ة أص لمن اإلنحرافات الجنس ــزواج ،جــرائموال تشــ

عــض الــدول الــى تشــرع هــذا الــزواج  ا، حیــث عمــدت  احتــه ضــمنالمثلیــین جنســ عــرفوٕا الحرــة "مــا 
م المجتمع  ق عض الدول مخال  ما تراه  ا...)، ف ندا، برطان ة"( الشــذوذات علــىتعاقــب و ، وأعرافــهالفرد

ا جــرائم اإلغتصــاب أخطــرمــن و عــدام، فــي حــدود تصــل الــى اإل الجــرائم التــي یرتكبهــا المنحرفــون جنســ
ة.   مع قتل الضح المتراف

عتبــر- مان،(هــؤالء المنحرفــون مســؤولین عــن جــرائمهم. القــانون و -143:، صـص2007خالـد.سـل
144  (

اته التي تجرم - عد المنحرف الجنسي في نظرة القانون متهما نظرا لسلو فعله.حیث 
،من طرف علماء النفس المرضيو تدخالت ت عدة إنتقاداتءفي هذا اإلطار جاو إال أنه 

،في الطب الشرعي)DSM(ستعرض إستخدام إ)  حیث 1999("امبلالتي قدمها العالم "نتقاد إمنها 
ة، وو م مرتكبي الجرائم الجنس ما في ذلك عدم وجود خلص لتقی ا،  أن هناك العدید من القضا

ة في  ا ذات الصلة إلى علم الجنس، وإمصداق ان أن)DSM-IV(أشار إلى أن ستعراض القضا الب
ة مع مرور الوقت،  ة لتلقي العالج الطبي، وأشار الى أن في  تأكد زادة شدة أعمال ساد مع األهم

ة، تعد الساد غي أن تصنفوةعلم األمراض النفس ة مثل الشذوذ الجنسي، ال ین على أنھا المازوخ
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p.2009.فوضى :18).(Richard.B.Kruger

الضعف الجنسيث حی ة تعبر عن مد عة في أعماق النفس، و،هذه األمراض النفس هي أمراض قا
ثیرا من الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون تمتد في جذورها الى الطفولة، و ون الدافع لها ،أن 

حت ة الدافع لها الم،جنسي  ةثیرفالسرقات الجنس غموند.(الجنسي ال المنفعة الماد ترجمة:علي .ف،س

ل فإال أن هذه التدخالت لم تن، )117، ص:تالسید حضارة، د ه لتوغر  ة عل العقو ي عن مفترفها تسل
اب الجرمة. أس

عــا مــن ته اإلنحرافات ال انظرا لخطورة هو یتوقف أثرها علــى حــد المتعــاملین بهــا، بــل تأخــذ طا
ة ل عات الجنائ ةلنتائج الآلحقة بهذالمتا عها مــن ،ه اإلنحرافات السلو أمــراض ات وإغتصــاو ما قد یت

ة حیــث جســم ــة و ممیتــة،  ــة  خطر ًا بهــذه األمــراض معد صــابون ســنو شــر  إن مئــات المالیــین مــن ال
ات فلقــد أشــارت عــة الثالثــة عشــر" Mark  Manualمــرك الطبــي "رجــع مإحصــائ ــأن )1977(الط )

ة ــة إنتشــارا فــي العــالم الیــوم، و،األمــراض الجنســ ــل عــام عــدد هــي أكثــر األمــراض المعد یــزداد فــي 
ة،المصابین بها، و ا، و تقدر منظمة الصحة العالم عــدد الــذین WHOذلك منذ عقدین من الزمن تقر

أكثر من  الن( الجونورا)  الس ــالزهر250صابون  ما تقدر عدد المصابین  ا،  ملیون شخص سنو
ا...الخ . (السفیلس) بخمسین ملیون شخص سنو

فة في تقرر لها عام  ا تنجم عن أكثر من)2008(مض المنقولة جنس أن أنواع العدو  ،)30(
م، نوعا مختلفا ات و ، الفیروساتو من الجراث الدرجة التيالطفیل اإلتصال الجنسي  تنتشر عن طر

سي.األولى ة)،)،أوت25، 2011(عبد المجید حمید.،الكب اح ا (داء اإل تم إسترجاعها األمراض المنقولة جنس
سمبر،21في: http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=34113من2011د

ة متفاقمةإضافة الى ما قد تلحقه من  ة نسل اإلغتصاب ،متزایدةو آفات إجتماع سواء من ناح
اإلجتماعي الغیر منظم أو إلاإلختال األالمؤد خالقي في المجتمع األوتدهور العامل، بانسختال

ل، وعلى ئج الوخیمة على الفردنتامن ال،...الخواإلنتساب للدعارةخاصةالعري و الواحد  المجتمع 
إرتفاع حیث ال ،الرقم األسود للجرائموخاصة  التي تحدث في الخفاء دون أن تتوصل إلیها السلطات 

ا خوفا من اإلشاعة ،من تقترف ضدھمطرف الكثیر، كما قد تلقى تسترا من تكون مثبوتة قانون
.والفضیحة إجتماعیا
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یــرة ثات عالقــإحــداثالــىیــؤدالعامــل الجنســي، مــا یلقــاهواإلغفــال الــذهل اســجــراء التــل ذلــك
ابهومتنوعة للولوج اد فــي العالقــاتوالراجع الى،الواسعالعالم الجرمة من  بــین الجنســین الشــاذة اإلزد

المدارسالمؤلوفة في العدید من األماكن  ...الخ.والجامعات والنوادوالعامة 
ةفالفتاة ع أن تجهض نفســها ،التي تحمل سفاحالعر تخشــى علــى نفســها مــن مــاقد ال تستط

ــذلك فــي إرتكــاب جرمــةفعلتٕاذا و القتل إذا علم أهلها، نفســها ،غیر ذلك فتقع هي  وفــي حــفــي حــ
قتلها من األهل أو من قام بإجهاضها،حفي و ،الجنین ضــمن جــرائم الشــرف أو تــدخلالتي و من قام 

ة أو نفع اب شخص عه للغیر ألس .ةب
، لالشــارع الــىخرجــتو مــن المنــزل تهرــأمــا إذا  حــث عــن مــأو ح فل الفتــاة عرضــة تلــكتصــ

ات إستقطابهاأهمها و ،ألهوال ال حصر لها شــرمن قبل ش ال ــة، التجارة  تجــد نفســها ســلعة وفــي النها
صة  .الدعارةوتمتهن مهنةرخ ة أخر ة جنائ قض

-الفصل:خالصة 

ة ة تعد نوع من إضطراب الشخصــ مه نستنتج أن اإلنحرافات الجنس ــون ،من خالل ما تم تقد
ة اإلأن   فـــي علـــى أنهـــا ذات صـــلة بزـــادة ،فـــي الممارســـة الســـررةاینظـــر لهـــةجنســـالاتفـــانحر نســـ

ة ال في العالقات الجنس ــاة ،اإلعتماد على الخ ــة فــي الح م ة في إقامة عالقات أكثر حم سبب صعو
ــة ق اب المــأدات الــى حــدوثها، ذلــك راجــع الــى للفــرد، والحق فســر العــدة أســ علمــاء هــذا اإلضــطراب إذ 

تســب بیئــي، و ، افر عدة عوامل عملــت علــى خلقــهأنه نتیجة تض مــا هــو بیولــوجيمــن بینهــا مــا هــو م
ســبب خلــل جینــي، أو نتیجــة ظــروف و ة راثــي أو  ة تجعــل الفــرد ینحــو نحــو التعامــل تنشــیئ شــ مــن مع

.خالل شرفه

ة المنشــأذهمــا لهــ ة النفســ ة المرضــ ة واحــدة متمثلــة فــي ،الخاصــ عــدة أنــواع تجتمــع فــي خاصــ
عهدفهذا و ،شذوذ الموضوع الجنسي للفرد حیث تط ه الجنسي،  صــفات المرجوا من سلو ة  الشخص

ا ،مستقرةو دائمة  ات مجرمة قانون اتدفع بها إلرتكاب سلو .وٕاجتماع

ال ذات دالالت  ةحیــــث تتخــــذ هاتــــه اإلنحرافــــات عــــدة أشــــ ــــل وأعــــراض نفســــ مختلفــــة تمیــــز 
عها الذاتي، إذ أثبت أن له ه طا ما إتسم  ة عن غیرها،  غة على اشخص ة آثار بل ته اإلنحرافات الجنس

ع اإلجرامي نظرا لمدالغیر  ات من الطا ه تلك السلو تكتس ا.والمعاقب عنهالضرر الذ قانون
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ــالوقوع فــي ونظرا لهذا ا  إللحــاق المــرأة المعتلــة جنســ الدافع النفســي ذو الصــفة القهرــة، مــا أد
ا. سها إجرام لما أثبت تل ید العدالة 

عـــــــي  لمـــــــا زاد الســـــــلوك عـــــــن مســـــــتواه الطب واألنظمـــــــة مخالفـــــــة القـــــــوانین الـــــــىوالنـــــــزوع ،والمرغـــــــوبف
ــةاألعــراف و  ــةاإلجتماع ــة والدین ــالخطر،اإلنحــرافو عــد فــي دائــرة الشــذوذ ،واألخالق قــد وأنــذر  ــذ ال
ه الى حــد الوقــوع فــي ؤ ی صاح اته الشــاذة عــننتیجــة،الخطــأد ســلو ، الغیــرتصــرفه أو نتیجــة تعــد

ضة العدالة قع في ق ثیرا من مما قد  ان نتیجةفي  ه الشخصي.األح سلو
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تمهید:

ة ة مــن الخصــائص اإلنســان ة،عــد الســلوك اإلجرامــي خاصــ ة الغیــر ســو الدالــة علــى الشخصــ
الذاتي و ون الفرد یلجأ حینها و الغیر المتوافقة على المستو اإلجتماعي،  لحل عوائــعلى المستو

ــة طرق غیر عقالن عوأموره  لهــذا الســلوك  مة، أمــا العــود التكــرار علــى خطــورة رمؤشــتبــرغیــر ســل
مــا تمّثــل خطــرًا علــى أمــن المجتمــعو المجــرم، هــذا الشــخص  ــة التــي تلقاهــا لردعــه،  ــة العقو عــدم فعال

ان هذا الشخص یتجسد في ،نفوس هذا من جهةتلك الاإلجرام في صلأتمصالحه، وو ان أما إذا 
ة معتــادة األجــرام، ،أنثو یــف لنــا أن نتصــور تلــك الشخصــ مهنــة زاولتــأنذلــك الكــائن اللطیــف ف هــا  
ش ســواء،لهــا ــاء لعــالم اإلجــرام ولهاجاســتدر قصــد إأو قصــد العــ ا أبر لمــا ســنحت لهــا ،الفســادضــحا

.تلك المنحرفاتي قد تعاني منه، نتیجة خلل ذاتالفرصة لذلك

ف اإلجرام:- 1 تعر

نفســه و فــي حــ قترفهــا الشــخص فــي حــ ات الخطیرة، التي  عد السلوك اإلجرامي من السلو
ــال الجنســین ــه   ســتثني أحــد فــي المجــال -(رجــالغیــره مــن النــاس، و المعنــى  نســاء)، إذ القــانون ال 

ما العقابي ل ،  میز جنس على آخر، ف اته منفــردا، ،على أفعاله المجرمــةمسئولال  و یتحمــل مســؤول
ا ا عقاب ما ردع الجاني ح صدور في ح ه نتیجة هذا السلوك الشاذ، حتــى یجــزر ،و ذلك   عل طب

، و للفعــل اإلجرامــي عــدة عناصــر الفاعــل،فــي: الفعــل(الجرم)ةالمتمثلــوعــن إعــادة تكــراره مــرة أخــر
ه و -لذا إستوجب التطرق لهاته العناصر:،المقترفة)(الجرمةهي(المجرم)، و المفعول 

، :الجرم لغة-أ یجــرم جرمــا، جــرمقد و ، الجرمةهو و وجرائموجروموالجمع أجرام، الذنبالجرم و "التعد
ــة جنــىأجــرم و ،وعلــیهم جرمــةوجــرم إلــیهم، وجــرم، جنى فهو مجرم أجرمو ، وٕاجرام والجــارم الجــانيجنا

)258، ص:1992، جمال الدین.بن منظور(إالمذنب". والمجرم:

ــأجر:"المجــرم"أفــالنجرمــه و -ب ســبوجرمــه ألهلــهوجــرم،مجــرم ، فهــو أذنــب،  ،ــإجترمأ
ة، إلیهمٕاجترم و علیهمأجترم و  جنى جنا جز صوفها.الشاةأجرم و جرمة أ أ

مــــة:-ج الجرمــــة و الجمــــع أجــــرامالجر الــــذنب  الضــــم أ ــــدیني ،و الجــــرم  ــــالمعنى ال و المجرمــــون 
ـــهو،الكـــافرون  إدعـــى عل ـــه أ ـــم یجـــرم، والجـــرم و،تجـــرم عل ـــل إن ل تكمـــل، ذهـــب و أتجـــرم اللی
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م الجســــد العظــــ خرجنــــا عــــنهو،و الجــــرم أ ، 1992الـــدین.جمـــال،بـــن منظـــور(إم.جرمنــــاهم تجرمــــا أ
)258ص:

مــة إصــطالحا- ــف الجر مــن بــین "معــاني لفظــة الجرمــة وهــي مــأخوذة مــن مصــدر (جــرم)، ف:أما تعر
ه اإلتهام  یبني عل ة أو أنها و،accucationتقوم مقام األساس الذ ة أو المعاق من معانیها المحاس

فعـــل معـــارض أو مضـــاد للقـــانون  شـــار لفظـــة الجرمـــة علـــى أنهـــا ،أ فعـــل مـــن أفعـــال الشـــر أمـــا 
wickedness خطیئة فعل خطأSINأو أ عرف بإو،أو أ Capitalسم جرمة اإلعدام هناك ما 

crime،عاقب على إرتكــاب جرمــة معینــة إذ أثبتــت إدانتــه و أمــا إتهــام ،convictهي الجرمة التي 
سمى تجرما".crminalالشخص اإلنسان مدانا بإرتكاب جرمة معینة  Baker)( ف ,E.A. ND.p:329

ف العود - 2 مةتعر ان على خطورة المجرم، إذ في معظموالتي تدل:للجر عد األح یتلقى الفرد 
ة منفر  عقو ة للقانون  ات المناف السلو امه  مما قد یؤد،ألول مرةة، تستخدم عقب حدوث السلوكدق

في إلى حیثالسلوكذالكنقص في تكراره، إال أن هناك من یتماد - : ـبعرف العود اإلجرامي ، 

ون الواوفتح العین ":العودة لغة- 1- 2 عود عودة ،وس معنىمن عاد  رجع، فنقول عاد فالن وعودا 
هالشيءإلى ه وعاد ف معنى رجع إل عد أن بدأه أول مرةأو ل،  ه  دار، عبد الفتاح محمد.(".ه، أو ف دو

)285ص:،2005

یرتكــب جرمــة أو أكثــر: إصــطالحاالعود-2-2 ــا مــن ،هــو حالــة الشــخص الــذ ــه نهائ ــم عل عــد الح
قة، فهذه الحالة تتكون من تكرار وقوع الجرائم متماثلة أو مختلفة یرتكبها شــخص واحــد .    أجل جرمة سا

ــــــــــــة.دور المؤسســــــــــــة  مــــــــــــن2012جــــــــــــانفي،03:فــــــــــــي إســــــــــــترجاعها م). تــــــــــــتد.(العقاب
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=518468

 -: قة".،إقتراف الجاني جرائمه الجدیدة"أ ا في جرمة سا ه نهائ م عل الح عد سب
)735:ص،1985. رؤوفعبید، (

م مــن طــرف وجهــات نظــر العدیــد مــن التخصصــات ما  لمصطلح العود اإلجرامــي عــدة مفــاه
ة ف على النحو ،العلم -التالي:حیث جاءت تلك التعار

ــم اإلجــرامع-2-2-1 ــارس عــام فــيعــرفالــذو :ل عقــد فــي  (المــؤتمر الثــاني لعلــم اإلجــرام) الــذ
ة لظاهرة اإلجرام"،أنه:) 1950( مــن خــالل دراســة ،يمــجرااإلموضوع العودإلىینظر "الدراسة العلم
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اب الجرمة  اب وتصنیف هذه،اإلجرامإلىوالعوامل الدافعةأس القــوة مــن مبلــغمعرفــة و ، والعوامــلاألس
ة لآلخــــر، ســــواء أكانــــت راجعــــة  النســــ ــــىــــل نــــوع منهــــا  ــــة إل ةأحــــوال المجــــرم العقل ــــه و ،والنفســــ میول

ــه، والعوامــل التــيظــروف المجتمــع إلــى، أم الخاصــةدوافعه و  إثنــین مــن الصــور یتضــمنحیــث تحــ
-هما: 

ا بجرمةصورة -أ ه قضائ م عل الح سب ا أو ثم إرتكب جرمة،الشخص الذ ــه رســم ســواء ثبتــت عل
لم تثبت.

ا صورة -ب ه قضائ م عل الح سب عض األفعال المتعلقة ،جرمةبالشخص الذ ثم صدرت منه 
دار، (.نظرا لحالته الخطرة،بنشاطه اإلجرامي )286- 285، صص:2005. عبد الفتاح محمددو

الســـلوك اإلجرامـــي، مـــن خـــالل دراســـ:تعقیـــب اب تهیهـــتم هـــذا المجـــال العلمـــي الخـــاص  وظـــروف ألســـ
ذا منالجرمة، إقتراف طــه)، شــرطة (دوافعهــا خــالل التعــرف عــن و مح ــالفرد نفســه أو  ســواء تعلقــت 

ــون  ــة للقــانون مــرة الالشــخص، قــد ســبذلــكأن  أفعــال مناف امــه  قة، مــع ق ة ســا ــه فــي قضــ ــم عل ح
هذا المجال العلمي إن تم ، إال أن تنفیذ العقو أخر  شتر نفیذها أم ال. تة فال 

قــوم اتكــر "فــالعود هــو:أمــا عنــد علمــاء اإلجتمــاع-2-2-2 ــة التــي  ر الخــروج علــى القواعــد اإلجتماع
لهـــم الوقـــوع فـــي یـــد رجـــال يطـــغهنـــامـــن و علیهـــا المجتمـــع،  ســـب هـــذا التعرـــف المجـــرمین الـــذین لـــم 

قة،رتكــابهم جرمــة أخــرإالســلطة، علــى الــرغم مــن تكــرار  ــة مــا جرمــة ســا . "عــد التنفیــذ الفعلــي لعقو
)8-7صص:،2009. عبد هللا بن ناصر بن عبد هللالسدحان، (

ــل مــن خــرج عــن األعــراف :تعقیب إنســان مجــرم، دون صــدور ضــع هــذا المجــال العلمــي  ــة  المجتمع
م عقابي عة كون تحیث، قضائيفي حقه ح ا.طب م إجتماع ذلك الح

ة:-2-2-3 ة القانون قا علــى الجرمــة الجدیــدةعتبر إأما من الناح ــات ســا ــم  وجــود ح هــو ،شــترا
یرتكــب :المحور األساسي لتوافر حالة العود فــي القــوانین، فــالعود فــي القــانون هــو "حالــة الشــخص الــذ

ـــه،أكثـــرجرمـــة أو ـــم عل ـــا مـــن عـــد الح قةأنهائ ـــدار، عبـــد الفتـــاح محمـــد. (."جـــل جرمـــة ســـا ، 2005دو
)286:ص
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اره سلطة تقررة عتمد المجال القانوني : تعقیب العــود اإلجرامــيبإعت تحق الــى للشــخص،في إشترا
الجــاني، أمــا بــدون ذلــك توفر في حــ م ساب عــد الفــرد غیــر معیــد للجرمــةح جهــة نظــر مــن و الشــر

هذا المجال العلمي.

ــه فــي جرمــة جدالعود من وجهة نظر علم العقاب-2-2-4 ــوم عل عتبر الجاني المح یــدة عائــدا : ال 
قة.ملما،في مفهوم هذا العلم سبب الجرمة السا ة الصادرة ضده  ه فعال العقو ن قد نفذت عل

ناء " ــام الصــادرة ضــد الجــانيعلىو األح عتــد  عتبــر عائــدا فــي مفهــوم ،ذلك فعلم العقــاب ال  ل
ــان عــدد هــذه الجــرائم،هذا العلم صــدر ،مهما  ــن أحــدها علــى األقــل قــد نفــذ فعــال مــن قبــل أن  مــا لــم 

م في ه الح الجرمة الجدیدة.عل

عض ــذهب الـــ هـــذا المفهــوم بإشـــتراطهمإلــىو ــة ـــون العق،تضـــیی ة للحرـــةو ــه ســـال ،التـــي نفـــذت عل
ن أن تظ م س هو الوسیلة الوحیدة التي  أن الح ة مدعمین رأیهم  ."الجاني لإلصالحهر عدم قابل

)286:ص، 2005محمد.الفتاح عبددویدار،(

ة یخالف هذا المجال التنفیذتعقیب: من العلوم الجنائ ةنظرة المجاالت األخر حیث ال واإلجتماع  ،
هــذا التخصــص  شــتر عــد معیــد للجــرم، بــل  م عقابي ضد الجــاني حتــى  صدور ح تفي هذا المجال 

عد  قة على الجاني، حتى  ام حق معید للجرم.الشخص العلمي أن ینفذ على األقل أحد تلك األح

ة -2-2-5 ةأما من الناح ة أنها حالة وللعودفینظر :النفس س ظرفامن ناح جملة إلىنادا تإس،ل
ة " اأصطلحمن الفوارق إذ  ةعلیها تسم ".لخطورة اإلجرام

ــــــث  ــــــز هــــــذا اإلتجــــــاهیحی ــــــى الشــــــخص مرتكــــــب الفعــــــل المتكــــــرر اإلجرامــــــي، ،ر ــــــه عل وعرف
ه" ه من عدم تــوازن دائــم أو مؤقــت، :أنه"Loudetلود سبب ما لد ة  تعتره حالة نفس "الشخص الذ

ة أو مفروضــــة تســــ طة أو ،أو عــــادات م ســــ اب ال ــــة أو غیــــر ذلــــك مــــن األســــ ــــاة اإلجتماع ــــم الح ح
عمل غیر ،المجتمعة ام  ة، (".جتماعي حالإتدفعه نحو الق )6:ص، تد.علي حسنالطوال

ة على أساس أنها إذ- رة الخطورة اإلجرام شخصإستعداد"تقوم ف صفات ،لد یتصف 
ة معینة أن الخطورة هذامعنى و لمستقبل، اظروف معینة تدفعه ألن یرتكب جرمة فيفيوجد و ،نفس

ة الفرد، ،ةاإلجرام عطي مؤشرات أو دالئل تنذر بإحتمال الوصفوهذا ما هي إال وصف لشخص
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ه  الإرتكا ة.دراسة في الخطورة ."لجرمة مستق من2012نوفمبر02في: سترجاعهاإم). تت.د(.02اإلجرام
http://www.startimes.com/f.aspx?t=12578084

هذا اإلتجاه تعقیب: أنه شخص قد العلميیر  ، اد أن الشخص الفاعل للسلوك الجرمي اإلعت
عاني منهجبلت نفسه عن تلك األف ، یدفعه إلقتراف مثل تلك األفعال عال، جراء إضطراب نفسي 

صفة ة إعادته لتلك األفعال واردة جدا.المجرمة، مما یوصمه  ان ون إم ة"،  "الخطورة اإلجرام

قة تؤ :اإلجراميمصطلح العود عن عام عقیبت ةالمجاالت العلجلدفمن خالل التعرفات السا ،م
ة عد خروج الشخص الجاني على الحدود اإلجتماع نین المنصوص و القوا،على أن العود للجرمة 

ة للفردمما یدل عألكثر من مرة،علیها من طرف المشرع  یتمیز ه ون، لى الخطورة الشخص
م العقابي الرادع  عد تنفیذ الح هبخصائص تدفعه إلعادة تكراره لألفعال المجرمة،  ، لكن تكراره لتلك عل

ة عن خطورة ذلك الشخص داللة ذات عد  ات  اقي أويذاتمستواه السواءا على ،السلو على 
ما دلت معظم ه ة الى االمجتمع،  معتادون اإلجرامته المجاالت التخصص رة تمایز الخبأن لد

ظهر إختالف وحدة الخبرة،و تحدید اإلتجاه النفسي لدیهم تمایزها عن غیرها یبرزها وحیث 
الوحدات المشابهة دها عند التكرار، لترت الفرد من خالل السلوك ،و یؤ ون اإلتجاه النفسي لد ف

ثیر من األ،ةالمستحب و المعمم لصفاته الشخص ون في  ل قد  ش ان علني،و  إال أن تنفیذ ح
ة على المجرم وجد فیها إختالف ة حتى تعطى تلك الصفة ،العقو تنفیذ العقو شتر إذ هناك من 

ة تكرار الفعل اإلجراميما لمجرم العائد، ل أساس لخاص ة  تنفیذ العقو شتر ، بل أن هناك من ال 
ات تفي  ةخروجه عن بإث العقاب أو عدم الحدود اإلجتماع لتا الحالتین ال ینفي تطبی ، و في  فق
قه ة اتطب اد اته اإلعت اقي أفراد المجتمع، جراء سلو على الجاني، خطورة حالته على ذاته أوال و على 

عد اإلعتدائي. ذات ال



المرأة الفصل الثالث: العود اإلجرامي لد

125

-:اإلجراميالعود شرو- 3

ـــانإ ة لمفهـــوم العـــود اإلجرامـــي قانون ـــهو،مـــن الخصـــائص األساســـ أن عـــا لمعنـــاه  الوصـــف ت
شـــخص عـــاد  یلحـــ ـــات، ،اإلجـــرامإلـــىالقـــانوني الـــذ ـــم ســـاب موجـــب ح ـــة  عقو ـــه  ـــم عل عـــد الح

التي حددها القانون و  أن ، ضمن الشرو -هما:ان شرطللعود یتضح من ذلك 

اإلدانة م  م مما یثبت على الجاني:أوال: صدور ح ا، أوضحه الح ا إجرام أن للشخص المدان ماض
معد و ،الصادر عن القضاء ة إنذار للجانيالح ةمثا عود للجرمة ثان إلــىفإذا عاد الجــاني ،أن ال 

ة خطیــرة،الجرمة ه شخصــ ــة المقــررة للجرمــة علــى ردعهــا،،فقد أظهر أن لد ــات العاد ال تكفــي العقو
ح قادرة على ردعه.جازلذا و  ات لتص تلك العقو أن تغل

م الساب عد الح مة جدیدة  ا: إقتراف لجر عــد ،الجــاني عائــداعــدلكــي و : ثان البــد أن یرتكــب جرمــة 
م. قة التي صدر بها الح ه، تكون مستقلة عن الجرمة السا عل م الساب الح

أن ة مستقلة عن األولى شــروٕاشترا مان، (.جــوهرتكون الجرمة التال -378، ص:2004. عبـد هللاسـل
380(

ما یخص أما  ات الجزائرفإنوع الجرمة الجدیدة ف ع أنواع الجــرائم أخذقد ،ن قانون العقو بجم
ام حالة العود مرتكبهاما فیها المخالفات لق .اإلجرامي في ح

ـــات)54ت المـــادة (نصـــ"حیـــث  ذلـــك و معنـــى ،علـــى هـــذه المســـألةالجزائـــرمـــن قـــانون العقو
ــــا للجرمــــة،و ، تكــــرار إرتكــــاب الفعــــل اإلجرامــــي ــــون عنصــــرا ماد حیــــث  ــــاد أو العــــود  اإلعت یتحقــــ

ــاد، و التــالي فــال تقــع الجرمــة إال بتــوفر ظــرف اإلعت ــهو  المــادة (:علــى ســبیل المثــال مــا نصــت عل
ات) 342 ملــوا ســن -:نصهاوالجزائرمن قانون العقو ل من إعتاد تحرض قصــر لــم  ســنة 19( 

ورا أو إناثا و الــدعارة أو فســاد األخــالق،ذ ــه أو تســهیله لهــم، و،على الفســ عهم عل ــل مــن أو تشــج
ملــوا الســادس عشــر ــم  ة لقصــر ل النســ ة  صــفة عرضــ س مــن خمــس ،إرتكــب ذلــك  إلــىعاقــب الحــ

سا و10 دج).25.00إلى500غرامة من سنوات ح

ــة ذاتهــا المنصــوص ،الشروع في إرتكاب الجنح المشــار إلیهــا أعــاله فــي هــذه المــادةعلىعاقب و  العقو
ة لتلك الجنح. النس ه  عل
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ة تؤدما  ة على مرتكب الجرمة التال ة إلىتشدد العقو ما قد تؤدمغلظةخضوعه لعقو  ،
ه في التشرع الجزائرإلى منف .)86:ص،2003. م، وارث. (بنالقد

ــة لــذا ف جــب ،لتقــدیر القاضــي، فــالعود فــي ذاتــه قرنــة علــى ســوء الســلوكتخضــع تحدیــد العقو و
ین ــه، تم ة تطرح عل ل قض مة هذه القرنة في  حث ق ه مــن ومعاملــة المــتهمالقاضي من  مــا تقتضــ

ة ة من نوع آخر.،إطالة مدة العقو عقو م  أو الح

ات إذ و ة رقم اإلجرامي العود ألجل إث القضائ فة السواب صح التــي ،)02(ستعین القاضي 
ات الصادرة ضــد المــتهم ع العقو ة للحرــة المعاقــب ،توضح فیها جم ــات الســال ســواء الغرامــات أو العقو

الخارج ، أو الجرائم التي یرتكبها الجزائرین  ات الجزائر قانون العقو ــا علیهــا فــي و،علیها  ون معاق
ذلك، مع اإلشارة  ات الجزائر ام أن إلىقانون العقو ة للحرة، ال تلك األح انت غرامة أو سال سواء 

ة رقم  القضائ فة السواب في صح ــة طرفو یتم إرسالها من ،"2"تظهر سو وزارة العدل للدولــة المعن
ـــالجزائرو،الجزائـــرإلـــى فـــي مصـــلحة الســـواب الد المعنـــىأ،تحفـــ ـــع مقـــر مـــ یت ـــالمجلس الـــذ

.المجني

على حدین للعقوبة في مواجھة الجریمة، بحیث یستطیع تنص القوانین عادة :الظروف المخففة*

علیھ فال بالجزاء المناسب ضمن حدود ھذین الحدین، و،القاضي أن یحكم في حدود سلطتھ التقدیریة

عمال بمبدأ ،أو ینزل عن الحد األدنى المقرر لھا،یجوز للقاضي أن یتجاوز الحد األقصى للعقوبة

الشرعیة.

ال یستطیع أن یحصر كل في قانون اإلجراءات الجزائیة،الجزائريالمشرعألننظرا و

اآلخر لفطنة بعضھاترك و"األعذار القانونیة" - : بـفقد نص على بعضھا فیما یسمى ،أسباب التخفیف

، الطاھر.(بریك". الظروف المخففة"تسمى والحالظروف و،القاضي یستخلصھا من وقائع الدعوى

)196-187صص:،2009

أن للتكرار اإلجرامي  ما نجد  -التالي: هي و عدة صور* 

وهو ال یتطلب أكثر من عودة الجاني الى :absoluerecidive generaleالعام:أ/العود - 
ة جرمة جدیدة قة.،إرتكاب أ حتى لو لم تكن من نفس نوع الجرمة السا
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ه درجةتطلب و :speciale ou relativerécidiveالخاص:ب/العود - من التماثل أو التشا
قة  . والآلحقةبین الجرمتین السا

د:ج/العود - إرتكاب إلىیتطلب أكثر من عودة الجاني الهو و :récidive perpetuelleالمؤ
عیدا بینها  ان الفاصل الزمني  مجرمة جدیدة، مهما  ین الح .و الساب

م السابمن التقاربدرجةتطلب و :récidive temporaireالمؤقت:د/العود - الزمني بین الح
.والجرمة الآلحقة

:ذ/العود - س إرتكاب جرمة إلىیتطلب أكثر من عودة الجاني هو الو :simplerécidiveال
. م ساب عد ح جدیدة 

ب:ه/العود المتكرر أو  عد ب: إرتكاmultiplereiterée ourécidiveالمر جرمة جدیدة 
قین أو  مین سا )720:ص، 1985.رؤوفعبید، (. أكثرح

الشــخص وممــا ســب قة  ة لصــ ة أساســ حه لمفهــوم العــود اإلجرامــي، إتضــحت خاصــ توضــ
حیــث یتصــف  ان رجال أو إمــرأة،  ة" سواء  ة "الخطورة اإلجرام المعید للفعل الجرمي، متمثلة في خاص

ة: الصفات  -التال

ـــة:الصـــفة - ـــان :Criminalityاإلجرام ـــا، "میـــل الشـــخص إلت وتكـــرار الســـلوكحیـــث تعـــرف قانون
اإلجرامي". 

ـــة اإلجرامـــي " Criminalإذ یتخـــذ الشـــخص ســـلوك صـــفة النمط Type" ، یتكـــرر منـــه الســـلوك الـــذ
سبب میل جبلي  ه.اإلجرامي الآلإجتماعي،  ، (ف سو )126، ص:2008. عبد الرحمن محمدالع

عض أن وٕاحتمال إرتكاب مــا إعتبــر الــ ون ضــد األشــخاص أو األمــوال، ف الخطــورة الجرائم قد 
م اإلجتمــاعيتطال الدین قد مــا والعادات والتنظ ــون المجــرم خطــرا علــى حتمــل ،  اتــه،أن  ــذلك ح و

السالمة العامة.على
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بنأ/خطــورة المجــرم علــى نفســـه قــدم المجـــرم علـــى إلحـــاق األذ حتمـــل أن  اتـــه :  عـــرض ح فســـه، أو 
ـــة الخطیـــرة ات العقل عـــض اإلضـــطرا ح مـــن (الفصـــام،للخطــر، خصوصـــا فـــي  صـــ ـــاج...)، لـــذا  اإلهت

مة حجزه في مشفى طبي لتلقي العالج. الح
ــة بخطــورة المجــرم علــى ب/خطــورة المجــرم علــى الســالمة العامــة ــة التشــرعات الجزائ : إكتفــت غالب

ةالسالمة العامة، أو األمن العام  ة.،وحجزه في مشفى لألمراض العقل عند إمتناع مسؤولیته الجزائ
عـــرض المجـــرم عنـــدماذلـــك و الفرنســـي علـــى هـــذا التـــدبیر فـــي قـــانون الصـــحة العامـــة، المشـــرعنـــص و -

L’ordre(للخطر النظام العام public( األشخاصسالمة و)A.L.3213-7.(

ة و مــن قــانون )253(التــي نصــت علیهــا المــادة و، الموضوعقاضي إلىعود تقدیر الخطورة اإلجرام
، ـــات الجزائـــر ـــة أو جنحـــة "فیهـــا:و جـــاء العقو ـــة غیـــر الغرامـــة لجنا عقو ـــه  ـــم عل مقصـــودة،مـــن ح

تــه ــه قبــل إنقضــاء خمــس ســنوات علــى إنتهــاء مــدة عقو ــم عل التقــادم،و ح ــة مانعــة أو ســقوطها  عقو
ــاده  العزلــة إذا ثبــت إعت ــه  ــم عل ح  ، ــة أو جنحــة مقصــودة أخــر للحرة لمدة سنة على األقل، فــي جنا

مان، (."، و إنه خطر على السالمة العامة لإلجرام )257-256، صص:2007.خالدسل
ة ات الخطورة اإلجرام :*إث

ـــةأ/ ســـلوك المجـــرم فـــي المســـتقبل، التثبـــت مـــن الخطـــورة اإلجرام ـــنلكـــن و : مـــن الصـــعب الـــتكهن  م
ة قه و ، یئتهو ، اإلستدالل على خطورته من ظروفه الشخص ةسوا .اإلجرام

ــه قــانون الصــحة العامــة مــاهــذا و مهام الطبیب الخبیــر التثبــت مــن خطــورة المجــرم، فيدخل و  نــص عل
ــات خطــورة المــرض علــى النظــام العــام  ــة ،األشــخاصســالمة و في فرنسا، حیث یــتم إث عبــر شــهادة طب

.)A.L.3217-1(.عقليمفصلة من طبیب 

ــــةب عــــض الحــــاالت إفتــــرض المشــــرع وجــــود الخطــــورة /إفتــــراض الخطــــورة اإلجرام ــــة،  اإلج: فــــي  رام
ـــس، و ـــل الع قب ـــاتوهـــو إفتـــراض ال  ات اإلث ـــتخلص مـــن صـــعو ـــد ال ـــك حـــین یر ،         فعـــل المشـــرع ذل

عاد الســـلطة ال ـــة للقاضـــي فـــي تقـــدیر الخطـــورة، و إســـت عـــة وتقدیر هـــذه الخطـــورة مفترضـــة إمـــا فـــي طب
ة ة أو جنحة مقصودة)الجرمة المرتك . قتل، اإلغتصاب،...)(الأو نوع الجرمة،(جنا

مان، ( )260-258:صص،2007.خالدسل
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ـــه فموضـــوع ة وعل ات النفســـ ـــةوأثـــره یـــدخلاإلضـــطرا ة الجزائ ـــادین قـــانون ،فـــي المســـؤول فـــي م
ات العام ة فيتحدیدا و )، droit pénal général(العقو ة الجزائ فهاموانع المسؤول .وتخف

ي الفرق بین -4 -:اإلجراميالعود و التعدد سلو

غیــر ،إن هناك تمییز بین العود عن التعدد اإلجرامي، إذ في الحالتین ترتكــب أكثــر مــن جرمــة
ــم قبــل إرتكــاب الجرمــة األخیــرة، أمــا فــي حالــة العــود فترتكــب  ــون قــد صــدر ح أنه في حالة التعــدد ال 

م أو أكثر. عد صدور ح الجرمة األخیرة 

ام العود في التشرع مسألتین ما ،" إذ تثیر أح ة، ف العقو ة  ة و الثان المسؤول إحداهما خاصة 
ة ــام القــانون :یخص المســؤول ،  الجنــائيفــإن العــود یــتم عــن إصــرار مــن جانــب الجــاني علــى مخالفــة أح

ة العقاب األول لزجره أو إصالحه. فا و یدل فوق ذلك على عدم 

مــا یتعلــو األساســيف ــه تشــدید العقــاب فــي حالــة العــود، هنــاك نظرتــان تتقاســمهما :الشــر قــوم عل
مقتضى النظرة األولى اإلدانــة، :التشرعات الحدیثة ف م نهائي  صدور ح قوم مبدأ العقاب على سب

ــا ح نهائ ــم أصــ عــد ح ن العــود إرتكــاب جرمــة  فــي لتكــو ــة أو تســقو،ف ،  التقــادملــو لــم تنفــذ العقو
ة.،و أساس العود أعطي له من السلطة القضائ اإلنذار الذ ه  وم عل هو إستهانة المح

مقتضــى النظرــة ــةو ــة قــد نفــذت :الثان ــم وحــده أساســا للعــود، بــل یجــب أن تكــون العقو فــي الح ال 
ــةهــذه و تأثیرهــا، عــدمظهــر و  ــةالنظر یبــرر تشــدید العقــاب هــو نــوع خــاص عــدم ،أكثــر منطق ألن الــذ

صــدور  ة، غیر أن معظم التشــرعات أخــذت النظرــة األولــى التــي تكتفــي فــي العــود  ة العاد ة العقو فا
م نهائي ململو و ،ح ساطة هذه ،ینفذ هذا الح قهاالنظرة نظرا ل ".وسهولة تطب

ةدور المؤسسة  http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?tمن2012جانفي،03:فيسترجاعها إمت).ت.د(.العقاب
=518468

رر وأما الفارق  اب والمجرم المعتادبین المجرم الم ة ألس عود إلى الجرمة ثان ، أن األول 
ة عارضة، في حین أن  ةنفس عود إلى الجرمة ثان ة دائمة ،الثاني  اب نفس هألس فطرة ومتأصلة لد

ة. تس اد االجرام في القانون أو م اب-الجزائيإعت سمبر 21:فيسترجاعها إم). تت.د(. مشددةأس من2012د
http://ns2.syraa.com/blogs/4144/
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ات الال-5 - :اإلجراميالعودالمفسرة لسلوكةنظرمقار

ل أساسي على تفسیرات السلوك المنحرف  ش ز  ن القول إن علم اإلجرام الوضعي قد ر م
أن جرائم المرأة  قال موجه لتفسیر جرائم الرجال دون النساء، مبررا  ما  انتٕان و عند الرجال، فهو 

ة بلد، إال) %10-5(ما بین قد تتراوح،في أحسن األحوال أن المؤشرات من مجموع الجرائم في أ
العالمي،  أن هذه الجرائم آخذة في الزادة على المستو ذلك بدأت النساء ترتكب علىعالوة و تقول 

ورالجرائم التي  را على العنصر الذ اذلك و ، انت حتى وقت قرب ح ة تماش مع األوضاع الحال
ا. شهدها التطور الحاصل مجتمع التي 

ةالنظراتأبرزمن و  ةنجد التفسیرات،المفسرة لهذا السلوكالعلم التي تضمو ،الكالس
ة  ة و التفسیرات البیئ ة و البیولوج ة و النفس ةاإلجتماع - التالي: ، موضحة على النحو والسلو

اتتفسیر -5-1 ة النظر ةالبیئ ع :الطب
اإلتجاه البیئي"المناخ":-أوال

أنصار هذه المدرسة أن  ة على اإلنسانیتأثیر ع صورة"،ر البیئة الطب اشرة أو غیر تكون  م
اشــرة، فنجــد مــثال أن المنــاخ  واألعصـــاب لهـــم تــأثیر علــى الــنفس ،الفصــولٕاخــتالف و وحالـــة الطقــسم

ــةالتالي طرقــة ،علــى الســلوك اإلجرامــي، أمــا الموقــع الجغرافــي أو التر فتــؤثر علــى الســلوك اإلنســاني 
اشرةغیر  )37ص:2006.عبد الحمیدروش، (. "م

یو" في علم ،أوائل الدراسات في هذا المجال"من و  ه دراسات الفیلسوف "مونتس ما جاءت 
ة،  اإلتجاه ألنهاذلك و اإلجتماع القانوني فاتحة الدراسات الجغراف رة لتطبی انت أول محاولة ف

ه،الجغرافي في مجال القانون  تا قانون مثالي ال "روح ففي  عي  رة القانون الطب القوانین" عارض ف
ن تغییره ع الشعوب ،م صلح لجم الضرورة قانون واحد  س  أن القانون ل ع األقطارناد بل ،وجم

المناخ  عة األرضیتوقف على عدد من الظروف  .وطب

أ التإذ أوضح  ة الجرمة تختلف بإختالف الموقع الجغرافي، فالمناط خإلىقرب أي تكون ن نس
ةالمناطو اإلستواء تكثر فیها جرائم العنف، راتالقر من القطبین تكثر فیها جرائم المس

والمخدرات
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ة و  ه"للمناخالنس تل ر العالم"  ة الجرمة ، ذ الحرارة تغیر المناختنخفض حسبو ترتفع أن نس
ة واألمطار الجو،والطقس، والبرودة والجفاف والرطو .الخ...الراحو والعواصف والضغ

ســطةإلــىما أشار "لمبــروزو"- ة الجــرائم تقــل فــي الســهول المن لمــاو ،أن نســ رتفعنــا عــن ســطح إتزــد 
)8ص:،تد.خالدهندالعتیبي،(". األرض

رأمنظور مخالف، لتأثیر المناخ على السلوك اإلجرامي،انت هناك عدة أراء ترما
مالعالم " ا قولهدور  الشتاء،فيقلوالصیف،فيیزدمجتمعأفيجتماعياإلالنشاأن:"" 

مال،ارداأوانحاراالمناخفإنهنامنو األفرادنشامدفيإنماو،الجرمةمعدالتفيیتح
،تد.عبد هللاحمدأ،عبد هللا(".المجتمعالجرمةحجمفيیؤثرالذهواألخیرهذاو،تفاعلهمو

)8:ص

عض اآلخرتفسیر ذهب هذا المنطلعلى إثرو  اب الجرمة تعود أن أإلىمن العلماء،ال س
خلل إلىیؤدإفرازاتهاختالل إ: إن حیث " قالواذلك الغدد الصماء أمثلةمن و ، األعضاءظائف و إلى

للدم  او م یب الك ن األخرللسوائل و في التر حدث هذا الخللو الجسم، أعضاء، التي تدخل في تكو
ات في إ ؤثر ،الجهاز العصبيفيخاصة و الفرد، أجهزةضطرا هفيو إلىؤدو ، ٕانفعاالتهو سلو

اب2سبب الجرمة،)23/10/2006(. األهدل."أنواع من اإلجرام 22في :سترجاعها إتماإلجرام،عند علماء األس

http://www.islammessage.com/vb/index.php?showtopic=8864نم2011، جوان

ة اإلنسان و نشاطهتلكحیث تكون  إرتفاع درجة الحرارة یزد في حیو فیجعله ،التأثیرات 
ة في الجنس،أكثر إستعدادا لإلنفعال و اإلثارة یؤدو أشد رغ إرتفاع إلىاآلخر، األمر الذ

 ، "العالمقولإذمعدالت جرائم العنف و جرائم األذ أن الحر الشدید :في هذا الموضوع"جبر "
ذلك بیر من الطاقة الحرارة الناتجة عن الغذاء، و یؤد الجسم في إلىغني الجسم عن قدر  إحتفا

الحارة ه، و،المناط ه إل قد هذا الفائض ال بد و أن یجد له مصرفا، وفائض من الطاقة ال حاجة 
ون سب،ساء إستخدام هذا الفائض عض جرائم العنف"، وف عتقد العالم األلماني ا في إرتكاب 

أن الحرارة تضعف من قدرة اإلنسان على Foldes"فولدس  صفة خاصة مقاومة ،المقاومة":"  و 
ة ةإلىفیندفع ،الدوافع الآلأخالق عبد (أبو توتة، ".إرتكاب الجرائم و على األخص منها الجرائم األخالق

)231ص:،1999.الرحمن محمد
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ة على تأثیر حول رامؤخالدراسات التي نشرت أحدثومن  السلوك اإلجرامي، العوامل الجغراف
) إذالمقال الذ ور ه ( ه أن الجرمة ت ر ف ه ،والجناحذ عل غاز أطل طا  ن أن یرت م

یز هذا "Aranاألران "غاز ، إن هناك نوعین من األفراد یؤثر علیهما تر الموجود في الغالف الجو
میل  ز الغاز، إلىالغاز، النوع األول  میل والنوع الثانياإلنتحار عند تر و وهالقتل إلىمن الناس 

هذه الحالة.في
ةما إ  البیئة الجغراف ه السلوك اإلجراميتأثیرهامدو هتمت هذه النظرة  م ،في توج ح

بها من عوامل إ ح ما  ة إتصالها  ةجتماع عة و ، ونفس مطب ال من سهولة األقال وج
األرعة عالقة الفصولو العواصف و ، البرودةشدة و من حیث شدة الحرارة وأحوال الطقس،صحراءو 

اإلنحراف.
-یلي: النتائج المتوصل إلیها حدیثا حول تأثیر الطقس على السلوك اإلجرامي ماأهممن و - 
، اإلغتصاب بزادة درجة حرارة البیئة، على والمنزليوالعنف الجماعي: والسرقةتزداد جرائم التعد- 

ة.85األقل حتى  درجة مئو
ا بزادة درجة الحرارة.تزداد جرائم -  العنف ضد األفراد خط
طة-  ن أن تفسر العالقة بین الحرارة ،توجد مجموعة من العوامل الوس م المنحرف،السلوك و التي 
ات، وو أبو (تغیر العامل اإلجتماعي.وقت الفراغ، واإلجازات، ومن هذه العوامل إستهالك الكحول

مسحلي،  )73ص:،2007.عصمت عبد العل

غة لمناخلقد أثبت مرار ما للجانب اتعقیب: ة و مساهمة بل ات ىالتأثیر علفي ي من أهم السلو
ة، ب الجوالفرد ذلك، أو الحرارة الزائدة حیث أعطت هذه النظرة لعامل المر إضافة الى البرودة 

ونة للغالف الجو ة الم او م تأثیرها،تأثیر المواد الك ة الكبیرة لمد على الجانب الفیزولوجي األهم
،ل شر ات المحظورة، إال أن هاته و إعتبراها لكائن ال السلو ام الفرد  عامل أساسي في التأثیر على ق

ه امحالتي تتعل،النظرة أغفلت الكثیر من الدوافع المهمة األخر أو التي تتعل شر لكائن ال
ا، و الت ون لها األثر األكثر مساهمة في إحداثها لألفعال المعاقب علیها القانون.شخص ي قد 
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ا ولوجي:- ثان اإلتجاه األ
ولوجي ة في التحلیل ،عن اإلتجاه الجغرافيیختلف اإلتجاه األ الجغراف ستخدم الخرائ أنه 

ة ذلكعالقة و لكتلة الجرمة ،اإلحصائي الموقعي ةالظروف الماد ة والثقاف التي تتمیز ،واإلجتماع
ة. الجغراف بها المناط

يدراساتلعل و  ة"شو"األستاذ األمر ولوج حیث درس مدینة ،من أبرز الدراسات األ
اغو إختالف،تناوله في هذه الدراسة موضوع الحيماأهم و )1930(عام ""ش ة الجرمة ومد نس
عد المنطقة أو قرها عن قلب ، إذ إفترضآخرو بین حي ة الجنوح تتفاوت بإختالف  "شو" أن نس
ة للمدینةالمراكزعن و ،المدینة لما إبتعدنا".وجدقد و ،الصناع ا  ة الجنوح تقل تدرج العتیبي، (أن نس

)9- 8صص:،تدخالد.هند

لس ذهبلقد و  أن إنعدام إلى،في تفسیره لهذه المالحظات"Rekless.w.cالعالم "ر القول 
م اإلجتماعي  ان توزعا عادالتوزععدم و التنظ ة،الس الشعب ال تسبب ،القذرةوالتحضر والمناط

اشرة تشجعهاطرقةلكنها و الجرمة  ة للسلوك المضاد ، غیر م زادة الفرص المؤد عن طر
، (للمجتمع. سو )72:ص،2001.عبد الرحمنالع

ن أن ینتقل من خالل المالحظة تعقیب: م ذا التقلیدمن الثابت أن السلوك  ون واإلقتداءو حیث   ،
حیث  حي محدد،  منطقة محددة أو  ون تداوله بین أفراد ذلك جد سهل إذا تمحور سلوك إجرامي 

ة من خالل تلك الجماعات، لكثرة  ة السو عطى له الخاص ما قد  ل جد سهل،  ش ذلك المح
اقي العوامل الشاذة التي قد تأثر في ا، إال أن همن خاللهالتعامل  ل ته النظرة لم تتطرق هي األخر

سلوك الفرد الجاني. 

ة- 2- 5 ة البیولوج ةالمتمثو :تفسیر النظر ة األصل التي تعد مجموعة و ،لة في العوامل الفرد
-:والدتهالقائمة في شخصیته منذ و ،الثابتة في اإلنسان أصالوالخصائصالصفات 

ا ولوج ة:أوال: األنثرو اء هم "جال عشر حاول ثالثةمنذ منتصف القرن الثامن الجنائ "yallمن األط
ل"و"Sperzheimسبیرزهام"و ل الخارجي نأ"Yaldwellجالدو یثبتوا وجود عالقة بین الش

ز و ،اإلنسانسلوكین و ،للجمجمة ثالثنظرتهمتتر حقائ م  :وهيفي التسل

لها الداخلي-  معه ش ل الخارجي للجمجمة یتطاب ل المخ.بدورههو و ،أن الش م ش ح الذ
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ات نأ-  ان یتكون بدوره من مجموعة من اإلم العقل الذ حتو .والوظائفالمخ 

ل الجمجمة الخارجينأ-  ش ة تتأثر  ات العقل ان أكمله في المخ یتأثر نأطالما ،هذه اإلم العقل 
ل الجمجمة الداخلي. ش

على قالقد و  حتو أن العقل  ة)26(الطبیب "جال"  ان أنه ، بینما قال إم م"  زمیله "سبیرزها
ات یبل ان ة، )35(غ في العقل وجد أن عدد تلك اإلم ان فة أو إم ان على أن تلك إتفقد و وظ الطبی

ان عددها ا  ات أ ان في المخ،اإلم مها الى ثالث مناط ن تقس ل منطقة منها جهازا ،م تحتو
ات ،معینا ان - هي: فوتلك الطوائشتمل على طائفة من تلك اإلم

ا:أ/الغرائز  lowerالدن propensitées

ة:  moral sentimebtsب/المشاعر األخالق

ة:  intellectual facultiesج/الملكات الذهن

لى  زة في المنطقة األولى إلیها وحدها ترجع الجرمةما أكد  أن طائفة الغرائز المتر ان  ،الطبی
اإلقتناء،غرزة حب التملك أوغرزة النضال، ول من غرزة الجنس، وإلىصفة خاصة و
غرزة الكتمان.و

ل" و ادلة بین ،هذه النظرةإكمالحاول عد ذلك و"جاء "جالدو فقال بوجود عالقات مت
المخ ا،مناط ة تراقب الغرائز الدن ة لإلنسان مستعینة و،إذ أن المشاعر األخالق أن الملكات الذهن

ه من  نها إرادةما یتمتع الفرد  م في الغرائز ونأم ذلك أنه توجهها، والمشاعر معا وتح مؤد
اإلنسان غرزة حب التملك مثال لد ة أندون ،عندما تتقو مها ملكاته الذهن تراقبها مشاعره و تح

م فیهاتهرادإو المثل فهي أن النتیجةإف،و تتح إن معظم الجرائم نه یرتكب جرمة السرقة، و 
ن تفسیرها بنمو الغرائز الدنیئة والخطیرة،  م فیهام أوفغرزة حب اإلقتناء ،عدم مراقبتها و التح

اإلعتداء على و غرزة النضال تقابلها جرائم القتل و،النصبوالتملك تقابلها جرائم السرقة
ة و،األشخاص الغرائزو الغرزة الجنس و غیرها هتك العرضتقابلها جرائم اإلغتصاب و،هي أقو

ة انة، وو،من الجرائم األخالق س إذا راقبت المشاعر غرزة اإلئتمان تقابها جرائم الغش و الخ الع
ةالغرائزتلك  مت فیها اإلرادة و الملكات الذهن جرمة،و تح عني ذلك و،فال تقع من اإلنسان أ
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لما  نأنه  ة هذه المشاعرأم تحول دون رائز الدنیئة وتتغلب على الغفإنها،تلك الملكاتوتقو
مسحإمنصور، (."اإلجرام )   21-23صص:،1995.إبراه

ة المحددة في المخ، تأخذ هي تعقیب ة الى أن الملكات الذهن ة الجنائ النظرة األنثرولوج : تر
نفس خاأل ل الجمجمة من جانبر ون سلوك الفرد هاالخصائص المبني علیها ش حیث  الخارجي، 

ل الجمجمة،  لما شذ ش ةبإعتاللذلك و شاذ  ة من خصائص الملكات الذهن جراء ذلك الشذوذ ،خاص
ةهإال أنالخلقي، مه عدة عوامل خارج تكون لها األثر قدوالتي ، من الثابت على سلوك الفرد قد تح

حضور العقل المحلل، أو بإنعدامه.في ال وقوع في المحظور، سواء 

ا ة- ثان ةالنظر ة تر:العضو طال ة اإل ولوج المجرم إنسانا توقف تطوره عند أنالنظرة األنثرو
صرححدود معینة،  توقف نموه عند ،ن المجرم هو إنسان موصومأ"" Lombrosoلمبروزو "إذ 

یدفعه  ة، ال یوجد في داخله مجال حیو حدود اإلنسان البدائي، إنه خارج إطار العالقات اإلجتماع
حثإلى ذا و تتحدث عن توقف النمو عند مرحلة معینة، النظرةهذه و ،عن العالقة مع اآلخرال ه

حت س هذاعلى و ،Criminalité=Epilepsieالجرمة نوعا من سلوك الصرع أص فإن المجرم ل
الصرع ا، إنه مرض  ي، (."مرضا عاد اس محمودم )     114:ص، 2007.ع

طال ش اإل الج للشخص، فمن خالل دراسته للجنود  ن العضو ز على التكو الذوي ر
ل األعضاء و وظائفها، و ش ة المتعلقة  ه المجموعة الخلق ون قصد  ن قد  ا أو هذا التكو ع طب

ل الخارجي ألعضاء جسمه ا، سواء من حیث الش ع ة ،غیر طب لوظائفها،أو أداء أعضائه الداخل
على السلوك اإلجرامي.و ن العضو أثار التكو

ا  ة خاصة، "إلىمنته مالمح عضو شر یتمیز  من ال ةأن المجرم نم شاذة ومظاهر جسمان
الوراثة ،عصور ما قبل التارخ، أو أن اإلنسان المجرم وحش بدائيإلىیرتد بها  عن طر حتف

ة  ةالصفات البیولوج ، 2006.نصر الدین،(جابرالخاصة بإنسان ما قبل التارخ."والخصائص الخلق
)  139ص:

حث ة في مناهجها في ال من أجل إكمال ،ما إستخدمت هذه النظرة األسالیب اإلحصائ
فا ،اإلطار العام لهذه النظرة ل تلك الدالالت "1909- 1835"سیزار لومبروزو" مض ة الى  العضو

الفطرة قد ورث أنه ه البیولوجي، و أن المجرم  ی اب موجودة في تر إعتاد اإلجرام أس الشخص الذ
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عة أو واإلستعداد من أجداده، الطب وضع لومبروزو عدة صفات تمیز ما أسماه نموذج المجرم 
المجرم المطبوع.

ل غیر المنتظم للجمجمة، ضخامة الكفلین، نفور عظام تلكومن" ة الش الخصائص البیولوج
بر أو صغر حجم األذن، عدم إنتظام األنف یب اإلنسان  الجبهة، شذوذ تر غزارة ،الخدین، ضی

ف الصدروالعیوب فيالجسم أو الرأس، وضوح األخطاء شعر  ع ،التجو طول األصا
ة، (". األیدو  ال )128:، ص2006.محمد سندالع

ة األخرإلىإضافة  ة و المزاج األلم و المیل ،العدید من الصفات العقل ضعف اإلحساس 
اء، و ة للح صورة مناف الذنب و و،األخالقيضعف الوازع نحو الوشم  الرعونة، عدم الشعور 

ة الشدیدة إللتئام الجروح و سرعة الشفاء من األمراض، وحدة المزاج و المیل الى الكسل،،القابل
ة الملحة نحو المقامرة، وو الغرور الخرافات،و المیل الشدید نحو الكحول، و الرغ مان الكبیر  اإل

عدم اإلستقرار النفسي و و الشعور  طرة على النفس.العاطفي والدائم  عدم الس

أكثر من ،و"إعتقد لمبروزو أن النموذج اإلجرامي الكامل للمجرم المطبوع یتمیز  هو الذ
ة عن الخمس دون إخمس سمات  تقل سماته اإلنحطاط ة، أما النموذج غیر الكامل فهو الذ نحطاط

ة عن الثالثالثالث، أما من  ا معینا، ثم أضاف ،تقل سماته اإلنحطاط عتبر نموذجا إجرام فهو ال 
ست هي سبب الجرمة بذاتها، و إنما هيإلى ة التي یتمیز بها المجرم ل سمات أن السمات اإلنحطاط

ص المجرم  ة الفردوالمجرم،عن غیروصفات ممیزة لتشخ مع ذلك فهي قد تزد من قابل
فسر"ستعداده إلرتكو تضاعف إ وجود مثل هذه الصفات "لمبروزواب الجرمة أكثر من غیره، و 

ة في المجرمین منطلقا من إفتراضین ة التي تعود ،اإلنحطاط الردة الوراث یرتكز األول على ما أسماه 
ة األولى من عمره، وإلىاإلنسان المجرم  ما قاله في تف"لمبروزو"قد تأثر مرحلة الوحش سیره هذا 

)84ص:،د ت.عبد الرحمن محمدأبو توتة، (و اإلرتقاء". دارون حول النشوء 

) "المرأة 1895(سنةعنهاتب حیث ،حول إجرام األنثىثیرة لعالم آراء لذات اانت ما 
الالمجرمة"،  أنها أقل تطورا على سلم التطور مقارنة مع الرجال، والذ هن فيوأقرب ح سلو

ةلألطفال  اءوأقل حساس ةتمییز أنما یر، وأقل ذ ع من ون ،المرأة المجرمة عن المرأة الطب
ة  عض الصفات الجسد ثیرة الشعر)وهي أنهاخالل  ة ( ،وٕاعوجاج القدمینوجود التجاعید مع،شعران



المرأة الفصل الثالث: العود اإلجرامي لد

137

ة،والجمجمة الغیر ع الرجال المجرمین إلىأقرب أن المرأة المجرمة"لمبروزو"بإختصار یرالطب
اء المرأة.إلىمنها ،واألسو

ناء  نرماعلىو ة"قد إستخدم مفهوم "لمبروزو"سب ل من "اإلرتداد أو البدائ لتفسیر الجرمة عند 
طرح نفسه هووالرجالالنساء  این معدالت الجرمة عند الطرفین؟،، لكن السؤال الذ یف نفسر ت

سبب "لمبروزو" یجیب إذ  أن معظم النساء ال یرتكبن الجرمة  على ذلك من خالل القول 
عض الصفات لدیهن ة التوازن و من تلك الصفات: الطاعة ،وجود  تلك الصفات التي تعید عمل

اء غیر ،العطفإلىو الوالء لألسرة و األمومة و الحاجة  و البرود الجنسي و الضعف و الذ
اتها،المتطور ه الطفل في سلو التالي فإنها تش أن معظم "لمبروزو"عتقد إ و عالوة على ذلك ،و 

،أثرا على الكثیر من العلماء و خاصة أوائل القرن العشرن"لمبروزو"جرائم المرأة سرة، لقد ترك 
ر منهم على سبیل المثال ال الحصر "بیرت بین إنحراف اإلناث 1926سنة burtو ذ ر "، و الذ

ذلك العالمین "هیلي و برونر و،"1933سنة midleton"مدلتون قد حذا حذوهفترة الطمث، وو
healy and bronner"ور ، و 1926سنة ات الذ ر فرض ان لهم الفضل في تطو األخیران 

masculinity  hypothesisأن النساء المجرمات أ ما ،النساءإلىالرجال منهن إلىقرب ، أ ف
ة الصفات الجسد ات، (."یتعل ) 260، ص:2004.عوادعایدةالور

رجع إلىالمطبوع المجرم- للمجرمین: ما "وضع تصنیف  ، والمجرم المعتادإرتداد الوراثي، و
یتمیز المجنون والمجرم الصرع معا، وٕالى مرضاإلرتداد الوراثي إلىیرجع إجرامه وهو الذ

ات  ة شدیدةبإضطرا العاطفة، ذهن ةوهو الذوالمجرم  وشدة یختلف من حیث مظاهر الجثمان
ةحساسیته وضع المجرم،العاطف اسي تحت هذا الصنف، و الصدفةالس ال عالقة بإجرامه والمجرم 

ة  ة أوأ ".فیهادون أنفسهم یجوالمواقف التيالظروفإلىإجرامهم وٕانما یرجع،مرض الصرعوراث
)11ص:،تد.خالدهندالعتیبي،(

 ةاألستاذإضافة الى هاته النظرة جاءت آراء ا اإلجتماع تیلیو "األنثرولوج " (لإلستعداد Di tilioد
لمبروزو"، ن اإلجرامي)، مدعمة لدراسات العالم "سیزار حث إلیجاد نظرة التكو ه ال حیث إنتهى 

نهم الجبلي وقسم المجرمین)، 1945(اإلجرامي عام عا لتكو -أصناف: أرعة إلىت
.والعقليالناقص في النمو النفسي المجرم-1- 
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اتيالمجرم-2-  و .صاحب اإلتجاه العصبي الس
اتي.المجرم-3-  و ذو اإلتجاه الس
ایلة،(. المختلذو اإلتجاه المجرم-4-  )135:، ص2006.محمد سندالع

ه:تعقیب ة "لومبروزو"ه النظرة من خالل رائدها العالم ذتر ی ة تكون نتائج تر أن الصفات اإلجرام
ون الشخص المنحرف قد ورث تلك الصفات من أجداده،  حیث  ة،  ة وراث ما حدد من خالل عضو

ة من غیرها، إال أن ه ة اإلجرام ن من خاللها معرفة الشخص م ة، الصفات التي  ه ذصفاته الخارج
ن  م ة للشخص ال  أن الصفات الخارج ة و المثبتة،  النظرة تعرضت للعدید من اإلنتقادات العلم

محدد و حیث هناك من لهم إتخاذها  ا،  ات المعاقب علیها جزائ السلو اس إلرتكاب أو تفاد مق
ة و متمیزة. ة عال صفات أخالق متازون  ة شاذة لكنهم  صفات خلق

ا -ثالثا ولوج ة:االفیز لجنائ

ة إلىإستنادا  ة بدائ ونات عصب عد السلوك الجرمي" صادر عن جسم له م مبدأ هذه المدرسة 
ــاآلخر، و "، تغلــب علــى علــم neurologieعلــى هــذا فــإن علــم األعصــاب"غیب عنه الــوعي النفســاني 

ة"، psychiatrieالطب العقلي " ز الحدیث علــى توقــف النمــو و إضــطراب البیئــة العصــب ،        حیث ال یتر
ـــالجنون". ة  س عـــن اإلصـــا ـــي، (و لـــ ـــاس محمـــودم ـــز حـــول )،109، ص:2007.ع الوظـــائفو إنمـــا یتر

ة للغدد ة و التشرح ــة حدیثــةو األجهزة العص،الفیزولوج حــوث طب ة في اإلنســان  تأثیرهــا ب ، و مــد
اإلجرامي.في السلوك 

ه فلقد تحول اإلهتمام من دراسة السلوك اإلجرامي نــه ،و عل الى دراسة الشخص المجرم و تكو
ـــتم التوصـــل  ـــى ی ـــة إلـــىمجموعـــة فـــروض تســـتند إلـــىالخـــارجي مـــن الـــداخل، حت ـــةالنظر ،  المورفولوج

ــــةو ــــاع هــــذه النظر ــــز أت ــــة  دراســــاتهم،ذلــــك مــــن خــــالل تر األســــاس للنظرــــة البیولوج ــــع  و التــــي تت
الجهـــاز التنفســـي، و الهضـــمي و البـــولي و التناســـلي و الغـــدد و ـــة  حـــاثهم علـــى أجـــزاء الجســـم الداخل أ

ة ان فشل أو قصور أحد هذه األجهزة،و الشرایین و الدورة الدمو ما إذا  علــى یؤثر،من أجل معرفة ف
یل  السلوك اإلجرامي أو الجنوح.تش
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حــاث نشــأالدراســات ونتیجــة لهــذه ــة "فــرعواأل ــا الجنائ criminelالفیزولوج physiologie"
ــةوهــو أحــد حیــثالعلــوم الجنائ معرفــة العالقــة بــین الســلوك الجــانح أو المنحــرف مــن ،  یهــتم هــذا العلــم 

ین التشوهات،جهة ة و العقليالصماءواألمراض والغدد الجسم .والجنس والمستو من جهة أخر

تابهمـــا " علـــم اإلجـــرام الجدیـــد" أن ثلـــث المجـــرمین بوجـــه عـــام ســـمیثو إذ وجـــد العالمـــان (شـــالب ) فـــي 
ات في إفرازات غددهم الصماء )12، ص:تد.خالدهندالعتیبي،(. "عانون من إضطرا

Endocrine" الغــدد الصــماء  حیــث تتمثــل  Glands فــي:" أعضــاء  داخــل جســم اإلنســان "
مــن هــذه الغــددتفــرز هرمونــات و فــة أ اشــرة فــي الــدم، و أن إخــتالل وظ م إخــتالل إلــىیــؤد،تجــر

، و ماو یب الدم الك و یــؤثر علــى الجهــاز العصــبي ،إختالل وظائف أعضاء الجســمإلىهذا یؤدتر
التالي یؤثر هذا اإلختالل على  م، و  ز التح ة اإلنسان، و تعتبر الغدة مر إنفعاالت و سلوك و شخص
ة و ــة و األدرنــالین و التناســل ــة و النخام ــةالدرق رة و الغــدد جــارات الدرق مــن ضــمن الغـــدد ،الصــنو

ســین ــب البیرو ــادة إفــراز مر ــون اإلنســان ذا إلــىیــؤد،الصــماء، فعلــى ســبیل المثــال نجــد أن ز أن 
ح قلقــا فــي  صــ ــع األحــوال ومــزاج متقلــب، و  التــه و أوهامــه، ال تســتقرجم لــه شخصــیته، و تــزداد تخ

ح مفرطة، و ".و تص ل ملحو ش ایلة، (تزداد عصبیته  )123ص:،2006. محمد سندالع

ر) دور مــن حیــث إفــراز " مــا أن  ض عنــد األنثــى و الخصــیتین عنــد الــذ ة (المبــ الغــدد الجنســ
ة  ــا إفــرازإلــىهرمونــات ذات تــأثیرات مهمــة فــي النمــو و الســلوك، إضــافة لهــذه األعضــاء األساســ الخال

ة ر و األنثــى معــاأنــواعلهــذه الهرمونــات و،الجنســ عضــها موجــود فــي الــذ و أن الهرمونــات ،متعــددة 
ةوظــائفالتي تفرز هذه الغــدد لهــا  ــذلك الصــفات النفســ ــة و  ة الثانو ــالخواص الجنســ المیــل ،تتعلــ

المخـــاطر و المیـــل نحـــو الجـــنس إلـــىوحـــب الزعامـــة و المیـــل ،اإلســـتقاللإلـــىتـــداء و المیـــل اإلعإلـــى
ة ة للفتــاة فلهــذه الغــدد وظــائف جســم النســ ة للرجــل أمــا  النســ بــر الثــدیین و،اآلخــر، هــذا  نشــامثــل 

ة تسب صإلىو المیل الغدد اللبن ن حقن الحیوان بهرمون الجنس اآلخر، ف م فات الجنس اآلخر، و 
ــرا أو أنثــى  ــالفرد، ذ ة یــؤد مــا أن فقــدان الغــدد الجنســ ــون مخلوقــا خــال مــن إلــىذلــك الجــنس،  أن 

ة. ة قو س عبد أ،رشراشو محمد سعید، ،(أبو طالب"ممیزات جنس )23-22:ص، ص2001.الخالن

ةإذ أثبت أن  فة الغدة الدرق ة الشــخص ت،مــثالإختالل وظ ــةتســبب فــي إصــا ،ــاألمراض العقل
اشر،  ل م ش فمنتجعل و التي تمس سلوك اإلنسان  .ااإلنسان مجرما عن
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ــاع هــذه النظرــة یــرون أن ســبب الجرمــة یرجــع  إفــرازات الغـــدد إنتظــامعــدم و ،إخــتاللإلــىفأت
ون بإعادة توازن إفرازات هذه الغدد، العالجأن و ،الصماء ة بزادة أوإماذلك و في نظرهم  خفض نســ

عي". إلىاإلفرازات من أجل إعادة اإلنسان  ایلة، (وضعه الطب )123:ص، 2006.محمد سندالع

ة. ة في الشخص لذا فإن الغدد الصم على حد تعبیر "ودوورث" هي جزء من العوامل األساس

ثیــــرة أن " عــــوق النمــــو ،إضــــطراب وظائفهــــاخلــــل الكروموســــومات ومــــا تبــــین مــــن دراســــات 
عض عتاة المجرمینإلىیؤدو،الجسمي و النفسي روموسومات الجنس عند  فمن ،وجود خلل في 

اك) الســفاح اإلنجلیــز ــا بهــا،الفحص الطبي لـــ(رتشار ســ روموســوم وجــد أن جســمه یتكــون مــن خال
س () وXYYالجــنس ( ـــاحثون ،)XYلــ ــا األشــخاص العــادیین، ممــا جعــل ال مــا هــو الحــال فــي خال

ــالعنف، و روموســوم الجــنس  مــن نــزالء أحــد الســجون %4تبــین أن ینشطون فــي دراســة عالقــة ثالثــي 
عـــانون مـــن هـــذا الخلـــل ـــة  ة وجـــود الخلـــل عنـــد و،اإلنجلیز ـــة تعـــادل خمســـین مـــرة نســـ ة عال هـــي نســـ

حثــا شــملت (مــن تحلیــل نو،األشــخاص العــادیین ــات المتحــدة4293تــائج عشــرن  ،) مجرمــا فــي الوال
ة قلیلة وو،منهم%1.4جد الخلل عند و ة وجود الخلل عند األطفــال 15لكنها تعادل هي نس مرة نس

ــاوحدیثي الوالدة، ج،".(تعادل ثالث مرات وجوده عند المضــطرین عقل ، عصـام.أبـو حـو مـروان، والصـفد
)93-92، صص:2009

هـــؤالء المنحـــرفین إلـــىإضـــافة " حـــوث التـــي إســـتهدفت دراســـة موجـــات المـــخ لـــد الكثیـــر مـــن ال
طة، مــنغیــرهم و  " هــذه الدراســات التــي 1954Ellingson"إیلنجســون إســتعرضلقــد و الجماعــات الضــا

ة تتراوح مــا بــین ،منحرفا1500تناولت عینات بلغ عددها  ظهــر فــي ،)%58-31(ان من بینهم نس
طیئــة  ــین المنحــرفینرســم موجــات المــخ عنــدهم نــوع مــن الشــذوذ، مــن أكثرهــا الموجــات ال المنــدفعینو

ـــان ـــل أجزائـــه، والعـــدوانیین  شـــمل  محـــددا فـــي الفصـــوص ـــانلكنـــه و الشـــذوذ فـــي موجـــات المـــخ ال 
من المخ ة في النصف الكرو ،(."الصدغ سو )67، ص:2004.عبد الرحمانالع

اتیینما أظهرت  و تبــین أن حــوالي ،"EEG"بإســتخدام جهــاز رســم المــخ"الدراسات على الس
ــة، )%80إلى%60(من  عــانون خلــال فــي القشــرة المخ عــوق نمــو الضــمیر فــينقصــا و منهم  النضــوج 

عتــدون عنــدهم  جعلهــم  اهمیتعــاطون ال و الــذنب شــعرون ال و ،والعــرفعلــى القــانون و بــو أ(."مــع ضــحا
ج، )91: ص، 2009.عصام،والصفدمروان، حو
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ــة أن ما وجــدت تلــك  حــاث الفیزولوج ان آخــران همــا الجهــاز العصــبي "األ ثمــة جهــازان عصــب
یرت ز طي، المر سمى الجهاز المح ة من األسالكوه جهاز آخر  تحمل ،و األعصابهو ش

قسم ،المعلومات و ترسلها بین األجزاء المختلفة قســمین همــا الجهــاز العصــبي البــدني و الجهــاز إلىو 
ــزو،العصبي المستقل ات عمــل الجهــاز العصــبي المر بــین و العالقــة بینــه و،صرف النظر عن آل

ة و القشـــرة نـــات الشـــ وناتـــه مثـــل التكو ـــاللوزةو ،مـــوسالهیبوثالأوأو المهـــد ،م نـــات القشـــرة  التكو
اإلنفعـــالي و الجـــوع إفـــ،و الســـاق ـــة یلعـــب دورا فـــي النشـــا ـــال مـــن هـــذه األجهـــزة الفرع و الجـــنسن 

ـــذلك علـــى ردود ، الجهـــاز العصـــبي المســـتقل فیلعـــب دورا فـــي اإلنفعـــاالتمـــاأ،العطـــشو طر  ســـ و 
خفقان القلب ة  ض و و،األفعال الذات و اإلرتعاش.توتر العضالتسرعة الن

عــد و،جهــازن همــا الجهــاز العصــبي الســمبتاوإلــىقســم هــذا الجهــاز و ــذ ال هــو جهــاز الطــوار
اراســـمبتاو،الجســـم للقتـــال أو الهـــرب ،  األولهـــو منـــاقض لعمـــل الجهـــاز و،و القســـم الثـــاني یـــدعى ال

طاء من سرعة التنفس و اإلقــالل مــن دقــات القلــبإلىو یؤد اإل ة  س ه عمــل هــذین ،آثار ع شــ و 
ة للثاني. النس ح  الكا الجهازن بدواسة البنزن و 

ه و  م الناس تمعل نتیجــة للعالقــة بــین الجهــاز العصــبي المســتقل إلىتقس ــین اإلنفعــالأنمــا ،و
طتین هما: إثارة الدافع  شفت الدراسات عن وجود عملیتین مترا م فيإذ  تفرغ الطاقة.والتح

ــةإلى(فرمان)قد إنتهىو  ــة المزاج حســب مــوقعهم مــن ثالثــة متغیــرات علــى ،تصنیف الناس مــن الناح
النحو التالي:

ــة ســرعة /إ1 ملكــن و ستثارة الدافع قو ــه ،فــي تفرــغ الطاقــة ضــعیفالــتح ســهل عل رتكــاب إفهــذا الــنم
اتي)الجرمة و .(سا

فة إ/2 ــةعلىقدرة و ستثارة الدافع ضع م في تفرغ الطاقة قو الخــائفون مــنو المتبلــدون هــمهــؤالء و ،التح
عمل أ ام  ة.وهم أقرب، الق ة المرض الى الشخص

ة إ/3 م فيستثارة الدافع قو ضــاتفرغ الطاقة قووالتح ــاةكثــرأفهــؤالء ،أ ،أبـو طالـب(".نجاحــا فــي الح
س عبد الخالأ،رشراشو محمد سعید،  )25:ص، 2001.ن

اتتأثیرهومدلم ینسى العلماء الجانب الوراثي ما  ثیر من اإلضطرا الكبیر في حدوث 
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ة  ــــة النفســــ Psychologicalوالعقل disorders،ة فصــــامذهــــان و ،واإلكتئــــابــــالقل الشخصــــ
ات و  ـــــــــةاإلضـــــــــطرا ـــــــــاب ثنائ ـــــــــذهان الهـــــــــوس اإلكتئ ـــــــــةالقطـــــــــب،  ـــــــــي،والكحول ـــــــــذلك ف الســـــــــلوك و

.(Rathus,S,A.1996.p:108)اإلجرامي"

العــالم "هیلــي" ومــن جهــةإال أنــه  نقــد "أجــر حاثــه علــى (healyنظــر أخــر ) مــن 1000" أ
الد،  الم عة المجرم  بوراثة اإلجرام، أو طب یناد رأ ع معارضة أ ستط عدها أنه  دا  الجانحین، مؤ

عتهــا، أنــه ة معقــدة فــي طب ــد أن هنــاك عوامــل نفســ ــن أن تكــون فــيمتداخلــة و یؤ م مســئولةعضــها 
ة عند األطفال".  )141ص:،2006.الدیننصر،(جابرأكبر عن اإلنحرافات السلو

بیـــر ذه جـــاءت هـــتعقیـــب: ـــة إهتمامـــا  ـــة ملق یـــب لجانـــب الفیزولـــوجي، مـــن خـــالل إعطائهـــا لاالنظر للتر
ـــة الالهرمـــوني ا غـــةألهم ـــة هـــي مـــنخاصـــة و ،فـــي التـــأثیر علـــى ســـلوك الفـــردبل ـــة، ملغ ناحیتـــه اإلجرام

ة األخر ةالعوامل الذات مــا القــدر الكبیــرــون لتأثیرهــا التي قــد ،والبیئ ن الســلوك اإلنســاني،  فــي تكــو
ــة ی زت على تر ةواحــدة ر ــةإنســان ــات الذات ی ــاقي التر ــة دون إرفاقهــا ب ة ،الداخل التــي تكمــل الشخصــ

ا.  شرة داخل ال

ــةلمــدارس العلــى اتعقیــب ــة : بیولوج ــة البیولوج الكثیــر مــن اإلنتقــادات،إلــىلقــد تعرضــت النظر
الغـــة فـــي  ع اإلجرامــي الوحیـــد و العـــام بــین المجـــرمین، و الم ـــالط ــار المجـــرم  و مــن أبرزهـــا رفـــض إعت

ة و ــة للعیــوب الجســد ــة فــي نشــأة الجرمــة، إعطــاء أهم لتــأثیر البیئــة و العوامــل اإلجتماع إغفــال مطلــ
ـــة عـــن اإلنســان البـــدائإلـــىاإلضــافة  ـــذا نقـــد ي، ونقطـــة أن اإلنســان المجـــرم قـــد ورث صــفات بیولوج

ة  لألعضاء الخارج ل الفرد ذلك  موضوع الغدد الصــماءالعالقة بین الش إذ ،و السلوك اإلجرامي، 
ر أهمیتها و أثرها على ن أن نن م و لكن ال یوجد الدلیل العلمــي القــاطع ،وظائف الجسم المختلفةال 

ة بــین الجرمــة و إفــرازات هــذه الغــدد الصــما بیــر مــن األشــخاص على وجود عالقة ســبب ء، فهنــاك عــدد 
ات فــي ا عــانون مــن إضــطرا مــاغیــر المجــرمین و  ة قــد تكــون تلــكلغــدد الصــماء،  الشــذوذات الســلو

ــة لألعضــاء اثولوج ــزت علــى جانــب ،نتیجــة  ونهــا ر ــة،  ــل هــذه اإلنتقــادات خصــت النظرــة البیولوج
و ة و هــو الجانــب العضــو ــاقالفیز وظائفــهواحــد مــن جوانــب الشخصــ ، دون  ــة فقــ ي الجوانــب ولوج

ونة  الم ةاألخر ل مجتمع تختلف قواعده الواجب إحترامها عن مجتمع آخر، فیجب ، و للشخص ألن 



المرأة الفصل الثالث: العود اإلجرامي لد

143

ــة جماعــة ینتمـــي إلیهــا الفــرد ــم علــى مـــد،معرفــة أ الجماعـــة للح و أن نعـــرف القواعــد المعتمــدة لــد
فه، و إجرامیته.تك مد

ــة تفســیر -5-3 ــةفــي هــذا المجــال هنــاك :النفســيالتحلیــل نظر ــارات تفســر الظــاهرة اإلجرام عــدة ت
ما و :یليهي 

ع ألفكــار-والأ ــار األول المتــا ــارهــو و )c.debuyst(:یتمثــل بـــ"Degreef"الت حــاول التأكیــد علــى ت
ة المعرفة الجیدة  للمجرم.للتارخاألفضل و أهم الذاتي الفرد

بتارخ الجماعة التي ینتمي إلیها هذاتطور و  ار بإتجاه تقاطع التارخ الفرد ، علــى أن بهــاعالقتــه و الت
اتــه شــه المجــرم عبــر یوم ع علــى الواقــع اإلجتمــاعي الــذ فتــرضهــذا و ،السلوك الجرمي هو رد فــرد

حتلــه المجــرم فــي  قة للموقع اإلجتماعي الخاص الذ مــا أم ال؟هــل هــو معــزول (مجتمعــه الدراسة الدق
فته في المجتمع؟ ...الخ)هو موقعه؟ ه؟ وظ .النظرة إل

ــا ــة-ثان ــار الثــاني أكثــر براغمات هـــو و ، وفرقـــه"Colin"خاصـــة مــع )Lyonمدینــة(تطـــور فـــي " :الت
ــان لــه فــي جماعتــهوجماعتــهعلــى مــا بــین المجــرم التشــدید شــعر المجــرم أن ال م مجــالال و ،، حیــث 

ــا لـــه،  سأن و حیو الكـــالم لــ ـــار علـــم لـــذلكهــو و ، إنـــه هامشـــي اإلنتمــاءو لـــه حــ ح منحرفـــا، إنــه ت صــ
للجرمةجتماع الجرمة متعاطفا مع علم نفس الجرمة، إنه علم إ اد .النفس اإلجتماعي الع

قــولالــنفسعلــم و إن التقــارب بــین علــم الجرمــة  مــا  عنــي  دراســة األلــم "Hesnard:"المرضــي 
)douleur(، ـــون فـــي ـــن أن  م مــا یلـــي:أالــذ ح  ـــرة تصـــ إن المجـــرم هـــو "ســاس الجرمـــة، إن الف

ه و مــرض مــن اآلخــر  عمــل علــى تــدمیرهلدرجــةمعــه و ســب ةلكــن و ،(تــدمیر اآلخــر)أنــه  تكمــن الصــعو
عــة هــذا المــرض  ما یلي: ما هــي طب عــة مــرض؟ مــاعوارضــهو ف ــین جماعتــهاإلتصــال بینــه هــي طب ؟ و

س و أو أن مجتمعـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو المـــــــــــــــــرض ،هـــــــــــــــــو المـــــــــــــــــرضن المجـــــــــــــــــرم أهـــــــــــــــــل  ".؟هـــــــــــــــــولـــــــــــــــــ
ي، ( اس محمودم )119-118: ص، ص2007.ع

ولوجلهــذهتفســیرا و  المدرســة الســ ــد" ســیجموند"-رائــدها: المتمثــل فــي ةالظــاهرة جــاء رأ فرو
اتــه مــن أواخــر القــرن إالــذ ار"تشـــارلز ،حتــى أوائــل القــرن العشــرنالتاســع عشــرمتــدت ح أف متــأثرا 

ن" شر تقودهم مجموعة من الدوافع أو إلىحیث وضع نظرة عن السلوك اإلنساني تذهب ،دارو أن ال
ة. ه حیوان الغرائز الفطرة ش
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ـــه و یولـــد إن اإلنســـانالقـــول إلـــىحیـــث ذهـــب ")1930(الدقـــة ســـنةوجـــهعلـــى و  ـــزةلد ـــاة غر نحـــو الح
علیهــــــــاو  ــــــــه و ،"Eros"إصــــــــطالح الجــــــــنس وأطلــــــــ ضــــــــالد ــــــــزةأ ــــــــة نحــــــــو المــــــــوت غر قو أخــــــــر
"deathinstinct،"علیهـــــــــــــــــــــــــــــا والتـــــــــــــــــــــــــــــي أطلـــــــــــــــــــــــــــــ"Thanatos" والمـــــــــــــــــــــــــــــوتالتـــــــــــــــــــــــــــــدمیر."
) ، سو )216، ص: 1994. عبد الرحمنالع

د " و  عبــر ،)م1932ســبتمبر عــام (فــي "فینــا"بـــینشتین" أ" إلىفي خطاب وجهه" فرو نجــده 
ــه اإلنســان ،رائــه حــول الســلوك العــدواني لإلنســانآتعبیــرا واضــحا عــن  یوجــه ف ســواء ذلــك الســلوك الــذ

ــه الــى تــدمیر ذاتــه، و فــي  ینتهجه اإلنسان لینتهــي  ــه العدوان نحو اآلخرن، أو ذلك السلوك الذ خطا
ـــد" لــــ" أنشـــتین" عتـــین: تلـــك التـــي تنشـــد الوحـــدة،هـــذا وضـــح " فرو طب یـــف أن غرائـــز اإلنســـان تتمیـــز 

ما أنه ال  ة، و تلك الغرائز التي تنشد التدمیر و القتل،  علیها الغرائز الشهو و المحافظة و التي نطل
ة عن الخیر و الش ام أخالق م أح غي أن نتسرع في تقد ــة مــن ین ا من هذه الغرائــز أقــل أهم ر، أو أن أ

ا سواء عمال في  لیهما سو ة  ع من فاعل اة تن مــا لــو ،نسجامإاآلخر، فظاهرة الح أو تعارضــا و یبــدوا 
. معــزل عــن األخــر ــزتین ال تكــاد تكــون قــادرة علــى أن تعمــل  هــاتین الغر :ترجمــة.لســن، كو (أن إحــد

ي  )9، ص:2006،مالك األیو

ــة"إیروس"رزتین األولى غرزةحیث تكمن هاتین الغ أو مــا ،أو إله الحب في األساطیر الیونان
ن تسمیتها  اة"م ةتتضمنهي و ،"غرزة الح الحیو إلــىالتــي تهــدف الغرزــةالدوافع و ،مجموعة القو

ة عــض تــألیفهــدفها و ،النــوعحفــو الذات الى حفو ، الحصول على اللذة الجنس عضــها مــع  اء  األشــ
قائها.علىالعمل و 

ة- اطاتفيمن هدفهاإذ ،: غرزة الهدم أو الموتوالغرزة الثان ك اإلرت اءثــممــن و ،تف ، هــدم األشــ
ة إ الهدف النهائي لها هو أنفترض و  ةإلــىعادة الكائنات الح ــة األكــل ،حالــة غیــر عضــو مــثال: فعمل

م للطعام لغرض في مفهومها هو  ارة عن تحط ة،دماجه في الجسمإع ــة الجنســ ــارة عــن فعــل والعمل ع
أنواع اإلتحاد. عدواني الغرض منه الحصول على أوث

صـــدر عـــن هـــاتین الغرـــزتین فـــي تفاعلهمـــا معـــا، فـــي "إ ـــعتعارضـــهما و ئتالفهـــا إذ  ظـــواهر جم
اة المختلفة فزــادة ،التغییرات التــي تحــدث فــي النســب بــین هــاتین الغرــزتین نتــائج هامــةوتنشأ عن،الح
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النقصــان الكبیــر فــي العامــل  ا، بینمــا یــؤد العــدوان الجنســي مــن شــأنه أن یجعــل مــن الحــب قــاتال جنســ
ةأالخجل إلىالعدواني  ي :ترجمة.لسن، كو (.و فقدان القدرة الجنس )10، ص:2006،مالك األیو

ــائن حــي، وإإلــى"" Freudإنتهــى" و  ــل  ــزة التــدمیر تعمــل لــد أنهــا تجاهــد فتــراض أن غر
صــل هــذا الكــائن  ةىلــعلكــي  ــة غرــزة المــوت قاصــرا علــى الــداخل، ،صــورته األصــل مــن مــادة غیــر ح

حینمــا تتجــه ،فهــي تظــل صــامتة ظهــر إلــىو نحــن نفطــن إلیهــا فقــ ــزة هــدم، و  ح غر الخــارج و تصــ
قــاء و، الخارج إلىغرزة تجاه هذه الإ ه الجهاز العضلي، و یبــدو هــذا اإلتجــاه ضــرورا ل ستخدم ف هو 

بیــرا مــن غرــزة العــدوان داخــل "األنــا"الفرد، و ن یثبــت قــدرا  حیــث ، عندما یبدأ" األنا األعلــى" فــي التكــو
طرقة تؤد و التــي تتعــرض لهــا ،هذا هــو أحــد األخطــار التــي تهــدد الصــحةفناء النفس، وإلىعمل 

الحضـــارة، و ـــ ـــدمها فـــي طر ـــاء تق ة أثن ،قمـــع مشـــاعر العـــدوان علـــى العمـــوم مضـــر للصـــحةاإلنســـان
یتملكــه الغضــب سبب للشخص الذ ا ما  بــوت إ،و مسبب للمرض و غال نتقــاال مــن حالــة العــدوان الم

ضــل جــزء مــنإلى ه عدوانه على نفســه، و  ــا فــي إغرــزة  حالة إفناء النفس، ذلك بتوج اق فنــاء الــنفس 
صفة دائمة حتى ینجح آخر األمر في  بجــد إالداخل  ــد–فناء الفرد، فهي تستح أن نطلــ-حســب فرو

ة  ة الجهود الرام اة، و تتحول غرــزة المــوت إلىعلیها غرزة الموت، بینما تمثل الغرائز الشهو إلــىالح
ــزة للتــدمیر ــةإذ مــا تــم توجیههــا نحــو موضــوعات ،غر ة، .("خارج ، ســالطن ةبلقاســم، وحمیــد ، 2008.ســام

)36-35صص:

ة أ("Freud"صــــرح مــــا عــــة جنســــ ســــت مــــن طب ة ل ــــاة الجنســــ ،  خالصــــةن أغلــــب دوافــــع الح
ة وو ـــزة الجنســـ مـــن الغر نشـــاهده مـــن خـــالل مـــا،أجـــزاء مـــن غرـــزة الهـــدم)لكنهـــا تصـــدر عـــن أخـــال

ة وبوضوح فــي حــالتي  ــالم الغیــرالســاد ة و،هــو التلــذذ الجنســي مــن إ هــي التلــذذ الجنســي و الماسوشــ
الم الذات) ي:ترجمةك.،ولسون .(من إ )10:ص،2006،مالك األیو

د"ما أضاف  ة الشــاذة،" فرو ات اإلنســان م آخــر من خالل تفســیره للســلو امــه بإحــداث تقســ ق
شـــرة، موضـــحا مـــن خاللهـــا ـــنفس ال ـــى مســـتـــلل عمـــل عل ـــوعي و أن العقـــل  ال ـــهین، مســـتو ـــون ف و

فعــل مــا  ــة  آخــر،الشــخص علــى درا ــاطن،متمــثال فــي ومســتو عــدالعقــل ال ــلوالــذ ممنــوع جــامع 
عت مــا  ــل مرغــوب،  قــي عــن أصــل الفــرد، بــو ــةمــن و ر المعبــر الحق م فــي الناح ــة فــإن مــا یــتح العمل

ــادل التــأ نا هــو ثالثــة أجــزاء مــن العقــل تت عهــاهــي و ،یرثســلو الآلواعــي و تعمــل فــي اإلطــار الــواعي جم
اطن .وال
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ــــدحیــــث  ــــد" یؤ ــــة أو الجــــزء األساســــي مــــن العقــــل هــــو" الهــــو"" فرو "، أن الجــــزء األكثــــر حیوان
اجاتنا للغذاء و الهــواء وإو یخص  اع الجنســي و غیــر ذلــك مــن الشــهواتحت مثــل الــوحش ،اإلشــ فهــو 

الكامن في داخلنا.

اجــات علــى نحــو مــوائم معقــولأسمى توجد "في مستوو  اع هــذه اإلحت تضــع و ، األنــا" التــي تســعى إلشــ
قها الخط ة إلنجازها أو تحق انا قدالواقع ه، أو المسخ وأح ــات مرحلتهــا وتبتعد عــنتتعرض للتشو غا

ـــة ،فـــي منـــاح أخـــرللعمـــلوتـــنجح  ـــة اإلجرام حـــدث فـــي حـــاالت العقل مـــن المســـائل ذلـــكغیـــر و مـــا 
المنحرفة.

ــان العقــل هو"األنــا األعلــى" ــةعــد و ،أمــا ثالــث أر یراقــب اآلخــرن، مثا ــرنــوع مــن الضــمیر الــذ و
د" عض، "فرو عضها مع  ونات الثالثة للعقل تتصارع  ســعة العقــلأن و أن هذه الم ممــا ،حیلتــهیتمیــز 

ــــوص  الن الت عــــن طرـــ ــــة تســـاعد علــــى حــــل هـــذه المشــــ ــــات دفاع آل ـــام  والكبــــت ســـاعد علــــى الق
ة،(."والتسامي ،سالطن ةبلقاسم، وحمید )  38-28، صص:2008.سام

ــةمن و  ینشــأ عــن عامــل النظرــة تفتــرض مدرســة التحلیــل النفســي أن الســلوك اإلنســاني الالناح
ــة معقــدة ــات عقل ة تعمــل مــن خــالل عمل ــة ســلو ــة قابلــة ،الصــدفة، بــل عــن حتم عــة دینام ذات طب

.والتحلیلللتجزئة 

ال ،اإلجرامــي أو اإلنحرافــي عمومــاالســلوكأن و  ل مــن أشــ ــةإهــو شــ ف ات الســلوك الوظ التــي ،ضــطرا
الفطرة أو الغرزة، إلىترجع  ها صاحبها، قوهي و صراع القو ة ال یدر تكون حصیلة قدرما و خف
أو الدوافع الفطرة.إتنشئة  مثل هذه القو حیث تضعف قدرة الفرد على ض ة سیئة،  جتماع

د ما ز فرو اعــه مــنیر ــرة األولــى، وأت مــا و مدرســة التحلیــل النفســي علــى مرحلــة الطفولــة الم
ــهخاللهــا مــن عالقــات بــین الطفــل یجــر ارهــا الفتــرةووالد ة، بإعت ة األساســ التــي تبنــي علیهــا واألرضــ

ة، حتــى  ز أنصار هذه المدرسة على مراحــل نمــو الغرــزة الجنســ ما یر ة أو إضطرابها،  ة الشخص سو
. وصولها مرحلة النضج الجنسي الكامل السو

عــد اع الإعــدم حیــث  ةشــ ة األساســ ا لحــدوث الســلوك اإلنحرافــي، فالشــخص الــذ،حاجــات النفســ ســب
الحرمــانینقصه الحب  حس  شــعر أنــهو میــل للعــدوان نحــو ذاتــه أو و ــه، قــد  منبــوذ أو غیــر مرغــوب ف
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الســرقة أو الهــروب  طرق أخر عبر عن ذلك  لعلــه یجــد منفــذا ،غیرهــاو مــن المنــزلنحو اآلخرن، أو 
السلوك ا لمنحرف.ألنواع الصراع الداخلي عن طر

ــة مــا خــول ل ات العاطف ــة التــيإلضــطرا قــا للعمــل اإلنحرافــي، واإلنفعال والحرمــان مــنتعطــي تفســیرا عم
ة اع الحاجــات األساســ الســلوك للفــرد لادفعــ، إشــ ــ لــتخلص مــن حالــة فقــدان اإلتــزان العــاطفي عــن طر

اإلنحرافي.

مدرسة التحلیل النفسي أن اإلنحراف هو نتیجة لذا  ــن تجــاوزه،تر م لصراع أو نــزاع نفســي ال 
ــد"قول و  أعمــال غیــر مشــروعة " فــي هــذا المجــال"فرو ــام  یــدفع أشــخاص منحــرفین للق أن الســبب الــذ

ــاح النفســيو.... هــالسرقة، الغــش حــث عــن اإلرت ، ،ال الــذنب المرهــ عــانون مــن شــعور  ــانوا  عــدما 
ال ضـــعف الضــ ــام بهـــذه األعمــال  عـــد الق التـــالي یتعــین أن نقـــرر بوجــود الشـــعور ،نفســيحیــث أنــه 

الذنب قبل وقوع الجرمة.

حاثما  الین"جاءت أ الني  ة الفــرد، "م ن شخصــ زة على هذه الفترة الجد حرجة في تكــو مر
ـــ ـــرة،الـــذنبالطفـــل شـــعورأن حیـــث جـــاء تفســـیرها  صـــفة جـــد م ـــون نفســـي  إكتشـــفت أن و،هـــو م

ــ،أمــهالجدیــد والعالقة بین المولــود ــة المــد و الجــزرتتمیــز بدینام ه عمل ة تشــ مــن جانــب و، ة نفســ
الحــب ة متواصــلة تتمیــز تــارة  ــة نفســ حسب رأیها تواجد حر ــالكره والمولود الجدید نالح تجــاه إتــارة 

ــة، لــذلك تصــرإذلــك حســب ظهــور واألم، و ــة أو الوجدان الیــن"ختفــاء اإلنــدفاعات العدوان دائمــا "م.
اة الطفل، جاعلة منها المحور األساسي الذعلى العالقة بین الطفل و األم في األشهر األولى من ح

م فــي مصــیر الطفــل ونه یــتح ه،  ســتطاعتها مــن خــالل إفراطهــا أن تســاعد إألن األم ب،یجب اإلهتمام 
الن ــل القــو م  الــذنب علــى تحطــ ةهــذا الشــعور  لل،فســ ــون هــذا و،قلــالتــي مــن شــأنها التصــد قــد 
فضـــل ظــروف خاصــة الــذنب مزمنــا  ."و التـــي هــي أســاس الســـلوك اإلجرامــي فــي المســـتقبل،الشــعور 

)24ص:،2005.عبد الحمیدروش، (

احثة ""جون بولبي"إضافة الى تفسیر  له نفس النظرة مع ال الینالذ الني  ــأن م "، إذ یــر
ــرة،  ــة تكــون نتیجــة الــنقص العــاطفي لــألم فــي الســن الم ــزلقــد و العدوان حاثــه فــي"بــولبي"ر تفســیر أ

ة علــى اإلنحــراف  ات الســلو بــین والعالقــات المضــطرةمــن عالقــة األم،الحرمــانعالقتــه و اإلضــطرا
ةالوالدین  ة.والعالقات الزوج النفس
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ة فــي مدرســة التحلیــل النفســي، فــإن للســلوك اإلعلــىنــاء و  ــان أم -ســانينمبــدأ الغرضــ ا  ســو
بوتة في قدلهذا و هدف معین، -منحرفا ة الم الداخل عض القو ون السلوك الظاهر تعبیرا رمزا عن 

التالي یرالآلشعور،  هــو ســلوك ،أنصار مدرســة التحلیــل النفســي أن الســلوك المنحــرف أو اإلجرامــيو
ل إنسا ش بو إني  ات أو نوازع فطرة م ة بدیلة لمر ة خاطئة.إأو نتیجة تنشئة ،تةستجا جتماع

د و  فوق في قوته یرفرو وتــأثیر الشــعوروتأثیره قوةأن لقوة الكبت هذه أبلغ األثر في سلوك اإلنسان، 
ــان طفــال  ــة اإلنســان حیــث  انــت تر ــات الطفولــة، فــإذا  ر ذ علــى اإلنســان، إن قــوة الكبــت هــذه تحــو

ــات  بــین الرغ ــین أصــول،والمیــولقائمــة علــى أســس متوازنــة توفــ مة، فــإن مــن و ة الســل ــة النفســ التر
حا،  ا صــح بوتــة تصــعیدا متســام ــات الم حشأن ذلك تصعید الرغ ا، وٕاال أصــ الفــردــان و الكبــت مرضــ

ة،  اتـــه لألمـــراض العصـــب ةمعرضـــا فـــي مســـتقبل ح ات النفســـ العقـــد إلـــى نشـــأةوالتـــي تـــؤدواإلضـــطرا
ة )119-118:ص، ص2006. نصر الدن،جابر(".النفس

ة"حیث  وص ة ن ال سلو ،الوراء شعوراإلىیلجأ له الشخص من خالل إرتداده یتخذ أش
ة المهزومة التي تعرض لها في صغره،  أن هذه المشاعر شكال و بإستدعاء حزمة من المشاعر الطفول

مواقف صورةٕادراكه و تمارس ضغطا هائال على مزاجه  لما مر  ات و مستمرة، ف مشاعر فیهامح
ه مشاعره المهزومة وص ،تش ا إنما یردالخلف إلىلما إستدعى ذلك منه الن ا من اطل .لواقعهرو

رهنا و  ان الشخص المستهدف في هذا المقــامنذ نها أن تكون إال إذا  م عــاني ،أن هذه الممارسة ال 
ة  ةملكاته و من هشاشة وضعف في قدراته اإلدراك ة ،المزاج فمثال تكــون قدرتــه علــى إتخــاذ القــرار صــع

الي تحتــاج منــه فيمهارته و ،التحقی ةجهــود إلــىإدارة موقف إش فیجــد نفســه مهزومــا متراجعــا،مضــن
التالي فقد إستقراره النفسي و مشاعره ،اإلنفعاليٕاتزانه و :  العودة  ة  ه رغ ". مرحلــة الطفولــةإلىفتتولد لد

)93-92، صص: 2006. عبد الهادعابد، فایز(

ـــوتر ل"lacan"الكـــانالعـــالموصـــفجـــاء الجرمـــة)(فـــي مـــؤتمر خطـــر 1950ســـنةوفـــي " لت
ونــه الســلوك الجرمــي ــادلي  ــة المؤسســة الجرمــةــون و ،الت فــي آن واحــد إعــادة تجســید للجرمــة األودیب
ل الناس ة،للسلوك الجرمي عند  ق ة للفرد.والجرمة الحق التي تعبر عن الدراما الیوم

ســتند  ل رمــزإلــىإن سلوك المجــرم  شــ مــن ،جرمتــهینفــذهــو و الوقــائع  ینطلــ بینمــا اإلنســان العــاد
ا  ف ا تك عتمد سلو ة نفسها ل او هذه الوقائع اإلجتماع .سو
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حـــاث  امهمـــا "BowlbyعـــدWinnicot"ـــل مـــن العـــالمین إذ جـــاءت أ بـــین ســـلوك ق ـــالر
ــة التــي تســمح و،ضــطراب الحضــن الحــاني لــألمإجرمــة وال اء اإلنتقال ــة لألشــ ــاب الفعال توقفــا عنــد غ

حضن المجتمع. إلىاإلنتقال من حضن األم 

د"صرح"1897"سنةفي و صدر "فرو ــةأن اإلنحراف  ــة بدائ أن الحضــارة هــي و،عــن خلف
ة)، وإ ة األولى(األودیب الكن الحالة األولى ال تختفي بتعاد عن الحالة الجرم حــل محلهــا و،نهائ إنمــا 

ة وومزج من مشاهد مبن الحاضر، وأحالم ومتخیلة، ومصنوعة وخل بهذا فإن هوامات تغذ
ندفاعــه نحــو المــوت و التــدمیر الخــارجي، إإلىحیث یتحول العنف الداخلي ،son romanلكل روایته

قــى، و ــن أن یختفــي لكــن أثــره ی م مجــرد تــرك و تتحــول منــاطإلــىبــت عنــدها یتحــول الكإن اإلغــراء 
في الذاكرة.معالم للمرض النفسي عند إنسان مجروح في الجسد وإلىاإلعتداء الجنسي 

ة الكامنــة  اق فهــم الســلوك والقائمــة علــىلــذلك فــإن الجرمــة الجنســ ة فــي ســ التصــورات أساســ
ةعوارضــه و الجنــائي العلنــي عبــر طقــوس المــرض  ــي، (". الســلو ــاس محمــودم -120: ص، صــ2007. ع

123(

نتیجة الى ادو ةل ما تم طرحه من م جاءت ذات لمدرسة التحلیل النفسي، ومداخل أساس
قة السلوك اإلجرامي،  ة حول حق عدة تفسیرات علم انتالمدرسة  على النحو اآلتي:والتي 

مة:تفسیرأ/ ة الجر ولوج يقائم على قوانین س عتقد األستاذ األمر فید ابراهامسون :"إذ  Davidد
Abrahmson"الشرو حدث عند تحق ة:أن السلوك اإلجرامي  - اآلت

ة - عض اإلتجاهات الآلإجتماع ــةإلى"حین تتعرض  ة الخارج التــي تحفــز الفــرد ،عض التأثیرات البیئ
على إرتكاب السلوك اإلجرامي الظاهر.

ون لد- ــةحین  عــض الــدافع الآلشــعورة القو وذلــك نتیجــةالتــي تدفعــه نحــو طلــب العقــاب ،المجــرم 
الذنب،  قة.یتبلورقد و شعوره العمی ة سا ات مثل هذا الشعور من خالل خبرات ح

بوتة.- ة م قي عن نزعات عدوان اشر أو غیر حق ون السلوك اإلجرامي تعبیرا غیر م حین 

فترض- فید "ما  ةالمیول(عامل أن الفعل اإلجرامي ذاته یتكون من "براهامسون إد ) والنزعات اإلجرام
:مقسوما على عامل (المقاومة)الكلي)(الظرفلیها عامل إمضاف 
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أن الفعل اإلجرامي         ةالمیول =أ +الظرف الكليوالنزعات العدوان

المقاومة

ــة ،فالسلوك اإلجرامي حسب هذا القانون  هو حصیلة مقاومة الفرد عن صد اإلتجاهات اإلجرام
)121-120:صص،2006. نصر الدین،(جابرعنها.التي قد تجد الظرف المناسب للتعبیر 

،ضطراب نمو األناإإلىلسلوك اإلنحرافي ل: حیث یرجع هذا التفسیر تفسیر القائم على ضعف األناب/
م في مطالب الهو، األناعجز و  ا وٕانطالقا مناألعلى عن التح هذا التحلیل تقع الجرمة بوصفها ســلو

ات ،شرا الشخص مع متطل اةنتیجة لعجز لد ة، أو عن التسامي بها أو عن وتقالید الح اإلجتماع
فتهاضعفها عن عجز األنا األعلى أوإلىٕاما و بتها،  ــةأداء وظ الحــالتین لتــاوفــي والــردع، فــي الرقا

الشهوات  السلوك اإلجرامي.والغرائز إلىتنطل اع عن طر حیث تلتمس اإلش

مان"العالمانلتقي و  د"مع "Reicرك"و"Reickmanر حیــث في تفســیرهما للســلوك اإلجرامــي"فرو
ــك و ،ضعف األنــاإلىیرجعان السلوك اإلجرامي  طهــاتف ــة نتیجــة للصــراع المســتمر الصــادر روا المعنو

ألعلى.اعن األنا 

ة بــدون - ــه شخصــ ن أن تكون لد م نــا أعلــى أو ذات أدائما حسب وجهة نظر التحلیل النفسي المجرم 
وصي. أنا أعلى ن

عض الــ ــر الــنفس، و عــانون مــن ضــعف ضــ فــي ینخرطــون هــم و أن األفــراد الــذین یرتكبــون الجــرائم 
ســتهدفون منــافع أنــواع أ مــن النشــاطات  ــة أو التخفیــف مــن آخــر .ن ــا ، 2006. نصــر الــدین،(جــابراإلح

)123-121:صص

عتقد العالم هذاحسب و :التفسیر القائم على فكرة تأكید الذات/ج ارج "التفسیر  bombergeوالتر بوم
بوتــة، "  ــة م داخل ةأن و أن الجرمة تعبیر لتأكید الذات نتیجة لضــغو یــب الشخصــ ــة ذات تر اإلجرام

افــة الصــراعات الآلشــعورة ــات التصــعید،واســع متكامــل یجمــع بــین  ــات والــدوافع وعمل والتخیــل والرغ
ــوص والـــتقمصالفطرــة ، والتبرـــر والن ــات األخـــر مـــا الجفــإنلـــذلك و ، أو غیـــر ذلــك مـــن العمل رمـــة 

ارج"یراها ن "بوم ة أم -: هيو ن تكون نتیجة ثالثة عوامل أساس

التي تؤد- ة  .وغیرهابإكراهاإلغتصاب و اإلیذاء و جرائم القتل إلىالنزعات العدوان
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ـــالتي تـــؤد- ة  ـــة تحـــت قنـــاع الســـلب ـــال جـــرائم الســـرقة إلـــىالنزعـــات العدوان ـــر و والســـطو واإلحت التزو
.غیرهاو والحرق العمد

ة - التيالضغوطات النفس ة  ة المختلفة.إإلىتؤدوالفیزولوج رتكاب الجرائم الجنس

الح ما  ــة الســلوك اإلجرامــي أ"الغاش"* ضا أن المیزة الثابتــة للجرمــة هــي عدوان تجاهــه نحــو إأ
اة أقرانه أو أمالكهم أو صمعتهم. قع اإلعتداء على ح المجرم، ف ح هدم ما 

هو  ال الغاش"فإنعل تین: ینظر للسلوك اإلجرامي من )1970("دان -زاو

عالقة المجرم مع الجماعة التي ینتمي إلیها./1 ة تتعل ة وصف زاو

ة المجرم /2 بین شخص ة تر ة دینام .الجرميفعله و زاو

ة آخرمعنى و  النســ عنــي  ــال الغــاش"أن مفهوم نــزاع أو صــراع ال  النــزاع النفســي الــداخلي فحســب "دان
بل هو هناك نزاع أو صراع خارجي.

طالي دعا ما  ضرورة دراسة إلى"Agostino Gemelliأغوستینو جاملي "العالم النفساني اإل
ه اإلجرامــي ة المجــرم مــن خــالل ســلو عبــر عــن تطــور ،شخصــ حــد ذاتــه  معتبــرا أن الســلوك اإلجرامــي 

ة اإلنسان ة لشخص المحر بها والدوافع التي،القو سلوك منحرف، إلىتؤد من و التعبیر عن نفسها 
رة عن األزمات ثم اإلنسان لإلجرام.افإن دراستها تعطینا ف ة التي تؤد لداخل

ة الو بین شخص الوثی ا الــذات، الحــمجــرم وعن اإلرت ه اإلجرامــي  أن "دوغریــف"ســلو
طــة، حیــث  حلقــات مترا مــر  ة عمــل نفســاني متسلســل  س ولید الصدفة، بل هو نها السلوك اإلجرامي ل

ــة، و،تمثل الحلقــة األولــى منــه رتــه اإلجرام ــا مــا تكــون هــذه تبنــي المجــرم العــاطفي أو اإلنفعــالي لف غال
رة في القضاء على الشخص ة تمثل القبالف ان موضع عاطفته، و الحلقة الثان ل بنتیجــة الجــرمو الذ

ــة، و طرقــة خف وك، أمــا و محاولة الوصــول لهــذه النتیجــة  دون أن تثیــر حولهــا الشــ ــة، أ ع رمــا طب
:صصــ،2006.نصــر الــدین،جــابر(هـــي مرحلـــة التحـــرك نحـــو تنفیـــذ الجرمـــة.الحاســـمةالحلقـــة الثالثـــة، و

123-127(
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-:واإلجرام العرضيالتفسیر القائم على فكرة اإلجرام المزمن /د

ـــز العالمـــان  ـــز ألكســـندر"می ـــین اإلجـــرام المـــزمن "Staubهوجـــو ســـتوب"و"Alexanderفران واإلجـــرام ب
ــة، إلــىیرجــع إجرامــه الــذهــو و ، والمجــرم المــزمن، العرضــي ة داخل ظهــر علــىعوامــل نفســ خمســة و
ال،  :هيو أش

ضــــم طائفــــةالمتســــمم أو/المجــــرم العضــــو1 ــــا و المــــواد علــــىالمــــدمنین والكحــــولیین و المتخلفــــین عقل
المخدرة.

ره 2 ال/المجرم الم عض الظروف والذ ع مقاومة ضغ ةستط .البیئ

یرتكب/المجرم العصابي 3 ة ال شعورة.والذ الجرمة نتیجة معاناته الشدیدة من دوافع داخل

طوع/المجرم السو4 في سبیل ارتكاب السلوك الجانح أو اإلجرامي.واألنا األعلىاألنا والذ

قي 5 اعاني من عدم نضج ذاته الذهو و /المجرم الحق )127ص:،2006. نصر الدین،جابر. (العل

ـــاحـــاالت و تـــه التفســـیرات الصـــراعات امـــا تشـــمل ه ـــةوالعـــدوان والكبـــت والخبـــرات اإلح البیئ
حة والعـــادات الغیـــر،النفســـي الفاشـــلةالـــدفاعحیـــل و  قةصـــح ات الســـا عـــدم و ،للمـــرض النفســـيواإلصـــا

النفسي.النضج

ــعمــن العدیــد مــن العلمــاء وعلــى الــرغم ــاحثین أت ــد" فــي تفســیر العــدوان، إال أن وال أســلوب "فرو
بیــرا حــدث بــین هــؤالء ــد" العلمــاءخالفــا  ــع "فرو مهتمســك و ، فهنــاك مــن یت ــابتقســ ــة معتقــدا،حرف أول

الیــن" لمثــل مــنأشــهر و غرزة العــدوان" " النــي  ــار" م ــر هــذه الغرــزةمــنهنــاك و ،مدرســتهاو هــذا الت ین
ارمنأشهر و أصال هــذه أصــال، هو العــالممثل هذا الت ــة  ــر حتــى وجــود غرــزة أول ــش"، حیــث ین "را

الحب "همها أ عوامل مختلفة إلىرادا األمر  ا ار الذاتإح ."وٕاعت

 الیــن: یتمثـــل هــدف العــدوان فـــي التــدمیر ــةتفســیر  العـــدوان والكراه طــة  ــات المرت ، أمـــا الرغ
ـــل -1:إلـــىفتعـــود  ـــا مثـــل الشـــئ -2،)(الجشـــعالخیراإلســـتحواذ علـــى  إزاحـــة -3،)(الحســـدأن تكـــون طی

.المنافس(الغیرة)
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اتفي و  طــت إلىیوصل ،الثالث نجد أن تدمیر الشئ صفاته أو ممتلكاتهالرغ ــة، فــإذا أح اع الرغ إشــ
ة. ظهر وجدان الكراه ة  الرغ

ل الخــوف مــن "الیــن"تــر أخــذ شــ ــذ ال ــ داخــل القل قــي علــى حالتــه، أ أن العــدوان إذا 
ما تتحدث اإلضطهاد،  نبذه إعن "الین"الفناء، أو اإلحساس  العدوان أ الخارج، في هذا إلىسقا

ــــروه ــــي موضــــوع م ــــة ف ــــز العدوان تتر ه هــــي هــــو رمــــز الشــــر و،اإلســــقا مــــا تســــم رمــــز العــــدوان ف
ــل ســـوئنا و عـــدوانیتنا علـــى شــخص خـــارجي،"اإلســقاطي" عـــد أن نصـــب  إننـــا  ح رمـــز هـــذه،أ صـــ

ة ه هذاوحاملهاوالعدوان هذا اإلســقاوسوئنانتهرب من عدوانیتنا وبذلك و،ال ندرك منه إال جان
ة،سائد في العالقات بین الناس مصدر السوء الشر و العدوان ما یتعل تحــول و، ف في حالــة اإلســقا

ــة  ــة،إلــىالغرــزة العدوان ق عــد مــن هــذا الخــارج هــدفا لصــب عدوانیتــه المت مــا  الخــارج، لیتخــذ اإلنســان ف
ه علــیهم (اإلنتقــاد)هــام اآلخــرن إیو فــي  صــ ــة تصــرف العــدوان  ، یجــد اإلنســان راحــة مزدوجــة مــن ناح

ة أخرو ة (نفي تهمة العدمن ناح ات البراءة الذات ان عن الذات).و إث

 ش"تفسیرأما ــة فــي ف: "را ــة حــول أصــل الحقــد، الرغ اد حاثــه الع د أنــه لــم یجــد مطلقــا فــي أ یؤ
ة و الم أن للعدوان ة، فهو یر نزوة أول علــى ، التدمیرغرزة و ت أو غرزة موت  هدفا یتمثــل فــي الحفــا

ــاة، حیــث أن التــدمیر  ــة فــي الح ــع مــن الرغ ات الخطــر ین اة، فالتدمیر في وضــع فــي والعــدوان همــاالح
اة حیث خدمة إرادة الح ش"تقوم نظرة ،  ة:"را التال اد على الم

ال توتر -1 .عدواني ینتج عن اإلح

ـــة، و-2 مـــن ناح ـــا ـــة تتناســـب مـــع شـــدة اإلح ـــة قـــشـــدة العدوان طـــة مـــن ناح ،  وة الحاجـــة المح أخـــر
او ة، یزداد العدوان مع نمو عناصر اإلح اطهاإ"حیث أن صد العدوان ة الحقة"ح بینما ،یولد عدوان

ل مؤقت أو دائم. ش یخفف تفرغها من شدتها 

صـــعب توجیههـــا نحـــو الخـــارج، -3 ـــدما  ـــة الموجهـــة نحـــو الـــذات عن ـــزداد العدوان منـــع ســـتمرحیـــث و ت
تصرفها الخارجي. 

ة التكرارة للسلوك اإلجرامي ما یخص الناح د"فلقد رأ،أما ف ــا "فرو اف ن  أن مبدأ اللذة لم 
ال شــدیدا  ظهــرون مــ ة، فقــد شــاهد مــثال أن المرضــى  عــض الظــواهر النفســ عــض إلــىلتفســیر  تكــرار 
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قة، و یلـــزمهم علـــى التكـــرار، وخبـــراتهم المؤلمـــة الســـا فعلـــون ذلـــك تحـــت تـــأثیر دافـــع قـــو ســـتنتج إهـــم 
د" سماه "إو، ه الظاهرةمن هذ"فرو ار جود دافع غرز ،"REPETITION-COMPULSIONالتكرارج
ــة وإ قــد و ــد دافعــا غرزــا أكثــر بدائ ــه عتبــره فرو ف مــا رأ ضــا مبــدأ ینــاقض أفطرــة مــن مبــدأ اللــذة، 

مــة،مبــدأ اللــذة ــة لــذة مــن وراء تكــرار الخبــرات المؤلمــة القد حصــل علــى أ ة، (.ألن المــرض ال  ســالطن
 ، ةبلقاسم، وحمید )  38-19، صص:2008.سام

ــد" هــذا لمــا رآه  "فرو ــة األولــى أثنــاء الحــمــا أیــد رأ ــار تثبــت ظــاهرمــن مرب العالم مبــدأ "إج
في"عصــاب الصــدمة تعــارض مبــدأ اللــذة، "TRAUMATIC NEUOSISالتكــرار" فقــد رأ ظــاهرة أخــر

أن الجنــود الــذین تعرضــوا لصــدمات شــدیدة  قومــون دائمــا أفقــد لــوح بتكــرار هــذه الخبــرات ثنــاء القتــال 
عتبر األحالم وسائالمؤلمة في أحالمهم، و د  بوتــة، وان فرو اع الدوافع الم اع یــؤدــل إل إلش شــ

ع  ــن أن تحــدث مــن تكــرار الخبــرات المؤلمــة التــي تظهــر فــي أحــالم اللــذة، وإلــىــالط م ــة لــذة  لكــن أ
عصـــاب الصـــدمة، و ـــد"ضـــطر قـــد إالجنـــود المصـــابین  و غیرهـــا مـــن الحقـــائ"فرو أمـــام هـــذه الحقـــائ
ه تا المشابهة التي ناقشها في  الرجــوع إلــىالقــول بوجــود میــل غرــزإلى،فوق مبدأ اللذة""مااألخر

قة للكائن الحي، وإلى یدفع الكائن الحي الحالة السا ان هناك دافع غرز الحالة إلىالرجوع إلىإذا 
قة، فال بد إذن من أن ن الحالة غیــر إلىالرجوع إلىتدفع الكائن الحي ،"غرزة موت"فترض وجودالسا
ــاة، و قة للح ة السا ــاةالهــدم وإلــىتهــدف غرــزة المــوت العضو إلــىتجهــت هــذه الغرــزة إو ،إنهــاء الح

ة في العــدوان و التــدمیر، و فرضــا نافعــا ،ــد فــي "غرــزة المــوت"قــد وجــد فرو الخارج بدت في صورة رغ
ة المعقــــدةإســــتطاع أ ثیــــرا مــــن الظــــواهر النفســــ ــــه  فســــر  ــــت تحیــــره مــــن ،ن  ان ــــي  ة الت الســــاد ــــل  قب

ة مثال. غ(و الماسو )20ص:،1982عثمان نجاتي،محمدترجمة:، ف.مندس

حــث تحــت عنــوان)1925(في عــام و ات أ:"فــي  ،"النفســانيمــام التحلیــل أنــواع  مــن الشخصــ
د"وصف  ات متنوعة أ"فرو الذنب "یرتشخص اضناها الشعور  ــالم أ،كب الشخص فعال إجرام و لكــي 
اهو،عاقـــب ـــات أ،الـــذنب الحـــادلتلطیـــف الشـــعورعتبـــر العقـــاب حینـــذاك وســـ برغ ودیـــب و المـــرت

ــد"قــول فــي مؤلــف آخــر،قبــل الجــرم"، والموجودة  انــت مفاجــأة ،"فرو صــل األمــر أن" ، حــین  نالحــ
الــذنب غیــر الــواعي أ،درجــة معینــة مــن الشــدةإلــى ــن لهــذا الشــعور  م یجعــل مــن شــخص معــین أننــه 

قا للجــرم  الــذنب ســا بیــرا  ان شــعورا  الكثیــر مــن المجــرمین الشــ ــد ــد، فنجــد ل مجرمــا، لكــن األمــر مؤ
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ه، وو هــذا الشــعور ، وان هذا الشعور المحرك للجــرمغیر الح فــا یــر ــان الفاعــل قــد وجــد تلط
قة و شئ من الحق الي،.("الواقعغیر الواعي  .)31:ص، 1997. حسین حیدرترجمة:أ.مو

منفرد  الجناح، ال على أنه نم ح اإلعتراف  ة خاصــة لموقــف مــا، بــل علــى إلو لذا أص ستجا
ـــة، و أ ل طر علـــى ســـلوك الفـــرد  ـــاة تســـ زداد نتیجـــة لـــذلك تفهـــم إنـــه طرقـــة مـــن طـــرق التكیـــف فـــي الح

الجناح ــة تكــرارأل،المستغلین  ــرةهم ــة غیــر الســارة الم بوتــة منهــا)، الخبــرات اإلنفعال فــي (خاصــة الم
نتیجــــة لدراســــات للطفــــل  ل و الكســــندر و:النمــــو الآلحــــ ــــد و هیلــــي و ســــت ، یــــرهمســــتوب و غإفرو

ع  التطــور التــدرجي فــي فهــم و تقبــل الــدور المحــددأنو نستط ــه ،نلمس في هــذه الفتــرة مــد تلع الــذ
ــة، و ــاإلثم ، العــدوان، الكراه م الشــعور  فــي خلــ، ونعــدام األمــن أو تهدیــده، و النبــذإمفــاه ــا اإلح

" الجانضا نتیجة لذلك مفهوم أظهر و،السلوك المناهض للمجتمع عتبر ،ح المزمن"جدید ان  الذ
ما إ ة إنسانقد ة منحال، أو شخص م الشخص ح لــه مفهــوم جدیــد أنحرفــت عــن ســواء الســبیل، وا عد صــ

عتبر فردا متعأذ إ ح  غالي، (.نسانا مرضا معتل العقلأكثر منه إ،ثرا في نموه النفسي و اإلجتماعيص
)28ص:،د ت. دأحممحمد 

یـــز علـــى أن إهمـــال ذوات إن :مدرســـة التحلیـــل النفســـيعلـــىالتعقیـــب ـــالغ فـــي التر ـــة ت هـــذه النظر
ــا،اإلنسان ن الــذات العل ــات الهــو،، وأو التشدد الزائد فــي تكــو حــدوث الجرمــة، إلــىقــد یــؤدــذا طل

ــة  ــةإلــىمــا تحیــل هــذه المدرســة النزعــة اإلجرام الت اإلنفعال ــة أو المشــ ،نــوع مــن الصــراعات الداخل
ة عدم الوو الدوافع الالشعورة و مشاعر النقص و الدون ،الشعور  عتبــرون أن الســلوك وتوافــ لــذلك 

ــة، و ــارة عــن أعــراض ناتجــة عــن مشــاكل إنفعال ــة ادهــاعتمإ معنــى ذلــكاإلجرامــي ع ــرة الحتم علــى ف
ة، و ولوج ـــة الســـ ة أو الجبر لـــومبرزو و أنصـــاره، الســـلو ـــد ـــة ل ـــة البیولوج ذلـــك علـــى غـــرار الحتم

بــین الخلــل أو المــرض النفســي و الجرمــة، التــي و أكیــدة تــرو الواقــع یبــین أنــه ال توجــد صــلة جبرــة 
قة األمر مخلوق قانوني غیر ثابت في الزمان و  عاني ال في هي في حق ل من  س  ما أن ل ان،  الم

ق ع في الجرمة. مرض نفسي 
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ةو الساتالنظرتفسیر -5-4 -:سیولوج

ك اإلجتماعي: التف ة أوال- نظر

أن اإلنسان خیر إلى) 1812-1778ذهب جان جاك روسو الكاتب الفرنسي ( نبیل و القول 
عه ر یرجع هذهوضع و ،ط ضا في وقت م العقد "مؤلفاتهمن و ،)1762(عام إلىالنظرة أ

ضطره هوقیوده و قسوته المجتمعلكن و ،ونبیلمخلوق خیرهفاإلنسان في نظر ،"اإلجتماعي الذ
العداءالعدوان إلى .والشعور 

النظرة إ إبتكره عالم ا،""ANOMIE"األنومي من مصطلحذ تنطل إلجتماع الفرنسي الذ
م" ا شیر ،(Emile Durkheim)"أمیل دور  ون فیها ضعف أو صراع المعاییر إلىل الحالة التي 

ة ا ،اإلجتماع یهدد األمن اإلجتماعيإلىمؤد اسین. (."السلوك المنحرف الذ ،2011مصطفى، عدنان 
)22ص:

ة على الطرقة التي ینتظم بها بنتعرف األنوميو  ما هو وأن اإلنحرافاء المجتمع، :" أنه النتیجة المترت
سبب الفردآل نتاج له، أإ ).92، ص:2010.یوسف محمدوصالح، ، درشید حمیزغیر، (". األنومي ال 

ة اإلنتحــــار ففـــي دراســـته عــــن اإلنتحـــار وجــــد ــــادة نســـ م" أن ز ـــا ةاإلنحرافـــات و "دور  الســــلو
ــة القواعــد ،األخــر ــة الناتجــة أساســا مــن خلــل أو نقــص فاعل اإلجتماع تحــدث عنــدما تضــعف الــروا

ــم الســلوك األخالقــي،  ح ــن أن تــؤثر فــي أنأضــاف و التــي  م ــا  املــهاألنوم مــر ،المجتمــع  عنــدما 
ـــة تغییـــر إجتمـــاعي ســـرع، بوضـــعین ش حال عـــ ـــا و عنـــدما یواجـــه أزمـــات :والثـــانياألول: عنـــدما  حرو

ه.أسستفوض و  النظام األخالقي ف

ــرت میرتــون و أحــد أبــرز العلمــاء الــذین أســهموا فــي إلقــاء الضــوء علــى "R.Mertonعــد "رو
ــه علــى مفهــوم األنــومي،  إذ ذهــب  أســهم  ة، مــن خــالل التعــدیل الــذ السلوك المنحرف في ظل األنوم

األهـــداف ،أن الصـــور المختلفـــة مـــن الســـلوك اإلنحرافـــيإلـــى إنمـــا تـــنجم عـــن عـــدم القـــدرة علـــى تحقیـــ
ة مــن خــالل مــا قدمــه فــي نظرتــه عــن "میرتــون "قــد أوضــح و،الوسائل المشروعة تلــك الصــورة الســلو

س البناء اإلجتماعي،البناء اإلجتماعي ال ة من القصور الذ ما و،إذ تنشأ اإلنحرافات السلو هي 
ــة وإنتاج لألنومي أو لل"میرتون "یر ــة صدام بین الواسائل التي تقرهــا الــنظم اإلجتماع األهــداف الثقاف

أهــداف ال،الحضارة عــض الجماعــات فــي تحقیــ ــالطرق المشــروعةعند محاولــة  ،نجــاح فــي المجتمــع 
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ة لحالة األنــومي"میرتون "بهذا النحو یر اإلستجا فها ،أن أنما ــن تصــن مثــل ،خمســة أنمــاإلــىم
ات األفــراد للضــغو ا مختلفــا إلســتجا ــةــل منهــا نموذجــا ســلو فــي موقــف إجتمــاعي معــین،اإلجتماع

،هــذه النمــاذج هــو  ة،التجدیــدي (التطــاب اســین. (.التمــرد)اإلنســحاب،، الطقوســ ،2011مصـطفى، عــدنان 
)23-22صص:

ات التي تمس البنــاء اإلجتمــاعي حیث  ن إعطاء نموذج للتغییر اإلجتماعي جراء اإلضطرا م
ون على النحو  -التالي: حیث 

اتإثورجتماعيإتغیر عتغیــراالجتمــاعيالبنــاءفــيضطرا مفــيجــذرو ســر القــ
ــة نفــياألفــرادإخفــاقاالجتماع ــالــذاتتكــو المجتمــعتجــاهســالبموقــفتخــاذة    إاالجتماع

ــةالضــوامــنالنســبيالتحرر ــاعاالجتماع ــةمســالكإت الطموحــات و األهــدافلتحقیــإجرام
ة ) 13:، صتد.أحمد عبد هللا،عبد هللا(.الفرد

ــــون "مــــا أظهــــر العــــالم ة للســــلوك المنحــــرف مــــن خــــالل لرفضــــا قاطعــــا"میرت لتفســــیرات النفســــ
ضـــع نفســـه فــــي المنظـــور اإلجتمـــاعي،  ة، فهــــو  ات النفســـ حــــاول أناإلضـــطرا ضـــع أســـس تحلیــــل و

ة للسلوك المنحرف. ).92:، ص2010.یوسف محمدوصالح، رشید حمید، زعیر، (المصادر اإلجتماع

بــین األهــداف و المعــاییر فــي ذهفســرت هــتعقیــب: ــة الســلوك اإلنحرافــي لعــدم التوافــ ،المجتمــعالنظر
عــد اإلجتمــاعي و الثقــافيو أثرهــا فــي ســلوك الفــرد و الجماعــة، إ األهــداف فــي وال أن ال تجــاه إضــغ

كفي وحدها في تفسیر السلوك المنحرف، فالسلوك اإلنحرافي عنــد ، ال تعدم اإلنتماءالكسب و العزلة و
ةفوارق ما هو إال نتیجة إلتساع ال،"میرتون " ة و الوسائل اإلجتماع إلىمما یؤد،بین األهداف الثقاف

ات  معنى آخر فإن الشخص المنحرف هو ولید البناءغیر متوافقةظهور سلو اإلجتماعيو الوضع، 
ا خالله ح .الذ

ا التفاضلي -ثان ة اإلختال ــي :هــي نظرــة تعلــم نظر ــن ســذرالند "أإجتمــاعي وضــعها العــالم األمر دو
E.Sutherland ،""ــا، وو ا  أو خلق ــا أو نفســ ا وراث س ســلو إنمــا هــو مؤداها أن السلوك اإلجرامي ل
تســـب و مجموعـــة مـــن ســـلوك م ســـلوك آخـــر، یـــتم تعلمـــه عـــن طرـــ اإلتصـــاالتمـــتعلم مثلـــه مثـــل أ

ة التقــارب و،و العالقــات الشخصــ التــأثر بتــوجیههم نحــو وأ،األلفــة بــین أفــرادهداخــل جماعــات تتمیــز 
انت مواقــف  تحبــذ إتصرف معین في مواقف في السلوك اإلجرامي، أما إذا  ــة نحوهــا، أ رتكــاب إیجاب

ـــىفإنهـــا تـــدفع الفـــرد ،الجرمـــة فـــي ممارســـة الســـلوك المنحـــرف، وإل ـــذا فـــإن محـــور نظرـــة اإلنخـــرا ل
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التفاضلي یدور حول ات األفراد اإلنخرا الدرجة األولى علــى و الذالفرق األساسي بین سلو عتمد 
ة األشخاص الذین یختلطون بهم، و ع الثقــافي ونوع الطــا ــع  ل شخص ینط اإلجتمــاعي المحــإن 

.ه

هناء و  ضــا و في رفض التفســیر النفســي، "-: "سذرالند"تتمثل نقطة البدء في نظرة عل رفــضأ
ــــة محسوســــة، علــــى أســــاس أن التفســــیر العلمــــي للســــلوك  اء ماد أشــــ یهــــتم  التفســــیر اإلجتمــــاعي الــــذ
قـــا للعناصـــر التـــي قـــد  الظـــاهرة، أو ط حـــدث أثرهـــا وقـــت تحقـــ اإلجرامـــي، یـــتم إمـــا وفقـــا للعوامـــل التـــي 

.توافرت  في تارخ ساب

التفاضــلي و ــة اإلخــتال ة تهــدف إتتضــمن نظر ــة وقــوع فــي إلــىفتراضــات أساســ ف ح  توضــ
تســب غیــر مــوروث، الســلوك اإلجرامــي، و تتمثــل هــذه اإلفتراضــات فــي أن الســلوك اإلجرامــي ســلوك م

ع  ســتط أن تعلــم هــذا وبتــداع الســلوك اإلجرامــي، إمعنــى أن الشــخص غیــر المــدرب علــى الجرمــة ال 
حدث هذا التفاعل أو هذا اإلخــتالالسلوك یتم من خالل التفاعل و اإلتصال مع أشخاص آخرن، و 

ــــة الشـــائعة، و اللغـــة الكالم اإلتصــــال اللفظـــي، أ الســــلوك عـــن طرـــ ـــة تعلــــم الفـــرد أنمـــا أن عمل
ــم أســالیب و ــإاإلجرامــي تشــمل جــانبین همــا تعل انــا، ورتكــاب الجرمــة التــي تكــون معق ــة دة أح فــي غا

، و انا أخر ساطة أح ــه ال ن بهــا توج م ة التي  ف إلــىبواعثــه و مبرراتــه میولــه وتجاهاتــه وإتعلم الك
، وإ ـــة تعلـــم أخـــر عمل ـــة الـــتعلم هـــذه أ ه عمل ســـتخدامإیـــتم إتقانهـــا برتكـــاب الســـلوك اإلجرامـــي، تشـــ
ــاع خطــواتإو ــات الــتعلم وت ــة، وآل ة التــي العاد الجــزء األساســي منهــا یــتم فــي الجماعــات الشخصــ

قـــة، و ة وث عالقـــات شخصـــ داخلهـــا الفـــرد  اشـــر مثـــل یـــرت عنـــي أن وســـائل اإلتصـــال غیـــر الم هـــذا 
والصحف و المجالت غیر هام في إحداث السلوك اإلجرامي.و السینما لها دور ثانو

ــه الخــاص للــدوافعفتراضات نظرة اإلختالإمن و ضــا أن التوج یــتم ،البواعــثوالتفاضــلي أ
عــض المجتمعــات یجــد اإلنســان نفســه محاطــا بجماعــة  ة، ففــي  تعلمه من خالل تعرفات للقواعد القانون

ــد  یجــد اإلنســان مــن حولــه جماعــات تســوغ حتــرام القــانون، وإتؤ نتهــاك القــانون إفــي مجتمعــات أخــر
فــة اآلراء التــي تحبــذ و ــه جماعــات  ــه، فالشــخص ینحــرف حــین تــرجح لد نتهــاك القــوانین إاإلعتــداء عل

فــة اآلراء التــي ال تحبــذ  التفاضــلي، فاألشــخاص نتهاكهــا، وإعلــى  ــة اإلخــتال عتبــر هــذا أســاس نظر
فعــل ،"ســذرالند"المجرمــون فــي نظــر ــذلك  حوا  ة مــن حتكــاكهم وإأصــ ســلو أنمــا عــة عالقــاتهم  طب

هإلىمیل  طة  عبــر، "ســذرالند"فتراضــات نظرــة إذلك من ،تمثیل الثقافة المح أن الســلوك اإلجرامــي 
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م اجات عامة، ووعن ق فســر فــي ضــوء ذإحت مــا لكن یجب أال  ضــا ق ــس أ ع ــل ســلوك  لــك، ألن 
ة.و اجات مشتر إحت

حســب التكــرار، اإلخــتالختلــف و  ةو ، اإلســتمرارو التفاضــلي  ق لمــا تعــرض والعمــ، األســ ، ف
لــة،الشخص للموقف أكثر مــن مــرة ــاآلخرن طو انــت مــدة إتصــاله  ة إســتجابته لــنمطهم ،أو  زادت نســ

ي،  إحتكاكــه بهــم، التــأثیرــون و الســلو ســب ــاهــذا و أكبــر لمــن  ــون فــي المراحــل األولــى مــن غال مــا 
ــاة،  ــان اإلحتكــاك أشــد، ــون ــذلك و الح ــاهــذا و التــأثیر أكبــر إذا  ارب، غال ین األق ون ب ا یك ین وم ب
اء ینالرؤس ین و، والمرؤوس ىب ى"واألعل ویجري، (.األدن د المحسالت ن عب د هللا ب ت عب ماء بن ،2011ن.أس

)42-41:صص

ة الجدیدة"و الواقع أن  ة أو نظرة السلو ودینام ن تجمع بین أقد حاولت ،النظرة الس
م الإ لم في تفسیر العصاب و الجناح، وهاتین النظرتین في التع ثیر من المفاه تي تفسر هتمت لذلك 

ة تعلم أ ال معینةعمل ة ،ش الشرطيجانب قانون األثر وإلىمن اإلستجا ا حین حاولت ، اإلرت
ة إخاصة على أنه ،تفسیر العصاب ات أو مجموعة إستجا ا في ،دعمتستجا ف ألنها تلعب دورا وظ

التوتر، أو ألنها  ض مستو التكرارإتخف ة  ات شرط ةو إستجا أو "،Cues"قتران مثیرات شرط
ة أو تلك.في موقف معین إ،مثیرات ما"signs"إشارات و دالئل ة الآلسو ستدعى هذه اإلستجا

ال معینا في مجالفي و  أخذ ش افأة الذ قانون األثر، أو الم التعلم تهتم النظرة دائما 
ع اإلجتماعي،  ة التطب عتبرعمل اء طنعهسالذ،في نظر هذه النظرة الثواب أو العقابوالذ اآل

ة تنشئة الطفل أو  اإمن یلعبون دورهم في عمل )172-171، صص:د ت.محمد أحمدغالي، (".جتماع

األســاس األول علــى تعلــم الســلوك:یبقتع ــز  التفاضــلي تر ة ،فنظرــة اإلخــتال تســ ات الم الســلو أ
ة، مشــیرة  اب العضــو طــة إلــىدون الفطرة أو ذات األســ اتهو ،علــى الفــرددور البیئــة المح علــى إســتجا

نه الذاتيترجع له والتي الالشاذة ــه، إال أن هــذا إلىبل ترجع ،الفردولتكو تأثیر العــالم الخــارجي عل
ــــــه نقــــــص واضــــــح،  ــــــون  قــــــد  ملكــــــاتأنهــــــو و الــــــرأ ثیــــــرةالفــــــرد یولــــــد مــــــزودا  ــــــةوقــــــدرات  ر الف

ــة ات الخیــرة ،والتعامل میــز بــین الســلو نــه مــن خاللهــا أن  م لــه أمــر ــون أن و ،مقبولــةالغیــر و التــي 
سلوك یتخذ. التقرر أ
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لس): نظریة الضبط اإلجتماعي-ثالثا ات هــذه ومن أهمو(بیلي) و(هیرشي)، من أبرز روادها (ر فرضــ
ــة،  ة الداخل الشخصــ ــة أن اإلنحــراف نــاجم عــن فشــل الضــوا ــةالنظر ــة الخارج فــي إیجــاد واإلجتماع

ــین المعــاییراإلتســاق بــین الســلوك  ــة، و عنــي الضــاإلجتماع الشخصــي الــداخلي، قــدرة الفــرد علــى و
اإلجتمــاعي  عنــي الضــ مــا  طــرق یخــالف بهــا المعــاییر فــي جماعتــه،  قابل حاجاته  اإلمتناع من أن 

ــة األثــر الفعــال علــى ،الخارجي ــة علــى أن تجعــل لمعاییرهــا اإلجتماع قدرة الجماعــة أو الــنظم اإلجتماع
أعضائها.

ننا أن نستنتج من ذلك إذ  علــى الفــرد مــن الخــارج"م تضــغ ــه ،أن الضوا تضــیو فتحــ
ــه اتــه تقیــده فــيو عل ناته وأفعالــه حر ــة جهــةمــن و ،مــن جهــةهــذاوســ ــاة اإلجتماع نجــد أن الح أخــر

ة الساحقة من األفراد ه ،تكسب األغلب عل طل ة إنوعا خاصا من الشعور الجمعي  صــطالح "الحساســ
ــة تــؤد ة اإلجتماع ــة"، فالحساســ ــة فــي والجماعــة علــىأكتســاب الفــرد إلــىاإلجتماع الســواء ســمعة طی

."الســــیئةوتجنــــب الســــمعةالتــــي تتعامــــل مــــع المجتمــــع، والجماعــــات األخــــرأعــــین األفــــراد اآلخــــرن 
) ، جر )55ص:،2011.أسماء بنت عبد هللا بن عبد المحسنالتو

ــة، أو ســوء الظــروف امــن هــذا المنظــور المرأة فــ طــة بهــاتنــدفع للجرمــة نتیجــة لســوء التر ، لمح
عد فترة تنشئتها في البیت أثناء نموهاسواء  اةمواجهتها و أو  .للح

قول (هیرشي)  قــه"ما  تعمــل التنشــئة علــى توث اإلجتماعي الــذ عــن المســئولهــو ،إن الرا
، والجرمــة مظــاهراإلنحــرافٕان و متثالنــا للمجتمــع، إ ــا اواإلمتثــال و لضــعف هــذا الر مظــاهراإلنضــ

.فعالیتهو لقوته 

یجب أن نطرحه دائما السؤالٕان و  ــةنحــاول و الذ ، هــو لمــاذا ال مهتمــین لســلوك اإلجرامــيعنــه اإلجا
ة و یرتكب األفراد الجرمة؟  اإلجتمــاعي الناجمــة عــن التنشــئة التياإلجا قدمها(هیرشي) هي قوة الض

ــالمجتمع  ــة صــالت الفــرد  قهــا و الفاعلــة المتوجهــة نحــو تقو ، مــنتعم عالقــة ــهقصــد و خــالل التعلــ
ــــة  ــــاءالمهمــــیناألشــــخاص و بــــین الفــــرد والصــــلة الناشــــئةاإلحتــــرام و المح اآل ة لــــه،  ، األمهــــاتو النســــ

ــة، التعلحتل و ، والمدرسین والرفاق ــة عال ــةذلــك و الوالــدین أهم ــه الوالــدین فــي ألهم یؤد الــدور الــذ
مهم و تنشئة األبناء،  ة.المعاییرتعل اإلجتماع
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ــاإللتزام مفهومرتو  ضــعها المجتمــع،  فها الفرد علــى األهــداف التــي  ض م التي  الق اإللتزام 
م الفئة العمرة التي مــان و تضــعها الثقافــة للفــردالتياألهداف و ،ینتمي لها األفرادالمعاییر التي تح اإل

اإلجتمــاعي، هــو ــا ــع األخیــر مــن عناصــر الر ــهو العنصــر الرا إ قصــد  ة مــد مشــروع عتقــاد الفــرد 
ة،  غض النظر عــن مــواقعهم فــي البنــاء علىستند و المعاییر اإلجتماع ل األفراد،  رتین، األولى أن  ف

ـــة،  مـــا أخالق حملـــون ق ـــة أناإلجتمـــاعي،  الوالـــدین یـــؤدوالثان والقـــائمین إحتـــرام القـــانون إلـــىالتعلـــ
ه ، (."عل جر ).57-56:صص،2011.أسماء بنت عبد هللا بن عبد المحسنالتو

اإلجتمــاعي تنظــر و:تعقیــب ــه فنظرــة الضــ ــا یبــرز إلــىعل ع ا طب ا إنســان ارهــا ســلو الجرمــة بإعت
ة لة إجتماع ة ،مش ة ( غیــر الر العندما تفشل مؤسسات المجتمع األول األســرة، األصــدقاء...الخ)ســم

ة ( اشـــرة، أو مـــن خـــالل ، مـــنالشـــرطة و القـــانون...الخ)و الرســـم اشـــرة أو غیـــر م طرقـــة م طه  ضـــ
ـــان الحـــد مـــن الجرمـــة أو العـــود لهـــا اإلم مـــا أنـــه  الـــذاتي،  الفـــرد ،الضـــ مـــن داخـــل المجتمـــع بـــر

،لمجتمـــعامـــع قواعـــد و أعـــراف الفـــرد اإلنـــدماج، و اإللتـــزام، إذ مـــن خـــالل تـــوائم مجتمعـــه مـــن خـــالل 
سلوك األفراد  ع ض الالعود لهاذا التقلیل من و، الجرمةو الحد من نستط .مستق

عا ــة الوصــم-را النظرــة مــن أهــم النظرــات تفســیرا لظــاهرة العــود تعــد هــذه:Labeling Theoryنظر
نتیجة رد فعل المجتمع ،النظرة أن األفراد یرتكبون السلوك اإلجراميفي مجمل تفترض اإلجرامي، إذ 

ن لمرت "عدنحوهم، و dwinإدو Lemert" مثل ــر أن فتراض هــذه النظرــة، وإمن أبرز من  قــد ذ
، واإلنحراف یتأكد و عد أخر ــةیثبت نتیجة معاودة الفرد اإلنحراف فترة  إدراكــه ونتیجة خبرته الفرد

ال خاصــا"لمــرت"ضــع لــردود فعــل المجتمــع إزاءه، و ــة تبلــور فــي نظرــة الوصــم اإلجرامــي تحلــ لعمل
بهااإلنحراف، و المر  حتى تكتمل الحلقات، و،احل التي تجر عد أخر ح اإلنحراف ثابتــا حلقة  ص

ما یراها، ترسخ أصوله و،دائما وناته، هذه المراحل  -:هي"لمرت"م

ار فعل المجتمع إزاءه.أولهو و اإلنحراف األولي، مرحلة-1 ادرة إلخت صدر عن الفرد  سلوك 

ات مرحلة-2 ل عقو ام ردود فعل المجتمع التي تأخذ ش ة معینة.إق جتماع

میته.نسبتهزادة و تكرار اإلنحراف األولى مرحلة-3 أو 
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ةمرحلــــة-4 ــــام المجتمــــع بإتخــــاذ ردود فعــــل رســــم ل وصــــم المنحــــرف بوصــــمة اإلنحــــراف،ق تأخــــذ شــــ
.اإلجرامو 

اشـــــر علـــــى موقـــــف المجتمـــــع نحـــــو الفـــــرد المنحـــــرف، مرحلـــــة-5 ـــــادة اإلنحـــــراف للـــــرد الم مواجهـــــة و ز
الجرمة. وصمة المجتمع 

ة مجــرم أو األخیــرة هــي المرحلــة التــي المرحلــة-6 شخصــ ــزه اإلجتمــاعي الجدیــد  مر قبــل المنحــرف 
مع شخصیته الجدیدهذامحاولة و منحرف،  شخص منبوذ من مجتمعه.الجدیددوره و ،هالفرد التواف

المنحــرف إنمــا إلــىأن مــا یــؤد، "تاتنبوم" أحــد رواد نظرــة الوصــم اإلجرامــيإفترضقد و  خلــ
عامله بها اآلخرون،  ة التي  ف ةوصف و هو الك على عناصــر عمل ة تحتو أنها عمل وصم المنحرف 

الشخص، الجماعةتقوم و ، تعرفاتو ألقاب و تشمل وضع عالمات  ةتؤدو بإلصاقها  الوصم هــذه عمل
عـــضخدمـــة أغـــراض الجماعـــة إلـــى ونهـــا تســـاعد علـــى بلـــورة نقمـــة الجمهـــور ضـــد وتحقیـــ أهـــدافها، 

ضــا و الشــخص المخــالف،  ــانقمــة الفــرد الموصــوم نحــو نفســه، تأكیــدأ التــالي إح اتــه و ه و معنو تشــو
اته .ماعيالجالتآزر و ، ما ینتج عنه تأكید التضامن أخالق

ةتنحدر و  -هما: عنصرن أساسیین من-"تاتنبوم"من جهة نظر–الوصم عمل

اقي أفرادالموصوم في جهة، وهو وضع، والتمییزصر المفاضلة عن-أ .و المجتمع في جهة أخر
ة المستجدة التي تؤد-ب مــه لذاتــه، إلىبلورة الهو نــتج هــذاإحداث تحول في شــعور الفــرد ذاتــه أو تقی و

عالقتهمن الفجوة  مع اآلخرن.والهوة 
لكنــه قــد یتعــدلعلنا ندرك أن الوصم قد ال ینتهي أو یتوقف عند حدود الشــخص الموصــوم نفســه، وو

ة أفراد أسرته ق ــة .....الــخ -ل ة، البدو حدث فعال، خاصة في المجتمعات القرو مــا –بل إن ذلك ما 
في الواقع ة الوصم إنما  تطب ة متمایزة متفاوتةأن عمل قد تكــون منحــازة ضــد أشــخاص معینــین ،ف

قةإلىینتمون  مفهوم الوصــمة ،حرفة أو مجموعة أو عقیدة أو ط قة التي تقوم بتطبی تختلف عن الط
ــه الشــخص، و قــوم  س للفعل الذ قة السائدة في المجتمع ، فاإلنحراف ل إنمــا نتیجــة لــرد فعــل أو الط

ة له النس ، (ذا الفعل.المجتمع  جر )39:ص،2011.أسماء بنت عبد هللا بن عبد المحسنالتو
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ن م یجــد ،فهم دور هذه النظرة في العود للجرمةوحتى  الشــخص أن مثل هــذا الوضــع الــذ
هنفسه الجرمة،ف حوقد وسم  ص ه، تإنسانا ال یؤ واإلنحراف ل أنه قدمن جان ع على اإلجرام و إلىط
ة  اتهق قــوده مــرة إن فــ،ح ةتحــت وطــأة-أخــرهــذا الوضــع  ة الظــروف النفســ ــة واإلقتصــاد واإلجتماع

ة قبله المجتمع.والخروج مرةالوقوع في اإلنحراف، إلى–الصع الذ السو عن الطر أخر

ه : ویبقتع من خالل قدرتها على إلقــاء تتمثل عل ة هذه النظرة في رسم اإلطار النظر الضــوء أهم
ن فـــي أهـــم عنصـــر هعلـــى أنـــ ـــة تكـــو حیـــث تتحـــدد لســـلوك المنحـــرفاعمل ةد بوصـــمفـــي وصـــم الفـــر ، 

، وممیزةجعلها عالمة اإلنحراف، و ل صفاته األخر بــذلك فــإن اإلنحــراف و العــود للســلوك له تفوق 
ــــون نتاجــــا للتفاعــــل اإلجتمــــاعي طلقــــه علــــى المــــرأة ،اإلجرامــــي  ضــــعه المجتمــــع و  و الوصــــم الــــذ

ا لمعاودتها المنحرفة، و ون الوصم سب د أن األفــراد یرتكبــون و،لسلوك اإلجراميلقد  ذلــك هذا ما یؤ
عــض علمــاء اإلجتمــاع الــذین الفعــل المضــاد للمجتمــع وننــا نجــد أن  نتیجــة رد فعــل المجتمــع نحــوهم، 
ــة إیــرون أن هنــاك عوامــل  ا إلــىعدیــدة تــؤدجتماع عــد ســلو اإلنحــراف، ألن الفعــل فــي حــد ذاتــه ال 

ا، و ــة وصــف هــذا الفعــلإنحراف ذلك إذا تولــت المؤسســات المجتمع أنه  فه و،إنما یوصم الفعل  تصــن
من السلوك المنحرف. أنه نم

ةعلى اتعقیب ه النظر المدان ل:لمدارس اإلجتماع ة العوامل إلىرس الفضل في توج أهم
ة و التي أثبتتها  ارها الكلي ألثر العوامل الداخل ة، إال أن إن ة في إحداث الظاهرة اإلجرام اإلجتماع

انورجلوك" دراسة "شلدون" و"ال ة  أن هناك إختالفات ال یجوز إغفالها بین ، على الدراسات العلم
ة للمجرمین و غیر المجرمین، إضاف ة و النفس عدم تطرقها ألثر العوامل إلىة الخصائص العضو

ة الجد هام المجرمین،النفس إختل ون له إستعداد نفسي سمح له ،حیث إن إجرام الفرد الذ قد 
لهم اإلجرام، فالعامالن الداخليو،بتقبل هذا المؤثر الخارجي من سب سبب إحتكاكه  س فق ل

عضهما عض و الواقع أ،و الخارجي یتفاعالن مع  فسر لنا إحجام ال ن الداخلي هو الذ ن هذا التكو
ة تأثیر  ل ة إذا إكتملت في نضجها فقد ینعدم  أن الشخص المجرمین، علما  عن اإلجرام رغم إختال

طوائف المجرمین. اإلحتكاك و اإلختال
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ا و ــون صــرحا حینــا ،مــن أنــواع العــدوانیتضمن الجناح في أغلب صوره نوعــا أو آخــر ضــمن
ة الفــرد لمواقــف إححینا ــةآخر، هذا العدوان في الغالب هو إستجا ــ،اط الفــرد لرغ ة حالــت دون تحقیــ

أو دافع.

ــة أن العــدوان"  أصــحاب هــذه النظر حــدث دائمــا نتیجــة Dollard et al1939حیــث یــر " "
، و ا فإن اإلح ا اله ولما حدث إح بــذلك فــإن أصــحاب هــذه درجاتــه ینشــأ، والعدوان فــي أحــد أشــ

مثیر و ا ة بین اإلح ة، والنظرة یرون عالقة بین إستجا عترض شــئ العدوان  حین  ا ینشأ اإلح
حــول دون إتمامــه و هــدف مــا، حیــث  دون تحقیــما متتالي من السلوك المنظم و الموجه نحو تحقیــ

اعاتمــا یــرتالهــدف منــه، و هــدف مــا،ــه مــن إشــ تــدخل أو إعــراض لتحقیــ اطــاع،فــأ ،تبــر إح
ــةإلــىمــن أهــم العوامــل التــي تــؤدو العوامــل البیئ ــا ــالظروف و،اإلح هــي تلــك العوامــل الخاصــة 

طــة للفــرد، و ــه مــن أمثلتهــا الظــروف األســرة غیــر المالئمــة والمح یترتــب عل ــذ اإلهمــال، األمــر ال
ة للفــرد الآلزمــة لنمــوه العقلــي وقصــور  اع الحاجــات األساســ ــاة ،اإلنفعــالي و النفســيإشــ فأحــداث الح

العمــل ن ضــغو الســ ة ضــغو اإلقتصــاد ــاإلــىتــؤد،الضاغطة على سبیل المثــال الضــغو اإلح
یؤد ة.إلىالذ العدوان

ــاغیــرهم و مــورر" و""میلر"و"دوالرد"عــرفإذ  ــة التــي یتعــرض لهــا الفــرد :اإلح أنــه تلــك الحال  "
سلوك هادف،  ون قائما  اشعرذلك و معترضعترضه و عندما  ع و ،اإلح ســلوك عــدواني ذلــكت

ا،  ــا أو لفضــ ــا فعل عمل ــا مصــدر اإلح ــون الســلوكأو نــزوع نحــوه، فقــد یهــاجم الشــخص المحــ و
، إلزالــةالعدواني هنــا هادفــا  تعــزز هــذاالعــائ النــاجم او لســلوك إذا نجــح بهــذه الطرقــة فــي إختــزال القلــ
 ، ا عةتوترهو و عن توتر اإلح الفشل تماما.،الحاجة أو النزعة غیر المش ثم توتر الشعور 

فید في تفســیر ســلوك العــدوان علــى غیــر الهــدف، ذلــك الســلوك الــذو لكن هذا التفسیر قد ال 
فسره في ضوء  ــة، فهــو یــرحاول"مایر"أن  ة النمط و السلوك النمطي أو اإلســتجا ا نظرته في اإلح

ة الهادفــة أو عــن تعطیلهــا، ثــم هــو  یــنجم عنــه تــوتر مــا، هــو تــوتر نــاجم عــن عــدم اإلســتجا ــا أن اإلح
ــاح عنــد الكــائن، و ینــتج عــن ذلــك لجــوء  لإلرت ة أو المؤد ع للرغ ناجم عن عدم الوصول للهدف المش

ا سعى للتغلب على العائالكائن إلستجا عني  انا،  عضها هادف أح لكن الغالب أنــه یتعــرض و،ت، 
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ــه مــن تــوتر، و عان ســبب مــا  ــات التمییــز  ســتجیب لتعطیــل عمل ات قــد تكــون غیــر ذات بلــذلك  إســتجا
قــد الهدف، و عتد حین  ، فالشخص المح ة غیر الهادفة من سمات الفرد المح عتــداإلستجا

محــض الصــدفةالإلزالة انا  أح ــالرغم مــن أن العــدوان النــاتج عــ،عائ ــون موجهــا ضــد و  ــا ن اإلح
، فإالعوائ ا ات الأو مصادر اإلح ــةن هذه اإلستجا ذلــك أنهــا ال توجــه ،تكــون هادفــة أو موجهــة لغا
أنه أنسب الموضوعات للعدوان.إالللعائ

ــد و  قــة القائلــة هــذهؤ ة -العــدوانإنالحق ــاإســتجا یــنجح فــي لــملــو و ســتمر حتــى قــد-لإلح
العائ ذلك قد یتعد  ، ة إلىإزالة العائ علــى ال أمور جانب عتــد ، فالطفــل الــذ العــائ عالقة لها 

موجـــودا،  ـــا ســـتمر فـــي عدوانـــه مـــادام اإلح ـــة،  ـــة الوالد اطـــات التر ـــد و المجتمـــع نتیجـــة إح دوالرد"ؤ
ـــادة الشـــعور " هنـــا أمیلـــرو  ـــان مـــن أهـــم نتـــائج العـــدوان علـــى الفـــرد ز ،تد.أحمـــدمحمـــد غـــالي، (. اإلح

)187:ص

، یزــد الشــعور  ــا ــان موجهــا لغیــر مصــدر اإلح ما یــرون أن عــدوان الفــرد نفســه، خاصــة إذا 
لسببین: ا اإلح

، فهو قائم لم یتأثر1 للتغلب على العائ ./أنه ال ینهي الموقف أو یؤد عدوان الكائن المح

ضاهو و /2 ه صراعات أ او عدوان من الفرد قد یثیر ف العــدوان عامــة ،من قلآخرٕاح ــا یثور إلرت
العقاب یتوقعه أو بتوجسه.

ون  ذلك  في دوامة مستمرة من التوتر و االكائن المح اإلح المستبدوالشعور  .والقل

ــر ــهو "دوالرد"و ــا":J.Dollard" معاون ــة لإلح العالقــات الدینام اإلجــرام یتعلــ أن مســتو
ــة، والخــوف مــن اطــات قلیلــة ال تكــون الجرمــة قو انــت اإلح انــت تكــون ال و العقــاب، فــإذا  ــذلك إذا 

ثیــــرة،  اطــــات  ، ولكـــــن الخــــوفاإلح ــــان هـــــذا الخــــوف ضـــــعیفالمقابـــــلفــــي و مـــــن العقــــاب قـــــو إذا 
ثیرةانتٕاذا و  اطات  التأكیــد إف،اإلح صــل  مرتفــعإلــىن اإلجرام  ، 2006. نصـر الـدین،جـابر(. "مســتو

)119:ص

ه و ــون موجهــا ألهــداف ال هذه النظرة ثبت تعل  ، ــا أن السلوك العدواني الناجم عن اإلح
ل، بـــل تكـــون نتیجـــة تتعلــ ة ،الشـــعور بتـــوتر داخلـــيأصـــل المشـــ تولـــدت مـــن خاللهـــا تلـــك اإلســـتجا
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هــدف مرجــو الوصــول ذلــكالتدمیرة، قصد التخفیف  عــدم التوصــل لتحقیــ التــوتر النــاجم عــن شــعور 
ه،  ــون إل قد  ــه وســیلة لحــل الهذا من جهة و من جهة أخر عــض جوان لة،ســلوك الجــانح فــي  مشــ

أنــه عــدائي عــدواني أو متــاز  ا  ســلو ــة أخــر ــون مــن ناح ــةقــد  صــعب ، و وســیلة دفاع ــة مــا  عمل
ما بینهمامیالت قة ماإذا یز ف موجه لهدف معین. ان حق

ــأن الجنــاح ســلوك مــتعلم القائل  الرأ ــه، ،فإذا أخذنا  ــة عل النتــائج المترت فإنــه یجــب أن یتــأثر 
ــان ســلوك الجــانح ال یــؤد قة الــإلــىفــإذا  اع الحاجــات الســا ر، إشــ ثیــراذ مــاال یــنجح فــي ذلــكوهــو 

ه إلــىفشل في الوصول ماثیرا و  ســتمر الجــانح فــي ســلو اع هــذه الحاجــات، فإنــه مــع ذلــك  درجــة إشــ
.وال یتعدلجموده و 

العــالم  ل أو نــوع جناحــهجــاء"مــورر"إال أن رأ ــان شــ أنــه مهمــا  ،موضــحا للســلوك الجــانح 
عــن مثــل هــذا الســلوك مــن خــوف مــن  منــع الفــرد العــاد ه الجــانح مــا  منعــه أو یــؤثر فــي ســلو فهــو ال 

عقاب موضوعي. 

ستمر العناد، حالةفي و  ة تنتهيال و الشاذة  قى و السلب ــالمجرمهــذا مــاو الكبــر، حتــىت ،ســمى 
ــةفردهو و  الخارج ة إدخال أو إمتصــاص عوامــل الضــ ذاتــه لتكــون جــزءا فــيرفض أو فشل في عمل

م شخصیته ون ، من تنظ م لذا  ظــل تنظــ ا، ینونتــهالجانح فردا  ــة غیــر ممیــز نســب ــهتكــون و الداخل ف
ة الجدیدة) غیر متمیــزة مفهوم السلو ة،الذات ( ــل طاقاتــه موجهــة نحــو اإلســتقالل تظــل  ومــة مقاو ،أ

م یجد نفسه التنظ ااإلجتماعي الذ .ضدهح

تســب: السلوك اإلنساني یتراوح بین الفطــرة تعقیب ــاة ،مــن خــالل الخبــراتوالــتعلم الم خــالل مراحــل الح
مالفرد اطات وقعها األل ما لإلح شر محببالغیر و ،،  ة ال غالب میل لتحقیلد عه  ط ون اإلنسان 
ــاإال أن نظــرة هــذه المدرســة جــد مقصــر،، والســعادة الدائمــةاللــذة  ــة تجمــع بــین اإلح ــاة الفرد ــون الح

األهـــداف ـــون لإلجـــرام دوافـــع وتحقیـــ ـــن أن  وقعـــا لحـــدوث مثـــل تلـــكتفســـیرات أكثـــرو ، لـــذا مـــن المم
ة  ةالتصرفات الغیر عقالن .واألنان
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ة رد هــذه  ــة، أتضــح صــعو ــات التــي حاولــت تفســیر الظــاهرة اإلجرام بإســتعراض مختلــف النظر
ة أو المتعلمة للمنحرفإلىاألخیرة  ة أو النفس ة البیولوج ن ة التكو حیث ،عامل واحد، سواء من الناح

ــة األجــزاء األ ق ــة دون  ــات قــد فســرت جــزءا مــن الظــاهرة اإلجرام ــة مــن تلــك النظر لهــا،ــل نظر خــر
عها أجزاء متكاملة تخرج منها مجموعة العوامل المؤثرةو المتمثلة في مجمــوعتین ،لذلك فهي تعتبر جم

ة المختلفــة طة بجوانب الشخص ة المرت ة أو ،أحدهما مجموعة العوامل الذات ــة أو نفســ انــت عقل ســواء 
ــــة البیئــــة الداخل طــــة  ــــة المرت ــــة هــــي مجموعــــة العوامــــل البیئ ة، و المجموعــــة الثان ــــة أو جســــم إجتماع

ة. و الخارج

ــة  بــین العوامــل البیولوج ــذا عمــل اإلتجــاه التكــاملي الحــدیث للــر ةل والعوامــل والعوامــل النفســ
ة ــةنسب اإلتجاهاتحیث عد هو أ،اإلجتماع عــا عوامــل ، إذلتفسیر الظاهرة اإلجرام هــذه العوامــل جم

ة فعالة تتداخل معا عضها،دینام ؤثر  عض اآلخر بدرجات متفاوتــة تظهــر حالــة اإلنحــراف أو و في ال
ـــة ولـــذلك یجـــبالجنـــاح،  العوامـــل الذات ـــة و رـــ ات إلـــىصـــورة تـــؤد،عضـــهامـــعالبیئ ح مســـب توضـــ

طرقـــة متكاملـــة ـــة ثـــممـــن و ،اإلنحـــراف  ةإتخـــاذ اإلجـــراءات الوقائ ـــة المناســـ ـــن مـــن والعالج م لدرجـــة 
ل حالة  ة خاللها التعامل مع  على حده.إجرام

ة للجرمةواإلنحراف بنظرةالحدیثة في تفسیر الجرمة المدرسةتأخذ و "  ،تعدد العوامل المسب
ون السبب الوحید لإلنحراف".العوتكامل تلك معنى أنه  وامل في آن واحد، 

)34- 33:ص، د ت.خالدهندالعتیبي،(

ل تلك العوامل مجتمعة، ففي  أخذ هذا اإلتجاه في تفسیره إلنخفاض معدل جرائم المرأة  لذا 
ة ات اإلنسان أنصاره أن العلوم المختلفة التي تستخدم في تفسیرات السلو عضها،رأ ،           ال تنفصل عن 
شأن تفسیر هذا السلو  عضا  عضها  مل  األحر عضها أو  ك.و إنما تتصل ب

ة إلىال شك أن هذا اإلتجاه هو أقرب تعقیب: ك العوامل الداخل لالواقع، لتشا ة وتأثیر  والخارج
ة س لما ضعف تأثیر ،منهما في اآلخر، فالعالقة بینهما تعد ع ة  لما إشتد تأثیر العوامل الداخل ف

ة  حالعوامل الخارج س صح ذلك. والع



المرأة الفصل الثالث: العود اإلجرامي لد

168

ة هي:"أهممن و  أن نقطة الضعف في هذا اإلتجاه هو اإلنتقادات التي وجهت للنظرة التكامل
ة ار ،العموم بیر على تفسیر الجرمة ،والحقائالمعلومات و معنى تعدد األف التي تعتبر ذات تأثیر 

ة، ٕارتكابهاو  من هذه التأثیرات ذات أهم ةعنيهذا و ، ذلك دون تحدید أ ،إفتقاد هذا اإلتجاه للموضوع
حاالت ،عدم وجود نظرة على اإلطالقثممن و  لفهناك فق هذا و منها یختلف عن اآلخر، وأمثلة 

را ثممن و ،تنوعا في التفسیریتطلب ح هذا اإلتجاه من ة التفسیرة".ومناقضا لكلص النظرات العلم
)34:ص، تد. خالدهندالعتیبي، (

ات لتعددها إلىإضافة  اس مختلف الجزئ ن ق م یف  وتنوعها أن هذه النظرة لم توضح لنا 
ونها إختالفات عدیدة آخرإلىفرد من .حصرهاو جمعها من المستحیل، 

ه و  ة ساهمت في تفسیر الجرمة من منظور العوامل المتعددة أو منظور فالنظرةعل التكامل
ها من جوانب النقص ما یجعلنا ننظر  شو ة بنوع من إلىتكاملي، إال أن هذه النظرة  متها العلم ق

ك. التش

ةاهل إلىإضافة و ذا ،المساهمة في تفسیر السلوك اإلجراميته النظرات الكالس و 
شر الكائن ال انیته التكرارة لد إلجرام المرأة، برزت إم عدة مداخل نظرة حدیثة مفسرة هي األخر

األساس على دورالتحدید، زة  أساس النوع الجنسي في المجتمع متخذا مصطلح" المر جندر" 
میزها هو مسألة القوة ومو،تفاعلي داخل المجتمع تعدالصراع في العالقات األسرة و التي ا 

اس لبیئة العملإ إتخاذهحیث ال تكون الغ،نع مقدار مد ة لنوع الجنس  دوار و مزاولته لألل
المجتمع مع  ة  ق ة الحق ة الاإلجتماع دافع انتلحقوق، و على ذلك المنحى امطال جرائم المرأة 

سبب حدوث  القوة ما  ل حقوقها و  .لدیهاسلوك اإلجراميالألخذ 

- :المرأةعوامل العود اإلجرامي عند - 6

ة ذلك الكل المعقد  جوانب متعددة تعد الشخص حو ة والمتكامل الذ عالقات متشع
حیث نجد من الصعب علینا أن نحدد أثر عامل معین على ذلك الكل المتكامل، فالواقع و ة،  متشا

لالمرأة في جرائم مختلفة و توریثبت  ابهإال،متزایدش عاأن أس ال تزال تمثل عالمة إستفهام للجم
عمدون ما فیهم المختصون في القانون و ل هؤالء  إلىالمختصون النفسانیون و اإلجتماعیون، ف

عة وراء اإلرتفاع الكبیر لعدد النساء المجرمات القا حث في أهم النقا الجرمة ذا تطور و،ال
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ه الدراسات الحدیثة من عوامل مساعدة على طرق ممارستهاذا والممارسة نفسها  ، إذ ما جاءت 
ه تمثلت في اآلتي: - إرتكاب السلوك اإلجرامي و عوامل العود إل

ةالعوامل -6-1 -:الفرد

ة-6-1-1 ــة للعــودة و-: عوامــل عضــو ــة المؤد ایولوج ات إلــىمــن العوامــل ال الجرمــة اإلضــطرا
ة فــي الجســم، و اتالعضــو عــض ،مــا أن أحــد عوامــل العصــاب، ترجــع لمثــل تلــك اإلضــطرا ــان  لــذا 

ة، و ات العصاب الشخص ــة المجرمین العائدین من ذو ــة المؤد ایلوج إلــىتعد العاهات من العوامــل ال
العاهــات ــة و،الجرمة، حیث أن العائدین من ذ عــدم األهم ، قــد ینتــابهم إعتقــاد  ــالقل شــعور جــارف 

ـــاة، وو مـــة لـــه فــي هـــذه الح ح ال ق مـــارس هــذا اإلعتقـــاد ضـــغطا أو ثقـــال علـــیهم أن وجــودهم أصـــ قـــد 
یـف یتعامـل ،مـارس)20، 2006(. عبـد الواحـدمشـعل،إرتكاب ســلوك إجرامــي إنتقامــا لهــذا اإلهمــال.إلىیدفعهم 

احـــــــــــــــــــــــث اإلجتمـــــــــــــــــــــــاعي مـــــــــــــــــــــــع العائـــــــــــــــــــــــدین للجرمـــــــــــــــــــــــة، مـــــــــــــــــــــــن2011،جـــــــــــــــــــــــانفي31فـــــــــــــــــــــــي :اســـــــــــــــــــــــترجاعهاتـــــــــــــــــــــــمال
http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17602

ةالعوامــل -6-1-2 ــة للعــودة :النفســ ة المؤد مــا إلــىأمــا العوامــل النفســ ر الجرمــة  نــورثرب)(یــذ
ة العائد، لعدم اإلستعداد العــاطفي، و ة لشخص ــة.الصــراع النفســي، وفترجع لخواص مرض ..الخ األنان

اج. ثیرة اإلحت ة  من الدوافع النفس

م الدینيضعف الوازع - ارة عن مجموعة من الق ة: إن الدین ع اإلله اد ةوالم التي تأمر ،السام
حیث تستمد قوتها من مصدر غیبي هو هللا، وتنهى عنالمعروف  ر،  ه فإنالمن ضعف الوازع وعل

ة ،الدیني عند المرأة مها الدین اب أو ضعف ق ةعني غ ادئها السام ة وم ، فتمسك المرأة واألخالق
م دینها مانعا حصینا عدها عن إرتكاب ،بتعال ة ی ةالمخالف لألعراف اإلجتماع ، حیث أن واألخالق
مثل واحدا من المق ةاالدین  الشخص،ومة النفس ة لد فتحد من تأثیرها ،التي تعترض الدوافع اإلجرام

غضب هللا  ادهعلى نفسیته إلرتكاب ما  .وع

النقص- :اإلحساس 

بیرةتتمیز- ة  ة عاطف ی بــدوره وعواطفهاذلك على شدة إنفعاالتهایؤثرحیث ،المرأة بتر ، ممــا یــؤد
.والعصبيفقدان توازنها النفسي إلى
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ات - ةالرغ تحققها.وأن ة أن تصل إلیها أ التي تود المر ،والحاجات والطموحات الذات

ضا عن الحرمان- ون السلوك العدواني تعو ن أن  حدث ذلــك حــین یرتكــب شــخص ضــعیف و،م
عن قوته شعة، للتعبیر الآلشعور ا جرائم  سرق الشخص المحروم ممتلكات الغیر من ،جسم أو حین 

ضقبیل  )32، ص: 1994.عبد المنعم،الحفني(. التعو

ة:- ة الغیر شرع ة التي توجه إلتزام المرأة "ذلك من خالل و: العالقات العاطف ق للحب الدوافع الحق
عتها للرجل عتقد دائما من الجنس اآلخر - هذا الرقم من الحب -األعمى، و متا عد من - ما  الذ

ثیرا ما وجدت رة من إستغالل ضعف المرأة المتكررة، سواء تحت ستار السذاجة أو الضعف،  هذه الف
 ، عض ضرور إلىالحب شعور أو البراءة، و بإستخدام هذا الرقم من الحب یبدو أن إفتراض ال

ور و ة من الذ في عذاب جنسهم، شیر إلى ضعف المفترض للمرأة اإلناث، وإستخدام الصور النمط
عث على االطمئنان  اق العقل المنحرفهذا الرقم ی ا في س ة المطاف، ألن تمثیل المرأة تقلید في نها

ل تقلیدو ش ر  ."ذا عند المذ
Fanny, B. (N.D).Quand le militantisme fait le choix des armes : les femmes d’Action directe et
les médias. 30janvair.2013from. http://www.sens-public.org/spip.php?article683

لــدور اإلعالمــي الكبیــر لمــا اإلــىمــنهم، إضــافة الغافلــةخاصــة و خالل إستغالل المــرأة وذلك من
ـــة  ـــة عنـــدیثیـــره مـــن نزعـــات ذات ة "عـــض النســـاء، وغرز عـــرض مـــن قصـــص رومانســـ مـــا  ـــ عـــن طر

ــة ات مقبولــة، وأفالم غرام أنهــا ســلو عض  الــ ــرس لــد ــدفع بهــنفاضــحة، ممــا  مشــروع تنشــأ إلــىو
ة اجــات ،والســحاقوهتــك العــرضالزنا ،عنها الجرائم األخالق إســتنادا إلــى مجموعــة متنوعــة مــن االحت

مــــــــــــا فــــــــــــي ذلــــــــــــك: الجشــــــــــــع  ة،  ، الغیــــــــــــرةالشــــــــــــهوةو ، الغضــــــــــــبو ، والحاجــــــــــــة، االنتقــــــــــــامو الشخصــــــــــــ
,Arista)."والغرور،واالثارة B, Dechant.2009.p :4)

ات - ة:دافع اإلضطرا ة -النفس ةحاالت مرضــ صــدمة نفســوظــروف نفســ ة المــرأة  إصــا أو ةقــاهرة 
ة،رتكــاب جرمــة مــاإلیــدفعها ،ختالل عقلــيإبــ اجعــة إلــى صــغر ر فــي لحظــة جنــون أو لــدوافع شخصــ

تملسنها، فقد تكون المجرمة صغیرة السن  رولم  .لدیهاوالعقلي النضج الف

ة في  فر18استرجاعها في:مت).تد.(الجزائر.الجرمة النسو من2011ف

http://www.startimes.com/f.aspx?t=16504876

ا سهال لدافعیتها في إرتكاب جرائم غیرها.ماذلك و  ون سب قد 
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الجرمــةإن-الــذات: دافــع تحقیــ- وجــود تطــور لــنم جــرائم اإلحســاس والمتمثــل فــي،المالحــ نمــ
الذاتالذات  دأ المجرم، وتحقی شــعرفي هذا النمو أنه  ألنــه لــم یــوفر ،ــأن المجتمــع هــو المــدانو

ة  ـــهلـــه الكرامـــة اإلنســـان قـــین أن جر والعدالـــة واإلعتـــراف  مـــأله  مـــا  متـــه لـــم تكـــن إال فـــرد لـــه تمیـــزه، 
)44ص: ، 2006،مالك األیوبي :ترجمةك.ولسون،(إحتجاج مشروع.

قول "جون راولز أنهاو حول إحترام الذات :"حیث  قها  مته :تحق ق ة"شعور الفرد  وٕاقتناع الذات
اة أن له جدارته في الح ه الثقة في قدرته الخاصة لتحقی اه فيلد ذلك إحترام ونوا اته،  ان حدود إم

ةما "،لحقوقهالفردوعي و الذات  النس ،أن وجود الحد األدنى من إحترام الذات""للفاینبیرغ" هو الحال 
أنها حامل حقوق، ."وتأكید حقوقهمما عد إحترام الذات هو واجب لفهم یتطلب أن تعتبر نفسه 

(Bernard, R, B.1988.p :228)

ــةالحاجــة الــى - طول ــة مــنذلــك و : ال طول حــث عــن "ال ــة المتداولــة مــن خــالل ال خــالل الثقافــة اإلجرام
تظلیـــل العدالـــة  ـــة"،  یـــدفع لمـــن لـــدیهم ضـــعف عقلـــي أو إســـتعداد إجرامـــي، علـــى تقلیـــد وهـــذا مـــاالجنائ

ه أو تختلف عن التي سمعوا أو شاهدوهاوٕارتكاب جرائمالمجرمین أو المجرمات  .قد تتشا

ةعوامل نفس -6-1-3 -:جسد

المــرأة: - ــة لــد ات الهرمون نهــا البیولــوجياإلضــطرا ــه )1950بــوالك (یــر-وتكو تا جرمــة "فــي 
theالنساء  criminality of women " سین وراء -: هماو نحراف اإلناثإأن هناك عاملین رئ

ــر مــ/الن1 الم ـــراالجنســيوالنضــجتظهــر عالمــات النمــوفعنـــدما-: والنضــج الجنســيو الجســد ،م
ح الفتاة عرضة لإلغراءات  ةتص كثر من غیرها.أوالمحاوالت الجنس

ــة والســبب الثــاني/2 ــك أو أ-األســرة: هــو الخلف انــت العائلــة تعــاني مــن تف مــا إذا  اتف ، إضــطرا
ــاة أفضــلإلــىتســعى األنثــى التــالي قــدو  أن هنــاك ثــالث "بــوالك"ــرو ،بــدیل عــن أســرتها یــوفر لهــا ح

ل مرحلة،مراحل لجرائم النساء ة و التغیرات البیولوج -: هيو تتأثر 

ــةهــذهخـــالل و "menstruation"فتــرة الطمــث - ـــن ،الفتـــرة الزمن ن ترتكــب النســـاء جــرائم الســـرقة أم
ة البلوغ ، والقتل واإلیذاء صاحب عمل ة لآلخرنوالطمث اإلتهاماتما  .الكاذ
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ــة - ن أن توجــه األنثــى ســل،"Pregnabcy"الحمــلهــي و أمــا فــي المرحلــة الثان م غیــر الســوالها و فــ
.نحو الجنین أو الولد الجدید

كثــر ممــا أ،فیهــا جــرائم ترتكبهــا النســاءوالتــي تــزداد،"menopause"نقطــاع الطمــثإمرحلــةأخیــرا و -
ةأو ما هو موجود في السجالت ،تعتقد ات. (الرسم )263:ص،2004.عوادعایدة،الور

أن الجانب ة المــرأة فقد لوح بیــرالبیولوجي فــي شخصــ ة ف، یلعــب دورا  لهــا الهرمونــات الجنســ
ــاة المــرأةــة خاصــة همأ  قها أو مــا فــي ح ســ اتهــا، ســواءا فــي مرحلــة النضــج أو مــا  ــل مراحــل ح عبــر 

، ففترة  أسیلحقها من فترات أخر ة فيخاللها "تبدأ مثال و التي سن ال ضمحالل اإلالهرمونات الجنس
ة،التالشيو ة عاطف حدوث ذبذ قترن ذلك  ــالخوف،و  مــن الشــیخوخة تتمثل فــي اإلحســاس  و القلــ

مضـــى، فتلجـــأ،القادمــة اب الــذ ابو الحـــزن و األســى علـــى الشـــ الشـــ المـــرأة إلـــى محاولــة التشـــبث 
حث عن النزوات خاصة الجنس، لذلك ة النساء الالئي یــرتكبن جــرائم و ال ان نس عض األح ترتفع في 

ــــــــــأسالــــــــــدعارة و الزنــــــــــا فــــــــــي ة فـــــــــي ."ســــــــــن ال اســـــــــترجاعها فـــــــــي:متـــــــــ.)تد.(.الجزائـــــــــرالجرمـــــــــة النســـــــــو
فر18 http://www.startimes.com/f.aspx?t=16504876من2011ف

ةالعوامل :6-2 -:اإلجتماع

ك األسرإن :األسرالعامل -2-1- 6 سوده التف االجتماعي الذ أو الطالق)(حاالتالمح
ساعد الفتاة على اإلجرام خاصة في حالة ضعف و نشقاقاإل اء، نعدامإالعائلي، عادة ما  ة األول رقا
فة التنشئةو فسر خلل أو فشل األسرة في أداء وظ لة إلیهااإلهو ما  ة المو .جتماع

عض الدراسات التي درست  قة علىفمن  بنسلمانالعائدین أنفسهم من بینها دراسة:"والمط
عنوانالملكبجامعة"المطیرمناور ةالعواملعضأثر:(سعود  ةاالجتماع ة فيواالقتصاد والبیئ
قةمقارنهدراسة- السرقةلجرمةالعود حیث )-السرقةلجرمةالعائدینوغیر العائدینعلىمط

النتائج ذهخلصت ه ة: الدراسة  -التال

ـــك المـــاد ـــك (التصـــدع) المـــاد: أوال: التف التف صـــطلح علـــى تســـمیته  فـــي حالـــة ال فاعلیتـــه  الـــذ
األسرة. ن  غ خاصة من خالل أثر األبو ون له األثر البل حیث  لألسرة، 

مــا یخــص الوالــدین - ف ــك المــاد (فوزــة عبــد إذ اإلنحــراف: إلــىعــود األفــراد ومســاهمته فــيالتف تــر
یرجـــع  ـــك المـــاد ابهمـــا، أوإلىالســـتار) أن التف غ ن معـــا فـــي نطـــاق األســـرة  ـــاب "عـــدم وجـــود األبـــو غ
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غیــب األب عــن منــزل األســرة إذا مــات، أو جنــد أو ســجن أو هجــر أســرته ــان عملــه ،أحــدهما، فقــد  أو 
ــة عــن المنــزل أغلــب الوقــت"،  ا ــذلكقتضــي غ رجــع  عجــز أحــد الوالــدین أو إلــىفــي حــاالت أخــرو

ســـبب المـــرض (العضـــو ـــة ،العقلـــي)-النفســـي-الهمـــا  فـــة الرعا إتجـــاه والتعهـــد مـــثالعـــن إنجـــاز وظ
األبناء.

ما یخص حجم األسرة - ف ك الماد األمــراإلنحراف: إلىالعود وعالقته بنشوءالتف تعلــ عــدد و هنــا 
لمـــــا زاد الحجـــــم تطلـــــب ذلـــــك مجهـــــوداتأفـــــراد األســـــرة الـــــذین هـــــم  حیـــــث  ن،  ة األبـــــو تحـــــت مســـــؤول

ة ات ماد ان ة،وٕام معنو لإلشراف العام على أفراد األسرة.وشرو
ك المعنو ا: التف ك :ثان التف ة خاصة  فيما هناك عدة عوامل معنو (الوظ على مســتو، )المعنو

أفرادها.إلىتساهم في نشوء العود والتي بدورهاأسرة العائد،  اإلنحراف على مستو
مة - ة غیر السل ة األســرة غیــر وأثرها فيالتر ار التر ن إعت م إكتساب سلوك العود الى اإلنحراف: 

ــه  مة، مــن بــین أهــم العوامــل المــؤثرة فــي توج كــاب إرتنحــو-وحتــى خارجهــااألســرة داخــل-األفــرادالســل
هوحتى اإلستمرارختلفة، اإلنحراف بدرجاته الم اإلنحراف).إلى(العودف

األخالقــي ألفــراد األســرة و- ــار المســتو األخالقــي اإلنحــراف:إلــىدوره فــي العــود إنه عتبــر المســتو
األســرة، و علــى مســتو ــك المعنــو ال التف بیــر فــي ســلوك المنهــار مــن بــین أشــ هــو بــدوره لــه دور 

ــار األخــالق األســرةأفرادهــا، و یتضــمن إنه ــة(علــى مســتو م الروح ــاو،إنعــدام القــ ،          فقــدان المثــل العل
ــاة فیهــا مجــردة مــن و ــة داخــل جــدران المنــزل، مثــل هــذه األســرة تكــون الح إخــتالل المعــاییر اإلجتماع

ح فیهــا الجرمــة و اإلعوجــاج ومعاني الشرف  و الفضیلة أو السلوك الطیــب، و أمــرا صــ ســوء الخلــ
ا، ار األخالقي داخل األسرةعاد الهما، أو إنحراف أكبر ،و أهم عوامل اإلنه هو إنحراف الوالدین أو 

.)األبناء أو أكبر البنات
مــا بــین أفــراد األســرة - قــد أثبتــت الدراســات أن اإلنحــراف:إلــىعــودهم وتأثیرهــا فــيتــدهور العالقــات ف

ــة،اإلنحــرافإلــىالعائــدین  ــن جــدا أن تكــون لهــم عالقــات جــد متــدهورة إجتماع علــى مســتو،مــن المم
اتهم،  ونوها في ح الكــالرالمجــال أجــروفي هذااألسر التي  )lackler( دراســة واســعة حــول رجــال"

ة مسارهم اإلجرامي، و مقارنة في بدا تهم األولــى438عائدا أولي بـ:"242"هذا  قضون عقــو "، رجال 
احثمن جملة النتائج التي توصل إلیها و :ال
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میلــون - بــین األشــخاص فــي مجــال واســع للعالقــات ومشــاكل مــا،معرفــة إخفاقــات أســرةإلــىالعائــدین 
بیرة من اإلخفاق في  ة  الجانحین األولیین، حیث بینت الدراسة أن" العائدین األولیین عرفوا نس مقارنة 

الزواج".
(ماندال ،)Blackler1966(من إجراء دراسةوقبل سنة- دراسة أكدت نتائجها "أن )Mandelأجر

میلون لمعرفة مشاكل  ةالعائدین  غیر العائدین".وصراعات زوج أكثر تكرارا مقارنة 
)، )4-1صص:،2009یونس. الصحراو

ات-  ع األسرة في حد ذاته مهیئا لإلضطرا انت السلطة ترجع ما تعد طا ة، مثال إذا  لألم، الشخص
األسرة ر "إدوارد مایر" أن الرجل خال انت ناقصةوأن األسرة،فلقد ذ ادة األم  ألنها ،في ظل س

ة المطلقة.وطفل تتسببتتألف من أم  اح )173:صدس، محمد.موسى،(في إنتشار الفوضى اإل

ة نحو الشارع، -  اة الزوج غ في إنفصال المرأة عن الح شمل ما لدور العنف المنزلي األثر البل و
م العنف حدث وغیرهم منمن جانب الشرك حم ان ذلك العنف  لأفراد األسرة، حیثما  ش أ من و

ال. اتالناتج المحلي للعنف ضد النساء األش ة21في: سترجاعها إمت).تد.(. والفت ل -من 2012،جو
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6e.pdf.

النقاوعامل التحضر:-6-2-2 یتمیز  ة:الذ -التال

این المصالح - ات األفرادت شون معا في وخلف ع خالل اإلخــتالف مــن وذلك من،تصال وثیإالذین 
ــة العمرــة ــة،ناح ــات العرق موالمهــنوالخلف والبنــاء الثــروة وٕاخــتالف فــي، والمصــالح واإلتجاهــات والقــ

قي این فيالط ...الخ.والمذاهبالثقافات وت

ة فيالحرة - لشخصیته إالفرد ار ار المع اتهخت .وسلو

ةإن صراع األدوار -  ةأووالمعاییر االجتماع این المعاییر السلو ه ،ت د ف ینشأ معه وضع ال یؤ
ارا واحدا ادة ما أن،مع ة، فاألفراد الذین تعلموا س ار ال یواجه بجزاءات عقاب اإلنحراف عن هذا المع
مصداقیته،قانون معین ین  حون متش ص تشفون في ظل الظروف الحضرة،قد  خرق أن،عندما 

ان متوقعا.إلىأو،النبذ اإلجتماعيإلىهذا القانون ال یؤد ما  عدم اإلستحسان 

التدهور المادسم ما یت-  اإلضافة والبیئيالتحضر  ة إلى،  ة األوضاع اإلقتصاد واإلجتماع
ان تمثل ذلكجداسیئ للس طالة، و ة وتدني األخالقفي تفشي ال .خ.... الفي المعامالت اإلجتماع
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مة،الصید ةالمرأةإجرام،جانفي)02، 2010. (أحمدنس ار،وردا لإلنتقامإحتم ، تم األسبوعي جردةالعرب عت
http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=23913من2012جوان25في سترجاعها إ

صفة خاصة-  ضا هو من أهم خصائص المدن الكبیرة  یؤد،إن الآلتجانس أ ة والذ ع صورة طب
م إلى این الق ةاألدواربینوٕالى الصراع،الجماعةوالمعاییر فيت حتقد و ،اإلجتماع أهداف أص

اینة  الطرق جهل إلىمما أد،ومتصارعةالجماعات المختلفة في المجتمعات الحدیثة مت األفراد 
ا المالئمة للتصرف إ ةاألدوار و جتماع )81:ص،2004.صالحالمصلح،(المالئمة.اإلجتماع

ة:- 3- 2- 6 -المؤسسات العقاب

قا للقانون ،والتأهیلمن المعلوم أن السجون أو مراكز اإلصالح  ان المخصص ط هي الم
ة للحرة ات السال لة المدة، ،لتنفیذ العقو انت قصیرة المدة أم طو قاسواء  ة وأن ط اسة العقاب للس

ة معنى إعادة تأهیل ،المعاصرة فإن الهدف األساسي للعقو ومهو الردع الخاص  ه، وٕاصالح المح عل
ع أن ة التدرب لعودته فرد صالح في المجتمع، مما یت الحد والتأهیل علىالسجون مهمتها األساس

ة من الجرمة.والوقا

احثین ثیر من العلماء و ال عتقد أن مؤسسة ،إال أنه و في الواقع العملي فإن هناك  ممن 
ة، التي وجدت من أجلها، و مهمتها األساس ام  ع الق اإلدماج اإلجتماعي لألفراد السجن لم تستط

إرتكاب الجرمة: ألنه في إلىرفین في المجتمع، فقد ثبت أن السجن هو أحد العوامل الدافعة المنح
فسد المبتدئین بدال من إصالحهم، و المعتادین الغالب  ة المتأصلة لد فل إزالة المیول اإلجرام ال 

جزاء مة السجن  ق ك  ش ة الفقهاء  و إستبداله ببدائل أخر،من المجرمین، و لعل هذا ما یجعل غالب
ضمن إصالحه، و ل  ش ش في بیئة السجن، تؤهله  ه الع وم عل عدم عودته للجرمة.تجنب المح

الدراسات  ة جرائم الصدفة تتحول إلىحیث أشارت إحد جــرائم اإلحتــراف، فعلــى إلىأن أغلب
أن  ة تحولــوا ا%29سبیل المثال لوح 29هــؤالءمــن و لــى جــرائم الســرقة، من أصحاب الجنح األخالق

ضا، وإلىتحولوا % عــود ذلــكــل و السرقةإلىمنهم تحولوا من جرائم القتل %40جرائم المخذرات أ
ةمجتمع السجن إلى ـة المعاصـرة.وثقافته الســفل اسـة العقاب ة للحرـة فـي میـزان الس ـات السـال 25، 2011(.العقو

ـــــــــــــــــة). ل ـــــــــــــــــدة القـــــــــــــــــدسجو -http://www.nourمـــــــــــــــــن2012جـــــــــــــــــانفي، 03ســـــــــــــــــترجاعها فـــــــــــــــــي:إتـــــــــــــــــم-جر
atfal.org/pages/index.php ?news=658
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احث دبنتائجٕاستنادا و  ة المؤسسات تحت عنوان، )2004العبید (السعودراسة ال فاعل (مد
ة) ة لتغیر إدراسةهي و ،اإلصالح ةإجتماع م ،تجاهات نزالء المؤسسات اإلصالح عض الق نحو 
ة  ةالمعاییر و اإلجتماع ة في تأهیل نزالئهاالسلو ة المؤسسات اإلصالح فاعل .، تهدف لمعرفة مد

ان من إلىوخلصت الدراسة ة في اإلتجاهات وجد- أهمها: جملة من النتائج  أن هناك محدود
م  ة نحو مختلف الق .والمعاییراإلیجاب

ة و-  ة أن هناك عالقة إیجاب قاء النزل في الدارقو ه في الوسائل و،بین مدة  ةرأ ،  المؤسس
و المناخ المؤسسي.

المدة -  ا مة معامل اإلرت ا محدودا في ق منحواإلتجاهات و إن هناك تذبذ والمعاییر ،مختلف الق
ة ة.العاماإلتجاه و السلو المتغیرات الشخص عند ض

عدد مرات الدخول -  قاءمدة و الدار إلىإن متغیر قةال لهما تأثیر سلبي على العالقة بین ،السا
.النزلٕاتجاه و المدة 

ل ما توقع النزل -  معنى  عد اإلفراج عنه، أ ظهر بوضوح أثر متغیر طرقة قبول األسرة للنزل 
ال جید من أسرته ل إیجابي أكبر.،إستق ش فإن إندماجه یتأثر 

احث في األخیر  على ،نتیجة مؤداهاإلىما خلص ال ة لها تأثیر إیجابي قو أن المتغیرات المؤسس
م واإلتجاه نحوالعالقة بین المدة  ةمختلف الق .واإلتجاه العاموالمعاییر السلو

جانفي،03في: استرجاعها تمنظرة على قانون السجون الجدید.نظام السجون في الجزائر:).ت(د.. مصطفىشرك، 
http://www.startimes.com/f.aspx?t=24417173من2012

أن هناك عدة عوا  ،" جر تورة" أسماء التو الد ة مل عدیدة مما جاء متوافقا مع رأ ومتشا
سبب عامل واحد ،جاء في خضم قولهاحالة العود لإلجرام، إذ في عود إلیها  أن العائد للجرمة قد ال 

 ، صعبتداخل عوامل عدیدة وٕانما نتیجةفق ة  انًا الفصل بینها، ومتشا هذه العوامل ومن أهمأح
النفورعدم تقبل المجتمع للمفرج عنهم  واإلهمال والنفور العزلةونتیجة لهذه،واإلهمالومعاملتهم 

ة في .،مع المجتمعاالندماجوالصعو عود إلى الجرمة مرة أخر
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ات المــرأة العقابي الــدور الجــد هــام فــي التــأثیر فــي ســلو ــغ فــي ظهــور و-ما للوس األثــر البل
تــاب (ســجن النســاء) للكاتب"عبــد هللا غــانم": و مــن خــالل دراســته ســلوك العــود للجرمــة: "إذ جــاء فــي 

ــة عــن النســاء الســجینات توصــل  حث ثیــرةإلــىال ــة ،نتــائج  ــاة الیوم الح العقــابي  تخــص عالقــة الوســ
ــاة ممیــزة ش ح انــت قــد عاشــتها خــارج أســوار الســجن، ممــا قــد ،للنزالت، و أن الســجینة تعــ عــن التــي 

ات جدیــدة یــؤثر ـــاإلحساس عنــدها،ذلــك فــي تكــون ســلو إبتــداءا مــن أول شــعور عنــد دخولهــا الســجن 
السجن) آالم اإلیداع  ل عــامو م،( شــ ة للنزالء  النس و للنــزالء مــن النســاء ،ا یثیره السجن من مشاكل 

بوجه خاص.

ــن أن  عالج النقطة التي أشار إلیها "سذرالند" عندما قــال:" إنــه مــن المم فیلة  فدراسة السجون 
ة مـــا یـــدور بـــین ،ن القـــائمین علـــى الســـجون ـــأ،نـــزعم دون أن نبتعـــد عـــن الموضـــوع ســـوا علـــى علـــم  ل

، علمــوإاذا و ،الســجناء عــض مــا یــدور فقــ ثیــرا ممــا یــدور بــین عالالتأكیــدلكــنهم و فهــم یــرون  لمــون 
.السجناء

م معین  ــاة النســاء داخــل الســجن: وهذا جزءالسجون، داخلمحدد و متكامل و حیث أن هناك تنظ مــن ح
ع عــین  ــا داخــل الســجن  غا عضإذ نجــد مــثال صــنف ال ســواء داخــل الســجن أو حتــى خــارج ،ضــهم الــ

غــاء  ــة ال ا خارج مجتمع السجن مجتمع منظم في معظــم الحــاالت، حیــث أن عمل غا السجن، فمجتمع ال
ل مجموعــات صــغیرة عملــن فــي المدینــة فــي شــ ــا  غا عدیدة من األفراد، فال ــل جماعــة ،تتم على أید

ــع قــواد أو قــو  ــانوتهیئــة ،وحمــایتهنادة یتكفــل هــو بإطعــامهن مــنهن تت الــدعارةممارســة و أمــین للعمــلم
-69)68:صص،1988.عبد هللا عبد الغنيغانم، (".لهن

ات حیث العقابي السلو ة: عم الوس -التال

"نجــد داخــل الســجن تــداول المخــدرات رغــم القــانون الصــارم الــذإذ : تعــاطي المخــدرات أو الكحــول-1
سجن ز العقابي، هــذه بهاتاجر و ،بتهمة المخدرات یتعاطاهامنعها، فنجد الذ داخل السجن أو المر

ة تحــــددها عوامــــل عــــدة داخــــل الســــجن تواطــــؤ الحــــراس، نفــــوذ  متلكــــه هــــؤالء المســــجونینالوضــــع
.Dormoy, O(". ...غیرهاو  1991, p : 86(
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قي بناء القوة في سجن النساء:-2 عشن في نظام ط ات ،واضحعموما النزالت  ه مستو تتصارع ف
على األضعف ه األقو طر ف س هنضوو ،مختلفة القوة،  في مجتمــع ف الضعیف تحت سلطة القو

م الغاب. سوده ح

ســـجن النســـاء:-3 مارســـن ســـلطة المعـــامالت  عـــض النـــزالت  علـــى النـــزالت بیـــرقهـــر و إذ وجـــد 
حقــوق  ونهــا تتمتــع  ــات،  ثیــرةاألخر ــازات  ثــرة عودتهــا وٕامت ســبب قــدمها فــي الســجن أو  جــدا، ســواء 

إستعمالها أسلوب القوة مع النزالت أو لها نفوذ معین.،للسجن اب أخر أو ألس

الت:4 ة بین النز * العالقات اإلجتماع

سجنعالقة الصداقة - غــض النظــر عــن عامــل النساءوالزماله  ة العظمى من السجینات  : إن الغالب
قن أســـرعان مـــاو الســـن، یتغلـــبن علـــى مخـــاوفهن  عـــا "فـــي قـــارب واحـــد"یتـــ عمـــل إلـــىعمـــدن و ،نهـــن جم

التهن من السجینات،  اقي النزالت.إلىالجدیدة النزلةتتجه و صدقات مع زم ادل الصداقة مع  ت

ة- فرائســــهم والــــذین یختــــارون ،المعتــــدین الجنســــیین الشــــاذین: نجــــد فــــي الســــجناإلعتــــداءات الجنســــ
یهمخاصــة و ،الضــعفاء ــاتهم الشــاذةمشــار مارســون علــیهم،فــي نفــس الغــرف، إنهــم یخضــعونهم لرغ و

. أنواعا عدة من الضغو

ة فــي الســجن- ة التنشئة اإلجتماع موضــوع التنشــئة فــي "prisonization":عمل ــاحثین  عــض ال إهــتم 
ةالتنشئةین و والمقارنة بینهاالسجن  عمــد یوضحهنا و ،اإلجتماع مجتمع آخر  أ ن سذرالند" أنه  "أدو
ةإلىالسجن  على سماته الثقاف ة تنشئة السجینة الجدیدة من جدید.،الحفا من خالل عمل

بــنفس الطرقــة التــي یتعــرف ،فالسجینة التي تدخل السجن ألول مرة تتعــرف علــى ثقافــة الســجن
برونـــه ســـنا نحـــن نعلـــم أن الطرقـــة التـــي یـــتعلم بهـــا الطفـــل علـــى ســـلوك ،بهـــا الطفـــل طـــرق ســـلوك مـــن 

اســم  ة، لذلك فقــد عرفــت الطرقــة التــي تشــبهها نوعــا مــا داخــل الســجن  التنشئة اإلجتماع الجماعة تعرف 
(التنشئة في السجن).

همن خالل تقبل الواقع السجني جن النساء:ارزة في سوالتشاؤم سمةاإلستسالم - اد عل .واإلعت

على ثقافة سجن النساء: - عد الماد طرة ال ــه الســجینة مــن إلماذلك و س ــة قــد تتحصــل عل ــات ماد ان م
أكثر من خرج السجن.
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طرة الشك - ة و س ا اآلخرن:منالر قبل المسجونات ضد وتجاوزات منتراه من إعتداءات لماذلك و نوا
عض. عضهم ال

سجن النساء:- من تتعامل ،خالل إستعمالها للغة خاصة ردیئةمنذلك و اللغة الخاصة  مستو خاصة 
معهن من سجینات.

ة -5 ة للمؤسسات اإلصالح العودالعوامل الداخل طة  مة:والمرت -للجر
ار - المبتدئین، فیلجأ الك ار المجرمین  ساعد على إتصال  بین النزالء مما  ضم هــؤالء إلىاإلختال

عد الخروج، إلىالمبتدئین  ة  ات اإلنحراف حالة العود للجرمة لدیهم.إلىیؤدماهو و العصا
اشـــرة وتــأثیر اإلخــتالإن الظــروف غیــر المالئمــة فــي إقامــة النــزالء، - طرقــة م ر یــؤثر  الــذ الســاب

ة النــزالء ة علــى نفســ فقــد عامــل إصــالح فــي القــدرة علــى تعــدیل وعلــى إعتــدال،ســلب شخصــیتهم ممــا 
السلوك.

ـــةالتـــي إن المـــدة - ـــل فـــي المؤسســـة العقاب ـــالمجتمع ،قضـــیها النز تســـاهم فـــي حرمانـــه مـــن اإلتصـــال 
فــي المجتمــعإضــعاف قدرتــه علــى اإلإلــىیــؤدمــاهــو و الخــارجي،  عــد إنتهــاء مــدة ،نــدماج مــرة أخــر

ة. العقو
ة یدفعه على العود للجرمة.- اد النزل على المؤسسة العقاب إن إعت
ــة، مــن خــالل قلقــه علــى - ا علــى وضــعیته اإلجتماع لــة یــؤثر ســلب إن وجود النزل في الســجن لمــدة طو

ـــك والخـــوف علیهـــاأســـرته  اع و مـــن التف الت إعـــادةالعمـــل، منصـــبفقـــدان والضـــ بنـــاء عالقاتـــه ومشـــ
ــــة فــــي المجتمــــع ةالـــنظم الحدیثـــة فـــي المؤسســـات .الخارج تـــم إســـترجاعها فـــي .نـــوفمبر)28، 2008(.اإلصـــالح

http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=23913من2012نوفمبر25:

ةعوامل -6-2-4 ــة ؤ ت:إقتصــاد ة، أن هــو)care(النــاســد منظمــة العنا ــة نمســاو ي منظمــة مدن
اإلجتمــاعي، هــي مــن أبــرز الــدوافع التــي أدت و تــؤدو عــدم اإلســتقرار اإلقتصــادو العنــف والفقــر

ــا تـدفع بنصـف ملیــون لسـوق الـدعارة الــى تصــاعد معــدل اإلجــرام. أوت 15فــي:اسـترجاعهامتـ.)تد.(.ســنوأور
http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-46-107364.htmمن2011

ثیر من الدراسات التي أجرت في اآلونة األخیرةما أن تبین أن الفقر هو السبب ،حاولت 
ام بونجر "الدراسات التي قام بها تكون رما و ،األساسي في الجرمة " من أهم الدراساتw.Bongerول

حث –أن یثبت حاولقد و ، الحدیثة التي تتبنى هذا االتجاه ال ة –الدراسة و عن طر أن الحالة العقل
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ة،للمجرمین من ناح االقتصاد كالى و ،ترجع إلى االنحطا ة أخرالتف قي من ناح جامعة .الط
من                                                                          2013س مار 12في: استرجاعها م). تتد. (الجزائر - قسنطینة-منتور

http://annabaa.org/nbanews/67/287.htm

ة اداإلقتصالعواملمن و  - یلي: لإلجرام ما عودة المرأةإلىة المؤد

ة- ارزا في حیث :الفاقة المال ة دورا  ةالتلعب العوامل اإلقتصاد ممارسة السلوك إلىتدفعه و ،شخص
حــوث دلتقد و "،المنحرف ،أو الحصــول علــى عمــل،مصــدر رزق تــوفرعــدم و أن نقــص الــدخل إلــىال

ة  ون أحد العوامل المؤد شمل العامل،السلوك المنحرفإلىقد  المو افة الضغو ــة تاإلقتصاد رت
ة سواء )37:ص، 2007.أحمد عبد اللطیف،رشاد(. "نخفاض الدخل أو الفصل من العملإالجوانب الماد

اء، ما یخلف الملقاةالدیون إلىإضافة  ة لألش المرأة ذات الطموحات اإلمتالك على عات
ة. عات القضائ المتا التسدید أو  ة للغیر، سواء  ة مال ع لدیها ت

ـــرح - ع: ال أعمـــال مجرمـــة ـــأن-الســـر ـــر و تقـــوم المـــرأة المجرمـــة  ـــةغی اإلتجـــار فـــي النســـاء ،قانون
ات و  ةالمرحةالفت ــة،للغا ثیــر مــن البلــدان النام ة في  ة الصع جعــل النســاء ت،ألن ضائقتهم اإلقتصاد

ونوا فرسة للمتاجرن. من السهل أن 

طرة تجـــار اللـــواتيالنســـاء و  ة لإلتجـــار هـــي األكثـــر إحتمـــاال الفقـــراء، فتجـــد نفســـها تحـــت ســـ قعـــن ضـــح
ة فيیتعرضن لإلساءة قسرة ماثیر و ،دینوالقواالمخدرات  الممارسات الخادعة.والوحش

Center international. (N.D). L’inplication des femmes dans le systéme de la justice
pénale est en recrudes cence, 25novembre2013 .From http://www.heuni .fi/uploads /
32792g4Ml3D.PDF27/06/2012

ة - شیر - المرأة:إستقالل كإذ  ة 1976(العالم ب لما إزدادت المرأة إستقالل ) في هذا الصدد أنه 
شون ناقش و فإنها تزداد إجراما،  أعزاهالذو لزادة إجرام المرأة عالماتجود و ،)Pichon1931(ب

المساواة مع الرجال.،تحرر المرأةإلى مقدور النساء تحقی ن  حیث لم 

ة ة للجرمة النسائ ة إجتماع ر 30في:استرجاعهام). تتد.(.ةلماذا تجرم المرأ –مقارة نفس من2011أكتو
http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/15
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ل من العالمتین  لین ما قامت  رس( ة النساء الجناة )1976: و ودراستهم دراسةمراق
ة،  اتهم الجنس التانت و متلصصة من خالل ح ات ،النتائج لهاتین العالمتینتحل أو من مسب

ةالجرمة  الجنسي).تم- النسو ا منافذ (لإلح شرح السرقة 

ل عامما قالت العالمتین أن -  ش ة للمرأة في المجتمع  ما أ،الصورة النمط ن المرأة الجناة هم 
ة  املة عن تصرفاتها.مسئولةعلى أن تكون وغیر قادرةصورتهم هستیرات، غیر منطق ة  مسؤول

ز أن إلىاإلضافة -  ة تر عقالن ةالمرأة التي تتصرف  ال ،على العقالن ال من أش ارها ش بإعت
ة  ة اإلقتصاد ع ة و الهروب من الت .المشقةاالقتصاد

ز -  ة المرأة المجرمة"لین"حیث تر ة ولد من الحاجة ، أن من عقالن قتصر على العقالن هو أنه 
ةالنساءأن و للهروب من الفقر، . الآلتي یرتكبن هذا اإلجرام عمدا تكون تصرفاتهم أكثر عقالن

)151ص:،تدمحمد. الغزالي،(

ة للسلوك اإلجرام- 7 ةي في النصوص الدالالت النفس إلىتشیر القوانین التشرعة - :القانون
ضعها المشرع ة،خصائص هامة  ة روح داللتها اإلنسان ة المعاق ون ،قصد إعطاء للمادة القانون

انت و،و المتمثل في شخص "الجاني"،فعل شخصيإلىالفعل اإلجرامي یرجع في األخیر  ه  عل
ة في السلوك الجنائي تتمحور حول النقااه ةته الدالالت النفس -:التال

إن القانون دائم التغیر.- 

ة الدائمة.والتغیر المشار-  ة اإلجتماع ه تفرض الحر إل

ضاهناك و الثوابت عضهناك و -  المتغیرات.أ

ن الجرائم.ومن الثوابت-  عناو

الت الدائمة للتكیف مع الواقع.-  التعد أما من المتغیرات ما یتعل

ة و -  المسموح القانون روح ما یتعل قى إجماال واحدة.،والممنوعف ت
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ة لسلوك إنته- 1 - والتقالید: ك العادات االداللة النفس

ة من القانون الجزائي الخاص، على ،علم النفس الجنائيإلىشار هنا  ل أساسي بهذه الجزئ ش یهتم 
- وجهان: أساس أن هذا النوع من اإلنتهاكات له 

ون هذه الجرمة-األول: الوجه - ات الفرد هو  ة) تطال خصوص ة الجرم میته(أو الن مما ،وحم
ه مثل إنتهاك حرمة المنازل،  عاقب عل ا  ة األفرادعتبر سلو من قبل الموظف أو الفردوخصوص

ةاإلهتمامهذا و ، والتنصت علیها ة الفرد ل عام.علمهدف و التي هي مادة ،عود للخصوص ش النفس 

ون صادرا عن إنحراف نفسي -الثاني: الوجه - ا ما  هو أن هذا النوع من السلوك الجنائي غال
فةفيتحدیدا و جنسي أو عن مرض نفسي،  ة العن ة الجنس ة أو المزاج ة المثل أو حاالت ،إطار الجنس

عض حاالتالذهان  التداخل الكبیر بین علم النفس الجنائي.ظهرهنا و العصاب النفسي، و

ة  ةإلىإن المهم هو اإلنتقال من المفردات النفس س،المفردات الجنائ القانونيوعلى الع والشر
-هو: للحدیث عن الجرمة التي تستدعي القمع 

حصل الجرم علنا. ستثیره.أ/أن  اء عند اآلخر أو أن  صدم السلوك الح ب/أن 

عنف. حصل ذلك  حصل ذلك مع قاصر مثل اإلغتصابج/أن  ةد/أن  انة الزوج .والخ

ة لسلوك اإلعتداء الجنسي:- 2 عدوان جنسي الداللة النفس ة  ن التمییز بین األفعال الآلأخالق م
ة،  ین الموقفمن ناح ةو ف اب التخف األس الصادرة عن وجود ،العقابي من هذا العدوان لجهة األخذ 

النفساني).برأستأنس و یراه القاضي أمرهو و (عدمه المرض النفسي أو 

اون لكي و  عدم قبول ،اإلعتداء الجنسي إعتداء جرم المجني رضاعدم و یجب توفر شر
ه هو العنف وأقصى حاالت،مظاهر السلوك الجرمي هو العنف الجسدمن، وٕان عل العنف الجسد

ة ماهذا و الجنسي،  ةقع في دائرة اإلنحرافات الجنس ات النفس علم النفس أساسهي و ،واإلضطرا
ل عام،  ة عند إتخاذ ماهو و ش ف اب التفسیرة أو التخف ه علم النفس الجنائي لجهة األس ز عل یر
قرار العقاب.
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طرة  للس ة عند القو إبتزاز جنسي هو مؤشر على إستعمال القوة الجسد العنف  و التهدید 
أو المرأة و الرجل، في مو،على الضعیف ة تدخل العالقة بین الضعیف و القو تاهات تلك آل

فسد العالقة بینهما داخل األسرة و خارجها، وو،و التذاكي و المداورةالتحایل علم النفس هذا ما 
ما لو  ة الكامنة، ف ة الجرم فسر تطور األزمة و الصراع بین الرحل و المرأة في إتجاه بروز الن الجنائي 

ن التوازن بینهما داخل األسرة و خارجها غیر ه،لم  طرة عل ات مس حصل عندها هو آل و الذ
ا و دفاع عن النفس ماد ا ما تظهر  ة متداخلة غال ا.دفاع معنو

ه القانون الجنائي شیر إل ة هو ما  عني مظهرا من العالقة المتأزمة ،إن إستغالل ضعف الضح مما 
رناها. التي ذ

نةإلىتفسیرا و"الخداع"أما "التظلیل" ة عند خروج الزوج من مس انة الزوج ة الخ دخول و ،آل
فعلهالجاني ام  ة النفس الجنائيعلم و ، والق اب المؤد ة، إلىطرح األس انة الزوج فقیتوقفال و الخ

حد ذاته. عند السلوك الجرمي 

اضداإلنتهاكات و  ون محرضا نفس ن أن  م ة  اء تعني أن الضح التالي،الح ستشیر  ة و شه
ا  ون معتد ن أن  م ما أن الجاني  امخترعا ومفسرا و الجاني،  مؤشرات التحرض.هوام ه  سم لما 

ة قد تكون عند الجاني ة الجرم ةلكن و ،إن الن ن أن یخترع الضح م ما أن الجاني  تحرضها فعال، 
ي خارجي ظاهر عن  ة دون مبرر سلو ة مرض اب هوام ة ألس ة، المهم المؤشرات التحرض الضح

ة تختلف حسب المواقف حه، من خالل ماهو و ،هنا هو أن الوضع حاول علم النفس الجنائي توض
ة. ة المیدان ات الجرم عض الحاالت من المعط

ن اإلشار الى ما یلي: م أما حول نظام العقاب القانوني لهذه اإلنتهاكات ف

صار -أ سات إلىیجب أن  ع المال ة ما، فهم جم ة جرم ل خاص جانبهامن و حول قض ش النفسي 
ة  .والسلوك والبیئة األسرةمن حیث الن

صدر النظام العقابي عن فهم -ب عالج عندما ینهي زمنه ،وقناعةیجب أن  ،ومدتهأن العقاب 
ن أن یؤد ة، إلىم ا للحالة الجرم ن هذا العقاب مناس یجب أن هذاعلى و ظاهرة العود إذا لم 
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ة  ار موضوع الوقا اإلعت شارك فیها یتمذلك و ، والتأهیل والترشیدیؤخذ  في إطار ورشة متكاملة 
السلوك المتوازن ،وغیرهموالنفساني ورجل األمنالقانوني  .والمتكیفمن المهتمین 

ة على الصغار - 3 ة لسلوك اإلعتداءات الجنس ضهم علىالداللة النفس ن وتحر الفساد:والقاصر

ة:ونشیر إلى العناصر التال

سنة).15تحت عادةهو والصغیر (و المهم هو تحدید عمر القاصر -أ

والعالم المتقدم.التصاعد الراهن لهذه الظاهرة في العالم الثالث -ب

ة إ- ج ة اإلجتماع الحر هذه الظاهرة  ا عوز ،والتأزم اإلقتصادرت رفاه أو  .وفاقةسواء 

حال-د ا نالح أن أورا تعود تدرج ةإلىا  مة األصل م القد حصل في قوانین ،الق عد التحلل الذ
عینات. الس

ا غیر قرب.- ه ون إنسانا عاد ن أن  م الجاني 

اشرن، -و ون الجاني من األقارب الم ن أن  م هي و ،في دائرة المحرمات القصونحنهنا و ما 
اظاهرةهي و القرى مع الصغار، سفاح عادا،تتعاظم حال خطیرة تتطلب من علم النفس وتأخذ أ

ساهم في تفسیرها مق .والفعال معهامة للتعامل العلمي دالجنائي أن 

ة):- 4 ة و التعذیب الجنسي (السادومازوش ة الجنس ة لسلوك اإلستعراض الملفت هنا الداللة النفس
ة ا م اإلجتماع عن الجرائم هو النظام المسئولو ،لسائدةهو أن الجرمة هي من إفرازات الق

ة  اإلستعراض طة  ة مرت ادلي، و السادومازوش الت ادلي و النظام األسر ةاإلجتماعي الت و ،   الرؤ
ة الصنم ةو  النرجس ةو،و  لها مظاهر ألهم حاالت اإلنحرافات الجنس هي مقدمة لسلوك و،هي 

هو مقدمة للسلوك الجرمي فا على الذات أو على اآلخر أو في اإلتجاهین معا.،العنف الذ ونه عن

ا:- 5 ا ومعنو مة تدمیر األطفال ماد ة لسلوك جر ا األطفال هناالمقصود و الداللة النفس قضا
ة األسرةمؤشرهو و ، واللقطاءالشرعیینغیر و الشرعیین  مما یؤسس ،على إضطراب المرجع

ة  ات النفس ، إن الطفل فاقد األبوة أو األمومة أو اإلثنین معاوللسلوك الجرميلإلضطرا هو ،الآلح
ي، (مجرم.مشروع مرض نفسي أو مشروع  اس محمودم )32- 26صص:،2007.ع
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:اإلجراملمعتادات ةشخصالخصائص ال- 8

الشئ والخصائص " أفرده بدون غیرهوٕاختصهمأخوذة من خصه  )49، ص:تد،رإبن منظو (".، أ

هم تجاه موقف و ة تمیز أفراد المجتمع و تؤثر في سلو أنها سمات إجتماع معین، حددها"رشوان": 
في متغیرات مثل: ز الخصائص و الروا شة، و تتر المع م، مستو التعل ة، مستو الحالة الزواج

األسرة". ، (الروا جر )65ص:،2011.أسماء بنت عبد هللا بن عبد المحسنالتو

رواد علــم الــنفس لألشــخاص مرتكبـــي اإلنحرافــات حیــث  ــةیــر ل عـــام، واألفعــال اإلجرام شــ
مرض نفسي نفوسهم.والنصائح لتبرأاإلرشاد و العالج إلىحاجةهم و ،على أنهم مصابون 

قول س منحرفا أو غیر منحرف، :" إ(حامد زهران)إذ  ملكن و ن السلوك ل النفسي للسلوك التقو
ــه مــن جانــب مــن یتــأثرون بهــذا الســلوك ــم عل الح ــان منحرفــا أو غیــر ،أ یوضــح مــا إذا  هــو الــذ

ــــم علــــىمنحــــرف،  المرتضــــى فــــي والح ــــار ــــون فــــي ضــــوء الســــلوك المع ــــان منحرفــــا  الســــلوك إذا 
).21:، ص2010یوسف،محمد صالح،و ، رشید حمید، (زغیر".المجتمع

ــأن أســلوب إجرامهــا حیــث تتصــف  معظــم جــرائم المــرأة فــي الكثیــر مــن التــارخ اإلجرامــي لهــا، 
ع تــو  أخــذ طــا اظعــادة مــا  ــة الــدن ــر و خــداع و مــن حیلــة ،في للقــدرات العقل س و مراوغــة و م لخــداعتــدل

قــهمالهأو إســتع،ــالغیرالتغرــر و  مــا تصــبو لتحق طعــم لتحقیــ غلــب علــى إ،م  ــس مــا  ،جــرام الرجــالع
ة  عتمدون في إجرامهم على قوتهم العضل .والعنف واإلعتداءالذین 

شارك هذا احث الرأو في جرائم "بیث ثمث) في قوله:(ال أنه برغم أن النساء یلعبن دور ثانو
الو النصب  ستخدمن الدهاء مقارنةاإلحت ه الرجال، إال أنهن  یلع سي الذ هذه والحیلة فيالدور الرئ
)146-145، صص: 2005ر.بهنام،(الجرائم".

إجرامها منحنى آخر ل ،إال أنه في اآلونة األخیرة أخذ مستو حت المرأة تستعمل  حیث أص
ة  ع الشخص ة، مما أكسبها طا ستعمله الرجل من وسائل إلتمام مهمتها اإلجرام ن أن  م ما 

ة. اإلجرام
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ذهب " رس و وسیلر و Schuesslerس K.F.and Cressey D.R1950".دراســتهما فــي
ة المجرمین ة موزعــة فــي المجــرمین بــنفس الطرقــة التــي إلى،لسمات شخص أن سمات الشخص القول 

توزع بها أفراد المجتمع األصلي.
ــد و تؤ حــوث أخــر عــد هــذه الدراســة ظهــرت  الســلوك ألكــن  ة معینــة تــرت ن هنــاك ســمات شخصــ

ـــــانتون علـــــى ســـــبیل و،اإلجرامـــــي ـــــال لقـــــد طبـــــ ة المتعـــــددة " إ1959Panton"المث ـــــار الشخصـــــ خت
س التعصــبو)،MMPI(األوجه ة من مقــای حصلون على درجات عال علــى درجــة و،وجد أن النزالء 

ة طرة وو، ســـیئة فـــي المســـؤول ،           )EGO(فـــي قـــوة الـــذات الوســـطى و،اإلعتمـــاد علـــى الغیـــرفـــي الســـ
السجناء.تزد زادة ذات داللة عند غیرذه انت درجاتهم هو
لكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــنأوفـــــــــــــــــي دراســـــــــــــــــة - Monachesiand. 1957هاثـــــــــــــــــاواموناكـــــــــــــــــاثى و "خـــــــــــــــــر

Hathaway.S.R.S.D" ،ضا ة المتعددة األوجه أ عــة لمــدةو،عن الشخص "ســنوات5"خضعوا لمتا
ــاس للجنــوح مق ــار33وجــد أن هنــاك و،ثــم طبــ ة مفــردة مــن مفــردات إخت ،      المتعــددة األوجــهالشخصــ

ــالغ عــددهاو الضــجر،مفــردة550ال مــن القیــود ،وجــدا أن هنــاك ســمات مثــل حــب الخطــر و الشــعور 
اء. تظهر أكثر عند الجناح منها عند األسو

حاث لدراسة هما-  ة، اتطرقت العدید من األ ة اإلجرام ة وذلك بهدفته النفس تحدید سمات الشخص
ة  ةالنواةنظرة و "Paterson"مثل قائمة،اإلجرام زة للشخص ة لـ:المر ،"Pinatel"اإلجرام
ة إلىاإلضافة  ة اإلجرام ، هذه النظرة درست الشخص .سماتهاو معاییر أخر

ع السطاتستكي، ومیزت الطا مز  التي تت س القوائم األخر ي ع عها الدینام طا هذه علیناتقترح و ها 
ة  ة: النظرة أرع سمات للشخص - اإلجرام

ز حول الذات الحسد إلىیؤدماهو و : التمر ع فهم العالم والغیرة والغالشعور  ستط ، فالمجرم ال 
ات اآلخرن. ع فهم حاج ستط ما ال  الخارجي، إال حسب وجهة نظره التي ال یتحمل مناقشتها، 

ة عهو و : العدوان احط ل ال ثون في هذا المیدان " فالجرمة هي فعل عدواني".الحظه 
:ة حب الغیر البرودة العاطف حدث،واإلیثارهي فقدان اإلحساس  اإلنقطاع عن العالم ولهذا 

.وعن اآلخرنالخارجي 
ة ات والشهواتالقدرة على الصمود أمام النزوات وهي عدم: السقوط ما هي قاعدة عدم والرغ  ،

)14:، ص2006. عبد الحمیدروش، (اإلستقرار. 
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 ة إلىإضافة حث توصلت إلیها الدراسات ال ة: النتائج بینهامن و عدة صفات أخر -التال
ةتي سم ة عندو المزاج ":المجرمینالعصاب اساعشرن و إثنین "أیزنكإذ طب على مجموعات من مق

اء صات مختلفة، مجموعاتستة و ،األسو تشخ ا تمقد و من العصابیین ذو تحلیل نتائج الدراسة عامل
سیین: تبین أن هناك عاملین یالنتائج هذهإستقراء و  سا- رئ ة /السواء،اإلن ما و / اإلنطواء العصاب

معنى أن الحاالت التي تعاني یر عاد،  عها على هذه األ ل أن المجموعات تتغایر في مواض من الش
(الحصر)  ات القل ات من إضطرا ةالمخاوف و ،القهرةواإلضطرا ...الخ.المرض

صــطلح علــى تســمیتها-  ــن أن  م ســتامیین"هي حاالت  ــة إتضــحقــد و ، "الد أن هــؤالء لهــم درجــات عامل
ة،  ـــــى العصـــــاب میـــــل المجرمـــــون اإلنطـــــواءو مرتفعـــــة عل اتیون و ، بینمـــــا  و ـــــىالســـــ ةإل ـــــادة العصـــــاب ز

ةو  ســـاط ســـترون، بـــین تلـــك المجمـــوعتین وقـــعقـــد و ، االن ـــم و اله بیـــنهم ،هنـــاك إخـــتالف جـــوهرـــنل
ــــالنظر اء  ــــىواألســــو ــــي إل ــــة ف ظهــــرون أن لهــــم درجــــات عال ، إال أنهــــم  ســــا ســــمات اإلنطــــواء /اإلن

ة. العصاب
شــدة م ة تمیــل  ــة تمیــل اإلنطــواء، وإلــىعنــى ذلــك أن الجماعــات العصــاب الجماعــات اإلجرام

، وإلىشدة  سا ات تمیــل اإلن هــو إلــىال النــوعین مــن الشخصــ ــون إنفعــالي قــو ــون لــدیها م أن 
ة) ــا و،(العصــاب ا نظر س مــن الصــعب أن نجــد ســب قــول" لــ ــه ف قــدم لنــا "أیزنــك" تفســیرا لمــا أنتهــى إل

ــة، ولإلختالف بین طرقة الفئتین المتطرفتین، المجرمون من ن ...الخ، اح ــة أخــر العصــابیین مــن ناح
و ة و الحــواز القهــر و المخــاوف المرضــ ــالقل ــة للعصــابي  مــا أنــه غیرهــا، وأن الســمات النموذج

ة، و ة شــرط قــة إســتجا ــأن الضــمیر هــو فــي الحق لإلعتقــاد  ع ذلــك یوجــد أســاس نظــر یبــدو أنــه ســیتت
و  المجـــرمین و الســـ ـــد ـــاب الضـــمیر ل ـــا أن غ ن إلـــىقـــد یرجـــع ،اتیینمنطق فقـــرهم الشـــدید فـــي تكـــو

نهــا علــى اإلطـــالق، و عون تكو ســتط ـــانوا  ة، هــذا إذا  ات الشــرط هـــذه حتــى عنــدما تتكــون اإلســتجا
سرعة أنها تنطفئ  ات  )23-20صص:،2000. عبد هللامجدأحمد محمد،(."اإلستجا

میل الجاني  ــون منعــت غیــر مثبــت، إلــىما  ل عــام، ناضــجغیــر و أن  ــا و شــ ــون مــاغال
امل  فة، على الرغم من أنه  ات طف ل له إضطرا ة إذ تش مــن مجموعــةمثل و حساسا لإلهانات الشائ

ارات  ــةفئــة اإلســتخ ــاو ، إفتضــاحي واإلجتماع ةفــيمتــرددو ــون مقصــر مــاغال .قبــول المســؤول
(Brandon.S.1975, p : 149)
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ة بین األشخاص المنحإلىإضافة  ون منتصرا ،فینر وجود سمات مشتر أن  فهو یهتم 
ش حاالت لتراخي و القصوروو متفوقا ع نتصاره إال مع من هم أضعف منه، إال یجد ،ما أنه 

فتقر  ما أنه  ةإلىو  ة النام رادع، ال ،الروح اإلجتماع أهدافه من دون أ سمح لنفسه بتحقی فإنه 
ن أن تطلب منه  فتقر إ م مة،  ة ق ست لها أ ه ل ة إل النس اته  ار اآلخرن، ح الحس إلىعت

سمح لنفسه إالمشترك، یتعامل  أعداء و  ح مع اآلخرن  ص ستعمال الوسائل المتاحة، ال یتعلم و 
ل طاقاته مر ون منتصراخطرا على المجموعة،  ور، (.زة على هدف واحد هو أن  عش .جلیل ود

)88:ص، د ت

ةسمة ات و ة Quetleyحیث وضع: الس ة المضادة للمجتمع أو الشخص ار لتحدید الشخص مع
ة هجاء و ،اإلجرام -بـ: أن المجرم یتمیزف

إنعدام الضمیر.- 

أو -  الذنب أو الخجل أو القل الجمود العاطفي.عدم الشعور 

ة في اإلستغالل -  .اإلنتقامواإلبتزاز واإلستحواذ و الرغ

.المراوغةوالعدوان و الكذب إلىمیل - 

حترم مشاعر اآلخرن-  اتي، ال  و أو راحتهم أو سعادتهم أو حقوقهم.،فهو شخص س

صدر عنها من نتائج.-  ما  یخرق القوانین وال یهتم 

ة -  بدأ صراعهال یتحمل المسؤول مع السلطة منذ الطفولة األولى.و

ة-  ة أو المدرس سبب له تأخرا ،التمرد أو رفض السلطة الوالد ا.مما  روش، عبد الحمید (مدرس
)15:، ص2006.

ة الخاضعةة الخضوع:سم ی ل التر ة المجرمة على ش ل شخص ل دوافعــه والتي قــد،ما قد تتش تشــ
ة فـــــي إرتكـــــاب  يك.ولســــون،(. جرمـــــةللمشـــــار ــــو ــــك األی خـــــالل مـــــنذلـــــك و )،64ص:،2006، ترجمــــة مال

ة. ة اإلجرام العمل عنصر مشارك  إستغاللها من طرف الغیر 
شفت عنه ،أما الخصائص العامة لمعتادات السلوك اإلجرامي حا من خالل ما  فلقد جاءت أكثر توض

احثةنتائج دراسة جرأسماء بنت عبد هللا بن عبد المحسن "ال - التالي: النحو " علىالتو
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ة للمعتاد اإلجرام  ة الحالة المدن -:اآلتيحیث تتمیز ناح

ز العود في-  طة ،سنة30األعمار الكبیرة التي تتجاوز تر س ظاهرة مرت س أن العود ل ع ما 
.صغار السن في المجتمع

ة المعاودین للسلوك اإلجرامي المشمولین في ما أن -  س ،الدراسةغالب ع ینحدرون من المدن ما 
اة المدن ح طة  .أن العود ظاهرة قد تكون مرت

.أكثر ممارسة لسلوك العود من المتزوجینهم العزاب ما أن - 

م المنخفض. أشفت الدراسة إلى ما -  ة المعاودین للسلوك اإلجرامي هم أصحاب التعل ن غالب

سبب الطالق أو ینحدرون مي األفراد المعاودین لسلوك اإلجراما أن -  ة  وفاة.من أسر مف

شون مع والدیهمما أ-  ع السلوك اإلجرامي ال  ة معاود شون ٕانما و ،ن غالب مستقلین أو مع أحد ع
ن أو مع األقارب  ك أسر األفراد المعاودین للسلوك النتیجةوهذه ، األصدقاءو األبو تشیر إلى تف

.لهالعودة و ما قد یدفعهم إلى ممارسة السلوك اإلجرامي ،اإلجرامي

 ة في ف ة التك زت أنماطهم السلو - اآلتي: إذ تر

ة1 ة اإلبتكار اإلستجا م المجتمع السائدة، وتمثل تلك: /نم ة تقبل األفراد لق الوسائللكن و اإلستجا
م غیر متاحة لهم،  هذه الق حثون المشروعة لتحقی التالي ی م و هذه الق بدیلة لتحقی عن وسائل أخر

بها المجتمع،  ح و تلك الوسائل مقبولة أو مرفوضة من قبل المجتمع، تكون قد و التي یناد تص
ة ماإلبتكارة أمرا شائعا حینما ال یتسااإلستجا الق ة تحقی ف إهتمامهنحصر و ،ءل المجتمع عن 

ة الوصول  ف في  م المجتمع السائدة.إلىفق النجاح في ضوء ق الوسائل التي تحق

ة2 ة الشـــعائر اإلســـتجا اإلستســـالم /نمـــ ة الشـــعائرة  اإلســـتجا م: یتســـم نمـــ المجتمـــع والـــرفض لقـــ
ســعون ذلــكلكــن و الســائدة،  ة الشــعائرة ال  مــا بدیلــة، فأعضــاء اإلســتجا طــرح ق م ال  إلــىالــرفض للقــ

طمـــوح إجتمـــاعي، هـــذتحقیـــ ـــالرغم مـــن إأ معـــاییر ا  م تحقیـــوســـائل و لتـــزامهم فـــي نفـــس الوقـــت  قـــ
الوسیلة في حد ذاتها مع رفضهم لألهداف ة أكثر ذلكعد و ،المجتمع، فهم یؤمنون  من اإلستجا النم

ا. قة الوسطى الدن أفراد الط إلتصاقا 



المرأة الفصل الثالث: العود اإلجرامي لد

190

ة3 ة اإلنسحاب اإلستجا م المجتمع : /نم ة رفضا لق ة اإلنسحاب اإلستجا فأعضاء ،معاییرهو مثل نم
هــذه  ضــا وســائل تحقیــ م المجتمــع فحســب، بــل أنهــم یرفضــون أ ة ال یرفضــون قــ ة اإلنســحاب اإلســتجا

م، حتى  صورة عادلة.انتلو و الق ع  تلك الوسائل متاحة للجم

ة:/4 ة التمرد اإلستجا م نم م ، مــعمعــاییرهو رفضــا لقــ محاولــةذلــك و بدیلــة، أخــرمعــاییر و إیجــاد قــ
،(للمجتمــع.والبنــاء الثقــافيلتغییــر البنــاء اإلجتمــاعي  عبــد طلعــت، و لطفــي،أمــال،عبــد الحمیــد،عــدلي،الســمر

)46-44صص: ،2010عایدة.الفتاح،

-:ات، فمــنهم مــن تصــنیف المجــرمین المعتــادون اإلجــرام یتعــدد تصــنیف المجــرمین حســب عــدة مســتو
الخــارجین عــن القــانون  ةمــنمــنهم و ،ینعــتهم  هم إضــطراب فــي الشخصــ مــنمــنهم و ،یرجــع ســبب ســلو

ات إلىیرجع حالتهم  ةإضطرا ...الخ. ومشاكل إجتماع
 ه و ة في أ"L.Z.Freedman1961فردمان "قررفلقدعل ثالثة أنواع ن هناك ثالثة أنواع من الشخص

-والمتمثلة في: من السلوك اإلجرامي
ةالنواحي والمثیرات المتصلةالشهوةتعلو : اإلنحراف الجنسي-1 .lGenitaالتناسل 
شــخص إلــىالموجــه ذالمــؤ والعنــف والســلوك الضــارســتخدام القــوة إیتصــل ب: اإلنحــراف العــدواني-2

آخر.
الءتعلــــو :acquisitiveنحــــراف حــــب التملــــك إ-3 غیــــر الشــــرعي علــــى أمــــالك الغیــــر دون اإلســــت
.aggressionستخدام العدوان إ
الجماعــة أكثــر مــن ،مــن دراســته هــذه أن الشــخص المنحــرف نحــو حــب التملــك"فردمــان"ٕاستنتج و  یتــأثر 

ازمیله العدواني  ــارة عــن تقلیــد والمنحرف جنســ ــا، أمــا حــب التملــك فع ان علــى المجتمــع فرد عتــد حیــث 
.المنحرفذلك و ضد ثقافة المجتمع، أما الشخص العدواني  ا فشخص فرد جنس

ثیـــرا مـــن الدراســـات التـــي تســـجل - ةإعلـــى الـــرغم مـــن أن هنـــاك  ـــا بـــین ســـمات الشخصـــ اطـــا إیجاب رت
مختلفـــة عـــض الدراســـات التـــي تلقـــإال أن ،مـــن الجـــرائموأنمـــا عـــض الشـــك علـــى مثـــل هـــذه يهنـــاك 

، (.العالقة سو )184-183:ص، ص2008. عبد الرحمن محمدالع
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ة، رتكابها لجرائمها إالمرأة في تعتمد - :عند المرأةأنواع جرائم العود- 9 اد ة اإلعت ذات الخاص
ني الخاص  ة منها الجانب البیولوجي التكو أنواع بها، وعلى عدة مقومات أساس ام  قد یؤهلها للق الذ

اإلضافة  ة التي تدفعها إلىمحددة من الجرائم،  ة معینة من إلىجانب البیئة اإلجتماع إرتكاب نوع
ة عند المرأة ما یلي:من بین تلكوالجرائم،  -الجرائم  الشائعة و الغال

-I-ة ة من الجرائم التي :الجرائم الجنس اآلخرنتعد الجرمة الجنس قدم و ،یرتكبها الفرد في ح التي 
ة، ولذلك تعددت التعرفات بناء على تعدد أهدافها  ة و اإلجتماع دوافعه النفس علیها الفرد ألجل تحقی

ة لها، اب المؤد اتها واألس ة تمثل عدوانا على حرة اإلنسان في و وغا من المعلوم أن الجرمة الجنس
شاء من ا فعل بجسده ما  ن قد لتمازج مع جسد إنسان آخر، إذ تحمله حمالأن  على تمازج لم 

الذاتإبتغاه، و  ،ینما غرزة اإلنسان تعتبر عادة مصدر دفاعه ضد الجرمة، فإنها في جرائم الجنس 
قة،  ذلك حق ان األمر  ة، فإذا  المساعدة في إرتكاب الجرمة الجنس طر ة للجاني  قد تكون شر
ه من شأنه أن  ن هناك فساد في رضاء المجني عل فإنه ینتفي عن الواقعة وصف اإلجرام، ما لم 

ة لهذا الرضاء مة القانون )146- 145، صص: 2005ر.بهنام،. (عدم الق

(العوجيو-  ة،1980یر غرائزه األساس م اإلنسان  تح ة دلیل على مد أن الجرائم الجنس ":(
ة و اآلخرن، وو التي تدل على درجة عدم إدراك اإلنسان لنوع طه لنزعته حدود عالقته  ضعف ض

)31:صهـ، 1425.أحمد بن موسى محمدحنتول، (الغرزة". 

العرض و إنتهاك اآلدابو:اآلدابجرائم العرض و إنتهاك - 1- 1 نصت ،هي الجرائم الماسة 
ات الجزائرمن ق، 337الى335(:الموادعلیها  ,Bouskia)(.)انون العقو A. 2008, p : 152-153

ة: ته الجرائم األنواع احیث تضم ه اء،هتك العرض،اإلغتصاب،- التال الح الفعل الفاضح المخل 
. والدعارةالزنا، التحرض على الفس

ه سلوكهو و : أ /الفعل الفاضح- أت الغیر، فالسلوك فعل ماد اء لد مس عاطفة الح عمد
ة.یدخلوال الجاني على الغیر أو على نفسه في مواجهة الغیر،  في ذلك مجرد القول أو الكتا

ة والمتمثلة في:/الزناب س فراش الزوج ء"، " وٕانتهاك حرمتها:" تدن عتبربتمام الو الزنا إال وال 
ست و ،جرمة خاصة ضد الزوج ضد المجتمع".بجرمةل
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ا،الزوجعتبر و " ة و في جرمته الزنا خصما أصل ا ،)63:ص،تدمحمد. موسى،(". منضماطرفاالن

ات الجزائرق،339:المادة( .Bouskia,A) .().انون العقو 2008, p: 154

اء:ج الح النساء إستفحلت في السنوات األخیرة/الفعل المخل  ة عادة ما تقترن  ،جرمة أخالق
أن هذه الجرمة األخطر من ذلك هو ما ینجر عنه من فساد و إنحالل األسرة و المجتمع، خاصة وو

نحو الدعارة و التحر ة الطر ة جر القصر هي بدا ان ، و إم و تحرضهم على ذلك، ض على الفس
ات. ألنهم عاد ا لمثل هذه السلو ونوا ضحا ة ما 

ان هذا السلوك متمثال في أنه:الفسعرف و  ل سلوك جنسي یخالف اآلداب العامة، سواء  "
ة الكاملة أو الناقصة عة أو السلوك الشاذ،المواقعة الجنس مع الطب یخرج عن ،التي تتف العادالذ

عام یتسع لكل والمألوف " لف "فس ة أو المخالفة لآلداب".، فلف أعمال الشهوان

المرأة  اإلنهماك في اللذة غیر المشروعة، بتكرار اإلتصال الجنسي غیر المشروع، إلىففس
انت متزوجة أم ال،  عرضها من رجل أو إمرأة ذلكدخل و سواء  م. فودة،(. أخرالمساس  عبد الح

مها المادتان)،21:ص، 1994 ات الجزائرق:من335-334(حیث تح .Bouskia, A)).انون العقو
2008, p: 152-153)

و الدعارةد ض على الفس ة :/التحر أ ا  ه نفس ه و التأثیر عل التحرض إثارة المجني عل عني 
ه و عن ما  ة للنفس على اإلقتناع  ، فالتحرض مخاط یرده الجاني،وسیلة إلرتكاب أفعال الفس

انت سبل تنفیذ هذه الدعوة. و ا  ، أ ه لممارسة الفس معنى آخر دعوة آثمة للمجني عل

ات الجزائر342:المادة(حیث تنص  ملوا أنه: )من قانون العقو ل من إعتاد تحرض قصر لم  "
انوا أو إناثا ورا  ة و العشرن ذ ه أو تسهیله ،الحاد عهم عل أو فساد األخالق أو تشج على الفس

ملوا السادسة عشرةلهم، و ة لقصر لم  النس ة  صفة عرض س من ،ل من إرتكب ذلك  الح عاقب 
غرامة من إلىخمس سنوات  م أنواع ه25,000الى 500عشر سنوات و  ته الجرمة ادج، و تح

ات اق: من349-342(المواد حيمحمد نجم، (). لجزائرانون العقو )92:ص، 2003.ص

م هاته-الدعارة: جرائم ممارسة - 2- 1 مقتضى األمر:(رقم وتح المؤرخ في 47-75الجرائم 
ات الجزائر343رقم:المادةخاللمن و 17/06/1975 عرف الكلمة الدعارة )من قانون العقو ، أن 
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اع شهوته "الدعارة هي عرض شخص :والقضاء بـالفقه إلىالرجوع  ة إش غ جسمه على شخص آخر 
ة مقابل مبلغ مالي عة،(".الجنس )122:ص،2008-2007أحمد. بوسق

غاءالعمل في الدعارة و- 3- 1 اشرة الفحشاء مع و): (فتح محل للدعارةإشاعة ال الدعارة هي م
غیر تمییز ة مع الغیر  غاء األنثى، التي تسعى للمعاشرة الجنس غیر تمییز، و الدعارة هي  ،الناس 

عاقب علیها القانون و اشرة لكي  یجب أن تكون محل تكرار من األنثى، حتى تعتبر داعرة ،هذه الم
في أن تكون دا  ان المسلك الشائنفي نظر القانون، فال  بل ،عرة في نظر الدین أو في نظر اللغة بإت

العادة أو التكرار، مع إنعدام التمییز. ا  ون الفعل مصحو یجب أن 
ة  غي أو زان غت المرأة فهي  قال  غاء فهو اإلتصال الجنسي المحرم أو غیر المشروع، ف أما ال

م.فودة،(مسوس.أو عاهرة أو  )22:ص، 1994عبد الح

اد  عني تكرار إإدارةو إعت غاء  ان أو مدیره للساقطات لممارسة منزل لل ال صاحب الم ستق
غاء ان عادة بتحرضهم على الفس،ال ل من تعرض إلفساد أخالق الش عاقب القانون 

مة النقض أنو الفجور...الخ، و لمة الفجور :قد قالت مح الواردة في الم"  ة،ادو أو الفس القانون
انت طرقة  أ ضا إفساد األخالق  ة، بل تشمل أ ست قاصرة على اللذة الجنس بنته إإرسال والد ،ل

أو غیر ذلك من ،لیهم في محل للدعارةإو التحدث ،للرقص في محالت المالهي أو لمجالسة الرجال
س من الضرورو،طرق إفساد األخالق ، 2006.هشام عبد الحمیدفرج، .("اب الفحشاء فعالرتكإل

ة:(اهعلىتنص و )18:ص ات الجزائرق:من346ته الجرمة المادة القانون ).انون العقو
).(Bouskia .A,2008,p :160

ض أو المساعدة - 4- 1 : على الدعارةوٕاغراء الغیرمعاونة و التحر

المساعدة قصد  م العون و ون والعون قدالفاعل إلرتكاب جرمته، إلىفي المعنى العام تقد
مفودة، (أفعال.في صورة أقوال أو في صورة  )201:ص، 1994. عبد الح

اإلستدراج أو التحرض أو  ألشخاص في الفعل ،اإلغواءوالتسهیل أوالمساعدة إلستخدام أواسواء 
حیث تجرم ه شرك،  ون دور المرأة  ن أن  )1-343ته األفعال المادة (االجنسي، حیث من المم

. ات الجزائر Bouskia).(من قانون العقو .A, 2008, p: 157
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قتسام متحصالت دعارة الغیر أو تلقي معونة إ: من خالل جرائم إقتسام متحصالت دعارة الغیر- 5- 1
ستغل هو نفسه موارد دعارة الغیرمن شخص  انتعلىذلك و ،حترف الدعارة عادة، أو  ة صورة  ، أ

ات لعمن قانون )343/2(تنص عنها المادة Bouskia).(.الجزائرقو ,A. 2008, p: 158

حترف الدعارة:- 6- 1 ش مع شخص  القصد من تجرم هذا الفعل، هو عزل مرتكب جرائم الع
تواجد الجاني تحت سقف واحد مع مجردذلك و إنتشارها في المجتمع، منوالحدممارسة الدعارة 

عد فعال مجرما، تنص عن ه انون ق)343/3:المادة(ه الجرمة ذشخص آخر ثبت إحترافه الدعارة، 
ات الجزائر )126- 125صص:،2003.م(بن وارث،. العقو

قصد إرتكاب الدعارة أو إغرائه على -7- 1- مة إستخدام شخص  التي شروطهمن و : إحترافهاجر
مارس الجاني سلطته على شخص أو مجم وعة من األشخاص بوصفه تقع بها الجرمة ما یلي: أن 

ضة بهؤالء الصفةهذه و مالكا لهم،  ع أو اإلعارة أو المقا الب التصرف فیهم  األشخاص.تخوله ح
ات قمن )، 343/5:المادة(نصت عنها ،)146، ص:2006. عبد الواحد عثمانإسماعیل، ( انون العقو

. Bouskia).(الجزائر .A, 2008, p: 159

مة الوساطة لممارسة الدعارة-8- 1- )جر ات )343/6(وتنص المادة: (التوس من قانون العقو
حترفون الدعارة أو الفس انت بین أشخاص  ة صفة  أ الوساطة  بـ:"من قام  أفرادین و ،الجزائر

ه افئون الغیر عل الغیر أو  )129:ص، 2003. مبن وارث،(".ستغلون دعارة أو فس

ة عند األخیر، إتصالهو و ":هتك عرض-1-9- ات جنس الغ من أجل إرضاء رغ جنسي بین طفل ل
همستخدما القوة  طرة عل ".والس

أوالد غیر ناضجین و الغین  عرف على أنه دخول  عة هذا اإلستغالل  غیر واعین، لطب
عون إعطاء موافقتهم لتلك العالقةالعالقة الخاصة جدا و ستط ما أنهم ال  و الهدف هو ،ماهیتها، 

، و المعتد ات لد ات و الرغ اع المتطل إذا ما حدث داخل إطار العائلة من خالل أشخاص إش
عتبر خرق  سمى سفاح القرى و،عائلةنقد للتابو المجتمعي حول وظائف الو،محرمین على الطفل ف

ة، م النفس ون حامي للطفل، أو (قتل الروح) حسب المفاه فترض عادة أن  و ذلك ألن المعتد
ة مع قاصرعرف سفاح القرى حسب القانون على أنه:و أو قاصرة على ید أحد أفراد "مالمسة جنس
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ي،(). 1991العائلة"(لوجسي ، مها المادتان، )45ص:،2008.ساميرجاء، وعجم، م 337- 336(وتح
ات الجزائرقمن:  Bouskia).(.)انون العقو ,A. 2008, p: 152-153

ة لشخصین من نفس والمتمثلة في:الشذوذ الجنسي من نفس الجنس-10- 1 ة المثل ممارسة الجنس
ات ق: من338(ذلك المادة:علىتنص و الجنس،  .Bouskia, A)).لجزائراانون العقو 2008, p: 154)

-II- األسرةالجرائم الواقعة على نظام: -

مة تــرك األطفــال-2-1 نجر ــة إهمــال الطفــل وو تتمثــل فــي :(األصــول...الخ)و العــاجز ــه،جنا تر
ثیــرة، ومــا قــد یلحقهــا مــنو ممــا یــدفع ،یتعــاظم الجــرم عنــد حصــول اإلعتــداء علــى األطفــالمخــاطر 

ــة إلــىالطفــل الحقــا  ــة الجرم ةأتخــزن الن ،ضــد المجتمــعــردة فعــل علــى مــا حصــل معــه،و المرضــ
ــــــات الجزائــــــرقــــــمــــــن: 320الــــــى 314و ورد الــــــنص العقــــــابي لهــــــا فــــــي المــــــادة:(  ).انون العقو

).(Bouskia,A.2008,p :142-143

ة -2-2- مة طمس هو ــل واحــد التــي-الولد: جر حــ ل إعتــداء علــى حقــوق األبنــاء الخاصــة  تشــ
ـــه، وإلـــىمـــنهم فـــي اإلنتســـاب العلنـــي  حیـــث نصـــت عنهـــا والد ـــة،  ـــه فـــي األمـــن و الرعا المـــادة:حق

ات الجزائرقمن: 321( )40:ص، 2002. عبد العززسعد، ().انون العقو

إذ تعد جرائم اإلجهاض من أكبر الجرائم التي تتخذ الرادة في جرائم المرأة، جرائم اإلجهاض:-3- 2-
عد اإلجهاض عادة خروجهو و اإلجهاض حیث  لف طل محصول الحمل قبل إكتمال فترة الحمل، 

اة إذا ولد)، 24عند(الحمل أسبوع من 24إذا خرج محول الحمل قبل  ون الجنین قابل للح أسبوع 
عد  سمى ذلك الوالدة إكتمالقبل و ،أسبوعا من الحمل24أما إذا خرج محصول الحمل  فترة الحمل 

رة ات اإلجهاض تي تالمواد الو، )64- 25صص:،2006.هشام عبد الحمید،فرج. (الم نص عن عقو
ات الجزائرانون ق: من،311الى304(هي:المادة Bouskia).)العقو ,A.2008,p :139-141)

الوالدة -2-4- ح  حعدم و جرائم عدم التصر الغ ذلكون و الوفاة:التصر من خالل عدم إ
ة الخ بذلك.اصة المصالح اإلجتماع

-III - األموال: الجرائم ضد-

حددها األستاذ الجلیل جرائم السرقة:- 1- 3 ما  ر جابر والعالم الكبیرتعرفها في الشرعة  أبو 
في مؤلفه الرائد أن یدخل أحد هي:"منهاج المسلم"الجزائر "أخذ المال المحروز على وجه اإلختفاء، 
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ا  ا، أو ذه ا أو ح ا أخذ منه ث انا أو منزال ف ، (".ذلكنحو و د سو ، )71:ص، 2009.د الرحمن محمدعبالع
علیهمو  ات الجزائر:من369الى350(المواد تطب ل جرمة )قانون العقو ، حسب ظروف و نوع 

حينجم، (سرقة. )132ص:، 2003.محمد ص

كٕاصدارو جرائم النصب -3-2- ال تعد منو- رصید: بدون ش والخداع والنصب التيجرائم اإلحت
ة:( حیث نصت عنها المواد التال بیرة،  انون ق:من375الى 372تساهم فیها النساء مساهمة 

ات الجزائر انة األمانة من رهن إلى)، إضافة العقو االت و جرائم خ عةوعقود األمانةالو ، ما والود
ات الجزائرق:من382الى376(المواد نصت عنها  اء نصت أما جرائم )انون العقو إخفاء األش

ات الجزائرق:من389-387(المادة عنها  Bouskia).().انون العقو ,A. 2008, p: 187

IIV- ةجرائم أعمال العنف - :العمد

ة-4-1- إدار ر وثائ ر من الجرائم الخطیرة، جرائم التزو مفردها انتسواء و : جرمة التزو المرأة 
جرمة فإنها  ر  ات تحترف التزو ،عرفت هذا النوع من الجرمة- المرأة-مزورة أو موجودة في ش

شأن و وأخذت تتزاید عدد النساء الم رقوفات  رمنها و ،أنواع التزو إدارة.تزو وثائ
ي، العدمجلة ( ر بجرائم والمواد الخاصة، )27:ص، 18:دالدر ات ق:ن، م229- 222(التزو انون العقو

Bouskia).().الجزائر ,A. 2008, p: 104-107

عنف و:جرمة خطیرة وجرائم اإلختطاف- 2- 4- مك ون تمارس  اها من األطفال في الغالب  ضحا
يالقصر ات الجزائرقمن: 294-291(تدل المواد، و)28،ص:18العدد،.(مجلة الدر على ،)انون العقو

ة الخاصة بجرم ن العقو ة، أما جرمة إنتهاك حرمة مس ل نوع قض ة اإلختطاف حسب ظروف 
عنها المادة:( ات الجزائرق:من295فتطب Bouskia).(.)انون العقو ,A. 2008, p: 132

ال -4-3- تبین لنا:والنصبجرائم اإلحت ال أو و فعل اإلحت أن السلوك الجرمي في هذه الجرمة أ
قوم على شقین هما الكذب  س  قاع و الخداع أو التدل ،)193:ص، 2009.املالسعید،(. الغلفياإل

ات الجزائرق:من370تنص عنها المادة: (و Bouskia).().انون العقو ,A. 2008, p: 171
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: جرائم -4-4- عد عن الضرب و الجرح العمد الرجال، إال أنها لم تست ثرة لد جرمة منتشرة 
اطها ه من إعتداءات على مصادر إح مختلف أنواع العدوان، و، النساء نظرا لما تقوم  إذاللها 

ة. و المفضي في أشد األحوال لموت الضح

ه ل ما ترك أثرا بجسم المجني عل حسب شراح القانون الجنائي: "في  ،حیث یتمثل الجرح 
ا من قطع األنسجة اطن ان ظاهر أم  دم أو حرق أو شرخ في ،سواء  أو وخز أو تسلخ أو سحج أو 

ه أو صفع أو رض أو دفع أو إحتكاك بجسم المجني عل ل ضغ سر، أما الضرب فهو  ،العظام أو 
ه أثرا أم لم یترك سو  ةاء ترك  ، (".لآللة المستعملةوال أهم )07:ص، د ت.عبد الخالالنواو

ة:( علیهم المواد التال ات الجزائرقمن:271-264حیث تطب حي.محمد نجم، (). انون العقو ص
)49:ص، 2003

أو إدعاء بواقعة محددة هو اإلسناد العلني ووجرائم القذف:-4-5- تستوجب عقاب أو عمد
هإحتقار من أسندت إ ة:(و،ل مها المواد التال ات الجزائرق:من298و296تح )انون العقو

).(Bouskia, A. 2008, p: 132-134

ل خدش للشرف قصد- السب: جرائم -4-6- ارالسب  ، فهو مدلول أوسع من القذف الذواإلعت
إال بإسناد واقعة معینة، السب في القسم الخامستناولقد و ال یتحق تحت عنوان ،المشرع الجزائر

ار و اإلعتداء على الشرف  هنص و ، األشخاصٕاعت ات ق: من299و297في المواد:(عل انون العقو
حينجم، (.)الجزائر )104:ص، 2003. محمد ص

ة-4-7- ة: جرائم الوشا ار الكاذب فيون و-الكاذ ام اإلدارین أو القضائیین إلىحالة اإلخ الح
ات الجزائرقمن: 300(: أو الشرطة، نصت علیها المادة )p:.2Bouskia, A ,008.)انون العقو

)135

ات الجزائرق:من257- 254نصت المادة:(:القتلجرائم-4-8- "القتل هو إزهاق ):انون العقو
عاقب القانون روح إنسان عمدا"، د أو السجن المؤقتو السجن المؤ ة القتل العمد  من ،على جنا

ات الجزائرقمن: 05(عشرن سنة، المادةإلىخمس سنوات  ة قدلكن و )، انون العقو تشدد عقو
ة القتل العمد ظرف من الظروف المشددة ،جنا ة: إذا إقترنت  اإلصرار- أ- اآلت القتل مع سب
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مواألطفال و قتل األصول - ب،والترصد ،- ج،التسم ة أخر الحاالت هذهفي و إذا إقترن القتل بجنا
اإلعدام شنقا.  حينجم، (عاقب الجاني أو الجناة  )43ص:،2003.محمد ص

قىحیث ةأعلىت نساءعشرهناكانتلونهألوحاألزواج، حیثقتلهيإجرامنس
مة أحمد،الصید.ألزواجهنقتالً منهنثمانتكون قتلقترفن جرائمإ ر)02، 2010(.نس المرأةإجرام.أكتو

ة ارنتقامإحتم من2012جوان25:فيسترجاعها إتم األسبوعي،العرب جردة . وردا لالعت

http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=23913

ات الجزائرق:من259و258(المواد جاءت إذ Bouskia).() انون العقو ,A.2008,p تنص 11:
ات في قتل األصول، م فنصت علیها المادة(عن العقو انون ق:من261-260أما جرائم التسم

ات الجزائر التعذیب فنصت عنه المادة ()،العقو ات الجزائرق:من262أما القتل  ،)انون العقو
)(Bouskia .A,2008,p ات ق:من257(:أما  الترصد نصت عنها المادة، 118-117: انون العقو

Bouskia).().الجزائر ,A. 2008, p: 115-117

ة تعدوالتي : جرائم المخذرات-4-9- اب ة ض شا و من أكثر الجرائم التجارة األخالق امل علىتشو
ات الضمیر األخالقي"، بهدف ممارسة أسوأ أنواع العنف  ما تسمى مخدرات"إس اتها، أو  والقتل مستو

ادة و  أدنى إحساس إنساني.بدون اإل
شغل الناس  أهم ما هو منو ،الدمار الذاتيإلىهذهب و العصرمأل و "فهذا الموضوع 

ه " ت اسة "Freudیجسد ما  الحضارة" في الس مؤشر على " قل حول التدمیر الذاتي للمجتمعات 
اس محمود.(. "عامةاإلجتماعفي و  ي، ع مه المرسوم رقم:، )12، ص:2007م ح المتعل04/18حیث 

ةالمخذرات  .والمؤثرات العقل

ة (وفي تقرر: تجارة الخمـور- 4-10- ه أن 1980) عام W.H.Oلهیئة الصحة العالم "جاء ف
ع جرائم اإلغتصاب تمت بتأثیر الخمر، 50% ع جرائم القتل إرتكبت تحت %86أن و من جم من جم

،1985الحمید. عبدالقضاة، (". )1980یونیو 26میل الصادر في نقال عن الدلیل (،الخمورتأثیر 
.)63ص:

ة إجراملكلنتیجة و  حث العلماء في نوع مسألة وجود من بینهم العالم "بوالك" ،المرأةذلك 
ه ثابتة لجرائم النساء، فتوصل  ش ة معینة أو أنما ا في مخالفة إلىنوع أن جرائم النساء تقع غال
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ة أو في نطاق الجرائم الواقعة على ،أو في نطاق الجرائم الواقعة على األشخاص،األخالق الجنس
ما توصل ا ة.إلىألموال،  الصورة الكاف ست واضحة  ل اإلجرام األنثو أن أنما

من2010مارس،28في:تم استرجاعها ت). .د(ب. ،عاشور
http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html

ثیرا إلىإضافة  ما قد تتم في  ة،  اتها اإلجتماع الغ عن جرائم المرأة نظرا لخصوص عدم اإل
ان في الخفاء، ذلك ما أد عة إلىمن األح م إجرامإخفاء طب ة و ح ونوع ل صح ش المرأة 

.وواقعي
ة المرأة المعتادة اإلجرام على قوتها في تعبیرها عن ما یدور في نفسها خالصة الفصل: دلت شخص

ع وجداني ء سوا،من إحساسات ة ال...الخ، من أو عالئقيانت ذات طا ة، المشاعر اإلنسان غیر سو
ا ة الخطیرة إجرام ة، نظرا لما تحمله من معاني الشخص الخطورة اإلجرام ها  إلنعاة سلو ،مما أد

غیرها من الناس. نفسها أو في ح سواء في ح
ـــة تفســـیرة له ـــة، إلعطائهـــا الهــذا جـــاءت عـــدة نظرـــات علم شـــرة واقع ات لحـــاالت  تــه الســـلو

ــة أن العــود اإلجرامــي  ــا، فمــنهم مــن تناولهــا مــن ناح ــون الظــاهرة جــد خطیــرة إجتماع ع العلمــي  الطــا
ة ع الفردان فــي حــد ذاتــه مــن خــالل تحلیلــه و الوقــوف علــى ونها تنحصر في،تسي طا شــر ــان 

ة لهذا السلوك، و ة المؤد اب النفس ة، واألس ة اإلجتماع ذلك من خالل ما هناك من درسها من الناح
ات و ة مؤثرة على ســلو الفرد من مقومات بیئ ــام الفــردح ــائن إ،علــى أح جتمــاعي متفاعــل ونــه 

ون له القدرة في تغیرها،مع غیره من الناس ة و التي قد ال  ون لها هي ،و الظروف الخارج بل قد 
مــا درســت إختصاصــاتالالقــدرة علــى  ه،  ــة تغییــر فــي ســلو ــة أخــرعلم حــال الفــرد المجــرم مــن ناح

نــه الخصــوص،الجســميتكو ـــة وراثتــه للســلوك المنحـــرف وو  ـــة قابل م امــه الق مــا قــد یـــؤثر علــى أح
ــةلمختلــف الت ــل ذلــك قصــد الوصــول ،فــاعالت الیوم عامــة،  نــه العضــو اب إلــىمــن خــالل تكو األســ

مــا تمیــزت هــ  ، ــاد اإلجرامــي اإلعت ة ذات الــنم قــة الشخصــ ــة مــن حق ة بخصــائص ذالقر ه الشخصــ
ات  مــا عــدت لهاتــه الســلو یرة،  ة أو التف ة، أو الصفات الشخص ة الدینام ممیزة شاذة سواء من الناح

ة المختلفة، إال أنها ال تنفي دالال ات النفس ة للحاالت ذات اإلضطرا ة من خالل الجهة التشرع ت نفس
ـــــة للســـــلوك المعاقــــــب للشـــــخص الجـــــاني، وتلـــــك ات الصــــــفة القانون ة هالســـــلو تــــــه انظــــــرا لخصوصـــــ

ة و ات النفس ــالمرأة اإلضطرا ، ما یدفع  ع القهر الطا ضــة القــانون مــرات لتمیزها  عدیــدة، لوقــوع فــي ق
ة التــي تقترفهــا النســاء إذ تأخــذ  ا، لذا تتعدد األنواع اإلجرام ه قانون تلــكوفقا لسلوك شاذ آخر معاقب عل
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رــة أو حتــى  ة أو الف ــة الجســمان المــرأة، ســواء مــن الناح ة المستطاعة لد ع القدرة اإلجرام ا طا القضا
ةمن خالل إستغاللها لنفسها،  ه من خــالل نســ ة و الدال عل المشــار العدیــدة و المختلفــة الجــرائم الجنســ

ــة الدالــة علــى ذلــك، و  من خــالل مــواده القانون ــة تقترفهــا قــدالتــيإلیها المشرع الجزائر فــي ســواء الجان
نفسها  غیرها.وأح في ح

ة المـــرأة معتـــادة المســـتوحاةونظـــرا للخطـــورة مـــن خـــالل مـــا جـــاء فـــي هـــذا الفصـــل عـــن شخصـــ
ــل جهــة مختصــة النظــر الواســع اإلجرام،  ا علــى  تــه الحــاالت المرضــة افــي دراســة ه،والــدقیان واج

ا  ا دراســتانفس ة وسلو تنــف شخصــ ــة معمقــة، قصــد التطــرق لكــل مــا  ة الحــاالتعلم المجرمــة ونفســ
ا  مهـــا والوقـــوف علـــى،مـــن خـــالل بنائهـــا النفســـي المعتـــلســـلو حـــل مشـــاكلها والعمـــل علـــىعوامـــل تقو

ات  اعثة لهذه السلو ة ال إصالحها.والعمل علىالنفس



طبيقـــــيالتـب  ـــــجانال



ع:  ة الفصل الرا ة للدراسة المیدان اإلجراءات المنهج

تمهید

ع-1 المنهج المت
حدود الدراسة     -2
حث المستعملة للدراسة-3 أدوات ال
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-د:تمهیـــ
حث تتعدد احث حسب أنواع الظواهر التي تدرس، والعلمي مناهج ال حسب تخصص ال

خضوع الظاهرة المقاسمإلىإضافة المدرسة التي ینتمي إلیها، و م فیها، وةد ة التح ان تعدد إلم
ة منهج على ا عنى أفضل ون لمدنتماءإلكن ،خرآلمناهج ال  عًا  بتعادهاإأو قترابهاإالمناهج جم

.عن المنهج العلمي

ة لجانب المنهجيلذا فل ع العملي،قدمها للدراسةبیرة أهم اغها الطا من خالل إص
قي و  ة الممنهجینالتطب ةطرقة علم م حةوأكاد ثقلها و ، فمن خالله تأخذ الدراسة أهمیتها صح

ا.،العملي صفة موثوق بها عالم صحة النتائج المستخلصة  قر  الذ

قي المیداني احث والوسائل التيعض األدوات إلىحتاج ،إال أن هذا الجانب التطب تساعد ال
ة الدراسة،  میدان عتمد علیهانسوفواألدوات والحاالت التيالوسائل هناك المنهج هذهمنو في تحقی

ةالدراسةخالل .الحال

ع:المنهج -1 -المت

ة،  ننا من الوصول إلى المعلومات الموضوع م الواضح الذ في و عد المنهج هو الطر
اب الصدفة الواقع احث إلى المعلومات من  صل ال لهذاستلزم و ،منهجدون و قد  لوكسو حث طو

ا العلمي المنهج حقلذلك و ،یرث -:هيو عدة مزا
لإقتصار• الطو أنه على خطأضمان•،الطر احث  .الوصول إلى المعلومات أو إشعار ال

ة،  طرقة منهج نتوصل إلیها  أنه:" مجموعة من الحقائ عض العلماء  المنهج و لذا عرفه 
ل المناهج المستعلمة، هناكلكن و العلوم، ختالفإبیختلف فيذلك و قاسم مشترك یجمع بین 

ة ن أنالعلمي، الموضوعياألسلوب و الموضوع م عة الظاهرة و منهاعاد إلى أسلوب متا ،والتحق
ة وخطوات مقننةقواعدهو و نجد له تأثیر واضحا في صفة المنهج التجربي، الذهذا و  موضوع
ةو  من خاللها فحص الظواهر ،نظام ، 2011(جابر. أحمد بهاء الحجار،."بإستنتاجاتالخروج و تتحق

topic-http://homeeconomics.netgoo.org/t2867من 2012جوان،14تم في:أوت).06



ة ة للدراسة المیدان ع: اإلجراءات المنهج الفصل الرا

204

عةو  الیتها ه الدراسة هذنظرا لطب ع المنهج اإتإلىبنا ، ما أدوتساؤالتهامن خالل طرح إش
اد عتمد على،الع ةالذ أنه یهتم بدراسة السلوك الفرد،"دراسة الحالة"تقن ة هذاأ ومراق

ة،  ة الفرد ةالسلوك من الناح موضوع التي تصدر من ،والمواقفعن مختلف التصرفات والكشف 
یهدف إلى إظهار الصراع تجاهإالفرد  اد عاني منها، إضافة إلى هذا فإن المنهج الع لة التي  المش

.الصراعوطرقة لحلمن أجل إیجاد معنى للسلوك 

ة"، " هو الدراسة المعمقة للحاالت الفرد اد "علم السلوك :عدما ون علم النفس الع
ز یر ة،المعموالتحلیل المالحظةإلىأساسااإلنساني الذ ة منهاللحاالت الفرد السو

ة  اس،(."...والمرض صل.ع )211:ص، 1994ف

في"ونه:إلىإضافة  ميمنهج  س  یتناول فهم السلوك ضمن منظوره الخاص، من ،ول
نیته ونشأتهداللة هذا السلوك ستخالصإأجل  لحل والوسائل الالزمةالدافعة له وتبیین الصراعات،و

ةوعموما فإنهذه الصراعات، الت النفس ن أن نفهمها دون ، المش م ادستخدامإال  ".المنهج الع
)78:ص، 1988یوسف. ،مراد(

تجــاهإوتصرفات الفــردعلى مواقف التعرفذا و ،ما أنه: "یتناول السیرة في منظورها الخاص
ات معینة نهــا و محاولة بذلك إعطاء معنى للتعرف على بنیتها، ،وضع تكشــف عــن الصــراعات مــاتكو

ها  ,Renchelin".لهاومحاوالت الفردالتي تحر M. 1992, p : 36)(

ادلذا فالمنهج العلمي  ةمسلمات إلىستندالع -أهمها:أساس

ة -1 م ثابت إلىإذ ال ینظر :personnalitéالتطور الدینامي للشخص ة على أنها تنظ الشخص
ة  ة التيللنواحي النفس اتهنموذج و تحدد سلوك الفرد والجسد ، بل هي نتاج تفاعل دینامي ح

ة في  ة مع العالقات اإلنسان ة، النفس ات الداخل ان نرأنیجب "لهذا و جتماعي معین، إإطارلإلم
ة" ة،ل نظرة "علمنفس ة بخلفیتها الفلسف انتها فياألخرعالقاتها و بتارخیتها ،عن الشخص وم

الثقافي  .لعصرهااإلجتماعيو الوس
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ة في علم النفسإن صا لعرض ،مفهوم الشخص قةهو بناء علمي أعد خص ح الحق وتوض
ة للفرد غي النظر هنامن و ، النفس ة على أنها نتاج الصراع المتفاعلإلىین ما بین القو،الشخص

ة من جهة ة القوین و ،الذات ة و الذات .منالموضوع جهة أخر

ة:-2 ل وحدة  ة  عمل...""الشخص ل  ال للعزل...بل هي  ست جزءا من الفرد قا ة ل ،  الشخص
ة ال تقتصر على قطاع معین، و اد افة إ نما تضع في إو النظرة الع ارها  اتعت التي تصدر االستجا

اني وإنسانيائن عن الفرد، من حیث هو" ك في موقف".ع مشت

ة-3 ة زمن ل وحدة  ة  ة بإزاء موقف معینإأنذلكمعنى و :الشخص ات الشخص تتضح إنما،ستجا
اة الفرد  ذا و المستقبل، بإزاءٕاتجاهه و في ضوء تارخ ح من ،"e de casetudالحال ة"دراسة تعتبره

ص  ة في تشخ س اس،(البیئة.عالقته و الفرد حالةفهم و األدوات الرئ صل. ع )11- 10، صص:4199ف

هدف هذا قــوم علیهــا وجــود الفــرد إلىالمنهج و ــات تفاعلــهتفســیر الــنظم التــي  ف مــع الواقــع، و
التارخ الشخصي  ة.والعائلي وتأثیره علىمحتو اة اآلن الح

ة لمعالجـــة  ســـتعمل هـــذا المـــنهج األســـالیب النفســـ اإلضـــطراب و ، مراحـــل النمـــوومعرفـــة اإلنســـانحیـــث 
الت، اإلســــقاوالســــلوكالوجــــدان ــــا ــــة، المق ــــا یلجــــئ للمالحظــــة، دراســــة الحال ــــاس النفســــي، عمل .           والق

)28:ص، 2006موراد. ،مرداسي(

ه و إلــى،ستخدامهاإو التي تهدف في مجمل ،دراسة الحالةة تقنفي دراستنا هذه ستعملناإعل
ات ،جمـــع أكبـــر و أدق قـــدر مـــن المعلومـــات و الوضـــع حـــث، التـــارخ الفـــرد حـــول العینـــة موضـــوع ال

ورته اة الحالة منذ  زة عن مجمل ح دراسة معمقة و مر ونها تعد  وصوال الــى ،و المیوالت.....الخ، 
ه الفردهو ما  احث عل ما یتطرق خاللها ال والى ،  ون له الدور في بلوغ الشــخص ل ما قد یتعل

عاني منهمبلغه قد  ــة المهمــة من المرض النفسي الذ ، لذا عمدنا في دراستنا هاته إســتعمال هــذه التقن
ة عل حث.الللوصول الى ما یهمنا لإلجا تساؤالت المتعلقة بهذا ال

ال ــان روتیــر:عــالمإذ جــاء رأ ــدم:)J. Rotter(جول المجــال الــذ"ــأن دراســة الحالــة هــي اؤ
ح لألخصائي جمع  أكبر و م نحو الحالــة،أدق قدر من المعلوماتیت م ق ن من إصدار ح ،حتى یتم

اشــرة مــعو ــأتي مــن مناقشــة م التالعمیــل) و-(المــرضمــن المعلومــات مــا  عــة المشــ تتضــمن طب
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اتــه ووتجاهاتــهإصــاحبها ومشــاعرظروفهــا، وو اطاتــرغ قــد تــأتي المعلومــات مــن الوالــدین ، وهإح
ضا (األسرة أو رفاق العمل أو أساتذة المدرسة، وو اراتتساهم أ ة) عنــد ضــرورتها واالخت فــي النفس

ــة ة، و المهارات و المیول المهن شف القدرات العقل ،1986اسـین.محمـود،عطـوف(."وقتها المناسب في 
)  350-349:صص

ــة التــي " Case Studyدراســة الحالــةتعد" ما یز علــى دراســة الفرد ــالتر الطرقــة التــي تعنــي 
حــث النفســي المختلفــة،  احث بإستخدام أدوات ال قوم ال نــهتمثل الظاهرة المراد دراستها، حیث  والتــي تم

حــوث، ،ومعمقــةمن دراسة الحالة دراســة شــاملة  ة الم قــة فــي شخصــ صــل الــى فهــم العوامــل العم حتــى 
)91:ص، 2000. عبد القادر طه،فرج(". الظاهرة موضوع الدراسة أو أثرت فیهاوالتي تأثرت

ه فهي اناتلجمعالمعتمدةالوسیلة: "وعل ةالمتعلقةالب ینظمالذالوعاءوهي وحدة،أ
م  ق هو اناتل،النفسعلمف ستعملوهو األسرة،الجماعة،الفرد،عنعلیهاحصلالتيالب

ارات االجتماعيالتارخالمقابلة،المالحظة ةواالخت )130:ص،2007، عمار.بوحوش. ("النفس

-:الدراسةحدود-2

ة- 1- 2 ة ل هذه الدراسةتمت : الحدود الزمان ة سنة:الى2011(من سنة:بدا وفي ، )2014غا
ة2012المیداني تمت من سنة: (شقها ).2013سنة:الى غا

ة:- 2- 2 ان ة في مدینة الحدود الم الدراسة المیدان رة.تجر س

رة من أقدم المدنإذ س ة، تشهد على أن الجزائرةتعد مدینة  ونها شهدت عدة مواقف تارخ  ،
ة:  انها من خالل اللمحة التال ن تب م ما   ، -لهاته المدینة ماضي عر

رة بـــحوالي: ســ ــة لمدینــة  ــة للتعــدادمــا قــدر، 2لــم9925تترــع المســاحة اإلجمال ات األول اإلحصــائ
اني العام  ة:أعطى النتائج " 1998":لسنةمدینة للالس التال

المدینة د. العد ان  .175730اإلجمالي للس

.27986األسر د. عد

.27335المساكن د. عد
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ن فقــــد قــــدر  ـــة ).TOL(7.32أمــــا معــــدل الســــ رة (المدین ـــةســـ ، 13إســـترجاعها فـــي:م). تـــ(د.ت.)والبلد فـــر ف

http://ar.wikipedia.org/wikiمن2014

ع حیث ــة المعمارالمدینةیتمیز طا ــات تارخ ــه مــن حق م مــا مــرت  ح طرازان معماران 
تمثلت في:

مة. المدینة القد ذلك خصوصا  ة إذ نالح ع ة: التي تمتاز بإستعمال المواد الطب *العمارة المحل

ة  لة معدن ال مختلفة*العمارة الحدیثة: بإستعمال المواد الحدیثة من خرسانة مسلحة، ه من وأش
انات التي شیدها " ان POUILLONأشهرها الب ة.وغیرها من" مثل فندق الز ات اإلجتماع المر

انها فیتمیزون ئأما خصا صفة العدید من ص س ة،  ة الصحراو الصفات التي تمیز الشخص
شهد لهم به عة، و التي  ة الرف ات اإلنسان ة و الكرم و األنفة....الخ من السلو امل الطی ا عبر 

التراب الوطني.

العدید من المهن  مصنع والمصانع الحدیثةما تتمیز المنطقة  الوطني،  على المستو
الجانب الفالحي ومصنع األنسجةالكوابل  في والمتمثل خاصة، إضافة الى تمیزها في قطاعات أخر

جودة إنتاج التمور. 

ة:- 3- 2 شر ارهالحاالت تمالحدود ال ، مإخت ل قصد عدش الموضوعة وذلك  الشرو تحق
حث،  ة: الشرووالمتمثلة فيلخدمة ال - التال

 -رة.أن تكون الحالة من مدی س نة 
 - :سنة.60- 25السن ما بین
 -ةتكون أن انوع ة األولى، حقهنفيالنافذةالقضا عذاتعد القض .جنسيإنحرافيطا
 - لها الدخول للسجن ألكثرأن تكون قد .من مرةسب

حیث تم 06(ستةحاالت الدراسة : فحددت من ثمو ) حاالت من النساء المعتادات اإلجرام، 
ارهنإ رة الثلج، خت ة، تستعمل حینما نقوم "عن طرقة عینة  طة جدا و عمل س ة  و التي تعد تقن
اربإ قون مع ، ومجتمع الدراسةوال یتوافر لدینا الئحة عن وحدات قصدخت نعرف أفرادا قالئل یتطا
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عض  الطلب من  ن عینة  حیث تكمن هذه المعاینة بتكو المتغیرات أو المعاییر التي نرد تبینها، 
أسماء األشخاص الذی دنا  وا في العینة، المخبرن تزو شار انهم أن  و تصلح هذه المعاینة ن بإم

صعب الوصول إلیها، الظواهر  ل خاص حینما نرد دراسة ظواهر  ة ش ة أو غیر الشرع الهامش
)   233:ص، 2003فاروق. مجذوب،(مثال".

حث -3 - المستعملة:أدوات ال

احثــة  التــي قامــت ال ــاد فهــا فــي هــذه الدراســة و التــي تســاهم فــي مــن وســائل المــنهج الع بتوظ
ـــة عـــن ةمســـاعدال و اإلجا حـــثتســـاؤالتفـــي الوصـــول للتحقـــ اشـــرة تمثلـــت فـــي أداة المالحظـــة ،ال الم

طة ســــ ــــن و،ال م ة مشــــاهدة لكــــل التصــــرفات وــــأداةعنهــــا االســــتغناءالتــــي ال  مــــاءات للشخصــــ اإل
ة الحالة و التي مــن خاللهــا نعطــي ملمــح للنمــو النفســي للحــاالت موضــوع إلىالمدروسة، إضافة  تارخ

ــةإمــن تنشــئة ،الدراســة (معتــادات اإلجــرام) ــةجتماع ،و مــا تخللهــا مــن صــدمات طــوال مــراحلهن النمائ
ات الشــاذة و ــة لكــل حالــة...الخ، مــن المواقــف المســاهمة فــي ظهــور الســلو ة الذات ــذا التثبیتــات النفســ
ةإلىلمرأة المجرمة، إضافة ل ان نوع ،المقابلة اإلكلین التحدید النصف موجهة قصد تب االضــطرابو 

ییالجنســي و العالقــة بــین  ــة للعــود للســلوك اإلجرامــي)، وو–(اإلنحرافــي نالســلو اب الرام ــذا األســ
ــا، وصـــوال  ـــون هإلـــىالمعاقــب عنـــه قانون ة مضـــادة للمجتمــع حقـــا، أو یتمثـــل االتأكــد مـــن  تــه الشخصـــ

اإلضــافة  ــة،  حــث عــن الحما ســبب الفقــر أو ال ها فــي الوصــول ألغــراض أخــر ــارانإلــىســلو االخت
ان: ـــارإ(-النفســـ ـــارإو -الرورشـــاخخت ـــان درجـــة التكیـــف لهاتـــه النســـوة،تفهـــم الموضـــوع)خت ،قصـــد تب

ــة ة و العدوان ة ،و إبراز التصورات الجنســ ــارنمــن خــالل المثیــرات النفســ اقات لالخت ــس الســ التــي تع
رة رة،الف ة للفرد، منذ فترات النمو الم ة و الصراعات النفس ة الشخص ا.و دینام اتها نفس ث ، ومد

ة: المالحظة3-1 اد حث العلمي، و:الع ي من أهم الخطوات في هإذ تعد من أوائل الخطوات في ال
حـــــث،  احـــــث هـــــذا ال ـــــىونهـــــا توصـــــل ال ـــــائإل اته وو،الحق اغة فرضـــــ ـــــه مـــــن صـــــ ن ـــــه،تم نظرات

أو االجتمــاعيســواء علــى الصــعید ،ذلــك مــن خــالل مــا یــتم جمعــه مــن معلومــات لظــواهر مالحظــةو
اته و  ــالمثیرات المتغیــرة، حتكاكاتإالعملي أو النفسي للفرد، و المتجالت من خالل سلو ــة  الفــرد الیوم

صحتها.یقتو التي یتم  علتها أو  ه من خاللها، سواء  م سلو
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ه و  حتاج لمشاهدة الظواهر عندماعل حث علمي ما، فإنه  انات ألغراض  احث بجمع ب قوم ال
حث. ستخدم مشاهدات اآلخرن للظاهرة، موضوع ال بنفسه، أو قد 

اشرة : المالحظة1- 1- 3 طة غیر المضبوطةالم س :sempleL'irecteDobservation: ال

ةهي و  اتقدر من التفاصیل أكبرجمع و وصف معمإلىتهدف تقن للحالة من سلو
ات و  إاستجا صرعتمادنابإ،فیزولوج عها.على حاسة ال ة للحالة المراد تت المراق

سطة من المشاهد :أنها:تعرفإذ مالحظة ،واإلستماع"تتضمن صورا م احث فیها  قوم ال حیث 
ا في ظروفها الاألحداثو الظواهر  ما تحدث تلقائ ة،  ع العلمي.،طب دون إخضاعها للض

ةاإلمن المالحظة مفید في الدراسات النوعهذا و  ة عن إلى، التي تهدف ستطالع انات األول جمع الب
، 2006.سامي محمدملحم، (".المستقبلومضبوطة في، تمهیدا لدراستها دراسة معمقة واألحداثالظواهر
)276- 275صص:

احثة بحیث  ة مع الحاالت وأثناء إجراءقبل ،األداةته اإستعمال هقامت ال اد الت الع المقا
ماءات و من المالمح درالمدروسة، قصد رصد أكبر ق ةاإل ةالجسد االمعبرة ،والفیزولوج ت عن السلو

فهاالشاذة  ة توظ ف المثیرة للصراع النفسي، سواء من خالل لمواقف عاینة اما، إضافة الى عالئقو
ل حالة اة  ة ح ة، أو من خالل السرد لتارخ ارات النفس من مواقف ضاغطة وما تخللها،اإلخت

تأثرمفرحة، ومؤثرة أو ا،ومد فها خالل التحالیل العامة الحالة بتلك المواقف إنفعال قصد توظ
ة الحاالت المدروسة. لشخص

ة-3-2 خ طاقة (الحالةتار ةال -:)للحالةاإلكلین

ـــة قصـــد أداةو التـــي تمثلـــت فـــي  طاقـــة اإلكلین تـــارخ معلومـــات عـــن أكبـــر قـــدر مـــن الجمـــعال
اة ل ل أكثر دقة وهالتسهیل فهمحاالت المدروسة،لالح الرجوع ، وأكثر وضوحش الســیرورة إلىذلك 

ــــة ــــة المختلف المراحــــل العمر ــــذ الصــــغر مــــرورا  ة من ــــة للشخصــــ ــــة، -:التطور ــــة الطفول ــــة (مرحل فالطفول
ـــل  ـــة حســـب  المتـــأخرة، فالمراهقـــة، فالنضـــج، فمرحلـــة الـــزواج إن وجـــدت،....الخ مـــن المحطـــات العمر

ةالخصــوص عنــد المراحــل مــاو الوقوف حالة)، و مــد،لمعرفــة خصــائص تلــك المراحــل،قبــل تناســل
ــاة الحــاالتأثرهــا ن النفســي لح ة مــن معرفــة المشــارع إلــىالتطــرق إلــى، إضــافة علــى التكــو التقمصــ
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ــة، ةإلــىإضــافة طــرف النمــاذج الوالد ــةالمیــوالت الجنســ عــة اإلجرام المهمــة و الطب ...الخ، مــن النقــا
ـــة للحـــاالت موضـــوع الدراســـة، قـــي المخـــالل المراحـــل العمر ضـــطرابلإلنشـــأ قصـــد معرفـــة الســـبب الحق

العمیلة .النفسي لد

عرفهــا أنإذ  ــاد تور محمــود الز ــاة شــخص معــین منــذ هــا:"الــد مــة تكشــف لنــا وقــائع ح أداة ق
الده حتــى الوقــت الحــالي،  ــة عــن خطــوةهــذه و مــ ــي لجمــع معلومــات تارخ ة فــي العمــل اإلكلین أساســ

الته و المــرض  ــة التــي ســاعدهــذا و علمــي مــنظم، أســلوبمشــ األخصــائي علــى وضــع الفــروض األول
عـــد مـــا  ـــارإ(حـــاول ف قةخت ة الســـا صـــ ، 1986.اســـینمحمـــود،عطـــوف(".صـــحتها) مـــن خبراتـــه التشخ

)  350:ص

احثة بحیث  ــة الحــاالت موضــوع الدراســة، إذ ستمارةإبناء قامت ال لجمع المعلومات عــن تارخ
أسلوب للمقابلــة المقننــة ــة مــن وضــوح، لمــاذلــك و ،تعتبر  ــه هــذه الطرقــة المنهج وٕاشــتمل هــذاتخــتص 

ة: النموذج رصد المعلومات  -التال

ة:* انات األساس ة عن الحاالت وتشمل المعلوماتالب ، السن، عدد السواباالسموالمتمثلة فياألول
ة، ظـــروف  ـــادالقضـــائ مـــاالزد التعل ـــة، محـــل ، المســـتو ـــة، عـــدد األبنـــاء، المهنـــة الحال ي، الحالـــة المدن

ة،  المرضــ ح الملمــح الظــاهرإلــىإضــافةاإلقامــة، الســواب ــذا الفیزولــوجيتوضــ مــن تشــوهات أو و
ة. إعاقات جسد

خ * ــار :االجتمــاعيالت شــملاألســر ، قصــد واإلخــوة واألقــاربجمــع معلومــات حــول الوالــدین والــذ
ة للحاالت،  عة النماذج الوالد ح طب ةتوض ال، مشارع تقمص التوافــمستق مــن خــالل ومــد األســر

ما بینهمقة بین العال التماسك، أفراد األسرة ف التعــرف علــى وخصوصــا قصــدالعائلي أو شذوذها، ومد
ة إستسهال التداول للمعلومــات الجنســ ة المــرأة معتــادة الســلوك خــالل تلــك األســر المنشــئة لشخصــ،مد

اإلجرامي منذ سن الطفولة.

ــة *  ــات اإلجتماع ــاداتالعالق والعــادات عنصــر جماعــة الرفــاق، إلــىمــن خاللهــا والتــي نتطــرق :والع
ـــة ـــأثیر للحـــاالت، قصـــد التعـــرفوالبـــرامج الیوم ت ـــى مـــد ـــه الجو اهعل ة ت ـــى شخصـــ ـــة عل انـــب العالئق

ة ــة اإلنحرافــات الجنســ ف توظ ــة تلــكوفقــا ل،الحــاالت، إضــافة الــى التعــرف علــى مــد اقات العالئق الســ
ا. المعاشة یوم
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ة:دااالع* ة التــي تمارســها الحــاالوالتي تتمحورت الجنس ــة العــادات الجنســ تحــول التعــرف عــن نوع
ــرةفتــرات المنــذ  عــة اإلنحــرافقصــد الوصــول الــى تحدیــد نــوع،الم الجنســي لكــل حالــة، مــن خــالل وطب

ةالمیوالت  .زمنمنذ المعتادة والممارسات الجنس

خ * عــة تلــكتضــم عــدد الزجــات :لزواجــياالتــار ــة،الالعالقــات وطب التعــرف علــى إلــىإضــافة زواج
ة المرأة معتادة اإلجرام على الناشئة من أبنائها.خصائص األبناء إن وجدوا ، قصد رصد تأثیر شخص

ة:*  ةوذلك قصدمعلومات عن الجرائم المرتك ةوعدد الجرائمالتعرف على نوع مــن،المرتك والتحق
اب ــة للعــود اإلجرامــي، األســ مســاهمةالمؤد ات المعاقــب اإلضــطرابومــد الجنســي فــي تكــرار الســلو

ونة منعنها القانون،  ع اإلجرامي للحالة.والم ة الطا خاللها نوع

عــد دخــول الســجن:*  ــاة  ســلب وعــدم تــأثیر،الــذاتي للعــود للجرمــةســتعداداإلقصــد معرفــة مــدالح
ة الحالة. الحرة على شخص

عــد الســجن:* ــاة  ة للح ــة المســتقبل ــة وذلــك قصــدالرؤ ان عــن مزاولــة الحالــة تخلــي التعــرف عــن إم
ال أم ال.ةاإلجراماتالسلو مستق

 اإلضـــافة (-هـــم:الحالـــةـــةأكثـــر مصـــادر دراســـة تارخمـــنإذ مـــن ).الـــخ.الرفـــاق.إلـــىاألهـــل 
تــه المعاشــة ، فهــو أعــرف النــاس بواقــع حالالفــرد نفســهإلــىةإضاف،شخص المعنياألشخاص المقرین لل

ابها  ةوأس ق .داخل بنائه النفسي الشخصيودوافعه الكامنةالحق

ة:: المقابلة 3-3 -اإلكلین

، تعتبـــر  ـــاد حـــوث ومـــن أهـــمهـــي الوســـیلة الرائجـــة فـــي علـــم الـــنفس الع الوســـائل المســـتخدمة لل
ة ـــام بدراســـة متكاملــة للحالـــة التـــي تعـــاني ، إذ النفســ ـــي مــن أجـــل الق مـــن ســـتعملها األخصـــائي اإلكلین

ل معین ة،مش ةوالمقابلة اإلكلین ارة عن عمل ة بین الفاحص حوارة،ع عطى والمفحوصدینام  ،
ــة المقابلــة وال تتحقــ،مشــاعره وٕاتجاهاتــهمــن خاللهــا المجــال للمفحــوص للتعبیــر عــن  ال عــن إدینام

التفاعل  إقامة عالقة تتمیز  ادل بین األخصائي طر ادلةإضافة إ، والمفحوصالمت .لى الثقة المت
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عرفها - ي"إذ  يو ماكو حــاول ،:"على أنهــا تفاعــل لفظــي بــین فــردین"ماكو فــي موقــف مواجــه 
اآلخر".والتعبیرات لدعض المعلومات ستثارةإأحدهما 

عرفها على أنهــا"نجلش" إأما- ، أنــواع معینــة مــن المعلومــاتســتثارةإلقــوم بهــا فــرد ،محادثــة موجهــة":ف
حـــــــــــث علمـــــــــــيســـــــــــتخدامهاإل ـــــــــــه ســـــــــــتعانةاإلأو ،فـــــــــــي  ص العـــــــــــالجبهـــــــــــا فـــــــــــي التوج ".والتشـــــــــــخ
)62:ص، 1999محمد. ان،مز (

ـــة أنمـــا اد ـــة الع ـــادأنـــواع التـــيعـــدة للمقابل ر،تســـتعمل فـــي الحقـــل الع ـــة منهـــانـــذ المقابل
ا في حاالت الذهان .التي تعتمد على التداعي الحروالمقابلة الحرة،الموجهة التي تستخدم غال

احثـــة بفـــي حـــین طانإإلـــىالوصـــول قصـــد،لمقابلـــة النصـــف موجهـــةاإســـتعمال قامـــت ال ســـت
ا ـــة لـــد ق ة الحق عـــة النفســـ ننـــا،لمفحوصـــاتمعلومـــات حـــول الطب علـــى الحالـــة رف مـــن التعـــوالتـــي تم

ة المحــددة ل ــةتلــكالنفســ ات اإلجرام التمــا،الشخصــ ننــا هــذا النــوع مــن المقــا ــه حــدیث إلــىم توج
حــث لكــن مــع المحافظــة ،حیــث أنهــا تعتمــد علــى تحدیــد األســئلة التــي تخــدم الموضــوع،الفــرد ألهــداف ال

الفرد .على حرة التعبیر لد

ــة النصــف موجهــةة: المقابلــ3-3-1 ونهــا تتمیــز إلــى: المقابلــة النصــف موجهــة، إضــافة اإلكلین
ة  ادل اللفظيعالقتها الدینام -فهي: بین الشخصین والت

ون الدلیل" الطرقة التي تعتمد على دلیل المقابلة برسم خطتها،  شــئ مــن التفاصــیلو ،مقدما 
مـــة موحـــدةوتوضـــع لهـــا ـــنفس الغـــرض، ،تعل ـــة ل المقابل قـــوم  ـــع مـــن  عهـــا جم األســـئلةتتحـــددفیهـــا و یت

اغتها وترتیبها وتوجیهها وطرقة إلقائها عیــدة عــن وص حیــث تكــون هنــاك مرونــة تجعــل هــذه الطرقــة   ،
التكلف ات، (".محتو فةبر )163:، ص1957.محمد خل

الت " ما  وفیهــا ، والمفتوحــةالتــي تكــون األســئلة فیهــا مزجــا مــن األســئلة المغلقــة تعد من المقــا
غة أخرتعطى ص طرح السؤال  حوالطلب مــنالحرة للمقابلة،  عبـد (".المســتوجب المزــد مــن التوضــ

)207ص:،2004حسن مصطفى.طي،اعال

اغجــاءحیــث احثــةت صــ یــز النصــف موجهــة للمقابلــة ة ال ) محــاور 4(علــىمــن خــالل التر
(،هامة حث 32تحو ةسؤال) یخدم ال ل محور على (وتمس الشخص حتو أسئلة، ) 8المدروسة، 
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اتاإلالوصــول ألهــم المعلومــات الدالــة علــى قصــدذلــك و  اإلضــافة ضــطرا ة  اتــات إلــىالنفسجنســ اإلث
قها، جراء  ات المجرمةتلكلألهداف المرجو تحق ة: خالل المحاور وذلك من،السلو -التال

عة المحور األول ة.االنحرافات: طب الجنس

حتــوضــطراباإلنــوع التعرف علىوخصص قصد حیــث  تعــاني منــه الحالــة،  الجنســي الــذ
نهــائي، نســي للحالــة أو إلغــاء الفــرض التعــرف علــى المیــول النفسجإلــىبنا تؤدأسئلة نهذا المحور ع

جنسي).ضطرابإالمرأة معتادة اإلجرام تعاني من أن(

ة نحرافاتاإل: العالقة بین المحور الثاني .والسلوك اإلجراميالجنس

هـــذا تعلـــ ح طرقـــة المحـــورو ـــة بتوضـــ ف ـــو نحرافاتهـــاإمعتـــادة اإلجـــرام وتوظیـــف المـــرأةر
ة خالل عها اإلجرامــي، الجنس ــات مــن خاللهــا إلــىتــؤدخــالل تحدیــد األســئلة التــي مــنذلــك و طا اإلث

ة. ة المرتك ات اإلجرام لهاته العالقة أو نفیها، أو حتى التستر علیها خالل العمل

اب العود لإلجرام.المحور الثالث : أس

ــا للتكــرار اإلجر المحــور قصــد حــدد هــذاو  اب قر امــي عنــد المــرأة معتــادةالتعــرف علــى أكثــر األســ
ات الخارجة عن القانون  تأثیر، السلو الجانب الجنسي في عودة المرأة للدخول للسجن.ومد

ع ة.المحور الرا ات و : المیوالت الس

ةإإبراز المیوالت الضد إلىإذ یهدف هذا المحور  سلوك موجه ضد الغیر، والتي تعد،جتماع
اتنتقــــاميإقصــــد  م الســــلو ــــة التــــي ت،الشــــاذة...الخأو لتعمــــ تلــــك ســــعى إلیهــــا مــــن األهــــداف اإلجرام

ات االشخص ة لألعراف ماذلك و ، الخطیرة إجتماع لما ثبت على الفرد أفعال مناف عاقب عنه القانون 
ة دالة علــى ذلــكوالمنصوص علیها ظهر من سمات شخص ا، ما قد  مــن خــالل أقــوال الحــاالت ،قانون

ة الضد والتي توحي ةجإالشخص طر تماع اشرة أو  صفة م . تسترةق مسواءا 

 احثــة قامــت بدراســة إلــىإضــافة ةإأن ال ــع الحــاالت موضــوع الدراســةستقصــائ مــا ،حــول جم ف
اتياالجتماعيیخص الوضع  ة منذا و ،للحاالتوالتارخي الح قهن القضــائ ة سوا مــنخاصــة و ناح

قة، الموضــحة للنــوع اإلجرامــي الممیــز لكــل حالــة،  ــان ذلــكحیث أنواع الجرائم المقترفة حق ل مــن خــالو
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ةالعدید من المصادر الجد موثوقة المؤسسات العقاب أعوان األمن العاملین  لهومن ورفاق الحاالت،، 
احثــة، تــدیر  عیــد، ممــا جعــل ال ــة مــن المعرفــة ولــو مــن  ــأكبر موثوق الت  ــة مــن المقــا معلومــات القر

الصحة.   
قة تحلیل محتو3-3-1-1 -المقابلة:: طر

احثــةمــتامــن إجــراء المقابلــة علــى الحــاالت، قاالنتهــاءعــد و  المقابلــة قصــد ال بتحلیــل محتــو
ـــة علـــى تســـاؤالت الدراســـة،  أنهـــا الطرقـــة التـــي ):C.Chiland)1985والتـــي تعرفهـــاالوصـــول لإلجا  "

ننــا مــن ــةتم انــات الدالل بــین الب ــة ،الــر ةأو اللغو انــات النفســ ــةأو والب ســلوك الفــرد، االجتماع ، أ
اره  Chiland, C.1985.p".وٕاتجاهاتهأف :16)(

ـــاس  ـــن ق م ـــة، إذ عنـــدما نقـــول دور فإننـــا ســـوف ضـــطراباإلحیـــث ال  م ي بوســـائل  الســـلو
المقابلــة  ــات علــى مــا تــم تحدیــده فــي وحــدات التحلیــل نتحصــل مــن خــالل محتــو ودالالت علــى إیجا

ــة وفــي العــودالســلوك اإلجرامــي وأثــره فــي،نــوع اإلضــطراب الجنســيمــن خاللهــا ومواقــف تظهــر،لفظ
اتاإلتــه األنــواع مــن التكــراره مــرات عــدة، إذ یــتم تحدیــد ه أو ضــطرابيإلمــا طغــت ســمات نــوع ،ضــطرا

ة للحالة.وطاغي علىواضح ضطرابإوجود أنعدامبإأو ،أكثر على سلوك الحالة ة النفس البن

ــن طرعن و  م في  قــول:ســتنتاجاتإســتخراجإالتحلیل الك الموضــوع المــدروس، إذ  خاصــة 
ارزة مــن خــالل الحــدیث  مــن و ،والجمــلالكلمــة"أن هذه الطرقة تستعمل لغرض الحصول على دالئل 

ــات صــحة خالل ــة التــي تمــدنا بهــا نقــوم بنفــي أو إث المعلومــات الفن اب أو ظهور عنصر مــا، فإنهــا  غ
ات".  ,Bardin)الفرض I. 1977, p: 120)

ارات: 3-4 ة االخت قة:النفس -المط

ارات ــاراتاإلتعــد : ةاإلسقاطاالخت ة خت ــاس ســلوك الفــرد مــن حیــث الســواء أو الصــحة، ــأداةالنفســ لق
صــي ،المقابلــةصــحةللتأكــد مــن أداةونهــا إلــىاإلضــافة  مــدعم تشخ ــذلك  لفهــم ضــمــا تعــد  رور

ة المفحوص، إذ  احثة تعتمدإ نفس ارنإالدراسة على أداتین هما هذه في ال المتمثلین في إسقاطینخت
ـــارإ ـــار الرورشـــاختفهـــم الموضـــوعخت قـــوم وٕاخت ـــانیزم دفـــاعي، حیـــث  ونـــه م  " عـــد اإلســـقا حیـــث   ،

اء، عواطف، إحساسات،  ــهالشخص بإخراج أش آلشــعور) مــن ا(قبــل عرفهــا مــن والتــي ال، ومعاشــات ف
م،(". بهاعترافاإلأو یرفض  )19:ص، 2010صالح.معال
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ــاراتتعــرف و  ة مــن طــرف (لــورنس فرانــك):اإلخت ة، اإلســقاط "بوصــفه وســیلة لدراســة الشخصــ
لة  ســتجیب لمثیــرات غیــر متشــ فه ،حــد مــاإلــىمبهمــة و فــالفرد حینمــا  ضــ ســتجیب للمعنــى الــذ فإنــه 

عبر فعال عن شخصیته ال الفعل أو الوجدان الذ ل من أش ش ه  ه المن للفاحص ،عل ال ما قد سب
أن قرره تعسفا ".

ة :أنها".FreudS"ما عرفها ة "حیلة نفس علــى ،ومیولــهوعواطفــه ینسب فیها الشخص سماته الذات
ة من أشخاص  اءالعالم الخارجي دون الشعور منهم بذلك لموضوعات بیئ ".وأش

شیر ستخدامبإموضحا ذلك  ع ل في مواض من إلىاإلسقا ة، حیث تعز انیزمات األنا الدفاع أحد م
ات الآلشعورة ة بدال من رطها إلىبها من قلوما یرت،خالله الرغ موضوعات أو مصادر خارج

ة،  ق ابها الحق اتوذلك فيأس بتلك الرغ المرت القل عند فشله في ،محاولة من األنا لض
طرق أكثر سواء طرة علیها  م مصطفىحماد، (. "الس )1:ص، 2008.إبراه

ه ةاحیث تحتو ة ا"- ته العمل في عمل ة اإلسقا- اإلدراكإلسقا لفي عمل اإلسقا-التحو
اإلضافة  ة التماهي،  ارهإلىفي عمل انیزم دفاعياعت سامي محمود ، ترجمة:1958.شیدلنجر، س(". م

)126:صعلي، 

ة  ونه حیلة دفاع قتصر على  ال  فهملذا فاإلسقا فهــو ومن ثــمالمعنى الواسع للفظة، وٕانما 
ارات  ةفي اإلخت س النفس ارإمثل والمقای ارإ"قع الحبر لـ:"رورشاخ" و خت غیرهــا و "تفهم الموضوعخت

اراتاإلمن .خت األخر

اراتفاإللذا اشرة تكشف عن خت ة أسالیب غیر م ســتغرق تجاهــاتإاإلسقاط ــأن تجعلــه  الفــرد 
ســتعین فیهــا علــى قدرتــه علــى التخیــل و  ــون ، وبتكــاراإلفــي أداء مهمــة  ــاراتاإلذلــك  ة خت اإلســقاط

ـــتح عـــالم المشـــاعرقصـــد وضـــعت أساســـا  ـــدوافع الآلشـــعورة،ف ،     و ال اإلراد دون أن تخضـــع للضـــ
ستجیب و حیــث تحلــل مثیر غیر محدود و غامض نســإلىتطلب من المفحوص أن  ا،  اتاإلب ســتجا

ــةاإلطرقــة غیــر مقننــة لتحدیــد  ــاة المهمــة، و نحــو الماضــي و مصــادر الصــراع نفعال ال الح نحــو أشــ
ــــث تــــزود هالحــــالي حی ة،  الت الصــــح ــــه او المشــــ ــــاراتاإلت ــــاحثین و اخت ة ال األخصــــائیینإلســــقاط

ولوجیین بیر من المعلومات عن تلك الجوانب الم،الس ة، وخفقدر  التــي تكشــف مــن ة من الشخص
عـــن تقــدیر درجـــة  قــاء العالجـــي للحالــة و عـــن ضــطراباإلجهــة أخــر طــول فتـــرة ال النفســـي و التنبــؤ 
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ة أو الجانب المعرفي و  الشخص تفســیر للمفحوص، ونفعالياإلنوعها، أو تحدید نم ذلك عــن طرــ
إسقاطات المفحوص الآلشعورة المختلفة. 

ارإ—1- 4- 3 ارإالرورشاخ:خت قع الحبر خت ".Rorschach Inkblot test"رورشاخ ل

سرهوضع عشــرة أعــوام، بــدأها ستغرقتإعد تجارب ،"هیرمان رورشاخ"الطبیب النفسي السو
ونــات النطالقإبــمنبهــات غیــر محــددة المعنــى، تســمح ســتخدامإللمحاولة في)1911(عام شــعور آلم

ــن رورشــاخ أول مــن و،قع الحبــرستخدامإإلى نتهىإوالتعبیر عنها و مــادة ســتخدمإلــم  قــع الحبــر 
ارإ ال ستخدمتإنفسي، حیث خت اءومنذ القرن التاسع عشر في دراسة الخ لكــن نشــاطه فــي و،الذ

ــه فــي ممــا،هــذا المجــال هــو األبــرز ص وســتخدامإجعــل الفضــل ینســب إل م قــع الحبــر فــي تشــخ تقیــ
ة.  الشخص

رلقــد و  ــه ذ تا نشــره ســنة ""هیرمــان رورشــاك" فــي  " أنــه Psychodiagnositc-1921الــذ
طاقــات طاقــات العشــرة مــن بــین العدیــد مــن ال اتــه الثالثــةلدراســة اإلدراك ،أعــد هــذه ال "اإلحســاس :وعمل

ــة" لــم تكــن مســتهدفة، ســتخدامهاإوأضــاف أن"، والــذاكرة والتــرا صــي هــو " نتیجــة إمبرق لغــرض تشخ
ة التوصــــــــــــل وحــــــــــــذر مــــــــــــن ــــــــــــىصــــــــــــعو ص إل ــــــــــــات ســــــــــــتخدامإبتشــــــــــــخ ان ــــــــــــاراإلب وحــــــــــــدها".خت

ة محمود هنا،ترجمة:ج. روتر، ( )535:ص، 1984عط

قوم  ارإحیث " ةالعالقة بین اإلدراك فتراضإالرورشاخ على أساس خت ، حیث والشخص
ة،  ولوج عة وظائفه الس قع الحبر طب س إدراك الفرد ل غموضها ستثارةإخالل منذلك و ع قع  ال

اتإل حاجات الفرد ستجا طة  قةمرت م مصطفىحماد، (".وخبراته السا )1ص:،2008.إبراه

ان للعلماء آراء متعددة حول  ــاراإلو لقد  ــة فحســبخت ــأن "Schafer"و أهمیتــه العلم : تــر
ارإ ارإالرورشاخ "خت ــة للشــخص، عــن طرــخت ــال الشخصــي و یوقــد الســیرورات اإلبداع شــف الخ

ات وظــائف الجهــاز النفســي مختلــف مســتو عــث نحــو صــراعات الطفولــة،مســح عــام  ســتنجد بهــذا ی و 
البنــاء متغیــ"بوظــائف دفــاع األنــا، ــون مســتو اإلبــداعي  مــن فــي هــذا النشــا حیــث تتفاعــل القــو ر 

(تســمیهم إلــىمســتو فت")أخــر الشــ ــة،شــافیر "  ة الداخل النفســ ــس تغیــرات تــوازن القــو هــي إذ تع
تتفاعــل داخــل العالقــة  ــةقــو ار بــدائي مثــال:اإلخ "التكــرار" فــي إتجــاه متطــور أو متقهقــر نحــو مســتو
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ة،  ةاإلأكثر، أو متطور أكثر، هذه األفاق تدمج وجهة نظر الموقع ــة".قتصاد م ، الدینام . صـالح، (معـال
) 5:ص، 2002

ـــارة التذبـــذب"Nina Rausch"مـــا تعرفـــه ع ـــة الرورشـــاخ  بـــین المـــدرك"oscillation":"إجا
أتي من الواقع والمعاش أتي، المدرك  عطــي والمعاش  ال، إنها تلح على ضرورة الشخص أن  من الخ

یرجــع ،المعنــى أصــالالفــارغ مــنمعنــى لهــذا الفضــاء  الــذ إســقاإلــىلكــن مبنــي علــى محــور عمــود
وعالئقي ذا فضاء جسد ح ه ص ستثمر ،صورة الجسم على الفضاء، الفضاء المدرك  أین الشخص 

ة مضامین ذات طاقة  م(. "إسقاطه على هذه ال )5، ص:2010. صالح،معال

ات س دینام ع قع  أن إدراك ال ة الحالة من الجوانب لذا خلص العلماء  ة: شخص -التال

ــة-1 ات المعرف ــدینام ــة، وال في للقــدرة العقل الــوظ "الكــامن: مثــل المســتو مــع المســتو "، هــل تتفــ
عالج المفحوص المشاكل التي یواجهها، وو ة، و تنوع یف  .هتماماتهإ قدراته اإلبداع

ة-2 ات اإلنفعال ةاإل، و ونحــو اآلخــرنالــذات وٕاتجــاه نحــووٕاكتئــاب : مــن قلــالدینام للضــغوســتجا
ةاإل .نفعال

انیزمــات ومــا یلجــأ،وأنــواع الصــراع: فــي مواجهــة الواقــع قــوة األنــا-3 ــه المفحــوص مــن م ــة.إل دفاع
ة محمود هنا،ترجمة:.جروتر،( )535:ص،1984عط

عد  ارإما  ارإالرورشاخ خت ة خت ة العاطف امل الشخص ةو یتضمن  حبــذ إســتعمال، الهوام و
ــارإ ــاراتإالرورشــاخ مــع خت هخت ــارإأخــرإســقاط اإلضــافة TATتفهــم الموضــوعخت المقابلــة إلــى، 

ة قصد التعرف و الوصول للتوظیف النفسي للف اد صفة متكاملة.الع رد 

اروصف - :Description:االخت

ارإیتكون  قعة حبر متماثالرورشاخخت طاقة  ل  طاقات، مطبوع على  ة الجانبین، تعرض لمن عشر 
ــة)، أ ض واألسود (مــع ظــالل رماد اللونین األب طاقات  قع الحبر: خمسة من هذه ال اًال مختلفة من  ش
ملونة.األخرالخمسة و 
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:Administration:التطبی

ــارإتختلف أسالیب تطبی یــیرورشــاخ عنــد األخصــائیین خت ل و ، ناإلكلین مــا عــامشــ ــة  تســیر العمل
یلي:

 ،طاقة األولى للمفحــوص مــا تــراه فــي هــذه :"لــهقــول و عطي الفاحص (األخصائي) ال أخبرنــي 
ة لك النس ون معناها  ن أن  م طاقة: ماذا  حة أو خاطئــة،ال ــة صــح ست هناك إجا أخبرنــي ،ل فقــ

الترتیب.إعطاءتم و ما یبدو لك". طاقات الالحقة  ع ال المفحوص جم
ل ما ة التــي قوم الفاحص بتسجیل  ما في ذلك الفترة الزمن ًا،  أســتغرقهاقوله المفحوص حرف

طاقة، إضافة إلى الزمن الكلي الذ ة األولى لكل  م االستجا ة على ستغرقتهإالمفحوص في تقد اإلجا
طاقة. ل 

ة مالحظة وضع ل قوم الفاحص  طاقة عند  ةإال ة).ستجا ة، جانب علیها (معتدلة، مقلو
 ة، أو عالمات قات عفو تعل قوم الفاحص بتسجیل أ .ستغرابإإضافة إلى ذلك 
 یــتم فــي هــذه ،"االستقصــاءأو االستفسار"مرحلة األداء"، ینتقل الفاحص إلى "مرحلة نتهاءإعد

یر المفحــوص بجم اتهإع ــالمرحلــة تــذ ، ســتجا قة، واحــدة تلــو األخــر ــل عمــاســأل و الســا أوحــى لــه 
ةإ ن للمفحوص أن یثرفرصةهذه و ،منهاستجا اتهإم أو یوضحها.ستجا

 ه تغط ان الذ اتهإطلب من المفحوص تحدید الم طاقة.ستجا ل  المختلفة على 

ح :Scoring:التصح

ح  ارإتدور طرقة تصح ة: حول أرع محددات خرورشاخت -أساس

ــان أو المواضــع (.1 ــان الــذإلــىشــیر و ): Locationالم طاقــة: ســتجابإالم ــه المفحــوص فــي ال ف
بیر، جزء صغیر... املة، جزء  قعة  .الخال

أو المضــــــمون (.2 اء التــــــي یراهــــــا ):Contentالمحتـــــو عـــــة الموضــــــوعات أو األشـــــ شـــــیر إلــــــى طب
اب، قماش... طاقة (حیوان، إنسان، حجر، ض .)الخالمفحوص في ال

ــس النــواحي التــي أثــارت ):Determinantsالمحــددات (.3 ةإتع ل ســتجا طاقــة (شــ المــرض علــى ال
قعة، لونها،  ة الظاهرة، التظلیل...بال .)الخنیتها، الحر
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Popularityاألصــالة (الشــیوع أو .4 -Originality اتاإل): تشــیر إلــى تصــنیف علــى أســاس ســتجا
شیوعها  أصالتها ،وتكرار ظهورهامد مضمون معین.وندرة ظهورهاأو مد طة  ، المرت

ارات  ة.االخت من2010جانفي،16:إسترجاعها فيم). تتد.(االسقاط
http://faculty.ksu.edu.sa/…قاطیة .doc

ارإلقد تم و* ارهذا خت یز و إلسقاطيااالخت بجانب معین من المعرفةهتماماإلقصد التر
اقات و ةو الس ة المرض اد ة و،الخصائص ذات الدالالت الع ذلك من خالل معالم الصراعات النفس

، و أكثر عم المفحوص  ل خاص والمتعلقة  الخصائص ش ما یتعل ةاإلمحدد ف نفعال
ة، إضافة  ف ة و التك ة إلىو العاطف یز على الدالالت النفس اتلإلالتر ة ضطرا ة ذات البن الجنس

ة ة المحددة، إضافة ،اإلستعداد ة للوظائف الجنس ة و األدائ إلىمن خالل نقص اإلستقرارات التقمص
ة ف ات الوظ ةالتعرف على مستو قائها أو ،النفس نحو التطور أو التقهقر حتى نتقالهاإمن خالل 

حیث ظهر التوازن النفسي للحالة احثة طرقة ،  ارتفسیرإتخذت ال .طرقة "رورشاخ"اإلخت

ارإ- 2- 4- 3 ارإعتبر:)T.A.Tتفهم الموضوع:(خت ة تفهم الموضوع خت من أهم الطرق اإلسقاط
ة، عد الرورشاخ، عض، قصد دراسة الشخص عضهما ال مالن  ستعمالن معا ل ن أن  م تم و ما 

اراإلتطبی ، فونه له هدفین )T.A.T(اإلسقاطيخت اد الع ساهم في تحلیل إفعلى المستو نه 
المنهجي فإن هذا  ة للحاالت، أما على المستو ة النفس سمحاإلالدینام ار  صحة خت بتأكید مد

ذا مدالمقابلة،  ةوجاهتهاو ة النفس .شأن تطور الدینام

عد  ارإما  ة خت ولوج ــةتفهــم الموضــوع ترجمــة ســ اإلضــافة وتحلیل حــدد إلــى،  حلــل ونــه  و
طاقــات، السیرة ــارزة المجنــدة مــن خــالل ال ة ال ــة یبــینأنــه و النفســ ة التحت ــة النفســ اتالدینام للســلو

ة المسترجعة مــن طــرف العمیــل، منهــا الســیرات ذات الهیئــة المتناقضــة مــع ســجالت والصراعات المرض
فــة المختلطــة، بینمــا ورقــة الفــرز تكشــف  م نفســي فــيصــلب و وٕاســتقرار خــاصنســجامإالوظ وضــع تنظــ

اإلضافة  ارونه مدعم إلىممیز،  مل إلخت ة.الرورشاخوم في التعرف على البناء النفسي للشخص

ة (و.م.أ)1935ظهر أول مرة سنة حیث  ادة النفس ) cliniquepsychologique"هارفرد"الع

)Harvard،ي إذ ة األمر مورا"قام بإعداده عالم الشخص مساعدة "H.Murrayهینر رستینا "و 
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ار)1943(و في سنة "C.Morganمورغان ),etV.Shentoubتم إحداث أول تعدیل على هذا االخت
05).:l.1990.pa

ة عة األصل الط ار(تحتو عــض إف"Murray"صورة و حسب)31(على )T.A.Tلـ:إخت ن 
ن سنهم أو جنســهم ع األفراد مهما  طاقات تستعمل مع جم طاقــات أخــر،هذه ال فــي حــین أن هنــاك 

ــــــــــــــــــاث ور أو اإلن ــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــع األطفــــــــــــــــــال أو مــــــــــــــــــع الراشــــــــــــــــــدین أو مــــــــــــــــــع ال .تســــــــــــــــــتعمل فقــــــــــــــــــ
)Simoussi -A , 1990,p :1(

-B-سنة14تخص الطفل تحت سن.

-BM-راشدالرجل الصبي ور، تخص الذ.

:-BG- ان وتخص .سنة14البنات إلى سنالصب

-M ر فوق سن- .سنة14تخض الذ

-F .سنة14تخص األنثى فوق سن-

-GF-راشدةامرأةبنت و ، تخص اإلناث.

-G-سنة14تخص البنت تحت سن.

ة لكنهــا غیــر Murrayموراوحسب " الســ ة  ات إنسان على وضع " فإن هذه الصور تحتو
لــدیهم وعــدم وضــوحواضــحة،  عنــد األفــراد، ألنهــا تنشــ ــة اإلســقا ســهل عمل هــذه الصــورة هــو الــذ

المیول الى التفسیر.

قى الهدف ة و ــار هــو الكشــف عــن الحاجــات اإلنســان طرةمــن وضــع هــذا اإلخت والــدوافع المســ
ة ةواإلنفعاالت والمشاعر والعقد النفس معنى آخر فإن هوالصراعات الشخص ار المختلفة، أو  ذا اإلخت

ســـاعد علــــى تفســـیر  مـــا أنـــه  ة،  اتمفیـــد فـــي الدراســـة الشـــاملة للشخصــــ ص إضـــطرا الســــلوك وتشـــخ
ة ات النفس ةواإلضطرا .واألمراض العقل
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ــــك مــــن ــــل وذل ــــى تحلی ــــي تهــــدف ال ــــة الت حات النظر ــــان(القصــــص خــــالل التوضــــ طــــلتب ال
ة، هذا ما جعــل وتغسیرهاالمحوتفاعالته مع طل اإلكلین حث ال ة التي ی حاجات أساس )، تسلسل 

العلماء یتخلون عن إستعماله. 
ــة  ة، و إنطالقا من الدوافع و الصــراعات التحت ات الشخص ار قائم على أساس دراسة الدینام هذا اإلخت

مــة، الدالــة علــى الصــراعات ذات المنشــئ النفسجنســي األولــى، و التــي لهــا عال م و البنــاء القد ــالتنظ قــة 
ــذلك النفسي الما قبل أ ــة، و الــدال  ة و العالئق ات الســلو دیبي للحاالت، و التــي لهــا أثــر فــي اإلســتجا

حیـــث تظهـــر  العینـــة،  ـــا لـــد ذو قاعـــدة مضـــطرة أودیب ـــات الســـلوك ذو المنشـــئ المرضـــي أ علـــى ث
ة لألنا من خالل مضامین القصص للرهنات  انیزمات الدفاع ــار معــدل علــى الم ون اإلخت ة،  األودیب

حیــث تلــك الصــور  انیزمــات األنــا،  ــات م حساب آفاق التحلیل النفسي، وذلك من خالل إســتخراج عمل
الــذ ــون مضــمون اإلســقا امنة، ومــن خاللهــا  حاءات  ع ظاهرة وٕا على مواض طاقات تحتو أو ال

ــة المشــار ــة و الهوام ــة، التخیل ة.ة فــي الصــراعاتشــف الجوانــب العاطف ــارات االســقاط تــم (د.ت)، . االخت

http://faculty.ksu.edu.sa/docة قاطبمن2010،جانفي16:إسترجاعها في

هو ار النفسي، ما قام  مت على هذا اإلخت الت التي أق مجموعــة )1954(عاممن أهم التعد
ــاحثین الفرنســیینمــن ، جــددوا فــي RD.Lagache-,Shentoubay,F.Breulet et VDebr,ال

ــــارإتفســــیرات وســــتعمالإ ــــتهم یتفحصــــون و،تفهــــم الموضــــوعخت ــــادرة جعل ــــة الم قــــدرون هــــذه التجر
انیزمات ة حسب آفاق التحلیل النفسي، هذا التقارب سمح ببروز عمل م دفاع األنــا الموجــودة اإلسقاط

ــة هــذا التقــارب تتمحــور فــي  ــة داخــل المضــمون فــي هــذا اآلفــاق، أهم ل قصــة الرهانــات األودیب فــي شــ
ة ــاة ،مصطلح البنى الفرد م النفســي و مــع األنظمــة المختــارة الجارــة فــي الح قها مــع التنظــ و تبین تطا
ة ة  و العالئق )1:ص، 2002. صالح،ممعال(. الداخل

ة أعمالهاإ ثیرا )TAT(حول )1954(ذ رأت شنتوب منذ بدا زت  أن جل تلك المحاوالت قد ر
ةاإلعلــــى  ــــدة"، و أهملــــت الجانــــب ســــتقالل ــــه مــــع الطاقــــات " المحای ــــا فــــي عالقت ألهــــواميالمطلقــــة لألن

قــود الفعــلالالشعور الــذ ال بد لهذا األنــا الشــعور ــون متفتحــا علــى الخــزان ،، في الوقت الذ أن 
ســتمد منهــا قوتــه، النــزو فــا مــع الهوامــات المحتــواة فــي ذلــك الخــزان لكــي  ــون أل ، و أن  و الطــاقو

ــول ة أن ما هو مقصود في بروتو هــو الطرقــة التــي یــنظم بهــا TATو على هذا األساس طرحت فرض
ة تعرضـــها المـــادة و التعل ة صـــراع مجموعهـــا، و أشـــطرت أن األنـــا إجابتـــه فـــي وضـــع ة  مـــة و الوضـــع
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فســــح المجــــال للطاقــــة الحــــرة لتكــــون فــــي األنـــــا  ــــون هنــــاك إدمــــاج نســــبي للجهــــاز الــــدفاعي الـــــذ
. فةو،(سي موسيالشعور )25:ص، 2008. بن خل

ــة حــول )1976(شــنتوب منــذ قترحــتإ نطالقــا مــن دراســة مطولــة حــول مصــیر إ)TAT(نظر
ةالمظاهر  ة-الرهاب مرجــع الهجاس مجموعهــا  ــد الطفل، متخذة مدونة ما وراء علم الــنفس الفرو لد

م المــــوقعیتین األولــــى بتوظیــــفذلــــك و أساســــي لنظرتهــــا،  ــــة مــــعمفــــاه وجهــــات النظــــر الــــثالث: والثان
ة  ةالدینام ة والموقع ة واالقتصاد ة بوضع ة التحلیل الوضع عیدا عن خل  ،TAT.

را"مع شتراكاإلحقةالآلتجسدت نتائج أعمالها  عــرض "Rosine debray1969-1974روزندو
ة تحلیل  ارتقن اقنطالقاإ،وتفسیر اإلخت سمى"ســ " TATمــن المســلمات النظرــة المقدمــة فــي إطــار مــا 

ة الفرــدة ــة الملتزمــة بهــذه الوضــع ــات العقل عني" مجموع اآلل طلــب فیهــا مــن الشــخص أن ،الذ التــي 
Shentoub, V.1990.p)."من اللوحةانطالقایتخیل قصة  :18).

قة ف* ارشنتوب في تطبی.طر م"شنتوب.ف"تقتصر طرقة :االخت أمــا عــن ، لوحــة)13(على تقد
قولــــه الفــــرد بــــین مــــا  فیتمثــــل فــــي الــــر ها النظــــر قــــوم بهــــا ذلــــك (الشــــو،أســــلو ل)الطرقــــة التــــي 

ول:"شنتوب.ف"تقول  حث عنه من خالل بروتو مــا )T.A.T(أن ما ن یــب النــادر للصــراع  س التر لــ
إجابتــه أثنــاء "األنــا"بــل علــى الطرقــة التــي یــنظم بهــا، من طــرف الشــخص مــن خــالل القــصهو مرو 

ة الضــــــــــــــــالو  ــــــــــــــــي تمثلهــــــــــــــــا المــــــــــــــــادةصــــــــــــــــع ة الت مــــــــــــــــة و الو راع ــــــــــــــــي مجملهــــــــــــــــاضــــــــــــــــالتعل ة ف .ع
ــد مــا  ة للمحتــو"شــنتوب.ف"تؤ ســ ــرة الرئ الكــامن ختــارتإمــا أنهــا ، علــى الف عــة هــذا المحتــو لطب

ة لهـــا)T.A.T(ممـــا یـــدل علـــى أن لوحـــاتب، أودیـــهـــو عقـــدةو، مرجـــع هـــي الكاشـــفة للصـــراع ،النســـ
بوت و قبل األودیبي .األودیبي الم

د بین الصواب "شنتوب.ف"وتؤ ة ، بعدمهو أن القصة الناجحة هي مزج موف ــالین التلقائ ین الخ و
ــة ، والواقع الدفاع دفــاعي مــا مــن األنمــا نمــ بینما قصة الشــخص المضــطرب تكــون مصــبوغة بتســل

اراتهذه اإلمنوٕانطالقا ، المختلفة لت طرقة التفسیر ،عت ةعناصر ثالثتضم و تش -:أساس

الظاهر-1 .تقدیر بناء المحتو

الكامن - 2 للمحتو للصورةالتفسیر الرمز الظاهر الرجوع إلى المحتو .للقصة 
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الكامن إلى المحتو- 3 ات الدفاع التي تسمح أوال المرور من المحتو تحلیل خصائص وأثار آل
للوحة ة . الظاهر ار تفهم الموضوع للشخص ة.والحاالت إخت نوفمبر 26إسترجاعها في:م). تتد.(المرض

http://www.lakhdaria.net/vb/showthread.php?t=14824من2012

الطرقة الحدیثة للتحلیــل التــي وضــعتها )TAT(ونظرا إلعتماد ة وف في أغلب الدراسات العالم
،TAT، قمنا بإإلعتماد على الدلیل الجدید لتحلیل "وفرنسواز برلياثرن شابییر "

)Nouveau Manuel du TAT(ول میز الطرقة الجدیدة فــي ،في تفسیر و تحلیل البرتو و أهم ما 
مثــل عــدم تحلیــل ،)Vica Shentoub(وضــعهاعلــى أســس تختلــف عــن التــي عتمادهــاإ التحلیــل هــو 

ـــة أوال ــات الدفاع ة و اآلل ال یـــز علــى اإلشـــ طاقــة و التر طاقـــة ب ورقـــة عتمــادإ و،المرونــة فـــي تحلیــل 
ـــي  أســـاس تحلیل ـــ اتلإلالتنق ـــل العـــام ســـتجا طاقـــات التحلی ـــل ال ـــة تحلی ـــم وضـــع حوصـــلة فـــي نها ، ث

ول ةألالتي  فیها نجد ا،للبروتو ال ة المرونة و اإلش و هذه الطرقــة هــي المعتمــدة فــي ،سالیب  الدفاع
.تهاهدراستنا

ار االخت ل صنف من الجنس :مراحل تطبی .والسناللوحات المستعلمة لد

ـــاتالصنــف ــ ــ ــ مــجاللــــــــــوحـ
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مة - ارإعطاء تعل مات مختلفة نم:االخت احث تعل ستعمل ال -:مثلأن 

م صور لك، "- ي ليأن تتخیل وأرد منكسأقوم بتقد ".صورةل قصة حولوتح

ل صورة - عمل معین، أطلب منك أن تر قومون  ي ليأو "هذه صور تمثل أشخاص  ة وتح ا ح
عــد.لي:حولها" قل  حدث مــن  قومــون، مــاذا حــدث مــن قبــل ومــاذا ســ عمــل  ــأ حــدث؟، تخیــل  مــاذا 

)(Simoussi ,A.1990.p :177

فضلون - احثین  مة التالستعمالإلكن أغلب ال طاقة". نطالقاإتخیل قصة ة": التعل من هذه ال

ما یخص -  طاقة "أما ف مة خاصة بها "16ال مافلها تعل "حتى اآلن قدمت لك صور یلي:وهي 
ات أو مناظر،  طاقة األخیرة واآلن سأعرضتمثل شخص ك هذه ال ن لك والتي منعل م ن أخاللها 

ي القصة التي ترد .Shentoub, V). تح ND.p39)

ة تحفــزه علــى والهــدف مــن ة صــراع مــة هــو وضــع المفحــوص فــي وضــع ةاإلإعطــاء التعل ،ســتجا
مطلــب معــین (تخیــل،ظهر ذلكو  قیــده  مة، فمن جهــة  التعل ــيإمن خالل ألفا ومــن جهــة، الــخ).ح

.حرةفتح له المجال للتعبیر أخر

طاقــة  طاقــةمرحلة التحلیــل  ــةهــذه المرحلــة علــى وصــف العوامــل تعتمــد:ب انیزمــات الدفاع مــن ،والم
طاقة على  ل  ة  ال .حداأجل تحدید إش

ولالتحلیل العام  یــب المعلومــاتهذه المرحلة علــى تحلیــل تعتمد:للبروتو قا وتر المتحصــل علیهــا ســا
ما  -:یليحیث یجب المرور 

La feuille deالفرد على ورقة التفحصستعملهاإجمع العوامل المختلفة التي - Dépouillement
عین اإلو طة، آخذین  ة السیرورات المترا سمح بتقدیر نوع التهذا ما  ار العالقات بین التمث عت

انیزمات الدفاع من وجهة نظر  ةو العواطف و م ة إقتصاد ةو موقع .دینام

ة- فة النفس ن أن نستخرج النماذج المختلفة للوظ م ات حول ،عد ذلك  وضع فرض عن طر
م ، نوع الصراعةالتنظ الموضوع، نوع القل ة للفرد من خالل العالقة  .النفس

)Françoise, B. & Catherine, C. 2003. P : 33(
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-في:األرعة السالسلوتتمثل - 
اقات -1 الصراع الداخلي.ممثلةهي و :Aسلسلة الس طة  ة المرت ألسلوب الرقا
اقات-2 اقات و:Bسلسلة الس س الصراع العالئقي.Labilitéتدعى  المتعلقة 
اقات -3 ف الصراعاتتمثلهي و :Cسلسلة الس تجنب أو 
اقات -4 ة ممثلةهي و :Eسلسلة الس ة التي تظهر األول اقات األول ل لبروز الس التي تظهر على ش

ات اللغة أو قوة وحدة التصورات  فة، ،. (سي موسيوالوجداناتاضطرا ن خل )23:، ص2008و

مراحل تطبی ارمخط T.A.Tاخت

املرحلة األوىل: إعطاء التعليمة 

التحليل بطاقة ببطاقةالثانية:املرحلة 

ة حتديد اإلشكاليوصف العوامل 

املرحلة الثالثة: التحليل العام للربوتوكول 

توزيع

العوامل

حتديد الفرضيات الالزمة 
النفسيةةحول التنظيمي

حتديد درجة املرونة 
العامةواإلشكالية 



عرض و تحلیل و مناقشة نتائج المقابلة                    الفصل الخامس: 
ة للحاالت المدروسة ارات اإلسقاط و اإلخت

.دراسة وعرض نتائج الحالة األولى-1
ة.-2 دراسة وعرض نتائج الحالة الثان
دراسة وعرض نتائج الحالة الثالثة.-3
عة.-4 دراسة وعرض نتائج الحالة الرا
نتائج الحالة الخامسة.دراسة وعرض -5
دراسة وعرض نتائج الحالة السادسة.-6
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ة للحالة (األولى) طاقة اإلكلین ال

)(س

انات - ة:الب -األساس

 ة:المعلومات -األول

ة: للحالة قضیتین(س)  اإلسم:( القضائ نافذتین)2السواب

سسنة                           36السن:  م نهائي  نة سجن منتظرإضافة الى ح

اد: من حمل ظروف الحالةووالدة عادییناإلزد التنفیذ في ح

ال ميالمستو .إبتدائي3: تعل

.)02ة: متزوجة مرتان(مدنالحالة ال

ر04عدد األوالد:  بنات"3واحد وأوالد "ذ

ن خاص "شقة"محل إقامة العمیل: .لدیها س

ة:  المرض .ي الحالة من مرض معینتعانال السواب

ة ة للمواد الكحول ة: الحالة متعاط اإلدمان .السواب

ة: ال تعمل .المهنة الحال

ة ة الظاهر أنها -:الشخص مظهرهــامرأة تــوليالمظهر العام للحالة یوحي  بیــر  الخــارجي إهتمامــا 
اس و ما یتبدخ.... الوضع المساحیمن ل ة من خالل نظرتها الحادةإأنها علیها ،  ،مرأة صع

المها الحاد النبرة.  اإلضافة الى 
ة ة ظاهرة.الحالة -:المظاهر الجسم هات جسد ة أو تشو عالمات خارج ال تحمل أ
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-: خ اإلجتماعي األسر -التار

ة لألبو -ن:الحالة المدن

متوفیین مطلقین        متزوجین         

حول األبعلومات م:-
:سنة56العمر.
:الدراسي .غیر متعلمالمستو
:عمل عامل یوميالعمل .ان 
عاني من مرض محددا .لمرض: ال 
:ناتزوج)02(عدد الزوجات.
 ،ة م المسؤول ثیران عد ابو العائلي.الغ على الوس
.ة عالقات مشبوهة مع نساء أخرات انت لد
 ان عمر الحالة سنوات.6ال یتجاوزحینها هاجر األب لفرنسا، حیث 
ه حتى حاجةنما جاء في قولها" ،تكن الحالة لألب الكره الشدید ش نسمع عل ".رهو منح

 األم:حولمعلومات-
:ة"سنة52العمر ."متوف
الدراسيال .ةتعلمغیر م:مستو
:ال تعملالعمل.
الدم .المرض: مرض ضغ
عدد مرات الزواج: مرة واحدة.
 :ة األم .ةأنها إمرأة صعتتسم شخص
عد اء األسرة  ل أع للخارج.وهجران األبجد،تعرضهم للطرد من بیت التحملت األم 
إمتهان ة،  سب الرزق الدإتخذت األم طرق غیر شرع .عارة، قصد 
ة: متمثلة في سنة سجن نافذة عدل اآلداب العامة.انت لها سواب ، جراء أعمال مخلة 

X
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:معلومات عن اإلخوة-
 ر واحد) بنات 02ثالث إخوة (للحالة .وذ
سرطان الدم. 24األخ في عمر ةاوف سنة 
فـــتقطن مـــع الحالـــة متزوجـــة، أمـــا األخـــت الصـــغر األعمـــال المخلـــة وتـــزاول نفـــس،األخـــت الكبـــر

.الشرف
:اة المفحوصة -أقارب آخرون لهم تأثیر على ح
 ة في طــردهم الجدة المتسب ن العــائلي، مــن للحالة العدید من المشاكل األسرة  الــزوج أمــذا و المســ

ر. األول التي تعاملها معاملة جد سیئ ما نزعت لها ولدها ال ة، 

ة - -:والعاداتالعالقات اإلجتماع

:جماعة الرفاق-
ا لة عدة عالقات شاذة، تتمیز معظم تلكللحا ات شاذة سلو االجماعات في شخص .وجنس
.ة الى خارجها تلك الصداقات حدود الوال ما تتعد
عدم التماســك، رغــم ــادل الزــار ما تتمیز تلك الصداقة  قــاء عنــدات ت عض لفتــرات قــد عضــوال هم الــ

تطول أو تقصر.
 اآلداب العامة.ما تتحدد تلك الصداقة العمل في المجال المخل 

 ةالعادات -:والبرامج الیوم
.تمضي الحالة معظم أوقاتها مع أبنائها
ذ، قصد مواكبتها لكل جدید.واها الشالتها مع رفاقب على إتصاما تواظ

-ة:العادات الجنس-

 ان في سن سنوات.9سن النضج 
 ــرة، جــراء مــا خبرتــه مــن خــالل الجــو معلومات على الجانب الجنسي منذ الطفولــة الم تتمتع الحالة 

الغیر محاف ا الموالمستسهل للتداول، األسر طرف األم.وخصوصا منعلومات الشاذة جنس
.غاء ال ات شاذة  انت لها عدة سلو ما 
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خ الزواج- -:يالتار

ــه مــن ــان الــى زواج غیــر مرغــوب ف الــزواج األول للحالــة مــن خــالل عالقــة غیــر شــرفة، مــا أد
ان نتیجته طفل،  الطالقطرف أهل الزوج،  .وٕانتهى 

ةان من شاب تونسي : والزواج الثاني .طرق غیر أخالق
العالقة بین المفحوصة وزوجها:-

ة العاد .العالقة الحالة مع أزواجها توصفها 
:انات عن األبناء -ب

) بنات من الزوج الثاني.03) أبناء ولد من الزوج األول، و (04للحالة (
الي الحالة بوضع أبنائها إطالقا.ال ت

ةمعلومات عن ال- -:جرائم المرتك

م علها بـ:،) سنة19للسجن في سن(للحالة أول دخول ان ة إغراء ح أشهر سجن.6في قض
ة ف سنة سجن.أما المرة الثان ة مزاولة "الدعارة"،  سبب قض ان 
ة ــا فــي قضــ اب ــم علیهــا غ ســن،أمــا المــرة الثالثــة فح ة لعمیــل  رســم ســجن ةبخصــوص حــرق وثــائ

نافذة.  
 اب معلومات عن -:التكرار اإلجراميأس

 اب عودة جــد مرمــوق رغبتها لي ف،لتكرارها للسلوك اإلجراميالحالة تمثلت أس مســتو ا ، نظــر تحقیــ
اج  ل الطرق ، وفقرلما عاشته خالل مرحلة الطفولة من إحت .ولو شذتو

 عدیدة.وأمالك أخرللحالة شقة خاصة

عد دخول السجن:- اة  -الح

معلومــات جدیــدة لشخصــیتها ــه الــدور فــي إســتزادتها  ــان ل ــأن الســجن  ــة  الحال وعــدم القوة ــ،تبــد
.الخوف

ة صداق ة مدة العقو ونت خالل تمض .وخطیرةات جدیدة ما 
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عد السجن:- اة  ة للح ة المستقبل -الرؤ

 ونها تشعر ة في التوقف عن مزاولتها لألفعال المجرمة،  ن أ حت تعرف الحالة ال تبد أنها أص
اءتلكإال ب وهاوٕان تخلت،األش في حالها.عنها فالغیر لن یتر

تقطــن ، "أبنــاء04"ســنة لــدیها 36من العمــر متزوجة مرتین تبلغ ةامرأ الحالة -:ملخص لعرض الحالة
ن خاص بها ةوزوجها الثانيالثالثأبنائها و أختها معمس ة تونس ة ، من جنس ة للمــواد النفســ متعاط

س لهاالسامة،  ما عمل محددول مظهرهاإهعنها إعطاءأن الظاهر،  بیر  ظهر علی،تمام  ها ما ال 
ال ة على المستو عالمات إنحراف خارجي.أ

ةمرحلة الطفولة المتوسطة و المتؤخرة الحالة خاللعانت  ، حیــث مــن ظــروف أســرة جــد صــع
اته األسرة امل العائلة من "زوجــة و أبنــاءو أثر ترك األب المتخلى عن مسؤول ممــا خلــف لهــا ، "عن 

ة األم التــي إتخــذت مما أثــرت شخصــ ــالكره إتجاهــه، مــن جهــة و مــن جهــة أخــر رســة األعمــال شــعورا 
ــه مــن خــرق لــآلداب و العــرف  مــن األبنــاء، لمــا تقــوم  مصــدر رزق للعائلــة علــى مــر ــاآلداب  المخلــة 

مما ساهم  المنحل في إكساب اذلكالترو ة منحرفةالجو األسر ا عد سن النضج،لحالة شخص ذات
ا، مما دفعها و انــت تشــاهده و تــإلإجتماع الذ راه مــن خــالل أقــرب شــخص لــذاتها تخاذ نفس الطر

ا، سجال ما خلف لدیها "األم"، ات المعاقب عنها قانون ة نتیجة تلك السلو العدل السواب قضائها حافال 
ان أول  ة إغــراء، 19لســجن فــي ســن المراهقــة "لدخولهــا حیث  قة أخــرســنة" فــي قضــ إضــافة الــى ســا

ة خالل ممارستها للــدعارة، مــع  سها في قض ــم ثالــث نهــائي فــي حقهــا منتظــر التنفیــذ صــدور جراء تل ح
ــم یــدم علــى خروجهــا مــن الســجن ســو ــام10(ونهــا ل فــي اأظهــرت الحالــة تطــورا ملحوظــحیــث ، )أ

ع اإلجرامي الخطیر فاألخطر. الطا

ــات والوصــم اإلجتمــاعيتضــع الحالــة عامــل الفقــر إذ  ان فــي دفعهــا لتكرارهــا للعمل همــا المســب
ة إجتماعي جد مرموق اإلجرام ة ومقبــول، رغم ما حققته من مستو اتهــا الجنســ عــة ح ، حیــث دلــت طب

ع السادو مازوشي. اتها على الطا ة ح من خالل عرض تارخ
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-المقابلة مع الحالة:

عني لك الجسد 1س- ة/ ماذا  ؟واللذة الجنس
مــا روعــة خطــراش النــاس هــو لــول اللــي یجــوني1ج- ــون د ــه/ جســمي هــو مرایتــي ن والجــنس عل

Normalخدمة.
صفة دائمة أو عند تعرضك لإلثارة؟2س- ك،  ة لد ة الجنس ات الرغ /ماهي مستو
ما./ نحب د2ج-
ة؟3س- اعاتك الجنس یف تقومین بإش /
ما الناس.Normal/3ج-
ة مع نفس جنسك أو/هل تزاولین العالقة4س- مفردك؟الجنس مع الجنس اآلخر أو 
ون مع راجل،4ج- ون قاو/ نحب ن .ومرفهبزافو
ة لك أثناء ممارستك الجنس؟5س- ف /صفي لي أحسن 
ون أالز خالص، 5ج- الخوف شو/أنا نحب ن ي الطرشة نحس  ون  قولي، ن ش حتان  ، منتحر

حب  lesندیر واش  Clientes.
ون شعورك حینها؟/6س- یف 
ــك واحــد متعــرفیهش /6ج- ــي یج ــك و إشــمئزاز  فــاش منــكســلك و الفلــوسعط ــاأللف مــن لحمــك 

لش،  ه  ، الزم تعط حة تدیر ، معندك ما را حة تدیر اعدرا ــاه تتحزقــي شــووتروحي م تغســلي 
.تغییر إنفعالي)(الدراهم. وخالص المهم 

ة؟والضرب من/هل تحبذین سماع الشتائم 7س- العمیل أثناء الممارسة الجنس
ا 7ج- م ف ون متح ه نحب  لش)(، لشفي Les Clientes/إ سبني... ضرني،  هو قطشني، 

ش. أصال میخل
عاتك /ه8س- لإلش ة ل هناك طرق أخر )؟خ.... الموتى-حیوانات-أطفال(الجنس
.jamais/ال8ج-
ة؟9س- اتك اإلجرام ة في عمل یف توظفین إنحرافاتك الجنس  /
مــا قتلــك یجــوني لكلیــون بــزاف رجالــة 9ج- رة،  ســ نــات/أنا معروفة في  عضــاهم، ، نعــرفهو م علــى 

ــا، نــدیهم وثاني أنــا نوا معا ســ بنــات مــن بلــدان أخــرن  Lesنخــدم، عنــد Clientes الــدراهم فــي
الت  ارالفيٕاالو لوت ص أخروآل في، د ب".لعال"ما ال
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ة 10س- ون ذلك؟واإلجرام/لماذا تدمجین بین إنحرافاتك الجنس یف  ؟ 
ا أنا، عش10ج- ة ل النس الي ساهل، /المیلیو ساهل  ه من الصغر ی ابت ف حبــوا وزد الشــ ضــرك 

ش ولبنات تحبیزهاو،  حوســوا یتالقــاو وتحــب المــال، تحــوسو تعــ شــتوها علــى هــك  اســر حــوایج 
لــش، یبروفیتــوا ش، علــوأنــا نحــوس،برجــال یــدیرولهم  ــاه نعــ طرقــة  ــأ Desى الــدراهم  Fois

.ما لمرفهینساعات نسرقهم ، والدروق نتاع Clienteیجوني 
الذاتي؟11س- اإلعتداء على الغیر أو ینحصر على المستو عك اإلجرامي  ما یتسم طا  /
ش على حتى واحد أنا، هوما اللي یجوني وحدهم.11ج- /ال منعتد
اإلجتماعي؟12س- ات المنحرفة في الوس ج للسلو الترو یف؟/ هل تقومین 
ح على ه12ج- عرفوني الناس مل ج، أنا  ــل / مش ترو اســر نــاس فــي  ا، عنــد الصــةك یجو ل

اس ةرجال في الدولة.وواصلین ثانيیهم بال
ة(نعم/ال)، 13س- أهدافك اإلجرام ا لتحقی یف تستخدمین أناس جنس ؟لماذاو /صفي لي 
ون ناقصتني الدراهم الزم 13ج- طرقة/ساعات ن أ ملي، نخلقها  الذات وساعات تح على واحد 

ــ ــاه نجیب لــش  ــا Mais، ونــدیر  فهمــوا عل النــاس لخــرن نحــب نــدیرهم یخــدموني بــرك منحــبهمش 
س.اللياینو اسر،  ما البول ي نحصل  اش نلقاهم  ندیرهم 

نخدم بیهم مش منخدمش  برك.هوما اللي حابین هك، أنا وسصحما لبنات اللي عند
الم نفسك 14س- ؟والغیر/هل تجدین تلذذا في إ
روحي اللي تجیني تجي على روحها هي اللي حبت.على نحب نخدم أنا /14ج-
قین من السلوك اإلجرامي؟15س- /ماذا تحق
ش /15ج- بر والتياش نع .ون
ة ضد الغیر؟16س- عد أفعال إجرام /هل تشعرن بوخز الضمیر 
حبوا یجو وأنا 16ج- ش بیهم les Clienteون عند/ال هوما اللي  ال .یدبروا رسانهممعال
ما17س- فعل إجرامي؟/ امك  لماذا؟ذا تشعرن حین ق
ـــــون ال17ج- ســـــتاهلوا عبـــــد/ســـــعات  ـــــه الشـــــر  خـــــاینین خطـــــراش، وخاصـــــة الرجالـــــةاللـــــي نـــــدیر ف

.ومیرضاوش خالص
مثل18س- ال؟/ماذا  لك السلوك اإلجرامي مستق



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

234

شــوفوه إجــMais،مش إجرام إجرام/أنا نشوف بلي18ج- عتــي هومــا  ــون هــك علــى طب رام، نحب ن
انش طرقة ــون فیهــا وم ن قــدرلوا بــرك مــش نتــاع النــاس لطرــاوزــد هــذا، à L'aiseأخــر للــي 

ل.
الذات 19س- اع اللذة والنجاح والسعادة تحققه/هل ترن أن تحقی الم الذاتإش ؟الغیرو وٕا
ش 19ج- ش میجین ح .ل واحد حر في روحو/اللي م
أنثى؟20س- طرقة إنجازاتك  /هل أنت فخورة 
ه/20ج- .یتالمهم وصلت لواش حبإ
محض الصدفة؟21س- محض إرادتك أو  عد عودتك للسلوك اإلجرامي  /هل 
ضش واش ندیر/21ج- ا منتق لش واش ندیر.،راجليساعدنيضرك و ، أنا مذب الوا  على 
ك اإلجرامي بدافع اإلنتقام من الذات أو اإلنتقام من الغیر؟22س- عد سلو /هل 
اسر في هذاطرخ/من الذات ل22ج- ا. نحس روحي محقورة  ت الحالة).(الدن
ة؟23س- ات اإلجرام طة التي تدفعك لتكرار السلو /ما هي أهم المواقف المح
، 23ج- شــــتي فــــي صــــغر ســــوواإلهانــــات اللــــي/مع عبــــد اللــــي  ــــل یــــوم مــــن أ شــــها  واللــــي نع

سواش سبوني، والجیران، م حقرو والنسا تحقرو، والذر  حقر. الرجالة  ي الحالة).(والوقت  ت
/ماذا تعني لك تكرار العود للجرمة؟24س-
ا 24ج- اینة في الدن شة و حسوني/نحس روحي عا اش  فة.و الناس واعرة مش ضع
لك تكرار العود للجرمة 25س- حق ؟ودخول السجن/ماذا 
ش نخــش 25ج- ونحــس روحــيصــعاب نــاسمــع ــي یــدخلوني نحــس روحــي Maisللحــب س/منحــ

فهم، و اق ش، من لبنات وفي خدمتناة أنا ثاني  حقرو اه م Lesال و وال النســا الزم تكوني واعرة 
Clientes ،Maisنحقر منحقر م.

ك؟/هل تشعرن دائما أن شیئا ما ینقصك؟26س- ما هو في رأ
ا.26ج- ف لي واحد یلح فة،  ما خا /نحس ینقصني األمان، نحس روحي د
؟ولماذاأحسن منك؟ /هل تشعرن أن الناس27س-
ش 27ج- ــون متجیبــ مــا حنــا  ــال تعــب مــش  لــش  حوسوا یزهاو یدیروا  ه یخدموا علیهم مالیهم  /إ

تموتي.
للجرمة أحسن؟28س- /هل تعتقدین إستخدام الجنس أسهل أو التخط
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ن تحبي/28ج- الجنس توصلي لو ال، اینة  ــاش تحققــي واش حتى لقت انش أسهل مــن الجــنس  م
ك راجل، الزم الوحدةو ، تحبي حم ون معاك اللي  قة  هازة حاجــة مــوس وٕاال تكونيدائما تكون فا
ر  ك وجان...،موال  لها خطر.الو إذا تعدوا عل اتنا  ضروك تدافعي على روحك وحدك، حنا ح

ة؟29س- أنك في حاجة لتحمل المزد من المسؤول /هل تشعرن 
اسر حوایج و 29ج- نقدر تحملت  ه عاد قالي./إ اش 
ك؟30س- ة إل /هل تتقبلین التهم المنسو
این اللي 30ج- ون / ة فیهم ن ون خاطیني منتقبلهمشاللياین و أنا المتسب روحي علىندافع و ، ن

قد ما نقدر.
ة؟31س- /هل تشعرن أنك حققت أحالمك المرغو
ه.31ج- نت نحلم ب ه حققت اللي  /إ
مثل لك الوصم اإلجتماعي للمرأة32س- المجرمة؟/ماذا 
ح32ج- ــالم النــاس مــش ملــ مــالح میرحمــوش العبــد وهللا مــاهممــنهم خــالص، رواحهــمحاســبین و /

ه خالص. حة ب الطا
-المقابلة:محتوتحلیل -

ــأول خطــوة لبنــاء الثقــة بینــي و بــین المفحوصــة و التعــرف تــم إحــداث عــدة لقــاءات مــع الحالــة 
عها  تحدید مو ى شخصیتها عل عد إلجراء جلسة حوارة و المتمثلة في طــرح أســئلة المقابلــة عن قرب، ت

ــاهي وعلیهــا، ثیــرا مــا لفــت إنت مالحظــة أولــى  ة" ،مــن خــالل مظهرهــا العــامو  ـــ"جال إرتــداء الحالــة ل
ــاس متعــارف حیث لم تخالف ما هو سائد من ل اإلنحرافــي لمثــل عرف لهاته النسوة،  ــه فــي الوســ عل

مــا أبــدت اه ال ملحوظــا مــع إستســالم وتــه النســوة،  لــيالمفحوصــة تقــ ــل مــا ،خضــوع  ــع  انــت تت إذ 
ــن مــن  اعهــا حتــى أتم مــات الواجــب إت ان أو غیرها مــن التعل أصدره من أوامر من جلوس أو تغیر الم
بیــرة علــى المفحوصــة،  تسییر الجلسة في أحسن حال، مع هدوء واضح علــى الحالــة ممــا یــوحي ببــراءة 

ك األ عل انت فعال إمرأة معتادة اإلجرام حقا.حتى یختل مر إن 

ــة و مــع إبــداء للقبــول  انــت جــد متقبلــة فــيالرغ مــا  ــدمعــيمتعاونــة و الحــدیث عــن نفســها،  فــي تزو
ــان ذلــك واضــح مــن خــالل تعــابیالمعلومــات التــي أطلبهــا منهــا، مــاءات تــدل علــى ر إذ  الوجــه مــن إ

الســؤال  ــوالتعبیــر عنــهاإلحســاس  الما إنفعال بیــر مــن طــرف الحالــةمــا، ــاو تخلــل الحــوار بیننــا قلــ
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ة فيحاالت تهیج مجسدة من المهــا متــزن إال أنهــا أبــدت العدیــد خ.... الاءالو ثرة الحر ــان  ما   ،
ه  طرقة شعورة وٕاخفاء مامن األكاذیب قصد التمو عجبها في شخصیتها  االتال  دون م منها. و

النــــاتج عــــن حیرتهــــا فــــي العــــودة للســــجنإضــــافة إلــــى أن الح ظهــــر علیهــــا نوعــــا مــــن القلــــ ــــان  الــــة 
وم عنها سجن بخصوص حرق والمح سنة أخر ا  اب ةغ شخص .للغیروثائ

مــن بدأت الحالةحیث  بیــرة للجانــب الظــاهر مــة  ة عــن تســائالت المقابلــة بإعطائهــا ق اإلجا
لها ش ــه، حیث اإلهتمام  مونهــا عل ق ــأن النــاس هــو األول الــذ مها لتبرــر لهــذا  مظهرها، مــع تقــد و 

اه  مثل شخصــهاهو من یتكلم عنها، وجاعلة إ ونه  أمــا الجــنس ،أن تكون دائما على أحسن مظهر 
األمــر علــى  ــاد ، مــا یــدل فــي  ة معطــى مــاد ــة الجنســ ش مــا یــدل علــى إعطائهــا للرغ ــأداة للعــ فتــراه 

ةإضــطراب  ل واضــحفــي الشخصــ ة الدائمــة، ، شــ ــة الجنســ عــدها عــن الرغ ممــا یــدل علــىمصــرحة 
ــات مســتو طرة علــى الرغ ســ ــة  ــة لهاتــه الرغ ط ــه میــوالت تثب الحالــة، تل ة العرمــة لــد ــة الجنســ الرغ

بــزاف و مرفــه" ــون قــاو ون مع راجل و  ة "نحب ن فها من خالل اإلجا ة شعورا، معیدة توظ ،النزو
ة اآلشعورة م دلیل لعدم مقدرة الحالة إخفاء أو تجنب الدوافع النفس مرة أخر حیي الجانب النزو ما 

اعـــث لأللـــم النفســـي،  اع الجنســـي المرتفـــع للحالـــة،قصـــد تجنـــب الصـــراع ال اإلشـــ و الـــدال علـــى مســـتو
ــد ســـادی مـــا یؤ ة ضــد الـــذات، مــع إرفاقهـــا للــرح المــاد تجــاه الغیـــر و الدالــة علــى ســـاد تها مــرة أخـــر

فة و  ة اصفإستغالل لهم، مض ه خــالل الممارســة الجنســ لــيلما ترغب ف ل إستســالمي  الــدال و،شــ
ة  ة مرض ة على مازوش عها تدمیر الذات، في رغ اء ما یدل بوجود ت بیر حتى ال توظیف مشاعر

، للدال على تحقیر الذات،جرح نرجسي عمی ة في حد ذاتها و خاصــة الغیــر مع تعبیر إشمئزاز عمل
علیهــا، داللــة علــى عــدم قبــول للمفحوصــة للممارســات التــي تطبــ ــا  ف ــة منهــا، لكنهــا مقبولــة وظ مرغو

ــرد و ش"  قصد الحصول على شئ محدد" المهم الدراهم"، "هو أصــال میخلــ ة الى المیل الساد الرام
ــدیها وذحالــةللفعــل غیــر مقبــول و دلیــل علــى میــل عــدواني لآلخــر، مــا وظــف ل ــقصــد تــدمیر اتآل

حیث یوضح ذدف ة،  صفة إنتقام ة  فة ال اع وظ لقصد معین أ أن الحالة تستعمل جسدها سو لك 
ة من نوع آخر.غیر ممارسات جنس عدها أ ة  و بدون مشاعر، ناف

ة أما  ع اإلجراميعالقة اإلنحرافات الجنس الحالةوالطا عدم النفيلد حیث ،، فأتت إجابتها 
لها مردود مقبول حق ما  ا ،تقوم المفحوصة بتوظیف إنحرافها الجنسي ف شــ للغیــر أو تــدمیراسواء مع

ــالفرح  بنــاتوالصــراع الــداخليــالتوتر النفســي وتقلیــل اإلحســاسقصــد اإلحســاس  "و أنــا . "...، "عنــد



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

237

ش" ــاه نعــ طرقــة  ــأ ســلب حقــوقهم مــع ا،نحــوس علــى الــدراهم  ــ لمقــدرة علــى إیــذاء الغیــر عــن طر
مــا لمــرفهین"، " ــة "نســرقهم  ــاه نجیبــو والذات لــش  الــذات نــدیر  ملــي علــى واحــد  Maisســاعات تح

اســر، و،النــاس لخــرن نحــب نــدیرهم یخــدموني بــرك ــا  فهمــوا عل ــاش منحــبهمش  ــاین اللــي نــدیرهم 
س" ما البول ي نحصل  قــما ترد یوضح ل ذلك ،نلقاهم  دون أدنــى ســلطة مــن مــال وه الحالــةتحق

ــالغیر ة الحالــة، نتیجــة تكرارتهــا المفرطــة ، مــا یثبــت ســادیتها تجــاه الغیــرإكتــراث  ات و ــذا علــى ســ ، و 
للغیــر، ها اإلنتهــاز ــة اللــوم علــى الغیــر مصــرحة إجابتهــا عــن ألســلو أحــد، ملق ــة إعتــدائها علــى أ ناف

ش "إلجرامـــي؟اذا تحققینـــه مـــن الســـلوك امـــ بـــر والتـــيـــاش نعـــ ـــات الوقـــت "،ون متطل ـــل ذلـــك  مبـــررة 
اب،الحالي ات الش رغ حث عن السعادة و .واللذةلل

مــا جــاء  ل علنــي  شــ ــون الإضافة الى إستخدامها أســلوب اإلنتقــامي  عبــدفــي حــدیث الحالة:"ســاعات 
ســـتاهلوا  ـــه الشـــر  ـــة نوخاصـــة الرجالـــةاللـــي نـــدیر ف آل ة إنتق"،  ـــة مـــن العنصـــر الرجـــاليفســـ مرفوقـــا ام

بیر صــفاوش خــالصخاینین خطراش"بتوظیف إنفعالي  أنهــا تجــد راحــةؤ "، موم ة ــدة  مــن خــالل نفســ
ف، األعمــالتلــك ات ألنــاس معینــین أنهــاةمضــ ســت ســلو ــل"، مــا لكــلول النــاس" مــش نتــاع النــاس 

ه النفس و التأكید على التشبث على ما تقوم  اإلعتزاز  الیوحي  من خالل إجابتها عن السؤال ،مستق
أنثى؟ طرقة إنجازاتك  ــه"هل أنت فخورة  فیــت"، المهــم وصــلت لــواش حبإ إنحرافاتهــا هــامــا یثبــت توظ

ة  ة الجنس ات اإلجرام ل شعورفي العمل د مرضها،وقصدش ؤ ل واضحو ش .اإلجتماعي 

ــــل  ــــة تـــــدل علــــى الطــــتلــــكإذ  قصــــد إنتقـــــامياألفعـــــال اإلجرام الموجــــه للغیـــــر  ع الســـــاد ا
بیــرةإضــافة الــى تأكیــدها القطعــي علــى وجــود ، الحالــةوٕاســتغاللي لــد ــة  للــدافع الجنســي عالقــة وأهم

هــل تعتقــدین إســتخدام الجــنس أســهل أو التخطــإجابتهــا عــن الســؤال:مــن خــالل والســلوك اإلجرامــي
ـــةللجرمـــة أحســـن؟ ـــالجنس تو مجی اینـــة  ال"، مـــع إشـــارة الـــى اإلســـتعداد " ن تحبـــي حتـــى لقتـــ صـــلي لـــو

ـــة ـــر فـــي حال ـــردع للغی ـــل مســـتلزمات ال ـــزود  ـــر مـــن خـــالل الت عنها"مـــاسالعـــدواني ضـــد الغی ، التعـــد
ــة أساســا، ،"رموجان... إنحرافي عدوان ة ذات نم ــذلكیــدلمــا و شخص ــد  ؤ ع و علــى تفــوق الطــا

. الساد

ا لجاعلة من خالل ما قا الوصــم اإلجتماعي"أنــا ي، إضــافة الــى اإلجرامــالســلوك لعودتهــا إلرتكــاب ته ســب
ــاس علــیهم  ان رجال ال ل م ناس في  ا عند ح على هك یجو ل عرفوني مل رة"، "أنا  س معروفة في 

ذلــك وواصلین فــي الدولــة"،  ض اإلحســاسعــن القــوة الحالــة حــث مــا رافــ مــا ــالنقص، واألمــان وتعــو
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اتها المنحرفــة المعتــادة معهــم ومــع غیــرهم، إضــافة الــى تأكیــدها علــى یجعلهــا تواصــل فــي مز  اولــة ســلو
غة أنا ما دل على  ة بإستعمالها لص الذات لدیها.اإلعتزاز صفتها الذات

ــا خاللــه  تح م مــن طــرف وســطها الشــاذ الــذ ســاعدني ما أشارت الحالة الى التــدع قولهــا:" وضــرك 
لـــش و  ـــالوا  لألفعـــال المجرمـــة راجلـــي فـــي خـــدمتي علـــى  و مـــاد م معنـــو تـــدع ـــااش نـــدیر"،  ،  قانون

صفة متكررة ا  مها إجتماع ــة مــن خــالل وو العمل على تعم غیر منقطعة، إضافة الــى الحاجــة المال
حقــ أن العامل اإلجرامي  ما تضیف الحالة  الغیر "یخدموا علیهم مالیهم"،  النقص مقارنة  إحساسها 

ه". لها القوة نت نحلم ب ه حققت اللي  ة أنا ثاني"، "إ الذات " نحس روحي قاو و اإلعتزاز 

ان موضــحال ة ســمات لذلك  ة لــدالشخصــ ات و ــه مــن ،لحالــةاالســ مــن خــالل مــا تقــوم 
ة  اإلضــافةأفعال مناف ــةللعــرف،  اتها الجنائ أفعال،الــى تهرهــا مــن مســؤول اشــر  هــاعــدم اإلعتــراف الم

طرقة متأكدة من ذاتها إضافة الى قولها ،هوما اللي یجوني وحدهم"،"ال منتعداش على حتى واحد أنا
حبــوا یجــو  ا.... یتحملــو نــوفرلهمأنــا و من خالل إجابتها عــن ســؤال تأنیــب الضــمیر قائلــة" ال هومــا اللــي 

مسؤولیتهم".

ع الســیل هــذا یبــ اتي للحالــة مــن خــالل إســتغالل ن الطــا ة نإو ــة ذاتحرافاتهــا الجنســ القصــد والعدوان
، تجــاه نفســها  ذاتهــا الغیــرتجــاه و التــدمیر ضــامشــوهةطرقــة و المشــوهانهــا و قصــد تحقیــ علــى ،أ

ل و حســاب اآلخــر ــا، ؤ ، مــا یوعلنــيمتكــرر و دائــمشــ إنحرافهــا نــوعوضــح و ــد خطــورة الحالــة إجتماع
ان الجانب الجنسي المتمثل في  حالة.عند الالسادطغ

- ):ملخص المقابلة مع الحالة (س-

ة طموحة ومن خالل المقابلة مع الحالة، علیها أنها شخص ة جداالمالح مما أظهر عمل
موجه ضد الغیرلدیها  ان ساد ع المازوشي من خالل إبدائها للقبول و ، طغ للطا المراف

ونها  طراإلنحطاطي،  أ حث عن اإلكتفاء الذاتي  ة، قصد الوصول الى ت انت غیر شرع قة و إن 
ة في الحدیث،  و الرغ ان الغالب على المقابلة التعاون الملحو حیث  شي مرجو عندها،  مع مستو

شف  ة في  امل عن إال أنه تخللتها عدة مراوغات و أكاذیب وصمت ما یدل على عدم الرغ
ة واضح ات سلو ظهر على الحالة إضطرا ما  دافع اإلنتقام وشخصیتها،  إن حاولت إخفائه، لما ة 

اشة و  ه من مشاعر ج ة انت تبد اتهاتغیرات إنفعال ،عند التحدث عن مراحل جد حرجة في ح
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ع ،العنصر الرجاليعن أشخاص دون غیرهمو ة من الطا ما أوضحت المقابلة عن میوالتها الجنس
" ه، إذ "الساد الغ ف ل م ة، وان هو الغالش ل الشخص اتها ب على  دافع هام في سلو سبب و 

ذا في عودتها  ة و  و إستنادا لسجلها القضائي عدة خلف ضدهاما ،يإلجرامللتكرار ااإلجرام
ة عد مقبول في الوقت من نفس نوع إضطرابها الجنسيمخالفات قانون ها  أن سلو ، إال أن الحالة تر

تجا مظهر القو اتها المنحرفة و، ه الناسالحالي حتى تظهر  أنها عانت و تبرر سلو ة  اإلجرام
شة السیئة التي مرت بها هي، والكثیر و ش أبنائها نفس المع ع ، إن تعرضت للموتال ترد أن 

ة. اتها الضد إجتماع ة قصد التهرب من تحمل مسؤول ات و ة تبررة س ة دفاع آل

ار الرورشاخ  ات إخت )س(-للحالة: إستجا

الشا المح محدد ان م التحقی م التقی

A EF G الكل
ث1-5
مافهمتهاش حاجة مفتفته^--

لــة لمــاذا؟ طو خطــراش فیهــا خیــو
نتاع حیوان

ث1.25

Anat

Ad

C

EF

D

D

األجزاء الحمراء

الجزء األسود

ث2-7
ــــا، مــــرض ^-- ــــى معن ــــدها حت ماعن

لحمر
اقي تقولو هیدورة - ال

ث1.30

Anat F- G الكل
ث3-6
عــد مرض في اإلنســان،^-- عفــن 

مرور الزمن
أین؟ الكل

ث38

Anat F- G الكل
ث4-5
-->v< مرض
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A
Anat

F-
F-

G
G

الكل
الكل

ل ةوالبحیوان،  ح
بدة واال 

اسرذلك؟أین ترن  الكل مخلطة 
ث1.15

B A F+ G
الكل

ث5-3
طیر خفاش^--

ث30

Obj
Pays

F-
E

D
D

الجزء العلو
الجزء السفلي

ث6-22
،تمرا3، تقلیب-

^><

حبل،-
سحاب-

(استقصاء)
والســــــحاب الفوقــــــاني ؟،أیــــــن الحبــــــل

الكلالتحت
ث2.36

Pays FC G الكل

ث7-5
--^

سر سرة جبل م لي م
ــــــف  ی ــــــك؟أیــــــن و لخــــــاطرالكــــــل ذل

تقول رمل.أشهب 
ث2.50

Pays F- G الكل
ث8-10
سرة جبل^-- .حاجة م

املأین،
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ث1.10

Anat F- G الكل
ث9-15
دمهــا و بــدة بــدة إنســان فــازدة،^--

.فازدة
ث1.12

Anat

Sg

F-

C

D

D

الجزء الوسطي 
األسود
األحمر

ث1020-
ظلوع إنسان-^-

دم هذا-
یست(إ اینــة قصاء) ف عرفتــي ذلــك؟ 

نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.                 داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إ
ث1.15

ار الرورشاخأوال:  النفسي إلخت (س):للحالةالمخط

Psychograme

ات اإلدراكالمحدداتالمحتو الخالصةأنما
3=A

1=Ad
0=H

0=Hd
3=Pays
6=Anat

1=Sg
1=Obj

1=F+
8=F-

0=F+-
9=S.de F

2=C
FC=1
S.de C=3

1=E
2=EF

S.de E=3

9=G
60%=G%

6=D
40%=D%

0=Dd
0%=Dd%

15=R
0=R.compl

0=Refus
861=T.total

57.4=Tp/R
D.G=T.d’appr

0K/3.5C=TRI
26.66%=RC%

1=Ban
60%=F%
11.11%=F+%

26.66%=A%
0%=H%
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: واضح                  التعالی )    6- 5(لوحات مفضلة:(+):تردد، قل

ات الصدمة: إج )3- 7(:(- لوحات منبوذة: ((6)ا
التناظر:مال حظات متعلقة 

ع: ة(التكرار)على المواض )10- 9-4- 3- 2وتشرح (مرضالمواظ

 : %46,66معدل القل

-: )(سللحالة وتفسیر النتائجثانیا: تحلیل 

ة:-1 ة و العقل رة على دلت-الجوانب المعرف ةالفرد علــى قدرة العوامل الف النســ التــأقلم مــع الواقــع ف
اتزمن المتوسللحالة جاء ال ةإث، أ57.4في حدود لالستجا قرــب جــدا 57.4ــل ســتجا ث، أ
قـــة، و المفحوصـــة عنـــد مؤشـــرهـــذا مـــن دق ـــد طـــئ ل ةاإلعلـــى طـــول و  حـــذرها إلـــى، إضـــافةســـتجا

ن القول أن الحالة تأخذ وتحفظها في آن واحد، وو م ه  مــا عل قتها حتى تســتجیب للعامــل المثیــر، 
ة المفحوصة  قلیلة  ــة 15جاءت إنتاج ن أن نرجع قلة اإلنتاج م ة، إذ  یــز الحإلــىإستجا الــة علــى تر

مــا قــد إال أنهــا فــي العمــوم قــادرة علــى وضعها القانوني الــراهن،  طلــب منهــا، هــذا مــن جهــة،  إنجــاز مــا 
ة المفحوصة و قلة إنتاج ةإالتي تعــد أقــل مــن عشــرن تدل من جهة أخر ،نفعــاليإعلــى توقــف ســتجا

اتإأو  ة و ضطرا ةإعقل .كتئاب ثقافي منح أو مستو

ـــان مـــن النـــوعأمـــا أســـلوب المعالجـــة  ةرتفـــاعإوالراجـــع إلـــى)D-G(ف المعـــدل)G(نســـ العـــاممقارنـــة 
ةوالموحي على ل ة  آل االكتفــاءالكامل االلتزاموالخوف منالكبت والراجع إلى،معالجة الواقع  وذلــك 

ــات، دون التطــرق  ــات، إلــىالعموم معالجــة لواقعهــا الیــومي دلیــلهــذاو الجزئ علــى مــا تتخــذه الحالــة 
ـــــة ،المعـــــاش ات ـــــةونهـــــا تخـــــوض فـــــي المســـــائل الح مجزئـــــة، إال أن تواجـــــدها مـــــع غیـــــر بنظـــــرة إجمال

ات فتدل على عدم النضج.)-F(االستجا

اتإإلــى تواجــدإضــافة  ل قلیــل D(ســتجا شــ اء،ضــعف الــذوق الملمــوسوالــدال علــى)  وضــعف الــذ
قي.  التطب

ة - ــــل مــــن )%F(مــــا تــــدل نســــ ات و ،العــــاطفياالســــتقرارعلــــى عــــدم %70أق التكیــــف فــــيصــــعو
یز، مما یثبت على ذا داللةو الذات علىوٕانطواء  ة في التر الحالــةنعــدامإصعو ،النضــج الكــافي لــد
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ــة (الى أن"NinaRausch"حیث أشارة  ة الدینام ل ــات الشــ ش +Fاإلجا ة عــ ) تــدل علــى صــعو
ســجل  ــة، ممــا  ــة عاطف .األنــاقــوة دل علــىإال أنهــا تــســتثمار للواقــع،للعمیلــة عــدم إ%Fأو تحمــل تجر

م،( اتإخالل عدد منذلك و ،)31:ص، 2002. حصالمعال ــة أمــام القلــ، F (9(ستجا ــة أول ــة دفاع آل
ارعن مثیر والتوتر الناتج ة للحاالخت النس .الةالغامض 

طــة - ــة المث ــاة الداخل ــة الح شــرة ممــا یــدل علــى نوع ــة  إنعــدام القــوةودلیــل علــىمــع عــدم وجــود حر
ــة  ــة الــتقمص للحــوافزوعــدم تقبلهــااإلبتكار ضــا الــى عــدم قابل شــیر أ ــة، ممــا  والراجــع الــى عــدمالداخل

ة اة الداخل ما دلــتعدمعلى و تقدیر النفس عدمعلى و ،إستغالل الح ــة %Aاإلتزان الذاتي،  علــى قول
رة  رة تكرار الف ة و الف اتهاعلىاإلتكال رة الموجهة لسلو لنفس الف یرالغیر، مع میل تكرار .دون تف

ات (ا تضــمــ- ــول المفحوصــة إســتجا ــةوالــدال علــى) Anatمن بروتو ــة إســتعراض للقــدرة العقل وتغط
ض مشـــاعر تعـــو مـــا یـــدل إســـتعملها  ة)،  الجســـم (النرجســـ قـــي  ـــى إهتمـــام حق مـــا تـــوحي ال ـــنقص،  ال

طرقة ال شعورة. اء  ة نظرا للح ات الجنس لإلستجا

ه إضافة الى ةما جاءت  مــا یــراه تــوحيالتــي و ، %6.66بـــالمقدرة )%Ban(نس ــأن العمیلــة ال تــر
الــى عــدم یــوحيــذلك و النــاس، بــل تختلــف نضــرتها الــى الشــذوذ الواضــح، ممــا یــوحي بخطــورة الحالــة، 

المألوف  االتهاال و اإلعتراف  همتعارف و ما هو سائد م اعل .إجتماع

ة أو / ال2 ة:جوانب الوجدان -اإلنفعال

ع:-أ الرجع الحأوضح لنا ن-الط ة، إآل أن شخصیتها یتخللها مم ساط ة إن أن الحالة ذات شخص م 
ة  ــة و الــدال عنهــا مــن خــالل مــا قدمتــه نســ ـــ:)%C(نزعــات إنطوائ عــدم %26.66ب و التــي تــوحي 

ن عالقــات مــع اآلخــرن و ــة المفحوصــة تكــو ان ــز العمیلــة حــول نفســها، وإم فســره علــى تمر ذلــك مــا 
ا ــول الذلك نقص إســتجا شــرة، ممــا حالــت الشــائعات ببروتو ات ال ــدة مــع إنعــدام اإلســتجا ضــعف یؤ

ساطیتها"، إ م یدل على "إن رجعها الحم ون نم ة، رغم  الواقع و المیل نحو اإلنطواء و الخلو اطها  رت
ــاج لهــم الو ة عالقاتهــا مــع الغیــر إال فــي حالــة اإلحت فســر ســطح إذ تتســم فــي غالــب ،غیــرذلــك مــا 
ة،األ السطح ان  طها و ح مح بیئتها.مع عدم تأثر العمیلة 
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ة، - ات التشــرح ات المفحوصــة اإلســتجا إخفــاء إهتمامهــا الجنســي قصــدهــذا و مــا طغــى علــى إســتجا
ــه،  ــالغ ف ــاء نتیجــةذلــك و الم ــة والخجــل الــذالح اتهــا النزو ــه الحالــة رغ فــي وحرتهــا الكبیــرةتعــوض 

ة .العالقات الجنس

الجســـم مـــا - قـــي  بیـــر علـــى اإلهتمـــام الحق ة علـــى أنهـــا دلیـــل  ات التشـــرح ة تفســـر اإلســـتجا ونرجســـ
.المفحوصة

أكبــر مــن دل-:المــزاج-ب طه إذ قــدر علــى%12معامــل القلــ ع الفتــاة ضــ ال تســتط عمیــ بـــ قلــ
ار واردة46.66% ــالغ فیهــاما أنها تستسلم إلنفعالتها ،لهذا فقابلیتها لإلنه الــدفاع عــن حــاولتقــد و وت

ل دائم. ش ة  اإللتجاء للعدوان نفسها 

عة)مــا رافقــت  ات(طب ات الحالــة إســتجا ــةوجــود قلــوالدالــة علــى،Paysإســتجا مــع ونزعــات إكتئاب
التضلیل.وجود

ات ( ، والتــي تــوحي)EFإضــافة الــى داللــة اإلســتجا ــا ناشــئ عــن اإلح والحاجــة الــىعلــى وجــود قلــ
ــة إضــافة الــى، واإللتصــاق بهــماآلخرن لىواإلعتماد عالحب  ةالشــدیدة فــيالرغ أ،العالقــات الجنســ

مختلف أنو  ة ا المیل الجنسي  اإلندفاع ا  .واإلكتئابعه مصحو

ة العاطفة:-ج غة الحذر -مراق المفحوصة في التعبیر عن عواطفها ص مــنذلــك و ،والخجلتمیز نم
ةخالل نمطها التعاملي ذو النزاعات اإلنطو  ة.ماذلك و ،ائ أظهرته من خالل إطالتها في اإلستجا

ة (عالماتهــا  ل صــفة مــا یــدل علــى أن منخفضــة )F+الشــ طر علــى إنفعاالتهــا  جیــدة مــعالحالــة ال تســ
ة  على عدم اإلستقرار العاطفي مع دالهذاو ، K=0منخفضة جدا، F+%=11.11%نقص في التلقائ

ة فــي التكیــف  ةو الــذات علــىٕانطــواءو صــعو یــزفــيصــعو ات مــع وضــوح،التر بیــر فــي اإلســتجا
ة ة حسب )-F(،التشرح ات ذات شحنات عاطف ".h.rorchach"إستجا

ات ( ة والدالة على) Cإضافة إلى ظهور إستجا ة إندفاع ــة و إنفعال حاجــة المفحوصــة للتعبیــر الــىالرام
ـــة ع ـــة الملحــة، مـــع إشـــارة الـــى عــدم الرقا اتهـــا اإلنفعال ـــةعــن ح ات العدوان بوجـــودذلـــك و ،لـــى اإلســتجا

ة  .والدالة علىمحض )دم(إستجا ة ذات هدف تدمیر ردود أفعال الوجدان
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-الحساسة:النقا-3

ة- ة دلیل على قمع الحیو ات الحیوان شرة دلیــل علــى ،إرتفاع عدد اإلستجا ات  مع عدم وجود إستجا
ة في الظهور. ة تجد صعو اة الداخل أن الح

بیر.- ة على وجود قل بیرة مما یدل على داللة إحصائ ة القل نس

ة عارمـــة - ـــة جنســ ـــة الــى رغ ة والرام ات التشــرح بیـــر مــن اإلســـتجا شــذوذ الحالـــة والدالــة علـــىعــدد 
ا. جنس

-الدینامي:التفسیر-4

قدر  ار بزمن رجع  ها الغمو 5"بـ بدأت العمیلة اإلخت شو ة غیر محددة  علــىالدالــة و ض ث" مع إستجا
الحالة،  ل نفسي لد مــا دلــت الموحي الى وجودوجود مش ــة،  اء صدمة أول امن نتیجة إح تلــكقل

ة  ات جدیدةلاإلستجا ة في الدخول فى وضع طاقة األولى أن العمیلة تجد صعو ما لها داللــة علــى ، ل
ة  ع مام الراشد.أالت

ات فــ ــة فــي اإلســتجا ــة الزمن ــة مدمجــة مواصلة نفس النمط ة لون طاقــات الآلحقــة إذ ظهــرت إســتجا ي ال
ــــــات ـــــاه ضــــــمن الجزئ الحالــــــة، ،إ ـــــة لــــــد الحر اإلنفجارــــــةوأبــــــرز میوالتهــــــاممــــــا أوقــــــف اإلحســــــاس 

ــة مــع ش صــراعاوالعدوان ــأن المفحوصــة تعــ ــداللــة  ةمــنوذلــك ،اأودیب مــا خــالل إســتجابتها التشــرح
طاقة الثالثة على  شــرةعدم اأبرزت ال ممــا یــدل علــى عــدم المقــدرة علــى ،لقدرة على تقمص الكائنــات ال
تقمص المماثل من جنسها.

عهــا تــردد  ــدلیل لصــدمة اللــون األســود حیــثخــوف و ت ل  عــة مشــ طاقــة الرا ة علــى ال تطــرح اإلســتجا
ة لقلـــداللـــة و  ـــإرتكاســـ الحالـــة مـــع تمثیـــل ســـلبي للســـلطة األبو فســـر مـــاهـــذا و ،ةطفـــولي المنشـــئ لـــد

انــا،  یر في اإلنتحــار أح ة الى إكتئاب أو التف یــر التــدمیرإنقالب العدوان للــذات مــرار، مــع وجــود والتف
ة قصـــد إســـتعراض القـــد ة تشـــرح ـــة إســـتجا ـــة مشـــاعررات العقل ة الـــنقصوتغط ، مـــا دل علـــى مازوشـــ

الحالة.
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طاقة المو  عها إنخفاض في زمن الرجع لل ةت ة مع إستجا للمفحوصــة إمما یثبت ،شائعةال عــاد ا رت
ما تعبر على محاولة التكیــف الحالــة مــع الواقــع حســب رغبتهــا وتجســیدا لصــورتها ــة الواقع  التــي و الذات

طاقةترمز ة تدل على تقبل الذات.لها ال حیث أعطت إستجا  ،

ـــة السادســـة  طاق ـــر إأمـــا فـــي ال ث ـــة وجـــود صـــدمة مـــن خـــالل  ـــة و ة التقلیـــب رتفـــع زمـــن الرجـــع مـــع دالل قل
ات ة اإلستجا ات نفسجنس الحالــة، مما یوحي بإضطرا طاقــة، لد عة رجــوع الــى وفــي ال نخفــاض إالســا

ة تـــوحي بوجـــودذلـــك و فـــي زمـــن الرجـــع مـــع داللـــة علـــى وجـــود تـــوتر فـــي العالقـــة مـــع األم،  قلـــة إســـتجا
.اإلهتمام األم نظرا لبرودها

طاقة الثامنة نالحأما  فإال ــةإي زمن الرجع مع رتفاع ملحو ة جغراف علــى موقــف والتــي تــدل،ســتجا
ةومقولب أماممتصنع  وفقــدان التكامــلممــا یثبــت عــدم القــدرة علــى التكیــف العــاطفي، ،اإلثارات العاطف
. الجسد

ع فــي أمــ تتــا طاقــة التاســعة نــر طاقــةإا ال ال اإلزعــاج  الــى ،رتفــاع زمــن الرجــع نظــرا لمســتو ممــا أد
بیر عقلي المفحوصةتأخر ة مع توظیف  ة إمما أعطى ،ٕانفعاليو اإلستجا ة تشرح ل ة  داللــة ستجا

ة بإعطائهــا الصــورة عن إنزعــاج الحالــة مــن الصــورة، طاقــة لصــورة األمومــة ماقبــل التناســل مــا تــوحي ال
.المفحوصةطرفمن السیئة

ذلك  طاقة األخیرة زاد زمن رجعها  ال ــة األلوانثرة و ها تشتتلكثرةالراجع و أما  ات جزئ بها، مــع إســتجا
قة الشائعاتوٕانعدام  طاقــات الســا ة علــى منــوال ال بهــا لإلســتجا الحالــة، ممــا أد ل لد طرح مش مما 

ــــةوالممثــــل للعــــالم الحالــــة مــــن خــــالل العالقــــة مــــع األم األول إســــتناداذلــــك و ،الموضــــوعي المشــــوه لــــد
ة و ( ).Sgإلستجابتها التشرح

ول :ص الخمل ضعیف و الراجع الى ما تــم -بروتو دل الجانب المعرفي و العقلي للحالة على مستو
قــدر بـــ  الزمنــي الــذ المتوســ ات الحالــة  طــئ الحالــة فــي 57.4إستنتاجه من إستجا ث، مــا دل علــى 

ـــــث و ة مـــــن خـــــالل التر ، و الراجـــــع لكثـــــرة اإلســـــتجا ات متوســـــ ، مـــــع عـــــدد إســـــتجا الحـــــذر و الـــــتحف
ــــةاإلســــتجا ــــن،ات الكل اإلجمــــالي، مــــع وجــــود و الراجــــع ألســــلوب معالجتهــــا لواقعهــــا المعــــاش ذو ال م

ات ( لعدم ،) و الدالة على ضعف عقلي للحالة-Fإستجا ر یز و التشوش الف و الدالة على عدم التر
ة  ل إیجابي، مع داللة نس ش ــةعلــى القو A%إدراك الصورة  ة األدائ وصــ رــة و الن ــة الف ثبــت مــا ی،ل
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ــة ــة بــدون قــدرة إبتكار في فــي تكــرار أدائــي روتینــي ألعمــال الیوم ممــا یــدل علــى إنعــدام نضــجها الــوظ
الوقت الراهن.

ات مــن النــوع  ــول الحالــة اإلســتجا ات بروتو علــى مجمــوع إســتجا والتــي )، Anat(مــا لــوح
العمیلة تعبر النقص لد ةعن مشاعر اإلحساس  اتها عن اإلنشــغال ، إودالالتها النرجس ضافة الى إث

یزهــا الكبیــر عــن التشــرحات مــن جانبهــا  المفحوصة عــن مازوشــیتها المتفاقمــة نظــرا لتر ه لد الغ ف الم
ات لتلكمع داللة أخر،الداخلي الحالةالاإلستجا ة مشاعر النقص لد ة في تغط .رغ

داللـــة مـــا دل الجانـــب الوجـــداني و اإلنفعـــالي و الموضـــح مـــن شخصـــیتها  %Fخـــالل نمـــ
شــرة و و ــة ال ات (إنعــدام إنعــدام الحر ــاة Hإســتجا للح ــة، مرفوقــة بتثبــ ) علــى میــل الحالــة اإلنطوائ

ات  ة محدثة میل إكتئابي، مما یدل علــى وجــود خلــل نفســي طفــولي المنشــأ، مــا دلــت عنــه إســتجا الداخل
)EFــــة للحــــب و و حاجــــات طفل ــــا ــــه ا) عــــن إح إلعتمــــاد علــــى اآلخــــرن، إضــــافة الــــى مــــا جــــاءت 

طاقة ( ات ال طفولي المنشئ4إستجا ة لقل ة القلــ)، على وجود عالمة إرتكاس مثبتة  ما أظهرته نســ
ــة متوقعــة.%46.66المقدرة بـ:الكبیر ارــة عدوان ه، و المســیر للســلوك مــع داللــة إنه م ف ، الغیر متح

ــة تمثیــل ســلبي للســلطة إضــافة الــى  یــر فــي مــاهــذا و األبو ــة الــى إكتئــاب أو التف فســر إنقــالب العدوان
انا،  یر اإلنتحار أح ة.لذات مراراتدمیرفي والتف ة الحالة المرض ، ما یثبت مازوش

ة غیر مستقرة-F(تما دل اة عاطف اتوالمرافقة ،) على ح ــة محضــة )C(إلستجا الــى الرام
ة الملحة.حاجة المفحوصة للتعبیر  اتها اإلنفعال عن ح

فع داللــة لمــ ات (الســلوك العــدواني مــن خــالل مــا هــاتوظ ــول مــن إســتجا ــه البروتو محــض،  ) Sgجــاء 
ة بهدف تدمیر ة الحالة.و الدال على ردود أفعال وجدان عن ساد ، و المثبت من جهة أخر

مها النفســي،  ةخــالل مــنخاصــة و مما خلف تأثیر على تنظ ــة التقمصــ فــي بــنقصذلــك و ،إخــتالل عمل
الحالة، مثبتة ذالتقمص للوظائف الجنس ة لد طاقــة (ة األنثو ــه ال مــا جــاءت  مــن خــالل عــدم )3لــك 

شــرة  طاقــة، وأدوارهــمقــدرة الحالــة علــى تقمــص الكائنــات ال ة ال طاقــة األم مــن خــالل 7(رقــموٕاســتجا  (
ــةإســتدخال صــورة أم مشــوهة، ممــا یــوحي بوجــود  والراجعــة ،إضــطراب نفســي فــي المراحــل القبــل األودیب

ة للصدمات تلقتها الفتاة خالل مراحل عمرها األولى.والخبرات التيالنفس
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ة الشائعات من خالل نس ــا، ممــا أن%Banما نر مــا هــو عــرف و ســائد إجتماع ــالي  الحالــة ال ت
اتي للحالة. و ع الس یثبت الطا

ار تفهم ات إخت (س):للحالةالموضوعإستجا

طاقة: ــه، دارو اینــة حاجــة فــي ....ث/ "یخمــم فــي همــو مرضــو4-1ال ــه حاجــة،اأمال حاجــة یخمــم ف
عود یخمم." اه  ث1:20فیها 

A2-4ةید: تشد ة الداخل على الصراعات نفس

B3-3ر جنس الطفلدم: ع ذ

CI-3المي: تثب

B1-2لین في الصور م: تقد ات غیر مش ةشخص

CI-3عة لتوقفات للكالممل: عوا تا مثیرة للقل

A3-1:تردد

A2-2عود یخمم"نة: عقل اه  ..."

ةاأل تــدل -:سالیب الدفاع ــات نقــا العمل طاقــة، طغــى علــى مســتو ة المفحوصــة لل من خــالل إســتجا
ــة  ــة لــدعلــى أســلوب المراق إســتثمارها للواقعهــا الــداخلي والجمود )A2-4(فــيوالمتمثــلالمفحوصــة، 

ــة بــین التعبیــر النــزو الملحــوض للكلمــات عــدة مــرات ، مــع التكــراروالــدفاعتأكیــد علــى صــراعات داخل
اإلضافة الى (قهرسواسي و نم  ،A2-2(.

سلسلةإضافة الى  الصــورةنقا لین  ات غیــر مشــ إستحضــارها لشخصــ إســتثمار ،المرونة عن طرــ
ة عــدة توقفــات B1-2.B3-3(عالئقــي مــع عــدم إســتقرار فــي التقمصــات علــى اإلســتجا مــا لــوح  ،(

ة  ة و ،مثیرة للقلعلى عواملالدالة و الم المللصراعالمحی ــة لتجنــب النفســي لــد ــة دفاع آل فحوصــة 
. الصراع
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ة: ال طاقـــة التـــي مـــن خـــالل القصـــة المســـردة مـــن طـــرف المفحوصـــة، و-اإلشـــ ـــة ال ـــالرجوع الـــى رمز
ة النضــ ال في، ذلــك مــا نجــده واضــح عنــد الحالــة و الراجــع الــى عــدم مقــدرة تتمحــور حــول إشــ ج الــوظ

"طفــل،  ة الموضــوع الظاهر عــدم تســم ــ طاقــة عــن طر لل المفحوصــة علــى قــراءة الموضــوع الظــاهر
فيهذا ما یدل على عدم مان"، و ة الــتقمص عنــد الحالــة، و،نضجها الوض ال ــة إضافة الى إش المث

وعنــه مــن خــالل إســقاطاتها ع ــةلــى المشــهد المالحــ ــة غلــب عنهــا الجمود ــات الدفاع إســتعمالها لآلل
ــةو ووالمراق المفحوصــة، ممــا جعلهــا تســقالتثبــ قاض صــراع نفســي داخلــي لــد الدالــة علــى إســت

قــي علــى الصــورة ات غیــر موجــودة،واقعهــا الحق ات ذات ،بإستحضــار شخصــ اإلضــافة الــى اإلســتجا
الوسواسي مصدره األهل.،)A3-1(النم صراع نفسي قهر و التي توحي 

المفحوصة، ماهذا و  ةالــىالراجــع و یوحي بخطورة الموضوع التقمصي لد الــى الخبــراتو ،صــدمة نفســ
لمة داخل العائلة منذ مراحل النمو النفسي األولى.ؤ الم

طاقــة: ن ــان حتــى معنــى،ث"مــا6-2ال حــة واقفــینراجــل و زوج نســاو لــي .، .....تقــر، الطفلــة را
نوا في قرة" ث2:01. س

A3-1:المي ا ، إحت تحف

CI-3مثیرة للقلمل: عوا

A1-4ة: مرجع"... حة تقر ة، "...الطفلة را ثقاف

CI-3عة لوقفات للكالممل: عوا تا قل

A1-2:ة ان ة و الم ات الزمان على الوضع نوا في قرة"، تدقی س لي  ..."

ة للواقع الخارجي من من: ةالدفاعسالیب األ یزها على المرجع تر خالل سرد قصة المفحوصة نالح
الوسواســـيA1-4-A1-2خــالل ( ـــات الـــنم ـــةهــذا و ،)، مـــع عمل ـــة للنظـــام النفســـي آل ـــة للمراق دفاع

الصراع.لتجنبرمزة و عامل مثیر للقل)،CI-3(للحالة، مع میلها للتثب

ة: ال ــة، اقت الحالة وفاإلش صــفة جــد مقتط طاقــة  لل الظــاهر لرمزــةــالرجوع و لتعرف على المحتو
طاقة  ة التي توحي الصرا والتي تثیرال ة العالقة الثالث ال إمــرأة-رجــلع األودیبي من خــالل العالقــة (إش
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نت-حمل ة قلیلة اإلسقترارو ألنها لــم تتوصــل لــألدوار ،)، دلت القصة أن الحالة لدیها سیرورات تقمص
ة الوظائف الخاصةو  تف ، ل جنس، م ر نوع الجنس فق ــة الغیــر مرجعهــاوهــذا التعرف على ذ الهو

الحالة. مستقرة لد

طاقــة: لةمــرث"4-3ال ضــروها وال معنــدهمش ا.... عنــدهفــي عزلــة عنــدها مشــ ل فــي دارهــم  مشــ
ث2:15. المال"

A2-4: اب ة ذهاب و إ ة الداخل و الدفاع.تأكید على الصراعات النفس بین التعبیر النزو

CI-3المي و توقفات.: تثب

A3-1:..."."...ل في دارهم عندها مش

E2-3:"... ة.ضروها..." تعبیرات عدوان

ـــةاأل ة،:ســـالیب الدفاع ـــة الشخصـــ ـــابـــدأت المفحوصـــة إســـتجابتها بتأكیـــد علـــى صـــراعاتها الداخل ذها
ة التعــابیر بــینرجوعا و  ــة وسواســ ة ذات نمط اإلضــافة الــى إســتجا إســتثمار للواقــع الــداخلي،  ــة،  النزو
)A3-1ة ا)، هذا الغالب في ه المراق ة  ة دفاع آل الصراعاتته القصة  طة  ة، مع تخلل والمرت الداخل

عـــة لوقفـــات للكـــالم تا عنیـــف مـــن خـــالل CI-3(القصـــة عوامـــل مثیـــرة للقلـــ ـــة القصـــة بإســـقا )، منه
ة للحالة.التعب ة األول ة لبروز السیرورات النفس آل ة  یرات العدوان

ة ال طاقــة اإلش لل الظــاهر والمتمثــل : من خالل ما سردته المفحوصــة توصــلت للتعــرف علــى المحتــو
، دون التوصـــــل للتعـــــرف علـــــى المســـــدس، إال أنهـــــا إســـــفـــــي ة الشـــــخص فقـــــ تطاعت إرصـــــان الوضـــــع

ـــة یعلـــى شخصـــبإســـقاطهاذلـــك و ،اإلكتئاب ـــد وجـــود ؤ ها مـــن خـــالل إســـتثمارها لواقعهـــا الـــداخلي، الـــذ
ة  ـــة شخصـــ ـــة الكالمـــيالتوقـــف و ،للتثبـــمیلهـــا و صـــراعات داخل یـــوحي الـــى إثـــارة البنـــى التحت الـــذ

ة المفحوصة،  مها النفسي العدوانيالمؤلمة منها، مما أظهالخبراتخاصة و لشخص قة تنظ .ر حق

طاقــة: ــي مــع رجلهــا، حــاب3-4ال . ......تهــدر معــاه علــى حــوایج بینــاتهم"حاكماتواهــي و یــروح ث" تح
ث1:05

B3-3ات دم: ع ر الشخص ذ
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B3-2حاكماتواهي و حاب یروح للعالقات."...م: تغل"...

CI-3ة.ات: توقف الم

CN-1اع ید: تشد یز على اإلنط الذاتي.و تر

ــةاأل ا:ســالیب الدفاع ة التقمصــات لــد انــت اإلســتنظــرا لإلحــراج فــي قضــ ــة مــن لحالــة،  ات األول جا
الهستیر م و عدم إستقرار في التقمصات ،النم المــي B3-2-B3-3(للعالقاتتغل )، تالها تثبــ
ة  ة دفاع ــة )،CI-3(آل عمل ــة  ــارات ذات انهــا النفســي حیــث أنهــت القصــة بتأكیــد علــى خ ممــا أثــار 

ة لحالتها. إسقاط

ة: ال ات بل ،حوصةخالل سرد المفنماإلش طاقة، دون تحدید للشخص ة لظاهر ال قدمت قصة وصف
الحالة. ل واضح لد ش ة التقمص  ال ة لكل فرد دون الدور، مما یثیر إش ة الجنس زت على الهو ر

ة للمحتــوــالرجوع و  فــي عالقــة جنســ نــت المفحوصــة مــن إرصــان الصــراع النــزو طاقــة تم الكــامن لل
ة ة األو تجاذب وجداني ذو ،عاد ال ع صراعي لإلش الصورة.دطا ة الكامنة  یب

طاقة ــت علــى حاجــة والتهــا قاعــدین وال 10-5ال ــت حاجــة تفر ــاش مــا تفر ث"وحدة تطــل علــى البیــت 
ث2:12راقدین"

B3-2ات.م: تغل العالقات دون تحدید الشخص

A3-1 الميار: إجتر و تحف

ةاأل الهســتیرتمحور مضمون القصة حول إس:سالیب الدفاع ة من الــنم م للعالقــات ذات ،تجا تغلــ
ــــة ( ــــة)B3-2المیــــوالت العالئق ــــة مرون ــــة دفاع اتها التــــي توضــــح آل ــــة إســــتجا عــــدها لنمط ، راجعــــة 

ة المضــــادة للصـــراع النفســــي الــــداخلي للحالـــة،  ةمــــنذلــــك و ســـیرورتها النفســــ مــــن الــــنمخـــالل إســــتجا
ـــة للصـــر A3-1الوسواســـي ( ـــة مراق آل ـــة، لمـــا یثیـــره موضـــوع األم مـــن تـــوتر ) تكـــرار  لـــداعات الداخل
. المفحوصة

ة: ال المفحوصــة الــدور األمــومي مــن خــالل ســردها لقصــة متكاملــة أبــرزت خاللهــا دور تأرصــناإلشــ
ع المرونــة  ــة ذات الطــا ات دفاع ــةو "األم" یتخللها آل ســلوك مهــم فــي دور"األم"، المراق یرمــيســلوك و ، 
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ــة المرونــةالــى صــراع داخلــي للحا ــة دفاع إذ تــدل علــى صــراع داخلــي ،لــة، ممــا یــدل علــى إســتعمالها آل
ــةأخــذه و للعالقة مع األم مما أثــر علــى المشــروع التقمصــي للــدور األنثــو ســیئة، ذلــك مــا دفعهــا مرجع

صراع خفي نفسي. طة  ة مرت ة جمود ة وسواس تستجیب بإستجا

ة التقمص حاضرة  ال قاء إش ة و مع  طاقات.مفيمتتال ات المفحوصة على ال عظم إستجا

طاقــــــة: ــــــي أمور........تخــــــدم مــــــرث"3-6ال فهــــــم فیهــــــا ف ــــــوا،  ــــــي راجلهــــــا وال واحــــــد تعرف تخــــــزر ف
فاش تتصرفمعاه......معرف فهم فیها  عض وهو  ث2:30". یخدمو مع 

B3-2عالئقيم: تغل

CI-3عة لوقفات للكالم.مل: عوا تا مثیرة للقل

CN-1: "ار ذاتيدم...تخ إخت معاه..." 

CI-3:تثب

A2-3معرف..."ار: إن... "

CN-1اع الذاتي.ید: تشد یز علة اإلنط و التر

ةاأل سلسلة المرونة :سالیب الدفاع ــة )B3-2(بهــا القصــةوالتــي بــدأتلدینا في اإلستجاب نقا عمل
م العالقات( ة عدیدة،B3-2لتغل الم ة للمفحوصةمما أثا)، تالها توقفات  ة التحت ة النفس ممــا ،ر البن

ــة  ــة دفاع آل ة  ــة شخصــ مرجع ــة  ــارات ذات تأكیــد الخ ــ علــى حالتهــا عــن طر جعلهــا تمیــل لإلســقا
ة مــــن خــــالل (CN-1(لتجنــــب الصــــراع ) A2-3)، ممــــا دفــــع بهــــا إلســــتثمار واقعهــــا الــــداخلي مســــتجی

ــار ــة،اإلن الصــراعات الداخل طــة  ــة مرت ــة مراق ــة ــدة فــي األخیــرمؤ ،آل ارهــا الــذاتي مــرة ثان علــى خ
.لتجنب الصراع

ة: ال إســنادها لوظــائف تحاولاإلش طاقــة عــن طرــ الظــاهر لل المفحوصة من التعرف على المحتو
طاقــة، إال أنهــا لــم ترصــن العالقــة ( ال ات  ــةالتطــرق عــدم و ) بنــت-أبللشخص فــة األبو مــع ،لــدور الوظ

شف الدور  ار "األب" الیوجد، هذا ما یدل على التقمص السیئ لدور ماوالتقمص معدم  یوحي الى إن
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اة المفحوصةى إنعدامعلاألب، أو دلیل  ر هــذا الــدور خــالل مراحــل نموهــا، دوره في ح ، مما جعلها تن
ة للمفحوصة  ات اتأو في المواقف الح شخص ورة أخروٕاستبداله  ار السن. ،ذ رجال  تحل محله 

طاقــة: فــاش تــدیر مــع لــوالد الصــغار تفهــم فیهــا مــن مــرث"4-7ال ــة تفهــم فیهــا  مــع بنتهــا هــازة بو
ث1:15. ضرك"

CF-1:.ة ة و العمل اة الیوم تشدید على الح

ةاأل ة شددت: سالیب الدفاع اة الیوم ةالحالة على الح آل ة  ة لتجنب الصراع.والعمل دفاع

ة: ال طاقــــة عــــد الوصــــف للمشــــهد مــــن خــــالل الاإلشــــ ال ات  وٕارصــــان العالقــــةتعــــرف علــــى الشخصــــ
ــر للمفحوصــة مــع األم، مــع وجــود (أم/بنت) اتمن خالل سردها للقصة، نجــد تفاعــل عالئقــي م تحــد

ةمنافسة و  بنت).-بینهما(أمعاد

طاقة: تقولهاو تخزر في أختها هارة من الدار، هارة منهم مرث"هذ9-9ال مرت بیها حاقدة هذ
اینة واعرة من خزرتها"شوفيعلیها ث2.30. فاش تخزر فیها 

B2-4:م موضوعات مشتر ة لحالة المشاعر.ةتقد أو غیر مشتر

ةاأل موضوعات :سالیب الدفاع اق القصة یرو طةأفعال و جاء س الحالــة المشــاعرة للمفحوصــة مرت
)B2-4 ة)، تدل على مآسات آل ة  ة للصراع العالئإجتماع ة مرون قي.دفاع

ة: ال لمحتــواإلشــ مــن خــالل الســرد للقصــة وفقــت المفحوصــة مــن التعــرف علــى المضــمون الظــاهر
طاقــة فــإن الحالــة  ــة لل الرمزــة التحت ــة الفتــاتین، أمــا علــى المســتو طاقة مــن خــالل التعــرف علــى هو ال

تین. الكافي بین الشخصیتین األنثو أرصنت التفر

ال التقمص الجنسي األنثو  ان من خالل القصة المتخیلة من طرف المفحوصة ألخذ أما إش للحالة ف
انتهــا شخصــیتها، لمــاذلــك و دور"زوجــة األب"والمتمثــل فــي،م النظــر علــىالتأكیــد و أولتــه مــن إهتمــام 

یلعب ــة الكبیــرة تجــاه الغیــرعلــىــدل و ،دور إسناد تجــاه اآلخــر أو الشــخص الراكــدوالذ ،اإلثــارة النزو
ینظر یلعب دور صاد اإلثارات بینما الشخص ال اترن شابیر".حسبهذا و ذ "

طاقة: اسر حتى 3-10ال ه  عز عل بیر یبوس في راس إبنو،  ث35."بیرهوو ث"هذا راجل 
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CN-1اتم: عد ر للشخص ذ

ــةاأل ــاب الموضــوع العالئقــي مــع مــن:ســالیب الدفاع عــوض غ خــالل الســرد یوجــد إســتثمار نرجســي 
لمرأة.األب، مع إلغائها ل

ة: ال طاقــةاإلشــ لل الظــاهر مــن خــالل عــدم التعــرف ،أخفقــت المفحوصــة مــن التعــرف علــى المحتــو
المفحوصة.والدال علىالمرأةخاصةو على جنس الشخصیتین،  ل التقمص لد مش

الجنسي بین  ن المفحوصة من إستثمار الزوج (أو الر طاقة فلم تتم ة لل ة الرمزة التحت أما من الناح
بینهما النزو اللیبید ن)، مع إلغاء المحتو ة للحالة.والراجع الى،األبو ة اإلجتماع الخلف

طاقة: عة"5-11ال ال طب ث20. ث " منظر نتاع جنان ج

A2-3:عة"...جنان"...منظر ...طب

ةاأل ة قلقها الكامن عند إستعمال:سالیب الدفاع A2-ها(قامت المفحوصة بإستثمار واقعها الداخلي ملغ
ة )3 ة دفاع آل ار  ة.اإلن جمود

ة:  ال ــة لموضــوع القلــءجــااإلشــ ة ملغ طاقــة بإســتجا ال ة المفحوصــة للمشــهد المثیــر  هــذا و ،ت إســتجا
مرضي عند الحالة.مؤشر

األم األثرة الرجوع للصورة فهي توحي  عة"، ف ة لها عالقة بنظام ما قبل والتي توحیي"الطب دوافع نفس
ةالتناسلي، إطالقا، حیث الغا م ماهذا و فیها خطورة بینما الحالة لم ترصن هذا القل ه التنظ یوحي إل
ة للمفحوصة.للحالة فيالنفسي  ة النفسسلو وص ة الن ان إم

طاقــة: حــذاها حــاكم راســومــرث" 13MF-2ال تعــب و ــان معاهــا .... عــادورجلهــا راقــدین وهــو 
" ث1:20.عاد

E1-3ئةخاطات: مدر

CI-3عة لوقفات للكالم.مل: عوا تا مثیرة للقل

CL-2على اإلدراك و/أو الحسي.ید: تأك
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ــةاأل المشــهد(:سالیب الدفاع ات  ات الشخصــ ة بإدراكــات خاطئــة لوضــع E1-إبتــدأت الحالــة اإلســتجا
اقاتهاـــروز و )، 3 ـــة الســـ الم عهـــا توقفـــات  ـــل اإلدراك، یت تحو ـــة  ـــاء صـــعلـــىالـــدال و األول راعات إح

ة ــة لتجنــب الصــراع النــاتج ماذلك و )، CI-3(داخل ــة دفاع آل دفع بها للتأكید على مدرك أو محسوس 
طاقة.  من خالل مثیر ال

ة: ال ة المفحوصة ماإلش حة ،)MF13ب(للمثیر ن خالل إستجا ة الصح ن من إدراك الوضع لم تتم
ات  في.علىالدال و للشخص ضعفها الوظ

طاقة فتوحي الى التعبیر الجنسي أما الرمزة التح ة لل الجانــب إدراكمقــدار و ،الــزوجینعنــدالعــدواني و ت
ة. ة الجنس ة للحالة فتوضح إستجابتها میلها للعدوان النس ة، أما  الشهواني للعالقة الجنس

طاقة: ث54. "عوجة مافیهاش معنى"ث30-19ال

E1-3خاطئة.ات: مدر

ــةاأل ع: ســالیب الدفاع طاقــةلــم تســتط ال ات و ،المفحوصــة مــن التعــرف علــى محتــو ةٕاســتجا إســتجا
ة للحالة. ة النفس ة للبن اقات األول ة توحي ببروز الس ة دفاع آل ات خاطئة  مدر

ة:  ال طاقة اإلش ة المفحوصة لل للصــورة، )19(من خالل إستجا الظــاهر ع إدراك المحتــو لــم تســتط
عدم وجود معنى لكامل ال ة  الكــامن مستجی ذلك لعدم مقــدرتها علــى التوصــل للمحتــو طاقة، مما یدل 

طاقة إدراك خــاطئ ،لل ــرت الموضــوع عــن طرــ ونهــا أن ة مقلقة عند الحالة،  مما یوحي بوجود وضع
.خاطئةمشاعر و 

م اإلنفصــال بــین ؤ یماهذا و  نهــا تنظــ م بــین الموضــوع التمییــزعــدم و ،الــداخل والخــارجــد أن الحالــة ال 
ــة للحالــة والخارجهشاشة الحدود بین الداخل والدال على، والسیئالجید  الت العالئق ، حیث تكــون التمثــ

ترجع الى مناهج  ة و تبین اإلختالس، اإلضطهاد التدمیر الموت، أ جدا. أثرةظائف

طاقة: إنسان 13-16ال ما تلقا انش  ح میهزش الحقدقلبوون و ث"م ض مل ث32:0."أب

CN-2:(إیجابي/سلبي)الموضوعنةمثل
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ةسالیب األ ضاء، إســتجابت بإســتثمار نرجســي مــن نم:الدفاع طاقة الب ة لل النس ة المفحوصة  إستجا
ة لتجنب الصراع.CN-2خالل ( ة دفاع آل التجمید/النقد الذاتي،  ة  ) نرجس

ة: ال طاقــاإلشــ ع المفضــلة ةال ضــاء تثیــر المواضــ ة ءمعهــا، إذ جــاوالعالقــات الموضــوعةالب ت إســتجا
ــة لتجنــب صــراع الفــراغ المــوقض للصــراع  ة بإســتثمار نرجســي تجســد خاللهــا المثال المفحوصــة، بإســتجا

الحالة. النفسي لد

ول: -التحلیل العام للبروتو

CI-3+++

A3-1++

EtCN-1++:CN-2+

B3-2+:+B3-3+

A2-3++

A2-4++

ــة: ســ-األســالیب الدفاع التــي العوامــلخاصــة و )C(طرة عوامــل تجنــب الصــراع فــي المجمــوع نالحــ
طــي ( ع تثب اإلضــافة الــى إســتعمال المتكــرر لعامــل (CI-3تشیر الــى دفــاع ذو طــا  ،(CN-1( تأكیــد

ة  ة شخص ار الذاتي إنطالقا من مرجع ةإسقاطات و على الخ على واقعها المعاش.ذات

ــار المرونــة مــن نمــالمرونــة: ــن إعت وضــعته حســب ال)-(+م إذ ،"entoubV.Sh"تصــنیف الــذ
طرة عوامــل تجنــب الصــراع ســ ــة، الــى جانــب عوامــل )C(نالحــ الخصــوص )A(المراق ،)A3-A2(و

انــت قلیلــة)B(أمــا عوامــل المرونــة (متكــررة فــيصــفة ظهــرت، إذف م للعالقــات B3-2تنقــ تغلــ  (
ة للجانب العالئقي، ة.ته الشخصایوحي بخطورة هماهذا و النس

ول خصمل ار تفهم الموضوع لبروتو -): (سلحالةإخت

طاقــات، دل  ات المفحوصــة علــى ال ــول من خالل إستجا بیــر الحالــةبروتو علــى وجــود میــل 
ص فــي الســرد و التقلــ ــة الناتجــة عــن عوامــل مثیــرة المثبــت مــن خــالل ، وللتثبــ ثــرة التوقفــات الكالم

الصــور الغامضــة وات الناتجةمثیر الجراء ،للقل بهــا ،ذات التــأثیر النفســي علیهــامن محتو ممــا أد
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ة لتجنب الصراع ات الدفاع ات مقلقة ما دفع الحالةو،لتوظیف اآلل ة ألنالدالة على وضع توظف آل
ة ال شعورة ب إســقاطاتها ،واقعها الداخليلهاإستثمار أول ة عــن طرــ بتأكیدات على مرجعیتهــا الشخصــ

ــــة علــــى المنــــاظر المشــــاهدةلخبراتهــــا ــــة) و،الذات ــــة (المراق ــــة دفاع آل ــــاس لشخصــــیتها  ــــة مطبنإنع
الحالة.ة،وسواس ة لد بیر خالل تلك المرحلة الماقبل أودیب ما یدل على توظیف طاقي 

ة الإضـــافة الـــى ذلـــك  ال إشـــ العـــام للحالـــة  ات علـــى المحتـــو ال ت ذاطاقـــات ظهـــور عـــدة إشـــ
ننقص في ما یدل على عجزها يقئر العالیتعبال ات في التقمصــاتو الراجعة ل،العالقاتتكو عدم الث
ــل جــنس علــى حــدو حة الخاصــة  ــات الصــح خاصــة إنعــدام إرصــانها (لــدور و،فــي إســتدخال الهو

دال علـــى التـــأثیر فـــيموضـــوع  مثیـــر و، مـــع تقمـــص هـــش للـــدور األمـــومي، و إتخـــاذه األب الوالـــد)
ة، ات التقمص في للحالــة، والعمل طرة مبــدأ اللــذة نتیجــة لعــدم إدراك إضافة الى إنعــدام النضــج الــوظ ســ

ات الراشدو،الموضوع الراشد في الوقت الحالي، ما یثبت ضعف األنا األعلــى لــدعدم تحمل مسؤول
یوحي بإضطراب في مراحل النمو النفسجنسي.والحالة

ة المفحوصةمع وضوح أكید في ذلك ما و،قلة عوامل المرونة و التي توحي بخطورة شخص
طاقة ه اللوحة، و الدال على عدم ال11(أكدته ال تحی الذ النفســيتــوازن ) لعدم إرصانها للوضع المقل

ة آلإستعمالها لو ذلك من خالل  ة الل ــه سلوك تعبــر فق)B(ةمرونالدفاع ،لعالئقــيعــن الصــراع اف
ظهـــر  ـــة الســـیرةممـــا  بـــین األدوار و الوظـــائف، و، ةالهســـتیرنمط ـــ معـــدم التفر ـــ ـــذلك لمیلهـــا لتغل

أسلوب عالئقي المحبــذ  ــدافع نفستــحالــذ،هالــدیالعالقات  ــة  ــة خف طاقــة نزو حــث عــن جنســيو لل
ة الحالة من خالل الالتقلیل من التوتر ال ح نرجس ).10-06-02طاقات (ذاتي، و الرامي الى توض

-:األولىالتحلیل العام للحالة

قــةنا مــن خــالل مــا تــم إستقصــائه مــن معلومــات حــول الحالــة بإســتعمال ــة المط اد األدوات الع
اراو المقابلةتارخ الحالة و و المتمثلة في ،علیها ان "اناإلخت ص ،لرورشاخ و تفهم الموضوع"التشخ

أن الحالة ة عدیدةإتضح لنا  ات سلو ة الشاذةتتصدرها إنحرافاتها ا،تعاني من إضطرا ي تو ال،لجنس
طرتها أثبتت حیث تمیز شخصیتهاامل على س ــاةتلك ت،  ة الح بیــرالجنســ إذ ،بإضــطراب و شــذوذ 

ن نفسجنســي مضــطرب  األســاس الــى تكــو ة"، و الراجــع  تمثل نوع إنحرافها الجنسي في "السادو مازوشــ
رةساهمت ف ذلك اإلستعداد النفسي المنحل ،ه المراحل العمرة الم عةوذفي خل .ةالعدوانالطب
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ة أكسبتها صفة خاللمن و فالحالة  ة قاس اتها عانت مراحل طفول ة ح ه تارخ ما جاءت 
ة ا،والعدواناإلنتقام  ماتها النفس ه تنظ ة، ما دلت عل ةدالالت على بناءات لكائنات بدائ ألول
ة  ة العدو علىوالموح ة الحالةالبن ع شخص ة ما ط .ان ان الجانب الساد طغ

ة ما أوضحت  عة الجنس ة، إذلألدوار فهمتعدم تلك الطب ارزا الجنس من خالل ان ذلك 
ام الحالة ل األمور التي تعنیها ق م في زمام  التح ة  ة رجال ،تعنیهاالالتي و أعمال ذات خصوص

ة"زوجها"، مما أظ اتها الزواج ها ح شار من  ة على وسطهحتى الخاصة  طرة الكل ع الس ا هر طا
طرةوالواضح منالخارجي،  ة في میلها للس اد الت الع ه المقا ذا ما،خالل ما جاءت  طانه تم و إست

ار الرورشاخ ( طاقات إخت ة في  ة اإلسقاط ات الدفاع ار 10- 3من خالل اآلل ة في إخت ما جاء مث  (
TAT)طاقات .)4- 2- 1من خالل ال

ةاألساس لما أظهرته ذلك راجعو ذلك إل، والقلیلةسیروراتها التقمص اف األدوار جالراجع  ت
ل مشوه ش ة  ةلهاتفرقإذ توضح ذلك في عدم ،الجنس الى بروز خلل واضح ،ألدوار الجنس ما أد

، و ا ةتحدیدا لراجعة في آداء دورها األنثو مشارع تقمص ة المستدخلة  خاصة و،الى النماذج األبو
ن األودیبي، مما یوضح و یدل على وجود صراعات خالل تلك المراحل، و التي خالل مراحل التكو

ع لیبید، (ذوان لها الدور الكبیر في ظهور اإلضطراب الجنسي للحالة عد السلوك إذ )، طا
أنه ة التقمصي  ة أو صفات من اآلخر، "آل قوم الشخص بتماهي جانب أو خاص ة بواسطتها  نفس

لي حدث نوع من التحول  نموذج الشخصيو  ةو، أو جزئي على مستو تتكون و تتمایز الشخص
&.Laplanche,J(.فضل سلسلة من التقمصات" Pontalis,J,B.2000.p :187(

مف ن  األب لم  ره من خالل عالقتها  وحقد ستطاعها إرصان ذلك الدور لما تكنه من 
رهو ،تجاهه ة الحالة" ن ه تارخ ه من خالل ما جاءت  ش و ما صرحت  ه حتى نسمعمنح عل

ة شاذة االت أودیب الى طرح إش طاقة دلت علیها حاجة"، ما أد ة ال ار الرورشاخ )4(إستجا بإخت
ة لقللةدال الإرتكاس ة ،حالةطفولي المنشئ لد فسر ماهذا و مع تمثیل سلبي للسلطة األبو

انا،  یر في اإلنتحار أح ة الى إكتئاب أو التف یر فيإنقالب العدوان صفة متكررة،لذات االتدمیر والتف
ة ثبت أما  ة مرض الحالةمازوش .لد
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ة شاذة على دالالت تقمص ا اجع الى مو الر ،ما أشار الموضوع التقمصي للدور األنثو
ل شاذ، ماخلفه  ش اف الكامل لهذا الدور األنثو خلف نموذج األم السیئ نتیجة إستثمارها و إجت
ة، ا في هذا الدورتفاقملدیها  ة أخالق ةظاهرا في بدون خلف ة الجنس ور د،إستغاللها الكبیرة للناح

تفاعلي بها الى إ،أنثو الدور ،إرضاء نفسيستثمار هذا الجانب دون غیره قصدما أد و تحقی
الشاذ المستدخل، من  ه من خالل التقمص األنثو ، و الدال عل فق الجسد خالل التعامل الظاهر

طاقة ( مشروع تقمص من خالل ال ار5السیئ للدور األنثو .)TAT() بإخت

األخالقخروجها على العادات في "إنحراف األم:حیث یتمثل  اد إنفالتها ررها أووتحوالتقالید وم
م الشرف  ل ق ة ،والفضیلةمن  ة نفس ةمما یؤثر في األطفال من ناح األم لكل ما وأن تقلید، وٕاجتماع

صادفها في عالقاته خارج نطاق  اة لم  ة للح غر ضع أمام أعین الطفل أنما هو غرب أو دخیل 
ایلة، (".أمه لنمو النفسجنسي المضطرب أكسب ا، هذا اإلستعداد و)198ص:،2006.محمد سندالع

ة، الحالة صفات و ة غیر سو عبروزما عمل على عادات سلو ع الطا العامل على السادالطا
حیث  على الغیربناء "أنا جانح"  ان الجانب اإلستحواذ ة ...الخ ان مجسدا من خالل طغ و اإلتكال

ه المقابلة ال ات المستغلة لآلخر، ما دلت عل ة، إضافة الى ما أكدتمن السلو اد ة هع ارات النفس اإلخت
قدر  أظهر معدال عالي للقل ار الرورشاخ الذ ة بإن%46,66إخت عدواني فجار نفسي و الموح

ة (متوقع ات اللون ه، وخاصة ما جاءت 3، إضافة الى اإلستجا الغ ف ة الى توظیف عدواني م ) الرام
طاقة ( ما ) الدالة على توظیف عد10ه ال ار جاء واني تجاه واقعها الخارجي،  دا لذلك TATإخت مؤ

م ا ه إستجالتدمیرلتنظ طاقة(ادلت عل طاقة 3ة ال ة الموضحة في ال ة الجنس ة العدوان ان )، مع إم
)(MF13 الذاتي على المستو األساس للنموج األم السیئ، ما خلف لها تفاعل غیر سو ، و الراجع 

ذا اإلجتماعي. و 

ع  ل ذلك الى ظهور الطا ة،النرجسي للحالةما أد ة إستعالئ ة دفاع آل ثرة ظاهرالو،  من خالل 
ة اتها التشرح س ،إستجا ع عة بجسمها الكبیر إهتمامو الذ ما یدل على الطب مظهرها،  ها و 

ة ةالمازوش الت اإلكلللحالة، المرض ل واضح من خالل المقا ش ة،و التي لم تظهر  نظرا ین
األدوار لدیها،  ةإلختال ات اإلسقاط ان واضحا من خالل اإلستجا ار خاصة بو،إال أنه  إخت

طاقل من الرورشاخ  بها )، 10- 9- 4- 3-2(رقماتال ذلك للتعامل مع الغیر على ل ما أد
ال غیر،أساس ذلك المنطل من خالل الجسد الظاهر ة مع،أ ة األخالق ذلك ، ودومةون الخلف
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ه وما  ل واضح ودل عل ما جلي من خالل مظرها الخارجيش غاء  ، و المفسر إلمتهانها مهنة ال
ة الموضحة لذلك. اد ه من خالل المقابلة الع جاء مصرح 

ةالثابت وجود من إذ ة و الجرائم الجنس شف ، إذ اعالقة بین التر المتورطین في الجرائم "أنلواقع 
ة  ةالجنس اإلنحرافات النفس أنهم ،ونون مصابین  مة، تؤهلهم تلیلم أ ة سل ة نفس ة أو تر قوا رعا

قوامهم النفسي النفس أو اإلحتفا عتمل ،لض ك عن أن ما  عیدا عن اإلندفاعات الطائشة، ناه
ة، ت بوتات الشعورة جنس هفي قوامهم من م ما ینتحون إل ة ف نحوه من یندفعون وكون ذات فاعل

ة حیث "تنشأ عند الطفل نفس األعراض الموجودة ، )117:ص،2001.أسعدیوسف،میخائیل(."جرائم جنس
التقلید، و ه، أو عن طر ة والد اشر، أو تقمص لشخص م الم التعل هذا ما عند الوالدین عن طر

المجرمین وینالجانحاإلجرامي عندالسلوكوه نتائج دراسات عدیدة تناولت الجنوحتأكد
ندر جرجيمصعب، (".و أمهاتهم )              264ص، 2007.اس

الغ  الم بیرة راجعة الى التوظیف النزو ة  اع الجنسي على مرغو اإلش هما دل مستو ،  ف
طاقة ة ال ار الرورشاخ و،)6(و الموضح من خالل إستجا ةالتي إحتفي إخت دالة على وت إستجا

ة  ة ذات طاقدینام ة ة نفس ة.بیرة نزو مبدأ للذة اآلن طرة  مس
عةمیز هذا ما- ة لدطب اة الجنس موجهة والدال على،الحالةهذه الح ع ساد ة ذات طا طرة نزو س

.وضد الغیرضد الذات قصد تدمیر

ة  اللذة ضد الموضوعفي إطارها العام" إعتداء والتي تمثلحیث تعد الساد ما أنها تتمیز ،مشحون 
ة ة القطب تعمل جهةمن و ،فمن جهة تمثیل هذه النزوة الى تدمیر الموضوع الخارجي،الثنائ أخر

على الموضوع ه،على الحفا ة عل ,Bergeret(."لكن مع ممارسة نوع من المراق J.1986.p:12(

عة فسذلك ما  ةشخر طب ه فالحالةص طها، إضافة الى توج طرتها على مح ي فرض س
ة و ة مستح ة نفس آل  ، طرة على بناعداونها تجاه ذلك المح نة الذاتي،ئها مس و الراجع الى التكو

ة الشاذة للحالة، دالقاعد الینو، لحالةل" األعلى العنیف"األناعلى ما یؤ الني  تفسره "م "، الذ
عسر فیها أن هناك حاالت  فة طوق حلقة الحقدسر" ة عن و المیول التدمیرة نتیجة لساد و القل

ة  ات الدفاع الطفلي األولي و أسیر األوال قاء الطفل تحت وطأة القل ذاك الى  ، یؤد ساح و قل
حدثه "األنا األعلى" حدودا معینة قد یجد  رة، فإذا تجاوز الخوف الذ الخاصة بهذه المرحلة الم
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ل هذا اإلضطرار في الشخص ن ش اء، و  تجاه األشخاص و األش سلوك تدمیر ام  فسه مضطرا للق
عه عادة هوامات من الدفاع المشروع عن  ما یت الین" أساس الذهان أو اإلنحراف،  الني  "م رأ

الصراع الداخلي على الخارج ة، و ذلك من خالل إسقا محمد زعور،".(النفس أو الحقوق الشخص

الحالة لتوظیف، )57ص:،1993. ات آهذا ما أد ة ول "ردل" " یدعوها أنا جانحتدل على "دفاع
ة تجنب الحساب الداخلي،  حث عن الحقا وظهرته الحالهما أبإستراتیج هاتوازنفي سن النضج لل

ان ذلك عن،النفسي ةإذ  ع حب أول مواض ه عدوانها تجاه الخارج  توج ا نحوو،طر نقلها تعامل
ة  ع مستح مواض رهأالغیر  ع  ة الدالة على میل ،و مواض ه من خالل سیرورتها الذات و الدال عل

إستثمار نرجسي (،لتجنب الصراع ه ادوال) CNمن خالل توظیف الجانب النزو ار تفهم إل عل خت
ذاتي.الموضوع، قصد التقلیل من التوتر و تحق منطل المبتغى المرجو و  ی

ة بین مما عة العالئق للجرمة لدالعودسلوك و اإلنحرافات تلكعمل على إظهار نوع الطب
ان ذلك ،الحالة فإذ  ا، واضحا من خالل ما قدمته المقابلة حول توظ ة إجتماع ها إلنحرافاتها الجنس

ست بإجرام،  أنها ل ات  ه سادیتها نحو الخارج مبررة تلك السلو ثبت ما دل على توج و و ةس ات
ة ذالك من خالل سج ا، مث ا المقترفة من طرف الحالة إجتماع یثبت نوع القض لها القضائي الذ

ع ال جنسي.الحالة ذات الطا

ة على وجود خاصیتن الحالة أظهرتما  اد لها توترا نفسي  اعثین من خالل المقابلة الع
اتها، بیر  ض، وحب اإلنتقامالمتمثلین في خاصیتي و و مفسرتین لسلو ل خاص من و التعو ش

ر ة تجاه الثبت خلفیتهاما ی،العنصر الذ ه ،يالرجالالعنصر عدائ الحالة من نظرا لما صرحت 
ال اطها المتمثل في "األب"مرده ال،كره لهمشعورها  ما جعلها توجه عدوانها ضد ،حقد لمصدر إح

ال، إذ تمثل ذلك في اة حول الرجالمماثل له، نظرا لما إستدخلته من صفات محتقر  إستغاللهم ماد
او شعور اإلحساس إضافة الى  التقلیل من ،صراعها النفسيوقصد التقلیل من توترها،معنو

ة سقاطاتها على ذلك من خالل ماحیث أثبتت إ،النقص ار الرورشاخ بوجود عدوان أوضحه إخت
ة في التقلیل من مشاعر النقص قصد تدمیر اآلخر، إضافة الى وجود دالال الرغ ة توحي  ت نفس

الغیر، و داللة على ذلك، إضافة الى العمل مقارنة  ة  ات التشرح ما جاءت بها اإلستجا خاصة 
ة للعالقات و م حث عن اإلعتماد على الغیرعلى تفاعالتها التغل ارال )TAT(و الظاهر في إخت

ه لما دخاصة و نحو ما تحمله من دالالت رمزة توحي بو،)9(طاقة رقمالت عل ه نزو توج
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ل جلي ماالغیر ش ه ، ما یثبت  ة الحالة تقوم  إیواء و توسط ا  قصد أفراد، من أفعال مجرمة قانون
ة للقانون و بیرة في أعمالها للعرفإتمام أعمال مناف ة  أن عامل الجنس له أهم الحالة  حیث تر  ،

ة للمجتمع ما أتلك، جها كسبها الصفة المعاد ة مساعدتها و ترو خطیرةتعد جد آلفات إجتماع
ه وو الغ ف ل م ة ودعلني، ما یؤش دخطورتها اإلجتماع حیث ،سادیتها الموجهة ضد الغیریؤ

قصد تدمیرها لمصدر إال ینحصر حول العنصر اطها النفسيالرجالي فق ر متد للتستإبل ،ح
ذلك. و التحرض و المساعدة للعنصر النسو

ان دال  ل واضحل ذلك  ش مساهمة الجانب الجنسي لهاته الحالةو في إقترافها لألعمال ،لمد
ة للقانون  شهالتقلیل من التوتر النفسيقصد المناف تع .الذ

اإلجتماعي الشاذ اإل اتها الشاذةالذضافة الى عامل الوس دور الزوج ،شجع سلو
ما جاء في حدیثها لش واش ندیر،راجليساعدنيضرك و "السلبي تجاه أفعال الحالة،  الوا  ."على 

ة الحقاما  ات الساد ة تكرارة للسلو ان ه ،دل على إم م ف غیر متح ونه ذو دافع نفسي قهر
حث عن التوازن النفسي .محللطاقةتفرغ و ،طلب لل ع النزو ة ذات الطا دثة الصراعات النفس

عةنوعو الموضح ل ة و لعالقة التي تراو طب السلوك اإلجرامي ذو بین السلوك اإلنحرافات الجنس
ة على شخصیتها الخصائص الطاغ العمیلة  ة، و الممیزة  لد ات و عة الس المتمثلة في عدم و،الطب

ما یراها عامرأ ات الشائعة لها و المشار ،الناسةة الحالة لألمور  ) Ban(من خالل قلة اإلستجا
ار الرورشاخ نها النفسي الغیر مرن ، وبإخت ة تكو ة على ،الدال على صال قاء الشخص و الرامي الى 

ة واحدة ذلك على عدم تكیف،نمط ارها لمبدأ السلطة من و الدال  ا، إضافة الى إن الحالة إجتماع
طاقة رقمخالل إلغاء دور ا رمز لها من خالل  ار )6(ألب  ، إضافة الى ما أظهرته TATبإخت

ا إلنعدام  إجتماع ة التواف ة، ما یدل على صعو رة و األدائ ة الف ات الدالة على القول اإلستجا
ة ات (والمرونة النفس ار الرورشاخ.+Fما أثبتته عدد إستجا ) بإخت

ة اإلعتز ما أضفى على شخصیتها خ ااص ار الرورشاخ وذلك من،لذاتاز  ه إخت خالل ما جاء 
ة على إ داللة على  ة للصورة الذات طاقة صورة الذاتالنحوذلكعطاء القبول قوة والدال على)، 5(ب

ة الحالة"األنا" هوعدوان ة (والدال عل ه المقابلة )%Fذلك من خالل نس ، إضافة الى ما جاءت 
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حققه لها السلوك الذاتحول ما  شعرها بتحقی أنه  ینونتها،اإلجرامي  شعرها  ةو أنها قو و
فة ست ضع .ول

ة الى إظهار  ة الرام ل تلك الدالالت النفس ة من عامل ما لدورفمن خالل  اإلنحرافات الجنس
ات التكرارة للفعل اإلجرامي بیر في ظهور السلو ة  و،أهم ا الى شخصیتها الس ة موح والغیر ات

فة ة إقترافمتك ان ا، مع إم صفة محتملة لهاإجتماع بیرة جداجرائم الحقة  .و

انت قصد،أما األهداف التي علقت الحالة حولها تبرراتها مستوف وصولها لتحقی
طرقة، نتیجة ما عانته من فقر وإجتماعي مرموق و شة في الصغر، ما یدل و یأ د سوء مع ؤ

ة تجاه الغیر و یؤ ع اتي للحالة، ولى ساد و م الس فها لتلك د على التنظ ذلك من خالل توظ
الذات على  ة، قصد إستغالل و تحقی ة و قبول ة و أكثر معقول م طرق أكثر تنظ ات المنحرفة  السلو

إجتماعي جد مقبول قها لمستو ه حققت اللي "إما جاء في قولها:،حساب الغیر، رغم إعترافها بتحق
ه" ة التوقف عن ممارساتها الشاذةنت نحلم ب ان عدم إم ضا  ه من ،، مع تصرحها أ رغم ما یلحقها 

عقابي ردعي و متكرر،  خطورة الحالة على نفسها وما یثبتمشاكل على مستو على الغیر.مد
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ة للحالة ا طاقة اإلكلین ة(ل )الثان

)ف(

انات  ة:األأوال: الب -ساس

 األولیةالمعلومات: -

ة: للحالةفاإلسم:  القضائ ا نافذة"3"السواب قضا

سنة  55السن: 

اد: من حمل ظروف ووالدة عادییناإلزد

التعلمي: ا .غیر متعلمةلمستو

.ازةأم ع:ةمدنالحالة ال

)نتو (ولد2عدد األوالد:

منزل خاص بها.محل إقامة العمیل: ن  تس

ة: المرض .ال تعاني من مرض محددالسواب

ة: اإلدمان مواد مخذرةالسواب .ال تتعاطى أ

ة: تاجرة المهنة الحال

 ة ـــة للعمیلـــة الحظنـــا مـــن-:الظـــاهرةالشخصـــ ثأخـــالل النظـــرة الخارج هلـــة ال تهـــتم  یـــرا نهـــا إمـــرأة 
ــة  "جال انــت ترتــد ــاس، إذ  یزهــا وعجــارالمظهر الخارجي من حیث الل "، مشــیتها مترنحــة مــع تر

ل في الناس، مما یلفت األ ر إلیها.انظالطو
 ة ةأما الناح ولوج مــا تحمــل الحالــة عالمــة فالحالة-:الفیز قرــب مــن الرجــال،  تتمتــع بجســم قــو

العین منىمشوهة  ها الرجال حسب ما قالته الحالة.جراء شجار مع رفاق،ال
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خ اإلجتماعي - :التار -األسر

 ة ن:الحالة المدن -لألبو

متوفیین مطلقین           متزوجین              

 األب:حولمعلومات-
سنة96في سن يالعمر: متوف.
م: غی .متعلمرالتعل
العمل: قهواجي.
:عاني من مرض محددالالمرض.
:جتانزو 2عدد الزوجات.
 وحازمان رجل صعب.
 س عرشه، ما خلف تشاجرا بین بیت الجد .واألمان زواجه من أم الحالة من عرش ل
 عد األم  سنة زواج.12طل

 م:األحول معلومات-
سنة79في سن ةالعمر: متوف.
م: غی .متعلمةرالتعل
تعملالعمل: ال.
:الدم المنخفالمرض .انت تعاني من ضغ
عدد مرات الزواج: مرة واحدة.
النســاء، ممــا إمرأة منزل، لم تخرج للعمل إال للحاجــة الماســة جــدا،تعد مــن خــالل األعمــال الخاصــة 

العمــل بــدله ــام  الحالــة للق ونهــا هــي وحتــى الخاصــةفــي أعمــال مختلفــة ،ادفــع  الفالحــة،  الرجــال 
. األخت الكبر

على أبنائها وال ترضى لهم المضرة.انت إنسانة حنونة ،

X
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 حیــث آخــر مــا حصــل لهــا، أخــذ األخ األكبــر المنــزل األم عانــت ور،  الكثیــر مــن طــرف اإلخــوة الــذ
ــة، أعطته لهــا البلد عاملهــاالذ ح  مــرض معاملــة ســیئةوأصــ ــل ذلــك الــى إصــابتها  جــدا، مــا أد

.لسنینعقلي عانت منه قبل وفاتها 
معلومات عن اإلخوة:-

ور "3"للحالة عرف حینها نوع مرضها.وأخت واحدةإخوة ذ ة منذ الصغر لم  أنثى، متوف
سوء تریتهم ور  ثرة سرقتهم،یتصفون اإلخوة الذ .منذ الصغرللناسو
انت األم ال تعارض األفعال.عن مثل تلكما 
 وعند الجیرانمن خالل عاشوا.
ةا عدم التر ةنوا یوصفون  المشاكل للغیروالعدوان ما فیهن الحالة نفسها، مع تمیزها بخل  ،.

 اة -:المفحوصأقارب آخون لهم تأثیر على ح
لــم امــ،األعمــام"وخاصــة "ــون معظمهــم رجــال،هلهــا مــن طــرف األبا ألبیــر رهــالحالــة تكــن ا

النــزاع بــین األب ی تدخل لف یــت الجــدبدون أ أبنــاء أخــیهم فــي مراحــل ال إضــافة الــى ، و ــاالتهم  م
الطفولة.

عد،ما للحالة مشاكل مع األخ األكبر دخولها للسجن.وخاصة 

ة - -:والعاداتالعالقات اإلجتماع

جماعة الرفاق:-
 وررفاق الحالةغلب على جماعة .العنصر الذ
 شــأنأحســن مــن النســاء،ومصــادقة الرجــالــون الحالــة تحبــذ التعــرف عملهــا فــي التهرــب وخاصــة 

ثرة سفرهاالسلع،  ا و لیب ثیرة  من البلدان المجاورة.،، المغرب...الخوتونسلبلدان 
 سة ...حیث تتاجر الحالة في الذهب .المختلفة الخ من األمور واألل األخر
ستل ان  ثیر من األح م رشوة لكي تنجح في تمرر ســلعها،زم على الحالةفي  ــلوٕاال تعــرض، تقد

حجز. سلعتها لل
 ةالعادات -:والبرامج الیوم

ارات مع الناس تحبذ الحالة اللقاء عنهم.وتداول األخ
حث عن عمالء لسلعها المختلفة.ومروجین جدد،ما تسعى لل
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ة:عاداتال- -الجنس
سنوات."10"العاشرةسنان سن نضج الحالة خالل
الم النا منذ تلك الفترة، نظرا للعرف حینها، إال أن  ا انت تود اإلرت لم وعن إخوتهاعنها، س ما 

نها من إتمام مبتغاها ات األخرات.م ، ما خلف لها عقدة نقص مقارنة مع أترابها من الفت
ــة ــرفــي ــان للحالــة عــدة صــداقات مشــبوهة مــا خلــف لهــا فقــدان العذر افة الــى عــدة إضــ،وقــت م

ان نتیجتها ولدانتجاوزات ة شاذة،  ربنت (، سلو ة.)وذ ، لم یتحمل أبواهما مسؤولیتهما القانون

خ - .یوجدال-:الزواجيالتار

 أصدقائها"الحالة ال تتعدعالقات-:وزوجهاالعالقة بین المفحوص حیث تبد،"عالقتها 

ل ما ی ه من راحة أنها تقوم بتوفیر لهم  نرغبون ف ة للسعادة.ومس اء الجال ...الخ من األش

 انات عن -األبناء:ب
 لفي نفس المجــا،مسعودحاسي و تعمل اآلن بین والیتي ورقلة ،سنة36للحالة إبنة تبلغ من العمر

"الدعارة".
ن مــع الحالــة، إضــافة الــى شــخص آخــرسنة،12فة الى ولد یبلغ من العمر إضا لحالــة ، تقــول اس

.أنه من أقارها

ة- -:معلومات عن الجرائم المرتك

 سنة في اان دخول الحالة سبب " إخفاء مسروقات"،  انت تبلــغ مــن نافذة، إذلمرة األولى للسجن 
سنة.24العمر

سجن سنة أخر ة "دعارة"  سبب قض انت  ة ف ة الثان سنة.36ان عمرها ،أما القض
سببها ة دخلت  ستة أشهر سجن.،للسجنأما آخر قض ك بدون رصید  سبب ش انت 

 اب العود للمعلومات عن -:ةمجر أس
 اب تكرار حها للسلوك اإلجرامي، تحصره أس ش.ثفي ال عن لقمة الع
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عد دخول السجن:- اة  -الح

 ،ر مــة تــذ ح بــدون ق عــد دخولهــا للســجن تصــ ــأن األنثــى  الحالــة  الرجــلتــر ح  مثــل حالتهــا وتصــ
ة مرارا هي،  شجعها على مزاولتها لألعمال الغیر قانون دون خجل، وتكرارامما  .و

عد السجن- اة  ة للح ة المستقبل -:الرؤ

ــاآلداب العامــةال تــزال الحالــة تعمــل فــي مــا ت"الــدعارة"المجــال المخــل  ــد علــى تزایــد ؤ لحــد الیــوم، 
عدم  ما تبد ال.األعمتوقفها عن تلكالطلب في هذا المجال،  ال مستق

- عرض الحالة:ملخص ل

ــة لولــدین (بنــت أمهــي و ســنة، 55تبلــغ مــن العمــر ةامــرأ الحالــة  ــا فــي قطــنت)، وولــدعاز حال
یبلغ من العمر ن خاص مع ولدها الذ ال تتعــاطى الحالــة شخص تدعي أنه من أقارهــا،سنة و12س

ة مواد سامة، مظهرها الخارجي،أ بیر  ل  ش تعمل في أعمال حرة.وال تهتم 

ســـبب  ـــة  م نتیجـــة تخلـــي األب عـــن العائل ـــ ـــة ماضـــي طفـــولي جـــد صـــعب و أل ـــان للحال مـــا 
ة عوضــا لــألم و ة العائل حــث ،األبالطالق، مما أكسب للحالة تحمال للمسؤول ــة اإلخــوة و ال مــن مراق

شــتى الطــرق، ممــا خلفــت  ش  ــاء إضــطراب فــي بــل تلــكعــن لقمــة العــ ة المفحوصــةاألع ،نــاء شخصــ
من خالل ما عاشته الحالة من أحداث ،ونها تعرضت للكثیر من الخبرات السیئة و الصدمات المؤلمة

ة داخل العائلة ة مــع أصــدقاء الســوءو،مأساو المتمثلــون و،ما خبرته من خــالل العالقــات الغیــر شــرع
انت تحبذه الحالــة أكثــر مــن النســو،في العنصر الرجالي ة العمیلــة اء، ممــا أضــالذ فى علــى شخصــ

ورــصــفة ال ــة،ة أكثــر مــن األنوثــةذ ــة و إجرام ات عدوان ســلو ة  عــة مصــحو مــا أعطاهــا الصــفة التا  ،
ع المازوشـــي األنثـــولهـــم و اإلستســـالم لنـــزواتهم ـــة تعـــود للســـلوك مو، ، مـــا أظهـــر الطـــا مـــا تـــرك الحال

قائها ضمن  أهــدافهتستعالتي،شاذةالبیئة تلك الاإلجرامي  ا، إضــافة الــى وجــود ملها الحالة قصد تحقی
ـــدیها ـــة،إستحســـان ل ـــة اإلجتماع ان ـــل مـــع إشـــارة لشـــعورها لعـــدم الم ـــة ظهـــور مث ان إم ـــد تلـــكممـــا أب

ــه ي المعاقــب عل ض علیهــا جــراء شــذوذها الســلو لمــا قــ ــة،  ــة و الضــد إجتماع ات الضــد قانون ،الســلو
ان أولها في سن "3"من خالل و ما خلف لدیها ماضي عقابي ا نافذة  سبب " إخفاء "24"قضا سنة 
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سنة سجن، ة في سن مسروقات"  ة الثان سنة سجن هــي "36"إضافة للقض ة "دعارة"  سبب قض سنة 
ستة أشهر سجن نافذة. ك بدون رصید  سبب ش انت  ، أما الثالثة ف األخر

ســبإال أن الحالة تضع عامل الفقــر  ،األعمــالتلــكهــو الــدافع الوحیــد إلقتــراف مثــل الــرزق و
ة  اتها الجنس عة ح ع السادو مازوشيمن خالل حیث دلت طب اتها ببروز للطا ة ح .عرض تارخ

- المقابلة مع الحالة:
عني لك الجسد 1س- ة/ ماذا  ؟واللذة الجنس
ش جســمي المهــمراجلٕاال و / أنا منفــرقش إذا رانــي مــرا 1ج- ون، أمــا الجــنس (ضــحك)، میهمنــ أنــا شــ

يتجي  اینة.مرا  یجيو ون راجل وحدها  الجنس حاجة 
صفة دائمة أو عند تعرضك لإلثارة؟2س- ك،  ة لد ة الجنس ات الرغ /ماهي مستو
قة، نحب النشوة.2ج- ل دق /
ة؟3س- اعاتك الجنس یف تقومین بإش /
.3ج- /ساعات وحد
ة مع نفس جنس/هل تزاولین العالقة4س- مفردك؟ك أوالجنس مع الجنس اآلخر أو 
ون مع رجالة/4ج- .نحب ن
ة لك أثناء ممارستك الجنس؟5س- ف /صفي لي أحسن 
اینــة، نحــس روحــي فــي /5ج- ــاین، روحــي بــرك اللــي  أنا نحس هذاك الوقت بلي مش جسمي اللــي 

السما.
ون شعورك حینها؟/6س- یف 
اك.6ج- ما ه ون دائما  ا ن /مذب
ة؟والضرب منالشتائم /هل تحبذین سماع7س- العمیل أثناء الممارسة الجنس
./7ج- ه عاد إ
ة/ه8س- عاتك الجنس لإلش )؟خ.... الموتى-حیوانات-(أطفالل هناك طرق أخر
.ال ال/8ج-
ة؟9س- اتك اإلجرام ة في عمل یف توظفین إنحرافاتك الجنس  /
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اســـرأنـــا نحـــب لروحـــي، /9ج- حثـــوا علـــى اولكـــن  هـــذا الوقـــت فـــيوصـــا خصو ، لجـــنسنـــاس یجـــوا ی
اسر.  ات  الطل

ة 10س- ون ذلك؟اإلجرامو /لماذا تدمجین بین إنحرافاتك الجنس یف  ؟ 
عالقــاتي مــع نســا /10ج- الجنس، أنــا عنــد ــي خــدمتيعنــدورجالــة و الزمك في خدمتنا تخدمي 

اتسلعةنجیب و ،نسافر صعو لش یObligéالزم تلقا رشوة وال  ك تتصرفي، تمد سیزا.تعل
الذاتي؟11س- اإلعتداء على الغیر أو ینحصر على المستو عك اإلجرامي  ما یتسم طا  /
ـــة /11ج- ـــون مـــع النـــاس، أنـــا إجتماع هـــك، تجینـــي تكالحهـــم ســـاهلوخـــدمتنا تطلـــبأنـــا نحـــب ن

ــاقتهم نحــب نشــوف عقلیــتهم وخاصة الرجالــة عجــزواقــدام Maisوف ــي، لمــرا  حــب واحــد وخاصــة 
ا  ستفهم عل او حب یوصل.رجل عل ن  نوصلوا لو

اإلجتماعي؟12س- ات المنحرفة في الوس ج للسلو الترو یف؟/ هل تقومین 
ــاین اللــي یجــوا حتــى مــن / 12ج- قــول لواحــد،  عرفــوني لیجــون، واحــد  الد،  ــه أنــا معروفــة فــي لــ إ

اسر اللي یجو یدوموندوا الجنس. این  ایل  الصحرا، ورقلة، أدرار، ق
ةصفي ل/13س- أهدافك اإلجرام ا لتحقی یف تستخدمین أناس جنس ؟لماذاو (نعم/ال)، ي 
الــذات الجــنس، طفلــة وٕاال /13ج- حــب هــو  ــاین اللــيطفــلــاین اللــي  جونــا و قولــولي و عرفــوني 

ــص les Clientsنشوفلهم  ال ــاین اللــي یتفــاهموا علــى  و فــي دار ، هــك یتالقــاو، ســاعات عنــد
فــاش، فــي ل واحــد   ، حــب یــروح المهــم نتفــاهموا أخر ــن  ــل واحــد و ــار أخــرن  لغیــب وال فــي د

ل هاذ لحوایج.localوعلى على الدراهم  ، أنا نتكفل 
الم نفسك 14س- ؟والغیر/هل تجدین تلذذا في إ
نت صغیرة/14ج- ي  انش اللي شفیتوا  ش عهزنيٕاال و أنا م نت نحس من اب،  د في الدن

اسر رهت منثانينتي و  حوسوا یرتاحوا  اني مقیوس و  حوس على الجنس ی ا، حتى اللي  الدن
الي  فاش، ت ل واحد  حب جارتو  وا على عمارهم اللي عندها مرت بیها و اللي  اللي یجوني ی

اه یتنفسوا برك .یجوا 
قین من السلوك اإلجرامي؟15س- /ماذا تحق
ــرةالو ــون دراهــم ع اللــي نحــوس نوصــلوا،هنا حســاب أنــا حســب الوضــ/15ج- لخــاطر هــذا حتــى م

قدملوا غیر المصدوم و اللي معندوش بدیل واحد آخر. المجال 
ة ضد الغیر؟16س- عد أفعال إجرام /هل تشعرن بوخز الضمیر 
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ه/16ج- الي اللي یجي لخدمتنا عارف واش ف .واحد على حاجة راهم یجوا لرواحهمواحد ما یلز ،ت
ماذا تشعرن حین ق17س- فعل إجرامي؟/ لماذا؟امك 
ون مخططتلوا نحاول منغلطش /17ج- فةي ن ون خا ضش ون ، ومنتق ان عادشو هك حسب و

ما جات جات،  ون میت، الزم تكوني جن، وخصوصا فيالظروف منخافش  ك  خدمتنا الزم قل
ش. ض ق الجن لزرق م

ال؟18س- مثل لك السلوك اإلجرامي مستق /ماذا 
رة تخلط/18ج- حة غیر تزد تتهرد أكثر.تس الي را اسر ت
الذات 19س- اع اللذة والنجاح والسعادة تحققه/هل ترن أن تحقی الم الذاتإش ؟والغیروٕا
انش األلم نحوسوا غیر على الزهو برك./19ج- م
أنثى؟20س- طرقة إنجازاتك  /هل أنت فخورة 
ونش هك، راهــي/ال 20ج- ما نتاجي من ون عشت  ة  ــا وراجلــيمش راض مــشبنتــي معا وولــد

مشمتشردین  حب.وزد منح ل واحد دایر واش  فیهم، 
محض الصدفة؟21س- محض إرادتك أو  عد عودتك للسلوك اإلجرامي  /هل 
ضوا/21ج- ن نتق این و فاش  ار مراتاین و ،ل مرة  ضوشو ونوا حوایج  .منتق

ا و ا الذهب من لیب ضتش في المرة جبت معا ات غازــةدیوانة، مدیت " قرعةمتق ،  لــدیواني" مشــرو
وني أخــرن نفــوت علــى األقــل  ــون مســ عرفنــي مــن قبــل،  س،3و فتــت و هــو أصــال  ســنوات حــ

سللتي دخلو المرة الثالثة  وح ــع و نشــر صــح انت غلطــة بــرك أنــا أصــال نب نــرهن لحــوایج، 
حسبهاش قد قد. ساعات الواحد م

عد سلو 22س- ك اإلجرامي بدافع اإلنتقام من الذات أو اإلنتقام من الغیر؟/هل 
شــة لضــرك، نحــس رانــي مــش نتــاع ومــن الغیــرمنــي /22ج- ش عا هــك، نحــس روحــي معشــتش ومنــ

ستاهلوا أكل نساو ش، على هك  عاونو و رجالة.لكن لقیت روحي في هذا الوضع و الناس م
طة التي تدفعك23س- ة؟/ما هي أهم المواقف المح ات اإلجرام لتكرار السلو
و غلطــاتي و أمــي، و تــدفعني غلطتــي /23ج- ر صــغر ، نتف ل و لد ي منلقاش واش ناكل ونو

سة. ا نحس روحي رخ الدن في هذ
/ماذا تعني لك تكرار العود للجرمة؟24س-
س./24ج- ما معرضین للح ا أنا تجي وحدها رانا د ة ل النس أنا 
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لك تكرار ا25س- حق ؟السجندخول و لعود للجرمة /ماذا 
الســــجن /25ج- حــــة بــــرك، حنــــا ضــــرك عــــاد عــــاد ــــك النــــاس نضــــرة مــــش مل ــــد یهــــزوا عل والــــو یز

ش،  قلقنـــ ـــة وحتـــى دخلـــتNormalم ـــروأنـــا مـــن، نتحمـــل مســـؤولیتي، وخـــالصنفـــوت العقو
عرفوني.

ك؟/هل تشعرن دائما أن شیئا ما ینقصك؟26س- ما هو في رأ
ه األمان /26ج- اسرلوالد حنان و والإ .حوایجوالعائلة 
؟ولماذا/هل تشعرن أن الناس أحسن منك؟ 27س-
ار /27ج- ل الناس خیر مني داروا د ه نحس  شــوفو فــیهم واش یــدیروا، ومستقبل ووالتهــم عنــدهمإ

، وأنا والوا اه منقعدش وحد ض، حتى والتي جبتهم برك هك،  اش نق انش.و راجل م
للجرمة أحسن؟/هل تعتقدین إستخدا28س- م الجنس أسهل أو التخط
لخدمــة ســعات تســلكي، لكــنالجنس أسهل ثــم ثــم /28ج- ســعات متصــلحشو تصــلح التخطــ

ن الجنس برك اللي ینفع.وخصوصا إذا اسر مم الد صعیب  الد ل انت من 
أنك في حاجة لتحمل المزد من 29س- ة/هل تشعرن  ؟المسؤول
ا ال منقــدرش نتحمــل حتــ/29ج- رهــت مــن الــدن بــرت  اســر نحــس روحــي  ة واحــد، تعبــت  ى مســؤول

خالص.
ك؟30س- ة إل /هل تتقبلین التهم المنسو
ه أنا عارفة واش ندیر /30ج- ا.الليعارفة و إ یخرج عل
ة/هل تشعرن أنك حققت أحالمك 31س- ؟المرغو
اء)/31ج- ة في ال ل والرغ .ال محققتش (صمت طو
مثل لك الوصم اإل32س- جتماعي للمرأة المجرمة؟/ماذا 
فیها خالص32ج- ه خالص إذا لس بیر في وجه المرأة متقدرش تنح ./عار 
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-المقابلة:محتوتحلیل 

الت التي أجر م احثةتهان خالل المقا ن،مع الحالةال ة المفحوصةةتم من التقرب من شخص
ــادر مــا تــدوالتي یت ة،  أنهــا مــرأة صــع فــة، للمتحــدث إلیهــا  ــة و عن ة علــى إمــرأة قو ماتها الجســم ل تقســ

ه الموجــودة علــى عینهــا ،ذلك من خالل مظهرها العــامو ة مــع التشــو مــن حیــث طولهــا و قوتهــا العضــل
منــى ــةممــا ی،ال ــادرة أول لها  ــة مــن شــ ــة فــي الحــدیث عــن نفســهابــث الر حیــث ،، إال أنهــا أبــدت رغ

طرقـــة مرحـــة و متفهمـــة الت  ـــدون أكاذیـــب عـــن ماضـــیها اإلجرامـــيجـــرت المقـــا ـــان ،، و ب ـــذ و ال
ة. قها القضائ مع ما جاء في صفحة سوا یتطاب

ا فــي حیــث جــاء جوابهــا  ــدیها مشــ ة ل مــن خــالل المقابلــة عــن معنــى الجســد و اللــذة الجنســ
إســــتهزاء مــــن الــــذات،جنســــها مــــا یــــدل علــــى وجــــود إضــــطراب جنســــي للحالــــة، مــــع توظیــــف إنفعــــالي 

أنثى، وو ة و لجنسها  عدم تقبل ذاتها الحال رغبتها في التخلص منها، مــا یوضــح إضــطراب الموحي 
حیــث تــأخر مبــدأ  قدر ما تهمهــا شخصــیتها،  ما أضافت أن جنسها ال یهم  الحالة،  جنسي واضح لد

لاللــذة، و ــان تــوفر المــرأة و الرجــل "یجــيأنهــا تــأتي  اینــة"،مــا  الــدال علــى تحلیــل والجــنس حاجــة 
ــة لــدیها و الــدا الرغ ــة صــرحة دالــة علــى مســتو عــدها رغ جــد منطقــي للســؤال مبــرزة  ل علــى مســتو

قة" ل دق النشوة و الفرح الكبیــر، عالي "  شعرها  و ذلــك مــن ،من خالل "اإلستمناء" أو مع رجل، مما 
اینة این روحي برك اللي  فــي أن ثیــرا "، و أنها ترغب خالل قولها"نحس روحي بلي مش لحمي اللي 

قـــى  ـــة ،، مـــع رغبتهـــا فـــي ســـماع الشـــتائم خـــالل الممارســـةالشـــعورذلـــكعلـــى ت صـــورة جل مـــا یوضـــح 
ة ة األنثو األودیبيالمازوش ــغ للــتخلص مــن ، ومن خالل قبولها لإلنحطا ذلك التوظیــف البل یوضح 

صفة مفردة. التوتر الزائد 

ما یخص العالقة بی بنفسها إال أن إنها تعمل، فالحالة تقول واإلجرامن اإلنحراف الجنسي أما ف
ف تبرر ألفعالها مض ثیرة عن الجنس في هذه األوقات،  ات  رورة إستعمال الجانب ضعلى ةهناك طل

ات عـــض الصـــعو لـــش یتســـیزا"، مـــا یبـــین الـــدور ،الجنســـي لتـــذلیل  مقابـــل "وال  ـــر الســـلع إال  عـــدم تمر
عد.العملي للجانب  ما  ة ف عات إجرام الجنسي مما قد یخلف ت
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عها اإلجر  یجیني تكالحهم ساهل"، مما تظهر الحالة إضــمار امي فدل على أنه موجه نحو الغیر"أما طا
ــهاإلنتقــام منــه ورغبتهــا فــيــره شــدید للرجــل  یــل  ع والتن ظهــر طــا حــب یوصــل"، مــا  ــن  ، "نوصــلوا و

ة الحالة.سادوالمتمثل فيإنحرافي من نوع آخر 

، مــن خــالل معرفتهــا  ر ســ اإلجتمــاعي ال ات فــي الوســ ج للســلو مواصلة بإعترافهــا الصــرح عــن تــرو
اب طالبي الجنس، و بیر من الش ة متفاهم علیهــا، ممــا عدد  الغ مال اتهم مقابل م ذلك بتوفیر لهم طل

أهاتهظهر أن الحالة تجعل من  دة  أجساد الغیر، مؤ ل الممارسات تجارة  تلــكنها هي التي تتكفل 
لــم تجــد فــي مراحــل صــغرها مــن یتحمــل ونهــا،األفعال المجرمــةهذهاألمور، مبررة سبب إحترافها مثل 

رها لذاتها و للحبإخوتهاو یتكفل بها ومسؤولیتها أتي الى مثــل ، مما خلف لدیها  ل من  اة، معممة 
عــاني،تلــك عــد إنســان متــألم و  ات  عــنالســلو س عــن حالهــاإســقا ــأتون للتنفــ هم أنهــم  مفســرة ســلو

. أحوالهم فق

قه إما مال أو  ون حسب ما ترد تحق أن ذلك قد  من السلوك اإلجرامي،  ة عن سؤال ماذا تحق مجی
أن هذا المجال ال یدخله إال "المصدوم"  ها  سإنتقام، مبررة سلو لــ ، ممــا یوضــح والذ لــه بــدائل أخــر

تعــاني منــه الحالــةالجــرح النفســي الكبیــ مــع والغیــر عقالنــيممــا خلــف لــدیها الســلوك العــدواني ،ر الــذ
الغیر.

لهــم جیــدا، حتــى ال تقــع  ما أن أعمالهــا تخطــ ه من أفعال،  إال أنها ال تشعر بوخز الضمیر لما تقوم 
ـــة ـــا،فـــي یـــد العدال ـــة فـــال ت انـــت أعمـــال روتین ـــالخوف أمـــا إذا  شـــعرها  ـــذلك، واصـــفة عملهـــمـــا  م لي ل

ة " اتي.الصعو و ظهر السلوك الس ون میت"، ما  ك  الزم قل

حــث عــن الراحــة  ارة عــن ال أن هاته األفعال ما هي إال ع ــه الما تر غیــر، إال أن المفحوصــة والترف
عدم الرضى عــن نفســها، و غیرهــاتبد ، مــع إعطائهــا تبرــرات عــن مــا قــد قامــت بإنجــازه مقارنــة نفســها 

ة األبناء،قصد عدم تحملها  حب". لمسؤول ل واحد دایر واش  من خالل إرجاع اللوم علیهم" 

ست هي التي الغیرمن و ما تعید التأكید عن دافعها اإلجرامي قصد اإلنتقام من ذاتها  ، إذ تشعر أنها ل
مثــل  ال تـــرحم النــاســأن و ،المواقـــفتلــكلكــن الظـــروف هــي التــي وضـــعتها فــي ،لاألعمــاتلـــكتقــوم 

ظهــر دافــع إنتقــامي تقــر الضــعیفوتح ــة"، مــا  ســتاهلوا أكــل نســا ورجال ، لهــذا تقــول الحالــة" علــى هــك 
بیر ة  ة.والواقعتجاه الغیر وعدوان ات و سبها الصفات الس ، ما 
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اته املة ما تعترف الحالة بتحمل مسؤول أنها تعرفا  صلح و .هابماذا 

اب الداضــم العمیلــة أن عودتهــا ،فعــة لهــا لتكــرار الســلوك اإلجرامــيفة أن مــن أهــم األســ فتــر
ة تلكلمثل  أتي من خالل أعمالها الیوم ات الشاذة  ة معالسلو ان ثیرأنها و الغیر، والعالئق من األح

ض یتمال و تقترف أفعال أكثر جرما  مــا أن الســجن لــم علیهــاالقــ ل مفــاجئ،  شــ حیــث تكــون  خاللهــم، 
ثیر  قلقها  ح  تٕاذا و ،اص ة مس املة.مسؤلیتهاتتحمل و فتمضي فترة العقو

الــوزن ما تعطــي الحالــة لعامــل  ــا خلــف لــدیهاالكبیــر مــا یــؤثر فــي حالتهــا الشــعورة اإلح اإلحســاس و
ــدة أن لعامــل الجــنس الــدور الكبیــر فــي حــل ها مــن خــالل أعمالهــا فــي أوقــات مضــتبإحتقــار نفســ ، مؤ

فة قد تعترض طرقهاالتيوالعراقیلالكثیر من المشاكل  م عامل، مض ــالذاتالــتقــ تــرإذغیر مقارنــة 
ــل النــاس أحســن منهــا،  فــال، مــا یخلــف لهــا ذلــك اإلكتئــاب ولكــن هــيمــع أوالدهــم وأنهــم متمتعــون أن 

ـــة؟والـــوهن النفســـي مـــا جـــاءت إســـتجابتها عـــن ســـؤال هـــل تشـــعرن أنـــك حققـــت أحالمـــك المرغو "ال ، 
بیر.محققتش"، مع توظیف م شاعر

بیر في حقها،  عد عار  أن نظرة المجتمع للمرأة خرجة السجون  ة المقابلة  نهامنه م أن تتخلص وال 
التحقیرمنه أبدا، م اإلجتماعي علیهالما أكس،مما خلف لها إحساس نفسي  اه الح ــم ،بها إ مبــرزة الح

اتها. م على المرأة طوال ح یخلفه ذلك الح القاسي الذ

-ص المقابلة:ملخ

ة الحالةمنمن خالل المقابلة و المتبد ظهر علیها القوة،شخص بیرة في السن  أنها إمرأة 
التعب النفسي الذ،الخشونة و الغلظة في التعاملو التحاور اإلحساس  غلب على مستو ان  ما 

ه الحالة دجراء ما إسترجعته ذاكرتها و مشاعرها جر ،تعان ه من معلومات نا اء ما قامت الحالة بتزو
اء ان واضحا على الحالة من خالل حدیثها و، إال أنهخالل محاور المقابلة ماءاتها إخفائها ألش إ

حیث قدمت العدید من ال تبررات ألفعالها ثیرة عن ذاتها، قصد إعطاء صورة جیدة عن نفسها، 
حیث تمثل طا ل مقنع لها،  ش "، إضافة الى نوع ثاني و  "الساد عها اإلنحرافي من النوع المنتقم أ

سبب للتخفیف من التوتر النفسي، أما محور العالقات بین اإلنحرافو هو"اإلستمناء الذاتي" 
الم الغیر ،و اإلجرام فالحالة لم تنفي وجود عالقة وطیدة بینهم ة في نشر الرذیلة و إ الرغ مبررة ذلك 

ةآل ة، تود اإلنتقام الصرح من المجتمعو،ة إنتقام ات و ة س أنها لم ،داللة لشخص ألنها تر
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أنها لم تحق ما تر ش الشرف،  ل سبل الع قف بجانبها في األوقات التي ضاقت بها  تجد من 
قها. انت تود تحق انة  من خالله م

ان له الدور الكبیر في تكرار سلوك العود لل ة،جرمةمما  فها إلنحرافاتها الجنس مبررة ،من خالل توظ
ســب الــرزق  ســبب  نهــاــل ذلــك  ــاوعــدم تم حال خــالل خلفیتهــا وخاصــة مــن،مــن إیجــاد عمــل الئــ

ا وسنها الكبیر. ة إجتماع اإلجرام
ار الرورشاخ للحا ات إخت ف)(:ةلإستجا
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ا: تحلیل - -وتفسیر النتائج: ثان

ة -1 ةالجوانب المعرف -:والعقل

طاألقد  ساوقظهر زمن ال ن القول "ث43"التقرب42.68ة  م طرقــة إن هــذه، إذ  الحالــة تجیــب 
ة للطلب،  جید.زمنيمتوسو عاد

مــع إشــارة الــى وجــود ، )Ddl-Dd-D-G(ما جاء نمطها المقارب على منوال ثــر عبر عن نم مما 
انــت تقــدر بـــ:،إحســاس جیــد إذ  ة القلــ اإلنشــغال %25مــع إرتفــاع فــي نســ ممــا یــدل الــى وجــود قلــ

ممــا یــدل علــى،التفصیل الصغیرة انیزم دفاعي ضد القلــ ة، قهرــة)، مع إستخدامها لم (نزعــة وساســ
ة F%أما إرتفاع  التظاهر.والخوف منفدلت على نقص العفو

ما یراه الغیرءما جا ة مبرزة أن الحالة تالح ات حیوان ــة اإلضافة الى د،ت اإلستجا اللة وجود حیو
طة مع فهم سطحي  ).-Fات العدیدة(ته اإلستجانیبماذلك و مث

ـــاء المفحوصـــة جـــاأمـــا  ـــة ذ ة لنوع ة ءالنســـ یـــز، مرفوقـــة )F%(ت نســـ ة فـــي التر داللـــة علـــى صـــعو
ة  ات الحیوان اء منخفض، توحيالتي و اإلستجا ةعلى ذ رة أالىفأوحت)A%(أما نس ة الف القول

یر إجترارة  طرقة الشعورة.نفسٕاعادة و التف ار الموجهة للسلوك  األف

مستعانة إضافة الى اإل .والدالة على) Kة (ق اء متوس ذ

اطي ل إســتداللي إســتن شــ ل جیــد، وال  شــ ــة  أن الحالــة ال تســتعمل قــدراتها العقل ن القول  م بــل ،مما 
ـــة ات الخارج ـــة،تمیـــل الـــى المحاكـــات للســـلو ل ـــة  ع ت یـــرو ممـــا یـــدل علـــى عـــدم اإلســـتغالل ،دون تف

ة ات الموجه للسلوك في المواقف الح ر ا. وخاصة في،الف ة إنفعال الظروف الصع

ة أو -2 ة:الجوانب الوجدان -اإلنفعال

ع:-أ -الط

م للمفحوصة توضح لنــا أن ال الرجع الحم ــالنمحالــةمن خالل نم مــن خــالل تتمتــع  ســ C%المن
طــة مــع )C، مع وجود (%30األكثر من بیــر جــدا مــع ،)K(مرت قــاع  ــة ذات إ ممــا یــدل علــى إندفاع

ة المفحوصة. ما تدل على عدوان ة وعدیدة،  تفرغات قو
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ةدزادة على  الغیر حسب اللة قابل افي."رورشاخ"التأثر  اإلنفعالي الغیر  مع إنعدام الض

ات من النم ةوالتي تدل) CF(ما برزت إسجا اعلى صعو م اإلنفعاليلحالة في مسایرة لد والتح
ات في تجاوز ذاتیته،من خالل التكیف مع الغیر،نوعا ما األفراد عندهذا و ،إذ یجد الفرد صعو

الكاف. ة التي ینقصها الض التلقائ القابلین للتأثر ذو

ات ( ان بروز لإلستجا ــاEFما  ناشــئ علــى اإلح ــاطي)) التي توحي بوجود قلــ إح ، إضــافة (قلــ
المیل الجنسي.لهادالالى  ة أ ة في العالقات الجنس للرغ

ات الفراغ إ أو ،العــالم الخــارجيیننامعارضة الحالة لقانو أبرزت )02(والمحددة بإستجابتینال أن إستجا
ة في، "روش"الذات نفسها حسب تفسیر ة.والرغ اإلستقالل

ة أكدتــهمــاذلــك و  ة فــي التكیــف مــع المحــتــدلوالتــي )+F%(نســ ــة فــيعلــى صــعو اإلنطــواء والرغ
ورة وسمات تقمصداللة على الذات، مع بروز .األنوثةرفض و ذ ، صراع ضد العنصر األنثو

طاقة ال ةتمثلوالتي)،4(ما ظهرت صدمة  طاقة األبو ل ،ال تجاه الرمز ظاهر مما توضح مش
."األنا األعلى"الذنب إتجاهالشعورو ، الطفوليوالقلمن خالل مفهوم السلطة ،األبو

-:المزاج-ب

مــا تــدل معادلــة واحــدموضــوع الــى عاطفــة غیــر مســتقرة فــي والتــي تهــدف) CFظهــور ( والتــي القلــ، 
ـــة ،علـــى وجــود صـــراع داخلـــي ذو منشـــئ طفــولي%25والمحـــددة بــــ، %12تفــوق  ممـــا یـــدل علـــى قابل

ار النفسيالحالة لإلنفجار  طرتها على إنفعاالتها.وخروجها عنواإلنه س

قوانینــه لجوئهــا ،فهــي تنتمــي للواقــع البیئــي دون اإللتــزام  نســبي ممــا تعبــر أو تفرغــه عــن طرــ مــع قلــ
ة تجاه الغیر أو تجاه الذات لتجد توازنها النسبي الداخلي.،للعدوان

ة مــاذلــكو  اتــه مــن خــالل نســ حــدد مــع العــالم الخــارجي ــرد فعــل علــى صــراع متعــدالتــيو (Dd)تــم إث
.اإلجتماعيو العائلي 
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ة-ج -العاطفة:مراق

)%F+( الــذات ة فــي التكیــف مــع اإلهتمــام  ة و ضــعیف دال علــى صــعو یــزصــعو الــىوالراجــع ، التر
ــة اإلنفجــار فــي أ ان ــة و "لوجــود إســتجالحظــةإم طاقــة "دمات اللون طرة ،)2(فــي ال مــع فقــدان الســ

ةعلى ردود األفعال ال ات وخاصة نقص،وجدان ة اإلستجا ة.في مراق العدوان

ات (إحتـــلـــذلكتأكیـــدا و  ـــول المفحوصـــة إســـتجا بروتو قـــدرة الحالـــة مـــن علـــىالدالـــة و )CF) و(FCو
ة،  ن عالقات عاطف میــز األفــراد القــابلین للتــأثر مــاذلــك و ،یرفقها توظیف فاشل لإلنفعاالتال أنها تكو
ة التي ینقصه التلقائ الكاف.ذو ا الض

ةةإضـــافة الـــى وجـــود إســـتجا ـــة التضـــلیل ـــاو حاجـــة المفحوصـــة للحـــب علـــىالدالـــة و ،ذات الخلف اإلرت
المیل الجنسي.واإللتصاق بهماآلخرن ة أ ة في العالقات الجنس ما تدل على الرغ  ،

-الحساسة:النقا-3

-:الحساسةالنقاط *

)2(إستجابة دم في البطاقة:-

)4(ي البطاقة:صدمة ف-

)7-2البطاقتین: (: بـ)Ddlإستجابتي(-

-:الدیناميالتفسیر -4

عد مدة ءجا ار الرورشاخ  ة األولى من خالل إخت عضهما 30ت اإلستجا ملتین ل ة، بإستجابتین م ثان
ــة  ل عض، األولــى  ــة جــاءتالــ ، والثان ــأكثر تــدقی ل تفصــیل للمشــهد  میــز تعامــل مــاهــذا و علــى شــ

انـــت إســـتجابتها معقولـــة مـــع الموقـــف الجدالحالـــة  حیـــث  اتومـــن یـــد،  والدالـــة علـــى،الشـــائعةاإلســـتجا
ــه الحالــة لصــدمة الموقــف الموضــوعة ف ل ،تصــد شــ ــان  علیهــا، إذ  ــار المطبــ جــراء مثیــرات اإلخت

ات الموضوع.دقیفهمو لي  لجزئ

ـــة فجـــا طاقـــة الثان ة ال قءأمـــا إســـتجا عـــد مـــدة مرتفعـــة علـــى ســـا ـــات  مـــع إشـــارة للمثیـــر اللـــوني ،تها زمن
طاقة والدال علىالمحض  لل الرمز ةمحتو المفحوصة.وعلى البن ة لد العدوان
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طاقـــة  ة ال عهـــا إســـتجا انـــت إســـتجابتها مـــن "ث5"بــــ الثالثـــة مـــع إنخفـــاض فـــي زمـــن رجعهـــا ت حیـــث   ،
ات الشائعة  لدوالتي تدلاإلستجا ل عاد ش الحالة.على القدرة على التقمص 

عة  طاقة الرا ةتخصالتي و أما ال ة صدم ة فقد ظهرت بها إستجا طاقة األبو مــن خــالل عــدم مقــدرة ،ال
طاقــة، و الحالــة علــى تحدیــد محتــو م فــي المثیــر قــدرتهاعــدم لل ةٕاعطــاء و علــى الــتح حیــث ،مــاإســتجا

مثــل الســلطة  الــذ طاقــة الرمــز األبــو الطفــوليمــن مضــمون ال الــذنبو والقلــ إتجــاه األنــا الشــعور 
ة المفحوصة.ووجوده واضحا،ةتفتقده الحالماهذا و األعلى،  في شخص

طاقــة الخامســة  ــة تــدلالتــي و ال بواقعــه، مــن خــالل عالقــة الفــرد وتمثیــل الــذاتعلــى صــورة الــذات الفرد
ة و  ة مرفوقــءإذ جــا،الحالة صورة جیدة عــن الــذاتمعه، إذ أعطت التكیفف ــةت اإلســتجا حر مــا ،ة 

ش.  طرقة محبذة للمفحوصة للع الحرة  ة  دل على الرغ

قى دائما زمن الرجع في تنازل  ــان زمــن الرجــع والراجع الىحیث ی ار، إذ  ة المفحوصة لإلخت إستجاب
طاقـــة السادســـة  ة جـــا"ث05"قـــدر بــــ:ال حیـــث اإلســـتجا ة مقبولـــة ء،  ومندمجـــة مـــعت دالـــة علـــى جنســـ

ة المفحوصـــة ة للمشـــهد المالحـــمـــنذلـــك و ،شخصـــ م ة التقســـ ـــة والمـــوحي الـــى،خـــالل اإلســـتجا رمز
انت المفحوصة توحي حیث  ة،  ل جنسيتلكخالل جنس ة على مش .مرافاإلستجا

عة فإرتفاع زمن الرجع بهــا بوقــت قــدره طاقة السا ة "ث55"أما ال ــة الســو ــة األنثو حیــث لــم تظهــر الحر
یـــدل علـــى أن الحالـــة تعـــاني مـــن تـــوتر فـــي العالقـــة مـــع األم، ممـــا جعلهـــا ممـــا،الحضـــنرمزـــةحلـــول و 

حــث عــن األمــان  اجهــا ،الحنــانو تســتثمر طاقتهــا فــي اإلســراف فــي ال مــن خــالل عالقــات ترضــي إحت
النفسي.

بهــا زمــن الرجــع الــى  طاقة الثامنــة إنخفــ ــة"ث15"ال ممــا یــدل ،ممــا دل علــى تغیــر فــي الحــرارة العاطف
إنفعالي تجاه العالم الخارجي.على عدم تكیف

بیــرة  انــت إســتجابتها تمیــل للتحدیــد اللــوني مشــحونة بإنفعــاالت  ة التاسعة ف طاقة الموال ،مزعجــةو أما ال
طاقــة العاشــرة  ــون المظهــر العــام "ث15"بـــقــورب واألخیــرة بوقــتتاله إرتفاع نسبي فــي زمــن الرجــع لل

طاقة جد مشتت مــا دل تجزئــة حیث نجد المفحوصة إستج،لل قة،  طاقــة الســا ابت علــى نفــس منــوال ال
اء منخفض للمفحوصة ة على ذ ة اإلنفعال لدیها،اإلستجا سبب إرتفاع نس ا  ل یؤثرمما ،أو متوقف 
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طاقــــة علــــى ســــرعة المفحوصــــة فــــي إنهــــاء  مــــا دل الــــزمن الكلــــي لل ــــة،  اتهــــا اإلجتماع ــــذلك علــــى ح
ة  ارإلنتهاء و اإلستجا ل.اإلخت

ــول:صخــمل* ، ممــا تــدل علــى "ث6842."ـ بــمقــدر زمــن رجــع الحالــة ــان-البروتو ثــر مــع نمــ
، إال أن داللـــة ة شـــخص عـــاد یـــز، A() و-F(إســـتجا ة التر ـــاء ضـــعیف مـــع صـــعو ) دلـــت علـــى ذ

رــة لــنفس المعــارف العقل ــة ف ــةإضــافة الــى قول ات الخارج ) F%(إرتفــاع ، مــع ــة، مــع محاكــات الســلو
ة تدل على نقص  طة.والخوف منالعفو ة مث التظاهر مع داللة على وجود حیو

ة واضحة موجإضافة الى  ات (عدوان )، مع داللة C ،()K ،()Sgة تجاه الغیر من خالل إستجا
ة ة قو طاقة وخاصة ماإنفعال ه ال ).2(رقم جاءت 

ة السیئةمع  مع إستدخال الصورة األبو ة في التقمص األنثو الحالة سمات ما ،عدم الرغ جعل لد
ورة. تقمص ذ

ةأما  انت لها ) Ddl(إستجا نفسها، داللة على معارضة الحالة لقانون العالم الخارجي أو الذات ف
ة ة في اإلستقالل ة في اإلنطواء على ،و الرغ ، و الرغ ة في التكیف مع المح مع داللة على صعو

طاقو الذات ال رفض للسلطة4(ةالمثبتة من خالل الصدمة  ة )  الى ظهور الساد الحالة.، ما أد لد

ات  ار إستجا :(ف):تفهم الموضوع للحالةإخت

طاقة المشینة"طفل یخمم في مستقبلوا، مث1/10:ال ن حاب یولي یخدم بهاذ ث31:0."م

CF-1ةید: تشد ة و العمل اة الیوم .على الح

ةسالیب األ ة المفحتجاء:الدفاع ة إستجا اة الیوم ةو وصة تأكیدا على الح إستثمار مفر،العمل
ة لتجنب الصراع. ة دفاع آل للواقع الخارجي، 

ة: ال ــل الموضــوع الظــاهرامــن خــالل هاإلشــ ــر  ن مــن ذ أن الحالــة لــم تــتم ة نالحــ تــه اإلســتجا
مان"، مع میلها للتثبخاصة موضوع ص و " ت على الطفل مما سردها للقصة، إال أنها تعرففيالتقل

في عــدم معرفتهــا عنــيالــذو ،یدل على قدرة الحالــة علــى الــتقمص، ممــا ال ینفــي إنعــدام نضــجها الــوظ
ما ت ات الراشدة،  عیتها للعالم الخارجي.ؤ لمسؤول د ت
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ــة  ــاة الیوم ة تشــدد مــن خاللهــا علــى الح طاقة فأعطــت إســتجا ة رمزة ال ــةأما من ناح ــإفرا،والعمل
ثمار للواقع الخارجي لها. في إست

طاقــة عیــدث2/2:ال حــة تســافر ل الطفلــة را فــي تخــزرهــاهي و ،ثــاني علــى دارهــمهــيتخمــم و ،"هــذ
ث2.04."أمها، مخلیتها وحدها مع المشاكل اللي عندها

B1-1ةیز: التر .على العالقات الشخص

B1-3 المشاعرلحالة الوجدان وصف: و.

A2-2ها وحدها..."مخلیت" ...نة: عقل.

CF-2ة"...طف: عوا .مع المشاكل اللي عندها"ظرف

ــةاأل المشـــاعر(:ســالیب الدفاع ـــة مشــحونة  )B1-3اشــرت المفحوصـــة إســتجابتها بإســتثمارات عالئق
زة على العالقة  إطالقا.)بنت-أم(بین مر ور الذ ر للدور األبو دون ذ

أحوالهــا)A2-2مــع إعمــال العقــل ( إســتثمار لواقعهــا الــداخليفــي اإلنشــغال  ــة ،المعاشــة  ــة دفاع آل
ة الصراعات الداخل طة  ة المرت ة،مراق تعبیــر )CF-2(ذلك مــا دفــع بهــا لتجنــب هــذا الصــراع بإســتجا

ة للحالة.  ة الى التعابیر الخارج ة مرجع لعواطف ظرف

ة: ال ــل، ممــا یثاإلشــ الظــاهر ــالمحتو ة العالقــة ســردت المفحوصــة قصــة غیــر ملمــة  ال یــر إشــ
ــة ــة األودیب ــة ،الثالث العالقــة الثنائ ــة  تف طاقــة م ــة لل ــة التحت ــة )بنــت-أم(بــین التــي تحییهــا الرمز مغی

الحالــة،ماهذا و لدور"األب"،  ــة غیــر مســتقرة لــد مــع عــدم إرصــان الصــراع األودیبــي یدل على أن الهو
ـــل طاقتهـــا حـــول عالقتهـــا مـــع األم المشـــاعر نـــتاالتـــي و ،مســـتثمرة  ـــدلیلو والعاطفـــة ملیئـــة  یـــر  التف

ة ة الداخل ةذات المصدر الخارجي ،لصراعاتها الشخص آل ع مروني. والعالئقي  توازن ذات طا

طاقة ــالي ضــروه المخلــوق ،ث" طفــل راقــد علــى وجهــوBM:3/3:ال ــي ت اســر،راهــو ی ــي  ".راهــو ی
ث1.20

B2-2ل "ت: إنفعاال ة أو تهو ي..."و...راهقو ی

E2-3 موضوع جنسي أو عدواني.ات: تعبیر طة  ة مرت عواطف و/ أو تصورات قو
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B2-4:"اسر..."...راهو ي  ی

ةاأل ة من خالل سردها لقصــة ملیئــة :سالیب الدفاع أشارت المفحوصة في القصة الى مآسات إجتماع
ة لو اإلنفعاالت قو ة تدل على صراعاتتهو ة مرون ة دفاع آل ة مصعدة مشــاعرها بتعبیــرات ،  عالئق

ــة فـــةعلـــىالدالـــة و ،)E2-3(عدوان ـــة فـــي ،إســـقاطاتها العن ـــات األول ماتهـــا للعمل ـــة تـــدل علـــى تنظ آل
ممــا ،والخــوف والكــوارثتعبیــر لحالــة المشــاعر علــىقائهــا و لــدافع المرونــة رجعتعدها و ،)E(سلسلة

ة في Bشف بروز سلسلة ( ة مرون ة دفاع آل ه القصة.ذه) 

ال: طاقة، واإلش لل ذلك من خالل ســرد من خالل سرد الحالة للقصة تعرفت على الموضوع الظاهر
ة ة اإلكتئاب ة، مرصنة من خاللها الوضع مرجعیتها الشخص مة للمشهد  و الدالة علــى قلــ،قصة مح

ح ا صــ الحــب، إذ  ــ تهــدد روا اع الموضــوع، و الدالــة علــى وجــود صــراع الــذ الــذنبضــ إلحســاس 
ــــاب، و ــــى اإلكتئ طرة عل ــــة مســــ مــــن العقو ذلــــك واضــــح مــــن خــــالل المآســــات و التخــــوف الآلشــــعور

ة العواطف و المشاعر القو ة التي سردتها المفحوصة المفعمة  و الدالة على التعرض لأللــم ،اإلجتماع
أن الحالة من نوع المس ة، مما یوحي  ة المأساو تقبل لأللم.خالل عالقاتها اإلجتماع

طاقة اسر، ترضيرجلها و مر"هذث4/5:ال ه  اینة تشت ه  منها حــاب یــروح یخــرج متقلهو و ف
ث1.50."خالصمن الدار

B2-3ات و النزعات المتناقضة.م: تقد ا بین الرغ ا ا إ و/ أو اإلنفعاالت المتناقضة ذها

ــــةاأل اتها ذا:ســــالیب الدفاع عــــت المفحوصــــة فــــي إســــتجا ، تا ع اإلجتمــــاعي المأســــاو ذلــــك و ت الطــــا
ات B2-3(بتنق ة متناقضة بین الرغ ة دفاع آل ة)،  التي تدل على الصراع العالئقي والنزاعات النفس

تعاني منه الحالة. الذ

ة: ال طاقــةاإلشــ الكــامن لل مــا حاولــت التعبیــر عــن المحتــو  ، الظــاهر ،وفقــت فــي وصــف المحتــو
متن ــةسردها لقصة تحــو ــة بــین الرغ فــي العالقــة والــدال علــى،اقضــات وجدان إرصــان الصــراع النــزو

طاقة بین الزوجین. ة لرمزة لل الجنس

طاقة تطل على بنتها راقدة،ث5/15:ال مر ث1:03.تشوف فیها رقدت وال ال".....:"هذ

B1-2تطل على بنتها راقدة.غیر موجودةات: شخص مر "..."هذ
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CI-3المي.: تثب

CF-1ة.ید: تشد ة و العمل ات الیوم على الح

ــة: ات المفحوصــة لــدینا نقــااألســالیب الدفاع ات غیــر بإدخالهــاذلــك و ) B1-2(مــن إســتجا لشخصــ
الصورة ــة لإلســتثمار العالئقــي،موجودة  ــة دفاع النفســي،آل اعثــة للقلــ ــة ال الم عهــا توقفــات  ممــا ،ت

یزهــاذلـــك و ،ارجيدفــع بهــا إلســـتثمار الواقــع الخــ ـــةبتر ــة دفاع آل ــة  ـــاة الیوم ممــا دفــع بهـــا ،علــى الح
لتجنب الصراع.

ة: ال ات غیــر اإلش مــة مستحضــرة خاللهــا شخصــ الصــورةظــاهر قامت المفحوصة بتخیل قصة مح ،ة 
الحالــة،  ة" لــد ة "األموم ل جید، مما یدل على إرصان الوضع ش مــنذلــك و موضحة الدور األمومي 

یــوحيالــذو ،بنــت)-(أمبــینعالئقــيٕاســتثمار و إستحضــرته مــن المشــاعر المقلقــة عنــد األم، خــالل مــا 
الحالــة التشــدید علــى والمتمثــل فــي،الواقــع الخــارجيممــا دفــع بهــا إلســتثمار،بوجــود صــراع نفســي لــد

ة. اة الیوم الح

طاقة حة تدثGF:10/6:ال قولها واش را طفلة مع بیها، وال تخدم معاه،  ث50.یر""هذ

B3-2حة تدیر"عالقات "...م: تغل .قولها واش را

ــةاأل م العالقــات ذفــي هــ:ســالیب الدفاع أن المفحوصــة قــدمت قصــة تبــرز فیهــا تغلــ ة نالحــ ه اإلســتجا
ة). ة مرون ة دفاع آل ة هستیرة ( ة دفاع آل

ة: ال طاقـــة موفقـــا مـــن خـــالل ذاإلشـــ لل الظـــاهر اتـــان وصـــف المفحوصـــة للمحتـــو رهـــا للشخصـــ
الكــامن قصةسرد و  مــن الوصــول للمحتــو طاقــة، إال أن الحالــة لــم توفــ ة عن مــا یــدور داخــل ال مقتط

لــدو،للمشهد ة إســتدخال المثــال األبــو ال ، مــا یثیــر إشــ ذلك لعدم قدرتها على إرصــان الــدور األبــو
ــةالحالــة و ات إجتماع شخصــ ــة دالــة تحیــي مــن خاللهــا صــ،إســتبداله  ــة دفاع آل ــاآلخر  راع عالئقــي 

حث عن التوازن من خالل اللجوء للغیر العالئقــي ،عن ال الى وجود صراعات على المستو مما یؤد
المفحوصة. لد

طاقة اتوا عندهانتها و "أم ثGF:2/7:ال ن جی ه مم اتوا مش مقتنعة ب لي مش ح ولدها الصغیر، 
ث1.54."من حرام
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B1-1 نتها..."یز: التر ة" أم و على العالقات الشخص

B2-3اتوا مش مقتنعة..."و/أو اإلنفعاالت "...م: تقد لي مش ح

A1-3للمعنى اإلجتماعي و األخالقي.ة: مرجع

ــة: ة (اإســتجابت العمیلــة فــي هاألســالیب الدفاع طاقــة بإســتجا ــة )B1-1تــه ال عالئق ــ بــین ذات روا
ـــات تلتهـــا تو )والبنـــتاألم ( مآســـات ،)B2-3(ونزعـــات التنـــافسظیـــف للمشـــاعر متناقضـــة بـــین الرغ

ة  ة و إجتماع ةآل المروني دفاع ــة ،العالئقــيوالــدال للصــراعمن النم ــة القصــة برجوعهــا للمرجع منه
ة ة و اإلجتماع ة للواقع الخارجي.)A1-3(األخالق ة ذات مرجع ة للمراق ة دفاع آل

ة: ال طاقــة فهــي تحیــي تعاملت الحالاإلش للمشهد، أما من خــالل رمزــة ال طاقة بوصف عاد ة مع ال
ة العالقات(أم ال عدها المزدوج (تنافس/تقمص) -إش رنبنت) في  بنت).-(أموالتفاعل الم

عحضور و  یــوحي،األودیبي"الولد الصــغیر" تحیــي المفحوصــة إمتحــان الــتقمصالرض بإســتثمار والــذ
الحالة،  ه عو أودیبي لد .واإلبنةأرصنت العالقة بین األم الحالةل

طاقـــة طفلـــة "ث9/4: ال ـــواأختهـــا و هـــذ حـــة تشـــوف واش راهـــيهـــذو ،علـــى حاجـــةطل را تجـــر
عید من مالیهم...،این اش ما جا من  الي  ث1.20."ت

B1-1:"."...طفلة وأختها هذ

CI-3عة لوقفات للكالم.مل: عوا تا مثیرة للقل

E1-3خاطئة.اتدر: م

ةسالیب األ سلســلة المرونــة(نالحالدفاع ــة  ة بدا یــز )B1-1) مــن خــالل(Bمن خــالل اإلســتجا تر
ــة ( ــه التوقفــات الكالم ما دلــت عل إستثمار عالئقي، مما أثار قل ة  )، مخلفــا CI-3للعالقات الشخص

ة خاطئة ات حس مدر ة  اقات األ)E1-3(عدها إستجا ة للحالة.مبرزة خاللها الس ة النفس ة للبن ول

ة: ال طرقـــة متكاملـــة اإلشـــ ـــان جیـــد للصـــورة، حیـــث وفقـــت الحالـــة فـــي ســـرد القصـــة  غیـــر و الوصـــف 
ــة ،إســتثمارها العالئقــيعلــىٕاعتمادهــا و مشیرة في ســردها بإســقاطها ،متناقصة مبــرزة خاللهــا عالقــة ثنائ
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ة،بین اإلخوة ــة ذات الداللــة الصــراع ــاة الیوم ــة الــدال مــنالمثبتــة و ، مجسدة الح خــالل التوقفــات الكالم
ة للمفحوصة جراء مثیر المشهد. على إستثارة الصراعات الداخل

ـــة  ـــة، فالمفحوصـــة وفقـــت فـــي إرصـــان عمل ة الهو ال طاقـــة التـــي تشـــیر الـــى إشـــ ـــة لل ـــة التحت أمـــا الرمز
ة و من خالل األدوار ،التقمص الجنسي األنثو ةالهو .الجنس

ائها و  الصــورةاعلصر ٕاح حیــث یبــرز تمثیــل هــوام ،أودیبي متمثل في إدخال شخص ثالــث غیــر موجــود 
أودیبي.

طاقة ث53.برك على هك راهو محضنها"توحشهارجلها و مر"هذث10/3:ال

B3-2:"و مر م عالقات.هذ رجلها..."، تغل

ــةاأل ة مــن خــالل:ســالیب الدفاع طاقــةإســتجا ه،ال ذات نمــ م للعالقــات ذات لــدینا نقــا تلغــ ســتیر
ة للصراع العالئقي.،المیل العالئقي ة دفاع آل

ة: ال طاقة اإلش لل الظاهر نت المفحوصة من التعرف على المحتو بــینتم مــا والتفرــ الجنســین، 
ة بین الزوجین. داخل عالقة جنس أرصنت التقارب اللیبید

بین التعاطف، الحنان  ةوالجنما أثارت الر د قدرة تبني الصراع ،س .األودیبياإلنحطاو ذلك ما یؤ

طاقــة بیــر هــذا مــاراني نشــوف،وادهــذا و "واش هذا......هــذوا حجــر، ث11/5:ال ــة فیهــا شــالل  غا
ث1:40."برك

B2-1:."...ة"واش هذا قات شخص ات، تعل تعج

CI-3:.المي تثب

E2-1:.ات مثیرة خاطئة قصص مرمزة، إستجا

ــةاأل الي:ســالیب الدفاع طاقــة وجــدنا أن الســلوك إشــ ــة ،مــن ال ــة دفاع تــدل علــى آل حیــث لــدینا نقــا
ة عــة لوقفــات للكــالم،شخصيتعلیو تعجب )B2-1(لمآسات إجتماع تا ،تالهــا عوامــل مثیــرة للقلــ



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

289

فــا بـــ( ــة للكــف ثــم أســقطت إســقاطا عن ة دفاع ما،)E2-1آل ــة تــدل علــى تنظ آل تهــا ســردها لقصــص 
ة من خالل عدم تالؤم بین موضوع  ات األول هللعمل ، تجرد، رمزة غامضة.والمن

ة: ال ــة ، توقــف المفحوصــةو ٕاســتذهان و عد إنــدهاش اإلش ة للمشــهد منه وفقــت فــي ســردها لقصــة وصــف
ه و بإكتفاء"هذا ما راني نشوف برك"،  الذتلك من خالل وفقتعل القل صال اإلحساس  ة بإ اإلستجا

طاقة ة.یوحيالذو ،من داخل ال ة ما قبل تناسل آالم بدائ

طاقة عضاهم ثMF:5/13:ال انوا مع  این  انراهوا و "هذا  ث53.میت"تع

E2-3:.ة ة أو عدوان ة جنس تعبیرات عدوان

ةاأل ــة:سالیب الدفاع ة دفاع آل طاقة إكتفت المفحوصة  ة على ال عنیــف ،من خالل اإلستجا إســقا
طاقــةلكــ موضــوع جنســي أو عــدواني،)E2-3(ل ال طــة  ــة مرت تعبیــرات عواطــف و/أو تصــورات قو
اقاتهابروز و  ةلس .األول

ة: ال ــة اإلش ــة أحیــت مــن خاللهــا الرمزــة التحت طاقة جــد مقتط سرد قصة لظاهر ال قامت المفحوصة 
طاقــة إال أن الحالــة عبــرت عنــه ،الــزوجینعنــدي العــدوانو إذ أرصــنت مــن خاللهــا التعبیــر الجنســي ،لل

ة. ه حتى "الموت"، للشهوة للعالقة الجنس الغ ف مقدار م

طاقة حر ث19/5:ال في الح.معرف، ......لخرن و "نشوف ل رة تتعل تصو ث32:0."هذ

A1-1 الت.صف: و التفاصیل مع أو بدون تبررات للتأو مع التعل

CI-3للقمثیرة مل: عوا. ل

CN-3:"." في الح رة تتعل تصو ...هذ

ةاأل التفاصیلبدأت القصة بوصف :سالیب الدفاع التوالتعل ،)A1-1(مع أو بدون تبررات للتأو
ة للواقع الخارجي تالها توقیف ( عه إستثمار نرجسي (والدال على،)CI-3مرجع -CNإثارة صراع ت

ة لتجنب الصراع.)3 ة دفاع آل
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ة:اإلشــ طاقــةال لل الظــاهر بهــا الــى عــدم ،حاولــت المفحوصــة مــن التعــرف علــى المحتــو ممــا أد
ن من التعرف الكامل على الصورة ــةنظــرا للتوقفــات ،التم طــات الكالم إثــارة صــراع والدالــة علــى،والتثب

ة للتجنب. ة دفاع آل داخلي 

ة ال من فــي إشــ طاقــة فــ ــه ال تحتو الكــامن الــذ ةأمــا المحتــو فــي إســترجاع محتــو،مــا قبــل التناســل
الموضوع الجید  سمح بإسقا ــه ماهذا و ،والسئوجو  ع التوصــل إل أن الحالــة ال والراجــع الــىلم تستط

ع الفصل بین الموضوع الجیــد  هشــةالخــارج و ، حیــث أنــه عنــدما تكــون الحــدود بــین الــداخلوالســئتستط
ة ذات منــاهج  ــة و تكــون الشخصــ ة المفحوصــة مــاذلــك و ، جــداأثرــةوظائف تحتــوالتــي و إحتوتــه إســتجا
ة في رمز الماء ة تحت یدل،إستجا ة تثیروالذ ة جنس ةعلى إستجا ال ة.   وتحیي إش ما قبل التناسل

طاقةّ  ة تكون سعیدة ث16/10:ال اسر حا ار و "نحب بنتي  ث21:1.الناس"خ

B2-2 اسر..."، إنفعاالت ة.:" نحب بنتي  قو

A1-3ة تكون سعیدة و ة للمعنى اإلجتماعي و:"... حا ار الناس"، مرجع األخالقي.خ

ـــةاأل طاقـــة (لـــد:ســـالیب الدفاع ة عـــن ال ـــة B2-2ت اإلســـتجا ـــة دفاع آل ـــل  ـــة أو تهو ) إنفعـــاالت قو
ة في السلسلة م أخالقي إجتماعي(B(للصراعات العالئق ــة للواقــع الخــارجي ، )A1-3)، تاله ح مرجع

ة  آل ةو الصراعات دفاع طة  ة المرت ة.للمراق الداخل

ة: ال طاقةاإلش زت"16"من خالل السرد القصة لل علــى أفضــل موضــوع خاللهــا المفحوصــةوالتي ر
بیــرة لهــذا الموضــوع  حیــث إســتثمرت خاللــه مشــاعر  صفة موضوع عالئقي تجاه اإلبنة،  شغلها، جاء 

ــة وا ة تحمل صراعات عالئق ــة للواقــع الخــارجي،ضــحةمآسات إجتماع ــة ذات مرجع الــذ،تلتهــا برغ
الحالة هاجس  ل لد م و ش اتهامق .لسلو مصدر للتحد مما تتخذه 
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ول:التحلیل العام  -للبروتو

+B2-3++B2-2

+B1-3+++B1-1

+++CI-3

+CF-3

+A1-1+A1-3

+E2-3

ــة ــة التــي ظ-:األســالیب الدفاع طاقــاتمــن خــالل مجمــوع األســالیب الدفاع ــل ال نالحــ،هــرت فــي 
طرة عوامل المرونة یز على ال،)B1-1خاصة المتمثلة في () وB(س التر ة مع أ عالقات الشخص

ــة مــن خــالل تنقــاالصراعات في ه مآســات إجتماع عــدها،)B2-2(ته العالقات  ــأتي  ) B2-3(و 
و ل قو ش انا  فها للمشاعر أح ل متناقض، وبتوظ ش انا  دها تأتي عوامل تجنب الصــراع فــي عأح

ـــة ـــة الثان ـــل للتثبیـــتو،المرت ـــي تـــدل علـــى )CI-3(خاصـــة فـــي المی لعوامـــل الت مـــع ظهـــور متســـاو
ة ة ()E(السیرورات األول ).A1-3و()E2-3(خاصة في النقاو،)Aو العوامل المراق

ول نجد أنه تمیز بـ::المرونة من خالل مجموع البروتو

ثــرة خاصــة التمســرحBعوامــل المرونــة یــزعوامــل و ،)B2-3-B2-2(فــي)B2(ظهــرت  علــى التر
ة ( تــدل علــى التثبــالتــيخاصة و التجنب الصراع Cذلك ظهور عوامل )،B1-1العالقات الشخص

ة والتشدید على اة الیوم ةالح ).-(+EوAللعواملضعیف و ، مع إستعمال متساووالعمل

-:)لحالة (فالموضوع لبار تفھمختإبروتوكول ملخص 

ونهــا ت مهــا النفســي فــي  ــأن الحالــة یتمحــور تنظ ــول العــام  یــوحي  عیتهــا للعــالم ؤ البروتو ــد ت
ــة، إال أنهـــا ،الخــارجي ـــة و الدالــة علــى إســتثمار عالقاتهــا الخارج ات المرون ممــا أكثــرت مــن اإلســتجا

ثیرة و الراجــع إلفراطهــا فــي  ة  إســتثمار الواقــع الخــارجي، ممــا یــدل علــى وجــود تتضمن صراعات عالئق
طاقــة (رقــم ال في  الخارجي العالئقي، مــع وضــوح بإنعــدام النضــج الــوظ )، 1:تمحور صراعي في الوس
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ات ر للشخص ــةو،إضافة الى قلة ذ ــة األودیب ذلــك بإلغائهــا لــدور و،خاصة في حالة العالقات الثالث
طاقــة ("األب" و الــى عــدم القــدرة علــى ؤ مــا یــم)،6MF-2خاصــة فــي ال ، إســتدخال الرمــزد األبــو

ـــرة المنــع (األنـــا األعلـــى) طاقـــة ،و النــاتج عنـــه عجــز المفحوصـــة فـــي إســتدخال ف )19خاصــة فـــي (ال
طاقــة (و التثبــ ــة خاصــة فــي ال )، مــع عــدم إرصــان الصــراع األودیبــي، ممــا 13MF-10-4و المراق
ة للمیدل  .فحوصةعلى عدم إستقرار الهو

ول میل الحالة لتوظیف العواطف  ة ،المشاعرو ما برز على البروتو أنها شخصــ مما یوحي 
طاقــة (األودیبــياإلنحطــاو أثبتتــه خــالل تبنــي الصــراع ممــاذلــك و متقبلة لأللم أو إذاء الذات،  . )10ال

ــالقلماذلك و  ن إرجاعه لإلحســاس الكبیــر  ــیــوحيالــذو ،م مــا ــآالم بدائ ة،  عــزز ة مــا قبــل تناســل
ــة توضــح لذلــك  اقات أول فــة لتقبــل للعــدوان علــىتــدل و بــروز ســ اتها العن فــيخاصــة و ، والجــنسإســتجا

طاقــة لهشاشــة بنائهــا النفســي مــن خــالل عــدم مقــدرتها فــي ــذلكالراجــع و ،)13MF(إســتجابتها علــى ال
ع الجیدة  موالسیئةوضع فاصل بین المواض ــالتنظ ه الحالــة الــى اللجــوء الــى ذالنفســي فــي هــ، مما یــدفع 

الشعور. توظیف مناهج جد أثرة في حل الصراع الواقع على مستو

ـــه و  ـــنعل م نفســـي مرضـــيم ـــأن الحالـــة ذات تنظـــ ع للغیـــر قابلـــة ،أن نســـتنتج  مـــن نـــوع التـــا
حــاء متقبلــة لأللــم مــن الغیــر،  (مــاذلــك و لإل ــه مــن خــالل التنقــ م للعالقــات ،)B3-2أكــدت عل تغلــ

ة ة مرون ة دفاع آل بیرة  ــة ذات المنشــئ اإلنفعــاليوالدالة علــى،طرقة جد  جــراء ،الصــراعات العالئق
ة للغیر ع ع السادو مازوشي،وجود ت .للحالةما دل على الطا

ةالتحلیل العام للحالة - :الثان

اشرة  ة،ة منٕاسقاطو من خالل ما تم إستجماعه من معلومات م اد تضح إخالل األدوات الع
أن الحالة  ةتحیيلنا  ة غیــر ســو ــاة جنســ ــغعلیهــاــون الواضــح ،ح ،أنهــا تعــاني الجــرح النرجســي البل

شعرها ةلما  ضعف "الدون اإلذالل و ."األناو

عها الجنسي ة عن نوع طا الت لنا ح توض،فإجا ه المقا ارات النفسمن خالل ما جاءت  أنة واإلخت
ع  غلب علیها الطا ه من تعذیب الذات"المازوشي"الحالة  لمفقودقصد اإلرتواء الجنسي ا،، لما تطل

ع  اع ذلك "الساد"إضافة الى الطا إش الغیر جراء طلب تحقی ونها تعمل على إلحاق األذ  ،
ة النقص،  الدون شعرها  ةالذ عدم األهم أنثى.و



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

293

الرجوع لماضي ال ة حالة ف اتهاأوضحت تارخ ة، ح ة المستح إكتساب الحالة الصفات الرجال
ة في  ال ةإستقرار مما یوضح إش ة الجنس ارات جاء موضحا بوجود صدمات ،الهو فمن خالل اإلخت

الموضوع األبو طاقة الخاصة  طاقة رقمال ة ال ار الرورشاخ4(إستجا ةإحیيالذو ،) بإخت ال ش
ةفي العالقة ة األودیب ة،الثالث ذا فعال ار ،"األنا األعلى"و ة الحالة لعدم إعت عطي أحق للعالم ها مما 

ة فقدان الموضوع المستحبإى الخارجي، إضافة ال ال "األب".ش

تمثیل هوامي أودیبي ض لهذا الموضوع من خالل اآلخر،  حث عن التعو والذ،مما خلف لدیها ال
امن خالل تلك اإلحتوضح ورتكاكات  ضافة الى ما اإلناث، إمقارنةموضوع مستحب لعنصر الذ

ه من خالل إ رة،العنصرحتكاكها بذلكتم إكتسا ش في مراحل م ما ،جراء حاجتها الماسة لكسب الع
اف ال ورة أكثر أكسبها إجت ة، خصائص الذ ا بها امن األنثو ن نفسي مؤد .وجنسي مضطربلى تكو

إ ة دافع و ستعداد حیث عد ذلك  الحالة للولوج في عالم الشذوذ و اإلنحرافات السلو ذاتي لد
عة هذا اإلستعداد، المتمثل ون ، المختلفة الحالة طب اإلخصاء و الجرح النرحسي لد في اإلحساس 

ة في نفسهو" یخلف بدال من أن ینمى الفرد نوعا من الثقة األساس و في اآلخرن، نجد الطفل الذ
ا"ی إحساس وهذا القلإذ ،نمي "قلقا أساس العداء عد  العزلة و العجز في عالم ملئ  " الشعور 

نةو، و العدوان أصال" األساسي في أقل درجة مم الطفل بهذا القل حتف نجد أن الفرد یتجه ،لكي 
عیدا عن اآلخرن، و ة نحو الناس أو ضد الناس أو  ل حالة طرقة تلقائ من هذه الحاالت نجد في 

اته و على  ة هو الغالب في ح السلو ون أحد هذه األنما ه هذه اإلتجاهات، و  أن الفرد تكون لد
ه طرة قهرة، هذه اإلتجاهات المتعارضة في العالقة بین الفرد وسلو ه س طر عل س اآلخرن، و 

ارن "لصراعات التي سمتها هي امن هنا تتولد الصراعات وو،تكون في حالة تعارض و تنافس
ة"  التي تكون نتیجة حاجات متصارعةو،Basic  conflictsهورني"الصراعات األساس

اآلخرن، وو ما یتعل حل هذه الصراعاتإتجاهات متعارضة ف حاول أن  أتي ،الفرد حین  إنما 
و التكامل، و اإلستسالمحاوالت هائلة للتواف عض هذه الحاجاذلك عن طر طرة التامة ل ت م للس

العحسبوالدال ، )92:ص، تد. محمد أحمدغالي، .("بت ما عداهاو اإلتجاهات و على لم "ردل"ارأ
في  الحالة، "لألنا الجانح"القصور التك غيمتمثال في لد اع لآلخر ما أكسبها صفة ال والتي ،اإلنص

ة تعاني إخفاق أو فشأنها "علماء النفسفسرها شخص ، ل  زمن والعاطفة فيمن نقص الحب األبو
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ه من  اإلضافة الى ما تعان ا ماالموجهة الى أبیها، "عقدة الكترا"طفولتها،  تكون عاجزة عن وغال
قي اع الجنسي الحق دار، (".الحصول على اإلش )215:ص، 2005.محمدعبد الفتاح دو

ب حث عن هذا المفقودلهذه الحالةما أد ة مما خلف لدیها ،ةعقالنشتى األسالیب الغیر ل مازوش
انت نتیجتها  ة  ات إسقاطاتها على خالل والموضحة منن، اشرعغیرلدان و مرض ل من إستجا

طاقات ( ار الرورشاخ، TATبإختب ار)10) وب(BM/3ال ة بإخت ات التشرح ،إضافة الى اإلستجا
اداللة على إستقابلها لأللم  األودیبي.إلنحطاوالرضا 

ة مستوالى إظهار رامي و ال اع الجنسيو طلب الرغ بوتات الى العراج، و العاليالاإلش ةالم جنس
ه و النزوالصراع الو م ف ع، إذ جاء في قولهاالغیر متح إسقاغیر مش ة  ة دفاع من خالل آل

ةلواقعها الداخلي  ة الجنس الرغ طاقة الدالة على مستو ار MF/13(ال "حتى الموت"، TAT) بإخت
هداللة قا لعدم ،جرح نرجسي ألنوثتها المهمشةمن ذلك لما تشعر  ما خلف لدیها شعورا عم

الخصاء النفسي إحساس  ة  ة الجنس إستغالل ،األهم اه للغیر  ة ضد الذات محولة إ ما أبرز ساد
ة مل ة إلحداث جرائم جنس ان حتملة.هم و التغرر بهم، مع إم

بیرة لما ما خ ة   بیر ه منعطتأ لف لدیها داللة إنشغال عند في حیز  یر حول التوظیف النزو التف
ة ،الحالة ق ة، مما یدل على وجود "ش للعالقات الثنائ و ذلك من خالل إرصان مواقف الصراع النزو

ة دا الت هوام ة بتمث ائها للصراعات النزو ة"، إضافة الى إح ة عال دة ذلك ،ئمة و مستمرةجنس مؤ
بدون أن ، قصد تجنب الصراع النفسي، من خالل المقابلة موضحة نوعها اإلنحرافي في "اإلستمناء"

ة ع جنسي بین الشخصون "النارسسزم"،ترقى حالتها الى النرجس ة ذات طا یدل على وجود جاذب
انا، و جسمه أو حتى  نه العقلي أح ه المفحوصة من خالل إترمي الذلك ماو بینه و بین تكو عدم ل

بیر و واضحشخصیتهاإعتزازها بذاتها و ل  .ش

حاجة لمن ،أن مدمن العادة یلجأ إلیها بتأثیر عدم وجود شركما " أ شعر  سي ال  بینما النارس
اته  ل ما یلبي رغ في جسمه  ما أنه یر ه عواطفه،  رضي نزواتهشار ةو دمن العادة أما م،الجنس

جوعه الجنسيفیجد في نفسه األد غموند(". اة التي ترو ) 158:ص، تحضارة، دالسید ىترجمة: عل.ف،س

الحالة وحب الذاتاإلعتزاز فسر إنعدام ماذلك و  اعاإلكتفاء و لد ونها تلقى الصد اإلش الذاتي، 
الرجالي القبولعدم والرفض و  ا من المح ا من خالل هذا مما خلف ، أنثىجنس لدیها جرحا نرجس
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مع االالى بهاأدو ،الرفض تقبل للواقع الموجود الئمما و لمضاد لجنسها تواف تأقلم و وضعها 
طاقة رقم (شاذ ة ال ة من خالل إستجا ار الرورشاخ.5، ما جاء مث ) بإخت

الین" في قولها حول مشاعر الشخص الجانح" الني  "م ان ذلك موافقا لرأ س مفقودا إذ  أن الحب ل
ظاهرا، إذ نجد الحب  ست مفقودة سو أ ودفین، مشاعر الود و الحسنى ل عند الجانح و لكنه مخ
، فموضوع  س صراعات الجانح، و السبب في ذلك  ن من تحلیل أعم عندما نتم وراء الحقد و القل

الى تناقض غیر مقبول في الحقد األول هو في نفس الوقت موضوع الحب، وتواجد األمران مما یؤ  د
نا حیث العواطف، و بته في القضاء على مشاعر الذنب و یجعل مم ساعد  بت الحب، و لذلك 

ة تجعل الدفاع عن الذات ضد اآلخرن  حالة إضطهاد ة للجانح و یخل اة الواع حتل وحده مجال الح
)58:ص، 1993محمد. زعور،(و ضد العالم الخارجي الهم األول له".

عما أكد ذلك  م و الدال على للعالم الخارجي ة الحالةت بیر إ، مع النفسي الهستیرالتنظ ستثمار 
ةل ة ،المستوصراعات على هذا أبرز لدیها ما ،لعالقات الخارج ة ذات نوع عة عالئق مخلفا طب

ة، ةالتي وساد اد على و التي دلت على طغ،صرحت بها الحالة من خالل المقابلة الع ان ساد
أجساد ول من خالل التجارة في شخصیتها،  و إستغاللهم و العمل على شرف الغیر، شئ حتى 

ما  طاقة (تدمیرهم و بتلذذ،  ة من خالل ال ارات النفس ، إضافة الى TATبـ)GF/6أشارت إلیها اإلخت
ات ( ار الرورشاخ من إستجا ه إخت ة واضحة من خالل ما جاء  و الدالة على ،)Sg-C-Kعدوان

طاقة رقم  ال ة النوع  ة إقتراف جرائم جنس ان ة للحالة، إضافة الى إم ة العدوان ار إب) MF/13(البن خت
ة ما أدلتتفهم الموضوع،  ةسیرورتها النفس ة مرون ات دفاع م ذو آل صراعات صد لل،على تنظ

ة العالئقي ضد الغیر من خالل األسالیب اإلستغالل جها إلنحرافات إضافة الى ،ذات المستو ترو
ة اها الحالةبدافع التقلیل من المشاعر المؤلمة،عدیدةسلو .التي تح

احث "موافقا لجاء وذلك ما م بوزدإنتائج دراسة ال أن األفراد العائدین للسلوك موضحا ،"براه
خارجياإلجرامي  ض .یتمتعون 

ة إتلك العالقة بین لم تنفي الحالة إال أن  قجاءت حیثللجرمة، وسلوك العودنحرافاتها الجنس هاسوا
ة ال .مثبتة لقضائ ع العالئقي الساد ة تلك العالقة ذات الطا نوع
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ة تطو مدلافسر ل ذلك جاء م صفةته الحالة،الهر العادات العصاب ة معاكسة "حیث تكون  عمل
عيللتطور  عي من عدة نواحي، ومضاد للنموالنمو للفرد، أو هي مظهر شاذ لهذا والنمو الطب الطب

ة الفرد، یؤثر في نمو حاجات قهرة،  یبدأ نموه في داخل األساسي الذ هفرض و فالقل طرقة عل
اع هذه الحاجات ین اآلخرنضطراب العالقة بینه إتزد ،إلش ین نفسهثم بینه و صراع وتجعله في، و

عیدة عن المعقولتتطور الى حوخاصة عندمادائم داخلي، ة  ال في عالم الواقع،اجات خ ."ال تتحق
)96:ص، تد. محمد أحمدغالي، (

ة للحالــة، ما دل على عــة أعطــى والتكرارة في الحل للصراعات العالئق ة الطب ات و لهــا     الســ
لتا الحاالتو ات مــن خــال،و المثبتة من خالل معارضة الحالة للعــالم الخــارجي، في  ثــرة اإلســتجا ل 

ــار الرورشــاخ،  ــة للخــارج، إضــافة الالفــراغ بإخت ع ــة واضــحة مــع ت ــة، عدوان ر ــة ف اإلشــارة الــى الــىقول
التفو  اإلنشغال  ات(،صیل الصغیرةاجود قل مــع إســتجا ة القل ه نس و الــدال )Ddlجراء ما أشارت إل

ــةو نزعــة وسعلــى  ة، قهر ــات ا، مــعاســ ات للعمل ــة (بــروز إســتجا ــار تفهــم الموضــوع،)Eألول مــا بإخت
ات المعاقـــب علیهـــا القـــانون  ـــة تكـــرار الســـلو ان ـــا ،یثبـــت إم ن النفســـي المضـــطرب ذات جـــراء هـــذا التكـــو

ا. و عالئق

الى التأكید على  ة في ظهور سلوك العود ل ذلك أد الدور الكبیر لإلنحرافات الجنس
هذه الحاللجرمة .لةلد

قه، هدف تود تحق ، إذأما ما تضعه الحالة  حث عن الكسب الماد ن إضافة الى ال لم 
حیثعید حث عصرحت عن ا عن الصراع النفسجنسي،  ما یدل على ،واإلنتماءاألمان لىال

ة  ة العاطف ل حالة تعرضت فیها لتها الخطور علىوالدال الشخص نفسي.الجرح لمتوقعة في 
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ة للحالة  طاقة اإلكلین )الثالثة(ال

)ش(

انات  ة:أوال: الب - األساس

 ةالمعلومات -:األول

ة:شاإلسم:  القضائ وم علیها بـ:السواب ا7الحالة مح قضا

ذةنافسنة                               36السن:

اد: من حمل  عادیینوالدةو ظروف اإلزد

ا ميالمستو : غیر متعلمةلتعل

ة: أالحالة  عازةمالمدن

) 01واحد(لاألوالد: طفعدد 

رةبالعائلينالحالة: المسمحل إقامة  س

ة: المرض الرئتینتعاني من أمراض على المستوالسواب

ة: اإلدمان ةذرة المخالحالة تتعاطى للمواد السواب والكحول

ة: ال تعمل المهنة الحال

 ة -الظاهرة:الشخص

ة من أول نظرة، ما یجعل من یراها یخاف من  الر من خالل المظهر الخارجي للحالة، یوحي مظهرها 
ات  ، مما یلفت الیدینواإلشارة الكثیرة من خالل إستدارة الرأس مظهرها المشوه، إضافة الى الحر

مظهرها أكبر من سنها القبولها عطیو ،األنظار إلیها ظهر علیها الكبر، أ ما  الرجال الشواذ،  لد
قي. الحق
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ةمظاهر الجسمال: - ، عالمة حر منى من الوجه  تسم مظهرهاتشوه من الجهة ال قصر القامة و
.والقوة

خ اإلجتماعي - :التار -األسر

:ن ة لألبو -الحالة المدن

متوفیین مطلقین          متزوجین    

 األب:حولمعلومات-
 سنة88العمر: توفي عن عمر.
م: غی .متعلمرالتعل
حالعمل: فال.
صرالدالمرض: إرتفاع ضغ .م مع فقدان ال
)02عدد الزوجات: زوجتان(.
المشاكل.ومتساهل الأنه رجل متسامح وصفه الحالةالصفات العامة لألب ت یختل
ه، إال أن الحالة ارةتنبذ تلك الصفات المتسامحة ف ع عیف"وتوصفه  ونها هي التي تقوم "  ،

من الجیران أو األهل. ه األذ ه مع من یلح الدفاع عل
أنها رجل.ة عامل األب الحال و

 األمحولمعلومات:-
سنة46ةالعمر: متوف.
م: ل .تتعلممالتعل
ةالعمل: متوف.
مرض معینالمرض: ال .تعاني من أ
 :واحدةمرة عدد مرات الزواج.
ثیرة تت أنها إمرأة  عة لكلالمالحظة صف األم  حثشئ، والمتا ثیرة ال حیث ،عن الحالةو

سوسة".المو "بـ توصفها الحالة 

X
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 عات الحالة ألمها الكره الشدید جراء تلك المتا حت إذتخصها بها، والمالحقات التيتبد أص
اء التي تألم األم  األش ام  .وتفقدها صوابهاالحالة تتعمد الق

 .ال ح مثلها إمرأة منزل مستق ون الحالة ال ترغب في أن تص
 اإلخوةمعلومات عن: -

مدینةها متزوجة للحالة أخت واحدة أكبر من ة أو مشاكل، وتقطن  عدل سواب س لها أ رة، ل س
ة لكن ال تحب المشاكل. الصعو تتصف 

 اة - المفحوص:أقارب آخون لهم تأثیر على ح
 ون أب الحالة فرد رة،  س مدینة  س للحالة أهل مقرین  .أبواهل
عد وفا ان للحالة ةو ان قاسي معها قت الحالة مع أب،سنة حینها15األم  عمل وخاصة فيیها 

المنزل.
ان واإلهانات منهتتلقى الشتائم انت ما  یهددها بجلب زوجة أب للمنزل.، 
ور عن األناث، لكن األم لم تجلب له الذ ر حب الجنس الذ ر.،ان أصال  طلب الذ ما جعله 
 بیرة بین الحالة ج األب ازو الحالة لحرق المنزل ، موزوجة األبمجددا، مما خلف خالفات  ما أد

ه ما ف ا  .وأثاثمن أشخاص ل
الشوارع، العائليالفترة المنزلالل تلكخالحالة كر ت الى تشردها  دون مأو، ما أد .و

ة - -والعادات:العالقات اإلجتماع

 الرفاق:جماعة-
لعب مع المخالف لجنسها.الصغر لواإلنضمام منذحب اللعب انت الحالة ت
ة التي نشأت علیها.ح ورة نظرا للتر انت الحالة تحب األمور الذ یث 
 س ور، من ل ات مماثلة لجنس الذ المما خلف لها سلو وعادات، إضافة الى وتصرفات و

عد سن النضج ارهم مرافقتها للرجال حتى  ها أف انت تستهو حیث  .وتصرفاتهم، 

ة:والبرامج العادات - -الیوم

 قاتها من النساءتمضي الحالة قاء مع رف حث عن األعمال ،معظم وقتها في ال مفردها في ال أو 
امل أرجاء المدینة. ة، من خالل الزائن عبر  ات الجنس ة للسلو ج الترو



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

300

ة:العادات- -الجنس

 ة سن عد، )سنة15- 14(لم تكن تعرف الحالة معنى الجنس الى غا حیث وخاصة  وفات األم، 
على العدید من الرجال الغراء.تعرفت الحالة 

ضتإذ" أن شخص معین ذو أصل "شاو ان یزودها بتلك المعلومات ،یف الحالة  هو الذ
برها في سن یبلغ من العمر ان  حیث  ة الشاذة،  سنة.40الجنس

 حت الحالة واألشخاص المشبوهینصاحبها للعدید من األماكن ان هذا الشخص حیث أص  ،
ة، األسرة واألعرافوتنتهك الحروماتد السامة، تتعاطى الموا .والمجتمع

اةیف تضإال أن الحالة انت تعجبها تلك الح ثیرا.أنها 
خ الزواجي:- -التار
للحالة أن تزوجت سب العالئقي الشاذ فحسب.حیث،لم  انت على المستو ل عالقاتها 

توجد.ال- :وزوجهاالعالقة بین المفحوص -

 انات -:األبناءعن ب
 سنوات، 3طفل واحد غیر شرعي یبلغ من العمرللحالة
ه جراء عال ع التكفل  ونها ال تستط والغیر معقولةقاتها الشاذة حاولت الحالة قتله عدة مرات، 

سب الرزق.والغیر واضحة وال ات  محددة، إضافة الى عدم ث
 بر مع ي  أبنائها.حیث أعطت الحالة اإلبن ألختها 

ة:- -معلومات عن الجرائم المرتك

 ،ه دائمة صفة ش ان  "7"من خالل سجلها العقابي صدوروالثابت عنهادخول الحالة للسجن 
ا نافذة في حقها م حیث تنوعت بین مزاولتها لألفعال المخلة خقضا ة،  تلفة األعمال اإلجرام

ین التعد،اآلداب العامة العام.أمالك وحتى على،على أمالك الغیرو الح
اب العود ل - : ةملجر معلومات عن أس

 ،طها، ما یدفعها الى إقتراف جرائم ضد الغیر بیرة من خالل مح الحالة أنها تلقا ضغوطات  تر
. ع التدمیر ان الطا طغ ل عام  ش عها اإلجرمي  حیث تمیز طا
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عد دخول السجن:- اة  -الح

ة ل النس ان مرح  أن السجن م ه راحتها الحالة تر حیث تجد ف ونها تجد وٕاستقرارها الذاتيها،   ،
ما أن  ان قوانین محددة،هناك من هم على شاكلتها،  ة في التعامل لذلك الم حیث ال تجد صعو

عرف حدوده، إذداخل السجن ن له،الكل  م عوال  خ إجرامي معلوم، مثلها ن من لهم تارن التعد
ة التكرار اإلجرامي الحقا.د على اإلستعداد الهي، مما یؤ  ان ذاتي إلم

عد السجن- اة  ة للح ة المستقبل - :الرؤ

 ة للقانون ات المناف ة للتخلي عن مزاولتها للسلو ان ة إم الحالة أ ، وللعرف اإلجتماعيال تبد
أنها تلك اتهاحیث تدلي  س لها،هي ح الشارع ول ه سو ان تذهب إل م شأ ع في ومن 

الشارع.

-الحالة:ملخص لعرض 

ــاة الحالــةــالتطرق لتــارخ  ة تبلــغ مــن العمــر ش(ح أنهــا شــا ، مــن حمــل )ســنة36()، علمنــا 
نظــرا ،ســنوات" حاولــت أن تقتلــه عــدة مــرات03أم عازة لطفل یبلــغ مــن العمــر"أنها والدة عادیین و و

ــه ــحیــث لعــدم  مقــدرتها علــى التكفــل  س لهــا ، ختهــاعنــه ألتتخل ة الســامة، لــ ــة للمــواد النفســ متعاط
مــا  ــه مــع زوجــة األب و األخــت،  المنــزل العــائلي المتنــازع ف ن خــاص ســو ظهــرت شخصــیتها تمســ

بیرة في السن  قي،مالظاهرة على إمرأة  عنهــا التشــوهات الكثیــرة علــى إذا یخالف عمرها الحق المالحــ
الوجه و منــى ممــا مستو العین ال مجــرد خاصة  خطورتهــا  ــة مــن مظهرهــا العــام، و یبــد الر یــوحي 

ة الحالــة ،والدیها متــوفیینلمظهرها الخارجي، النظر اغ شخصــ ــان لهمــا الــدور الكبیــر فــي إصــ حیــث 
ــان  ة، حیــث  الغیــر ســو ــو ع التر ــةهــاعاملالوالــد الطــا ــةبتر ور ممــا خلــف لهــا إضــطراب فــي ،ذ

ةالتقمصـــات  ة الحقــــا، مــــا ألدوار هافــــي إكســــابو،الجنســــ ــــة غیــــر ســــو ع المازوشــــي أنثو أظهــــر الطــــا
عد وفاجراء ما عاشلها، الموجه إلستغاللا األم و مجیئ زوجة األب، ةته من قهر و تحقیر وخاصة 

أودیبــي واضــحإلهــار اظهحیث عملت الحالة على تدمیر نفســها مــن خــالل إ مــن خــالل قولهــا" ،نحطــا
ــا ك لح ة ةانت تعجبني هاذ تهــا الجنســ اعــد"، ممــا أعطــى للحالــة إضــطراب فــي هو س م معــرفتش نحــ

ة. األنثو
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اة الغیر آمنة ونظرا لتلك ــة مــن اآلخــر نحــو شخصــها، الح عدوان الحالــة إلظهــار التي تشعرها  مــا أد
ة،  ــة إضــطراب ــانإزدواج طغ انــت تتلقــاه مــن تحقیــر ،الجانــب العــدوانيوخاصــة  وٕاذالل مــنجــراء مــا 

بالغیر تجاه المجتمــع ه، ما أد قاتــها الى توظیف طاقي ساد ــل ط ة و وذلــك مــا،والعقارــةاإلنســان
ة  ة جرائمها المرتك ا "7"والمتمثلة فيأظهرته نس عها قضا غة التعدنافذة، ما وصم طا ص اإلجرامي 

ة موجــه نحــو اآلخــرعلــى الغیر" ــة مــا ، "ســاد ــة أ الحال ــال تبــد و اإلبتعــاد عــن أفــي اإلنقطــاعةرغ
طها اإلجرامي المح .مستق

-الحالة:المقابلة مع 

عني لك الجسد 1س- ة/ ماذا  ؟واللذة الجنس
ا تعذیب الجسد/ 1ج- .تعني ل
صفة دائمة أو عند تعرضك لإلثارة؟2س- ك،  ة لد ة الجنس ات الرغ /ماهي مستو
ملي عل/2ج- ن تح ون مش في عقلي خالص، ثم و انة ن ون غض ي ن ى الجنس.أنا 
ة؟3س- اعاتك الجنس یف تقومین بإش /
ما الناس./3ج- عاد
ة مع نفس جنسك أو/هل تزاولین العالقة4س- مفردك؟الجنس مع الجنس اآلخر أو 
ـــون مـــع طفلـــة نحـــب نشـــوف لبنـــات الـــزنین، /4ج- ـــي ن ـــا  عالقـــة فـــيهومـــا و أنـــا أكبـــر شـــهوة ل

ة ههل تزاولین الجنس مع اإلناث؟.جنس عجبوني.ماذا .إ لهم  ك في اإلناث؟ ش عج
ة لك أثناء ممارستك الجنس؟5س- ف /صفي لي أحسن 
ون نشوف قدامي الجنس./5ج- ي ن
ون شعورك حینها؟/6س- یف 
ون فرحانة 6ج- دائما.ندیرهانحب و /ن
ة؟منالضرب و /هل تحبذین سماع الشتائم 7س- العمیل أثناء الممارسة الجنس
حلي /7ج- ط ش اللي  لمة.خالص حتى ال منح
عاتك /ه8س- لإلش ة ل هناك طرق أخر )؟خ.... الموتى-حیوانات-أطفال(الجنس
عضاهم.، نحب نشوف برك، حیوانات مع سعات نعافو نحب ندیر /8ج-
ة؟9س- اتك اإلجرام ة في عمل یف توظفین إنحرافاتك الجنس  /
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ش/9ج- ــــا یجــــيفــــDORIGINأنــــا عــــا مــــوا عل ا بــــین 10ي اإلجــــرام ح ي عقبتهــــا اللــــقضــــا
ــابيسورسي و  نحــب اســرالجــرح والتعــاطي مــشوالســرقة والضــرب و الــدعارة فــيلهــم و ، وغ

، نحــــب نزهــــا و نحــــوس و ــــون وحــــد ش ن ــــون مــــع النــــاس منحــــ ــــان ن ش هــــذا م صــــحنعــــ
ش حتى في لحرام. میخلو

ة 10س- ون ذلك؟اإلجرامو /لماذا تدمجین بین إنحرافاتك الجنس یف  ؟ 
ونوا في جملة لمة وٕاال في قعدة نتاع صحاب، ع/10ج- ي ن ساعات تجي المشــاكل یــداقوا ني 

اللماس، وتنوض سعاتو عــد یبلــغ بینــایتضاروا  مــا نقولــوا، حنــا سعات اللــي معانــا  شــرة 
بیرة مش نتاع شوارع نتاع الصح، تشوفي غیر الدراهم.    أصال قعداتنا 

اإل11س- عك اإلجرامي  ما یتسم طا الذاتي؟/  عتداء على الغیر أو ینحصر على المستو
ما ضد هاذ الناس معرف واش حاسبین رواحهم./11ج- أنا د
اإلجتماعي؟12س- ات المنحرفة في الوس ج للسلو الترو یف؟/ هل تقومین 
لــش نتاعي یجونيLes Clientsأنا عند/ 12ج- عرفــوني، حتــى لبنــات منقــبلش  غیر اللي 

تدیر.ونحددلها واشنتصرف الليأنا و أنا، إیدتكون تحت الزم تكون قابلة
ة/13س- أهدافك اإلجرام ا لتحقی یف تستخدمین أناس جنس ؟لماذاو (نعم/ال)، صفي لي 
فاش نجیبهم /13ج- عجبوني لبنات، نعرف  ما قتلك  اللــي متعــرف لــش ونتاعنعرف و أنا 

اللي تحب تخدم  .Les Clientsوالوا نعلمها، من ثم ند
جـــوني لبنــــات ــــا فــــي المیلیــــو، و حوســــوا علــــى الخدمــــة معا اســــر صــــحاب عنــــدأنــــا و اســــر 

شــوف، ومعارف صحابي فــاش  ــل واحــد  ــار اللــيــاین و حوسوا علــى لبنــات،  معنــدهمش د
شوا متلفین نخلیهم عند صحابي  ع ن  عضانا.عندرانا و و

الم نفسك ب/هل تجدین تلذذا 14س- ؟والغیرإ
ش.14ج- ش یخسر میج ح ه تجیني نورمال اللي م /إ
/ماذا تحققین من السلوك اإلجرامي؟15س-
قدرلي حتى الرجالة./نحب15ج- ة واحد ما  نشوف روحي صعی
ة ضد الغیر؟16س- عد أفعال إجرام /هل تشعرن بوخز الضمیر 
ش بیهم أنا نخدم على روحي.16ج- ال /ال ماعال
امك 17س- ماذا تشعرن حین ق لماذا؟فعل إجرامي؟/
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/نحس روحي درت حاجة.17ج-
ال؟18س- مثل لك السلوك اإلجرامي مستق /ماذا 
ـــح 18ج- ـــن را ـــدو /مم ـــة تخلطـــت، الســـرقة، الدروق یخـــدمو فـــي ز اســـر بران رة دخلوهـــا  ســـ  ،

لش.
الــذات 19س- اع اللــذة والنجــاح والســعادة تحققــه/هــل تــرن أن تحقیــ ــالمو إشــ الــذاتٕا

؟الغیرو 
ح واحــــد 19ج- ــــي نطــــ الفرحــــة  ســــبونحیلــــوا مــــالوا/نعــــم أنــــا نحــــس روحــــي میتــــة  ــــل مــــا  و

ونوا في ليخاصة و  ونش وحدورجالةعالب، بنات ن .، من
أنثى؟20س- طرقة إنجازاتك  /هل أنت فخورة 
/أنا منحسش روحي مرأة نحس روحي راجل.20ج-
محض إرادتك21س- عد عودتك للسلوك اإلجرامي  محض الصدفة؟/هل  أو 
لنــا والد تســعة شــهر21ج- قین  ــا واال فــا ش النــاس یلعبوهــا متــریین عل ،/ال بــإیرادتي أنــا منحــ

قــاتDes Foisعلى هــك  ــة بلعــاني، فــي النتــاعنــدیر د عــد مــش علــى جــال مــش متر س  حــ
لش، وشاصح ش.نقلهم بلي قادرة ندیر  سالون ما

ك اإلجرامي بدافع 22س- عد سلو اإلنتقام من الذات أو اإلنتقام من الغیر؟/هل 
ش النــاس الغیرمن و /إنتقام من الذات 22ج- مــون ق ا م ، ألني نحس روحي حاجة زایــدة فــي الــدن

. على هك نتقل
ة؟23س- ات اإلجرام طة التي تدفعك لتكرار السلو /ما هي أهم المواقف المح
اسر، 23ج- حبوا غیرناساین و /أنا قلوقة  اح للناس، أنا هنا نعود عبــد متقدرش الناس  التط

آخر منفهم والوا.
/ماذا تعني لك تكرار العود للجرمة؟24س-
اكلوك.24ج- ش الزم هك وٕاال  حقرو اه م الصة بین وجوه الشر  /یدیرلك 
لك تكرار العود للجرمة ودخول السجن؟25س- حق /ماذا 
عرفوا/25ج- حققلي القوة نحب  ل الناسقتلك  ا غیر هك  أكل.عل
ك؟/هل تشعرن دائما أن شیئا ما ینقصك؟26س- ما هو في رأ
ه أب،/26ج- اسر ملقیتش على من نسند.إ لماذا؟ لخاطر عشت وحد
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؟لماذاو /هل تشعرن أن الناس أحسن منك؟ 27س-
ونــوا خیــر منــي، فــاش أحســن منــي صــح/مش نحسهم أحسن مني، 27ج- حوســوا  هومــا اللــي 

اتي  ل ح شة  فینا نحب أنا مأنا عا شــروا مــا یخرجــوا فــي اللیــل مــا لــش،مــن وهوما خا م
ألف خطرة. س أنا نحس روحي خیر منهم  الع والوا فاش خیر مني، 

للجرمة أحسن؟28س- /هل تعتقدین إستخدام الجنس أسهل أو التخط
ــن، هنــا28ج- ال و ح ــالوا واش حــ راجــل تقولیلــوا علــى الجــنس یجــي، معال /الجــنس ســهل أ

ـــه تـــدیرلوا واش تحبـــي ف ـــان قل،تقـــدر ـــه طرحـــة یـــخصوصـــا إذا  ـــه و ل صـــحة تعط ـــدتخل وز
لش، مش خدمة رجالة (ضحك).  تنحیلوا 

أنك في29س- ة/هل تشعرن  ؟حاجة لتحمل المزد من المسؤول
/ال ال نتحمل مسؤولیتي فیها ألف براكة.29ج-
ك؟30س- ة إل /هل تتقبلین التهم المنسو
هم علــى هــدرتا اللي یجیبوا ل/عالش هوم30ج- تجــي جــاتمــا و هم بــرك ال لرواحهم، أنا نجــاو

عمى،  این اللي ضرتوا لوجهوا قرب   ، ستح ل واحد واش  موس، اللياین و ثاني  نفتحوا 
حلیتلوا راسوا، مات، وضرتوا قربسرقتهم برك، أبي اللياین و شوهتلهم وجوهم، اللياین و 

.قلقني
ة؟/هل تشعر 31س- ن أنك حققت أحالمك المرغو
یل برك، 31ج- والوا یخلوني طران ش و /منحوس نحق قلي راسي.مانع
مثل لك الوصم اإلجتماعي للمرأة المجرمة؟32س- /ماذا 
ــي ال والــوا 32ج- ــي نشــوف فیهــاأنــا/ال ت فــاش حــاب لمــرنورمــال  ــل واحــد  ــي الراجــل 

ــي  ــاین رجــال  یــف،  یــف  ــان،  ش هــذا م ــي النســاعــ ــا. ، ضــرت واحــد قعــد ی حلــل ف و
ضحك).(
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-:المقابلةمحتوتحلیل 

ثــرة  مهــا فــي نفســها مــن خــالل  ــة، نظــرا لعــدم تح الت مع الحالــة فــي أوقــات مقتط انت المقا
ـــة العینـــین الكثیـــرة  حر ـــة  ـــك المســـتمرالحر المـــات ،لهاتفهـــا النقـــالوالتحر تتلقاهـــا بإســـتمرارالتـــيوالم

عضـــهم....شـــتمها و عضـــهممحادثـــة و وٕالغائهـــا ألخـــروٕاعطائهـــا للمواعیـــد مـــن األفعـــال العامـــة ،خإلـــل
ها،  ة على سلو .شخصیتها الظاهرةوالواضحة علىالغال

عــرف لهاتــه النســاء، ،إمرأة غیر محترمةأنها على ما دل مظهرها العام ة  نظرا إلرتدائها جال
ثــرة مــنذلــك و علــى عــدم اإلحتــرام وال التــأدب، مــع مالمــح تــدل ــة  ات غیــر أخالق ســلو امهــا  خــالل ق

ات الشاذة، وغیرها منوتناول العلكالضحك  مرأة ناضجة، هذا مــن خــالل الســلوك، الغیر الئقة لالسلو
انت الحالة تستجیب للأما  ة الحوار، ف طرقة عادؤ رد على التساأسلوب التعامل من ناح .ةالت 

ـــة عـــن تســـا ة نحوهـــا الت المقابلـــة، بؤ حیـــث بـــدأت الحالـــة اإلجا ـــة الجنســـ إشـــمئزازها مـــن العمل
ــه مــن ألــم له التعذیب لما تشــعر  ــةابوصفها  لخبراتهــا الذات إســقا ــة،  أن رغبتهــا مشــیرة الــى ، تــه الناح

فة أنهــا تكتمــل  ة الخاصة بها ال تكــون إال فــي مراحــل غضــبها الشــدید، مضــ شــهوتها عنــدما تــرالجنس
الحالة. ة لد ة المثل ظهر الجنس الت ما  ات الجم الفت

ون نشوف قدامي الجنس"،  ي ن جنسي آخــر متمــثال إلنحراف هاظهر میلماذلكو إضافة الى قولها" 
صصفي " مــا یــدفعها ،دائمــا"ندیرهانحب و سلوك الفرحة من خالل قولها "الحیث یخلف لها ذلك ،"الت

صفة مستمرة لتكرار هذ ةو ا السلوك  العالي ، ما یدل على متتال النزو امستو إبــداءها مع لحالة،لد
النفس.ل اإلعتزاز  ة في سماع الشتائم ما یوحي  عدم الرغ

ع اإلنحــراف الجنســي للحتلــكــل  ات تظهــر نــوع الطــا ة مــع حــب ،الــةالســلو ــة جنســ مــن مثل
صص ــر الحالــة توظیــف،الت ــةما لــم تن ــات اإلجرام ة فــي العمل ض علیهــا ،إنحرافاتهــا الجنســ التــي قــ

اتــك ا ة فــي عمل یــف تــوظفین إنحرافاتــك الجنســ ــة عــن ذلــك مــن خــالل الســؤال،  ــة؟خاللهــا مجی إلجرام
أنها شة قائلة  الحالة، "ي اإلجرامفDORIGIN"أنا عا ة شدیدة لد ظهر عدوان فة خوفهــا ،مما  مضــ

نفســـي  قلـــ ظهـــرواضـــح،مـــن الوحـــدة  الحالـــةممـــا  ة لـــد ـــة نفســـ فة أن أســـاس ، ســـمات إغتراب مضـــ
تكـــــون مختلطــــــة مــــــن طــــــرف أصــــــدقائها المنحــــــرفین والســــــهرات التــــــيالمشـــــاكل تبــــــدأ حــــــین الجلســــــات 

عض، ممــا ینجــر عــن والضامرن الشــر عضــهم الــ ثیــر مــن تلــكل التجمعــات مــن أفعــال قــد تــدفعهم فــي 
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عقو  ـــان لســـلب حـــرتهم  عض، ممـــا یوضـــح األح عضـــهم الـــ ـــغ عـــن  تعرضـــهم للتبل عامـــللـــة الســـجن، 
الحالة.ذالالسوءورفاق المح التكرار اإلجرامي لد عمل على خل

أن آراء الناس هم من یدفعونها لفقدان صوابها، أنهاما  ل عملها اإلنحرافيخاللأنها و تر ال تقبل 
أتیها للعمل معها م،من  انت  الليأنا و ،أناحالة "الزم تكون قابلة تكون تحت إیدا تقول الإال من 

انت واضحة،واش تدیر"ونحدد لهانتصرف  ة في هذا المجال  حیث ،إضافة الى خبراتها المیدان
حت تفرق  ج و لمجال الجنسيافيالولوج و الجدد طرق إحتراف البناتتعلم و أص علنیتا، مما لهالترو

ة الح ات و الة.دل على س

طلب السلطة من خالل تلك األفعال ا تظهر سادیتهام م فيتجاه الغیر عن طر مصیر الغیــر والتح
صالهم للزائن أصدقائها، عنذلك و  إ هل سؤال عن ،جاء جوابها جد صرحإذ، وٕایوائهم عندهمطر

الم نفسك  ة؟والغیرتجدین تلذذا في إ ه تجیني نورممجی ش یخســر "إ حــ ش"، مــا ال اللــي م ــد ؤ یمیجــ
ــة" ونهــا ترغــب فــي أن یراهــا النــاس قو ــة،  ــة ســادیتها العلن قــدرلي حتــى الرجالــة"، مــا ال مــرة ثان واحــد م

شــعرها الفعــل اإلجرامــي اإلحســاس  أنهــا موجــودة، ینونتهــایخلــف لــدیها وخــز الضــمیر أبــدا، ممــا  مــا و
اتي. و عها الس ظهر طا

سعادة عارمة فة الى أنها تحس  فرد من ممتلكاته مض انت أمام إذاخاصة و ،وحقوقهعندما تجرد أ
العلني  ع الساد ظهر الطا اإلفتخارالمأل، مما  الذات.و

ها اإلجرامي الى إرادتها علىوالدال أنوثتها ما یدفعها إللغاء ما تنسب سلو ة،  عدم اإلستقرار في الهو
ـــار لــذاتها ،الخاصــة ممــا یثیــر دافعهـــا ،مــن مــن یــرون أنفســـهم أحســن منهــامبــررة ذلــك بــدافع رد اإلعت
الغالعدواني  ل م ش هو لش".لثبت تحدیهاو ، ف كل الناس "قادرة ندیر 

أنها غیر مرغوب فیهاإنتقامهاأن و  سبب إحساسها  خــالل مــا قالتــه الحالــةمنذلك و ،موجه لذاتها أوال 
ا"،  "، مــا یــدل لقولهــا الغیــرمــن و "نحس روحــي حاجــة زایــدة فــي الــدن ش النــاس علــى هــك نتقلــ مــون ق "م

ة  الدون ة و على اإلحساس  ض و لدیها حــب التقلیــد حیث یخل،غیرهامقارنةاإلنتقاص للوصــولالتعــو
فة. طرق غیر متك ه  لما هم عل
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ات عودتهــا لإلجــرامما أن عامــل األصــدقاء یلبــون ،أشارت العمیلة الى عدد من مسب إذ تــر
ـــه، إضـــافة الـــى عامـــل ،الحاجـــة لإلنتمـــاء دون ردع أو منـــعلـــدیها  ـــل مـــا ترغـــب ف فعـــل  شـــجعها  بـــل 
ــا بیــر إلثــارة عامــل العــدوان لــدیهاوآراء النــاساإلح شــأنها، التقلیــل مــن وخاصــة حــین،عنهــا جانــب 

ــــة تكرار اللهــا قدمــهإضافة الى ما ت ــةةاإلجرام ــة مرغو انــة إجتماع مــن قصــد الرفــع مــن هیبتهــا،مــن م
من أراد التقلیل من شئنها.

ــل  عد  ة  اطــات تلــكناف ــالنقصاإلح حســون هــملكــن و تحســهم أنهــم أحســن منهــا إذ ال،شــعورها  مــن 
أنها أفضلأنفسهم أحسن منها،  اتأن و منهم في الحرة ألف مرة، و شــئ، تسم الناس ال تعنــي لهــا أ

مةأن و المهم ماذا ترد هي أن تفعل  س خــالالفرد تراها منق ــان ل أفعالــه لــ مــن خــالل نــوع جنســه إن 
الحالة.،أو إمرأةرجال ة لد األدوار الجنس ما یثبت إختال

ات عالماتمن و  ة عــدم تحملهــا لمســؤول ات و اإلضــافة الــى عــدم تقبلهــا ،غیــر أو ذاتهــاالالس
ة إلیهــا هم علــى هــدرتهمأوال قائلــة "أنــا نقــوم بإثارتهــاولومهــا لمــن،الــتهم المنســو مــا جــات...،جــاو و

ع ،تجــي" ظهــر الطــا لالعــدواني الطــاغي علــى صــفات الحالــة، مــا  شــ بــد ة و ات و واضــح عــن ســ
الحالة.

شــیئ محــددا فــي هــ ة رغبتها في تحقی ــاة، إال اإلســتقرار ذناف ــاله الح مــا ال تعطــي للوصــم ، وراحــة ال
ار  إعت ــن وال فرق بین الجنسین فــي ،تهحر في تصرفاالفردأن و اإلجتماعي أ مــا مــن المم الســلوك، 

األدوار من جنس آلخر.تلكأن تختل

-المقابلة:ملخص 

ة،  صــفة أساســ المقابلــة مــع الحالــة حــول التعــرف علــى نــوع إنحرافهــا الجنســي  تمحــور محتــو
في نفسها أنهــا أكناحیث أوضحت ل ونها تر ة،  ة الجنس الرجــال منهــا الــى أنها تمیل للمثل ثــر شــبها 

هذا اإلضطراب الجنسي صــفات شــاذة ما راف صــص ،أخــرالنساء،  للممارســات منهــا إضــطراب الت
ــاح النفســي اإلرت شعرها  ة، مما  شرة و الحیوان ة ال اآلداب للكائنات الح ــد وجــود والمخلة  یؤ الــذ

ة الحالة،   ني لشخص ــهعن وجودحها إضافة الى إفصاخلل نفسي جنسي تكو م ف غیر مــتح مــا ،قل
ات  سلو ة، خلف لها تعامالت  ة فــي إرتكابهــا عــدوانها ضــد حیث أظهرت عدوان إدماج خبراتها الجنســ

شــمل هــذا العــدوان الجنســین األنثــو یــل بهــم، إذ  ــالتغرر و التن النــدم وال تراجــع  الغیــر دون إحســاس 
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شعل غضبها، مما تعطي و الرجالي، مبررة ذلك أنها تتع انها و  طة مما یثیر  رض مرارا لمواقف مح
ة  قضائ ة الكبیرة في الوصول لما ترغب إنجازه ضد الغیر، ما خلف ضدها عدة سواب إلنحرافها األهم

ذلك، و،متنوعة و على شرفهم  على الغیر تارة و على أمالكهم تارة أخر ة تجاه التعد صفة علن
و  مختلــف شــرائحهم)، أو األشــخاصالمتمثلة في المــال العــام)و(ناته سواء المؤسساتالمجتمع و م )

ا"مما وصمها هذا السلوك  ة المختلة إجتماع ة الحالة، ما بوصم "الشخص ات و ة دل على س ان ، و إم
ة عإ ،تكرارها لألفعال المجرمة ة منها و الملة في "ثالمتمتمادا على إنحرافاتها الجنس ةالساد ."ثل

ار الرورشاخ ات إخت )شللحالة:(إستجا

م انالتحقیالتقی الشاالمحمحددم
ث17-
V

عقرب
لخاطر فیها لقرون اللي لماذا؟

تلدغ بیهم.  
أین؟ هنا الفوق 

ث             45

الكل
األجزاء 

الصغیرة في 
الجانب العلو

G
Dd

F+-
F+-

A
Ad

ث5- 2
V
دم

.ق أین؟ الفو 
تقول راس طایر من لفرسا 

شوفي منحوح 

ثاني لتحتالدم و 
ث1.01

ة  األجزاء العلو
الحمراء

الجزء األحمر 
العلو

الجزء التحتي

D

D

D

C

F-

C

Sg

Hd

Sg

ث20- 3
V

هم  DFCAnatالجزء األحمر نحولهم قلو
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في لهوطایردمالو 
ث1.20

الوسطي
الجزء األحمر 

السفلي

DCSg

ث1:00- 4
V

لماذاتقول خماج،
.تعیف

سة بركورقةال و  .ا
ث      1:20

الكل

الكل

G

G

ClobF

F-

Pays

Pays

ث5- 5
V

ه فرخ حال جنح
ث25

GKpABan

ث25- 6
V

ة في سحاب لي سحا ، لماذا؟ 
السماء
، أین؟ الفوق مشقوق ودبوس

ث50

الجزء التحلي

الجزء العلو

D

Dd

F-

F-

Pays

Pays

ث5- 7
V

ار  سحاب وال غ
ف لي هلماذا؟ مدایرن  عد،  ا 

ة.                    ث57شه

GEFPaysالكل

ث8-7
V

اكلو في حاجة میتة. قطوطة 
فیها الدم التحت.

ث1.20

الجانبین الورد
الجزء السفلي

D
D

kan
FC

A
Anat

Ban

ث20- 9
v
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اسر، تقول  ة  نار شاعلة قاو
المازوت.  مشعلینها 

ث40

GCFFeuالكل

ث10-10
V

.حاجة معفنة مزال فیها الدم
لها هكیف عرفتي ذلك؟ .ش

ث55

GFCAnatالكل

ار  النفسي إلخت للحالة(ش)الرورشاخالمخط

Psychograme

ات اإلدراكالمحدداتالمحتو الخالصةأنما
3=A

1=Ad
0=H

1=Hd
5=Pays
3=Anat

3=Sg
Feu=1

0=F+
4=F-

2=F+-
6=S.de F

1=kan
kp=1
S de k=2

3=C
1=CF

FC=3
7=S.de C

0=E
1=EF

S de E=1
ClobF=1

7=G
41 ,17%=G%

8=D
47 ,05%=D%

2=Dd
11,76%=Dd%

17=R
0=Refus
512 ,61=T.total

30,15=Tp/R
G.D.Dd=T.d’appr

K1/7C=TRI
23,52%=RC%

2=Ban
%41,17=F%
16,66%=F+%

23 ,52%=A%
35,29%=H%

: )    5-2(+) :لوحات مفضلة:(وأندهاش ضحك التعالی

ات  )4-1() :- لوحات منبوذة: ()             4(بالصدمة:إجا
:التناظر:الحظات متعلقة م 17 ,41%معدل القل

ة( ع:)على التكرارالمواظ طاقات(ةإستجاالمواض ل من ال طاقات)، 2،3دم  ال )3،8،10(وتشرح 
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ا: تحلیل  -النتائج:تفسیر و ثان

ة - 1 ة:الجوانب المعرف - والعقل

زمن ة قدرـ:متوس ة المفحوصةادهذا و،"ث30,15"،اإلستجا على المثیرات ل على سرعة إستجا
اؤ یقد ما،التي تتعرض لها ة األف الى العجز في مراق ما دل نمطها ر د ا،  طرة علیها واقع أو الس

لOrdonnéeمنتظمالمقارب ال )، و إظهارها من خالله ألسلوب معالجتها G,D,Dd(ونه على ش
یزها على الذلك بتو ار ات أكثر من الجزئ ة الكل القدرة العقل قت، مما یوحي  ة أكثر من الجانب تطب

ه المفحوصة مواقف المتلقي تعالج  ، و الدال بخصوص هاته المفحوصة على األسلوب العام الذ
اتها، ها اإلدراكي، ووح ة إأسلو الواقع وف الدال ، وفة معالجتها لمشاكلها من خاللهتصالها 

ة. الحالة في التعاطي مع مشاكلها الیوم وسواسي لد على نم

في،تخلفإال أن هذا األسلوب جاء مشیرا الى  ات (عقلي وظ ال غیر )-Fنظرا لكثرة اإلستجا أش
ةمقبولة  انت تقدر بـوسال ه إضع، ) إسقاطات من هذا النو 4(، إذ  ة افة الى ما دلت عل )%+F(نس

الحالة والمشیرة الى،%70األقل من  یز لد ة في التر الىصعو ة في التكیف والمؤد صعو
ا. إجتماع

ذلك على إنعدام النضج ة  ة الحیوان ة الحر ة، ما دلت إستجا رةوعلى القول .الف

ات)2(اإلضافة الى داللة عدد الشائعات  االة مظهرة لعدمالو ،إستجا ة ما یراه اآلخرن، وعدم الم رأ
ة .األعراف اإلجتماع

ة ال الحالة، فإن أسلوب المقارة دل على سواء الحالةورغم اإلش ة لد ، التي تضعها القدرات العقل
ات من نوع ( .والتي تدل) FCإضافة الى وجود إستجا على اإلنسان العاد

ة أو / 2 ة:اإلنفالجوانب الوجدان -عال

ع:-أ ة الحالة، إال أنه لقد- الط ساط الخبرة دال على إن اإلشارة الىجاء نوع نم ل و ه  ما أدلت 
ة  انت تثبت میل الحالة %30األقل من )%C(من نس ات الشائعة،  ، إضافة الى قلة عدد اإلستجا
ةلإلنطواء  ة الفرد . والخلو



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

313

ات ( إنفعالي جید) مشیرة على إمFCما جاءت اإلستجا ة حلول الحالة محل الغیر مع ض مع ،ان
سورة مع اآلخرن، إال شالقدرة على إقامة عالقات م ات ال )، فجاءت دالة (Hةر أن إنعدام اإلستجا

شرة،  ة للحالة مع ؤ ما یعلى وجود مشاكل على صعید تلك العالقات ال اة الداخل د على جمود الح
اح عدم ، على شعور الحالة ">HdH"ما دلت قلة اإلبتكارة،  تجاه الذات أو إتجاه اآلخرن، إاإلرت

شرة على  ة ال ة التقمص لألدوار األنما أشارت إنعدام الحر ان ة للحالة.نقص إم النس ة  ثو

ة الحالة لنزعاتت ظهر ما أ ات امنوجود قلوالدالة علىإكتئاب ه اإلستجا ، نظرا لما جاءت 
ة الكالطب ة الى،)EF(والمرافقة للتضلیلثیرة ع اوالرام ناشئ عن إح وجود عالمات قل

ما جاءت دالةواإللتصاق بهماآلخرن واإلعتماد علىالحب، والحاجة الى ة في ،  ة الجنس على الرغ
ه ما دلت والراجعة الىالعالقات،  ة عل ات التشرح ة لاإلستجا القات لحرة الكبیرة في العالموح

ة  للحالة.الجنس

ة ال)%F(ةما دل إنخفاض في نس ما أشار على الزادة في عفو ت حالة إضافة الى حب التظاهر، 
ا. الى  عدم مقدرة الحالة على التكیف إجتماع

-المزاج:- ب

ات (ظألقد  امنوالدالة على) EFهرت إستجا ةذو منشئ طفولي، عالمات القل والمقدر بنس
ة دالة إحصائف، 17,41% بیر لدي سنها هذا، مما تعد نس ماا على وجود قل دلت الحالة، 

ات ( ات (ClobFمرافقة اإلستجا ة -F) مع اإلستجا طرة على نس ) على عدم مقدرة الحالة على الس
. غیر مضبو ، مادل على قل القل

ات دم محضة  ة خاصة نقصو ،إضطراب إنفعاليوالدالة علىإضافة الى وجود إستجا في مراق
ة. ات العدوان اإلستجا

ة جاءت-العاطفة:-ج عدم اإلستقرار العاطفي، فمن خالل والدالة على%70أقل من )+F%(نس
ول الحالةهأظهرتما  ة الكثیرة ببروتو ات اللون ة دلت ،اإلستجا بیرةعلى إنفعال ة  لدیها ضد وٕاندفاع

حیث   ، ات لو 3قدرت بـ(المح ة.) إستجا ن
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ة ة، خاصة Sg(ما تدل إستجا طرة على ردود األفعال الوجدان ) على إضطراب إنفعالي وفقدان الس
ة،  ات العدوان هفي نقص مرافقة اإلستجا طاقة (والمشار إل بیر في ال ل  )، إضافة الى 3- 2ش

ات (اإلس طاقة (Feuتجا ال ة اإلنفجار د ؤ ما ی،)9)  ةقابل .والعدوان

ات (ما أن اإل بیر جداجاءت مشیرة الى ) فK) مع (Cستجا قاع  ة ذات إ ة على،إندفاع والموح
ة ال ان ة التفرغات إم ون إذالعدیدة و قو ن أن  إنسان عدواني.في هذه الحالة المفحوص من المم

-الحساسة:النقا- 3

طاقتین-  ل من ال ةبت والدالة على)، 2،3(صدمة اللون األحمر  شعورة.الوعدوان

طاقة (-  ال ).6صدمة األسود 

ة المحضة (-  ات اللون ة3ثرة اإلستجا ات دالة على عدوان ة) إستجا الحالة إضافة الى إستجا
1)Feu (ات3و ).Sg(إستجا

طاقة رقم (-  ال ة الممثل للسلطة.4میل صدمي  طاقة األبو ) الخاصة ب

ةاتإستجا3-  التوظیف الجنسي.الحرة فيوالدالة علىتشرح

- الدینامي:التفسیر- 4

طاق ار بزمن رجع قدر بـوقت بدأت الحالة إجابتها على أول  اإلخت مما یدل على "،ث7"ة 
ع الجدیدة التي تطرح علیها، مع الوولوجها فيسرعة إستجابتها  طرح مواض ة غیر شائعة مما  إستجا

ة عند  صدمة أول الحالة،  ل نفسي لد دون تروالشروع في عمل ما مش .و

طاقة األولى إذ حدد  ان زمن رجعها أقل من ال طاقة ف ة "ث5"ـ بأما ثاني  حیث جاءت اإلستجا  ، فق
ة ة جزئ ة لون ة من خالل توظیف الحالة لإلستجا ش صراعا دل مما ،بدون حر على أن الحالة تع

ة (خال، مع إشارة الى وجود (صدمة اللون) من منذ طفولتها ة الحالة العدوان .)Sgل إستجا

طاقة الثالثة بزمن رجعي  ة ال قهانمقار عالي تلتها إستجا ما س ة"ث20"بـ محدد ة  على دالة بإجا
شرة وجود شك أو خوف الحالة من ، مع اإلشارة علىعدم مقدرة الحالة على تقمص الكائنات ال
ات اللو  بیر لإلستجا ة، الشرك الجنسي، مع إهتمام  ة.والدال علىن وجود إستعدادات عدوان
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عة فجاءت  طاقة الرا ةأما ال ة دالة على ذلك ،تحمل میوالت صدم ه الحالة من إستجا نظرا لما أدلت 
ما دلت تلكClobFمن خالل ( الحالة إلنعدام ) صدمة األسود،  ل لد ة على وجود مش اإلستجا

شرة  ات ال شرةاإلستجا ه  ة.وح وض، مع والش على عدم التمثل للسلطة األبو

عد زمن قدر ة الخامسة  ة شائعة تبین من خاللها الحالة "ث5"بـما جاءت اإلجا إلعتزاز ابإستجا
صورة جیدة ةو،الذات من خالل تمثل حالها  ة الحیوان الحر ة الشائعة  اإلستجا )kp(ذلك لما راف

العالم ا ة شعور الفرد  ف لخارجي.ما یدل على 

طاقة السادسة ة لد، "ث25"عدانت ال لة نفس طرح مش ة ینعدم بها التضلیل مما  من خالل إستجا
من نوع حیث أجابت بالحالة، والمظهر لوجودصدمة لون األسود، والدالة على) ClobF(إسقا

ل جنسيضطراب داخلي،إ ة تطرح مش ة ثان شح،إضافة الى إستجا ات  نة قلقة من خالل إستجا
 ، الوس یزها على خ ة لتر ة. والحامل لنزعاتذات دالالت رمزة جنس ة مثل جنس

عة  طاقة السا في الحظنا أما ال ة، ذات ارجع زمن إنخفا اب الدالالت الإلستجا ة مع غ تضلیل
ة حیث دلت واإلحساس األنثوالحر ة موجودة ضد األم،  ال ة تلك، ما یدل على إش ور شعاإلستجا

. الداخلياألمان الحالة الى إنعدام 

عد زمن  طاقة الثامنة جاءت  ة "ث2ـ"بـ قدر ال ة تشرح رة والدالة على، مع إستجا ة ف .وتصنعقول

عد لوني مشحونة بإنما أ ة، ذات  ل ة  طاقة التاسعة تضمنت إستجا فعال مزعج.ال

عد زمن قدر  طاقة العشرة  ة ال عها إستجا بیرة ،"ث10"بـ ت حیث أظهرت الحالة من خاللها قدرة 
ل  طرح مش اب للشائعات الذ الحالة، آخرلتجنب اللون، مع غ ة غیر والدال علىلد شخص

ام فة إجتماع .ودة عاطفها تجاه ذلك المحر نظرا لب،تك
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ول:مل خص البروتو

ا ات قــدر المتوســ ات مــا"ث30,15"بـــ لكلــي لمجمــوع اإلســتجا الســرعة، یــدل عــل اإلســتجا
طاقــة رقــم (عنهــاوالــدال  ة  ع الجدیــدة)1مــن خــالل إســتجا مــا أظهــر ، بــدون تــروعــن ولــوج للمواضــ

النوع "نمطها المقارب  ة والدال على"نتظممالنم ة عقل قنمط فةمع عالقة ةتطب .الواقعغیر متك

اء منخفض لكثرة اء المفحوصة على ذ ذ ات ما دل مستو ة إستجا ات)، 3(الحیوان داللة و إستجا
ة رة.للقول الف

ة یتخللهــا مشــاكل عالئق- ســاط مــن والــدال عنهــا)H)علــى (Hdــة مــا خلــف مشــاكل التكیــف لتفــوق (إن
ة %، "T.R.I"خالل .Cونس

ات ( ــة الحلــول محــل الغیــرFCمــا جــاءت اإلســتجا ان ل إســتدخالها لنمــاذج مــن خــالونهــا،) علــى إم
ة.مرغ شرة على نقص في تقمص الحالة لألدوار األنثو ة ال ما أشار إنعدام الحر ة لدیها،  و

ات حیث جــاءت اإلســتجا ة،  ة العدوان ات اإلنفعل ول الحالة اإلستجا محــ)C(ما طغى على بروتو
مؤشــر عــام علــى إ4(ـب ــا)  ــة و الدالــة علــى عــدم التكیــف إجتماع ة الحالــة للمثیــرات البیئ إضــافة ، ســتجا

المقدر بـ: ه معدل القل بــدون و عنیــف، إنفعــالي إســتثمار ل ذلك دال على 41,17%الى ما أشار إل
شرة  ة ال ات حر ة و عدیدة، ممــا ى إعلتدلمما إستجا بیر جدا مع تفرغات قو قاع  ة ذات إ ندفاع

ــة اأن) Loosli-Usterim("ل على أن هذا الشخص إنسان عدواني، فحسب رأید ات اللون إلســتجا
ــة أو ذهــول  عانیها الفرد من قبل اآلخرن، و صــدمة األحمــر دلیــل علــى غیبو ة التي  رمز على العدوان

ة ة الذات ة الحالة تجاه الغیر.)14:ص، 2005.عبد الوافي زهیر،(بوسنة."أمام العدوان ، مادل على ساد

ل ذلك  عها الشخصي اإلنفعالي فلقد أشارإضافة الى  ة الحالة المیزاجي علىو طا ان ،لتكیفلعدم إم
شرة أ،نظرا إلنعدام المقومات لذلك ات ال ــالغیر، إقلــة منها إنعدام اإلستجا ــة اإلتصــال  ان ضــافة إم

ات الشائعات الى إ شرة النشطة، قلة اإلستجا ة ال مــا یــدل علــى ،فقــ"بإستجابتینوالمقدرة "نعدام الحر
ة.میوالمیدل الحالة لإلنطواء مع  ت إكتئاب
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ات التشرحة المقدرة بــ ات) 3(ـما دلت اإلستجا ــه، ،إســتجا ــالغ ف ل م شــ ة  ــة الجنســ علــى طلــب الرغ
ه  ات هذه الحالة ما جاءت  طاقــة (أما ما میز إستجا ة ال ــةاوجــودعلــى الدالــة ) 6إستجا ة المثل لجنســ

.لدیها

الذات لما جاعن اإشارة واضحة إضافة الى  طاقــةإلعتزاز  ة ال ) لقبولهــا لشخصــیتها 5(ءت بها إســتجا
ه قبول ،على ما هي عل اتأ ة.وطلب السلو العدوان

ار تفهم الموضوع ات إخت ):ش(:للحالةإستجا

طاقة اش ما حقر ث1/5ال اش من حقروا وال  عدلها  فاش  راهو یخمم  اش ما دار البر "طفل 
ث1.53.واحد معرف"

B2-4ةأفعالم: تقد مشتر

E2-3:"....اش من حقروا "

ةاأل ة.)3:سالیب الدفاع مات أول ة تبین تنظ آل تعبیر عدواني أو جنسي 

ال: عنیفاإلش سرد قصة تحیي صراعات مع إسقا دلیل على عدوان واقع ضد ،قامت المفحوصة 
ح ة تشیر الى ال ة، إال أن الرمزة التحت ة خارج ة أو ضد الغیر عالئق ث عن عدم النضج الشخص

الحالة في لد اإلشارةلو و أرصنته الحالة من خالل عدم تعرفها على اآللة ماذلك و ،الوظ
یزها و  ال العدوانيعلىتر ال المفحوصة ،اإلش قصة من صنع خ .مقلموضوع و موضوع یرو

طاقة نوا ه"ث2/3:ال س غل البرذوا  ال حرثوا  ةلمر و في القرة هاهم  ث1.20."تعبتمتك

A1-2:"...نو في قرة س ..."

CF-1ةید: تشد اة الیوم على الح

ةاأل ة لصراع داخلي)A1-2(لدینا تنق:سالیب الدفاع ة مراق آل اني  م الحالة ،تدقی مما أد
ة  اة الیوم ةالى تشدید على الح آل ة  لتجنب هذا الصراع.والعمل
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ال: انيقدمت المفحو اإلش طاقة مدققة على التواجد الم ال إستثمار،صة قصة للمشهد  للواقع والعمل 
ة  طاقة تحیي الصراع األودیبي من جدید في عالقة ثالث ة للحالة، إال أن ال الوضع ا لقل الخارجي تجن

نت(رجل، إمرأة حمل  ة و )، و ة بإستثمار للواقع فالمفحوصةعل تف م لم ترصن هذا الصراع النزو
.الخارجي محدث  القل

ة الیدل على عدم إستقرار ماهذا و  ة لهو ات، لعدمذلك و لحالة، الجنس تفرعدم و تفرقتها للشخص
ة حسبتوزعها و األدوار  ها بتداخل لألدوار ذلك ما یدل على سیرورات تقمص الجنس، بل جاء أسلو

قلیلة اإلستقرار للمفحوصة.

طاقة  اینة ضروه"ث3BM:2ال ي، ضرك تحرش بیها هذ م و ا وراهي ت امةتقی اینة الق علیهم 
ث1.51.واعرة"

E2-3:"ي "..ضروها وراهي ت

B2-4ة لحالة المشاعرم: تقد ة أو غیر مشتر .موضوعات مشتر

ةاأل فة (سالیب الدفاع طاقة إسقاطات العن م أفعــال )E2-3: خلفت ال عهــا تقــد ــة ت تعبیر عــن العدوان
ارثة (تعبرعن حا حدوث  ة تثبت صراع عالئقي.B2-4لة اإلحساس  آل  (

ال: ــة اإلشــ مــات األول ــة شــدیدة ظهــر مــن خاللهــا التنظ ســردها لقصــة تتضــمن عدوان وصــفت المشــهد 
ـــة مـــع صـــراع مـــن نـــوع عالئقـــي، أمـــا للحا ـــة فهـــي تحیـــي الوضـــعل طاق ـــة مضـــمون ال ـــة، رمز ة اإلكتئاب

ة بــرد عنتلــكفالمفحوصــة أرصــنت  یــز علــى العنــف مــرة ،ٕانتقــاميو یــف الوضــع ممــا تثبــت خاللهــا التر
. أخر

طاقة قعد معاها، تحلل الخامجة4/3:ال اه  ه  ث1.30....."ث" راهي تحلل ف

B3-2للعالقاتات: إغراء

A3-1:إجترار،التردد ، تحف

CI-3عة لوقفات للكالممل: عوا تا مثیرة للقل
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ــة:األ ــاســالیب الدفاع ة  م للعالقــات مــن مــن اإلســتجا ــ ة تغل ــة الحالــة بإســتجا موضــحا بدا ن التنقــ
ـــالم، قصـــد تجنـــب صـــراع مثـــار )A3-1(مـــع تكـــرار وسواســـي،)Bسلســـلة( ـــل دون  تـــاله صـــمت طو

.)C(بتوظیف سلسلة

ال: الحــدیث اإلش ــة، هــذا مــا قامــت المفحوصــة  ة عاد فــي عالقــة جنســ طاقة الصــراع النــزو توحیي ال
أسلوب وسواســي من خالل القص،عنه ة  جــراء مثیــر المشــهد، ذلــك مــا أدهســتیرةطرقــة و ة مستجی

طاقةمشاهدة و بها الى إطالة الصمت  دلیل على وجود صدمة أو خبرة مشابهة.ال الم  ال، دون  طو

اهتةث5/5:طاقة اش من دخللهم راهي تالعة  ینة تخزر  ث1.20."صح ملقات والو...."مس

B3-3رار في التقمصاتإستقدم: ع

B2-4:اش من دخللهم ""...

CI-3المي: تثب

A3-2اء: إلغ

ـــةاأل ة(ســـالیب الدفاع ة الشخصـــ اشـــرة فـــي الســـرد دون تســـم ـــة لتجنـــب صـــراع )B3-3: دخلـــت م آل
ع مــن دور األم ــذلك صــراع إحســاس بخــوف قــادم مــن )B2-4تــاله (،عالئقــي نــا طــرف الغیــر یثبــت 

صمت عالئقي مع إلغاء.الميثبتو متبوع 

ال ــأم"، ذلــك :اإلش ة للمــرأة موضــحة دور المــرأة دون تحدیــد دورهــا " وصفت المشهد بإسناد أفعال خواف
نتیجــة صــراع عالئقــي  ال التقمص مــن خــالل خلــل إرصــان الــدور األمــومي، أو  –أم (بــین ما یثیر إش

).بنت

طاقــة  الت......مســتث6GF:7ال هــذا المــدیر نتاعهــا یوصــي فیهــا قبلة، و"تقولهــا وحــدة مــن نتــاع لوت
بیر مسؤول وال وحدة" ث2.10.اش من جایهم عبد مهم وال واحد 

CL-2على مدركید: تأك

CI-3مت: ص
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B1-1ةات: عالق شخص

ةاأل ة لتجنب الصراع (:سالیب الدفاع آل ،تأكید على مدرك أو محسوس مع صمت)Cبدأت القصة 
ــــة (جـــراء بــــروز عوامــــل مقلقــــة م ــــة مرون آل ــــة هــــذا الصـــراع  ة )Bنه یــــز علــــى العالقــــات الشخصــــ بتر

إستثمار عالئقيموضوع للصراع  .و

ال الـــداخلي لهـــا علـــى ظـــاهر الصـــورة، اإلشـــ المحتـــو أدوار بإســـنادذلـــك و : قامـــت المفحوصـــة بإســـقا
مدرك  ل من األنثى ومعلومات معروفةمختارة من طرف المفحوصة من منطل عدةوالرجل مســعن  ت

. الحالة مرة أخر ل التقمص لد ا، ذلك ما یثیر مش نهائ الدور األبو

ــهث7GF/4:طاقــة ــة تلعــب ب لــي بو ــا طفلــة ولــدت طفــل راهــي مــدایراتو  ــه ا.... مــ" الهــاش ب عال
ث2.01."خالص

B2-1ا طفلة ولدت..." جب: تع "

CI-3ةات: توقف الم

A2-3ه..."ار: إن "ما عالبلهاش ب

ــةاأل (:ســالیب الدفاع ــة )B2-1اشــرت القصــة بتعجــب مــن خــالل التنقــ دالــة علــى مآســات إجتماع
ة ة مرون ة دفاع بهــا للتوقــف جــراء الحیــرة ،آل ــة عــن فخــروجالتعجــب و ممــا أد بتوظیــف سلســلة المراق

ا من خ ل ار الموضوع  ).A2-3(اللطرق إن

ال: مما أثار لدیها صراع ،والولد الصغیرالطفلة متعلالخاصة و تعجبت المفحوصة من المشهد اإلش
ـــاره والراجعـــة لقصـــةعالئقـــي  بإن شـــها المفحوصـــة، حیـــث واجهـــت ذلـــك الموضـــوع المقلـــ عاده و تع ٕاســـت
أنها أسقطته عدم تقبل،للواقع الداخليإستثمار .المشهد على حالهاو

ة ال ال ـــة المضـــمون الكـــامن للصـــورة فهـــو یـــوحي بإشـــ بنـــت) حیـــث قامـــت -عالقـــة بـــین (أمأمـــا مـــن ناح
ـــر بـــین یز علـــى التفاعـــل الم ـــالتر ة-(أمالمفحوصـــة  الـــى اللجـــوء الـــى ســـیرة إســـقاط إبـــن)، ممـــا أد

ة و  ال التقمص األنثــوللعالقةٕازاح ة" غیر مقبولة منذ الطفولة، مما أثار إش األمــوميالــدور و "فتاة دم
ال اله، الغیر مرغوب علل إش الحالة.ل هذا  ة الغیر مستقرة لد و
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ع في وحدة تقولهم ضرایرث9GF/6:طاقة عضاهم" وحدة تت عوا في  ث1.13."یت

E1-3خاطئةات: مدر

ــةاأل ــل اإلدراكــي(:ســالیب الدفاع ــة للمفحوصــة مــن خــالل التحو ســیرورات األول )E1-3لــدینا تنقــ
ات خاطئة ع وصف الصورة المشا،مدر ل جید.ونها لم تستط ش هدة 

ال:ا طاقـــةإلشـــ ـــة غیـــر ،لـــم تتوصـــل المفحوصـــة للوصـــف الجیـــد لل حیـــث قامـــت بإعطـــاء صـــورة هوام
طاقة  لل الرمز قة للمشهد، أما المحتو ــة والتي ترمزمطا ةللسیرورات الهو فالمفحوصــة لــم ،والتقمصــ

بــین الفتــاتین ع التفر ــة للحالــة ،تستط ال فــي الهو ة ممــاوالــتقمصممــا یوضــح إشــ یــدل علــى شخصــ
ة غامضة وهشة. ذات هو

ان"مهبولولدوا و راجل ث"10/3:طاقة ث30.محظنو هذا م

B1-1:ة یز على العالقات الشخص التر

B1-3:"...وصف للحالة"محضنو

ـــةاأل ةذالمرونـــة فـــي هـــ)Bبـــرزت سلســـلة(:ســـالیب الدفاع یزهـــا علـــى مـــنذلـــك و ،ه اإلســـتجا خـــالل تر
عالئقي بین الحالتین، یدل على والدال علىة مع توظیف إنفعالي قوالعالقات الشخص موضوع قل

. الولدوالحنان تجاهالعطف 

الا بین الجنسینإلش المفحوصة من التعرف أو التفر أن الشخصتین من ،: لم توف حیث إستجابت 
وؤ هـــذا مـــا ینفـــس الجـــنس، و ـــة و الـــتقمص ـــد مـــرة أخـــر ال الهو للحالـــة، الجنســـي قاطعـــة علـــى إشـــ

ــــةو المعن ة لـــد ة جنســــ ال ــــة المحبــــذة ،الرامـــي الــــى بـــزوغ إشــــ ة المثل ــــة الجنســـ و المتمثلـــة فــــي الرغ
للمفحوصة.

ال  حاء بإش إلى اإل الجنسي بین الزوجین، مما أد الر ة الى مقاومة اإلعتراف  ما توحي اإلستجا
للمفحوصة. عالئقي والد

المفحوصة. ل هذا یدل على أن مو  ضوع الصراع األودیبي غیر بناء لد
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مــا الكهــوف فــي الجبــلث11/5:طاقــة الصــة مهجــورة  ــ،"  عیــد، طرــوال طر ل فــي الجبــل تــد
الد ما نتاع ل ث2.01."الجبلي.... فمقطوع مش 

CN-3اشر في وصف تفاصیل المشهدول: الدخ الم

A3-2:ال ما نتاع ل مقطوعة، مش  قالإلغاء ، د...""...طر ره سا .ما تم ذ

CI-3:.المي تثب

A1-2:.ة ان ات الم على الوضع التدقی

ــة:األ )، CN-3فــي عنصــر الشــرح الجیــد للصــورة ()C(بــرزت سلســلة تجنــب الصــراعســالیب الدفاع
وسواســــي ة ذات نمــــ ــــة هــــذا القلــــ)A3-2(فإســــتجا عــــه صــــمت منه ــــره، ت ذ ح لمــــا ســــب تصــــح

ان معین.)A1-2ة (بإستجا بتحدید م

ال ل جید :اإلش ش ــان مــألوفو المنظرأن و وصفت الصورة  ــالقلالم لــدیها، ممــا أخفــى اإلحســاس 
ة  ة الوسواس الكالمــينظرا لإلستجا الــدالین علــى وجــود صــراع نفســي داخلــي مشــار مــن خــالل ،والتثب

ة القصة بتحدید ،المشهد صفة نوالتعرف علىمنه ان  ة " في الجبل".الم هائ

لب، ماتت المخلوقة ماتت خالص"5/:13طاقة  عان  این واحد ج ث30.ث" قتلها هذا 

E2-3 ة.ات: تعبیر ة أو عدوان ة جنس عدوان

B2-4وارث"...ماتت..."یف: توظ مشاعر 

ــةاأل ةســالیب الدفاع ة بإســتجا اإلســتجا ــة دفا)E2-3(: جــاء تنقــ آل عنیــف للمشــهد،  ــة إســقا ع
بیرة ارثة  حدوث  عها جزم  ة ت اقات األول توظیف مشاعر تدمیرة.B2-4(تبرز من خاللها الس  (

ال: مــا أرصــنت المحتــواإلشــ الكــامن مــن خــالل ســردها لقصــة أرصــنت المفحوصــة وصــف المشــهد 
مــة خاللهــا علــى العنصــر الجنســي العــدواني مــن طــرف الرجــل تجــاه المــرأة مــع توظیــف مــن ــد ؤ ت،مح

ارثةم حدوث  بیر  مقدار للفعــل الجنســيشاعر ــة جامحــة فــي الجــنس "الموت"  ، ممــا یــدل علــى رغ
ة متوقعة. ة حدوث جرمة جنس ان أو إم
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"ث19/5:طاقة في الصغر نرسموا دار وطر ر ما نتاع  ث45."رسم 

A1-4:.قي ة في التعامل مع الواقع الحق ة و أدب ة ثقاف مرجع

ة:سالیب الداأل ة (فاع ة للواقع الخارجي بإستجا ة )A1-4مرجع ة ثقاف ة و مرجع التعامل مــع فيأدب
ة ة دفاع آل ة.A(الواقع  الصراعات الداخل طة  ) المرت

ال: ــة اإلش مرجع ــة مــن خــالل ســردها لقصــة  حاولت المفحوصــة وصــف الصــورة مســقطة خبرتهــا الذات
ة للواقع الخارجي، حیث أكدت مرجع ة  ةالحــدودهشاشــة و هشاشــة بنائهــا النفســي ثقاف مــع عــدم ،النفســ

ع بین المواض (الجیدة من السیئة). إرصان التفر

بیــرة ث16/10: طاقة مــة  ض و "نحــب نــولي زع ســتاهلوش واشنــدیر و الرجالــة فــينقــ نحــب فــیهم م
شوا خالص ث2.34."ك.... هع

CN-2(إیجابي/سلبي)الموضوعنة: مثل

CI-3مثیرة للقلمل: عوا

CN-1اع الذاتي.ید: تشد یز على اإلنط و التر

ةاأل ة (سالیب الدفاع مــن )CN-1و()CN-2: برزت عوامل اإلستثمار النرجسي من خــالل اإلســتجا
ار الذاتي  الــى إطغــاء سلســلة ،والمثلنــةخالل الخ ــدلیل علــى صــراع ممــا أد ــان یتخللهــا صــمت  مــا 

)C(           .تجنب الصراع

ال: حبذهااإلش ع التي  التخیل العمیل للمواض ضاء  طاقة الب مسردا خاللها قصة تعالج ذلــك ،تدفع ال
ـــه مـــن خاللهـــا،الموضــوع فیهـــا مـــا ترمــي الوصـــول إل ســـرد قصــة طموحـــة، تـــرو ،فالمفحوصـــة قامـــت 

تجنب قلقها النفسي الداخلي من خالل سلسلة ة  ات الدفاع ).C(مستعملة معظم اآلل
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ول: -التحلیل العام للبروتو

+++CI-3

++B2-4

++B3-2

++E2-3

ــــة ین -:األســــالیب الدفاع ــــل مــــن األســــلو ــــادة  ــــول العــــام للمفحوصــــة بنتیجــــة الــــى ر خلــــص البروتو
ــة ذات صــراع عالئقــي )Bالــدفاعین( آل عهــا سلســلة ،)B2و()B3عنصــر (فــيخاصــة و المرونــة  ثــم ت

)C( افـــيخاصـــة و تجنـــب الصـــراع) لعنصـــرCI-3(التثبـــ،)ثـــم سلســـلةA() )A1-2ببـــروز التنقـــ
ات ()E(سلسلةتختم و  في العمل فة.)E2ظهور ملحو من خالل اإلسقاطات العن

ذلك لسلسلة تجنب الصراع في عملیتيالمرونة: )CN-3(مالت المفحوصة لسلسلة المرونة مع میل 
ـــارثي مهـــدــ)B2-4و( مـــن )C-Aمــع بـــروز ضـــعیف فـــي السلســـلتین (،ددلیل علـــى صـــراع عالئقـــي 

تحدیداتA1-2(خالل إستثمار الواقع الخارجي ــة E2-3و(،)  اتات العدوان توظیف للمشاعر لإلث  (
ة للمفحوصة، ذات اإلن مات األول أن تماء للتنظ ).-المرونة من نوع (+مما یوضح 

ول ملخص  ار تفهم الموضوع لبروتو -:(ش)لحالةإخت

اتي عــدواني و م نفسي مرضي س ل سلوك المفحوصة اإلستجابي میزة تشیر الى تنظ لمــا ،ش
ول ا الحالة من دالالت جد خطیرةأظهرته من خالل البروتو ــول ، لخاص  بــروزفالظاهر على البروتو

ــــة  طاقــــةوالعنــــف وخاصــــة (للعدوان ــــى ؤ ممــــا ی،)3BM-13BFM-1ال ــــى وجــــود صــــراعات عل ــــد عل
اإلجتم في.المستو اعي، مع ظهور واضح بإنعدام النضج الوظ

ـــة ة التعـــرف و التوظیـــف لـــألدوار األبو ة الـــتقمص مـــن خـــالل صـــعو ال ،     مـــا أشـــارت الـــى إشـــ
موضــــوعات األم وو طاقــــات الخاصــــة  -بنــــت) أو (أم-(أباألب ذات العالقــــةذلــــك عنــــد الرجــــوع ل

طاقة رقم: الى ظهور 7-6-5بنت)( ة للحالة)، هذا ما أد ة الجنس ات في الهو ال ذلك لما لــم و،إش
ــة بــین  ــة و الثنائ ــة فــي العالقــات الثالث ه من خالل عدم إرصان الصراعات األودیب ع التوصل إل تستط
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طاقــة رقــم (،الزوجین ال الحالــة و المعبــر عنهــا  ة لد ة مثل ة جنس ذلك الى وجود رغ ،)10مما أثار 
ن نرج ة بإشارة بتكو طاقةو،سي للنظام النفسيمنه حث عــن 16:ذلك مما صرحت عنه ضمن (ال ) لل

ة موضوع محبذ و،الصورة المثال ة  ة العدوان .صرحو المجسدة في الشخص

-:الثالثةالتحلیل العام للحالة

ة للحالة،  اة الجنس عة الح ة موضحة لنا طب حث ة ال اد من خالل ما أعطته لنا األدوات الع
م النفسجنسي هذا تمیز حیث ات ذات اإلتنوع بالتنظ ع النزوالضطرا أظهرت الحالة من إذ،طا

اتها خالل المقابلة  اتهاو خالل إستجا ة ح ع ،تارخ ن ذو طا إضافة الى میل"مثلي ساد"على تكو
صص الجنسي.للت

رغ لهمعاشرة ةون الحالة تبد ظهر ته العالابني جنسها، مع توظیف ساد قات الشاذة، مما 
ل ةش ورة،جلي نقص في التقمصات األنثو ة أسرة ذ ما خلف لها ،نظرا لما إكتسبته من تر

ن نفسي مضطرب العدواني.،تكو ع األنثو تمثل في الطا

تهاالواضح على الحالة عدم إستقرارف ة، في هو فة إذ أوضحتالجنس ة ضع األدوات سیرورة تقمص
ة، لألدوار األ ة الموضوع األودیبي لاألساسالراجعة و نثو ل والمشار إلیها، دیهاالى عدم فعال ش

ار تفهم الموضوعخاللوواضح منجلي  طاقة لعدم إرصانها،إخت ال ،)2(رقم للصراع األودیبي 
ار الرورشاخ هإضافة الى ما جاء وجود مشاكل في والدالة على) FCت (امن خالل اإلستجاإخت

ةا ة الحلول محل الغیر،لتقمص لألدوار األنثو ان ة.،إضافة الى إم ة المثل ما یدل على المیل للجنس

اة الحالحیث أوضحت  ة ح ة تها على تارخ ة اتقمصلقابل لألدوار األنثو ش ولكن 
ةتهاقابلیخاللها التي أبدتو ، مشوش ة األودیب ة مرافقة عدوامع داللة على وجود ،اإلنحطاط لتلك ن

ات الما ورةوالراجع الىنثة، ؤ لسلو ة ذ ات سا،ما تلقته الحالة من تر تلك اإلضطرا همت في خل
ة الغیر مستقرة لدیها. ةالنفجنس ة التقمص لألدوار الجنس ال ل ذلك الى طرح إش حیث أد  ،

ة ه إسقاطاتها الذات ةالموضحة لنو ،إضافة الى ما أشارت إل ة تلك العالقات األودیب الشاذة ع
ة عة حیث،في المراحل ما قبل التناسل عدم تقبل الدور األنثوعلىتادال،األمتها عالقجاءت طب

طاقل من إستجابتها على خاصة األمومي و طاقتان ذا )، و5رقم (ةال GF)9و(GF)7(ال
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ار تفهم الموضوع عة ا،بإخت األمقةعاللتي تشیر الى طب ل تقمصها للدو ،الحالة  رو تطرح مش
اتهاما أظهرت الحالة، األنثو ة ح ة ارها أودیب،من خالل تارخ ذلك صعو تجاه األم یبرر 

ح لها الصح ش ة  جاءت تفسیرات مدرسة التحلیل النفسي حول هذا و الذ،تقمصها لألدوارها الجنس
أن ال موضحة  ةتجد ةالفتا": اإلش ة نفسها بین جانبین من اإلندماج ة المرحلة األودیب ،خالل عمل

عند البنت حیث قو ة، فاإلحساس تجاه األم س الغة الصعو ارات  ع لة التماهي  تطرح مش
قة في تجارب  ع فعال أاإلعتراضات السا "أن تعطیها ما ال تملكه هي،اإلنفصال، فاألم ال تستط

صورة أرإن تماهیها سیج"، والقضیب ةإذن  ة أنثو أنها محرومة و مخص شها، و  قلیلة تع
مة ا، إلذلك،الق ز لیبیدو ن لألم أن تر م ع أال إذا ال  ما تستط ،ن تفعلرغبت البنت مساواتها 

أن ال تقلل األم من صورة األنوثة فرض مع ذلك  أن إف،تعطي األوالد فهذا التماهي  ذا لمحت األم 
اة األمومة  ات دون أالم و الحآهي سلسلة ح ة هي سلسلة واج ةاة الزوج ض ن مشاعر إف،فراح تعو

ة ا على المنطقة المغلمة المهبل یز لیبیدو التر ة عند البنت ال تسمح لها  و ال تعود ، اإلثم الآلواع
ة تشحن  )199ص:،2002فؤاد شاهین،ترجمة:. س،فنوف، (إرضاء".أطموحاتها اإلنثو

هلهذا طر  ل األودیبي، ته الحالة اح لد التش ل على مستو لوظائفها أداءفي و مش ش ة  األنثو
ع الجنسي المثليمقبول، یر غ ذلك التقمص المشوه الى بروز طا ان موضحا،حیث أد من خالل و

طاقة رقم ( ات ال ار تفهم الموضوع)10إستجا طاقة(بإخت ال ة  ار 6، إضافة الى اإلستجا ) بإخت
.لرورشاخا

" أنغرنإذ یر ة لهذا الصنف النفسمرضي  عة النفس ون جنسیته "" مفسرا للطب الصنف الذ
ورة  ةال و مبهمة، ال ذ ة المطلقةأنثو ة األول ه النرجس ون المسح النزو،، تغلب عل حیث 
ة  ة التياإلشتهاءات المثال الشئ یوافدالوجو أن و تخفي في األصل اإلفناء النفسي، والعظام

ل شئ ألوجدالالشئ:قانون الكل أو وذلك وفاإلكتفاء الذاتي، ع الحصول على  ما أني ال أستط "

ا، فإني ال أحصل على شئ ل و ذلك ما میز،)89ص:،. د تنعبد الرحماوسي،سي م(".لن أوجدو أ
م النفسي  لحالة.اتهالهالعدوانيالمثلي التنظ

اع  اإلش عالي وحرالنزوما دل مستو ه إما أشارت جراء،الى مستو المقابلة قائلتال
ذلك "" نح ملي ب ندیرها دائما"، و  ن تح ون مش في عقلي خالص، ثم و انة ن ون غض ي ن أنا 
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ة و الدالة على الحرة في التوظیف ذلك و الموضح ، "على الجنس ات التشرح من خالل اإلستجا
ة، و إستحواذ الجانب "النزوالجنسي،  امل الشخص ة تلكحیث تمیزت " على  ة للحالة الرغ النزو

، ع الساد ات الطا ه اإلستجا ة "نظرا لما دلت عل ار الرورشاخالمحضة" اللون ) 3(و المقدرة بـبإخت
ات ات ")3إضافة الى (،إستجا ةو،"دمإستجا وجود صراع واضح على ةو الدال) نار،1(إستجا

العالئقي اإلجتماعي ل خاص،على المستو ش عدم التقدیر ضد منو  ما ،لاإلذالوشعرها 
بیرا ا  ه ، یخلف لدیها توترا نفس ار الرورشاخ في إحیث أشارت إل طاقات(إخت ات ال - 8- 3-2ستجا

طاقات(ة نحو الغیر،عدوان)9-10 ات ال ار تفهم ) 3BM-BFM13- 1إضافة الى إستجا بإخت
.لمرات عدیدةحاولت قتلهالتيوأقرب إنسان إلیها (إبنها)الموضوع، وضد 

احثة "حیث تظیف  الینال الني  ة م أن" مفسرة للسلوك العدواني ذو العالقة الوالد انت األم ه"  مهما 
ة و متعاطفة مع الطفل  حدث ذلك في فإیجاب ة عنها،  ن صورة سلب العالقة بینهما معرضة لتكو

ة ة في نه،الحاالت العاد ة الساد اف فمي لصورة األم یتم خالل المرحلة الفم ة السنة ألن أول إجت ا
ة فةف الفمي من خالل العض و اإلبتالع(العناألولى، حیث تكون المیول الساد و التملك)، عن

ونها عن األم و عن ذاتهو عها الصور التي  طا غ  ذلك الى نشأة ،تص ، "أنا أعلى عنیف"و یؤد
على الخارج في خطورة و ة تسق ة فتتلون هذه الصور الداخل ةثان (األشخاص الموضوعات الخارج

ة، غة الساد ذا یرزخ الطفل تحت وطأة الخوف من أن یتلقى من الموضوعات واآلخرن) بهذه الص ه
ة ق ة الحق ه ذلك الى و،الخارج ة ذات قسوة ال تتصور، و یدفع  من أنا األعلى هجمات إنتقام

ثر الطفل  قصد اإلحتماء الهجوم بدوره علیها و المیل الى تدمیرها، و  اله  من هذه الهجمات في خ
ة، و ة و الداخل ه له موضوعاته الخارج توح ات صوت من الخوف الذ األنا "حاول خاللها إس

ه"األعلى ا)، (األم السیئة والقضاء على الموضوعات التي تغذ ال األشخاص العدوانیین الخطرن خ
النو ذلك الى إقامة حلقة مفرغة القل الطفل الى یؤد ة یدفع  ع من تهدید الموضوعات الهوام ا

مها، و ادلته العدوان تحط م یولد في نفسه الخوف من إنتقام هذه الموضوعات من خالل م هذا التحط
ا العدوان،و العنف ، و الى المزد من نوا الى زادة شدة القل ممما یؤد محمد. (زعور،.و التحط

الى بناء ما ل ذلك ، )57-56صص:،1993 ." للحالةأنا أعلى عنیف"أد

ة من اآلخر، لمواقف مجسدا من خالل تعرضها لان حیث م ونهاالتقی التحقیر واإلذالل 
ة مواقفتعد " قة و قاس ة مجردةعم انه الجسمي من اإلنسان ته افمثل ه،والنفسيالتي تمس 



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

328

ةعمو الصدمات تخترق  ،منها إنخفاض في تقدیر الذات،عدة أعراضفقةمر تكون و ،الفردشخص
ة(هیجان المزاجفيتوتر و  ة،)وعدوان ات في السلوك".أعراض إكتئاب إضطرا
)Criville,A.1996.p :28(

ةذلك ما یؤ  الحالة الى لجوئها لحل صراعاتها النفس ه عدوانیتها تجاه مصادر ،د من خالل توج
اطها،  ة جراإح ه نوع ةئمهاما دلت عل ع العدواني ،المرتك الطا مدعمة ،تجاه المجتمعالتي إتسمت 
ة،في السلطةتها بذلك برغ طرقة وسواس م في مصائر و .للغیروتسییرها من خالل التح

ةهذهموضحا لإذ یذهب "الكان" قول أن السلوك الجانح هو أساسا حوار عنیف "الوضع عندما 
ع، و ل حال حوار،الط محاولة للدخول في عالقة مع اآلخر، من خالل العنف الجسدلكنه على 

مة، و ق ائن ذ ه  حاول الجانح أن ینتزع من اآلخر إعترافا  س المهم أن تكون هذه أو الماد ل
حبني اآلخرون  ة بل المهم هو اإلعتراف بها، اإلعتراف بوجود الجانح (إذ لم  ة أو إیجاب مة سلب الق

حترمونني ف حسلیخافوا مني على األقل)،و  ه العدم (الآلوجود)أنه موجود وبذلك فق ".بدونه یجا
)72:ص، 1993. دمحمزعور،(

فسر ة الحالةذلكو ذلك ما  حیثرغ من خالل أنها ترو میلها في الحلول محل الغیر، 
الدور  تقوم بتعو تماهیها  ور هالذ ض من الحیل التي تقاوم "عدحیث، ض لنقص تشعر  التعو

ه الى أن یبذل  ه الموضوعي اإلیجابي یدفع صاح ه، فهو في جان النقص، و تعمل على التغلب عل
اته ذلك في األشو عمله و یتطلع الى األفضل، وجهدا في ح عانون من فقدان اص الذین خنر

مالحنان ة،و التعل ض فإننا نلحظه من خالل الجانب السلبيوأو عضو من األعضاء الجسم للتعو
ة و مستهجنةعض التصرفات عیدا عن السلوك اإلیجابي، و،التي تبدو غر ض  ون التعو قد ف

ه الى العدوان أو  حي،(اإلنطواء و اإلكتئاب النفسي".یدفع صاح )93:ص، 2003سید.ص

إنمــا تســاهم فــي ایجــاد ،ســحاقأنهــا بتمثیلهــا لــدور الرجــل فــي عالقــة التــه النســوة "اشــعرن مثــل هحیــث 
ة التــي عرفتهــا إنمــوذج  ــون مغــایرا للنمــاذج الســلب -ابــن-األخ-(األبوتعاملــت معهــایجــابي لرجــل قــد 

س فــي العمــل)-الــزوج-العــم عضــهن ،الــرئ تفــانى فــيلــذلك یبــدع  ، إو ور بتــوفیر نجــاح هــذا الــدور الــذ
هاالحب  أنهــا تخلــ،في العالقةوالحنان والصدق لشر حســب معــاییر أ مــا تشــاء  نموذجــا تصــممه 

ـة.دمحمشعیب،(وتقوم بتمثیله".معینة ثم تنفذه  ه الحالة من جرح ، )70، ص:تدعال ل ذلك لما تشعر 
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ــالألبفن ــةح،سي خلفتــه العالقــة  هــل تشــعرن "ســؤالعــن یــث صــرحت الحالــة مــن خــالل المقابلــة مجی
ــك؟دائمــا أن شــیئا مــا ینقصــك؟ ــة "" فمــا هــو فــي رأ ــه أبانــت اإلجا اســر ، إ لخــاطر عشــت وحــد

ل هوامي مرضي.ما، "ملقیتش على من نسند ش اه  اف ذلك الدور ممثلة إ دفع بها إلجت

ـــاة الجـــل  عـــة الح ـــة نهـــذا جـــاء موضـــحا لطب اهـــا هاتـــه الحال ة التـــي تح ات ســـ معتـــادة الســـلو
ة .الجد مضطرةاإلجرام

ة العالقة  ات المعاقب علیها أما نوع السلو ة الشاذة  إنحرافاتها الجنس انت تر التي 
ه من أفعال مجرمة القانون،  انت من خالل ما أوضحته الحالة لما تقوم  ة تجاه ف الغیر،عدوان
صفة  ة الموضح متكررةو قها العدل ة لخاصة لما أظهرته سوا سجل حافل بتلك اإلنحرافات السلو

ع العدوانيالمتنوعة ذات الط ة.علىالدال و ،ا ة ضد إجتماع شخص

ةعللدما  ة للحالة، إضافة الى اإلنحرافات المثل ات النزو على الح ان الجانب الساد ى طغ
ة صة الجنس ص ة والتي ال،وال اتها اإلجرام فها إلنحرافاتها خالل عمل تخفي الحالة توظ

ة ة لخبرتها الكبیرة في المجال اإلنحرافيمن خالل ما ،واإلنتقام ف ه من توظ من جر للبنات ،تقوم 
ة للقانون والجز بهم ة،في األعمال المناف ة 7، ما خلف لها (ولألعراف اإلجتماع ا ضد إجتماع ) قضا

نافذة في حقها.

ة، ما یدل على ما  ار الرورشاخ على تقبل الحالة لحوافزها الداخل إستثمارهاأشار إخت
ة، مع دالال ة و عدیدة ما و إستعمالها للعدوان على أن الحالة إنسان عدواني، تدلت على تفرغات قو

ولو ما أثبت بروتو ارن النفسیینالنفسي هاالتي توجهها تجاه الغیر،  عدم القدرة نع،ل من اإلخت
ات ة اإلستجا ةهاعلى مراق مها،العدوان النفسي المرضي العدواني، و الراجع الى نظرا الى تنظ

ذنها من خالل عإستعداداتها الفطرة و الدال  ة القل ه، و الذنس م ف و المنشأ الطفلي الغیر متح
ة إقتراف الحالة لجرائم أخر ان ال، ما یدل على إم ة اإلنفجارة ضد المجتمع مستق ان یوحي بإم

ال. مستق

قائها في هذا ا المنحلإضافة الى  شجعهاو ،لوس ة على إقتراف مثل تلكالذ األعمال المناف
على الغیر  التعد ة لماذلك و بهم، وٕالحاق األذللقانون،  ه الحالة من دون منتحقیر و تشعر 

لدیها، ،طرف الغیر ا إح تجاههم.وموجهة عدوانیتهالما یدفعها لوضعهم مح
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ة القوة على الر ، ما أشارت دالالتها الشخص ة في اإلتصاف  اغ لذات داخل الوسإعتزاز 
ة،اإلجتماعي ار )5(طاقةوالموضحة بإستجا طاقة،الرورشاخبإخت تمثل الذات والخاصة ب

هتقبل الذاتوالتي أظهرت ضاء الا ه، إضافة الى ما جاءت بعلى النحو التي هي عل طاقة الب
ار تفهم الموضوع) 16رقم( الةع المرغوضاالى المو والتي تشیر،بإخت والمتمثل في،مفحوصةلد

م فيطلب القوة  طها، والسلطة والتح التوازن النفسي مح شعرها  لغي التوترمما  والصراع النفسيو
صورة شعورة أو غیر شعورة .المعاش 

ة في و الملحتأكیدها إضافة الى  تعتقد أن،نحوهذا القائها على الرغ یالذ انة جلبه هو الذ لها م
المجتمع حققلي القوة"، ل ي یخافها ،وس ما تقول الحالة"  أن الدخولالناس  عد أحسن و للسجن 

ة،  ه راحتها النفس ان تجد ف ال للحالة.م ا مستق ة التكرارة لألفعال المجرمة قانون ان ما یدل على إم

ة في اإلنتماء "إلنسان لما " موضحا علىAlfred Adlerلفرد أدلر "أالعالمأجاء ر حیث  من رغ
انة علىحصوله و الى جماعة  ه هذهفي و ، ومنزلة منهام ة تجاه السلطة ر الحالة إما أن تنمو لد غ
طرة أو عقدة نقصوالس inferiorityصاب  complex، ححینها و فشلهص ة  الفرد على درا

ضقصورهو  ا ما یلجأ الى تعو ه، ، غال الغا ف ضا م النقص تعو ح اإلنحراف ذلكعلى و شعوره  ص قد 
اه لذاته،  ة للفرد وسیلة لجذب اإلنت ضا و النس ةعانلماتعو النقص أو الدون دار، (".ه من إحساس  دو

)          215:ص، 2005.عبد الفتاح محمد

ة "تقول  حسب النظرة النفس ة، فدافع العلدافعن اأأما  طرقة تلقائ أتي  عمل ما  ام  ة مثال ال دللق وان
اع الذات عد إش سمى بتفرغ التوتر النفسي (،ینتهي إال  ما  دار، (.")catharsisأو  عبد الفتاح دو

)                                  293:ص، 2005محمد.

بیر للواف ة تدل الى إستثمار  ، ل تلك العدوان اعث للقل وس الحالة قع الخارجي للحالة  ما یدفع 
ة ة مرون ة ذات خصوص ات دفاع اع آل التكیف طلبقصد و ،قصد التقلیل من الصراع النفسي،إلت

ما ،تجنب الصراع العالئقيوالعدواني قصدته األفعال ذات الدافع الشخصي المنحل امن خالل ه
من هذا الصراع النفسي إلحساسها بإنعدام یلالتقلقصد،دیهاوالتمسرح لأظهر السیرورات الهستیرة 

ة. ة الداخل الحما
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ة ه ما جاءت في األخیر هذا ما یثبت  ارات النفس مللحالة أن هار اظهمن خالل إاإلخت تنظ
عة  ة ، ةأولنفسي ذو طب ة بخطورة الحالة لعدم إدراكها للحدود الداخل ةموح ى ، إضافة الوالواقع

امها بتلك األفعال الخطیرة، الذات جراء ق ة اإلعتزاز  ةخاص ذا القول رة،و ما یدل على الف
ة ات و ة الس ل، الشخص ش وضح  ات العود و ة في ظهور سلو جلي ما للدور الجنسي من أهم

المرأة.ه ذهللجرمة لد

ة الو ة التدمیرة الممیزة لشخص ة العدوان إلیها العالم التي أشارو،حالةذلك ما یثبت الخاص
"Freudحیث تحدث عن غرزة الموت، و ة متصلة بهذه الغرزة،"،  ر أن المیول العدوان ما أنها ذ

غرزة الجنس، " اةومتصلة  ح في خدمتها من أجل إستمرار الح ص فهو وسیلة تكیف من أجل ،بذلك 
، إذ أ التهدید و القل ل اإلنتقام نوع من دفاع الذات الدفاع عن الذات و الشعور  هو ش ن إلحاق األذ

ة تستثیر الدافع ،عن نفسها أمام تهدید تواجهه اة الیوم اطات الح على أن إح و أكدت نظرات أخر
ة حاجاته من تلب منعه عائ یلجأ الى العدوان عندما  الفرد، أ ماجدةالسید عبید،(".الى العدوان لد

ة تكرارها للسلوك اإلجراميؤ ، مما ی)208ص:،2008.بهاء الدین ان حیث تجد لذة في فعل تلك ،د إم
ات شهوة، وخاصة عند،السلو امها بتعذیب الغیر  دون أدنىق شعرها و إحساس بوخز للضمیر، بل 

نجاحات ممیزة لها القوة ،ل ذلك بإحساس بتحقی حق انة خاللةحیث  جماعة رفاقها الذوالم
مه ة الالقوة م مبدأتح ة.والعدوان اد ه الحالة من خالل المقابلة الع غیر، جراء ما أدلت 

ات العود للجرمة، فالحالة تسعى جاهدة  قه وراء سلو هدف تسعى لتحق أما ما تضعه الحالة 
حیث ه الشذوذ العام،  غلب عل تكیف و توازن نفسي لكنه  فها لتحقی تسعى الحالة من خالل توظ

ة قصد طلب الرزق اإلنحرافاتلكلت عة شخصیتها تمنعها من إتمام ما تود السعي ،السلو إال أن طب
جي اإلنحرافي قه دون مشاكل، فالحالة تطالب من خالل الفعل الترو ات أخر،لتحق الى إیجاد مستو

ار و تقدیر الذات و إعت القوة و إكسابها الر ،من تحقی حدثها عن تحقی عإضافة الى  ،ة عند الجم
طرق شاذةما جعل الحالة تسعى التكیف الذاتي  سبها التكرار لتحقی لما أخلت ،  اإلجرامي 

القانون. ة و  األعراف اإلجتماع
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ة للحالةا طاقة اإلكلین عة(ل )الرا

(د)

انات - ة:الب -األساس

 ة:المعلومات -األول

ة:داإلسم:  القضائ وم عنها " 2"السواب ا مح قضا

م نهائي.  سنة           43السن: ح السجن 

ادظروف ا ووالدة عادیین: من حمل إلزد

ال مالمستو أساسي7ي: تعل

ة: متزوجالحالة  ةالمدن

نتو لد و 02عدد األوالد:

ن  محل إقامة العمیل: مستأجرة لمس

ة:  المرض ال تعاني من مرض محددالسواب

ة: الحالة تتعاطى الكحول اإلدمان السواب

ة:  الذهبالمهنة الحال متاجرة  تزاول أعمال حرة 

 ة ةالشخص أنها فتاة صــغیرة فــي ،خالل مالحظة الحالة من مظهرها الخارجيمن-:الظاهر توحي 
اناالسن، ة أح جال ونها ترتد مظهرها العام،  انا أخر،نظرا إلعتنائها  سر وأح ل جینترتد .زاو

 ةالمظــاهر ــة، ومــرأة ســمراء اللــون جمفالحالــة-:الجســم ــة قو ذات قامــة وممتلئــةیلــة، تتمتــع ببن
ة. مرض أو تشوهات خارج ظهر علیها أ لة، ال  طو
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خ اإلجتماعي - :التار -األسر

ن:- ة لألبو -الحالة المدن

متوفیین مطلقین    متزوجین         

 األب:حولمعلومات-
:سنة47العمر.
م: غی .متعلمرالتعل
ة،حفاللالعمل: عم البلد .ثم عامل نظافة 
الدم ا عاني من ضغ حوللمرض:  .ومدمن 
عدد الزوجات: زوجة واحدة.
دور مســؤول فــي البیــت س لــه أ ة لــ ة إنســحاب شخصــ غلــب علــى شخصــیته متاز األب  ، إذ 

ة حدث في المنزل أو ألبنائه أو لزوجته.اإلنطوائ ما قد  الي  ما أنه غیر م  ،
یر منذ صغره.ما أن المعروف عل ه أنه س

األم:حولعلومات م-
:سنة66العمر.
م: غی .متعلمةرالتعل
البیتةالعمل: ماكث.
 الرأس.المرض: مرضة بورم في
 :واحدةمرةعدد مرات الزواج.
حیــث ال ة المیــراس،  أنهــا إمــرأة صــع ة األم  ــة أول مــرة تتمیــز شخصــ ق تظهــر شخصــیتها الحق

حاورها، لكن هي  ر مع من  عةتكن الم .والخد
حیث ال ی مشورتها،  امل المنزل  شئ.ختقوم األم بتسییر  فى عنها أ

X
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 مــا تــود أن تقلــدها فــي مــا تظهــر الخــوف منهــا،  ة والــدتها،  شخصــ اإلعجــاب  تشــعر الحالــة 
ة، أمهاین و عي الفرق الكبیر بینها تإال أنها ،أعمالها أعمــال،ونهــا جــد صــع ال تقــووتقــوم 
القتل.هيعلیهم

:معلومات عن اإلخوة-
 ور، 05للحالة نت واحدةإخوة ذ ما تعد هي الو امل إخوتها،  في  .صغر
 قطن مع زوجته الغلضة أخاها األكبر  ن خاص بهما، یتمیز  ستحیل،والشدةفي س أنه  أن و

ارات. عمل مصلح للس ان،  إنسان  ه من طرف أ غرر 
 ن لدیهاأخذته زوجته األخ الثانيو س هونها هي التي تعمل ،ل عل طالوتنف .، ألنه 
أصدقاء الوالدةالثالث األخ أما قته التي تعرف علیها عن طر عش .هاجر لفرنسا لیلتح
 ــاب عــن ثیــر الغ ــع، فحضــوره فــي البیــت قلیــل جــدا،  ثیــرة المنــزل،أمــا األخ الرا ــه عالقــات  لد

ما له سواب ة.مشبوهة،  قضائ
ـــى شخصـــیته أمـــا الدة،األخ األصـــغر فالغالـــب عل ـــ مضـــي فتـــرة الخدمـــة ال ـــان  ـــدما  تـــوفي عن

ش، ة في الج اإلرهاب.الوطن عن طر
 عــدة عالقــات مشــبوهة، تعلــم بهــا الحالــة ــان لهــا هــي األخــر ف لــم املــة،أمــا األخــت الكبــر

بیر. تتزوج إال في سن 
 اة - المفحوص:أقارب آخون لهم تأثیر على ح

زوجها، خاصة أم زوجها التي تود ومن أهلمع الناس، من عائلتها من المشاكلالة العدید للح
قها منه حسب قول الحالة .تطل

ة - -والعادات:العالقات اإلجتماع

 الرفاقجماعة :-
 أنهــا ة الحالــة منــذ الصــغر  ــع، تتتمیــز شخصــ عاملهــاحــب أن تكــون مصــدر إهتمــام الجم وأن 

نها في البیت.عاملو الناس مثلما 
 ل ما تود فعله من ونها تجد معهم  قاء عندهم  ثیرة ال ثیرن أكبر منها سنا،  للحالة أصدقاء 

حیـــث وتعـــاطي للمـــوادســـهرات  ة...الخ مـــن األفعـــال الشـــاذة،  حت تشـــعر أنهـــا فـــردا النفســـ أصـــ
منهم.
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 ة:والبرامج العادات -الیوم
البیت مع أبنائه حصل من تمضي الحالة معظم أوقاتها  ل ما  ة  ما تعمل على مواك ا، 

ات أو جدید اآلداب.العملعلى الصعید ،طل المخل 
ات للزائنة ما للحالة برامجها العالئق حث عن الفت التوجه لألماكن التي قد تجد ،ال

ات الزائن المحددة، من حالقات أو حمامات...الخ من األماكن التي تتردد إلیها  خاللها طل
ات.الفت

 حث عن مشترن ائعین للذهبإضافة الى ال ه المهنة. ذونها تتجاجر في هو

ة:العادات - -الجنس

 ان جد متساهل و مساعد إلكتساب ون الجو األسر التذبذب،  ة إتسمت  تلقت الحالة تر
ة شاذة، ق م األم في زمام م أخالق ان الطاغي على البیت العائلي تح األمور،  حیث 

اب تام للدور األبو ه للقانون داخل المنزل،،و غ أعمال مناف ام  األم للق التستر ما دفع 
اتو  و قتل األجنة و إعطاء األوالد حدیثي الوالدة ألناس غیر أهلهم األصلیین، ،إجهاض الفت

لدیها التساهل في أمور عدة إضطراب نفسي  للحالة، ما خل ا في خل ان سب .ل ذلك 
 البیت ل تلك األمور تحدث  لةحیث  أحدولفترات طو علم بهم أ حتى الوالد.، دون أن 
قات األم ادل الزارات لصد انت الحالة ت أنحاء الوطن، قصد الظهور ومن مختلف،ما 

ات المنحرفة  ل تلك العالقات أكسبت الحالة السلو مظهر أحسن منهم،  .والشاذةلوسطها 

خ - - زواجي:الالتار

المستشــفىولــد غیــر شــرعي لــدیها،الحالة متزوجة مرة واحدة تــه  انــت تبلــغ أنجبتــه ع، تر نــدما 
عمل األم.، وسنة19من العمر ان ذلك 

متزوجةوالحالة اآلن.
:العالقة بین المفحوص وزوجها-

 ــة أنهــا عاد م بهــاتوصــف الحالــة عالقتهــا بزوجهــا  ــدومــتح ــل مــا یر ــه  حیــث تلبــي ل ه مــن ، 
ــه، أمــر قــد تقــوم  عارضــها علــى أ مــا ال  ــة أو غیرهــا،  ــات ماد أو صــدقاتها،عملهــا أو طل

سفرها. 
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 انات عن -األبناء:ب
 المستشفى.19للحالة إبن غیر شرعي، أنجبته في سن المراهقة ته  سنة، تر
 سنوات.3أما الولد فیبلغ من العمر سنوات،7بنت تبلغ من العمر ولدان،ما للحالة
 شا ع ونان،روفأحسن الظولدیها فيتود أن  اء وأن  الذ الناس.وأحسن منمتازان 

ة:معلومات عن الجرائم - -المرتك

 مان نافذان للحالة ان في ســن ح ســة فــي بیــت للــدعارة مــع ،ســنة17األولى  مســك علیهــا متل
التها مع المواد  سنة ونصف سجن.المخذرة،زم م علیها  ح

ــاءأما الح سبب تحرض قاصر لممارسة الفعل المخل  انت  ة ف ة الثان ســنوات ثالث بــ،القض
سسب "سجن مضــي عــن خــروج الحالــة ،وزمیلة لهاهي سنتین" لLa Grasمخففة  حیــث لــم 

. أسبوع واحد فق سو
اب العود -:مةجر للمعلومات عن أس

الحالة أنها قد مست في شرفها ا حینمــا أنجبــت طفــل مــن زنــا، مــا خلــف غرر بهــقد ونها ،تر
اســب  ــة فــي الحصــول علــى م لها حقد تجاه الغیر، عاملــة علــى نشــر الرذیلــة، إضــافة الــى الرغ

سهلة. رزق أخر

عد دخول - اة  -السجن:الح

عد خروجها من السجن ألول مرة الحالة أنها  حت أكثر ،تر ، ممــا قوة وأكثــر إحترامــاأنها أص
ةجلب لها عدة صداقا سهل لها أعمالها الغیر قانون قات جد مرموقة، مما  .ت جدیدة من ط

عد السجن:- اة  ة للح ة المستقبل -الرؤ

ــأن العمــل فــي هــ ــأســها دخــال ه المجــاالت الحــرة ذالحالــة تــر ــا، إضــافة الــى سال  ــه ماد
ــل تلــك الم،شــهرتها فــي المجــال تجــارة الــذهب نهــا مــن التخلــي عــن  م حیــث ســباممــا ال   ،

ة تخلیها عن أصدقائها ؤ ت ان الد عدم إم .وعملها مستق
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-الحالة:عرض ملخص ل

ة عــن الحالــةمن خالل  ســنة، مــن 43ین لنــا أنهــا ســیدة تبلــغ مــن العمــر ، تبــالمعلومات األساس
رة، عادیینوالدة و حمل س مدینة  مة  عة غیــر شــرعي، مســتواها الدراســي وولد آخروأم لطفلینمق الســا

مــا أنهــا تتــاجر فــي أعمــل حــرة البیــت فــي الوقــت الحــالي،  الــذهب أساســي ماكثــة  والــدیها ،)والــدعارة(
اة عةهي و ،الزاال على قید الح ور 5في األخیرة من بین إخوتها الستة (السا ).واحدةنت و إخوة ذ

مــا ینفــي عنهــا أعمالهــا اإلجرا ة،  ــة، إالیــوحي مظهرهــا العــام علــى أنهــا إمــرأة شــا ســوابأنهــا لــدیهام
الســـجن بتهمـــة تعـــاطي المـــواد الســـامة ـــم علیهـــا  ـــة فـــي قضـــیتین، حســـب ســـجلها القضـــائي، إذ ح عدل

ســنة و17و ممارســة الــدعارة فــي ســن ( ــة بخصــوص تحــرض ســنة)  ة الثان نصــف ســجن، أمــا القضــ
تین وفقـــا لإلســـتثناءات حیـــث تنازلـــت الـــى حـــد ســـن،ســـنوات ســـجن"3"ـبـــقاصـــر علـــى ممارســـة الـــدعارة،

ــة  الســجن و (القانون مــا أنهــا التــزال تتعــاطى المــواد الســامة La Grasمــن خــالل حســن األخــالق   ،(
ـــــا  ات المنحرفـــــة ذات ـــــة...الخ، مـــــن الســـــلو حول ات  ـــــة الیـــــوم، مـــــن تـــــدخین و مخـــــذرات و مشـــــرو لغا

او ا.وإجتماع أخالق

ــة و المدللــة ظاهرــاحیث أوضحت الحالة خالل تارخها ة المذبذ ــة ،النمائي على دور التر بــدون مراق
ة ســواء مــن طــرف األب أو  اب الكلي لوظائفهم الترو ال الوالدین، مع الغ قي من طرف  وال إهتمام حق

الحالــة، األم، انــت تحــدث علــى مــرأ ة الشــاذة التــي  و التــي ســاهمت فــي إضــافة الــى الخبــرات الجنســ
ن شخصیتها ــا، دون وجــود رادع ،المنحرفــةتكو ــا و إجتماع ات شــاذة أخالق ممــا إنجــر عنهــا مــن ســلو

اتها المنحرفـــة ة الحضـــارةو التـــي یتــراء،عقــابي فـــي حینـــه لســلو ات تمیـــز الشخصـــ أنهـــا ســلو لهـــا 
او ة حال ة وو من قوة و شجاعة ،الحدیثة و المطلو ةأفعال غیر عاد هــا سواء قبــل زواج، غیر منطق

عد الزواج. أو 

ة المفرطــة ا متمثــل فــي المازوشــ ا جنســ لــه ،ما أظهرت عالقتها بزوجها نوعا إنحراف مــن خــالل تحقیــ
ة  اته الجنس شة و ل رغ ضاالمع ، مــع داللــة وٕاحتقــار الــذاتمما دل علــى التفــاني فــي تعــذیب نفســها ،أ

ة لمــا توجهــه مــن أفعــال مجرمــة  عــة ســاد ة ذات طب بیــرة فــي إلنحرافات جنســ ــة  ــة لرغ ضــد الغیــر، مبد
قاء في نفس جوها العالئقي الشاذ. ال
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-المقابلة مع الحالة:

عني لك الجسد 1س- ة/ ماذا  ؟واللذة الجنس
ــر/1ج- شــة  ــه رانــي عا ة لــي أنــا، ب النســ ــل شــي  مــك مــن ضــركو الجســم هــو  ، النــاس تق

ــك،  مالراجــلخاصــة و مظهــرك مــن أول خــزرة ل قــ مــك وٕاال م ق وٕاال تصــلحيمــر، إنتــي شو
ش عبد.وٕاال متصلح

صفة دائمة أو عند تعرضك لإلثارة؟2س- ك،  ة لد ة الجنس ات الرغ /ماهي مستو
ا(ضحك)./2ج- ل یوم تقر اسر دائما،  أنا نشتي 
ة؟3س- اعاتك الجنس یف تقومین بإش /
(تغیر لونها)، آ مع رجالة./3ج- وحد
ة مع /هل تزاولین العالقة4س- مفردك؟نفس جنسك أوالجنس مع الجنس اآلخر أو 
عني)/ 4ج- .ال مع الجنس اآلخر (رجالة 
ة لك أثناء ممارستك الجنس؟5س- ف /صفي لي أحسن 
ـــاه نحـــس روحـــي رانـــي مـــع راجـــل نتـــاع الصـــح، یـــدیر واش /5ج- ـــا،  ل ـــون مستســـلمة للراجـــل  ن

متعني.حب،
ون شعورك حینها؟/6س- یف 
حة 6ج- ون مل ة حاج/ن متقلقني.ةوهاد
ة؟منالضرب و /هل تحبذین سماع الشتائم 7س- العمیل أثناء الممارسة الجنس
ـــــة صـــــح/7ج- ســـــبني خـــــالل الممارســـــة، نحـــــس روحـــــي طفل ـــــي  ـــــه نحـــــب الل عـــــذبنيإ ـــــى  وحت

.Normalحرقني
ة/ه8س- عاتك الجنس إلش )؟خ.... الموتى-حیوانات-(أطفالل هناك طرق أخر
مندیرش./ال 8ج-
یف توظفین إن9س- ة؟/  اتك اإلجرام ة في عمل حرافاتك الجنس
علینــا حــدهاو والمشاكل تلحأنا نحب هك /9ج- عضــانا مــع رجالــة، تهــ ونــوا مــع  ، ســاعات ن

عني مش نتاع بلعاني. الشرطة 
ة 10س- ون ذلك؟اإلجرامو /لماذا تدمجین بین إنحرافاتك الجنس یف  ؟ 
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بیــرة إحنــا معنــدناش خدمــة محــددة، تــدخل حاجــة فــي حاجــة، /10ج- عالقــات  مــا أنــا عنــد
الجنس. ون حلها  اسر، ساعات 

الذاتي؟11س- اإلعتداء على الغیر أو ینحصر على المستو عك اإلجرامي  ما یتسم طا  /
ة ل/11ج- اد أخرن.ا أنا على النس ع ش نأذ عني منح یف؟  ذاتي. 
اإلجتما12س- ات المنحرفة في الوس ج للسلو الترو یف؟عي؟/ هل تقومین 
أوصــعنــي ســاع/ 12ج- حثــوا علــى بنــات للكلیــون،  وٕاال فــي الحمامــات حوســوامحــددة، نفاات ن

اسر بنات مع رجالة، خدمةمعٕاال و الحفافات، عند اتي وصلت  .صحا
ة(نعم/ال)، /13س- أهدافك اإلجرام ا لتحقی یف تستخدمین أناس جنس ؟لماذاو صفي لي 
ــــالفلوس، /13ج- ــــالتحواس وخاصــــةالــــدراهمم بتحســــین ظــــروفهم وٕاال نوعــــدهنغــــرهم  البنــــات و

ســع،  ــيالصــغار، یجــوا ف عهم ونــوا معنــدهمش العنــي  عســهملــي یتــ وٕاال میــتیهم، بــوالــى 
ــا خــدمتكــون تهــمأم ــيالبنــات الهــدرة مــعســهل عل الــدراهمتكــون البنــت نعرفهــا خاصــتها وٕاال 
شتحب و  ا في الذهب وٕاال التع ، وٕاال حاجةمیلیو نقوللها تخدم معا .Normalأخر
الم نفسك ب/هل تجدین تلذذا 14س- ؟والغیرإ
شین /14ج- انشمنحسهمش إیذاء، عا آخر.حل وخالص م
قین من السلوك اإلجرامي؟15س- /ماذا تحق
.حققلي المال/15ج-
ة ضد الغیر؟16س- عد أفعال إجرام /هل تشعرن بوخز الضمیر 
حب یدیر حاجة ی/16ج- تحمل مسؤولیتوادیرها ال عالش اللي  وحدوا. وخالص و
فعل إجرامي؟17س- امك  ماذا تشعرن حین ق لماذا؟/
.حوس هكالوقتشاطرة و نحس روحي قافزة /17ج-
ال18س- مثل لك السلوك اإلجرامي مستق ؟/ماذا 
ا أ/18ج- ــدن شوالطفلــة إجــرام، الطفــل ضــرك یــتهجم علــى أمــو وٕاجــرام فــيكــل واعــرة ال فــي تعــ

ل یوم ألف جرمة عادجرام الراجل، اإل عندنا  .Normalحاجة عاد
الـــــذات 19س- اع اللـــــذة والنجـــــاح والســــــعادة تحققـــــه/هـــــل تـــــرن أن تحقیـــــ ـــــالم و إشـــــ الــــــذاتٕا

؟الغیرو 
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ـــه الزم تحققـــي ذ/19ج- مـــا الغاشـــي، إ شـــي  حیخلـــوك فـــي حالـــك، مـــشوهومـــا اتـــك والزمـــك تع
اسر. الناس واعرة 

طرقة20س- أنثى؟/هل أنت فخورة  إنجازاتك 
اه نحافض على /20ج- ة ندیر أكثر،  ه وحا قــدروكراجلــيإ وخــدمتي  مــن المظهــر أوال ودار

عرفوك .ال م
محض الصدفة؟21س- محض إرادتك أو  عد عودتك للسلوك اإلجرامي  /هل 
لماذا؟ هك..بإیرادتي/21ج-
ك اإلجرامي بدافع اإلنتقام من الذات أو اإلنتقا22س- عد سلو م من الغیر؟/هل 
ش /22ج- ــا نعــ ا والزم عل واحــد ومنحتــاج حتــىمــن الــذات نحــس روحــي مــش مقبولــة فــي الــدن

الزمــك ،الخوتي ال أبي ال أمي ال راجلي شــوف وحــدة أخــر شــوفك طحتــي  ون  حتى راجلك 
ما واقفة. د

ة؟23س- ات اإلجرام طة التي تدفعك لتكرار السلو /ما هي أهم المواقف المح
فیني على واش نخاف من/23ج- اللي  ون عند ي منلقاش اللي یهزني، نحب  المستقبل 

نتكل.
/ماذا تعني لك تكرار العود للجرمة؟24س-
ض /24ج- ــاه نعــوســاعات الال ســاعات نتقــ ضــش، مــش خــدمتي  ا منتق اود اإلجــرام، أنــا مــذاب

فاه. ل مرة  س، تجي وحدها،  اه ندخل للح مندیرهاش 
لك 25س- حق ؟ودخول السجنتكرار العود للجرمة /ماذا 
حققلي والوا أنا، /25ج- ضوش خالصندیر حوایج أكثر Des Foisما  أدروق، .، ذهبومنتق

ضوش، أنتي سهرات،ضرب، بنات  .ومعارفكلش ومنتق
ك؟/هل تشعرن دائما أن شیئا ما ینقصك؟26س- ما هو في رأ
لش اللي نحب ندیرها ندیرها./26ج- ال درت 
؟ولماذاتشعرن أن الناس أحسن منك؟ /هل27س-
ح راجل مرفه هك، نحمز منهم./27ج- شین مل نة والدة عا عني في س ساعات في حوایج 
للجرمة أحسن؟28س- /هل تعتقدین إستخدام الجنس أسهل أو التخط
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ــدو منــكتهــم، وســاعات یلفقولــك، والتخطــالجــنس /28ج- حبــوا الرجالــة ثــاني واعــرن و واش 
ــــان ــــذا مبلــــغ قلــــك  نــــت معــــاك  ــــي  ــــانعنــــد مهمــــینوٕاال وراقــــيعنــــدوا والــــوا، وهــــو م

الحقــك شــرهالك  اعــد تخــرجعلــى حاجــة معینــة تتفــاهمواال و ، و خــالص فــي وم حاجــة أخــر
لمة.فيٕاال و لش السلعة  المیلیو، معندهمش 

أنك في حاجة لتحمل المزد من 29س- ة؟/هل تشعرن  المسؤول
.ووالتي بركیتي ال مسؤول/29ج-
ك؟30س- ة إل /هل تتقبلین التهم المنسو
ــه /30ج- وني إ مســ قولــوا معــاهم Maisــي  ت ،اللــي درتهــا منقــبلشوٕاال أنــاــي  إال إذا تمســ

ــــون خطینــــي خــــالص  ا ن ــــیهم، قــــداش مــــن مــــرة یجبــــدوني فــــي قضــــا أنــــا ثــــاني مــــش ســــاهلة ل
سولي التهم ل خاطیتني.و

ة؟/هل تشعرن أنك حق31س- قت أحالمك المرغو
قات./31ج- عني إذا 
مثل لك الوصم اإلجتماعي للمرأة المجرمة؟32س- /ماذا 
روشـــهم 32ج- نـــت صـــغیرة یجـــو لبنـــات للـــدار  ـــالي مـــن  ـــاتوا مـــن  النـــاس منح روحـــوا /رأ و

وا ــن یــدوهم ولــوالدة یروحــواNormalضــح راهــم متــزوجین ولبنــات ضــركNormalمعــرف و
ارهمو  ــد لي م ــا قعــدوإاال و ان والــوا یهــدروا ،  ــاس عل المهــم أنــا ال حوســوا وخــالصعــاد ، م

ا منحوس على ناس. عل

-:المقابلةمحتوىتحلیل

ـــات الحـــوار مـــع انـــت الحالـــة جـــد متقبلـــة لمجر الت  احثـــةفمـــن خـــالل المقـــا ونهـــا معتـــادة ال  ،
ظهــر المعلــىترددهــا و مــن خــالل زاراتهــا معهــاالحدیث و اإللتقاء  انــت المفحوصــة  ة، ف صــالح القضــائ

المهــا مفهــوم  ســهل تجیــب عــن األســئلة والتواصــل معهــامنســو علیهــا اإلســتقرار طیلــة مــدة المقابلــة، 
اتها  ةحول وقائع ح من خالل رعبهــا،وسیرتها الذات بیر سو مستسهلة التعبیر دون تهرب أو تزیف 

احثــةمعرفــخوفهــا مــنو  اتهــاة ال ــةوخاصــة مــن،ــل تفاصــیل ح ــة الجنائ ونهــا ال ترغــب فــي ،الناح
ة. ل شفاف ة  الكشف الكلي عن شخصیتها الذات
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الغ فیهــاإبراز، فالواضح من خالل المظهر العام للحالة صورة م لها  ش إســتثمار خــارجي مــا ،إهتمام 
ع على شخصیتها ضفي الذات طا اهي  ةالت النرجس ل ، و شــ تفــاعلي مــع مــع توظیــف لهــذا المظهــر 
الغیر.

ة لهــا، إذ أجابــت الحالــة :" الجســم هــو  النســ مة الجسد و الجنس  ما جاء موافقا إلجابتها األولى عن ق
ة لــي أنــا...، النس ــك"، إذ تظهــر مــن خاللــه قبــول ل شئ  مــك مــن مظهــرك مــن أول خــزرة ل النــاس تق

ــاد مــن اآلخــر ــه، و خاصــة العنفسي ذاتــي مرضــي لإلنق مــا و الرضــوخ لرأ ــة نصــر الرجــالي،  تقــدم إجا
ة مــن طــرف الخــارج م مــك ولــذاتهاتقی ق عبــد"" ش  م قــ لهاتب،إال م شــ اتها و اإلهتمــام  ،رــر لســلو

ــــث توضــــح رغبتهــــا العارمــــة حی ــــة،  الحال ــــد ــــة الشــــدیدة ل الدون ة و اإلحســــاس  ظهــــر المازوشــــ ممــــا 
ة، و حب الممارسات الجنس مع توظیــف نــزو،من خالل طلبها الواضح و الصرحذلكو الصرحة 
ا" ل یوم تقر اسر دائما  ــالفرح و النشــوة علــى دل یــإنفعــاليفقها توظیــف ار ،بیر"أنا نشتي  اإلحســاس 

ــة ــة إلغائ ــة دفاع آل عــد  مــا  ــة ذلــك ف مفردهــا، منف ــان ذلــك  ــة ولــو  زلــة لســان"و المرغو ، و الراجــع "
ة األولــى (علنــا)، إلعمالهــا العقلــي یــوحي  توظیــف نــزومــع داللــة علــى ظهــور وعــدم تقبــل اإلســتجا
الحالــة،  ــه لــد ــالغ ف ســلوك مقبــول عــدهامبــرزةم الــدور الرجــالي المرغــوب مــن طــرف عامــة النــاس 

ة طرقــة إستســالم ا، و  ــا و إنســان للغیــر مــع تقبــل خحــب الرضــو مازوشــیتها وتوضــح خاللهــا،إجتماع
حرقنيحتى التعذیب من ا عذبني  ل خاص"حتى  ش ة "،Normal"لرجل  ة ما یدل علــى مازوشــ مرضــ

لحالة.ل

اه نحس روحي راني مع راجل  لها، من خالل قولها " اع النزو اإلش مشیرة من خالل ذلك الى مستو
الحالــة بیــر لــد اع جنســي  إشــ ة متوجهــة نحــو و،نتاع الصــح"، مــا یــدل علــى مســتو یــدل علــى ســاد

ع الوصول الى حد التقلیل من التوتر النفسجنسيالذات، حت اتها الدالــة إمع إضافة الى ،ى تستط ســتجا
ه. ة من خالل هذا الوصف المرغوب ف حث عن الراحة النفس على ال

فالعالقــة الأمــا عــن  ة ــة بــین اوظ اتو أثرهــا إلنحرافــات الجنســ م فالحالــة لــ،مجرمــةالهافــي ســلو
ل قطعــي  شــ ــةتثبت ذلــك  ــة هرو ــة دفاع لیهــا إلقصــد نفــي مــا ینســب ،فــي أول الحــدیث بإســتخدامها آل
ة ات من أفعال غیر أخالق انــا إســتعمال الجــنس قصــد تــذلیل صــعو ع عملها یتطلــب أح أن طا ، إذ تر

ما شخصيو الوصول لمبتغى  مش نتاع بلعــاني"، "تــدخل حاجــة فــي حاجــة"، معیــدة "جاء في قولها:، 
ــالجنس"ا للقصــد الــذاتي تأكیــده ــون حلهــا  ة تجــاه الغیر"ســاعات  مــع تبرــر ألفعالهــا المجرمــة و الســاد
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ــة المفحوصــة، وبــین الســلوك الجنســي و داللة عالئق ذلــك قصــد تــدمیر الــذات الســلوك اإلجرامــي لــد
ــة المشــوهة و القلقــة و الغیــر متزنــة،  ج عــدوانیتها نحــو ذاتهــا، ملغ عــدها عــدم مــن خــالل إكتفائهــا بتــرو

قولــه مصــرحة أنهــ عــدها لمــا ســب ة  ا، ناف إجتماع فها الساد ةتوظ طة جنســ وســ انــا تعمــل  مــا ،ا أح
اتيیؤ  و عها المراوغ و الســ لمــا ســنحت الفــرص لــذلك، ،د طا عدة جــراء تكرارهــا هــذا الفعــل  مــا مســت ف

ـــة عـــد  ـــة دفاع ـــه بإســـتخدامها آلل النـــدم أو الشـــعور  ـــاراإلحســـاس  شـــین"اإلن منحســـهمش إیـــذاء، عا
حــل آخــر، مــع تأكیــدها علــى الوصــول لألهــداف مهمــا  ــة وجــود أ ــانش حــل آخــر"، منف و خــالص م

انت على حساب الغیر ة من خالل  البنــاء ، انت الصعاب و لو  ات و ة الس مما یدل على  الشخص
إ ة  ات و ــة الحالــة عــن ســؤال: هــل تشــعرن بــوخز النفسي للحالة، و المثبتة من خــالل الســمات الســ جا

ـــة ضـــد الغیـــر؟ عـــد أفعـــال إجرام حـــب یـــدیر حاجـــة یـــدیرها الضـــمیر  وخـــالص قائلتـــا:" ال عـــالش اللـــي 
تحمل مسؤولیتو ــالفرح عنــد إتمــام عمــل إجراو التقبــل وحدوا"، إضــافة الــى شــعورها  شــعرها  مــي مــا، مــا 

عــزز لــدیهايالــذات ع النرجســي، و ــة جامــدة متمثلــة فــي التســاميالطــا ــة دفاع آل مــا یــوحي ،مبــررة ذلــك 
ة الغیــر مرنــة شــر ،الشخصــ ــل تصــرفات ال مهــا للســلوك اإلجرامــي فــي  معیــدة تبررهــا مــن خــالل تعم

ل یوم ألف جرمة". ة " الیوم

شــئوأن تكــرارع نفیهــا لهــدف دخــول للســجن مــ لهــا أ حقــ ة مــن،اإلجــرام ال  ــة إنســحاب ــة دفاع آل
ة فاضــحة نفســها مــن  طرقــة إستســالم عــدها  ة  ضــش"، مســتجی ا منتق ة إلیهــا" أنــا مــذب ــتهم المنســو ال
ــل مـــن الجـــنس ـــأن  ـــة  أســـهل فـــي اإلجــرام؟ مجی خــالل إجابتهـــا عـــن ســؤال هـــل الجـــنس أو التخطــ

عــدان ــه والتخطــ ض عل قــ ــل مــا یرــده دون أن  الفــرد  عــض أحســن طرقــة لتحقیــ وتســلب مــع 
الضعف عد ذلك ، معیدة حرته ها المراوغ  تهم"، "خاطیني خالص یلفقولكساعات و "واإلستكانة أسلو

سولي التهم ل ة خاطیتني"، مما یدل على أسلوب مراوغ قصــد الــتمو ــلص مــن المســؤول ة الضــد إجتماع
.الغیرمن طرف التي قد تلقى على عاتقها

حیــثالســلتنفــي عودتهــا لتلــكإال أنهــا ال أنهــا توك  ــم ،كــون بإرادتهــاتصــرح  مــا یــدل علــى تح
الزوج، معیدة تأكیدها أنها ترــد القصــاص مــن  اشر علیها  سلطة م الحالة في ذاتها دون تدخل من أ

" نحــس روحــي مــش مقبولــة"، مــا یــدفعها لإلعتمــاد علــى الــذات  ــا، وعلــى تحقیــنفســها فقــ اإلكتفــاء ذات
ة عن سؤا إجا طة التــي تــدفعك لتكــرار الســلوك اإلجرامــي؟ موافقا لما جاء  ل، ما هي أهم المواقف المح

تــراه غیــر آمــن ــة خوفهــا مــن المســتقبل الــذ ة للعــود للســلوك اإلجرامــي مــع توظیــف ،بإجا ــة القصــد منف



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

344

ضش" ا منتق "أنا مذاب ــة بــدون تعرضــها للعقــاب،ساد أعمــال غیــر قانون ــام  ة فــي الق الرغ ،إذ توحي 
عدهام أكثر من تلكوضحة  مــن خــالل أنها تقوم  ض علیها، مع توظیف ســاد األفعال و ال یتم الق

ــ م نفســها  ــةتقیــ ــة الماد ــة فــي حــب التملــك، مــا یــدلاآلخر و خاصــة مــن الناح ــد علــى الرغ مــع و یؤ
ــان حــب  ة أبنائهــا، مــا یــدل علــى طغ " مســؤولیتي بــرك" قبــل مســؤول ات أخــر رفــض تــام لتحمــل مســؤول

شئ و یالذات عن ت ؤ أ ة إلیهــا إال التــي مســ ــل الــتهم المنســو أنهــا ال تتقبــل  د سادیتها، مع تبرر 
النــاس ة واضحة من خــالل عــدم إتخاذهــا لــرأ ات و ة في آخر المقابلة عن س مقدمــة ،خاللها، مستجی

ــد دون اإلع ــل مــا تر ــار تبرــر لــذلك مــن خــالل مــا رأتــه فــي صــغرها مــن أفعــال أجــازت لهــا أن تفعــل  ت
الغیر. برأ

-ملخص المقابلة:

ة نوعا ما، إذ تةمرأ الحالة  ان ات صب سلو ونها تتصرف  میل للفتاة منها الى المرأة الناضجة، 
مــع و المتمثل في ،أوضحت من خالل مجرات المقابلة نوع اإلضطراب الجنسي ان للنــوع الســاد طغ

ع ال ونهــاعــدوان تجــاه الــنتقــام مــن الــذات ونهــا صــرحت أنهــا تــود اإل،مازوشــيالطــا تشــعر منــذ ذات، 
ــل مــا ،أنهــا غیــر مرغــوب فیهــا، مــن خــالل عــدم اإلهتمــام مــن األهــل لكــل إخوتهــاالصــغر  رغــم تــوفیر 

ــة اتهــا األســرة و العاطف ــافي لمــأل حاج ه من طرف األم، إال أنها تجــد ذلــك غیــر  ، مــع بــروز ترغب ف
جها  ة ترو ثیرة في أحق ــامراوغات  ات المنحرفة إجتماع اشــر لــذلك، إال أنهــا  للسلو دون تصــرحها الم

ـــة و اتهـــا اإلجرام ـــةتجســـده مـــن خـــالل حـــدیثها  فـــي إســـتغالل الغیـــر خـــالل عمل ـــ،اإلنحراف عـــن طر
ــه مــن ورائهــم، مــا ،التغرــر بهــم و جــرهم لعــالم الجرمــة برضــاهم مــا ترغــب ف و اإلشــتغال بهــم و تحقیــ

عهـــا الســـاد ج ســـلعها المتمثلـــة فـــي  المـــواد الســـامة،یثبـــت طا ـــى إســـتغالل الغیـــر فـــي تـــرو إضـــافة ال
ات مســتحدثة، إال أنهــا ،و الســرقات و الجــنسو الــذهب ه الوقــت الــراهن مــن ســلو ســتوج مــن بــدافع مــا 

ة أخر ة ال تنفي ناح ع اإلنحرافأهم ونه یلغي الكثیر مــن الحــواجز اليالطا تــي الجنسي في اإلجرام، 
األهداف المرجوة تحقی امها بتلكقد تقف في طر ما أكدت الحالة أن ق ات المنحرفة ،  ون السلو

الحالة في أعمالها بدافع شخصي،  الذاتتلكما تر أنها "قــافزة فمن خالل وص،اإلفتخار  ها لنفسها 
ة رفاقها"، لما رأته و مارسته من أعمال و أفعال غیر مؤلوفة في و  ق ما تــرعلى  لعامــل ــأن سطها، 

ــالخوف مــن المســتقبل ات المنحرفــة  األثــر الكبیــر فــي دفعهــا للســلو ــا مــا قــد ینجــر عنــه مــن و ،اإلح
إلنحرفاتهــا غیر معروفة ومفاجآت الحقة  ــة الكبــر غیر متوقعة، مما جعلهــا تعمــل علــى إعطــاء األهم
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ة قصــد المحافظــة علــى  قــهالســلو الصــفات الغیر،ــه، رغــم إضــرار مــا توصــلت مــن تحق ونهــا تتصــف 
ــة، اتیینواألنان و ننــا مــن خاللهــا وضــع الحالــة فــي خانــة الســ م میــزات تمیــل ،التــي  ونهــا تتصــف 

و س للحقــائ ات التــي تعــد ،...الــخخــداع إســتغالل وللشــخص المضــاد للمجتمــع مــن تــدل مــن الســلو
ج لالشــاذة ــا، إضــافة الــى العمــل علــى تــرو اإلجتمــاعي و الضــارة إجتماع ات علــى المســتو تلــك الســلو

اشرة و .غیر محدودةطرق غیر م

ار الرورشاخ للحالة ات إخت (د):إستجا

االش المح محدد ان م التحقی م التقی

B A kan G الكل

ث110-
-^

هازن و متقابلین هذو تقول زوج فروخة
بیها في طایرنراهم و بیرة خنفوسة

ث2.15.      هول

B A

Sg

kan

C

D

D

ینسوداألنالجانبی

الجزء األحمر

ث25-
-^

شطحوا مع  ات متقابلین وال  تقول زوج د
عضاهم وال یداقوا معرف

این دم التحت - حذخطراه 
ث1.30جلیهم.ر 

B H

Obj

A

K

F+-

kan

D

D

D

ة األجزاء الجانب
الوس الجزء 

األحمرالجانبي

ث3-2
-^

سا هازننزوج -
ه الماءسطل - عضاهم ف مع 

الحمرة - حاجة طارت في لهو هذ
فراشة ،أین ؟ لحمرالبراني.

ث 2.01
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Sex ClobF G الكل

ث4-5
^>< V

جل یخلععضو جنسي لرا
ث25

B A F+ G الكل

ث52-
^-

فراشة. هذ
ث15

Vet F- G الكل

ث610-
<V^

سة نتاع الهنود الحمر تقولها ل
لماذا قلتي هذا؟

ستهم. ه ل ث25تش

Hd F- G الكل

ث75-
^-

عضاهم  بركمتقابلین و یدین فوق 
ن.یدیإنهم أیف عرفتي ستقصاء)(إ

لهم  ث54.   خالصاهتین و ش

B A

Anat

kan

F-

D

D

الجزء الورد

الجزء الوسطي 

ث83-
^-

اكلوا في حاجة  زوج صیودا 

نتاعهاغیر الصدرقي- 
ث1.04. 

Feu C D الجزء األحمر

ث910-
><^

معرفتش تقول نار شاعلة من تحت
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Pays E D الجزء الوسطي هذا دخان.  -
ث33

B Arch

Pays

F-

F-

D

D

الجزء العلو
الرماد

الجزء السفلي

ث1020-
^-

اسر حوایج هذا تقول نتاع 
فرانسا لكحل

ة نتاع فرانسا  )torival(ماذا؟ البن
النوار- ة  دایر بیها.  هذوا غا

ث1.50
ار الرورشاخ النفسي إلخت للحالة:(د)المخط

Psychograme

ات اإلدراكالمحدداتالمحتو الخالصةأنما
5=A

0=Ad
1=H

1=Hd
2=Pays
1=Anat

1=Sg
1=Sex
1=Obj
1=Arch

Vet=1
Feu=1

1=F+
5=F-

1=F+-
7=S.de F

1=K
4=kan

5=S de k
2=C

2=S.de C
1=E

1=S.de E
ClobF=1

5=G
31.25%=G%

11=D
68.75%=D%

0=Dd
0%=Dd%

16=R
0=R.compl

0=Refus
672=T.total

42=Tp/R
D-G=T.d’appr

1K/3C=TRI
37.5%=RC%

6=Ban
43.75%=F%
21.42%=F+%

31.25%=A%
12.50%=H%

: )    2- 1(+) :لوحات مفضلة:(وضحك إستهزاء، التعالی

ات الصدمة:( )8-4() :- )                                         لوحات منبوذة: (9-5إجا
التناظر: : %معدل ) 8-7- 1(مالحظات متعلقة  25القل

ع: ة(التكرار)على المواض المواظ
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ا:  -النتائج:وتفسیر تحلیل ثان

ة:1 ة و العقل المعدل العام، محددة بـءجا- /الجوانب المعرف ة المفحوصة قلیلة مقارنة  "16"ت إنتاج
ة، مع معدل زمني  اإستجا لمجموع اإلستجا ما دل أسلوب المعالجة على "ث42"ـت مقدرا بمتوس  ،

 ، قي أكثر من النظر العملي التطب ل جزئي، مما یدل على میلها للنم ش میل الحالة لمعالجة أمورها 
ــ ــات و المقــدر ب ة عــدد الجزئ م"%68.75ـ"و الراجــع الــى نســ عــد  حیــث  اء ؤ شــر مــن مؤ ،  ــذ شــرات ال

یـــب إنعــدام و المشــیر الــى )+F(خفــاضطلـــب منهــا، مــع إنإال أنهــا قــادرة علــى فعــل مــا العملــي،  التر
یزو الفهم للعالقات الكبر ة في التر ــك ، مع صعو ع مف ات في التكیــف، مــع تتــا الى صعو مما أد

.ما یثبت سواء الحالة

المقارة غیر ثرما جاء  ن الحدیث عن ،نم م أ،منــه إبتكــار ومقلــد أكثــرعقــل إســتنتاجيمما 
ســــبب عــــدم النضــــج ــــا،  توظیــــف للســــلوك الغیــــر متكیــــف إجتماع ة  ــــة الســــلب لهــــا القــــدرة علــــى اإلنتاج

ــة، والــدال عنــه ــات الحیوان ثــرة الحر اء للحالــة والراجــع الــىمــن خــالل  الــذ ــاء والــدال علــىمتوســ ذ
ات  واحدة.(K)ضعیف رجوعا الى عدد إستجا

ة أو 2 -ة:اإلنفعال/الجوانب الوجدان

ع* ة قلة -:الط ل ة الش ات اإلیجاب ونهــا هــي الحیلــة ،)+F(إستجا ما یثبت ضعف األنــا عنــد الحالــة 
ستخدمها األنا أمام القل ة التي  ة.والتوترالدفاع طرة العقل اسها للس ، إضافة الى ق

ســــمــــا أظهــــر م من الرجــــع الحمــــ ــــتو نمــــ ـــــ%Cان ــــى میــــل لــــةدال%37.5تقــــدر ب ســــاعل إلن
ات الالمفحوصة ما تدل ، في مقابل ذلك جاءت اإلستجا ة للحب،  ة الى الحاجة الطفل ة و الرام تضلیل

ــة ــذلك اإلكتئــابالــى اإلندفاع میــل بــین ،و  میــز الحالــة و الــذ ع الوجــداني الــذ مــا دل علــى الطــا
و اإلنطواء. سا اإلن

ة من خالل ماإمالت -:*المزاج ات الحالة لإلندفاع ــة المحضــةستجا ات اللون ) Eو(،أثارته اإلســتجا
( محضـــة و الدالـــة علـــ ـــة مـــع توافـــ ـــة العال الغیـــر (-F)) مـــع ClobFى اإلندفاع و الـــدال علـــى قلـــ

طرقــة جیــدةالم ه  م  ة تح ــة الجنســ ات جــنس داللــة علــى المیــوالت الآلشــعورة للرغ ، مــع وجــود إســتجا
اللعالقات الجن بیرة ، مــع إســتجا حرة  ة  طرة علــى ردود األفعــال (Sg)ت س و الدالــة علــى فقــدان الســ
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ــة، خاصــة نقــص ــةالوجدان ات العدوان ــة اإلســتجا أكبــر مــن ، فــي مراق ة  القلــ ــة فــي نســ مــع داللــة عال
امن، و موجه لسلوك المفحوصة ال شعورا .و " %25ـ"المقدر بالمعدل و  الدال على وجود قل

ة (وجود-العاطفة: ــاة ) دالKإستجا ــة ح ــةلــة علــى حر ات (،الداخل ممــا ) FCمــع عــدم وجــود إســتجا
قاء على عاطفة مــا ثابتــةؤ ی ن عالقــات دائمــة ،د على عدم مقدرة الحالة على ال ثبــتیهــذا مــاو أو تكــو

ة"ةمستقر أن الحالة غیر  غیر "عاد ا أ .عاطف

ــة إنوالدالــة علــى) Sgمحضــة (تینلــونی) 2(إضــافة الــى ظهــور إســتجابتین  ــة إندفاع والدالــة علــىفعال
ه الذات،  ــة إد ؤ المفحوصة تنفعل، مما یوأنتفرغ عاطفي ال تراق ة المفحوصة للبیئــة دون مراق ستجاب

ة تأثیر البیئة على المفحوصة. ان لإلنفعاالت مع إم

(مـــا أثبـــت ذلـــك  ـــا ـــة ـــ) K) مـــع (Cإرت بیـــر جـــدا مـــع تفرغـــات قو قـــاع  ـــة ذات إ دلیل علـــى إندفاع
ة عدیدةو  ان ون المفحوص إنسان عدواني.، مما تدل على إم أن 

تلــك إمع  شرة المحدثة من خالل قدرتها علــى خلــ شارة الى مقدرة الحالة على مسایرة تلك العالقات ال
.ومسایرتهاالعالقات 

-الحساسة:النقا/3

ة (- طاقة() ClobFإستجا .جح للحالةعجز في التكیف الناوالدالة على) 4ال

ات إ- ــاء مــنخفضوالــدال علــى(A)رتفــاع فــي عــدد إســتجا ضــعف فــي األنــا إلنعــدام والراجــع الــى،ذ
ة. ة منطق ف ة تك ة دفاع آل ة  ة الموج ل ات الش اإلستجا

ة ةوجود اإلستجا- ة للحب علىوالدال (E)التظلیل .واإلنتماءحاجة طفل

-الدینامي:التفسیر /4

ة جاءت اإل عد زمن رجع قدرهستجا ة شائعة ما دل علــى "ث1.50"األولى  ة ، مع إستجا وجــود صــعو
ات الجدیــدةلالحالــة لــد ســاطیتها،لولــوج فــي الوضــع مــا هــو جدیــد نظــرا إلن امهــا  ، مــع لكــن ال ینفــي ق

ــة ــة مــع إشــارة لون طاقــة الثان ال امنــة  ــة  ــة عدوان ــة)دم(بــروز إلندفاع للحر ممــا یــدل ،مــع عــدم تثبــ
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عــد زمــن رجــع قــدره  طاقــة الثالثــة  ة لل ة الحالة الكبیرة، تاله إستجا ، قــدمت الحالــة "ث1.53"على إنفعال
ة مع میل عدواني.  الحر مفعم  خاللها حسن تقمصها األنثو

عــد زمــن  عــة فجــاءت  طاقــة الرا ــة، مــع وعــن الســلطة، تــدل علــى صــدمة تجــاه األب "ث30"أمــا ال األبو
األنا األعلى.ب تجاهالذنداللة للشعور 

طاقة الخامسة  انــت "ث12"عد زمن والتي أتتال طاقــة السادســة ف صورة جیدة عــن الــذات، أمــا ال  ،
ة"ث1.15"عـــد  عة ،، دالـــة علـــى وجـــود مشـــاكل جنســـ طاقـــة الســـا مات، تلتـــه ال إلنعـــدام وجـــود التقســـ

النفس مع داللة على عالقــة غیــر جیــدة عدموالدال على، تناظر "ث50"عد زمن التي جاءتو  الثقة 
ــة ،مــع األم ة مقول ة، مــع إســتجا ــة الســو ــة األنثو ــة ومصــطنعة أمــاملعــدم وجــود الحر اإلثــارات العاطف

طاقة الثامنة. ال

طاقة عد زمن رجع أما ال اإلنفعــال أمــا "ث1.10"قدره التاسعة فجاءت  ــة مشــحونة  ات لون ، مع إســتجا
ـــة العاشـــ طاق ـــرةو رة ال عـــد زمـــن رجـــع قـــدره ،األخی ت فیهـــا المفحوصـــة إنقطـــاع ، أظهـــر "ث30"فجـــاءت 

ــل  ــار، مــع ظهــور إضــطراب الحالــة إالتحو والــدال علــىتجــاه الفــاحص، مــع ســرور طفلــي إلنتهــاء اإلخت
ســبب اإلنفعــال الزائــد علــىالــدال و وجــود صــدمة التجزئــة،  اء،  ة منخفضــة الــذ ــالتوفشخصــ والمخــل 

. الجید مع الم ح

ول:ص خمل -البروتو

ان  ات الحالة  ة إلستجا النس زمن الرجع  ات، مــع "ث42"نالح لمجموع اإلســتجا متوس
النسب للمعدل العام المقــدر بـــ ( عد مقبول على العموم إال أنه قلیل  ة، )20مردود  والراجــع الــىإســتجا

ة نوناتهـــا النفســـ علـــى م األســـاسوال،میـــل المفحوصـــة للـــتحف ات راجـــع  مـــن الوضـــع الـــى وجـــود قلـــ
بوتة. ة الم ة المثیرة للصراعات النفس اإلسقاط

ــة( ة اإلیجاب ل ات الشــ ــة ، +F)حیــث أثبــت ذلــك مــن خــالل ضــعف فــي اإلســتجا ــة دفاع آل و المتمثلــة 
ة للحالة،  ات النفس طر على الح ة للتقلیل من الصراع الداخلي المس نا تجاه على ضعف األو الدالأول

ة ( اإلضافة الى  إستجا ة) و الClobFالمواقف،  الــى عجــز موح ه، مؤد طر عل غیر مس على قل
ة المحضة على وجود عالمات دالة  ة و اللون ات التضلیل ا، و الراجعة حسب اإلستجا في التكیف واقع
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ـــة للحـــب ـــة و اإلكتئـــاب و المثبـــت مـــن خـــالل شـــ،علـــى حاجـــات طفل لإلندفاع ـــذنبو المـــؤد ال عور 
الحالـــة، و الراجـــع لســـنوات  الخصـــاء النفســـي لـــد ـــة و اإلحســـاس  مـــن خـــالل المواقـــف ،األولـــىالعمر

ةوالمشــاهدة تســ األســاس الــى اإلســتدخال و، الخبــرات الم اء اإلســقاطات مــن خــالل مــا جــو الراجــع 
طاقات (األبوة و األمومة) فــي،ال طاقة حیث أظهــرت الحالــة تقمــص جیــد للــدور األنثــو ة بـــال إســتجا

ع 3( ة")، مـــع میـــل عـــدواني ممـــا یثبـــت الطـــا لراجـــع إلســـتدخال نمـــوذج األم اللحالـــة، و"السادومازوشـــ
طاقة (األم).و،السئ ال ة  ة السو ة األنثو ذلك إلنعدام الحر

حــث عــن الســلطة و ــة و الراجعــة لل طاقــة األبو ال ،العقــاب مــن طــرف اآلخــرإضافة الى وجــود صــدمة 
الــذنب تجــاه مــن الشــعور  ــالنفس اإلحســاس ، و"األنــا األعلــى"خــالل إحساســها  ــة و عــدم الثقــة  الدون

ات ،التـــام اإلضـــافة الـــى اإلســـتجا ات،  اإلســـتجا ثــــرة التنـــاظر  ةو المثبـــت عنـــه مـــن خـــالل  ،  الجنســــ
ة، مــع اإلشــارة الــى اإلســ ة التشــرحة و الدالــة علــى عدتو الدالة على صدمة جنســ ــة موجهــة نحــو جا وان

الداخل.

ـــة  ـــة الكبیـــرة فـــي الرغ ـــة، مـــن خـــالل الحر ة غیـــر عاد ـــة جنســـ الحالـــة دینام والممارســـة مـــا خلـــف لـــد
ة ة مالجنس ة (، مع میوالت عدوان الــداخلي اآلشــعورKن خالل وجود إستجا دافع لتوظیــف النشــا  (

التفاعـــل بتلــك ال اإلخصـــاء النفســي، عـــن طرــ اإلحســاس  ــاالمــرت ـــة واقع وجـــود ومـــن خــالل،دافع
ات ( شرة والدالة على) Hإستجا ة.والراجع الىوجود عالقات  ساط م للحالة اإلن الرجع الحم نم

ة تهـــاصـــفة دائمــة مـــن خــالل تفاعالالغیــرعلـــى و ممــا یـــدل علــى خطـــورة الحالــة علـــى نفســها  التواصـــل
ا. إجتماع
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ار تفهم الموضوع للحالةإستجا )(د:ات إخت

طاقة مشیهاث1/6:ال عرفش  الكمنجا، م فاش یخدم بهذ ث01:3.""طفل یخمم 

A2-2الكمنجا"نة: عقل فاش یخدم بهذ "طفل یخمم 

A2-3مشیها"ار: إن عرفش  "... م

ةاأل زة على سلسلة(: سالیب الدفاع ة مر ة مــن خــالل مــا ثبــت علــى إســتثمار )Aجاءت اإلستجا المراق
ـــدلیل عـــن بإعمـــالذلـــك و )، A2اخلي(الواقـــع الـــد ـــار القـــدرة علـــى إســـتعمال الكمـــان  الـــى إن عقلـــي أد

الحالة. عجز لد اإلحساس 

ال ــامال، إال أنهــا عبــرت : اإلشــ ــة للموضــوع الظــاهر قصــت المفحوصــة قصــة تصــف المنظــر، مدر
في ارها القدرة على إستعمال موضوع الكمان،عن عجزها الوظ علــى عــدم نضــج ما یدل ،من خالل إن

ا في الوقت الراهن. ف المفحوصة وظ

طاقــة حــة تقــراث2/3:ال طفلــة را ــي تكبــر علــىتخمــم و ،"هــذ ــة تخــدم علــیهم  دارهــم الحاصــلین حا
ةتكمل و  اعد خالصلقرا ث1:30."م

A1-4:"...حة تقرا طفلة را ة "هذ ة ثقاف مرجع

A2-4ةید: تشد ة الداخل على الصراعات النفس

CF-1ةید: تشد ة و العمل اة الیوم على الح

ـــةاأل ـــة للواقـــع الخـــارجي (:ســـالیب الدفاع مرجع ات  ـــة )A1بـــدأت اإلســـتجا ـــة ثقاف ـــة فـــيمرجع وأدب
ــةأع تمــ،التعامــل مــع الواقــع الخــارجي ــة الصــراع مــع تشــدید )A2-4(كیــد علــى صــراعات الداخل متجن

ة  اة الیوم ةعلى الح لحل الصراع.)Cلة(من سلس)CF-1(والعمل

ة: ال ــة اإلش ة التقمص لألدوار الوالد ال الصورة مما یثیر إش ة  اق ات ال لم تعرف المفحوصة الشخص
الحالة ة إرصان الصراع األودیبي للعالقة عدمثبت و ،لد یــدل علــى امم،بنت)-أم حامل-أب(الثالث

م الحالة،  ة قلیلة لد اعا أحیت اإلسأن السیرورات التقمص ة الض ال ة إش .تجا
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طاقة اش من ماتلها من دارهم بیها وال أمها معرف"ث3GF/3:ال ي  ت ث56."مر

A3-1:"....ي ت " مر

ةاأل المي(:سالیب الدفاع ة)A3-1تحف ة مراق ة دفاع الوسواسي لحالة )A(آل ة من النم عمل
ة. الشخص

ة: ال تردد اإلش بیرنالح ا ة و المفحوصــة فــي وصــف حالــة لــدوٕاحت ةوضــع الصــورة، الشخصــ
ة والكثیـــرة فـــيمـــن خـــالل التعـــابیر المتشـــابهة واضـــحذلـــك و  ة لتحدیـــد الوضـــع ـــة وسواســـ القصـــة بنمط

بیرة. ة  ة وسواس ة بنمط ة اإلكتئاب حة، مما أرصنت من خالله الوضع الصح

طاقــة قعــد معاهــا ث4/3:ال ــه  مــع رجلهــا تحــاول ف شــوف فیهــا ــحراهــو و "هــذ علیهــا مــش حــاب 
ث1:00."هارب

B3-3إستقرار في التقمصاتدم: ع

B3-2:"...قعد معاها ه  "... تحاول ف

CN-4:ة و شوف فیها هارب" تأكید على الحدود الحس ة"... مش حاب  مالمح وصفات حس

ــــةســــالیب األ (تاشــــر :الدفاع ــــ ة إشــــ)B3-3بتنق اإلســــتجا ــــة هســــتیرة مواصــــلة  م نمط ــــ ارة لتغل
عه إستثمار نرجسي نتیجة الرف،العالقات ة لتجنبت آل الصراع المحدث.و

ال ــزوج : اإلشــ ات  ال عالئقــي إذ أرصــنت مــن مــع إشــارة إل،زوجــةو وضــفت المفحوصــة الشخصــ شــ
ة تلكخالل  في صورته اللیبید ةالقصة الصراع النزو .والعدوان

طاقة عجوزة تطل على والث5/4:ال ث54."الال و تها رقدوا "هذ

CI-1عام للتقصیر یل: م

B1-2لین في الصورةم: تقد ات غیر مش شخص

ةاأل ــة لتجنــب صــراع مــن منطلــ:سالیب الدفاع ــة الذات إستثمار نرجسي من خالل تأكیــد علــى المرجع
األوالد. ه قل عالئقي سب
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ة: ال ة لحالة األاإلش عة الوصف واضح في القصة متا أوضحته وذلك ما،عن مراقبتها لألوالد،متثب
ة.،المفحوصة ة األموم من خالل القصة المسردة أرصنت الوضع

طاقة ة معرفتهاش"ث6GF/3:ال فهم فیها في خدمة وال قرا ث56."طفلة مع بیها 

B1-1ةیز: التر على العالقات الشخص

CF-1:"...ة فهم فیها في خدمة وال قرا  ..."

ــةســالیب األ یــز علــى الجانــب العالئقــي الشخصــي مــن خــالل توظیــف سلســلة(: الدفاع مرونــة ،)Bتر
ة ،الدال على اإلستثمار العالئقي مصدر الصراع اة الیوم اه بتشدید على الح ة إ ةمتجن .والعمل

ة: ال موضــــحة الــــدور األبــــوبنــــت)-وصــــفت المفحوصــــة المشــــهد بإعطــــاء أدوار لكــــل مــــن(أباإلشـــ
اةوعال الح ة قته  ةالیوم اعث للقلبإستثمارهاذلك و ،والعمل الواقع الخارجي ال .عن طر

طاقة مع بنتها صغیرةث"7GF/5:ال اتواشم….…جابت طفل مش عارفة تهزوا وال و،مر ."حا
ث1:12

B1-1ةیز: التر على العالقات الشخص

CI-3عة لوقفات للكالممل: عوا تا مثیرة للقل

B1-3للوجدان والمشاعریر: تعب

ــةاأل إســتثمار عالئقــي:ســالیب الدفاع ة  یــز علــى العالقــات الشخصــ التر والــدال لصــراع،لــدینا تنقــ
ة مقلقة،عالئقي بهــا للتعبیــر إلنفعــاالت (،تاله صمت لوضع تجــاه الموضــوع المقلــ)B1-3ممــا أد
للحالة.

ة: ال ــة بــینمــن خــالل الصــورة قصــت العمیلــة قصــة اإلش حیــث )واألم والولیــد(البنــت ذات عالقــة ثالث
ة منه الشخص بتوظیف إنفعالي غیر محبذ.(البنت)أوضحت خاللها موضوع عالئقي مقل

رین ظهر التفاعل الم ة والرافض لمبدأإبن)-(أممما  ر.والفضول فيالرغ الم التقمص األنثو
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طاقــة حــةهــذو زوج نســا یخــدموا فــي دار، "ث9/4:ال طولهــا هومــا مــا لــین را طلهــا، ع ــاش مــن ع
ث2.03."غیر تطل علیها، تشوف فیهاراهيلخرو الدار 

CF-1:ة ة والعمل اة الیوم " "زوج نسا یخدموا في دار..."،تشدید على الح

B1-2:ات غیر موجودة طولها هوما ما لین الدار..."شخص "... ع

ــةاأل ــأت:ســالیب الدفاع ــة كیــد علــى نــوع الح ــةاة الیوم ــة لتجنــب الصــراع،والعمل ــة دفاع م ،آل مــع تقــد
الصورة ات الغیر موجودة  الصراع العالئقي.والدال على،محدث الصراع الشخص

ال من خالل إســقاطها لشخصــیتها علــى الصــورة مــن ،الحالة سردت قصة حول المشهد المالح:اإلش
ع الیــومي  ة، تشیر فیها عن الطــا ا عاملــة منــزل،العملــيو خالل سرد ح ممــا ظهــر ،للمــرأة التــي تبنتهــا 
ات غیر موجودة مع إستحضار لشخص هعلىالدال و ،علیها قل امن من هذا المثیر المشا .قل

طاقة عضاهم"ث10/4:ال ث30. "زوج رجالة متحضنین 

B3-2عالقات م: تغل

ةاأل م عالئقي واضح یثبت صراع عالئقي و: سالیب الدفاع .)Bالراجع إلستعمال لسلسلة(تغل

ال: ةاإلش ة العمیلة جد مقتط ة الحالــة، وضــحت خاللهــا ،جاءت إستجا نظرا لتأثیر الصورة على نفســ
ة ة عاطف عضــاهم"مع إشارة لمث،شخصیتین من نفس الجنس في وضع عالئقي"محضــنین  .یر لیبیــد

ال التقمص،  ةماهذا و مما یثیر إش ة النرجس ال المفحوصةحیي اإلش طرة لد . المس

طاقــةا ـــال عـــالیینث11/3:ل ـــه و ،"ج ـــةتقـــولمنه ـــة،شـــالل غا ."ـــرا.... رحنالهـــمـــا نتـــاع بجا
ث1.44

CN-3اشر في وصف تفاصیل المشهدول: الدخ الم

CI-3مثیرة للقلمل: عوا

ة:األ یزسالیب الدفاع ة(مــن خــالل تنقــ)C(بیــر عــن سلســلة تجنــب الصــراعتر )CN-3اإلســتجا
.CN-3إستثمار نرجسي( ) التثب
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ال: طرقــة جیــدةالحالــة وصــفت اإلشــ ــة مــن خــالل القصــة الصــراع و،المشــهد  طاقــةالقلــمتجن ،ال
المشهدو ة  رمزة تحت مؤشر مرضي لعدم إرصانها لموضوع القل و الراجع لخبرتهــا ،هذا ما یوحي 

ة في التعرف على مناظ ة تدخلت في البناء ر مشابهةالشخص "، مما یدل على آالم بدائ ر "رحنالها 
النفسي للحالة في فترة ما قبل تناسلي.

طاقة اللي راقدة"ث13MF/2:ال مل الجنس مع مر ث35."راجل 

E2-3 ة.ات: تعبیر ة أو عدوان ة جنس عدوان

ةاأل ة بتنق:سالیب الدفاع عنیف من خالل إستجا ــة ،تعبیر عدواني أو جنســي)E2-3(إسقا آل
ة للحالة. مات األول ظهر بروز التنظ ة  دفاع

ة ال عنیف: اإلش ، بــدون ،أسقطت المفحوصة إسقا من خالل القصة مع بــروز للجانــب الجنســي فقــ
ــة ة،عدوان ــة،أمــا المقــدار المــدرك للعالقــة الجنســ ة العمل ــالرجوع إلســتجا العــاد دون إعمــال ،فحــدد 

.والمشاعرواطفللع

طاقة اح ورح ث19/3:ال حلم أش لي في حلم واحد  ث01:3."معرفبركشجر و "

A2-1 للمشهد الظاهرصف: و

ةاأل ال )A2-1قامت بإستثمار للواقع الداخلي من خالل(:سالیب الدفاع ة ،األحالمو بتوظیف الخ آل
ة( ة)Aمراق صراعات داخل طة  .المرت

ال ع صــرحت الم: اإلشــ اإلعتمــاد علــى طــا ــاليهمــي و فحوصــة فــي إســتجابتها  مــن خــالل ،للمشــهدخ
س واقع ار المشهد حلم ل ة للخارج.،وصفها بإعت النس ة منها  مما یثیر الى هشاشة الحدود الداخل

طاقــة بــر والتــي وث16/6:ال شــهم خیــر مــن ماعشــت "نحــوس ن مــدوش إیــدیهم و.أنــا، .....نع م
ث2:15."خالص لحتى واحد

CF-1ة.ید: تشد ة والعمل اة الیوم علة الح

CI-3ةات: توقف الم
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A3-2:"مدوشحذف، إلغاء إیدیهم ..."...م

ــةاأل ــة :سالیب الدفاع ــاة الیوم ــةتشــدید علــى الح آل ــة  جــراء القلــ)C(لتجنــب الصــراعوالعمل فتثبــ
ملــة لتجنــب الصــراع،النفســي ــة م ة مــن ، آل ــة ثــم ظهــور إلســتجا ــة مراق آل اإللغــاء  الوسواســي  الــنم

للصراع الداخلي للحالة.

ال فیهــا عــن طمــوح مرغــوبســة: اإلشــ ــاة ،ردت المفحوصــة قصــة تــرو مجســدة ذلــك بتشــدید عــن الح
ــة ــةالیوم ــة األوالد ،والعمل ه تر ــامن ســب إذ ختمــت ،لألحســنوالوصــول بهــمقصــد تجنــب صــراع قلــ

ة  الدون الرفض  ة ،حطااإلنو القصة  ة وسواس نفسي مرفوض.والراجعة لصراعإستجا

ول:التتحلیل العام  -للبروتو

++B1-2++B1-1

+++CF-1

++B3-2

+CI-3

ــة:األسالیب  ات مــن-الدفاع ــول نالحــخــالل اإلســتجا ــل مــن السلســلتین(والبروتو )Cو()Bبــروز 
ة( ة للمراق ة الدفاع ه اآلل وأخیــرا سلســلة) اإلســتثمار الــداخليA2(التنقوخاصة في،)Aمتساوتین تل

ة. مات األول التنظ

ــــةنالحــــ-المرونــــة: ــــة المرون ــــات Bمیــــل المفحوصــــة لألســــالیب الدفاع و خاصــــة مــــن خــــالل العمل
ــات ،مــع توظیــف سلســلة تجنــب الصــراع)B3-2و()B1-2و()B1-1الخاصةبـــ( و خاصــة فــي العمل

سي.اإلستثمار النرج) وCNو()CF-1التي تخص (

ـــــات ( ـــــة مـــــن خـــــالل عمل ـــــة المراق مهـــــا النفســـــي فـــــي آل اإلســـــتثمار الـــــداخلي)A2مـــــا لـــــم یخلـــــوا تنظ
.)A2-3A2-2(وخاصة 
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ولملخص ار تفهم بروتو -:)لحالة (دلموضوع لاإخت

ا ات المفحوصـــةإســـتنادا لإلشـــ ات إلســـتجا ة تمیـــل المالحفـــ،ل ة عصـــام عنهـــا أنهـــا شخصـــ
فــي إســتثمار واقعهــا الخــارجيلإلفــر  ــة ،ا ــاة الیوم ــةمــن خــالل التشــدید علــى الح آل ــة  ــة والعمل دفاع

شي.بذات الحالة،لتجنب الصراع الكامن  مع قصد التوصل ألحسن مستو

االت عدیــدة  ولهــا النفســي إشــ في مــع ،والمتمثلــة فــياإلضــافة الــى إحتــواء بروتو إنعــدام نضــجها الــوظ
ة.إنعدام التوظیف ا العاطفي ضمن العالقات اإلجتماع لمشاعر

ــة ــة للعالقــة الثالث ات األودیب ممــا یــدل علــى أن ســیرورات ،ما أشارت الى عجزها فــي إرصــان الوضــع
ة قلیلة. الحالة التقمص

المفحوصــة  ــة لــد ل الهو طاقــاتوخاصــة فــيممــا یثیــر مشــ لة GF7-9(ال مــا أشــارت الــى مشــ  ،(
اع في ال الض طاقةطاقةاإلحساس  ).2(ال

طرة علــى  ة المســ ة النرجســ ال ، مــع ظهــور إشــ ة عــدم إرصــان القلــ ة من خالل إســتجا مع إشارة مرض
طاقة (وخاصةالحالة ه ال ).10ما دلت عل

ـــة تـــدخل فـــي اذو بنـــاء نفســـي ـــل ذلـــك دل علـــى  مآالم بدائ مـــا قبـــل فـــي المراحـــل النفســـي للحالـــةلتنظـــ
ة ة س،تناسل وص ة ن ةمع قابل طاقةلو ).19(ال

عةالتحلیل العام للحالة -:الرا

ه من معلومات حول الحالة ة ،إن المستنتج من خالل ما تم التوصل إل اة جنس ا ح أنها تح
بخاصیتیها الموجه ضد الذات  ع الساد .الغیرضد و جد مشوهة تمثلت في بروز الطا

ة في هعدم القبأظهرت الحالة شعوراحیث  اذول ة الوالدین تقصدالتي و ،ه الدن صفة أول بها 
اتهما المهملة تلما صرح األسرة،حیث جاء وصفها لهم،والغیر مسئولةه من سلو بإنعدام اإلهتمام 

األبناء مع العائلة، ما أكسب و أسلوب محبذ لد على حقوق الغیر  ع اإلستحواذ جهم للطا ترو
ة للغیر.للحالة الصفات اإلستغال ل
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على بنائها النفسجنسيذلك إضافة الى ما أثر  من خالل بروز في قلة سیرتها ،العامل الوالد
ة و ة لألدوار الجنس اتها اإلسظائفها،ذا والتقمص ل واضح من خالل إستجا ش ة قو الظاهر  اط

طاقة ة (أب) 2(ال ة ثالث مغیب مما ،بنت)-أم-لعدم إرصانها للصراعات األودیب ان الدور األبو إذ 
طاقة األبأع ار الرورشاخ،)04(طى صدمة في  الذنب تجاه اإلخت األنا "ما خلف لدیها اإلحساس 

ة"، ما "األعلى م الشخص اها "عد أن أ ة الدیها ألغا ، مصرحة  الحدود اإلجتماع ار  السلطة إلعت و 
ة،  فة ون القانون ة الضع مدؤ تالسلطة األبو ة الق مما ،الى "فقدان األبناء بوصلة اإلتجاه و مرجع

ة و اإلنحراف و اإلجرام، و ة حین ال یدعو الموقف الى سهل الهامش ة المتراخ نجد السلطة األبو
ا للعمل اإلنحرافيالتراخي، و ح محاب ص إذا ما توافرت الحقا الظروف ،بذلك فإن سلوك األبناء 
ة لذلك ي، ".(البیئ اسم )136ص:،2007.محمودع

ة  ةأما من ناح ة لألدوار األنثو لدوررصان ذلك اإلسیرة مقبولة ، فلقد أظهرتسیرتها التقمص
ة طاقة رقم،من خالل ما قدمته إستجابتها اإلسقاط ار الرورشاخ  ه إخت لكنه جاء ) 3(خاصة ما جاء 

ة، للعدوان همراف ه دال و التي ،بنت)- (أمبینالعالقةو الراجع الى ما دلت عل ها تشو شو ان 
ة، ما خلف ،على تقمصات شاذة للدور األنثو ة محبذة و مها شخص نتیجة إستدخال لنموذج لألم 

ال في ة و المتمثلة فيهولها إش اع، وتها األنثو الض ارات إحساسها  ه اإلخت أشارت إل الذ
طاقة ( ال الحالة ل،TAT)2خاصة  اإلنتماء، ما أد حث عن من یلبي لها اإلحساس  من الدوافع إذ ل

ة المعروفةا ة اإلجتماع حث عن اإلنتماء هي ،إلنسان ة اإلنسان في ال ألحد أو عائلة ما أو جماعة رغ
ه معینة،  أنه مرغوب ف ذلك عدم إحساس الطفل  الى شحنة هائلة "فنقص الحب األمومي و  یؤد

فة، ولد معاناة وجو حنة ترتد على الذات و تو و لكن هذه الش،من العدوان ة عن ش الحرماند ع هو 
إدانة له و ة و الذنب، هذه المشاعر تمنعه من تولید ذاته وو اإلهمال  ه مشاعر الدون من تتولد لد

اة و اآلخرن النفس الضرورین لمجابهة الح ظل لو،الوصول الى مرحلة اإلستقالل و اإلعتزاز  ذلك 
ة تضائل  مته و أهمیته بنس في حالة عجز تجاه العالم الخارجي، خصوصا أن هذا العالم یتضخم في ق

ة ذات العصابي، مة و أهم ة الى وق و مشاعر دون ه من معاناة و قل صح ل ما  العدوان  یؤد
مها )49:ص، 1993.محمدزعور، (."إزدراء للذات و نقمة علیها و میل الى تحط

الفشل  اب، فشعور الفرد الجانح  سبب من األس فإنه عادة ما "العزلة اسهحسأو إفي اإلنتماء أل
حث عن جماعة ینتمي لها،  تلك هي ،تكون الجماعة التي تستقبل هذا الشخصماعادة و حاول ال



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

360

ه معه في إ العزلة الجماعة التي تتشا شعر، وعدم اإلنتماءحساسها  الترحوحینما  یب في ذلك الفرد 
عتبر،المناخ تلك الجماعةوحیث  قوده لإلنحراف،اإلنحراف شئ مقبول لد عن ینتجما و ،فهذا س

صفةذلك من آثار مدمرة على الفرد  دار، (."عامةوالمجتمع  ) 247، ص:2005.عبد الفتاح محمددو

عانون من إحیث "إن معظم ة مالجانحین و المجرمین  ة عالئق ات عاطف قدة مثل الشعور عضطرا
السئ،طار األسرةعدم األمان في إ من الح و و التظلم و الش ا اإلح ك األسرة ،و  و من تف

العائلي و ا اع اإلنض ة، وومن ض الدون من الغیرة و المزاحمة و التنافس مع اإلخوان من الشعور 
قىمن مشاعر الندم و تأنیب الضمیر علو،واألخوات عرفون أعمال ممنوعة  ومون بها في الخفاء و 

عون ،أنها غیر مقبولة ستط ها أو لكنهم ال  حیث إن األسرة إذا فقدت تماس ام بها،  متنعوا عن الق ن 
بهم إلى الهالك و المرض النفسي،و أهملت قانونها ة تؤد في هذا و،عاش عناصرها طفرة سلو

ة لسلوك التفسیرات النفسان ان عصاالمجال فإن أهم و أعم (مثل الهستیرا ااالنحراف سواء 
ار الع،و الهاجس و الخوف) ا صأو ذهانا (مثل العظام و االنه ا هامش بي و العظام) أو سلو

ة) ة المتماد جماعات االنعزال و الفلسفات الوجود في هذا السلوك المنحرف مؤشرا النعدام ،( تر
اب السلطة و لتسیب األسرة مو لتداعي المثل والمرجع و لغ اع،الق الفرد في دوامة الض سق مما 

أس و البؤس.و الفراغ و ي، (ال اس محمودم )132ص:،2007.ع

ة األوضاع األسرة وتلكنظرا لو ما ما،للحالةالتي عاشتها الترو ة خلف لدیها  أظهرته تارخ
طرة على شخصیتهالحا ة المس طاقةو الة الصفة النرجس ال ار الرورشاخ)10(المشار إلیها  ،بإخت

ازاتو ما تملك من إمت اهي  ة المدللة،ذلك من خالل حب الت األساس ألسلوب التر و الراجع 
ات الشاذة للحالة ة و التساهل عن السلو ال أسلوب و،و الالم ة المفرطة،  دعم لدیها األنان الذ

ةلي مع الغیر بدون مرجتعام ة أخالق ار الرورشاخ ، وع ات المثبت من خالل اإلخت من خالل إستجا
ة( ة) Eالتضلیل حث عنعن داللة طفل لحب و اإلنتماء.اال

ست"حیث یر ما یلي:"دیبو أن الطفل المدلل یتم التوجه نحو اإلنحراف في حالته 

اوشخصیته لمقصور في تعلم معنى الجهد - اع الم اإلش اته حین تبرز.تعرف سو شر لرغ

شدید - الى قل ات وقیود المجتمع یؤد متطل وعدم القدرة على الــتالؤم مــع الغبنشعور و اإلصطدام 
التخلي عن مبدأ اللذة. ات  هذه المتطل
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ة جــانح یتوجــیــؤدســلطاته و المجتمــع ومتكــررة مــعصراعات خطیرة - ن شخصــ ه نحــو الــنمالــى تكــو
)87ص، 1993.محمدر، زعو (. الوجودالمنحرف من 

ةل ذلك عمل على خل ة غیر عاد ة نزو الحالةدینام بیرة في حرة ما أبدته منمن خالل،لد
ة ة في الممارسة الجنس ات،الرغ اعةجنسمع مستو ة لإلش ات عال دافع دال عن رغ ة  ، مع عدوان

الداخلي اآلشعور اإلخصاء النفسي و،لتوظیف النشا ة اإلحساس  التفاعل بتلك الدافع عن طر
ا، ه، واقع الغ ف ة تجاه الذاتمن خالل التوظیف النرجسي الم عة ساد ما ما أثبت طب هذا أظهر ، 

ن النف ة التكو عة العدوان ذو الطب فسي األنثو ضااسادا توظ عة و،تجاه الغیر أ ذلك ما بین طب
ة  ة و السلو ةالعالقة بین اإلنحرافات الجنس ات حیث جاء ،اإلجرام سلو ل صرح و قصد ش

ة ه من ألم نفسي تمثل فيجرا،ضد إجتماع الجرح النرجسي من طرف إحساسها ء ما تشعر 
ة، وا ع المستح ة ولمواض ة التي ذلك ما أثبتته جرمتها الثان عة اإلجرام الدالة على نفس الطب

مها  ا، و ذلك ما أكده تنظ ار تفهم الموضوعمورست علیها شخص و الدالة ،النفسي من خالل إخت
ة تجنب الصراععلى إتخاذها آلل ستثمار لواقع الداخلي و بإسقاطه على العالم من خالل إ،ات دفاع

الخارجي.

، فونه " اإلسقاحیث یتمثل الهستیر هو إحیلة تدل على القل النقل الواضح، و القل نه یتمیز 
ي ور  على ،اء اإلسقاالعامل الدینام القل اء أفنحن نسق ن أن ش م نتحاشاها،  أو موضوعات 

صورة رمزة، وإون بذلك قد و ن بو عدنا عن أنفسنا القل ة م و تة أهو أخیرا یرجع الى نزعات جنس
ع في مراحل تط ات لم تش ةرغ )71:ص، تد. محمد محمودغالي، ".(ور الطاقة اللیبید

ة میز الذلك ما و ة النرجس مات اآلخرنهمشعور "إضافة الى شخص ة لتقو العظمة و الحساس
م ذواتهم و إنجازاتهم وو نقص التعاطف معهم، و ائهم، و یتوقعون أن یتسم المضطرون بتضخ ذ

ة شعرون أن مشاكلهم فردة،حتى دون إنجاز مناسب،یلحظهم اآلخرون بخصوص (ألنهم و 
ة وا اإلضطراب أعراض إهذصاحبومتفردین)  ة الهستیرة و الحد المضاد ضطراب الشخص

ثر اإلكتئاب ،للمجتمع ة، و  ص أكثر من نوع إلضطراب الشخص عض الحاالت یتم تشخ و في 
أن  ة مشغوال بنفسه و مشغوال  ون صاحب هذه الشخص ا ما  مصاحب في هذا اإلضطراب، و غال

ا القصور الشخصي،ظل شا اعر ظاهرة للتأثیر في تحت ستار الكذب، و تكون المشو یتوار
)183:ص، 2004، حسین. فاید(."اآلخرن
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ــة  ة األنان ــل تلــك الطاقــات النفســ ــةحیــث توظــف الحالــة  ة الغیــر ،والتدمیر عــاد تلــك الخاصــ قصــد إ
ة  ة، والتــــي تشــــعرها،لــــدیهامســــتح ــــار ذاتهــــا النرجســــ ع الــــالنقص إلعت ســــادمــــا خلــــف لــــدیها الطــــا

ه اتالمتمثلــة فــي إســتجة النفســإســقاطاتها من خالل والمثبت عل ة، )Sg ،Feu(ا ،وتكرارتهــا الســلو
ــه آلــت إل الغیر حتى یلقین نفس المصیر الــذ ــة ضــد ،التغرر  إنتقام اتهــا  قة مــن ح فــي أوقــات ســا

دون ذنبالغیر  .و

ات مجرم ه الحالة من سلو ج إضافة الى ما تقوم  ا من ترو ٕاستخدام و تحرض وتجارة و ة قانون
ة تجاه اآل،وٕاستغالل للغیر ة لشحنات عدوان ة تفرغ ا قصد التقلیل من التوتر النفسي،رخعمل واقع

ةوٕایجاد الراحة ات المنحرفة،النفس مها للسلو اع و ،من خالل تعم عٕاش اع الطا النرجسي ذو اإلش
.الفور

ة الخطل هذا دال على ا یالشخص ارة ذات ةعطیها الصفةو ،ومجتمع ات و ما یبین نوع العالقة ،الس
ة  .والسلوك اإلجراميالخطیرة بین اإلنحرافات الجنس

ذلك ة بوضوحوالدال  ه اإلنحرافات الجنس تلع ة ،على الدور الكبیر الذ في ظهور التكرارة اإلجرام
المرأة المجرمة ل ةد ات و ه، والس طاقسقطته علىأن خالل ماموالدال عل ار تفهم 19(ةال ) بإخت

ةوالموضح لوجود، الموضوع ة قبل تناسل ة آالم بدائ النس ة منها  إضافة الى إنعدام الحدود الداخل
د  يللخارج، ما یؤ وص السلو ة للن الحالةقابل .الغیر أخالقي لد

ــا " الســلوك هــذایتمیزحیث  عشــوائي إنــدفاعي ال إبنالضــار إجتماع جتمــاعي أو مضــاد للمجتمــع شــا
امــه و عــدم إو هو فرد في قصــوره و عوجــه و ،متكرر لكسب و همي غیر محسوسمستمر لتــواء أح

ـــــــغ أهدافـــــــه و فجاجتـــــــه و وعثـــــــه و خـــــــواء و جدانیتـــــــه، فرـــــــد فـــــــي ســـــــماتهإ صـــــــاره، و ز ســـــــخفه              وست
جرـــة وال یردعـــون مــن العقـــاب، وال یثبتــون علـــى هـــدف، وال ال ینضـــج مــن التقلـــة جــدواه،وو حماقاتــه 

عرفــون النــدم وال یختبــرون شــعور الخطیئــة، وال یجعلــون  صلون الى قدر من التكیــف مــع المجتمــع، وال 
انســان عون مــن أ ســتط ــل مــا  أخــذوا  اة إال شعارا واحدا هــو (أن  ــألتعاملهم مع الح عون و ســتط

عون)" ســتط ااهـــذا مــا میـــز هو،)218ص:،1997.بــد هللاعمــال، (.وســیلة  ة المرضــة نفســـ تــه الشخصـــ
ا. و إجتماع
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اتها الشــاذة ، فالحالــة  مبرر لســلو ما یخص ما تضعه الحالة  ــه أما ف إضــافة الــى مــا تصــرح 
اتها التكرارـــة للفعـــل اإلجرامـــي، إ ـــة وراء ســـلو اســـب ماد قهـــا لم ا تجـــاه تخفـــي قلقـــا أنهـــا ال ال لتحق نفســـ

ة  عــاد، مــا یــوحي علــى شخصــ خوف غیــر محــدد األ ــهمتوجســة مــن اآلتــي والمسقبل  ــالغ ف ل م ،شــ
م و المتوحش وو األساس الى واقعها األل ــةالراجع  فــي التخلــي عــن عملهــا الغیر آمن، مــع عــدم الرغ

ــهمــع مــا،رغــم تعرضــها لســب حرتهــا مــرارا،المجاالت الخطیرةفي تلك اتهــا تشــعر  مــن خــوف عــن ح
هارصـــانإاألعمـــال، و الـــدال عنـــه مـــن خـــالل عـــدم أن الحالـــة تســـتمر فـــي مزاولـــة مثـــل هاتـــه إالالحقـــا،

ةةقلقــمع الضــالمو ل ــارات اإلســقاط طاقــة ر ،اإلخت ال ــار تفهــم الموضــوع10(مقــو خاصــة  ا ، ) بإخت مم
ة.المرضیة و الخطیریوحي بالشخصیة 
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طاقة اإل ا ة للحالة ل )الخامسة(كلین

ذ)(

انات - ة:الب ة:للحالة-األساس القضائ ا نافذة         2السواب قضا

 ة:المعلومات -األول

)ذ(اإلسم: 

سنة     32السن: 

اد: من والدة روف ظ عادیینحمل و اإلزد

ال ميالمستو بتدائيإ6:تعل

ة:الحالة  عازةالمدن

0عدد األوالد:

ن عند  "تعمل في الدعارة"مرأة عجوزمحل إقامة العمیل: تس

ة: الالسواب مرض محددالمرض تعاني الحالة من أ

ة: المرض ةالسواب تتعاطى المواد الكحول

ة: ال تعمل المهنة الحال

 ة ة یوحي مظهرها الحالة-الظاهرة:الشخص ، إال أن الجمــالو الخــارجي علــى میلهــا لألناقــة فتاة شا
ـــة  الر لها یـــوحي  اســـها الغیـــر محتشـــم إطالقـــا، ونهـــاشـــ وٕابرازهـــا فتـــاة غیـــر محترمـــة مـــن خـــالل ل

ه للعلنألنوثتها الغ ف ل م اإهتمام للرجالمما یجعلها في موضع ،ش اب جنس .والش
 ة:المظاهر ة عالمات أو تشو ال-الجسم .تحمل الحالة أ الظاهر هات ظاهرة على المستو
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خ اإلجتماعي - :التار -األسر

 ة ن:الحالة المدن -لألبو

متوفیین مطلقین   متزوجین           

األب:حولوماتمعل-
:سنة57العمر.
م: إبتدائي .التعل
یوميلالعمل: عام.
عاني من مرض محددالمرض: ال.
عدد الزوجات: زوجتان.
ه من من خالل ، إال یتصف األب بإنعدام صفة الرجولة قوم  سلطة على أفراد العائلة، إصدار للما 

اته إطالقالتحمل مونه غیر حوغیر مطلع،مسئول أسرته.ما  دث 
 طرق غیر شر ه عالقات بنساء أخرات  اإلنفاق علیهم.و قما ة، علد م 
 ،ال أسرته إال قل س له عالقة  أتي للبیت العائلي إال من حین آلخر.حیث ال ل
قوم بتهدید أسرته عمل بهم، ما  ــأتي بــإمرأةمــن البیــت وسوف یخــرجهمأنه سوف  إن و أب أخــر

.وأمهمهم لم یخرجن من البیت 
 األم:حولمعلومات-

:ة في سن العمر .سنة52متوف
م: غی .متعلمةرالتعل
ان البیتتالعمل:  .ماكثة 
يعقلفي السنوات األخیرة من مرض تالمرض: عان.
:مرة واحدةعدد مرات الزواج.
 فة األم تتصف ة، أنها إمرأة منزل ضع ادر ألعمال الشر من الشخص .وخداعحیلة ال ت
.الحنان ما تتصف 

X
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سبب أفعال األب حث عنمرضت قبل وفاتها  حت ت حیث أص في الشوارع، الزوجمرض عقلي، 
ه من حدیث نظرا لما تستمع  الجیران.طرف من عنهإل

 ع حیث یتم إستدثیرا ما تض .2010هم من الشرطة ألخذها، توفیت سنةعائفي الشوارع 
 اإلخوةمعلومات عن:-

قطــن مــع عائلتــه للحالــة أخ ذ ن خــاصــر واحــد ال  ــأتي لــه مســ ســتعر مــن ونــهبــداألهلــه أ، ال 
.وأمه وأبوهإخوته 

ة إلخوتهــا اإلنــاث، أ النســ مــرض عقلــي تعــد الحالــة هــي األخــت الكبــر ــة مرضــت  مــا األخــت الثان
أخیهــاجــراء تعرضــها إلغتصــاب مــن طــرف إبــن الجیــران  مــا تقــو وصــدی ــل إخوتهــا مــن ،  طــرد  م 

ض.الب یت بإستعمالها للسالح األب
 عند ن هي األخر . ال نادراال تلقتي مع أخواتها إمرأة إأما األخت الثالثة تس
المنحرفة.تعمل مع الحالة في األفعالواألخت الصغر

 اة -المفحوص:أقارب آخرون لهم تأثیر على ح
 ا.أهل ل صلة بهم  س لهم أ الحالة ل
 اإلحتقمما ة منار شعر الحالة  شــئونهم ولــم ،طرف الغیروالدون قــوم  أحــد  جراء إنعــدام وجــود أ

.وفا من العارخشملهم، 
الحالة مام حلو لها، ضد یدفع  ل ما  .وضد أهلهاذاتها إلقتراف 

ة - -:والعاداتالعالقات اإلجتماع

 الرفاقجماعة:-
 رة س مدینة  قات  حیث تكثروخارجهاللحالة الكثیر من الصد وأختها الذهاب إلیهم هي ، 

.الصغر
 رة أما للحالة س حیث تجدهم في وخارجها فيصدقاء رجال من مدینة  عالقات مشبوهة، 

ة األ مصدر لوغیرهاوقات العصی ه أو من خالل اإلقامةقصدلمال أو،  ونهم هم، عندالترف
ثیرة هتسلها قدموه .جداالت 
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 ة:والبرامج العادات -الیوم
امل أوقاتها في النومتمض أو أمام التلفاز.وٕاما التسوق ،ي الحالة 
.النساء ة الخاصة  األعمال المنزل ام  ال تحب الحالة الق

ة:ت العادا- -الجنس

 مظهرهــا بیــر  إهتمام  حیــث الحالة تبد عمــل علــى أن تكــون انــت تومنــذ صــغرهاالخــارجي، 
ل الناس.ومحطة أنظاردائما جمیلة 

 سنة12-11(نضج الحالة خالل ان سن(.

خ - -الزواجي:التار

ون مصیرها مثل أمها.،ال ترغب الحالة في الزواج ونها تخشى من أن 
 الحالة ر حیــث لــدیها عــدة معجبــین مــن غتبد  ، العالقــات فقــ قــاء علــى مســتو بیرة فــي ال ة 

اإلنفــــاق علیهـــا قومــــون  ــــل،الرجـــال  ـــاوالتكفــــل  حیــــث تتمیــــز تلــــك مـــا یخصــــها مــــن طل ت، 
طول فترتها  ست لفتراتالعالقات  وجیزة.ول

 یوجدال-:وزوجهاالعالقة بین المفحوص.
 انات عن .یوجدال-:األبناءب

ةمعلومات عن الجرائم - -:المرتك

 ســة مــع عمیــل فــي ها متل ــان األول بخصــوص مســ حیــث  مــین نافــذین فــي حقهــا،  للحالــة ح
اء، مع حمل فعل مخل  م علیها الح سنة سجن.زنا، ح

 سجن نافذ سنة أخر ة األولى  انت بنفس الجرم لنوع القض ة ف ة الثان ضدها.أما القض
 اب العود -:مةجر للمعلومات عن أس
 ات المعاقـــب عنهـــا القــانون اب األكثــر قرـــا لتكرارهـــا الســلو الحالـــة أن األســـ تمثـــل فـــي ی،تــر

حث عن لقمــة والمستعرن بهاعنها المتخلینومن األهلالقصاص من الذات ، إضافة الى ال
ش. الع
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عد دخول السجن:- اة  -الح

 عد دخولها أنها تغیرت  الحالة  للسجن.تر
عدما رأت األنواع لذاتهار قإحتتبدما ةا،  المحترفــات النساءتقوم بها التي الخطیرةاإلجرام

من الجرائم الكبیرة.، من متاجرة في المخذرات و قتل،...الخ اإلجرام
ال .والجرأةقوة مما خلف لها السجن اإلحساس 

عد - اة  ة للح ة المستقبل -:السجنالرؤ

لهــا ســو حــ مــا ال  ــاقي اإلنــاث، ألنهــا خرجــة ســجن  ش  ع العــ أنها ال تستط الحالة  تر
ش معالتعامل  .والتعا من هم على شاكلتها فق

إ أحد.لهذا تعمل الحالة على تحقی مفردها دون إنتظار العون من أ كتفائها الذاتي 

-عرض الحالة: لملخص

ــــةلمعلومــــات المتحصــــل عنهــــا عــــن طرــــمــــن خــــالل ا تبلــــغ مــــن هــــاالحالــــة، علمنــــا أنتارح
اإلنتمـــاءعازـــةســـنة32العمـــر ة ینقصـــها األمـــان و اإلحســـاس  ، نظــــرا للعائلـــة، عاشـــت طفولـــة صــــع

ة األب المنحرفـــ أســـر عـــدم و،ولةئة و الغیـــر مســـلشخصـــ اتهـــا وفـــاتهتكلفـــه  مـــا تخلـــل ح األمةافـــة، 
عند إمرأة ،طردهم من طرف أختهم المختلفة من المنزلو ن مع أختها الصغر ش اآلن في مس إذ تع

عدم اإلحترام"الدعارة"تعمل في  على الحالة أنها فتاة جمیلة إال أن مظهرها العام یوحي  الح ما   ،.

ش و إحترافهـــا مجـــال اإلجرامـــي، بإعتماد الحالـــة إلتخـــاذ طـــرق غیـــر شـــرفة للعـــ هـــا علـــى ذلـــك مـــا دفـــع 
ة و الآل ها إنحرافاتها الجنس ــاء، جــراء مســ الح ســبب الفعــل المخــل  ــة، إذ دخلــت للســجن مرتــان  أخالق

ــات الحمــل الزنــا مــرارا، إضــ ان مــع إث ــة مــفــي أمــاكن ممنوعــة رفقــة شــ ة ثان ن نفــس النــوعافة الــى قضــ
ة للحالــة، ذلــك مــاو فة القضــائ اب أثبتتــه الصــح حیــث تضــع إنتقامهــا مــن الــذات ومــن أهلهــا مــن األســ

ة للعــرف و للقــانون،  ات المناف ع حیــث دل إنحرافهــا الجنســي األكثر قرا إلرتكابها السلو ــان الطــا طغ
ع إضافة الى المازوشي .اإلستغاللي للغیرسادالالطا
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-الحالة:قابلة مع الم

عني لك الجسد 1س- ة/ ماذا  ؟واللذة الجنس
اه تكون الشهوة/1ج- ون الجسد  انش شهوة، الزم  .ال جسد م
صفة دائمة أو عند تعرضك لإلثارة؟2س- ك،  ة لد ة الجنس ات الرغ /ماهي مستو
ي نشوف /2ج- ون سخونة  .)Bogosعجبني (Jeuneأنا ن
اعاتك3س- یف تقومین بإش ة؟/ الجنس
.مع راجلNormalعاد/3ج-
ة مع نفس جنسك أو/هل تزاولین العالقة4س- مفردك؟الجنس مع الجنس اآلخر أو 
واحد/ 4ج- ش أ .ال نحب مع رجالة شابین منح
ة لك أثناء ممارستك الجنس؟5س- ف /صفي لي أحسن 
الحمصة، خنحب نوصفلوا جسمي، حتان /5ج- .زنةروحيطراش نحسموت 
ون شعورك حینها؟/6س- یف 
في.وحدةBrensasروحي /نحس 6ج- ما هي 
ة؟منالضرب و /هل تحبذین سماع الشتائم 7س- العمیل أثناء الممارسة الجنس
./7ج- ضفار ش  عني سعات نخ ة  شو
عاتك /ه8س- لإلش ة ل هناك طرق أخر )؟خ.... الموتى-حیوانات-أطفال(الجنس
ه نحب نشوف الجنس بین الناس/8ج- .إ
ة؟9س- اتك اإلجرام ة في عمل یف توظفین إنحرافاتك الجنس  /
اب وٕاال لیجــون نصــاحبهم طــول/أنــا9ج- عنــي مــش مــدة ،نحــب نصــاحب لــي عنــدهم لفلــوس شــ

السنین حتان  اسر نقصوها نروحوانهار وخالص، ال نقعد معاهم  الت في بلدان  للمالهي لوت
صراو ساعات حوایج بزاف  اتنة وهرن،  عوا لــدروق سرقة، ضرب، نشروا الجزائر،  ، نجیبــوا ونب

فاش ل مرة  رة  س .بنات جدد ل
ة 10س- ون ذلك؟واإلجرام/لماذا تدمجین بین إنحرافاتك الجنس یف  ؟ 
عض /10ج- ونوا مع  ي ن صدفة قتلك تجي وحدها،  .منش روحكمتضیجي حوایج أخر
اإلعتداء على الغیر أو ین11س- عك اإلجرامي  ما یتسم طا الذاتي؟/  حصر على المستو
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.أنا نحب نخدم لروحي/11ج-
ات المنحرفة في الوس12س- ج للسلو الترو ی/ هل تقومین  ؟فاإلجتماعي؟ 
.ال نحب نمشي مع اللي نعرفهم برك نخاف/ 12ج-
ة(نعم/ال)، ولماذا؟/13س- أهدافك اإلجرام ا لتحقی یف تستخدمین أناس جنس صفي لي 
عشــ/13ج- صــحابي  ش، ونحــب أنــا عنــد ــي نقطعــوا العالقــة نــروح Des Foisقوني میخلــون

اتي مــن بلــدان  رة، أخــرن نروحــوا لصــحاب أمــع لبنــات صــحا ســ ــد و خــرن حتــى فــي خــارج  ز
حوش اللي نحب نجیبوا الرجال انش واحد منط اقي و هوما اللي یجوا، م اال .عل

الم نفسك 14س- ؟الغیرو /هل تجدین تلذذا في إ
ش ن/14ج- اد أخرنذؤ ال منح .نحب الجنس برك نحب نزهاع
قین من السلوك اإلجرامي؟15س- /ماذا تحق
.معاهمالحالعجبني و والوا دراهم برك تحواس تقالش، /15ج-
ة ضد الغیر؟16س- عد أفعال إجرام /هل تشعرن بوخز الضمیر 
ون مش بلعاني ندیرها/16ج- .عني أنا ن
فعل إجرامي17س- امك  ماذا تشعرن حین ق لماذا؟؟/
.أنا قتلك نخاف، منقدرش ندیر الشر في الناس/17ج-
ال؟18س- مثل لك السلوك اإلجرامي مستق /ماذا 
ي، تعجبني.روحبفیها مش إجرام، ممارسة الجنس برك أفعالي نشوف /18ج-
الـــــذات 19س- اع اللـــــذة والنجـــــاح والســــــعادة تحققـــــه/هـــــل تـــــرن أن تحقیـــــ ـــــالم الــــــذاتإشـــــ وٕا

؟الغیرو 
ه/19ج- على جال Normalإ فوت الوقت ، حتى لوخر جا ستمتعهك جا .و
أنثى؟20س- طرقة إنجازاتك  /هل أنت فخورة 
ما أنا ماني مدایرة والوا/20ج- ارهم مش  .ال ال نتاجاتي راهم بد
محض الصدفة؟21س- محض إرادتك أو  عد عودتك للسلوك اإلجرامي  /هل 
ش حل آخ/21ج- ذا، معند صاحب نحوس على واحد أنا الزم نخدم ه عودش عند ر، حتى م

ــاه أ اســر  ــاملین، قــداه مــن مــرة، یــداقو Videعــدش قمنوخــر، ســاعات نــدیر  ــا انــروح معــاهم  عل
.اللماس الرجالة
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ك اإلجرامي بدافع اإلنتقام من الذات أو اإلنتقام من الغیر؟22س- عد سلو /هل 
مـــوا غیـــر المظ/22ج- ق ـــتقم مـــن روحـــي خطـــراش  هـــر مـــیهمهمش العبـــد، واش نحـــس روحـــي نن

واش نحب  .تغیر إنفعالي)(منهم. خاصوا، وحتى أنا ند
ة؟23س- ات اإلجرام طة التي تدفعك لتكرار السلو /ما هي أهم المواقف المح
مــا جــات تجــي، نــروح /23ج- قــاش علــى واش نخــاف،  ــي نــروح مــع واحــد، م نحــس روحــي 

.وخالص
؟/ماذا تعني لك تكرار العود للجرمة24س-
این ساعات تروحي تقتلي /24ج- شو حسب الظروف،  .متحس
لك تكرار العود للجرمة 25س- حق ؟السجندخول و /ماذا 
یــل حتــان تروحــي /25ج- ش ترون قعدوا یجوك في راســك دائمــا میخلــو این حوایج  ذاتي  نحق

ما نروح نشوف حوا.تدیرها قدر یدیرلي یف؟  لي.مدقدر واشوٕاال یج هذاك العبد واش 
ك؟اینقصك؟ م/هل تشعرن دائما أن شیئا ما 26س- هو في رأ
ت الحالة) خوتي أكلإ/26ج- اسر حوایج أمي أبي ( .ه 
؟لماذاو /هل تشعرن أن الناس أحسن منك؟ 27س-
ه والوا/27ج- لش أنا وش ه خیر مني في  .إ
للجرمة أحسن؟/هل تعتقدین إستخدام الجنس أسهل أو28س- التخط
الجنس إستخدا/28ج- .ملي واش تحبيثممن و م الجنس أسهل الراجل یجي غیر 
أنك في حاجة لتحمل المزد من 29س- ة؟ؤ المس/هل تشعرن  ول
ا برك/29ج- .ضرك ال، أختي راني ندیها معا
ك؟30س- ة إل /هل تتقبلین التهم المنسو
سوهوما الليعاله غیر أنا /30ج- حطوهمش في الح .یتمسخرو ببنات الناس عالش م
ة؟31س- /هل تشعرن أنك حققت أحالمك المرغو
، /31ج- ون بدار ة ن نت حا الدراهمال  .المیلیو مش ساهلMaisوعند
مثل لك الوصم اإلجتماعي للمرأة المجرمة؟32س- /ماذا 
ك الناس نظرة 32ج- ي یهزوا عل حة / دخلنا للسجن، الزم نمشــي حناخاصتا و خالص مش مل

في لخرن ن .حسهم خیر منيغیر مع اللي 
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-المقابلة:محتوتحلیل 

انــت جـــد محافظــة علــى أناقتهـــا و جمالهــا، إال أنهـــا ءلتقاالثابــت عــن الحالـــة خــالل  اتنــا أنهـــا 
وضــعها متجــردة تمامــا مــن األخــالق نظــرا للمظهــر الخــارجي، مــن شــعر مصــفف علــى آخــر موضــة و

جــدا علــى جللمســاحی ــاس الضــی الســرور ســمها، إال أن مالمــح و جهو تنــاول العلــك، و الل هــا یبــوح 
اإلنحرافـــي ثـــم ، ذلـــك ات التـــي ال تفارقهـــا إطالقــامــن خـــالل اإلبتســام مــا جعلهـــا تجـــد القبــول فـــي الوســ

ع اإلجرامي، إآل مــا لــم یخفــى عنهــا طــا الت معهــا،  ــه أثنــاء إجــراء المقــا ــأس  أنها أظهرت تجــاوب ال 
ــــة و النظــــرة ال ثــــرة الحر مــــن خــــالل  حــــدث مــــن حولهــــا، القلـــ مــــع إظهارهــــا لعــــدة أكاذیــــب ــــارزة لمــــا 

خالل المقابلة.عن نفسهامورألكیدها أإعادة تمراوغات من خالل نفیها وو

ـــــة  اد حیـــــث تـــــربحیـــــث جـــــاء دور المقابلـــــة الع إظهـــــار نـــــوع اإلنحـــــراف الجنســـــي للحالـــــة، 
ةالمفحوصة من خالل معنى الجســد  بــدون جســد جمیــل ال توجــد إذ لهــا الكثیــرعنــي هنــأواللــذة الجنســ

عها النرجسي، إضافة الــى جانــب ذلــك أنهــاشهوة،  تكــون أكثــر إســتثارة عنــدما تكــون مــع ما دل على طا
عجبهـــا مـــا تتمتـــع الحالـــة معظـــمأن و "، Bogos"مـــن  ة تكـــون مـــع الجـــنس اآلخـــر،  اعاتها الجنســـ إشـــ

عرض جسدها للرجال، م اســر"، مــا "خطــراش أنــثیرة الجانب النرجسي لــدیهاإستثارا عندما تقوم  ا زنــة 
جمالهاتزاز بنفسها ضفي لدیها اإلع عهاتثبت و ، و .اإلستعراضيطا

ــة اإلذالل مــن الغیــرلهــاتقبلأضــافت الحالــة مــا  ــه الشــتائم لهــا مــا یو خــالل مــنذلــك و ،عمل ضــح توج
ما ت ة للحالة،  ة الممارساضظهور المازوش المالحظــةیف أنها تحب رأ ة  ــل ت الجنســ "بــین النــاس"، 

ظهر  ع المازوشي بإضطراب واضح في شخصیتها لهذا  صص لدیهاروز الطا .والت

ة، فالحالة ترغب في معاشــرة الرجــال  ات اإلجرام ة في العمل أما عن توظیف إنحرافاتها الجنس
لة و حیث یتكفللفترات طو ة الجیدة،  الحالة المال ــل مــا خاصة ذو اإلنفاق الدائم عنهــا و تــوفیر  ون 

ة ظهر الساد قلشوني" ما  مــا أردفــت أن یلزمها و أكثر"یدوني...... ة لــدیها،  العالقــات ال تلــكالســلو
مــا یجلــب لهــا  ــون إنســان منحــرف أو لــه ســواب ون من تكون معه في عالقــة قــد  تخلوا من المشاكل 

ضــا ال ة لهــا مفاجئــتلــكأن مشــاكل المختلفــة و العدیــدة، وهــي أ النســ ثیــرا مــا تكــون  مــا ،ةالمشــاكل 
مــا  أنــه ینحصــر علــى ذاتهــا فقــ عهــا اإلجرامــي  قها ءذلــك لمــا جــاو،قــول الحالــةتیتســم طا ــه ســوا ت 
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سبب ممارســة األفعــال ال ض علیها في قضیتین  أنها ق ة،  ــا مــع حمــل "زنــا"القضائ ــاء علن الح ،مخلــة 
ازوشي الواضح و المرضي.و المبرز لإلنحراف الم

عشـــقوني ـــد علـــى أنهـــا ال تعاشـــر إال مـــن تعـــرفهم جیـــدا، إذ تصـــفهم الحالـــة "ؤ مـــا ت صـــحابي  عنـــد
ش"، م ع النرجسيؤ میخلون حوش اللي نحب نجیبوا ، دة على الطا انش واحد منط ا"م اقي عل "، ما وال

. ة الحالة مرة أخر یثبت ساد

الم الغیــر ــة "أنــا نحــب الجــنس بــرك"، إضــافة الــى أما عن جواب التلذذ بإ المــالفالحالــة تنفــي ذلــك مجی
ه و  إلیذاء الغیر عنالترف ها غیر قصد المفحوصة أن سلو حیث تر مــن إیــذاء وأنها تخافالنفس، 

،أعمالهــاأن و النــاس،  ة فقــ ســت إجــرام بــل ممارســة جنســ الطــرف الثــاني آتــي علــى نفــس وأن حتــىل
.متاعاإلستهو و الهدف الجنسي 

ة  ثــرة عالقاتهــا الجنســ قــاء وحیــدة مــع  فة الــى أنهــا ال تحــب ال حیــث تقــول ،والمتجــددةالمتعــددة و مضــ
اللماس الرجالة". ا  الحالة "یداقوا عل

مــون الفــرد لشخصــهن نفســهاأمــا إنتقامهــا فتــراه الحالــة مــ ق مــون لكــن و ،، ألن النــاس حســب رأیهــا ال  ق
واش أناحتى و أكثر المظهر"  .ند ة الحالة مرة أخر ظهر ساد نحب منهم"، ما 

مثـــل لهــــا ـــون مـــا  ه حســــب الظـــروفتكـــرار الســــلوك اإلجرامـــي قــــد  ـــون فیهــــا ســـب التــــي 
قتـــل الفـــرد و ،الشـــخص ـــان قـــد  عـــض األح حـــس لمـــا فعـــلإذ فـــي  بیـــر ال  أن للجـــنس دور  مـــا تـــر  ،

.بي"،ملي واش تحثممن و " وجذب الرجالوأسهل لجلب مرة أخر ع الساد مظهرة الطا

ــل مــا ینســب لهــا مــن تهــم  ــأن النــاس،وٕاتهامهــاإضافة الى عدم تحملهــا  قومــو و ــة فــي هــم مــن  البدا ن 
ة. ات و ة الس دالالت عن الشخص اإلجرام على الغیر، 

األثر الكبیر على تكرار السلوك اإلجرامما ت ا الحالة أن لعامل اإلح "، يما جــات تجــي للحالة "ر
یـــدفعها إلقتـــراف مثـــل إضـــافة ل مـــا تشـــعر الحالـــة ،األمـــورتلـــكقـــول الحالـــة أن هنـــاك دافـــع الشـــعور

ــة أمــان و حما ــل مــن "األب و األم"  ــاء و،النقص بإفتقادها  أن النــاس ممــا دفــع بهــا لإلنفعــال و ال
ثیرا، و الدونأفضل منها  إحساس  ة لهم،  النس شیئا  انت تــود الحالــة أن ة، أنها ال تساو نظرا لما 

ه اتها، مما جعلها ،تكون عل غ على ح من خالل تمنیها أن تكون إمرأة منزل، مما خلف لها هذا أثر بل
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ـــة الـــى أن نظـــرة النـــاس  لمـــن دخلـــن الســـجنؤ ت ـــالجنس جـــد صـــعب، منه أنهـــن غیـــر ،ـــد أن التعامـــل 
ــا، ممــا تكســبهم صــداقة محــددة و ــات فــیهم إجتماع فهم"معمرغو ــ ــة ، ینــة " ان إعادتهــا مــا یــدل علــى إم

للسلوك اإلجرامي مرات عدیدة.

- المقابلة:ملخص 

ثیــرا واثقــة مــن شخصــیتها والواضح من خالل مجرــات المقابلــة أن الحالــة فتــاة معتــزة بنفســها 
ع مغــــایرة مثــــل خصوصــــا بجمالهــــا، إال أنهــــا ال یبــــدوا عنهــــا بــــنفس تلــــك الثقــــة عنــــد التطــــرق لو مواضــــ

ات ال ااإلستقرار و الكف عن السلو م خاطئة عن إذ،غیر مرغوب فیها إجتماع تحمل المفحوصة مفاه
ع الرجال،  ة من طرف جم ة من األنوثة المرغو أن اإلنحرفات دلیل عن درجة عال حیث تر الجنس، 

میـــل لإلســـتعراض  صـــة مـــا أظهـــر عنـــدها إنحرافـــات متعـــدد  ص ات ةنســـالجو ال ، ذلـــك مـــا خلـــف ســـلو
ـــة، إال أن المخالفـــة للعـــرف اإلجتمـــاعي و تع م لـــم تتخلـــى عنهـــا رغـــم تلـــكرضـــها للطائلـــة العقاب المفـــاه

ة وتعرضها لإلهانة أســاس لألنثــى المرغــوب بهــا و للعدید من المشاكل اإلجتماع ــة، إذ تعــدها  القانون
ــة  عرفــون ســر المــرأة المرغو شخصــي، و أن النــاس ال  عهــا الجنســيمنطلــ ــل المعرفــة، مــا حــدد طا

ع المازوشي عاد،و المتمثل في الطا ع خــالل أعمــال غیــهامع إســت صــفة لتوظیــف هــذا الطــا ــة  ر قانون
شإكتفائهــامتعــددة، و حــث عــن المتعــة المرجــوة قصــد العــ ع الســاد،ال الحالــةمــا یوضــح الطــا لــد

بونها تعطي  ة  سب مأهم ا.یرة لتوظیف الجنس في  ة إجتماع ات و الصفة الس بتغاها، و یوصمها 

ار الرورشاخ ات إخت (ذ):للحالةإستجا

الشا المح محدد ان م التحقی م التقی

B A F+ G الكل

ث11.50-
--^

تقولها فراشة
ث1.58

B A kan G الكل
ث21.20-

ات متقاب^- الي یلعبوزوج د لین ت
ث2.12

ث 31.53-
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Obj F- G الكل حطو فیها النوار^- تقولهم فازة اللي 
عید تقول  الي هك من  یف عرفتي، ت

فازة.... مزخرفة.
ث2.30

Pays Clob G الكل
ث430-

-V-^شجرة نتاع رعب
ة. لماذا؟ خطراش تخلع مشو

ث1.31

B A F+ G الكل
ث512-

هذا فرخ^-
ألنو أسود لماذا قلتي فرخ؟

ث1.10

B A

Anat
Ad
Ad

F-

F-
F-
F-

G

D
D
D

الكل

ج الوسطي
ج العلو
الحانبین

ث61.15-
هذا تقولو ق^-

ه شعر لي ف لو  ش
رتو-  هذ
وهذا راسوا- 
هتقولمنو -  ید

ث2.30

Hd

Obj

EF

F-

G

D

لجزء العلوا

يالجزء السفل

ث750-
اع إ><^- ید بركص
لو رمادملماذا؟ ألنهستقصاء)(إ وش

عي الص
.نتاع الماءالعینتقولالتحتو - 

ث1.35

B A

Anat

kan

CF

D

D

الجزء الورد
نعلى الجانبی
الجزء 

ث850-
شجرةالب طالعین في>^-

أین؟،الورد
بدة-  األحمر 
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الوساألحمر  ث1.20

Obj

Obj

F-

E

Dbl

D

الفراغ

األلوان

ث9-1.10
ةهذا >^- تقولو الم

.(استقصاء) أین؟ الوس
اقي ضوء نتعها-  ال

ث2.10

Obj F- G الكل
ث30- 10

تقول طابوا^-
ث55

ار الرورشاخ النفسي إلخت للحالة (ذ)المخط

Psychograme

ات اإلدراكالمحدداتالمحتو الخالصةأنما
5=A

2=Ad
0=H

1=Hd
1=Pays
2=Anat

5=Obj

2=F+
8=F-

0=F+-
10=S.de F

0=K
2=kan

S.de k=2
1=CF

1=S.de C
1=E

1=EF
2=S.de E

Clod=1

8=G
%50=G%

7=D
%43,75=D%

1=Ddl
6.25%==Dbl%

16=R
0=R.compl

0=Refus
1070.88=T.total

66.93=Tp/R
G.D.Ddl=T.d’appr

0K/1C=TRI
31.25%=RC%

5=Ban
%62,5=F%

%20=F+%
%43,75=A%

6.25%=H%

: ة    اإلجوتردد فيحب إستطالع مع حیرة التعالی )    3،5(+) :لوحات مفضلة:(ا

ات الصدمة:( )6، 4() :- لوحات منبوذة: ()                                  7إجا
التناظر: :) 8ــــــ2(مالحظات متعلقة  18.75%معدل القل
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ا: تحلیل - -النتائج: تفسیر و ثان

ة -1 ةالجوانب المعرف قــدر بـــ:جاء-:والعقل ات بــزمن  الرجع لإلســتجا عتبــر "ث1.6"متوس ، حیــث 
ل،  ــة، والدال علىهذا الزمن جد طو عــةوجود خلل تفاعلي مع المثیــرات الخارج ة والراجــع لطب شخصــ

ات قـــدر  ة"16ــــ"بالحالــة المتحفظـــة، مـــع مـــردود لإلســتجا لوبوالراجـــع ألســـمــا عـــد ضـــعیف ،إســـتجا
ة ات الكل بیــر مــن ،المعالجة للمفحوصة ذو اإلستجا علــى عــدد  حتــو ــول الحالــة ال  مما جعل بروتو

ات.  اإلجا

المقارة لي)Ddl-D-G(ما دل نم اها إنطالقا من منطل ،الى میل المفحوصة لمعالجة قضا

ات عــدد إســتجا اء فقــد نالحــ ما یخــص الــذ ةمــنخف)+F(أما ف مــع ظهــور مــردود )A%(وٕارتفــاع نســ
، إضــافة الــى داللــة  اء الحالــة أقــل مــن المتوســ ة، دلیــل علــى أن الــذ ضــعیف أقــل مــن عشــرون إســتجا

ة الحالــة، مــع عــدم القــدرة علــى اإلعتمــاد ع)+F%(نس یز لــد ة في التر فــة على وجود صعو لــى الوظ
ة المتمثلة في اء الحالة مع إنعدام ضعف ذعلىجزم و مما یدل )A(5ووجود ،منخفضة)+F(المنطق

مــا یــراه اآلخــرون  ــة تظهــر أن العمیلــة تــر ة الحیوان ــار معتــادة مــع تكــرار أل،نضجها، مــع إرتفــاع نســ ف
الواقع ، دون إبتكار لها صلة مقبولة  بدون تكیف.لكن أ

ة أو /2 ةالجوانب الوجدان -:اإلنفعال

ــــع:-أ م الــــى المرونــــة الشخصــــ-الط الرجــــع الحمــــ ســــاطها وإة ولقــــد أظهــــر نمــــ %Cانــــتن
ة، 31.25%= للعمیلة نزعات إنطوائ ــةو لأ ــة الحیوان ، إال أنءهــذا داللــة علــى إنطــوا، وجــود الحر

ة ثیرة، إال أنها تعاني من عدؤ ت) H%(نس شرة  ن عالقات  ة فــي لى  قدرة الحالة على تكو صعو
ة ة لكن مع عاطف،اتللخروج من الذةالفتامع میل،التكیف اإلضافة الى وجود إستجا ینقصها العم

)Ddl(ة أو الــذات نفســها، حســب و،فــراغ التــي تــدل علــى معارضــة الواقــع الخــارجي و القــوانین الوضــع
)N.Roush( ع ــامن ال تســتط دال علــى وجــود قلــ مــا دل معــدل القلــ ة،  ــة فــي اإلســتقالل الرغ أ

طه ــار ،الحالة ضــ قلقهــا و،مــع إستســالمها إلنفعاالتهــا واردةلــذا فالعمیلــة قابلــة لإلنه ضــ قــد تحــاول 
الكامن بنفسها.

مع (lobC(-:المزاج-ب طرقة جیدة مــن طــرف الحالــة، إضــافة )F-) داللة على قل غیر مضبو
حث عنالى عالمات عاطفة خجولة  ات التكیف عوضا عن التكیف الناجح، وال مع عدم وجــود إســتجا
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ة  ، عالمة منمحضة لون ة المفحوصــة لمثیــرات المحــ الكامن، مع داللــة لعــدم إســتجا عالمات القل
ة مرتــان  ات تشــرح ــة مشــاعر والدالــة علــىمع وجــود إســتجا مــا تــدل علــى تغط میــل جنســي مرغــوب، 

ة. ة الذات الجسم النرجس قي  النقص، إضافة الى داللة إلهتمام حق

انت "Ban(الشائعاتإال أن عدد  .یدل على سواء الحالةمرات ف" 5) ف

ة -ج -العاطفة:مراق

إرتفاع في ة لإلنفجار من حین آلخــر) G(اعو إرتف)%+F(فيو إنخفا)%F(نالح ،مع قابل
ة  ــة تجــد صــعو ــاة الداخل عــاطفي للحالــة، و أن الح ل هذا دال علــى تثبــ شرة  ة ال مع إنعدام للحر

ة في التكیف غیر مستقرة مع صعو ول الحالــة إطالقــا مــا ،أ البروتو ة  ات اللون ون إنعدام اإلستجا
ة الحالة. عدم سواء شخص ما یوحي  ذاتي فارغ من العاطفة جاف،  محتو یوحي 

%(ٕارتفــاعو  F( أمــا والتعصــب وظهــور الســلوكیــدل علــى عــدم المرونــة ، فهــو ،F+>70%القهــر
ة في التكیف ة فــي،مع میل لإلنطــواء علــى الــذاتعالمة على عدم إستقرار عاطفي مع صعو وصــعو

یز،  شــرةعنــهالــدالو التر ــة ال ــة للعمیلــة تــدلالتــيو ،مــن خــالل إنعــدام الحر ــاة الداخل ــة الح علــى نوع
.النفسيعدم إتزانها، لیوحي بخطورة الحالة تجاه نفسها قبل تجاه الغیرماهذاو جامدة راكدة، 

ــول الحالــة مــا جــاء فــي  اتإبروتو مقاطاتإســســتجا ة  حــث عــن والدالــة علــى،هــامشــرؤ تضــلیل ال
الغیرالحب  ا ة في العالقات واإلرت ة الجنس ةاإلضافة الى داللتها للرغ آل ة،  ــة هامــة الجنس دفاع

ا للتوازن النفسي. في وضع الحالة طل

-الحساسة:النقا-3

طاقة - .عدم الثقة في النفسوالدالة على) 8و2(تناظر في ال

ة- طاقة Clobإستجا وجود صدمة.والدالة على)4(في ال

ة- ات الحیوان .A)(ثرة في اإلستجا
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-الدینامي:التفسیر-4

طاقة األولى بزمن رجع قدره ة المفحوصة في ال ة شائعة تدل على "ث1.50"بدأت إستجا ، بإستجا
ات المفحوص األو  ة إستجا ة للمواقف الجدیدةنوع ةوالتي تمیزتل .طرقة متأن

عــد زمــن رجــع قــدره  انت  ة ف طاقة الثان ــة"ث1.20"أما ال ة غیــر لون ممــا یــدل علــى فتــور ،مــع إســتجا
ة للحالة. في السمات العدوان

عــد طاقــة الثالثــة جــاءت  شــرة"ث1.53"ال ة ال تخــص الكائنــات ال ه ،مــع إســتجا ــة التــي تشــ وال الحیوان
ة التقمص ل شر، مما یثبت صعو الحالة.ال د

عــد  انــت  عــة ف طاقة الرا ائنــات"ث30"أما ال علــى  ة المفحوصــة ال تحــو ممــا ،حیــث جــاءت إســتجا
ــة ل تجــاه الســلطة األبو إتجــاه األنــا األعلــى، أو إنقــالب الــذنبالشــعور و طفــولي قلــالــى و ،طــرح مشــ

یر في اإلنتحار. ان الى التف عض األح ة الى إكتئاب في  العدوان

ة شــائعةإال أن طاقة الخامسة فجاءت بإســتجا مــا ترمــي الــى ،ال ممــا أعطــت تمثیــل مقبــول عــن ذاتهــا، 
. ل عاد ش تكیف الحالة مع الواقع 

عــد زمــن  طاقــة السادســة  ثیــرة"ث1.15"تلیهــا ال مات  ــة بتفســیر تقســ ات غیــر تظلیل تشــیر ،مــع إســتجا
ة مقبولة  ة أنثو ة.معمندمجة و الى جنس الشخص

طاقة عد ال انت  عة  ما أن عدم اإلحساس "ث50"السا ثیر مما یدل على داللة لصدمة،  مع تقلیب 
ة یــدفع الفــاحص الــى اإلفتــراض أن المفحوصــة تعــاني مــن تــوتر فــي الع ــة الســو ــة األنثو القــة مــع الحر

.األم

ــة ات لون طاقــة الثامنــة لــم یتغیــر زمــن الرجــع مــع إســتجا ــة ل،ال لمفحوصــة مقارنــة تغییــر للحــرارة العاطف
قة. السا

طاقة التاسعة عــد ال فــة "ث1.10"زمن رجعهــا جــاء  لها، إال أن الحالــة تجــدها لط ــالرغم مــن إبهــام شــ ف
األلوان،  ة المفعمة  اإلجتماعي.علىالدالة و من خالل اإلستجا ة مع المح عالقات عاطف
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ـــان زمـــن رجعهـــا  طاقـــة األخیـــرة  ة واحـــدة داللـــة علـــى إضـــطراب حیـــث جـــاءت بإســـتجا"ث30"أمـــا ال
طاقة.والراجع لكثرة،المفحوصة تشتت ال

ول:ص ملخ -البروتو

ات الحالة على أنها فتا ةةالواقع من خالل إستجا زمــن ،طیئة اإلســتجا ــه متوســ لمــا دل عل
ة اإلثارة والراجع لضغث، 1.06رجعها لدیهانس لي.والقل ، مع أسلوب معالجة 

ا- عقلي ئها على دل ذ ، مــامستو ــا، مــعیثبــت أقل مــن المتوســ ) -Clob ،()F(إنعــدام النضــج حال
ـــه مـــع وجـــود ( م ف غیـــر مـــتح ـــ ـــة قل ـــة، )C%علـــى دالل ـــى نزعـــات إنطوائ ـــة عل ـــةعاطفـــة و الدال خجول

حــــث عــــن العــــاطفي، مــــا یــــدل علــــى خطــــورة الحالــــة علــــى نفســــها والراجــــع للتثبــــشــــذٕان و تكیــــف وال
مما یدفعها لإلنفجار من حین آلخر.وعلى غیرها

نفســها، مــعالــذاتحتــى و لواقــع الحالــة لمعارضــةوالدالــة علــى)Ddl(ات فــراغإســتجاإضــافة الــى بــروز 
ة ة في اإلستقالل .الرغ

ات ما أشارت اإل ةالستجا ةجنسي الالمیلالى تشرح النقصفي مع الرغ ة اإلحساس  .تغط

طاقــةامــا جــاءت  إتجــاه الســلطة تظهــر صــدمة ) 4(ل ــة فــيمــا دل علــى قلــ التــدمیر الــذاتي، مــا والرغ
ة  ة مرض ةوالراجع الىظهر مازوش في المراحل ما قبل األودیب نزو .تثب

الحالةالقهروظهور السلوكالى عدم المرونة فأشار ) F%إرتفاع (أما  .لد

ات  ار إستجا ذ)(:للحالةتفهم الموضوعإخت

طاقــة ــالي فســدلوث1/4:ال ــن مــش نتــاعو خــالص عــدلومعــرفش و هــذا "هــذا طفــل یخمــم، ت ، وال مم
فاش یرجعهولو ث2:10."على هك راهو یخمم 

A2-4و الدفاعید: تشد اب بین التعبیر النزو ة ذهاب وٕا ة الداخل .على الصراعات النفس

B2-2:"...الي فسدلو "...ت

A2-2ن مش نتاعو...""...وال ممنة: عقل
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ــةســالیب األ ـــة مـــن-:الدفاع ضـــمن سلســـلتي المراق حیـــث بـــدأت والمرونـــة،خـــالل القصـــة لـــدینا نقـــا
ة ــة الشخصــ ــة إســتثمار)A2-4(بتأكیــدات علــى الصــراعات الداخل ة عالئق لواقعهــا الــداخلي، فإســتجا

ــالرج)B2-2(تهــول األمــرو مما جعلها تضــخم  ــة القصــة  ــة مأســاة مــع الغیــر، منه وع الــى سلســلة المراق
ه المفحوصة. )A2-2(:بـ وضعته ف ة عقلنة للوضع الذ إستجا

ال: طاقــة، حیــث اإلش لل الظــاهر ة عبرت من خاللها عن المحتو سرد قصة درام قامت المفحوصة 
وفقت من التعرف على موضوع الطفل، دون مقــدرتها علــى التعــرف علــى الموضــوع الثــاني المتمثــل فــي 

اإلشارة،ن""الكما ه فحسب " فســدلو هــذا"، أمــوٕاكتفت  الكــامن للصــورةإل طاقــة ا مــن خــالل المحتــو فال
في للمفحــوص،  حــث عــن النضــج الــوظ ســه الحالــةمــاهــذا و ت مــن خــالل عــدم تعرفهــا علــى ،أثبتــت ع

ع الراشــد فــي شخص ناضج أمــام مواضــ ة مقدرة الحالة التموقع  امال، مما ینفي فرض طاقة  ال محتو
الوقت الراهن.

طاقة غل،2/3:ال ال حرث  یخدم في الزرع  ــاليهــذو ث"هنا هذا راجل قاو رشــها تتفــرج ت مرتــو 
حةنتهم و یزرعهو و ،هعل ث2:30.تقرا"را

A1-1:التفاصیل .وصف مع التمسك 

B3-2:م عالقات .تغل

A1-4:"حة تقرا ."...و بنتهم را

ةاأل ة نالحــمــن خــال:سالیب الدفاع ــةلآ)A1-1(المشــهدصــف و ل اإلســتجا ــة للمراق )، A(ــة دفاع
م العالقـــات فـــي حـــدیث المفحوصـــة بیـــر لتغلـــ الهســـتیر،مـــع میـــل  ـــة مـــن الـــنم ـــة و عمل ـــةآل مرون

ــة  ــة ثقاف مرجع ع العالئقي، ثم عــادت لواقعهــا الخــارجي  ــة و للصراع ذو الطا التعامــل مــع الواقــع فــيأدب
قي( ).A1-4الحق

ال: طرقــة جیــدةاإلشــ خــالل إســنادها ألدوار مــنذلــك و ،قامــت المفحوصــة بوصــف المشــهد الظــاهر
ات طاقة، (أبلشخص صــفة جیــدةظــبنت) موضــحة للو -أم-ال یوضــح ســالمة تقمصــها مــاذلــك و ،ائف 

ات و لألدوار  ةالهو .الجنس



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

382

اء الصراع األودیبي من جدید ز على إح اطن للصورة فتر ال إمرأة حمل(رجل،بینأما المحتو
ع العالئقيماهذا و )،نتو  مها للعالقات ذات الطا اتها من خالل تغل ه إستجا مما یدل على ،دلت عل

الحالةفي إستقرارإرصانها للصراع األودیبي، مع داللة واضحة  ات لد خالل منذلك و ،في الهو
ة لممیزات  صفة مدر ة و أدوارحدید تو تفرقتها بین الثالث أشخاص  . حدفرد على لهو

طاقة لدارهممر"ث3/3:ال اش ما صر ي  ث01:1."اش من متلها بیها وال أمها،ت

B2-2ي..."ت: إنفعاال ت ة" مر قو

B2-4اش من متلها بیها وال أمها"م: تقد ة"... ة أو غیرمشتر موضوعات مشتر

ــةاأل ــةخــاللمــن و مالــت المفحوصــة :سالیب الدفاع ــة المرون ــة الدفاع علــى اآلل )، توضــح B(التنقــ
إنفعال قو ة  ــلو من خاللها على مآسات إجتماع ــه )B2-2(تهو ــالغ ف م عهــا إســقا لحــدث مــؤلم، ت

وارث( المفحوصة.،)B2-4لمشاعر خوف أو وقوع  امن لد ة دالة على صراع عالئقي  ة دفاع آل

ال: ــةو ردها لقصــة وفقت المفحوصة مــن خــالل ســاإلش ا،هم فیهــا عــن لمحتــو الصــورة تــرو لظــاهر 
ــة، ة مأسا ــة عائل مآســات إجتماع ة، مستشــهدة  ــة للشخصــ ة اإلكتئاب ة، أرصنت خاللها الوضع إجتماع

ة و مما أثار لدیها مشاعر الخوف  ل ،محتم قادملخطرالر م و مع تهو في اإلنفعاالت.بیرتضخ

طاقــة تحلــل فــي ث4/3:ال ــة تقعــد معــاه"مــر ــاش ماعنــدوا شــغالت أخــرو،راجــل حا ــح  هــو را
ه یروحو ه...آو خل ث2:30."هي الصقة ف

B3-2:م عالقات تحلل في راجل..."تغل ." مر

CI-3الم.مل: عوا عة لوقفات  تا مثیرة للقل

B2-1ق ة.ات: تعل شخص

ــةاأل ة ببــدئها:ســالیب الدفاع اإلســتجا تنقــ م للعالقــاتنالحــ المــي(بتغلــ )، CI-3، تالهــا صــمت 
ة( ةB2-1فرجوع لسلسلة المرونة بإستجا قات شخص م لتعل تقد ة أعامل دال على م،)  سات إجتماع

ذات صراع عالئقي.
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ال: بــین اإلشــ طاقــة، مرصــنة خاللهــا الصــراع النــزو ال مــة للمشــهد الظــاهر  قصــت الحالــة قصــة مح
ة تمی ة نزو ة.الزوجین ذو حر ل للعدوان

طاقة بیرة تشوف في والتها یدیروا في الفوضى"ث5/5:ال مر ث45." هذ

CF-1ة.ید: تشد ة و العمل ات الیوم على الح

B1-2:.لین في الصورة ات غیر مش "...تشوف في والتها..."شخص

ةاأل تأكیدCF-1إستجابت الحالة بـ(:سالیب الدفاع اة الیوم)  ة لألمة على مجرات الح ة والعاد آل
ه  إستثمار عالئقي"األبناء".في بروزلتجنب الصراع، موضحة سب المشهد  ات غیر موجودة  شخص

ال: الظــاهر، وضــحت خاللــه دور األم اإلش ــة للمحتــو ا ســرد ح من خالل القصة قامــت المفحوصــة 
ات غیــر ــد المشــهد بإحضــارها لشخصــ ة، مع تزو الصــورة "والتهــا"، مسندة إلیها وظائفها الیوم موجــودة 

ة من خالله في أول القصة.  لتبرر إستثمارها للواقع الخارجي المستجی

طاقة:  این مدیر بیناتهم خدمةث6/2ال اینة وحدة،.... تتفاهم مع هذا  ث01:3.""هذ

CL-2على مدرك أو محسوسید: تأك

CI-3ةات: توقف الم

B3-2العالئقي.العالقات ذات المیلم: تغل

ةاأل ة تاشرت:سالیب الدفاع ــة ؤ السرد بإستجا ــات دفاع آل ــة  الم عتها توقفات  د فیها عن مدرك ت
م للعالقــات(إ)، مواصلة C(لتجنب الصراع تغلــ الهســتیر ة من الــنم عمل اتها  تبرــر )B3-2ستجا

للصراع المدرك من طرف المفحوصة. 

ة ال مـــة مـــن نســـج محسوســـاتها مـــن القصـــة المســـردة مـــن:اإلشـــ ـــة مح ا ونـــت ح طـــرف المفحوصـــة 
عدة من مضمون المشهد الدو الذاتيٕادراكها و  ة مسؤولة بإستبدالهاذلك و ،األبور ، مست ة هوام شخص

ــدور ســلطو الســئؤ یمــاهــذا و تحــل محــل "األب"،  ترفضــه الحالــة ،ــد إســتدخال الــدور األبــو الــذ
عده و  قيمنتست .واقعها الحق
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طاقة یتهــا ث7GF/5:ال ــان متقلقــة منهــا مــش تهــدر تحلــلأمهــا و "طفــال تلعــب ببو ــاش تاكــل، ت فیهــا 
ث1:54."معاها، مدورة وجهها علیها هاهو

B1-1ة.یز: التر على العالقات الشخص

CF-2ة طف: عوا ة، مرجع ة.ظرف الى التعابیر الخارج

ةاأل ة نالحــ:سالیب الدفاع (من خــالل اإلســتجا ة، )B1-1التنقــ یــز علــى العالقــات الشخصــ تر
اإلضافة الى ة إلستثمار العالئقي،  ــة )CF-2(عمل آل فــي اإلســتثمار للواقــع الخــارجي  ة إفرا عمل

الصراع.لتجنب 

ة: ال ة تــدور بــین (اإلشــ الســ ســرد قصــة  ــة فــي )، موضــحة خاللهــا بنــت-أمقامــت المفحوصــة  الرغ
ــة،الــدفاع ضــدو المعرفــة  ــة بــین األم تلــكمــن خــالل هــذه الرغ مــا أثــارت القصــة ،وٕابنتهــاالعالقــة الثنائ

مشـــروع  ــــة  األنثــــوتقمصــــي للـــدورإمتحـــان الـــتقمص مــــن خـــالل إســــتثمارها األودیبـــي بإحضـــار الدم
د إرصانها للدور األمومي.مستقبلياألمومي و  للحالة، هذا ما یؤ

طاقة فــي الــدار قاعــدةهــذو ،بیــرةMaiفرحانــة وال تلعــب حدة تجرو "خوت بنات زوج، ث3:/9:ال
ث2.12."تخزر في أختها تطل علیها

B1-1ة.یز: التر على العالقات الشخص

CI-3مثیرة للقلمل: عوا

A1-1 التفاصیل.صف: و مع التمسك 

ــةاأل ة(اتــهالــدینا فــي ه:سالیب الدفاع یــز علــى العالقــات الشخصــ ة تر ــة )B1-1إلســتجا ــة مرون آل
ــة لتجنــب هــذا الصــراع،دالــة علــى وجــود صــراع عالئقــي آل ــة  الم عهــا توقفــات  ممــا جعلهــا تحــول ،یت

ة ( ات المراق فها الدفاعي آلل ).A1-1توظ

ة ال ةأختین، مرصنة األدوار : سردت المفحوصة قصة تجمعاإلش ة الجنســ لكلتــا الفتــاتین مفرقــة والهو
ة.من خاللها بین أدوار  ات المراق ل منهما، إال أنها أثارت عمل

طاقة ي توحشت رجلها10/5:ال ت اعد رجعلها متحضناتوا وو،ث"مر هم ي عل ث45".ت
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B2-2ي...".ت: إنفعاال ت ة"...مر قو

B3-2عالقات"...توحشت رجلها..."م: تغل

A3-1 ه".ار: إجتر ي عل ي... وت المي "ت

ـــةســـالیب الدفاأل ـــة مـــن خــــالل التنقـــ:اع بهــــا )B2-2(وظفـــت المفحوصـــة إنفعــــاالت قو ممـــا أد
) هســـتیر ة بـــنم ة مـــن الـــنم)B3-2لإلســـتجا عهـــا إســـتجا م للعالقـــات ذات المیـــل العالئقـــي، ت تغلـــ

ة للحالة.Aالوسواسي من سلسلة ( ة الصراعات الداخل ة لمراق ة دفاع آل  (

ةا ال سرد ق:إلش عنــد قامت المفحوصة  طاقــة التعبیــر اللیبیــد ة تتضــمن زوجــین، إذ تثیــر ال صة درام
ت المفحوصة المضمون الكامن للصورة من خالل اإلشارة ذوالتقارب و الزوجین  ، حیث أدر نوع لیبید

بین الرجل  ة بینهمامتضمنا عالقة ،المرأةو الى التعبیر اللیبید .مشاعرة وعالئق

طاقة ان م13MF/4:ال این  ث15.عاها قتلها"ث"

E2-3:.موضوع جنسي أو عدواني طة  ة مرت تعبیرات عواطف و/أو تصورات قو

ـــةاأل عنیـــف لمشـــاعرها علـــى المشـــهد ءجـــا:ســـالیب الدفاع ـــة مـــع إســـقا ة المفحوصـــة مقتط ت إســـتجا
ــة ،المالح ة فــيمن خالل تعبیراتها العدوان ماتهــا النفســ)E2-3آن واحــد(والجنســ ــة لبــروز تنظ ة آل

. ة للحالة، مع میل للتثب األول

ةا ال الصــورة علــى التعبیــر الجنســي عنــد الــزوجین:إلش طاقــة الــى معرفــة ،یتضمن محتــو إذ تهــدف ال
ــة  بــین النــزوات العدوان ــةقــدرة المفحوصــة علــى الــر ــات اللیبید ــذا جــاءت قصــة المفحوصــة والحر ، ل

ــة فــي ق ات مــن عدوان تصــرف آخــر،ولهــا "قتلهــا"معبــرة لمــا تالحظــه علــى الشخصــ .  دون أن تلمــح أل
عة ماهذا و  المفحوصة، مما یتلكقوةو أصل و یثیر التساؤل حول طب ة لد ــة ؤ العدوان ــد میلهــا للعدوان

الحالة. ة لد ة المرغو الجنس

طاقة دار ث19/6:ال رة مخلطــة خــالص مفهمــت فیهــا مــاءهذا و ، "قضیب"هذا و " هذ تصــو ، هــذ
ث1:15."لطةوالوا، مخ

CN-3اشر في وصف تفاصیل المشهد.ول: الدخ الم
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A2-3:"مخلطة خالص مفهمت فیها والوا، مخلطة ..."

ــةاأل تنقــ: سالیب الدفاع ة نالحــ علــى الوصــف للمشــهد یــدلالــذو )، CN-3(مــن خــالل اإلســتجا
ــةإستثمار نرجسي  ة دفاع آل ــار )A2-3(لتجنــب الصــراع، تــالهو اإلســتثمار الواقــع علــىوالــدالاإلن

ة ة مراق آل ).A(الداخلي للحالة 

ة: ال ــاإلشــ طاق ع الجیــدة)19(ةــون أن ال المواضــ مــا تــدفع ،الســیئة للعــالم الخــارجيوتثیــر إســقا
وص ــل مــا قامــت بتســمیته أوالوــالن ــار  ــة، إال أن العمیلــة قامــت بإن ممــا ،إســترجاع هوامــات خراف

طرتها على عدم س ع و،إســقاطها علــى الواقــعإستدخال للموضــوعات الجیــدة ویوحي  عاد المواضــ إســت
ــة لتجنــب الصــراع آل قــت علــى حــال الوصــف  ــة، حیــث  ــة واع ــة إدراك آل جــراء المثیــر الــذ،الســیئة 

ــة ــة جمود آل ـــار  ع الجیـــدة مــن غیرهــا، تــاله إن تثبــت عـــدم مقــدرة الحالــة علـــى ،حیــي فصــل المواضــ
ع الجیــدة ومواجهــة الصــراع الــ قــة فصــلها علــى الســیئة، وداخلي، بإرصــان المواضــ ــس حق ع هــذا مــا 

ة. اتها الغیر إجتماع ا من خالل سلو المفحوصة واقع

طاقة اث16/10:ال الدن این والوا في هذ مــوت أمــى ،"م لــش فــاض أبــي  قــى والــوا  ــح می لش را
لش یروح موتو  ث2:13."ماتت خوتي 

A2-3:..."ــار ان والوا..."إن م

B2-4ة لحالة المشاعر، الخوف، الكوارث.م: تقد ة، أو غیر مشتر موضوعات مشتر

ــةاأل (:ســالیب الدفاع ــة )A2-3لــدینا تنقــ آل ع مــن إســتثمار الواقــع الــداخلي للمفحوصــة  ــار نــا إن
ــة ــة للمراق عهــاوالدالــة علــى،دفاع ــة للحالــة، ت الصــراعات الداخل ــة فــي تحــد م )B2-4(الجمود تقــد

ة لحالة المشاعر  ة أو غیر مشتر التــي تتحــدث عنهــا المفحوصــة ،والخوف والكوارثموضوعات مشتر
ع العالئقي العائلي.ةساأم ة ذات الطا عة من الصراعات الداخل ة النا إجتماع

ة: ال ضاء،اإلش طاقة الب ة المفحوصة على ال خــالل إذ أسقطت معاشها النفسي منمن خالل إستجا
مشـــاعر الخـــوف  ـــةإســـتثمارها لواقعهـــا الـــداخلي المملـــوء  ـــة ،والر أحـــداث مرع ، تنفـــي ـــوارثو لتوقعهـــا 

الواقع الخارجي ل ما یتعل ــة ،خاللها  ــاة الواقع یزهــا علــى الح ــةمن خــالل تر لهــا، والمشــاعر الداخل
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عــة مــن الصــراعات  ة للحالــة، النا شــیر الــى الداللــة المرضــ بوتــو ممــا  ةات الم عــة النفســ ة النا المرضــ
 . األسر أصال من الوس

- ول: التحلیل العام للبروتو

++B3-2

++CI-3

+B2-4++B2-2

+A2-4++A2-3

ـــات  ـــة:اآلل ـــول للمفحوصــــة أنهــــا طغــــت سلســــلةالمالحـــ-الدفاع ) المرونــــة B(مــــن خــــالل البروتو
اتفيخاصة و  ة، ةساأالم)B2(العمل تلیهــا )B3-2اإلضــافة الــى ()B2-2(ص الخصــو و اإلجتماع

ات(Aسلسلة( ة في عمل ــات (فيخاصة و ،) ثم سلسلة تجنب الصراعA2-3-A2-4) المراق -CIعمل
ة3 مات األول فة.E() أما سلسلة التنظ ) فهي جد ضع

اتها الى سلسلة المرونة المرونة: ول العام إلستجا ود وجوالدالة علىتمیل المفحوصة من خالل البرتو
ونــة لإلضــطراب نفســي  ــة الم ــةالصــراعات العالئق ــة مرون ــة ةســاأتوضــح مــن خاللهــا الم،آل اإلجتماع

بیــــرة طــــة والدالــــة علــــى،صــــفة  ــــة مرت آل ــــة  ــــة، ثــــم توظیــــف عوامــــل المراق ــــة عائل صــــراعات إجتماع
ــــة لسلســــلة( ــــة دفاع آل ــــة مســــتعینة  ــــه)Cالصــــراعات الداخل لمــــا تحی المثیــــرات ــــاللجوء الــــى التثبــــ

مــة( ــات (،)CI-3للمفحوصــة مــن صــراعات أل ــن لهــا ا)Eإال أن عمل ــول لــم  ألثــر الكبیــر فــي بروتو
ان لنوع المرونة ).-(+الحالة، لما 

 - ار تفهم الموضوع للحالة (ذ): ول إخت بروتو ملخص

ات  ول الخاصمن خالل اإلستجا ة تراوالبروتو م اءالعمل لنفسي یوضح عدة لنا أن التنظ
ــــة  االت مــــن بینهـــا، أن المفحوصــــة أظهـــرت معاناتهــــا مـــن خــــالل الصـــراعات العالئق ــــة إشـــ واإلجتماع

ــة عنــد الحالــة، مــع میــل ،)B2خاصة (و ) B(أظهره تنقماذلك و  المآسات اإلجتماع ظهر مد مما 
ل و للتوظیف اإلنفعالي القو م و تهو ــةالمآســاتتضخ بیــر إجتمــاعي فــي والــدال علــى،اإلجتماع قلــ
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ــوارث)B2-4اإلضافة الى (،)10-3-1المواقف(بـ: ممــا یثبــت عــدم إرصــانها ،للداللــة علــى حــدوث 
. لموضوع القل

ــة للــدوروخاصــة فــيبــي إضــافة الــى عــدم إرصــان الصــراع األودی "، المشــاهد حاو بإلغائهــاذلــك و " األبــو
إســـــتثمار نرجســـــي لعـــــدم تقبـــــل علــــى الـــــدور الســـــالتأكیـــــدمـــــع ، لـــــدورلــــذلك ا بـــــدیل لــــدور األب  لطو
الوعي.)6-4الوالد(بـ: على مستو

ــة  ة و مــا أشــارت الحالــة الــى میوالتهــا العدوان طاقــات(فــيخاصــة والجنســ أعطــاه لنــا مــاــذلك و )، 13ال
ــة، ممــا یثبــت )B3-2(التنقــ ــة العالئق اتهــا الیوم م العالقــات خــالل ح ثــرة اإلشــارة لتغلــ طرة مــن  ســ

الحالة. ة لد اإلهتمامات الجنس

-:الخامسةالعام للحالةالتحلیل 

ة على دلت معلومات الحالة  ع الضــح غلــب علیهــا الطــا ة  ــةأنها شــا اد عها ضــنظــرا لو ،واإلنق
لــي، وسوء ظروفها،الراهن من إنعدام المعیل ل  ش ة  ــاناإلجتماع ة األب المتســلطةوالــذ لشخصــ

ة ذات ،الحــاليهاوضــعالكبیر فــياألثر  ــة لبــروز الشخصــ ة تمهید أرضــ ــه العمیلــة،  توصــلت إل الــذ
ة تس طرقة م ة  ك،اإلستعدادات اإلنحراف المف التحرض العلنــي طرعن و ،من خالل الجو األسر

ةوالمشاهد من،للسلوك الشاذ ة تقمص رمزة أخالق .طرف رب األسرة 

ع الجنسيفالظاهر على الحالة أن ات ذات الطا ة تعاني مجموعة من اإلضطرا ة مرض ها شخص
من خالل و ال ة، إذ المالح اتها الجنس عة ح بیر أنها تبد،المظهر العام للحالةمظهرة لطب إهتمام 

لها ما یدل على نرجسیتها المتفاقمة أنوثتها ،ش ونها تشعر  الحالة حب اإلستعراض،  لد مما خل
ل م ون االغ فیهش ما جاء في قولها "نحب ن  ،Malkan"ة إ ة أخر، إضافة الى خاص نحراف

صص ة الحالة و المقابلةلو ال،و المتمثلة في حب الت ل من تارخ مما یدل على ، تان ظهرتا في 
األمتعاملة من خالل جسدها فحسبهاجعلما عدم توازن نفسي تعاني منه الحالة،  ساس و الراجع 

ة، ا ارات النفس ة لألدوار دلت حیثلى ما أظهرته اإلخت أن الحالة لم المشارع التقمص ة  األبو
ع إرصانها لهذا الدور ره و،تستط ل السلطة نظرا لما تكنه من  ظهر مش حب إنتقام من األب، مما 

تمثل لدیها،  ل سلبي دورهو الذ عطي ألبنائه اإلذن لسلوك هذأب الذش ل ا السبیل و " إعتماد 
الى إ یتحول الى مثال ما یؤد ة، و األب القاسي المجرم الذ اع الغرائز و دغدغة النرجس جرامي إت
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اشر، و األب الغائب لدواعي عدیدةإ فقد ،نحرافي م انه فارغا مما  یترك م بناءه توازنهم أو الذ
ي و  اس السلو فقدون بذلك وحدة الق هم عندئف مع ذ إعتمد سلو ا ما ال تتواف ة غال جتهادات ذات

غیب  ال  ي، (ا غاب قانون األب".ذا مإقانون المجتمع الذ اس محمودم )136ص،2007.ع

ــارات اإل فــي إكســاب إضــافة الــى مــا أثبتتــه اإلخت ة للــدور الوالــد ــار تلــكســقاط ة فإخت التــوترات النفســ
ة طاقة األبو الــذنب إتجــاه تحدثت عــن ق)4(الرورشاخ و خاصة ال طفــولي مــع الشــعور  نــزو األنــا "لــ

المتوقــع،"األعلى یــر اإلنتحــار ــة التف ة الى إكتئاب مــع قابل ــة فــي تــدمیر الــذاتو إنقالب العدوان رغ
ــة موجهــة نحــو الــذات،"التي  ــه المیــول العدوان ، تكــون ف ال شــعور ترجع في أصولها الى تعبیر غرــز

ن من إ ة لمواقف لم  ن تحملها، هذه المواقف عــادة تنشــأ مــن الحرمــان مــن الحــب، وستجا مــن المم
ــة ال ــة العدوان ال ــاإلثمالنزعات الخ الشــعور  ــرون علــى و الموجهــة أ،محملــة  ساســا نحــو هــؤالء الــذین ین
ـــى العالقـــة المشـــوهة ضـــ)،31:ص، د ت. محمـــد محمـــودغـــالي، ".(األطفـــال حاجتـــه الـــى الحـــب د مـــا دل عل

ذلك، ي رمز "األب"السلطة المتمثل ف ار تفهم الموضوع والموضحة  ابإخت طاقةإستجابتا  ).6(رقمل

ال على هذا المستو إش فالحالة ال تبد ل مرضي.،أما التقمص األنثو ش لكنها تجسده 

بها إلستثمارها  هلذلك الدور مما أد الغ ف ل م إضطراب فيإنتقام من الذات ،ش ة الجنسو ة الهو
ة  ةاألنثو ه ، ما دل على خطورة الحالة على نفسها قبل الغیر،ومحدودیتها األدائ لما أشارت إل

ة ة الملغ ات (لكینونتها، إسقاطاتها النفس ة مثالنزعات والدالة على، )Cإستجا طة، تدل على عاطف
ما جاتما جاء في قولها "نروح معاه سها، خطورة الحالة على نف اروفي،تجي"و تفهم الموضوع إخت

على الذات.  إسقا "قتلها"، 

ــأن عــدوانها توجهــه نحــو ذاتهــاحیــث إتضــح علــى الح حیــث الــة  تفســر مدرســة التحلیــل النفســي هــذه ، 
عنــــد معظــــم ــــأن "الحالــــة  الحــــ الــــذ ع الســــلوك اإلنتحــــار یتخــــذ العــــدوان الموجــــه نحــــو الــــذات طــــا

ـــا المتضـــخمة لوتعـــرض الـــنفسســـلوك المغـــامرة (الجـــامحین  مـــا أن وراء األن ألخطـــار بـــدون مبـــرر)، 
ـــــة  الدون مـــــة، والـــــذنبمشـــــاعر دفینـــــة  ـــــة)".وٕانعـــــدام الق ـــــة اإلجتماع ع الدون ـــــة تتخـــــذ عـــــادة طـــــا الذات

)50:ص، 1993محمد.،زعور(
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الى ل ذلك عخلأد ا اطا ا مرض لعب دورا مضاعفا لدیها من خالل،للحالةمازوش و الذ
التألم، التكیف مع الواقع " ة على الدفاعوللرضى الضرور الماسوش حث إفرا ة أخر من ناح
ة المفرطة، و عن أنوثتهاتنحرف المرأة عن مهماتها، وحیث عند التهرب من أخطار الماسوش

عي ة الغیر طب في الحساس ة إذن نفس نتائج اإلفرا ینت،و للماسوش للهوو الذ ج عن حب مفر
ة الحساس ة، ،و تثیر فر ات في الوظائف األنثو ع أنواع اإلضطرا الى جم قد یؤد هذه الدفاع الذ

یرفض و ا مفرطا لألنا الذ ة مفرطة، أو تشددا نرجس ذا فالخوف من التألم قد ینتج إما ماسوش ه
قة ة مضا ة، ال،قبول أ ة قد یلعب دور ل من هذین العاملین الهامین للنفس ة و النرجس ا ضد ماسوش

فة التكاثر ات وظ ندر جرجيمعصب، ".(مقتض ة من خالل ، و)264:ص، 2007.اس ان مث الذ
ات ال ار الرورشاخ باإلستجا ة بإخت طاقة (8- 6(ـتشرح ال ة  ) الدالة على القدرة على 4)، و اإلستجا
المقابلة تدمیر الذات، اإضافة الى تصرحها  ة الع اب تكرارها للسلوك اإلجرامي و الذد حول أس

."من األهلالذات و"أكدت من خالله على اإلنتقام من 

العبــــت هــــذحیــــث  ــــة الشــــاذة نفســــ ی ــــالعلــــى خلــــ،ه التر بیــــرة بــــین الخ ي أو الفعلــــي عالقــــة 
ة ة تلعب دور والمیول الماسوش اة ، إذ تبین هذه العالقة أن الماسوش بیرا في ح ."غيالحالة "ا 

ع  ة الحالة النرجسيإضافة الى الطا میز شخص شیروالذالذ عامل "  ه الى سلوك الفرد حین 
ا من  عامل بها في العادة جسم موضوع جنسي، فهو یتأمله مجتن طرقة مشابهة لتلك التي  جسمه 

ة،  ه و المسه و ذلك لذة جنس فوز من هذه االىداع اع الكامل، أن  اإلش ة إذالممارسة  ما والنرجس
صیر لها داللة اإلنحراف ة للشخص ،بلغت هذا الحد  اة الجنس ة الح ل ستغرق  ."المعنيالذ

) ، سو )224:، ص2007.عبد الرحمن محمدالع

ــة أخــرو ة للحالــة إتضــح موازتهــا مــع میــوالت إنحراف ــة الجنســ عــا للبن صــص و،ت ة الت اإلستعرضــ
بیـــرا مـــن النزعـــات یها،دلـــ ة ال بـــد و أن تتضـــمن عـــددا  ـــأن "الماشوســـ ـــة  إذ دلـــت وجهـــة النظـــر التحلیل

ـــة عـــا أو تراكمـــا مـــن إنحرافـــات فرد ـــة فـــي ماضـــي ،المنحرفـــة أو تتضـــمن تجم صـــورة حتم تـــم تحدیـــدها 
ةالمــرض، فقــد تتضــمن شــیئا مــن التلصــص أو إســتراق الســ الجنســ ــة علــى المناشــ حیــث ،مع و الرؤ

ــة ة مــن التلصــص أو إســتراق الرؤ ة تجــاه ،تحــدث اإلثــارة الجنســ عــض المیــول الجنســ ــه  ــون لد و قــد 
عـــض  ـــه  ـــذلك قـــد توجـــد ف ـــة،  ة المثل ة أو شـــئ مـــن الجنســـ ـــه شـــئ مـــن الســـاد ـــون ف المحـــارم و قـــد 

، (.الرواسب من الحب األودیبي" سو )  224:، ص2007.عبد الرحمن محمدالع
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ةته األعراض الال ه ة النفس جنس ة دلت على اإلنحراف عها و للحالة، سلو ة متعــددة أنماتط جنس
ع المازوشي  ةخصائصه و طغى علیها الطا المحضة. النرجس

الرغم منإال أنه  ة، لم تخفي و ارات النفس اإلخت الحالة  ة لد الحالة فتور السمات العدوان
ع الس ة الطا اتها التفاعل ة لهم، والموجه للغیرادخالل سلو ماذلك و إلستغالل ه حس جاءت 

اه موضحة  ةخاصة و ،المقابلةتصرحاتها من خالل أ ع الساالتارخ دالحالة ما أظهرت الطا
صفةلدیها،  ماخاصة والمحدد  ات ف ه من سلو ة إتقوم  ه من نظرا ،للغیرستغالل لما تشعر 

النقص. إحساسها 

ـــ فهـــامـــا دلـــت عالئق الشـــذوذ مـــن خـــالل توظ ـــة،ة الحالـــة  ـــة لتلـــك العالقـــاتوٕاعطـــاء أهم م بیـــرة تغل
طاقات( ار تفهم الموضــوع،)6ــــــ2وخاصة من خالل ال حــمن إخ ة فــي مــن  ــة الجنســ مــا یثبــت الرغ

ــة،بها من الجنس اآلخر قــوة و عنفوان بیــر و  ل  شــ ة  ــة الجنســ حث عــن الرغ نظــرا ،و الدال على ال
ةاإلهتمام الذمدل ه الحالة من الطاقة النزو ع و في المظهر،تعط شبهها في التط .خاصة لمن 

خصائص الشخص النرجسي میماذلك و  ه ال حیــثز مرة أخر "أن هــذا النــوع مــن الحــب یــدفع صــاح
ة  ملذاتــه الجســم حــب فقــ ــنغمس فیهــاالى أن  حــب و ــه ألكثــر مــن ذلــك، فنجــده  متــد ح مظهــره،، بــل 

عجــب  ــةــهو قدراتــه العقل عجــب  مــا  غازلــه،  توقــف شــعوره،ورمــا  حــب شــخص مــا علــى مقــدار و
ه،  ــسمشــابهته لــه فــي مظــاهر ســلو ع ــه للخیــر واإلختصــار  حــب، فح المــرض شخصــیته علــى مــن 

ــــــــــــــه لنفســــــــــــــه، فــــــــــــــإ ــــــــــــــاس لح ــــــــــــــان فرســــــــــــــة للغضــــــــــــــب إنع ســــــــــــــتطع ذلــــــــــــــك  ".والحــــــــــــــزن ن لــــــــــــــم 
)305:ص، 1978.مصطفىفهمي، (

ــاح النفســي،عــدم دال علــىــل ذلــك  ة واإلنتمــاء للغیــرالمســاعدةطلــب و اإلرت ماســة حتــىحاجــة نفســ
التكیف  تشــعر وقصد التقلیــل،المرغوبوالتوازن النفسيتعمل على تحقی مــن الحرمــان العــاطفي الــذ

قها لحاجةه الحالة  ة من والعطفإلنتماء اوتحق ة هرو ة دفاع آل ة  ، من خالل العالقات الغیر شرع
ــة عنذلك و ، والمرعبواقعها المعاش  بــدون خلف الجســد فقــ عــن طرــ ل ظــاهر شــ التعامــل  طرــ

ة. ة وال ردع أخالق

ار الرورشاخ حیث جاء دال على ذلك من خالل  ةضتها التستجاباإلإخت شر هاممؤ ،)E(لیل
الغیرو ا حث عن الحب و اإلرت ة في العالقات ،داللة على ال ة الجنس اإلضافة الى داللتها للرغ
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ة هامة ة دفاع آل ة  ا للتوازن النفسي، مع إظهارها لمعارضتها للواقع و،الجنس في وضع الحالة طل
حث عن التكیف عوض عن التكیف حتى لذاتها ة،  ة في اإلستقالل حیث و الرغ الناجح، 

ة ة مرون ات دفاع ة قصد التكیف مع الصراع النفسي عن طر ،تستعمل آل اإلنحرافات الجنس
ة لدیها، ةالطاغ صصو المتمثلة في السادو مازوش ة و الت ة المرافقة لإلستعراض ة ،المرض و المؤد

للغیر .بها الى اإلستغالل الساد

لذاتها أوالالقهرعلى السلوك ل ذلك جاء دال  حیث تمیزت إنحرافاتها ،و التدمیر
اء الح ةأوضحته من خالل ما ،التكرارة للفعل المخل  قها القضائ لنفس الفعل اإلجرامي ،سوا

ا ه قانون رةأثبتته اما ، ومرتین على التواليلالمعاقب عل ة الف ة على القول ارات اإلسقاط إلخت
ات الفراغ (إضو التكرارة،  ه اإلستجا معارضة الحالة للعالم الخارجي Ddlافة الى ما دلت عل ) لمد

ة القوانیو ة، إضافة الى إرتفاع نس اتداللة على ) (%Fن اإلجتماع و تصلب الحالة على نفس ث
ات القهرةما یثبت،الموقف ع، ما ساهم في إستمرارة التفاعل الشاذ تجاه المجتمالتيو، لدیهاالسلو

ة للحالة ات و ة الس ة و الفعل و،یثبت الخاص ة المرض الدال على العالقة بین إنحرافاتها الجنس
ا،  ه جنائ تجاه الغیرحتىالمعاقب عل د عدم إستقصادها لألذ ل غیر ،و أنها تؤ ش إآل أنها تعمل 

اشر قصد التخلص من توتر إستغالل اآلخر لهام أنفسر، و ذلك ما نفسي عن طر هحالتها 
ة ة قناعا لدوافع ساد ون اإلستعداد الماسوشي للتضح ا ما  حیث یرد الشخص تجنبها ،"غال

اع ح ندر مصعب، (ب العالم الخرجي أو شعور الذنب".الخوف من ض .)260:ص،2007.جرجيإس

ل جلي  ش ة في ظماواضح و ما أظهر  هور سلوك العود للجرمة. للدور الجنسي من أهم

ا هدف وراء تكرار السلوك اإلجرامي میدان سب الرزق ،أما ما تجعله الحالة  فتمثل في 
حث عن حث عن اللذة ،اإلكتفاء الذاتيوال ه الحالة من حرمان ،والسعادةإضافة الى ال لما تشعر 

وعائليماد اتها المجرمة،ومعنو ا.تبرر لسلو قانون
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)السادسة(لبطاقة اإلكلینیكیة للحالة ا

)عالحالة (

انات - ة:الب -األساس

 ة:المعلومات -األول

ة:السواباإلسم: (ع)   وم علیها)3(للحالة القضائ ا مح قضا

ةفیهم سنة                 53السن: عة القضائ ة قید المتا اإلضافة الى قض

اد: من حمل ظروف ووالدة عادییناإلزد

ال مي: تالمستو غیر متعلمةعل

ةا مطلقة مرتین :لحالة المدن

بنات2عدد األوالد:

ن ملك لوالدها مس محل إقامة العمیل: تقطن 

ة: تعاني من مرض في العضام المرض السواب

اإلدمان توجد ة: الالسواب

ة: ال البیتالمهنة الحال تعمل ماكثة 

 ة ضن المتحدث معها أنها ملمح-الظاهرة:الشخص بیرة في السن، ال  أولي على الحالة فهي مرأة 
ة نظرا إلرتدائها ،مرأة خطیرة قضائ حیــث ،وضــعها " للعجــار" علــى وجههــاحجاب وأو لدیها سواب

بر السن. یبدو علیها الوقار و 
ةة الناح ولوج لــة الظاهر-:الفیز مــا والقــوةعلى الحالــة القامــة الطو ثافــة الشــعر فــي الوجــه،  ، مــع 

. شرة تمیل للسمار، مع صوت قو تتمتع ب
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خ اإلجتماعي - :التار -األسر

 ة ن:الحالة المدن -لألبو

متوفیین مطلقین     متزوجین     

 األب:حولمعلومات-
:سنة متوفي67العمر.
م: غی .متعلمرالتعل
ا .عامل یومينالعمل: 
:عاني من مرض محددالالمرض.
:زوجة واحدةعدد الزوجات.
س ان إنسان  للغیر.ك حقه ال یتر ما،األب 
 ان إنسان مسئول عن أسرته حتاجون ألوأوالدهما  هم  شئ.، ال یتر
 ه اآلن هي ش ف تع ن الذ .وأبنائهاترك للحالة المس

 األم:حولمعلومات-
:ة63العمر .سنة متوف
م: غی .متعلمةرالتعل
البیتةالعمل: ماكث.
 :ال تعاني من مرض محددالمرض.
رة واحدةعدد مرات الزواج: م.
.أنها تعد إمرأة منزل تتصف األم 
 ،ثیرة العالقات انت  طة اللسانما  مع الغیر.وسل
حـــب تلـــك ـــهالصـــفات فیهـــا، ـــان األب ال  م المشـــاكل حـــول ون ـــ ق ثـــرة الغیر، ـــعالقاتهـــاـــان  و

.بهمإحتكاكها

X
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 اإلخوةمعلومات عن:-
ر متزوجة.وأخت أخر،للحالة أخوان أخ واحد ذ
یبلغ من العمر تتم ة األخ الذ ة، 43یز شخص قضائ ما له عدة سواب ثیر المشاكل  أنه  سنة، 

حبــذها،بیرة مع الحالةتهعالقإال أنه غیر متزوج  ة  شــ العالقــات ،لما یجده لدیها من ظروف مع
ه  ل أنواع الترف ةالمشبوهة إضافة الى  . والتسل

 اة -وص:المفحأقارب آخون لهم تأثیر على ح
 عملــون معهــا وخاصــة مــع،خــالل عملهــاالكثیــرة مــن تجــد الحالــة المشــاكل ج ،ولــدیهامــن  فــي تــرو

ابالمخـــذرات،  ـــأتون عنـــدها،ومـــن الشـــ ـــذین  قة المتعـــاطین ال حیـــث تعرضـــت عـــدة مـــرات للمضـــا
من من تعمل معهم في هذا المجال.وحتى الضرب

.إهتمام أما األهل فال تعیرهم أ

ة العالقات- -والعادات:اإلجتماع

 الرفاقجماعة:-
ـــان ذلـــك،للعمـــلق الحالـــة مـــن زوجهــا األول خرجـــت عــد طـــال ـــالبیوت و فــي العدیـــد مـــن األمـــاكن 

لتــا الجنســین رجــال والمقاهي ح لهــا عــدة صــداقات مــن  حیث أص ات منحرفــة، ذو ، ونســاء،  ســلو
عدها  للولوج في عالم الجرمة.مما دفعها 

ةالعادات -:والبرامج الیوم
افي لكل شئ س لها وقت  الوطني، ،الحالة رغم إنشغاالتها الكثیرة ل ونها تعرف على المستو

م المواعید  ةحیث تمضي معظم وقتها في تنظ من ،مع الفنادق ...الخوالعالقات الخارج
مات الخاصة بتلك المهن .التنظ

ة:العادات - -الجنس

 سنة.14سن ان سن نضج الحالة في
.ة عادات جنس س لها أ ل
.ة البرودة الجنس انت توصف 
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خ الزواجي:- -التار

 علــى الحالــةان زواجها األول من رجل عمــل، ال ینفــ لذائقتــه وال علــى إبنتــه ،بیر الســن فقیــر ال 
ة ها تخرج للعمل، فطلبت المال قها، لم یتر .منه تطل

 صـــغر أمـــا الـــزوج الثـــاني ـــان مـــن شـــاب  ـــه الحالـــة مـــن خـــالل عملهـــا "ســـنة13"بــــ ها ف ، تعرفـــت عل
ان تاجر مخذرات اء تصف، إذتعجبها شخصیتهتان، المقاهي،  ثرة الدهاءالذ .والحیلة و

:العالقة بین المفحوص وزوجها-
س أنهما ل ان واتصف الحالة رجلیها  ا، فالزوج األول  ش ونهم غیر مستقرن مع انت تتمنى،  ما 

شطال  على جلب لقمة الع قو بها لطلب الطالق منه.،ال  مما أد
 ــان ســرع الغضــب عــد عدوانــه المشــاكلثیــر و أمــا الثــاني ف مــا  ح هــذا األخیــر یوجــه ف حیــث أصــ  ،

هــو غیــر ذلــك مــن مشــاكل، فطلبــت منــه الطــالق وشــتم وتحقیــر الــىمــن ضــرب ، والــى بناتهــالیهــا إ
ضا. أ

انات عن األبناء:ب-
ــة فتبلــغ مــن العمــر 28نتان األولى تبلغ من العمر للحالة ب ســنة 15سنة من الزوج األول، أمــا الثان

من الزوج الثاني.
 أحـــد قـــد أل التصـــد مـــا تتوعـــد  ـــى ذلـــك،  حیـــث تشـــجعهم الحالـــة عل ـــین عالقـــات مشـــبوهة  للبنت

سوء. صیبهما 

ة:- -معلومات عن الجرائم المرتك

 ة اتها اإلجرام أناس شاذین،طالقها األولعدالحالة بدأت سلو حت تراف وتعمل لد،حیث أص
سورن الحال ة لها في جرمة سإذ، أشخاص م ض علیها في أول قض رقة أحد األشخاص الــذین ق

ه مــا عملت لد س هــو األولسنة سجن،  أنــه لــ انــت تلــك تصــرح الحالــة  ســرقته، إذ  قامــت  الــذ
لها سرقتهم الحادثة من ضمن العدید من الحاالت ا .بهاولم تمسكلتي سب

 العام عام ة إغراء في الطر انت قض ة ف ة الثان م لها 2002أما القض .ستة أشهر سجن، ح
 انت ة الثالثة ف سنتین سجن.سبب التجارةأما القض في الممنوعات 
ف التحقیــ ة الجــار ــر یهــاأمــا القضــ والفســالتحــرضوالمســاعدة علــى،للــدعارةتخــص إنشــاء و

.والفجور
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 اب التكرار -اإلجرامي:معلومات عن أس
وسیلة أ سب الرزق  لنفسها  الحالة أنه علیها أن تحق انت،تر على حساب اآلخر.وٕان 

عد دخول - اة  -السجن:الح

حت تقع فرسةحتى ال وأكثر قوةكثر فطنة لحالة أن تكون أأضاف دخول السجن ل ما أصــ للغیر، 
القوة.ترد اإلن ل من یتمیز  تماء الى 

عد - اة  ة للح ة المستقبل -السجن:الرؤ

انهــ س بإم الحالة أنه ل ثیــرا تلــك،ا التوقــف عــن أعمالهــاتر حت ونهــا إنتشــرت  ات و أصــ الســلو
ــة فــي هــذا الوقــت بیــر، ،جــد مطلو ســب  الحالــة و أنهــا ذات م أعمــالأنهــا مــا تبــد خیــر تقــوم 

ــات مــنهم مــن ذهبــت لحــال إیواء البنات ال ونهــا أوت العدیــد مــن الفت ســبیلها،  هارــات مــن منــازلهم، 
قین لدیها ش،و منهم من  و منهم من زوجتهم هي.عملن لدیها مقابل لقمة الع

-:الحالةعرض لملخص 

بیــرة الســن تبلــغ مــن العمــر  مدیســنة، متزوجــة مرتــان و53الحالــة مــرأة  نــة أم لبنتــین تقطــن 
شــرة ســمراء و ن ورثتــه عــن أبیهــا، تتمتــع الحالــة ب رة فــي ســ ــة، مــع بــروز لعالمــات ســ ة قو ــة جســد بن

ه التجاعید و بروز الشعر، مع محافظ ثر  حیــث تهاالكبر على وجهها الذ ل الجســد  ة  على تغط
فــــي عادتهــــا  عالمــــات أو تشــــوهات أو إعاقــــات ع،"حجــــاب و عجــــار"ترتــــد لــــى ال تظهــــر علیهــــا أ
، الظاهر عد زواجها والمستو ة، حتى سن البلوغ و  لم ةلفتاإنجابهاعاشت الحالة فترة طفولتها عاد

ات البیت ل متطل ن الزوج األول من التكفل التام  ممــا جعــل الحالــة تطلــب الطــالق قصــد العمــل ،یتم
ن عالقــاها للعمــل ممــا عرضــةلــحاالتعــد تمــام ذلــك توجهــعلــى إبنتهــا، و و منحرفــة ت مشــبوهةلتكــو

ــ ــانخلفها العمل ضمن أشخاص مضطرین أخالق ا، إذ  ــة ذلــك اإلحتكــاك ســبب ا و ســلو دخولهــا بدا
ســـبب الســـرقة و إغـــراء فـــي الطرـــلعـــالم  حیـــث دخلـــت للســـجن فـــي قضـــیتین  اإلنحرافـــي و اإلجرامـــي، 

ة لـــدیه شــخزو ،االعــام، إضــافة الــى مــا إنجـــر عــن تلــك اإلنحرافــات الســلو ا ممـــا اجهــا  ص شــاذ ســلو
ات وأكســبها انــت مســتعدة المخالفــة للقــانون، دعــم لــدیها الســلو ونهــا  ــة  و المثبــت إلســتعداداتها الذات

عهــا  ــة ت ته فــي األعمــال الغیــر قانون انــت تعــاني منهــا، إذ شــار ة التــي  لإلنحــراف نظــرا لظروفهــا القاســ
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عد زواجها الثاني، م المخذرات مما خلف لدیها عدة أفعال مضافة لسجلها القضائي،  ن خالل المتاجرة 
ل متزاید وار اإلجرامي  والتكر  إخــتالالت علــى مســتوعلني، ش أ ــة الحالــة لــم تبــد إال أن تارخ

ة ــاة الجنســ عهــا ،الح ــاردة"، إآل أن  طا ال انــت توصــف"  جرامــي و اإلينحرافــاإلحیــث صــرحت أنهــا 
عیدل على  اتعلى شخصیتها د ؤ ییر، ما الموجه ضد الغالسادالطا و .ةالس

-المقابلة مع الحالة:

عني لك الجسد 1س- ةواللذة / ماذا  ؟الجنس
شین بلحمهم./ 1ج- ما لبنات نتاع هذا الوقت عا ه  ش ب این اللي عا الجسم 
صفة دائمة أو عند تعرضك لإلثارة؟2س- ك،  ة لد ة الجنس ات الرغ /ماهي مستو
ي/2ج- حتى إحساس.أنا حاسة روحي  ، ما عند الراجل عاد
ة؟3س- اعاتك الجنس یف تقومین بإش /
ي الناس مع الرجالة./3ج-
ة مع نفس جنسك أو/هل تزاولین العالقة4س- مفردك؟الجنس مع الجنس اآلخر أو 
.ساعات وحد/ 4ج-
ة لك أثناء ممارستك الجنس؟5س- ف /صفي لي أحسن 
ون أالز خالص، وا/5ج- ن ون وحد قلقني.ي ن حد ما 
ون شعورك حینها؟/6س- یف 
خالص.6ج- آالز وحد القوسطو خالص، وحد ون فرحانة مرتاحة  /ن
ة؟منالضرب و /هل تحبذین سماع الشتائم 7س- العمیل أثناء الممارسة الجنس
ــي یبــداو /7ج- ونــوا عنــد ش، ســاعات نضــرب لبنــات اللــي  ــاح، منحــ ش نسمع التط ال منح

عضاهم  حوا ل شمط .قلقونينح
ة/ه8س- عاتك الجنس لإلش )؟خ.... الموتى-حیوانات-(أطفالل هناك طرق أخر
ش./ال8ج- معند
ة؟9س- اتك اإلجرام ة في عمل یف توظفین إنحرافاتك الجنس  /
ــارهم/9ج- لبنــات الهــارین مــن د نوا عنــد،أنــا یجــو لعنــد ســ حبــوا هــذاو جــوني الشــي، و و

سالرجال رة،خالفبلدانومنرة ثاني نعرفهم من  س .نجیبلهم لبنات حتى من خارج 
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ة 10س- ون ذلك؟اإلجرامو /لماذا تدمجین بین إنحرافاتك الجنس یف  ؟ 
عد /10ج- نتش نخدم المیلیو، إال مؤخرا تعرفت  ا نتاعيدخولي السجن ال م فــي مع راجليوالقضا

ار الــــوخــــدمتي فــــيالمخــــذرات  اســــر ولقهــــاود المیلیــــو، عنــــدعلــــى نســــاءو ، تعرفــــت علــــى نســــا 
اتي  ــيضرك یــدوا حتــان للبلــدان لبنــات، صحا Lesالزمنــي بــرت عــاد ولكــن  Jeunsخــدمولي، ی

فونات الجنس تل هلبنات نجیبهم  ا، إ تعودوا عل یجوني لدار.و
الذاتي؟11س- اإلعتداء على الغیر أو ینحصر على المستو عك اإلجرامي  ما یتسم طا  /
المخذرات أنا خدمتي و /11ج- ثرتها في متاجرة  قي  .والسرقات والضرب والسبسوا
اإلجتماعي؟12س- ات المنحرفة في الوس ج للسلو الترو یف؟/ هل تقومین 
ما ضــرك ا/12ج- رة،  س عرفوني لجون في  ه  أكــل جــایین علــى جــاليإ حبــوني، لجلســة لیجــون 

ش الشر. حبول م
ا/13س- یف تستخدمین أناس جنس ة(نعم/ال)، ولماذا؟صفي لي  أهدافك اإلجرام لتحقی
اب این /13ج- یخــدموا ش شین عنــد ونســهللهم عا ســاعات و،الجــنس عنــدالعالقــات و عنــد

این  قات في السهرات  Desصراو د Foisــاین شروا لدروق، وDes Fois ــالقرع ضــاروا 
عضاهم، وو"الخمر" ــالطرفیخدمونيles jeunsزد نسحسلوا لماس على  عــوا لــدروق  یب
ــاتهموles jeunsحمــوني، الزم نخــدم عنــدو ــل طل عــد یرجعــوا ونلبــیلهم  ســاعات هومــا 

ي متلب ك  ــك وال مــال والبنــت معینــة وٕاالیلــوش رغبتــوا مــن جــنس أو الدروق عل نة، یرجــع عل ســ
ح مــنهم، فــاش الزم تحمــي روحــك ملــ ــل مــرة  حتــى لبنــات خطــراش مــاهوش فــي وعیــو خــالص، 

ات واعرن، ساعات نمدلهم لــدروق وٕاال خدمــة تســرقها و تقلــك طــاحتلي وٕاال ســرقوني، متعرفــي ماف
ـــاش یـــداقوا واش تـــدیرلها، و عضـــاهم علـــى جالهـــا، تخـــدمهالهم  عـــد الرجالـــة علـــى  ســـاعات تحـــرد 

ــا ضــر  حــة فــي لبنــات، مــرة خو ــان هــي لمل ــاه ت ون اللــي یــدفع أكثــر، تنــتقم وٕاال  ب واحــد علیهــا شــ
و"خمر"قرعة  ه النار قرب مات في دار رانین على جال طفلة عجبــتهم فــي و شعل ف انوا س

انت هارة من وهرن، داقوا علیها. ون اللي یدیها تخدم عند زوج ش
الم نفسك 14س- ؟والغیر/هل تجدین تلذذا في إ
شـــــــوا /14ج- ع حبـــــــوا  زهـــــــاو واشهومـــــــا اللـــــــي یجـــــــوني  شـــــــین و شـــــــة بـــــــیهمو نـــــــدیرلهم، عا عا

.وخالص
قین من السلوك اإلجرامي؟15س- /ماذا تحق
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ش/15ج- ـــاش نعـــ ـــي الصـــغیر، فـــي هـــذا ،المـــال نحقـــ ـــي لكبیـــر  شـــة هـــك  أكـــل عا النـــاس 
الوقت. 

ة ضد الغیر؟16س- عد أفعال إجرام /هل تشعرن بوخز الضمیر 
حوســــو /16ج- ــــات  ــــي الحیوان حوا  ــــیهم، هــــم أصــــال صــــ ش ب ــــال ــــى الجــــنس غاال معال یــــر عل

حوسوأنا عند، والقوسطوا فاش نجیبهولهم.اللي  ه نعرف  وا عل
فعل إجرامي؟17س- امك  ماذا تشعرن حین ق لماذا؟/
یــل، /17ج- ش تران مــا راهــمستاهلوا لخاطر میخلوش الناس تع شــین حتــى و شــواعا أحنــى نع

عد.ومن دراهمهمفهم 
مثل لك السلوك ا18س- ال؟/ماذا  إلجرامي مستق
حــة /18ج- ثــررا رة لبنــاتاســر خــدمت الجــنس فــي وتكبــر  ــاین ســ نتــاع لبتــدائي یخــدموا و 

ش Normalو اللـــي تـــروح تخـــ لـــش، و لمعـــارف ثـــاني متـــدخل المهـــم لفلـــوس تـــدیرلك  عـــاد
س  ــاین اللــي نعــرفهم یخــدموا ببنــاتهم و ببنــات أخــرن میــدخلوش خــالص للحــ س،  خالص للح

سئالمسیخدموا مع  س خالص. في المحاكم وولین في لبول عرفوش الح م
الذات 19س- اع اللذة والسعادة تحققهالنجاح و /هل ترن أن تحقی المو إش ؟الغیرو الذاتٕا
اكل في لوخر حي./19ج- ل واحد  شي مع هذا الناس  فاش ماال تع ه  إ
أنثى؟20س- طرقة إنجازاتك  /هل أنت فخورة 
ه فخورة ج/20ج- ا ضرك إ اس عل شدا، راني ل ثاني.فيونع غیر
محض الصدفة؟21س- محض إرادتك أو  عد عودتك للسلوك اإلجرامي  /هل 
، /21ج- ة ز ل یوم تجیني مصــی شة في الخطر  تعــودت ســاعات نحلهــا وعــادت عــادأنا عا

المعــارف،المحامین حلوهــالي، تعودتتحــلســاعات و ،ســاعات نحلهــا  ــاین اللــي  نــا الضــرب، 
 ، صــحابعــادت عــاد ــار وعنــد ــص  ال ــي وســاعات یزلــوعــاونوني ســاعاتفــي  ــك  ف
بر منهم .تكون 

ك اإلجرامي بدافع اإلنتقام من الذات أو اإلنتقام من الغیر؟22س- عد سلو /هل 
ــاش نتعشــى أنــا /22ج- من الغیر شفت من الناس غیر الكحلة، عشت نطلب، ســاعات منلقــاش 

ناتي ش،كن رجعولي غیر الشرلناس فيودرت الخیر، و الي حتىأنا ضرك نحب نع ومعال
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قولــوا أنــا نتــاع الشــر،وٕاال واحــدوحــدة  ش،  ــه ،اللــي عینــوا فــي روحــو میجینــ أنــا نتــاع الشــر إ
الشر.غیر نخدمو
ة؟23س- ات اإلجرام طة التي تدفعك لتكرار السلو /ما هي أهم المواقف المح
ــحــوایجاســر /23ج- ــدي تزوجــت بــیهم أكــل مــش رجالــة، رجالتــي الل شــوا بنــاتيوز ع فــاش 

نخلیهم للشر.
/ماذا تعني لك تكرار العود للجرمة؟24س-
لة تتحــل /24ج- ــي تجــي مشــ خــدمتي نورمــال،  س خــالصو أنــا معروفــة هــك هــذ ، واش الحــ

جــال دائمــا المهــذاوزــداســر، الــدراهموفیهــانحــب نخــدم هــك نحســها خدمــة، ،اك مش المــوت
ه ش تف اتنــة، هو عالقات متخل اســر عنــدنا ممــولین مــن  اینــة الخدمــة  علیهم،  اللــي مــاعد

lesونوزعــوه یجیبــوا الدروق  jeunsوش فــیهم، نتــاع هنــا،ل شــ ســهلوالبنــات ثــاني لخــاطر م و
ع ال مشاكل.الب

لك تكرار العود للجرمة 25س- حق ؟السجنودخول/ماذا 
عرفــوني أكثــرنتشــهر أكثــر /25ج- هــابوني أكثــرو ــة و ، ســاعات یجــوني مــن بلــدان أخــرن بجا

عرفوني اسر بلدانوهران، حتى تندوف  .وأنا منعرفهمشهوما 
ك؟/هل تشعرن دائما أن شیئا ما ینقصك؟26س- ما هو في رأ
ســع نمــل /26ج- شف ، منحــ ش نقعــد هــك، حتــى ونحــب نخــدمنقعــد وحــد حاجــة، منحــ فــي أ

حة .نخدمهاومش مل
؟ولماذارن أن الناس أحسن منك؟ /هل تشع27س-
ون مجاش/27ج- ش معاك خالص.و(ال منحسهمش خیر مني، أنتي  ) منح
للجرمة أحسن؟28س- /هل تعتقدین إستخدام الجنس أسهل أو التخط
طار28ج- الصـــة ســـب ـــل  مشـــولك واش تحبـــي نعـــرفهم واحـــد واحـــد فـــي  ـــالجنس  ـــه  ر /إ عســـ

ات بركعدالة .، المهم بنات بوم
أنك في حاجة لتحمل المزد من /29س- ة؟هل تشعرن  المسؤول
بروا بناتي ضرك نتحمل غیر مسؤولیتي أ/29ج- اســر عنــد،نا بركي  lesمعــدتش نقــدر 

jeuns لهم یدیرواناتو ة نتاعي، نــو اه یخدمولي القض غیر  شهم عند لش في الدار، نع
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شوا عند ع خدموني و لشیدیر jeunضرك عندونشرهم و ما من هنا لي  د ش عند عا
رة س .من 

ك؟30س- ة إل /هل تتقبلین التهم المنسو
ي ندیر حاجة نقول درتها، منخافش./30ج- ه نورمال  إ
ة؟31س- /هل تشعرن أنك حققت أحالمك المرغو
صح/31ج- مش في وقتها.عني 
مثل لك الوصم اإلجتماعي للمرأة المجرمة؟32س- /ماذا 
ش حاج32ج- ــاد /أنا معند ة في الناس منعمرش راســي بــیهم خــالص، منعــرفش حاجــة إســمها ع

ش بـــیهم،  ـــال ـــا حـــباللـــي و معال یـــف، اللـــي حتهـــدر عل یـــف  یهـــدر یهـــدر النـــاس أكـــل عـــادوا 
ـــةوٕاال فـــيفـــي العلـــب وٕاال ولـــدها وٕاال راجلهـــا تلقـــاه تشـــوف بنتهـــا جـــایبتلوا وحـــدة مـــن عنا دار

ةٕاال و  ا ، خلي یهدروا یدزو معاهم بجا یف یخدمواراهم و میدیرو والوا، حتى بنات فامیل ضرك 
یف.

-المقابلة:محتوتحلیل -

ن احثة عد جهد جهید تم ــاتت ال العدیــد مــن الوال ونها تعمل على مســتو من مقابلة الحالة 
رة إال فــي أوقــات محــددة، ،"وطنــي"أ ســ ــإتصــاالتلهــا و حیــث ال تــأتي لمدینــة  ثی مــع رةوعالقــات 

ةالمالهي لها.ومن أوصلنيما تقول الحالة، والفنادق الوطن

ونهــا  ــة، أو مــا یــوحي الــى  عالمــات غیــر أخالق ــأول مالحظــة ألول مــرة  أ ظهــر علیهــا  فالحالة ال 
حجــابمــرأة غیــر محترمــ ونهــا  ترتــد ــاس محتشــم و،ة أو "قــوادة"،  ل عامــة النــاس، متــداول لــدأ

ــن التعــر  م ســهولة، إال مــن عاشــرها أو حیــث ال  حیــث یتبــدف علــى شخصــیتها  عرفهــا عــن قــرب، 
ة، لكن  ــة شــدیدة مــن قــوة شخصــیتها، إذ ال شــعر عد حدیثي معها، خالل أول مقابلة أنها إمرأة عاد ة بر

مجرات الحدیث و بتوجیهها،  م  ــل مــابل تترك المستجیب لها في حالة تح ــالهجوم  تملــك مــن تقــوم 
ماءاتهابفعل ضد ال،رد ة روحــك""عــالش ترــدیلي هــكغیــر ملفوضــةالإ ، ورانــي خیــر منــك، واش حاســ

ة و ة، حیث إستوجب علهذا ما فهمته من خالل تعابیرها  الجسد مائ احثة التعدیل في أسلوب اإل ى ال
ون  ن من إسترسالن، وأكثر إستسهال معهاالحوار حتى ن الحدیث.ها في تم
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اتهاحیث بدأت  ــأن عن أسئلة المقابلــة مــن خــالل إستجا ــة و تبررــة  ــة دفاع آل علــى الغیــر  اإلســقا
تبرـــر ألفعالهــا، حت مقبولــة  عهـــا نفــيالتجــارة فـــي األجســاد أصـــ أنوثتهـــا وإلتـــام ت إنتمائهـــا حساســها 

ــة لمــا تحملــه مــن مشــاعر  تئ عاطفــة م أســلوب تحــو ش حتــى إحســاس"، و  للجــنس الرجــالي "ماعنــد
ة عــن ذا ــســلب عــن طر مفردهــا أ أنهــا تحــب ممارســة الجــنس  مــا توضــح  ــأنثى،  "اإلســتمناء"تهــا 

آالز خــالص"، و القوســطو خــالص وحــد ــون فرحانــة و مرتاحــة  النشوة و الفرحة" ن شعرها  أن ذلك 
ــات ةما ال تحب ســماع الكــالم الفــاحش خــالل عمل ســأاإلضــافة الــى ،الممارســة الجنســ لــدیها تنهــا ل

.ممار  سات منحرفة أخر

ة ــأتي إلیهــا مثــل هإال أن الحالــة ال تنفــي إســتعمالها لإلنحرافــات الجنســ تـــه او التســهیل لمــن 
اعات رات، وو،اإلشــ ــه مــن بنــات و مســ ــل مــا یرغبــون ف ذلــك مــن خــالل إیوائهــا ذلــك بتــوفیر لهــم 

حیــث تســتغ ــا،  ــات مختلفــة وطن ظهــر للبنات الهارات من بیوتهن من وال مآرهــا، ممــا  لهن فــي تحقیــ
أنهــا لــم تعمــل فــي هــذا المجــال إال مــؤخرا ــار تــام و  ة الحالــة تجــاه الغیــر، تالهــا إن انــت ،ســاد ونهــا 

ج ع و ترو ر "المیلیو"من خاللها تم لها التعرف على نساء المخذرات، وتعمل في ب ، مما دفعها لتطــو
رة، إضافة الــى تأ س ــة تنحصــر فــي المتــاجرة عملها حتى خارج مدینة  كیــدها أن معظــم أعمالهــا اإلجرام

و السرقات الغیر.المخذرات

ر ســ اإلجتمــاعي ال ات المنحرفــة فــي الوســ جهــا للســلو عرفهــا ،مــا ال تنفــي ترو اب  ونهــا جــل الشــ
صها منها و الدفاع عنها ة محاولین تخل ل قض قف لجنبها،  شجعها عن أعمالها و  ى إضــافة الــ،و 

ة ه من أهداف إجرام ما تصبوا إل ا لتحقی ا أناس جنس شون عندها مــن ،إستخدامها حال ع حیث من 
ة و اإلنحرافـــات الجنســـ ات الشـــاذةذو حـــدثون مشـــاكل تصـــل الـــى حـــد القتـــل جـــراء ،الســـلو هـــم مـــن 

ـــات مختلـــف أنواعهـــا،المشـــاجرات عـــن الفت ســـتعمل مـــا ت،جـــراء تعـــاطیهم الكحـــول أو المـــواد المخـــذرة 
التجزئــة ج الكیــف المعــالج  ــع و تــرو ات فــي ب اب و الشــا ــائعینو،الشــ اب  أنهــا تســتعمل هــؤالء الشــ

ــة، و ــة حاجــاتهم النزو مــروجین و مســتهلكین مقابــل تلب من صــداقتهم لهــا ؤ ال تــإال أنهــا حامین لها و 
ــانضــدحیث قد ینقلبــون  ثیــر مــن األح قــات الشــاذة مــن مخالفــات ا قــد تنتجــه تلــك العالجــراء مــ،ها فــي 

اب مختلفة و عدیدةو بینهم  مــا  تما تقول الحالة ،أس أفعالهم،  ــد أنهــا ؤ ألنهم شواذ و غیر واعیین 
ــالم النــاس وال قــاء عنــدها و العمــل لــدیهاتعمل علــى إ ــأتون إلیهــا طلــب لل اإلضــافة ،أنهــم هــم الــذین 

ــة عــن ســؤال  ش جرامــي؟مــاذا تحققــین مــن الســلوك اإلالى اإلجا المــال للعــ أنهــا تحقــ وأن مبــررة ذلــك "
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ــونهم معظــم مــا ال تحــس بــوخز الضــمیر إطالقــا  ــذا"،  شــون ه ع حوا النــاس  حســب مــا توصــفهم "أصــ
عن المتعة "الحیوانات حثون فق مضوای فة أن إســتعمال الجــنس أســهل والجنس ل أوقات هنیئة، مضــ
تنتهجــه الحالــة فــي لمــا یرــده الفــرد دون تعــب أو عنــاء،للوصول  الــذ ع الســاد ــل ذلــك أوضــح الطــا

اب  الش نشر الرذیلةاإلضرار  إحساس منها.و امل المجتمع بدون أ في 

ضها من المجتمع ما  ة التــي مــرت بهــا فــي عدمتحمله و تبرز غ الوقوف الى جانبها في أوقاتها الصــع
ة شــون هــمحــأنهــا و ،أوقاتهــا العصــی ع ش مثلمــا  ــاتهم وأن تعمــل،أو أحســنلهــا العــ علــى تخرــب ح

ة الحالة.وٕاستغاللهم صفة دالة عن ساد ، مما یثبت 

أن ظضم ــاد فة الى تأكیدها  أنها فــي إزد ــذالكاهرة العمل في الدعارة  ــاد فــي مدینــة واإلجــرام  فــي إزد
رة  المدن األخرس اإلضــافة الــى رجــالو عملــن عنــدها،  مســئولین، حتى من طرف بنات صغیرات 

ات فــي الدولــةوأن عملهــا ــاین اللــي نعــرفهم مــا تقــول الحالــة حتــى،ســتوجب التعــرف علــى الشخصــ "
بنــات أخــرنیخدموا ببنــاتهم  س یخــدموا مــع القضــات و س والمســؤولین فــيمیــدخلوش خــالص للحــ لبــول

س خالص".  عرفوش الح م

أنها مصدر ع اإلعتزازأما عن شعورها بإنجازتها فهي تنظر لنفسها  شعرها  ذلك ما  .ش للغیر 

عـــد عودتـــك للســـلوك الحالـــة مـــن خـــالل تجیـــب ،اب العـــود للجرمـــةأمـــا جانـــب أســـ ســـؤال هـــل 
مــا جــاء جوابهــا عــن  ــا"،  ش فــي الخطــر یوم أنهــا "تعــ محــض الصــدفة؟  محــض إرادتــك أو  اإلجرامــي 

اشر" ها اإلجرامي، بجواب م ومــن الغیــرقصد اإلنتقــام دافع سلو ة مــرة أخــر ظهــر الســاد ل "، مــا  شــ
ســهولةمــا ،علنــي ــن أن تتخلــى عنــه  م الحالــة أن هــذا الســلوك ال  ونــه یجلــب لهــا الكثیــر مــن ،تــر
ات و الســـلطة، والمـــال أنـــهو الشخصـــ :" نتشـــهر أكثـــر مـــا قالـــت الحالـــةأن  دخولهـــا للســـجن تـــر

اإلضافة او الوحــدة ذلــك مــا یــدفعها إلقتــراف أفعــال عرفوني أكثر و یهابوني أكثر"،  لى شعورها الــدائم 
ش و طرقة مقاومــة قائلــة:" أنــا معنــد تود الحالة إخفائه  إن شذت، إضافة الى الوصم اإلجتماعي الذ

ش بــیهم، و اللــي  ــال ــاد معال حاجــة فــي النــاس منعمــرش راســي بــیهم خــالص، منعــرفش حاجــة إســمها ع
ــا تشــوف بنتهــا وٕاال ولــدها وٕاال راجلهــا حب یهدر یهــدر النــاس أكــل عــادو  یــف، اللــي حتهــدر عل یــف  ا 

في العلــب جــا،تلقاه عند ــةو إال فــي دار ــة وٕاال بجا ، خلــي یهــدروا یــدزو معــاهم یبتلوا وحــدة مــن عنا
یف". یف  ا وراهم یخدموا ضرك  میدیرو والوا، حتى بنات فامیل
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ة الحالـــة لمزایمـــا ذلـــك ـــل  ات و ـــة فـــي الوســـونشـــرها أخالقهـــاولتهـــا ثبـــت ســـ الضـــد إجتماع
أهدافها الخاصة ال غیر.،اإلجتماعي االت منها قصد تحقی دون م

ــة اإلســتعالء ــا مــن خــالل آل ا دفاع فرق أو نقص تجاه الغیر مســتخدمة أســلو أ ، ما ال تشعر الحالة 
ون مجاشحیث جاء في قولها:  ش معاك خالص"، مصرحة أو)(" أن الجنس له الدور منح ضا 

ة الحالـــة مـــن خـــالل  ات و ــان، مـــا دل علـــى ســ م ة قـــد تالقیهـــا فـــي أ صــعو الكبیــر فـــي إخضـــاع أ
ة للغیر ات اإلستغالل ل إستغاللي،العمل ش مــع ،من خالل ما تقدمه لهم من إهتمام قصد العمل لدیها 

ة إلیهــا عــد قهادیــكأتوم رفــض للــتهم المنســو ل متــلكــن ا ألهــدافههــاعلــى تحق أن الوصــم ر، إالأخشــ
ار إعت لهم لكن و،اإلجتماعي ال تجعل له أ أنهم  ة على اآلخر  ة إسقاط مبررة ذلك بإستعمالها آلل

ل معمم ش م ،فعلون نفس الشئ  التعم م مسبوق  صــفة تبررــة وما یدل على ح ألفعالهــا  اإلســقا
روه وبإسقاطها ألفعالها  ضا.م برائته وعدعلى اآلخر الم عدم صالحه هو أ

-المقابلةّ:لخص م

ل ــة نــا من خالل الحدیث مع الحالة تــرأ الحــدیث معهــا ألول مــرة، إال أنهــاقبــل أنهــا إمــرأة عاد
ة ،المقابلـــةمجرـــات مـــن خـــالل و أبـــدت مـــن خاللهـــا أظهـــرت شخصـــ ـــل إمـــرأةأخـــر ـــة تنفـــي  جـــد قو

ات الصــورة الظاهرــة للحالــ ونهــا تتجــار فــي المفرضــ ــاتذرات و خــة،  ــة و تســتغل الفت المــواد الكحول
ر للدعارة وو و نها  و تستعمل مس ــة، تعمل في التحرض على الفس علــى ولألفعــال الغیــر أخالق

وطنــي،  شــيمســتو حــث مــن خــالل مضــمون حــدیثها علــى اإلســتقرار المع عــد ،مــا أنهــا ت و خاصــة 
نهـــا وبرهـــا بیـــرةعـــدم تم ـــة  ـــام بنشـــاطات إجرام ع و الشـــراء للمـــواد الخطیـــرة،مـــن الق ، مـــا أبـــرز ـــالب

اتها المنحرفــة سادیتها ضد الغیر، مع  حیــث  تبــرر ســلو ة،  ات جزائ تحمل ما قد ینجر عنها من عقو
األمــان و ــاقي النــاس، وأنها نتیجة عدم اإلحســاس  أن األفــراد هــم الــذین یرــدون مثــل عــدم اإلســتقرا 

الغیــرواألعمالهذه أعا رهــا لنفســهإضــافة الــى نظ،هي مجرد وس مــال الخیــر فــي مثــل أنهــا تقــوم 
ات، تلك قائهم في الشوارع، في مقابل العمل لدیها والفت ة من خالل إیوائهم عندها أحسن من  لهم تلب

ــاتهم ــة،و خصوصــا الــل متطل عــنزو بــرت و ال تقــو ونهــا  ن العمــل فــي  فــي مقابــل العمــل لــدیها 
ة للحالــةأمور أخــر ات و ــة و الســ ة اإلجرام ــان یخفــي الشخصــ ــل ،، هــذا مــا  ونهــا إمــرأة تعمــل فــي 

قها القضائشئ حتى ببناتها و ة وثبتمة، ذلك ما أكدته سوا غیرهــا ة أنها تتعمد إرتكاب الجــرائم الجنســ
ة من نوع س داللة إنحراف .تحت تأثیر نفسي إنتقامي تجاه الغیر  اد
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ار الرورشاخ -  ات إخت :(ع):للحالةإستجا

الشا المح محدد ان م التحقی م التقی

Obj F- G الكل

ث1-20
^

تقولها زلة ، بیدون زلة1-
یف عرفتي ذلك؟ (استقصاء)

ة نتاع ا لي بت ان  اه مقطعزلة ی
ث1.30یهزوه.

Sg

Pays

C

F-

D

D

الجزء العلو
األحمر

األجزاء األسود

ث2-30
^

لطخات نتاع دم2-
الحمرة هذ

ال عالیین - وهذو في الجوانب ج
ث1.01

H

Sex

H

Sg

F+

F+

F+

C

D

D

D

D

من الجزء األ

الجزء الوسطي
سرالج زء األ

الجزء األحمر

ث40- 3
^<>

انت راجل تقولها مر3 ما انت مر ما

وفیها قضیب-
ــال نتاعهــا - تقــول لخ أخر مر وهذ

تقول مذبوحة 
هذا دم-

ث2.30
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Ad EF G الكل

ث4-13-
ة^ هیدورة مشرش هذ

ث45

B A kan G الكل
ث510-

فراشة طایرة في لهو^
ث30

B Ad EF G الكل
ث6-12-
الي^ هیدورة ثاني ت .هذ

ث48

Hd
pays

F-
E

D
D

زاء الرمادجاأل
الجزء العلو

ث7-15
اع ^ ص
وال دخان  طالع هذو(األجزاء) الرماد-

ث45

B A kan D الجانبي الورد

ث830-
^

ة .الب یجروا في الغا
.ياین؟ البرتقال(استقصاء) 

ث45

Feu C D الجزء األحمر
ث940-

همتش لحمر نارمف^
ث50

Pays FC G الكل
ث10-10

ان^ تقلها بر
ث2.30
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ار الرورشاخ النفسي إلخت للحالة:(ع)المخط

Psychograme

ات اإلدراكالمحدداتالمحتو الخالصةأنما
2=A

2=Ad
2=H

1=Hd
3=Pays

2=Sg
1=Sex
1=Obj

Feu=1

3=F+
3=F-

0=F+-
6=S.de F

0=K
2=kan

S.de k=2
3=C

0=CF
1=FC

4=S.de C
1=E

2=EF
S.de E=3

5=G
33.33%=G%

10=D
66.66%=D%

0=Dd
0%=Dd%

15=R
0=R.compl

0=Refus
621=T.total

41.4=Tp/R
D-G=T.d’appr

0K/5C=TRI
20%=RC%

3=Ban
40%=F%
50%=F+%

26.66%=A%
20%=H%

: واضح التعالی )    5-3(+) :لوحات مفضلة:(مع تردد قل

ات الصدمة:( )8-1() :-)                                         لوحات منبوذة: (3إجا
التناظر: : معدل ال) 3(مالحظات متعلقة  20%قل

ة(التكرار)على  ع: جلالمواظ )6-4حیوان(دالمواض

ا: تحلیل  -وتفسیر النتائج: ثان

ة -1 ة:الجوانب المعرف -والعقل

عـــد ز  ات الحالـــة  زمنـــيمـــن رجـــع قـــدر أتـــت إســـتجا ممـــا یـــدل علـــى ســـرعة ،"ث41.4"لـــي بــــ:متوســـ
مــــا رد فعلهــــا لالعمیلــــة فــــي ــــة،  ةجــــاءلمثیــــرات الخارج یــــز مظهــــرة ل) +F%(ت نســــ ة فــــي التر صــــعو
ه ة.ن دو اتها ستجاالحالة إلالى سرعةوالراجع سب ترث في إتخاذ القرارات الموقف

إجمــالي  ــاتو ـــار، "15"قـــدر بـــإجا طاقــات اإلخت ــل  ة علـــى  فـــي علــىالــدال و إســتجا وجـــود تثبــ
م والراجع الىالتعبیر  ة ألقوالهــاالتح ــم عامــل الح،ومراق مــن عنــهالــدال و الغرــاء، مــنالحــذر و طــة ح
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ات( ثرة اإلستجا ما یدل على تغلب الســلوك التصــوروالدال على)، +Fخالل  ة،  ة الواقع بواقع مراق
على التكیف مع الواقع.

أســلوب )G-D(ا جاء أســلوب المعالجــة مــن الــنمم ــة  ات ، جزئــيمــا دل علــى معالجتهــا ألمورهــا الح
میل لألسلوب العلمي الجزئعلىوتأكیدها  ات، أ قيات عوضا عن الكل .والتطب

ــاء ضــعیف  اء الحالــة علــى ذ ات (والراجــع الــىما دل ذ ا علــى وهــذا مــا)، Kإنعــدام اإلســتجا أثــر ســل
ل سلبي. ش ا  واقع مطب ائها العملي، أ ذ نم

ات( اء منخفض للحالة، مع داللوالدال علىثیرة )-Fإضافة الى اإلستجا ضا على إتصال جید ذ ة أ
هالواقع  م ف یر، مع والتح للتف ات (الىوالراجع ض ما دل هذا +Fمرتفع مع (ال) Dعدد إستجا  ،(

ة الحالة  على عدم مرونة شخص یر.والمیل للتصلبالنم في التف

ة أو /2 ة:الجوانب الوجدان -اإلنفعال

ع-أ -:الط

ة ال ســاط م علــى إن الرجــع الحمــ ة علــى مقــدرة الحالــة علــى دل نمــ ل ات الشــ مــا دلــت إســتجا حالــة، 
ة اة الیوم اء العملــيوالمتمثــل فــي،اشفضل أسلوب معالجتها لواقعهــا المعــ،التكیف مع الح كــن ل،الــذ

ة ة فعال ات(والراجع الىسلب ).-Fزادة في إستجا

ة  ات اللون ة المفحوصة اإلنفوالدالة الىما جاءت اإلستجا ة للمحإستجا ة والتي تثبت،عال ساط إن
إنفعالهــــا بوجــــود (الحالــــة مــــع قــــدرة ا نعــــن و ) FCلحالــــة علــــى ضــــ ــــة، إال أن تكــــو عالقــــات إجتماع
ــول الحالــة  ــة عدل بروتو ةلــى نزعــات إنطوائ ــه نســ بـــ: والتــي قــدرت، )C%(مــن خــالل مــا أشــارت إل

.%30أقل من أ20%

ات  فــالما دلت إستجا ، إضــافة الــى قــدرة الحالــة علــى التكیــف النســبي الجانــبذلــك ي جــنس عــن تثبــ
اتها الشائعة ان،من خالل إستجا .وسوائهاة التوافما دل على إم
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-:المزاج-ب

ة ( ما دلت إستجا الحالة،  امن لد بیر دال على وجود صراع  معدل  ) على Cجاءت معادلة القل
عهــا،ل عدواني للحالــةوجود می ــالرجوع FC(إال أنــه ت ــة  ــم الحالــة فــي إنفعاالتهــا المراق ) ممــا یثبــت تح

الى أسلوب المعالجة للواقع.

طاقة ( ال ة تناظر  النفس للموالدالة على) 3وجود إستجا ات عدم الثقة  اإلضافة الى إســتجا فحوصة، 
)EF ( اتو اوالدالة على)، E(ٕاستجا ناشئ عن إح اآلخرن لىعواإلعتماد والحاجة للحبوجود قل

ة مع میل إكتئابي.، واإللتصاق بهم ما تدل على اإلندفاع

ــة ع ات طب ــد علــىمــا یثبــت ،)Pays(إضــافة الــى ثالثــة إســتجا ؤ ــو ــةوجــود قل لــدونزعــات إكتئاب
ل واضح. ش المفحوصة 

ة العاطفة-ج -: مراق

ــــة  ات اللون ــــة محضــــةعلــــى إســــت،نــــوع العاطفــــة المفحوصــــةعلــــىالدالــــة و جــــاءت اإلســــتجا ات لون جا
ة.والدالة على وجود إضطراب إنفعالي، مرده أفعال وجدان

ة في التكیف +Fما دلت ( یــز) على عدم إستقرار عاطفي للحالة مع صعو مــع داللــة علــى ،وفي التر
ة ــــةوالراجعــــة لــــردود،وجــــود عالمــــات صــــدم إضــــطراب إنفعــــالي عمیــــعلــــىوالمثبــــت ، أفعــــال عاطف

المفحوصة.اجع لخبراتوالر 

-الحساسة:النقا-3

طاقة- )3:(تناظر في ال

طاقــة- ال طاقــة")03(:عالمــات صــدمة  ات ال إرتفــاع فــي زمــن ،مــن خــالل إرتفــاع فــي عــدد إســتجا
".الرجع

طاقة- ة نار في ال )9:(إستجا

الحالة (- بیر لد ات قلیلاإلعدد عالماتهمن و قل )ض،%ك،ستجا
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شرة محر- .%12>ومعادلة القلة عدومة 

طاقات.- ه جامد لل ع ش تتا

-الدینامي:التفسیر -4

ار بزمن رجع قدره  ة20"إستهلت المفحوصة اإلخت ة غیر مألوفة"ثان مما یدل على خوف ،مع إستجا
ع الجدیدة. المواض الحالة في حالة اإلحتكاك  لد

عها  العمیلةمع إست"ث30"ـإرتفع زمن الرجع بت ة لد ة و الدالة على میول للعدوان ة لون تبین من ،جا
طاقة الثالثة و الدال على إنعــدام  ال اإلضافة الى تواجد تناظر  ش صراعا منذ الطفولة،  خاللها أنها تع
شــیر الــى أن الحالــة  طاقــة ممــا  ال ــة، مــع میــل لوجــود صــدمة  النفس للحالــة و قلــة الحمالــة الداخل الثقة 

طاقة تحمل الداللة الرمزة للتقمص.تشك ف ون ال ي أنوثتها و تخاف الشرك الجنسي، 

طاقة عد أما ال عة فجاءت  اب"ث13"الرا أو امع غ شــر ات الشــائعة، المتمثلــة فــي الكــائن ال إلســتجا
شر ه ال ــة والدال على،الش الطفــوليتمثیل سلبي للســلطة األبو ــ،والقلــ ة لــدالتــالي إنقــالب العدوان

الحالة الى إكتئاب.

طاقة  عها ال الواقع مع شعور واضح الخامسةتت ة شائعة مما یدل على عالقة جیدة للمفحوصة  بإستجا
ـــة لـــذاتها مـــن خـــالل ه ق حیـــث قـــدمت المفحوصـــة صـــورة حق ة،  اإلســـتجا ـــة  لوجـــود الحر تـــه اـــالمح

ة، ت طاقــة ال"ث12"إرتفــاع فــي زمــن الرجــع بـــ الهــااإلستجا م ممــا یــدل علــى لل ــاب للتقســ ة مــع غ جنســ
ة غیر مقبولة  الحالة.وغیر مندمجةجنس ة لد ة، مما یوحي على وجود مشاكل جنس مع الشخص

طاقــة رقــم  ال ة الــى "ث15ـــ"ب7فإرتفاع في زمن الرجع مرة أخر فــي تــوترجــود و ممــا أوحــت اإلســتجا
ــاألم نظــرا لبوالراجــع لقلــةالعالقــة مــع األم  الحالــة،رودتهــااإلحتكــاك  عــدم األمــان لــد ، مــع اإلحســاس 

عهــا  ــة "ث30"رتفــاع متزایــد فــي زمــن الرجــع إت ــة، تــدل علــى تغیــر فــي الحــرارة العاطف ة لون مــع إســتجا
طاقــة  ال ة نــار  مــا جــاءت إســتجا )9رقــم(للمفحوصة مما یدل على قدرة العمیلة في التكیــف العــاطفي، 

ة نوع مما یدل على  .المحین و ها بینالتي تحملها الحالة العالقة العاطف
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طاقـــةأمــا  عـــد فالعاشـــرةال ـــة ثـــرتإذ ، "ث10"أتـــت  ات الجزئ ـــة و بهـــا اإلســـتجا الســـرور ســـببالحیوان
طاقة،  ال سبب التشتت  فــة والدال علــىالطفولي، مع ظهور لصدمة التجزئة للحالة  ة غیــر متك شخصــ

ة  اتها العمل ةفي ح نفعالي واضح.، مع برود إواإلجتماع

ولملخص  -:بروتو

انـــــت ســـــرعة نوعـــــا مـــــا، مـــــ ات المفحوصـــــة  المقـــــدرب ن خـــــالل متوســـــطها الحســـــابي إســـــتجا
على التكیف الجیدوالراجعة الى. ث41.4ـ یز من خالل تغلب األسلوب التصور ة التر ما دل ،صعو

اء ضعیف لنقص( ).-Fوٕارتفاع ()Kعلى نوع ذ

ــة مــن ط ات األقــل مــن المعــدل العــام، مــع داللــة تثب ــةخــالل عــدد اإلســتجا بیــرة للحالــة والراجــع لمراق
ات (للو  ثرة عدد إستجا ها)+Fاقع من خالل  عا ألسلو .)D(المعالجت

ة للجهاز النفسي للحالة مات أول تنظ ة  ةوالراجع لقلة،مع بروز المیوالت العدوان ة الداخل الحما
الفراغ األمالواإلحساس  ة األمومة تجاهها مع ،روحي، الراجعة لعالقة المفحوصة  نظرا لبرودة عاطف

ة.  إستدخال سلبي للسلطة األبو

ات (منذلك و  میــل عــدواني، إال أن وجــود(Cخالل ما أثبتته إســتجا  (FC (الحالــة علــى أوضــح مقــدرة
ة نظرا  إنفعاالتها خالل عالقاتها اإلجتماع ساطیتها.ض إلن

ة  المفحوصــة مــن خــالل مــا أظهرتــه إســتجا جنســي لــد أمــا الجانــب الجنســي فــدل علــى تثبــ
طاقـــة ـــة لشـــك الحالـــة فـــي أنوثتهـــا ،میـــل صـــدمي)3(ال الشـــرك مـــنخوفهـــا و مـــن خـــالل داللتهـــا التحت

طاقــة (لــتقمص اوالراجــع لــنقصالجنســي  ــه ال ة 6لــدیها، إضــافة الــى مــا جــاءت  ) مــن داللــة علــى جنســ
ة.وغیر مندمجةقبولة غیر م مع الشخص

ة ما دلت  حاجة لطلب الحب E) و(E F(إستجا طفلي النشأة  واإلنتمــاء واإلعتمــاد علــى) لوجود قل
. علیهماإلتكال و بهماإللتصاق و الغیر 

من خالل برودها اإلنفعالي الواضح ،قدرة الحالة على التكیف العاطفيعدم مع بروز قدر واضح من 
ة حساب حلىع ةاتها العمل .واإلجتماع



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

413

ات الشائعة إضافة الى  ات فق" 3"والمحددة ب نقص في اإلستجا ة والدالة على،إستجا عدم رأ
ة الناس. ق ما یراها  اء  األش

للحالة:(ع) ار تفهم الموضوع ات إخت إستجا

الي معرفش یخدم بیها جاتو ا و اعرة". طارة نتاعوا ت "هذا طفل یخزر في الق 10ث طاقة:1/ ال
ث1:10

الت.: التفاصیل مع أو بدون تبررات للتأو وصف مع التعل A1-1

یز علىتوالتشدید : اع الذاتي.ر اإلنط CN-1

ةاأل المحتووصف )A1-1(دخول المفحوصة للقصة بدأ من خالل التنق:سالیب الدفاع وتعل
طاقة لل ة للواقع الخارجي ،الظاهر ة مراقمرجع آل ة ةو آل ة  ة شخص مرجع ار ذاتي  تاله بإخت

ة لتجنب الصراع المحدث .دفاع

ة: ال قي "للكمان"اإلش ن الحالة من التعرف على اإلسم الحق ه، مما لم تتم مشا بتغییر إسمه لمحتو
في للحالة عدم القدرة على إستعمال اآللة،یدل على نقص في النضج الوظ وهذا ما،مع اإلعتراف 

د ع في للحالة، یؤ تها.الحالةضعف و دم النضج الوظ ع الراشد نظرا لصعو في مواجهة مواض

طاقة تخمم على راجلها اللي یخدم وحدواث2/3:ال مر تخمم و،"هذ بنتها اللي راحت تقر
ث2:02.اسر"علیهم

ة. ة الشخص تخمم على راجلها ..."، تشدید على الصراعات الداخل مر A2-4: "هذ

CF-1:.ة ة والعمل اة الیوم "... یخدم وحدوا..."، تشدید على الح

B2-4:.ة لحالة المشاعر، الخوف، الكوارث ة أو غیر مشتر م موضوعات مشتر تقد

ةاأل ة:سالیب الدفاع الدال على تأكیدها لصراعات داخل )A2-4(من خالل السرد لدینا التنق
ة من خالل ال،للواقع الداخليإستثمار ة ألعضاءممارسات الیوم مع ،)CF-1(أسرتهاوالعمل

ة خوفا من حدوث شئ لهما ة ذات صفة )B2-4(توظیف مشاعر قو ة تدل على مآسات إجتماع آل
ة. عالئق
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ة: ال الوصف الجید للمشهد اإلش اتبإسنادذلك و قامت الحالة  ة ،أدوار للشخص ونة قصة درام م
ات المعاش الیومي للشخص ، إذ ،ترو موظفة معاشها النفسي من خالله مع توظیف مشاعر

ة الصراع األودیبي، علىتعرفت و أرصنت من خاللها  ات محی ة بین الشخص عنهالدال و العالقة الثالث
ة من والتوظیف العواطفمن خالل القل ) داللة واضحة على إستقرار في الهو نزو للحالة (قل

ات  ة الشخص . ووظائفهمخالل التمییز لهو

طاقة  في الزقاق إعتداو علیها ثBM/3:3ال اش ما دارولها الذرار حة  ي مش مل "طفلة ت
ن" ث55.مم

B2-2:.ل ة أو تهو ي..."، إنفعاالت قو "طفلة ت

CN-1:.اع الذاتي یز على اإلنط تشدید و التر

E2-3:.ة ة أو عدوان ة جنس تعبیرات عدوان

ةاأل ة توظیف إنفعالي قو:سالیب الدفاع ة)B2-2(لدینا من خالل اإلستجا ة مرون ة دفاع آل
ار ذاتي ،مما إستوجب على الحالة تجنب هذا الصراع،صراع عالئقيوالدال على من خالل إخت

ة ة الشخص عنیف،الرجوع للمرجع من خالل تأكیدها على ،قصد تجنب الصراع مسقطة بإسقا
ماتها األولى.)E2-3(نيإعتداء جنسي أو عدوا بروز لتنظ

ة: ال ــةاإلشــ ة اإلكتئاب ــة تحیــي خاللهــا الوضــع رمزـــة ،مــن خــالل المشــهد روت الحالــة قصـــة هوام
طاقــة  ــة لل ــم ذاتــيمشــاعربتوظیــفذلــك و تحت ح المشــهدو ة  جــراء مــا مــورس علیهــا مــن ،للشخصــ

صراع الهوامي علىالدال و إعتداء خارجي مما یرصن الوجدان اإلكتئابي،  اع الموضوع، مما یوحي  ض
ة تفیدها. حث عن فائدة نرجس الحالة الى ال النرجسي عند الحالة مما یدفع 

طاق أكحل وث4/6ة: ال ر تقول فیلم نتاع  ض،"هذ هــذا الراجــل صــحبهاأب ور تجــر ."لمر
ث1:30

A1-4:ة في التعامل مع الواقع الحق ة و أدب ة ثقاف .قيمرجع

B3-2هذا الراجل..."، عالقاتم: تغل ور تجر ."... لمر
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ـــةاأل ـــة للواقـــع الخـــارجي مـــن خـــالل (:ســـالیب الدفاع مرجع ة األولـــى للقصـــة  )A1-4انـــت اإلســـتجا
م العالقــات من خــالل تغلــ ة للحالة مستندة الى توظیف نزو ة ثقاف ــة هســتیرة )B3-2(مرجع بنمط

عال ئقي.دالة على صراع نزو

ة: ال عید أحیت من خاللها اإلش الرجوع لزمن  ة،  سردت المفحوصة قصة وظفت خاللها ثقافتها الذات
ــة ة في مواجهــة الصــراعات الداخل ة معتمدة على سلسلة الجمود ع النــزو،إستجا والموظــف ذات الطــا

ل ذا: واضح خالل قولهاش ــة "هذا الراجــل صــحبها"، مرصــنة مــن خاللــه الصــراع نــزو ــة لیبید ت حر
تثیره  طاقة.الذ ال

طاقةا عجوزة تطل على والتهاث5/3:ل ث45.تشوف فیهم رقدوا وال مزالوا"،"هذ

B3-2:".... عجوزة تطل م عالئقي.، " هذ تغل

B1-2:لین في الصورة ات غیر مش م شخص "...والتها...".، تقد

ــةاأل داللــة لقلــجــاء:ســالیب الدفاع ة  الهســتیر،نــزوت اإلســتجا وذا ذا المنشــأ عالئقــي مــن الــنم
.)B1-2-B3-2(عالئقي من خاللإستثمار

ة:ا ال ــزت المفحوصــة علــى الســن "عجــوز" خــالل القصــة مــع ســلوك غیــر متناســب مــع الســنإلشــ ر
مــا أثــارت  ع عالئقــي موضــحة مــن خاللــه الــدور األمــومي،  ذو طــا " والتها رقــدوا وال مزالــو"، مثیــر قلــ

ة مــع داللــة للنظــر لشــئ ممنــوع ة الجنســ "اإلســتطالع"، أو الفضــول نزو ة ،قلــ ال ممــا یــدل علــى إشــ
اإلســتمناء ــة  الحالــة، خــالل المراحــل الطفول ــة لــد ممــا یــدل علــى ســجل أكثــر أثرــة للمفحوصــة ،أودیب

افي لألنا األعلى. في إستدخال غیر 

طاقــة ــث6GF/6:ال فهــم فــي هــذه لمــر حــین یــدیروا حاجــة یخططولهــا مــع"هــذا راجــل  اش مــا را
ث2:10". عضاهم

B1-1:.ة یز على العالقات الشخص ..."، التر فهم في هذه لمر "هذا راجل 

B3-2:.م عالئقي حین یدیروا..."، تغل اش ما را  ..."
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ةألا ة (:سالیب الدفاع الدال على سلسلة المرونة ذات الصراعات العالئق تشدید )B1-1لدینا التنق
ة .،على العالقات الشخص الهستیر ة من النم عمل م للعالقات  مع تغل

ة: ال من خالل العالقةاإلش ل بنــت-أب(لم ترصن الحالة الدور األبو شــ ــاه  ــة إ وذلــك لــي، )، ملغ
ة الــتقمص للــدورما ال الحالــة یثیر إش ، لــد ة تموقــع الحالــؤ یمــاذلــك و األبــو داخلــي لصــعو ة ــد قلــ

ة تجاه الرجل بدل العالقة بین (أب  الرغ حاء  ة لصورة األب، مما جعل الحالة ترمي لإل بنت).–بنس

طاقة فاش تشد الطفل الصغیر،ث7GF/3:ال تنعت لبنتها  مــاتوا هــي و"مر مــا ح الطفلــة مش 
ث1:15."مشنفة علیها

CF-1:.ة ة و العمل اة الیوم تشدید على الح

ةسالیب الداأل في اإلستثمار للواقع الخارجي)CF-1(لدینا التنق:فاع ة لتجنــب ،إفرا ة دفاع آل
الصراع. 

ة: ال طاقة الى العالقة بــین (اإلش قطبیهــا بنــت-أمتشیر ال ، مــع اإلشــارة الــى التفاعــل تقمــص-تنــافس) 
ـــر بـــین ح،الحالـــة مـــن تقمـــص الـــدور األنثـــوإذ عبـــرت)، بنـــت-أم(الم هـــذا الـــدورمـــن خـــالل توضـــ

ة ة التقمص والــدال علــىخالل دور البنت تجاه األم، والتنافسي منمع إشارتها للصراع العالئقي ،وعمل
ة في المعرفة  األم.والفضول نتیجةالدفاع تجاه الرغ العالقة السیئة للحالة 

طاقــة حــة لصــث9/4:ال البنــت، تخــدم عنــدها.... هــا هــي را بیــرة تطــل علــى هــذ حبها جایهــا "مــر
حتلوا تجر ث1.30."را

B1-1ة.یز: التر على العالقات الشخص

CN-1اع الذاتي،"ید: تشد تخدم عندها..."....على اإلنط

CI-3لوقفات للكالم.مل: عوا مثیرة للقل

B1-2لین في الصورة.م: تقد ات غیر مش شخص

ةاأل یز على العالقات :سالیب الدفاع ــة بدأت القصة بتر مرجع ــار ذاتــي  ة مع تأكید علــى خ الشخص
) ة تاله قل ات)، مما أثر على الجانب العالئقي CI-3شخص الصورة.وٕاحضار شخص غیر موجودة 
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ة: ال مــةاإلشــ ات غیــر ،قامــت العمیلــة بوصــف المشــهد مــن خــالل قصــة مح مــع إستحضــار شخصــ
ح  بیرموجودة، مع توض بین الفتاتین.وتفر

المحبــذحوصــةوظفــت المفمــا  قــي لهــا، ،الــتقمص األنثــو أخــذمــن خــالل معاشــها الحق ــان وذلــك  م
ــة  ــاراتالمــرأة المراق ــالهوام األودیبــي فــي وٕاســناد اإلخت ة "شــاب" ممــا یــوحي  للغیــر، مــع إدخــال شخصــ

ة بــین ثبــت بوجــودــد ؤ ممــا ی،)أم-بنــت(صراع عالئقــي مرجعهــا للعالقــة التنافســ صــراع نفســي داخلــي و
ألم. تجاه ا

طاقة شتیها"ث10/3:ال این  محضنة رجلها  ث25"مر

B3-2:."...محضنة رجلها م عالقات، " مر تغل

ــةاأل م للعالقــات ذات المیــل العالئقــي)B3-2(تنقــ: ســالیب الدفاع ــة،دال علــى تغلــ مــن وهــي عمل
سلسلة الهستیر ).B(النم

ة: ال بــین الشاإلشــ طاقــة، أمــا مــا تثیـــره وفقــت الحالــة مـــن التفرــ ــة لل ـــة الخارج خصــیتین، مــن الناح
ــة للصــورة مــن تقــارب ذات نــوع لیبیــد الجنســي مــا بــین الـــزوجین، إ مــع ،الرمزــة التحت ــالر عتــراف 

ذلكفالحالة الخفي بین الزوجین.وفقت  من إرصان هذا التجاذب النزو

طاقة الي تقول علب،ث11:5:ال ال "ت عوحجر تقولج ث30. د"علب 

A1-1:الت.و التفاصیل مع أو بدون تبررات للتأو صف مع التعل

ـــةاأل ـــA1-1المشـــهد(وصـــفت الحالـــة:ســـالیب الدفاع مرجع ـــة ة)  ـــة دفاع للواقـــع الخـــارجي موظفـــة آل
ة للصراع الداخلي.Aسلسلة( )المراق

ال: ة للواقع الخارجي أما الرمز اإلش مرجع ــةقامت المفحوصة بوصف المشهذ  والتــي تــوحیي،ة التحت
ة للحالة. ، مما یدل على إشارة مرض ل ملحو ش لم توظفه الحالة  القل اإلحساس 

طاقــة ــان و عرقــان،ثMF/2:13ال راهــو تع لمــر ــان مــع هــذ ــاین  هــو و هــي مزالــت راقــدةو"
ح یروح" ث1:20را

CL-2:.تأكید على اإلدراك و/ أو الحسي



وتحلیل ومناقشة النتائجضالخامس: عر الفصل 

418

ــةاأل ــ:ســالیب الدفاع ــق ة التنق تأكیــد علــى ســلوك محســوس أو مــدرك لــد)CL-2(دمت اإلســتجا
ة المشاهدة.،الحالة الوضع ة لتجنب قل ة دفاع آل

ة: ال ــة مــن خــالل إســتثمار المفحوصــة وصفت المشهداإلش ق ه حق قصــة یترائــى لنــا أنهــا شــ المالح
اتها و لخبرتها  ةمدر ه ،الذات هد، قصــد تجنــب الصــراع المحــدث خــالل المشــوتحسه علىمسقطة ما تدر

ة ذه ه للممارسة الجنس الغ ف معدل م ة للعالقةه القصة،  ةوالشهوان حتمل إرتكاب جرمة ،الجنس مما 
ة من طرف الحالة. شهوان

طاقة ة"ث19/15:ال ث25. "مفهمتهاش..........تقولها غا

A2-3:ار إن

CI-3:عة لوقفات لل تا كالم.عوامل مثیرة للقل

E1-3:.ات خاطئة مدر

ــةاأل ــة تالهــا صــمت (:ســالیب الدفاع ــة للصــراعات الداخل ــة دفاع آل ــرت العمیلــة المشــهد  )CI-3أن
ــة )E1-3(ما جعل الحالة تدرك إدراكات خاطئة،مقلوالراجع لوضع اقات األول ة تدل علــى الســ آل

)E(.ل لإلدراك تحو

ة: ال المفاإلش للصورة، لم توف الظاهر للصــدمة التــي وذلــك راجــعحوصة من التعرف على المحتو
المفحوصة سلوك إندهاش ،أحدثتها اللوحة ــل ووضع مقل، هروبو مما خلف لد مــع مــدرك خــاطئ 

بـــین الوضـــع الســـئ مـــن الجیـــد والراجـــع ،ذلـــك یـــدل علـــى أن الحالـــة تعـــاني مـــن عـــدم القـــدرة مـــن التفرـــ
ة بلهشاشة . والخارجین الداخل الحدود الذات

طاقــــــةا ا،15/:16:ل ــــــدن ــــــي ال ــــــي حاجــــــة ف ــــــد یخل ــــــروه ....ث"الزم العب مــــــا والدة وال حاجــــــة یتف
ث1:55بیها"

CN-1:."ا اع الذاتي،" الزم العبد یخلي حاجة في الدن یز على اإلنط تشدید و التر

A2-2:."روه بیها ما والدة وال حاجة یتف عقلنة،"... 
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ــةســالیب ااأل ــار الــذاتي(:لدفاع إســتثمار نرجســيCN-1أكــدت المفحوصــة علــى الخ قصــد تجنــب ،) 
الصراعات) A2-2الصراع الداخلي موظفة العقل ( ة للحد منهوالمرت .الداخل

ة ال سرد :اإلش المفحوص، إذ قامت الحالة  ة لد ع المرغو المواض ضاء على إسقا طاقة الب تدل ال
مة رها، توظف خالل،قصة مح شــئ یــذ قــاء ســیرتها  ــة فــي  اإلشــارةها رغبتهــا الذات ــة وذلــك  آل للعقــل 

ه. م ف ة لصراع داخلي متح مراق

ولالتحلیل العام - -:للبروتو

-+++B3-2
-+++CN-1
-++B1-2++B1-1
-++A1-1

ة:األسالیب - ــول تبــدخــالل التنقــمــن-الدفاع ات تصــدر سلســلة والبروتو اإلســتجا علــى مســتو
ة)B(رونةالم ة أولى نتیجة الصراعات العالئق ة دفاع (وخاصة في،آل م العالقات )B3-2النقا تغل

ة هستیرة إستجا عها سلسلة تجنب B1-2وB1-1(مع بروز في العنصرنو إستثمار عالئقي، ت  (
ة للمفحوصــة)CN-1(النرجســياإلســتثماروخاصة في)C(الصراع ــارات الشخصــ ، تأكیــد علــى الخ

ــة مرت عــدها  المتمثــل فــي ()Aثالثــة سلســلة (و ــة مــن خــالل التنقــ التعلــوصــف مــع) A1-1المراق
ه غائب للسلسلة ش ).E(التفاصیل، مع تنق

ـــة- ـــة مـــن-:المرون ـــة المرون میلهـــا لألســـالیب الدفاع ـــول المفحوصـــة نالحـــ وتجنـــب خـــالل البروتو
).CN-1-B3-2ات (خالل عملوخاصة منصفة جد متقارة ،الصراع

ة ات المراق ــات إســتثمار الواقــع الــداخليA(إضافة الى توظیف آل ، ممــا أعطــى )A2() مــن خــالل عمل
.)-نوع مرونة (+
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ولملخص ار تفهم الموضوعبروتو -:)(علحالةلإخت

ة االت النفســ م النفسي للحالــة یــدل علــى أنهــا تثیــر العدیــد مــن اإلشــ م منهــا می،التنظ لهــا للتغلــ
الكبیــر فــي ة تدل علــى صــراع فــي العالقــات مــن خــالل التوظیــف النــزو آل طاقــةالعالقات  -5-4:(ال

13MF(.ة ة بإحداث جرائم شهوان مع إحتمال

ة  ة نرجس طاقاتوالواضح خاللمع داللة لشخص ال ات  )3BM-9-16-1(إستجا

في، زــا عــدم النضــج الــوظ ع الســیئة مــن إضــافة الــى إعترافهــا  دة الــى عــدم الفصــل بــین المواضــ
البناء النفسي في المراحل األولى.والراجع لهشاشة،الجیدة

ـــة ـــألدوار الوالد ـــتقمص مـــن خـــالل الـــرفض ل والراجعـــة للصـــراعات،مـــا أثـــارت المفحوصـــة موضـــوع ال
ــة تجــاه الوالــدین ة مــا یــدل علــ،رمــوز غیــر محبــذة، مــع عــدم توظیــف للقلــ)أم-أب(العالئق ى شخصــ

م ذاتي على السلوك. ة مع تح مرض

أن الحالة تتمتع  ةقو"أنا"ل هذا یوحي  ة تسلط شخص .و

-:السادسةالتحلیل العام للحالة

قـــة علـــى الحالـــة ـــة المط حث عـــا للمعلومـــات المســـتقات مـــن خـــالل األدوات ال ح لنـــا أن إتضـــ،ت
ة تتمیز بخصائص  اتها الجنس نفسجنســي موجــود لكــن و،منها العــادة الســرة،ذةشاح الدالــة علــى قلــ

ع إلنعدام الشرك الجنسي، ة إضافة الى غیر مش ــارات النفســ ــة علــى اإلخت ما أظهرتــه إســقاطاتها الذات
كمبــرزة   ة غیــر مقبولــة الدالــة علــى و خــوف مــن الشــرك الجنســي وأنوثتهــا، فــيالحالــة تشــ جنســ

ة، و غیر من طاقتــاندمجة مــع الشخصــ ال ــان واضــحا  ــار الرورشــاخ،6-3(حیــث  ممــا یــوحي ) بإخت
ةنفسي ضطراب إالى  العمیلة.،راجع الى المراحل األودیب لد نزو الى ظهور تثب ما أد

ـــه شـــخص واحـــد، :وهـــيالعـــادة الســـرةحیـــث تعـــد  قـــوم  جنســـي  عـــة ســـرة نشـــاهـــو و " نشـــا ذو طب
ة و  ارة عــن تفرــغ شــحنة التــوتر الجنســي، نعن اآلخرمنعزلذات ما أنها ع انــاأالطفولــة تبــدأ فــيو ،  ح

ن أنالمراهقة وتتطور في م ا یبــدأ بما تنتهيولكن سرعان،تستمرو كتشــاف إألن الفرد المعافى جنس
ـــة وســـائل أخـــرو طـــرق  ع ة للتواصـــلطب ـــة محمـــدشـــعیب، (".أكمـــلونشـــوة الـــى متعـــة وصـــح ، د ت.عال

)74:ص
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قدمت تمثیل سلبي لألب حیث،الى ما جاء من خالل عدم إرصان الحالة للدور األبووالراجع أساسا
الحالــة الــى إكتئــاب والمفضــي الــى ــة لــد إســتدخال غیــر الــذات، أضــفىوٕانطــواء علــىإنقــالب العدوان

األخالقي"لألنا األعلى"افي  .، وخاصة من جانب الض

اتها إن خالل الحالة مإال أن  ةستجا التقمصي،اإلسقاط أوضحت إستقرار ملحوض على المستو

ـــة األتقمصـــات خـــالل الوخاصـــة مـــن ـــةالنثو ـــةلوذلـــك بإرصـــانها،عاد ة األموم ـــار تفهـــم لوضـــع بإخت
طاقة رقم( ال األمــوميلــالموضحة ل)5الموضوع  حــث عــن األمــان ،دور األنثــو ال ة  مــا أظهــر مازوشــ

ذها.أنثى رغم شذو 

الشاذإال أن  ن األنثو ة ضد الغیر،هذا التكو ــان،لم یخلو من الصفات الساد واضــح والذ
ه،قدرة الحالة على التكیف العاطفيعدم الل خمن  حســاب لــىعبرودها اإلنفعــالي الواضــح بوالدال عل

ة  اتها العمل ةح .واإلجتماع

ره ضد ج له،المجتمعراء ما تكبته من مشاعر  تو خاللهــا األخــذ بیــدها فــي أوقــات عانــت معــدوالذ
ا"مصدرث تتخذهیح،ةصعظروف جد من بیــرةوجــهت"إح موضــحا إذ جــاء، لــه طاقــة تدمیرــة 

احث عن المقابلة السؤال عن من خالل إجابتها  أنها تنتقم من ،دافع اإلنتقامال ان جوابها  ."الغیر"ف

فتــه فــي قطــاع معــین فقــحیث یوضح"ردل" في هذه الحا قــوم بوظ أن "األنا األعلى  ظــل صــامتالة  و
ة  م الحساســ ــون الجــانح عــد م، مثال قد  حدث خلل في القدرة على التصم ة القطاعات، ولذلك  ق في 

اآلخرن  ینزله  ة ألقــل تقصــیر تجــاه األم أو األب إلــخولكنه یذوبتجاه الغدر الذ مــحساس قــد ا.... 
م ع ق ة مع أحد المرین نجده  م وتبدو أناهالقة إیجاب ظل عــد ة بخاصة ولكنه  األعلى مفرطة الحساس

ة تجاه اآلخرن )68:ص، 1993.محمدزعور، (". الحساس

أظهــرت مــن خاللــه  العالقــة  ة وو الــذ حیــث ،ســلوك العــود للجرمــةبــین اإلنحرافــات الجنســ
الت أوضــحت ســادو الحالة بیــرة تجــاه الغیــرمن خــالل المقــا الكبیــر،ة  مــن اللــوم ونهــا تضــع القســ

ان جنسه أو إنتمائه، و،على هذا اآلخر ،          ما یدل على توظیف طاقي نفسي عدائي تجاه اآلخرمهما 
شـــــه الحالـــــةو الـــــدال ـــــوتر نفســـــي تع ـــــى ت ـــــذلك عل ة موضـــــحة ل ـــــارات دالالت نفســـــ ، إذ أظهـــــرت اإلخت

ة ات التضـــلیل ـــارزة ل)E(اإلســـتجا ـــةال ـــة الداخل و التـــي تســـعى الحالـــة لتوفیرهـــا مـــن خـــالل ،قلـــة الحما
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اب و التغرــر بهــم الشــ مبتغــى ذو دافــع نفســي، إضــافة الــى داللتهــا فــي ،إســتغالل الغیــر  قصــد تحقیــ
طرةةلاإلتكا على الغیر.و الس

ــة ة عدوان م لشخصــ تنظــ ــار تفهــم الموضــوع  إســتعداد  أولــي  ســادالضــح المیــل یو ،ما أوضــح  إخت
الحالـــة مـــن خـــالل التنقـــ ـــار خـــه إمـــع مـــا جـــاء مرافقـــة )، E2-3(لـــد ثـــرة الرورشـــاخ مـــن خـــاللت

ات (إ ـــار فبـــنالـــى مـــا أبدتـــه إضـــافة ،)Sg-Feuســـتجا ـــة س اإلخت الجمود یـــوحي  ـــر مـــن تصـــلب ف
ة،  اتها  القلیلــة السلو ــة مــا یــراه عا)Ban(الشــائعةمــا دلــت إســتجا ثبــت ، مــا یمــة النــاسعلــى عــدم رأ

ة تكرار الحالة ألفعال مجرمة الحقا، ان ه منإم ةنظرا لما تبد ةقبول م اآلخــر جــراء نفس امهــا لتحطــ ق
ة المختلفةنماأنواع عدیدة من األ اتهــا،اإلجرام ــة ح و المتمثــل فــي ،و المشار إلیها من خالل تارخ

ج للمواد السامة والاء و غر اإلسرقة و ال عتها الستجارة الترو شر، ما أظهر طب ةأجساد ال ات .و

ــدة علــى  ة مؤ ــارات النفســ عــةمــا جــاءت اإلخت أســلوب وذلــك مــن،تلــك الطب خــالل مراقبتهــا ألفعالهــا 
الحالــة اب، معالجــة للواقــع صــراع هــوامي نرجســي یــدفع  ة توظیــف نفســي  حــث عــن فائــدة نرجســ لــى ال

ضدعمما یدل ، تفیدها الغیر.لى توظیف نزو

الى التأكما  العــود للجرمــة لــدســلوك في ظهور الكبیرةوأهمیته ،اإلنحراف الجنسيلدور على اد یأد
الحالة.ذهه

قــه وراء ذلـــك اآلشـــعور النفســي هـــدف تـــود تحق ره الحالــة  قـــة مقبولـــة ،أمــا مـــا تـــذ ومعقلنـــة حق
ـــة ـــرزق متمثل ســـب ال ـــواء المنحـــرفینوفعـــل الخیـــرفـــي  ـــرات و تب،وٕای ة ضـــد ا ر ـــى شخصـــ ـــة عل ـــة دال ه

ة اإجتماع إقناع لنفسها وخطیرة إجتماع .وللغیر، 
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:مناقشة النتائج
ـــا وفقـــا لنتـــائج الدراســـة لمـــن خـــالل مـــا تـــم التوصـــل إل ات عینـــة النســـاء محترفـــات ـــه إجرائ الســـلو

ســي العــام اإلجــرام، ــة عــن الســؤال الرئ نــا مــن اإلجا التحالیــل مــن خــاللتبــین لنــا للدراســة، إذاألول تم
ات حــاالت الدراســة ات لــمــا،العامــة لشخصــ غــة فــي تكــرار الســلو ــة بل دور اإلنحــراف الجنســي مــن أهم

ـــااالشـــاذة و المعاقـــب علیهـــ ـــة و إســـتعدادقانون حیـــث أظهـــرت النســـاء معتـــادات اإلجـــرام قابل ة نفســـة ، 
ة لآلدابعودالإلقتراف و لتكرارتدفعهن ات المناف جراء مــا نلسلب حرتهبهنیؤدما ،ة لتلك السلو

ــة فــي نظــر المشــرع، ــه مــن أفعــانقمــ ــات توصــلناحیــثل تعــد غیــر قانون مــن خــالل الــدور ذلــك إلث
ة عن  ةالتساؤالتاإلجا حث ة ال ةالفرع -:التال

ة للسؤال النس ا:األولالفرعيف عة الح احث عن طب ة للنســاء معتــادات اإلجــرام فتبــین مــن ةال الجنســ
والت اخالل التحالیل العامة  احیینهنلحاالت أنلبروتو مةةح ة غیر سل .جنس

ع ةدراســـالجـــاءت نتـــائج إذ -  ل عـــام عنـــد معظـــم "مازوشـــي-الســـادو"موضـــحة لبـــروز الطـــا شـــ
ة لدإلىالحاالت، إضافة  ة المثل ألنواع أخــراإلضطران نمع مرافقة هذا،)ش(واحدةحالةالجنس

ة صص من اإلنحرافات الجنس عامة الحاالت المدروسة.واإلستعراض واإلستمناءالت ، لد

ل واضح إذ  ش ة الشاذة  ان الجانــب ،وعلنيما میز تلك اإلنحرافات الجنس والــذالســادطغ
ة أعطى ات الصفة اإلجرام ل ما هو قانوني.والخارجة عنلتلك الشخص

ا  ات النساء المنحرفات جنس ع التعدسواءحیث إكتست سلو على الصعید المازوشي أو المثلي، طا
ة نز ،على الغیر ه عدوان م و إفناء اآلخرو من خالل توج بدون أدنى بتلذذ ووة القصد منها تحط

ة للتقلیل من التوتر النفسي الذ،األلمإحساس ة دفاع عثه المحآل اء اآلالم ،ی و الراجع إلى إح
ة اها النفس الرفض و الالتي تح ة و التحقیر وحاالت المدروسة، من إحساسها  إذالل الدون

اها تجاه الغیر،للذات...الخ مة، محولة إ ع ،مشاعر أل م ذو طا و الدال على إستعداد نفسي و تنظ
ه اإلختالالت،مرضي عدواني ة ساهمت ف ة و خاصة المتمثلة في المراحل الماقبل أودیب النفس

ة الفرد. ونة لشخص الم
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ه تلكثر إ ةما تقمن  انوا ضح ة تجاه أبراء  والتي أدلت،لنزواتهنالنسوة من تفرغها آلالمها النفس
م األولي العدواني،ه سیروراتهن النفس ذا ماة ذات التنظ ه و عد اإلسقاطات ذات أشارت إل ال

اتواإللغائي للغیر،التدمیر ات،الدالة على ذلكثرة اإلستجا ة اإلستجا الدم، ، المحضة(اللون
العدواني والتي تمثل، النار) الحاالت مع عدم اإلستقرار الوجداني، العالي، المستو ألن ما أد

ا". صفة "المختل إجتماع تتصف 

ــه مــن خــاللمــا جــاء  احــث دال عل "صــورة اإلنســان فــي : حــول"عبــد المــنعم الملیجــي"نتــائج دراســة ال
ا" غا حیث أشارت هأذهان ال أن ذ،  ــا فــي إدراكهــن للجســم ه الدراسة  غا ة عنــد ال ســة المشــتر السمة الرئ

ا،اإلنســاني ــا ســو ع نهــا تكــامال طب ة متكاملــة فــي تكو ائنــات إنســان أو قائمــة ،هــي العجــز عــن إدراك 
ـــي تلقـــائي ســـو  حر ة غیـــر مرحـــة بنشـــا ـــس إحساســـات جســـد ـــة التـــي تع ـــة اآلل ، بـــل تغلـــب الحر

س أنــه لــ حــة، أ غــي عــن اإلنســان تقرــه مــن الحیوانــات الكاســرة القب ــرة ال مــا أن ف غــي،  تستشــعرها ال
ـــا ــه عاطف ــن أن تـــرت م ات التـــي تتضــمن تمزقـــا، إضــافة الـــى إنســانا  فــا للجســـم ورود اإلســتجا عن

غــي مــن جســدها، ن فــي موقــف ال م غــاء مــن إلتمــاس اإلنساني، و تفسیر ذلك  ــه ممارســة ال و مــا تتطل
غي  ال یؤد املة، األمر الذ ة أو إرادة  ال رغ لــب ما غ، اإلنشغال النرجسي بجسدهاإلىالجسد

الذنب و اعامل  رة التلوث األخالقي، و الشعور  ف ة في التحرر من اآلثام.اإلنشغال النرجسي  لرغ

حه  ة حــــول هــــذا التوظیــــف مــــن خــــالل توضــــ المدرســــة النفســــ ــــأتي رأ بــــین "حیــــث  ــــالتفر
لو العصابي، إذ الشخص الشاذ  الثــاني یهــرب في أن األول یهرب من ذاته بینمــا وجه اإلختالف ش

ة و ، ویتهرب مــن في ذاته، الجانح یتجنب مواجهة صراعاته النفس أصــعب األمــور علــى الجــانح القلــ
ل ذلك مما یجعل الحدیث معه حــول  الذعر أمام  صاب  ل فعلي، فهو  ش ة  آالمه المعنو اإلحساس 

ة، و ـــة الصـــعو األحـــداث هـــذه اآلالم أمـــرا فـــي غا و  اإلنغمـــاس فـــي الواقـــع المـــاد هـــو یتهـــرب منهـــا 
ة، إن الحر  اته الیوم الوقائع التي تعترض ح ســرعة الــى مســألة حرمــان مــادو  مان من الحب یتحول 

أو ،من هذا األمر أو ذلك ع اإلحتجــاج علــى حرمــان مــاد ــة مــن اإلهمــال تأخــذ طــا الوجود و و الشــ
)51-50صص:،1993.محمدزعور، (."رفض طلب ظرفي

لو ذامرافقة لهالو  معظم اإلنحراف التدمیر لد حیین،حاالت الدراسةح اة أنهن  ح
ة من الذات ع المازوشي ماتهو نحو ذلعدوانیتهممن خالل توجیههم ذلك، وإنتقام ، مثبتین بذلك الطا
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ة و بإنعدام التقبل ن شعر نظرا لما المرضي، الدون ،و الرفض من األهلمن اآلخر ه من إحساس 
موجه نحو إفناء الذات إلىدأما  ع ساد ة قصد إلتخاذهنبروز طا ات دفاع مآلل ،نفسالتحط

طرقة شاذةللجانب الجنسي دون غیرهینفعلمنثوالدور األتمثلو الظاهر من خالل  من تبد،، و 
ة في تلك النسوة هاخالل ة نفس ة و ، ضد الذاتاأللمتلقيرغ ة اإلجرام في تداولمتمثلة من الناح

ة السامة العاملة و تعاط م الذات، إضافة الى تعرض ذواتهن لألفعال ي المواد النفس على تحط
ة ل ة وآلداب والمناف طلب لعقاب النفسبدون إتعاصورة متتال ة للتعذیب و تلقی،  هن، و القبول

تكرارا، و سلب لحرتهن مرارا و لما یتعرضن له من تحقیر و إهانةبتلذذ، نظرااأللم ولكل أصناف 
ع المازوشي ان دال على الطا ةالمرضيل ذلك  اتهن النفس عة ح ة الشاذةوالممیز لطب .الجنس

ة د" وعلى رأسهاحیث جاءت تفسیرات المدرسة التحلیل المحللین والعدید منعمیدها "فرو
عض حاالت اإلنحرافالنفسیین  لهم أن وراء هذا القناع من القسوة المفرطةتضحإ"،الذین عالجوا 

ة وعدم مراعاة الجانح واألنان هاآلخرن، میوال دفینة تعصف  مهاالى تحقیر ذاته وتدفع  ما وتحط  ،
حث عن العقاب،  ع الدالئل على أن األساسي وراءها هو ال أفعال تظهر جم ام  انا الى الق ه أح تدفع 

ررون ظهر ذلك خصوصا في حالة ا اة السجن إلجانحین المعتادین الذین  نحرافاتهم ما بین ح
اة الحرة )53ص:، 1993.محمدزعور، (."والح

ــه  الحالــة، نظــرا لمــا لع ة لــد أمــا اإلنحــراف المثلــي فجــاء دال علــى عــدم فهــم لــألدوار الجنســ
ــه الحالــة، التي خصت  ع الترو مــا أكســبها المخــالف مــن جنســها،إضــافة الــى التمــاهي النفســي الطا

ه لها المشا المســتدخل،تعلقها  د على أن الحالــة تعــاني مــن عقــدة "إلكتــرا"، نتیجــة الــدور األنثــو ما یؤ
ن نفسي مرضي عدواني. والمضطرب والدال على تكو

أن  "ردل" في هذا الشأن  ة لألنا"إذ یر ، فالعدوان ع من المح قانون جانح نا الجانح تماهي 
ات وغیرهــا مــن حــد الزائــدة والتحــد ــاب الحــس الخلقــي  ــع مــن غ التصــرفات التــي تمیــز الجــانحین، ال تن

ا  ة عاطف م جماعة جانحة (أسرة مف ق اذاته، بل من التماهي  هامشي فــي صــراع ، حي ومتدهورة خلق
م  س ثورة ضد الق ة التي تتعارض مع وٕانما تكیفمع المجتمع الكلي)، سلوك الجانح ل م النوع لتلك الق

م المجتمع  )67:ص، 1993.محمدزعور، (. "الكليق
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شــها فئــة النســاء ــل ة التــي تع ــة الجنســ ع شــذوذ الطب ة دلــت علــى مــد المرضــ تلــك األنمــا
ة لدراســتنا  النســ ــةمعتــادات اإلجــرام  األســاس الحال ابها  الم، و التــي ترجــع أســ نــدمج إلــى الــدور األنثــو

ة  ـــة اتذمـــع الشخصـــ المراحـــل األودیب ات  ـــة علـــى إضـــطرا عـــة المشـــوهة، و الدال ـــذا الطب ـــو  ص نق
ة ةالســـــیرورات التقمصـــــ ـــــة و الراجعـــــة الـــــى ،لـــــألدوار الجنســـــ مشـــــارع النمـــــاذج الوالد الغیـــــر مقبولـــــة 

ة أســاس مبــدئي إلنشــاء (أم سیئة، أب غیر مسئول)تقمص ة  ــة الغیــر صــح ، إضافة إلى أســالیب الترو
ال،  ة مستق ة غیر سو ةالمواقف لكل ذلكمرافقةشخص اعثة للصراعات النفس ع الصادمة ال ذات الطا

ن  االنزو  ل ذلك عمل على تكو م،  الغیر سل .لدور األنثو

ن النفسجنسي الشاذهت تلك الدوافع المساحیث جاء ــل مــن دراســة نتــائجلموافقةمة في التكو
عبد هللا محمــد" ة اسح ــة التــي تلق" نجی ــة المتذبذ ــة التر ــا مــن النســاء، تإذ أظهــرت نوع غا هــا فئــة ال

ــاالتتســاهل مــن  ثــرة، وال م ــذا  المنحرفــات التــي میــزت معظــم أســر العالقــات األســرة المضــطرةو
ا، إضافة الى مس"دراسة جنس Jamesومیردنج: ج & Mcyerdin"، مقارنة المظــاهر حیث قاما 

ا،  غا ال رة لد ة الم یف تختلفالمتعددة للخبرات الجنس ات من و ة للنساء السو عن الخبرات الجنس
ا؟ غا ا حیث وجد أنغیر ال ة من قبل النساء المنحرفات جنس اة الجنس ال جدا عن الح لم تتعلم إال قل

ة، ــه مــن الوالــدین، و إنمــا تــرك األمــر لخبــراتهن الشخصــ معنــى نقــص اإلرشــاد و التوج ن،  فــي واألبو
ة، ــا تعرضــن ومــا أن الغالــب مــا تكــون خبــرات ســلب غا ة مــن قبــل معظــم ال ــة الجنســ هــن أطفــال للغوا

ــة، و أن أشــخاص راشــدین،  ة محرم ــا دخلــن فــي عالقــات جنســ غا مــا أنهــن فــي غالــب ثیــرات مــن ال
ــان  لــة المــداألح ة طو ســت لــدیهن عالقــات جنســ ــرة، و ل ة فــي ســن م ــاتهن الجنســ إنمــا و،بــدأن ح

عها عالقات عارضة غیر ه ة منهن تعرض لحوادث ادفة، وجم ة عال اإلغتصاب.أن نس

غاء سن المراهقة" حول "Brownبروان:"إضافة الى نتائج دراسة  حیث خلصت الدراسة الى "
ة التي أن هناك  ــاءقد ظروف إجتماع ســوء ،تؤثر في المراهقات و على سبیل المثال، اإلبتعــاد عــن األ

م فــي ســلوك المراهقــات،  م، و الــتح ، نقص التعلــ اب و اإلیذاء الجسد ما في ذلك الس ن  معاملة األبو
غاء،و أخیرا تواف ة لممارسة ال غــاء إضافة الى دو ر الفرص المناس والمتمثلــة فــيمتعــددة الافع ممارسة ال

ــة فــي الحصــول علــى المــال، حــب المغــامرة و الــدخول فــي تجــارب مثیــر  ــة،الرغ عــدم ة، مشــاعر الكراه
ة، و التمییز في العالقات الجنس اة.اإلهتمام  غاء على الح ة في ال عدم القدرة على الكسب و الرغ



الدراسةالفصل الخامس: مناقشة نتائج

428

تفســیر لتلــك ة و ــد" أن الطفــل ینظــر رتــالــدالالت النفســ ــأنهم إمتــدادالراشــدین إلــى"أنــا فرو و
ألسرته، فیتوقع منهم أن یخصوه بنفس المعاملة التي خصته بها أسرته.

الطفــل لــم"وٕان  ــاة األســرة إلــىیتوفــ ــه اإلنتقــال مــن ح ة الصــراع األودیبــي، صــعب عل ــاة إلــىتســو ح
میــل الفــرد  ــل مشــاعره إلــىالمجتمــع، فقــد  ــةتحو فــیهم إلــىومشــاكله األودیب اآلخــرن، بــدال مــن أن یــر

ات منفصــلة، فتظــل العالقــات فــي المحــل األول مــن النــوع ــه اآلخــرون شخصــ یلعــب ف "اإلبــدالي"، الــذ
ـــة الت العائل ـــه المشـــ اتـــه الـــى میـــدان قتـــال تتصـــارع ف ـــدین، مثـــل هـــذا الشـــخص تنقلـــب ح ."         دور الوال

)37:ص، 1958سامي محمود على، ترجمة:س.شیدلنجر،(

أنعن هذا اإلسالجاش""ضیف ما ضطراب التماهي إتعداد األولي للشخص المنحرف، 
عد ذلك، أخذ  األسر ة ثم مع المح ة مع األم في البدا ة إیجاب ع الفشل في إقامة عالقات أول طا

ة المجرم:المسئولهذا اإلضطراب هو و ة، عدم عن معظم السمات التي توصف بها شخص األنو
ة ة من وجهة نظر غیر ذات م على مسألة خلق من خالل وضع الذات موضع القدرة على الح (أ

عا لوجهة نظر هذا اآلخر)، واآلخر ة األمر ت حدود إنعدام إ رؤ ار اآلخرن (مراعاة أوضاعهم  عت
ة، موقف إتهامي و ع جزئي و نرجسي لألهداف و الموضوعات الجنس تجاه لحرتنا)، طا نقد

ة و اآلخرن (عالقة إ المسؤول ة)، نقص الحس  (إنعدام اإللتزام تجاه اآلخرن الخطیئةضطهاد
و الجماعة)، میل الى ردود فعل البراءة.

ة غیر الناضجة: اشرة على ذلك سمات ممیزة للشخص اعات الم عدم القدرة على التخلي عن اإلش
م منظوررغم و حساب السالمة  تجارب مناإلستفادة و والنقد الذاتيالعقاب، نقص اإلنفعالي، نقص الح

الماضي.

عتبرها  عند الجانح، ینظر إلیها "األنا األعلى"و "األنا"ضطراب " ناتجة عن إردل"هذه السمات التي 
ة، ""الجاش" ان قولهو و على أنها أساسا فشل في إقامة العالقات اإلیجاب اإلم في ختصارهاإإن 

مة اآلخر، نفيهي و صفة عامة  م العامةق ة أندل و ، والق مجموعة عالقاته اإلیجاب سترشد الجانح 
ة ،وتفاعله معهممع اآلخرن  د الحاجات الفرد ةفهو یؤ ة والمیول التسلط ه منخرطا في عمل في سلو

طولي من خالل اإلنتماء الى جماعة جانحة. من التماهي ال
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ة التي تمیز السلوك الجانح فهي العدوان، أما السمة األسا سس ا محضا بل هو قبل والعدوان ل أمرا ذات
ي للدخول في عالقة،  التالي الذلك أسلوب حر ةو ن فهم العدوان ة العدوان م هوالمیل (ن ) إال في إل

)71:ص، 1993.محمدزعور، (. "عالئقيإطار 

ن  ــه مــن خــالل ذلــك التكــو الــى الالنفسجنســيو الــدال عل ــاه تلــك النســوة، مــا أد تح شــاذ الــذ
ــة إلــىو الراجــع ،الضــمیر المتمثــل فــي (األنــا األعلــى)قــوة  أو ضــعف ر و ظهــ ــة األخالق إنعــدام الخلف

الحــازم خــعــدم ــذا و ــرة تمثــل الســلطة نتیجــة إنعــدام الــدور األبــو معظــم الل مراحــل النمــو الم لــد
ساهم ،لحاالتا ن و الذ المثلنــة فــي تقمــص الموضــوعات إلــىالراجع الشاذ و"األنا المثالي"في تكو

ة للوالدین ة األول ل أصناف التحقیر متمثال في ، سیئخاصة من طرف نموذج األم الو،األودیب تقبل 
ــث عقــدة  أودیــب)األنــا المثــالي(ــون "، و التعــذیب و إذالل الــذات ضــالــذلك فهــو و،عــد ور نتیجــة أ

ــات الالــدوافع وقــوأ ــة فــي الهــو، ولأهــم التقل قــوم یبید ن هــذا األنــا المثــالي  التغلــب علــى "األنــا"بتكــو
قوم ،عقدة أودیب قوم في نفس الوقت بوضع نفسه تحت سلطة الهو، فبینما  علــى األخــص "األنا"ما 

ـــس مـــن ذلـــك ب قـــوم األنـــا األعلـــى علـــى الع الواقـــع،  تمثیـــل العـــالم الـــداخلي، بتمثیـــل العـــالم الخـــارجي أ
ینشب بین ف ة األمر الخالف بین ما هــو )األنا المثالي(و)األنا(الصراع الذ س في نها ع ، إنما هو 

بـــین العـــامـــا هـــو نفســـي،وواقعـــي محمـــد عثمـــان ترجمــة:. ف،ســـیجمند.("لم الخـــارجي و العـــالم الـــداخليأ
)60، ص:1982،نجاتي

ل ذلك الى  الجانح:"األنا"إضطراب ما یؤد ةتهأعطحیثلد ة النفس نظرة التحلیل
انة األول د"فحسب رأ، والمرضيلفهم السلوك السوة الم عها ع""أنا فرو رضت الوسائل التي یت

ات  المختلفة التي یتعرض لها، ولقد صار واضحا أن نوع اإلضطرا ل األنا لمجابهة الضغو والش
ات التي یلجأ إلیها األنا لمجابهة الذ عة هذه األوال طب ة األمر  ه یتحدد في نها . "القلظهر ف
)60ص:،1993.محمدزعور، (

ل تلك الدالالت  ن الذاتي الشاذ،والدوافع المساهمةف تلك لبروزعلى عملفي التكو
م اللیبید"و اإلختالالت ة التنظ ف طرقة توزعالمؤسسة على  خالل النمو النفس الجنسي، أ

ل من األنا ة اللیبیدو" على  م تكامل،والموضوع"  ة تجاه الموضوع الموحد، ومد النزوات الجنس
ضمن في المنظور د"هذا اإلستثمار المتكامل هو الذ الطفل"فرو م في النزوات المجزأة لد ،التح

الالتي تحرك اإلندفاعات  ة المتعددة األش )92ص:، تدعبد الرحمان. ،سي موسي(". اإلنحراف
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نتیجــــة لــــذلك ننــــا القــــول و ــــة أدمــــا الشــــذوذ،النفســــي للحــــاالت دل علــــى إن البنــــاءم غالب
ة مــات النفســ فللحــاالت،التنظ ة هن لتــوظ ع ســیرورات نفســ الل مــن خــ،والهســتیرالنرجســي ذات الطــا

ماتمع الواقع ابهالتعامل  تلك التنظ ــالشاذة و الجســدطرق الشعرة، عن طر الظــاهر المحتــو
 ، ات نففق ةما دل على إضطرا ة واضحة ذات میوالت جنســ ــة لهــن نعــدامإلشــاذة، س ــة األخالق الخلف

ع النزووٕاضطراب التوزع ذلك.العدواني ذو الطا

ة ســواء علــى ذواتهــن قصــد  المشوه من خالل إسقاطهن آلالمهن النفســ ع األنثو لذا ظهر الطا
ة إفنائها أو على اآلخر، ما یدل على إتخاذها  ة نفس ة دفاع حل ضعیف،"هنألناوالممثلة "ألقرب آل

ةذلكتكرار و على إعادة عملما و ،للصراع النفسي ة هرو آل اعثة عن األلم. الحل  من الصراعات ال

ة في اإلحساسات إذ "  ف ة فطرة، بینما توجد هذه الك ة نزوع ف ة  أ تتمیز اإلحساسات اللذیذة 
بیرة، فاإلحساسات المؤلمة تنزع نحو التغییر  مــن هــوهــذا و ، التفرــغنحــو و المؤلمة بدرجة  الســبب الــذ

ة، إأجلـــه نفســـر "األلـــم" علـــى أنـــه یتضـــمن  ـــاد شـــحنة الطاقـــة النفســـ "اللذة" علـــى أنهـــا عنصـــر نفســـرو زد
)38:ص، 1982محمد عثمان نجاتي،ترجمة:، ف.سیجمند(". خفضها

ة حیث تختلف تصرف ة حسبتلك الطاقات النفس م النفسيوالنزو موما عل،التنظ مــن بهذا التنظ
ة،  اعثة عن صرف الطاقة النفس بوتات ال ذا األهدافم قها الحقا.و المرجو تحق

عبــد هللا"لدراســة مــرة أخــرجــاء موافقــا وذلــك مــا ــة اســح ة "الدراســته"محمــدنجی ولوج ســ
ـــة غـــاء دراســـة نظر ـــةال یـــدفع بهـــن دون غیـــرهن مـــن النســـاء التســـاؤلعـــن "، مجیـــبومیدان ـــذ : مـــا ال

األخرات الى تلك المهانة؟

ةحیــث أظهــرت النتــائج وجــود  البنــاء النفســي للشخصــ مــا یتعلــ إخــتالف بــین المجمــوعتین ف
ع  ــا، هــو الطــا غا ة فــي مجموعــة ال میــز جوانــب البنــاء النفســي للشخصــ و دینامیتها، حیــث مــن أهــم مــا 
ضـــا ضـــحالة  مـــا نجـــد أ ـــة،  الســـادو مـــازوجي، و تشـــعره صـــورة الجســـم، و إضـــطراب المرحلـــة األودیب

ة  طة اإلنفعال ــاآلخرالرا ة العالقة  النبــذ و الحرمــان، ،و سطح مــع عــدم تقبــل صــورة الــذات و الشــعور 
ة و ات و عض الجوانب الس ة مع  و العجز عن حل الصراعات، أما المجموعــة و اإلستسالماإلكتئاب

میزهــا ــان أهــم مــا  طة ف ــة أفرادهــا مــن اإلضــطراب الواضــح، مــع ،الضــا هــو خلــو البنــاء النفســي لغالب
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ـــة فـــي اإلنجـــاز و التفـــوق  مـــا یوجـــد لـــدیهن الرغ ـــا،  الســـلوك المقبـــول إجتماع صـــورة اإللتـــزام  و تحقیـــ
الشخصي،طموحة .و القدرة على التواف ا و مواجهة اإلح

ل جلـــيذلــك مـــا أوضـــح  شـــ ـــة اإلو ةأهم ـــة الجنســـ ة المـــرأة فـــي تخــتالالت النمائ ل شخصـــ شـــ
اغهامعتادة اإلجرام،  ةوٕاص ةالالشخص ا غیر سو اذات .وٕاجتماع

احــث عــن: الثــانيالفرعــي ســؤال أمــا ال- ة فــي العــودمــدال ــة عامــل اإلنحرافــات الجنســ للســلوك ةأهم
اإلجرامي؟

ع النــزو ة النساء معتادات اإلجرام إلنحرافاتهم ذات الطا ف توظ فجاء موضحا من خالل مد
.وضد الغیرذواتهم والعدواني ضد

فهم  ة الشــاذة التــي تمیــز جــل حــاالت الدراســة، أظهــرت تلــك الــذوات لتــوظ فبنــاءا للبنــاءات النفســ
مهم النفسي ة تخدم تنظ ات دفاع ة إلىالراجع و، آلل ة النفس م بیرة سیرتهم التنظ و الدالة على درجة 

حیــث تســعى إلختــزال و إزالــة تعــدیل مــن رصانإل الصراع النفسي المرضي المســتخدم مــن قبــل "األنــا"، 
ـــه  طـــرح ف القـــدر الـــذ ـــائي النفســـاني للخطـــر، و  ـــات الفـــرد اإلح عـــرض تكامـــل و ث "األنـــا"شـــأنه أن 

ل عــام علــى  شــ حیــث ینصــب الــدفاع  ــه،  عل ســعى للحفــا ــات و  یجســد هــذا الث ن الــذ ــاره الــر بإعت
ة (النزوة) ل أكثر إاإلثارة الداخل ش رات وو  ة على تلك التصورات(من ذ هوامــات) التــي تــرتنتقائ

ــه مــع هــذا بها النزوة، و تتعــارض ف ة القادرة على إطــالق هــذه اإلثــارة الــى الحــد الــذ على تلك الوضع
ل نتیجة لذلك إزعاجا  ."لألنا"التوازن، و تش

ة  مومو موقف الجانح حیث تفسر المدرسة التحلیل العصابي: تهد ح یهرب من فالجان"مقارنة 
معنى آخر فالجانح  ذلك، بینما یهرب العصابي من الحاضر، و  الماضي و یهرب من المستقبل 
ظهر معظم الجانحین عجزا واضحا عن  یهرب في الحاضر بینما یهرب العصابي من الحاضر، 

للمس عجزون عن التخط بیرا للهروب من الماضي و آالمه لدرجة أنهم  ال  ظهرون م ما  تقبل، 
ترثین لما  إغراءات اللحظة الراهنة غیر م ظلون أسر اإلستفادة من تجارب ذلك الماضي، و هم 
اآلني و الظرفي  مة على مصالحهم في المستقبل، فق ستجره هذه اإلغراءات من نتائج قد تكون و خ
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للمستقبلمغراته تنهار العبرة من تجارب الماضيوام ضغوطهیهم و أم ا زعور، (."و یتالشى اإلح
)52ص:،1993.محمد

ــار (ــل ذلــك جــاء ظــاهرا مــن خــالل مــا أوضــحته ة خاصــة بإخت ــارات اإلســقاط ،)TATاإلخت
اعثة للتوتر و إحداث األلم مــن خــالل آل تجنــب الصــراع قصد تجنب الصراعات ال ــة جامــدة،  ــات دفاع

ةب ــات إســقاط و التــدمیرإســتخدام آل ع الســاد لــواقعهم الــداخلي علــى الواقــع الخــارجي، مــا خلــف الطــا
ــاأللم وال وخــز  ــات الــداخلي، حــث عــن التــوازن النفســيداللــة لللضــمیر،للآلخــر بــدون اإلحســاس  آل

ــة  ــالغ فیهــادفاع ــةو علــى غیــرهم، وعلــى أنفســهنخطــورة الحــاالت علــى مــا أكــدت ،م ان ــة إم تكرار
ضد  حــل للنــزاع النفســي، التوظیف الساد ة صد الصراع و  ال لما تعرضن إلش مــع دالالت المجتمع 

ــة لــذوات الحــاالت المدروســة،  ة األول ة تأكــد البنــاءات النفســ م إلــىمــا أدإســقاط التأكیــد علــى التنظــ
اتيالنف و ة القابلــة للتوظیــف "النــزوسي الس حاالت الدراسة، و مثبــت مــن خــالل دالالتهــم النفســ لد

ال. اعث للتكرار اإلجرامي مستق ا و ال العدواني" و المحدث لألفعال المجرمة قانون

أن مالحظة السلوك الجانح تسمح بتصنیف ":"مایوالعالم النفساني "قول في هذا الشأنإذ 
قابل العصاب عند فئة من المنحرفین الذین أالمنحرفین الى فئتین  ذلك، فمن جهة نجد ما  ساسیتین 

صلة معقولة مع المجتمع، ونون رغم جنحهم الدورة من إخفاء إیتم مون نحرافهم و اإلحتفا ق هم 
قة مع اآلخرن، ي العالقات وث حتاطون  المتكیف،تقطع الجسور بینهم و بین المجتمع و 
ات و التوترات.،و یندمجون في میدان العمل عض الصعو رغم 

ل دائم ش ررن  لون ،أما الفئة المقابلة للذهان فتتكون من مجموعة من الجانحین الم ش والذین 
ن، "األنا األعلى"ل و الزائن المعتادین للسجون، وص ة الجانحة التامة التكو عند هؤالء لدرجة البن

ع التف هم معاد للمجتمع لدرجة أننا ال نستط ك لهم.سلو ن أو بتحرر وش عمل مم یر 

رة،  ة م األمر هنا بتثبیت النمو عند مرحلة نرجس رت الىو ؤد عن إقامة عالقات و عجز جذر
ة بد(عالقات مع األشخاص اآلخرن)، موضوع من هؤالء غیر قابل لإلصالح منذ السن و الطفلو
ة،  ل من مثل یبتعدهو و المدرس عن  ه غرز ل ش حترم معاییرش مهالمجتمع و ة، وق وتتم أوال

الصورة السیئة بدون صراع  أنها أمرالتماهي  بدو "مفروغ منه، و أنه قبل"األناو أمر هذا المو صیر 
واقع یجب اإلنسجام معه.
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مة وو یؤمن الق ذا یجد الجانح نفسه، نتیجة للنبذ خارج دائرة اإلنتماء اإلجتماعي الذ ار ه اإلعت
ة الجانحة، و ال، عالم العصا ه، مضطرا أن یبني عالما بد انة لصاح حتل في هذا العالم م هو 

ة ألنها عالمه اإلجتماعي الوحید على العصا جهده للحفا ة، و یبذل قصار اد ها و ،ق ح محر ص
اة فیها، و ها و نافخ الح م لهذا العالم البدیل( عوضا عن العالم اإلجتماعي) وضمانة تماس ق هو 
ا ة و الغیرة، ومعاییر الوالء وشرف الكلمة، و اإلنض لة إنعدام الهو بإختصار تجذب الجانح مش

ة من خالل اإل )80- 72:ص، ص1993.محمدزعور، .("نتماء الى عالم إجتماعي جانحاإلجتماع

ل العالقــة" و التــي تحــددت فــي ســمیرة شــحاتهنتــائج دراســة "وافــــل ذلــك  التعــرف علــى شــ
الشــعور و ــة علــى مســتو شــرة و الماد مــداها بــین تصــور الجانحــات لــذاتها و بــین تصــورها لبیئتهــا ال

حیــث جــاءت،شعورو الآل ات،  ا و نســاء ســو غا نــاك عالقــة أن هــنتائجهــا موضــحة في مقارنة بین ال
ة بین عدم تقبل الذات ة موج ةعدم تقبل اآلخروجزئ النس الشعور  ما أن للشرحتینعلى مستو  ،

ــة بــین تقبــل الــذات و تقبــل اآل ــة موج ة للشــرحتین علــى مســتوهناك عالقة جزئ النســ ، الآلشــعورخــر 
الآلشعورمع  ة على مستو ة بین تقبل الذات و تقبل البیئة الماد ة موج دم تقبــل الــذات ، عــعالقة جزئ

ــا عــن شــرحة الســرقة و غا اعــدم تقبــل اآلخــر یــزداد فــي شــرحة ال فــرق دال إحصــائ هنــاك ، و التشــرد 
ة فــي شــرحة ضــطراب أكثــر حــدأن هــذا اإلإضــطراب فــي العالقــة بــین ذات الجانحــة و ذات اآلخــر، و

ــا غا حوثــات عــن الســواء قــل و، "ال لمــا إبتعــدت شــرحة الم قــد تــم تفســیر هــذه النتــائج علــى أســاس أنــه 
التالي لآلخر ."تقبلها لذاتها و 

ه دراسة  دإضافة الى ما دلت عل م بوز أن العائدین الى الجرمة یتمتعون بوجهة "إبراه  "
ما أنهم  ة،  خارج ما أشارت نتائج دراسة "ال یتمتعون ض أس،  ة من ال إبتسام بنت بدرجة عال
طة حول ""عبد هللا بن عید الزعبي ة المرت عض سمات الشخص ي لتعدیل  ة برنامج معرفي سلو فاعل

اتالسلوك اإلجرامي للسجینات  درجات أفراد و وجالى السعود ة في متوس د فروق ذات داللة إحصائ
ة (قبلالمجموعات المدروسة اس العدوان عدعد)- على مق ال البرنامج لصالح التطبی ، تطبی

ة إضافة الى وجود اس المسئول درجات أفراد المجموعة على مق ة في متوس فروق ذات داللة إحصائ
ة (قبل عدتطبیعد)-اإلجتماع ال التوظیف العدواني ضد البرنامج لصالح التطبی ، ما یثبت مد

ذو الدافع النفسي.  المح
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فسر  اإلهانــة و تحقیــر الــذات،اعدم شعور هذلك ما  ته الفئات من النســاء المحترفــات اإلجــرام 
ــه م ف غیــر مــتح التــوتر النفســيبل یدل على توظیف عدواني نزو نــزواتهن و خلــ ، لمــا صــد عــائ

ي "دراســة: جــاءتحیــث انــت هنــاك إلــىالتــي تهــدف و"Polonskyبولونســ التعــرف عــن مــا إذا 
ـــات،  ـــا المحترفـــات و النســـاء األخر غا ة بـــین ال ـــى عـــدم وجـــود فـــروق بـــین بفـــروق نفســـ ـــائج تـــدل عل نت

انــت متشــابهة بإســتثناء  تقــدیر الــذات، بــل أن الصــورة العامــة للمجمــوعتین  المجمــوعتین إال فــي مســتو
ــة التــي تصــط،عــض الفــروق  صــفة اإلعتماد ــاو أهمهــا مــا یتعلــ غا ال عــدم الثقــة لــد بینمــا أفــراد ،غ 

طة أكثر ثقة في أنفسهن. المجموعة الضا

إضـــافة الـــى ـــرهو "Apositive Renforcer"المعـــزز اإلیجـــابيلعـــب عامـــل،ـــل مـــا تـــم ذ
عـــرف ـــادة إحتمـــال تكـــرارهوالـــذ الـــى ز أنـــه نتیجـــة الســـلوك تـــؤد )،31ص:، تدالســـلوك اإلنســـاني،(". "

ة للنساء معتادات اإلجرام النس البیئــي الشــا،و المتمثلة  بیــر إلقتــراف مثــل في المح ل  شــ ذ المــدعم 
طــرق أكثــر ،األفعال المجرمةتلك ات محترفــة الســلوك اإلجرامــي و  الى تقمصــهن لشخصــ ذلك ما أد

د إمخبرة و لما إبراعة، و یؤ ة تكرارهن لهذا السلوك  الضرورة و الظروف لذلك.قتضتان

ه ف "بــین العالقة وعل ة متغیــر ات الجنســ ــان لهــا األثــر الكبیــر ،"والســلوك اإلجرامــياإلضــطرا
حیث الحاالت المدروسة،  عة جاءت موضحةفي ظهور سلوك العود للجرمة لد ة لطب لمــرأة اشخصــ

ــة"والمحــددة فــي، معتــادة اإلجــرام ة الضــد اإلجتماع ةوالتــي تعــد"الشخصــ ات الشخصــ ، مــن اإلضــطرا
ات ومــن أخطــر ــاالشخصــ ــة إجتماع ــة لهــم، مــع إ، نتیجــة تكراراتهــا اإلجرام ــة القانون حیــث نعــدام الردع

ـــع للطـــب النفســيعلیهــا دل ة، اموضـــحا ألعراضـــه،)DSM-IV(فـــي التصـــنیف الرا تحـــت إســـم المرضـــ
ة المضاد للمجتمع إ" ة:ةتمثلمال:"antisocial PDضطراب الشخص الخصائص التال

حقوق اآلخرن -1 شامل من اإلستهانة  مــا یتبــین فــي ٕانتهاكهاو نم حدث منذ سن الخامسة عشرة،   ،
ما یلي:أكثر)ثالثى (أو 

ــا یتجلــى ذلــك فــي تكــراره -أ ات الجــائزة قانون الســلو ــة المتعلقــة  العجز عن اإلمتثــال للمعــاییر اإلجتماع
قانون.ألفعال تضعه تحت طائلة ال
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ما یتجلى في تكرار الكذب، والخداعالغش -2 ــال علــىمســتعارة واتخاذ أسماء،  اآلخــرن لمآرــه واإلحت
ة. الخاصة أو متعته الشخص

ة -3 للمستقبل.والعجز عناإلندفاع التخط

ةالنزق -4 ما یتمثالن في تكرار الشجار أو اإلعتداء البدني.والعدوان  ،

.وسالمة اآلخرنالذات سالمةواإلستهانةالتهور -5

م، -6 فـــي قـــو مـــا یتمثـــل فـــي العجـــز المتكـــرر عـــن الـــدوام علـــى ســـلوك وظ ة  والعجـــز انعـــدام المســـؤول
ة.المتكرر التزاماته المال عن الوفاء 

مشــاعر اآلخــرن -7 ما یتجلى في عدم اإلكتــراث  قترف،  وتبرــر إیــذائهم عدم استشعار الندم على ما 
والسرقة منهم.مٕاساءة معاملتهو 

الشخص في الثامنة عشرة من العمر على األقل.-ب

Conductالسلوكهناك ادلة على وجود اضطراب -ج Disorder بدأ حدوثــه قبــل ســن الخامســة الذ
عشرة.

حدث هذا السلوك المضــاد للمجتمــع علــى وجــه الحصــر أثنــاء المســار المرضــي للفصــام أو أثنــاء -ه ال 
ة  )304-303:ص، ص2001.عادلأمینة، ومصطفى، السماك، (. هوسنو

اب هذا اإلضطراب الشخصي الى " عض العلماء أس ة األصــل،حیث یرجع  ولوج عوامــل ســ
ن،هناك من إال أن  ات المضادة للمجتمع تنشأ عن نقص التكو عتقد أن اإلستجا احثین  عض أماال الــ

ة، و األسرة و اإلجتماع ات اآلخر یرجعها ألنواع معینة من األنما عض الكتاب علــى الصــعو د  یؤ
ـــة الـــى  ســـود إعتقـــاد( ا"EGO-IDEALأنـــا مثـــالي "فــي الـــتقمص المؤد مـــا  ـــك،  لمحللـــین مشــوه و مرت

ـــة،)نالنفســیی الـــى جانـــب الحرمـــان -أو الـــرفض غیــر القـــاطع أو المتقلـــب لهـــاـــأن صـــورة األم غیـــر الثا
ر  ات في التقمص–اإلنفعالي في السن الم تلك الصعو ثمرة الجوع العــاطفي ،هي التي تخل و ذلك 

اتیتیین هــم ثمــرة هــذا  و الشــدید فــي الســنوات األولــى مــن العمــر، و لعــل أخبــث أعــداء المجتمــع مــن الســ
دار، .("لمعاملة الصادة في طفولتهماهلإمضاف ،الجدب العاطفي )185:ص، 2005.عبد الفتاح محمددو
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اتى عدوانإال أن  و الفى بدوو ، مختلفةمصادرمنأتى الس مصادرهأما، متعددةأش
ن م ماتعدادهاف -: یلىف

.الضعفهذایخفى الذالغطاءهوهناالداخلى، فالعدوانالضعففر)ا(
أسمعاآلخرإلى الملحةالحاجة)ب( انمنالشدیدال ةهذهواقعمنالحاجةهذهتحقیإم الرؤ

ة . الصرحةالقاس
. عدوانهخاللمننفسه فرضفهو، التركو لإلهمالالتفاعل)ح(
قى، أو(الظلممننتقاماإل)د( الغالحق هالم هالذ) المتصورأو، ف .بیراو طفاللق
الغةمعالذات تأكید)ه( ةفيالم . درجةأو صورةأاآلخرنمراعاةعدمالمصاحبالذاتو
الأما ةو التخلى، : السلبيفمنهاالعدوانأش اإلیجابى منهماو ، الطنبلةو اإللغاءو ، اإلغفالو ، الذاتو

اشر اتهمحتى أو، حرتهمأو، للغیرماعلى االعتداءو االیذاء: الم .ح

اتي ال تكمــن  و ة الفــرد الســ تفســیر لشخصــ لو  هظــاهرفــىتهمشــ فــيهــيمــاقــدر،ســلو
ــةالــذات(يالــداخلانــهضعف ــارنو (ــانإذاو، وعجــزهتشــوههو) الداخل لةهــذهحــلقــد)ال المشــ

يالعـــدمنســـحاباإلحلهـــاقـــد)يالفصـــام(ـــانو، التنفیـــذوقـــفمـــعاالقتـــرابوالحـــذروـــالتوجس
ــوصو ــكوالن اتفــإن، التف و ــاحلهــايالســ ــةمنفــرةفجــةبإطالقهــاجزئ قــى مــابإخفــاءثــم، متحد ت

سماإلى اإلضافةمنها .أعماقةداخلالعادالدمثالسلوكمنرت

امتوحشایبدوإذو ةالصورةظاهرفيلهألخالقمعتد ــن، الكلین احــثم أنیتبــینأنلل
هـــــوالســـــلوكهـــــذافـــــإنالوقـــــتنفـــــسيفـــــ، والـــــداخليالضـــــعفذلـــــكعـــــندفـــــاعهـــــوالســـــلوكهـــــذا

ــةمعنــى ، شــعورآلاللمحتــو"Acting"outتفعیــل ــةاإلوالذات أنمــنبــدال،اآلخــرإلغــاءونفراد
عـــةتكــون  ـــةاألحـــوالفـــيشــعورالآلفـــيقا ـــالســـلوكفـــيتظهــر،العاد عنـــدفإنهـــا، اشـــرمغیــرطر

ات و سســـلوكفـــيتخـــرجيالســـ لیلـــ اشـــرةالســـواءشـــ ـــةهـــذهحقـــلكنـــهو، م معلـــنفعـــلفـــيالذات
اشر ةطلالذالتفعیلهذارغمو، م االظهورللعدوانسمحالذو، العنانلألنان أنإال،متحــد
ساألمــــر ــــةالمراحــــلإلــــى ردةمجــــردلــــ الــــداخليالضــــعفضــــددفــــاعيأســــلوبهــــومــــاقــــدر،البدائ

قيالهجومو .الخارجيالعالمجانبمنالمتخیلوالحق
اتیواصلذلكلخاللمنو و لنموهيالس القــووالنزعــاتهــذهأنمعنى ، مقلوبش

ة هالسلوكفيالظهورلهاسمح، التناثروالتوجسوالهربالمهددةالبدائ نسحاب، فاإلالسوش
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ةیتحق ــارنو (والموقــف، المطلقــةالذات هالعــدوانمتصــه)ال ةصــورت ــةاإلوالســلب التفســخو، یجاب
یزعنهینوب ینفصــلأنمــنبــدال،تلیهــايالتــاللحظــةعــنلحظةلتنفصلحیث،اآلن""على التر
ةمنماجزء ــوسالوجــودهــذامــنو،آخــرجــزءعــنالشخصــ عالمع ــعأننســتط ــوصجــذورنتت الن

ي، ذات الصفا ةالتالسلو هو التي تعدبدائ ــةتكــون ماأش عــندفاعــهوتكاملــهيفــفــالحیوان، حیوان
ــةالصــفاتیــدمغالقائــهونوعــه مــااإلنســانیتــداولهايالتــالخلق الســلوكعتبــرإنمــاو،أفــرادهبــینف

ةصفةيالحیوان ةبداللتهمرفوضةبدائ وص وص،اإلنسانيفالن اثفن و التعاملمعالمحمليالس
اشريالبدائيالحس هما،الم ارإوإلرادةنتقاصإمنف .اإلنسانخت

ة ات الشخص من2013جانفي،30سترجاعها في: تم إ(د. ت). .إضطرا
http:/www.rakhawy.org/a_site/psychotherapy/books/Psychopathology_Web/Psychopatho

logy_No_10.htm

اتفالموقف و ــةالمخــاطرــلضــديتفعیلــيدفــاعحلهوختصارإبيالس ــاال(الخارج أوخ
قــة ــةالمخــاطرو )حق ة،آالم (الداخل ــون نفســ حیــث  تــوجس، خــوف، العالقــات المهــددة، اإلكتئــاب)، 

ه مــن ضــعف داخلــي شعر  ل ما  ة ضد  ة دفاع آل اتي  و هأســلوبســتعمالإبلكــنو ، سلوك الس شــ
ةحتماالتاإلهذهضدمظهراناجحسلوكفهوسو .المترصةالذهان

اتي  و هنفسهعنیخفى الوالس ــهیــدركهــوبــل، عــادةيأخالقآلالسلو يبــوعمارســهو ، أغل
ه بررهاملش انمنثیريفو سيأخالقآلالالسلوكهذاو ، األح ، حاللعلى للجرمةمرادفال
هیجبإذ سأنهعلى بتداءإالتنب اتمجــرمــلل و س،يســ اتــلولــ و قــعأنــهمعنــى مجرمــايســ

.القانون طائلةتحت
ه و  ره،نتیجة لكلو عل ذ القول ما سب لعــودة إن للدورما یدفعنا  المــرأة الجنسي الدافع القو

م  ا، إال أن هذا الح ات المجرمة قانون حاالت الدراسة.حصرونه ینعد نسبي للسلو على مستو

ــة عــن أمــا-  ــهتســعى عــن مــاالخــاص التســاؤلإجا ا وراء إل قــه میــدان المــرأة معتــادة اإلجــرام لتحق
حــث عــن فعل العود اإلجرامــي؟،  ــه مــن خــالل مــا جــاء فــي تصــرح معظمهــن فــي حــدود ال فلقــد دل عل

ــة دف، سب الرزق  آل عد  ــة مقبولــة علــى و الذ الــاع عامــة النــاس، إال علــى مســتوووعيمســتو
ة فـــإن هنــاك لفقــاوفــي المقابـــل و أنــه شــ مثــل نأنهــإالأكثــر فقـــرا، نســـاءلخبـــرات المع تلـــكال تقمـــن 

اتي، إضــافة ،ة للحرــةاألفعــال الســال و ع اإلجرامــي و الســ مــن إلــىو ذات الطــا الحــاالت أنــواع أخــر
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ا ــاحعین لتحقیــتســ،المنحرفــات جنســ الــزواج الم ــ طــرق مشــروعة عــن طر قصــد تحقیــ،تــوازنهن 
عرضن أنفس ة بدون أن  اة صح ضاهي العرف و ال القانون ح .هن لما 



الخـــاتمــــة
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ة:ـــــخاتمال

ــة التــي وردت فــي ه حث ــة الجانــب الجنســي فــي القــد دلــت جــل المحــاور ال تــه الدراســة عــن أهم
ة، و علــى إثــره  ة اإلنســان ة للشخصــ ونــات األساســ حیــث عــدت مــن أهــم الم ة،  ــة النفســ ی لــت التر أو

ــة للكــائن الحــي،  ات التــي قــد تصــیب الكینونــة الفرد ــع اإلضــطرا ــة" جم د ــة "الفرو إلیهــا المدرســة التحلیل
اتالنفســي ونها تكسب المــرض ــأعراف عامــة النــاس،أعراضــا و ســلو و ذلــك مــا ،تعــد شــاذة مقارنــة 

ــان الــى  ثیــر مــن األح فــي  میــز الیــؤد ات و مــدهــذهوقــوع فــي المحظــور، خاصــة لمــا  اإلضــطرا
ع حیث  الغیر،  علــى حقــوق اتبرعالئقیتها  ــات صــارمة آلخــرمقترفها معتــد فــي حقــه عقو طبــ ، و 

ة. اته الضد إنسان ورادعة نتیجة سلو

ة ه عدمالمسلمومن ما  ان ــغ علــى شــتى إم ــا لمــا لــه مــن األثــر البل إغفال دور المرأة إجتماع
ة،  ات عدالمجاالت الح ع شرائحهاخطرا مهددوٕانحرافها  ل، بجم ان المجتمع  اتهلك ع مستو جم .و

الذو ع القهر م النفســي، میز السلوك المرضي ذو الدافعنظرا للطا ــن الــتح م ال  و الــذ
ـــة انیتـــه التكرار ـــة النفســـ،ـــه، نظـــرا إلم ی ـــدال علـــى خطـــورة تلـــك الشـــذوذات و اإلخـــتالالت للتر ة و ال

ة،  ات و ة الس ة الشخص حث الحالي خاص عینة ال ات القهرة ال شعورا، ما خلف لد اعثة للسلو ال
الخطــورة التــي تواجــه المجتمــع جــراء توظیــف المــرأة لتلــك  إذ مــن خــالل هــذه الدراســة توضــح لنــا مــا مــد

شر،،اإلنحرافات نهــا النفســي نتیجة ما یدفعناشرة من خاللها الرذیلة و الفحش عبر عامة ال ه تكو ها إل
عــة الشــاذة، و ـــاء، حتــى تلقـــى ذو الطب ـــن مــن األبر ــه تـــدمیر أكبــر قــدر مم بـــدوافع الشــعورة، مرـــدة 

حققهالتوازن ال طة ومن ذلك الشعور لهانفسي جراء ما  نشوة. غ

الى إما  ةالنسوة صفة ته اب هاستكأد عونها تعد من أمراض ،الخطورة اإلجرام حیــث الط
ــة ة لعلــم الــنفس الجنــائي، نتیجــة مــا تبثــه مــن آفــات إجتماع ع األساســ أحــد المواضــ جــد خطیــرة أخــذت 

امل المجتمع  لوخز اوال إحساس تمییزدون و عبر  لضمیر.أدنى مستو

ـــاب القــــدرة علــــى التكیـــف"حیـــث یتمیــــز هـــذا الــــنم ــــة غ (المســــتمر) مـــع األعــــراف اإلجتماع
ة  ه هذا المرض، للمجتمعواألخالق ش ف ع ات قوممنه و الذ اشر مع هذا تؤدسلو الى صراع م
ختلــف هــذاالمجتمــع،  ــاقي إاإلضــطرابو ةعــن  ات الشخصــ مــن حیــث شــموله لمجموعــة مــن ،ضــطرا
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ا أشــــ ات التــــي تبــــدو  ــــدار، (. "متمــــایزةوعلــــى أصــــعدةل مختلفــــة اإلضــــطرا ، 2005.عبـــد الفتــــاح محمــــد دو
)180ص

ة و ات و ة الســ ــأن الشخصــ انــت هذا ما یدفعنا للقــول  خاصــة إذا تمثلــت فــي شــخص األنثــى 
مــا  شفها و الحد من شرها،  صعب  ــن تمییــزالأكثر خطورة حیث  ة م ــاقي مــن بــین هــذه الشخصــ

ســة المجتمع إال إذا مس ثیــرا مــا توجــه مــن ،أفعالهــا المجرمــةخــالل مــن ت متل عهــا اإلجرامــي  ــون طا
ــة،خاللــه عــدوانها نحــو الغیــر  ــة و المعنو ــع النــواحي الماد ــون ذلــك إســتغاللهم مــن جم ثیــرا مــا  و 

نهاما برضائهم، ش على منم مي ، بدون إحساسجسد اآلخر، والع م البناء الق ونها تهدف لتحط
ــالغیر  م مــن خــالل الجــز  اهــبفــي اإلنســاني الســل م الرذیلــة و الفحــش ،الرذائــلغ و العمــل علــى تعمــ

ــاتــدنيو  ــة ،األخــالق إجتماع مظهــرة أنانیتهــا وآن ــدیني عــرض الحــائ ــالعرف اإلنســاني و ال ضــارة 
ة. اعاتها الذات إش

م و ا قصـــد تحطـــ توظفـــه میـــدان ـــل ذلـــك دافعهـــا الجنســـي الشـــاذ الـــذ أكبـــر مـــا یـــدفعها لتحقیـــ
حیــث ال نجــد هأواصــل و ــن،  ــأكبر قــدر مم ــان المجتمــع  عتبــرن مــن خبــراتهم اأر المؤلمــةتــه النســوة 

ل من ینتســب إلــیهم، سلب حراتهم مرارا، و ینسب الى ذواتهم و الى  ال من الوصم اإلجتماعي الذ
ــل ذلــك مــا و ــدال الــى الــدین المــانع علــى إیــذاء الغیــر،  تمــادیهن فــي تــه النســوة و یثبــت اخطــورة هیؤ

حن علـــى شـــاكلة،إیـــذاء المجتمـــع دون تمییـــز شـــرة مؤنثـــة" وـــونهن أصـــ ـــل صـــفة "الـــذئاب ال تلغـــي 
ة فـــیهن ـــو،إنســـان ة هـــؤالءهـــذا مـــا یؤ فـــي شخصـــ ـــان الجانـــب النـــزو اع و،النســـوةد طغ ـــة اإلشـــ آن

ة و على األوضاع اإلكتئاب طرقةو التعد أ انت و  اطات مهما  ــة ذات ق،اإلح اعات ذات صد إش
طرةو المتمثلة حسب مدرسة التحلیل،منشأ نفسي ال شعورة "الهو" على الجانب النزوالنفسي في س

ن و ان البدائي التكو ة.إتصافهذا الك ات البدائ الشخص أصحابها 

ـــاز إونهـــا  لتجت شـــ ـــة  ـــرالمراحـــل النمائ ح غی موغیـــر صـــح ـــة ،ســـل حیـــث تطغـــى النـــزوات العدوان
غرزة للموت  م الذاتالتدمیرة  واآلخر.وتحط

مختصـــین نمـــ ـــه علـــى إلـــىیین انســـفا یـــدفع بنـــا  یـــز و التنو ـــاة التر ،  الفـــردأهـــم عامـــل فـــي ح
ــرة مــن عمــر الفــرد ــة فــي المراحــل الم ــة و التنشــئة اإلجتماع ــة ،و المتمثــل فــي التر لمــا لهــا مــن األهم

ونها تعید إظهار ما تم إستدخاله فــي تلــك المراحــل مــن صــفات و غة  ات جیــدة عــاداتالجد بل و ســلو
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عد النضج ا بل یخاف منه ،أو سیئة في مراحل  ون من الصعب إصالح الشخص المشوه نفس حیث 
ا".و اسر إجتماع ون "حیوان  ونه أعد لكي  ه من نفسه  عل

ـــة التأكیـــدإعـــادةإلـــىإضـــافة  ـــة التوع الظـــاهرة ذههـــحـــول،المجتمعـــينشـــر الـــوعيو علـــى أهم
ة الجــــــد خطیــــــرة خطورتهــــــا الالتــــــي و ،اإلنســــــان مــــــد ــــــن اإلحســــــاس  آثــــــارإال مــــــن خــــــالل لمــــــس م

النسوة عن قرب.وأفعال تلك

ــدین ــامؤ مارســه المخــتص النفســي ىعلــمــن خــالل هــذه الدراســة المتواضــعة جل یجــب أن  الــدور الــذ
ـــا، و ا و إجتماع و التخفیـــف مـــن المختلـــین نفســـ ـــا، قصـــد تحقیـــ ات الوصـــول ذلـــكح ـــ إلـــىعـــن طر

ات  ـــةمســـب ة و اإلجتماع طل العجــــب،األمـــراض النفســـ نــــا مـــن تحدیـــد الســـبب فســـی "،حیـــث " إذا تم
التقلیــو العمــل علــى وضــع المناســب لعالجهــا أو ال جتثــاث محــدثات تلــكو العمــل علــى إ،ل منهــا مســتق

ــالمجتمع و المتمثلــة فــي األســرة و نماذجهــا األمــراض مــن المجتمــع و ــة  أول خل خاصــة علــى مســتو
ة. األبو

ة للتطرق في إلىإضافة  احثین في مجال الصحة النفس حــث عــن إحث المختصین و ال تجاه ال
ــاة  ة في ح اة الجنس ة الح ونهــأهم صــفة عامــة،  مجتمعاتنــا نصــف المجتمــع  وا"المــرأة"  خاصــة لــد

ة  ات تســائل بنــا لطــرح مســتو ــة فــي الوقــت الحــالي، ممــا یــؤد الــدول األورو ــة المســلمة مقارنــة  العر
و ةأعم ــاة الجنســ ــة العذرــة و دورهــا ،أقرب للناس، من هذا الطرح حــول الح ة أهم ال ــالتطرق إلشــ

ــالتوازن النفســي في سعادة الفتا إحســاس المــرأة  حث عــن مــد ة في الوقت الراهن، إضافة الى ال ة العر
ــاقي المجتمــع...الخ، مــن التســاؤالت التــي تتماشــى  ة و أثرهــا علــى  امها بتلك اإلنحرافــات الجنســ جراء ق

صفة عامة دون حواجز تذ ل أفراد العالم  قرة واحدة تجمع  شه  نع ر.مع الواقع المعاصر الذ

الحضارة الحدیثة علــى والتي عملتا،یتمیز بهوالتعقیدات التيورغم المشاكللجانب الجنسي فا
جانــب مهــم ازادة إثارته عــد  ة، إال أنه  إیجــاد الفــرد لتوازنــه النفســي وأساســي فــيفي أمور ضد اإلنسان
سبب،من خالله ذا  فة هللا على وجه أرضه.و خل قاء الكائن الحي  مهم في 

ــه وجــب ح، وتســییر هاتــهإلســتغالل تكــاثف الجهــود وعل حتــى نرقــى النعمــة فــي مســارها الصــح
ــه هللا عــز  انــا  أننــاأمة متحضرة إلــى خیــر مــا ح الفحشــاء خیــر أمــة أخرجــت للنــاس، تنهــى عــن وجــل 

ر إلى، والمن م، وتهد المستق ا ننعموحتى الصرا .واآلخرة معابخیر الدن
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ات:ــتوصی- 

ع العقاب الظانتشارإالتخلص من العوامل المساعدة على الحث للعمل على -  هرة مثل عدم توق
اطؤ و ، الرادع العدالة فيالت اوجودعدم و تحقی اشرإرت ةالمخالفة ارتكابإبین ،م لقانون

العقاب ة هنا مواجهة الحوادثفيالتأخیر و ،المناسبوتطبی ح ظاهرة، فالوقا ة حتى تتزاید لتص الفرد
االهتمامو ،أهم من العالج را، ، ألن اإلالتنشئةتبدأ  ة یبدأ م صیب الشخص حدثٕاذا و نحراف الذ

ون  نًا.فإن عالجه ال  مم

ة -  السجون، مع للتقلیلوالتسییرةأخذ التدابیر األمن م المساجین حسب مراعاةمن اإلكتضا تقس
ة ما بین المحبوسین، ،نوع الجرائم المرتك ة ف عهمحتى یتم إضعاف نقل الخبرات اإلجرام وتطور طا

ة.  اإلجرامي خالل فترات تنفیذ العقو

غي اللجوء الى -  عض البلدان التي تقوم مثلما تف،في هذا اإلطارتخاذهاإالحلول الحازمة التي ین عل 
ص حالتهمبوضع هؤ  عد تشخ قومون أنقبل و ،الء المنحرفین  في أماكن رتكابهاإبتتعدد الجرائم التي 

ه المعتقالت من حیث النظام الصارم  ات، عالجها و تش فهم تأهیلهمتم و مثل المستشف تكل عن طر
ة  عض األعمال الجماع تفرغ طاقة الغضب لدیهم. التياألنشطةو ب

الت المستمرة مع الحاالت، و-  أن هذه الفئة من نظرا لما لمسناه من خالل المقا اهنا  إسترعى إنت
ان خاصة في حال بناء الثقة بین الفاحص و الحالةتقبلهم للحوار ولالنساء المعتادات اإلجرام ، إذ 

ه من من خالل ما ذلك واضح  ةات إتفرغقمن  ة فيو الدال على إبداء ال،نفعال من الحدیث معرغ
ة، قصد إیجاد لهن حلوال تتماشى مع وضعهن الحالي من وصم  آالمهم النفس عدم وجتماعيإشعر 

ن تقبل و نبذ إجتماعي، إضافة الى التحقیر و اإلذالل،  م تلك النقاللمختصین البدء بحیث 
التع المجتمع، وما ینفعهم و ینفالتغییر في ذواتهن نحوللعمل على مدخل إتحاذهاو لیل من قلو 

ل المجتمع. تلك األفعال الخطیرة على 

-خالل: وذلك من

عة على التأكید-  ه إنشاء ملحقات خاصة لإلرشاد عد فترة السجن، حتى التأهیل النفسي متا والتوج
مساعدهملمثل ا،  ةلتخطي هاته الفئات الشاذة سلو ات النفس طر علاإلضطرا ،یهمالتي قد تس
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ة، التي قد تساهم في عودته ات النفس للتكرار مالخوف أو الهواجس القهرة ...الخ من اإلضطرا
اإلجرامي.

التأهیل اإلجتماعيإتخاذ تدابیر تخص ا-  اللفئة النساء المنحرفات سلو هذه الفئةدمج على حث، 
ةمؤسسات إضمن  ع التحرك الدائم جتماع ا ذههلمثلالیومي و ، قصد تت النماذج الخطیرة ذات

او  ن، ٕاجتماع م ةرصد مشارعهم وحتى  وصومخططاتهم المستقبل ة ن ان اتهم                     وٕام سلو
ة األصدقاوعودتهم في التطرق الى التعرف على نوع ا،  ات المجرمة قانون ء            اإلنغماس في السلو

ة مجاالتهم ة ونوع ة ...العمل ش ن التزود بها والمع م على واإلستفادة بهاالخ، من المعلومات التي 
أكثر من نطاق.

اتحسینالتخص إتخاذ تدابیر-  شي للنساء المضطرات سلو المع دمجهم ضمن في المستو  ،
ا، أعمال مفیدة إ ةمردود العمال ذات األجتماع عود لحساب والفائدة اإلجتماع  ، مقابل مردود ماد

ة فيهاته النسوة حتى تدعم لدیهن روح التعاون  ة  األعمال ذات الفائدة الجماعوالعطاء والمشار
ذا ذات ة. شخصالالفائدة و
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ـــة مصـــر..والمراهقـــةعلـــم الـــنفس الطفولـــة .(2009)بـــن ســـعید.أحمـــد، الحرـــر-51 ـــة الجامع ت الم
ندرة. اإلس

ة للنشر والتوزع..القاهرة.التحلیل النفسي لألحالم.)1994(المنعم.عبد ،الحفني-52 دار الفن

ممصــــطفىحمــــاد،-53 ــــالتعلم.)2008(.إبــــراه ها، وعالقتهــــا  ة "مفهومهــــا ســــلو ــــان. "الشخصــــ .لبن
ة للدراسات و النشر و التوزع .المؤسسة الجامع

ة المدمنین.)ت.(د. عبد الكرمحمزة، -54 عمان..دور اإلرشاد في عالج ووقا

الســلوك اإلجرامــي فــي مرحلــة الرشــد .)2011(.موســى محمــدبــن أحمــد حنتــول، -55 وعالقتهــا أنمــا
عض ــةبــ عینــة مــن المــودعین فــي ســجون المنطقــة الغر ة لــد رســالة مجســتار،.المتغیــرات الشخصــ

ة..جامعة أم القر السعود

م. - 56 ، إبراه ة الجنس عند العربالنظام األ).2004(الحیدر ال وٕاش ردا). لبنان.1.. (بو
الساقي.

فة، -57 اقيخل اأورا تــدفع بنصــف ملیــون لســوق الــدعارة (د. ت). .عبد ال فــي:تــم إســترجاعها .ســنو
http//www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-46-10736.htmمن .2011أوت، 15

ــــــــةدراســــــــة-58 مــــــــن2012نــــــــوفمبر02فــــــــي: ســــــــترجاعهاإمتــــــــت).د.(.02فــــــــي الخطــــــــورة اإلجرام
http://www.startimes.com/f.aspx?t=12578084
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من 2011أفرل،13تم إسترجاعها في: . ت)دن، (د.-59

http : www.ibtesama.com/vb/showthread-t7760.html

ــــــــــــــــة.دور المؤسســــــــــــــــة -60 مــــــــــــــــن2012جــــــــــــــــانفي،03فــــــــــــــــي:ســــــــــــــــترجاعها إتــــــــــــــــم ت).د.(العقاب
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=518468

ــــــــــــــــــةدور-61 مــــــــــــــــن2012جــــــــــــــــانفي،03:إســــــــــــــــــترجاعها فــــــــــــــــــيمتــــــــــــــــــت).د.(.المؤسســــــــــــــــــة العقاب
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=518468

ــدار، -62 ــالعبــد الفتــاح، دو ســة أحمــد، والن ــات مــنالجــرائم .)2005(.ما .المنظــور النفســيوالجنا
ة..مصر دار المعرفة الجامع

ة مــنفإنحــرا).2007(رشــاد، أحمــد عبــد اللطیــف. -63 ، دار الوفــاء ر، مصــ)1(!الصــغار مســؤول
اعة  ا الط .والنشرلدن

ي)، 1984(. جروتر، -64 ة محمود هنــا(، علم النفس اإلكلین دار القــاهرة..)2. (متــرجم).،عط
.الشروق 

ةاإلنحـــراف ).2010(.یوســـف محمـــدصـــالح، و رشـــید حمیـــد، یـــر، زغ-65 .)1. (.والصـــحة النفســـ
.والتوزعدار الثقافة للنشر .األردن

مؤسســـة عـــز .بیـــروت.والمراهـــواإلجتمـــاعي للطفـــلالتأهیـــل النفســـي )، 1993(. محمـــدزعـــور، -66
اعة  .والنشرالدین للط

اب العــودة الــى الجرمــة، دراســة دراســة ،)2009(هللا. هللا بــن ناصــر بــن عبــد عبــد الســدحان، -67 أســ
اب عودة األحداث الى  توراه.اإلنحراف،عن أس ات..جامعة الراضرسالة د ة العب ت م

ــم الــنفس األســر)، 1985(.محمــدعنــاني، و ســمیر، ، ســرحان-68 ــت.عل ــة الفــالح للنشــر               .الكو ت م
والتوزع.
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ــــزســــعد، -69 نالــــدیوا.الجزائــــر.)2. (.الجــــرائم الواقعــــة علــــى نظــــام األســــرة،)2002(.عبــــد العز
ة. الوطني لألشغال الترو

ــات الجــرائم الواقعــة علــى )،2009(. امــلالســعید، -70 .ناألرد.)2. (.األمــوالشــرح قــانون العقو
.والتوزعدار الثقافة للنشر 

ان، -71 ة )،2004(. نبیـــلســـف إیتـــراك . القـــاهرة.)1. (. واإلرشـــاد النفســـيالمختصـــر فـــي الشخصـــ
.والتوزعللنشر 

ة، 72- ، و ، بلقاسمسالطن ةحمید ).1. (.المجتمع الجزائروالفقر فيالعنف ).2008(،سام
. والتوزعدار الفجر للنشر .الجزائر

اجات الخاصةت).د.(اإلنساني،السلوك -73 اإلحت .أطفال الخلیج ذو

مان، خالــــد.-74 ــــة للمجــــرم المضــــطرب ةالمســــؤول). 2007(ســـل االجزائ دار.لبنــــان.)1. (.نفســــ
.زنون الحقوق 

مان، -75 القسم العام،)2004(. عبد هللاسل ات الجزائر دیــوان .الجزائر.)5. (.شرح قانون العقو
ة. المطبوعات الجامع

ات ).2001(.عادلمصطفى، و ، ةأمینالسماك،-76 ــع لإلضــطرا صي واإلحصائي الرا الدلیل التشخ
صي ة المعاییر التشخ ت.النفس ة..الكو ة المنار اإلسالم ت م

77- ، علــم إجتمــاع ).2010(.عایــدةعبــد الفتــاح، و ، طلعــتلطفي، ، أمالعبد الحمید، عدلي، السمر
اعةدار المسیرة للنشر األردن..واإلنحرافالجرمة  .والتوزع والط

ة الجـــنس ). 2009(ب. ســمیث،78- ولوج ســـل. (والنــوعســـ ـــع الخفــش، محمـــد صـــبر ،ســـامح ود
ر ناشرون .عمان).1. (مترجم) .وموزعون دار الف

ة).2008. (بهاء الدینماجدةعبید،السید-79 الته وأثــره علــى الصــحة النفســ النفسي ومشــ .الضغ
دار صفاء للنشر والتوزع. األردن.
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غموند-80 ـــد،ســـ ـــي الســـید(.-نفســـيتحلیـــل-الكبـــت )،1966(.فرو القـــاهرة.متـــرجم).حضـــارة،عل
ة. ة الشعب ت الم

غموند-81 ــد.ســ دار .القــاهرة، متــرجم).محمــد عثمــان. (نجــاتي )4. (وهــــــــو. األنـــــــا )،1982(فرو
الشروق.

غموند-82 ــد.،ســ ــة الجــنس)،1983(فرو احــث فــي نظر شــي،(جــورج .ثالثــة م . (متــرجم).طراب
اعة بیروت..)3 عة للط .والنشردار الطل

غموند-83 ــد.،ســ ـــو.الطــوطم )، 1983(فرو اســین(.)1. (والتابـــ دار متــرجم). ســورة.،بــو علــي 
.والتوزعالحوار للنشر 

غموند-84 ــد،ســ ة)،1999(.فرو ــاة الجنســ شــي، (جــورج.)3. (.الح دار .بیــروت.متــرجم)طراب
اعة  عة للط .والنشرالطل

غ-85 ــد، ،موندســ محمــد عثمــان، ســامي محمــد. (نجــاتيالنفســيالمــوجز فــي التحلیــل .)2000(فرو
ع..مترجم)،عبد السالمالقفاشعلي،  مهرجان القراءة للجم

غموند-86 د،س اته ت).(د..فرو د ح اشة(وتحلیله.فرو القاهرة. مترجم).،أحمد ع

فة، و عبد الرحمان، سي موسي، - 87 علم النفس المرضي التحلیلي.)1ج().2008(. محمودن خل
ة..الجزائر.واإلسقاطي دیوان المطبوعات الجامع

فـــــة،و ،عبـــــد الرحمـــــانســـــي موســـــي، -88 الـــــنفس المرضـــــي التحلیلـــــيمعلـــــ)،ت(د.محمـــــود،ـــــن خل
ة..الجزائر، واإلسقاطي دیوان المطبوعات الجامع

متـــت).د.(.الجدیـــدنظـــام الســـجون فـــي الجزائـــر: نظـــرة علـــى قـــانون الســـجون .مصـــطفىشـــرك، -89
http://www.startimes.com/f.aspx?t=24417173من2012جانفي،03في:سترجاعهاإ

ـــةشـــعیب، -90 غـــاء فـــي الشـــرعة ت).(د.محمـــد.عال ة صـــخب .)2. (.والفلســـفةالســـحاق وال شـــ
ة. أنثى األدب
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ور، -91 عش ة للعلوم.لبنان.)1. (.الطفولة المنحرفة.)(د. ت.جلیل ود .الدار العر
ـــواإلنحـــراف الجنســـي.الفقـــر (د. ت). عـــادل. ،شـــهیب-92 مـــن2011أوت، 08:إســـترجاعها فـــيمت

http:jaud.jeran.com/11/archive/2006/11/116905html

مـــــــــن 2013مـــــــــارس12فـــــــــي:ســـــــــترجاعها إم. تـــــــــوالفقـــــــــرالجرمـــــــــة (د. ت). عـــــــــادل، ،شـــــــــهیب-93
http://annabaa.org/nbanews/67/287.htm

متـــرجم)،،محمـــود علـــىســـامي (.والســـلوك الجمـــاعيالتحلیـــل النفســـي .)1958(س. شـــیدلنجر، -94
دار المعارف..مصر

ة ).2008(.حسینقاسم صالح، -95 ةاألمراض النفس ابها واإلنحرافات السلو وأعراضــها وطــرق أســ
دار دجلة..ناألرد.عالجها

حي-96 ةاإلنســان .)2003(.ســید، صــ تصــدرها سلســلة األعمــال الخاصــة. القــاهرة..وصــحته النفســ
ةال ة األسرةدار المصرة اللبنان ت .ضمن مشروع م

ـــــونس.، الصـــــحراو-97 ـــــك األســـــر.)2009(ی ـــــة فـــــي دراســـــة-اإلنحرافـــــيونشـــــوء العـــــودالتف نظر
ا اإلنحراف ة .-سوسیولوج ة،مجلة ش ة العر ع)شتاء 22-21العدد:(العلوم النفس .ور

مة أحمــد. ،الصــید-98 ر). 02، 2010(نســ ــةالمــرأةإجــرامأكتــو ــارتقــامإنحتم العــرب . وردا لالعت
من 2012جوان25في:سترجاعها إاألسبوعي جردة، تم 

ة إلستخدام الجینات ).2005(. حسامأحمد طه تمام. -99 ة الجنائ شرالحما ة في الجنس ال . الوراث
ة..القاهرة دار النهضة العر

ه، -100 ةت).(د.. علي حسنالطوال ز اإلعالم األمني..الخطورة اإلجرام مر

. فایز عبد عابد، -101 حاء ).2006(الهاد ة المزاج (بین اإل ولوج )س ، )1. (.واإلقناع القسر
. والتوزعدار صفاء للنشر .عمان

من2010مارس،28في: سترجاعها إتم . ت)(د.ب. عاشور، -102

http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html
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الكتــاب إتحــاد. ). دمشــ1. ج(.علــم الــنفس فــي القــرن العشــرن)،2001(. بــدر الــدینعــامود، 103-
العرب.

اس، -104 صلع ةأضواء على المعالجة ).1994(.ف ر اللبناني. .لبنان.)1. (.النفس دار الف

الت األبنــــاءاألســــرة .)2004(. حســــن مصــــطفىعبــــد العــــاطي، -105 دار .مصــــر.)1. (.ومشــــ
.السحاب

ات الجرمة ت).(د.. أحمد عبد هللا،عبد هللا-106 ا. .واإلنحراففي إجتماع لیب
ر العري. .مصر).6. (.والعقابأصول علمي اإلجرام ).1985(.رؤوفعبید، -107 دار الف

ة.ال.محاضرات علم إجتماع اإلنحراف.. (د. ت)خالدهند،العتیبي108 سعود

109- ، ــــة (د. ت).ســــعید، العــــذار ةمقومــــات التر 2012جـــــانفي،22إســــترجاعها فــــي:متــــ.الجنســــ
http://www.alnoor.se/article.asp?id=69276من

ر، -110 ص ).2004(. رأفت السیدعس ي التشخ ات والتنبؤ فيعلم النفس اإلكلین میدان اإلضطرا
ة  ةالنفس .والعقل

اســـین،عطـــوف-111 ـــنفس ). 1986(. محمـــود  ـــم ال ـــادعل ـــي-الع ـــان.)2. (.-اإلكلین دار .لبن
.العلم للمالیین

112- ، ــاظمالعظمــاو م  ة الطفولــة ممعــال.)1988(.إبــراه ولوج ابوالفتــوة مــن ســ .)1.. (والشــ
ة العامة..العراق دار الشؤون الثقاف

ـــة المعاصـــرة-113 اســـة العقاب ة للحرـــة فـــي میـــزان الس ـــات الســـال تـــم إســـترجاعها فـــي: -. (د.ت) العقو
http://www.nour-atfal.org/pages/index.phpمن 2012جانفي، 03 ?news=658

ــات-114 ــة المعاصــرةالعقو اســة العقاب ــة فــي میــزان الس ة للحر ــة25، 2011(.الســال ل ــدة).جو جر
من2012جانفي، 03سترجاعها في: إتم . القدس

http:www.arabpsy net.com/Archives/OP/OP.Rak.sexual Disorder 1.htm
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اشة،-115 ة األنجلو المصرة.القاهرة..الطب النفسي المعاصر.)(د. ت. دأحمع ت م

ایلة، -116 طرة علیهــاوالطاقــات تقییــدهافن العدوان اإلنفعــاالت .)2006(سند.محمدالع . (.والســ
ان.. الراض.)1 ة العب ت م

117- ، سو دار المعرفة..القاهرة.العالج النفسي).1994(. عبد الرحمنالع

118- ، سو ة..بیروت)،1. (واإلدمان،ةالجرم.)2000(.عبد الرحمنالع دار الراتب الجامع

119- ، ســـو موســـوعة علـــم الـــنفس الحـــدیث دراســـات فـــي الجرمـــة             ).2001(.عبـــد الـــرحمن محمـــدالع
.بیروت).1. (والجنوح،

120- ، سو ة ).2004(.عبد الرحمنالع لوج ة..بیروت).1. (.اإلجرامس دار لنهضة العر

121- ، ســو منشــورات الحلبــي .لبنــان.)1. (.عــالج المجــرمین.)2005(.عبــد الــرحمن محمــدالع
ة .الحقوق

122- ، ســـو منشـــورات .بیـــروت.)1. (.علـــم الـــنفس المرضـــي.)2007(.الـــرحمن محمـــدعبـــدالع
ة .الحلبي الحقوق

123- ، سو ة ).2008(.عبد الرحمن محمدالع ات و جــالل .منشــأة المعــارف.مصــر.والجرمــةالســ
اهحز .وشر

124 - ، سو . (.والقانونيجرمة السرقة من المنظور النفسي .)2009(. عبد الرحمن محمدالع
ة.منشورات الحلبي .لبنان)، 1 الحقوق

125- ، سو ةت).د.(الرحمن.عبد الع ة.ر. مصنظرات الشخص .دار المعرفة الجامع

ة العصــابت).(د..محمد أحمدغالي، -126 ولوج (دراســات فــي ســ ــات الســلوك غیــر الســو دینام
.ر. مص)والجناح

ـــد الغنـــي.عبـــد هللا، غـــانم-127 ـــة-ســـجن النســـاء).1988(عب ولوج تـــب مصـــر. .-دراســـة أنثرو الم
.الجامعي الحدیث
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ا المرأة بین التقالید الراكدة (د. ت).. محمدالغزالي، -128 دار الشروق..القاهرة.والوافدةقضا

129 - ، ةت)،. (د.بدرغزاو ات الجنس من2012،ي: جانف22سترجاعها فيإتم .اإلضطرا

http://www.saidacity.net/Common.php?ID+387&T+Health&PersonID=1

اثولوجي).2004(.نیحسفاید، -130 و ــة .مصــر.)1. (.)علم النفس المرضي(الســ مؤسســة طی
.والتوزعللنشر 

ــــيمحمــــد فــــراج، -131 م، ، فرغل ــــد الســــتارإبــــراه ــــرحمن المــــال،و ، عب ــــد ال . عب الســــلوك ت).(د.ســــلو
ة ة..مصر.اإلنساني نظرة علم دار الكتب الجامع

اعــة والنشــر .أصول علم النفس الحدیث).2000(، عبد القادر طه.فرج-132 اء للط دار ق
والتوزع.

ة.)2006(.هشام عبد الحمیدفرج، -133 ة الغیر شرع ع العالقات الجنس القاهرة..)1. (.توا

اعة..القاهرة.التكیف النفسي.)1978(.مصطفى، فهمي-134 دار مصر للط

ــمفــودة، -135 ــاآلداب العامــة ).1994(. عبــد الح وقضــاء ضــوء الفقــه والعــرض فــيالجــرائم الماســة 
ة..مصر.نقضال دار الكتب القانون

ة ).2003(. نهى، القاطرجي-136 ــة نفســ ــةاإلغتصاب دراســة تارخ مجــد .لبنــان.)1. (.إجتماع
ة للدراسات  .والنشر والتوزعالمؤسسة الجامع

ـــة ضاألمـــرا).1985(.عبـــد الحمیـــدالقضـــاة، -137 ة عقو ـــةالجنســـ ـــ).1. (.إله ـــات ةمدیر ت الم
ة. الوطن

جــدة.متــرجم). ، أحمد عبد العزز سالمة(.)2. (.علم النفس الشواذ).1984(ش.اشدان،-138
دار الشرق.



المـــــراجع

459

ة المرأة).1998(.أحمدسهیرامل، -139 ولوج ندرة للكتــاب، . مصردراسات في س ز اإلس ، مر
ة. األزارط

ســي-140 ــة)، أوت)25، 2011(حمیــد.عبــد المجیــد ، الكب اح ا (داء اإل تــم .األمــراض المنقولــة جنســ
سمبر،21في: إسترجاعها  http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=34113من2011د

ـــوش، -141 ـــد الحمیـــدر ـــ).2006-2005(.عب جامعـــة منتـــور.الجزائـــر.واإلنحـــرافاإلجـــرام معل
قسنطینة. 

ة معاصرة.)2006، (طارق مال، -142 ندرة.. مصر.مشاكل نفس اب الجامعة اإلس مؤسسة ش

ـــة الجـــن ).1997(. عبـــد هللامـــال، -143 طان" لع ة مـــع عبـــدة الشـــ ـــة الشخصـــ والجـــنس والـــدین تجر
ار..)1. (.والمخابرات" دار الخ

حــثطرائــ).2003(.فاروق مجذوب، -144 ــة ال ة المطبوعــات .. لبنــانفــي علــم الــنفسومنهج شــر
.والنشرللتوزع 

.مجلــــــة التعــــــاون ،)1417محــــــرم(.المســــــاندة لمنــــــع اإلعتــــــداء علــــــى الطفــــــل والمــــــرأةمجموعــــــة-145

ت42:العدد( ةة)، الم .اإللكترون

ــة،محمــد-146 غــاء.)1984(. عبــد هللاإســحاق نجی ة ال ولوج ــة-ســ . مصــر.-دراســة نظرــة ومیدان
ة الخانجي. ت م

مقـــرش، و ، عبـــد الحمیـــدمحمـــد علـــي، -147 .القــــاهرة.)1. (.المـــرأةمعانـــاة ). 2009(.منـــى إبـــراه
ة للنشر  . والتوزعمؤسسة طی

ة، على حسن، محمد-148 ر، و ه ــة .القــاهرة.اإلســاءة إلــى المــرأة.)2003(.عبــد هللالســید عســ ت م
األنجلو المصرة.

مــــن 2012مــــارس، 14إســــترجاعهافي:متــــ.)ت.(د.الجرمــــةالمــــرأة تنتــــزع الرــــادة فــــي عــــالم -149
http://www.elmihwa .com/? p=3253
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حث في علم .)1988(.یوسفمراد، -150 دار المعارف.،مصر.النفسمناهج ال

ـــــنفس .)2006(.ورادمـــــمرداســـــي، -151 ـــــم ال ع عل ـــــنفسمواضـــــ ـــــم ال ـــــة وعل ـــــآلیف نظر اإلجتمـــــاعي ت
ة ة..الجزائر.ومنهج دیوان المطبوعات الجامع

حــث النفســـي ).1999(. محمــدمزــان، -152 فــي ال ـــاد دار الغـــرب .رالجزائــ).1. (.والترــوم
.والتوزعللنشر 
اح.مارس)20، 2006د. (عبد الواح، مشعل- 153 ث اإلجتماعي مع العائدین یف یتعامل ال

من 2011جانفي 31في:سترجاعها إتم .للجرمة
http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17602

اســـینمصـــطفى، -154 ا اإلنحـــراف فـــي المجتمـــع .)2011(. عـــدنان  .)1. (.المـــأزومسوســـیولوج
.والتوزعإثراء للنشر .عمان

ندر جرجيمصعب، -155 ة .لبنان.)1. (.علم النفس المرأة).2007(.إس مجد المؤسسة الجامع
والنشر والتوزع.للدراسات 

ـــمالجـــنس مـــن األســـطورة الـــى .)2004(. الصـــالح،مصـــلح-156 دار الحـــوار .ســـورة.)1. (.العل
.للنشر والتوزع

رة-157 س مجلس قضاء  .2013.مصلحة اإلحصاء 

م، صالح. (-158 ارات في علم الــنفس الرورشــاخ ).2010معال . ج(.الطفــلوالرســم عنــدعض اإلخت
ة..رالجزائ.)2 دیوان المطبوعات الجامع

م، صــــالح-159 ــــا).2002(. معــــال ة:تالتقن ــــار فهــــم الموضــــوعاإلســــقاط مطبوعــــات .الجزائــــر. إخت
قسنطینة .جامعة منتور

ممقدمة فــي علــم نفــس الصــحة.)2010(.محمدالعززعبد ،مفتاح-160 –نمــاذج -نظرــات-(مفــاه
.والتوزعدار وائل للنشر .عمان.)1. (.دراسات)

تب اإلنماء -161 .نألردا. )1997(.االجتماعيم
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ــي، -162 ة العنــف: العنــف المشــرع .)2008(. ســاميعجــم،و ،رجــاءم ال . (.والعنــف المــدانإشــ
ة للدراسات .لبنان.)1 .والنشر والتوزعمجد المؤسسة الجامع

ي، -163 اس محمودم ة المعاصــرةوتنامي الجرائمالخبیر النفس جنائي .)2007(.ع . (.األخالق
ة للدراسة .لبنان.)1 . والنشر والتوزعالمؤسسة الجامع

ــي-164 ــاس محمــود.م ــة األســرة فــي عصــر العولمــة مــن مجــاالت الكــائن الحــي ،)2007(. ع دینام
ا صناعة  ة للدراسات .لبنان.)1(.الجیناتإلى تكنولوج .والنشر والتوزعالمؤسسة الجامع

ــة ).2006(. ســامي محمــد، ملحــم-165 حــث فــي التر ــم الــنفسمنــاهج ال دار عمــان..)4. (.وعل
اعةالمسیرة للنشر  .والتوزع للط

ممنصور، -166 ــة الجزائــر).1995(.إسحاق إبراه ة فــي قــانون اإلجــراءات الجزائ األساس اد . الم
ة..رالجزائ دیوان المطبوعات الجامع

ــــة،منظمــــة-167 المراجعــــة العاشــــرة للتصــــنیف الــــدولي لألمــــراض تصــــنیف ).1992(الصــــحة العالم
ة  ات النفس ةاإلضطرا اشة، مترجم).(. والسلو ..القاهرةأحمد ع مي لشرق المتوس تب اإلقل الم

ة مقارــة-168 ــة للجرمــة النســائ ة إجتماع 30فــي: اســترجاعها متــ.)تد.(المــرأة.لمــاذا تجــرم –نفســ
ر  http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/15من2011أكتو

ـــــــةاألصـــــــول ت).د.(موســـــــى، محمـــــــد.-169 ةواألوضـــــــاع القانون ـــــــة والعوامـــــــل النفســـــــ واإلجتماع
ة للجرائم ةوالمرض ا... مصراألخالق المین عة صادق  مط

اب -170 ة للشــ ع الجنســ ،)األولر(اإلصــدا.والرجــلوللفتــاة وللمــرأةالموســوعة الشــاملة لكــل المواضــ
ة. ة المجان ة اإللكترون ت الم

الي-171 س. ، مو دات..لبنان.)1. (.الجدیدعلم النفس ).1997(أل منشورات عو

اب ).2001(. أســـــعدیوســـــف،میخائیـــــل-172 اعـــــة .لقـــــاهرةا.والتـــــوتر النفســـــيالشـــــ دار غرـــــب للط
.والنشر والتوزع
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ــاتالناتج المحلي للعنف ضــد النســاء -173 ــة، 21(د.ت)، تــم إســترجاعها فــي:. والفت ل مــن   2012جو
-http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6e.pdf

حينجـــــم، -174 "قســـــم الخـــــاص).2003(. محمـــــد صـــــ ـــــات الجزائر ـــــانون العقو )، 4. (".شـــــرح ق
ة.رالجزائ نون .دیوان المطبوعات الجامع .بن ع

ــــــي المؤسســــــات -175 ــــــة ف ــــــنظم الحدیث ةال ــــــوفمبر)28، 2008. (اإلصــــــالح ــــــي ن ــــــم إســــــترجاعها ف . ت
http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=23913من2012نوفمبر25:

176- ، ة والقــانون ت).(د..عبد الخالالنواو . بیــروت.الوضــعيجرائم السرقة في الشرعة اإلسالم
ة  ت العصرة.منشورات الم

مجــد .لبنــان.)4. (متــرجم).شــاهین،فــؤاد (.النفســي للولــدلالتحلیــ.)2002(.س.فنوف، -177
ة للدراسات  .والنشر والتوزعالمؤسسة الجامع

ســـــة أحمـــــد. (-178 ـــــال، ما ـــــم نفـــــس المـــــرأة). 2009الن ـــــة 3ج(. عل ـــــاهرة. دار المعرفـــــة الجامع ). الق
ندرة. اإلس

ات، -179 دار الشــروق للنشــر ). األردن.1. (.الجرمــةنظرــات علــم .)2004(عواد. عایدةالور
.والتوزع

ة العنـــف أصـــول الـــدافع اإلجرامـــي ).2006(ك.ولســـون،-180 ولوج شـــرســـ ي، مالـــك (.ال األیـــو
ة للنشر .األردن).1. (مترجم).  .والتوزعاألهل

دار .لبنـــان.)1(.النفســـيمقدمـــة فـــي التحلیـــل .)1997(.مـــالأبـــو شـــهدة، و مـــال،وهبـــي، -181
ر العري. الف

المراهقین.)2009(. حمه صالح مصطفى،یوسف-182 ة التمایز لد ولوج القاهرة..س

ــة األنــا )،1997(.یونــغ، ك، غ-183 دار .ســورة. )1. (متــرجم). ،نبیــل محســن(.والآلوعــيجدل
.والتوزعالحوار للنشر 
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