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  :ةـــــمقدم
إن س7مة المجتمع وقوة بنيانه، ومدى تقدمه وازدھاره وتماسكه مرتبط بس7مة الصحة 

ه، فالفرد داخل المجتمع ھو المحور والھدف والغاية المنشودة، أما النفسية وا�جتماعية Wفراد
ما حول الفرد من انجازات فما ھي إ� انعكاس لمدى فعاليته، ومن ھذا المنطلق وجب 
ا�ھتمام بالفرد كطرف فاعل في المجتمع له ادوار يقوم بھا بھدف تحسين وتطوير المجتمع، 

لضوابط والمعايير التي تفرضھا الجماعة التي ينتمي وھذا � يمكن أن يتحقق إ� بامتثاله ل
إليھا وفقا لمركزه ومكانته ا�جتماعية وأي سلوك يقوم به الفرد � يتفق وھذه المعايير و� 
يتماشى معھا، يعتبر سلوكا منحرفا أو جانحا، ھذا اWخير الذي يعتبر من الظواھر ا�جتماعية 

فا للشعوب، وھذه الظاھرة ليست حديثة، بل قديمة الخطيرة التي كانت و� تزال ھاجسا مخي
قات7، كما م`ت الجرائم التاريخ  - عليه الس7م  –أبناء آدم  حدأ "قابيل"قدم اLنسان فلقد كان 

البشري، ويمثل الجنوح أقصى درجات القھر و الظلم الذي يقع على الكائن البشري، ويعتبر 
Wعراض التي تدل على مدى شدة اWزمات والموانع التي تقف في سبيل الوصول من ابرز ا

إلى التوافق النفسي وا�جتماعي للفرد من جھة، كما أنه مؤشر ومنذر بالخطورة الفعلية التي 
تھدد استقرار النظم ا�جتماعية من جھة أخرى، وبالرغم من التقدم الذي أحرزته البشرية في 

بشكل قد يثير الدھشة وھذا ما تعكسه  جميع الميادين، إ� أن الظاھرة تستمر في استفحالھا
معظم المعطيات اLحصائية حول ظاھرة الجنوح، وقد لجأنا إلى لغة اLحصاء بھدف 
ا�ط7ع على حجم الظاھرة في الجزائر، حيث تبين المعطيات الكمية اLحصائية تزايد عدد 

جانح خ7ل السنوات اWولى من الثمانينات  2765اWحداث الجانحين من 
جانح في السنوات الث7ثة اWخيرة من التسعينات  23604إلى ) 1983،1982،1981(
وما ي7حظ عن ھذه اLحصائيات أن ھناك تطورا سريعا  ، )01() 1999،1998،1997(

سنة كما توصلت نفس اLحصائيات إلى أن  16يفوق ثماني مرات، في مدة زمنية لم تتجاوز 
تقع أعمارھم  %90.65ر السن قد بلغت حوالي اكبر نسبة من الجانحين مصنفة حسب متغي

،  )02() 1999،1998،1997(سنة في السنوات الث7ث اWخيرة من التسعينات  18-13بين 
وھي الفترة العمرية التي تقابل مرحلة المراھقة ھذه اWخيرة التي تعتبر من أھم مراحل حياة 

من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، اLنسان، فھي بداية لمي7د جديد للفرد ينتقل من خ7لھا 
وتصاحب ھذه المرحلة تغيرات فيزيولوجية، نفسية عقلية وانفعالية واجتماعية، لذلك فھي تعد 
مرحلة حرجة في حياة الفرد وحلقة من حلقات النمو تتأثر بالمرحلة التي تسبقھا وتؤثر على 

 ة سلسلة من الحاجات المتتابعالمراحل التي تليھا، كما أن حياة الفرد ليست في صميمھا إ�
والتي يسعى باستمرار لمحاولة إشباعھا، لكي يتمكن من تحقيق التوافق وا�تزان النفسي 
ا�جتماعي، فصحته النفسية تتوقف إلى حد ما على اجتياز المرحلة اجتيازا سليما يتسم 

حاجاته من جھة با�ستقرار والطمأنينة من جھة، وكذا على اLشباع الكافي والسوي لمختلف 
أخرى، وإذا ما اعترضت المراھق عوائق على اخت7ف مصدرھا وحالت دون إشباع حاجاته 
وجعلته تحت وطأة الشعور باLحباط والحرمان، فانه يجد نفسه في مواقف تصيب سلوكه 
با�ضطراب وتوازنه با�خت7ل، وقد تكون سببا في دخوله لعالم الجنوح، ھذا اWخير بالرغم 

وكما قلنا سابقا ظاھرة قديمة إ� أن الدراسة العلمية له حديثة العھد وتعود إلى القرن  من انه
التاسع عشر، و تعتبر المدرسة ا�يطالية أول مدرسة تحدثت عن الجنوح واLجرام وبحثت 

وخطورة ھذه الظاھرة على المجتمع وكبر الخسائر الناجمة . في م7مح شخصية المنحرف



تي تستوجب التصدي لھا و معرفة اWسباب المؤدية لھا �تخاذ التدابير عنھا من العوامل ال
الوقائية المناسبة للحيلولة دون نشوء ھذه اWسباب من جھة، واWخذ بعين ا�عتبار ھذه 
اWسباب في تأسيس البرامج الع7جية والتأھيلية المناسبة والفعالة من جھة أخرى لفئة 

نيب ھذه الفئة وي7ت الرذيلة و الجريمة باعتبار أن الجانح اWحداث الجانحين، وذلك بھدف تج
اليوم ھو المجرم الخطير غدا، ورغم تعدد وتشابك اWسباب والعوامل المؤدية للجنوح، إ� 
أننا حاولنا تسليط الضوء على ھذه الظاھرة وع7قتھا بالحاجات النفسية وا�جتماعية 

متواضعة محاولة لدفع التراكم العلمي حول للمراھق، ولذلك ستكون مساھمتنا العلمية ال
الظاھرة قيد الدراسة، وذلك بالمشاركة في محاولة بناء ملمح و بروفيل نفسي للمراھق 
الجانح، خريج بيئة مدعمة للسلوكيات المنحرفة، وتتسم بكل مظاھر النبذ والحرمان، 

ى إطار نظري وآخر وبغرض القيام بھذه الدراسة، ارتأينا تناولھا في ستة فصول مقسمة إل
تطبيقي ، حيث اشتمل اLطار النظري على أربعة فصول، تعرضنا في الفصل اWول منه إلى 
التعريف بمشكلة الدراسة وذلك من خ7ل تحديد اLشكالية وطرح تساؤ�ت، ووضع إجابات 
مؤقتة لھا كما تطرقنا إلى أھمية الدراسة وأھدافھا، إضافة إلى تحديد المصطلحات 

  .ات السابقةوالدراس
  :أما الفصول الث7ث ال7حقة فتناولنا فيھا متغيرات الدراسة وفق الترتيب التالي

وتم التطرق فيه إلى تعريفھا، والمقاربات النظرية لھا، " المراھقة"معنون بـ :فصل ثاني
  .مظاھر النمو فيھا، أنواعھا إضافة إلى سمات المراھقة مشاكلھا و حاجاتھا

ويشمل تعريف ھذا المفھوم ثم التطرق إلى النظريات " الحاجات" معنون بـ: فصل ثالث
  .المفسرة له، أنواعه، وأھمية إشباع الحاجات، إضافة إلى اLحباط الذي يعكس عدم اLشباع

وتضمن تعريفه، أھم النظريات المفسرة له، أسبابه " الجنوح"وھو معنون بـ : فصل رابع
عنصر تم في التطرق إلى ارتباط الجنوح إضافة إلى أعراض جنوح اWحداث كما خصص 

  .بفترة المراھقة
في حين اشتمل اLطار التطبيقي على فصلين، تطرقنا في الفصل اWول منه إلى منھج 
الدراسة وإجراءاته وذلك انط7قا من الدراسة ا�ستط7عية، إلى المنھج المستخدم أدوات 

أما الفصل الثاني فاحتوى عرض وتحليل جمع البيانات، إضافة إلى عينة الدراسة ومجا�تھا، 
  . ومناقشة النتائج وصو� إلى مناقشة النتائج العامة و خاتمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  : ھوامــش المقدمــة
(1) ناصر ميزاب: مدخل إلى سيكولوجية الجنوح. طبعة1، عالم الكتب، القاھرة، مصر، 

.16، ص2005  
.17نفس المرجع ، ص) 06(  

 
 

:المشكلة طرح وتحديد )1  
لyنسان دوافع وحاجات تعمل على استثارته ودفعه نحو تحقيق أھداف معينة كما تدفعه إلى  

ھذه الحاجات � يستطيع الفرد أن يتنّكر لھا أو يرفضھا ، بل يسعى . تحقيق التوازن والتكيف
فيصل من خ7لھا إلى الشعور دائما إّما Lشباعھا أو ضبطھا وتوجيھھا الوجھة السليمة،

إلى عقبات أو حواجز حالت دون  ما تعّرض إذالكن  بالراحة والطمأنينة وتحقيق الرضا،
إشباع ھذه الحاجات ،أو بمعنى آخر تعّرض لyحباط، تولّد عنده شعور بالنّقص،الحرمان، 

ھذا  زإلى آخره من المشاعر السلبية ، فيسعى بعض اWفراد إلى تجاو... النبذ، والفشل 
يل مناسبة وسوية لتحقيق التوافق في حين يسعى البعض ا}خر إلى اLحباط بأساليب وح

استعمال أساليب غير مناسبة  ومنافية لما تمليه المعايير ا�جتماعية ، الدينية ،والقانونية وقد 
التي � تعتبر وليدة العصر وإنما قديمة قدم اLنسان،  ينتج ما يسمى بالجنوح، ھذه الظاھرة

وجوده على اWرض، وما قصة قابيل وھابيل إ� نموذج عن أزلية ووجودھا مرتبط ببداية 
من المشاكل ا�جتماعية الخطيرة التي ھذه الظاھرة، وفي عصرنا الحالي يعتبر الجنوح 

تعاني منھا جميع اWقطار العربية والغربية على حّد السواء فنجد أن السرقات تنّوعت 
ا، وكذا ا�عتداء الجسمي والجنسي ، وتشابھت ، وكذلك تعاطي المحذرات وا�تجار بھ

والجزائر كغيرھا .الخ كلھا مظاھر تكاد توجد في كل بلد وتكاد تتشابه... والتشرد ، والتسول
من الدول تعاني من تفشي ھذه الظاھرة واستفحالھا في المجتمع ، وتتصف ظاھرة الجنوح 

يد المجتمع بشيء ، بل بالخطورة المزدوجة على المجتمع ، فھي من جھة طاقة كابحة � تف
تسبب له ضررا مؤكدا ، و من جھة أخرى قوة دافعة للوراء من جّراء ما ينتج عن ارتكابھم 
لمختلف أنواع الجرائم التي تقع على اWفراد والمجتمع،بمعنى أن آثار الجنوح تمس شخصية 

. اعدية وقوانينهالق تهبنيو الفرد نفسه، وكذا ممتلكاته،كما تمس المجتمع في معاييره اWساسية
سنة  18- 13وفي معظم القوانين عند اغلب الدول ارتبطت فترة الجنوح بالمرحلة الممتدة من

التي تقابل وفق مراحل النمو الطبيعية لyنسان مرحلة المراھقة التي توصف أحيانا بأنھا 
كل حسب  –مجرد مرحلة من مراحل النمو ، لھا مظاھر خاصة عند كثير من المنظّرين 

سيجمود فرويد: أمثال -لفيات النظرية لدراساته الخ  Freud(S) جان بياجيه ،Piadjet 
(J) ايركسون :  لتوصف بأنھا أزمة عند منظرين آخرين أمثا ىوأحيانا أخر...   Erickson ،



وعادة ما تعتبر مرحلة المثالية وا}مال و الطموح والنمو الشخصي ...  Mall(P)بيار مال
ة ، إ� أنھا في بعض اWحيان تعتبر المرحلة التي يقل فيھا اLحساس وتحقيق الھويّة الذاتي

 ، ويميل فيھا المراھق نحو التمرد والثورة على المجتمع،بالرضا ويظھر فيھا القلق وا�كتئاب
ويزداد فيھا معدل المشاغبة والجنوح،ھذا اWخير الذي تعددت أسبابه واختلفت وجھات النظر 

ه فتراوحت بين الصحي والمرضي ، وما بين الفردي وا�جتماعي ، حول العوامل المؤدية إلي
ارتأينا في دراستنا ھذه وبصفة خاصة أن نبحث عن  قدول.الخ... وما بين الوراثي والمتعلم،

:الع7قة بين إحباط الحاجات النفسية وا�جتماعية وبين الجنوح، وذلك بطرح التساؤل التالي  
 ؟من عوامل جنوح المراھقينلحاجات النفسية وا�جتماعية عدم إشباع ايمكن اعتبار أن ھل -

بمعنى ھل يؤدي عدم إشباع الحاجات النفسية ا�جتماعية للمراھقين إلى الجنوح؟   
، تم حصر الحاجات النفسية وا�جتماعية ضمن الحاجات التي ةوبغرض تبسيط اLشكالي

ماسلوتبناھا  Maslow ، والتي على أساسھا ت في نظريته حول التدرج الھرمي للحاجا ، 
:ندرج التساؤ�ت التالية  

 ؟ ھل عدم إشباع حاجة المراھق ل`من يؤدي إلى جنوحه -
 يؤدي إلى جنوح المراھق؟ ءھل عدم إشباع الحاجة للحب وا�نتما -
 ھل عدم إشباع الحاجة لتقدير الذات يؤدي إلى جنوح المراھق ؟ -
  بجنوح المراھق؟ ھل عدم إشباع الحاجة ل7نجاز وتحقيق الذات ع7قة  -

:فرضيات الدراسة) 2  
:الفرضية العامة  

. يؤدي إلى جنوح المراھقعدم إشباع الحاجات النفسية ا�جتماعية   
:الجزئية  ضياتالفر  

  . عدم إشباع الحاجة ل`من يؤدي إلى جنوح المراھق -
  .يؤدي إلى جنوح المراھق ءعدم إشباع الحاجة للحب وا�نتما -
 .الذات يؤدي إلى جنوح المراھق عدم إشباع الحاجة لتقدير -
 .عدم إشباع الحاجة ل7نجاز وتحقيق الذات يؤدي إلى جنوح المراھق -

 
 
 

:لدوافع عديدة أھمھا تم اختيار ھذا الموضوع:دوافع الدراسة وأھميتھا )3  
  والرغبة في التعرف على فئة اWحداث الجانحين ظاھرة بال ھتمام الشخصيا� -
بالكثير من المراھقين إلى الھاوية ،وھدم  أدىجنوح، والذي ة الظاھرل الواسع نتشارا� -

 .الكثير من اWسر
 .الدراسة بتخصص علم النفس ا�جتماعيموضوع ع7قة  -
تشكل فئة الشباب والمراھقين نسبة كبيرة من المجتمع الجزائري لذلك فھي جديرة  -

 .با�ھتمام والدراسة 
الحاجات النفسية ا�جتماعية وع7قته قلة الدراسات العلمية التي تتناول عدم إشباع  -

بجنوح المراھق، حيث اغفل العديد من الباحثين ھذا الجانب رغم الحاجة العلمية لفھم 



أھمية اLشباع ،وا}ثار المترتبة عن عدم إشباع الحاجات النفسية ا�جتماعية بالنسبة 
 .للمراھقين

:اليةتسعى الدراسة إلى تحقيق اWھداف الت :أھداف الدراسة) 4  
دراسة الع7قة بين عدم إشباع الحاجات النفسية ا�جتماعية واكتساب المراھق السلوك  -

 .الجانح
دراسة الجانب الع7ئقي والظروف اWسرية للجانح باعتبار اWسرة المؤسسة اWولى  -

 .للتنشئة،ومصدر ھام لyشباع
يه، ولين والذين تقع على عاتقھم مسؤولية التوجالمسؤأنظار  لفتمحاولة  -

التربية،والرعاية النفسية لفئة الجانحين وذلك بغرض تحسين برامج التكفل والوصول 
 .حين إلى حالة من التكيف والتوافقبالجان

قد تساعد نتائج ھذه الدراسة في التوجه إلى إعداد برامج لتعديل السلوك، ترتكز في  -
 . ع السوي لھاأھدافھا على الحاجات النفسية ا�جتماعية ل`حداث وكيفية اLشبا

لفت انتباه كل مؤسسة لھا شان في تنشئة الفرد إلى أن اLحباط المستمر وحرمان  -
المراھقين من إشباع حاجاتھم النفسية ا�جتماعية ويثبط دافعيتھم، ويكون سببا في 

   . استجابة مضطربة وغير سوية ، كما ينعكس على التوافق النفسي و ا�جتماعي لھم
 
 

:ومصطلحات الدراسة تحديد مفاھيم )5  
يعتبر تحديد مفاھيم الدراسة من الخطوات المھمة في البح~وث ا�جتماعي~ة، وذل~ك Wنھ~ا تجع~ل 
 القارئ المختص وغير المختص على بينة بما يتناوله الباحث في دراسته، وتس~اعده عل~ى فھ~م

ئي~ة الت~ي ، واس~تيعاب النت~ائج النھاكله الدراسة وأجزاء البحث وتساؤ�ت فرضيات متغيرات و
أن~ه م~ن  ن~رىسيتوصل إليھا الباحث، ولھذا فقد تم تحديد بعض المفاھيم والمص~طلحات والت~ي 

:وذلك حسب طبيعة الدراسة وضبطھا الضروري تعريفھا  
 ا�قت~رابتشير كلمة المراھقة لغويا إل~ى الفع~ل العرب~ي راھ~ق ال~ذي يعن~ي  :المراھقة )1.5

مراھقة مشتقة من الفع~ل ال7تين~ي ، وكلمة ا�حت7م،وراھق الغ7م أي قارب  Adolescere 
من النضج، وھي الفترة التي تقع بين نھاي~ة مرحل~ة الطفول~ة المت~أخرة وبداي~ة  ا�قترابوتعني 

)1.(مرحلة الرشد  
Houroucksse كسوھوروعرفھا  فيھا المراھق ش~رنقة الطفول~ة  رأنھا الفترة التي يكسب" 

)2(" معه وا�ندماجالتفاعل  ليخرج إلى العالم الخارجي ليبدأ عملية  

وھن~~اك ف~~رق ب~~ين المراھق~~ة والبل~~وغ حي~~ث يعتب~~ر البل~~وغ بداي~~ة لمرحل~~ة المراھق~~ة ويعب~~ر ع~~ن 
تتضمن سلسلة من التغيرات الجسمية كالق~ذف فالجانب الجنسي أو التناسلي فقط، أما المراھقة 

ب~اقي مظ~اھر النم~و عند الذكر والطمث عند اWنثى،إلى جانب ذلك تغيرات نفسية وعقلية،وفي 
اWخرى، وفي ھذه المرحلة يواجه المراھق الكثير م~ن المش~اكل والص~راعات كم~ا يع~اني م~ن 
.بعض ا�ضطرابات واWزمات  

الواج~ب، أو أن~ه ارتك~اب  أداءأنه الفشل ف~ي إلى لغويا  ا�صط7حيشير ھذا : الجنوح )2.5
  )3.(والعمل الخاطئ السيئالخطأ، أو العمل 



ورج~ال  ا�جتم~اعوجھ~ة نظ~ر علم~اء ال~نفس وعلم~اء  تفقد اختلف~ا�صط7حية ة أما من الناحي
ف~ي  الس~لوك أساس~ه اض~طراب ياض~طراب ف~" القانون فعرف الجنوح من الناحية النفسية بأنه

وت~ؤدي إل~ى النفسي والعصبي،ونتيجة عوامل مختلفة قد تكون سببا ف~ي إعاق~ة ھ~ذا النم~و  النمو
)4("نقص في بعض النواحي الشخصية  

فعلماء النفس يرجعون الجنوح إلى تك~وين شخص~ية الف~رد ومراح~ل تطورھ~ا معتب~رين أن ھ~ذا 
.داخليةالسلوك ال7سوي ناتج عن اضطرابات وصراعات   

ك~ل فع~ل يتع~ارض م~ع م~ا ھ~و ن~افع للجماع~ة وم~ا ھ~و "فعرف بأن~ه  ا�جتماعيةأما من الناحية 
)5"(ايير اWخ7قية للجماعةانتھاك وخرق للقواعد و المع"وھي " دل في نظرھا اع  

Ajuria Guera جيرا أجيريا"وعرفھا  عرض يشير إلى سوء التكيف أو الخلل ف~ي " بأنه  "
ي س~~~يتعدى نكف~~~ل مختل~~~ف الجھ~~~ات كالعدال~~~ة و المراك~~~ز ذال~~~ اWم~~~ر،  ا�جتماعي~~~ةالوظيف~~~ة 

)6"(ين يعانون منهذباWفراد ال ل7ھتمام، ومراكز إعادة التربية  ا�جتماعية  
 ا�جتم~~اعي،يعتب~~رون أن الجن~~وح ظ~~اھرة س~~لوكية تنش~~أ م~~ن خ~~7ل التفاع~~ل  ا�جتم~~اعم~~اء فعل

.ةاWخ7قية للجماعينتھك من خ7لھا الجانح أحد المعايير و القواعد   
Paul Tappan بول تابان"ويرى  أي فعل أو ن~وع " بأن الجنوح من الناحية القانونية ھو  "

المحكم~ة ويص~در في~ه حك~م م~ن إح~دى المح~اكم  من السلوك أو موقف  يمك~ن أن يع~رض عل~ى
"بالتطبيق لتشريع معين (7) 

فالجنوح بالنسبة لرجال القانون ھو خرق للقواعد القانوني~ة المنص~وص عليھ~ا ف~ي مجتم~ع م~ا، 
 الفت~~ى ص~~غير الس~~ن ،" :ـوال~~ذي يعن~~ي لغوي~~ا ب~~ حNNدثـد كلم~~ة الجن~~وح مقترن~~ة بال~~ج~~وغالب~~ا م~~ا ن

ي~~ة القانوني~~ة يعتب~~ر اLنس~~ان ح~~دثا ف~~ي فت~~رة مح~~ددة م~~ن و م~~ن الناح )8(ورج~~ل ح~~دث أي ش~~اب
يز التي تنعدم قبلھا المسؤولية الجنائية، وينتھي ببلوغ السن الت~ي ح~ددھا يسن التمبالصغير تبدأ 

)9(شد والتي يفترض بعدھا أن الحدث قد أصبح أھ7 لتحمل المسؤوليةرالقانون لل  
الص~غير من~ذ و�دت~ه حت~ى ي~تم ل~ه النض~ج " للح~دث عل~ى أن~ه  وا�جتم~اعوينظر علم~اء ال~نفس 

)10("والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد ا�جتماعي  
فالحدث ھ~و ص~غير الس~ن و الحداث~ة تقاب~ل وف~ق مراح~ل نم~و اLنس~ان الطفول~ة والمراھق~ة م~ن 

نستخلص بأن الجنوح سلوك مضطرب وغي~ر مقب~ول اجتماعي~ا، أي �  أنخ7ل ما سبق يمكن 
لعوام~~ل مختلف~~ة، وھ~~و مظھ~~ر م~~ن مظ~~اھر  اج~~تااع~~ة ومعاييرھ~~ا، يك~~ون نيتماش~~ى م~~ع ق~~يم الجم

، وفي~ه انتھ~اك للمع~ايير القانوني~ة ا�جتم~اعيالعجز عن التوافق النفسي والصعوبة في التكي~ف 
.المنصوص عليھا في المجتمع  

والمقص~~ود ب~~المراھق الج~~انح ف~~ي ھ~~ذه الدراس~~ة ھ~~و فئ~~ة اWح~~داث الم~~راھقين ذك~~ور وإن~~اث، 
س~نة متواج~دين بمرك~ز إع~ادة التربي~ة نتيج~ة تعرض~ھم لخط~~ر  18-12م~ارھم ب~ين تت~راوح أع

معن~~وي يھ~~دد أم~~نھم، أو ارتك~~ابھم لس~~لوكات � تتماش~~ى وق~~يم ومع~~ايير مجتمعن~~ا ويعاق~~ب علي~~ه 
.والتي تعرضھم وغيرھم للخطر ،القانون   

غوي~ا الحاج~ات جم~ع لكلم~ة حاج~ة الت~ي يش~ار لھ~ا ل: وا)جتماعيNةالحاجات النفسية )3.5
افتق~ار إل~ى " بأنھ~ا  حامد عبد الس>م زھNرانإلى شيء ما، ويعرفھا  ا�فتقاربالفقر، أي بمعنى 

للكائن الحي، والحاجة شيء ضروري إم~ا  وا�رتياحشيء ما إذا وجد حقق اLشباع و الرضا 
وب~~دون ) حاج~~ة نفس~~ية( أو للحي~~اة بأس~~لوب أفض~ل) حاج~ة فيزيولوجي~~ة(الحي~~اة نفس~~ھا �س~تقرار



يا ھذه اWخيرة يكون اLنس~ان س~يء التواف~ق، والحاج~ات توج~ه س~لوك الك~ائن الح~ي س~ع عإشبا
)L)11شباعھا  

فالحاج~~ة ش~~يء ض~~روري لتحقي~~ق اLش~~باع والرض~~ا ل~~دى الف~~رد، ونقص~~د بالحاج~~ات النفس~~ية 
إل~~ى تحقي~~ق الرض~~ا و التواف~~ق، وھ~~ي غي~~ر  إش~~باعھاتل~~ك الحاج~~ات الن~~ي يھ~~دف  وا�جتماعي~~ة

الحاج~ات وسنقوم ف~ي ھ~ذه الدراس~ة بتبن~ي  .)كالحاجة ل`كل والشرب( وجية وليالحاجات الفيز
في نظريته حول الت~درج  )Maslow ")12 ماسلو"العالم التي وضعھا  وا�جتماعيةالنفسية 

: وھي كما يليالھرمي للحاجات ،   
وھ~~ي الرغب~~ة ف~~ي ض~~مان ن~~وع م~~ن النظ~~ام واWم~~ان الم~~ادي و المعن~~وي  :حاجNNات اPمNNن*
، وتجن~~ب اLي~~ذاء، واWل~~م والعق~~اب وك~~ذا تجن~~ب والطمأنين~~ةإل~~ى اLحس~~اس ب~~اWمن  والحاج~~ة،

.المخاوف والصراعات  
إل~ى بيئ~ة اجتماعي~ة مث~ل  ا�نتم~اءوھي تعتبر عن رغبة الفرد في  :وا)نتماءحاجات الحب *

 وا�ھتم~~امم فيھ~~ا الع7ق~~ات بالح~~ب س~~يح~~س فيھ~~ا باWلف~~ة وتت... العائل~~ة، الح~~ي، المدرس~~ة،
.بادلالمت  

وتعب~ر ع~ن رغب~ة الف~رد ف~ي احترام~ه لنفس~ه واحت~رام  :الNذات واحتNرامالحاجNة إلNى تقNدير *
والقيم~~ة الذاتي~~ة واكتس~~اب الس~~معة الحس~~نة ،ا}خ~~رين ل~~ه، وك~~ذا ثقت~~ه بنفس~~ه واLحس~~اس بالقوة

.قومالمر ا�جتماعيوالوضع   
ومواھب~~ه  وھ~~ي رغب~~ة الف~~رد ف~~ي اس~~تخدام ك~~ل قدرات~~ه :تحقيNNق الNNذاتل>نجNNاز وحاجNNات *

.و تنميتھا إلى أقصى مدى يمكن أن تصل إليه إمكاناتهوتحقيق كل   
وتھدئ~ة  وا�كتف~اءحاجاته وذلك لتحقيق الرض~ا  إشباعيسعى الفرد إلى  :عدم ا*شباع )4.5

الت~وتر، وتجن~~ب ال~~نقص والعج~~ز الن~~اجم ع~~ن ع~~دم اLش~باع وال~~ذي نقص~~د ب~~ه ف~~ي ھ~~ذه الدراس~~ة 
فرويد"اLحباط الذي عرفه   S.Freud  " طلب  إشباعالظرف الذي يمنع فيه الفرد من " بأنه
)13("نزوة أو يحرم نفسه من ھذا اLشباع  

) م~ادي أو معن~وي(فاLحباط ھو العملية الت~ي ي~درك م~ن خ7لھ~ا الف~رد وج~ود ح~اجز أو ع~ائق 
.حاجاته وتحقيق رغباته وإشباعيحول دونه   

:الدراسات السابقة ) 6  
فق~~د تؤك~~د نتائجھ~~ا او  لدراس~~ات س~~بقتھا، اب~~ر ك~~ل دراس~~ة امت~~دادف~~ي مج~~ال البح~~ث العلم~~ي تعت

و ھ~~ذا م~~ا يؤك~~د الخاص~~ية التراكمي~~ة للعلم،وق~~د تع~~ددت ترفض~~ھا أو تتحق~~ق عل~~ى بع~~ض منھ~~ا ، 
ا ن~~درة الدراس~~ات الت~~ي ن~~حس~~ب اط7ع ن~~ا�حظ ن~~االدراس~~ات المتعلق~~ة ب~~الجنوح وتنوع~~ت ،إ� أن

رتباط~~ه بع~~دم إش~~باع الحاج~~ات النفس~~ية و بحث~~ت  مباش~~رة ف~~ي موض~~وع جن~~وح الم~~راھقين و ا
سيتم التطرق  إلى الدراسات الت~ي تناول~ت الموض~وع بش~كل غي~ر مباش~ر أو  لذلكا�جتماعية ،

متش~~ابھة ومقارب~~ة Wح~~د متغي~~رات الدراس~~ة الحالية،وس~~يتم التط~~رق للدراس~~ات الس~~ابقة  كان~~ت
:حسب متغيرات الدراسة كا}تي  

.الدراسات التي تناولت الحاجات*  
.الدراسات التي تناولت الجنوح*  

:الدراسات التي تناولت الحاجات) 1.6  
1.1.6 (NNNليمان ةدراسNNNن سNNNزوي بNNNي غNNNة الغفيلNNNالباحث )تمح~~~ورت الدراس~~~ة ح~~~ول ): 1990

الحاجات والمشك7ت النفسية ل~دى اWح~داث غي~ر الجانحين،وكان~ت عين~ة الدراس~ة م~ن مرحل~ة 



،ومقي~~اس التفض~~يل "ص~~الح زك~~ي"المص~~ور المتوس~~طة والثانوية،واس~~تخدمت مقي~~اس ال~~ذكاء 
ادواردز"الشخصي لـ  Edwardz :ھم ما توصلت له الباحثة ما يليوأ"   

.�بد من إدراك الوالدين لحاجات الحدث والسعي Lشباعھا -  
.�بد من تشجيع الحدث على ا�عتماد على النفس  -  

.�بد من العمل على توسيع دائرة اط7ع الحدث -  
ع~دم التش~جيع واLحب~اط يؤدي~ان بالح~دث �ن يك~ون اق~ل  ب~أن وال~دي الح~دث�بد من اط~7ع  -

.إنتاجا ويثبط تفوقه  
للح~~~دث حاج~~~ات �ب~~~د م~~~ن عم~~~ل اWس~~~رة عل~~~ى إش~~~باعھا،كما تس~~~عى Lش~~~باع الحاج~~~ات  -

.الفيزيولوجية لديه  
.�بد من  تنمية ما لدى الحدث من ايجابيات -  

.اLشباع�بد من البعد عن اLحباط الناجم عن عدم  -  
ت~أثير برن~امج مقت~رح ف~ي  البحث ع~ن و تمثلت في: )1997(دراسة احمد نبيل إبراھيم)2.1.6

أعض~~اء اWس~~رة الط7بي~~ة،و بل~~غ عل~~ى خدم~~ة الجماع~~ة Lش~~باع الحاج~~ات النفس~~ية وا�جتماعي~~ة 
 15طال~ب ،وض~ابطة ع~ددھا  15طالب مقس~مة إل~ى عين~ة تجريبي~ة ع~ددھا ث7ثون حجم العينة 

:ما يلين كشفت  نتائج الدراسة عطالب ،و قد   
أن أكث~ر الحاج~~ات اھتمام~~ا ل~~دى المجموع~~ة التجريبي~~ة ھ~~ي الحاج~~ة إل~~ى التفاع~~ل و ا�حتك~~اك  -

.با}خرين   
.أھمية أيضا تكتسيأن الحاجة إلى ا�نجاز وتحقيق الذات  -  

 الحاج~~ة لتحقي~~ق المكان~~ة ا�جتماعي~~ة حي~~ث يرغ~~ب الطال~~ب ف~~ي تق~~ويم ذات~~ه والش~~عور بھ~~ا، -
.واحترامھا من ا}خرين  

Wعض~~اء اWس~~ر  ةأھمي~~ة فاعلي~~ة البرن~~امج المقت~~رح ف~~ي إش~~باع الحاج~~ات النفس~~ية وا�جتماعي~~ -
)14.(الط7بية   

حول حاجات المراھقين الثقافية  واLع7مي~ة : )2006(دراسة رواية ھ>ل احمد شتا ) 3.1.6
ة للم~راھقين م~ن  خ~7ل ص~ياغة حيث سعت الباحث~ة لتحدي~د ماھي~ة الحاج~ات الثقافي~ة اLع7مي~

:التساؤ�ت التالية   
ماال~~ذي يحتاج~~ه المراھق~~ون  م~~ن وس~~ائل ا�تص~~ال بأنواعھ~~ا المختلف~~ة الجماھيري~~ة و الثقافي~~ة -

؟) ا�نترنيت و الندوات على سبيل المثال(والوسائل ا�تصالية اWخرى   
وفق~~~~~~ا  ھ~~~~~~ل تختل~~~~~~ف حاج~~~~~~ات الم~~~~~~راھقين الثقافي~~~~~~ة واLع7مي~~~~~~ة م~~~~~~ن ھ~~~~~~ذه الوس~~~~~~ائل-

.؟)للنوع،العمر،المستوى  ا�جتماعي والثقافي(  
وقد  اتبعت المنھج الوصفي لyجابة عل~ى تس~اؤ�تھا مس~تخدمة اس~تمارة البيان~ات الشخص~ية و 

والوس~~يلتين م~~ن إع~~داد (ا�جتماعي~~ة ،ومقي~~اس لقي~~اس حاج~~ات الم~~راھقين الثقافي~~ة اLع7مي~~ة
مراھ~ق م~ن الجنس~ين تت~راوح أعم~ارھم ) 613(،وقد طبقت الدراسة على  عينة قوامھا)الباحثة

وتوص~~لت الدراس~~ة إل~~ى ) صغرى،متوس~~طة،كبرى مقس~~مة إل~~ى ث~~7ث فئ~~ات(س~~نة 18-13ب~~ين 
ف~~التلفزيون .ك~~ذا المس~~تويات الثقافي~~ة و وج~ود ف~~روق دال~~ة إحص~~ائيا بالنس~~بة للج~نس ،و العم~~ر ،

ة للق~~دوة أو تمث~~ل يحق~~ق لل~~ذكور إش~~باعا لحاج~~اتھم للترفي~~ه ،وتحقي~~ق ال~~ذات وتق~~ديرھا والحاج~~
النم~~اذج الص~~الحة والحاج~~ة إل~~ى التنف~~يس ع~~ن الع~~دوان ،و الحاج~~ة ل7نتم~~اء ،ويحق~~ق لyن~~اث 
إش~~باعا لحاج~~اتھم لش~~غل أوق~~ات الف~~راغ ،التغيير،ا�س~~تق7ل ع~~ن اWس~~رة والحاج~~ة إل~~ى الج~~نس 
.المكبوت والحاجة إلى القدوة الصالحة   



Wباعا لحاج~اتھم للترفي~ه ح~اجتھم إل~ى ا�س~تق7ل ر الص~غرى إش~اعم~كما يحقق التلفزيون لفئة ا
Wسرة ،والھروب والج~نس المكب~وت ،كم~ا يحق~ق لفئ~ة اWر  الكب~رى ح~اجتھم للتغيي~ر اعم~عن ا

وأظھرت النتائج بالنسبة للفرض الثالث عدم وج~ود ف~روق .وحاجتھم للحصول على معلومات 
كم~~ا أن ب~~اقي .لمتحق~~ق إش~~باعھا ب~~ين المس~~تويات ا�جتماعي~~ة الثقافي~~ة المختلف~~ة ف~~ي الحاج~~ات ا

وسائل اLع7م وا�تصال التي درستھا الباحثة كاLذاعة ،شرائط الفي~ديو ،ا�نترن~ت ،الص~حف 
والمج7ت أظھ~رت وج~ود ف~روق ذات د�ل~ة ب~ين متغي~رات الج~نس ،العم~ر ،المس~توى الثق~افي 

)15.(وإشباع الحاجات لدى المراھقين   
ح~~ول الس~~لوك غي~~ر الس~~وي ل~~دى ط~~7ب ):2007(سNNعددراسNNة الرشNNود عبNNد هللا بNNن ) 4.1.6

طال~ب ،وطب~ق  73المرحلة الثانوية بمدينة الرياض وقد أجرى الدراسة على عين~ة مكون~ة م~ن 
:مقياس من إعداده و كان من أھم النتائج التي توصل لھا   

أن ع~~دم ق~~درة المدرس~~ة عل~~ى إش~~باع حاج~~ات الط~~7ب وھ~~ي م~~ن أكث~~ر العوام~~ل المرتبط~~ة  -
.المدرسية تأثيرا في نشر اWنماط السلوكية غير السوية باLدارة   

.الط7ب تلك الموجھة اتجاه أنفسھم  أن أكثر اWنماط السلوكية انتشارا بين -  
. �بد من فھم متطلبات المراحل العمرية ،و العمل على تلبية متطلبات كل مرحلة -  

حاج~ات الط~7ب اWس~وياء  و تؤكد الدراسة أن عجز المدرس~ة ع~ن وض~ع الب~رامج الت~ي تش~بع
)16.(يدفع �نتشار اWنماط السلوكية غير السوية بينھم  

ح~~ول الحاج~~ات النفس~~ية لن~~ز�ء دار الم7حظ~~ة :2008دراسNNة خالNNد محمNNد القحطNNاني) 5.1.6
:وقد عملت الدراسة على اLجابة على التساؤ�ت التالية.  -دراسة استكشافية–ا�جتماعية   

فسية لدى اWحداث الجانحين المودعين بدور الم7حظة ا�جتماعية ؟ ما ترتيب الحاجات الن -  
 الفئ~ة( ھل توجد ف~روق ذات د�ل~ة إحص~ائية ف~ي الحاج~ات النفس~ية ل`ح~داث تع~ود �خ~ت7ف -

).WماWم،المستوى التعليمي ل`ب،ثم المستوى التعليمي العمرية للحدث،مھنة اWب ،مھنة ا  
ح~دث جانح،مس~تخدما الم~نھج الوص~في بع~د تطبي~ق 175مھ~ا وقد طبقت الدراسة على عينة قوا

:استبيان الدراسة توصل الباحث إلى ما يلي  
أعل~~ى نس~~بة إلح~~اح ل~~دى الج~~انحين  )المكب~~وت"التحقي~~ر"ل~~وم ال~~ذات (حقق~~ت الحاج~~ة النفس~~ية -

10.68(بمتوسط بلغ % ق~ل الحاج~ات إلحاح~ا أ )المعرفة المكبوت~ة(بينما حققت الحاجة النفسية )
7.75(بمتوسط  لyشباع %.( 

اLدراك و المعرف~~~ة المكبوت~~~ة، (وج~~ود ف~~~روق ذات د�ل~~ة إحص~~~ائية ف~~ي الحاج~~~ات النفس~~ية  -
.تعود �خت7ف العمر) الغيرية المكبوتة،العدوان المكبوت وا�ستنجاد المكبوت ةالجنسي  

 ضالع~~دوان المكب~~وت والمعرف~~ة المكبوت~~ة، ا�س~~تعرا(وج~~ود ف~~روق ف~~ي الحاج~~ات النفس~~ية -
ف~ي ح~ين � توج~د  )اWمھ~ات و التعليم~ي ل�ب~اء ىمھنة اWم، المس~تو(تعود �خت7ف) بوتالمك

)17(.فروق ذات د�لة فيما يخص مھنة ا}باء  
:متغير الحاجات تالتي تناولالتعليق على الدراسات *   

م~~ن خ~~7ل الع~~رض الم~~وجز ل~~بعض الدراس~~ات الت~~ي لھ~~ا ع7ق~~ة بمتغي~~ر الحاج~~ات يتض~~ح  أن 
الت~ي خ~دمت البح~ث العلم~ي ،وم~ا نستش~فه م~ن الج~ادة و � يخل~و م~ن الدراس~ات الوسط العربي

الدراسة اWولى ھو أن الباحثة ركزت في دراس~تھا عل~ى أھمي~ة الحاج~ات و إش~باعھا ف~ي حي~اة 
المراھق حيث أكدت على ضرورة اھتمام ا}باء بحاجات و متطلب~ات ك~ل مرحل~ة م~ن مراح~ل 

تفادي اLحب~اط ال~ذي س~يؤدي إل~ى نت~ائج س~لبية ، وھ~ذا م~ا نمو ابنھم ،و العم~ل عل~ى إش~باعھا،و
ھ~~ذه الدراس~~ة أنھ~~ا رك~~زت عل~~ى دور  ىيتف~~ق و أھمي~~ة الدراس~~ة الحالي~~ة و لك~~ن م~~ا يؤخ~~ذ عل~~



الوالدين فقط في عملية إشباع الحاجات في حين أھملت دور باقي اWسرة كاLخوة مث7 ،و كذا 
سة،المسجد،وس~~ائل اLع~~7م الت~~ي � يمك~~ن أھمل~~ت ب~~اقي مؤسس~~ات التنش~~ئة ا�جتماعي~~ة كالمدر

ف~ي الدراس~ة  "احم~د نبي~ل إب~راھيم" في ح~ين س~عى الباح~ث. التغاضي عن دورھا في اLشباع 
الثانية إلى إعداد برنامج Lشباع الحاجات النفسية و ا�جتماعية للط7ب ،وھذا م~ا يؤك~د أھمي~ة 

ھن~اك أولوي~ات ف~ي اLش~باع  توص~ل ل~ه الباح~ث م~ن نت~ائج أن اLشباع ك~ذلك ،و م~ن ض~من م~ا
حيث أن الحاجة إلى التفاعل مث7 كان~ت أكث~ر الحاج~ات إلحاح~ا ل~دى الط~7ب ف~ي اLش~باع، ث~م 
تأتي بعض الحاجات اWخرى، و ما يمكن استخ7صه من ھ~ذه الدراس~ة أن إش~باع الحاج~ات � 
.يكون متساويا كما و كيفا بالنسبة ل`فراد  

فيھ~ا الباحث~ة عل~ى وس~ائل اLع~7م و دورھ~ا ف~ي إش~باع حاج~ات أما الدراسة الثالثة فقد ركزت 
المراھقين ،و ھذا ما يؤكد بان إشباع  الحاجات � يكون من طرف اWسرة فقط ،و قد اعتم~دت 

.و تصنيفه للحاجات "ھنري موراي "في دراستھا للحاجات على نظرية   
ھو المدرس~ة حي~ث ن~وه إل~ى  كما أشار الباحث في الدراسة الرابعة إلى مصدر آخر لyشباع  و

أن عدم قدرة المدرسة على إشباع حاجات الط~7ب ھ~و م~ن أكث~ر العوام~ل المرتبط~ة بالس~لوك 
غير السوي ، و ھذا ما يؤكد أھمية إش~باع الحاج~ات م~ن جھ~ة ، و م~ا ين~تج ع~ن ع~دم  اLش~باع 
.من جھة أخرى ، و ھو ما يتفق إلى حد ما مع ما افترضته الدراسة الحالية   

الدراس~~ة اWخي~~رة فبحث~~ت ف~~ي الحاج~~ات النفس~~ية للج~~انحين حي~~ث أش~~ارت إل~~ى أن ھن~~اك  أم~~ا
أولوي~~ات  ف~~ي إش~~باع الحاج~~ات ، و أن ھ~~ذه الحاج~~ات تختل~~ف وف~~ق اخ~~ت7ف العم~~ر ومتغي~~رات 

كما تشترك م~ع الدراس~ة الثالث~ة ف~ي  أخرى و ھو ما تتفق فيه ھذه الدراسة مع الدراسة الثانية ،
.و تصنيفه للحاجات"ھنري موراي"اعتمادھا على نظرية   

:وقد استفادت الدراسة الحالية من ھذه الدراسات السابقة فيما يلي  
كانت لھذه الدراسات الفضل الكبير في محاولة التوجه بدراسة الحاجات بشكل من الحص~ر،  -

ن تم ا�ستفادة منھا خاص~ة الدراس~تي اأي بتحديد بعض الحاجات النفسية و ا�جتماعية فقط، كم
.الثالثة والخامسة في تكوين الخلفية النظرية للدراسة خاصة فصل الحاجات  

بينت الدراسات أھمية إشباع الحاجات النفسية وا�جتماعي~ة كم~ا بين~ت أنھ~ا تس~تحق التفاف~ات  -
.الموضوعفي دراسة ھذا  ناعلمية أخرى وھو ما زاد من إصرار  

- Wلمراھقين،حي~~~ث أن عين~~~ات ك~~~ل عل~~~ى دراس~~~ة الحاج~~~ات ل~~~دى ا بح~~~اثاھتم~~~ت ك~~~ل ھ~~~ذه ا
 س~نة ،18-13الدراسات من ط7ب المرحلة المتوسطة والثانوية ،وممن تتراوح أعمارھم ب~ين 

. وھو ما يؤكد أھمية مرحلة المراھقة و أھمية معرفة مطالب النمو فيھا و مظاھره   
س~~تبيان، ا�(ق~~ام معظ~~م الب~~احثين ف~~ي الدراس~~ات الس~~الفة ال~~ذكر بإع~~داد وس~~ائل جم~~ع البيان~~ات  -

ما يشير إل~ى ع~دم وج~ود مقي~اس خ~اص بالحاج~ات النفس~ية  ابأنفسھم، وھذ..) الحاجات سمقايي
  .ا�جتماعية

:الدراسات التي تناولت الجنوح) 2.6  
:الدراسات اPجنبية) 1.2.6  

دراسة ليديا جاكسون ) أ  Lydia Jackson التي تناول~ت الع7ق~ات اWس~رية كم~ا : )1950(
وقد أجريت الدراسة  على عينة تتكون م~ن  ن،سوياء  والمنحرفون والعصابيء اWيدركھا اWبنا

ن يص~~فون اWب~~وين والمنحرف~ون اWبن~~اء العص~~ابيوذك~ور وإن~~اث ،وأوض~~حت الدراس~ة أن 110
) 18.(بأنھم نابذون لھم ،ولذلك فإنھم يشعرون بالعداوة نحو والديھم  



دراسNNة شNNيدلر ) ب  Shidler ح~~دة اWمريكية،وت~~دور دراس~~ته بالو�ي~~ات المت ):1950(عNNام 
ح~~ول الحال~~ة ا�جتماعي~~ة  Wس~~ر عين~~ة م~~ن الج~~انحين المتواج~~دين بمراك~~ز إع~~ادة التربي~~ة ف~~ي 

ح~دث وق~د توص~ل إل~ى أن ) 7598(عل~ى ملت عينة البحث وقد شالو�يات المتحدة اWمريكية، 
)50.7 % 55.5(أيض~ا أن  كم~ا أك~د. من اWحداث قد أتوا من أسرة متص~دعة    % ن~ز�ء م~ن )
) 19.(المدارس اLص7حية في انجلترا و اسكتلندا أتوا من بيوت متصدعة  

دراسNNة ھايNNدل ) ج Haidle وھ~~ي دراس~~ة مقارن~~ة Lدراك الم~~راھقين الج~~انحين :)1974(عNNام
وغير الجانحين لع7قاتھم بآبائھم وأسفرت نتائج ھذه الدراسة إلى أن ل�باء تأثير كبير في نم~و 

وي وا�بتع~~اد بھ~~م ع~~ن ا�نح~~راف ،وبين~~ت الدراس~~ة أيض~~ا أن الس~~لوك أبن~~ائھم ف~~ي الطري~~ق الس~~
 الجانح متعلم ، فھو مكتسب وغير فطري و يرجع إلى فشل المنزل الذي �يم~د ا�ب~ن ب~اWمن ،
.وباحتياجاته العادية ، والعمل على نموه النمو السليم   

تي> جNراج  دراسة) د  (1975) Thilagrag ي~ة الع7ق~ة ب~ين والت~ي ھ~دفت للبح~ث ف~ي نوع: 
 جانح~ا وآب~ائھم ، 40الوالد وا�بن وأثرھا ف~ي جن~اح اWح~داث ، وق~د تكون~ت عين~ة البح~ث م~ن 

60(وبينت النتائج أن  % من الجانحين يرون أن إھمال ا}باء لھ~م س~بب للش~عور ل~ديھم بع~دم ) 
رى اWمن و حاجاتھم الملحة إل~ى القب~ول والعط~ف، مم~ا أدى بھ~م إل~ى طري~ق الجن~اح ،ك~ذلك ي~

31.7(أنھم  %  ةمن الجانحين نش~أت عن~دھم خب~رة الع~دوان أو النب~ذ ع~ن الص~راعات الوالدي~) 
18.5(ونق~ص التعاون،بينم~ا ي~~رى أن  % م~نھم أن المعامل~ة الوالدي~~ة الت~ي تتس~م بالص~~رامة أو )

.وحالتغلب ھي التي أدت بھم إلى الجن  
سميث  دراسة) ه  Smith  )1984(: ت~أثير ا}ب~اء عل~ى  ھ~دفھا ف~ي الكش~ف عل~ى تمث~لوالت~ي

غي~~ر ج~~انح ، وأظھ~~رت نت~~ائج 354ج~~انح و156و طبق~~ت الدراس~~ة عل~~ى  أبن~~ائھم المنح~~رفين ،
الدراسة أن العينة الجانحة كانت تفتقر إلى ال~دفء والح~ب ف~ي ع7ق~اتھم م~ع أب~ائھم ،و ض~عف 

) 20.(في الع7قات اWسرية بينھم وبين أسرھم  
:الدراسات العربية) 2.2.6  

إي~~~داع اWبن~~~اء غي~~~ر الج~~~انحين باWحك~~~ام "ح~~~ول : )1997(محمNNNد عويضNNNة  دراسNNNة كامNNNل)أ 
وع7قتھا  بتكوين ا�تجاھ~ات الجانح~ة  -مؤسسات اWحداث –القضائية أو البحوث ا�جتماعية 

:و تمثلت فروض بحثه في النقاط التالية "لديھم   
دم والض~ياع والعج~ز الفقدان المادي والعاطفي المبكر  يؤدي إلى فقدان الذات والش~عور بالع~ -

.و عدم اكتساب الع7قات اLنسانية   
.اكتساب السلوك العدواني يعد مظھرا من مظاھر ا�فتقاد للدفء العاطفي داخل اWسرة -  

.فشل التربية المبكرة يؤدي إلى اLحباط و اكتساب ا�تجاھات الجانحة  -  
) 17-12(ح أعم~ارھم ب~ين م~راھقين تت~راو 6ولقد طبق الباحث دراسته على عينة تتك~ون م~ن 

اLكلينيكي~~ة، واختب~~ار تفھ~~م  ةف~~ي دراس~~ته عل~~ى اس~~تمارة ت~~اريخ الحال~~ة، المقابل~~ دس~~نة، واعتم~~
*T.A.Tالموضوع    : وقد أوضحت النتائج التي توصل إليھا الباحث،*

.أن اكتساب ھؤ�ء اWبناء غير الجانحين يرجع لمعايشة الجانحين وكذلك الشعور بالحرمان -  
 مھؤ�ء اWبناء للوالدين يفتقر إلى المودة و يشوبه خبرات الص~د والحرم~ان، وس~لوكھ إدراك -

.الجانح انعكاس لمشاعر الذنب واLھمال والكراھية  
جع~~ل الطف~~ل يرح~~ب " الح~~ب والحن~~ان"إش~~باع حاج~~ات الطف~~ل اWساس~~ية  عل~~ىعج~~ز الوال~~دين -

ھ~~م م~~ع أمث~~الھم م~~ن ب~~أول فرص~~ة Lش~~باع ھ~~ذه الحاج~~ات ع~~ن طري~~ق عص~~ابة أو مجتم~~ع يجمع
)        21.(أصحاب الحاجات المحيطة  



ح~ول الس~مات الشخص~ية و الظ~روف ا�جتماعي~ة :2004 بد الرحمان العيسويعدراسة ) ب 
ل`حداث الجانحين بمحافظ~ة اLس~كندرية،وھي دراس~ة مقارن~ة م~ع جماع~ة م~ن اWس~وياء ،وق~د 

طال~ب م~~ن  200ث ج~~انحين ،واح~دا110ف~~رد، منھ~ا  310أج~رى الدراس~ة عل~~ى عين~ة  قوامھ~ا 
: المدارس الثانوية ،محاو� اLجابة على  التساؤ�ت التالية  

ماھي ظروف اWحداث الجانحين في المجتمع ا�سكندري و مش~ك7تھم الص~حية و ع7ق~اتھم  -
بأفراد أسرھم ؟وماھي أس~باب الفش~ل الدراس~ي للح~دث ؟ وم~اھي اتجاھ~ات الح~دث نح~و أف~راد 
 أسرته والمؤسسة ؟ 
:وقد توصلت ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا  

معظ~م آب~ائھم م~ن أرب~اب المھ~ن  نكبر حجم اWسر الت~ي ينح~در منھ~ا اWح~داث الج~انحين، وا -
الغالبي~ة العظم~ى م~ن اWمھ~ات � عم~ل لھ~ن و  نالتي تضعھم في الطبقة ا�جتماعي~ة ال~دنيا، وا

.يرجع ذلك إلى قلة مستواھن التعليمي  
31.82(أن  - % 7.28(من مجموع أفراد العينة يع~انون م~ن أم~راض جس~مية ،ف~ي ح~ين ) % (

.فقط يعانون من اضطرابات نفسية   
أن الغالبية العظمى من اWحداث لم ت~تح لھ~م الفرص~ة �س~تكمال دراس~تھم فيم~ا وراء الص~ف  -

دة السادس، فالفشل الدراسي يبدو واضحا ف~ي ح~ا�ت اWح~داث وال~ذي يرج~ع س~ببه لعوام~ل ع~
أبرزھ~~ا الھ~~روب المتك~~رر ،حاج~~ة اWس~~رة المادي~~ة ،ع~~دم الرغب~~ة و المي~~ل إل~~ى الدراس~~ة ،كث~~رة 
.مرات الرسوب   

.معاملة أفراد اWسرة للجانح سيئة مقارنة بمعاملة أفراد اسر اWسوياء -  
.يزيد الحرمان من المصروف الجيبي لدى اWحداث الجانحين منه عند غير الجانحين  -  

ف في أسلوب تأديب ا}باء ب~ين اWس~وياء والج~انحين إذ يمي~ل آب~اء اWس~وياء إل~ى يوجد اخت7 -
النصح واLرشاد في حين يميل آباء الجانحين إلى العقاب كم~ا تزي~د عن~دھم نس~بة إھم~ال ا�ب~ن 
.ونبذه  

شعور اWس~وياء بالرض~ا ع~ن الحي~اة داخ~ل المؤسس~ة ف~ي ح~ين يقابل~ه ش~عور بالس~خط وع~دم  -
)22.(مؤسسة اLص7حية بالنسبة للجانحبالحياة داخل ال  

ع~ن الح~ا�ت النفس~ية ل~دى عين~ة م~ن الج~انحين وأق~رانھم ):2007(دراسة محمد الفيNومي  )ج
س~نة،  15-13مفح~وص تت~راوح أعم~ارھم ب~ين  80غير الجانحين، و طبقت على عينة قوامھا 

(مس~~تخدما مقي~~اس تفھ~~م الموض~~وع  T.AT(Thématique Apperception Test    ،
" زك~ي ص~الح "واستمارة جمع البيانات من إعداد الباحث ،ومقي~اس ال~ذكاء المص~ور لل~دكتور 

:وقد توصل إلى ما يلي   
.وجود سمات مرضية لدى الجانحين  -  

.أن الجانحين يقل لديھم الشعور بتأنيب الضمير ولديھم ميول عدوانية كامنة -  
.أن الجانحين يعانون من سوء اLدراك وعدم المعرفة -  

أظھ~~رت الدراس~~ة أن الج~~انحين يع~~انون م~~ن نزع~~ات جنس~~ية مكبوت~~ة يرغب~~ون ف~~ي إش~~باعھا  -
.بطريقة غير شرعية تتنافى مع قيم المجتمع  

.أن للجانحين رغبات مكبوتة نحو ا�ستعراض والظھور و إبراز القوة -  
وج~~~د أن ھن~~~اك اخ~~~ت7ف واض~~~ح ف~~~ي الحاج~~~ات النفس~~~ية ل~~~دى الج~~~انحين عنھ~~~ا ل~~~دى غي~~~ر  -

)23.(حينالجان  



قتھ~~ا بظ~~اھرة دورھ~~ا وع7 ا�جتماعي~~ةمؤسس~~ات التنش~~ئة :  دراسNNة محNNي الNNدين مختNNار) د 
، حي~ث بحث~ت ھ~ذه الدراس~ة عل~ى ال~دور ال~ذي يج~ب أن  1995لجزائر ااWحداث في  انحراف

يق~~وم ب~~ه ك~~ل م~~ن ا}ب~~اء والمعلم~~ين داخ~~ل الم~~دارس ، كم~~ا رك~~زت عل~~ى الحاج~~ات النفس~~ية 
كاWس~رة (  ا�جتماعي~ةية متكامل~ة ل`بن~اء ف~ي ظ~ل مؤسس~ات التنش~ئة لنمو شخص وا�جتماعية

:وأھم النتائج التي توصلت لھا ھذه الدراسة ) . والمدرسة  
أن تفك~~ك البن~~اء ال~~داخلي ل`س~~رة أدى إل~~ى وج~~ود خل~~ل وظيف~~ي ، أي أن تغي~~ر حج~~م اWس~~رة  -

ة م~ا يتعل~ق بالجان~ب خاص~ أدائھ~اوبنائھا أدى إلى تخليھ~ا ع~ن بع~ض وظائفھ~ا أو التقص~ير ف~ي 
.التربوي  ا�جتماعي  

عن~~د اWبن~~اء ال~~ذكور وب~~ين ع~~دم قي~~ام  ا�نح~~رافنس~~بة  ارتف~~اعب~~ين موج~~ب  ارتب~~اطھن~~اك  -
.الموكلة إليھم  ا�جتماعيةباWدوار  ا�جتماعيةمؤسسات التنشئة   

 ماعي~ةا�جتمؤسسات التنش~ئة ،الثقافي ،يا�جتماع،سيادة نوع من الجمود في المحيط المادي -
)24.(للشخصية الجزائرية  وا�جتماعية، مما أثر على التنشئة النفسية في الجزائر  

وھي دراس~ة نظري~ة ميداني~ة ح~ول دور اWس~رة  :)2005(دراسة الباحثة زرارقة فيروز  )ھـ 
المنھج~~ي المتع~~دد الجوان~~ب ال~~ذي  ا�تج~~اهفيھ~~ا الباحث~~ة عل~~ى  اعتم~~دت.المراھ~~ق  انح~~رافف~~ي 

لمنھج التجريبي ، الطريقة المقارن~ة إض~افة إل~ى اكل من المنھج الوصفي ،  ماستخدايتجلى في 
الم7حظ~ة البس~يطة ، المقابل~ة :  وس~ائل جم~ع البيان~ات التالي~ة  س~تخدمةالطريقة اLحصائية ، م
ف~رد ، مقس~مة  174ة قوامھ~ا ن~ولقد طبقت الدراسة عل~ى عي.  وا�ستبيانالوثائق ، السج7ت ، 
ع~ددھا  ض~ابطةج~انح ، والثاني~ة  64وع~ددھا  قص~ديهبطريق~ة  اختيرتى إلى مجموعتين اWول

وق~~د س~~عت الباحث~~ة لyجاب~~ة عل~~ى التس~~اؤل . س~~نة  18-15ب~~ين  متت~~راوح أعم~~ارھ. ف~~رد  110
: التالي   

للح~~دث المراھ~~ق؟ وين~~درج تح~~ت ھ~~ذا  ينحراف~~ھ~~ل توج~~د ع7ق~~ة ب~~ين اWس~~رة والس~~لوك ا� -
:التاليةالتساؤل الرئيسي التساؤ�ت الفرعية   

ھل للع7قات اWسرية تأثير على انحراف الحدث المراھق ؟ -  
ھ~~ل لمرحل~~ة المراھ~~ق وتغيراتھ~~ا الفيزيولوجي~~ة والنفس~~ية ت~~أثير عل~~ى س~~لوك الح~~دث داخ~~ل  -

 اWسرة وخارجھا ؟
؟ھل ھناك ع7قة بين المستوى العلمي والثقافي للوالدين وسلوك ا�نحراف للحدث المراھق -  

: البحث كالتالي  كانت نتائجوقد   
وجود فروق ذات د�لة إحص~ائية ب~ين المجم~وعتين فيم~ا يخ~ص كث~رة الش~جار ب~ين الوال~دين  -

في القرارات ، حيث أن معظم آباء الج~انبين � يش~اركون الزوج~ات ف~ي الق~رارات  وا�شتراك
.االتي تخص اWسرة ومستقبل اWبناء ، وھذا يدل على توتر الع7قة وسوء التفاھم بينھم  

وجود فروق ذات د�لة إحصائية فيما يخص تعاطي المس~كرات ، وال~ذي نج~ده منتش~ر عن~د  - 
.آباء الجانحين   

75أن معظم اWحداث يعانون من المعاملة السيئة من طرف زوجة اWب ، كم~ا أن نس~بة  - % 
.يعانون من المعاملة السيئة لزوج اWم اWحداثمن   

.انفعا�تھموالتأثير على ،على تغيير سلوك الحدث  تأثير كبير ةأن لمرحلة  المراھق -  
.توجد فروق بين المجموعتين فيما يخص التدخين وأسبابه -  

.� توجد فروق ذات د�لة إحصائية فيما يخص المظھر الجسمي  -  



وض~~يق  وا�ھتم~~امتوج~~د ف~~روق ذات د�ل~~ة إحص~~ائية فيم~~ا يتعل~~ق بالرعاي~~ة العاطفي~~ة والح~~ب  -
.فرادهالبيت وكثرة عدد أ  

يع~اني أغل~ب أف~راد المجموع~ة التجريبي~ة م~~ن الوح~دة ويفض~لون التح~دث م~ع اWص~دقاء ع~~ن  -
.، على التكلم مع اWھل واWقارب على عكس المجموعة الضابطة  وانشغا�تھممشاكلھم   

 واختي~ارتوجد فروق ذات د�لة إحصائية فيما يخص الرضا عن الع7قات مع أف~راد اWس~رة  -
.اWصدقاء   

.أن أغلب اWحداث لديھم نظرة تشاؤم نحو ذواتھم ومستقبلھم  -  
معاملة أف~راد المجموع~ة التجريبي~ة مرحل~ة التم~درس ع~ن بقي~ة ال~زم7ء مقارن~ة م~ع  اخت7ف -

)25.(الضابطةأفراد المجموعة   
:لتي تناولت متغير الجنوحالتعليق على الدراسات ا  

7ق~ة ب~الجنوح ، العربي~ة منھ~ا واWجنبي~ة ، الدراس~ات الس~ابقة الت~ي لھ~ا ع اس~تعراضمن خ7ل 
كل حسب منھج~ه وإط~اره ال~ذي ينطل~ق من~ه ف~ي دراس~ته ، لك~ن م~ن  اخت7فاتن7حظ أن ھناك 

حيث الھدف فنجد أن كل الدراسات اWجنبية ركزت على الع7قة بين الجنوح والمناخ اWسري 
ل`س~رة ، والت~ي لھ~ا ع7ق~ة  جتماعي~ةا�بما فيھا المعاملة الوالدية ، الع7قات اWس~رية والحال~ة 

فل`سرة دور مھ~م ف~ي النم~و الس~ليم والمتواف~ق للمراھ~ق ، وق~د . غير مباشرة بالدراسة الحالية 
م~~ن أس~~ر ينع~~دم فيھ~~ا الش~~عور  انح~~درواين حأك~~دت معظ~~م نت~~ائج ھ~~ذه الدراس~~ات عل~~ى أن الج~~ان

 ،ال~دفء،ور إل~ى العط~ف ، الحبتفتق~،كم~ا باWمن  وتتسم الع7قات بين أفرادھا بالنبذ والجف~اء 
ويتخللھا الصراع ونقص التع~اون ، وھ~ي م~ن س~مات اWس~رة المتص~دعة ، ھ~ذه اWخي~رة الت~ي 
تعتبر مؤشر ذو ع7قة مباشرة بعدم إشباع الحاجات وإحباطھا بالنسبة للمراھ~ق مم~ا ي~ؤدي ب~ه 
.إلى الجنوح   

 Wخيرة أش~ارت إل~ى عوام~ل أخ~رى ونفس النتائج توصلت إليھا الدراسات العربية ، لكن ھده ا
إل~~ى البح~~ث ف~~ي ع7ق~~ة " مح~~ي ال~~دين مخت~~ار" غي~~ر المن~~اخ اWس~~ري ، حي~~ث ذھ~~ب الباح~~ث

ب~~الجنوح ورك~~ز عل~~ى دور ك~~ل م~~ن اWس~~رة والمدرس~~ة ف~~ي نم~~و  ا�جتماعي~~ةمؤسس~~ات التنش~~ئة 
ع~دد أف~راد ( ستدل به من خ~7ل يعة البناء اWسري الذي يوتوصل إلى أن طب ،شخصية الحدث

ي~ؤدي إل~ى خل~ل وظيف~ي ف~ي .....) غرفه ، المستوى ا�قتصادي  Wسرة ، طبيعة السكن ، عددا
لواجبھ~ا ال~ذي يتض~من الرعاي~ة وت~وفير الح~ب والعط~ف  آداھ~ا ف~ي كيان اWسرة يجعلھا تقص~ر

وھي نفس النت~ائج الت~ي توص~ل إليھ~ا  ،والتربوية  وا�جتماعيةإلى غير ذلك من المھام النفسية 
كما أش~~ارت والخامس~~ة، عب~~د الرحم~~ان العيس~~وي، والباحث~~ة زرارق~~ة في~~روز ثباح~~الك~~ل م~~ن 

إل~~ى ع7ق~~ة المدرس~~ة بجن~~وح  ،دراس~~ته، إض~~افة إل~~ى دراس~~ة الباح~~ث عب~~د الرحم~~ان العيس~~وي
وكذا عج~ز اWس~رة ع~ن ،المراھقين حيث توص7 إلى أن الفش~ل الدراس~ي ، التس~رب المدرس~ي

، وعج~ز المدرس~ة ع~ن تلبي~ة حاج~ات التلمي~ذ م~ن  التكفل بالمصاريف المادية للدراسة من جھة
أدى إلى شعور المراھق بالسخط وعدم الرضا وجعله يتوج~ه إل~ى الس~لوك الج~انح ،جھة أخرى

. 
إكتسابة لھ~ذا  أما الدراستين العربيتين اWولى والثالثة فقد ركزتا على سمات شخصية الجانح و

مباش~رة بمؤش~رات ع~دم اLش~باع ، حي~ث السلوك ، فكان~ت النت~ائج المتوص~ل إليھ~ا ذات ع7ق~ة 
للدفء العاطفي والحب ، كما � تخلو حي~اتھم م~ن  ا�فتقادين يعانون من حا إلى أن الجانتتوصل

وأن لديھم حاج~ات مكبوت~ة يس~عون Lش~باعھا حت~ى وإن كان~ت الطريق~ة غي~ر اLحباط، رات بخ
. سوية   



عين~ات متفاوت~ة  واس~تخدمتراھق~ة ومن حيث العين~ة ، فق~د تناول~ت معظ~م الدراس~ات فت~رة  الم
أف~راد العين~ة ص~غير نوع~ا م~ا  عدد الحجم ، وذلك وفقا للمنھج المختار في الدراسة ، حيث كان

 80 ـمحمد الفيومي في دراس~ته ب~ استعانحيث ،يت ذات المنحى اLكلينيكي الدينامفي الدراسا
تفھم الموض~وع  اختبارمطبقين  ،حا�ت 06 ـالشيخ كامل محمد عويضة ب اكتفىحالة في حين 

TAT الطريق~ة  انتھج~تفي حين ك~ان ع~دد أف~راد العين~ة كبي~ر نوع~ا م~ا ف~ي الدراس~ات الت~ي  ،
كوس~يلة لجم~ع  وا�س~تبيانبالمق~اييس  واس~تعانتواLحصائية ف~ي البح~ث  ، التجريبية،الوصفية

.البيانات   
بالمقابل~~ة  وا�س~~تعانة ، كلينيك~~ياLالم~~نھج  اس~~تخدام ن~~اوبالنس~~بة للدراس~~ة الحالي~~ة فق~~د تب~~ين ل

( اLكلينيكية والم7حظة واختب~ار تفھ~م الموض~وع  TAT عمل ن، وس~ك~أدوات لجم~ع البيان~ات) 
 وم~ن الجنس~ين ح~ا�ت الدراس~ة  ك~ونأن تو ،أفراد العينة من مراكز إعادة التربية اختيارعلى 
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 :تعريف المراھقة  )1

ھق ھو الفعل الث@ثي المزيد با�لف ، حيث يشتق منه اسم الفاعل مراھق را: ة ـلغ  )1.1

والمراھقة ھي الفترة الزمنية . فالمراھق ھو الصبي الذي قارب الحلم  ،ومصدره مراھقة،

)1(ق فيھا النمو حتى  يصل إلى تمام النضج لالتي ينط  

قال رھقت الشيء أي المراھق ھو الغ@م الذي دانى الحلم وي:  في معجمه ابن فارسقال 

)2(قرب من الرشد واكتمال النضج ت منه ، فالمعنى ھنا يشير إلى القرب  

اشGGGتقت كلمGGGة المراھقGGGة :  اص666ط5حا) 2.1 ADOLESCENCE مGGGن الفعGGGل ال@تينGGGي  

ADOLESCERE وتعني كبر   GRANDIR ةGأو بمعنى التدرج نحو النضج، والمراھق ،

فيھGGا الطفGGل مGGن النضGGج ا.نفعGGالي،  كGGذلك لفGGظ وصGGفي يطلGGق علGGى المرحلGGة التGGي يقتGGرب

 19إلGى  13ويشير بعض العلماء إلGى أن مرحلGة المراھقGة تمتGد مGن سGن . الجسمي، والعقلي

)3.  (سنة  21إلى  11اJخر إلى أنھا تمتد من سن  ضسنة في حين يشير البع  



دم تحمGل فالمراھقة مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة التي تتميز با.عتماد على اJخرين وع

المسؤولية إلى مرحلGة الرشGد التGي تتميGز با.عتمGاد علGى الGنفس وتقGدير المسGؤولية  و. يعGد 

طول فترة المراھقGة أو العمGر المحGدد لھGا مGن الحقGائق البيولوجيGة بGل ھGي مGن ا�مGور التGي 

)4.(تتعلق بثقافة المجتمع  

ات عديGدة تختلGف وتتبGاين ختلف علماء النفس في تعريف المراھقة، لذلك نجد لھا تعريفGاوقد 

فيمGGا بينھGGا وكGGل ذلGGك يرجGGع إلGGى الخلفيGGة النظريGGة التGGي يرتكGGز عليھGGا كGGل عGGالم ، وفيمGGا يلGGي 

:بعض العلماء  ھا عندسنتطرق إلى تعريف  

س6ي5مي  رن6ور ب6اتعريGف  - N. SILLAMY المراھقGة ھGي فتGرة مGن الحيGاة تقGع بGين  :" 

تGرة جاحGدة معروفGة بGالتغيرات الجسGمية الطفولة وتمتد حتى سن الرشد ، وھGي عبGارة عGن ف

)5" (سنة  20-18سنة وتنتھي  13-12والنفسية التي تبدأ حوالي   

ھنري لوھال تعريف  - HENRY LEHALLE المراھقة ھي مرحلة اسGتق@ل ذاتGي ":   

جديGGد مقارنGGة مGGع ا.سGGتق@ل فGGي المرحلGGة السGGابقة ، ويظھGGر ذلGGك فGGي المجGGال المعGGروف مGGن 

البنيات المعرفية الجاھزة ، وفي المجال العGاطفي مGن خG@ل اسGتق@ل  خ@ل تخلص الفرد من

الطفل عن والديه وربط ع@قات بمواضيع أخرى ، وفي المجال ا.جتماعي مGن خG@ل سGعي 

)6"(المراھق للبحث عن ا.ستقرار ا.قتصادي في المجتمع الكبير   

طومي  زروديرقاتعريف  - RODREGUEZ TOME أصبحت  المراھقة" يرى بأن :  

تحمل معنى أوسع من أنھا فترة صخب ومشك@ت ، فھي فترة تواؤم ومطابقGة لمختلGف مھGام 

تحديد المستقبل الذي يأخذ بعGين ا.عتبGار كGل الوظGائف النفسGية ،  النمو التي تعني في النھاية

أي التكيف مع التحو.ت الجسمية وبناء الھوية والتفاع@ت ، والتمكن ا.جتماعي ، والتطGور 

)7( .لمعرفي ا  

S.  HALL  تعري6ف س6تانلي ھ6ول - المراھقGة ھGي الفتGرة العمريGة التGي تتميGز فيھGا : "   

التصرفات السلوكية للفرد بالعواصف النفسية، وا.نفعا.ت الحادة والتوترات العنيفGة،  وھGي 

)8"(مرحلة البحث عن الذات وبداية تكامل الشخصية ونضجھا   



ANNA FREUD تعريف أنا فرويد - المراھقة ھي بمثابة قطGع أو إنھGاء الفGرد للنمGو : " 

سي وتـھديد التوازن بين الھـو وا�نا  مGـما يGؤدي إلGى القGـلق، جناJمن فالطاقة تشغل الدافع ال

)9"(والـخوف وا�عراض العصبية   

2 :المقاربة النظرية لفترة المراھقة )   

مرحلGة المراھقGة " سGتالين ھGول"حGدد عGالم الGنفس ا�مريكGي :  ا>تجاه البيول6وجي  )1.2

بأنھا بداية البلوغ ، وتنتھي عند توقف النمو الجسمي الذي يكتمل خ@ل الفترة الواقعة ما بGين 

سنة ، فھو يعتبر أن بداية المراھقة ھGو بظھGور الع@مGات ا�ولGى �زمGة البلGوغ، و  20 -14

ظھGور الخصGائص الجنسGية و) ووزنGا طGو.(  المتمثلة في ا.زدياد المفاجئ في أبعGاد الجسGم

:المراھقة بخصائص أبرزھا " ھول"ويميز   

.طرابات وسن العواصفأنھا مرحلة ا�زمات وا.ض -  

.أنھا مرحلة ا�فراط في المثالية والثورة على القديم والتقاليد البالية -  

. ةوالصداق إلى الجنس ا�خرالحب والميل ،والعواطفالحادة  أنھا مرحلة ا.نفعا.ت -  

" ا�نا"أنھا مرحلة الشك والنقد الذاتي وا�حاسيس المفرطة ، وانح@ل الروابط بين عوامل  -

.المختلفة التي تشكل تماسكھا  

جيGزل" كمGا أكGد عGالم الGنفس ا�مريكGي  Gizel  " وGي النمGوجي فGج البيولGة النضGى أھميGعل

ا.ھتمامGات النظGام الحركGي أو النمGو العضGوي ، و: ،وميز عددا من السGمات تتمحGور حGول 

الجنسGGية، والصGGحة الجسGGدية  التGGي تشGGتمل علGGى التغذيGGة والنGGوم والنظافGGة ، ثGGم ا.نفعGGا.ت أو 

النGGامي أو تقGGدير الGGذات والميGGول والمسGGتقبل ، ثGGم تGGأتي " ا�نGGا"الغضGGب أو المخGGاوف ، ثGGم 

يGر مفGاھيم الخ(  الع@قات ا.جتماعية  ثم النشاطات وا.ھتمامات ويتبع ذلك الحس ا�خ@قي 

).10..) (مفاھيم الزمان والمكان وا�لوھية،( وأخيرا الحس الفلسفي ) ،الشر والعدل   

يركز ھذا ا.تجاه ليس فقط على النمو الجنسي والجسمي، بGل علGى  :ا>تجاه النفسي )2.2

مGGا يصGGاحب ھGGذا النمGGو مGGن تGGأثيرات علGGى نمGGو المراھGGق وسGGلوكه، فغمGGوض ھويGGة المراھGGق 

اته النفسية وقلقه الجنسي، تؤلف جميعھا في ھGذه المرحلGة عوامGل وميوله المتناقضة وصراع

طرابات الع@قات مع اJخGرين ومGع ذاتGه ، فھGذا ا.نھيGار ضأساسية في انھيار توازنه كليا وا



في التوازن البيولوجي والنفسي ، ھو مظھر من مظاھر ما يطلق عليه أزمة المراھقة ، فھGي 

).11(تخلق مواقف متناقضة ورفضا وثورة   

.ظاھرة عالمية  -: مع كثير من أتباعه إلى المراھقة بأنھا "  فرويد " وقد نظر  

تعيGGGد مشGGGك@ت الطفولGGGة ، فالنضGGGج الجنسGGGي يGGGؤدي فGGGي ھGGGذه المرحلGGGة إلGGGى مجموعGGGة مGGGن  -

ا.ضطرابات ، ليس فقط في الحياة الجنسية ، بل في السلوك ا.جتماعي  أيضا ، ففي البلGوغ 

  ).12(جديد للصراعات ا�وديبية يعاني المراھق من انبعاث 

" ا�نGا" أن بنية الشخصية تتعGرض لتعGديل فGي طGور المراھقGة ، فقGد كانGت " فرويد "ويؤكد 

ولكن مع حلول فترة المراھقة يحدث وظيفGة " ا�نا ا�على"و" الھو"تشغل وظيفة الوسط بين 

ور البلGوغ أيGن نتيجGة لGدخول الفGرد فGي طG" ا�نGا"طراب فGي وظيفGة ضGالجنسية  نوع من ا.

ا�على حتى حلGول ھGذه الفتGرة "  فا�نا"للھو"تعتبر المحفزات الجنسية ھي المحرك والموجة 

مباشرة، قد شرع في ممارسة وظيفته وحدد م@محه خ@ل سنوات الكمون وذلGك عGن طريGق 

مGع  التوحد مع الوالدين والمثل العليا للمجتمع ، لكن مع فترة المراھقة والتغيرات فGي الع@قGة

فرويGد "ويعتبGر. الوالدين خاصة الوالد من نفس الجنس تھتGز دعGائم ا�نGا ا�علGى  مرحلGة  " 

المراھقة ھي مرحلة النمو ا�خيرة بكل ما فيھا من م@مح ارتقائيGة ھامGة ، منھGا التحGول إلGى 

عشق الذات واحترام الواقع ، ونمو الميول الجنسية الغيرية ،كمGا أنھGا فتGرة قلGق خاصGة فيمGا 

) .13(تعلق بالدوافع الجنسية ي  

فGي مرحلGة " ا�نGا"فتميزت أعمالھا بدراسة اJليات الدفاعية ، فھي تعتبGر أن " أنا فرويد"أما 

البلGGوغ يسGGتخدم جميGGع الوسGGائل الدفاعيGGة التGGي يملكھGGا .سGGترجاع التGGوازن الGGذي ينھGGار نتيجGGة 

:تي تكلمت عنھاومن ھذه اJليات ال" ا�نا"وسيطرتھا على " الھو"طغيان نزوات   

أي التحGGرر مGGن اللGGذة بمعناھGGا العGGام ورفGGض جميGGع الGGدوافع الغريزيGGة ، :  آلي66ات التعف66ف -

وتعتبرھا ظاھرة مؤقتة تعود بعدھا النزوات المكبوتGة وتختGرق فجGأة السGد فيحGدث تحGول 

  .في كل سلوك المراھق 

ا لحكGم العقGل ھدفھا إعطاء النزوات محتوى فكريا أي عقلنتھGا وإخضGاعھ:  آليات العقلنة -

فيلجأ المراھق إلى المناقشات حول ا�مور الجياشة ، وھذا . يعني أن المراھGق أصGبح . 



النGزوات والغرائGز فبGد. مGن  عGنقادر على ا�قناع ،وإنما يستخدم ھذه المناقشات للGدفاع 

 )14(.طغيانھا يتحول إليھا ويجابھھا فكريا  منالھروب 

" اريكسGون " حGدد : ا>تجاه النفس6ي وا>جتم6اعي)3.2 ERICKSON ثمانيGة مراحGل  

شخصية تقوم بوظائفھGا للنمو في المراھقة وأن ھذه المراحل متى تمت وفقا لخطتھا أدت إلى 

، وافتGرض أن تكGون مصGحوبة بأزمGة، و. تعنGي ا�زمGة ھنGا الحادثGة بGل نقطGة على نحو تام

ية ويذھب إلى أن مكونGات تحول ارتقائيا تنشأ عن النضج البيولوجي وعن المطالب ا.جتماع

، كمGا أن لكGل  ا�زمGات أو القيGام بتلGك ا�عمGالالشخصية تحدد على ضوء كيفية معالجة ھذه 

ارتبGاك (، وبعGدھا السGلبي) الھويGة الذاتيGةا�حسGاس ب(نفسGية اجتماعيGة  بعGدھا ا�يجGابي أزمة

ة التGي يتحGتم التي تكتسب في كل مرحلة تتأثر بالصGراعات الجديGد" ا�نا"وخصائص ) الدور

، لكGGGي يتقGGGدم للمرحلGGGة التGGGي تليھGGGا علGGGى نحGGGو علGGGى الشGGGخص أن يحلھGGGا علGGGى نحGGGو سGGGليم

).15(متوافق  

ھي ھذه  ا.نطباعات عن ذاتنGا وأفكGار اJخGرين " ريكسونيا"فمسألة الھوية الذاتية كما يقول 

مGGو فتحقيGGق الھويGGة مرھونGGا بشGGعور الكGGائن با.نتمGGاء إلGGى مجموعتGGه ، وھGGو وليGGد الن  .عنGGا

).16(والتطور والتماھيات التي تحدث في الطفولة وتصل إلى قمتھا في المراھقة   

بعGGد " مارغريGGت ميGGد "قالGGت الباحثGGة ا�مريكيGGة : الثق66افي  -ا>تج66اه ا>جتم66اعي  )4.2

ن@حظ أن المراھقة لم تكن تمثل فترة أزمGة " " سامو "بحثھا �حدى القبائل البدائية في جزر 

بGGد. مGGن ذلGGك ارتقGGاءا منتظمGGا لمجموعGGة مGGن ا.ھتمامGGات ، وضGGرورة نعصGGاب بGGل كانGGت ا و

تعتبGGر أن . وجGGود �زمGGة " مرغريGGت ميGGد" ـفGG) 17( "النشGGاط اJخGGذ فGGي النضGGج علGGى مھGGل

.المراھقة في المجتمعات البدائية   

أن المراھقGة أو بدايGة الشGباب تختلGف فGي شGكلھا ومضGمونھا مGن  "مرغريت ميGد" كما ترى 

ن حضارة �خرى ، أي أنھا . تكون خاصة بالفرد نفسGه بGل تكGون مرتبطGة مجتمع �خر وم

قبيلGة ( وھذا ما .حظته من خ@ل دراستھا للشعوب البدائية . بالتبعية للمحيط الذي يعيش فيه 

الGذي اسGتنتجت مGن خ@لGه أن مراھقGو ) المجتمGع ا�مريكGي (  والشعوب المتحضرة) السامو

ن الشخصGGية ، والتGGي الGGق وشGGدة ا.نفعGGال واضGGطراب فGGي اتGGزأمريكGGا يتميGGزون بGGالتوتر والق

)18(ترجع في أساسھا  أسباب ثقافية وحضارية  



:مظاھر النمو في مرحلة المراھقة  )3  

يعلGGق المراھGGق أھميGGة كبيGGرة علGGى جسGGمه ، وتGGزداد عنGGده أھميGGة : النم66و الجس66مي  )1.3

لGذات حيGث ينظGر المراھGق مفھوم الجسم أو الذات الجسمية وتعتبر عنصر ھامGا فGي مفھGوم ا

إلى جسمه كرمز للذات ، في@حظ شدة اھتمام المراھق بجسمه والحساسGية الشGديدة للنقGد فيمGا 

).19(يتعلق بالتغيرات الجسمية  الملحوظة ، السريعة والمتعددة الجوانب   

فلجسم المراھق وصفاته العضوية تأثير كبيGر حGول الصGورة التGي يحملھGا عGن نفسGه ، وعGن 

.اعات التي يكونھا اJخرون عنه إن سلبا أو إيجاباا.نطب  

وفي مرحلة المراھقة تحدث تغيرات جسمية سريعة في جميGع أنحGاء الجسGم علGى الGرغم مGن 

زيGادة فGي الطGول والGوزن والنمGو السGريع : أنھا قد تختلف من فرد �خر وأھم ھذه التغيرات 

اع الحGوض سGكبر حجم الصدر واتمي مع اتساع الكتف والصدر عند الذكور ، وظللھيكل الع

).20(عند ا�ناث   

الغدد الصماء حيث يزداد إفGراز الغGدة  تإضافة إلى تغيرات فيزيولوجية والمتمثلة في إفرازا

وفGي ھGذه . النخامية للھرمونات المنبھة للجنس ، بينمGا يحGدث ضGمور فGي الغGدد الصGنوبرية 

وظيفتھGGا التناسGGلية ، وھGGي بالنسGGبة  المرحلGGة تنمGGو الغGGدد  الجنسGGية وتصGGبح قGGادرة علGGى أداء

أما بالنسGبة للGذكور . ل5ناث تتمثل في المبيضين من خ@ل إفراز البويضات وإحداث الطمث 

الصGفات " فتتمثل في الخصيتين من خ@ل إفراز الحيوانGات المنويGة ، وھGي مGا يطلGق عليھGا 

الGرحم والثGديين ، واختGزان فتتمثGل فGي نمGو " أما الصفات الجنسية الثانويGة" الجنسية ا�ولية 

الدھون في ا�رداف ونموھا ونمو الشعر في بعض المنGاطق مGن الجسGم عنGد ا�نGاث ، وعنGد 

إضافة إلGى . الذكور يتمثل في نمو الشعر في الذقن والشارب وفي بعض المناطق من الجسم 

).21(خشونة الصوت  

:النمو العقلي ) 2.3  

حيGث أكGد " بياجيGه"و" دبGس"عقلGي نجGد إسGھامات ومن أھم ا�سھامات  في موضوع النمGو ال

:ث@ث خصائص رئيسية للنمو العقلي لدى المراھق ھي " دبس"  

  .تخصيص الذكاء العام وتزايد القدرات العقلية  -

 .الجدلية في التفكير -



فيGGرى أن فGGي مرحلGGة المراھقGGة تتميGGز " بياجيGGه " أمGGا. ظھGGور مفھGGوم القGGانون فGGي التفكيGGر -

فGي مرحلGة ( والموضGوعية) فGي مرحلGة الطفولGة(  انتقالية ما بGين ا�نثويGة البنية العقلية بأنھا

. بات ،بالرغم من وصول الذكاء إلى حده ا�على من النضGج ث، وھي . تتمتع بعد بال) الرشد

فالخصائص المميزة للبنية العقليGة للمراھGق ھGي عGدم ا.سGتقرار العGاطفي والع@ئقGي ، وھGي 

وأح@م اليقظGة ، أكثGر ممGا ھGي قائمGة علGى ا.سGتقرار والمنطGق قائمة على الحماس والتخيل 

 ).22(والواقعية 

وتتسGGم مرحلGGة المراھقGGة بنمGGو القGGدرات العقليGGة باخت@فھGGا ، فالGGذكاء يGGدخل فGGي إطGGار الGGذكاء 

المجرد، وتتطور العمليات العقلية العليا كالتركيز ، التذكير ، التعميم كذلك القGدرات الخاصGة 

وتظھGGر قGGدرة . مGGو العقلGGي مGGن العGGام إلGGى الخGGاص ومGGن البسGGيط إلGGى المعقGGد وھنGGا يسGGير الن 

كتساب المھارات والقدرة على التكيف مع المواقف والمشاكل الجديGدة االمراھق على الحكم و

)23.(  

يمثGGل النمGGو ا.نفعGGالي جانبGGا رئيسGGيا فGGي بنGGاء شخصGGية المراھGGق : النم66و ا>نفع66الي  )3.3

فتغيGGر المعGGالم ا�دراكيGGة للبيئGGة مGGن جھGGة ، والتغيGGرات . عدمGGه ومحGGورا أساسGGيا لتوافقGGه أو 

تتGرك آثGار انفعاليGة كبيGرة فGي الشGدة والعمGق ، . النمائية الجسمية المتسارعة من جھة أخGرى

).24(وما يصاحبه من استشارة للدوافع والميول والرغبات تؤثر في شخصيته وسلوكه   

، لي وتظھر على شكل تذبذب في الحالGة المزاجيGةوتتميز مرحلة المراھقة بعدم الثبات ا.نفعا

والGGذي عGGادة مGGا ترجGGع أسGGبابه إلGGى عGGدم التناسGGق بGGين سGGرعة النمGGو ،وتقلبGGات فGGي السGGلوك  

الجسGمي والنمGو ا.نفعGGالي ، فسGرعان مGا تتحGGول انفعا.تGه مGن المGGرح والسGرور إلGى الحGGزن 

).25(واليأس  

طيع الGتحكم فGي المظGاھر الخارجيGة لحالتGه كما ت@حظ عليه الحساسية ا.نفعالية حيGث . يسGت

ا.نفعاليGGة  ويGGزداد شGGعور المراھGGق بذاتGGه وتظھGGر مشGGاعر الغضGGب والثGGورة والتمGGرد نحGGو 

مصادر السلطة في ا�سرة والمجتمع  خاصة تلك التي تحGول بينGه وبGين تطلعGه إلGى التحGرر 

 ، إسGاءة اسGتغ@لهوا.ستق@ل، ومن أھم مثيرات الغضب شGعور المراھGق بGالظلم والحرمGان و

).26(وشعوره أن اJخرين . يفھمونه   



كما قد يعتري المراھقين الخGوف نتيجGة أھGداف الحيGاة اليوميGة أو نتيجGة أح@مھGم ومجريGات 

أما مشاعر الحب فھGي تتطGور فGي ھGذه المرحلGة حيGث يتضGح . أفكارھم ومسارات تخي@تھم 

Jر خر، ويميل المراھق إلى التركيز علالميل للجنس اGنس ا�خGراد الجGن أفGدود مGدد محGى ع

).27(ثم على واحد فقط   

العGGادات  :عGGن ا.نفعاليGGة الشGGديدة لGGدى المGGراھقين ، ومGGن ھGGذه الطGGرق ريGGوتعGGد طGGرق التعب

)28......(ا�نفجارات ا.نفعالية ، والعراك العصبية،  و  

راھGGق إن التماسGGك ا�سGGري الفعGGال مGGن شGGأنه أن يجعGGل مGGن الم :النم66و ا>جتم66اعي )4.3

شخصية متزنة قادرة على ا.عتمGاد علGى الGنفس خصوصGا وأن المراھGق يشGعر بأنGه لGم يعGد 

)29( .طف@ وا�سرة بتوجيھھا ورقابتھا توفر العناية والحماية ال@زمة له  

إن ا�سGرة تكGون لGدى الفGرد " ( علGي عبGد الواحGد وافGي"وما يؤكد الدور الفعال لSسرة قول 

ا�سGGرية ، وتنشGGئ لديGGه ا.تجاھGGات ا�ولGGى للحيGGاة ا.جتماعيGGة  الGGروح العائليGGة والعواطGGف

المنظمة، وھي التي تجعGل مGن الطفGل حيوانGا اجتماعيGا حيGث تGزوده بGالعواطف وا.تجاھGات 

).30( )ة للحياة في المجتمع والبيت مال@ز  

يGر وكل الدراسات تؤكد على أن الجو الدافئ و المتقبل داخل ا�سرة ، مGع ا�رشGاد الحكGيم غ

وتتجGGه رغبGGة المراھGGق فGGي توجيGGه الGGذات ، . المتسGلط يؤديGGان إلGGى مراھقGGة متكيفGGة ومتوازنGGة 

وتبGGدو واضGGحة مGGن خGG@ل محاولGGة المراھGGق كسGGر أي قيGGود توضGGع علGGى نشGGاطه ومحاو.تGGه 

المستمرة لتحقيGق ا.سGتق@ل ، وتGرى المراھGق يتحGدث كثيGرا عGن حقوقGه ويGدافع جاھGدا عGن 

تفGGاھم بينGGه وبGGين والديGGه خاصGGة حGGول اختيGGار أوجGGه النشGGاط ،  مكانتGGه ممGGا يGGؤدي إلGGى سGGوء

أن اJخGرين . يفھمونGه أو علGى ا�قGل بGوينتGاب المراھGق شGعور . الرفاق، التعليم ، والمھنGة 

.يسيئون فھمه  

أما الع@قات ا.جتماعية بين المراھق وإخوته وأخواته تتعدل مع التغيرات الحاصلة ، ويتجGه 

وقته في ع@قات صداقة عادية ، أو عاطفية بد. من إمضاء الوقت مع المراھق إلى استثمار 

أخوته ، ويزداد اھتمامه بمشك@ت الGزواج وبGدء ا.سGتعداد لتGرك ا�سGرة وبدايGة التفكيGر فGي 

وبا�ضافة إلى تأثير ا�سGرة فGي التطGور ا.جتمGاعي ، فGإن . إنشاء بيت وتكوين أسرة خاصة

)31( .ثر كبير ومھما في التنشئة ا.جتماعية للمراھقينلوسائل ا�ع@م والثقافة أيضا أ  



:المراھقة ) أنماط(أنواع ) 4  

" تورنس"قدم  TORRANCE تقسيما للمراھقين ، بحسب ا�نماط السلوكية السائدة في كل  

:جماعة منھم ، فكانت على النحو التالي   

لمجتمGGع والسGGلطة ويكGGون ھدفGGه مسGGايرة الركGGب وا.نصGGياع لمعGGايير ا:  ال66نمط التقلي66دي* 

 وا�سرة والدين ، وأشخاص ھذا النمط ليسوا بالضرورة مبدعين أو مبتكرين

الثGGGوري ،المتمGGرد، ا�صGG@حي، والمGGGؤمن : ويGGأتي فGGGي أشGGكال منھGGا :  ال66نمط المث66الي* 

والخاصGية الرئيسGية التGي تجمGع أشGخاص ھGذا الGنمط بGالرغم مGن  يبضرورة التغييGر الجGذر

العGGام علGGى المعGGايير السGGائدة ، وا�يمGGان بضGGرورة تغييرھGGا  اخGGت@ف ا�شGGكال ھGGي السGGخط

يشGGيع ھGGذا الGGنمط لGGدى التقGGدميين . وتغييGGر العGGالم ، ويميلGGون إلGGى التنفيGGذ العملGGي �فكGGارھم 

ھGذا . والمؤمنين با�ص@ح ا.جتماعي ، طالما أنھم لGم يفقGدوا ا�حسGاس بGالواقع ا.جتمGاعي 

شكل ا�دوار القيادية المھمة كالتGدريس أو الطGب جنبGا  ا�خير الذي يعودون إليه فيما بعد في

.إلى جنب مع انغماسھم في أمور المجتمع السياسية وا.جتماعية  

وھGGو الGGذي يكGGون ھدفGGه الحصGGول علGGى اللGGذة أينمGGا كانGGت ، :  ال66نمط الباح66ث ع66ن الل66ذة* 

ھGرون وعلى الرغم من أن أشخاص من ھذا المنط يظ. وا�شباع اJتي دون حساب العواقب 

علGGى السGGطح بمظھGGر السGGعيد الراضGGي المسGGتمتع بالحيGGاة إ. أنھGGم مGGن أكثGGر أنGGواع المGGراھقين 

  .عرضة ل@غتراب وا.نفصال النفسي عن الذات والمجتمع

وھو النمط الذي لم يGنجح فGي تطGوير معGاييره ا�خ@قيGة أو :  النمط السيكوباتي الجانح* 

ة فGي بحGثھم ا�نGاني عGن اللGذة الشخصGية، إ. يشتركون مع الGنمط الباحGث عGن اللGذ ،الضمير

أنھم . يشعرون بالذنب أو الخجل ، وتصرفاتھم بھذا المعني . تفكير فيھا و. إحسGاس ، بمGا 

)32(. فيھا من أشكال للتخريب والتدمير   

SAMOYELLE  MAGOURIOUSSEكما استخلص العGالم سGمويل مغGاريوس  مGن  

:ھي كالتالي  خ@ل دراسته أربع أنماط للمراھقة و  

و ھي مراھقة ھادئة نسبيا ، تميل إلGى ا.عتGدال و ا.سGتقرار ، حيGث  :المراھقة المتكيفة  * 

يكGGون الصGGراع و التGGوتر مGGتحكم فيھمGGا مGGن طGGرف ا�نGGا الGGذي يوظGGف اJليGGات الدفاعيGGة التGGي 



Gة المراھGون ع@قGا تكGق تسمح له بالتكيف مع الوضع الداخلي و المحيط الخارجي  و غالبا م

بالمحيط ع@قة طيبة ، و . يسرف في الخيال و أح@م اليقظة البعيدة عن الواقGع بحيGث يميGل 

.قدير المجتمع له تإلى ا.عتدال و ا.تزان العاطفي كما يشعر ب  

:ومن  العوامل المؤثرة فيھا    

  .المعاملة ا�سرية التي تتميز بالحرية و احترام رغبات المراھق -

  .جنس اJخر في حدود الدين و ا�خ@ق و التربيةتوفير جو ا.خت@ط بال -

    .توفير جو الثقة و الصراحة بين الوالدين و المراھق -

  .هيته وتقدير والديه و اعتزازھما بشعوره بأھم -

  .شعوره أيضا بتقدير رفاقه و معلميه و أھله -

  .تمضية و شغل وقت فراغه بالنشاطات الرياضية و الثقافية -

  .ستقامة و الرضا و حرية التصرف و ا.عتماد على النفسالشعور با.ستقرار و ا. -

يتميGGGز ھGGذا الGGنمط با.كتئGGGاب ، الميGGل إلGGى العزلGGGة ،   :المراھق66ة ا>نس66حابية المنطوي66ة  * 

ا.نطGGواء و السGGلبية و الخجGGل ، و الشGGعور بGGالنقص ، التفكيGGر المتمركGGز حGGول الGGذات  كمGGا 

مGGا تGGدور حGGول موضGGوعات الحرمGGان يقضGGي معظGGم وقتGGه فGGي أحGG@م اليقظGGة والتGGي  غالبGGا 

.العاطفي  

:    فيھا  ةو من العوامل المؤثر  

. اضطراب الجو النفسي ا�سري -  

أخطاء التنشئة ا�سرية، كالتسلط، الحماية المفرطة ومGا يصGاحب ذلGك مGن لنكGر لشخصGية  -

.المراھق  

.  ا.قتصادي للعائلة و كذا ا.جتماعي  ىضعف المستو -  

.إشباع رغباته و الحاجة إلى التقدير و تحمل المسؤولية  نقص و حرمانه من -  

ا�سرة،المدرسGGGة، والسGGGلطة  ىوالتGGGي تتميGGGز بGGGالتمرد علGGG: المراھق666ة العدواني666ة المتم666ردة* 

Gه، كمGد ذاتGى تأكيGل إلGى الميGز  اعموما، أين يشعر المراھق بقوة كبيرة في نفسه تدفعه إلGتتمي

ة ا�صGGGدقاء، العنGGGاد، وكGGGذلك التعلGGGق الزائGGGد با.نحرافGGGات الجنسGGGية والعGGGدوان علGGGى ا�خGGGو



بالروايGGات والمغGGامرات ، الشGGعور بGGالظلم ، نقGGص التقGGدير وا.سGGتغراق فGGي أحGG@م اليقظGGة 

.با�ضافة إلى التأخر الدراسي  

:العوامل المؤثرة فيھا  

  .خطا الوالدين في توجيه المراھقين وخاصة في ھذه السن -

 .الدراسية فحسبتركيز ا�سرة اھتماماتھا على النواحي  -

 .تسلط المعلمين -

 .الجانب الصحي السيئ و العاھات الجسمية  -

 .التأخر في النمو الجسمي  -

 .ضعف المستوى ا.قتصادي و ا.جتماعي لSسرة  -

 .نقص في إشباع الحاجات و الرغبات و الميول -

و  .نسGحابي اتحمل ھذه المراھقة صورة من صGور التطGرف للGنمط  :المراھقة المنحرفة * 

ضGد  تالعدواني ، إ. أنھا أكثر خطورة  من ھGذين النمطGين ، حيGث يظھGر المراھGق سGلوكيا

ا�عراف و . القGانون و بالتGالي  .اجتماعية و . أخ@قية ، . يتقبلھا . المنطق و . الدين و

و أھGم مGا يميGز  ،ضمن الجريمة أو المGرض النفسGي أو العقلGي تيمكن تصنيف ھذه السلوكيا

النفسGGي الشGGامل ، و السGGلوك  رمGGن المراھقGGة ا.نحGG@ل الخلقGGي التGGام ، و ا.نھيGGا ھGGذا الGGنمط

.الجنسية  تالمضاد للمجتمع و ا.نحرافا  

:العوامل المؤثرة فيھا   

 .المرور بصدمات عاطفية عنيفة  -

 .ملة المراھق او الحماية المفرطةقصور الرقابة ا�سرية ، مع القسوة في معا -

 .راھق المختلفة و حاجات نموهتجاھل ا�سرة رغبات الم -

 .تأثير جماعة الرفقاء السيئين -

 .الشعور بالنقص و اخت@ل الثقة بالذات -

 .العاھات و ا�مراض  الجسمية -

 .الفشل الدراسي، وسوء المستوى ا.قتصادي و ا.جتماعي لUسرة -

   )33( .با�ضافة إلى العوامل العصبية ا.ستعدادية أو الخلل في التكوين الغددي -



:سمات المراھقة ومشاكلھا) 5  

ھGذه )جسGدية ، اجتماعيGة ( تعرف مرحلة المراھقة بتغيGرات عديGدة فGي جميGع مظGاھر النمGو 

وأشار بعض البGاحثين بGأن ھGذه الفتGرة . ا�خيرة التي لھا انعكاسات على تكوين الفرد وتكيفه 

ذكرھGا عبارة عن سلسلة أزمات ومجموعة مGن الصGراعات تختلجھGا بعGض المشGاكل سGيأتي 

CRUCHON وشون رك".حقا ، حيث ذكر عالم النفس  في كتاب نشره عGن المراھقGة، "  

بأنھGGا تترافGGق سلسGGلة مGGن ا�زمGGات صGGغيرة أو كبيGGرة حسGGب ا�فGGراد وتتحGGدد ھGGذه ا�زمGGات 

:باختصار كا�تي   

  .أزمة النمو الجسدي  -

 .أزمة النمو العاطفي  -

 .أزمة البلوغ والقصة الجنسية -

 .وا.ستق@ل الذاتي أزمة تأكيد الذات -

 .أزمة التفكير في المجال ا�خ@قي والسياسي -

 .أزمة الدين وقضايا ا�لحاد وا�يمان  -

 .زمة الحادة ل@ضطرابات العقلية ، اكتئاب ،عنف ،عدوان ا� -

 ).34(أزمة المراھقة المتأخرة ص  -

ق علGى عن الصراعات التي يعGاني منھGا المراھG "راجح تأحمد عز"في حين عبر  الدكتور 

:ھذا النحو   

  .صراع بين مغريات الطفولة والرجولة  -

 .صراع بين شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد بالجماعة -

 ..صراع بين الميل المتيقظ وتقاليد المجتمع أو بينه وبين ضميره -

 .صراع ديني بين ما تعلمه من شعائر وبين ما يصوره له تفكيره الجديد -

 .حرر من قيود ا�سرة وبين سلطة ا�سرةصراع عائلي بين ميله إلى الت -

 .صراع بين مثالية الشباب والواقع -

).35.  (صراع بين جيله والجيل الماضي  -  

:كما يعاني المراھقين من مشاكل كثيرة نذكر منھا   



ويتمثل ھذا السلوك في مظاھر كثيرة منھا التھيج ، العنGاد والتحGدي والتخريGب :  العدوانية*

العدوانيGGة عGGن ا.سGGتجابة التGGي تكمGGن وراء الرغبGGة فGGي إلحGGاق  اتسGGلوكوا�ھمGGال وتعبGGر ال

الضرر وا�ذى بGالغير ، وھGي تتGراوح بGين الGتھكم مGن فGرد �خGر إلGى القتGل للشGخص الGذي 

يعتبر محبطا  وعائقGا دون الوصGول إلGى غGرض مGا تظھGر فGي شGكل قضGم أظGافر أو الفشGل 

).36(  فيلجأ المراھق إلى ا.نتقام من المحيط  

:غالبا ما ترجع ھذه ا�نماط السلوكية إلى عوامل كثيرة متشابكة منھا و  

  .الشعور بالخيبة ا.جتماعية ، وا�خفاق في حب ا�بوين  -

 .المبالغة في تقييد الحرية والتدخل في شؤون المراھقين -

 .وعدم ثباتھا) الضابطة( التغير في السلطة  -

 .توتر الجو المنزلي الذي يعيش فيه المراھق -

سGوء التكيGف،   عر من أخطر أنواتبا�طباء أن ھذه الظاھرة تع يعتبر:  نطواء والعزلةا>*

ولكنه بد. مGن أن يواجGه العرقلGة  ،يعاني عرقلة ما  في حياته  والمراھق المنكمش ھو الذي

واء بGGدل العGGدوان ، ويتميGGز ھGGذا طGGللفشGGل با.نسGGحاب وا.ن بفGGه، فإنGGه يسGGتجيالتحقيGGق أھد

كذلك ربمGا يعGاني المراھGق المنطGوي فشG@ . مان ا.نفعال وعدم الصراحة المراھق عادة بكت

متكررا أو سوء معاملة من اJخرين ، وھو لشدة حساسيته في العادة يمتنع عGن النشGاط حتGى 

).37(. يعاني من جديد مرارة الفشل أو السخرية فض@ عن تأنيب الضمير  

وھو أكبGر المشGك@ت شGيوعا خG@ل فتGرة  أي الشعور بالحزن وا�حباط واليأس:  ا>كتئاب*

طGG@ق الوالGGدين ، : المراھقGGة ، ويرجGGع إلGGى عوامGGل مختلفGGة كGGالخبرات العاطفيGGة الحGGادة مثGGل 

انتھاء ع@قة صداقة حميمة أو ع@قة حب عميقة ،والفشل فGي بعGض المھGام أو نتيجGة لتGراكم 

.ضغوطات نفسية عديدة على المدى الطويل   

ا.ستمناء شائعة عند المراھقين ، لذلك يمكن اعتبارھا نشاطا جنسيا  إن عملية: ا>ستمناء* 

خاص بھذه المرحلة ، وھي الوسيلة ا�كثر سھولة لدى المراھقين لحGل تGوتراتھم فھGو عبGارة 

عن رد فعل دفاعي ضد القلق الذي يسود حياتھم ، وھو الوسيلة التي يلجأ إليھا المراھGق بعGد 

فع الجنسGGي بقGGراءة القصGGص الجنسGGية أو مشGGاھدة للصGGور تعرضGGه لمGGا يثيGGر فGGي نفسGGه الGGدا

).38(الخليعة  



:حاجات المراھقين) 6  

قGGد . تختلGGف الحاجGGات ا�وليGGة البيولوجيGGة فGGي فتGGرة المراھقGGة عGGن بقيGGة مراحGGل النمGGو ، أمGGا 

ا.خت@ف فيكون في الحاجات النفسية وا.جتماعية وذلك من حيث النGوع والدرجGة ، كمGا أن 

:عرض بعض حاجات المراھق نرى تقتضيھا طبيعة المرحلة وفيما يلي سھناك حاجات أخ  

يعتبGر ا.سGتق@ل العGGاطفي والمGادي مGن أھGGم حاجGات المراھGGق ، :  الحاج6ة إل6ى ا>س66تق5ل

فالنضج الجسمي يدفعه إلى محاولة ا.عتماد على النفس وا.ستق@ل في اتخاذ القرارات التGي 

درجGGة كافيGGة مGGن النضGGج ا.نفعGGالي حتGGى يسGGتطيع أن تتصGGل بذاتGGه كمGGا يحتGGاج المراھGGق إلGGى 

يسGGتقل عاطفيGGا عGGن ا�بGGوين وا�سGGرة، وذلGGك مGGن خGG@ل اتسGGاع عالمGGه ، وازديGGاد خبراتGGه 

. وتجاربه وتعدد أصدقائه ، وكثرة أنشطته  

أي أن المراھGGق مGGن ينتمGGي إليGGه ، يعتGGز بGGه ويفخGGر بانتسGGابه إليGGه :  الحاج66ة إل66ى ا>نتم66اء

جGة أي أن تكGون المراھGق فGردا فGي مجموعGة لGه أھميGة اجتماعيGة ولھGا وا�حساس بھGذه الحا

آثGار إيجابيGGة فGي سGGلوك المراھGق حيGGث تخلGGق فيGه روح الجماعGGة ، وحGب التبعيGGة لقوانينھGGا ، 

.وذلك يخلص المراھق من ا�نانية ومن العزلة . وا�ذعان لرأيھا ، والخضوع لھا   

القGGيم بسGGبب التنGGاقض بGGين المبGGادئ الدينيGGة وتشGGتد حاجGGة المراھGGق إلGGى  :الحاج66ة إل66ى الق66يم

والقGGيم ا�خ@قيGGة الملقنGGة لGGه وبGGين الحاجGGات الجنسGGية الملحGGة التGGي يفرضGGھا نضGGجه الجسGGمي 

إضافة إلى ما يدركه عن الكبار الذين يمارسون مGا ينGاقض المبGادئ التGي يلقونھGا . والجنسي 

ممGGا قGGد  .الخلقيGGة وا.جتماعيGGة�طفGGالھم ويمنحGGون أنفسGGھم حريGGة الخGGروج عGGن القGGيم والمبGGادئ 

.يولد الشك في نفس المراھق وتتولد لديه الثورة على ا�بوين والمجتمع ويبدأ صراع القيم  

يعتبر شعور المراھق بتقبGل ا�بGوين وا�سGرة لGه مGن أھGم : الحاجة إلى التقبل ا>جتماعي

ويلعGب . اب الفشGلعوامل النجاح، في حين يعتبر شعوره بالنبذ والكراھيGة منھGا مGن أھGم أسGب

التقبل ا.جتماعي دورا كبيرا في تحقيق ونمو التوازن ا.نفعالي في جميع مراحل النمGو، كمGا 

تعتبر ھذه الحاجة من العوامل الھامGة لتحقيGق التوافGق ا.جتمGاعي، فا.ستحسGان وا.سGتھجان 

سGGتھجان ا.جتمGGاعي يلعبGGان دورا ھامGGا فGGي مرحلGGة المراھقGGة فGGا�ول يعGGزز ا.سGGتجابات وا.

)39(يحبطھا ويقضي عليھا   



إن شGعور المراھGق بالتقGدير وإحساسGه بGأن :  الحاجة إلى التقدير والمكان6ة ا>جتماعي6ة

البيئة ا.جتماعية مناسبة لنموه وإدراكه وتعقله ذو تأثير كبير على الشخصية ، وله تGأثير فGي 

كمGGا يدفعGGه سGGلوكه الشخصGGي وا.جتمGGاعي فيدفعGGه إلGGى صGGرف جھGGوده لصGGالح مجتمعGGه ، 

)40(ل@متثال للمعايير السائدة في المجتمع   

ومرغGوب وھGي شGعور المراھGق بأنGه محبGوب كفGرد :  لمحبة وا�مان الع6اطفيلالحاجة 

وھGذه الحاجGات ناشGئة عGن الحيGاة ضGمن أسGر  ،موضع حب وإعGزاز اJخGرين فيه لذاته وأنه

تجعGل منGه حالGة يشGير إليھGا  سوية ، فھي التي تخلق ھذا الشعور بالحب وتتعھد بالنمGاء حتGى

البGGاحثين باسGGم ا�مGGان النفسGGي أو العGGاطفي ، ھGGذا ا�مGGان شGGرط أساسGGي .نتظGGام حيGGاة الفGGرد 

).41(النفسية واستقرار مشاعره ا.جتماعية   
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:مفھوم الحاجات) 1  
الطلب والحوج والفقر والتحوج إلى : الحاجة كلمة مشتقة من الحوج ، والحوج : لغة) 1.1

)1.(وأراده  هالشيء  بمعنى احتاج إلي  
تعددت ا}راء حول تحديد مفھوم دقيق للحاجات ، وذلك لتداخلھا مع : اصط>حا) 2.1

الدوافع والحاجات  مفاھيم أخرى ، كاWھداف ، الدوافع ، الحوافز ونظرا للصلة الوثيقة بين
.فقد استخدمت من طرف كثير من علماء النفس وفي كثير من المراجع بمعنى واحد  
: وفيما يلي  سنتطرق لتعريف موجز لھذه المفاھيم قبل الوصول إلى تعريف للحاجات  

يعني في غالب اWحيان المثيرات الداخلية للعضوية والتي تجعل الكائن الحي : الحوافز *
)2(م باستجابات خاصة نحو موضوع معين في البيئة الخارجية مستعد للقيا  

ون قبل أن يصبح مشعورا به و� مكما يشار إليه بأنه الدافع الفطري الذي يمر بفترة من الك
) .3(يكون حينذاك خاضعا للتصرف اLرادي مباشرة    

تحقيق ھي أي شيء يعمل على تخفيف الحاجة والتقليل من الحافز ، فعند :  اPھداف* 
اWھداف يتم إعادة التوازن النفسي والجسدي ويقلل من الحوافز فالھدف عبارة عن النتيجة 

W شباع الحاجة دالمدركة المباشرةL 4(اء ھادف.(  
عرف على أنه الطاقة الكامنة أو ا�ستعداد الفيزيولوجي أو النفسي الذي يثير في :  الدافع* 

حتى يصل إلى أھدافه المحددة ، سواء كان سلوك  الفرد سلوكا مستمرا متواص7 � ينتھي
).5(ظاھر يمكن مشاھدته أو خفيا � يمكن مشاھدته أو م7حظته   

:عدة تعريفات لھا في أما الحاجات فسنتطرق  
إن الحاجة مفھوم افتراضي يعبر عن قوة تؤثر في إدراك وسلوك اWفراد :" موراي  تعريف

نھا توتر يقود الفرد إلى متابعة ھدف معين فعند ليحاولوا تغيير مواقف غير مرضية ، وأ
)6"(التوتر يقل  إدراك ھذا الھدف فإنه  

على  أنھا افتقاد أمر مفيد ومرغوب فيه وأساسي ، ھذا ا�فتقاد "الحاجة  فاخر عاقل ويعرف
يسبب اخت7ل التوازن في الفرد وتكون الحاجة فيزيولوجية إذا كانت ذات صلة بالجسد ، 

)7(ا اتصلت باWفكار والمشاعر ونفسية إذا م  



الحاجة مفھوم فرضي يدل على حالة من عدم : " الدكتور محمد عز الدين توفيق  تعريف
تؤدي إلى توتر وإثارة الكائن الحي ) بسبب نقص شيء مادي أو معنوي ( ا�تزان الداخلي 

فيعود إليه وتدفعه إلى النشاط وا�ستمرار فيه  حتى يحصل على ما ينقصه ، ويشبع حاجته 
)8" (توازنه   

من خ7ل التعاريف السابقة يمكن اعتبار الحاجة بأنھا اWحوال الجسمية أو النفسية التي تجعل 
الفرد يحس بفقدان شيء ما وا�فتقار له  كما أنھا قوة دافعة للسلوك ، ھذا اWخير الذي يسعى 

والقلق الناجم عن عدم  من خ7له الفرد إلى إشباع حاجاته  وإرضاء دوافعه وخفض التوتر
.اLشباع   

:النظريات المفسرة للحاجات) 2  
1.2 تعتبر ھذه النظرية من النظريات اLنسانية التي :نظرية التدرج الھرمي للحاجات ) 
"تدور حول الفرد ويعد أبرھام ماسلو  Abraham Maslow عالم النفس اWمريكي " : 

وتعتبر  1968-1945ه في السنوات مؤسس لھذه النظرية ، حيث وضع نظرية وطور أفكار
من أھم الدراسات التي اختصت بدراسة موضوع دوافع السلوك البشري،  فھي تركز على 
تأثر سلوك اLنسان وفقا لمفھوم الحاجات أي أن وراء كل سلوك حاجات معينة ، وقد رتبھا 

ت اWساسية الحاجا: ترتيبا ھرميا تبعا Wولوياتھا حيث صنفت في مجموعتين ھما " ماسلو"
) كالحاجة للطعام والھواء( أو الحاجات البيولوجية ال7زمة لبقاء اLنسان وإستمراريته 

وتحقيق  كحاجات  اWمن وا�نتماء( والحاجات  النفسية وا�جتماعية أو الحاجات  النمائية 
).9) (1كما ھو موضح في الشكل ) ( الذات  

 
 



ھرم ماسلو   ):1(الشكل رقم  Maslow  للحاجــات  
 

سلو أن إشباع الحاجات  يتم بالتسلسل  أي من اWدنى إلى اWعلى على التوالي  ف7 ويرى ما
يسعى الفرد إلى إشباع حاجات الحب وا�نتماء مث7 إ� بعد إشباع الحاجات البيولوجية أو 

.حاجات اWمن  
:وفي ما يلي سنذكر الحاجات كما حددھا ماسلو   

تعتبر المحور الرئيسي الذي تنطلق منه نظرية ماسلو ، وتتم ھذه : الحاجات الفيزيولوجية * 
الحاجات بكونھا حاجات فطرية عامة ، إشباعھا يعتبر ضروريا للحفاظ على البقاء والنوع، 

الحاجة ل>نجاز 
: وتحقيق   الذات

النجاح، ا)نجاز، 
 وإحراز المكانة

:الحاجة لتقدير الذات  
الثقة بالذات وباbخرين ، احترام الذات ، 

احترام اbخرين ،ا)حترام من 
....اbخرين  

:الحاجة للحب وا)نتماء  
....الصداقة،الع>قات اPسرية، اPلفة، المحبة،  

:الحاجة لcمن  
....الجسدية، اPمن الصحي، اPمن اPسري،الس>مة   

:الحاجات الفيزيولوجية  
....التنفس، الطعام، الماء، النوم،  



يشترك في الحاجة إليھا جميع اWفراد باخت7ف بيئاتھم  وأجناسھم وأعمارھم ، ويمكن 
لحاجة للغذاء  الماء ، النوم الراحة والجنس والحرارة والسكن والملبس ا: حصرھا في 

وتعتبر ھذه الحاجات أكثر إلحاحا وقوة فعندما يحرم منھا الفرد تصبح حاجاته اWخرى وكأنھا 
.غير موجودة  

تشير إلى رغبة الفرد في الس7مة واWمن والطمأنينة، وفي تجنب الخوف : حاجات اPمن* 
.والقلق  

وتنطوي ھذه الحاجات على الرغبة في إنشاء ع7قات وجدانية :ات الحب وا)نتماءحاج* 
وعاطفية مع ا}خرين بصفة عامة ومع اWفراد والمجموعات العامة في حياة الفرد بصفة 
 خاصة

وتعكس ھذه الحاجات رغبة الفرد في احترام الذات : حاجات التقدير واحترام الذات * 
تمرة وكذلك برغبة في احترامه ل�خرين ويمكن، تقسيم ھذه واحترام الغير له بصفة مس

 حاجات الفرد إلى احترام الذات ، الثقة بالنفس ،: الحاجات  إلى نوعين،  يشمل النوع اWول 
الشعور بالكفاءة الشخصية والشعور بأنه شخصية فذة وفريدة ، وامت7ك القوة والحرية 

لفرد في الحصول على المراكز والھيئة ويتضمن النوع الثاني حاجات ا.وا�ستق7ل 
وا�عتبار والسمعة الطيبة رغبة منه في كسب واحترام وتقدير ا}خرين لذاته واعترافھم 

.بذلك  
تشير ھذه الحاجات إلى الرغبة المستمرة في الفھم والمعرفة : حاجات المعرفة والفھم * 

بحث عن المزيد من المعرفة وتظھر واضحة في النشاطات ا�ستط7عية وا�ستكشافية وفي ال
أن ھذه الحاجات أكثر وضوحا  "ماسلو"والحصول على أكبر قدرة من المعلومات ، ويرى 

.عند أفراد عن غيرھم  
بھا ا�ستثمار اWمثل لطاقات وإمكانيات الفرد  "ماسلو"يقصد : حاجات تحقيق الذات  *

ويعتبر عمل الفرد أو . خرون وسلوك الفرد بصورة عفوية ، كما ھي حقيقة � كما يريدھا ا}
.وظيفة المجال اWساسي لتحقيق ھذه الحاجة  

تدل على الرغبة في القيم الجمالية وتتجلى لدى البعض في إقبالھم أو :  الحاجات الجمالية* 
تفضيلھم للترتيب أو النظام وا�تساق والكمال سواء في الموضوعات أو اWوضاع أو 

تجنب اWوضاع القبيحة التي تسود فيھا الفوضى وعدم  النشاطات ، وكذلك في نزعھم إلى
.التناسق  )10(  

على دراسة الغرائز ال7شعورية  "سيجموند فرويد"ركز : نظرية التحليل النفسي ) 2.2
في تحريك السلوك بخاصة الدافع الجنسي ، حيث أعطاه أھمية بالغة ، فإذا  لم يشبع ھذا 

).11(ر سلبيا في تشكيل الشخصية �حقا الدافع في مرحلة الطفولة المبكرة سيؤث  
تفسير سلوك اLنسان من خ7ل وجود غريزتين ھما غريزة الحياة   "فرويد"كما حاول 

.ويتمثلھا مبدأ اللذة وغريزة الموت يمثلھا مبدأ العدوان  
الليبيدو " الليبيدو طاقة غريزة الحياة التي تتوزع بين اWنا : مبدأ الليبيدو أو دافع الحب  -

 ايعتبر مقدار الطاقة كبير، و "اللبيدو الموضوعي"والموضوعات أو اWشخاص" النرجسي 
، وجوھر ما "حب"التي تدخل في كل ما تتضمنه كلمة  و ھيكميا � يمكن قياسه حاليا ، 

فمفھوم الحب عند  ،تعنيه بالحب يتكون من الحب الجنسي الذي يستھدف ا�تصال الجنسي



طقة الجنس ، بل يشمل كافة الع7قات الوجدانية بين الناس ، كما � يقتصر على من "فرويد"
.يشمل النرجسية أو حب الذات   

فتوفر الطاقة ال7زمة للميل إلى القضاء على الحرمان التدميري اWولى : الدوافع العدوانية * 
.وصور العدوان المرتد على الذات  

يد ، وا�حتفاظ بھا على ھذا النحو إن ھدف دوافع الحب إنشاء وحدات جديدة � تفتأ أن تز
ومن ثم فھدفھا الربط ، أما ھدف الدوافع العدوانية فھو حل الروابط وبالتالي تدمير اWشياء 

).12(أي بمعنى رد الكائن إلى الحالة ال7عضوية ولذا تسمى غريزة الموت   
" "دافيد ماكلي7ند " توصل : نظرية الحاجة لdنجاز ) 3.2 Meclelland خ7ل من " 

تجاربه إلى أن ھناك  أفراد لديھم ميل ورغبة في إتمام العمل بصورة جيدة ، خ7فا ل`فراد 
فھو يعرف الحاجة  ،)13(العاديين ، وقد أطلق على ھؤ�ء اWفراد ذوي اLنجاز العالي 

لyنجاز بأنھا نظام شبكي من الع7قات المعرفية وا�نفعالية الموجھة أو المرتبطة بالسعي من 
جل بلوغ مستوى ا�متياز و التفوق وعلى الرغم من تركيز ھذه النظرية على حاجة أ

اLنجاز، غير أنھا ترى أن ھناك ث7ث حاجات موجودة لدى كل اWفراد وبدرجات متفاوتة 
ولھا تأثير كبير في تحريك السلوك وھي الحاجة إلى اLنجاز ، الحاجة إلى القوة ،الحاجة 

.ل7نتماء  
 *dوھي الحاجة للتفوق وتحقيق ا�نجاز وفق مجموعة من المعايير،وترى :نجازالحاجة ل

ھذه النظرية أن اWفراد الذين لديھم حاجة شديدة ل7نجاز يكون لديھم دافع التفوق والكفاح من 
اجل النجاح، وذلك لمجرد تحقيق النجاح دون اعتبار إلى المردود المادي ما لم ينظر إليه 

ويتميز أفراد ھذه الفئة بإنجاز اWعمال بصورة أفضل وتطوير العمل .على انه مؤشر للنجاح
والرغبة في التحدي ، والقيام بمھام صعبة وتحمل المسؤوليات الشخصية من أجل تحقيق 

.اWھداف المطلوبة ، والرغبة في الحصول على معلومات حول نتائج ما يقومون به   
ف على ا}خرين ھي حاجة اجتماعية تجعل القوة والسيطرة واLشرا:  الحاجة إلى القوة* 

الذين  دالفرد يسلك بطريقة توفر الفرصة لكسب القوة والتأثير على سلوك ا}خرين، واWفرا
.يحركھم مثل ھذا الدافع يكونون فعالين وطليقين في ا�تصال  

ويعبر عنھا بالسعي للمحافظة على ع7قات إيجابية مع ا}خرين :  الحاجة إلى ا)نتماء* 
واWفراد الذين لديھم حب ا�نتماء يمكن توفير . والرغبة في بناء ع7قات وتفاعل مع ا}خرين

الدافعية لھم من خ7ل السماح لھم بالعمل الجماعي،حيث يعبرون عن مشاعرھم و يستمتعون 
بتبادل الصداقات، وھم عادة ھادئون وودودون ويعملون بشكل أفضل عندما يشعرون 

)14. (مح لھم ظروف العمل في التفاعل مع ا}خرينبالتقدير،وعندما تس  
" "ھنري موراي"تم تطويرھا من قبل : نظرية الحاجات الظاھرة ) 4.2  Henry 

Murray  " ويعرف موراي الحاجة بأنھا تكوين فرضي يمثل قوة في المخ وھذه القوة تعمل
القائم غير المشبع  على تنظيم اLدراك والفھم والتعقل والنزوع والفعل بحيث تحوي الموقف

، واعتبر أنه يمكن تصنيف اWفراد حسب قوة )15(في اتجاه معين Lشباع تلك الحاجة 
 متھسلوكاالحاجات ، كما يمكن لھذه الحاجات أن تتعدد وتتباين في نفس الوقت وتؤثر على 

أكثر مرونة ودقة في وصف اWفراد حيث افترض " موراى"وتدفعھم للعمل ، ويعتبر نموذج 
موراي "، وتوصل )16( "ماسلو"الحاجات � يتم ترتيبھا على شكل سلم أو ھرم كما فعل  أن



حاجة اجتماعية ، يتم تعلمھا بفعل أطراف عملية التنشئة  20إلى  قائمة تتألف من " 
).17(ا�جتماعية كاWسرة مث7 كحاجات ا�ستق7لية والدفاع والفھم ، واLنجاز وا�نتماء   

بتحليل الحاجات اھتماما بالغا وصنفھا إلى أنماط مختلفة فھناك الحاجات  "موراي" كما اھتم
:كما حدد الحاجات اWساسية التالية . الثانوية أو النفسية المنشأ والحاجات الحشوية المنشأ   

.الخنوع وا�بتھاج، ا�ستق7ل والنظام:الحاجات الظاھرة*   
تداء المكبوت ،اLدراك المعرفي المكبوت ، ومنھا الخنوع المكبوت، ا�ع: الحاجات الكامنة* 

)18(.الجنس المكبوت ، وا�ستنجاد المكبوت  
:وفيما يلي تفصيل الحاجات التي ذكرھا موراي  

 يعني الرغبة في مكابدة اWلم، وفي ا�ستس7م جنسيا و) تالتحقير المكبو: (لوم الذات ••••
خارجية وتقبل اLيذاء  ويمكن أن تظھر في حاجة الفرد إلى الخضوع في سلبية لقوة( 

  ...).والتأنيب والعقاب وتشويه وتصغير الذات و البحث عن اWلم والعقاب
تعني الرغبة في اLيذاء وتكبيد اWلم، وتظھر في حاجة الشخص : العدوان المكبوت ••••

  .إلى ا�عتداء على ا}خرين سواء بالتحقير أو اللوم وقد يصل للقتل
ني الرغبة في الرؤية والتفحص وتظھر في حاجة وتع: ا*دراك والمعرفة المكبوتة ••••

  .الشخص Wن يستكشف ويشبع حب ا�ستط7ع
وتعني الرغبة في القوة المطلقة والتحكم في كل شيء، وتظھر في : السيطرة المكبوتة ••••

حاجة الشخص إلى أن يؤثر على ا}خرين ويتحكم فيھم ويقنع الغير ويأمرھم، وأن 
  .ينظم سلوك الجماعة

وتعني الرغبة في عرض الشخص لجسمه على الم` ويمكن : المكبوتا)ستعراض  ••••
أن تظھر في حاجة الشخص Wن يجذب ا�نتباه إلى شخصه وأن يشير ا}خرين 
ويسليھم، كما تعني أيضا حب الظھور وجذب ا�نتباه وسط بيئتة التي يعيش فيھا وسط 

  .مخالطيه مما يؤدي لنشوء خ7فات مع المتعاملين معه
وتعني الرغبة في الع7قات الجسمية مع الجنس ا}خر، : الغيرية المكبوتةالجنسية  ••••

ويظھر في حاجة الفرد إلى جذب انتباه الجنس اWخر، والتعرف عليھم، ويشارك في 
  .مناقشات عن الجنس ا}خر

تعني التركيز على موضوعات ذات خصوصية من نفس : الجنسية المثلية المكبوتة ••••
  .ل وا�رتباط العاطفي وليس فقط المعاشرة الجنسيةجنس الفرد عن طريق التخي

ويشير إلى القلق واLحساس بالعجز، ويظھر في حاجة الشخص : ا)ستنجاد المكبوت ••••
  )19. (لطلب العون والحماية ، ويكون معتمدا على الغير

وليام "وصاحبھا مؤسس علم النفس ا�جتماعي  : النظرية القصدية أو الغرضية ) 5.2
" "ماكدوجل W.Macdogal " نسان كائن حي تعملLحيث تأثر بنظرية الغرائز واعتبر أن ا

. الغرائز على تحريكه وتوجيھه نحو تحقيق أھداف ومقاصد محددة وذلك Lشباع تلك الغرائز
استعداد عصبي ونفسي يجعل صاحبه ينتبه إلى مؤثرات من " ھذه اWخيرة التي يعرفھا بأنھا 

مظھر معرفي :أن للغريزة ث7ث مظاھر  "ماكدوجال"يرى و) 20" (نوع خاص عند إدراكھا
، مظھر عاطفي ،و ثالث عملي،  وقدم قائمة من ث7ث عشر غريزة كبرى ، تشتمل على 
فعاليات مثل الفضول ، تأكيد الذات، الخضوع ، البحث عن الغذاء وحب الكسب ، وغرائز 

)21( .والتبرز ،حكالض ،السعال ،أخرى ، يضاف إلى ذلك ستة غرائز أخرى كالعطاس  



للدوافع  وكما يرى بأن كل أسلوب يمكن إرجاعه لغريزة معينة أو مجموعة من الغرائز أ
أن ھناك مجموعة من النزعات الفطرية الھامة القابلة  "ماكدوجل"كما يقول . اWولية الفطرية

تعني القابلية وتعتبر النزعات اWولى اجتماعية ، و. ل7ستھواء وللمشاركة الوجدانية والتقليد 
التمسك بمبدأ عن طريق فرد أو  وجود استعداد فطري لدى الفرد لتقبل فكرة أو ؛ ل7ستھواء

أفراد آخرين بينما يعني التقليد تكرار سلوك فرد آخر ، وغالبا ما يكون التقليد نتيجة لyعجاب 
).22(بالمقلد   

(نظرية الوجود والترابط أو التواصل والنمو) 6.2 ERG من طرف قدمت :  )
" كليتون ألدرفر" Clayton Alderfer حيث  صنف الحاجات إلى ث7ث أصناف 1972عام  

وتشمل حاجات ) النمو( الحاجة للبقاء ، الحاجة ل7نتماء ، والحاجة للتطور أو التقدم: ھي 
أما  حاجات ،  الخ.......البقاء ، الحاجات البيولوجية والمادية مثل الحاجة ل`كل والماء 

ء فتشمل الحاجات الخاصة بالع7قات مع ا}خرين ، في حين تتضمن حاجات النمو ا�نتما
والتقدم كل الحاجات التي تتضمن جھود الفرد الموجھة نحو تحقيق التطور وھي تشابه 

سلو على وجود سلم احاجات تأكيد الذات وبعض حاجات تقدير الذات وقد اتفق الدرفر وم
إذ يرى . تحرك  الفرد وانتقاله من فئة Wخرى للحاجات لكنه اختلف معه  في طريقة

أن الفرد يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل على سلم الحاجات كما نوه أن  ھناك  "ألدرفر"
متغيرات عدة يمكن أن تؤثر على اWھمية النسبية لھذه الحاجات وأولوية إشباعھا من بيئة إلى 

)  23.(أخرى  
رنارد واينرقام العالم اWمريكي ب :نظرية العزو) 7.2 B. weiner   ،بتطوير ھده النظرية

وقد استخدمت في تفسير ردود اWفعال ل`فراد اWسوياء و غير اWسوياء في مختلف 
، وھو يرى ) نظرية اللذة و اWلم ( ه النظرية مسمى ذعلى ھ" واينر"المجا�ت، وقد أطلق 

بر المثير الرئيسي للفعل والحركة أن اللذة و اWلم يحققھما الفرد بعد تحقيق للفھم و الذي يعت
إلى القول بان الحاجة إلى المفھوم ھي التي تقود الت7ميذ إلى أن " واينر"و يذھب  . لدى الفرد

يتساءلوا عن ظروف النجاح أو الفشل الذي يواجھونه فيحاولوا أن يوضحوا لماذا يحصل ما 
يعزوھا أو يردوھا إلى حصل،أو لماذا يحصل بالصورة التي حصل بھا، وذلك من اجل أن 

: أسباب معينة، وھو يرجع أسباب الفشل أو النجاح إلى ث7ث مجموعات رئيسية ھي  
مثل القدرة، المزاج ،الجھد، ) عوامل لدى الشخص نفسه(اWولى وتتعلق باWسباب الداخلية  -

. مع مسببات خارجية و تتضمن صعوبة المھمة،الحظ ،المساعدة من ا}خرين  
تتضمن المسببات الثابتة أو الدائمة مثل القدرة و المسببات غير الدائمة مثل الثانية و  -

.المزاج  
  )24.(أما الثالثة فتشمل اWسباب التي تخضع للضبط و التي � تخضع للضبط -

وتتضمن نوعين من الحاجات وھي الحاجات الفطرية والحاجات  :الحاجاتتصنيف  )3
:)25( يبينھا فيما يل فيما ا�خت7فأوجه  المكتسبة وتتمثل  

- W ،أما  أجھزتھا العضوية محددة، نمن السھل ا�ستد�ل على الحاجات الفطرية وتصنيفھا
فقد  منھا،تعبيرات تميز كل واحد  لعدم وجودعليھا أو تصنيفھا،  ا�ستد�لالمكتسبة فيصعب 

.يرات عن حاجات مختلفةعبوقد تتشابه الت واحدة،يرات عن حاجة عبتتعدد الت  



تشبعھا و� تشبع غيرھا ، فشرب الماء يشبع الحاجة للماء فقط  استجابةلكل حاجة عضوية  -
أو عدم إشباعھا يؤثر  إحداھاأما الحاجة المكتسبة فأھدافھا متشابكة مما يجعل إشباع . مث7 

. تأثير مباشر على إشباع الحاجات اWخرى   
مان ومكان فالطعام يشبع الجوع في كل ز يمحددة و� تتغير ف ةالحاجات الفطريأھداف  -

  .المكتسبة فأھدافھا مرنة ومتغيرة جميع اWعمار،أما الحاجات
الشعور باLشباع في الحاجات الفطرية واضح ويؤدي إلى الزھد في الھدف ، أما في  -

الحاجات المكتسبة فالشعور باLشباع نسبي ، يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى مصدر اLشباع ، 
.لذي يشعر بحب والديه يزداد تمسكه بھما و� يزھد فيھما فالطفل ا  

نمو الحاجات الفطرية محدد بعوامل فيزيولوجية  وبيولوجية أما الحاجات غير العضوية  -
، فيزداد مستواھا في البيئات التي تربيھا وتشبعھا  ا�جتماعيةفيتأثر نموھا بظروف التنشئة 

.يئات التي تعيقھا و� تشبعھاعند أبنائھا في الصغر ، وتنخفض في الب  
:وفيما يلي سنورد أمثلة عن ھذين النوعين من الحاجات   

أو خلل وتنشأ ھذه الحاجات عن نقص :  أو الفطرية البيولوجيةالحاجات ) 1.3
النقص وإزالة التوتر بنشاطات تھدف سد فسيولوجي يصحبه توتر داخلي يحرك الكائن إلى 

د بالخارج لسد النقص وإص7ح الخلل حتى يعجز عن ذلك إلى اLشباع ، والجسم � يستنج
كالحاجة ل`كل ( حاجات الحفاظ على الحياة : داخليا ، ومن أمثلة الحاجات الفطرية نجد 

والتي  )كالحاجة للجنس ، ودافع اWمومة ( وحاجات الحفاظ على النوع ) والماء والراحة 
. زم الكائن الحي من المي7د إلى الممات يشترك فيھا اLنسان مع بقية الحيوانات ، وھي ت7

متفرد حتى في ھذه الحاجات  المشتركة ، فھي � تكون حاجات فطرية إ�  اLنسانولكن 
تتدخل التربية بالتعديل،ھذا اWخير الذي تحدثه البيئة لفترة قصيرة من الطفولة المبكرة ، ثم 

  .ا�جتماعيذو اWصل  واLشباعي الذي يحول الحاجة بأصلھا الفيزيولوجعن طريق التعلم، 
وھي حاجات ليس لھا أساس بيولوجي معروف  :الحاجات المكتسبة أو المتعلمة) 2.3

وإنما ھي حاجات يتعلمھا اLنسان من البيئة والمجتمع ، وھدف ھذه الحاجات حماية الذات 
:سبة نجد وتنمية قدراتھا ، وإشباعھا يحقق التوازن النفسي ، ومن أنواع الحاجات المكت  

: من أمثلة ھذه الحاجات نذكر و: الحاجات النفسية ) 1.2.3  
ويتضمن الحاجة إلى اWمن الجسمي والصحة الجسمية ، والحاجة إلى :  الحاجة لcمن* 

اWسرية ا}منة  الحياةالشعور باWمن الداخلي والبقاء ، وتجنب اWلم والخطر ، والحاجة إلى 
رمان والحاجة إلى إشباع الدوافع وإلى المساعدة في حل والمستقرة ، والحماية ضد الح

) 26.(المشك7ت الشخصية  
كشف تنلمس ھذه الحاجة في سلوك الطفل الذي يس:  وا)ستكشاف ا)ستط>عالحاجة إلى * 

، وإذا ما تعلم اللغة وأصبحت لديه  اوتحريكھا وتفكيكھما حوله من خ7ل اLمساك باWشياء 
في أسئلته الكثيرة ، ويشبع الراشد ھذه الحاجة  ا�ستط7عدوافع تواصل فتظھر لوسيلة ل

بع الراشد ھذه الحاجة شبالقراءة والمطالعة والمنافسة ومتابعة البرامج اLذاعية الكثيرة ، وي
بالقراءة والمطالعة والمنافسة ومتابعة البرامج اLذاعية ، وأعلى تعبير عن الحاجة إلى 

العلمية وفق خطوات ومناھج محددة لفھم ظواھر الكون  ھو إجراء التجارب ا�ستط7ع
.لواقع تلك الظواھر -ما أمكن–والنفس ، وبناء معرفة علمية مطابقة   



المواجھة ، ند الطفل من خ7ل إدارة التحدي وتظھر ھذه الحاجة ع: الحاجة إلى إثبات الذات*
م دون مساعدة أحد ، و التي تجعله يصر على أن يأكل و يلبس و يمشي بنفسه ، و يصعد السل

، ورغبته في إثارته ل�خرينيرفض اWوامر التي تفرض عليه ، وفي عناده و مخالفته 
و طلب التشجيع والمديح، وحبه للتملك، ودفاعه عن ممتلكاته ورفضه التنازل عنھا،  ا�ھتمام

 ثشبيت ا�حت7ممع تقدم العمر، ففي مرحلة البلوغ ومناھزة  اوتزداد ھذه الحاجة ظھور
.بأفكاره و آرائه، ويرفض وصاية الغير ويستقلالمراھق بحريته أكثر،   

:نذكرومن أمثلة ھذه الحاجات  :ا)جتماعيةالحاجة ) 2.2.3  
وھي تلك الحاجة التي يحسھا الشخص ويرغب معھا أن يحبه :  الحاجة إلى الحب والقبول* 

متبادل  انفعالاد والحب يوجه الكثير من تصرفات وسلوكات اWفر ا}خرينالناس ، فحب 
، و�  ع7قاتهكما يرتب  أحبائهبد فيه من محب ومحبوب ، وبالتربية يرتب اLنسان �

.يستطيع أن يعيش دون أن يحب أو يحب  
اتجاھات نفسية تتكون عندما تتركز انفعا�ت معينة حول "  و العواطف بشكل عام عبارة عن

  )27(  «وجدانية  اتجاھاتشخص أو موضوع معين وھي 
ا}خرين  واستحسانوتظھر ھذه الحاجة من خ7ل الرغبة في تقدير  :الحاجة إلى التقدير * 

  ،، بالتفوق والمنافسة واLتقان ا�جتماعيةفتتجه أعماله نحو إشباع ھذه الحاجة 
مناسبة  اجتماعيةتبوؤه مكانة  ا�جتماعيةكما أن شعور المراھق بالتقدير وإحساسه بأن البيئة 

،  وا�جتماعي، وكذا سلوكه الشخصي  هتشخصيوإدراكه وتعقله ذو تأثير كبير على  لنموه
ويدفعه إلى صرف جھوده لصالح مجتمعه ، ويدفعه لصرف طاقته في المجا�ت التي ترضى 

  )28.(والمعايير السائدة في مجتمعه ا�متثال، كما يدفعه إلى  ا�جتماعيةالھيئة 
في حدود اWسرة أو� ، ثم تتكون لديه  ا�نتماءل بالحاجة إلى يشعر الطف:  ل>نتماءالحاجة * 

إلى جماعة الرفاق ، الوطن ، البلد ، الدين  ا�نتماءأخرى مثل  انتماءاتالحاجة إلى 
المتبادل بين الشخص والجھة التي أصبح  يشعر  ا�ھتماموتتكون ھذه الحاجة من خ7ل .....

.إليھا  ا�نتماءبالحاجة   

إن الع7قات بين الحاجات والسلوك ھي ع7قة ديناميكية  :باع الحاجات أھمية إش) 4
مستمرة فالحاجات ھي الطاقة الكامنة والقوة المحركة للفرد التي تؤدي به حالة من ا�ستثارة 

وھذا اWخير أي السلوك والنشاط الذي يقوم به ) . 29(والتي تدفعه للقيام بعمل أو سلوك ما  
:وإشباعا لحاجاته ، ينتھي بأحد اWمرين  الفرد إرضاء لدوافعه  

اWول ھو أن ينجح في تحقيق أغراض الفرد وبذلك يشبع الدافع ويرضى الحاجة، ويتحقق 
.التكيف والتوافق النفسي ا�جتماعي لدى الفرد  

الثاني ھو  أن يفشل في تحقيق أغراض الفرد Wسباب وعقبات مختلفة ، فيحدث الصراع 
)30(كيف وتأخذ ا�ضطرابات أشكا� مختلفة  وتظھر أعراض سوء الت  

أن ھناك حاجات كثيرة ينبغي على اLنسان  تحقيقھا كي يستشعر " موراي  " كما يرى
:السعادة والرضا ، من ھذه الحاجات مايلي   

الحاجة للتفوق والسيطرة على اWشياء واWشخاص واWفكار وبذل الجھد لكسب ا�ستحسان  -
.والمركز المحترم  

.الحاجة للتحصيل وأن يتغلب على الصعاب -  



الحاجة للشھرة والتقدير بمعنى أن يثير اLنسان المديح واLطراء وأن يسعى ل7حترام وأن  -
يفخر ويعرض مؤھ7ته ومزاياه وأن يسعى Wن يكون مميزا أو يسعى للمركز ا�جتماعي 

).31(وح لدى الفرد المحترم ، فإشباع ھذه الحاجات يؤكد الصحة النفسية ويحقق الطم  
كتجربة تھدف  إلى تھدئة التوتر الداخلي الناتج عن الحاجة  "فرويد"أما عن اLشباع فيعتبره 

بسبب تدخل صادر من الخارج ، وعندما تتخذ صورة المشيع قيمة انتقائية في تكوين رغبة 
)32(الشخص ، وتضل تلعب دور الموجه في البحث ال7حق عن الموضوع المشبع   

الحد الذي تشبع عنده بعض " ر ا�قتصاديون إلى  ما يسمى بحد اLشباع ويعرفونه بأنه ويشي
الحاجات ، في حدود الممكنات التي تحقق اLشباع أي في حدود الظروف ا�قتصادية المتاحة 

).33(للفرد والجماعة ، والتي تحدد له ولھا النطاق الذي يستطاع التصرف فيه   
ات الفرد ويفشل في تحقيق أھدافه ومطامحه بسبب أي عقبات وقد يحدث عدم إشباع لحاج

وھو ما يطلق عليه باLحباط والذي سنقوم بشرحه ) ذاتي أو بيئي ( مھما كان مصدرھا 
.استجابة لمتطلبات دراستنا  
 

:ا*حــباط ) 5  
اLحباط من الناحية اللغوية من حبط ، حبطا وحبوطا عمل عم7 :تعريف ا*حباط )  1.5

) 34(.أفسده  
:أما من الناحية ا�صط7حية فتوجد عدة تعاريف لyحباط نذكر منھا   

تعريف روزنزفايغ*  Rosenzweig اLحباط ھو ظاھرة تبدو في كل مرة يتعرض فيھا : " 
المتعضي لعائق صعب التجاوز  يحول دونه وإشباع حاجات حيوية ، ھذا الحصر يدخل في 

أو بأخرى عن الحواجز والموانع التي يمكن  تشابك مع الضغط الذي يبحث عن حل بطريقة
)35"(أن تكون مصدر خارجيا أو داخليا ، إيجابيا أو سلبيا   

تعريف )غاش*  D.Lagache اLحباط ھو الحالة التي تكون عليھا العضوية حين : "  
يعترضھا عائق داخلي أو خارجي والعائق يكون نوعا ما صعب التجاوز ، ويحول دون 

) .36" (لحاجات إشباع حاجة من ا  
اLحباط ھو شعور بالحاجة وبالعجز عن إرضائھا  :"  تعريف ميخائيل إبراھيم أسعد* 

) .37" (والحسرة واWلم  والضيق والضعف إزاء العائق المحبط أوالمعترض   
انط7قا من ھذه التعاريف يمكن أن نخلص إلى تعريف اLحباط بأنه الحالة واLحساس الذي 

دما يتوقع أو يصادف حاجز أو عائق مھما كان مصدره ونوعه ويحول دونه يشعربه الفرد عن
.ودون إشباع حاجاته ودوافعه  

ويأخذ اLحباط عدة أنواع تختلف فيما بينھا حسب الشدة ، مقدار : أنواع ا*حباط ) 2.5
:التھديد ، مصدر العائق كمايلي   

فرد بالحاجة مع عدم وجود ما ويتضمن شعور ال: اLحباط اWولي: * ونجد: درجة الشدة -أ 
.                                                                                  يحقق إشباع ھذه الحاجة

ويتضمن وجود الحاجة ووجود الشيء ال7زم Lشباعھا ولكن ھناك عائق : اLحباط الثانوي* 
        )                          38. (يحول دون ذلك

وينتج عن وجود عائق يرافقه تھديد يحول دون : اLحباط اLيجابي :  * مقدار التھديد -ب 
.                                                    إشباع حاجة ملحة  



). 39(وينتج عن وجود عائق � يرافقه تھديد يحول دون إشباع الحاجة: اLحباط السلبي *   
مصدر  -ج                                                                                                  

جسمية ، ( ويتمثل في نقص أو قصور في إمكانات الفرد نفسه : اLحباط الداخلي : *  العائق
: اLحباط الخارجي *   ).                                                                إلخ.....عقلية  

ويرجع لظروف الفرد ا�جتماعية وا�قتصادية                                     وإلى العادات 
).40(والتقاليد التي يخضع لھا في مجتمعه   

تعددت النظريات التي جاء بھا العلماء في ما يخص  :النظريات المفسرة لdحباط ) 3.5
:برز ھذه النظريات المفسرةوفيما يلي عرض W، اLحباط   

نظرية روزنزفايغ ) 1.3.5  Rosenzweig يعتبر روزنزفايغ من أبرز العلماء : لdحباط
الذين اھتموا بدراسة اLحباط ، وقد اعتبره أساس العديد من ا�ضطرابات النفسية 

وكانت نتاج لسلسة من اWعمال، وسعي من  1944والفسيولوجية ، وقد وضع نظريته عام 
ھذه النظرية إلى إعطاء تعبير مادي من وجھة نظر عضوية ونفس جسمية فكانت  خ7ل

.نظريته ضمن إطار التحليل النفسي التجريبي   
اعتبر روزنزفايغ اLحباط ظاھرة ناتجة في كل مرة عن وجود حاجز يحول دون الوصول 

:إلى اLشباع، ينتج عنھا ضغط يسمى باLجھاد ، وھو أنواع  
.جز غير محسوس وبدون تھديدالحا: إجھاد سلبي  

.حاجز غير محسوس وخطر في جد ذاته: إجھاد نشيط  
.عندما يكون العائق خارج الفرد: إجھاد خارجي  
.عندما يكون العائق داخل الفرد: إجھاد داخلي  

ولقد اقترح روزنزفايغ تقنيات �ستجابات دفاع اWنا، وھي القاعدة المتعمدة في التفسير 
:وتمثلت فيما يلي  

وفيھا يفرغ الفرد العدائية الناتجة عن اLحباط اتجاه : العدوان الموجه نحو الخارج ةستجابا
 ، أشخاص أو أشياء خارجية ، وا�نفعا�ت الناتجة عن ھذه ا�ستجابات ھي الغضب

.الخ..اLثارة  
وفيھا يفرغ الفرد العدوانية الناتجة عن اLحباط ضد : استجابة العدوان الموجه نحو الذات

الخ..الشعور بالذنب وتأنيب الضمير: فسه، وا�نفعا�ت الناتجة ھين  
وفيھا يحاول الفرد تجنب اللوم سواء بالنسبة لنفسه أو ل�خرين، : استجابة تجنب العدوان

.ويتجاوز الوضعية المحبطة بالتسامح  
الھدف أو ھدفھا أكثر تحديدا بالنسبة �ستجابات دفاع اWنا وھي تحقيق : استجابة دوام الحاجة

)41(الحاجة المحبطة  
كما جاء في نظرية روزنزفايغ مفھومي التسامح لyحباط ومحددات التسامح لyحباط حيث 
يقصد باWول قدرة الفرد على تحمل اLحباط دون فقدان التكيف النفسي البيولوجي، بمعنى 

فيھا نوعين من عدم ا�ستجابة بنماذج غير محتملة، أما الثاني أي محددات التسامح فاقترح 
:العوامل  

تأخذ بعين ا�عتبار الفروق الفردية الفطرية، وتتوافق مع عدة متغيرات : عوامل جسمية
.عصبية ، حيث يمكن أن تكون بنائية وراثية  



وھي غير محددة بصورة واضحة لكن دورھا � يمكن التغاضي عنه، : عوامل نفسية وراثية
فولة يجعل فيما بعد الفرد يعطي استجابات غير Wنه من المؤكد أن غياب اLحباط في الط

)42.(م7ئمة أو غير متكيفة  
" "دو�رد وميلر"أشار  :عدوان-نظرية ا*حباط ) 2.3.5 Dollar et Miller في مؤلفھما "  

"Frustration and agression أن العدوان ھو ذلك السلوك الذي الغرض منه إلحاق "  
)43(.اWذى بالعضوية  

وزم7ؤه فإن العدوان نتيجة طبيعية ورد فعل لyحباط، وان العدوان الناتج وحسب دو�رد 
عن اLحباط إما يتجه بصورة مباشرة نحو مصدر إعاقة الفرد عن إشباع حاجاته، أو يتم 

)44.(تحويل ا�ستجابات العدوانية، وإزاحتھا من موضوعھا اWصلي إلى موضوع آخر  
:ما يليعدوان في–ويتمثل جوھر نظرية اLحباط   

.إذا وجد اLحباط وقع العدوان، بمعنى أن اLحباط يؤدي دوما إلى اLحباط -  
.إذا وقع العدوان وجد اLحباط، بمعنى أن العدوان دائما يسبقه إحباط -  

)45.(إن اLحباط ھو دافع أو تحريض لyصابة بألم -  
مثابة اWسس النفسية كما توصل رواد ھذه النظرية بعض ا�ستنتاجات التي يمكن اعتبارھا ب

:المحددة للع7قة بين اLحباط والعدوان والتي تتمثل فيما يلي  
تختلف شدة السلوك العدواني باخت7ف كمية اLحباط الذي يواجھه الفرد، ويتمثل ا�خت7ف * 

:يفي كمية اLحباط فيما يل  
.شدة الرغبة في ا�ستجابة المحبطة -  

.المحبطةمدى التدخل أو إعاقة ا�ستجابة  -  
.مرات التي أحبطت فيھا ا�ستجابةالعدد  -  

.تزداد شدة الرغبة في العمل العدائي ضد ما يدركه الفرد أنه مصدر إحباطه *    
يعتبر كف السلوك العدائي في المواقف اLحباطية بمثابة إحباط آخر، ويؤدي ذلك إلى *  

سي، وكذلك ضد عوامل الكف ازدياد ميل الفرد للسلوك العدواني ضد مصدر اLحباط اWسا
.التي تحول دونه والسلوك العدواني  

على الرغم من أن الموقف اLحباطي ينطوي على عقاب للذات، إلى أن العدوان الموجه *  
ضد الذات � يظھر إ� إذا واجھت أساليب السلوك العدائية اWخرى، الموجه ضد مصدر 

)46.(اLحباط اWصلي عوامل كف قوية  
قام كل من بوركر، دمبو، ليفين: نكوص–رية ا*حباط نظ) 3.3.5 Borker, Dembo , 

Levin بوضع ھذه النظرية والتي مفادھا أن اLحباط يؤدي إلى نكوص في السلوك وتدھور  
في التفكير وا�رتداد إلى أساليب سلوكية غير ناضجة، فعندما يحبط الشخص يشعر بالتوتر 

جتماعي ، ويرفض التعاون ويقل إقباله على اWعمال والضيق و الكدر، ويتدھور تفاعله ا�
و�  هالبناءة ويضعف فھمه للموقف، وينغلق تفكيره ويلج إلى أساليب توافقية غير مناسبة لسن
)47.(للموقف  

قد يحدث اLحباط نتيجة عوائق كثيرة ومتعددة نذكر منھا :أسباب ا*حباط) 4.5  
ه الكثير من العوائق المادية التي تختلف أھميتھا يقابل اLنسان في حيات: العوائق المادية* 

.......حوادث الحريق، الزلزال ، : باخت7ف الظروف مثل  



تنشأ العوائق ا�جتماعية من تصرفات بعض اWشخاص من جھة :  العوائق ا)جتماعية* 
Wفراد من ومن القيود والنواھي التي يفرضھا المجتمع وكذا العادات والتقاليد التي ينشأ فيھا ا

.جھة أخرى  
تلعب الناحية ا�قتصادية دور كبيرا في اLحباط، وكثير من الفقراء �  :العوائق ا)قتصادية* 

...في الحياة ميستطيعون الحصول على الغذاء أو المسكن الم7ئم أو تحقيق آمالھ  
إن العيوب والنقائص الشخصية من أھم أسباب اLحباط لكثير من : العيوب الشخصية * 

قبح المنظر ، العاھات البدنية : الناس ، وقد تكون ھذه العيوب بدنية عقلية أو نفسية مثل 
...المختلفة ، انخفاض مستوى الذكاء الخجل والخوف  

قد يحدث اLحباط بسبب وجود تناقص أو تعارض بين رغبتين أو  :الدوافع المتعارضة* 
.عھذه الحالة عادة بالصرا فأكثر من رغبات الفرد، وتعر  

بما أن نوع الھدف يحدد إلى حد كبير درجة شدة العقبات أو العوائق  :بعيدة المنال اWھداف* 
فإن الطموحات الكبيرة ھي مصادر ھامة لyحباط، فإن اWفراد الذين يطمحون في إنجازات 

).48(دراسة مھنية أو اجتماعية تتجاوز قدراتھم يعرضون أنفسھم لyحباط وا�نھيار النفسي   
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1 :الجـنوح)   
.1 كلمة جنوح مشتقة من الفعل جنح، يجنح، جناحا، وجنوحا، وتعني الميل، قال :  لغـة) 1

والجناح ) 1(للسلم فاجنح لھا، وتوكل على هللا إنه ھو السميع العليم﴾  ﴿ وإن جنحوا: تعالى
)2. (الميل إلى اLثم، وقيل ھو اLثم عامة) بالضم(  

2.1 : اصط>حا)   
) الطفل أو مراھق(إلى أن الجنوح ھو ارتكاب الحدث،  حامد عبد الس>م زھرانيشير  -

) 3. (عم7 خارجا عن المعايير ا�جتماعية وعن القانون  
بأنه الشخص الذي لم يتجاوز عمره : "  Conger,Kagan كنجر وكاجانعرفه كل من  -

"سنة وسلك سلوكا يعاقب عليه القانون 18  
سنة فأقل، وارتكب أحد  18كما يشير تعريف آخر إلى أن الجانح ھو الذي يبلغ من العمر 

وتم إيداعه بإحدى اWفعال التي يعاقب عليھا القانون و� تتفق مع سلوكيات المجتمع، 
)4). (مراكز إعادة التربية(مؤسسات اLص7ح   

جنوح اWحداث ھو انتھاك للقاعدة القانونية أو اWخ7قية "انجلش "ويعرفه عالم النفس  -
سنة حسب تشريع كل  18إلى  16من طرف اWطفال والمراھقين، وھي غالبا تحت سن 

  )5" . (الدولة بحيث يستدعي انتباه المحكمة إليه
جناح اWحداث ھو انحرافھم عن المعايير السلوكية المتعارف "  شريف كاملتعريف  -

 ".عليھا، والتي يقرھا المجتمع، وھو مظھر من مظاھر عدم التوافق مع البيئية ا�جتماعية
جناح اWحداث يتضمن أي عمل :"  David Abrahamsen نتعريف دافيد ابراھمس -

 )6" (و الممتلكات ويكون منافيا للقانون إجرامي يقوم به الجانح ضد اWشخاص أ
الشخص " بأنه  1966ويعرف الجنوح طبقا لقانون اLجراءات الجنائية الجزائرية لسنة -

 ) 7" .(سنة، ويرتكب فع7 لو ارتكبه شخص كبير أعتبر جريمة 18الذي ھو دون 



جريمة قدم واLنسان يسعى جاھدا لتفسير المنذ ال :للجنوح ةمفسرالنظريات ال أھم) 2
أسبابھا ودوافعھا بغية التنبؤ بحدوثھا ومن ثم مكافحتھا أو منعھا،أو على اWقل  ىوالتعرف عل

:يالتخفيف من وطأتھا ،فظھرت اتجاھات عديدة لتفسيرھا، سنتطرق لبعضھا فيما يل  
من أبرز النظريات في ھذا ا�تجاه نجد النظرية اللمبروزية  : العضوية  اتالنظري) 1.2

.كوين أو ا�ستعداد إجراميونظرية الت  
Lombroso "لمبروزو" نظرية ) 1.1.2 يطلق عليھا اصط7ح المدرسة الوضعية :  

في علم اLجرام وذلك �عتماد لمبروزو وأتباعه في تأسيس نتائجه على معطيات موضوعية، 
التي استخلصھا من دراسته على أفراد الخدمة العسكرية وعلى السجناء في السجن العسكري 

)L) .8يطاليا  
لمبروزو إلى أن المجرم متميز عن غيره من البشر، وھذا بم7مح وقسمات خاصة  وقد خلص

به وبعيدة عن اLنسان العادي، وانه يشبھه باLنسان اWول أي البدائي في إجرامه، ومن 
 مالتقسيمات التي قام بھا لمبروزو تقسيم المجرمين حسب ھيئتھم وم7محھم من حيث ميو� تھ

:Lجرامية كما يلي ا  
  .يتميز بطول اWذنين، تقارب العينين، طول الذقن: المجرم الجنسي -
يتميز بحركة غير عادية لوجھه ويديه، صغر عينيه وقلقھما، كثافة : المجرم السارق -

 حاجبيه
 )9. (يتميز بطول فكه، بروز جبھته، ضيق أبعاد دماغه: المجرم القاتل -
طول اWذرع واWرجل واWصابع، كثافة : مجرمين منھاكما سجل سمات أخرى عامة بين ال 

في شعر الرأس والجسم، الزيادة أو النقص الملحوظ في حجم اWذنين، الشذوذ في تركيب 
إلى ....اWسنان، عدم انتظام شكل جمجمته، فرطحة اWنف، عيوب في التجويف الصدري

)10. (ما فطرياغيرھا من السمات،  فإذا توافرت في الشخص خمس سمات كان مجر  
:أما تقسيم المجرمين وفقا ل`عضاء الداخلية والحالة النفسية، فقسمھا لمبروزو كما يلي  

  .يشمل المرضى عقليا و المجرم الھستيري: المجرم المجنون -
 .ويضم أشخاص مضطربين نفسيا: المجرم المعتل نفسيا -
 .حرفة له ھو شخص اعتاد على ارتكاب الجريمة، ويجعل منھا: المجرم المعتاد -
 .ھو الشخص المصاب بالصرع: مجرم الصرع -
يتميز بحساسية مفرطة يخضع �نفعا�ته وعواطفه، بذلك تضعف : المجرم العاطفي -

 )11. (سيطرته على نفسه فيقع في الجريمة
عدم الشعور بالثقة، سھولة ا�ستثارة، ا�ندفاع، : باLضافة إلى سمات أخرى للمجرمين منھا

)12. (اس باWلم وھذا ما يظھره كثرة الوشم في أجسامھمالغرور، ضعف اLحس  
يرى أصحاب ھده النظرية أن اLنسان شاذ وشذوذه : نظرية التكوين ا*جرامي) 2.1.2

دي توليو "جزء من تكوينه وھو سبب اتجاھه إلى الجريمة، وھذا ما وضحه  Ditillio ، إذ " 
بين عوامل نفسية وبين ظروف يرى أنه على الرغم من إن الجريمة تحدث نتيجة تفاعل 

)13. (خارجية، إ� أن ھناك أشخاص لديھم استعداد للجريمة ليس عند غيرھم  
:وقد خلص دي توليو إلى أن الشخصية اLجرامية تتميز بالع7مات التالية  

  .ظھور الفعل اLجرامي في سن مبكرة -
 .الميل الفطري نحو تكرار ومعاودة الفعل اLجرامي -



 .سمانية والنزعة اLجرامية ترتبط بتكوين خاص لدى المجرماLصابة بعيوب ج -
خلل في وظائف اWعضاء الداخلية كعيوب في إفرازات الغدد، وخلل في الجھازين  -

 )14. (العصبي والدموي، كما يحتمل وجود أمراض مثل الزھري والسل الرئوي
سماني الموجود في الذي اھتم بالجانب التكويني للمجرم، أن الخلل الج" ھوتون"كما أشار 

، اWذن، الجبھة و فتكوين المجرمين، موجود على وجه الخصوص في شكل العيون، اWن
صفة  108الشفاه، وأكد على أن ھذا الخلل موروث يتمثل في انحطاط جسماني حدده في 

)15. (شاذة  
الحديثة حول اWسباب العضوية للسلوك الجانح على الجانب  تفي حين ركزت الدراسا

على ذلك  اطيطي والتشريحي للمخ، فجاءت دراسات حول النقص العصبي واستدلوالتخ
(ببعض الدارسات التي استعملت التخطيط المخي EEG لدى الجانحين، حيث اكتشفوا وجود ) 

Thêta موجات طويلة وباWخص موجات تيطا  تتمركز أحيانا في الفحص الصدغي،  
اف إليه ما تھيؤه البيئة من أسباب يرجعھا الباحثون إلى نقص في النضج العصبي مض

 "Ehrlech et Kugh 1956اھريليتس، وكيو "مساعدة وھذا ما حاول إثباته كل من 
1993برسكوت " ويذھب "  Perscott.w إن الفشل في إدماج الفرحة والغبطة " إلى القول

بمراكز المخ العليا المؤثرة في الوعي بالفص الجبھي، يعتبر المسئول عن سيكولوجية 
اWعصاب المعبرة عن العنف، وأن كل خلل في المعطيات البيولوجيا العصبية والسيكولوجية 

" العصبية يسببه تجريد حسي، ينتج عنه مخ مفكك، وبالتالي يترجم إلى سلوك مفكك  
الفص (كما أثبتت الدارسات ذات الطابع التشريحي للمخ وجود ع7قة بين ث7ث مناطق بالمخ 

تؤثر في ا�نفعا�ت والسلوك، كما وجد أن الجزء اWكثر ) في، واللوزة الجبھي، الجھاز الحو
تورط في السلوك العنيف ھو اللوزة حيث لوحظ العنف عند ھؤ�ء الذين لديھم نشاط كھربائي 

)16. (زائد في ھذه المنطقة من المخ  
:النظريات ا)جتماعية ) 2.2  

معيارية تعني انھيار المعايير ال7" دوركايم"حسب : النظرية ال>معيارية ) 1.2.2
ا�جتماعية المسئولة عن تنظيم ع7قات اWفراد بعضھم ببعض في إطار النظام ا�جتماعي 

تعبر عن غياب القيم و المعايير ا�جتماعية المتحكمة في السلوك  ةفا�معياري. الواحد
ع، والجائز ا�جتماعي ل`فراد، بحيث � يستطيعون التفريق بين المشروع وغير المشرو

وغير الجائز، و بذلك ينجرف اWفراد نحو ا�نحراف، وإشباع الحاجات  دون ضبط أو قيد 
)17. (أخ7قي  

الجريمة من خ7ل المجتمع، فتوصل إلى أنھا ظاھرة طبيعية ترتبط في " دوركايم"وقد درس 
نظام المجتمع  وجودھا بنظام المجتمع و الثقافة السائدة فيه، أي أن الجريمة جزء � يتجزأ من

أن المجتمع الذي ينتشر فيه روح التضامن وذو مستوى " دوركايم"والثقافة ، حيث أوضح 
عالي من الثقافة فإنه مجتمع يقل فيه اLجرام، عكس المجتمع الذي تسود فيه اWزمات 

)18. (ا�قتصادية مث7 فإنه تكثر فيه الجرائم  
سلين يذھب ثورستين  :نظرية الصراع الثقافي) 2.2.2 T.sellin إلى أن الصراع يظھر  

نتيجة لتعايش ثقافتين، إحداھا تسمح بسلوك ما وأخرى تمنعه، وذلك Wن معد�ت الجريمة 
وا�نحراف في التجمعات البشرية ما ھي إ� انعكاس للتباين الثقافي بين الجماعات اWولية 

لتي ينتمي إليھا الفرد، ازدادت التي ينتمي إليھا أفراد تلك التجمعات، فكلما تعددت الجماعات ا



المعايير التي يطالب با�لتزام بھا، وتعددت  فرص انعدام ا�نسجام بين المعايير السلوكية 
لتلك الجماعات، مما يؤدي إلى تناقض أو صراع داخلي لدى الفرد قد يؤدي به إلى التخلي 

تخلى عن معاييرھا،  عن بعض المعايير، مما يؤدي به إلى ا�نحراف في نظر الجماعة التي
ألبير كوھن "وقد وسع  A.kohein بإضافة ليس فقط المعايير القديمة النابعة من اWسرة، بل  

كذلك معايير المراھقين النابعة من الجماعات العمرية المتقاربة والمناقضة للسيطرة اWبوية، 
بثقافة أترابه، وھذا ما وھكذا ترى ھذه النظرية أن المراھق إذا انتھك معايير الكبار فإنه مدعم 

يشجع على ظھور الجنوح، وتذھب ھذه النظرية فيما بعد إلى القول بالصراع الثقافي بين 
)19. (اWجيال  

ايدوين سوذر�ند "يقيم  :نظرية ا�خت7ط التفاضلي) 3.2.2 E.Sutherlind نظريته " 
:على الفرضيات التالية  

  .أن السلوك اLجرامي غير موروث وإنما مكتسب -
 .تعلم الفرد السلوك اLنحرافي عن طريق عملية التفاعل ا�جتماعيي -
 .عملية تعلم السلوك اLنحرافي تتم عبر الع7قات الشخصية الحميمية بين اWفراد -
إن انتقال السلوك اLنحرافي يتم حين ترجحه كفة التعريفات ا�جتماعية المشجعة على  -

 .القانونمخالفة القانون، على تلك التي تدعو �حترام 
إن عملية تعلم السلوك اLنحرافي � تتم فقط عن طريق التقليد وتلقي المبادئ، وإنما كذلك  -

عن طريق التجارب والخبرات الشخصية التي يتلقاھا الفرد حين تعرضه لموقف من 
 .المواقف

إن عملية توجيه البواعث والتبريرات نحو ارتكاب الجريمة تتم من خ7ل تلقي بعض  -
 )20. (الخاصة بموقف ا}خرين إزاء القانون التعريفات

" أن الجريمة متأصلة في التنظيم ا�جتماعي، وھي تعبر عن ھذا التنظيم" ويرى سوذر�ند 
يتعرض الشخص لمعايير جماعة جانحة، تجذبه " وأن الجريمة بالنسبة له تحدث عندما 

ل ا�تصال الشخصي بشكل تتغلب فيه على كل معايير الجماعة المتكيفة ويتدرب من خ7
على فنون ا�نحراف،ويتمثل نمط الوجود الجانح السائد في تلك الجماعة حتى تتبناه بشكل 

)21". (نھائي  
:النظريات النفسية )3.2 تركز النظريات النفسية في فھم السلوك المنحرف على  

في ھذه عرض لث7ث وجھات نظر  يوفيما يل فيھا،الشخصية وتكوينھا وطبيعة القوى الفاعلة 
:ا�تجاه  

في  انطلقالذي " نوال مايو"من رواد ھذه المدرسة : نظرية المدرسة الكندية ) 1.3.2
ذي يميز بين نوعين عرضه لفئات المنحرفين وتطورھم من نتائج علم النفس المرضى ، ال

وھما العصاب والذھان ومن خ7لھا قام بتصنيف فئات الجانحين  طراباتا�ضمميزين من 
:تالي فكانت كال  

يبدو سلوك ھذه الفئة مستق7 نسبيا ومدفوعا بدوافع :  فئة الجانحين المعادلين للعصابين* 
ارا لدھشتھم وقلقھم ، ويتميز ھؤ�ء بمستوى ثخارجة عن إرادته ، ولذلك تظل جنحھم دائما م

. ا�جتماعي ا�ندماجمعقول من   
ة للمجتمع ويسعى يالمعاد ا�تجاھات يظھر عند ھذه الفئة:  فئة الجانحين المعادلين للذھان* 

، وھكذا يجد المنحرف نفسه نتيجة للنبذ خارج   اجتماعيالواحد من ھؤ�ء أنه ضحية بطش 



لصاحبه Wن يبني عالما بدي7 عن عالم  وا�عتبارالذي يؤمن  القيمة  ا�جتماعي ا�نتماء
  .اWسرة وھو عالم العصابة الجانحة

ھذه المدرسة بقياس جوانب مختلفة لجنوح  اھتمت: جيكية نظرية المدرسة البل) 2.3.2
روائز مختلفة ، توصل من خ7له إلى مقياس تصنيف  استخداماWحداث ، عن طريق 

ام من خ7ل ھذا السلم التصنيفي بتصنيف المنحرفين ن تبعا لدرجة خطورتھم ، وقالمنحرفي
منھما يشك7ن قطبين  ناثنيكل  إلى أربعة أصناف، الصغار الذين ألفوا فعل السرقة

: متعارضين على نفس المحور   
.السرقة بدون د�لة منحرفة تقابلھا السرقة كأسلوب للحياة يتخذه الحدث لنفسه  -  

السرقة العصابية تقابلھا السرقة كأسلوب غير شرفي قد ينتھي ھذا اWسلوب بوضع صاحبه  -
.في حالة صراع مع المجتمع   

لى التكيف ويتجاوز تصرفاته ھذه من أجل الحفاظ على ع7قته ولذلك يتوجه الحدث السوي إ
Lخرييمع  ةيجابياWإھمال ( ونتيجة لعدم توفر التعويض المتكيف  طرابا�ض، وفي حالة  نا

فقد يتحول اWمر من أفعال .......)  نفسية  اضطراباتأو   الوالدين ، نبذ حرمان ، قسوة
)22(. بات عابرة إلى أفعال أساسية في إشباع الرغ  

قام سيجموند فرويد الذي بحث في اWسباب الدفينة التي  :نظرية التحليل النفسي )3.3.2
تؤدي بالفرد �رتكاب السلوك اLنحرافي بإرجاعه إلى وجود خلل في التكوين النفسي 

)23.(للفرد  
:فقد قسمه من وجھة نظره إلى ث7ث مستويات ھي    

لفطرية، فھو يھتم بالذات دون أن يعير اھتماما للقيم، ويشمل النزعات والميول ا :الـھـو -
.وإشباع الشھوة ةولھذا فھو ينساق وراء اللذ  

ھو الجانب الشعوري، ومھمته التوفيق بين الدوافع الغريزية للنفس البشرية وبين  :اPنــا -
. متطلبات البيئة المتمثلة في اWخ7ق والقيم  

من النفس البشرية، Wنه يحتوي على مبادئ سامية وتكمن  ھو الجانب المثالي :اPنـا اPعلى -
.في عوامل الردع، فھو يعرف بالضمير، ومھمته مراقبة اWنا في أدائھا لوظيفتھا  

مع متطلبات القيم " الھو"فالسلوك الجانح يكون نتيجة عجز اWنا عن تكييف ميول ونزعات 
لتتجسد في  هبھذا يطلق العنان لغرائزنفسه حرا بدون رقيب و" الھو"ا�جتماعية، ولھذا يجد 

)24.(منافية للمجتمع تسلوكيا  
ويعتقد سيجموند فرويد بغريزتين أساسيتين توجھان المتعضى وتمدانه بالطاقة الحيوية ھما 

تناتوس"غريزة الموت  THANATOS ، العدوان،  ءالتي تعبر عن مظاھر اLيذا" 
ات والقسوة عليھا، والتشدد معھا، وغريزة  وتأخذ طابع مشاعر اLثم وإدانة  الذ. والتدمير

أورس"الحياة   EROS التي منبعھا الطاقة الجنسية وتھدف إلى حماية النفس والمحافظة " 
كما اعتبر فرويد أن النزوات الكامنة في ال7وعي ھي أھم قوة محركة )  25. (على الحياة

بقتھا مع قوانين للسلوك اLنساني وھي تخضع لسلطة اWنا اWعلى الذي يفحص مطا
وفي ھذا الصدد جاءت وجھتي نظر مختلفة في تفسير السلوك الجانح تتمثل ) 26(الجماعة

في حين تمثلت الثانية في اعتبار الجانح ذو  الجانح إنسان بدون أنا أعلىاWولى في القول بأن  
.عنيف" أنا أعلى"  



أحد أتباع سيجموند " ھوونأيك"وقد افترض المحلل النفسي : أعلى أنا الجانح إنسان دون* 
فرويد أن الجانحون يفتقدون اWنا اWعلى أو أنه ضعيف جدا لديھم بشكل يجعله عاجز عن 
القيام بوظائفه مبررا ذلك بمميزات سلوك الجانحين الذي يتسم بالعنف و ا�ندفاع وانعدام 

.}خرينالضبط الذاتي، وانعدام مشاعر الذنب و الخطأ والندم وعدم اLحساس بآ�م ا  
وھذا يعني أن الجانح ھو ضحية أنا أعلى عنيف يمارس  :الجانح إنسان ذو أنا أعلى عنيف* 

عليه نوعا من الھمجية ويدفعه باستمرار إلى وضعيات تنتھي بالعقاب و الحط من قيمته 
الذاتية، وھو بذلك يحرمه الوصول إلى النجاح أو العيش ال7ئق ويدفعه باستمرار إلى البقاء 

ھذا ا�فتراض بأنه فشل لعقدة أوديب، حيث يظل الطفل " فرويد"ضعية المدان، ويفسر في و
متعلقا بأمه ومشحونا بالنوايا العدوانية ال7واعية اتجاه اWب، ھذه النوايا تطلق بدورھا مشاعر 
ذنب شديدة وخوف من انتقام اWب وھكذا يتكون لديه أنا أعلى على صورة ھذا اWب  

)27). (ب العنيف المنتقم الذي يعاقب الطفل على نواياه العدوانية و التملكيةاW.( الھوامي   
فترى أن تكوين اWنا اWعلى سابق لعقدة اوديب ويتكون في السنة اWولى " مي7ني ك7ين"أما 

من الحياة، أي ترجعه إلى الع7قة اWولى مع اWم من خ7ل تجربة الرضاعة و الصورة 
)28. (السيئة ل`م  

مكانا بارزا في طرح المحللين النفسانيين المحدثين " اWنا"احتل  :اPنا والع>قات باbخرين *
ھو نظام عقلي مسؤول عن اLنجازات العقلية و " اWنا"الذين يميلون إلى القول بأن 

ا�جتماعية، وبھذا يظھر المجتمع في رأي ھؤ�ء في التأثير على اكتساب السلوك ابتداء من 
، حيث يشير أدلر إلى أن العدوان "إلخ....دلر، كارين ھونري، فروم، �جاش، �كانألفرد أ"

وسيلة للسيطرة والتعويض عن النقص و التغلب على العقبات التي تواجه الفرد ، كما اعتبر 
. فكرة العدوان المحرك اWساسي لسلوك اLنسان بد� من الجنس الذي قال به فرويد  

جنوح من خ7ل ما يميزه من عدوان، ونظر إلى العدوان على أنه فنظر إلى ال" �جاش"أما 
ذلك إلى " �جاش"ليس أمرا ذاتيا محضا، بل ھو أسلوب حركي للدخول في ع7قة ويرجع 

فشل عملية التطبيع ا�جتماعي Wن الع7قة اWولى مع اWم تكون قد فشلت، مما يخلق نوعا 
ر عليه اعتبار ا}خرين ، ويسقط في اتھامھم، من اWنانية توصم بھا شخصية الجانح، فيتعذ

فھو بذلك يبحث عن  ةومن ثم نفي ا}خر، وھنا يكون الجانح قد فشل في إقامة ع7قات ايجابي
ھذه الع7قة من خ7ل ا�نتماء إلى جماعة الجانحين، أم7 أن يجد ما يعوض له الع7قة 

)29. (المفقودة   
الجانح ھو أساس حوار عنيف، محاو� للدخول في إلى القول بأن السلوك " �كان"ويذھب 

خ7ل العنف الجسدي أو المادي فيحاول الجانح أن ينتزع من ا}خر  نع7قة مع ا}خر م
أو سلبية بل المھم ھو  ةاعترافه به ككائن ذي قيمة ،و� يھتم أن تكون ھذه القيمة ايجابي

)30" . (مني على اWقل اوإذا لم يحبني ا}خرون ويحترمونني فليخاف" ا�عتراف به   
المختلفة في تفسير الجريمة، يترآى لنا أن كل اتجاه يركز على  تبعد استعراض ا�تجاھا

جانب معين و يھمل الجوانب اWخرى، لذا ذھب الكثير من العلماء إلى القول بان الجريمة 
ة النظر سلوك معقد وليس بسيط،و� يمكن إرجاعه إلى عامل واحد بعينه، وبالتالي فوجھ

الصائبة في تفسير الجريمة ھي ا�تجاه المتعدد العوامل ، أي الذي يأخذ بالعوامل النفسية، 
وكل ما يؤثر في شخصية الفرد،وسلوكه ونموه وفي ماضيه ...ا�جتماعية، وا�قتصادية،

العوامل وتشابكھا، وتأثير بعضھا على بعض تأثير  هوحاضره، فالجريمة محصلة لتفاعل ھذ
.متبادل  



 
 

اتفقت معظم ا}راء العلمية على أن أسباب جنوح اWحداث كثيرة : أسباب الجريمة) 3
ومتداخلة فيما بينھا و� يمكن انسابھا إلى عامل واحد فقط، ويمكن ذكرھا وفق مجموعتين 

:ھما  
:ويمكن تلخيص ھذه العوامل فيما يلي): أو الشخصية(العوامل الذاتية )1.3  

بالوراثة انتقال خصائص معينة من اWصول إلى الفروع في لحظة ويقصد  :الوراثـة) 1.1.3
تكوين الجنين، وينتج عن ذلك وجود التشابه بين اWصول والفروع في بعض الخصائص 

) 31. (دون البعض اWخر  
:وتم دراسة الصلة بين الوراثة و السلوك الجانح بطرقتين تمثلت اWولى في  

جرة العائلة ،واستخ7ص مظاھر ا�نحراف لدى دراسة ذرية المجرم من خ7ل دراسة ش
أفرادھا ومدى انتقالھا إلى اWو�د واWحفاد عبر أجيال متعاقبة، وفي ھذا الصدد أجريت 

وعائلة " جودارد"من طرف اWستاذ " الكاليكاك"العديد من الدراسات منھا دراسة عائلة 
"بولمان"من طرف " الزيروس" Bolman ف اWستاذ من طر" جكوس"، وعائلة " 

دجديل" Dugdale عرف " ماكس"حيث توصل ھذا اWخير أن مؤسس العائلة اWول " 
من أفرادھا ) 709(بإدمانه الخمر، وتزوج من فتاة تحترف السرقة، ومن خ7ل تتبعه لحياة 

سنة، وجد أن عددا كبيرا منھم كانوا من اWبناء  75خ7ل مدة ) 1200(التي تجاوزت ذريتھا 
الخ ،أما الطريقة الثانية ....اللصوص، المتشردين،المدمنين على الخمر غير الشرعيين ،

فتمثلت في دراسة التوائم بنوعيھا المتماثلة و التوائم غير المتماثلة أو اWخوية، ومن أبرز 
�نج"الباحثين في ھذا المجال نجد  Lange مونتاجي "، "  Montagi  " ،

ليغراس"و LEGRAS ثھم إلى أن الغالبية العظمى من التوائم والذين توصلوا من خ7ل أبحا" 
المتماثلة كان سلوكھم الجانح متطابق، بينما الغالبية العظمى كان سلوكھم الجانح غير 

)32. (متطابق  
يقصد بھا انتقال مجموعة من الخصائص و الصفات داخل مجموعة عرقية : السـ>لة) 2.1.3

ضا حيث توصل بعض الباحثين من اWفراد، وقد تعددت الدراسات في ھذا المجال أي
من خ7ل دراستھم Lجرام الزنوج في أمريكا ، إلى أن معدل إجرام الزنوج يفوق  ناWمريكيي

في بعض " أرنست ھوتن"بنسبة ملحوظة معدل إجرام العنصر اWوربي اWبيض ،كما أشار 
الجرائم  دراساته أن بعض الس�7ت اWوربية ينتشر بين أفرادھا ارتكاب أنواع معينة من

)33. (بصورة معتادة  
أثبت الباحثون في دراساتھم وجود اخت7ف كبير بين جنوح الذكور واLناث : الجنـس) 3.1.3

سواء من حيث نوعه، كميته أو جسامته، وأن سبب ذلك يرجع إلى فروق جوھرية بينھما 
ى كل سواء من حيث التكوين العضوي النفسي، أو من حيث الدور ا�جتماعي المفروض عل
)34. (منھا  

ويقصد به مجموعة المميزات الخلقية التي يولد بھا الشخص سواء ما تعلق  :التكويـن) 4.1.3
منھا باWعضاء أو العقل أو النفس، فالتكوين العضوي يشمل جانبين اWول يتمثل في الصلة 
بين شكل اWعضاء وظاھرة الجنوح والتي تتضح من خ7ل نظرية المجرم بالتكوين أو 



التي مفادھا أن للمجرمين صفات بدنية " لمبروزو"لمي7د والتي جاء بھا الطبيب اLيطالي ا
)35. (خاصة بھم وتميزھم عن اWشخاص العاديين   

أما الثاني فيتمثل في الصلة بين وظائف اWعضاء وظاھرة الجنوح وذلك من خ7ل تأثير 
ط الغريزي والعاطفي للفرد، اWمر إفرازات الغدد على اWجھزة العصبية وبالتالي على النشا

الذي ينعكس صداه على الطبع وأسلوب السلوك، والخلل في إفرازات ھذه الغدد ينشأ عنه 
)36. (تقلبات مزاجية قد تسبب في حدوث الجريمة  

أما التكوين العقلي والذي يقصد به مجموعة القدرات التي تمكن الفرد من تكييف سلوكه مع 
دراسات حول صلة الذكاء بالسلوك الجانح وتوصل البعض منھا إلى  البيئة وقد أجريت عدة

أن الجانحين يتميزون بضعف عقلي ،يجعلھم يفقدون السيطرة على نزواتھم وضعف إدراكھم 
في تقدير تصرفاتھم ،مما يؤدي إلى الخروج عن قواعد المجتمع، وھذا ما �حظه الباحث 

التي أشتھر أفرادھا باLجرام، حيث رأى " اكالكاليك"من خ7ل دراسته على عائلة "جودارد"
)37. (بأن الضعف العقلي من الصفات الشائعة والموروثة لديھم  

حين شمل التكوين النفسي جانبين تمثل اWول في الجانب الغريزي الذي تشمل الميول في 
اLنسان الفطرية الكامنة في نفس اLنسان ، والتي لھا تأثير كبير على سلوكه، وبالتالي فعلى 

إما السيطرة على غرائزه ف7 يتصرف إلى وفقا للقانون وإما أن يستجيب لغرائزه وينفذ ما 
تدفعه إليه فيقع في المحظور ، فينتج السلوك الجانح، في حين يتمثل الثاني في الجانب 
العاطفي والذي يقصد به مدى ا�نفعال ومقدار القدرة على التحمل، وفي حالة حدوث أي خلل 

ذا الجانب يحدث ما يسمى بالسيكوباتية ،ھذه اWخيرة تجعل اLنسان غير مھتم بالقيود في ھ
)38. (ا�جتماعية والقانونية ،لذا فمن السھل عليه أن يقوم بارتكاب سلوكات جانحة  

(W.heely-S.bronner )وقد أشار كل من وليام ھيلي و برونر إلى تأثير العوامل النفسية  
من اWطفال  105حدثا منحرفا و  105ث قاما بإجراء دراسة على على سلوك اLجرامي حي

90العاديين وقد تبين من نتائج الدراسة أن  % من اWحداث الجانحين يعانون من مشك7ت  
)39. (انفعالية نتيجة لتعرضھم لعقبات معينة أو بعض الخبرات الخاطئة  

:ويمكن تلخيص ھذه العوامل فيما يلي :العوامل البيـئية) 2.3  
:وتتمثل في:  عوامل اجتماعية) 1.2.3  

بأنھا الخلية اWولى في جسم المجتمع، وأنھا النقطة " أوجيست كونت"عرفھا :  اPسرة*  
إنتاجا اجتماعيا :"، كما اعتبرھا مصطفى بوتفنوشت)40(اWولى التي يبدأ منھا التطور 

تصفت اWسرة يعكس صورة المجتمع الذي توجد وتتطور فيه، فإذا اتصف بالثبات ا
بالثبات،وإذا اتصف بالحركة والتطور تغيرت اWسرة بتغير ظروف تحول ھذا 

)41"(المجتمع  
فاWسرة ھي المؤسسة اWولى التي تعمل على ترسيخ المبادئ والقيم اWخ7قية للفرد ليكون 
كائنا اجتماعيا صالحا، وان حدث أي تصدع مھما كان مظھره، فقد يتسبب في التوجه إلى 

بأن السمات العامة ل`سرة " سوذر�ند"لوكات المنحرفة، وقد أشار اWستاذ اWمريكي الس
:المتصدعة والتي غالبا ما تتسبب في جنوح أفرادھا � تخرج عن الحا�ت التالية  

  .أسر بعض أو معظم أفرادھا من ذوي الميول اLجرامية أو تتوفر فيھم الظاھرة الكحولية  -
 .اWم أو كليھما بسبب وفاة أو الھجر أو الط7قأسر يغيب عنھا اWب أو   -
 .أسر ينعدم فيھا الضبط ا�جتماعي وتتميز بالسيطرة المطلقة Wحد اWفراد -



أسر يشيع فيھا التمييز في المعاملة التعصب العنصري، التزمت الديني واخت7ف  -
 )42. ( المعتقدات

60ح بين ھذا وقد دلت اLحصاءات في اغلب الدول على أن نسبة تتراو 80و % % من  
)43.(تحضنھم اسر غير متماسكة جراء تصدعھا المادي والمعنوي ثاWحدا  

68أما على المستوى المحلي،وفي دراسة قام بھا الباحث علي مانع، فقد وجد أن  من آباء   %
97اWحداث الجانحين أميين، و % 16من أمھاتھم أميات، و  % منھم كان ھناك سوء تفاھم  

% 41ھم، وان بينھم وبين والدي )44.(منھم ينتمون إلى عائ7ت فقيرة   
وھي البيئة المختارة من طرف اWفراد إلى حد كبير، و� شك أنه يوجد : جماعة الرفاق* 

تأثير متبادل بين ھؤ�ء اWصدقاء فيكون التأثير إيجابي إذا كان اWصدقاء يتحلون بأخ7ق 
نشاط غير مشروع أو يقومون بأعمال فاضلة ، ويكون سلبيا إذا كان اWصدقاء يمارسون 

80، وقد وجد الباحث علي مانع أن )45(سيئة  % الجانحين في الجزائر،  ثمن اWحدا 
)46.(ارتكبوا أفعالھم الجانحة بصحبة صديق أو مجموعة من اWصدقاء   

Gleukو حسب الدراسة  التي أجراھا اWستاذ جلوك  98،4طفل جانح تبين أن  500على   % 
. (ل لم يرتكبوا جنوحا بمفردھم بل بمشاركة أصدقائھم من اWطفا  47( 

وھي امتداد لوظيفة اWسرة التربوية ،فھي تعمل على تكوين الشخصية من  :المـدرسة * 
)48. (جميع النواحي الجسمية والعقلية و ا�جتماعية و التربوية  

كن أن تكون سببا في و قد تكون المدرسة قوة وقائية تحول بين التلميذ وا�نحراف ، كما يم
:خلق بعض حا�ت انحراف ولعل السبب في ذلك   

.عدم وجود توجيه مدرسي و� ھيكلة صحيحة لديمقراطية التعليم -  
ضعف المستوى الفني للمعلمين من جھة الغياب الشبه كلي لدور اWسرة في التنسيق مع  -

.المدرسة من جھة أخرى  
يذ يفوق طاقة المعلم ،مما يجعل انتباھھم ينصرف إلى استيعاب القسم الواحد لعدد من الت7م -

فكل ھذه العوامل تؤدي إلى عجز التلميذ عن مواصلة تعليمه وتكوينه ) 49. (القلة منھم فقط
.ويحصل ما يسمى بالتسرب المدرسي والذي يعتبر من أول مظاھر الجنوح  

تشمل درجة الحرارة  تتنوع الظواھر الطبيعية تنوعا كبيرا فھي: عوامل طبـيعية ) 2.2.3
المناخ وطبيعة اWرض، وتعاقب الفصول اWربعة، وقد اھتم الباحثون بدراسة ھذه العوامل 
وع7قتھا بالسلوك الفردي من خ7ل تأثيرھا عليه، فكثيرا ما يكون لتقلبات الجو أثر في 

ثلة في انقباض النفس أو انشراحھا، فھي تؤثر على الوظائف العضوية والنفسية للفرد المتم
فتؤدي إلى خلل في الوظائف الجسم مما يؤدي إلى ..... حالة المزاج والطاقة الجسدية،

جيري "ارتكاب تصرفات شاذة قد تصل إلى حد الجريمة فمن خ7ل دراسة قام بھا الباحثان 
Quetelet-Guerryوكتلي  �حظا أن ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على نفسية الفرد فتجعله  

ف والتصرفات المختلة التوازن، ومن الجرائم التي تكثر خ7ل ارتفاع درجة يميل إلى العن
الخ أما المناطق ...الحرارة جرائم ا�عتداء على اWشخاص ، ا�غتصاب الجنسي، ا�نتحار

الباردة فيكون نوع اLجرام فيھا متمثل في إجرام المال، Wن ھذه اWخيرة تقتضي في ارتكابھا 
)50. (معھا ا�نفعال وسيطرة النفس وتھيئة حسابية للغاية والوسائلھدوء وتدبيرا يتعارض   

تعتبر العوامل ا�قتصادية من العوامل المؤدية إلى ارتكاب : العوامل ا)قتصادية ) 3.2.3
السلوك الجانح وفي ھذا الصدد أجريت عدة  دراسات تبحث في الصلة بين الفقر كعامل من 



برت (استنتج العوامل ا�قتصادية والجنوح حيث  Burt أن الفقر يشكل احد العوامل المؤدية ) 
) 51. (ل7نحراف ويعتبر في بعض الحا�ت كدافع أساسي ورئيسي ل7نحراف   

كما تعتبر البطالة من أبرز مظاھر الركود ا�قتصادي ،وفيھا يعجز الفرد عن إشباع حاجاته 
)52. (ريمة وبذلك فھي تخلق عدة مشاكل للفرد تجعله سريع ا�ندفاع للج  

للعوامل الثقافية كوسائل اLع7م تأثير على ظھور السلوك : العوامل الثقافيـة )4.2.3
ديفيد فليب "الجانح حيث قام الباحث  Fhilip بفحص معد�ت القتل اليومية في  1986عام  

 الو�يات المتحدة اWمريكية فوجدھا ترتفع عادة في اWسبوع الذي يعقب مباراة الوزن الثقيل
)53. (في الم7كمة، وأكثر من ذلك إذا زادت شعبية أو أھمية المبارزة زادت معد�ت القتل   

كما أن للمعتقدات السائدة في مجتمع ما تأثير في طرق تفكير أفراده وفي تعبيره عن 
انفعا�تھم، كما يمكن أن تكون عام7 خارجيا يتسبب في ارتكاب السلوك الجانح ،فمث7 في 

معتقدات اWخذ بالثأر وا�نتقام للعرض، وعدم ا�متثال لھذه العقيدة تجعل  صعيد مصر نجد
الفرد ينعت بالضعف والجبن، لذا � يقر Wسرة المجني عليه قرار حتى تنتقم له من الجاني أو 

)54. (من أسرته  

: لخصھا الدكتور حامد عبد الس7م زھران فيما يلي : أعراض جناح اPحداث) 4  
، التخريب والشغب والخطورة على اWمن، فالسرقة والنشل والتزيي الكذب المرضى، -

الھروب من المنزل والمدرسة، التشرد والبطالة و العدوان والتمرد على السلطة وعدم ضبط 
،السلوك الجنسي المنحرف كھتك العرض والجنسية المثلية، وتعاطي ) حدة الطبع(ا�نفعا�ت 

  .الخ...لالمخدرات والمسكرات واLدمان والقت
فھم ا}خرين له، والشعور  مالشعور بالرفض والحرمان ونقص الحب وعدم اWمن، وعد -

 .ومشاعر النقص في اWسرة،وفي المدرسة ومع جماعة الرفاق) الحقيقي أو التخيل(بالعجز 
أن صورة " أنور الشرقاوي"وجود مفھوم سالب للذات وتشوه صورة الذات، وقد وجد  -

ين اWحداث الجانحين وأن اتجاھات الجانح نحو ذاته تتميز بالسلبية الذات المشوھة شائعة ب
نتيجة خبرات السيئة التي كونھا عن نفسه مما جعله غير متقبل لذاته، وأن تقدير الجانح لذاته 
يتميز بالدونية، والقصور وعدم الواقعية وأنه أقل رضا عن ذاته بالنسبة لمثله اWعلى أو 

 .توقعات الجماعة له 
احب ھذا كله أعراض مثل نقص البصيرة وعدم التبصير بعواقب السلوك وعدم ويص -

التعلم من الخبرة، عدم ا�ھتمام بالمستقبل، عدم وضوح اWھداف، اWنانية ونقص النقد 
 .الذاتي، والبله اWخ7قي وعدم  الشعور بالذنب وضعف الضمير و ا�ستھتار بالتعاليم الدينية

حا�ت حدية وضعاف عقول وقليل منھم اWذكياء والصحة كما ي7حظ على الجانحين  -
العامة للجانحين أقل من المتوسط ويشاھد عليھم أيضا العصبية وزيادة النشاط الحركي وعدم 

وعدم ضبط النفس، وا�تجاھات الدفاعية والعدائية  ءا�ستقرار وا�ندفاع والقابلية لyيحا
 )55. (ونقص التعامل

:المراھقة ارتباط الجنوح بفترة)5  
فترة جنون المراھقة فھي تتصف "سنة بأنھا  18-14الفترة الواقعة بين " ھاد فلد"يصف 

بالنمو السريع في التكوين البيولوجي، مما � يسمح للجوانب العقلية والفكرية أن تلحق بھذه 
)56". (التغيرات فيحدث شق داخل كيان الفرد مما يفقده توازنه  



ي على ثورة عنيفة في نفسية الحدث ذكر كان أو أنثى ،وع7قته فالمراھقة إذن فترة تنطو
إضافة إلى ما تنطوي عليه  ةا�جتماعية وأفكاره وتصوراته وكذا أحكامه التقريرية والتقويمي

من تغيرات وتحو�ت في تكوينه الجسمي، البيولوجي والغريزي وغالبا ما يربط الجنوح 
واندفاعه إلى  هه إلى قلة خبرة المراھق وسھولة انقيادبفترة المراھقة، اWمر الذي يمكن إرجاع

)57.(إرضاء حاجاته ومحاولة ا�عتماد على نفسه في إشباعھا  
إلى " ... دوباس" "بيارمال" "إيركسون"وفي نفس السياق ذھب الكثير من المنظرين أمثال 

)58". (فترة أزمة " اعتبار فترة المراھقة   
مختلفة  تلمراھقة فترة أزمات متعددة المعالم ،وصراعاوبعبارة أخرى يمكن القول بأن ا

.   اWقطاب وھذا ما يعكس الظھور القوي للسلوك الجانح في ھذه الفترة  
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) في الحاجات والمراھقة والجنوح(بعد التحديدات النظرية لمفاھيم البحث والمتمثلة         
التي تعتبر من الخطوات اWساسية،وتتمثل في الدراسة الميدانية،تأتي الخطوة الموالية بحث لل 

مع الجانب  من التأكد من مدى ارتباطھما وتكاملھما الباحث من خ7لھا العلمي حيث يتمكن
تحقق من مدى صحة ،والهت بحثفي اLجابة على تساؤ� هتساعد كما النظري من جھة،

ستتناول من  يالت إبراز اLجراءات المنھجية المتبعةفرضياته من جھة أخرى،لذا وجب 



ذه اLشكالية وما ھي اWدوات التي يمكن بھا جميع المعلومات وكيفية خ7لھا كيفية معالجة ھ
:وھذا ما سنتطرق إليه فيما يلي. كذا مجا�ت الدراسة المختلفة،تطبيقھا  

:الدراسة ا)ستط>عية) 1  
التعرف على مجتمع البحث وعلى الميدان الذي ستجرى فيه  تضم الدراسة ا�ستط7عية،

اينة قابلية تطبيق الوسائل واWدوات التي سيستعملھا الباحث في الدراسة اWساسية،وكذلك مع
إذ تعتبر الدراسة  الدراسة وتحديد منھج البحث والعينة التي ستجرى عليھا الدراسة،

مرحلة تجريب الدراسة بقصد استط7ع : "محمد خليفة بركات"ا�ستط7عية على حد تعبير
Wدوات المستخدمة في البحث ومبلغ إمكانيات التنفيذ ،وبقصد اختبار مدى س7مة ا

ستھدف استكشاف تص7حياتھا،ويمكن اعتبار ھذه الدراسة صورة مصغرة للبحث ،وھي 
)1. (الطريق واستط7ع معالمه أمام الباحث قبل إن يبدأ التطبيق الكامل للخطوات التنفيذية  

 13و 2009ماي  10وبالنسبة للدراسة الحالية تم استط7ع الميدان في الفترة الممتدة بين 
وتم من خ7لھا تتبع كافة اLجراءات القانونية واLدارية لزيارة مركزي إعادة  2009ماي

التربية التابعين لمديرية النشاط ا�جتماعي لو�ية باتنة وذلك تفاديا Wي عراقيل يمكن 
مواجھتھا ، والتي تفرضھا خصوصية وكذا حساسية مھام ھذه المراكز،فبعد الحصول على 

تماعي لو�ية وافقة رئيس مكتب الدعم والمتابعة البيداغوجية في مديرية النشاط ا�جم
 ه إلى مركز إعادة التربية إناث بكشيدة ثم مركز إعادة التربية ذكور ببوزورانباتنة،تم التوج

،أين تم إجراء مقابلة مع مديرة كل مركز ،قصد التعريف بالموضوع وأسباب القيام به ، 
وافقة على تصريح الدراسة الميدانية، وتم بعدھا الحصول على الموافقة بغرض اخذ الم

وكذا بعض أعضاء الفرقة ،  بشرط التنسيق مع كل من اWخصائي النفسي للمركز
وذلك لحساسية ا�تصال بالحا�ت من جھة وكذا لتسھيل الدراسة و التقرب من ، البيداغوجية

ي كانت الدراسة ا�ستط7عية خطوة مھمة وبالتال. حا�ت موضوع الدراسة من جھة أخرى
. سمحت باختيار حا�ت الدراسة ، كما أزالت الكثير من الغموض حوله  

:منھج الدراسة ) 2  
يعتبر المنھج مجموعة من الخطوات المنظمة ، التي يستخدمھا الباحث لفھم الظاھرة موضوع 

ل مشكلة البحث والكشف الدراسة وھذا يعني أن المنھج يجيب عن سؤال مؤداه كيف يمكن ح
) .2(عن جوھر الحقيقة والوصول إلى قضايا يقينية   

فتحديد طبيعة المشكلة المدروسة وأبعادھا � يتأتى إ� عن طريق اختيار منھج سليم  إذن
ق من والتحق وبالنسبة للدراسة الحالية حاولت الباحثة لyجابة عن تساؤ�تھا ،ومناسب

سة ومتطلباتھا ، تبنى المنھج اLكلينيكي الذي يعتبر من فرضياتھا وفقا لمتغيرات الدرا
المناھج التي تعتمد على جمع المعلومات والبيانات عن الفرد ككل فريد من نوعه ، أي دراسة 

في تعريفه للمنھج  فيصل عباسوھذا ما أشار له . الفرد كوحدة متكاملة متميزة عن غيرھا 
�ت الفردية وھو أفضل طريقة لفھم وتأويل شخصية الدراسة المعمقة للحا " اLكلينيكي بأنه

)3"(بهالفرد من حيث ھو كائن له فرديته الخاصة   
" روك7ن.م"كما عرفه  M.reuchlein  الطريقة التي تنظر إلى السلوك بمنظور"بأنه  

التي  ةالطريق خاص ، فھي تحاول الكشف بكل ثقة بعيدا عن الذاتية، عن كينونة الفرد، و 
 ،سلك من خ7لھا ، وذلك في موقف ما ، كما تبحث في إيجاد مدلول لھذا السلوكيشعر بھا وي

ه الفرد ما يحسو ،مع إظھار دوافعھا وسيرورتھا، والكشف عن أسباب الصراعات النفسية



كي يتعرض بصورة فالمنھج اLكليني) 4( "للتخلص منھا اتإزاء ھذه الصراعات من السلوك
فھو � يرمي فقط إلى ) دراسة حالة( كل حالة على حدا عراضھا ويدرس متكاملة للحالة وأ

عامة التي تحكم سلوك اLنسان ، إنما يھدف إلى دراسة المبادئ القوانين أو الالوصول إلى 
للمنھج  اعتمدنا على استخدام وقد) 5( .الفرد وإرجاع سلوكه إلى أسباب وعوامل مؤثرة فيه

الفردية على تقنية دراسة الحالة،  امل للحالةالمبحث المنھجي المتك ه اLكلينيكي باعتبار
والتمكن من الحصول على فھم معمق لكل  ، المدروسةوبھدف سبر أغوار الحا�ت 

من خ7ل  نستشفه  ھذا ما ، من أدوات جمع البيانات وذلك باستخدام أدوات مختلفة،حالة
  :" را إلى أنھالدراسة الحالة حيث أشا" احمد الزبادي ، وھشام الخطيب"  تعريف كل من

كل المعلومات التي تجمع على الحالة فرد أو أسرة أو جماعة ، وتھدف إلى فھم أفضل للعميل 
ويساعد تنظيم المعلومات ودقتھا على  ،وتشخيص مشك7ته ، واتخاذ التوصيات اLرشادية

) 6( "نجاح دراسة الحالة بأقصر الطرق لتحقيق الھدف  

: أدوات الدراسة ) 3  
أھداف الدراسة ، وسعيا إلى التحقق من فرضياتھا وما تتطلبه من بيانات ونتائج تماشيا مع 

 ى في ھذه الدراسة ، ارتأينايستند إليھا في تحقيق أھداف دراسته ، وتبعا للمنھج المتبن
فيما بينھا للحصول على المعلومات ، وتتمثل  التي تتكامل استعمال بعض اWدوات المنھجية

: يأدوات البحث فيما يل  
:الم>حظة ) 1.3  

وسيلة لجمع البيانات عن الظاھرة المدروسة ، � يتم من خ7لھا "تعرف الم7حظة على أنھا  
مشاھدة السلوكات التي تصدر عن اWفراد  لقى اWجوبة ، إنھا تتم من خ7لطرح اWسئلة وت

)7( "الذين تنطبق عليھم الظاھرة  
اقبة الدقيقة لسلوك أو ظاھرة معينة ، وا�ستعانة المشاھدة والمر"كما تعرف الم7حظة بأنھا 

بأساليب الدراسة المناسبة لطبيعة ذلك السلوك أو تلك الظاھرة بغية تحقيق أفضل النتائج 
)8.(" والحصول على أدق المعلومات  

فالم7حظة تعتبر أداة مھمة من أدوات جمع البيانات ، تمكننا من تحقيق فھم أعمق 
ومختلف السلوكيات الصادرة عن اWحداث من حا�ت الدراسة ،  ،وتراتوكذا الت ،ل7نفعا�ت

بالم7حظة أثناء إجراء المقابلة  وتطبيق اختبار تفھم الموضوع تم ا�ستعانة فلقد 
)T.A.T برصد ا�ستجابات اللفظية فقط وإنما اھتمت برصد اWبعاد ا�نفعالية  ،فلم تكتف)

.تأجيل بعض اWسئلة وتقديم اWخر  أثناء التطبيق ، والتي كان على أساسھا  
:المقابلة ا*كلينيكية) 2.3  

سوف " بقوله  لويس كاملتعتبر المقابلة من اWدوات الھامة لجمع المعلومات  وھو ما يؤكده 
تظل المقابلة أكثر اWدوات اLكلينيكية شيوعا وأھمية وقوة للتقييم اLكلينيكي ، وھي إذا ما 

طي والشمولية ، ويمكن أن تغ فإنھا تتميز بمرونة أكبر وبا�تساعبار المقنن تورنت با�خق
)9( "المقابلة مدى واسع من المعلومات والموضوعات التي تظھر في مسار المقابلة  

ھدف الكشف عن جوانب خاصة من حياة حا�ت الدراسة لجأنا إلى استعمال المقابلة مع بو
من  غبة� يمكنه أن يكون إ� عن طواعية ورمراعاة اندماج الحالة في الموقف ، اWمر الذي 

مواضيع عامة تتعرض Wقلوذلك  عن طريق التكلم عن ،جانبھا  



و بذلك  ھا، ثم ا�نتقال تدريجيا إلى المجا�ت اWكثر فأكثر تعرضا لمقاومت،من المقاومةقدر 
: و ھي  ، استعملنا نوعين من أنواع المقابلة اLكلينيكية  

: ) الحرة(الموجھةالمقابلة غير ) 1.2.3  
و ذلك بعد ، في ھذا النوع من المقابلة اLكلينيكية تم ترك الحرية الكاملة للحا�ت في السرد 
و كان لھذا  ،توجيھھم للحديث عن المناخ اWسري و الظروف التي سبقت الدخول للمركز

و  ،اسةالتقرب أكثر من الحا�ت موضوع الدر ، حيث ساعد فيأھميته  7تالنوع من المقاب
و التي  ،و كذا مكننا من التعرف على الظروف المعيشية العامة للحا�ت ، كسب ثقتھم 

و كذا مھدت لنا السبيل لتطبيق اختبار تفھم  ، ساعدتنا بعدھا في سير المقابلة نصف موجھة
.ر يسالموضوع بطريقة أ  

: المقابلة النصف موجھة)  2.2.3  
و لھا ، نية أولية و مھمة تستعمل في المنھج اLكلينيكيتق"تعرف المقابلة النصف موجھة بأنھا 

فعالية في الحصول على البيانات الضرورية و الخاصة بالشخص ذاته و الذي يكون محل 
حوار جدي على شكل سؤال و جواب نعطي بھا نوع من الحرية للعميل للتحدث عن أفكاره 

)10( ".تلقائيا  
ت يضمن الحصول على قدر كبير من المعلومات إذن فاللجوء لمثل ھذا النوع من المقاب7

ولقد تم تقسيم المقابلة النصف .التي تخدم متغيرات البحث مع المحافظة على حرية التعبير
موجھة في الدراسة الحالية إلى محاور وفقا لمتغيرات البحث المراد دراستھا فتمثلت 

: محاورھا فيما يلي  
.شباع الحاجة ل`منوتضمن أسئلة حول عدم إ: المحور اWول -  

.وتضمن أسئلة حول عدم إشباع الحاجة للحب وا�نتماء: المحور الثاني -  
.وتضمن أسئلة حول عدم إشباع الحاجة إلى تقدير الذات: المحور الثالث -  

.وتضمن أسئلة حول عدم إشباع الحاجة ل7نجاز وتحقيق الذات: المحور الرابع -  
. لطريقة الكمية والكيفية في التحليلوأما تحليل المقابلة فتم بإتباع ا  

(اختبار تفھم الموضوع) 3.3 TAT( TEST  D APPERCEPTION 
THEMATIQUE: 

( اWجنبية تفھم الموضوع باWحرف ختبار�يرمز  :تقديم ا)ختبار) 1.3.3 TAT (  
(Thematique apperception test)بمعنى حد اختبارات الشخصية التي تساعد أو ھو  

، الخ ...ھاو صراعات ،و حاجاتھا، ى مختلف جوانبھا من حيث ميولھا، رغباتھا في الكشف عل
ھنري مورايمن طرف الطبيب البيوكيميائي  1953ا�ختبار سنة  ا ھذ ئو قد انش Henry 

Murray   كريستينا مورقانو ساعدته في ذلك ) 11(.1953سنة Christina 
Morgan و صدر تعديل ،في الشخصية  مورايعد ا�ختبار على أساس نظرية أو قد ، 

) 12(.1943ل7ختبار عام   
، و التي تقوم فكرتھا على اLسقاط ا�سقاطية،  يعتبر اختبار تفھم الموضوع من ا�ختباراتو

العملية التي  ينبذ فيھا "و الذي يشير حسب معجم مصطلحات التحليل النفسي إلى انه 
و حتى بعض الموضوعات التي  ،الشخص من ذاته بعض الصفات و المشاعر و الرغبات

كي يموضعھا في ا}خر سواء كان ھذا اWخير شخصا أو  ، يتنكر لھا أو يرفضھا في نفسه
اناستازيكما تشير ) 13(".شيئا  Anastasi  ساليب ا�سقاطية تمثل و سائل  :"إلى أنWا



انتباه الفرد  فھي تميل إلى تحويل ، فعالة Lذابة الجليد خ7ل الع7قة بين الفاحص و العميل
)14(".و بذلك تنخفض القابلية للمقاومة، بعيدا عن نفسه   

بطاقة تحمل صور غامضة غير محددة إضافة إلى بطاقة بيضاء  30يتكون ھذا ا�ختبار من 
ات بشرية في أوضاع و ع7قات متعددة ، ھذه الصور تمثلھا مثيرات لكائنخالية من أي منظر

.التباين في تفسيرھا و  ، تسمح با�خت7ف في إدراكھا  
و رموز تشير إلى  ، رتيبھا ضمن اللوحات اWخرى للرائزت ىو خلف كل بطاقة رقم يشير إل

: و ھي كا}تي  ،)15(جنس المفحوص و سنه   
 البطاقة التي يرمز لھا برقم فقط تقدم لجميع الفئات العمرية و للجنسين

فالبطاقة التي يرمز لھا بالحر G  تقدم .سنة 14ن لyناث اقل م    
فالبطاقة التي يرمز لھا بالحر  B سنة14للذكور اقل من  تقدم.  
فالبطاقة التي يرمز لھا بالحر F .سنة 14تقدم لyناث أكثر من      
M فالبطاقة التي يرمز لھا بالحر .سنة 14تقدم للذكور أكثر من    
فالبطاقة التي يرمز لھا بالحر BG   ناث اقل منLسنة 14تقدم للذكور وا.  

فطاقة التي يرمز لھا بالحرالب MF   ناث أكثر منLسنة 14تقدم للذكور وا.  
فالبطاقة التي يرمز لھا بالحر BM  تقدم للذكور أو�د ورجال.  
فالبطاقة التي يرمز لھا بالحر GF  ناث بنات ونساءyتقدم ل.  

انظر الملحق ( حتويه الصور التي يتضمنھا اختبار تفھم الموضوعتعرض لما  يوفيما يل
) : 1قمر  

).كمان(وينظر إلى آلة موسيقية  منضدة يتأمل ،  ولد صغير جالس إلى:1الصورة   
وفي الصورة كذلك رجل يعمل في .منظر في الريف وفتاة تمسك بكتاب في يدھا: 2الصورة 

.وامرأة مستندة إلى جذع شجرة شاخصة بصرھا إلى الفضاء، حقل بجواره حصان   
3الصورة  BM مستندا برأسه وذراعه اWيمن على أريكة وعلى  ولد يجلس على اWرض: 
.اWرض يوجد مسدس  
3الصورة  GF شابة صغيرة تقف مستندة بيدھا اليسرى إلى باب خشبي وتغطي وجھھا : 
.بيدھا اليمنى  

و تمسك بكتفه وھو محول نظره عنھا كأنه يتخلص من  ،امرأة تنظر إلى رجل: 4الصورة 
.مسكتھا  

.تنظر داخل الغرفة ،سط العمر تقف على عتبة إحدى الغرفامرأة في مرحلة و: 5الصورة   
6الصورة  BM امرأة عجوز تميل إلى القصر واقفة، معطية ظھرھا لشاب يبدو عليه : 
.الحيرة  
6الصورة  GF امرأة شابة تجلس على أريكة تلتفت إلى الوراء بينما يوجد في الخلف رجل : 
.يدخن غليونا وكأنه يتحدث إليھا  
7الصورة  BM يبدو عليه التأمل وشرود, ل أشيب ينظر باتجاه شابرج:   .الذھن 
7الصورة  GF امرأة تجلس على أريكة تمسك كتابا بجوارھا طفلة تمسك لعبة تجلس على : 

.ن المرأة تحدث الطفلة أو تقرا لھاأوك ، حافة الكرسي  
8الصورة  BM خارج،وخلفه منظر لشخص يبدو انه يخضع لعملية الشاب كأنه ينظر إلى : 

.راحية، وفي الصورة كذلك شكل لشيء أشبه بالبندقيةج  



8الصورة  GF وكأنھا شاردة تفكر أو تنظر إلى خارج  ، ندة ذقنھا إلى يدھاتجلس مس امرأة: 
.المنظر  
9الصورة  BM .أربعة من الرجال كأنھم بم7بس العمل ينامون على الحشائش:   
9الصورة  GF نظر إلى امرأة تجري بمحاذاة فتاة تستند إلى شجرة وبيدھا كتاب وحقيبة ت: 
.ساحل البحر ترتدي ثيابا تبدو كأنھا ثياب سھرة  

.منظر لرأس امرأة تستند إلى كتف رجل: 10الصورة   
.وفي جانبه اWيسر شكل تنين ،أشكال غامضة ،منظر لطريق جبلي وعربة: 11الصورة   

12الصورة  M مة يمد يده ورجل عجوز طويل القا. شاب ينام مغمض العينين على أريكة: 
.باتجاه الشاب وكأنه ينحني فوقه  

12الصورة  F فتاة شابة تنظر خارج الصورة، وخلفھا امرأة عجوز كأنھا تنظر إلى الفتاة : 
.الصغيرة  

12الصورة  BG زورق صغير بجانب جدول لماء، وبالمنظر كذلك شجرة كبيرة و� يوجد : 
.شخوص في الصورة  

13الصورة  B .على باب كوخ خشبيطفل صغير يجلس القرفصاء :   
13الصورة  G .فتاة صغيرة تصعد سلم:   
13الصورة  MF امرأة راقدة على  ، وشاب يقف مطأطئ الرأس يخفي وجھه بذراعه اWيمن: 

.سرير  
.صورة ظليلة لرجل في مواجھة نافذة وبقية الصورة معتمة تماما: 14الصورة   

.رجل طويل القامة واقف بين مجموعة من المقابر: 15الصورة   
.وتثير قصصا حسب قدرة المفحوص على اصطناع ھذه القصصخالية :  16الصورة   

17الصورة  BM .رجل عار معلق بحبل يستخدمه في الصعود أو في ھبوط:   
17الصورة  GF جسر على مجرى نھر تقف عليه امرأة منحنية على سور الجسر وكأنھا : 

.وفي خلفية الصورة مبان عالية وبعض الرجال.تنظر في الماء  
18الصورة  BM .رجل تمسك به ث7ثة أيد وأصحاب اWيدي � يظھرون في الصورة:  
18الصورة  GF امرأة تمسك بيدھا عنق امرأة أخرى، وكان المرأة اWولى تدفع الثانية نحو : 

.حاجز سلم  
شكل غامض يظھر فيه الضباب والغيوم والعواصف تحيط بكوخ في منطقة : 19الصورة 

.ريفية  
.يستند إلى عمود نور في احد الشوارع) رجل و امرأة(ر معتم لشخص منظ: 20الصورة   

1.3.3 : صدق وثبات ا)ختبار)   
في الواقع إن مشكلة الصدق والثبات ل7ختبارات ا�سقاطية من المشك7ت اWساسية التي 
 Anastasiواجھت علماء النفس اLكلينيكي والتجريبي واLحصائي، حيث تشير اناستازي 

مع الفترات الطويلة قد تحدث تغيرات "  أنها�سقاطية بقولھا  تثبات ا�ختباراإلى مشكلة 
ومع الفترات القصيرة،فقد � . أساسية في الشخصية والتي ينبغي على ا�ختبار أن يكشفھا

توضح إعادة ا�ختبار أكثر من تذكر ل7ستجابات اWصلية، فانه عندما وجه الباحثون 
بطاقات اختبار تفھم الموضوع بھدف تحديد ما إذا كانت نفس المبحوثين ليكتبوا قصص عن 

فان معظم المتغيرات التي تم تصحيحھا قدمت ارتباطات دالة  ،الموضوعات سوف تعود
)L")16عادة ا�ختبار  



:الثبات*   
بالرغم من عدم وجود قواعد متفق عليھا في تصحيح اختبار تفھم الموضوع، و� في تفسير 

ات ھذا ا�ختبار تكتنفه العديد من الصعوبات، إ� انه تم حساب الثبات نتائجه فان حساب ثب
بطرق متعددة من بينھا ثبات المصححين، وإعادة تطبيق ا�ختبار والتجزئة النصفية،فتراوح 

، ووصلت  0.90و 0.30بين) باستخدام معامل ارتباط الرتب(معامل ثبات المصححين 
50النسبة المئوية ل7تفاق بين  % 75إلى   % وبإعادة تطبيق ا�ختبار تراوحت معام7ت . 

بعد إعادة تطبيق  0.80،ووصل كذلك إلى 0.90و  0.60الثبات لبعض فئات التصحيح بين
)17.(انثى15تكون من تا�ختبار بشھرين على عينة   

 )18(.اشھر 10بعد إعادة تطبيق ا�ختبار بعد مدة  0.50كما تراوح معامل الثبات حوالي 
وھو ما  ،نتائج حساب معام7ت الثبات مرتفعة مقارنة بكون ا�ختبار اسقاطي وما ن7حظه أن

يمكن إرجاعه إلى أن المفحوصين يتذكرون بوجه عام القصص التي يقومون بسردھا أثناء 
.في موضع سابق  Anastasiتطبيق ا�ختبار Wول مرة ، وھذا ما أشارت له اناستازي   
  
 

: الصدق*   
ساب صدق التكوين الفرضي اختبرت فروضا عن الجوع والعدوان ھناك بعض الدراسات لح

وذلك لعدم توفر .نتائجھا غير موثوق فيھا كمؤشرات لصدق ا�ختبار أن إ�.والتحصيل
واWمر يعود إلى أن المفاھيم والنظريات التي تقوم عليھا .محكات م7ئمة لحساب صدقه

)19.(ت السيكومترية للصدق والثباتاWساليب ا�سقاطية ، � ت7ئم المفاھيم واLجراءا  
:  رطريقة إجراء ا)ختبا) 2.3.3  

إن اختبار تفھم الموضوع اختبار اسقاطي،مثيراته عبارة عن صور لمواقف تتسم بالغموض 
وعدم الوضوح،يقوم من خ7لھا الباحث بعرض البطاقات التي تتفق ومواصفات  مواLبھا

يحدث في  أن يروي قصة تفسر ماالمفحوص من حيث الجنس والسن ،ويطلب منه 
أما البطاقة البيضاء فيطلب فيھا من المفحوص أن يتخيل قصة ويروي ما يدور فيھا .الصورة

.من وقائع وأحداث  
وبھدف تغطية كافة تساؤ�ت الدراسة باLضافة إلى  وفيما يخص الدراسة الحالية قمنا

ھم العميق لكل حالة ،تطبيق عشرين المعلومات اLضافية التي تساھم بقدر ليس بالقليل في الف
، وكان تطبيق )20(إلى البطاقة رقم) 01(بطاقة على كل حالة،بترتيب تسلسلي من بطاقة رقم

 أا�ختبار في جلسة واحدة، تتخللھا بعض أوقات الراحة وذلك تفاديا Lنھاك الحا�ت، وبد
ور شوف معاھم، راح نعرض عليك مجموعة من الص: "التطبيق بإلقاء التعليمة التالية

ا�ت علما بأنه � توجد قصص صحيحة حال ، بعد إحاطة "قصة على ھاذو الصور واحكيلي
.أو خاطئة  

بتسجيل زمن الرجع، ونص القصة،والزمن الكلي للقصة، وم7حظة أية تعبيرات قمنا ثم 
.الخ...و انفعالية تظھر على المفحوص من ابتسامة، ضيق، توتر ، رفض،أ اشارية  

:أثناء تطبيق ا�ختبار باعتبارات أھمھا ناوالتزم  
أن تكون الجلسة ودودة ومريحة دون أي إحساس بالضغط أو الضيق مع إعطاء  -

  .المفحوص الحرية المطلقة في السرد
 .لتي تم بھا السردا تم تدوين ا�ستجابات دون تعديل للغة العامية -



ا الرفض بعين تم رفضھا مع اخذ ھذ تعدم إجبار الحا�ت على سرد قصص لبطاقا -
  .  ا�عتبار في التفسير

TAT تفسير اختبار تفھم الموضوعطريقة ) 3.3.3 : 
تعدد وتتنوع طرق تفسير اختبار تفھم الموضوع تبعا لمعايير تختلف باخت7ف القائم ت

وقد ... بالتفسير، وا�نتماء النظري له، وكذلك تبعا للغرض من تطبيق ا�ختبار  
، ة تبني الطريقة التي تت7ءم  وعدة محكات تفرضھا طبيعة الدراسةفي الدراسة الحاليارتأينا 

أي من حيث المنھج المستخدم، وتساؤ�ت وأھداف الدراسة، والتي تعتمد على التفسير في  
 Murrayضوء نظرية الحاجات عند موراي والذي يسمى أسلوب موراي في التفسير
interprétative system  خير الذي يعتمد علWى تحليل محتوى القصة في إطار ھذا ا

)20: (المضامين التالية  
ھو الشخص الذي تدور حوله القصة و الذي يبدو أن المفحوص يتوحد معه أو : البطل*

وليس بالضرورة أن يكون البطل مماث7 للمفحوص من . أو يتقمص شخصيته، يتفاعل معه 
.ثيرةوان كان ھذا التماثل وارد في أحيان ك...حيث الجنس ، السن،  

ھي القوى التي تنبعث من البطل، وھي اWشياء التي يريدھا البطل أو التي : حاجات البطل*
Murrayيبتغيھا ويعمل من اجل تحقيقھا، ومن بين الحاجات التي وضعھا موراي نجد على  

الحاجة ل7نجاز، الحاجة ل7نتماء، الحاجة الجنسية، الحاجة ل7ستق7لية، الحاجة : سبيل المثال
....ى اWمن وتجنب الضرر،إل  

وھي القوى التي تنبعث من بيئة البطل،كيف تتعامل معه، وكيف تقوم : ضغوط البيئة*
التھديد، الرفض : بتسھيل أو تعسير إرضائه لحاجاته، ومن الضغوط التي يتعرض لھا الفرد 

...دوا�ستبدا  
موقف البطل من حيث أي كيف تنتھي القصة ؟ وفيھا يحكم على : نھاية القصة أو المحصلة*

...انه متفائل، متشائم، ويتخذ حلول ايجابية أو سلبية  
ھو التفاعل بين حاجات البطل وضغوط البيئة ومحصلة : تحليل الموضوعات أو التفھم*

...القصة  
وتتمثل في اھتمامات ومشاعر المفحوص، والتي ينسبھا إلى أبطال : ا)ھتمامات والمشاعر*

.القصص التي يرويھا  
لجمع بين المقابلة اLكلينيكية واختبار تفھم الموضوع كان له أھمية كبيرة حيث أن المقابلة إن ا

تتعامل كثيرا مع الشعور وتمكننا من خ7لھا من جمع كل ما يتعلق بالفرد من معلومات عامة، 
ا�سقاطي المتمثل في  رالخ، أما ا�ختبا...وبعض جوانب شخصيته، تاريخه الشخصي،

(الموضوعاختبار تفھم  TAT فكان له ھدفين اWول وكان على المستوى العيادي حيث ساھم ) 
أما الثاني فكان على المستوى المنھجي حيث ساھم ، في تحليل الجوانب ال7شعورية للحا�ت

اWخيرة مادة ثرية ساعدت في تفسير استجابات  لنا ھذه  بتأكيد مدى صحة المقابلة، كما قدمت
(م الموضوعالحا�ت على اختبار تفھ TAT.( 

. إذن فباختيارنا لھاتين اWداتين حاولنا الوقوف على الجانب الشعوري وال7شعوري للحا�ت  

:مجا)ت الدراسة ) 4  
:المجال المكاني ) 1.4  



نظرا لكون الدراسة الحالية تبحث في موضوع جنوح اWحداث المراھقين ، فقد شمل مجال 
" تعتبر مراكز إعادة التربية . والذكور لو�ية باتنة الدراسة مركزي إعادة التربية لyناث 

اWحداث المنحرفين أو الذين  عيواء وإيداحكومية خاصة ومعترف بھا رسميا L مؤسسات
)21" (يفھم مع البيئة ا�جتماعيةيمن أجل إص7حھم وإعادة تك،يشكلون خطورة اجتماعية  

اعي تحت وصاية وزارة التضامن ھذه المراكز تابعة إداريا إلى مديرية النشاط ا�جتم
.والجالية الوطنية بالخارج  واWسرة  الوطني  

:مركز إعادة التربية إناث ) 1.1.4  
يقع ھذا المركز بشارع اLخوة مزعاش حي كشيدة بو�ية باتنة ، وقد فتح أبوابه في 

بطاقة إستعاب تقدر ، 06/05/1986المؤرخ في  86/124وفق مقرر إنشاء ، 01/08/1987
مكاتب :فتاة جانحة  كقدرة إستعاب نظرية ، يتكون من ھياكل ومصالح منھا  120: بـ

:يلي  بيداغوجية وأقسام موزعة كما  
ورشة الح7قة -          

ورشة الخياطة والطرز -          
ورشة التدعيم المدرسي -          

ورشة محو اWمية -          
ورشة اLع7م  ا}لي -          

.إضافة إلى مكتبة  Wشغال اليدوية وا�بتكاراتورشة ا -          
ومكتب للشؤون ا�قتصادية ومكاتب  ، كما يتوفر المركز على مطعم ومرقد ، وقاعة ع7ج

.للمؤسسة  نإدارية لضمان السير الحس  
: مركز إعادة التربية ذكور) 2.1.4  

اكز إذ تم افتتاحه سنة يقع ھذا المركز بحي المجزرة شمال مدينة باتنة ، يعتبر من أقدم المر 
، وكان أن ذاك مركز جھوي لتكوين  1968ضمن البرنامج الخاص باWوراس لسنة  ،1972

ممرني الرياضة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة ، إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي 
يتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة  ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  64/75

فولة ، وإعادة تربية اWحداث أين أدمجت ھذه المؤسسات تحت وصاية وزارة بحماية الط
ثم وزارة التضامن الوطني  ، الحماية ا�جتماعية وبعدھا وزارة التشغيل والشؤون ا�جتماعية

.واWسرة والجالية الجزائرية بالخارج حاليا  
وي المركز على كذلك يحت ،حدث 120يستقبل المركز اWحداث ذكور وھو مؤھل �ستقبال 

الثالث ، الثاني قسم للدراسة ،اWول عبارة عن قاعة �ستقبال اWحداث؛ أقسام) 04(أربعة
إضافة  ،والرابع قاعة لyع7م ا}لي وقاعة للع7ج ، مطعم ومراقد ل`حداث ، ورشة للنجارة

.وا�قتصادية، اLدارية ،إلى مكاتب المصالح البيداغوجية  
ير المؤسسة يوكل إلى مدير معين من طرف يري للمركزين فتسوفيما يخص الھيكل اLدا

تسانده فرقة بيداغوجية إلى جانب أعوان إداريين ، وعلى ھدا اWساس  ، الجھات الوصية
: يتكون كل مركز من عدة ھيئات ومصالح ھي   

:تتكون من عدة مصالح وھي ، والھيئة اLدارية*   
  .المصلحة اLدارية -
  .المصلحة ا�قتصادية -
  .نمصلحة المستخدمي -



:المصالح العامة وتضم*   
  .مصلحة النظافة -
 .مصلحة الصيانة -
 .مصلحة الوقاية واWمن -
 .مصلحة المخازن -

: الھيئة التربوية وتضم*   
  .) عيادي، تربوي(  النفسانيين اWخصائيين -
  .مربي رئيسي -
 .مربيين اWقسام -
  .مساعد اجتماعي -

:المجال الزماني ) 2.4  
ار تفھم الموضوع وإجراء  المقاب7ت مع الحا�ت إبتداءا ختبدانية بتطبيق اتمت الدراسة المي

حا�ت الدراسة كان ،  حيث أن التطبيق مع  15/10/2009إلى غاية  30/05/2009من 
بمراعاة عدة إجراءات أو� تواجد الحدث بالمركز Wن بعض من الحا�ت تم إدماجھم 

فساني العيادي كان بالتنسيق مع اWخصائي الن ا نبالمدارس لمزاولة دراستھم ، كما أن عمل
بما في  ل`خصائي ،  الميدانية في إطار التوزيع الزمني نا إجراء دراست بالمركز ، فكان علينا

.ذلك العطلة الصيفية   
:المجال البشري ) 3.4  

حا�ت لمراھقين من اWحداث الجانحين ، مقيمين حاليا بمركز إعادة  06تضمنت الدراسة 
)إناث 3ذكور ، 3(تربية لو�ية باتنة ال  

):حا)ت الدراسة(عينة الدراسة ) 5  
مما � شك فيه أن ھناك عوامل عدة تتدخل في اختيار العينة ومواصفاتھا وعددھا ، كالھدف 

 لكشف عنھا ، ھذا باLضافة إلى عامل مھممن البحث ، الفروض وتساؤ�ت الدراسة المراد ا
إلخ وكون الدراسة تبنت المنھج اLكلينيكي ……منھج الفنيات ك وھو ما يستخدمه الباحث من

ينتمون ) إناث3ذكور،3(أحداث  06فقد تم اختيار العينة بطريقة قصديه فكان عدد الحا�ت 
بالمركز بأمر من  موتم إيداعھ ، سنة 18-13فتراوحت أعمارھم بين  ، إلى مرحلة المراھقة 

وبذلك تم استبعاد اWحداث الذين ينتمون إلى ،  فةقاضي اWحداث  بعد ارتكابھم لجنح مختل
وكذلك اWحداث الذين يعانون من بعض ا�ضطرابات العقلية أو التخلف   مرحلة الطفولة،

. مشابھة لھاكما تم استبعاد اWحداث الذين طبق عليھم نفس أداة الدراسة أو اختبارات .الذھني
ار اختيللتعاون من بين المعايير اWساسية في الدراسة فكان تقبل الحالة  وذلك لرفضھم إجراء

.الحا�ت  
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:الحالة اPولى) 1  
:عن الحالة معلومات عامة) 1.1  

أنثى: سميرة                                   الجنس: ا�سم  
سنة 18: السن  

أولى ثانوي: المستوى الدراسي الحالي  
.خوة أشقاءإ للحالة � يوجد: عدد اLخوة  

)بنت 01ذكور ،   03( من الناحية اWم  04-              
)ذكر 01،  إناث 02( من ناحية اWب  03-              

أمي: ليس لديه عمل محدد             المستوى الثقافي ل`ب: عمل اWب  
تعمل                           �: عمل اWم أمية: المستوى الثقافي ل`م   

مطلقين: الحالة ا�جتماعية للوالدين  
عامين: مدة اLقامة بالمركز  

لمعنويالتشرد والخطر االھروب من المنزل، : سبب الدخول للمركز  
:ملخص عن الحالة) 2.1  

سنة، ھي ضحية ط7ق والدين وذلك عندما كان  18مراھقة تبلغ من العمر " سميرة"الحالة 
سنوات، كان مستواھم ا�قتصادي ضعيف وذلك بسبب بطالة اWب في أغلب  08عمرھا 

لحالة اWحيان، والذي كان من أھم أسباب عدم التفاھم والشجار بين الوالدين، والذي يمس ا
نفسھا فتتعرض للضرب والعنف، وكان نھاية ھذا الشجار الدائم انفصال الوالدين، فقد عاشت 

بعدھا انتقلت للعيش مع . الحالة طفولتھا في مناخ أسري غير مستقر ويفتقر للحب والتفاھم
جدتھا Wبيھا وھناك وجدت الحب وا�ھتمام من جدتھا، وفي نفس الوقت كانت دائمة الشجار 

الذين يسكنون في نفس البيت مما يجعلھا دائما  تھا الصغيرة، وكذا أبناء أعمامھامع عم
ولكن بعد عامين توفيت جدتھا فأصبحت الحالة تحس  .تتعرض للعقاب من طرف اعمامھا

بالوحدة لفقدانھا الشخص الوحيد الذي أحست أنه يھتم بھا، بالرغم من وجودھا وسط أعمامھا 
بعدھا أخذتھا اWم للعيش معھا وھي في . بھم و� تحس أنھم يحبونھا� تحا وأبنائھم، إ� أنھ

سنوات، كانت في أول اWمر ع7قتھا جيدة مع اWم إ� أن اWب تدخل في المطالبة 10سن 
جعل الحالة تتأرجح  رھا وإنما كانتقام من اWم، مماحبا للحالة على حد تعبي ليس بابنته، وھذا

وكانت البنت كثيرة المشاكل مع . لجديدة، واWم وزوجھا الجديدفي العيش بين اWب وزوجته ا
كل من زوجة اWب وكذا زوج اWم، وكانت في أغلب اWحيان تتعرض للعقاب من طرفھم، 

لديھا، وكانت دائما توھم ك7 امما جعلھا تفضل البقاء في الشارع على البقاء عند أحد و
حياة  ھا خارج المنزل وھنا تعودت على ضي وقتالوالدين بأنھا ستبيت عند ا}خر، ولكنھا تق

التشرد بعدما أصبحت تبيت معظم الحيان في الشوارع وبعدھا قررت عدم الرجوع لك7 
المنزلين، خوفا من العقاب من جھة وكره العيش مع زوجة اWب وزوج اWم من جھة أخرى، 

ركز إعادة التربية بأن توجه إلى م ثقاضي اWحداقبضت عليھا الشرطة وحكم عليھا  وقد
التابع لو�ية تبسة والذي قضت فيه مدة عام واحد، وبعدھا تم تحويلھا إلى مركز إعادة التربية 

.لو�ية باتنة  
:  استجابات الحالة في المقابلة نصف الموجھة) 3.1  



على كي تكون كاينة دار نقدر نحكيلك ) 02(ما شفيتش عليھم، ...ما عنديش مورال باش نحكي عليھم) 01(
) 05(بابا ديما يضرب ماما، ) 04(من لي خلقت في الدنيا وأنا نشوف في المشاكل والعياط، )03(أفرادھا، 

وماما ماكنتش تلقى منين توكلني وتلبسني، ) 07(�خاطر بابا ماكانش يخدم، ) 06(على العام يتقابضو، 
تقرار وھوما جامي تقاھمو، وين راح تلقاي اLس) 09(وكانت أغلب الوقت في دار جدي غضبانة، ) 08(
وما ) 12(حتان حتى أنا كرھتھم، ) 11(بابا ساعات كان كيما يتقابض مع ماما يضربني حتى أنا، ) 10(

�خاطر مانحسھومش دارو حتى مجھود باش يربوني في وسطھم، ) 13(وليتش نحب المعيشة معاھم، 
ما ماقدرش تزيد تصبر شوية على جالي، وما) 15(بابا ماكانش يخدم حتى باش يجيبلنا واش ناكلو، ) 14(
و� ) 19(عمرھم ما تفاھمو، ) 18(بصح كون زادت ضحات شوية، ) 17(صح ھو كرھلھا حياتھا، ) 16(

مع بابا وماما بكري ماكنش نلبس مليح ) 20(يجربوا يحلوا مشاكلھم بالھدرة والنقاش غير بالحس والعياط، 
) 23(حتى الماكلة كنا مانكلوش مليح، ) 22(عندوش، �خاطر بابا م) 21(وما عنديش القش بزاف، 

وما قدرتش ) 25(من كثرة ھذه المشاكل اطلقت ماما، ) 24(ونقولك ساعات مانلقاوش حتى واش ناكلو، 
وخ7تني عند بابا، ) 27(�خاطر دار جدي يقولولھا خليھا عند باباھا ھو لي يربيھا، ) 26(تديني معاھا، 

) 30(مي الحاجة المليحة لي دارھا ھو أنو اداني عند جدة، ) 29(ليتي، ھو مقدرش يتحمل مسؤو) 28(
وين تروح تديني معاھا، ) 33(كانت ترقدني معاھا، ) 32(وأنا ثاني كنت نحبھا، ) 31(ھي كانت تحبني، 

وكيما نبغي أي حاجة نقولھا ديرھالي إ� إذا ) 35(كنت ديما نحكيلھا أي حاجة على روحي، ) 34(
) 37(صح صح كنت نشتيھا بصح بعد ما قعدت معاھا عامين برك ماتت وخ7تني،) 36(، مقدرتش عليھا

حتى بابا كانت ديما تعيط عليه وما يعجبھاش واش داير فيا، ) 38(ربي يرحمھا كانت حنينة ياسر عليا، 
في دار جدة كاينة عمتي مطلقة وكانت ديما تضربني، ) 40(كانت ديما تقولو ع7ش ضيعت بنتك، ) 39(
وديري حوايج كيما يماك على ھكذا توصلي روحك ) 42(وكانت ديما تعايرني وتقولي انتي قبيحة، ) 41(

حتى عمومي كنت كيما نتقابض مع و�دھم ديما يضربوني ومايحوسوش شكون لي ظالم، ) 43(للضرب، 
ح كي بص) 45(كي كانت جدة ربي يرحمھا حية كانت تحامي عليا وما تخلي حتى واحد يضربني، ) 44(

صح جدة كانت تحبني بصح الباقي واحد ) 46(ماتت وليت وحدي وما نلقاش حتى شكون يحامي عليا، 
) 48(مبعد كي شافت ماما كيفاش يعاملوني جات داتني عندھا، عشت معھا مليح، ) 47(مكان يحبني، 

داني ) 50(، نقولك مادنيش على خاطر يحبني) 49(وبعد فترة ماما زوجت وجا بابا داني بالسيف معاه، 
بابا جامي حبني و� حب ماما ھو يحب غير روحو، ) 51(مكرة فيھا كي زوجت حب باش يزيد يعذبھا، 

وأنا كي رحت عندو جامي ) 53(ھو كي زوج نسى روحو وح7ل عليه بصح ماما حرام عليھا، ) 52(
) 55(يضربني، كي كنت ندير أي حاجة كي يدخل بابا لدار تحرشو عليا وھو ) 54(تفاھمت مع مرتو، 

بصح حتي رجلھا كان مخادع ) 57(وليت ساعات نھرب لماما، ) 56(عمري ما حبيت حتى أنا مرت بابا، 
كي يشوفني يقولي أقعدي عيشي معانا بصح مرة اسمعتو قالھا ماتبقاش بنتك ) 58(ويضرب في الظھر، 

مرة عند ماما بصح نقولك على ھكذا وليت مرة عند بابا و) 59(رايحة و جاية تجيبلنا غير المشاكل، 
وكي كرھت وليت نكذب على بابا وماما في زوج ونفھم كل ) 60(الصح ب7صة ما نحس فيھا بالراحة، 

بصح أنا نروح وين نحب وساعات نبقي غير ندور برة ھاملة، ) 61(واحد فيھم بلي راني عند لوخر، 
كون جا يھمھم أمري راھم بقاو مع ) 63(ھوما ما كانوش يفوقو بيا لخاطر مايھمھمش وين نكون، ) 62(

وحتى لي زوجو بيھم ما يعجبھمش الحال كي نكون ) 64(بعضھم مش كل واحد فيھم يروح يزوج، 
بصح و�و يشكو فيا وساعات توصلھم الھدرة ) 66(على ھكذا كي ما نجيھمش يتھناو مني،  )65(معاھم، 

و� ) 69(ھذا إذا كانت أص7 عندھم ثقة بيا، ) 68(ماو�تش عندھم ثقة فيا، ) 67(بلي راني نبقى البرة، 
وزيد يھدد ماما بلي ) 70(راجل ماما يحرشھا عليا وتضربني وساعات حتى ھو يھز يدو عليا ويضربني، 

على ھكذا ) 72(وحتى عند بابا ومرتو كيف كيف، ) 71(رايح يحوزني وميزيدش يخليني ندخل عندھم، 
) 75(حاولو شحال من مرة يرجعوني، ) 74(لحتى واحد فيھم، وما ندير مشكلة ) 73(قررت نعيش البرة، 

حتى واحد المرة سرقتلھم شوية دراھم ) 77(لخاطر معاملتھم تبقى ھي ھي، ) 76(بصح كنت نھرلبلھم، 
كي كنت عايشة البرة ) 79(ومن ثم بديت حياتي لبرة،  ) 78(وھربتلھم لب7صة بعيدة و مقدروش يلقاوني،

كل مرة في ب7صة ساعات نلقى ) 81(نتش حتى نلقى واش ناكل و� وين نقعد، ماك) 80(تمرمدت ثاني، 
وشحال من مرة يجو أخرين ) 83(ويصدقو عليا، وكي نطلبھم يمدولي، ) 82(ناس يخافو ربي يعاونوني، 



عمري ) 85(وكنت ديما نھربلھم حتان لقاوني مرة �بوليس وداوني للمركز، ) 84(يحاولو يتعداو عليا، 
وتساعدني حتى ) 87(وتمنيت تكون عندي صحبتي نحكيلھا ونشكيلھا ھمي، ) 86(صحابات،  ما  درت

كي ) 89(بصح أناماعنديش صحابات ديما وحدي، ) 88(في حل مشاكلي كيما يقولو صديق وقت الضيق، 
كانو ) 91(�خاطر لبستي ماكنتش مليحة، ) 90(كنت صغيرة البنات يلي كانو قدي كانو مايلعبوش معايا، 

وديما ) 94(على ھكذا كنا ديما نتقابضو، ) 93(حاجة ما تعجبھم فيا،) 92(يعايروني ويضحكو ديما عليا، 
كي كبرت وليت مرة عند ماما ومرة عند بابا ومن المشاكل لي نديرھا معاھم ) 95(منھدروش مع بعضانا، 

حتى من الھدرة تاع ) 96(حتى البنات ماو�وش يمشو معايا � خاطر ولديھم يقولولھم ما تمشوش معاھا، 
وأنا نقولك الصح ما عندي ثقة ) 98(و� دير فيا الثقة، ) 97(الناس عليا ماخ7ت حتى طفلة تصاحبني، 

حتى خزرة الناس ) 100(ديما لعباد يعاملوك في وجھك زي وكي تغيبي زي أخر، ) 99(حتى في واحد، 
المھم ) 103(يشكوك حتى في روحك، ) 102(واحد ماھو حسبني، ) 101(ليا وليت نحسھا كلھا إحتقار، 

) 105(لقراية نحبھا وحابة نوصل ل`على المستويات، ) 104(الكنفيونس مكانش في الدنيا ھاذي خ7ص، 
حتى الكور كانو ليقراو ) 107(معنديش شكون لي يعاوني في القراية، ) 106(بصح كنت ديما متوسطة،  

حتى من المدرسة مقريتش في مدرسة وحدة برك كل مرة وزيد ) 108(معايا يديروه بصح أنا منقدرش، 
حتى و�ت حتى ) 110(إذا راني عند ماما تبدلني مدرسة لبحذاھا وبابا كيف كيف، ) 109(راني بجھة، 

كانو حتى ) 112(� خاطر ما نجي نوالف بالمعلمين والت7ميذ حتى نتبدل، ) 111(لقراية تجيني صعيبة، 
كيما منعرفش حاجة كانو ديما يضحكو عليا وھوما عندھم ليقريھم ويحللھم ) 113(من الت7ميذ يحقروني،  

غير كيما ) 116(ھكذاك بصح كنت ندير مجھودي، ) 115(بصح أنا معنديش لعاوني، ) 114(التمارين، 
على ) 117(بديت نھرب من الدار حتى المدرسة وليت ما نروحش نقرا � خاطر كون نروح يلقاوني ثم، 

عمري ما تمنيت ) 119(وذرك في المركز عاودوا سجلوني ورجعت نقرة، ) 118(لسنة، ھكذا عاودت ا
وتكون متفھمة كل واحد فيھا عندو ثقة ) 121(تمنيت نعيش في أسرة مستقرة، ) 120(تكون حياتي ھكذا، 

حتى القراية كنت حابة نولي من ) 123(حتى إذا فيھا مشاكل بصح مش بدرجة كبيرة، ) 122(في ا}خر، 
راني ضرك ) 125(النتائج لي نوصللھا ما تكونش مليحة، ) 124(ممتازين بصح الظروف تجي ضدي، ال

ذرك أنا حابة نولي ) 126(ندير في مجھودي باش ننجح بصح صعيبة عليا � خاطر بكري مقريتش مليح، 
و� ندير حياتي لروحي ومنرجعش � لبابا ) 128(ونعيش وحدي، ) 127(إنسانة صالحة في المجتمع، 

بصح ھذا إذا ارحمني المجتمع، وما بقاش سونتر ) 130(ما نعول حتى على واحد فيھم، ) 129(ماما، 
.وصمة عار عليا  

:تحليل محتوى المقابلة نصف موجھة) 4.1  
:جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة) 1.4.1  

:ىللحالة اPول جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة ):01(جدول  
 النسب المئوية تكرار الوحدات الوحدات اPصناف 
عدم إشباع 
الحاجة 
 ل`من

من حيث غياب ا�ستقرار، وانعدام 
الحماية،وكذا التفاھم وا�نسجام 
داخل اWسرة وكذلك غياب اLشباع 

المأكل و (للمتطلبات الضرورية
...)المشرب   

3/4/5/6/7/8/9/10/14/15/17  
18/19/20/21/22/23/24/40/43

/50 
53/54/56/59/69/79/80/83/

120 122  
وحدة 31: المجموع  

23.84% 

عدم إشباع 
الحاجة 
للحب 
 وا�نتماء

من حيث عدم الشعور با�نتماء 
ل`سرة واLحساس بالنبذ، وغياب 
التواصل الوجداني والعاطفي مع 

. أفراد اWسرة وجماعة الرفاق  

1/2/11/12/13/25/26/27 
28/36/45/46/48/49/51/55/57

/58 
62/63/64/65/70/71/76/85/86

/87  88/89/94/114/128  
وحدة 33: المجموع  

25.38% 



عدم إشباع 
الحاجة إلى 
تقدير 
 الذات

من خ7ل انعدام الثقة وا�حترام 
.بالذات وبا}خرين  

41/42/66/67/68/82/90/91/92
/93 

95/96/97/98/99/100/101/
102/103 

112/113/114/121/129/130  
وحدة 25: المجموع  

19.23% 

عدم إشباع 
الحاجة إلى 
ا�نجاز 
وتحقيق 
 الذات

من حيث الفشل في تحقيق 
الطموحات وإحراز المكانة 
ا�جتماعية وكذا الفشل في انجاز أي 
.عمل والفشل الدراسي  

105/106/107/108/109/110/
111 

116/117/119/123/124/125  
 
 

وحدة 13: المجموع  

10% 

102: المجموع الكلي للوحدات    78.46% 
:التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة) 2.4.1  

من خ7ل استجابات الحالة على محاور المقابلة اLكلينيكية النصف موجھة، وبعد تصنيف 
 130وحدة من أصل  102الوحدات وجمع التكرارات وحساب النسب المئوية، تم إيجاد 

78.46وحدة أي ما نسبته  %  Lشباع الكافي للحاجات النفسية ا�جتماعية تشير إلى عدم ا
حيث أن الصنف الذي يدل على عدم إشباع الحاجة ل`من والمعبر عنه بغياب ا�ستقرار 

وحدة أي ما  31وانعدام الحماية إضافة إلى انعدام التفاھم وا�نسجام داخل اWسرة ترجم ب 
24.8نسبته  % وذلك ما . ار مقوماتھافي تصدع استقرار اWسرة وانھي اوالذي كان سبب 

أظھرته استجابات الحالة والتي ترجع اغلب الشجارات والصراعات بين الوالدين إلى الحاجة 
فكانت الحاجة ..." على العام يتقابضو �خاطر بابا ماكانش يخدم:"المادية مث7 في قولھا

يتمثل في عدم  ل`من من الحاجات الملحة بالنسبة للحالة، يليھا مباشرة الصنف الثاني والذي
25.38وحدة أي ما يقابل نسبة  33إشباع الحاجة للحب وا�نتماء ممث7 ب  % الذي كان و  

سبب ا�نفصال المعنوي والمادي ل`بوين مع تخلي كل منھما عن دور التكفل بالحالة والذي 
إضافة " مانحسھومش دارو حتى مجھود باش يربوني في وسطھم"يظھر جليا في قول الحالة 

فقدان الحالة Wھم شخص بالنسبة لھا المتمثل في الجدة والتي كانت مصدرا للحب إلى 
. والحنان والعطاء، والذي كان من العوامل المحبطة للحالة  

19.23أما الصنف الثالث والذي يعبر عن عدم إشباع الحاجة لتقدير الذات فكان بنسبة  % 
العمة،زوجة اWب، زوج (محيطين بھا أمثالوالذي كان نتاجا للمعاملة التي تلقتھا الحالة من ال

والتي تتسم بالتقليل من شانھا وبالتالي فقدانھا الثقة بالنفس ...) اWم والت7ميذ في القسم
وحدة والذي  13أما عدم إشباع الحاجة ل7نجاز وتحقيق الذات فكان معبرا عنه ب، وا}خرين

10يقابل ما نسبته  % Wصناف السابقة وھي تعبر عن وھي نسبة تعتبر صغيرة مقارنة با 
الصعوبات والعوائق التي حدثت للحالة والتي كانت من العوامل المحبطة إزاء تحقيق النجاح 
في المدرسة وھنا يدخل دور المركز اLص7حي والتربوي والذي كان من العوامل المشبعة 

.  لھذه الحاجة وذلك بإعادة إدماج وتسجيل الحالة في المدرسة  
:تحليل الكيفي للمقاب>ت مع الحالةال) 3.4.1  

ل7نتباه  جمعھا حول الحالة باستخدام اWنواع المختلفة للمقابلة، تم من خ7ل البيانات التي
النظر بتمعن في معطيات الحالة، نجد أن أھم ما يميز المناخ اWسري الذي عاشت فيه الحالة و



 البيت المتصدعبمفھوم  دوريعدنان الھو التصدع أو التفكك بنوعيه، والذي أشار له 
Broken home حالة الخصام الدائم والع7قات الزوجية المتنافرة، "حيث أشار إلى انه  

ھذا من الناحية السيكولوجية كما " والكراھية المتبادلة والقسوة في معاملة بعضھما البعض
احدھما  غياب اWبوين أو"بأنه  التصدع اPسرياستخدمه بالمعنى ا�جتماعي وعبر عن 

Wسباب متعددة كالط7ق وا�فتراق والھجران أو الوفاة أو زواج اWب من زوجة أخرى، 
إذن فالحالة عانت من مظاھر ) 1" (وزواج اWم بزوج آخر بعد ط7قھا أو وفاة زوجھا اWول

التصدع بنوعيه المادي والمعنوي والتي كان فيھا فقدان القدرة على الكسب المادي من 
Wساسية في خلق التوترات بين والديھا كما تسبب في حرمان الحالة من إشباع العوامل ا

حيث عاشت الحالة مظاھر التصدع ...) كتوفير المأكل والملبس(متطلبات العيش اWساسية 
المعنوي وھي في كنف والديھا وضمن مناخ اسري غير مستقر يفتقر إلى ع7قات ا�نسجام 

.إلى أجواء الشجار والتوتر السائد في اWسرةوالتواصل العاطفي الدافئ إضافة   
والتي كان لھا اWثر في شعور الحالة باWمن وانعدام  الحماية وا�ستقرار وكذا الحرمان 
العاطفي والذي ترجعه الحالة إلى تخاذل الوالدين في القيام بأي مجھود من اجلھا ومن اجل 

ا، وكان ط7ق الوالدين مظھر آخر من مھجعلھا تشعر بالنبذ من طرف الذي حمايتھا وھو اWمر
مظاھر النبذ والحرمان بالنسبة للحالة حيث تنازل كل منھما عن مسؤولية التكفل بھا، 
وبطبيعة الحال حرمانھا من أي إشباع عاطفي وأي إحساس با�نتماء، لكن خ7ل انتقالھا 

وذلك من خ7ل طبيعة للعيش مع الجدة تمكنت الحالة من تحقيق اLشباع العاطفي وا�نتماء 
الع7قة الوجدانية الحميمة بينھا وبين الجدة، الذي عزز ثقتھا في نفسھا وكان بالنسبة لھا 
ا�ستقرار وتوفير الحماية، ولكن بموت الجدة عانت الحالة من إحباط آخر تمثل في فقدانھا 

، وعايشت للشخص الذي كان له دور كبير في تحقيق إشباع الحاجات النفسية وا�جتماعية
بعدھا نمط من الع7قات المتوترة بين أبويھا المنفصلين حيث أصبحت ضحية صراعھما 
باعتبارھا حلقة ا�تصال الوحيدة بينھما فسعى كل منھما إلى حضانة الحالة والتكفل بھا 
كرغبة في انتقام احدھما من ا}خر، ولقد كان �ستغ7ل الحالة بھذه الكيفية اWثر الكبير في 

توافقھا النفسي ا�جتماعي و شعورھا بالحرمان العاطفي والنبذ وعدم ا�نتماء إضافة سوء 
عدم ا�ستقرار بسب تغييرھا للسكن والمدرسة في كل مرة تنتقل فيھا للعيش  معاناتھا من إلى

التكيف مع كل من زوج اWم أو كان يتوجب عليھا حيث  وماله اثر على الحالة مع احد أبويھا،
والتكيف مع المناھج و اWساليب البيداغوجية وكذا المعلمين في  من جھة،زوجة اWب 

الموقف الجديد من جھة أخرى،وھو ما كان له اWثر الكبير في تراجع تحصيلھا الدراسي 
واستيعابھا للدروس سواء بصورة كلية أو جزئية فأصبح يميل إلى التفكك وعدم ا�نتظام 

ما جعل استجابتھا لكل ھذه  تھا و إشباع حاجتھا ل7نجاز،وكان عائقا أمام إثبات الحالة لذا
ا�حباطات استجابات غير سوية فلجأت إلى اتخاذ الشارع ملجئا للتخلص من كل الظروف 

.السيئة التي تعايشھا  
ھكذا عانت الحالة ظروف أسرية غير سوية بدأت بالع7قة الغير المنسجمة بين الوالدين التي 

ائم والمستمر الذي وصل ل7نفصال الذي لم يكن نھاية ھذه الع7قة، و كان محورھا الشجار الد
إنما كان بداية لصراع من نوع آخر اقل ما يمكن تشبيھه بالحرب الباردة، كل ھذه الظروف 

الجانحة والذي  تكان لھا اWثر الواضح في حياة الحالة وكان وراء اكتسابھا لبعض السلوكيا
وكي كرھت وليت نكذب على بابا وماما في "، "نھرب لماماوليت ساعات : "يظھر في قولھا

كنت نھربلھم � "، "على ھكذا قررت نعيش برة"، "زوج ونفھم كل واحد فيھم بلي عند لوخر



حتى وحدة المرة سرقتلھم شوية دراھم وھربتلھم لب7صة " "خاطر معاملتھم بقات ھي ھي
".  بعيدة و ماقدروش يلقاوني  

حول اختبار تفھم الموضوع  استجابات الحالة) 5.1  (TAT): 
ثا26: 01بطاقة   

ولكني محتار و� أجد من يساعدني كي انجح في ھذه المھمة و أكمل  أنا فتى أود أن أكون عازف كمان،"
فانا محتار أن ا}لة عندي والتفكير السالم عندي وآمل إلى أن أكون عازف مشھور ولكن  مشواري،

ثا20د و02"  .سأبقى أحاول إلى أن أصل إلى ھذا الھدفظروفي الحياتية � تسمح لي، و   
ثا30: 02بطاقة   

ھذه فتاة كانت تعيش في قرية، ت7حظ كل ما يدور في القرية من فلح اWراضي، ومن معاناة وتعب وشقاء "
وفقر، وھذه الفتاة ترفض أن تعيش مع أھلھا في القرية فھي تود أن تعيش حياة تقدم وازدھار وان تدرس 

ق ھدفھا لكن أبوھا يرفض ويعارض طموحاتھا ويفرض عليھا العيش في القرية، و أظن أنھا ستھرب وتحق
ثا27د و04. بعض الوقفات أثناء سرد  القصة." في أمل تحقيق ما ترغب فيه  

GF03بطاقة ثا20:   
لبيت أنا فتاة أعيش في بيت مليء بالتعاسة وجدرانه ا�حزان وخارجه � يوجد اWمان، أعيش في ھذا ا"

في وسط كئيب مليء بالمرارة والحزن، اWيام تمر علي في ظ7م حتى أثناء النھار، و� ادري ماذا سأفعل 
ثا27د و04." في حياتي التعيسة  

ثا40: 04بطاقة   
أنا فتاة لي زوج لم افھمه و أنا محتارة في أمري معه، فزوجي � يشاركني أحزانه متشائم دوما � يدعني "

ا افعل له، أريد مساندته وحبه، ولكن ھو � يساعدني و� حتى ينظر إلي، فقد أصبحت حتى اسأله، فماذ
أرى انه � يحبني، فماذا افعل له أبقى محتارة والكل أصبح يدري مشاكلي حتى أن المجتمع المحيط بي � 

ثا 45د و05" فماذا افعل؟.يرحم بلسانه  
ثا19: 05بطاقة  

بيتي لي كل شيء إ� انه يخصني شريك فقد ادخل إلى البيت أرى أنا فتاة وحيدة في ھذه الحياة، في "
الوحدة فيه، أراه فارغ، � احد يجلس فيه أو ينظر إلي عندما افتح الباب و يسألني عما افعل و أين كنت 

ثا30د و03" ومن أين أتيت، فما يحيرني في ھذه الحياة ھو ھل ليس لدي حظ أم ماذا؟  
 
6GFبطاقة  ثا 30:   

ن اWيام كنت جالسة وحدي و فجأة اطل علي رجل حامل في نظراته خبث أراد التكلم معي إ� في يوم م"
أنني أبديت خوفي له وھذا من خ7ل نظرتي نحوه، وقد زرع الرعب في من خ7ل نظرته الخبيثة 

ثا05د و05." والمخيفة، و لوكان ھناك من يقف جانبي لما فكر ھذا الرجل في إيذائي  
7GFبطاقة ثا27:      

أنا امرأة لي فتاة � اعرف ما يدور في رأسھا و� تحاول أن تحكي لي عما يحدث لھا ولقد حاولت مرارا "
وتكرارا أن افھم ابنتي، إ� أنھا � تأبه إلي ولكن اعترف أني أحيانا أقصوا عليھا و� ادري ا}ن ما الدافع 

لو عاملتھا بحب وحنان وعطف لما ضاعت  الذي جعلھا � تھتم بي و� تحاول حتى أن تنتبه إلي أظن أني
ثا16د و05."   من بين يدي  

8GFبطاقة .ثا   حيرة وبعض التوقفات42:   
أنا أعاني من مشكلة محيرة جعلتني محتارة في أمري أينما أكون أفكر شاغلة بالي ابحث لھا عن حل و� "

ي أو يھتم Wمري ومشاكلي أجد من يساعدني في حلھا فانا وحيدة � سند لي، و لو وجدت من يساعدن
ثا  12د و04." لتخلصت منھا  

GFبطاقة  .ثا    علقت بأنھا لوحة بيكاسو50: 09  
الطريق صعب للوصول إلى أھدافي فالحياة صعبة ومليئة بالعراقيل، حتى وان واجھت مشكلة ف7 تجد "

د 03." المقربين من يقف إلى جانبك أو حتى يساعدك بل كل الناس يتخلون عنك في مشاكلك وحتى اقرب
ثا10و  



ثا 59: 10بطاقة   
أنا فتاة كان لي والد محبوب يحبني إلى درجة كبيرة، يحافظ علي يحميني يرعاني ي7قيني بحضن حنون "

أجده عند الحاجة  يقف معي في المواقف الصعبة فوالدي � يوجد مثله في الدنيا ولكن الحياة خطفته مني 
ثا22و د03." فلم اعد أجد من يقف بجانبي  

ثا31: 11بطاقة  
أرى ليل حالك بظلمته وطريق مليء بالمصاعب وھذه الغابة مليئة با}�م و اWشواك تلسعني في الطريق "

فاني � أرى شيء من شدة الظ7م، أني أسير وابحث عن طريق يخرجني إلى مكان فيه و لو قليل من 
ثا40د و05." ى أين أضع رجليالضوء Wكمل طريقي فانا تائھة في ھذه الغابة و� اعرف حت  

بطاقة  12F ثا32:   
كانت فتاة تعيش مع أمھا لوحدھما �ن أبوھا رحل عنھم، و لقد بقيت وحيدة � احد يقف إلى جانبھا، وھي "

ترى انه ليس لھا حظ في الحياة، وكانت أمھا شاردة الذھن من اجل ابنتھا التي � تملك ولو ذرة من الحظ، 
." أي احد ليكمل معھا مشوار الحياة، فقد يكون مصير البنت الضياع أو ا�نحراففھي كبيرة ولم يتقدم 

ثا57د و04  
13MFبطاقة ثا59:   

أعيش مع زوجة � أحبھا و أنا أرى أنھا � تريد مشاركتي الحياة و اWكثر أني أرى أني � أحبھا فلما "
بعض ھذا الدرب � وهللا فاني �  أبقى معھا مادامت ع7قتنا � تحوي الحب فھل سنستطيع أن نكمل مع 

ثا45د و03." استطيع العيش مع زوجة � أحبھا و� أحب أن أعاشرھا ويتعبني حتى النظر إليھا  
ثا16: 14بطاقة   

أنا فتاة أعيش في بيت مظلم ليل ونھار � يدخل له الضوء أبدا ليس Wنه � يوجد فيه باب و� نافذة، بل "
حدة حين ادخله، فانا أرى أن الخارج ولو حتى الوقوف في الباب أحسن من �ن البيت يعمه الظلمة والو

البقاء في البيت فھذا البيت يبدو وان داخله معاناة ووسطه مشاكل والخروج منه يريحني، فالخارج ھو 
ثا31د و04." راحة بالي  

ثا30: 15بطاقة   
ما ادعوه � ادري ھل ديني صائب أم ھذا الصليب يقيدني، فانا � استطيع تحقيق أھدافي و� يتحقق كل "

ثا09د و02." �، و يجب أن ابحث على تفسير لما يحدث لي  
ثا10: 16بطاقة   

أھل دائمو الضوضاء والمشاكل � يستطيع احد منھم أن يعيش في ھذه اWسرة، � يستطيع احد أن يخرج "
ھذه العائلة تعيسة، و � يتقرب  من تلك الدار فھي كل ما يكسبونه وھي السقف الذي يعيشون تحته إلى أن

فيھا أي احد من أخيه، و � يحب احدھم ا}خر، أمر ھذه العائلة محير انه جد واضح، فھم يبحثون عن  
الحب الحقيقي ويبحثون عمن يكون رب لھذه اWسرة فھم � يملكون أب ويريدون أن يكون لھم احد يقف 

د 04." ة البيت ويودون عودة اWب الراحل من زمن والمسافر إلى مكان بعيد � يعرف عنه احدعلى رعاي
ثا24و  

17بطاقة GF ثا30:   
ھذه فتاة تعرضت لمشاكل كثيرة ولم تجد من يقف إلى جانبھا  فخرجت في ھذه الظلمة تائھة حائرة في "

ثا05د و03." ھذه الدنيا ومشاكلھا أمرھا، أظن أنھا تفكر في ا�نتحار فھي تعتبره حل للتخلص من كل  
18بطاقة GF ثا40:   

ھذه امرأة نازلة من السلم وھي ترى بان ابنتھا مغمى عليھا ولكنھا � تعرف سبب فقدانھا الوعي، �ن "
ھذه اWم تقضي معظم الوقت في أشغال البيت و� تسال عن ابنتھا و� تعرف ما ھي مشاكلھا، فھذه البنت 

ثا59د و02." وحيدة  
ثا50: 19طاقة ب  

� ادري ماذا يوجد في ھذه الصورة، إنھا تذكرني ببعض اWح7م الغامضة، انه حلم جد مشوش � ادري "
ثا48د و02." ماذا يوجد فيه و� أجد له تفسير سأحاول قدر المستطاع أن افھم ھذا الحلم ما معناه  

 



 
ثا30 :20بطاقة  

معنى الحياة فھي مليئة بالمتاعب والقلق والحيرة و� إني أقف وحيد امشي طريقي و أنا تائه � اعرف "
تجد حتى من يقف إلى جانبك في مواجھة مشاكلك، أحيانا أفكر أن التخلص من حياتي أفضل من العيش 

ثا50د و02." في مشكال الدنيا  
تحليل اختبار تفھم الموضوع ) 6.1  (TAT): 

:تحليل المضمون) 1.6.1  
بار تفھم الموضوعاخت تحليل مضمونجدول ):02(جدول (TAT) اPولى للحالة   

رمز 
 البطاقة

حاجات  البطل
 البطل

ضغوط 
 البيئة

أحداث ونھاية 
 القصة

ا)ھتمامات  تحليل الموضوعات
 والمشاعر

ظروف - ا�نجاز  الطفل 01
الحياة 
.الصعبة  

فقدان السند -
. ا�جتماعي  

إصرار الطفل 
على تحقيق 
ھدفه بتكرار 
.المحاو�ت  

حاجة  تكشف القصة عن
الطفل ل7نجاز وطموحه 
له، وثقته بتوفر اLمكانات 
الذاتية مع انعدام السند 
.البيئي  

حيرة 
ومشاعر 
ايجابية 
اتجاه الذات 
وسلبية 
.اتجاه البيئة  

الحاجة إلى  فتاة 02
حياة أفضل 
وتحقيق 
 الذات

البيئة -
.الفقيرة  

سلطة -
.اWب  

في أمل تحقيق 
أھدافھا تختار 
الفتاة الھروب 

. كحل  

تكشف القصة عن رفض 
الفتاة للعيش في بيئة فقيرة 
وعن طموحھا للعيش في 
بيئة أفضل أين تستطيع 
تحقيق أھدافھا ومعارضة 
اWب لھا تجعلھا تسعى 
.للھروب كحل  

تذمر 
ومشاعر 
سلبية اتجاه 
الوالد وكذا 
البيئة التي 
تعيش فيھا 
.الفتاة  

03GF  الحاجة إلى  فتاة
اWمن، 
الراحة، 
 السعادة و
 ا�ستقرار

ظروف -
معيشة 
البنت داخل 
.اWسرة  

تبقى الفتاة 
حائرة فيما 
ستفعله إزاء 
الحياة التعيسة 
.التي تعيشھا  

تعكس ھذه القصة فقدان 
الفتاة ل7ستقرار والحياة 
.الھادئة داخل أسرتھا  

مشاعر 
حزن و 
كئابة 
.وحيرة  

الحاجة إلى - فتاة  04
الحب 
 وا�ھتمام و
المشاركة 
والمساندة 

وجدانية ال
 ةوالحاج

إلى 
.ا�ستقرار  

إھمال ونبذ -
من طرف 
.الشريك  

مجتمع -
.غير متفھم  

حيرة المرأة في 
كيفية إرضاء 
.الزوج  

تعكس القصة رغبة المرأة 
في العيش حياة مستقرة 
مليئة بالحب والسند مع 
زوجھا الذي يقابلھا بالصد 
وال7مبا�ة إضافة إلى ما 
.يسببه المجتمع من مشاكل  

حيرة 
مشاعر و

ايجابية 
اتجاه الزوج 
تقابلھا 
مشاعر 
سلبية من 
طرف 
زوجھا 
. اتجاھھا

إضافة إلى 
مشاعر 
سلبية اتجاه 
.المجتمع  



الحاجة إلى  فتاة  05
المحبة 
والعطف 
 وا�ھتمام 

الوحدة 
 والفراغ

تساؤل الفتاة عن 
سبب وحدتھا 
والذي تنسبه إلى 
.الحظ  

تظھر ھذه القصة معالم 
اة الحرمان العاطفي للفت

على الرغم من توفر 
.اLشباع المادي  

حيرة 
 وحزن

06GF  الحاجة إلى  فتاة
اWمن 
والحماية 
وتجنب 
 التھديد

الوحدة، 
خطر 
الرجل 
 الغريب

ترجع الفتاة 
تعرضھا للخطر 
من طرف 
الرجل إلى 
.وحدتھا  

تكشف ھذه القصة عن ما 
تسببه الوحدة من مشاكل 
وخوفھا من الرجل الغريب 

ا نوايا الذي يحمل اتجاھھ
.سيئة  

خوف، 
.حزن  

الحاجة إلى  اWم 07
اھتمام ا�بنة 
بھا والى 
.حبھا  

خطا في -
أسلوب 
المعاملة 
التي تتسم 
.بالقسوة  

توقع اWم ضياع 
ابنتھا من بين 
.يديھا  

تكشف القصة عن � مبا�ة 
البنت بأمھا والذي ترجعه 
إلى أسلوب المعاملة الذي 
يتسم بالقسوة ويخلو من 

والحب  مشاعر العطف
الذي كان سببا في جفاء 
.البنت وضياعھا  

الحيرة، 
الخوف 
 والندم

08GF البحث عن - الفتاة
 حل

الحاجة إلى -
مساعدة 
 ا}خرين

الوحدة 
وتخلي 
المحيطين 
 عنھا

تفرض أنھا 
بمساعدة 
محيطھا تجد 
.الحل  

تعكس القصة وحدة 
المفحوصة مما جعلھا تقف 

عاجزة امام حل مشاكلھا  
.خرين لھادون مساعدة ا}  

حيرة 
وشعور 
.بالوحدة  

09GF الحاجة إلى - الفتاة
 زاLنجا

وتحقيق 
.الطموحات  

مساعدة -
.ا}خرين  

الظروف -
المعيشية 
الصعبة، 
.والوحدة  

عجز الفتاة عن 
حل مشاكلھا 
.بسبب وحدتھا  

تكشف القصة عن رغبة 
الفتاة في إيجاد من يقف 
إلى جانبھا ويساعدھا في 
تجاوز مشاكلھا وتحقيق 

.ھدافھا وطموحاتھاأ  

.يأس وقلق  

الحاجة إلى  الفتاة 10
حنان اWب 
.وعطفه  

حزن الفتاة  فقدان اWب 
 لفقدان الوالد

تعكس القصة عن اLحباط 
الذي تعرضت له الفتاة 
بفقدانھا لوالدھا والذي 
يعني فقدان الحب والرعاية 
وا�ھتمام والذي يعكس 
بصورة جلية مظاھر 
.الحرمان  

 حزن ويأس

لفتاة ا 11 الحاجة إلى  
اWمن و 
 ا�ستقرار

، لظلمة اللي
ومصاعب 
 الطريق

حيرة الفتاة في 
وسط الغابة 
المظلمة 
والطريق 
.الصعب  

تكشف ھذه القصة عما 
تعانيه الفتاة من عدم 
الشعور واLحساس باWمن 
و ا�ستقرار وسعيھا في 
.البحث عنه  

الحيرة 
واLحساس 
باWلم 
 والخوف

12F إلى  الحاجة- الفتاة
الحب 
ورعاية 
.اWب  

احتمال انحراف  فقدان اWب
وضياع 
.المفحوصة  

تعبر المفحوصة في ھذه 
القصة عن اثر فقدان اWب 
في حياتھا الذي سببه فقدان 
السند والدعم ا�جتماعي 

 حزن ويأس



الحاجة إلى -
إيجاد 
.شريك  

وعن ما تصفه ھي بسوء 
الحظ لعدم إمكانياتھا من 
إيجاد شريك من الجنس 

النھاية تفترض ا}خر وفي 
انحراف الفتاة كنتيجة لما 
.تعايشه  

13MF الحاجة إلى  الرجل
الحب و 
المشاركة 
 الوجدانية

صد الزوجة 
ونبذھا 
للزوج، عدم 
قدرته على 
.حبھا  

إنھاء ع7قته 
.بھا  

تعكس استجابة المفحوصة 
عن ھذه الصورة عن اثر 
الصد والحرمان من طرف 
الشريك والذي سيكون سببا 

.ي نھاية الع7قة وفشلھاف  

 الحيرة

الحاجة إلى  الفتاة  14
ا�ستقرار و 
 اWمن

بيت مظلم 
مليء 
بالمشاكل 
 والمعاناة

اعتبار الخروج 
من البيت راحة 
للبال وحل 
 للمشاكل

تكشف ھذه الصورة عن 
مدى ما تعانيه المفحوصة 
من عدم استقرار وامن 
داخل أسرتھا وتفضيلھا 
 للعيش خارج نطاق اWسرة
.أين ستجد الراحة واWمان  

 حزن

الحاجة إلى  الفتاة 15
تحقيق 
اWھداف، 
الحاجة إلى 
الفھم، 
.الحرية  

الشك اتجاه 
المعايير 
.الدينية  

التساؤل عن 
.سبب حيرتھا  

تعبر استجابة المفحوصة 
عن نقص في الوازع 
.الديني في حياتھا  

 حيرة

الحاجة إلى  فتاة 16
الحب، 
اWمن و 
ا�ستقرار، 

تماء ا�ح
.والسعادة  

فقدان اWب، 
مشاعر 
الصد 
والكره بين 
أفراد 
اWسرة، 
مظاھر 
التصدع 
اWسري 
بنوعيه 
المادي 
.والمعنوي  

تبقى المفحوصة 
حائرة في 
وضعيتھا 
ووضعية 
.أسرتھا  

تعبر المفحوصة في ھذه 
البطاقة عن عدم ا�ستقرار 
وفقدان اWمن والحب في 
غضون اWسرة وھو ما 

ع يشكل مظاھر التصد
اWسري بنوعيه المعنوي 
والمادي، وعن مدى 
.تأثرھا بفقدان اWب  

الحزن 
 والحيرة

17GF الحاجة إلى  فتاة
اWمن 
 وا�نتماء

الوحدة، 
وتعرضھا 
 للمشاكل

حل سلبي يتمثل 
 في ا�نتحار

تمثلت حاجات البطل في 
اWمن وا�نتماء و بسبب 
وحدتھا وعدم قدرتھا على 
حل مشاكلھا تسعى إلى 

.ار كحلا�نتح  

 حيرة

18GF الحاجة إلى  البنت
التفھم 
 وا�ھتمام

ا�نشغال 
الدائم ل7م 
بأمور 

تبقى البنت 
تحس بالوحدة 
رغم وجود أمھا 

حاجة البنت ل7ھتمام مقابل 
عدم مبا�ة اWم بسبب 
انشغالھا، جعل اWم � تفھم 

 حزن



أخرى غير 
البنت 

أشغال (
)البيت  

.معھا ابنتھا وھذه اWخيرة تشعر  
دة رغم الوجود بالوح

وھو ما ) المادي(الفعلي 
يعكس الغياب المعنوي 
 ل7م

19GF  ح7م التي نراھاWتعكس ا�ستجابة عدم ا�ستقرار النفسي من خ7ل التعبير بان ھذه الصورة تشبه ا
.وھي تعكس وتعبر عن القلق الذي تعيشه البنت  

الحاجة إلى  الرجل 20
الحماية 
 وا�ھتمام

الوحدة، 
ب، التع

 المشاكل

التفكير بان 
التخلص من 
الحياة أفضل من 
 العيش

تعكس استجابة المفحوصة 
عن حاجتھا ل7ھتمام 
والحماية و إيجاد السند 
ولكن وحدتھا و طبيعة 
الحياة المليئة لم تمكنھا من 
إشباعھا لذلك فان التخلص 
من الحياة أفضل حل 
.بالنسبة لھا  

الحزن 
والقلق 
 والحيرة

الشكلي والتعليق على استجابات الحالة حول اختبار  التحليل)2.6.1  (TAT): 
كانت الحالة متعاونة أثناء تطبيق ا�ختبار، وظھر ذلك من خ7ل القصص التي قامت 
بروايتھا بعد زمن رجع قصير في معظم القصص، وكانت قصص ثرية من حيث المعنى 

حالة حيث أصرت على سرد تعكس اLدراك السليم لمثيرات ا�ختبار، وس7مة التفكير لل
القصص باللغة العربية الفصحى وليس باللھجة المحلية، وكانت استجابتھا تتسم بالترابط 
والتسلسل والذي يظھر من خ7ل جعلھا لكل قصة بداية ونھاية، وجاء ت قصصھا في زمن 

ثانية وھو زمن يعكس تعاون الحالة وإنتاجيتھا، بغض النظر عن  12دقائق و  04متوسطه 
.بعض الوقفات البسيطة أثناء السرد بسبب تعب الحالة في استدعاء اWفكار  
:وفيما يخص ما تعكسه استجاباتھا نجد  

حقيق الذات ن ھناك تنوع في حاجات أبطال القصص فعبرت عن الحاجة ل7نجاز وتأ
09، 02، 01:بطاقات ھي على التوالي والنجاح كاستجابة في أربع GF  ،15.  

، 04:ا�ھتمام والتبادل الوجداني وا�نتماء فكانت في العشر بطاقات التاليةأما الحاجة للحب و
05 ،07 ،10 ،12 F  ،13 MF  ،16 ،17 GF  ،18 GF  ،20.  

03: كما ظھرت الحاجة ل`من في البطاقات GF  ،04 ،06 GF  ،08 GF  ،09 GF  ،11 ،14 ،
16 ،17 GF  ،20.  

الصعبة في بيئة فقيرة أما عن ضغوط البيئة فكانت معظمھا تتمثل في الظروف المعيشية 
.ھا خاصة النبذ من طرف الوالدينبإلى الوحدة بسبب إھمال المحيطين إضافة   

وكانت ردود أفعالھا حول ھذه الضغوط سلبية في معظمھا حيث تبقى على مستوى الحيرة 
03: كما جاء في البطاقات GF في حين ظھرت الميو�ت  .16، 15، 11، 05، 04، 

17:اقتينا�نتحارية كحل في البط GF ، أما ا�ستجابات التي تعبر عن الميو�ت الجانحة 20 ،
12، 07، 02:فكانت في البطاقات F ،وقد غلب على قصصھا مشاعر القلق، الضيق، 14، 

كما عبرت عن إحساسھا بالقلق وا�ضطراب في استجابتھا حول البطاقة . الوحدة، والحزن
.    والتي اتسمت بالكف 19  
:للحالةالتحليل العام ) 7.1  



من خ7ل المعطيات التي تم جمعھا بتطبيق وسائل جمع البيانات المصممة للدراسة الحالية 
اتضح أن الحالة تعاني من عدم إشباع للحاجات النفسية ا�جتماعية المختلفة وذلك بسبب 
الظروف اWسرية التي عاشتھا الحالة حيث عكس المناخ اWسري في بدايات طفولتھا كافة 

البيوت بمصطلح  عبد الرحمان العيسويتصدع اWسري المعنوي والذي يشير له مظاھر ال
البيئة الخطيرة حيث � يتوفر الفرد فيھا على الفھم والتعاطف وھي "ويقصد بھا  المحطمة

، فالمناخ الذي عاشت فيه الحالة غلب عليه )2" (التي تؤدي إلى السلوك المضاد في المجتمع
مته الخ7فات المستمرة والشجار، وساده التوتر بسبب سوء طابع ال7استقرار فكانت س

الظروف ا�قتصادية حيث كانت بطالة اWب محور كل الخ7فات، وكل ھذه الظروف كانت 
كما  ،سببا في حرمان الحالة من اLشباع المادي وبالتالي انعدام اWمن والحماية بالنسبة لھا

Wسري في الع7قات اWسرية حيث كان حاجزا أمام نمو الروابط انعكس مظھر التصدع ا
الحميمة بين أفرادھا والتي لھا اثر في حرمان الحالة من إشباع الحاجة للحب والتباد�ت 

الع7قات وا�تجاھات اWسرية "أن  حامد عبد الس>م زھرانالوجدانية، وفي ھذا الصدد أشار 
حبا لغيره، متص7 با}خرين واثقا المشبعة بالحب والقبول والثقة تساعد الطفل على أن ينمو م

فيھم، بينما نجد الع7قات السيئة والظروف غير المناسبة تؤثر تأثيرا سيئا على النمو وعلى 
)3.("الصحة النفسية للمراھق  

إذن فالحاجة للحب � يمكن أن تشبع إ� في خضم أسرة تتسم الروابط بينھا بالدفء العاطفي 
W فاقد الشيء ) : سرة الحالة وھو ما ينطبق على المثل القائلوالحميمة وھو ما لم يكن سمة

.يعطيه  
كما انعكست الظروف والع7قات اWسرية في إحساس الحالة باWمن وانعدام ا�ستقرار وذلك 
لعدم قدرة اWب على توفير المتطلبات الضرورية للعيش، بسبب البطالة من جھة، وطغيان 

لتي كانت تمس الحالة من جھة أخرى أي حرمان الحالة التوتر و الشجارات ومظاھر العنف ا
من توفير اWمن والحماية المادية والنفسية، فالتصدع اWسري المعنوي كان حاجزا أمام 
إشباع الحالة حاجتھا ل`من حيث أن إحساس الفرد باWمن إزاء نفسه وإزاء العالم وإزاء 

با�نتماء إلى جماعة صغيرة وھي  اWطفال والكبار المحيطين به يكون من خ7ل إحساسه
)4.(اWسرة ومن خ7ل المستوى العاطفي للع7قات اWساسية فيھا  

بعد المعاناة الكبيرة التي لحقت الحالة بسبب مظاھر التصدع المعنوي حدث الط7ق بين 
أبويھا والذي يعتبر كدليل مادي لتصدع اWسرة وانھيار مقوماتھا وفي ھذا الصدد وبالرغم 

ماك بعض الدراسات أشارت إلى ضعف الع7قة بين الط7ق والجنوح، حيث أكدت  من أن
1982كورد  Mc Cord   سرة ويتم تفككھا، يظھر أن "إلىWانه عندما ينتھي الصراع با

غياب اWب تكون له فائدة إذا استطاعت اWم إظھار العاطفة المطلوبة ل`طفال الذين ھم تحت 
)5".(رعايتھا  

Bourguignon 1985نيون بورقيكما توصل   بعد إجرائه لبحث في فرنسا إلى ان 
ليس ھو السبب في  -وھو الشكل اWكثر انتشارا–الط7ق كشكل من أشكال تفكك اWسرة "

لكن ما يسبق الط7ق وما  ظھور الكثير من المشاكل وا�ضطرابات على الطفل والمراھق،
أما إذا تم دون صراع بين ...يتبعه من صراعات ھو المسبب ل7ضطرابات المختلفة،

). 6"(الوالدين، فھو مجرد فترة قلق � تترك آثارھا على المدى المتوسط والمدى الطويل
وبالنسبة للحالة وبعد ط7ق والديھا تخلى كل منھما عن مسؤولية التكفل بھا، إذ يعتبر ھذا 

Wبيھا مسؤولية مظھرا من مظاھر النبذ للحالة إ� انه جاء في صالحھا حيث تحملت جدتھا 



التكفل بھا وكانت مصدرا ھاما لyشباع العاطفي وإحساسھا بتقديرھا لذاتھا، وكذا اLحساس 
باWمن والحماية رغم تعرضھا لبعض التوترات مع بعض المحيطين بھا إ� أن ذلك لم يترك 
 أثره الكبير على الحالة ولكن وبعد فقدانھا للجدة أصبحت الحالة معرضة أكثر لyحباط

والصراعات ما جعل اWم تتدخل في تحمل مسؤوليتھا، وھو اWمر الذي كان إدراكه جيدا 
بالنسبة للحالة ولكن بزواج اWم طالب اWب بالتكفل بالحالة، فأصبحت ھذه اWخيرة تحت 
وطأة الصراع بين رغبة كليھما في حضانتھا والذي لم تدركه كرغبة وحماية لھا وإنما 

ا}خر والذي انعكس سلبا على الحالة حيث كان سببا في إحساسھا  كأسلوب يضايق احدھما
توصلت  يتفق مع ما وھذا ما. بعدم ا�ستقرار وكذا اLحساس الدائم بالنبذ والحرمان العاطفي

حيث أشارتا إلى أن أھم ا}ثار  )1986(وسلمى محمود جمعة ، إقبال محمد بشيرله كل من 
في ل`طفال والذي يكون سببه استغ7ل اWطفال ل7نتقام المترتبة على الط7ق، الصراع العاط

إضافة إلى ما واجھته الحالة من صعوبات في التكيف مع كل من زوج ) .7.(واLيذاء المتبادل
اWم وزوجة اWب الذين اتسمت معاملتھما لھا بالقسوة والعنف والتقليل من قيمتھا واحترامھا، 

في ھروب الحالة وتفضيلھا للحياة في الشارع عن  كل العوامل السابقة الذكر كانت سببا
إلى نفس النتيجة  )1990( زينب حميدة بقادةالعيش مع احد أبويھا، وفي ھذا السياق توصلت 

حيث ظھر أن العيشة الجانحة لم تكن راضية عن الع7قة بين اWبوين وذلك بسبب الخصام 
كس على إھمال اWطفال أو التخلي الدائم واستعمال القسوة والعنف بين الزوجين، مما ينع

عنھم، واستعمالھم كرھائن تھدد به جھة الجھة اWخرى، الشيء الذي يجعل اWطفال يلجئون 
إلى قضاء جل الوقت في الشارع بعيدين عن جو أسرھم المشحون حيث يتعرضون 

).L).8غراءات الجنوح وا�نحراف  
Wثر السلبي في تحصيلھا الدراسي على وعلى الصعيد التربوي كان للتصدع اWسري للحالة ا

الرغم من توفر الحالة على قدرات وإمكانات جيدة تعكس دافعيتھا القوية للتحصل حيث أن 
افتقادھا للدعم الوالدي كالتشجيع، و التوجيه من جھة وكذا ا�نتقال المستمر وتغيير المدرسة 

الدراسة وبالتالي إحباط  وعدم ا�ستقرار من جھة أخرى كان سببا في تخليھا عن مقاعد
الحاجة ل7نجاز، وما ي7حظ ھو إصرار الحالة وإلحاحھا على تحقيق الذات والذي يظھر جليا 

انه  علي محمد جعفرفي تجاوبھا الجيد Wھداف الرعاية في مركز إعادة التربية، حيث يشير 
يتماشى يجب وضع كل حدث في الصف الدراسي المناسب له، وان يلتحق بالتكوين الذي 

وميوله وقدراته واستعداداته، وذلك بعد إجراء الفحوصات ال7زمة لمعرفة مستوى ذكائه 
).9(وقدرته على التعلم   

حيث استطاعت من خ7له إعادة بعث الثقة في نفسھا كما تمكنت في التوجه نحو إشباع 
ه الحالة الحاجة ل7نجاز وتحقيق الذات ومن جھة أخرى كان التصدع اWسري الذي عانت من

حاجزا دون إشباع حاجتھا ل7نتماء إلى جماعة الرفاق والتي يكون إشباعھا من خ7ل تكوين 
صداقات وھذا سبب نفور بعض البنات من تكوين أي ع7قة معھا من جھة، وكذلك عدم 

وزم7ؤه على  فسنتجرا�ستقرار في مكان واحد والتنقل المستمر من جھة أخرى حيث أكد 
اني في نشوء التجاذب بين اWفراد، فكلما زاد البعد بين اWفراد قل احتمال اثر القرب المك

).10(لقائھم، ومن ثم قل احتمال تطور أي صداقة بينھم   
وخ7صة لكل ما سبق يمكن التوصل إلى أن جنوح الحالة كانت نتيجة لكل ما عانته من 

ختلفة والذي كان سبب احباطات وصراعات إزاء تحقيق حاجاتھا النفسية وا�جتماعية الم



افتقادھا لyحساس باWمن والحب وا�نتماء اWسري، وإحساسھا بالنبذ وبأنھا فرد غير 
. مرغوب فيه وفقدانھا الشعور بقيمة الذات والذي كان سببه اWساسي التصدع اWسري  

 
 
 
     
 
 
 

  :الحالة الثانية) 2
: معلومات عامة عن الحالة) 1.2   

سنة  17: السن                        سارة       : ا�سم  
رابعة متوسط : المستوى  

ذكور  3بنات     و 7: أخوة    10: عدد اLخوة اWشقاء  
ذكور  4و     بنات 3: إخوة    7: عدد اLخوة من اWب  

السابعة : ترتيب الحالة   
أمي: ف7ح                               المستوى التعليم ل`ب : عمل اWب   
أمية: ماكثة بالبيت                       المستوى التعليم ل`م : عمل اWم    

متزوجين اWم ھي الزوجة الثانية : الحالة ا�جتماعية ل`بوين   
سنوات  3: مدة اLقامة بالمركز   

الھروب من البيت ، التشرد تعاطي المخدرات: سبب الدخول للمركز   
:ملخص عن الحالة ) 2.2  

سنة ، تقيم في مركز إعادة التربية  17لة سارة ، فتاة في سن المراھقة تبلغ من العمر الحا
التابع لو�ية باتنة منذ ث7ث سنوات ، بعد أن تم توجيھھا من قاضي اWحداث وذلك بسبب 
الھروب من المنزل والتشرد وتعاطي المخدرات ، تحتل الحالة المرتبة المي7دية السابعة بين 

ر أشقاء باعتبار ذكور غي 04بنات و 03  :إخوة 07ذكور أشقاء ، إضافة إلى  03بنات و 07
.أم الحالة ھي الزوجة الثانيةأن ل`ب زوجتين ،  

في بيت زوجته  هعاشت الحالة في ظروف معيشية سيئة بسبب الغياب الدائم ل`ب ، وتواجد
أساسي في اWسرة  اWولى ، وبذلك عانت الفتاة وباقي أفراد أسرته من غياب اWب كعضو

ا وكذا تخليه عن التكفل باWسرة وبالتالي من موبالتالي الحرمان من أي تواصل وجداني بينھ
الناحية المادية ، فكانت اWم ھي العائل الوحيد Wسرتھا وذلك بنسج الزرابي وبيعھا بأثمان قد 

ة ، وتكاد تكون � تغطي كافة احتياجات اWسرة عن زيارات اWب تقول الحالة بأنھا نادر
منعدمة ، وكانت تتسم أغلبھا بالشجارات والصراع ، وذلك Wن اWم تطالبه بمساعدتھا في 
التكفل بأو�دھا ويقابلھا ھو بالصراع والشتم ، ويصل الشجار في كثير من اWحيان إلى 

م `و�د كذلك ، فقد عاشت الحالة في أسرة تنازل فيھا اWب عن دوره أما اWلالضرب لھا و
فكان شغلھا الشاغل ھو توفير لقمة العيش Wبنائھا ، فأصبحت تقضي كل وقتھا في نسج 
الزرابي إما عند حرفي للصناعات التقليدية أوفي  المنزل مقابل مبالغ زھيدة ، مما شغلھا عن 



ا�ھتمام بأبنائھا ومراقبتھم ، فأصبح كل اWبناء ووسط ھذه الظروف يفعلون ما يحلوا لھم من 
م الحالة التي اعتادت الخروج من المنزل والدخول إليه دون مراعاة أي قيود أو أي بينھ

خارج تھا اوقاضوابط ، مما جعلھا تعتاد على ھذا النمط من الحياة ، فأصبحت تقضي معظم 
، وفي إحدى خرجاتھا تأخرت في الدخول للمنزل ، وعلمت أن والدھا في المنزل  المنزل

من اWب وبطبيعة عادات وتقاليد  اخوفا من العقاب الذي سيلحقھ قررت المبيت خارج المنزل
المجتمع قررت بعدھا عدم الرجوع أبدا إلى المنزل، فأصبحت متشردة لعدم وجود أي مكان 

. تأوي إليه ، وبدأت تتعاطى المخدرات  إلى أن قبضت عليھا الشرطة وأودعتھا للمركز  
:موجھة استجابات الحالة حول المقابلة النصف ) 3.2  

وجودي تقريبا كيما ) 03(كل واحد  راھو في جھة، ) 02(دارنا مافيھاش حتى نوع من اLستقرار، ) 01(
ما يصرفش علينا خ7ص، ) 06(اWول بابا جابنا للدنيا وخ7نا، ) 05(واحد ما يھتم باWخر، ) 04(عدمي، 

تقعد تخدم ) 09(اما مسكينة، غير من الزرابي لي تنسجھم م) 08(ما عدناش حتى منين نعيشوا، ) 07(
مبعد حتى الدراھم لي تجيبھم ما يكفوناش ) 10(فيھا شحال من يوم حتى تولي قريب تموت من التعب، 

حتى خواتي الذكور ) 12(خطر حنا ياسر في العايلة وواحد ما يصرف علينا غير ھي، ) 11(حتى سمانة، 
تقدرلو وتخدم علينا باش تجيبلنا ناكلوا حتى  نقولك ماما دير لي) 13(صغار ما يقدروش يخدمو علينا، 

ھو ) 16(� خطرا الحماية الرجل لي يوفرھا، ) 15(بالصح ما تقدرش توفرنا الحماية، ) 14(وراه قليل، 
ديما الدار لفيھا غير البنات واحد ) 18(كاين بزاف لي يحقرونا كي بابا ميش معانا، ) 17(لدير قيمة للدار، 

) 21(تقول علينا و�د حرام، ) 20(ھذا كل بأسباب بابا لي راح وخ7نا، ) 19( ما يديرلھا حتى قيمة،
ونھار لجي ) 23(شوفي بابا ما يجيناش طول، ) 22(الحوار عمرو ما كان في دارنا ما تربناش عليه، 

) 25(نھار لي جي برك حاسبنا وين نروحو ومنين نجو، ) 24(يدير لي عليه بالحس والعياط والمشاكل، 
وديما يعيط على ماما ويقلھا بناتك ما ) 26(لمو كي يولي  يعيشنا  عندو الحق كي يسقسي علينا، نورما

) 28(بصح ماما ما تردلوش � خاطر عاقلة بزاف وتخاف منو ثاني، ) 27(يصلحوش ما ربيتھمش، 
ط بصح العيا) 29(كانت ديما تقولوا باش يعطيھا المصروف بصح يروح ويخليھا وما يمدلھا والوا، 

وساعات كي يكون مقلق يضربھا مسكينة وكي نكون معاھم يضربني حتى ) 30(والمعايرة ما يبخلناش، 
ساعات نحس روحي زايدة ) 32(أنا من كثرة المشاكل في دارنا كرھت المعيشة فيھا، ) 31(أنا وخواتي، 

ما حسيتو  بابا ما يحملنيش وعمري)34(كي نشوفھم كيفاش يعاملوني، ) 33(أص7 في ھذيك الدار، 
أما خواتاتي اWخرين ديما نتقابضو ) 37(صح أختي الكبيرة تشتيني، ) 36(أنا ثاني نكرھو، ) 35(يحبني، 
وساعات يقلقوني ) 40(خاوتي الصغار نشتيھم، ) 39(ساعات برك وين تلقاينا متفاھمين، ) 38(تقريبا، 

) 43(ھي ثاني تشتيني، ) 42(تعيشنا،  ماما أنا نشتيھا وع7بالي شحال تتعب باش) 41(بالقباحة نتاعھم، 
كل ما ) 45(ساعات نحسھا ما تشتينيش، ) 44(بالصح مش كيما خواتاتي اWخرين وخاوتي الذكورة، 

�خاطر كان يسنى في طفل وديما يجو ) 46(نتقابضو تعايرني وتقولي نتي ھي سباب مشاكلي مع باباك، 
على ھكذا ) 48(ي وشافتني بلي طفلة ثم راح وخ7ھا، وكي كانت ماما حامل بيا بعدما ولدتن) 47(بنات، 

نقولك بصح بابا دارھا سبة برك وحب ) 49(ماما ديما معاملتھا ليا نحسھا ميش كيما خاوتي اWخرين، 
� خاطر بعدي أنا جاو زوج خاوتي الذكور بصح ما رجعش  حتى على جالھم، ) 50(يروح ويخلينا، 

) 53(ماما ھي لتحملت المسؤولية وحدھا بصح ما قدرتلھاش، ) 52( ما عندو حتى مسؤولية جيھتنا،) 51(
) 56(وھو ثاني يكرھني، ) 55(على جال ھكذا نكرھو بابا، ) 54(بقات غير تسوفري وحدھا باش توكلنا، 

وليت كيما نشوفو نعرفو بلي جاي يا يعيط علينا يا ) 57(ونقولك ما نحسش بيني وبينو كاينة حتى ع7قة، 
) 60(يحب طول يضربنا، ) 59(وخاصة إذا سمع علينا أي حاجة من ھدرة الناس علينا، ) 58(يضربنا، 

في دارنا واحد ما يقدر ) 62(وسيرتو أنا أكثر وحدة تتضرب في الدار، ) 61(ھو يعرف غير الضرب،  
وماما مسكينة ) 65(كل واحد �تي بروحو، ) 64(ملي نخرج واحد ما يحوس عليا، ) 63(يحاسب اWخر، 

على ھكذا حتى أنا والفت ندخل ) 66(ا تقدر تقولنا والوا � خاطر ديما عندھا خدمتھا وزيد عاقلة، م
ميش معناھا أنھم ) 68(وساعات نخرج وما يعرفوا عليا والوا حتى نرجع، ) 67(ونخرج كيما نحب، 

يبغوني ما نديرش  حتى) 70(� خاطر ع7 بالھم بلي مش راح ندير رايھم، ) 69(مدايرين فيا الثقة � �، 



يمكن كون و�وھوما ) 72(واحد فينا ما يحترم ا}خر، ) 71(حاجة و� ما نخرجش نتقابض معاھم، 
بالنسبة لقرايتي كانت ميش ) 74(بالصح ھما ما يحترموني ما والوا، ) 73(يحترمني نحترمھم حتى أنا، 

يد ما كنتش نلقى شكون يعاوني، وز) 76(� خاطر كنت ما نقراش كي كانت تجيني صعيبة، ) 75(مليحة، 
على ھكذا ديما ) 78(ومبعد حتى من المعلمين كانوا ينقصولي النقاط كي مانديرش التمارين ) 77(

ونقولك حتى الكتب واWدوات المدرسية ما كانتش ) 79(معد�تي ميش مليحة كي تكثر تكون متوسطة، 
انا ثاني كرھت من القراية وليت ساعات ) 80(ماما تقدر تشريھوملي كل كي تقدر اتوكلنا رانا م7ح، 

على ھكذا ) 82(على ھكذا وليت نص الدروس ما نفھمھاش، ) 81(نروح نقرا وساعات ما نروحش، 
بالصح من ھدرة الناس عليا ) 84(كانو عندي صحابات كنت نحبھم وحبوني، ) 83(عاودت زوج مرات، 

و�و بيزاف لي يجبدو ) 86(راجل يحكم فيا، وما كانش ) 85(بلي راھم طالقني دارنا ندير وش نحب، 
يخافو نشوھلھم ) 88(وكاين حتى لي سمعتھم يقولو لبناتھم ما تمشوش معاھا، ) 87(ارواحھم عليا، 

� خاطر كاين حتى لي ) 90(حتى أنا مبعد جبدت روحي باش ماندرلھومش مشاكل، ) 89(صومعتھم، 
ع اخرين في ب7يص بعاد، وباش نبقا معاھم جربت ضربوھم على جالي، على ھكذا خليتھم وليت نمشي م

وتمنيت نحقق ) 92(تمنيت نكون ناجحة في حياتي وما نجحتش،) 91(معاھم بزاف حوايج مش م7ح، 
� خاطر ما ) 94(وخيبت ظن ماما فيا مي بابا ما ع7باليش بيه، ) 93(طموحي بصح ما قدرتش نحققھا، 

كنت ) 97(حتى كي ھربت من ادار كان بسبتوا، ) 96(وھو سباب واش صرالي كل، ) 95(يھمنيش، 
خفت منوا � خاطر مش غير يضربني كون ) 98(وقتھا البرة وطولت وكي عرفت بلي جا لدارنا، 

على ) 100(وقررت ما نروحش للدار ومن ھاذاك الوقت مازدتش رجعتلھا، ) 99(يحكمني يذبحني، 
على ھكذا اWماكن المشبوھة وليت ) 101(لھا، ھكذاك وليت متشردة ما عندي حتى ب7صة باينة نروح

) 104(حتى حكموني �بوليس وجابوني لسونتر، ) 103(وثم جربت حتى المخدرات، ) 102(نروحلھا، 
تمنيت أنا كنت ) 105(حتى كي إتصلوا ببابا قالھم كون نلقاھا نقتلھا � خاطر حشمت بيا وبكل العائلة، 

� خاطر الفقر ما يخليش الناس ) 107(ما نكونوش فقراء، و) 106(عشت في دار ما فيھاش مشاكل، 
مش كيما راني ذرك واحد ما يمشي ) 109(وزيد تمنيت نكون صالحة وعندي مكانتي، ) 108(تحترمك، 

بصح حاجة ما حسيتھا تحقتلي في ) 111(ويخافو نجبلھم الشبھات، ) 110(معايا � خاطر يحشمو بيا، 
.حياتي  
4.2 :بلة نصف موجھةتحليل محتوى المقا)   
1.4.2 :جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة)   

للحالة الثانية جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة ):03(جدول  
 النسب المئوية تكرار الوحدات الوحدات اWصناف 
عدم إشباع 
 الحاجة ل`من

من حيث غياب ا�ستقرار، وانعدام 
سجام الحماية،وكذا التفاھم وا�ن

داخل اWسرة وكذلك غياب اLشباع 
المأكل و (للمتطلبات الضرورية

...)المشرب   

1/2/6/7/8/9/10/11/12  
14/15/16/21 

23/24/25/27/28/30/31  
51/52/59 

60/62/65/99/100/105  
106 

وحدة30:المجموع  

27.02% 

عدم إشباع 
الحاجة للحب 
 وا�نتماء

من حيث عدم الشعور با�نتماء 
Lحساس بالنبذ، وغياب ل`سرة وا

التواصل الوجداني والعاطفي مع 
. أفراد اWسرة وجماعة الرفاق  

3/4/5/19/20/22/32/33 
34/35/37/43/44/46/48 
49/50/54/55/56/62/63 

64/87/89/94  
وحدة 26:المجموع  

23.42% 



عدم إشباع 
الحاجة إلى 
 تقدير الذات

من خ7ل انعدام الثقة وا�حترام 
.نبالذات وبا}خري  

17/18/26/29/45/47/57  
58/61/68/70/71/72/73  

83/84/85/88/90/93 
104/107/109/110  

وحدة 24:المجموع  

21.62% 

عدم إشباع 
الحاجة إلى 
ا�نجاز 
 وتحقيق الذات

من حيث الفشل في تحقيق 
الطموحات وإحراز المكانة 
ا�جتماعية وكذا الفشل في انجاز 
.أي عمل والفشل الدراسي  

74/75/76/77/78 
79/80/81/82/91 92/108/111   

وحدة 13:المجموع  
11.71% 
 

93:المجموع الكلي للوحدات    83.78% 
 
2.4.2 :التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة)   

اظھر تحليل محتوى استجابات الحالة عن المقابلة النصف موجھة أن الحالة تعاني من عدم 
83.78ية حيث ترجم ذلك بنسبة إشباع للحاجات النفسية ا�جتماع % وحدة من  93مقابل  

وحدة، وجاءت النسب وفق تدرج ھرمي لعدم إشباع الحاجات النفسية ا�جتماعية،  111اصل
وحدة  30حيث تمثلت قاعدته في استجابات الحالة عن عدم إشباع الحاجة ل`من والممثل ب

27.02بنسبة % عن مسؤوليته اتجاه اسرة  كان سببھا تخلي ا�ب عن دوره وتنازله والتي 
وانعدام الحماية وا�ستقرار، كما  نكان له اWثر الكبير في شعور الحالة بال`م الحالة والذي

الحماية الراجل "، "دارنا مافيھاش حتى نوع من ا�ستقرار: "جاء على لسان الحالة بقولھا
تبة الثانية والذي عبرت ، ثم يأتي عدم إشباع الحاجة للحب وا�نتماء في المر"ھو لي يوفرھا
وحدة دالة عن اLحساس بالنبذ وكذا غياب التواصل العاطفي مع أفراد  26عنه الحالة ب

23.42اWسرة خاصة اWب، أي ما يقابل نسبة  % ، يليھا مباشرة صنف عدم إشباع الحاجة  
21.62وحدة بنسبة  24إلى تقدير الذات معبرا عنه ب %  وذلك بسبب شعور الحالة بانعدام 

" كاين بزاف لي يحقرونا كي عاد بابا مش معانا: "  الثقة، و كذا ا�حترام كما جاء في قولھا
أما قمة الھرم فعبرت " بالصح ھوما ما يحترموني ما والو"، "واحد فينا ما يحترم لوخر"، 

 13عن استجابات الحالة حول عدم إشباع الحاجة إلى ا�نجاز وتحقيق الذات معبرا عنه ب 
ءت معظمھا كتعبير عن إحباط وفشل الحالة في التحصيل الدراسي بسبب عوائق وحدة جا

. عدة كصعوبة الدراسة إضافة إلى الظروف المادية الصعبة ل`سرة  
3.4.2 :التحليل الكيفي للمقاب>ت مع الحالة)   

الة يظھر من خ7ل المقاب7ت اLكلينيكية المطبقة مع الحالة أن ا�تجاه السلبي الذي تحمله الح
اتجاه والدھا، ھذا اWخير الذي يعتبر الركيزة اWساسية ل`سرة وھو المتسبب اWول في 
وجودھا كھوية وكينونة، وھو المانح �سمه لھا، لكنه تخلى عن دوره وتنازل عن التزاماته 
بغيابه شبه الدائم عن اWسرة، وما لحق الحالة وكافة أفراد اWسرة من حرمان من رعاية اWب 

ايته لھم واLشباع العاطفي إضافة إلى العجز المادي الذي اضطر اWم إلى اللجوء لنسج وحم
الزرابي من اجل إعالة أبنائھا، رغم أن مداخيلھا � تمكنھا من تغطية كافة متطلبات اWسرة، 
فبقيت الحالة تحتفظ بالصورة الكاذبة ل`ب، وتفتقده كنموذج ومسؤول عن رعايتھا وتوجيه 

اطفي والسلوكي وا�جتماعي، وفي خضم كل ھذه الظروف لم تتمكن الحالة من نموھا الع
العيش ضمن محيط يتسم با�حترام والحب المتبادل بل حل محله الرفض والتقليل من قيمتھا 
إضافة إلى شعورھا بالذنب �ن ھجر اWب ل`سرة كان عقب و�دتھا وذلك ما جعلھا تحس 



عزز في نفسھا ھذا الشعور ھو معاملة الوالدين خاصة  بالرفض من قبل ك7 اWبوين، وما
اWب الذي كان يفرط في عقابھا والتقليل من احترامھا بالرغم من ھجره الدائم لھم إ� أن 

معه لم تتسم بالرعاية وا�ھتمام والتبادل الوجداني بل كانت تعكس كل مظاھر  امعظم لقاءاتھ
.النبذ واLھمال  

اWثر الكبير في خروج الحالة عن السلوكيات الموجھة وفق  وكذا كان لغياب دور اWب
المعايير ا�جتماعية، حيث بھجره ل`سرة تنازل عن الدور الذي منحته إياه الثقافة المحلية، 
بفرض القواعد التي يجب على اWبناء احترامھا، والخطوط الحمراء التي � يمكن تجاوزھا، 

اد أسرته و� مخططا لسيرورتھا ولم يشرف على فلم يكن المسير والضابط ليوميات أفر
إذن . مراقبة أفرادھا بل اكتفى بدور المحاسب والمعاقب فقط وھو اWمر الذي لم تتقبله الحالة

ما يميز استجابات الحالة ھو فقدان الرابطة ا�نفعالية وا�ستجابات الودية مع اWب بصفة 
فقط بل تجاوزه إلى الناحية ا�قتصادية  خاصة ولم يبق حرمانھا ضمن الناحية ا�نفعالية

بحرمانھا من توفير المتطلبات الضرورية للعيش، كما أن نبذ اWب لھا زاد من تعقد الحياة 
ا�جتماعية بالنسبة لھا وتوتر الع7قات ا�جتماعية خارج نطاق اWسرة، إذ � يمكن إھمال 

ي كان نتاجا للثقافة المحلية الريفية العار والشعور بالخزي الذي يلحق بالحالة وأسرتھا والذ
التي تولي أھمية كبيرة للرجل والمجتمع الذكوري وتھمل دور البنت، وغياب اWب كان 
معززا لھذا الشعور عند الحالة، ما يزيد من سخطھا على والدھا وشعورھا باLحباط وانھيار 

الحالة على نفسھا من عزلة إضافة إلى ما ضربته . المثال أو النموذج اWبوي بالنسبة للحالة
 تاجتماعية وانسحابھا من ع7قات الحياة العادية بتجنبھا الشعوري با�حتكاك بالجماعا

واWصدقاء السابقين، تفاديا �ستبعادھم وتجنبھم لھا، ما جعلھا تسعى إلى تكوين ع7قات 
ھا اجتماعية جديدة في مستوى أدنى أين أصبحت تحتك بأشخاص بعيدين عن مكان سكن

وبغياب الرقابة والضبط كانت ھذه أول خطواتھا في التشرد وتجريب اWفعال غير المقبولة 
.           في المجتمع   

5.2 استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع )   (TAT): 
ثا10: 01بطاقة   

Wنه عانى  ھذا طفل وحيد في غرفة مھجورة Wنه مشوش  اWفكار � يجد من يخرجه من وحدته القاتلة"
الكثير في حياته وكان مخرجه الوحيد الھروب إلى الموسيقى التي تخفف من حزنه وتخرجه من وحدته 
�ن الموسيقى تذكره بذكريات  مرت عليه فربما يسترجع القليل من ذكرياته  الجميلة أو ربما الحزينة، 

ثا05د و05." لكن الوحدة تبقى في مخيلته Wنه دائما وحيد ب7 انس و� أنيس  
)حالة حيرة(ثا    04د و01: 02بطاقة   

ھذه قصة فتاة المدينة وشاب أحبا بعضھما كثيرا لكن الظروف لم تسمح للع7قة بينھما أن تستمر �ن "
الشاب مزارع و الفتاة تدرس، وكان على الفتاة أن تسافر للدراسة  والشاب يعود إلى مزرعته فانقطعت 

كر غير الذكريات الماضية، فتزوج الشاب من فتاة في المزرعة، وتمضي ع7قتھما، ولم يعد ھناك شيء يذ
اWيام وتعود الفتاة من مشوارھا الدراسي وتحاول العودة إلى الشاب لكن تتفاجا عندما تجده في المزرعة 

20د و05." مع زوجته وھي حامل فتعود من حيث أتت وھي حاملة خيبتھا وخيانته معه  
03بطاقة GF ثا13:   

ل وحيد في غرفته غلق الباب على نفسه وكان رأسه شديد التفكير عند وقوفه أمام عتبة الباب ھذا رج"
أحس بصداع في رأسه، وأحس وكان اWرض تدور به فاتته دوخة مفاجئة فاتكا على باب الغرفة، وھو � 

ھمومه  يرى شيء وربما � يستطيع حتى الك7م و� يوجد احد لمساعدته فھو وحيد، وصداعه جاء بسبب
ثا30د و04." ومشاكله  

ثا20: 04بطاقة  



كان ھذا الرجل مھموم وحزين فلم يجد من يخرجه من حزنه فاتجه إلى إحدى النوادي الليلية لشرب "
الخمر، وھناك التقى بامرأة من النادي الليلي فاستغلت وضعه وتقربت منه كي تمضي وقتھا معه وأخذته 

ثا50د و03." أول خطوة لدخوله عالم ا�نحراف إلى بيتھا لقضاء الليل معه فكانت ھذه  
ثا10: 05بطاقة   

ھذه عجوز تطل على غرفة ابنتھا التي ھي جالسة تكتب في مذكرتھا، تطمئن عليھا وترى أن مازلت لم "
د 02." تنم لتحضر لھا شاي لتكمل سھرتھا ثم تقبلھا وتودعھا لتخلد إلى النوم، ليت كل اWمھات مثلھا

ثا30و  
06بطاقة  GF ثا20:   

ھذه امرأة تجلس على أريكة تظھر كأنھا من الشخصيات المھمة ويقف وراءھا رجل يحدثھا وھو يحمل "
في فمه سيجارة ويتحدث إليھا بعينان حادتان قد يكون رج7 مافيا مخدرات وھي تطلب منه أن تنسحب 

وھي نادمة Wنھا دخلت لكنه ھددھا وان حاولت المراوغة معھ7نھا ان انسحبت، ستقع معه في المشاكل، 
د 03."   في ھذه الطريق ولن تستطيع الخروج منھا أبدا  

07بطاقة  GF ثا15:   
اWم تجلس على اWريكة وبقربھا ابنتھا تحمل دميتھا وھي تحاول أن تلعب مع أمھا لكن اWم كانت تحمل "

ن أمھا حاملة دميتھا وھي ، بقيت بقرب ميكتابا كانت تقرا فيه وھي تقول لھا دعيني اقرأ ليس لدي وقت لك
ثا50د و02."   غاضبة �ن أمھا � تريد اللعب معھا  

08بطاقة  GF ثا9:   
امرأة تجلس حزينة ربما ھي طالبة أوقفھا إخوتھا وأبوھا عن الدراسة فحبسوھا في غرفة كي � تخرج "

ع أبوھا منھا ولذلك تظھر حزينة وھي واضعة يدھا على خدھا وھي تفكر كيف ستخرج من مشاكلھا م
ثا15د و03."   وإخوتھا ومتى يدعونھا وشانھا لتكمل دراستھا  

09بطاقة GF ثا 20:   
فتاة ترسم نفسھا وھي حاملة ألوان وريشة للرسم وتتخيل نفسھا على شاطئ البحر وھي تحمل ثوبھا كي "

م تجد وسيلة لكي � تبلله مياه البحر تخيلت نفسھا في البحر �ن ظروفھا لم تسمح لھا بالذھاب إلى البحر ول
ثا30د و04." تحقق بھا حلمھا بالذھاب إلى البحر سوى أن ترسم نفسھا على شاطئ البحر كما حلمت دوما  

ثا40:  10بطاقة  
ھذا الرجل يودع زوجته Wنه مسافر وھو ذا يقبلھا على رأسھا وھي واضعة رأسھا عليه ويدھا على "

عود أو � يعود لذلك نرى حزنھا عليه وقلقھا وWنه صدره وھي حزينة �ن زوجھا سيسافر لعمل ما وقد ي
ثا02د و03."   إذا لم يعد ستفقد اLنسان الذي يھتم بھا وستتحول حياتھا إلى تعاسة  

ثا15: 11بطاقة   
مكان مخيف في غابة مليئة باWشباح والحيوانات المخيفة و بھا حجارة وجسر قديم جدا � يظھر على ھذا "

Wنه مخيف جدا � يظھر على ھذا المكان الموحش، وأظن انه إذا احد عاش في المكان أن احد يسكنه 
ثا30د و02." ظروف كھذه سيعيش حياة تعيسة ويكون ھروبه أحسن من بقائه في ھذا المكان  

12بطاقة F ثا18:   
ھذه لوحة فنية �مرأة وضعوا صورتھا عندما كانت صغيرة وقارنوھا بصورتھا وھي كبيرة كانت ھي "

عندما كانت شابة وكان وجھھا متماسكاجميلة  وجمي7 ووجھھا وھي عجوز كبيرة كأنھا ليست نفسھا  
عندما كانت صغيرة كان وجھھا مترھل وعيناھا ذابلتان وھي واضعة يدھا على خدھا حسرة على شبابھا 

ثا05د و03." الضائع  
13بطاقة MF ثا10:   

ح، الرجل واقف وھو يبكي والمرأة ممدة رجل وامرأة في غرفة نوم ھناك طاولة فوقھا كتاب ومصبا"
ويدھا مدلية وكأنھا ميتة،اجل انھا ميتة، والباكي نفسه ھو القاتل، أظنه قتلھا شنقا بيده، Wنه يحبھا وھي � 
تحبه بل وخانته أيضا، وندم لكن الندم � يفيد بعد فوات اWوان ، فالعقاب ھو الذي يخفف من تأنيب 

ثا10د و04." الضمير  
ثا25: 14بطاقة  



رجل في غرفة مظلمة وھو مستاء من حياته ويريد وضع حد لحياته البائسة وھو ذا يحاول الصعود إلى "
النافذة وھي مفتوحة ليرمي بنفسه من النافذة لينتحر ويرتاح من ھموم الدنيا ظنا منه انه سيرتاح ولكنه 

ثا50د و02." سيفشل في انتحاره ويتعذب أكثر  
ثا15: 15بطاقة  

ان لمقبرة مخيفة بين المقابر يقف عجوز شحاذ يظھر على وجھه الشر وھو يرفع يديه ربما يدعو ھذا مك"
في المقابر أو ساحر يريد أن يخرج شيئا من القبر بسحره ليسحر به  احد أو يعيق أحدا ما بأعماله 

ثا36د و03." الشيطانية  
ثا10: 16بطاقة  

ؤلم والمليء بالمشاكل لكنه � يستطيع نسيانه �ن حياته إن اLنسان دائما يحاول أن يبتعد عن ماضيه الم"
." ومستقبله ضاع بسبب ماضيه، ومھما حاول أظن انه � يستطيع �ن مستقبل  اLنسان مربوط بماضيه

ثا44د و03  
17بطاقة  GF ثا16:   

 افي بيت كبير تعيش امرأة لوحدھا في وضح النھار والشمس حارقة أتت مجموعة من اللصوص و ھجمو"
على البيت علما منھم انه تعيش فيه فتاة لوحدھا وعند سماعھا لضجة خرجت من فوق لتطل ما ھذه 
الضجة فوجدت اللصوص، وقد سرقوا كل ممتلكاتھا ،وعندما رأوھا حاولوا قتلھا لكنھا ھربت وبقيت تبكي 

ثا20د و03." على حظھا ووحدتھا Wنھا لم تجد أي احد يقف إلى جانبھا  
18بطاقة GF اث10:   

ھذه امرأة تمسك برأس امرأة أخرى، وھي مرمية على اWرض مغمى عليھا سقطت من الس7لم تحاول "
إيقاظھا لكنھا � تستجيب لھا بقيت مغمى عليھا والمرأة اWخرى بدأت بالبكاء خائفة عليھا بان يحدث لھا 

ثا30د و02." مكروه Wنھا الشخص الوحيد الذي يقف بجانبھا وھي تخاف أن تفقدھا ل`بد  
ثا22: 19بطاقة  

ھذه صورة غير واضحة لكنھا تشبه صورة Wمواج شكلتھا العاصفة على شكل عيون ونصف رأس كلب "
ثا15د و02." وأشكال أخرى ربما ھي خيا�ت لوحوش و حيوانات  

ثا20: 20بطاقة  
ي السماء رجل يمشي وحده في الليل في الشارع وكان الليل شديد الظ7م، إ� انه كان ھناك نجوم ف"

وعمود كھربائي مضاء الرجل يظھر عليه انه مھموم يضع قبعة على رأسه ويديه في جيبه وھو يفكر في 
الحياة القاسية وما فعلته به ويفكر كيف يجد مخرجا من ھذه المعاناة التي ت7حقه دائما و� تدعه وشانه، 

ثا03د و04." في ھمومه ومشاكله وبما انه وحده � يجد من يقف لجانبه أو يھتم Wمره سيبقى غارقا  
تحليل اختبار تفھم الموضوع ) 6.2  (TAT) : 

:تحليل المضمون) 1.6.2  
اختبار تفھم الموضوع تحليل مضمونجدول  ):04(جدول (TAT) الثانية للحالة   
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أحداث ونھاية 
 القصة

ا)ھتمامات  تحليل الموضوعات
 والمشاعر
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المشاركة 
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�بنتھا جعل 
ع7قتھما تتسم 
بالدفء 
العاطفي 
وجعل اWم 

ر تھتم Wم
.ابنتھا  

تعكس ھذه الصورة صور 
الحب بين اWم وابنتھا وھو 
ما تفتقده المفحوصة وذلك 

ليت كل "من خ7ل قولھا 
".اWمھات مثلھا  

 حسرة

06G
F 
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انشغال اWم -
 عنھا

ب البنت تغض
لرفض أمھا 
 اللعب معھا

تعكس ھذه الصورة أسلوب 
معاملة اWم الذي يتسم 
بالصد والجفاء وذلك بسبب 
.انشغالھا عن ابنتھا  

 غضب

08G
F 

الحاجة  بنت
 ل7نجاز

وقوف اWب -
واLخوة ضد 
استكمالھا 
 لدراستھا

التفكير في 
كيفية إيجاد 
 حل لمشاكلھا

تكشف ھذه الصورة عن 
تكمال حاجة البطلة �س

دراستھا أي تحقيق ا�نجاز 
و وقوف عائلتھا ضد 
طموحھا جعلھا تحزن 
وھي تسعى إلى إيجاد حل 
.لمشكلتھا  

حزن 
 وغضب



09G
F 

الحاجة إلى  فتاة 
ا�ستكشاف 
و ا�ستمتاع 
 بالبحر

الظروف 
 المعيشية

أح7م يقظة 
تجسدھا في 
.الرسم  

تعكس ھذه القصة على أن 
البطلة تسعى لتحقيق 

خ7ل أح7م حاجاتھا من 
اليقظة والتي تجسدھا 
 بالرسم

 بھجة وندم

الحاجة - امرأة 10
إلى الحب 
 وا�ھتمام

الحاجة -
 إلى الجنس

سفر الزوج 
والخوف من 
المستقبل 
.المجھول  

خوف المرأة 
من أن تتحول 
حياتھا إلى 
تعاسة سبب 
عدم رجوع 
.زوجھا  

تكشف ھذه القصة عن 
حاجات البطلة للحب 
والجنس وخوفھا من 

دانھما بسبب سفر فق
.الزوج  

 حزن وقلق

الحاجة إلى  الفتاة  11
اWمن 
وا�ستقرار 
وتجنب 
 اWذى

الظروف 
المعيشية 
المضطربة 
والمليئة 
 بالمشاكل

رفض البطلة 
العيش في 
ظروف بيئية 
واعتبار 
الھروب حل 
 لھذا المشكل

تعكس ھذه البطاقة عن قلق 
وخوف المفحوصة وعن 
حاجتھا للعيش في ظروف 

واتخاذھا للھروب آمنة 
كأسلوب لرفض العيش في 
.ظروف سيئة  

خوف 
.وقلق  

12F الحاجة إلى  المرأة
الجمال 
 والنظام

كبر السن 
وما يلحقه 
من تغيرات 
 فيزيولوجية

عدم تقبلھا 
لشكلھا بعد 
تغيره بسبب 
.كبر السن  

تكشف استجابة المفحوصة 
في ھذه البطاقة على 
حاجتھا للجمال وعلى أن 

كبر السن  تبقى جميلة رغم
وعن تحسرھا إذا فقدت 

.جمالھا  

حزن 
 وحسرة

13M
F 

الحاجة إلى  رجل
الحب 
 والعقاب

الصد من 
طرف من 
يحب 
 وخيانتھا له

بسبب كره 
المرأة له 
 وخيانتھا قتلھا

تعكس ھذه القصة عن اثر 
حرمان البطل من الحب 
والذي أدى به إلى العدوان 
الموجه ل`خر والمتمثل في 

Lحساس قتل الشريك ثم ا
 بالندم والرغبة في العقاب 

 حزن وندم

الحاجة إلى  رجل  14
عيش حياة 
 أفضل 

الظروف 
المعيشية 
 السيئة

محاولة إلحاق 
اWذى بنفسه 
من خ7ل 
 ا�نتحار

تكشف ھذه القصة عن 
الميول ا�نتحارية لدى 
البطل واعتبارھا كحل 
للتخلص من الظروف 

. المعيشية السيئة  

 حزن

إلحاق  رجل 15
Wذى ا

با}خرين 
) العدوان(

الموجه نحو 
 ا}خرين

استعمال 
 السحر

المواصلة في 
استعمال 
 السحر

تكشف ھذه القصة عن 
نزعات عدوانية موجھة 
نحو ا}خرين وذلك بلجوء 
.بطل القصة للسحر  

 خوف

الحياة في  اLنسان 16
ظروف 
 أحسن

الماضي 
المؤلم 
والمليء 

ضياع 
المستقبل 
بسبب ارتباطه 

تكشف ھذه القصة عن 
الظروف السيئة التي 
عاشھا البطل في الماضي 

 الم وحزن



.بالمشاكل .لماضيبا  والتي مازالت لھا تأثير في  
حاضره �رتباط المستقبل 
.بالماضي  

17G
F 

الحاجة إلى  امرأة 
اWمن 
وتجنب 
 اWذى

التعرض 
لتھديد 
خارجي 
المتمثل في 
حماية 
 اللصوص

الھروب 
لتجنب اWذى 
وخسارة كل 
ا ممتلكاتھ
 بسبب وحدتھا 

تعكس ھذه القصة عن 
حاجة المرأة ل`من وتجنب 
اWذى �ن تعرضھا للخطر 
كان بسبب وحدتھا وفقدانھا 
 من يساعدھا ويقف لجانبھا

خوف 
 وحزن

18G
F 

الحاجة إلى  امرأة 
حماية من 
تحب 
 وا�ھتمام

سقوط المرأة 
واLغماء 
 عليھا

خوف المرأة 
من أن يحدث 
أي مكروه 
للمرأة التي 

حبھا بسبب ت
سقوطھا من 
.السلم  

تعكس ھذه الصورة عن 
حاجة المرأة لحماية المرأة 
التي تھتم بھا والتي تخاف 
من فقدانھا ل`بد بسبب 
سقوطھا من السلم 
.واLغماء عليھا  

خوف 
وفزع 
.وحزن  

19G
F 

.صورة غير واضحة تعبر عن القلق وا�ضطراب الذي تعيشه المفحوصة  قلق 

الحاجة  رجل  20
ن ل`م

وا�ستقرار 
 والحب

ظروف 
الحياة 
الصعبة 
 والمعاناة

� يستطيع 
تجاوز مشاكله 
 بسبب وحدته

تكشف ھذه القصة عن 
الظروف السيئة التي 
يعيشھا الرجل وعن حاجته 
ل`من وا�ستقرار والعيش 
بطريقة أفضل ولكن بسبب 
وحدته لن يستطيع تجاوز 

.  مشاكله  

حزن 
.وحيرة  

لتعليق على استجابات الحالة حول اختبار التحليل الشكلي وا) 2.6.2  (TAT): 
 33دقائق و  03ات تفھم الموضوع في زمن متوسطهجاءت استجابات الحالة حول اختبار

ثانية وھو ما يدل على تعاون الحالة، كما كان سردھا للقصص مسترس7، مليئا باWحداث مع 
ا بالسرد كانت في زمن رجع كما أن استجابتھ. حرصھا على تحديد بداية كل قصة ونھايتھا

، والتي أثارت بعض الحيرة عند 02ثانية فيما عدا البطاقة  20ثوان و 10قصير يتراوح بين 
الحالة طرحت خ7لھا بعض التساؤ�ت عن ع7قة أشخاص القصة ببعض ثم بعدھا قامت 

.برواية قصة عنھم  
امت بسردھا، تم أما عما تعكسه استجابات الحالة فبعد تحليل مضمون القصص التي ق

التوصل إلى أن الحزن، القلق، الحيرة والندم ھو ما يغلب على اھتمامات ومشاعر الحالة، 
كما أن أكثر الحاجات إلحاحا في قصصھا كانت الحاجة للحب وا�نتماء والحاجة ل`من حيث 

07، 05، 04، 03، 02، 01:ظھرت حاجتھا للحب في البطاقات GF  ،10 ،13 MF ،
18GF ما يعادل نصف بطاقات ا�ختبار، وظھرت الحاجة إلى اWمن في وھو . 20، 

06: البطاقات GF  ،11 ،14 ،16 ،17 GF  ،18 GF في حين ظھرت حاجات أخرى . 20، 
كالحاجة للجمال، وا�ستكشاف ولكن لم يكن بصورة متواترة حيث تم ظھورھم في بطاقة أو 

08، 02: قةبطاقتين على اWكثر في حين ظھرت حاجتھا ل7نجاز في البطا GF  ،09 GF ،
وتمثلت الضغوط والحواجز في القصص في الظروف المعيشية السيئة، والوحدة . 16، 14



، 14رتھا لقصصھا فتراوحت بين محاو�ت ا�نتحار في البطاقة اما النھايات التي اختأ
06، 04منحرفة في البطاقات  تسلوكيا GF  ،11 ،13 MF  ،17 GF والبقاء في مستوى ،

03، 02يجاد حلول في بطاقة الحيرة وعدم إ GF  ،08 GF  ،09 GF  ،20    .  
:التحليل العام للحالة) 7.2  

من خ7ل تطبيق أدوات جمع البيانات والمتمثلة في المقابلة العيادية واختبارات تفھم 
الموضوع، تم التوصل إلى أن الحالة لم تتمكن من إشباع حاجاتھا النفسية ا�جتماعية وذلك 

ة التي عاشت فيھا والتي اتسمت بكل من القسوة واLھمال، والذي بسبب الظروف اWسري
لھا زينب حميدة تمثل في أسلوب معاملة اWب لھا وھذا ما يتفق مع النتائج التي توصلت 

كاسلوبان . في أن أسلوبي القسوة واLھمال ھما السائدان في البيئة الجزائرية" )1990(بقادة 
والتي كان سببھا تنازل اWب عن دوره من ." رف اWبيعامل بھما الجانحين، وخاصة من ط

خ7ل ھجره ل`سرة فبقيت ھذه اWخيرة محافظة على الصور الكاذبة للزواج مقابل غياب أي 
مظھر من مظاھر تماسك وتواصل ھذا البناء ا�جتماعي، فل`ب دور كبير و مھم في تماسك 

طيھم اLحساس باWمن وا�ستقرار، أي أسرة ووجوده يكفل عدم تفككھا واستمرارھا كما يع
أن : "في قولھا علياء شكريفارتباك الدور كان سببا في انھيار قوام أسرتھا وھو ما تؤكده 

انھيار الوحدة اWسرية أو تمزق نسيج اWدوار ا�جتماعية يحدث عندما يخفق فرد أو أكثر في 
)11." (القيام بالدور المناط به على نحو سليم ومناسب  

اWب الشبه الدائم كان له اWثر السلبي على اWسرة بأكملھا وذلك بسبب حرمانھا  فغياب
المادي وعدم قدرتھا على تحقيق المتطلبات الضرورية للعيش إضافة إلى غياب دوره في 
الحماية وتوفير اWمن، ما اثر على الحالة بصفة خاصة ھو المعاملة القاسية من طرف اWب، 

نبذ وعزز لديھا الشعور بأنھا غير مرغوب فيھا، كما ولد لديھا والذي جعلھا تشعر بال
السيد احمد أحاسيس نفور اتجاھه، وكذا الغيرة من إخوتھا في بعض اWحيان، حيث أشار 

أن القسوة في معاملة الطفل تؤدي إلى ردود أفعال عدوانية تأخذ أشكا� من " إسماعيل
لدين تجعله يلجا إلى الميل إلى الطرف السلوك غير ا�جتماعي، كما أن قسوة احد الوا

لكن بالنسبة للحالة موضوع الدراسة فلم يكن لجوؤھا ل7م كبيرا وذلك �نشغال ) 12"(ا}خر
اWم بالعمل من اجل توفير لقمة العيش من جھة، وكذا كون الحالة فردا غير مرغوب فيه من 

ا وھو الشيء الذي اثر سلبا جھة أخرى وذلك �ن اWسرة كانت في انتظار مولود ذكر مكانھ
على الحالة خصوصا وان بعض أفراد أسرتھا كانوا يذكرونھا بذلك، وھو ما جعلھا تحس 
بأنھا زائدة و� مكان لھا بينھم وما زاد سوء تقدير الحالة لذاتھا ھو الشعور بالذنب Wنھا كانت 

ي تقاسيھا أسرتھا، ھذا السبب في ھجر اWب لھم وبالتالي السبب في كافة أنواع المعاناة الت
الشعور الذي كان نتاجا لما تعكسه معاملة أمھا لھا في بعض اWحيان بالرغم من تقديرھا 

.لمجھودات أمھا في إعالتھم  
محمد كل العوامل السابقة الذكر كانت سببا في شعور الحالة بالنبذ وفي ھذا الصدد يشير 

، Wنه ليس ھناك أصعب أو اشد قسوة على انه من المھم جدا أن يشعر الفرد با�نتماء زيعور
).13" (الفرد من أن يشعر بأنه منبوذا  

فاقتناع الحالة بأنھا فرد غير مرغوب فيه في اWسرة وافتقادھا لyحساس باWمان وا�نتماء 
وفي تفسير . الجانحة تكان سببا في سوء تقديرھا لذاتھا ومھد لھا الطريق نحو السلوكيا

ايبيبدأ تأثير الع7قات الفردية وھو المبدأ الذي اخذ به جنوح الحالة جاء بم Aebi   حيث يؤكد



على التخلي عن فكرة تأثير بنية اWسرة كمسبب لظھور الجنوح واWخذ بفكرة نوعية 
وھو اWمر الذي كان نتاجه جنوح الحالة دون ) 14. (الع7قات الفردية ما بين أفراد اWسرة

بالنسبة لھذه الحالة تتفق ونتائج الدراسة المقارنة التي قام بھا  والنتائج المتوصل لھا. إخوتھا
Sheldon et Eleanor Gluck 1950شيلدون واليانور قلوك كل من  مراھق  500بين  

مراھق جانح حيث أكدا على الع7قات وخاصة العاطفية منھا  500بدون مشك7ت ظاھرة و
المبالين والرافضين ل`بناء الجانحين أعلى بين الوالدين واWطفال حيث وجدا أن نسبة ا}باء 

)15. (من نسبتھم عند اWبناء اWسوياء  
كما كان للع7قة العاطفية بين الحالة وأبويھا اثر في سوء تقديرھا لذاتھا والتقليل من قيمتھا 

إذا لم يظھر ا}باء حبھم Wطفالھم "انه  احمد عبد العزيز س>مةوفي ھذا الصدد يشير 
م � يكتسبون تقدير الذات كما � يتمكنون من إقامة الع7قات البناءة مع بوضوح فإنھ

)16." (اWخيرين و� الشعور الواثق بھوياتھم وذواتھم  
كما كان لھجر اWب دورا في تدھور المركز ا�جتماعي Wسرة الحالة حيث و إضافة إلى 

علھا تشعر بالخزي والعار، تركھا تعاني الفقر المدقع وتفتقر لyحساس بالحماية واWمن، ج
وھذا حسب الثقافة المحلية السائدة والتي تعطي أھمية كبيرة للرجل في اWسرة وغيابه يجعل 
أصابع ا�تھام با�نحراف أو ا�نح7ل اWخ7قي كلھا تتجه إلى باقي أفرادھا من اLناث، وھو 

تھا ل7نتماء وتقدير الذات، ماكان حاجزا أمام الحالة وتكوينھا للصداقات تشبع من خ7لھا حاج
لكل مظھر من مظاھر  وھذا بسبب تفادي اLحساس بالنبذ أو ا�حتقار من طرفھم وكذا تفاديا

عن أھمية المركز  محمود حسنوفي ھذا الصدد يؤكد . مكن أن تتعرض لھاالتجنب التي ي
رة مكانتھا بين ا�جتماعي ل`سرة في تكوين الثقة بالنفس واحترام الذات وانه إذا فقدت اWس

اWسر فقد الفرد فيھا احترامه لنفسه وثقته بھا، وبمرور الوقت تتولد لديه أحاسيس أخرى 
ومن الناحية ) 17(عر السلبية، الخ من المشا...تتفاوت بين الشعور باLحباط والشعور بالقلق

ز والذي التربوية كان الفشل الدراسي سببا في عدم تمكين الحالة من إشباع حاجتھا ل7نجا
يمكن إرجاع أسبابه إلى الظروف اWسرية دائما وذلك من حيث عدم تمكن اWم من تغطية 
كافة المصاريف المتعلقة بالدراسة، نقص التشجيع، إضافة إلى عدم تمكن الحالة من تجاوز 
بعض الصعوبات التي تواجھھا أثناء الدراسة وذلك لعدم إيجادھا لمن يذلل تلك المصاعب 

ا، ومن خ7ل كل ما سبق يمكن القول بان كل العوامل والظروف التي عاشتھا داخل أسرتھ
الحالة في نطاق أسرتھا لم تمكنھا من اLشباع الكافي والسوي للحاجات النفسية ا�جتماعية 
وھو اWمر الذي جعل سلوكھا الجانح سلوكا ھروبيا من ھذه البيئة من جھة، ومصدرا 

. لyشباع غير السوي من جھة أخرى  
       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

:الحالة الثالثة) 3  
:معلومات عامة عن الحالة) 1.3  

سنة 15: نبيلة                                                  السـن: ا�سم  
أولى متوسط: المسـتوى الدراسي  

)إناث 01ذكور ،  02( إخوة     03: عـدد اLخـوة  
الثالثة : ترتيـب الحالة  

                    ثالثة ثانوي: المستوى التعليمي ل7بعامل في شركة             :عمـل اWب
ابتدائي رابعة: ل`مالمستوى التعليمي          ماكـثة بالبيـت     : عمل اWم  

متزوجـين: الحالة ا�جتماعية للوالدين  
أشھـر 09: مـدة اLقـامة بالـمركز  

المنزل والتواجد بأماكن مشبوھةالھروب من : سبـب الدخـول للمـركز  
:ملـخـص عـن الحـالـة) 2.3  

 09سنة تعيش في مركز إعادة التربية لو�ية باتنة منذ  15نبيلة بنت مراھقة تبلغ من العمر 
شھور، بعدما حولت من مركز إعادة التربية لو�ية قسنطينة، ھذه اWخير الذي أقامت فيه مدة 

وتقديمھا لمحكمة اWحداث الجانحين بتھمة الھروب من  أشھر، بعد أن تم القبض عليھا 06
عاشت نبيلة في أسرة مكونة من اWب واWم وث7ثة أخوة، . المنزل والتواجد بأماكن مشبوھة

تحتل المرتبة الثالثة بينھم، من الناحية ا�قتصادية وضع اWسرة فوق المتوسط، أي أن الحالة 
يب في أسرة نبيلة ھو التواصل والحوار بين أفراد � تعاني من أي حرمان مادي، لكن ما يغ

شركة تابعة لو�ية غير الو�ية التي بسبب طبيعة عمله في اWسرة، وكذا الغياب الفعلي ل`ب 
في بعض اWحيان  )شھر إلى شھرين(يوم  60يوم إلى  49يقيم فيھا، قد يدوم ھذا الغياب بين 

باعتبار أنھا  اتركز على الحالة وتنتقد كل سلوكياتھمما جعل اWم تنفرد بتربية أبنائھا، فكانت 
ع والسلوك، لكن الحالة كانت اخيرة التي كانت ھادئة الطبلم تشبه أختھا الكبيرة، ھذه ا�

م فكانت كثيرة التمرد، وفي المقابل كثيرة التعرض للعقاب ترفض كل القيود التي تضعھا ا�
بات من طرف اWخ بعد تحريض اWم له، من طرف اWم، كما تعرضت ل`قصى أنواع العقو

الخ من أنواع العقاب، ولكن الحالة كانت تصر على ....فيقوم إما بضربھا أو كيھا، أو تقيدھا
أما اWب فھو ممول اWسرة يبعث  تمردھا بالرغم من كل أنواع العقوبات التي تتعرض لھا،

يرجع من عمله تنقل له اWم `م كل ما تحتاجه من نقود لتغطية مصاريف اWسرة، وعندما ل
كل ما فعلته الحالة من تصرفات، فيسعى ھو كذلك إلى عتاب الحالة ولومھا وتھديدھا، ولم 

ب اWم على ع اWب أحسن من اWم، كما أنه يعاتيكن يضربھا لھذا فالحالة تفضل ع7قتھا م
الوالد، فسرعان ما  م � تأخذ بعين ا�عتبار ك7مأسلوب معاملتھا وعقابھا للحالة، ولكن ا�

يرجع إلى عمله فترجع إلى ما كانت عليه، ما جعل الحالة تصر على تمردھا بل بالغت 
وأصبحت تخرج من المنزل وتذھب إلى أماكن بعيدة لمدة طويلة، دون إذن أو علم من 



الوالدة، كما احتكت بشلل من أصدقاء السوء فبدأت تجرب تناول المخدرات والمسكرات، 
الغريبة  اي معظم وقتھا معھم، وعندما ترجع إلى المنزل ونتيجة لسلوكياتھوأصبحت تقض

وفي أحد . وما يسمعه اWخ عنھا وعن سلوكاتھا يقوم اWخ بضربھا ومعاقبتھا بأشد العقوبات
يدھا كما حبسھا في ياWيام عندما تأخرت الحالة في الدخول للمنزل قام أخوھا بضربھا وتق

ت الھرب من التخلص من القيود إلى أن نجحت بعدھا قرر غرفة فبقيت الحالة تحاول
ولجأت إلى العمل في أماكن مشبوھة إلى أن تم القبض عليھا وتوجيھھا  المنزل، فكان لھا ذلك

       .للمركز
:استجابات الحالة في المقابلة نصف الموجھة) 3.3   

صح من ناحية المصروف ما ) 02(نقولك حنا في دارنا متقدريش تقولي كاين إستقرار و� �، ) 01(
بصح لي ) 05(وحنا مناش بزاف في العايلة، )04(بابا يخدم في الصحرا ويخلص مليح، ) 03(يخصناش، 

عايشين مع بعض ) 07(تقدري تقولي في دارنا متحسيش كاين الحب بيناتنا، ) 06(خص ھو لحنانة، 
والحاجة لنديرھا ما ) 09( شوفي عمري ما حسيت ماما حبتني ھيا وخويا لكبير،) 08(وخ7ص، 
وكان كيما ) 12(بابا ھو كان يحبني ويموت عليا، ) 11(كرھوني في المعيشة في الدار، ) 10(تعجبھاش، 

منشوفوش ) 15(ديما مسافر لخدمتو، ) 14(بصح ھو وين وأنا وين، ) 13(نبغي أي حاجة ادير ھالي، 
ماما تحب ) 17(شوية برك ويروح،  يقعد معانا) 16(غير من الشھر لشھر وسعات شھر باش يجي، 

بصح أنا كون ) 19(لخاطر أختي الكبيرة عاقلة ياسر واش يدرولھا تسكت، ) 18(خاوتي كثر مني، 
وماما كيما قوتلك حاجة لنديھا ماتعجبھاش، ) 20(ماتعجبنيش أي حاجة نھدر ما نحشم حتى من واحد، 

بوبونياروبلي جابتني من ) 22(ساعات نحس بلي منيش بنتھا، ) 21(  Pouponniére �خاطر ) 23(، 
حتى نسيم ولد عمتي كان يحبني وكنت نحبو عمتي كانت جاية تخطبني ليه، ) 24(ديما تعايرني وتنتقدني، 

على ھكذا حتى انا ) 26(دارت ماما معاھا مشاكل وعاداتھا بطلت عمتي بسبتھا وحرمتنا من بعض، ) 25(
وھي ديما تضربني وتعايرني، ) 28(ندير غير المشاكل،  ما وليتش ندير رايھا ونبغي) 27(كرھتھا، 

وبابا كي ) 30(وكي شافت بلي ضرب تاعھا ليا مايديرلي والو و�ت كل مايجي بابا تحرشو عليا، ) 29(
حتى ھي يعيط عليھا وقولھا ) 32(صح يعيط عليا شوية ومبعد يخليني، ) 31(عاد يشتينيما يضربنيش، 

بصح مديرش رايو وتحب دير غير رايھا، ) 33(تضيعيھا بالضرب تاعك،  بدلي معاملتك ليھا راكي راح
ومبعد و�ت تحرش عليا ) 35(كيما يكون متضربنيش بصح ھو يروح يخدم ترجع كيما كانت، ) 34(

بصح ) 38(كنت نخاف منو، ) 37(ھوكي يضربني يوجعني بزاف يضرب ب7 رحمة، ) 36(خويا الكبير، 
عمرھم ما حبوني، ) 39(ا ندير رايي ونروح وين نحب مكرا فيھم في زوج، كي ما مايكونش معايا حتى أن

عمرو واحد فيھم ما ھدر معايا بالعقلية وحاول يفھمني بلي ) 41(كون حبوني ما يدروليش ھكذا، ) 40(
حتى أنا وليت نستغل أي ) 43(عمرھم ما حسوني با}مان، ) 42(راني غالطة يعرفو غير الضرب، 

معاھم جربت نشرب ) 44(نخالط برك حتى طحت في لي خارجين على الطريق، فرصة ونخرج وليت 
ومبعد و�ت الھدرة توصل لدارنا عليا ولخويا خاصة، ) 45(الحب ونسكر كل ما نروح لدار ندي ضرب، 

ومرة قصلي شعري ) 48(كان يكويني بالنار، ) 47(و� خويا يضربني ويعاقبني عقوبات واعرين، ) 46(
في كل مرة تكون كاينا ماما متدخلش حتى باش ) 50(وواحد المرة كسرلي يدي، ) 49( كلو و فسدھولي،

بصح حتى أنا ندير لحوايج لي ميحبوھاش �خاطر خ7ص ) 51(تمنعني منو مايحنش قلبھا طول عليا، 
واحد المرة خرجت عند صحابي وطولت البرة ) 53(وحياتي ما و�تش تھمني، ) 52(والفت بالضرب، 

وصح قتلني بالضرب ومبعد جاب لحبال ) 54(قيت خويا يسنا فيا عرفتو راح يضربني، كي روحت ل
و وليت ) 56(بصح أنا فكيت روحي ومن ثم ھربت، ) 55(وربطني كان يتبانلو مانقدرش نفك روحي، 

روح غبر لب7يص لي مش م7ح وجربت كل شي ما ھواش مليح حتى حكموتي �بوليس وجابوني 
كون جا بابا ديما ) 58(نا ھربت �خاطر و�ت حياتي مع دارنا ماعندھا حتى معنى، نقلك أ) 57(لسونتر، 

واش راح نديرو بيھم ) 60(راح باش يجبلنا دراھم، ) 59(معانا ممكن تكون أحسن بصح ھو مكانش، 
ضرك راني في سونتر مش ) 62(وحتى الدراھم ماتعوضش غيابو علينا، ) 61(كيما نكونو ماش مھنين، 

كيما قوتلك ) 64(�خاطر ما نحس حتى حاجة تربطني بيھم، ) 63(ص نرجع نعيش معاھم، حابا خ7



غاضتني ) 66(ديما يعرفولي غير الضرب والمعايرة والتزيار، ) 65(ساعات ما نحسش روحي بنتھم، 
الحاجة ) 68(حتى بابا ھو ثاني طول في خدمتو، ) 67(غير أختي بصح ھي زوجت وشافت حياتھا، 

وزيد ماخرجتش كيما يحبني نخرج طفلة مليحة وناجحة ) 69(ضتني أني خيبت ظن بابا فيا، الوحيدة لغا
بالنسبة لصحابات ما ) 71(ھو ثاق فيا وأنا ماكنتش قد ثيقتو فيا، )70(وعاقلة وأنا خرجت مصوفجة، 

كي كنت صغيرة كنت نلعب مع بنات الكرتي نتاعنا بصح ) 72(نشفاش بلي عندي صحابات تاع الصح، 
بصح كي كبرت وليت ما نحبش ندير صحابات ) 73(ما تعرفي ساعات نتقابضو ساعات نتصالحو، كي

ويبينولك ) 75(�خاطر لبنات خداعين ويغيرو بزاف، ) 74(بنات نمشي غير مع ذكورة ھوما يعجبوني، 
وزيد كي عدت نخالط ذكورة بزاف بنات ما ) 76(بلي يشتوك بصح عمرك ما تعرفي الصح معاھم، 

حتى أنا وليت نبعد عليھم �خاطر أنا عقليتي خ7ف على عقليتھم، ) 78(يمشو معايا على جالھم،  يحبوش
بصح كنت من المشاغبين شويا �خاطر كنت ديما ) 80(في المدرسة كنت نقرا مليح ونحب القرايا، ) 79(

اقبوني يا ينقصولي على ھكذا كانو المعلمين ديما يع) 81(مع الذكورة راكي تعرفي الذكورة واش اديروا، 
بصح واش كرھني في القرايا تع ) 83(بصح كانت حتى النتائج التاعي مليحة �باس بيھا، ) 82(النقاط، 

كي عدت من ) 84(الصح ھو أنو أي حاجة تصرا في القسم يرجعوھا فيا حتى كون ما نكونش أنا، 
ن تصرا أي حاجة مانتعاقبش، مكانش مرة كو) 85(المشاغبين واحد ما يصدقني حتى كي نقول الحقيقة، 

بدات ) 87(واحد المرة صرات مشاغبة كبيرة في القسم كي دخلت المعلمة أول واحد تھماتو ھو أنا، ) 86(
) 90(حتى قلقتني ضربتھا، ) 89(كي بديت ندافع على روحي سبتني وسبت والديا، ) 88(تضرب فيا، 

) 92(كل ما نحضر عندھا تبقى تسب فيا،  مبعد وليت) 91(فوتني على مجلس تأديبي ودارولي إنذار، 
ھذا كل باش ما ) 93(حتى كيما نخدم في اLمتحانات تحاسبني على كل غلطة مش كيما ت7ميذ آخرين، 

) 96(كانت ديما تشرشيلي مشاكل، ) 95(نقلك الصح كرھتني في القرايا، ) 94(نجيبش عندھا المعدل، 
قلقت تقابضت معاھا ضربتني وضربتھا ) 97(فيا، حتى واحد المرة من لي دخلت وھي تمعني وتسب 

عودت ھذاك العام بسبتھا بصح ) 99(زادو فوتوني مجلس تأديبي قررو باش نعاود العام، ) 98(حتى أنا، 
ھي لي كانت سباب لي تبطالي تمت مورايا حتى خرجت، ) 100(قريت غير تريمستر اWول وبطلت، 

كون طحت في أستاذة متفھمة ) 102(صح ما وصلتش، كنت حابا ننجح ونوصل مستوى مليح ب) 101(
بصح ھاذيك اWستاذة عمرھا ما حترمتني حتى أنا احترمتھاش، ) 103(تحترمني ونحترمھا كنت نجحت، 

حتى ) 105(� خاطر لي يحترمك تحترميه ولي ما يحترمكش ما تحترميھش أنا ھذه ھي عقليتي، ) 104(
حتى أي حاجة نديرھا ما ) 107(و� يديرو قيمة لرايي، ) 106(دارنا كيف كيف ما كانوش يحترموني، 

على ھكذا ديما وليت ) 110(كانوا ديما يعسوني، ) 109(وعمرھم ما دارو ثيقة فيا،  )108(تعجبھمش، 
.ديما نكذب عليھم وندير واش نحب ليتو) 111(ندير كل شي بالدرقة،   

:تحليل محتوى المقابلة نصف موجھة) 4.3  
:نتائج الكمية للمقابلة النصف موجھةجدول ال) 1.4.3  

للحالة الثالثة جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة ):05(جدول  
 النسب المئوية تكرار الوحدات الوحدات اWصناف 
عدم إشباع 
 الحاجة ل`من

من حيث غياب ا�ستقرار، 
وكذا التفاھم  وانعدام الحماية،
وا�نسجام داخل اWسرة وكذلك 

اLشباع للمتطلبات غياب 
المأكل و المشرب ( الضرورية
(... 

1/28/33/34/36/37/41/42 
44/46 

47/48/49/53/54/57/60/87  
وحدة 18: المجموع  

 16.21% 



عدم إشباع 
الحاجة للحب 
 وا�نتماء

من حيث عدم الشعور با�نتماء 
ل`سرة واLحساس بالنبذ، وغياب 
التواصل الوجداني والعاطفي مع 

Wسرة وجماعة الرفاقأفراد ا .  

5/6/7/8/13/14/15/16/17/21/22
/25/26/39/40/50/58 

61/62/63/64/71/73/76/78  
 

وحدة 25: المجموع  
 

22.52% 

عدم إشباع 
الحاجة إلى 
 تقدير الذات

من خ7ل انعدام الثقة وا�حترام 
.بالذات وبا}خرين  

9/10/18/20/23/29/35/38  
43/45 

51/52/56/65/66/67/68/70  
74 75/80/83/84/85/88/90/91  
96 103/104/105/106/107/108 

109 /110   
وحدة 36: المجموع  

 

32.43% 

عدم إشباع 
الحاجة إلى 
ا�نجاز وتحقيق 
 الذات
 

من حيث الفشل في تحقيق 
الطموحات وإحراز المكانة 
ا�جتماعية وكذا الفشل في انجاز 
.أي عمل والفشل الدراسي  

69/81/92/93/94/95/98/99 
100 /101/102  

 
 

وحدة 11: المجموع  9.90% 

وحدة 90: المجموع الكلي للوحدات    81.08% 
 

:التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة) 2.4.3  
بعد تصنيف نتائج المقابلة مع الحالة في الجدول، وترتيبھا إلى أصناف ووحدات وبعد جمع 

وحدة، أي ما يقابل نسبة  111ن أصل وحدة م 90التكرارات واستخراج النسب، تم إيجاد 
81.08% وھي نسبة كافية للد�لة على حرمان الحالة من إشباع الحاجات النفسية  

ا�جتماعية، حيث احتل صنف عدم إشباع الحاجة إلى تقدير الذات المرتبة اWولى من حيث 
32.43 وحدة تقابلھا نسبة 36التكرارات التي تمثل مجموع وحداتھا ب % عدم عبرت عن  

شعور الحالة بتقدير جيد لذاتھا وذلك سبب انعدام ا�حترام والثقة بينھا وبين أفراد أسرتھا 
ماما كيما "باLضافة إلى سعي اWم خاصة إلى التقليل من شانھا والذي يظھر جليا في قولھا 

، يليھا صنف "...�خاطر ديما تعايرني وتنتقدني"، " قتلك الحاجة لي نديرھا ما تعجبھاش
22.52وحدة أي ما يقابله نسبة  25دم إشباع الحاجة للحب وا�نتماء معبرا عنه ب ع % الذي  



كان نتاجا ل7نفصال المعنوي بينھا وبين أمھا خاصة وغياب التواصل بينھما إضافة إلى 
غياب ا�ب المتكرر ولفترات طويلة ما جعل الحالة تعاني من خبرات الصد والحرمان كما 

بصح "، "عايشين مع بعض وخ7ص"، "بصح لي يخصني ھو الحنانة: "جاء على لسانھا
 18عبرت الحالة عن صنف عدم إشباع الحاجة ل`من ب حين ، في"...ھو وين وأنا وين

16.21وحدة أي ما نسبته  % والذي كان نتاجا �نعدام ا�نسجام والتفاھم داخل اWسرة إضافة  
: اب وذلك ما ترجم على لسان الحالة بقولھاإلى إحساس الحالة بال`من والتعرض الدائم للعق

، "عمرو واحد فيھم ھدر معايا بالعقلية وحاول يفھمني بلي راني غالطة يعرفو غير الضرب"
، أما من الناحية المادية فكان دخل "...يكويني بالنار"، "و� خويا يعاقبني عقوبات واعرين"

إشباع الحاجة إلى ا�نجاز وتقدير  أما صنف عدم .اWب كافيا ويغطي كافة متطلبات اWسرة
9.90الذات فكان في المرتبة اWخيرة بنسبة  % وحدة جاءت  11وھي النسبة التي تقابل  

معظمھا معبرة عن فشل الحالة في الدراسة وعن العوائق والعوامل التي كانت سبب في 
: حالة بقولھاتخليھا عن الدراسة، وبالتالي العجز عن تحقيق طموحاتھا، والذي عبرت عنه ال

".  كنت حابة ننجح ونوصل لمستوى مليح بصح ماوصلتش"  
:التحليل الكيفي للمقاب>ت مع الحالة) 3.4.3  

من خ7ل المقاب7ت العيادية المختلفة التي تم إجراؤھا مع الحالة تم الوصول إلى أن أھم ما 
بكل مظاھر العنف  يميز الجو اWسري للحالة ھو المعاملة السيئة من طرف اWم والتي تتسم

والقسوة والعقاب وعدم تقبل للحالة وكل سلوكاتھا، حيث أن استجابات الحالة حول ع7قتھا 
بأمھا تعكس اLدراك السلبي لمعاملة اWم لھا من حيث أنھا تفرق بينھا وبين إخوتھا الذكور، 

معاملة اWم وحتى بينھا و بين أختھا الكبرى، ودائما تضعھا موضع مقارنة، ولم يبق أسلوب 
للبنت عند ھذا المستوى بل تجاوزه إلى إلحاق العقاب بالحالة الذي كان له الضرر البدني 
والنفسي على الحالة، كما أنھا لم تكتف بعقابھا لھا بل سعت إلى تكليف اWخ الكبير بعقاب 

لة كان الحالة، وھذا اWخير الذي أذاقھا اشد واعنف أنواع العقاب، وھذا اWسلوب من المعام
له اWثر السلبي على الحالة وكون لھا ألما نفسيا كما ساھم في ھشاشة وسوء تقدير الحالة 
لذاتھا مما جعلھا تسلك سلوكيات متھورة تمليھا الصورة المشوھة عن ذاتھا وتعتبرھا كرفض 

كما ظھر ذلك على شكل غيرة وإحساس بالتمييز . ورد فعل للمعاملة السيئة من طرف والدتھا
أخويھا الذكور وأختھا التي وصفتھا بأنھا مميزة، إذن فالحالة ھنا محبطة Wنھا فشلت في  بين

الحصول على ما حصل عليه إخوتھا من تقدير للذات من جھة ومن فقدان لحب اWم أو 
الخوف من فقدانه من جھة أخرى وھو اWمر الذي جعلھا تبحث أكثر عن معالم خارجية 

لھا قيمة لذاتھا وھو ما جعلھا تقع في المحظور، أما عن دور توجھھا نحو التحقق من أن 
سبب الغياب المستمر والطويل، كما انه � يوجد باWب وع7قته بالحالة فنجده سلبيا وذلك 

اتفاق في أسلوب معاملة وتربية الحالة بين كل من اWب و اWم حيث يسعى اWول في معاملته 
ظھار الحماية وكل مظاھر ا�ھتمام والحب الذي تفتقده للحالة إلى المبالغة في الرعاية وإ

الحالة حالما يرجع اWب إلى عمله ھذا اWخير الذي يقضي فيه مدة طويلة أما اWم فتتسم في 
معاملتھا لھا بكل مظاھر القسوة والتي تدركھا الحالة كنمط من أنماط النبذ والرفض من 

ما  ،العاطفي والوجداني معھا، وتحس بالحرمانطرف اWم وھو ما يجعلھا تفتقد إلى التبادل 
عزز لدى الحالة السلوكات التمردية وجعلھا تسعى إلى إشباع كل ما تحتاجه من خ7ل ربط 

ما وليتش ندير رايھا، ونبغي ندير غير "ع7قات مع الجنس ا}خر كما ورد في استجاباتھا 
ليت نخالط برك حتى طحت حتى أنا و"، "نروح وين نحب مكرة فيھم في زوج"، "المشاكل



، وھو ما جعلھا تكتسب السلوكات الغير اجتماعية والتي "...في لي خارجين على الطريق
كان لھا اWثر حتى في المدرسة من خ7ل بعض المشاغبات وردود اWفعال العدوانية والتي 

في تحقيق كانت عائقا إزاء تحصيلھا الجيد للدراسة وما أدى بھا إلى ا�نقطاع عنھا وفشلھا 
.  حاجتھا ل7نجاز وكل ما من شانه تعزيز سوء تقدير لذاتھا  

استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع ) 5.3  (TAT): 
ثا35: 01بطاقة  

ھذا طفل يحب الموسيقى مي يماه ماتخليھش يدير واش يحب ھو، ھي تقولو دير حاجة أخرى غير "
اع موسيقى تكسرھالو يماه حتى كره من حياتو وھرب من الموسيقى، وكان ھذا الطفل كل ما يشري آلة ت

ثا50د و03." الدار ومبعد ما نجح في قرايتو ما نجح في الموسيقى  
 
 

ثا07: 02بطاقة  
وبنتو اWخرى لي قارية تشوف  ،ھذا ف7ح يزرع في اWرض وتعاون فيه مرتو وبنتو لي ماھيش قارية"

د 03." ا تھرب لھم وتروح للمدينة وتعيش كيما تحب ھيعلى ھكذ .معاھم تبان مش عاجبھا معيشة القرية
ثا42و  

03بطاقة GF ثا13:   
طفلة قاعدة تبكي وغلقت الباب كلي دارت غلطة وندمت عليھا، كيما اغلب البنات يديرو حوايج ويندموا "

ي عليھا، الذكورة يخدعوا البنات �خاطر يطمعوھم بحياة ھانية وسعيدة والواقع يروحو يطيشوھا ومبعد ھ
ثا30د و02." يا تنتحر يا تخدم في الم7ھي  

ثا10: 04بطاقة  
تبانلي امرا لقات راجلھا يخون فيھا، وكيما جا مروح راھي تسقسي فيه باش يفھمھا على ھذه الجاست، "

وراجلھا يبان خانھا � خاطر غرو الشيطان وغراتو المراة، مي ذرك يفھمھا ويتصالحو � خاطر تحبو 
ثا40د و02."   اة ما تتصلحش مي غلطة الراجل تتصلحو� خاطر غلطة المر  

ثا19: 05بطاقة  
ھذه الطفلة مسكينة دخلت بالدرقة للصالة باش تسمع واش راھم يتفاھمو عليھا دارھم وراھي حزينة � "

Poupounièreخاطر ناوين يخرجوھا من الدار ويحطوھا في  وكيما .� خاطر ماھيش بنتھم في ا�صل. 
ثا50د و02." ب من الدار وتزيد تضيع في الشارعتسمع الطفلة تھر  

06بطاقة GF ثا35:   
ھذه الطفلة مدت ثقة في واحد � خاطر رفدھا من الشارع وكان يعاونھا وحسباتو زي باباھا، وكي كبرت "

يشوف فيھا مرا عرض عليھا شيء خارج على الطريق، ھي تصدمت فيه كي خان الثقة تاعھا، وراھي 
ثا46د و02." لي تحبو ويحبھا باش يحميھا من ھذا الراجل تخمم تھرب عند الشخص  

07بطاقة GF ثا03:   
ھذه طفلة ما تحبش أمھا، وأمھا قاعدة تھدر معاھا وتنصحھا، الطفلة قاعدة تسمع في نصيحة أمھا وقلقانة، "

ن ما تحبش نصيحة أمھا، راھي تقول نسمعھا ومبعد ندير رايي، اWم تحبھا وتبغي مصلحتھا والطفلة تبا
مغرورة ومدللة فوق الزيادة وما تحبش أمھا �قصى حد، الطفلة ما تحبش نصيحة أمھا عليھا ما تحبھاش، 

ثا50د و02." وھذه الطفلة في اWخير تندم  
08بطاقة GF ثا10:   

ھذه طفلة عاشقة قاعدة تخمم في صاحبھا لي تحبو وتسنى فيه وقت ما يجي يشوفھا، تبان متعلقة فبيه "
عليه باش يغير لھا حياتھا، وباينة بللي عايشة في فقر وعايشة في الذل على خاطر  بزاف مدايرة أمل

ماليھا مزيرين عليھا بزاف وعاداتھم مزيرة وھي ماتحبش ھذه العادات وھي تستنى فيه وقت ما يخرجھا 
ثا33د و02." من الدار  

09بطاقة GF ثا19:   



جت من المدرسة وت7قاتھا بالصدفة، تبعتھا ھذه باينة طفلة خارجة من دارھم بالدرقة، وأختھا كي خر"
باش تشوف وين راھي رايحة، تعسھا وتلقاھا مع جماعة دير في حوايج ماظنتش بلي أختھا راح دير 
(أختھا تبين روحھا بلي عاقلة وقافزة مي  ھاذوك الحوايج، � خاطر mais في النھاية طيح في )  la piège 

ثا59د و02." والديھا تخرجلھم مي �خرى �� نتاع صحابھا، أختھا كانت كيما يحبوھا   
ثا08: 10بطاقة  

راجل يبوس على راس امو راح يسافر، اWم تبان حزينة على فراق وليدھا و الطفل ثاني حزين على "
فراق امو � خاطر كانت دائما واقفة معاه في المليحة والحايرة وكانت ديمة حنينة عليه، وھو راھو يخاف 

ثا17د و02." قاھاشيسافر ويجي مايل  
ثا15: 11بطاقة  

راني نشوف في الظلمة مافھمت فيھا والو، ھاذو يبانولي كيما واحد يزطل و� يشرب يولي يشوف في "
ثا03د و02." حوايج ما كانش منھا، يتوسوس ويتخيل حوايج ما كانش  

F12بطاقة ثا19:   
شوف مع طفلة لي رباتھا وكيفاش تبان طفلة مخطوبة وجداتھا موراھا تھدر معاھا وتنصحھا وقاعدة ت"

و�ت مرا صالحة مش ماشي مليحة، و تتمنالھا الخير وتطلب ربي يطوللھا في عمرھا باش تشوفھا في 
ثا30د و02." دارھا مستقرة ومھنية كون غير جاو كل الناس مھنيين كيفھا  

13MFبطاقة ثا10:   
غبتو � خاطر اذاتو، مدلھا واحد تعدى على طفلة بعد ما نومھا وكل شيء، تعدى عليھا ضد ر"

canfiance واذاتو في ا}خر ندم وعاد يبكي على واش دارلھا، كان يحبھا و ھي تخدع فيه وشاف الحل  
انو يغتصبھا باش تقعد معاه مي ندم، وكيما تفيق تشوف حالتھا كيما ھكذاك تحاول تنتحر وتفشل وتولي 

ثا13د و02." تخدم خدمة مش مليحة، و ھو راح يولي مدمن كحول  
ثا27: 14بطاقة  

ھذا يبان طفل قاعد في تاقة، مقابل تاقة صاحبتو ويسنى في طفلة طل عليه � خاطر موالفة طل عليه "
وھو يجيب بيھا الوقت، وفي النھاية يجرح الطفلة � خاطر حباتو وامنتلو وھو يتمسخر بيھا ويجيب بيھا 

ثا19د و02." تعود تامن للرجالةالوقت، وھي ذرك تروح تحوس على واحد آخر، مي ماراحش   
ثا17: 15 بطاقة  

د 01." حبيت نولي على حتى دينالصليب باش نولي كيفھم ومبعد ما مومياء بين القبور، كنت حابة ندير"
ثا03و  

 
 

ثا10: 16بطاقة  
مرة في نھار العيد كنت مع صاحبتي، كنت �بسة مليح ونزوق في روحي وكنت نستنى في الراجل اللي "

جي ويديني باش نحوسوا وكنت نثيق فيه بزاف مي ھو خدعني وخ7ني وليت نشرب الحب وندير حبيتوا ي
حوايج مش م7ح، و�و حتى صحابو يستغلوني �زم نديرلو واش  بغى و� ما يجيبليش الحب، وھو سباب 
." centreواش راني فيه ذرك بعدما والفت بالحب وليت ندير أي حاجة باش نجيبو حتى لقيت روحي في 

ثا07د و04  
ثا15: 17 بطاقة  

طفلة راح طيش روحھا من فوق � خاطر كرھت من حياتھا و� خاطر قاسات الذل والفقر والعار تاعھا، "
دارت غلطة في حياتھا وما قدرتش تقابل والديھا وتواجه المجتمع بھذيك الفضيحة على ھكذا راھي تخمم 

ثا30د و01." طيش روحھا  
GFبطاقة ثا19: 18  

ت بنتھا في اWرض ھزتھا ولقاتھا ميتة وقاعدة تبكي عليھا، الطفلة انتحرت، اWم راھي حزينة جدا، أم لقا"
تحرقت كبدتھا، � خاطر رباتھا وتعبت عليھا وفي اWخير تموت كيما ھذه الموتة، وتسال واش خلى بنتي 



وھذه الطفلة أكيد . �مھاتنتحر، باين بلي ع7قة الطفلة بأمھا كانت مليحة كان �زم عليھا دير اعتبار 
ثا04د و02." انتحرت � خاطر كانت تحب واحد وھو خدعھا وبدلھا بواحدة أخرى  

ثا07: 19بطاقة  
ھذه أشباح، � خاطر ھذا المركز معمر باWشباح، وھذا كامل تاع واحدة تعيش في الكوابيس وتشوف في "

ثا10د و01." الدمومات � خاطر عاشت ظروف قساوة عائلتھا عليھا  
ثا14: 20بطاقة  

ھذا متسول ويخمم في حياتو كيفاش راھي وكيفاش راح تكمل ما راھش راضي على روحو � خاطر ما "
حقق حتى حاجة من لي كان حاب يحققھا وزيد عاش في الميزيرية و مالقى حتى واحد يوقف معاه حتى 

ثا49د 01." اقرب الناس ليه  
تحليل اختبار تفھم الموضوع ) 6.3  (TAT): 

:تحليل المضمون) 1.6.3  
اختبار تفھم الموضوع تحليل مضمونجدول ):06(جدول (TAT) الثالثة للحالة   

رمز 
 البطاقة

حاجات  البطل
 البطل

ضغوط 
 البيئة

أحداث ونھاية 
 القصة

ا)ھتمامات  تحليل الموضوعات
 والمشاعر

الحاجة  طفل 01
 ل7نجاز

وقوف اWم 
 ضد رغبته

الھروب من 
 المنزل

ة عن فشل تكشف ھذه القص
البطل في تحقيق حاجته 
المتمثلة في تحقيق ا�نجاز 
بسبب رفض أمه �ختياره 
وفرضھا عليه مجال آخر 
فيفشل في كل المجا�ت 
وفي اWخير يتخذ الھروب 
.من المنزل ح7 لمشكلته  

 حزن

الحاجة  فتاة 02
 ل7ستق7لية

الظروف 
المعيشية 
 في القرية

الھروب إلى 
المدينة كحل 
 للعيش

س القصة ردة فعل تعك
البطل إزاء الظروف 
المعيشية التي تتمثل في 
الھروب وذلك لحاجتھا 
ل7ستق7لية وعدم قبولھا 
.لقيود أسرتھا  

 تذمر

03GF الحاجة إلى  فتاة
الحب 
 والعقاب

خداع 
الرجال، 
ارتكابھا 
ووقوعھا 
 في الخطأ

ا�نتحار أو العمل 
 في الم7ھي

يظھر في ھذه القصة حاجة 
ب والذي يقابله البطلة للح

خداع من طرف الرجال 
وندمھا ل`خطاء التي 
ترتكبھا فھي تلجا ل7نتحار 
.أو العمل في الم7ھي كحل  

 حزن وندم

الحاجة إلى  امرأة 04
الحب، 
حاجة إلى 
التقبل 
 والمسامحة

خيانة 
الرجل، 
طبيعة 
معاملة 
المرأة في 
 المجتمع

تسامح مع الرجل 
الذي تحب، 
وتتمنى لو أن 

يتعامل  المجتمع
مع أخطاء الرجل 
 مثل المرأة 

تكشف ھذه القصة على 
تسامح البطلة مع الرجل 
وذلك لحبھا له رغم خيانته، 
كما تظھر حاجتھا للتقبل 
والمسامحة من قبل 
.المجتمع  

حيرة 
 وتأسف

الحاجة إلى  بنت 05
الحب 

إيداعھا في 
دار 

الھرب والتشرد 
.في الشارع  

تكشف القصة عن الميول 
للجنوح لدى البطلة وذلك 

 حزن وتمرد



الطفولة  وا�نتماء
المسعفة 
واكتشافھا 
بأنھا تعيش 
في أسرة 
 تبنتھا

بلجوئھا إلى الھرب عندما 
سمعت بأنھا ستودع بدار 
للطفولة المسعفة أين ستفقد 

. ءللحب وا�نتما  

06GF  الحاجة إلى  فتاة
الحب، 

 ءوا�نتما
وتجنب 
 اWذى

استغ7ل 
الرجل 
الذي رباھا 
 لھا

لجا لمن تحب ت
لتبحث عن 
 الحماية

تكشف ھذه القصة عن 
حاجة البطلة للحب 
وا�نتماء وذلك بلجوئھا 
للشخص الذي تحبه وذلك 
بعد شعور باWذى الذي 
سيلحقھا من الرجل الذي 
.رباھا ومنحته ثقتھا  

 خوف

07GF الحاجة إلى  بنت
 ا�ستق7لية

عدم تقبلھا 
ل7م 
 ولنصيحتھا

الندم بعد عدم 
صيحة اWخذ بن

 أمھا

تعكس ھذه القصة حاجة 
البنت ل7ستق7لية وعدم 
تقبلھا للنصيحة حتى من 

) اWم(اقرب الناس إليھا
.والذي جعلھا تكره أمھا  

 ندم وحزن

08GF الحاجة إلى  فتاة
الحب، 
 وا�ستق7لية

طبيعة 
المعاملة 
داخل 
 اWسرة

انتظارھا 
للشخص الذي 
تحب لتذھب معه 
إشباعا لحاجتھا 

.للحب  

س ھذه القصة عدم تعك
قبول البنت للعادات وطبيعة 
المعاملة داخل اWسرة 
والتي تصفھا بأنھا صارمة 
والتي تقيد حريتھا وتلجا 
إلى من تحب للتحرر من 
قيدھا وLشباع حاجتھا 
.للحب  

تفكير 
 وتذمر

09GF الحاجة إلى  فتاة
ا�ستق7لية، 
إلى كسب 
 ثقة الوالدين

الخروج 
بعيدا عن 
مرأى 
أسرتھا، 
وخروجھا 
مع 
أصدقاء 
 السوء

الوقوع في الخطأ 
مع أصدقائھا، 
وفقدانھا لثقة 
والديھا ليس مثل 
.أختھا  

تعكس ھذه القصة عن 
الميول الجانحة لدى البنت 
وذلك باحتكاكھا بأصدقاء 
السوء، وكذا عن تخييب 
ظن والديھا بھا مقارنة 
بأختھا التي كانت عند حسن 
.ظن والديھا  

�مبا�ة 
 وندم

بنا� 10 الحاجة  
للحب 
 والحنان

الخوف من 
فقدان اWم 
وذلك 
بسبب 
حبھا 
الكبير 
 ل7بن

يبقى ا�بن خائف 
من أن يسافر 
ويعود و� يجد 
.أمه  

تعكس ھذه القصة صورة 
الع7قة بين ا�بن وأمه 
والتي تتسم بالحب والحنان 
والعطف مع خوف ا�بن 

. من فقدان اWم  

خوف 
 وحزن

انزعاج المفحوصة وھي تشبھھا للھ7وس التي يراھا أي مدمن على صورة أشارت إلى قلق و 11
 الحشيش



12F الحاجة  بنت
ل`من 
 وا�ستقرار

الظروف 
التي 
تعيشھا 
والتي ترى 
بأنه ينعدم 
فيھا 
ا�ستقرار 
 واWمان

تتمنى البنت لو 
أنھا مستقرة 
وتعيش في أمان 
مثل البنت التي 
.في الصورة  

تعكس ھذه الصورةحاجة 
كوين اسرة والعيش البنت لت

مستقرة مثل شخصيات 
الصورة ويتضح ذلك من 

كون غير جاو كل "قولھا 
"الناس مھنيين كيفھا   

 حزن وياس

13M
F 

شاب 
 وفتاة

الحاجة إلى 
الحب، 
والعدوان 
والسيطرة 
،الحاجة 
 للجنس

 ةالفتا صد
للشاب 
وخيانتھا 
 له

بعد تعدي الشاب 
على الفتاة يندم 
ويصبح مدمن 

ة كحول أما الفتا
فتحاول ا�نتحار 
وتفشل ثم تدخل 
.لعالم ا�نحراف  

تكشف ھذه القصة لجوء 
البطل إلى أساليب عدوانية 

من اجل السيطرة ) تعدي(
وامت7ك من يحب ولكن 
يندم ويصبح مدمن كحول 
اما البنت فبعد ان يتعدى 
عليھا الشاب فتحاول 
ا�نتحار وعندما تفشل تتجه 

. الى عالم الجنوح  

 ندم وحزن
 

الحاجة  بنت 14
للحب 
 وا�مان

خداع 
 الرجل لھا

تبحث عن الحب 
مع رجل آخر، 
لكن تفقد ثقتھا 
 بالجنس ا}خر

تعكس ھذه القصة عن 
حاجة البنت �ن تجد من 
يحبھا ويشعرھا با�مان 
من  لكن يقابلھا ت7عب
طرف من تظن انه يحبھا 
فتسعى الى ايجاد الحب مع 
شخص آخر ولكن تفقد 

جنس ثقتھا في افراد ال
. ا}خر  

 حيرة

تقول أنھا كانت تود اعتناق المسيحية ثم تتراجع  تعكس قصة الفتاة عن اتجاھاتھا نحو الدين حيث 15
.معتقد ديني وتفضل أن تعيش بحريتھا وكما تحب ھي دون أي  

الحاجة  بنت 16
للجمال،النظ
 ام والحب

خداع 
الشخص 
الذي تحبه 
 لھا

تصبح البنت 
مدمنة 
حشيش 
وتتجه 

اف ل7نحر
)الجنوح(  

تظھرني قصة المفحوصة 
حاجتھا الجلية للجمال والنظام 
والحب والذي يقابله استغ7ل 
الشخص الذي تحبه لھا وخداعه 
كذلك مما كان أول خطوة في 
دخولھا لعالم 

) الجنوح(ا�نحراف  

 ندم وحزن

الحاجة إلى  بنت 17
العقاب 

إلحاق (
اWذى 

)بالذات  

ارتكابھا 
لخطا 
جعلھا � 
 تستطيع
مواجھة � 
والديھا و� 

محاولة 
 ا�نتحار

 تعكس ھذه القصة الميو�ت
ا�نتحارية للمفحوصة من خ7ل 
لجوء بطلة القصة ل7نتحار 
بسبب ظروفھا المعيشية السيئة 
وكذا ارتكابھا لخطا لم تستطع 
من جرائه مواجھة � المجتمع 

 حزن ويأس



المجتمع، 
وظروفھا 
المعيشية 

...الصعبة  

.و� والديھا  

18GF الحاجة  بنت
للحب، 
الحاجة 
 للعقاب

خداع 
وخيانة 
الشخص 
الذي تحبه 
 لھا

بسبب خيانة 
الرجل الذي 
تحبه البنت 
لھا لجأت 
ل7نتحار 
 كحل

تكشف ھذه القصة عن الميو�ت 
حيث أنھا  ا�نتحارية للمفحوصة
أنسبته لبطلة القصة عندما 
خدعھا الشخص الذي تحب 
وخانھا، كما يظھر في القصة 

أن البنت خيبت ظن  كيف
والدتھا بھا ولم تأخذ بعين 
.ا�عتبار طبيعة ھذه الع7قة  

 حزن وندم

 تظھر ھذه القصة قلق واضطراب الحياة التي تعيشھا المفحوصة قبل وأثناء دخولھا للمركز 19
الحاجة  رجل 20

إلى 
ا�نجاز، 
وتحقيق 
الذات 
 والحب

الظروف 
التي عاشھا 
البطل 
وكذلك 
 وحدته

ا على عدم الرض
الذات، لم ينجح 
 في تحقيق حاجاته

تكشف ھذه القصة على أن 
المفحوصة لم تتمكن من 
تحقيق حاجاتھا وإشباعھا 
وذلك بسبب الظروف 
الحياتية التي تعيشھا وكذلك 
وحدتھا وھو ما جعلھا 
يائسة وحزينة وغير 
 راضية عن نفسھا

 حزن ويأس

حالة حول اختبار التحليل الشكلي والتعليق على استجابات ال) 2.6.3  (TAT): 
يدل على تعاونھا أثناء ا�ختبار رغم أن  جاءت قصص الحالة مليئة باWحداث، وھذا ما

كما أن استجابتھا . ثانية29دقيقة و 02سردھا للقصص جاء خ7ل زمن قصير كان متوسطه 
كانت سريعة حيث سجلت أول ا�ستجابات خ7ل زمن رجع لم يتجاوز في اغلب البطاقات 

ثانية، كما ن7حظ أن سردھا للقصص يعكس إسقاطا واضحا ومباشرا لحالتھا، كما سجل  20
، حيث عكستا قلق وانزعاج الحالة إضافة 15، 11لديھا كف في ا�ستجابة حول البطاقتين 

إلى اتجاھاتھا الشاذة عن الدين حيث أن الحالة تعكس عدم امتثالھا Wي ضوابط ومعتقدات 
.دينية  

ت والحلول المقترحة Wغلب قصصھا ذات طابع غير سوي أو جانح حيث وجاءت النھايا
08، 04، 03، 02، 01: عبرت عن ذلك في البطاقات GF  ،09 GF  ،13 MF  ،14 ،16 ،

13: كما ورد لھا ث7ث استجابات في البطاقات التالية MF  ،17 ،18 GF تعكس الميو�ت ،
.ا�نتحارية لدى الحالة  

القصص التي سردتھا الحالة فنجد ظھور الحاجة للحب  أما الحاجات التي ظھرت من خ7ل
03: في البطاقات GF  ،04 ،05 ،06 GF  ،08 GF  ،10 ،13 MF  ،14 ،16 ،18 GF  ،20 ،

09، 04، 02: كما ظھرت الحاجة إلى تقدير الذات في البطاقات GF الحاجة إلى  اما، و16، 
07، 02، 01:ا�نجاز وتحقيق الذات فظھرت في البطاقات GF  ،09 GF ، أما 20 ،16، 

06الحاجة ل`من فظھرت في البطاقات  GF  ،12 F ، وقد ترجمت الحالة الضغوط 14، 
والحواجز التي واجھت البطل ووقفت ضد إشباع حاجاته وتحقيقھا بالظروف اWسرية والتي 

07، 01تتجلى في معاملة اWم خاصة كما جاء ذلك في البطاقة رقم  GF  ،08 GF  ،10 



03: والخداع كما جاء في ا�ستجابات عن البطاقاتواLحساس بالحرمان من الحب  GF ،
04 ،05 ،06 GF  ،13 MF     . 

:التحليل العام للحالة) 7.3  
إن أكثر ما لوحظ في النتائج المتوصل لھا بمختلف وسائل جمع البيانات مع الحالة، ھو انعدام 

لعاطفي بين ا�نسجام والتفاھم وغياب ع7قات ا�حترام والتواصل والتبادل الوجداني وا
الحالة و كل من اWم واWخ،  عكس ما ھو معروف عن ع7قة الطفل بأمه بأنھا من أھم 
الع7قات، وذلك Wنھا اWساس اWول في تشكيل شخصيته وھي المصدر اWساسي للرعاية 
والحنان والتربية، حيث أشارت النتائج إلى إدراك الحالة للمعاملة السيئة من طرف اWم والتي 

ت بالعقاب المستمر والتقليل من شانھا وھو ما كان سببا في فقدان الحالة لمكانتھا اتسم
له فليمينج وإحساسھا بالمحبة وا�نتماء، وعدم الشعور باWمن النفسي وھذا ما أشار  

)1967 ( Felming إن التشجيع وا�تزان في الع7قات اWسرية يجعل شخصية الفرد "... 
عارضة الشديدة والقسوة أو الرفض فإنھا تجعل الفرد يظھر العدوان تنمو نموا سليما، إما الم

، )18" (أو الميل إلى ا�نطواء أو العناد أو العيش في حالة من عدم اWمن وانعدام ا�طمئنان
أي إن الحالة لم تتمكن من الوصول إلى إشباع الحاجات النفسية ا�جتماعية المختلفة، وذلك 

ن العاطفي من اWم حيث اتسمت معاملتھا بكل مظاھر النبذ الحرما: بسبب عوامل أھمھا
سوين والرفض للحالة وھو ما كان سببا في اضطراب سلوكھا وفي ھذا الصدد يشير 

انعكس ذلك ) نقص الحنان ا�مومي(إذا أصيب الطفل بعطب "إلى انه  )1988(ريتشارد 
ع إلى نزعة على شكل اضطرابات سلوكية تتوزع أعراضھا على فئتين أعراض ترج

عدوانية وأعراض ترجع إلى ضعف الشعور بالخطيئة، وتنشا اWعراض بصفة خاصة نتيجة 
الحرمان ا�مومي وعدم إشباع حاجات الطفل اWساسية كالحاجة إلى اWمن والتقدير وا�نتماء 
إلى جماعة تحبه، وقيام الطفل بھذا السلوك إنما ھو تعبير عما لحقه من أذى، ولعله يستطيع 

)19." (ن يلحق اWذى بوالديهأ  
 

كما أن من مظاھر نبذ اWم للحالة ھو التفرقة بينھا وبين اLخوة ، إضافة إلى جعلھا دائما في 
موضع مقارنة تكون ھي القطب السالب فيه وھذا ما كان له اWثر في سوء تقدير الحالة 

ل تجاھل ما لدور اWب لذاتھا، إضافة إلى غياب اWب حيث انه � يمكن بأي حال من اWحوا
وحضوره الدائم من أھمية في حياة الطفل حيث يمثل مصدر الحماية و السلطة، وغيابه يشكل 
نقصا كبيرا من الناحية الوجدانية ويحدث تأثيرا واضحا في شخصيته وھو الشيء الذي 

ي اه من خ7ل النتائج المتوصل لھا مع الحالة حيث أنھا عانت من الحرمان الوالدمسنالت
والعاطفي من ك7 والديھا حيث ظھر اWول في أسلوب معاملة اWم والذي يتسم بالقسوة والنبذ 
وا�فتقار Wي تجاذب وجداني وظھر الثاني في الغياب الطويل والمستمر ل`ب بھدف العمل، 
فقد كان ھذا الحرمان عام7 مھما في جنوح الحالة وممارستھا سلوكات غير اجتماعية وھذا 

في دراسة سعودية حول  )2000(محمد بن إبراھيم السيف ع ما توصل له الباحث يتفق م
عوامل ارتكاب الفتاة للجريمة حيث بينت الدراسة أن قيم المجتمع الثقافية والدينية تحض 
اWفراد على أن يسعوا نحو تحقيق ا�ستقرار ا�جتماعي والحصول على اWمان العاطفي 

حدث المشكلة في المجتمع عندما يحصل انفصال بين بوسيلة مشروعة ھي اWسرة، وت
، ف7 يوجد تكامل وانسجام بين الوسيلة )ا�ستقرار العاطفي(والھدف ) اWسرة(الوسيلة 



والھدف فينشأ ا�نحراف في السلوك، فيشيع الجنوح عند الفتيات ال7ئي يقعن تحت ضغوط 
ن بالحرمان العاطفي بسبب أسرية من طرف ا}باء أو اWشقاء يعيق استقرارھن ويشعرھ

حيث توصل إلى أن المعدل العاطفي ... الع7قات اWسرية القائمة على النبذ والصراع 
�86رتكاب الفتاة للجريمة  % توزعت بنسب متفاوتة حيث كانت نسبة الھروب من مشاكل  

11.8وقسوة الوالدين  % 33.83، ونسبة ا�نتقام والكراھية ل`سرة  % والبحث عن مشاعر  
32.5لحب ا % ، في حين توصل إلى ترتيب الحرمان العاطفي حسب اWھمية، فجاء الحرمان  

من اWم في المرتبة الثانية في حين احتلت كثرة غياب اWب عن المنزل المرتبة الرابعة ضمن 
)20. (ستة أصناف للحرمان  

رتھا إلى من ناحية أخرى اثر عدم إشباع الحاجات النفسية ا�جتماعية للحالة من طرف أس
السعي وراء ھذا اLشباع خارج نطاق اWسرة، وذلك بنقل مجال نشاطھا إلى الجنس ا}خر، 
وأصبحت تتفادى الع7قات مع نفس الجنس وتتجنبه، فمن خ7ل ع7قتھا مع الذكور تجد 

وبالنسبة وتسعى الى اثبات ذاتھا واشباع حاجتھا ل7نتماء، ا�ھتمام والرعاية وحتى المنافسة 
ھو معروف في ثقافة البيئة المحلية وفكرة رفض الع7قات الغيرية فكانت تتعرض Wشد لما 

أنواع العقاب قسوة، ولكن كرد فعل عن ھذه المعاملة تبقى مصرة على سلوكاتھا التي مكنتھا 
والم7حظ . من اLشباع لمختلف حاجاتھا بغض النظر إذا كان ھذا اLشباع سويا ومقبو� أم �

ھو تعميم ھذه ا�ستجابات و ردود اWفعال حتى في المدرسة ما اثر على على الحالة 
تحصيلھا الدراسي وكان سببا في انقطاعھا وبالتالي عدم تمكنھا من إشباع حاجتھا ل7نجاز 
وتحقيق المكانة، فكان لحرمان الحالة من عطف أمھا اWثر في مختلف جوانب الحالة ويؤكد 
Symondsسيموندس  إذا رفض احد الوالدين أو ك7ھما الطفل، : "ث يقولھذا الرأي حي 

فمن المحتمل أن يميل ھذا اWخير إلى العدوان، وإحداث الفوضى في المدرسة، أو يحاول أن 
) 21." (يجذب ا�نتباه، كما � يحب ا}خرين ويميل إلى النشاط الزائد والغيرة أو التمرد

النظري والذي يتعلق بمعادلة  سلوكات الحالة تنطبق مع ما سبق طرحه في التراث
دو)رد ـعدوان ل/اLحباط   Dollard   حباطات المتكررةLحيث أن استجابات الحالة عن ا

بھا سميحة نصر عبد كانت بسلوكات عدوانية وھو ما يتفق مع نتائج الدراسة التي قامت 
ا يدركھا بھدف الكشف عن الع7قة بين ا�تجاھات الوالدية في التنشئة كم )1983(الغني 

اWبناء وبين عدوانية اWبناء وكانت أھم النتائج المتوصل لھا انه كلما قل تقبل الوالدين ل`بناء 
)22. (زاد العدوان وكلما قل تقدير الذات زاد العدوان  

وخ7صة القول نجد أن جنوح الحالة كان بسبب عدم تمكنھا من إشباع الحاجات النفسية 
ر فيه ل7م التي كانت مصدرا لyحباط بد� أن تكون مصدرا ا�جتماعية و الذي كان الدو

وينيكوت لyشباع وعن أھمية دور اWم في حياة الطفل يرى  Winnicott أن الطفل يرى  
نفسه منعكسا في نظرة أمه وصوتھا وفي طريقة إدراكھا العقلي له، وفي إدراكھا الصامت له 

طفل فانه يفقد معناه بوصفه - اص بع7قة اWمومشاركته الوجدانية وأي إعاقة لھذا التكيف الخ
يرة مشروع وجود ، وتحل مشاعر الموت محل مشاعر الحياة مؤدية الى اضطرابات جد خط

)  23. (في الحياة ال7حقة  
 
 
 
 



 
 

:الحالة الرابعة) 4  
:معلومات عامة عن لحالة ) 1.4  

سنة  16: رضوان                                السن : ا�سم   
أولى متوسط: المستوى   

ذكور  06: عدد اLخوة   
السابع: ترتيب الحالة   

أمي: ف7ح                               المستوى التعليم ل`ب : عمل اWب   
ةأمي: ماكثة بالبيت                       المستوى التعليم ل`م : عمل اWم    

متزوجين: الحالة ا�جتماعية ل`بوين   
Lشھر 11: قامة بالمركز مدة ا  

التشرد والسرقة: سبب الدخول للمركز   
:ملخص عن الحالة ) 2.4  

شھر وذلك بعد توجيھه  من  11سنة ، يقيم بمركز اWحداث منذ  16رضوان مراھق  عمره 
طرف قاضي اWحداث إلى المركز ، وذلك بسبب القبض عليه وھو متلبس بمحاولة السرقة 

إخوة ذكور ، وھو  06ين  ورضوان  إلى أسرة مكونة من اWبو إضافة إلى التشرد ، ينتمي
أصغرھم ، أسرة الحالة ميسورة من الناحية المادية ، فوالد الحالة يملك قطعة أرض استثمرھا 
في الف7حة فكان عمله بھا يأخذ كل وقته ، ف7 يرجع إ� في أوقات متأخرة ، وفي أوقات 

7حية ، ثم يرجع للمنزل ، كان اWب صعب أخرى يقضي عدة أيام وھو في اWرض الف
ساكتة   ا�م المزاج  وكانت أغلب لقاءاته مع أسرته تتسم بالشجارات والتعنيف في حين تبقى

دون أي رد فعل وذلك Wنھا تعرف طباع زوجھا المتھور ، الذي سبق له ضربھا حتى أمام 
ا ، أما بالنسبة ل`بناء فمن مرأى من أبنائھا ، وكم من مرة سبب لھا إصابات خطيرة نوعا م

تدخل منھم وحاول التھدئة كان العقاب من نصيبه ھو كذلك ، وھو ما جعل اWو�د كلھم 
، وبالغ اWب في تسلطه ففرض على بعض أبنائه  اينصاعون Wوامره ويطبقونھا بحذافيرھ

في اWرض  ستكمل تعليمه ، وذلك للعمليعدم ا�لتحاق بالمدرسة كما لم يترك البعض ا}خر 
ورعاية الغنم أما الحالة فكان الصغير مقارنة بإخوانه ، فالتحق بالمدرسة ، ولكن مثل إخوته 
، وھو ما جعله يتھاون في الدراسة ، وبالتالي الفشل والرسوب وبدأ الحالة يستغل قضاء أي 
وقت فراغ مع أصدقائه ، ثم أصبح يفضل الھروب من المدرسة ومرافقتھم ، ومعھم بدأ 

تدخين ، وتعلم سلوكات منحرفة ، واللجوء للسرقة في بعض اWحيان أين تم القبض عليه من ال
.طرف شرطة اWحداث وتوجيھھم للمركز   

)الصعوبات التي واجھھا أثناء الدراسة بسبب رفض اWب لمساعدته وعدم تشجيعه له(    
:استجابات الحالة في المقابلة نصف الموجھة ) 3.4  

� خاطر كان ديما كاين الحس والمشاكل ) 02(نا ماكنتش نحس با�ستقرار والكالم، أنا مع دار) 01( 
) 05(ھو لي كان ينوض كل مشكلة حتى على ما كان والوا، ) 04(بابا كان صعيب بزاف، ) 03(والعياط، 

ھذا الشيء ديما راھو في اWرض يخدم في ) 07(بابا ما يعشر حتى واحد، ) 06(الجيران ووصلھم، 
بالصح مع يجي يبدأ بمشاكلوا، ) 08(حة تاعو ساعات يجي روطار وساعات ما يجيش خ7ص، الف7

بالصح ھو ما ) 11(ھي تعاونو ديما في اWرض وفي الدار، ) 10(عمرو ما ھدر مع ماما بالعقلية، ) 09(



 كي كانت اتردلوا كان حتى يضربھا) 13(نقولك كان ديما يتقابض معاھا ) 12(يديرلھاش حتى قيمة 
وشحال من مرة تطلب الط7ق من معاملة ) 15(شحال من مرة تغضب وتروح لدار جدي، ) 14(،

) 18(� خاطر ما كانش لي يقوم بينا في الدار ب7 بيھا، ) 17(بصح مبعد ترجع على جالنا، ) 16(بابا،
و� عندھا السكر ) 20(حتان دخلوھا لمراض كل، ) 19(بصح ھو عمرو ما بدل معاملتو معاھا، 

) 23(حتى حنا ماسلكناش من الحس انتاعوا، ) 22(ومبعد و�ت غير تسكت وخ7ص،) 21(لتونسيو، و
ھو ) 25(حتى ولينا كامل انخافو منوا، )24(كان أى واحد من خاوتي لكبار يدخل بينو وبين ماما يضربو، 

كل بطلھم من خاوتي ال) 26(كان ديما يحرث علينا ودينا معاه حتى بالسيف ل`رض باش نخدموا معاه، 
وحتى أنا كنت كيما نقراش كان يديني معاه ) 28(وكاين حتى لي ماخ7ھمش يدخلوا يقراو،) 27(القراية، 

بصح ) 31(ساعات صح تصلحنا، ) 30(بصح الخدمة في اWرض مش مضمونة، ) 29(باش نعاونھم، 
و بزاف عليھم حتى الخرفان ساعات يموتو وحدھم ونخسر) 32(ساعات ما تصلحش على حساب المطر، 

بصح بابا ما يعطي حتى قيمة ) 34(غير القراية تخلي الواحد يضمن مستقبلو، ) 33(ب7 ما نربحوش فيھم، 
وفيھا ) 37(لخاطر تعب بزاف، ) 36(يبغينا غير نخدمو في اWرض بصح حنا ما نبغوش، ) 35(للقراية، 

ديما ) 39(وا ما يخليناش انريحو، مع بابا ماعندوش الراحة خ7ص حتى كون نتعب) 38(بزاف الخساير، 
وعلى بالك بابا كان يضرب خاوتي وحتى أنا شحال من مرة ) 40(يقولنا واش ديرتو حتان  تريحوا،  

بصح كي مرضت ما )  42(ماما كي كانت � باس عليھا كانت ما تخليھش يضربني، ) 41(ضربني، 
ھوملھا ليھا و� لينا حتى تدخل ساعات من المشاكل لي يدير) 43(و�تش تقدر اديرلي والوا، 

) 46(حتى و�ت ما ادخل روحھا في حتي حاجة، ) 45(عمرو ما ھناھا تشف مسكينة، ) 44(للصبيطار،
وحنا كيما نديرو أي حاجة إذا فاقلنا ھذاك ) 47(و�ت حتى كيتشوفنا غلطنا ماتقولنا والو كرھلھا حياتھا، 

ساعات نحس ) 49(لمشاكل لي يديرھا بابا كرھتو في الدار، أنا من ا) 48(نھارنا وإذا ما فقلناش نمنعو، 
حتى خاوتي كانو يضربوني ساعات نحس بلي واش يدير ) 50(روحي عايش معاھم غير على جال ماما، 

ھوما  يتبانلي ) 53(أنا نحب دارنا خاصة ماما، ) 52(كنت كي نغلط نخلص، ) 51(فيھم بابا يرجعوه عليا،
بابا بالنسبة ليه كي جيبنا ) 55(وفيھم كيفاش  يعاملوني تقولي يكرھوني، بصح كي تش)  54(يحبوني،  

ھو ما يعرفش ) 57(بصح مش كيما ھكذا اWب يحب و�دو، ) 56(الدقيق وواش ناكلوا ھكذا راھو يحبنا، 
بصح صح صح ) 59(يمكن ھو ھكذا تربى،) 58(الكلمة المليحة و� يضحك معانا يعرف غير العياط، 

ما لقيتش ) 61(أنا ثاني ما لقيتش روحي في اWرض معاه في الف7حة، ) 60(وتي كل، خسرت حياة خا
ضيعت حياتي ) 64(� خاطر ماعندي حتى مستقبل، ) 63(ذرك راني نادم، ) 62(روحي في القراية، 

وزيد دارنا الكل ) 67(بصح ما لقيتش حتى تشجيع من الدار، ) 66(كنت المرة اWولى حاب نقرا، ) 65(
صحابي في القسم الكل عندھم شكون ) 68(ش قاريين حتى باش يعاونوني ويشرحولي دروس، ماھم

وزيد كاين حتى لي دايرين الكور) 69(يعاونھم،  (cours) بصح أنا مانديرش مش � خاطر ) 70(، 
ھو كيما قتلك اص7 قاعد  ) 72(� خاطر بابا ما تھموش قرينا و� ما قريناش، ) 71(ماعندناش دراھم، 

ولي خ7ني نبطل كثر ھو البعد تاع ) 74(وأنا ع7بالي ايجي النھار ونبطل، ) 73(طل غير في خاوتي، يب
وساعات ) 75(المدرسة ع7 بالك في الشتاء كيما تصب الثلج نموتو بالبرد وفي الصيف ما نوصلوا، 

) 76(باح، نتاع الص 7:00تتغلق الطريق ب7 واش يصرالنا في الطريق كيما نخرجو في الظلمة على 
ممكن كون عاوني بابا وشجعني كنت قريت ونجحت، ) 77(شحال من مرة يھجمو علينا حتى الك7ب 

حتى من خدمة تكون محترمة ومريحة، ) 80(وعندي ب7ص فيه، ) 79(وليت صالح في المجتمع، ) 78(
نقدر كيفاش حتى كيما يكبر ھو) 82(مش كيما اWرض غير التعب وما عرف تنجح الف7حة و�ا� ) 81(

كنت حتى في ) 85(المھم واش يحب ھو، ) 84(بصح ھو جامي دارلنا واش نحبو حنا، ) 83(نعاونو، 
كي ) 86(أوقات الفراغ تاع المدرسة �زم نروح  نعاونو في اWرض وكون ما نعاونوش ندي الضرب 

د معاھم نقعد مع صحابي الي كنت نحب نقع) 87(كرھت وليت حتى كي منقراش ما نروحش للدار، 
حتى أنا ) 90(بصح إذا فاق بيا بابا كان ھذاك ھو نھاري، ) 89(وكنا ديما نلعبو مع بعض ) 88(بالزاف، 

) 91(وليت كيما نحب نروح لصحابي نروح لب7يص لبعاد لي ما يشفنيش فيھم بابا وندير واش نحب، 
�خاطر حتى من ) 92(تعلمت نتكيف حتى السرقة وليت كيما نحب أي حاجة نسرقھا مع صحابي، 

ديما بابا يشرينا واش ناكلوا وخ7ص ما يمدناش الدراھم كيما نحبو حوايج ) 93(المصروف ما عنديش، 



كنت مع ) 95(على ھكذا حتى أنا وليت نسرق من الدار وساعات من برة مع صحابي، ) 94(نشروھم، 
حتى ) 97(ني قدامھم، بصح كيما بابا شحال من مرة يضرب) 96(صحابي نلقى روحي وندير واش نحب، 

ساعات ) 100(واحد ما يعجبو من صحابي، ) 99(حشم بيا، ) 98(كون يجو يعيطولي كان يحاوزھم، 
حتى ھوما ) 101(حتى من صحابي نحسھم مايقيمونيش خاصة كيما يشوفو بابا كيفاش يعاملني، 

) 103(عد معاھم، كنت ساعات ندير حوايج حتى وما نيش حابھا غير باش يخلوني نق) 102(يحقروني، 
راني لقيت روحي، ) 105(كون قريت ونجحت ما يكونش مصيري ھكذا، ) 104(بصح ذرك راني نادم، 

راني في السونتر، ) 108(ھذا ھو مصير، ) 107(بصح كيما قريتش وتبعت لو�د لي مش م7ح، ) 106(
ھموا غير اWرض بصح بابا من بكري ھو ت) 111(وخيبت ضن ماما بيا، ) 110(ضيعت حياتي، ) 109(

.ما تھموش حاجة أخرى  

:تحليل محتوى المقابلة نصف موجھة) 4.4  
:جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة) 1.4.4  

للحالة الرابعة جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة ):07(جدول  
 النسب المئوية تكرار الوحدات الوحدات اWصناف 
عدم إشباع 
 الحاجة ل`من

من حيث غياب ا�ستقرار، 
وانعدام الحماية،وكذا التفاھم 
وا�نسجام داخل اWسرة وكذلك 
غياب اLشباع للمتطلبات 

المأكل و المشرب (الضرورية
(... 

1/2/3/4/5/6/8/9/11/12 13 
14/15/17/18 

19/20/21/22/23/24/25 40/42 
/43/44/45/46 

47/50/51/76/89/92/93  
وحدة 35: المجموع  

31.53% 

عدم إشباع 
الحاجة للحب 
 وا�نتماء

من حيث عدم الشعور با�نتماء 
ل`سرة واLحساس بالنبذ، وغياب 
التواصل الوجداني والعاطفي مع 

. أفراد اWسرة وجماعة الرفاق  

48/49/54/55/56/57  
 
 

وحدات 6: المجموع  

5.40% 

عدم إشباع 
الحاجة إلى 
 تقدير الذات

من خ7ل انعدام الثقة وا�حترام 
.بالذات وبا}خرين  

39/96/97/98/99/100/101 
102/103/110/111  

وحدة 11: المجموع  
9.90% 

عدم إشباع 
الحاجة إلى 
ا�نجاز وتحقيق 
 الذات

من حيث الفشل في تحقيق 
الطموحات وإحراز المكانة 
ا�جتماعية وكذا الفشل في انجاز 
.أي عمل والفشل الدراسي  

26/27/28/29/31/32/34/35/36 
37/38/59/60/61/62/63/64/66 
67/68/69/70/71/72/73/74/75 
77/78/79/80/81/82/83/85/104 

105/106/107/109  
وحدة 40: المجموع  

36.03% 

92: المجموع الكلي للوحدات    82.88% 
 
 
 

:التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة) 2.4.4  
نصف  حالة حول محاور المقابلةلكل استجابات ال من خ7ل إتباع طريقة تحليل المحتوى

موجھة تبين أن إشباع الحالة للحاجات النفسية ا�جتماعية غير كافي حيث ترجم ذلك بنسبة 
82.88% وحدة، كانت فيھا السيطرة لصنف  111وحدة من أصل  92ھذه النسبة التي تقابل 

36.09عدم إشباع الحاجة إلى ا�نجاز وتحقيق الذات وذلك بنسبة  % وحدة  40ـمقابلة ل 



جاءت اغلبھا حول العوائق التي حالت دون الحالة ودون التحصيل الجيد للدراسة وبالتالي 
 :فشل الحالة في الوصول إلى المستوى التعليمي الذي كان يطمح إليه كما جاء على حد تعبيره

، "ع7بالي يجي النھار ونبطل"، "كنت حاب نقرا بصح ما لقيت حتى تشجيع من الدار"
يليھا صنف عدم إشباع الحاجة "... عاوني بابا وشجعني كنت قريت ونجحت ممكن كون"

31.53ل`من بنسبة  % وحدة تعبر عن غياب الحماية وا�ستقرار  35عكست ما يقدر ب 
بسبب الع7قات اWسرية المتسمة بالشجار وعدم ا�نسجام خاصة من طرف الوالد كما جاء 

ماكنتش نحس با�ستقرار و الأنا مع دارنا : "على لسان الحالة في قوله calme �خاطر "، "
ھو لي كان ينوض كل "، "بابا كان صعيب بزاف"، "ديما كاين الحس والمشاكل والعياط

أما بالنسبة للصنفين الخاصين بمحوري عدم إشباع الحاجة " مشكلة حتى على ما كان والو
قاربة حيث بلغت نسبة للحب وا�نتماء وعدم إشباع الحاجة لتقدير الذات فكانت النسب مت

5.40الصنف اWول  % 9.90وحدات ونسبة الصنف الثاني  6عن   % وحدة، وھي  11عن  
وجاءت نتاجا للمعاملة الوالدية السيئة،  نسب صغيرة مقارنة بنسبتي الصنف اWول والرابع،

التي كانت السبب في شعور الحالة بالضيق في العيش ضمن اسرته وكذا شعوره بقلة 
ساعات نحس : "الثقة التي كان اWب دائما سببا فيھا كما جاء على حد قول الحالةا�حترام و

بصح "، "بصح مش كيما ھكذا اWب يحب و�دو"، "روحي عايش معاھم غير على جال ماما
"... حتى ھوما يحقروني"، "حشم بيا"، "كيما بابا شحال من مرة ضربني قدامھم  

:لحالةالتحليل الكيفي للمقاب>ت مع ا) 3.4.4  
باWب والتي تتسم  اب7ت المطبقة مع الحالة ھو ع7قتهإن أول ما يثير ا�نتباه خ7ل تحليل المق

بالرفض وعدم تقبله ل`ب، ھذا اWخير الذي اتسم أسلوب تعامله وتربيته Wبنائه بصفة عامة 
والحالة بصفة خاصة، بإھمال الخصائص الشخصية وعدم النظر إليه كشخصية منفصلة 

ميزة في خصائصھا الذاتية، ورغبته في أن  يكون الحالة كنسخة متكررة من نفسه وذلك ومت
لھا،  عبإتباع أسلوب السيطرة الممزوج بالعقاب في حا�ت عدم ا�متثال ل`وامر وا�نصيا

فاتخذت سيطرة اWب صورة ا�ستبداد الكامل، وممارسة القسوة مع ا�سرة برمتھا، فأب 
بدور اWب ا�توقراطي الذي تكون له الكلمة اWولى واWخيرة وبھا يلغي الحالة مازال متمسك 

المادي وھو ما اثر على الحالة  أفراد أسرته إ� فيما يخص اLشباعكافة رغبات ومتطلبات 
وكان حاجزا أمام تحقيق رغباته وخاصة ما تعلق بالمدرسة والتي لم يلق أي تشجيع أو 

لوحيد العمل في اWرض، بالرغم من اخت7ف وجھة نظر مساعدة من والده الذي كان ھمه ا
الحالة وأبيه إذ يعتبر أن العمل باWرض ليس من المصادر المضمونة لكسب الرزق، وان 
النجاح في الدراسة والوصول إلى مستوى تعليمي عالي من العوامل التي تساعد على تحقيق 

ب واLحباطات المتكررة التي سبب اWسلوب التسلطي الممارس من طرف اWبالذات، لكن 
الحالة إلى ا�نضمام إلى جماعة  يتمكن من النجاح في الدراسة ولجأ يتعرض لھا الحالة لم

الرفاق كردة فعل يتحرر من خ7لھا من إشراف اWب وسيطرته، و يتعزز عنده الشعور بأنه 
ك الجانح باحتكاكه يعمل بإرادته وبتلقائية منه وليست بأمر من والده، وكانت ممارسته للسلو

ما جعل الحاجة ل`من . بجماعة الرفاق التي سعى من خ7لھا إلى إثبات ذاته وتحقيقھا
.   الملحة وغير المشبعة بالنسبة للحالة من والحماية  

استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع ) 5.4  (TAT): 
ثا19: 01بطاقة   



ب الموسيقى، وقعد يلمد في الدراھم باش يشري كمنجة، ھذا طفل حاب يولي موسيقار كبير � خاطر يح"
كي شراھا كسرھالو باباه � خاطر ديما يقولو اقرا وفي بالو بلي الموسيقى ما تخليش ولدو يقرا على ھكذا 

ثا30د و02." الطفل راھو حزين وذرك ماينجح � في قرايتو � في الموسيقى وتضيع حياتو  
ثا40: 02بطاقة  

في دوار، وراھم يخدمو في الحقل نتاعھم، ھذه المرا راھي تخمم � خاطر ما  ھاذو خاوة يسكنو"
سمحتلھاش الظروف باش تقرا وراھم تعبانين بزاف ونادمين � خاطر كون قراو راھم خدمو خدمة خير 

وھذه الطفلة لي ھازة كتاب راھي حابة تقرا وتوصل وين تحب مي ماشكيتش ظروفھا تسمحلھا . من ھذي
ثا09د 03." وذرك تولي كيما خاوتھاأنھا تقرا   

03 بطاقة BM ثا22:   
ھذا الطفل قاعد يبكي � خاطر ما قراش وما وصلش وين كان يحب يوصل وھذا كل لي صرالو، � "

خاطر كان يتبع في الو�د لي ماھومش م7ح وھوما لي خ7وه يروح لعالم الجريمة � خاطر ديما ھاز 
ثا42د و02." تلوامعاه مسدس كون يتعرضلو أي واحد يق  

ثا15: 04بطاقة  
ھذا الراجل ماعرف واش راح يدير والمرا حاكمة فيه � يضر روحو ويضر و�دوا تبانلي راح يروح "

يتقابض ويدير مشاكل مع الجيران ويبقاو و�دو مشبوھين وواحد ما يولي يشوف ليھم و� يقيمھم، ا�ب 
يتصدى ل7م ويدير حوايج تضر و�دو على ھكذا  كي يكون مش مليح مع دارھم ممكن يدير كل شيء راح

ثا29د و03." و�دو كل يتمردو ويخرجو من الطريق ثاني  
ثا28: 05بطاقة  

المرا تطل على ولدھا تراقب فيه ممكن يكون يدخن و� يسرق �زم توجھوا وتنعتلو وتنصحوا، وھو إذا "
(كان يحب امو راح يتقبل نصيحتھا مي mais ش على ھكذا مش راح يدي بنصيحتھا، تبانلي ھو ما يحبھا) 

ثا14د و03." � خاطر ھو يبغي حوايج مش م7ح وكي تنعتلوا ص7حو يسبھا وما يحبش نصيحتھا  
06بطاقة BM ثا13:   

ھذا راجل ھو وامو، وراھو يخمم � خاطر حاب يزوج وھو ما لحقش، وكي قال �مو، قاتلو كون قريت "
شوف لحالك، وھذا الراجل راه ندم � خاطر ماقراش وما  راك قدرت ديرواش تحب وكي عاد ما قريتش

الواحد كي ما يقراش ما . عندوش مصروف وما يقدرش يكون مدير ولو كان قرا ما يحبش �مو يشكيلھا
ثا22د و03." عندو حتى حل  

07 بطاقة BM ثا32:   
اكل وديما يحاول ھذا الطفل راھو يحكي مع باباه بللي راھو راح يطلق مرتو � خاطر دارتلو بزاف مش"

معاھا باش تصلح اغ7طھا وھي ما تتبدلش، مي راھو يخمم كيفاش يخلي و�دو معاھا � خاطر مش راح 
ترحمھم مرا تحب غير روحھا، واWب راھو يحاول فيه باش ما ينفذش واش في راسو ويقولو ابقى مع 

اني يحب نفسوا وراح و�دك واخدم واصرف عليھم مي ھو مش راح يأخذ برأي باباه �خاطر ھو ث
ثا03د و04." يطلقھا  

08بطاقة BM ثا22:   
ھذا الطفل يبان عليه ع7مات الحزن والتعاسة �خاطر امو مريضة وراح دير عملية وراھي حاسة بللي "

ماراحش ترتاح � خاطر تعبت أكثر من اWول، وبعد ھذا التعب والمرض تاعھا راح تودع الحياة وھو 
وما راحش يقدر يعيش ب7 بيھا � خاطر كانت ھي تھتم بيه وتخاف عليه وذرك  راح يفقد احن قلب عليه،

ثا45د و03." ماتت وخ7تو وحدو  
09بطاقة BM ثا15:   

ھاذو الرجال راقدين �خاطر ماعندھم والو يديروه، راھم أميين في صغرھم ما قراوش، وإذا قراو ما "
قراو وتبعو بعضاھم حتان فلسو أكل وكان يوصلو للمصير ھذا، ما قراوش �خاطر ما كانوش حابين ي

ثا50د و01." مصيرھم الفشل  
 

10بطاقة BM ثا19:   



راجل يبوس في ولدو على راسو على خاطر ولدو خرج متربي وخرج يصلي، اWب راضي على ولدو، "
ثا30د و01." وا�بن راھو فرحان مادام يشتوه كامل دارھم باباه وامو واختو، وع7ش ما يعجبوش الحال  
د01: 11طاقةب  

ھذه الصورة تفكرني بناس ماعندھومش ديار ماعندھومش � دراھم � تريسيتي، فقراء و�دھم ھاملين "
ثا30د و02." وضايعين، ذرك ما يقدروش يقراو و� يديرو حتى مستقبل  

12بطاقة M ثا17:   
امل ويمرض ھاذا راجل عندو ولدو مريض يطلبلو ربي باش يرتاح ويولي كيما كان ومش راح يخليه ھ"

ثا   50د و01." ويتمرمد، � خاطر يمكن ھذا الطفل كي يكبر يرجع ھو يھتم بباباه ويھزو  ويديه للطبيب  
13بطاقة MF ثا15:   

راجل ھذا يبكي �خاطر مرتو ماتت راح يبقى ديما وحدو طفالو الضوء، وراح يبقى ھو وو�دو واحدھم "
م بيھم كيما يماھم وممكن يجيبلھم زوجة مش راح ومبعد ھوما يضيعوا � خاطر ماراحش يكون لي يھت

ثا42د و01." تكون كي يماھم وممكن ما ترحمھمش  
ثا12: 14بطاقة  

ھذا طفل يطل على النافذة ويتفكر وندم على حياتو لي راحت خسارة � خاطر ما يقدرش ذرك يعوض "
ثا24د و01." واش فاتو، ھو كان  قرا في صغروا حاجة ما تجيه واعرة و� تعطلوا  

ثا23: 15 بطاقة  
راجل في مقبرة يتخيل كيفاش تكون نھايتو يوم القيامة ممكن نھايتو مش مليحة � خاطر ماكانش يعبد "

." ربي ويدير الحوايج المليحة والصالحة، راح يحاول يتوب ممكن يقدر ويولي كيما الناس ويغفرلو ربي
ثا15د و02  

ثا30: 16بطاقة  
تھد ونرجع نخدم على الدار ونعاونھم ونخدم عليھم كيما كان بابا يعاوننا، نتمنى نرجع ونكمل قرايتي ونج"

وأنا ثاني ندير الدار ونعود . نخلفولوا كيما كان يعاملنا نعاملوه ما نخلوھمش يضيعو حتان يفرج ربي عليھم
نخدم خدمة شريفة ومليحة ونتزوج ونجيب و�د ونتعب عليھم ونخدم عليھم ونقريھم ونوكلھم باش كي 

ثا15د و03." يكبرو يلقاو رواحھم، ويلقاو ب7صة بين الناس المحترمين  
17بطاقة BM ثا45:   

الراجل ھذا يتزلق مع الحبل باش يسرق ديار، حياتو مش راح تكمل ھكذا على السرقة على الشيء لي "
(دارو للناس وعلى رزقھم لي داه، ھو كون قرا وعبد ربي ودعاه ربي راح يعاونو، مي mais د ما كي عا) 

قراش وفلس ورجع يسرق في الناس ويضربھم باش يشري دخان مصيرو راح يكون الف7س وما عندو 
ثا50د و02." حتى حياة  

18بطاقة BM ثا09:   
راجل يتخيل كي كان صغير كيفاش كان يلعب مع صحابو وذرك كبر ورجع راجل، وراھو عاجبو الحال "

وكان يصلي ويعبد ربي ويقرا مليح، ھذا الراجل يقدر  كي عاد كان يدير في الخير ما كانش يدير في الشر،
ثا04د و02." يضمن مستقبلو ويربي و�دو كيما يحب  

ثا30: 19 بطاقة  
ثا03د و01......" ھذه صورة مش واضحة ماكانش واش راح نعبر عليھا فيھا صور ما تبانش والو والو"  

ثا10: 20بطاقة  
را � خاطر ما عتناوش بيه والديه، وراح خرج وتبع و�د راجل ھامل ماعندو � دار و� عائلة، يبات ب"

ثا40د و01." مش م7ح وما نجحش مبعد في قرايتو، ھذه ھي نتيجة لي مايقراش وما تخذش راي والديه  

تحليل اختبار تفھم الموضوع ) 6.4  (TAT): 
:تحليل المضمون) 1.6.4  

اختبار تفھم الموضوع تحليل مضمون جدول): 08(جدول (TAT) الرابعة حالةلل   
ا�ھتمامات  تحليل الموضوعاتأحداث ونھاية ضغوط  حاجات البطل البطلرمز 



 والمشاعر القصة البيئة البطاقة
الحاجة إلى  طفل 01

ا�نجاز 
 وتحقيق الذات

وقوف اWب 
ضد رغبة 
 الطفل

� ينجح في 
الموسيقى و� 
في الدراسة 
ويفشل في 
 حياته

تكشف ھذه القصة عن عدم تمكن 
من تحقيق حاجته ل7نجاز  الطفل

رغم محاو�ته وذلك بسبب 
وقوف أبوه ضد رغبته وعدم 
مساعدته في تحقيق طموحه مما 
جعله يفشل في الدراسة 
.والموسيقى وتضييع حياته  

 حزن

الحاجة  المرأة 02
ل7نجاز 
وتحقيق 
 الطموحات

الظروف 
المعيشية 
الصعبة، 
وطبيعة 
العمل في 
الحقل 
.الشاقة  

بسبب 
الظروف 

لصعبة � ا
تستطيع المرأة 
تحقيق 
طموحاتھا 
وترجع للعيش 
بنفس أسلوب 
.عيش إخوتھا  

تعكس ھذه القصة الحاجة 
ل7نجاز وتحقيق الذات وذلك من 
خ7ل الدراسة للتحصل على 
عمل أحسن من عمل الحقل 
المجھد والشاق ولكن بسبب 
الظروف المعيشية الصعبة التي 
تعيشھا المرأة � تستطيع تحقيق 

.طمح إليهما ت  

 حزن وقلق

03B
M 

الحاجة  طفل
ل7نجاز، 
العدوان 

الموجه نحو (
)الخارج  

ا�حتكاك 
برفقاء 
 السوء

بسبب احتكاكه 
برفقاء السوء 
لم يكمل 
دراسته ودخل 
إلى عالم 
.ا�نحراف  

يتضح من خ7ل قصة المفحوص 
عدم تمكنه من تحقيق حاجته 
ل7نجاز واتجاھه لعالم ا�نحراف 

فقاء السوء كما بسبب احتكاكه بر
تظھر لديه الميو�ت العدوانية 

. المتجھة نحو الخارج  

 حزن

 ا�بن 04
اWو�د(

( 

سلوكات  تجنب اWذى
اWب 
العدوانية 
وطبيعة 
تعامله مع 
 ا}خرين

ينحرف 
اWبناء بسبب 
ا}ثار السلبية 
التي تتركھا 
ع7قة اWب 
با}خرين 
والتي تفقدھم 
اWساليب 
الصحيحة 
للتعامل مع 

.خرينا}  

تعكس ھذه القصة عن حاجة 
اWبناء لتجنب اWذى الذي يلحق 
بھم جراء معاملة تتركھا ع7قة 
اWب با}خرين والتي تتسم 
بالعدوانية مما شوه ع7قة اWبناء 
با}خرين كذلك مما يجعلھم 
ويضطرھم للتعامل بنفس 
اWسلوب العدواني ويؤدي بھم 
.ل7نحراف  

 قلق

ا�ستق7لية  ا�بن 05
والتمرد 
 والعدوانية

خوف اWم 
على ا�بن 
لحبھا له 
وتعمل على 
نصحه 
 ومراقبته

عدم تقبل 
ا�بن لطريقة 
معاملة أمه له 
ومواجھته لھا 
بأساليب 
.عدوانية  

تكشف ھذه القصة عن الميو�ت 
العدوانية التي يوجھھا ا�بن ل7م 
بسبب مراقبتھا له ونصحھا 
والذي يقف ضد رغبته في 

.سعيه نحو التمردا�ستق7لية و  

 قلق

06B
M 

الحاجة  ا�بن
ل7ستقرار 
وتحقيق 

الظروف 
المعيشية 
وفشله في 

لم يصل 
البطل إلى 
تحقيق 

تعكس ھذه القصة خيبة اWمل 
التي تحدث للبطل بسبب عدم 

يه قدرته على تحقيق ما يطمح إل

حزن 
 ويأس



.دراسته الطموحات طموحاته  
بسبب ظروفه 
السيئة التي 
كان سببھا 
فشله في 
.دراسته  

والذي يرجعه إلى ) عمل مناسب(
.فشله في دراسته  

07B
M 

الحاجة إلى  ابن
الحب 
وا�ستقرار 
 واWمن

أنانية 
الزوجة 
وخلقھا 
للمشاكل 
والصراعا
 ت

إنھاء ع7قته 
بزوجته 
وتطليقه لھا 
رغم نصائح 
أبيه بالحفاظ 
.على أسرته  

يظھر من خ7ل قصة المفحوص 
حاجة البطل إلى العيش حياة 
مستقرة وخالية من المشاكل 
يسودھا الحب ولكن طبيعة 
الزوجة وأنانيتھا جعلته يشعر 
باLحباط مما جعله يسعى 
.لتطليقھا  

غضب 
 وقلق

08B
M 

الحاجة إلى  ابن 
الحب 
والعطف 
 والحنان

فقدان اWم و  مرض اWم
به يبقى 
.وحيدا  

تكشف ھذه القصة عن اثر 
الحرمان العاطفي الذي يعيشه 

فقدان اWم والبقاء  البطل جراء
وحيدا وما يعانيه من حزن 
.وتعاسة  

 حزن

09B
M 

الحاجة إلى  الرجال
 ا�نجاز

عدم الرغبة 
في الدراسة 
والفشل فيھا 
بسبب 
احتكاكھم 
 ببعض

الفشل في 
الدراسة وعدم 
الرضا عن 
المصير الذي 
أصبحت عليه 
 حالتھم

تعكس ھذه القصة عدم تمكن 
الرجال من تحقيق الحاجة إلى 

نجاز وذلك بسبب احتكاكھم ا�
ببعض وعدم رغبتھم في 
استكمال دراستھم وھم ا}ن 
نادمون وذلك لفشلھم في حياتھم 
وكذا غير راضين عن أنفسھم 
.وھم على ھذه الحال  

 قلق وحزن

10B
M 

الحاجة إلى  ا�بن
الرضا 

 ءوا�نتما
 والحب

الع7قة 
الجيدة بين 
ا�بن 
ووالديه، 
جعلته يكون 
عند حسن 

هظنھما ب  

رضا ا�بن 
على نفسه 
وسعادته 
بسبب رضا 
 والديه عنه

تكشف ھذه القصة عن الرضا 
الذي يشعر به الطفل إذا وصل 
إلى رضا والديه به والسعادة التي 
يشعر بھا عندما يحس بأنه 
.مرغوب به في أسرته ومحبوب  

 فرح

  اWو�د 11
أبناء (

)القرية  

الحاجة 
ل7نجاز 
وتحقيق 
الطموحات 
 والذات

ر الفق
والظروف 
 السيئة

عدم تمكن 
البطل من 
النجاح في 
الدراسة 
وتحقيق 
 الطموحات

تكشف ھذه القصة عن مدى تأثير 
الظروف السيئة والفقر على 
مستقبل اWو�د حيث � يتمكنون 
.من النجاح وتحقيق ذواتھم  

قلق 
واضطرا
 ب

12M الحاجة للحب  ا�بن
 وا�ھتمام

اھتمام اWب 
بصحة ابنه 
والخوف 
 عليه

اھتمام اWب 
بابنه جعله 
يشعر بالرضا 
وانه واجب 

تعكس قصة المفحوص الع7قة 
ابن الجيدة وذلك بسبب حب -أب

اWب �بنه وخوفه عليه وعلى 
صحته ما يجعل ا�بن يفكر بأنه 

سعادة 
 وخوف



عليه أن 
يتحمل 
مسؤولية أبيه 
.عند الكبر  

.سيتحمل مسؤولية أبيه عند الكبر  

13M
F 

 الحاجة للحب الرجل
 وا�ھتمام

فقدان 
الشخص 
الذي كان 
يحبه ويھتم 
 به

الشعور 
بالحزن 
والبقاء وحيد 
والمعاناة بعد 
فقدان من كان 
 يھتم به

تكشف قصة المفحوص عن 
المعاناة والحزن الذي يشعر به 
عندما يفقد الشخص الذي يحبه 
ويھتم به ويشير إلى تخوفه مما 
سيحدث له وWبنائه بعد فقدان 
.اWم  

 حزن وقلق

الحاجة  طفل 14
ل7نجاز 
وتحقيق الذات 
 والطموحات

عدم إكمال 
الدراسة 
وانقطاعه 
 عنھا

صعوبة الحياة 
وعدم تحقيق 
الطموحات 
بسبب 
ا�نقطاع عن 
.الدراسة  

تعكس ھذه القصة عن عدم رضا 
المفحوص عن نفسه بسبب 
انقطاعه عن الدراسة، �عتباره 
أن الدراسة تمكنه من تحقيق 

ه الكثير من طموحاته وتسھل علي
.اWمور  

 حزن وقلق

الحاجة إلى  رجل  15
تجنب اWذى، 
الحاجة إلى 
الرضا عن 

من (النفس 
الناحية 

)الدينية  

عدم الرضا 
عن 
السلوكات 
 والتصرفات

السعي إلى 
مغفرة الرب 
بالتوبة أي 
يسعى إلى 
 تعديل سلوكه

تكشف ھذه القصة اتجاھات 
البطل الدينية حيث يظھر من 

ة عدم رضاه خ7ل سرده للقص
عن سلوكه ورغبته في تغييره 
من اجل الوصول إلى الرضا عن 
.النفس  

 ندم وحزن

الحاجة إلى  ا�بن 16
ا�نجاز، 
وتحقيق الذات 
 وتقديرھا

عدم رضا 
ا�بن على 
طريقته في 
العيش 
.والتعامل  

تمنيات الولد 
بتعويض ما 
فاته با�جتھاد 
والنجاح 
 وتحقيق ذاته

ه تعكس قصة المفحوص في ھذ
البطاقة عن حاجته للتحقيق 
ا�نجاز من خ7ل اجتھاده 
ونجاحه في الدراسة وا�ھتمام 
بوالديه وتحقيق كل مايطمح إليه 
كما يتضح جليا عدم رضاه على 
أسلوبه السابق في التعامل 
.والرغبة في تغييره  

 ندم
 

17B
M 
 
 
 
 
 
 

العدوان - الرجل
وإيذاء 
.ا}خرين  

الحاجة إلى -
 ا�نجاز

ي الفشل ف
الدراسة 
ونقص 
الوازع 
 الديني

بسبب فشله 
في الدراسة � 
يستطيع 
تحقيق أي 
شيء بل 
حياته كلھا 
 تضيع

تعكس ھذه القصة مصير البطل 
الذي لم ينجح في دراسته وبالتالي 
لم يستطيع تحقيق ما يطمح إليه 
وكان مصيره ا�نحراف واللجوء 
للسرقة وإيذاء ا}خرين من اجل 

.ليهتحقيق بعض ما يحتاج إ  

خوف 
 وقلق

18B
M 

الحاجة إلى  الرجل
ا�نجاز 
وتحقيق الذات 
 وتقديرھا 

الرضا عن 
طريقة 
عيشه في 
.الماضي  

يستطيع ھذا 
الرجل أن 
يحقق كل ما 
 يطمح إليه 

تكشف قصة المفحوص عن 
الرضا والسعادة التي يعيشھا 
الفرد إذا ما نجح في دراسته 
وذلك من خ7ل تحقيق ا�نجاز، 

 فرح



به في الحياة خال وإذا كان أسلو
من العدوانية متماشيا مع 
المعتقدات الدينية ما يجعله قادرا 

.على تحقيق كل ما يطمح إليه  
 استجابة المفحوص كان فيھا كف وغير كاملة 19
الحاجة إلى  رجل 20

اWمن 
 وا�ستقرار

إھمال -
الوالدين 
وا�حتكاك 
برفقاء 
 السوء

التشرد وعدم 
تمكن البطل 

ل من تحقيق ك
.ما يطمح إليه  

تعكس ھذه القصة حاجة الرجل 
ل`من وا�ستقرار وذلك من 
خ7ل تكوين أسرة والعيش ولكن 
لم يتمكن من تحقيقھا بسبب 
إھمال الوالدين وا�حتكاك برفقاء 
.السوء وكذلك الفشل الدراسي  

 حزن وندم

ختبارالتحليل الشكلي و التعليق على استجابات الحالة حول ا)2.6.4 (TAT): 
كان الحالة متعاون أثناء تطبيق ا�ختبار، على الرغم من أن القصص التي جاءت موجزة في 

ثانية إ� أنھا ثرية من حيث المعنى، ومت7حمة فيما بينھا ظھر  32دقيقة و 02زمن متوسطه 
، 03، 02، 01: في معظمھا الحاجة ل7نجاز وتحقيق الذات، حيث نجدھا في البطاقات

06BM  ،09 BM  ،11 ،14 ،16 ،17 BM  ،18 BM أما الحاجة ل`من فظھرت في ،
06، 04: استجابات الحالة حول البطاقات BM  ،07 BM ، في حين ظھرت الحاجة 20، 15، 

07: للحب و تقدير الذات في البطاقات BM  ،08 BM  ،10 BM  ،12 M  ،13 MF  ،15 ،
حقيق ، وقد غلب على قصص الحالة مشاعر الحزن، القلق، الندم، بسبب عدم تمكنه من ت16

معارضة اWب و سلوكاته (حاجاته وإشباعھا والتي أرجعھا إلى عوامل متعددة منھا 
أما عن استجابته إزاء ...) العدوانية، طبيعة العمل الشاقة، الفشل في الدراسة، مرض اWم،

03، 02، 01:الضغوطات فتراوحت بين الفشل كما في البطاقة BM  ،06 BM  ،07 BM ،
09BM  ،11 ،14 ،17 BM : ا�ستجابات الجانحة والعدوانية كما جاء في البطاقة، و20، 
03BM  ،04 ،20 .  

:التحليل العام للحالة) 7.4  
بعد تحليل النتائج المستخلصة من وسائل جمع البيانات المختلفة يتضح جليا أن الحالة لم 
يتمكن من إشباع الحاجات النفسية ا�جتماعية وذلك بسبب المناخ المضطرب الذي يعيش فيه 

لحالة من جھة وأسلوب السلطة الممارس من اWب من جھة أخرى، فل`سرة أھمية كبيرة في ا
نمو الفرد فھي الوعاء الذي يتغذى منه وھي التي تقدم له اWمان وا�ستقرار وتمنحه ا�نتماء 
والرضا عن الذات وفي وضعيات معينة تتعطل ھذه البنية في تقديم ما يحتاجه الطفل وذلك 

لفة، وبالنسبة للحالة صدد الدراسة فكان المناخ المشحون بالصراعات Wسباب مخت
والمشاجرات خاصة بين الوالدين ھو سبب في اضطراب ھذه البنية، حيث وبالرغم من قدرته 
على استبعاد نفسه جسمانيا في الصراعات بين والديه فانه لن يقدر على استبعاد نفسه من 

ساس الحالة باWمن ات وھو اWمر الذي اثر سلبا على احفا}ثار النفسية القاسية لھذه الخ7
إن اWسرة التي يسودھا ": السيد احمد إسماعيلوا�ستقرار كما جاء على حد تعبير 

ا�خت7ف بين الوالدين تترك اثر نفسي غير سليم على نمو الطفل لشعوره بما يوجد بين 
فالطفل عادة ما يحب والديه  والديه من انعدام الحب والتعاطف وما تتضمنه من خ7ف،

ويتخذھم قدوة ويعجب بكل منھما، ويقلد بعض سلوكاتھم، و يستمد من قيمھا وعاداتھا 
فكثرة الخ7فات )  24." (ومعاييرھا، وخ7ف الوالدين يمثل للطفل صراعا نفسيا وقلقا وخوفا



خوف وھذا ما في أسرة الحالة كانت من أكثر أسباب عدم إحساسه باWمن وشعوره بالقلق وال
أن الطفل " :حيث قا� احمد عبد العزيز س>مة، وعبد الس>م عبد الغفاريؤكده كذلك كل من 

الذي يعيش بين والدين كثيري الخ7ف لديه مستوى عال من التوتر، القلق وعدم الشعور 
) .25( "باWمن  

على الحالة أما معاملة اWب للحالة فاتسمت بفرض السلطة وبوضع قواعد سلوكية صارمة و
الخاصة به  عإتباعھا وعدم الحياد عنھا دون أن يقبل الحوار والمناقشة معه حتى في المواضي

كما كان يلجا للعقاب كأسلوب من أساليب التحكم واستعمال السلطة والتي عادة ما يستعملھا 
بان الممارس للسلطة � يسمح بالخروج عن الطاعة، وفرض :" بول ستريت كما يراھا

ة، استعمال العقوبة أكثر من ال7زم مراقبة مستمرة مع اتھام مستمر لنشاطات الطفل، الطاع
فرض ا�ستعمال لبعض اWعمال مع المراقبة واستعمال العقوبة، والتي يدركھا الطفل على 

اWمر الذي كان له اWثر الكبير على الحالة حيث وإضافة إلى ) 26" (أنھا خطر دائم عليه
ان سببا في ضعف دافعية الحالة نحو الدراسة وذلك بسبب نقص التشجيع من ك`إشعاره بال

والتوجيه من طرف اWب وقلة اھتمامه بمساره الدراسي، حيث كان ھمه الوحيد العمل في 
)1988(روجي ميكلي اWرض ولم يول أي أھمية للدراسة، وھو كما أشار إلى ذلك  Roger 

Mucchielli من قبل اWب يؤدي إلى فقدان روح المبادرة في  إن قيام التسلط المبالغ فيه"  
سلوك الطفل، وإضعاف اWنا، القلق أو الحصر، اLحساس بالضعف وعدم القدرة على 

)27..." (الدفاع،   
فكانت ھذه المعاملة سببا في فشل الحالة الدراسي وعدم تمكينه من تحقيق ا�نجاز ، وبالتالي 

كذا عدم تمكنه من إشباع الحاجة ل`من والحب عدم الوصول إلى تحقيق الذات من جھة و
وا�نتماء من جھة أخرى بسبب ما اتسمت به ع7قتھما من انخفاض في الدفء الوالدي 
وضعف ا�تصال ا�يجابي والتبادل الوجداني، فأثارت لدى الحالة سلوكيات واتجاھات 

كارن ھورنيمضطربة نتيجة للخبرات التي اكتسبھا وفي ھذا الصدد تؤكد  Karen 
Horney   أن استجابات العداء وا�ستياء من ا�ستجابات المكررة والتي � مفر منھا حيث

عندما تزداد خبرات الطفل اWسرية صعوبة، فان استجابات الكراھية ل�باء � تزداد : "تقول
إذن ) . 28..." (فقط بل تنتشر، إضافة إلى اتجاھات الحقد والعداء نحو جميع اWشخاص

اWسري والمعاملة الوالدية التسلطية كانت سببا في عدم وصول الحالة إلى اLشباع  فالمناخ
السوي لحاجاته النفسية ا�جتماعية وحرمانه منھا ما جعله يتجه نحو السلوكات غير المقبولة 

في الدراسة التي طبقھا  1990محمد علي حسن اجتماعيا وھذه النتيجة تتفق مع ما توصل له 
رضوا إلى أساليب من المعاملة تعلجانحين توصل من خ7لھا إلى أن الجانحين على عينة من ا

الوالدية الخاطئة حيث العقاب الشديد، النبذ واLھمال مما افقد المراھق الشعور باWمن 
كما كان لھا اWثر في لجوء الحالة إلى )  29. (وا�ستقرار مما دفعه إلى السلوك الجانح

بھا كمصدر يحقق من خ7له إشباع الحاجة ل7نتماء وكذا كل ما جماعة الرفاق وا�حتكاك 
يخص تقدير الذات وتحقيقھا إضافة إلى إشباع الحاجة ل`من، ولذلك كان يمتثل لكل 
ا�تجاھات والمعايير السلوكية للجماعة التي اختار أن ينتمي إليھا ، وكان ھذا ا�متثال حتى 

الخ من السلوكات الغير مقبولة ....دھا اللجوء للسرقةفي معايير السلوك السلبية كالتدخين وبع
.اجتماعيا  



وأخيرا وعلى ضوء ما سبق نستنتج أن المناخ اWسري المضطرب من جھة والمعاملة  
الوالدية السيئة من جھة أخرى كان سببا في انصياعه وراء السلوكات الغير مقبولة اجتماعيا 

.          ةوالمتمرد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:ة الخامسةالحال) 5  
:معلومات عامة عن لحالة )  1.5  

سنة  13: رمزي                              السن : ا�سم   
ابتدائي  سادسة: المستوى   

ذكور  03: عدد اLخوة   
الرابع: ترتيب الحالة   

أساسي تاسعة: التعليم ل`ب المستوى       عامل يومي          : ل اWب عم  
أمية: المستوى التعليم ل`م                      منظفة : مل اWم  ع  

اWب متوفى واWم أعادت الزواج بعد وفاة أب الحالة: الحالة ا�جتماعية ل`بوين   
 إقامة الحدث الدائمة مع اWم وزوجھا 

عامين : مدة اLقامة بالمركز   
الھروب من البيت ، التشرد والسرقة: سبب الدخول للمركز   

يعاني من حا�ت تبول ال7ارادي ثانوي: معلومات اخرى  
:ملخص عن الحالة )2.5  

سنة ، يقيم في مركز إعادة التربية بباتنة منذ عامين ، وذلك بعد  13رمزي مراھق عمره  
القبض عليه من طرف الشرطة وتوجيھه لمحكمة اWحداث ليوجه بعدھا للمركز بتھمة التشرد 

كان يعيش في أسرة ذات . عد إخوته الذكور الث7ثة الرتبة الرابعة ب الحالة والسرقة يرتب
مستوى معيشي متدني ، وذلك بسبب بطالة اWب في أغلب اWوقات وعدم قدرته على العمل 

كمنظفة مقابل  مبالغ مالية زھيدة لتوفير لقمة  للعمل بسبب مرضه ،مما  اضطر اWم للخروج
اWبناء في كل مرة عند إحدى جارتھا  العيش ، فكانت تقضي معظم أوقاتھا في العمل ، تاركة

ضانة وذلك للحاجة ل7ھتمام بھم حين عودتھا ، Wنه لم يكن بإمكانھا إدماجھم في دور للح
سنوات ، توفي والده ، بعد عام من وفاته أعادت اWم  08ما كان عمر الحالة وعند. المادية 

ما جعلھا تواصل عملھا الزواج برجل أخر ، وكان ھو اWخر بطال وليس لديه أي دخل م
خارج المنزل ، وكان الحالة كثير الشجار مع زوج أمه ، لذا كان يفضل البقاء معظم اWوقات 



في الشارع  وبذلك اعتاد حياة التشرد ، أين احتك بجماعات منحرفة وتعلم السرقة ، إلى أن 
  .تم القبض عليه من طرف الشرطة

:لموجھة استجابات الحالة في المقابلة نصف ا) 3.5  
كان ) 04(بصح ھو مات ربي يرحمو، ) 03(خاصة مع بابا، ) 02(كنت عايش في دارنا مليح،) 01(

بابا بكري ما ) 07(كنت دائما معاه، ) 06(وكي عدت أنا الصغير كان يحبني أكثر، ) 05(يحبنا كامل، 
) 10(ن يقعد معانا، وكان كي مايلقاش كا) 09(كان كي يلقى خدمة يخدم، ) 08(كانش عندو خدمة باينة، 

كانت تخدم فام دو ميناج، ) 11(حتى ماما كي عاد بابا مايلقاش خدمة ديمة ھي ثاني و�ت تخدم برة، 
) 14(كانت تخدم البرة ياسر، ) 13(� خاطر ما عندھاش حتى مستوى تقدر تلقى بيه خدمة مليحة، ) 12(

ي تروح تخدم تخليني عند جيرانا، وكي كنت صغير كانت ك) 15(بصح ما كانتش تسلك مليح حتى ھي، 
ديما تقوللھا إذا ما عندكش قضية أحكميلي ولدي ) 17(كل مرة عند جارة المھم تكون لي قاعدة، ) 16(

حتى أنا كاين ) 20(وكاين لي مايبغوش نقعد معاھم، ) 19(كاين جيران يحبوا نروحلھم، ) 18(حتان نجي، 
كانو حتى كي نتقابض مع و�دھم ) 22(ما يحبونيش،  � خاطر ھما ثاني) 21(لي ما نحبش نروحلھم، 

على ھكذا كنت ساعات نبقى وحدي حتان تجي ماما و� يجي ) 23(يضربوني وما يضربوش و�دھم، 
) 26(ومبعد ھو مرض مسكين ) 25(وكيما كان بابا ما يخدمش كنت نقعد معاه صح ما نقلقش، ) 24(بابا، 

�خاطر ما و�ش يقدر يدير حتى حاجة، ) 28(حدھا لتخدم، غير ماما و) 27(و ما �ش يخدم خ7ص، 
كانوا ديما يشرو ) 31(وحتى باش نشرو القش، ) 30(ولينا ساعات ما نلقاوش حتى واش ناكلوا، ) 29(

) 33(حتى الحضانة و�د جيرانا لكل دخلوا باش يتعلموا، ) 32(الدواء لبابا كي عاد كان مريض مسكين، 
� خاطر ما عندھاش منين باش تسلك عليا الحقوق تاع الحضانة، ) 34(ش معاھم، بصح أنا ماما ما دخلتني

صح )37(مرة عند جرتنا واحدة ومرة عند وحدة أخرى، ) 36(على ھكذا كنا كل مرة في ب7صة، )35(
وكيما جيت  باش ندخل نقرأ ماما لي سجلتني � خاطر ھذاك الوقت بابا ) 38(صح تمرمدنا وحنا صغار، 

كان ديما في الفراش حتى الخدمة بطل ) 40(و� ما يقدرش حتى يخرج ) 39(ياسر،  كان مريض
وساعات  يقعد في ) 41(كان ساعة على ساعة تجيه سطرة قوية ويدوه للسبيطار،  ) 41(خ7ص، 

المھم كان يافي ) 43(ما ع7باليش باش كان مريض، ) 42(السبيطار ياسر وكي يرتاح شوية يخرج، 
وحد المرة اداوه حتى القسنطينة باش ) 45(وتقريبا كل وقت في السبيطار ) 44(الدار، السبيطار يا في 

راح ) 47(قعد ثم قداش من يوم ، ومبعد مات، ) 46(يداوي لخاطر السطرة كانت قاوية ياسر عليه، 
حاب غير ) 50(وذرك توحشتو ياسر ) 49(كون لقيت كيفاش نروحلوا راني روحتلوا، ) 48(وخ7نا، 
ماما من بعد ما مات بابا ) 53(بعيد عليا ياسر، ) 52(بصح وين راح نلقاه راھو في السماء، ) 51( نشوفو،

بصح ھو ميش ) 56(جاء في ب7صة بابا، ) 55(راجل واحد أوخر ما نعرفوش، ) 54(راحت زوجت، 
) 60(م، ھذا الرجل ما كانش يخد) 59(حتى أنا ما كنتش نحبوا، ) 58(ما كانش يحبني، ) 57(كيما بابا 

ماشفيتلوش حتى مرة خرج ) 62(كان يقعد غير يعسنا، ) 61(ماما ھي زوجت بيه وبقات تخدم وھو قاعد، 
يضل يعس فينا وما يخلينا نديرو والو في ) 64(كان يضربني بابا عمرو ما كان يضربني، ) 63(يخدم، 
نقولك الضرب عندو ) 67(وإذا ما درتش رايو يضربني ) 66(كل ما نتحرك يقولي ريح، ) 65(الدار، 

وما تكفيه حتى ) 70(وھو ديما قلقان، ) 69(غلطت و� ما غلطتش خاصة إذا كان قلقان، ) 68(كي والو، 
وحتى ھي تبدأ ) 72(ويقوللھا ھذا ولدك ما ربيتھش، ) 71(كي يضربني كيما تجي ماما يحرشھا عليا، 

تى ساعات كي تجي ماما باش تضربني ح) 74(كيما كان بابا واحد ما كان يضربني، ) 73(تعيط عليا، 
) 78(ھي ما ديرلي والوا، ) 77(كنت كي نتخبا وراه، ) 76(كان ھو ما يخليھاش، ) 75(و� تعيط عليا، 

) 81(ونحب نعيش معاھم، ) 80(كنت نحب دارنا، ) 79(بصح كي مات و� ھذا الرجل يحرشھا عليا، 
) 83(وما وليتش نحب حتى نقعد معاھم، ) 82(بصح كي مات وزوجت ماما بھذاك الراجل كرھت الدار

وكان يفھمني لحوايج لي ما نفھمھومش في المدرسة، ) 84(حتى في قرايتي كان بابا يعوني فيھا، 
خويا الكبير بطل ويعرفش ) 86(بصح كي مات ھو ماما من بكري ما تعرفش تقرا باش تعاوني، )85(

راجل ماما ھو كان يعرف يقرأ ) 88(ش شكون يعونا، بقيت أنا وخاوتي ھكذاك ما كان) 87(كيفاش يقرينا، 
حتى أنا ما نحبوش ) 90(و� حتى يحلنا التمارين لي صعاب علينا، ) 89(بصح ما يشتيش ينعتلنا، 



المھم جامي ) 93(وديما يقولنا ما تفھموش رسانكم مغلوقة، ) 92(� خاطر يقعد يسب فينا، ) 91(يقريني، 
� خاطرالقراية صعيبة وما نعرفش نحل ) 95(يعيطو علييا المعلمين،  وفي المدرسة ديما) 94(شكرنا، 

حتى لي يقراو معيا ) 97(ويقولولي وع7ش ما ديرش الواجبات نتاعك كيما صحابك، ) 96(تماريني، 
معد�تي ) 99(وكي عادت القراية صعيبة عليا، ) 98(يبداو يضحكوا عليا خاصة كيما ما نعرفش نجاوب، 

) 102(على ھذا ما وليتش نشتي نقرا، ) 101(كنت ديما من اWخرين، ) 100(حة، كانت ما ھيش ملي
وكيما يستدعيو ولي أمري يروح راجل ماما كيما يقولولو راھو يغيب يروح ) 103(وليت ديما نغيب، 

وتقولي كون ما تزيدش تروح تقرا ) 105(وزيد يحرش عليا ماما حتى ھي تضربني، ) 104(يضربني، 
حتى من ) 108(الدار كرھتھا، ) 107(من ثم وليت نحب نقعد برا خير، ) 106(رلك، تشوف واش ندي

وكي وليت ديما البرة وليت كيما نبغي أي حاجة ما ) 109(المدرسة كرھتھا وما وليتش نروحلھا طول، 
باش حتى نشري واش نحب، ) 111(على ھذا وليت نسرق في السوق، ) 110(نلقاش كيفاش نديرھا، 

ما كنتش نسرق أنا وحدي برك ) 113(كموني واحد المرة �بوليس وجابوني لھذا المركز، حتى ح) 112(
) 116(كنت معاھم ندير غير واش يقولولي، ) 115(كانو معايا صحابي ولكل كانوا كبار عليا، ) 114(

بصح كانو حابين مصلحتھم مني ) 118(كنت نحسبھم يشتوني، ) 117(ھذا كلش غير باش نبقى معاھم، 
بصح ھوما ما ) 120(كانو يقولولي أسرق وكيما نجيب واش سرقت �زم نقسم معاھم، ) 119(، برك

حتى كيما ) 123(وقداش من مرة يخبوا عليا سريقتھم، ) 122(وديما يكلحوني، ) 121(يقسموش معايا، 
كانو  � خاطر) 125(ندمت ع7ه صاحبتھم، ) 124(شافو �بوليس ما قالوليش ھوما ھربوا وأنا حكموني، 

ضيعت ) 128(وذرك ما نقدر ندير والوا، ) 127(وھما لي فلسوني، ) 126(يحبو غير ص7حھم، 
� خاطر ھو كان حابني نقرأ ) 130(ع7 بالي بابا كون جا حي ما يعجبوش الحال، ) 129(مستقبلي، 

كون ) 133(على ھكذا مش رايح يرضى عليا، ) 132(بصح أنا ما حققتلوش الحلم نتاعو، ) 131(وننجح، 
أص7 ذرك كي ) 136(بصح مش كيما بابا ) 135(ماما ثاني ماھيش راضية عليا، ) 134(برك يسامحني، 

.راني في سونتر ع7بالي تھنات مني ھي وھذاك الرجل  

:تحليل محتوى المقابلة نصف موجھة) 4.5  
:جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة) 1.4.5  

:للحالة الخامسة مية للمقابلة النصف موجھةجدول النتائج الك): 09(جدول  
 النسب المئوية تكرار الوحدات الوحدات اWصناف 
عدم إشباع 
الحاجة 
 ل`من

من حيث غياب ا�ستقرار، 
وانعدام الحماية،وكذا التفاھم 
وا�نسجام داخل اWسرة 
وكذلك غياب اLشباع 

المأكل (للمتطلبات الضرورية
...)و المشرب   

7/10/13/14/15/16/17/22/25 26 
28/29/30/31/35/36/37/39 40 

41/42/43/44/45/58/59/61 62/66  
 68/72/73/77/103 104/105  

 
 

وحدة 36: المجموع  

26.47% 

عدم إشباع 
الحاجة 
للحب 
 وا�نتماء

من حيث عدم الشعور 
با�نتماء ل`سرة واLحساس 
بالنبذ، وغياب التواصل 
الوجداني والعاطفي مع أفراد 

. وجماعة الرفاق اWسرة  

3/19/20/21/23/46/47/48/49 50  
51/52/53/54/55/56/57/81 82  

106/107/117/118/119/123 124/  
125/136  

 
وحدة 28: المجموع  

20.58% 

عدم إشباع 
الحاجة إلى 
 تقدير الذات

من خ7ل انعدام الثقة 
وا�حترام بالذات 
.وبا}خرين  

60/63/64/65/67/69/70/71/91/92  
93/94/97/120/121/122/126 129   

130/132/133/134  
وحدة 22: الموضوع  

16.17% 



عدم إشباع 
الحاجة إلى 
ا�نجاز 
وتحقيق 
 الذات

من حيث الفشل في تحقيق 
الطموحات وإحراز المكانة 
ا�جتماعية وكذا الفشل في 
انجاز أي عمل والفشل 

.الدراسي  

32/33/34/85/86/87/88/89 90/95  
96/98/99/100/101/102/127 128  

131 
 

وحدة 19: المجموع  

13.97% 

105: المجموع الكلي للوحدات    77.20% 
:التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة) 2.4.5  

بعد تحليل استجابات الحالة إلى وحدات، وتصنيفھا إلى محاور وحساب التكرارات وما 
ة تعبر عن عدم إشباع وحد 136وحدات من أصل  105يقابلھا من نسب مئوية تم إيجاد 

77.20الحاجات النفسية وا�جتماعية للحالة أي ما يقابل نسبة  % وھي نسبة دالة عن اLشباع  
الغير كافي للحاجات، موزعة وفق تدرج ھرمي تمثلت قاعدته في صنف عدم إشباع الحاجة 

26.47ل`من بنسبة  % وحدة عكست الظروف المعيشية الصعبة وعدم  36معبرا عنھا ب 
ستقرار المادي الذي عايشته أسرة الحالة بسبب بطالة اWب في اغلب اWحيان وكذا مرضه ا�

والذي كان عائقا وراء توفير أدنى متطلبات العيش، إضافة إلى عدم ا�ستقرار والشعور 
يليھا صنف عدم إشباع . بال7من إزاء وفاة اWب، وتزوج اWم لمرة أخرى برجل غريب

20.58وحدة تقابلھا نسبة  28عبر عنھا الحالة ب  الحاجة للحب وا�نتماء % وھي تعكس  
ثر فقدان اWب وإحساس الحالة بالحرمان من عاطفة اWبوة كما جاء على حد بصفة كبيرة أ

وذرك توحشتو "، "كون لقيت كيفاش نروحلو راني رحتلو"، "راح وخ7نا"تعبيره 
بصح : "ا من أفراد اWسرة حيث قالوكذا عدم تقبله لزوج اWم، رغم انه أصبح فرد"...ياسر

أما المرتبة الثالثة فكانت "... حتى أنا ماكنتش نحبو"، "ماكانش يحبني"، "ھو مش كيما بابا
16.17بنسبة  % وحدة تعكس عدم إشباع الحاجة إلى تقدير الذات بسبب التقليل  22تعبر عن  

ميذ كما جاء على لسان من قيمة الحالة من طرف ا}خرين كزوج اWم، المعلمين وحتى الت7
ديما يقولنا "، "�خاطر يقعد غير يسب فيا"، "ويقولھا ولدك ھذا ما ربيتيھيش"الحالة 

حتى لي يقراو "، "في المدرسة دايما يعيطو عليا المعلمين"، "ماتفھموش ريسانك مغلوقة
". معايا يبداو ويضحكو عليا خاصة كيما ما نعرفش نجاوب   

ع الحاجة إلى ا�نجاز وتحقيق الذات في قمة الھرم بنسبة تقدر في حين كان صنف عدم إشبا
13.97ب  % وحدة عبر عنھا الحالة عن فشله في الدراسة وعدم تمكنه من  19 ـمقابلة ل 

إحراز النجاح بسبب عوامل عديدة من بينھا صعوبة الدراسة إضافة إلى عدم وجود من 
                                                        .             يساعده ويذلل مصاعبھا بالنسبة إليه

                                                                                                                 
                                                                                       

    
:التحليل الكيفي للمقاب>ت مع الحالة) 3.4.5  

من خ7ل المقاب7ت اLكلينيكية التي تم إجراؤھا مع الحالة تم التوصل إلى إن الحالة عاش 
طفولة غير مستقرة وذلك بسبب الظروف ا�قتصادية السيئة بسبب عدم انتظام عمل اWب 

ي انعكس على حرمان الحالة من إشباع الحاجات الضرورية للعيش ولجوء اWم للعمل، والذ
كالحاجة ل`كل واللباس، ولكن ھذا الضغط المادي لم يكن له تأثير كبير على الحالة وذلك 
بسبب الع7قات الودية والوجدانية المتبادلة بينه وبين والده خاصة، فع7قة الحالة بابيه مكنته 



نة ، ولكن مرض اWب وارتياده المتواتر إلى المستشفى كان من تحقيق كل اLشباعات الممك
سببا في خلق مشكلة للطفل والمتمثلة في ظھور اضطراب التبول ال7إرادي والذي يتكرر 
بكثرة خاصة أثناء غياب اWب بغرض الع7ج، كما أن مرض اWب اضطر اWم وتحت ضغط 

وقد عملت كمنظفة وذلك  طفالھا،الحاجة إلى الخروج للعمل حتى تستطيع إعالة نفسھا وأ
بسبب اWمية وعدم تحصيلھا للمؤھ7ت المناسبة وكانت أثناء غيابھا تترك مسؤولية التكفل 
ورعاية أبنائھا Lحدى جاراتھا وھو اWمر الذي انعكس أثره على الحالة ولم يتقبله بسبب 

الحالة وإحساسه  بعض المعام7ت التي كان يتعرض لھا، والتي انعكس أثرھا على استقرار
وبوفاة اWب والذي كان يحتل مكانة خاصة ومھمة بالنسبة للحالة حيث لعب كما . با�نتماء

ذكرنا سابقا دورا بارزا في إشباع حاجته للحب وا�نتماء وكذا شعوره باWمان و ا�ستقرار، 
لحرمان حدث اضطراب في حياة الحالة، الذي لم يتحمل فكرة ا�نفصال عنه وذلك بشعوره با

الكلي من اWب، وما زاد اضطراب الطفل ھو زواج اWم للمرة الثانية برجل لم يتقبله ھذا 
اWخير والذي يظھر من خ7ل مقارنته الدائمة بين والده والوالد البديل، كما يظھر من خ7ل 
إلغائه تسميته وكل ماله شان في تحديد النسب والقرابة حيث جاءت معظم استجاباته بوصفه 

وھو ما يفسر ) وحتى ذكر اسمه...أبي، عمي،(دون إط7ق أي نسب عليه ك" ھذا الراجل" ب
رفض الحالة التام، ومقاومته واستيائه لھذا الوالد الذي أجبرته الظروف على المعيشة معه، 
فغياب اWب الفعلي ودخول الوالد البديل في حياة الحالة كان سببا في التغيير المفاجئ في 

أصبح يغلب عليه طابع التمرد، وما عزز ھذا السلوك عند الحالة ھو المعاملة سلوكه الذي 
السيئة من طرف زوج اWم وحتى اWم، حيث كان دائما يضعھا موضع مقارنة بين معاملة 

فبالنسبة للحالة كان لفقدان اWب . اWم له في وجود أبيه، ومعاملتھا له في وجود الزوج الجديد
ه واضطرابه، كما أدى به إلى مواجھة مشك7ت حتى الصعيد التربوي اWثر الكبير في تمرد

حيث افتقد للشخص الذي كان يساعده في فھم الدروس، في حين بقي ينظر لزوج اWم 
يتراجع في تحصيله الدراسي، وكان سببا من أسباب  الحالة كمصدر لyحباط وھو ما جعل

اجاته، وإشباعھا والتي تعتبر ردة فعل تسربه المدرسي حيث أصبح يلجا للسرقة لتغطية احتي
.   حول عدم التقبل لزوج اWم والنبذ التام له  

استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع ) 5.5    (TAT): 
ثا40د و02: 01بطاقة  

ھذا الطفل قاعد يشوف مع الكمان نتاع صاحبو ويخمم وھو زع7ن � خاطر باباه مات ومش راح يلقى "
ثا52د و03." كمان باش يتعلم حتى ھوشكون يشريلو   

ثا05د و01: 02بطاقة  
ھذا الراجل كون قرا ما يكونش كيما ھكذا ضيع مستقبلو وھاذيك الطفلة اختو، ھي تقرا راح تضمن "

مستقبلھا، وامو راھي قاعدة حتى ھي كي ما قراتش راھي كيفو، وولدھا مش عاجبھا كي عاد ما قراش، 
ثا04د و04." لقراية مش مليحة وصعيبة وذرك راھو نادم على لي فاتووھو ما قراش � خاطر جاتو ا  

BMبطاقة ثا30: 03  
طفل في الشارع ما قراش، ضاع مستقبلوا وراھوا يتمرمد، راھو نادم، ما ھوش قاعد في دراھم � خاطر "

لقا خدمة  يديرولوا المشاكل، وراجل امو راح يعاقبو واWم ثاني، ھذا الطفل راح يخدم بصح ما ظنيتش اذا
ثا10د و03." ما يلقاش خدمة تصلح  

ثا37: 04بطاقة  
ھذا راجل وامرأة ،مش متفاھمين والمرأة راھي حابة ھذا الراجل بغات تتزوج بيه وھو مش قابل � "

خاطر ھي عندھا و�د، وھو ما يخدمش وما كانش منين راح يعيشھا ھي وو�دھا، ھي تبقى تقولو زوج 



قارية على ھكذا تخدم  معايا وذرك نتعاونو ھي مش Femme de minage وتعود ھي تصرف على  
ثا01د و03." و�دھا وراجلھا الجديد  

ثا40: 05بطاقة  
ھذه أخت طل على خوھا باش تھتم بيه، وخوھا ما بغاش يقرا � خاطر ما عجباتوش القراية وجاتو "

تندم وھو ما ع7بالوش بيھا صعيبة وھي راھي تقولو �زم تقرا باش تضمن مستقبلك واذا ما قريتش راح 
ثا50د و02."   بصح كي يكبر يندم  

BMبطاقة ثا30: 06  
ھذا الراجل وما لقاش خدمة وغير امو لي راھي تخدم عليه، وھو ما لقاش خدمة � خاطر ما قراش واWم "

د 03." تاعو راھي تعيط عليه وتقولوا كون قريت ماراكش ھكذا  
BMبطاقة ثا32: 07  

ذا الطفل ندم على قرايتو � خاطر ما نجحش كي عاد يتبع في الو�د لي مش م7ح ھذا طفل وباباه، ھ"
ويدير المشاكل، وراھو نادم وراھو يقول لباباه بلي ما لقاش خدمة، وباباه راھو يقولو ع7ش ما قريتش، 

ثا19د و02." كون قريت و� ما راكش ھكذا  
08بطاقة BM ثا19:   

ل ويسرقو حتان ضيعو المستقبل تاعھم، ما قراوش �خاطر ما ھذو الو�د ما قراوش ويديرو المشاك"
عجبتھمش القراية، وھذا الطفل قرا معناه ضمن مستقبلو وما تبعش لو�د لي يديرو المشاكل وما يقراوش 

ثا50د و03." على ھكذا راح يلقى روحو، أما ا}خرين راح يكون مصيرھم السجن  
09بطاقة BM ثا10:   

حبوش يقراو وكي كبرو وندمو على المستقبل تاعھم ذرك راھم نادمين كي ما ھاذو بكري ما قراوش ما "
ثا03د و02." لقاوش خدمة وما و�تش عندھم حتى فايدة في الدنيا  

ثا59: 10بطاقة  
راجل ومرا تزوجو مش عايشين مليح � خاطر راجلھا ما يخدمش ما لقاوش منين يعيشو ذرك ديما "

د04." يتقابضو ويضربو و�دھم  
ثا35: 11 قةبطا  

ثا05د و01."     ھذا منظر مخيف ومظلم يفكرني كيما كنت عايش بره وكيما يطيح الليل"  
12 بطاقة BG ثا15:    

ھذه غابة تاع راجل داير فيھا بزاف شجر وفيھا بابور تعب بزاف باش و�ت عندو غابة كيما ھكذا مليحة "
ثا03د و02." وكبيرة وذرك يفرحو بيه والديه  

Bبطاقة  ثا11: 13  
ھذا الطفل ما قراش ضاعت حياتو وندم، ذرك راھو ضايع، ندم كي ما قراش ودارھم باباه وامو فقراء، "

ما كانش وش يلبس و� يقرا و� ياكل و� يشرب وراھو يحكي مع روحو ع7ش ما قريتش وكون قريت 
ثا 55د و01." ما نضيعش مستقبلي وذرك ما نقدر ندير حتى حاجة، كون قريت راني لقيت واش ندير  

ثا24: 14بطاقة  
د 01." راجل ما لقاش خدمة وباغي يزوج ومش راح يقدر يدير والو، كي عاد ما ھو قاري ما والو"

ثا34و  
ثا30: 15بطاقة  

ھذا الراجل في مقبرة جا عند باباه، ما قراش وما نجحش وما يعرف يدير والو، جا يطل على باباه، "
." ي وما قريتش، وھذا الراجل ذرك ما لقاش حتى منين يعيشوراھو يقولو بابا اسمحلي ضيعت مستقبل

ثا50د و02  
ثا12: 16بطاقة  

مرة كنت في المدرسة نقرا وكيما خرجت من المدرسة باش نروح لقيت طفل صغير قاعد يبكي، وكيما "
رحت عندو قتلو واش بيك قالي كنت نقرا في المدرسة وحبست �خاطر ما قدرتش، وعائلته وباباه وامو 



متوسط وتعلم القراءة والكتابة وقدر باش يحقق  4ابتدائي حتى 3نو فقراء ومبعد دخلتو للمدرسة يقرا من كا
ثا50د و04." مستقبلو وكيما كبرت رأيته في كبري ولكن لم يعرفني  

BMبطاقة ثا30: 17  
ھذا الطفل ماھو شاتي يخدم، راھو يدير في المشاكل مع الجيران، راح باش يسرق وذرك يحكموه "

ثا50د و01." ويعاقبوه ويدخلوه السجن  
BMبطاقة ثا20: 18  

ھذا الراجل ما قراش ومبعد ما لقاش واش يخدم، و� يسرق باش يعيش وتكون عندو ياسر دراھم، وكي "
ثا07د و02." فاقو بيه �بوليس ضربوه راھو ذرك نادم ويقول كون قريت ما نوصلش لوين راني  

ثا45: 19بطاقة   
واضح يبان ثلج وفي الليل وكاين ناس ممكن ما عندھومش كيفاش يدفاو في ھذا ھذا المنظر ماھوش "

ثا36د و01." البرد القارص  
ثا12: 20بطاقة  

راجل ما لقاش خدمة، راھو قاعد وما راھيش عجباتو روحو، بغا يخدم وما لقاش واش يخدم، كون قرا "
ثا05د و01." وما يتعذبش و� راھو لقا خدمة  

تفھم الموضوع تحليل اختبار ) 6.5  (TAT): 
:تحليل المضمون) 1.6.5  

اختبار تفھم الموضوع تحليل مضمون جدول):10(جدول (TAT) الخامسة للحالة   
رمز 
 البطاقة

حاجات  البطل
 البطل

ضغوط 
 البيئة

أحداث ونھاية 
 القصة

ا)ھتمامات  تحليل الموضوعات
 والمشاعر

الحاجة إلى  الطفل 01
 ا�نجاز

فقدان 
اWب 
والحرمان 

لماديا  

حزن ا�بن 
بسبب عدم 
قدرته على 
امت7ك كمان 
.مثل رفقائه  

تعكس ھذه القصة اثر فقدان 
اWب في حياة ا�بن، ما نتج 
عنه من حرمان مادي والذي 
.جعل ا�بن حزينا  

 حزن

الحاجة إلى  ا�بن 02
ا�نجاز 
وتقدير 
 الذات

عدم 
استكمال 
الدراسة 
 وفشله فيھا

لم يحقق ا�بن 
 ما يطمح إليه،
خيب ظن 
والدته، غير 
راضي على 
وضعه 
.ويشعر بالندم  

من خ7ل سرد المفحوص 
لھذه القصة يتضح عدم رضاه 
عن وضعه وكذا ندمه وذلك 
Wنه لم يكن عند حسن ظن 
والدته، ولم يتمكن من تحقيق 
طموحاته بسبب فشله في 

.الدراسة  

 حزن وقلق

03BM الحاجة إلى  طفل
الحب 
وا�نتماء، 
الحاجة إلى 

نجاز، ا�
تجنب 
 العقاب

فشل في 
الدراسة، 
التعرض 
للعقاب من 
طرف 
زوج اWم 
.واWم  

التشرد، 
واللجوء إلى 
ممارسة 
أعمال متعبة 
وشاقة � تتفق 
.وطموحاته  

تكشف ھذه الصورة عن 
مظاھر العدوان التي يتعرض 
لھا المفحوص من طرف اWم 
و زوجھا التي تعكس مظاھر 
الحرمان العاطفي للطفل، كما 

ر عدم رضاه على نفسه يظھ
.بسبب فشله في دراسته  

 حزن وندم

الحاجة   المرأة 04
 إلى الحب

كون -
المرأة 
مطلقة وأم 
 Wطفال 

اLصرار 
على الزواج 
من الرجل 
والتكفل بكافة 

تعكس ھذه القصة على 
إصرار المرأة على تكوين 

مع من تحب ) بالزواج(ع7قة 
بب أن عندھا رغم رفضه بس

 صراع



بطالة -
 الرجل

مصاريف 
 اWسرة

أو�د، وھو � يعمل ھذا على 
حساب قيامھا ھي بالتكفل 
.بكافة مصاريف اWسرة  

الحاجة - الطفل 05
إلى 
 ا�نجاز

الحاجة  -
 ل7ھتمام

مراقبة -
اWخت له 
واھتمامھا 
به من 
جھة 
وصعوبة 
الدراسة 
وعدم 
رغبته في 
.مواصلتھا  

ال7مبا�ة بما 
تقوله اWخت 
.وتنصحه به  

ذه القصة اثر ندم تعكس ھ
الطفل بسبب عدم اھتمامه بما 
تنصحه به أخته، وبسبب 
انقطاعه عن الدراسة 
لصعوبتھا وعدم رغبته فيھا 
والتي تجعله يضيع مستقبله 
و� يضمن من خ7له أي عمل 

. جيد  

 ندم

06BM الحاجة إلى  الرجل
ا�نجاز 
وتقدير 
 الذات

عدم -
إيجاد عمل 
بسبب عدم 
تحصله 
على أي 
.شھادة  

عدم -
رضا اWم 
.عليه  

تأنيب اWم 
ل7بن بسبب 
إھماله 
لدراسته 
وبالتالي 
صعب عليه 
إيجاد أي 
.عمل  

تعكس ھذه القصة عدم تحقيق 
الرجل لحاجته ل7نجاز و ذلك 
بسبب انقطاعه عن الدراسة 
والتي بسببھا لم يجد أي عمل 
ولم يتمكن من إرضاء والدته 

. ولم يكن عند حسن ظنھا  

 قلق وندم

07BM الحاجة  ا�بن
ل7نجاز 
وتقدير 
 الذات

الفشل -
الدراسي 
بسبب 
ا�حتكاك 
برفقاء 
.السوء  

عدم -
إيجاد 
.عمل  

الندم على  -
عدم تكملته 
.دراسته  

وعدم رضا -
اWب عنه 
.وتأنيبه له  

تكشف ھذه القصة على عدم 
رضا اWب عن ابنه الذي لم 
ينجح في دراسته ولم يتمكن 
 من إيجاد عمل وكذا ندم ا�بن
على عدم تمكنه من تحقيق 
.حاجته ل7نجاز  

 قلق

08BM الحاجة  الطفل
ل7نجاز 
والحاجة 
إلى تقدير 
.الذات  

ا�حتكاك -
بأصدقاء 
.السوء  

النجاح في 
الدراسة يعني 
ضمان 
المستقبل 
وتحقيق 
الطموحات 
ولكن الفشل 
في الدراسة 
يعني 
ا�نحراف 
والدخول 
.للسجن  

تعكس قصة المفحوص عن 
مظاھر عدم ھذه البطاقة 

الرضا عن عدم نجاحه في 
الدراسة وذلك Wنه لن يستطيع 
بعدھا ضمان مستقبله واتجاھه 
إلى الجنوح وسيكون مصيره 
العقاب والسجن، أما النجاح 
في الدراسة ففيه ضمان 
للمستقبل وابتعاد عن المشاكل 

. والجنح  

 ندم وقلق



09BM الحاجة إلى  الرجال
ا�نجاز 
وتقدير 
 الذات

عدم 
جاح في الن

الدراسة 
والفشل في 
.استكمالھا  

سوء تقدير 
الذات، 
وضياع 
 المستقبل

تكشف ھذه القصة عن سوء 
تقدير ھؤ�ء الرجال لذواتھم 
وذلك بسبب ضياع مستقبلھم 
وعدم إيجادھم Wي عمل 
وذلك Wنھم فشلوا في دراستھم 
.وليست لديھم أي شھادة  

 حزن ويأس

الحاجة  الزوجين 10
ل`من 
 وا�ستقرار

سوء 
الظروف 
ا�قتصادية 
.للمعيشة  

الشجار الدائم 
وضرب 
 اWو�د

تعكس ھذه القصة اثر الحاجة 
ل`من وا�ستقرار والذي 
انعدم في ھذه اWسرة بسبب 
الحاجة المادية والظروف 
.ا�قتصادية السيئة  

 خوف

غموض صور القصة يثير إلى قلق ومخاوف لدى المفحوص، وتذكره باWوقات التي  11
فيھا المفحوص يعيش في الشارع ويعاني كافة مظاھر التشردكان   

 خوف وقلق

12BG الحاجة إلى  الرجل
تقدير 
 الذات

ا�جتھاد 
والتعب 
من اجل 
الوصول 
 إلى ھدفه

إرضاء 
 الرجل لوالديه

تكشف ھذه القصة عن مدى 
أھمية رضا الوالدين بالنسبة 
للرجل لوصوله إلى تقدير 
لذاته وذلك للمجھود الكبير 

ذي بذله لكي يكون عند ال
. حسن ظنھا به  

 فرح

13B الحاجة  طفل
 ل7نجاز

الظروف 
المعيشية 
 السيئة

ضياع 
المستقبل و 
اLحساس 
 بالفراغ والندم

تعكس ھذه القصة عن ندم 
البطل على عدم تكملته 
لدراسته والتي كانت سببا في 
ضياع مستقبله وعدم إيجاد 
.عمل مناسب وجيد  

 حزن وندم

حاجة ال الرجل 14
ل7نجاز 
والحاجة 
 ل7ستقرار

الفشل 
 الدراسي

� يستطيع 
تحقيق أي 
شيء يحتاج 
.إليه  

تظھر ھنا حاجة البطل 
ل7نجاز وا�ستقرار وتكوين 
أسرة والتي لم يستطع تحقيقھا 
بسبب عدم نجاحه في 
الدراسة، ما جعله يشعر بعدم 
.الرضا والندم  

 حزن ويأس

الحاجة إلى  الرجل 15
تقدير 
الذات، 
الحاجة إلى 
ا�نجاز 
والحاجة 
 إلى الحب

لم يبذل أي 
مجھود 
للدراسة، 

.وفاة اWب  

الفشل 
الدراسي، 
وتخييب ظن 
والده به، عدم 
إيجاد أي عمل 
يؤمن به 
.عيشه  

تعكس ھذه القصة صور عدم 
تقدير الرجل لذاته وذلك 
بتخييب ظن والده والذھاب 
لطلب السماح منه، وتظھر 

ته حاجته Wبيه من خ7ل زيار
له في القبر وطلب السماح 
منه وكأنه على قيد الحياة 
وكذا حاجته ل7نجاز التي لم 
يتمكن من تحقيقھا بسبب فشله 

.الدراسي  

حزن ويأس 
 وندم

الحاجة  الطفل 16
 ل7نجاز

الفقر 
والظروف 
المعيشية 

ظھور شخص 
غريب 
ومساعدته 

تكشف ھذه القصة عن حاجة 
فحوص ل7نجاز وذلك الم

بالدراسة ولكن الظروف 

 حزن وفرح



على تحقيق ما  السيئة
 يرغب فيه 

المعيشية الصعبة لم تمكنه من 
تحقيقھا وبمجرد ظھور 
شخص مد له يد المساعدة 
تمكن من تحقيق ما يطمح له 
.ويضمن مستقبله  

17BM الحاجة  الطفل
للعدوان 
وتجنب 
.العقاب  

عدم 
الرغبة في 
 العمل

القبض عليه، 
وتسليط 
العقاب عليه 
 وسجنه

تكشف قصة المفحوص عن 
ھذه الصورة الميو�ت 
الجانحة لديه وذلك من خ7ل 
مظاھر العدوان الموجه نحو 
ا}خرين واWذى الذي يلحقه 
بھم، وكما يشير إلى ما 
سيكون مصيره بسبب أفعاله 
.الجانحة  

 تمرد وخوف

18BM الحاجة  طفل
ل7نجاز، 
وتجنب 
 العقاب

الفشل 
 الدراسي

اللجوء للسرقة 
عيشه لتامين   

تعكس ھذه القصة كذلك 
الميو�ت الجانحة لدى 
المفحوص وذلك من خ7ل 
لجوئه للسرقة بعد عدم تمكنه 
من تحقيق حاجته ل7نجاز 
وفشله الدراسي، وتظھر 
حاجته لتجنب العقاب وذلك 
من خ7ل شعوره بالندم بعد 

. القبض عليه  

 اWلم

. مكنه من سرد أي قصةغموض ھذه الصورة احدث كفا بالنسبة للحالة ولم ي 19  
الحاجة - رجل  20

إلى تقدير 
 الذات

الفشل 
 الدراسي

عدم إيجاد -
 عمل

تعكس ھذه القصة عدم رضا 
الرجل عن ذاته بسبب فشله 
في الدراسة التي بسببھا لم 
يجد أي عمل يحقق به ذاته 
.ويرضي به نفسه  

 يأس

ختبار التحليل الشكلي والتعليق على استجابات الحالة حول ا) 2.6.5  (TAT): 
عبرت استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع عن تعاونه أثناء ا�ختبار بالرغم من 
وجود بعض الكف أو الصد في البطاقتين اWولى والثانية، والذي يظھر من خ7ل طول زمن 

تي ثانية وال 05دقيقة و 01ثانية أما الثانية فكان  40دقيقة و  02 ىالرجع حيث كان في اWول
ترجع إلى صعوبة استدعاء اWفكار وصعوبة التكيف مع ا�ختبار، بعدھا بدا الحالة 

ثانية، كما  49دقيقة و  02با�سترسال في سرد القصص حيث جاءت في زمن متوسطه 
كانت قصصه متسلسلة لھا بداية ونھاية، وبالرغم من أنھا قصيرة إ� أنھا جاءت معبرة 

ة الحالة كما امتنع الحالة عن سرد قصص حول البطاقتين وتوحي عن إسقاطات مباشرة لحيا
لتلقيه صعوبة في فھم م7مح الصور الغامضة، أما عما تعكسه استجابات الحالة  19و 11

حول اختبار تفھم الموضوع وبعد تحليل المضمون تم التوصل إلى أن الحاجة ل7نجاز كانت 
06، 05، 03، 02، 01: من الحاجات المھيمنة حيث ظھرت في البطاقة BM  ،07 BM ،

08B  ،09 BM  ،13 B  ،14 ،15 ،17 BM  ،18 BM يليھا الحاجة إلى تقدير الذات في ،



06، 02: البطاقة BM  ،07 BM  ،08 BM  ،09 BM  ،12 BM ، ثم تأتي الحاجة 20، 15، 
03ل`من واLشباع العاطفي في البطاقات  BM  ،04 ،05 ،15 ،17 BM  ،18 BM. 

لقلق إزاء الضغوط التي حالت دون إشباع الحاجات وسيطرت مشاعر الحزن، الندم، اليأس وا
فقدان اWب، الفشل الدراسي، التعرض للعقاب من طرف زوج (المختلفة والتي تمثلت في 

والتي اختلفت فيھا ا�ستجابات المحددة لنھاية ....) إ�م، سوء الظروف المعيشية وا�قتصادية
: و�ت الجانحة كما في البطاقةالقصة، حيث جاءت استجابات غير سوية وتعبر عن المي

03BM  ،08 BM  ،10 ،17 BM  ،18 BM ملWوجاءت استجابات أخرى تعبر عن خيبة ا ،
.والندم على عدم إحراز المكانة وضمان المستقبل  

:التحليل العام للحالة) 7.5  
من خ7ل تطبيق أدوات الدراسة مع الحالة وبعد تحليل نتائجھا توصلنا إلى أن الحالة عانى 

من خبرات الحرمان ضمن المحيط اWسري حيث اتسمت طفولته المبكرة بالحرمان  كثيرا
المادي بسب بطالة اWب في اغلب اWحيان، مما دفع اWم للخروج للعمل وھو اWمر الذي كان 
له اWثر غير المباشر في حرمان الحالة منھا حيث أصبحت تقضي معظم وقتھا في العمل، 

مل التي أدت إلى الحرمان العاطفي بالنسبة للحالة، خاصة وان ھذا اWخير  كان من العوا
الطفل في المراحل اWولى من حياته يكون أحوج ل7م أكثر منھا ل`ب وھذا ما أكدته 

بولبيالدراسات واWبحاث التي قام بھا   J.Bawlby  عن ع7قات الحرمان العاطفي
حين يرجع إلى الع7قة التي تكونت والجنوح فوجد أن اضطرابات الكثير من المراھقين الجان

بسبب انفصال اWطفال في مراحل حياتھم المبكرة عن أمھاتھم وان ھناك ع7قة نوعية بين 
بين  J.Bawlby ا�نفصال الطويل عن اWم وا�نحرافات السلوكية المختلفة، كما ميز 

، )30(الجزئي  نوعين من الحرمان العاطفي ھما الحرمان العاطفي الكلي والحرمان العاطفي
ھذا اWخير ھو ما يمكن أن نميزه عند الحالة موضوع الدراسة حيث كان عمل اWم سببا في 

حيث توصل إلى أن الفرد  )1958(راي فرانكل سنةحرمانه العاطفي منھا وھذا ما يؤكده 
وفي مرحلة الطفولة خاصة يعطي قيمة كبيرة لدورھا كأم، في حين يعطي قيمة صغيرة 

)31. (رأة عاملةلدورھا كام  
والون وفي نفس الوقت � يمكن تجاھل ع7قة الحالة بابيه، وھذا ما يتفق مع وجھة نظر 

)1952 ( H.Wallon انه بعد مرور مرحلة ا�عتمادية العاطفية تظھر : "حيث يؤكد بقوله 
اPفق ا)جتماعي فترة  L’horizon social لدى الطفل حيث يتوسع من اWم إلى أفراد  

، والذي اتسمت ع7قة الحالة به بكل )32." (ن ھنا يبدأ دور اWب في الظھورآخرين وم
مظاھر العطف والحماية والرعاية وھو ما زاد من تعلق الحالة بابيه باعتباره كان مصدرا 
ھاما للحب واWمن وا�ستقرار، وما يثبت ذلك انه بمجرد ا�رتياد المتكرر ل`ب إلى  

ند الحالة التبول ال7إرادي الثانوي حيث يعتبر ھذا اWخير المستشفى بھدف الع7ج ظھر ع
احد أعراض ا�ضطراب ا�نفعالي، كالحرمان من الحب والذي يعتبر الغذاء النفسي بالنسبة 

، وكان ھذا العرض يزول بمجرد عودة اWب )33(للفرد إضافة إلى فقدانه الشعور باWمن 
دان الحالة ل`ب بسبب الموت أصبح يعاني من للمنزل، وإحساسه باWمن مع أبيه، ولكن بفق

وفقدان الحالة Wبيه يعتبر من أصعب الخبرات المؤلمة التي . ھذا العرض في اغلب اWحيان
واجھھا فھو يعني حرمانه من إشباع حاجته للحب وا�نتماء وكذا شعوره باWمن وا�ستقرار 

للحالة وفي توحده معه، حيث يسعى ھذا بغض النظر كون وجود اWب له أھمية كبيرة بالنسبة 



الطفل إلى جعل اWب يتوحد معه، ويأخذ منه نموذج حياته المستقبلية مقلدا له في كل حركاته 
.وسكناته  

من جولمبوك وتسوشيا وقد أشارت دراسة كل  Golombok et Tsuchia (2004) عن  
الوفاة أو  نتيجة(وجود ارتباط بين ظھور اضطرابات مختلفة ل`طفال وفقدان اWب 

في مرحلة الطفولة، ومن الجانب ا}خر وجود ارتباط قوي بين وجود اWب ) ا�نفصال
و ما لم يتقبله الحالة من ) 34(ودوره الفعال في النمو ا�جتماعي والنفسي الصحي للطفل 

ناحية أخرى ھو زواج اWم للمرة الثانية والذي كان له اWثر السلبي على الحالة حيث لم يشعر 
تجاھه بأي نوع من التجاذب العاطفي بل على العكس كن له كل مشاعر الكراھية وعدم ا

التقبل وجعله موضع مقارنة دائمة بينه وبين اWب الحقيقي، وما عزز ھذا الشعور ھو 
المعاملة السيئة من طرف زوج اWم التي اتسمت بالعقاب والتقليل من قيمة الحالة وتقديره 

فلسفة ستجيب بردود أفعال عدوانية وغير سوية وھذا ما تشير له لذاته ما جعل الحالة ي
العدوان على اWطفال، والعقاب البدني خاصة، "أن     حيث تؤكد على Adler أصحاب ادلر
من اWمور التي تعمق الشعور بالنقص، وتزيد من دينامية التعويض اندفاعا في اتجاه السلوك 

)35" (اWوضاع بأشكال الجناح المختلفةال7سوي ، الذي يتمثل في الخروج على   
كما كان لفقدان اWب اثر في تخلي الحالة عن الدراسة وفشلھا فيھا وذلك �ن فقدانه Wبيه كان 
يعني فقدانه للسند والدعم التربوي اWسري وھو اWمر الذي لم يتمكن الحالة من خ7له إشباع 

Wماك>نان بحاث التي قام بھا الحاجة ل7نجاز وكذا تحقيق الذات، وقد أشارت ا
Maclanahan وجود ارتباط كبير بين فقدان اWب وتعدد مرات غياب اWبناء  )1994( 

)36.(عن المدرسة وانسحابھم منھا، وانخفاض تحصيلھم الدراسي وقدراتھم المعرفية  
وبعبارة أخرى كان فقدان الحالة ل`ب ودخول زوج اWم كعضو جديد في اWسرة أمرا غير 

قبو� بالنسبة له وأصبح يتسم موقف العيش معه بالقلق والكراھية مما أدى به إلى الشعور م
با�ضطراب وفقدان اWمن والحماية وكذا الثقة بالنفس وھو اWمر الذي جعله يسلك سلوكات 

ھيثر جيبي جانحة حيث توصلت دراسة قامت بھا  Heather Jubi على عينة من  )1970( 
7سنة، أن نسبة الجانحين دون أب ھي  15المراھقين في عمر  % في حين وصلت نسبة  

38الجنوح  % كما يمكن تفسير حرمان الحالة من إشباع ) 37(إذ حل رجل آخر مكان اWب  
ھيرشالحاجات النفسية ا�جتماعية من خ7ل النتائج التي توصل لھا   Hirsch   32أن % 

بوال، و�حظ أن أھم أبعاد يعانون من ال اكانو 367من مجموعة من الجانحين بلغت 
61عدم النضج ا�نفعالي بنسبة : الشخصية التي ترتبط بالبوال ھي % من الحا�ت، الشعور  

39بالنقص وانعدام اWمن ب  % 26من الحا�ت، واستجابات شديدة من الخوف في   % من  
)38(الحا�ت   

برات المؤلمة التي ومما سبق ذكره يمكن ا�ستخ7ص أن جنوح الحالة كانت نتيجة حتمية للخ
.          عاشھا والتي حالت دونه و دون إشباع حاجاته النفسية ا�جتماعية  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:الحالة السادسة) 6  
:                                                                  معلومات عن الحالة ) 1.6

                                          
سنة  14: السن                            نبيل : ا�سم   

ابتدائي  4: المستوى التعليمي   
إناث  01ذكور  07: عدد اLخوة   

الثالث : الترتيب   
أمي : المستوى التعليمي      عون بالحرس البلدي  : عمل اWب  

ئي ابتدا 6: المستوى التعليمي       � تعمل              : عمل اWم   
متزوجين : الحالة ا�جتماعية للوالدين   

عامين : مدة اLقامة بالمركز   
السرقة و الخطر المعنوي : سبب اLيداع بالمركز   

.يعاني الحالة من التاتاة وضعف في النمو الجسمي: م7حظة اخرى  
: ملخص عن الحالة) 2.6  

                إخوة ذكور  07سنة ينتمي إلى أسرة مكونة من  14نبيل مراھق يبلغ من العمر 
و بنت واحدة جاء ھو في المرتبة الثالثة يعيش الحالة ضمن ظروف معيشية متدنية و        

رة باWجر الذي يتلقاه ذلك بسبب عدم قدرة اWب على تغطية كافة مصاريف و احتياجات اWس
ة و نفسية عصبياناة اWم من اضطرابات كعون بالحرس البلدي و ذلك بسبب مع مقابل عمله

(مداومتھا للع7ج و تناول اWدوية من جھة و اLعاقة الحركية  IMC التي يعاني منھا اثنين  )
من إخوة الحالة من جھة أخرى إضافة إلى عزلة و بعد سكنھم عن القرية و ما يخالفه من 

ك صعوبات و معانات في سبيل العيش ناھيك عن الظروف اWمنية غير المستقرة للقرية و ذل
بسبب تھديد الخطر اLرھابي و الذي يمس الحالة بصفة مباشرة كون اWب ضمن فرقة 

.ا الخطر لھذ الحرس البلدي ھذه اWخيرة التي يكون لھا دور المواجھة المباشرة  
إذا فالحالة عاش في ظروف � تلبي أدنى متطلبات الحياة الحسنة و ذلك بسبب الفقر من جھة 

ما  لذي كان عائقا اتجاه اھتمامھا باأبنائھا و رعايتھا لھمو او مرض اWم من جھة أخرى 
جعلھم يعتادوا على حياة التشرد و اللجوء للسرقة إلى أن تم القبض على الحالة و توجيه إلى 



المركز المقيم فيه حاليا مع العلم انه تم توجيه أخ آخر إلى مركز إعادة التربية التابع لو�ية 
.بجاية   

الدراسي للحالة فلم يستطع الحالة متابعة دروسه و الوصول إلى مستويات  أما عن المستوى
متقدمة بسبب الرسوب المتكرر و الذي يرجع إلى بعد المدرسة عن المكان سكنه المعزول و 
الظروف الطبيعية الصعبة خاصة في الشتاء إضافة إلى معاناة الحالة من اضطراب في اللغة 

التحصيل الجيد للدراسة و بالتالي ا�نقطاع عنھا  ه ودونآلت دون و الذي يتمثل في التاتاة التي
.و التوجه إلى التشرد و اعتماد السرقة كمصدر لكسب الرزق   

:استجابات الحالة في المقابلة نصف موجھة) 3.6  
صح بابا كان ) 30(� خاطر كنا فقراء، ) 02(أنا الظروف لي عشت فيھا في دارنا ما ھيش مليحة، ) 01(

) 06(� خاطر حنا بزاف في الدار، ) 05(بالصح شھريتو ماكانتش تكفينا، ) 04(في الحرس البلدي،  يخدم
نص ) 08(خاصة كي عادت ماما مريضة، ) 07(وما كان حتى واحد آخر يعاون بابا في المصروف، 

نقعدو شحال من مرة ) 10(وساعات مايبقاش حتى باش نشرو الماكلة، ) 09(الشھرية تروح في الدوايات، 
نبقاو غير نلبسو في القديم، ) 12(حتى من اللبسة مانقدروش نشرو كي عاد ما عندناش، ) 11(ب7 بيھا، 

كانو ساعات الناس يمدولنا القش بصح انا ما نحبش نلبسو، ) 14(وساعات حتى القديم ومانلقاوھش، ) 13(
حتى و�و ا�و�د ) 16(اعي، � خاطر قداش نواحد يبخص بيا قدام صحابي ويقولي ھذه الحاجة نت) 15(

على ھكذا مانحبش نلبس القش تاع الناس، إ� ) 18(وكاين لي يضحكو عليا، ) 17(يعايروني بھذاك القش، 
كاين حتى لي كانو يھزو ) 20(باش واحد مايولي يضحك عليا و� يعايرني، ) 19(إذا كنت ما نعرفھمش، 

بابا ) 23(كل واحد عندو واش يلتيه، ) 22(يھا والو، ع7قتنا في الدار ما تفھمي ف) 21(رواحھم عليا، 
وكي كان يطلع ) 25(يروح يخدم، وساعات يطلعوه للجبل ويقعد ايامات ثما، ) 24(اغلب الوقت ماكانش، 

كاين واحد اخرين يسكنو حذانا ) 27(� خاطر الجبل معمر باLرھاب، ) 26(للجبل كنا ديما نخافو عليه، 
حنا ثاني جيھتنا قريبة للجبل كنا نخافو ديما � )29(رھاب ديما يقتلو وخ7ص، اL) 28(قتلولھم بيھم، 

�خاطر ھوما عندھم منين ) 31(نص الجيران رحلو من الب7صة لي نسكنو فيھا، )30(يجونا اLرھاب، 
) 33(بصح حنا كي عاد ماعندناش قعدنا وخ7ص، ) 32(يشرو دار واحد اخرى ويسكنو فيھا مھنيين، 

ساعات كنا نسمعو ) 35(اكل رحلو من الخوف واLرھاب، ) 34(اكانش بحذانا بزاف عاي7ت، تقريبا م
نقولك الصح ) 38(وسيرتو اذا كان بابا في الجبل، ) 37(كنا نخافو بزاف، ) 36(الضرب تاع الرصاص، 

حتى بابا ما قدرش يبطل ھذه ) 40(معمرة باLرھاب، ) 39(كرھت من المعيشة في ھذيك الب7صة، 
راھو ) 42(� خاطر ع7 بالو بلي كيما يبطل ما يلقاش منين يعيشنا، ) 41(لخدمة الصعيبة والخطيرة، ا

ماما كانت حتى ھي تخاف على بابا وتخاف ) 44(ماعندوش حل آخر، ) 43(يخاطر على جالنا وخ7ص، 
ت خواتي ولي زاد عليھا كثر كي جاب) 46(على ھكذا زادت مرضت باWعصاب، ) 45(علينا حتى حنا، 

غير بالدوا تتكالما بصح ) 48(و�ت ديما تشرب في الدوا تاع اWعصاب، ) 47(زوج ا}خرين معوقين، 
تقريبا حتى حنا ما تھدرش معانا، )50(على ھكذا ديما و�ت تقعد وحدھا، ) 49(تولي ديما فش7نة وراقدة، 

) 53(كتة وخ7ص مادير والو، وين نشوفوھا نلقاوھا راقدة و� سا) 52(ما تشوفش واش يخصنا، ) 51(
وھي لي قايمة بماما وحتى خاوتي المعوقين، ) 54(حتى شغل تاع دار أختي ھي لي كانت ديرو وحدھا، 

أص7 بطلت قرايتھا على جالنا كي عدنا )56(ھي قايمة بينا كامل كي عادت ماما مريضة، ) 55(
) 59(تھارشو وساعات نتفاھمو، ساعات ن) 58(ع7قتي بخواتي ا}خرين عادي، ) 57(محتاجينھا، 

بصح بابا كيما يجي ساعات )61(بصح ما ديرلنا والو، ) 60(ع7بالك حنا كيما نتھارشو ماما ما تحبش، 
بصح ساعات ما يضربناش على ) 64(يضرب برك، ) 63(وب7 ما يعرف شكون الظالم، ) 62(يضربنا، 

بصح إذا كان قلقان ) 66(ما يضربناش، إذا كان ھو نورمال حتى ونديرو غلطات ) 65(حساب حالتو، 
) 69(أنا نحب دارنا، ) 68(� خاطر لي جا في طريقو يقتلو بالضرب، ) 67(�زم واحد ما يدور قدامو، 

بالصح الظروف تاع دارنا ھي لي خ7ت كل واحد �تي بروحو، ) 70(وع7بالي حتى ھوما يحبوني، 
� ) 73(م يروح برة خاصة كي عادت ماما مريضة، حتى كيما يكونش خدا) 72(بابا ديما خدام، ) 71(

على ھكذا كره و� تقريبا ما ) 74(خاطر تقريبا إذا حكا معھا وإ� قعد معاھا يتقابضو ويزيد عليھا الحال، 



� خاطر ) 77(وراني نادم كي عاد بطلت، ) 76(نقولك القراية كنت نحب نقرا، ) 75(يقعدش في الدار، 
) 80(ويقدر يدير واش يحب، ) 79(تولي عندو قيمة قدام الناس، ) 78(مستقبلو، كيما يقرا الواحد يضمن 

� خاطر بابا ماكانش يقدر يديرلنا كامل المصاريف تاع ) 81(بصح أنا ماقدرتش نكمل قرايتي وبطلت، 
 وفي الشتا كنا نقعدو بالسمانة) 83(وزيد حتى من المدرسة كانت بعيدة ياسر على دارنا، ) 82(المدرسة، 

حتى بابا ماكانش يفورصي علينا باش ) 85(� خاطر تتبلوكا الطريق بالثلج، ) 84(و� كثر ما نروحوش، 
وكي عدت ) 88(وما قدرش ھو باش يديرلنا حل، ) 87(كي عادت الظروف صعيبة، ) 86(نروحو، 

حاجة،  وكيما نحضر كنت نفھم بصح إذا ما فھمتش) 89(نغيب بزاف حتى من الدروس ما وليتش نفھمھا، 
� خاطر كانو الت7ميذ يضحكو ) 91(كي عدت ما نعرفش نھدر مليح، ) 90(ماكنتش نقدر نسقسي عليھا، 

على ھكذا وليت تقريبا ساكت ما نجاوب ما ) 94(ديما يعلقو عليا، ) 93(وساعات يعايروني، ) 92(عليا، 
حتى وليت ) 97(عليھم، وما نعرفش نجاوب ) 96(وديما ا�متحانات يجوني صعاب، ) 95(نحوس نفھم، 
) 100(وكيما بطلت رحت نحوس باش نخدم ما قبلونيش، ) 99(وكي كرھت بطلت، ) 98(غير ندوبلي، 

يقولولي ما تقدر ) 102(غير كي عدت ضعيف ياسر، ) 101(ديما يقولولي راك صغير بصح أنا كبير، 
وندير واش نحب، ) 105(باش نقدر نعاون دارنا، ) 104(على ھكذا وليت نسرق، ) 103(دير والو، 

) 107(بصح كي حكموني � بوليس جابوني لھذا السونتر وخويا داوه لسونتر واحد اوخر، ) 106(
كي )109(� خاطر كانو الذراري يحقروني وما يشتوش يمشو معايا، ) 108(ماكانوش عندي صحاب، 

أنا وليت تقريبا نمشي حتى ) 111(كانو الذراري ديما يعايروني، ) 110(عدت فقير ومانلبسش مليح، 
كنت حاب يكونو عندي صحاب نلعب ) 113(لي راھو في المركز لوخر، ) 112(وحدي و� مع خويا، 

.       بصح مالقيتش)114(معاھم ونقعد معاھم،   

:تحليل محتوى المقابلة نصف موجھة) 4.6  
:جدول النتائج الكمية للمقابلة النصف موجھة) 1.4.6  

للحالة السادسة الكمية للمقابلة النصف موجھة جدول النتائج ):11(جدول  
 النسب المئوية تكرار الوحدات الوحدات اWصناف 

إشباع  عدم
 الحاجة ل`من

من حيث غياب ا�ستقرار، 
وانعدام الحماية،وكذا التفاھم 
وا�نسجام داخل اWسرة وكذلك 
غياب اLشباع للمتطلبات 

المأكل و (الضرورية  
...)المشرب   

1/2/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 
21/25/26/27/28/29/30/31/32 
33/34/35/36/37/38/39/40/41 

42/44/45/46/47/61/62/63 
66/67/76/85/87  

وحدة  43: المجموع  

37.71% 

عدم إشباع 
للحب  الحاجة

 وا�نتماء

من حيث عدم الشعور با�نتماء 
ل`سرة واLحساس بالنبذ، وغياب 
 التواصل الوجداني والعاطفي مع
. أفراد اWسرة وجماعة الرفاق  

22/23/24/48/49/50/51  52/53  
60/70/71/72/74/107/108  

111/112/113/114  
وحدة 20: المجموع  

17.54% 

عدم إشباع 
الحاجة إلى 
 تقدير الذات

من خ7ل انعدام الثقة وا�حترام 
.بالذات وبا}خرين  

14/15/16/17/18/19/20  65/90  
91/92/93/101/109/110  

 
وحدة15: موعالمج  

13.15% 

عدم إشباع 
الحاجة إلى 

ا�نجاز 
 وتحقيق الذات

من حيث الفشل في تحقيق 
الطموحات وإحراز المكانة 
ا�جتماعية وكذا الفشل في انجاز 
.أي عمل والفشل الدراسي  

76/77/78/79/80/81/82  83/84  
86/88/89/94/95/96/97  98/99 / 

100/102  
وحدة 20: المجموع  

17.54% 

98:موع الكلي للوحداتالمج    85.96% 
:التعليق على نتائج محتوى المقابلة نصف موجھة) 2.4.6  



بينت نتائج المقابلة نصف الموجھة بعد تصنيف وحداتھا وجمع تكراراتھا وحساب النسب 
المئوية المقابلة لھا، عدم تمكن الحالة من تحقيق إشباع الحاجات النفسية ا�جتماعية، حيث أن 

وحدة كلية، أي ما يقابل  117وحدة من أصل  98الدالة على ذلك قدرت ب  عدد الوحدات
85.96نسبة  % .وھي نسبة كافية للد�لة على عدم إشباع الحاجات النفسية ا�جتماعية للحالة   

وحدة ممثلة بنسبة  43سيطرت فيھا نسبة عدم إشباع الحاجة ل`من بعدد من الوحدات قدر ب 
37.71%  Wمن وا�ستقرار ونقص الحماية، الذي فرضته الظروف عكست غياب مظاھر ا

أما . هالمعيشية السيئة للحالة، والتي كانت سببا في عدم تحقيق إشباع الحاجة ل`من بالنسبة ل
فيما يخص عدم إشباع الحاجة للحب وا�نتماء والحاجة ل7نجاز وتحقيق الذات، فعبر عنھا 

17.54وحدة أي ما نسبته  20الحالة ب  % اثر مرض اWم على الع7قات اWسرية  ، عكست
وما سببته من انفصال معنوي داخلھا، وكذا اثر الحرمان المادي الذي كان عائقا حال دون 
مواصلة الحالة للدراسة إضافة إلى معاناته من اضطراب في النطق والمتمثل في التاتاة، 

فيما يخص صنف عدم وھذا اWخير الذي كان من بين عوامل فشل الحالة في دراسته، أما 
13.15إشباع الحاجة لتقدير الذات فكان بنسبة  % وحدة عكست كذلك اثر  15 ـممثلة ل 

قداش نواحد يبخص بيا قدام : "الحرمان المادي في تقدير الحالة لذاته كما جاء على لسانه
كاين "، "حتى و�و ا�و�د يعايروني بھذاك القش"، "صحابي ويقولولي ھذه الحاجة تاعي

، "ديما يعلقو عليا كي عدت ما نعرفش نھدر مليح"، "لي كانو يھزو رواحھم عليا حتى
".   ديما يقولولي راك صغير بصح أنا كبير"، "يقولولي ما تقدر دير والو"  

:التحليل الكيفي للمقاب>ت مع الحالة) 3.4.6  
ن العوامل التي بعد إجراء المقاب7ت اLكلينيكية مع الحالة، تم التوصل إلى أن الفقر كان م

يعاني منھا الحالة، باعتبار أن اWجر الذي يتلقاه اWب � يكفي لتغطية كافة احتياجات اWسرة 
كمرض اWم وإصابة اثنين (الضرورية، خاصة وان الحالة يعاني من ظروف معيشية صعبة 

اWمن  ، كما أن الحالة يعيش في مناخ يغيب فيه...)من أخويه بإعاقات حركية، عزلة السكن،
والحماية وذلك بسبب إدراكه أن حياته وأمنه مھدد ھو وكافة العائلة بالخطر اLرھابي كون 
موقع منزلھم قريب من الجبل من جھة، إضافة إلى تعرض بعض اWشخاص القاطنين في 
نفس المنطقة إلى الخطر اLرھابي المباشر من جھة أخرى، وھو اWمر الذي كان له اWثر 

فة اWفراد بصفة عامة والحالة بصفة خاصة، حيث ترسخ في ذھن الحالة فكرة الكبير على كا
الموت المؤجل إلى اجل غير مسمى فاكبر صدمة واكبر تھديد يمكن أن يتلقاه اLنسان ھو تلك 

.المواجھة المفاجئة مع الموت، واحتمالية وفاته في أي لحظة من لحظات حياته  
ھور الفوضى في كافة أرجاء منزل الحالة معاناة و ما زاد من سوء اWوضاع اWسرية وظ

اWم المزمنة من اضطرابات نفسية وعقلية حددت إطار تحركاتھا ومجال اھتمامھا بأو�دھا، 
فمرض اWم كان سببا في عجزھا في ا�ھتمام ورعاية أبنائھا وھو اWمر الذي اضطر إلى 

يات البيت بما فيھا اWم المريضة انقطاع ا�بنة الكبرى عن الدراسة والتكفل بكافة مسؤول
وإخوتھا المعاقين حركيا، ومن مظاھر تأثير الفقر على الحالة اضطراب حياته الدراسية 
وذلك بسبب عدم قدرة اWب على تغطية كافة المصاريف، إضافة إلى بعد المدرسة عن مقر 

معاناته من عيب  سكنه كل ھذه العوامل كانت عوائق أمام تحصيل الحالة للدراسة، إضافة إلى
الجيد لدروسه وكذا توسيع معارفه  بفي النطق والمتمثل في التاتاة التي حالت دون ا�ستيعا

ومدركاته بسبب ما يتبعھا من خجل وعدم الثقة بالنفس، وھو ما كان نتاجا �نقطاع الحالة عن 
ير لمتطلباتھا الدراسة، وتحت وطأة الحاجة ومحدودية الموارد المادية ل`سرة واLلحاح الكب



المختلفة، أراد الحالة ممارسة أي عمل ولكن لم يتمكن من ذلك بسبب صغر السن من جھة 
وكذا ضعف البنية الجسمية من جھة أخرى حيث أن نموه الجسمي اقل من عمره الزمني، 
وذلك بسبب ما يرافق الحاجة المادية من سوء في التغذية والذي كان أثره واضحا على 

لعوامل السابقة كان لھا اWثر الواضح في تقدير الحالة لذاته وذلك ما يترآى لنا كل ا الحالة،
من خ7ل إحساسه الدائم بالمھانة والخزي وشعوره بالنقص، كما كان له اWثر على محدودية 

ما جعله ينحرف . ع7قاته ضمن جماعات الرفاق وبالتالي حرمانه من إشباع الحاجة ل7نتماء
ت جانحة وما عزز سلوك الحالة ھو الغياب المستمر ل`ب عن البيت ويندمج في ممارسا

وبالتالي غياب السلطة الضابطة واعتماده على أسلوب عدم ا�ھتمام أثناء وجوده والذي 
يظھر من خ7ل إخفاء مشاعره في كثير من المواقف وعدم إظھار ا�ستحسان أو ا�ستھجان 

اب المنبعث من حالته النفسية وليس كأسلوب لردع وكذا لجوئه للعق لكل ما يقوم به الحالة،
.                                                         سلوك غير مقبول  

استجابات الحالة حول اختبار تفھم الموضوع ) 5.6  (TAT): 
ثا30: 01بطاقة  

ما سمحتلوش باش  ھذا الطفل يحب الموسيقى ويحلم باش يكون موسيقار كبير لكن ظروف نتاع دارھم"
." يشري آ�ت موسيقية باش يتدرب عليھا، على ھكذا راھو زع7ن � خاطر ما يقدرش يحقق الحلم تاعو

ثا50د و02  
 

ثا20: 02بطاقة  
ھذا راجل يحصد في الرقعة تاعو وامرأة واقفة مش تعاون في راجلھا � خاطر مريضة وھاذو زوج "

وما قدرتش وراھي تحاول أما ا}خرين حابين يبنيو مستقبلھم،  بنات خواتات معاھم طفل، الطفلة حابة تقرا
ثا58د و02." مش راح يقدروا يحققوا طموحاتھم � خاطر ما قراوش في الصغر تاعھم  

BMبطاقة ثا10: 03  
ھذا طفل يبكي على امو ماتت وراھو حزين، راح يفقد حنان امو وحبھا وھو ذرك �زم يقرا ويعتمد على "

ثا35د و01." يدير مستقبل لروحو وإ� راح يضيعنفسو باش كي يكبر   
ثا10: 04بطاقة  

ھذا الراجل يبغي ھذه المرأة وھي ما تشتيھش وھي تبغي واحد آخر كي فاق بلي ماتشتيھش ھددھا بلي "
يقتل الراجل اللي تحبو ھي، وھي ذرك حكماتو باش ما ينفذش تھديدو، مي ھو مصمم باش يدير واش في 

ثا22د و02." راسو  
ثا15: 05اقةبط  

ھذه مرا راھي طل على الباب باش تشوف و�دھا راھم يتقابضو، ھي ماتخليھومش يتھارشو باش ما "
ثا50د و01." يضروش بعضاھم � خاطر تخاف عليھم مي كان امھات ما يقدروش يديرو والو لو�دھم  

BMبطاقة ثا25: 06  
ما خدمتلوش مليح، ذرك يحاوزھا ويجيب ھذه المرأة راھي خدامة عند ھذا الراجل، ھو راھو قلقان كي "

واحدة أخرى تكون مليحة، ھذا الراجل ما ع7بالوش بلي ھذه المرأة مريضة تخدم على و�دھا لي ما 
ثا59د و02." لقاوش وش ياكلو و� واش يلبسو  

BMبطاقة ثا09: 07  
مداير فيھم ثيقة، زوج رجال يتفاھمو على واحد باش يقتلوه، ويدولو دراھمو، ھذا الراجل ناس م7ح و"

ھوما حابين يخدعوه، ذرك في زوج يغرھم الشيطان ويتعداو على ھذا الراجل ومبعد يروحو للحبس 
ثا53د و02." ويندمو  

BMبطاقة ثا25: 08  



ھذا الراجل ابنو قاسوه برصاصة وراح جاب طبيب باش ينحيھالو وينقضو من الموت بصح لقا بلي فات "
في ب7صة بعيدة و معزولة ومعندوش حتى كيفاش يدي ولدو و� يجيبلو  اWوان � خاطر ھذا الراجل يسكن

ثا59د و01." الطبيب في اسرع وقت  
BM بطاقة ثا07: 09  

ھاذو رجالة متكيين على ا�رض، راھم في الغابة متخبيين � خاطر راھم م7حقين من طرف البوليس، "
سو عليھم باش يعاقبوھم ويدوھم خاطر قامو بعمليات إجرامية كيما السرقة و�بوليس راھم يحو

ثا31د و01."للحبس  
ثا11: 10بطاقة   

ھذا راجل يحب مرا وھي تحبو رايحين يكملو مع بعضاھم ويزوجو راح تجيھم بعض المشاكل بصح "
يحلوھا ويتزوجو وھذا الراجل واحد آخر يبغي يديھا وھي ما بغاتوش وھذا الراجل مش راح يعجبو الحال 

."     ھذاك الراجل وراح يدخل للحبس ويخسر المرأة لي يحبھا ويخسر حياتو وعلى جالھا يروح يقتل
ثا16د و02  
ثا37: 11بطاقة   

ھذا معبر وانفجر، ھاذو حيوانات حابين يفوتو باش يوصلوا لو�دھم وھذوا الو�د حابين يروحو Wمھم "
ثا34د و01" .وبيھم ثاني، وما قدروش � خاطر ھذا المعبر انفجر وما يقدروش يفوتو عليه  

12بطاقة M ثا15:   
ھذا الطفل مريض في حالة خطيرة، وھذا باباه كي يشوف حالتو، يتخلع ويروح باش يجيب الطبيب لكن "

الطبيب بعيد بزاف ما يجي يجيبو حتى يكون ولدو زاد عليه الحال، و يقولو الطبيب بلي راھو في المراحل 
ثا03د و02." اWخيرة من حياتو ما عندو حتى ع7ج  

13بطاقة  MF ثا15:   
ھذا الراجل راھو يبكي وحزين � خاطر مرتو ماتت وخ7تو وحدو في ھذا الدنيا ذرك يعيش حياة  "

ثا17د و01." التمرميد � خاطر ھي كانت كل حياتو وكي ماتت ضاع كل شيء بالنسبة ليه  
ثا19: 14بطاقة  

حوايج مش مليحة خ7تو يدخل ھذا راجل راھو في الحبس وراھو يشوف مع الضوء ويتفكر واش دار "
للحبس وراھو يقول كون قريت مليح ونجحت راني وليت نخدم ونصرف على كامل دارنا وما يوليش ھذا 

ثا13د و02." ھو مصيري في الحبس والتمرميد  
ثا20: 15بطاقة   

 ، وماقدرھاش ھذا راجل راح عند امو لي ماتت وراھي في القبر وندم على انو ماحترمھاش وسبھا"
ثا27د 01."وذرك راھويدعيلھا ويطلب منھا السماحوھ  

ثا27: 16بطاقة  
كاين مرة واحد الطفل عايش مع باباه وامو وخاوتو فجأة دخل عليھم ا�ستعمار وعذبھم وشتتھم كل واحد "

ثا55د و03." اداه لب7صة وقتلوا باباه ويماه واWو�د واحد ماولى يشوف في واحد حتى ضاعو الكل  
BMبطاقة  ثا05: 17  

ھذا الراجل طالع في الحبل باش يسرق ھذ الدار �خاطر ھذه خدمتو لي يجيب بيھا بواش يعيش راھو "
خايف وراھو يخزر قدامو و وراه باش يتأكد بلي واحد ماراه يشوف فيه ونھاية ھذا الراجل أكيد في 

ثا07د و02." السجن وراح يندم  
 
BMبطاقة ثا25: 18  

ھو ما بغاش وراھو يبكي يحاول باش يتخلص منھم وما قدرش وھوما  راجل حكموه ا�ستعمار وحبسوه،"
ثا20د و01." رايحين يدوه للسجن ويقتلولو عائلته واحد واحد  

ثا10: 19بطاقة  



ھذا ثلج وھذه دار كل الناس راھم لداخل ما قدروش يخرجو � خاطر بارد الحال بزاف وھوما ما "
فاو، حاولو حاولو وما قدروش، وعندھم و�د صغار كون عندھومش كيفاش يسخنو و� يلبسو مليح باش يد

ثا37د و01." ما يجيبولھمش واش ياكلو راح يموتو  
ثا12: 20بطاقة   

راجل حبسوه، راھو مربوط من الوراء، والثلج راه يصب، حكموه وھو يسرق وما ع7بالھومش بلي ما "
ثا20د و01." وذرك يعاقبوه ويدخلوه للحبس.عندوش وش ياكل على ھكذا راھو يسرق  

تحليل اختبار تفھم الموضوع ) 6.6  (TAT): 
:تحليل المضمون) 1.6.6  

اختبار تفھم الموضوع تحليل مضمونجدول ): 12(جدول (TAT) السادسة للحالة   
رمز 
 البطاقة

حاجات  البطل
 البطل

ضغوط 
 البيئة

أحداث 
ونھاية 
 القصة

ا�ھتمامات  تحليل الموضوعات
 والمشاعر

الحاجة  طفل 01
نجاز ل7  

الظروف 
المعيشية 
 السيئة

عدم التمكن 
من تحقيق 
.حلمه  

تظھر ھذه القصة حاجة 
الطفل الواضحة لتحقيق 
ا�نجاز وعدم إمكانيته من 
تحقيقھا سبب ظروفھم 
.ا�قتصادية السيئة  

 حزن

الحاجة  ا�بن 02
ل7نجاز 
وتأكيد 
 الذات

الفشل في  
 الدراسة

� يستطيع 
تحقيق 
 طموحاته

ة على الفشل تكشف ھذه القص
الدراسي وعدم تحقيق 
ا�نجاز يصحبه دائما فشل 
في تحقيق الطموحات، كما 
تظھر نوع الع7قات اWسرية 
والتي يغيب فيھا دور 
المساندة من طرف اWم 
.بسبب مرضھا  

 قلق

03B
M 

الحاجة  طفل
للحب 
والحنان، 
الحاجة إلى 
 ا�نجاز

فقدان  فقدان اWم
الحنان 
والعطف 
.بفقدان ا�م  

كشف ھذه القصة عن اثر ت
فقدان ا�م على الطفل حيث 
تجعله حزينا لفقدانه الحب 
والحنان والعطف، واصرار 
الطفل بعدھا على ا�ستمرار 
في الدراسة وا�عتماد على 
.نفسه ليضمن متقبله  

 حزن

الحاجة الى  رجل 04
 الحب

صد المراة 
التي يحبھا 
له وحبھا 
لشخص 
 آخر

التھديد بقتل 
 الرجل
 
 
 
 
  

تعكس الصورة مظاھر 
العدوان الموجه نحو ا}خرين 
وھذا بسبب صد المراة التي 
يحبھا له فسعى الرجل الى 
التخلص من مصدر التھديد 
الذي يقف ضد اشباعه لحاجة 

.الحب  

 تعصب

الحاجة إلى  المرأة 05
الحماية 
 وا�ھتمام

صراع 
اLخوة فيما 
 بينھم

محاولة فك 
الصراع 
لتفادي 

لبطاقة اھتمام تكشف ھذه ا
اWم بأبنائھا وذلك لخوفھا 
عليھم من إلحاق اWذى 

حيرة 
 وخوف



ببعضھم بسبب شجاراتھم،  اWذى
وھي تعكس حاجة اWبناء 
ل7ھتمام والرعاية � لyھمال 
.و ال7مبا�ة  

06B
M 

الحاجة إلى  المرأة
 اWمن 

عدم قدرتھا 
على إتقان 
العمل 
بسبب 
 المرض

يقوم رب 
العمل 
بطردھا 
 وتبديلھا
.بأخرى  

تكشف ھذه القصة عن 
التضحيات التي تقوم بھا اWم 
من اجل أو�دھا رغم ما 
تعانيه من مرض ولكن 
برفض الرجل لعملھا سيفقدھا 
المصدر الوحيد للعيش مما 
سيؤثر سلبا عليھا وعلى 

. او�دھا  

 تعب وحزن

07B
M 

الحاجة إلى  الرج7ن
السيطرة 
 والعدوان

طمع 
وجشع 
 الرج7ن

قتل الرجل 
لذي ا

منحھما ثقته 
وسرقة 
.ماله  

تعكس ھذه القصة مظاھر 
سلوكات جانحة تمثلت في 
إلحاق اWذى با}خرين وذلك 
بقتل الرجل وسلب ماله، ما 
يجعلھم يتعرضون للعقاب 
.ويشعرون بالندم  

 ندم

08B
M 

الحاجة إلى  اWب
اWمن 
 والحماية

إصابة 
ا�بن 
بالرصاصة 
وبعد 
المسكن عن 
المدينة 
.وعزلته  

ظروف وال
ا�قتصادية 
.السيئة  

الفشل في 
 إنقاذ ا�بن

من خ7ل القصة يتضح 
وقوف الظروف المعيشية 
السيئة أمام حاجة اWب Lنقاذ 
ابنه وتوفير اWمن له مما 
.جعله يخسره  

خوف 
 وحزن

09B
M 

الحاجة  رجال 
ل`من 
وتجنب 
اWذى 
 والعقاب

القيام 
بعمليات 
إجرامية، 
وا�ختفاء 
لكي � 
يقبض 
.عليھم  

الخوف من 
أن يتم 
القبض 
.عليھم  

تكشف ھذه القصة مظاھر 
للسلوك الجانح وحاجة البطل 
ل`من با�ختفاء بعد ارتكاب 
الفعل اLجرامي وذلك لتجنب 
.العقاب  

 خوف

الحاجة  الرجل 10
للحب 
 وا�مت7ك

دخول 
رجل 
غريب في 
حياته مع 
زوجته 
ورغبة في 
 أخذھا منه

قتل الرجل 
والدخول 
 للسجن

ذه القصة حاجة تعكس ھ
الرجل للحب والحفاظ على 
من يحب وبمجرد دخول 
رجل غريب في ع7قته لجا 
للقتل لكي يتخلص من 
الحاجز المھدد دون تفكير في 
العواقب والتي تتمثل في 
خسارته لمن يحب ودخوله 

 عصبية



.السجن  
الحاجة  حيوانات 11

للحب 
واWمن 
 وا�نتماء

انفجار 
المعبر الذي 
يفصل بين 

ناء اWب
 وا}باء

 �
يستطيعون 
 العبور

في ھذه القصة تعبير � 
شعوري عن وجود حاجز 
يفصل بين ا}باء واWبناء 
.رغم حاجة كل منھما ل�خر  

 حيرة

12M الحاجة إلى  ا�بن
اWمن 
 والحماية

مرض 
ا�بن وبعد 
المسكن 
 وعزلته

� يتمكن 
اWب من 
إنقاذ ابنه 
في الوقت 
 المناسب 

حاجة  تكشف ھذه القصة عن
اWب في إنقاذ وحماية ابنه 
لكن الظروف السيئة وبعد 
المسكن وعزلته منعته من 
.إنقاذه  

خوف 
 وحزن

13M
F 

الحاجة  الرجل
 للحب

موت 
المرأة التي 
 يحبھا

ضياع 
الرجل 
وتعرضه 
 للمعاناة

تعكس ھذه القصة ا}ثار 
السلبية التي يتعرض لھا 
الرجل بسبب فقدانه للحب 

.يحب وبفقدانه المرأة التي  

 حزن

الحاجة  الرجل  14
ل7ستق7لية 
وتجنب 
اWذى 
وتحقيق 
 الذات

دخوله 
السجن 
بسبب 
ارتكابه 
Wفعال 
.إجرامية  

عدم الرضا 
على ما آل 
 له مصيره

تعكس ھذه القصة عدم رضا 
الرجل عن ذاته وذلك Wنه لم 
يدرس وارتكب أعمال جانحة 
وكان مصيره السجن وھو 
بحاجة إلى الحرية وتمنى لو 
انه درس ونجح وتحمل 
مسؤولية كامل أسرته على 
.وقوفه خلف القضبان  

 حزن وندم

الحاجة إلى  الرجل 15
تقدير الذات 
 والحب

المعاملة -
السيئة 
.Wمه  

موت اWم-  

طلب 
السماح 
.والدعاء لھا  

تكشف ھذه القصة على تقدير 
الرجل السيئ لذاته وذلك بأنه 
لم يكن عند حسن ظن أمه 

لھا ما جعله  ومعاملته السيئة
يندم ويطلب منھا مسامحته 
.حتى وھي ميتة  

 ندم

الحاجة  طفل 16
للحب، 
ا�نتماء، 
.واWمن  

تشتيت 
ا�ستعمار 
.ل`سرة  

قتل اWب 
واWم 
وتشتيت 
اWو�د 
وضياع 
.مستقبلھم  

تعكس ھذه القصة صورة 
حرمان الطفل من أفراد 
أسرته وحاجته �ن يكون 
معھم وحاجته ل`من والتي 

مھددة بسبب دخول  أصبحت
ا�ستعمار وتعذيبه وتشتيته 
.لھم  

خوف 
 وحزن

17B
M 

الحاجة  رجل 
ل`من 
وتجنب 
 العقاب

تامين لقمة 
العيش 
 بالسرقة

الدخول 
للسجن 
 والندم

تكشف ھذه القصة عن 
مظاھر السلوك الجانح وذلك 
بلجوء الرجل للسرقة 
كمصدر لكسب الرزق وكذا 
حاجته لتجنب العقاب في 

.ة والحذرتوخيه الحيط  

 خوف

18Bخوف تعكس ھذه القصة حاجة يقاوم حبس الحاجة إلى  رجل



M  تجنب
اWذى 
 واWمن

ا�ستعمار 
الفرنسي 
للرجل و 
تعذيب 
.أسرته  

ا�ستعمار 
لكن � 
يستطيع 
التخلص من 
.قبضتھم  

الرجل ل`من وكذلك تجنب 
اWذى وذلك لمقاومته ورفض 
.قوة ا�ستعمار  

 وحزن

الحاجة  اWسرة 19
منل`  

الظروف 
المعيشية 
 الصعبة

المعاناة 
بسبب 
الظروف 
المعيشية 
.السيئة  

تعكس ھذه القصة صورة 
الحرمان المادي وأثرھا على 
.نمط عيش اWسرة ومعاناتھا  

خوف 
 ومعاناة

الحاجة  رجل 20
ل`من 
وا�ستق7لية 
وتجنب 
 العقاب

القبض 
على الرجل 
بسبب 
 السرقة

عقاب 
الرجل 
وإدخاله 
 السجن

ه القصة بان حاجة تكشف ھذ
الرجل المادية جعلته يلجا 
للسرقة لتامين لقمة عيشه، 
كما تظھر حاجته لتجنب 
العقاب بتبريره Wسباب 
.سرقته  

 خوف

التحليل الشكلي والتعليق على استجابات الحالة حول اختبار ) 2.6.6  (TAT)  :  
التي جاءت مليئة كان الحالة متعاون أثناء إجراء ا�ختبار ويظھر ذلك من خ7ل القصص 

 لمباLحداث، وثرية من حيث المعنى كما تعبر على إقبال الحالة على ا�ستجابة حيث انه 
يسجل أي كف خ7ل سرده للقصص على كل البطاقات كما أن زمن الرجع لمعظم البطاقات 

ثانية بالرغم من معاناة  88دقيقة و 01ثانية متوسط زمن البطاقة كان 20كان قصير ولم يتعد 
الحالة من اضطراب في النطق والمتمثل في التاتاة، وعكست استجابات الحالة مشاعر الحزن 
والخوف والقلق إزاء عدم قدرته على تحقيق حاجاته والتي تنوعت بين الحاجة ل7نجاز 

02،03، 01: وتحقيق الذات كما جاء في البطاقة BM ، والحاجة ل`من والتي كانت 15، 14، 
06، 05: حيث وردت في قصص البطاقات التاليةمن الحاجات الغالبة  BM  ،08 BM ،

09BM  ،11 ،12 M  ،16 ،17 BM  ،18 BM ، أما الحاجة للحب فقد وردت في 20، 19، 
03البطاقات  BM  ،04 ،05 ،11 ،13 M ، أما عن الضغوط والحواجز التي حالت دون 16، 

وكانت استجاباته إشباع الحاجات المختلفة فأرجعھا الحالة إلى الظروف المعيشية السيئة، 
إزاء ھذا الفشل في اLشباع مختلفة حيث عبر عن استجابات ذات م7مح جانحة كما في 

07، 04: البطاقة BM  ،10 ،17 BM ، وكانت استجابات أخرى تعبر عن بقاء الحالة في 20، 
03، 02، 01: مستوى الفشل والعجز مع الشعور بالندم كما في البطاقة BM  ،08 BM  ،11 ،

12M  ،14 ،15.  
:التحليل العام للحالة) 7.6  

بعد تحليل البيانات التي تم جمعھا بوسائل البحث المختلفة تم التوصل إلى أن الحالة لم يصل 
إلى اLشباع الكافي لحاجاته النفسية وا�جتماعية والذي تعود أسبابه المباشرة إلى الحاجة 

تطلبات اWسرة، والتي زادت المادية ل`سرة حيث أن دخل اWب لم يكن كافي لتغطية كافة م
(     مرض اWم، معاناة فردين من اWسرة من إعاقة حركية (أعباؤھا بسبب عدة عوامل منھا 

IMC ، فكان للحالة المادية اWثر الكبير على كل ...)، عزلة مكان سكن الحالة في القرية،)  
خاصة وان "ن الملبس ما عانى منه الحالة، فضعف البنية الجسمية وكل ما يتعلق بالمظھر م



الحالة ينتمي إلى مرحلة عمرية يصبح الجسم فيھا كرمز للذات حيث يظھر حساسية كبيرة 
للنقد فيما يتعلق بالتغيرات الجسمية السريعة كما يساھم ا}خرون في نمو مفھوم الجسم 

شباع ، ھذا ما كان له اWثر في عدم تمكن الحالة من إ)39" (وبالتالي يؤثر في مفھوم لذاته
انه � يوجد وسيلة أخرى يستطيع بھا الطفل " كولي حاجته لتقدير ذاته، حيث وكما يقول

تكوين أي فكرة عن نفسه كالشعور بالذات وتقديرھا، فيما عدا الحكم التصوري لما يقوله عنه 
فلقد ) 40" (مرآة الذات"ا}خرين، فھذه الذات تنعكس في سلوك ا}خرين نحوه، ويطلق عليھا

7حظات المحيطين بالحالة كلھا تحمل معالم التقليل من قيمة الحالة سواء بطريقة كانت م
مباشرة أو غير مباشرة، والتي تتجلى أكثر في تجنب ربط أي ع7قات صداقة به، وھو ما 
يفسر محدودية انتمائه إلى جماعة الرفاق، جل وقت فراغه مع اWخ فقط وفي ھذا الصدد 

ارتن نيو جتوصلت دراسة قام بھا  Neugarten على الطريقة التي يؤثر بھا المركز    
ا�جتماعي ل`سرة في النمو ا�جتماعي للطفل، واھم النتائج التي توصل لھا انه من النادر 

ما يشار إليه  ااختيار الطفل الذي ينتمي إلى أسرة ذات مركز منخفض كصديق وكان غالب
آباؤھم أن يلعب أطفالھم معه، كشخص غير مرغوب فيه من زم7ء الصف أو � يرضى 

فنبذ الحالة من جماعة الرفاق يعني حرمانه من إشباع حاجته ل7نتماء، والذي كان   )41(
.سببا في عزلته ووحدته  

عيش فيھا الحالة � تتوفر على أي يوبالنسبة Lشباع الحاجة ل`من فكانت م7مح البيئة التي 
مر الذي أحبط إشباع ھذه الحاجة بالنسبة له، وھو اW رنوع من اWمن والحماية وا�ستقرا

اضطراب في نطق الك7م، "ومن ناحية أخرى عانى الحالة من التاتاة والتي تعرف بأنھا 
قة اللفظية، ويظھر في شكل توقفات مفاجئة، 7وتفكك لنظام إيقاعه، ونقص في الط

عض الكلمات واحتباسات حادة في النطق، وتبادل لحظات الصمت، أو تطويل في نطق ب
" بحيث تأتي نھاية الكلمة متأخرة عن بدايتھا، أو في تكرار اWصوات ومقاطع وأجزاء الكلمة

أن اضطرابات الك7م ترجع : حامد زھرانذات منشأ نفسي، حيث يؤكد  كانت و التي ،)42(
 إلى الصراع والقلق، والصدمات النفسية، ا�نطواء ، ضعف الثقة بالنفس، الحرمان ا�نفعالي

ھذا ا�ضطراب كان له اWثر على الحالة حيث كان حاجزا ) 43. (وا�فتقار إلى العطف
خاصة أمام تحصيله الدراسي وثقته بنفسه وذلك بسبب الخجل وما يسببه ھذا ا�ضطراب من 
حرج حال دون استيعابه الجيد للدروس، وبالتالي فلم يتمكن من تحقيق حاجته ل7نجاز 

عن الدراسة واضطراب الثقة بالنفس، خ7صة ذلك، وقد أثبتت  والتحصيل وكان ا�نقطاع
وجود ع7قة ارتباطية سالبة وذات د�لة بين الثقة في  حسيب محمد حسيبدراسة قام بھا 

النفس و التاتاة في الك7م، فالطفل غير القادر على الك7م يكون ضعيف الثقة بالنفس، وھو ما 
تايلور ضطراب التاتاة أمثال يتفق مع النظريات النفسية المفسرة � Taylor ، توماس 

Thomas وكان لمرض اWم تأثير كذلك على أسرة الحالة بصورة عامة والحالة ) 44...( 
بصفة خاصة وذلك لما سببه من صعوبات وضغوطات أدت إلى تغيير مجرى حياتھم، وذلك 

بينھا وبين كل أفراد  �ن مرضھا كان حاجزا أمام قيامھا بدورھا، والذي كان سببا في التباعد
اWسرة، وذلك ما سبب غياب مشاركتھا الوجدانية واھتمامھا العاطفي رغم أنھا ھي المؤھل 

والذي كان سببا في . اWول لمنحھا ھذا بصرف النظر عن ا�ھتمام بأعمال المنزل اWخرى
قامت  تطوير اWنماط السلوكية الجانحة لدى الحالة، وفي ھذا الصدد توصلت دراسة طولية

وحدة المرض ا)جتماعيبھا   Pathologie social   التابعة لھيئة INSERM الفرنسية  



ماضيھم بعدم ا�ستقرار اWسري، وسھولة  أن اWطفال ذوي الخطورة اتصف"حت أوض
الخ، كما أن أمھاتھم اختلفن عن اWخريات من حيث أن معظمھن أصبن ... العطب النفسي

ع كما ارتبطت بالصفات النفسية ل7م كا�تجاه نحو ا�كتئاب، بصعوبات أثناء الحمل أو الوض
)45." (النوعية العامة لع7قات اWم  

فمرض اWم إضافة إلى الحالة ا�قتصادية السيئة ل`سرة أدى إلى وجود حالة من اLحباط 
والتوتر وغياب للدفء العاطفي، وھو ما يعيق الوظائف الھامة ل`سرة، وذلك �ن عملية 

وجود ع7قات خاصة وقوية بين ا�بن وأمه وطبعا دون تجاھل نفس  اية الوالدية تتطلبالرع
نوع ھذه الع7قة بين ا�بن وأبيه، وما نلمسه عند الحالة ھو غياب ھذه الروابط وبالتالي غياب 

.ما تضمنه ھذه الع7قات من رعاية يسودھا العطف والحب والحنان  
منه الحالة من حرمان لحاجاته النفسية ا�جتماعية  ومن خ7ل كل ما سبق نستشف ما عانى

بسبب عوائق عدة حالت دونه ودون إشباعه لھا والتي كانت من عوامل عدم تكيف الحالة 
. وظھور السلوك الجانح لديه  

 
 
 
 
 
 
 

: مناقشة النتائج العامة) 7  
تماعية يؤدي إن ھدف ھذه الدراسة ھو التعرف ما إذا كان عدم إشباع الحاجات النفسية ا�ج

بالمراھقين إلى الجنوح ، وقد دلت النتائج التي تم التوصل إليھا من خ7ل الدراسة اLكلينيكية 
لـ ستة حا�ت لمراھقين جانحين باستخدام الم7حظة، المقابلة اLكلينيكية واختبار تفھم 

(الموضوع (T.A.T أن وبعد التحليل الفردي لكل حالة، إن الفرضية العامة محققة حيث  
الحا�ت الستة موضوع الدراسة لم يتمكنوا من الوصول إلى اLشباع ال7زم لحاجاتھم النفسية 
ا�جتماعية بسبب عوامل وظروف مختلفة حالت دونھم ودون ھذا اLشباع، ولم تخرج ھذه 

 )1990(غفيلي غزوي بن سليمانالنتيجة عن نطاق ما توصلت إليه دراسات كل من الباحثة 
، من حيث أن )2007(الرشود عبد هللا بن سعد ، الباحث )1997(نبيل إبراھيماحمد والباحث 

الدراسة اWولى والثانية أكدت في نتائجھا على أھمية إشباع حاجات المراھقين وتجنبھم 
التعرض لyحباط الذي ستكون له نتائج سلبية، أما الدراسة الثالثة فأكدت على أن عدم إشباع 

اعية من أكثر العوامل تأثيرا في ظھور اWنماط السلوكية غير الحاجات النفسية وا�جتم
.السوية  

للفرضية تم استنتاج تحقق الفرضية العامة من تحقق الفرضيات الجزئية للدراسة بالنسبة 
حيث أن جميع " عدم إشباع الحاجة ل`من دور في جنوح  المراھقين"اWولى والتي مفادھا أن 

إشباع حاجاتھم ل`من، ذلك Wنھم عاشوا في بيوت تفتقر حا�ت الدراسة لم يتمكنوا من 
القسوة، اLھمال، العقاب، عدم (لم7مح ا�ستقرار واWمن فاختلفت مظاھر اLحباط بين 

، ...)ا�ستقرار، الفقر والحاجة ا�قتصادية، غياب لغة الحوار، الشجار والخ7فات المستمرة



إن : "بقوله )1952(راي ازبيل وھذا ما يؤكده . مما جعلھم أكثر عرضة ل7ستجابات الجانحة
مفتاح النمو النفسي ل`طفال يكمن في شعورھم الداخلي باWمن والطمأنينة، والطفل الذي 
يتعرض لyحباط المستمر، القسوة، اLھمال � يتحقق له الشعور باWمن مما يعرضه لبعض 

)46..." (ا�ضطرابات النفسية  
ھايدل النتيجة مماثلة لما توصلت له دراسات كل من الباحث وفي ھذا الصدد نجد أن ھذه 

Haidle تي>جراج والباحث  )1974(  Thilagrag حيث توصلتا إلى أن الجنوح  )1975( 
.سلوك متعلم ويرجع إلى فشل المنزل في منح ا�بن حاجته ل`من   

 زرارقة فيروز والباحثة عبد الرحمان العيسويكما أن النتائج التي توصل لھا كل من الباحث 
أسفرت على أن الظروف ا�جتماعية ل`حداث الجانحين � تخلو من أي مظھر من مظاھر 

.عدم ا�ستقرار وال7أمن  
جنوح  القائلة بان عدم إشباع الحاجة للحب وا�نتماء يؤدي إلى  الثانية بالنسبة للفرضية

ة، حيث أنھم نشئوا في المراھقين، وجدناھا محققة بالنسبة للحا�ت الستة موضوع الدراس
بيوت تفتقر إلى الدفء العاطفي والع7قات الوجدانية الحميمة مقابل غناھا بمظاھر اLھمال 
والنبذ الذي يحمل في طياته كل م7مح الحرمان العاطفي وإحباط الحاجة للحب، إضافة إلى 

جماعة  عدم إشباع حاجتھم ل7نتماء والتي تفسرھا طبيعة الع7قات في اWسرة أو ضمن
.الرفاق حيث لم تخرج عن نطاق ال7مبا�ة، والنبذ، وا�نفصال المعنوي  

فالحرمان العاطفي لكل الحا�ت موضوع الدراسة ترجم في سلوكات جانحة، وفي ھذا الصدد 
الطفل إذا أصيب بمكروه نتيجة حرمان شديد، او حنان "إلى أن  أوجست ايكھورنيؤكد 

ستجاباته تكون ضعيفة واھية � تقوى على تحمل أعباء مسرف في حياته العاطفية، فان ا
كما ) 47" (وھذا ھو احد العوامل اWساسية الھامة في أحداث الجنوح.... الحياة ومتاعبھا، 

روبرت اندريتوصل     Robert Andry من خ7ل دراسته عن اثر الظروف اWسرية في  
Wم ومدى الحرمان منھا عضويا، خلق الجناح، أن أھم عوامل تعزز الجناح ھي الع7قة با

انعدام الحب المتبادل بين الطفل ووالديه، طريقة التربية التي تقوم على النبذ واLھمال، 
وھي كلھا م7مح تعكس الحرمان العاطفي وعدم إشباع ) 48. (ا�نفصال والتھدم اWسري

جة تتفق مع ما الحاجة للحب وا�نتماء، وفيما يخص الدراسات السابقة فنجد أن ھذه النتي
ليديا جاكسون توصل إليه كل من  Lydia Jackson تي>جراج ) 1950(  Thilagrag ،

Smithوسميث  .كامل محمد عويضةإضافة إلى دراسة    
وتشير النتائج المتحصل عليھا تحقق الفرض الثالث للدراسة والذي مفاده أن عدم إشباع 

من  الستة لم يتمكنوان الحا�ت الحاجة إلى تقدير الذات له دور في جنوح المراھق، �
الوصول إلى التقدير الجيد لذواتھم في ظل اسر تفتقر للع7قات الودية بينھا، بما فيھا الثقة 

نوعية الع7قات المتبادلة بين الطفل وأسرته : "أن سوندرزوا�حترام وفي ھذا الصدد يؤكد 
ر فيھا بالتھديد، وإما يعرضه من شانھا أن تقلل من ثقة الطفل بنفسه أو تزج به مواقف يشع

"  د من احتمال أكثر عرضة ل7ضطرابللفشل، أو ما من شانه أن يحط من قدره لذاته فيزي
في دراسة حول التنشئة  )2008(محمد بن علي بن موساوي المعشي كما توصل   )49(

ة ا�جتماعية وع7قتھا بتقدير الشخصية لدى عينة من الجانحين وغير الجانحين على عين
إلى إن ھناك  من ط7ب المرحلة الثانوية 354مراھق جانح،  48مراھق منھا  402قوامھا 

ع7قة ارتباطية سالبة في الدرجة الكلية بين كل من أسلوب التنشئة ا�جتماعية وبين أساليب 



 0.01.تقدير الشخصية لدى عينة الدراسة من الجانحين والبالغ وذلك عند مستوى الد�لة
.تيجة تتفق والفرضية الثالثة من الدراسة الحالية، وھي ن) 50(  

كما تحققت نتائج الفرض الرابع المتمثلة في عدم إشباع الحاجة ل7نجاز وتحقيق الذات حيث 
فشل كل الحا�ت في تأكيد ذواتھم وإحراز المكانة والقيمة ا�جتماعية والذي يتجلى في فشلھم 

وذلك بسبب عوامل عديدة حالت دونھم و  الدراسي وبالتالي عجزھم عن تحقيق طموحاتھم
دون ھذا اLشباع وفي ھذه الحالة يمكن استثناء الحالة اWولى التي نفى إصرارھا وإلحاحھا 
قائما Lشباع ھذه الحالة الذي يظھر في تجاوبھا للبرنامج اLص7حي لمركز إعادة التربية 

اجة، وتتفق ھذه الفرضية مع ما واستئنافھا للدراسة التي تمكنت من خ7لھا إشباع ھذه الح
في أن الغالبية العظمى من الجانحين لم تتح لھم الفرصة  عبد الرحمان العيسويتوصل له 

.�ستكمال دراستھم، وان الفشل الدراسي كان واضحا في حا�ت اWحداث الجانحين  
م7مح  وفي اWخير يمكن القول بان كل الحا�ت انحدروا من اسر غير مستقرة ويغلب عليھا

والذي كان سببا في حرمانھم من اLشباع الكافي والسوي لحاجاتھم ، التصدع المعنوي 
شارلز كما يشير ، مامھم السبيل لينضموا إلى فئة الجانحينأوالتي مھدت ، النفسية ا�جتماعية

كما يتشكل الوجود البيولوجي في رحم اWم، يتشكل الوجود "انه   Charles cooleyكولي
ي في رحم اWسرة وحضنھا، واWسرة المضطربة تنتج أطفا� مضطربين، وان أكثر ا�جتماع

عراض اضطرابات اWسرة في الظروف غير أاضطرابات اWطفال ما ھي إ� عارض من 
حتى يمكن "انه  محمد سيد فھميمن ناحية أخرى يشير ) 51" (المناسبة للتنشئة ا�جتماعية

حاجاته اWساسية وھي الحاجة للحب و التقدير، والمكانة إعادة تربية الحدث ف7بد من إشباع 
والحماية واWمن وا�نتماء، وكلما توفرت ھذه الحاجات فإنھا ستساعده على خلق ع7قات 

) 52" (انفعالية حميمة مع البيئة، مما يجعل الحدث له إمكانية بذل الحب وتقديمه ل�خرين
    .  �جتماعية للمراھقإشباع الحاجات النفسية اأھمية وھو ما يؤكد 
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  :خاتمـــة
ختاما لھذه الدراسة والتي بحثت في عدم إشباع الحاجات النفسية وا�جتماعية وع7قته بجنوح 

 جمع البيانات والتي د تطبيق أدواتالمراھقين، ومن خ7ل النتائج التي توصلنا إليھا بع
في إطار المنھج  TATتراوحت بين الم7حظة والمقابلة اLكلينيكية واختبار تفھم الموضوع 

اLكلينيكي، نلمس اثر عدم إشباع الحاجات النفسية وا�جتماعية في ظھور الجنوح لدى 
ف التي عاش المراھقين وھو اWمر الذي يعكس تحقق فرضيات الدراسة، حيث أن الظرو

فيھا كل حا�ت الدراسة لم توفر أدنى مستويات و أساسيات إشباع حاجاتھم وھو اWمر الذي 
حال دون مواجھتھم السوية لمطالب الحياة بتعقدھا ومعاييرھا وقوانينھا، و جعلھم تحت وطأة 

ا ، ھذا اWخير الذي كان محصلة للخبرات المحيطة المؤلمة التي يتعرض لھالسلوك الجانح 
المراھق الجانح، فكان أھم ما يميز حا�ت الدراسة الشعور بالرفض والحرمان ونقص الحب 
وعدم اLحساس باWمن، إضافة إلى الفشل وسوء تقدير الذات، وعدم الثقة فيھا،وكذا في 
ا}خرين، والتي عكستھا الم7مح المضطربة لھم سواء في اWسرة، المدرسة، أو مع 

  ...الرفاق،
ا سبق نستخلص بان إشباع وإرضاء الحاجات المختلفة للمراھقين عامل أساسي ومن خ7ل م

في تحقيق التكيف والصحة النفسية، وإھمال ھذه الحاجات وإحباطھا يعد من أھم أسباب 
انحرافھم وجنوحھم، والتي � ينعكس أثره على المراھق فقط بل يتعداه إلى المجتمع الذي 

في  - إذا ما تم تطبيقھا –ت التي نراھا، ونتمنى أن تسھم ولعل من ابرز التوصيا. يعيش فيه
  : التقليل من ظاھرة جنوح اWحداث ومحاولة الحد منھا ما يلي

العمل على زيادة الوعي اWسري خاصة في مجال تنشئة اWبناء وأساليب التربية الصحية،  -
شعور باWمان والتي يكون أساسھا اLشباع السوي والكافي لمختلف حاجاته من خ7ل ال

والذي من شانه أن يخلق أبناء أسوياء أصحاء  وا�ستقرار والتوافق السليم واLشباع العاطفي،
  .نفسيا و بدنيا ويحميھم من ا�نحراف

يجب على ا}باء أن يحرصوا على فن التعامل مع المراھق ومحاولة عمل توازن بين  -
التوافق ويصل به إلى التوازن في جميع متطلبات الواقع وبين مطالب المراھق، بما يحقق له 

  .جوانبه
السعي إلى توجيه كافة مؤسسات التنشئة ا�جتماعية نحو التركيز وا�ھتمام بإشباع  -

  .الحاجات النفسية و ا�جتماعية في تحقيق أھدافھا
العمل على زيادة تحسين أوضاع اWحداث الجانحين قدر اLمكان من خ7ل اWخذ بعين  -

إشباع حاجاتھم النفسية وا�جتماعية داخل المؤسسات التأھيلية للوصول إلى التكيف ا�عتبار 
  .النفسي ا�جتماعي



اWخذ بعين ا�عتبار الحاجات النفسية وا�جتماعية من خ7ل وضع وتقديم البرامج سواء  -
 الوقائية أو الع7جية منھا والتي تخص اWحداث الجانحين، وذلك بھدف التكيف السليم مع

  .الظروف المحيطية بھم، وإبعادھم عن منزلقات ا�نحراف والجريمة لمرة أخرى
كما تفتح ھذه الدراسة آفاقا جديدة لبحوث مستقبلية قادمة حول ظاھرة جنوح اWحداث، نذكر 

  :منھا
دراسة الع7قة بين عدم إشباع الحاجات والجنوح، باعتماد مناھج أخرى على عينات  -

 للمجتمع، وباستخدام أساليب إحصائية تقترب أكثر من أوسع، وتكون أكثر تمثي7
  .الموضوعية التي تبقى غاية ينشدھا كل من يھتم بالبحث في مجال العلوم ا�جتماعية

إجراء دراسات ميدانية مشابھة حول فئة اWحداث الجانحين حتى نصل إلى فھم اشمل  -
 .وأعمق لظروف ھذه الفئة من أبناء المجتمع

ارنة بين اWحداث الجانحين ذكور وإناث لمعرفة العوامل المؤدية إجراء دراسات مق -
 .ل7نحراف باخت7ف الجنس

إجراء دراسة تنطلق من نتائج البحث الحالي وتھدف إلى بناء برنامج وقائي أو  -
 .ع7جي فعال لمواجھة خطر ھذه الظاھرة وعواقبھا على الفرد وعلى المجتمع

اص للحاجات النفسية وا�جتماعية وذلك بھدف إجراء دراسة تھدف إلى بناء مقياس خ -
توظيفھا في دراسات أخرى تجمع بين الحاجات النفسية وا�جتماعية ومتغيرات 

  .   أخرى
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


