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 وال ٌسعين وأَا ألذو هزا انعًم إال أٌ أتمذو تانشكش وانعشفاٌ وانتمذٌش 
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ة

ة

ة

ة

ة



2 
 

  إلهل ء
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 تعٍذ
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 "فضٍم  " عصاو "إىل سنذي يف احلٍاج   

 ساسج                                                             
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: مقدمة

باعتبارىا  قديمة قدـ اإلنساف، كما أثارت جدال ىتماـ منذ القدـ االلقد أثارت السمككات العدكانية       
كاسعا ككبيرا بيف الميتميف كالدارسيف كالباحثيف في ىذا المجاؿ حيث اختمؼ مفيـك العدكاف كالعدكانية مف 
باحث آلخر، كؿ درسيا مف جانب اختصاصو، حيث أف عمماء االجتماع ركز عمى دراستيا في إطار 

المجتمع كاالىتماـ بالعكامؿ االجتماعية التي يمكف اعتبارىا دافعا لمعدكاف كما اقترح عالجا ليا مف الجانب 
االجتماعي تبعا لمقكؿ القائؿ أف اإلنساف  ىك ابف الظركؼ كأف البيئة ىي التي تككف اإلنساف عمى منكاليا 

كخالفا ليـ ركز عمماء النفس عمى دراسة العكامؿ السيككلكجية معتبريف أف الدكافع السمككية لمفرد 
اضطرابات كمشاكؿ سمككية كنفسية ىي التي تدفع باإلنساف لمعنؼ ... كالعمميات النفسية مف إحباط كقمؽ

كالعدكاف كحتى الجريمة في حيف اىتـ البيكلكجيكف بالعكامؿ البيكلكجية الكراثية كالجكانب العضكية كالتي 
 .يركف أنيا المسؤكلة عمى السمكؾ ك بالتالي السمكؾ العدكاني

كالحقيقة أف السمكؾ اإلنساني كليد تضافر عدة متداخمة فيما بينيا كليس كليد عامؿ كحده بمعزؿ 
 .عف العكامؿ األخرل عكامؿ اجتماعية

كنظرا الرتفاع نسبة الجريمة كالسمكؾ العدكاني كالعنيؼ بصفة عامة في شتى المجتمعات األكركبية 
كالعربية المتقدمة كالنامية كالبربرية عمى السكاء كلكف بتفاكت كاختالؼ في الحدة كاألسمكب كالدرجات كمف 

بينيا المجتمع الجزائرم الذم لـ يسمـ مف ىذه الظاىرة العدكانية التي ألحقت األذل باألفراد كالجماعات 
كالممتمكات، كطالت المؤسسات التربكية االجتماعية كمؤسسات التنشئة االجتماعية كالتطبيع االجتماعي 
مف األسرة إلى المدرسة كمؤسسات الرعاية االجتماعية ىذه األخيرة التي أخذت عمى عاتقيا ميمة تنشئة 

كالتي عرفت مختمؼ السمككات العدكانية بيف جدرانيا كىي التي تقدـ الرعاية البديمة لممقيميف  .جيؿ برمتو
بيا في كقت تشعبت فيو المفاىيـ كتداخمت الثقافات  ركنت التقاليد كالعادات، كأصبح الفرد يجد نفسو بيف 
التغيرات كالتطكرات الحضارية في شتى المياديف كصراع العكلمة كالثقافات التي تسممت لمبيكت كالعقكؿ 
مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ ك تركت أثرىا بطريقة مباشرة كغير مباشرة، أيف أصحت كسائؿ كمؤسسات 
التنشئة االجتماعية كالتطبيع االجتماعي كاألسرة كالمدرسة كغيرىما مف المؤسسات التربكية كمؤسسات 

الرعاية االجتماعية تفقد جزءا كبيرا مف فعاليتيا، نظرا لتعارض ما تنادم بو مف قيـ كما تقبمو كتقـك بو مف 
كلـ تعد . ألكاف السمكؾ بعضو مع البعض اآلخر، مما خمؽ فجكة بيف الفرد كبينيا كتضاءؿ تأثيرىا عميو

خاصة بتفاقـ المشاكؿ االجتماعية مف تفكؾ . األسرة كما كانت منذ القديـ ىي الحاضنة الكحيدة لمطفؿ
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كىنا ظيرت أىمية . أسرم كانحراؼ كلـ تعد كسطا جاذبا بؿ منفرا أيف استقبؿ الشارع الفاريف منيا
المؤسسات اإليكائية كمؤسسات الرعاية االجتماعية كالتي تحاكؿ جاىدا القياـ بدكر الكسط البديؿ األسرة 
لحماية ىؤالء األطفاؿ مف األخطار كمحاكلة تحقيؽ مطالب النمك كاالرتقاء النفسي في ىذا الكسط البديؿ 

الذم يشرؼ عميو طاقـ متخصص يضمف الرعاية االجتماعية كالصحية كالسيككلكجية كيمنح الدعـ 
لكنو رغـ تضافر جيكد األخصائييف لـ يسمـ ىك اآلخر مف ظيكر مختمؼ .المعنكم ليذه الفئة المسعفة

المشاكؿ كاالضطرابات السمككية كخاصة السمككات العدكانية سكاء نحك اآلخريف أك نحك الممتمكات كحتى 
نحك الذات مما يستدعي القمؽ، كىك ما جعمنا نيتـ بدراسة السمككات العدكانية في الكسط المؤسساتي لدار 
الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة، محاكليف اإللماـ بجكانب المكضكع حيث قسـ البحث إلى قسميف جانب 

 :نظرم، ك جانب تطبيقي، أما الجانب النظرم فقد قسـ إلى أربعة فصكؿ جاءت كما يمي

كالذم احتكل عمى إشكالية الدراسة باإلضافة إلى أىمية المكضكع، كأسباب اختياره، ثـ : الفصؿ األكؿ
 .أىداؼ الدراسة، كما تـ تحديد المفاىيـ الخاصة بالدراسة ككذا التطرؽ لمدراسات السابقة كالمشابية

كالذم تـ التطرؽ مف خاللو ألىـ المقاربات النظرية لمسمكؾ العدكاني حيث تـ تقديـ : الفصؿ الثاني
 .النظريات التي فسرت ك درست السمكؾ العدكاني بصفة عامة

 كالذم يدرس أىـ عكامؿ السمكؾ العدكاني كأىـ تصنيفاتو: الفصؿ الثالث

فقد صـ الرعاية في المؤسسات اإليكائية كالسمكؾ العدكاني حيث تـ التطرؽ لمرعاية : أما الفصؿ الرابع
 .االجتماعية ك المشاكؿ السمككية المنتشرة فييا

فقد ضـ فصميف، فصؿ منيجي الفصؿ الخامس كالذم احتكل اإلطار أك الجانب : أما الجانب التطبيقي
 .الخ...المنيجي لمدراسة مف منيج ك أدكات جمع البيانات 

كتـ . أما الفصؿ السادس حيث تـ عرض كتحميؿ الحاالت المدركسة ككذا عرض كتحميؿ بيانات االستمارة
كفي األخير مالحؽ البحث أك .ختـ الدراسة بتقديـ النتائج العامة كخاتمة كبعض التكصيات كاالقتراحات

 .الدراسة
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  :تحديد اإلشكـــــالية .1.1

       لقد أثارت الطبيعة البشرية كالسمكؾ اىتماـ العمماء كالباحثيف منذ القدـ لفيـ كمعرفة اإلنساف    
مكانية التنبؤ العممي بسمكؾ الفرد داخؿ النسؽ االجتماعي، كقد كاف عمـ النفس ميدانا خصبا ليذه  كا 

األبحاث فدرس اإلنساف كالطبيعة اإلنسانية مف مختمؼ جكانبيا لتحقيؽ حياة ىادئة كمحاربة االضطرابات 
 .كالنفسية السمككية

فإف ثنائية السمكؾ البشرم المتمثمة في الخير كالشر ظمت كمازالت صفة مالزمة لإلنساف في جميع 
ذا كاف السمكؾ الخير يشكؿ أىداؼ المؤسسات  ف اختمفت درجاتيا كتعددت أنكاعيا، كا  المجتمعات كا 

لحاؽ األذل  التربكية كمؤسسات التنشئة االجتماعية، فإف السمكؾ الشرير كالمرتبط بالعنؼ كاالعتداء كا 
كالضرر سكاء باألشخاص أك الممتمكات بطريقة مباشرة أك غير مباشرة صريحة كانت أـ رمزية كضمنية، 
يضؿ الدافع األساسي لمحاكلة فيـ كتحميؿ كتفسير العكامؿ المساعدة كالمؤثرة عمى تنامي ىذه السمككات 

كالتي ..السمبية في المجتمع كخاصة بيف أحضاف مؤسسات تربكية سكاء األسرة ، المدرسة، كدكر الطفكلة 
 .أخذت عمى عاتقيا ميمة تنشئة جيؿ برمتو

مف بيف السمككات اإلنسانية التي أثارت اىتماـ الباحثيف كتصدرت كزاحمت أىـ الدراسات كالقضايا عمى 
طاكلة األبحاث بغية الكصكؿ لحمكؿ ناجعة لمتخفيؼ عمى األقؿ مف حدتيا كالكقكؼ في كجو استفحاليا 
،نظرا النتشارىا  ىي السمككات العدكانية كالتي أرقت المجتمعات البشرية قديما، كالزالت تؤرقيا حتى اليـك

 .الكاسع كمالمستيا لمختمؼ فئات المجتمع  كشرائحو

       فإذا كانت العدكانية ىي تمؾ النزعة أك مجمؿ النزعات التي تتجسد في تصرفات حقيقية أك ىكامية 
ذاللو  (معجـ مصطمحات التحميؿ النفسي)... ترمي إلى إلحاؽ األذل باآلخر، كتدميره، كا 

       فيمكف القكؿ إف العدكاف باألمس ىك العدكاف اليـك كلكف بكجو جديد كأساليب متطكرة، كاكبت 
العصر ك بانتشار أكسع في العالـ  ككؿ، لك تكممنا عف العدكاف بيف الدكؿ أك العدكاف بيف األفراد سكاء 

في الشارع أك في المؤسسات التربكية العامة كالخاصة عمى حد السكاء ككذا المؤسسات العقابية كاإليكائية 
تعاني ىي األخرل مف انتشار مكجات العنؼ كالعدكاف كالتمرد بيف جدرانيا ....كالتي تعاقب المعتديف 

خاصة في الدكؿ المتقدمة مثؿ أمريكا أك الكاليات المتحدة األمريكية كفي مقدمة الدكؿ التي يعد العدكاف 
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نتيجة لتفاقـ مختمؼ األمراض  كاالضطرابات النفسية التي إف لـ تكف ... كالعنؼ بيا في تزايد مستمر
 .كليدة العصر فقد كاكبت تطكره ىي األخرل كاحتمت الصدارة فيما يسمى بأمراض الحضارة

ككذا الدكؿ العربية بصفة عامة ىي األخرل عانت كتعاني مف مختمؼ السمككات االنحرافية كالعدكانية  
ف لـ يكف مصرحا بو في نسب الجرائـ كعدكاف  .كما تعرؼ ارتفاعا ممحكظا كا 

كقد عرؼ المجتمع الجزائرم مثمو مثؿ كؿ المجتمعات ك خاصة العربية ك اإلسالمية ظاىرة السمككات 
 العدكانية ك تفاقـ نسب الجريمة بمختمؼ أنكاعيا ك قد بدا تأثره بيا جميا في مجاالت شتى ك خاصة 

حيث أنو لـ يكد بخمك أم . في العشرية السكداء األخيرة كالتي كانت معززا قكيا ليا كستارا استفحمت خمفو
تفاعؿ اجتماعي مف شحناء كانفعاؿ أك عنؼ كعدكاف ميما كانت المكانة التي يحتميا الفرد كميما اختمؼ 

الدكر االجتماعي الذم يمعبو كيمثمو، كلكف بحدة كدرجات متفاكتة مف شخص آلخر، كمف مكقؼ 
 .اجتماعي آلخر

فقد طغت السمككات العدكانية، إذ مست الشارع  كىددت أمف المؤسسات التربكية باستفحاليا في أكساط 
التالميذ كاألساتذة  كحتى األسرة ميد القيـ كأكلى مؤسسات التنشئة االجتماعية ظيرت بيف جدرانيا مختمؼ 

 .أنكاع العنؼ ك سكء المعاممة ك العدكاف

كفي تقرير المجمس االجتماعي كاالقتصادم ػػػ الكناس ػػػػ لمجمكعة مف اإلحصائيات  حكؿ انتشار ظاىرة 
 قاصر في جنح 12645 تكرط 2003 -2002العدكاف كالجريمة في المجتمع الجزائرم، ففي سنة 

الضرب، كالجرح العمدم، ك استيالؾ المخدرات، كالتعدم عمى األمالؾ، كأف أغمبية المتكرطيف تتراكح 
 1998 سنة، كقد بينت دراسة المجمس االقتصادم كاالجتماعي أنو ما بيف سنة 18 ك 16أعمارىـ مابيف 
مجمة الدراسات العربية )..% 56 قفز عدد األحداث المكقكفيف  الرتكاب جرائـ بنسبة 2003إلى نياية العاـ 

 (.1444العدد2003

العدكاف إلى غريزة البقاء كالحفاظ عمى الحياة، كىذا يعد " FREUD" كقد ارجع الباحثكف أمثاؿ فركيد 
عدكانا طبيعيا أك غريزيا مبررا ك لكف ماذا إذا استفحؿ كأضحى ميددا ألمف كسالمة المجتمعات كاألفراد 
كتحكؿ مف كسيمة دفاع إلى كسيمة تيديد بمختمؼ األشكاؿ كالكسائؿ كمف مختمؼ فئات المجتمع، فقد 

فبعد أف كاف السمكؾ اإلجرامي ....أصبحنا نعرؼ في العالـ اليكـ ما يعرؼ بجرائـ النساء كجرائـ األحداث
كالسمكؾ العدكاني أكثر عند الرجاؿ أضحت المرأة تتجرد مف ميميا لممسالمة لتسابؽ الرجؿ في العدكاف، 
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ككذا المؤسسات اإليكائية .ككذا ضاعت براءة الحدث كراء أسكار مؤسسات إعادة التربية كخمؼ القضباف
كدكر الطفكلة المسعفة ىذه األخيرة التي إف صح التعبير تعد مؤسسة تربكية أك مؤسسة تنشئة اجتماعية 

مف المفركض أف تمقف أبناءىا القيـ السامية كالراقية في المجتمع كتضبط أمثاؿ ىذه السمككات 
كاالضطرابات كتحاكؿ الكقكؼ أماميا مكقؼ المحمؿ الباحث عف معالجة السبب في السمكؾ ال السمكؾ، 

 عديدة، بيف الدفاع عف النفس ضدَّ عدكاف خارجي،كخاصة كقد لكحظ بيف جدرانيا العدكاف بأشكاؿ مختمفة 
 االعتداء أك مثؿ األقراف أك حتى العامالت كالعامميف بالمؤسسة كفي بعض األحياف حتى القائميف عمييا

براز القكة، أك القياـ بتحطيـ بعض أثاث ياستمرا بيدؼعمى الغير   كتمزيؽ . كضرب األبكاب السيطرة كا 
 . النفس عمى السيطرة كفقداف عند الغضب،األفرشة كالثياب 

لمؤسسة أك الدار  الكتابة عمى جدراف ا، النميمة كاإليقاع بيف اثنيف،السرقة: ككذلؾ مف مظاىر العدكانية
األسرة  الكسط ا الذم يعتبر ىذا المسعفة بدار الطفكلة مما يؤثر سمبا عمى النمك الطبيعي ليؤالء المقيمات 

 فئة البنات التي مف المفركض أف تحديدا ك  اآلمف كمالذهالبديمة ك العائمة إف صح التعبير األكلى لمطفؿ 
 كالبحث جميا بيذا الكسط كىذه الفئة لالىتماـتككف أقؿ عنفا كعدكانية مما يدفعنا 

الطفكلة المسعفة التي لـ تقتصر عمى ضـ األيتاـ فحسب بؿ عف أسباب العدكانية عند الفتاة المقيمة بدار 
لسبب ىذه السمككات التي نمحظيا  كالبحث عف تفسير .المسعفيف ك ذكم الكضعيات االجتماعية الخاصة

عند مختمؼ فئات المجتمع، كلكف بصفة خاصة في ىذا الكسط المؤسساتي الذم يشرؼ عميو مربكف 
كمربيات مختصات كقد أعاقت ىذه االضطرابات السمككية إف صح القكؿ السير الحسف لمياـ الدار 

 .ككانت بمثابة فيركس ينتشر بسرعة إف لـ يكضع لو حد

 .فإلى ما تعكد السمككات العدكانية كالعنيفة لممقيمات بدار الطفكلة المسعفة بقسنطينة؟

 : أخرل بصفة

 ية  لعكامؿ نفسالطفكلة المسعفة بقسنطينة ىؿ يمكف أف تعكد السمككات العدكانية لممقيمات بدار 

 .م؟اجتماعية بمعزؿ عف تأثير الكسط المؤسساتك

إذا سممنا بأف الفرد يتعمـ السمكؾ االجتماعي عف طريؽ عممية التنشئة االجتماعية كالتي يمكف إف تشترؾ 
فييا مختمؼ مؤسسات التنشئة االجتماعية في المجتمع ك مف بينيا دار الطفكلة المسعفة إف صح اعتبارىا 

 مؤسسة تنشئة اجتماعية لممقيمات، فيؿ يمكف أف تككف صاحبة األثر المباشر عف ىذه السمككات؟
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 :كمنو يككف السمكؾ الرئيسي

ىؿ تعكد السمككات العدكانية لممقيمات بدار الطفكلة المسعفة  بقسنطينة إلى تضافر عكامؿ نفسية 
 ؟.كاجتماعية كتأثير الكسط المؤسساتي

 :كمنو تككف تساؤالتنا الفرعية كالتالي

ىؿ تؤثر العكامؿ النفسية عؿ ظيكر السمككات العدكانية عند المقيمات بدار الطفكلة  -
 المسعفة؟

ىؿ تؤثر العكامؿ االجتماعية كالخبرات المكتسبة قي ظيكر السمكؾ العدكاني لدل المقيمات  -
 بدار الطفكلة المسعفة؟

 ؟في حياة المقيماتىؿ يمكف لمكسط المؤسساتي أف يمعب دكر األسرة  -

 ىؿ يعتبر الكسط المؤسساتي كسط سمبي أك انحرافي يؤدم إلى السمككات العدكانية؟ -

 :  فرضيات الدراسة2 ـ 1

يمكف القكؿ أف الفرضية ىي إجابة مؤقتة أك محتممة  لسؤاؿ مطركح، كمنو ىي الخطكة األكلى        
لمجانب الميداني االمبريقي لتصديؽ أك نفي ىذه الفرضيات، مف خالؿ الدراسة الميدانية،  منو كلإلجابة 

عمى أسئمة الدراسة المكضكعة ككخطكة أكلى في الجانب الميداني أردنا اختبار فرضيات الدراسة كالمتمثمة 
 .في الفرضية العمة كالتي تندرج تحتيا  ثالث فرضيات جزئية  كمؤشراتيا

 :  الفرضية العامة3 ـ 2 ـ 1

يتشكؿ سمكؾ العدكاني لممقيمات بدار الطفكلة المسعفة بتضافر عكامؿ نفسية ك اجتماعية ك تأثير         
 .الكسط المؤسساتي

   : الفرضيات الجزئية4 ـ 3 ـ 2 ـ 1

 

 : رزجغ السلىكبد الؼذواًٍخ للوقٍوبد ثذار األٌزبم إلى ػىاهل ًفسٍخ/1

 :مؤشرات

 الشؼىر ثبلذوًٍخ و الٌقض. 

 الشؼىر ثبلزفض و الٌجذ. 

  القلق ، الخىف هي الوسزقجل ، الىحذح ، الشؼىر ثبلذًت ، رقوض شخصٍخ الوؼزذي ـ األة و األم ـ 



18 
 

 ًالزجبهل االًطىاء. الضغظ الٌفس. 

 

 : اجزوبػٍخ رؼىد السلىكبد الؼذواًٍخ للوقٍوبد ثذار األٌزبم إلى ػىاهل /2

 :المؤشرات

 ًظزح الوجزوغ. 

  الجٍئخ االجزوبػٍخ. 

 الؼزلخ االجزوبػٍخ. 

 الٌظزح الوكىًخ ػي الوجزوغ. 

 ًضٍق الزؼبهل االجزوبػ. 

 هكبى الذار أو هىقغ الذار أو الوؤسسخ. 

 

 :ٌسبهن الىسظ الوؤسسبرً فً رشكٍل السلىكبد الؼذواًٍخ للوقٍوبد/ 3

 :المؤشرات

 األسبلٍت الززثىٌخ داخل الوؤسسخ. 

 الطبثغ اإلداري والوؤسسبرً للذار. 

  قلخ الوزثٍبد. 

  ًقض الىسبئل الززثىٌخ اإلهكبًٍبد داخل الوؤسسخ. 

 طجٍؼخ الٌظبم. 

 الزقلٍذ و الوحبكبح للوقٍوبد. 

 رؼذد الفئبد و هي هخزلف الوٌبطق و اخزالف الشخصٍبد و سجت الىجىد داخل الوؤسسخ. 

 ػذم القذرح ػلى السٍطزح ػلى الٌزٌالد. 

 :أىمية الموضوع ودوافع اختياره .1.3

 : أىميتو1ـ 3ـ 1

 أىمية الفئة م كؼتكمف أىمية المكضكع في المكانة التي يحتميا عمى الساحة العالمية ك المحمية،        
التي يعنى بيا كالتي تعتبر جزء ال يتجزأ مف المجتمع أال كىي فئة المقيمات بدار الطفكلة المسعفة كالتي 

أم أطفاؿ في مرحمة التربية ك تككيف الشخصية ،بيف جدراف .تضـ الصغيرات  المتكسطات كالراشدات
مؤسسة تحممت مسؤكلية التنشئة االجتماعية ليذه الفئة كتبنت دكر األسرة،ك مراىقات في مرحمة جد ىامة 

ثبات الشخصية كتحديد مالمحيا النيائية أك ....مف الحياة  في مفترؽ الطريؽ بيف الطفكلة كالرشد كا 
مكانيات  باألحرل األساسية، كراشدات أماـ بكابة الحياة كتحمؿ المسؤكلية كاالستقاللية كمستقبؿ مجيكؿ كا 

كمف ىنا تكتسي الدراسة أىميتيا . تكاد تككف منعدمة ػ في كسط يعتبر ميـ ألىمية الكظيفة المنكط بيا
عمى المستكل النفسي كاالجتماعي كالعممي باعتبارىا مساىمة في ميداف البحث العممي، لدراسة السمككات 

 .العدكانية ليذه الفئة مف المجتمع ضمف ىذا الكسط كمحاكلة ضبط أثره عمييا
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 : دوافع اختيار الموضوع2ـ 3ـ 1

مف أىـ أسباب اختيار ىذا المكضكع ىك طغياف السمككات العدكانية عند اإلناث كخاصة بيف جدراف         
المؤسسات اإليكائية كالعقابية كدكر الطفكلة المسعفة ، كتعدد محاكالت اليركب خاصة مف دكر الطفكلة 

كرغـ ىذا لـ تسمـ مف ىذه المظاىر التي تعد خطرا عمى المقيمات .....كالتي ال تصنؼ ككسط عقابي 
بالدار كعمى الكسط االجتماعي الخارجي الذم ال يعتبر آمف كالذم يحتضف الياربات كالمتعامالت معو 

 . مف بيف ىؤالء المسعفات

  الميؿ الشديد لمبحث في ىذه المكاضيع. 
 بغية نيؿ شيادة الماجستير في التخصص لصمة المكضكع المباشرة بدائرة التخصص. 
 قابمية المكضكع لمدراسة كتكفر المراجع الضركرية كالعينة. 
  تسميط الضكء عمى ىذا الكسط المؤسساتي كطبيعة الحياة بيف جدرانو كخمؼ أبكابو كالتقرب أكثر

 .مف ىذه الفئة كمعايشتيا، كمنو فإف أسباب  اختيار ىذا المكضكع منيا الذاتية كالمكضكعية
 معرفة مدل تأثير الكسط المؤسساتي عمى سمكؾ المقيمات بو. 
 كعكامؿ الكسط المؤسساتي التي تعد كدافع لمسمكؾ العدكاني لدل المقيمات . 

 : أىداف الدراسة4 ـ 1

 إف القياـ بأم دراسة يتضمف ىدفا رئيس، كىك محاكلة الكصكؿ إلى تشخيص كعالج لمظاىرة  1-

 .كالكقكؼ عمى أسبابيا، كمحاكلة إبراز العالقة بيف متغيراتيا كالتأثير المتبادؿ بينيا

حيث نيدؼ مف خالؿ ىذه الدراسة المتكاضعة لمحاكلة الكشؼ عف أسباب تفاقـ السمككات العدكانية  2-
داخؿ كسط مؤسساتي تربكم يشرؼ عميو طاقـ متخصص مف المربييف كاألخصائييف في قمب دار الطفكلة 

 .  المسعفة بنات بقسنطينة

كما تيدؼ الدراسة إلى تسميط الضكء عمى ىذا الكسط المؤسساتي كظركفو كالفئة التي يحتضنيا  3-
 .كظركؼ التكفؿ داخؿ ىذا الكسط كمتطمبات النمك كاالرتقاء النفسي ليذه الفئة

ضبط أك لمس مدل تأثير الكسط المؤسساتي عمى ىذه الفئة بالدرجة األكلى كعمى المجتمع بالدرجة  4-
 .الثانية، كمدل مساىمتو في ظيكر السمككات العدكانية لممقيمات
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كما تيدؼ الدراسة لمحاكلة معرفة مدل نجاح الكسط المؤسساتي لدار لطفكلة المسعفة في أف يككف  5-
 .كسطا بديال لمعائمة، كمدل تمكنو مف احتكاء فئة الطفكلة المسعفة كحمايتيا

كذا لمس مختمؼ الصعكبات كالمعكقات التي تقؼ حائال بيف ىذا الكسط كبيف القياـ بدكره التربكم  6-
 .كاالرتقائي ليذه الفئة

 . كذلؾ الكقاية اليادفة لحماية الطفكلة المسعفة مف التعرض لإلساءة كاالنحراؼ7-

 

 :  الدراسات السابقة5 ـ 1

الدراسات السابقة ىي تمؾ الدراسات التي تناكلت الظاىرة كسمحت باالعتماد عمييا كخمفية عممية حيث 
يقـك الباحث فييا بالتعريؼ باإلشكالية المطركحة كالخطة المعتمدة، كأدكات التحميؿ المستخدمة مراحؿ 

 (86أحمد بف مرسمي،ـ س ذ).كتتكج بنقد الباحث المكضكعي ليا.اإلنجاز، كالنتائج المتكصؿ إلييا

كنظرا لصفة العمـ التراكمية كالتجميعية فإف لالكتشافات السابقة كلمدراسات السابقة مكانة بيف الدراسات 
الحديثة بؿ تعتبر نقطة البداية بالنسبة ليا، كميما كاف نكع المكضكع  المدركس كطبيعتو فيناؾ دراسات 
سبقت ك تناكلت المكضكع نفسو أك عمى األقؿ جانب مف جكانبو، يمكف أف يستغميا الباحث كيرتكز عمييا 

 .في دراسة مكضكعو

 كيمكف القكؿ أف البحث الجيد ىك الذم يمثؿ جزءا مف عممية بناء المعرفة دلؾ أف كمية المعمكمات 
المتاحة عف المكضكع تككف محدكدة لمغاية في بداية تطكره كمكضكع لمبحث كالدراسة، لكنيا تزداد كمما 

كلذلؾ فإف الدراسة في المكضكع يجب أف تككف مبنية عمى ما سبقيا . ازدادت الدراسات التي تجرم حكلو
  (.115، ص2001فرج كامؿ، ).مف دراسات كمعرفة

كمنو سنستعرض بعض الدراسات التي سبقت حكؿ المكضكع أك جانب مف جكانبو بشكؿ أك بآخر التي 
كمف خالؿ بحثنا تمكنا مف .نستعيف بيا لتككف لنا مرجعا عمميا كخمفية عف مكضكع دراستنا لحالية

دراسات تناكلت المكضكع كدراسات مشابو كاف ليا األثر كليا مف الفائدة في مكضكعنا : اإلطالع عمى
 .الكثير
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ك آخركف عرضت نتائجيا في مؤتمر البحريف الثاني  . 2007. دراسة محمد عزام فريد سخيطة-  
 .لأليتاـ بالمنامة 

و سبل الوقاية .المشكالت النفسية و االضطرابات السموكية السائدة في المؤسسات اإليوائية ـ كتناكلت 
 .2007في سكرية ػ حمب ػ سنة . من مخاطر اإلساءة و االنحراف عند األيتام ـ

تتبمكر مشكمة ىذه الدراسة كشؼ األسباب الكامنة كراء انتشار المشكالت النفسية كاالضطرابات السمككية 
كقد اختار الباحثكف .عند األطفاؿ فاقدم الرعاية الكالدية ك المقيميف بدكر اإليكاء بالمؤسسة السابقة الذكر

تسميط الضكء عمى دراسة المشكالت النفسية كاالضطرابات السمككية السائدة بالمؤسسات اإليكائية باعتبار 
األطفاؿ الفاقديف لمرعاية الكالدية  األكثر عرضة لالنتياكات كالتحرش الجنسي كظيكر االضطرابات 
النفسية كخاصة القاطنيف بدكر اإليكاء، كالتي تشكؿ حسب الدراسة الميدانية ىذه الدكر يشكميا الحالي 

 .الكثير مف المخاطر عمى األطفاؿ النزالء

 :سؤال الدراسة 

  ما أسباب االضطرابات السمككية كالمشكالت النفسية السائدة في دكر اإليكاء؟ كما ىي سبؿ
 الكقاية منيا؟

 :أىداف الدراسة أو البحث و أسباب اختيار الموضوع

 عرض أىـ المشاكؿ التي تكاجو معظـ المؤسسات اإليكائية ك تحميميا. 
 كضع استراتيجيات كقائية لمحد منيا. 
  دراسة تحميمية لكاقع إحدل ك اكبر المؤسسات اإليكائية لأليتاـ الذككر بسكرية. 
  كذلؾ تيدؼ الدراسة إلى التركيز عمى أىمية تكثيؽ الحكادث عمى شدة تأثيرىا،  يعتبر سجؿ

الحكادث كاحد مف أىـ المؤشرات في رصد الداللة عمى مدل تفشي الفساد في بعض المؤسسات 
 .اإليكائية

  كما تيدؼ الدراسة إلى إبراز أىمية دكر المؤتمف عمى أعماؿ الرعاية كالخدمة االجتماعية بدكر
 .اإليكاء لألطفاؿ المسعفيف

 كذلؾ الكقاية اليادفة لحماية األيتاـ مف التعرض لإلساءة كاالنحراؼ  . 
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 .2007إلى سنة 2002دامت الدراسة بيف سنة  : المجال الزمني لمدراسة

شممت األطفاؿ  الفاقديف لمرعاية الكالدية كالمقيميف بدكر اإليكاء كضمت الفئة  : المجال البشري والعينة
 . سنة  ككذا الطاقـ اإلدارم كالعامؿ بالمؤسسات اإليكائية 18   سنكات إلى 6بيف 

قد اعتمدت الدراسة المنيج العممي في خطكاتيا حيث اعتمدت دراسة مسحية كصفية لعدد مف المؤسسات 
اإليكائية بحمب سكرية شممت الكصؼ الجغرافي لمكاف الدارػ ككذا الييكؿ العمراني كممحقات الدار كالبناء 

 حالة مف 161اإلدارم، كالتركيز عمى أىميا كأكبرىا إلجراء الدراسة التحميمية كدراسة الحالة كالتي شممت 
 . مقيـ861أصؿ 

 .كما اعتمدت الدراسة إحصاء مختمؼ االضطرابات النفسية كالمشكالت السمككية في ىذه المؤسسات 

كمنو يمكننا القكؿ أف الباحثيف اعتمدكا أك استعممكا مجمكعة مف الكسائؿ لجمع البيانات كالمعمكمات 
 :تمثمت في آلتي

 .كالتي تعد أكؿ أداة ترافؽ الباحث في مشكاره: المالحظة-

كىي الكسيمة المعتمدة في دراسة الحالة مع المقيميف ك مع أفراد الطاقـ اإلدارم ك العامميف :  المقابمة-
 .بالمؤسسات

حيث اطمع الباحثيف عمى مختمؼ الكثائؽ اإلدارية كالممفات الخاصة بالمقيميف كاإلطالع عمى : الكثائؽ-
 .خاصة لممؤسسات اإليكائية التي عانت مف فساد إدارم ك فشؿ تربكم.األرشيؼ

 . ك متابعة الحاالت المدركسة ك التكفؿ بيا: دراسة الحالة-

 :فرضية الدراسة- 

ك قد اعتمدت الدراسة عمى فرضية أف المشكالت النفسية كاالضطرابات السمككية السائدة كسط المقيميف -
 بدكر اإليكاء راجعة لمفساد اإلدارم ك المؤسساتي

 مف مؤشرات ذلؾ الفساد السائد في بعض المؤسسات المذككرة

 .اتانتماء واال لمحسكبيةامبدأ  على العامميف  توظيف -
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 :و قد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية-

 كجكد خمؿ كاضح في النمك الجنسي عند أغمبية األطفاؿ النزالء. 
  تـ رصد الكذب كالسرقة كاالحتياؿ كاختالؽ القصص كالشذكذ الجنسي عند أغمب النزالء كذلؾ مف

 .خالؿ المقابالت المتكررة مع األطفاؿ
 دمانية بيف المؤتمنيف عمى األطفاؿ إكجكد مظاىر سمككية. 
 سيكلة تسرب السجائر إلى داخؿ صفكؼ األيتاـ. 
 انخفاض المستكل التعميمي لممقيميف بالمؤسسات مف خالؿ المتابعة المدرسة ككشؼ النقاط. 
 حاالت مف التسمـ الغذائي. 
 الفئراف ك القطط تمأل المؤسسة. 
  بالمائة55 بالمائة إلى 36نسبة التسرب المدرسي بيف نزالء المؤسسة بمغت ما يقارب . 
 31.5بالمائة كانت نسبة العنؼ المدرسي مف قبؿ الشريحة التي تنتمي إلى المؤسسة اإليكائية   
 انتشار العديد مف األمراض النفسية كالجسمية ك التي بحاجة إلى تكفؿ. 

 .ككؿ ىذه الجكانب تساىـ في ظيكر المشكالت النفسية كاالضطرابات السمككية بيف األطفاؿ

 :توظيف الدراسة 

تتفؽ الدراسة السابقة كدراستنا في أنيا تركز عمى دراسة المشكالت كاالضطرابات السمككية لممقيميف -
بالمؤسسات اإليكائية بما فييـ العامميف بيذه لمؤسسات، أم أنيا تعتبر دراسة معمقة كمتشعبة ك مطكلة، 

باعتبار أنيا لـ تقتصر عمى مؤسسة إيكائية كاحدة بؿ شممت عدد مف المؤسسات بسكرية، بينما كاف 
 .التحميؿ ألكبر ىذه المؤسسات

مف خالؿ ذلؾ يمكف القكؿ أف الباحثيف لجؤكا  لمتعميـ،أما الدراسة الحالية ركزت عمى تأثير الكسط - 
المؤسساتي لدار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة  في ظيكر السمككات العدكانية لدل المقيمات ، كما أف 
الدراسة الحالية ركزت عمى دراسة المشكمة لدل المقيميف في مؤسسة كاحدة بينما الدراسة السابقة درست 

ك لجأت لمتعميـ مف خالؿ .مختمؼ المشاكؿ كاالضطرابات السمككية  في عدد مف األكساط أك المؤسسات
 .تحميؿ أكبرىا
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مسحية كصفية لعدد مف كذلؾ إف منيج الدراسة اعتمدت  الدراسة السابقة منيج عممي حيث كانت دراسة 
المؤسسات اإليكائية  ككذا دراسة الحالة عف طريؽ دراسة حاالت كالتكفؿ بيا كمتابعتيا حيث أنيا دراسة 

 .تتبعيو

أما الدراسة الحالية فمدتيا أقؿ كما إنيا ليست دراسة تتبعية  بؿ ىي دراسة كقتية، كما أف الدراسة السابقة 
ارتكزت عمى فرضية كحدة مفادىا أف االضطرابات كالمشاكؿ السمككية راجعة لمفساد اإلدارم، كأف النتائج 

 . المتكصؿ إلييا تؤكد ذلؾ

كمف خالؿ الدراسة الحالية فإف أىـ ما يمكف أف يرفع كنقد ليذه الدراسة ىك تركيزىا عمى الفساد اإلدارم 
ىماؿ عكامؿ أخرل يمكف أف تككف ميمة كأىمية الفساد  كسبب ليذه االضطرابات كالمشاكؿ السمككية، كا 

اإلدارم، كىذا ال يعني التقميؿ مف أىمية الفرضية المتطرؽ إلييا في الدراسة السابقة بؿ إف  ليا مف 
كأنيا تطرقت لجانب جد ميـ مف العكامؿ المسببة لالضطرابات كالمشاكؿ السمككية، كما  .األىمية الكثير

يمكف القكؿ أنيا دراسة متشعبة باعتمادىا لدراسة مسحية ككصفية ككذا دراسة الحالة كتتبع كعالج 
 .الحاالت المدركسة 

شبيو بالكسط محؿ الدراسة -  المجتمع السكرم–كتعد الدراسة السابقة دراسة تركز عمى كسط عربي 
 .لتقاربيما كاشتراكيما في الثقافة العربية اإلسالمية - المجتمع القسنطيني-

  بدار التربية االجتماعية لمبنات2003:ىدى بن صالح السيالن دراسة-

برنامج معرفي سمككي لخفض السمكؾ العدكاني، كىك مف نكع البرامج القصيرة  استخداـتـ في الدراسة 
في السمككيات  التحكـكيعتبر البحث في مجاؿ . كذلؾ نسبة لمحدكد الزمنية لمبحث (ثالثة أشير)المدل 

كفي ىذه الدراسة أحدث التدخؿ . مف الدراسات الحديثة التقنيات المعرفية السمككية العدكانية باستخداـ 
تعديال كاضحا بالنسبة لممجمكعة التجريبية كذلؾ مف خالؿ تطبيقيا كاستفادتيا مف التطبيقات المتعممة 

أثناء البرنامج كالتي بدكرىا تكلت خفض السمكؾ العدكاني لدل المجمكعة كفي الدراسة الحالية ظير عدـ 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات السمكؾ العدكاني القبمي بيف المجمكعتيف كذلؾ ربما 

يعزل إلى كجكد المجمكعتيف في بيئة اجتماعية كاحدة بعيدة عف الجك األسرم كالرقابة األسرية كعدـ 
التكافؽ األسرم كغياب أكلياء األمكر كعدـ المقدرة عمى تقديـ بدائؿ لخفض بعض السمككيات العدكانية 

نكضح دكر األسرة  في ضكء ىذه النتائج يمكف أف. بالتكجيو كالتدريب كاإلرشادكمف ثـ محاكلة خفضيا 
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مف كجية النظر البيئية بأف األسرة ال تعمؿ في فراغ بيئي -كغيابيا في ظيكر السمكؾ العدكاني حيث نجد 
فالقكل االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ليا أثر عمى األسرة كأعضائيا كمف شأف تكافر المصادر 

 .كالخدمات 

إما تحسيف قدرة األسرة عمى تمبية احتياجاتيا أك الحد منيا كمف ثـ ينعكس كؿ ذلؾ سمبا أك إيجابا عمى -
  .األبناءسمكؾ 

 يعشف بعيدا عف أسرىف الطبيعية فإف تمؾ القكل التي ليا تأثير الالتي ىي مف المراىقات :عينة الدراسة
عمى األسرة تككف معدكمة بالنسبة لممراىقات في دار التربية لمبنات حيث األسرة البديمة بالرغـ مف كجكدىا 

.  إال إنيا ال تفي بالقدر المطمكب

 :  النتائج 

كتقديـ برنامج .  يمكف عزليا عف الظركؼ البيئية الالسمككية كالنتائج الحالية تؤكد عمى أف المشكالت 
معرفي سمككي لممراىقات بدار التربية قد أكضح فعاليتو كفائدتو مف كجية تطبيؽ البرنامج المعرفي 

:  فركض الدراسة الحالية نالحظنتائجكمف خالؿ استعراض . السمككي في ضكء نمط األسر البديمة

 تأثر كاستفادة أفراد المجمكعة التجريبية مف البرنامج المقدـ ليف فقد أظيرف تعاكنا كاضحا كمشاركة   -
 كىذا يدؿ عمى أف البرنامج ,بعضيففعالة بيف بعضيف البعض كانخفاضا في السمككيات العدكانية مع 

كيمكف أف نكضح ىنا أف أساليب التدريب مف خالؿ .العدكانيالمقدـ ليف لو فعالية في خفض السمكؾ 
كلعب األدكار كاالسترخاء ككقؼ األفكار أديا جميعا إلى تحسيف أداء المجمكعة ,تأكيد الذات كالتعمـ الذاتي 

كيساعد تأكيد الذات في زيادة . التجريبية حيث ظير بكضكح في متكسط درجاتيف في االختبار البعدم
قدرة اإلنساف عمى تعبيره عف مشاعره بصدؽ في المكاقؼ المختمفة كمع األشخاص المختمفيف فيما عدا 

كتشمؿ حرية التعبير عف المشاعر ضركرة التعبير عف جميع المشاعر اإليجابية . القمؽ كاالضطراب
 .بما يالءـ المكقؼ (الغضب)كالسمبية  (الحب كالمكدة)

بينما يعمؿ قمع التعبير عف المشاعر عمى زيادة التكتر كالسمكؾ العدكاني كيؤدم النجاح في تنمية - 
القدرة عمى حرية التعبير االنفعالي كتأكيد الذات إلى خفض االنفعاالت الزائدة كفي كؿ مرة ينجح الفرد في 

باإلضافة إلى أف لعب األدكار في مرحمة المراىقة يساعد .. ذلؾ تزداد ثقتو بنفسو كقدرتو عمى ضبط الذات
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الدراسات : قــاعـــة  :من قسم -  علم النفسأكاديمية :.عمى خفض العدائية كالنظرة السالبة نحك مفيكـ تسمط المشرفيف

 Scientific studies and Masters | واالبحاث و اطروحات الدكتوراه و رسائل الماجستير

تتفؽ ىذه الدراسة كمكضكع الدراسة الحالي في أنيا تيتـ بدراسة بالسمككات العدكانية   :توظيف الدراسة-
 .عند المراىقات المحركمات مف الرعاية األسرية 

مكضكع دراستنا كذلؾ يعنى بيذه الفئة المحركمة مف الرعاية األسرية مف جية ك دراسة السمككات 
سكاء حرماف كمي دائـ أك كقتي، كالنقطة المشتركة العيش بعيدا .العدكانية عند ىذه الفئة مف جية أخرل

ػ كما يمكف أف تتفؽ .سكاء في أسرة بديمة أك جك مؤسساتي يمعب دكر األسرة.عف الرعاية األسرية
 .كمكضكع الدراسة الحالي في أنو يدرس فئة تنتمي لثقافة عربية إسالمية أم أف البمديف عربييف

  دار التربية االجتماعية لمبنات ك فيما يخص ميداف دراستنا دار الطفكلة المسعفة بنات:ميدان الدراسة

ف كجدت بعض  حيث أنو رغـ االختالؼ في البمديف إال أنيما يشتركاف في الثقافة العربية اإلسالمية كا 
 .الفركقات

 :أوجو االختالف

ػ تناكلت الدراسة السابقة جانبا عالجيا يتمثؿ في اقتراح برنامج معرفي سمككي لخفض السمكؾ العدكاني 
 .لدل أفراد العينة أك لدل المجمكعة التجريبية

 .ػ كما أف الدراسة ركزت أكثر عمى فعالية البرنامج العالجي مف تركيزىا عمى السمككات العدكانية 

 : دراسات مشابية6ـ 1

كىي الدراسات التي تتشابو كدراستنا الحالية حيث تمتقي معيا في دراستيا لنفس المتغير كربطو بمتغيرات   
أخرل،  تمتقي ىذه الدراسات ك دراستنا الحالية في دراستيا لمسمكؾ العدكاني، حيث تطرقت الدراسات إلى 
السمككات العدكانية ك ىي النقطة المشتركة بينيا كبيف الدراسة الحالية، لكف الدراسات المشابية تطرقت 
لدراسة ىذا السمكؾ عند عينات مختمفة كربطو بمتغيرات مختمفة كدراسة السمكؾ العدكاني في الكسط 

المؤسساتي المدرسي أك لدل طمبة الجامعة أك ربط السمكؾ العدكاني بنكعية التخصص المدركس، كقد 
اعتبرناىا مشابية ألنيا تطرقت لدراسة السمكؾ العدكاني في أكساط خارجية كالكسط المدرسي الذم يعد 
كسط مؤسساتي شبيو نكعا ما بالكسط المؤسساتي لدار الطفكلة المسعفة، خاصة في النظاـ المتبع الذم 
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يعتبر قريب نكعا ما، كذلؾ اىتماميا بالتكافؽ النفسي كاألمف النفسي كدافع لمعدكاف كالسمكؾ العدكاني، 
كطرؽ كأساليب المعاممة كمحرض لمعدكاف كدافع قكم لو، كقد كانت ىذه الدراسات  بمثابة دراسة 

استطالعية كثائقية ميمة كجد مفيدة لدراستنا الحالية ، فقد لفتت انتباىنا لنقاط جد ميمة في دراسة السمكؾ 
 :                                                   العدكاني كبالتالي االطالع عمى نتائج الدراسات السابقة كالمشابية كقد أدرجنا بعض الدراسات مف بينيا

 (:2000).دراسة عبد الرحمان العيسوي

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى النزعات العدكانية اتجاىا ك سمككا لدل طمبة الجامعة ، كشممت عينة 
 طالبا كطالبة ، كقد تكصمت الدراسة إلى أف الغالبية العظمى مف الطمبة ترفض فكرة 318الدراسة 

العدكاف، كلكنيا تقبؿ بالعنؼ في حالة االعتداء، أك في حالة الدفاع عف النفس أك العرض، أك الماؿ أك 
عف الحؽ، كقد بينت الدراسة أف الذككر كانكا أكثر ميال لمعدكاف مف اإلناث، كأف صغار السف كانكا أكثر 

ك قد حصؿ طمبة االختصاصات العممية عمى درجة أعمى مف طمبة .قبكال لفكرة العدكاف مف كبار السف
 .االختصاصات األدبية في العدكاف

كذىب عبد الرحماف العيسكم لالىتماـ بالسمكؾ العدكاني لدل طمبة الجامعة ، كقد اعتمد الباحث عمى 
 : مقياس لمسمكؾ العدكاني ، كما نمحظ غياب المنيج المستعمؿ ، كقد خمصت الدراسة لنتائج مفادىا أف

كما بينت أف صغار السف أكثر .العينة تقبؿ فكرة العنؼ ككسيمة دفاعية أم عنؼ مبرر كترفض العدكاف
 .قبكال لفكرة العدكاف مف كبار السف

درجة طمبة التخصصات العممية في مقياس السمكؾ العدكاني كانت أكبر مف درجة طمبة التخصصات 
 .األدبية

 .كما خمصت الدراسة إلى أف الذككر كانكا أكثر ميال لمعدكاف مف اإلناث

كتعد ىذه النقاط أك النتائج المتكصؿ غمييا جد ميمة، كمفيدة لنا في دراستنا باعتبار أف الحاالت 
 . المدركسة معظميا مف صغار السف ك تكجد حالة كاحدة راشدة

كما أف دراستنا تيتـ بالسمكؾ العدكاني عند البنات، كالدراسة السابقة تذىب ألف السمكؾ العدكاني عند 
 .الذككر أكثر مف ميؿ اإلناث لمعدكاف
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كما أف الدراسة السابقة ترل أف حسب العينة أف العنؼ كالعدكاف مقبكؿ إف كاف مبرر، كأغمب المقدميف 
عمى العدكاف ينظركف إليو عمى أنو مبرر كخاصة الفئة البعيدة عف االىتماـ كالرعاية األسرية كالتي ترل 

 .أف العدكاف مبرر بدافع الحماية كأنو رد عمى عدكاف الغير

 .كىذا ما جعمنا نيتـ بيذه الدراسة ك ندرجيا

مذكرة لني شيادة الماجستير عمـ النفس كعمـك التربية تخصص عمـ  : 2010دراسة العربي قوري ذىبية
 .النفس المدرسي

العقاب الجسدم كالمعنكم لممدرس كتأثيرىما عمى ظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ المتمدرس في 
دراسة ميدانية بكالية تيزم كزك  بالجزائر كقد ذىبت الباحثة مستكل التعميـ المتكسط ك مستكل التعميـ الثانكم

 . متغيرات ىي العقاب كالمعمـ ك السمكؾ العدكاني ك المراىقة4إلى دراسة 

 :ك تضمنت الدراسة مجمكعة مف التساؤالت: تساؤالت الدراسة

  ىؿ تكجد عالقة بيف العقاب الجسمي ك ظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ المراىؽ المتمدرس
 .في الطكر المتكسط

  ىؿ تكجد عالقة بيف العقاب المعنكم ك ظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ المتمدرس في الطكر
 .المتكسط 

  ىؿ تكجد عالقة بيف العقاب الجسدم ك ظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ المتمدرس بالطكر
 .الثانكم

  ىؿ تكجد عالقة بيف السمكؾ العقاب المعنكم كظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ المتمدرس
 .بالطكر الثانكم

 .كقد اعتمدت الدراسة عمى خمس فرضيات فرضية عمة كأربع فرضيات جزئية:فرضيات الدراسة

 :الفرضية العامة

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف نكع عقاب المعمـ كظيكر السمكؾ العدكاني لدل تالميذ التعميـ 
 .المتكسط كالثانكم
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 :فرضيات الدراسة

 : فرضيات جزئية4كتضمنت الدراسة 

  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف العقاب الجسدم كظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ
 .المتمدرس في مستكل التعميـ المتكسط

  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف العقاب المعنكم كظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ
 .المتمدرس في مستكل التعميـ المتكسط

  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف العقاب الجسدم كظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ
 .المتمدرس في مستكل التعميـ الثانكم

  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف العقاب المعنكم كظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ
 .المتمدرس في مستكل التعميـ الثانكم

 : فجاءت كالتاليألىداف الدراسةأما بالنسبة 

  معرفة ما إذا كانت ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف العقاب الجسدم كظيكر السمكؾ
 .العدكاني لدل التمميذ المتمدرس في مستكل التعميـ المتكسط

  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف العقاب المعنكم ك ظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ
 .المتمدرس في مستكل التعميـ المتكسط

  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف العقاب الجسدم كظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ
 .المتمدرس في مستكل التعميـ الثانكم

  ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف العقاب المعنكم كظيكر السمكؾ العدكاني لدل التمميذ
 .المتمدرس في مستكل التعميـ الثانكم

فيما يخص المنيج المتبع نجد أف الدراسة اعتمدت المنيج الكصفي أالرتباطي لتحديد ما إذا كانت ىناؾ 
 .عالقة بيف متغير العقاب  الجسدم ك المعنكم المدرسي كمتغير ظيكر السمكؾ العدكاني 

مدارس 3. مدارس 6أما فيما يخص المجاؿ المكاني لمدراسة فقد كانت في تيزم كزك بالجزائر كبالتحديد 
 . مدارس لمتعميـ الثانكم بالكالية3لمتعميـ المتكسط ك 
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 تمميذ ك تمميذة، كقد اعتمدت 380أما عينة الدراسة فقد اعتمدت الباحثة العينة العشكائية كالتي ضمت 
كقد خمصت الدراسة ألف نكع العاب مف طرؼ المعمـ ال . الباحثة عمى االستبياف كمقياس السمكؾ العدكاني

يؤثر في ظيكر السمكؾ العدكاني، بعد أف تحققت الفرضيات بأنو ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف 
 .نكع العقاب الجسدم كالمعنكم كظيكر السمكؾ العدكاني لذا تالميذ الطكريف المتكسط كالثانكم

كحسب الباحثة فقد عممت ذلؾ بأنو ربما راجع لخصائص العينة ككذلؾ لنسبة لعقاب الجسدم المتدنية 
 .كالضعيفة حسب نتائج دراسة الباحثة

 :توظيف الدراسة

كظيكر السمكؾ العدكاني كقد - الجسدم كالمعنكم- اعتنت الدراسة بنكعية العقاب الصادر عف المعمـ
لدل طمبة . اعتمدت المنيج الكصفي االرتباطي لدراسة العالقة بيف نكعية العقاب كظيكر السمكؾ العدكاني

أك تالميذ التعميـ المتكسط كالتعميـ الثانكم، كتعتبر ىذه المرحمة كاقعة في فترة المراىقة كالتي غالبا ما 
تصاحبيا ظيكر بعض السمككات العدكانية كلكف بدرجات متفاكتة تبعا لخصائص البيئات كاألكساط 
كالفركؽ الفردية بيف األفراد، ك قد تكصمت الباحثة ألنو ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف نكع 

لكف . العقاب الصادر مف المعمـ كظيكر السمكؾ العدكاني بالنسبة لتالميذ الطكريف المتكسط كالثانكم 
غياب الداللة اإلحصائية ال ينفي كجكد العالقة بيف نكع العقاب كالسمكؾ العدكاني حيث أكدت العديد مف 

إف العقكبات المطبقة " فحسب جكف لكؾ . الدراسات السابقة كجكد عالقة بيف العقاب ك السمكؾ العدكاني
في المجاؿ المدرسي ليست فقط غير مثمرة ألنيا تنسى بسرعة، إنما ىي أيضا محفكفة بالمخاطر ألنيا 

  Encyclopédie universalise de France.0.6.تدفع الطفؿ لمقت ككره ما يجب أف يحبو

إننا بدال مف أف نحبب اآلداب لألطفاؿ ال نزكدىـ في الكاقع إال بالذعر " فيذىب لمقكؿ : أما مكنتاني
حيث أنو يدعك البتعاد عف العقاب كالقسكة كالقكة في التعامؿ فحسبو ال شيء أقتؿ لمطفؿ ". كالقسكة 

 (.94ص.1997.جميؿ كديع شككر ).كأخطر عمى الطبيعة السميمة منيا

فيحيف أثبتت العديد .  كمنو الدراسة ألغت كجكد داللة إحصائية بيف نكع العقاب كظيكر السمكؾ العدكاني
 .مف الدراسات كجكد ىذه العالقة
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 :1999فائقة محمد بدر.  ددراسة

تمميذات  أسمكب المعاممة الكالدية كمفيـك الذات كعالقة كؿ منيما بالسمكؾ العدكاني، لدل عينة مف
 .المرحمة االبتدائية بجدة

الرفض الكالدم بالسمكؾ /ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى طبيعة عالقة إدراؾ القبكؿ 
كقد . العدكاني، كىدفت أيضان إلى فحص العالقة بيف مفيكـ الذات كالسمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ

ـّ استعراض الدراسات كالبحكث السابقة ، ككانت فركض الدراسة   :ت

: الفرض األول 

لمقبكؿ الكالدم مف قبؿ األب كاألـ  (البنات  ) سالبة بيف إدراؾ األطفاؿ ارتباطيوتكجد عالقة -1
. كمستكل السمكؾ العدكاني لدييف

لمرفض الكالدم مف قبؿ األب كاألـ  (البنات  ) مكجبة بيف إدراؾ األطفاؿ ارتباطيوتكجد عالقة -2
. كمستكل السمكؾ العدكاني لدييف

 .(البنات) سالبة بيف مفيـك الذات كمستػكل السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ ارتباطيوتكجد عالقة -3

صغار السف ككبار السف  (البنات  )تكجد فركؽ دالة في مستكل السمكؾ العدكاني بيف األطفاؿ -4
. لصالح األطفاؿ كبار السف

الرفض الكالدم ، كمقياس مفيـك الذات، / ككانت العينة التي تـ ُطّبقت عمييف استمارة القبكؿ
.  طفمة مف تمميذات المرحمة االبتدائية174كمقياس ككنرز لتقدير سمكؾ الطفؿ مككنة مف 

 المعيارية، كمعامػؿ ارتباط كاالنحرافاتكاستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية، كالمتكسطات 
.  لمفركؽ بيف المتكسطات (ت  )بيرسكف كاختبار 

 في الدراسة الحالية ، حيث إف ىذا المنيج ىك الكصفياتبعت الباحثة المنيج  :منيج الدراسة
.  المناسب لكشؼ طبيعة العالقة بيف متغيرات الدراسة 
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قد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي االرتباطي لدراسة عالقة السمكؾ العدكاني بمتغير المعاممة 
 .الكالدية ك مفيـك الذات

:  عينة الدراسة 

لقد قامت الباحثة بزيارة العديد مف المدارس االبتدائية الحككمية التي تقع في أحياء متفرقة بمدينة    
الخامسة كالثالثيف ، كالسابعة كالسبعيف تمثؿ مجتمع تمميذات المرحمة : جدة ككجدت أف المدرستيف 

االبتدائية السعكديات بمدينة جدة كذلؾ ألف الغالبية العظمى مف تمميذاتيا مف أبناء الطبقة 
المتكسطة في المستكل االجتماعي كاالقتصادم، لذلؾ كقع اختيار الباحثة عمى ىاتيف المدرستيف 

 طفمة بالصفيف 174لتطبيؽ أدكات دراستيا عمػى عينة مف تمميذاتيما، كقد تككنت عينة الدراسة مف 
تمميذة مف المدرسة الخامسة  ( 81 )الثالث كالسادس االبتدائي بياتيف المدرستيف، ككاف منيف 

 ( 12 - 8) تمميذة مف المدرسة السابعة كالسبعيف، كقػد تراكحت أعمارىف بيف  ( 93 )كالثالثيف،  
 (. 23.74 ) قدره معيارمشيران ، كانحراؼ  ( 112.83 ) قدره عمرمسنة ، بمتكسط 

: خالصة النتائج 

  :يمي يمكف تمخيص ىذه النتائج فيما كمناقشتيا،بعد عرض الباحثة لنتائج الدراسة الحالية 

لمرفض الكالدم مف قبؿ األب كاألـ  (البنات  ) مكجبة بيف إدراؾ األطفاؿ ارتباطيوتكجد عالقة -1
. كالسمكؾ العدكاني لدييف

تكجد عالقة إرتباطية سالبة بيف مفيـك الذات كالسمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ البنات  في -2
. المرحمة االبتدائية

 السف صغار السف ككبار (البنات  )تكجد فركؽ دالة في مستكل السمكؾ العدكاني بيف األطفاؿ -3
 .كبار السف( البنات)لصالح األطفاؿ
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 :توظيف الدراسة

مف خالؿ الدراسة المشابية نجد أنيا تطرقت لدراسة متغير السمكؾ العدكاني مع متغيرات مفيـك      
الذات كأسمكب المعاممة الكالدية لدل بنات المرحمة االبتدائية بمكة المكرمة، حيث تتفؽ ىذه الدراسة 
المشابية كالدراسة الحالية في دراستيما لمتغير السمكؾ العدكاني حيث تطرقت الدراسة الحالية لدراسة 

السمكؾ العدكاني لدل المقيمات بدار الطفكلة المسعفة بنات بينما درست الدراسة المشابية السمكؾ العدكاني 
 .لدل البنات في المرحمة االبتدائية 

كقد اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي لدراسة العالقة بيف متغير السمكؾ العدكاني كمتغيرم 
 .المعاممة الكالدية كمفيـك الذات

بينما اعتمدنا في الدراسة الحالية عمى المنيج اإلكمينيكي كالذم يتطمب دراسة تحميمية معمقة لحاالت 
 .محدكدة

كقد خمصت الدراسة أف أسمكب المعاممة الكالدية الرفض الكالدم كالقبكؿ  يؤثراف في ظيكر السمكؾ -
 . العدكاني ككذا مفيـك الذات

أما الدراسة الحالية كالتي تعنى بدراسة السمكؾ العدكاني لدل بنات دار الطفكلة المسعفة بقسنطينة كتأثير 
الكسط المؤسساتي كالذم يظـ أسمكب المعاممة في ىذا الكسط ككجو االختالؼ أف أسمكب المعاممة 
الكالدية أما في الدراسة الحالية نجد أسمكب المعاممة الكالدية كأسمكب المعاممة في الكسط المؤسساتي 
باعتبار أف المقيمات بالكسط ليسك فقط األيتاـ بؿ الحاالت االجتماعية ممف ليـ كالديف كلكف لظرؼ 

 .معيف تعذر إقامتيـ مع كالدييـ لفترة زمنية طالت أك قصرت

 : Werner & Crickدراسة 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف العدكاف كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي كشممت عينة 
ك قد كشفت نتائج الدراسة كجكد عالقة سمبية بيف العدكاف كالتكافؽ النفسي . طالبا كطالبة330الدراسة

كاالجتماعي، حيث يرتبط السمكؾ العدكاني بعدـ قدرة الفرد عمى التكافؽ مع اآلخريف مف أفراد المجتمع 
 (.2011 - 2010العربي قكرم ذىبية، ماجستير العقاب كأثره عمى ظيكر السمكؾ العدكاني )
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كيتضح مف خالؿ ما تكصؿ إليو الباحث أف عدـ قدرة الفرد عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي مع اآلخريف 
 .يمكف أف يدفع بالفرد لمعدكاف

 :Hymen1995 دراسة ىيمن

أكدت ىذه الدراسة عمى أف المعاممة السنية كالسباب ككذلؾ االستخداـ الحماسي لمكثير مف اإلجراءات 
العقابية ليا القدرة الكامنة عمى إحداث تدمير نفسي مف المتعذر إصالحو كذلؾ التدمير يخمؽ كيزيد مف 

العربي قكرم ذىبية، )حقد كعدكانية كعزلة الفرد أك التمميذ اتجاه ممتمكات المدرسة كجماعة األقراف كالسمطات

2010 - 2011) 

 :Knox.R.F 1996دراسة كوكس 

 تمميذ كتبيف أف 400بيدؼ معرفة أثر المناخ المدرسي عمى السمكؾ العدكاني أجريت ىذه الدراسة عمى 
معظـ أشكاؿ السمكؾ العدكاني ناتج عف المناخ المدرسي السيء الذم ينعكس بصكرة سمبية عمى التالميذ 
داخؿ كخارج المؤسسة أك المدرسة كليذا أكصت الدراسة بالعمؿ عمى تعديؿ البيئة المدرسية كما تتضمنيا 

 .مف برامج كأنشطة لتحقيؽ السمكؾ اإليجابي لمتالميذ

لقد أدرجنا الدراستيف السابقتيف ألنيما اىتمتا بالسمكؾ العدكاني في كسط مؤسساتي أال كىك المدرسة، 
فالمدرسة األكلى اىتمت بالعقاب كأساليب المعاممة السنية كدافع أك سبب في ظيكر السمكؾ العدكاني كأثر 
ذلؾ عمى شخصية التمميذ كالذم يترجمو سمككو بأفعاؿ عدكانية اتجاه أقرانو كممتمكات المدرسة أم عدكاف 

 .مكجو نحك األشخاص كالممتمكات

نشترؾ كدراستنا الحالية في اىتماميا بالسمكؾ العدكاني كالفارؽ بينيما أننا نركز في الدراسة الحالية عمى 
 .دار الطفكلة المسعفة. السمكؾ العدكاني عند اإلناث أك البنات المقيمات بكسط مؤسساتي بديؿ لألسرة 

كالمالحظ في الدراستيف السابقتيف غياب ذكر المنيج المستخدـ كاالقتصار عمى العينة المتمثمة في التالميذ 
كالنتائج كالتكصيات كلقد اتفقت الدراستيف السابقتيف في أنيما في النتائج المتكصؿ إلييا في سمبية العقاب 

عمى المناخ المدرسي كتأثيره عمى knoxs 1996كالمعاممة السيئة كذلؾ ركزت الدراسة الثانية لكنككس
 .شخصية التالميذ كتحميالت ذلؾ في السمككات العدكانية
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فيما تيتـ دراستنا عمى أثر الكسط المؤسساتي أك المناخ المؤسساتي لدار الطفكلة المسعفة، 
كخمصت ىذه الدراسة إلى األثر الكاضح لمكسط المؤسساتي المدرسي عمى سمككات التالميذ فيما افترضنا 

في دراستنا الحالية أثر الكسط المؤسساتي لدار الطفكلة المسعفة عمى سمككات المقيمات بيا كعالقتيا 
 . بالسمككات العدكانية

 : تحديد المفاىيم7 ـ 1
إف عممية تحديد المفاىيـ شرط مف شركط المعرفة العممية الصحيحة، كأحد الطرؽ المنيجية في تصميـ 

 .البحكث، فيي تجنبنا الكقكع في سكء الفيـ كالتكىاف في عالـ األفكار كالنظريات
كالمفاىيـ االجتماعية تعاني مف صعكبات تتصدرىا النسبية كعدـ الثبات الكافي لقياـ بناء معرفي ثابت 

كما تعاني . كما أنيا قد تحمؿ معاني عامية كثيرا ما تختمط مع معانييا العممية، فتشكه صكرتيا ككضكحيا
أيضا مف مشكمة التعدد في المنطمقات األيديكلكجية كالفكرية، األمر الذم يترتب عميو التنكع االستخدامي 

 . لممفيـك الكاحد كبذلؾ تتداخؿ أماـ  الباحث كثرة االستعماالت لممفيـك الكاحد كبذلؾ يتيو أييا يختار

عرؼ بركنر المفيـك بأنو مجمكعة مف المصطمحات التي يستخدميا الباحث أك العالـ كعناكيف يشير كؿ 
منيا إلى مجمكعة مف الكقائع كالظكاىر أك العالقات الكاقعة في مجاؿ بحثو، كالمفيـك مجمكعة مف 

االستدالالت الفعمية المنظمة التي يككنيا الفرد لألشياء كاألحداث كالبيئة، كما يمكف القكؿ أنيا نكع مف 
 .التنظيـ العقمي  كالذىني كالتي يربط بيا الفرد المشيرات السابقة  باألشياء في البيئة 

 (2007-2006..أحمد زيف الديف بك عامر)

كمنو فإف تحديد المفاىيـ خطكة أساسية كضركرية ألم بحث عممي لرفع االلتباس عف المصطمحات 
بعاد  المعتمدة أك المستخدمة في أم بحث كمف أجؿ كضع القارئ في الطريؽ السميـ كحصر المطمكب كا 
كؿ ماال يفيد الباحث كال يخدـ مقصكده  فيي بمثابة الفرز كالتمحيص ككضع الباحث كالقارئ في المسار 

كلذا ارتأينا تحديد ك لذا تكجب عمينا ضبط كتحديد المفاىيـ المعتمدة في البحث كالمفاىيـ المشابية .السميـ
العدكاف، السمكؾ العدكاني، اإلقامة، الطفكلة المسعفة، )مفيـك الكممات المفتاحية لممكضكع كالمتمثمة في 

  (السمكؾ، الكسط، األثر، اليتيـ

كىي المفاىيـ المعتمدة في مكضكع الدراسة بغية تحديد المسار السميـ لمقارئ كالباحث فيما يخص مكضكع 
 .السمككات العدكانية عند المقيمات بدار الطفكلة المسعفة
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كما ارتأينا تحديد مفيـك العنؼ كالتمييز بينو كبيف العدكاف باعتباره مف اقرب المفاىيـ لمعدكاف كأكثرىا 
 .ارتباطا بو

 في لغة العرب ىك الظمـ حسب ما جاء في لساف العرب البف منظكر االعتداء كالتعدم :فالعدوان-
كالعدكاف، بمعنى الظمـ كعدا عميو عدكا كعداء كتصدل كاعتدل، كمو بمعنى ظممو كلعادم ىك الظالـ، 

 ( 279ابف منظكر  ص )كقالت العرب فالف عدك فالف معناه فالف يعدك عمى فالف بالمكركه كيظممو 

ىك ىجكـ بطريقة عنيفة كىك  Le Robertكمنو فحسب لساف العرب العدكاف يعني الظمـ كحسب معجـ 
اليجـك فجأة كبعنؼ عمى شخص، كيمكف القكؿ أف العدكاف ىك لغة الظمـ كتجاكز الحد كيعتمد عمى 

 .العنؼ

أما اصطالحا فقد تعددت تعاريؼ العدكاف بتعدد الباحثيف كالدارسيف ليذا المكضكع كانتماءاتيـ الفكرية 
 .كتكجياتيـ الفمسفية

تالؼ الممتمكات  T. Rgurr / h. dgraphamفالعدكاف حسب  ىك سمكؾ ييدؼ إلحداث جركح لألشخاص كا 
 (Mivhaud.y.1988.p7) سكاء كاف جماعيا أك فرديا ميما اختمفت البكاعث كالمقاصد

لحاؽ األذل باألشخاص كالممتمكات بغض النظر عف الدكافع، أما بالنسبة لعبد  كمنو فيك إحداث الضرر كا 
عبد الرحماف )الرحماف العيسكم فيذىب إلى أف العدكاف عند اإلنساف ىك محاكلة تدمير الغير كممتمكاتو 

 (1984العيسكم 

 . بصفتو ييدؼ إلى تدمير الغير كممتمكاتوT. Arguerأما بالنسبة لعيسكم ال يختمؼ عما ذىب إليو 

 بينتكف فالسمكؾ العدكاني ىك استعماؿ القكة كالعنؼ في العالقات بيف األفراد دكف تبرير Bretonكحسب 
 .(Le Robert)ليذه القكة أك استعماليا بسبب ضركرة دفاعية

 Kelley فيك يربط العدكاف بالعنؼ كاستعماؿ القكة سكاء كجد مبرر أك لـ يكجد أما كيمي Bretonأما 
فيذىب إلى أف العدكاف ىك السمكؾ الذم ينشأ عف حالة عدـ مالئمة الخبرات السابقة لمفرد مع الخبرات 

ذا دامت ىذه الحالة فإنو يتككف لدل الفرد إحباط ينتج مف جرائو سمككات عدكانية مف  كالحكادث الحالية، كا 
 .شأنيا أف تحدث تغيرات في الكاقع حتى تصبح ىذه التغيرات مالئمة لمخبرات لدل الفرد
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 لمعدكاف نالحظ  أنو يربط السمكؾ العدكاني باإلحباط كمحاكلة التكيؼ كيجعؿ مف كيمي كمف خالؿ تعريؼ
اإلحباط مصدر لمعدكاف كالبحث عف التكيؼ كالمالئمة دافعا لو، أما ألبرت باندكرا فيذىب إلى أف السمكؾ 
العدكاني سمكؾ ييدؼ إلى إحداث نتائج تخريبية أك مكركىة أك إلى السيطرة مف خالؿ القكة الجسدية أك 

 .المفظية عمى اآلخريف كىك سمكؾ مكتسب اجتماعيا

كمف خالؿ التعاريؼ السابقة نجد أنيا تشترؾ في أف العدكاف كالسمكؾ العدكاني ييدؼ إلى إلحاؽ األذل 
باألشخاص كالممتمكات مع استعماؿ القكة كالعنؼ رغـ أف منيا مف حاكؿ التركيز عمى مصدر العدكاف 

 .كدكافعو كيعكد ىذا االختالؼ إلى اختالؼ المذاىب كالمدارس التي خاضت في ىذا المكضكع

لحاؽ األذل والتعريف اإلجرائي  لمعدكاف كالسمكؾ العدكاني ىك العدكاف كالسمكؾ العدكاني ىك ظمـ اآلخر كا 
كالضرر بو كبممتمكاتو كبالقكؿ أك الفعؿ باعتماد العنؼ كالقكة كالشدة كترؾ أثر جسدم أك رمزم أك نفسي 

 .ميما كاف الدافع

 .كنظرا لتشابو مفيكمي العدكاف العنؼ كارتباطيما ارتأينا تحديد مفيـك العنؼ

إف العنؼ حسب ما جاء في لساف العرب ىك الخرؽ باألمر كقمة الرفؽ بو فيك عنيؼ إذا لـ يكف : العنف
 .رفيقا كأعنؼ الشيء أخذه بشدة

 . كمنو يمكف القكؿ أف العنؼ حسب لساف العرب ىك الخرؽ باألمر أك تجازكه كتخطي كيعتمد القكة كالشدة

 .تشير إلى طابع شرس جمكح كصعب التركيض" Violence"أما في المغة الفرنسية فكممة عنؼ 

ىك خاصية ظاىرة أك فعؿ عنيؼ   Andry Lalandأما اصطالحا فالعنؼ حسب تعريؼ أندرم ال الند
 .يتعمؽ األمر باستخداـ غير مشركع أك غير قانكني لمقكة

كحسبو أيضا فإننا نطمؽ اسـ العنؼ عمى كؿ ما يفرض عمى الكائف عمى كؿ ما يمارس بقكة حادة ضد ما 
 .يشكؿ عائقا بالنسبة إليو

نستعمؿ كذلؾ كممة عنيؼ عندما نتحدث عف األحاسيس أك األفعاؿ كالطباع كالتي تمتقي في فكرة كاحدة 
 (2009محمد الياللي، ) أال كىي كجكد اندفاعات تنقمت مف قبضة اإلرادة
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مف خالؿ ما سبؽ نجد أف العنؼ يتعمؽ بالطباع كاألفعاؿ كاألحاسيس كاالندفاعات الغير إرادية حسب 
أندرم الند لكنو تنفؽ مع مف سبقكه في ارتباطو بالشدة كالقكة كالسمكؾ العدكاني يعتمد بدكره عمى العنؼ 
منو يعتمد عمى الشدة كالقكة كاإلرغاـ كالتجاكز حيث يمكف القكؿ أف السمكؾ العدكاني يتضمف السمكؾ 

العنيؼ بينما ال يمكننا القكؿ أف السمكؾ العنيؼ ىك دائما سمكؾ عدكاني فيمكف أف يككف السمكؾ عنيؼ 
 .لكف ليس عدكاني

كؿ فعؿ أك قكؿ يعتمد الشدة كالقكة كيبتعد عف الرفؽ كالميف يككف : كمنو فالتعريؼ اإلجرائي لمعنؼ ىك
مكفقا أك مصدره كال يككف دائما عدكانيا كىذا يعني أنو يمكف أف يككف عدكانيا في بعض الحاالت أيف 

 .تكجد السمككات العدكانية كيبقى مجرد فعؿ عنيؼ عندما يغيب العدكاف

 .كيمكف القكؿ أف الفعؿ العنيؼ يمكف لو أف يحدؽ الضرر كاألذل كما ال يمكف لو أف يحدث ذلؾ

 فقد عرؼ العنؼ عمى أنو شعكر بالغضب أك بالعدكانية يتجسد بأفعاؿ F.Dodsonأما بالنسبة لدكد سكف 
رامية جسديا تيدؼ إلى تدمير اآلخر كقد دعا إلى التمييز بيف أعماؿ العنؼ كمشاعر العنؼ كبيف 

 ( ,le robertالغضب المرتبط تمييز كبيف طبيعة الفرد العدكانية 

 دكد سكف  إلى أف العنؼ ىك شعكر بالغضب أك بالعدكانية كىذا يعني أف العنؼ  Dodsonكيذىب
يتضمف العدكانية أك يؤدم إلى العدكانية كىنا يمكف القكؿ أف العدكانية ىي التي تتضمف العنؼ بينما يمكف 

أف يتحكؿ العنؼ إلى عدكاف كما يمكف أف يتكقؼ عند ككنو عنؼ فقط بينما العدكانية ال يمكنيا أف 
 .تتممص مف العنؼ كتقتصر عمى العدكاف دكف عنؼ

حسب معجـ مصطمحات التحميؿ النفسي البالنش ك بكنتاليس، أنيا تمؾ النزعة أك مجمؿ :ـ العدوانية
كراىو  النزعات التي تتجسد في تصرفات حقيقية أك ىكامية ، كترمي إلى إلحاؽ األذل باآلخر، كتدميره كا 

ذاللو   إلخ...كا 

 .العدكاف بمعنى الظمـ كالتعدم: ـ العدوان

االعتداء كالتعدم : أما العدكاف في لغة العرب ىك الظمـ ،حيث يقكؿ ابف منظكر في لساف العرب
كالعدكاف، بمعنى الظمـ كعدا عميو، عدكا، كعداء، كتعدل كاعتدل ،كمو بمعنى ظممو، كمنو عدا بنك 
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فالف،أم ظممكىـ، كالعادم ىك الظالـ،ك قالت العرب فالف عدك فالف، معناه فالف يعدك عمى فالف 
 (.279ابف منظكر،د، ت،ص).كيظممو. بالمكركه

 السمكؾ العدكاني بأنو التيجـ عمى اآلخريف رغبة في 1984 يعرؼ مجمع المغة العربية :ـ السموك العدواني
 السيطرة عمييـ أك نتيجة الشعكر بالظمـ

 :Le comportmentالسموك 

كالسمكؾ لغة كحسب ما جاء في لساف العرب ألنو منظكر مف سمؾ طريقا كالسمؾ بالفتح مصدر سمكت 
 .الشيء في الشيء فانسمؾ أم أدخمتو فدخؿ

 .كالمسمؾ ىك طريؽ" كذلؾ سمكناه في قمكب المجرميف:" كفي التنزيؿ العزيز

يحتمؿ معنى التكرار أك  :Le comportmentالسمكؾ - Le petit Robert–أما في معجـ المغة الفرنسية 
التكرير أم اإلعادة، كىك طريقة أك أسمكب في التصرؼ تتكرر فتصبح سمكؾ، مثال طريقة المشي 

المعتادة، أك طريقة األكؿ كالنـك المعتادة فنقكؿ سمككو في األكؿ كسمككو  عند النـك كطريقتو في التعامؿ 
 .المعتادة كالتصرؼ أم سمككو

 :Le petit Robert –أما التعريؼ السيككلكجي الذم أكرده 

 .السمكؾ ىك مجمكعة مف ردكد األفعاؿ كاألساليب الكاعية كغير الكاعية المكضكعية المالحظة لمفرد

كمف خالؿ ىذا التعريؼ يمكف القكؿ أف السمكؾ ىك المالحظ كيتضمف ما ىك عف كعي كعف غير كعي 
مف ردكد األفعاؿ، كحسب قامكس عمـ النفس فإف السمكؾ ىك طريقة الفرد كأسمكبو في الكسط كالكحدة 

 .الزمنية معينة

كمنو فإف السمكؾ مرتبط ارتباط كثيؽ بالكسط الذم ينتمي إليو ككذلؾ الزمف حيث اختمؼ كتختمؼ الطرؽ 
كاألساليب باختالؼ األكساط كالثقافات كالعصكر كمنو نجد أف ىناؾ عكامؿ تتحكـ في السمكؾ منيا 

 .الكسط أك البيئة كالزمف أم الزماف كالمكاف
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 .كلتحديد ىذا المفيـك ننطؽ مف تحديد مفيـك الكسط: الوسط  المؤسساتي

لغة كحسب ما جاء في لساف العرب ىك متكسط المكاف، نقطة تقبع بيف مسافتيف متساكيتيف أك فترة تقع 
 .بيف زمنيف متساكييف في البداية كالنياية مثاؿ كسط الشير

 .مركز األرض كسط األرض أم ما ىك متمكضع بيف جسميف أك أكثر: مركز الشيء ككسطو  -

 كسيط= بنقؿ فعؿ فيزيائي مف شخص آلخر 

 .كؿ مكضع صمح فيو بيف فيك كسط بسككف السيف، ككؿ مكضع لـ يصمح فيو بيف فيك كسط بالتحريؾ

  Le milieuكلذا يمكف القكؿ أنو ال تكجد نقطة تكاصؿ إال مف خالؿ الكسط 

فضاء مادم أيف يتمكضع الجسـ كىك أيضا يحتمؿ معنى محيط، مجاؿ، مجاؿ  Le milieu :الوسط
حيائي، الجكار كيمكف القكؿ األشخاص المحيطيف بشخص معيف سكنيا أك كؿ ما يحيط مثاؿ كؿ ما يقع 
في الكسط كيحيط بو، األشخاص الذيف يحيطكف بنا كيعيشكف معنا كبالقرب منا كسط بسككف السيف يقاؿ 

 .أيضا لمتفرؽ األجزاء كالناس

 Le Robertالحي حسب ما كرد في ... كسط التحريؾ تقاؿ لمتصؿ األجزاء كالدار 

كمنو يتضح لنا أف الكسط ىك الفضاء المادم أيف يتمكضع الجسـ كيتضمف كؿ ما يحيط بو مف أجساـ 
 .كأشياء

 .كما يحتمؿ معاني المحيط كالمجاؿ كالتي تضـ بدكرىا الكسط المادم كالبشرم كالزماني كالمكاني

 :التعريؼ االصطالحي

      فإف الكسط ىك مجمكع المكاضيع المادية   Le Hachette ك  Le Robertحسب ما جاء في 
 .كالكائنات الحية كالعكامؿ كالشركط الفيزيائية كالكيميائية كاإلقميمية التي تحيط كتؤثر في الكائف الحي

 .كىك أيضا مجمكع العكامؿ الخارجية أيف يعيش الفرد كينمك، كىك المحيط المادم كالمعنكم لمشخص 

 .الكسط الذم يخرج منو كنعيش فيو
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فيعرؼ الكسط عمى أنو المجاؿ الحياتي أيف نمارس التأثيرات  Norbert Sillamy أما نكربير سيالمي
الخ كأيف تتحقؽ التبادالت كالتفاعالت النفسك عاطفية ... الخارجية كاالجتماعية كاالقتصادية كالتربكية

أيف نعيش انعكاسات التكاصؿ بيف األفراد حيث يتطبع ... بيف األفراد مف اإلخصاب إلى المكت
 (Norbert sillamy)الفرد

كمنو فالكسط يؤثر في الفرد أك األفراد كيتأثر بيـ حيث أف الكسط يجمع صفات أك خصائص معينة 
 .حسب المكاف أيف يقع المجاؿ الجغرافي اإلقميمي كالثقافة التي نشأ عمييا

نجد اختالؼ مفيـك الكسط أك المجاؿ أك البيئة باختالؼ مجاالت استخداماتو جغرافيا أك رياضيا أك 
سيككلكجي أك اجتماعيا، فنالحظ عمماء االجتماع يركزكف في تعريؼ الكسط أك البيئة عمى العكامؿ 

االجتماعية كجماعة االنتماء التي تعيش في الرىط كعمماء الجيكلكجيا كالبيكلكجيا يركزكف عمى عناصر 
التعريف الكسط اإلقميمية كالجيكلكجية كاألرض كالمناخ لكنو كمف خالؿ ما سبؽ كمو يمكننا تعريؼ الكسط 

 :لتالياإلجرائي ا

يكمف القكؿ أف الكسط يضـ كسط مادم ككسط حيكم بشرم، ككسط جغرافي إقميمي مكاني كمنو فإف 
 .الكسط ىك كؿ  ما يحيط بالكائف الحي كيؤثر فيو كيتأثر بو

كيمف القكؿ أف الكسط المؤسساتي ىك المجاؿ الحياتي المادم كالحيكم كالجغرافي لممؤسسة كبعبارة أخرل 
الكسط المؤسساتي ىك المجاؿ الحياتي المحيط بالمؤسسة مف عكامؿ داخمية داخؿ المؤسسة كعكامؿ 

 .خارجية محيطة بالمؤسسة

فالمؤسسة أك دار الطفكلة المسعفة ككسط مؤسساتي تضـ المؤسسة بما فييا كما يحيط بيا مف عكامؿ 
 .تؤثر فييا كتتأثر بيا... بيئية كبشرية كاجتماعية

 :األثر

إف األثر لغة ىك بقية الشيء كالجمع آثار كأثكر كخرجت في أثره كفي إثره أم بعده كأثرتو كتأثراتو أم 
 .كاألثر ما يبقى مف رسـ الشيء تتبعت أثره

كالتأثير إبقاء األثر في الشيء ترؾ فيو أثرا كاآلثار اإلعالـ، كاألثرة مف الدكاب العظيمة األثر في األرض 
 .بخفيا أك حافرىا
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 "مف سره أف يبسط اهلل في رزقو كينسأ في أثره فميصؿ رحمو "ففي الحديث الشريؼ : كاألثر أيضا األجؿ

 .كىنا األثر يعني األجؿ كيسمى كذلؾ ألنو يتبع العمر

  كأيضا كذلؾ ألنو يتبع العمر كأيضا كذلؾ يحتمؿ أك يتضمف األثر حسب ما جاء في لساف العرب البف 
أم نكتب ما سمفكا كأعماليـ، " كنكتب ما قدمكا كآثارىـ: "منظكر معنى الخبر، حيث كرد في قكلو عّز كجؿ

كمنو فإف أثر الشيء ىك حدكث ما يدؿ عمى كجكده كىذا فأثار أك تأثير الكسط يعني كجكد كبقاء ما يدؿ 
عميو كيميزه عف عبره كعبارة أخرل، فإف تأثير كسط يعني بقاء ما يدؿ عمى ذلؾ الكسط كما يميزه عف 

 .غيره مف األكساط كىذا األثر إما مادم أك معنكم مممكس أك رمزم

 :اإلقامة

 .مف قاـ أم ثبت، قاـ عندىـ الحؽ كالمقاـ يعني المكضع كالمقامة بالفتح المجمس كالجماعة مف الناس

فكؿ كاحد منيا يمكف أف يعني اإلقامة أك بمكضكع القياـ أم بمعنى الكقكؼ : كأما المقاـ كالمقاـ
 .كالثبات

قامة كمقاما كأقاـ الشيء أدامو، كمنو " ال مقاـ لكـ: "كقكلو تعالى أم ال مكضع لكـ، كأقاـ بالمكاف إقاما كا 
كمف خالؿ التعريؼ الذم كرد في لساف العرب فإف اإلقامة تعني أك تضـ المكاف كالزماف كمنو تعني 

اإلقامة الثبات بالمكاف أم المككث الثابت أك البقاء الثابت بمكاف أم اإلقامة تتضمف كجكد مكاف كالثبات 
الخ كاالستقرار كالثبات ...بو أك المككث بو، كالتعريؼ اإلجرائي لإلقامة ىي العيش في مكاف أك مأكل بت

 .فيو لمدة زمنية معتبرة

 :مفيوم الطفولة

 .الطفؿ كالطفمة الصغيراف، كالطفؿ ىك الصغير مف كؿ شيء كأيضا الطفؿ ىك السحاب الصغار:لغة
كالطفؿ جمعو - لساف العرب–الصبي يدعى طفال حيف يسقط مف بطف أمو إلى أ، يحتمـ : كقاؿ أبك الييثـ

 "كالطفؿ الذيف لـ يظيركا عمى عكرات النساء: "أطفاؿ كطفؿ ألنو اسـ جنس كما كرد في قكلو تعالى

يطمؽ عمى مصطمح الطفكلة في عمـ النفس التربكم عمى الفترة التي يقضييا الصغار مف أبناء : اصطالحا
 (1984تركي رابح، )البشر مف حياتيـ منذ الميالد إلى أف يكتمؿ نمكىـ كيصؿ إلى حالة النضج 
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 .أما بالنسبة لعمـ النفس فتعرؼ الطفكلة عمى أنيا المرحمة التي تمضي بيف فترتي الميد كالبمكغ

 . فالطفكلة ىي المرحمة الحياتية الممتدة مف الميالد إلى المراىقة Norbert sillamyكحسب نكرباز سيالمي 

كبالنسبة لعمـ النفس الحديث ال يعتبر الطفؿ أبدا كراشد فحيف ال زاؿ تنقصو المعارؼ كاألحكاـ كلكف كفرد 
 . Le Robertلو عقميتو الخاصة 

 (Norbert sillamy 1999الطفكلة ىي المرحمة الميمة في تحكؿ المكلكد الجديد أك الكليد إلى راشد

 :التعريف اإلجرائي لمطفولة

كىي مرحمة عمرية تمتد مف الميالد إلى الرشد تتميز بعالمات كصفات جسمية كعقمية كسمككية كبيكلكجية 
 .مميزة لتمؾ الفترة كمنغمقة بيا

 :اإلسعاف

بمعنى قضاء الحاجة، كمكاف مساعؼ مكاف قريب كيعني حسب لساف العرب القرب كاإلعانة كقضاء 
 .الحاجة ككذلؾ المساعدة، أسعفو عمى األمر أم أعانو

 :الطفولة المسعفة

 .طفؿ كجمعو طفؿ كأطفاؿ

 .كىي مرحمة عمرية معينة تتميز بعالمات كصفات جسمية كعقمية تتعمؽ بتمؾ المرحمة

كمنو فإف الطفكلة المسعفة ىي الفئة مف األطفاؿ التي لـ تصؿ إلى مرحمة الرشد كالتي نظرا لعكامؿ 
 .مختمفة كقفت حائال أمامو تمبية حاجاتيا كاالىتماـ بيا

كمنو يمكف القكؿ أف الدراسة الحالية تيدؼ إلى تسميط الضكء عمى السمككات العدكانية عند المقيمات بدار 
الطفكلة المسعفة كمحاكلة معرفة أثر الكسط لمؤسساتي لمدار عمى ظيكر ىذه السمككات أك زيادتيا 

ف تمكف ىذا الكسط فعال مف لعب دكر األسرة البديمة ليذه الفئة، كبعبارة أخرل كبعد تحديد  كتغذيتيا كا 
المفاىيـ، نجد أف الفئة التي تيتـ بيا الدراسة ىي دراسة السمككات كالتصرفات كالطباع أك االستجابات 
العدكانية عند المقيمات أم الماكثات بصفة شبو دائمة إف صح التعبير أك لفترة معتبرة كتجد في الدار 
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المأكل كالمالذ الذم يمبي حاجياتيا كمحاكلة معرفة مدل تأثير ىذا المأكل أك الكسط عمى ىذه الفئة كعمى 
 .تكجييا نحك العدكاف باعتبارىا مسعفة أم تضـ األيتاـ كذكم الحاجات كالقصر كالحاالت االجتماعية 

 :مفاىيم مرتبطة بالعدوان. 8 ـ 1

إف مفيـك العدكاف كمجالو كاسع كيمكف استعمالو في عدة مجاالت كيضـ ىذا المفيـك عدك مفاىيـ 
فإف العدكاف " العنؼ"مرتبطة بو كيصعب التفريؽ بينيا كبيف العدكاف كمف أقرب المفاىيـ لمفيـك العدكاف 

يتضمف العنؼ لكف يمكف أف ال يتضمف العنؼ عدكانا، كىذا ما يحتـ عمينا التطرؽ ليذه المفاىيـ كتحديد 
حقميا لكي يتضح مفيـك كؿ مصطمح عمى حدا، فقد أثارت ىذه المفاىيـ جدال كاسعا بيف أكساط الميتميف 

 .كالباحثيف كالدارسيف ليذه المكاضع

 20، ص1999كفيؽ صفكت مختار،  :العصبية

العصبية في المزاج ك تستعمؿ المفظة لعدة معاني، فيي تعني عصبي أك ذك عالقة بالخاليا العصبية، أك 
مؤلؼ منيا، أك ذك عالقة باألعصاب كمتأثرا بيا تشير إلى مف كاف متقد الفكر أك الشعكر  أك األسمكب، 

 .مثمما تدؿ عمى حدة الطبع كالمزاج ، كسرعة التأثر، كعدـ االستقرار، يقاؿ الشخص عصبي المزاج 

كتظير عمى ىؤالء األشخاص العصبيف حركات ال إرادية ال شعكرية تمقائية، مرجعيا التكتر النفسي 
الشديد، الذم يعاني منو الطفؿ كالذم يؤدم بدكره إلى تكتر في الجياز العصبي، يتخمص منو الطفؿ بتمؾ 

 .الحركات بطريقة قيرية ال شعكرية

 19ص1999كفيؽ صفكت مختار،  :الغصب

الغضب انفعاؿ يتميز بدرجة عالية مف النشاط في الجياز العصبي السمبتاكم ، كىك شعكر قكم بعدـ 
الرضا  بسبب خطأ كىمي أك حقيقي، كىك انفعاؿ يمكف أف يعطؿ قدرة الفرد عمى التفكير السميـ، مما قد 

 . تصدر عنو بعض األفعاؿ كاألقكاؿ العدكانية

كيذىب كؿ مف دكالرد ك ميممر  إلى أف الغضب ينشأ كمما اعترض اإلنساف عائؽ يحكؿ بينو كبيف تحقيؽ 
 .كليس مف الضركرم أف يتالـز الغصب كالعدكاف. كيستجيب اإلنساف النفعاؿ الغضب  بالعدكاف. رغباتو

 52ص.1984مصطفى حسف عمي، : االنفعال
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كاالنفعالية خاصية لمشخص الذم يستجيب بسرعة كقكة . حالة كجدانية تصاحبيا أنشطة غددية كحركية
 .لممكاقؼ، كما أف االضطراب االنفعالي ىك حالة عدـ تناسب االستجابة االنفعالية مع االستثارة

 :اليياج

 .حالة مف االنفعاؿ تدعك إلى نشاط معيف يظير في صكرة حركات اندفاعية

 :اإلرىاب

كيقصد بو االعتداء أك التيديد كاالعتداء عمى األركاح أك األمكاؿ بشكؿ منظـ مف قبؿ دكلة أك مجمكعة 
 ما ضد المجتمع المحمي أك الدكلي لتحقيؽ ىدؼ معيف   

 : التطرف

تباع طرؽ في التفكير غير معتادة  التطرؼ في أبسط معانيو ىك الخركج عف الكسط كالبعد عف االعتداؿ كا 
في المجتمع، أك أنو الخركج عف القكاعد كاألطر الفكرية الدستكرية كالقانكنية التي يرتضييا المجتمع، أك 

ىك بصفة أخرل أك بعبارة أخرل ىك االبتعاد عف الكسط إما بالسمب أك اإليجاب ككقكؿ التطرؼ في الفكر  
كىك االبتعاد عف معايير الجماعة كالكسط الذم تتفؽ حكلو جماعة معينة كالتطرؼ ىك االبتعاد عف ىذا 

 .الحقؿ المتفؽ عميو

 :االنحراف

  السكمالطريؽ عف البيف كالخركج الميؿ  كىك:لغة délinquance الفرنسية، المغة في

 :اصطالحا     
 كالعادات كالمعايير القيـ مع يتماشى ال الذم السمكؾ تكضيح في االصطالح ىذا  يستعمؿ:

 (. 12 .ص،1990 ، :الطٍت ًىار) .أفراده سمككيات تحديد فيالمجتمع  يعتمدىا التي االجتماعية كالتقاليد
كما أف كممة انحراؼ بالنسبة لعالـ االجتماع تعني نكعية فئة اجتماعية يمكف التعرؼ عمييا 
بمالحظة المجمكعات االجتماعية مف خالؿ تحميؿ عناصر حياة اإلنساف كتأثير البيئة عمى 

 . سمككو
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 :الجريمة

 لقي مكضكع الجريمة اىتماـ كاسعا مف طرؼ العمماء ك الباحثيف كالمفكريف كما تعددت العمـك التي تدرس 
الجريمة مما جعؿ تعريفيا يختمؼ مف عمـ آلخر، كؿ ينظر إلييا مف مجاؿ تخصصو إضافة إلى اختالؼ 

 .مفيكميا مف مجتمع آلخر

 : الجريمة عند الفقياء المسممين

منصكر ) .''ىي محظكرات شرعية جازل اهلل عنيا بحد أك تعزيز''يعرؼ الماكردم الجريمة بقكلو 

 (60.ص.2003رحماني

كىي ممنكعات . كمنو فالفعؿ اإلجرامي كالجريمة محـر شرعا كلو عقكبة محددة في التشريع اإلسالمي
فانتقمنا مف الذيف ''.....47-46يعاقب مقترفيا أك فاعميا بحد شرعي محدد فقد جاء في سكرة الرـك اآلية 

 (155ص.1982محمكد محمكد حجازم )ك ىنا بمعنى أذنبكا ك ارتكبكا إثما '' ...أجرمكا

 :الجريمة عند عمماء اإلجرام

الجريمة حقيقة كاقعية كىي إشباع غريزة إنساف بطرؽ شاذة ال يسمكيا اإلنساف العادم حيث يشبع الغريزة 
 .نفسيا كذلؾ ألحكاؿ نفسية شاده انتابت مرتكب الجريمة لحظة ارتكابيا

كمنو يقر عمماء اإلجراـ بأف الجريمة حقيقة مممكسة في الكاقع كىي نتاج دكافع ك غرائز، كىي تحقيؽ 
 .اإلشباع بطرؽ غير سكية

أما الجريمة عند عمماء االجتماع فيي الفعؿ كاالمتناع عف الفعؿ يتعارض مع القيـ كاألفكار التي استقرت 
رمسيس ).في كجداف الجماعة أك تمؾ التي تتعارض مع المقتضيات األساسية الخاصة بحفظ كبقاء المجتمع

 (.66ص .1975.بنياـ

 

 

 

 



47 
 

    الفصل الثاني

 المقاربات النظرية لمعدوان

 

 .تمييد .1  .2

 .نظرية لمتحميل النفسي لمسموك العدواني 2.  .2

 .السموك العدواني من وجية نظر نظرية التعميم االجتماعي 3.  .2

 .السموك العدواني من وجية نظر السموكيين .4  .2

السموك العدواني من وجية نظر المقاربة البيولوجية  .5 .2
   .االيتولوجية

 .السموك العدواني من وجية نظرية اإلحباط .6  .2

 .خالصة .7  .2

 

 
 
  
 

 

 



48 
 

 : تمييد1.2
عند محاكلة تحديد مفيـك العدكاف كالسمكؾ العدكاني نجد أنفسنا أماـ مجمكعة مف 

التعاريؼ ننفؽ في جكانب كتختمؼ في أخرل، تسمط الضكء عمى جكانب كتيمؿ أخرل فمنيا ما 
ذىب إلى أف السمكؾ العدكاني ىك سمكؾ مكتسب كمتعمـ مف البيئة أمثاؿ باندكرا كأنصاره في 
نظريتو المشيكرة بالتعمـ االجتماعي كمنيـ مف يقكؿ بأف السمكؾ العدكاني ىك سمكؾ غريزم 
فطرم كيجد لو مبررات كما ىناؾ مف يجعؿ مف السمكؾ العدكاني ىك سمكؾ مبرر كذلؾ مف 
الباحثيف مف درس سمكؾ الحيكانات كالسمكؾ الحيكاني في القطيع كعمـ النتائج عمى السمكؾ 
اإلنساني كما نجد أيضا مف جعؿ جؿ اىتماماتو عمى مصدر السمكؾ ىذا كىناؾ مف أرجعو 

 .لإلحباط كىناؾ مف أرجعو لمخبرات المتعممة
كفعال إف ىذا االختالؼ كالجدؿ الكاسع بيف أصحاب ىذه النظريات كاالتجاىات الفكرية 
إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى اتساع ىذا الحقؿ كصعكبة المكضكع كتعقده كالسعي الحثيث 

مف أجؿ إيجاد حمكؿ كتفسيرات ناجعة ليذا السمكؾ اإلنساني الذم تطكرت أساليبو بتطكر 
العصر ككذا إف األبحاث بدكرىا تسير نحك التطكر كالبحث المستمر في ىذا المجاؿ كمجاالت 

 .أخرل
كانطالقا مما سبؽ سنحاكؿ في ىذا السياؽ إيراد بعض المقاربات النظرية التي أسيمت 
في ىذا الصدد كالتي درست السمكؾ اإلنساني بصفة عامة كالسمكؾ العدكاني كمكضكع لمدراسة 
كلكف تبقى دراسة اإلنساف كالسمكؾ اإلنساني مف أصعب الدراسات باعتبار اإلنساف الدارس 

 .كمكضكع الدراسة
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.  منصكرإبراىيـ )  Sigmund Freuنظرية التحميل النفسي لسيغموند فرويد  . 2 . 2

  .(85.ص1991

     كالتي تذىب إلى تحميؿ شخصية اإلنساف كتقسيمو لمنفس اإلنسانية لثالث ىياكؿ 
 .افترضيا كدرس السمكؾ عمى أساسيا

ك يتمثؿ في النزعات الغريزية كالميكؿ الفطرية كاالستعدادات المكركثة ك تقؼ : اليك-
محاكلة تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف اإلشباع دكف إقامة أم كزف لمقيـ . جميعيا كراء الشعكر

 .كالمبادئ التي تسكد في المجتمع كىك يحمؿ لعناصر الالشعكرية

كيتمثؿ في الجانب الشعكرم لإلنساف حيث يتككف تحت تأثير العالـ : (العقؿ)األنا-
الخارجي كيحاكؿ التكفيؽ بيف النزعات كالميكؿ الفطرية  بيف القيـ كالمبادئ االجتماعية، أم 

ىك كسيط بيف اليك كالعالـ الخارجي أك الكاقعي،  كيتمتع بسمطة اإلشراؼ عمى العممية 
 .اإلدارية لمنفس

كيشمؿ الجانب المثالي لمنفس اإلنسانية كينشا نتيجة المدة الطكيمة  (الضمير)األنا األعمى-
 .التي يعيشيا الفرد تابعا لكالديو ك ىك يمثؿ السمطة الكالدية 

 :السموك العدواني من وجية نظر التحميل النفسي

 Freudعندما نتحدث عف التحميؿ النفسي يتبادر إلى األذىاف في المقاـ األكؿ فركيد 
باعتباره رائد ىذه النظرية كمف أىـ الباحثيف كالناشطيف  في ىذا المجاؿ بإسياماتو كأعمالو 
كأبحاثو الجريئة، كالتي جعمت التحميؿ النفسي يكتسب مكانة مميزة بيف مناىج المعرفة في 

 .العمـك اإلنسانية، انطالقا مف بداياتو المتكاضعة في العالج النفسي لميستيريا

مف مميزات نظرية فركيد أنيا تؤمف الديناميكية كلفو الشخصية يجب التعرؼ عمى 
 كراء أفعاؿ اإلنساف، كقد رأل فركيد بأف الدافعية ىي الطاقة motivationمصدر الدافعية 

المكجكدة داخؿ الفرد كسماىا بالميبيدك أك الطاقة النفسية التي تحرؾ األجيزة الثالثة لمنفس 
كما يبيف فركيد أف الغرائز ىي المصادر التي تستمد منيا ... (اليك، األنا، كاألنا األعمى)

 ) 54.ص.2010أحمد عبد المطيؼ أبك أسعد، (. الشخصية ما يمزميا مف طاقة
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غريزة الحياة كغريزة المكت كقد اعتبر غريزة ... فقد تحدث فركيد في نظريتو عف الغرائز 
المكت ىي الدافع كراء العنؼ كالعدكاف كمف ىنا انطمؽ تفسير فركيد لمعدكاف كالسمكؾ العدكاني 

 .فقد تكمـ فركيد عف العدكاف لكنو لـ يذكره صراحة بداية األمر
فمنيج التحميؿ النفسي يعطي دراسة تفسيرية لمسمكؾ كالشخصية بمفيـك السمطات كالقكل 

 .كالمستكيات  بصفتيا الدينػػػػػػػػامية
كما تعتمد نظريتو التحميمية عمى تاريخ الفرد كخبرات الطفكلة كالكبت كالصراعات النفسية 

كمنو فإف ىذه المقارنة ترجع السمكؾ العدكاني إلى العمميات النفسية حيث تحدث فركيد عف 
 نزكات التدمير كنزكات المكت عمى أنيا نزكات عدكانية مكجية نحك تدمير اآلخر

(Gustave- Nicolas Fisher. 2003 p102)   

فحسب ىذا التفسير لمسمكؾ العدكاني راجع إلى نزكة المكت كالنزكات التدميرية التي تخرج 
عمى شكؿ سمككات عدكانية مكجية نحك تدمير اآلخر كيمكف أف تككف كذلؾ مكجية نحك 
لحاؽ األذل باآلخر كالصراع بيف  تدمير الذات حيث تحدث عف السػػػػػػػػػادية كالمازكشية كا 

 .النزكات نزكة الحياة كنزكة المكت
 Thanatosكمنو فإف السمكؾ العدكاني ىك الشكؿ الذم تأخذه نزكة المكت عندما تككف 

 .مكجية نحك الذات أك نحك اآلخريف

ينتقؿ فركيد إلى تفسير السمكؾ العدكاني كالسمكؾ اإلجرامي الذم يقكـ عمى أساس الصراعات 
 .التي تظير في الطفكلة المبكرة بيف اليك كاألنا األعمى

فبعد فشؿ األنا األعمى في تيذيب النفس كفشمو في السمك بالنزعات كالميكؿ إلى درجة اإلشباع 
اليادم ك المشركع كنتيجة ذلؾ كبت الغرائز كاالنفعاالت كالصدمات كالذكريات التي مر بيا 

ك لكف عممية الكبت ىذه ال تقضي عمى الرغبة الغريزية بؿ تنقميا إلى حقؿ .في الشعكر 
الالكعي لتعيش في حالة الكمكف، فتعكس أحيانا ىذه المكبكتات في صكرة قمؽ أك تكتر أك 
سمكؾ ال اجتماعي  كما يعتبر فركيد العمؿ اإلجرامي كالسمكؾ أال اجتماعي منسكب لنكعيف 

 .كالى طائفتيف حسب قكة ك ضعؼ األنا األعمى

كيعني ذلؾ غياب األنا األعمى : طائفة األشخاص ذكك أنا أعمى ضعيؼ أك بدكف أنا أعمى -
أك ضعفو مما يؤدم إلى انعداـ الضبط الذاتي كانعداـ مشاعر الذنب كالخطأ كانعداـ 
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اإلحساس باآلخريف ، ينزلقكف كراء رغبات اليك دكف أدنى اعتبار لمنتائج كالمجتمع كيشجع 
 .ذلؾ عمى غياب مشاعر الذنب كالقمؽ

كىذا النكع مف األشخاص تتضاعؼ لدييـ : كطائفة األشخاص ذكك أنا أعمى عنيؼ -
مشاعر الذنب حسب فركيد ، فاألنا األعمى القاسي يتككف في المرحمة األكديبية حتى 

يشعر الطفؿ انو خارؽ لمقكاعد كاألخالؽ كالقيـ فتنشأ لديو مشاعر ذنب قكية تقتضي كجكد 
ك كجكب عقاب مستمر يرضي قسكة األنا األعمى  فيحممو ذلؾ عمى ارتكاب الجريمة 
كالسمككات العدكانية كالعنيفة كالغير مقبكلة كالتي تجمب العقاب كتريح أناه األعمى بعد 

 . تسمطيا عميو
أما بعض اتجاىات التحميؿ النفسي فتعارض ذلؾ حيث يذىبكف إلى أف العدكاف ليس 

 كلكف لو اتصاؿ باألنا كيمكف أف يككف إليجاد Freudنتاج النزكات كحسب كما جاء بو فركيد 
حقاؽ التكيؼ مع الكاقع الخارجي  ( Winnicott. D.w 1964. P97). حؿ لمصراعات النفسية كا 

فيما أرجع فركيد السمكؾ العدكاني إلى النزكات كالغرائز كالميبيدكا حيث جعؿ الطاقة 
الميبيدكية أك الجنسية مصدر أكثر مف ميـ كمكجو رئيسي لمسمكؾ كأساس معظـ الصراعات 

 السمكؾ إلى محددات الشعكر كالالشعكر كأف سمكؾ Freudكالمشاكؿ النفسية بينما يرجع 
 (210أحمد عبد المطيؼ، )اإلنساف ليس حرا إنما ىك عشكائي كتمقائي 

يرفض المبدأ األساسي لنظرية ( 1897ألفرد أدلر )نجد أف أدلر كىك مف التحميميكف الجدد 
Freudبتركيزه عمى مبدأ الحتمية البيكلكجية كما يختمؼ عف  Freud في أنو يرل بأف سمكؾ

اإلنساف عرضي كلو ىدؼ مباشر كأنو شعكرم ككاعي، كما أنو يركز في نظريتو عمى الشعكر 
 .بالنقص

 :مناقشة و نقد النظرية
ك أدلر ىذا األخير  Freudكمنو فإف السمكؾ العدكاني حسب ركاد ىذه النظرية كأبرزىـ  

لى إرادة أك البحث عف  الذم يعد مف التحميميكف الجدد أف السمكؾ العدكاني راجع إلى الغريزة كا 
القكة كالتفكؽ كىك الغاية المنشكدة مف كراء ىذا السمكؾ الذم يقكـ بو إال أف بعض أنصار ىذه 

 .النظرية مف يكجو األنظار نحك القمع األبكم كسبب في السمكؾ العدكاني
كمف أبرزه فركيد لذم يقكؿ أف السمكؾ االجتماعي رد فعؿ عف أنا أعمى مبالغ في القسكة 

كأف ىذا األنا األعمى يتشكؿ في مرحمة األكديب بينما ترد ميالني كاليف عمى ذلؾ ك تنسب 
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تككيف األنا األعمى القاسي إلى ما قبؿ األكديب كىي المرحمة الفمية كترجعو لمعالقة األكلى مع 
األـ مف خالؿ تجربة الرضاعة كالصكرة التي يشكميا الطفؿ عف األـ خالؿ تجربة الرضاعة 

حيث تككف لمطفؿ صكرة ايجابية في حالة ثدم مشبع أك صكرة سيئة في حالة ثدم غير مشبع 
كبالتالي سيء حيث كفي حالة الصكرة السيئة عف األـ تككف لمطفؿ قيمة سمبية عف الذات 

 .كاآلخريف كيتككف أنا أعمى ىمجي كقاسي
كمنو فإف السمكؾ العدكاني كال اجتماعي حسب المحممكف كالدارسكف نتاج خمؿ في 

كظائؼ ىياكؿ النفس اليك كاألنا كاألنا األعمى كىذا نتيجة الصراع الذم يقضي كبت الغرائز 
كما أف أدلر .التي ينادم بيا اليك ك فشؿ األنا األعمى في السمك بيا ك ضبط جماح اليك

في أنو يرل بأف سمكؾ Freud يرفض المبدأ األساسي لمحتمية التي نادل  بيا فركيد عف
اإلنساف عرضي كلو ىدؼ مباشر كأنو شعكرم ككاعي، كما أنو يركز في نظريتو عمى الشعكر 

 .بالنقص
كلقد مست التحميالت التي جاء بيا التحميميكف كركاد النظرية جكانب جد ميمة لكنيا 

أغفمت عكامؿ أخرل ال تقؿ أىمية عما جاؤكا بو مف عكامؿ بيكلكجية كدكر المكرثات 
كالكركمكزكمات كالتي تعد أرضية خصبة لمكثير مف السمككات كالتي تفجرىا عكامؿ متعددة فيـ 

 .بعد

 : النظرية البيولوجية اإليتولوجية المقاربة3. 2

لقد درس أصحاب ىذه النظرية السمككات العدكانية كالسمككات العنيفة عند الحيكانات 
  . Conrad Lorenzكمف بيف أىـ الباحثيف في ىذا المجاؿ نجد الباحث كالعالـ 

كبالنسبة ألصحاب ىذه النظرية كأتباع المدرسة اإليتكلكجية نجد أنيـ يذىبكف إلى أف 
العدكاف ىك نكع أك صنؼ جيني محدد لسمكؾ الكائنات كلو كظيفة المحافظة عمى الرىط ضد 

 (Faryaneh Pahlavan 2002 p 104) تغيرات الكسط

حيث يمكف القكؿ أف أصحاب النظرية البيكلكجية درسكا السمكؾ العدكاني كالسمكؾ 
العنيؼ عند الحيكانات، كذىبكا إلى أف ىذا السمكؾ ذك أصؿ غريزم كمبرر ييدؼ لمحفاظ عمى 
الرىط أك الكجكد ضد تيديدات الكسط كتغيراتو، فحسبيـ السمكؾ العدكاني ىك سمكؾ مميز بؿ 

 .ضركرم لمحماية مف المؤثرات الخارجية لمكسط
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 إلى القكؿ بكجكد العدكاف أك الغريزة لمعدكاف في شكؿ قكة L.Conradحيث ذىب  
 (Gustave Nicolas Fisher. 2003 . p13).داخمية يتـ صرفيا بطريقة أك بأخرل

فالعدكاف ىنا غريزة عدكانية تككف في شكؿ طاقة داخمية مكجية نحك الخارج يعبر عنيا 
بشكؿ حاجة بيكلكجيةػ فقد ذىب أصحاب ىذه المدرسة إلى أف السمكؾ العدكاني ىك سمكؾ 
غريزم بيكلكجي ذك أصؿ داخمي ضد خطر خارجي أك مثيرات خارجية كقد أدرككا ذلؾ مف 
خالؿ دراسة السمكؾ الحيكاني ثـ انتقمكا إلى التطبيؽ عمى السمكؾ اإلنساني، فدراسة السمكؾ 

 .العدكاني عند اإلنساف ميمة صعبة كمعقدة
كحسب ىذه النظرية كالنظريات التي اعتمدت عمى النظرية البيكلكجية كاستمدت قكتيا 

جابي ) .:منيا في تفسير منشأ السمكؾ العدكاني، فإنيـ اتجيكا إلى اتجاىيف أساسييف مختمفيف

 (محمد الشريؼ

 :االتجاه األول
يذىب إلى أف العدكاف داخمي كعفكم ناتج عف نزكات داخمية كفي كثير مف األحياف 

 .(Lorenz 1966) كراثي يظير عف طريؽ ردة الفعؿ العدكانية كىذا ما جاء بو 

 :االتجاه الثاني
يؤيد الفرضية التي تقكؿ أف العدكاف بصفة خاصة استجابة الستقباؿ مؤثر أك مثير 

   Scott  (114 Fayaneh .p.)خارجي حسب ما جاء بو

فأصحاب النظرية البيكلكجية يتفقكف عمى أف منشأ السمكؾ العدكاني أك أساس السمكؾ 
العدكاني ىك بيكلكجي داخمي كفي كثير مف األحياف كراثي كيظير كاستجابة لمثير خارجي 

 كبالتالي ىك سمكؾ فطرم غريزم تثيره منبيات خارجية فيظير في شكؿ سمككات  Scottحسب 
 .عدكانية

إال أنو ال يمكف التسميـ بأف السمكؾ العدكاني كالعنيؼ ذك منشأ داخمي غريزم أك قطرم 
 .محض، أك بأنو سمكؾ عفكم أك كراثي مطمؽ

 
كزد عمى ذلؾ ما جاء بو لكمبركزك ضابط بالجيش االيطالي كأستاذ لمطب الشرعي 

صاحب النظرية العضكية كىك أكؿ مف أدخؿ الجريمة المخبر  كترتكز نظريتو عمى الجانب 
العضكم كأسس لمجريمة كالسمكؾ االجتماعي، لكمبركزك قاـ بتجاربو عمى الجيش االيطالي بعد 
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تقسيمو لطيبيف كأشرار ثـ تشريح جثثيـ لمكشؼ عف السمات العضكية المشتركة بيف المجرميف 
كمنو كضع لمبركزك . أك األشرار كمقرنتيـ بالطيبيف كذلؾ لمتعرؼ عمى سمات المجـر العضكية

ف حالة اإلجراـ ىي ارتداد لمرحمة البدائية عند ارتكاب الجريمة جالؿ ).قسمات كمالمح المجـر كا 

 (71ص.1979ثركت

 :مناقشة و نقد النظرية

فمك سممنا بذلؾ فما تفسير تبايف السمكؾ عند التكائـ الحقيقية لكف ىذا ال ينقص مف ما 
جاء بو أصحاب ىذه النظرية، إال أف ىناؾ عكامؿ خارجية تتحكـ في السمكؾ العدكاني كالسمكؾ 

اإلنساني بصفة عامة إذ يمكف القكؿ أف النظرية البيكلكجية نظرت إلى السمكؾ العدكاني مف 
زاكية بيكلكجية ضيقة أغفمت عمى إثرىا العكامؿ االجتماعية كالنفسية كالخبرات السابقة لمفرد 
كدكر المحيط كالبيئة كعكامؿ النشأة االجتماعية إذ نظرت لمفرد بعيدا عف السياؽ االجتماعي 

حيث نمحظ تبايف السمككات بتبايف الثقافات كالشعكب كالفئات العمرية كاألجناس، كمنو ال يمكف 
األخذ بالعامؿ البيكلكجي كعامؿ مطمؽ لمنشأ السمكؾ بصفة عامة كالسمكؾ العدكاني عمى كجو 
الخصكص حتى ال نيمؿ دكر مؤسسات التنشئة االجتماعية في تشكيؿ سمكؾ الفرد كمف أىميا 

كخاصة األسرة باعتبارىا أكلى الجماعات كالمؤسسات في حياة الطفؿ ... األسرة كجماعة الرفاؽ
 .كأىميا عمى اإلطالؽ في حياة الطفؿ كأثرىا البالغ في تككيف شخصيتو كتحديد سمككو

كتفسر النظرية البيكلكجية ما يمكف أف تقكؿ عنو المجـر بالكالدة أم تأثير اليرمكنات 
كالكركمكزكمات كالعناصر البيكلكجية في خمؽ أك تككيف مجـر بالكالدة أم ذىنية بيكلكجية لمفرد 

تتكجو نحك اإلجراـ، كلقد تعرضت ىذه النظرية كالقائمكف بيا إلى الكثير مف النقد فقد 
 .تأثير اليرمكنات ك الكركمكزكمات الحيكية في إثارة العدكاف :اىتمكا

صابة أجزاء مف الدماغ   .كركزكا عمى كجكد خمؿ في عدد الكركمكزكمات كا 

 .إضافة إلى تأثير النشاط الكيربائي في الدماغ كالجياز العصبي

ككذا نظرية لكمبركزك العضكية التي كاف ليا الفضؿ في السبؽ في إدخاؿ الجريمة المخبر 
كتسميط الضكء عمى المجـر كشخص بعدما انصب الىتماـ عمى الجريمة كاالىتماـ بدراسة 
جسـ اإلنساف مف الناحيتيف العصكية كالنفسية بحثا عف عكامؿ السمكؾ اإلجرامي كالعدكاني 
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الالاجتماعي، كما لـ يصب فيو لكمبركزك ىك اىتمامو الزائد بالصفات العضكية كالجسدية كالتي 
 .يمكف أف تتكفر عند أشخاص ليسكا  بمجرميف 

 :النظريات االجتماعية

بما أف اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو يعيش كسط جماعة يتفاعؿ معيا مف خالؿ        
كترجع نشأة المدارس االجتماعية المعاصرة إلى  عالقة التأثير المتبادؿ بالنسبة ليذه الجماعة

أكجست ككنت الذم كضع المنيج لعمـ االجتماع بكصفو عمما مستقال بذاتو لدراسة الظكاىر 
االجتماعية دراسة عممية شانو في ذلؾ شاف بقية العمـك األخرل، كفي تقديره فإف إصالح 

الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية يرتكز باألساس عمى إصالح الظركؼ االقتصادية 
كاالجتماعية يرتكز باألساس عمى إصالح األخالؽ مع تحديد حقكؽ ك كاجبات المكاطنيف 

مصطفى ).كتقكية الشعكر باحتراميا حتى يككف المجتمع بمنأل عف االنحرافات

 ( 09.ص.1975الخشاب

كقد ركز ركاد النظريات كالمقاربات االجتماعية عمى أىمية الكسط االجتماعي، فإذا  كاف 
النفسانيكف يركزكف عمى سمكؾ الفرد كما ينتج عف عكامؿ سيككلكجية كتعتمد أفكار رجؿ القانكف 
عمى دراسة مؤسسة كجدت طبقا لقاعدة قانكنية، فإف العالـ االجتماعي يدرس مضمكف عناصر 

    (45ص..دكني سزابك ك آخركف).حياة اإلنساف ك يحمؿ نتائج تأثير البيئة عمى السمكؾ االجتماعي

كمف بيف المكاضيع التي اىتـ بيا عمماء االجتماع، االنحراؼ ك السمككات االجتماعية كالجريمة 
ككذا اىتمكا بالسمكؾ العدكاني باعتباره سمكؾ غير مقبكؿ اجتماعيا، فكممة انحراؼ بالنسبة لعالـ 
االجتماع تعني نكعية فئة اجتماعية يمكف التعرؼ عمييا بمالحظة المجمكعات االجتماعية مف 

 . خالؿ تحميؿ عناصر حياة اإلنساف كتأثير البيئة عمى سمككو

إذف فإف القائميف باالتجاه االجتماعي لمعدكاف كالسمككات االجتماعية كالجريمة عمى كجو 
الخصكص، يعتبركف السمكؾ العدكاني نابع مف المجتمع، لذلؾ يقتضي دراسة التنظيـ 

االجتماعي كالتفاعالت الجتماعية، بمعنى آخر المتغيرات كالطبكع الفردية المككنة لمسمكؾ 
 .العدكاني كالسمكؾ اإلجرامي كالعنيؼ بصفة عامة 
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السمكؾ ليس ظاىرة : كالمدارس االجتماعية تقـك بدارسة السمكؾ عمى أساس المعادلة التالية
 .فردية منعزلة كلكنو حصيمة المجتمع

كمنو كلدراسة السمكؾ المنحرؼ أك العدكاني عف طريؽ دراسة العالقة بيف الفرد كالبيئة 
االجتماعية كتحميؿ طبيعة السمكؾ لذم يتككف خالؿ ىذه العالقة كمف أىـ ىذه االتجاىات 

 :كالنظريات

كالذم درس طبيعة األسباب االجتماعية أك النتائج المترتبة عمييا، ككيؼ : نظرية دكركايـ 
أف الفعؿ اإلجرامي ىك ذلؾ الذم يعارض '' ترتبط كؿ نتيجة بكضع اجتمعي معيف كالذم قاؿ

 .الضمير لجمعي

محمد )أك المحاكاة، كالتي تتركز حكؿ دراسة الفعؿ المشركط بالحشد(التقميد)نظرية جبراييؿ تارد 

 (121.ص.1976.عمي محمد

 المخالطة التفاضمية:  نظرية سادر الند 

إضافة لكثير مف النظريات كالدراسات االجتماعية كالتي اىتمت بتفسير السمكؾ اإلنساني 
 الخ...كاالجتماعي ك األخالقي

 (.12.ص.1975مصطفى الخشاب .):نظرية دوركايم

يعتبر إميؿ دكركايـ  منشئ عمـ االجتماع الحديث، كزعيـ المدرسة الفرنسية التي ال تزاؿ قائمة 
حتى كقتنا الحاضر، كتمميذ أكجست ككنت، كىك القائؿ بأف الظاىرة االجتماعية تمتاز 

بمكضكعيتيا كشيئيتيا كأنيا مزكدة بصفة الجبر كاإللزاـ كىي مف نتاج العقؿ الجمعي تنشأ 
تمقائيا مف اجتماع األفراد كىي تمثؿ ناحية جديدة في اإلنساف تخالؼ طبيعتو الحيكية كالنفسية 
كيجب أف يقكـ عمـ االجتماع لدراسة الطبيعة االجتماعية كما يصدر عنيا مف ظكاىر كنظـ 

 .اجتماعية 

كعميو فإف دراسة دكركايـ لمجريمة كالسمكؾ المنحرؼ كاالجتماعي لـ تكف مف خالؿ المجـر 
 .كىذا اختصاص عـ االجتماع.نفسو أك الفرد اإلنساني نفسو بؿ كانت مف خالؿ المجتمع
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كحسب دكركايـ القائؿ بأف اإلنساف ثالث طبائع يجب أف ال يختمط بعضيا بالبعض اآلخر 
 .كيجب أف يتعيف لطؿ طبيعة عمـ مستقؿ يدرسيا

ذلؾ أف عمـ النفس يدرس الطبيعة الفردية كما يصدر عنيا مف ظكاىر، كعمـ الحياة يدرس 
 .الطبيعة الحيكية ك ظكاىرىا، كعمـ االجتماع يدرس الظكاىر االجتماعية بكصفيا أشياء خارجية

كليذا ربط بيف السمكؾ كالمجتمع ك خاصة السمكؾ اإلنحرافي  كالعدكاني الذم يقـك بو الفرد مف 
إذا أردنا أف نعرؼ اإلنساف فعمينا أف نعرؼ '': خالؿ تفسير ك فيـ المجتمع حيث انو يقكؿ 

حيث يذىب لمقكؿ أف سمكؾ األفراد ك اتجاىاتيـ تختمؼ باختالؼ  . '' أيضا ماىك المجتمع
المكقؼ الجماعي، أم أف السمكؾ سببو كمصدره المجتمع، فالكاقع االجتماعي كالمكقؼ 

 .الجماعي، يؤثر في السمكؾ كيعمؿ عمى تغييره

التضامف اآللي كالذم ينشأ عف : كيذىب دكركايـ لتقديـ نمكذجيف مختمفيف لمتنظيـ االجتماعي 
التماثؿ كالتشابو بيف الناس بصكرة ممحكظة كىك يعبر عف كجكد مشاركة عامة في القيـ 

 .كالمعايير السائدة في المجتمع

فيرجع لإلجماع كاالتفاؽ التناسؽ السائديف بيف أعضاء المجتمع :   أما التضامف العضكم
 ...مصدره التبايف كاإلخالؼ

كالسبب الذم جعؿ دكركايـ يطمؽ عمى ىذا النكع مف التضامف أنو عضكم يتمخص في 
ذا الكائف ال تتشابو ك لكف تتفؽ كتتناسؽ ، فمكؿ عضك ÷نظرتو لمكائف العضكم ، إذ أف أجزاء 

منيا كظيفتو التي يؤدييا ك التي تختمؼ عف بقية األجزاء، كىذه الكظائؼ المتكاممة ىي السبب 
الرئيسي في استمرار كجكد الكائف العضكم ك حياتو ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممجتمع الذم 
يعيش فيو أفراد تختمؼ كظائفيـ الكنيا تتكامؿ فيما بينيا، أما مف حيث القانكف كاألخالؽ 

كالضبط الجمعي، فيناؾ كالء ممحكظ لمضمير الجمعي، كيكصؼ السمكؾ الخارج عنيا بالسمكؾ 
الجانح اك لالجتماعي، كالضمير الجمعي حسب دكركايـ يعني مجمكعة المعتقدات كالعكاطؼ 

العامة بيف أعضاء المجتمع ك السمكؾ العدكاني عمى ىذا النحك سمكؾ ال يتقبمو المجتمع 
كبالتالي فيك يزعج الضمير الجمعي كنصؼ الفعؿ بأنو ال اجتماعي أك إجرامي ألنو يخرؽ 

 .الضمير الجمعي
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كمعنى ذلؾ أف دكركايـ يجعؿ مف الضمير الجمعي معيار لقياس األفعاؿ االجتماعية 
 .كىك الذم يحدد ماىك مقبكؿ ك ماىك غير مقبكؿ اجتماعيا ك ماىك جريمة ك ماىك ليس كذلؾ

كما يذىب دكركايـ إلى أف السمكؾ العدكاني كالسمكؾ المنحرؼ بصفة عامة يعكد لمتقميد 
كالمحاكاة، ىذا األخير الذم يرجع لمتصكرات الجمعية ك ذلؾ عندما يفكر أفراد المجتمع بطريقة 

 .متشابية، استجابة لمثقافة المشتركة بيف أفراد المجتمع الكاحد

كمف الحمكؿ التي يراىا دكركايـ مف خالؿ التضامف االجتماعي كتقسيـ العمؿ ك الذم يخمؽ 
عند األشخاص شعكرا بالتضامف كزيادة العدد تفرض ضركرة التخصص الميني مما يقمؿ مف 

 .حدة الصراع

 :نظرية المخالطة االجتماعية التفاضمية

 كالذم يقكؿ  Sutherlandىذه النظرية االجتماعية نادل بيا العالـ األمريكي سترالند 
بأف الفرد يختمط بجماعات مختمفة يتأثر بعدة عكامؿ كىذا حسب نكع الجماعة، فبعضيا يدفع 
لسمككات منحرفة كعدكانية كالجريمة كاالنحراؼ ك بعضيا عمى العكس يدفع لالمتناع عف ذلؾ 

 .كاحتراـ قكانيف المجتمع 

كمنو الباحث يقر بأف السمكؾ بصفة عامة كمنو السمكؾ العدكاني مكتسب، ينشأ عف طريؽ 
ككجكد عمؽ التأثير يعني كجكد عالقة حادة ك قكية  بيف . المخالطة كاالحتكاؾ باآلخريف

 .الجماعات

السمكؾ اإلجرامي حصيمة الصراع بيف الجماعات اإلجرامية، كالجماعات "سترلند"كحسب 
 ( .05.ص.فكزية عبد الستار).المضادة ليا ، كالفرد ينخرط في الجماعة الغالبة عميو

كىذا ما يعرؼ أك يسمى بالمخالطة التفاضمية، أم اختيار المجمكعة التي يريدكف االنخراط فييا 
 .بتفضيؿ مجمكعة عمى أخرل
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 :نقد النظرية

    يمكف القكؿ أف ركاد النظرية اىتمكا بجانب ميـ لـ تتطرؽ لو النظريات السابقة كالمتمثؿ في 
المخالطة كالمرافقة، أك الرفقة السيئة، كتأثر الفرد بالجماعة التي ينتمي إلييا كتعممو منيا 

 .كالميؿ النحرافي.كاكتسابو لمسمكؾ مف سمككيا كىذا جانب ميـ في اكتساب السمكؾ العدكاني

لكف ما يؤخذ عمييـ اقتصارىـ عمى جعؿ العامؿ االجتماعي كالجماعة كحده مسؤكؿ عف 
 .السمكؾ  فينسبكف السمككات المنحرفة كالعدكانية كاإلجرامية لممخالطة كلمجماعة

فمك سممنا بذلؾ فقط فبما نفسر السمككات العدكانية كاإلجرامية كالتي تحدث مف فرد لـ يختمط 
 .بجماعة إجرامية أك ذات سمكؾ سيء كبالعكس ينتمي لجماعة سكية

كذلؾ بـ نفسر عدـ تأثر شخص ينتمي لجماعة إجرامية كمنحرفة أك ينتمي لعائمة 
ىذا يعني أنو ال ينبغي أف نمغي مدل .عدكانية ذات سمككات منحرفة لكف سمككو عكس سمككيـ

تأثير المخالطة في ظيكر السمككات العدكانية كالمنحرفة كالشاذة ، كما ؿ ينبغي أف نسمـ بأنو 
عامال مطمؽ كحتمي، فميس بالضركرة كؿ فرد يخالط جماعة إجرامية فيك مجـر حتما، كما أنو 
 .ليس كؿ فرد يخالط جماعة ذات سمككات منحرفة ك عدكانية بالضركرة ىك منحرؼ ك عدكاني

. كما انو ليس بالضركرة أف الفرد الذم ينتمي لجماعة سكية كسمككاتو اجتماعية أنو كذلؾ
 .كىذا يعني أنو ىناؾ عكامؿ أخرل ليا بالغ األىمية في تككيف السمكؾ تعديمو

 :G.Tarde-نظرية جبراييل تارد

    جبراييؿ تارد عالـ نفساني مف كبار رجاؿ القانكف الفرنسييف، شغؿ كظيفة مستشار لمدة 
اىتـ بالدراسات الجنائية كالمباحث المتصمة بالجريمة . طكيمة كمدير لإلحصائيات الجنائية

كفمسفة الجزاء حيث نقد الداركينية، كىاجـ ما  ذىب إليو أكجست ككنت، ك دكركايـ بصدد 
استقالؿ الظكاىر االجتماعية، كىك القائؿ بأف الظاىرة االجتماعية، ماىية إال ظاىرة فردية مف 

كتارد . صنع األفراد ألف المجتمع الذم تنتسب لو ىذه الظاىرة، ىك في الحقيقة مؤلؼ مف أفراد
ال يعترؼ بشخصية الظاىرة االجتماعية، كال يقر بظكاىر المغة كالديف كلقانكف كما إلييا مف 
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النظـ االجتماعية، كجكدا ذاتيا كال يعترؼ بمكضكعيتيا بؿ يراىا مظاىر نفسية، كتعتمد في 
 .نشأتيا كتطكرىا عمى التقميد كالمحاكاة، كمجيكدات األفراد

 .كالدم يؤمف بدكره بالتقميد حيث يذىب إلى أف السمكؾ ماىك إال اكتساب عف طريؽ التقميد كالمحاكاة

 :  السموك العدواني من وجية نظر نظرية التعمم االجتماعي4 . 2

كالتي ترل بأف السمكؾ العدكاني كالعنيؼ ىك سمكؾ .Bandura  A" باندكرا"كمف ركادىا 
متعمـ مف البيئة المحيطة كالكسط ككسائؿ اإلعالـ عف طريؽ التقميد كالمحاكاة كتطمؽ عمييا 

 .اسـ التعمـ بالمالحظة كتعد مف النظريات األكثر شيكعا في تفسير العنؼ كالعدكاف
كيمكف القكؿ أف نظرية التعمـ االجتماعي ىي في نفس الكقت نظرية معرفية ترابطية 

سمككية، كىي تقدـ نمكذج لشرح ليس فقط السمككات العدكانية بؿ تعرضت لعدد كبير جدا مف 
 .المشكالت السيككلكجية كالفمسفية

فحسب باندكرا فإف إحدل القضايا الرئيسية ألف نظرية مناسبة لمتعمـ ىي اإلجابة عمى 
 :السؤاؿ التالي

 كيؼ يتعمـ اإلنساف استجابة سمككية جديدة في مكقؼ اجتماعي؟
حدل اإلجابات ىي أف اإلنساف يكافئ كمما قاـ بتقريبات الستجابة النيائية  )كا 

فحسب باندكرا فإف العمميات المتضمنة لتعمـ السمكؾ العدكاني مشابية تماما لمعمميات 
التي تتضمنيا عناصر التعمـ لكثير مف السمككات االجتماعية، كالسمكؾ العدكاني ىك سمكؾ 

متعمـ في نسؽ اجتماعي يخضع لتأثيرات الخبرات السابقة المتصمة مباشرة أك غير مباشرة عف 
 .طريؽ التعزيزات اإليجابية كالسمبية

 كتفسير اكتساب االستجابات الجديدة نتيجة مالحظة شخص آخر كالذم يعتبر مف 
عمي بف     كيسمى إكساب مف خالؿ مثؿ ىذه المالحظة االقتداء  (Model)الناحية التقنية نمكذج 

 .1990.ص123.حجاج، 

كىنا يميز باندكرا بيف إكساب الفرد لمسمكؾ كتأديتو لو فإكساب الشخص لمسمكؾ ال يعني 
بالضركرة أنو سيؤديو إذ أف تأدية سمكؾ النمكذج تتكقؼ بشكؿ مباشر عمى تكقعاتو مف نتائج 

فإف احتماالت تقميده لو مستقؿ، أما إذا تكقع الثكاب فاحتماؿ تقميده تصبح  (العقاب)سمبية 
 ( Fauzaneth2002 )أكبر، كىنا يظير أثر التعزيز
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أسرية، :كحسب ىذه النظرية فإف التعمـ عف طريؽ المالحظة ينتج عنو ثالثة أنكاع مف التأثيرات
 ((Fauzaneth2002))ثقافية، رمزية 

كأف األطفاؿ المساء معاممتيـ كالذيف يعتدكف عمى أقرانيـ ككذلؾ الراشد الذم يتيجـ عمى طفمو 
 .يمكف أف يككنكا قد تعكدكا ىذا النكع مف السمكؾ عف طريؽ مالحظة أكليائيـ

كالتعمـ الثقافي لمعدكاف حسب ىذه النظرية كأصحابيا يمكف مالحظتو في السمكؾ المتعمـ عف 
 .طريؽ المالحظة مف المجتمع زمف النمكذج كاألقراف في الكسط كالبيئة

أما األثر كالتعمـ الرمزم حسب ىذه النظرية فيككف انطالقا مف التمفزة، الركايات، الرسـك 
المتحركة فكميا تعتبر منبع أك منيؿ كبير لتعمـ السمكؾ العدكاني، كالميـ ما يتكقع مف جزاء أك 

أك أم ... تقرير ناتج عف ىذا التقميد، كالمحاكاة لمنمكذج المختار مف كسائؿ اإلعالـ أك الرفاؽ
 .نمكذج في المجتمع

 : النظرية السموكية5 .2

حيث يرل أصحاب ىذه النظرية بأف السمكؾ اإلنساني ىك عبارة عف مجمكعة مف العادات التي 
 .يتعمميا كيكتسبيا الفرد أثناء مراحؿ النمك المختمفة

حيث ال تيتـ النظرية السمككية بالعمميات الداخمية التي تحدث داخؿ الفرد كلكف تركز اىتماميا 
عمى الحكادث البيئية كالتفاعؿ معيا كتقمؿ مف دكر الكراثة، كيعد بافمكؼ كثكرندايؾ ككاطسكف  

 .مف أبرز ركاد السمككية كذلؾ سكينر

 :كتحمؿ النظرية السمككية السمكؾ اإلنساني إلى مبدأيف ىما

: كمثير غير شرطي. كىك  شرطي  الذم تتعمـ أثره في السمكؾ خالؿ عممية االقتراف: المثير 
حمد عبد ). يجبر استجابة غير شرطية غير متعممة ال يحتاج لمخبرة كمعرفة أثره في السمكؾ

  (125المطيؼ أسعد، ص 

فقد كاف اىتماـ أغمب السمككيكف كباألخص سكنر بالسمكؾ أكثر مما ىك باالستعدادات 
كالدكافع، حيث يرل السمككيكف أف العدكاف شأنو شأف أم سمكؾ يمكف اكتشافو كيمكف تعديمو 
كفقا لقكانيف التعمـ كلذلؾ ركز السمككيكف في دراستيـ لمعدكاف عمى أف السمكؾ بصفة عامة 
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متعمـ مف البيئة كفؽ قكانيف التعمـ كبالتالي فالسمكؾ العدكاني بدكره سمكؾ متعمـ مف البيئة كىك 
 .سمكؾ مالحظ يمكف اكتشافو كتعديمو كفؽ قكانيف التعمـ كعف طريؽ التعزيز كاإلطفاء

كمف ثـ فإف الخبرات كالتجارب كالسمككات المختمفة كالمحيطة بالفرد في الكسط كالبيئة التي 
ينتمي إلييا تككف بمثابة المعمـ أك المأخذ الذم يأخذ منو الفرد سمككو كيتعممو منيا عف طريؽ 
التدعيـ أك ما يطمؽ عميو السمككيكف مصطمح التعزيز مما يعزز لدل الفرد السمكؾ العدكاني إذ 
أف السمكؾ العدكاني البادر مف الشخص عندما يجد تعزيز مف الكسط كمف الخبرات السابقة 

 .التي يستند عمييا يؤدم إلى ظيكر استجابة عدكانية كمما تعرض الفرد إلى مكقؼ محيط

  كمنو فحسب المدرسة السمككية فإف ظيكر السمكؾ العدكاني ىك نتيجة تعمـ مف البيئة كالمحيط 
عادة بناء  طفاءه كا  كعالجو يعكد إلى عمميتي التعزيز كاإلطفاء ييدـ نمكذج التعمـ السيئ كا 

 .نمكذج تعمـ جديد كتعزيزه

  نجد أف المدرسة السمككية بدكرىا اىتمت بجانب السمكؾ المالحظ كلـ تعط أىمية لتاريخ الفرد 
كنزكاتو كحتى الجكانب الكراثية فحظرت لمسمكؾ العدكاني عمى أنو سمكؾ متعمـ بطريقة آلية 
كعالجو يككف بعكس الطريقة بآلية كذلؾ كىذا ال يعني التقميؿ مف إسيامات السمككيكف لكف 
نجد أف لبيندكرا نظرة مغايرة عف السمككيكف في تفسير السمكؾ اإلنساني بصفة عامة كالسمكؾ 

 .العدكاني بصفة خاصة

  كرغـ االختالفات المكجكدة بيف الباحثيف السمككيكف إال أنيـ يتفقكف عمى أف معظـ سمكؾ 
 ( 2000أحمد عبد المطيؼ أبك أسعد )سكنر : اإلنساف متعمـ كأف لكؿ سمكؾ ميزة كاستجابة أمثاؿ

الذم يذىب إال أنو غذا كانت العالقة بيف المنير كاالستجابة سميمة كاف السمكؾ سميما 
ذا لـ تكف كذلؾ كاف السمكؾ غير سكم مثؿ السمكؾ العدكاني  .كا 

 :السموك العدواني من وجية نظرية اإلحباط . 6 .2

 .نظرية اإلحباط كالعدكاف لركادىا جكف دكالرد ليكناردك دكب كنيؿ سيمر

كيمكف القكؿ أف ىذه النظرية تذىب إلى أف السمكؾ العدكاني ىك استجابة طبيعية 
 .لإلحباط، كيزداد السمكؾ العدكاني شدة كمما ازداد اإلحباط
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كقد أجريت دراسات عدة عمى الحيكانات تذىب إلى أف البكاعث المؤلمة أيضا كالصدمة 
 .كميا تؤدم إلى العدكاف... الكيربائية كالحرارة الشديدة كالضربات الجسدية، قرص الذيؿ

كلقد ركزت ىذه النظرية عمى العكامؿ التي يمكف أف تؤثر في مقدار اإلحباط المدرؾ كما 
 (1956فركيد، لكزر كآخركف، سيككلكجية العدكاف، )يعقبو مف عدكاف 

كمف خالؿ ذلؾ يمكـ القكؿ أف الفرضية األساسية التي تنطمؽ منيا النظرية أف العدكاف 
ىك دائما نتيجة اإلحباط، كبصكرة أكثر تحديد أف حدكث السمكؾ العدكاني يفترض مسبقا كعمى 
نحك دائـ كجكد اإلحباط كالعكس صحيح حيث أنو عند كجكد إحباط أك حدكث إحباط فإف نكع 

 .مف أنكاع العدكاف سيحدث بدرجة مرتبطة بدرجة اإلحباط الحاصؿ عند الشخص

 

          العامؿ المحرض     كجكد نية         االستجابة                      عدكاف

  ظاىر أكضمني

 ككمما زادت قكة كأثر العامؿ المحرض ازدادت قكة السمكؾ العدكاني 

        عامؿ محرض               طاقة                استجابة                عدكاف عنؼ

 

                                                                            عدكاف نح

                                                                          الذات أك  اآلخر

ف اعتبرنا إعاقة العدكاف أك صد  كحسب ىذه النظرية فإف أم إحباط يؤدم إلى العدكاف كا 
 العدكاف كمنبو إحباط ىذا يعني سمسمة مف العدكاف فعؿ كرد فعؿ

 .....   عامؿ محرض                طاقة                  استجابة                عدكاف 

 

                                                                                إحباط
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كىذا ال يعني أف اإلحباط ال يؤدم إلى العدكاف يمكف لإلحباط أف يؤدم لمعدكاف كما يمكف  أف 
ال يؤدم إلى العدكاف كفي حاالت كثيرة كلذلؾ ال بد مف األخذ بالحسباف العكامؿ السيككلكجية 
كالكراثية كأخرل غير اإلحباط، كما أف ىناؾ فرؽ بيف التنفيس كالعدكاف فيناؾ طرؽ مختمفة 

 .لمتنفيس كلتخفيؼ ضغط اإلحباط غير العدكاف
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 : خالصة7 . 2

إف السمكؾ اإلنساني كاف مكضع اىتماـ الكثير مف الباحثيف كالدارسيف في ىذا المجاؿ 
مما جعمنا أماـ نظريات كمدارس متعددة لعمـ النفس كاف لكؿ منيا كجية نظرىا لمسمكؾ بصفة 

 .عامة كالسمكؾ العدكاني بصفة خاصة

يذىبكف إلى أف ...  فالمدرسة كالنظرية كالمقاربة السمككية أمثاؿ بافمكؼ، كاتسف، سكينر 
السمكؾ اإلنساني محكـك مف الخارج أم مف البيئة كبدكره السمكؾ العدكاني راجع إلى البيئة كىك 
 .سمكؾ متعمـ فالسمكؾ اإلنساني عبارة عف مجمكعة مف العادات التي يكتسبيا الفرد أثناء النمك

كما ال تيتـ المقاربة السمككية بالعمميات الداخمية التي تحدث داخؿ الفرد فيي تركز 
 . اىتماميا عمى البيئة

أما المقاربة السمككية بالعمميات الداخمية التي تحدث داخؿ الفرد فيي تركز اىتماميا عمى 
 .البيئة

 أدلة منيجية كالتي تذىب &Yung Freudأما المقاربة التحميمية كمف ركادىا فركيد كيكنغ  
 .إلى أف ما يحكـ السمكؾ الظاىرم لمفرد ىي الدكافع الالشعكرية قكم داخمية كغرائز جنسية

 كالذم يعتبر مف التحميميكف الجدد يبرز أف أدلرففركيد يضع الغريزة بالمرتبة األكلى، أما 
محّددات السمكؾ إجتماعية كيركز عمى رغبة اإلنساف في اإلنتماء كالتفكؽ كيذىب إلى أف 

 .العدكاف كفاح مف أجؿ الكماؿ كالتفكؽ

فيذىبكف إلى ضركرة االىتماـ العمميات المعرفية Piaget أما المعركفيف أمثاؿ بياجي 
لككنيا تمعب دكرا بالغا في تكجيو السمكؾ كالشخصية كالتعمـ كأنيا جكانب مف السمكؾ ال يمكف 
مالحظتيا مباشرة كلكف يمكف االستدالؿ عمييا مثؿ التعميـ، الذكاء، الكعي القيـ كيذىب بياجي 

 .إلى أف تأثير البيئة عمى اإلنساف محككـ بمدل كعيو بيا

أما البيكلكجيكف كأصحاب المقاربة البيكلكجية اإليتكلكجية إلى أف السمكؾ بصفة عامة 
كالسمكؾ العدكاني خاصة ك سمكؾ غريزم بيكلكجي ذك أصؿ داخمي ضد أم خطر خارجي كقد 
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اىتمكا بالكراثة كالكركمكزكمات كاليرمكنات في تشكيؿ السمكؾ بصفة عامة كالسمكؾ العدكاني 
 .بصفة خاصة

كتعدد المقاربات كالنظريات . كمنو فإف دراسة السمكؾ اإلنساني مف أصعب الدراسات
كاختالؼ اآلراء كالجدؿ  القائـ خير دليؿ، كىذا ال يعني ضعؼ ىذه النظريات أك رفضيا بؿ 

ىذا دليؿ عمى الصفة التراكمية لمعمـ فكؿ نظرية ركزت عمى جانب معيف بحثت فيو، كبالتكفيؽ 
 . بيف النظريات يمكف أف نجد أف كؿ منيا تكمؿ األخرل كتغطي النقص فييا

 

 

 

 

 

                      

 

ة

ة

ة

ة

ة

ة

 

 



67 
 

الفصل الثالث 

عوامل السلوك العدوانً وتصنٌفاته 

 .3 .1 .تمهٌد

 .3 .2 .عوامل السلوك العدوانً

 .3 .2 .عوامل داخلٌة. 1

 .3 .2 .عوامل نفسٌة.1.1

 .3 2. .عوامل فطرٌة. 2.1

 3. .2 .وبٌولوجٌة عوامل وراثٌة. 3.1

 .3 2. .عوامل ذاتٌة. 4.1

 .3 .2 .األمراض العصبٌة والسلوك العدوانً. 5.1

 .3 .2 .العوامل الخارجٌة. 2

 .3 .2 .العوامل االجتماعٌة. 1.2

 .3 .2 .العوامل االقتصادٌة. 2.2

 .3 .2 .العوامل السٌاسٌة. 3.2

 .3 .4 .العوامل الثقافٌة. 4.2

 .3 .3 .االتجاه التكاملً فً تفسٌر عوامل السلوك العدوانً

 .3 .4 .تصنٌفات السلوك العدوانً

 .3 .5 .خالصة

 

 

 

 



68 
 

كمف ىنا يظير األثر المتبادؿ لكسائؿ اإلعالـ كالمجتمع كما أسفرت نتائج ىذه الدراسة أف نسبة 
 ألؼ مستخدـ، كقد كشفت الدراسة أف 250 ك 200 فاقت 2003مستخدمي اإلنترنيت في الجزائر خالؿ 

 أصبحكا %4.5 يشعركف أف عالقاتيـ مع أصدقائيـ تغّيرت، كأف االنترنت مف مستخدمي % 11حكالي 
كمنو يمكف القكؿ أف ىذه الكسائؿ مما ليا مف جكانب إيجابية  . االنترنت استخداـيشعركف بالعزلة إزاء 

 رغـ بعد المسافات كتكفير أك تككيف ما يعرؼ بمجتمع االتصاؿكجعؿ العالـ قرية صغيرة كسيكلة 
 تؤثر سمبا عمى العمميات باعتبارىا.  بويستيافالمعمكمات كالتغطية الشاممة، إلى أنيا مف الخطر ماال 

.  العقمية لمطفؿ إذ تقدـ لو خياال جاىزا في الرسكـ المتحركة

كما تمثؿ مصدرا لتعمـ مختمؼ السمككات مف جراء المالحظة فقد أكدت دراسات أجراىا مايكؿ كككؿ 
Michael Cole كزمالؤه أّف األطفاؿ يتعممكف مف المالحظة أكثر مف ما يتعممكف مف المكاقؼ المرتبة  

 كنظرا لمكقت الذم يقضيو األطفاؿ كالفرد أماـ ىذه الكسائؿ سكاء .خصيصا لنقؿ المعمكمات شفييا
المكتكبة كباألخص المرئية التي تنقؿ لو خبرات كنماذج يمكف أف تككف سمبية تؤثر فيو كلذا كجب عمى 

 لمخطر الذم يمكف أف تحدثو عمى سمكؾ الطفؿ كاتجاىو كاالنتباهاألسرة ضبط دكر ىذه الكسائؿ 
. لمسمككات العدكانية تقميدا كمحاكاة ألبطاؿ كنماذج تقدميا ليـ ىذه الكسائؿ

 : العكامؿ االقتصادية2.2.2.3

يمقي فريؽ مف العمماء الضكء عمى العكامؿ االقتصادية، فيربطكف بينيا ك بيف السمكؾ العنيؼ ك العدكاني 
ك حتى السمكؾ اإلجرامي ك يحاكلكف إبراز دكر ىذه العكامؿ في التأثير عمى الفرد ك بالتالي يتجو لمسمكؾ 

 .العنيؼ ك العدكاني كما يمكف أف يدفعو لمسمكؾ اإلجرامي متأثرا بيذه العكامؿ

فكارؿ ماكس أكد أف الظاىرة اإلجرامية ك السمكؾ العدكاني نتيجة مف نتائج الخمؿ الذم يطرأ عمى النظاـ 
حيث يرل كارؿ ماركس أف الناس أثناء عممية اإلنتاج . االقتصادم ك أرجعيا لمنظاـ الرأس مالي

االجتماعي لحيمتيـ المادية في عالقات محددة كضركرية كمستقمة عف إرادتيـ، كتتفؽ مع مرحمة مف 
مراحؿ تطكر قكل اإلنتاج المادم كتككف جممة ىذه العالقات البناء االقتصادم لممجتمع، األساس الحقيقي 

الذم ينيض عميو البناء الفكقي القانكني كالسياسي كالذم تتفؽ معو صكرة محددة مف صكر الكعي 
محمد عمي ). االجتماعي كيحدد أسمكب إنتاج الحياة المادية عممية الحياة الفكرية كالسياسية عمكما

 (14ص1976االسكندرية. الييئة المصرية العامة لمكتاب. ركاد عمـ االجتماع.محمد
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كذلؾ يعني اف الناس تربطيـ عالقات ضركرية عندما يتعاكنكف عمى إنتاج ما يشبع حاجاتيـ األساسية 
كالتي سماىا ماركس بعالقات اإلنتاج الممثمة لمبناء االقتصادم لممجتمع فيك يرل أف استغالؿ اإلنساف 

أم الطبقة العمالية " البركليتاريا"لإلنساف مف خالؿ تممؾ فئة قميمة لكسائؿ اإلنتاج كتسخير فئة كاسعة مف 
الكادحة لتحقيؽ الربح المادم لممالؾ كانطالقا مف الشعكر باالغتراب عف العمؿ تتكلد الدكافع العدكانية 

عندما يبمغ ذلؾ اإلحساس درجة عالية مف اإلجحاؼ ألف فائض القيمة أك الربح ينتجو العماؿ ك ال يعكد 
إلييـ بؿ إلى أرباب العمؿ، فحسب ماركس عندما يتغير البناء االقتصادم لممجتمع تتغير القكانيف كالنظـ 

 .السياسية كالنشاط الفكرم لمناس

كحسب ماركس ذلؾ مكجكد في المجتمع الرأس المالي حيث نجد طبقة غنية جدا كطبقة فقيرة جدا كمنو 
يصبح الماؿ كالثركة يعنياف القيمة بالنسبة لمطبقة الكادحة، كمنو تسعى كراء كسب الماؿ بشتى الطرؽ 
كالكسائؿ كبطريقة سيمة كينتشر البحث عف الربح السريع فتنتشر االعتداءات ك السرقة ك غيرىا مف 
السمككات االنحرافية كالمضطربة ككؿ ذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى الربح، كما تظير ركح االنتقاـ في 

 .المجتمع انتقاـ الطبقة الكادحة مف الطبقة الغنية

كما اف سكء الحالة االقتصادية كانتشار الفقر في المجتمع كثيرا ما يؤدم إلى انتشار  مختمؼ  
االضطرابات كالجرائـ مف أجؿ تحقيؽ الربح كاالكتفاء الذاتي عمى األقؿ عند بعض الحاالت ككثيرا ما 

تبرز ظاىرة التسكؿ في المجتمعات الفقيرة كالتي تعد جريمة يعاقب عمييا القانكف كالدعارة لمنساء كاالعتداء 
 .مف أجؿ الماؿ كحب السيطرة

أيضا االزدىار يخمؽ جرائـ كخاصة بيف أكساط األغنياء كأصحاب الجاه كأرباب العمؿ كتسمى ىذه 
الجرائـ بجرائـ ذكم الياقة البيضاء كالتيريب كالتيرب مف الضرائب كالتحايؿ الجمركي كالغش كالرشكة 

 .الخ......كالسيطرة عمى األقؿ منصب منيـ، كاالستغالؿ ك التكبر

كمنو حياة الترؼ كالماؿ أيضا قد يجعؿ األغنياء يقعكف في جرائـ لـ يككنكا ليصمكا إلييا لكال الماؿ الذم 
 .يأخذىـ لمفجكر كالرذيمة كليذا يجب أف يككف ىناؾ تربية سميمة ككازع ديني أك سياسي

إف الثراء المكتسب عف طريؽ السرعة إذا لـ يقابمو كازع ديني أك سياسي "كيقكؿ لمبركزك في ىذا الصدد 
. الييئة المصرية العامة لمكتاب. ركاد عمـ االجتماع.محمد عمي محمد) ).ليك شر كليس خير

 (14ص1976االسكندرية
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كمف الجرائـ التي تتكقع في حياة الترؼ كالبذخ كالرفاىية، الجرائـ األخالقية كخاصة الزنا كالفاحشة، 
 .إلخ........الخيانة الزكجية اإلجياض التيريب ك

كمنو فالجريمة منتشرة سكاء في األكساط الغنية أك األكساط الفقيرة كال تقتصر عمى ذكم الحالة المادية 
 .السيئة

 : العوامل السياسية3.2.2.3

نقصد بالعكامؿ السياسية تمؾ العكامؿ التي تربط العالقة بيف الدكلة كطبقات الحككمة، فكمما زادت اليكة 
بيف الطبقتيف زادت ظاىرة العدكاف كاإلجراـ،فالنظاـ السياسي عامؿ مؤثر في الظاىرة اإلجرامية كفي كؿ 
المجتمعات، فالقمع في السياسات الديكتاتكرية مف شأنو المساعدة عمى ردكد أفعاؿ غالبا ما تؤدم إلى 

األفعاؿ العدكانية كالجريمة، ككذلؾ التنظيمات المعارضة حينما تمجأ إلى محاكلة تغيير الحكـ بالقكة كتقع 
المكاجية بينيا كبيف السمطة فذلؾ يفتح المجاؿ كاسعا أماـ الطرفيف الرتكاب األفعاؿ العدكانية كالجريمة في 

 . حؽ اآلخر

 : العوامل الثقافية4.2.2.3

العكامؿ الثقافية ىي مجمكعة القيـ كالعادات المعنكية كالخمقية كالدينية التي تحكـ الجماعة كمستكل التعمـ 
 .فييا

إف البيئة الثقافية تؤثر في تصرفات األشخاص المنتميف إلييا كتنعكس عمى تصرفاتيـ كسمككيـ كبالتالي 
التكجو نحك السمكؾ العدكاني  كاإلجرامي، كىي تمعب دكر كبير فيي تربي ك تنير ك تكجو كلكنيا سالح 
ذك حديف تككف نتائجيا أك تأثيرىا عمى الفرد ايجابي إذا أحسف استعمالو ك العكس إذا سخرت في أعماؿ 
سمبية كمضادة لممجتمع كلقيمو كسفير الثقافة لمعالـ ىك التمفزيكف كاإلنترنيت ك الذيف يمعباف الدكر األكؿ 

كخاصة التمفزيكف فناذرا جدا ما نجد منزؿ بال تمفاز ك الظاىرة التي أضحت تثير االنتباه في مدينة 
قسنطينة، اليكائيات المقعرة التي أصبحت شيئا ضركريا كأصبحنا نراىا فكؽ األككاخ كالبيكت القصديرية 
كمف النادر أك القميؿ كجكد بيت بدكف جياز تمفزيكف كىكائي كلذا يمكنا القكؿ فعال أف التمفاز يمعب دكر 

 .الخ...الفعاؿ األكؿ، إضافة إلى مختمؼ كسائؿ اإلعالـ كالجرائد كالمجالت كالكتب كالسينما
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كذلؾ المستكل التعميمي كالثقافي لممجتمع ك الذم يمعب دكرا بالغ األىمية في التأثير عمى الفرد ك تكجيو 
 .اىتماماتو كتربيتو كتيذيب السمكؾ

 : االتجاه التكاممي في تفسير عوامل السموك العدواني3.3

كما يثير االىتماـ ىك أف الدكافع فطرية كانت أـ مكتسبة اجتماعية كانت أـ نفسية، أـ بيكلكجية كما 
تساىـ في تككيف كتشكيؿ السمكؾ، إلى أف األساس ىك تصارعيا، كيككف الصراع بيف دكافع أساسية أخرل 

 .[محمد خير الزراد ، مرجع سابؽ].ثانكية كبيف حاجات غرائػزية، كحاجات األنػػػا األعمى 

حيث يمكف القكؿ أف األساس في السمكؾ العدكاني أك في تشكيؿ السمكؾ بصفة عامة، حيث تتداخؿ 
 . العكامؿ السابقة الذكر كتتصارع كأساس ظيكر السمكؾ ىك تضافرىا ك تصارعيا

نتيجة اإلحباط مثال – كىذا الصراع يككف عمى مستكل الجياز النفسي إذا يمكف أف يككف صراع داخمي 
. كالذم يعكد إلى عقبات داخمية مما يؤدم إلى الصراع

إذ يعد الصراع داخمي كاف أـ خارجي مف المفاىيـ السيككلكجية اليامة كالمؤثرة عمى السمكؾ كالمفجرة 
لمسمككات العدكانية كاالضطرابات السيككلكجية كالسمككية، فالصراع يؤدم في حالة الصد كالحرماف 

كبالتالي اإلحباط إما إلى المثابرة أك العزكؼ كالتخمي عف بمكغ اليدؼ، ككثيرا ما يككف السمكؾ العدكاني 
. نتيجة الحرماف كاإلحباط كخاصة عندما يتكرر الفشؿ في بمكغ اليدؼ

كمنو يمكف القكؿ أف الصراع عبارة عف إحباط داخمي، ينتج عف دافع مضاد لمرغبة ،  كقد يككف الصراع 
. شعكريا كما قد يككف عمى مستكل الالشعكر حيث عندىا تظير ميكانيزمات الدفاع النفسي

كحسب كجية نظر التحميؿ النفسي فإف الصراعات بصكرة عامة ذات أصؿ ال شعكرم يعكد إلى مراحؿ 
 فإف لمصراعات كخاصة الداخمية منيا تأثير كبير عمى ظيكر السمكؾ العدكاني ، إذ داالطفكلة األكلى كؿ

 ميكانيـز دفاعي  ىكتعمؿ ميكانيزمات الدفاع عمى حفظ مستكل التكتر كيمكف القكؿ أف السمكؾ العدكاني
:  لتسكية الصراعات النفسية الداخمية كالخارجية، كمف أىـ العكامؿ السيككلكجية المؤدية لمسمكؾ العدكاني 

 قئاإلحباط حسب دكب كزمال .
  الصراعات داخمية كانت أـ خارجية إذ أنو يصعب التمييز بيف ما ىك داخمي كما ىك

 .كالصراعات العنيفة المستعصية الحؿ ك التي يككف مصيرىا الكبت.خارجي
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  حساس بالضياع في مكقؼ : القمؽ  شديد الدافعيةكالذم يعد إشارة إنذار بكارثة تكشؾ أف تقع كا 
باإلضافة  إلى ما يرافؽ ذلؾ ... مع عدـ القدرة عمى التركيز كالعجز عف الكصكؿ إلى أم حؿ 

[. 1990اإلنساف كعمـ النفس ، عبد الستار إبراىيـ  ].مف مظاىر االضطراب البدني 

 

 يبيف تطكر الصراع ك مراحمو (2)مخطط رقـ

 عمى األفراد الصراع فردم في داخؿ الفرد ثـ صراع بيف يبدأ الدكافع لمعدكاف  حيث أىـكيعد الصراع مف 
إضافة إلى ،  كالبقاءاإلنسانية الحاجات صراع بيف المنظمات بيدؼ تحقيؽ إلىصراع بيف المجمكعات 

حسيف طو ]الضغكط النفسية الناتجة عف التفاعؿ مع المجتمع أك عف الصراعات التي يعيشيا الفرد 
2008.] 

إلى الطفكلة المبكرة -   Adler  أدلػػػر– ككؿ العكامؿ كاألسباب السابقة تشكؿ القمؽ كالذم يرجع حسب 
حيث يشعر اإلنساف بالقصكر كالدكنية كانعداـ األمف حيث يحاكؿ الفرد الدفاع ضد القمؽ الذم ينشأ عف 

المرض )– ذلؾ بكسيمة تعكيضية، إذا اقتصرت ىذه الكسيمة عمى محاكالت ذاتية خيالية كاف العصػاب 
ذا اقتصرت عمى محاكالت كاقعية كاف السكاء- (النفسػي  [.111ص.1989فيصؿ محمد خير الزراد ]–. كا 

فإف القمؽ يرجع إلى شعكر الطفؿ بالعجز كالعزلة، كالعدكانية  -  (K.HORNEY)كػػػارف ىكرني - أمػػا 
اتجاه اآلخريف، كالظركؼ األسرية كحدىا تحدد لمطفكلة دالالتيا فتعمؿ عمى إظيار القمؽ كتدعيمو أك 

 .[التحميؿ النفسي]إزالتو بالطمأنينة كالحب كالحناف 
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كمنو بما أف القمؽ إشارة إنذار بخطر مكشؾ فإنو يسعى لمحفاظ عمى الذات ألنو ييئ لالستجابة مف 
أما كبما أنو مرتبط بخبرات الفرد السابقة كتجاربو كمف ىنا .أجؿ المكاجية، كما ىنا فإنو إيجابي كمشركع 

كاالتجاه نحك السمكؾ العدكاني كرد فعؿ ضد ،  الفعؿ كأنماط السمكؾ التي تعد رد فعؿ األناكدتختمؼ رد
. القمؽ لمتخفيؼ مف حدتو أك إزالتو بطريقة أك بأخرل

ككذلؾ في ظؿ الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كتحت تأثير العكامؿ الثقافية كلك اعتبرنا 
المؤسسات اإليكائية كدكر الطفكلة المسعفة كمؤسسة مف مؤسسات التنشئة االجتماعية تحمؿ عمى 
عاتقيا ميمة تنشئة جيؿ برمتو كتطبيعو بثقافة المجتمع يمكف لقكؿ أف كؿ ذلؾ يؤثر في تككيف 

السمكؾ ك تكجييو بصفة عامة كيمكف اعتبار العكامؿ السابقة الذكر تؤثر عمى السمكؾ العدكاني ك 
 .ظيكره في حاؿ فشؿ التكيؼ

 :  تصنيفػات السمكؾ العدكاني4.3

إف مجاؿ العدكاف كالسمكؾ العدكاني مجاؿ جد كاسع لمدراسة كلقد أثار جدؿ كاىتماـ الكثير مف العمماء 
كالباحثيف كفيما يخص تصنيفات السمكؾ العدكاني أك العدكاف فيمكف أف ندرج عدة تصنيفات لمسمكؾ 

:  العدكاني 

:  يصنفو عمى أساس محاكر أساسية ىي  – 1961أرنػػكلد باص – فنجد أف 
. [جسدم أك لفظي ]عدكاف إيجابي مقابؿ عدكاف سمبي 

 .[جسدم أك لفظي ]عدكاف مباشر مقابؿ عدكاف غير مباشر 

]   - BUSS( 1961) باص  -كيمثؿ الجدكؿ التالي تكضيحا أكثر لتصنيفات العدكانية المقترحة مف قبؿ
FARZANEH PAHLAVON .2002]. 
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 تصنيؼ السمكؾ العدكاني (1)جدكؿ رقـ

 مثاؿ مف الكاقػػػػع تصنيفات العدكاف

 :عدكاف إيجابي-

 جسدم مباشر-

جسدم غير -
 مباشر

 لفظي مباشر-

لفظي غير -
 مباشر

االعتداء ك التيجـ عمى شخص باستعماؿ جزء مف الجسد أك 
... سالح

 .سرقة أك تعطيؿ ممتمكات شخص ما ، اإليقاع بشخص ما 

 ...انتقػػػاد ، إحراج ، تيديد 

 ...التيكػػـ ، اإلشاعػػات ، األكاذيب ك التركيج ليا 

 :عدكاف سمبػػي -

 جسدم مباشر-

غير م جسد-
 مباشر

 لفظي مباشر-

لفظي غير -
مباشر 

رفض .إعاقة شخص معيف عف إتماـ عممو أك الكصكؿ ليدفو 
 ...رفض الكالـ أك الرد عمى األفراد أك عمى استفساراتيـ ......

 .رفض الدفاع عف شخص ما شفييا كىك مظمكـ

. رفض قكؿ الحؽ كشيادة الزكر

 السمكؾ حيث يصنؼ–  Bert R.Sappenfield- سابنفيمد . ر.  ب-لتصنيؼ كما نتطرؽ أيضا 
: العدكاني إلى 

 .إلحاؽ الضرر بإنساف ما أك بممتمكاتو: عدكاف بدني أك مادم صريح مثؿ 

. كعدكاف لفظي صريح مثؿ الشتـ ك المـك ك النقد كالسخرية كالتيكـ ك التركيج لإلشاعات الضارة
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  أك الكسيطي كىك الذم الكسيمي فقد صنفو إلى نكعيف ىما العدكاف  -S. FeshBach 1971 –أما 
، كالعدكاف العدائي االغتصابك المكضكعات أك أخدىا بالقير أك اييؼ إلى استرداد بعض األشياء 

 .الغاضب الذم ييدؼ إلى إحداث الضرر كيككف مصحكبا بأحاسيس كمشاعر الغضب كالحقد كالتذمر

كالعدكاف –  كما نجد العدكاف المقصكد كالذم يتكفر عمى  عنصر القصد كالنية كسبؽ اإلصرار كالترصد 
الذم ال يتكفر عمى النسبة أك غير المقصكد كىذا المعمكؿ بو في الجانب القانكني مف استقصاء عنصر 

 . النية كالقصد في الفعؿ كالسمكؾ

كما نجد عدكاف مكجو نحك الذات يتمثؿ في إيذاء الذات كعدكاف مكجو نحك اآلخريف كىك إلحاؽ األذل 
 بتصنيؼ السمكؾ العدكاني إلى 1992بيرم  كفي دراسات أكثر حداثة قاـ أرنكلد باص كماؾ.باآلخريف

. العدكاف المفظي ، العدكاف البدني ، العداء، الغضب: أربعة أبعاد ىي 

 :كمف العمماء مف حاكؿ تصنيؼ السمكؾ العدكاني كفؽ ما يمي

كيقصد بو تصنيؼ العدكاف مف حيت تكجيو ك المكضكع المقصكد أك : المكضكع المكجو لو العدكاف-
 :المكجو لو العدكاف بغض النظر عف أم عامؿ أك خاصية أخرل ك نجد

كالذم تككف فيو األفعاؿ العدكانية مكجو نحك الذات سكاء كانت ىي مصدر : العدكاف المكجو نحك الذات-
 .اإلحباط أـ لـ تكف كذلؾ

 كيقصد ىنا السمككات كاألفعاؿ العدكانية المكجية نحك الغير أك اآلخريف : العدكاف المكجو نحك األخر-

 . سكاء نحك فرد أك جماعات مقصكد أك غير مقصكد

كىك العدكاف المكجو نحك الممتمكات الخاصة أك الغيرية كاألشياء :  العدكاف المكجو نحك الممتمكات-
 . كالتحطيـ كالتكسير كالتخريب

كينظر ىنا لمسمكؾ مف حيث مدل مباشرتو كعدـ مباشرتو بغض : مدل مباشرة العدكاف ك غير مباشرتو-
 .النظر عناف كاف نحك الذات أك نحك الغير أك الممتمكات

ك الصفة التي يظير بيا العدكاف ك يعبر بو عف طريقيا : الطريقة التي يعبر بيا عف السمكؾ العدكاني
 :كنجد



76 
 

ك ىك الذم يككف عف طريؽ األلفاظ ك يظير مف خالؿ األلفاظ البذيئة السيئة كالجارحة               :عدكاف لفظي
 .الخ...كاإلىانات

كيككف عف طريؽ البدف أك الجسـ حيث يككف االعتداء باستعماؿ جزء منو كالضرب : عدكاف بدني
 .الخ...كالركؿ

كىك كما شرحو باص في تصنيفو كيككف عف طريؽ اإلعاقة كالمنع عف تقديـ المساعدة : كعدكاف سمبي
 كالعكف مثال

 .كيتمثؿ في العدكاف آك االعتداء سكاء كاف مباشر أك غير مباشر لفظي أـ بدني: عدكاف إيجابي

 : خالصة5.3

يمكف القكؿ أف السمكؾ بصفة عامة كالسمكؾ العدكاني مكضكع الدراسة نتيجة تضافر عدة عكامؿ 
سيكيمكجية كاجتماعية ككذا اقتصادية كسياسية كأيضا بيئية محيطية حيث ال يجب أف نيمؿ دكر الكسط 

في التأثير عمى السمكؾ، كما ال يجب أف نركز عمى عامؿ ك نيمؿ آخر فبتضافر ىذه العكامؿ ينتج 
السمكؾ كىذا ما نفسر اختالفو مف مكاف آلخر فالسمكؾ العدكاني كاإلجرامي كاحد مند القدـ لكف أساليبو 

ككذا باختالؼ األفراد كالجنس فالسمكؾ العدكاني بالنسبة . كأشكالو تختمؼ باختالؼ الثقافات كالمجتمعات
 .لمرجؿ يختمؼ عنو عند المرأة نظرا لمطبيعة األنثكية
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  تمييد1 ـ 4

تطكر مفيـك الرعاية االجتماعية القائـ عمى مساعدة اإلنساف ألخيو اإلنساف حيث أخذت الرعاية 
االجتماعية صكران متعددة لتظير تشريعات تكفؿ الرعاية لممكاطنيف في تمؾ المجتمعات كتظير كثير مف 

ليككف ليا  (قكانيف الفقر، المحالت االجتماعية، جمعيات تنظيـ اإلحساف  )الحركات االجتماعية منيا 
 .تأثيرىا الكضاح بالتطكر

كثير مف مؤسسات األطفاؿ في الماضي كانت في شكؿ مالجئ، يكدع فييا األطفاؿ عند كفاة أحد 
الكالديف أك كمييما، أما اإلجراءات الراىنة فيي عمى العكس تماما، كقد يككف اليتيـ ىك آخر المعايير التي 

 . تحدد إيداع الطفؿ في المؤسسات اإليكائية بعد أف كاف أكليا، كما ال ينبغي أف يككف المعيار الكحيد

كتعد مؤسسات دار الطفكلة المسعفة إحدل المؤسسات اإليكائية باعتبارىا تيتـ برعاية األطفاؿ 
المسعفيف كاألطفاؿ األيتاـ عمى حد السكاء فيي تضـ حاالت اجتماعية مختمفة كتتخذ مبدأ الطفؿ في حالة 

 .صرر مادم أك معنكم ليكضع ك يحمى مف األخطار الخارجية داخؿ ىذه المؤسسات

فإف العصر الحالي يشيد أشكاؿ مختمفة مف التصدع األسرم ألسباب متعددة غير الكفاة، مـ يجعؿ أطفاؿ 
أك معرضيف لمخطر، خاصة في الشارع فيحيف تقمص حجـ األسر ...ىذه األسر في حالة خطر معنكم

كقؿ عدد األقارب المذيف يستطيعكف تقديـ المساعدة كالتكفؿ باألطفاؿ ضحايا التصدع األسرم أك تكفير 
الرعاية البديمة، مما جعؿ ىذه المؤسسات اإليكائية تحمؿ عمى عاتقيا ميمة التكفؿ بيؤالء األطفاؿ كتكفير 

 .الرعاية البديمة في الكسط المؤسساتي بتكفير العناية الضركرية لنمكىـ الصحي كالنفسي كاالجتماعي

 الرعاية االجتماعية:2 . 4

  مفيوم الرعاية االجتماعية 1 .2 .4

تطكر مفيـك الرعاية االجتماعية القائـ عمى مساعدة اإلنساف ألخيو اإلنساف حيث أخذت الرعاية 
االجتماعية صكران متعددة لتظير تشريعات تكفؿ الرعاية لممكاطنيف في تمؾ المجتمعات كتظير كثير مف 

ليككف ليا  (قكانيف الفقر، المحالت االجتماعية، جمعيات تنظيـ اإلحساف  )الحركات االجتماعية منيا 
.  تأثيرىا الكضاح بالتطكر
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مفيـك الرعاية االجتماعية القديـ كالذم كاف قائـ عمى مساعدة اإلنساف ألخيو اإلنساف في كقت 
الشدة كالذم عجزت قدراتو الشخصية عف مكاجية احتياجاتو مثؿ رعاية فئات المسنيف كاأليتاـ كاألرامؿ 

  . كالتي كانت بدكافع اإلحساف المنبثقة مف الكازع الديني 

كمفيـك كمصطمح الرعاية االجتماعية باعتباره برنامجا عمميا يقـك عمى استقصاء كدراسة المشكالت االجتماعية 
فيمكف .كتخطيط احتياطات التنمية االجتماعية  كيعد مصطمح الرعاية االجتماعية مف المصطمحات التي تحمؿ مدلكال كاسعا 

. أنياتعريؼ الرعاية االجتماعية عمى 

 الصحة،نسؽ منظـ لمخدمات االجتماعية كالمؤسسات ينشا لمساعدة األفراد كالجماعات لتحقيؽ مستكيات مالئمة لممعيشة ك
كىي تستيدؼ العالقات الشخصية كاالجتماعية كالتي تسمح لألفراد بتنمية أقصى قدراتيـ كتحقيؽ تقدميـ كتحسيف حياتيـ 

 .1975محمكد حسف الخدمة االجتماعية .المجتمعبحيث تنسجـ ك تتكافؽ مع حاجات 

تطكر مفيـك الرعاية االجتماعية حيث بدأت الدكؿ الحديثة تيتـ بتكفير الحقكؽ األساسية لممكاطنيف 
ـ كما أقرتو في مكادىا مف حؽ كؿ فرد في المجتمع 1948كخاصة بعد إقرار كثيقة حقكؽ اإلنساف عاـ 

. في الضماف االجتماعي كأف لكؿ فرد الحؽ في أف يعيش في مستكل يكفؿ لو كألسرتو الصحة كالرفاىية
  .(ـ 2005 )عمي، ماىر أبك المعاطي 

 : لمحة تاريخية عن الرعاية االجتماعية2.2 .4
 :القديمة العصكر-أ

 بربرية عمى معنكم تقدـ أكؿ كالركمانية اإلغريقية الحضارتيف في عنو كالتخمي الطفؿ ترؾ مثؿ لقد
 عنو التخمي (كليده)بابنو االحتفاظ يريد يكف لـ الذم األب اعتاد كقد البدائية، األبكية الرعائية العادات

 19ص(1983 فاضؿ ، أبك ميشاؿ: ترجمة:شازاؿ جاف( .قتمو بدؿ .
 إلى تدعك التي(حمك رابي شيكس، كنفك ) الفالسفة كتعاليـ متكفرة القديـ في التشريعات كانت كقد

 سف حتى كتنشئتو لتربيتو لكالدتو البدف صحيح الطفؿ يترككف اإلغريؽ ، ككافكرعايتيـ باألطفاؿ التكفؿ
 المصارعة القفز، الجرم، عمى لتدريبو خصيصا متعددة أماكف في ليكضع منيا يؤخذ ثـ السابعة،
 األمكر مشاؽ كيتحممكف الجكع عمى يصبركف الجسـ أقكياء مجتمعيـ أفراد فينشأ العسكرية، كالحركات

 بيت بأطفاؿ يدعكف الشعب أبناء مف أطفاال قصره في يربي فرعكف كاف القديمة مصر كالشدائد،كفي
  ميداف ضباط يصبحكف يكبركف عندما ثـ كالقتاؿ، كالرماية الرياضة يدرسكف ككانكا فرعكف،

 :الحديث العصر-ب
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 :ذلؾ أمثمة كمف الحديثة، العصكر في الطفؿ برعاية االىتماـ ازداد
 :األكربي المجتمعأكال 

 القانكف أك الفقراء قانكف إنجمترا؛ في الطفؿ برعاية اىتمت التي التشريعات أبرز إف : إنجمترا
 اإلليزابيثي،الذم

 عمى المحمي تمعلمجا مسؤكلية ىك االجتماعية الرعاية في جديدا مبدأ أقر قد ككاف ، 1906 عاـ صدر
 المحتاجيف رعاية عف كاألقارب األسرة عجز أثبتت إذا إال المحمية السمطات تتدخؿ فال المحتاجيف، رعاية
 سنكات ثالث لمدة فيو كأقامكا كلدكا الذيف األشخاص عمى المحمي المجتمع مسؤكلية كتقتصر أفرادىا، مف

 :ىي فئات بثالث القانكف اىتـ كقد مستمرة،
 .العمؿ عمى القادركف الفقراء-
 .العمؿ عف العاجزكف الفقراء-
 .كالمقطاء اليتامى تضـ الفئة فيذه القانكف، دراسة مف المقصكدة الفئة ؛كىي ليـ عائؿ ال الذيف األطفاؿ-

 اإلجراء كاف كقد بإعالتيـ، لو تسمح ال لدرجة فقيرا عائميـ كاف أك عائميـ ىجرىـ الذيف كاألطفاؿ
 عميو يصبح طفال يأخذ مف فكؿ مقابؿ دكف لرعايتيـ المكاطنيف عمى األطفاؿ ىؤالء عرض ىك المتبع

 معو الجديد،كيعيش عائمو يمارسيا التي الصنعة ليتعمـ الحرؼ أصحاب عمى األطفاؿ يعرض كما مسؤكال،
 يصمف أف إلى المنازؿ بخدمة فيقمف الفتيات أما عمره، مف كالعشريف الرابعة يبمغ أف إلى بخدمتو كيقكـ
 .الفترة ىذه خالؿ يتزكجف أك كالعشريف الكاحدة سف
 :يمي فيما نكجزىا األطفاؿ رعاية مجاؿ في أخرل تحكالت ظيرت القانكف ىذا كبعد

 خاصة مراكز إلنشاء اإلمكانيات المحمية لإلدارات كأعطيت كاألمكمة، بالطفكلة االىتماـ بدأ -1918
 .الرعاية ليذه

 كالحرماف لمنبذ ظركفيـ ـاضطر الذيف المعكقيف لألطفاؿ بديمة رعاية بتكفير االىتماـ بدأ -1920
دخاليـ  لألطفاؿ الغذائية كالكجبات األلباف بصرؼ تقكـ مراكز كأنشئت ،مف بعد خاصة مدارس كا 

 .المحتاجيف
 اإلشراؼ مف كالدييـ ظركؼ تحكؿ الذيف األطفاؿ اتجاه اتومسؤكليا بتحمؿ الدكلة بدأت-1930
 .ليـ المناسب الغذاء كتكفير كالنفسية الصحية الرعاية تقديـ أك عمييـ

  .األيتاـ بينيـ مف خاصة فئات لعدة متكفرة االجتماعية التأمينات أصبحت-1939)
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 بإنشاء قانكف صدر حيث ، 1919 إلى ذلؾ كيرجع األطفاؿ، رعاية إلى السابقة الدكؿ مف ىي : بمجيكا
 ىامة إطارات إلى الييئة ىذه كانقسمت المدارس في أك ،العائالت  أحضاف في الطفكلة لرعاية أىمية ىيئة
 :ىي
 .حالة كؿ عف كالتقارير الممفات كحفظ بالمساعدات كيختص االجتماعية، لمخدمات قسـ-
 .كالبحكث لمدراسات قسـ-
 .الطفكلة شؤكف كنشر لمدعاية قسـ-
 .التمكيف كمكاد األلباف لتكزيع قسـ-
 .الطفكلة شؤكف في تعمؿ التي الدراسات كنتائج المختصيف ببحكث زاخرة مكتبة-

 كاالعتناء األطفاؿ شؤكف في تختص التي العامة الييئات مع البحكث تتبادؿ انوأ الييئة ىذه مزايا كمف
 كخصصت العنايات، أرقى فييا األطفاؿ السعيدة،يتمقى بالمدينة يسمى ما أنشأت كالمتشرديف،كقد باأليتاـ
 مدينة بكؿ كيمحؽ المنحرفيف لألطفاؿ خاصا كبيتا العاىات لذكم كبيكتا العقكؿ لضعاؼ بيكتا مدينة لكؿ
 ىذه ، كتستقبؿالذكاء اختبارات عميو كتجرل كطبيا، كاجتماعيا نفسيا الطفؿ يفحص حيث المالحظة، بيت

 أخرل مؤسسات إلى إضافة ىذا كالتقكيـ، لالستشارة آباءىـ يحضرىـ الذيف الشكارع أطفاؿ السعيدة المدينة
 .األحداث البنات،كمدارس مف لمجانحات العائمي المأكل كمدارس الشباب مؤسسات منيا
 :األمريكية المتحدة الكاليات:ثانيا
 :يمي فيما األطفاؿ برعاية األمريكية المتحدة الكاليات اىتماـ تمخيص يمكف

  كلينا بكار شارلتكف في األمريكية المتحدة الكاليات مستكل عمى لأليتاـ ممجأ أكؿ إنشاء  تـ1790
 .الجنكبية

 الخاصة االجتماعية الرعاية سياسة في ممحكظة تطكرات حدثت العشريف القرف مطمع كمنذ
 مف أكثر قكمي منظكر في االجتماعية الرعاية مشاكؿ إلى النظر التطكرات؛ ىذه رأس كعمى باألطفاؿ،
 ميداف في قكمية سياسة إلى ماسة حاجة ظيكر بصكرة بدأ كالذم الكالية، مستكل عمى المحمي المنظكر
 المستكل عمى األطفاؿ شؤكف لرعاية الفدرالية الحككمة في مكتب أكؿ إنشاء تـ كقد الطفكلة، رعاية
 .القكمي

  تكفر حيث األطفاؿ إلييا يأكم لألطفاؿ بيكت إلنشاء قانكف األمريكية المتحدة الكاليات أصدرت 1908
 طبيبة أك ممرضة تقكـ حيث االستقباؿ، بيت البيكت ىذه مف طائفة بكؿ كيمحؽ  كالممبس، الطعاـ ليـ

 ىذه في كيقبؿ ،فائقة  بعناية األطفاؿ كينعـ البيكت، ذهبو التحاقيـ قبؿ األطفاؿ عف طبي بكشؼ



82 
 

 .سنة 16 ك3 بيف أعمارىـ تتراكح الذيف األطفاؿ البيكت
 المتحدة الكاليات رئيس أعمف ،كفيو المنحرفيف باألطفاؿ العناية مؤتمر انعقد  1909  في

 تككيف في قكة أعظـ كىي الحضارة، ثمرات كأبدع أسمى ىي ؿنزالـ حياة أف":يمي ما"ركزفمت"األمريكية
 بأىمية الكعي بدأ المؤتمر ليذا ، كنتيجة"قاىرة ألسباب إال الطفؿ منيا يحـر أال كيجب كاألخالؽ العقؿ
 .العالـ أرجاء جميع كفي األمريكية المتحدة الكاليات في ينتشر الطفكلة رعاية
 :يمي ما تضمنت الطفكلة رعاية مجاؿ في الرعاية أنكاع بشأف مبادئ األبيض البيت مؤتمر أقر كقد
 حاالت في إال ـنوحرما يجب كال األطفاؿ، لتنشئة بيئة كأنسب حضارم نتاج أفضؿ ىي األسرة حياة-

 .القصكل الضركرة
 .ألطفاليا بديمة رعاية عف لمبحث الكافي بالسبب ليس األسرة في االقتصادم العجز أف-
 بديمة أسر عف يبحث أف لمبيت يجب الطبيعية أسرتو في الطفؿ رعاية استمرار إمكانية عدـ حالة في-
 .ليـ
 (121.120ص .2005محمد غمارم )

  الرعاية في المؤسسات اإليوائية 3. 2 . 4

كثير مف مؤسسات األطفاؿ في الماضي كانت في شكؿ مالجئ، يكدع فييا األطفاؿ عند كفاة أحد 
الكالديف أك كمييما، أما اإلجراءات الراىنة فيي عمى العكس تماما، كقد يككف اليتيـ ىك آخر المعايير التي 

 . تحدد إيداع الطفؿ في المؤسسات اإليكائية بعد أف كاف أكليا، كما ال ينبغي أف يككف المعيار الكحيد

كتعد مؤسسات دار الطفكلة المسعفة إحدل المؤسسات اإليكائية باعتبارىا تيتـ برعاية األطفاؿ 
المسعفيف ك األطفاؿ األيتاـ عمى حد السكاء فيي تضـ حاالت اجتماعية مختمفة ك تتخذ مبدأ الطفؿ في 

 .حالة صرر مادم أك معنكم ليكضع ك يحمى مف األخطار الخارجية داخؿ ىذه المؤسسات

فإف العصر الحالي يشيد أشكاؿ مختمفة مف التصدع األسرم ألسباب متعددة غير الكفاة، مـ يجعؿ أطفاؿ 
أك معرضيف لمخطر، خاصة في الشارع فيحيف تقمص حجـ األسر ...ىذه األسر في حالة خطر معنكم

كقؿ عدد األقارب المذيف يستطيعكف تقديـ المساعدة كالتكفؿ باألطفاؿ ضحايا التصدع األسرم أك تكفير 
الرعاية البديمة، مما جعؿ ىذه المؤسسات اإليكائية تحمؿ عمى عاتقيا ميمة التكفؿ بيؤالء األطفاؿ كتكفير 

 .الرعاية البديمة في الكسط المؤسساتي بتكفير العناية الضركرية لنمكىـ الصحي كالنفسي كاالجتماعي
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 1975محمكد حسف الدكتكر كتظـ المؤسسات اإليكائية ك مؤسسات رعاية الطفكلة الفئات التالية حسب 

 األطفاؿ الذيف يتعرضكف لخبرات عنيفة في أسرىـ الخاصة بحيث يتعذر عمييـ .519الخدمة االجتماعية ص 
تككيف عالقات كدية جديدة إال بعد فترة طكيمة، كلكنيـ يستفيدكف مف الجك غير الشخصي كالعالقات 

 .إذ يتعذر عمييـ العيش في أسر بديمة قبؿ أف تندمؿ جركحيـ. السطحية في المؤسسة اإليكائية

األطفاؿ الذيف فشمكا في تحقيؽ التكيؼ مع األسر البديمة في حاالت الطالؽ أك االنفصاؿ حديثا بيف أبكم 
 .الطفؿ ك زكاج الطرفيف تعتبر المؤسسة مكاف مالئـ ليمتقط الطفؿ أنفاسو

 .األطفاؿ ذكم العاىات الجسمية كالحسية المذيف يتعذر إلحاقيـ باألسر البديمة

األطفاؿ المنحرفكف المذيف يحتاجكف لمعالج داخؿ المؤسسات ك تكفير بيئة اجتماعية إلعادة تكيفيـ مع 
 .الحياة االجتماعية

كمنو يمكف القكؿ  أف ىذه المؤسسات تضـ فئات مختمفة مف المجتمع كدرجات متفاكتة مف المشكؿ 
االجتماعية كذكم الحاجات الخاصة لكف يمكف أف يككف كضع ذكم اإلعاقات كالذىنية مع األطفاؿ 

العادييف في كسط كاحد يمكف أف يؤثر عمى سمككات األطفاؿ العادييف، حيث أف لمكسط البشرم تأثير قكم 
عمى الرد خاصة ك أف المختميف العقمييف ك المضطربيف كثيرا ما تنتابيـ نكبا ىياج تنتج عنيا سمككات 
غير طبيعية كعدكانية يمكف أف تترؾ أثرىا في نفس الطفؿ المقيـ بالمؤسسة، كىذا يعني أف لمكسط أك 

كآخركف إلى أف الييكؿ االجتماعي أيف   P. canouiالمجاؿ الحياتي أثر عمى حياة الفرد حيث يذىب 
 une source d’informationsيتكاجد الطفؿ يمكف اعتباره أرضية خصبة لمتعمـ ك التككيف باعتبارىا  

إلى أف يصبح ...حيث يتعمـ الفرد السمكؾ العدكاني بداية كدفاع عف النفس ثـ ككقاية كحماية ك
السمكؾ العدكاني سمكؾ اعتيادم لدل الفرد، إضافة إلى أف المؤسسات اإليكائية تضـ أطفاؿ مف بيئات 
مختمفة أم يمكف أف نقكؿ أنيا تصنع بيف جدرانيا مجتمع خاص ك مصغر بعقميات ك أنماط شخصية 
مختمفة ك لك كاف كسط متعدد كيذا ك متمركز في فضاء جغرافي ضيؽ يمكف أف يؤدم إلى تصادـ 

 .كمنو يمكف أف يككف كسط سمبي بدؿ أف يككف كسط ايجابي. كصراع 
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 :  تعريف المؤسسات اإليوائية1 .3 .2. 4

إذا جئنا إلى تعريؼ المؤسسات فيمكننا القكؿ أنيا مؤسسة الرعاية االجتماعية لألطفاؿ المحركميف 
مف رعاية أسرىـ، كىي مؤسسات اجتماعية تستقبؿ األطفاؿ الذيف يكجيكف مف قبؿ المستشفيات إلى 

المصالح العمكمية كىي التي ينتمي إلييا األطفاؿ الذيف ليست ليـ أم عالقة تربطيـ بعائالتيـ الطبيعية 
كالذيف يتـ تكجيييـ مف طرؼ قاضي األحداث عمى اعتبار أنيـ في خطر مادم كمعني في بيئتيـ 

األصمية، فيي مؤسسات بنائية تقكـ برعاية األطفاؿ رعاية جماعية إلى أف يتـ االستقرار في أسرة بديمة،أم 
نعتبر ىذه المالجئ مؤسسات شعبية . أنيا مالجئ لألطفاؿ المحركميف مف الرعاية مند الكالدة حتى البمكغ

بدرنية محمد العربي، اثر )ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية األخالقية، كتقكـ عمى مبدأ التصرؼ الذاتي 

 (1ـ ص1988الحرماف مف الكالديف عمى شخصية الطفؿ، رسالة ماجستير الجزائر 

ـ الصادر عف كزارة التضامف تعتبر دار 1983 مارس 16 المؤرخ في 80/183كعت المرسـك رقـ 
الطفكلة المسعفيف مؤسسة عمكمية ذات ططابع ادارم تتكفؿ باستقباؿ االطفاؿ المسعفيف كالمراىقيف، حيث 

بدرنية ) سنة تتمتع باستقاللية مالية، كتبقى ابكابيا مفتكحة طكاؿ السنة 16 سنة ك15تتراكح اعمارىـ ما بيف 

 (4ـ ص1988محمد العربي، اثر الحرماف مف الكالديف عمى شخصية الطفؿ، رسالة ماجستير الجزائر 

 :   فمسفة العمل بالمؤسسات اإليوائية 2 .3 .2. 4

 : بالنسبة لممؤسسات يراعي اآلتي -1
 .انو ال يكجد ما يعكض الطفؿ عف أسرتو الطبيعية -
انو ميما كاف مستكل المؤسسة فإنو ال يجدب أف يكدع بيا الطفؿ إذا كانت ىناؾ فرصة كلك  -

 .ضئيمة بمساعدتو عمى استمرار بقائو في بيئتو الطبيعية
أف الطفؿ ال يجب أف ينزع مف أسرتو بسبب الفقر فقط، حيث أف عالج الفقر بالرعاية المالية  -

 .لألسرة افصؿ مف نزعو منيا
 :تتكفر أسباب اضطرارية لإليكاء مثؿ -
 .انييار األسرة كامال بحيث يتعرض الطفؿ لمحرماف الكامؿ لك ترؾ المجتمع -
 .عدـ كجكد أسرة  أك احد األقارب ليتحمؿ مسؤكلية األسرة نيابة عنيا -
 .إصابة الطفؿ بعاىة بدنية تعكقو عف التكيؼ مع المجتمع -
 . انحراؼ البيئة التي يعيش بيا الطفؿ -
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يمـز تكفير جك مشابو لجك األسرة، كذلؾ تقسيـ األبناء طبقا لألعمار إلى اسر يككف لكؿ منيا أب  -2
بديؿ كأـ بديمة كيككف ليـ في المؤسسات ركابط كحياتيـ الخالصة كجماعة مرتبطة كؿ ما أمكف 

 .ذلؾ
إف المؤسسة الصغيرة أكثر قدرة عمى تحقيؽ األىداؼ مف المؤسسة كبيرة الحجـ، بشرط أف تككف  -3

ساحة األرض  مناسبة كتؤدم الغرض مف حيث متطمبات اإليكاء كاإلقامة كبرامج النشاط 
 .كالخدمات كبرامج الرعاية كالتدريب

 .ضركرة إتاحة الفرصة لمصغير الختيار مالبسو كعدـ صبغو بطابع مكحد لمزم -4
 .أف تقدـ المؤسسة برامج تعميمية كاجتماعية، كمينية ك نفسية معا كفي كقت كاحد كاتجاه كاحد -5
إف اختيار أثاث المؤسسة حيث يصبح ذك طابع شخصي فني يحس الصغير بحياتو الخاصة  -6

 .كيعطيو ذلؾ اإلحساس بالحياة العائمية
إف اختيار مكقع المؤسسة في مكاف صحي كاف يككف قريب مف العمراف كالخدمات البيئية  -7

 .كاف تككف سيمة الكصكؿ إلييا (خدمات البيئة)
 .عدـ الجمع بيف الجنسيف في مبنى كاحد دكف فكاصؿ تمنع االختالط -8
أف يككف لكؿ مؤسسة الئحة داخمية تحدد أغراضيا كشركط القبكؿ بيا كالبرامج كاألجيزة كنظاـ  -9

كيجكز لألسرة زيادة الطفؿ في المؤسسة في الكقت الذم تحدده المؤسسة في . العمؿ بيا
المناسبات ك أسبكعيا، ك ذلؾ في حاالت إبقاء الطفؿ بالمؤسسة لسبب عدـ استقرار في األسرة أك 

 (229-228 ص1999أميرة منصكر يكسؼ عمي، ) .مرض الطفؿ إلى غير ذلؾ
 :   المراحل التي يمر بيا الطفل داخل الِمؤسسة3 .3 .2. 4

يمر الطفؿ أثناء تكاجده بالمؤسسة اإليكائية بعدة مراحؿ تمكنو مف التغمب عمى ضعفو ك التأقمـ مع 
 :النظـ المختمفة ك الجك الجديد الذم يمر بو ك تتمثؿ ىذه المراحؿ في

عند دخكؿ الطفؿ إلى مثؿ ىذه المؤسسة فاف أكؿ شيء يتخيمو ىك انو شخص منبكذ :  مرحمة المقاكمة -1
غير مرغكب فيو، سكاء أسرتو أك مف طرؼ المجتمع كلك ال ىذا لما تخمك عنو، كبيذا يقع فريسة لمصراع 
النفسي كالقمؽ، كحتى يتخمص مف كؿ  األفكار التي تراكده ك تحقؽ لو االستقرار النفسي لذاتو ما عميو 
سكل تقبؿ النظاـ الجديد المفركض عميو، كمف ثـ التعرؼ عمى مختمؼ ما يحتاجو مف حب ك حناف 

ظيار رغبة البقاء في ىذه المؤسسة بيذا تتحقؽ المساعد لو  .كا 
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في ىذه المرحمة يحتاج الطفؿ إلى الرعاية كاالىتماـ الخاص، كذلؾ ألنو يككف بحاجة إلى : مرحمة التقبؿ -2
مف يؤيده كينمي مياراتو كيكتشؼ ما يممكو مف إمكانيات تمكنو مف استعادة الثقة بنفسو كبيذا يككف  عمى 

 .راحة تامة نفسيا كعقميا كتككف بداية تقبؿ المشكمة التي ىك فييا
حينما يقتنع الطفؿ بأف لو ما يمكنو مف بناء شخصيتو كاثبات ثقتو بنفسو بفعؿ ما : مرحمة اإلقباؿ -3

يمتمكو كـ قدرات كميارات مختمفة كخالؿ ىذه المرحمة تمكف الطفؿ بالرغبة في التعميـ كتنمية مختمؼ 
 .مياراتو كقدراتو العقمية التي تمكنو مف استعادة مكانتو في المجتمع الجديد

في ىذه المرحمة يجب مراعاة االرتباط المتزايد لمطفؿ بالمؤسسة ألنو يرل فييا : مرحمة االنتماء -4
األسرة البديمة لو كبالتالي ال يمكنو االنفصاؿ عنيا أك الخركج عنيا، كليذا يجب دائما إعداد الطفؿ 

 .لممجتمع الخارجي كالتكيؼ مع الحياة االجتماعية خارج المؤسسة
في ىذه المرحمة يتـ فصؿ الطفؿ عف المؤسسة كذلؾ بفضؿ ما يقدمو األخصائي : مرحمة التخرج -5

. لو مف مساعدات ك تمييدات تجعمو قادرا كقابال عمى استبداليا بأماكف أخرل مالئمة الستقبالو كشخص
خيرم خميؿ الجميمي كبدر الديف كما عبدك، مدخؿ في الممارسة المينية في مجاؿ األسرة ك الطفكلة، المكتب العممي لمكمبيكتر لمنشر )

 (228-227،ص ص 1997ك التكزيع،مصر، اإلسكندرية،

 : األطفال المتكفل بيم في مؤسسات الرعاية االجتماعية و المؤسسات االيوائية4  3 . 2 . 4

كتيتـ مؤسسات الرعاية االجتماعية لدكر الطفكلة المسعفة بفئة األطفاؿ الميدديف بخطر اجتماعي كمعنكم 
 ك الفاقديف لمرعاية كالدية لسبب أك آلخر ك المشرديف ك كذا األيتاـ

 :اليتيـ:األيتام-أ 

 .دائما التعريؼ المغكم حسب معجـ لساف العرب ىك االنفراد كاليتـ ىك فقداف األب

كقاؿ ابف السكيت اليتيـ في الناس مف قبؿ األب كفي البيائـ مف قبؿ األـ، كال يقاؿ لمف فقد األـ 
 .يتيـ كلكف منقطع

 كقاؿ ابف يرل اليتيـ الذم يمكت أبكه

                كالعجي الذم يمكت أمو

                كالمطيـ الذم يمكت أبكاه
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 .أما المفضؿ فيذىب إلى أف أصؿ اليتـ ىك الغفمة كبو سمي اليتيـ ألنو يتغافؿ عف بره

 .يقاؿ لممرأة يتيمة ما لـ تتزكج فإذا تزكجت زاؿ عنيا اليتـ: كقاؿ أبك سعيد

الضعؼ كاإلبطاء الحاجة، ككؿ شيء مفرد يغير : كمنو كبصفة عامة المعنى المغكم لميتـ ىك
نظيره، كالمفرد مف الشيء ىك يتـ، فكؿ مفرد يتيـ كلكف بسبب كؿ مف ىك بحاجة يعتبر يتـ فذكا الحاجات 
ليسك أيتاـ لكف األيتاـ ذككا حاجات، كحسب لساف العرب تزكؿ صفة اليتيـ عند المرأة عند زكاجيا لـ تعد 

ف ضمت بحاجة كلكف صفة االنفراد زالت عنيا بالزكاج  .مفردة كليا مف يسندىا كيمبي حاجاتيا حتى كا 

لى مف يمبي حاجاتو كيعتني بو كلذا تكجد في كؿ دكلة دكر مخصصة  كاليتيـ بحاجة إلى مأكل كا 
 .لأليتاـ كلذكم الحاجات الخاصة كالحاالت االجتماعية

كقد قمنا بتحديد مفيـك اليتيـ حتى ال يمتبس مع مفيكـ الطفؿ المسعؼ فاليتيـ يمكف إال يككف 
 .مسعؼ لكف المسعؼ يمكف أف يككف يتيـ

 :األطفال غير الشرعيين و المقطاء-ب 

األطفاؿ غير الشرعييف ىـ األطفاؿ المكلكديف مف المحاـر أك األزكاج مف غير زكجاتو أك مف الزكجات 
كعمكما فإف . ما المقيط فيك كؿ طفؿ كلد حديثا ك نبذه ذككه خشية الفقر أك سترا لمعار.مف غير أزكاجيف

المقيط ىك كؿ طفؿ كلد حديثا ك تركو ذككه سكاء كاف مكلكدا مف سفاح أك مف زكاج صحيح أك فاسد أك 
مف زكاج ال يقره القانكف الكضعي كالزكاج العرفي ثـ تضطر كالدة الطفؿ لمتخمص منو بإلقائو أك تركو 

 تفاديا لممشاكؿ 

 كسترا لمعار أك غير ذلؾ مف الدكافع المختمفة

 فإف المقيط ىك مف تخمى عنو أىمو طكعا أك كراىية تحت ضغط العار ك المشاكؿ أك خشية الضرر 

 .كالفقر

 تتجو السياسة الخاصة برعاية المقطاء في كثير مف المجتمعات إلى إيداع الطفؿ بمؤسسات إيكائية

  أك مؤسسات اجتماعية مخصصة برعاية الرضع تقـك بتكفير الرعاية الصحية كالجسمية كالنفسية
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 . كالجسمية ليـ

كتمي ىذه الخطكة إلحاؽ الطفؿ بأسرة بديمة تقـك بتكفير الرعاية الصحية لو تحت إشراؼ ك تكجيو 
المؤسسة، أما األسمكب اآلخر فيك تسميـ الطفؿ إلحدل العائالت بيدؼ التبني، ك يعتبر التبني مف أفصؿ 

 الكسائؿ لعالج المقطاء

 :  التبني4 . 2 . 4  

كقبؿ القياـ . ترتبط عممية التبني بثالثة أطراؼ ىـ األـ كالطفؿ ك األبكيف الراغبيف في تبني الطفؿ
بيذه الخطكة عمى المؤسسة القياـ بدراسة مفصمة لحالة الطفؿ كدراسة مفصمة لمعائمة التي ينتقؿ إلييا 

 الطفؿ،

ك ينبغي أف يككف عمى األخصائي . كالرعاية التي يمكف لمعائمة الجديدة أك البديمة أف تكفرىا لمطفؿ
 .لقدرة عمى التنبؤ بما يحتمؿ أف تصبح عميو حالة الطفؿ

كتدؿ التجربة أنو مف صالح الطفؿ أف تتـ عممية التبني بعد مكلده مباشرة حتى يمكف استمرار رعاية 
ألنو إذا كضع بدار الرضع فسكؽ يضطرب نمكه بسبب . األمكمة ك إحاطتو بالجك األسرم الذم يفتقر إليو

عدـ كجكد صكرة ثابتة لألـ في حياتو كقد يتعذر عمى األبكيف التكيؼ مع طفؿ أدت خبراتو السيئة األكلى 
ك كذلؾ في .كمف ىنا كمما كاف التبكير في التبني كاف في مصمحة الطفؿ. إلى اضطراب شخصيتو

 .مصمحة األبكيف

 :الرعاية في األسر البديمة1 .4 . 2 . 4  

يطمؽ لفظ الرعاية البديمة عمى كؿ الكسائؿ التي تتخذ لتربية الطفؿ بعيدا عف أسرتو الطبيعية، كتقـك 
المؤسسات االجتماعية باختيار األسرة البديمة التي يمحؽ بيا الطفؿ، كتظؿ األسر تحت أشراؼ كتكجيو 
 .المؤسسة االجتماعية التي تعتبر نفسيا مسؤكلة عف تتبع حياة الطفؿ كنمكه الجسمي كالنفسي كاالجتماعي

ككثير مف المؤسسات اإليكائية االجتماعية التي تيتـ برعاية األطفاؿ تمجأ الستخداـ بيكت بديمة 
 .لفترة مؤقتة قبؿ أف تستقر نيائيا في اسر بديمة دائمة 
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. كال جداؿ في أف مغادرة الطفؿ ألسرتو الخاصة ألم سبب مف األسباب يمثؿ تيديدا انفعاليا لو
لى  كمنذ الطفكلة يترؾ الطفؿ في أسرتو جذكرا عميقة تساعده في اإلحساس باالنتماء إلى مكاف معيف كا 

كبالرغـ مف ذلؾ فإف الطفؿ المارؽ الذم يبدم . أشخص معينيف، كىذه العالقات تمده باالستقرار كاألمف
التمرد، كالجناح إنما يعبر عف طريؽ ىذه المظاىر عف حاجتو لالنتماء إلى شخص معيف كمكاف معيف، 

 .كعف الحاجة إلى التقبؿ كالمساعدة

: أساليب  المعاممة في األسرة والبيوت البديمة والسموك العدواني 2 .4 . 2 . 4  

تعد بمثابة ...األسرة البديمة أك البيكت كالمؤسسات اإليكائية كدكر الطفكلة المسعفة كرياض األطفاؿ 
أسر أك بيكت بديمة لمطفؿ يتعمـ مف خالليا كيكتسب بعض معالـ شخصيتو كأساليب تعاممو كتكيفو مع 

المجتمع، كتعد بمثابة األسرة لمطفؿ حيث تقـك ميمة االىتماـ كاالعتناء كبصفة أخرل تحمؿ عمى عاتقيا 
عداد الفرد ألف يككف فردا صالحا أك سكيا كمتكيؼ في المجتمع . مسؤكلية إنشاء أك تنشئة جيؿ بأكممو كا 

. باعتبارىا الكسط كالبيئة األكثر قربا مف الفرد

كبما أّف البيئة كالمحيط تأثيرا كبيرا عمى اإلنساف، باعتبار أّف السمكؾ ىك نتاج التفاعؿ االجتماعي 
تكنكلكجيا  ]كنتاج التأثر كالتأثير المتبادليف كىك محّصمة الخبرات السالفة المأخكذة مف الكسط أك البيئة 

. [السمكؾ اإلنساني

إلى أّف ىناؾ عالقة بيف التنشئة  (Smith)كقد أثبتت الدراسات العديدة ىذا األثر حيث ذىب 
. األسرية كبعض مظاىر الكفاءة االجتماعية كالعاطفية لدل األطفاؿ األيتاـ

كأسفرت الدراسة أّف البيكت البديمة التي تتكفر فييا نكعية جيدة مف الرعاية المتمثمة في تنشئة 
مشجعة لالستقالؿ كالتعبير ككجكد نظاـ كاضح لمقانكف كالضبط حيث تنعكس إيجابا عمى سمكؾ كنفسية 

األطفاؿ األيتاـ حيث أظيركا درجة أعمى مف الكفاءة االجتماعية كقدرا أقؿ مف المشكالت النفسية 
 Charlotte Mareau et autre :.كالسمككية المصاحبة لكجكد طفؿ في رعاية مؤسسة أك أسرة عير أسرتو

p.207 

كمنو فإف لألسرة البديمة أك الحاضنة كمؤسسات كالمراكز اإليكائية كدكر الحضانة دكرا ال يقؿ أىمية 
عف دكر األسرة الفعمية كاألصمية يعمؿ عمى تكجيو سمكؾ الطفؿ كغرس قيـ المجتمع فيو كتككينو ألف 

يككف فردا متكيفا كسكيا في مجتمعو إذ أّف الفرد يتأثر بصفة خاصة بأسمكب المعاممة كالتنشئة التي يتمقاىا 



90 
 

بيف أحضاف األسرة أصيمة كانت أـ بديمة أـ مؤسسة تربكية، كقد ترجمت ذلؾ تفاقـ السمككات العدكانية 
بيف أسكار المؤسسات التربكية كالمدارس حيث أثبتت كأقّرت معظـ الدراسات أف السمكؾ العدكاني كالعنيؼ 

داخؿ مؤسساتنا التربكية كمدارسنا لو أبعاده النفسية كاالجتماعية كانعكاساتو عمى الفرد مف جية كعمى 
. المجتمع مف جية أخرل 

 إلى إصدار مرسـك حسب ما جاء في مسكدة 2003كمف جيتيا بادرت منظمة اليكنسكك سنة 
المنظمة يقّر بأكلكية الكقاية ضد السمككات العدكانية كالعنؼ المدرسي كالمؤسساتي كما برزت برامج 

 Éric de Barbieu .أكركبية لمكقاية كالتصدم ليذه الظاىرة كاالىتماـ بيا

كالتصدم ليذه المظاىر السمككية المضطربة سكاء داخؿ األسرة أك األسر البديمة كالمؤسسات 
التربكية ضركرة ممحة تكمف في الكقاية بالدرجة األكلى كالعالج كاالىتماـ الجدم كالفعمي بالدرجة الثانية 

.  باعتبارىا مؤسسة مف مؤسسات التنشئة االجتماعية

 (أو األربة)ذكاء األطفال في حالة التبني 3 .  4 . 2 . 4  

 .جمع ربيب، كىك اصطالح نريد بو الداللة عمى كؿ طفؿ تتبناه أسرة غريبة: األربة

إف دراسة التغيرات الحادثة في الكسط العائمي، فنجد أف أفضؿ األساليب ىك ذلؾ الذم يقـك عمى دراسة 
فإذا انتقؿ األطفاؿ مف كسط سيء إلى كسط حسف، أك عمى األقؿ، إلى كسط . األطفاؿ في حالة التبني

 . أفضؿ مف األكؿ، فإنو يجب أف نحصؿ عمى قرائف مباشرة تدؿ عمى قيمة أثر المحيط

، Mitchell ك ميتشيؿ  Holzinger ك ىكلزنجر  freemanفيناؾ  دراسة  مشيكرة التي قاـ بيا فريماف 
كأكؿ قسـ مف ىذه الدراسة . كىي تدكر حكؿ أطفاؿ في حالة التبني، يسكنكف مدينة شيكاغك ك ضكاحييا

 زكجا مف اإلخكة كاألخكات انفصؿ بعضيـ عف بعض مند أربع سنكات عمى 130ىك استقصاء عمى 
أما البيكت التي انتقؿ إلييا ىؤالء األطفاؿ فقد قاـ بتقدير قيمتيا مساعداف اجتماعياف، كلكحظ أنيا . األقؿ

كدؿ االستقصاء عمى إف متكسط النتائج التي حصؿ عمييا األطفاؿ في أكثر البيكت . تتغير تغيرا كبيرا
 أم أف الفرؽ 95، عمى حيف أف إخكانيـ كأخكاتيـ حصمكا عمى متكسط قدره 85.7فقرا كانت حدكد الرقـ 

كىناؾ تصحيحات البد منيا بالنظر إلى العكامؿ المختمفة، كيرل الباحثكف أف .  درجات9.3كاف في حدكد 
 درجات تقريبا، كلك كنا نستطيع أف نقرر أف ذكاء اإلخكة كاألخكات ىك كاحد تقريبا، 6الفرؽ الحقيقي ىك 

 (.354-353أكتك كمينبرغ ،ترجمة حافظ الجمالي ص ).لكاف ىذا الفرؽ داال عمى اثر الكسط العائمي
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 : الحرمان من رعاية األم4 . 4 . 2 . 4  

مف القكاعد المتفؽ عمييا اآلف أف أكؿ أساس لصحة النفس إنما تستمد مف العالقة الحارة الكثيقة 
الدائمة التي تربط الطفؿ بأمو أك مف  يقـك مقاميا بصفة دائمة، كأم حالة تحـر الطفؿ مف ىذه العالقة 

 :كىذا الحرماف يأخذ شكميف" الحرماف األمكمي"تسمى 

 .   إما أف يككف حرمانا كامال، كأف يككف الطفؿ منفصال عف أمو لػسبب مف األسباب

ما أف يككف حرمانا جزئيا، كأف يعيش معيا كلكنيا لـ تستطع أف تمنحو الحب الذم يحتاج إليو إف ىذا . كا 
 :النكع مف الحرماف يحدث في إحدل الحاالت التالية

ك يحدث ذلؾ بسبب التقمب االنفعالي لمكالديف، ك عجزىما عف :  عدـ كجكد الجك األسرم إطالقا -1
إقامة عالقات أسرية صحيحة، كيرجع ذلؾ بدكره إلى أنيـ حرمكا أثناء طفكلتيـ مف الحياف البيئية 

أطفاؿ حرمكا مف الحياة البيئية الصحيحة، فحرمكا أبناءىـ : كىكذا نرل أنفسنا أماـ حمقة مفرغة. السكية
 .مف ىذه الحياة

كمف األسباب المؤدية . لسبب ما، عف أداء كظيفتو أداء مستمرا.  كجكد الجك األسرم مع عجزه -2
 .لذلؾ
 ".الفقر" الظركؼ االقتصادية  -
 .المرض المزمف -
 .انييار الجك األسرم بسبب التحاؽ األـ بالعمؿ يشغؿ كؿ كقتيا -3

كيككف الحرماف ضارا إف أذل االنفصاؿ أشد كضكحا ك أعمؽ أثرا عمى نفس الطفؿ إذا كاف عمى عالقة 
أما األطفاؿ الذيف لـ تكف عالقاتيـ باألـ طيبة فإف االنفصاؿ عنيا لف يؤذييـ، . بأمو قبؿ االنفصاؿ

 .لسبؽ إصابتيـ باألذل مف العالقات السيئة قبؿ االنفصاؿ

 .الحرماف في السنتيف الثانية كالثالثة يصيب الطفؿ بأذل بالغ الشدة

كأما إذا حدث االنفصاؿ خالؿ العاـ األكؿ مف الحياة، كقاـ عمى العناية بالطفؿ البديؿ لألـ، فيمكف 
 .تجنب النتائج السيئة جزئيا
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كضع ...لقد جرت دراسات عمى عدة أطفاؿ انفصمكا عف أمياتيـ ك كاف عمرىـ ال يزيد عف أسابيع قميمة
ظيرت آثار ىذا االنفصاؿ . ىؤالء األطفاؿ في مؤسسة لتربية األطفاؿ، لـ تتكفر بيا الرعاية المنشكدة

بكضكح عمييـ، حيث كاف األطفاؿ ال يستجيبكف بابتسامة لممنبيات الخارجية، كما أنيـ فقدكا شييتيـ 
كاد أف يككف معدكما، كأصيبكا باليزاؿ كالشحكب كقمة الحركة " المناغاة"باإلضافة أف لعبيـ باألصكات

 .كىبكط الشيية كالكزف كاضطراب النـك كسيكلة التعرض لممرض

 .أما األطفاؿ في سف الخامسة كالثامنة فقمة منيـ يعانكف األذل إذا انفصمكا عف األـ

 :آثار الحرمان و نتائجو- أ 

 :تعطيؿ النمك الجسمي كالذىني كاالجتماعي -1

 حيث أف نمك األطفاؿ في المؤسسات يختمؼ عف نمكىـ في أسرىـ أك في دكر الكفالة، كمرد ذلؾ ىك 
 .أف حرماف الطفؿ مف عناية أمو يعطؿ نمكه في النكاحي الجسمية كالذىنية كاالجتماعية

إف مستكيات النمك تيبط ىبكطا كبيرا في نياية السنة األكلى مف العمر كذلؾ في حالة الحرماف مف 
رعاية األـ كخاصة عندما ينشأ الطفؿ في المؤسسة، كأف مثؿ ىذا التأخر يالحظ أيضا في السنة الثانية 

 .زاد ىبكط في مستكيات النمك- أم بعيدا عف البيئة- ككمما طاؿ بقاء الطفؿ في المؤسسة. حتى الرابعة

 ":اضطراب تككيف األنا ك األنا األعمى" اضطراب النمك النفسي -2
يمر الطفؿ في السنكات األكلى مف حياتو في عممية تربكية مف األثر ما يفكؽ أم عممية تربكية أخرل، 

" الذات"كيرجع الفضؿ في تككيف ىذه . كذلؾ خالؿ العاميف الثاني كالثالث تتككف الشعكرية الذاتية لمطفؿ
 ".األـ"إلى المربية األكلى

أما في حالة انفصاؿ الطفؿ عف األـ في ىذه الفترة فإف ذلؾ يؤدم إلى اضطراب عمى تككيف شخصية 
 .الطفؿ ك تعرضو لالنحراؼ

 : ك ىناؾ عدت بحكث تؤيد النتيجة مف بينيا
 ".جكف بكلبي"بحث قاـ بو  -1
كلقد اتضح لمباحث أف ثمثيف .  فتاة يحترفف الدعارة350في كبنياجف عمى " كمب"بحث قاـ بو  -2

 .نشأف بعيدا عف المنزؿ كفي ظركؼ يسكدىا االضطراب
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األخصائي النفسي األمريكي أجرل ىذا البحث عمى مجمكعة مف " لكرسي"بحث قاـ بو دكتكر  -3
كقد ترؾ ىؤالء . ألحقكا بيا عندما كاف عمرىـ أقؿ مف عاـ"  طفال22"أطفاؿ إحدل المؤسسات بمغت 

كبعد ذلؾ نقمكا إلى إحدل دكر الكفالة، . األطفاؿ في المؤسسة حتى بمغت أعمارىـ حكالي أربع سنكات
كعندما بمغ عمرىـ خمس سنكات أجريت عمييـ مجمكعة مف االختبارات كالفحكص النفسية فتبيف أنيـ 

 :كانكا مصابيف باضطرابات نفسية أخذت المظاىر المرضية التالية
مصطفى فيمي،الصحة النفسية دراسات في ).عدكاف، أنانية سمبية، تبكؿ ليمي، صعكبات في األكؿ ك الكالـ

  ( 92-91  ص1990 ،3سيكيمكجية التكيؼ، مكتبة ك مطبعة الخانجي القاىرة، ط

  المؤسسات اإليوائية و المشاكل السموكية 3 . 4

إف السمككات العدكانية تكاد تخرج عف السيطرة سكاء في الكسط األسرم أك في األكساط المؤسساتية 
حيث لـ تسمـ منيا ال ألسرة كال الكسط المؤسساتية األخرل كالمدرسة كالتي تطرقنا لمسمككات العنيفة بيف 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جدرانيا باعتبارىا ثاني مؤسسات التنشئة االجتماعية  كثاني كسط يتأثر بو الطفؿ بعد األسرة

فمقد بينت العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع الحرماف مف الرعاية الكالدية ك اإليداع في 
المؤسسات اإليكائية عف انتشار العديد مف المشاكؿ السمككية بيف األطفاؿ المحركميف مف الرعاية الكالدية 

 مقارنة مع األطفاؿ العادييف المذيف يعيشكف مع أسرىـ أك األطفاؿ الذيف يعيشكف في األسر البديمة 

 بكسيك في دراستو حكؿ اآلثار السمبية كالسيئة التي يسببيا اإليداع المبكر  Bosioحيث يذىب 
كالتي تتمثؿ في سكء التكافؽ االجتماعي ك االنطكاء، . لمطفؿ بالمؤسسات اإليكائية عمى شخصية الطفؿ

عبد  اهلل بف الحسف محمد  كتقمب المزاج، كالقمؽ، كفقداف الشعكر باألمف، كتأخر النضج، كالتدىكر الصحي

 . غير منشكرة200الراشدم، ماجستير في عالـ النفس النمك

كمنو فإف الحرماف بدرجاتو المختمفة، حرماف كمي أك جزئي، مف جية األب، أك األـ أك كمييما، يترؾ آثار 
مدمرة عمى شخصية الطفؿ كبنائو النفسي، كما أف ىذا األثر ال يتكقؼ عند مرحمة الطفكلة كحسب بؿ 

 .يمتد ليشمؿ المراحؿ الالحقة مف حياة الطفؿ كيجعمو عرضة لمكثير مف المشكالت السمككية

 إلى أف األطفاؿ الذيف عاشكا في دكر األيتاـ كانكا أكثر عدكانية ك أكثر Farbحيث ذىب فارب 
غصبا، كما أنو تنتشر بينيـ مظاىر الكذب كالسرقة كالتخريب، كالبركد العاطفي كالعزلة، كعدـ القدرة عمى 

 .تككيف عالقات شخصية أكثر مف األطفاؿ الذيف عاشكا في بيكت التبني البديمة حيث القكا عناية جيدة
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قبؿ التطرؽ ألىـ المشاكؿ السمككية المكجكدة في المؤسسات اإليكائية كدكر الرعاية االجتماعية ألطفاؿ، 
نذىب أكال لتكضيح مفيـك المشكالت السمككية، كالتي ىي عبارة عف صعكبات جسمية أك تعبيرية نفسية 
اجتماعية تكاجو بعض األفراد بشكؿ متكرر، كال يمكنيـ التغمب عمييا بأنفسيـ، إال بإرشادات كتكجييات 

كما أف بقاء مثؿ  ىذه المعيقات يقكد إلى صعكبة التكافؽ كيعيؽ النمك .كالدييـ كمعممييـ كحتى األصدقاء
 .النفسي كاالجتماعي، فيسمككف سمككا غير مقبكؿ اجتماعيا

كما يقصد بيا مجمكع السمككات التي تثير تدمر الفرد أك أىمو أك العامميف في الكسط المؤسساتي 
كالمدرسة أك دكر الرعاية االجتماعية كالتي تستكجب تقديـ النصح كاإلرشاد ك المساعدة مف المختصيف 

 30ص.2008حسيف طو.لمتغمب عمييا

 32ص.2008حسيف طو. عمييا: تصنيف المشكالت السموكية1 . 3 . 4

لقد تعددت المشكالت السمككية حتى أصبح مف الصعب أف نجد تصنيؼ كاحدا يتفؽ عميو 
 :الميتمكف، كمف بيف التصنيفات المقترحة نجد

 :لممشكالت السمككية حيث يقسميا إلى–ككدم - تصنيؼ

كالتي تضـ األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطرابات :  االضطرابات أك المشكالت السمككية البسيطة
 سمككية، كيمكف معالجتيا عمى مستكل المدرسة، أك البيت عف طريؽ التكجيو كاإلرشاد كالعناية

التي تضـ األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطرابات سمككية، : االضطرابات أك المشكالت السمككية المتكسطة
كلكف تتطمب تدخؿ األخصائي معالجة ىذه االضطرابات كتعجز األسرة كالمدرسة عف التكفؿ بيا دكف 

 .المجكء لألخصائييف

كتضـ األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشاكؿ انفعالية : االضطرابات كالمشاكؿ السمككية الشديدة
ك ىي التي تخرج عف السيطرة كتتطمب الكقت كالجيد كالمتابعة كالرعاية الخاصة إف تطمب .ضاغطة

األمر حتى لمكسط الذم ينتمي إليو الطفؿ فكثيرا ما يقـك األخصائي في ىذه الحالة بما يسمى بالعالج 
 .األسرم

 :الذم اعتمد عمى الجانب التربكم في تصنيؼ االضطرابات كالمشكؿ السمككية-جركبر - تصنيؼ-
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 كىك المستكل الذم يتكافؽ فيو السمكؾ مع المعيار العادم مف حيث الشدة،: المستكل العادم-

  كالتكرار كاالستمرارية، كقد تظير المشكمة السمككية في المستكل العادم نتيجة نظاـ تعميمي جديد

 .أك كاجبات تعميمية جديدة

كفي ىذا المستكل تككف المشكمة السمككية منحرفة عف المعيار العادم لمسمكؾ مف : مستكل المشكمة
حيث الشدة كالتكرار كاالستمرارية، حيث تؤدم إلى اضطراب ممحكظ في سمكؾ الطفؿ  يميزه عف غيره 

 .مف األطفاؿ

حيث تككف المشكمة السمككية، مف حيث الشدة ك التعقيد بحيث ال يمكف لمكالديف أك : مستكل اإلحالة
 .المعمـ أف يتعامؿ معيا، مما يتطمب تحكيؿ الطفؿ إلى األخصائي لمتعامؿ مع ىذه الحالة

 :لممشكالت السمككية- ككام- تصنيؼ-

اضطراب التصرؼ مثؿ العدكاف، كالمشاغبة كالعناد، كسكء العالقات االجتماعية مع كؿ مف الكبار - 
 .كاألقراف

مثؿ مشكالت االنسحاب الناشئة عف القمؽ كفييا ينسحب الطفؿ مف االتصاؿ : مشاكؿ الشخصية-
باألقراف، كما يتميز بشدة الخكؼ كالتكتر كالقمؽ، الخجؿ كاالكتئاب ككثير ما يككف الشعكر بالنقص 

 .كانخفاض تقدير الذات، جزءا مكمال ليذا النمط

مشكالت عدـ النضج، كفييا يجد الطفؿ صعكبة في مكاجية المطالب اليكمية، كما يككف مرتبطا -
بصعكبات تعمـ تنطكم عمى عدـ التركيز، كعدـ التكافؽ الحسي كالحركي، كالممؿ كعدـ االىتماـ 

 .باألحداث العامة

 .الجنكح االجتماعي، مثؿ السرقة، اليركب مف المدرسة-
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 :  نماذج عن المشاكل السموكية2 . 3 . 4

 : Enuresisالتبول الال إرادي-أ

ىك مركر البكؿ الال إرادم ليال ك أثناء النكـ، بعد العمر الذم يفترض أف "  Enuresis"بكؿ الفراش
 .يككف قد تـ فيو التحكـ بالمثانة، كىك السنة الثانية كالنصؼ مف عمر الطفؿ

إف تبميؿ الفراش أمر طبيعي عند األطفاؿ دكف السنتيف، كذلؾ بسبب سيطرة الفعؿ االنعكاسي 
عمى عممية التبكؿ، كمع نضكج الجياز العصبي المركزم، يبدأ التحكـ اإلرادم عمى " النخاعي"

عمميتي التبكؿ، كمع نضكج الجياز العصبي المركزم، يبدأ التحكـ اإلرادم عمى عمميتي التبكؿ 
( 3-2)كيثبط فعؿ القكس االنعكاسي النخاعي كذلؾ في سف " الدماغي"كالتغكط، حيث يسيطر القشر 

 .مف عمر الطفؿ

مف األطفاؿ السميميف يستمر لدييـ بكؿ الفراش نتيجة تأخر النضج في الجممة العصبية  %10إف 
 .المركزية حتى بعد السنة الرابعة مف العمر

كىك ذك نمط عائمي، فمعدؿ التكافؽ في " ضعؼ اإلناث"يكثر شيكع ىذا االضطراب لدل الذككر 
 . %70التكائـ المتماثمة ىك 

يجب تكجيو النظر في البدء إلى، أف بكؿ الفراش المستمر ليس أكثر مف تعبير عف تجريب غير 
فاألبكاف المذاف يطمباف طفميما بشكؿ قسرم أف يصبح مدربا عمى . كافي أك غير المالئـ عمى التبكؿ

التبكؿ، بشكؿ فكرم، سكؼ يحدثاف ارتكاسا غاضبا عند الطفؿ، الذم يستنكر بشكؿ ال غير كاع 
كما أنو مف جانب آخر، يككف تقاعس األبكيف عف تمبية متطمبات . تصرفيما إزاء تبكلو بالفراش

 .الطفؿ، كعدـ تدريبو، بشكؿ مالئـ عمى التبكؿ، سببا في عدـ محاكالتو السيطرة اإلرادية عمى المثانة

 :كما يمكف أف تضعؼ قدرة الطفؿ عمى تحقيؽ السيطرة عمى مثانتو في الحاالت

  الشدات النفسية، الحاصمة عند األطفاؿ في سف المشي، كالتي ال عالقة ليا بتجارب التدريب عمى
 .التبكؿ

 الشدات االجتماعية 
 تدني الحالة االجتماعية كاالقتصادية. 
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 كجكد حاالت نفسية مرضية في األسرة التي تربي فييا الطفؿ. 
 :(اإلبيام)مص األصابع - ب 

كىك حدث طبيعي في سف الرضاع المبكر، إنما يؤدم استمراره لدل الطفؿ األكبر سنا إلى تأخر 
 .كقد يترؾ أثرا سيئا عمى ترصيؼ األسناف الطبيعي. النضج

تتركز األىمية في التعامؿ مع ىذه المشكمة، عمى إقناع الطفؿ بكجكد اىتماـ كاضح مف الكالديف بكؿ 
ف إىماؿ القضية ما أمكف، كالتكجو نحك االىتماـ بالمظاىر . ما مف شأنو  منحو الرضى عف الذات كا 

إضافة إلى اإلطراء كالتشجيع لمطفؿ . اإليجابية األخرل في سمكؾ الطفؿ، يدعـ سيكلة الخالص منيا
، ).حينما يسعى جاىدا لمتخمص مف ىذه العادة كضاح سيد كىبة، أضكاء عمى خفايا النفس،شعاع لمنشر ك العمـك

 (.170 ص 2003الطبعة األكلى ، سكريا، حمب 

كىناؾ عدة اعتقادات فيما يختص بآثار مص األصابع، كأغمبيا مشككؾ في صحتو، منيا أنو يؤثر في 
كيعتقد مف يفسركف كتابات . شكؿ األصابع، كيشكه الفـ ك سقؼ الحمؽ، كلكف ىذا في العادة ال يحدث

ىذه كميا اتجاىات قد . في صميميا (Sexual)تفسيرا ضيقا أف مص األصابع عممية جنسية" فركيد"
 .تزعج، كلكف ما يزعج أكثر مف كؿ ىذا، أف مص األصابع ظاىرة قبيحة المنظر يشمئز منيا الناس

كمص األصابع في ذاتو ليس ميما، إال أنو دليؿ عمى حالة عقمية يجب االىتماـ بيا، ألف ىذا 
كلذا . األسمكب الذم يكاجو بو الطفؿ مشاكمو أسمكب سمبي انسحابي يبعد صاحبو عف مكاجية الكاقع

أسس ).كاف مص األصابع دليال يصح أف نتنبأ بو عف احتماؿ ظيكر الصفات النفسية السمبية في الكبر

 (. 306الصحة النفسية ص 

 :صك األسنان- ج 

أسمكب في التعبير عف التكتر الغاضب، قد يخمؽ مشاكؿ " كىي تعتبر عف حالة غضب أك امتعاض 
 ."في إطباؽ األسناف عند الطفؿ

إف إفساح المجاؿ أماـ الطفؿ لمتعبير، كشرح المعاناة أك المخاكؼ لديو، إضافة إلى جعؿ كقت النـك 
 .باعثا عمى المتعة، كتقديـ الدعـ العاطفي، ىي أمكر مفيدة في حؿ المشكمة ك مساعدة الطفؿ
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 :التأتأة-د 

تبدأ تدريجيا بتكرار األحرؼ الساكنة خالؿ فترة تعمـ الكالـ ثـ يتمك ذلؾ عادة تكرار الكممات ك 
 .العبارات

مف  %20 مف األطفاؿ مف التأتأة، كعادة ما تتراجع معظـ الحاالت عفكيا، كيستمر %5يعاني 
ف إنقاص التركيز عمييا يسيـ بالتنبؤ بنتائج أفضؿ، . المصابيف بيا حتى الكيكلة اإلصابة عائمية، كا 

كما يتكجب إشعار الطفؿ بأنو ناضج، مع الحرص عمى تكتر الرعاية المناسبة لو، كيتـ الرجكع إلى 
 .أخصائي النطؽ لمعالجة الحاالت التي يستمر فييا طراز الكالـ عمى اضطرابو

 قرض األظافر- ه 

كؿ ما قيؿ عف مص األصابع يمكف أف يقاؿ عف قرض األظافر، إال أف االنفعاؿ المصاحب عادة 
كالحالة النفسية في قرض األظافر  حالة تكتر . لقرض األظافر أك عض األصابع ىك انفعاؿ الغضب

كغضب، أما في مص األصابع فيي حالة استسالـ ك خضكع ك انسحاب، كالذم  يقرض أظافره يفعؿ 
ذلؾ بشدة ك بكثرة إذا كاجيتو صعكبات، فنالحظ مثال أنيا تظير مف صاحبيا أكثر عندما يسأؿ أك 

كما قيؿ في عالج مص األصابع يقاؿ في قرض األظافر كىك حسف التغذية، كتنظيـ النزىة، . يختبر
شباع حاجات الطفؿ في مياديف حياتو . ك تحسيف الصحة، كشغؿ اليديف بطريقة شائقة منتجة كا 

أسس الصحة النفسية، مكتبة النيضة المصرية، عبد العزيز القكصي،).المختمفة بطريقة تجعمو قانعا مسركرا مف نفسو

   (308ص  1952 ،4القاىرة، ط

 :اضطراب القمق المفرط- و 

كفيو يشكك األطفاؿ المصابكف مف مخاكؼ ال أساس ليا حكؿ أحداث المستقبؿ، ككثيرا ما يعاني 
ىؤالء مف أغراض جسدية، مع حاالت الرىاب البسيطة، كاالضطراب اليمعي، فعندنا تحؿ ساعة 
كرب، مثال كقت النـك أك التحضير لمذىاب لممدرسة تبدأ أعراض االضطراب الكسكاسي القيرم 

كغسؿ األيدم باستمرار، تكرار لمس بعض األشياء سعيا لمرتابة، تكرار "بالظيكر عند بعض األطفاؿ،
 .الخ...لفظ كممات محددة
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 اضطرابات ضعف االنتباه و فرط  النشاط- ي

 :تشمؿ األعراض األساسية ليذا االضطراب عمى ما يمي

 نقض االنتباه. 
 صعكبة التركيز. 
 السمكؾ االندفاعي. 
 قابمية الشركد. 
 سرعة االستثارة. 

 :إذا فالخمؿ في ىذا االضطراب يصيب
الفعالية الحركية لمطفؿ أك المراىؽ، لدرجة قد يمكف الفصؿ فييا بيف أنماط السمكؾ مفرطة  .1

 .النشاط، عف عدكانية كالسمكؾ المضاد لممجتمع
عيكب االنتباه كالتي قد تستمر رغـ تراجع فرط الفعالية كقد ال يمكف تمييز المصابيف باإلعاقة  .2

التعميمية عف المصابيف باضطرابات ضعؼ االنتباه ك فرط  النشاط مف ناحية االنتباه 
 .كالذم يمكف أف نشاىد أيضا في حاالت اضطراب التكصيؿ. كالشركد

  آثار الوسط السيئ4.4

إف ىذه النتيجة األخيرة تجد ما يدعميا في نتائج سمسمة مف الدراسات التي تدؿ عمى انو عندما 
كلقد كنا نتحدث عف دراسة تمت عمى يد كيمماف . يككف المحيط سيئا، فإف نتائج مقياس الذكاء تتزايد سكءا

أما في الدراسات األخرل التي . برىف فييا عمى األطفاؿ المكضكعيف في الميتـ يسكءكف بصكرة متزايدة
تمت في ىذا الميداف، فإف الباحثيف لـ يتابعكا نفس األطفاؿ، بؿ إنيـ اعتمدكا، بالدرجة األكلى، عمى 

 ككانت النتائج باىرة. مقابمة نتائج ركائز األطفاؿ الذيف يعيشكف في الكسط السيء، في أعمار مختمفة

إف البراىيف المماثمة كثيرة ك قكية إلى الدرجة التي يصعب معيا أف نشؾ في اآلثار السيئة 
. المتراكمة لممحيط السيئ، في انحطاط المستكل العقمي، كما يمكف أف يقاس ىذا المستكل بالركائز العقمية

إف ىذه الدراسات، إف ىي أخذت بمجمكعيا،إف . كليس ىناؾ مف تعميؿ ليذه النتائج يسعو أف يككف مقنعا
ىي أخذت بمجمكعيا، تقدـ حجة كبيرة عمى قيمة الدكر الياـ الذم تمعبو العكامؿ التربكية في تعييف 

 (.366أكتك كمينبرغ ،ترجمةحافظ الجمالي ص  ).اختالفات المستكل العقمي بيف الرىكط
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إف سمكؾ الفرد يختمؼ باختالؼ الكسط الذم يعيش فيو حيث تتبايف سمككات ك طبائع األفراد في األكساط 
الريفية عف سمككات كطبائع األفراد في المدف الكبرل كالصناعية، كما أف الكسط المؤسساتي يعتبر كسط 

 . بديؿ عف الكسط العائمي

اىتـ أحد عمماء النفس مف العامميف بالمعيد القكمي األمريكي لمصحة العقمية في سمسمة مف 
الدراسات التجريبية امتدت عمى مدل الربع األخير مف ىذا القرف بدراسة اآلثار النفسية كاالجتماعية 

لمتجمع كاالزدحاـ عمى سمكؾ الفئراف، في إحدل ىذه التجارب قاـ الباحث بتصميـ بناء سكني لمجمكعة 
مف الفئراف ، مككف مف أربع غرؼ يصؿ ما بينيما ممر دائرم، أعد بطريقة خاصة بحيث أف الفئراف التي 
تسكف في الغرؼ الكاقعة في أطراؼ البناء يجب أف تمر عمى الغرؼ المركزية أكال قبؿ أف تصؿ لمأكاىا 

عندما بمغ عدد الفئراف التي فضمت .ك بيذا أصبحت الغرؼ المركزية ىي مكطف تجمع الفئراف كازدحاميا .
 فأرا ك ىك عدد يفكؽ لعدد المالئـ لممسكف، تحقؽ لمباحث الشرط التجريبي الذم 80أف تقطف ىذه الغرؼ 

كاف يسكد دراسة آثاره عمى السمكؾ االجتماعي كالنفسي عمى فئرانو كىك االزدحاـ كالكثافة السكانية في 
حيث أمكف لو عندئذ أف يدكف مالحظاتو بقدر مف المكضكعية، كقد الحظ بالفعؿ بعض التغيرات .المسكف

 .السمككية كاالجتماعية الغريبة كالتي بدأت تطرأ عمى حيكاناتو التجريبية

فبالرغـ مف كفرة الطعاـ ك مصادر الراحة فقد الحظ أف كثيرا مف الحيكانات بدأت تتعدل عمى 
حقكؽ اآلخريف مف مأكؿ كمشرب كمأكل، كتحكؿ الذككر مف ىذه الحيكانات الستخداـ العنؼ كالعدكاف 

ىماال . كالشذكذ الجنسي، بينما تحكؿ البعض اآلخر إلى السمبية كاالنسحاب أما اإلناث فقد أبديف تكاسال كا 
لمفئراف الصغيرة ك لـ يتمكف أم مف صغار الفئراف مف الكصكؿ إلى مراحؿ النضكج المالئمة، كلقد انيار 

باختصار النظاـ االجتماعي، كعمت الفكضى كالعنؼ كالتكاسؿ، كظير ما يسميو الباحث باالنحطاط 
 (187. ص1990عبد الستار إبراىيـ، )السمككي 

 : الخالصة 4.5

كيمكف أف تدؿ التجربة السابقة برىاف عمى أثر البيئة كالكسط كظركفو المادية الفيزيقية كاالجتماعية  
تأثيره عمى الفرد، كقد أجريت التجربة السابقة عمى فئراف التجارب بينما يمكف أف نسجؿ نفس المالحظات 
في الكسط اإلنساني البشرم حيث يمكف أف يضطرب سمكؾ الفرد كتظير المشاكؿ السمككية كاالضطرابات 
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كظيفة = السمكؾ: المختمفة، باختالؿ عامؿ مف عكامؿ الكسط، كىذا ما يتفؽ مع معدلة كاطسكف أف 
 .  البيئةXالشخص 

كيمكف القكؿ أف الكسط العائمي ال يعكضو أم كسط ميما كانت نظـ الرعاية ك تطكرىا خاصة أف كاف 
 .الكسط صالحا
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 :تمييد. 1.5

يعتبر الجانب التطبيقي في البحكث االمبريقية الركيزة األساسية لعرض كتحميؿ كالتفسير البيانات 
كفي بحثنا ىذا حاكلنا الربط بيف الجانبيف التطبيقي كالنظرم بشكؿ يزيد مف تكامميما . كاستخالص الناتج

كمف دعـ المقاربات النظرية لمجانب التطبيقي كفي جميع الحاالت كما يمكف أف يبرز النتائج الجديدة التي 
تكصؿ إلييا الباحث  التي تعتبر بإضافة لمجاؿ البحث ذاتو كارتأينا تقسيـ الجانب التطبيقي لفصميف فصؿ 

 .منيجي يضـ الخطكات المنيجية كفصؿ ميداني يضـ عرض كتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية

 : الدراسة االستطالعية2 . 5

نما عمى مجرد تساؤالت كتعد خطكة  كتسمى كذلؾ بالدراسة الكشفية كىي ال تحتكم عمى فركض كا 
 .ضركرية ألم بحث عممي لمتأكد مف سالمة الخطة المكضكعة

كتعتبر أساسا جكىريا لبناء البحث، فيي تيدؼ إلى تحديد اإلطار العاـ كالميداني الذم تجرم فيو 
الدراسة، كما تيدؼ إلى تعميؽ المعرفة بالمكضكع المقترح سكاء مف الناحية النظرية أك التطبيقية كجمع 
مالحظات عف مجمكع الظكاىر الخاصة بمجاؿ البحث مف جميع جكانبو التنظيمية، كالبشرية كالبيئية 

 .كالمادية، كالتي تغني عف طرح العديد مف األسئمة خالؿ المقابمة كضمف االستمارة

حيث يمجأ الباحث إلى تنفيذ دراسة استطالعية استكشافية لممكضكع محؿ الدراسة كمف نتائج تمؾ 
الدراسة يتكصؿ إلى فرضيات كتصكرات أكثر كضكحا عف المكضكع كيمكف أف تضـ الدراسات 

االستطالعية، الدراسات الميدانية الكشفية كالدراسات السابقة، فاالطالع عمييا يمكف اعتباره إطاللة عمى 
 .المكضكع

كتساعد الدراسة االستكشافية عمى التحديد الجيد لممشكمة بصكرة جزئية أك كمية كخاصة إذا كانت 
 (2010نصيرة رداؼ ) الظاىرة تستكشؼ ألكؿ مرة مما يتيح إجراءات التعديؿ الضركرية

كأما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد قنا بزيارة دار الطفكلة المسعفة بنات الستطالع البيئة المادية 
دارييف كمقيمات لتقريب المكضكع أكثر كمحاكلة النظر إليو مف  كالبشرية مف ىيكؿ بنائي لممؤسسة عماؿ كا 

 .زاكية ميدانية تطبيقية عمى أرض الكاقع
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كتضمنت الدراسة االستطالعية طمب تصريح بإجراء دراسة ميدانية مفتكح مف مديرية النشاط 
جراء بعض المقابالت األكلية مع العماؿ كاإلدارييف كالمربيات كمحاكلة التقرب مف  االجتماعي كالتضامف كا 
المقيمات ككسب ثقتيف كذلؾ بالتكاجد المكثؼ بالمؤسسة كمعاينة سمككات المقيمات بو بمكضكعية أكثر 

 .العتيادىف عمى تكاجدنا

يمكف القكؿ أننا اعتمدنا في الدراسة االستطالعية عمى المالحظة المقصكدة أك القصدية كالمقابمة 
 :تمكنا مف خالليا مف

 الكقكؼ عمى أبعاد الظاىرة أك المشكمة مكضكع الدراسة. 
 التأكد مف إمكانية إجراء البحث. 
 معاينة الصعكبات المكجكدة بالميداف إلعطاء الباحث كجيات نظر عممية. 
 معرفة الباحث لالحتياجات الالزمة لجمع البيانات كطرؽ التعامؿ مع المجتمع. 
 تحديد الحاالت أك اقتراح حاالت لمدراسة. 
  جراء مقابالت مع عينة الدراسة كالمختصيف في زيادة التعكد عمى ميداف الدراسة كا 

 .الميداف
  إمكانية تسطير خطة عمؿ كاضحة كدقيقة بعد الدراسة االستطالعية كاالطالع المكثؼ

 .عمى الدراسات السابقة النظرية كالتطبيقية، االستفادة مف ذكم الخبرة في الميداف

 تقديـ مفصؿ كمحمؿ لمؤسسة دار الطفكلة المسعفة بنات كمف خالؿ الدراسة االستطالعية فقد تـ ادراج 
بقسنطينة لتكضيح المجاؿ البشرم كالمكاني الجغرافي لميداف الدراسة بشيء مف التفصيؿ كما تـ إضافة 

 . أىداؼ المؤسسة لمتحقؽ مف مدل تحقؽ ىذه األىداؼ أثناء الدراسة

 :  تقديم مؤسسة دار الطفولة المسعفة بنات بقسنطينة1 .2 .5

تقع مؤسسة دار الطفكلة بنات بمنطقة آىمة بالسكاف بحي الصنكبر بكالية قسنطينة  بالقرب مف 
، تحده مف الشرؽ غابة الصنكبر كمف الجية الغربية كمية الطب   Bon Pasteurدار الراعي الصالح 

كمف الشماؿ دار الحضانة  لمطفكلة المسعفة  كالتي تبعد عنيا بعدة أمتار كمف الجنكب مخابر كمية 
متر مربع،  تقدر قدرة استيعابو 7795الطب كدار الراعي الصالح بكف باستك، تقدر مساحتو بحكالي،

 .مقيمة 55مقيمة كتتكاجد بو حاليا . 55ب
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 :أىداف المؤسسة2.2.5

كىي األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا المؤسسة مف خالؿ مشركعيا المؤسساتي كالبيداغكجي  كعف 
 طريؽ إستراتيجية تسعى إلى تحقيقيا كجعميا حقيقة مممكسة، كىي األىداؼ المسطرة خالؿ سنة

2010/2011. 

 : كالمتمثؿ في المشروع البيداغوجي

كضع دفتر مالحظات بيف المربيات كالمعمميف المختصيف كاألخصائية البيداغكجية،  :  الدعم المدرسي
دركس تدعيميو داخؿ المؤسسة أك خارجيا لممقيمات المتمدرسات، االستعانة بأساتذة متطكعكف لدركس 

الدعـ، االتصاؿ المنظـ بالمؤسسات التربكية لممتمدرسيف كمتابعة نتائجيـ ك سمككاتيـ تحت إشراؼ 
 .األخصائية البيداغكجية

كىك متابعة المقيمة مف الناحية النفسية مف اجؿ إعطائيا الراحة النفسية كالعمؿ عمى :التكفل النفسي
عطائيا فكرة سميمة عف الحياة، كاالندماج  بعادىا عف الركح العدكانية كا  إبعادىا عف االنطكاء، كالعزلة كا 

 .مع المجتمع الداخمي كالخارجي

 .المبيت، الممبس، المأكؿ، الترفيو، التكفؿ الصحي: التكفل المعيشي

     الكسائؿ المسخرة النجاز المشركع

 :المشركع المؤسساتي كالذم ىك حسب الفريؽ المنجز لو

  ناتج عف حالة البطالة التي تعاني منيا الفئة المتكفؿ بيا داخؿ المؤسسة كييدؼ لعممية اإلدماج الميني 
 .كاالجتماعي

 إنشاء مؤسسة مصغرة عبارة عف كرشة خياطة: المشروع

في كيرتكز المشركع المؤسساتي عمى ثالث محاكر رئيسية حسب ما ذىب إليو فريؽ العمؿ كالمتمثؿ 
 .السيدة المديرة ، والسيدة المربية الرئيسية ، والسيدة األخصائية البيداغوجية

  ـــ اإلدماج الميني ـــالمحكر األساسي كالذم ىك مغزل المشركع بحد ذاتو/1
 .كجكد مقيمات متحصالت عمى شيادات أك مؤىالت في الخياطة بدكف عمؿ: دكافع المشركع/2
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كذلؾ نظرا لنقص مناصب العمؿ في المؤسسات الحككمية، كتجنب فكرة إدماجيف في مؤسسات خاصة 
تفاديا لعدـ استغالليف مف طرؼ الخكاص، ترل المؤسسة أنو مف األنسب خمؽ مؤسسة مصغرة في إطار  

A.N.G.E.Mالككالة الكطنية لمقركض المصغرة . 

 :كالمتمثمة في : فرضيات المشروع

الفرضية العممية كالمتمثمة في التأكد مف رغبة المقيمات المعنيات عف طريؽ إجراء مقابمة مع كؿ مف 
 ....المديرة كاألخصائية التربكية كالمساعدة االجتماعية

كجعؿ دار الطفكلة المسعفة مكانا لممشركع لعدـ قدرة المقيمات عمى استئجار محؿ االتصاؿ باإلدارة 
كماؿ اإلجراءات الالزمة  .الكصية كمحاكلة التحقيؽ الفعمي لممشركع بتكفير العتاد كا 

كتبيف الجداكؿ التالية تقسيـ المجاؿ البشرم حسب السف كالجنس كالتمدرس كما يضـ إحصائيات الدخكؿ 
 .كالخركج كالتحكيؿ كاليركب في السنكات السبع األخيرة
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 :يكضح تكزيع المقيمات حسب الفئة العمرية (2)جدكؿ رقـ 

 
 يبيف تكزيع المقيمات حسب الفئة العمرية (3)          شكؿ رقـ 

 :التعميق عمى الجدول

من خالل الجدول أعاله والذي يبن الفئة العمرية التي تتكفل بها المؤسسة بما فيهم المعوقين أي المقيمات 

بمؤسسة دار الطفولة المسعفة بنات بقسنطينة طيلة فترة الدراسة ويبين الجدول أن عدد المقيمات 

الصغيرات أكبر من القيمات الراشدات وأن عدد المقيمات المتقدمات في السن يمثل أضعف نسبة بالنسبة 

للمقيمات بالدار حيث أنه يقتصر على بعض الراشدات اللواتي كبرن في المؤسسة وبعض المختالت 

 .عقليا اللواتي تكفلت بهن المؤسسة في بداياتها
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 :يكضح تكزيع المقيمات بدار الطفكلة المسعفة مف حيث الكضع الصحي( 3)رقـجدكؿ 

 
 يبين توزيع المقيمات من حيث الوضع الصحي (4)                                                                    شكل رقم

 :التعلٌق على الجدول

الجدكؿ أعاله يبيف تكزيع مجتمع البحث مف حيث الحالة أك الكضع الصحي حيث يبف أف عدد المقيمات 
 مقيمة 24ك مقيمة 55 مقيمة مقارنة بالعدد الكمي لممقيمات31 أم إعاقة بدكفالمكاتي يتمتعف بصحة جيدة ك

ك منو يبيف الجدكؿ أف عدد . كالىماأك ذىنية إعاقة أك حركية إعاقات أك مزمنة أمراض أماغير سميمة 
المقيمات المعكقات تقريبا نصؼ المقيمات الطبيعيات حيث تمثؿ نسبة المقيمات الطبيعيات كالسميمات 

 كمنو يمكف القكؿ أف تكاجد %43.63 بينما نسبة المقيمات المعكقات كالمريضات تمثؿ % 56.36
المقيمات المعكقات كباألخص المختالت عقميا يؤثر عمى المقيمات الطبيعيات كنستثني مف ىذه النتيجة 

 .%1.81أالعقات الخفيفة الحركية كمرضى السكرم كالذم يمثؿ بالمؤسسة نسبة 
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 :يكضح تقسيـ المقيمات مف حيث التمدرس (4)جدكؿ رقـ

 

 
 يبيف تكزيع المقيمات مف حيث التمدرس (5)شكؿ رقـ 

 :التعميق عمى الجدول

خالؿ الجدكؿ أعاله كالذم يبيف تقسيـ المقيمات مف حيث التمدرس حيث يبيف أف المقيمات  مف
 في الطكر المتكسط أك أإلكمالي أما الثانكم فنجد 04 مقيمات في الطكر االبتدائي ك 10المتمدرسات ىف 

إضافة لمتمدرستيف عف طريؽ المراسمة . متمدرسة نظامية 16متمدرستيف اثنتيف، كمنو تضـ المؤسسة 
 . مقيمة18كالدراسة عف بعد لتككف المقيمات المتمدرسات بالمؤسسة 

 55.55كمف خالؿ النتائج يمكف القكؿ أف أكبر نسبة مف المتمدرسات في الطكر االبتدائي كالتي تمثؿ 
 نسبة ىف المتمدرسات في أضعؼ بالمائة ثـ 22.22 باإلكماليبالمائة تمييا نسبة المتمدرسات بالطكر 
 .ةئ بالما11.11ػ الطكر الثانكم كعف طريؽ المراسمة ب

 ىي نسبة متدنية مقارنة بالمقيمات غير المتمدرسات بما %32.72كمنو فإف نسبة المتمدرسات كالمتمثمة بػػػ
 %67.27فييـ المعكقات ذىنيا كالمتمثمة بػ 
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عدد  الطكر
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% 

 55.55 10 االبتدائي

 22.22 04 اإلكمالي
 11.11 02 الثانكم

 11.11 02 عف طريؽ المراسمة

 32.72 18 مجمكع المتمدرسات
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 المتمدرسات

37 67.27 
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 :إحصائيات الدخكؿ كالخركج بالسنة (5)رقـ:جدكؿ

 

 يبيف إحصائيات الدخكؿ كالخركج بالسنة (6)                                                               شكؿ رقـ

 :التعميق عمى الجدول

أما الجدكؿ الثالث فيبيف إحصائيات الدخكؿ كالخركج كاليركب كحاالت التحكيؿ بالمؤسسة خالؿ السنكات 
 حالتيف خركج، كال يكجد أم 2 حاالت دخكؿ لممؤسسة مقابؿ 5 نجد 2005األخيرة، حيث خالؿ سنة 

 .ىركب، كحالتيف تحكيؿ خارج المؤسسة نحك مؤسسات أخرل

 . حالت خركج كحالة ىركب مقابؿ حالة تحكيؿ3 حاالت دخكؿ مقابؿ 5 بدكرىا نجد 2006أما سنة 

 حاالت خركج كحالتيف ىركب كنمحظ أنو ال يكجد 05 حاالت دخكؿ مقابؿ 6 نجد 2007خالؿ سنة - 
 .تحكيؿ خارج المؤسسة

 حاالت تحكيؿ أما 7 حاالت ىركب ك 6 حاالت خركج ك 07 حاالت دخكؿ مقابؿ 04 فيناؾ 2008كسنة 
 . حاالت تحكيؿ7 حاالت ىركب ك 4 حالة خركج ك 13 حالة مقابؿ 13 فالدخكؿ 2009سنة 

 حاالت خركج  كحالتي ىركب 09 حالة دخكؿ بما فييـ العائديف مف اليركب مقابؿ 28 نجد 2010كخالؿ 
 . حاالت تحكيؿ05مقابؿ 

 . حالتيف تحكيؿ2 حاالت ىركب ك 4 حاالت خركج ك 4 حالة دخكؿ مقابؿ 11 فنجد 2011أما 
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كمنو تبيف اإلحصائيات تزايد الدخكؿ كالخركج ككذا اليركب كالتحكيؿ خالؿ الخمس سنكات األخيرة 
كالتي يمكف أف تدؿ عمى نكع مف عدـ االستقرار بالمؤسسة، كمنو التغير المستمر في مجمكعات . خاصة

المقيمات، كأنو بيف الفترة كاألخرل نجد مقيمات جدد إضافة لممقيمات السابقات كخركج بعض مف 
المقيمات السابقات كالذم يمكف أف يخمؽ جك مف التغير المستمر كؿ فرد جديد يمكف أف يأتي بسمككات 
جديدة كطباع جديدة يمكف أف تككف سمبية بالنسبة لممقيمات األصميات، كمف خالؿ الرسـ البياني يظير 

عدـ استقرار كاضطراب حيث يتبيف انخفاض معدالت الدخكؿ كالخركج كاليركب كالتحكيؿ ثـ العكدة 
 .الرتفاعيا كحاليا نكع مف االنخفاض

 :تصميم ىندسي تقريبي لمؤسسة دار الطفولة المسعفة بنات بقسنطينة
 

 
. يمثؿ تصميـ ىندسي تقريبي لمطابؽ األرضي لدار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة(7)شكؿ رقـ -
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 :التعميق عمى التصميم

 .تشير الخطكط الكردية المتتالية لمدرج أك الساللـ-

مف خالؿ التصميـ اليندسي كالذم يشرح الطابؽ السفمي لممؤسسة أك البناء األرضي نجد مدخؿ المؤسسة  
مشار إليو بسيـ أسكد عمى اليميف ثـ  الحجابة أك مكتب االستقباؿ كالتكجيو يميف  ساحة تضـ مكقؼ 

. تستعمؿ كمرعى، كيمكف القكؿ أنيا غير مستغمة. سيارات، كمساحة خضراء مرتفعة تعمك المكقؼ

كمف الساحة نجد مدخميف رئيسييف مشار إلييما بسيـ أسكد أيضا، األكؿ عمى اليميف مدخؿ اإلدارة في 
. الطابؽ األرضي كالمدخؿ الثاني مدخؿ المقيمات، تعمكىما في الطابؽ األكؿ سكف مخصص لممدير

. يتضح أكثر في المخطط اليندسي الذم يفصؿ الطابؽ األكؿ فيما بعد

يعمكه السكف .  مكاتب بما فييـ مكتب المديرة6حيث يشير المدخؿ األكؿ لممبنى اإلدارم كالذم يضـ 
 .المخصص لممديرة القائمة عمى المؤسسة

 مكاتب ككرشة، 3كيكضح المخطط أف ىناؾ مخرج أك باب مف المبنى اإلدارم يؤدم لمساحة تضـ 
 .كتؤدم لمداخؿ غرؼ الراشدات كالتي تتضح أكثر  في التصميـ اليندسي لمطابؽ األكؿ

أما المدخؿ الرئيسي الثاني كىك المخصص لدخكؿ كخركج المقيمات، حيث نجد عند المدخؿ غرفة 
 .استقباؿ مفتكحة، تمييا مكتب طبيبة المؤسسة، تعمكه غرفتيف لممربيات في الطابؽ العمكم

كنجد ساحة مستطيمة الشكؿ سفمية كساحة عمكية نصؿ إلييا عف طريؽ دريجات صغيرة كما ىك مكضح 
 .في التصميـ
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 .يمثؿ تصميـ ىندسي تقريبي لمطابؽ األكؿ لدار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة(8)شكؿ رقـ -
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: التعميق عمى التصميم 

كذلؾ عمى اليميف . مف خالؿ التصميـ في لجية العمكية غرؼ الراشدات، كىي غرؼ فردية لشخص كاحد
كما .أعمى المكاتب اإلدارية غرؼ فردية لمراشدات، تطؿ عمى ساحة أك فضاء، تستعمؿ لنشر الغسيؿ

أعاله مرقد الغير متمدرسات مف المختالت عقميا . يتضح مف خالؿ التصميـ السكف الكظيفي لممدير
. ك يفصؿ بجدار يبمغ طكلو حكالي نصؼ المتر بيف المرقد كغرفة الجمكس أيف يكضع التمفاز.كالطبيعيات  

 مقيمات كمف الغرؼ مف تحكم 3أما البناء المقابؿ خصص لممتمدرسات كتضـ غرؼ في كؿ غرفة 
مقيمتيف، كفي ىذا البناء نجد غرفة الجمكس كالتمفاز مستقمة عف الغرؼ الكاقعة يسار الدرج أما غرفة 

 .الجمكس كالتمفاز كاقعة عمى يميف الدرج  كيبيف السيـ عمى الدرج اتجاه الصعكد

أما الجزء المتبقي مف الطابؽ كالكاقع يميف الدرج يمكف الكصكؿ إليو مف الساحة العمكية المبينة في الطابؽ 
السفمي، كما يمكف الكصكؿ إليو عف طريؽ غرفة الجمكس الكاقعة يميف الدرج في مبنى المتمدرسات كما 

 .ىك مبيف في التصميـ  يضـ غرفة لممربيات كغرؼ لممعكقات كالمختالت عقميا

 :توظيف و نقد-

  مف خالؿ التصميـ اليندسي التقريبي لمؤسسة دار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة نجد أف البناء
 -.-monobloc  عكس بناء أحادم الكتمة-يتميز  بأنو متعدد الكتؿ،  مشتت أك مكزع 

  ميزة البناء المشتت أك متعدد الكتؿ أنو يعتمد عمى التكسع مف خالؿ المساحة عكس البناء أحادم
 .الكتمة الذم يككف مغمؽ ك يتكسع تصاعديا عف طريؽ الطكابؽ

  مف خالؿ ذلؾ نجد أف تصميـ مؤسسة دار الطفكلة المسعفة بنات يضـ مساحات مفرغة داخمية
 :كمنشرحة تحدىا األبنية لكف مف عيكبيا

 أنيا غير مستغمة كغير مجيزة. 
  ،نجد أيضا رغـ تكفر المساحة الحرة كالخضراء غياب فضاء لمعب كالترفيو كعدـ استغاللو كما يجب

كغياب كجكد طاكالت أك مقاعد في الحديقة، ككذا األلعاب المخصصة لألطفاؿ كالمناسبة ليذه 
المساحات لضماف نكع مف الترفيو كخمؽ فضاء لميكايات كالذم مف شأنو أف يقمؿ مف الضغط النفسي 

 . كيكفر نكع مف الراحة
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كما نعيب مف خالؿ التصميـ الجمع بيف المختالت عقميا كالطبيعيات في مرقد كاحد بالنسبة لمرقد غير 
المتمدرسات، مما يؤثر عمى المقيمات، ككذا كجكد غرفة لمجمكس كالتمفاز داخؿ المرقد يفصميا عف األسرة 
جدار ارتفاعو نصؼ متر، مما يحد مف حرية المقيمات في استغالؿ المرقد ك كذا جياز التمفاز مما مف 
شأنو أف يتسبب في خمؽ جك مف التكتر كعدـ الراحة كانعداـ الحرية كالذم يمكف أف يؤثر عمى سمكؾ 

 .المقيمات كعصبيتيـ كأف يككف سببا في النزاع بيف المستعمالت لممرقد

يستحسف تقسيـ الفضاء في المراقد بيف المتقاربات في السف كالمستكل كاالىتمامات كالفصؿ بينيـ ك - 
 .بيف المختالت عقميا

 .كيمكف أف نعد أنو مف اإليجابيات تكاجد السكف الكظيفي لممدير بالمؤسسة لتحقيؽ التكاجد المستمر بيا-

كالذم مف . اشتراؾ المقيمات الطبيعيات أك السميمات كالمختالت عقميا في مدخؿ كاحد كمطعـ كاحد-
 .شأنو أف يخمؽ احتكاؾ بيف المقيمات

عمى العمكـ ميزة البناء المتسعة أك المنتشرة كالمكزعة كالفضاءات الداخمية تعد ميزة جد ميمة لمبناء مف 
 .شأنيا أف تقمؿ التكتر كالضغط لك أحسف استغالليا كتكظيفيا بطرؽ منيجية مدركسة مف قبؿ أخصائييف

تكزع المكاتب اإلدارية كعدـ اقتصارىا عمى مكاف كاحد مف شأنو أف يضفي طابع الجك المؤسستي  يبعد -
 .حيث يستحسف أف تجمع المكاتب في بناء إدارم . طابع الجك البيتي

 : منيج الدراسة3 . 5

إف المنيج في البحكث العممية ضركرة أكيدة البد منيا بحيث يمثؿ الطريؽ الذم يتبعو الباحث في دراستو 
لممشكمة الكتشاؼ الحقيقة، كما أنو مجمكع القكاعد التي يتـ كضعيا بقصد الكصكؿ كالحصكؿ عمى 

الحقيقة في العمـ، كعمكما فإف المنيج العممي يمكف كصفو بأنو فف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار 
ما مف أجؿ البرىنة عمييا في حاؿ ككنيا معركفة محمد عبد ).مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة المجيكلة، كا 

 (.4،ص1977الرحمف بدكم،مناىج البحث العممي،ككالة المطبكعات الككيت،

كلكؿ ميداف منيج عممي يتناسب كطبيعة المكضكع المقترح أك طبيعة الدراسة، فنجد المنيج العممي يضـ 
كالمنيج ...عدة مناىج عممية كالمنيج المسحي، كالمنيج الكصفي، كالمنيج الكمي، كالمنيج التاريخي، 

 اإلكمينيكي أك العيادم كالذم يستعمؿ بكثرة في ميداف عمـ النفس كعمـ النفس اإلكمينيكي، كيعرفو ركشميف 
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Reuchlin   ،عمى أنو طريقة تنظر لمسمكؾ مف منظكر خاص، إذ أنو يحاكؿ الكشؼ عف مكنكف الفرد
كالطريقة التي يشعر بيا  يسمؾ بيا كمف خاليا مكقفا ما، كما يبحث في إيجاد مدلكؿ ىذا 

 .( Reuchlin. M.les méthodes en psychologie. Edition paris.1969.p101).السمكؾ

 :كما أف ىذا المنيج الكيفي ييتـ أساسا بالحاالت الفردية كمف أىـ خصائصو

 قكة المالحظة. 
 يعتمد عمى أدكات لمحصكؿ عمى المكضكعية. 

 : دراسة الحالة4. 5

إف دراسة الحالة أداة قيمة كمف المناىج التي يستخدميا الباحث لتككيف صكرة شاممة كمدققة عمى 
الفرد أك المكضكع المبحكث فيو كيعتمد فييا عمى المقابمة لجمع المعمكمات الالزمة عف تاريخ الفرد كالتي 

 .تخدـ الباحث

فمنيج دراسة الحالة يقكد الباحث إلى محاكلة فيـ طبيعة العالقات كالتفاعالت بيف الفرد كبنيتو 
االجتماعية ككذا محاكلة إيجاد الحمقات المفقكدة أك المتناسية بيف ماضي الفرد كحاضره، كفيـ السيركرات 
كاألحداث التي أثرت عمى شخصية الفرد كعمى سمككاتو كاستحضار خبراتو الماضية كالحاضرة، فدراسة 

 .(السيككلكجي، االجتماعي كالصحي )الحالة تعتمد عمى التاريخ الشخصي لمفرد

  إلى أف دراسة الحالة  أك تحميؿ الحالة ليا تفسير مطكؿ أك تعريؼ Michel hansenneفيذىب  
مطكؿ في ميداف عمـ النفس اإلكمينيكي، ك ىي تركز عمى تجميع أك اإللماـ بأكبر قدر ممكف  مف 

 .المعمكمات التي تمـ  بالجزء  األكبر مف حياة الفرد خالؿ مرحمة مطكلة مف حياتو

ف دراسة الحالة أك تحميؿ الحالة يككف في سياؽ إكمينيكي لتحديد مسببات مشكمة سمككية نكعية  .كا 

كيذىب مشاؿ ىانسكف إلى أف دراسة الحالة أك تحميؿ الحالة كانت القاعدة كاألساس لمكثير مف نظريات 
        Michel hansenne 2007.p54الشخصية كعمى رأسيا النظرية التحميمية الفركيدية 
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كمنو كفي إطار دراسة إكمينيكية في إطار عمـ النفس اإلكمينيكي  كالذم يعتمد كييتـ بالدراسة المعمقة 
لمحاالت الفردية السكية أك المرضية بيدؼ فيـ كمعرفة كتفسير العممية النفسية اإلنسانية  أمراضيا 

 . كاضطراباتيا الكجدانية  قد قمنا باستخداـ دراسة الحالة أك تحميؿ الحالة

 :  مجتمع الدراسة5. 5

بأنو يعني جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا ( 131محمد عبد الرحمف بدكم ص ) مجتمع الدراسة كيعرفو
كما يمكف تعريفو عمة أنو مجمكع مفردات الظاىرة التي تشترؾ فيما بينيا عمى أنيا تتكفر عمى .الباحث

شركط الباحث ك ال تتعارض معيا حتى يمكف عزؿ المتغيرات  لعارضة كالتي يمكف اف تؤثر عمى نتائج 
 .الدراسة

 .   كمنو فإف مجتمع الدراسة الحالية يضـ المقيمات بدار الطفكلة المسعفة

 : مجال الدراسة6. 5

 كيقصد بحدكد الدراسة الحدكد المكضكعية كالمكانية كالزمنية لدراسة مكضكع البحث

 : المجال الموضوعي1 . 6 . 5

تيتـ ىذه الدراسة بدراسة السمكؾ العدكاني لدل المقيمات بدار الطفكلة المسعفة كتأثير الكسط 
المؤسساتي كمف خالؿ ذلؾ نجد أف الدراسة تقتصر عمى دراسة السمكؾ كتأثير الكسط لدار الطفكلة عمى 

المقيمات فيي تركز أكثر عمى أثر الكسط أك البيئة المؤسساتية عمى المقيمات في المجتمع الجزائرم 
 .كباألخص القسنطيني في فترة زمنية محددة كىي فترة البحث الميداني

كمنو فإف المجاؿ المكضكعي كىك المجاؿ الذم يقؼ عند دراستو الجانب النظرم مف تعاريؼ لمسمكؾ 
العدكاني كعكاممو كتصنيفاتو كآثاره كدراسة السمكؾ العدكاني في الكسط المؤسساتي ككسط دار الطفكلة 

 .المسعفة عمى كجو الخصكص
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 : المجال الجغرافي2 . 6 . 5

تنحصر ىذه الدراسة فيما يتعمؽ بالحدكد المكانية في المجتمع الجزائرم كبالتحديد القسنطيني بدار 
كسنقدـ تكضيحا أكثر مف خالؿ المخطط اليندسي لمجاؿ  (الشالي)الطفكلة المسعفة بنات بحي الصنكبر 

الدراسة الجغرافي كالمكاني، كالذم يضـ تحديد المكقع كالحدكد الجغرافية كالمكانية لميداف الدراسة كما 
 . يحيط بو بتحديد أكثر دقة

 .باعتبارىا دار الطفكلة المسعفة الكحيدة لمبنات بقسنطينة

 : المجال الزمني3 . 6 . 5

كيعني الحدكد الزمنية الممتدة طيمة فترة الدراسة، كيمكف القكؿ أف الدراسة الحالية امتدت لفترة تبدأ 
 يعني أف المجاؿ الزمني لمدراسة يقدر 01/08/2011إلى 01/12/2010مف تاريخ الترخيص بإجراء التربص 

متقطعة اعتبارا لممشاكؿ اإلدارية كاالضطرابات في المؤسسة كالتي استمزمت انقطاعنا لبعض .... أشير9بػ
الكقت، كلقد تمكنت الباحثة مف الحصكؿ عمى ترخيص مفتكح غير مقيد يبدأ مف التاريخ المحدد أعاله 

 :العتبارات عدة تـ االطالع عمييا ك اكتشافيا مف خالؿ الدراسة االستطالعية ك المتمثمة في 

عدـ االستقرار اإلدارم بالمؤسسة كعدـ ثبات المقيمات بالمؤسسة، بيف اليركب كالعكدة كاالنتقاؿ 
لى دار إعادة التربية االجتماعية، ....عند عائالت بديمة كعمميات التحكيؿ إلى مؤسسات خارج الكالية كا 

ككذا أكقات زيارة قاضي األحداث كأىالي بعض المقيمات، كأكقات دراسة المقيمات،  كلذا لقد عممت 
 .الباحثة عمى الحصكؿ عمى ترخيص مفتكح

 : أدوات جمع البيانات7 . 5

كقد اعتمدنا لجمع المعمكمات كالبيانات حكؿ مكضكع الدراسة عدة كسائؿ شممت المالحظة، كاالستمارة، 
كالمقابمة،  كالسجالت كالكثائؽ اإلدارية فيما يتعمؽ بقائمة المقيمات بدار الطفكلة المسعفة كممفات 

 . المقيمات البيداغكجية كالسيككلكجية
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 : المالحظة1. 7 . 5

كتعد المالحظة مف أدكات جمع البيانات بؿ يمكف اعتبارىا األداة األكلى كالمرافقة لمباحث طمية مسيرة 
بحثو باعتبارىا ال تفارقو كنجدىا في الدراسة االستطالعية كفي المقابمة كحتى في تطبيؽ االختبار، كطبعا 

 .نقصد المالحظة العممية لدراسة الحالة كدراسة الظكاىر النفسية كالتي ال غنى عنيا

كما اعتمدنا المالحظة البسيطة كالتي تمكننا مف االلتزاـ بالحياد إلى حد كبير تجاه ما يصدر عف 
المبحكث ألننا ال نشارؾ فييا إلى بالقدر الذم يعد مناسبا كحيث يمكف أف نصفيا بأنيا مالحظة غير 

مباشرة كالتي تقكدنا بدكرىا لممالحظة المباشرة كالمقصكدة، كمف خالؿ ذلؾ فقد تمكنا مف الحصكؿ عمى 
 .العديد مف المعمكمات التي تفادل المبحكثيف تقديميا أك التطرؽ إلييا 

 : المقابمة2 . 7 . 5

 يتـ بكاسطة جمع Borgتعرؼ المقابمة بأنيا حديث بيف القائـ بيا كبيف المفحكص كىي أداة كما يرل بكرؾ 
كتختمؼ أنكاع المقابالت ( 65.ص.1999صالح حسف)المعمكمات مف خالؿ التفاعؿ المباشر بيف األشخاص 

باختالؼ أىدافيا، كبالنسبة لمدراسة الحالية فقد اعتمدنا عمى المقابمة النصؼ مكجية كىي المقابمة المسماة 
أيضا النصؼ مقننة كالتي تعتمد عمى أسئمة مفتكحة تسمح لممفحكص أك العميؿ بالتغير كالتكسع في 

 .اإلجابة عف السؤاؿ

كأسئمة نصؼ مكجية كىي التي تعتمد إجابة محددة كالمقابمة النصؼ مكجية ىي التي يترؾ فييا المجاؿ 
 .لممفحكص مع تكجيو القائـ بالمقابمة كضبط إجابات كالتحكـ فييا مع مالحظة سمكؾ المفحكص كحركاتو

فالمقابمة كىي  قبؿ كؿ شيء نكع مف المحادثة تتـ بيف المعالج كالمريض في مكقؼ مكاجية غاية 
الحصكؿ عمى معمكمات كافية عف شخصية المريض كالعمؿ عمى حؿ المشكالت التي يكاجييا فيي 

الفرصة العمنية لمتفاعؿ الدينامكي بيف طرفي العالقة كيككف فييا المعالج مشاركا كالحظا ....كسيمة ىامة 
 ( .75.ص.1997الشخصية، فيصؿ عباس، )

كفي ما يخص الدراسة الحالية فقد اعتمدنا عمى المقابمة كالمقابمة اإلكمينيكية ،ك التي تعرؼ عمى أنيا 
تقنية أكلية ك ميمة في الحصكؿ عمى البيانات الضركرية، بيدؼ الكصكؿ إلى تككيف عالقة مباشرة 

 .بالشخص دكف كساطات
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 عمى أنيا عبارة عف عالقة ديناميكية كتبادؿ لفظي بيف شخصيف أك  M. Reuchlinكما يعرفيا مكريس 
أما الشخص أك األشخاص اآلخركف فيـ ..الشخص األكؿ يتمثؿ في أخصائي التكجيو كاإلرشاد. أكثر

 .المذيف يتكقعكف مساعدة نفسانية ناجحة 

كيمكف القكؿ أف المقابمة اإلكمينيكية ىي أكثر الكسائؿ فعالية في الحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية 
 .كيمكف اعتبارىا كإستبياف شفكم،  ىي مقابمة مكجية لغرض محدد

بحيث تدكر حكؿ المناقشة مع أخذ بعيف االعتبار : كمنو فالمقابمة اإلكمينيكية تنطكم عمى عدة عناصر
 .األسئمة المطركحة، كاعتمادىا التبادؿ المفظي

كتختمؼ أنكاع المقابالت باختالؼ اليدؼ الذم ترتكز عميو أثناء عممية التصنيؼ، كىك تصنيؼ حسب 
 :طبيعة كنكعية األسئمة المقدمة لممفحكص، كىناؾ أنكاع مف المقابمة

 مقابمة نصؼ مكجية 
 مقابمة مقيدة 
 مقابمة حرة 

كقد اعتمدنا في دراستنا ىذه المقابمة النصؼ مكجية كالتي ارتأينا أنيا تمكننا مف الحصكؿ عمى اكبر قدر 
كتتيح الفرصة لمباحث أك لألخصائي كالمفحكص . مف المعمكمات دكف الخركج أك االبتعاد عف المكضكع

لمتعبير تبعا لألسئمة المطركحة، مع تكجيو الحديث نحك أىداؼ البحث، كفي نفس الكقت المحافظة عمى 
 .حرية التعبير كجمع المعمكمات ذات العالقة بالبحث

 ىي عبارة عف تبادؿ معمكمات بيف العميؿ  M. Reuchlinكمنو فإف المقابمة النصؼ مكجية حسب 
كاألخصائي النفساني، حيث يستعيف فييا المفحكص باألسئمة التي يطرحيا الفاحص، كىنا ال يخرج العميؿ 

 .مف إطار البحث ك السير في اتجاه كاضح، مع المحافظة عمى حرية التعبير

حاالت مف المقيمات بدار الطفكلة المسعفة بنات، 08كقد لجأنا في دراستنا ىذه إلى إجراء مقابالت مع
 :كاالتي كاف تقسيميف حسب الفئة العمرية كاآلتي

 الراشدات. 
 متكسطات السف. 
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 الصغيرات.  

كىك التقسيـ المعتمد في دار الطفكلة المسعفة، مف خالؿ المراقد كالغرؼ فالمراقد لمصغيرات كالغرؼ 
 .لممتكسطات كالغرؼ المستقمة لمراشدات

 :كقد اعتمدت المقابمة مع الحاالت المحاكر التالية

  الحياة قبؿ المؤسسة. 
 الحياة داخؿ المؤسسة . 
 العالقة بالعامالت كالمقيمات بالمؤسسة . 
 السمككات العدكانية. 

 : اإلستمارة3 . 7 . 5

كتعتبر االستمارة مف أكثر األدكات استعماال في جمع البيانات خاصة في العمكـ االجتماعية كاإلنسانية، 
 .كالتي تتطمب الحصكؿ عمى المعمكمات أك معتقدات، أك آراء األفراد

كقد اعتمدنا االستمارة تقميصا لمكقت كالجيد حيث قمنا بتحكيميا كتكزيعيا عمى المربيات كالعامالت بدار 
الطفكلة المسعفة، ألنو يتعذر إجراء مقابالت مع كؿ المربيات العامالت بالدار كتحميميا خاصة لمحدكدية 

الكقت، كبيذا قمنا باالستعانة باالستمارة، لمعرفة أك جمع البيانات كالمعمكمات حكؿ أساليب العيش 
 :كالمعاممة داخؿ الدار كالعالقة بالمقيمات كقد تضمنت االستمارة المحاكر التالية

 معمكمات عامة. 
 معمكمات اجتماعية. 
  معمكمات عالئقية. 
 معمكمات سيككلكجية. 

 : االختبار المطبق8.5

المجاالت ككذا في مجاؿ عمـ .نعتمد االختبارات كالمقاييس لمتأكد مف صحة النتائج في العديد مف
النفس نشيد أنكاع متعددة كمختمفة مف المقاييس كاالختبارات االسقاطية الفردية كالجماعية لقياس الذكاء 
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كالقدرات العقمية كالتحصيمية كالشخصية، كقياس االتجاىات كالميكالت كىي مبنية عمى قكاعد كأسس 
منيجية كعممية دقيقة بغية تحقيؽ أفضؿ النتائج كالكصكؿ إلى اليدؼ المرجك لقياس السمكؾ كالتي تخدـ 

 .الباحث في مجالو كحتى العامؿ عمييا

كيمكف القكؿ أف االختبارات مف األفضؿ أف تككف مكممة لدراسة تؤكد أك تزيد مع صدؽ النتائج 
 .المحصؿ عمييا

باعتباره اختبار " تفيـ المكضكع"   أكT.A.Tأما بالنسبة لمدراسة الحالية فاخترنا تطبيؽ اختبار 
 .إسقاطي يقيس جكانب مف الشخصية كالسمككات

  نتيجة لمدراسة االستطالعية التي قامت الباحثة  بيا في المؤسسة كنظرا T.A.Tكقد اخترنا اختبار 
مما شكؿ " الركرشاخ"ك" ساكس"لتعكد المقيمات أك مجتمع البحث عمى نكع ىذه االختبارات كاختبار 

صعكبة في التعامؿ مع ىذه العينة كرفضيا لبعض ىذه االختبارات بؿ نتيجة التعكد عمييا كمعرفتيا لـ تعد 
تثير اىتماميا كنستدعي التجريب كأضحت مممة بالنسبة ليـ لتعاقب المتربصيف المتردديف عمى المؤسسة 

  لككنو أكال اختبارا فعاال كميـ كال يقؿ أىمية كألنو بالدرجة الثانية سيؿ مف T.A.Tلذا اخترنا اختبار 
 .ميمة الباحثة فقد أثار اىتماـ العينة كسيؿ تجاكبيـ كتعاكنيـ

 .كلمتعريؼ فاالختبارات تستعمؿ في الكصؼ كالمقاييس في الكـ

 :T.A.T Test Dapperception اختبار 1 .8.5

كيعد مف االختبارات اإلسقاطية كالتي تتفؽ فيما بينيا بأف المختبر يقدـ لممفحكص نكعا مف المسير 
عباس محمكد، )الغامض أك ناقص التككيف كيطالبو بأف يضع ىذا المشير شيئا مف المعنى المحدد كالكاضح

 (57ص.1998القياس النفسي 

كىذا المعنى أك ىذه الترجمة أك فؾ الشيفرات المكجكدة باالختبار أك يمكف القكؿ القراءة بيف 
األسطر ىي إسقاط الشخصية المفحكص بجكانبيا المختمفة مف اتجاىات كحاجات كمشاغؿ كسمات 

 .انفعالية مختمفة

 :  مف االختبارات االسقاطيةT.A.Tكيعد اختبار 
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 لدراسة ديناميات الشخصية 1935 عاـ Murrayكأكؿ مف كضع اختبار تفيـ المكضكع ىك مكرام 
 (.2002صالح معاليـ)انطالقا مف الدكافع كالصراعات التحتية 

ىناؾ بطاقات خاصة بجميع األشخاص كبعضيا لمذككر  (صكرة) بطاقة 20  مف T.A.Tكيتككف اختبار 
فقط أك اإلناث فقط كبعض منيا لمراشديف مف الرجاؿ كالنساء، كتقدـ البطاقات كفؽ أرقاـ مرتبة كتشير 

 .الحركؼ المكتكبة إلى جانب الرقـ إلى الجنس الذم يقدـ إليو

فيصؿ عباس، )أما األرقاـ كحدىا دكف حركؼ فيعني البطاقة بجميع األفراد عمى اختالؼ سنيـ كجنسيـ

 (144ص.1999.الشخصية دراسة حالة 

كقد قمنا بتطبيؽ االختبار عمى الحاالت المدركسة كتسجيؿ االستجابات كمف ثـ التحميؿ،  قد قدمنا 
قصة ليا بداية - االختبار لممفحكصيف طالبيف منيف حكاية قصة عما يدكر في الصكر مف أحداث

 .كأحداث كنياية

 : تحميل االختبار1 .1 .8.5

يمكف تحميؿ استجابات االختبار مف خالؿ احتماؿ تفسير المقيمات لممكاقؼ الغامضة كالتي تظيرىا 
كالتي يمكف أف تمجأ في ذلؾ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة الستعماؿ أك المجكء لخبراتيا . صكر االختبار

السابقة الماضية كرغباتيا الحاضرة كما تريده أف يككف أك يمكف القكؿ طمكحاتيا كآماليا كأحالميا التي 
تطمح لتحقيقيا، كالتي يمكف أف تظير في شخصيات القصة كذلؾ مف خالؿ تحميؿ القصص المقدمة مف 
طرؼ المفحكصة كتبياف الشخصيات الرئيسية كالتي تأخذ دكر البطكلة كالتي يمكف أف يتقمصيا العميؿ 

 .كبالتالي تحظى بجؿ الحديث
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 :خالصة
          مف خالؿ الجانب المنيجي لمدراسة الميدانية يتمكف الباحث مف رسـ طريقو في الميداف 

كضماف االرتباط كعدـ التكىاف حيث أف العكامؿ العارضة التي يمكف أف تصادؼ الباحث في الميداف مف 
كمف خالؿ ذلؾ فقد تـ تحديد عينة الدراسة مف الحاالت السميمة غير . شأنيا أف تجعمو يحيد عف مساره

كذلؾ لعزؿ أم مف العكامؿ التي يستبعدىا الباحث، غير أف مجتمع الدراسة مف . المصابة بأم أمراض
كلذلؾ فإف الفصؿ المنيجي ألم . المقيمات بدار الطفكلة المسعفة بنات يضـ المعكقات كالمختالت عقميا

 .دراسة يعد ميما كيمكف اعتباره كمقدمة لمعمؿ الميداني كالتحميمي
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 :   تمييد1. 6

بعد اختيار المنيج كالدراسة االستطالعية لميداف الدراسة كاتباع الخطكات المنيجية االزمة، تأتي الدراسة 
الميدانية، كقد صمت الدراسة الميدانية كاعتمادا عمى المنيج االكمينيكي كدراسة الحالة، كالذم ال يتطمب 

أما الدراسة الحالية كالتي تعنى بدراسة السمكؾ العدكاني لدل المقيمات . عددا محددا اك كبيرا مف الحاالت
 حاالت كقد عمدنا 7حيث ضـ دراسة . بدار الطفكة المسعفة بنات بقسنطينة كتأثير الكسط المؤسستي

كقد أدرجنا جداكؿ .  .T.A.Tالستعماؿ المالحظة كدراسة الحالة ككذا تطبيؽ اختبار تفيـ المكضكع
 .المالحظة لمحالة االكلى كحالة نمكذجية أما باقي الجداكؿ فقد تـ كضعيـ في المالحؽ

 كتحميميا ككذا اختبار تفيـ المكضكع المطبؽ عمى الحاالت 7حيث ضـ ىذا الفصؿ تقديـ الحاالت
 . بينما تركت نتئج االستمارة كالنتائج العامة لمدراسة لمفصؿ الالحؽ.كتحميمو

. تقديم الحاالت و تحميميا. 2.6
   M تقدٌم الحالة 1 . 2 . 6

 1الحالة
 االسـ.............................. :.... .........M 

 سنة17.......  .................................السف  

  2002..... .........:...........سنة الدخكؿ لممؤسسة     
 أمر قضائي..........: ................كضعية الدخكؿ . 
 مجيكؿ...........................................األب . 
 مجيكلة............................................األـ . 
 األخكة............................................. /  
 الرتبة في العائمة.....:............................... /.
 ابتدائي 4...........................:..المستكل التعميمي. 
 النشاط الممارس في المؤسسة...:................... /..
 السكابؽ المرضية العائمية...........:/..................  
 السكابؽ المرضية الشخصية............................ /. 
 إخكة ك أخكات 6تبنت مف قبؿ كالديف متقدميف في السف ك :  العائمة البديمة 
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 الصغرل.............:............الرتبة في العائمة البديمة. 
 الرقص، الرسـ، كتابة الخكاطر، الرياضة، المكسيقى: االىتمامات .
 مرتجمة في لباسيا كحركاتيا ككالميا، حادة الطباع، جد حساسة،  : المظير العاـ

 .كجكد ضربة في حاجبيا كبعض الندبات المفتعمة بشي حاد عمى ذراعييا، مترددة

 :مالحظات

كقد قمنا بتسجيؿ مالحظات مختمفة عند دخكؿ المقيمة لممؤسسة كبعد زمف مف ذلؾ كخارج المؤسسة بعد 
. ىركبيا

كالجداكؿ التالية تكضح ىذه المالحظات التي كضعت مف قبؿ المربيات كتحت إشراؼ األخصائية 
 النفسانية

: Mقبل اجراء الدراسة لمحالة مالحظات  1 . 1 . 2 .6 

 Mقيمةالناحية العالئقية لمم  (6)جدول رقم -

 ممتـــــازة جيدة¨ متوسطــــة ضعيفــــــة منعدمـــــة 

   X   .عالقاتيا االجتماعية

    X  عدد صديقاتيا

   X   مشاىدة التمفاز

   X   زيارة األخريات فــــي غرفين

   X    األخريات في غرفتيااستقبال

    X  الفردية...أعماليا

   X   الجماعية..أعماليا
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  X    .عالقتيا بالصغريات

  X    ...عالقتيا بالمقيمات....

     X عالقتيا بالراشدات..

   X   عالقتيا بالمربيات والمسؤوالت

    X  عالقتيـــــا بـالضيوف

    X   الوالديــــنزيارة

   X   لألخرياتمساعدتيا 

 :قراءة الجدول

يكضح الجدكؿ السابؽ مالحظات عمة المقيمة مف الناحية العالئقية كالمتمثمة في مالحظة عالقاتيا داخؿ 
المركز مف قبؿ المربيات كاألخصائية النفسانية كيبيف الجدكؿ أعاله أف المقيمة عند دخكليا لممؤسسة 
كانت متكسطة مف حيث عالقاتيا االجتماعية داخؿ المركز سكاء بالمقيمات أك العامالت فقد كانت 

كما لـ يكف ليا الكثير مف الصديقات بؿ كانت قميمة الصديقات، كما أنيا لـ تكف . متكسطة االختالط
تميؿ لمشاىدة التمفاز رغـ صغر سنيا كما لـ تكف تحبذ األعماؿ الفردية كتحاكؿ االختالط في أعماؿ 
جماعية نكعا ما حسب الجدكؿ السابؽ، أما استقباليا لممقيمات األخريات في غرفتيا كاف متكسط ألنو 

عند دخكليا ..كاف يقتصر عمى المقيمات معيا في المرقد نفسو كما لـ تكف تزكر األخريات في غرفيف
المركز لـ يكف ليا مشاكؿ مع المقيمات، ككانت عالقتيا جيدة دكما بالصغريات كأما الراشدات فقد كانت 

كما كانت تميؿ نكعا ما ...حسب مالحظات المربيات...أما زيارة األسرة ليا فقد كانت نادرة.. منعدمة
 .لمساعدة األخريات

كبصفة عامة ىذه بعض المالحظات التي سجمتيا المربيات عمى المقيمة ككجدت بسجميا كقد اعتمدت 
 .الباحثة عمييا كأعادت بناء الجدكؿ كقت الدراسة كالمقارنة بيف المالحظات األكلى كالمالحظات األخيرة
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 (مالحظات قبمية) Mالنـــاحية المزاجيـــة والسموكيــــــة  (7)جدول رقم    

 مالحظات  نـــــادرا أحيانــــا نعـــم ال 

     X منطوية

    X  قمقة

   X   ىادئة

   X   سريعة الغضب 

  X    متمردة

    X  الشرود

     X انحرافات جنسية

     X  االىتمام بالذات و المظير

  X    خالفات بين زميالتيا 

     X خالفات مع المسؤولين 

     X  االنانية

التدخين    x  سموكات منحرفة وما ىي 
 ،العدوانية،
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 :قراءة الجدول

ما مف الناحية المزاجية كالسمككية فإف المقيمة لـ تكف منطكية كال تكجد لدييا انحرافات جنسية ىند دخكليا أ
المركز كما لـ تكف ميتمة بمظيرىا بينما كانت قمقة معظـ الكقت كأحيانا فقط تككف ىادئة كما أنيا لـ تكف 

سريعة الغصب إال أحيىانا تمردىا كخالفاتيا مع زميالتيا كانت نادرة أما الخالفات مع المسؤكليف فقد 
كلـ تكف لدييا أم مظاىر لمسمككات االنحرافية ما عدا  بعض كانت منعدمة إضافة إلى انعداـ األنانية 

 .السمككات العدكانية النادرة

 Mاالجتماعيةالنــــــاحية   (8)جدول رقم   

 مالحظات ال  بكثرة متوسط  نادر نـعم 

      X تقمص حوار الشـــارع

  X    X استعماال األلفاظ البذيئة

توجد   تقوم بأي نشاط ، ال ال X     اإلنتاج داخــل المركز
نشاطات 

  X     عالقاتيا خــارج المركز

    X   عالقاتيا داخل المركز

  X     إتكـــــــالية

      Xمساعدة المقيمات 

    X  السموك العدواني 

     X  الكــــــالم

  x    افتعال المشاكل 

     X   الوالدين ،زيارة أفراد األسرة
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 :قراءة الجدول

كانت المقيمة تتقمص حكار الشارع إذ كاف كالميا يفكؽ سنيا كما كانت تستعمؿ األلفاظ البذيئة، كما 
كانت منعدمة النشاط داخؿ المركز كعالقاتيا خارج المركز منعدمة لعدـ خركجيا مف المركز أما داخؿ 
المركز فقد كانت متكسطة أم لـ تكف منعدمة العالقات كما لـ تكف كثيرة العالقات كلـ تكف اتكالية بؿ 

كانت تميؿ لمساعدة األخريات سمككيا العدكاني كاف متكسط حيث تظير عدكانيتيا لمدفاع عف الصغيرات 
كعف نفسيا كما لـ تكف كثيرة الكالـ كال تفتعؿ المشاكؿ كما إف زيارة أسرتيا البديمة ليا كاف نادرا كيقتصر 

 .عمى األـ كاألب فقط

 

 Mلمقيمة ل:المالحظات وقت إجراء الدراسة  2 . 1 . 2 .6
 Mلمقيمةلالناحية العالئقية   (9)جدول رقم 

مالحظات  جيـــدة متوسطـــة ضعيفــــة منعـدمة 

    X  اجتماعية

    X  عدد صديقاتيا

    x  مشاىدة التمفاز

    X  زيارة األخريات فــــي غرفين

   X   استقبال األخريات في غرفتيا

    x  أعماليا الفردية

     X الجماعية.نشاطاتيا.....

   X   عالقتيا بالراشدات..



132 
 

  x    عالقاتيا بالصغريات

    X  .ماتيعالقاتيا بالمق.....

    X  عالقتيا بالمربيات والمسؤوالت

     X زيارة الوالديــــن.

 اليروب المتكرر     خروجيا من المركز

 :قراءة الجدول

كقد تـ إعادة إجراء المالحظات السابقة كقت إجراء الدراسة أم بعد مركر كقت مف تكاجد المقيمة بالمركز 
كقد تبيف أف ىناؾ تغيرات ممحكظة فمف حيث الناحية العالئقية لممقيمة نجد أنيا أصبحت أقؿ اجتماعية 
مما سبؽ عالقاتيا االجتماعية ضعيفة كما قؿ عدد صديقاتيا كقمت كضعفت مشاىدتيا لمتمفاز أكثر مف 

كما أصبحت نشاطاتيا الجماعية منعدمة إضافة إلى بداية احتكاكيا بالراشدات، كبقيت عالقتيا .. ذم قبؿ
كما تذبذبت عالقتيا بالمسؤكالت كأصبحت . بالصغريات ممتازة إذ كانت تدافع عنيف دائما كتحمييف

متكسطة، إضافة إلى انعداـ زيارة الكالديف ليا مطمقا كخركجيا المتكرر مف المركز عف طريؽ اليركب 
 .لمرات متعددة 

 (مالحظات بعدية)النـــاحية المزاجيـــة والسموكيــــــة   (10)جدول رقم 

 مالحظات نـــــادرا أحيانــــا نعـــم ال منبسطـــــــــــــة

    x  منطويــــة

    X  قمــقــــــــة

     X ىــــــــادئة

    X  سريعة الغضب
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    X  عدوانيـــــــة

    X  الشـــــرود

    x  انحرافات جنسيــــة

   X    بالذات والمظيراالىتمام

    X  خالفات بين زميالتيا

   X   خالفات مع المسؤولين

    x  األنانية

محاولة  باليدين ندابات إحداثالعدوان،   X  مشاكل سموكية وما ىي
 االنتحار

 :قراءة الجدول
فقد أصبحت منطكية كقمقة كلـ تعد ىادئة كما مف قبؿ كما  أما مف حيث الناحية المزاجية كالسمككية

أضحت سريعة الغضب عدكانية كثيرة الشركد أحيانا فقط ما تيتـ بمظيرىا تكجد خالفات بينيا كبيف 
كأحيانا خالفات مع المسؤكليف، ظيكر بعض االنحرافات الجنسية كظيكر األنانية كبعض . زميالتيا

السمككات االنحرافية، العدكاف المكجو نحك الغير، الشجار كالعدكاف المكجو نحك الذات محاكلة االنتحار 
حداث ندبات عمى الذراعيف بشيء حاد بشفرة حالقة، اليركب المتكرر  .كا 
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 االجتماعيةالنــــــاحية   (11)جدول رقم 

 مالحظات منعدمة  بكثرة  متوسط  قميل  نــــــادرا 

   X    تقمص حوار الشـــارع

   X    استعماال األلفاظ البذيئة

الرسم  X     اإلنتاج داخــل المركز

 ومن الشارع نتيجة اليروب المتكرر csrنزيالت ب  X    عالقاتيا خــارج المركز

     X  عالقاتيا داخل المركز 

  X     إتكـــــــالية 

    x   افتعال المشاكل  

الدفاع عن الصغريات     x مساعدة اآلخرين 

   X    السموك العدواني

   X    المشاركة في مشاجرات  

  X     زيارة أفراد األسرة الوالدين 

 :قراءة الجدول
أصبحت المقيمة كثيرا ما تتقمص حكار الشارع كتستعمؿ األلفاظ البذيئة بكثرة إضافة إلى انعداـ القياـ بأم 
نشاط بالمركز كتميؿ لمرسـ معظـ الكقت، أصبحت ليا عالقات خارجية مف نزيالت في دار إعادة التربية 
كمف الشارع نتيجة ىركبيا المتكرر كزيادة سمككيا العدكاني كما أصبحت كثيرة المشاركة في الشجارات 

 . كتدافع عف الصغريات كتحمييف كيبقى زيارة أفراد األسرة البديمة منعدـ

 :و مكوثيا في الشارع مالحظات بعد ىروب المقيمة 3 . 1 . 2 .6

كىذه المالحظات سجمت بعد ىركب المقيمة النيائي مف المركز لمشارع كمصادفتيا في الشارع كمحاكلة 
 . التحدث معيا

 : المظير العاـ

 ال يمكف التفريؽ بينيا كبيف رجؿ لمكىمة األكلى قصة شعرىا، لباسيا، تصرفاتيا. 
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 إدمانيا عمى الشرب كالمخدرات.  
 عيشيا مع مجمكعة منحرفيف. 
 حمميا لمسالح األبيض . 

ذا اتسعت تتعداىا لمكسط أالنحرافي الذم  تنحصر عالقاتيا االجتماعية في المجمكعة التي تنتمي إلييا كا 
 .تنتمي إليو

 "شوفي توقعي مني كل شي ندير كمش...".مختمؼ االنحرافات

 :توظيف المالحظة الممثمة بالجداول 4 . 1 . 2 .6

قامت الباحثة بتسجيؿ مجمكعة مف المالحظات فيما يخص الجكانب العالئقية كاالجتماعية المزاجية 
كالسمككية لممقيمة كقت إجراء الدراسة اعتمادا عمى المالحظات التي سجمتيا المربيات قبؿ ذلؾ عند دخكؿ 

محاكلة ضبط الفركؽ كالتغيرات في سمكؾ المقيمة بيف الفترة الكاقعة بيف المالحظات .المقيمة لممؤسسة 
القكؿ مف خالؿ ما سبؽ أف سمكؾ المقيمة كاف مف سيء ألسكأ  األكلية كالمالحظات البعيدة كيمكف

كالتغير التدريجي ممحكظ مف خالؿ مالحظات المربيات كاألخصائية النفسية كالذم يجعمو جميا المقارنة، 
كيمكف القكؿ أف حياة المقيمة كانت مضطربة في األسرة البديمة كزاد اضطرابيا في المركز أك المؤسسة 

كخاصة مف حيث زيادة السمكؾ العدكاني، افتقار المركز لمتكفؿ النفساني لمحاكلة . كتفاقـ ذلؾ في الشارع
 .التخفيؼ مف حدة الصدمات التي تعرضت ليا المقيمة في المؤسسة ك خارج المؤسسة

 :ممخص المقابمة

أجرت الباحثة عدة مقابالت مع المقيمة كفي أكقات مختمفة، طيمة مدة الدراسة كمدة تكاجد الباحثة 
 . بالمؤسسة

فتاة مجيكلة الكالديف، تركت بمستشفى بأحد المدف الساحمية كبعدىا أخذتيا إحدل العامالت   Mالمقيمة
بالمستشفى إلى أف تـ كضعيا بإحدل دكر الطفكلة المسعفة كمف ثـ تـ تبنييا مف قبؿ عائمة متككنة مف 

 بيف أحضاف ىذه العائمة إلى أف Mتربت  .8 أبناء احتمت فييا الحالة الرتبة 7كالديف متقدميف في السف ك 
سنكات مف العمر أيف اكتشفت عف طريؽ زمالئيا بالمدرسة كجيرانيا بأنيا متبناة كبأف ىذه العائمة  8بمغت 

 .ليست عائمتيا الحقيقية، كىنا كانت الصدمة بالنسبة ليا كالتي لـ يستكعبيا عقميا الصغير
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 M  لشبييا الكبير بالذككر مف " جمكؿ" سمراء البشرة، مرتجمة في لباسيا كتعامميا، كانت جارتيا تنادييا
 .حيث التعامؿ كالمظير

بيف أحضاف ىذه العائمة ككانت كثيرة الحركة، جريئة، كمحبكبة خاصة مف قبؿ أميا، لكف إخكتيا  Mكبرت
إلى أف اكتشفت بأنيا متبناة عف طريؽ جيرانيا كزمالئيا في المدرسة مما شكؿ . الذككر لـ يككنكا يتقبمكنيا

ككنا ...كنت نمعب بزاؼ مع لكالد كما نمعبش مع لبنات .....تشككيت ما أمنتش.......ليا صدمة قكية
 .من الزبالة جابوكك يقكلكلي بمي ماىمش كالديؾ  يعايرو فيا يقولولي بنت حرامنحقرك لبنات كالك 

، كمف ىنا بدأت شككؾ العميمة كبدأت نتي بنتي يكذبوا عميك.....كعندما سألت أميا أنكرت ذلؾ كقالت
 .تحاكؿ أف تفيـ كتسأؿ الجيراف حتى أخبرىا أخكىا بأنيا متبناة في لحظة غضب كشجار مع األـ

 . السمككية كاضطراباتيا حيث تفاقمت سمككاتيا العدكانية في البيت كداخؿ الفصؿMكىنا بدأت مشاكؿ 

كي .......كبدأ مشكؿ التسرب المدرسي يظير إذ أضحت تيرب مف المدرسة كتمضي كقتيا بالشارع
عرفت بمي بنت شارع ما عالباليش كيفاه صرالي عدت ما نحمل حتى بالصو وبقيت في الشارع، بنت 

كتعممت مختمؼ االنحرافات مف الشارع، .  خاصة كأف زميالتيا ابتعدف عنيا.الشارع بالصتيا الشارع
إلى أف استغميا أخ ليا في تخبئة بعض .....األلفاظ البذيئة، كالسمككات العدكانية كالعنيفة، التدخيف

األقراص الميمكسة كالمكاد المخدرة، لتمقي الشرطة عمييا القبض كتضعيا في مركز لمطفكلة المسعفة بأمر 
 .قضائي

جيت مف المركز ....كنت خايفة كقمقانة بصح مش ىامني.... سنكات9-8دخمت لممركز في عمرم 
 .ككليت ليو

بقيت الحالة داخؿ المؤسسة لكنيا حاكلت اليركب مرات عديدة كتتحجج بالمناسبات لمخركج عند عائمتيا 
كقد حاكلت اليركب كنجحت، ثـ ألقي القبض عمييا لتكضع في دار إعادة التربية . كمف ثـ اليرب لمشارع

ثـ تعكد لدار الطفكلة المسعفة مرة أخرل بأمر ....بنات، لتيرب منيا مرة أخرل رفقة زميالتيا في الدار 
لتتمكف مف ذلؾ كتختطؼ مف الشارع ...لتمكث مدة ثـ تحاكؿ اليرب مرة أخرل رفقة زميالتيا....قضائي 

كمف . ثـ تتقرب مف مصالح األمف لتقدـ شككل، امتثاال لنصيحة إحدل الياربات معيا.....كيعتدل عمييا
كبعد ذلؾ أصبحت جد منطكية . ثـ تعكد لدار الطفكلة المسعفة كتقـك بمتابعة المعتديف قضائيا مف ىناؾ

كشاردة كعدكانية جدا، كقد كانت عالقتيا بالصغريات جد كثيقة إذ كانت تدافع عنيف، كبدأت تترجؿ أكثر 
في لباسيا كسمككيا كتمقب نفسيا بجمكؿ كترتدم مالبس رياضية طكاؿ الكقت، كقامت بقص شعرىا قصة 
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ليختطفيا الشارع بال ...ذككرية، حاكلت االنتحار، كبدأت االضطرابات النفسية في التفاقـ  إلى أف ىربت 
 . عكدة كتدخؿ أكساط االنحراؼ

مع لي ...ىذم ىي حياتي : كانت جد متحسرة كلكنيا قالت...كعند مقابمتيا خارج المؤسسة بعد ىركبيا 
 .زيي أنا لي نحقر، كاحد ما يحقرني كيستغمني

 مف المركز لحضف عائمة لـ تتمكف مف المحافظة عمييا لتعكد لممركز مف جديد كتنتيي إلى M حياة كانت
 .الشارع كاالنحراؼ

  إليوMكصمت   لكف مف المسؤكؿ عف  ما

 :تحميل المقابمة -

 Mتحميل الحالة 2 .  2 . 6

 :Mالنقاط الحساسة في حالة 

 مجيكلة األبكيف. 
 مدة أياـ بقاؤىا في المستشفى . 
  خركجيا عند إحدل العامالت بالمستشفى لمدة أشيرثـ. 
  سنتيف عمر المسعفة حتىكضعيا في دار الطفكلة. 
 تبنييا مف قبؿ عائمة بديمة عند عمر سنتيف .

 خالل مرحمة الطفولة األولى غياب صورة مستقمة لبديل األم أي تعدد البدائل

  عيشيا مدة سبع سنكات في حضف ىذه العائمة في تناقض بيف حب أميا بالتبني ك رفض بقية
 .العائمة ليا ك سكء المعاممة

  (صدمة) بأنيا متبناةالمفاجئاكتشافيا 
  رفض أقرانيا ليا لككنيا متبناة. 
 ىركبيا مف المدرسة. 
 ظيكر السمكؾ العدكاني في البيت ك المدرسة ك الشارع. 
  لمذككر أكثر مف البناتأكثرميميا . 
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 تخبئة أخييا لممخدرات في مالبسيا ك اكتشافيا مف قبؿ الشرطة. 
 كضعيا في دار الطفكلة المسعفة. 
 اليركب المتكرر. 
 (صدمة)االعتداء عمييا بعد ىركبيا. 
 كضعيا في دار إعادة التربية(csr). 
 (صدمة)ا بالتبني رفضيا مف قبؿ عائمتو. 
 ىركبيا كانحرافيا. 

 - كمنو تعرضت لمرفض مف قبؿ العائمة كالمجتمع كانحرافيا كعدكانيتيا رد فعؿ عمى ىذا الرفض كانتقاـ
 .مف المجتمع إضافة لتأثير الكسط المؤسساتي ككسط دار إعادة التربية بنات

 المقابمة عمى ضوء الفرضيات(12)جدول رقم -
 تأثير الوسط عوامل اجتماعية عوامل نفسية

اضطراب العالقة مع األب واإلخوة 
 في العائمة البديمة

ما نشفاش عيو ىزني كال سمـ -
عميا ما نشفاش عمى ركحي قعدت 

في حجرك انيار 
ماعندىـ حاجة فيا  كنت نحس بمي

ما يعاممكنيش كيما ما نحسيـ 
يعاممكني كيما أم حاجة في الدار 
كرسي مخدة لعبة يمعبك بييا كمف 

. بعد يرميكىا
عايركني ك قالكلي بنت حراـ بنت 

الشارع 
قالتمي اميا تاع كاحدة فييـ ركحي 
شكفي شككف كالديؾ كما تدكريش 

 ببنات الناس
اما تيدر مع خكيا ـحتى اسمع 

قاليا مديمي الدراىـ كال نقكؿ .....
  بمي مش بنتؾ تـ تأكدت ػMػؿ

كرىت حياتي ك
يضربكني   يفيقك بي تاع الدار

 تأثير الحي والجيران
جارتنا كانت تعيطمي جمكؿ 

عدت ما نحبش نقرا .....-
كعادك لي يقراك معايا دايما يقكلكلي ىؾ 

كرىت لقرايا .....
نيدرش مع  نمعب غير مع لكالد كما

لبنات خاطر يعايركني كيحاميك عمى 
بعضاىـ كيظممكني 

 بداية االنحراف والتسرب المدرسي
نيار طكؿ كانا برا ممي نخرج اصباح 

حتى المعشية 
جربت القارك .نديرك كؿ شي ،

كيا الدركؽ في قشي خخبا 
حبس ىربت باه نرجع لمدار بصح في 
 .الدار كانك حابيف يعاكدك يردكني ىنا
ىربت كبقيت ندكر برا مع لبنات لي 

 .اىـعىربت ـ
 ىربنا نيار الماتش تاع الجزاير *-

 .كمصر
 تأثير الوسط االنحرافي

 .مش عايشة مدرقة عمى راسي ىنا
ا ذقدرتش نعيش في المركز ق ما.....-

 .كشككف لي يقدر يعيش ىنا
 .ىكاؾ ىنا..ياكمكؾ سالطة شتي الحبس ...

لينا ككف ما تقدريش تدافعي عمى ركحؾ كال 
ماتمقايش لي يدافع عميؾ 

حكت ياكؿ حكت 
ككف ما تككنيش ديب ياكمكؾ كيحقركؾ 

ىؾ ...عالىادم تشكفيني قبيحة ......-
خاطر الـز تككني ىؾ 

سرقكلي حكايجي 
الشيوخة والمسؤولين يقولولك ......يستغمكؾ 

كقكلينا كؿ كش كايف  .....عسي فالنة
كلبنات كي يمقاك العالقة تاعؾ مميحة مع 

يقكلكلؾ القكادة تاعيـ كككف ..الشيكخة كالمديرة
كيدكرك عميؾ ..تخرج أم ىدرة يحصمك فيؾ

قكليمي كش مف حياة .....-
. كرىت

كاله ىادم بالصة تقدرم .....تيربي بسيؼ 
 ؟تقعدم فييا
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يحبسكني في الدار 
قالكليا بيدلت بينا ..كشحبما-

شكفي أنا بيدلت بييـ ر جابتنا العا
كىك الال خاطر 

 .بنيـا
 صدمة االعتداء

 رجالة اداكني لبالصة 4حكمكني 
في السمارة كاعتاداك 

كرىت ركحي ..بكيت  
 نصارحؾ حبيت ننتحر

. بنت الشارع بالصتيا الشارع-
 لي أنامع لي زيي ...ىذم ىي حياتي 

كرىت ..نحقر كاحد ما يحقرني كيستغمني
 .تدمرت...كمشي 

. األقؿ حرة ندير كاش نحبعمى 
الميـ عايشة رجمة 

 كيؼ كيؼم كالمكت ذ حياتي ق-

 csrمف ىنا عاقبكني داكني ؿ
بصح مانيش مميحة لينا كؿ كاحد يحكس عمى 

صالحك مف لي يخدمك ىنا لبنات 
ىدا حبس مش سكنطر ......كامؿ....
 تالقينا منيف.. عمى لبنات لي كانكمعايا-

نحبيا ىي لي ..ىدم صاحبتي قالتمي..مالفيف
تاني  كقفت معايا كنعتتمي كش ندير خاطرىيا

 CSRصراتميا ىؾ كيما ىربت مف 

 

 Mاألعراض وميكانيزمات الدفاع لممقيمة (13)جدول رقم 

 ميكانيزمات الدفاع األعراض

 العدكانية المفظية كالجسدية 
 الككابيس

 األرؽ كعدـ النكـ
 االكتئاب
 االنطكاء

إحداث ندبات عمى : عدكانية اتجاه الذات
 .مستكل الذراعيف، محاكلة االنتحار

 .اليركب المتكرر
 .اضطرابات المزاج بيف اليدكء كاليياج

 .بداية ظيكر انحرافات جنسية

 الكبت
 التقمص
 اإلسقاط
 اإلنكار
 .ميكانيـز عمؿ الحمـ . التكثيؼ

 : أحالم المقيمة المتكررة

حاكلت الباحثة االعتماد عمى تحميؿ أحالـ المقيمة المتكررة لإلطاللة عمى الجانب الالشعكرم كالخفي 
كالذم يكبحو الشعكر كيمكف أف نراه مف خالؿ الشعكر، كما أف الكثير مف المحمميف بينكا كأبرزكا أىمية 

األحالـ في اإلفصاح عف الجكانب المخفية مف الحياة السيككلكجية لمفرد كليا القدرة عمى تحميؿ ديناميات 
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، كسنحاكؿ العمؿ كميكانيزمات الدفاع فقد اعتمد يكنغ كفركيد عمى تحميؿ األحالـ كتبياف أىمية ذلؾ
تحميؿ أحالـ الحاالت المدركسة اعتمادا عمى منيج فركيد في تحميؿ األحالـ،رغـ أف تفسير فركيد 

 .لألحالـ كاف مف منطمؽ جنسي محض إال أنيا محاكلة لمتفسير انطالقا مف تفسيرات فركيد

  في الحمـءتكرار حادثة االعتدا: الحمم األول

نشكؼ لي خطفكني جاك يحكسكا عميا كيضربكا فيا كحابيف يعتديك عميا بالقكة كأنا نعيط ككي نجي نيرب 
ما نقدرش، نعيط عمى ماما كبابا كخاكتي باه يعاكنكني مايحبكش يشكفك معايا كيركحك كيخميكني نحكـ 

. فييـ يبعدكني كيركحك كيخميكني كنبقا نعيط ك نعيط حتى نفطف

 :عناصر الحمم

يمكف القكؿ أف ىذا الحمـ مجرد عمؿ لمذكرل  كصراع بيف محاكلة كبت المقيمة لحادثة االعتداء كتكرارىا 
 :في الالشعكر مف خالؿ الحمـ، حيث ضـ مجمكعة مف العناصر

 تكرار حادثة االعتداء بتكرار الحمـ. 
  لقاء المسؤكلية عمى األىؿ كما يمكف أف نقكؿ أف المقيمة خالؿ لحمـ تقكـ بنكع مف التبرير كا 

 .باعتبارىـ امتنعكا عف مساعدتيا كأنيـ كانكا مكجكديف عند الحادثة كلكنيـ امتنعكا عف المساعدة
  نحكم فييم يبعدوني و يروحومشاعر اإلحساس بالرفض كالنبذ مف قبؿ األىؿ... 

كمنو يمكف أف يككف الحمـ األكؿ ىك صراع بيف محاكلة كبت الحادثة ك عمؿ الالشعكر في إحيائيا 
 .كمحاكلة إيجاد تبريرات لتخفيؼ الصدمة ىكاميا ك ال شعكريا

 .يتكرر بكثرة كيزعجيا كيستمر تأثيره طكاؿ اليكـ:الحمم الثاني

 طككي نطمع فكؽ الحي  يريبكا كيطيحك عميا كأنا ىاربة كاألرض تتشقؽ  CENTREػنشكؼ فمحيكط تاع اؿ
 كغير المركز لي يريب  الطريؽ بصح ماتبانش مميح مش كاضحة فييا الضبابنشكؼ الدنيا برا الباس

نكض مخمكعة ك خايفة  . كنرمي ركحي مف الحيط تاع المركز باه نيرب لبرا 

 (.90ص.1962.فرويد) .:عناصر الحمم
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الجدراف  الممساء أك التي يتسمقيا الحالـ حسب فركيد في تحميمو لألحالـ تعني العالقة الكالدية : الجدران
 .أم العالقة بيف الحالـ ك كالديو األصمييف أك الحاضنيف

كالطريؽ في المناـ حسب فركيد الطريؽ اليمنى تدؿ عمى الطريؽ السميمة كطريؽ الفضيمة أما : الطريق
كأيضا يذىب فركيد إلى أف الطريؽ اليمنى عالقة جنسية سكية أما الطريؽ . اليسرل عمى الجريمة كالرذيمة

 .اليسرل فيي عالقة شاذة مع نفس الجنس

ذا سممنا بقكؿ فركيد فيمكف القكؿ أف المقيمة تعاني مف اضطراب كلـ يتضح أماميا السبيؿ بعد، كلك  كا 
طابقنا تحميؿ الحمـ بنتائج اختبار تفيـ المكضكع يمكف القكؿ أف المقيمة تعاني مف اضطراب عمى مستكل 

تياوي العالقة أو اضطراب العالقة الطفمية  كفي حمـ المقيمة ترل لجدراف تتياكل، كىذا يعني. اليكية
 .لمعميمة حسب فرويد

الباب ككايف كنشكؼ ركحي راقدة في الشكمبرا تاعي كلخبيط كلعياط في الطاقة كلحيكط : الحمم الثالث
نسمع األصكات ككي نجي نيرب نمقا ركحي محبكسة  نشكفش شككف ناس حابيف يدخمكا ليا، بصح ما

ك تضيؽ ركحيي كنعكد نشكؼ في ركحي زلي راني في قبر كرايحة .باب ما تتحؿ زم لي راني في حبس
. نتطفا

 :تحميل الحمم حسب فرويد

كما سبؽ كتعرضنا لو في الحمـ السابؽ فإف الجدراف تعني العالقة الطفمية مع الكالدية أك الحاضنيف كنجد 
 في الحمميف، أما الحجرات مشكمة العالقة تعني العالقة الطفمية مع الوالدية أو الحاضنين تتكررأف 
 رحـ المرأة  كمنو يمكف إف نقكؿ إف مدلكؿ األبكاب المغمقة فيي حسب رمزية الحمـ عند فركيد تمثؿ الرحـك

الحمـ يعني اضطراب العالقة الطفمية الكالدية ككذا الخكؼ مف الحمؿ بما أف الرمكز تمكح إلى رحـ المرأة ، 
كيمكف القكؿ أف حادثة االعتداء الزالت تعمؿ عمى مستكل الالشعكر كىنا يمكف أف يظير التكثيؼ في 

 .ظيكر مخاكؼ الحمؿ ، كمنو يمكف أف يككف ىذا ىك العامؿ المفجر لمشكمة اضطراب اليكية

 :الحمم الرابع

 ك كي خرجت لقيت ركحي كليت راجؿ كالبسة قش تاع الرجالة، نستحمـنشكؼ ركحي دخمت لمحماـ باه 
بكؿ طاح في الحماـ كىازة في يدم مكس كحابة نقتؿ كحدة ماعرفتياش شككف قاعدة تمـ  شعرم قصير،
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 قتمتيا ككي طاحت لقيتيا أنا عيطت كبقيت robe de marriageفي شعرم لي طاح في الدكش البسة 
ا يخكفني بزاؼ ساعات تبانمي ركحي مسككنة عدت نخاؼ مف ذكلمناـ ق. نعيط حتى نفطف كال ينكضكني

. نحبش نرقد باه ما ناـ كالك الرقاد ما

 :تحميل الحمم

كحسب .لمكىمة األكلى يبدك الحمـ متشعبا كغير مترابط كيضـ الكثير مف األفكار أك اليذاءات كالمخاكؼ
 :فركيد سنقـك بتحميؿ الحمـ لعناصره

 . حسب فركيد فإف سقكط الشعر يرمز لمخصاء: سقوط الشعر

 .كاألسمحة الحادة كالخناجر ترمز آللة الرجؿ الجنسية :األسمحة الحادة والخناجر

لك اتبعنا منيج فركيد يمكف القكؿ أيضا أف التفسير يعكد لمجنس كلكف يمكف القكؿ انو عمؿ الكبت 
خالؿ المعاشات  كالصراع الداخمي في نفس المقيمة كالذم يحيي حادثة االعتداء كالمخاكؼ كالصدمة مف

الكاقعية لمعميمة كبما أف الصدمة لـ تعالج فيي تحاكؿ إيجاد منفذ لمتسكية كتيدئة الصراع الداخمي كحؿ 
األزمة مف خالؿ امتالؾ القكة التي تراىا عند الرجؿ كالضعؼ الذم ىك عند المرأة كبالتالي رفض أنكثتيا 

 .كالتأرجح في أزمة اليكية كالدكر

: M  عمى المقيمة  T.A.Tتطبيق اختبار  1 .3 . 2. 6

 1: البطاقة

 .ىذا طفؿ يشكؼ مع الكماف تاعك

 قاعدة نشكؼ مع الكماف تاعي  Mقمتمؾ بمي نحب المكسيقى، بصح لبيانك خير، شكفي ىذم أنا
ك ما حبش يتخدـ ، حبيت نخدمك ما حبش، ما قدرتش، ما خالكنيش نخدمك، بالؾ خاطر ما  كسركىكلي

. ىيو ىؾ........يحبكش الكماف، ىكا 

كقمقني كنخمـ نقكلؾ نخمـ نكمؿ نكسرك كنقطع لخيكط ندقدقك، نخبطك في  بقيت نشكؼ معاه......كتاني
مميح ..ىكا كنتينا ...ىيو .كال نقكلؾ نضرب بيو كانش كاحد ممي مايحبكنيش نكسرلك راسك......الحيط
 . خالص
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مف خالؿ استجابة المقيمة نجد أنيا أدركت المكضكع الظاىرم طفؿ ينظر لمكماف :تحميل االستجابة
يمكف القكؿ مف خالؿ قصة المقيمة أنيا تقمصت شخصية الطفؿ  الذم ال ..كيفكر، كىذا بصفة عامة 

يحب الكماف كلكنو ينظر إلى كمانو المكسكر كالذم كسر مف قبؿ أشخاص آخريف ك يحاكؿ إصالحو 
كما أف ىذا .لكنو لـ يتمكف مف ذلؾ، كأنو منع مف ذلؾ ألف األشخاص الذيف منعكه  ال يحبكف ىذه اآللة

 .الطفؿ يفكر في كسر اآللة كاستعماليا لضرب ىؤالء األشخاص

 .مف خالؿ قصة المقيمة نجد أف القصة تحكم بطال كاحد كىك الطفؿ: البطؿ
يمكف القكؿ أف المقيمة تقمصت شخصية البطؿ أال كىك الطفؿ كالذم دار حكلو كحكؿ أحاسيسو :التقمص

. 
مف خالؿ قصة المقيمة يمكننا لمس مجمكعة مف الدكافع كالمشاعر كاألحاسيس  :الدكافع المحركة لمبطؿ 

كالحاجات التي يمكف أف تدؿ عمييا القصة إضافة لنزاعات كالصراعات كحاجات البطؿ الذم تقمصتو 
 .المقيمة 

 كيمكف القكؿ أف البطؿ تحركو مجمكعة مف الدكافع، كالحاجة لإلىتماـ كالحاجة لممساعدة 
 كما نمحظ الصراعات النفسية التي يعاني منيا كالتي تبرز في..حبيت نخدمو ماقدرتش 

 .... ما يحبونيش ك يبرز كذلؾ الشعكر بالرفض كعدـ التقبؿ....ما خالونيش....كسروىولي....
نكسرو ونقطع لخيوط اظافة لظيكر العدكانية ك التي تبرز مف خالؿ األلفاظ المستعممة عدكانية لفظية  

 .و ال نقولك نضرب بيو كانش واحد......ندقدقو، نخبطو في الحيط
 :كمنو يمكف تمخيص النقاط األساسية في قصة المقيمة ك المشاعر المسقطة كاالتالي
الشعكر بالرفض كالنبذ، الحاجة لإلىتماـ كالمساعدة، العدكانية، 

 صراعات كنزاعات داخمية

كيمكف تحميؿ استجابة المقيمة في البطاقة األكلى كتمخيص ما سبؽ في أف المقيمة تقمصت :التحميل
شخصية البطؿ الكحيد في القصة كالتي يكجد فييا شخصيات أخرل مجيكلة كيتضح جميا اإلسقاط الذم 
قامت بو المقيمة عمى شخصية البطؿ مف إسقاط مشاعرىا كأحاسيسيا بالنبذ كالرفض كحاجتيا الماسة 

لالىتماـ كالحب كالتقدير كالتي تغذم مشاعرىا العدكانية كما تتضح جميا استعماليا لميكانيـز دفاعي كىك 
اإلسقاط كذلؾ ما تكحي بو عباراتيا في القصة التي جعمت فييا أشخاص أك شخصيات مجيكلة ألقت 

، ما خالكنيش نخدمكالمـك عييا في فقدانيا لممكضكع أال كىك الكماف أك في صراعاتيا كنزاعاتيا 
 .كسركىكلي
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ف الحؿ  الذم لجأت إليو المقيمة مف خالؿ القصة كالذم تراه األنسب ىك العدكاف لمدفاع عف نفسيا  كا 

.  مميح خالص..ىكا كنتينا ...ىيو .نضرب بيو كانش كاحد ممي مايحبكنيش نكسرلك راسك

 2: البطاقة 
شتي تكلي .....بنت خكيا كي تكبر كتكلي تقرا في الجامعة  (A)ذم ق...عجبتني مميحة ....(ابتسامة)

حاكمة الكتب في يدىا كرايحة ....مش مميحة بيضا كأنا سمراء  خير ىيتيبؿ زيي تشبيمي بصح ىي
ىي رايحة تقرا حبست كشافت لقبر تاعي كي ك........ (صمت)...لمجامعة تقرا مميح باه تكلي محامية 

 تفكرتني خاطر ىي برؾ لي كانت تحبني ككالت تبكي عميا كخافت ال لحصاف يعفس عمى  (M)تاع 
، كىذيؾ امي لي كاقفة تتفرج في الناس رايحيف كجاييف عمى القبر تاع  كماشتاتش الناس يعفسك فيوالقبر

(M)  يعفسك فيو برجمييـ ك تقكؿ ككف حتى(M)  كالت كيما(A)  كبصح ىكا خير نقكلؾ ىؾ خير ...تقرا
(M) ماتت ك تينات .

 :تحميل االستجابة
تمكف المقيمة مف إدراؾ المكضكع كالشخصيات الثالثة امرأة تحمؿ الكتب كامرأة أخرل كالحصاف لكنيا لـ 

 .تدرؾ الرجؿ
يمكف القكؿ مف خالؿ قصة المقيمة أنيا أعطت لكؿ شخصية مف شخصيات القصة دكرا كأف دكر 

البطكلة كاف البنة أخييا التي تراىا مف خالؿ القصة تكبر كتصبح محامية كتدرس في الجامعة كترل أميا 
كىي تتفرج عمى الناس كىـ يدكسكف قبر ابنتيا تتمنى لك أف المقيمة كبرت كدرست مثؿ ابنة ابنيا كلكنيا 
ماتت كما ترل المقيمة إف ابتت أخييا تتفرج عمى قبر المقيمة ألنيا تذكرتيا كاشتاقت ليا كأنيا الكحيدة 

 .التي كانت تحبيا كتخشى أف يداس قبرىا مف قبؿ الحصاف
 .لكف المقيمة ترل الحؿ في المكت كالخالص كىذا كانت نياية القصة

البطكلة في ىذه القصة لـ تكف لممقيمة كما في القصة األكلى لكنيا أعطتيا البنة أخييا  كجعمت :البطؿ 
 لمبطؿ شريؾ في دكر ثانكم 

كقد كاف لألـ دكر ثانكم كلكف سمبي اذ كانت تتفرج عمى قبر ابنتيا يداس : األم :الشخصيات الثانكية
يعفسو فيو  (M) لي واقفة تتفرج في الناس رايحين وجايين عمى القبر تاع أميىذيك .بصمت 
 .الناس رايحين وجايينكما أضافت شخصيات أخرل .برجمييم
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تقمصت المقيمة دكر البطؿ الذم منحتو في القصة إلبنة أخييا ك التي أسقطت عمييا كؿ : التقمص
شتي تولي .....بنت خويا كي تكبر وتولي تقرا في الجامعة  (A)ذي ه .أحالميا كآماليا، ككؿ أحاسيسيا

حاكمة الكتب في يدىا و رايحة لمجامعة تقرا مميح ....تيبل زيي تشبيمي بصح ىي بيضا و أنا سمراء 
 (صمت)...باه تولي محامية 

مف خالؿ قصة المقيمة يمكننا لمس مجمكعة مف  أما في البطاقة الثانية فأيضا: الدكافع المحركة لمبطؿ
الدكافع كالمشاعر كاألحاسيس كالحاجات التي يمكف أف تدؿ عمييا القصة إضافة إلى استمرار كجكد 

 .النزاعات كالصراعات

ىي برك لي كانت يمكف أف نممح مشاعر الرفض كالنبذ كما في البطاقة األكلى مف األىؿ كمف المجتمع 
، وىذيك امي لي واقفة تتفرج في الناس وماشتاتش الناس يعفسو فيو كأيضا في العبارة التالية  تحبني

( M)رايحين و جايين عمى القبر تاع 
 خير تولي تيبل زيي تشبيمي بصح ىيكأنيا ترل أحالميا كطمكحيا في ابنة أخييا كعدـ تقبميا لنفسيا 

فيي مف جية تقارف نفسيا بابنة أخييا عندما تكبر كتشبييا بيا كمف  مش مميحة   بيضا وأنا سمراءىي
 .جية أخرل تحاكؿ إيجاد فركؽ بينيما لتقنع نفسيا بأنيا ليست مثميا

 :كما يمكف استنتاج احباطات .، كسمبية األىؿ كاألـيعفسو في القبر برجمييم: إضافة لمعدكانية أيضا 
  تقرا (A)والت كيما  (M)كون حتى 

 : كمنو يمكف تمخيص المشاعر كاألحاسيس كالدكافع التي تنطكم عمييا القصة كالتالي

 مف المجتمعو مف األىؿ : الشعكر بالرفض ك عدـ التقبؿ

 .احتقار النفس، مشاعر الدكنية ،إحباط

 :التحميل
تقمصت المقيمة ىنا أيضا شخصية البطمة لكف التقمص لـ يكف مباشر كصريح كما في البطاقة السابقة 
إذ أنيا مف جية ترل نفسيا في ابنة أخييا كتسقط أحالميا كآماليا عمييا عمما أف ابنة أخييا تبمغ مف 

 سنكات كمف جية تحتقر نفسيا كما يمكف  أف تؤكد ىذه البطاقة مشاعر الرفض كالشعكر 6العمر اآلف 
بالنبذ التي تختمج نفس المقيمة كتتضح جميا ىنا أنيا مف قبؿ األىؿ انطالقا مف الدكر السمبي الذم منح 

لألـ كىك الذم يؤثر بدكره عمى مشاعر الدكنية كالنقص كما تظير في ىذه البطاقة اإلحباطات التي 
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عاشتيا المقيمة كأنيا لـ تتمكف مف إرضاء أميا كالدراسة كالتفكؽ كالعمؿ كبالتالي تمجأ لمعاقبة نفسيا 
يجاد الحؿ الجدرم كالفعاؿ حسبيا لصراعيا النفسي كنزاعاتيا كىركبيا  ىكاميا ىنا بالمكت حتى ال تالـ كا 

 ماتت و تينات (M)وبصح ىكا خير نقولك ىك خير  مف الكاقع بالمكت ألنو النياية حسب المقيمة
 .كىركب مف مكاجية الكاقع. كالمكت ىنا يعني نياية الصراع كنياية اإلحباط

 3:البطاقة         
 كما تمقانيش  centre كي تكبر ك تجي تحكس عميا في (A)عرفتيا ...ىذم ....ىذم .......كىاذم

 تاعي كتحؿ لباب كماتمقانيش كتبقا حاكمة في الباب  la chambreماتت ك تركح ؿ  (M)كيقكلكليا بمي 
كتزيد ىيا تاني ( صمت.....)ركحيا ك (M)كتتفكر فيا كتبكي عميا كتطؿ عمى الطاقة لي طيشت منيا 

أسنام  ما تطيش ...ال خاطي ىؾ ..……(M)ترمي ركحيا مف الطاقة نفسيا كتمكت معايا تمكت مع 
 خيرفاشمة  ىكا أنالي ربي كيرحمني كىي تعيش مميح ك تزكج كتقرا مش كيما  ركحيا تبقا تدعي باه يغفر

. مني 

حسب قصة المقيمة ىي الفتاة التي لعبت دكر البطكلة في القصة ال كىي ابنة أخ  :تحميل االستجابة
المقيمة كالتي تراىا تبحث عنيا في المركز كال تجدىا كتكتشؼ مكتيا بؿ انتحارىا مف النافذة ثـ 
تنتحر ىي األخرل مف نفس النافذة لكف المقيمة تستدرؾ كتمغي النياية كتغيرىا بأف تتزكج البطمة 

 . كتدعك ليا بالمغفرة
البطؿ في ىذه القصة ىي ابنة أخ المقيمة كالتي احتمت معظـ أحداث القصة كتركز عمييا حديث : البطؿ

 .المقيمة كالتي بدرت عنيا تصرفات كأفعاؿ في القصة

  .تقمصت المقيمة شخصية البطمة ال شعكريا فأسقطت عمييا مشاعرىا كأحاسيسيا كأحالميا:التقمص
تبرز تقريبا نفس الدكافع كالمشاعر المممكسة في البطاقات السابقة أال كىي الشعكر :الدكافع المحركة لمبطؿ

مش كيما انا ىكا وككذا االحباطات  تجي تحوس عميا..بالنقص كالبحث عف االىتماـ كلفت االنتباه
 . مني خيرفاشمة 

 .مشاعر العدكانية، االنتحار كالمكت الذم يعد كما سبؽ عقابا كحال كميكانيزما دفاعيا كىك اليركب
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تبقى العميمة في صراعاتيا اليكامية بيف المكت كالحياة كنزعاتيا العدكانية اتجاه الذات كاآلخريف :التحميل
 مني  خير فاشمة ىكاأنامش كيما كيتضح جميا مف خالؿ البطاقة عدـ رضا المقيمة عف نفسيا 

كاحباطاتيا في الحياة كتمجأ دكما لميركب كمعاقبة نفسيا بالمكت كألنيا تحب ابنة أخييا أرادت ليا 
المكت ىكاميا حتى ال تتعذب كتعيش الحياة التي عاشتيا المقيمة لكنيا تستدرؾ كتغير النياية 
كتجعؿ مف النياية المكت ليا كالذم يمثؿ الحؿ كاليركب كالحياة لمبطمة كالذم فيو أحالميا 

بالنجاح كالزكاج كالخكؼ مف الفشؿ ألجؿ ذلؾ جعمت المقيمة مف النياية الحياة شرط النجاح ال 
ال كاف مصير البطمة نفس مصير المقيمة كالذم يجعؿ ذلؾ بعيدا أنيا تختمؼ عنيا كال . الفشؿ كا 

 . تشبييا أم أف المقيمة

 4البطاقة 
مانعرفيمش ما عرفتيمش ما نيش حابة   (M)ما عالباليش ما عرؼ ما عجبتنيش ىاذم مش أنا مش 

كحدة باشعة ككاحد ابشع منيا ىاذك شياطف .....صمت طكيؿ ......ما عندم ما نحكي فييا .....نشكفيا 
. خمصت ىذم خالص.....زيدم بطاقة تانية ......خالص برؾ ىذا ماكاف....فيزكج خالص 

 .رفضت المقيمة البطاقة كتعرفت عمى مكضكعيا رجؿ ك امرأة الكنيا رفضتو:تحميل االستجابة

مف خالؿ ما قالتو المقيمة كردة فعميا اتجاه البطاقة يمكف القكؿ أنيا ترفضيا قطعا، كقد رفضت حتى 
النظر لمبطاقة كأرادت تغييرىا كبعد صمت أجابت بأف مف في الصكرة امرأة قبيحة كرجؿ أقبح منيا 

 .كرفضت االستمرار كطمبت بطاقة أخرل.كنعتتيما بأنيما شياطيف

يكجد شخصيتيف لرجؿ كامرأة قبيحيف كال تكجد أحداث كال دكر رئيسي كال آخر ثانكم مف خالؿ : البطؿ
 .كالـ المقيمة

يمكف أف نقكؿ أنو ال يكجد تقمص لرفض المقيمة لمبطاقة كصدمتيا، كما يمكف أف يككف ىناؾ :التقمص
تقمص لكف المقيمة رفضت أك أنكرت أف تككف  القصة  تتعمؽ بيا، إذا افترضنا أف ىناؾ انكار كرفض 

كبالتالي ىناؾ .جراء صدمة كميكانيـز دفاعي يمكف أف يككف تقمصا لدكر المرأة المكجكدة في الصكرة 
 .صدمة كرفض
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قمنا أنو ال أحداث كال أدكار كلكف ىناؾ رفض لمبطاقة كلكف يمكف ضبط مشاعر :الدكافع المحركة لمبطؿ
مف العدكانية كالمتمثمة في عدكانية لفظية اتجاه الشخصيتيف كحدة باشعة ككاحد ابشع منيا ىاذك 

كلكف يمكف أف نممس كذالؾ نفي العميمة ككف مف في الصكرة ىي ىاذم مش أنا مش ...شياطف 
(M)  نكار الشخصيتيف ك رفض الحديث عنيما . ك منو يمكف أف نمخص ما سبؽ في كجكد.كا 

 إنكار،  رفض البطاقة، عدكانية

مف خالؿ كالـ المقيمة كردة فعميا عند رؤيتيا لمبطاقة يمكف القكؿ أنيا صدمت فقد تغيرت :التحميل
مالمحيا لحظة رؤيتيا لمبطاقة كأشاحت بكجييا عنيا كألقت البطاقة مقمكبة عمى كجييا، ثـ أعادت حمميا 
كتقديميا لمباحثة كالمطالبة ببطاقة أخرل كالتيرب مف اإلجابة عف البطاقة الحالية لكنيا بعد صمت كدكف 
حتى النظر لمبطاقة أجابت بعنؼ أنيا امرأة بشعة كرجؿ أبشع منيا كأنيما معا شياطيف، إف صمت العميمة 

كرفضيا البطاقة ثـ استجابتيا العنيفة كمشاعرىا العدكانية ترجمتيا كمماتيا ككصفيا لشخصيات البطاقة 
ترجع لصراع نزكم في عالقة جنسية كيمكف ىنا الربط بيف .كمما يجعمنا نقكؿ أنو يمكف أف تككف صدمة

 .كيمكف القكؿ أف البطاقة عادت بالمقيمة لتذكر مشيد مؤلـ أك حادثة قديمة. العدكانية كالميبيدية الجنسية

 5: البطاقة
أسنام درؾ .....شتي رايعة أنا نسكف ىنا كىذم بيتي ..(M)ىاذم دار....عجبتني الدار ىذم مميحة 

: نقكلؾ حكاية تيبؿ

ىذم بيتي شكفي فييا كؿ شي خزايف كسرير كبير كبيرك كبككي تاع الكرد كالصكر بزاؼ معمقيف في 
في الحيط ما نخمي حتى  (A)حاطة الصكرة تاع .كاحد معام  الحيط بصح عايشة فييا كحدم ماكاف حتى

كىديؾ ماما حمت الباب كجات تحكس عميا بصح ....كاحد يدخؿ لدارم باه مايفزدكىاش ك مايركيكىاش 
عمبالؾ عاله خاطر تمقاني مت متكخرة بزاؼ ....(كات بصكت مرتفعحض).....(ىاىاىاىا)....مالقاتنيش

كتبقا ىي داىشة في  ..كرميت ركحي مف الطاقة....كسرت البككي تاع الكرد كقطعت الكتب
.  مرة أخرل نكممك.قمقت ......خالص....مميح ...ىكا....ىيييو....البيت

امرأة في سف متكسط يدىا عمى مقبض الباب تشاىد داخؿ الغرفة كىي ممثمة بيف :تحميل االستجابة
 .الداخؿ كالخارج، داخؿ الغرفة مفصؿ

 .أدركت المقيمة المكضكع الظاىرم عمى أنيا أـ تشاىد داخؿ الغرفة كأدركت تفاصيؿ الغرفة
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يمكف القكؿ أف المكضكع الكامف ليذه البطاقة حسب قصة العميمة أف ىذه الغرفة ىي غرفة المقيمة  أنيا 
غرفة جميمة كتعجبيا بيا سرير كبير كصكر ككؿ لمرافؽ كلكنيا تعيش كحدىا في ىذه الغرفة كأنيا ال 
تسمح ألم أحد بالدخكؿ إلى غرفتيا حتى ال يفسدكىا كتعمؽ صكرة ابنة أخييا عمى الحائط كأف التي 

بالباب ىي أميا جاءت لتبحث عنيا ال كف متأخرة فال تجدىا ألنيا ماتت كألقت بنفسيا مف النافذة ك تبقى 
 .األـ مندىشة في الغرفة

لقد كاف البطؿ أك باألحرل البطمة أك الشخصية الرئيسية كانت غير بارزة في الصكرة  أال كىي :البطؿ
 .لعبت األـ التي فتحت الباب دكرا ثانكيا .المقيمة

تقمصت العميمة شخصية البطمة في القصة كقد كانت الشخصية غير بارزة في الصكرة كمضافة :التقمص
  .إلييا مع الدكر الثانكم الذم لعبتو األـ

يمكف القكؿ أف ىناؾ آماؿ كرغبات كما يمكف لمس صراعات المتمثمة في :الدكافع كالمشاعر كاألفكار
آماليا بامتالؾ غرفة بتمؾ المكاصفات عمى عكس حاليا أك العيش اليانئ لكحدىا ألف اآلخريف يفسدكف 

 : غرفتيا أم الخكؼ مف يمكف أف يفسد حياتيا كمشاعر الكحدة، التبرير منو يمكف التمخيص التالي

 ك التبرير.مشاعر الكحدة، صراع بيف نزكة الحياة ك المكت

 :التحميل

يمكف لمس مشاعر العدكانية تجاه الذات كىكاميا محاكلة عقاب األـ بصكرة غير مباشرة حيث يتضح 
التجاذب الكجداني بيف البحث عف االىتماـ مف قبؿ األـ كبيف عقابيا ال شعكريا بأفعاؿ عدكانية كتكسير 
يجاد الحؿ السريع كىك  كتريب الغرفة كاإللقاء بنفسيا مف النافذة لمحاكلة عقاب األـ كاليركب مف الكاقع كا 

 .المكت

 6:البطاقة
ىي قاعدة ...كىي تكرىك ... فايقة بيو شكفي الشر في كجيك كعينيو  مش ييا كىيؿىذا شرير يكذب ع

كىك سراؽ يجي يحب يسرقيا كىي ما عالبالياش حتى تمقاه كراىا تدكر مخمكعة يحكميا مف رقبتيا يخنقيا 
....... كىي تشكؼ معاه كخايفة...ا كقاليا ككف تتحركي نقتمؾقحاطميا المكس في ضير

مف خالؿ مكضكع القصة المقدمة مف قبؿ المقيمة يمكف القكؿ أنو يصـ مجمكعة مف :تحميل االستجابة
األحاسيس كالمشاعر السمبية الشر الكذب الكره كما انو يدكر حكؿ السرقة كالخداع رجؿ لص سارؽ يغدر 
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كمف خالؿ المكضكع نحد أنو يضـ الكثير مف األفكار .الفتاة كيرعبيا كيخيفيا كييددىا باستعماؿ السالح 
 .العدكانية

إف دكر البطكلة في القصة يعكد لمرجؿ الذم در حكلو جؿ الحديث كما نجد أف ىناؾ حكار بيف :البطؿ 
 .الرجؿ كالفتاة حيث ييددىا لكف ال رد منيا

مف خالؿ مكضكع القصة يمكف استنتاج مجمكعة مف األفكار العدكانية ك المشاعر :الدكافع كالمشاعر
 الخكؼ ك الغدر 

  ك قاليا ككف تتحركي نقتمؾظيرىا يحكميا مف رقبتيا يخنقيا حاطميا المكس في :العدوانية والغدر

 . ك م تشكؼ معاه ك خايفة/ فايقة بيو مش  ىيعجز الفتاة وسمبيتيا

 :التحميؿ
مف خالؿ مشاعر العدكانية كالسمبية في القصة يمكف تفسير المشاعر العدكانية مقابؿ السمبية بيف 

شخصيات القصة لكجكد صراع كمظاىر القمؽ كالخكؼ الحاد الداخمي مف خالؿ غياب الحؿ في القصة 
 .كتغمب المشاعر العدكانية كالرغبة في اإليذاء كالتدمير

 7: البطاقة
ما عرؼ منيف ...ميا تاني درارم  ...أمياىازتيا ..صغيرةكىي  (M)ىذم الصغيرة ......صمت......
قاعدة تخمـ تطيشيا ....بصح شكفي كيفا ىازتيا تقكؿ فييا الدكد مف المكؿ تكرىيا ..ما ييمش .....جابتيا
غاضتيا تقكليا مدييالي كىي حايرة  (M)  تشكؼ مع امرأةكىديؾ ... تخمييا تـ كتتينا منيا centreفي 

 في رأسيامف يدىا كيتخبط  (M)كمف بعد تطيح ......ال تطيشيا في السكنطر كتمدىا كال تخمييا عندىا 
.  مف الدنياتنيناك..... كتمكتاألرض

يدكر مكضكع القصة حكؿ فتاة صغيرة تحمؿ بيدىا مكلكد . صراع  حكؿ مصير طفمة:تحميل االستجابة
كتفترض المقيمة أف المكلكد ليا كال تعمـ مف أيف جاءت بو كلكنيا تنكم كضعو في دار الطفكلة كامرأة 

أف تترؾ ليا الفتاة كالفتاة في حيرة مف أمرىا ك تجعؿ المقيمة الحؿ ىك سقكط الكليدة ك  أخرل تطمب منيا
 .مكتيا
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دكر البطكلة كاف لمفتاة الكليدة كالتي يدكر حكؿ مصيرىا الصراع كتنتيي القصة بسقكطيا : البطؿ
 .كمكتيا،كقد تقمصت المقيمة دكر الفتاة الكليدة

فتاة مكركىة تريد األـ كضعيا في المركز كأخرل تريد التكفؿ ...الشعكر بالرفض كالنبذ:األفكار كالمشاعر
بيا، لكف حسب تحميؿ القصة يمكف القكؿ أف المقيمة ال تريد ىذا كال ذاؾ فجعمت النياية مكت 

 .الطفمة بسقكطيا لميركب كقطع حبؿ األفكار كالخركج مف الحيرة كاف المكت الحؿ السريع

مشاعر عدكانية تطيشيا  تكرىيا فييا الدكد  الشعكر بالرفض كالنبذ تجاذب كجداني بيف مشاعر :التحميل
حب األـ ك كرىيا في العالقة بيف األـ ك الطفؿ تسقط مشاعرىا بكره األـ عمى األـ فتقكؿ أنيا 
تكره الفتاة لكف في الكاقع ىناؾ صراع ك تجاذب كجداني في العالقة أـ طفؿ ك حيرة ك لتنيي 

 ..المقيمة ىذا الصراع اختارت المكت كحؿ سريع

  8:البطاقة
. قمقتني الصكرة ىذم  ........(صمت)...كحدة تخمـ عمى حياتيا لي ضاعت....عرؼ  ما

يمكف القكؿ أف استجابة العميمة في ىذه الصكرة كانت فقيرة كجد مختصرة كلـ تقؿ :تحميل االستجابة
 .تقمصت العميمة دكر الفتاة المكجكدة في الصكرة كالتي تفكر في ضياع حياتيا:البطؿ.أكثر

يمكف القكؿ أف المقيمة كانت تقاـك كتكبت مشاعرىا كحيرتيا كما أسقط عمى البطاقة ىك :الدكافع كالمشاعر
 :مشاعر الحيرة كالضياع كالتفكير كمنو فإف البطاقة ضمت

 المقاكمة كالكبت كمشاعر العجز كالحيرة كالضياع كاالستسالـ

 9:البطاقة 

 .جكاب سريع.....ابتسامة

نقكلؾ .. ىاربيف خايفيف ال يحكمكىـ حنا كي ىربنا المركز  مف ناكي ىرب (Fe)ك  (Re)ك  (M )ىذم  
 تحكمت  عال ىذم أناماكانش معاىـ خاطر ىكما ىربك ك  (انا) كFe... ك المي كرا الشجرة   Reىذم 

 .فك بقاك ىكما ىاربيمت ك ال ...كانش معاىـ  ما

 :تحميل االستجابة
نجاح زميالتيا باليرب كفشميا ىي لكف القصة في الكاقع .قصة ىركب العميمة مف دار الطفكلة المسعفة

 .حدثت بالعكس نجاح المقيمة في اليرب كفشؿ زميالتيا
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 . تقمصت العميمة دكر البطؿ الذم كاف مخفي في القصة: البطؿ

يمكف أف نستخمص مف قصة العميمة المكجزة تذكر المقيمة لحادثة ىركبيا :المشاعر كاألفكار كالدكافع
كزميالتيا، إضافة لرغبة ال شعكرية في أف يفشؿ ىركبيا حتى ال تتعرض لالعتداء كأفكار داخمية 

 :كيمكف تمخيص ذلؾ في: كلـك النفس ألنيا لك لـ تيرب لما كاف الحادث
 لـك النفس، عكس القصة الحقيقية ، مشاعر عدكانية تجاه الذات

 :التحميل

تكحي ىذه البطاقة بقكة إشكالية اليكية التقمص الجنسي األنثكم التنافس بيف امرأتيف مع إدخاؿ شخص 
كمف خالؿ قصة العميمة نالحظ أنيا تقمصت دكر شخص ....ثالث غير مكجكد في الصكرة كىك شاب

كمنو يمكف أف نقكؿ أنو مف خالؿ ما سبؽ يظير اضطرابات عمى مستكل : ثالث غير مكجكد في الصكرة 
 .اليكية 

 :10البطاقة 
دقيقة نركح نشكؼ حطك لغدا كال .......ماعرؼ ما عالباليش .......صمت طكيؿ .....
زكج ريساف مقطكعيف مخبكطيف في بعضاىـ .....ماعرؼ ما عندىا حتى معنى ........؟.......مازالك
. ىدم خالص ىدا كش نشكؼ ما عندم ما نزيد نقكؿ....برؾ دقيقة ك نكلي ....

كاف مكضكع البطاقة بالنسبة لممقيمة مبيـ ربما لصدمتيا بالبطاقة اك تذكيرىا بحادثة ما :تحميل االستجابة
زوج ريسان مقطوعين مخبوطين في بعضاىم .....فقد رفضت المقيمة البطاقة كأجابت بعدكانية 

 .تكجد أدكار كال شخصيات بؿ أجزاء مف جسـ  رؤكس مقطكعة فقط ال 

 .العدكانية، التكتر االضطراب :  األفكار كالمشاعر

يمكف القكؿ أف المقيمة لـ تتقبؿ البطاقة كقد رفصتيا كتحججت بأسباب لعدـ اتماـ االختبار كبدا : التحميل
عمييا التكتر كاالضطراب، كتشرح ىذه البطاقة لمتعبير الميبيدم فمحتكل الصكرة تظير صراحة 

تقارب أك مقاربة ليبيدية كيمكف اف يكضح مقاكمة المقيمة كالكبت الظاىر كتجنب اإلجابة، كما أف 
 .عدـ التمييز بيف الشخصيتيف كاألدكار المبيمة يمكف أف يعكد الضطرابات في اليكية 

 

 

 اضطرابات عمى مستكل اليكية
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 :11البطاقة 

م ظممة ما يباف كالك حجر ككاد جبؿ كالد ىاربيف كمتخبييف كرا الشجر كرا لحجر خايفيف شما عرؼ كؿ
. كاف ىذا ما.يجريك كايف لي منعك ككايف لي طاحك مف الجبؿ 

مف خالؿ مكضكع قصة المقيمة نجد أنو مختصر يتضمف حيرة كتدكر القصة حكؿ :تحميل االستجابة
 .مجمكعة مف األطفاؿ ىاربيف كمختبئيف خائفيف كأف منيـ الناجيف كمنيـ اليالكيف

مف خالؿ قصة المقيمة ال يكجد بطؿ محدد كمكضكع القصة يدكر حكؿ األطفاؿ كربما البطؿ ىك :البطؿ
أحد ىؤالء األطفاؿ كالذم مف المفركض أف تتقمص المقيمة شخصية أحدىـ كلكف التقمص غير كاضح 

 :ىنا كلكف تبرز مجمكعة مف األفكار كالدكافع كالمشاعر تمخص كالتالي

 الخكؼ، الخطر، النجاة، اليركب، االختباء

 :12البطاقة 
 أمياكي جات  (M)كي كبرت كالت عجكزة إال ما ماتتش ك ىذيؾ  (M) تاع أمياىذم لعجكزة ىي 

تحكس عمييا كما حبتش تيدر معاىا ضربتيا بالدىر كقالتميا ما نيش بنتؾ ما تعرفيني ما نعرفؾ كلعجكز 
دارتش عمييا حاطتيا في التقيؿ مغشة  ما (M)تقكليا حراـ عميؾ انا كبرت شكفي حالتي كراني كحدم ك 

كحاقدة عمييا خاطر بكرم طيشتيا كدرؾ جات تحكس عمييا عمى صالحيا باه تخدـ عمييا كال تخدـ بييا 
. كتخمي شيبة النار ىذيؾ كحدىا (M)كتخمص لحكاية كي تركح. عمييا معرؼكال 

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تميؿ لتفسير القصة حسب خبراتيا حيث ترل في :ةتحميل االستجاب
القصة أنيا كبرت كأف أميا جاءت لمبحث عنيا كالمقيمة تدير ظيرىا ليا كال تتقبميا فيي تبحث 

 .تخمي شيبة النارعنيا لمصمحتيا بعد كبرىا كتتضمف بعض األلفاظ العدكانية 
 مف خمؿ القصة الدكر الرئيسي يعكد لمفتاة كالتي تقمصت المقيمة دكرىا كأسقطت حكلو مشاعرىا:البطؿ

 :المشاعر كاألفكار

 يمكف أف نممح نكع مف التجاذب الكجداني بيف الرغبة في ألـ ك مقتيا كالرغبة في االنتقاـ منيا
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تميؿ المقيمة لتفسير أك قراءة المشيد حسب خبراتيا كمكبكتاتو حيث تسقط مشاعرىا المتمثمة في :التحميل
صراع نفسي داخمي كنكع مف التجاذب الكجداني بيف الرغبة في األـ كحبيا كبيف الحقد عمييا ككرىيا كبيف 
الرغبة في معرفتيا كاسقط الصكرة السيئة عمى األـ لتي تبحث عف ابنتيا ألنيا تحتاجيا لكف ربما يككف 

 .العكس فالمشاعر المسقطة يمكف اف تعكد لحاجة المقيمة الميا كلكف تقاكـ ىذه المشاعر كتنكرىا

 13البطاقة 

ىذيؾ أنا لي قتمتيا كرايحة  .....(M)ىديؾ لي ميتة خاطيني خاطي ....ما عرؼ بدلييالي.....صمت....
قتمتيا كمسحت ....قتمتيا باه ما تقتمنيش خاطر كانت حابة تقتمني ......ما عرؼ عاله قتمتيا ......
 .شتي.....كنركح ....ك رايحة نزيد نكمؿ نكسر البيرك ىذاؾ كنقمب لبيت ...العرؽ

مف خالؿ قصة المقيمة نالحظ نكع مف التكتر كاالنفعاؿ كاإلنكار برفض المقيمة أف :تحميل االستجابة
تككف ىي الفتاة الممدة فكؽ السرير كبالعكس فيي ترفض تقمص شخصية الفتاة كتمجأ لتقمص شخصية 

 .ىذيك أنا لي قتمتيا و رايحةالمعتدم 

دكر البطكلة ظاىريا يعكد لمرجؿ كالذم تحاكؿ المقيمة أف تتقمص شخصيتو كالتقمص المستتر أك :البطؿ
 .(M)ىديك لي ميتة خاطيني خاطي  المنكر ىك شخصية الفتاة حيث نجد نكع مف اإلنكار

يمكف اف نممح مف خالؿ القصة نكع مف التكتر كاالنفعاؿ كاإلنكار كيمكف أف تككف :المشاعر كاألفكار
سقاط مشاعرىا عميو. صدمة، كنكع مف محاكلة تقمص المعتدم قتمتيا ......ما عرف عاله قتمتيا ......كا 

 . ىذاك ونقمب لبيتلبيرونكسر  كمشاعر كأفكار عدكانية. تقتمنيحابوباه ما تقتمنيش خاطر كانت 

 14البطاقة 
في بيتي خالكني كحدم ك راحك كامؿ بقيت نخمـ  مف بعد حميت الطاقة  (M) ىذم أنا  Normalباينة 

( M)رايحة نرمي ركحي ك نمكت ك يديرك قبرم قداـ دار الطفكلة المسعفة برا في الباب البراني خالص 
 .خالص تينات مف الدنيا ىدم لي بكاتيا الدـ مش دمكع

تميؿ دكما المقيمة لقرائة المشيد حسب تجاربيا حيث يدكر مكضكع القصة حكؿ أفكارىا :التحميل
 .نخمم  من بعد حميت الطاقة رايحة نرمي روحي و نموتالذات االنتحارية، كالعدكانية اتجاه 

 



155 
 

كما أنيا تحاكؿ بطريقة الشعكرية اف تعذب اك تجعؿ آلخريف يشعركف بالذنب ألجميا كتجمب نتباىيـ ك 
 .اىتماميـ

 

 15البطاقة 
......  عمى الصكرةثابتتاف دقائؽ، عيناف 5-4سككت حكالي 

 لي قتمتيـ أناىاذك كامؿ ....أكثرباالؾ لي مازالك محتاجيف لمرحمة كربي يرحـ لي ماتك كلي مازالك 
 نعفس في قبكرتيـ أناشكفي يشبيمي تقكلي أنا ىاز في يدم سالح قتمت الناس كامؿ مدفكنيف ك...

كقاعدة نخمـ نقتؿ ركحي بصح مش ىنا معاىـ نقتؿ  .....أنايمكتك كنبقا غير   بكؿ الـزـكمغششة قتمتو
عرفتييـ لي حكيتمؾ ...........ركحي بعيد عمييـ كلقبكرة ىاذك لي راني نعفس فييـ تاع سيؼ كعدالف ك

كتخمص لحكاية كي .... نزيد نضرب فييـ أنا قبكرتيـ كىما ميتيف كمقتمتيـ  كعفست ؼ...عمييـ 
.  بصح مع عايمتيا مش ىنا مع الناس ىاذكM تمكت

مف خالؿ قصة المقيمة نجد نكع مف التأثر كاالنفعاؿ كأنيا دكما تميؿ لقراءة الصكر كالمشاىد :التحميل
حسب تجاربيا السابقة كحياتيا كبالتالي تمييؿ لالعتراؼ المباشر أك يمكف أف يعتبر نكع مف التفريغ أك 
التنفيس جراء الكبت كالصراع الداخمي الذم تعاني منو المقيمة جراء الصدمات التي عاشتيا كباألخص 

صدمة االعتداء كالتي تعتبر الحادث أك العامؿ المفجر لالزمة النفسية كلالضطراب الذم عاشتو المقيمة، 
حيث نجد مشاعر عدكانية كرفض لممجتمع كالذم تراه يرفضيا كيحتقرىا فبالتالي ترفضو ىي كتحتقره ة 

رؤية المسدس بيد البطؿ الذم تتقمص المقيمة شخصيتو كتسقط عميو مشاعرىا ىز نكع مف العدكانية التي 
 .تكجييا المقيمة كتنتقـ بيا مف خاللو مف المجتمع ككؿ مف آذاىا

.  البيضاء16البطاقة
 نمشي فيو كحدم كالبرد كالثمج ما أناكغير الضباب ك..نتخيؿ في الضباب.......ما نشكؼ في كالك

....-(طاطا ذ)عرفتش الطريؽ كما عرفنش كيف راني كال كيفاه نركح كال منيف جيت كمف بعد جيتي انت ك
 بزاؼ خالص ىذا ما...شتكـ كعيطت عميكـ كانتكما تاني رحتك كخميتكني كحدم- االخصائية البيداغكجية

 .كاف

 البحث عف االىتماـ،مشاعر عدكانية تجاه الذات صراعات كمعانات
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مف خالؿ قصة العميمة يمكف أف نستنتج نكع مف الضياع كالحيرة ككحدة كالتي تعاني منيـ المقيمة :التحميل
كما ، ما عرفتش الطريق وما عرفنش وين راني وال كيفاه نروح وال منين جيت،  نمشي فيو وحديأناو

نجد تساؤالت مكبكتة  الشعكريا بالنسبة لممقيمة ترفض التصريح بيا كىي حكؿ أزمة اليكية كمف تككف 
كأنيا تشعر أف كؿ مف حميا يخذليا  .كمف ىي أميا، كالتي تعتبر مشكمة أغمب األطفاؿ المجيكلي النسب

كبالتالي فيي كحيدة، كيمكف تفسير ىذه المشاعر كالتي تعكد اضطراب العالقة في األسرة البديمة ككذا عدـ 
االستقرار النفسي الذم يصادؼ فترة المراىقة أك مرحمة المراىقة بالنسبة لممقيمة حيث خمؽ ليا أزمة نفسية 

 .ك اضطرابات سمككية تتمثؿ في العدكانية 

 17البطاقة 

نشكؼ في السماء مسحبة كالبرؽ كالرعد كالمطر كالفيضانات كالديار رايبيف كمكسريف كأنا ىذيؾ لي تطؿ 
 تـ كيدييا الفيضاف ككاحد ما يمقاىا كمف بعد نرمي ركحي كيديني مفمف فكؽ الجسر تخمـ ترمي ركحيا 

 .كخمصت لحكاية....الما كخالص تطؿ الشمس كتصحا السماء 

تتضح مف خالؿ قصة المقيمة تكرار األفكار االنتحارية كالمشاعر العدكانية، ككذا صراعات نفسية :التحميل
كعدـ القدرة عمى تحقيؽ التكيؼ بيف الكاقع كمتطمبات األنا كالشعكر بعدـ األماف، حيث أف المقيمة 

تقمصت شخصية الفتاة في القصة ككانت نظرتيا لمصكرة نظرة كمية عامة، كفي نياية القصة الحؿ يكمف 
 .في اليركب مف المكقؼ كالمكت

 18البطاقة 

ىذم مريـ ميتة ك ال ال نقكلؾ ىذم أنا لي قتمتيا خنقتيا .......ما فييا كالك ما عندىا حتى معنى 
.....  كخمصت لحكاية أناحبت تسرقني ما قدرتميش ماتت ىي كىربت ....كطاحت 

تتقمص المقيمة دكر الفتاة التي تمنحيا دكر البطكلة في القصة كنمحظ نكع مف الصراع النفسي :التحميل
داخؿ المقيمة حيث تتقمص شخصية ثـ تنكرىا كىذا يرجع لعدـ تفيـ األدكار كالذم يعكد ألزمة كمشكمة 

كيمكف يعكد لعدـ االستقرار .اليكية حيث تتقمص شخصية ثـ تعكد لتنكرىا كتتقمص الشخصية األخرل
 .النفسي الذم تعيشو المقيمة كالذم يزيد مف حدتو أزمة المرىقة
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  19البطاقة

بحر ىايج ......ك ال باالؾ رسكـ متحركة تاع لكالد..... ك ضباب فمـ رعب أشباح.....ىذم منامة 
ىذك التصاكر المخريف .....ىذا ماكاف .يخبط في ركحك ك يكسر في الدنيا كيدم معاه في لعباد كالديار

.... ىذك ما عندىـ حتى معنى دكخكني ..مش مالح خالص المكليف خير 

 نجد أيضا تكظيؼ لخبرات السابقة حيث ترل أف الصكرة رسكـ متحركة مف خالؿ استجابة المقيمة:التحميل
ثـ تراىا أشباح كضباب، كبحر ىائج، يمكف أف يعكد تفسيره لمصراع النفسي الذم تعيشو المقيمة 
 كلالضطراب كعدـ االستقرار حيث ال يكجد تقمص صريح في ىذه البطاقة كلكف نجد اإلسقاط 

 مجمكعة مف مشاعر الحيرة ك الخكؼ ك الصراع ك العدكانية ك عدـ اإلحساس باألماف  ك غياب االستقرار

 

  20البطاقة

غبكنة ـكانا كاقفة نتفرج فييا كىي تتحرؽ ككف حتى جات دار الطفكلة اؿ....نشكؼ في دار قاعدة تتحرؽ
شتي النار في الصكرة ك .....المحقكرة مش المسعفة ك ييربك لبنات كامؿ كال نقكلؾ يمكتك لي فييا كامؿ 

.  نتفرج خالص خمصت لحكايةأناالدخانة ك 

 :التحميل

مف خالؿ مكضكع القصة المقدمة مف طرؼ المقيمة كالذم يدكر حكؿ احتراؽ دار الطفكلة المسعفة، 
كىركب البنات بؿ مكتيـ كتبقى المقيمة تتفرج، مف خالؿ دلؾ نجد المقيمة تتقمص دكر الشخص الذم 
منحتو دكر البطكلة في القصة كنجد أنيا تسقط مجمكعة مف المشاعر كاألفكار الناتجة عف تجاربيا 
كصراعيا النفسي داخؿ الكسط المؤسستي كالتي تدكر حكؿ مشاعر عدكانية تجاه المقيمات كاتجاه 

المؤسسة بمف فييا ككذا مشاعر االضطياد الحقرة كالغبف الذم ترل المقيمة في اعتراؼ صريح بمشاعرىا 
مف خالؿ القصة أف األطفاؿ الذيف يعيشكف في المؤسسة يعانكف مف الحقرة كالغبف كىذا يمكف أف يدؿ 
عمى عدـ الشعكر باألمف داخؿ المؤسسة كعدـ االستقرار إضافة الزمة المراىقة مما جعؿ المقيمة تعاني 

 .كتكجو عدكانيتيا نحك الغير بصفة عامة مف جية كتكجييا نحك نفسيا كنكع مف العقاب الذاتي 

  M: لمحالةالتحميل العام 

 دقيقة كىك كقت طكيؿ نسبيا كذلؾ نتاج 35لقد قمنا بتطبيؽ االختبار عمى المقيمة  قد استغرؽ 
 عمى المقيمة كبعد 20المقاكمة التي أبدتيا المقيمة بيف الحيف كاآلخر لقد قمنا بتمرير البطاقات 
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االطالع عمى البطاقات نرل أنيا تضـ تقريبا أك تدكر جميا حكؿ نفس االضطرابات كاألفكار حيف 
 : بطاقات األكلى كخمصت النتائج التالية10 كركزنا عمى تحميؿ 20قمنا بعرض قصص المقيمة 

 . دقيقة35:مدة االختبار

أثناء تطبيؽ االختبار تراكحت ردات فعؿ المقيمة بيف القبكؿ كالرفض كأنيت المقيمة االختبار كىي في -
حالة مف القمؽ كاالضطراب النفسي ألنيا كانت في شبو مكاجية مع صراعاتيا فقد كاف تفسيرىا لممكاقؼ 
المكجكدة في البطاقات عف طريؽ االعتراؼ بطريقة أحيانا شعكرية كأحيانا الشعكرية بتجاربيا الشخصية 

 :الماضية كقد لمسنا مف خالؿ التحميؿ النيائي لالختبار النقاط التالية

اضطرابات عمى مستكل اليكية كنممس مشاعر الكحدة كعدـ الشعكر باألماف كرفض الذات إضافة -
لصدمة االعتداء الجنسي الذم فجر مشكؿ االضطراب في اليكية كالذم كاف نتيجة عكامؿ سيككلكجية 
متمثمة في لخبرات السيئة التي عاشتيا المقيمة في الكسط العائمي كتأثير عكامؿ اجتماعية متمثمة في 

الجيراف كالكسط المدرسي كتأثير الكسط المؤسساتي كحادثة االعتداء التي كانت العامؿ المفجر لمسمككات 
 .االنحرافية كالعدكانية كعدـ االحتكاء

 كمنو كمف خالؿ ما سبؽ نجد أف المقيمة عانت صدمات كثيرة خالؿ حياتيا كصدمات متتالية  كاف -
لتمؾ الصدمات تأثير قكم عمى سمكؾ المقيمة كعمى حالتيا النفسية حيث يذىب فركيد إلى أف الصدمة 

ىي حدث في حياة الشخص يتحدد بشدتو كبالعجز الذم يجد الشخص نفسو فيو عف االستجابة المالئمة 
كقد  (معجـ مصطمحات التحميؿ النفسي).كبما يثير في التنظيـ النفسي مف اضطراب كآثار دائمة كمكلدة لممرض

 .تكالت عمى المقيمة سمسمة مف الصدمات أثرت في حالتيا النفسية كالسمككية

فككف المقيمة فتاة مجيكلة األـ الصدمة األكلى إضافة لمخبرات السيئة كالسمبية لتي عاشتيا المقيمة في 
كالصدمات التي عاشتيا المقيمة في عائمتيا .العائمة البديمة كالتي تعد عدـ إشباع مما حقؽ ليا إحباط

كالتي ظيرت جميا مف خالؿ تحميؿ أحالـ المقيمة كانت دكافع لمسمكؾ العدكاني كاالنحرافي باعتبار أف 
األسرة ىي المسؤكؿ األكؿ عف انحراؼ الفرد باعتبارىا الخمية األساسية حسب فركيد كالكسط األكؿ الذم 
يتعمـ منو لطفؿ عف طريؽ التقميد كالتعمـ بالمشاىدة كالمالحظة كما ذىب لذلؾ باندكرا ككذلؾ حسب فركيد 

 .باعتبار األطفاؿ مرآة المجتمع الذيف يعيشكف فيو خاصة األىؿ

كانت عالقة المقيمة بكالدىا سيئة أم خمؿ في العالقة الثالثية كترجمت ذلؾ سمككاتيا في شكؿ انحراؼ 
خاصة صدمة معرفتيا ألنيا متبناة كما بينت نتائج اختبار إف لمقيمة تعاني مف اضطرابات عمى مستكل 
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اليكية كىذا ما يفسر انحراؼ السمكؾ الجنسي لدل المقيمة ككذا الجرح النرجسي حسب سبيتز جراء حادثة 
االغتصاب، إضافة لالزمة النفسية الصراع الذم تعيشو المقيمة جراء أزمة المراىقة حيث لـ تجد مف 

يحتكييا كيقدر األزمة التي تعيشيا كما أف اخطر جانب مف جكانب أزمة المراىقة ىي أزمة اليكية كالتي 
تنشا مف عدـ قدرة الفرد عمى فيـ ذاتو كالتعامؿ معيا كالتي يتكقؼ حميا عمى استمرار نضكج الفرد 

  .1990عزت حجازم.السكم

لكف ظركؼ الكسط المؤسستي تخمؽ جك مف الصراع كعدـ الشعكر بالمف كبالتالي ال تحقؽ مطالب النمك 
 .السكم

 :كنمخص نتائج التحميؿ في النقاط التالية

يمكف أف يككف اضطراب العالقة الطفمية الكالدية كأزمة اليكية اضطرابات عمى :عكامؿ سيككلكجية -
 . مستكل اليكية

الرفض االجتماعي كالشعكر بالرفض كالنبذ يفجر عدكانية اتجاه الغيرال كالشعكر بعدـ :عكامؿ اجتماعية-
 . األماف يغذم ىذه العدكانية كالتبرير ىك الدفاع عف النفس

 .الشعكر بعدـ األماف، ضعؼ التكفؿ النفسي كاالجتماعي بالمقيمة:تأثير الكسط المؤسستي-

 2الحالة
 N: تقديم و تحميل الحالة  2 . 2 . 6

 االسـ..................................... :.N.  
 سنة20: ........................ ....... السف  

  2010:................ ػسنة الدخكؿ لممؤسسة     
 أمر قضائي : ...................    كضعية الدخكؿ
 مجيكؿ :..............................   ػاألب
 عرافة شكافة/معمكمة:...............................   األـ  
 األخكة  /     ............................:
 الكحيدة الميا:..................    الرتبة في العائمة      
 بالمراسمة  متكسط2السنة :.................. المستكل التعميمي  
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 النشاط الممارس في المؤسسة  /      .......:
 السكابؽ المرضية العائمية ...........:/           
  فقر الدـانييار عصبي ك كساكس.......  السكابؽ المرضية الشخصية ،. 
 العائمة البديمة /....................  :
 األجنبية كاليندية األفالـ.، الرياضة، المكسيقىرالرقص، الرسـ، كتابة الخكاط: االىتمامات. 
 كاثقة مف نفسيا بمظيرىا نظيفةةميتـ: المظير العاـ  . 

 :تكظيؼ المالحظة

 نجد أف ىناؾ  في الجداكؿ  مف خالؿ المالحظة القبمية كالبعدية المسجمة عمى السمكؾ المالحظ لممقيمة
 :تغيرات طرأت عمى سمككيا خالؿ فترة إقامتيا بالمؤسسة نمخصيا في

  نكع مف العدكاف المفظي–استعماليا لأللفاظ البذيئة - 
 ظيكر بعض المشاكؿ السمككية التي فجرتيا اإلقامة بالكسط المؤسساتي. 
  تأثير الكسط المؤسستي خاصة في الجانب المزاجي كالسمككي لممقيمة مف ازدياد التكتر

 .كالقمؽ كالعدكانية
 تمكنيا مف االندماج مع الكسط المؤسستي . 

 :ممخص المقابمة

N بيف الحيف كاآلخر تغير مف مظيرىا  فتاة جذابة سمراء كثيرة االىتماـ بنفسيا كمظيرىا حد النرجسية
 8تربت مع أميا حتى سف ... ربيعا 20كلكف كقصة شعرىا جد ميتمة بأناقة لباسيا  خفيفة الظؿ ذات 

سنكات عانت خالليا مف ال مباالة أميا كانحرافيا كسكء كقسكة معاممتيا كانشغاليا بنفسيا كركضيا كراء 
.. عايشة مع وحدة تقولي ماىي ما تعاممني معاممة مش مميحة خالصالرجاؿ حسب قكؿ المقيمة 

تروح تخرج معرف وين تروح وتخميني وحدي في الدار نشوف ...كرىتمي حياتي من صغري مرخستني 
كبعدىا كضعتيا في دار الطفكلة المسعفة بحجة في خدايميا من صغري كانت تقرا الكارطة يعني شوافة، 

عدـ تربيتيا كسمككيا السيئ كأنيا أحضرتيا لممركز مف أجؿ إعادة تربيتيا كحاؿ حصكؿ ذلؾ تقـك 
 ....جبتيا لمدولة باالك ىي تقدر تربييا....اقعدي ىنا حتى تترباي كي تترباي باه نخرجك بإخراجيا 
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ومن تم وأنا نسوفري حتى كبعدىا أقامت الفتاة في المركز ككبرت ىناؾ كعانت  مف حياة المركز 
كعدـ تحمميا ألجكاء المؤسسة كمحاكلة عكدتيا ألميا لكنيا صدمت بالكاقع .إلى حيف ىركبيا....ىربت

 تردني زييا حابة تخدم بيا حابتني كبأعماؿ أميا كنكاياىا التي كانت تريد العمؿ بيا حسب قكؿ المقيمة
 .ندخل الدومان تاعيا وكي ما حبيتش ىددتني تردني لممركز

عاشت المقيمة عدة صدمات منذ طفكلتيا إلى ىذه األخيرة عند عكدتيا ألميا بعد ىركبيا إلى عكدتيا 
لكنيا ىربت مف ىناؾ كعاشت مدة ثالث ...لممركز كطمب تحكيميا لمركز آخر عميا تجد األمف كاالستقرار

بكل ... أشير3رحت لبجاية عشت تم :أشير في الشارع لتكتشؼ مدل خطر استمرارىا عمى ىذه الحاؿ
الصدمة مرة أخرل بعد محاكلة إيجاد األماف كاالستقرار عند كالدىا . صراحة شفت الرخس تاع الصح

تصدمت أتصكرم الضربة ىدم كي ما خميتكش :كتصدـ بمحاكلة اعتدائو عمييا كاكتشافيا بأنو ليس كالدىا
 .حاكزني مف الدار لييكدم ما يديرش الخدمة إلي دارىا

جيت بالبيجامة وألف فرنك في جيبي ... مالين نحالي كمشي 4نحالي قشي نحالي الصاك تاعي فيو 
لتعكد المقيمة مرة أخرل مجبرة غير راغبة لحياة المركز ألنو المكاف الكحيد الذم يمكف أف يأكييا بال 

ما قدرتش عمييا   CSR كتصدـ مرة أخرل باتياميا بالسرقة كمحاكلة نقميا لمركز إعادة التربية.مقابؿ
ىدي م ...واتيموني بالسرقة  (+)تفاىمو عميا ....الحقرة والغيرة لينا يغيرو مني وحابين يخرجوني من 

. CSRو س اتيموني وحدة قالت اديتيمي الفاليك تاع الذىب والتانية التيميفون وحابين يبعتوني لـ 
عانت المقيمة في المركز إلى أف تزكجت كغادرت المركز بالثكب األبيض كقد فضمت المقيمة تحمؿ حياة 
المركز عمى تحمؿ الذؿ الذم عرفتو في الشارع كعند أميا كمف كانت تظف أنو كالدىا كقد رفضت حتى 

 .ما نظنش....قوليمي ىدي تستاىل تكون أم . فيي ترفض االعتراؼ بيا كأـ . دعكة أميا لحفؿ زفافيا

كالجداكؿ .كقد قمنا بتسجيؿ مالحظات مختمفة عند دخكؿ المقيمة لممؤسسة كبعد زمف مف ذلؾ : مالحظات
التالية تكضح ىذه المالحظات التي كضعت مف قبؿ المربيات كتحت إشراؼ األخصائية النفسانية 

. كالباحثة
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 المقابمة عمى ضكء الفرضيات  (14)جدكؿ رقـ -

 تأثير الوسط المؤسساتي عوامل اجتماعية عوامل سيكولوجية
 اضطراب العالقة مع األم-

ىي تعاممني معاممة مش مميحة 
كرىتمي حياتي مف صغرم .. خالص

 مرخستني
 نشكؼ في خدايميا مف صغرم- 
 نحشـ حتى كاف تككف ىدم ماما- 
 .عمرم ماحسيت بمي راىي ماما- 

 غياب دكر االب
 بابا شتك مرات يتحسبك ك أنا صغيرة* 

 تخمي االـ عف الطفؿ
طيشتني ىنا دارتمي السبة بمي ما - 

ناخدش الرام ك حطتني ىنا في المركز 
 باه نتربى

اقعدم ىنا حتى تتربام كي تتربام باه - 
 نخرجؾ

 اضطرابات سمككية
عمبالؾ اتصكرم جات الشرطة * 

خرجتني زم المجرميف رحت في 
تالطكمكبيؿ تاع البكليس زلي مدايرة 

 كانش جريمة
صح كنت بكرم يدم خفيفة بصح بطمت 

 كبرت
 
 

 
 

  وسط انحرافي -
زييا حابة تخدـ بيا حابتني ندخؿ 
الدكماف تاعيا ك كي ماحبيتش 

 ىددتني
  أشير3لبجاية عشت تـ - 
بكؿ صراحة شفت الرخس تاع -

الصح كخدمت كؿ شي بصح 
قدرت نحافظ عمى ركحي شربت 
تكيفت دركقيت ك مازلت نتكيؼ 

 بصح الدركؽ بطمتو
بصح في الشارع ما تضمنيش - 

 .كاش يصرا ك في زكج رخس

  دخول المركز في سن مبكر-
تقدرم تقكلي حياتي كميا في المركز 

 كش نقكلؾ راني بنت المركز
حياتي قبؿ المركز كيما حياتي في - 

 المركز تقدرم تقكلي ماكانش فرؽ
كمف تـ كىنا نسكفرم حتى ىربت - 

 -التحويل-عدم استقرارىا بالمركز
حياة المركز ىي حياة المركز ما - 

كاف  حتى جديد بصح ىنا خير مف 
 سطيؼ

 مشاكل سموكية بالمركز
الحاجة إلي ماقدرتش عمييا الحقرة - 

كالغيرة لينا يغيرك مني كحابيف 
 يخرجكني مف

كاتيمكني بالسرقة  (+)تفاىمك عميا - 
ىدم ـ ك س اتيمكني كحدة قالت ...

اديتيمي الفاليؾ تاع الذىب ك التانية 
 CSRالتيميفكف كحابيف يبعتكني ؿ 

 سموكات المقيمة العدوانية
ىبمت كي سمعت عيطت صراتمي - 

حالت ىستيريا حكمت كاحدة 
ديركنجاتني كأنا مقمقة كسرت عمييا يد 
تاع البالي كخبطت الباب تاع الشكمبرا 

عمبالؾ شكاك بيا ...تاعي تكسر شكية 
لالبكليس بالسرقة كتحطيـ أمالؾ 
 الدكلة عمى الباب الي كسرتك

 ما تصكريش CSRككف يديكني لؿ - 
كش ممكف ندير كاهلل يسمككىا بكؿ 
غالية الشي لي مادرتكش لعكاـ ىادك 
بكؿ نديرك كما يبقى عندم حتى حاجة 

 نخسرىا ك الي يصرا يصرا
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 Nالنقاط الحساسة في حالة 
  األب معمكمة األـمجيكلة. 
 عيشيا حياة مضطربة  مع األم. 
 سنكات مف العمر8دخكليا المركز تبمغ . 
 عدـ زيارتيا مف قبؿ األـ في الفترة األكلى . 
 ظيكر بعض االضطرابات النفسية ك العصبية . 
 انييار عصبي، كساكس، تكمـ نفسيا في المرآة . 
 العدكانية. 
 كثيرة االىتماـ بنفسيا كمظيرىا . 
 حياة مضطربة داخؿ المركز. 
 خالفات بينيا كبيف المقيمات معيا. 
  مف المقيمات معيا2اتياميا بالسرقة مف قبؿ . 
  االتفاؽ عمييا كالتخطيط إلرساليا ؿCSR.  
 اقتيادىا مف قبؿ قكات األمف. 
 اتياميا مف قبؿ أشخاص في المركز بتحطيـ أمالؾ الدكلة. 
 كتابة تقارير ضدىا لسمككاتيا العدكانية مف قبؿ المربيات. 

 Nاألعراض ك ميكانيزمات الدفاع لمحالة   (15)جدكؿ رقـ 

 ميكانيزمات الدفاع األعراض
 .العدكانية المفظية كالجسدية

 .الككابيس
 .األرؽ كعدـ النكـ

 .االكتئاب
محاكلة االنتحار، :عدكانية اتجاه الذات

 .اليركب
 .السرقة

 .اضطرابات المزاج بيف اليدكء كاليياج
أمراض عصبية كنفسية، كساكس انييار 

عصبي، تكمـ نفسيا في المرآة،التبكؿ الميمي 

 .الكبت
 .اإلسقاط
 .التقمص
 .المقاكمة
 .التعكيض
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 اإلدارم
 T.A.Tاختبار 

رفض المقيمة إجراء اختبار تفيـ المكضكع بحجة زفافيا كتحضيرىا لمعرس كأنيا مشغكلة، كال تستطيع 
 .التركيز مع االختبار

 سنة كىي فتاة غير شرعية عاشت طفكلتيا مع أميا كتميزت 20تبمغ مف العمر  Nالمقيمة : التحميل
 كرىتمي حياتي من صغري مرخستني.. تعاممني معاممة مش مميحة خالصعالقتيا بأميا باضطراب منذ الصغر 

كمنو تشكيؿ صكرة سيئة عف األـ كعدـ كجكد اإلشباع الكافي كالنظر لألـ عمى أساس أنيا مكضكع سيء 
 طيشتني ىنا دارتمي السبة بمي ما ناخدش الراي فقد كضعتيا في دار الطفكلة المسعفة بحجة عدـ تربيتيا

كقد أثر ذلؾ عمى الفتاة ككاف صدمة بالنسبة ليا ك تخمي األـ عف الفتاة جعميا تحس وحطتني ىنا في المركز باه نتربى، 
مما جعميا تكبت ألميا كتترجـ ذلؾ في شكؿ أعراض سيككسكماتية كرفض األكؿ كاألرؽ في . بالرفض كالنبذ مف قبؿ األـ

النـك ككذا التبكؿ االايرادم، كما أف كضعيا في المركز في سف مبكرة أثر عمى سمككاتيا كتكجييا نحك العدكانية محاكلة 
كذلؾ مف خالؿ دراسة حالة المقيمة نجد غياب دكر األب كبالتالي الصكرة .الحفاظ عمى ذاتيا في كسط ال تشعر فيو بألماف

كتعرضيا لصدمة محاكلة االعتداء عمييا مف قبؿ كالدىا ك الصدمة الثانية .األبكية حيث أف المقيمة عاشت مع كالدتيا 
 .اكتشاؼ أف لكالدىا ىك زكج أميا ال غير

كمنو نجد أف المقيمة تعرضت لمجمكعة مف الصدمات تسببت في صراعات نفسية داخؿ المقيمة إضافة لفترة المراىقة كما 
تحممو مف اضطرابات ، مما أرىؽ دفاعيا النفسي  ظيرت مجمكعة مف األعراض محاكلة عف طريؽ اليكاـ إخماد الدكافع 

كمحاكلة إشباع دكافع شخصية كاحتياجات ذاتية القت إحباطا كذلؾ بأفعاؿ . المكبكتة كاستثمار طاقتيا بأفعاؿ بديمة
 .تعكيضية متطرفة
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 K تقديم و تحميل الحالة   3 . 2 . 6        

 االسـ...................................... : K . 

 سنة22: ........................ ....... السف  

  2011:................ ػسنة الدخكؿ لممؤسسة     
 أمر قضائي : ...................    كضعية الدخكؿ
 مجيكؿ :..............................   األب
 جيكلةـ:...............................  األـ 

 األخكة /     ............................:
 الرتبة في العائمة /        ..................:

 متكسط 4السنة :..................المستكل التعميمي 
 شيادة في السيكرتاريا ك اإلعالـ اآللي. 
 ػالنشاط الممارس في المؤسسة /      .......:
 ػالسكابؽ المرضية العائمية...........:/           
  ػ السكابؽ المرضية الشخصية......../........... 
 (صورة ثابتة لبديل األم)متبناة منذ األشير األكلى مف كالدتيا لزكجيف ال أطفاؿ ىما :  العائمة البديمة 
 المطالعة، الحقكؽ، الطبخ. الرسـ، كتابة الخكاطر، الرياضة، المكسيقى،االىتمامات . 
 نظيفة، بصحة جيدة، كاثقة مف نفسيا، ىادئة،مرحة، لبقةميتـ بمظيرىا : المظير العاـ. 

 :مالحظات عامة عن المقيمة

 أشير ككانت 3 ألف مدة إقامتيا بالمؤسسة لـ تتجاكز Kلـ يتـ تسجيؿ جداكؿ المالحظات بالنسبة لممقيمة 
 :المالحظات بصفة عامة عند دخوليا المؤسسة كالتالي

ىادئة  اجتماعية، قدراتيا الشفيية جيدة، ليست عدكانية، ليست اتكالية، متمالكة ألعصابيا ال تغضب -
بسرعة، ميتمة بمظيرىا، عالقاتيا داخؿ المؤسسة جيدة خاصة مع المربيات لـ تظير عمييا أم مشاكؿ 

 .أك اضطرابات سمككية، تمجأ لممطالعة أغمب الكقت كاالىتماـ بمساعدة الصغيرات
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ظيكر أعراض سيككسكماتية، كفقداف الشيية، ضيؽ في التنفس كآالـ :مالحظات بعد إقامتيا بالمؤسسة
 .في الصدر، القمؽ، التكتر

 .ككؿ ىذه األعراض لـ تعاني منيا المقيمة مف قبؿ حسب قكليا.العدكانية، عدـ النكـ

 .كمف خالؿ المقارنة بيف المالحظات القبمية كالبعيدة نممس التأثير الكاضح لمكسط

 :ممخص المقابمة

K  صبكرة ك عاقمة كانت ... ربيعا فتاة ميذبة متخمقة مفعمة بركح الحياة ك حب اآلخريف 22فتاة ذات
تبدك جد ىادئة منذ المحظة األكلى لدخكليا المؤسسة متحصمة عمى مستكل السنة الرابعة متكسط كشيادة 

 السكرتارية ك شيادة في اإلعالـ اآللي مف قبؿ معاىد معتمدة منظمة مرتبة  

عاشت حياة طبيعية كىنيئة مفعمة بالحب كالدالؿ منذ طفكلتيا ككانت الكحيدة لكالدييا الميسكريف 
ما كان خاصني والو – كالمرتاحيف ماديا، لـ يكف ينقصيا شيء ال مف الناحية المعنكية كال الناحية المادية

بابا كان ال باس عميو لحاجة لي نتمناىا نمقاىا الحنان والتحواس ومقيميني بكل .ال ماديا وال معنويا
 .عمى جال والديا

إلى أف أجبرتيا الظركؼ عمى التكقؼ عف الدراسة عند مرض كالدييا كالبقاء كممرضة ليما في البيت 
لالىتماـ بيما كبعد شفاء كالدىا التحقت بمعاىد معتمدة كتحصمت عمى شيادة في السكرتارية كشيادة في 

ككانت تحمـ بمتابعة دراستيا كااللتحاؽ بمعيد الحقكؽ كأف تككف محامية تقؼ ضد الظمـ .اإلعالـ اآللي
 .كتنصر المظمكميف

إلى أف األقدار جرت عكس ما تشتيي بكفاة كالدييا لتنقمب حياتيا رأسا عمى عقب كتنتقؿ لمنقيض تماما، 
فقد تكفي كالدىا اثر حادث سيارة لحقتو أميا مف جراء الصدمة بعد بقائيا طريحة الفراش كالمرض 

 بأنيا متبناة كبأف العائمة التي كفرت ليا كؿ ظركؼ الرخاء كالحب كالراحة كالرفاىية Kكقتيا اكتشفت :لمدة
لـ تكف سكل عائمة بديمة تكفمت بيا  بعد أف طردىا أعماميا كأخبركىا بكؿ قسكة بأنيا ال تنتمي إلييـ 

ككؿ ذلؾ طمع في ميراث الكالد كقامكا بحرؽ كؿ كثيقة ....كليست مف دميـ كال حؽ ليا في الميراث 
خفاء ما تركو الكالد كانت صدمة ظير لوجو التاني تاعيم ...ككـ كانت صدمتيا كبيرة ....تتعمؽ بيا كا 

خوالي قالوا اختنا .....تخمى عنيا أخكاليا كما...كانوا زعمو يحبوني بصح كان كل شي عمى جال بابا
 ...ممزومة منا و بصح الطفمة ما نحتاجوىاش
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 تجيؿ ككنيا متبناة لتقارب اسميا الثاني مف االسـ العائمي لمعائمة كالمتبناة كقد أخبرىا كالدىا بأنو Kكانت 
مجرد خطأ في األكراؽ كبأنو سيذىب لممحكمة كيصحح األمكر كفعال اصطحبيا معو في إحدل المرات 

كبعد كفاة الكالدة مكثت لمدة أشير عند إحدل .لتصدؽ كتحجج بغياب المسؤكؿ عف التصحيح ليغادر
أيف صدمت لحظة دخكليا .قريباتيا كالتي لـ يتقبميا زكجيا لتضطر لكضعيا بعدىا بدار الطفكلة المسعفة

شغؿ كحدة كانت عايشو في عايمة . ما كنتش حاطتيـ ىؾ عمبالؾ صدمة مف النيار األكؿ ....المركز 
كرغـ ذلؾ كالقاعدة ......الباس عميا عندم كؿ شي بيف يـك كليمة ما بقالي كالك ال دار ال عايمة ال كالك

األخالقية كالتربكية كالخبرات التي تمقتيا في أسرتيا حاكلت تجاكز المكقؼ كالصبر  محاكلة عقمنو 
لي نحا ىك كالحمد هلل.....األمكر  .ربي كرحمتك راىك اختبار مف ربي باه يشكفني نصبر كال لي مد ربي كا 

أكؿ مرة ...كانت ىادئة كصبكرة نكعا ما في األياـ األكلى لكف بعد األسبكع األكؿ تغير كؿ شيء 
أكؿ ما جمت كحدة مف لبنات حاكزت .....تصدمت كيفاه لبنات يعاممكا لي يخدمكا ىنا ال تربية ال احتراـ 

غمطتيـ ...الشيخة مف بيتيا كقالتميا طيرم ما نحتاجكش ىنا كما نحبش نشكؼ خمقتؾ قدامي ىي أتحركي
 .عندىـ حؽ...في األكؿ بصح

ككاف كالـ المقيمة ىذا بعد تغيير غرفتيا ك كضعيا مع المضطربات عقميا كغير المتمدرسات في مرقد 
بعدما دخمت بكؿ أدب ...كاحد كلما رفضت كبخت كعندما أرادت العكدة لغرفتيا األكلى أجابتيا المربية 

مما شكؿ ...ماكيش حابو تقعدي روحي تمفو الو ال يردك طريق السد....كطمبت اإلذف بأخذ فراشيا 
مما دفعيا لالتصاؿ بإحدل  صديقات ...صدمة قكية لممقيمة إضافة إلى تمزيؽ فراشيا ك رقة ىاتفيا النقاؿ

 .لي يدخل ىنا ييبل وال كانش ما يصرالو....الزم نخرج ....أميا لتخرجيا مف المركز

 .Mالتي ال نريد ليا أف تنتيي أك تؤكؿ إلى ما آلت إليو حالة  K كىذه قصة
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 K المقابمة عمى ضوء الفرضيات(16)جدول رقم -

 عوامل الوسط المؤسساتي عوامل اجتماعية  عوامل سيكولوجية 
 الكبت و عمل الذكرى -

تفكرت كي كنت نحط راسي في 
حجر ماما كنرقد مكحاؿ ننساىـ 

 كمكحاؿ يككنك مش كالدم
 قمقني كغاضني كش دارك فيا -

كانك يحبكني باف ....عمكمي 
كجييـ تاع الصح كاف كؿ شي عمى 
جاؿ بابا خايفيف منك خاطر كاف ىك  

 الي يصرؼ عييـ
 كانت كبيرة نيار صدمتي:صدمة

ماتك كالديا ك باف كؿ شي 
 قالكلي جابكؾ دار األيتاـ....

ممكف صح يتيمة كممقطة العقمنة
بصح ماما لي كلدتنمي مسامحتيا 
خاطر ما عالباليش بظركفيا  بالؾ 
كانت مظطرة بالؾ كانت خايفة 

 ما -غمطت ماكانش لي مايغمطش
نحكسش نعرؼ شككف ىيا انا كالديا 
ىادك كماتك كالحمد هلل لي كانكا 

عيشكني بالؾ خير مف ....كالديا 
 ككف عشت مع كالديا تاع الصح ،

كباالؾ ربي جابني ىنا باه :التسامي
نعاكف لبنات ىادك ك نأتر عمييـ 
بالؾ كاينة حكمة الي حطني ربي 

 .ىنا
 كما الزمنيش نحط *عدم التكيف

ركحي في مكاجية مع كاحد ما عندك 
كعمى ىادم ما الزمنيش ...ما يخسر

 نبقا ىنا مانيش تاع بالصة كيما 

 عالقة جيدة في االسرة البديمة..-
كنت عايشة الباس مع كالديا الي نحبيـ .

كيحبكني ما نخاؼ مف كالك الي دايريف بيا 
كامؿ يحبكني يحتارمكني نقرا نحكس 

بابا كاف يديني معاه لمخدمة -عندم بيتي 
كيعممني نعتمد عمى ركحي كاف يقكلي 

 .ماندكممكش
 عالقة سيئة مع األقارب

مش حراـ عمييـ ماقالكش كيف رايحة تركح 
الطفمة ىدم لي تربات في حجكرنا 

بصح إف اهلل يميؿ كال ييمؿ كأنا أممي ....
في ربي كالتربية الي رباكىالي كالديا مش 

 خسارة كنعكؿ عمى ربي كعمى ركحي
بطمت قرايتي عمى جاؿ كالديا كماندمتش -

نعرؼ نخدـ كؿ شي نطيب ندير كمشي 
تعممت كي قعدت في الدار معا ماما ...

 .كانت مريضة بزاؼ ككنت متكليا بييا 
تعمم اجتماعي ايجابي ثقافة وميل لمتدين 

 و التصبر

 صدمة الوسط المؤسساتي -
 كيفاه نككف في رايؾ ماكنتش حاطتيا ىؾ -

 عايشيف مع  لميابيؿ
 رانا في حبس ما عندنا حؽ في كالك ما نديرك -

كالك نرقدك ىنكضك ناكمك ىدا ماكاف ما 
يحتارمككش فيمت عاله لبنات ىادك ىؾ عندىـ 

 حؽ ما لكميمش
مانيش حابة  نبقا ىنا حابة نخرج ككف نزيد ....-

عدم نبقا سمانة نيبؿ كال نيرب بالؾ برا خير
 التكيف مع الوسط

ما حممتش ماكالفتش ىنا ماقدرتش نتحمؿ الجك -
مانيش قاعدة ناكؿ الماكمة مش نكرماؿ ...ىدا

 .طعمتيا كحد الزم ىؾ
 الشعور بعدم األمان داخل المؤسسة-
 . عدت نخاؼ عمى ركحي-
 سموكات عدوانية ضد المقيمة-
سرقك لي بكرتابمي فيو تصاكرم فالكارت 1

 . ميمكار
 .تاني قطعكلي الدرا تاعي حطيتك جديد2
 تاع الصباح 5 الصباع عمى الخمسة ليوم- 3 

كنت راقدة نفطف عمييا ...كرزت عميا طمطـ 
 .تضرب فيا حكمتني ما حبتش تطمقني

ك ش مف حياة ما 1سمبية الوسط المؤسساتي
قاعديف نديرك فيكالك نكرمالمك مش ىؾ كمف بعد 

شكفي ىدا ىك ...يمكمك لبنات عاله انحارفك
ما ....الدكرتكار تاعي ميابيؿ كلي ديبيؿ كلمقمميف 

يفيمكش ىدم مف المفركض ما 
قرايتي ... أنا كمستكايا ك...اتخيمي...تككنش

 مع محك األمية B كA ب ك ؿ أحاطيني نقرا 2
تأثير تدخؿ في راسؾ ....مع الي جامي قرا 

 المقيمة عمى زميالتيا
قدرت نأثر في كحايد كيما صمنا مع بعضانا -

 كقفة عرفة
مالقيتش البكني  - تأثير الوسط عمى المقيمة
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 النقاط الحساسة

 فتاة مجيكلة األبكيف. 
 تبنييا مف قبؿ زكجيف مرتاحيف ماديا. 
 عيشيا حياة مستقرة ك مشبعة بالحب كالحناف. 
 جيميا لككنيا متبناة. 
  متكسط4دراستيا حتى . 
  مرض كالدييا. 
 تكقفيا عف الدراسة كاالعتناء بيما. 
 تحصميا عمى شيادات مف معاىد معتمدة. 
 ذكية، كاعية، مثقفة. 
 (صدمة)كفاة كالدىا ثـ بعد سنة كفاة األـ ك اكتشافيا بأنيا متبناة. 
 رفضيا مف قبؿ العائمة. 
 عيشيا عند إحدل قريبات األـ. 
 دخكليا المركز بسبب رفض زكجيا ليا. 
 صدمتيا بحياة مغايرة تماما. 

 Kاألعراض وميكانيزمات الدفاع لممقيمة   (17)جدكؿ رقـ -

 ميكانيزمات الدفاع األعراض

 .األرؽ كعدـ النكـ
 .ضيؽ في التنفس

 .العصبية
 .الشركد
 .إحباط

 .الكبت
  .العقمنة
 .التسامي
 .التبرير

 

رحت عندىـ قمتميـ نطمع درؾ ما نمقاش .....تاعي
 البكني نقمب السماء عمى األرض

كانك ..كانت ما عنديش الضيقة عادت عندم  -.
 ما عنديش األعصاب عادت عندم
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 : المطبق عمى المقيمة.T.A.Tاختبار 

 1البطاقة 
طفؿ ميمـك كفيؼ ال يبصر كجالس في طاكلة يكد أف يعبر عف ما بداخمو عف طريؽ العزؼ يحكس 

ما عرفش .يخرج اآلالـ إلي بداخمو عف طريؽ العزؼ بصح مالقاش المحف كشي ىك كالعزؼ كيؼ ماه 
 .يعبر عمى األلـ تاعكا

إف مكضكع القصة المقدمة مف قبؿ المقيمة يحكي قصة طفؿ كفيؼ يريد التعبير عما :تحميل االستجابة 
بداخمو عف طريؽ العزؼ، كأنو يريد أف يخرج آالـ بداخمو عف طريؽ ىذه اآللة لكنو لـ يجد المحف 

 .المناسب  كال طريقة العزؼ، كلـ يستطع التعبير عف األـ الذم بداخمو

 .أم أنو يقؼ عاجزا أماـ ىذه اآللة كلـ ييتدم لمطريقة ك ا األسمكب

إف دكر البطكلة في ىذه القصة لمطفؿ الكفيؼ الذم يدكر حكلو جؿ الحكار كتسقط عميو مختمؼ : البطؿ
 المشاعر كاألحاسيس

 .يمكف القكؿ أف المقيمة تقمصت دكر البطؿ الذم أسقطت عميو أحاسيسيا كمشاعرىا كآالميا:التقمص

تحتكم قصة المقيمة عمى مجمكعة مف الدكافع كالمشاعر :الدكافع كالمشاعر كاألحاسيس في القصة
كاألحاسيس كالمسقطة عمى البطؿ كىي مشاعر الحيرة كالعجز، كالصراعات كاليمـك كاآلالـ، لكنو يقؼ 

طفل . عاجزا، أم أف الطفؿ لـ يجد السبيؿ كال المعيف كال الطريؽ ك العجز عف معرفة الطريؽ الصحيح
 :كمنو يمكف تمخيص ىذه المشاعر كاألحاسيس كالتاليميموم كفيف ال يبصر، 

 مشاعر الحيرة كالعجز، كالصراعات كاليمـك كاآلالـ
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يمكف القكؿ أف المقيمة أسقطت مشاعرىا كأحاسيسيا عمى شخصية البطؿ مما أظير مجمكعة مف :التحميل
األحاسيس كالمشاعر باأللـ كاألسى كالبحث عف الحمكؿ كالكقكؼ عاجزا أماـ المكضكع الذم 

يمكف أف يككف خاص بالراشد، كيمكف القكؿ أف مشاعر العجز كالبؤس يمكف أف يبيف عدـ كفاية 
 .االستثمار الذاتي كما يمكف أف يبرز كجداف اكتئابي إحساس بالعجز العميؽ أماـ المكضكع

 2البطاقة 
المرأة . امرأة قارية ىازة كتب، امرأة حامؿ متكية عمى شجرة ك رجؿ دك بنية قكية مع حصاف في مزرعة

الحامؿ زكجة الرجؿ كالثانية تحبكا كمف طبقة مختمفة كمستكاىا مختمؼ كجات لمكاقع باه تتأمؿ الحالة 
 .تاعيـ ك تخمـ

يدكر مكضكع القصة حكؿ صراع بيف امرأتيف عمى رجؿ ك يبرز االختالؼ بيف الطبقات :تحميل االستجابة
كيحكي كجكد عالقة بيف رجؿ متزكج ك امرأة مف طبقة تختمؼ عف طبقة الرجؿ، تريد اتخاذ قرار فعاينت 

 .الكاقع التخاذ القرار

البطكلة في ىذه القصة تعكد لمفتاة الحاممة الكتب كالتي يدكر حكليا معظـ الحكار في القصة كاحتؿ :البطؿ
 .الرجؿ كالمرأة األخرل أدكار ثانكية

.يمكف القكؿ أف المقيمة تقمصت دكر البطمة كأسقطت صراعاتيا عمييا في القصة:التقمص  

 :الدكافع ك المشاعر ك األحاسيس

يمكف استخالص النتباه لالختالؼ في الطبقات كالمستكيات  الخكؼ مف اتخاذ القرار 
 . في قرار حياتي مصيرمككجكد صراعات، التفكير
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يمكف القكؿ مف خالؿ المكضكع الكامف أننا أماـ عالقة ثالثية المرأة الحامؿ كالفتاة الشابة كالرجؿ :التحميل
كالتي يمكف أف تترجـ الصراع األكديبي ،كما  يظير صراع بيف الرغبات كالنزكات كبيف ما 

. يفرضو الكاقع  الصراع يظير ىنا بيف القبكؿ كالرفض جات لمكاقع باه تتأمؿ الحالة تاعيـ كتخمـ
كالصراع يبدك جميا بيف النزكات بيف ما ىك مقبكؿ كماىك غير مقبكؿ كقد أسقطتيا المقيمة 

صراعاتيا في شخصية البطمة التي ىي فتاة متعممة كتحب رجال مف غير طبقتيا لكف اإلشكالية 
كالتي تترجـ الصراع النفسي الداخمي كالمتمركز حكؿ ....ىنا الفرؽ بيف الطبقات كالرجؿ المتزكج 

رضاء النفس كالرغبات كمحاكلة التفكير  الصراع األكديبي كالمتمثؿ في إرضاء األب كالمجتمع كا 
كىذا يعني أف القصة ال تحتكم عمى حؿ كىنا يتضح أف الصراع ال يزاؿ قائـ كالزاؿ بدكف حؿ 
فالمكجكد مف خالؿ المشاعر كاألحاسيس كالحاجات المحركة لبطمة  ىك البحث عف الحب أم 

 .الحاجة لمحب كاالىتماـ كالصراع النفسي الداخمي الذم الزاؿ بدكف حؿ

 3البطاقة
امرأة كمي ديخانة رأسيا يكجع فييا مش قادرة تكقؼ حاكمة في الباب باه تقدر تكقؼ كنشؾ بمي بالؾ 

 .بداية الحمؿ أعراض الحمؿ  كال مريضة مش متزنة 

 يدكر مكضكع قصة المقيمة حكؿ امرأة مريضة ك تشؾ في أنيا أعراض الحمؿ:تحميل االستجابة

مف خالؿ مكضكع المقيمة نجد أنيا تتقمص شخصية الفتاة التي تسقط عمييا  مخاكفيا ك :التقمص 
 .صراعاتيا كأفكارىا

 :المشاعر كاألفكار

كمنو يمكف القكؿ أف المقيمة كبعد إقامتيا بالمؤسسة كاندماجيا في الحياة المؤسساتية ، بدأت تظير عمييا 
 مخاكؼ مف خالؿ تأثرىا بالكسط لمؤسستي ك الخكؼ مف الكقكع في الخطأ

 4البطاقة 
امرأة تغرم في رجؿ لينا ىك مش راغب فييا ما يحبياش، كىي تحبك  يعني حب مف طرؼ كاحد ىك 
مقمب كجيك مش شايؼ فييا رافض العالقة ىدم كىي تغرم فيو تستعمؿ في سالح الجنس المطيؼ باه 

 .تغريو كتخميو ييتـ بييا

 حسب قصة المقيمة يدكر المكضكع حكؿ اإلغراء، كرفض العالقة

 تعب، مرض ، الخكؼ مف الحمؿ
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 5البطاقة 
Une chambre  ممممممـ  مرفع فيو الكتب يدؿ بمي اإلنساف إلي فيو يقرا يحب لقراية ك الكتب 

كالمطالعة مكاف راقي ، امرأة حالة الباب قاعدة تطؿ عمى كحدة كال حابة تقكؿ حاجة لكحدة كمش عارفيف 
 .شككف مجيكلة مش باينو اإلنسانة ىدم مش عارفينيا ما تبانش

مف خالؿ مكضكع المقيمة يصير اىتماميا بالمطالعة كجانبيا الثقافي كما يظير نكع مف :التحميل
الغمكض في الشخصية الثانية المضافة لمقصة كالتي يحتمؿ أف تككف الشخصية التي تقمصتيا المقيمة 

 .كىنا يمكف أف نجد اضطراب في العالقة أـ طفؿ كنكع مف الغمكض في األدكار

 6البطاقة 
امرأة طبقة راقية قاعدة كعمى ما أظف أنك ىذا الرجؿ قاعد ييدد فييا كقاعد يقكليا في ىدره خطيرة عمييا 

 .مف نظراتك مش حديث ركمانسي حديث تاع تيديد

مف خالؿ قصة المقيمة تتضح مشاعر الخكؼ كعدـ الشعكر باألمف، اتجاه الجنس اآلخر أم نكع :التحميل
مف الخكؼ المستمد عمى ما أظف مف حياتيا مف المؤسسة كبما أنيا تعمـ أنيا أصبحت في الشارع تنتابيا 

 .بعض المخاكؼ

 7البطاقة 
  ىذم خادمة  باينو بمي 2 أشير ك ال 3 جديد مش جديد بزاؼ تاع  un bébéنشكؼ في طفمة ىازة 

فتاة راقية مش مف الطبقة البسيطة  بصح مش قاعدة تشكؼ مع الطفؿ ك مش ىازتك باقتناع ىازتك بيديف 
مرخكفة مش بحماس كالمرأة إلي قاعدة معاىا مدكرة كجيا عمييا كمش حابتيا تشكفيا كي تشكؼ مع 

ما تبانش ......الطفؿ باه ما تفيقمياش، خاطر كي نشكؼ أنا مع حاجة نتي تاني تبعييا كتشكفي معاىا
 .طفمة كبيرة ما تبانش أـ ربما أخ غير مرغكب فيو أك طفؿ جابتك مف غمطة في صغرىا ك مش راغبة فيو

مف خالؿ قصة المقيمة يظير تأثير المحيط االجتماعي عمى المقيمة كتأثرىا بتبايف الطبقات :التحميل
 نجد أف المقيمة تقمصت شخصية الفتاة الصغيرة كالتي منحتيا دكر التقمصاالجتماعية، أما مف حيث 

البطكلة في القصة كأسقطت عمييا مشاعره كأفكارىا كمف خالؿ المشاعر المسقطة نجد أف المقيمة تعاني 
 . باه ما تفيقمياش .مف أثر الكبت ك تخفي شيئا تخشى عميو

 الكبت 
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 8البطاقة 
 .مميحة خالص. امرأة نعـ قاعدة تخمـ بصح بابتسامة 

 5مف خالؿ مكضكع المقيمة نجد أف استجابتيا فقيرة رغـ أف الكقت الذم أخذتو بالنظر لمبطاقة :التحميل
دقائؽ، لتجيب بجممة كاحدة كترفض صياغة القصة فيي مجرد كصؼ لممكضكع الظاىرم لمسكرة ال يمكف 

استنتاج التقمصات أك اإلسقاطات، كما يمكف قكلو ىنا يمكف اف يككف نكع مف المقاكمة أك الكبت، أك 
 .الرفض إلجراء الختبار

 9:البطاقة 
ىنا بايف في الطفمة ىاربة مف دارىـ ىربت مف الدار كاألـ مسامحتيا ككيما نعرفكا أنك األـ مع بنتيا 
 .ظالمة كال مظمكمة نكرمالمك ىذم شجرة غابة كىازة كراس مقمبتك باه تكتب كفكقك ماعرؼ حاجة لباس

مف خالؿ مكضكع  قصة المقيمة الذم يدكر حكؿ ىركب الفتاة كتسامح األـ، كمنو يمكف أف :التحميل
تظير القيـ االجتماعية كالتأثير الثقافي كاالجتماعي لمبيئة التي عاشت فييا المقيمة مف خالؿ تسامح األـ 

مع سمكؾ الفتاة كيمكف أف نستنتج أسمكب التسامح في تعامؿ األـ مع المقيمة مف خالؿ مرجعيتيا 
 .االجتماعية كالتي ىي األسرة

 10البطاقة 

ما فيمتش كش تعني الصكرة نخاؼ نقكلؾ نغمط ك اهلل ما عرؼ ما  ......ما عرؼ مش باينة مميح 
 ..ممكف صكرة أخرل...عالباليش 

مف خالؿ البطاقة يمكف أف نمحظ رفض المقيمة لتقديـ أم استجابة خكفا مف الخطأ اك كشؼ :التحميل
 .المكبكت  أك نكع مف المقاكمة الداخمية

 11البطاقة 

صخكر عالية كاحد مايقدر يعدييا ....نشكؼ في طريؽ جبمي صخكر طريؽ ضيقة كعصيبة بزاؼ
كضباب كدار كاينة لفكؽ دار عالية كبيرة شاعؿ فييا الضك كتاني كايف جمؿ يحب يعدم الطريؽ ىدم 
كالي صعيبة بزاؼ كباه يكصؿ لدار ىديؾ لكبيرة الي شاعؿ فييا الضك الـز يعديك عمى الطريؽ الكاعرة 

 .ىدم كيتجاكزك الصخكر ىذم كفي االخير كشكية صبر يكصمك في سالـ كيرتاحك مف الطريؽ
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 بينيـ أبطاال غير محدديفمف خالؿ استجابة المقيمة يمكف القكؿ أنيا جعمت لقصتيا :تحميل االستجابة
جمؿ، يريدكف الصعكد لألعمى حيث يكجد بيت بو ضكء، كلمكصكؿ البد مف تجاكزىـ أصعب طريؽ، 

كمنو يمكف أف نممس بعض المشاعر كاألفكار كالدكافع .  في القصة أنيـ يصمكا بسالـ كيرتاحكاالحؿككاف 
 - البيت المضيء–الكصكؿ لميدؼ : التالية

 .الخكؼ، صعكبات،  عراقيؿ،  تعب، صبر مثابرة:  المشاعر

 :12البطاقة 

ىنا امرأة كعجكز، امرأة  شكية مقمقة كحايرة خايفة كالعجكز تباف مشعكدة كال طبيبة أعشاب يعني 
 .اإلجياض

مف خالؿ استجابة المقيمة يتضح جميا تكتر كقمؽ كعدـ ترابط في األفكار، كفقر في :تحميل االستجابة
المرأة  : كذا تكزيع األدكار، كالشخصيات المرأة كالعجكزاإلنتاج مف حيث مفردات القصة حيث تضمنت 

 لمعجكز مشعكذة أك طبيبة أعشاب مف أجؿ اإلجياض كفي األخير عدـ كضكح بحاجةحامؿ، كىي 
 .كيمكف أف يعبر عف أفكار كمخاكؼ المقيمة.الحؿ

  13البطاقة 
عممية االغتصاب كانت عالقة بيف امرأة كرجؿ في منزؿ إنساف غير متزكج ألنك السرير لشخص مش 

كتـ الخطأ برضايتيا مش بالقكة كنشكؼ بمي الشخص ىدا حاط فكؽ الطاكلة تاعك مصحؼ ....ألثنيف 
 .كتحتك كتاب ممكف غرىا بالمظاىر األخالؽ الزائفة

 مف خالؿ قصة المقيمة نجد نكع مف التجاذب الكجداني بيف األفكار كالمشاعر المكبكتة :تحميل االستجابة
في    أالشعكر،كالكازع الديني كالمقكمات االجتماعية، مف خالؿ مكضكع المقيمة كالذم يدكر حكؿ  

عممية االغتصاب، أك عالقة باالتفاؽ، كمنو ممكف استنتاج مجمكعة مف األفكار كالمشاعر مف خالؿ 
 تجعؿ المقيمة دكر البطكلة في قصتيا أما  البطؿ، عالقة جنسية، حيث المكضكعمف . قصة المقيمة

.  تكزيع األدكار تجعؿ المقيمة في قصتيا الرجؿ غادر كمغرر كذك أخالؽ زائفةلمفتاة كالدكر الثاني لمرجؿ، 
 .كضحيةأما المرأة مغرر بيا 

كمنو يمكف القكؿ أف المقيمة تقمصت دكر المرأة الضحية كأسقطت مشاعرىا  العدكانية عمى الرجؿ، 
أم يمكف أف أصؿ تكاجد .محاكلة استعماؿ التبرير كميكانيـز دفاعي لتكاجدىا مف خالؿ منح التبرير ألميا
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المقيمة ىك غمطة كلكف مبررة ألف األـ كانت ضحية مثمما بطمة القصة ضحية كيمكف أف تككف ىي 
 .األخرل ضحية

 14البطاقة

راجؿ قاعد في النافذة حاب يقعد في الكالـ باه يصفي أمكرك يخمـ باه يقرر حاجة، بيف القبكؿ كالرفض، 
يخمـ باه يكصؿ لنتيجة كالظالـ ىذا الحيرة الي راىك فييا ماعالبالكش القرار الي رايح يتخذك كيف رايح 

 .يكصؿ بيو ما عالبالكش ال كاف الرفض ىك الي رايح يكصمك كال القبكؿ إلي يكصمك

 تميؿ المقيمة ىنا لالستجابة كفؽ حالتيا النفسية كمشاعرىا الخاصة حيث  مف حيث :تحميل االستجابة
أما مف حيث األبطاؿ نجد أف الدكر الرئيس يعكد حكؿ اتخاذ قرار أك تقرير مصير المكضكع الذم يدكر 

لمشخص المكجكد في البطاقة كالذم تقمصت المقيمة دكره كأسقطت عميو مجمعة مف المشاعر كاألفكار 
 :كالدكافع كالتي يمكف أف نحددىا كالتالي

الحيرة، الخكؼ مف المجيكؿ، التجاذب الكجداني : الدافع اتخاذ قرار مصيرم، المشاعر كاألفكار
 .بيف النقيضيف، صراع نفسي

 15البطاقة 
ىنا كاحد يباف مسيحي في مقبرة بيف القبكر كال كنيسة الكراسي تاعيا مش مرتبيف كىك حاير كيخمـ 

نشكؼ في الصميب كممكف مقبرة مختمطة بيف المسمميف كالمسيحييف بالؾ عمى ما أظف تدؿ عمى مشاعر 
لي ىي األخكة كالمساكاة كالمصالحة بيف األدياف يحبك يقكلك بميرانا إخكة ميما اختمفنا كنبقاك عباد  نبيمة كا 

 .كأخرتنا المكت

 .مف خالؿ استجابة المقيمة يمكف أف نممح المكضكع حكؿ شخص مسيحي محتار:تحميل االستجابة

كما يمكف أف يظير مف خالؿ الستجابة ىي المرجعية الثقافية كاالجتماعية حيث نجد معمكمات اجتماعية 
كنيسة الكراسي تاعيا مش مرتبين و ك ثقافية كما نممح مشاعر الحيرة كعدـ الترتيب في أفكار المقيمة ك

 .ىو حاير

 : مف حيث األدكار نجد الدكر الكحيد لمرجؿ المسيحي، أما األفكار فنجد

الحيرة كعدـ الترتيب في األفكار ككذا نكع مف التسامي يظير في مشاعر نبيمة بيف األدياف تتمثؿ 
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 في المصالحة، األخكة،  كالذم يعكد لثقافة المقيمة االجتماعية

  البطاقة البيضاء16البطاقة  
األمؿ كؿ لحكايج لمالح الي نتمناك يككف كاينيف الفرح الحياة لمميحة كؿ ىدك نشكفيـ في البطاقة 

 . نكرمالمك ىكا...البيضاء

كىذه البطاقة يمكف القكؿ أنيا ال تقيد المقيمة كال تفرض عمييا االرتباط بأفكار معينة، :تحميل االستجابة
ك يمكف استنتاج .كالبطاقة البيضاء مف خالؿ المقيمة ترمز لكؿ ماىك جميؿ مف مشاعر كأفكار، الفرح

كعي المقيمة كنضجيا االجتماعي كالثقافي مقارنة مع المقيمات األخريات كىذا يدؿ عمى تأثير الكسط 
باعتبار أنيا لـ تدخؿ الكسط المؤسستي في سف مبكرة حاؿ بقيت المقيمات كما يبرز تأثير الكسط 

 .كالعكامؿ النفس اجتماعية التي تنتمي إلييا

 18البطاقة 
نالحظ طفمة كالكالدة تاعيا الطفمة داخت كاألـ تاعيا حاكمتيا بالؾ فاقت بييا قمقانة كالطفمة منيارة بيف 

 .يديف أميا

 .مف خالؿ استجابة المقيمة نجد أف المكضكع يدكر حكؿ عالقة كالدية أـ طفؿ: التحميل

 أما األدكار فالدكر الرئيس يعكد لمفتاة التي تقمصت المقيمة دكرىا كأسقطت عمييا مجمكعة مف

 

 

 كمنو يمكف القكؿ أف الصكرة االيجابية كالمكضكع االيجابي في العالقة الكالدية يظير مف خالؿ مساندة 
 .األـ البنتيا كتفيـ مشاعرىا

 : 19البطاقة 

 .ما كاف..لكحة  فنية تاع  بيكاسك باينة لكحة قيمة ألحد الفنانيف الرساميف المشيكريف ىدا 

مف خالؿ استجابة المقيمة الفقيرة لإلحداث كالشخصيات إلى انو يمكف التنبو لثقافة المقيمة :التحميل
عطاء قيمة ألعماؿ الفنية   لوحة قيمةكاىتماماتيا كا 

 المشاعر كاألفكار تتمثؿ في انييار، قمؽ، كحناف األـ
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 20:البطاقة
حساب ما نشكؼ فييا قديمة تاع التاريخ لقديـ مف خالؿ نكع الصكرة مش تاع اآلكنة ىذم نشكؼ في 

جني يائس باينة حالة حرب كتاني نشكؼ ىدم باينت لي شجرة كال بالؾ ضكء أمؿ ك ال حاجة كيما ىكا 
 . كحشيش

بالد كالقرية كالمدينة كانت في حالة حرب أىمية كالنتيجة تاع الحرب خسارة كال ربح ما عالباليش خاطر 
الحالة الي راىك فييا الييئة تاعك مش بايف الكاف يخمـ في خطة تاع الحرب كال قاعد يخمـ الكاف خسارة 

 كانت حالة نقاش ما بيف السمطة كالشعب كيما 1849يائس كال جندم كيما يخرجك في الجباؿ، في عاـ 
الثكرة تاع تكنس كليبيا كمف بعد صرات حرب أىمية كالييئة تاع ىدا الشخص مكاطف مش عسكرم ككقعت 

الحرب كاستمرت لمدة عاـ أك عاميف كمف بعد الرئيس تاعيـ ماقدركلكش، كمف بعد استسممك لمثكرة 
كاقتانعك بكالـ الرئيس تاعيـ كىذا بايف فيو ىك الي حرض الشعب باألفكار تاعك كمف بعد بقا كحدك 

 .يائس

يدكر مكضكع قصة المقيمة حكؿ أحداث حرب أىمية كصراعات كنقاشات لتنتيي القصة :تحميل االستجابة
في األخير لالستسالـ، كيمكف أف نمحظ مف خالؿ القصة الكعي العالي لممقيمة كالمرجعية ثقافية بارزة مف 

 .خالؿ ألفاظيا كمراجع القصة التاريخية كاالجتماعية كالسياسية

كىك كالذم ىك الرجؿ الذم كاف حسب المقيمة مكاطنا عاديا ىك الذم حرص عمى الصراع :البطؿ
.الشخصية التي تقمصتيا المقيمة  

نممس مف خالؿ القصة كعي اجتماعي ثقافي كسياسي كذكاء ممحكظ كما نممح مجمكعة :الدكافع كالحاجات
كالحيرة كالصراعات األىمية كالعجز كغياب الحؿ كاالستسالـ لألمر . مف األفكار كالمشاعر

 .الكاقع
مف خالؿ تحميؿ بطاقة العميمة يمكف أف نمحظ ثقافة ككعي كذكاء كما يمكف أف تبرز الصراعات :التحميل

النفسية داخؿ العميمة في صكرة الحرب األىمية كإسقاط كمنو يمكف الخركج الف العميمة تعاني مف 
حباط كيأس ككانت خاتمة القصة االستسالـ كقد انتيى األمر بالمقيمة  صراعات نفسية كمف كحدة كا 

 .لالستسالـ كالرضكخ لألمر الكاقع كما تصير ميكانيزمات الدفاع كالعقمنة كالكبت
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 :التحميل العام

مف خالؿ تطبيؽ االختبار كتحميؿ المقابمة يتضح تضافر عكامؿ نفسك اجتماعية كبيئية في التأثير عمى 
سمكؾ العميمة التي تعد شخصية سكية لـ تظير أم اضطرابات إلى بعد دخكليا المركز حيث 

 كتعبير عف الصراعات ةظيرت عندىا العدكانية كالتجسمف أك بدية ظيكر األعراض النفس جسمي
الداخمية كالقمؽ الذم تعيشو العميمة  الشعكر بالكحدة كاأللـ النفسي رغـ قدراتيا عمى العقمة 
 تكالتسامي لكف المقيمة أف لـ تمؽ االىتماـ كلرعاية كالتكفؿ المناسب فستنفجر االضطرابا

كالمشاكؿ السمككية كالسيككلكجية باعتبار المقيمة تممؾ أرضية خصبة كمييأة مف صدمات 
  .كعكامؿ اجتماعية كتأثير الكسط المؤسساتي

 ربيعا عاشت حياة مستقرة في طفكلتيا مع كالديف مرتاحيف ماديا مفعمة 22  ىي أنثى ذات Kالحالة 
بالحب كالحناف، تمقت مف الكسط االجتماعي الذم عاشت فيو كؿ ما ساعدىا في نمكىا العاطفي الكجداني 

كاالنفعالي، تمقت التعميـ كىي ذكية ليا مرجعية اجتماعية كثقافية مستمدة مف الكسط الذم عاشت فيو 
 .Le Bergeretكيمكف القكؿ أف أكؿ قمؽ عاشتو العميمة ىك صدمة الميالد حسب برجكرم 

حيث انو يركز جدا عمى أىمية ىذه الصدمة كالقمؽ األكلي الذم تسببو لمكليد كما أف األـ البيكلكجية 
 .بدكرىا تعيش ىذا القمؽ باعتباره كانت تشعر أف الجنيف جزء منيا

لكف بالنسبة لممقيمة باعتبارىا متبناة في األشير األكلى يمكف القكؿ أنيا تمكنت مف احتكاء كتجاكز القمؽ 
األكلي أك كبتو باعتبارىا لقيت الرعاية كاالىتماـ في الكسط العائمي مف قبؿ الكالديف األـ كاألب أم أف 

فكنت حياتيا في طفكلتيا .العالقة الثالثية بالنسبة لممقيمة كانت متكازنة كلقيت اإلشباع عند األب كاألـ 
 .مشبعة

كلكنيا تعرضت لصدمات متتالية في حياتيا ابتداء مف مكت كالدىا الذم كشؼ ليا حقيقة أنيا متبناة 
 .كرفض األىؿ كاألقارب ليا ك بقاؤىا في الشارع

كبما أف التنشئة االجتماعية التي تمقتيا الحالة في طفكلتيا ابتداء مف األسرة خاصة في مرحمة الطفكلة 
كيتضخ ذلؾ مف أساليب المعاممة الكالدية حيث أف المقيمة تمقت الحناف كالدعـ لتتعمـ االعتماد عمى 

وبابا كان يحبني ويديني معاه لكل .....كنت نحط راسي في حجر ماما ونرقد كانت تحبني ....النفس
 .بالصو يعممني نعتمد عمى روحي يقولي ماندوممكش
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 Alice كيمكف القكؿ أف المقيمة تعرضت لسكء المعاممة كلإلىماؿ أك التجاىؿ مف قبؿ األىؿ كالتي حسب

Miller أف التجاىؿ الثقيؿ خاصة مف الكالديف كاألقربيف يمكف أف يؤدم لممكت عف طريؽ سكء التغذية 
 .كاالكتئاب

كمف حسف الحظ أف المقيمة لـ تتمؽ الجاىؿ مف الكالديف لكنيا تمقتو مف األىؿ كفي أصعب مرحمة مف 
مراحؿ حياتيا ك التي ىي مرحمة المراىقة كالتي  تعرؼ اضطرابات في السمكؾ كالتي تككف غالبا عابرة 

دكف حدة ك التي حينيا يمكف أف تتأثر بأم عامؿ خارجي مف المحيط كالتي يمكف أف ال تتضح أثارىا في 
 p.canoui1994.حينيا  الكنيا يمكف أف تظير عند الرشد

كما زاد األمر سكءا ىك صدمة المقيمة بكضعيا فيدار الطفكلة المسعفة حيث يمكف أف نمحظ عالمات 
عدـ التكيؼ كبداية ظيكر التجسـ ناك التعبير عف طريؽ الجسـ التخفيؼ مف القمؽ الذم تعاني 

كانو ما عنديش األعصاب عادة عندجي كنت ما ..كانت ما عنديش الضيقة عادت عندي .....منو
نقمقش عدت نموت بالقمقة عدت نحس بمي كاين قطن في صدري ورقبتي نحس روحي نتطفى الماء ما 

 .رايحة نمرض رايحة نيبل... ييبطش

بداية ظيكر القمؽ كسكء التكيؼ ككذلؾ بداية ظيكر تأثير الكسط المؤسساتي الذم تعيش فيو كالتي 
تجسدت في سمككات عدكانية محاكلة حماية نفسيا ألنيا تفتقد األماف ككذلؾ نمحظ استعماليا لميكانيزمات 

العقمنة حيث كانت تمجأ لمتفكير كعقمنة األمكر كتبرير المكاقؼ كما أنيا تمجأ لمتسامي كمحاكلة التأثير 
كالمجكء لمديف كالصالة . عمى اآلخريف لكنيا في نفس الكقت تأثرت دكف أف تدرم محاكلة تحقيؽ التكيؼ

 :كيمكف الكصكؿ إلى أف. كالصكـ

رغـ العالقة الكالدية المستقرة كالسكية في طفكلة المقيمة كحتى كفاة كالدييا مما : عكامؿ سيككلكجية-
 عززت ثقتيا بنفسيا كجعمت نمكىا يككف طبيعي 

لمكسط االجتماعي الذم عاشت فيو المقيمة دكر كبيرك تأثير قكم عمييا حيث رغـ القكة :عكامؿ اجتماعية-
التي استمدتيا مف حسف العالقة ك ىدكء العالقة األسرية كاف لمكسط االجتماعي دكر في التأثير عمى 
المقيمة مف حيث مشاعر الرفض كالنبذ التي تمقتيا مف العائمة اقرب األكساط بعد األسرة ثـ الخكؼ مف 

نظرة المجتمع كعدـ تقبمو رغـ أنيا تستمد القكة ك تصارع مف اجؿ المحافظة عمى استقرارىا كتحقيؽ 
 .التكازف النفسي كالتكيؼ السكم مع متطمبات الكاقع

 .أشير4إف لمكسط المؤسستي تأثير بارز عمى لمقيمة كفي ظرؼ قياسي قدره : عكامؿ الكسط المؤسستي-
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حيث بدأت بعض األعراض السيككسكماتية في الظيكر كعدـ القدرة عمى التنفس، كاإلحساس بألـ في 
الصدر كضيؽ التنفس إضافة لمعصبية كمشاعر القمؽ كالخكؼ كاضطراب الثقة بالنفس، ككؿ ىذا إف لـ 
تتمؽ العناية األزمة كالمتابعة حتى بعد الخركج مف المؤسسة يمكف أف تعكد سمبا عمى المقيمة باحتمالية 

 .ظيكر مشاكؿ سمككية كحتى االنحراؼ

 G :الحالة 
 

 االسـ...................................... : (G) . 

 سنة14........................................السف  

  2005 .......:............ػ سنة الدخكؿ لممؤسسة     
 أمر قضائي : ...................   ػ كضعية الدخكؿ
 معمـك ك، سجيف:...........................  ػ األب 

 متزكجة مف رجؿ آخر بعد طالقيا مف كالد معمكمة.....:..............ػ األـ ،Gإثر سجنو 

 02  ..............:.........................ػ األخكة 
 01..............:.................ػ الرتبة في العائمة 
 متكسط 2السنة :..................ػ المستكل التعميمي 
 متمدرسة/الشيء.......ػ النشاط الممارس في المؤسسة 
 ػ السكابؽ المرضية العائمية...........:/........  
  ػ السكابؽ المرضية الشخصية................../ 
 العائمة البديمة................................ /
 البكليسية ك أفالـ األكشف األفالـ.الرقص، الرياضة، المكسيقى: االىتمامات.... 

 بصحة جيدة، كثيرة الحركة، جد نشيطة، خفيفة الظؿ، سريعة  ، بمظيرىا نظيفةةميتـ: المظير العاـ
 .الغضب، حادة الطباع
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 :توظيف المالحظة

مف خالؿ المالحظة القبمية كالبعدية التي سجمت عمى مختمؼ نكاحي سمككات المقيمة نجد تغير كاضح 
كبارز في سمكؾ المقيمة يتضمف زيادة في السمككات العدكانية كظيكر اضطرابات سمككية كمشاكؿ 

سمككية ككثرة الحركة كاألنانية كالعدكاف المفظي كالجسدم ك كجكد خالفات مع المقيمات كالمسؤكالت عنيا 
 .مف المربيات المكاتي كتبف ضدىا أكثر مف تقرير كنمكذج مف ىذه التقارير مرفؽ في المالحؽ

 .كمف خالؿ ذلؾ يمكف القكؿ أف أثر الكسط المؤسساتي برز في سمكؾ المقيمة

 :ممخص المقابمة

G  مف عمرىا فتاة شرعية معمكمة الكالديف كالدىا صاحب سكابؽ عدلية، سجيف، أميا عاممة 14  فتاة في
 .بمطعـ في المدرسة التي كانت تدرس بيا المقيمة كأختيا

•G فتاة نشيطة مفرطة في الحركة دائما ترل االبتسامة عمى محياىا،خفيفة الظؿ تراىا تركض بيف غرفتيا
كلمطعـ كبيف غرؼ زميالتيا أحيانا تراىا منبسطة لكنيا سريعة الغصب كجد عدكانية كثيرة الشركد نتائجيا 

 متكسط، تيتـ باألفالـ 2المدرسية في تقيقر كانت جيدة كاآلف متكسطة حيث تزاكؿ دراستيا في الطكر 
البكليسية كأفالـ األكشف كالرعب، ال تعاني مف أم مرض، اجتماعية محبكبة مف قبؿ الجميع إلى أف 

كتجد عالقتيا . عالقتيا مع الراشدات سيئة، كعالقاتيا خارج المركز قميمة، ال تحبذ الكالـ عف كالدييا
بكالدييا متذبذبة تراىا تتكمـ عنيما بحب كمرة تتكمـ عنيما بكؿ حقد كانت في البداية تميؿ أكثر لكالدىا 

 .كاليـك تميؿ أكثر ألميا

 سنكات بعد طالؽ كالدييا إثر سجف الكالد 8 كأختيا لممركز عف طريؽ كضع قضائي كعمرىا Gذخمت 
كزكاج أميا برجؿ آخر كتخمييا تماما عف مسؤكلية البنتيف لصالح دار الطفكلة المسعفة، لتجد الفتاة نفسيا 
مجبكرة عمى تحمؿ مسؤكلية أختيا في كسط مؤسساتي لـ تككنا كحدىما فيو بؿ الكثير مف البنات المكاتي 

 .ليف ىف أيضا قصصا تشابو أك تختمؼ عف قصتيما

نحبيا وحدىا بصح نكرىا كون نصيب تقكؿ المقيمة أنيا تحب أميا كحدىا الكنيا تكرىيا برفقة زكجيا، 
 .مانشوفياش معاه، وىو نحبو وحدو ومعاىا كون غير يموت
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لـ تتغير المقيمة كثيرا في الفترة التي قضتيا بالمؤسسة لكف حسب مالحظات كتقارير لمربيات فإف 
 .عدكانيتيا المفظية كالجسدية كعدـ امتثاليا لألكامر في تزايد مستمر

كانت في البداية كثيرة البكاء كالشركد كعدـ االستقرار النفسي ككاف سبب ذلؾ ىك دراستيا بنفس 
لكف في .المؤسسة التي تعمؿ بيا أميا كبعد تغيير المؤسسة تحسنت نكعا ما حالة المقيمة النفسية

اآلكنة األخيرة تدىكرت حالتيا النفسية كأىممت دراستيا، زاد نشاطيا كأصبح عدـ تركيزىا جميا تقيقرت 
حتى كصفيا .نتائجيا الدراسية كزادت عدكانيتيا كمشاكميا داخؿ المؤسسة كخارجيا، في المدرسة

 .كنفس المالحظة مف طرؼ المربيات.معممكىا بأنيا تكاد تككف غير طبيعية

 G المقابمة عمى ضوء الفرضيات -(18)جدول رقم 

 الكسط المؤسساتي اجتماعية  عكامؿ نفسية
 اضطراب العالقة أم طفل

 طيشتنا ماما ىنا باه راحت تزكجت 
حبت تزكج في المكؿ قالتنا باه - 

نكجد لمعرس ك نزكج ك مف بعد 
أكي تشكفي أنا ....نخرجكـ ك بصح 

 ىنا
اضطرب العالقة مع األب بسبب 

 غيابو و سجنو
بابا ما عالباليش بيو يحبنا حساب  

 مايقكؿ 
 تحمل المسؤولية في سن مبكرة-

كنت نبعتمك الرسائؿ كيدخمنا في 
االكؿ ك نقكلك بمي نحبك ك ما يقمقش 

 عمينا ك نقكلك 
 بمي راني متكليا بأختي

 أزمة المراىقة
نقمؽ بزاؼ ماعالباليش عاله -- 

 ركحي ما نحممياش

التأثر بالوسط االجتماعي --
 الخارجي

كحنا كش ذنبنا رانا مطيشيف ىنا ال  
تحسابمؾ عايشيف شكفي البرا الناس 
تاع الصح كيفاه عايشيف اله كيما 

 .حنا 
ك حابة نعيش مميح كيما كامؿ 

الناس حابة نعيش الفكؽ ك ما نبقاش 
في الفقر ك الرخس ك الميزريا 

 .ىادم
 الوضعية االجتماعية السيئة

كنا عايشيف في قربي ك جينا لينا - 
 الدار ال قرار

 
 

 العدوانية     -
نحبيا صح نقابضك خاطر ىي - 

تقمقني ك ماتخدش الرام ما 
عالبالياش بمي ىنا مش الدار 

كالزميا تخاؼ عمى ركحيا ك ىي 
 ماتفيمش ك تقمؽ

 الشعور بانعدم األمن داخل المركز-
نكره المركز المينا ك مش حابة -...

نبقا ىنا  ما نحسش بمي رانا مالح 
 ىنا بصح كيف رايحة نركح

 التكيف مع الحياة داخل المركز-
ندافع عمى ركحي ك عمى ختي - 

ككاحد ما نخميو يرخسني ك ال يرخس 
ك نحمي ركحي ك نحمي ...أختي 

 .ختي ك خالص
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 G األعراض و ميكانيزمات الدفاع( 19)جدول رقم

 ميكانيزمات الدفاع األعراض

 .العصبية
 .الشركد

 .عدـ التركيز
 .العدكانية

 . النشاط الزائد

 .الكبت
 . المقاكمة
 .تعكيض

 .أحالـ اليقضة

 تقكؿ المقيمة أنيا ال تتذكر أم حمـ تحمـ ك تنسى، مجرد أضغاث أحالـ : بالنسبة لألحالـ

 .ما نشفاش كاهلل ما عالبالي ناـ تخالط برؾ ككي نكض ننسى كمف بعد نتفكر لقطة كال زكج كننسى

 .T.A.Tاختبار

 1:البطاقة
كاف ىنا طفؿ ساد كدنيو يشكؼ مع القيثارة تاعك، كحاط قدامك  كتاب، ما حاب يعزؼ ما حاب يقرا ما 
حاب يدير كالك خاطر ساد كدنيو كمطفي الضكء كقاعد في الظممة يخمـ ما حاب حتى كاحد يقمقكا حاب 

 .يبقى كحدكا

يدكر مكضكع القصة حسب المقيمة حكؿ كلد يغمؽ أذنيو مع القيتار أمامو كتاب لكنو ال :تحميل أالستجابة
 .يريد أف يفعؿ أم شيء  يجمس في الظالـ كيفكر ال يريد اإلزعاج ، يريد البقاء كحيدا

 .إف بطؿ القصة ىك الطفؿ كىك الذم تقمصتو العميمة:البطؿ

مف خالؿ القصة يمكننا أف نممح حالة مف الرككد ك القمؽ كالعجز أماـ :الدكافع ك المشاعر المحركة لمبطؿ
 .ما  حاب يعزف ما حاب يقرا ما حاب يدير والو خاطر ساد ودنيو. المكضكع

 : كمنو يمكف تمخيص ما سبؽ فيما يمي

 القمؽ، الرككد كالعجز أماـ المكضكع
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 2البطاقة 
نشكؼ في امرأة في يدىا كتابات ماشية كتخمـ كتتفرج مع الفالحيف ألي يخدمكا في األرض تاعيـ، ما 

زيدم نعتيمي ....حابة تيدر مع حتى كاحد ماشية تاع ركحيا حابو تقرا كال معارؼ كاش حابة تدير 
 .الصكر التانييف خمصت ىذم ىذا ما كاف خالص

يدكر مكضكع القصة حكؿ امرأة تحمؿ كتب تتفرج عمى العماؿ كال تريد أف تتكمـ مع أم :تحميل االستجابة
 .الفتاة الحاممة لمكتب كنمحظ أف المقيمة تقمصت شخصية البطؿ: إف بطؿ قصة المقيمة.كاف 

مف خالؿ القصة نجد نكع مف المقاكمة تترجميا مردكدية المقيمة :الدكافع كالمشاعر المحركة لمبطؿ
الضعيفة مف خالؿ القصص، إضافة إلى انعداـ الحكار، امرأة تحمؿ الكتب كال تريد أف تتكمـ،كتترجـ 

 :كنمخص ما جاء في البطاقة كالتالي .رفض المقيمة لمكالـ كيمكف أف تككف نكع مف المقاكمة

 مقاكمة،  قمؽ، الصمت

 3البطاقة 
كاينة امرأة دخمت حمت الباب ميبطا رأسيا بايف فييا عيانة كقمقانة جات مف الخدمة عيانة بايف فييا 

 .خمصت لحكاية .مصدكمة مف كانش حاجة، مشككية  كزيدليا لعيا رايحة تطيح

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أف المكضكع يدكر حكؿ امرأة متعبة، قمقة، متعبة، :تحميل االستجابة 
إف البطكلة تعكد لمشخصية الكحيدة في القصة ىي البطمة التي تقمصت المقيمة .مصدكمة مف شيء ما

 .شخصيتيا كأسقطت عمييا مشاعرىا

مف خالؿ القصة نجد أنيا احتكت مجمكعة مف المشاعر كاألفكار تدكر حكؿ :الدكافع كالمشاعر كاألفكار
 .التعب مف العمؿ

 4البطاقة 

مش ال تي بييا يشكؼ .....امرأة محضنة راجؿ كىك مش عينك فييا كىك ما عرؼ مع كش قاعد يشكؼ 
 .مع كاحدة ثانية ىاديؾ لي في األخير إلي تسنى فيو

يدكر مكضكع قصة المقيمة حكؿ امرأ تعانؽ رجؿ ىي ترغب فيو بينما ىك ال، ينظر :تحميل االستجابة
 .لغيرىا

 التعب مشاعر القمؽ، كصدمة
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ك التي تقمصت العميمة شخصيتيا كأسقطت عمييا .دكر البطكلة يعكد لممرأة التي يدكر حكليا المكضكع
 .مشاعرىا

  5البطاقة 
امرأة دخمت لبيت كاينة فييا خزانة تاع كتابات كقداميا طابمة تاع لقراية تاع الطفمة ككي نديركليا قصة 
نقكلك بمي تطؿ عمى بنتيا لي قاعدة تقرا كتقكليا بزاؼ عميؾ يا بنتي رتحي شكية ك ثاني حبسي درؾ أك 

 ...كخالص زيدم ىديؾ الصكرة نعتييالي.كتنكض الطفمة تتعشا.كقت الغذاء كال العشاء

يدكر المكضكع حكؿ عالقة فتاة بأميا ىي في غرفتيا كاألـ تفتح الباب كتطمب منيا :تحميل االستجابة
 .ك أف ترتاح قميال فقد تعبت.القدـك لمعشاء

أف دكر البطكلة في ىذه القصة يعكد لمفتاة التي تقمصت المقيمة دكرىا ك التي تعتبر شخصية :البطؿ
 .ك التي أسقطت عمييا المقيمة مشاعرىا.مضافة غير مكجكدة في القصة

يمكف أف نممس مف خالؿ القصة مشاعر كأفكار تدكر حكؿ العالقة مع األـ :الدكافع كالمشاعر األفكار
كالتي تظير بأف األـ جد حنكنة عمى ابنتيا، تيتـ ليا، نكع مف المشاعر التي تحمـ بيا لمقيمة كتطمح أف 

 :كيمكف تمخيص ما سبؽ، في. تعيشيا

 ك تطمح إلييا .عاطفة األمكمة، التي تفتقدىا المقيمة

 6البطاقة 
نقكلك خمعيا الراجؿ ىي ما عرؼ كش ...نديركا ليا قصة...ىنا امرأة تشكؼ مع راجؿ ك قداميا بيانك 

كانت أتدير في كانش حاجة كىك جا مف كرآىا ك خمعيا راىي باينو مخمكعة ك تشكؼ معاه كباقية مشككية 
 .كتايية

يدكر مكضكع قصة المقيمة حكؿ امرأة كانت تقـك بفعؿ ما كالرجؿ فاجأىا مف خمفيا :تحميل االستجابة
 .كىي مصدكمة خائفة ، شاردة 

يعكد دكرالبطكلة لممرأة المفاجأة كالتي يدكر حكليا معظـ حكار المقيمة كالتي تقمصت المقيمة :البطكلة
 .دكرىا كأسقطت عمييا مشاعرىا

يمكف أف تحتكم قصة المقيمة عمى مجمكعة مف األفكار كالمشاعر كالدكافع :األفكار كالمشاعر كالدكافع

 صدمة، شركد،  خكؼ، كشؼ المستكر
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 .أك كشؼ المستكر كالمخبأ كما تضـ...كيمكف أف نقكؿ أنيا تضـ عنصر المفاجأة ىند عمؿ ما

 7البطاقة 
كمش Bébéطفمة كامرأة كبيرة قاعديف فكؽ األريكة تقرا لمطفمة الصغيرة في حكاية، في قصة، كىي حاكمة 

سامعة بييا تخمـ، تايية ما عرؼ فاه مش  ال تيو ال بالطفؿ لي في يدىا ال بممراة إلي تحكيميا في 
 .لحكاية

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تدكر حكؿ فكرة أساس كىي العالقة أـ طفؿ، لكف :تحميل االستجابة
كتضـ قصة المقيمة طفمة وامرأة كبيرة، المالحظ غياب تحديد األدكار حيث جاءت االستجابة مبيمة 

شخصية رئيسية كىي شخصية الفتاة كالتي  تقمصت المقيمة دكرىا كأسقطت مف خالليا مشاعرىا 
مش  ال تيو ال بالطفل  كشخصية المرأة الكبيرة كالتي تقص عمى الفتاة قصة كشخصية الصغير الميمش 

 :كيمكف أف نمخص لمشاعر المستكحاة مف القصة كالتالي

 التفكير، الشركد، الالمباالة باألشخاص

 8البطاقة 
مطفية الضكء كبالؾ خايفة مف الظممة ....امرأة قاعدة في الظممة كتشكؼ مع حاجة كش ىي ما عرؼ 

لي ....كال خايفة مف كانش حاجة قاعدة كحدىا بصح ىي بالؾ مش حابة تبقا كحدىا خالكىا يعني كراحك
 .كانكا معاىا ما عرؼ شككف الميـ راىي في الظممة كحدىا كخالص

 :تحميؿ االستجابة

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تدكر حكؿ فكرة أساس كىي الكحدة كالخكؼ، كتضـ القصة شخصية 
رئيسة كىي شخصية الفتاة التي تقمصتيا المقيمة كأسقطت مف خالليا مشاعرىا كأفكارىا كشخصيات 

 .أخرل مضافة ثانكية لـ تبيف المقيمة أدكارىـ مف خالؿ قصتيا

 :كيمكف تمخيص المشاعر المكجكدة في القصة كالتالي

 خالوىا يعني و راحوالخكؼ مف المجيكؿ، الكحدة، اإلسقاط 
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 9البطاقة 
كحدة حاكمة كتاب كتجرم كالثانية تجرم بالغكب بالؾ جا يجرم كراىـ كانش عبد ...ىدك قاعديف يجريك 

جا يجرم كراىـ كاحد كلي ىازة لكتاب حابة تمدك لكانش كاحد كراح عمييـ الحاؿ باه تزرب تمد لكتاب 
 .كتيرب مع صاحبتيا قبؿ ال يحكمكىـ

تضـ قصة المقيمة شخصيات متعددة، الشخصية الرئيسة كىي إحدل الفتاتيف المكجكدة :تحميل االستجابة
في الصكرة كىي التي تمسؾ الكتاب كشخصية ثانكية ىي الفتاة األخرل في الصكرة أما الشخصيات 

المضافة ىـ األشخاص الذيف يركضكف خمؼ الفتاتيف،  كشخص آخر ىك ىدؼ البطمة كالذم تريد أف 
كمنو تقسـ المقيمة األدكار في قصتيا بيف أشخاص مجيكليف مصدر خطر كدافع لميركب، .تسممو الكتاب

 :مف جية كشخص يعتبر ىدؼ لكي تسممو الكتاب، كمجمكعة مف المشاعر كاألفكار نمخصيا كالتالي

 اليرب، الخطر، الكصكؿ لميدؼ

 10: البطاقة
ىذا راجؿ يبكس في كاحد بالؾ ابنكا كمحضنك ككي نديركليا قصة بالؾ ابنكا ىذا كاف غايب مسافر كال 
مريض كال في الحبس كال ما عرؼ كيف كاف كطكؿ عميو الغيبة كمف بعد كي تالقكا حضنك كسمـ عميو 

 .بايف متكحشك كيحبك

 .يدكر مكضكع قصة المقيمة حكؿ فكرة أساسية كىي العاطفة األبكية:تحميل االستجابة

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تضـ شخصيتيف األب كاالبف، حيث يمكف أف تككف المقيمة منحت دكر 
البطكلة لالبف الذم أطاؿ الغياب كعند عكدتو نالحظ مجمكعة مف المشاعر كاألفكار مف خالؿ قصة 

 :المقيمة نمخصيا في التالي

 العاطفة األبكية، غياب االبف، بسفر أك مرض، االشتياؽ 

 .كيمكف تفسير ذلؾ باشتياؽ المقيمة لكالدىا المحبكس

 11 البطاقة
الدنيا حجر كحصاف ىارب كال ما عرؼ ىذا حصاف كطريؽ ضيقة كالنير كالشالؿ ىذا ىذم غابة كككف 
نديرك حكاية نقكلك ىدم الطبيعة ككايف ناس بزاؼ جاك يحكسك في الطبيعة ىدم كجاك يشكفكىا بصح 

 .خرجميـ ديناصكر ىيو ىاه ىنا ديناصكر كبير ك فراج صغار طايحيف في األرض
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يدكر مكضكع قصة المقيمة حكؿ فكرة أساسية كىي فشؿ نزىة الناس كبالتالي اإلحباط :تحميل االستجابة
كالخطر، كمنو يمكف لقكؿ أف المقيمة جعمت لقصتيا شخصيات متعددة متمثمة في مجمكعة مف الناس 

كمنو  .يقكمكف بدكر المتنزىيف في الطبيعة، كديناصكر، ييدد أمنيـ، كفراخ صغيرة  كاقعة عمى األرض
 :يمكف استنتاج مجمكعة مف األفكار كالمشاعر المتمثمة في

 .اإلحباط، كالخكؼ، كيمكف أف ترمز الفراخ الصغار لألكالد أك لألطفاؿ

 12البطاقة 
ىذم الطبيعة كاألكساخ في األرض كبركة تاع ماء قداميا فييا بابكر زكرؽ صغير حاصؿ في ىديؾ 

 كالنك كالثمج ك كايف حيكانات ىاربة ك ءالبركة ما قدرش يتحرؾ كيفاه كصؿ تـ ما عرؼ كتاني الشتا
 .تتخبى كخايفة 

مف خالؿ قصة المقيمة كالتي نمحظ غياب الشخصيات اإلنسانية حيكانات كزكرؽ كما :تحميل االستجابة
 :تضـ مجمكعة مف األفكار كالمشاعر مكف تمخيصيا كاآلتي

 عجز الزكرؽ عف الحركة، ىركب الحيكانات، خكفيا

 13البطاقة
ىذم مرا راقدة ربي يبقي الستر حساب الشكفة عريانة كالراجؿ كاف معاىا باينة قتمت ركحيا .....اهلل أكبر

 .بعد ما اعتدل عمييا، بصح بايف ىك حرقميا كجييا كىددىا كعذبيا كزاد مف بعد قتميا كخالص

 مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تدكر حكؿ حادثة اعتداء عدكانية حيث تضـ :تحميل االستجابة
يمكف أف تككف المقيمة قد تقمصت شخصية الفتاة كأسقطت حكليا مشاعرىا، كقد .شخصيتيف الرجؿ كالمرأة

الرجؿ المعتدم كالمرأة، الضحية، كنجد مجمكعة مف : قسمت المقيمة األدكار عمى الشخصيات كالتالي
 .األفكار كالمشاعر العدكانية كاالعتداء، كالحرؽ كالتيديد كالتعذيب كالقتؿ

 14البطاقة 
 ىدا راجؿ حؿ الطاقة  الظممة في داركا ناض حؿ الطاقة لقا النيار برا كالظممة كاينة غير في دارك كما

قدرش يخدـ الضكء ككي حؿ الطاقة لقا العصافير في السماء بقا يتفرج معاىا كىي تطير في السماء 
 .كتغرد رايحة جاية طالعة نازلة كباقي يشكؼ ك يخمـ
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تدكر قصة المقيمة حكؿ فكرة أساس مفادىا العجز أماـ مكضكع معيف، ك تضـ القصة :تحميل االستجابة
شخصية كحيدة منحتيا المقيمة دكر البطكلة كجعمتيا محكر األفكار كالمشاعر، حيث نجد مجمكعة مف 

يقتصر الظالـ عمى الدار فقط بينما في الخارج : فكرة الظالـ داخؿ الدار:- األفكار يمكف تمخيصيا في
 .يكجد نكر

 .فكرة العجز عف إصالح النكر              -

 .الشركد ك التفكير في العصافير في السماء             - 

 كمنو يمكف قكؿ أف ىناؾ مشاعر العجز أماـ مكضكع معيف،ك الحيرة

  15البطاقة 
 كىذا الراجؿ قاعد يصمي عمى كاحد ميت بالؾ ىك ألي  Top Moviesىنا لص سارؽ في القبكر مقبرة 

 .ربي يستر..قتمكا كقاعد يصمي عميو ىاز مسدس في يدك إلي قتؿ بيو ىداؾ الميت يخكؼ 

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تضـ مجمكعة مف األفكار كالمشاعر كتدكر الفكرة :تحميل االستجابة-
كتضـ القصة شخصية رئيسة ىي شخصية الرجؿ الكحيد . األساس حكؿ لص يقتؿ شخص كيصمي عميو

في الصكرة كالتي منحتيا المقيمة دكر البطكلة كمنحتو دكر القاتؿ، كشخصية ثانكية تعكد لشخص آخر 
 :كيمكف تمخيص األفكار كالمشاعر المكجكدة في القصة كالتالي. يمعب دكر ضحية القاتؿ

 Top Movies أفكار عدكانية القتؿ، المسدس، الخكؼ، التأثر بكسائؿ اإلعالـ

 16البطاقة البيضاء 
لحكاية ىنا يعني المكت خاطر المكت ىك لي حاجة بيضاء ماعرؼ عاله ...حاجة بيضاء كررقة بيضاء 

 .ىكا جاتني زم المكت كخالص

مف خالؿ استجابة المقيمة كتعميقيا عمى البطاقة البيضاء نجد أنيا تضـ فكرة كحيدة :تحميل االستجابة
 .كىي المكت
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 17البطاقة 
حسب الشكفة  ىذا الشمس حارة كالناس يخدمكا كالطفمة تطؿ في السفينة كتيز في حكايج  كترمي برا 
السفينة كالناس يخدمكا كتعبكا مف السخانة بصح كيف رايحة السفينة ىدم ما عرؼ عندىا بزاؼ كىي 

 .ككي تحبس السفينة يحبسكا الخدمة كينزلكا .تمشي كالناس يخدمكا كيعياك مف الخدمة

أما فيما يخص الشخصيات نجد البطكلة لمفتاة : دكر فكرة القصة حكؿ عمؿ داخؿ سفينة:تحميل االستجابة
 :كشخصيات ثانكية العماؿ في السفينة كالتي أسقطت مف خالليـ مجمكعة مف األفكار كالمشاعر

السفينة المبحرة،حرارة الجك،عمؿ أناس داخؿ السفينة،التعب، تكقؼ العماؿ عف العمؿ عند تكقؼ -
 .السفينة

 18البطاقة 
المرأة في الدركج ىابطة  لقات الطفمة تغاشات بالؾ بنتيا ىبطت تجرم لييا ىزتيا كتبكي عمييا خايفة 

 .كبقات تشكؼ معاىا كتبكي كخالص....عمى بنتيا تحبيا كالطفمة مغاشية 

مف خالؿ قصة المقيمة كالتي تدكر حكؿ عالقة األـ كالبنت كالتي تضـ شخصيتيف :تحميل االستجابة
الشخصية األساسية كالتي منحتيا المقيمة في قصتيا دكر البطكلة كقد أسقطت مف خالليا المقيمة دكافعيا 

كىي شخصية البنت كشخصية األـ كشخصية ثانكية كيمكف أف نستنتج مف خالؿ . كأفكارىا كمشاعرىا
 :القصة مجمكعة مف الدكافع كاألفكار كالمشاعر نمخصيا في

 مشاعر األمكمة كالخكؼ عمى البنت

 19البطاقة 
جابمي ربي في البحر سفينة طايحة غرقت في البحر كالحكت ككايف ظممة ماشي فييا ....ىذا رسـ حر 

 .ككايف شبايؾ ىنا راجؿ راجع مف الدار كال سارؽ يمشي في الظممة معرؼ كش كايف في الظممة ىذم

مف خالؿ استجابة المقيمة نجد أنيا تحكم شخصية كحيدة منحتيا المقيمة دكر المص أك :تحميل االستجابة
 .غرؽ سفينة في البحر: السارؽ تضـ مجمكعة مف األفكار، نمخصيا في



192 
 

 20البطاقة 
ىدا كاحد عسكرم قاعد في الظممة برا ما عالبالكش كش يدير حاير ىكا حزيف في النك كالثمج كالشتاء 

 .برداف برؾ قاعد عياف مالقاش كيف يركح حاب يبقا كحدك كيخمـ

 مف خالؿ استجابة المقيمة نجد أنيا تدكر حكؿ فكرة رجؿ جندم يجمس كحيدا في :تحميل االستجابة
الظالـ بال ىدؼ كتضـ شخصية كحيدة ىي التي منحتيا المقيمة دكر البطكلة كأسقطت مف خاللو 

 : مشاعرىا  أفكارىا،كالتي نمخصيا فيما يمي

 Gلمحالة  التحميل العام

 نجد أنو أسفر عف كجكد مجمكعة مف لمشاعر Gمف خالؿ تطبيؽ اختبار تفيـ المكضكع لممقيمة 
العدكانية كمشاعر القمؽ كالخكؼ كاإلحباط ككذا الحاجة لمرعاية الكالدية كعدـ الشعكر باألماف ككذلؾ 

 ربيعا البنت األكلى لكالديف مطمقيف أب سجيف كأـ طمبت 14بالنسبة لدراسة الحالة حيث تعد المقيمة ذات 
كمف خالؿ ذلؾ نجد أف المقيمة عاشت .  سنكات7الطالؽ لمزكاج برجؿ آخر، كالمقيمة في سف صغيرة 

صراعات في مرحمة جد حساسة كىي مرحمة الطفكلة كالتي عاف أناىا المثقؿ باألعباء مف ضغكطات 
الكاقع الخارجي كيمكف القكؿ أف معاش المقيمة تميز باضطراب المعاش الطفمي كعدـ االستقرار كالخبرات 

بابا ما عالباليش بيو يحبنا .  طيشتنا ماما ىنا باه راحت تزوجت  حبت تزوجالسيئة المكتسبة مف الكسط العائمي،

كمنو نجذ غياب دكر األب أك الصكرة األبكية بغياب األب إثر سجنو كالحرماف مف الرعاية . حساب مايقول
المقيمة عاشت طفكلة غير : األسرية إثر ترؾ الفتاة في مؤسسة دار الطفكلة المسعفة كمنو يمكف القكؿ أف

  كتمقت خالليا صدمات متتالية ابتداء مف سجف األب لمطالؽ لمكضع في دار مستقرة مميئة بالصراع
الطفكلة المسعفة، كميا أثرت عمى سمككات المقيمة كتكجياتيا في سف الطفكلة كالتي يكلييا فركيد كيكنغ 

أىمية كبرل كذىبا ألنيا أساس تككيف شخصية الطفؿ كأساساتو األكلى، لكف الصدمات التي تمقتيا المقيمة 
في فترة  ضعؼ األنا في مرحمة الطفكلة كعدـ قدرتو عمى مجابية المثيرات الخارجية كتحقيؽ التكازف 

النفسي أدل لظيكر مختمؼ االضطرابات مف شركد كنشاط مفرط كسمككات عدكانية حاكلت المقيمة مف 
خالليا تحقيؽ التكيؼ مع العالـ الخارجي كمتطمبات أناىا مف حاجة لمحب كالحناف كالرعاية الكالدية، 

كالكضع المبكر في دار الطفكلة المسعفة كفي كسط كاف محبط ليا مما فجر السمككات العدكانية 
كاالضطرابات، كمنو كاف اإلحباط الذم تعرضت لو المقيمة سببا في تفجير السمككات العدكانية كالعصبية 

التي عبرت عنيا المقيمة في شكؿ نشاط زائد محاكلة الشعكريا تيدئة الصراع النفسي الناتج عف 

 الحيرة ، الحزف، التفكير ، انعداـ اليدؼ كالدافع
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االحباطات كالصدمات كأزمة المراىقة التي لـ تجد مف يحتكييا في كسط تفتقر فيو لمرعاية الكالدية 
ككتمخيص لعكامؿ االضطرابات السمككية كالعدكانية التي تعاني منيا المقيمة يمكف القكؿ أنيا . كاالىتماـ

راجعة لعكامؿ سيككلكجية كصراعات داخمية ناتجة عف صراعات كاحباطات مف قبؿ الكالديف كغياب دكر 
األب كصكرة األب كمنو غياب رمز السمطة كبالتالي رفض أم رمز مف رمكز السمطة كتكجيو السمكؾ 

 . العدكاني نحك رمكز السمطة

لى أخطر جانب مف جكانبيا كىي أزمة اليكية كالتي تنشأ مف  إضافة لمخصائص المميزة لمرحمة المراىقة كا 
 .عدـ قدرة الفتاة عمى فيـ ذاتيا كتحديد مفيـك الدكر في كسط غير متفيـ
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 5الحالة
 

 االسـ   ..............................................:(Z)    
 سنة12 ............................................. :السف  
  2005  ...........................:سنة الدخكؿ لممؤسسة     
 أمر قضائي  .............................: كضعية الدخكؿ 
 معمكـ ك إطار في الدكلة كغير معترؼ بيا ....:... األب 

 ربة بيت، كغير معترفة بالطفمة / معمكمة.........:. األـ 
 بنات 07..................   ..................:... األخكة 
 الصغرل.  ................:............ الرتبة في العائمة      
 معيدة  متكسط 1السنة ...............:.. المستكل التعميمي 
 النشاط الممارس في المؤسسة  /      .......:
 السكابؽ المرضية العائمية ...........:/           
  سنكات7ك 6التبكؿ أإليرادم عند عمر  ......  السكابؽ المرضية الشخصية  
 جربت الخركج عند عائالت لمرات عديدة في المناسبات كاألعياد..........:العائمة البديمة 

 مشاىدة التمفاز، .األفالـ األجنبية كاليندية. المكسيقىكرة القدـ الرقص، الرسـ، الرياضة،: االىتمامات
 .الغناء كالرقص

 تيتـ بمظيرىا.مزاجية عدكانية عنيفة سريعة الغصب كالقمؽميتمة بمظيرىا نظيفة : المظير العاـ. 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 :توظيف المالحظة

مف خالؿ المالحظات القبمية كالبعدية نجد أف المقيمة لـ تخبر حياة العائمة إال لفترات جد محدكدة في 
المناسبات كتربت في كسط مؤسساتي مع ذلؾ يظير التغير عمى سمككيا عند المالحظات األكلية 

كالمالحظات البعدية نجد أف المقيمة تميؿ لمعزلة االجتماعية كتحاكؿ تحقيؽ جانب مف الخصكصية  
لنفسيا داخؿ المركز كخارجو كيغمب عمييا كبقية المقيمات استعماؿ األلفاظ البذيئة كالعدكانية حاليا حاؿ 

 .بقية المقيمات

 :ممخص المقابمة

Z  8 إخكة  كىي الػ7أميا ربة بيت ليا .... سنة فتاة شرعية كالدىا إطار سامي12 فتاة تبمغ مف العمر 
عند حمؿ األـ ىددىا الكالد إف كاف الجنيف أنثى .الصغرل لكف ككالداىا لـ يعترفا بيا ألنيا مكلكدة أنثى

سيطمقيا كعند إنكارىا ككانت المكلكدة فعال أنثى أنكرت األـ ذلؾ كأخبرت زكجيا بأنيا أنجبت كلدا 
كالممرضات في المستشفى قمف بتغيير المكلكد كأخذ الكلد كأعطكىا األنثى، كلقد اقتنع الزكج بركاية 

 .كبعدىا رفع قضية عمى المستشفى . زكجتيا كقاما بالتضحية بالفتاة كالتخمي عنيا

في انتظار األمر .كلـ تتمكف حتى اآلف أم عائمة مف تبني الفتاة ألف قضيتيا لـ يفصؿ فييا حد اآلف
 .بإجراء تحاليؿ الكراثة إلثبات نسب الفتاة

 .كطكؿ ىذه الفترة عاشت الفتاة بيف جدراف المركز الذم كاف بيتيا الكحيد كالذم لـ تعرؼ غيره

Z  فتاة منطكية خجكلة جدا مف الغرباء ككتكمة جدا خاصة فيما يتعمؽ بعائمتيا كقصتيا تفضؿ المزاح
فيي جد متحفظة كمتكتمة تراىا متذبذبة بيف االنبساط .كالضحؾ كالحديث رفقت زميالتيا لكف في حدكد

كاالنطكاء كثيرة الشركد عدكانية كعنيفة سريعة الغضب عالقاتيا مع زميالتيا جيدة تحب الرقص 
كثيرا ما تيتـ بمظيرىا كتتجنب االختالط كالغرباء كتتجنب خاصة .كالمكسيقى نتائجيا المدرسية في تقيقر

 . فيي كتكمة كال تريد أف تعيد تفاصيؿ حياتيا كؿ مرة أماـ الغرباء.كبكثرة المتربصيف خاصة 

 
 

 



196 
 

 المقابمة عمى ضوء الفرضيات   (20)جدكؿ رقـ    
 تأثير الوسط المؤسساتي عوامل اجتماعية  عوامل سيكولوجية 

 ألنك ممي حميت عينيا كأنا في -
 المركز

خالكني في المستشفى خاطر - 
 .طفمة
قاليا بابا ككف تجي طفمة - 

 .خافت ىي..نطمقؾ
جا بابا قالتمك جبت طفؿ - 

كشتك كمف بعد بدلكه كجابكلي 
 .طفمة
سنيف 10ككي كاف في عمرم - 

جات كاحدة قالكلي عمتؾ كال 
خالتؾ معرؼ كحدة منيـ 

كقالتميـ بمي نشبو لخكاتاتي 
لبنات فكطكككبي قالتميـ سمعة 

 .كحدة

 مف بعد حبك عايالت يديك -
يتبناكني ما قدركش خاطر قالكلي 

القضية تاعؾ مازاؿ ما فصمكش فييا 
كمازالت في القضاء مانقدرك نتاخذك 

 .حتى اجراء
ماجربتش لحياة برا باه نقكلؾ كيفاه - 

بصح في االعياد كالمناسبات مالفة 
حياة العايمة .- نخرج عند عايالت 

الكاف صح كش نشكؼ حاجة كحدة 
اخرل خالص ماجربتياش بصح حبة 

 .نجربيا
 

 ماعالباليش ماحابة كالك مش -
حابة نزيد نكمؿ حياتي بكؿ ىنا 

 .كخالص
 الحقرة ما عندكش لي يدافع عميؾ -

 .كال يحميؾ زم لي فيحبس
ىدكؾ ستاجير جاك باه يقراك - 

عمينا ما نيدرش معاىـ كيفاه في 
رايؾ الي يجي نحكيمك حكايتي 

 .ننشرىا في التمفزيكف
 .مكحاؿ يتعاممك معانا زم كالدىـ- 
خاطر خدايميـ يجبدكؾ في - 

اليدرة كمف بعد تحصمي ما ني حابة 
 .ندخؿ ركحي في حتى كحدة فييـ

 

انعداـ العالقة مع األـ كاألب 
 تربت في المركز

رفضيا مف قبؿ كالدييا ألنيا -
 أنثى
 .شكيا في ككنيا بنت شرعية- 
 

 .فقر حياتيا االجتماعية-
 .جيميا لمحياة العائمية-
حياتيا الجتماعية تقتصر عمى -

 .المدرسة كالمركز
 

 .عدـ الشعكر باألمف-
 .انعداـ الحياة الخاصة-
 .المشاكؿ داخؿ المركز-
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 Zالنقاط الحساسة في حالة 

 فتاة شرعية. 
 عاشت في دار الحصانة لمطفكلة المسعفة منذ كالدتيا. 
  سنكات6التحاقيا بالمركز في عمر . 
 رفض كالدييا االعتراؼ بيا. 
  أخكات بنات كرفضيا كالداىا ألنيا بنت7لدييا . 
 متمدرسة كتحاكؿ التأقمـ. 
 تفضؿ التكتـ كالصمت فيما يتعمؽ بعائمتيا. 
 جد مقاكمة في حالة الخكض في تاريخ عائمتيا . 
  ظير عندىا التبكؿ الالإرادم ك استمر لسنتيف. 
  سنكات أقرت الشبو الذم بينيا كبيف أخكاتيا10زيارتيا مف قبؿ عمتيا عندما بمغت مف العمر . 
 تكره المركز. 
 تريد االنتقاؿ لحضف عائمة بديمة . 
 عدـ تقبميا لممتربصيف ك الغرباء.  

 األعراض و ميكانيزمات الدفاع   (21)جدكؿ رقـ -   

 ميكانيزمات الدفاع األعراض

 .العدكانية المفظية كالجسدية 
 .الككابيس

 .األرؽ كعدـ النكـ
التذبذب بيف االنبساط كاالنطكاء، لكنيا 

 .أكثر انبساطا
 . جد ميتمة بنفسيا ك مظيرىا

 .اضطرابات المزاج بيف اليدكء كاليياج
 6/7التبكؿ الال إرادم في عمر 

 .سنكات

 .الكبت
 .اإلسقاط
 .المقاكمة
 .التعكيض
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 T.A.Tاختبار 

 1البطاقة 

ىدا كلد يتفرج مع اآللة تاعك مش عارؼ يعزؼ عمييا حاط يديو في راسك كيبكي خاطر قاعد كحدك في 
 .كخالص.الظممة كماعرفش يعزؼ عمى االلة تاعك بصح حاب يمعب بييا كما قدرش عمى ىدم يبكي 

يدكر مكضكع قصة المقيمة حكؿ عجز الكلد عف استعماؿ اآللة المكسيقية كتضـ :تحميل االستجابة
مشاعر العجز كالكحدة تتضمف القصة شخصية كحيدة منحتيا المقيمة دكر البطكلة كأسقطت مشاعرىا مف 

 خالىا

 الكحدة كالرغبة في المعب العجز

 2البطاقة 

ىدم كحدة حابة تقرا ىازة الكتب كرايحة لممدرسة كتتفرج في كالدييا ىكما مساكف ماعندىمش باه يقريكىا 
 .كىي تخمـ تبطؿ باه ما تعبش كالدييا

 :تحميؿ االستجابة

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تضـ ثالث شخصيات البطؿ كىي الفتاة الحاممة لمكتب كالتي تقمصت 
المقيمة دكرىا كشخصية الكالديف كىي لشخصيات الثانكية تتضمف قصة المقيمة مجمكعة مف المشاعر 

 :كاألفكار

 الحاجة ك العجز، مشاعر الذنب  

 3البطاقة 

خالكىا كحدىا  كبابيا ماتت أميا كمات بزاؼ خالكىا كحدىا  تبكي كىي تمسؾ الباب مريضة ىذم كحدة 
تفكر في االنتحار , إنيا خائفة مف الحياة كالمشاكؿ كمف الناس, كتفكر أيف ستذىب كماذا تفعؿم  تبؾ

؟ ةتنتيي الحكاية في سؤاؿ كىك ماذا ستفعؿ ىذه الفتا, كتمحؽ بابييا كأميا إنيا مسكينة ترككىا لكحدىا
 كتككف عائمة كتنجب صبياف ألنيا ال تحب اإلناث كتعيش مع ةكتنتيي الحكاية في زكاج ىذه الفتا, .....

.  انتيت الحكاية..........زكجيا كأكالدىا
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يدكر مكضكع القصة حكؿ . مف حيث اإلنتاجية نجد أف القصة جيدة تصـ أحداث كشخصيات كعقدة كحؿ
فتاة كحيدة مات كالداىا كتضـ الشخصية الرئيسة كىي الفتاة كشخصيات ثانكية ىـ الكالداف كالزكج 

كيمكف تمخيص . كاألكالد، كتكمف العقدة في الكحدة بعد مكت األىؿ كيكجد الحؿ في الزكاج كتككيف أسرة
 .المشاعر كاألفكار

 مرض البنت، كفاة الكالديف، الزكاج، االنتحار أما المشاعر، كره البنات، الخكؼ مف الحياة

 04: البطاقة

أتخيؿ امرأة كرجؿ، بينيـ مشاكؿ، ليسك متفقيف، تريد أف تمنعو مف القياـ بجريمة، كلكنو ال يسمعيا، حاب 
كيقتؿ أك يضرب أك مش عارفة نكع الجريمة كالمرأة ىي تحاكؿ إقناعو بأف ال يتيكر كتحاكؿ . يدير رايك

 .أف تأثر عميو، لكنيا ال تستطيع، كىك يظير غاضب جدا كمقمؽ

مف خالؿ مكضكع قصة العميمة نجد أنو يدكر حكؿ الدافع اإلجرامي لمرجؿ، كنالحظ أف :تحميل االستجابة
قصة المقيمة تضـ شخصيتيف متصارعتيف الشخصية الثانكية كىي شخصية المرأة التي تريد منع الفعؿ 
اإلجرامي كالشخصية األساس كىي التي منحتيا المقيمة دكر البطكلة كتريد القياـ بالفعؿ اإلجرامي كالتي 

 :أسقطت مف خالليا أفكار كمشاعر كدكافع يمكف تمخيصيا كالتالي

صراع بيف متناقصيف، الدافع العدكاني، كالكازع أك المانع عف الفعؿ العدكاني، أفكار عدكانية  
 .الضرب، القتؿ، الغضب كالقمؽ

كمنو يمكف القكؿ أف المرأة يمكف أف تمثؿ دكر الضمير أك األنا األعمى في المـك كالمنع مف الفعؿ 
 .االجتماعي

: 05البطاقة رقم 

 امرأة حنكنة تحب ابنتيا  كال ترفع صكتيا عمييا دخمت إلى غرفتيا لتطؿ عمييا فكجدتيا تقرأ في أتخيؿ 
كتبيا كىي قمقة كخائفة عمييا نظرت إلييا كقالت ليا بنيتي العزيزة اقرئي جيدا كراجعي دركسؾ كاجمعي 

 بؿ اطمأنت عمييا إقالقياتريد   تعالي اخبريني الشيء ألمأدكاتؾ كال تقمقي إنني ىنا معؾ إذا إحتجتي 
كال , كىي منظمة كغرفتيا أيضا منظمة, فقط لكي تفكرىا في فطكرىا كأدكاتيا ألنيا تحبيا كتخاؼ عمييا

. اطمأنت عمييا كي تحسسيا بأنيا معيا ألنيا تحبيا كتخاؼ عمييا فقط, تريد إقالقيا كي تنجح كتفرحيا
مف خالؿ . ىكذا تنتيي كيعيشكا مع بعضيـ في منزؿ دافئ ألنيا تفكر في ابنتيا كال تتركيا تبقى كحيدة
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يمكف القكؿ أف مكضكع القصة يدكر حكؿ العالقة الكالدية أـ  قصة المقيمة كالتي تتضمف إنتاجية جيدة 
طفؿ، كنجد أف قصة المقيمة تظـ شخصيتيف األـ كالفتاة كيعكد دكر البطكلة لألـ كالتي تقمصت المقيمة 
دكره كأسقطت مف خالليا مشاعرىا كأفكارىا حيث قسمت األدكار بيف أـ حنكنة كفتاة مجدة كتدرس، كتظـ 

 :القصة مجمكعة مف األفكار كالمشاعر نمخصيا في

 حناف األـ كخكفيا عمى ابنتيا كحبيا ليا، كعالقة جيدة بيف األـ كالبنت

:  6البطاقة 

تتخيؿ في ىذه الصكرة أـ تتكمـ مع زكجيا كتقكؿ لو لماذا لـ تحظر األكالد مف المدرسة إنيـ خائفكف كال -
تقمقيني إنني متعب اآلف كصمت مف   كىك يقكؿ ليا  ال،رىـضيعرفكف العكدة لكحدىـ اذىب بسرعة كأح
 قالت لو كأحضرييـ، قاؿ ليا إنيـ أكالدؾ أيضا اذىبي أنت ،العمؿ كىي تقكؿ لو كاألكالد ماذا نفعؿ ليـ
.       ر الجيراف األكالدضكبدأ الصراع بينيما كفي األخير اح.سكؼ يحظر الضيكؼ اآلف اذىب أنت

تتضمف القصة فكرة رئيسة كىي صراع األب كاألـ حكؿ األكالد كتضـ كذا عقدة كىي ىذا :تحميل الستجابة
 .الصراع حكؿ مف يحضر األكالد ككذا الحؿ في أف الجيراف أحضركا األكالد

كمنو يمكف أف نقكؿ أف المقيمة ذات خياؿ كاسع كخصب كأنيا جعمت دكر البطكلة لشخصيتي القصة 
كمنو تضـ القصة مجمكعة مف . الرئيسيتيف األب كاألـ كأضافت شخصيات ثانكية كىـ األكالد كالجيراف

 المشاعر كاألفكار أساسيا 

 7البطاقة 

أتخيؿ في الصكرة أـ حنكنة كطفمة ميمكمة كأـ تحب ابنتيا تجمس قريبة منيا كتنظر إلييا، لكف الفتاة 
ميمكمة كحزينة كقمقة، ما عرؼ عاله كأتت ألميا لتشككىا ىمكميا كتعبيا مف الحياة كتشككىا كحدتيا 

 .كألميا ألنيا تجد نفسيا كحيدة كبحاجة ألميا، التي غابت عنيا، ما عرؼ عاله فرقتيـ الظركؼ

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تدكر حكؿ مكضكع أساس أك فكرة رئيسة كىي العالقة :تحميل االستجابة
 .أـ طفؿ

حيث نجد أف المقيمة جعمت لقصتيا شخصيتيف، كيعكد دكر البطكلة لمفتاة التي تقمصت المقيمة دكرىا 
كأسقطت مف خالليا مشاعرىا كأفكارىا، كشخصية ثانكية كىي األـ، كما أف المقيمة تجاىمت أك لـ تيتـ 

 :كيمكف تمخيص األفكار كالمشاعر التي ضمتيا القصة كالتالي. لمطفؿ الكليد في الصكرة ككأنو لـ يكف

 الصراع بيف الكالديف 
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 .حناف األـ، طفمة ميمكمة حزينة قمقة كحيدة متعبة مف الحياة، الحاجة لألـ

 8البطاقة 

أتخيؿ امرأة جميمة، ميمكمة حاطو يدىا عمى خدىا كتفكر في تعب الحياة كمرارتيا كتفكر في لماذا جاءت 
 .لمحياة كلماذا تعيش كحيدة تفكر في ما تفعؿ ىي حائرة كتايية

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تضـ شخصية كاحدة ىي شخصية الفتاة كالتي :تحميل االستجابة
تقمصت المقيمة دكرىا كأسقطت مف خالليا مشاعرىا كأفكارىا كيمكف تمخيص األفكار كالمشاعر الكاردة 

 :في القصة كالتالي

 9البطاقة 

 بنات تكأـ األكلى تعيش في ممجأ لأليتاـ كالثانية تعيش مع عائمتيا كما 2أتخيؿ ىنا في الصكرة  
عالباليمش ببعضاىـ، لكف التي تعيش مع عائمتيا لما كبرت كعرفت أف ليا أخت تكأـ ذىبت تبحث عنيا 

كىي تخاؼ عمييا كعندما أخبرتيا تصدمت كىربت . كىي تراقبيا مف بعيد كحائرة ماذا تفعؿ ىؿ تخبرىا
 .تجرم كالتعمـ ما تفعؿ، كفي رأسيا أسئمة كثيرة

يدكر مكضكع قصة المقيمة حكؿ تفرؽ اإلخكة أك افتراؽ تكأـ، كجعمت المقيمة لقصتيا :تحميل االستجابة
شخصيتيف أساس تكأـ تتقاسماف دكر البطكلة كأسقطت مف خالؿ ىذه القصة مشاعرىا كأفكارىا كالمتمثمة 

 : في

 في رأسيا أسئمة كثيرةالتفرقة بيف األختيف التكأـ، الرغبة في العيش مع العائمة، الحيرة، 

كمنو يمكف القكؿ أف المقيمة تميؿ ىنا إلسقاط أك البكح بتجربتيا الشخصية بطريقة مقنعة حيث يمكف أف -
نحتمؿ أف المقيمة تدكر في باليا فكرة البحث عف عائمتيا كمصارحة إخكتيا كلكنيا تخاؼ مف ردة الفعؿ 

 .عرفت أن ليا أخت توأم ذىبت تبحث عنيا. كمف عدـ تقبميـ ليا

كمف جية أخرئ يمكف القكؿ انو احتماؿ اف المقيمة وىي تخاف عمييا . حائرة ماذا تفعل ىل تخبرىا
 .ترغب في البحث عف عائمتيا لكنيا تمتنع كىي في صراع داخمي كما يزيد مف تأزمو فترة المراىقة

 

 

 فتاة ميمكمة، كحيدة، حائرة، كحياة متعبة ك مريرة
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 10البطاقة 

كي نديرك قصة نقكلك ىنا نتخيؿ أتخيؿ  أب كبنك مع بعض  أتخيؿ أف األب عاقب االبف ...ما عرؼ
ألنك أخطأ كاالبف كاف يبكي  كامتنع عف األكؿ ثـ األب جاء يريد أف يراضي ابنو، ألف الكالديف مف 
المفركض أنيـ يحبكف األكالد كىنا أتخيؿ أف األب يراضي ابنو كيقبمو كيحف عميو كاالبف يحب كالده 

 .كيبكي عمى كتفو

مف خالؿ مكضكع قصة المقيمة كالذم يدكر حكؿ العالقة األبكية أب ابف كالذم يضـ :تحميل االستجابة
كمف خالؿ القصة يمكف أف نممس . شخصية األب المعاقب كالحنكف كشخصية االبف المخطئ: شخصيتيف

 :مجمكعة مف المشاعر كاألفكار حيث تضـ

 فكرة العالقة األبكية أك خطأ االبف كتسامح األب بعد العقاب

 11البطاقة 

أتخيؿ في الصكرة فمـ قديـ باألبيض كاألسكد قصة الفمـ، أتخيؿ فييا فتاة ضاعت مف عائمتيا في الجبؿ 
كالعائمة راحت كعادت لممدينة كبقيت الفتاة كحيدة في الجبؿ كمف بعد جاءت عائمة أخرل ككجدت الفتاة 

 .كتنتيي القصة عندما تكبر الفتاة في المركز كحيدة. تبكي كأخذتيا العائمة ككضعتيا في مركز

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تضـ عدد مف الشخصيات المضافة لممنظر الطبيعي : تحميل االستجابة
في فصؿ الشتاء، حيث تضـ عائمتيف كفتمة كقد منحت المقيمة دكر البطكلة في قصتيا لمفتاة كأسقطت مف 

 :خالليا مشاعرىا كأفكارىا المتمثمة في

 الفكرة األساس لمكضكع القصة ضياع الفتاة مف عائمتيا في الجبؿ،

 .عائمة ثانية تضع الفتاة في المركز، تكبر الفتاة في المركز

مف خالؿ استجابة المقيمة كالتي تميؿ لالعتراؼ الغير مباشركالمقنع بقصتيا كالال شعكرم كحاجتيا لعائمة 
حيث تقمصت المقيمة شخصية الفتاة كالتي ترل أنيا ضاعت مف عائمتيا في الجبؿ إلى أف الحادثة رمز 
لترؾ عائمة المقيمة ليا في المستشفى، كالعائمة الثانية التي كضعت الفتاة في المركز ىك كضعيا في دار 
الحضانة لمطفكلة المسعفة ثـ انتقاليا لدار الطفكلة المسعفة بنات، حيث يتضح أف المقيمة تميؿ لالعتراؼ 

 .الال شعكرم بقصتيا 
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 13البطاقة 

ما عرؼ امرأة تناـ في فراش كالرجؿ كاقؼ كيبكي، أتخيؿ أنيا أمو ماتت كىك يبكي عمييا فقد كانت 
 .مريضة كلـ يتمكف مف زيارتيا كعندما كصؿ كجدىا ماتت

مف خالؿ مكضكع قصة المقيمة نجده يدكر حكؿ فكرة أساس كىي قداف المكضكع، نجد : تحميل االستجابة
أف المقيمة جعمت لقصتيا شخصيتيف االبف كاألـ حيث منحت دكر البطكلة لالبف كتضـ القصة مجمكعة 

 :مف األفكار كالمشاعر ممخصيا

 .الفكرة األساس فقداف المكضكع، مكت األـ بعد مرضيا، كصكؿ االبف متأخر بعد مكت األـ

كيمكف أف نستنتج أف المقيمة تقمصت دكر البطؿ كأسقطت مشاعرىا المتمثمة في ألـ نفسي كصراع نفسي 
جراء فقداف المكضكع كالذم ىك األـ كالعائمة، كما أسقطت تخكفاتيا مف أف ال تمتقي بعائمتيا كأميا 

 .كتتعرؼ عمييا

 14البطاقة 

أتخيؿ ىنا الظالـ كنافذة مفتكحة كأتخيؿ أف الرجؿ الكاقؼ ىنا يريد أف ينتحر مف النافدة المفتكحة ألنو 
 .كحيد كال أحد يحبو كال أحد يريده ففكر في االنتحار كبقي يفكر ينتحر أـ ال

مف خالؿ قصة المقيمة نجد إنيا تدكر حكؿ فكرة االنتحار كتضـ مجمكعة مف المشاعر :تحميل االستجابة
 :كاألفكار

: 15البطاقة 

نو يقتؿ فقط ال إيكجد في يده مسدس , يقتميـما عرؼ عاله رجال شريرا لمغاية يقتؿ الناس ...تخكؼ …آه 
 جيد انو شرير لباسو اسكد كيكجد إنساف ليس ألنو لقد حرقيـ كقتميـ أيضا األكالد لقد قتميـ كميـ أبدايفكر 

ال يقتؿ .  كيناؿ عقابوأمرهتنتيي الحكاية عندما يكتشفكف , أمره  يكتشفكافي نظراتو الشر لقد دفنيـ كي ال
 ال يممككف كاألشرار شرير ألنو أكالدال يممؾ . أكالدهيقتمكنو . باألكالد كيعذب قبؿ القتؿ كما فعؿ أيضاىك 
.  أكالد

مف خالؿ قصة المقيمة التي جعمت ليا شخصية كحيدة كبطؿ قمدتو دكر الشرير القاتؿ :تحميل االستجابة
تتضمف القصة أفكار كمشاعر عدكانية الش، كالقتؿ :كمف خاللو أسقطت أفكارىا كمشاعرىا المتمثمة في

دراؾ الخطأ  الحؿ كالنياية في العقاب .األكالد، المسدس، الحرؽ، التستر كا 

 فكرة االنتحار، مشاعر الكحدة، كالشعكر بالنبذ كالرفض
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 كمنو تذىب المقيمة مف خالؿ األفكار في القصة لمكاجية العدكاف بالعدكاف

 16البطاقة 

 .ما نشكؼ في كالك ما نقدر نقكؿ كالك، نتخيؿ كرقة بيضاء كخالص مش قادرة انخمـ

 . مف خالؿ استجابة العميمة يمكف القكؿ بكجكد نكع مف المقاكمة أك الرفض لمبطاقة:تحميل االستجابة

 17البطاقة

ىنا نتخيؿ في سفينة كبيرة كفييا فتاة كالبحر ىائج كالسماء تمطر كالسفينة تغرؽ كالفتاة تريد المساعدة كال 
أحد يساعدىا كىي تغرؽ مع السفينة كىي كحدىا في السفينة كالناس يتفرجكف عمى السفينة كىي تغرؽ ال 

 .يستطيعكف تقديـ المساعدة

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا جعمت لقصتيا شخصية رئيسة كىي البطمة كالتي :تحميل االستجابة
منحتيا دكر الفتاة المكشكة عمى المكت كشخصيات ثانكية كالتي منحتيـ دكر األشخاص السمبييف الذيف 

كمف خالؿ قصة المقيمة نممس أفكار كمشاعر نمخصيا . يتفرجكف عمى الفتاة تغرؽ في السفينة عاجزيف
 :في

 غرؽ السفينة في البحر، غرؽ الفتاة مع السفينة، العجز عف تقديـ المساعدة، استسالـ الفتاة لممكت

 ..كمنو كما نممس مشاعر الكحدة ك األلـ ك الصراع النفسي بيف تقبؿ الكاقع ك الحاجة لممساعدة

 18البطاقة

أتخيؿ ىنا فتاة سقطت بالؾ مريضة كال رايحة تمكت أنيا جد مريضة ك كحيدة كبرت ك تربت في مركز 
كلكنيا مرضت مف القمؽ كالكحدة كعندما سمعت أف احد أفراد عائمتيا جاء لزيارتيا نزلت مف السمـ 

 .كسقطت كماتت قبؿ أف تعرؼ مف جاء لزيارتيا

مف خالؿ مكضكع قصة المقيمة نجد أنيا تدكر حكؿ فكرة عامة تدكر حكؿ فتاة كبرت :تحميل االستجابة
في المركز، كتضـ شخصيتيف الشخصية التي منحتيا المقيمة دكر لبطكلة ك الشخصية الثانية لـ يحدد 

دكرىا جيدا كما لـ يحدد جنسيا حيث تذىب المقيمة ألنيت أحد أفراد عائمتيا كتضـ قصة المقيمة األفكار 
 :كالمشاعر التالية

 مرض الفتاة، كبرىا في المركز،  زيارة أحد أفراد العائمة، كما تضـ مشاعر القمؽ كالكحدة
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 19البطاقة 

صكرة مرسكمة باأللكاف المائية أتخيؿ قصة أنيا فتاة جميمة تعيش كحيدة كترسـ ىي فنانة كترقص، جميمة 
 .جدا ىذه الفتاة كلكف ىي كحيدة ك أتخيؿ أنيا ترسـ كتبكي كقمقة ثـ تقـك بتمزيؽ الصكرة كحرقيا كخالص

. مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تدكر حكؿ فكرة أساسية كىي الفتاة الجميمة الرسامة:تحميل االستجابة
كتضـ شخصية كحيدة منحتيا المقيمة دكر البطكلة كأسقطت مف خالليا مشاعرىا كأفكارىا كنمخصيا 

 :كالتالي

 .الفتاة الرسامة كفكرة، كمشاعر الكحدة، كالقمؽ كأفكار عدكانية كتمزيؽ الصكرة كحرقيا

كيمكف القكؿ أف قصة المقيمة تضمنت أفكار الكحدة كالقمؽ كاإلحساس بالرفض كالنبذ كيمكف أف نستنتج 
مف خالؿ أفكار كمشاعر القصة أف الفتاة في حيرة تشعر بالرفض كالنبذ كتبحث عف تفسير ليذا الرفض 

 .فرغـ أنيا فنانة رسامة كجميمة جدا لكنيا كحيدة

 20البطاقة 

؟  أتخيؿ أنو حزيف ككحيد ...ىنا في ىذه الصكرة أتخيؿ رجؿ يجمس كحيدا في الظالـ، كىنا كشي ىذا
كحائر يخمـ ال يعمـ ما يفعؿ كال أيف يذىب  كالبرد كالضباب كأتخيؿ قطة صغيرة ، بالؾ ىنا ىي تقؼ 

 .معو كىي أيضا كحيدة كجائعة تدكر في الميؿ كفي الشارع كحيدة كأغمقت البيباف في كجييا

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تدكر حكؿ فكرة أساسية كىي الكحدة كتضـ شخصية :تحميل االستجابة
رئيسية منحتيا المقيمة دكر البطكلة كأسقطت مف خالليا مشاعرىا كأفكارىا شخصية مضافة لقطة صغيرة 

كنمخص األفكار كالمشاعر الكاردة في القصة . أسقطت عمييا مشاعر الكحدة،  كانغالؽ األبكاب في كجييا
 :كالتالي

 .رجؿ كحيد كفكرة، الحيرة، مشاعر الحزف، كاإلحباط ك اليأس

 :التحميل العام

تربت منذ كالدتيا في .  سنة أم بداية المراىقة كالبمكغ12 فتاة معمكمة الكالديف تبمغ مف العمر Zالمقيمة 
دار الطفكلة أم أنيا ال تممؾ صكرة مستقمة عف األـ أك عف بديؿ األـ، كقد تركت في المستشفى مف قبؿ 

كمنذ صغرىا لـ تعرؼ حناف األب كمعنى الرعاية الكالدية كيذىب بكلبي كسبيتز كفركيد . كالدييا ألنيا أنثى
ألف الحرماف مف الرعاية الكالدية في مراحؿ عمرية مبكرة تجعمو يشعر بالقمؽ الف الطفؿ في الجك األسرم 
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بحاجة لمرعاية كاالىتماـ ألنو يشعر بالنقص مما يجعمو دائما في حاجة لالىتماـ كالرعاية، كالمقيمة حرمت 
مف الرعاية األسرية منذ كالدتيا، كىذا ما يفسر مشاعر الكحدة كالخكؼ كالقمؽ التي ظيرت مف خالؿ 
سقاط رغبات الشعكرية لمحاجة لمحب كالرعاية كاالىتماـ ككذا ظير مف خالؿ  اختبار تفيـ المكضكع كا 

االختبار اضطراب في اليكية كتفيـ الدكر حيث نجد أف شعكرىا بالنبذ كالرفض مف قبؿ األىؿ ألنيا أنثى 
أظير مشاعر بالذنب أدت لصراع نفسي بيف متطمبات األنا مف حاجة لمحب كالحناف كالرعاية الكالدية، 
كمشاعر الذنب المكبكتة كالشعكر بالكحدة كالعجز، إضافة لتأثير الكسط المؤسستي الذم يظير نماذج 

مختمفة مف السمكؾ العدكاني كما نجد أنيا تعتمد عمى ميكانيزمات دفاعية محاكلة تحقيؽ التكازف النفسي 
كالتخفيؼ مف حدة الصراع، كيمكف تفسير عدـ التعاكف مف قبؿ المقيمة كالصمت الذم تمجأ إليو بأنو 

مقاكمة كيمكف تفسيرىا عمى أساس أنيا حماية األنا لنفسو مف تكغؿ العناصر الغير مرغكب فييا كالكاردة 
مف اليك كالمكبكت، كيمكف القكؿ أف المقيمة تعرضت النجراحات خالؿ فترة طفكلتيا األكلى أكالىا تخمي 

كالدييا عنيا كغياب صكرة مستقرة لألـ ككذا نشأتيا في مؤسسة دار الطفكلة، حيث تعرضت لخبرات 
قاسية كحسب فركيد فإف لمخبرات السيئة في مرحمة الطفكلة أبمغ األثر عمى الفرد كالذم يكبت في البداية 
كيظير ىذا األثر في مراحؿ الحقة كنجد أف المقيمة تمجأ لمكبت كالمقاكمة كلكف تظير عمييا سمككات 

عدكانية كانطكاء راجع لمكبت كالمقاكمة التي تؤدم إلى القمؽ  عند فشؿ الكبت تفجر مختمؼ 
ككما يفسر فركيد بأف العالقات الغيرية ىي صكرة عف العالقة مع األـ مكضكع الحب األكؿ .االضطرابات

كعالقة المقيمة مع الغير تتسـ بالخشكنة كالعدكانية كذلؾ راجع لعدـ استقرار صكرة جيدة عف األـ أك عف 
بديؿ األـ، ككذا الجتياؼ العدكانية الخارجية إسقاطيا عمى الغير كقد تربت المقيمة كنشأت في كسط، 

كمنو أخذت المقيمة ىذه السمككات عف طريؽ التعمـ كالتقميد إضافة لمعكامؿ . تكثر فيو السمككات العدكانية
 :كمنو يمكف تمخيص معاش المقيمة كالتالي. السيككلكجية كاالجتماعية 

  الخبرات السيئة كالمحبطة في مرحمة الطفكلة. 

 غياب صكرة مستقرة كثابتة عف األـ أك بديؿ األـ. 

 تربية المقيمة في كسط مؤسساتي منذ الكالدة. 

 الحاجة لمرعاية كالحماية كعدـ الشعكر باألمف في الكسط المؤسستي 

 تأثير مرحمة المراىقة عمى المقيمة. 
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ككؿ ذلؾ أدل العتماد المقيمة عمى ميكانيزمات دفاعية لمتخفيؼ مف حدة الصراع النفسي الذم تعيشو -
المقيمة كالذم يزيد مف تأزمو فترة المراىقة، قد بينت الدراسات أف أطفاؿ المؤسسات اإليكائية يظيركف 

العديد مف المشكالت السمككية كنقص النمك االجتماعي كاالنفعالي كعدـ القدرة عمى تشكيؿ عالقات متينة 
كمف خالؿ ؾ ما سبؽ يمكف تفسير تقمبات المزاج كالسمككات العدكانية كانعداـ عالقات متينة لدل المقيمة 

 (.91،ص2000سيغمكند فركيد، ترجمة سامي محمكد،)كباقي المقيمات معيا

 6 الحالة
 R: تقديم  تحميل الحالة

 االسـ ....................................... :R 
 سنة 09....... .: ........................السف 
  2009:................  سنة الدخكؿ لممؤسسة     

 أمر قضائي : ...................    كضعية الدخكؿ
 معمكـ، سجيف اضطراب خفيؼ........   . األب 
 معمكمة مضطربة سمككيا :...................   األـ 
 05:............................    األخكة 
 3:..................    الرتبة في العائمة      
 ابتدائي 3السنة :................ المستكل التعميمي  

 النشاط الممارس في المؤسسة  /      .......:
 كالد مضطرب سمككيا ك األـ مضطربة سمككيا      :...... السكابؽ المرضية العائمية  

  ػالسكابؽ المرضية الشخصية............../ 
 العائمة البديمة............................./ 
 مشاىدة التمفاز، المكسيقى، المعب: االىتمامات  
 مزاجية عدكانية عنيفة سريعة الغصب كالقمؽميتمة بمظيرىا نظيفة : المظير العاـ. 
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 :توظيف المالحظة

مف خالؿ المالحظات المسجمة عمى المقيمة القبمية كالبعدية نجد أنيا لـ تظير عمييا المشاكؿ السمككية 
في البداية كلكف ظيرت بعد إقامة المقيمة بالكسط المؤسستي كيمكف أف ككف المشاكؿ السمككية مكجكدة 

كالكسط المؤسستي ىك العامؿ المفجر ليا كما أف المقيمة يالحظ أنيا اجتماعية منذ دخكليا كأنيا 
استطاعت أف تتكيؼ مع الكسط المؤسساتي كأف تفترض كجكدىا كمكانيا بالمؤسسة كما يالحظ ارتفاع 
 .نسبة العدكانية مقارنة بدخكؿ المقيمة، كما لكحظ استعماليا لأللفاظ البذيئة حاليا حاؿ المقيمات األخريات

 ممخص المقابمة
R  سنكات بصحة جيدة ذكية كتبدك متثاقمة في مشيتيا ككالميا كثيرة الشركد 09 العمرفتاة تبمغ مف 

كخالؿ المقابالت معيا  كانت تشرد بفكرىا كتنسى مكضكع الحديث كتنسى ما قالت بسرعة سريعة 
صكتيا مرتفع عند حديثيا مع المربيات كزميالتيا كتبدك ىادئة أماـ ...الغضب جد قمقة كثيرة الصراخ 

الغرباء عدكانية أكثر بكثير مف أختييا المتكاجدتيف معيا كثيرا ما تدافع ىي عف أختييا ك تتشاجر 
 .تبدك ال مبالية...ألجميما 

 بعد بالغ مف أحد الجيراف عف سكء حاؿ المقيمة كأخكاتيا إذ 2009دخمت لممركز رفقت أختييا سنة 
 .أصحك يقتاتكف مف المزبمة بعد نفاذ مئكنتيـ 

سجف الكالد كاألـ كانت مضطربة سمككيا نكعا ما تركت البيت كال يعمـ أم أحد أيف تذىب حتى زكجيا، 
األكبر منيا كالتي  R مما جعؿ أخت...فقد كانت فجأة تترؾ البيت لمدة أياـ ثـ تعكد كال تتذكر أيف كانت

 سنة مما جعميا تترؾ الدراسة كتيتـ بأخكاتيا كالبيت نتيجة غياب 14تقيـ معيا حاليا كالبالغة مف العمر 
أميا كعند سجف الكالد كغياب األـ بقي األطفاؿ كحدىـ في البيت كاقتسمكا الكظائؼ في البيت فاألخت 

 R سنتيف كالمقيمة 2 أشير كالثاني 4الكبرل تيتـ باألطفاؿ الصغار الذم ال تتراكح أعمارىـ بيف األكؿ 
كانتا تبيعاف أغراض مف البيت كتقكماف بشراء األكؿ كالتعاكف في الطبخ، كلما لـ يتبقى لدييـ  D كأختيا

حتى انتبو الجيراف ...ما يباع أصبحكا يقتاتكف مف المزبمة القريبة مف الككخ الذم كانكا يعيشكف فيو
كأصبحكا يقدمكف ليـ الطعاـ حتى تدخؿ المصالح المختصة كأحصر البنات الثالثة لممركز في حالة 

ليعاد إدماجيـ في المدارس كييتـ بو .يرثى ليا مف انعداـ النظافة كأمراض جمدية كسكء الحالة الصحية
 .في المركز، لكنيف تفتقرف لممعاممة الحسنة كالجك األسرم
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 المقابمة عمى ضوء الفرضيات   (22)جدول رقم    
 تأثير الوسط المؤسساتي عوامل اجتماعية عوامل نفسية

  راحت ماما بقينا كحدنا-
  حبسنا لقراية ك قعدنا في الدار-
 بعنا لحكايج إلي يتباعك باه D كأنا ك -

 نشريك الماكمة
 حابة نخرجك مف ك نعيشك مع بابا ك -

مع ماما في دار كحدة أخرل مميحة 
 مش في الزانقؿ الي كنا عايشيف فيو

 بصح نتكما  Xك نحبؾ نتي ك طاطا -
تاني رحتك عمينا اليف حبكىـ كامؿ 
 .يركحكا ك يبقاك غير الي مش مالح

 

 كي رابت دارنا كراحت ماما -
 بقينا كحدنا

 ىادك  f.dجيت مع - 
خكاتاتي تعرفييـ ك تاني عندم 

زكج كاحد أخريف لفكؽ في 
 .الحضانة

 بابا ادخؿ لمحبس- 
 بعنا لحكايج الي Dكأنا ك - 

يتباعك باه نشريك الماكمة جاك 
ىزكنا كجابكنا ىنا كردكنا نقراك 

 .كدكشكنا كبقينا ىنا
 مش في الزانقؿ الي كنا -

 .عايشيف فيو
 

 ىنا خير مف دارنا الماكمة -
كالدار بصح مايقيمكناش 

كمايحبكناش ىنا كنقمؽ بزاؼ 
 .كرىت
عندم عاـ ما شتيمش ككف - 

 .نشكفيـ ما نعرفيمش
نقكلؾ كيفاه حطينا ..ىربنا- 

قشنا في المحافظ في بالصت 
 .الكراريس كىربنا عند بابا

 ما نحبيمش كامؿ ىكا  -
 .نحب ركحي برؾ

غياب إالـ كاضطرابيا السمككي -
 .الخفيؼ

 .الحرماف العاطفي*
 .تذبذب في العالقة األسرية*
 
 

 .التفكؾ األسرم-
 .تفرؽ اإلخكة-
 .سجف األب-
الحالةاالجتماعية كاالقتصادية -

 .المزرية

 .الحرماف العاطفي-
 .الشعكر بالنقص-
 

 
 
 
 
 

 T.A.Tاختبار 

أما فيما يخص اختبار تفيـ المكضكع فمـ تتمكف الباحثة مف تطبيقو عمى المقيمة ليركبيا مف المؤسسة، -
 .ىي كأختيا
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 Rالنقاط الحساسة في حالة 

 فتاة شرعية. 
  كالدة طبيعية. 
 اضطراب سمككي عند األـ. 
 اضطراب سمككي عند األب. 
 تركيـ مف قبؿ األـ ك إىماليـ بيف الفترة كاألخرل. 
  سجف األب. 
 الحالة المزرية لمسكنيـ ك الفقر. 
 تحمميـ مسؤكلية أنفسيـ ك بعضيـ بسبب غياب الكالديف. 
 اقتياتيـ مف المزابؿ. 
 انقطاعيـ عف الدراسة . 
 الدخكؿ لممركز. 
 الحياة داخؿ المركز. 
 ىركبيـ المتكرر. 

 تقيقر نتائجيـ المدرسية. 

 Rاألعراض وميكانيزمات الدفاع لمحالة يبين  (23)جدول رقم

 ميكانيزمات الدفاع األعراض

 .العدكانية المفظية كالجسدية 
 .الككابيس،األرؽ كعدـ النكـ

التذبذب بيف االنبساط كاالنطكاء، لكنيا 
 .أكثر انبساط

 .عدكانية 
 .جد ميتمة بنفسيا ك مظيرىا 

 اضطرابات المزاج بيف اليدكء كاليياج

 .الكبت
 .اإلسقاط
 .المقاكمة
 .العزؿ
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 :التحميل العام
 سنكات  كالتي نشأت بيف أحضاف عائمة مككنة مف كالديف مضطربيف سمككيا 9 تبمغ مف العمر Rالمقيمة 

 إخكة تحتؿ المقيمة بينيـ المرتبة الثالثة كقد تعرضت المقيمة خالؿ فترات حياتيا في األسرة لخبرات 5ك 
كتحمميا رفقت إخكتيا رعاية . قاسية كصدمات تمثمت في سجف األب كغياب األـ كاضطراب سمككيا

أنفسيـ كتحمؿ مسؤكلية كما يمكف القكؿ أف الخبرات السيئة التي عاشتيا المقيمة تعرضت لمكبت حيث 
عانت مف صراعات داخمية بيف متطمبات ىذا األنا كالرغبات الطفكلية مف الحاجة لالىتماـ كالرعاية 

حيث عانت مف احباطات كلـ تحقؽ االشباعات المرجكة مف قبؿ .كالمعب كالتي لـ تتكفر ليا في عائمتيا 
حيث يمكف . األب الذم كاف مضطرب سمككيا كصاحب سكابؽ عدلية إضافة إلى غياب األب إثر سجنو

القكؿ أف الفترة التي عاشتيا المقيمة في العائمة كالخبرات القاسية كالتي تعرضت ليا المقيمة كالتي أتعبت 
أناىا كأنيكتو الصدمات المتتالية كحالة عدـ االستقرار كاالضطراب في الجك األسرم كبالتام فقد كاف 
 :كسط محبط ككذا مشاعر الشعكر بالنقص كالحاجة لالىتماـ كالتي أظيرتيا المقيمة مف خالؿ المقابمة

حابة نخرجو من ونعيشو مع بابا ومع ماما في دار وحدة أخرى مميحة مش في الزانقل الي كنا عايشين 
 .فيو

كمف خالؿ المقابمة يظير عدـ تقبؿ المقيمة لمكسط المؤسستي، رغـ التكيؼ الذم أبدتو كالعالقات التي 
ككنتيا كيمكف القكؿ أف المقيمة مف خالؿ مقاكمتيا كعدكانيتيا التي تمجأ إلييا كنكع مف التعكيض عف 

كتمجأ المقيمة لمعزؿ مف بيف الميكانيزمات الدفاعية حيث تجرد .االحباطات التي عانت منيا المقيمة
خبراتيا السابقة مف شحنتيا االنفعالية كتتكمـ عنيا بكؿ ىدكء ككأنيا عادية كمنو العمؿ بربط ىذه الشحنة 

زاحتيا عمى أفكار أخرل كىذا ما يفسر الككابيس كاألرؽ الذم تعاني منو المقيمة،  كذا السمككات  كا 
 .العدكانية
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 7الحالة
 D تقديم و تحميل الحالة

 االسـ....................................... (D)  

 سنة 12....................... ....... .السف 

  2009:................ ػسنة الدخكؿ لممؤسسة     

 أمر قضائي : ...................   كضعية الدخكؿ
 معمـك ، سجيف اضطراب خفيؼ، صاحب سكابؽ عدلية......   .األب 
 معمكمة مضطربة سمككيا  ........:............................... األـ 
 05...........................   .األخكة 
 2:..................   الرتبة في العائمة      
 ابتدائي معيدة 5السنة ..................المستكل التعميمي  

 النشاط الممارس في المؤسسة /      .......:
 كاألـ مضطربة سمككيا..كالد مضطرب سمككيا      ......السكابؽ المرضية العائمية  

  السكابؽ المرضية الشخصية............../ 
 العائمة البديمة............................./ 
 مشاىدة التمفاز: االىتمامات . 
 انطكائية سريعة الغضب، ال تتكمـ كثيرا ، كثيرة الصمت غير ميتمة بمظيرىا: المظير العاـ  . 
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 :توظيف المالحظة

مف خالؿ المالحظات المسجمة عمى المقيمة نجد أف المقيمة عند دخكليا المؤسسة كانت منطكية،كخالؿ 
المالحظات البعدية نجد أف المقيمة مف حيث الناحية االجتماعية كالعالئقية، تبقى منطكية نكعا ما كأف 
تغيرا طفيؼ حدث عمى سمككيا كيمكف مالحظة نكع مف المقاكمة كعدـ تقبميا لحياة الكسط المؤسساتي 

كزيادة استعماليا لأللفاظ البذيئة زيادة السمكؾ العدكاني، كالغرض مف المالحظة ىك مقارنة بيف الفترة التي 
 .دخمت فييا المقيمة كتغيرات التي تطرأ عمى سمككيا محاكلة لمس تأثير الكسط المؤسستي

 ممخص المقابمة
Dسنة ىي تكبر 12 تبمغ مف العمر R بسنتيف عكس أختيا تماما فيي منطكية نادرا ما تراىا منبسطة 

قميمة الكالـ خاصة مع الغرباء فيي تكاد تككف شبو  خرساء طيمة مدة الدراسة كف حديثيا ككالميا جد 
مختصر كتمتـز الصمت أغمب الكقت أك التممص مف الحديث بافتعاؿ المشاكؿ كالشجار مع أكؿ مف 

تصادفو كالبكاء لميركب مف المقابمة، غير ميتمة بمظيرىا معظـ الكقت شعرىا غير ممشط عكس أختيا 
تبتسـ عدكانية جدا حاليا حاؿ أختييا تتمفظ بالكالـ  تماما، تجدىا جالسة كتضع يدييا عمى خدييا قميال ما

كثيرة الشركد كالتكتر كالقمؽ، عند رؤيتي تأتي لتسمـ عمي  البذمء مع زميالتيا كذلؾ ال يككف أماـ الغرباء
كتبقى بجانبي تمسؾ يدم بابتسامة تبحث عف الحناف ألف سألتيا عف دراستيا تجيب باختصار كعف 
زميالتيا أك أختييا نفس الشيء تجيب باختصار كتأتي لتقكؿ أف كالدىا كالدييا جاءا لزيارتيما  كأنيما 

كأف أظيرت ... يقابالنيـ  أماـ باب المدرسة كلكف إف سألتيا أكثر مما تريد أف تقكلو ىي تيرب بابتسامة
 .عدـ رضام بتصرفيا تبكي

 .نتائجيا المدرسية في تقيقر ال تبالي بدراستيا تريد أغمب الكقت البقاء أماـ شاشة التمفاز.

 .جد عدكانية في ألفاظيا كصكتيا مرتفع مع المربيات
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 :يوضح المقابمة عمى ضوء الفرضيات (24)جدول رقم

 تأثير الوسط عوامل اجتماعية عوامل سيكولوجية
 عايشيف كحدنا بابا ادخؿ لمحبس -

 .كماما مريضة
 -F ماىيش حابة تجي خمي تمكت 
 .ىنا
 ما 4 ىكا نقرا ك نجيب 4 معدلي-

 .عالباليش عاله
- 
 
 

 . بابا ادخؿ لمحبس-
كنا مع بعضانا كمحمد كعمي في - 

 .الحضانة
 . ما عالباليش مش مميحة-

 . ىنا ك يسبكىا كيرخسكىا ىنا-
ما خالكش ماما كبابا يجيك - 

 .يشكفكنا ساع رحنا
القاضي لي مخالىمش كقاؿ لبابا - 

 كي دير ادار تقدر تدم لكالد
حابة نركح مانيش حبة نزيد نبقا - 

 .ىنا كرىت
يراجعك بصح يقمقكني ما نفيمش - 

 .كىكما يعيطك بزاؼ
 

 .كبت-
 .مقاكمة-
 . فقر في اإلنتاج المغكم-
 .القدرات الشفيية-
 .عدكانية-

 .أسرة متفككة مضطربة-
 .خمؽ فجكة بيف اإلخكة-
 .تقيقر النتائج المدرسية-
 

 .عدكانية لفظية مف قبؿ المربيات-
عدـ التكافؽ االجتماعي في الكسط -

 .المؤسساتي

 لةحاالالنقاط الحساسة في 

 فتاة شرعية. 
 كالدة طبيعية . 
 اضطراب سمككي عند األـ. 
 اضطراب سمككي عند األب. 
 ىماليـ بيف الفترة كاألخرل  .تركيـ مف قبؿ األـ كا 
 سجف األب . 
 الحالة المزرية لمسكنيـ ك الفقر. 
 تحمميـ مسؤكلية أنفسيـ ك بعضيـ بسبب غياب الكالديف. 
 اقتياتيـ مف المزابؿ. 
 انقطاعيـ عف الدراسة . 
 الدخكؿ لممركز. 
 الحياة داخؿ المركز. 
 ىركبيـ المتكرر. 
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 تقيقر نتائجيـ المدرسية.  

 Dلمحالة األعراض وميكانيزمات الدفاع(25)جدول رقم

 ميكانيزمات الدفاع األعراض

 .العدكانية المفظية كالجسدية 
 .األرؽ كعدـ النكـ

 .دائمة التذمر
 . ميتمة بنفسيا كمظيرىا

اضطرابات المزاج بيف اليدكء 
 .كاليياج

 .المشي عند النكـ

 .الكبت-
 . المقاكمة-
 .اإلسقاط-
 .التعكيض-

 

 .T.A.Tاختبار 

    1البطاقة 
ساد كدنيو باه ما يسمعش صكتيا قمقاف قمبك معمر ما .قيثارة .... كاحد قدامو كشي ىدم... كشي ىدا؟

 .عرؼ كشبيو
مف خالؿ استجابة المقيمة الفقيرة مف حيث اإلنتاجية كاألفكار كالمشاعر نجد أف قصتيا :تحميل االستجابة

فكارىا حيث نجد اتضـ بطؿ كحيد كالذم يمكف أف تككف المقيمة تقمصت دكره كأسقطت حكلو مشاعرىا ك
القصة تدكر عدـ رغبة البطؿ في سماع صكت القيتار كمنو يمكف القكؿ سمبية البطؿ أماـ المكضكع 

 .كعجزه، إضافة إلى كبت كمشاعر القمؽ كاإلعراض عف سماع أم صكت آخر
 2البطاقة 

كىدم كشي ناس يخدمكا في األرض كطفمة تقرا ىدم شيخو كالدييا مساكف فقراء كىي لي تخدـ عمييـ 
 .كخايفة مف كش جام ماعالبالياش كش راح يصرا.كرىت حياتيا

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا منحت دكر البطكلة لمفتاة التي تقمصت دكرىا :تحميل االستجابة
 حيث تدكر الفكرة األساس ليذه .كأسقطت عمييا مشاعرىا كأفكارىا كجعمت ليا دكر المعممة كالمعيمة لألسرة
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 العمؿ كمعممة، المشاعر الخكؼ مف المستقبؿ كالمجيكؿ: إعالة األسرة كالفكرة:القصة كالدافع

     3البطاقة 

كشي ىدم كحدة تبكي تندب عمى رأسيا ما عرؼ شككف لي ما تميا باباىا كال أميا ماتكا تبكي عمييـ 
 .كعمى ركحيا درؾ يجيبكىا يطيشكىا  ىنا معانا

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تظـ مجمكعة مف الشخصيات الشخصية األساسية :تحميل االستجابة
كالتي منحتيا المقيمة دكر البطكلة ىي شخصية الفتاة إضافة لشخصيات ثانكية ىما الكالديف المتكفيف 

 كالمضافتيف مف قبؿ المقيمة، كتتضمف أفكار كمشاعر نمخصيا فيما يمي

 المركز لمف ليس لو أىؿ، كفاة الكالديف، الرمي في المركز، مشاعر عدكانية

 4البطاقة

خمي يركح ما عندىا ما دير بيو تندب بيو لي باعيا . ىدم كحدة تحاكؿ في كاحد باه ما يركحش كيخمييا
 .بالفكؿ تبيعك بقشكرك

مف خالؿ استجابة المقيمة نجد أف قصتيا تضـ شخصيتيف المرأة كالرجؿ كنجد أنيا :تحميل االستجابة
تقمصت شخصية المرأة التي منحتيا دكر البطكلة في القصة كأسقطت مشاعرىا كأفكارىا مف خالليا يث 

 :نجد أف الفكرة األساسية في القصة ىي

 رغبة المرأة في الرجؿ كرفضو ليا، مشاعر عدكانية كألفاظ عدكانية، كنكع مف ألالمباالة

 5البطاقة

ىنا امرأة تطؿ عمى بنتيا تشكفيا كش قاعدة تدير تمقاىا ركات الدنيا تكلي تحمؽ عمييا كتعيط عمييا 
 . كتضربيا كتحطيا في البيت كتقفؿ عمييا كساعة ساعة تطؿ عمييا

مف خالؿ قصة المقيمة التي تدكر حكؿ عالقة األـ بابنتيا، نجد أنيا تدكر حكؿ فكرة :تحميل االستجابة
تولي تحمق عمييا وتعيط عمييا وتضربيا وتحطيا في األسمكب لمتسمط كالعنيؼ في التعامؿ مع البنت، 

 البيت وتقفل عمييا، 

 حيث جعمت المقيمة لقصتيا دكراف دكر الفتاة المخطئة ، ك دكر األـ المعاقبة ك غير المتسامحة
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 6البطاقة 

؟ قاعد يضرب فييا حاكميا مف شعرىا كىي تشكؼ معاه كتبكي قداميا مراية ....كشي لي في فمك ىداؾ
 .كانت اتدير في الماكياج باالؾ خافت منك ال يقتميا 

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أكؿ ما يالحظ ىك انعداـ تحديد األدكار، كيدكر مكضكع :تحميل االستجابة
قصة المقيمة حكؿ اعتداء رجؿ عمى امرأة، كنجد أنيا تضـ مجمكعة مف األفكار العدكانية، كمشاعر القمؽ 

 .كالخكؼ

 عدـ تحديد األدكار، األفكار العدكانية، أفكار االىتماـ بالمظير، الخكؼ

 7البطاقة

 ىدم طفمة ىازة أختيا الصغيرة باينة تغير منيا خاطر بكؿ يحبك الصغيرة كىي ما يحبكىاش

 .كالت ىي تاني ما تحبياش ىازتيا كأميا تقكليا ىزم الطفمة مميح بصح ىي ما تحبياش

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تدكر حكؿ الغيرة حيث تضـ قصة المقيمة مجمكعة :تحميل االستجابة
 مف الشخصيات، البطكلة تعكد لمفتاة كالشخصيات الثانكية لألـ كالكليدة الصغيرة، 

كتضـ مجمكعة مف األفكار كالمشاعر التي أسقطتيا المقيمة مف خالؿ تقمصيا شخصية بطمة القصة 
 :تتمخص في

 كره األخت، ك أفكار تفصيؿ األىؿ لألخت عمييا: الدافع، الغيرة، األفكار العدكانية

 8البطاقة

تخمـ عمى زىرىا لمعكج ما ربحت كالك في الدنيا ىدم ما طمش عمييا الربح خالص تخمـ ككتاه ... ىيو
 .تنينا ك يعتدؿ زىرىا 

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تضـ شخصية كاحدة منحتيا دكر البطكلة كتقمصتيا :تحميل االستجابة
 :كأسقطت مف خالليا مشاعرىا المتمثمة في 

 اإلحباط، كممات  تكبر سنيا، التأثر بالمحيط ك تقمص كالـ
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 9البطاقة

ىادك بنات ىربك مف المركز كىكما يجريك كرآىـ باه يحكمكىـ ىادك خكاتات ىزكا كتاباتيـ ..ىييييو 
خير مف المركز تاع اليانة ما فيو ما مميح لي يحبك ربي ما يجيبكش ىنا ..كقشيـ ك راجعيف لدارىـ 

 .يحكسك عمى الحرية ىربك مف الحبس بصح لي زىرك معكج منيف يركح يمقاه معكج 

يدكر مكضكع القصة حكؿ فكرة أساسية ىي اليركب مف المركز، كيمكف القكؿ ىنا أف :تحميل االستجابة
المقيمة تميؿ مف خالؿ ىذه االستجابة إلسقاط مشاعرىا كأفكارىا انطالقا مف خبراتيا السابقة في العيش 
في الكسط المؤسستي ىي كأخكاتيا حيث نجد مف خالؿ القصة أنيا تضـ شخصيتيف اثنتيف اقتسمتا دكر 
البطكلة كىما أختيف، كفي الغالب أنيا أسقطت قصتيا ىي كأختيا عمى البطاقة أما فيما يتعمؽ بأدكار فقد 

. منحت لمبطمتيف دكر األختيف الياربتيف مف المركز، إضافة لبعض المشاعر العدكانية اتجاه ىذا الكسط
 .كما تضمنت دافع الحرية

لي . اليركب الدافع، الحرية، المشاعر العدكانية كالسجف أك الحبس، اإلحباط: الفكرة األساسية
 .زىرو معوج منين يروح يمقاه معوج

 10البطاقة 

ىذكا زكج خاكا يبكيك مَحضنيف بعضاىـ كيبكيك ما عرؼ عاله كاحد قصير ككاحد طكيؿ بايف كاحد كبير 
ككاحد صغير بالؾ يصبر في أخكه كيقكلك بمعقؿ يفرج ربي كىك تاني قمبك معمر بصح مش حاب يبيف 

 .قداـ أخكه

مف خالؿ مكضكع قصة المقيمة نجد أنيا تدكر حكؿ العالقة األخكية  منو يتبيف أف :تحميل االستجابة
المقيمة تنظر لمشخصيف أنيما مف جنس كاحد كقد تقمصت المقيمة دكر شخصية مف الشخصيتيف كالتي 
جعمتيما يتقاسماف دكر البطكلة في قصتيا  كتضمنت قصة المقيمة مجمكعة مف األفكار حيث نجد أف 

 :الدافع األساس ىك ككف األخ سند آلخكه كالمشاعر، البكاء كالذم يمكف اف يعني 

 .الكبتبمعقل يفرج ربي، النفسي، كمشاعر المساندة كالتسامي كالصبر .األلـ

 

 

 



219 
 

 11البطاقة  

ما عرؼ طريؽ ضيقة كاعره الظممة كلحجر كلحفر لي يعدم مف يطيح لحكاية كايف كاحد حاب يتسمؽ 
الجبؿ ساع طمع ككي قرب يكصؿ طاح مف الجبؿ في الحفرة ىدم ككايف تاني حيكانات متكحشة دياب 

 .حابيف يفترسكه 

طرؽ ضيؽ كاعر -مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا اعتمدت أكال عمى كصؼ لممشيد :تحميل االستجابة
حيث نجد أف المقيمة جعمت فشؿ البطؿ في تسمؽ الجبؿ أما مكضكع القصة فيدكر حكؿ - الحجر الحفر

لقصتيا بطؿ كحيد تقمصت شخصيتو ك أسقطت عميو مشاعرىا ك أفكارىا، إضافة ألدكار ثانكية 
 :كمف خالؿ قصة المقيمة نجد -   ذئاب-لحيكانات

–كالفكرة الثانكية كىي افتراس البطؿ مف قبؿ حيكانات مفترسة .الفكرة األساسية كىي بمكغ اليدؼ
 .ذئاب، صعكبات، الفشؿ، الخكؼ، الفشؿ

 12البطاقة 

 .ىذا ما كاف خالص برؾ بزاؼ.امرأة أك عجكز كبنتيا تخمـ عمى بنتيا  ككف تمكت كش اتديرليا

مف خالؿ استجابة المقيمة نالحظ فقر االستجابة كاقتصارىا عمى فكرة كاحدة كىي تفكير :تحميل االستجابة
 .األـ في ابنتيا بعد كفاتيا

كمنو يمكف القكؿ أف المقيمة جعمت لقصتيا شخصيتيف األـ العجكز كابنتيا، كجعمت دكر البطكلة لألـ 
العجكز التي أسقطت حكليا مشاعرىا كأفكارىا كالتي يمكف أف تككف تقمصت دكرىا كأخذت تفكر في ابنتيا  

 : حيث نجد الفكرة كالمشاعر المتكاجدة في ىذه االستجابة البسيطة

 عاطفة األمكمة، كالخكؼ عمى البنت بعد مكت األـ

يككف خكؼ البنت مف كيمكف أف يككف ىذا التقمص لتقمص دكر األـ تفسير عكسي كىك الذم يمكف أف -
 .فقد األـ

 13البطاقة 

ىدم كحدة اعتدل عمييا ىدا كحرقيا حرقميا كجييا باه مايعرفكىاش كقتميا كطيشيا كمف بعد كال ندـ كمالقا 
 .كيفاه يدير كال يبكي كخاؼ تحكمك الشرطة كيدخؿ لمحبس
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مف خالؿ مكضكع قصة المقيمة نجد أف المكضكع يدكر حكؿ االعتداء عمى فتاة، كمف :تحميل االستجابة
حيث الشخصيات كاألدكار نجد أف قصة المقيمة تضـ الشخصية الرئيسة أك البطؿ ك تعكد لمقاتؿ كالتي 
تستحكذ عمى معظـ كالـ المقيمة كأفكارىا كمشاعرىا أما الشخصية الثانكية فتعكد لمضحية، كمنو يمكف 

كيمكف أف تككف . المعتدم كالضحية أك المعتدل عمييا: القكؿ أف األدكار في قصة المقيمة تتضمف دكريف
 :المقيمة تقمصت دكر المعتدم كأسقطت عميو مجمكعة مف األفكار كالمشاعر العدكانية كالمتمثمة في

 .فكرة االعتداء، كأفكار عدكانية، كالحرؽ، كالقتؿ ،كالخطأ كالخكؼ

 . أما لدكافع فتتمثؿ في الخكؼ كالتستر-

 .كالحؿ يتمثؿ في الندـ، كالبكاء، حسب قصة المقيمة- 

 14البطاقة 

كاحد حاط رجمك في الطاقة كقاعد في الظممة بالؾ حاب ييرب بال كاحد مايفيؽ بيو طفا الضك كقفؿ 
 .الباب باه يحطكه راقد كحؿ الطاقة كراح ييرب منيا

مف خالؿ قصة المقيمة التي تدكر حكؿ مكضكع اليركب، نجد أنيا ترتكز عمى شخصية :تحميل االستجابة
 :كحيدة في القصة منحتيا دكر البطكلة كأسقطت عمييا مشاعرىا كأفكارىا المتمثمة في

 . اليرب مف شيء ما، التخطيط لميرب

 15البطاقة 

كاحد شرير فرطاس مغشش يبكي كىاز في يدك سالح مسدس ماعرؼ راح ينتحرما عرؼ راح يقتؿ بيو 
 .كانش كاحد

مف خالؿ مكضكع قصة المقيمة نجد فقر في اإلنتاجية المفظية، كالذم يمكف أف يفسر :تحميل االستجابة
بنكع مف المقاكمة، ككذا مف خالؿ الشخصيات كاألدكار نجد القصة تنطكم عمى شخصية كاحدة كىي 
التي منحتيا المقيمة دكر البطكلة كالتي أسقطت عمييا مشاعرىا كأفكارىا كقد أدركت الشخص عمى أنو 

 . أصمع، كما نجد أفكار كمشاعر

 .عدكانية تتمثؿ في القتؿ كاالنتحار كالسالح

 .كما يمكف أف تككف المقيمة أسقطت صكرة األب عمى الشخص في الصكرة باعتبار أف كالدىا أصمع
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 16البطاقة 

 كالك بيضا ما عرؼ ما نشكؼ فييا كالك ما نقدر نقكلؾ كالك أعطيني كحدة مصكرة درؾ نقكلؾ

 . يمكف أف تككف عدـ استجابة المقيمة لرفضيا البطاقة أك كنكع مف المقاكمة:تحميل االستجابة

 17البطاقة 

الشمس كالنك كالسحاب ككاينة كاحدة ىاربة كخايفة مف ناس يجريك كراىاىكما لتحت كىي ىربت فكؽ 
 .الجسر طمت عمييـ لقاتيـ متخبييف تـ

مف خالؿ قصة المقيمة نجد أنيا تدكر حككؿ ىركب فتاة كفكرة عامة لممكضكع أما مف :تحميل االستجابة
خالؿ الشخصيات كاألدكار نجد أف المقيمة منحت الدكر الرئيس لمفتاة في الصكرة كالتي تقمصت 

شخصيتيا كأسقطت عمييا مشاعرىا كأفكارىا، أما الدكر الثانكم لألشخاص مصدر الخطر الذم تيرب منو 
 :كفيما يتعمؽ باألفكار كالدكافع كالمشاعر نجد. كما نمحظ غياب الحؿ.البطمة حسب قصة المقيمة

 . اليركب، مف خطر ما، ك فكرة أنيا مالحقة مف قبؿ أناس

 18البطاقة 

ىدم كاحدة كأميا الطفمة مريضة كأميا كانت غايبة عمييا عندىا قداه ما شافتياش كي جات تشكفيا لقاتيا 
 .مريضة كرايحة تمكت ىي حضنتيا كالطفمة ماتت في يدىا

يدكر مكضكع القصة المقيمة حكؿ العالقة بيف فتاة ك أميا أم العالقة الكالدية كقد تـ :تحميل االستجابة
 كىي الفتاة التي تقمصت المقيمة دكرىا كأسقطت عمييا شخصية رئيسةتكزيع األدكار مف قبؿ المقيمة عمى 

  كىي األـ، أما المشاعر كاألفكار التي يمكف استخالصيا مف القصة شخصية ثانكيةمشاعرىا ك

 :نجد

 
كفكرة المرض كنتيجة أميا كانت غايبة عمييا عندىا قداه ما شافتياش فكرة غياب األـ كاالشتياؽ ليا 

 .لغياب األـ، ككذا يمكف أف تككف فكرة المكت عند حضكر األـ كعقاب الشعكرم كىكامي لألـ

 19البطاقة 

 غياب األـ  المرض المكت،
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ما ....ىدم تخربيط تتمسخرم بيا ساعة تمديمي كرقة بيضاء كساعة تمديمي كرقة ما مفيـك فييا كالك
 .عالباليش لكحة مخربشة باأللكاف المائية

يمكف أف ترجع عدـ تجاكب المقيمة مع البطاقة إما لنكع مف المقاكمة كرفض االختبار :تحميل االستجابة
ما لغمكض البطاقة  .كا 

 20البطاقة 

ىذا كاحد قاعد كحدك في الميؿ في الظممة كالبرد كالثمج يصب مالقا كيف يركح خرج مف الحبس لقا دارك 
 .رابت كالدك مالقاىمش كقعد يحكس عمييـ

مف خالؿ مكضكع القصة كالذم يدكر حكؿ شخص خرج مف السجف ليس لو مأكل :تحميل االستجابة
كمنو مف حيث .جالس في الميؿ كالظالـ كالبرد كالثمج كجد بيتو انيار، لـ يجد أطفالو كىك يبحث عنيـ

األدكار نجد أف المقيمة منحت دكر البطكلة لمشخص الكحيد في القصة كأضافت لو عائمة كأكالد 
كشخصيات ثانكية، كنجد أف المقيمة تميؿ إلعادة تجربتيا مف خالؿ إسقاط مشاعرىا في القصة كتجاربيا 

السابقة حياؿ سجف كالدىا، كما نمحظ غياب الحؿ في القصة كيمكف أف نستنتج مف خالؿ القصة 
 : تتمثؿ في مشاعر.مجمكعة مف المشاعر كاألفكار 

 الكحدة، الضياع، البحث عف المكضكع

 :التحميل العام

 نجد انو يبيف كجكد مشاعر عدكانية كمشاعر Dمف خالؿ اختبار تفيـ المكضكع الذم طبؽ عمى المقيمة 
الغيرة كالخكؼ كعدـ الشعكر باألماف كفقداف المكضكع ككذا تقمص دكر األـ مف خالؿ االختبار، ككما أف 

 سنكات  كالتي نشأت بيف أحضاف عائمة مككنة مف كالديف مضطربيف 12المقيمة كالتي تبمغ مف العمر 
خكة تحتؿ المقيمة بينيـ المرتبة الثانية كقد تعرضت المقيمة خالؿ فترات حياتيا في األسرة  سمككيا كا 

كبما أف األنا ىك الكسيط . لخبرات قاسية كصدمات تمثمت في سجف األب كغياب األـ كاضطراب سمككيا
بيف العالـ الخارجي كبيف الالشعكر يمكف القكؿ أف الخبرات السيئة التي عاشتيا المقيمة تعرضت لمكبت 

لكف المقيـ الزالت تعاني مف صراعات داخمية بيف متطمبات ىذا األنا كالرغبات الطفكلية مف الحاجة 
لالىتماـ كالرعاية كالمعب كالتي لـ تتكفر ليا في عائمتيا حيث عانت مف احباطات كلـ تحقؽ االشباعات 
المنكطة خالؿ الفترة التي عاشتيا في العائمة كالخبرات القاسية كالتي تعرضت ليا المقيمة التي عانت مف 
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حالة مف التجاذب الكجداني بيف مشاعر الحب تجاه األـ كمشاعر اإلحباط الناتجة عف الغياب المتكرر 
مما يفسر . لألـ، كاإلحباط التالي الذم القتو المقيمة بالكسط المؤسستي كالذم لـ يحقؽ ليا اإلشباع الالـز

إضافة لتأثير فترة المراىقة، التي تأتي . السمكؾ العدكاني الصادر عف المقيمة عمى غرار باقي المقيمات
بعد مجمكعة مف االحباطات كالخبرات السيئة كفي كسط محبط كغير مشبع، كنالحظ غياب االىتماـ 

بمذات كبالمظير كالذم يمكف أف يميز ىذه المرحمة بالنسبة لممقيمة ككذا االنطكائية كالتي يمكف أف تفسر 
 .عمى أساس إنيا نكع مف المقاكمة كالبحث عف الخصكصية في كسط ال يحقؽ ذلؾ

 :كيمكف تمخيص معاش المقيمة كالتالي

 خبرات سيئة معاشة في الكسط العائمي. 

 الشعكر بغياب المكضكع كفقدانو نتيجة الغياب المتكرر لألـ كاضطراب سمككيا . 

 مشاعر الغيرة كالعدكانية كالتي ظيرت في الكسط المؤسستي كمنو. 

 عاشت المقيمة في كسط عائمي غير مشبع كمحبط كأتت لكسط مؤسستي غير مشبع كمحبط. 

كىذا ما يمكف أف يفسر السمككات العدكانية كاالضطرابات السمككية لممقيمة، كالتي تبدأ انطالقا مف الكسط 
العائمي كما يمكف أف يؤثر االضطراب السمككي لمكالديف عمى سمكؾ المقيمة كيمكف أف تنتقؿ عصبية األـ 

 .ككذا تأثير الكسط المؤسستي. لمبنات
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 : خالصة3.6

مف خالؿ دراسة الحاالت كتطبيؽ اختبار تفيـ المكضكع يتضح في الختاـ اف جؿ الححاالت تظير 
الحاجة لالىتماـ كعدـ الشعكر باألماف، كما اف األفكار كالمشاعر العدكانية تبدك جمية مف خالؿ االختبار 
ككذا المقابمة مع الحاالت ككذا نجد مف خالؿ تكظيؼ المالحظة حيث يظير جميا الفرؽ بيف المالحظات 
االكلية كالمالحظات البعيدة كقت اجراء الدراسة كمنو يمكف اف نممس أف السمكؾ العدكاني يكاد يككف صفة 
سائدة بيف المقيمات بدر لطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة سكاء مف حيث العدكاف المفظي كالتمفظ بالكممات 
البذيئة أك مف حيث الشجارات كاالعتداءات بيف المقيمات أك السمككات العدكانية كالمكجية نحك المربيات 

ككذا األثر الكاضح لمكسط .  أك المسؤكات كالتي سنفسرىا في الفصؿ المكالي بأكثر مف التفصيؿ
 .المؤسساتي عمى سمكؾ المقيمات
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 :تمييد . 1. 7

مف خالؿ الفصؿ الحالي كالذم يضـ نتائج الدراسة كتكظيفيا كيمكف القكؿ أنو الفصؿ الختامي لمدراسة 
 المطبقة عمى الحاالت  تحيث احتكل أىـ النتائج المتكصؿ إلييا  مف خالؿ الدراسة مف حيث المالحظا

قبؿ فترة إجراء الدراسة أم عند دخكؿ المقيمات لممؤسسة كالمالحظات البعيدة كالتي سجمت كقت إجراء 
الدراسة بغية إجراء مقارنة بيف المالحظات المسجمة عند الدخكؿ أم القبمية كالمالحظات المسجمة كقت 

إجراء الدراسة أم بعد فترات معتبرة مف إقامة الحاالت بالمؤسسة بغية لمس اثر الكسط عمى سمكؾ 
 .المقيمات ك مدل تأثيره عمى ظيكر السمكؾ العدكاني

ككذا نتائج دراسة الحالة كاختبار تفيـ المكضكع كتدعيما لكؿ ما سبؽ باالستمارة المكزعة عمى المربيات 
بغية تدعيـ النتائج السابقة كلمس أثر الكسط المؤسستي خاصة مف الجانب البشرم كالمتمثؿ في أسمكب 

 مع المقيمات كالعالقات داخؿ الكسط مما يؤثر بشكؿ كاضح في سمكؾ المقيمات مف جية ؿالتعاـ
 .كالمربيات مف جية أخرل
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  تفريغ االستمارة المطبقة عمى المربيات2.7

 يبيف الحالة المدنية لممربيات                   (56)جدكؿ رقـ

 

 

 الحالة المدنية لممربيات (5)                                          شكؿ رقـ 

 :التعميق

مف خالؿ النتائج أعاله يمكف القكؿ أف جؿ العامميف بالمؤسسة عزاب، بنسبة بالمائة، ثـ تمييا نسبة 
 بالمائة أم بما أف جؿ العامميف 5.88بالمائة، اضعؼ نسبة ىي األرامؿ، بنسبة 35.29المتزكجيف بنسبة 

عزاب يمكف أف تككف مسؤكلياتيـ كانشغاالتو اقؿ مما يسمح باالىتماـ بالمقيمات، بتفرغ أكثر مف 
 .مسؤكليات المتزكجيف كالذيف تككف انشغاالتيـ أكثر كتفرغيـ أقؿ
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 يبيف مدة العمؿ بالمؤسسة (6) يبيف مدة العمؿ بالمؤسسة             شكؿ رقـ( 57)رقـ جدكؿ 

 

 :التعميق
 سنكات 5 سنة إلى 1مف خالؿ النتائج المبينة أعاله كالممثمة بالرسـ البياني يتضح، نسبة العمميف بالمؤسسة مف 

 بالمائة ثـ تمييا نسبة 23.52  بالمائة تمييا نسبة العامالت ألقؿ مف عاـ بنسبة 35.29ىي أكبر نسبة كالممثمة ب
-15 سنكات، كفي األخير ىي أضعؼ نسبة كبالتساكم نسبة العامالت مف 10 إلى 5العامالت بالمؤسسة مف 

 . بالمائة11.76 سنة، بنسبة 20 سنة كأكثر مف 20إلى 
كمدة العمؿ ىذه بالمؤسسة يمكف أف تشكؿ عالقات أك ركابط بيف المريبات مع بعضيـ  كبيف المربيات 

كالمقيمات كيمكف أف تخمؽ نكع مف التآلؼ كزيادة التفاىـ كالتقارب بيف المقيمات بالمؤسسة كالعامالت مما مف 
 .شأنو أف يقمؿ مف المشاكؿ كأف يساىـ في مساعدة المقيمات ككسب الخبرة أكثر
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  يبيف الكظيفة في المؤسسة( 58) رقمجدكؿ

 
يبيف الكظيفة في المؤسسة        (6)شكؿ رقـ   

  :التعميق

مف خالؿ األشكاؿ البيانية كالنتائج المكضحة في الجدكؿ أعاله كالذم يبيف الكظائؼ الممارسة مف قبؿ 
العينة المطبؽ عمييا االستمارة، كالتي تبيف تكاجد أخصائية نفسانية كاحدة لالىتماـ بكؿ المقيمات بنسبة 

 ككذا نفس النسبة لألخصائية االجتماعية كمساعدة األخصائية االجتماعية كالطبيبة كاألستاذة بينما 5.88
كمف خالؿ .  بالمائة كنفس النسبة بالنسبة لممربيف كمساعدم المربيف23.53المربيف المختصيف بنسبة 

ذلؾ يمكف القكؿ أف أخصائية نفسانية كاحدة يصعب عمييا التكفؿ بكؿ المقيمات المكجكدات بالمؤسسة 
كبالتالي يمكف أف يككف ىناؾ ضعؼ في التكفؿ النفساني، كعدـ كفايتو، مما يرىؽ األخصائية كال يغطي 

حاجيات المقيمات كبالتالي يمكف أف يؤدم إلى احتراؽ نفسي بالنسبة لألخصائية ككذا عدـ التكفؿ 
مقارنة  23.53بالمقيمات مما يمكف أف يفاقـ مختمؼ المشاكؿ السمككية، كما أف عدد المربيات قميؿ بنسبة 
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 الكظيفة التكرار  %النسبة
  نفسانيةأخصائية 1 5.88.
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بعدد المقيمات كاحتياجاتيف، كلذا فإف زيادة المربيات مما مف شأنو أف يخفؼ الضغط عمى المربية ك يزيد 
 .االىتماـ بالمقيمة

 ىؿ ترغب في االستمرار بالعمؿ بالمؤسسة: يجيب عف السؤاؿ (59)جدكؿ رقـ - 

 

 

 ىؿ ترغب في االستمرار بالعمؿ في المؤسسة:يجيب عف السؤاؿ (8)شكؿ رقـ

مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يمكف القكؿ أف نسبة المذيف ال يرغبكف باالستمرار بالعمؿ :التعميق
بالمائة مقابؿ نسبة  64.70بالمؤسسة يفكؽ نسبة المكاتي يرغبف باالستمرار بالعمؿ بالمؤسسة كتمثمو نسبة

كبإجراء مقارنة بيف مردكد العمؿ عند البدايات كاآلف .  لمذيف يرغبكف باالستمرار بالعمؿ بالمؤسسة53.29
يمكف أف يككف ىناؾ عالقة بيف عدـ الرغبة في االستمرار بالعمؿ كتراجع المردكد في العمؿ :يتضح اآلتي

 .بالتالي العالقة المكجكدة بيف السؤاليف ىي التي تجيب عف ىذا الترابط
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 تقيمو اآلف؟تقييـ المردكد في العمؿ عند دخكلؾ المؤسسة ككيؼ يبيف  (60)جدكؿ رقـ  

 

   
 يبيف تقديـ المردكد عند دخكؿ المؤسسة كاآلف      (9)   شكؿ رقـ 

 :التعميق

مف خالؿ المخطط البياني كالذم يكضح مقارنة بيف مردكد المربيات العامالت عند البدايات كاآلف 
كبالنظر لمدة العمؿ بالمؤسسة نالحظ تراجع ممحكظ في المردكد كبنسبة كبيرة حيث كاف في البداية 

بالمائة أما المردكد المتكسط فقد كاف .29 بالمائة أما اآلف فيك يمثؿ نسبة 76.47المردكد العاؿ يمثؿ نسبة 
 17.64 بينما المردكد الضعيؼ كاف في البداية ممثؿ 74.05 أما اآلف فيمثؿ  5.88في البداية يمثؿ نسبة 

مما يكحي بالقمؽ أم أف المردكد في تراجع كأعمى نسبة ىي .  بالمائة23.52بالمائة، ليرتفع اآلف لنسبة  
 .في المتكسط

 كما أف نسبة المردكد الضعيؼ تزايدت كيمكف أف يعكد ذلؾ الضطرابات في المؤسسة أك مشاكؿ في 
  بالمائة في عدـ االستمرار في 64.70كىك ما يمكف أف يفسر رغبة النسبة األكبر كالممثمة بػ . المؤسسة

 .العمؿ بالمؤسسة

 يجيب عف السؤاؿ كيؼ تجد التعامؿ مع المقيمات؟ (62)جدكؿ رقـ 
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 يبيف تقييـ المردكد عند دخكؿ المؤسسة كاآلف (9)شكؿ رقـ

 :التعميق

مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله نجد أف أغمب أك معظـ العامالت كالمربيات تجدف صعكبة في التعامؿ 
 بالمائة أما مف تريف انو 29.41بالمائة أما مف ترينو سيؿ فتمثميف نسبة  47.05مع المقيمات بنسبة 
بالمائة، كيمكف القكؿ أف النسبة األكبر تجد أف التعامؿ مع المقيمات صعب  23.52متكسط فتمثميـ نسبة 

مما يشكؿ عائؽ أك صعكبة الرعاية كالتكفؿ المنكط ليف كمنيف مف تجد انو متكسط كىي النسبة األضعؼ 
أم يجب الحذر في التعامؿ مع المقيمات فيناؾ نكع مف الصعكبة أما النسبة لمنسبة الكاقعة في الكسط 

بالمائة ترل أف التعامؿ مع المقيمات سيؿ، كنجد تبايف في األجكبة يمكف أف تعكد  29.41كالممثمة بػ 
 .سيكلة التعامؿ مع المقيمة أك صعكبتو لمخبرة أك لشخصية العاممة كتقبؿ المقيمة ليا كقكانيف المؤسسة
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 كيؼ تجد عالقة المقيمات بالمربيات: يجيب عف السؤاؿ (62)جدكؿ رقـ 

                     

 يبيف عالقة المقيمات بالمربيات                                                                                      (11)                                                             شكؿ رقـ

 :التعميق

مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله حكؿ عالقة المربيات بالمقيمات نجد أف معظـ المربيات ترل أف 
 بالمائة أما مف تريف أنيا حسنة تمثميـ نسبة 58.82العالقة بيف المربيات كالمقيمات متذبذبة بنسبة 

 بالمائة كال مربية ترل أف العالقة جيدة، كىذا 11.76بالمائة، أما مف تريف أنيا سيئة تمثميـ نسبة  29.41
يعني انو يكجد اضطراب كمشاكؿ في العالقة بيف المقيمات كالمربيات يمكف أف يؤثر سمبا عمى المقيمات 
كعمى سمككاتيف كنمكىـ الطبيعي كالسميـ ككما يؤثر أيضا عمى حسف أداء المربيات لدكرىف كعمميف في 

المؤسسة كمنو نرل أف اضطراب ىذه العالقة لو تأثير عمى الطرفيف كبالتالي عمى الكضعية داخؿ 
 .المؤسسة
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  كيؼ تجد عالقة المقيمات بؾيجيب عف السؤاؿ (63)جدكؿ رقـ 

 

 كيؼ تجد عالقة المقيمات بؾ                 :يجيب(12)                                                      شكؿ رقـ 

 :التعميق

 64.7مف خالؿ النتائج المبينة أعاله نجد أف اغمب المربيات ترل أف عالقتيا بالمقيمات حسنة بنسبة 
 بالمائة كالممثمة لمكاتي يريف أف عالقة المقيمات بيف 29.41بالمائة بينما تأتي في المرتبة الثانية نسبة 

لك  فال مربية ترل أف عالقة المقيمات بيا سيئة، ك00متذبذبة أما مف تريف أف عالقة المقيمات بيف سيئة 
 تقكؿ أف عالقة لمقيمات بالمربيات  بالمائة في السؤاؿ السابؽ كالتي11.76سممنا بذلؾ فبما نفسر نسبة 

سيئة، كمنو يكجد نكع مف التناقض فعندما طرح السؤاؿ كيؼ تجد عالقة المقيمات بالمربيات كجدت نسبة 
ترل أف ىذه العالقة سيئة بينما لما طرح السؤاؿ كيؼ تجد عالقة المقيمات بؾ؟ نجد انو كال مربية  11.76

بينما ترل أف عالقة المقيمات بالمربيات األخريات سيئة كىنا يمكف أف  يدؿ عمى احتماؿ . ترل أنيا سيئة
 .كجكد بعض االضطراب بيف المربيات أك التنافس حكؿ مف تككف عالقتيا بالمقيمات أحسف
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 يكضح عف عالقة المربيات ببعض (64)جدكؿ رقـ 

 

 

 عالقة المربيات ببعضيكضح  (13)                                              شكؿ رقـ 

 :                                              التعميق

مف خالؿ النتائج أعاله حكؿ عالقة المربيات ببعض نجد أف النسبة الكبرل ترل أنيا متذبذبة بنسبة 
 بالمائة بينما كال مربية ترل أنيا حسنة بينما 41.17 بالمائة كالنسبة الثانية ترل أنيا حسنة بنسبة 58.82

كال كاحدة منيف ترل أنيا سيئة كما أف كال كاحدة ترل جيدة، مما يمكف أف يدؿ عمى احتماؿ كجكد مشاكؿ 
كاضطرابات بيف المربيات مما يمكف أف يفسر تدني المردكد في العمؿ كما يمكف أف يعيؽ السير الحسف 

 .لمعمؿ مما يضر بالمقيمات كالعامالت معا
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 يكضح  صعكبات العمؿ بالمؤسسة (65)جدكؿ رقـ 

 

  بالمؤسسة  صعكبات العمؿيكضح (14)شكؿ رقـ                                                                                      

                                                                                         التعميق

مف خالؿ النتائج التي تجيب عف صعكبات التي تكاجو المربيات بمؤسسة دار الطفكلة بنات بقسنطينة 
كالمكضحة أعاله كالتي تضـ مجمكعة مف الصعكبات التي تقؼ في طريؽ المربيات ألداء كاجبيف  أىميا 

 بالمائة حيث أف النسبة األكبر ترل أف التعامؿ مع 29.41عمى الترتيب التعامؿ مع المقيمات بنسبة 
المقيمات يشكؿ صعكبة أماـ أداء كاجبيا كمنو يمكف القكؿ أنيف يجدف التعامؿ مع المقيمات صعب 

ثـ مشاكؿ إدارية بنسبة . كمعيؽ أم يمكف أف يشير الضطراب في العالقة بيف المقيمات كالمربيات
 بالمائة كىذا يعني احتماؿ كجكد تذبذب أك اضطراب في العالقة بيف المربيات أك العامالت 23.52

كالمسؤكليف  مـ يشير لعدـ استقرار بالمؤسسة أك كجكد نكع مف االضطراب في الجك المؤسستي كالذم 
بالمائة .17.64ثـ  بالتساكم مشكؿ التكقيت كانعداـ الحكار بنسبة .يعكد بالسمب عمى المقيمات كالمربيات 
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كالذم يؤكد كجكد مشاكؿ كخالفات كعدـ استقرا إدارم بيف العامالت كالمسؤكليف كالمربيات كاضعؼ نسبة 
 .   بالمائة ممف ال يجدف أم صعكبات في العمؿ11.76في األخير 

 يجيب عف سؤاؿ برأيؾ ما ىي المشاكؿ السمككية األكثر انتشارا بيف المقيمات؟ (66)جدكؿ رقـ 

 
 المشاكؿ السمككية األكثر انتشارا بيف المقيمات( 15)                                              شكؿ رقـ 

 :التعميق

مف خالؿ الجدكؿ كالرسـ البياني كالذم يجيب عف تساؤؿ حكؿ أىـ المشاكؿ السمككية األكثر انتشارا بيف 
 تمييا السرقة 35.48المقيمات، كالتي تجيب عنو العينة بأف العدكانية تقع عمى رأس ىذه السمككات بنسبة 

 بالمائة ك في 16.12بالمائة تـ في المرتبة الثالثة كبالتساكم الكذب كالجنسية المثمية بنسبة  19.35بنسبة 
بالمائة، كيمكف القكؿ انو مف خالؿ إجابات المربيات انو ىناؾ  12.90األخير الكالـ الفاحش بنسبة 

مجمكعة مف المشاكؿ السمككية بيف المقيمات داخؿ المؤسسة كلكف بتفاكت في النسب، كالمعمـك أنيا 
 .مكجكدة
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 يجيب عف سؤاؿ مف برأيؾ األكثر عدكانية مف بيف المقيمات (67)جدكؿ رقـ

           

 

يكضح األكثر (16)                                                  شكؿ رقـ 
 عدكانية بيف المقيمات

 :التعميق

مف خالؿ الجدكؿ كالتمثيالت البيانية أعاله كالذم يبيف أكثر فئة المقيمات عدكانية حسب رأم المربيات 
  بالمائة تمييا 34.78كالقائمات عمى المقيمات كحسبيف نجد أف المتمدرسات أكثر عدكانية بنسبة ممثمة بػ

 بالمائة ثـ 17.39 بالمائة تمييا فئة المتكسطات بنسبة 26.08مف يريف أف كؿ المقيمات عدكانيات بنسبة 
بالمائة ،كيمكف تفسير ىذا التبايف في النسب .8.69 كفي األخير الراشدات بنسبة 13.04الصغيرات بنسبة 

أف المتمدرسات باعتبارىف الكحيدات المكاتي يحؽ ليف الخركج مف المركز لمدراسة أما البقية فال يحؽ ليف 
الخركج كبالتالي االختالط مع المجتمع الخارجي كالضغكطات الخارجية كمنو ىف أكثر عدكانية تمييا نسبة 

المتكسطات  كالمكاتي يعتبرف في مرحمة المراىقة كالتي تشكؿ أزمة بالنسبة ليف إضافة لعدـ االستقرار 
ثـ تأتي الراشدات بأضعؼ نسبة ألنيف مستقالت عف باقي .كاالضطراب في المركز مما يجعميف عدكانيات

المقيمات في غرفيف كفي االعتماد عمى أنفسيف إضافة لككنيف عامالت ككقت بقائيف في المركز قميؿ 
كمف خالؿ كؿ ذلؾ يمكف القكؿ . كبالتالي تككف عدكانيتيف قميمة أما مف يقمف باف كؿ المقيمات عدكانيات
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كحسب ...أف السمكؾ العدكاني مكجكد بيف المقيمات كلكف بتفاكت في النسب حسب السف كالتعميـ 
 .متغيرات

 يجيب عف السؤاؿ برأيؾ ما أسباب السمككات العدكانية (68)جدكؿ رقـ

 

 يبيف اسباب السمككات العدكانية (17)شكؿ رقـ 

 :التعميق

مف خالؿ الجدكؿ أعاله كالتمثيالت البيانية كالتي تكضح أسباب السمككات العدكانية حسب رأم المربيات 
القائمات عمى المقيمات  المكاتي يريف أف مف أسباب السمكؾ العدكاني لدل المقيمات ىي أسباب ذاتية 

 بالمائة ثـ مف تريف أف ىناؾ عكامؿ متعددة كأسباب لمسمكؾ لعدكاني كمنيف مف يريف أف الكسط 40بنسبة 
 بالمائة، كمف خالؿ المربيات نجد أف الكسط 28المؤسساتي عامؿ مف عكامؿ السمكؾ العدكاني بنسبة 

 . بالمائة28المؤسساتي يؤثر في سمكؾ المقيمات كبالتالي السمكؾ العدكاني بنسبة 
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  نسبة السمكؾ العدكاني بيف المقيماتيقيـ (69)جدكؿ رقـ -

 

 يقيـ نسبة السمكؾ العدكاني بيف المقيمات(18)                                                  شكؿ رقـ

 :التعميق

 بالمائة كما أف ىناؾ مف 70.64تظير النتائج أف نسبة السمكؾ العدكاني بيف المقيمات مرتفعة بنسبة 
   كمف ىف مف ترل 11.67المربيات مف ترل أف نسبة السمكؾ العدكاني جد مرتفعة بيف المقيمات بنسبة  

كالميـ أف السمكؾ العدكاني ظاىر بالمؤسسة بتقديرات مختمفة لكنو .  بالمائة17.64انو منخفض بنسبة 
 .ممحكظ كىذا ما يستدعي االىتماـ
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 يجيب عن السؤال نحو ما توجو السموكات العدوانية غالبا(70)جدول رقم 

 

 
يجيب عن السؤال نحو ماذا توجو السموكات العدوانية غالبا (19)شكل رقم  

 :التعميؽ

مف خالؿ النتائج أعاله كحسب رأم المربيات دكما يتضح أف سمككات المقيمات العدكانية تكجو نحك 
 بالمائة كىي اكبر نسبة 26.53المقيمات أم سمكؾ عدكاني بيف المقيمات ككذلؾ نحك الممتمكات بنسبة 

 بالمائة ثـ نحك الذات بنسبة  18.36كىناؾ مف تريف أف ىذه السمككات تكجو غالبا نحك المربيات بنسبة 
كتدؿ النتائج أف السمكؾ .  بالمائة12.24  بالمائة كاصغر نسبة مقارنة بالنسب السابقة كىي 16.32

العدكاني سكاء نحك الممتمكات أك الذات أك المربيات كالمسؤكليف كحتى بيف المقيمات مكجكد كلكف 
 .باختالؼ في النسب كأضعؼ نسبة المسؤكليف ربما ألنيـ اقؿ احتكاكا بالمقيمات مقارنة مع المربيات
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 ىؿ تعاني المؤسسة مف عدـ استقرار إدارم: يجيب عف السؤاؿ (71)جدكؿ رقـ -

 

 :يجيب عف السؤاؿ ىؿ تعاني المؤسسة مف استقرار إدارم(20)شكؿ رقـ

 :التعميؽ

 . بالمائة76.47ال تعاني مف عدـ استقرار بنسبة . مف حيث النتائج، المؤسسة مستقرة إداريا

 بالمائة ترل أف المؤسسة تعاني مف عدـ استقرار إدارم، كتضارب النسبيتيف يرجح كجكد 23.52بينما 
 .اضطراب داخمي بالمؤسسة
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 ىل يوجد أخصائي نفساني بالمؤسسة و منذ متى -يجيب عف السؤاؿ  (72)جدكؿ رقـ -

 

 يبيف كجكد أخصائي نفساني بالمؤسسة(21)شكؿ رقـ 

 :التعميق

بالنسبة لتكاجد أخصائي نفساني بالمؤسسة نجد أف مف المربيات مف تجيب انو يكجد أخصائي نفساني 
 بالمائة كلكف منذ سنة كىذا يعني بقاء المؤسسة بدكف أخصائي نفساني لسنكات 88.23بالمؤسسة بنسبة 

رغـ األىمية البالغة لدكر األخصائي النفساني في مؤسسة دكر الطفكلة المسعفة كلحاجة ىذه الفئة لمتكفؿ 
النفساني أمس الحاجة كالذم يمكف أف يشير لغياب التكفؿ النفساني مما زاد مف انتشار مختمؼ 

 .االضطرابات كالمشاكؿ السمككية

 بالمائة كذلؾ منذ 11.76كما أف مف إفراد العينة مف أجبف بال ال يكجد أخصائي نفساني بالمؤسسة بنسبة 
 سنكات كذلؾ راجع لعدـ تكاجد األخصائي بصفة رسمية أال العاـ الحالي ألف األخصائييف 5أكثر مف 

 .الذيف مركا عمى المؤسسة كانكا مؤقتيف
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 العوامل التي تعيق المربيات عن القيام بعممينيبين  (73)جدول رقم -

 
 يبيف العكامؿ المعيقة عف القياـ بالعمؿ (22)شكؿ رقـ

 :التعميق

 أعاله نجد أف المربيات العامالت بدار الطفكلة المسعفة بنات مف خالؿ الجدكؿ كالتمثيالت البيانية
بقسنطينة تعانيف مف مجمكعة مف الصعكبات كالتي تشكؿ عائقا أماـ قياميف بعمميف كالتي جاءت حسب 

بأف عامؿ عدـ كجكد قانكف داخمي بالمؤسسة يعد مف أىـ ما يصعب مف قياـ العامالت :المجيبات
 بالمائة كالتي تمثؿ مف يقكلكف 24 بالمائة تمييا نسبة 48بمياميف كيشكؿ عائقا أماـ أداء كاجبيف بنسبة 

 بالمائة يشكؿ 16أف كجكد مشاكؿ بالمؤسسة تعيقيـ عف القياـ بعمميـ كمف يقكلكف أف نقص الحكار بنسبة 
 بالمائة كالتي ترل أف نقص اإلمكانيات 16عامال معيؽ كمف صعكبات العمؿ كالنسبة األصغر الممثمة بػ 

تشكؿ عائقا أماـ قياـ المربية بعمميا، كمنو نخمص الف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ تشكؿ عائقا أماـ 
المربيات لمقياـ بمياميف كلكف بدرجات متفاكتة، تتمخص في عدـ نقض الحكار كمشاكؿ اإلمكانيات 
إضافة لكجكد مشاكؿ بالمؤسسة كعدـ كجكد قانكف داخمي، ككؿ ذلؾ يدؿ عمى عدـ كجكد استقرار 
 .بالمؤسسة بؿ كجكد اضطرابات  مما اثر عمى العامالت كالمقيمات، كيؤدم لنقص االىتماـ بيف
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 ىؿ تقـك المؤسسة برحالت منتظمة لممقيماتيجيب عف السؤاؿ  (74)جدكؿ رقـ -

 
 يبيف تنظيـ المؤسسة برحالت لممقيمات(23)شكؿ رقـ 

 :التعميق

 بالمائة كمف 35.29مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله أف المؤسسة تقكـ برحالت منتظمة لممقيمات بنسبة 
 بالمائة أما مف تقكؿ انو أحيانا ما تقـك المؤسسة 29.41تقكؿ أف المؤسسة ال تقكـ برحالت منتظمة بنسبة 

 بالمائة كىي مساكية لنسبة القائالت أف المؤسسة تقـك 35.29برحالت منتظمة لممقيمات ممثمة بنسبة 
كيمكف القكؿ نظرا لالضطرابات كعدـ االستقرار الذم أظيرتو النتائج السابقة أف المؤسسة .برحالت منتظمة

تقكـ برحالت كربما ليست منتظمة كربما نادرة ، كىذا ما يمكف أف يفسر التضارب في اإلجابة بيف أفراد 
 .العينة
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 ىؿ تعرضت لسمكؾ عدكاني مف قبؿ إحدل المقيماتيجيب عف السؤاؿ  (75)جدكؿ رقـ -

 
 يبيف التعرض لسمكؾ عدكاني ف قبؿ المقيمات (24)شكؿ رقـ

 :التعميق

 بالمائة مف المربيات تعرضف لسمؾ عدكاني مف 76.47مف خالؿ الجدكؿ كالتمثيؿ البياني يتضح أف نسبة 
 بالمائة لـ تتعرض لسمكؾ عدكاني مف قبؿ المقيمات كما تدؿ عميو النتائج ىك 23.52قبؿ المقيمات كنسبة 

تكاجد أك كجكد السمكؾ العدكاني مف قبؿ المقيمات ضد المربيات التي سبؽ كأف أجابت عنو المربيات فيما 
 18.36يخص سؤاؿ ضد مف تكجو السمككات العدكانية غي الغالب ككانت اإلجابة ضد المربيات بنسبة  

 كىذا يمكف 76.47بالمائة بينما نجد في ىذه النتائج كالجدكؿ الحالي أف نسبة مف تعرضف لسمكؾ عدكاني 
لكنيف يقبمف أف السمككات .أف يشير الف اغمب المربيات تعرضف لسمكؾ عدكاني مف قبؿ المقيمات

 .العدكانية مف قبؿ المقيمات غالبا ما تكجو ضدىف
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 ىؿ حدث كقمت بضرب مقيمة لسبب مايجيب عف السؤاؿ  (76)جدكؿ رقـ -

 
 يجيب عف السؤاؿ ىؿ ضربت مقيمة لسبب ما (25)شكؿ رقـ

 :التعميق

مف خالؿ الجدكؿ كالتمثيؿ البياني أعاله نجد أف المربيات يمجأف في تعامميف مع المقيمات أك يستعممف 
 بالمائة لممجيبات أنيف قمف بضرب مقيمة 29.41أسمكب الضرب كأسمكب مف أساليب العقاب بنسبة 

 بالمائة 52.94لسبب ما، أما فيما يخص المربيات المكاتي أجبف بأنيف لـ يقمف بضرب أم مقيمة بنسبة 
 بالمائة كمنو يمكف القكؿ أف المربيات تمجأف ألسمكب الصرب كعقاب 17أما مف أحيانا فقط تمثميف نسبة 

مما ممكف أف نقكؿ أف اغمب المربيات تمجاف لمضرب . بالمائة29.41 بالمائة كنعـ 17.64لممقيمات أحيانا 
 .كأسمكب عقاب ضد المقيمات مما يمكف أف يكلد لدييف نكع مف العنؼ كالعدكاف
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 ىؿ تطبؽ المؤسسة قانكف داخمي معيفيجيب عف السؤاؿ  (77)جدكؿ رقـ -

 

 يبيف كجكد قانكف داخي معيف (26)                                               شكؿ رقـ

 :التعميق

 فيما يخص الجدكؿ أعاله فإنو يجيب عف سؤاؿ ىؿ تطبؽ المؤسسة قانكف داخمي معيف؟ 

بالمائة  35.29كالذم تجيب عنو أفراد العينة أف المؤسسة نعـ تطبؽ نظاـ أك قانكف داخمي معيف بنسبة 
بالمائة، مما مف شأنو أف يفسر  64.70كأما القائميف أف المؤسسة ال تطبؽ قانكف داخمي تمثميـ نسبة 

االضطراب كعدـ االستقرار بالمؤسسة، كيعكد سمبا عمى العامالت كعمى المقيمات، كيمكف أف يؤدم لنكع 
كعدـ النظاـ كاالنضباط كما مف شأنو أف يخمؽ مشاكؿ بيف العامالت ككذا بيف المقيمات .مف الفكضى

 .كيؤدم إلى كسط مضطرب يؤدم إلى اضطراب مف فيو
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 .ىؿ أنت راض عف سير العمؿ بالمؤسسة: يجيب عف السؤاؿ (78)جدكؿ رقـ -

 
 الرضى عف سير العمؿ بالمؤسسة(27)                                                 شكؿ رقـ يبيف

 : التعميق

بما أف المؤسسة ال تطبؽ نظاـ أك قانكف معيف ككذا مف خالؿ النتائج السابقة كجكد اضطراب كعدـ 
استقرار بالمؤسسة مما جعؿ اغمب نسبة ال ترغب باالستمرار بالعمؿ كأثر عمى مردكدىا في العمؿ نجد أف 

 23.52 بالمائة راضية عف سير العمؿ بالمؤسسة رغـ االضطراب كانعداـ النظاـ أما نسبة 35.29نسبة 
  41.17بالمائة غير راضية عف سير العمؿ بالمؤسسة لمعكامؿ السابقة أما النسبة المتبقية كالممثمة ب 

 .أجابت بنعـ   ما أم أنو ليس رضا كمي عف سير العمؿ 
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 يجيب عف السؤاؿ ما ىي أىـ مطالب المقيمات برأيؾ (79)جدكؿ رقـ 

 
 يبيف أىـ مطالب المقيمات (28)                                                          شكؿ رقـ

 :التعميق

 مف خالؿ الجدكؿ كالتمثيالت البيانية نجد أف أىـ مطالب المقيمات حسب رأم المربيات القائمات عمييف 
 بالمائة ثـ 25.92 بالمائة تمييا الخركج مف المركز بنسبة 29.63تتمثؿ في الحرية في التصرؼ بنسبة 

 بالمائة ككأضعؼ نسبة مطالب مادية بنسبة 14.82 بالمائة، ثـ العائمة بنسبة 18.52االستقرار بنسبة 
كمنو يمكف القكؿ أف أىـ مطالب المقيمات تتمثؿ في الخركج مف المركز لعدـ اإلحساس .  بالمائة11.11

، حيث يمكف القكؿ أف ...باألمف كعدـ االستقرار مما يجعميف يبحثف عف االستقرار كالعائمة كالحرية
المركز ال يحقؽ ليف الخصكصية باعتباره يضـ مجمكعة مف الحاالت كما أف المركز لـ يستطع لعب دكر 
الكسط الحاضف كالعائمة نظرا لذلؾ تطمب المقيمات االنتماء لعائمة كالبحث عف االستقرار، كيمكف القكؿ 

أف المقيمات لـ تستطعف تفيـ الدكر الذم يمعبو المركز كأف المختصيف لـ يستطيعكا شرح دكر ىذه 
 .المؤسسة لممقيمات كتبياف أىدافيا البعيدة
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 يجيب عف السؤاؿ مف تعتقد انو أكثر تأثيرا عمى المقيمات (80)جدكؿ رقـ   -

 

 

 يبيف األكثر تأثيرا عمى المقيمات(29)                                                شكؿ رقـ 

 :التعميق

                 58.82حسب المربيات كالقائمات عمى المقيمات فإف المربيات أكثر تأثيرا عمى المقيمة بنسبة 
 بالمائة كمف يقمف أف المقيمة 29.41بالمائة كأما مف يجدف أف المقيمات يتأثرف ببعض أكثر فتمثميف نسبة 

 بالمائة، كمنو يمكف القكؿ انو كما الطفؿ يتعمـ مف كسطو 11.76الراشدة أكثر تأثيرا عمى المقيمات بنسبة 
 .إف المقيمات يتأثرف بكسطيف بمف فيو مف مربيات كراشدات كما يتأثرف ببعضيفالعائمي كيأخذ عنو ؼ
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 يجيب عف السؤاؿ ىؿ تعتقد أف تكاجد المختالت عقميا يؤثر عمى المقيمات (81)جدكؿ رقـ 

 
 يبيف تأثير المختالت عقميا عمى المقيمات (30)شكؿ رقـ 

 :التعميق

 بالمائة بينما كمف 52.94حسب المربيات فإف تكاجد المختالت عقميا ال يؤثر عمى باقي المقيمات بنسبة 
خالؿ الدراسة االستطالعية كمف خالؿ المقابالت كدراسة الحالة كالتقرب أكثر مف المقيمات نجد أف تكاجد 

 .المختالت عقميا يؤثر عمييف بؿ كيزعجيف كذلؾ 

إضافة لمسمككات العدكانية  الصادرة عف المختالت كاعتداؤىف عمى بعض المقيمات، أما مف تقمف أف 
 . بالمائة47.05تكاجد المختالت عقميا يؤثر عمى المقيمات تمثميف نسبة 
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 يجيب عف السؤاؿ ىؿ تعارض المقيمات تكاجد المختالت عقميا بينيـ (82)جدكؿ رقـ -

 
 يبيف معارضة المقيمات لكجكد المختالت بينيف (31)شكؿ رقـ

 :التعميق

مف خالؿ الجدكؿ أعاله كالتمثيالت البيانية نجد أنو كحسب  المربيات أف المقيمات يعارضف تكاجد 
 بالمائة كمف يريف أف المقيمات ال تعارض كجكد المختالت عقميا بينيـ 41.17المختميف عقميا بينيـ بنسبة 

 بالمائة، بينما يرل قسـ مف المربيات أف بعض المقيمات فقط يعارض تكاجد المختميف عقميا 35.29بنسبة 
 بالمائة، كبما أف ىناؾ مف المربيات مف تعمـ أف المقيمات يعارضف تكاجد المقيمات 23.52بينيـ بنسبة 

 كىي التي تتجاكز تقريبا النصؼ كالتي تقكؿ إف تكاجدىـ ال يؤثر عمى 52.94بينيـ فبما تفسر نسبة 
أىك عدـ اكتراث . بالمائة كالتي تقارب النصؼ تعمـ بمعارضة تكاجد ىذه الفئة41.17المقيمات بينما 

بمطالب المقيمات أـ امتثاؿ لألمر الكاقع كما يمكف أف يككف عدـ اىتماـ نظرا لالضطراب كعدـ االستقرار 
 .في الكسط المؤسستي
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 100 17 المجمكع
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 يجيب عف السؤاؿ ىؿ تناقش مشاكؿ المربيات أماـ المقيمات (83)جدكؿ رقـ 

 
يبيف مناقشة مشاكؿ المربيت أماـ المقيمات (32)شكؿ رقـ   

:التعميق  

مف خالؿ النتائج المكضحة بالرسـ البياني أعاله نجد أف المربيات العامالت بمؤسسة دار الطفكلة 
بالمائة بينما 76.47المسعفة بنات بقسنطينة يقمف أف مشاكؿ المربيات ال تناقش أماـ المقيمات بنسبة 

ف كانت فعال مشاكؿ المربيات .  بالمائة إلى أف مشاكؿ المربيات تناقش أماـ المقيمات23.52تذىب  كا 
تناقش أماـ المقيمات فإف ىذا يكثر سمبا عمى أداء لمربية لكاجبيا كما يؤثر عمى المقيمات  مف حيث 

 .الطريقة التي تناقش بيا كاألسمكب الذم يمكف أف تقمده خاصة المقيمة الصغيرة
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 يجيب عف السؤاؿ ىؿ سبؽ كأف كبخت مقيمة كأىنتيا أماـ زميالتيا (84)جدكؿ رقـ 

 
 يبيف تكبيخ ةمقيمة كاىانتيا أماـ زميالتيا (33)شكؿ رقـ

 :التعميق

مف خالؿ السؤاؿ المكضح  أعاله نيدؼ لمعرفة أسمكب تعامؿ المربيات مع المقيمات كالذم يمكف أف 
 .يؤثر عمى سمككاتيف كتكجييف نحك السمكؾ العدكاني

ىانتيف أماـ زميالتيف، بينما 41.17كمنو فإف نسبة   بالمائة مف المربيات تقمف بتكبيخ المقيمات كا 
ىانتيا أماـ زميالتيا، كمنو فإف تكجيو التأنيب كاإلىانة كالتكبيخ 58.82  بالمائة ال تقكـ بتكبيخ المقيمة كا 

مف قبؿ المربيات مف شأنو أف يكلد سمكؾ عنيؼ كعدكاني كما يمكف أف يدفع المقيمة لمرد بنفس الطريقة 
أماـ باقي المقيمات كرد اعتبار كخاصة في فترة المراىقة كىي المرحمة التي يحاكؿ المراىؽ أف يبرز ذاتو 

 .أماـ زمالئو
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 يجيب عف السؤاؿ ما ىي السمككات التي قامت بيا المقيمة ك دفعتؾ لضربيا (85)جدكؿ رقـ -

 
سمككات قامت بيا المقيمة دفعت لضربيا (34)شكؿ رقـ  

 :التعميق

مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله كالممثمة بيانيا يتضح أف السمككات التي دفعت المربيات لضرب 
 بالمائة تمييا العناد بنسبة 34.78المقيمات ىي العدكاف الجسدم كالمفظي بنسب متساكية كالمقدرة بػ

.  بالمائة4.34 بالمائة ثـ تكسير الممتمكات بنسبة 8.69 بالمائة ثـ اإلعراض عف الدراسة بنسبة 17.39
كمنو يمكف أف نستنتج أف المربيات تتعاممف مع السمككات العدكانية كالعنيفة لممقيمات بالعنؼ كتستعمؿ 

 .أسمكب الصرب كأسمكب لمعقاب
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 يجيب عف السؤاؿ ىؿ سبؽ ك أف اعتدت إحدل المقيمات عمى إحدل زميالتؾ أمامؾ (86)جدكؿ رقـ -

 
 يبيف اعتداء احدل المقيمات عمى احدل زميالتيا أماـ المربية (35)شكؿ رقـ 

 :التعميق

 بالمائة تقمف إف إحدل زميالتيف تعرضت 64.70مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله كالتي تبيف أف 
العتداء إحدل المقيمات عمييا أماميا، كىذا يدؿ عمى أف العدكاف مف قبؿ المقيمات كالمكجو نحك 
المربيات ممحكظ ك تقر بو المربيات بصفة غير مباشرة بينما مف تنفي ذلؾ كتقمف انو لـ تصادؼ 

 . بالمائة35.29كتعرضت إحدل زميالتيف لالعتداء مف قبؿ مقيمة أماميف تمثميف نسبة 
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 يجيب عف السؤاؿ ىؿ تعاقبيف المقيمة عند قياميا بسمكؾ عدكاني (87)جدكؿ رقـ -

                      
يبيف معاقبة المقيمة عند قياىا بسمكؾ عدكاني (36)شكؿ رقـ           

 :التعميق

ييدؼ السؤاؿ المكضحة نتائجو مف خالؿ الجدكؿ كالتمثيالت البيانية أعاله إلى معرفة أسمكب تعامؿ 
 بالمائة  مف المربيات تقمف بمعاقبة 58.82المربيات إزاء السمكؾ العدكاني لممقيمات، حيث نجد أف 

 بالمائة تمجأ أحيانا فقط لمعاقبة المقيمة العدكانية بينما 23.52المقيمة إزاء سمككيا العدكاني بينما نسبة 
 . بالمائة ال تقمف بمعاقبة المقيمة العدكانية17.64أما .أحيانا أخرل ال

كمكاجية العدكاف بأسمكب عدكاني . كمف ىنا يتضح أف التسامح إزاء العدكاف يعتبر تعزيز إيجابي لمعدكاف
 .ممكف أف يزيد مف العدكاف
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 ىؿ قامت إحدل المقيمات بسمكؾ دفعؾ لسبيا كشتميا:يجيب عمى السؤاؿ (89)جدكؿ رقـ 

 
 يبيف قياـ احدل المقيمات بسمكؾ دفع لسبيا كشتميا (37)شكؿ رقـ

 :التعميق

 بالمائة مف المربيات تجيب عف السؤاؿ ىؿ قامت إحدل 64.70مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله نجد أف 
بالمائة مف المربيات لـ تقـ بسب كشتـ المقيمات،  64.70المقيمات بسمكؾ دفعيا لسبيا كشتميا أم أف 

 بالمائة مف المربيات قمف بسب كشتـ مقيمة لقياميا بسمكؾ دافع لذلؾ، بينما نجد أف 23.52بينما نجد 
 مف المربيات أحيانا ما قمف بذلؾ كبما أف تأثير المربيات حسب المربيات أنفسيف عمى 11.76نسبة 

، فإف سمكؾ المربية يعد قدكة لممقيمة فإف قامت المربية بسب كشتـ 58.82المقيمات بأكبر نسبة الممثمة ب
 .المقيمة ىذا دافع لمسمكؾ مماثؿ
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 : نتائج العامة لتحميل االستمارة و توظيفيا1.2.7

 سؤاال شمؿ النكاحي العالئقية كالممربيات كالمقيمات ككذا أساليب 38 بعد تكزيع الستمارة  كالمتضمنة 
تعامؿ المربيات مع المقيمات كذلؾ أسئمة تطرقت لمكسط المؤسساتي لمحاكلة ضبط تأثيره عمى المقيمات 

محاكليف بذلؾ تدعيـ نتائج دراسة الحالة كاختبار تفيـ المكضكع .بدار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة 
مف خالؿ المعمكمات التي يمكف أف تضيفيا االستمارة الستحالة إجراء مقابالت كتحميميا مع كؿ المربيات 

المكجكدات عمى مستكل المؤسسة كما ال يمكف اختيار مربية  دكف األخرل إلجراء مقابمة معيا كلذلؾ 
حاكلت الباحثة االستعانة باالستمارة لكسب الكقت كالجيد  كتدعيـ نتائج دراسة الحالة كمنو فقد اعتمدت 
الباحثة االستمارة لقياس تأثير الكسط المحيط بالمقيمات كسط دار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة مف 

كقد خمصت  نتائج تحميؿ االستمارة . خالؿ ضبط األثر بالنسبة لفئة المربيات التي تعتبر األقرب لممقيمات
 :لمنقاط التالية

 :كقد خمصت  نتائج تحميؿ االستمارة لمنقاط التالية. التي تعتبر األقرب لممقيمات

 :فيما يخص السموك العدواني -1

أكال كفيما يتعمؽ بالسمكؾ العدكاني في الكسط المؤسستي لدار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة أثبتت  
نتائج االستمارة أف السمكؾ العدكاني مكجكد كممحكظ بيف المقيمات بيذا الكسط  حيت تقر المربيات 

كحسب   بالمائة 70.58القائمات عمى البنات أف نسبة السمكؾ العدكاني بيف المقيمات  مرتفعة بنسبة 
المربيات أف ىذه السمككات العدكانية ىي مكجية نحك المقيمات فيما بينيـ ك نحك المربيات كالمسؤكليف ك 

الممتمكات كاألشياء أم أف السمكؾ العدكاني مكجكد بأصنافو كأنكاعو غير أف المربيات ترل انو مكجو 
 كمف جية نجد نسبة أعمى تبيف أحداث السمكؾ العدكاني التي تعرضت ليا %18.36نحكىـ بنسبة 

 كمنو يمكف القكؿ أف المربيات ال تردف التصريح بأف معظـ %76.47المربيات مف قبؿ المقيمات ب
السمككات العدكانية مف قبؿ المقيمات مكجية ضدىف إضافة لنسبة أخرل تمثؿ الشيكد عمى كاقعة سمكؾ 

 .% 64.70عدكاني صد مربية ك الممثمة ب

كمنو يمكف القكؿ أف السمكؾ العدكاني متكاجد كمممكس بالكسط المؤسستي لدار الطفكلة المسعفة بنات *
 .كبنسبة مرتفعة ك ىك أكثر تكجيا نحك المربيات
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إضافة لمسمكؾ العدكاني تـ ضبط مشاكؿ سمككية كاضطرابات سمككية بيف المقيمات كالسرقة كالكذب *
كتحتؿ السمككات العدكانية الصدارة بيف .كالجنسية المثمية كالكالـ الفحش كالذم يمكف اعتباره عدكاف لفظي 

 % .12.90بػكبينما أضعؼ نسبة لمعدكاف الفظي % 35.48ىذه المشاكؿ حسب المربيات بنسبة 

 :فيما يخص الوسط المؤسستي- 2

مف خالؿ نتائج االستمارة ك تحميميا نخمص لمجمكعة مف العكامؿ تتعمؽ بالكسط المؤسستي لدار -
الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة، كمف أىـ النتائج المتكصؿ عمييا ىك عدـ تطبيؽ المؤسسة لقانكف أك 
نظاـ داخمي معيف يمكف أف تمتـز بو المقيمات ككذا العامالت بالكسط مما خمؽ مشاكؿ لممربيات كقفت 

 . بالمائة تعانيف مف عدـ كجكد قانكف أك نظاـ داخمي48عائقا أماـ أداء مياميف كذلؾ بنسبة

 عدـ إجراء تربصات أك تككيف لمعامالت بالمؤسسة مف اجؿ تحديث معمكماتيـ ك مناقشة أعماليـ- 

 بالمائة حسب العامالت 76.47إضافة لعدـ االستقرار الداخمي كاإلدارم لمكسط المؤسستي بنسبة -
بالكسط، إضافة لمشكؿ نقص الحكار بيف عناصر العممية التربكية ك القائميف عمى الكسط بمؤسسة دار 

بالمائة إضافة 24الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة كمشاكؿ متنكعة رفضت العامالت التعرض ليا بنسبة 
لنقص اإلمكانيات، مما يجعؿ عدـ االستقرار داخؿ الكسط المؤسستي كاضح كجمي، كالذم مف شأنو أف 
يعيؽ عممية التنشئة  السميمة لممقيمات كمما يمكف أف يؤدم إلى نكع مف االحتراؽ النفسي لدل العامالت 

بالمؤسسة كىذا ما يمكف أف يككف فعال، حيث بيف الجدكؿ رقـ عف عدـ رضا العامميف بالمؤسسة عف سير 
مف العامالت بالمؤسسة ال يرغبف  64.70كما أف نسبة .  نكعا ما41.17ك بالمائة 23.52العمؿ بيا بنسبة 

باالستمرار بالعمؿ بالمؤسسة ألنيف يريف أف جيكدىف تذىب أدراج الرياح حيث ال يستفيدكف مف تربص 
 .كال تككيف، كتكاد تصيبيـ حالة مف الجمكد

 76.47إضافة لترجع مردكد العمؿ مف قبؿ المربيات مقارف ببداياتيـ األكلى بالمؤسسة مف عالي بنسبة -
بالمائة كىي نتيجة تدعك لمقمؽ كتستدعي االىتماـ المردكد الضعيؼ فتزايدت نسبتو مف  29.41بالمائة إلى 

فجك المؤسسة أك كسط المؤسسة المضطرب كغير المستقر ال يحفز .  بالمائة23.52 بالمائة إلى 17.64
 .عمى العمؿ

 



262 
 

  فيما يتعمق بالتكفل النفساني3-  

بما أف مؤسسة دار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة مؤسسة رعاية اجتماعية مف شأنيا ضماف الرعاية 
كالتكفؿ لممقيمات المسعفات كىي فئة أقؿ ما يمكف أف يقاؿ أنيا بأمس الحاجة لمتفيـ كالرعاية 

السيككلكجية، كما لكحظ كأثبتتو نتائج االستمارة ىك افتقار المؤسسة لمنصب أخصائي سيككلكجي، ييتـ 
كيتكفؿ بالنكاحي النفسية لممقيمات حيث أجمع  أفراد العينة عمى كجكد أخصائي نفساني  بالمؤسسة بنسبة 

بالمائة كلكف منذ سنة كاحدة أم كـ سنة كالمؤسسة بال أخصائي سيككلكجي كما مصير التكفؿ  88.23
النفسي في تمؾ الفترة؟ كىذا ما يمكف أف يفسر تزايد االضطرابات السمككية كالمشاكؿ بيف المقيمات 
قداميف عمى اليرب أك الخركج مف المؤسسة إذ أف أىـ مطالب المقيمات االستقرار أك الخركج مف  كا 

المؤسسة أك الحرية، كاالحتكاؾ بعائمة، كمنو يمكف أف نستنتج أف المقيمات ال تعي الدكر الحقيقي لمكسط 
إضافة لغياب األخصائي السيككلكجي . المؤسستي كأف الكسط المؤسستي بالنسبة ليف كسط منفر ال جاذب

 5بالمائة تقكؿ أف المؤسسة تفتقر لمنصب األخصائي السيككلكجي ألكثر مف  11.76حيث أف نسبة
 .سنكات

 :فيما يتعمق بأسموب التعامل- 4

أسمكب التعامؿ في الكسط المؤسستي لدار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة كمف خالؿ نتائج االستمارة، 
يتضح نكع مف االضطراب كبالتالي نجد أف العالقة بيف المربيات حسب نتائج االستمارة بأنيا متذبذبة 

كمنو كانطالقا مف ىذا . %58.82 كما أف العالقة بيف المربيات كالمقيمات متذبذبة بنسبة % 58.82بنسبة 
التذبذب كعدـ االستقرار كالذم يميز العالقات بيف المقيمات مف جية كبيف المربيات مف جية كبيف 

كما  %29.41الطرفيف مف جية ثالثة، نجد أف المربيات يجدف صعكبات في التعامؿ مع المقيمات بنسبة 
لكحظت العدكانية في التعامؿ بيف المقيمات مف جية كبيف المربيات ببعضيـ مف جية ثانية ككذلؾ بيف 

 76.47حيث نجد أف نسبة االعتداء عمى المربيات مف قبؿ المقيمات تمثؿ نسبة .المربيات كالمقيمات
بالمائة أما بالنسبة لممربيات نجد أنيف يمجأف لمضرب كأسمكب لعقاب عف سمككات مختمفة  يمكف أف 

 كنفس % 34.78حيث تقـك المربيات بضرب المقيمة جراء العدكاف المفظي .تمجأف ألساليب أخرل حياليا
كفي %8.69بينما اإلعراض عف الدراسة  ، %17.39النسبة لمعدكاف الجسدم أما الصرب جراء العناد 

 .%4.36األخير تكسير الممتمكات بػ
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 %35.28بنسبة - عدكاف لفظي–كما تمجأ بعض المربيات لسب ك شتـ المقيمات 

 . كمف كؿ ما سبؽ نجد أف المربيات تكاجيف العدكاف الصادر عف المقيمات بالعدكاف

كما ال يكجد اتفاؽ حكؿ أسمكب التعامؿ مع المقيمات بيد أف كؿ مربية تعتمد أسمكبيا كطريقتيا في 
 . التعامؿ

 :كمنو  نخمص لمنتائج التالية

 .اضطراب الكسط المؤسساتي ك عدـ كجكد استقرار إدارم  ك نفسي بالمؤسسة-1

 .عدـ كجكد قانكف داخمي بالمؤسسة-2

 .اضطراب العالقات بيف المقيمات ك العامالت في الكسط المؤسساتي-3

 .انتشار السمكؾ العدكاني بأصنافو إضافة لبعض المشاكؿ السمككية -4

 .غياب أك ضعؼ التكفؿ السيككلكجي بالمؤسسة- 5

 .تأثير المقيمات المختالت عقميا عمى باقي المقيمات بالمؤسسة لتكاجدىف في كسط كاحد- 6

كعدـ التجديد .عدـ االىتماـ بالجانب التككيني لممربيات كالعامالت بالمؤسسة مما يخمؽ نكع مف الرككد- 7
 .في المعمكمات كأساليب المعاممة كالحمكؿ لممشاكؿ ك فنيات التعامؿ مع الفئات الخاصة

كجكد نكع مف الممؿ الكظيفي أك االحتراؽ النفسي بيف فئات المربيات كالعامالت القائمات عمى - 8
المقيمات بالكسط المؤسساتي لغياب االىتماـ مف خالؿ إجراء التربصات كالتككيف كالحكافز مما خمؽ جك 

 .مف االضطراب كالتأثير عمى العالقات البينية بيف المربيات

كمنو يمكف القكؿ أف االضطرابات المكجكدة بالكسط المؤسستي تؤثر بشكؿ كاضح عمى عممية التفاعؿ 
االجتماعي كالعالقات الديناميكية داخؿ الكسط، كيمكف تفسير السمككات العدكانية لممقيمات بدار الطفكلة 
المسعفة بنات بقسنطينة بتضافر عدة عكامؿ نفسك اجتماعية  كالتي تحققنا منيا مف خالؿ نتائج دراسة 
الحالة كاختبار تفيـ المكضكع، كتأثير الكسط المؤسساتي الذم يبدك جميا مف خالؿ نتائج االستمارة مف 

اضطراب كعدـ استقرار في الكسط، كغياب التكفؿ النفساني كاألعماؿ كالنشاطات داخؿ الكسط المؤسساتي 
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كعدـ انتظاـ أك قمة الرحالت  لممقيمات، مما يخمؽ جكا مف الفراغ تتفاعؿ خاللو الصراعات كاالضطرابات 
 .كتجد مصرفيا لمخركج

 .كمنو فقد دعمت نتائج االستمارة نتائج دراسة الحالة
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 : النتائج العامة لممالحظة وتوظيفيا3.7

مف خالؿ المالحظات المأخكذة مف قبؿ المربيات كبإشراؼ األخصائية النفسانية كالتي اعتمدت عمييا 
الباحثة كأعادت تطبيقيا خالؿ فترة الدراسة، بغية إجراء مقارنة بسيطة مف خالؿ المالحظات القديمة 

كالمالحظات الحالية لمتعرؼ عمى جكانب التغير التي تطرأ عمى شخصية المقيمات كعمى سمككاتيـ حيث 
شممت الجكانب العالئقية كاالجتماعية كالمزاجية كالسمككية لممقيمات مكضكع الدراسة مسجميف النقاط التالية 

 :كالتي تتقارب فيما بينيا تقريبا فيما يخص المقيمات مكضكع الدراسة

محاكلة تكيؼ مع الكسط الداخمي لممركز كعالقات قميمة أك نادر مع الكسط الخارجي، أم عدـ التكيؼ -
كاالندماج مع الكسط الخارجي كالذم يمكف أف يككف نتيجة الشعكر بالنقص كعدـ تقبؿ المجتمع أك الخكؼ 

مف ردت فعؿ المجتمع الخارجي ككذا قمة االحتكاؾ بالمحيط الخارجي كمحدكديتو كالتي تقتصر عمى 
 .المقيمات المتمدرسات

لكحظ الشركد بكثرة ك دـ التركيز بالنسبة ألغمب الحاالت، المقيمات في المركز كالذم يمكف أف يعكد -
 .لحاالت الصراع النفسي ك عدـ االستقرار

إضافة لمعدكانية المالحظة بيف المقيمات كالتي الحظنا أنيا في تزايد، كربما يعكد ذلؾ لعدـ الشعكر -
 باألماف داخؿ المركز كلتعكيض النقص كالذم يشعر بو كمحاكلة لتحقيؽ الشعكر باألماف

مالحظة مجمكعة االضطرابات السمككية أك المشكؿ السمككية بالمؤسسة ك التي يمكف أف ترجع ألزمة -
المراىقة حيث أف المقيمات مكضكع الدراسة مف المراىقات كقد تطرقت الباحثة ألزمة المراىقة ك اليكية 

حيت يمكف تفسير أزمة المراىقة بإحساس الشاب بالضياع في مجتمع ال يساعده، فما .في الجانب النظرم
بالؾ إذا كف الكسط الذم ينتمي إليو ىؤالء المراىقات كسط مؤسستي يفتقر لمجك العائمي بؿ يضـ أشكاؿ 

 .متعددة مف السمككات المضطربة

 .انتشار العدكاف المفظي بكثرة بيف المقيمات ك الذم تجسده األلفاظ البذيئة -

زيارات األىؿ بالنسبة لممقيمات المسعفات المعمكمات النسب تبقى نادرة ،أم شبو تخمي ك ىذا ما يزيد -
 .مف القمؽ النفسي ك الصراع الذم تعيشو البنات كتترجمو مختمؼ االضطرابات السمككية
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إضافة لمالحظة ظاىرة تكاد تككف مشتركة بيف المضطربات عقميا كبيف األسكياء كىي ظاىرة مص -
اإلصبع كالتي يمكف أف يككف ليا عالقة بالحرماف العاطفي كالكجداني كفقداف المكضكع كالذم يعكض 

 .بمص اإلصبع

 :.T.A.T  الخالصة العامة لنتائج دراسة الحالة و اختبار4.7

 حاالت مقيمات بدار الطفكلة مسعفة بنات بقسنطينة نخمص ألنيف يشتركف في 7مف خالؿ دراسة 
مجمكعة مف الطباع  كالنقاط حيث ميزت الحاالت تكاجدىف في فترات عمرية متقاربة مرحمة الطفكلة ما 
قبؿ المراىقة كمرحمة المراىقة حيث تغمب عمى ىذه الفترة تقمب الحالة المزاجية مف شعكر غامر بالسعادة 

حساس باالنقباض، كىذا ما بينتو نتائج المالحظة كدراسة الحالة ككذا اختبار تفيـ المكضكع ك . كالراحة كا 
 .ىذا ظير عند معظـ الحاالت

كذلؾ راجع لفترة أك مرحمة المراىقة كمميزاتيا كما أف الفتاة في ىذه المرحمة تككف فريسة سيمة أحالـ 
اليقظة مف جية كالمخاكؼ، كالقمؽ، كالغيرة كالحسد مف جية أخرل، خاصة عند اجتماع األطفاؿ أك 
البنات في مركز أك مؤسسة حيث تتضح جميا االختالفات الفردية كالفكارؽ بيف البنات مما يزيد مف 

مشاكؿ الغيرة كالحسد كبالتالي السمككات العدكانية،ك قد بينت نتائج اختبار تفيـ المكضكع إف لـ نقؿ جؿ 
المقيمات أغمب المقيمات ظيكر نزعات عدكانية كمظاىر الخكؼ كالقمؽ كالتي يمكف أف تعكد لتضافر 

مجمكعة مف العكامؿ النفسية كالذاتية كالسف كخصائص فترة المراىقة كذا لظركؼ الكسط المؤسساتي مف 
كما تختمؼ دكاعي تقمب الحالة المزاجية مف أزمة اليكية . تكاجد المقيمات الطبيعيات مع المختالت

كاالرتقاء النفسي كاالجتماعي في سنكات الشباب األكلى إلى مشكالت العالقات االجتماعية كالعاطفية 
 . كالتحصيؿ الدراسي كعدـ االستقرار

كقد أظيرت نتائج المالحظة كدراسة الحالة كاختبار تفيـ المكضكع ف جؿ المقيمات تتجنبف أقامة عالقات 
ف كانت ىناؾ عاقات خارجية فيي ضعيفة أك قميمة ك  خارجية حيث تقتصر عالقاتيـ عمى المؤسسة كا 

 .ذلؾ راجع لخصائص العينة أك الحاالت كخصائص المرحمة العمرية التي تميز ىذه المرحمة 

 يترتب عمى ىذه التحكالت حدة في الطبع تؤدم إلى سرعة الغضب كربما الثكرة عمى كؿ ما يسبب 
إحباطا حتى كلك كاف بسيطا، كفي بعض الحاالت يتجو الغضب كالعدكاف نحك الذات كذلؾ راجع لمشاعر 

كىذا ما ذىب إيو دكب كزمالؤه ككف اإلحباط سبب كعامؿ كدافع . الرفض كالنبذ كاإلحباط جراء ذلؾ
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لمعدكاف، كما يمكف أف تتجو السمككات العدكانية لممقيمات نحك المسؤكليف كالمربيات كالممتمكات كاألشياء 
 .كىذا ما بينتو نتائج االستمارة كدراسة الحالة

كما أظيرت النتائج عجز المقيمات عف السيطرة عف انفعاالتيـ كتركيض كاحتكاء بعض مشاعر العدكاف، 
كذلؾ راجع لعقدة الشعر بالنقص حيث يمجأ بعض األفراد إلى سمكؾ تعكيضي سكم أك سمكؾ غير سكم 

 .كالسمكؾ العدكاني كتعكيض عف الشعكر بالنقص

كقد أظيرت نتائج االختبار المطبؽ كاالستمارة ككذا المالحظة كدراسة الحالة ميكانيـز التعكيض كلكف 
 .بأشكاؿ غير سكية كسمككات انحرافية منتشرة في الكسط المؤسستي

يؤكد كارؿ يكنغ عمى أىمية مرحمة المراىقة كمدل ارتباطيا بظيكر مختمؼ السمككات العدكانية كال تكيفية 
 . كخاصة في األكساط التي تفتقر لالىتماـ العائمي الرعاية األسرية

حيث كشفت العديد مف الدراسات التي تناكلت الحرماف مف الرعاية الكالدية كاإليداع بالمؤسسات اإليكائية، 
عف انتشار المشكالت السمككية بيف أطفاؿ المؤسسات اإليكائية كىذا ما ػظيرتو نتائج الدراسة الحالة كالتي 

تخمص النتشار العديد مف المشكالت السمككية إضافة لمسمكؾ العدكاني   كالذم يمكف تفسيرىا لفقداف 
 .الرعاية الكالدية كعدـ الشعكر باألماف في الكسط المؤسستي

كما أف اإليداع في عمر صغير كمبكر في المؤسسة اإليكائية يؤثر بشكؿ أكبر عمى الطفؿ مقارنة 
باإليداع في عمر متقدـ، كىذا ما بينتو نتائج االختبار مف حيث مقارنة الحاالت التي كضعت بعمر مبكر  

فجؿ الحاالت المدركسة كضعت بسف مبكرة بمؤسسة دار الطفكلة المسعفة كالتي تتميز بسكء التكافؽ 
االجتماعي، كاالنطكاء كتقمب المزاج، كتأخر النضج، كالتدىكر الصحي،كالقمؽ،كفقداف الشعكر باألماف مع 

.  التي اعتمدت عمى ميكانيزمات دفاع سكية لمتكيؼ مع الكسط المؤسستي الذم كجدت نفسيا فيوkالحالة
كنتيجة لمصراعات الداخمية ك التي عجت النفس عف كبتو ظير في شكؿ أعراض سيككسكماتية كصعكبة 

 .التنفس كفقداف الشيية  العصبية

كما أف الحرماف بدرجات مختمفة مف الكالديف األب أك األـ أك كمييما يترؾ آثار مدمرة عمى شخصية -
الطفؿ كبنائو، كال يتكقؼ ىذا األثر عند مرحمة الطفكلة بؿ يمتد ليشمؿ المراحؿ الالحقة مف حياة الطفؿ، 

حيث أشار فارب إلى أف األطفاؿ المذيف عاشكا في دكر أليتاـ كانكا أكثر عدكانية كأكثر غضبا كما 
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انتشرت بينيـ السرقة كالكذب كالتخريب كما أظيركا بركدا عاطفيا، كعزلة كعدـ القدر عمى تككيف عالقات 
 .شخصية متينة أكثر مف األطفاؿ الذيف عاشكا في بيكت التبني البديمة حتى لك القكا عناية جيدة

 تربيت في أسرة بديمة أم بيت بديؿ كتمقت رعية جيدة أظيرت نمك اجتماعي كانفعالي جيد kبينما الحالة 
 .تمكنت مف تككيف عالقات كىذا راجع لمرعاية التي تمقتيا في العائمة البديمة

 .كىذا ما أظيرتو نتائج دراسة الحالة كاختبار تفيـ المكضكع ك كذا االستمارة

كما أنو كمف خالؿ نتائج اختبار كدراسة الحالة نج أف جؿ المقيمات ال يشعرف باألماف كاالنتماء لمكسط 
المؤسستي، كالفرد الذم ال يشعر كسط الجماعة باالنتماء كاالغتراب فإف عالقتو تفقد قكتيا كصدقيا 

 .كتترجـ في سمكؾ عدكاني كميؿ لمبحث عف االتصاؿ كعف عالقات جديدة حسب بكلبي

كما يفسر بكلبي السمكؾ العدكاني كظيكر الصراعات بنقص العاطفة األبكية نحك األطفاؿ كالمكاقؼ 
 .كجؿ الحاالت المدركسة تعاني مف نقص العاطفة األبكية أك انعداميا.الصارمة جدا نحكىـ كسكء المعاممة

كما يرل بكلبي أف كجكد عالقة كطيدة كصادقة بيف الطفؿ كأمو يشعر كؿ منيما مف خالليا بالرضا 
كاالستمتاع، مما تعد أساس الصحة النفسية كالعقمية ، فالطفؿ بحاجة لمشعكر أنو مكضع اىتماـ سركر 

 .بالنسبة لكالديف ك باألخص أمو

كمف خالؿ ذلؾ يقر بكلبي إف الطفؿ يككف أكثر فالحا في بيكت غير صالحة منو في المؤسسات اإليكائية 
 .الصالحة

كمف خالؿ نتائج دراسة الحالة كاختبار تفيـ المكضكع نجد أف جؿ الحاالت تظير الحاجة لمرعاية 
كيضيركف نكعا مف الفقر المغكم لكنو .كاالىتماـ كما تظير الشعكر بعدـ األماف مع غياب دكر الكالديف

 .ليس كذلؾ بالنسبة لكاؿ الحاالت ك ذلؾ راجع لمفركؽ الفردية

كمنو يمكف القكؿ أف السمككات العدكانية لمقيمات بدار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة تعكد لتضافر عدة 
عكامؿ نفسك اجتماعية كلتأثير الكسط المؤسساتي الذم أكدت نتائج دراسة الحالة كاختبار تفيـ المكضكع 

 :كنمخص النتائج العامة لالختبار كدراسة الحالة كالتالي.ذلؾ
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تعكد السمككات العدكانية لمميمات بدار الطفكلة مسعفة بنات بقسنطينة لعكامؿ نفسك اجتماعية كتأثير -
 .الكسط المؤسستي

الحرماف مف الرعاية الكالدية كسكء العالقة مع األـ يؤدم لظيكر مشاكؿ سمككية كلو تأثير عمى شخصية -
 .الطفؿ كيمكف أف يككف دافع لمعدكاف 

العالقات اإلنسانية داخؿ الكسط المؤسستي تعتبر أحد عكامؿ السمكؾ العدكاني كقد أظيرت النتائج -
 .اضطراب العالقات كعدـ الشعكر باألماف

 .ألسمكب المعاممة أثر عمى ظيكر السمكؾ العدكاني -

 .الكضع المبكر بالمؤسسات اإليكائية يؤثر عمى السمكؾ  يؤدم لمشاكؿ سمككية-

 .عدـ االستقرار بالجك المؤسساتي يؤدم لمشاكؿ سمككية بالنسبة لممقيمات كالمربيات- 

 .عدـ استغالؿ الخصائص االيجابية لمكسط المؤسساتي-

 .ظيكر احتراؽ نفسي بيف العامالت بالمؤسسة-

  صعوبات الدراسة  5.7 

كمف أبرز الصعكبات . ال يخمك أم عمؿ مف الصعكبات كلكنيا تختؼ مف عمؿ آخر مف حيث الدرجة
 :كالعراقيؿ  نذكر

عدـ االستقرار اإلدارم كالمشاكؿ التي عانت منيا المؤسسة كالتي كقفت حائال أماـ متابعة البحث -
 .الميداني نظرا لمتكترات الداخمية في الكسط كالجك المكيرب كالذم شكؿ عائقا

عدـ االستقرار بالنسبة لمدخكؿ كالخركج بالنسبة لممقيمات حيث يمكف أف تغادر المقيمة المؤسسة في - 
كالذم يمكف أف يقطع متابعة . أم لحظة خاصة اليركب أك التحكيؿ المفاجئ خاصة الناتج عف عقاب

الحالة كيقمب برنامج الباحث أك يخمطو فقد اضطرت الباحثة لتغيير الحاالت أكثر مف مرة نتيجة اليركب 
 .كخركج المقيمات مف المؤسسة إما بالتحكيؿ أك رفع اليد

 . إضافة لمحالة المزاجية لممقيمات كالتي تتغير بيف الحيف كاآلخر كترفض التعاكف-
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 . عمؿ المقيمات الراشدات كغيابيف المستمر عف المؤسسة في الفترة الصباحية كرفضيف التعاكف- 

رفض المقيمات الخضكع الختبارات المعركضة عمييـ كنكع مف المقاكمة كالعناد كقد كجدت صعكبة في - 
 .إقناعيف باالختبار الذم تقبمنو ألف الصكر أثارت فضكليـ

 :اقتراحات و توصيات 6.7

مف خالؿ النتائج المتكصؿ إلييا ارتأيت طرح بعض التكصيات  االقتراحات كالتي تخدـ المقيمات مف 
 .مختمؼ الجكانب

االىتماـ بالتكفؿ النفساني كتكفير أكثر مف منصب فأخصائي كاحد ال يمكنو التكفؿ بكؿ بالمقيمات -
 .الصغيرات كالمتكسطات كالراشدات كالمختالت عقميا كالمعكقات

 .استغالؿ الفضاء كالمساحة الحرة كالخضراء كاالستغالؿ المناسب ليا-

 .االىتماـ بإجراء دكرات تككينية كتأىيمية لعامالت بالمؤسسة - 

 .الفصؿ بيف المختالت عقميا كالمقيمات السكيات في كؿ المجاالت-

 .القياـ بالدكر الحقيقي كالفعمي لمؤسسة ك ىي الرعاية ك يجب أف ال تقتصر عمى اإليكاء فقط-

حسب اقتراح مديرة دار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينة، يجب ترؾ المجاؿ لممدير إلجراء اإلصالحات -
الالزمة فالتغير المستمر لممديريف كفي فترة قصيرة ال يترؾ الفرصة لممدير استيعاب األكضاع بالمؤسسة 

جراء اإلصالحات الالزمة  .كفيميا كا 
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خاتمة 

 دكر العكامؿ الكراثية في تشكيمو لكنيا ليست الكحيدة إنكار السمكؾ ال يكرث ىذا ال يعني أفإذا قمنا      
 كاالقتصادية كالسياسية ككذا السيككلكجية ليا االجتماعية فكذلؾ العكامؿ اإلنسانيالمسؤكلة عف السمكؾ 

دكرىا كبصمتيا في شخصية اإلنساف كسمككو ككذا الثقافة التي ينتمي إلييا كتظير في تصرفاتو كأفعالو 
 ت  بمؤسساتيا كالتي حمؿاالجتماعية التنشئة كتمعبلفردية في شتى مجاالت الحياة، ا كاالجتماعيةكمكاقفو 

ع الفرد كنقؿ ثقافة المجتمع كعاداتو م جيؿ برمتو دكرا بالغ األىمية في تطبتنشئةعمى عاتقيا مسؤكلية 
 تضافر مجمكع ىذه العكامؿ إطارؿ السمكؾ في ؾشتكقيمو كصقمو كجعمو كائنا اجتماعيا كبيذه الطريقة م

. كالمسببات

 االجتماعية التنشئة مؤسسات إحدل كلك اعتبرنا ِمؤسسات دكر الطفكلة المسعفة كالرعاية االجتماعية     
 بتعزيز ،قؿ سمككات الطفؿص ككذا باعتبارىا كسيطا لنقؿ ثقافة المجتمع ك،لرعايتيا كاىتماميا بالطفكلة

 . السمكؾ السمبي مف قبؿ فريؽ مختص مف المربيف يشرفكف عمى ذلؾإطفاءالسمكؾ اإليجابي ك

السمككات العدكانية بطريقة ممفتة لمنظر في المجتمع بصفة عامة   ثار االىتماـ ىك ظيكرأ كلكف ما    
 .كبيف جدراف المؤسسات التربكية كاالجتماعية بصفة خاصة

 نتائج مفادىا أف إلى تكصمنا ، دراسة ميدانية لمؤسسة دار الطفكلة المسعفة بنات بقسنطينةإطار كفي     
الكسط المؤسساتي  افة إلى تأثير إضالسمككات العدكانية ليذه الفئة نتيجة اجتماع مجمكعة مف العكامؿ

يستدعي االىتماـ لتفادم تفاقـ ىذه الظاىرة خاصة عند ىذه الفئة التي   المادم كالبشرم، كىذا ماقسميوب
. يشرؼ عمى رعايتيا طاقـ مختص
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  و الدكتوراه رسائل الماجستير
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 :القواميس و المعاجم

، دار صادر لساف العربأبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم، - 1
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 M: نص المقابمة مع المقيمة

  احكيمي شوية عمى حياتك قبل ماتجي لممركز. 
حكايتيا تميؽ يديركىا فيمـ  ال  (M).....نبدالؾ مف نيار ازدت .....كش نحكي ك كش نخمي 

 Mمسمسؿ ك الحمقة األخيرة تاعك نيار تمكت

خالتني  ىديؾ ماما في السبيطار ك ىربت ، قعدت تـ قداه نيكـ ك مف بعد  (.....)شكفي ازدت في 
عرؼ ك مف بعد حطكني   ماأشير3ك ال2خرجتني  كاحدة تخدـ تـ  قعدت عندىا مدة حساب ماقالكلي 

 بقيت تـ حتى كال في عمرم عاميف ك مف بعد اداتني ماما ىدم رباتني ىي ك بابا ك   CENTREفي 
. خاكتي 

 ؟ كيفاه عشتي مع عايمتك ىدي 
يو ىزني و ال لعة بيو ما نشفاش ؽعندم حتى عال يو ماؿما تحبني بابا ماعرؼ عما...نكرماؿ 

 بصح ماما كانت تحبني ك تجيبمي كش سمم عميا ما نشفاش عمى روحي قعدت في حجرو انيار
خكتي ك خكاتاتي بكؿ كبار عميا كنت انا الصغيرة تاع الدار، بصح ......نرقد في حجرىا ...نحب

كنت نحس بمي ماعندىـ حاجة فيا ما يعاممكنيش كيما ما نحسيـ يعاممكني كيما أم حاجة في 
ناكؿ نشرب نمبس .بصح كنت عايشة . لعبة يمعبو بييا و من بعد يرميوىاالدار كرسي مخدة 

. نمعب مع اكالد الجيراف
ككرة ك نمبس ذ خاطر كنت نشبو في اؿجارتنا كانت تعيطمي جمولك الحاجة الي نشفا عمييا مميح 

ك نمعب معاىا بزاؼ نتكاحشيا  (..)نحب بزاؼ بنت خكيا .ككرةذك نمعب غير مع اؿ.غير السراكؿ
كنت عايشة نكرماؿ كيما كامؿ لكالد بصح كؿ شي ....ىي لي حرقت قمبي كي جيت لينا لممركز

تبدؿ نيار عرفت بمي مانيش بنتيـ ك بمي مربييني برؾ 
 و كيفاه عرفتي؟ 

قالكلي بمي وبنت حرام بنت الشارع كنت نقرا ك تقابصت مرا مع بنات ماشفيتش عاله عايركني ك قالكلي 
ك ....ما منتش سقسيت ماما قالتمي اـ يكدبك عميؾ ....ىادك مش كالديا ك جابكني مف دار األيتاـ رباكني 

شوفي شكون والديك و ما  قالتمي اميا تاع كاحدة فييـ ركحي ـت معاىـ ك ضربتوضمرة اخرل تفاب
كرىت لقرايا ك عدت .....ك عادك لي يقراك معايا دايما يقكلكلي ىؾ . غاضتني.  تدوريش ببنات الناس
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 .....يعايروني و يحاميو عمى بعضاىم و يظممونينمعب غير مع لكالد ك مانيدرش مع لبنات خاطر 
. من الزبالةك يقكلكلي بمي ماىمش كالديؾ جابكؾ يعايرو فيا يقولولي  بنت حرام 

كنت شاكة بمي بالؾ مش كالديا ك عدت كي يعيطك عميا ك ال يضربكني نقكؿ ككف جاك كالديا و 
قاليا مديمي الدراىـ ك .....اما تيدر مع خكيا ـك ككف جيت بنتيـ مايديركليش ىؾ، حتى اسمع 

و كرىت حياتي   بمي مش بنتؾ تـ تأكدت Mال نقكؿ ؿ
ك ....عدت ما نحبش نقرا.....مانكدبش عميؾ.....ك نقكلؾ الصح ...و امنت بمي راني بنت حرام

. نركح نمعب ك نيار طكؿ ك انا برا ممي نخرج اصباح حتى المعشية 

كي ماتروحيش تقراي؟  معامن تقعدي

..... جربت القارك......برا كيف رايحة نقعد مع لكالد لي مايقراكش نمعبك ندكرك ، نديرك كؿ شي ، 

ما عرؼ مكرة فييـ ......مدة ك نزيد نكلي.....ك كي يفيقك بي تاع الدار يضربكني يحبسكني في الدار
كيؼ كي  خاطر كيؼ......ىكا عدت نمقاراحتي ىؾ مانقمقش كي ندير ىؾ.....مكرة في ركحي ماعرؼ

..... نقرا كي ما نقراش كيفكيؼ

و كيفاه جيتي المينا؟ 

أنا حرت قمت ....كيا الدركؽ في قشي ك قالي ىي تركحي معايا نحكسك خخبا .........جابكني البكليس
حكمكنا البكليس ىك اداكه لمحبس ك انا جابكني ىنا ك مف تـ ك انا .....ساع عمى صالحك......كيفا حتى

ك مف بعد حاكلت ماما تخرجني مف ىنا ....مش عايشة مدرقة عمى راسي ىنا......عايشة....ىنا
قالوليا بيدلت بينا جابتنا ....بصح ىكما ما حبكش....ماحبكش خكتي ىي شتات تخرجني 

ني ككعدتيـ مانزيد ندير كالك يخرج.....خاطر بنيم......شوفي أنا بيدلت بييم و ىو الال ......العار
..... قدرتش نعيش في المركز ىدا ما.....برؾ

 و عاله ماقدرتيش تعيشي في المركز ؟ 
 ىكاك ىنا......ياكموك سالطة شتي الحبس ......ك شككف لي يقدر يعيش ىنا ككف انتي تقدرم

لينا .......رحتي فييا.....لينا ككف ما تقدريش تدافعي عمى ركحؾ ك ال ماتمقايش لي يدافع عميؾ
ك ككف ما تككنيش ديب ياكمكؾ ك يحقركؾ ك انتي .....حكت ياكؿ حكت
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أنا أكؿ مادخمت .....ىؾ خاطر الـز تككني ىؾ...عالىادم تشكفيني قبيحة ......كاهلل.....تشكفي
... (.صمت.).....سرقكلي حكايجي 

 كممي.... 

الشيوخة و المسؤولين يقولولك عسي ......لينا زلي راكي في غابة يستغمكؾ .....كش نزيد نقكلؾ
ك لبنات كي يمقاك العالقة تاعؾ مميحة مع الشيكخة ك ........ك قكلينا كؿ كش كايف  .....فالنة

و يدورو .....يقولولك القوادة تاعيم و كون تخرج أي ىدرة يحصمو فيك......المديرة 
. عدت نقكؿ الرحمة في كش كانك مدايريف فيا في الدار......قكليمي كش مف حياة.....عميك

. كرىت

 عال ىدي ىربتي؟ 
كايف لي مالح بصح أنا نيدرلؾ .....ك اله ىادم بالصة تقدرم تقعدم فييا.....تيربي بسيؼ 

زلي راكي في حبس ىربت باه نرجع لمدار بصح في الدار كانك حابيف .... كامؿ  centre عمى
حكمكنا .....اىـ عىربت ك بقيت ندكر برا مع لبنات لي ىربت ـ....يعاكدك يردكني ىنا 

قعدت تـ ..... ىاديؾ تاني مش بالصة CSRردكني لينا ك مف ىنا عاقبكني داكني ؿ....البكليس
كقت لقيت بمي السكنطر خير زدنا ىربنا مف تـ كسرنا ك درنا فكضى ك ىربنا كايف الي حكمكىـ ك 

مف تـ ك انا قاعدة .......ك أكي لقيتيني ىنا......ك رجعتنا الشرطة لينا..... معايا ىربنا1أنا ك 
بصح مانيش مميحة لينا كؿ كاحد يحكس عمى .....CSRجابدة ركحي مف ىنا عاقبكني داكني ؿ

زيد أكي عمبالؾ .......ىدا حبس مش سكنطر......كامؿ....صالحك مف لي يخدمك ىنا لبنات 
..... بالباقي

 ماعميش احكيمي.... 
لبسنا جككينؽ زم الفريؽ الكطني ك عربنا ....زذنا ىربنا نيار الماتش تاع الجزاير ك مصر 

ل ىديؾ ك مف بعد طاحتمي الكاسكيط ضك أكي عمبالؾ نشبو لرجالة كاحدماعرفنا في الفك.....
 رجالة اداكني لبالصة 4لي معام ىربك ك أنا حكمكني ....فاقك بيا بمي طفمة تبعكنا جراك كرانا 

دافعت عمى ركحي ....كاحد ماسمعني....بكيت عيطت .....في السمارة ك اعتاداك عميا 
ضربت كاحد فييـ ...مانفع كالك ...باه مايقدمكش ليا .......ضربت يدييا بالزجاج....ماقدرتش....

ك كي سمعك صكت ....بصح تحاماك فيا ك اعتدل عميا لي ضربتك .....حميتمك كجيك
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ك مف بعد رحت ك ....كرىت ركحي..بكيت  ........الطكمكبيالت جاييف ىربك ك خالكني تـ
نحبيا .....قالتمي صاحبتي ىدم ....تالقينا منيف مالفيف.....حكست عمى لبنات لي كانك معايا 

 CSRبزاؼ ىي لي كقفت معايا ك نعتتمي كش ندير خاطر ىيا تاني صراتميا ىؾ كيما ىربت مف 
ك .....قالتمي ركحي لمشرطة ك اشكي بييـ ك ىكما يجيبكىـ ك اداتني لطبيبة درت سرتيفيكا.....

تعيف الي اعتدل عميا ....ك كممت نشارع فييـ....مف بعد ردكني الشرطة المينا
كنت خايفة ك مشككية ك مش عارفة ....ك حبكني نتنازؿ عمى الشككل....كاصؿ.(+).....باباه

ك ......مف بعد شربت الدكا نصارحؾ حبيت ننتحر.....تنازلتش  بصح ما....ركحي أكي شتيني
. نساىمش ندمت عمى حياتي بكؿ خاطر ما...حبيتكش تخممي فيا كدبت عميؾ كي فقتي ما

 بقاش عندم كش نخسر حاجة ما ك ما....ك ماعنديش عاله نخاؼ ....ماعاد ييمني كالك 
... تيمني

 يكتر بابا لي حب يردني لدار كي عرؼ بمي رايحيف يمدكلي تعكيض كبير في مك الي يشكؾ
كش نعنيميـ أنا كيف ....قكليمي............نمدليـ التعكيض ..حبك يرجعكني بشرط ....القضية 

جيت مف الشارع نكلي ليو ....ندم حتى بالصةعمانسكا كالك ك ما.....بالصتي ك ش نسكا
 و عاله زدتي ىربتي المرة ىادي و مش حابة ترجعي 

ك مابقاش عندم كش ....ك ماعنديش عاله نخاؼ ....ماعاد ييمني كالك ... اني قمتؾ حياتي خمصت 
  ...نخسر حاجة ماتيمني

جيت مف المركز ك ....كنت خايفة ك قمقانة بصح مش ىامني.... سنكات9-8دخمت لممركز في عمرم 
. بنت الشارع بالصتيا الشارع، ك نزيد نقكلؾ .كليت ليو

تدمرت ...كرىت كؿ شي .....مع لي زيي انا لي نحقر كاحد ما يحقرني ك يستغمني...ىذم ىي حياتي 
ندمت بصح مابقا ...ك نركح كيف نحب....ىنا عمى األقؿ حرة ندير كاش نحب ....مابقالي كالك....حياتي
بصح حياتي درؾ ىنا ...برؾ لي تفيميني كك تحبيني ك نبقا نقكلؾ ماما حكيت معاؾ خاطر انتي....كالك

رؾ نتي عندؾ عايمتؾ عندؾ قرايتؾ الي ضخاطر مانيش حابة ف....برا مانقدر نقكلؾ عييا كاك
مانيش حابتؾ ....خميني كركحي ك ماتزيديش تدكرم بيا....بصح أنا ما عندم كالك....يحبكؾ

ماني حابة حتى .....خالص....مش اجبتني ك ندمت بصح مانقدرش نرجع...الميـ عايشة رجمة...رمضت
 .حياتي ىدم ك المكت كيفكيؼ... راىي ماتت Mك انسام. ...كاحد يشكفؾ معام
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 N: نص المقابمة مع المقيمة

Nوش تقدري تحكيمي عمى حياتك قبل ما تجي لممركز : 
مالفة مش . ىييو حياتي تقدرم تقكلي حياتي كميا في المركز كش نقكلؾ راني بنت المركز

 سنيف ك ىي تعاممني معاممة مش مميحة 8جديد عميا عشت مع ماما حتى عاد عمرم 
تركح تخرج معرؼ كيف تركح ك تخميني ...كرىتمي حياتي مف صغرم مرخستني .. خالص

نحشـ حتى ....كحدم في الدار نشكؼ في خدايميا مف صغرم كانت تقرا الكارطة يعني شكافة 
ك زيدم كممتيا في األخير جابت طيشتني ىنا ك راحت تخدـ عمى ....كاف تككف ىدم ماما 
حياتي قبؿ المركز ..ما نظنش ....قكليمي ىدم تستاىؿ تككف أـ ...ركحيا مف كاحد لكاحد 

لبرا عايشة مع كحدة تقكلي ماىي ما ....كيما حياتي في المركز تقدرم تقكلي ماكانش فرؽ
تتعامؿ معايا تقكلي ماتعبت عميا ك كلدتني تقكلي جابتني  ك .....تقكلي مربيتني ك ال سارقتني 

 .عمرم ماحسيت بمي راىي ماما......ال مدكني لييا كادك 
كنت حاطة ىادم الي نقمتي عمى نقمتك بابا ك يعني ما عشت شمعاه .....ك بابا ما نعرفكش 

 ..... بزاؼ نعرؼ بمي بابا شتك مرات يتحسبك ك أنا صغيرة بصح كي زكج ما زتش شتك 
 و كيفاه حتى جيتي لممركز؟
 سنيف  تقدرم تقكلي تربيت ىنا في المركز كبرت ىنا جابت 8قمتمؾ جابتني ماما ك عمرم 

قالتمي ....طيشتني ىنا دارتمي السبة بمي ما ناخدش الرام ك حطتني ىنا في المركز باه نتربى 
 ....جبتيا لمدولة باالك ىي تقدر تربييا....اقعدم ىنا حتى تتربام كي تتربام باه نخرجؾ 

قمت بالؾ .....ك مف تـ ك ىنا نسكفرم حتى ىربت المرة المكلة ك كي ىربت رحت عندىا 
تبدلت بالؾ ىداىا ربي ك تاني ماعندم كيف الركح ك بالصة الكلة لي خممت فييا عندىا 

لقيتيا حابة تردني زييا حابة تخدـ بيا حابتني ندخؿ الدكماف تاعيا ك كي ماحبيتش ىددتني 
تردني لممركز ىربت مف عندىا ك رجعت كحدم ك مف بعد درت طمب تحكيؿ لممركز تاع 

بكؿ صراحة شفت الرخس ..... أشير 3سطيؼ ك مف تـ زدت ىربت ك رحت لبجاية عشت تـ 
تاع الصح ك خدمت كؿ شي بصح قدرت نحافظ عمى ركحي شربت تكيفت دركقيت ك مازلت 
نتكيؼ بصح الدركؽ بطمتيا  ، ك خممت مع ركحي لقيت ركحي كليت زم ماما بطريقة غير 

مباشرة ك لقيت ركحي ككف نكمؿ ىؾ ما نكصمش لبعيد خممت لميت دراىـ ك ىربت مف بجاية 
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ك جيت ىنا لقسنطينة ك سقسيت عمى دار بابا باألحرل الي كنت حاطتك بابا حتى ىنا ك انا 
 بنات ىربك معايا رحنا استقبمنا نكرماؿ ك مف بعد قالي انتي 2حاطتك بابا رحت عندك أنا ك 

كي راحك لبنات ك بقيت غير أنا معاه .....نحتاجؾ ك لبنات ىادك مانحتاجيمش ك حاكزىـ 
ك كي عادت ....ك ماكانش يعاممني كيما بناتك لي قؿ عميا ......تبدلت معاممتك معايا ....

حاكؿ يعتدم عميا ك كي قمتمك اتقي اهلل راؾ بابا قالي مانيش باباؾ ...مرتك ماكانش في الدار 
تصدمت .....ك مانيش باباؾ .....ك ازكجت امؾ برؾ عال جاؿ باه تنقمؾ ك مف بعد طمقتيا

اتصكرم الصربة ىدم كي ماخميتكش حاكزني مف الدار لييكدم مايديرش الخدمة الي دارىاك 
جيت ... ماليف نحالي كمشي 4أكي شتيني كي جيت نحالي قشي نحالي الصاؾ تاعي فيو 

ككف ....أكي شتي الحالة الي كنت فييا في البرد ىداؾ ك النك.بالبيجامة ك ألؼ فرنؾ في جيبي
 .....ما نحتاج منك كالك ككف خاللي دراىمي ك قشي برؾ.....ييكدم ككف غضتك 

 و عاله رجعتي لممركز
ك خاطر جربت ....ككيف نركح ىنا كبرت ك ىدم ىي البالصة المكلة الي ضربت في بتالي 

بصح في الشارع ما تضمنيش ....حياة الشارع ىنا نقدر ندافع عمى ركحي ك نقدر ندبر راسي 
ىنا نرخس ك يجي النيار ألي تفرج  ك ماـ ميما يصرا كاش .....كاش يصرا ك في زكج رخس 

يصرا ما نضرش كيما في الشارع جربت ك عشت ك مش حابة نعاكد الغمطة الي دارتيا ماما 
جابتني ك ما عرؼ شككف بابا ك مف بعد طيشتني ىنا أنا ما نخميش بنتي تعيش لحياة الي 

 .عشتيا
 و كيفاه تشوفي في حياتك درك 

ىنا مالفة ...كي بكرم حياة المركز ىي حياة المركز ما كاف  حتى جديد بصح ىنا خير مف سطيؼ
نعرؼ كيفاه نحمي ركحي بصح الحاجة الي ماقدرتش عمييا الحقرة ك الغيرة لينا يغيرك مني ك حابيف 

ىدم ـ ك س اتيمكني ك حدة قالت اديتيمي ...ك اتيمكني بالسرقة  (+)تفاىمك عميا ....يخرجكني مف 
 عمبالؾ ىبمت كي سمعت عيطت CSRالفاليؾ تاع الذىب ك التانية التيميفكف ك حابيف يبعتكني ؿ 

ك خبطت ...صراتمي حالت ىستيريا حكمت كاحدة ديركنجاتني ك أنا مقمقة كسرت عمييا يد تاع الباليا 
عمبالؾ شكاك بيا لالبكليس بالسرقة ك تحطيـ أمالؾ الدكلة عمى ...الباب تاع الشكمبرا تاعي تكسر شكية 

عمبالؾ اتصكرم جات الشرطة خرجتني زم المجرميف رحت في تالطكمكبيؿ تاع .....الباب الي كسرتك
  صح كنت بكرم يدم خفيفة بصح بطمت كبر..البكليس زلي مدايرة كانش جريمة 
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 ما تصكريش ك ش ممكف ندير ك اهلل يسمككىا بكؿ غالية الشي لي مادرتكش CSRككف يديكني لؿ 
 ....لعكاـ ىادك بكؿ نديرك ك ما يبقى عندم حتى حاجة نخسرىا ك الي يصرا يصرا

 و زواجك؟

كايف جمعيات خيرية داركلي الشكرة ك لينا تاني في المركز عاكنكني بصح قالك لماما ككتاه العرس 
ك راجمي ىك تاني يتيـ .ما نسمع شبييا كي تجي كي ما تجيش كيفكيؼ....ماكنتش حابة نسمعيا خالص

 . نزكج خير نعيش حياتي نتينا كش نقعد ندير ىنا.....كيفي ك عالبالك بحكايتي كامؿ 

 N مالحظات قبمية لممقيمة

 N الناحية العالئقية لممعنية  (14)جدول رقم -

 ممتـــــازة جيدة¨ متوسطــــة نادرة منعدمـــــة 

    X  اجتماعية

   X   عدد صديقاتيا

    X  مشاىدة التمفاز

    X  زيارة األخريات فــــي غرفين

   X    األخريات في غرفتيااستقبال

 X     الفردية...أعماليا

    X  الجماعية..أعماليا

  X    .عالقتيا بالصغريات

    X  ...عالقتيا بالمقيمات....
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   X   عالقتيا بالراشدات..

    X  عالقتيا بالمربيات والمسؤوالت

    X  عالقتيـــــــا بـالضيوف

    X  عالقتيـــــــا بالوالديــــن

     X عالقتيــــــا بـاألقــــارب

 

 N الناحية المزاجية و السموكية  (15)جدول رقم -

 مالحظات  نـــــادرا أحيانــــا نعـــم ال 

   X   منطويــــة

    X  قمــقــــــــة

   X   ىــــــــادئة

   X   سريعة الغضب

   X   عدوانيـــــــة

    X  الشـــــرود

     X انحرافات جنسيــــة

    X   بالذات والمظيراالىتمام

   X   خالفات بين زميالتيا
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     X خالفات مع المسؤولين

    X  األنانية

     X مشاكل سموكية

 

 N االجتماعيةالنــــــاحية   (16)جدول رقم -

 مالحظات منعدمة   جيدة متوسط  قميل  نــــــادرا 

      X تقمص حوار الشـــارع

  X     استعماال األلفاظ البذيئة

 ال نشاطات يقومون بيا X     اإلنتاج داخــل المركز

 عدم خروجيا من المركز X     عالقاتيا خــارج المركز

    X   عالقاتيا داخل المركز

  X     إتكـــــــالية

     X  العدوانية

  X     افتعال المشاكل

    X   قدرتيا الشفيية

      X المشاركة في مشاجرات

إعادة الكالم المتداول     X  تقمص حوار المركز
 بالمركز
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 :Nبعدية لممقيمة مالحظات 

 N لممقيمةالناحية العالئقية  (17)جدول رقم       - 

 ممتـــــازة جيـــدة متوسطــــة ضعيفــــــة منعدمـــــة 

  X    اجتماعية

    X  عدد صديقاتيا

     X مشاىدة التمفاز

  X    زيارة األخريات فــــي غرفين

  X     األخريات في غرفتيااستقبال

   X ا    أعماليا الفردية

    X  الجماعية.نشاطاتيا.....

   X   عالقتيا بالراشدات..

 X     عالقاتيا بالصغريات

   X   .ماتيعالقاتيا بالمق.....

    X  عالقتيا بالمربيات والمسؤوالت

    X  عالقتيـــــــا بـالضيوف

    X  عالقتيـــــــا بالوالديــــن

      عالقتيــــــا بـاألقــــارب
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: Nبعدية لممقيمة مالحظات 

 النـــاحية المزاجيـــة والسموكيــــــة  (18)جدول رقم    -

 مالحظات أخرى نـــــادرا أحيانــــا نعـــم ال 

 تعد أكثر انبساط   X   منطويــــة

    X  قمــقــــــــة

   X   ىــــــــادئة

    X  سريعة الغضب

    X  عدوانيـــــــة

 بكثرة   X  الشـــــرود

     X انحرافات جنسيــــة

 بالذات االىتمام
 والمظير

 X    و بكثرة 

 و بكثرة   X  خالفات بين زميالتيا

خالفات مع 
 المسؤولين

 X    

 بكثرة   X  ألنانيةا

 النرجسية، تكمم نفسيا في المرآة، عدوانية   X  مشاكل سموكية

 



292 
 

: Nبعدية لممقيمة مالحظات 

  االجتماعيةالنــــــاحية   (19)جدول رقم  

 مالحظات منعدمة بكثرة متوسط قميل نــــــادرا 

   X    تقمص حوار الشـــارع

 مع زميالتيا و وقت الغضب  X    استعماال األلفاظ البذيئة

  X     اإلنتاج داخــل المركز

     X  عالقاتيا خــارج المركز

    X   عالقاتيا داخل المركز

  X     إتكـــــــالية

   X    العدوانية

    X   افتعال المشاكل

   X    قدرتيا الشفيية

   X    المشاركة في شجارات

 تقتصر عمى األم     X زيارة أفراد األسرة الوالدين أو
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 K: المقابمة مع الحالة

 عاله راكي تبكي احكيمي وش مقمقك

ما حممتش ماكالفتش ىنا ماقدرتش نتحمؿ الجك ىدا ما  كنتش ىؾ ...كش مقمقني كؿ ش بصح الحمد هلل 
كنت عايشة الباس مع كالديا الي ...بيف يـك ك ليمة يككف عندؾ كؿ ش ك مف بعد في غمضة عيف يركح 

نحبيـ ك يحبكني ما نخاؼ مف كالك الي دايريف بيا كامؿ يحبكني يحتارمكني نقرا نحكس عندم بيتي 
كحدم فييا جياز كمبيكتر فييا تمفاز فييا كؿ شي سريرم كبير المبسة الي تخرج نمبسيا كالديا حاطيني 
في عينييـ بابا كاف يديني معاه لمخدمة ك يعممني نعتمد عمى ركحي كاف يقكلي ماندكممكش كانك حناف 
عميا بزاؼ تفكرت كي كنت نحط راسي في حجر ماما ك نرقد مكحاؿ ننساىـ ك مكحاؿ يككنك مش كالديا 

لي ....الشتا مش كالديا الحمد هلل لي كانك رباكني ك عممكني ك كف يخيركني نتمنى يككنك ىما  كالديا 
كانك يحبكني باف كجييـ تاع الصح كاف كؿ شي عمى جاؿ ....قمقني ك غاضني كش دارك فيا عمكمي 

مش حراـ عمييـ ماقالكش كيف رايحة تركح الطفمة ....بابا خايفيف منك خاطر كاف ىك  الي يصرؼ عييـ
بصح إف اهلل يميؿ ك ال ييمؿ ك أنا أممي في ربي ك التربية الي رباكىالي ....ىدم لي تربات في حجكرنا 

ك ....كالديا مش خسارة ك نعكؿ عمى ربي ك عمى ركحي ك ما عمى حتى كاحد حدا بكؿ عمى جاؿ الطمع 
 الحمد هلل عشت حياة مميحة 

تعممت كي قعدت ...بطمت قرايتي عمى جاؿ كالديا ك ماندمتش نعرؼ نخدـ كؿ شي نطيب ندير كمشي 
شكيت بمي مش كالديا بصح األسماء .....في الدار معا ماما كانت مريضة بزاؼ ك كنت متكليا بييا 

متقاربيف ك بابا قالي غمطة برؾ ك مف بعد نركح لممحكمة نصححيا ك كي بقيت نسقسي داني معاه ك 
مالقيناش لي يصحح كلينا ، امنت بمي كالديا ك صدمتي كانت كبيرة نيار ماتك كالديا ك باف كؿ شي 

ممكف صح يتيمة ك ممقطة بصح ماما لي كلدتنمي مسامحتيا خاطر ما .....قالكلي جابكؾ دار األيتاـ....
عالباليش بظركفيا  بالؾ كانت مظطرةة بالؾ كانت خايفة غمطت ماكانش لي مايغمطش 

كمسامحتيا ك ما نحكسش نعرؼ شككف ىيا انا كالديا ىادك ك ماتك ك الحمد هلل لي كانك كالديا .....
وباالك ربي جابني ىنا باه نعاون لبنات عيشكني بالؾ خير مف ككف عشت مع كالديا تاع الصح ، ....

 .ىادو و نأتر عمييم بالك كاينة حكمة الي حطني ربي ىنا

 و درك كيفاه راكي مدايرة ىنا؟
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رانا في حبس ما ندنا حؽ في كالك ما ....كيفاه نككف في رايؾ ماكنتش حاطتيا ىؾ عايشبف مع  لميابيؿ 
نديرك كالك نرقدك ىنكصك ناكمك ىدا ماكاف كيفاه ما ترقديش ما يحتارمككش فيمت عاله لبنات ىادك ىؾ 

مانيش حابة  نبقا ىنا حابة نخرج ككف نزيد نبقا سمانة نيبؿ ك ال نيرب بالؾ ....عندىـ حؽ ما لكميمش 
حابة قشي مانمبسش مف ....مانيش قاعدة ناكؿ االكمة مش نكرماؿ طعمتيا كحد الزم ىؾ .....برا خير 

  ....ماماك غدكة تجيبيممي ....حابة حكايجي 

 شكون ماماك

لقيت ....عمبالؾ كش صرا تاني ......قمتميا تجيبمي حكايجي ....ىدم كحدة مف الفامي الي جابتني لينا 
كحدة تبكي حبيت نصبرىا ك قمتميا ىدا أمر ربي ك مقدر ك ما عالباناش كش كايف غدكة ك اصبرم 

ال ربي الكالك مازالؾ ما عشتيش ىنا كي ....كشبيؾ انتي كش قاعدة تقكلي ....ردت عميا ك قالتمي.....
 تعيشي ىنا تنسام ىدرتؾ ىدم بكؿ

جيت نيدر ....سرقك لي بكرتابمي فيو تصاكرم  فالكارت ميمكار....عمبالؾ عدت نخاؼ عمى ركحي
كيفاه ما عندىـ مايديرك ....كيفاه ما عالباليمش  ......قالكلي الشيكخة ما عالباناش ما عندنا ما نديرك

ك سكت ك تاني قطعكلي الدرا تاعي حطيتك جديدد ك تمني كؿ شي .....يعزركىـ يقكدك ببعضاىـ 
حطيتك جديد ك ىبطت ...نستعممك ىنا تاعي قشي فراشي مخادم كؿ شي تاعي حاجة مام تاع المركز

تاني ليـك ...ككف نبقا ىنا نيبؿ عمبالؾ الزمني نخرج مف ....نتعشا طمعت لقيتك مقطع شكفي بعينؾ
كنت راقدة نفطف عمييا تضرب فيا حكمتني ... تاع الصباح كرزت عميا طمطـ 5الصباع عمى الخمسة 

 ما حبتش تطمقني

ستر ربي كنت الفة ركحي  عمبالؾ....   قالتمي الشيخة سترؾ ربي طمطـ الي تحكمك ما تطمقكش
قكليمي كش مف قعاد ىنا رانا في حبس ماتقدرم تديرم كالك حبيت نريكالمي ك نبكزم بانت  ..... بالككات

ك ش مف حياة ما قاعديف نديرك .... كي اداكلي تيميفكني ماخالكنيش قمتميـ اىدرك مع الجكج قالي ال 
شكغي ىدا ىك الدكرتكار تاعي ميابيؿ ...فيكالك نكرمالمك مش ىؾ ك مف بعد يمكمك لبنات عاله انحارفك 

أنا ك مستكايا ك ...اتخيمي...ما يفيمكش ىدم مف المفركض ما تككنش....ك لي ديبيؿ ك لمقمميف 
 مع محك األمية مع الي B كA ب ك ؿ أحاطيني نقرا ...الشيادات الي عندم مف المفركض نكمؿ قرايتي 

الشيخة قالتمي راكي ذكية ك الذكاء تاعؾ عمرك ما عدا عميا في ....تدخؿ في راسؾ ىادم ....جامي قرا 
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قالوليا ال  ىوما متمدرسين و ىي .....مؤسسة كيما ىؾ ما نقدرش نقريؾ معاىـ نقريؾ مع المتمدرسيف 
 ......ال و يتعاندو الي معاىا

 ...عمبالؾ راني ضحية بيف الرجميف..قكليمي كش دنبي انا تضيع حياتي ىؾ كش ذنبي 

 قمتيمي حابة تعاوني لبنات و تأثري عمييم

قدرت نأثر في كحايد كيما صمنا مع بعضانا كقفة عرفة نحكيميـ القصص في الميؿ قبؿ ما يرقدك 
كش نقكلكلك ك  ]عممتيـ الصالة ك الكضكء عممتيـ أفراد العائمة عمبالؾ لقيتيـ ما يعرفكش أخ اؿ...

العمات أبناء العمات عممتيـ العربية ك الفرنسية نعاكف الي يقراك ك نشرحميـ لحكايج الي ما يفيمكىمش ، 
 نحيتميـ الحثرة الي بينات بعضاىـ ما نخمييمش يحقرك بعضاىـ ، 

 و كيفاه قدرتي

عمبالؾ لينا تتعاممي معاىـ بالعقؿ يمشمشكؾ الزمميـ القكة طكعتيـ بصح كايف أكقات الـز .....بالقكة 
كيما انا كي ندكش ....تتعاممي معاىـ بحنانة الـز تعرفي ككتاه تستعممي القكة ك كتاه تستعممي لحنانة

رحت عندىـ ..... أياـ باه يشيح نبقا حاطا بكني نضت الصباح مالقيتش البكني تاعي3شعرم الزمك 
ك .....طمعت لقيتيـ طيشكىا قداـ لخزانة....قمتميـ نطمع درؾ ما نمقاش البكني نقمب السماء عمى األرض 

تاني تعممت حاجة ىكما ماعندىـ ما يخسرك ك ما الزمنيش نحط ركحي في مكاجية مع كاحد ما عندك ما 
ككف حتى جات قدقد  .....ك عمى ىادم ما الزمنيش نبقا ىنا مانيش تاع بالصة كيما ىؾ ...يخسر 

ككف نزيد نقعد ما عالباليش كش يصرالي .....كيفاه تحبيني نككف .....حاطيني مع الميابيؿ ك المقمميف 
كانك ما عنديش األعصاب عادة عندجي كنت ما نقمقش ..كانت ما عنديش الضيقة عادت عندم ....

عدت نمكت بالقمقة عدت نحس بمي كايف قطف في صدرم ك رقبتي نحس ركحي نتطفى الماء ما ييبطش 
أنا حسيت بالعباد كحاسبتميـ ك فاىمتيـ ، بصح أما مالقيتش لي ... رايحة نمرض رايحة نيبؿ ....

 .ك بالؾ ليامات ىادك نخرج.يفيمني ك يخممـ فيا ك ال حتى يحسبمي
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 نص المقابمة مع الحالة:G 
 أحكيمي شوية عمى حياتك قبل ما تجي لممركز 
 سنكات 6 سنكات ك أختي 8جيت لينا في عمرم ....كش حاتي قبؿ مانجي حياتي بكؿ ىنا 

ك ما نشفى عمى كالك قبؿ لي نشفا عميو كنا عايشيف مع ...طيشتنا ماما ىنا باه راحت تزكجت 
بعضانا بابا دخؿ لمحبس تطمقت منك ماما ك ىي حبت تزكج خاطر كرىميا حياتيا ك حنا جابتنا 

أكي تشكفي أنا ....في المكؿ قالتنا باه نكجد لمعرس ك نزكج ك مف بعد نخرجكـ ك بصح ...ىنا 
 ىنا

  ؼ المكؿ كنت نكرىا خاطر خمت في ركحيا ك ما خمتش فينا ك مف بعد كيجات خرجتنا في
العيد ك حكاتمي كش دار فييا بابا ك فيمتني بمي ىي تاني ما عندىا كيفاه تدير فيمت بصح ما 
حقياش تديرنا ىكا كحنا كش ذنبنا رانا مطيشيف ىنا ال تحسابمؾ عايشيف شكفي البرا الناس تاع 

 .الصح كيفاه عايشيف اله كيما حنا 
 إيو رنا عايشيف ك خالص 
  و أختك 
  نحبيا صح نقابصك خاطر ىي تقمقني ك ماتخدش الرام ما عالبالياش بمي ىنا مش الدار ك

 الزميا تخاؼ عمى ركحيا ك ىي ماتفيمش ك تقمؽ 
 و باباك

ما عالباليش بيو يحبنا حسابمايقكؿ كنت نبعتمك الرسائؿ كيدخمنا في االكؿ ك نقكلك بمي نحبك ك 
بصح درؾ عدت ما نبعتمك ما ..ك نحكيمك ....ما يقمقش عمينا ك نقكلك بمي راني متكليا باختي 

يبعتمي ك باالؾ قرب يخرج بصح ماعرؼ الكاف يخرجنا ك ال ىك تاني يدير زم ماما ك يزكج ك 
 يخمينا ىنا 

 و حياتك في المركز كيف راىي
ماال رانا ىنا ...نكره المركز المينا ك مش حابة نبقا ىنا بصح كيف رايحة نركح ...نكرماؿ عايشيف 

ك نحمي ركحي ك ...ندافع عمى ركحي ك عمى ختي ك كاحد ما نخميو يرخسني ك ال يرخس اختي 
 .نحمي ختي ك خالص

نقمؽ بزاؼ ماعالباليش عاله ركحي ما نحممياش ك حابة نعيش مميح كيما كامؿ الناس حابة 
 .نعيش الفكؽ ك ما نبقاش في الفقر ك الرخس ك الميزريا ىادم
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 .....كنا عايشيف في قربي ك جينا لينا اللدار ال قرار ك كش كايف تاني ماعرؼ
انصرفت كىي تبكي ك رفضت أم حديث في المكضكع حديثيا في ما بعد في المزاح ك طمب 

المساعدة في شرح دركسيا ك ال تريد الخكص في قصة حياتيا ك ال ماتريد فعمو ك أجابت بأنيا 
 .عندما تكبر تريد أف تككف مغنية

 :مالحظات بعد سنتيف مف دخكؿ المقيمة

 2007الناحية العالئقية لممعنية(  24)جدكؿ رقـ 

 ممتػػػػػازةجيدة ̈ متكسطػػػػة نادرة منعدمػػػػػة 

  X    اجتماعية

  X    عدد صديقاتيا

   X   مشاىدة التمفاز

زيارة األخريات فػػػػي 
 غرفيف

 X    

 األخريات استقباؿ
 في غرفتيا

   X  

   X   الفردية...أعماليا

 X     الجماعية..أعماليا

 X     .عالقتيا بالصغريات
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عالقتيا ....
 ...بالمقيمات

   X  

  X    عالقتيا بالراشدات..

عالقتيا بالمربيات 
 كالمسؤكالت

   X  

  X    عالقتيػػػػػػػا بػالضيكؼ

   X   عالقتيػػػػػػػا بالكالديػػػػف

    X  عالقتيػػػػػػا بػاألقػػػػارب

 2007 لنػػػاحية المزاجيػػػة كالسمككيػػػػػػةا (25)جدكؿ رقـ 

 مالحظات أخرل نػػػػػادرا أحيانػػػػا نعػػػـ ال 

 بؿ منبسطة    X منطكيػػػػة

  X    قمػػقػػػػػػػػة

   X   ىػػػػػػػػادئة

   X   سريعة الغضب

   X   عدكانيػػػػػػػة
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 كثيرة الشركد   X  الشػػػػػركد

     X انحرافات جنسيػػػػة

 بالذات االىتماـ
 كالمظير

X     

خالفات بيف 
 زميالتيا

   X  

خالفات مع 
 المسؤكليف

X     

    X  األنانية

الشركد كعدـ التركيز    X  مشاكؿ سمككية
 كالمشي عند النكـ
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 2007 االجتماعيةالنػػػػػػاحية (  26)جدكؿ رقـ 

 مالحظات منعدمة  جيدة  متكسط  قميؿ  نػػػػػػادرا 

تقمص حكار 
 الشػػػارع

  X    

استعماال األلفاظ 
 البذيئة

 X     

اإلنتاج داخػػؿ 
 المركز

    X  ال نشاطات
 يقكمكف بيا

عالقاتيا خػػارج 
 المركز

  X    

عالقاتيا داخؿ 
 المركز

   X   

  X     إتكػػػػػػػالية

     X  العدكانية

      X افتعاؿ المشاكؿ

    X   قدرتيا الشفيية
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المشاركة في 
 مشاجرات

X      

تقمص حكار 
 المركز

 X     إعادة الكالـ
 المتداكؿ بالمركز

 

 :2011 مالحظات بعد إقامة المقيمة بالدار

 2011لممقيمة الناحية العالئقية (  27)جدكؿ رقـ  -

 ممتػػػػػازة جيػػػدة متكسطػػػػة ضعيفػػػػػػة منعدمػػػػػة 

  X    اجتماعية

  X    عدد صديقاتيا

   X   مشاىدة التمفاز

زيارة األخريات فػػػػي 
 غرفيف

   X  

 األخريات في استقباؿ
 غرفتيا

   X  

     X  أعماليا الفردية

   X   الجماعية.نشاطاتيا.....
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   X   عالقتيا بالراشدات..

 X     عالقاتيا بالصغريات

  X    .عالقاتيا بالمقيمات.....

عالقتيا بالمربيات 
 كالمسؤكالت

   X  

  X    عالقتيػػػػػػػا بػالضيكؼ

   X   عالقتيػػػػػػػا بالكالديػػػػف

    X  عالقتيػػػػػػا بػاألقػػػػارب

 2011السمككية النػػػاحية المزاجيػػػة (  28)جدكؿ رقـ             -

 مالحظات  نػػػػػادرا أحيانػػػػا نعػػػـ ال 

   X   منطكيػػػػة

    X  منبسطة

 بكثرة   X  قمػػقػػػػػػػػة

  X    ىػػػػػػػػادئة
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    X  سريعة الغضب

 بكثرة   X  عدكانيػػػػػػػة

    X  الشػػػػػركد

 ك بكثرة    X   بالذات كالمظيراالىتماـ

 ك بكثرة   X  خالفات بيف زميالتيا

    X  خالفات مع المسؤكليف

 بكثرة   X  األنانية

 العدكانية الشركد،    X  مشاكؿ سمككية
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 2011االجتماعية النػػػػػػاحية (29)جدكؿ رقـ -

جيدة  متكسط قميؿ نػػػػػػادرا 
 بكثرة

 مالحظات منعدمة

    X   تقمص حكار الشػػػارع

استعماال األلفاظ 
 البذيئة

  X    مع زميالتيا ك كقت
 الغضب

  X     اإلنتاج داخػػؿ المركز

عالقاتيا خػػارج 
 المركز

 X     

عالقاتيا داخؿ 
 المركز

   X   

      X إتكػػػػػػػالية

   X    العدكانية

    X   افتعاؿ المشاكؿ

   X    قدرتيا الشفيية

   X    المشاركة في شجارات
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زيارة أفراد األسرة 
 الكالديف أك

X     ىي التي تزكر أميا 

 

 نص المقابمة :Z 
تبدك المقيمة لمكىمة األكلى جد خجكلة ك جد مقاكمة لـ تتجاكب مع الباحثة بسيكلة فيي 

ك كانت تتجاكب مع الحديث دكف أف ترفع عينييا مف االرض ك تتكمـ ك ىي .جد متكتمة
 .تنظر لألرض طكاؿ الكقت ك نادرا ما ترفع رأسيا

 ككتاه ادخمتي لممركز؟ 
  ما خرجت ما ندخؿ قكليمي ككتاه تخرجي مف مش ككتاه دخمتي ، ألنك ممي حميت عينيا

 .خالكني م المستشفى خاطر طفمة.ك أنا في المركز 
 خالكؾ خاطر طفمة؟ 

خافت ىي ما .. بنات ك كي ىزت بيا قاليا بابا ككف تجي طفمة نطمقؾ7ماما عندىا 
حبتش تشكؼ ك كي زدت انا قالتميـ في المستشفى بمي مش بنتي أنا عندم طفؿ ك كي 

 .جا بابا قالتمك جبت طفؿ ك شتك ك مف بعد بدلكه ك جابكلي طفمة
 ك مف بعد كيفاه كممي؟

 ك مف بعد خالكني في سبيطار ك خرجك ك جابكني لدار الطفكلة ك مف تـ ك انا ىنا
 ما جاكش شافكؾ؟

 .كاحد ما جا ك مف بعد رفعك قضية عمى المستشفى الي ازدت فييا 
سنيف جات كاحدة قالكلي عمتؾ ك ال خالتؾ معرؼ كحدة منيـ 10ك كي كاف في عمرم 

 ك قالتميـ بمي نشبو لخكاتاتي لبنات فكطكككبي قالتميـ سمعة كحدة
 ك مف بعد؟

مف بعد حبك عايالت يديك يتبناكني ما قدركش خاطر قالكلي القضية تاعؾ مازاؿ ما 
 .فصمكش فييا كمازالت في القضاء مانقدرك نتاخذك حتى اجراء

 كانت كش حابة؟
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 ماعالباليش ماحابة كالك مش حابة نزيد نكمؿ حياتي بكؿ ىنا ك خالص

 كيفاه تشكفي في الحياة في المركز

ماجربتش لحياة برا باه نقكلؾ كيفاه بصح في االعياد ك المناسبات مالفة نخرج عند 
حياة العايمة الكاف صح كش نشكؼ حاجة كحدة اخرل خالص ماجربتياش ..عايالت 

 .بصح حبة نجربيا

حياتي لينا نكرماؿ ساعة مميحة ساعة مش مميحة الخقرة ما عندكش لي يدافع عميؾ ك 
 .ال يحميؾ زم لي فيحبس ك ىادك كامؿ عساسة

 عاله ما حبيتيش تيدرم مع الضياؼ المرة الي عدات؟

ضياؼ ىدكؾ ستاجير جاك باه يقراك عمينا ما نيدرش معاىـ كيفاه في رايؾ  ىدكؾ مش 
 .الي يجي نحكيمك حكايتي ننشرىا في التمفزيكف

 كيفاه يتعاممك ماؾ ىنا في المركز؟

يعني ...كيما يتعاممك مع الي ىنا كيفكيؼ بصح مكحاؿ يتعاممك معانا زم كالدىـ 
نكرماؿ مانيش حابة نيدر عمييـ ك مف بعد نكلي .خداميف يخدمك في خدمة سالكيف عمييا

 في المشاكؿ، خاطر خدايميـ يجبدكؾ في اليدرة ك مف بعد تحصمي ما ني حابة ندخؿ 

 .ركحي في حتى كحدة فييـ
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 2007:مالحظات قبمية المقيمة

 Zالناحية العالئقية لممعنية   (32)   جدكؿ رقـ 

 ممتػػػػػازةجيدة ̈ متكسطػػػػة نادرة منعدمػػػػػة 

  X    اجتماعية

   X   عدد صديقاتيا

 X     مشاىدة التمفاز

زيارة األخريات فػػػػي 
 غرفيف

   X  

 األخريات في استقباؿ
 غرفتيا

   X  

   X   الفردية...أعماليا

   X   الجماعية..أعماليا

  X    .عالقتيا بالصغريات

  X    ...عالقتيا بالمقيمات....

   X   عالقتيا بالراشدات..
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عالقتيا بالمربيات 
 كالمسؤكالت

   X  

   X   عالقتيػػػػػػػا بػالضيكؼ

     X عالقتيػػػػػػػا بالكالديػػػػف

     X عالقتيػػػػػػا بػاألقػػػػارب

 2007   النػػػاحية المزاجيػػػة كالسمككيػػػػػػة   (33)   جدكؿ رقـ 

مالحظات  نػػػػػادرا أحيانػػػػا نعػػػـ ال 
 أخرل

   X   منطكيػػػػة

 جد منبسطة   X  منبسطػػػػػػػػػػػػػة

   X   ىػػػػػػػػادئة

 بكثرة   X  سريعة الغضب

    X  عدكانيػػػػػػػة

 بكثرة   X  الشػػػػػركد

    X  قمػػقػػػػػػػػة
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 بالذات االىتماـ
 كالمظير

 X    مبالغة  في
 االىتماـ

خالفات بيف 
 زميالتيا

  X   

خالفات مع 
 المسؤكليف

X     

    X  األنػػػػانيػػػػػػػػػػػػػػػة

     X انحرافات جنسيػػػػة

 2007 االجتماعيةالنػػػػػػاحية    (34)   جدكؿ رقـ 

ػادف 
 را

 مالحظات منعدمة  جيدة  متكسط  قميؿ

تقمص حكار 
الشػػػارع 

   X   

استعماال األلفاظ 
 البذيئة

   X   

اإلنتاج داخػػؿ 
 المركز

    X ال نشاطات يقكمكف بيا 
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عالقاتيا خػػارج 
 المركز

 X     تتجنب إقامة عالقات
 خارجية

عالقاتيا داخؿ 
 المركز

   X   

  X     إتكػػػػػػػالية

 عدكانية  X    العدكانية

     X  افتعاؿ المشاكؿ

   X    قدرتيا الشفيية

المشاركة في 
 مشاجرات

 X     

تقمص حكار 
 المركز

   X   إعادة الكالـ المتداكؿ
 بالمركز
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 :بعدية مالحظات 

 2011لممقيمة  الناحية العالئقية (  35)جدكؿ رقـ 

 ممتػػػػػازة جيػػػدة متكسطػػػػة ضعيفػػػػػػة منعدمػػػػػة 

 X     اجتماعية

  X    عدد صديقاتيا

  X    مشاىدة التمفاز

زيارة األخريات فػػػػي 
 غرفيف

   X  

 األخريات في استقباؿ
 غرفتيا

   X  

   X   أعماليا الفردية

    X  الجماعية.نشاطاتيا.....

   X   عالقتيا بالراشدات..

 X     عالقاتيا بالصغريات

عالقاتيا .....
 .بالمقيمات

   X  
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عالقتيا بالمربيات 
 كالمسؤكالت

   X  

    X  عالقتيػػػػػػػا بػالضيكؼ

     X عالقتيػػػػػػػا بالكالديػػػػف

     X عالقتيػػػػػػا بػاألقػػػػارب

النػػػاحية المزاجيػػػة كالسمككيػػػػػػة (   36)جدكؿ رقـ 

 مالحظات أخرل نػػػػػادرا أحيانػػػػا نعػػػـ ال 

متذبذبة بيف   X   منطكيػػػػة
 االنطكاء االنبساط

    X  قمػػقػػػػػػػػة

   X   ىػػػػػػػػادئة

    X  سريعة الغضب

    X  عدكانيػػػػػػػة

 بكثرة   X  الشػػػػػركد

     X، انحرافات 
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 جنسيػػػػة

 بالذات االىتماـ
 كالمظير

 X    ك بكثرة 

خالفات بيف 
 زميالتيا

   X  

خالفات مع 
 المسؤكليف

X     

 بكثرة   X  األنػػػػانيػػػػػػػػػػػػػػػة

 الشركد.العدكانية    X  مشاكؿ سمككية
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  2011االجتماعية النػػػػػػاحية (   37)   جدكؿ رقـ 

 مالحظات منعدمة جيدة/بكثرة متكسط قميؿ نػػػػػػادرا 

تقمص حكار 
 الشػػػارع

   X   

مع زميالتيا ك كقت   X    األلفاظ البذيئة
 الغضب

اإلنتاج داخػػؿ 
 المركز

    X  

عالقاتيا خػػارج 
 المركز

 X     

عالقاتيا داخؿ 
 المركز

 X     

  X     إتكػػػػػػػالية

   X    العدكانية

    X   افتعاؿ المشاكؿ

   X    قدرتيا الشفيية
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المشاركة في 
 شجارات

  X    

زيارة أفراد 
 األسرة 

    X زيارة العمة مرة كاحدة 

 

 :نص المقابمة

Rمعامف جيتي لينا لممركز؟  
..  ىادك خكاتاتي تعرفييـ ك تاني عندم زكج كاحد أخريف لفكؽ في الحضانة  F ,Dجيت مع  

كي رابت دارنا ك راحت ماما بقينا كحدنا ..إيو نسيت  ياخي رحتي معانا شفناىـ المرا لي عدات
.. 

 كش نقكلؾ تاني؟
 كمميمي لحكاية كي رابت داركـ كيفاه درتك؟

تتكلو F  بابا ادخؿ لمحبس ك ماما راحت حبسنا لقراية ك قعدنا في الدار...قبؿ ما تريب دارنا اساع
 بعنا لحكايج الي يتباعك باه نشريك الماكمة ك كي خمصكنا الدراىـ Dكأنا ك ...مف خكتي الصغار

 ك رابت ادار جاك ىزكنا ك جابكنا ىنا ك ردكنا نقراك كدكشكنا ك بقينا ىنا
 كعجبتؾ القعدة ىنا؟

ىنا خير مف دارنا الماكمة ك الدار بصح مايقيمكناش ك مايحبكناش ىنا ك نقمؽ بزاؼ كرىت 
حياتي ىنا حابة نخرجك مف ك نعيشك مع بابا ك مع ماما في دار كحدة أخرل مميحة مش في 

 الزانقؿ الي كنا عايشيف فيو
 ك خاكتؾ الي في الحضانة

 عندم عاـ ماشتيمش ككف نشكفيـ مانعرفيمش 
 جيت المرا ليعدات ك مالقيتكمش انتي كاختؾ
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نقكلؾ كيفاه حطينا قشنا في المحافظ في بالصت الكرارس ك ىربنا عند بابا بقينا ..ىييييو ىربنا
 .معاه عند عمتي ك مف بعد حكسك عمينا ك ردكنا

  عاله ماحبتش تركح معاكـ Fك 
 ماعرؼ عمييا  قمناليا ك ماحبتش

 شككف الي تحبي ىنا
 بصح نتكما تاني رحتك  Xك نحبؾ نتي ك طاطا ....ما نحبيمش كامؿ ىكا  نتحب ركحي برؾ

 .عمينا اليف حبكىـ كامؿ يركحك ك يبقاك غير الي مش مالح
 حكيتمؾ كؿ شي اني رايحة 

 ممتػػػػػازةجيدة ̈ متكسطػػػػة نادرة منعدمػػػػػة 

  X    اجتماعية

  X    عدد صديقاتيا

 X     مشاىدة التمفاز

زيارة األخريات فػػػػي 
 غرفيف

 X    

 األخريات في استقباؿ
 غرفتيا

   X  

    X  الفردية...أعماليا

   X   الجماعية..أعماليا
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  X    .عالقتيا بالصغريات

عالقتيا ....
 ...بالمقيمات

   X  

   X   عالقتيا بالراشدات..

عالقتيا بالمربيات 
 كالمسؤكالت

   X  

  X    عالقتيػػػػػػػا بػالضيكؼ

  X    عالقتيػػػػػػػا بالكالديػػػػف

    X  عالقتيػػػػػػا بػاألقػػػػارب

 

 

 

 

 

 

 



318 
 

 2009 لنػػػاحية المزاجيػػػة كالسمككيػػػػػػة(   41)جدكؿ رقـ      -   

نػػػػػاد أحيانػػػػا نعػػػـ ال 
 را

مالحظات 
 أخرل

   X   منطكيػػة

 جد منبسطة   X  منبسطة

   X   ىػػػػادئة

 بكثرة   X  سريعة الغضب

    X  عدكانية

 بكثرة   X  الشػػركد

    X  قمػػقػػػة

 بالذات االىتماـ
 كالمظير

 X    مبالغة  في
 االىتماـ

خالفات بيف 
 زميالتيا

  X   

خالفات مع 
 المسؤكليف

X     
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    X  األنانية

     X مشاكؿ سمككية

 

 2009 االجتماعيةالنػػػػػػاحية (   42)   جدكؿ رقـ 

 مالحظات منعدمة  جيدة  متكسط  قميؿ  نػػػػػػادرا 

   X    تقمص حكار الشػػػارع

استعماال األلفاظ 
 البذيئة

   X   

اإلنتاج داخػػؿ 
 المركز

    X  ال نشاطات يقكمكف
 بيا

عالقاتيا خػػارج 
 المركز

 X     تتجنب اقامة عالقات
 خارجية

عالقاتيا داخؿ 
 المركز

   X   

  X     إتكػػػػػػػالية

 عدكانية  X    االعدكانية
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     X  افتعاؿ المشاكؿ

   X    قدرتيا الشفيية

المشاركة في 
 مشاجرات

 X     

إعادة الكالـ   X    تقمص حكار المركز
 المتداكؿ بالمركز
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 :مالحظات بعد إقامة المقيمة بالدار

 2011لممقيمة الناحية العالئقية (   43)   جدكؿ رقـ 

 ممتػػػػػازة جيػػػدة متكسطػػػػة ضعيفػػػػػػة منعدمػػػػػة 

 X     اجتماعية

  X    عدد صديقاتيا

  X    مشاىدة التمفاز

زيارة األخريات فػػػػي 
 غرفيف

   X  

 األخريات في استقباؿ
 غرفتيا

   X  

   X   أعماليا الفردية

    X  الجماعية.نشاطاتيا.....

   X   عالقتيا بالراشدات..

 X     عالقاتيا بالصغريات

عالقاتيا .....
 .بالمقيمات

   X  
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عالقتيا بالمربيات 
 كالمسؤكالت

   X  

    X  عالقتيػػػػػػػا بػالضيكؼ

   X   عالقتيػػػػػػػا بالكالديػػػػف

     X عالقتيػػػػػػا بػاألقػػػػارب

النػػػاحية المزاجيػػػة كالسمككيػػػػػػة (   44)   جدكؿ رقـ 

نػاد أحيانػا نعػـ ال منبسطػػة
 را

 مالحظات أخرل

 منبسطة ك مرحة    X منطكيػػػػة

    X  ػػةؽقمػػ

   X   ىػػػػادئة

    X  سريعة الغضب

    X  عدكانيػػػة

 بكثرة   X  الشػػركد

     Xانحرافات 
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 جنسيػػػػة

 بالذات االىتماـ
 كالمظير

 X    ك بكثرة 

خالفات بيف 
 زميالتيا

   X  

خالفات مع 
 المسؤكليف

X     

 بكثرة   X  األنانية

التذبذب بيف االنطكاء ك    X  مشاكؿ سمككية
 االنبساط

 العدكانية ك العنؼ

 2011 االجتماعيةلنػػػػػػاحية ا (45)   جدكؿ رقـ 

 مالحظات منعدمة بكثرة متكسط قميؿ نػػػػػػادرا 

   X    تقمص حكار الشػػػارع

مع زميالتيا ك كقت   X    استعماال األلفاظ البذيئة
 الغضب

  X     اإلنتاج داخػػؿ المركز
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     X  عالقاتيا خػػارج المركز

     X  عالقاتيا داخؿ المركز

  X     إتكػػػػػػػالية

   X    العدكانية

    X   افتعاؿ المشاكؿ

   X    قدرتيا الشفيية

   X    المشاركة في شجارات

زيارة أفراد األسرة 
 الكالديف أك

 X     

 

 نص المقابمة

Dاحكيمي كيفاه جيتي لينا لممركز  

  كنا عايشيف كحدنا بابا ادخؿ لمحبس ك ماما مريضةRاكي عمبالؾ كي رابت دارنا جينا ياؾ احكاتمؾ 

 ك اخكاتاتؾ

 كنا مع بعضانا ك محمد ك عمي في الحضانة 

 ك كالديؾ

 يجيك يزكركنا ساعة عمى ساعة ك يجيكنا تاني لممدرسة 
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 ك انتي

 ماىيش حابة تجي خمي تمكت Fحابة نرجع نعيش ماىـ لي يحب يجي ك ليما يحبش يدبر راسك كيما 
 ىنا

 صمت طكيؿ......ك يسبكىا ك يرخسكىا ىنا

 قمتيمي ىربتك نتي كاختؾ

 .....ماىربناش رحنا عند بابا لينا ما خالكش ماما ك بابا يجيك يشكفكنا ساع رحنا

 ك عاله ما خالكىمش

 .القاضي لي مخالىمش ك قاؿ لبابا كي دير ادار تقدر تدم لكالد

 .حابة نركح مانيش حبة نزيد نبقا ىنا كرىت

 كقرايتؾ

 ما عالباليش مش مميحة 

  ما عالباليش عاله4 ىكا نقرا ك نجيب 4قداه معدلؾ معدلي

 ك المربيات يراجعك معاؾ الدركس

 .يراجعك بصح يقمقكني ما نفيمش ك ىكما يعيطك بزاؼ

 .ك تستمر بمصمت إلى أف تغادر

 2009:مالحظات قبمية المقيمة

 Rلمقيمةالناحية العالئقية ؿ(   40)   جدكؿ رقـ 
 :مالحظات قبمية المقيمة
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  2009لممقيمةالناحية العالئقية (   48)   جدكؿ رقـ 

 مالحظاتجيدة ̈ متكسطػػػػة قميؿ منعدمػػػػػة 

    X  اجتماعية

    X  عدد صديقاتيا

  X    مشاىدة التمفاز

زيارة األخريات فػػػػي 
 غرفيف

 X    

 األخريات في استقباؿ
 غرفتيا

  X   

   X   الفردية...أعماليا

    X  الجماعية..أعماليا

   X   .عالقتيا بالصغريات

عالقتيا ....
 ...بالمقيمات

 X    

     X عالقتيا بالراشدات..

    X عالقتيا بالمربيات 
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 كالمسؤكالت

     X عالقتيػػػػػػػا بػالضيكؼ

  X    عالقتيػػػػػػػا بالكالديػػػػف

     X عالقتيػػػػػػا بػاألقػػػػارب

النػػػاحية المزاجيػػػة كالسمككيػػػػػػة (   49)   جدكؿ رقـ 

مالحظات  نػػػػػادرا أحيانػػػػا نعػػػـ ال 
 أخرل

    X  منطكيػػػػة

  X    منبسطػػػػػػػػػػػػػة

متكترة     X ىػػػػػػػػادئة
أغمب 
 الكقت

 بكثرة   X  سريعة الغضب

   X   عدكانيػػػػػػػة

 بكثرة   X  الشػػػػػركد

    X  قمػػقػػػػػػػػة
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 بالذات االىتماـ
 كالمظير

X     

   X   خالفات بيف زميالتيا

خالفات مع 
 المسؤكليف

X     

    X  األنانية

     X انحرافات جنسيػػػػة

 2009 االجتماعيةالنػػػػػػاحية (    50)   جدكؿ رقـ 

 مالحظات منعدمة  بكثرة متكسط  قميؿ  نػػػػػػادرا 

     X  تقمص حكار الشػػػارع

استعماال األلفاظ 
 البذيئة

  X    

 ال نشاطات يقكمكف بيا X     اإلنتاج داخػػؿ المركز

تتجنب إقامة عالقات     X  عالقاتيا خػػارج المركز
 خارجية

     X  عالقاتيا داخؿ المركز
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     X  إتكػػػػػػػالية

 عدكانية  X    العدكانية

    X   افتعاؿ المشاكؿ

     X  قدرتيا الشفيية

المشاركة في 
 مشاجرات

    X  

إعادة الكالـ المتداكؿ     X  تقمص حكار المركز
 بالمركز

 :مالحظات بعدية المقيمة

 لممقيمة  لناحية العالئقية (   51)   جدكؿ رقـ 

 مالحظاتجيدة ̈ متكسطػػػػة قميؿ منعدمػػػػػة 

    X  اجتماعية

    X  عدد صديقاتيا

  X    مشاىدة التمفاز

زيارة األخريات فػػػػي 
 غرفيف

 X    
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 األخريات في استقباؿ
 غرفتيا

  X   

   X   الفردية...أعماليا

    X  الجماعية..أعماليا

   X   .عالقتيا بالصغريات

عالقتيا ....
 ...بالمقيمات

  X   

     X عالقتيا بالراشدات..

 عالقتيابالمربيات
 كالمسؤكالت

  X   

     X عالقتيػػػػػػػا بػالضيكؼ

  X    عالقتيػػػػػػػا بالكالديػػػػف

     X عالقتيػػػػػػا بػاألقػػػػارب
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 2011 النػػػاحية المزاجيػػػة كالسمككيػػػػػػة(   52)   جدكؿ رقـ 

نػػػػػاد أحيانػػػػا نعػػػـ ال 
 را

 مالحظات أخرل

    X  منطكيػػػػة

  X    منبسطػػػػػػػػػػػػػة

متكترة أغمب     X ىػػػػػػػػادئة
 الكقت

 بكثرة   X  سريعة الغضب

    X  عدكانيػػػػػػػة

 بكثرة   X  الشػػػػػركد

    X  قمػػقػػػػػػػػة

 بالذات االىتماـ
 كالمظير

X     

خالفات بيف 
 زميالتيا

 X    

     Xخالفات مع 
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 المسؤكليف

    X  األنػػػػانيػػػػػػػػػػػػػػػة

     X انحرافات جنسيػػػػة

 2011 االجتماعيةالنػػػػػػاحية (   53)   جدكؿ رقـ 

 مالحظات منعدمة  بكثرة متكسط  قميؿ  نػػػادرا 

    X   تقمص حكار الشػػػارع

    X   استعماال األلفاظ البذيئة

 ال نشاطات يقكمكف بيا X     اإلنتاج داخػػؿ المركز

تتجنب إقامة عالقات     X  عالقاتيا خػػارج المركز
 خارجية

     X  عالقاتيا داخؿ المركز

     X  إتكػػػػػػػالية

 عدكانية  X    العدكانية

    X   افتعاؿ المشاكؿ

     X  قدرتيا الشفيية
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    X   المشاركة في مشاجرات

إعادة االكالـ المتداكؿ    X   تقمص حكار المركز
 بالمركز
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 :ممخص

         إف ثنائية السمكؾ البشرم، كالمتمثمة في الخير كالشر، ظمت كمازالت صفة مالزمة لإلنساف في 
جميع المجتمعات، كاف تعددت أنكاعيا، كاف كاف سمكؾ الخير يشكؿ أىداؼ المؤسسات التربكية، 

لحاؽ األذل كالضرر  كمؤسسات التنشئة االجتماعية، فاف السمكؾ الشرير كالمرتبط بالعنؼ كاالعتداء كا 
سكاء باألشخاص أك الممتمكات بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، صريحة كانت أـ رمزية، تظؿ الدافع 

األساسي لمحاكلة فيـ كتحميؿ كتفسير العكامؿ المساعدة كالمؤثرة عمى تنامي ىذه السمككات السمبية في 
المجتمع، كخاصة بيف أحضاف مؤسسات تربكية سكاء كانت األسرة أك المدرسة أك مؤسسات رعاية 

 .الطفكلة التي أخذت عمى عاتقيا مسؤكلية تنشئة جيؿ برمتو

        كلذلؾ فقد اىتمت ىذه الدراسة بمشكمة السمككات العدكانية بدار الطفكلة المسعفة بنات كتأثير 
 .الكسط المؤسستي

       حيث تيدؼ لتسميط الضكء عمى ىذا الكسط الذم يمكف اعتباره مؤسسة تنشئة اجتماعية تيتـ 
بنصؼ المجتمع كمعرفتو إف كانت السمككات العدكانية نتائج تضافر عكامؿ نفس اجتماعية كتأثير كسط 

كاعتمدت الدراسة كذلؾ عمى جانب نظرم مف الدراسات السابقة كالمشابية كالمقاربات النظرية . المؤسسة
لمسمكؾ العدكاني، عكاممو كتصنيفاتو، إضافة لفصؿ ييتـ بالرعاية االجتماعية في المؤسسات اإليكائية ، 

 .باعتبار دار الطفكلة المسعفة مف المؤسسات االجتماعية التي تيتـ برعاية األطفاؿ المسعفيف

 حاالت كمالحظة سمككيف عند دخكليف المؤسسة، كبعد إقامتيف بيا، كذلؾ لممس 7كقد اعتمدنا دراسة 
 كالذم أثار اىتماـ المفحكصات TATأثر الك سطا لمؤسستي عمى سمكؾ المقيمات، كما طبقنا اختبار 

 .مقارنة باختبارات أخرل

كخمصت الدراسة إلى أف السمكؾ اإلنساني ىك فعال نتاج تفاعؿ كتضافر عكامؿ نفسكاجتماعية، إضافة 
لألثر الكاضح لمكسط، كالذم أثبتتو نتائج تحميؿ االستمارات المكزعة عمى المربيات لتدعيـ النتائج 

 .كلتقميص الكقت كالجيد.المتكصؿ إلييا
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 :كنمخص النتائج في التالي

 تأثير الكسط عمى سمكؾ المقيمات بما فييف المربيات. 

 االختراؽ النفسي لممربيات العامالت بالؤسسة ككذا الطاقـ اإلدارم. 

 إف الكسط المؤسستي يعد مدرسة لمختمؼ السمككات المنحرفة. 
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Résumé : 

Le comportement humain se caractérise par l’ambivalence entre l’agressivité et 

le comportement normal, dans toutes les sociétés humaines, malgré ses 

diversités. Le comportement normal reste le bute recherché par les 

«établissements d’éducation et de socialisation, le comportement agressif direct 

ou indirecte, individuel ou collectif suscite l’intérêt de tous. Pour dévoiler les 

facteurs réels déclenchant de ce comportement qui influe sur les relations 

interpersonnelles. Notamment dans les institutions de la sauvegarde, puis à pour 

mission la socialisation des jeunes. 

La présente étude s’intéresse aux comportements agressifs chez les enfants 

institution de sauvetage (filles) de Constantine, et l’influence du milieu 

institutionnel sur ce comportement. 

Elle vise par ailleurs a analyser et comprendre la multiplicité des facteurs 

psychologiques et sociologiques, puis interagissent dans un environnement 

institutionnel de socialisation. 

Les résultats obtenus démontrent clairement dans l’étude et observation des cas 

par la passation du test TAT, dont le comportement agressif des filles assistées 

est résultantes de plusieurs facteurs psycho-sociaux, additionnés aux influences 

configurées du milieu institutionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 


