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 الشكر و العرفان 
نحمد اهلل عز و جل الحمد الطيب الكثير الذي يميق بوجيو و جالل إكرامو و رحمتو التي 

 فتح بيا عمينا فوفقنا و شرح قموبنا لمعمم. 

 المذين حمَّالنا "أمـــانة الــــعمم" و وىبانا بإخالص ذاك الوعد هلللموالدين  نتقدم بالشكر الجميل
تفانييما في العناية بكل تفاصيل ذاك الحمم . صدق  

:" بوسنة زهير عبد الوافي " كما نثني تقديرا و احتراما عمى فضل األستاذ المشرف  الدكتور 
الذي وجينا بالتأطير العممي القيم و السند النفسي الصحيح في اتمام ىذه الدراسة التي نشكر 

. لو فييا وقفتو معنا و جزاء صنعو في توجيينا  

  كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتفضميا بقبول مناقشة ىذه المذكرة

: ة الدكتورةستاذمعيا ذاك االمتنان الجميل لألكما ندلي بكممة حق تحمل   

النموذج "شخصا  تالذي ساندنا في كل مراحل عمم النفس في حياتنا و كان" نحوي عائشة" 
ما أثرى كل تمك التجارب الحياتية انا من وقتيتو دينا و عمما " فوىب  

لمركز مكافحة اإلدمان فرانس فانون كما نتقدم بالشكر لحاالت الدراسة موضوع البحث و 
التي وجيتنا بخبرتيا النفسية "  حداق"، كما نشكر األستاذة السيدة   بميدة الذي فتح لنا ابوابو

نة البحث المدمنين في اختيار عيو سعييا البيداغوجي في التعامل مع   

 كما ال يفوتنا أن نعترف بجميل كل أساتذة كمية العموم االجتماعية "قسم عمم النفس "

الذي عتق فينا بغيرتو عمى العمم " جـــــــــــــابر نصر الدين " و بالخصوص البروفسور أ.د  
ىذا الحب لعمم النفس و  لممجال االنساني الذي نرجو من اهلل أن يوفقنا فيو لنساىم 

نفسانيين في سواء النفوس المطمـــــئنة .ك  

التي ساىمت في إنجاز ىذه المذكرة  "أصيمة العمري"كما نشكر األستاذة واألخت العزيزة
   بتوجيياتيا ونصائحيا فمك مني جزيل الشكر
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 مقدمة: .1

يعاني المجتمع الجزائري جممة من الظواىر االجتماعية التي أثقمت كاىمو، وأضحت 
تيدد مستقبل األسرة خاصة، ىذه األخيرة التي تعتبر المؤسسة األولى لتنشئة الفرد وتكوين 

 شخصيتو بعيدة عن االنحراف.

وتنشئة األجيال من تعد األسرة الجزائرية كباقي أسر العالم تسعى دائما إلى التربية 
خبلل تمقين وتطبيع الفرد بالعادات والتقاليد، واالحترام داخل األسرة والحفاظ عمى التماسك 

 بداخميا من خبلل أسموب الحوار كطريقة في التنشئة.

فاالتصال والحوار بين األبناء واآلباء يخمق جو من األلفة والمحبة بين أطرافيا في 
يغيب فييا طابع الحنان والحب ويغمبيا الجفاء والقسوة ىذا  غياب كل ىذا يجعل من األسرة

ما يؤدي باألبناء إلى شعورىم بالفراغ العاطفي رغم أنيم يعيشون تحت سقف واحد فيذا ما 
يجعل سموكات األبناء المراىقين في المجتمع الجزائري فيعد اإلدمان عمى المخذرات أحد 

الدين لممرجعية النفسية ليذه المرحمة جعل  أشكال ىذه السموكات المنحرفة فافتقار الو 
المشاكل والصراعات تتعقد أكثر لعدم فيم أبنائيم فحاولنا في ىذه الدراسة تقسيميا إلى ستة 

 فصول.

 الفصل األول تناولنا فيو اإلطار العام لمدراسة.

 الفصل الثاني كان حول المراىقة.

 الفصل الثالث: األسرة واالتصال.

 مخذرات اإلدمان.الفصل الرابع: ال

 الفصل الخامس: اإلطار المنيجي .

 .اإلطار التطبيقي الفصل السادس: 
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 أهمية الموضوع: .2

يكتسي موضوع البحث أىمية كبيرة في ظل غياب دور اإليصال الفعال مع المراىق 
وسط األسرة الجزائرية ىذه األخيرة التي أصبح دورىا حياديا في تنشئة  المراىق تاركة مكانيا 

رع ليقوم باحتضان المراىق ،ىذا ما ساعد عمى تفشي ظاىرة اإلدمان عمى المخذرات لمشا
 .التي أصبح يمجأ إلييا كمتنفس لو

 :أهداف الموضوع .3

 نيدف من خبلل دراستنا ليذا الموضوع تحقيق العديد من األىداف نمخص أىميا في :

 المراىقين  إبراز الدور الفعال الذي يمعبو االتصال األسري في الحد من إدمان
 .عمى المخذرات في أوساط األسر الجزائرية

 إبراز النتائج الوخيمة الناتجة عن سوء االتصال األسري في األسر الجزائرية. 

  تتبع وتحميل والتعرف عمى األسباب الحقيقية المؤدية لتوجو المراىق لئلدمان عمى
المدمنين المخذرات من خبلل التربص الميداني ومعايشة يوميات المراىقين 

 .المقيمين في ىذا المركز

 :دوافع إختيار الموضوع .4

نما جاء بناءا عمى عدة أسباب ودوافع أىميا:  لم يكن إختيار الموضوع محض الصدفة وا 

 أن ىذا الموضوع يدخل في صميم التخصص. 

  ميولي الشخصي بدراسة المواضيع المتعمقة بالجوانب النفسية المتعمقة بفئة
رف عمى مختمف حاجاتيم النفسية ومشاكميم التي من أىميا المراىقين بغية التع

 .اإلدمان
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  أن موضوع اإلدمان عمى المخذرات يعتبر من مواضيع العصر خاصة لدى
 .المراىقين 

 اإلنتشار الخطير لظاىرة اإلدمان عمى المخذرات في أوساط األسر الجزائرية. 

 :الدراسات السابقة .5

 :أوال : الدراسات العربية

كانت موضوعيا يدور حول  8008: دراسة الدكتور عبد العزيز ناصر الدراسة األولى 1
 تناقض تربية الوالدين بين التسمط والدالل ويزيد من احتمال تعاطي األبناء لممخدرات.

 المسحي االجتماعي  المنهجتم استخدام 

 : مصر  مكان الدراسة

 مدمنا  050لعينة : نزالء السجن وقد بمغ عدد أفراد ا عينة الدراسة

: إن ىناك عبلقة ارتباطيو بين إتباع الوالدين ألسموب المعاممة التسمطي والنبذ  نتائج الدراسة
 والحماية الزائدة مع أبنائيم والخوف االجتماعي وتعاطي الحشيش والحبوب .

ان ىناك عبلقة بين تعاطي المخدرات والخوف بحيث وصمت نسبتيا في ىذه الدراسة الى 
36 % 

التي كان موضوعيا الخصائص النفسية  0998: محمد عمي زىران  الدراسة الثانية 2
 .والمناخ األسري بإدمان األبناء 

 : مصر  مكان الدراسة

 غير مدمنا  063مدمنا و  043: تشمل  عينة الدراسة

 : ىي وجودة عبلقة سالبة بين التماسك األسري وتعاطي األبناء لممخدرات  نتائج الدراسة
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كذلك وجود عبلقة موجبة بين تعاطي األبناء لممخدرات وبين استخدام الوالدين  -
 .األساليب الغير سوية المتمثمة في األداء الجسدي والقسوة والرفض والحماية المفرطة

ىناك فرق في الداللة االحصائية بين المتوسطات درجات المجموعة لصالح  -
 .المجموعة المدمنة 

موضوعيا دراسة نفسية واجتماعية لبعض  0980روق عبد السبلم : فا الدراسة الثالثة 3
 المتغيرات المتعمقة باالدمان.

 : ماىي العوامل االجتماعية والنفسية المتصمة باإلدمان ؟ أهداف الدراسة

ماىي المتغيرات النفسية التي قد تطرأ عمى المدمن عند انقطاعو عن           
 المخذر؟ 

 ات النفسية التي قد تطرأ عمى المدمن .ماىي المتغير            

 : مصر مكان الدراسة 

 : فئة من المراىقين عينة الدراسة 

: افتقار المدمنين الى االستقرار مما يجعميم يمجؤون إلى اإلدمان مشاعر نتائج الدراسة
الحرمان الواسعة لدى المدمنين لفترة الطفولة المبكرة وجود خمل في النظام الثواب والعقاب 

 .( 07ص 0996في مرحمة الطفولة    ) مصطفى يوسف ، 

  : ثانيا : الدراسات األجنبية

حول تأثير المساندة األبوية واألسرية عمى  0986: ىوالىان وموس لدراسة األولى ا 0
 التكيف الشخصية في مقاومة الضغوط . 

 : ألمانيا مكان الدراسة 
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ناث  عينة الدراسة  شخص متوسط األعمار . 867: ذكور وا 

الطفل انو محبوب ومرغوب فيو  : أن المساندة األسرية المتمثمة في إدراك نتائج الدراسة
وي صحتو أية وخصائصو االيجابية كالصبلبة والثقة بالنفس والطموح بالتالي تقيو من تق

 األمراض النفسية واالنحرافات السموكية كاإلدمان .

 حول عبلقة التنشئة الو الدية وتعاطي المخدرات . 0995: ديكسون  الثانيةالدراسة  2

 .: فرنسا مكان الدراسة

غير مدمن ، نجد ان األفراد الغير مدمنين اقل رضي  78مدمن و  000:  عينة الدراسة
عن أسرىم بحيث يتميز محيطيم األسري باالتصال السمبي والتسمط والعنف ودراسة أخرى 

 والتي قام بيا فريد حول عبلقة العائمة واإلدمان عمى المخدرات .في نفس السنة 

 فحص وتحميل صفات أوالئك المدمنين وأسرىم . هدفها

: إن تمك األسر التي تعيش في حالة من نقص التماسك والتواصل باإلضافة  نتائج الدراسة
 الى عدم وجود دور واضح لآلباء وفرض قمة الضبط في األسرة .

 بدراسة مجموعة من الراشدين . 8006: وايت وسانتز  الدراسة الثالثة 3

 .: انجمترا  مكان الدراسة

 .سنة  40/  89تتكون من بين عينة الدراسة : 

: بان من تعرضوا لئلىمال والعنف التسمطي في الوسط األسري يقبمون عمى  نتائج  الدراسة
يذاء الذات    .التناول واستعمال المخدرات وا 

من طرف كارين وريوس في عمم  8009: دراسة أقيمة بجامعة كينك  الدراسة الرابعة 4
 النفس التربوي اذ كان موضوعيا اإلدمان وارتباطو باألسرة . 
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  .: جامعة كينك مكان الدراسة

 حالة كان من بينيا ام تعاني من اإلدمان باإلضافة إلى األبناء . 408: عينة الدراسة 

األسرية تعاني من اختبلل في ذه الدراسة توضح أن تمك األنساق : ى نتائج الدراسة
ضيف األسري بالدرجة العالية والممارسات الو الدية تتميز بالنقص الكبير في الرقابة التو 

 واالنضباط عن غياب الحماية والرقابة والمساندة .

 :  قراءة وتعميق عمى الدراسات السابقة

ضوع اإلدمان وعبلقتو بالجو األسري واألساليب من خبلل الدراسات التي تناولت مو 
المعاممة الوالدية وطريقة التنشئة األسرية واالجتماعية ومدى لجوء األبناء لئلدمان عمى 

 المخدرات .

 الدراسات اىتمت عن العبلقة االرتباطية بين اإلدمان والجو األسري السائد. 0

 قة التنشئة .الدراسات اىتمت باألسموب المعاممة الوالية وطري 8

الدراسات اىتمت باإلىمال والعنف في الوسط األسري وانحرافات األبناء ومدى إقباليم  3
 عمى تناول المخدرات .

 دراسات اىتمت باالتصال السمبي والعنف والتسمط ىم أكثر عرضة لئلدمان . 4

دمان دراسات متعمقة ببعض المتغيرات النفسية التي قد تنجم عن تناول المخدرات واإل 5
 عمييا .

ومن خبلل ىذه الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي كانت تتمحور عن األسرة 
والمعاممة واألساليب والطريقة في التنشئة ومدى تأثير المناخ األسري عمى الصحة النفسية 
لؤلبناء ، كل ىذا يتمركز حول مفيوم االتصال األسري وأىميتو في خمق جو عاطفي في 
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األسري من خبلل الحب واألمان وبعث الثقة بالنفس وانو مرغوب فيو في وسط ىذه الوسط 
األسرة لتكوين شخصية تتمنع بالصبلبة النفسية من خبلل استخدام الرجوعية النفسية 

 ومقاومتيا لبلحباطات والمشاكل األسرية .

 اإلشكــاليـة:  .6

تميزىا عن غيرىا  يمر الفرد بمراحل نمائية مختمفة ولكل مرحمة مظاىر وخصائص
.فمرحمة المراىقة كما تعتبرىا " ستايمي ىول" ،ىي مرحمة العاصفة والضغط والصراعات 

 الداخمية .
إن التغيرات الفيزيولوجية ليذه الفترة ليا تأثيرات نفسية ىامة ، اذ يؤكد بعض عمماء 
النفس ان ىذه التغيرات ىي مصدر االضطرابات النفسي لممراىق ، اذ يمثل الجسم بالنسبة 
لو وسيمة لمتعبير الرمزي عن صراعاتو وعن النماذج العبلئقية وبطريقة التي يراىا مناسبة 

ديد من الوقت أمام المرآة محاوال الظيور بأحسن صورة وىذا يوحي بوجود .فيو يقضي الع
يعتقد ان اول ظاهرة تمس شعور الذي )  R.muchielliبعد نرجسي في التفكير إذ يقوم 
 المراهق البالغ هي النرجسية .(

إن عدم إدراك المراىق لمتغيرات التي تطرأ عميو تجعمو يجد نفسو في ازمة البحث عن 
ان ما يتعرض له المراهق من صراعات ومطالب ) اريكسون ن ىو ؟ حيث اعتبر ىويتو م

اجتماعية تجعمه في البحث الدائم عن إحساسه عن هويته ، انأ جديد واين يقع بالنسبة 
 .(73،ص8008( .) مريم سميم ،  لمنظام االجتماعي

ن ىاتو الفئة من المراىقين ىم أكثر عرضة لبلنحراف عن غيرىم ،ىذا ناتج ع
 الضغوطات التي يعيشونيا .

فعدم توافق واالنسجام بينو وبين أسرتو خمق جو من التوتر واالنفصال العاطفي ، فمن 
بين المشكبلت التي تواجيو في حياتو مشكمة اإلدمان عمى المخدرات ، ىذه األخيرة التي 

الدول أصبحت منتشرة بصفة مذىمة في أوساط السباب والمراىقين وتعد الجزائر من بين 
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بحجز كميات كبيرة من  8008/ 8000المعرضة ليذه الظاىرة ، ىذا ما أكدتو إحصائيات 
مختمف أنواع المخدرات وعند مقارنة ىذه الحصيمة نبلحظ زيادة كبيرة فعمى سبيل المثال 

ىذا ما أكده صالح عبد النوري مدير الدراسات  % 98,08بالنسبة لمقنب اليندي بمغت نسبتو 
 تحميل بديوان الوطني لمكافحة المخدرات .والتقييم وال

فالمراىق الجزائري كغيره من مراىقين العالم يتأثر ويؤثر في أسرتو ، فنجد أن المدمن 
عن المخدرات ىو شخص يعيش ادوار متناقضة حيث نجده شخص نرجسي أناني يحب ذاتو 

،عمما منو أنيا وفي نفس الوقت يميل إلى تدميرىا من خبلل إصراره عمى تعاطي المخدرات 
مضرة بصحتو فيمكن تعريف المخدرات : ىي المواد التي من خبلل طبيعتيا الكيميائية عمى 
تغيير بناء وظائف الكائن الحي ىذا ما يحدث لمجسم بالتكرار واالستمرار في تناوليا بصفة 

، فيي  دائمة فيحدث لو نوع من التعود واالعتماد النفسي ىذا ما يؤدي بو إلى اإلدمان عمييا
،ص 8008الرغبة القيرية التي تمزمو بتناوليا بصفة دائمة(.) محمد عبي زيباني إبراىيم ،

53). 
فتعد األسرة ىي المسؤولية عن تنشئة المراىق فيي أول من يتولى في تشكيل شخصيتو 
في السنوات األولى التي ليا بعد واضح ىذا من خبلل العبلقة األولى التي  بين األم وطفميا 

األم الجافية والقاسية عمى طفميا ينعكس سمبا في إعاقة النمو النفسي وتثبيت ىذه ، ف
المرحمة. ىذا ما نجد في تعريف لمصطفى بوتفنوشت لؤلسرة الجزائرية ) ىي المجتمع 
المنزلي المكون من أقارب يشكمون كيان اجتماعي واقتصادي مؤسس عمى عبلقات والتزامات 

 .(05،ص 0984(. ) مصطفى بوتفنوشت ،  متبادلة بالتبعية والمساعدة
فالتغير الذي حدث عمى مستوى األسر الجزائرية جعل العبلقات السائدة بين أطرافيا 
تتبلشى ىذا راجع لمتقدم الذي حدث بداخميا ، فغياب الدور األساسي لؤلسرة التي كانت 

) تسمى بالعائمة ترتكز عمى التفاعل الترابط وخمق جو من اآللفة  واإلصرار عمى التماسك 
  .الكبيرة (
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الخصائص النفسية والمناخ األسري التي  0998ىذا ما أكدتو دراسة محمد عمي زىران 
توصمت إلى العبلقة السالبة بين التماسك األسري وتعاطي األبناء المخدرات وكذلك استخدام 

خبلل ىذه الدراسة  الوالدين األساليب الغير السوية المتمثمة في الرفض والقسوة والجفاء ، فمن
 نستنتج أن لؤلسرة تأثير كبير وعميق عمى األبناء .

فرغم حجم العائمة الكبيرة فنجد ان التواصل والتماسك والحوار بين أطرافيا، فانشغال 
ن عن دورىم األساسي ىو رعاية األبناء وحمايتيم فنبلحظ ان العبلقات أصبحت لديالوا

 تطغييا طابع الجفاء .
صور ىذا التفاعل ىو وجود الحوار داخل األسرة ىذا األخير ىو اداة  فمعمي من ابرز

تواصل المفظي بين اآلباء واألبناء فنجد ان اآلباء يتخذون في اتخاذ أساليب متباينة، فنيم 
من نجدىم يأخذ الحوار الديمقراطي كأسموب لمتواصل ىذا ما يجعل االتصال فعال داخل 

لمحديث مع أبنائيم بإتباع أسموب تسمطي يطبعو طابع يفتح مجال  األسرة ، ومنيم من ال
القسوة فينا يغيب الحوار بيا  ما يشغل التماسك والتواصل الغير فعال بين أطرافيا ىذا ما 
نجده سائد داخل معظم األسر الجزائرية الفتقارىم لممرجعية النفسية ليذه المرحمة وأىمية 

حساسيم بذو  اتيم ووجودىم ىذا يبعث الثقة لدييم ،فقد نجد الحوار واالتصال مع المراىقين وا 
االتصال في األسرة لكن يغيب فيو الحنان والحب ويطبعو الجفاء والقسوة ىذا ما يجعمنا 

 نطرح تساؤل الدراسة حول أوجو االتصال داخل األسرة .
 ماىي أوجو االتصال األسري لدى المراىق المدمن عمى المخذرات ؟          

 ة :األسئمة الفرعي
لدى المراىق المدمن عمى ىل االتصال الفعال ىو احد أوجو االتصال األسري  -

 ؟المخذرات

ىل االتصال غير الفعال ىو احد أوجو االتصال األسري لدى المراىق المدمن عمى  -
 المخذرات؟

 الفرضيات: .7
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 الفرضية العامة : 
 يكون االتصال األسري  داخل أسرة المراىق المدمن عن المخدرات غير فعال .       

 الفرضيات الجزئية :
 يتسم االتصال األسري داخل أسرة المراىق المدمن عمى المخذرات بالجفاء . -

 يكون االتصال األسري داخل أسرة المراىق عمى المخدرات منعدما . -

 : التحديد اإلجرائي لممصطمحات .8

ىي العبلقات السائدة داخل األسرة والتي يسود فييا الجفاء والقسوة  التصال األسري:ا 0
 .وانعدام االتصال والحوار بين األبناء  والوالدين ىذا ما نجده سائد داخل اآلسر الجزائرية 

سنة وىي الفئة المدمنة عن  85/ 07ىي الفترة التي تتراوح أعمارىم ما بين  المراهقة: 8
 المخدرات .

ىو الشخص الذي يتعاطى المخدرات بأنواعيا وبشكل مستمر تعطيو أعراض  المدمن : 3
 نفسية وجسمية ورغبتو القيرية في تناوليا .

 : ىي مواد كيميائية تعمل عمى تخذير الجسم والعقل .المخذرات  4
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  تمهيد:   

إن مرحمة المراىقة من المراحل التي كانت وما تزال تثير اىتمام العديد من      
في مجال الظواىر النفسية، فيي مرحمة انتقال من الطفولة إلى  نالعمماء والباحثي

الرشد ، فالمراىق في ىذه المرحمة يكافح وسط متغيرات ومتناقضات ثقافية واجتماعية 
والقمق ، حيث يدخل في صراع بينو وبين  ع، مما يسبب لو كثيرا من اإلحباط والصرا

خاللو عدوانية المراىق وتمرده  أسرتو يتمثل في أشكال من التناقض الفكري تبرز من
عمى جيل اآلباء، فمرحمة المراىقة ىي بطبيعتيا مرحمة زوابع وعواصف نفسية وأن 
الضغوط و االضطرابات النفسية التي نالحظيا عمى المراىقين إنما ىي نتيجة 

 لمتحوالت البيولوجية التي يمر بيا . 
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 تعريف المراهقة حسب بعض العمماء : / 1

: المراىقة ىي تولد من ضرورة  إعادة تنظيم األنا الذي أثرت عميو  كاستنبرج*
التغبرات البموغ حيث يتطمب من المراىق استدخال ىذا النمو الفسيولوجي ضمن 
نظامو العالئقي والميبيدي وبسبب التغيرات الجسدية التي تتنتج عنيا تحوي عمى 

 ية والنرجسية .خطر انكسار التوازن بين االستثمارات الموضوع

حيث اعتبر المراىقة مرحمة ىامة تعرض عمى الفرد تغيرات عمى  : فيجامي* 
مستوى التوازن بين الداخل والخارج ) تغير العالقة مع الوالدين وتغير العالقة مع 
الجسد فالمراىقة تعيد تنظيم التوازن بين النرجسية ، العالقة بالموضوع  االرتباط 

يؤدي إلى ىشاشة العالم الداخمي كما أن العالقة مع العالم  واالستقاللية وىذا ما
 .الخارجي تتغير في ىذه المرحمة 

:  المراىقة  يعني العمر الذي ينضج فيو الفرد مع عالم الكبار 9191جون بياجي *
، العمر الذي لم يعد فيو الطفل يشعر أنو ألقل ممن ىم أكبر  منو سنا ، بل ىو 

 .( 2004،141األقل ،) سامي محمد ممحم ، مساوي لو في الحقوق عمى

: فيي عرفت المراىقة عل السنوات المراىقة األكثر أىمية في تشكيل  أنا فرويد*
شخصية الفرد حيث تحدثت أن اليبيدوا المذي ييدأ اثناء مرحمة الكمون يستيقظ مرة 
أخرى في مرحمة المراىقة وييدد اختالل بين األنا و اليو يؤدي القمق الناجم عن ذلك 

 .عورية أو الشعورية الى محاولة الفرد الدفاع  عن نفسو بطرية ش

: المراىقة ىي البحث عن االستقاللية في المجتمع الذي يتوسطو العائمة  لوهان*
وبيذا فالمراىقة مرحمة انتقالية حاسمة تسعى لتحقيق االستقاللية النفسية والتحرر من 
التبعية الطفيمية عمى مستوى الشخصي السيما في عالقاتو الجدلية بين اآلنا 

 (Lehll H 1985 P13واآلخرين .) 
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 المقاربة النظريـة لممراهقـة:-2

: ال ترتكز ىذه النظرية عمى النمو الجنسي والجسمي تحميميةالنظريـة ال-2-1 
فحسب، بل عمى ما يصاحب ىذا النمو من تأثيرات عمى نمو المراىق وسموكو، 

ومن فنحاول التعمق أكثر عمى الجانب النفسي الذي يؤثر بشكل كبير عمى المراىق. 
من ابرز إسياماتو من خالل فرويد  بين أىم المنظرين في ىذا الجانب نجد

وأيضًا تصنيفو لمجياز  الموقعتين، األولى الشعور ، ما قبل الشعور والالشعور.
اليو" و"األنا" "واألنا األعمى" وطبيعة الصراع بين منظمات ىذا الجياز،  النفسي "ّ

مكونات الجياز النفسي في الظيور، وتتفاعل ويريى أن الفرد منذ بداية حياتو تبدأ 
فيما بينيا بشكل ديناميكي لمكونات الشخصية، خاصة وتركيبًا وفق تنظيم معين حتى 
حمول فترة المراىقة،  حيث يؤكد ىنا أنصار مدرسة التحميل النفسي بصفة عامة ببنية 

يا تشويش الشخصية تتعرض لمتعديل في طور المراىقة، ووظيفة األنا ىنا يطرأ عمي
واضطراب نتيجة دخول الفرد وطور البموغ ، ويبدو اليو محكومًا عميو بتأثيرات عمى 
عالقة الفرد بوالديو، خاصة من نفس الجنس، ويعتبر فرويد المراىقة المرحمة األخيرة 

 في تصوره لمراحل النمو، ىذه المرحمة تتميز : 

 بالتحول إللى عشق الذات واحترام الواقع. -

 الجنسية الغيرية. نمو الميول -

 كما أنيا فترة قمق خاصة بما يتعمق باألمور الجنسية. -

التي ترى بأن المراىقة بمثابة قطع أو إنياء  فرويدنجد كذلك إسيامات أنا 
لمنمو اآلمن لمفرد تشغل الدافع الجنسي وتيدد التوازن بين اليو واألنا، مما يؤدي غمى 

 (.37-36، ص 2002ر مرسي محمد، القمق والخوف واألعراض العصابية )أبو بك
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" فخد خصصت في كتاب سيكولوجية النساء فصاًل عن "دوتشأما موقف 
المراحل التي تمر بيا الفتاة في فترة المراىقة، لتصل إلى األنوثة، وحاولت أن تبين 

ولقد اعتبرت أن المراىقة عامة  التطور الجنسي عندىا، وانعكاساتو النفسية. 
 لمفتاة مرحمة حرجة...تتصف بالنسبة 

 النشاط المفرط ومواجية العالم تدعيمًا لألنا. -

االنفصال عن األىل واألسرة بشكل متجاذب عاطفيًا، أي االنفصال العاطفي  -
 والنفسي.

 االنتقاد العنيف وخصوصًا األىل، االبتعاد عن األم والرغبة في تأكيد الذات. -

 م.التباىي بالمثل العميا قد يتجسد ىذا في المعم -

نشاء جماعة مقفمة تقوم عمى مبدأ  - التحالف مع الصديقات من جنس واحد وا 
السرية التي غالبًا ما تركز عمى االىتمام باألمور الجنسية. )مريم سميم، 

 (. 385، ص 2002

أن المراىق في مرحمة تتسم بالصراع الداخمي وعدم  أنا فرويدحيث ترى 
ون من جية ييتمون بأنفسيم وكأنيم التوازن النفسي في سموكات غريبة، فالمراىق

موضوعات جديدة التي تستحق االىتمام، وأنو مركز ىذا العالم، ومن ناحية أخرى 
فيم قادرون عمى التضحية بالذات والتفاني عمى تطوير العالقات العاطفية، ويرغبون 

بعض أحيانا باالندماج االجتماعي التام، والمشاركة االجتماعية والميل إلى العزلة في 
، 2009األحيان. فيم يتذبذبون بين الطاعة والتمرد ضد السمطة )رغدة حكمت شريم، 

 (.44ص 

 :النظريـة النفسيـة االجتماعيـة-2-2
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، فالدراسة فرويد أن النفس االجتماعية امتدت لنظرية إريكسون تعتبر نظرية 
 ديدة بينيما.الدقيقة لكل منيا تظير العالقة واضحة بينيا، إال أنو توجد اختالفات ع

 وصفو لثماني مراحل النمو واليوية، وىي: اريكسونومن أعمال  

 الثقة مقابل الشكل والريبة. -

 االستقاللية في مقابل الخجل والشكل. -

 المبادرة في مقابل الشعور بالذنب. -

 المثابرة واإلنجاز والكفاءة مقابل الشعور بالنقص والدونية. -

 موض اليوية.تحديد اليوية ووضوح األىداف مقابل غ -

 األلفى والتماسك مقابل العزلة. -

 العطاء واإلنتاج مقابل االنغالق الذاتي والركود. -

 .تكامل األنا في مقابل اليأس والقنوط -

وىو يرى أن كل مرحمة من ىذه المراحل تتصف بأزمة معينة في العالقات 
ىذه  الشخصية واالجتماعية، وتساىم جمعيا في تطور اإلحساس باليوية، ولقد قدم

مكانيات المجتمع في إشباع تمك الحاجات،  المراحل من زاوية العالقة بين الحاجة وا 
وىذا ما جعل في مقدور متناول عممية التطور بوصفيا عممية ارتقاء في العالقات 

د من إمكانيات في يبالواقع تزيد من إمكانيات المجتمع في إشباع تمك الحاجات، ، تز 
ك أخذ موقف وسط بين االتجاه التحميمي العيادي لتقسيم التعامل مع بيئتو، وىو بذل

مراحل النمو وبين الموقف االنثروبولوجي لمنظرة  عالقة الفرد في مجتمعو )بوبكر 
 (.38، ص 2002مرسي محمد، 

أن مرحمة المراىقة تمثل تأجياًل اجتماعيًا نفسيًا لمراشد  اريكسونويرى 
، كذلك يعتبرىا فترة بالطريقة نفسيا، التي تتيح بيا فترة الخ  ُ مول، تأجياًل نفسيًا جنسيًا
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زمنية لمتسامح من جانب المجتمع، وبالميو واالستفزاز من جانب المراىق، وبقبول 
 رسمي بااللتزام لمعايير المجتمع.

إلى أن عممية تكوين اليوية ليست عممية بسيطة، فيي  اريكسونويذىب 
 البيولوجي ونمو األنا. تشير إلى حاصل جمع كل خبرات الطفولة والنضج

وىي كيان تتكامل فيو المعطيات التكوينية والحاجات الميبيدية والقدرات المميزة 
واألدوار وغيرىا، كميا تظير فقط نتيجة لمتفاعل المتبادل بين اإلمكانيات الفردية 

 (.50-49، ص 2002والنواحي التكنولوجية. )بوبكر مرسي محمد، 

أن المشكمة الحرجة في ىذه الفترة ىي أزمة اليوية، وىي  أريكسونكذلك يرى 
أزمة يمر بيا أغمب المراىقين في وقت ما، ويعانون منيا، لعدم معرفتيم لذواتيم 
بوضوح، أو ما سيكونون مستقباًل، فيشعرون بالضياع والتبعية وىي عالمة عن 

نييار الداخمي، النمو، ويمكن أن تؤدي إلى اإلحساس باليوية أو إلى المزيد من اال
 وتشتت الدور.

ويتوقف نجاح المراىق في حل أزمة اليوية إما عمى ما يقوم بو من استكشاف 
لمبدائل والخيارات االجتماعية، وكذلك ما يحققو من التزام أو تعيد بالقيم والمعايير 
السائدة في المجتمع، وبناًء عميو فإنو يتجو إلى أحد القطبين، إما اإليجابي الذي 

ني تحقيق اليوية، أو السمبي وىو غموض اليوية. )محمد سيد عبد الرحمن، يع
 (.33، ص 2001

 

 النظريـة االجتماعية الثقافيـة:-3-3
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" أنو عندما يرى المراىقون صعوبة يجب عمى الفرد أن مارغاريت ميدتؤكد " 
فرد، ينظر إلى الثقافة ليكشف المشكمة، كما بينت أن فترة المراىقة ال تمثل أزمة لم

وما ىي إلى فترة تتسم باليدوء النسبي، من ثم فان  قول: قمق المراىقين واضطرابيم 
فكرة ليست قاطعة وال نيائية، وال تفسر سموك المراىقين  في كل المجتمعات. )بوبكر 

 (.31، ص 2002مرسي محمد، 

كما بينت أن أزمة المراىقة ال يمكن أن ترتبط بالنمو أو بالبموغ، كما تدعي 
نما وجود األزمة أو دعمو الشيء مرتبط بالبيئة االجتماعية، وفي أب حاث "ىولي" وا 
مالينوفسكي ورثت أثر األساليب االنثروبولوجية ا اإلطار كذلك تأتي أعمال أخرى لىذ

حول ظاىرة المراىقة، حيث يتخذون بذلك فرضيات سائدة عند ىولي بنظرية 
 االستعباد، عمى عكس نظرية فرويد.

 المراهقة :_ خصائص 3

تطرأ عمى المراىق تغيرات أو عالمات بيولوجية إشارة إلى بداية المرحمة  
 عنده وىي :

: حيث ينمو المراىق جسميا وتتغير وظائف كل جياز من  النضج الجسمي/ 3-1
(  163، 2007أجيزة الجسم بدرجات متفاوتة  في نسبة ) عبد الرحمان الوافي ،

رات جسمية ىامة وتشمل حجم الجسم ، نمو حيث أنو يحدث البموغ أربعة تغي
الخصائص الجنسية األولية و الخصائص الجنسية الثانوية و تأتي التغيرات  في 
حجم الجسم  متماثمة  في الطول و الوزن )تأثير أحمد عباري ، خمت محمد أبو 

 ( .234، ص 2009شعير ، 

 حيث تظير الفرق  بين الجنسين في تشكيل الجسم الخارجي :
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: الذي ىو زيادة حجم الخصيتين لدى البنين والطمث لدى   / النضج الجنسي3-2
عند اإلناث حيث يدل ىذين الجنسين  عمى النضج الجنسي ) عالء الدين كفافي ، 

 ( . 33، ص 2007

ومن عالمات البموغ  عند الذكور  ىي كبر الخصيتين و الكيس الصفدي  الذي 
الثدي وفي نفس الوقت يبدا كل من الرحم و  يغطييا و ظيور الشعر أما الفتاة ظيور

الميبل في النمو  حتى يصل كل منيما الحجمو النيائي ) سيير كامل أحمد ب س 
 ( . 142، ص

: تصنف الحياة االنفعالية لممراىق بعدم الثبات االنفعالي و نفعالي النمو اال / 3-3
 التناقض الوجداني .

لية العنيفة  الشديدة  التي ال فالمراىق ىنا يتصف بالحساسية  و االنفعا
تتناسب مع متبانيا يصعب عمى المراىق التحكم في نفسو أم عن التذبذب االنفعالي 
فتظير في تقمب سموك المراىق من سموك األطفال  وسموك الكبار تقيس التعب و 
لميل لإلجتماع بالغير ولكنو  يفضل الوحدة أحيانا أخرى  وربما كان ىذا التناقض 

ي  و التردد من األسباب التي تؤدي  بأزمات  في اتصال المراىق بوالديو و الوجدان
اخواتو وزمالئو بالمدرسة .ىذه كميا مواقف و األشياء حتى يصل إلى مرحمة النضج 
االنفعالي  الذي يسعى بيدف  االستقالل االنفعالي ، وتتميز  الحياة االنفعالية  

 (.149،ص2009قظة ) الخبراء جوبيتر ، لممراىق بالخيال واألحالم  و أحالم الي

 

 / مشاكل المراهقين : 4

 / المشكالت النفسية : 9_4
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وكممة الجنس الذاتي تعني ممارسة النشاط الجنسي مع الذات _ الجنس الذاتي : 
وىذه التسمية تشمل وصفا ليذه الظاىرة عند الجنسين عمى حد السواء  حيث يالحظ 

الجنسي ويرون الميبيدو بعد فترة الكمون. فيبدأ الصراع عند المراىق اكتما ل البموغ 
بين النزاعات الجنسية وبين صعوبة إظيارىا و بسبب الدين والمجتمع، يولد لديو 
كبت وقمق و التوتر مما يؤدي ببعض المراىقين إلى تعويض ذلك عن طريق 

يذىب االنغماس في قراءة الكتيب و المجالت الجنسية  لمتخفيف من حدة القمق  و 
 ( .62، ص2007البعض إلى ممارسة االستمناء )سعيد رشيد االعطى، 

حيث تقول ىمين دوتش أن إحدى المظاىر الثانية لتحديد النشاط  البموغي ىو 
االستمناء الذي يرتبط بو بسبب القمع االجتماعي والشعور باإلثم الحاد في الغالب 

المخرج الوحيد الممكن لرغباتو  االستمناء ظاىرة طبيعية الن تحتل بالنسبة لممراىق
 (.412،ص،2001الجنسية )محمد قاسم عبد اهلل ،

: تشكل النرجسية المحور األساسي الذي يرتبط بو مشكل المراىق فيي  النرجسية _
تعبر في ىذه الفترة وسيمة دفاعية أمام انقطاع العالقة مع الوالدين من خالل توجيو 

 (.82،ص2004، زرادالل محمد خير الميبيدوا إلى المجال النرجسي .)فص

مما يجعل المراىق خاصة الفتاة ينطوي عمى ذاتو ويتأمل جما ل جسده وىو 
تحول اىتمامو اى مظيره الخارجي إلى أناقتو و مالبسو ومدى إعجاب اآلخرين بو 
عجابو بنفسو ، فنجده يغازل جسده من خالل النظر إلى المرآة وىكذا يعطي  وا 

لذاتو لدرجة التضخيم مما يعرض المراىق إلى األنانية المفرطة  المراىق أىمية كبيرة
في سموكياتو تؤدي بو إلى اإلفراط في تنقية المالبس كمصدر لذة شخصية وعشق 

 الذات لدرجة االنحراف والمراىق في ىذه الحالة ميدد لذا البد من مساعدتو .
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: يعتبر البحث عن اليوية أحد اىم ميام المراىقة السيئة الهوية او التماهيات _ 
الذي جعل بعض المحممين النفسانيين يعتبر ان بناء ىوية مستقرة ىو مؤشر  لنياية 
المراىقة ىذا البناء المستقر لميوية يكتسبو الفرد عندما يستطيع أن يحدد و بصفة  

 ى االجتماعي والفردي     دائمة أىدافو ، طموحاتو  في خياتو الجنسية عمى المستو 

ويتفق الكثير من المحممين النفسانيين عمى مشكمة المراىقة تتمثل في مشكمة اليوية 
والتماىيات بمعنى أخر أن عادة ما تظير في معظم الصراعات  التي يعيشونيا 

 فاكتشاف األنا يعتبر عنصرا أساسيا في  عمل المراىقة

ت ىما وجيان لعممة واحدة حيث أن تعتبر كاستنبرج أن اليوية و التماىيا
تصبح صراعية  في مرحمة المراىقة وىي  ةالتماىيات  المرتبطة بالصورة  الو الدي

تؤثر عمى إحساس  باليوية و عند الفرد الذي  يعبر عنو باالضطرابات سموكية  
 يمكن أن يصل  إلى غاية رفض المراىق  لنفسو كفرد مجنس .

لعقمية التي يكونيا الفرد عن جسمو كما يراىا سواًء ىي الصورة ا* صـورة الجسـم: 
عن طريق تكوين صورة حقيقية سابقة أو صورة تخيمية، والصورة العقمية لمجسم 
تتحول إلى تخيالت أكثر إبداعا لدى المراىق وال تعني إبداع صورة جديدة، والتي قد 

نحراف عن تتحول إلى صورة وىمية يترتب عنيا إدراك المراىق لجسمو ببعض اال
الواقع، وخاصة عند ظيور الثفات الجنسية لدى المراىق واتجاه الرغبة نحو الغير 
مما يؤدي إلى اضطرابات مع الواقع والعادات السائدة تترتب عنيا مشكمة االنحراف 

 (.23-22، ص 2004)فيصل محمد خير الزراد، .الجنسي

ويظير من جانب المراىق حول ما عساه أن يظنو اآلخرون  التمركـز حول الذات:
والمراىق اآلن قادر عمى أن يصوغ أفكاره وصياغة مفاىيمو وفي نفس الوقت مشغول 

 .بأفكار اآلخرين عنو، ويترتب عن ذلك تمركز المراىق حول ذاتو وانشغالو بنفسو
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االنتباه أو في منطقة : إن المراىقين يشعرون أنيم ثورة مركز بناء الجمهـور المتخيـل
 المركز عند اآلخر.

وىي قصص يصطنعيا المراىق ويحكونيا عن أنفسيم التمفيـقات الشخصيـة: 
وتعكس ىذه التمفيقات إقناع المراىق ببعض المراىق بأفكار غير الواقعية واعتقاده 

 (.259، ص 2006بصحتيا )عالء الدين كفافي، 

 :المشكـالت االجتماعيـة-4-2

: يكثر ىذا انتشار ىذا النمط السموكي  بين المراىقين، ويتمثل في عدوانيالسموك ال-
عدة مظاىر منيا عدم االحترام، ويمكن إرجاع ىذا السموك العدواني إلى عدة عوامل 
منيا: التغيرات الجسمية، كإحساس المراىق بنمو جسمو وازدياد نشاط غدده، وشعوره 

بالفخر والتباىي بطريقة عدوانية  بأن جسمو أصبح ال يختمف عن أجسام  يشعره
باإلضافة إلى العامل النفسي الذي يبدو في تطمع المراىق نحو تحقيق التحرر 
واالستقالل يشق األساليب، فيو يشعر بان األسرة ال يفيمونو وال يحترمونو، لذا فيو 
يسعى دون قصد ألن يؤكد ذاتو عن طريق السموك العدواني كتعبير عير مباشر عن 

 (.380-379، ص 2001)خميل ميخائيل معوض،  موقفو

: فينا يبدأ المراىق برفض سمطة الوالدين ويدخل معيم في مناقشات صـراع األجيال
مطالبة باستقالليتو أو رافضًا لقيود األسرة فيصبح معرضًا لمنقد والمناقشة، مما 

أي يعرضو آلراء وأفكار لم يعد يتقبل كل ما يقال لو، بل يصبح لو موقف أو ر 
يتعصب لو، فيتعصب أحيانا لو لدرجة العناد ويضيق المراىق بتدخل اآلباء 
وبالشؤون التي يزعم، ويرى المراىق أن ىذا التدخل تصغير من شأنو وتحقير قدراتو، 
وقد يعبر المراىق عن عدم الرضا بيذا إما بالتعبير الصريح فيو بالتمرد والرفض، 

لعادية أن يكون سموك المراىق متعارض وغير وترى أنا فرويد أن "بأنو من األمور ا
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مستقر، فالمراىق يجب أن يولد لديو القدرة عمى الحب والتقدير في أعماقو، ويكون 
الصراع بين المراىق والوالدين عمى أمور كثيرة منيا االختالف حول الوقت الذي 
 يقضيو المراىق خارج المنزل، وكذلك حول اختياره ألصدقائو، وىنا تظير حدة
الصراع فإن إصرار الوالدين عمى  رأيو زاد تمرد المراىق ، وقد يؤدي بو إلى اليروب 
من المنزل واالنحراف، وليذا يجب عمى الوالدين التفيم والحوار مع المراىق بطريقة 

عطائو نصائح بطريقة غير مباشرة ليتقبميا)خميل ميخائيل معوض،  ، 2001ايجابية وا 
 (.381ص 

راىق دليمي عمى الحرمان العاطفي وىذا يؤثر بدوره عمى قدراتو : جنوح الم*الجنـوح
 الفكرية وعمى التعمم والتحصيل واألداء وغير ذلك.

فالمراىق ينطوي عمى ذاتو المتمثل في شبو الصراع الدائم بين حاجاتو  
ودوافعو، وبين ما يمميو عميو أناه األعمى، الذي استمده من أسرتو وكذلك من 

ا قيم وعادات ومعايير، كذلك جماعة الرفاق وكمما زاد الضغط وقسوة المجتمع بما فيي
المجتمع زاد الصراع وأدى ذلك إلى اضطراب في شخصية المراىق، ويظير الجنوح 

، 2001في صورة االعتداء والتشرد لإلدمان عمى المخدرات )فوزي  محمد جبل، 
 (.457ص 

 

 

 خالصة :
من خالل تتبعنا لفترة المراىقة يتضح لنا بأن ىذه المرحمة ليست مجرد تغيير  

 ،وما يترتب عميو من تحوالت بيولوجية وجسمية، بيولوجي يرتبط بمظير البموغ فقط 
بل ىي كذلك مرحمة تحول حاسمة وحيوية تمس الجانب النفسي االنفعالي االجتماعي 
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فيي مرحمة من مراحل النمو التي يمر لمشخصية وتتدرج بيا نحو اكتمال نضجيا، 
بيا اإلنسان وينتقل من خالليا من عالم الطفولة إلى بداية سن الرشد وتحمل 
المسؤولية، ومع نيايتيا يكون المراىق قد قطع أشواطًا من التطور في مظاىر النمو 

 المختمفة.
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 تمهيد: 

إذ ،لقد كان االتصال  عمى مر األزمنة محال لمتفاعل و االلتقاء السيما داخل األسرة       
تعتبر ىذه األخيرة  من أىم المؤسسات  التي يتم عمى مستواىا ممارسة االتصال بكل أبعاده 
، واالتصال يؤثر في تطور العالقات األسرية كما أن ىذه العالقات تحدد نوع االتصال 

 وجوده أو غيابو بين أفراد األسرة ويتخذ االتصال األسري أوجو عديدة .

وسوف نتناول في ىذا الفصل االتصال وكيف يكون االتصال في األسرة المتمثل في        
 ،العالقات السائدة بين أفراد ىذه األسرة والتنشئة االجتماعية داخل األسر الجزائرية خاصة

في التحدي من وقوع األبناء في االنحرافات ونوعية العالقات وأىمية الحوار بين أفرادىا 
 بداخميا.
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 وال: األسرة أ

 : تعريف األسرة حسب بعض العمماء .1

: األسرة ىي الخمية األولى في جسم المجتمع ،وىي النقطة األولى التي تبدأ منيا  كونت_ 
 التطور ،وىي الوسط االجتماعي الطبيعي الذي ترعرع فيو الفرد .

: أنيا النظام اإلنساني األولى من  أىم وظائفو إنجاب األطفال و المحافظة عمى  لنبرج _
 .النوع اإلنساني 

الجتماع :يرى أن األسرة ليست ذلك التجمع الطبيعي لألبوين وما عالم ا :إيميل دركايم -
ينجبانو من أوالد بل ىي مؤسسة اجتماعية تتكون ألسباب اجتماعية ويرتبط أعضائيا 

 ببعضيم البعض حقوقيا وخمقيا  .

 : إن األسرة ىي وحدة البيولوجية و االجتماعية . _هربرت سبنسر

ي بين أشخاص تظميم روابط الدم فألفوا وحدة معنوية : األسرة ىي تجمع طبيع ويمرماركل_ 
 ( .03،ص7003)السيد عبد العاضي، 

 المقاربة النظرية  لألسرة :   .2
 _ نظرية التحميل النفسي 1_2

و يؤكد بقولو ان ،فسر فرويد األسرة عمى أساس وجود الروابط الوجدانية بين أفرادىا 
وكذلك  ،يمكن ان تكون متواصمة اذا لم تكن بينيا روابط وجدانية بين أفرادىا  اية جماعة ال

يؤكد فرويد أنو من الممكن ان تكون ىناك أسرة اذا كانت اىتمامات أو حاجات أفرادىا 
ويصف ىذا النوع بأنو ارتباط ليبيدي و  ،مشتركة ويؤكد ذلك الطفل بمن يشبع حاجاتو األولى

ويؤكد فرويد عمى السنوات  ،ىو اشباع الحاجات األساسية لمفرد الميبيدوا في رأي فرويد 
إذ ان  ،الخمس األولى من حياة الفرد التي كانت تربط الطفل مع الوالدين و السيما األم
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التواصل األسري ماىو إال إشباع  لحاجات الطفل األساسية التي تحصل عمييا من أمو من 
  .خالل الرضاعة لفترة طويمة

يد ىذا يأتي من اعتقاده أن أساس ارتباط الطفل بأمو ىو إرضاء حاجاتو وتفسير فرو  
فالطفل ،وىذا يكون أساس الدافع الثانوي الرتباطو مع األفراد اآلخرين في األسرة ،الفمية 

واالعتماد  ،الذي قد اشبع في طفولتو  بشكل جيد فإن شخصيتو  ستكون عرضة لمتفاؤل 
فانو سوف يكون من النوع  ،عمى اآلخرين بينما إذا القى إحباطا في إشباع المذة الفمية

العدائي و السادي و الذي يتسم سموكو بالميل  الى إثارة الجدل و الخالف و التشاؤم و الكره 
 و العداء  و التناقض  الوجداني ازاء األفراد االخرين .

أعضاء األسرة يمثل اليدف المشترك الذي حل لدى أن التواصل بين  فرويدويرى 
 ،بو األعضاء جميعا  ويسعون جاىدين لتحقيقو والذي يتمسك  أعضائيا  محل المثل األعمى

اذ يقول لقد شعر فرويد بيذه الحقيقة  وتعمق في دراستو في كتاب عمم  مور فايو قد أكد 
والذي توصل إلى ،ات االجتماعية النفس االجتماعي و تحميل األنا  الذي درس فيو  العالق

البناء األسري  عمىحقيقة التماسك و التواصل بين أفراد تمك الجماعات أنيا تستند قوتو 
 والروابط الوجدانية .    

 _نظرية التعمم بالمالحظة :2_2

ويرى أصحاب ىذه النظرية أن التواصل  باندورا و والتزصاغ ىذه النظرية كل من 
تج عن العالقة الحميمية بين الوالدين واألبناء  فعندما يكون الوالدين دافئين بين أفراد األسرة نا

ومشجعين  ويظيرون المرونة  في سموكيم فمن المحتمل جدا أن يقمد الطفل ىذا السموك 
 الذي يظير من والديو  ويمكن ان تحدث تغيرات ايجابية في سموكو.

من الممكن أن  ،م و تواصميم مع اآلخرينويؤكد باندورا ان األفراد بعد أن يغيروا مرونتي
يعززوا سموكيم ىذا تجاه اآلخرين  بأنفسيم وذلك بمقدار الرضا عن الذات  الذي يشعرون بو 

 نتيجة تواصميم فيما بينيم .  
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 _ نظرية الموازنة :3_2

وتسمى نظرية االتساق المعرفي صاغ ىذه النظرية العالم ىيدر ترى ىذه النظرية ان   
فراد  بعضيم مع بعض األخر  أساسو بمثابة االتجاىات و اآلراء إزاء تجارب األ

الموضوعات العامة وأن األفراد يجاىدون لممحافظة عمى التوازن بين االتجاىات العامة 
لألسرة و بين نواحي الجذب واالنضمام  ليا من خالل  المرونة  التي يبدونيا فان حدث 

ون محاوالت الستعادة   ىذا التوازن و ان فشموا في ذلك عدم التوازن فان األفراد الذين يبذل
فان العالقات سوف تخمد وتتفكك  وىذا يؤدي إلى النفور ويؤثر في البناء األسري تأثيرا 

 سمبيا .
قدم نيوكمبا تعديال في نظرية من خالل  أحداث اتصال إذا نتج عنو زيادة تفاعل  

و التقارب فيما بينيم ، األصل الذي يحدث األفراد بعضيم مع  البعض الحد الذي يحدث في
تجاذبا بين األفراد يقوي عالقاتيم  االجتماعية  ويخمق نوع من المرونة و التماسك فيما بينيم 

 (. 23،ص2111.)بسمة كريم شامخ ،
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 التنشئة االجتماعية والحوار داخل األسرة الجزائرية  -3

 _األسرة الجزائرية :1_3

تعرف األسرة الجزائرية حسب بوتفنوشت " المجتمع المنزلي المسمى  عائمة مكونة  
من أقرب األقارب المشكمين لمكيان االجتماعي واالقتصادي المؤسس عمى عالقات التزام 
متبادلة  وتباعيو والمساعدة ".إذا كان لألسرة  الجزائرية ىذا الدور األساسي فينبغي أن يتبين 

وم األسرة الجزائرية في حد ذاتيا لمرور بالمفيوم النفسي في قول زردومي إلى حد ممكن مفي
: أن األسرة ىي الوحدة األساسية االقتصادية اإلنتاجية المستيمكة ووحدة سياسية تحت قيادة 
األب حيث أكدت في تعريفيا القائد يمثمو صاحب البيت أو رب األسرة وشيدت األسرة 

متفاوتة وذلك بعد االستقالل إذ أنيا كانت موسعة النظم عمى الجزائرية عدة تغيرات جوىرية 
 عدة عائالت ) الدار الكبيرة ( فيي تؤدي إلى تنظيم الجماعة المنزلية ككل. 

فيي تضم مجموعة من العادات واألعراف والتقاليد إلى جانب كونيا تعمل عمى     
عيشون في وضعية تعود وكذلك التماسك األسري وتوفير األمن واالستقرار لجماعتيا المذين ي

حرص عمى تدريب األبناء وتدعيم روح التنمية و التضحية اتجاه واجبات العائمة حيث ال 
فيو يستمد منيا دوره ومركزه  و القيمة االجتماعية   ةيشعر الفرد أنو ال قيمة لو داخل العائم

رب األسرة يتمتع بسمطات و إذا انتقمنا  إلى البناء الداخمي لألسرة الجزائرية  فإننا نجد  
واسعة بشؤون األسرة فيو الذي يحدد مركز ودور كل فرد من أفرادىا و يمثل األب في 

 العائمة السمطة المادية  و الروحية  المطمقة التي ال تطاليا سمطة أخرى .

الجزائرية يكون النسب فييا ذكوري االنتماء أبوي.فوظيفة األسرة الجزائرية  ةو منو العائم
ن في تنشئة الطفل  فالوالدين ينقالن   القيم و المعايير االجتماعية و كل التراث الثقافي تكم

إلى الطفل  إلتباع حاجاتو النفسية و االجتماعية من حب وامن واالنتماء إلى جماعات كبيرة 
ونتيجة عممية االختيار والتقويم الوالدين واختيارىم أيضا لخبراتو الخاصة الممزوجة بثقافة 

 لوالدين و التي يختارىا لنفسو .ا
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عداد شخصيتو، فالشخصية   واألسرة الجزائرية ىي المسؤولة األولى لتربية الفرد وا 
الجزائرية ) المغة _ الدين_الثقافة ( حسب انتماء أسرة .فبالمغة يتصل الفرد ويكون  عالقات 

سمو ب  العمل  و اجتماعية  ويتفاىم مع غيره ويتبادل اآلراء و األفكار  و يتفق عمى أ
 التفكير  ويشعر باألمن  و االنتماء لممجتمع .

فاألب في المجتمع الجزائري بالضبط االقتصادي و توفير المأكل والمشرب و التدخل  
بالثواب والعقاب   وتربية األوالد ففي حين أن األوالد قد ينشغمون بالتمفاز أو الحاسوب وكميم 

في األسرة الجزائرية وىو االجتماع حول مائدة الغداء  يمكن أن نممسو من خالل التفاعالت
والعشاء  ىذا أن وجود كل األفراد داخل المنزل ونادرا ما يحصل ذلك وال شك ان االتصال 
وزيادة الوالدين باالستمرار يدل عمى روح المحا فضة عمى نوعية وحجم المسكن أو الفضاء  

د ينجم عن ىذه انحرافات  إذ كمما زاد عدد فقد تدفع بالمراىق إلى المجوء إلى الشارع فق
األفراد في المسكن والتدخالت في شؤون العائمة زادت التفاعل و االحتكاك مما يؤدي إلى 
ظيور مشكالت واالنحراف في سموكاتو المتمثمة في إدمان المراىق ولجوئو إلى المخدرات 

  . (63، 2111صالح )عزوني فيذا ناتج عن اإلىمال وسوء االتصال داخل األسرة 

 تعريف التنشئة االجتماعية: 3-2

التنشئة  GROCHER: يعرفيا العالم فيروشي اصطالحا التنشئة االجتماعية
االجتماعية بكونيا الصيرورة التي يكتبيا الشخص عن طريقيا ويبطن طوال حياتو العناصر 

ناء شخصيتو السائدة في محيطة ويدخميا في ب SOCIOCULTURELاالجتماعية الثقافية 
  (G.rocher.1986.p32 ).وذلك بتأثير من التجارب والعوامل االجتماعية 

 

 :عريفها حسب بعض العمماءيو
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: العممية التي من خالليا التوفيق بين دوافع الفرد الخاصة وبين مطالب واىتمامات مواري-
 اآلخرين والتي تكون متمثمة في البناء الثقافي الذي يتعرض لو الفرد.

: فعل التنشئة االجتماعية ىو التعميم تمثيل المدلول بواسطة واحد من الدالالت بارشون-
 العديد التي تستعمل لتكوين تصور عنو.

عداد أفراد في مجتمع معين وفي زمان ومكان محمد النجيجي- : التنشئة ىي عممية تشكيل وا 
اط السموك المختمفة التي معين حتى يستطيعوا أن يكتسبوا الميارات والقيم واالتجاىات وأنم

 تسير بيم عممية التعامل مع البيئة االجتماعية والبيئة المادية التي ينشئون فييا."

: التنشئة االجتماعية ىي مختمف تجارب التعمم االجتماعي Bityrianسيطو وبيطريان -
لمو والتي من خالليا يعيد الطفل تدريجيا مراحل نمو الشخصي فيو يتعمم كيف يندمج مع عا

األسري واستدخال المعطيات األولى عن األخالق الثقافية والتعريف عمى معايير وقيم 
المجتمع الذي يعيش فيو أي التصرف وفق األخر التي فييا التربية التي يتحصل عمييا حتى 

 يصبح عضوا كامل العضوية في الجماعة االجتماعية.  

 المقاربة النظرية لمتنشئة االجتماعية: 3-3

نظريات التنشئة االجتماعية وذلك يتعدد المدارس واالتجاىات التي تنص إلييا تعدد 
 كل فريق من العمماء وسوف نركز ىنا عمى أىم النظريات.

: تركز نظرية التحميل النفسي التقميدية عمى الشعور وعن نظرية التحميل النفسي 3-3-1
وافع البيولوجية والعمميات أىمية الدموند فرويد" قسالخيرات الماضي التي طورىا سيتم "

 الالشعورية.

فيي تركز عمى الباطن والعقل الذي يختزن الكثير من األحداث والذكريات المكبوتة 
وتعتبر الرغبة قوى مصارعة تجعمو يعيش في صراع مستمر بين اليو ويمثل الغريزة التي 

والعرف وسمطة تبحث دائما عن اإلشباع بجميع الطرق حتى لو كانت تتخطى التقاليد 
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المجتمع وبين القوة ثابة وىي األنا أو الذات أو الشعر والمثل حقيقتيا فيو يقوم أساسا 
بمكانيزمات دفاعية ضد مطالب أليو كالكبت مثال فيي تبقى ىناك إلى أجل غير مسمى 

 .) 15، ص 5551)محي الدين مختار: ، 

إلطار المرجعي الذي تتشكل والقوة الثالثة ىي األنا األعمى وىو المميز فيو يمثل ا
فيو القيم اإلنسانية ومثمو العالية من مفاىيم فحسب ىذه المدرسة فإن غاية التنشئة 

 االجتماعية تتمثل في تحقيق التوازن بين قوى التنفس الذات اليو، األنا، األنا األعمى.

اآلخر  وعممية التنشئة بالنسبة ليذه المدرسة يتم وفق مراحل النمو محدد يسبق أحدىا
ألن ما قد يحدث أثناء الوالدة في سن الخامسة أو السادسة قد يصبح دائما ثابتا نسبيا عمى 
الرغم من أنو يكون ال شعوريا ويتمثل ىذه المراحل القيمة، الشرجية واألوردة وىذه المراحل 
ىي التي تغذي عممة التنشئة االجتماعية ألنو ال تبين تطور الطفل وتعميمو لسموك 

 ماعي.االجت

تعتبر نظرية التعمم نظرية في التعزيز ويقصد بالتعزيز تدعيم  :نظرية السموكية:3-3-2
السموك المتعمم حتى ال ينطفئ فيي تدعى تفسير العالقة بين المثير واالستجابة فيذه النظرية 
تبين أن المفيومات والمبادئ التي تطبق عمى الحيوانات يمكنيا تطبيقيا عمى اإلنسان )سناء 

 (.137، ص 5551والي، خ

فيي ترى أن التكرار ليس كافيا لحدوث التعمم، فالبد أن يصاحبو تعزيز وقد ركزت   
عمى مجموعة من المصطمحات مثل العادة، الدافع، التقميد، وتعتبر ىذه المصطمحات مفتاح 

 التعمم.

التي تكمن قوة ىذه الطريقة في المدة التي تستغرق في التعمم وعدد الموات  العادة: -
تعزز فييا االستجابة حتى إذا كانت ىذه االستجابة المتعمقة تعتمد عمى العوامل 

 أخرى.
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: يمعب التقميد دورا ىاما في توحد الطفل مع جماعة حيث يتبين الطفل أنماط التقمي -
 سموكية خاصة باآلخرين وعادة ما يكون الحب واإلعجاب ىو الدافع ذلك.

اآلخرين وخاصة إذا أدى إلى نتائج مماثمة لنتائج  وعادة ما يعزز السموك المتقمص من
 الشخص المقمد.

: يمعب الدافع دورا أساسيا في النشاط حيث يعتبر ىو المثير، فاألسرة ىنا تقوم الدافع -
بترتيب سمسمة من األفعال ترتيبا تصاعديا يتعمميا الطفل عن طريق المثير الداخمي 

 ىذا التسمسل المرمي لمعادات األسرية. كذلك تساىم في تعميمو لألىداف المتوقعة و 

ىذه النظرية تطمع نحو فيم أكثر عمقا وأكثر ثراء لمسموك نظرية التفاعل الرمزي: -3-3-3
اإلنساني والعالقات االجتماعية فيي تركز عمى مفيوم مبين وىما المراكز والدور وىي 

ن عممية التنشئة تتعارض مع النضرتين في أن الشخصية ال يمكنيا أن تكون ثالثية أل
 االجتماعية لمفرد ىي عممية مستمرة.

كما ترى أن انو إلى جانب أىمية الحاجات الداخمية والدوافع باعتبارىا مصادر لطاقة 
فإن التفاعل مع اآلخرين والمعاني التي تجعميا من العالم ال تقل أىمية إن العالم الخارجي 

 .ميد"ىذه النظرية جورج " جماعة من أشخاص وأفكار معاني ال بد أخذه تمخص

تعتبر المغة من العوامل التي يمكن من خالليا خمق الشخصية االجتماعية وىي أيضا  -
 أول وسيمة لمتفاعل االجتماعي.

تبدأ فكرة الخطأ أو الصواب في الوضوح ويبدأ في فيم ما يطمبو منو ينمو الطفل ف -
 التنشئة االجتماعية.ة من أساليب مممتعالمجتمع من أدوار يتعمميا عن طريق 

يمكن لمفرد أن يتقبل ما يمميو عميو المجتمع مادام لديو شخصية نشطة وقابمة لمتوجيو  -
 ويتشكل اإلنسان حسب مجتمعو ودرجة استقاللية.

 معظم تأثيرات التنشئة االجتماعية تحدث في الطفولة حيث تأثر الشخصية. -
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النظرية إلى أن العممية التنشئة : تيدف ىذه النظرية االجتماعية "لبارسوتر" -3-3-4
االجتماعية عممية ضرورية لمحفاظ عمى حياة المجتمع. وىذه النظرية تتعارض مع مدرسة 
التحميل النفسي فيي ترفض منيا فكرة بأن السنوات الخمس األولى ىي التي تحدد الشكل 

العاطفية العقمية النيائي لمراشد فعممية التنشئة االجتماعية تشمل جميع العناصر األخالقية 
وتمثل الحب التعامل األساسية لنجاح ىذه العممية وأنيا عممية تعمم تعتمد عمى التمقين 

 والمحاكاة والتوحد مع األنماط العقمية العاطفية.

كما أنيا عممية مستمرة تنشأ من الميالد داخل األسرة وتتميز وتتأثر بجامعات الرفاق إذن 
 عمى تطوير واحد من أضرار الشخصية. فيي عممية ديناميكية ال تقتصر

 (.11، ص 7002)صالح محمد عمي أبو جادو: ،

يرى أصحاب ىذه النظرية أن عممية التنشئة  االجتماعية تستمر مدى الحياة وتمعب األسرة 
فييا دورا ىاما، باإلضافة إلى المدرسة والعالم الخارجي كما يولي أصحاب ىذه النظرية 

صال فجوىر ىذه النظرية برمتيا ذلك أن السموك يتحدد من خاللو أىمية بالغة عممية االت
فالناس يتصرفون وفقا لمتبادل الرغبات ذلك أن السموك يتحدد من خاللو فالناس يتصرفون 
وفقا لمتبادل الرغبات والمقاصد المعاني وىناك تواصل المقاصد بين الناس بحيث تمتحن وفقا 

صال والتفاعل بين الناس بحيث تمتحن دواتيم وتتوافق التبادل وتتوافق من خالل ضرورة االت
 من خالل ضروه االتصال وتفاعميم بينيم.

تحتل األسرة أىمية خاصة في عممية  /أهمية األسرة في عممية التنشئة االجتماعية :3-4
التنشئة ، حيث تؤكد البحوث المختمفة في شؤون األسرة انيا من حيث ما تساىمو بو في ىذا 

ويرى عمماء التربية واالجتماع ان األسرة أصمح  ،رنتا مع باقي المنشئين اآلخرينالصدد مقا
والسيما في السنوات األولى فالصمة بين الوالدين والطفل اقوي ما ،بيئة لتربية الطفل وتكوينو 

تكون بينو وبين اي جماعة آخري لذي كانت نشئتو مع والديو خير وسيمة لتيذيب انفعاالتو 
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) مزور .تعد حمقة االتصال بين الفرد والمجتمع من خالل نقل التراث الثقافيووجدانو فيي 
 .( .71، ص 7005بركو ، 

كما تشير عدة دراسات إلى أىمية الدور التي تقوم بو األسرة حيث كشفت ان ىناك 
عالقة سمبية بين ذكاء الطفل وحجم أسرتو كما وجد ان ىناك أنماط معينة داخل األسرة 

م في تشكيل ىذه السموكيات المنحرفة المتمثمة في تأثير في عممية التنشئة يمكن ان تساى،
 تمارس ثالثة أساليب :

وتمثل مظاىر في عدم تدخل الوالدين في اختيار أبناء أصدقائيم  المسامحة : -
عطاء حرية لمعب وعدم أتباع أسموب العقاب وبعث الثقة في نفوسيم بحيث يعبرون  وا 

تشجيع عمى األبناء عمى التحدث معيم من خبرات من خالل بذواتيم وامكانياتيم بال
 االتصال والحوار .

: ويمثل في إلزام األبناء بالطاعة الشديدة وحرص الوالدين عمى ان ال يكون  التشدد -
 أبنائيم ناكرين وعدم السماح بالكالم والتعبير والحوار معيم والمناقشة .

: ىو التناقض في أسموب التربية بين الوالدين ىذا ما يشعر الطفل  عدم االنتساق -
 (. 62ص  7004/ 7003بعجز عن تحديد رضى الوالدين . ) شريف 

 الحوار األسري:   -3-5

: ىو التفاعل بين أفراد األسرة الواحدة عن طريق المناقشة  مفهوم الحوار األسري -3-5-1
من أىداف ومقومات وعقبات ويتم وضع حمول ليا  والحديث عن كل ما يتعمق بشؤون األسرة

والتواصل بين  وذلك بتبادل األفكار واآلراء حول محاور عدة مما يؤدي إلى خمق األلفة
 الجماعة. 

ويعد الحوار احد أشكال التواصل الشفيي ألنو عبارة عن تبادل الحديث بين فردين او 
ق اكبر قدر ممكن من الفيم اكثر بطريقة تيدف إلى كشف وتحميل الموضوعات وتحقي
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واالفيام عن طريق مراجعة الكالم وتداولو بحكمة بين األطراف المشاركة فيو وأسموب قائم 
 ( .11،ص  7006) منصور الرفاعي ،  .عمى بدأ الراي بموضوعية

: لمحوار في األسرة أشكال عدة تتشكل حسب طابع  أنواع الحوار في األسرة -3-5-2
 االجتماعية المتبع في األسرة .التربية او التنشئة 

: ىو الوسيمة التي تؤدي الى النجاح التحدىا  حدود او قيود  الحوار الديمقراطي في األسرة
 الذي يحظر فيو ابدا الراي بشكل عمني وحريص .

يستبد برأييم  يفرض الوالدين أرائيما عمى األبناء وان ال يستدعي ان ال فالحوار الديمقراطي
وبشكل يشعرىم انيم ليسوا  ،الحوارفي ذلك ييم أن يتركوا ليم الفرصة ليشاركوا بر وانما عمييم ا

يتوتروا وال ينفعموا كمما طرح األبناء رأييم وال  ليم في ذلك شأن لو وعمى اآلباء آن ال
يستحق المحاورة وكذلك يجب عمى أباء أن يصغوا إلى  يستيينوا لو باعتبار أمر تافيا ال

في أنفسيم الشعور بالثقة ليعبروا عن رأييم ووجية نظرىم بكل صراحة  أبنائيم حتى يبعثوا
وكذلك عمى اآلباء ان يعامموا المراىقين بحكمة وعمييم ان يكون الطفاء وان يكون كالىم 
عطاء  مقتنعا عمى األب ان يعامل المراىق وكأنو زميل لو، وان يجتنب عبارات التأنيب وا 

 .ليجة األمر وان يبتعد عن التسمط 

: ىو مرض اجتماعي يؤدي الى انتشار مشاعر القير ما يصاحبيا من  الحوار التسمطي
سموكات منحرفة حيث ينكمش الصدق و يزول الوفاء وتتوارى الشجاعة وتغيب الرحمة 

 .(.577ص  7000ويشيع الكذب .) عمى اسعد وطفة ، 

عده ادني من فالحوار التسمطي في األسرة ىو الذي يكون فيو كيان الطرف اآلخر وي
يولى فيو اآلباء  ان يحاوره ونرى ان المحاورة يجب ان يسمع بدون مناقشة فيو كذلك ال

 اىتمام وال تقدير برأي أبنائيم .

 : أهمية الحوار األسري -3-5-3
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ىناك أىمية كبيرة لمحوار األسري حيث يؤدي الحوار داخل األسرة الى حل كثير من 
من الموضوعات ذات األىمية الكبيرة في حياة أفراد األسرة  المشكالت والى التفاىم عمى كثير

 ويمكن توضيح أىمية الحوار األسري في :

 يساعد األسرة في تحسين العالقات االجتماعية بين افردىا . -

يشكل الحوار األسري ضرورة حتمية داخل اآلسرة مع سيادة عصر العمم لمتكنولوجيا  -
 وتعدد أوجو النشاط األسري .

االبناء عمى القيام بادوارىم بكل حب وسعادة من منطمق احترام االسرة ليم يساعد  -
 وليس الترىيب والتخويف .

 التعبير عن الذات والتواصل الجيد . -

 كسب حب اآلخرين والتواصل معيم بصورة سميمة . -

www.fashood.com /showth wthregd.ph /p ?t =57,2013,10:15.     

 

 

 

 

  

 

 

 

 العالقات األسرية ودورها في النمو النفسي لممراهق - 4

http://www.fashood.com/
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لممراىق  حاجات نفسية عديدة ال يتسنى لو إشباعيا إال عن طريق أسرتو ومساعدة  
ومن بينيا حاجتو إلي الحب واألمن  واالنتماء وحاجتو  ،والديو لتحقيق مطالب نموه النفسي

 .إلى التحرر من عادات وتقاليد أسرتو

 حاجة المراهق إلى الشعور بالحب:_1_4

ويعد الحب أولى حاجات المراىق فالحب ركيزة أساسية لنجاح عممية التنشئة االجتماعية وىو 
جتماعيا ،فالحب ى و الذي ينقل المراىق من المستوى ميم جدا لنمو المراىق عقميا ونفسيا وا 

وىو الداعي لتعمم نماذج جديدة من السموك والقيم ،البيولوجي إلى المستوى اإلجتماعي 
والمعايير االجتماعية واكتساب أدوار جديدة ،كما يمكنو من تسخير إمكانياتو لمتفاعل مع 

  .الجماعات االجتماعية

نموه النفسي واإلجتماعي ألنو  وشعور المراىق بالحب من طرف والديو يؤثر عمى
يفضل أن يشعر بأنو محبوب من غيره وخاصة والديو ،فاألسرة ىي المجموعة اإلجتماعية 
األولى لمتنشئة اإلجتماعية الوثيقة الصمة بالمراىق وضرورية لمنحو الحب واألمن الالزمين 

ترام والتقدير بين التقيد واألسر التي يغمب عمييا طابع الود والتفاىم القائمين عمى الثقة واإلح
 .والتحرر ىي السرة التي تنتج أسوياء 

كما أن الحب في مرحمة المراىقة ينتقل من األسرة إلى جماعة الرفاق والجماعات 
التي ينتمي إلييا ويؤدي إشباع المراىق لحاجاتو لمحب إلى النمو النفسي واالجتماعي السميم 

قل النمو فال يمنح لممراىق فرصة االستقالل بنفسو ،كما أن المبالغة في الحب والتدليل يعر 
  .بنفسو وتنمية ذاتو بعيدا عن اآلخرين

 

 

 :_حاجة المراهق إلى الشعور باألمن2_4



 الثالث                                                    األسرة واالتصال الفصل 

38 
 

ىناك صمة وثيقة بين الحب واألمن أنو بعيد عن الخطر وأن ىناك من يحميو ويشعر 
 .باألمن وكان لذلك تأثيرا إيجابيا عمى نموه النفسي واالجتماعي 

وشعور المراىق بالحب واألمن يمكننا من بناء ثقتو بنفسو وتزداد ثقتو بنفسو وتزداد 
نتمائو إلى جماعات كثيرة وتتنوع مياراتو وتؤثر في نموه ويشعره بالتحرر  تفاعالتو وعالقاتو وا 

وضغوطيا وتتضمن حاجات المراىق إلى الحاجة باألمن الداخمي ،أكثر من تقاليد أسرتو 
لة النفسية والحاجة إلى اإلسترخاء والحاجة إلى البقاء حيا ،الحاجة إلى تجنب والجسمي والحا

الخطر واأللم،الحاجة إلى الشفاء من المرض ،الحاجة إلى الحياة األسرية اآلمنة المستقرة 
السعيدة،الحاجة إلى الحماية من الحرمان من إشباع الدوافع ،الحاجة إلى المساعدة في حل 

 .المشكالت الشخصية

 حاجة المراهق إلى الشعور باإلنتماء_3_4

طمأن  انكمما شعر المراىق بالحب واألمن من طرف والديو والمحيطين بو تفاعل وا 
لى جماعات كثيرة وتتضمن  نتمائو إلى جماعات الرفاق واألصدقاء وا  وزادت تفاعالتو وا 

اة بين الرفاق الحاجة غمى الحب و األمن ،احاجة إلى القبول والتقبل من اآلخرين و المساو 
)قرمية بن .والزمالء في المظير والممبس والمصروف والمعاممة الحسنة

 .(541،ص5553عقون

والمراىق عندما يعيش في أسرتو بعيدا أو منعزال عن رفاقو وأصدقائو ينمو في جسمو 
وسنو ولكن نموه االنفعالي واالجتماعي ال يظير فيبقى كالطفل في سموكو ولذلك وجب أن 

تكوين عالقات اجتماعية منذ الصغر وتعويدىم عمى إتخاذ القرارات ورسم  نحرص عمى
 .الخطط لحياتيم كي ينشئوا أىال لتحمل المسؤولية المسندة إلييم

 

 :حاجة المراهق إلى الشعور بالتحرر_4_4
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المراىق في ىذه المرحمة يريد التحرر من ضغوط األسرة ويسعى إلى تكوين عالقات  
اجتماعية خارج أسرتو وذلك باالنتماء إلى جماعات كثيرة والتفاعل معيا فكمما زادت تفاعالتو 

وزاد تحرره من عادات وتقاليد األسر الضيقة إلى عالم ،زادت انتماءاتو إلى جماعات كثيرة 
فالمراىق يكون في ىذه ،مراىق ىنا ىو التحرر المعنوي وليس التحرر المادي أوسع وتحرر ال

)قرمية بن  .المرحمة في أشد الحاجة إلى مبمغ مالي يشبع بو حاجاتو النفسية واالجتماعية
       .(546،ص5553عقون

 :ثانيا _ االتصال

اختمف مفيوم االتصال باالختالف الباحثين والدارسين لو ،وتنوع  تعريف االتصال : .5
 بتنوع المدارس واالتجاىات الدارسة لو ومن بين ىذه المفاىيم :

من الكممة  communication أن كممة االتصال في أصميا االنجميزي /  لغة :1-1
 أو التقاسم to make commonومعناىا جعل الشيء عاما  communare  ةالالتيني

share  to   أو نقلto treansmit 18/12/2012  وعميو فان لفظ االنجميزية يعني
)عمي غربي .مقاسمة المعنى وجعمو عاما بين شخصين أو مجموعة أو مجموعات 

 (.715، ص7003،وآخرون

من أشمل تعاريف االتصال وأوضحو داللة عمى البحث السوسيولوجي  /اصطالحا :1-2
حيث يقول يعنى باالتصال  5575-5426يو ىو ما قدمو توني تشارلز الذي ينطوي عم

أسموب الذي يتكون من خاللو العالقات اإلنسانية  وتستمر في الوجود ،ىو يتكون من 
جميع الرموز الروحية بما فييا الوسائل التي تنقل عبر المكان ويتم الحفاظ عمى 

ت الوجو ووضع الجسم و الحركات استمرارىا عبر الزمان وتشمل تمك الوسائل التعبيرا
)حسين  .الجسمية ونغمة  الصوت الكممات والكتابة و الطباعة إلى أخره

 (. 55،ص7002خريف
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أما االتصال بالنسبة لجورج  لندرج فيو نوع من التفاعل بواسطة الرمز الذي قد تكون   
 (.52، ص، 7001حركات أو رموز أو أي شيء أخر يعمل كمنبو لمسموك )ديمل ديمو ،

بين  لأما كرونسكي فإنو يحصر مفيوم االتصال نطاق اإلنسان إذ يقول أن االتصا
 (. 1.ص 5555)محمد سالمة ،وآخرون ،  .البشر  يتم عندما يستجيب اإلنسان لمرموز

  /المقاربة النظرية لالتصال   : .2

نظرية التعمم في األساس ىي نظرية من نظريات عمم النفس نظرية التعمم :  -2-1
التي تناوليا عمماء النفس من نواحي عديدة ومتنوعة ، وبالغم من كونيا تبحث في عممية 
التعمم وكيفية حدوثيا والشروط التي يتوجب ان تتوفر لكي يحدث التعمم ، اال ان ليذه النظرية 

ساني الذي يحدث فيو تعمم وتعميم في نفس الوقت عالقة وصمة طويمة لنظريات االتصال اإلن
ومن خاللو يمكن توفير لدينا شكل أساسي من نظريات ،الذي يحدث بأنواع متعددة 

االتصال.ويجب ان نؤكد ان كل نظرية في عمم النفس التعميمي تعطي اىمية كبيرة لعممية 
ال ، وعميو فان العالقة التي التربط النيا تعتبر المبدأ األساسي الذي يقوم عميو االتصال الفع

تربط بين المثير واالستجابة تعمل عمى توفير الوضع األساسي والمناسب لكل من عممية 
طبيعيا او حادث طبيعيا  التعمم وعممية االتصال والمتتبعة ىنا اما ان يكون شيء ماديا او

الذي يوجد لدى حصل في البيئة الذي لو القدرة عمى التأثير في عضو اإلدراك او اإلحساس 
الكائن الحي اإلنساني ، وفي مثل ىذا الوضع سوف تكون االستجابة بصورة مربحة وعمنية ، 
ومما يجدر ذكره ىنا ان عممية االتصال التي تقوم أساسيا عمى حدوث المثير واالستجابة ، 
ما يدعى بالمذىب االرتباطي الذي اشتير بين الناس عمى انو ارتباط شرطي تقميدي ) اي 
عممية ربط بالمثير باالستجابة ، والتي لم يكن بينيا وبين المثير عالقة من قبل وذلك عن 
طريق عممية التداعي ( ومن النوع ىذا قام بعرضو عالم النفس بافموف عندما استطاع ان 
يعين الكمب ان يسيل لعابو عندما يسمع صوت معين الذي لو عالقة او ارتباط بالطعام الذي 

، لقد اصبح واضحا من عمماء النفس التجربين ان العرفة التي ليا عالقة كان يقدم لو 
 .باالرتباط  الشرطي الكالسيكي والتي تيتم بمعالجة عن طريق استخدام الثواب والعقاب 
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وفي ىذا المجال أكد معظم الباحثين وأصحاب النظريات في عمم النفس عمى اىمية 
في نظرتين عمى اىمية الحوافز  Hull، حيث ركز وجود العناصر المختمفة في عممية التعمم 

كعنصر من العناصر التي تؤدي الى المعرفة اما سكنر فقد اىتم بصورة واضحة في عنصر 
التدعثيم او التعزيز التي تعمل عمى مضاعفة قوة االستجابة وعمى ىذا االساس نستطيع ان 

 يم .نقول ان العقاب والمكافئة يعتبران وسيمتين من وسائل التدع
ومن الواضح انيما يشتركان في االطار العام لممفاىيم التي يمكن اعتبارىا اطارا 
خاصا لفيم كيفية حدوث االتصال وعممو .ويجب ان نذكر ىنا ان االطار العام يتضمن 
االفتراض الذي يقول ان الكائن الحي يعتبر في العالقة المنظمة مع بيئتو ، وحدوث اي تغير 

رتب عميو نتائج متباينة ، فاالتصال اإلنساني الذي حدث بين افراد في وضع إحداىما يت
المجتمع بمواقف متعددة ومن ىذا المنظور بالذات يعتبر العممية التي تربط االفراد مع 

بوصف األفعال  Newcombبعضيم البعض مع البيئة التي يعيشون فييا ولقد قام 
عتنا ان نحددىا عمى انيا نتائج ومتغيرات في االتصالية بقولو : ان األفعال االتصالية باستطا

ي وبيئتو سواء كانت ىذه العالقة فعمية او متوقع حدوثو حعالقات التيس تحدث بين الكائن ال
بين اطراف عممية االتصال او االثنين معا ، وىذا االخير الذي يحدث بين المرسل 

ن االتصال يحدد باالعتماد والمستقبل في موقف توتر معين ، فان تفسير وفيم ىذا النوع م
عمى الوظيفة التي يقوم بيا او المتوقع ويمكن مالحظة االتصال من ىذا المنطمق مثير 
واستجابة فيي تعتبر في األساس عممية ردة فعل تظير األفعال االتصالية بصورة واضحة 

بط بين انيا تعبيرية وىناك معاني أخرى وضعيا عمماء النفس الذين يرون االرتباط التي تر 
المثير واالستجابة ، فقط قام ماسموا بالتميز بين السموك التوافقي والسموك التعبيري فاألول 
يمثل عممية التفاعل التي تحدث بين الشخصية والعالم ومدى تكيف كل واحد مع اآلخر بنما 

حدث ية بناء الشخصية والتي تعتبر ظاىرة ثانوية ، وعندما نتمالثاني يمثل ظاىرة متابعة لعم
عن االتصال الذي يعتبر موضوع لمتوافق ، فان النموذج المثير واالستجابة يعتبر من 

 .( 557،ص 7005الرحيم نصر اهلل ،  النماذج المناسبة ليذا النوع من االتصال.) عمر عبد
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تقوم ىذه النظرية عمى األساس الذي يعتبر االتصال نظرية المعمومات :   -2-2
يفعمو من  لمعمومات التي يقوم بيا اإلنسان والتي يعتمد عمى ماعممية تعمل عمى معالجة ا

افعال اثقناء قيامو بعممية االتصال واالىتمام األول الذي يبديو االنسان يكون في التحرير 
كمية لممعمومات التي وردة في اي رسالة ترسل ثم القيام بقياس ىذه المعمومات ، التي تمعب 

ىو مجيول والتقميل من عممية التشجيع ، لكي نصل دورا ىاما او تساعد عمى اضعاف ما 
راف عممية ض او عدم الثقة التي تكون لدى اطفي نياية االمر الى خفض درجة الغمو 

عممية تمقائية او  تاالتصال ، وباالعتماد عمى ما جاء بو فرك فان عممية نقل المعموما
د ىذه النظرية عمى االساس الذي يقول انو بامكان خفض درجة عممية اختيارية ايضا وتستن

الغموض بجميع المواضيع او المسائل الغير واضحة كما تساعد عمى استخدام ىذه النظرية 
في تحديد عممية االتصال بنفس االسموب قياس مضمون الرسالة االتصالية التي يقوم 

القنوات االتصالية باإلضافة الى فعالية  المرسل ارساليا الى المستقبمين ثم قياس سعة وطاقة
استعمميا المرسل  الترميز وعممية االستقبال التي يقوم بيا المستقبل ثم القيام بفك الرموز التي

قام بإرساليا المستقبمين ، فعممية االتصال تعتبر عممية ىادفة ومقصودة في  في الرسالة التي
او خفض درجة الغموض في عممية  معظم المواقف االتصالية فيي تعمل عمى تقميل

االتصال وتقوم ىذه النظرية عمى األساس الذي يقول بان العالقة التي تحدث بين المرسل 
 والمستقبل تكون أساس ذرائعية او وسائمية .

ان مقومات النظرية التوازن والتوافق األساسية تعتبر بسيطة النظرية التوافقية :  -2-1
في األصل من النظرية الجشتالت ويعد أقدم شكل من أشكال لمغاية و تأتي متغيراتيا 

النظريات التي تتصل وترتبط باالتصال وىو الشيئ الذي جاء بو ىيدر والذي يظير وكان 
اثنين من األشخاص في وضع الذي يحمل كل واحد منيما لألخر اتجاىات متناقضة مثل 

عض األشكال العالقة المتوازنة مثل ىذا الموضوع تكون بف ،الحب والكراىية في نفس الوقت
عندما يحب كل واحد منيم ألخر .فاالتصال يعتبر إجراء أساسيا من اجل الموافقة واالنسجام 
والتناغم ، وان التوتر الذي يحدث نتيجة لعدم التماسك والتناغم ىو الذي يؤدي الى إضعاف 
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الذي يرى ان االتصال  Newcombاألعمال االتصالية لمفعمية المستمرة باإلضافة لما ذمره 
عبارة عن استجابة او ردة فعل مكتسب الذي يمكن لمفرد مواجية التوتر وذلك من خالل ما 
يحدث أثناء عممية االتصال بين أطراف مختمفة باالعتماد عمى ىذا الرأي فان االتصال ياتي 

نظرية  بصورة مباشرة بعد حدوث خمل في التوازن النسقي الذي يقوم بيم األفراد .وتعتبر
Festinger  التي تتحدث عن انعدام التناغم او االنسجام المعرفي بين اطراف عممية

أكثر انواع صياغات التطور بالنسبة لنظرية التوازن وقد قام بترخيص  االتصال من اىم و
 العناصر األساسية في النقاط التالية :

نسجة اذ كان كل عنصرين من عناصر المعرفة يسبح في عالقة متناثرة او غير م -
 خطأ احداىما مؤكد يؤدي الى صحة العنصر اآلخر .

ان عدم االنسجام و الذي يؤدي في العادة الى عدم الراحة النفسية يعمل عمى دفع  -
اإلنسان وتحفيزه عمى بذل المجيود  ومحاولة من اجل خفض حالة التناثر وعدم 

 . التناغم الى ان يصل في نياية االمر الى االنسجام والتوافق

زيادة عمى محاوالت التي يقوم بيا الفرد لخفض حالة عدم التناعم خاصة الذي يحدث  -
لو ، فانو سوف ينموا بشكل شدي واجالبي وفعال عمى تجنب المواقف والمعمومات 

 التنافر والتباعد و عدم التناغم. التي من الممكن ان تؤدي الى زيادة ىذا

ال ان افراد المجتمع مؤكد انيم سوف يكونون وأيضا نستطيع ان نقول في ىذا المج      
عرضة باستقبال االتصال من الجوانب التي يربطيا عالقة معينة مما يؤدي الى ظيور 
استخدام ىذه النظرية خاصة الول مرة عن السموك االتصالي وبصفة واضحة اثناء القيام 

ر عبد الرحيم نصر اهلل بدراسة التأثير االتصال عمى االتجاىات الموجودة لدى الفرد . ) عم
 .(554-551، ص  7005، 

 

 عناصر االتصال: -3

 يعرف كمود شانون  االتصال ويحدد عناصره من خالل :
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 المرسل  -

 الرسالة  -

 المستقبل  -

 القنن -

 القناة  -

من طرفي االتصال مرسال ومستقبال في الوقت ذاتو .مما يستدعي ضرورة إذ يكون كل واحد 
القنن ولذات القناة وعممية االتصال تقتضي وجود سيرورة و لذات ، اعتماد كال الفريقين 

ال انعدمت مبررات ىذا االتصال .  تأثير متبادل بين أطراف االتصال وا 

ذا كان ىذا التبسيط صالحا من الناحية التعميمية فانو يبتعد كل البعد عن التعقيد          وا 
يبثيا المرسل في رسالة صادرة عن اذ أن الرسالة التي ،البالغ لعممية االتصال اإلنساني 

الدماغ بشري وبالتالي فان ىذه الرسالة مجرد رمز واختصار لفكر المرسل الذي انتقى ىذه 
الرسالة حوار داخمي )مع نفسو ( بالغ التعقيد  ساىمت فيو كل قوات اإلدراكية )الذاكرة و 

لرسالة بمجموعة مالتفة من الذكاء والغرائز (وذلك بحيث يمكننا أن نسميو عممية انتقاء ىذه ا
 ( .41،ص2114)محمد احمد النابمسي ،االتصاالت الداخمية 

 ثالثا: االتصال األسري

 مفهوم االتصال األسري .1

يعرف االتصال األسري عمى أنو:"االتصال الذي يكون بين طرفين أو بين عدة أطراف     
 والتشاؤم والتفاىم والتوافق والتوجيووالتي ليا أشكال تواصمية كالحوار ،الوالدين واألبناء 

ويعني االتصال  في أي صورة ذلك التوحد بين أفراد األسرة والتفاعل بينيم حتى يصبحوا 
  .أصحاب لغة واحدة ومفاىيم موحدة أو عمى األقل مفاىيم متقاربة

 ربة النظرية لالتصال األسري:االمق .2
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 _نظرية األنساق العامة1_2

عامة حيث أن النظام عبارة عن مجموعة من العالقات بين وتسمى أيضا بالنظرية ال
األفراد وقد يكون ىذا النسق مغمقا أو مفتوحا وفي حالة النسق المفتوح تكون الحدود بين 
األفراد مرنة ونفاذة بحيث يتفاعمون مع بعضيم البعض ويتبادلون اآلراء والمشاعر والعواطف 

فتكون الحدود مغمقة بحيث ال تسمح بوجود  واألحاسيس واإلنفعاالت،أما النظام المغمق
عالقات حقيقية ومفيدة وترى ىذه النظرية أن األسرة عبارة من نظام لو خصائص أكبر من 

 .مجموع أفرادىا

أنو عندما يصل ىذا الطفل أي سن المراىقة يتحول من طفل إلى عاجز  نظرية بوين 2-2
ذا أراد أن يتحرر من أمو فإنو عميو أن يواجو العالم الخارجي بدون أن  راشد بين التوافق وا 

أقوى فينتيي بو األمر إلى أن يصبح مريضا عاجزا وتمزق االرتباطات التكافمية بين المراىق 
 وبين الوالديو.

ر االضطرابات النفسية بشكل صريح بل أن األعراض يجألي سبب من األسباب الكفيل بتف
عالقات مثل ىذا المراىقين بوالديو قد  والقمق الشديد ما تحسب كعالمة عمى أن النفسية

 تعرضت لمخطر.

 ويرى بوين أن يشجع الوالد الستقالل االبن عن األم واتخاذ موقف إيجابيا من زوجتو.

فيري أن مشاعر الفشل وخيبة األمل التي يواجييا كل زوج   5530 نظرية وولمان: 2-3
والدين ىو المناخ المالئم الذي وفي زوجة لو أثر كبير في نشأة المرض فيذا الشعور عن ال

ينشأ فيو المييئات المرضية واالنحراف فاألم تمديد إلى أنيا وتحبطو بجمال آياتيا الزائدة 
ويتحكم فيو في حريتو باسم المحافظة ويندر أن يسمح لو يتصرف مشكل وتصنعو تحت 

 يا ليا كاالنحراف.المالحظة الدقيقة المستمرة ىذا ما يقود بالمراىق إلى أن يسمك سموك معاد
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: صورتان أخربتان من االتصال الخاطئ في األسرة ميرجات ويد-نظرية وولف 2-4
يسميان األولى نمط )األنا أولي( والثانية نمط )عدم االستماع( أما النمط األول "أنا أوال 
فيشير ببساطة إلى تفضيل عضو في األسرة  لصالحو الشخصي عمى حساب صالح 

واألسرة تجمع يرتبط بروابط الدم أوال ولمصالح ثانيا وىي وحدة تنمية األعضاء اآلخرين 
اجتماعية وأحيانا ما ييدف صراعا أو تعارضا بين الجماعي والشخصي داخل األميرة مما 
ينعكس عمى أنماط االتصال فييا وفي األسر السوية بيذا الصراع أو الصراع أو التعارض 

 يمكن لألعضاء مواجيتو.

ما أن يقابل أحد أفراد األسرة يتجاىل ‘االستماع أو يسمى  عدم االتصال فيو أما نمط عدم 
أو أن يقابل سوء فيم وسوء افيم بحدث بدرجة أكبر في ىذا النمط من االتصال الخاطئ 

وخاصة في مشاعرىم وحجاتيم وفي ىذا المجال يبد  ،يفشل عضو األسرة في تبميغ أعضاء
فالمراىق في ىذه ،وتسمع إليو ويتجاوب مع توجيياتو وأن األسرة ال تريد أن تتواصل معو

فيو يمر إلى فعل وتجريب  ،المرحمة لديو أفكار خيالية فيو ال يعرف ما ىو سواء وما خاطئ
مباشرة فيو منو ىو تحقيق دالة لكن ليس كل سموكياتو قد تكون صائبة دائما ليذا فأفكاره 

ماية المراىق من عدم انحرافو من خالل يريد تجسيدىا عمى الواقع فينا دون األسرة في ح
 (.534ص  5555التواصل معو ومعرفة ما ىو الشيء الذي يفكر فيو.)عالء الدين كفاني

 نظرية ثنائية األسرة : 5_2

ترجع أصول النظرية إلى بداية الستينيات من ىذا القرن والتي ارتبطت بأبحاث 
ال المنحرفين من أسرة فقيرة ،حيث سيمفادور مينوش الذي كان ميتما بعالج وتدريب األطف

ركز عمى تفاعالت أفراد األسرة وعمى محاولة معرفة كيف ومتى ولمن يستجيب كل فرد من 
أفراد األسرة ويذىب سوبير وآخرون إلى النظرية البنائية تركز عمى التواصل والوظيفة والقوى 

 (21،ص2111ن،)يوسف عبد الوهاب أبو حميداالبنائية كمحاولة لتغيير نسق األسرة

 _نظرية التواصل لساتير:6_2
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تعد فريجينا ساتير رائد ىذه النظرية في اإلرشاد والعالج األسري حيث تؤكد عمى أىمية 
وتركز ىذه النظرية عمى ،الترابط األسري في نموذج أطمقت عميو العالج األسري المشترك 
نفتاح الفرد عمى التواصل عمى الخبرة اإلنفعالية لألسرة والطالقة في التعبير  واإلبتكار وا 

:)محمد متولي اآلخرين حيث تبمور أشكال التواصل داخل األسرة في ثالثة أشكال أساسية
 .(44،ص2114قنديل،

 .التواصل الكالمي المباشر

 .التواصل الكالمي غير المباشر

 .التواصل التعبيري باستخدام لغة الجسم

 

 لمراهق:نموذج اإلتصال داخل األسرة الجزائرية عند ا .3

ولد اإلنسان ولديو الحاجة إلى االتصال باآلخرين واالرتباط بيم سواء لإلعاشة والبقاء 
)إشباع الحاجات األولية( أو بال تناسب واالنتماء إشباع الحاجات الثانوية وىو يتعرض من 

جاتو الكثير من األخطاء الجسيمة والنفسية، بما فييا بقاؤه عمى قيد الحياة ذاتو ما لم تشبع حا
األولية في أحضن ورعاية األسرة والديو واألسرة وفي نفس الوقت يكون المراىق لديو حاجة 
إلى االستقالل التفرد والعمل لحسابو وتأكيد ذاتو والشعور بكيانو المستقبل وتعمل المجموعتان 
 من دوافع االتصال ودوافع االستقالل معا ويبدوا أن ىاتين المجموعات متناقضتين وتتعارض
كل منيما مع األخرى ولكن النظرة المتعمقة تكشف أنو ليس ىناك تناقص أصال بل أنو 
ىناك تعارض شكمي ألنو ال يمنع من ىذا أن وجود عالقة حميمة بين الفرد واآلخرين من 
وجود االستقاللية ومن ناحية أخرى فإن شعور الفرد الحاسم بذاتو وىويتو الشخصية المستقبمة 

شباع أمرض ضروري وىذا  ما يرغب فيو المراىق لكنو مازال في حاجة إلى عطف والحب وا 
 ىويتو. تو وىي التي تكون شخصي ىذه االخيرةمن قبل األسرة ألن 
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 الحاجة التي تيدف إلى التحرك نحو الناس كالحاجة إلى الحب. -

 الحاجة التي تيدف بعيدا عن الناس أن الحاجة إلى االستقالل. -

تحرك ضد الناس كالحاجة إلى القوة والمشكمة األساسية الحاجات التي تيدف إلى ال -
 ىي توافر القدرة عمى إحداث التوازن والتكامل بين ىذه الحاجات.

"  تعني أن السموك السوي يتمثل في نقطة متوسطة بين ىذه االتجاىات ممتزجة أو هورنيو"
ى اآلخرين تكون االتجاه المناسب، فالعالقات الودية واالعتمادية عم عميو ىو سموك يغمب

وىويتو الشخصية وىي بذلك ال تمنع من تأكيد المراىق لذاتو  ،مطموبة لتدعيم المراىق بذاتو
 (. 535، ص 5555والحرص عمى استقالليتو وتمييز شخصيتو. )عالء الدين كفمني، 

مما سبق ذكره حول التعريف بطابع العائمة الجزائرية وكيف انو ولطبيعة تقييميا الوظيفي 
سواء كان دور األب واالم ، التأثير عمى الفرد الذي ينعكس بدوره عمى مسار معاشو النفسي

الولد عالقة ثالثية والتي تسمح كل الظروف بمختمف أنواعيا ولذلك تتعدد مصادر نوعية و 
وذلك وفقا لغايات األسرة التي  ،الرسالة التي تيدف من خالليا لعممية االتصال نموذجي

وكل ما يمكن ان يستوعبو ،نبع والتأثير بالمحيط والمستوى الثقافي لالب واالم يغمب عمييا الم
الطفل خالل مراحل نموه عندما نقول ان كل اضطراب نفسي مرضي ىو نتيجة لنمط معين 

وذلك يساعد بدوره في ردود األفعال والنتائج السمبية يكون قد احتك بيا  ،لالتصال المرضي
ولى ليساعده في المحيط الخارجي عمى تفجير مكبوتا تو او الطفل خالل مراحل نموه اال

ولكن يختمف من عاش قمعا اتصاليا  ،أسموب دفاعي الذي يميزه الفردباحباطاتو  ضتعوي
وصورة من التسمط األبوي كما ىو الحال في معظم األسر الجزائرية متبوعا بالحرمان او 

لمبنية عمى الصحة النفسية االجتماعية التفريط العاطفي باالظافة الى عدم توفير الظروف ا
او تحقيق أغراضيا او طموحاتيا فكل  ،فحرمان البنت من اي اتصال من ممارسات،لمطفل 

ىذا يؤدي الى عدم التوافق االجتماعي بدا باالنحراف في الطفولة لتفجر في مرحمة المراىقة 
التصالية اإلنسانية التي انحرافات عمى السمطة كل ىذا نتيجة خمل في مستويات التفاعمية ا

. حسب ما قالتو مدرسة بال الطو ) لتميز كل أسرة فقد يظير ىذا االضطراب بيذا الشك
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من ، ليست نهاية جسم مريض لكنه نتيجة لسمسة التفاعالت ممرضة وقع فيها الفرد (
خالل طريقة التنشئة في معظم األسر الجزائرية ، حيث يغيب فييا االتصال داخل األسرة  

ىذا ما يدفع بالمراىقين لسمك سموكات منحرفة المتمثمة في االدمان عمى المخدرات ،لواحدة ا
ىذا ناجم عن سوء االتصال الذي جعل المراىق الجزائري يعاني منو لفقدانو الحب والعطف 

 ( .26ص  7055) عزوني صالح  .العائمي من خالل افتقارىم لمتواص في األسرة

 

 حسين العالقات داخل األسرة : تدور االتصال في  - 4

ال والمعمومات بين األفراد  اروالطريقة التي تنقل بيا األفك ولالتصال دور في العممية
في وسط النسق االجتماعي معيين كاألسرة مثال يختمف أداء ىذه العممية من حيث الحجم 

نوعو مجرد  والمحتوى العالقات المتضمنة فييا ىذا يعني ان النسق االجتماعي ميما كان
عالقة ثنائية نمطية بين شخصين الميم ان النسق االتصالي يقوم بين عالقات التفاعل 

 االجتماعي بين كل من المرسل والمستقبل مع تعدد العالقات اإلنسان وميوال تو لالتصال .

لمعالقات االتصالية داخل األسرة تصنف حسب التركيبة األسرية أوليا داخل األسرة النووية 
 ثانية داخل األسرة الممتدة .وال

:  حسب الدكتور عبد الحميد لطفي ، فان األسرة  / العالقات االتصالية داخل األسرة4-1
العالقات لعالقات االتصالية منحصرة عمييم تشمل الوالدين وأوالدىم لذا فا ال تالنووية أصبح

ن الطرفين وتمتاز في االتصالية بين الزوجين : تقوم ىذه العالقة عمى الحقوق الزوجية بي
ذا كانت العالقة بين الزوجين اتصالية بين ة مباالالوالاغمب األحيان بالوىن والضعف  وا 

بعضيما البعض طيبة فأنيا تنعكس بين األبناء فتتسم عالقاتيم بالدفء والمودة وبالتالي 
 يؤثرون ببعضيم تأثيرا بناء ىذا يعني أنيا تأثر في عالقة اإلخوة بينيم .
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إذا كان اآلباء يعاممون أبنائيم بعد ودون تفرقة فسوف  اءنواألب اآلباءقة االتصالية بين العال
عاممون يينعكس ىذه المعاممة عمى األبناء وتتميز عالقاتيم بالمرونة ، أما إذا كان اآلباء 

غير عادلة ويفرقون بين أبنائيم لعامل الجنس والسن وغير ذلك وغير من ،األبناء معاممة 
ي ان نجد قدرا من المنافسة والغيرة قد يزيد ذلك الن الطفل يرى من اخيو مركز الطبيع

التيديد عند والده وىذا كمو يشدد خطرا عمى نموه العاطفي واالجتماعي اذ سيعاني من القمق 
 والخوف باستمرار ويشعر بالغيرة والحسد .

ا أنانيا وعدوانيا ويجعل تميز اآلباء لالبن الذكر دون وجو حقيقي قد يخمق من الولد إنسان
البنت أكثر خضوعا وسمبية وتقبال لالستغالل زيادتا عمى ىذا قد تتعرض عالقات اتصالية 
بين اآلباء واألبناء أيضا والتغير كبير ذلك ان األب أصبح يترك المنزل من اجل االلتحاق 

نييار لسمطتو بالعمل لذلك قد تنيار نوعية االتصال بين األب واالبن وىذا قد يؤدي الى ا
 ( . 20ص  7000) حنان عبد الحميد العنابي  .األبوية

النظر لكونيا الشخص الكبير والوحيد في عالم األبناء أن تنمي العالقات كذلك تستطيع األم 
االتصالية أكثر معيم ويصبح دورىا في عممية التنشئة االجتماعية أكثر ألنيا المسؤولية 

بنائيا منذ الطفولة بالرغم من ان تركيز العالقات االتصالية الوحيدة من الناحية العاطفية أل
يمنع في بعض االحيان عالقات  ولى قصيرة إال ان ىذا الين األم واألطفال في السنوات األب

 (. 41ص  7050) صالح محمد ابوجادر  .متماثمة
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 خالصة : 

في تجنب بتوعية األبناء  في آخر ىذا الفصل خمصنا إلى أن لالتصال األسري دور كبير
المراىقين من االنحرافات . كون أن ىذه المرحمة تحتاج إلى الحب و العطف و االتصال 
.وىذا ألي جده إال داخل أسرتو  فيي منبع ىذا كمو  فغياب ىذا كمو  سوف يقود إلى سوء 

ليذه   العالقات االتصالية   بين المراىق  وخاصة المراىق الجزائري الذي محور األساسي
 ىي  الدراسة .

فميذا كثيرا ما نمجأ إلى إدمان  كيروب من ىذا فالدور األسرة ىنا حماية  أبنائيا المراىقين 
 من تجاوز ىذه المرحمة من خالل طريقة المعاممة المتبعة .
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 تمهيد:   

تعاني المجتمعات البشرية من مشكمة خطيرة تيدد أمن أفرادىا وتتسبب في إيجاد عدة     
ىذه المشكمة ،ينتج عنيا معاناة قاسية لمفرد والمجتمع ، اجتماعية  ظواىر مرضية نفسية و

تتمثل في سيولة ميل المراىقين إلى تقميد السموكات الدخيمة، حيث يزداد ىذا السموك حتى 
باستخداميا شرعيا وصحيا ، يصل إلى ذروة الخطر فيتعاطى المواد المخدرة الغير مصرح 

 وقانونيا، مما ييدد إستقرار ومستقبل األفراد واألسر.
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 أوال: المخدرات

 المخدرات: تعريف .1

:كممة المخذرات ىي جمع مخذر وىو في المغة ما يسبب الخذر أي الفتور والخمول لغة 1-1
وىي أصل الستر فاستعممت كممة مخذرات عمى أساس أنيا مواد تستر العقل وتغيبو فيي كل 

 مادة تحدث خذرا في الجسم الذي يتناول .

مستحضرة التي تحتوي عمى  : فالمخذرات عبارة عن مواد خام أو مواد اصطالحا 1-2
جواىر منبية أو مسكنة من شأنيا إذا استخدمت في غير األغراض الطبية والصناعية أن 
تؤدي إلى حالة التعود أو اإلدمان عمييا مما يضرب الفرد والمتمع جسميا وعقميا ونفسيا 

جتماعيا وخمقيا والمخذرات أنواع كثيرة كالحشيش واألفيون ومشتقاتيا وفي العا دة عبارة عمى وا 
 تخفيف من الصراعات.

 :المقاربة النظرية لإلدمان عمى المخذرات2-

ىناك نظريات معاصرة تفسر سموك اإلدمان ومن ىذه النظريات النظريات البيولوجية،النفسية 
 االجتماعية،الفيزيولوجية ،والتكامل بين ىذه النظريات 

: ركزت األبحاث والدراسات الميتمة بوجية النظر البيولوجية النظريات البيولوجية 1_2
 .لإلدمان 

:تركز ىذه النظرية والدور الذي تمعبو ىذه العمميات التسبب في النظرية العصبية البيولوجية
 .استخدام المخذرات ويمعب اإلستعداد الوراثي دورا كبيرا في ىذه النظرية 

 لنظرية في تفسير مشكالت المخذرات من خالل :تساىم ىذه االنظرية العصبية السموكية
الربط بين اإلضطرابات السموكية الرئيسية والنظام العصبي الوظيفي ويمعب اإلستعداد الوراثي 

 .دورا ميما في ىذه النظرية 
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 :تركز في تفسيرىا لتطور إضطرابات اإلدمان عمى الوراثة والصفات النظرية الجنينية
 .لموقوع في اإلدمان الوراثية عمى قابمية األفراد

وتظير الخصائص الوراثية من خالل سموك اإلدمان لدى األفراد من نفس األسرة ومن 
خالل االستعداد الوراثي لألسر وتفسر ىذه العوامل الوراثية قابمية األفراد في االعتماد عمى 
 المخذرات واألفراد الذين يحممون خصائص وراثية أخرى يظيرون عوامل وراثية وقائية
بحيث تجعميم يبتعدون عن استخدام المخذرات واألساليب البيولوجية الفردية وتحديد 
الجينات التي ربما تجعل األفراد قابمين لموقوع في اإلدمان وىناك احتمالية  أن ىناك 
إنزيمات تساعد عمى االستعداد ،فالعوامل الجينية ليست قادرة لوحدىا عمى إيقاع األفراد في 

عوامل أخرى تشترك في اإلدمان منيا العوامل البيئية وفكرة األفراد ىل اإلدمان وىناك 
المخذرات وتأثيراتيا والعائمة وتأثيرات الرفاق والضغوط اليومية وتشترك ىذه العوامل الوراثية 

 .(045_040،ص ص7007)سمير بقيمون،.في مشكمة اإلدمان

 _النظريات النفسية:2_2

تطبيقات اإلشراك الكالسيكي الستخدام المخذرات واإلدمان  النظرية السموكيةتوضح 
عمييا وتساعد النظرية الشرطية المتخصصين والمدمنين لفيم مصطمحات التحمل والرغبة 
الممحة واالنسحاب ويفسر اإلشراط اإلجرائي الدور اليام الذي يمعبو التعزيز في تطور 

مخذرات ىي سموك مثل أي سموك آخر واستمرار سموك اإلدمان والتعاطي واإلدمان عمى ال
  .متعمم بطبيعتو

اإلدمان عمى ان ىذا األخير يتطور عندما يتعاطى األفراد  النظرية الديناميكيةوتفسر 
الكحول والمخذرات لتتولد لدييم مشاعر اليروب من األلم ويمكن أن يدفع الصراع بين 

التخمص من القمق ومن مطالب  ( واألنا و األنا األعمى الفرد لمتعاطي في سبيل IDاليو)
األنا اإلىتمام الذات وحفظيا وىدم الذات من خالل اإلدمان ىي إشارات إلضعاف مطالب 

 .األنا واألنا تقوم بتنظيم المشاعر أيضا 
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فإن النقص باالىتمام بالذات والنقص في تقدير  النظرية السيكوديناميةوبناءا عمى 
عا عن السيطرة عمى المشاعر وتسيم في دفع األفراد الذات وعدم اإلحساس بالسعادة عاجزة م

لإلدمان والمظاىر السيكودينامية األخرى الضطرابات اإلدمان تتضمن السموك القيري وعدم 
اإلستقالل الذاتية وعدم المسؤولية وضعف اإلرادة والنكوص والمزاج المتغير ويوظف األفراد 

إلسقاط لرفض تشخيص إضطرابات اإلدمان مثل التبرير وا ،الميكانيزمات الدفاعية األخرى
ومقاومة المعالجة يؤكد المتخصصون أن األمراض النفسية تستطيع أن تساعد في تطور 

 .اإلدمان أو تعرض األفراد لمميل إلى اإلدمان

أن ىناك سمات شخصية خاصة تجعل األفراد أكثر ميال  نظرية السماتوتقترح 
معينة لإلدمان والدراسات التجريبية غير قادرة   لإلدمان وال يوجد دليل عمى بناء شخصية

عمى تمييز خصائص شخصية محددة لممدمنين وشخصية المدمن غالبا ما تستخدم لوصف 
)رؤوف .األفراد غير الناضجين واإلعتماديين والقيريين واألشخاص الذين يحبطون بسيولة

 .،غير منشورة(7000كمثوم بممييوب،،  بمعقاب

والتي تركز عمى العوامل البيئية المتنوعة المرتبطة بتطور  المعرفيةالسموكية والنظرية 
واستمرار  تعاطي المخذرات وقام المعالجون السموكيون والمتخصصون اآلخرون بتطوير عدد 
متنوع من الطرق السموكية لمعالجة حاالت اإلدمان وتستيدف النظرية السموكية المعرفية 

عمى ميارات حل المشكالت والتدريب عمى التحكم في  كل عام كما أنيا تشتملشاستخداما ب
والطرق السموكية ،الغضب والعالج المعرفي والوقاية من االنتكاسة والعالج من التنفير 

المستخدمة في معالجة اإلدمان طريقة حالة الطوارئ والتدريب عمى اإلدارة الوالدية ويشمل 
عرف عمى المشكالت السموكية والتحكم في أسموب إدارة الطوارئ عمى تعميم األسرة كيفية الت

المتغيرات التي تؤدي إلى حدوثيا وتقميل الطمبات أو األوامر السمبية ،والتدريب المنظم 
لمسموك المرغوب والعمل عمى تجاىل السموك السمبي غير المرغوب فيو،وبشكل محدد فإن 

كيفية وضع عقود  خفض حالة  الطوارئ ىو بمثابة تعاقد سموكي ييدف إلى تعميم األسر
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سموكية محددة ويتم دعم النتائج التي يتم الحصول عمييا من قبل أعضاء كل األسرة،كما 
زالة التفاعالت األسرية السمبية واإللزامية وتعتبر الطرق  تركز ميارات اإلتصال عمى خفض وا 

 .السموكية والسموكية المعرفية فعالة في معالجة حاالت اإلدمان 

سموكية المعرفية مثل الوعي بالذات وتوقعات األفراد حول وتمعب العوامل ال
نفسو،ويمعب العزو دورا في مساعدة المتخصصين والمدمنين عمى فيم اإلدمان وتفسر نظرية 
الوعي بالذات التأثير النفسي لإلدمان عمى وعي الفرد بذاتو خصوصا فيما يتعمق بالعمميات 

وانا يحسن الذاكرة قصيرة المدى ويخفض التوتر فمثال إعتقاد بأن تعاطي الماريج،المعرفية 
وتشرح .ويزيد من الدافعية ويعطي إحساسا بقيمة الوقت قد يفسر تعاطي المراىقين لممخذرات 

نظرية التوقع وتفسر العالقة بين تعاطي المخذرات والسموك الشخصي والوظائف اإلجتماعية 
محمد ).التعاطي المستمر واإلنتكاسةوتفسر العالقة ىذه النظرية التعاطي بين المراىقين و 

 .(60،ص7007مشاقبة، أحمد

 النظريات اإلجتماعية:3_2

تركز ىذه النظريات عمى دور األسرة والبيئة والثقافة والعوامل اإلجتماعية األخرى في 
تطور سموك اإلدمان ومن بين النظريات اإلجتماعية التي تفسر سموك اإلدمان نظرية 
العائمة/األسرة حيث تعارض ىذه النظرية بأن يكون المرض أو صعوبات الفرد ىي مقدمة 

ة عمى إسيامات األسرة في سموك اإلدمان وكيف تؤثر المشاكل اإلدمان وتركز ىذه النظري
عمى كل عضو في األسرة وما ىو تأثير اإلدمان عمى األسرة عمى األسرة كوحدة متماسكة 

أن اإلدمان ىو أحد الطرق التي تستخدميا األسرة لتمبية حاجات ،وتفترض ىذه النظرية 
ن اإلدمان ىو أحد الطرق الت ي تستخدميا األسرة لتمبية حاجات الحياة األسرة وتحدياتيا وا 

والسموك المسموح بو وغير المسموح بو في األسرة التي تدعم سموك اإلدمان والطقوس التي 
تتبناىا األسرة والقوانين التي تفرضيا كميا في تساىم في مشكمة اإلدمان ،كما أن اإلتصال 

ئمي ىي صفات وخصائص غير الفعال والتعبير المحدود عن المشاعر داخل الجو العا
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ن تفاعالت اآلباء وتوقعاتيم غير المتناسقة وسموكيم  لألسر التي تعاني من اإلدمان وا 
القسري مع األطفال تدفع إلى سموك اإلدمان كما أن السمبية واإلىمال والغضب ىي من 

 .مسببات اإلدمان 

ن وتستخدم ونظرية األنظمة فعالة مع األسر المدمنة مع تعاطي المخذرات والمدمني
في نظام األسرة واإلدمان مؤشر الختالل النظام ،مع األشخاص المرضى والمختمين وظيفيا 

وتطور ومعالجة اإلدمان وتيتم ىذه  ،األسري والعائمة عبارة عن نظام يمعب دورا ىاما في بدء
النظرية باألسئمة التالية :كيف يؤثر الشخص المدمن عمى العائمة؟كيف تسيم األسرة في 

مان أحد أفرادىا؟كيف يمكن أن تساعد األسرة في المعالجة؟ما المعالجة التي تحتاجيا إد
ختالال في نظام العائمة وتعتبر نظرية األسرة أنو  األسرة؟واإلدمان عمى أي حال يخمق فراغا وا 
إذا لم يحل ىذا اإلختالل الوظيفي فإن خطر اإلنتكاسة يكون مرتفعا و اإلختالل الوظيفي في 

يكون مرتفعا أيضا والمعالجة الفعالة والناجحة تحتاج ألدوار ومسؤوليات جديدة لكل  األسرة 
 .(64،ص7007مشاقبة، محمد أحمد).أعضاء األسرة

 النظريات الفيزيولوجية:4_2

يفسر الكثير من الباحثين أسباب اإلدمان إلى عدة عوامل ونظريات فيزيولوجية ومن 
نظرية الغذائية التي ترى أن األفراد يرثون الحاجة إلى بين ىذه النظريات عمى سبيل المثال ال

فإذا بدأ أحد ىؤالء يتعاطون الكحول أو المخذرات فإن قابميتيم لممواد ،بعض المواد الغذائية 
ضطرابات عضوية وظيفية تنتيي باعتماد  الغذائية تضعف مما يؤدي إلى قصور غذائي وا 

 .الجسم في تغذيتو عمى الكحول أو المخذرات

أن الكحول يتأكسد في الكبد وتتسارع عممية األكسدة إذا تم  النظرية اإلستقالبيةرى وت
إستيالك الكحول بشكل مستمر وسرعة اإلستقالب ىي التي تؤدي إلى حاجة الفرد إلى زيادة 
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الجرعة وبالتالي اإلدمان،وتشير ىذه النظرية إلى أن الكبد الفرد المدمن عمى الكحول يقوم 
 .ص مواد كيميائية تساىم في عممية اإلدمانوظيفيا بإستخال

 النظرية التكاممية:5_2

نظرا لوجود عدد من النظريات المختمفة لتفسير اإلدمان،ظيرت النظرية التكاممية التي 
تجمع بين العناصر النفسية والسموكية المتنوعة والنظريات البيولوجية ذات العالقة بتفسير 

وجود دليل يشير إلى أن التعاطي يحدث نتيجة التفاعل ىذه الظاىرة وىي التي تستند عمى 
المعقد بين العوامل النفسية والعالقات االجتماعية والتأثيرات البيئية األخرى والعوامل 
البيولوجية التي تؤدي إلى وجود مستوى إلمكانية التعاطي ،وقد تتفاوت نسبة تأثير العوامل 

اسبة مع وجود عجز بيولوجي شديد قد يؤدي إلى ،ويتضح ذلك من خالل النتائج ،فالبيئة المن
 إحتمالية حدوث التعاطي واإلدمان 

ومن ىنا نرى أن كل نظرية من النظريات المفسرة لإلدمان حاولت إستكشاف جزء من 
الخمل الذي يؤدي بالفرد إلى تعاطي المخذرات واإلدمان عمييا ،حيث ظير وجود بعض 

ى ذلك والبيئة تمعب دورا ميما ضروريا،كما أن لمعوامل أنواع الخمل البيولوجي التي تؤدي إل
الداخمية والدوافع النفسية ليا دورىا في اإلدمان عمى المخذرات وتعاطييا )محمد أحمد 

 (67،ص7007مشاقبة،

 أنواع المخذرات: 3. 

 تنقسم المخذرات إلى عدة  أنواع بناءا عمى عدة أنواع بناءا عمى عدة معايير:

  من حيث طبيعتها ومصدرها تصنيف المخذراتأ_
 تنقسم المخذرات من حيث طبيعتيا ومصدرىا إلى ثالثة أنواع:
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 وىي المخذرات من أصل نباتي وىي كل ما يؤخذ مباشرة المخذرات الطبيعية:
من النباتات الطبيعية التي تحتوي عمى مواد مخذرة سواء كانت برية أي تنبت 

 .اتدون زراعة الحشيش ،األفيون،والكوكاو ،المق
 وىي المخذرات المستخمصة من المواد والنباتات الطبيعية المخذرات التصنيعية:

ولكنيا أقوى تركيز منيا وأشد فتكا باإلنسان مثل المورفين المستخمص من 
األفيون ولكنو أشد منو الييروين المشتقة من الموفين وىو أشد من المورفين 

لخطورة لما تسببو من فقدان ولعل ىذه المواد المصنعة ليا تأثير صحي بالغ ا
الشيية ،زيادة ضربات القمب وتوسيع حدقة العين وقصورفي وظائف الكمية 
ولعل أشد ىذه األعراض ىو مرض نقص المناعة المكتسب )اإليدز(الذي 

  .ينتقل عادة عن طريق تموث احقن التي يستخدميا المدمنون
 كيميائية وىي  :وىي المخذرات الناتجة عن تفاعالتالمخذرات التخميفية

مخذرات تمت عمى جميع مراحل صنعيا في المعامل من مواد كيميائية ال 
 .يدخل فييا أي نوع من أنواع المخذرات

 تصنيف المخذرات من حيث تأثيرها:ب_ 
تنقسم المخذرات من حيث تأثيرىا إلى مجموعات لكل مجموعة منيا تأثيراتيا 

والتي تسبب مشكالت متنوعة تشمل والمتعاطي ،المتشابية عمى الفرد المدمن 
 .المشكالت الجسدية والنفسية واإلجتماعية

  أحمد .الكحول،الباريتيورات،المنومات،المسكنات الصناعيةالميبطات:وتشمل(
 .(47_46مشاقبة،ص ص

 وىي مجموعة من المواد غير المتجانسة التي تحدث إضطرابا في المهموسات:
دراك وتنتج عنو ىالوس،وتخيالت بحيث النشاط الذىني وخمال في التفكير واإل

يتصور المتعاطي أن لو قدرات خارقة أو عمى العكس يصاب أحيانا بفزع 
كتئاب بسبب ما يراه في أوىامو وتخيالتو مما قد يؤدي بو إلى  شديد وا 
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اإلنتحار أما إذا تعطاىا بجرعات عالية فإنو يصاب بخمل دائم في المخ وىذه 
 .ت طبيعية أو نصف تخميقية أو تخميقية بالكاملالعقاقير تنقسم إلى ميموسا

 تتصف ىذه المجموعة عمى عكس سابقتيا بتأثيرىا المنشط عمى لمنشطاتا:
الجياز العصبي وتشبييا في كون بعضيا من أصل طبيعي واآلخر من أصل 

. 

 ينتج الحشيش من نبات القنب اليندي وىذا النبات ينمو في مناخ الحشيش:
تختمف حسب إحتالل التربة المزروعة والمادة الفعالة  دافء معتدل ولو أحجام

في الحشيش توجد في المادة الراتنجية وتسمى الكانابيتين ويرجع إستخدامو إلى 
آالف السنين وىناك رغبتين لدى متعاطي الحشيش ىما الرغبة في استمرار 

كما  المخذر فترة طويمة مع زيادة فعل التخذير،الرغبة في زيادة القدرة الجنسية
فيؤدي إستخدامو بكميات قميمة إلى حالة بسيطة من . يزعم المتعاطون

ذا إستعمل بكميات أكبر فإنو يؤدي إلى ىموسات وخياالت وأوىام  اإلنتعاش وا 
تشبو إلى حد كبير الحبوب الميموسة ومن بين التأثيرات الواضحة كثرة 

ضطراب في الحس و  اإلدراك الضحك الصاخب،الالمباالة،الشعور بالغبطة وا 
 ( 55والذاكرة،عدم اإلتزان في اإلستجابة العاطفية)محمد أحمد شحاتة،ص

 ويمكن توضيح أنواع المخذرات من خالل الجدول التالي:
 أنواع المخذرات وأمثمة عميها وتأثيراتها(: 0الجدول ) 

 التأثير أمثمة نوع المخذر
الخمول،الشعور بالسعادة  الكحول،الباريتيورات،المسكنات،المنومات الميبطات

 واإلسترخاء
تسكين األلم ،الشعور  مورفين،ميثادون األفيونات

بالسعادة والسرور،البيجة 
 اإلنتعاش،واإلستقاللية
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تخفيف الشعور بالجوع  كوكايين،أمفيتامينات المنشطات
 واإلبتياج واإلنتعاش

الداي أثيل حمض  الميموسات
 المسيرجيل،مسكالين،بيوت

دراك تشويو في اإل
الحسي،عدم اإلىتمام 

 باآلخرين
الشعور  الماريحوانا،القنب اليندي الحشيش

 باإلسترخاء،ىموسات
 مسكن،منبو توباكو النيكوتين

خمول،إسترخاء،إضطرابات  غراء،األصباغ السائمة المرققة المواد الطيارة
 في اإلدراك الحسي

 56محمد احمد شحاتة ، ص المصدر:

دمان المخذرات _4  أضرار تعاطي وا 

دمان المخذرات إلى أنواع وىي:  يمكننا تقسيم األضرار الناجمة عن تعاطي وا 

 :األضرار الصحية1-4 

تتفاوت األضرار واآلثار الناجمة عن تعاطي المخذرات واإلدمان عمييا فمنيا ما يعيق  
المدمن عمى الحركة والعمل والتعامل ويصاب المدمن بالوىن وضعف األعصاب وقد تؤدي 
بو المخذرات إلى الجنون ، كذلك تؤثر عمى مختمف أجزاء الجسم كالكبد والجياز التناسمي 

تذىب المخذرات بعقل المدمن وتجعمو يتخيل أشياءا كثيرة بعيدة  التنفسي والعصبي، حيث
عن الواقع فيتخيل أنو يعيش في عالم آخر بعيد عن المشكالت ونتيجة لتوقف نشاط الجياز 
العصبي من تكرار أخذ المخذر فإن المدمن يمجأ إلى زيادة الجرعة المأخوذة مما قد يصيبو 

أة الحامل والمرضعة،تقميل الوعي واإلدراك،ضعف بالتسمم ،وكذلك يؤثر عمى القمب والمر 
الذاكرة والتفكير ،تغيير في نمط شخصية المتعاطي فتصبح شخصية ىستيرية ،الكسل،فقدان 
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حتقان الوجو،الشعور الدائم الدوار وبطء في ضربات القمب  الشيية،جفاف الفم والحمق وا 
ويمة إلى اإلصابة بحاالت كما يؤدي التعاطي لمدة ط،،اإلمساك المزمن،ضعف قوة البصر 

 مرضية كالضغط الذىني الحاد وزيادة معدالت اإلصابة بالعظام والقمق واإلكتئاب.

 :األضرار االقتصادية  2-4

بالنسبة لمفرد:تجعمو يسرف أمواال باىضة من أجل شراء ىذه المخذرات كذلك تجعمو يكره 
درة عمى النتركيز نتيجة قمة العمل ويتحول المدمن إلى شخص عصبي غير منتج كما يفقد الق

 .نومو مما يؤدي إلى سوء الحكم عمى األشياء
بالنسبة لألسرة:حيث أن المخذرات تمثل عبئا إقتصاديا شديدا عمى دخل األسرة حيث ينفق 

ويؤثر ذلك تأثيرا خطيرا عمى الحالة المعيشية العامة لألسرة من جميع  ،أب األسرة جزءا كبيرا
أفراد األسرة الحصول عمى إحتياجاتيم ضرورية مما يدفع األم إلى النواحي وكذلك يستطيع 

البحث عمى العمل وغالبا مايكون غير مشروع ،كما يمجأ األطفال لمعمل وترك التعميم 
 .وجميعيا ىذه العوامل تدىور األسرة وتفككيا

 بالنسبة لممجتمع:يؤدي إلى كثرة انتشار الجرائم كالسرقة واإلكراه واالغتصاب وقبول
 .(101_101حسن أحمد شحاتة،ص ص ).الرشوة

كما يؤدي إلى زيادة اآلالم النفسية والمخاوف واالستخدام المتكرر ليا يشعر بالضيق  
 .(11)أكرم نشأت إبراهيم،صوالكرب إذ لم يتناول المخذرات 

 

 

 

 ثانيا:اإلدمان

 تعريف اإلدمان .1
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 لقد تعددت التعاريف التي تناولت اإلدمان نذكر أىميا :

:"حالة من التسمم دورية أو مزمنة تمحق الضرر بالفرد أو المجتمع وتنتج عن تكرار  ىو
 .(8،ص7005)فتحي دردار،.تعاطي عقار)طبيعي أو مركب تركيبا معمميا("

 ويقصد باإلدمان:"وقوع الشخص في أضرار المخذر حيث ال يجد ميربا منو"

ة غالبا لإلستمرار في تعاطي ويعرف كذلك عمى أنو:"سموك تدفع إليو الرغبة عامة وحاج
المخذر فيو رغبة قيرية ووجود ميل إلى زيادة الحركة من العقار واإلعتماد الجسماني 

 .(037،ص7005)محمد حسن غانم،.بموجب خاص وسيكولوجي بوجو خاص"
كما يعرف اإلدمان عمى أنو:نمط سموكي يتسم بدرجة كبيرة من السموك القيري إتجاه 

 .لممخذر وىو حالة نفسيةالتعاطي المتكرر 
 خصائص اإلدمان .2

 يتصف مرضى اإلدمان بالعديد من الخصائص نذكر منيا:

  ل عمى العقار بأي وسيمة.الرغبة الممحة في اإلستمرار في التعاطي والحصو 

  ن كان بعض المدمنين زيادة الجرعة بصورة متزايدة لتعود الجسم عمى العقار وا 
  .يظل عمى جرعة ثابتة

  النفسي العضوي عمى العقاراإلعتماد.  

 ظيور أعراض نفسية وجسمية مميزة لكل عقار عند اإلمتناع المفاجئ.  

 رداء فضة األثار الضارة عمى الفرد المدمن والمجتمع(
 .(111،ص2002وآخرون،

 ىذيان وخمط عقمي. 

 قمق حاد وخوف. 

 كثرة الحركة ورعشة بالجسم واألطراف. 
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 األرق وزيادة التوىان ليال. 

  الضعف البدني الشديد. 

 إرتفاع في الوظائف الحيوية كالحرارة. 

 مراحل اإلدمان3.

 يمر المدمن عمى ثالث مراحل وىي:

:إذا داوم الشخص عمى إستعمال العقار لفترة طويمة فإن انسجة مرحمة التحمل 1-3 
الجرعات الجسم ال تستجيب لجرعاتو المعتادة بمرور الوقت ،وفي ىذه الحالة يمزم زيادة 

 أي أنو يحدث تدريجيا في استجابة وتفسير ىذه الحالة بإيجاد العقار مع المستقبالت

:وفي ىذه المرحمة يتعود الشخص إستمرار تعاطي العقار ويؤدي إيقاف مرحمة التعود2-3 
العقار إلى حدوث بعض المضايقات ولكنيا غير خطيرة ،كما في حالة التدخين وفي ىذه 

 إعتماد سيكولوجي فقط عمى العقار .المرحمة يحدث 

:وىي حالة من اإلعتماد السيكولوجي عمى العقار  وقد كثر النقاش مرحمة اإلدمان3-3 
في الييئات الدولية حول لفظ التعود واإلدمان وترى ىذه الييئات اإلكتفاء بمفظ اإلعتماد 

 (.90،ص7009كمال،أنوار حافظ، طارق) كمرادف لإلدمان.

 

 سي لممدمن عمى المخذرات : البروفيل النف .4

عندما طرح التحميل النفسي مشكمة اإلدمان ىو انو لكل سموك عمة وانو يخضع لحتمية 
تمكن في التفاعل الديناميكي بين الفرد وبيئتو عمى اختالف اشكاليا وصورىا ،كما ان 

عين لمسموك اإلنساني داللة ومعنى يفصح عن تكوين الفرد وبناء شخصيتو كذلك لو تحقيق م
 إلشباع حاجاتو واعادة حاالتو لمتوازن وذلك وراء خفض ىذا التوتر .



 الفصل الزابع                                                             المخذرات واإلدمان
 

66 
 

وعمى ىذا األساس يصوغ التحميل النفسي مشكمة اإلدمان بالتساؤل التالي : لماذا ييعاطى 
 الناس المخذرات دون البعض اآلخر ؟ وماذا يعني المخذر بالنسبة لممدمن ؟ 

النفسي المسممة األولى وىي ان المشكمة ولإلجابة عن ىذه التساؤالت يقدم التحميل 
نما ىي في الدافو الستعمالو، والمسممة الثانية ىي ان النوع المخذر  ليست في المخذر وا 
المستعمل ليس في المقام االول من األىمية وانما االكثر اىمية ىو تحريف ادراك الواقع 

دمن من تعاطي نوع من الذي تخمقو ىذه المخذرات ، ومن ثم فمن السيولة ان يتحول الم
المخذرات الى نوع آخر ، كما يرى التحميل النفسي ان االستعداد لتعاطي المخذرات يعتبر 
سابقا عمى الخبرة ، والتعاطي المتكرر يرجع الى نفس االستعداد نفسو والتفاعل الشديد بين 

ء تأثيراتيا ، كذلك حالة النشوة والمر ح التي يخمقيا المخذر وحالة االكتئاب التي تعقبو النتيا
يرجع الميل لممخذر الى االنتكاس نحو االضطراب القاسي لشخصيتو فأغمب المدمنين 
يتميزون بقابمية الوقوع في المخذرات وذلك لما تعكسو سموكاتيم من االضطراب والتوازن 
النفسي بسبب عدم االستقرار النفسي واالندفاعي وعدم الوعي وغياب معنى االخالق ، وعدم 

قدرة عمى التكيف والتحمل واالحباط ، ويرجع الكثير من الباحثين االدمان الى اسباب تتعمق ال
بشخصية المدمن في حد ذاتيا ، فالمدمن شخص توقف نموه النفسي الجنسي او النكوص 
الى مراحل او المستويات طفيمية ابتدائية بسبب خبرات الفشل في العالقات االولى بين الطفل 

يشير مصطفى الى ان شخصية المدمن تتميز بالطابع االكتئابي وحالة  ووالديو ، كما
االكتئاب ىذه من زاوية العالقة بالموضوع ، وصفة االندماج العدواني كموضوع لم يتم تميزه 
، وشخصية المدمن شخصية اتكالية ال تممك القدرة عمى تحمل التوتر النفسي واأللم واإلحباط 

 ع .وىي عاجزة عمى مواجية الواق

 ويرجع ىذا العجز الى :

البناء النفسي الداخمي لممدمن من حيث ىو بناء ىش يفتقر الى القوة والتماسك  -
 الداخمي المتكامل .
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الواقع الخارجي من حيث مرونتو وقسوتو ويمثمو من احباط ومصاعب تعترضو  -
 ظروف لتحقيق إشباع المطالب األساسية .

ويمكن مالحظتو ىنا ان شخصية المدمن تتميز بجممة من الخصائص النفسية تدفعو الى 
 .اإلدمان 

 ارتفاع سمة العصبية والتوتر والقمق. -

 الشعور بالنقص وعدم تقدير الذات . -

 .عدم التوافق النفسي واالجتماعي الجيد  -

الى وجود بعض السمات التي تظير عمى شخصية المدمن عمى  WINIKوكان قد توصل 
المخذرات ، حيث توصل الى ذلك باستخدام اسموب التحميل النفسي وتحميل االختبارات 

 النفسية ، وقد أسفرت نتائجو عمى انو يمكن تصنيف المدمنين الى : 

 ىو العاجز عن إقامة اي عالقة ىادفة مع أشخاص آخرينالمدمن غير ناضج :  -
 حيث يعتبر شخص اتكالي يعتمد عمى اآلخرين وعاجز عن تحل المسؤولية .

ويسمى المدمن األناني ، وىو الشخص الذي يصر عمى  المدمن المتفاني في ذاته : -
 إشباع رغباتو وال يستطيع تأجيميا .

 لذي يعاني من مشاكل جنسية واضحة.وىو الشخص ا المدمن الغير ناضج جنسيا : -

وىو شخصية قمقة متوترة يمجأ صاحبيا المخذرات لتسكين قمقو  المدمن المكتئب : -
 .(43.40،ص .ص  7000وتوتره ) نيي بوخنوفة ، 
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 خالصة 

في ىذا الفصل إلى الحديث عن واحدة من أخطر المشكالت التي تجتاح  تطرقنا
أغمب مجتمعات العالم، وخاصة المجتمع الجزائري الذي تفشت وانتشرت فيو العديد من 

وىذا ما أكدتو العديد من اإلحصائيات المتوفرة، وتكمن خطورة ،الظواىر وبصورة مرعبة 
عديد من األضرار واآلثار السمبية عمى حياة الفرد مشكمة اإلدمان عمى المخدرات في أن ليا ال

 والمجتمع ككل.



 الفصل الزابع                                                             المخذرات واإلدمان
 

69 
 

وقد ذىب العديد من العمماء والباحثين لمكشف عن الظاىرة التي تمس كل المجتمع  
وذلك من أجل الوقوف عمييا وفيميا  ،وبربطيا بأسباب وعوامل متعددة ونظريات عديدة

ى عمى األقل التقميل منيا عن طريق ومحاولة القضاء عمييا عن طريق خطط العالج أو حت
 وضع برامج لموقاية منيا.             
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 الفرضيات: 1

 الفرضية العامة : 
 ىق المدمن عن المخدرات غير فعال يكون االتصال األسري  داخل أسرة المرا       

 الفرضيات الجزئية :
 بالجفاء .يتسم االتصال االسري داخل اسرة المراىق المدمن عمى المخذرات  -

 داخل اسرة المراىق عمى المخذرات منعدما . األسرييكون االتصال  -

استخدمنا في بحثنا ىذا المنيج االكمينيكي الذي يعرف عمفى انو الطريقة التي :  المنيج  2
ترتكز عمى فردية الفرد والتي تمثل الظاىرة المراد دراستيا حيث يقوم الباحث باستخدام ادوات 
البحث النفسي المختمفو والتي تمكنو من دراسة الحالة ) دراسة شاممة ومعمقة حتى يصل الى 

عميقة في شخصيتو والتأثيرات بالظاىرة المراد دراستيا ( . ) فرج عبد القادر فيم العوامل ال
 ( .12ص  1993طو 

فالنيج العيادي ىو المنيج اذي يستخدمو المختص النفسي  فيما يتعمق بدراسة الحاالت 
المرضية من كافة جوانبيا وصوال الى فيم دقيق لطبيعة المشاكل التي تقاس ومعرفة اسبابيا 

 ا لمتقديم تداخالت مالئمة .، تمييد

وفي بحثنا اعتمدنا عمى ىذا المنيج باعتباره مجال تخصصنا كذلك انو المنيج المعتمد في 
دراسة الحاالت االدمان من خالل كشف عن الصراعات الداخمية لممدمن وىو يالئم 

 موضوعنا من كل الجوانب .
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 :  أدوات البحث 3

مالحضة الوضع الذي يكون عميو موضوع الدراسة في ىي / المالحظة العيادية :  3-1
(. وتعد المالحظة  57ص  1002مختمف المراقف والسموكات والوضعيات ) حامد زىران 

من االساليب العممية لجمع البيانات وتشترط عمى الباحث الموضوعية والدقة والقدرة عمى 
( .  42ص  1022فى تبويبيا وتصنيفيا وتحميميا من ثم نفسيرىا ) اسامة فروق مصط

وعمى مستوى بحثنا استمزم منا مالحظة المراىقين المدمنين اثناء اجراء مقابالت العيادية  
 وتطبيق االختبار .

ىي عبارة عن حوار عالئقي ديناميكي مباشر يتم وجو لوجو بين / المقابمة العيادية : 3-2
ي فترة زمنية ومكان محدد الباحث والمبحوث ويسعى فيو الباحث الى تحقيق ىدفو العممي ف

 (127ص  1000يتطمب تقنيات يمارسيا الباحث لتحقيق غايتو ) سامي ممحم 

/  وتضم المقابمة النصف الموجية وىي التي تيدف الى توجو الحديث لمفرد ونعتمد 7-1-2
عمى تحديد االسئمة التي تخدم الموضوع لكن مع المحافظة عمى حرية التعبير لدى الفرد وقد 

 بصياغة عدة اسئمة متمركز حول الموضوع في ثالثة محاور :قمنا 

 المحور االول : محور خاص بالعالقات االسرية الجافية داخل االسرة 

 المحور الثاني : محور غياب االتصال داخل االسرة )  إنعدامو (

بطاقة مبنية عمى مفاىيم نظرية نسقية  12يحتوس عمى  : FAT/ اختبار تفاىم العائمة 3-3
  WAYNE…M sotile,ph  التي تعتبر ان الفرد يمتمي الى النسق اكثر وىو اختبار صنمو

 بغرض تقييم النظام العائمي ) العالقات + االتصال ( 2777ومعاونيو سنة 

 (Wayane .M.sotile . (1999)  . ) 
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قسمين قسم فردي وقسم عائمي في ميدان الصحة العقمية حيث تم تقسيم ىذا االختبار الى 
لوحة كتيب وورقة  12وباالخص في انشاء برامج عالجية حيث يحتوي عمى سمسمة من 

الترقيم ، ىذه المجموعة من الموحات تبرز الوضعيات ونشاطات عائمية اعتيادية حيث انيا 
عائمية وكذلك ردات الفعل تتطمب مجاال واسعا من الروابط االسقاطية حول العمميات ال

 العاطفية  مرتبطة بالتفاعالت العائميى خاصة .

تشبو تمك الخاصية بالتقنيات االسقاطية اآلخرى ولكن التعميمة ترتكز  FATان عممية اجراء 
دقيقة  73الى  70عمى ذكر االيطار المعرفي والعاطفي الذي يتمحور حول العائمة . يتطمب 

 عند اجرائو .

يمكن ان تخضع الى الترقيم االستداللي كما تسمح باعداد  FATختصرة ل ان النسخة م
 فرضيات عيادية .

 تعميمة االختبار: 

"" لديك مجموعة من الصور التي تظير عائالت وسوف اعطيك اياىا واحدة بواحدة عميك 
ان تقول لي من فضمك ماذا يحدث في الصورة وما الشيء الذي قادىم الى ىذه الوضعية 

ي يفكر فيو ويشعر بو الشخصيات التي تظير عمى الصورة وكذلك كيف تنتيي . مالذ
القصةّ ، استعمل مخيمتك وتذكر انو التوجد اجابة جيدة وال اجابة سيئة في كل ما تقولو 

 في ىذه الصورة . سوف اسجل اجاباتك حتى اتمكن من تذكرىا "" 

ة فانو يبقى ان نجري تقصي اذ كانت احدى االيجابات تحتوي عمى رواية غير تامة لمقص
 اضافي حتى نتمكن من الحصول عمى االيجابات الكاممة حول خمسة اسئمة قاعدية :

ماذا يحدث ؟ ماذا حدث من قبل ؟ بماذا يشعر ىو وىي ؟ عن ماذا يتكمم وتتكمم ؟كيف 
 ستنتيي ىذه القصة ؟ 
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يشير الى زمن اجراء  عمى الطالب اثناء قيامو بنقل المعمومات بدقة ) االيجابات( عميو ان
البحث الخاص بكل لوحة في نياية االجراء ينبغي تحميل مجموعة اجابات من وجية نظر 

 عيادية واخضاعيا الى عممية الترقيم الخاص باالختبار .

تعتبر دراسة تجريبة  يقوم بيا الباحث عمى عينة صغير بيدف  الدراسة االستطالعية :/ 2
التأكد من صالحية خطتو واساليب وادرات بحثو او اجراء بعض التعديالت عمييا ان تطمب 

 (  236ص  2775االمر . ) العجمي 

لدراسة االتصال االسري لدى المراىق المدمن قصدنا المركز الوسيط لعالج االدمان بسكرة 
نجد اية حالة مقيمة ىناك وليذا كان توجينا لمركز االدمان بالبميدة بيدف كشف لكننا لم 

 اكثر والتقرب بصفة ميدانية من حاالت البحث كونو مقيمين داخل المركز .

تقع مصمحة مكافحة اإلدمان والمخدرات بمستشفى فرونس فانوا الذي يقع شمال غرب 
الح الخاصة باالمراض العقمية فقد اصبح والية البميدة بعد ماكان ىذا المستشفى يضم مص

يضم االن مصالح مختمفة عن االمراض العصبية ومصمحة االنعاش ومصمحة مكافحة 
 السرطان وغيرىا ..

حيث يعد المستشفى اكبر المراكز االستشفائة الجامعي في الجزائر خاصتا من حيث عدد 
وتم تدشينو من  21/2774/ 22االسر وكذلك القاصدين اليو ، تم تاسيس ىذا المركز يوم 

طرف وزير الصحة والسكان بحي قدوم ،تتألف ىذه المصمحة من مبنيين متجاورين ، المبنى 
االول يحتوي عمى طابقين في الطايق االرضي نجد مكتبين لمطبيب المختص في االمراض 
العقمية والمكتب االول في الجانب االيمن والمكتب الثاني في الجانب االيسر ومكتب 
االستقبال باالضافة الى مكتب آخر لمطبيب العام وخمس مكاتب لمطبة النفسانيين اضافة 
الى قاعة واسعة خصصت لممتربصين والعالج الجماعي ، اما الطابق االول الخاص باقامة 

امرأة في السنة ، ويحتوى ىذا الطابق عمى مكتب الطبيب الرئيسي  74النساء ، التحقت بو 
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غرف ، المبنى الثاني فيو مخصص القامة الرجال ويضم طابقين ،  20وقاعة الجموس و 
نجد فيو مكتب لمفحص وقاعة لمجموس و مطبخ ، الطابق الثاني ويحتوي  األرضيالطابق 

بالمصمحة مقارنة بالنساء يمتحق في  أكثرالرجال ىم الذين يمتحقون  أنغرف عمما  20عمى 
 .رجل في السنة 130/776السنة حولي 

 اإلدمانوتم اختيار الحاالت بصفة قصدية من خالل التوجو لمركز  :البحث/ حاالت 5
  سنة تحت العالج الطبي . 17و  26بيدف اختيار الحاالت تتراوح ما بين 
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 األولى:  تقديم الحالة -1

  سنة 22االسم: عبد السالم                                     السن 

 الثاني 2ترتيب العائمة:  بنات                    5ذكور و 5 10عدد اإلخوة: 

 مينة األم: الشيء.أب متوفي                                            

 سنوات. 4مدة اإلدمان: أساسي                           7المستوى الدراسي: 

 سنة 14: المخذراتسن تناول 

 لمستوى االقتصادي: ضعيف.ا

 أوالد يعيش(زمن تواجده في المركز: أسبوع، مكان السكن: مدينة البميدة )

يعيش عبد السالم في مدينة البميدة في ظروف معيشية مزرية  الظروف المعيشية: -2
وضعيفة حيث كان يعيش في بيت غير الئق لمسكن قصديري فاليوم قد يجد طعاما يأكمو 
وغير قد ال يجد. وىذا راجع لوفاة األب )غياب السمطة األبوية( فتحمل عبد السالم منذ ذلك 

فمم يجد إال نفسو أمام أسرة متكونة من  سنة 14الوقت المسؤولية وىو في عمر لم يناىز 
 فردا وأما حامال ىذا ما جعمو يتوقف عن المدرسة ويتفرغ لمعمل. 11

إسالم في الوقت الذي ىو بحاجة إلى سند اجتماعي أال وىو األب فصدمو فقدانو وشعوره 
 )الزطمة( في بادئ المخذراتبانييار نفسي والخوف من المسؤولية جعمو يقبل عمى تناول 

األمر وىو يجد فييا المتعة والفرح ونسيان كل اآلالم واألوجاع وتمأل لو ذلك الفراغ الذي 
 .تركو لو األب حيث  كانت عالقتو جيدة 
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 ممخص المقابمة مع الحالة: -3

إخوة يعيش عبد  10سنة وىو الثاني في عائمتو لو  22عبد السالم يبمغ من العمر 
منذ كان  المخذراتفي مدينة البميدة أقبل عمى تناول السالم داخل أسرة ضعيفة الدخل يقطن 

سنة فكان أول ما تناولو )الزطمة( القنب اليندي، فالظروف القاسية التي عاشيا  14عمره 
ل ليا كيروب من ذلك عبد السالم والجو المتوتر داخل أسرتو كان دافعا قويا أمامو فالتناو 

 الجو المتصدع ألسرتو، فغياب النسق األبوي.
سنة ومنذ ذلك الوقت وىو  14ألسرة ىي كل شيء بالنسبة لو توفي أبوه وىي في سن فا
ودفئ العائمة ىذا المفيوم مل المسؤولية عمى كاىمو فيو يشعر أنو فقد جو األسرة حنانيا حا

 أصبح غريب عميو.

حيث نجد أن عبد السالم ابتعد كل البعد عن أسرتو وىذا من الحدود والعالقات 
وبين أسرتو فيو قميل الجموس في المنزل و التحدث مع العائمة فنجده معظم  السطحية بينو

الوقت في العمل أو في الشارع يتناول الحبوب )القنب اليندي( ىذه األخيرة أصبح مدمنا 
عمييا ىذا ما دفعو إلى المجيء إلى المركز من أجل العالج وبدأ حياه جديدة يممؤىا  الحب 

 ي صغره فيو يريد تعويض كل ىذه عندما يتزوج ويكون أسرة.والحنان المذان فقداىما ف

 تحميل المقابمة مع الحالة األولى:   -4

من خالل المقابمة والمالحظة مع الحالة حيث الحظنا عميو المعاناة والحزن ىذا ناتج 
:"نعم مات عن فقدانو لمجو األسري ووفاة األب الذي يمثل لو السمطة األبوية ىذا في قولو

 سنة ومن ثم وأنا حامل المسؤولية" 14ا في عمري بابا وأن

فوصولو إلى مرحمة إدمان وىذا ما تبين لنا من خالل األسئمة التي ارتكزت عمى 
فحاولنا أن نعرف كيف يرى  داخميا كان يجيب بكل عفوية وصراحةاألسرة والعالقات السائدة 

ياسر مكانش كيما العائمة : "األسرة كممة كبيرة األسرة أو مفيوم العائمة عنده في قولو
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معميش نعيش في فقر بصح الميم تكون في وسط أسرتك يما وأختي مريم وبابا اهلل 
حالة ترى أن األسرة شيء عظيم ولو قيمة بالنسبة لو فالحياة بدونيا ال معنى ليا الف يرحمو"

 فكان يتحدث معنا وىو متحصر عمى كل شيء.

: "واهلل ما نكذب رة وسطحية ىذا ما أكده في قولوفنجد أن العالقات بينو وبين أسرتو متوت
عميك سما ربي يسمحميا عاشت حياتيا كامل وىي تربي فينا كانت حابا تشوفنا حاجة 
مميحة بصح حنا رانا في عشرة تربية وحدىا متكفيش كيما أنا عمرىم يخبوا يعرفوا واش بيا 

لدار راني ديما لبرى مع وال واش نحوس الميم تاكل وترقد وخالص كنت نكره نقعد في ا
 صحابي جامي ما فعدت معاىم تباليم حاجة عيب كي ولدىم رايح مع والديو....".

القة التي نجد أنيا تمتاز بالبرود من خالل ما صرحت بو الحالة عن نوعية ىذه الع
 وحرمان عاطفي.

ويا بالل " يما تعاممنا كامل كيف كيف عمرىا ما فرقت بيناتنا بصح حاجة وحدة خفي قولو: 
لكبير وىو لقريب من يما بزاف مني، وىي تحكيمو كمش ساعات نحس روحي مرانيش 

 ولدىا وتغيضني عمري وحتى نخرج ونروح نزطل باش ننسى كل شيء" 

فمن خالل إجابات الحالة عن األسئمة التي كانت تركز معظميا عمى الجو وشعوره داخل 
ا يمي أن ال يحب يكون وسطيم يرغب  أسرة فنجد أن معظم اإلجابات كانت محصورة فيم

"منحبش نريح دائما أن يكون بمفرده يرغب في العزلة مع ذاتو وانطوائو عمى نفسو: 
"عمري ما كنت معاىم من صغري وأنا وفي قولو كذلك:  معاىم.....والفت ديما وحدي"

وحدي في ىذه الدنيا وقت لي احتجتو راح عميا وخالني وحدي ومن ثمة وليت 
 ..ولضرك قمبي راىو محروق من الداخل".نزطل...

وىذا من خالل  confitوكذلك حاولنا أن نكشف نوع الصراعات داخل ىذه األسرة 
األمثمة الموجية إليو عن نوعية العالقة بين األم واألب قبل أن يتوفى كيف كانت حيث قال: 
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"واش راني حن قول كيما أي أسرة جزائرية األب وىو لي يحكم في كمش حنا نسكنوا في دار 
معندناش بابا صعيب ياسر ىو ولد بالد تربى المرأة ماتحكيش خالص  كيرباءتاع فوضوي 

 الزم اطيعوا ديما".و 

أما فيما يخص األسئمة األخرى حاولنا أن نتقرب أكثر من الحالة عن الحياة السائدة داخل 
"مكانش كيما المحبة والحنانة بين الخاوة األسرة وعن أىمية الحب وبين أطرافيا حيث قال: 

سطحية  "العالقةوكذلك عن العالقة بينو وبين أمو نجدىا سطحية في قولو:  حاجة مميحة"
 ."من الفوق برك عمري ما حكيت معاىا ديما راني جابد روحي عمييا

"واهلل أما فيما يخص الحنان والعطف فيو يراىما أشياء ضرورية لألبناء في قولو: 
ماكانش كيما لحنانة تاع اليمات وحبيا وعطفيا ألوالدىا ساعات الوالدين مايعرفوش بمي 

تكفييم..... كيما فقدت الحنانة من عند بابا كان  والدىم بياذيك الحنانة لي يعطوىاليم
قاسي ياسر.....الضحكة معاه كانت بالدراىم عمري ما رفدني كيما لوالد أو حتى لحوايج 

 جامي ما شرالي".

"واش نقدر نقولك أنا ما وآخر ما تم طرحو في المحور األول تمنياتو حول األسرة 
أني نتزوج وتكون عندي أسرة لي طول  عندي ما راح نتمنى بصح راني حاب حاجة وحدة

 حياتي راني فاقدىا...." 

: "أنا في أما األسئمة المتبقية كانت ترتكز عن غياب الحوار واالتصال في األسرة في قولو
فنجده ال  الدار مانقعدش معاىم نحس بمي لحكايات لي يحكو فييا ......تضرلي راسي"،

"أنا كي كنت صغير حتى ضرك يما في قولو:  يحاور أمو في أموره الشخصية ما أكده لنا
جامي ما فتحتميا قمبي وقمتميا راني حاب حاجة ديرييالي كنت ديما عايش وحدي..... 
حتى بابا كي كان حي جامي ماشفيت قتمو أعطيني وال حكيتمو عمى حاجة مميحة 

ت أكثر ، فيو يرى بأن النقاش والحوار في أسرتو يغمب عميو الصراعات والشجاراوالعكس"
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"تحبي الصح حنا رانا ديما رانا نتعايطوا من التفاىم واليدوء في حل المشكالت في قولو: 
 عندي خويا بالل صعيب بزاف خرج لبابا مايعرفش يتناقش الحاجة لي يعرفيا ىو الضرب"،

بعو أخوه ىو العنف والعدوان عمى الغير، فيذا ما نجده ينفر من الجو فاألسموب الذي يت
متوتر داخمو فيو يرى فيو القمق. فجعمو يمجأ إلى الشارع من أجل تناول تمك األسري ال
 كيروب من الواقع المعاش. المخذرات

أما فيما يخص الترابط والتفاعل فيو يشعر أنو غريب فيما بينيم ويرجع الموم عمى 
قولو:  والديو ألنيما ىما المذان غرسا فيو ىذه الميزة التباعد وعدم التحاب فيما بينيم في

"ىاذي الغمطة تاع بابا ىو لي ربانا حاقدين عمى بعضانا ويما مسكينة ديما تعيط عمى 
 المخذراتكذلك نجده يمجأ إلى حل المشكالت لتناول  العام لحنانة راىم يكبروا بييا......"

"منروح عند حتى واحد نروح لمزطمة ىي لي تحممي المشاكل كامل من أجل نسيان كل شيء 
 فنجده يخاف من الفراغ ويحاول مأله بأي شيء.،  "لعذاب لي راني فيوبييا ننسى 

حاولنا كذلك أن نكشف االتصال من خالل الطعام في مائدة واحدة بأن ىذه الوضعية تجعل 
الفرصة لجميع أفراد العائمة عمى أن يجتمعوا مع بعضيم البعض وتكون بذلك صورة من 
صور االتصال العائمي أب وأم وأبناء فنجد ىذا كمو غائب بالنسبة لو من خالل ما أكده لنا 

أنا ال ال ديما راني مع صحابي .....  maisما ياكموا مع بعضاىم "نحب ناكل معاىم ىو 
بصح حنا مبكري كيما ىكا كان بابا يحب ياكل وحدوا ويكره كي نكونوا  la drogueىاذي 

فنممس من ىنا نوع من المعاممة الجافية والقاسية التي  معاه يقول ليما أرفدي عميا والدك"
بعد الجسدي الذي تجسد في الضرب والعنف من خالل أخذت البعد النفسي لألبناء وكذلك ال

"حنا تربينا عمى القسا كان بابا ربي يرحمو يقولنا باش تخرجوا رجاال....عمرو قول الحالة: 
ما قال والدي صغار مساكن نكره الماضي نتاعي وصغري بابا صعيب بزاف عمري ما 

فنجد  وال عمى يما مسكينة"شفيت بابا رفدني وكان ديما يضربني وىو ماشي حنين ال عميا 
 "."بابا صعيبأنو يكرر دائما كممة 
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فمن خالل اإلجابات معو كان يحاول أن يجسد من خالل الحركات واإلماءات 
الوجيية المعاناة والحزن فكان يحاول معايشة تمك المحظة التي مر عمييا سنوات فمم ينس أي 

بالنسبو لو لم تشبع فراغو العاطفي بل عمى  المخذراتشيء منيا يتحدث دون توقف. ف
"واهلل العكس جعمتو أنسانا مدمنا وعدواني وعنيف عمى ذاتو وشعوره بالعزلة من خالل قولو: 

فالحالة يشعر باإلستقاللية ىذا لفقدانو أو لغياب  عمى العكس زادت عميا غير العذاب...."
رية المطمقة وىذا ما نجده في سن السمطة األبوية كنسق ميم في األسرة جعمو يشعر بالح

كان كرد فعل  المخذراتالمراىقة من خالل تأكيد الذات وبروزىا فيو يرى أن إقدامو عمى 
عندىم  "أنا صحابي مالتمك الظروف التي عاشيا وبإرادتو لم يرغمو أحد عمى ذلك في قولو: 

 حتى عالقة بالحالة لي راني فييا..." 

جماعة السوء بل كان كنتيجة راجع إلى اختالطو بفنخمص بأن إدمان الحالة ليس 
شباع في السنوات األولى وغياب الجو األسري الفعال الذي بدوره يحمي األبناء لعدم ا

 المراىقين من سمك ىذه السموكات المنحرفة.

 لمحالة األولى: ختبارتحميل اال -5
I. أثناء تطبيق اإلختباروغني ومتنوع في اإلستجابات والتفاعل الجيد والفعال طويل  اختبار 

ومميئة بالتفاعالت واإلنفعاالت الوجدانية ىذا من خالل إسقاط الحالة لمشاعره ومكبوتاتو 
 الداخمية عمى الموحة 

 عند الحالة الجيد  اإلتصالنمط  وىذا يدل عمى  ، 0عالمات الرفض: . أ
ليست غريبة  ، حيث أن الحالة إستجاباتيا طبيعية عادية0إستجابات غير مألوفة:  . ب

 . متوافقة مع الواقعة ومتكيفة
 

II.  تموقع الصراع وظيوره 
 عالمات  6 غياب الصراع : . أ
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III. أين يتموقع الصراع 
 داخل العائمة:  . أ

  :مؤشر ضعيف وىذا لوفاة األبعالمات ، 2صراع بين الزوجين 
 :عالمات ، ىذا يدل عمى وجود مشاكل وصراعات داخل األسرة  12الصراع العائمي

 وصعوبة في التواصل 
 عالمات 6عالمة لنمط آخر من الصراع: . ب

IV. التوظيف النمطي العائمي 
عالمات إنعدام الحل،   7عالمات سمبي، 7عالمات مقابل  6حل الصراع بشكل إيجابي: . أ

أو إيجاد   conflitمما يمكن أن يعطي داللة عن غياب الحمول في مواجية الصراعات 
 حمول سمبية ونادرا ما تحل بشكل إيجابي 

 كيفية حل الصراع: . ب
 عالمات  ، والمالءمة 5مناسبة تدخل اآلباء بشكل مناسب واضح في تحديد الحدود الغير ال

 عالمات2مع اإلنخراط  
 :عالمات، 2ردود األفعال تجاه الحدود الموضوعية من قبل اآلباء مقبولة مع اإلنخراط

 عالمات 5عالمة، عدم مالءمة الحمول المقترحة:0ومرفوضة:
 الفرضيات الممكنة حول نمط العالقات الظاىرة داخل ىذه العائمة:

عالمة، األب  1عالمة، الحمفاء اآلخرون: 1ت ، اإلخوة واألخوات حمفاء:عالما 2األم حميفة:
 كعامل حصر: عالمات ،اإلخوة واألخوات2 عالمات ،األم كعامل حصر: 8 كعامل حصر:

عالمات ،  4عالمات ، عوامل أخرى كعامل حصر: 3 ،الزوج كعامل حصر:عالمات 4
 ضعيفة.حيث نجد أن درجات التحالف ما بين افراد األسرة 

 خصوصيات النمط اإلنفعالي ليذه العائمة: . ت
عالمات ، وأنماط  3الحصر:/عالمات ، والخوف  10سيطرة النمطان الغضب/العدوانية:

 ، حيث نجد ىنا أن النمط الغالب ىو السموكات العدوانية أكثر عالمة2 أخرى:
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V. :اإلفتراضات الممكنة 
 أبوي فعال وموظفوجود نسق تحتي  . أ

 5غير مالئم/غير منخرط: عالمات ، 2إنخراط: عالمات ، مالءمة / 5غير مالئم/منخرط:
 عالمات

عالمات من خالل التحكم في  2عالمات ، وأخيرىم صراع زوجي: 3مالءمة/غير منخرط:
 نتائج التحكم في النسق األبوي

 العوامل المحددة لمحدود: . ب
 :كيف تتفاعل األسرة فيما بينيا 

 الزوجينسق السيطرة مع عالمة موزعة عمى األنساق التحتية  9عالمة التالحم:
 عالمات 3ال إنسجام أو إنسحاب:

 عالمات 3عدد التحالفات:
 كيفية دخول العائمة فيما بينيا في عالقة مع المحيط الخارجي 

عالمات ، ىذا يدل عمى غياب  4عالمات مفتوح والمغمق: 1وجود إختالف بين النمطين:
 ين اآلباء واألبناء وعدم إعطاء الفرصة لمحالة لمتحدث والمناقشة الحوار واإلتصال ب

عالمات ، مما يدل مصادر خارجية لمحصر  4عالمة،ومصدر آخر لمحصر: 1حميف آخر:
 عالمة، مؤشر عمى وجود صعوبات في التواصل  1ضعيفة ، تحالف مع الراشدين:

 التحميل العام لمحالة األولى: -6

من خالل تحميمنا لممقابمة نصف الموجية والمالحظة المباشرة وتطبيق إختبار تفيم 
إختالل في النسق األسري ، ىذا لغياب أحد  توصمنا إلى أن الحالة تعاني من FATالعائمة 

اىم أقطابو)غياب األب( في سن مبكرة فنجد ان العالقات السائدة بين افرادىا يطبعيا طابع 
إلى اإلختالل في النمط التواصمي لعاطفي حيث أسفرت نتائج اإلختبار القسوة والحرمان ا

عالمة ،حيث الحظنا  85ىذا من خالل إرتفاع معدل اإلستجابات  وغياب اإلتصال الفعال
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أن الحالة كان يحاول إسقاط مشاعره وخبراتو المؤلمة التي عاشيا في مرحمة الطفولة من 
لقاسية جعمت الحالة ينفر من ذلك الجو المشحون خالل إحياء مرحمة الالشعور، فالظروف ا

:"ىو نتيجة الصراع بالصراعات والمشاكل األسرية التي نجم عنيا قمق عميق حسب فرويد
القائم بين الغرائز التي يعبر عنيا اليو والتي تتناقض مع معايير المجتمع وبين األنا 

مسند اإلجتماعي ىذا ما أدى بالحالة فغياب الحماية والمراقبة راجع لفقدان الحالة ل، الشاعرة"
إلى الشعور باإلستقاللية المطمقة مما أدى بو غمى الوقوع في دائرة اإلنحراف الذي إعتبره 

:"ىو عجز األنا في تكييف الميوالت الفطرية والنزعات لدى الفرد وذلك مع متطمبات فرويد
بوسنة ") ا في الالشعور"وتقاليد الحياة اإلجتماعية أو عجزه أيضا عن كبتيا أو إخمادى

 (167، ص2011زىير عبد الوافي،مارس
وكذلك عمى إنعدام وجود األنا العمى أو عجزه عن أداء وظيفتو في الرقابة حيث تنطمق 
الشيوات و الميوالت الغريزية من قيودىا لتممس اإلشباع عن طريق تناول المخذرات واإلدمان 

األساسية ،مما جعل الحالة يشعر بالحرمان  عمييا ىذا ناتج عن إىمال األسرة لوظيفتيا
عن اىمية الدوافع والفراغ العاطفي خاصة في السنوات األولى ىذا ما اكده فرويد :"

البيولوجية والعمميات الالشعورية من خالل كبت وتخزين األحداث الماضية وتعتبر رغبة 
محي )لإلشباع"قوية ومصارعة تجعمو يعيش في صراع مستمر بين اليو في رغبة دائمة 

 (81،ص1995الدين مختار،
فالحالة يعيش صراعا داخميا بين رغبتو في التفرد وتحقيق اإلستقاللية وحاجة إلى الحب 

فنجده قد لجأ إلى المخذرات لميروب من الواقع المعاش والحنان والدفء من قبل األسرة 
نيزم دفاعي وىو اليروب بيدف التقميل من األلم واإلحباط المذان يشعر بيما بإستخدامو ميكا

واإلنسحاب فعدم اإلحساس باألمن النفسي كان لو أثر عميق في شخصيتو من خالل إفتقاد 
التوازن ىذا ما أدى بو إلى الشعور بالنقص من خالل تشوه صورة الجسم وىذا ما اكدتو 

 من اإلختبار كما إتضح أن النمط إنفعالي من خالل إرتفاع العدوانية وكثرة 20الموحة 
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:"ىو جزء من حياة الفرد وىو طبقة تسمح لو الغضب والعصبية والقمق حسب جون
شارة لمتنبيو"  بمواجية الخطر وىو أداة حفظ لإلنسان وا 
وية في العالج حيث نجده قد حاول فالحالة يحاول التخمص من اإلدمان من خالل إرادتو الق

عادة بناء حياة ستخدام ميكانيزم التعويض من خالل تعويض كل إخفاقاتو المإ أفضل اضية وا 
من أجل تشكيل ىوية ومكانة إجتماعية في المجتمع ، فنجد أن التفاعل والترابط بينو وبين 
أسرتو غائب ىذا ما يدل عمى اإلنطواء والعزلة فعالقتو مع أمو سطحية وكذلك نمط التواص 

نعدام اإلتصال الفعا ل في األسرة مما بين أفرادىا مغمق ىذا ما يؤكد عمى غياب الحوار وا 
جعل الحالة ينحرف ويقبل عمى تناول المخذرات كرد فعل لسوء عممية التنشئة األسرية وعدم 

   إمتثالو ليا     
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقديم الحالة الثانية:-1
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 :يوسف                                      المستوى الدراسي:أولى متوسطاإلسم
 مكان السكن:غميزان                          سنة            19السن:

 الرتبة في األخوة:األكبر                                     5عدد اإلخوة:
 مينة األب:تاجر                                   مينة األم:ال شئ

 أيام10مدة تواجده في المركز:
 الظروف المعيشية:-2
يعيش يوسف في غميزان في جو أسري متوتر يطبعو طابع العنف والقسوة رغم أنو     

يحظى بمنزل واسع ،فالظروف المادية جيدة فيو يعاني من الحرمان النفسي والفراغ العاطفي 
بالرغم من وجود األم من الناحية الشكمية فيو لم وحنان األم الذي إفتقده وىو ال يزال طفال 

ىذا ما خمق نوعا من التباعد الذاتي في السنوات األولى وىو ما نتج  يتواصل معيا عاطفيا
عنو عدوانية وعنف الحالة نتيجة ما تعرض لو من حرمان أمومي وىو في المراحل األولى 
من الطفولة وىو ما جعمو يبدي ردات عنيفة متناقضة نحو الذات من خالل أسموب 

ء وعدوانية نحو اآلخر(، من أجل إشباع الفراغ اإلنتقام)اإلدمان(أو من جية نحو الخارج )إيذا
 العاطفي الطفولي

 ممخص المقابمة:-3
إخوة يعيش يوسف داخل 5سنة وىو األكبر في عائمتو ولو  19يوسف  يبمغ من العمر     

أقبل عمى تناول المخذرات في أسرة متوسطة الدخل ومكتفية ماديا ،يقطن في مدينة غميزان 
حيث نجد عالقاتو مع  les gouttesوالقنب اليندي والحبوب وسنة فتناول الكيف 15سن 

والديو متوترة وخاصة مع أمو فيو غير متواصل مع أسرتو فيو يشعر منذ طفولتو بالوحدة 
والفراغ والحرمان األمومي ، حيث إتضح ذلك من خالل المقابمة مع المفحوص أنو يعيش في 

بين األم واألب ،ىذا ما جعمو يحمل أسرة ذات اتصال اسري سيء بسبب الصراع الزوجي 
 مشاعر أسرية سمبية نتج عنيا سموك اإلدمان

 :مع الحالة الثانية  تحميل المقابمة-4
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من خالل المقابمة والمالحظة مع الحالة الحظنا عمييا عالمات التوتر والتردد وكثرة الحركة 
يماءات الخوف والقمق المذان كانا ظاىرين ع فكانت إجاباتو ميو من خالل وضعية الجموس وا 

دقيقة مركزة ىذا فيما يخص اإلجابات عن األسرة والعالقات السائدة في األسرة حيث كان 
:"واهلل عمري كما حسيت بالعائمة ىذه حاجة كبيرة عميا بزاف أمي يجيب بكل عفوية في قولو

عن  فنجد أن الحالة لم تستطع التعبير كرىتنا في الدار يما راىي تعيط معايا وتكرىني"
 إحساسو بضعف األسرة بالنسبة لو 

جابد روحي عمييم لخدراش كنت ...نجد أن العالقة متوترة وغير متكيف مع أسرتو في قولو:"
من خالل المعاممة السيئة فيو يعتقد انو طفل غير مرغوب فيو قبيح ياسر وكامل يكرىوني"

معايا كامل كانوا يضربوني غير الحقرة والضرب ليدرة نتاعيم يعاممونو بيا وكذلك:" التي
.......أمي كانت قاسية عميا بزاف وليت نزطل باش نغيب عمى ىذاك الجو القاسي لي 

 راني عايش فيو مع أسرتي"
 فمعاممة امي جعمت مني شخصا عدوانيا وعنيفا وىذا من خالل ...

فيو يشعر بالوحدة عندما يكون في وسط أسرتو وعدم األمان والخوف في قولو:"أنا 
مري ما قعدت معاىم ومن صغري وىوما يبعدو فيا لمشارع كنت نقمقيم ياسر كنت نحس ع

بالوحدة خاصة كيما ماتت جدتي....وليت نقعد نزطل خير مانقعد معاىم" فنجد أن الوالدين 
أخطأوا في التربية في إتباعيم لألسموب القمعي الخاطيء ،ىذا ما جعل الحالة تنفر منيم من 

لمرضي والمتصدع ومنذ الطفولة، فاألسرة ىي األرضية األولى التي خالل تييآت الجو ا
يجد في المخذرات التمعة ينشئ عمييا الطفل من خالل التنشئة األسرية الصحيحة فيوسف 

والمذة التي لم يشبعيا في مراحل النمو زىذا نجده في العالقة الجافة أثناء رضاعتو فنجد أن 
عالقة س سمبيا عمى نموه النفسي والعاطفي في قولو:"أمو ترضعو بعنف وكره فيذا ما إنعك

مشي صحيحة خالص مني كنت صغير حتى كانت ترضعني بالزعاف والقمقة كانت ديما 
ترميني عند عمتي وجدتي وتضربني ضرب الكالب وحتى كي كبرت عمرىا ما فيمتني وال 
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أمي والزم حوصت عميا قمبيا حجرة نحسيا ماشي امي جامي ما جاني إحساس بمي ىاذي 
  عميا ..." 

فرغم كبر سنو فيو ال يزال بحاجة إلى الحنان والعطف وىو يشعر باإلىمال والرفض 
:"مكانش كيما ىاذ الحاجة شكون في الدنيا لي ما يحبش ويفرح كي النفسي وىذا في قولو

أنا األول  malgréنتاعو....أمي تكرىني وتفرق بيناتنا  يكون عايش في حب مع العائمة
normalement "وتعطيني حبيا وعطفيا وىي العكس  

حاولنا الكشف عن رد فعل األسرة عند معرفتيا بأن إبنيم أصبح مدمنا كيف تعالج 
األمر فنجد أن ىناك نوعا من الضغط عمى الحالة وعدم تفيم األم خاصة من طرف األم 

من أجل العالج معو ،فيو بحاجة إلى دعم نفسي ومعنوي من طرف أسرتو من أجل التعاون 
:"أنا من بكري وأنا ضائع والكيف ىو لي زاد كمل عميا واهلل أنا ىذا ما صرحت بو الحالة 

  حاب ننسى الماضي"
 األسئمة األخرى التي كانت تبحث عن نتائج غياب اإلتصال والحوارأما فيما يخص 

بينو وبين أطراف أسرتو والتي تتمحور في أن الحوار موجود لكن بأسموب تسمطي ويغمب 
:"حنا كالمنا كامل عياط وزعاف عميو طابع الصراع خاصة بين الزوجين ىذا في قولو

أمي جاىمة ما قراتش تعرف غير الشجارات أبي  مانعرفوش نتحاورو كي الناس
 ع أوخر كل واحد عايش كيما يحب ىو...."مريض....وحنا في الدار واحد ما يتكمم م

فعدم التكافؤ واإلنسجام بين الوالدين خمق نوع من الصراع ىذا ما أنتج نفور وعدم التحاور 
بين أفرادىا ىذا ما جعل الجو األسري مشحون ومتوتر من خالل األسموب الخاطئ في 

ا النار راىي شاعمة :"كيما الكيرباء كيما النار ديمالحوار مع األبناء في قول الحالة
والصراعات تكرىي حياتك والمرض نتاع أبي كمميا....وأنا عمري ما كنت معاىم ديما راني 

  أيام البرا مع صحابي"3 البرا ندخل نتعشى ونخرج 
فنجد ان الحالة ينفر من ذلك الجو حيث يمجأ إلى تناول المخذرات كمتنفس لو والحل 

الدفاعي اليروبوغياب عن الواقع المعاش  ميكانيزمال المناسب لكل مشاكمو من خالل إستخدام
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أنا منعرفش نخمم مخي تعب ماعنديش لشكون نحكي....ماعندي غير الزطمة لي في قولو:"
 تنفس عميا والكيف والحمرة...."

فالحالة لم تتح لو الفرصة في التحاور والحديث مع والديو كونو إنسان عدواني وعنيف 
يذائيا ىذا ما جعمو يشعر في  نخفاض في تقدير الذات ىذا من خالل لوم الذات وا  بالنقص وا 

فيو يتمفظ كتعبير عن مشاعره التي  "جامي أنا واحد ماشي مميح قبيح وواعر...."في قولو:
طالما يشعر بيا )الجرح النرجسي(، فيو إستخدم ميكانيزم التبرير من خالل إرجاع الموم إلى 

:"نعم كون لقيت الجو في الدار وليح،والديا مان في قولووالديو لوصولو ليذه الحالة اإلد
أنا  مالح كنت مانعودش كيما ىكا.... كي تمقى لي يوجيك ويقولك راك غالط ترجع وحدك

أبي كان يضربني بصح عمرو ما قعد معايا وحاب يعرف عالش راني كيما ىكا....وأنا 
 laوم تزيد في الكمية الحق لقيت الشارع أمامي والحاجة لي تنسيك في كمش كل الي

dose  باش ننسى وماكانش حاجة كيماla drogue  تخميك تتعمق بييا وتدمن عمييا" ،
فالحالة لم يجد الجو المناسب وعدم تفيم الوالدين لو وخاصة في تمك المرحمة بداية المراىقة 

اصة نممس غياب الدور الحقيق لموالدين وىو إرشاد وتوجيو البناء نحو الطريق الصحيح خ
، فنجد أن المخذرات لم تشبع فراغو العاطفي الذي كان يشعر في ىذه المرحمة من حياة الفرد

:"في األيام األولى بو منذ طفولتو في بادئ األمر تجعمو يشعر بالسعادة والفرح في قولو 
تنسيك وتفرحك تخميك طاير وتعود ما تعرف والو وكي يروح مفعوليا تعود في جحيم 

قدما كنت نشرب قدما كنت نحس أكثر بالوحدة  videوعذاب من بكري عمرىا ما تعمر 
، فالظروف القاسية والمشاكل األسرية التي عانت منيا الحالة رغم إكتفائيا من " والخوف

ادي فيو لم يشعر يوما بالحماية واإلحتضان األسري وحصولو عمى الحرية الجانب الم
في إندماجو مع جماعة السوء خصوصا في ىذه المرحمة التي واإلستقاللية كذلك كانت سببا 

براز ىوية الفرد في وسط جماعتو  يعد اإلندماج فييا من خالل إبراز الذات وا 
 

 لمحالة الثانية: ختبارتحميل اال-5



     التطبيقي اإلطار                                                      السادس الفصل
 

89 
 

I. طويل حيث كانت اإلستجابات غنية ومميئة بالتفاعالت واإلنفعاالت الوجدانية  اختبار
ىذا من خالل إسقاط الحالة لمشاعره ومكبوتاتو الداخمية عمى الموحة حيث نجد ان 
الحالة تحاول إعادة إحياء الالشعور من جديد من اجل تخفيف األلم والمعاناة التي 

اريوىات وقدرتو عمى التعبير وتجسيد يعاني منيا ىذا من خالل القصص والسين
 أحداث الماضي 

 الحالةاإلتصال عند  ،وىذا يدل عمى وجود 1عالمات الرفض:  . أ
، حيث أن الحالة تحاول إسقاط ذاتيا بصفة طبيعية ومعايشة 0إستجابات غير مألوفة:  . ب

 األحداث الماضية بصورة متكيفة 
II.  تموقع الصراع وظيوره 
 عالمات  6 : غياب الصراع . أ
III. يتموقع الصراع أين 
 داخل العائمة:  . أ

 :يدل عمى عدم التوافق بينيماعالمات  5 صراع بين الزوجين ، 
 :ىذا يدل عمى وجود مشاكل وصراعات داخل األسرة عالمات  12الصراع العائمي ،

 وصعوبة في التواصل 
 عالمات 6عالمة لنمط آخر من الصراع: . ب

IV. التوظيف النمطي العائمي 
إنعدام عالمات   8عالمات سمبي،8مقابل عالمات  3حل الصراع بشكل إيجابي: . أ

  conflitالحل، مما يمكن أن يعطي داللة عن غياب الحمول في مواجية الصراعات 
 أو إيجاد حمول سمبية ونادرا ما تحل بشكل إيجابي 

 كيفية حل الصراع: . ب
  والمالءمة عالمات  ، 3تدخل اآلباء بشكل مناسب واضح في تحديد الحدود الغير المناسبة

 عالمات4مع اإلنخراط  
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 :عالمات، 4ردود األفعال تجاه الحدود الموضوعية من قبل اآلباء مقبولة مع اإلنخراط
 عالمات 3:عالمة، عدم مالءمة الحمول المقترحة1ومرفوضة:

 الفرضيات الممكنة حول نمط العالقات الظاىرة داخل ىذه العائمة:
، األب عالمة 2، الحمفاء اآلخرون:عالمة 0ت حمفاء:، اإلخوة واألخواعالمات  1األم حميفة:

كعامل  ،اإلخوة واألخواتعالمات  6،األم كعامل حصر:عالمات  5 كعامل حصر:
، حيث عالمات  3، عوامل أخرى كعامل حصر: عالمات 3 ،الزوج كعامل حصر:0حصر:

 .نجد أن درجات التحالف ما بين افراد األسرة ضعيفة
 ليذه العائمة: خصوصيات النمط اإلنفعالي . ت

، وأنماط عالمات  4، والخوف والحصر:عالمات  8سيطرة النمطان الغضب/العدوانية:
 ، حيث نجد ىنا أن النمط الغالب ىو السموكات العدوانية أكثر 1أخرى:

V. :اإلفتراضات الممكنة 
 أبوي فعال وموظفوجود نسق تحتي  . أ

 7غير مالئم/غير منخرط: ،عالمات  4إنخراط: ، مالءمة /عالمات  3غير مالئم/منخرط:
 عالمات

من خالل التحكم في  عالمات 5، وأخيرىم صراع زوجي:عالمات  4مالءمة/غير منخرط:
 نتائج التحكم في النسق األبوي

 العوامل المحددة لمحدود: . ب
 :كيف تتفاعل األسرة فيما بينيا 

 آخرموزعة عمى األنساق التحتية دون سيطرة اي نسق عمى عالمة  2عالمة التالحم:
 عالمات 8ال إنسجام أو إنسحاب:

 عالمات 3عدد التحالفات:
 كيفية دخول العائمة فيما بينيا في عالقة مع المحيط الخارجي 
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، ىذا يدل عمى غياب عالمات  8والمغمق: عالمات مفتوح 3وجود إختالف بين النمطين:
 والمناقشة الحوار واإلتصال بين اآلباء واألبناء وعدم إعطاء الفرصة لمحالة لمتحدث 

، مما يدل مصادر خارجية لمحصر عالمات  3،ومصدر آخر لمحصر:عالمة 2حميف آخر:
 ، مؤشر عمى وجود صعوبات في التواصل عالمة 1ضعيفة ، تحالف مع الراشدين:

 التحميل العام لمحالة الثانية:-6
  FATمن خالل تحميمنا لممقابمة نصف الموجية والمالحظة المباشرة ونتائج اإلختبار

مع الحالة توصمنا إلى أن النمط األسري يعاني من إختالل عمى مستوى التواصل، من خالل 
عالمة يدل ىذا عمى عدم القدرة عمى الضبط 116إرتفاع معدل اإلستجابات والتي قدرت ب

والتحكم في الصراعات والمشاكل داخل األسرة،حيث كان يعاني من قمق عميق ناتج عن 
ىو الطفولة نجد في ىذا الصدد سبيمريمجر في تعريفو لمقمق:" الترسبات لممكبوتات منذ

 إستجابة إنفعالية غير سارة تتم بمشاعر ذاتية وتتضمن التوتر والخشية والعصبية"
،فالحالة نجده عنيف وعدواني ىذا ما أكدتو نتائج اإلختبار فإرتفاع وسيطرة ىذا النمط 

و من حرمان عاطفي أمومي في عالمات نتيجة لما تعرض ل8اإلنفعالي والذي قدر ب
المراحل األولى من الطفولة ما أنتج عنو كره الموضوع فيو يعيش في أسرة ذات إتصال 
سمبي مما جعمو يشعر بالوحدة واإلنطواء في وسطيا ،ىذا ناشيء عن فشل في عممية 
تباع أسموب قمعي تسمطي خاطيء من خالل كبح التمقائية ومنع اإلتصال  التنشئة األسرية وا 
بين الحالة وأسرتيا كل ىذه اإلحباطات تؤدي إلى ظيور مقاومات وردود أفعال فنجد أن 

 الحالة تنوعت في إستخدامو لميكانيزمات الدفاع من تبرير وكبت واإلنسحاب واليروب من 
ذلك الجو المرضي والمتصدع ،فاألسرة ىي األرضية األولى التي يبنى عمييا الطفل 

العممية التي من خالليا يتم التوفيق نشئة اإلجتماعية :"حسب موراي في تعريفو لمت
ىتمامات اآلخرين والتي تكون متمثمة في  بين دوافع الفرد الخاصة وبين مطالب وا 

فنجد أن الحالة يشعر باإلىمال والرفض من البناء الثقافي الذي يتعرض لو الفرد"، 
رابط بين أفرادىا جعل قبل األسرة ،فكثرة الصراعات والمشاكل وغياب التحالف والت
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الحالة ينفر من ذلك الجو الذي غاب فيو طابع الحب والحنان وغمب عميو القسوة 
والعنف مما دفع الحالة إلى قيامو بسموكات منحرفة تمثمت في إدمانو عمى المخذرات 

 حالة ىو االنحراف "بأن ىفير "فرويد" أمابيدف تحقيق إشباع لشيواتو ونزواتو الداخمية 
 ىذا الوسطى؛ لمذات مضطرب نمو حالة ىو األعمى،أي األنا عمى اليو تغمب

لى جية من الفطرية الدوافع وتعديل تيذيب عدم عن ناتج االضطراب  الذات عجز وا 
 (58،ص2005_2004بممولود جمانة،")ثانية جية من األنا في التحكم عن العميا

كبيرة من السموك نمط سموكي يتسم بدرجة ويمكن تعريف المخذرات عمى انيا:"
)محمد حسن القيري إتجاه التعاطي المتكرر لممخذر وىو حالة نفسية"

 (133،ص2005غانم،
فنجد أن الحوار واإلتصال غائب بين أفراد األسرة نتيجة عدم التوافق بين الزوجين )عالقة 

أم( وكثرة الصراعات ،ىذا ما أكدتو نتائج اإلختبار وغياب الحل اإليجابي لتمك -أب
اعات فنجد أن أسرة الحالة غاب فييا اإلتصال والحوار من خالل إرتفاع النمط المغمق الصر 
عالمات ىذا ما أكدتو نظرية األنساق العامة من العالقات بين 3عالمات والمفتوح ب8ب

األفراد، فالنمط المغمق يشير إلى غياب المشاعر والعواطف وتبادل اآلراء)عالء الدين 
ا غير موجود عند الحالة ىذا ما أدى عدم وجود إتصال (،كل ىذ178،ص1999كفاني،

 فعال داخل األسرة
ونخمص في األخير إلى أن إقبال الحالة عمى تناول المخذرات راجع إلى غياب اإلتصال 

نعدامو   .األسري الفعال وا 
 
 
 

 ةتقديم الحالة الثالث-1
   21  السن                                         نريمان : االسم



     التطبيقي اإلطار                                                      السادس الفصل
 

93 
 

عدد  ولى متوسط: أالمستوى الدراسي            ن                    مكان السك:الجزائر  
االولى                :رتبتيا في االسرة               بنات                  4:االخوة 
 خادمة :األممينة                              الشيء       :األبمينة 

 يوما  11  :مدة تواجدىا في المركز                         ضعيف :المستوى االقتصادي
 الظروف المعيشية -2
تعيش نريمان في الجزائر العاصمة في ظروف معيشية مزرية و ضعيفة ىذا راجع لعدم     

الى العمل فيي تبيع الخبز ) مطموع(  باألمعمل االب و ضعف الدخل العائمي ىذا ما ادى 
اجبرىا عمى ترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة لعدم توفر المال و الحالة تساعد اميا ىذا ما 

لمسكن ) قصديري( ، فالحالة تعاني  مييأو المصاريف لتعميميا فيي تقطن في منزل غير 
ىي في سن مبكر و من االدمان عمى المخدرات ىذا راجع لظروف و  مع جماعة السوء و 

يضا االب ىو كذلك تناول ألم تعش طفولتيا كباقي االطفال ، خروجيا لمعالم العمل فيي 
الكحول و اصبح مدمن عمييا ، فدخوليا الى ىذا العالم االنحراف كان كرد فعل عمى 

 الوضعية االجتماعية و النفسية و شعورىا باىمال النفسي من قبل االسرة .
 ممخص المقابمة -3

سنة و ىي طفمة االولى في االسرة فيي لم تمقى الرعاية و  21نريمان تبمغ من العمر 
 4و كان دخوليا االىتمام النفسي و المادي من طرف اسرتيا ، اقبمت عمى تناول المخدرات 

مرات في المركز في سن مبكرة ىذا راجع لشعورىا بالفراغ العاطفي و االىمال و النبذ من 
و فيي يطبعيا طابع القسوة و . قات مع افراد اسرتيا كانت سطحيةطرف اسرتيا فالعال

العنف لم تعش طفولتيا  و لم تتمتع بيا ، ىذه االخيرة لم تعطي قيمة و اىمية السرتيا فيي 
تعتقد ان تخمي عمى عائمتيا و اليروب منيا سوف يجمب ليا السعادة و ارتياح النفسي لكن 

ا اال التعب النفسي و انخراطيا في العالم لم تكن تظن ىذا انعكس سمبيا عمييا لم يجمب لي
بالخجل جراء يوما انيا سوف تكون فيو مما نتج عمى ذلك انحطاط لذاتيا و اصبحت تشعر 
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فعمتو من اشياء غير شرعية و خروجيا عن تقاليد و عادات اجتماعية فعالقتيا مع  اميا  ما
 سطحية .

دخوليا الى مركز اعادة  ادى الى عقابيا و ا مار بالمخدرات ىذجاتتالحالة كانت 
اشير فشعورىا بالحرية المطمقة و حبيا باستقالل عن اسرتيا فالحوار داخل  6مدة ل التربية 

يا فالجو متوتر و متصدع و لقمة تحدثيا مع اميا و نقاشيا معاالسرة غير موجود ىذا راجع 
الى دخوليا الى عالم المخدرات و غياب التفاعل و الترابط مع اطرافيا فيذا كمو دفع بيا 

 . انحرافيا 
 تحميل المقابمة مع الحالة الثالثة -4

من خالل المقابمة النصف موجية و المالحظة المباشرة مع الحالة لحظنا عمييا التعب و 
االرىاق النفسي و الجسمي جراء تناوليا لممخدرات و مدى تاثر عمييا ىذا ما كان ظاىر 

في كالم و نبر ة صوت خافتة و ثقل لسانيا و جفاف الفم و اصفرار عمييا من خالل التردد 
 الوجو و توتر الحالة و فقدانيا لتركيز و افتقارىا لتركيب الجمل بصفة سمسمة و مفيومة .

رغم ذلك كان التجاوب معنا في مفيومة  ت االسئمة موجية ليا بمغة بسيطة وفكان
بادئ االمر فحاولنا التبسيط اكثر فنجد ان دخول الحالة في مركز لم تكن الول مرة بل اكثر 

و القوة فيي مدمنة من الدرجة  مرات فيي لم تتجاوب مع العالج لفقدانيا االرادة  4من 
اما  نخرج فييا " مرات لي ندخل و 4ىذي االولى ىذا اوقعيا في حالة انتكاس في قوليا " 

عن مفيوم االسرة و ماذا يعني بالنسبة ليا لم تكن تدرك قيمتيا و ىذا راجع الفتقارىا لمجو 
ت جيت نعرف قيمة االسرة لو كان مرحتش ليذه الطريق ما " كنالمتوتر و الغالب في قوليا 

نت جيدة فنجد ان عالقتيا مع اسرتيا كافييا حتى خير و ثقة مكانش كيما  بابا و ماما " 
عالقتي جيدة ديما يوقفو  فيذا استخدام اسموب الكذب و عدم البوح بالحقيقة في قوليا "

" فالحالة استخدمت راني طفمة ماشي مميحة   malgré معايا و عمرىم ما سمحو فيا
فينا ان المفحوصة تقمل من ذاتيا فيي تشعر بالخجل و العار الذي  الكبت كالية دفاعية .

الحقتو لنفسيا و لعائمتيا جراء ماارتكبتو انحطاط لقيمتيا و انتقادىا لمكانتيا ، كذلك نجدىا 
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تسعى دائما لالستقاللية من اجل اشباع لرعايتيا و نزواتيا من خالل عدم امتثال لممثل العميا 
" عادو مايديروش فيا الثقة خالص و ديما يعاممونيا بيا في قوليا  من خالل المعاممة التي

ه الحاجة تقمقني منيم بصح و اهلل والو في راسي يعسو فيا و يراقبوني في كمش و انا ىذ
فالمخدرات كان ليا تاثير عمى صحتيا من نتفاىمو " ، jamaisنديرو ،يما ديما عقابي 

قوية و انا   la doseا مدروقيا و عقمي مودر ، اهلل غالب خطراش راني ديم خالل قوليا "
تبعد عن كل شيء مميح "    la drogueجسمي ضعيف ديما راني راقدة ىذي ىي حالتي 

بيا الى البحث عن موضوع آخر تشبعو من خاللو ذلك الحنان و الحب المذان  ىذا ما ادى
ميو في البرا ىو الزم " انا كون صبتو في الدار منروحش نحوس عطالما افتقدتيم في قوليا 

فينا نجد انيا تمر بفترة المراىقة و تبادل في  في الوقت ىذا الطفمة تحب الحنانة و الحب "
العالقات العاطفية و الوجدانية و ىي من احد مشاكل المراىقة من خالل االىتمام بيا 

فنجد عالقاتيا مع االخوة غير موجودة و غياب التحالف اما فيما  (حدوث العالقات الجنسية)
تصال فكشنا ان الحوار غير يخص االسئمة الموجية حول معرفة عن غياب اال

" مكان حتى ىدرة في الدار ، بابا ديما راىو غائب( ىذا ما صرحت بو المفحوصة موجود)
مسكينة كيف كيف ...."  البرا كي ندخل يكون شارب مايعرفش يحكي غير الضرب و يما

فينا نجد ان الصراع بين الزوجين و عدم التوافق جعل االبناء يعيشون ذلك الخطأ فالعالقات 
مع اميا كانت سطحية غائب عمييا طابع االمومة و الرعاية النفسية لألبناء و توتر الجو 

في باباك  و اهلل ماشي مميح تشوفياالسري و كثرة المشاكل و الصراعات ىذا مااكدتو " 
يشرب و يضرب في يماك واش من معيشة ىذي عمى ىك راني ديما نشرب و نزطل باش 

فينا المفحوصة لجات الى اليروب و االنسحاب كالية دفاعية من نيرب من روحي و الدار" 
اجل تحقيق التوافق و التكيف، فالترابط و التفاعل غائب بين الوالدين و خاصة االب لقوليا 

فيي ترى حل  لسبة بابا جامي خمم فينا ، كان عايش مع روحو اناني "الظروف ىيا ا"
المشاكل بتناول المخدرات من خالل تفريغ تمك الشحنات االنفعالية التي كانت مكبوتة في 

انا حياتي كميا مشاكل ماعندي لمن نروح غير الزطمة الالشعور و تحاول معايشتيا لقوليا "



     التطبيقي اإلطار                                                      السادس الفصل
 

96 
 

المفحوصة عنيفة و انفعالية فافتقارىا لمجو االسري  ي"ىي التي تقدر تفرغ واش لي في قمب
نعم في الدار مالقيتش لي يفيمني و االحتضان كان دافعا اماميا لممخدرات في قوليا " 

فينا حاس بيا كنت نحس روحي في جينم عمري ماحسيت نفسي في دارنا مع عائمتي" 
" لنفسيا من ىذا الوضع حيث ترجع الموم عمى اسرتيا من خالل استخدام ميكانيزم التبرير 

يت لي يفيمني و يعاوني ويخاف عميا ما كنتش نعرفيا كنت غالطة كون لقىذي الطريق 
عالقاتيا الخاطئة و انخراطيا مع جماعات السوء المذان كانا ليما دور كنت مانروحش " ،

ء المراىقين في انحرافيا ىذا راجع لغياب التنشئة الصحيحة و التوعية من قبل الوالدين لالبنا
 و افتقارىم لممرجعية النفسية ليذه المرحمة .

 لمحالة الثالثة: ختبارتحميل اال-5
I. ليس بطويل كفاية ، اإلستجابات قصيرة وغالبا غير كاممة حيث نجد ان الحالة تحاول  اختبار

 مقاومة األحداث والذكريات الماضية.
 ، وىي قد تعبر عن رفض التواصل  عالمات 6عالمات الرفض:  . أ
 عالمات 2إستجابات غير مألوفة: . ب
II. تموقع الصراع وظيوره 

  عالمات7غياب الصراع: . أ
III. أين تموقع الصراع 
 داخل العائمة: . أ

 :مؤشر ضعيفعالمة 2صراع بين الزوجين،  
 :ىذا يدل عمى وجود مشاكل وصراعات داخل األسرة عالمات  10الصراع العائمي ،

 وصعوبة في التواصل 
  عالمات 4عالمة لنمط آخر من الصراع: . ب
VI. التوظيف النمطي العائمي 



     التطبيقي اإلطار                                                      السادس الفصل
 

97 
 

نقاط إنعدام الحل، مما يمكن أن 10عالمات سمبي ،10 مقابل  1حل الصراع بشكل إيجابي: . أ
أو إيجاد حمول سمبية ونادرا   conflitيعطي داللة عن غياب الحمول في مواجية الصراعات 

 ما تحل بشكل إيجابي 
 كيفية حل الصراع: . ب

  عالمات  ، والمالءمة 3في تحديد الحدود الغير المناسبة تدخل اآلباء بشكل مناسب واضح
 عالمات 4مع اإلنخراط  

 :عالمات،  4ردود األفعال تجاه الحدود الموضوعية من قبل اآلباء مقبولة مع اإلنخراط
 عالمات 4:عالمة، عدم مالءمة الحمول المقترحة 6ومرفوضة:

 العائمة:الفرضيات الممكنة حول نمط العالقات الظاىرة داخل ىذه 
، األب عالمة 0، الحمفاء اآلخرون:عالمة 1  ، اإلخوة واألخوات حمفاء:عالمة 2األم حميفة:

 3كعامل حصر: ،اإلخوة واألخواتعالمة7عالمة،األم كعامل حصر:5 كعامل حصر:
، حيث  عالمة 1، عوامل أخرى كعامل حصر:عالمات 2 ،الزوج كعامل حصر:عالمات

 .افراد األسرة ضعيفة نجد أن درجات التحالف ما بين
 خصوصيات النمط اإلنفعالي ليذه العائمة: . ت

 2، وأنماط أخرى:عالمات3الحزن/اإلكتئاب:،عالمات  7سيطرة النمطان الغضب/العدوانية:
 ، حيث نجد ىنا أن النمط الغالب ىو السموكات العدوانية أكثر عالمة 

VII. :اإلفتراضات الممكنة 
 أبوي فعال وموظفوجود نسق تحتي  . أ

غير مالئم/غير  ،عالمات  4إنخراط: ، مالءمة /عالمات  3غير مالئم/منخرط:
  عالمات10منخرط:

من خالل التحكم في  عالمات، 2، وأخيرىم صراع زوجي:عالمات  3مالءمة/غير منخرط:
 نتائج التحكم في النسق األبوي

 العوامل المحددة لمحدود: . ب
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 :كيف تتفاعل األسرة فيما بينيا 
 موزعة عمى األنساق التحتية دون سيطرة اي نسق عمى آخرعالمات  5عالمة التالحم:

 عالمات 4ال إنسجام أو إنسحاب:
 عالمات 3عدد التحالفات:

 كيفية دخول العائمة فيما بينيا في عالقة مع المحيط الخارجي
، ىذا يدل عمى غياب عالمات  7والمغمق:عالمات مفتوح  5وجود إختالف بين النمطين:

 الحوار واإلتصال بين اآلباء واألبناء وعدم إعطاء الفرصة لمحالة لمتحدث والمناقشة 
، مما يدل مصادر خارجية لمحصر عالمة  1 ،ومصدر آخر لمحصر: عالمة 1حميف آخر:

 ، مؤشر عمى وجود صعوبات في التواصل عالمة  0ضعيفة ، تحالف مع الراشدين:
 الة الثالثة:التحميل العام لمح-6

مع   FATمن خالل تحميمنا لممقابمة نصف الموجية والمالحظة المباشرة ونتائج اإلختبار
الحالة توصمنا إلى أن الحالة تعاني من صعوبات في التواصل األسري ىذا ما إتضح لنا من 

عالمة دليل عمى وجود صراعات ومشاكل في النسق  93 خالل إرتفاع معدل اإلستجابات
في التربية ما يؤكده ليبوفيسي فيما  األسري ىذا راجع لعدم قدرة األب عمى الضبط والتحكم

إن الوظيفة األبوية عبارة عن عامل يعد وجوده يخص أىمية الوظيفة األبوية في قولو:" 
شخصيتو ، فكل ميدان إجتماعي  ضروري في الميدان الذي ينشأ فيو الطفل ذلك لتكوين
، 2011بوسنة زىير عبد الوافي،مارسيحتم عمى األب بأدوار ال تتماثل غالبا مع بعضيا")

 (161ص
واضح في تسطير سموكاتيا حيث أن التأثير  تأثيرلمظروف العائمية التي تحيط بيا الحالة ليا 

، ميالتحالف الحالة مع ألضعيف م كان لو بعد واضح ىذا من خالل المؤشر االسمبي لأل
أساسو تضخيم في األنا األعمى  إن تكوين األنا األنثويونجد في ىذا قول مالين كالين:"

 Klein.M,(1978),p247 والذي يفرض عميو اإلحترام والطاعة"
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فشعورىا بالفراغ العاطفي في مرحمة الطفولة )فقدان موضوع الحب( حولت تحويل تمك 
الميبدية)الطاقة الجنسية التناسمية( إلى موضوع حب آخر من خالل إقامة النزوات والشيوات 

عالقات جنسية مع الجنس اآلخر من أجل تخفيف تمك اإلحباطات والصراعات التي طالما 
براز دورىا األنثوي من خالل عالمات البموغ الظاىرة في فترة المراىقة ىذا ما أكدتو  عاشتيا وا 

ي ترمي إلى تيديم األب واألم لرغبة أو كره تعد مصدر :"إن ىوامات البنت التكالين
 Klein.M,(1978),p248       اإلحساس بالذنب أكثر عمقا"

تنحرف عن عادات وتقاليد المجتمع من خالل غياب الرقابة من طرف األسرة ما جعميا ىذا 
عدم ما أوقعيا في دائرة اإلدمان عمى المخذرات وصعوبة التخمي عنيا فيي رغبة قيرية و 

:"عبارة عن مواد خام او مستحضرة تؤدي إلى حالة قدرتيا عمى العالج و المخذرات ىي
 ) 145،ص2007ون،يق)سمير بالتعود أو اإلدمان"

حيث فسرت النظرية النفسية لإلدمان أن المدمنين تولد لدييم مشاعر اليروب من األلم أين 
التخمص من القمق ومطالب  يدفع الصراع بين اليو واألنا واألنا األعمى محاولة منو

( فنجد الحالة تنوعت في إستخداميا لميكانيزم الدفاع 65،ص2007األنا)محمد أحمد مشاقبة،
نكار وكبت فنجد ان النمط اإلنفعالي المسيطر ىو العدوانية والعصبية من  ، من تبرير وا 

رغبة منيا  ، رغم ذلك فالحالة بصدد البحث عن ىوية إجتماعية ومكانةخالل نتائج اإلختبار
في اإلستقاللية وذلك عمى طريقتيا والتي تمثمت في إنحرافيا عن العادات والتقاليد من إقباليا 

تتبعو أحيانا عمى تناول المخذرات واإلدمان عمييا دون إنقطاع فالعصيان حسب ديباس:"
مرحمة الشذوذ لما يحس المراىق أنو ىرب من سجن الطفولة بحثا عن تأكيد إستقاللية 

 (173، ص2011بوسنة زىير عبد الوافي،مارس) دة"جدي
:"مجموعة من األحاسيس فنجد ان الحالة تشعر بمشاعر النقص التي تعرف حسب سيالني 

رؤوف بمعقاب ) المؤلم" واألفكار والمواقف والتصرفات الناتجة عن اإلنطباع
 (43،ص2001كمثوم،
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القمق اإلنطواء في قول ىورني:"فالحالة تعاني من قمق الذي كان لو أثر ودور في ظيور 
يقود مباشرة إلى وجود ثالثة عناصر أساسية ىي الشعور بالعجز،الشعور بالعداوة 

 ،والشعور باإلنفراد والعزلة
ونجد كذلك أن الحالة لدييا صورة سمبية في ذاتيا من خالل تشوه صورة الجسم والصعوبة 

مما  FATمن إختبار  20ل الموحة في النظرة لجسميا في المرآة ذات ماإتضح لنا من خال
ولد لدييا جرح نرجسي فالشخص المدمن عمى المخذرات ميما كانت أنواعيا فيو شخص 
يعيش أدوار متضادة حيث نجده شخص نرجسي اناني يحب ذاتو وفي نفس الوقت يميل 

:"المدمن يعيش صراعات عمى تعاطييا في قول فرويد أن  غمى تدميرىا من خالل إصراره
في العالقة الموضوعية واإلشباع العضوي وكذلك غمى حاجة  اضطراباتنفسية ترجع إلى 
 إلى إثبات الذات" 

" ففي كل الحاالت يبقى الحوار حيث شدد براكونييو عمى أىمية الحوار بين اآلباء والمراىقين
مف خطوط الضغط فغياب عنصرا ميما في عالقة  اآلباء بالمراىقين والتنظيم حولو مخت

الحوار أو التممص منو من طرف اآلباء يعيشو المراىق عمى اإلشارة عمى الالمباالة 
 (165، ص2011بوسنة زىير عبد الوافي،مارس)الحقيقية" 

ىذا ما اكدتو نتائج اإلختبار من إتباع النمط المغمق في الحوار،فينا اإلتصال في األسرة غير 
الحوار التسمطي الجاف بدال من التفاىم والتحالف مما أدى إلى  فعال من خالل إتباع اسموب

 فشل في عممية التنشئة اإلجتماعية 
  
   
  



 الحالة عبد السالم:مع  تالمقابمة كما وردنموذج 

 صباح الخير. 

 صباح النور.

 معميش نحكي معاؾ شوي؟.س. 

 معميش مكايف حتى مشكؿ.ج. 

 واش اسمؾ؟.

 ج. عبد السالـ.

 س. شحاؿ نتوما في الدار؟ 

 ويما. 01ج. حنا 

 س. شحاؿ في عمرؾ؟

 سنة. 22ج. 

 س. ويف تسكف؟

 ج.في البميدة )والد العيش(.

 س. شحاؿ ليؾ وأنت في ىاذ المركز؟

 ج. عندي سمانة )أسبوع(.

 كيفاه حتى جيت وشكوف جابؾ؟ 



أمراض عقمية حسيت كرشي تتقطع قوية داني خويا لمسبيطار نتاع   la criseج. جاتني 
ني بمي راني نشرب و عرفعقبت ضربة كي رحت الماجاتني كيما ىذه عمري يسطر  راسيو 

لخطراش دمي وال مموث وصمت مرحمة إدماف عمييا مبعد قاتمي   la drogueفي لدروؽ 
 طبيبة روح لفرانس فانوف )مصمحة مكافحة إدماف( مبعد راني ىنا.ال

 س. شحاؿ ليؾ وأنت تشرب فييا؟

 سنة. 04ج. مف كاف عمري 

 س. واش ىو سبب لي خالؾ تشربيا؟

صغير معرفتش كيفاه ندير مسؤولية كميا وحدي وأنا مزلت الج. اهلل غالب بابا مات وخاللي 
 لفقر. حتى حبست لقراية أوؿ ما بديت نشرب )نتكيؼ زطمة( مبعد عدت في كمش.

 .؟س. واش تعنيمؾ األسرة

العائمة معميش نعيش في الفقر بصح لميـ  مةكممة كبيرة ياسر ماكانش كيما لج. األسرة 
 تكوف في وسط أسرتؾ يما، أختي مريـ صغيرة وبابا ربي يرحمو.

 اه ىي عالقتؾ في وسط أسرتؾ؟س. كيف

ج. واهلل ما نكذب عميؾ يما ربي يسمحميا عاشت حياتيا كامؿ وىي تربي فينا كانت حابا 
تربية وحدىا ماتكفيش كيما أنا عمرىـ يحبوا التشوفنا حاجة مميحة بصح حنا رانا في عشرة 

نكره نقعد  يعرفوا واش بيا وال واش نحوس لميـ تاكؿ وترقد وخالص حاجة أخرى الال كنت
مع صحابي وال راني نخدـ جامي ما قعدت معا يما وحكيت معاىا  في الدار راني ديما لبرا

 ريح مع والديو.يحتى بابا قبؿ ما يموت كيؼ كيؼ تباليـ حاجة عيب كي ولد 

 س. كيؼ ترى المعاممة التي راىـ يعامموؾ بييا؟



حاجة وحدة خويا بالؿ لكبير  ممنا كامؿ كيؼ كيؼ عمرىا ما فرقت بيناتنا بصحعاج. يما ت
وىو لقريب مف يما بزاؼ مني وىي تحكيمو كمش سعات نحس روحي مرانيش ولدىا 

 وتغيضني عمري حتى نخرج ونروح نزطؿ باش ننسى كمش قمي تعب ياسر.

 شعور لي يجيؾ؟الس. كي تكوف في وسط أسرتؾ واش ىو 

ولفت ديما وحدي نقعد  parce queج. منحبش نريح معاىـ نحب نكوف وحدي مع روحي 
 ( نسمع لغنا وراني نشرب.taxi) ينتاع الماريو )جحش(داخؿ 

 عالش ماتحبش تقعد معاىـ؟س. 

ج. خطراش عمري مكنت معاىـ مف صغري وأنا وحدي وبابا وقت لي حتجتو راح عميا 
كمش  ننسىزطمة ىي داري وحياتي لي بيا  والت مف ثـوخالني وحدي في ىذه دنيا و 

يقراو وأنا الال حتى ساعات نبكي ولظرؾ مازاؿ  يفر نغير نقوؿ صحابي رايحتفكنومنحبش 
 قمبي محروؽ مف داخؿ.

 س. كي تكوف مع أسرتؾ ىؿ تشعر بالوحدة والفراغ؟

لي راني فييا الفراغ نتاع  ىو السبة vide اؿج. أنا جامي ماقعدت معاىـ أنا ديما وحدي و 
ما يضربني ويعيط عميا بصح في صالحي موت بابا كاف صعب عميا ياسر صح بابا كاف دي

 صعب. videاؿكوف جا حي ضرؾ مرانيش كيما ىكا ضرؾ 

 س. كيفاىا كانت عالقة األـ واألب قبؿ وفاتو؟

ج. واش راني حنقوؿ كيما أي أسرة جزائرية األب ىو لي يحكـ في كمش حنا كنا نسكنو في 
 لمرااسر ىو ولد لبالد تربى دار نتاع لفوضوي كيرباء معندناش ولمعيش نتاع بابا صعبة ي

 منحكيش خالص يما ديما ساكتة مسكينة.

 أف الحب بيف أطراؼ األسرة ضروري؟ أتعتقدس. 



 ج. مكانش كيما لمحبة ولحنانة بيف لخاوا حاجة مميحة.

 س. شكوف ىو الشخص لي قريب ليؾ في األسرة؟

ونحكي معاىا  حس بيايمخالتش فيا كوف لقيت واحد يفيمني و  المخذراتج. مكانش.... 
سنة كنت صح بحاجة لواحد يكوف معايا ويحسسني  04منروحش لممخدرات في ىذاؾ لوقت 

مف نيار لي مات بابا عدت نخمـ غير في  شباألماف والدؼء أنا ىذا كؿ عمري محسيتو 
كبرت قبؿ وقت واهلل حتى أنني ساعات نحب نرجع  فيمتي بنات 5 ناأختي الصغيرة وعند

 قمبي. مياميا مشاكؿ ونفرغيونحك صغير ونبكي عند يما

 س. نيار عيد ميالدؾ يتفكروه داركـ؟

سعات نقوؿ  وليي كنت صغير. بابا عمرو ما دارىحتى ك وج. ضحؾ... عمري ما درت
 أفريؿ. 06 بابا فكرنا فييلو لختراش و ديروىنما ىكا عندي غير خويا عمي ىو لي عالش كي

 س. كي تمرض ىؿ تتمقى الرعاية؟

واحد ما يعرؼ وال يحس بيا غير ربي سبحانو ىو لي عالـ  بسخانتيات نرقد ج. واهلل سع
 بيا.

 س. كيفاه تعبر عف مشاعرؾ تجاه أمؾ؟

 حكميا. أناو دقايؽ  5ؿ د 3ج. نحبيا ونبوسيا مف راسيا بزاؼ. 

 س. كي عرفت يماؾ بمي راؾ مدمف واش دارت؟

ؽ خويا بالؿ لكبير ىو لي حست بمي ىي سبب الحالة لراني فييا بصح الح ؾج. واش نقول
 جابني ىنا وقاـ بيا بزاؼ وقؼ معايا.

 ؟ تس. ىؿ تحس بمي معاممة تغير 



 ال ال مكانش تغير ج. 

 س. كي تحس روحؾ كاره وفاشؿ واش دير.

   dégotageباش نيرب مف ىاذ  زطؿونج. ماعندي ماراح ندير كيما العادة نروح نتكيؼ 

 نفسي.إلى دعـ س. ىؿ شعرت يوما بأنؾ لحاجة 

 تراحصحتي يعاونوني باش نحبسيا واهلل ج. ديما نقوؿ كوف غير بصح أكثر ضرؾ حابيـ 
 كؿ راني بحاجة لييـ بزاؼ.

 س. كيؼ ىي عالقتؾ باألـ نتاعؾ؟

ج. عالقة سطحية ممفوؽ برؾ عمري ما قعدت معاىا وال حكيتميا ديما راني جابد روحي 
 عمييا.

  ؟.حناف والعطؼمراؾ بحاجة ل س. وأنت في ىاذ السف ىؿ مازلت حاس بمي

نتاع ليمات وحبيا والعطؼ ألوالدىا سعات لوالديف ميعرفوش  ةج. واهلل ماكانش كيما لحنان
سي لي يعطوليـ يكفييـ كيما أنا فقدت لحناف مف عند بابا كاف قا ةبمي أوالدىـ بيذاؾ لحنان

حوايج جامي ما شرالي كيما أوالد حتى ل كانت بالدراىـ عمري ما رفدنيمعاه  ةضحكوالياسر 
 ت حوايج جدد.بمنا مف نتاع لجمعية عمري ما سعيكانت ماما لي تجي

 س. كي تتأخر في الميؿ ىؿ تتقمؽ عميؾ أمؾ؟

راؾ  ؾدير كيما ى وزينج. مسكينة واهلل ما ترقد حتى ندخؿ تقولي عالش عميؾ يا ولدي 
 تندـ.

 س. واش تتمنى مف األسرة نتاعؾ؟



ما عندي ما راح نتمنى بصح راني حاب حاجة وحدة مف ىاذ الدنيا ج. واش نقدر نقولؾ أنا 
أني نتزوج وتكوف عندي أسرة لي طوؿ حياتي راني فاقدىا ومحرـو منيا ويكوف عندي أبناء 

 أنا وزوجتي نكونوا في عائمة سعيدة راني حاب نعوض كؿ شيء مع أوالدي.

 كيفاه راؾ تشوؼ في الحوار داخؿ األسرة نتاعؾ؟ س.

في الدار مانقعدش معاىـ نحس بمي الحكايات لي يحكيوىا تضرلي راسي بصح يما  ج. أنا
تتحاور مع بالؿ خويا ويريحوا ساعات مع بعضاىـ أنا عمري ماتحاورت معاىا ىي 

 ماتحكيش معايا.

 س. ىؿ تتحدث مع أمؾ عف األمور الشخصية الخاصة؟

 قمتميا راني حاب حاجة ج. أنا كي كنت صغير حتى ضرؾ يما جامي ما فتحتميا قمبي وال
ديرييالي كنت ديما عايش وحدي حتى كي كاف بابا حي ماشفيت مرة قتموا أعطيني وال 
حكيتموا عمى حاجة مميحة وال ماشي مميحة كنت ديما نكتـ ونخبي في قمبي حتى ساعات 

عمري ما فرحت فرحة ف الداخؿ نحس روحي نحسو يضر فيا واهلل راني عايش في حزف م
 .نتاع الصح

 س. كيفاه راؾ تشوؼ في النقاش مع األسرة نتاعؾ؟

رفش ج. تحبي الصح حنا ديما رانا نعيطوا عندي خويا بالؿ صعيب بزاؼ خرج لبابا مايع
  .ضرباليتناقش الحاجة لي يعرفيا ىو 

 س. كيفاش الجو في األسرة؟

 ج. نكره الدار والقعدة نتاعيـ نحب نقعد برا باش نتكيؼ )الزطمة(.

 ابط والتفاعؿ بينؾ وبيف أسرتؾ موجود؟س. ىؿ التر 



 ج. أنا كي نكوف معاىـ نحس روحي غريب.

 واش ىو السبب لي خمى ىاذ الترابط يغيب؟ 

معاه  طعمى بعضانا يما مسكينة ديما تعي ج. ىاذي الغمطة تاع بابا ىو لي ربانا حاقديف
بخوه ىاذي تدخؿ في تقوؿ عالش دايرنا ىكا واهلل غالب تربينا عمييا وكبر واحد ما عالبالو 

 عمى لحنانة يكبروا بييا. األوؿ لموالديف ىوما سبب كي ربوا أوالدىـ

 .عند مف تروح؟  problèmeس. كي تجيؾ مشكمة 

ج. مانروح لحتى واحد نروح لمزطمة ىي لي تحممي المشاكؿ كامؿ باه ننسى لعذاب لي راني 
 فيو.

 س. في المنزؿ يعطوؾ الفرصة باه تتحاور معاىـ؟

  .نذاؾ ماشي ديماج. م

 س. في نيار العطمة )الفراغ( مع مف تعقبيا؟

وكاف نصيب ديما نخدـ مانحبسش لختراش نخاؼ مف   videج. أنا ماعنديش عطمة نكره 
  .الفراغ

 س. أثناء الطعاـ ىؿ تأكموا كامؿ في مائدة واحدة؟.

أنا ال ال ديما راني برا مع صحابي   maisج. نحب ناكؿ معاىـ ىوما ياكموا مع بعضاىـ 
بصح حنا مف بكري كيما ىكا بابا يحب ياكؿ وحدو يكره كي نكونوا   la drogueىاذي ىي 

 معاه ويقوؿ ليما أجبدي عميا والدؾ.

 س. مع شكوف تحب تتفرج التيميفيزيوف؟

 ج. نحب نتفرج وحدي.



 أسرتؾ؟س. المعاممة الجافية والقاسية ىي السبب لي جعمتؾ تبتعد عف 

ج. حنا تربينا عمى القسا كاف بابا ربي يرحموا يقولنا باه تخرجوا رجاؿ عمرو ما قاؿ والدي 
صغار مساكف نكره الماضي وصغري بابا صعيب بزاؼ عمري ما نشفا بابا رفدني وكاف 

ا يما يضربيا ىو ماشي ديما يضربني كرىت حياتي مف ىاذي المعاممة تاع الحقرة كاف حت
 وال عمى يما مسكينة. ياحنيف ال عم

 ؟المخذراتس. أتظف أف افتقارؾ لمجو العائمي واالحتضاف األسري كاف دافعا أمامؾ لتناوؿ 

سنة ومف ثـ وأنا حامؿ المسؤولية حتى دار كيما الناس   04ج. نعـ أنا بابا مات في عمري 
كؿ يوـ رانا في دار حتى رحيؿ ياسر يتعب ولي  kabaماعندناش حوايجنا ديما كانوا في 

لمنا مات صح كاف صعيب بصح ديما يقعد بابا ىو لي يحمينا ويدافع عمينا كؿ ىذا 
 مالقيتوش راح ىذا فراغ وقمؽ باش ننسى الماضي غير كي نشرب وال نزطؿ قمبي تعب.

  .س. ىؿ وجدت في تناولؾ لمفراغ إشباع لمفراغ العاطفي

عكس زادت عميا غير العذاب واأللـ والحزف أكثر مف بكري كوف تشوفيني ج. واهلل عمى ال
 يسطر وتعود حالتي صعيبة. شيء نيار نعود كيما الحيواف كؿ ياشنشربماكيما 

 س. ىؿ تحس أف أسرتؾ ىي السبب في ذلؾ؟

 ج. واش نقوؿ أنا مانمـو غير الدار والظروؼ القاسية. الدنيا ىكذا.

 المطمقة سبب في اندماجؾ في جماعة السوء؟س. أتظف أف حصولؾ لمحرية 

الطريؽ راحتميا وحدي كي مات بابا وليت أنا  يأنا صحابي ماعندىـ حتى عالقة ىاذج. 
يا واحد ما ممسؤوؿ عمى روحي ندخؿ وقت ما نحب يما ديما تعيط عميا بصح عمري ماسمعت

 .المخذراتيحكـ فيا ىي لي خالتني ننحرؼ ونروح ليذه الطريؽ تاع 



  



 الزمف االستجابات
 العشاء  : 1الموحة 

نتاع   tablaوقت العشاء عند العائمة كميا مجتمعة ػماـ الطاولة باش يأكموا ىذ فكرتني في 
رمضاف لختراش نحنا في أياـ أخرى جامي منجممو كما ىكا ىذا بابا ربي يرحمو وىذي 
ياما وىذا بالؿ مسعود أنا بابا راحو عيط عمى ياما , وىنا قوليا عالش راىيماكال سخوف 

عالشمبارتيياش نشوؼ فييـ واحد فينا ماكال صح كاف اعيط بسح لوكاف غير ترجع ىدوؾ 
 ليمات 

 د 3

 : جهاز  2الموحة 
سماع موسيقى طفؿ أـ را ىي تبادؿ معاىا االبتسامة ضحؾ قاتمو مديرش لغنا كانت 
تتحدث معاىا بأسموب مميح ىو إقميامعميشأسمحيمي بصح أنا كي كنت صغير عمرىـ 

متكممو معايا كاف باب يضربني بال ما يفيـ مني كرىت ............ نكره طفولتي 
 صغير ونعيش أحياتي مميح الماضي راني حاب نرجع 

 

 العقاب : 3الموحة 
كسرت الفاز أضربني بعنؼ درليتريستي  baleىذا بابا يضرب فيا لختراش كنت نمعب بمبمو

........قمؽ ........... عنؼ نكره بابا كاف يضربني عالش ساعات نحسو مارانيش ولدو 
 يكرىني 

 
 
 
 
 د1

 : محل المالبس  4الموحة 
سعودة راىي تشريميا في المالبس راح تزوج أختي ماعجبتياش واش ىذي ياما وأختي م

 خيرتميا أميا قالتميا بدلييا بصح أختي ويما بزاؼ قريبة منيا عالقة مميحة.
 

 
 
 د1

 : غرفة الضيافة5الموحة 
العائمة كميا مجتمعة بصح بابا ماكانش معانا ربي يرحمو رانا قاعديف نتفرجوت مع بعضانا 

عادي   normaleدار فيمـ تاع الفسؽ ىو ماعندو حاجة   la channeجا خويا بالؿ بدؿ 
بصح أنا مانحبش ىاذا حنا عندنا لبنات ديما الـز الحرمة في الدار قتمو بدؿ ماحبش 
تضاربت معاه وجيت خارج كيما العادة باش )نزطؿ( حنا جامي مانريحو فرحانيف الـز 

 
 
 
 د3



 نتقمقوا اهلل غالب.
 : الترتيب6الموحة 

اىماعنديش جامي ما شريت أنا عمري ماكانت عندي خزانة باش ندير فييا المالبس الختر 
ديما كنت صغير كانت يما تجيبمنا مف الجمعية ىاذا أنا كنت نحوس كشما نمبس مالقيتش 
حتا حاجة تقمقت وليت نخبط ونعيط جاتني يما قاتمي واش بيؾ ماتقمقش روحؾ راىو ربي 
مي يفرج عمينا يا ولدي مسكينة وىي تبكي عمى الحالة لي راني فييا، ىي ماراىيش عارفة ب

راني مدمف ونشرب وىاذاؾ النيار ماعنديش الدراىـ وليت في حالة في األخير كسرت كؿ 
 شيء وحرقت قشي

 
 
 د3

 : أعمى الدرج7الموحة 
ليال كنت مازالني برا ىذا ويف دخمت )خابط( ماش في  11:31.......توقؼ راىي الساعة 

ة رحت باش نرقد ىذا سريري وعيي كانوا كامؿ راقديف غير يما مازالت تسنا فيا كيما العاد
 كي سمعتني بدات تعيط قمتميا روحي ترقدي ماكايف والو والت تعيط وتوبخ فيا كرىت

 
 
 
 د2

 : الرواق التجاري8الموحة 
كامؿ كانوا ديما يقولولي  11ىاذي حنا كي كنا صغار كانت يما مسكينة تخرجنا كامؿ في 

 يدير شجارات ويفسد الخرجةصحابي كيفاش تخرج مع يماؾ بصح خويا بالؿ ديما 

 
 د1

 : المطبخ9الموحة 
ىاذي يما مع بابا ربي يرحمو كانوا ديما يتضاربوا ىو ديما يرخس فييا مسكينة ساعات 

مايعودش عندنا الماكمة يعود يعيط ويغضب عمييا أنا تغيضني يما نقوؿ لبابا 
ب مبعد تغيضني عالشعميكمبعدا يدور عميا أنا ويضربني ويضرب يما مسكينة بابا صعي

 عمري ىاذي الصورة ممي كنت صغير وأنا نشوؼ فييا ......نكره.

 
 
 د2

 : ميدان المعب11الموحة 
ىذا بابا ربي يرحموا وىاذوخاوتي رانا في شونطي بابا راىو يعمـ فيا أنا وخويا بالؿ حنا 

ا كي نغمط عمرنا ما نتفاىموا بصح مع بابا سبحاف اهلل تقوؿ ما رانا كيما مالفيف بصح باب
يضربني خطرة غمطت ضربني بكؼ مسكيف خويا بالؿ يعود يحامي عميا يقوؿ لبابا مازاؿ 

سنة يعاممني ديما كبير.......  21سنة برؾ ىو في بالو راىني  12صغير كاف عمري 
 نكره

 
 
 د3



 : الخروج متأخر11الموحة 
رمضاف يتفرجوا في فيمـ نتاعنا جدي وجداتي راىـ قاعديف كامؿ سيرة تاع  ىاذي العايمة

وأنا راني خارج برا مع صحابي باش نتكيؼ عمى ختراش في النيار مانقدرش راني صايـ 
الوقت راىو متأخر قاتمي يما ماتخالجش راح الحاؿ مسكينة جداتي قالت ليما خميو يتنفس 

 شويا مع صحابوماعالبالياش واش راح ندير .......اهلل غالب.

 
 د3

 الواجبات: 12الموحة 
ىاذي طفمة راىي عند قاضي التحقيؽ تفكرت نيار أختي مسعودة كي كانت راح تزوج 

 plâtreرحت معاىا باش تعقد كنت أنا ىو لوكيؿ نتاعيا ختراش بالؿ كاف مريض دار 
 كاف نيار صعيببزاؼ تفكرت بابا ربي يرحمو

 د1

 : ساعة النوم13الموحة 
لصغيرة كانت مريضة مسكينة بابا ديما يقمقيا ىاذي يما راىي حامؿ كانت بأختي مريـ ا

ويزعفيا ضربيا حتى طاحت في األرض خاؼ عمييا ال تموت وال يموت الطفؿ لي في 
بطنيا حس بمي ظمميا بتأنيب الضمير كي فطنت كاف معاىا عمري ماكاف بابا كيما ىكا 

ميو وقمنالوا صح كي مرضت يما الدار كامؿ تقمبت وتقمقنا عميو كامؿ عمى بابا وغضبنا ع
 لوكاف كشما يجرا راؾ أنت فيمت

 
 
 د4

 : لعبة الكرية14الموحة 
ىذا بابا وأنا رانا نمعبوا في كرة الثمج فرحانيف وىاذو خاوت يراىـ يشجعوا فينا ىاذي حاجة 

 مميحة

 د1

 : المعب15الموحة 
أختي مريـ رانا كامؿ في البيت أنا وخاوتي رانا نمعبوا في الضامة كنت أنا وخويا بالؿ و 

الصغيرة كانت تقمؽ فينا ىي ماتعرفش تمعبيا مسكينة الميـ تمعب وبالؿ خويا مايحممش وال 
يعيط ويضرب فييا ىي عادت تبكي وىاذاؾ خويا عبد العالي راىو يراجع في 

دروسوويحفض مسكيف ماخميناىش حتا ىو تقمؽ وعاد يعيط حتى جات يما مسكينة باش 
ي جات لقاتنا نتضاربوا أنا وبالؿ عمى مريـ أنا مانحبش فييا تقولنا راىو لعشاء وجد ىي ك

نحسيا ماداتش لحنانة تاع بابا ختراش ىي كي زادت مات ىاذي ىي حنا كي نتجمموا مع 
 بعضانا الـز نتضاربوا عمى ىكا جامي مانكونوا كيؼ كيؼ.

 
 
 د4



 

 : المفاتيح16الموحة 
الطاكسي بابا عمرو ماكاف يعطينا كاف ديما ىذا بالؿ وأنا راىو يعمـ فيا كيفاه نسوؽ ىاذي 

يعيط عمي كي نرفدىا نقولواماعميش تعطيني نسوؽ بييا شوي بالؿ راىويخمـ يعطيني وال 
 ال والمفاتيح راي عندو قاعد يخمـ خاؼ لنفسدىالو بصح مبعد أعطاني.

 
 د2

 : مواد التجميل17الموحة 
تقوليا راىو راح عميؾ الحاؿ باش  ىاذي طفمة راىي تغسؿ في أسنانيا وىاذي أميا راىي

تقراي الطفمة تقمقت مف أميا لختراه ىي راىي قاعدة تعيط تقولميا خالص روحي راني 
 جايةقالتميامانروحش حتى تكممي ىاذيؾ يما وأختي مسعودة ديما يتضاربوا

 
 د2

 :  الرحمة18الموحة 
ر لي في جيجؿ يما راىي ىذا بابا وىاذي يما وحنا رانا مف الوراء رانا راحميف مف الدا

سنوات رانا نتضاربوانعيطوا في شجار  6زعفانة مقمقة ماراىيشحابة تخمي دارىا كاف عمري 
كبير خويا وأختي مسعودة وأنا راني نحبس فييـ بابا راىو بدا يتقمؽ منا كانت ىاذي أوؿ 

 معاه. وآخر خرجة مع بابا وحنا كامؿ في الطاكسي

 
 د3

 : المكتب19الموحة 
ذا  ىاذي أختي مريـ وىاذا المدير نتاعيا عيطميا باش يسقسييانتوماشحاؿ راكـ في الدار وا 

األب نتاعؾ عايش باش يديروليا الممؼ نتاعيا الناس اليتامى راىي تجاوب فيو وىي تبكي 
 الختراه عمرىا ماشافت بابا كبفاش تحكي عميو.

 
 د2

 : المرآة21الموحة 
في روحي ماقدرتش نشوؼ ىاذي الذات والجسـ تقولي ىذي لمراية وىاذي أنا راني نشوؼ 

مانعرفش روحي ىاذ الزطمة واش دارت فيا صحتي راحت كامؿ ساعات نبكي كي نشوؼ 
 روحي كيما ىكا وعالشوعالش

 د2

 : اإلحتضان21الموحة 
بابا راح معاتش يرجع وحنا رانا صغار مازلنا محتاجيف لحنانتو نحس روحي راني في حمـ 

 بابا واهلل راني مازلت فقدت الحماية نتاعو......بكاء بصوت cochmareمزعج 

 
 د3



   

 
 



 المقابلة كما وردت مع الحالة الثانية 

 صباح الخٌر : س

 صباح النور : ج

 معلٌهش نحكً معاك شوي : س

 معلٌهش : ج

 وش اسمك؟ : س 

 ٌوسف: ج

 ؟شحال انتوما فً الدار: س

 وجدي وجداتً 5حنا فً : ج

 ؟شحال فً عمرك: س

 سنة وٌن تسكن فً غلٌزان والٌة وهران 91 : ج

 ؟فً المركز شحال لٌك وانت: س

 اٌام ملً دخلت  91عندي : ج

 ؟كٌفاه حتى جٌت وشكون لً جابك: س

عمتً وأبً هما لً جابونً لهنا كانوا دٌما اشمو فً الرٌحة اختً هً اللً قالت : ج

 لبابا وفً اخٌر نحاولً دراهم 

 ؟شحال لٌك وانت تشرب فٌها  : س

 سنة 95من كان عمري : ج

 ؟واش هو سبب لً خالك تشربها : س

كنت صغٌر كان ابً وامً دٌما ٌضربونً حتى عمً ومرتوا تضربنً كانوا  : ج

ٌحقرونً انا كنت قبٌح بزاف بصح كنت مازلت صغٌر ٌتحكمو فٌا كبرت معدتش 

هو كان  la drogeنحب كً ٌضربونً ونكره حٌاتً ودٌما رانً نبكً فهتً و 

 ٌنسٌنً وكانت جداتً تعطٌنً دراهم باش نشرٌها



 ؟ٌلك األسرةواش تعن : س

حقد ولعٌن لقاع الناس .......... وهللا عمري محسٌت بالعائلة هذه حاجة كبٌرة  : ج

 ٌاسر علٌا. امً كرهتنا فً الدار دٌما راهً تعٌط معاٌا وتكرهنً

 ؟كٌفاه هً عالقتك فً وسط أسرتك : س

جابد روحً علٌهم الخطراش كنت قبٌح ٌاسر كامل ٌكرهونً عندي غٌر جداتً : ج

 ٌرحمها هً لً كانت تحبنً وتعطٌنً دراهم دٌما ربً 

 ؟كٌف ترى معاملة اللً راهم ٌعاملوك بٌها: س

غٌر الحقرة وشرب هذه هدرة نتاعهم معاٌا كامل كانوا ٌضربونً حتى عدت  : ج

مانعرفش نقرا من ضرب طروشونً فً عقلً فهمتً امً قاسٌة علٌا بزاف حتى 

الجو القاسً لً رانً عاٌش فٌه مع اسرتً  ولٌة نزطل باش نغٌب على هذاك

 لعذاب لكبٌر

 تحكً تكون فً وسط  اسرتك واش هو شعور لً ٌجٌك : س

انا عمري ماقعدت معاهم ومن لً كنت صغٌر وهوما ابعدو فٌا لبرى لشارع : ج

كنت نقلقهم ٌاسر نحس بالوحدة خاصة كً ماتت جداتً هً وحٌدة لً قرٌبة منً 

 نزطل خٌر من قعدة معاهمفً الدار برك نقعد 

 ؟عالش ماتحبش تقعد معاهم : س

نحسهم ٌكرهونً ماٌحبوونٌش كامل الخطراش واعر وانا كرهت من مرت : ج

عمً راهً دٌما تقول واوالدها متقعدوش معاه راهو ماٌحشمش وانا نكره 

 وماٌقراش على هك جبدت روحً علٌهم كامل

 ؟ككٌفاه راهً العالقة بٌن امك واالب نتاع : س

وهللا عمري مانشفى امً تفاهمت مع ابً هً جاهلة وماتعرفش تكلم حاجة وحدة : ج

كً تعرفها هو لعٌاط وشجارات ودواش ابً تزوج بها كان ماٌعرفهاش زواج تاع 

بكري هو من بالد وهً كٌف كٌف عمرهم ماتوافقوا لغالب امً داٌرة كٌما هك 

نان بصح قلبها قاسً هً اللً سعات نحس مراهٌش مرأة حنا نعرفوا باللً نساء ح

 تتحكم فً دار واعرة

 اتعتقد ان الحب بٌن اطراق األسرة شًء ضروري؟: س



........ماكانش كٌما هذي الحاجة شكون لً فً دنٌا ماٌحبش ٌفرح كً ٌكون : ج

عاٌش فً حب مع العاٌلة نتاعو انا ماعرفتش معناه عمري ماحسٌت به امً 

نا لً زدت األول نورمالموا تفرح بٌا وتعطٌنً حبها تكرهنً وتفرق بٌناتنا مالقري ا

 وعطفها مً هً لعكس

 ؟شكون هو الشخص اللً قرٌب لٌك فً األسرة  : س

كانت جداتً تحبنً ونحبها وضرك ماتت وعدت وحدي ماعندي حتى واحد : ج

غٌر زطلة طول النهار وانا قاعدمانقرى مانخدم ابً هو اللً ٌعطٌنً دراهم باش 

ا انا رحت لطرٌق االنحراف لخطراش مالقٌتش لً ٌفهمنً كنت عمري ماندٌر والو

سنة وحبس لقراٌا وماعرفتش واش ندٌر فً دار دٌما لعٌاط ولبرى غٌر أشرار  95

بصح انا رحتلهم ولٌت كٌفهم شرٌر ضٌعت روحً وصحتً ولٌت انسان مدمن 

دار ودراهمً كل من لفراغ لً عشت فٌه بكري كنت دٌما نقول نغٌر نعٌش فً 

مشً هذه دار مع ناس مانعرفهمش مالقٌت حتى حاجة تعطٌنً من هذاك غٌر زطلة 

 وكٌف

 نهار عٌد مٌالدك ٌتذكروه داركم؟ : س

وهللا مانحكً انا نقول امً نهار لً زدت مافرحتش بٌا كانت دٌما مطٌشتنً  : ج

ونتحقر تقول مارانً ولدها انا نكره هذاك نهار لً جٌت فٌه هذه دنٌا باش نتعذب 

 من صغري وانا هك كانت جداتً هً لً دٌرهولً ماتت ضرك ماعندٌش قٌمة.

 كً تمرض ٌخافو علٌك داركم؟: س

أمً ماعالبالهاش بٌا خاطر كً كنت صغٌر وصلت للموت ماتقلقتش رانً  : ج

نكره ماتحوسش علٌا خالص سعات نهار كامل وانا راقد ماتحبش تعرف الى رانً 

 حً وال مٌت

 تعبر عن مشاعرك اتجاه والدٌك ؟كٌفاه  : س

انا نكره امً الخطراش هً عمرها ماحٌتنً حتى ابً نكرهو بصح هو هللا  : ج

غالب مرٌض وغاٌضنً نحاول دٌما نعاونو هو ماٌحبش نكون معاه سعات نحب 

نعنق أمً ونحكمها ونقولها نحبك ونرقد عندها بصح كً نتفكر باللً تكرهنً نبدل 

 راًٌ علٌها

 فوا داركم باللً راك مدمن واش داروا؟كً عر : س



أمً تششفا فٌا هً عادت تكرهنً أكثر قاتلهم أنا ماربٌتوش عمتوا وجداتو هما  : ج

لً ربوه مسكٌنة عمً هً برك لً تفهمنً وعاونتنً باش نجً لهذا المركز ونبدى 

 فً العالج  مبعد أبً فهم الزم نتعالج ومرأة عمً قالت لوالداها متزٌدوش تهدروا

 معاهم طول حٌاتكم 

 هل تحس باللً معاملة تغٌرة ؟: س

 كٌما بكري كٌما ضرك غٌر عمتً مسكٌنة تحوس علٌا : ج

 كً تحس روحك كره وفاشل واش دٌر ؟ : س

 نروح نزطل ونشرب لكٌف واللكول بٌرة نتاع بٌرو زجاج ولكاشً لحمراء : ج

 هل شعرت ٌوما بأنك لحاجة الى دعم نفسً ؟ : س

كري وانا ضائع ولكٌف هو اللً زاد كمل علٌا وهللا انا رانً حاب ننسى انا من ب: ج

الماضً تاعً ونعاود حٌاتً من جدٌدة ٌوسف تاع بكري مات ضرك  ورانً حاب 

نولً عبد اوخر رانً نحبس فً لكٌف بكري كنت نتقلق نروح نزطل مً ضرك ال 

 ا برك.ال الزم نحل المشاكل وحدي رانً حاب أمً تتبدل معاملتها معاٌ

 كٌف هً عالقتك بامك ؟ : س

عالقة مش ملٌحة خالص من كنت صغٌرة حتى كً كانت ترضعنً بالزعاف و : ج

القلقة كانت دٌما ترمٌنً عند عمتً و جداتً و تضربنً ضرب نتاع كالب و حتى 

كً كبرت عمرها ما فهمتنً وال حوست علٌا قلبها حجرة نحس مش ام جامً ما 

 بلً هذي ماما الزم علٌا نحبها هً لً خالتنً نضٌع . جانً احساس

 و انت فً هذا السن هل مزلت محتاج لحنانة و العطف : س

انا امً تربً على جفاء و القسى متعرفش معنى الحنان و العطف على ولدها : ج

تعرف غٌر زعاف و العٌاط حتى كً تكلم نحسابها تضارب انا ماعرفتهاش معاها 

ش كٌما الحنانة نتاع االم مهما كون مكان وحدو ، ولً تغٌض هً رانً فاقدها مكان

عاٌش بصح انا نحس روحً معندٌش امً رانً فقدها خالص نغٌر من اوالد عمً 

كً امهم كً كانو صغار تلعب معاهم وتبوسهم و انا الال سعات تقول كون غٌر 

 دراهمنرجع صغٌر و نعود نبكً و نلعب مع امً و تبوسنً بصح ابً ٌعطٌنً ال

 بزاف مداٌر فً بالو بلً الحنانة على االوالد بالدراهم بصح هً من القلب 

 كً تتاخر فً اللٌل ٌتقلقو علٌك ؟ : س



نتاع الصباح نلقى بابا ٌستنى فٌا ٌشم فٌا الرٌحة ٌرخصنً  3سعات ندخل حتى : ج

و ٌضربنً و ٌفتحلً الباب و ٌخرجنً البرا ٌقولً ارجع منٌن جٌت و انا نعاود 

خرج و نقعد البرا مع صحابً و نباتو نشربو و نزطلو هذي حٌاتً انا و الشارع ن

 ماٌرحمش كان ولدٌك مافهموكش و ماحنوش علٌك كٌفاه ....

 واش تتمنى من االسرة نتاعك ؟ : س

نعٌش فً آمان و الحب حاب ننسى كلش و نعٌش مع ابً و امً و اخوتً و : ج

جة لً رانً حابها و امً تعود تحبنً و عمتً فً هناء بال زعاف و عٌاط هذي حا

 تحسنً بلً رانً ولدها و ابً كٌف كٌف و نفرحهم و نعود ولد ملٌح .

 كٌفاه راك تشوف فً الحوار داخل االسرة نتاعك ؟ : س

حنا كالم نتاعنا عاٌاط و زعاف منعرفوش نتحاورو كً الناس ، امً جاهلة : ج

ماٌحملش ٌعاودو ٌضربو حتى وال ماقراتش تعرف غٌر شحاوات و ابً مرٌض 

ماحكٌتش معاهم خالص و حنا فً دار واحد ماٌتكلم مع لوخر كل واحد عاٌش كٌما 

 حب هو .

 هل تتحدث مع باباك فً امورك الشخصٌة ؟: س

كون جٌت نتكلم معاه و هو ٌحرض علٌا منروحش لهذي الطرٌق انا نكره : ج

 ا نكره ....مانحبش نحكٌلو عالبالً ماٌفهمنٌش و ماٌحسش بٌ

 كٌفاه راك تشوف فً نقاش مع اسرتك ؟: س

ضرب و هو اول ابً ضربنً بزاف و درك هو مرٌض ماٌعرفش ٌهدر لعضا  : ج

عندو و هً لً تهدر ماٌخلنٌش نعبر و نحكً و كً ندٌر حاجة ٌضربنً و تبع  

 ناس ٌاسر مكانش خالص تفاهم .

 س كٌفاه الجو فً االسرة ؟

النار دٌما راهً شاعلة و لعٌاط و صراعات تكرهنً حٌاتً  كٌما الكهرباء كٌما : ج

و المرض نتاع بابا كملها و انا عمري ما كنت معاهم دٌما رانً برى حٌاتً ندخل 

 و انا لبرا مع صحابً مسافر . 4اٌام  3نتعشا  و سعات 

 هل تشوف بلً ترابط و تفاعل بٌنك و بٌن اسرتك موجود ؟: س



حنا اسرة وحدة نحس بابا ٌكره ماما و هً كٌف غاٌب عمري ما حسٌت بلً : ج

لدرك ماجاتنٌش تشوفنً و بابا  maisخالها تكرهنً قولت تتبدل كٌف و هذا لً 

 ضنها راهً جاتنً 

 عند من نروح ؟ problémeكً تكون فً مشكل : س

انا مانعرفش نخمم مخً تعب و معندٌش شكون نحكً هذا جرح كبٌر و قدٌم انا : ج

فً المشاكل ما عند غٌر زطلة هً لً تنفس علٌا و الكٌف و الحمرا  من زدت و انا

 حاب نموت باش نتهنى من كلش .

 فً المنزل ٌخلوك تتحاور معاهم ؟ : س

انا هو  malgréجامً انا واحد مش ملٌح قبٌح واعر فهمتً كٌفاه ٌتكلمو معاٌا : ج

 الكبٌر 

 وقت العطلة مع شكون تعقبها ؟ : س

 maisنسهرو فً وهران و نشرب و نزطل و كلش نزهى مع صحابً نروحو : ج

 انا رانً نتعذب من الداخل انا جداتً هً تعطٌنً دراهم نتاع فرنسا 

 اثناء الطعام تاكلو كامل فً  طابلة وحدة ؟: س

هوما ٌاكلو و انا نحب ناكل معاهم بصح بابا ٌعود ٌرخس فٌا حتان نوض و  : ج

 نٌش حاب نشوف قدامً .سعات هو لً ٌقولً روح كول وحدك مارا

 مع شكون تحب تتفرج التلفزٌون؟ : س

 نحب نقعد وحدي : ج

 المعاملة الجافٌة و القاسٌة هً السبة التً جعلتك تبعد عن اسرتك ؟: س

امً قاسٌة تقولها مراهٌش ام و بابا كٌفها تانً لواحد كً ٌكون فً الدار هو لً : ج

س نحس روحً مخنوق نكره و انا العك  maisٌرٌح و ٌعود غٌر وقتاش ٌدخل 

 نتقلق 

 تظن بلً افتقارك للجو العائلً و االحتضان كان دافع قدامك لتناول المخدرات ؟: س

نعم كون لقٌت الجو فً الدار ملٌح والدٌن مالح كنت منعودش كٌما هك بصح  : ج

كً نلقى لً ٌوجهكو ٌقولك راك غالط ترجع وحدك انا بابا كً ٌضربنً ممكن 



ماقعد معاٌا و حب ٌعرف عالش رانً كٌما هك وال دراهم واش دٌر بصح عمرو 

بٌهم المهم نسكن لو برك و انا الحق لقٌت الشارع امامً و حاجة لً تنسٌك كنت 

تخلٌك تتعلق   la drogueباش ننسى و الحاجة لً فً  la doseكل ٌوم نزٌد كمٌة 

 بها حتى تدمن علٌها .

 اشباع للفراغ العاطفً ؟  هل لقٌت فً تناولك و شربك لٌها : س

فً اٌام االولى تنسٌك و تفرحك و تخلٌك طاٌر فً السماء تعود ماتعرف والو  : ج

mais  ًكً تروح مفعول نتاعها تعود فً جحٌم و عذاب كثر من بكري و ه

 عمرها ماتعمر الفراغ كد ما كنت نشرب كد ما نحس كثر بالوحدة و الخوف .

 ً ذلك ؟ هل تحس بلً اسرتك هً سبب ف: س

عمري ما راح نسمحلهم هوما لً ٌضٌعونً بقسوتهم و جهلهم انا رانً صغٌر : ج

mais  الدنٌا علمتنً كلش نحس روحً كبٌر بزاف المهم المزٌرٌة هً لً كملت

 علٌا . 

 هل الحرٌة المطلقة سبب فً اندماجك فً جماعة السوء ؟: س

ٌف نسهر مع صحابً و نعم ابً كان معالبالوش بٌا خالص كنت دٌما فً الص: ج

 .la drogueاٌام و صحابً كامل تاع  6نروحو للبحر و نشرب سعات 



 الحالة الثانية:جدول 

 سنة  91بن عربي يوسف   االسم : 

 الوصف  االستجابات 

 اء: : العش 1الموحة 
ىذه طاولة وقت لعشاء أنا جيت باش نجمس معاىم راني قعدت ىذا بابات قمي 

كيما العادة نخرج لبرى باش نعمر راسي نزطل مبعدة إنيض متقعديش قدامي 
 3كامل يروحوا كامل يرقدوا خاوتي نقعد انا حتى  أمي ماتخمينيش لعشاء تقيسو

تاع صباح نشرب راني داخل باش نتعشى كي يشوفني يضربني ويقتمني ويقمي 
 طريق لي جاباتك تديك نعاود نخرج لبرى ونرقد في شارع نزطل

 د 3 

 : الجهاز  2الموحة 
قاتمي  نتاع غناء )حسين( جاتني ياما cdراني مقمق وكره حياتي جيت باش ندير 
مبعد نقول عندىا لحق   لي راني فيو ربي ييديك دير لقرآن غير من ىذا لحرام

 نحبس ونرحو لبرى 

 د 9

 : العقاب . 3الموحة 
كنت صغير طفل كسر لفاز جاء أبوه ضربو وأعيط عميو ىذه فكرني كان أبي 

يضربني بالما يفيم كنت واعر ونتحرك بزاف كان نحس يحقروني ضرك وحتى 
 ماعجبتوش ..................نكره .....................عمري ياسر عال

 د 9

 : محل المالبس  4الموحة 
باش تمبسييا   robaىذه طفمة أوفتاة راىي ماأميارىم إخيروفي حوايج أم خيرتيا 

في العيد طفمة راىي تشوف مع أميا وتقوليا خالص ندييا راىم فرحنين طفمة كي 
 كيما ىكمعا يمى وشراتمي  أنا جامي ماخرجت شرات بصح

 د 2

 غرفة الضيافة : 5الموحة 
معاىم داخل خالي ىو راني في مساء وقت لفيوة جونا ضياف أمي راىي قعد 

دخمت قالتمي أمي أقعدمعاىم شويا راني مرنك تجي راحت باش  يكرىني ......
باش  نتاع  chembroنسمم عمييم خالي وال ارخص فيا تقمق وطمعت لفوق لبتي 

 د 3



 نتكيف باش يتنحى ىذك الأللم والحزن لي راني فيو كرىت
 الترتيب:  6الموحة 

كنت قاعد في البيت نتاع الغرفة نبرم في الدخان ونسمع ونسمع في لغناء ولغرفة 
راىي كامل مقمبة كمش راىو سرير وأناراني قاعد مرانيش في عقل حاس روحي 

قول أخرج تدوش تغسل بممسخ تكرىني فرحان ونطير لفوق ....حاتا أمي تعيط ت
 عمرىا ماحبتني 

 د 3

 : أعمى الدرج  7الموحة 
 ىذا أطفل يسمع في أمر وأبوه راىم إتعيطو وىو قاعد يسمع 

ىي ديما راىي ىك تكرىنا في حيتنا متعرفوش تيدركيما كيما ىذه أمي راىي تعيط 
وأنا نسمع أمي ناس تربتي عمى لكسر وىي قعدت فييا أنا من كنت  صغيرة 

 تضارب مع بابا حتى الجيران يسمعوىم يعيطوا

 

 د 2

 : الراوق التجاري  8الموحة 
مع أم راىم خارجين حكماتو بحنانة ..أنا رتي خارج مع أمي بصح ىذا حفل 

مراىيش حكمتمي كمما ىذه أم لحنينة راني رايحين لعند خوالي وصمنا دخمنا إجي 
 منقعدش معاىم نحس روحي غريبة في وسطيمخالي إقولميا عالش جبيتيو معاك 

 د 9

 : المطبخ  9الموحة 
ىذا بابا راىو في مطبخ وأمي راىي طيب ىو راىو يحكي معيا عمى دارىم أمي 

تكمم بصوت مبعد بابا تقمق وأبد يداوس معيا كيما الناس  متعرفش تتيدر بشويا
 ....من لعياط أمي زادت دخمت باش نخرج أمي باش يحبسوا ويصكتوا

 د 2

 : ميدان المعب 11الموحة 
باش نخدم معاه وندخل فيو نكون meble راني رحت لعند بابا لحانوت نتاع 

قريب ليو كيما أي طفل ووالد بصح انا كي رحتمو قالي عاله جيت  جيت باش 
 نعاونك اقمي ىاك دراىم وروح عميا انا بيذوك دراىم نروح لمكيف 

 

 د 2

 د 3 : الخروج المتأخر11 الموحة



راىم جاونا جدي وجدتي وبابا راىو قاعد معاىم وأمي معاىم ثاني أنا راني دخمت 
 ( مةزطالبرى وكانت ريحتي كامل دخان ) من

مع شافني بابا بدئ إعيط وحشم فيا وشم فيا ةاقولي وينك كنت حتى نحشم نقول 
جدتي مسكتة دافع عميا  عالش عميك يابابا أنا راني واد عالش ديرلي كيما ىكا

وتقول خميو اروح يرقد متعيطش عميو مسكين أنا نحب جدتي ىي لي رباتني كي 
 كنت صغير بصح ماتت وخالتني وجدي 

 
 : الوجبات 12الموحة 

ش تحميم أنا وأم راىم ىذه طفمة راىي تحل في تمارين نتاعيا وراىي تفكر كيفا
 .......ميتمين بيا 

نقرأ كان بابا ديما يضربني كي كنت صغير مخ فارغ وىذه أمي  أنا كنت منعرفش
راىي تعيط وتقول ناس كانل أوالدىم يقرأو غير أنت تعرف غير البرى 

 وصحابك................

 د 2

 : ساعة النوم  13الموحة 
 ىذه مرأة راىي راقد تبان راىي مريضة وىذا رجميا راىو قاعد معيا 

 مسأل ( عمييا لخدارش عالقتيم متوتر ديما يضاربوبصح بابا عمرو ما شفق )
 د 9

 : لعبة الكرية  14الموحة 
ىدو أوالد عمي راىم يمعبو في مامة حبيت نمعب معاىم  salon رانا كامل في 

رحت باش ناعب جات مرأة عمي بدأت تعيط عميا مبعد رحت قعدت وحدي فوق 
عمرىا ممعبة وأنا أمي  سرير وأنا نبكي وحدي نغير كي نشوفأميم تمعب معاىم

 معايا ديما راىي تعيط عميا وتضرب فيا لغالب لجيل نتاعيا 

 د 2  

 : المفاتيح  16الموحة 
منتفاىمو .......نكرىو  ىذا أنا نركب معيا نتفاىم أنا معيا بصح بابا جامي

 يني ياسر .....نروح نحوس معيا وصح نكون فرحان من قمبي ...عمي إح
 د 9 

 الرحمة :  18الموحة 
 د  3ران كامل رايحين نحوس أنا وبابا وأمي خارجين أمي كيما لعادة تحب لعياط 



 ضارب لزم تفسد لخرجة متحبش كي تمنشرو فاناس فرحنين وال مالح الميم وت
أنا راني مع خاوتي من وراء أمي راىو مشي عجبنا لحال وأخويا وأختي راىم 

لكون نيدر يبدأ بابا إعيط إذا تكمموا معيايا   يضاربو وأنا راني ساكت لختراش
ذا الراني ساكت يعني مندخمش روحي فييم نحس روحي مرانيش وليدىم  نيدر وا 

 سعات وال ديما ...
 ىما يكرىوني راني عمبالي بييم

   
 : المكتب  19الموحة 

 ىذه الحاجة لدار .....مفيمتشبابا راىو في خدمتو عيتمي باش إقولي ادي 
 ....بعد واش جرى .....معرفنش 

 د 9 

 : المرآة 21الموحة 
نتفكر حياتي كي كونت بكري داير نقعد نشوف في عيينيا ونتفكر حياتي كامل 

نفسي واوم ذاتي روحي عالش وليت ىك ارحت ىذه طريق نحس كي شريط نقول 
نا أنا خاطي لغمط نتاع والدين وح  maiنتاع المخدرات حق وليت مدمنا عمييا . 

 نخاصوىا نتفكر ماصرلي نبكي كل حاجة مايحة وال....نحزن ونبكي عمى روحي 

 د 2   

 : االحتضان  21الموحة 
راىو رايح يخدم وأمراىي تردع فيو أب ىذه عائمة مميحة إبانو متحدين ومتفاىمين 

 كيماوأطفال راىم رايحين ثاني المدرسة راىم فرحنين ىذه حاجة مميحة مكانش 
ىذه العائمة أنا جامي ما كانت في الدار أمي عمرىا ما قالت بابا ربي معاك ىو 

كيف كين ديما راىم إضاربو عالقتيم مشي مميحة خالص وىذه إخوتي راىم 
روحي لغالب بابا تغيضني منقراش بصح  لخطراشريحين المدرسة وأنا راني راقد 

 الموت خير .ىو سب كان يضربني حتى كرىت ........واش من حياة ، 

 د 4 

  

 



 المقابمة كما وردت مع الحالة الثالثة نريمان 
 صباح الخير 
 صباح النور 

 معمييش نحكي معاك ؟  : س
 معمييش بصح راني شوية تعبانة  :ج
 واش اسمك ؟  :س
 نريمان : ج
 شحال انتم في الدار ؟  :س
 بنات  4حنا في :ج 
 شحال في عمرك ؟  :س
 سنة  12:ج 
 وين تسكني ؟  :س
 في القصبة الجزائر العاصمة :ج 
 شحال  ليك و انت ىنا في المركز ؟  :س
 مرات لي ندخل و نخرج فييا  4ىذي :ج 
 شحال ليك و انت تشربي فييا ؟ :س 
 سنوات و انا نزطل  4سنة  ىذي  21من كان عمري :ج 
 واش ىي السبة لي خالتك تشربييا ؟  :س
سنة  ،كنت  21نحبو كان عمري كانت عندي عالقة مع واحد تعرفت عميو وليت  :ج

اهلل غالب مبعد عدت نحكي معاىد يما نتالقا بيو ياسر و   l vide ديما قاعدة في الدار 
مبعد حسيتو ىو لي يفيمني كنت ديما نقعد وحدي طول النيار و مرة خرجت معاه البرا 



،  le jusو قولت لماما راني مع صحباتي و مبعد كان متفاىم مع واحد يعطييالي في 
 مبعد عدت مانقدرش بال بييا .

 واش تعنيمك االسرة ؟  :س
كنت جيت نعرف قيمة االسرة لوكان ماروحتش ليذي الطريق لمافييا  حتى خير و :ج 

 ثقة مكانش كيما باباك و يماك 
 كيفاه ىي عالقتك في وسط اسرتك ؟ : س
طفمة مش راني  malgréعالقتي جيدة ديما يوقفو معايا و عمرىم ماسامحو فيا :ج 

 مميحة 
 كيفاه راكي تشوفي في المعاممة لي راىي يعامموك بييا ؟ :س
عادو مايديروش فيا الثقة فيا خالص و ديما يعسو فيا و يراقبوني في كمش و انا :ج 

ىذي الحاجة تقمقني بزاف بصح و اهلل والو لي في راسي نديرو يما ديما عقابي جامي ما 
 بابا الال .  maisنتفاىمو 

 تكوني في وسط عائمتك واش ىو الشعور لي يجيك ؟كي :س
من لي كنت و انا وحدي انا الكبيرة في الدار نحس روحي معاىم و انا مش معاىم  :ج 

حتى اليدرة عدت مانعرفش فمي نحسو ثقيل   la drogueجسمي ثما و عقمي راىو البرا 
 عميا 
 عالش ماتحبيش تقعدي معاىم ؟ :س 
الكبيرة و  la doseراني ديما مدروقيا )مخذرة( و عقمي مودر من  اهلل غالب لخطراش :ج

 تبعد عن كمش مميح   la drogueانا جسمي ضعيف ديما راني راقدة ىذي ىي حالة 
 كي تكوني مع اسرتك ىل تشعري بالوحدة و الفراغ ؟:س 
الجو  زادت كممتيا ،  la drogueفي حياتي ديما راىو نحس ديما وحدي و  l vide :ج

 لي في الدار مش كيما تاع البرا خالص 



 كيفاه ىي عالقتك مع االم و االب نتاعك؟  :س
بابا مريض مسكين ويما شوية صعيبة عمى ىكا ديما مانتفاىموش ىو مايخدمش و  :ج

 ىي تبيع المطموع و انا كنت نعاونيا 
 تعتقدين ان الحب بين اطراف االسرة ضروري ؟ :س
دار مانروحش نحوس عميو البرا ىو الزم في الوقت ىذا الي فتاة انا كون صبتو في ال :ج

 ، ىي تحب الحنانة و الحب 
 شكون ىو الشخص قريب منك في الدار ؟ :س
مكانش ..... انا ديما وحدي و نحل مشاكمي لروحي سعات نحس مارانيش بنتيم :ج 

 يما ييددني بصح و اهلل غير صح لي عرفت بمي ندمن كنت خايفة ال يعرفو الدار كان د
 نيار عيد ميالدك يتفكروه داركم ؟:س 
جامي مايتفكروني بصح كان صديقي ىو لي يتفكرو ىذيك الحاجة ىي لي زادت :ج 

 تجبدني ليو كنت نحسو ىو لي فاىمني و خير من والديا كنت نثيق فيو بزاف 
 كي تمرضي تتالقاي الرعاية ؟ :س
عدت نزطل الكيف عدت ديما  انا كنت صغيرة جامي ما مرضت مي من النيار:ج 

 مريضة و مرة دارلي االبرة ضريت بزاف 
 كيفاه تعبري عمى مشاعرك تجاه االم ؟ :س
 مانقدرش نعبر مانعرفش  :ج

 كي عرفو داركم بمي راكي مدمنة واش دارو ؟:س 
واش نقدر نقولك انا بابا ىو يشرب و لدرك مزال ، ضربتني يما قاتمي كيفاه مي انا كنت 

ت نعيط و نكسر كمش و نقطع في قشي و نبكي مع االول ماتفاىموش مدوخة ولي
 ماحبوش يصدقو مبعد رضاو باالمر 

 حسيتي بالمعاممة تغيرت ؟:س 



تغيرت بزاف والت يما ديما تراقب فيا و كي تشوفني نعدل في روحي تقولي راكي :ج 
 نشرييا  رايحتمو و ديما ..... كرىت ماعدادتش تعطيني الدراىم باش مانروحش

 و ضرك كيفاه راكي تشري فييا  

عدت انا نبيع فييا و مرة حكمتني الشرطة و دخمت لمحبس قعدت عام و انا مزالني  :ج
 صغيرة مي الدنيا ىي لي تكبر و المشاكل و الشارع عمرو مايرحم 

 كي تحسي روحك كارىة و فاشمة واش ديري ؟  :س
ماعنديش االرادة نفشل و نروح  la drogueكيم اراكي تشوفي انا باش نحبس :ج 

 نرجعميا انا طول نزطل 
 ىل راكي حابة باباك و يماك معاك ؟:س 
 انا جيت درك وحدي ليذا المركز بابا كره مني واهلل راني حاب يكون معايا و يعاوني :ج 
 كيفاه ىي عالقتك مع االخوة ؟ :س
، تخاف ال يعودوك يما انا ىي الكبيرة و عندي بنات يما ماتحبنيش كي نقعد معاىم :ج 

انا نحبيم يقراو و انا نخدم و نبيع المطموع عمى جاليم باش ىوما يخرجو خير مني و 
 نخاف عمييم بزاف ال يغمطوك كيما انا

 و انت في ىذي السن ىل تحسي في روحك بحاجة حنا و عطف ؟:س 
ير انا خالص قمبي برد مابقاش ضيعت روحي و سمعتي راني حابة نعاود نرجع غ :ج

حاجة وحدة ىو نرجع نريمان تاع بكري برك نحب و نتحب عادو كامل يكرىوني و 
 يشوفو فيا وحدة مش مميحة 

 كي تاخري في الميل يتقمقو عميك ؟ :س
 تاع الصباح بابا يضربني و يقتمني و انا راني زاطمة  3و اهلل سعات ندخل عمى  :ج
 واش تتماناي من االسرة نتاعك ؟ :س



رضاو عميا و كي نخرج من ىنا نرجع كيما بكري انا مع بابا و خواتي يسامحوني و ي:ج 
 صح كنت في فقر مي معمييش 

 كيفاه راكي تشوفي في الحوار داخل االسرة تاعك ؟ :س
مكان حتى ىدرة في الدار بابا راىي ديما البرا كي يدخل يكون ديما شارب مايعرفش  :ج

 و انا مانقعدش معاىم و درك كثر  يحكي خالص غير الضرب و يما مسكينة كيف كيف
 ىل تتحدثي مع يماك في الحوايج الخاصة  :س
جامي ماقعدت كيما طفمة و يماىا نحكيميا و تنصحني ، انا بعدت عمى يما بزاف و :ج 

 ىي ماجبدتنيش لييا كنت نروح نحكي لصحباتي و ىوما عمرىم مانصحوني 
 كيفاه الجو في االسرة ؟ :س
عودي ديما تشوفي في باباك يشرب و يضرب في يماك واش من و اهلل مش مميح ت:ج 

 معيشة ىذي عمى ىك راني ديما نزطل و نشرب باش نيرب من روحي و الدار 
 ىل الترابط و التفاعل بين االسرة نتاعك موجود ؟  :س
 عمرو مكان كاين ديما رانا بعاد  :ج

 واش ىو السبة لي خالت ىذا الترابط يغيب ؟:س 
السبة بابا جامي ماخمو فينا كاين عايش مع روحو و ىو اناني يحب  الظروف ىي:ج 

 غير روحو و يماما تحوس غير كيفاه تكبرني 
 كيفاه كي تجيك مشكمة وين تروحي ؟ :س
انا حياتي كميا مشاكل ماعندي لمن نروح غير لمزطمة ىي لي نقدر نحكي و نفرغ :ج 

 واش في قمبي باش ننسى 
 اه تتحاوري معاىم ؟في الدار يعطوك فرصة ب:س 
 جامي ماعرفت نحكي غير الضرب و العياط :ج 
 نيار العطمة مع من تعقبييا ؟ :س



 مع البنات كي العادة :ج 
 اثناء الطعام تاكمو كامل في مايدة وحدة ؟  :س
 جامي ما كمينا مكيف يما تحب مي حنا جامي و كثر درك :ج 
 مع شكون تتفرجي التمفزيون ؟ :س
 نحب نتفرج وحدي :ج 
 المعاممة الجافية و القاسية ىي لي خالتك تبعدي عمى االسرة ؟ :س
سنة  21كي كنت صغيرة عمري ما حسيت بيدي الحاجة مي كي كنت في عمري  :ج

عدت نحس بزاف ليذي الحاجة في ىذا الوقت ىو لي لقيت الحنانة في بالصة اخرى و 
 مع واحد اخر 

تضني ان افتقارك لمجو العائمي و االحتضان االسري كان دافع باش تتناولي  :س
 المخدرات ؟

نعم في الدار مالقيتش لي يفيمني و يحس بيا كنت نحس روحي في جينم عمري :ج 
ماحسيت روحي في وسط دارىم مع عائمتي بصح نيار لي شربت فيو كان عالبالو 

 خالني حتان ماعدتش نتخمى عمييا خالص 
 لقيتي في تناول المخدرات اشباع عاطفي ؟ :س
جامي زادت عميا غير اليم و الحزن و تنسيك في روحك و تعيشك في جحيم و :ج 

 مرات نيبل  4النيار لي مانشربياش نحس روحي نموت كون مانشربياش 
 تحسي بمي اسرتك ىي السبة في ذلك ؟ :س
فيمني و يعاوني و يخاف ىذي الطريق ماكنتش نعرفيا كنت غالطة كون لقيت لي ي :ج

 عميا كنت مانروحش 
 تشوفي بمي الحرية المطمقة كانت سببا في اختالطك مع جماعة السوء ؟ :س
 ىذيك ىي الحاجة لي ضيعتني في حياتي ىي الصحبة الفاسدة . : ج

 



 جدول لمحالة الثالثة:

 .سنة 32يمان : نر  االسم

 الزمن االستجابات
  .العشاء 2ة حو مال

وىوما مش  واألب األـياكاوا مع  رآىـفاؿ و ىذوا أط  رىي تتعشاءىذه عائمة 
مع و الديا بصح مف كنت أجتمع معاىـ  يضاربوا...... انا رآىـ متفاىميف
مفيـ تش مبعد واش ى......... لير راني ديما  تشمعد madragueعدت  
 .جرى

 د 2

 .جهاز 3 حةلمو ا
 ة........عمييا. لـ أفيميا........غامض

 عمري ما عشت كيما موعالمطوكنت أشتغؿ لبيع  يشرب ليذا لـ أدرسكاف  أبي
 باليش......مامعاالفي موسيقى مف أمو اشعؿ  راىو ماطفؿ  أباناأطفاؿ ىذا 

 .نعرفش

 د 2

 .العقاب 4 ةحلمو ا
  المظيرأفيميا.......معقدة ....... نكره ىذا لـ 
 ديما انأوعنيفة بزاؽ كنت  واعره كنت malgréلـ يضربني  أبي

 .مني كنت نغير منيـ ألقؿصغار  أطفاؿنضرب 

 د3

 .البسمحل الم 5ة حلمو ا
بصح  modale  خير تميا أميا تشرييا قي القشأميا  ىي معىذه طفمة را

تبد تقمي بييا كي نخرج  ىذه كيما وحدىالحاؿ حبة تغير  معجب ىاشطفمة 
 ؽ منحبش ممتشريش ىذه و أنا نتق

 .يقعد عرياف وفي دنيا مكانش واحدكي تتدخؿ فييا نكرىا حياتي 
 

 د3



 .ةفياضغرفة ال 6 حةالمو 
 قاعديف رآىـ متفيميف مميحةتباف عائمة  salonالعائمة كميا رىي مجتمعة في 

طؿ بعدت عدت نز بكري مف نيار لي نتاع   ناريمافمعدش يتفرجوا بصح أنا 
  .بزاؼ

 د3

 .الترتيب 7لموجه ا
الغرفة نتاعيا راىي تعدؿ في مالبسيا عندىا عرس  عدةاىذه طفمة رىي ق

 حيش مترو قاتميارىي تعيط عمييا  أمياذه السيرة ى ليذهمعرقثش وش تمبس 
عالي مع اميا مبعد اميا  و تعيط صوة تبكيدة لمعرس طفمة ) الفتاة ( عا

     .ضربتيا  و زعقة عمييا ......ىذه كيما انا

 د3

   .: أعمى الدرج8ه حلمو ا
 3.00كنت داخؿ متأخر في سعات حتىتوقؼ مفيمتش .....ىذه كي .....

 ليكيما أنا و كي ندخؿ لدار مع صحباتي ونشرب  .....نزطؿنتاع صباح وأنا 
  .وتضرب فيا مرة حتى و صالتني لسبيتار وأنا رني مخدر تعيط تعود بييا

 د2

   .الرواق التجاري :9 حةلمو ا
بش يشرو الممبس طقؿ  راىو  marcherأـ وأطفاؿ تبمي اخوة راىـ رايحيف 

  .حاكـ مامو مقيمتش

 د2

 .: المطبخ:حةلمو ا
عمرىـ متفيمو مشاكؿ و ىذا بابا راىو أعيط معايا و ىي كيؼ كيؼ ىو ما 

لماكمة وبابا رىو يشرب و ضربيا كي ميكونوش عندو لعيمط ديما نكره حياتي 
 .دراىـ

 د3

  .عبمميدان ال :21 حةالمو 
 . ......... معنرفش.......لـ افيميا

 د2



 .أخرالخروج المت :22هحلمو ا
و جدتي في يؿ يما رىي قاعد مع جدي منتاع ال 11.30 راني خرج البرى راىي 

salon  اخطراش متخمينيش عمى بييا نيرب بالما متعرؽ درؽ انا رني خارج
.نحييا ىي ىذهيعطولي زطمة و الحمرة مقدرتش وانا الغالب الـز نروح باش 

  

 د3
 
 

 الوجبات. :23 حةمو ال
ىومايحكمو عمييا  ىذه في النيار لي مخميت لحبس كي لرحت لممحكمةفكرتي 

أشير  6عميا  دخمت مع مجرميف حكموسنة مزلت صغير  02كاف عمري 
كيفو  منعرقش نخمـ لغالب كوف ىكاؾ ىذي لخمطة القسدة وعقمي ويف داني 

 مف شريياش .......كرىت

 
 
 د 4

 

 : ساعة نوم:24الموحة 

 ىذا أبار ىو مع إبنو راىي مريضة راىو ينصح فييا.

عشػػتيا ىػػذه الحالػػة بػػزاؼ كنػػت ديمػػا مريضػػة ىػػذا مػػف مخضػػر لػػي رانػػي نسػػرب 

 بزاؼ راني نحب غير نرقد فييا تعبتني
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 : لعبة الكرية:25الموحة 

أنا عمري ما لعبة في صغري كنػت نػدخؿ مػع يمػا  Maisىذه أطفاؿ راىـ يمعب 

 ينيع معيا نحب نمعب كيما أطفاؿ طفولتي نكرىا ...................  
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 : المعب:26الموحة 

يمعبػػوا مػػع بعضػػاىـ أف كنػػت ديمػػا نخػػدـ حتػػى كػػي  ىػػذه اعائمػػة ىػػذو إخػػوة راىػػـ

خػوتي مػا  نرجع لدار كانت يمػا تقػولي أرواحػي عػاونيف وأنػا نحػب نمعػب معػاىـ وا 

 

 
 د 4



صػػػبوا ف يػػػا حػػػؽ نتقمػػػؽ نضػػػربيـ  حبػػػونيش أي نكػػػوف نمعػػػب إعػػػود إعيطػػػوا عميػػػا وا 

    .منيـ ونكسر كؿ مئ ونروح نقدو وحدي خير

 : المفاتيح:27الموحة 

ىذي السػيارة ىػذا أطفػؿ )راجػؿ مػع بمػد قػالو إعطػيف لمفػاتح نتاعيػا نػروح نحػوس 

بيػػا ونرجػػع أبػػار اىػػو مخيػػـ إذا يعطيمػػوا وال ال .... بصػػح حنػػا مػػزاؿ موصػػمناش 

 ممحقناش ليذا شيء نتاع السيارة.  

 

 
 

 : مواد التجميل:28الموحة 

تعػػػيط عميػػػا ماكيػػػاج يمػػػا راىػػػي  makyaje ىػػػذي أنػػػا وىػػػذي بيػػػا رانػػػي نػػػدير فػػػي

وتػػػػػػرخص فيػػػػػػا تقػػػػػػوؿ راكػػػػػػي رايػػػػػػح لعنػػػػػػدوا حتػػػػػػى تبػػػػػػدأ تمسػػػػػػحيمي بعنػػػػػػؼ وقػػػػػػوة 

واش درت فييا حتا نعود نضارب معاىػا نقميػا أف السػبب   la droguonsلغالب

 .نتاعي كنت نحقد عمييا
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 الرحمة:: 29الموحة 
 راىػػػـ داخػػػؿ سػػػيارة راىػػػـ رايحػػػيف يحوسػػػوا مػػػع بعضػػػاىـ ىػػػذوا أطفػػػاؿ راىػػػـعائمػػػة 

يضػػػاربوا شػػػػجار أب وأـ مػػػػش متفػػػػاىميف أـ راىػػػي كارىػػػػة الخرجػػػػة معػػػػاىـ ىػػػػذي 

عمػػري مػػا عشػػتيا منعػػرفش واش معناىػػا أسػػرة نخػػرج مػػع صػػحابي  نحػػوس مشػػي 

 مع أسرتي . 

 

 
 د 4

 المكتب:: :2الموحة 
 لـ أفيميا ..... أنا عمري ما حسيت ىذا الشعور ....ما نعرفش.  

 د 2

  المرآة:: 31الموحة 



وجيػػي فػػي المػػرآة ال أحتمػػؿ ..... وال أريػػد .......عمػػري مػػا  أف أرى ال أسػػتطيع

كنػػت نظػػف روحػػي نعػػود  كيمػػا ىػػؾ جسػػمي ضػػعيؼ ماشػػي ممػػيح كرىػػت  روحػػي 

   جسمي  عدت نحسوا مشوه ..... .

 د 3

 : إحتضان:32الموحة 
عمػػػى بالػػػؾ الحاجػػػة لمميحػػػة ىػػػي أبػػػي لػػػـ يسػػػافر دائمػػػا معنػػػا ولػػػـ أحػػػس بػػػالفراغ 

أنػػػا ممقيتيػػػاش ال فػػػي  Maisالعائمػػػة  كػػػي تعػػػود متفاىمػػػة وحنػػػاف عمػػػى بعضػػػاىـ 
 صغري وال في كبري.

 
 د 3
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 مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات 7

موضوع أوجو اإلتصال األسري لدى المراىق المدمن عمى المخذرات من في إطار دارسة 
ختبار  تفيم  خالل إتباع المنيج العيادي مع تقنية دراسة الحالة والمالحظة المباشرة وا 

 والتحميل العام لمحاالت يمكن القول أننا توصمنا مع حاالت البحث إلى مايمي: FATالعائمة

 الجزئية األولىالفرضية 

إال أنو يتسم بالجفاء والحرمان العاطفي والقسوة فنالحظ أن  رغم وجود إتصال داخل األسرة
وبين رغبتو في  المراىق في تناقض مع الذات وصراع داخمي بين رغبتو في اإلستقاللية

الحب والعطف والحنان واألمن النفسي ىذا التناقض جعمو يقع في دائرة اإلنحراف من خالل 
تتبعه أحيانا مرحمة عدواني إتجاه الذات ىذا ما اكده ديباس:"سمك سموك اإلدمان كرد فعل 

الشذوذ لما يحس المراهق أنه هرب من سجن الطفولة بحثا عن تأكيد إستقاللية 
 (274،ص3122وسنة زىير عبد الوافي،)بجديدة"

التي كان موضوعيا الخصائص النفسية  8991محمد عمي زىران  ىذا ما أكدتو دراسة
 غير مدمنا  :86مدمنا و  :;8تشمل التي  عينة الدراسة،والمناخ األسري بإدمان األبناء 

 ممخدراتىي وجودة عالقة سالبة بين التماسك األسري وتعاطي األبناء ل نتائج الدراسة 

من خالل ما توصمت لو ىذه الدراسة من نتائج ىذه الدراسة أنو ىناك أوجو تداخل بين 
الدراسة الحالية والدراسة السابقة من خالل النتائج المتوصل إلييا إلى أن إتباع ىذا األسموب 
في التنشئة األسرية خاصة مع المراىقين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة كاإلدمان من خالل 

اإلختبار المتحصل عمييا إلى أن جميع حاالت الدراسة سبب إدمانيم عمى المخذرات  نتائج
يرجع بالدرجة األولى إلى اإلختالل في النسق األسري من خالل غياب التحالفات البينية 
والتدخالت الخاطئة من طرف اآلباء وصعوبة التالئم من طرف الحاالت وكثرة الصراعات 

نفصاليم عن األسرة ىذه األخيرة التي تعتبر الركيزة واألرضية ىذا ما نتج غياب الترابط  وا 
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الخصبة في نشوء الشخصية السوية خالية من األمراض واإلضطرابات النفسية التي تنجم 
 عنيا إنحرافات خطيرة في المستقبل 

 لى الفرضية األولى قد تم إثباتيا مع جميع حاالت الدراسةونخمص إ

والتي تمحورت حول الدور األساسي الذي تمعبو األسرة في عممية الفرضية الجزئية الثانية:
تنشئة األبناء وخاصة فئة المراىقين من خالل تطوير العالقات اإلتصالية وتفعيل الحوار 

عن اىمية التواصل بين أفراد األسرة، والحوار األسري الذي  فرويد بداخميا ىذا ما ذىب إليو
واحدة، والحديث عن كل ما يتعمق بشؤون األسرة ومن ثم التفاعل بين أفراد األسرة اليعني 

وضع حمول ليا وذلك بتبادل األفكار واآلراء حول محاور عديدة مما يؤدي إلى خمق األلفة 
 والتواصل بين أفرادىا

من خالل إتباع األسموب الديمقراطي أو المفتوح لممراىقين لمتعبير عن آرائيم ومشاعرىم 
  ي الجيد. ومشاكميم والتواصل األسر 

فغياب الحوار داخل األسرة من خالل إتباع النمط المغمق في الحوار أو ما يسمى بإنعدام  
 اإلتصال بين المراىق وأسرتو )اإلتصال السمبي(

فالمراىق في ىذه المرحمة لديو أفكار خيالية فيو ال يعرف ما ىو السواء وما الخطأ فيو يمر 
منو بتأكيد الذات وتشكيل اليوية فينا يظير دور األسرة  إلى الفعل والتجريب مباشرة فيو رغبة

 جميا في حماية المراىق من اإلنحراف من خالل التواصل الفعال ومعرفة ماىو الشيء الذي 

 من طرف كارين وريوس 9009بجامعة كينك ي أقيمت الدراسة التيفكر فيو، ىذا ما أكدتو 
 عينة الدراسة،وشممت في عمم النفس التربوي اذ كان موضوعيا اإلدمان وارتباطو باألسرة 

 حالة كان من بينيا ام تعاني من اإلدمان باإلضافة إلى األبناء  01;
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األسرية تعاني من اختالل في األنساق وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية أن تمك 
الدية تتميز بالنقص الكبير في الرقابة الممارسات الو بالدرجة العالية و  ضيف األسريالتو 

 واالنضباط عن غياب الحماية والرقابة والمساندة

ومن خالل نتائج الدراسة السابقة توصمنا إلى ان ىناك اوجو تداخل بين ىذه الدراسة الحالية 
ق والدراسة السابقة من خالل أن جميع حاالت الدراسة المدمنة تعاني إختالال في النس

  93والثالثة 221األسري من خالل إرتفاع معدل اإلستجابات خاصة مع الحالتين الثانية
فتقارىم لممرجعية النفسية ألبناءىم  عالمة وعدم التوافق بين الزوجين وا 

نعدامو في األسرة خاصة في مرحمة  من خالل ما سبق نخمص إلى أن غياب اإلتصال وا 
خالل إستخداميم لميكانيزم الدفاع اليروب  التي ينجم عنو مشاكل نفسية منالمراىقة 

 واإلنسحاب كحل لتمك المعاناة النفسية والتي تتجسد في إدمانيم عمى المخذرات

 ىذا ما تم التوصل إليو من خالل إثبات الفرضية الجزئية الثانية مع جميع حاالت الدراسة

راجع لغياب وبصفة مختصرة يمكننا القول أن سبب إدمان المراىقين عمى المخذرات 
نعدامو ىذا ما تم التوصل إليو من خالل  اإلتصال الفعال المتمثل في:اإلتصال الجاف وا 

 تحقيق الفرضيتين الجزئيتين 

وبما ان الفرضيتين الجزئيتين قد تحققتا فيذا يعني أن الفرضية العامة التي مفادىا "يكون 
ر فعال والذي يعتبر كأوجو اإلتصال األسري داخل أسرة المراىق المدمن عمى المخذرات غي

    وتبقى ىذه النتائج خاصة فقط بحاالت الدراسة وال يمكن تعميميا  اإلتصال األسري

 

 

 

 



 ن

 خاتمة
 شػػت  فػػ  كبيػػرا مكانػػا إحتمػػت التػػ  المواضػػي  أهػػـ مػػف يعتبػػر اموضػػو  هػػ   دراسػػتنا فػػ  تناولنػػا

 لهػػػ   لمػػػا  األسػػػرة وهػػػ  أال المجمتػػػ  فػػػ  األساسػػػي  بػػػالنواة دراسػػػتنا إهتمػػػت حيػػػث ، المجتمعػػػات
 شػػريح  إنحػػراؼ تفػػاد  وبالتػػال ، صػػحيح  إجتما يػػ  تنشػػئ  تحقيػػؽ فػػ  رئيسػػ  دور مػػف األخيػػرة
 أهميػػػ  إلػػػ  الدراسػػ  هػػػ ا فػػػ  التطػػرؽ حاولنػػػا  ، المػػراهقيف، فػػػ  المتمثمػػػ  أال المجتمػػ  مػػػف مهمػػ 
   اإلدماف دائرة ف  المراهقيف وقوع تفاد  وجودته األسرة ف  الفعاؿ اإلتصاؿ وجود

 تػـ الػ   النظر  انبالج بينها فيما متكامميف جانبيف خالؿ مف  الموضوع ه ا  معالج  تمت وقد
المػػنها العيػػاد  مػػ    لػػؾ فػػ  متبعػػيف  تطبيقػػ  ،وجانػػب  لمموضػػوع النظريػػ  المفػػاهيـ تحديػػد فيػػه

ختبػار  تفهػـ العائمػ  ، FATتقني  دراس  الحال  والمالحظ  المباشػرة والمقابمػ  نصػؼ الموجهػ  واا
 وتـ إختيار حاالت الدراس  بصف  قصدي  

 ائا إل  أف:وف  األخير خمصنا ف  مناقش  النت

  ، غيػػاب اإلتصػػاؿ الفعػػاؿ مػػف أسػػاليب الوالديػػ  السمبي بالقسػػوة، غيػػاب الحػػوار، الجفػػا
 إنعداـ اإلتصاؿ( وغيرها مف آثار فشؿ التنشئ  األسري  

  كما اف صراع الوالديف، و دـ  التوافؽ الزوج  وغياب التحالفات الداخميػ  البينيػ  هػ ا
ضػػاف العػػائم  الػػ   دفػػ  إلػػ  إشػػباع الفػػراغ مػػا أدإ إخػػتالؿ فػػ  النسػػؽ األسػػر  واإلحت

العػػاطف  مػػف خػػالؿ سػػموؾ اإلدمػػاف وهػػو مػػا سػػعينا إلػػ  إختبػػار  مػػف خػػالؿ فرضػػيات 
 الدراس  الت  نطمح مف خاللها أف يكوف موضوع بحثنا آفاؽ لدراسات مستقبمي . 
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 قائــمة المراجع

 : المغة العربية

 كتب  : 

،ظافر لمنشر  ،ازمة الهوية في المراهقة( 2002ابو بكر مرسي محمد مرسي ،) -1
 والتوزيع،القاهرة .

في  المخذرات  عوامل انتشار ظاهرة تعاطي( ،2004احمد عبد العزيز األصفر ،)  -2
 ،الرياض لمنشر والتوزيع ،عمان  . المجتمع العربي

روق لمنشر ش،ال اإلدمان عمى المخذرات ،االرشاد والعالج(،  2007ة محمد :) احمد مشاقب -3
 والتوزيع ، االردن .

مدخل إلى االضطرابات السموكية واالنفعالية األساليب ( ، 2011أسامة مصطفى ،) -4
 ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان . والتشخيص

، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،  عمم االجتماع الجنائي(، 2009أكرم نشأت ابراهيم ،)  -5
 عمان .

،  االضطرابات النفسية والعقمية عند الطفل المراهق(، 2005بدرة معتصم ميموني :)  -6
 ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر .

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان . المرونة األسرية(،  2011بسمة كريم شامخ : ) -7

سيكولوجية النمو اإلنساني ( ،2009شعيرة وآخرون ، )ثائر احمد غائي خمة محمد أبو  -8
 ، مكتبة العربي لمنشروالتوزيع،عممن. والمراهقة بين الطفولة

، كنوز  ، الشاب الجامعي وآفة المخذرات( 2008) ،جميل بن عاطي .كمال الحوامدة -9
 المعرفة،عمان.

نشر والتوزيع ، دار السالم لم،الصحة النفسية والعالج النفسي ،( 2004حامد زهران ، ) -10
 القاهرة.
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، دراسات نقدية  ، المدخل الى االتصال والتكيف االجتماعي(2006حسن خريف ) -11
 ،درا الفكر لمنشر والتوزيع ،مصر.

، دار المعرفة ، التدخين واالدمان واعاقة التنمية( 2008حسين أحمد شحاتة :)  -12
 ، مصر . 1لمنشر والتوزيع ، ط

،دار الفكر لمنشر والتوزيع  الصحة النفسية، (2000حنان عبد الحميد العناني ،) -13
 ،عمان.

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع   سيكولوجية المراهقة( ،2009رغدة حكمت شريم ،) -14
 ،عمان .

، دار المسيرة لمنشر  مناهج البحث في التربية وعمم النفس( ، 2001سامي ممحم ،) -15
 والتوزيع ،عمان . 

، دار الفكر لمنشر  م في تربية االجيالدم اال( ، 2001سامية عبد العزيز : ) -16
 والتوزيع ، القاهرة .

مشكالت الطفولة وسيكولوجية ( ، 2009ستيفن هارد ترجمة لخبراء بريتر ، ) -17
 ، دار السالم لمنشر والتوزيع ، القاهرة  عالجها المراهقة وطرق

 ةأساسيات عمم النفس الطفولة والمراهقة نظريات حديث( 2007سعيد رشيد أعظمى ،) -18
 ،جهينة لمنشر والتوزيع ،عمان .ومعاصرة

، ، دار الفجر لمنشر والتوزيع  تنمية الموارد البشرية، )2007) عمي غربي وآخرون -19
 القاهرة. 

 اليازوري لمنشر والتوزيع ، عمان .،الطب النفسي ( ،2007سمير بقيون،) -20

 ، دار المعرفة لمنشر والتوزيع ،عمان  الزواج والعالقات االسرية( ،1995سناء خوالي ،) -21

، دار الكتاب لمنشر  تنشئة الطفل وحاجاته( ،2008) ،سهيل كامل واآلخرون  -22
 والتوزيع ،القاهرة .
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،دار المعرفة لمنشر والتوزيع  األسرة والمجتمع،  )2007 (،سيد عبد العاطفي -23
 ،مصر.

، دار  تماعيةسيكولوجية التنشئة االج( ،2006صالح محمد عمي ابو جاد ، )  -24
 المسيرة لمنشر والتوزيع ، عمان .

المشكالت اإلجتماعية في المجتمع (،2009صالح كمال أبو حافظ،) -25
 مؤسسة الشهاب،اإلسكندريةالمعاصر،

، دار الكتاب لمنشر  اإلرشاد األسري(،  2008) ،عبد الباسط متولى حضر   -26
 والتوزيع ، القاهرة.

،دار الفكر لمنشر  المخذرات واخطارها(، 2005عبد الحميد محمد العيساوي ،) -27
 والتوزيع ،مصر .

، دار الهومة لمنشر  4، ط ، مدخل عمم النفس( 2008عبد الرحمان الوافي :) -28
 والتوزيع ، الجزائر.

،دار الفكر لمنشر  المخذرات وأخطارها( ،2005عبد الرحمان محمد العيساوي ، ) -29
 والتوزيع.

،دار الراتب لمنشر والتوزيع  لجريمة واإلدمانا( ،2000عبد الرحمان محمد العيساوي ،) -30
 ،بيروت.

، دار النهضة  سيكولوجية السموك االنساني(،  2000عبد الفتاح محمد رويداد :)  -31
 لمنشر والتوزيع ، القاهرة. 

عمم النفس االرتقاء )سيكولوجية الطفولة ( ،2009عالء الدين الكفافي ، ) -32
 عمان دار الفكر لمنشر والتوزيع ،،والمراهقة (

، دارالفكر لمنشروالتوزيع  اإلرشاد والعالج النفسي األسري(،1999عالء الدين الكفافي ،) -33
 ،القاهرة 
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شكالية التسمط التربوي في الوطن العربي( ،2000عمي سيد وطفة ،) -34  بنية السمطة وا 
 ،مركز الدراسات الوحدة العربية لمنشر والتوزيع ، بيروت .

،دار وائل  مبادئ االتصال التربوي واإلنساني( 2001عمر عبد الرحيم نصر اهلل ) -35
 لمنشر والتوزيع ، عمان .

، دار السالم لمنشر  (المخذرات ،الخمر ،التدخين)اإلدمان ( ، 2005فتحي دردار ،) -36
 والتوزيع ، القاهرة 

،المكتب الحديث لمنشر والتوزيع عمم النفس العام ( ،2001فوزي محمد جبل ، ) -37
 ،مصر 

، دار الفجر لمنشر  االتصال مفاهيميه نظرياته وسائمه(،  2003فيصل دليو :) -38
 والتوزيع ، القاهرة .

،دار النفاس  األمراض النفسية والجسدية( ،2004فيصل محمد خير الزراد ، ) -39
 لمنشر والتوزيع ،عمان .

لمنشر ،ديوان المطبوعات الجامعية االستقرار الزواج (،2010كمثوم ميهوبي وآخرون ،)  -40
 والتوزيع ،الجزائر.
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