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عالقتها باألمن النفسي شوارع و یتمثل موضوع البحث الحالي في مشاكل أبناء ال
.ظهور السلوك العدوانيو 

ل حیث یهدف إلى التعرف على أهم المشاكل التي تدفع األبناء للهروب من المنز 
ع من أجل تحقیق إشباالمأوىر للرزق و دیتخذونه كمصالعائلي، لیتجهوا إلى الشارع و 
كذلك التعرف على ،كل ما عجزت األسرة عن تحقیقه لهمحاجاتهم النفسیة، االجتماعیة و 
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.السلوك العدواني
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من أبناء حاالت ) 10(لبحث، حیث تكونت عینة البحث من عشر موضوع االمالئم لألنه 

األدوات علىلتحقیق أهداف البحث تم االعتمادو تم اختیارها بشكل قصديالشوارع،
مقیاس السلوك العدواني و "ماسلو"دلیل المقابلة، مقیاس األمن النفسي من إعداد : التالیة

تم إجراء البحث في مركزي صدقهما، حیثاللذان تم اختبار ثباتهما و ،"بیريلباص و "
لحصول البلیدة، ذلك نظرا لصعوبة اكل من والیتي الجزائر العاصمة و إعادة التربیة في

مناقشة النتائج تم تحلیل و فمن خاللعود لعدة عوامل،التي تهم في الشارع و لى العینة و ع
: النتائج التالیةالتوصل إلى

.األمن النفسيفقدان بشعرواكلما تعرض أبناء الشوارع للمشاكل-
.ر السلوك العدواني لدیهمظهكلما تعرض أبناء الشوارع للمشاكل-
.ظهر لدیهم السلوك العدوانيالنفسياألمنفقدان أبناء الشوارع بشعركلما -



Résumé:

Le sujet de recherche actuel présente les problèmes des enfants des rues et leur
relation avec la sécurité psychologique et l’apparition du comportement agressif.

Il vise à identifier les problèmes les plus importants qui conduisent les enfants
à échapper de leurs domiciles, à se tourner vers la rue et ils le prennent comme une
source de subsistance et un refuge, afin de satisfaire leurs besoins
psychosociologiques et même physiologiques, dont leur familles à échoué de les
atteindre, ainsi que d'identifier la nature de la relation entre les problèmes que les
enfants ont subi avec la sécurité psychologique et l’apparition du comportement
agressif.

Afin d'atteindre cet objectif, on a opté la méthode descriptive qui est basée sur
une étude de cas, qui a formé l'échantillon de recherche de dix (10) cas d'enfants des
rues, on s'appuyant sur les outils suivants: Un guide d’entretien semi directif, la
mesure de Sécurité psychologique réalisée par "Maslow" et l’autre qui est faite pour
mesurer le comportement agressif, réalisé par "buss et Perry".

En ce qui Concerne l’analyse des données, on a utilisé deux modalités
d’analyse différentes, l’analyse qualitative des données qualitatives issues de
l’entretien clinique, et l’analyse quantitative des données quantitatives issues du test
de la sécurité psychologique et celui du comportement agressif.

Les résultats est parvenu aux conclusions suivantes:

- Toute fois que l’enfant de la rue s’expose à des problèmes ressente la perte de la
sécurité psychologique.

- Toute fois que l’enfant de la rue s’expose à des problèmes, adopteras le
comportement agressif.

- Toute fois que l’enfant de la rue se ressente la perte de la sécurité psychologique
adoptera un comportement agressif.
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مقدمة
متطلبات عا، مما أدى إلى تعدد احتیاجات و یشهد العصر الحالي تغیرا تكنولوجیا سری

الطفل بصفة خاصة، ذلك ال یكون إال من خالل األسرة التي تعد أساس الفرد بصفة عامة و 
المبادئ األخالقیة التي یقوم بن المعاییر، القیم، المعتقدات و االالمجتمع، فمن خاللها یتشرب 
.علیها المجتمع الذي ینتمي إلیه

متطلبات سرة قد تعیقها على تحقیق حاجات و إال أن كثرة المشاكل التي تعاني منها األ
التمرد في بعض األحیان، ستمر، مما یؤدي بهم إلى التذمر و التي هي في تزاید مأبنائها و 

م إلى ذلك قد یكون بلجوئهمنهم في تحقیق حاجاتهم النفسیة واالجتماعیة بأنفسهم، و ة رغب
ن نشاطات قد تمكنهم من ذلك، بعدها یصبح الشارع مصدرا مالشارع قصد ممارسة أعمال و 

.حتى مأواهممصادر تلبیة حاجاتهم الیومیة و 
المعقدة الجتماعیة الشائكة و حیث تعتبر ظاهرة أبناء الشوارع من بین أهم الظواهر ا

أطفال حتى أصبحت ظاهرةالغنیة منها على حد سواء، تعاني منها المجتمعات الفقیرة و التي
االجتماعي، الشوارع من المشكالت العالمیة وذلك الرتباطها بالسیاق التاریخي للتطور
الخصوص هاالقتصادي والسیاسي، كما أن مشكالت الحروب واألزمات االقتصادیة وعلى وج

في البلدان النامیة، التي ألقت بظاللها على هذه المجتمعات، إذ أصبحت تشكل خطرًا على 
.االجتماعيمستقبل األمن

حصائیات دقیقة عن الظاهرة، إال أن التقدیرات العالمیة تشیرال توجد بیانات ٕ إلى وا
ملیون)40(ملیون من أطفال الشوارع في العالم، یتركز أكثر من )100(وجود ما یزید عن

ملیون طفل شارع في آسیا، أكثر ) 30- 25(طفل منهم في أمریكا الالتینیة والوسطى، ما بین 
شارع ملیون طفل)25- 20(مالیین منهم في قارة أفریقیا، في حین یوجد ما بین )10(من 

بالمالیین، التي ویقدر هؤالء األطفال الیوم في العالم العربيموزعون على باقي قارات العالم 
قد تعود إلى العدید من المشكالت واألسباب االقتصادیة، السیاسیة، األسریة والبیئیة والتي 
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عبد الرحمن عبد الوهاب (وتطورهاتعمل بشكل متفاعل لتهیئة المناخ العام لنمو الظاهرة
.)24ص، 2004علي، 

سنة، اتخذ الشارع "18"فأبناء الشوارع یمثلون كل قاصر یبلغ من العمر أقل من 
خالفات تماعیة، نتیجة لظروف اجتماعیة و االجله، قصد تحقیق حاجاته النفسیة و كمأوى

أ األبناء إلى الهروب من على إثر هذا یلجیكون الفقر هو العامل األساسي، و عائلیة، كما قد 
تر، فیفضلون النوم أسفل الجسور الشوارع، بعیدا عن الجو العائلي المتو العیش في البیت و 

العیش عوضا منحمایة من الكبار، رات أو على األرصفة، دون رعایة و في مداخل العماو 
.في كنف أسرة یسودها جو متوتر

الشخصیة التي یدخل فیها عنصر التعلم هلذا فلألسرة دور هام في كسب الطفل لسمات
غیرها، فاألسرة المستقرة التي تعمل على إشباع حاجیات یة، االنبساط، االنطواء و انكالعدو 

االجتماعي له، أما األسرة المضطربة فهي فة تعتبر عامال للتوافق النفسي و االبن المختل
االضطرابات النفسیة، باإلضافة إلى وضعها مصدر خصب لالنحرافات السلوكیة و بمثابة

المتمثلة في تي یتعرض لها الطفل في المدرسة و المشاكل الاالقتصادي، بغض النظر عن 
العنف المدرسي، صعوبة المنهج الدراسي الذي غالبا ما یسبب رسوبه المدرسي، كما تعود 
أیضا إلى عدم قدرة األسرة على تغطیة التكالیف الدراسیة لالبن، فتفاعل هذه المشاكل 

اط المتكرر، مما من جراء تعرضه لإلحبوتداخلها، قد یؤدي إلى عدم شعوره باألمن النفسي
لى استجابات عدیسبب له القلق و  ٕ تصرفاته وانیة التي تظهر من خالل سلوكه و االكتئاب وا

قانونیة، ذلك بتوجهه إلى الشارع، الذي یمكنه من تكوین عالقاتالغیر جتماعیة و االغیر 
لها، قصد تلبیة حاجاته تحقیق الذات من خالبحثا عن الشعور باالنتماء و خارج نطاق األسرة

ن كانت األسرة عاجزة عن توفیرها له، ما یعزز ة واالجتماعیة المختلفة، خاصة و النفسی ٕ ا
ذه كمأوى له بالرغم من اتخیدفعه إلى اما قدالشارع و یجعله المصدر األول في تحقیقها، 

.المخاطر التي یحویها، هذا ما یسمى بظاهرة أبناء الشوارع
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باإلطار الجانب النظري الذي استهلي على جانبین، یحتو البحثعلیه فإن موضوع و 
دید تح،الهدف منهو أهمیة البحث، البحثفرضیاتطرح اإلشكالیة، : شملویالعام لإلشكالیة 

.األساسیة إجرائیافاهیمالم
تعریف أبناء الشوارع، (مشاكل أبناء الشوارع والذي یظم الفصل األول یتمثل في أما 

التناوالت النظریة حجم ظاهرة أبناء الشوارع،التسمیات التي تطلق على أبناء الشوارع،
أنماط التواجد ، المفسرة للهروب من المنزل، العوامل المؤدیة إلى ظاهرة أبناء الشوارع

ت أبناء الشوارع، االستراتیجیات المتخذة للبقاء سمابالشارع، كیفیة التعود على حیاة الشارع،
في التي یتعرض لها أبناء الشوارعشاكلالم،ارعو الش، الثقافة الفرعیة ألبناءارعالشفي

).الشارع
األمن النفسي تعریفه،(نظمتاألمن النفسي الذي یفهو یتناول مفهومنيالفصل الثاأما

األمن النفسيبللشعورالفردحاجةتطور خصائصه،، مكوناتهوبعض المفاهیم المتعلقة به،
، شروط تحقیقه، النظریات المفسرة له، العوامل المؤثرة فیهأبعاده، مصادره،وسائل تحقیقه،

).مهدداته واآلثار المترتبة عن عدم الشعور باألمن النفسي
المفاهیم و العدوان، هتعریف(عدواني الذي یضم السلوك اللمفهومثالثالفصل الیخصصمافی

أسالیب و العوامل المؤدیة إلى السلوك العدواني،النظریات المفسرة له،هأنواعالمتعلقة به، 
). ضبطه

یمثل منهجیة البحث رابعالفصل ال: همافصلینالجانب التطبیقيفي حین یظم 
سة األساسیة، منهج البحث، التذكیر بالفرضیات، الدراسة االستطالعیة، الدرا(ویشمل على 

).جمع البیاناتخصائصها، أدواتزمان إجراء البحث، عینة البحث و مكان و 
ض النتائج عر (النتائج ویشمل على وتفسیریتضمن عرض وتحلیلفخامسأما الفصل ال

).النتائجوتحلیل وتفسیرمناقشة، للحاالت
.مالحقالقائمة المراجع و قتراحات، بعض اإلالبحث، عرضخاتمة یختتم البحث بل



الجانب النظري
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:اإلشكالیة.1
اآلخذة في االنتشار الشوارع من بین أهم الظواهر االجتماعیةبناءظاهرة أتعتبر

نما حتىالدول النامیة فحسب و التزاید المستمر، لیس فيو  ٕ ذلكإال أن،الدول المتقدمةفيا
كبیرا من طرف اهتمامامما جعلها تنال ،من مجتمع آلخرو بنسب متفاوتة من دولة ألخرى

ة ، منظمة الصحالیونیسیفكمنظمة األمم المتحدة للطفولة ،حتى المنظمات الدولیةالباحثین و 
نمو هذه الفئة من المجتمع في تطور و إلى أهمیةقد یعودالذي ،هیئة األمم المتحدةالعالمیة و 

.ااستقرارهو ا، بقائهاذلك من أجل ضمان استمراره،الدول
الذي عجزت أسرته عن إشباع بنهو ذلك اال"ثریا عبد الجواد"حسبالشارعابنف

النفسیة والثقافیة كنتاج لواقع اجتماعي اقتصادي تعایشه األسرة ،الجسمیةحاجاته األساسیة
إلى الشارع، یمارس فیه منه اجتماعي أشمل، دفع به دون اختیار حقیقي في إطار نظام

ل االستغالأجل البقاء مما قد یعرضه للخطر و النشاطات إلشباع حاجاته منأنواعا من
عیة، كما قد یتعرض للمسائلة القانونیة بهدف حفظ اجتمممارسة حقوقه االمنالحرمانو 

.)143، ص 2009، الیعقوبي حسین عبد اهللا(النظام العام
عدم التكیف مع االجتماعي السلیم، قد یؤدي به إلى الجو النفسي و من االبنحرمان ف

هذا قد یعود إلى عدة أسباب منها نفسیة، اجتماعیة، أسریة، ثقافیة، الظروف المعیشیة و 
أكثر حساسیة االبناقتصادیة، تعلیمیة أو أخالقیة، فكلها مشاكل متداخلة فیما بینها تجعل 

الذي ،لى التخلي عن البیت األسري ولجوئه إلى الشارعللمحیط الذي یعیش فیه، ما یجبره ع
إما بصورة ذلك، حیث یكوناالجتماعیةكمصدر لتلبیة حاجاته النفسیة و و یتخذه كمأوى له 

.شبه دائمةبصورة دائمة أو 
ور أن أطفال الشوارع من منظ"د الصدیقأحم"الدراسة التي قام بها هذا ما أكدته
بأنه كل طفل من أسرة تصدعت أو تفككت یعاني من جملة ،جتماعیةاالمعاناتهم النفسیة و 
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محمد سید (لم یستطع التكیف معها فأصبح الشارع مصیره ضغوط نفسیة، صحیة واجتماعیة و 
.)33، ص 2007فهمي، 

أن الخلفیة األسریة ألطفال )1995("شیلد ـ هوب آسیا الفلبین"في حین بینت دراسة 
أحد الوالدین أو كلیهما یدفعان بالطفل إلى الشارع للقیام بأي عمل یعود تتمیز بأن،الشوارع

مما أدى إلى ،علیهما بالدخل، كما توصلت إلى أن الفقر هو السبب الرئیسي لهذه األسر
إال أن أغلبیتهم ،ارتفاع نسبة األمیة لدى األطفال، أو ما أدى بهم إلى االنقطاع عن الدراسة

).377، ص 2007محمد حسن غانم، (المدرسة أن دخلوالم یسبق لهم و 

"أحمد عبد المحسن البابليىهد"ةبها الباحثتالدراسة التي قامتوصلت إلیههذا ما
ع تتمثل في العوامل االجتماعیة أن أهم العوامل التي دفعت األطفال للهروب إلى الشار 

، الطالق، وفاة أحد الوالدین، عنف الهجر(من بینها التفكك األسري بكل أنواعه االقتصادیة و و 
حاجات األساسیة العدم القدرة على تلبیة الضغوط االقتصادیة و ،)أحد الوالدین ضد اآلخر

لألطفال، الهجرة من الریف إلى المدینة، العنف األسري، إساءة معاملة األطفال، أما فیما 
المدرسي، الفشل الدراسي یخص النظام التعلیمي فیتمثل في صعوبة المناهج الدراسیة، العنف

مما،على دفع التكالیف الدراسیةوعدم قدرتها المتكرر للتلمیذ، سوء الحالة االقتصادیة للعائلة 
السكن في األحیاء باإلضافة إلى الظروف البیئیة،،یؤدي إلى هروب الطفل إلى الشارع

األول بعد األب ولالمسئلكونه ،نظرة المجتمع إلى الطفل الذكر خاصة األكبرالقصدیریة و 
هذا ناتج ى توفیر احتیاجاتها عكس الفتاة و علیه تحمل العبء األكبر في مساعدة األسرة علو 

.)2ص،2008ى، هدأحمد عبد المحسنالبابلي (عن التنشئة االجتماعیة للفرد بالدرجة األولى

قد تؤدي ،بنالابینت العدید من الدراسات أن المشاكل األسریة التي یعاني منها كما
سبب له فقدان الثقة في المحیطین به التي قد تإلى إصابته بمختلف االضطرابات النفسیة، 

االعتداء للعنف األسري، المعاملة السیئة و تعرضه ، وحتى مع نفسه، ومن بین هذه المشاكل
.)زنا المحارم(الجنسي خاصة من طرف المقربین إلیه
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، بهدف )1992(في" GOLDMAN""جولدمان"بهاقامهذا ما أثبتته الدراسة التي
اریخ المصحوب باإلساءة البدنیة ذوي الت،الكشف عن العالقة بین االضطرابات لدى األطفال

توصلت إلى أن األطفال المصابین باضطرابات في حیث، )44(قوامها عینة علىالجنسیة، و 
التي صاحبها االعتداء البدني، كما سواء البدنیة أو الجنسیةلإلساءةتعرضواقد ،الشخصیة

تطابقت هذه النتائج مع التي أجریت مع الراشدین، أما عن مظاهر االضطرابات الشخصیة 
غیر المستقر، السرقة، الهروب ا عدة خصائص، مثل السلوك الحاد و لألطفال فقد أظهرو 

قدان صورة ، الكذب، التهدید باالنتحار، فناجالهیلمستمر من المدرسة، سرعة الغضب و ا
، محمد زین العایش زینب، رشاد علي عبد العزیز موسى(الملل بالفراغ و الذات، الشعور الدائم

.)322، ص 2009
حتى عور بالنبذ من طرف أفراد أسرته و قد یولد لدیه الش،كما أن معاملة الطفل السیئة

عدم شعوره ذلك بفیه، مما یؤثر على أمنه النفسي و من طرف المجتمع وأنه غیر مرغوب 
.االنتماء لتلك الجماعةباألمن و 

إحاطته بالرعایة، ،حبهم لهبل اآلخرین و الفرد بتقفاألمن النفسي عبارة عن شعور
أن له دورا فیها، تماء للجماعة التي ینتمي إلیها و الحنان، مما یزید من شعوره باالنالدفء و 

ا بشكل سلیم، دون تعرضه كما قد یساهم ذلك في تجاوز مختلف المواقف التي یتعرض له
). 296، ص 1989حامد عبد السالم زهران، (لالضطرابات النفسیة التي قد تنتج من جراء ذلك 

المتسمین بالود ،األسرة تعتبر الجماعة األولیة التي تتمیز باالرتباط والتعاونف
التي تحدد ما ،الوسط الذي یتعلم الفرد في إطاره األنماط السلوكیةفهيرب والمواجهة، اقتوال

).247، ص 1998، صالح محمد عليأبو جادو (سوف یكتسبه فیما بعد في الجماعات األخرى

، فهي تقوم بدورین أساسیین أال فباعتبار األسرة الخلیة األولى التي تستقبل الطفل
التطبیع االجتماعي، إذ تعد التنشئة االجتماعیة من أهم العوامل هما التنشئة االجتماعیة و و 
قائمة على ،تربیةا، كما أنها عملیة تعلم، تعلیم و تطورهلتي تعمل على بناء شخصیة الفرد و ا



اإلطار العام إلشكالیة البحث:تمهیديالفصل ال

9

)طفال، مراهقا، راشدا أو شیخا(عملیة التفاعل االجتماعي، تهدف إلى اكساب الفرد 
التوافق معینة، تمكنه من مسایرة جماعته و اتجاهات مناسبة ألدوار ، المعاییر و تالسلوكیا

الكندري أحمد (تیسر له االندماج في الحیاة االجتماعیة ه الطابع االجتماعي و ا، كما تكسبمعه
).154، ص1992محمد مبارك، 

دور كبیر في تحدید ،األبناءفي تربیة اآلباءیتبعهاالتيالوالدیةالمعاملةسالیبفأل
منوقایتهو السلیماالتجاهفيالطفلنموتأمینتعمل على إیجابیةانتكسلوك األبناء، فإذا

بهتؤديسلیم، كما قدالاالتجاهعننموهقیتعقد خاطئة فو سالبة، أما إذا كانتاالنحراف
التوافقعلىالقدرةلدیهتكونالبذلكف،المختلفةحیاتهجوانبمختلففياالنحرافإلى
.واالجتماعينفسيال

ف على أثر ، بهدف التعر )1985(التي أجریت في "الریحاني"دراسة حیث تمحورت
مدى اختالف هذا الشعور، و نمط التنشئة األسریة في الشعور باألمن النفسي عند المراهقین 

طالب )450(قد أقیمت الدراسة على عینة قوامها ف جنس المراهق ومكان تنشئته، و باختال
لطة طالبة، إذ تتكون العینة من مجموعتین، مجموعة تمثل نمط التنشئة األسریة المتسو 
ها نتائجحیث أسفرت . عة األخرى تمثل نمط التنشئة األسریة الدیمقراطیة المتسامحةالمجمو و 

كانوا أكثر ،مجموعة المراهقین الذین ینتمون إلى نمط التنشئة األسریة الدیمقراطیةعلى أن
أن اإلناث نمط التنشئة األسریة المتسلطة و شعورا باألمن النفسي من أولئك الذین ینتمون إلى

في او ؤ ن لم توجد فروق جوهریة بین من نشا باألمن النفسي من الذكور، في حیأكثر شعور 
.)42، ص2005إیاد محمد نادي، أقرع (الریف أو المدینة

عاملة األب كما یدركها حول أسالیب م)2011("بریعم سامیةإ"أشارت دراسة كما
لة الثانویة بمدینة تبسة، عالقتها بالشعور باألمن النفسي لدى عینة من طالب المرحاألبناء و 

:أنهأسفرت نتائج الدراسة التي 
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التفرقة، التحكم (بناء ألسالیب معاملة األب ألسالبة بین إدراك اارتباطیةعالقة توجد -
.و شعورهم باألمن النفسي)السیطرة، التذبذب في المعاملةو 
شعورهم السویة لألب و ء ألسلوب المعاملة موجبة بین إدراك األبناارتباطیةعالقة توجد -

.باألمن النفسي
بین شعورهم لحمایة الزائدة في معاملة األب و وجود عالقة بین إدراك األبناء ألسلوب اتال-

.باألمن النفسي
كل من أسلوب اإلناث من األبناء في إدراك ذات داللة احصائیة بین الذكور و د فروقتوج-

.)1803، ص2011ابریعم سامیة، (المعاملة السویة لصالح اإلناث الحمایة الزائدة و 

دون تلبیة حاجات تحول قد نفسیة اجتماعیة متعددةفي حین تتأثر األسرة بعوامل 
من، اضافة إلى العامل عوامل البیئة المنزلیة التي تعد أساس الشعور باألاهأفرادها، من بین

غیرها من العوامل ، تعدد الزوجات و لتفكك األسريا، المستوى الثقافي للوالدیناالقتصادي،
متفاعلة فیما بینها، لتجعل األسرة غیر قادرة على تحقیق وامل متداخلة و خرى كلها عاأل

.     مختلف احتیاجات األبناء التي هي في تزاید مستمر
من ر باألإلى التعرف على العالقة بین الشعو التي هدفت "شحاتیت"دراسة هذا ما بینته

)216(بعض العوامل األسریة، على عینة مكونة من المراهقات و النفسي عند المراهقین و 

وى الثقافي المستوجود ارتباط بین متغیرات الجنس و مراهق ومراهقة، التي أسفرت نتائجها إلى 
كما أشارت ،بین الشعور باألمن النفسي عند األبناءالدخل الشهري لألسرة، و لألم واألب و 

مستوى الشعور باألمن لدیهم كان الذین،تمیز بها األفرادیأهم المشكالت التي إلى أن 
قد تعود هذه النتیجة إلى أسلوب التنشئة ا هي مشكلة المشاجرات األسریة، و النفسي منخفض

لى طبیعة المعاملة بین األب و و الذي یتسم بالتفرقة في المعاملة ،األسریة ٕ التي قد تتسم ،األما
بالتالي إلى األسري و مما قد یؤدي إلى عدم وجود استقرار في الجو ،م األبناءبالمشاجرة أما

.)43، ص2005إیاد محمد نادي، أقرع (عدم الشعور باألمن النفسي
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المراهقینلدىالنفسياألمنمستوىبینفیهاقارنفقد(1991)"الخلیل"دراسةأما
(160)قوامهاعینةعلىالدراسةتوأجریالزوجة،أحادیةوأسرالزوجاتمتعددةأسرمن

النتائجأظهرتف،النفسيباألمنللشعور"ماسلو"اختبارمااستخدحیث تم األردن،فيطالب
أحادیةاألسرفيأقرانهممنباألمنشعورًاأقلالزوجات،متعددةاألسرفيالمراهقینأن

جمیل الطهراوي (للجنسعزىتالنفسياألمندرجةفياحصائیادالةفروقتوجدولمالزوجة،
).995، ص2007حسن، 

، سواء مقد تؤدي إلى ظهور السلوك العدواني لدیهاألبناءكما أن المشاكل التي تواجه 
اكل ، أو المشوتصدع األسرةالصراع،ذه المشاكل أسریة، كالعنف األسريكانت ه

، أو لیف الدراسیة لألبناءعدم قدرة األسرة على دفع التكاو االقتصادیة كالوضع االقتصادي
لتعلیمیة، صعوبة المنهج الدراسي، المشاكل التعلیمیة كالعنف الذي یحدث في المؤسسات ا

. باإلضافة إلى المشاكل االجتماعیة
)1994(في "الرفاعي"من بینها الدراسة التي قام بها ،هذا ما بینته العدید من الدراسات

، تینعلى عین،بعض المشكالت النفسیةة معاملة األطفال و القة بین إساءقصد الكشف عن الع
، الذین تم اختیارهم من األطفال )أنثى12ذكر و18(طفال30من كونتتتجریبیة األولى

ذكر 19(طفال 30ضابطة تضم فهي ، أما المجموعة الثانیةلمترددین على العیادات النفسیةا
قد أظهرت و ،)سنة18و10(عمارهم ما بین هم أطفاال عادیون، حیث تتراوح أو ) أنثى11و

، بینما بلغت نسبة )26,7%(النتائج أن ضرب الطفل إلى حد القسوة وصلت نسبته في العینة 
، نسبة التعرض للحبس في المنزل )73%(إیذاء الجسم بوسائل مختلفة منها القید بالحبل 

، أما عن )16,7%(بنسبة ، إهماله في التعلیم )63,3%(، نسبة إهمال الطفل بلغت )%43,3(
بلغت األعراض االنسحابیة بنسبة : المشاكل النفسیة المرتبطة باإلساءة فقد كانت كاآلتي

، )50,7%(بلغت ونسبة العدوان )85%(، بینما بلغت األعراض االكتئابیة نسبة )%93(
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المتمثل في ك المضاد للمجتمع و و السل،)%8,31(، فرط النشاط الحركي )41%(الوساوس 
).324، ص 2009، محمد زین العایش زینب،رشاد عبد العزیز موسى()7,33%(لسلوك الجانح ا

االجتماعیة ،العوامل النفسیةالتعرف على)2003("منصور"كما استهدفت دراسة
مراهق 60عینة قوامها لدىاالقتصادیة المؤدیة إلى ظهور السلوك العدواني لدى المراهقین، و 

، حیث أظهرت )سنة16و12(تراوحت أعمارهم ما بین ،لوك العدوانيالسیظهرون ممن 
أو داخل المدرسة هذا بالنسبة للعوامل ،نتائجها شعور المراهق باالضطهاد داخل األسرة

النفسیة، أما العوامل االجتماعیة فهي تتمثل في نوع مهنة األب، المنطقة السكنیة وحالة 
في ضعف الراتب فهي تتمثل عوامل االقتصادیة فیما یخص الأمااألسرة االجتماعیة،

رشاد عبد العزیز (عدم كفایة المصروف الیومي للمراهق ي لألب، كثرة عدد أفراد األسرة و الشهر 
).337، ص 2009، محمد زین العایش زینب،موسى

وعالقته بظهور ظاهرة أبناء الشوارعالتي تناولت الدراسات المتعددة و بناء على
ظهور السلوك و النفسيأمنهم في وسلوكیة مختلفة، مما قد یؤدي إلى اختاللمشكالت نفسیة
. العدواني لدیهم
هم في الشارع وما ینجم عنها الظروف التي تحیط بهم و هر جلیا من خالل یظحیث 

:  إلى طرح التساؤل التاليأدىهذا ما نفسیة واستجابات انفعالیة مختلفة، ثار من آ
ر السلوك ظهشعروا بفقدان األمن النفسي و مشاكل للالشوارعأبناء كلما تعرضهل 
.؟یهمالعدواني لد

:التساؤالت الجزئیة
؟األمن النفسيشعروا بفقدانمشاكلللأبناء الشوارعكلما تعرضهل -1
؟یهملدر السلوك العدوانيظهمشاكلللأبناء الشوارعكلما تعرضهل -2
السلوك العدواني؟لدیهمرظهمن النفسيأبناء الشوارع بعدم األهل كلما شعر-3
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:فرضیات البحث.2
:الفرضیة العامة.1.2

ظهر السلوك شعروا بفقدان األمن النفسي و مشاكل للأبناء الشوارعكلما تعرض
.یهمالعدواني لد

:الفرضیات الجزئیة. 2.2
.األمن النفسيشعروا بفقدان مشاكلللأبناء الشوارعكلما تعرض-1
.یهملدر السلوك العدواني ظهمشاكلللأبناء الشوارعتعرضكلما-2
.السلوك العدوانيلدیهمرظهأبناء الشوارع بعدم األمن النفسيكلما شعر-3
:أهداف البحث.3

ة التي یقوم ، ذلك من خالل الدراسلكل بحث علمي هدف یسعى الباحث إلى تحقیقه
: یليایما البحث فتتمثل أهداف هذحیث . بها

:ذلك من خاللحث هو وصف ظاهرة أبناء الشوارع و الهدف من الب
.الشارعللعیش فيؤدي إلى خروج األبناء التي تالمشاكلمختلفالتعرف على-
من خالل االستجابات ،ل األبناء إزاء تلك المشاكلافعأالتعرف على مختلف ردود -

.السلوكیة الصادرة منهماالنفعالیة و 
.األمن النفسيمدى تأثیره علىدى تعرض أبناء الشوارع للمشاكل و معلى التعرف -
.ظهور السلوك العدواني لدیهممدى بناء الشوارع للمشاكل و مدى تعرض أالتعرف على-
: أهمیة البحث.4

:یتعرض إلىفي كون الموضوع،تتمثل أهمیة البحث
.عینة تمثل حدیث الساعة في المجتمع الجزائري-
.بیان مختلف المشاكل التي تؤدي إلى خروج األبناء إلى الشارعت-
.إثراء الموضوع من حیث المفاهیم النظریة-
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:تحدید المفاهیم األساسیة إجرائیا. 5
:أبناء الشوارع.1.5

الذین أجري علیهم البحث وطبقت علیهم أدوات ،أفراد عینة البحثهمأبناء الشوارع
قاموا بهجر أسرهم ألسباب سنة،18تقل أعمارهم عن الذیناألبناءالمتمثلین فيالبحث،
قد تكون نشاطات مختلفةفیه یمارسون مكانا للمبیت،من الشارع ملجأ لهم و ، اتخذوامعینة

من أجل النفسیة واالجتماعیةالبیولوجیة،تلبیة حاجاتهملیومي و قصد كسب قوتهم امنحرفة،
.م بأسرهم شبه منعدمة أو منعدمة تماماحیث تكون عالقاته،تحقیق البقاء

:مشاكل أبناء الشوارع. 2.5
مما األبناء،الضغوطات التي یتعرض لها المواقف و مشاكل أبناء الشوارع هي مختلف

محاور حیث تتمثل هذه المشاكل في،مه كملجأ لهونیتخذإلى الشارع و خروجإلى الهمیدفع
االقتصادیة، المشاكل التعلیمیة جتماعیة األسریة، المشاكل المشاكل االدلیل المقابلة وهي

. في الشارعاألبناء المشاكل التي یتعرضون لها و 
:النفسياألمن.3.5

مما قد یقوي ثقته بنفسه ،االطمئنانو الدفء،الحمایة، الرعایةشعور الفرد بیعبر عن 
القلق لتحقیق التحرر من الخوف و رار و ، االستقینمي لدیه الشعور باالنتماءوماباآلخرین، و 

یسهل له ، كماالتوافق معهاة، قصد تمكنه من مسایرة جماعته و االجتماعیحاجاته النفسیة و 
الدرجة التي یتحصل علیها حیث یمكن تقدیر ذلك من خالل، االندماج في الحیاة االجتماعیة

.مقیاس األمن النفسيفيالمفحوص 
:مفهوم السلوك العدواني. 4.5

أو ،لغیرباأو ،لذاتباإلحاق األذى سواءلعدواني هو السلوك الذي یؤدي إلىالسلوك ا
باالعتماد على األبعاد التي یتضمنها مقیاس السلوك العدواني الذي أعده ذلك لممتلكات، با
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الغضب المادي،العدوان اللفظي،التي تتمثل في، "مارك بیري"و" أرنولد بص"كل من 
.وةالعداو 



:األولالفصل 
مشاكل أبناء الشوارع
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:تمهید
النمو والزیادة،اآلخذة فياالجتماعیةظواهرأهم البینمنأبناء الشوارع تعتبر ظاهرة 
، الدول الصناعیة الكبرىبل حتى،فحسببلدان العالم الثالث تجتاحالفهي ظاهرة عالمیة

من أجل السعي على الوصول إلى الكشف عن األسباب ،جعل منها محل اهتمام كبیرما 
المتزاید االهتمامتقلیصها، فبالرغم من العمل على المؤدیة إلیها، قصد الحد منها و الحقیقیة

م المتحدة، منظمة هیئة األمال سیماالمنظمات العالمیةخاصة،بقضایا الطفولة للدول
، لكون هذه الفئة تمثل الركیزة "فالیونیسی"للطفولة ومنظمة األمم المتحدةالصحة العالمیة

نسبة عالیة من األطفال الذین یعیشون في هناك إال أنتطور المجتمعات،لتقدم و األساسیة
المواقف غیر المقبولة اجتماعیا، ما یجعلهم إذ یتعرضون للحرمان، اإلساءة و ،ظروف صعبة

بغض النظر عن مختلف المخاطر التي یتعرضون لها بشتى أنواعه،النحراف لعرضة 
من خالل تفشي یومیا، ما قد یؤثر سلبا على شخصیة الطفل، بالتالي على المجتمع ككل

فقدان التوتر الدائم و الشعور بالقلق و القي، ما یخلق لدى أفراده االنحطاط األخظاهرة الفساد و 
.استقراره، بالتالي إلى تهدید كیانه و الطمأنینةالشعور باألمن و 

أبناء الشوارع ذلك من خالل مشاكل ففي هذا الفصل سیتم التطرق إلى موضوع 
العوامل النظریة المفسرة لها،التناوالتظاهرة، الهذهمفهومه، األسباب المؤدیة إلى انتشار

أنماط التواجد بالشارع، كیفیة التعود على حیاة الشارع، سمات أبناء الشوارع، المؤدیة إلیه،
.ارعو الش، الثقافة الفرعیة ألبناءالشوارعاالستراتیجیات المتخذة للبقاء في
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:مفهوم أبناء الشوارع.1
:التعریف االصطالحي. 1.1

نظرا الختالف التعریفات التي تعرضت إلى تحدید مفهوم أبناء الشوارعلقد تعددت 
فمنهم هذه الظاهرة،للتعریف بالمفاهیمو منهم، لذا تعددت التسمیات واحداألطر النظریة لكل

من أطلق علیهم مفهوم أطفال بال مأوى، أطفال في ظروف صعبة، أطفال معرضون 
األطفال المعرضون للخطر المتشردون و األطفالللخطر، أطفال معرضون لالنحراف، 

المنظمات الدولیة فتطلق علیهم بمفهوم أطفال الشوارع، من الباحثین و األغلبیةأما المعنوي،
لذا تجدر اإلشارة إلى أنها فئة واحدة أال وهي أطفاال سواء كانوا ذكورا أم إناثا، ال یتجاوز 

ش أو لتحقیق نوع من الرفاهیة، حیث یقضون یومهم بالشارع لكسب العیسنة، 18عمرهم 
الشارع كمكسب لرزقه في كما أن هناك من یتخذ،هناك من یعود لقضاء اللیل مع أسرته

حیث تكون عالقاتهم مع أسرهم إما مقطوعة تماما أو شبه ،مأوى له في اللیلالنهار و 
.مقطوعة
حیث )1985("الیونیسیفمنظمة "من بین هذه التعریفات، التعریف الذي قدمته و 

" أطفال في الشارع"، "أطفال في خطر كبیر": ثالث فئات من األطفال هيصنفت بین 
قصد تحدید المفهوم بشكل دقیق، فحسب هذه المنظمة یدل المفهوم " أطفال من الشارع"و

ناثا یعیشون في فقر مدقع، فهذه على فئة األطفال ذكورا و " ر كبیرأطفال في خط"األول أي ٕ ا
الحیاة، حیث یعیش ضروریاتسط أسرها إنما في بیئة محرومة من أدنى الفئة تعیش و 

حتى التعلیمیةو جتماعیةاالالصحیة،معظمهم في سكنات عشوائیة، ال تتوفر على الخدمات
.(Trussell.R.P, 1999, P189)

یعملون في الشارع طوال النهار األطفال الذین،"أطفال في الشارع"حین تمثل فئةفي
تتمثل في " أطفال من الشارع"أما فئة . یعودون إلى أسرهم لقضاء اللیل في البیت األسريو 

المجلس القومي العربي (األطفال الذین یعملون ویعیشون في الشارع دون الرجوع إلى منازلهم 
).16، ص2007، األمومةللطفولة و 
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الهدف من هذا التعریف هو التدقیق في تحدید مفهوم أبناء الشوارع، حیث قامت 
الذي د نوع االختالف الموجود بینهما و تحدیعلى التفرقة بین المفهومین و الیونیسیفمنظمة 

فالشارع یعرض " الشارعالطفل، األسرة  و "العالقات بین ینصب بصفة أساسیة على اختالف
ن ى استمرار الطفل في الشارع، كما أالجسمي الذي یقاس بمدالطفل إلى خطر في البعد 

الذي یقاس بدرجة صلة الطفل بأسرته التي آخر یتمثل في البعد االجتماعي و خطرهناك 
.المراقبة االجتماعیةو ز الحب، الحمایة، الرعایة، األمنتمثل رم

أبناء الشوارع بأنهم أطفال ذكورا كانوا )1992("أبو النصرمدحت"كما عرف أیضا 
عبون في الشوارع، یلعیشون، یكبرون، ینامون، یأكلون و سنة ی18أم إناثا، تقل أعمارهم عن 

منهم من ال یعمل، إذ یمارسون أعماال بشكل غیر رسمي وغیر مرخص به، منهم من یعمل و 
أماني (قطعة أو مقطوعة تماما تكون إما متبأسرهم نظرا للسن القانوني للعمل، أما عالقاتهم 

).19، ص2009محمد رفعت قاسم، 

فابن الشارع حسب هذا التعریف هو كل طفل سواء كان ذكرا أم أنثى ال یتجاوز سنه 
یكبر فیه، كما ه الیومي، إذ ینام، یأكل، یلعب و مكسبا لرزقسنة، اتخذ الشارع كمأوى له و 18

یقوم بزیارة عائلته من حین آلخر، أو منقطعة أن عالقاته بأسرته قد تكون سواء متقطعة أي
بشكل نهائي، باإلضافة إلى ممارسته أعماال هامشیة لكونه قاصرا أي غیر مرخص له 

.بالعمل من طرف القانون
:فعرفت أبناء الشوارع على أنهم)OMS")1993منظمة الصحة العالمیة "أما 

.المأوىو سوى البقاءیشغلهمال باستمرار األطفال الذین یقیمون في الشارع -
أو ،و معسكرات اإلیواءأ،یقیمون في دور الرعایة المؤقتةاألطفال المنفصلین عن أسرهم و -

.یعیشون في أماكن مهجورةأو ، الذین ینتقلون بین األصدقاء
سوء المعاملة من طرف بأسرهم ولكن بسبب الفقر، الزحام و تربطهم عالقةاألطفال الذین-

.یقضون بعض اللیالي أو معظم وقتهم في الشارعاألسرة، 
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حیث قدموا ،)المالجئ(المؤسسات االجتماعیة الذین یتواجدون في دور الرعایة و األطفال -
بالهروب من هذه المؤسسات مهددون بأن یصبحوا بال مأوىإال أنهمإلیها من حالة التشرد 

).50، ص2011، غزالني وداد(مرة أخرى

یرى أن ابن الشارع هو كل طفل من أسرة تصدعت )1995("صدیقأحمد "في حین 
اجتماعیة لم یستطع التكیف معها فأصبح ت، یعاني من ضغوط نفسیة، جسمیة و أو تفكك

الشارع مصیره، حیث لم یتوفر أمامه أي من سبل البقاء أو النمو أو الحمایة الطبیعیة، إذ 
، 2009، بوزیان راضیة(ف بها دولیا یعاني من كل أصناف انتهاكات حقوق الطفل المعتر 

).08ص

ألسري السائد فمن خالل هذا التعریف یظهر أن الطفل لجأ إلى الشارع، نتیجة الجو ا
كذلك تجریده من كل حقوقه، مما جعله یعاني من ضغوطات نفسیة بین أفراد عائلته و 

ذه سوى الشارع لیتخالتكیف وفقها، لم یجد أمامهونظرا لعدم قدرته على التوافق و واجتماعیة
. حاجاته األساسیةكملجأ ومالذا لتحقیق رغباته و 

كما حضي هذا المفهوم باهتمام كبیر من طرف العدید من الباحثین الذین حاولوا 
" Boydenبویدون "بدورهم تقدیم توضیحات أكثر حول تعریف هذه الظاهرة من بینها تعریف 

الذین ،الذي یرى أن أبناء الشوارع هم األطفال المهضوم حقوقهم والمظلومین،)1996(
).32، ص2007محمد سید فهمي، (یعملون بها یقیمون في الشوارع و 

لجؤا للشارع لیتخذوه جردوا من حقوقهم، فلشوارع هم األطفال الذین ظلموا و أي أبناء ا
. ا حرموا منهمكسب لقوتهم الیومي لعلهم یجدون فیه مكمأوى لهم و 

الطفل الذي یضل فترات طویلة بأنهابن الشارع )1997("عزة كریم"تعرففي حین 
أثناء الیوم في الشارع، سواء كان یمارس أعماال هامشیة مثل مسح زجاج السیارات، جمع 
القمامة، مسح األحذیة أو بیع سلع تافهة كالمنادیل الورقیة والكبریت، أو التسول كما قد 

أو یقوم بأعمال یخالط أصدقاء السوء أو یمارس أعماال غیر قانونیة كالدعارة، المخدرات 
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وم برعایتهم، تربیتهم، المرافق العامة، فعادة ما یفقد هؤالء األطفال من یقعدوانیة تجاه المارة و 
).20، ص2009أماني رفعت محمد قاسم، (توجیه سلوكهم حمایتهم و 

رع هم األبناء الذین فقدوا الرعایة والتوجیه من طرف اأبناء الشو حسب هذا التعریف
أكثر عرضة للخطر عظم أوقاتهم في الشارع، ما یجعل حیاتهمیقضون مالكبار، حیث 

واالنحراف، إذ یمارسون أعماال قد تكون غیر قانونیة وغیر اجتماعیة تعود بالسلب علیه 
.  وعلى المجتمع ككل

التي ،قلیمیةفي الورشة اإل"التنمیةللطفولة و المجلس العربي"إلیه أشارهذا ما 
أن أبناء ،عربیابهدف التصدي لظاهرة أبناء الشوارع ،)1999(انعقدت بالقاهرة في سبتمبر 

الضیاع، ذكورا كانوا أم إناثا، حسب التحدید رع هم أحد صور التعرض لالنحراف و الشوا
ال مشاكل في عالقاتهم األسریة و من الذین یعانون على الساحة العربیة،الطفلالسني لمفهوم 

أو ،محال إلقامتهم الدائمةة، فیتخذون من الشارع مأوى لهم و یتصلون بأهلهم بصفة منتظم
والتوجیه من قبل أشخاص اإلشرافمصدرا لكسب رزقهم، تنقصهم الحمایة، شبة الدائمة و 

).11ص،2004عبد الرحمن عبد الوهاب علي،(راشدین أو مؤسسات ترعاهم 

إشباعترى أن ابن الشارع هو ذلك الطفل الذي عجزت أسرته عن "ثریا عبد الجواد"أما 
لواقع اجتماعي، اقتصادي تعایشه األسرة في كنتاج ثقافیةالیة و میة، النفسسحاجاته األساسیة الج
دفع به إلى واقع آخر یمارس فیه أنواعا من النشاطات إلشباع حاجاته ،إطار اجتماعي أشمل

،ثریاعبد الجواد(یعرضه للمساءلة القانونیة بهدف حفظ النظام العام قد مما ،من أجل البقاء
).236ص،2001

نفسیة، ن ابن الشارع ما هو إال نتاج ألسباب من خالل هذا التعریف یتضح أ
ألسرة على تحقیق أدنى مما أدى إلى عجز امتفاعلة فیما بینها، اقتصادیةو ثقافیة، اجتماعیة،
مام هذا الوضع لم یستطع الطفل التوافق مع مختلف المواقف التي یواجهها، ما حاجاته، فأ
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یتربى فیه على و یأكلیختار حیاة الشارع حیث ینام، جل ذلك بنفسه و دفعه إلى السعي من أ
.عاجزةأسرةالعیش في كنف 

:المنظور القانونيمنابن الشارع مفهوم . 2.1
فهي مختلفة من دولة ألخرى بالرغم من ،الشارعفیما یخص نظرة القانون اتجاه ابن 

:من بین هذه التعریفات ما یليي تعمل على توحید تلك القوانین و الت،االتفاقیات الدولیة
أو ،حسب القانون االنجلیزي یعتبر ابن الشارع بأنه كل طفل لم یكن له أبوان صالحان

ادرین على توفیر العنایة غیر قشخص آخر یقوم على تربیته، أو كان من یتولون أمره
إال أنهم ال یبذلون الجهد ،التربیة التي تقتضیها حالته، أو كانوا على الرغم من استطاعتهمو 

).55، ص2004، جابر عوض سید(الكافي من أجل ذلك 

االهتمام، الرعایة االبن الذي حرم من هومن خالل هذا القانون یتبین أن ابن الشارع
.والدیه، أو من تكفل بتربیتهالحمایة من طرف و 

فعرفته بأنه الطفل الذي لم یكن قد ارتكب فعال ،بلندناإلجرامأما معهد دراسات 
ألسباب وجیهة خارجا عن الجماعة، لكونه عرضة اقب علیه القانون، إال أنه یعد و یع

جابر (أمرهالكتساب میول منافیة لها، لذا یمكن التنبؤ باحتمال تحوله إلى مجرم إذا لم یتدارك 
).55، ص2004، عوض سید

ما دام لم یقم بفعل ،ال یعاقبه القانونأن ابن الشارع هذا القانونیتضح من خالل 
نتیجة احتكاكه ،عرضه إلى المتابعة القانونیة، إال أنه عرضة لالنحراف في أي وقتی

.المجتمع ككلفة قد تكون خطرة على منحر سلوكیاتالمستمر بالشارع، الشيء الذي یكسبه 
أو تخلى ،في حین یعرف القانون الفرنسي ابن الشارع بأنه الطفل الذي هجر والدیه

ال محل إقامة، أو الذي فهو بدون عمل و ،أو كان یتیما لیس هناك من یرعاه،عنه أبواه
أو ممارسته للحرف المحظورة، كما أن ،یحصل على مورد رزقه عن طریق الفساد الخلقي
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الطفل یمكن اعتباره معرضا لالنحراف إذا كانت صحته أو أمنه أو أخالقه في خطر، أو إذا 
).55، ص2004، جابر عوض سید(كانت ظروف تربیته تعرضه بصورة جسمیة للخطر 

أو حمایته ،وجد من یقوم برعایتهكل طفل ال یبأنهفهذا القانون نظر إلى ابن الشارع 
فبالرغم من وجود ،كل طفل یتلقى تربیة غیر صالحةبتوجیهه، و حتى من یقوم أو ،تربیتهو 

كل هؤالء مما یجعل،إال أنها ال تعمل على تحقیق الحاجات األساسیة ألبنائها،عائلته معه
.النحرافلكل أنواع اعرضةاألطفال

:ابن الشارع في منظور القانون الجزائري
طفل إلى تحدید مفهوم السیتم التطرق ،تحدید مفهوم أبناء الشوارعقبل التطرق إلى 
:حسب القانون الجزائري

قرار (لقد تم تحدید مفهوم الطفل حسب المادة األربعین البند الثاني من القانون المدني
- 07رقم من خالل القانون المتممو المعدل1975سبتمبر 26الذي وضع في )58- 75(رقم 

كل طفل لم یتجاوز السن التاسع عشر، حیث سن الرشد محدد في السن ، هو)2007في 05
، ، فهو السن الذي یتمكن كل شخص في البدء بممارسة حقوقه المدنیة)سنة19(التاسع عشر 

08في الذي وضع155- 66(من قانون العقوبات حسب القرار رقم 442النص رقم حسبأما

سنة18بـسن الرشدتم تحدیدف،)1966جوان 
(Comité des droits de l’enfant, 2009, p60).

نما و ع مفهوم غامض، إذ ال یظهر بهذا المفهوممفهوم ابن الشار فیعتبر  ٕ یدخل ضمن ا
المتعلق بحمایة الطفولة )72/03(یظم القرار حیثمفهوم أطفال في خطر معنوي، 

القاصرین األطفالعلى أنهم،المراهقة، تعریفا في مادته األولى األطفال في خطر معنويو 
لجسمیة في خطر، كما أن اتكون صحتهم النفسیة و الذین لم یصلوا بعد سن الرشد المدني، 

على مستقبلهم، اخطر یمثلتربیتهم تكون عرضة للخطر، أو وضع حیاتهمأخالقهم و 
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باعتبارها یعتبرون من بین األطفال في خطر معنوي،شردونتفاألطفال الذین یتسولون أو الم
عادة التربیةفئة تحتاج للحمایة و  ٕ .(Ait Zai. N, 2005, P31)ا

الذي سنه الطفلتبریعلقد قام القانون الجزائري بالتمییز بین فئتین من األطفال، إذ 
أو ممارسة التسول وفق المشرع الجزائري ،اعتاد على العیش في الشارعو ةدون الثالثة عشر 

زمیله الذي یرتكب نفس الجنحة بعد بلوغه سن الثالثة عشرة في خطر، في حین یعتبرطفل 
من 444المادة من قانون العقوبات و 49ى المادة استنادا إل،إلى غایة الثامنة عشرة جانحا

المنصوص علیها في تلك المواد، قانون اإلجراءات الجزائیة، أن یتخذ بشأنه تدابیر الحمایة 
كما یمكنه عند الضرورة إخضاعه لعقوبات مخففة، إال أن المشرع الجزائري سوى في حالة 

الشوارع بین الطفل الذي یرتكب هذا الفعل قبل سن الثالث عشر وذلك الذي یرتكب ذات ابن
تخذ بشأن مكرر على أنه ال ت196الفعل بعد هذا السن، من خالل نصه بمقتضى المادة 

التهذیب، هذا یدل على ل والتشرد، إال تدابیر الحمایة و األطفال الذین اعتادوا ممارسة التسو 
لو كانت األفعال ء األطفال على أنهم ضحایا، حتى و هؤالمع یتعامل الجزائريأن المشرع

معاقب علیها بمقتضى نصوص قانون العقوبات ،على ارتكابها تشكل جرائمالتي أقدموا 
.)74، ص2013جمعي لیلى، (

بأنه الطفل الذي لم یتجاوز یمكن حصر مفهوم ابن الشارع ،من خالل كل ما سبق
جعل منه مكان ارع و لجأ إلى الش،أي كل طفل قاصر سواء كان ذكرا أم أنثىسنة،18

تحقیقها له، إذ منقصد تحقیق حاجاته األساسیة التي عجزت أسرته،المأوىلجلب الرزق و 
إلى السن القانوني للعمل، بعدرا لم یصللكونه قاص،س بعض األعمال الهامشیةیمار 

عدم وجود الرقابة، الرعایة جة نحراف نتیاالخطر و فاحتكاكه المستمر بالشارع یجعله عرضة لل
یعتبرهم القانون ضحایا ال تؤخذ ضدهم ، حیثالحمایة من طرف الكبار لسبب من األسبابو 
.لو أقدموا على أفعال یعاقب علیها القانونتدابیر الحمایة والتهذیب، حتى و ال إ
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:الشوارعأبناءالتسمیات التي أطلقت على .2
من خالل ،التي تطلق على أبناء الشوارع من طرف الباحثینتعتبر التسمیات

نما هناك العدید من لیست التسمیات الوحیدة، و الدراسات التي قاموا بها  ٕ ،التسمیات المحلیةا
من مجتمع آلخر، إذ قد یعود هذا االختالف التي تختلف من قارة ألخرى ومن بلد آلخر و 

.األوضاع السائدة في كل بلدفات و إلى تعدد الثقا
هذه التي أجریت حول الدراساتمختلفمن بین المفاهیم االصطالحیة المستعملة في

المهمشین، أطفال بال أسر، المشردین الصغار، األطفال الهامشیین أو : هيالظاهرة
المعرضوناألطفالالجانحین، أطفال بال مأوى، األطفال المخذولین، أطفال العراء، 

، فؤادالصالحي(المعرضون للخطر المعنوي األطفاللالنحراف، أطفال في ظروف صعبة و 
).2، ص2007

التي ،"Scugnizzo"في نابولي بكلمة فیطلق علیهم المحلیة األلقابأما التسمیات و 
بمعنى طائر "Pajaro Frutero"یقصد بها رأس المغزل الذي یدور باستمرار، أما في البیرو 

).31، ص1987اللجنة المستقلة للقضایا الدولیة، (الفاكهة 

الفئران، في كولومبیا باسم یضا في بولیفیا اسمي دود الخشب و كما یطلق علیهم أ
في هندوراس المتمردون و السیئونفي رواندا األوالد أوالد الغبار، حشرات الفراش،الصبي أو 

، في الزائیر البعوضو بالكتاكیتالصغار، أما في الكونغو الجوالین، في الكامرون 
،ضبط في مدینة صنعاء بأطفال الكراتین، في حین یطلق علیهم في الیمن بالبالعصافیر

، ناصرعالم(الكراتین أما في مدینة عدن باألطفال المتسكعون ألنهم یقومون ببناء أكواخ من 
).07، ص2009

بمعنى المقدرة على التحایل على،أما في السودان فإن التسمیة الشائعة هي الشماسة
االستظاللعدم امتالك المأوى و علىكما تدل أیضا،المجتمع لضمان البقاءالظروف و 
).3ص،1993معتصم غالب،الرشید (بالشمس 
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هو االبن الذي اتخذ أنها تشیر إلى مفهوم واحد، أال و تعدد التسمیات إال فبالرغم من 
من الشارع مأوى له ومصدرا لرزقه، سواء كان ذلك بمحض إرادته أو كان مجبرا على ذلك 

. لسبب من األسباب
:الشوارعبناءأظاهرةحجم.3

، ذلك یعود إلى الشوارع في الجزائرأبناء ظاهرةحجمحول دقیقةال توجد احصائیات
ما یؤدي إلى الخروج بإحصائیات دقیقة انظمام هذه الفئة إلى فئة األطفال في خطر معنوي،

الفعليالواقعخاللمنرصدهایصعبالتيالظواهرمنظاهرةلكونهاذلك ،أمر صعب
على حجم فئة األطفال في خطر معنوي، حیث لذا سیتم اإلعتماد،بناءاألهؤالءیعیشهالذي
،)FOREM(فحسب مؤسسة ،المقدمة لألمم المتحدةتقاریرالخاللمنعلیهاالتعرفیمكن

، تبین أن فقطفي خمس والیات) 2006(وعلى إثر عملیة الرصد التي قامت بها في سنة 
Fédération)طفل یعیشون في الشارع) 20000إلى 15000(هناك internationale des

ligues des droits de l’homme et al , 2010 , p46).

فيهالیسجتالتي تم،حصائیات الخاصة باألطفال في خطر معنوياإلقدرفي حین ت
طفل، في حین وصل ) 3567(فبلغ عددهم) 2009(طفل، أما في سنة) 3741()2008(سنة

إال أن هذه التقدیرات غیر دقیقة فهي تمثل الفئة طفل، ) 3099(إلى) 2010(عددهم في سنة
.(Comité des droit de l’enfant, 2012, p22)التي قبضت علیها الشرطة أثناء حمالتها

أن حصائیات دقیقة قد یعود إلىإوبة الحصول على عتجدر اإلشارة إلى أن ص
األطفال م عدیدة منها عمالة األطفال، یهاالظاهرة معقدة، نظرا لتداخل هذا المفهوم بمف

الجانحین لكون معظم أبناء الشوارع یعتمدون على السرقة، االتجار في المخدرات وغیرها من 
.األعمال التي تعتبر منحرفة كطرق یكسبون من خاللها رزقهم
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:المنزلالتناوالت النظریة المفسرة للهروب من .4
تفسیر سلوك الهروب من البیت تطرقت إلىالتي ،لقد تعددت التناوالت النظریة

االتجاهات التي تسیر وفقها كل نظریة، لعیش في الشارع، لتعدد األسباب و اللجوء لو العائلي
:من بین هذه النظریات ما یلي

لقد فسر علم النفس المرضي سلوك االبن الهارب من :تناول علم النفس المرضي. 1.4
حیث اعتبره ولیدا لحتمیة البیت األسري، لیتخذ هذا األخیر الشارع كمأوى له تفسیرا مركبا، 

حیط المترتبط بكل من شخصیة الهارب و ،كنتیجة مرضیة تفرزها عدة عواملمرضیة و 
).91، ص2008، ، كركوش فتیحةبوسنة محمود(السیاق الذي یحدث فیه و 

حالة مأوى له، ما هو إالبن إلى الشارع واتخاذه یعتبر لجوء االحسب هذا التناول
.متفاعلة فیما بینهامتداخلة و مرضیة ناتجة عن عدة عوامل 

:تناول التحلیل النفسي. 2.4
ط ارتباطا على أنه یرتب،لقد اعتبرت مدرسة التحلیل النفسي سلوك الهروب من المنزل

أن طفولة )Goldberg")1994غولدبرغ "عالقته بوالدیه، فحسب بطفولة الهارب و وثیقا 
.بصدمات غیر مرصنةالقطیعة و نت طفولة مضطربة مطبوعة بالفراغ،الهارب غالبا ما كا

)1980("Jeametجیمي"، )Kestemberg")1978كستمبرغ "كما قدم كل من 

اتفقت في مجملها على ربط سلوك تفسیرات تحلیلیة حیث )Gutton")1990غوتون "و
لى حاجة االبن الهارب إلى السند، ذلك من خالل وب بالسیرورات النفسیة العمیقة و الهر  ٕ ا

بالتالي ،البحث المستمر عن المواضیع الخارجیة المریحة التي تعطیه مشاعر األمن المفقود
دوافعه المتصارعة فیما لیة للهارب، الناتجة عن نزواته و انصب االهتمام على الدینامیة الداخ

بین المحیط الخارجي، األمر الذي یجعل االبن یعیش في حالة مستمرة من الصراعاتبینها و 
.)91، ص2008، ، كركوش فتیحةبوسنة محمود(
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العالقة التي تربطه بأفراد رتبط سلوك الهروب بطفولة االبن و حسب هذا االتجاه ی
، إذ تتحدد شخصیة الفرد في نمو شخصیة الطفل، لما لها من تأثیر على خاصة األمأسرته

.الخمس سنوات األولى من عمره
:التناول السلوكي.3.4

ا، فبسبب عجز البیئة أما المدرسة السلوكیة فاعتبرت سلوك الهروب سلوكا متعلم
بصفة خاصة، التي نشأ فیها الطفل في تحقیق حاجاته األسریةصفة عامة و االجتماعیة ب

نتیجة لذلك تتولد لدیه یة، مما یعرضه لإلحباط المتكرر و النفسفسیولوجیة، االجتماعیة و ال
.مشاعر القلق، التوتر والخوف من المستقبل

إلى أن الفرد یلجأ إلى أسالیب متنوعة قصد "یوسف القاضي"ففي هذا الصدد أشار 
أو ،التخفیف من التوتر، في مواجهة هذه المواقف المؤدیة لإلحباط، فالسرقة، أو العدوان

شعوره بالدونیة، فإذا أدرك الفرد بأن أسالیب دفاعیة تخفض من توتره و الهروب ما هي إال
ضد أسلوبا دفاعیا بوصفهاتثبت لدیه، ثم لتعززهذه األسالیب ناجحة ضد القلق فیكررها 

.القلق إلى أن تصبح سلوكا متعلما
عد أن السلوك المنحرف كالهروب، ی)1982("مصطفى فهمي"في حین اعتبر

فشل ن استمرار الجو األسري المضطرب و للقلق، الناجم عاستجابة نمطیة مدعمة للتوتر و 
تعلم الكیفیة التي یضبط بها مستوى عملیات التعلم، فالهارب في هذه الحالة لم ینجح في 

.)92، ص2008، ، كركوش فتیحةبوسنة محمود(العوامل الخارجیة التي توجه سلوكه

مكتسب عن طریق الخبرة، ففي هو سلوك متعلم و ،فسلوك الهروب حسب هذه النظریة
القلق، فعندما یدرك مواقف محبطة للتخفیف من التوتر و استجابة لالبدایة یكون عبارة عن 

لى تخفف لدیه مشاعر التوتر، بالتالي یسعى إلى تكرار ذلك السلوك، مما یؤدي إالفرد بأنها 
.متعلماتكراره في المستقبل لیصبحتعزیزه و 
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: التناول المعرفي. 4.4
أو طریقة إستراتیجیةالنظریة، یعتبر سلوك الهروب من البیت العائلي حسب هذه 

العتقادات لأن )Denoff")1987دونوف"لمواجهة المواقف الضاغطة، حیث اعتبرت 
دور سببي محدد بالنسبة لالبن الهارب من البیت األسري في انتقاء هذا ،لتقییمات الذاتیةلو 

اتخاذ المعرفي و رفیة في عملیة التقییم السلوك دون غیره، نظرا لمدى أهمیة المحددات المع
غیر ا السلوك نموذجا لمواجهة فاشلة و ، بعد أن اعتبر هذاالبن قرار الهروب من المنزل

.متكیفة
أن الهاربین یعتقدون بأن ،)Janus et al")1995وآخرونجانوس"في حین اعتبر 

لیس خرجت عن نطاق سیطرتهم و ،األحداث التي أدت بهم إلى الهروب من المنزل
العجز، إذ یعتبر دراكات تولد لدیهم مشاعر الذنب و طاعتهم التحكم فیها، فمثل هذه اإلباست

، كركوش بوسنة محمود(سلوك الهروب ما هو إال مظهر من مظاهر السلوك التعبیري الیائس
.)92، ص2008، فتیحة

دورا دراكاتهإمختلف فرد، أفكاره، تقییماته الذاتیة و یرى هذا االتجاه أن العتقادات ال
.كیفیة مواجهته لمختلف الضغوطات التي یتعرض لهاو كبیرا في تحدید سلوكه 

:التناول النسقي. 5.5
إال ، المضطرب على حد سواءالسوي و دورا فعاال في فهم سلوك الفردلالتجاه النسقي

حیث عرفه ،أن ذلك لن یتم إال من خالل األسرة التي تعتبر شبكة من العالقات االجتماعیة
معقد الذي یتمیز بالضبط الذاتي، إذ یعتبر أنه النسق الحي ال"Minuchin.Sمینوشین "

دینامیة العائلة سیرالتغییر مفهومین ضروریین لبقائه، فهو النسق الذي ینظماالستقرار و 
الكل المركب من أفراد العائلة تطویرها، فالنسق العائلي هواستمرارها و یحافظ على بقائها،و 
ادل المستمر بین أفراد لتبالسیرورة العالئقیة و ،بهم، حیث یتمیز هذا الكل بالدینامیةما یحیط و 
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Albernhe. K et(المحیط الخارجي ضمن سیاق اجتماعي خاص العائلة و  Albernhe.T,

2000, p93(.
فهم األسرة على نحو إمكانیة)1999("عالء الدین كفافي"ففي هذا الصدد فسر 

أفضل باعتبارها كال متكامال، فكل فرد من أفراد األسرة یعد نسقا كامال في حد ذاته، حیث 
لمتواجدة بدورها المتمثل في األسرة النوویة، اذا النسق الفردي داخل نسق أكبر و یتواجد ه

.المتمثل في األسرة الممتدةداخل نسق أكبر و 
"Gavazi et Blumenkrantsبلومنكرانتز غافازي و "هذا ما أشار إلیه كل من 

ة بخلل على مرتبط،إلى أنه غالبا ما تكون أسباب الهروب من البیت العائلي)1991(
الضغوط مثل درجات عالیة من الصراع و ،نتیجة لسوء توظیفهمستوى النسق األسري و 

طرق وجود اعتداءات بدنیة أو جنسیة و إلىإضافة، وضعف مهارات االتصال في األسرة
.)93ص،2008، ، كركوش فتیحةبوسنة محمود(تأدیبیة غیر مناسبة

عدم قدرة النظام الذي یتمثل في التسرب المدرسي و باإلضافة إلى قصور النسق التعلیمي 
یجاد بدائل ؤدي بهم إلى اللجوء إلى الشارع و التعلیمي على توفیر احتیاجات التالمیذ، قد ی ٕ ا

).11، ص2004، عبد اهللا بن عبد العزیزالیوسف(أخرى فیه 

یتحدد وفق ،نوع العالقة التي تربط بینهمسرة و لما یحدث من تفاعل بین أفراد األنظرا
أفراد األسرة بینالتي تربط،الشبكة العالئقیةالتفاعل و النسق األسري، القائم علىذلك 

االجتماعیةالبیئیة و ال تعمل لوحدها، بل تتأثر بالمتغیرات، إال أن هذه العواملالواحدة
تفاعل مع المجتمع بكل التطورات ، فهي تاالقتصادیةالمحیطة باألسرة، إضافة إلى وضعیتها

الثقافات الفرعیة التي ر عن القیم، العادات، التقالید و التغیرات التي تطرأ علیه، بغض النظو 
.تسوده
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:االجتماعيالتناول.6.4
ما هو إال سلوك منحرف عن یرى هذا االتجاه أن سلوك الهروب من البیت األسري، 

ن العوامل األسریة، االقتصادیة واالجتماعیة عالمعاییر االجتماعیة السائدة، الناتج القیم و 
لفهم هذا السلوكما هو إال معطى اجتماعي ثقافي، و تتداخل فیما بینها، فالفردالتي تتفاعل و 

عات یجب الرجوع إلى دراسة الجماعة األولیة التي عاش فیها الطفل، إضافة إلى الجما
حیث تدعم جماعة . یر في تحدید سلوك الفردالتي لها دور كبالثانویة التي ینتمي إلیها و 

األصدقاء المنحرفون سلوك الهروب لدى األبناء المتواجدین تحت ظروف أسریة ضاغطة، 
راتیجیات منحرفة من أجل البقاء والعیش في الشارع، حیث یستمر تساهم في تبني استكما 

المنحرفة التي تصاحبها أنشطة غیر مشروعة في بعض السلوكیاتالهارب في انتهاج تلك 
، ما یجعلهم أكثر عرضة للمخاطر المختلفة التي قد یواجهونها في الشارع بشكل الحاالت
.)94، ص2008، ، كركوش فتیحةبوسنة محمود(یومي 

ال یمكن فهمه لوك الهروب نتاج اجتماعي ثقافي و أن سیتضحمن خالل هذا التناول
المحیط األسري، االجتماعي والثقافي الذي یعیش فیه االبن الهارب من إال بالرجوع إلى 
اعیة اجتماعیة تتأثر بأنماط التنشئة االجتمباعتباره وحدة بیولوجیة، نفسیة و البیت األسري، 

.الظروف البیئیة المحیطة بهاطرف الوالدین و المنتهجة من 
التي تم التعرض إلیها، حاولت تفسیر ظریةتبین من كل ما سبق أن التناوالت الن

كل حسب االتجاه الذي ینتمي إلیه،لفةسلوك هروب األبناء من البیت العائلي في زوایا مخت
نظرا و فقطعلى تفسیر واحداداالعتمال یمكن فمتداخلة اول، إال أنها تفسیرات متكاملة و تن

دراكي، إ، ففهمها یستوجب اإلحاطة بكل ما هو معقدةمتشابكة و الهروب، ظاهرةلكون ظاهرة
.نسقيمعرفي، شخصي و عالئقي،
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:العوامل المؤدیة إلى ظاهرة أبناء الشوارع.5
نتیجة للعدید من المشاكل ،متشابكةمعقدة و ر ظاهرة أبناء الشوارع ظاهرة اتبباع

اتجاهه إلى ه إلى الهروب من البیت العائلي و المعوقات التي تعترض الطفل مما یدفعو 
الشارع، حیث یمكن حصر هذه العوامل في المشاكل االجتماعیة، االقتصادیة، الثقافیة 

:تتداخل فیما بینها لتشكل جملة من العوامل األساسیة من بینها ما یلي
:ل االجتماعیة األسریةالعوام. 1.5

سیة التي تعمل على تنشئة الطفل تعتبر األسرة الخلیة األسا:سریةاألوضاع األ. 1.1.5
تربیته تربیة سلیمة، فهي الجماعة المرجعیة التي تمنح للطفل المكانة االجتماعیة حیث و 

أن األسرة معاییر المجتمع الذي ینتمي إلیه، إال من خاللها قیم، عادات، معتقدات و یتشرب 
الناجم عنها من الهجر، األثرقد یعود إلى الخالفات الزوجیة و التي یسودها التفكك الذي

).2ص،2008،هدىعبد المحسنحمدأالبابلي (الطالق، موت أحد الوالدین أو كالهما

من التفكك تكون بدرجات األسرةأن معاناة )1975("مصطفى حجازي"إذ یشیر 
و كلیهما ثانیة، أو موت أحدهما زواج أحدهما أالوالدین أي الطالق و ما بافتراقإ،متفاوتة

مما یجعل ،سفره بعیداى هجر الزوج ألسرته و إلباإلضافةزواج اآلخر أو وفاة كلیهما، و 
اإلهمالكما قد یكون ،القرین عاجزا عن تحمل المسؤولیة في تربیة األبناء فیهملهم جزئیا

).96، ص2008، ، كركوش فتیحةمودبوسنة مح(كلیا في بعض الحاالت 

خاصة ما ،إلى أزمات اقتصادیةاألسرةفغیاب األب ألي سبب من األسباب یعرض 
فاألم في هذه الحالة مجبرة على تحمل ،لیس هناك من یعیلهان حجم األسرة كبیرا و إذا كا

مما یدفع الطفل إلى العمل هو أیضا رغبة منه في مساعدة ،مسؤولیة جلب الرزق ألوالدها
.األسرة في نفقاتها

هانتائجحیث أسفرت،)Janus et al ")1987آخرونوس و جان"هذا ما بینته دراسة 
بسبب الطالق،من عائالت األطفال الهاربین كانت مفككة بالدرجة األولى%97أن على
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عادة و  ٕ عاشوا دون %5.26منهم كانوا یعیشون مع الوالدین معا، %21،الوالدینزواج ا
)Kufeldt)1995كوفلدت ام بها ذا ما دعمته نتائج الدراسة التي قحضور الوالدین معا، ه

فیما یخص الحضور الوالدي في األسرة، إذ أثبتت أن حاالت الهروب من البیت العائلي إلى 
ت التي یوجد فیها والد واحد مقارنة بوجود مرات عند العائال)07(الشارع كانت مرتفعة سبع 

).97، ص2008، ، كركوش فتیحةبوسنة محمود(الوالدین معا

للتفكك العائلي مهما كان نوعه آثار وخیمة على نفسیة األبناء، مما یجعل الطرف 
همال الو اآلخر منهمكا في توفیر الحاجات الضروریة لكل أفراد األسرة،  ٕ ةحاجات النفسیا

هو الشارع، كما قد یدفع أال و ما یدفع بهم للبحث عن ذلك في مكان آخرلهم،االجتماعیةو 
قصد مساعدة األسرة من الناحیة ،ببعض األبناء إلى العمل من طرف الوالدین أنفسهم

االقتصادیة دون مراعاة عمرهم الزمني، ما یجعلهم أكثر عرضة لالستغالل من طرف 
.إلى القیام باستجابات سلوكیة غیر توافقیة، الذي قد یؤدي بهم اآلخرین
بناء بطریقة حاجات األإشباعالسلیم یعمل على سريالمناخ األإن :المناخ األسري.2.1.5

أهمیتها لكل مرحلة من مراحل حسب أولویة الحاجات و ،بدون إفراطسویة بشكل متوازن و 
أو ،الحاجات النفسیة لألبناءإشباعالنمو، كما یعمل المناخ األسري المرضي على سوء 

نحو السلوك السلبي المنحرف االندفاعاء إلى حالة القلق والتوتر و إحباطها بشكل یدفع األبن
).16، صتاریخ، بدون أحمدغریب(

العالقات التي تربط الطفل بأفراد أسرته هي التي تسیر الجو داخل األسرة، فالطفل ف
التفاهم، المعاملة الجیدة المبنیة علىة و الحنان، الرعای، الدفءعندما یكون في أسرة یسودها 

الحالة ال یبحث عن مكان آخر لیتواجد فیه غیر في هذههوالمساواة بین األبناء، فالتعاون و 
األمن، عكس ما یحصل في األسر التي تكثر فیها نزله الذي ینعم فیه بالطمأنینة و م

، إضافة إلى ذلك أسالیب المعاملة الوالدیة غیر السلیمة المتبعة في الصراعات بین أفرادها
عدم اكتراث األولیاءو األبناء، العنف، العقاب، التمییز بین اإلهمالتربیة األبناء كالقسوة، 
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الثقافیة التي من خالقیة و لنفسیة، الجسمیة، االجتماعیة، األالبیولوجیة، احاجاتهمإشباعب
ما یجعله یبحث عن مكان آخر یلبي فیه العیش في كنف أسرة آمنة، للطفلشأنها أن تمنح

،2001أبو بكر مرسي محمد مرسي، (المخاطر التي قد تواجههمنبالرغم،كل حاجاته بنفسه
).82ص

بناءجمعیة أم كلثوم ألبمؤسسة األمل و اإلحصائیةهذا ما اتضح من خالل البیانات 
هي ،ضعف رعایتهم لهمأن المعاملة الوالدیة السیئة و ،لهاأبناء الشوارع الشوارع، عند زیارة 

الذي یتیح لهم الفرصة في مراللجوء إلى الشارع، األو التي دفعتهم للهروب من المنزل
االنضمام إلى جماعة أصدقاء قد تكون سیئة، أو إلى عصابة معینة أین یتم استغالل براءتهم 

).55ص، 2007محمد سید فهمي، (في میادین متعددة 

من طرف الوالدین أو من ناحیة أخرى هناك أطفال یجبرون على العمل في الشارع 
إذ یمارسون بعض المهن الهامشیة كبیع المنادیل الورقیة، رعایتهم، لى و الشخص الذي یت

مسح زجاج السیارات، مسح األحذیة، كما قد یمارسون نشاطات منحرفة كالسرقة، ممارسة 
المهم بالنسبة لهم هو العودة بالمال حتى ال فغیرها، المخدرات و حتى االتجار بالدعارة و 

.یتعرضون للضرب المبرح أو الطرد من المنزل
حول أسالیب المعاملة ،)1997(محمد محمود مصطفىدراسة هذا ما أشارت إلیه

إذ ،طفل یعیش في الشارع210التي أجریت على الشوارع، بناءعالقتها بظاهرة أالوالدیة و 
مجبرون على العمل بالشارع تحت ضغط ،من أفراد عینة البحث35.8توصلت إلى نسبة 

عطائهم عائد، نظیر عدم التسول وغیرها من األعمال األخرى و الوالدین، كبیع سلع تافهة، ٕ ا
أبو بكر مرسي محمد مرسي، (المبیت معهم لیال السماح لهم بالتواجد في المنزل و إیذائهم أو 

).84، ص2001

لحجم األسرة أثر كبیر على نفسیة األبناء، إذ یعتبر من بین المتغیرات :حجم األسرة.3.1.5
دد األبناء نظرا لكثرة االجتماعیة التي تؤثر على شخصیتهم، فالمعاملة الوالدیة تتأثر بع
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ازدیاد حاجاتهم، مما یتطلب على الوالدین العمل بجد لتلبیتها خاصة األب، إذ طلباتهم و 
جات األخرى، یهملون الحاو الذي یتزامن مع ارتفاع المعیشة،ینغمسون في توفیر لقمة العیش

االجتماعیة، هذا ما ل المتمثلة في الحاجات النفسیة و مهمة بالنسبة للطفالتي تعتبر أساسیة و 
،ابن شارع86على عینة قوامها )2000("رسي محمدأبو بكر م"أكدته الدراسة التي قام بها 

لبیة أبناء الشوارع ینتمون إلى أسر كبیرة الحجم بنسبة إلى أن أغحیث أسفرت نتائجها 
62.7925.58(یمثلونبناء الذین ینتمون إلى أسر متوسطة الحجم، بینما األ( في حین ،

أبو بكر محمد مرسي،مرسي(11.23األبناء الذین ینتمون ألسرة صغیرة الحجم یمثلون 
).103، ص2001

إن الهجرة من الریف إلى المدینة بحثا عن فرص العمل قد :السكنات العشوائیة. 4.1.5
یؤدي إلى التجمعات السكنیة العشوائیة، بمعنى أنها غیر مرخصة من طرف الدولة، فهي 

دنى شروط غیرها من المواد األخرى، حیث تفتقر ألعن مباني من الصفائح المعدنیة و عبارة
كثرة في هذه األحیاء بكبر حجمها و األسرةتتمیز إذ ات، خدمالعیش فیها، من مرافق و 

همالهمعلى األطفال و ما یؤدي إلى ضعف الرقابة لضیق السكن، االزدحام ٕ ، مما یجعلهم ا
بأصدقاء السوء، خاصة إذا لم یحضون الضیاع، عن طریق االختالطة لالنحراف و عرض

).2ص،2008، هدىالمحسناحمد عبد البابلي(منهعلى فرص التعلیم أو الرسوب 

الشوارع حسب أبناءمن المالحظ أن انتشار ظاهرة :نظرة المجتمع إلى الذكر. 5.1.5
خلفیته الثقافیة والدینیة، زاته و الجنس یختلف من مجتمع آلخر، فلكل مجتمع خصائصه، ممی

إذ علیه األول عن األسرة،ولالمسؤ إذ تتمثل نظرة بعض المجتمعات إلى الذكر على أنه 
تحمل العبء األكبر في مساعدة األسرة على العمل من أجل تحقیق احتیاجاتها، خاصة 

عد األب، على عكس نظرة االبن األكبر، إذ تولى له السلطة الرئیسیة في اتخاذ القرارات ب
اظ علیها لكونها تمثل رمزا للشرف، إال أن األسرة إلى الفتاة، إذ یعمالن على االحتفالمجتمع و 

لو اذه كمكان لكسب المال والمأوى و اتخخروج الطفلة األنثى إلى الشارع و ا لم یمنع من هذ
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المتبعة أسالیب التنشئة االجتماعیةبنسب ضئیلة مقارنة بالذكور، هذا االختالف قد یعود إلى 
أن فروضة من المجتمع، لضبط سلوكها و من طرف الوالدین في تربیة الطفلة األنثى، الم

مد عبد المحسن أحالبابلي (استسالما لظروفها مقارنة بالذكور و باطا باألسرة تكون أكثر ارت
.)3ص،2008، هدى

یعتبر االنحالل الخلقي من بین األسباب الرئیسیة في انتشار :االنحالل الخلقي.6.1.5
التطور التكنولوجي قافي المفروض من الدول الغربیة و ظاهرة أبناء الشوارع، نتیجة التداخل الث

تمیز بهالرغم من الجوانب االیجابیة التي تالسریع، الذي یشهده العالم في اآلونة األخیرة، فبا
معاییر المجتمع الواحد، حیث تم خلق ثغرات في قیم و لى إتأدإال أنها،هذه التطورات

، سلوكیات األفرادذلــك على انعكس مما ،ترك كل ما هو ایجابياستهجان كل ما هو سلبي و 
فیما كان من . مبالمسؤولیة وال بالمخاطر المحدقة بهمدون تحسیسهلهمالحریة منحتإذ

تحمي ،دینیةو تربیة أخالقیة ،قائیةو ،جنسیة،عد التحرر أن ترافقه تربیة صحیةأبسط قوا
حمایة المسؤولیة االجتماعیة، كذلكالمجردین من األخالق و الطفل من استغالل الكبار،

بسبب سذاجتها أو الشرعي،والحمل غیر خاصة الجنسيستغاللاالكل أنواع من الفتاة 
.)61، صتاریخرجاء، بدون ناجي (، أو بسبب وضعیتها االجتماعیةضعفها

لإلدمان ضرر كبیر على استقرار كیان األسرة، كما له آثار وخیمة على :اإلدمان.7.1.5
إلصابة بمختلف حیاة الطفل، سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة، مما یجعله عرضة ل

خاصة إذا اتخذ الوالد المدمن كنموذج یقتدي به، ،االضطرابات السلوكیةاألمراض النفسیة و 
في الوقت الذي یكون ،نبذ األبناءو إهمالتنجم عن ذلك من بغض النظر عن اآلثار التي 

).62، ص2004، جابر عوض سید(فیه الزوج اآلخر منهمكا في توفیر لقمة العیش لهم 

:العوامل االقتصادیة.2.5
إلى الشارع، الطفل من البیت العائليخروجیعد من أهم العوامل المؤدیة إلى:الفقر.1.2.5

عل من المستحیل تلبیة كل ضعف المستوى االقتصادي للعائلة، قد تجفمع غالء المعیشة و 
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إلى المستوى باإلضافةاحتیاجات األبناء، خاصة إذا كانت األسرة كبیرة الحجم، رغبات و 
مما یدفع باألب إلى ممارسة أي عمل یعرض علیه، التعلیمي للوالدین المنخفض أو المنعدم، 

أو یجده ذات مصدر لجمع المال مهما كان نوعه، على إثر هذا الوضع قد یجبر الطفل 
ه على نجبرایسواء بدون علم والدیه، أو هما اللذان یحدث ذلكحیث، لعمل في الشارعاعلى 
بحثا عن ما حرم منه عندما یندمج في جماعات الرفاقما یجعله یحتك أكثر بالشارع و ، ذلك

).105ص،2009، ، محمد زین العایش زینبرشاد علي عبد العزیز موسى(كان في كنف أسرته 

تعتبر البطالة من بین أهم العوامل التي تؤدي إلى تأزم األوضاع : البطالة. 2.2.5
األساسیة، االقتصادیة لألسرة، ما یجعل رب األسرة غیر قادر على تلبیة حاجات أفراد أسرته 

.اجتماعیة أسریةما یفسح المجال لظهور عدة مشاكل

یعتبر نوع العمل الذي یمارسه الوالدین من العوامل الهامة في :الوراثة المهنیة.3.2.5
،انتشار ظاهرة أبناء الشوارع، فغالبا ما یأخذ األولیاء أبناءهم معهم أثناء ممارستهم لعملهم

المتمثل في التسول أو في بیع بعض السلع في األرصفة من أجل التأثیر على عاطفة 
األسرة یتشرب المعاییر، القیم المواطنین، بالتالي ینشأ األبناء على هذا الوضع، إذ من خالل

طبیعي، ال یتعارض مع شيءلمثل هذه األنشطة ه، ما یجعل امتهانالعادات التي تسودهاو 
بین مهنة بناء على ذلك تتضح العالقة القویة الموجودة و ع أو األسرة، وضعهم في المجتم

).50ص،2007محمد سید فهمي، (األعمال التي یمارسها أبناؤهماآلباء و 

تتمثل في الحركة السكانیة داخل نفس البالد، كالنزوح الریفي نحو : الهجرة الداخلیة.4.2.5
، ذلك نتیجة عدة من مدینة إلى مدینة أخرى، أو من ریف إلى ریف آخرالمدینة، اإلنتقال

، 2007سید محمد فهمي، (من أهمها البحث عن العمل ، متفاعلة فیما بینهاأسباب متداخلة و 
).175ص
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:العوامل المدرسیة أو التعلیمیة. 3.5
عد األسرة، إال أن البیئة اعیة الثانیة التي تستقبل الطفل بؤسسة االجتممتعد المدرسة ال

هم، حیث تحقیق رغباتالتالمیذ و میول إشباعالسائدة في المؤسسة التعلیمیة، قد تحول دون 
تعتبر من بین أهم العوامل التي تؤدي إلى هروب التلمیذ من المدرسة بغض النظر عن 

:الوضع االقتصادي لألسرة
التلمیذ بأنه العنصر المهم إحساسالریاضیة، كذلك عدمعدم توفر األنشطة االجتماعیة و -

بداء رأیه، حق في المشاركة و لیس له الیتلقى المعلومات فقط من معلمیه و في المدرسة، إذ  ٕ ا
.)96، ص2009ر ربیعة، شطل(یجعل القسم مكان غیر مرغوب فیهما 

فشل الحالة الصحیة للتالمیذ، التي قد تكون سببا في یة و عدم مراعاة المعلم للقدرات العقل-
إلى باإلضافةالعقاب القاسي من طرف المعلم، ذ أو رسوبه، مما یعرضه للتوبیخ و التلمی

، لكي یتفادى هذه تعرضه لإلحباط الشدیدقد تكرار هذه المواقف فسخریة التالمیذ منه، 
.المواقف یفعل أي شيء لیبرر عدم ذهابه إلى المدرسة

االجتماعیة التي تسود ألكادیمیة، العاطفیة و ة الظروف ایقصد بالبیئة الصفی: البیئة الصفیة-
بین التالمیذ مع ون عالقات اجتماعیة بین المعلم وتالمیذه و غرفة الصف، فمن خاللها تتك

، ، قطامي نایفةیوسفقطامي (، في إطار أكادیمي یفرضه المنهج الدراسي بعضهم البعض
).264، ص2002

، الذي یتبناه المعلم في تعامله مع تالمیذهإال أن البیئة الصفیة تتأثر بنمط اإلدارة 
فنمط اإلدارة الصفیة التسلطیة، یمارس من خالله المعلم أسلوبا استبدادیا أو تسلطیا على

ال یسمح لهم بالتعبیر علوا ما یملیه علیهم بدون نقاش و أن یفتالمیذه، إذ یجبرهم على طاعته و 
).27، ص2000حسن، منسي (ب العقا، كما یعتمد على أسلوب التخویف و عن آرائهم

المعلم في تسییر تمیز بعدم تدخل الصفیة الفوضویة أو التسیبیة، فتأما نمط اإلدارة
لة للتالمیذ في اتخاذ قراراتهم عدم اكتراثه لما یحدث فیه، إذ یترك الحریة كامالجو في القسم و 
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أو الجماعیة التي یریدونها دون متابعة منه أو توجیه قصد ضبط ،القیام باألنشطة الفردیةو 
المعارف من علومات و تولى فقط تقدیم المسلوكهم، فهو ال یبالي حتى بحضورهم أو غیابهم، ی

).100، ص2005طارق عبد الحمید، البدري (خالل المواد الدراسیة 

تلمیذ، إذ تشعره بعدم بالنسبة للالقلق اإلدارة، تخلق جو یتسم بالتوتر و هذه األنماط من ف
دیه مشاعر الكراهیة نحو المعلم ، ما ینمي لكما لها آثار سلبیة على شخصیتهاالرتیاح،

إلى عدم رغبته في باإلضافةنحو المدرسة بشكل عام، والمادة الدراسیة بشكل خاص و 
.مواصلة الدراسة بالتالي النفور منها

لتدریس عن ظهر قلب، فمثل هذه األسالیب قد إلى استعمال المعلم ألسلوب اإضافة
یجعلهم ینفرون منها، إذ یحدث في أغلب إلى المدرسة و الحضورال تشجع التالمیذ على 

حتى یحین وقت األوقات دون علم األولیاء، حیث یكون الشارع المكان الوحید لتمضیة الوقت 
.كأن التلمیذ قضى كل وقته في المدرسةالعودة إلى البیت و 

أو من النظرة السلبیة للمنهج الدراسي بأنه غیر مفید سواء من قبل األطفال أنفسهم،
.قبل األولیاء على حد سواء

، االستیعابیةمع قدرات التلمیذمهعدم تالؤ هج الدراسي و نإن صعوبة الم: المنهج الدراسي-
).121، 2001، مختاروفیق صفوت(قد یؤدي إلى رسوب التلمیذ 

مر الذي یجعل الطفل غیر متابع المدرسة، األتواصل بین أسرة التلمیذ و عدم وجود -
اللجوء إلى واجباته المدرسیة و إهمالمن بینهامما یعطیه الثقة في فعل أي شيءمراقب،و 

. الشارع
یعود سبب ترك المدرسة أیضا إلى الوضع االقتصادي لألسرة، فعدم قدرة قد كما 
متطلبات ارتفاع أسعار األدوات المدرسیة و م، المتزامن مع على التعلیاإلنفاقاألسرة عن 

ن، مما عدد كبیر من األبناء المتمدرسیاألسرةلدىالمدرسة بشكل عام، خاصة إذا كان 
.االلتحاق بمیدان العملیجبرهم على ترك المدرسة و 
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:الحروبالكوارث الطبیعیة و . 4.5
غیرها دور فعال في التصحر، الجفاف و ، الزالزل،كالفیضاناتإن للكوارث الطبیعیة 

ما لها من آثار نفسیة على هؤالء عد الخراب الذي لحق بممتلكاتهم و تشرید عائالت بأكملها، ب
عتبارهم األكثر تضررا، إذ تجعلهم عرضة للتشرد بعدما أصبحوااألفراد، ال سیما األطفال با

یحتمون فیه، فیجدون الشارع بدون مأوى بدون عائالت تسهر على رعایتهم وحمایتهم و 
المكان الوحید الذي یحققون فهو من مشاكل، هالمخرج الوحید الذي یحویهم بكل ما یحملون

، 1987لیة، نسانیة الدو المستقلة للقضایا اإل اللجنة(االجتماعیة النفسیة و فیه حاجاتهم األساسیة
).57ص

: أنماط التواجد في الشارع.6
هناك أنخالل مختلف الدراسات التي أجریت حول ظاهرة أبناء الشوارع، تبین من

:هي كما یليلألبناء المتواجدین في الشوارع و أربعة أنماط 
:النمط األول.1.6

هو كل طفل ذكر أم أنثى تكون عالقته مقطوعة نهائیا مع األسرة، نتیجة لظروف 
من البیت العائلي، مع عدم الرغبةأو الهروب المتكررمتعددة مثل توهان الطفل منذ صغره،

اث الوالدین بما في العودة إلى األسرة خشیة التعرض للعقاب من جهة، كما یعد عدم اكتر 
مشاكله من جهة أخرى، منفي التخلص ارغبة منهم،تسلیمهما لهذا الواقعیفعله األبناء و 

د أبناء غیر أشقاءخاصة في حاالت كثرة عدد األبناء، أو نتیجة وجو 
.)18، ص2005لوزا سارة، (

في هذا النمط یعتمد األبناء على الشارع اعتمادا كلیا في توفیر حاجاتهم الضروریة، 
.كما أن عالقاتهم مع أسرهم منعدمة تماما
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:النمط الثاني. 2.6
نمط التواجد بالشارع مع عالقات غیر مستقرة مع العائلة، إذ تتمیز هذه الفئة هو

ط االبن بوالدیه بفترات البعد عن األسرة لمدة معینة من الزمن، حسب نوع العالقة التي ترب
.توفر المال لدى الطفلفي تلك الفترة و 

:النمط الثالث.3.6
ناثا الذین یتمثل في نمط األبناء ذكورا و  ٕ بدافع جوا إلى الشارع، بمعرفة األسرة و خر ا

معنویا، اقب الطفل جسدیا و منها للحصول على المال قصد مساعدتها في نفقاتها، كما قد یع
.)18، ص2005لوزا سارة، (إذا لم یتمكن من جلب المال أثناء تواجده في الشارع

ته مع والدیه االبن في النمط الثاني، أین تصبح عالقاإدراجهذا النمط یساهم في 
غیر مستقرة بسبب المعاملة التي یتلقاها، مما یدفعه إلى الهرب من المنزل لفترة أو بصفة 

، حیث یكون تواجدهم في الشارع نهائیة، بالتالي یصبح الشارع المكان الوحید الذي یلجأ إلیه
.تلبیة لرغبة أولیائهم

:النمط الرابع.4.6
السابقة، ففي هذا النمط ال یخرج االبن ذكرا أم أنثى إلى یختلف هذا النمط عن األنماط 

األبناء فقط، إذ یتمیز هذا ه التي غالبا ما تتكون من األم و الشارع لوحده، إنما برفقة عائلت
هذا ال هم في الشارع یمارسون عملهم، إال أن ط بنوع من اإلشراف على األطفال و النم

).18، ص2005لوزا سارة،(الشارع توطیدها بمجتمعیمنعهم من تكوین صداقات و 

أمام أبنائهم مجالهو الذي یفسح الیتضح من خالل هذا النمط أن عمل األولیاء 
.للتواجد في الشارع

یتضح من خالل هذه األنماط أن تواجد االبن في الشارع، مسؤولیة تقع عاتقها على 
اشر إلى تواجده في أي هي التي تدفعه بشكل مباشر أو غیر مب،األولىاألسرة بالدرجة 
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ن كانت معه في الشارع و  ٕ كمرحلة إال أنها تعتبرعلیه، اإلشرافالعمل على الشارع، حتى وا
.تمهیدیة یتم من خاللها تعود الطفل على الحیاة في الشارع

:كیفیة تعود الطفل على حیاة الشارع.7
:هي كما یليفي الشارع یتوقف على عدة مراحل و إن تعود الطفل على الحیاة 

:التدریجي عن األسرةنفصالاال التعرف عل حیاة الشارع و : األولىالمرحلة .1.7
دایة یكون حذرا تعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل التي یمر بها الطفل، ففي الب

الشارع یفرض علیهعالقاته، بسبب اختالف نمط حیاته الجدیدة، إال أن جدا في تحركاته و 
فراد من مجتمع العمل على توطیدها بأء عالقات و بناجاهدا علىفهو یسعىهذا لذلك،

المجلس (تذوق ممیزاتهواقع الحیاة فیه و التكیف مع الذي قد یساعده على التوافق و الشارع،

.)21، ص2007القومي للطفولة واألمومة،
:الشارعالتنقل بین األسرة و : لة الثانیةالمرح.2.7

لبعض الوقت، قصد المكوث فیها و ةلبا ما یقوم الطفل بزیارة لألسر افي هذه المرحلة غ
معرفة أي منهما یحتوي على عناصر الجذب، ما یمیز هذه المرحلة ثنین و الموازنة بین اإل

الهویة، بمعنى عدم أزمةهو الهروب المتكرر من البیت العائلي، مما یخلق عند الطفل 
.شعوره باالنتماء ألي جماعة من الجماعتین

:التحول إلى ابن الشارع: المرحلة الثالثة.3.7
م اكتسابه لمعاییر، قیم، عادات ومهارات جماعة أبناء من خالل هذه المرحلة یت

التعامل مع معها و أهدافها، حیث تمكنه من التأقلمبادئها و العمل معهم على تحقیق مالشوارع و 
نمو روح االنتماء إلیها، ا عن األسرة، مما یؤدي إلى خلق و البقاء بعیدمشكالتها المختلفة و 

عدم اكتراثهم بما یجري له، و األسرةمن طرف أفراد لذي قد یكون ناتجا عن الالمباالةا
،2007المجلس القومي للطفولة واألمومة،(إلى وجود عوامل الجذب من الشارع لهباإلضافة

.)21ص
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:االستقرار بالشارع: المرحلة الرابعة. 4.7
، جاء دوره كعضو في أهدافهابعد أن حقق انتماءه إلى جماعة ووافق على مبادئها و 

البقاء والحمایة لبعضهم من أجل تحقیق،الجماعة كي یعمل مع أصدقائه جنبا إلى جنب
الكلي مع واقع الطفل إلى التأقلمفیهایصل، حیثآخر مرحلةهذه المرحلةتعتبر، لذا البعض

، االجتماعیةحاجاتهم البیولوجیة، النفسیة، یتوافق معه قصد تحقیق ف و الشارع األلیم، إذ یتكی
).21، ص2007،األمومةالمجلس القومي للطفولة و (الثقافیة االقتصادیة و 

مر بعدة مراحل لیصبح كذلك، إال أن هذه من خالل هذه المراحل یتضح أن ابن الشارع ی
المراحل قد ال تحدث لدى معظم أبناء الشوارع خاصة إذا كانت فتاة، إذ ال یتم قبولها في المنزل 

نتمي إلیه یبعد خروجها منه، إال أن هذا یختلف باختالف الثقافة السائدة في المجتمع الذي 
. هؤالء األبناء

:سمات أبناء الشوارع.8
ردود رض علیهم إصدار بعض االستجابات و االحتكاك بالشارع بصفة دائمة، یفإن 

تكرار تلك المواقف یستدعي تي تواجههم في حیاتهم الیومیة، و اتجاه مختلف المواقف الاألفعال
،استجابة تلقائیةلتصبحما یجعله یترسخ في شخصیة الفرد ،حتما تكرار االستجابة أو السلوك

:یتمیزون عن باقي األفراد اآلخرین بعدة سمات من بینها ما یليأصحابه لذا ف
نزوع نحو ألطفال لدیهم نوع من العدوانیة و معظم ا:العنادالشغب والمیول العدوانیة و -

الرعایة جراء فقدانه للحب، الحمایة و العنف، نتیجة اإلحباط النفسي الذي یصیب الطفل من 
العدوانیة مع ازدیاد المدة التي یقضیها الطفل في من طرف أسرته، إذ یزداد المیل إلى 

مكن أن یوجهه نحو أفراد األسرة الشارع، حیث یعتبر العنف بمثابة لغة الحیاة، الذي ی
عبد الرحمن محمد، العیسوي (ككل، كما یمكن توجیهه نحو ذاته المجتمع أو نحواألقران و 

).33، ص2011

.الغیرة الشدیدةالشدید و االنفعال-
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وره كفرد من أخذ فقط، دون االهتمام بدهي عبارة عن لعب و الحیاة في نظر ابن الشارع -
فكر في مستقبله، مع السعي للحصول على األشیاء التي عجزت أسرته ال یأفراد المجتمع و 
.في تحقیقها له

المخادعة، لشوارع بخاصیة الكذب و یتسم أبناء ا: القدرة على التمثیلالكذب، المخادعة و -
تمثل إحدى وسائلهم الدفاعیة ضد سلوكیاتدعاء والتمثیل، لكونها لدیهم القدرة على اإلا كم

).109، ص2009، ، محمد زین العایش زینبرشاد علي عبد العزیز موسى(أي خطر قد یواجههم 

إن هروب الطفل إلى الشارع حطم نسبیا الضبط : الخطألیس لدیه مبدأ الصواب و -
الخارجي علیه، المتمثل في رب األسرة الذي یكون مصدره األب أو األم أو من یقوم برعایته، 
كما یفقدون أیضا الضبط الداخلي الذي یتولد لدیهم عن طریق الخبرة الذاتیة، فوجودهم في 

نوع من أنواع الضبط علیهم، حیث یصبحون الشارع طوال الیوم أو لفترة معینة یفقدهم أي
نفسهم ب الظروف التي یفرضها علیهم الشارع، لیبدأ األطفال تشكیل أیسیرون حسهائمین، 

یستمعون إلى ، لذلك فهم الحاجاتهم الملحة من جوع، عطش، نومحسب حسب الموقف و 
، براهیم قرشي منى، اعبد الحمید محمد علي(غیر المباشرة على حد سواءالنصائح المباشرة و 

).120، ص2009

رة الشوارع للحیاة في نظتتمثل نظرة أبناء : أبناء الشوارع یتسمون بالنظرة السلبیة للحیاة-
أن العالم مليء أدركوامتشائمة، فمن خالل الخبرات التي خبروها في الشارع، سلبیة و 

السلبي قد یعود إلى أن هذه الشخصیات لم تخبر الحب، اإلدراكفهذا ،التهدیدباألخطار و 
ت سلبیة نحو ، األمان والرعایة، كلها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى تكوین اتجاهاالدفء

.)139، 2001أبو بكر مرسي محمد مرسي، (الحیاة بصفة عامةالمجتمع بصفة خاصة و 

.المساواة مع اآلخرینحب التملك و -
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الممارسات الشاذة ألبناء الشوارع، كاإلدمان على الكحول، المخدرات، شم الكلة، التدخین، -
، المجلس القومي نمائیةاإل والبحوثالدراساتمعهد(االغتصاب إلى الشذوذ الجنسي و باإلضافة

).26، ص2007، لرعایة الطفولة

.القوةحب اللعب الجماعي وألعاب الحركة و -
ة، التي تتشكل ضمن عملیة أبناء الشوارع بالقیم المتناقضغالبا ما یتسم: المتناقضةالقیم-

كل أنواع االستغالل مواقف حیاتیة تتخللها المخاطر و صعبة، یتم اكتسابها من خاللمعقدة و 
).70، ص2007محمد سید فهمي، (

ما هو نفسي بما هو مالئمةبسوء التوافق فشل أو عدم قابلیة یقصد: سوء التوافق-
اجتماعي، إنه عدم قدرة الفرد على تخطي عقبات البیئة، أو التغلب على صعوبات المواقف

).33، ص1985الدسوقي كمال، (التي تواجههالیومیة

مختلفة، فقد یظهر على أن لسوء التوافق مظاهر متعددة و )1983("راجحعزت "فحسب 
مختلف أشكال من البیت العائلي، التمرد و هروب شكل مشكالت سلوكیة، كالسرقة، ال

یصبح أكثر خطورة، إذا ما وصل إلى درجة اإلصابة باألمراض االنحراف، كما قد یشتد و 
).44، ص1424عبیر، بنت محمد حسن عسیري (العقلیة، أو باالضطرابات النفسیة

"George et alآخرون جورج و "هذا ما اتضح من خالل الدراسة التي أجراها 

حول األطفال المتشردین، حیث أسفرت نتائجها على أن المشردین لیس لدیهم )1992(
احترامها، و االجتماعیةاالستعداد الكافي لتحمل الواجبات االجتماعیة، الخضوع للقوانین 

الذي یظهر جلیا في ممارساتهم الشاذة التي تبین ،إنتاجهمقلة إلى خبرتهم العملیة و إضافة
جتمعهم، لكون جل سلوكهم سلوك مضاد للمجتمع، فهم یمتهنون السرقة، عدم توافقهم مع م

العمل على ترویجها، كذلك تعاطي بعض على المخدرات و اإلدماناالغتصاب، عارة،دال
،1993معتصم غالب،الرشید (غیره من المواد األخرى لمواد المضرة كاستنشاق البنزین و ا

).07ص



مشاكل أبناء الشوارع:                                    الفصل األول

46

الثبات یشیر نقص التجاوب و : االنفعالیةمن الناحیةثباتاأبناء الشوارع أقل تجاوبا و -
التواصل مع و إلى عدم قدرتهم على التعبیر عن مشاعرهم،االنفعالي لدى أبناء الشوارع

المستمرة، عدم القدرة على تحمل و العمیقةالصداقات آلخرین في عالقات الحب، المودة و ا
التوتر التي تواجههم في مواقف الضغط و المالئمة، أو القیام باالستجابة االنفعالیة اإلحباط

لهؤالء األطفال قد یرجع إلى عدم إحاطتهم االنفعاليفي حیاتهم، إن اضطراب الجانب 
الحمایة كما لم یشعروا مع ذویهم باألمن، مما أدى إلى بالحب، الدفء، الحنان، الرعایة و 

، 2001بو بكر مرسي محمد مرسي، أ(النفسي االجتماعي السلیم موخلق بیئة غیر مالئمة للن
).139ص

القلق على أنه شعور عام بالخشیة، أو أن هناك مصیبة "أحمد عبد الخالق"یعرف : القلق-
الخوف الشدید غیر تر و وشیكة الوقوع، أو تهدیدا غیر معلوم المصدر، یصاحبه شعور بالتو 

كل ما هو مجهول، ما یتعلق هذا الخوف بالمستقبل و المبرر من الناحیة الموضوعیة، غالبا
، قد ال تخرج في الواقع عن حیث یتضمن استجابة مبالغا فیها لمواقف ال تمثل خطرا حقیقیا

إطار الحیاة العادیة، إال أن الفرد الذي یعاني من اضطرابات القلق، یستجیب لها كما لو 
).46، ص2001حسین علي، اید ف(كانت تمثل خطرا ملحا أو مواقف تصعب مواجهتها

یدفعهم إلى التوتر والقلق االجتماعیة،النفسیة و حاجات أبناء الشوارع إشباعفعدم 
ع یبحث عن الطعام، فالطفل الیاف،على إثر هذا یبحثون عن هدف للتخفیف من حدة التوترو 

حیث أشارت الدراسة التي قام بها غیر المرغوب عن الحب،والمكانة و المنبوذ عن االهتمام 
االكتئاب بین إلى سیطرة كل من القلق و حول أبناء الشوارع،)Cournos ")1992كورنوس "

معتصم غالب، الرشید (التشرد أن هناك عالقة قویة بین القلق واالكتئاب و أبناء الشوارع و 
).08، ص1993

انخفاض تقدیر الذات إلى خبراتهم قد یعود: أبناء الشوارع یتسمون بانخفاض تقدیر الذات-
أنهم أخفقوا في تحقیق حاجاتهم السلبیة في ظل الظروف العائلیة التي نشئو فیها، حیث
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القبول من طرف إذا وجد القدر الكافي من الحب و اعتبارهمطالبهم، فالفرد یشعر بقیمته و و 
اإلمداداتله مكانته فیما بینهم، أما إهدار قیمة الذات مع غیاب أنالمقربین إلیه، كما 

عدم القیمة حیث أن غیاب تقدیر اآلخرین للفرد دیة، فإنه یشعر الذات بالدونیة و الماالنفسیة و 
یرتبط بارتفاع مستوى ، كما أن انخفاض تقدیر الذات له عالقة بانخفاض تقدیر الذات

).138، ص2001سي محمد مرسي، بكر مر أبو(العدوانیة لدى الفرد 

الظروف المحیطة بأبناء الشوارع والخبرات التي یمرون بها في حیاتهم الیومیة إن
تفرض علیهم القیام بأنماط سلوكیة معینة، قصد تحقیق البقاء وسط مجتمع الشارع الذي ال 

ما لم فبالرغم من صغر سنهم إال أن حیاة الشارع علمتهمیكون البقاء فیه سوى لألقوى،
تتمكن األسرة من تعلیمهم إیاه، ما جعل سلوكهم مصبوغ بعدة سمات تمیزهم عن باقي 

.أقرانهم
:استراتیجیات البقاء في الشارع.9

معاییره، كما له قنوات للتعلم له قیمه، عاداته،الشوارع مجتمع خاص بهمألبناء
تنمیتها، إضافة إلى وسائل الترغیب والترهیب، فهم یمرون بعملیة التنشئة وتقویة القدرات و 

االجتماعیة التي من خاللها یتمكنون من التعایش والبقاء واالستمرار بالشارع، فهو مجتمع 
لیهم اتخاذ بعض مؤسساته، لذا یستلزم عللمجتمع األصلي بقیمه، تقالیده و موازیا 

التكیف في الشبكة االجتماعیة لهذه البیئة كاالنخراط و االستراتیجیات من أجل تحقیق البقاء،
على حیاة الشارع، سرعة المجتمعیة، القدرة على التحایل كوسیلة ضروریة للبقاء والتأقلم

اآلخرین، كثرة التنقل لتفادي المخاطر واستغالل الفرص، تعلم مهارات التفاهم معالحركة و 
التصرف السریع، مهارات السیطرة مهارات تكوین الصداقات، مهارات البیع والجرأة، التفكیر و 

طویلة، المواقف التي یتعرضون لها، المشي ألوقاترة على التكیف مع جمیع األوضاع و القدو 
المجلس (اللفظي لحمایة النفس الكذب الستعطاف المارة ومهارات استخدام العنف الجسدي و 

.)24، ص2007األمومة، القومي للطفولة و 
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التي یواجهونها في الشارع، استوجب مختلف المخاطرو للتغلب على الظروف القاسیة
،التوافق خاصة مع المواقف الطارئةتمكنهم منلعلها،االستراتیجیاتالعدید منعلیهم اتخاذ 

. االجتماعیةحقیق حاجاتهم الجسمیة، النفسیة و كما تساعدهم على ت
:الثقافة الفرعیة ألبناء الشوارع.10

مع الشارع، ذلك باكتسابهم قیما تلعب الثقافة الفرعیة دورا رئیسیا في بقائهم في مجت
حسب ،ردود أفعالهم المختلفةمجتمعهم األصلي، فیتحدد سلوكهم و معاییر مختلفة مقارنه بو 

:الثقافة الفرعیة السائدة في تلك الجماعة، التي تتمثل مالمحها فیما یلي
:اللغة المشتركة.1.10

عن فیما بینهم للتعبیر عن هویتهم و إن ألبناء الشوارع لغة خاصة بهم، یستخدمونها
كل ما یریدون الفصح عنه دون فهم األفراد اآلخرین ذلك، حیث یشیرون إلى أنفسهم 
باستعمال ألقاب غیر أسمائهم، قصد عدم التعرف إلیهم من طرف أفراد المجتمع أو رجال 

إلى أخرى حسب الشرطة، كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه اللغة تختلف تماما من جماعة 
، فإذا تم استعمال الكلمات الخاصة الفرعیة لكل جماعةتالثقافااختالف المجتمعات و 

یقومون بتبدیل تلك الكلمات بأخرى، من أجل ضمان،بجماعتهم من طرف جماعة أخرى
.(Dramé.F, 2010, P208)أداء نشاطاتهم بشكل جیدالسریة في التعامل فیما بینهم و 

:المفاهیم المكتسبة.2.10
:بین المفاهیم التي یكتسبها ابن الشارع هيمن

وم العمل یرتبط فقط بالعائد المادي، بالنسبة ألبناء الشوارع مفه:مفهوم العمل.1.2.10
بغض النظر عن نوع العمل الذي قد یكون تسوال، سرقة، استغالال جنسیا، ترویج المخدرات، 

ها من األعمال غیر المنادیل الورقیة و لسیارات، بیع أو ممارسة أعمال هامشیة كغسل زجاج ا
.سبة لهم أن هذا العمل یجلب لهم المالفالمهم بالن،األخرى
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، لكل إن أبناء الشوارع یتكتلون فیما بینهم لیشكلون جماعات:مفهوم االنحراف.2.2.10
أهداف، یسعى كل عضو فیها إلى تحقیقها، فمفهوم االنحراف لدیهم هو مبادئ و جماعة

قیمها، إذ تعتبر السرقة على سبیل المثال من األعضاء عن تقالیدها، معاییرها و خروج أحد 
ممارسة هذا النشاط األطفالبین األعمال المشروعة بالنسبة ألبناء الشوارع، فرفض أحد 

.یعتبرونه منحرفا عن الجماعة
یتمثل لهذا المفهوم مدلول خاص في أوساط أبناء الشوارع، حیث :مفهوم المرض.3.2.10

عدم القدرة التامة على الحركة، أي عینة كالنزیف، كسر أحد األطراف و في ظهور أعراض م
ال سوف ال یعتبر ذلك مرضایجب أن تكون أعراض المرض ظاهرة و  ٕ .ا

غیر المفهوم المعروف به ،إن مفهوم الترفیه لدى أبناء الشوارع:وم الترفیهمفه. 4.2.10
الذین یعیشون في كنف أسرهم، إذ یقصد به مدى تحملهم لمختلف المصاعب األطفاللدى 

التي یواجهونها في الشارع، كالسفر من مكان إلى آخر على أسطح القطار هربا من دفع 
ي المخدرات، شرطة أثناء الحمالت الدوریة، تعاط، الهرب من رجال القیمة التذاكر

لحاق ع جماعة أخرى من أبناء الشوارع و جار ماالعتداءات الجنسیة على فتیات الشارع، الش ٕ ا
).18، ص2009ناصر، عالم (األذى بهم 

دى لكل مجتمع ثقافة خاصة به تمیزه عن المجتمعات األخرى، مثل ما هو الحال ل
لها معاییر، قیم، عادات حیث تیسر لهم طریقة العیش في الشارع،مجتمع أبناء الشوارع 

تمكنهم من تفادي العدید من فهيقوانینها،االمتثال لمبادئها و ماء لها یجب االنتو خاصة بها، 
تعدیلها إن ، لذا یعملون على الدفاع عنها و المشاكل التي قد تواجههم في حیاتهم الیومیة

. استلزم األمر ذلك قصد تحقیق استمرارها
:في الشارعالمشاكل التي یتعرض إلیها أبناء الشوارع.11

التي قد المخاطر التي یتعرض لها هؤالء األطفال، و المشاكل و هناك العدید من 
نما على المجتمع بأسره و فحسب و تنعكس سلبا لیس على الطفل  ٕ :أهمهاا
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أبناء یعتبر التسرب الدراسي من أبرز المشكالت التي یعاني منها:التسرب من التعلیم-
الشوارع باختالف خصائصهم، إال أنه یمكن حصرهم في مجال األمیة، المستوى التعلیمي 

فقیرة، باإلضافة من هؤالء األبناء من أسر مفككة و المتدني، الذي قد یعود إلى انحدار الكثیر 
إلى فقدانهم الرعایة األسریة المشجعة على االستمرار في التعلیم ما یشجعهم على الهروب 

. )30، ص2004الیوسف بن عبد العزیز عبد اهللا، (االلتحاق بالمؤسسات التعلیمیة المختلفةمن 

المشاكل التي یتعرض لها أبناء الشوارع، سواء من رطأخمن بین: االستغالل الجنسي-
م قدرتهم العصابات أو األفراد الذین یستغلون وضع هؤالء األطفال سواء لصغر سنهم، أو لعد

، مواجهة تلك اإلساءة سواء من مرتكبیها أو من طرف الوسطاءعن أنفسهم و على الدفاع 
التي ،افتقارهم للرعایة األسریةو ظروفهم االجتماعیةحیث یساعد على هذا تدني مستوى

، بما في ذلك اإلصابة بمختلف األمراض الممارساتهذهةر و طمدى ختجعلهم غیر واعین ل
لشرعي، األمراض التناسلیة، بغض النظر عن كنقص المناعة المكتسبة، الحمل غیر ا

.)145، ص2001محمد سید فهمي، (األمراض النفسیة 

المتمثلة في حوادث اتیتعرض هؤالء األطفال للعدید من مخاطر الطرق: مخاطر الطریق-
المرور، بسبب تجولهم المستمر في الشوارع من أجل التسول أو بیع سلع هامشیة، كذلك 

، 2009عالم ناصر، (حبهم للمغامرةللتهرب من دفع ثمن التذكرة و طارركوب أسطح الق
.)36ص

من أكثر المخاطر التي تمثل خطورة بالغة على أبناء : مخاطر استغالل العصابات-
مجموعات اإلجرامیة المنظمة لهم هو استقطاب ال،الشوارع وعلى المجتمع بصفة عامة

المشروعة، فیستخدمونهم في ترویج رخیصة لألنشطة غیر عناصر سهلة و كاتخاذهم و 
تم استغاللهم بسبب خفة حیث یالعنف،إحداث االضطرابات و المخدرات، ممارسة الدعارة،

العقوبات المطبقة علیهم باعتبارهم ما زالوا تحت حمایة القانون لكونهم أحداث أقل األحكام و 
.)30، ص2004بن عبد العزیز عبد اهللا، الیوسف (سنة )18(من 
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لتي یتعرض إلیها أبناء تعتبر المشكالت الصحیة من أهم المخاطر ا: التعرض لألمراض-
.اإلصاباتراض البدنیة و ماأل: التي تنقسم إلى قسمین هماالشوارع و 

ك لحرمانهم من التغذیة السلیمة والتي تسبب له ذل: یةذأمراض ناتجة عن سوء التغ-
.غیرهمااألنیمیا، الهزال و 

.مثل نزالت البرد، الربو، االلتهاب الرئوي: أمراض الجهاز التنفسي-
.الكولیرا، الطفیلیات، التسمم الغذائي، اإلسهال، التیفویید: أمراض الجهاز الهضمي-
.كزیما، التهابات الجلدیةالجرب، اإل: أمراض العیوناألمراض الجلدیة و -
نقص المناعة المكتسبة، الزهريي،االلتهاب الكبدي الوبائ: األمراض الجنسیة-
).103، ص2009لشطر ربیعة، (

ة بسبب تعرضهم للعنف المتكرر اإلصاباتیتعرض أبناء الشوارع لمختلف قد : اإلصابات-
صدار سلوكات خطیرة بشكل یومي و  ٕ التعرض لحوادث المرور، كذالك التعرض لظروف و ا

الخدوش، الجروح، البتر، التواء المفاصل، التعرض اإلصاباتالعمل غیر اآلمن، من بین تلك 
.التعرض للحروقة أو مركبة، اإلصابة في العیون و للكسور سواء كانت بسیط

یعتبر العنف لدى أبناء الشوارع لغة الحیاة قصد تحقیق البقاء، فالعنف منتشر : العنف-
،یتعرض لها ابن الشارعبشكل كبیر بین هذه الفئة، كما یعد من بین أخطر المشاكل التي 

لما لها من آثار سلبیة قد تؤدي به إلى عالم الجریمة، فابن الشارع یتعرض للعنف سواء من 
قبل زمالئه بالشارع، أو من الشباب األكبر منه سنا، أو أرباب العمل، أو من طرف 

العنف اللفظي، البدني، عصابات الشارع وقد یتخذ هذا العنف صورا مختلفة تتمثل في
.)26، ص2007األمومة، المجلس القومي للطفولة و (النفسيالجنسي و 

یرفض المجتمع هؤالء األطفال باعتبارهم فئة غیر مرغوب:رفض المجتمع ألبناء الشوارع
ال یرى ف،في الكثیر من الجرائم التي تهدد كیانه وأمنهسبب فیها، فهم مثال للتشرد، العنف و 
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م حتى المادیة فهو ینظر إلیهاحتیاجاتهم النفسیة االجتماعیة و یهمل فیهم إال الجانب السلبي و 
.)21ص،2005،سارة لوزا(تهمیشهمال، اشمئزاز و إنظرة احتقار، 

الحرمان من و نسانیةیعاني هؤالء األبناء من سلب جمیع حقوقهم اإل: نقص المواردالتفرقة و 
المعاملة السیئة التي یحضون بها و الترفیهیةماعیة، الصحیة، التعلیمیة و جمیع الخدمات االجت

.)26، ص2007األمومة، المجلس القومي للطفولة و (حتى من طرف الشرطة

، بناء أي عنصر من عناصر األمنال یتوفر لدى هؤالء األ: التعرض للشرطة أو المراقبة-
من طرف رجال الشرطة وما یتبعه من معاملة واإلیقافة كما یتعرضون للمطاردة المستمر 

ن لم التحرش حتى و م السرقة، التعدي و ، إذ غالبا ما یتهمون في جرائسجنهانة و إسیئة،  ٕ ا
.)21، ص2005، سارة لوزا(یقترفوا أیا من هذه األعمال

معظم أبناء الشوارع ینتمون إلى أسر فقیرة،: المكانة المهنیة المنخفضةوراثة الفقر و -
حیث یرثون ذلك الفقر أو المهنة التي نشئوا علیها من أسرهم، فبذلك یصبح مجالهم في 

لشطر (الترقي االقتصادي واالجتماعي ضعیفا، بالتالي ینحصر طموحهم في حدود متدنیة 
.)103، ص2009ربیعة، 

مخاطر عدیدة على حیاة أبناء الشوارع، یتضح أن للشارع مساوئ و من خالل ما سبق
ما یرغمهم على التكتل في شكل جماعات للدفاع عن بعضهم البعض، إال أن ذلك ال یكفي 

ما یجعلهم أكثر عرضة لالنحراف فهم یتعرضون لمختلف أنواع االستغالل خاصة الجنسي،
.  النفسیة على حد سواءإلصابة بمختلف األمراض الجسمیة و او 
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:الفصلخالصة 

تعود بالسلب معقدةو خطیرةظاهرة ،من خالل ما سبق یتضح أن ظاهرة أبناء الشوارع
ما هو إال نتیجةخروج الطفل إلى الشارع سواء على األبناء أنفسهم أو على المجتمع ككل، ف

لحالناالخلي األسرة عن وظائفها الجوهریة، التي غالبا ما تعكس ت، ات عدیدةلضغوط
عكس أزمة تواصل بین التي غالبا ما ت،اضطرابهاو التدریجي للروابط األسریةالتفككقي، الخل

كل هذه العوامل تدفع ،اإلهمال والالمباالة،تحت ضغط الفقر، اإلدمان،الطفل وأسرته
لشارع غیر ما یجعلهم عرضة ل،سلوكیات غیر سویة أو منحرفةاینتهجو لكيباألبناء

ا عنهاواالمخاطر مليء بالمنضبط تربویا و ال .لعیش بعیًد
ما یجعل منخرى قد تساعد في تفسیر الظاهرة، إضافة لما سبق، فهناك أسباب أ

، كالعمل، العنف الذي جدیدة عن الحیاةالشارع عنصر جذب ومجاال الكتساب مفاهیم 
، ، كما یتخذونه مكانا لكسب العیش والمأوىالبقاءتحقیقأجلمن یصبح لغة الحیاة لدیهم

كاالستغالل مختلف المخاطر في حیاتهم الیومیة،لفهم یتعرضونصغر سنهم فبالرغم من
إال أنهم یفضلون هانة، التهمیش،، التعرض للضرب، اإلخاصة الجنسي، ترویج المخدرات

. االستمرار في العیش بالشارع على الرجوع إلى كنف أسرهم



:الثانيالفصل 
األمن النفسي
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:تمهید
التي یسعى الفرد الضروریةاألساسیة و األمن من بین أهم الحاجاتتعد الحاجة إلى

قد تختلف هذه الحاجة ف،االستقرارو تحقق له البقاءعتبر الركیزة األساسیة التي لتحقیقها، إذ ت
، كما أنها تتأثر بالمثیرات البیئیة من مرحلة عمریة ألخرىو من فرد آلخرمجتمع آلخر، من

ضافة إلى البیئة إالتي یتعرض لها الفرد سواء كانت نفسیة، اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة، 
نما لدى المجتمعات عزعة األمن لیس لدى الفرد فحسب و الطبیعیة التي لها دور فعال في ز  ٕ ا

تعود على قد ،ما ینجم عنها من آثاریشهده العالم من تغیرات سریعة و نظرا لمابأسرها،
قف مواالفرد باإلیجاب أو بالسلب، هذا ما یدفعه إلى تحقیق أهدافه قصد مواجهة مختلف ال

ل العمریة المختلفة التي یمر بها،الضغوطات، التي یتعرض لها خالل المراحالحیاتیة و 
ما،األمنفاستجابة الفرد تتوقف على مدى تحقیق أو توفیر حاجاته األساسیة من بینها

ا إذا لم یتجاوزها بشكل سلیم، أمالمختلفة و بیئیةیجعله یسلك سلوكا متوافقا مع المثیرات ال
كون عرضة للشعور بالقلق ات النفسیة، كما یالضطرابمختلف اتعرض لذلك فقد ییتحقق له 

.التهدیدضافة إلى شعوره بالخطر و إعدم الراحة النفسیة، الدائم و 
ذلك من خالل مفهومه، التطرق إلى موضوع األمن النفسي و ففي هذا الفصل سیتم 

المترتبة علىثاراآلمكوناته، العوامل المؤثرة فیه،أبعاده،خصائصه،النظریات المفسرة له،
.الفردلدىانعدام األمن 
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:األمن النفسيتعریف مفهوم.1
:لغة.1.1

.بمعنى اطمأن أي لم یخف: أمن، یأمن، إیمن، أمنا-
.ضد الخیانة: األمانةاألمن، األمان و -
إلى كل الناس یطمئنالتصدیق أي یؤمن بكل ما یسمع و هیقصد ب: اآلمنةأمنة، -
).  103، ص1991آخرون، علي بن هادیة و (

:اصطالحا.2.1
الباحثین في تحدید مفهوم األمن النفسي نظرا الختالف األطر العلماء و اختلف

:النظریة لكل باحث ومن بین هذه التعریفات ما یلي
شعور "أول من تعرض لمفهوم األمن النفسي حیث عرفه بأنه " Mslowماسلو"یعتبر 

الفرد بأنه محبوب، متقبل من اآلخرین، له مكانة بینهم، یدرك أن بیئته صدیقة ودودة غیر 
، 2006، بنت یوسف بكر میساءمهندس ("القلقالتهدید و الخطر،محبطة، یشعر فیها بندرة 

).18ص

طمأنینة االنفعالیة، أو فیرى أن األمن النفسي هو ال"حامد عبد السالم زهران"أما 
للخطر مثل غیر معرض كون فیها إشباع الحاجات مضمونا و حالة ی":یعرفه بأنهالنفسیة و 

الحاجة إلى األمن، الحب، المحبة، المكانة، االنتماء، احترام الذات، الحاجات الفسیولوجیة و 
وأحیانا أخرى یحتاج إلى الحاجة إلى تقدیر الذات، أحیانا یكون إشباع الحاجات بدون مجهود 

).40، ص2002، فاطمةیوسف ابراهیم عودة(" بذل الجهد لتحقیقهالسعي و 

فیرى أن ،"حامد زهران"في تعریف األمن النفسي مع "كمال الدسوقي"في حین یتفق 
عدم س فیها الفرد بالسالمة، األمان و هي حالة یحمن النفسي هو األمن االنفعالي و األ

رضائها مكفوالن، فهو اتجاه مركب من تملك ، حیث یكون فیها إشباع الحاجات و الخوف ٕ ا
الطهراوي (" ات تشعره باالنتماء إلیهاالیقین من أن المرء ینتمي إلى جماعالنفس بالثقة بالذات و 

).985، ص2007، جمیل حسن
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كذلك عدم األزمات،خلو الفرد من التوترات و "ه بأنه فیعرف"عبد الرحمن العیسوي"أما 
الحادة، واثقا ن خالیا من االنفعاالت العنیفة و ، أن یكو اآلالم النفسیةمعاناته من الصراعات و 

).113، ص1985، محمدعبد الرحمنالعیسوي(" راضیا عنهامن نفسه و 

النفسي مرتبط بالحالة البدنیة أن اإلحساس باألمن"جبر"من ناحیة أخرى، یرى 
الثانویة، حیث صنف األمن ذلك بمدى إشباع دوافعه األولیة و العالقات االجتماعیة للفرد، كو 

الذات، في حین لنفسي مع أحدهما داخلي یتمثل في عملیة التوافق االنفسي إلى مكونین،
والتفاعل معهم، خارجي یظهر في عملیة التكیف االجتماعي مع اآلخرینالمكون الثاني

الوحدة التي تخل بالتوازن النفسي للفرد، بالتالي تؤثر على توافقه النفسي بعیدا عن العزلة و 
).15، ص2010، حسن علي وفاءخویطر (" االجتماعي

وجود عالقات ،إلى أن المقصود باألمن النفسي"عبد الرحمن عدس"كما أشار 
بینه وبین األفراد المحیطین به من ناحیة أخرى، فإذا احیة و بین الفرد وذاته من نمتوازنة 

التالي یصبح أكثر فإن سلوك الفرد یمیل إلى االستقرار ب،توفرت هذه العالقات المتوازنة
، ص 2010، السمیري نجاح(ضطراب النفسياالقابلیة للعمل واإلنتاج بعیدا عن أنواع القلق و 

2154.(

فقد وضع نموذجا نظریا شامال، متعدد الجوانب لمفهوم األمن " Ryff"" رایف"أما 
:هي كاآلتيذج النظري من ستة عناصر أساسیة و النفسي ، حیث یتكون هذا النمو 

.أهمیة الحیاةنظرة الفرد لذاته نظرة ایجابیة والشعور بقیمة و یتمثل في : تقبل الذات-1
بیة مع قدرة الفرد على إقامة عالقات ایجاتتمثل في : العالقة االیجابیة مع اآلخرین-2
.الحبو الدفءحترام، آلخرین تتسم بالثقة، اإلا
تقییم ذاته من خالل تنظیم سلوكه و تتمثل في اعتماد الفرد على نفسه، : االستقاللیة-3

.معاییر محددة یضعها لنفسه
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تتمثل في قدرة الفرد على إدارة بیئته واستغالل الفرص الجیدة : السیطرة على البیئة الذاتیة-4
. الموجودة لالستفادة منها

.واضحة یسعى إلى تحقیقهایضع الفرد لنفسه أهدافا محددة و حیث: الحیاة ذات أهداف-5
مكانیاته و : تيالتطور الذا-6 ٕ تطویرها مع تطور السعي نحوتتضمن إدراك الفرد لقدراته وا

.الزمن
عدم  توفر هذه العناصر أو تدنیها یعتبر مؤشرا على عدم الشعور " رایف"فحسب 
).11، ص2000، ر بنت عبد اهللازهو باشماخ(باألمن النفسي 

ن في تعریف مفهوم األمن النفسي من خالل هذه التعریفات، یظهر على أن هناك تبای
قبل الباحثین، إال أنهم یرون أن األمن النفسي بمثابة ال یوجد تعریف واحد متفق علیه منو 

من أجل تحقیق توافقه النفسي االجتماعي، إشباعهایسعى الفرد إلى ،حاجة نفسیة ضروریة
القات المتبادلة معهم التي تشعره باالنتماء، العتفاعله مع األفراد المحیطین به و القائم على 

مختلف على مواجهة اقادر ،تقدیره لذاتهبنفسه و ، ما ینمي ثقته الدفءالحب، الود، 
یعتبر األمن النفسي مؤشر من متمتعا بصحة نفسیة جیدة، إذ ،الصراعات التي قد تعترضه

.مؤشرات الصحة النفسیة
:بعض المفاهیم النفسیة المتعلقة بهمن النفسي و األ. 2

:التوافقو األمن النفسي. 1.2
عدیل التتناول السلوك والبیئة بالتغیر و مستمرة، تالتوافق النفسي هي عملیة دینامیة

:كاآلتيهي حتى یحدث توازن بین الفرد وبیئته من خالل ثالثة أبعاد و 
شباععادة مع النفس، الرضا عن الذات و یتضمن الس: خصيالتوافق الش ٕ ة، الدوافع الداخلیا

مطالب المكتسبة، خال من الصراع الداخلي، كما یتضمن أیضا األولیة، الفطریة، الثانویة و 
.النمو في مراحله المتتابعة
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بأخالق المجتمع، مسایرة االلتزامالذي یتضمن السعادة مع اآلخرین، : التوافق االجتماعي
تقبل التغیر االجتماعي السلیم مما و المعاییر االجتماعیة، االمتثال لقواعد الضبط االجتماعي

.االجتماعیةتوافقلى تحقیق الیؤدي إ
والشعور بالرضا اإلنتاجاالنجاز، الكفاءة، المناسب للمهنة و االختیاریتضمن : التوافق المهني

.)37، ص2000إجالل محمد سري، (النجاح و 

من خالل تعریفه لألمن النفسي أن مفهوم األمن النفسي یتضمن )1995(جبر في حین یؤكد 
:مكونات تتمحور فیما یلي

تتحمل د على حل الصراعات التي تواجهه و الذي یتمثل في قدرة الفر : التوافق مع الذات
.الحرماناألزمات و 

توفیق الو ،تمثل في مدى قدرة الفرد على التالؤم مع البیئة الخارجیةالم: التوافق االجتماعي
.)24، ص2003، الخضري جهاد عاشور(األنا األعلى بین المطالب الغریزیة، العالم الخارجي و 

باألمنالمهني یعد محور شعور الفرد الثالث الشخصي، االجتماعي و بأبعادهفالتوافق 
.النفسي

: التوتراألمن النفسي و . 2.2
الفرد بالقلق عند إحساسالتوتر النفسي هو أن)Hayenga ")1984هاینجا "یرى 

، ما یؤدي )داخل الفرد(أو بتأثیر عدد من المنبهات الداخلیة تعامله مع المنبهات الخارجیة،
الدیب علي (الشعور بفقدان الفاعلیة أثناء تفاعله مع البیئةالعام بالتهدید، و اإلحساسبه إلى 
.)168، ص1996محمد، 

اهرة نفسیة ناجمة عن المواقف فترى أن التوتر عبارة عن ظ)1998("جودة"أما 
التي تحول دون تحقیق الفرد لحاجاته، كما أنها تمثل تهدیدا ،المختلفةالضاغطة بأنواعها 

تمكنه انفعالیةسلوكیة و تكون نفسیة، جسمیة، قدما یدفعه إلى إصدار استجابات،لوجوده
).23، ص2003الخضري جهاد عاشور، (من استعادة توافقه 
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الذي یكمن التوتر هو األساس الدینامي)1968("مصطفى سویف"في حین یعتبر 
وراء الشعور بتهدید األمن، أو تهدید أي اتزان قائم بالنسبة للفرد ككل أو لجانب من جوانبه، 

، حیث وضح في دراسة له على ما یترتب على ذلك من تحفز للقضاء على موقف التهدید
المتطرفة كتعبیر عن التوتر ،عن االستجاباتن المصریین، السوریین واألردنیینعینة م

فتبین أن العینة المصریة أكثر توترا تلیها العینة السوریة ثم العینة األردنیة، حیث ،يالنفس
المعنویة التي هي في تزاید مستمر، نتیجة تداخل ع التوتر إلى المثیرات المادیة و أرجع ارتفا

التكنولوجي، التطورجتمع الواحد المتمثل في التمدن و الحضارات، التغیر الحضاري للم
یمیل ،مرتفعفي حالة توترعندما یكونأن الفردأي. الحراك االجتماعياالحتكاك الثقافي و 

الدیب علي (استجابات متطرفة أكبر مما یكون علیه في حالة توتر منخفض إصدارإلى 
.)170، ص1996محمد، 

:مكونات األمن النفسي. 3
:تتمثل مكونات األمن النفسي فیما یلي

: األمن االجتماعي. 1.3
یتضمن شعور الفرد بإشباع حاجاته االجتماعیة في محیطه االجتماعي، حیث یشعر 

ثرا یدفعه إلى بأن ذاته لها مكانة في الجماعة التي ینتمي إلیها، كما أن لها دورا اجتماعیا مؤ 
بنت كامل بن محمد بقري (االمتثال لهامعاییرها و الحاجة لالنتماء والتمسك بتقالید الجماعة و 

.)96ص، 2009مي، 
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: األمن الجسمي.2.3
الجسمیة، فاألسرة أو المجتمع الذي یوفر ى إشباع الفرد لحاجاته البدنیة و یشیر إلى مد

یضمن مستوى من األمن یتناسب مع مقدار ما وفره ألفراده، إال ،ألفراده حاجاتهم األساسیة
أنه في أوقات األزمات، قد یضطرب شعور الفرد باالنتماء لمجتمع ال یوفر الحد األدنى من 
الحاجات األساسیة، إال أن األسرة أو المجتمع عندما ال یستطیع توفیر الحاجات األساسیة 

في الشعور باألمن لدیهم، عندما یتعاون الجمیع على ألفراده، قد ال یؤدي ذلك إلى اضطراب
مواجهة الظروف أو المواقف التي یمرون بها، حیث یتجاوزونها دون حدوث اضطرابات أو 

.)2050، ص2010الصیفي عبد اهللا، (صراعات نفسیة اجتماعیة

: ديائالعقاألمن الفكري و .3.3
عقیدته التي یؤمن و معاییره قیمه،لفرد بأفكاره، باعتقاداته، عاداته،هو أن یتشبث ا

حریة الكاملة في ممارسة عقائده لكل فرد له ال، و بها، كما یعمل على احترام الدیانات األخرى
.)97، ص2009بنت كامل بن محمد بقري مي، (طقوسه الدینیة و 

: خصائص األمن النفسي.4
:لألمن النفسي خصائص تتمثل فیما یلي

:نفسیة.1.4
إلرادي التحكم اه في مستویات من الكبت، التوتر و إلى الطاقة النفسیة یعبر عنتستند 

االندفاعات الشخصیة، قابل للقیاس في ضوء محك لإلنجازوالالإرادي لالنفعاالت و 
بهما، فضال عن أثر نمط الشخصیة یتأثر أمن الفرد االجتماعي، حیث یؤثر و الشخصي و 

).15، ص2009وفاء، علي سلیمان عقل (مفهوم الذات لدیها و 
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: معرفیة فلسفیة.2.4
معانیها المواضیع المهددة للذات و شیاء و یتحدد األمن النفسي بتحدید قیمة األ

اكتسبها من التي،معارف فلسفیةون أحكاما مسبقة من خالل أفكار و المعرفیة، فالفرد یك
السلوك الذي سیسلكه نمط ءا من منظومته المعرفیة بطبیعة و تشكل جز لخبراته الماضیة، 

قد یؤدي إلى اختالل توازنه مما یجعله یسلك سلوكا مادیا ،عندما یخشى تهدیدا أو خطرا
یلعب دورا ،الرصید المعرفي الفلسفي للفردالتجاهات االیجابیة أو السلبیة و یجسد ذلك، فا

،بالرفضاإلحساسالنفسیة، فمشاعر القلق، الخوف و حیاة الفردعلىفاعال في تحدید آثارها
حسن علي خویطر (ترتبط بشكل أساسي بالقیمة الفلسفیة التي تقوم بها أسباب تلك المشاعر 

).24، ص2010وفاء، 

:اجتماعیة.3.4
إن عالقة الفرد بالمجتمع الذي ینتمي إلیه هي عالقة وطیدة غیر سطحیة، تتشكل من 

التفاعل االجتماعي، فهو یعمل القائم على التنشئة االجتماعیة و ،خالل التطبیع االجتماعي
تقالید محددة من طرف المجتمع ككل، إذ معاییر، قیم، عادات، اعتقادات و وفق أهداف،

تصبح مع نمو الفرد سمة من سماته الشخصیة تنبع من ذاته، فتحدید هویة الفرد تتحدد 
ه هویة دون أن تكون لدی،بانتمائه لمجتمع معین، لذلك یصعب للفرد أن یحقق أمنه النفسي

قد یختلف في مجتمع ،اجتماعیة محددة، ألن إشباع الحاجة لألمن النفسي في مجتمع معین
).41، ص2001یوسف إبراهیم عودة فاطمة، (آخر 

:كمیة.4.4
ینطوي مفهوم األمن النفسي على وجود مقدار كمي یمكن قیاسه، یظهر على شكل 

مستویات األمن النفسي، حیث یستند إلیه عمل سلوك أو طاقة، هذا ما أدى إلى اإلشارة إلى 
یصنف أنماط الشخصیات إلى سلوك أمن بمقدار أو شخصیة آمنة بمقدار، مما ،تشخیصي
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علي سلیمان (العالج ي على مستوى القیاس، التشخیص و یضفي علیه إمكانیة التدخل العلم
).15ص،2009عقل وفاء، 

:إنسانیة.5.4
یشترك فیها جمیع األفراد بمختلف مراحلهم ،إنسانیةیعتبر األمن النفسي خاصیة 

المعرفیة، بالتالي هي خاصیة إنسانیة، ستویاتهم االجتماعیة، الثقافیة و أو بمختلف م،العمریة
نما على المجتمعال یتوقف األمر على الفرد فحسب و فتحصین هذه السمة  ٕ باعتباره ككل،ا

).15، ص2003لخضري جهاد عاشور، ا(وحدة كاملة تعمل على تحقیق األمن ألفراده 

هدف أساسي یسعى أفراد المجتمع الواحد إلى ،ألمن النفسيلمن المالحظ أن 
من خالل التنشئة االجتماعیة التي یتلقاها الفرد ،تحقیقه، قائم على عملیة التطبیع االجتماعي

خلق عالقات الذي یساهم في،ابتداء من األسرة، باإلضافة إلى عملیة التفاعل االجتماعي
مكنه من مواجهة خبرات جدیدة، قد تمعارف و مع اآلخرین، مما یتسنى للفرد اكتساب أفكار، 

یة، مما یسهل دون حدوث أي خلل في صحته النفس،المواقف واجتیازهامختلف الصعوبات و 
.االجتماعیة في مختلف مراحله العمریةعلیه بلوغ أهدافه وتلبیة حاجاته النفسیة و 

:ألمن النفسيباللشعورحاجة الفرد تطور .5
الفرد إلى تعتبر الحاجة إلى األمن النفسي من بین أهم الحاجات النفسیة، التي یسعى 

إال أنها تختلف ،استقراره، تتسم باالستمرار خالل كل المراحل العمریةتحقیقها لضمان بقائه و 
.تطور الفردمن مرحلة إلى أخرى ذلك حسب نمو و 

:)من المیالد حتى نهایة السنة الثانیة(الرضاعة مرحلة.1.5
،لقد انصب اهتمام الباحثین الذین اهتموا بالحاجة لألمن على مرحلة الطفولة المبكرة

حیث یرى أن "Hullهال "باعتبارها أهم مرحلة یجب أن تتحقق فیها الحاجة لألمن من بینهم 
، ففي هذه "الرضاعة" أثناء مرحلة المهد یأخذ في النمو،الحاجة لألمن تبدأ منذ والدة الطفل

الفترة یقضي الطفل معظم أوقاته بین أحضان أمه التي تقوم بإرضاعه، فاألم ال تقوم بعملیة
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نما هي المصدر األساسي الذي یتم من ختلبیة الحاجة البیولوجیة فحسب، و  ٕ الله إشباع ا
).33ص، 2005، أقرع محمد نادي إیاد(الحنان الحاجة للحب، الدفء و 

عملیة الرضاعة یتأثر الطفل بالحالة النفسیة التي تكون علیها األم، لذا فمن خالل
یجب أن تكون األم في حالة جیدة أثناء قیامها بإرضاع ابنها، ألنه في هذه المرحلة یكون 

نما یحس یتلقى الغذاء فحسب و األمن النفسي مرتبطا باألمن الغذائي، أي أن الطفل ال ٕ ا
.و أحاسیسها اتجاههبمشاعر األم

:مرحلة الطفولة.2.5
الجیران، كما أنه مقبل الطفل تتسع لتشمل أفراد األسرة و في هذه المرحلة تبدأ عالقات 

على إقامة عالقات اجتماعیة خارج نطاق األسرة عند دخوله المدرسة، فطبیعة النمو في هذه 
الطمأنینة، المتمثلة األمن النفسي و ع حاجة الطفل إلى تتطلب االستمرار في إشبا،المرحلة

حساسهبأنه موضع اهتمام والدیه به، و و العاطفي اإلشباعفي  ٕ أنه مرغوب فیه باالنتماء و ا
إلى استخدام األسالیب السلیمة في إضافةباآلخرین، نهم، مما ینمي لدیه ثقته بنفسه و بی

االحترام المتبادل على الحوار، التفاهم، التعاون و التنشئة االجتماعیة للطفل، فالتفاعل المبني
وفیق صفوت مختار، (االطمئنانبیئة األسریة مفعمة بالراحة و بین أفراد األسرة، ما یجعل ال

). 216، ص2005

النفسیة على حد سواء، أي لدى الطفل من الناحیة الجسمیة و لألمن تظهرفالحاجة
الممارسات غیر نان، إبعاده عن األشیاء الضارة و أنه بحاجة إلى الغذاء، الدفء، الح

االحتماء من والدیه خاصة األم، ثم هو ناحیة أخرى فهو بحاجة للحمایة و المقبولة، أما من
لجماعة األقران، بمعنى أن الطفل بحاجة لألمن في البدایة من والدیه، االنتماءبحاجة إلى 

طلبات الطفل تتعلق أصدقائه، فمترانه و ن خالل إخوته، أقربائه، جیبعد ذلك یحصل علیه م
دراكا بما یحیط به كلما كبر الطفل أصبح أكثر وعیا و االجتماعي، فبنموه العقلي، النفسي و  ٕ ا

).76، ص1997كمال حسن وهبي،،مجیدعبد الالخلیدي (ضغوطات من أخطار و 
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:مرحلة المراهقة.3.5
ذ تتخللها الطفولة إلى مرحلة الرشد، إتعتبر مرحلة المراهقة مرحلة انتقالیة من مرحلة 

انفعالیة، ما یستدعي حاجة المراهق الملحة لألمن النفسي، لذا یجب تغیرات جسمیة، نفسیة و 
إلى أن المراهق یحتاج لألمن " النغیمشي"إذ أشار االبن المراهق،على الوالدین أن یتفهموا

تماعیة، لذا ال بد اجسیة، انفعالیة و جسمیة، عقلیة، نفالنفسي بالقدر الذي یعیشه من تحوالت 
). 39، ص2011، عليبن منصور بن باري أبو طالب(الطمأنینة في نفسیته من بث األمن و 

الجتماعیة المحیطة بالمراهق، أن توفر المناخ االجتماعي المناسب فعلى البیئة ا
باالنتماء، المحبة هق من شعوره إلشباع حاجة المراهق لألمن النفسي، ألن ذلك یمكن المرا

یحول دون الذي،الخوفه ذلك أیضا من التخلص من القلق و الرضا من اآلخرین، كما یمكنو 
:من بین هذه المخاوف ما یليتحقیق توافقه النفسي واالجتماعي و 

.م نجاحه فیهادعالتخوف من تحمل المسؤولیة ب-
لى التخوف من التحوالت والتغیرات التي تطرأ على الجسم و - ٕ .ما سیؤول إلیه شكلها
.التردد حول األهداف المستقبلیةالتخوف و -
.االنفعالیةالتخوف من الحاالت العاطفیة و -
المواقف االجتماعیةاقف الحوار و التخوف من مو -
).43، ص2003السهلي عبد اهللا بن حمید حمدان، (

أن الحاجة لألمن بمثابة محرك الفرد لتحقیق أمنه، إذ ترتبط ارتباطا وثیقا "زهران"یرى 
في بیئة صدیقة، بغریزة المحافظة على البقاء، تتضمن الحاجة إلى شعور الفرد أنه یعیش 

ه، مقبوال داخل الجماعة، مستقر وآمن یحترمونمشبعة بالحاجات وأن اآلخرین یقدرونه و 
سكن جسمیة جیدة، له مصدر رزق مستمر و عیا، یتمتع بصحة اجتماأسریا، متوافقا نفسیا و 

حسن علي خویطر (واثق من نفسه هة األخطار التي قد تهدد حیاته و مستقر، قادر على مواج
). 24، ص2010وفاء، 
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من المطالب األساسیة لجمیع األفراد، من كل فئات یعد الشعور باألمن النفسي
حاجاتهم بمعزل عن شعورهم باألمن النفسي، فالكثیر یمكن فهمإذ الالمجتمع دون استثناء،

ساسي، المتمثل في األمن تبرز عند تحقیق المطلب األن هذه المطالب ال تأخذ أهمیتها و م
مدى تأثیره للحاجات و "ماسلو"ما یؤكد هذا هو بروزه في المرتبة الثانیة، في سلم النفسي و 

).2155، ص2010السمیري نجاح، (على حیاة الفرد 

تختلف من جیل آلخر، من ثقافة من خالل هذا العرض یتبین أن الحاجة لألمن
من مرحلة عمریة ألخرى، حیث أن حاجة و ، من جماعة ألخرىألخرى، من شخص آلخر

الطفل الرضیع غیر حاجات الطفل في مرحلة الطفولة الوسطى أو المتأخرة أو المراهقة، كما 
هكذا، إال أن هذا لم یمنع األفراد أو الراشد و غیرها لدى أن حاجة الطفل أو المراهق 

نما على كل ال یقف ذلك على المجتمع فحسب و المجتمعات عن العمل على تحقیقها، كما ٕ ا
.فرد من أفراد المجتمع الواحد

:أبعاد األمن النفسي.6
أن الشعور باألمن النفسي شعور مركب یتضمن ثالثة أبعاد "Maslow"ماسلو "یرى 

:رئیسیة، هي كما یلي
:الرحمة مع اآلخرینالشعور بالتقبل والحب وعالقات المودة و .1.6

الذي یؤمن له ،ال یستطیع الطفل الشعور بالطمأنینة إال من خالل التوازن العاطفي
حریة االختیار، ممارسة عالقاته االجتماعیة في المستقبل وحدته المتكاملة في تقریر السلوك، 

سریة السائدة بشكل سلیم، حیث تتحدد هذه الوحدة في مظاهرها المتعددة بمستوى العالقات األ
.الثانویةسرة على توفیر حاجاته األولیة و على مدى قدرة األبین أفراد األسرة و 

للطفل ن العناصر األساسیة لتحقیق األمن أ"Prestonبرستون"ففي هذا الصدد یرى 
مدى باإلضافة إلى إشعاره باالنتماء و ، الدفءتكمن في خلق جو مليء بالحب، المودة، 

یم لیس السلالوالدین تسهل له نموه الطبیعي و أهمیته، فمحبته من المحیطین به، خاصة من 
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نما من الجانب الجسماني، النفسي من الجانب العاطفي فحسب و  ٕ بنت كامل بن (جتماعي االو ا
).95، ص2009محمد بقري مي، 

:أن له مكانة فیهاالشعور باالنتماء إلى جماعة و .2.6
ر باالنتماء إلى جماعة، تتوافق ومعاییره وأهدافه، تربطه الفرد في حاجة إلى أن یشع

تقبل من اعة، مما یزید شعوره باالنتماء و بین أعضاء تلك الجمبها عالقة تأثیر وتأثر بینه و 
مع الطفل منذ الشهور مكانة فیها، حیث ینمو الشعور باالنتماءأن له طرف الجماعة و 
یتحول إلى والء الطفل لها، التي تحققها المحبة داخل األسرة، فاأللفة،األولى من حیاته

تساهم في نمو األمن النفسي خارج إطار ،بالتالي تنتقل الحاجة لالنتماء إلى جماعات أخرى
.غیرها من الجماعات األخرىو ، العملة كجماعة الرفاق، األقراناألسر 

باعتبارها الجماعة المرجعیة ،فلألسرة دور كبیر في تنمیة الشعور باألمن النفسي للفرد
األولى التي تضم الطفل، فالجو األسري الذي تسوده عالقات اجتماعیة ایجابیة بین أفراد 

االحترام المتبادل، باإلضافة إلى أسالیب التنشئة و ، الحنان الدفءاألسرة مفعمة بالحب، 
سه بمدى احسإ نمي روح االنتماء للطفل إلیها و هي التي ت،االجتماعیة التي یتخذها الوالدین

اإلقتداء بمعاییرها ه، مما یدفعه إلى التمسك بها و تعمل على رفع تقدیره لذاتكما،قیمته
.قیمهاو 

:القلقالشعور باألمان وندرة الشعور بالخطر والتهدید و .3.6
ناتج عن التفكك ،بمعنى أن الطفل الذي یعیش في أسرة یسودها جو غیر مالئم

الدین أسلوب واحد في أو عدم إتباع الو هجرة األب، ،األسري كاالنفصال، موت أحد الوالدین
شباع حاجاته النفسیة رغباته و قد یعیق الطفل من تلبیة،أو إهمالهما لهتنشئة الطفل ٕ ا

ائم بأنه مما یؤدي إلى شعوره الد،االجتماعیة، بالتالي یفتقر إلى الشعور باألمن النفسيو 
.  أن البیئة المنزلیة غیر مالئمة للعیش فیهامهدد بالخطر و 

:تنبثق عن هذه األبعاد أحد عشر بعدا ثانویا هي كاآلتي
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.بوصفها مكانا دافئا ودیا یمیل الناس جمیعا فیه إلى التآخيالحیاة، للعالم و إدراك الفرد -
.االحترامودهم عالقات مبنیة على التقدیر و إدراك الفرد لآلخرین، بوصفهم ودودین تس-
قلة سودها الثقة، التسامح مع الغیر و األلفة نحو اآلخرین التي تمشاعر الصداقة و -

.العدوانیة
.بالتفاؤل بشكل عاماإلحساسالمیل إلى توقع الخیر و -
.الخلو من الصراعاتاالرتیاح، االستقرار االنفعالي و الشعور بالهدوء، -
.الرضاشعور الفرد بالسعادة و -
المیل دون التمركز حول الذات و ،موضوعیةمشكالته بالقدرة على التفاعل مع اآلخرین و -

.إلى التحرر و االستقاللیة
.تفهم االندفاعات الشخصیةتقبل الذات والتسامح معها و -
ي السیطرة على القدرة على مواجهة المشكالت بدال من الرغبة فامتالك القوة و الرغبة في -

.الشجاعةیجابیة أساس جید لتقدیر الذات واإلحساس بالقوة و االاآلخرین، فالحزم و 
.ورالمواجهة الواقعیة لألمضطرابات العصابیة أو الذهانیة و الخلو النسبي من اال-
).247، ص2004السید محمد عبد المجید، (المجتمعماعة و التمركز حول الجاالهتمام و -

:ألمن النفسيالشعور بامصادر .7
ذلك لن ن خالل اإلشباع النسبي للحاجات و ینمو مینشأ شعور الفرد باألمن النفسي و 

حل العمریة المرایتم إال بتأثیر من مصادر مختلفة تتفاعل مع بعضها البعض في مختلف 
:من بین هذه المصادر ما یليالتي یمر بها الفرد و 

:األم.1.7
ركسونو فروید"یعتبر كل من  ٕ لبث األمن ،األساسيأن األم هي المصدر األول و "ا

على أن "إركسون"االجتماعیة، حیث یؤكد من خالل إشباع حاجاته النفسیة و في طفلها
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بدون بدیل مناسب في هذا الوقت یمكن أن یؤدي ،علیهفقدان الطفل لحب أمه الذي اعتاد 
).54، ص2002یوسف إبراهیم عودة فاطمة، (حادة طفلیهإلى كآبة 

: األسرة.2.7
الطمأنینة المنبع الرئیسي في بث األمن و ،فلیعد المحیط األسري الذي یعیش فیه الط

ن في التربیة، التي یتبعها الوالدیة االجتماعیة من خالل أسالیب التنشئذلكفي نفسیة األبناء، 
مأوى فحسب بل جات البیولوجیة، من ملبس، مأكل و فحاجات الطفل ال تقتصر على الحا

شعوره بأنه و الدفءالمتمثلة في الحب، األمن، االجتماعیةو تتعدى لتضم الحاجات النفسیة
اب على یثمرغوب به في األسرة، كما تعمل على تعلیمه الصواب من الخطأ، أن مقبول و 

، فهي الوحیدة التي تعمل على أن تكسبه یعاقب على سلوك غیر مرغوب فیهسلوك جید و 
كافة المعارف، المهارات، القیم، المعاییر، المبادئ األخالقیة والدینیة التي تسود المجتمع، 

عیاد مواهب (اإلرشاد لتنشئتهم تنشئة سلیمةا إلى أسالیب عملیة من التوجیه و بعد أن تترجمه
. )184، ص1995، ، الخضري لیلى محمدابراهیم

حول أثر نوعیة الرعایة )Rosen et rothbaum")2009"هذا ما أشارت إلیه دراسة 
أثر اآلباء و أسلوب رعایة األمهات و الوالدیة على الشعور باألمن النفسي، بهدف التعرف على

طفال، فأسفرت النتائج )62(ذلك على الشعور باألمن النفسي، شملت عینة الدراسة على 
یكسبهم الشعور باألمن النفسي،العطفى أن اهتمام الوالدین بأبنائهم ومنحهم الحب و عل

، 2011ابریعم سامیة، (العطف من والدیهم الذین لم یحظوا بالرعایة، الحب و أكثر من 
).1794ص

: األقران.3.7
بجماعة األقران جماعة الرفاق، أو الصحبة فهي جماعة من األفراد لها بنیة یقصد

وضوح المعاییر األدوار االجتماعیة بین أفرادها،حیث تتسم بتقارب ،اجتماعیة متمیزة
اتجاهات خاصة بها، تجعل الفرد یشعر باالنتماء إلیها السلوكیة فیها ووجود قیم مشتركة و 

. )258، ص2003علوان فادیة، (
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یحتاج إشباع الحاجة إلى األمن االنخراط في جماعة تتسم بتماسك أعضائها، لذا
األدوار ، وحدة األهداف، وضوح العالقات و إلیهاباالنتماءتعمل على خلق الشعور 

ء لها الوالالجماعة، ألن ارتباط الفرد بها و االجتماعیة، تیسیر عملیة االتصال بین أفراد 
ن خالل السعي المنظم إلى الحاجات التي تمكنه من العیش، ذلك مو مرهونان بإشباع الدوافع

، إیادمحمد نادي أقرع (تطویر السبل التي ترتقي بها مظاهر حیاته تأمین وتوفیر موارد عیشه و 
).24، ص2005

:التدین.4.7
الفردمنهایستقيالتيالذاتیةالمصادرأهمبینمن،السماویةالشرائعتعتبر األدیان و 

منوتخلصهسلیماتوجیهاالفردسلوكتوجیهعلىتعملحیثالنفسي،باألمنشعوره
القوةیعطیهكماواإلیثار،كالصبراالیجابیةالخصائصفیهلینميوالیأس،الذنبمشاعر

االیجابيمردودهلذلكیجعلمماوضبطها،غرائزهوفينفسهفيالتحكممنتمكنهالتي
).56ص،2002فاطمة،عودةابراهیمیوسف(سواءحدعلىوالمجتمعالفردنفسیةعلى

األمان، أن العقیدة توفر للفرد األمن و " روث آن فتك"في هذا الصدد أشارت دراسة 
االطمئنان، مجتمع الدراسة منحت لهم الراحة و من )%70(حیث دلت نتائجها على أن 

یمكنهم دائما التوجه إلى اهللا عندما )%82(األمان، جعلتهم یشعرون باألمن و )61%(
هم یدركون بأن جعلت)%78(أخیراتجعلهم یكونون في أفضل حال و )%85(یواجهون ضیقا، 
).46، ص2003السهلي عبد اهللا بن حمید حمدان، (یشعرهم باألمان اهللا دائما معهم و 

،حاجته لألمنتحقیقیتمكن الفرد من من خاللهاتعددت المصادر التي اختلفت و 
ى، فاألمن النفسي عملیة باختالف المراحل العمریة التي یمر بها الفرد منذ الطفولة األول

من مجتمع الفرد بحاجة ماسة إلیه ما دام حیا، إال أن تحقیقه یختلف من فرد آلخر،مستمرة و 
.من عصر آلخرآلخر من ثقافة ألخرى و 
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:ظریات المفسرة لألمن النفسيالن.8
الباحثین، إذ عملوا ي باهتمام كبیر من طرف العلماء و مفهوم األمن النفسحظي 

جاهدین في تقدیم تفسیر له، بالرغم من اختالف زوایا الرؤیة لكل واحد منهم، إال أنهم 
:إلى تفسیره كما یلياتوصلو 

:نظریة التحلیل النفسي.1.8
ة عن سلسلة من الحیاة عبار أن الفرد یولد وهو مزودا بغرائز ودوافع و أن "فروید"یرى 

علیه فإن الفرد في صراع بین دوافعه الشخصیةحباطات و أو إ،الصراعات، تعقبها إشباعات
صراع بین فهو فيالمطالب االجتماعیة من جهة أخرى، غیر المقبولة اجتماعیا من جهة و 

).103، ص2009، ميبنت كامل بن محمد بقري(شكلین من أشكال الدوافع 

عدم األمن خلیة التي تؤدي إلى سوء التكیف و الخطر الدالى مصادرع"فروید"أكدلذا 
نسان أسباب عدم أمنه، لد مع اإلالشهوانیة التي تو ، حیث تحمل المیول العدوانیة و النفسي

عن توفیر األمن النفسي بمحافظتها على ذات الفرد من التهدیدات األنا هو المسئولو 
النكوص، كما یربط بین لحیل الدفاعیة مثل الكبت و الداخلیة أو الخارجیة، لذا یلجأ إلى ا

تحقیق الحاجات المرتبطة به، إذ یرى أن الفرد مدفوعا لتحقیق األمن النفسي واألمن البدني و 
األلم ل ذلك تهدیدا للذات یسبب الضیق و فإن لم ینجح فیشكحاجاته للوصول إلى االستقرار، 

).661، ص2011، ، آسیا علس بركاتالشمیمري صالح بن عبد الرحمن هدى(النفسي

إنسانیتهمن خالل هذه النظریة یتضح أن الفرد تسیره دوافعه الغریزیة، إذ انتزعت منه 
ما لها من تأثیر ل،البیئیة المحیطة بهو كما تجاهلت العوامل االجتماعیة،سلبت منه إرادتهو 

.على حالته النفسیة
ركز على فصاحب نظریة علم النفس الفردي،"A.ADLERألفرد أدلر "أما 

المحددات االجتماعیة أكثر من المظاهر البیولوجیة للسلوك، فالفرد یتجه لتحقیق غایات 
یشعر هل، الذي یجعلالسعي نحو الكماتمثل في التخلص من مشاعر النقص و محددة، ت



األمن النفسي:             انيالفصل الث

72

نتیجة الشعور ینشأ ،الطمأنینةأن عدم شعور الفرد باألمن و "أدلر"األمن، إذ یرى بالسعادة و 
دفعه إلى االحتقار الذي ینشأ منذ الوالدة، نتیجة القصور العضوي أو المعنوي، مما یبالدونیة و 

له وللمجتمع، الذي قد یكون ایجابیا نافعا،ببذل المزید من الجهدالقیام بالتعویض عن ذلك
الطهراوي (التطرف، حیث أطلق على هذه الظاهرة التعویض النفسي الزائد أو سلبیا كالعنف و 

).989، ص2007، یل حسنجم

إلنسان على تحقیق التكیف، إلى أن األمن النفسي یرتبط بمدى قدرة ا"أدلر"فیشیر 
، 2003، الخضري جهاد عاشور(المجتمع كوحدة كاملة الحب والسعادة في میادین العمل و 

).32ص

ما ینجم عنه من تغیر في الحیاة عند حدود القصور العضوي و لم یتوقف"أدلر"
ي، النفسیة للفرد، بل عمل على توسیع مفهوم القصور لیشمل القصور المعنوي أو االجتماع

نوع التربیة التي یتلقاها من والدیه التوتر لدى الطفل، من خاللكما بین أثره في نشأة القلق و 
المبكرة، فعندها یحاول التعویض عنه قصد التخلص أو التخفیض من حدة القلق في طفولته

).104، ص1995مصطفى فهمي، (والتوتر لدیه 

، حیث أولى اهتماما كبیرا بالعوامل االجتماعیة "فروید"عن "أدلر"لقد اختلف 
وي أو االجتماعي، معنالذي ینتج عنه بما سماه القصور الالنفسي و الجسمیة، في نشأة القلق و 

عه إلى ما یعرف الذي یعمل على إعاقة الفرد من تحقیق حاجاته لألمن، الشيء الذي یدف
تعود بالنفع سواء للفرد نفسه أنالتي قد تكون ایجابیة أو سلبیة، أي یمكنبعملیة التعویض و 

. للمجتمع على حد سواءود بالضرر للفرد و تكون سلبیة تعأو للمجتمع، كما قد
التي تتمحور حول العالقات ،في نظریته"سولیفان"أما من ناحیة أخرى یرى 

ل المتبادلة، أن شخصیة الفرد تتكون من خالل التفاعل الدینامي مع البیئة المحیطة به، فالعم
لوكیة، التي بعض العادات السإكسابهیؤدي إلى ،تعلیمهعلى تربیة الطفل تربیة سلیمة و 

األمن، كما یرى أیضا أن القلق طفل الرضا و التي تستثیر في نفسیة الیستحسنها الوالدان و 
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ایجابیة، حیث یعتقد أن القلق عدم وجود عالقات بینشخصیة جیدة و حالة مؤلمة، تنشأ من 
.من خالل االرتباط العاطفيبنهااِ ، فینتقل إلى األمموجود لدى 

هو خفض حدة التوتر الذي ،ین یشیر إلى أن هدف الفرد الذي یسعى إلى تحقیقهفي ح
:یهدد أمنه النفسي، حیث تنشأ التوترات من مصدرین هما

.توترات تنشأ من حاجات عضویة-
).22، ص2001، فاروقعثمان السید(توترات تنشأ عن مشاعر القلق -

تنشأ نتیجة مواقف وضغوطات یتعرض لها ،كما اعتبر أن معظم المشكالت النفسیة
النفسي یقوم باألمنالشعور "سولیفان"التي تعمل دون تحقیقه لألمن النفسي، فحسب الفرد و 
، الخضري جهاد عاشور(في الجماعة التي ینتمي إلیها أنه مقبولو باالنتماءالشعورعلى 
).30ص،2003

أو مجهولة ،وهمیةحقیقیة، أوعن أخطاركما یشیر أیضا إلى أن التهدید الناشئ
إذا زاد قدرها انخفضت قدرة الفرد على ف،الفرد باألمن النفسيإحساستهدد ) خفیة(المصدر 

دي ذلك إلى اضطراب في عالقاته الشخصیة المتبادلة مع فیؤ لألمن،حاجاتهإشباع
شكل الذي ی،اضطراب في التفكیر، إال أن شدة القلق تختلف باختالف خطورة الموضوع

الشمیمري صالح بن عبد الرحمن هدى،(فاعلیة عملیات األمن التي تكون في حوزة الفرد لتهدیدا
).662، ص2011آسیا علي راجح بركات،

األولیة التي یسعى الفرد إلى األهدافالنفسي من بین األمنیعتبر " سولیفان"فحسب 
تحقیقها في حیاته من خالل العالقات السلیمة التي تربط بین أفراد المجتمع الواحد، إال أن 

ضغوطات نفسیة اجتماعیة خرى، نتیجة تعرض الفرد لمواقف و أمنه مهدد من لحظة أل
أن القلق إال،حاجاته، مما یؤثر سلبا على عالقاته مع اآلخرینإشباعمختلفة تحول دون 

یعتبر أحد محركات األمن النفسي من أجل خفض التوتر ،الناتج من جراء تلك التهدیدات
.إلى أدنى
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اهتمامها باألمن النفسي، حیث ركزت على مرحلة "كارن هورني"في حین أولت 
شخصیة تتأثر بالعوامل الحضاریة تشیر إلى أن الحیث،الطفولة األولى أي منذ المیالد

عندما تتجمد تلك القوى السلوك المرضي یحدث فقط الثقافیة، فالفرد یسعى لیتطور و و 
أن "هورني"اكتشفت . ال تسیر اتجاه النمو االیجابي بسبب قوى اجتماعیة خارجیةالفطریة، و 

خالل فترة الطفولة أكثر ،)اضطرابات داخلیة(العصاب ینتج من عالقات داخلیة مضطربة 
سلوكیاتفع فطریة أو غریزیة، خصوصا إذا صدرت من الوالدین من كونه یرجع إلى دوا

، القسوة، التذبذب في اإلهمالغیر سویة كالتسلط، الحمایة الزائدة، اإلهانة، التعسف، النبذ، 
غیرها من األسالیب األخرى، فالطفل الذي یتلقى تفرقة في المعاملة بین األبناء و ال،المعاملة

نمو لدیه شعور عمیق بعدم األمن بل ی،یه الشعور باالنتماءمثل هذه المعاملة ال ینمو لد
).200، ص1998محمدعبد الرحمنالسید(القلق مما ینتج الشعور بالصراع و ،الخوفو 

ضغط الحاجاتلحین اعتبر الصراع نتیجة " فروید"مع" هورني"كما تعارضت 
ولد مزودا بمجموعة من النزعات "فروید"الغریزیة أمام المحرمات االجتماعیة، فالفرد حسب 

أن "الغریزیة، تفرض علیه أن یعیش باستمرار في صراع دائم، حیث تؤكد ذلك بقولها 
هناك تجانس بین عناصر نفسه، بحیث یصبح قادرا على أن ینمي قدراته قد ولد و اإلنسان

أما في حالة تعرض الفرد إلى ما متوافقة مع المحیطین به،قات جیدة و نموا طبیعیا في عال
نتیجة لوجود ،تضطرب مكوناته النفسیةره باألمن، عندئذ یدخل في صراع و یهدد شعو 

مصطفى (" الذي یتمیز به السلوك العادي،مخاوف تسیر في اتجاه معارض لالتجاه السوي
).198، ص1995فهمي، 

نما یرتبط فحسب و تصر على الناحیة الغریزیة فمن وجهة نظرها الصراع ال یق ٕ ا
م عدواني، إذ العیش وحدة متكاملة تعیش في عالاإلنسانیةبالحاجة إلى األمن، فالشخصیة 

یمنع الطفل من االنسجام مع اآلخرین بطریقة عادیة، ،غیر ودودفي جو مخیف و 
فاالضطرابات الخارجیة تؤدي إلى توترات داخلیة، كما أن محاوالته لالنسجام مع اآلخرین
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نما على حاجاته األساسیة، فهو مضطر بصورة تلقائیة نیة على شعوره الحقیقي و لیست مب ٕ ا
الختراع طرق للتعامل من أجل تحقیق االنسجام معهم، مع تفادي إحداث أكبر قدر ممكن 

السید (من القلق لنفسه، لكون الحاجة الصحیة لتحقیق الذات تستبدل بدافع الشعور باألمن 
).200، ص1998، عبد الرحمن محمد

اهات التي یسیر الطفل ال بد من معرفة االتج،یتطوركیف ینمو الصراع و فلمعرفة
.التحرك بعیدا عن الناسرك نحو الناس، التحرك ضد الناس و التح: هي كاآلتيوفقا لها و 

أن یعتمد علیهم، إن الفرد یتقبل عجزه ویحاول اكتساب حبهم له و : حو الناسالتحرك ن-
.فقط یمكنه أن یشعر باألمنةفبهذه الطریق

لى محاربة المحیطین به، سواء كان ذلكإذ یمیل إلى العدوان و : ضد الناسالتحرك - ٕ ا
السیطرة، كما یرى لى تحقیق األمن عن طریق التسلط و أم ال شعوریا، حیث یعمل عشعوریا

.الناس على أنهم عدوانیین
رد على حل الصراع األساسي لتحقیق في هذا االتجاه یعمل الف: التحرك بعیدا عن الناس-

حاجته لألمن، بتجنب االتصال باآلخرین، فهو یسعى لكي یصبح ذات قدرة ذاتیة كاملة بعیدا 
غیر ذلكاالنهماك في القراءة و الیقظة و عنهم، كما یبني عالما خاصا به، من خالل أحالم

.)32، ص2010خویطر علي حسن وفاء، (

على مدى أهمیة مرحلة الطفولة المبكرة في "فروید"مع "كارن هورني"لقد اتفقت
الفرد یتأثر بالعوامل الثقافیة الحیاة، ال سیما عالقات الطفل بوالدیه، إال أنها ترى أن 

."فروید"االجتماعیة التي تجاهلها و 
:النظریة المعرفیة.2.8

بدال من ،الذاكرةالعقلیة و دراكیة واألنشطة ذا االتجاه اهتمامه بالعملیات اإلیركز ه
ینظر حیثعلى كیفیة بناء المعرفة، هذا االتجاهالتركیز على  السلوك الظاهر، أي یؤكد

التي تصبح ،لحل الصراعات المعرفیة الداخلیة،أنه عملیة تنظیم ذاتیةعلى إلى التعلم 
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بد من التأمل، فمن أجل فهم السلوك اإلنساني المحسوسة و ظاهرة من خالل الخبرات ال
ي، فمنه الكلهلبیئته، بمعنى أن تفاصیل السلوك ال یفهم إال في إطار دراك الفرد لذاته و دراسة إ

من خالل ارتباطها في الكل تستمد تأثیرها، كما أن الفروق الفردیة ترجع لتباین تأخذ معناها و 
عور أو عدم ، فهم یؤكدون على التقییمات المعرفیة في الشدراكیة بین األفرادالعملیات اإل

الضغوط التي ت الوالدیة، معتبرین التهدیدات و الشعور باألمن، مقللین من دور المحددا
تقویمات حیث تتحدد یواجهها الفرد من المتغیرات المؤدیة إلى عدم الشعور باألمن النفسي، 

تباه لكونها الفرد للتهدید على أساس الخبرات السابقة، فهذه المقومات بدورها تشتت االن
.لوظائفه االنفعالیةلمثیرات بشكل مربك ألداء الفرد و تدرك ارتباطات تهدیدیة، و ا

أما بیاجیه فینظر إلى الفرد باعتباره جزءا ال یتجزأ من بیئته، معتمدا في ذلك على 
ن محددة تنظم معالجة المعلومات المخططات بمعنى البنى العقلیة المتكونة وراثیا أو قوانی

تعمل بوصفها إطارا تأویلیا و تتغیر وفقا لالرتقاء العقلي المخططات تتكیف و والسلوك، فهذه 
دراكات توجیهیة لتجارب االتصال و  ٕ یكون االضطراب وعدم الشعور باألمن، نتیجة مع البیئة، و ا

المستقبل خاللها مخططات تكون فیه الذات والعالم و الفردالتي یطور ،لخبرات الطفولة السیئة
د ال یتضح إال بمواجهة الضغوط التي تنشط المخطط السلبي جاعلة من في رؤیة سلبیة، ق

الحارث عبد (ذلك مدعاة لعدم الشعور باألمن النفسي ة المعرفیة السلبیة أكثر سیطرة و المنظوم
.)153، ص2006، الحمید حسن، دایني غسان حسین سالم

:نظریة السمات.3.8
Rكاتل"و"G.Allportألبورت جوردن "بین رواد هذه النظریةمن .Kattel "حیث

بدراسة األصحاء بدال من العصابیین، حیث اعتبر أن األمن النفسي من "ألبورت"اهتم 
ن بالتسامح مما یجعلهم ممیزات الشخصیة السلیمة الناضجة، فاألسویاء الراشدون یتمیزو 

رة نظالحیاة، كما لدیهم في اإلحباطات التي ال یمكن تجنبهایتحملون الصراعات و یتقبلون و 
أن ما یضفي الشعور باألمن على الشخص الناضج هو "ألبورت"فحسب موجبة عن ذواتهم، 
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، كما أنه لیس من السهل أن باإلحباطاإلصابةقدرته على مواجهة مشاكله بطرق فعالة دون 
یتمتع بالثقة تثبط عزیمته أو یختل توازنه، فهو قادر على االستفادة من الخبرات السابقة،

حباطات التي یتعرض لها إشباع حاجاته بتحمل اإلبالنفس، یتقبل ذاته كما یستطیع تأجیل 
، 2003الخضري جهاد عاشور، (في حیاته الیومیة دون ممارسة سلوك غیر مرغوب فیه

.)33ص

تم التركیز في هذه النظریة على األفراد الناضجین دون االهتمام بغیر الناضجین 
النفسي یختلف باختالف األفراد والمراحل العمریة التي یمرون بها، األمنكاألطفال، علما أن 

دون العصابیین، لذا فاألمن النفسي لدى الفرد الناضج كما أن الدراسة أقیمت على األسویاء 
غیر السوي، كما أن الشخص الناضج تفعا مقارنة بالشخص غیر الناضج و ر السوي یكون م

مقارنة بالفرد غیر الناضج الذي یعتمد على غیره ،قادر على تحقیق أو توفیر حاجاته بنفسه
.في تحقیق ذلك

خصیة، إذ اعتبر السمات الفطریة أن الدوافع ضروریة لدراسة الشفیرى"كاتل"أما 
یوجه ینشط و اإلنسانيالمكتسبة نتیجة للتفاعل مع البیئة بمثابة محددات للسلوك، فالسلوك و 

لعزل السمات األولیة فتوصل من خالل أبحاثه. نحو أهداف معینة بواسطة السمات الدینامیة
مقابل الثقة بالنفس، فوجد /االستهداف للذنباالطمئنان،/أي عزل بعد عدم األمانللشخصیة، 

لبي لترقب، القلق، الشعور بالذنب، متقي الدرجة لدیهم میل دائم إلعاقة الذات، اأن مرتفع
االكتئاب عندما صفون أنفسهم بأنهم یصیبهم الغم و أحیانا مكتئبین تماما، حیث یالمزاج و 

ر الذي هم بحاجة إلى ینتقدون أمام اآلخرین، یشعرون بأن أصدقائهم لیسوا بحاجة إلیهم بالقد
الدرجة المرتفعة تعني القلق، شعرهم بالعجز أكثر مما تساعدهم و النتقادات تأن اأصدقائهم، و 

الحزن، الخوف، الشعور بالوحدة، انخفاض قیمة لتأمل، سهولة البكاء، االكتئاب و النزعة ل
أنهم ال یحبون االرتباط لدرجة المنخفضة بالثقة بالنفس، و الذات، االنزعاج بینما یتصف ذوي ا
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، 2002یوسف ابراهیم عودة فاطمة، (أو االرتباط بمعاییر اآلخریناتفي معاهدات أو اتفاق
.)46ص

:للحاجاتالنظریة االنسانیة. 4.8
قام منأولى العدید من الباحثین بحاجات الفرد اهتماما كبیرا، حیث أن هناك

الحاجة للمخاطرة، تتمثل األولى في و الحاجة لألمنبتصنیفها إلى حاجتین أساسیتین هما 
داث التغییر، التجدید، استقراره، أما الثانیة فتعمل على إحفاظ على تقالید المجتمع، بقاءه و الح

لذا أجمع المخاطرة ما یؤدي إلى ظهور نزاعات وصراعات داخل المجتمع الواحد، اإلبداع و 
الباحثین بأنه یمكن االستغناء عن الحاجة للمخاطرة لكونها ناتجة عن الشعور باألمن، 

ل هذا یالحظ أن إال إذا كان واثقا من نفسه فیه، من خالشيءیجرؤ على فعل فالطفل ال 
األمن حاجة بالتالي یمكن اعتبار المخاطرة و ب علیه النزوع للمخاطرة، تالشعور باألمن یتر 

).84، ص1952، العزیزعبد القوصي (واحدة 

، لذا اإلنسانيإال أنه ال یمكن االعتماد على الحاجة لألمن لوحدها في فهم السلوك 
تعتبر من أهم التي ،للحاجات"ماسلو"ظهرت العدید من وجهات النظر أهمها نظریة 

هو محفز لتحقیق ، حیث یرى أن الفرد یولد و النظریات التي تطرقت إلى مفهوم األمن النفسي
هي مرتبة مستویات و )5(ي قام بتقسیمه إلى حاجاته األساسیة التي وضعها في تنظیم هرم

:یليكما 
.الحاجات الفسیولوجیة-
.الحاجة إلى األمن-
.االنتماءالحاجة إلى الحب و -
.الحاجة إلى تقدیر الذات-
.الحاجة إلى تحقیق الذات-
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قصور التي تقابلها الین من الحاجات هما حاجات النقص و مستوییتخلل هذا التقسیم 
یكمن بین هذین المستویین یظهر االختالف الجوهري الذي حاجات النمو والحاجات العلیا، و 

أولویة اإلشباع عن الحاجات العلیا، الدنیا من حیث القوة، األهمیة و من خالل بروز الحاجات
تحقیقها، أما فشلها یعني إذ تتمثل الحاجات الدنیا في الحاجة للبقاء لذا یسعى الفرد جاهدا ل

.)33، ص2003الخضري جهاد عاشور، (القصورالعجز و 

تأتي بعد إشباع الحاجات ،من خالل هذا التقسیم أن الحاجة لألمنكما یظهر
استمرار الكائن البشري، و لبقاءبیولوجیةالتي تمثل قاعدة الهرم، كما أنها ضرورة الفسیولوجیة

الحاجة األساسیة التي یجب إشباعها لتحقیق "ماسلو"ثم تظهر الحاجة لألمن الذي یعتبرها 
النمو النفسي السلیم، فبعد تحقیق الفرد إشباع هذه الحاجة عندها یتمكن من تحقیق إشباع 

، 2008بنت كامل محمد بقري مي، (التي تعلوها إلى غایة تحقیق الذات ،الحاجات األخرى
).107ص

ها في ثالث زمالت تعد في حین أشار إلى أن هناك مجموعة من األعراض صنف
:بعدم الشعور باألمن النفسيأساسا 

.أنه شخص غیر مرغوب فیهالفرد بالرفض، النبذ، اإلهمال و شعور-
.القلق بالنسبة لهبه یمثل مصدرا للتهدید، الخوف و شعور الفرد بأن العالم المحیط-
حسن علي خویطر (نتماء إلى المجتمع الذي یعیش فیه عدم االالعزلة و شعور الفرد بالوحدة و -

).27، ص2010وفاء، 

:العوامل المؤثرة في األمن النفسي.9
تعددت العوامل المؤثرة في األمن النفسي بتعدد األطر النظریة للباحثین، إال أنهم 

:اتفقوا على عاملین هامین هما
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:البیئة-الوراثة.1.9
متعددة تساعد على ظهور القلق الذي یعتبر أحد عواملهناكیؤكد سرحان على أن

منها ما جي للشخصیة و محكات األمن النفسي، منها ما یتعلق بالوراثة، التركیب الفسیولو 
.یتعلق بالبیئة المحیطة للفرد

أن للظروف البیئیة " Eznk et Slaterإزنك و سالتر"حیث أفادت كل من دراسات 
نتیجة دراساته )Katel)1966"كاتل"تنمیة سمة القلق، كما ذكر الدور الرئیسي في ،السیئة

أن للبیئة األثر منه إلى الوراثة و 35أن القلق یرجع المعتمدة على التحلیل العاملي 
).20، ص2003، الخضري جهاد عاشور(األكبر

نما لوحده على األمن النفسي للفرد و أن عامل  الوراثة ال یؤثر،یتبین مما سبق ٕ ا
، حیث یؤثران بشكل مزدوج على الحالة النفسیة للفرد، فبالرغم من یتفاعل مع عامل البیئة

إال أنه ال یمكن عزل أحدهما ،تأثیر أحدهما أكثر من اآلخر في تحدید مستوى األمن النفسي
.عن اآلخر

:التنشئة االجتماعیة.2.9
لمتبادل بین أفراد المجتمع ككل تلعب عملیة التنشئة االجتماعیة القائمة على التفاعل ا

ستقي الفرد معاییر، التي من خاللها ی،أفراد األسرة بصفة خاصة، دور هام في حیاة الفردو 
النفسیة ما لألسرة من أهمیة في حیاة الفردو تقالید المجتمع الذي یعیش فیه قیم، عادات و 

بها التي تختلف من أسرة یعملیة التنشئة بمختلف أسالالتي عن طریقها یتلقى،االجتماعیةو 
أن مهمة توفیر إلى"حامد عبد السالم زهران"حتى في األسرة الواحدة، حیث أشار ألخرى 

تعتبر من المتطلبات األساسیة للصحة النفسیة التي یحتاج إلیها الفرد كي ،األمن النفسي
راك الطفل یتمتع بشخصیة ایجابیة، متزنة، منتجة تقع على عاتق األسرة، كما یؤكد على إد

الطریقة فاألمن النفسي،شعوره ببر من العوامل المهمة في تكیفه و التجاهات والدیه نحوه یعت
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، الخضري جهاد عاشور(التي یدرك بها الطفل هذه االتجاهات هي التي تؤثر فعلیا في تكیفه 
).21، ص2003

،الفردلشعور باألمن النفسي لدىفي حین تلعب خبرات الطفولة دور فعال في نمو ا
خرون، حیث اتضح و آ)Mussen ")1977"میوسن"ذلك استنادا لما أشارت إلیه دراسة و 

حصلوا على عطف أسري كاف كانوا أقل أمنا، أقل ثقة تمن خالل نتائجها أن الذین لم ی
علي سلیمان عقل (أكثر قلقا من أولئك الذین یحصلون على عطف أسري أقل توافقا و بالنفس،

).23ص، 2009، وفاء

، إلى التعرف على أثر نمط التنشئة )1985("الریحاني"في نفس السیاق هدفت دراسة 
أن المراهقین المنتمین إلى أسر یسود فأظهرت النتائجالوالدیة على الشعور باألمن النفسي، 

مقارنة بأقرانهم المنتمین ،، كانوا أكثر شعورا باألمن النفسيالتنشئةفیها أسلوب دیمقراطي في 
لألسر التي تستعمل األسلوب المتسلط، كما أن اإلناث أكثر شعورا باألمن النفسي من 

).994ص،2007، حسنالطهراوي جمیل(الذكور 

ر كبیر على حیاة أث،ن ألسالیب المعاملة التي یتبعها الوالدین في تربیة األبناءكما أ
،الخبرات التي یتعرض لها الفرد في طفولتهفمختلف المواقف و الطفل النفسیة واالجتماعیة، 

كما أن تكرار الخبرات الصادمة، المواقف ،هي التي تعمل على تشكیل األمن النفسي لدیه
المحبطة، الحرمان من الرعایة األسریة، باإلضافة إلى أسالیب المعاملة القائمة على 

تعد من المصادر لمفرطة، كل هذه العوامل اإلهمال، النبذ، الرفض، التسلط أو الحمایة ا
ما یؤدي بدوره إلى اإلصابة بمختلف ،الشعور باألمن النفسيعدممن ثماألساسیة للقلق و 

االضطرابات النفسیة، فإشباع حاجة الطفل لألمن تساعده على تخطي العقبات التي یتعرض 
.لها في مراحل عمره المختلفة
التي تناولت العالقة بین الشعور ،)1999(" عبد المقصود أماني"هذا ما بینته دراسة 

موجب إلى وجود ارتباطهانتائجفأشارت ،بعض أسالیب المعاملة الوالدیةو باألمن النفسي 
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) التحكم، الحمایة الزائدةاألبناء،كالتفرقة بین (الالسویة بین أسالیب المعاملة الوالدیة
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بین الجنسین في الشعور ، كما الشعور باألمن النفسيو 

).997ص،2007، حسنجمیلالطهراوي (باألمن النفسي

تعتبر التنشئة االجتماعیة بمفهومها الواسع، من بین أهم العوامل التي تساهم في 
عبارة تشكیل أو تحقیق األمن النفسي للفرد، إال أن ذلك لن یتحقق دون العوامل األخرى، فهو 

تعمل یث االجتماعیة، حشئةالتندة عوامل منها الوراثة، البیئة و عن نتاج لعملیة تفاعل بین ع
وحدة نفسیة اجتماعیة تسییر سلوك الفرد، لكون هذا األخیرمع بعضها البعض على توجیه و 
.تتأثر بكل ما یحیط بها من عوامل

: شروط تحقیق األمن النفسي.10

:األمن النفسي یجب أن تتوفر لدى الفرد الشروط التالیةلتحقیق
.إشباع الحاجات األولیة للفرد أساسا هاما في تحقیق األمن النفسي-
.العطفینعم باأللفة، المحبة، الحنان و توفیر جو أسري-
.مشاعرهمو فكارهمتشجیع األطفال على التعبیر عن أ-
و جمال، لأبو د(الطفل مع توفیر عوامل الدعم الممكنةعدم طول مدة انفصال األم عن-

.)109، ص2009

م في شعور الفرد باألمن تعتبر الثقة بالنفس من أهم العوامل التي تساه: الثقة بالنفس-
فعدم توفرها یؤدي إلى عدم شعور الفرد باألمن النفسي، بالتالي العكس صحیح، النفسي و 

.إصابته باالضطرابات النفسیة
مكاناتهقائم على تقدیر الفرد لقدراته و فهو أسلوب: تطویرهاتقدیر الذات و - ٕ العمل على و ا

علیها في خبرات جدیدة قصد االعتماد ، من خالل اكتساب مهارات، معارف و تطویرها
.الضغوطات التي یتعرض لها في حیاته الیومیةمواجهة مختلف المواقف و 
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قصد ضمان تحقیق مساندتهم االجتماعیة اآلخرین، حبهم و العمل على كسب رضا -
االجتماعیة، بغض النظر عن دور المجتمع في تقدیم خدمات تضمن للفرد حاجاته النفسیة و 

الطمأنینة من خالل المساواة في معاملة جمیع األفراد مهما كانت مراكزهم و األمن
.االجتماعیة

ؤدي به إلى إدراك الكمال یإن وعي الفرد بعدم بلوغه : عدم الكمالبالنقص و االعتراف-
ساعدة أفراد المجتمع بصفة ضعفها، لذا فهو یسعى دائما إلى بلوغ أهدافه بمطبیعة قدراته و 

التفاعل االجتماعي المحیطین به بصفة خاصة، ذلك من خالل التعاون القائم علىعامة و 
أحد مواجهة ببعضهم البعض، فال یستطیعفرادبین هؤالء األتربط اجتماعیةتكوین عالقات و 

.األخطار لوحده دون مساعدة غیره له
دراكه لمدى خطورة إن معرفة الفرد للواقع و : الواقعمعرفة حقیقة - ٕ الوضع، یجعله أكثر قوة ا
ض لها، حیث تظهر أهمیة هذا الشدائد التي قد یتعرّ في مواجهة مختلف األزمات و صالبةو 

، األمراض المعدیةاالجتماعیةالة الحروب، الكوارث الطبیعیة، الظواهر األسلوب في ح
،غیرها، إذ تلعب وسائل اإلعالم دور مهم في تحسیس أفراد المجتمع بما یدور من حقائقو 

.)37، ص2010خویطر علي حسن وفاء، (قصد تهیئتهم لمواجهة تلك األخطار

نما للمجتمع الذي یعیش فیه لنفسه فقط و من النفسي عن تحقیق األمسئواللیس فالفرد  ٕ ا
لسیاسیة، االجتماعیة، التربویة منها االقتصادیة، امصادرككل، ذلك من خالل عدة 

قد تحول دون التي ،في حیاته الیومیةالمختلفة ، إال أنه قد یتعرض لمواقف اإلحباط النفسیةو 
التوتر التي قد تسبب له و إلى حالة القلقبهمما یؤدي،حاجاته المختلفةتحقیق رغباته و 

.ألمنبالتالي تعیق تحقیق حاجته ل،الشعور بالخطر والتهدید
:مهددات األمن النفسي.11

إن فشل الفرد في تحقیق أمنه النفسي، قد یكون سببا في حدوث االضطرابات 
قد یقوم حاجته لألمن، كماإحباطالنفسیة، أو في ظهور السلوك العدواني لدیه اتجاه مصادر 
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هذا یعود إلى عدة أسباب تحول دون ذلك من ، و من أجل تحقیقهبأنماط سلوكیة غیر سویة
:بینها ما یلي

،في بث الشعور باألمن بصفة عامةللجانب االقتصادي دور كبیر :المعوقات االقتصادیة-
ة التي األمن النفسي بصفة خاصة في نفسیة الفرد، خاصة مع التطورات التكنولوجیة السریعو 

قویته، كما قد تعمل تلى زیادة الشعور باألمن النفسي و التي قد تعمل علم حالیا، ایشهدها الع
تالي بال،بث الرعب في نفوس األفراد، خاصة إذا استعملت سوء استعمالعلى تهدیده و 

یدفع إلى ظهور مختلف المشكالت االجتماعیة، مماتنعكس سلبا على حیاتهم النفسیة و 
السهلي ماجد (النفسیة، باإلضافة إلى الظواهر النفسیة االجتماعیة المختلفةاالضطراباتو 

).33، ص2007اللمیع حمود، 

الفقر الذي یعتبر من بین أهم المصادر لمختلف الظواهر ذلك،إلىإضافة
ئلة، قد یؤدي إلى عدم إشباع االجتماعیة المنحرفة، فالمستوى االقتصادي المنخفض للعا

عدم فرادها، كتوفیر الغذاء، الملبس و ألضروریةالتي تعتبر بأنها أساسیة و حاجات لحتى ا
الشعور في حالة إصابة أحد أفرادها بالمرض، مما یؤدي إلى بث اإلنفاققدرة األسرة على 

ن وجد فهو بنسبة ضئیلةبعدم األمن لدى أفرادها و  ٕ فللفقر كما أنه مهدد من لحظة ألخرى، ،ا
بنت (الفرد أو المجتمع فحسب، إنما على استقرار الدولة بكاملها آثار وخیمة ال تعود على 

).100ص،2009، كامل بن محمد بقري مي

إن الخطر والتهدید به یثیر الخوف والقلق لدى الفرد بشكل :الخطر أو التهدید بالخطر-
بینهم لتماسك فیما اإلى الوحدة و الجماعة بشكل عام، ما یدفع أفراد الجماعة الواحدة خاص و 

العمل جمیعا من أجل مواجهة ذلك الخطر أو التهدید الموجه لهم، مما یجعل تلك الجماعة و 
).29ص،2005، إیادإیاد محمد ناديقرع األ(أكثر قوة 

للفرد حاجات ال بد من إشباعها لتحقیق :التنشئة االجتماعیة المضطربةالعوامل الثقافیة و -
یتم بصورة اجتماعیة، فللظروف االجتماعیة إشباعهاإال أن ،توافقه النفسي االجتماعي
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السیئة المحیطة بالفرد، كاضطراب العوامل الثقافیة في المجتمع الواحد، أو تداخل الثقافات 
أن یحدث تغییر على االجتماعیة، حیث یمكن حیاة الفرد النفسیة و على لها تأثیرا كبیرا 

ا هو ر الحالة االجتماعیة لألفراد، فیصبح ممعاییر المجتمع الذي یقود إلى تدهو مستوى قیم و 
ما هو غیر مقبول سیصبح مقبوال اجتماعیا، بالتالي إلى تصدع مقبول اجتماعیا غیر مقبول و 

الشعور ، مما یبث الرعب و المنافسة الهدامةسود بین أفراده الصراع، النزاع و مع حیث یالمجت
ن لم ، و بالخطر الدائم في نفوس األفراد ٕ اتخاذ ة على توحید أعضائها و الجماعتعملا

ختلف سیؤدي إلى تفشي الظواهر االجتماعیة بم،ذلكتحقیق زمة من أجل الالاإلجراءات
السهلي ماجد اللمیع حمود، (فكك شیئا فشیئا حتى تتالشى نهائیاأنواعها، ما یدفعها إلى الت

.)34، ص2007

السویة، الذي قد یساهم بدرجة انتهاج الوالدین لكافة أسالیب التنشئة االجتماعیة غیر 
كافة المشاكل ة، باإلضافة إلى التفكك األسري و الراحیرة على شعور الفرد بعدم األمن و كب

علي حسن خویطر (عوامل تعمل دون تحقیق الفرد أمنه النفسي فهيالتي تتخبط فیها األسرة، 
).33، ص2010، وفاء

بها، فسلوك الفرد مرتبط الفرد التي یؤمنیم إلى معتقداتتشیر الق:ق القیمسالتغییر في ن-
، فإذا حدث تغیر في أشكال السلوك التي یتم اختیارها إلشباع التي یؤمن بهامعتقداتهبقیمه و 

شخصیا الحاجة لألمن النفسي، فإن الفرد یتبنى قیما تعمل على تبریر السلوك غیر المقبول
إال أنه یقوم بتغییر ،منه غیر سوي، أي بالرغم من معرفته بأن السلوك الصادراجتماعیاو 

مقبوال اجتماعیا، كأن یبرر سلوكه العدواني اته لكي یصبح سلوكه سلوكا سویا و معتقدقیمه و 
).100، ص2009، بنت كامل بن محمد بقري مي(على أنه دفاع عن النفس 

الضغوط اإلحباط و ،یحدث التغیر في القیم عندما یتعرض الفرد لمواقف الفشلحیث
التداخل ا یحدث نتیجة للتغیر االجتماعي و الشدیدة التي یقع فیها تحت ظروف عصیبة، كم

.)174، ص2006دایني غسان حسین سالم،الحارث عبد الحمید حسن،(الثقافي 
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منها الوراثیة، المعدیة، إن الفرد عرضة لإلصابة بمختلف األمراض:األمراض الخطیرة-
التي ،غیرها من األمراض األخرىة المكتسبة و كاإلعاق،المكتسبةبغض النظر إلى األمراض 

األمراضمن دلها تأثیر كبیر على الصحة النفسیة للفرد، لكون الصحة النفسیة هي خلو الفر 
النفس إذ هما متكامالن واء، فال یمكن الفصل بین الجسم و النفسیة على حد سالجسمیة و 

مل نفسیة ترجع إلى تفاعل عوا،النفسیةت اإلصابة باالضطراباكما أن .متداخالنو 
الذي یعتبر مؤشرا للصحة النفسیة من النفسيمن بین هذه العوامل األ،اجتماعیة عدیدةو 
).29، ص2005، إیادادي محمد نأقرع (

ادیة، تؤدي إلى إحداث تغیرات اقتصنزاعات،الإن وقوع الحروب و :نزاعاتالالحروب و -
أي بین ،اجتماعیة، سواء حدث ذلك على مستوى جماعة واحدةثقافیة، سیاسیة، جغرافیة و 

أفراد الجماعة الواحدة، أو بین جماعتین أو أكثر، ما یؤدي إلى اختالل العالقات االجتماعیة 
وء حاجات جدیدة یث یترتب عن ذلك نش، حاألوضاع االقتصادیةتدهورو بین طرفي النزاع
السلوك، هذه التغیرات قد تكون نتیجة األفعال و ر أنماط جدیدة من ردودظهو ألفراد المجتمع و 

من فقدان األمن ما قدرته على سد حاجاته األساسیة و لشعور الفرد بالخوف الشدید من عدم
، استقرارهاجتیاز أو إزالة ما یهدد بقائه و في سبیل مبادئهیدفعه إلى تغییر قیمه، معاییره و 

هر السلوك، تضعف القیم الخلقیة، مظاو فعندما تطغى القیم االقتصادیة كافة مناحي المجتمع 
).174، ص2006دایني غسان حسین سالم،الحارث عبد الحمید حسن،(المعرفیةاالجتماعیة و 

من تهدد األي تعیق و من السبل الت،مستوى الوعي الدینيیعد انخفاض:الوعي الدیني-
البحوث فقد أشارت العدید من الدراسات و المجتمع بصفة عامة،للفرد بصفة خاصة و النفسي 

إیجابااألمن النفسي، كذلك مستوى التدین یرتبط عالقة موجبة بین القیم الدینیة و إلى وجود 
، 2009، ميقريبنت كامل بن محمد (في مجال عملهاإلنتاجیةظیفي و بشعور الفرد بالرضا الو 

). 100ص
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نمو المجتمع الذي یتمتع باألمن النفسي، هو المجتمع الذي یسعى إلى تحقیق الإن 
الذي یسایر التي تطرأ على مختلف المجتمعات و االزدهار ألفراده، في ضوء التغیرات و 

قد یؤدي إلى فما في حالة فقدان األمن النفسي أ، المستجدة في مختلف المیادینالتطورات 
، حیث تسود بینهم صراعات، إذ یزداد الوضع خطورة في تفكك وحدتهم و تماسكهمتشتت و 

زمات التي یتعرض غیرها من األو حالة الحروب خاصة الحروب األهلیة، الكوارث الطبیعیة 
، االجتماعي السیاسيؤدي إلى انهیار الوضع االقتصادي،لها كل فرد على حدة، مما ی

الذي ینتج عنه آثار ،االجتماعيالنفسي و فراد ألمنهم حتى النفسي، بالتالي یحدث فقدان األو 
تعود سلبا على االجتماعیة، التي الظواهر النفسیة و متمثلة في مختلف االنحرافات و ،وخیمة
یجب على الفرد الدفاع عنها ،على أنها حقالسلوكیاتعلى المجتمع، مع تبریر تلك الفرد و 

واء كان ذلك على مستوى الفرد أم س،اإلیمان بها، كما یولد أفكارا ال تنسجم مع المعاییرو 
.الجماعة

:اآلثار المترتبة على عدم الشعور باألمن النفسي. 12
نما على المجتمع لوحده و الفردعلىمسؤولیة ال تقعإشباع الحاجة لألمن النفسي إن ٕ ا

الضروریة، لضمان المختلفة، خاصة األساسیة و شباع حاجات أفرادهإلیسعى جاهدا ، إذ ككل
بقائه، من بین أهم هذه الحاجات تحقیق األمن النفسي الذي یعد من أهم مقومات استقراره و 

من تكون وخیمة على الفرد وعلى المجتمع و الحیاة، و إن لم یفلح في ذلك تنجر عنه آثار قد 
:بین هذه اآلثار ما یلي

اضطراب تولید صراع نفسي و النفسي یؤدي إلى األمنإن فقدان إشباع الحاجة إلى 
مل، سلوكي في مرحلة الطفولة، كضعف ثقة الطفل بنفسه، التردد قبل اإلقدام على أي ع

حساس العزلة، التهرب من المسؤولیة، الكبت، الكذب، التبریر، االالمجاهرة بالرأي، االنطواء و 
كما یمكن أن أو المواعید،الحزن الشدید، الشك في اآلخرین، عدم احترام العهودبالیأس و 
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السید محمد عبد (خاصة في مرحلة المراهقة د فقدان األمن النفسي إلى األفكار االنتحاریة یقو 
).251، ص2004المجید، 

كما أن انعدام الشعور باألمن النفسي یدفع الطفل لكي یسلك سلوكا عدوانیا، نتیجة 
ال من طرف البیئة التي یعیش فیها، النبذ أو اإلهمبعدم المحبة من قبل أفراد أسرته و شعوره

الحاجات النفسیة األخرى مما یؤدي توفیریترتب عن ذلك أیضا عدمحیث .أقرب الناس إلیه
على اآلخرین المحیطین ، لدرجة قد یصبح خطرا على نفسه و إلى االنحراف السلوكي للطفل

).35، ص2010، وفاءحسن علي خویطر (به 

من النفسي في مرحلة الطفولة خاصة الطفولة المبكرة، قد یعیق النمو الحرمان من األ
التي النفسي السلیم، حیث یؤثر تأثیرا سیئا على الصحة النفسیة في جمیع المراحل العمریة 

هو غیر قادر ف،حاجاته الضروریةلیمر بها الفرد، إذ یشكل تهدیدا خطیرا على إشباع الطفل 
الشعور ینمي لدیه سمات القلق، العداوة و لق الحرمان الذي على إشباعها بنفسه، فیشبع بق

.بالذنب
إلى أن تأثیر الحرمان من األمن النفسي )1985(" محمد مرسي"في هذا الصدد یشیر 

من مرحلة عمریة ألخرى، فإذا حدث الحرمان صحة النفسیة یختلف من فرد آلخر و على ال
بتوفر األمن، قد ال یؤثر یكون مؤقتا یزول بزوال أسبابه و في مرحلة الرشد، فإن تأثیره السیئ

الخضري (لم یشعر بقلق الحرماناستطاع الفرد تغییر مطالب أمنه و على الصحة النفسیة، إذا 
).28، ص2003جهاد عاشور، 

دور مهم في نمو شخصیة سویة متزنة ،یتضح مما سبق أن لمرحلة الطفولة المبكرة
،السلوكیة، ففقدان الفرد ألمنه النفسي في هذه المرحلةاالضطرابات النفسیة و لیة من اخ

غیر منحرفةسلوكیاتالالحقة، حیث تظهر سیؤثر تأثیرا واضحا في مختلف مراحله العمریة 
الثقافات، باإلضافة إلى لف باختالف األفراد، المجتمعات و إال أن هذا التأثیر یخت،سویة

.للفرداختالف المراحل العمریة
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:خالصة الفصل

من أهم الدعائم التي ترتكز علیها ،الشعور باألمن النفسيیتضح أن من خالل ما سبق 
الذي ال ینفي الشعور ،ويمن السمات الممیزة للسلوك السباعتباره سمة، الصحة النفسیة

حالة العودة إلى من أجل إزالة مصادره ومسبباته و ،الخوف والصراع بصورة متوقعةبالقلق، 
نما یمیل إلى الثبات من النفسي ال یكون ثابتا مطلقا و لذا یتضح أن األ،التوازن النفسي ٕ ا

انعدام الشعور باألمن قد یكون سببا في حدوث ف،النسبي حسب الظروف المحیطة
، إحباط حاجته إلى األمنأو قیام الفرد بسلوك عدواني اتجاه مصادر ،االضطرابات النفسیة

من أجل الحصول على األمن الذي یفتقر ،اتخاذ أنماط سلوكیة غیر سویةما قد یدفعه إلى
أن تأثیر انعدام األمن یختلف باختالف، كما تجدر اإلشارة إلىأو االنطواء على النفس،إلیه

. التي یمر بها الفردالمراحل العمریة المختلفةالثقافات، المجتمعات، األفراد و 



:ثالثالفصل ال
السلوك العدواني
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:تمهید
استثناء، ، تعاني منها كل المجتمعات دون تعد ظاهرة العدوان ظاهرة واسعة االنتشار

نما أصبح یجتاح حكومات و إذ لم یعد العدوان یقتصر على األفرا ٕ دول بأسرها، الذي د فقط وا
ما لها من آثار وخیمة رهاب، التطرف والحروب األهلیة و یظهر جلیا من خالل العنف، اإل

ته عبر وسائل دیتم مشاهالذي ،إلى مظاهر العنف أو العدوانإضافةعلى المجتمع، 
في كل لدى الفرد تلفة في كل وقت، ما یجعل من العدوانیة سلوكا مألوفا المخاإلعالم

، نوعینلعدوانلأن فبالرغم منلدیه، السلوكیاتیعزز تلك ، الشيء الذي یدعم و المجتمعات
مرغوب فیه من قبل المجتمع، كالدفاع عن النفس، أو عن حقوق مقبول و األول عدوانا بناءا

عدوان غیر مقبول ویعتبر سلوكا أما الثاني فهو بقائه، ره و أو الحفاظ عن استقرااإلنسان
ا یؤدیان إلى الضرر، كما أنهمهما ال یخلوان من إلحاق األذى و ، إال أن كالتدمیريهداما و 

الثقافي الذي وصلت ، حتى التطور التكنولوجي و هي إصدار سلوكا عدوانیانفس النتائج، أال و 
بشكل ، بل على العكس فقد ساهم و السلوكیاتلم یتمكن من ردع مثل هذه إلیه البشریة حالیا، 

ا دیعقأكثر تجعل منه ظاهرة فالطرق المتطورة،تدعیمه بشتى الوسائل و تشكیله و كبیر في
. األسباب المؤدیة إلیهن، قصد تسلیط الضوء على مفهومه و محل اهتمام الباحثیو 

عالقته بالمفاهیم و يالعدوانالسلوكمفهوملى سیتم التطرق ع،فمن خالل هذا الفصل
فسیرات النظریة للسلوك العدواني ثم التعرض الت،األسباب المؤدیة إلیهأنواعه، األخرى، 

.األسالیب التي تحد منهالطرق و لمختلف
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:مفهوم السلوك العدواني.1
:التعریف اللغوي.1.1

.المباعدةالخصومة و : العداوة
).688، ص1967قاموس عربي عربي، (الظلم الصریح : العدوان

:االصطالحيالتعریف .2.1
ذلكو ، علیهمتفقواحدتعریفیوجدالبحیثالعدوانيالسلوكتعریفاتتعددتلقد
، التي فسرت السلوك العدواني، لهذا یوجد عدة لكل باحثاألطر النظریةتعددراجع إلى 

:من بینهامتباینة تعاریف
و مادیا، صریحا أبدنیا لعدوان سلوك یصدره الفرد لفظیا،أن ا: "bussباص "تعریف

یترتب على هذا السلوك إلحاق ا أو غیر مباشر، ناشطا أو سلبیا، حیثأو ضمنیا، مباشر 
وفیق (أو النفسي بالشخص نفسه صاحب السلوك أو اآلخرین ،أو المادي،األذى البدني

.)50، ص2001صفوت مختار، 

من حیث صور و تعریف باص أنه تناول مفهوم العدوان من حیث اتجاههیتضح من
.التعبیر عنه

هو سلوك عنیف یتمثل في أن العدوان" jersild et alزمالئهجرسیلد و "كما یعرفه 
لفظي، یقصد بالعدوان الي موجه نحو شخص معین أو شيء ما و قول لفظي، أو فعل ماد

أو السخریة منه أو التهكم ،أو نقده،أو لومه،هشتإلحاق األذى بشخص آخر عن طریق 
یقصد بالعدوان المادي إلحاق األلم أو الضرر بشخص لیه أو ترویج اإلشاعات المغرضة و ع

، عمارة محمد علي(قد یتجه نحو ذاتهكما،أو بأشیاء ذات قیمة لدیههآخر أو بممتلكات
).14، ص 2008

كل سلوك ینتج عنه إیذاء "العدواني على أنه فیعرف السلوك " Feshbahفیشباخ"أما 
ل التي تؤدي بالصدفة إلى األذى شخص آخر أو إتالف لشيء ما، حیث میز بین األفعا
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أن العدوان غیر المقصود الذي یؤدي إلى إیذاء اآلخرین أو التلف، وبین األفعال المقصودة و و 
ینطوي على شيء العدوانيإلى إتالف الممتلكات یرى أن النتائج عرضیة، في حین السلوك 

.)647، ص2001، ، عبد اللطیف محمد خلیفةمعتز سید عبد اهللا(النیة من القصد و 

سواء كان تم تناول مفهوم العدوان من حیث اتجاهه، فیشباخمن خالل تعریف 
شيء من النیة موجها نحو الذات أو موجها نحو اآلخرین، كما یرى بأن الفرد تكون لدیه

.العدوانيهسلوكالقصد في و 
یهدف إلى إلحاق أن العدوان هو أي سلوك "ناجي عبد العظیم مرشد"في حین یرى 

بدنیا أو لفظیا، مباشرا أو غیر مباشر، كما ممتلكاتهم، حیث یكون هذا العدواناألذى باآلخرین و 
.)15، ص2008، يمحمد علعمارة (قد یتطور هذا السلوك إللحاق األذى بالفرد نفسه

ات أو ما أو الذ،یرى أن العدوان سلوك یرمي إلى إیذاء الغیرو " أحمد بدوي"تعریف 
الفرد یعتبر السلوك العدواني تعویضا عن الحرمان الذي یشعر بهیحل محلها من الرموز، و 

العدوان إما أن یكون مباشرا أو غیر مباشرا، أي العدوان موجها مباشرة نحو المعتدي و 
هو عدوان موجه إلى یكون عدوانا متحوال و أو. ان شخصا أم شیئامصدر اإلحباط سواء أك

.)71، ص2005، فاید حسین علي(غیر مصدر اإلحباط 

ق الفرد عن الذي یعیمن خالل هذا التعریف تم تناول مفهوم العدوان كرد فعل لإلحباط
.عنهمتحول، في حین لم یوضح صور التعبیر أهدافه، كما قسم العدوان مباشر و تحقیق 

السلوك إال أنهم اتفقوا على أن ،بالرغم من اختالف األطر النظریة لكل باحث
أو الضرر إلى إلحاق األذى الذي یهدف ،المالحظو العدواني هو ذلك السلوك الظاهر 

النیة، سواء كان بدنیا أو نوع من القصد و في طیاتهیحملبشخص معین أو بممتلكاته،
ا أو غایة، حیث یعتبر هذا السلوك مباشر، صریحا أو ضمنیا، وسیلیً معنویا، مباشرا أو غیر 

إلحباط الذي یعاني منه الشخص المعتدي، كما یمكن أن یوجه هذا السلوك اتعویضا عن 
.نحو الفرد نفسه
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:المفاهیم المتعلقة بهالعدوان و .2
األخرى، نظرا بعض المفاهیم النفسیة االجتماعیة یحدث خلط بین مفهوم العدوان و قد

لتسلیط الضوء علیها ما یجعل التمییز بینها شيء صعب و لتداخل هذه المفاهیم فیما بینها، م
:سیتم عرضها فیما یلي

:العدوانالغضب و .1.2
في سلوك الغضب استجابة انفعالیة غالبا ما تظهر على نحو مفاجئ، حیث تؤثر 

ووظائفه الفسیولوجیة الداخلیة و ینشأ في األصل عن مصدر نفسي ،خبرته الشعوریةالفرد و 
).257، ص2001، ، عبد اللطیف محمد خلیفةمعتز سید عبد اهللا(

مثابة المكون االنفعالي أو الوجداني " Buss et Perryبیريباص و "یعتبر الغضب حسب و 
للعدوان، خاصة العدوان االستعداداالستثارة الفسیولوجیة و للسلوك العدواني، فهو یشتمل على

.)81، ص2005، فاید حسین علي(الغاضب

السلوك انیة، بینما العدوان سلوك صریح و فالغضب أحد المشاعر أو االنفعاالت العدو 
أشكال التعبیر عن في ین ذلك الصریح ال یعكس دائما المشاعر الداخلیة للفرد، حیث یتب

المتمثلة في السلوك اللفظي أو البدني للعدوان، في حین یأخذ التعبیر عن العدوانيلسلوكا
:الغضب أربعة أشكال 

.إدخال أو قمع الغضب-
.إخراج التعبیر عن الغضب بطریقة سلبیة، غالبا ما تكون بعیدة عن الفرد-
. ضبط مشاعر الغضب-
یحسم المشاكل و إلى شخص معین حتى یشعر بالتحسن انعكاس أو محاولة التحدث -

. بهدوء
، كما یمكن حدوثهما معا إال أن منه الغضب كخبرة یختلف عن العدوان كسلوكو 

.)30، ص2008، عليمحمدعمارة (حدوث أحدهما لیس بالضرورة حدوث اآلخر 
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:العدوانالعدائیة و .2.2
التقویمات السلبیة لألشخاص ة و العدائیة هي استجابة تنطوي على المشاعر العدائی

.هو ما یعبر عنه بصورة لفظیةاألحداث و و 
یشیر مفهوم العدوان إلى تقدیم منبهات منفرة إلى اآلخرین، أما " Bussباص "فحسب 

التي تعبر عنها االستجابات ات العدائیة ذات الثبات النسبي و مفهوم العداء إلى االتجاه
.)31، ص2005، فاید حسین علي(سلبیة أو تقویمات سلبیةاللفظیة التي تعكس مشاعر

بمعنى أن المشاعر العدائیة تشیر إلى االتجاه الذي یقف وراء السلوك، بینما یشیر العدوان 
.إلى السلوك الذي یوجه نحو شخص آخر أو موضوع معین
حالة انفعالیة طویلة المدى، فهيالعدائیة تتمثل في المكون المعرفي للسلوك العدواني

.)31، ص2008، عمارة محمد علي(األلم باآلخرین تظهر كرغبة في إیذاء أو إیقاع 

:العدوانالعدوانیة و . 3.2
ظاهر بصفة دائمة نسبیا، ،العدوانیة استعداد استداللي للسلوك العدواني"سیلغ"یعرف

أكثر من ،فالدرجة العالیة من العدوانیة یحتمل أن تقود إلى سلوك عدواني في موقف ما
.)296، ص2009سامر جمیل رضوان، (الدرجة المنخفضة من العدوانیة 

:العدوانالعنف و .4.2
استجابة سلوكیة تتمیز بصفة انفعالیة شدیدة، العنف على أنه"سعد المغربي"یعرف

.)44، ص1996، قطب أبو قورة خلیل(التفكیرعلى انخفاض البصیرة و قد تنطوي 

المتعمد من ،أن العنف هو الجانب المادي المباشر"شوقيطریف "في حین یرى 
.بذلك یصبح العدوان أكثر عمومیة من العنف،العدوان

.المعنویة معاوان یشتمل على المظاهر المادیة و العنف ذو طابع مادي بحت، بینما العد-
.عنفالة أشكال اإلیذاء بما فیهادرج تحته كافنیث یوان أكثر عمومیة من العنف، حالعد-
.یهدف العنف إلى اإلیذاء البدني الخطیر-
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اني الذي یصعب فیه النیة في العنف واضح في العنف، عكس السلوك العدو القصد و -
. القصدإثبات النیة و 

:العدوانالشغب و .5.2
معات، مجتمفاجئة، تعتري بعض الجماعات، أو الیقصد بالشغب حالة عنف مؤقتة و 

أو لمندوبیها على ،تحدیا للسلطةإخالال باألمن وخروجا عن النظام و ردا واحدا، تمثل أو ف
اج إلى هی،نحو ما یحدث من تحول مظاهرة سلمیة أو إضراب منظم تصرح به السلطة

.الممتلكاتعنیف یؤدي لإلضرار باألرواح و 
حاالت العدوان أو العنف التي تأخذ أشكاال عدیدة من أهمها ما فالشغب یعد حالة من 

:یلي
یحدث عادة في حالة التوتر الشدید لدى فئة معینة من األفراد عندما تقع : الشغب المفاجئ-

.ولینالمسؤ حادثة ما، قد تبدو صغیرة في نظر 
المستمر، یحدث نتیجة تذمر األفراد، خاصة الذي یتراوح بین العنف المفاجئ و الشغب - 

السلع الضروریة، أسعاركرفععندما تتعرض مصالحهم المادیة أو االجتماعیة للتهدید، 
، فتتراكم یلبي احتیاجات األفراد الضروریةتقیید حریة األفراد، باإلضافة إلى عدم وجود ما

.هذه اإلحباطات ثم تأخذ ردود أفعال تتمثل في إحداث الشغب من حین آلخر
یحدث نتیجة تراكمات لشكوى مستمرة لمدة طویلة من الزمن، : العام أو الكبیرالشغب-

عبد معتز سید عبد اهللا،(تمس قطاع كبیر من األفراد لقى تجاهال من األطراف المعنیة و حیث ت
). 653، ص2001اللطیف محمد خلیفة،
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: توكید الذاتالعدوان و .6.2
المقبولة بأنه كل أشكال التعبیر االنفعاليتوكید الذات، " Lazarusالزاروس "یعرف 

المشاعر االنزعاج و ك التعبیر عن الغضب و المشاعر، حیث یشمل ذلاجتماعیا عن الحقوق و 
.الفرحاالیجابیة كاإلعجاب والحب و 

وق بأنه الدفاع عن الحق" Lang et Jakoboskiجاكوبوسكي النج و "في حین یعرفه 
مباشر، بطریقة مناسبة، ال یتریب والمشاعر بشكل صریح و الخاصة، األفكار، المعتقدات 

. علیها أي أذى لآلخرین، أي ال تؤدي إلى انتهاك حقوقهم
هدف إلى إیذاء اآلخرین، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فالسلوك العدواني ی

لفرد لو أظهر اأي شكل من أشكال اإلیذاء، حتى صریحة أو ضمنیة، بینما ال یهدف التوكید 
فإنه ال یقصد إیذاء ،االنزعاج أثناء تعبیره عن السلوك التوكیديأي قدر من الغضب و 

.اآلخرین على أي نحو
البدنیة أو المادیة، بینما یهدف ى انتهاك حقوق اآلخرین النفسیة و یؤدي العدوان إل

هذه وز السلوك التوكیدي الحاجات، فإذا تجاالحقوق، المشاعر و التوكید إلى الدفاع عن 
الضرر باآلخرینبطرق غیر مشروعة، بإیقاع األذى و سعى للحصول علیهاالحدود و 

معتز سید عبد (بممتلكاتهم، ففي هذه الحالة یصبح السلوك التوكیدي سلوك عدواني وسیلي و 
). 658، ص2001عبد اللطیف محمد خلیفة،اهللا،

:يالعدوانالسلوك أنواع .3
وصول الباحثین للسلوك العدواني عدة أنواع تختلف من حیث طبیعتها، نظرا لعدم 
:فیما یليتتمثلإلى مفهوم موحد، مما أدى بهم إلى تقدیم تصنیفات تقوم على أسس متعددة 

:السلوك العدواني حسب الموضوع الموجه إلیه. 1.3
یقصد به السلوك الذي یقوم به الفرد بهدف :السلوك العدواني الموجه نحو اآلخرین. 1.1.3

إطالق اإلشاعات، نحو اآلخرین، المتمثل في الشتم، التهدید، السب، ،توجیه اإلیذاء اللفظي
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، حیث یتم ذلك بشكل مباشر أو االغتصابأو اإلیذاء البدني المتمثل في الضرب، العض، 
).28، ص2008، عمارة محمد علي(غیر مباشر 

یتمثل في السلوك الذي یقوم به الفرد بهدف :العدواني الموجه نحو الذاتالسلوك . 2.1.3
الذي یأخذ مظاهر متعددة منها لذات، بشكل مباشر أو غیر مباشر و توجیه اإلیذاء نحو ا

الكحول ان على المخدرات و متقطیع الجسم باستعمال آالت حادة، التدخین، اإلداالنتحار، 
).293ص، 2009سامر جمیل رضوان، (غیرها و 

التي یقوم بها الفرد السلوكیاتهي :السلوك الموجه نحو الممتلكات أو األشیاء.3.1.3
بهدف إلحاق الضرر بالممتلكات أو الخاصة أو العامة، كما قد تكون هذه الممتلكات ملكا 

غیرها من لمباني، المرافق العامة، الكتب و ، حیث یقوم بتخریبها أو تدمیرها، كاللفرد نفسه
.)25، ص2006، سعدبن محمدد بن سعآل رشود (الممتلكات األخرى 

: و المستخدمضحسب العالسلوك العدواني.2.3
، لفظیاهو سلوك یتسم بإلحاق األذى بالذات أو باآلخرین:اللفظييالسلوك العدوان.1.2.3

أبو عید مجاهد (غیرهاشتم، اللوم، النقد، السخریة و الالذي یتمثل في، أي عن طریق اللغة
. )23، ص2003، حسن محمد

یتسم هذا السلوك بإلحاق األذى المادي أو البدني بالذات :السلوك العدواني المادي.2.2.3
، باستخدام الجسد كالعراك، أو الضرب، أو االستعانة بوسائل أو بالممتلكاتأو باآلخرین

.تمكنه من ذلك
لتعبیر بطرق غیر لفظیة عن العدوان، من اتمثل فيی:السلوك العدواني الرمزي. 3.2.3

، أحمد یحي خولة(خالل حركات أو إیماءات الوجه، تجاهل الفرد بعدم االهتمام به أو بحدیثه 
).185، ص2003
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:وضوح السلوكمباشرة و السلوك العدواني حسب .3.3
التي تصدر عن الفرد، بدنیا أو السلوكیاتالمقصود به :السلوك العدواني المباشر.1.3.3

و الممتلكات كما یمكن أن یتجه لفظیا، بهدف إلحاق األذى بالشخص المراد االعتداء علیه، أ
.السلوك نحو الذاتهذا

یقصد به كل سلوك یهدف إلى إیقاع األذى بالذات :المباشرغیرالسلوك العدواني.2.3.3
أي تنظم االستجابات بطریقة ال تصل إلى المواجهة وجها أو باآلخرین بشكل غیر مباشر،

إطالق اإلشاعات، سواء كان لفظي أم بدني، حیث یتمثل السلوك العدواني اللفظي في لوجه،
قد اللفظیة األخرى، أما العدوان البدني غیر المباشر فالسلوكیاتغیرها من تشویه السمعة، و 

أو حتى آلخرین، أو تدمیر ممتلكاتهم، تحریض شخص معین لالعتداء على ایتمثل في 
.)53، ص2001فالنتینا ودیع سالمة، الصایغ (ممتلكات الفرد نفسه

:السلوك العدواني حسب الهدف. 4.3
لغضب، هدفه إیذاء الفرد هو السلوك الذي ینشأ نتیجة ل: السلوك العدواني العدائي.1.4.3

الفیلكاوي (عادة ما یوجه نحو اآلخرین قصد إلحاق األذى بهم فقط ، و المتلقي لهذا السلوك
.)52، ص2007محمد اسماعیل غریب محمد، 

هو ذلك السلوك الذي یهدف إلى تحقیق غایة معینة، : السلوك العدواني الوسیلي.2.4.3
.)57، ص2005،فاید حسین علي(دون إلحاق األذى بالفرد المتلقي للعدوان

:السلوك العدواني حسب المعاییر السلوكیة المتفق علیها.5.3
العدوانیة التي یستخلصها الفرد السلوكیاتهي :السلوك العدواني الموالي للمجتمع.1.5.3

. أنها موالیة للمجتمعتعززها، بالتالي توصف بمن المعاییر االجتماعیة و 
الخروج عن القیم والعادات، خاصة یقصد بها:السلوك العدواني المضاد للمجتمع.2.5.3

د، منتهكا المعاییر جل األفعال التي یقوم بها الفر الدینیة، التي تظهر فيالقیم األخالقیة و 
.التي یستهجنها أفراد المجتمع الواحداالجتماعیة و 
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یشمل كل األفعال العدوانیة التي ال تفرضها :السلوك العدواني المجاز قانونا.3.5.3
د المسموح بها، ال تنتهك المعاییر األخالقیة، إنما تتم في إطار الحدو االجتماعیة و ر المعایی

).651، ص2001، ، عبد اللطیف محمد خلیفةمعتز سید عبد اهللا(كالدفاع عن النفس

إال أن الباحثین توصلوا إلى تعدد التصنیفات الخاصة بالسلوك العدواني،بالرغم من
الذي قد یتلقى دعما من أن هناك نوعین أساسیین هما السلوك العدواني البناء أو السوي، 

نوعا من التقبل، أما النوع الثاني فیتمثل في السلوك العدواني التدمیري أو المرضي المجتمع و 
لضرر سواء بأنفسهم أواو األذىانقإال أن كالهما یلحالذي قد یعمل على فساد المجتمع، 

.، بغض النظر عن االختالف في النوعباآلخرین
:النظریات المفسرة للسلوك العدواني. 4

:تعددت النظریات التي قامت بتفسیر السلوك العدواني، بمختلف جوانبه من بینها
: نظریة غریزة العدوان.  1.4

العوامل البیولوجیة في الكائن تركز هذه النظریة على بعض : النظریة البیولوجیة.1.1.4
رمونات، الجهاز العصبي الحي التي تحث على العدوان كالصبغیات، الجینات الجنسیة، اله

األنشطة الكهربائیة في المخ، لصماء، التأثیرات البیوكمیائیة و الالمركزي، الغدد االمركزي و 
فحسب هذه النظریة تتمثل بیولوجیا في تأثیرها على العدوان،كما تشكل القوة العضلیة عامال 

:أسباب العدوان فیما یلي
.العدوان ناتج عن الهرمونات التي تفرز في الجسم-
سلوك غریزي منظم وراثیا یتشكل خالل عملیات النمو وتتحكم فیه مثیرات معینة ظاهرة -

.للعیان
.النشاط الكهربائي في الجهاز العصبي المركزي-

نسیة على ظهور السلوك العدواني، الهرمونات الجأشارت بعض البحوث إلى أثر 
زمالؤهدابس و "، من بینها دراسة )هرمون جنسي ذكري(المتمثلة في هرمون التستوستیرون 
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Debs et al" عالقته بالسلوك العدواني، فتوصل إلى أن حول هرمون التستوستیرون و
السجناء الذین ارتكبوا مستویات التستوستیرون التي تفرز طبیعیا أعلى بصورة جوهریة لدى

جرائم عنف، على الذین ارتكبوا جرائم غیر عنیفة، كما تبین له أیضا أن المجرمین الذین 
قواعد السجن، أكثر من غیرهم و لدیهم مستویات مرتفعة من التستوستیرون ینتهكون نظم

یف ، عبد اللطمعتز سید عبد اهللا(ینخرطون في مواجهة صریحة مع القائمین على السجن و 
).676، ص2001،خلیفة

إلى مجموعة "Robertروبرت "أما فیما یخص الهرمونات الجنسیة األنثویة فیشیر 
القابلیة لإلثارة لدى اإلناث سلوك غیر االجتماعي لدى اإلناث و من األسباب المحتملة لزیادة ال

انخفاض خاصة أثناء فترة الحیض أین تتسم هذه الفترة بالتغیرات الهرمونیة، الذي ینتج عنه 
انخفاض السكر في الدم مستوى الدوستیرون، األدرینالین و زیادة في مستویات البروجسترون و 

التهیج أثناء الدورة لإلثارة و دي إلى زیادة القابلیة باإلضافة إلى عوامل اجتماعیة أخرى التي تؤ 
).130، ص1996، قطب أبو قورة خلیل(

هور السلوك العدواني، حیث أشارت یؤثر في ظكما أن شذوذ الصبغیات الوراثیة
)46(بدال من)47(عددها یكونحیث،الدراسات إلى وجود خلل على مستوى الكروموزمات

المضادین للمجتمع لدى األشخاص العدوانیین و )XXY(أو)XYY(ي جنستمییزها الویصبح
، 2003، الحربي بن محمد عویض عواض()XYY(إال أن الكروموزوم األغلب لدیهم هو 

.)60ص

أن غریزة فطریة و حسب هذه النظریة العدوان عبارة عن :نظریة التحلیل النفسي.2.1.4
أن الفرد منذ والدته یمتلك عددا من "Freudفروید "اإلنسان بطبیعته عدواني، حیث یرى 

نما توجد هذه الغرائز في طبقات الالانیة ال تعود إلى أساس بیولوجي و الغرائز العدو  ٕ شعور ا
الجنس التي تعمل من دوافعها الحب و ي غریزة الحیاة و ، األولى هالداخلیة، فلإلنسان غریزتان

االنتحار، دوافعها العدوان، التدمیر و وت و أجل الحفاظ على الفرد، أما الثانیة فهي غریزة الم
إذ تقوم بتوجیه العدوان المباشر خارجیا نحو اآلخرین، فإذا ،حیث تهدف إلى تدمیر اإلنسان
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یصبح تدمیرا للذات ارجي فسوف یرتد إلى الشخص نفسه و لم ینفذ العدوان نحو موضوع خ
).307، ص1998عبد اللطیف محمد خلیفة، (

لتغلب على مشاعر القصور، القوة وسیلتین لن العدوان و یرى أ"Adlerآدلر"أما 
ن لم یتم التغلب على هذالنقص والخوف من الفشل و  ٕ ه المشاعر، عندئذ یصبح العدوان ا

.السلوك العنیف استجابة تعویضیة عن هذه المشاعرو 
الموت تحت اسم اللبیدو لیصبح بین غریزتي الحیاة و "Jungیونج "في حین وحد 

الكراهیة، فعندما ال یولد الحب الذي یمثل الوجه وجهین متناقضین الحب و ل واحد أو شك
ألنا التدمیر حیث أن سیكولوجیة اجه السلبي المتمثل في الكراهیة و االیجابي، حینها یظهر الو 

نما لموضوع الكشعوري لیس فقط لموضوع الحب و الالتقوم على اإلدماج الداخلي و  ٕ راهیة ا
للخارج في هر انفجقد یؤدي إلى امایشكل تهدیدا كامنا لألنا، أیضا، الذي یستمر مكبوتا و 

).394، ص2008رشاد علي عبد العزیز موسى، (شكل سلوك عدواني عند مواجهة أي إحباط 

وان یمثل شقا مع فروید في كون أن العد" M Kleinكالینمیالني"في حین اتفقت 
سیاقات أن التعامل مع مضمونات و كما ترى الذي یستمر إلى األبد، مركزیا في الحیاة و 

بة الدراما عدوان الفرد على اآلخرین المحبوبین سواء الداخلیین أو الخارجیین، هو بمثا
.الوالءالحب و أن التدمیریة العدائیة لیست بعیدة أبدا عن المركزیة في الحیاة و 

لحیاة صب اهتمامها بالعوامل الثقافیة والظروف االجتماعیة فانكارن هورني"أما 
، "فروید"یعتبرهلیس فطري  كما حیث اعتبرت العدوان دافع مكتسب و نشاطه الحیوي، الفرد و 

فهو وسیلة یحاول بها الفرد حمایة نفسه، فالطفل القلق الذي ینعدم لدیه الشعور باألمن، 
رشاد عبد العزیز موسى، (قلة حیلة لیواجه بها ما یعانیه من عزلة و ینمي مختلف األسالیب

).33، صتاریخبدون

كما اهتمت بالدوافع العدوانیة أكثر من الدوافع الجنسیة، حیث ترى أن شدة الدوافع 
أن العدوان لیس غریزة بل هو استجابة الفرد للقلق، فحسب هي أكثر إثارة للقلق و العدوانیة 
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إما أن : الشعور بالعجز في عالم عدائي یخلق إحدى االستجابات الثالث"كارن هورني"
یتحرك تجاه اآلخرین، أو ضد اآلخرین، أو بعیدا عن اآلخرین، األمر الذي یمكن ترجمته 

، 2008، عمارة محمد علي(العدوانیة الموجهة للداخل ضد الذاتو بالعدوانیة الموجهة للخارج
). 44ص

أن "Lorenzلورنز"یرى أصحاب هذه النظریة من بینهم :اإلیثولوجیةالنظریة .3.1.4
اإلنسان العدوان نظام غریزي یعبر عن طاقة داخلیة مستقلة عن المثیر الخارجي، ولد بها

هذه الطاقة یجب أن تفرغ من حین آلخر أو یعبر عنها بواسطة مثیرات خارجیة مناسبة، و 
نظریته إلى عدوان لخدمة إلى جانب هذا یرى أن العدوان بمثابة قوة الحیاة، حیث یقسمه في 

كما یرى أن الحیاة .عدوان مدمر، لكن كالهما یندرج تحت مفهوم العدوانالحیاة و 
ن تفریغ الطاقة العدوانیة قوانین المجتمع تمنع الفرد معادات، تقالید و االنصیاع لاالجتماعیة و 

الجسدیة، إلى اضطرابات في الصحة النفسیة و من ثم فإن هذا المنع یمكن أن یقود لدیه و 
حیث یفسر لورنس ذلك من خالل نظریة التنفیس التي تقول بأن تفریغ العدوان من خالل 

مؤذیة، تؤدي إلى خفض الطاقة ومن ثم تخفیض المیل یر القیام بأفعال سلوكیة عدوانیة غ
، فالتنفیس یتم من خالل االعتداء على مصدر بدیل أو من خالل األنشطة للقیام بالعدوان

).197، ص2009سامر جمیل رضوان، (الریاضیة 

:النظریة السلوكیة.2.4
دور أساسي في تعلم هذا یعتبر السلوكیون العدوان بأنه سلوك متعلم، كما أن للبیئة

ذلك من خالل الخبرات التي یمر بها الفرد، حیث یكتسب استجابات عنیفة قد تم السلوك، 
.تدعیمها، مما یعزز لدى الفرد ظهور استجابة عدوانیة كلما تعرض لموقف محبط
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حول العدوان التي تقول أن إحباط "فروید"انطالقا من آراء:عدوان- نظریة اإلحباط. 1.2.4
"Dollard et Millerمیلر دوالرد و "الحاجات اللبیدویة تؤدي إلى العدوان، صاغ كل من 

نما لي، لكن ال یتحرك بواسطة غریزة و هذه النظریة، حیث ترى أن العدوان دافع غریزي داخ ٕ ا
ما وجود اإلحباطبتحریض من مثیرات خارجیة، بالتالي حدوث السلوك العدواني یفترض دائ

).396، ص2008رشاد علي عبد العزیز موسى، (

متفقان على أن العدوان فطري، إال أنه ال یحدث في "میلردوالرد و "فبالرغم من أن 
تكرر حدوثه، فاإلحباط ط بیئیة معینة، حیث تزداد شدته وحدته كلما زاد اإلحباط و إطار شرو 

حاجة هامة سیقود إلى استجابة عدوانیة، فالسلوك العدواني یسبقه إشباعالناجم عن عدم 
نما یمكن حباط و دائما إحباط، إال أن هذا ال یعني أن العدوان یتجه دائما نحو مصدر اإل ٕ ا

عما حدث له فیلومها مسئولةتوجیهه إلى مصادر أخرى، أو نحو الفرد نفسه، إذا اعتبرها 
).245، ص2008حافظ بطرس، بطرس (بدال من أن یلوم اآلخرین 

إلى نتائج "دوالرد وزمالئه"قد توصلت البحوث التي تم إجراؤها إثر نشر نظریة ل
التي " Barker et alزمالئه باركر و "مدعمة لهذه النظریة، من بین هذه الدراسات دراسة 

مجموعة أخرى ضابطة، ین من األطفال، مجموعة تجریبیة و أجرى فیها دراسة على مجموعت
یث تم إخضاع المجموعة التجریبیة للتجربة أین تم منع أطفال هذه المجموعة من الحصول ح

مجموعة دمى عرضت علیهم، فعندما أتیحت األلعاب لألطفال، فأطفال الاب و على ألع
تحطیمها، بینما أطفال المجموعة الضابطة التي لم یتعرض أفرادها التجریبیة قاموا برمیها و 

روبرتس، مكلفین (لإلحباط، لم تصدر مثل هذه التصرفات إذ قامت باللعب بشكل عادي 
).342، ص2002، ترجمة یاسمین حداد و آخرون غروس ریتشاردس

یه مسار من خالل هذه النظریة، یتضح أن للبیئة المحیطة بالفرد دور فعال في توج
على عامل اإلحباط االسلوك العدواني الذي یستجیب لموقف اإلحباط، إذ انصب اهتمام

أهملت العوامل البیئیة االجتماعیة ي في ظهور االستجابة العدوانیة و لكونه السبب الرئیس
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التي تساهم بشكل كبیر في ظهور العدوان، كما ترى أیضا أن اإلحباط یؤدي دائما ،األخرى
كاالنطواء، االنسحاب، االكتئاب یر أنه في الواقع أن هناك استجابات غیر عدوانیة للعدوان غ

غیرها قد تكون ناتجة عن اإلحباط، كما أن تفسیر العدوان من خالل عامل اإلحباط لوحده و 
.غیر كاف هذا ما أدى إلى تعرض هذه النظریة لالنتقادات

شراط اإلجرائي أن في نظریته لإل"Sknnerسكینر "افترض :شراطنظریة التعلم باإل.2.2.4
لذي یثاب علیه یمیل إلى تكراره فالسلوك الم سلوكه نتیجة الثواب والعقاب، اإلنسان یتع

السلوك الذي یعاقب علیه یكف عنه وینطبق هذا التفسیر على السلوك العدواني، حسب هذه و 
ذا كوفئ قب علیه كف عنه و بالصدفة، إذا عو النظریة الفرد یسلك سلوكا عدوانیا ألول مرة  ٕ ا

أن مكافأة "براونوالترز و "علیه فإنه سوف یمیل إلى تكراره في مواقف أخرى، حیث یرى 
ة، فیكفي تدعیم لو كانت مكافأة غیر منتظمانه تنمي میوله العدوانیة، حتى و الطفل على عدو 

).309ص، 1998عبد اللطیف محمد خلیفة، (یصعب تعدیله بعد ذلك العدوان لیترسخ و 

ألبرت باندورا "على رأسهم یشیر أصحاب هذه النظریة و :نظریة التعلم االجتماعي.3.2.4
A.Bandura" األخرى، السلوكیاتإلى أن العدوان سلوك اجتماعي متعلم مثل غیره من

التي یكتسب ،حیث یعتبره مدى واسع من السلوك یتم بناؤه عند الفرد نتیجة الخبرة السابقة
تلقي المكافآت غیر وقعه أشكاال متنوعة من التدعیم و تاالستجابات العدوانیة و ن خاللها م

).93، ص2005، فاید حسین علي(المادیة كالمركز االجتماعي 

التقلید، خاصة في عدواني متعلم من خالل المالحظة و یرى أیضا أن السلوك ال
المواقف التي یكون فیها النموذج ذا مغزى للشخص، كما أن هناك ثالثة مصادر یتعلم الفرد 

التأثیر األسري، تأثیر من خاللها بالمالحظة هذا السلوك، حیث تتمثل هذه المصادر في 
).20ص،2006، الفسفوس عدنان أحمد(تأثیر النماذج الرمزیة كالنماذج التلفزیونیة األقران و 

عة على اكتساب السلوك العدواني إلى أهمیة تأثیر الجما"باص"أشارفي نفس السیاق 
العدوانیة لألقران، أي سلوك بعض أفراد الجماعة التي ینتمي إلیها السلوكیاتالمتمثلة في و 
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أو عن طریق تعزیز السلوك العدواني بمجرد حدوثه، ،الطفل من خالل تقدیم النماذج العدوانیة
حیث تتمثل النماذج العدوانیة في الوالدین، اإلخوة، المدرسین، األقران الشخصیات التلفزیونیة 
باعتبارها مدعمات للسلوك العدواني في حیاة الفرد الخاصة، فمن خالل هذا تتضح أهمیة 

،كما اهتمت هذه النظریة بتأثیر العوامل المعرفیةالتدعیم، تعلم عن طریق التقلید، النموذج و ال
المتمثلة في أفكار األفراد واعتقاداتهم في تنظیم السلوك العدواني عن طریق العملیات العقلیة 

ما لهذه العوامل من قدرة على اكتساب السلوك، كما أن ر، التفكیر والتخیل و مثل االنتباه، التذك
ل حدوثها، حیث یؤثر هذا التوقع المقصود أو المتخیل في للفرد القدرة على توقع النتائج قب

).244، ص2008بطرس حافظ یطرس، (توجیه السلوك 

من "Bandura, Ross et Rossباندورا، روس و روس"هذا ما توصل إلیه كل من 
على خمس مجموعات من أطفال الروضة، حیث شاهدت إجراؤهاخالل الدراسة التي تم 

المجموعة األولى شجار حقیقي بین رجلین، أما المجموعة الثانیة شاهدت شجار في فیلم 
، فیما یخص المجموعة الرابعة )رسوم متحركة(والثالثة شجار في فیلم كارتون سینمائي

لخامسة شاهدت المجموعة اال تعاون، في حین حایدا، لیس فیه ال عدوان و فشاهدت فیلما م
تعرضوا لمواقف هد أطفال كل المجموعات لألفالم، تعاون، فبعد أن شافیلما فیه مسالمة و 

محبطة، فوجد الباحثون أن أطفال المجموعات الثالث األولى التي شاهدت أفالم العنف 
ة الخامسة، في حین كانت المجموعجموعتین الرابعة و أظهرت العدوان أكثر من أطفال الم

التعاون أقل میال في إظهار العدوان من المجموعة مسة التي شاهدت مواقف المسالمة و الخا
الطفل المحبط یمیل أكثر -: زمیاله أنو "باندورا"الرابعة، فمن بین النتائج التي توصل إلیها 

. من الطفل غیر المحبط لتقلید نموذج العدوان الذي شاهده
الطفل في تقلیده للسلوك العدواني بما یحدث لنموذج العدوان الذي شاهده، كما أن یتأثر-

.الطفل ال یمیل إلى تقلید العدوان الذي یعاقب علیه فاعله
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یتأثر الطفل في تقلیده للسلوك العدواني بردة فعل اآلخرین الذین لدیهم السلطة علیه، فإذا -
ختلف المواقف، أما إذا عوقب علیه یتخلى عنهتلقى مكافأة علیه فیسعى إلى تكراره في م

).    123، ص1996، قطب أبو قورة خلیل(

: نظریة الحرمان النسبي.3.4
.Jجیمس دیفیس"الذي طور مفهوم "Gurrجور "تزعم هذا االتجاه  Davies" عن

یعني "Tedgorتدجور"العدوان، إن مفهوم الحرمان النسبي كما عرفه -نظریة اإلحباط
أنهم ظروف الحیاة التي یعتقدون بالسلع و (ن توقعات الناس القیمیة التفاوت المدرك بی

الظروف التي یعتقدون بأنهم مقدار تلك السلع و (وبین قدراتهم ) یستحقونها على نحو مشروع
).االحتفاظ بهاصول علیها و یستطیعون الح

باعتباره یشیر إلى الفجوة بین ،حیث یعرف المدخل االجتماعي الحرمان النسبي
بین ر المكلفین بها من قبل المجتمع و أو التنظیمات لألدوا،أو الجماعات،انجاز األفراد

.هذه المهام أو األدوارألداءنتیجة ،المكافآت التي یحصلون علیها
فعلیه یعتبر مفهوم الحرمان النسبي من الفروض المهمة لتفسیر ظاهرة العدوان، حیث 

اإلشباععلماء النفس االجتماعي، أن فرض الحرمان النسبي یعني الفجوة بین طموحات یرى 
إلى هذا شعور الفرد بالتوتر إضافةبین المستویات الواقعیة التي تحققت بالفعل، وتوقعاته و 

بسبب عدم التوازن في المحیط الذي یعیش فیه، إذ یدفع الغضب ،الذي یؤدي إلى الغضب
عدواني إلى أن تحین له الفرصة المالئمة التي تنطلق فیها العدوانیة، إلى صدور السلوك ال

فوفقا لهذه الفرضیة، هناك .  فالغضب ما هو إال تعبیرا عن حالة اإلحباط التي یعیشها الفرد
فالحرمان النسبي الذي یلمسونه نسبة كبیرة من األفراد العدوانیین المنحدرین من أسر فقیرة،

الشعور بالظلم االجتماعي، د لدیهم قدرا كبیرا من اإلحباط و جاتهم، یولحاإلشباعقلة الفرص و 
، 2005، فاید حسین علي(عدوانیة، أو مضادة للمجتمع سلوكیاتمما یجعلهم یسلكون 

).91ص
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األوضاع االجتماعیة في تفسیر بین العوامل النفسیة و تناولت هذه النظریة، العالقة
عدم قدرته الذي یتعرض له الفرد في حیاته، و الحرمانالعدوان، حیث یتولد اإلحباط نتیجة

.على تلبیة حاجاته األساسیة، مما یؤدي به إلى إظهار استجابات عدوانیة
: نظریة السمات.4.4

قوم هذه النظریة على لمختلف سمات الفرد حیث تالشخصیة عبارة عن انتظام دینامي
راء السلوك، فالسمة هي الصفةأساس تحدید السمات العامة للشخصیة التي تكمن و 

تعبر لمكتسبة  التي یتمیز بها الفرد و االجتماعیة، الفطریة أو االجسمیة، العقلیة، االنفعالیة و 
لسلوك، لقد قام علماء النفس بحصر السمات العامة اعن استعداد ثابت نسبیا لنوع معین من 

التقسیمات السمة و ، فمن خالل تعریف"كاتلألبورت، ایزنك و "للشخصیة في مقدمتهم 
یعتبر العدوان صفة تتصف بالدوام ،المختلفة التي أعطاها علماء النفس الذین سبق ذكرهم

النسبي ذات قدر ال بأس به من الثبات، فالعدوان سمة من سمات الشخصیة یشترك فیها 
من فرد آلخر، فهذا االختالف هو الذي یحدد مدى متفاوتةمعظم األفراد لكن بدرجات 

).24، ص2009عصام فرید عبد العزیز محمد، (یته عدوان

فبالرغم من أن سمة العدوان سمة ثابتة نسبیا، إال أن هذا ال یتوقف على العوامل 
العوامل الفطریة، عل القائم بین العوامل البیئیة و الفطریة فحسب، إنما یحدث من خالل التفا

أخرى، خاصة في عمریة إلىتتطور من مرحلة د یمكن أن تنمو لدیه سمة معینة و فالفر 
قطب أبو قورة (المراهقة، ذلك حسب الخبرات التي یخبرها في حیاته الیومیة مرحلتي الطفولة و 

).140، ص1996، خلیل

نمو حول )Kagan et Moss")1962موسكاجان و "حیث أكدت دراسة كل من 
رجال )36(هي دراسة طولیة، تم تطبیقها على عینة مكونة من السلوك العدواني واستمراره و 

امرأة من خالل مراحلهم النمائیة المختلفة، فأسفرت نتائجها إلى أن السمات السلوكیة )35(و
لم تكن مؤشرا حاسما لسمة شخصیة مستقلة، بعد ثالث سنوات تمثل ،قبل ثالث سنوات
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ر، حتى مرحلة المراهقة أین یصبحون مراهقین النزعة العدوانیة إلى الثبات خاصة لدى الذكو 
).25، ص2009عصام فرید عبد العزیز محمد، (عدوانیین عند ذوي الحالة المزاجیة السیئة 

:النظریة المعرفیة. 5.4
یقة التي یدرك بها یعود إلى الطر ،سلوكيیرى أنصار هذه النظریة أن االضطراب ال

تفسیره من خالل خبراته و أفكاره الشخصیة، حیث یشار إلى العملیات المعرفیة الفرد الحدث و 
التقدیرات، أما العملیات المعرفیة طویلة المدى المدى بالتوقعات، أسالیب العزو و قصیرة 

فیشار إلیها باالعتقادات، فیرى أنصار النماذج المعرفیة أن االضطراب السلوكي هو نمط من 
فاید (غیر المنطقیة التي تسبب االستجابات السلوكیة غیر التوافقیة األفكار الخاطئة، أو 

).31، ص2001، حسین علي

تعمل على ،القیمأن المعتقدات و )Caprara")1996كابرارا "في هذا الصدد یرى 
العنف في مجموعة من المواقف التي ال تتضمن إثارة تبریر وتعزیز استعمال العدوان و 

كإستراتیجیةاالعتقادات التي تؤدي إلى العدوان كما أشار أیضا إلى أن األفكار و مسبقة،
العملیات المعرفیة التي سالیب عالجیة متمثلة في البیئة و ثابتة لمواجهة الحقائق، تستحق أ

تعدیل السلوك ا فعاال في وقایة، ضبط و تحكم أشكال العدوان المختلفة، التي تلعب دور 
البیئیة في یعد ینصب حول العوامل الوراثیة و أن اهتمام الباحثین لم "راراكاب"الالسوي، فحسب 

الفكریة، العملیات المعرفیة و ماق الفكر و تفسیر العدوان، إنما تحول بالدرجة األولى إلى أع
إخراج نفسه من التفكیر في،الفكریةلیة و فرد حساباته العقهادفین من وراء ذلك أن یعید ال

العقاد عصام عبد (التفكیر الالعقالني إلى دائرة المنطق و التفكیر العقالني دائرة الالمنطق و 
).116، ص2001، اللطیف

:من بین النظریات المعرفیة المفسرة للعدوان ما یلي
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:نظریة العدوان االنفعالي.6.4
یكون ممتعا، لكون أن هناك بعض األشخاص یجدون قدحسب هذه النظریة العدوان 

لى إظهار ى، إذ یسعون إلى إثبات رجولتهم و إلى منافع أخر إضافةاللذة في إیذاء اآلخرین  ٕ ا
أنهم یكتسبون المكانة االجتماعیة، لذا یرون أن العدوان مجزیا، فباستمرار مكافآتهم قوتهم و 

ملون على إیذاء اآلخرین حتى إن لم تتم متعة لهم، إذ یعذلكعندها یصبح،على عدوانهم
سباب التي تعزز مثل هذا السلوك، تتمثل في حبهم أن األمن بین الدوافع و . م انفعالیاإثارته

.االنتباهیحظوا باألهمیة و أن بد من الیبینوا للناس أو ألنفسهم بأنهم األقوى و 
بدون تفكیر، حیث ترتكز طبقا لهذا النموذج فإن معظم أعمال العدوان االنفعالي تظهر 

هذه النظریة على العدوان غیر المتسم نسبیا بالتفكیر، فمن المؤكد أن األفكار لها تأثیر كبیر 
أیضا ثرون بما یعتبرونه سبب إثارتهم و على السلوك االنفعالي، إذ أن األشخاص المثارین یتأ

.)247، ص2008بطرس حافظ بطرس، (بكیفیة تفسیرهم لحالتهم االنفعالیة 

:العدوانحول تكوین وضبط الغضب و "Berkowitzبیركوفیتز"نظریة 
لعالقة بین االنفعاالت السلبیة ومشاعر نموذجا نظریا یوضح ا" بیركوفیتز"قدم 

شاعر، رتباطیة بین االنفعاالت السلبیة، المالمیول العدوانیة، كما أن هناك عالقة اِ الغضب و 
االعتقادات ، فحسب هذا االتجاه أن األفكار و العدوانیةالمیول األفكار المرتبطة بالغضب و 

دخل بشكل فعال في ظهور المشاعر بمثابة المحددات الضروریة لردود األفعال، إذ تت
.  االنفعاالتو 

ي إلى تنشیط األفكار، الذكریات أیضا أن االنفعاالت السلبیة تؤد"بیركوفیتز"یرى 
العدوان، كما أن التفكیر الالحق طة بالغضب و التعبیریة المرتبوردود األفعال الحركیة و 

ة بین ردود لالنفعاالت الذي یتضمن التقییم یعمل على تقویة، أو قمع، أو إثراء، أو التفرق
أن االنتباه إلى المشاعر إلى ریبیة من خالل النتائج التجإذ أشار. األفعال المختلفة

تنظیم التأثیرات الظاهرة لالنفعال السلبي، یل و یمكنه من تعد،االنفعاالت السلبیة للمرءو 
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الوعي بالمشاعر السلبیة، حینها یستطیع أن یصل ون الفرد على درجة من االنتباه و فعندما یك
یتم إال من خالل البحث عن األسباب إال أن هذا لنإلى مستوى راق من النشاط المعرفي،

،2001، قاد عصام عبد اللطیفالع(المحتملة التي أدت إلى ظهور تلك المشاعر السلبیة 
).118ص

:نظریة العدوان اإلبداعي لباخ.7.4
وفق تصور باخ هو طریقة من طرق العالج النفسي، كما أنه أیضا اإلبداعيالعدوان 

طریقة للتعلیم الذاتي، مصمم لتحسین مهارات األفراد جذریا، للحفاظ على العالقات السویة 
باشر، السلبي غیر المأشكال العدوان البشري المباشر و مع اآلخرین، حیث یركز على كل

.      الموجه نحو اآلخرین، فردي أو جماعيالموجه نحو الذات و 
یعتبر العدوان اإلبداعي شكل من أشكال العالج الذي یعمل على تفسیر كل من 

عن طریق إعادة التدریب ة المستتر ات، األعمال العدوانیة الصریحة و المشاعر، االتجاه
تمارین تدریبیة تقلل من التأثیرات لعدوان المبدع، حیث یقدم طقوسا و أسالیب االمباشر و 

.     المؤذیة من العدوان الذي یتزامن مع رفع التأثیرات البناءة
فهذا االتجاه اهتم اهتماما بالغا على االنتفاع بالطاقة العدوانیة البناءة، إذ أن العدوان 

تي بمجرد إثارته فإن الطرق الو ریا أم مكتسبا، یثار بسهولة نسبیاسواء كان فطاإلنساني
توجیهه، هي التي تتحكم بفاعلیة، أو على األقل تخفض إلى یصاغ بها التعبیر عن العدوان 

غ البناءة، أو المؤثرة للعدوان ترفع إلى الحد األقصى الصیاألدنى من العدوان الممیت و الحد
). 247، ص2008بطرس حافظ بطرس، (یمكن أن تؤدي إلى النموالتي و 

المعتقدات دور كبیر في سلوك الفرد، إذ تمكنه تلعب العملیات الفكریة و "باخ"حسب 
العدوانیة البناءة، ما السلوكیاتتعزز لدیه یة المدمرة و العدوانیة التخریبالسلوكیاتمن تجنب 

األفراد، فهو بهذا المعنى یعتبر طریقة من طرق الحد من التوتر بین یساهم في خفض القلق و 
.السلوك العدواني
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فمن خالل النظریات المعرفیة التي تطرقت إلى تفسیر السلوك العدواني، یظهر أن 
لى ها في حیاته الیومیة، تعود إفرد مختلف المواقف التي یتعرض لالطریقة التي یواجه بها ال

دراكهو كیفیة تفسیرهالخبرات الشخصیة أو الفردیة و  ٕ لألحداث في داخله، كما أن أي خلل ا
أنه عرضة ال سویة و اتسلوكیحدث أثناء تحلیله الداخلي للسلوك، قد یؤدي به إلى إصدار 

. لإلصابة بمختلف االضطرابات السلوكیة
تفسیر ظاهرة اتفاق فيلم یتوصلوا إلى الباحثینمن خالل ما سبق یتضح أن

، كما یرجع أیضا إلى تركیز كل واحد هم النظریةأطر الذي یعود إلى اختالف في ،العدوان
منهم على جانب غیر الذي ركز علیه اآلخر، فهناك من اعتبر العدوان فطري غریزي، حیث 

هذا ما اعتبروه سلوكا فطریا، والبیولوجیة و الوراثیةانصب اهتمامهم في البحث عن العوامل 
أن الفرد لدیه غریزتین حیث اعتبر العدوان دافع غریزي و "فروید"ذهب إلیه أیضا 

التدمیر، إن التي تتمثل دوافعها في العدوان و ،متناقضتین، هي غریزة الحیاة و غریزة الموت
أصحاب فیرتد نحو الذات، في حین اهتم،لم یتمكن من توجیه ذلك العدوان نحو الخارج

عمل حث عن العوامل البیئیة االجتماعیة التي تنظریة التعلم وعلماء النفس االجتماعي، بالب
متعلما من المحیط لدى الفرد، بكونه سلوكا مكتسبا و نموه على تشكیل السلوك العدواني و 

لیس تفسیر جانبا من السلوك فقط و ، فكل اتجاه من هذه االتجاهات، حاولالذي یعیش فیه
دون األخرى، إنما هي حصیلة عدة ة واحدة ال یمكن النظر إلیها من زاویالسلوك بكامله، لذا 

النفسي الجسمي و في تكوین الجانبیكمن، بعضها ذاتي متفاعلةو متداخلةعوامل 
مختلف المواقف التي من في ظروف التنشئة االجتماعیة و أما بعضها اآلخر یكللشخصیة، 

. تعترض الفرد من خالل مراحل النمو التي یمر بها في حیاته
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: لسلوك العدوانيلالعوامل المؤدیة . 5
ل واحد عامإلى ال یمكن إرجاع حدوثهافاجتماعیة معقدة، العدوان ظاهرة نفسیةلكون 

نما إلى تفقط دون العوامل األخرى، و  ٕ من بین أهمها فاعل عدة عوامل مع بعضها البعض و ا
:ما یلي
: العوامل البیولوجیة. 1.5

هو سلوك فطري وراثي، تتحكم یرى أصحاب االتجاه البیولوجي أن السلوك العدواني
:فیه قوى فسیولوجیة، تعود إلى

ارتفاع هرمون دور الهرمونات الجنسیة الذكریة في تحدید السلوك العدواني حیث تبین أن -
، أما بالنسبة للهرمونات الجنسیة األنثویة یتمثل في التستوستیرون یؤدي إلى أفعال عدوانیة

ارتفاع في إفراز هرمون هذا األخیریشهدن في الجسم، حیث انخفاض هرمون البروجستیرو 
درقیة الالغدد الصماء كالغدة النخامیة و التي تصیباالضطراباتإلى إضافةالدوستیرون، 

.)248، ص2003، علوان فادیة(عدائیةفاعا و یجعله أكثر اندیؤدي ذلك إلى توتر الفرد و 

یرثه الفرد أبا عن جد، عن طریق التشوه حسب هذا االتجاه السلوك العدواني یمكن أن -
نوع الجنین الذكر، حیث المسؤول عن تحدید" Y"الكروموزومي، الذي یتمثل في الكروموزوم 

یصبح ى هذا الكروموزوم و یوجد هذا الكروموزوم عند الذكر فقط، إذ یحدث خلل على مستو 
"XYY" بدال من"XY"عباس محمود عوض، (، حیث یمیل إلى العدوانفي الحاالت العادیة

.)84، ص1999

ه، من بین تهیجو عن االنفعاالت لدى الفردمسئولةهناك بعض المناطق في المخ تعد -
عند استثارة هذه المناطق تؤدي و الهیبوتالموس الموجودة في قاع المخهذه المناطق اللوزة، 

).31، ص2009عصام فرید عبد العزیز محمد، (إلى ظهور النزعات العدوانیة لدى الفرد 
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: العوامل االجتماعیة.2.5
تعد التنشئة االجتماعیة من بین أهم العوامل التي:أسالیب التنشئة االجتماعیة.1.2.5

التنشئةإذ هناك عالقة وثیقة بین أسلوب،تحدید سلوكهو تساهم في تكوین شخصیة الفرد
:األسالیب ما یليه ومن بین هذه سلوكو في محیطه األسريالذي یتلقاه الطفل

مهما في نشأة السلوك العدواني یعد أسلوبا:التشدد في المعاملةأسلوب التسلط و .1.1.2.5
تفاقمه، فاآلباء الذین یمارسون هذا األسلوب، ال یعطون للطفل الفرصة للتعبیر عن مبررات و 

غیر أسلوب العقاب خاصة البدني منه كوسیلة لكف السلوككما یستخدمون لسلوكه،
مما یؤدي إلى محاكاة الطفل لسلوك اآلباء، بالتالي یتم استهجانه كوسیلة في ،المرغوب فیه

فیعاقب ،بسلوك لم یقصد به أي ضرر أو أذىكما أنه كثیرا ما یقومحل مشاكله الشخصیة،
عدم قدرته على معرفة متى یكون ، أي، ما یدفع بالطفل إلى الحیرةعلیه دون أن یعرف لماذا

في موقف آخر، ما غیر مرغوبالسلوك نفسه متى یكون و في موقف معینالسلوك مرغوبا
، الزغبي أحمد محمد(السلوكیة المختلفة النفسیة و باالضطراباتیجعل الطفل عرضة لإلصابة 

.)203، ص2001

فمن خالل هذا یكشف اآلباء للطفل عن أسلوب للتعامل هو عدواني في طبیعته، 
بالتالي یقف اآلباء كقدوة عدوانیة یقتدي بها األبناء، كما أن العقاب بوصفه أسلوبا منفرا 

.التوتر اللذین كالهما مدخال للسلوك العدوانيو باإلحباطیؤدي إلى الشعور 
األسلوب أیضا یؤدي دور مهم في نشأة السلوك هذا : أسلوب عدم االتساق.2.1.2.5

ال دار استجابات معینة في موقف ما و العدواني، ففي ظل هذا األسلوب، یسمح للطفل بإص
، في نفس الموقفال یسمح بها األبف آخر، أو قد تسمح له األم بها و یسمح له بها في موق

االتساق یؤدي إلى نشأة اء لعدم مما یمثل مناخا مالئما تماما للسلوك العدواني، فتعرض األبن
ما ي ظله التمییز بین ما هو مقبول و الحیرة لدى األبناء، إذ ال یستطیعون فو باطمشاعر اإلح

الموافقة هو غیر مقبول من أشكال السلوك، مما یؤدي إلى ظهور السلوك العدواني، إذ أن
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ن كان هناك اعتراض علیه حینا آخر، أو مواعلى السلوك حینا حتى و  ٕ فقة أحد األبوین علیه ا
ن اعترض علیه اآلخر، قد یترجمه الطفل على أنه درجة من درجات السماح له بهذا حتى و  ٕ ا

ناجي عبد العظیم سعید مرشد، (تساقالسلوك، لذا یتولد العدوان بدرجة كبیرة في سیاق عدم اال
.)87، ص2005

ن كان بین األبناء حتى و زإن التمیی:أسلوب التفرقة في المعاملة بین األبناء.3.1.2.5 ٕ ا
الشعوریا، إال أن له أثر كبیر على نفسیة الطفل الذي مورس علیه هذا األسلوب، فإذا كان 

لكن ذات أهمیة أهمیة كبیرة بالنسبة للوالدین و التمییز یحدث في أشیاء صغیرة، لیست لها
ض األفعال، بینما المدلل عندما یقوم ببعابنهاكبیرة بالنسبة للطفل، فقد تتسامح األم مع 

كل سلوكیة ، فمثل هذه السلوكات قد تؤدي إلى مشاتؤاخذ أبنائها اآلخرین على نفس األفعال
).51، ص2003لحمیدي محمد الضیدان ، الضیدان ا(غیرها من انطواء، خجل، خوف و 

في المعاملة بین األبناء، قد تساهم في توتر العالقات بینهم مما ینعكس سلبا على فالتفرقة
).67، ص2008، عمارة محمد علي(األسرة 

الذكر على األنثى، أو یخص یتمثل هذا األسلوب في تفضیل أحد الوالدین أو كالهما 
الوالدان أحد األبناء دون اآلخرین في طریقة المعاملة، فمثل هذا األسلوب یجعل الطفل الذي 

یهضم حقوقهم اته قبل موعدها، حیث یتحكم بهم و أخو تفضیله یمارس سلطته على إخوانه و تم 
مع عدم مراعاة السیطرة في شخصیته األنانیة، حب الذات و دون مراعاة شعورهم، إذ تتغرس

).111، ص2006، العكایلة محمد سند(مشاعر الغیر 

فمن خالل هذا األسلوب یكتسب الطفل سلوكات غیر سویة كحب الذات، حب 
ائیة على األشیاء، كما یعمل على إثارة مشاعر الغیرة، الحقد، العدو السیطرة على اآلخرین

بینهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كما الكراهیة في نفسیة اإلخوة، مما یؤدي إلى خلق صراع و 
.قد تؤثر على عالقاتهم ببعضهم البعض في المستقبل
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أسلوب ینتهجه بعض اآلباء في تعتبر الحمایة الزائدة :أسلوب الحمایة الزائدة.4.1.2.5
تربیة أبنائهم، حیث یقصد به قیام أحد الوالدین أو كلیهما نیابة عن الطفل بالواجبات، أو 

یات التي یمكن أن یقوم بها بنفسه، كما یجب أن یتدرب علیها إن أرادا أن تكون لدیه المسؤول
هذا النمط من التنشئة، ینمو شخصیة مستقلة، فالطفل الذي یعیش في محیط یسوده 

في تحقیق أدنى متطلبات حاجاته و إشباعبشخصیة ضعیفة، خائفة، تعتمد على الغیر في 
لطلباته، ال یستطیع مقاومة اإلحباطات المتكررة التي الحیاة، إذ یتعود على االستجابة

یواجهها في حیاته، حیث تضطرب عالقاته االجتماعیة بالتالي سلوكه، الذي قد یظهر على 
عن مواكبة اآلخرین في العجز لشعوره بالدونیة و شكل انطواء أو انسحاب من المجتمع، 

).85، ص2003، علوان فادیة(عاداتهمعالقاتهم و 

أسلوب الحمایة الزائدة هو المیل المفرط للوالدین في حمایة أبنائهم بدنیا أو نفسیا، إن 
اصة الوالدین في تلبیة حاجاتهم عتمادیون بالدرجة األولى على اآلخرین، خحیث یصبحون اِ 

عدمالمسؤولیة، باإلحساسالذي یظهر من خالل عدم،رغباتهم، مما یعیق نمو شخصیاتهمو 
.دون اللجوء إلى اآلخرینبأنفسهمالقراراتعلى اتخاذةدر الق

المقصود بالتدلیل هو تشجیع الطفل على تحقیق رغباته كما یحلو :أسلوب التدلیل.5.1.2.5
له، مع عدم توجیهه لتحمل أیة مسؤولیة تتناسب مع مرحلة النمو التي یمر بها، فهو عامل 
من بین العوامل التي تساهم في تشكیل الشخصیة العدوانیة، حیث یمكن أن یظهر التدلیل 

رغبات الطفل دون وضع أي حد لذلك، من خالل بعض الممارسات الوالدیة كتحقیق
إلى تشجیعه على القیام ببعض السلوكات التي قد تكون غیر مرغوب فیها باإلضافة

اجتماعیا، مع دفاع الوالدین عن مثل هذه السلوكات ضد أي توجیه أو نقد یصدر إلى الطفل 
الحاجة، فهذا من الخارج، مما یؤدي إلى تعزیز هذا النوع من السلوك، بالتالي تكراره عند

اإلحباطضج االنفعالي للطفل نتیجة عدم تعرضه لمواقف قد یؤدي إلى عدم الناألسلوب 
الفشل، أما في حالة تعرضه لمثل هذه المواقف فیترتب على ذلك ظهور بعض االضطرابات و 
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ممتلكات الغیر، باإلضافة إلى عدم تعوده على احترام ممتلكاته و السلوكیة لدیه، فالنفسیة و 
االستسالم لرغباته، یصبح و أو أخالقیة ،التساهل معه عندما یقوم بسلوكات غیر اجتماعیة

الطاعة، االعتمادیة، كثیر الغضب كما یظهر سلوكات ل االكتراث و كثیر الطلبات، قلی
).29، ص2004،عریشي صدیق بن أحمد محمد(عدوانیة أثناء عدم تلبیة رغباته 

من األسرة للطفل إهمالیتمثل هذا األسلوب في :في التربیةاإلهمالأسلوب .6.1.2.5
،أو رعایة، أو عنایة،اجتماعیا، فال یلقى الطفل أي توجیهجمیع النواحي جسمیا،  نفسیا و 

، فال یتلقى أیة إثابة أو تشجیع أحد من أفراد أسرته یهتم بشؤونهمن طرف الوالدین أو أي
وبیخ و التأنیب ألتفه األسباب، س قد ال یواجه إال التعند قیامه بسلوك مرغوب، بل على العك

ال حتى عقابه عندما یصدر منه سلوك ألمر أنه ال یتلقى أدنى اهتمام و ث یصل به احی
، العكایلة محمد سند(أنه غیر مرغوب فیه في أسرته بالنبذ و اإلحساسخاطئ، مما ینمي لدیه 

).111، ص2006

أو النبذ صریحا كما قد یكون غیر صریح، حیث یتم التعبیر عنه اإلهمالقد یكون -
مثل الضروریةألساسیة و حاجات الطفل ارغبات و بإشباعالالمباالة : بسلوكات عدیدة منها

.الحب، الحنان، العطف و الدفء، التغذیة، النظافة
المدح، الثناء ي حالة استحقاقه ما ینجز عمال، أو السخریة منه فعندأو مدحه عدم إثابته -
القلق، كما أنه غیر مرغوب فیه في نفسیة الطفل الشعور بالذنب و التشجیع، مما یبعثو 

حباطكبت و نتیجة لما یتعرض له من  ٕ .)91، ص2005ناجي عبد العظیم سعید مرشد، (مستمرا

. الرغبة في االنتقاممنها مما ینمي فیه روح العدوان و حاجاته أو حرمانه إشباععدم -
عمره، یعتمد اعتمادا كلیا على والدیه خاصة األم التي تعتبر ل في المرحلة المبكرة من فالطف

فالطفل المنبوذ یظهر بعض ،الرعایةلعطف، الحب و ، الحنان، اللدفءالمنبع الرئیسي 
سلوكات العدوانیة المتمثلة في كال،طربة قصد لفت انتباه الوالدینالسلوكات التي قد تكون مض

صفة متكررة، االمتناع عن األكل التدمیر، نوبات الغضب، ادعاء المرض بالتخریب، 
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العزلة، كما قد یلجأ إلى االنضمام إلى جماعات األقران قصد تحقیق الكالم، االنطواء و و 
، 2003، الضیدان الحمیدي محمد ضیدان(االجتماعیة بنفسهالجسمیة، النفسیة و حاجاته

).49ص

تجاه والدیه دائیة العى الطفل مشاعر الكراهیة، الحقد و لدمن خالل هذا األسلوب تنمو 
المجتمع بصفة عامة، مما یؤدي به إلى إبداء بعض السلوكات غیر وأسرته بصفة خاصة و 

ث المجتمع على حد سواء، مما یدفعه إلى البحیة، ذلك بتمرده على نظام األسرة و االجتماع
رج نطاق األسرة، كمصاحبة جماعة خاحاجاته المختلفة عن مكان آخر یلبي فیه رغباته و 

اإلهمالفأسلوب تحقیقها له، فياالنخراط فیها لعله یجد من خاللها ما عجزت األسرة و 
الخطأ، مما یجعله عرضة للمشكالت ئها ضائعا، ال یمیز بین الصواب و یجعل الطفل تا

.االجتماعیة المختلفة
أن یكون األسلوب یسعى الوالدینمن خالل :أسلوب الطموح الزائد عند اآلباء.7.1.2.5

ألفضل منهم في كل المیادین، إذ هناك الكثیر من اأن یكونوا أبناؤهم على أحسن حال و 
اآلباء یعقدون آماال كبیرة على أبنائهم لتحقیق ما حرموا هم منها أنفسهم، في مختلف المراحل 

ا في دراسته دون مراعاة متمیز متفوقا و ابنهالعمریة التي مروا بها، كأن یسعى األب أن یكون 
رغباته، كما یجب علیه أن یتخصص في تخصص دون التخصصات األخرى، دون قدراته و 

لدى میول االبن، مما یؤدي إلى ظهور الصراع النفسي العتبار الفروق الفردیة و األخذ بعین ا
، إذ میوله من جهة أخرىرغباته و من قبل والدیه من جهة و الطفل نتیجة للضغط الممارس 

ما ینتج عنه ابعة األمور، أو تحمل المسؤولیة و یصل الطفل إلى مستوى عدم قدرته على مت
لعدم قدرة ابنه إحباطأو أملمن مقاومة سلبیة لرغبات وطموحات األب، أو قد یصاب بخیبة 

).107، ص1995مصطفى فهمي، (تحقیق الهدف الذي یسعى من أجله 

یقصد به اختالف أسلوب المعاملة، فمرة تتسم :األبناءالتذبذب في معاملة .8.1.2.5
الالمباالة، أي التقلب و لوب لینمرة أخرى یتعاملون معه بأسقسوة و معاملة الوالدین بأسلوب ال
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علیه، أو یعاقب مرة أخرى الطفل مرة عند قیامه بعمل معین و في معاملة األبناء، حیث یثاب 
دون سبب معقول، ما یجعل الطفل حائرا ال یعرف یحرم منها مرة أخرى تجاب مطالبه مرة و 

غیر مستقر لقلق و الصواب من الخطأ، كما ینشأ مترددا غیر قادر على حسم األمور، دائم ا
عن یستطیع اإلفصاح عن ما هو صحیح و الصیة متقلبة، متذبذبة المزاج و علیه تترتب شخو 

.ما هو خاطئ
یقصد به التنافس القائم بین اإلخوة قصد الحصول على امتیاز :التنافسأسلوب .9.1.2.5

أي لفظیا من طرف أحد أفراد األسرة، للتنافس ،معین، أو تعزیز سواء كان مادیا أو معنویا
صفة الشعوریة جانب ایجابي، كما له جانب سلبي، فهناك مواقف معینة یدفع إلیها الوالدین ب

:العدواني من بین هذه المواقف ما یليدي إلى السلوك األبناء إلیها قد تؤ 
.خلق تنافس غیر متكافئ بین األبناء-
هم للفروق الفردیة، مقارنة الطفل بإخوانه بصفة أو أكثر یتفوقون فیها علیه دون مراعات-

.المرحلة التي یمر بها في نموهمیول الطفل و 
، 2003، ضیدانالالضیدان الحمیدي محمد (المبالغة في تشجیع التنافس الفردي بین األبناء-

).53ص

:غیاب األب عن األسرة.10.1.2.5
ب عن األسرة خاصة إن كان لفترة طویلة، یجعل الطفل یتمرد على أمه إن غیاب األ

إلى اعتقاده بأن التصرفات العدوانیة ما هي إال دلیل على باإلضافةبالتالي یصبح عدوانیا، 
).44، ص2003إجالل محمد سري، (الرجولة 

:تعلم العدوان عن طریق التعزیز.4.5
، عندما یقوم بسلوك یستحق علیه العقابوتقدم له مكافأة،أي أن الطفل یتلقى تعزیزا

نه سلوك كما یعتقد بأیكرره كلما استدعى األمر ذلك، ترسیخ ذلك السلوك و مما یؤدي إلى 
).475ص، 2007، وآخرونالبطاینة أسامة محمد(مقبول اجتماعیا 
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اهتمام ل إثارة انتباه و فالتعزیز في هذه الحالة قد یكون ایجابي، حیث یظهر من خال
جز التي تحول دون الحواظهر ذلك من خالل إزالة العوائق و یكما قد یكون سلبي و ، الكبار

).302، ص2009سامر جمیل رضوان، (متطلباته، نتیجة قیامه بسلوك عدواني تحقیق رغباته و 

:التقلید.5.5
یقصد بالتقلید إعادة الطفل للسلوك الذي تم مشاهدته، أو قیام الشخص الذي اتخذه 

البیئة "باندورا"فحسب یعزز ذلك السلوك لدیه، األمر الذي قدكنموذج بسلوك عدواني، 
: من خاللالمحیطة تقدم للفرد عدة نماذج من السلوك التي یتم تقلیدها من طرف الفرد، 

ة، تذكر ما تم مالحظته، ثم استعادة المالحظ)القدوة االجتماعیة(اآلخرین مالحظة سلوك 
أخیرا یأتي دور التعزیز سواء كان مباشرا أو غیر المهارة الحركیة، لما تم تذكره و من خالل 

أن الفرد یقلد اآلخرین عندما یرى بأن سلوكه سوف یعزز من "باندورا"مباشر، لذا یرى 
بدر الشیباني(التقلید یتعلم سلوكه من خالل المالحظة و اآلخرین، فالفرد في هذه الحالة

).66، ص2000،إبراهیم

:توتر العالقات بین أفراد األسرة. 6.5
الجو الذي یسود األسرة له أثر كبیر في نشأة السلوك العدواني لدى الطفل، فإذا إن

یحدث أمام الذيعدم االحترام بعدم االستقرار، الشجار الدائم و كانت العالقات السائدة تتسم 
الناتجین إما عن الطالق األسري،حاالت التصدع أو التفككإلى باإلضافة، أعین الطفل

عادة الزواجو  ٕ ما یزید من حساسیة األبناء أثناء و عن وفاة أحد الوالدین أو كلیهما، ، أا
بات ها في حیاتهم، بالتالي تعرضهم لالضطرالمختلف المواقف التي یتعرضون لمواجهتهم
. السلوكیة المختلفةالنفسیة و 

جابرییال سجیلمان "التي قامت بها التجریبیةالدراسةما یدعم هذا القول هو 
على مستویات العدوان، العدائیة أثر الطالق عن)Spigelman.G et al")1991میالتهاوز 
هي تمثل نتمون إلى أسر حدث فیها الطالق و طفلة یطفال و 45قلق على عینة مكونة من الو 
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المجموعة التجریبیة، أما المجموعة الثانیة التي تمثل المجموعة الضابطة، فتتكون أیضا من 
فأظهرت النتائج أن أفراد المجموعة من والدین طفلة من والدین غیر مطلقین، طفال و 45

من والدین غیر مطلقین، كما تبین أن المجموعةقلق من أفراد یة و مطلقین أكثر عدوانا، عدائ
أكثر استجابات دفاعیة لألنا، بینما تمیل اإلناث من من والدین مطلقین أكثر عدوانا و الذكور

).401، ص2008رشاد علي عبد العزیز موسى، (ى التهرب من العدوان والدین مطلقین إل

:المستوى االقتصادي لألسرة.7.5
دى األبناء، نظرا لما ر كبیر في ظهور السلوك العدواني لللمستوى االقتصادي دو 

، ما یدفعه إلى تحقیق ذلك االجتماعیةحاجاتهم النفسیة و إشباعفشل في یترتب عنه من
Cambel.A"آخرون آن كامبل و هذا ما كشفت عنه دراسة . أسالیب غیر اجتماعیةبطرق و 

et al")1985(،ینتمون إلى طبقة أنثىذكرا و 157التي أجریت على عینة مكونة من
ذكر و أنثى ینتمون إلى طبقة 180اقتصادیة مرتفعة، أما المجموعة الثانیة مكونة من 

سنة، إذ طلب منهم تنبؤ ) 18و 15(أعمـارهم مـا بین ضة، حیث تتراوح اقتصادیة منخف
حدث ملیئة بالصراع، 24سلوكاتهم من خالل استجاباتهم لمجموعة من المواقف المكونة من 

بمعنى طلب من كل مفحوص توقع درجة عدوانیته وفقا لتأثیر تلك المواقف، فبینت النتائج 
أكثر عدوانا من العینة التي ،على أن العینة التي تنتمي إلى الطبقة االقتصادیة المنخفضة

الذكور أكثر ن تنتمي إلى الطبقة االقتصادیة المرتفعة، كما أسفرت نتائج هذه الدراسة أیضا أ
).50، صتاریخرشاد علي عبد العزیز موسى، بدون(عدوانیة من اإلناث في كلتا الطبقتین 

):الرفاق(جماعة األقران .8.5
نموه النفسي ي تكوین شخصیة الطفل بصفة عامة و تلعب جماعة الرفاق دور كبیر ف

تنحصر بین أفراد األسرة االجتماعي بصفة خاصة، إذ تتسع من خاللها عالقاته بعدما كانت 
فقط، إذ تصبح خارج نطاقها، حیث یجد نفسه مضطرا إلى التعرف على أصدقاء، تجمعه 

لقیم، محاولة منه تحقیق حاجاته ورغباته اصائص كالعمر، التفكیر، الحاجات و بهم نفس الخ
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لي تا(االجتماعیة التي ال یمكن أن تتحقق دون انضمامه إلى جماعة من األقران النفسیة و 
).88، ص2009، جمال

قران تتیح للطفل الفرصة للقیام بأدوار متعددة ال تتاح له في مجال األسرة، فجماعة األ
هما التحرر من سیطرتهما و الوالدین و فمن خالل هذه الجماعة یتمكن من التخلص من رقابة 

تساب على اكأمران ضروریان للنمو االجتماعي الذي یتجه نحو االستقاللیة، إذ تشجع الطفل 
إنماءتحدد له مكانة اجتماعیة تشعره بأهمیته، كما تعمل على بعض االتجاهات االجتماعیة و 

مكنه من التعرف على حقوق شعوره بالمسؤولیة اتجاه الدور المخول له من طرفها، كذلك ت
).183، ص1999آخرون، عزیز و سمارة (مراعاتها الغیر واالعتراف بها و 

مونتقوم بدور هام في الإذشخصیة الطفل، نموكبیر علىلجماعة الرفاق تأثیر
فعلیه أن على أي شخص یود االنضمام إلیها االجتماعي لدیه، فلها معاییر وقیم خاصة بها و 

بغض یمتثل لها، بدورها توفر له الفرصة في القیام بأدوار متعددة ال تتیسر له خارجها،
النظر عن نوع هذه الجماعة، أي یمكن أن تكون سیئة كما یمكن أن تكون جیدة تتوافى 

. قیمها مع تلك القائمة في األسرة أو المجتمع ككل، معاییرها و مبادئها
أن جماعة األقران تصبح المؤسسة "Reisman.Dرایسمان هذا ما أشار إلیه دافید 

إلى جماعة أولیة أخرى، بعد خروجه من نطاق األسرة ،الرئیسیة في تنشئة األوالد اجتماعیا
عمارة محمد (یعیشون في بیئة واحدة نسین، متشابهین في أكثر من صفة و تضم أفرادا متجا

).75، ص2008، علي

:وسائل اإلعالم.9.5
من المثیرات سمعیة كانت، أم بصریة أو سمعیة بصریة، اإلعالمتعتبر وسائل 

العقلیة التي تؤثر إلى حد كبیر في تنشئة الطفل، نظرا لما تقدمه من الحسیة االنفعالیة و 
).54، ص2003، الضیدان الحمیدي محمد ضیدان(تربویة امج تثقیفیة، ترفیهیة، تعلیمیة و بر 
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عن طریق وسائط، حیثتعدیل االتجاهاتعلى تكوین و اإلعالمكما تعمل وسائل 
.تستخدم حسب الهدف المراد الوصول إلیه قصد التأثیر على األفراد

حول دور مختلف وسائل )Gold Stein ")1999جولد ستین"هذا ما بینته دراسة 
العدوان ال یتم في تكوین السلوك العدواني لدى الفرد، حیث توصلت نتائجها إلى أن اإلعالم

نما یتم تعلمه في البیت أو المدرسة فقط و  ٕ أیضا من خالل الجرائد، المجالت، القصص ا
ألعاب الفیدیو إال أن الوسائل األكثر دیو، التلفزیون، األنترنت و الكومیدیة، الكتب، السینما، الرا

الفیدیو، إذ تعد من بین معززات ألعاب و األنترنتتأثیرا في الفرد تتمثل في كل من التلفزیون، 
خاصة لدى الطفل من خالل عملیة التقلید نيمدعمات أساسیة في اكتساب السلوك العدواو 
).90، ص2008، عمارة محمد علي(

بدراسة حول تأثیر )Cooper et Mackie")1986ماكيكوبر و "كما قام كل من 
اإلناث سلوكات عینة من الذكور و غیر العدوانیة على األلعاب االلكترونیة العدوانیة و ممارسة 

زوجا من اإلناث 20زوجا من الذكور و22في الصف الخامس ابتدائي، تكونت العینة من 
:تم اختیارهم بطریقة عشوائیة حیث قام مفحوص واحد من كل زوج بممارسة ما یلي

.ممارسة اللعبة االلكترونیة العدوانیة-
.ممارسة اللعبة االلكترونیة غیر العدوانیة-
.ونیة تتمثل في حل المتاهاتغیر الكتر ممارسة -

أما المفحوص اآلخر یوضع في حجرة منفصلة، فیشاهد المفحوص األول أثناء ممارسته لتلك 
.األلعاب حتى ینغمس هو اآلخر في اللعب الحر

من بین النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة، أن مستوى العدوانیة یزداد عند 
تقل عند مشاهدة األلعاب األخرى، أما فیما یتعلق العدوانیة و األلعاب االلكترونیة مشاهدة 

رشاد علي عبد العزیز موسى، (بالفروق بین الجنسین فتبین أن الذكور أكثر عدوانا من اإلناث 
).53، صتاریخبدون 
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:نقص التدین.10.5
، فیهالتحكم و هتوجیه سلوكتساعد الفرد علىاالقتیاد بها إن االمتثال للقیم الدینیة و 

األخالقیة یتوقف على األسرة، التي تعتبر من بین أهم اكتساب الطفل للتعالیم الدینیة و ف
دور العبادة، إال أن لألسرة جتماعیة، ثم یأتي دور المدرسة و المؤسسات الخاصة بالتنشئة اال

األسس عدم ترسیخ المبادئ و یؤدي إلىالدور األساسي في ذلك، فإذا أهملت هذا العامل 
غیرها من مع اآلخرین، االحترام المتبادل و ، حسن التعامل اإلیمانة المبنیة على روح الدینی

ابیا، یعود بالفائدة على ایجتوجیه سلوك الفرد توجیها بناءا و التي تقوم على اإلنسانیةالصفات 
).113، ص2004جودت بني جابر، (على المجتمع ككل الفرد و 

یتمثل التعلیم الدیني الذي تقوم به مختلف المؤسسات الخاصة بالتنشئة االجتماعیة 
اتجاهات الفرد مهارات التعامل، قیم و إكسابمن األسرة، المدرسة ثم دور العبادة في ابتداء

التعاون، كما یعمل على تحریر تمكنه من توجیه سلوكه وضبطه، تنمي لدیه روح المسؤولیة و 
إلى توحید السلوك باإلضافةتأنیب الضمیر التي تهدد أمنه، اإلثم و الفرد من مشاعر

التقریب بین الطبقات االجتماعیة إمداد الفرد إطار سلوكي معیاري حسب االجتماعي و 
.الشعائر الدینیة

:المدرسة.11.5
التي ، المؤسسات التي تحتضن الطفل مباشرة بعد األسرةتعتبر المدرسة من بین أهم

االجتماعي نمو الجسمي، النفسي، االنفعالي و جاهدة على توفیر الظروف المناسبة للتسعى 
).255، ص2001، كامل أحمد سهیر(

فهي تعمل على نقل التراث الثقافي، الفكري و الحضاري من األجیال السابقة إلى 
أن المدرسة بیئة یتعلم "Jakson.Fجاكسن فلیب"األجیال الحاضرة، ففي هذا الصدد یرى

فیها التلمیذ، حیث یقضي فیها وقتا طویال مقارنة باألسرة، ففیها یكون عالقات الصداقة 
مهاراته الفكریة، فكلما كانت العقلیة و إلى تنمیة قدراتهباإلضافةواأللفة بینه وبین زمالئه، 
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االجتماعیة، العقلیة و یةحاجات التالمیذ الجسمیة، النفسبیئة المدرسیة جیدة تلبي رغبات و ال
تحصیلهم، یها، بالتالي إلى زیادة نشاطهم و الطمأنینة فلما أدى ذلك إلى شعورهم باألمن و ك

الدردیر عبد (نمو شخصیتهم المستقبلیة و بغض النظر عن الدور الفعال الذي تلعبه في تكوین
).101، ص2005المنعم أحمد، 

أن هناك عوامل تساهم بشكل مباشر أو غیر مباشر، في ظهور السلوك العدواني إال
:من بینهاداخل المؤسسات التربویة،

إذ كثرة التالمیذ في القسم الواحد یؤدي إلى زیادة المیل و النزعة :ازدحام األقسام-
یعیق المعلم من الشجار الدائم بین التالمیذ و الفوضى الناتجة من جراء ذلك، قد عدوانیة،ال

عباس (ف علیه لصعوبة التحكم على القسم الذي یشر إیصال الرسالة التربویة المكلف بها، 
).106، ص2003، الشوربجي نبیلة

على )Kounin. J. S")1980كونن"هذا ما تبین من خالل الدراسة التي قام بها
جابیة فیما یقومون به من أعمال ، كانوا أكثر قابلیة للمشاركة االیتالمیذ األقسام قلیلة العدد

أنشطة، خاصة إذا كان المعلم مستعدا كي یتیح للتالمیذ فرص المشاركة الفعلیة في المواقف و 
التعلمیة، فالحظ أن األقسام المزدحمة بالتالمیذ ال یظهر فیها هذا االتجاه، فالمعلم هو الذي 

له أیضا أن المعلم في األقسام ، كما تبین التعلیمیةیقوم بكل األنشطة المتصلة بالعملیة 
العكس صحیح توجیهه و وضبط سلوك التالمیذ و المزدحمة أقل قدرة على التأثیر، التحكم

).186، ص1999، الزیود نادر فهمي(بالنسبة لألقسام غیر المكتظة 

أثناء ممارستهم العملیة ،من جهة أخرى األسالیب التي ینتهجها بعض المعلمین
والتي بدورها تساهم في تشكیل السلوك العدواني لدى التلمیذ، كتفضیل البعض التدریسیة

على حساب اآلخرین، النمط اإلداري السائد في القسم أو حتى في البیئة المدرسیة كالقسوة، 
باالضافة إلى التسلط، االهمال سواء كان معنویا أم مادیا، له تأثیر قوي على سلوك التلمیذ 

.)355، ص2008ن، یطه عبد العظیم حس(للفروقات الفردیة بین التالمیذ عدم مراعاة المعلم
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أن العنف في البیئة " Gold Steinجولد ستاین "هذا ما بینته الدراسة التي قام بها 
المدرسیة یكون شدیدا عندما یكون عدد التالمیذ كبیرا في القسم، عندما تكون سیطرة المعلم 
على بیئة القسم بطریقة استبدادیة متسلطة، أو من خالل استخدامه لسیاسة عدم التدخل إال 

)Peterson et al ")1997بیترسون و آخرون"للضرورة، في نفس السیاق توصلت دراسة 

أن عالقته بالتشدد اإلداري بالمدارس الثانویة، فأسفرت نتائجها إلى حول السلوك العدواني و 
ة سلوكات عدوانیة تجاه دورا فعاال في دفع التالمیذ نحو ممارس،لإلدارة المدرسیة المتشددة

).72، ص2008، عمارة محمد علي(توجیه تهدیدات للمعلمین من طرف التالمیذزمالئهم و 

التي "Bender et Mclaughlinمكلولینبینتر و "في حین أكدت دراسة كل من 
أجریت حول استخدام التالمیذ لألسلحة داخل المؤسسات التعلیمیة و عالقة المعلم بذلك 
السلوك المضاد للمجتمع، فتوصلت نتائجها إلى أن حمل التالمیذ لألسلحة و ممارسة العنف 

، لهذا فقد أوصت الدراسة المعلمین المیذ نحو قسوة المعلمینبالمدارس ما هو إال رد فعل الت
، 2008، عمارة محمد علي(األسالیب التي تجنب ردود األفعال السلبیة نحو المعلمین بإتباع

).87ص

إن وظیفة المدرسة وظیفة اجتماعیة بالدرجة األولى، أسسها المجتمع من أجل تلبیة 
الثقافیة التي تعجز األسرة عن االنفعالیة، االجتماعیة و نفسیة، حاجات الطفل الجسمیة، ال

ئدة على المجتمع، كما لها نظام وقوانین تسیر تلبیتها له، من أجل إعداده لیصبح فردا ذو فا
لم مختلف السلوكات السویة منها كما تعتبر مجاال خصبا لتععلى الجمیع احترامها،وفقها و 

ة لعملیة التعلم، فإن التلمیذ لن یجد جوا مالئما لمزاولة السیئة، فإذا ما توفرت الشروط الالزمو 
.لو كانت مضادة للمجتمعالطرق حتى و تعلیمه، مما یؤدي به إلى النفور منها بشتى 

:اعتقادات العقالنیةأفكار و .12.5
لعدواني اعتقادات العقالنیة، تعمل على تشكیل السلوك اتتكون لدى الفرد أفكارا و 

القوة في بعض الثقافات، كما قد یصبح الفرد أكثر عدوانیة مع للرجولة و باعتباره رمزا 
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األفضل في التفاعل مع اآلخرین وحل اعتقادا منه أن العدوان بمثابة الوسیلة،اآلخرین
).354، ص2008طه عبد العظیم حسین، (الصراعات البینشخصیة المشكالت و 

:أسالیب ضبط السلوك العدواني.6
وراثیة كانت معقدة، نظرا لتداخل عدة عواملظاهرة اجتماعیة متشابكة و لعدوان یعد ا

لتنبؤ في سلوك الفرد أمرا ما یجعل اتفاعلها مع بعضها البعض، في تشكیله و أم بیئیة
على المجتمع الذي یعیش فیه على حد صعبا، ولكونه ذات خطورة تعود على الفرد نفسه و 

قصدطرق إیجادعلى ،االجتماعفي علم النفس و احثین ـل البـججهودتسواء، لذا انصب
:عالجه في حالة حدوثه، من بین هذه األسالیب ما یليالوقایة من العدوان قبل وقوعه و 

:الكشف عن األسباب المؤدیة للسلوك العدواني.1.6
المربین على أهمیة الكشف عن األسباب األسلوب یعمل على تحسیس اآلباء و هذا 

جها، عالفیها، قصد تجنبها أو مواجهتها و إصدار سلوكات غیر مرغوبالتي تؤدي بهم إلى
فقد تكمن قدراته، ألن ما یثیر طفل ما قد ال یثیر طفال آخر، وفقا لشخصیة الطفل، ظروفه و 

مما یؤدي إلى إثارة العدوان لدیه ،حاجات الطفل األساسیةإشباعهذه األسباب في عدم 
).207ص،2001، الزغبي أحمد محمد(

:التفریغ.2.6
ن الحد من السلوك العدواني یتمثل في تفریغ یثولوجي أاإلیرى المنحیان الفرویدي و 

الشحنات العدوانیة، حیث یعتقد أصحاب هذا االتجاه أن منح األفراد فرصة للتنفیس عما
مكلفین (یمكن أن یحد من السلوك العدواني ،غیر ضارةبداخلهم من خالل نشاطات مثیرة و 

).353، ص2002آخرون، غروس ریتشاردس، ترجمة یاسین حداد و س روبرت

هذا األسلوب یتم تقدیم وسائل بدیلة متنوعة من أجل التخلص من من خاللف
النشاطات الریاضیة ممارسةاللعب و عن طریق الغضب، أو تفریغ النزعات العدوانیة 

.المختلفة
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:التعزیز التفاضلي.3.6
تجاهل لوكات االجتماعیة المرغوب فیها و السیتمثل هذا األسلوب في تعزیز 

مكافأة عندما یقوم بعمل السلوكات غیر المرغوب فیها، حیث یتم ذلك بشكل مادي كتقدیم 
شكره على ما قام به، مما یشجعه على تكرار ذلك بول اجتماعیا، أو معنویا كمدحه و مق

تهدیدا یترتب عنهاال شرط أن عدوانیة، التصرفاتهتجاهلفي حین یجب، السلوك السوي
ما ،عدوانيمعاقبته بسبب ما صدر عنه من سلوكمع عدم توبیخه أو لنفسه أو لغیره،

عنه بشكل تلقائي، أما إذا صدر منه سلوك یستوجب التوقف أمامه، التخليإلى یدفعه
فیمكن استعمال أسلوب العزل لمدة زمنیة في غرفة، أو منعه من ممارسة النشاطات التي 

قصد الحد من السلوك العدواني والتي تعتبر كمعززات بالنسبة له، الوقتعضیحبها لب
).259، ص1996، قطب أبو قورة خلیل(

:تعوید الطفل على تحمل اإلحباط.4.6
یمكنه الحصول على كل ما أراده أنه التعوید الطفل علىل هذا األسلوب، علىیعم

تعویده على ذلك ، كفي الوقت الذي أرادهمتطلباتهم، یمكن لآلباء تلبیة كل رغباتهم و الو 
فمن خالل هذا أن الحیاة ال توفر للفرد كل ما یتمناه،و العطاءفي األخذ و المرونةو التفاهم

المواقف التي ي یمكنه من السیطرة على الظروف و التشجیع الكافي، الذاألسلوب یتلقى الطفل 
الزغبي أحمد (على تجاوز حاالت اإلحباط بنجاح قد یتعرض لها في حیاته، مما یجعله قادرا 

).207، ص2001، محمد

:التدریب على المهارات االجتماعیة.5.6
إحباطغالبا ما یتعرض الفرد الذي یفتقر إلى المهارات االجتماعیة الالزمة إلى 

قد یؤدي به إلى السلوك العدواني، من بین هذه المهارات تأكید الذات، حیث متكرر، مما 
مشاعره بمنطقیة، دون اللجوء إلى األسالیب العدوانیة أون الفرد من التعبیر على أفكاره و تمك
).265، ص1996، قطب أبو قورة خلیل(استخدام القوة كحل للصراع إلى
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:النمذجة. 6.6
تعتبر طریقة النمذجة من أكثر الطرق فعالیة في تعدیل السلوك العدواني، حیث یتم 

مثیرة زازیة و نماذج الستجابات غیر عدوانیة للطفل، في ظروف استفذلك من خالل تقدیم
سلوكات غیر إصداركما یمكن مساعدته عن طریق لعب األدوار من أجل للعدوان، 
إلى تقدیم تعزیز عند حدوث ذلك من أجل منع الطفل من إظهار السلوك إضافةعدوانیة، 

).192، ص2003، أحمد یحي خولة(العدواني في الموقف 

:التدخل المعرفي. 7.6
تتوقف االستجابة لسلوك معین، على الطریقة التي یفسر بها الفرد سلوك اآلخر، أي 

قد تجعله ،معرفة الفرد بالظروف التي أدت الطرف اآلخر لیسلك سلوكا عدوانیا اتجاهه
یه المعلومات الكافیة المتعلقة بتلك د، شرط أن تتوفر لیتصرف نحوه تصرفا غیر عدواني

، غروس روبرتمكلفین(أن تكون قابلة للتصدیق ظروف، قبل حدوث السلوك بفترة و ال
).356، ص2002آخرون، ریتشاردس، ترجمة یاسین حداد و 

سوي إلى سلوك فمن خالل طرق التعلیم الذاتي یتمكن الفرد من تغییر سلوكه من ال
إلى أن طرق التعلم الذاتي تهدف إلى الحصول على "Novacoنوفاكو"سوي، حیث  أشار 

االهتمامالمتغیرات في السلوك المشكل بتعدیل ما یقوله العمالء ألنفسهم، فبدال من 
فإن صیغة التعلم الذاتي توسع بؤرة العالج لتشمل التقاریر العوامل البیئیة باالحتماالت و 

.بیئیةالذاتیة للعمیل التي تسبق، تصاحب و تلي األحداث ال
.Aأللبرت ألیس"أما فیما یخص المنحى العالجي  Ellis" فیتضمن إخراج الجمل

نظام اعتقاد غیر الداخلیة للعمیل إلى مستوى الوضوح، لكي یبین له أنها مستمدة من 
النیة عقالني، حیث تتمثل مهمة العمیل في العالج العقالني أن ال یتمسك بمعتقداته الالعق

الالعقالنیة، لذا أن مصدرها متمثل في الالمنطقیة و أن یتأكد من الذاتیة و بمراجعة تقاریره 
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العقاد عصام (علیه أن یستخدم مجموعة جدیدة من المعتقدات المنطقیة التي یقدمها له المعالج 
).129، ص2001،عبد اللطیف

خالل ما سبق تبین أن هناك عدة أسالیب للحد من السلوك العدواني، ولكون من
السلوك االنساني سلوكا معقدا فإنه یصعب التحكم فیه وضبطه، هذا قد یعود إلى العدید من 
العوامل التي یتعرض لها الفرد في حیاته الیومیة، كما یتوقف ذلك أیضا على مدى استعداد 

.  تلك األسالیبالفرد ورغبته في انتهاج ل
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:خالصة الفصل
الضرر العدواني یتمثل في إلحاق األذى و من خالل ما سبق یمكن القول بأن السلوك 

بین األفراد، باآلخرین، أو بالممتلكات، أو حتى بالذات، حیث اجتاح كل أوساط المجتمع
،حتى األطفالراشدین، المراهقین، بین الذكور واإلناث و الحكومات، الالجماعات، الدول و 

إلى تشكیله، نظرا لخطورة تعود إلى اختالف العوامل المؤدیةدرجات مختلفة یأخذ أشكاال و 
المجتمع على حد تعود سلبا على الفرد و اجتماعیةاهرة لما تتركه من آثار نفسیة و هذه الظ

سواء، تعتبر مرحلة الطفولة أرضا خصبا لإلصابة بمختلف االضطرابات السلوكیة لدى 
ى إلى عامل د، من بینها السلوكات العدوانیة التي یرجعها معظم الباحثین بالدرجة األولالفر 

المنبع الرئیسي سرة التي تعد الجماعة األولیة و مؤسساتها، خاصة األالتنشئة االجتماعیة و 
ة، جماعة األقران، دور العبادة بالتالي یأتي دور المدرس،لتلبیة حاجات الطفل الضروریة

اإلعالم، إال أنه ال یجب اإلغفال عن العوامل الوراثیة الفطریة التي تساهم بشكل وسائل و 
مستمرة من قبل الباحثین قصد الوصول وك الفرد، لذا فالجهود متضافرة و كبیر في تحدید سل

الظاهرة التي تعد شائكة، معقدة مكن من الحد من هذه قد تإلى إیجاد طرق أو برامج،
. متشابكةو 



الجانب التطبیقي



:الرابعالفصل 
اإلجراءات المنهجیة للبحث
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تمهید
بعد التطرق إلى الجانب النظري وتقدیم أهم الجوانب التي لها عالقة بموضوع الدراسة، 

تم فمن خالله ت،العلميلبحثلالذي یعد الركیزة األساسیة سیتم التطرق إلى الجانب التطبیقي
مراحل المنهجیة الفیه یتم عرض جمیع ف،أسئلة البحث و التحقق من الفرضیاتة علىجاباإل

تقدیم ك من خالل الدراسة االستطالعیة، وذلم بالدراسة المیدانیة،القیاأثناءإتباعهاالتي تم 
واألدوات التعرف على مكان إجراء البحث،خصائص مجموعة البحثنوع المنهج المتبع،

. المستعملة
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:التذكیر بالفرضیات.1
:الفرضیة العامة
العدوانيالسلوكرظهو النفسيشعروا بفقدان األمنللمشاكلالشوارعأبناءكلما تعرض

.لدیهم
:الفرضیات الجزئیة

.النفسياألمننابفقدوار شعمشاكلللالشوارعأبناءتعرض كلما-
.العدوانيالسلوكلدیهم رظهمشاكلللالشوارعأبناءتعرض كلما-
.العدوانيالسلوكلدیهمرظهالنفسياألمنبفقدان الشوارعأبناءشعر كلما-
:الدراسة االستطالعیة.2

، الستطالعیة مرحلة هامة في البحث وذلك الرتباطها المباشر بالمیدانتعد الدراسة ا
، هأولیة حول موضوع بحثصول على معلومات راسة استكشافیة، تسمح للباحث بالحوهي د

كما تسمح له كذلك بالتعرف على الظروف واإلمكانیات المتوفرة في المیدان، ومدى صالحیة 
، تاریخبدون العیسوي عبد الرحمن،(الوسائل المنهجیة المستعملة قصد ضبط متغیرات البحث 

).61ص 

أكثر على تم إجراء الدراسة االستطالعیة بعد تحدید موضوع البحث، قصد التعرف
ظهور السلوك عالقتها باألمن النفسي و شوارع و الموضوع، الذي یتمثل في مشاكل أبناء ال

ن في طفال المتواجدیالعدواني، لذا تم التوجه في البدایة إلى المیدان، أین تم التقرب إلى األ
جدون ، لكون هؤالء األطفال یتمیزون بالتنقل الدائم، أي لیس لدیهم مكان ثابت یتواالشوارع

إلى رفض البعض منهم التجاوب باإلضافةبالتالي اللقاء بهم ثانیة یعد من المستحیل،فیه،
األسرة، تربیة، التابعة لوزارة التضامن و لذا تم التوجه إلى مراكز إعادة المع موضوع الدراسة، 

یها ول علقصد تجنب السلبیات التي تم التعرض لها في الشارع، فبعد الموافقة التي تم الحص
األسرة، تم إجراء الدراسة االستطالعیة في مؤسستین، و الوطنيمن قبل وزارة التضامن
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بالذكور فقط، أما الثانیة ةاألولى تتمثل في مركز إعادة التربیة بالجزائر العاصمة الخاص
.2012باإلناث فقط، ذلك في شهر جانفي ةإعادة التربیة بالبلیدة الخاصفتتمثل في مركز

:ف الدراسة االستطالعیةأهدا.1.2
:تتمثل أهداف الدراسة االستطالعیة فیما یلي

.التعرف على میدان البحث-
.جمع معلومات حول مجتمع الدراسة-
.معرفة مدى استجابة عینة البحث لموضوع البحث ومدى وضوح أدوات البحث-
.حساب الخصائص السیكومتریة ألدوات البحث-
.التأكد من مدى توفر عینة البحث-
:خصائصهایة و عینة الدراسة االستطالع.2.2

ثالثة عشر و )17(سبعة عشر ذكور طفل،30أجریت هذه الدراسة على عینة قوامها 
، تتراوح أعمارهم ما مهیش في كنف أسر العیش في الشارع بدال من العوافضل، )13(أنثى 
.سنة)18و12(بین 
:األدوات المستخدمة في الدراسة االستطالعیة.3.2

، بالمیدانباشر المإعداد دلیل المقابلة، بعد االحتكاك أثناء إجراء هذه الدراسة تم
مقیاسین، األول یتمثل في مقیاس ، اضافة إلى تطبیق البحثعینةبالتالي تطبیقه على أفراد 

فهد "كل منإلى العربیةهتترجمالذي قام ب، "Maslowماسلو"إعدادمناألمن النفسي 
، أما الثاني فیتمثل "عبد السالم، یحي محمد و عبد العزیز عبد الرحمن الفتةفاروق ، الدلیم

)Buss et perry")1992بیريباص و"في مقیاس السلوك العدواني، الذي أعده كل من 

.)1995("معتز سید عبد اهللا و صالح أبو عباه"ترجمه إلى العربیة كل من و 
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:اسة االستطالعیةالنتائج المتوصل إلیها من خالل الدر .4.2
:المتمثلة فیما یليو انتهت الدراسة االستطالعیة إلى مجموعة من النتائج 

، ذلك سهلة بالنسبة ألفراد عینة البحثالتأكد من صالحیة أدوات البحث وأنها مفهومة و تم-
.بعد تعدیل بعض الكلمات لكونها غامضة وصعبة الفهم

.عینة البحثالحصول على معلومات أكثر على مدى توفر -
:الدراسة األساسیة.3

: منهج البحث.1.3
مشاكل أبناء ما إذا كانت هناك عالقة بین لقد تم االعتماد في هذا البحث لمعرفة 

الوصفي، الذي یقوم على المنهج ، علىلدیهميظهور السلوك العدوانالنفسي و أمنهمو الشوارع
من أجل التعرف على ریقة كمیة أو نوعیة،متابعة دقیقة لظاهرة أو حدث معین بطرصد و 

تعمیمات تساعد في الوصول إلى نتائج و المضمون و و من حیث المحتوى،الظاهرة أو الحدث
.)43، ص2000آخرون، ربحي مصطفى علیان و (تطویره فهم الواقع و 

الذي یقوم على جمع في هذا المنهج على أسلوب دراسة حالة االعتمادحیث تم 
یانات الدقیقة، بهدف الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة المدروسة وما یشبهها من الحقائق والب

تجمع البیانات عن الوضع الحالي للحالة المدروسة وعن ماضیها وعالقاتها من ظواهر، حیث 
).46، ص2000ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم، (أجل فهم أعمق للمجتمع الذي تمثله 

: اخصائصهو عینة البحث.2.3
یختارها الباحث ،األصليمجتمع ممثلة للیقصد بها مجموعة جزئیة :عینة البحث.1.2.3

مجتمع البحث، قصد إجراء الدراسة سب طبیعة الموضوع، ظروف الباحث و بطریقة معینة ح
).84، ص1999آخرون، محمد وعبیدات (تعمیم نتائجھا على المجتمع األصلي للدراسةوعلیها
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-12(یتراوح سنهم ما بین الذین األبناء عشر حاالت، تشمل تكون عینة البحث منت

في الشارع بشكل دائم أو مكوثهمتم وضعهم في مراكز إعادة التربیة، بسببسنة،)18
.تعلیمیةو مشاكل أسریة، اقتصادیة، اجتماعیةمن جراء، بشكل شبه دائم

عینة بمراعاة مجموعة من المعاییر والتي تتمثل تم اختیار ال:یر انتقاء العینةیمعا.2.2.3
:في
.في الشارعاشو اعمراهقینأطفاال أو -
.سنة18أن یكون السن أقل من -
.ن بصفة دائمة أو شبه دائمةاتواجدهم به ك-
.مةنعدمة أو شبه معالقتهم بأسرهم تكون منعد-
من حالتهم النفسیة،یر ذلك على تواجدهم بمركز إعادة التربیة ال یتعدى أسبوع، لتجنب تأث-

.خالل الكفالة النفسیة التي یتلقونها في المركز
بطریقة عرضیة مقصودة، بمعنى البحثعینةتم اختیار :عینة البحثاختیاركیفیة .3.2.3

على أساس تقدیر وحكم الباحث بأن ،یقوم الباحث باختیار مفردات العینة بشكل قصدي
طلعت (تمثیال سلیما األصليمجتمع التمثل قق غرض البحث و تح،الحاالت التي یختارها

).69، ص 1995إبراهیم لطفي، 

كما هي موضحة في الجدول تتمثل خصائص عینة البحث:خصائص عینة البحث.4.2.3
:التالي
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یمثل خصائص عینة البحث:)01(الجدول رقم 
معلومات 
المستوى السنالجنسشخصیة

التعلیمي
نوع العالقة

باألسرة
المدة التي تم 

مدة اإلقامة المهنةقضاؤها في الشارع
في المركز

یوم واحدالتسولسنوات05شبه منعدمةالخامسة ابتدائي15ذكرمرزوق
یومینالتسولسنوات09شبه منعدمةالخامسة ابتدائي15ذكرابراهیم
أیام3السرقةشهرأ06منعدمة تماماالرابعة متوسط14ذكرعلي
أیام03البغاءالتسول، أشهر04منعدمةالسادسة ابتدائي17أنثىسهیلة
أیام05التسولأشهر06منعدمةالرابعة متوسط16أنثىالمیة
یومینالتسولأشهر04منعدمةالثالثة متوسط17أنثىمیلیسة
أیام04التسولسنة واحدةشبه منعدمةأولى متوسط12أنثىحوریة
أیام06البغاءأشهر06منعدمةالثانیة متوسط17أنثىنادیة
أیام03التسولأشهر09منعدمةابتدائيالخامسة 13أنثىعائشة
یومینالبغاءأشهر03منعدمةولى متوسطاأل18أنثىأمیرة

حاالت ذكور )10(أن عینة البحث تتكون من )01(رقم خالل الجدولمنیتضح 
ناثو  ٕ یتراوح عمرهم الزمني ما ،%70بنسبةالذكوربعدد مقارنةاإلناث أكبر عدد حیث ،ا

تبین أن معظم أفراد عینة البحث أما فیما یخص المستوى التعلیمي سنة، )18و12(بین
فیما و تمثل المستوى التعلیمي االبتدائي، %40و،%60لدیها مستوى تعلیمي متوسط بنسبة 

لدیها عالقة %70أفراد عینة البحث بأسرهم فتمثل نسبة نوع العالقة التي تربط بیتعلق
الزمنیة فیما یتعلق بالمدة و ، %30منعدمة، ثم تلیها الفئة التي تكون عالقتها منعدمة بنسبة 

فهي متباینة من حالة ألخرى حیث تمثل المدة الزمنیة األقل من التي تم قضاؤها في الشارع 
، بالتالي %50بنسبة ) سنة واحدة- أشهر6(لزمنیة ثم تلیها المدة ا،%30أشهر نسبة )05(

معظم الحاالت تمارس التسول كطریقة لكسب حینفي ،%20سنوات بنسبة 5أكثر من 
%10في األخیر و تعتمد على السرقة،)%10(تمارس البغاء،%20و%60العیش بنسبة 

ؤها في المركز فهي ال البغاء في نفس الوقت، أما المدة الزمنیة التي تم قضاتمارس التسول و 
.بالنسبة لجمیع الحاالتتتعدى أسبوع
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:إجراء البحثوزمن مكان .3.3
لوزارة التضامن الوطنيالبحث المیداني في مكانین مختلفین، تابعینلقد تم إجراء 

:المتمثلین فيتحت إشراف وزارة العدل،األسرةو 
تم ، الواقع ببئر خادمطخاص بالذكور فقهولتربیة بوالیة الجزائر العاصمة و مركز إعادة ا-

ورشات، قاعات خاصة بالدراسة،،یحتوي على مساحة خضراء، ملعب، 1937سنةفتحه في
القدرة ، )70(نظریة بـةلهذا المركز قدرة استیعابی. ثقافیةكما یقومون بنشاطات ریاضیة و 

باعتماده على سنة)18و14(ن طفل تتراوح أعمارهم ما بی)70(أیضا هيالحقیقیة االستعابیة 
یتم التكفل بهم من و ،أطفال في خطر معنوي، حیث یتكفل بأحداث جانحین و النظام الداخلي

. غیرهم من اإلطارات األخرىء، أخصائیین نفسانیین، تربویین واجتماعیین و طرف أطبا
البلیدة، حیث تم ببن عاشوردة الخاص باإلناث فقط، الواقع مركز إعادة التربیة بوالیة البلی-

قاعات 4یحتوي على مساحة خضراء، ملعب، قاعة خاصة بالریاضة، ، 1987فتحه في سنة 
نظریة ةلهذا المركز قدرة استیعابی. ثقافیةسة، كما یقومون بنشاطات ریاضیة و خاصة بالدرا

أطفال فيسنة، حیث یتكفل بأحداث جانحین و )18و14(طفل تتراوح أعمارهم ما بین)120(بـ
عامل موزعین على 68، یعتمد على النظام الداخلي، حیث یبلغ عدد العمال فیه خطر معنوي

باإلضافة، أخصائي نفساني، عام، طبیب)16(عدد المربین هو : مصالح مختلفة هي كالتالي
.إلى اإلداریین والحراس

:جمع البیاناتأدوات . 4.3
، البحثأدوات، تخدم موضوع للقیام بالبحث العلمي على الباحث أن یستعین بعدة 

في المالحظة تتمثل هذه األدوات ى الهدف الذي یسعى إلیه، التي تمكنه من الوصول إلو 
.األمن النفسي والمقیاس الخاص بالسلوك العدوانيمقیاس،دلیل المقابلةالبسیطة،
جمع فبواسطتها یتم،ن أهم أدوات البحثتعد المالحظة م:المالحظة البسیطة.1.4.3

التي یتعرض لها وهي على عدة ،بیانات تتعلق بسلوك الفرد من خالل المواقف المختلفة
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التي تتمثل في مالحظة ،في هذا البحث على المالحظة البسیطةعتماداال، إال أنه تمأنواع
للضبط وال تحتاج إلى إخضاعهادون ،الظروف كما تحدث تلقائیا في ظروفها الطبیعیة

یطلق علیها كذلك كما،أو تصویرللتسجیلأدوات دقیقة استخدامأو إلى ،إعداد مسبق
إذ تحدث بصورة عفویة غیر مقصودة، وتكون سطحیة الصدفیة،ة أو یضبالمالحظة العر 

.)75ص ،2003،عبد المعطي حسن مصطفى(غیر دقیقة 

یكیة ، التي تعتبر عالقة دینامفي هذا البحث على المقابلةاالعتمادتم :المقابلة.2.4.3
مجدي (المعلوماتقدر أكبر منتبادل لفظي بین شخصین أو أكثر، قصد الحصول علىو 

).155، ص 1989عزیز إبراهیم، 

نوع من أنواع المقابلة نصف الموجهةتعتبر المقابلة:المقابلة نصف الموجهة.3.4.3
حیث أنها لیست بع،، فهي األداة األمثل للمنهج المتالعلمياألكثر استعماال في مجال البحث

، 1996عبد اهللا محمد الشریف، (ال هي بمقابلة مغلقة، إنما هي مزیجا من االثنین بمقابلة حرة و 
).130ص

في هذا النوع من المقابلة یقوم الباحث بإعداد دلیل "Hervé Bénony"حسب 
وجهة، المقابلة، الذي یحتوي على أسئلة تخدم موضوع البحث، إال أن هذه األسئلة ال تكون م

نما یطرحها الباحث في الوقت كما أنها ال تكون مفتوحة وال تطرح بشكل متسلسل ومنظم و  ٕ ا
المناسب، قصد تقیید المفحوص بموضوع الدراسة، لذلك علیه أن ال یقاطع حدیث المفحوص 

).Bénony.H et al, 1999, p16(إال للضرورة، ألنه هو الذي یقوم بتوجیه مضمون المقابلة 

مبنیة أساسا على دلیل المقابلة المتكون من مجموعة من ،نصف الموجهةفالمقابلة
.محاور تخدم موضوع البحثالتي تم وضعها في ،األسئلة

معلومات عامة خاصة بالمفحوص، الهدف منه هو جمع المعلومات :المحور األول
.األساسیة عنه
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عرف على الحالة النفسیة الهدف منه هو التالحالة االجتماعیة األسریة و :المحور الثاني
.سؤال)13(مختلف المشاكل التي یعاني منها في أسرته، یشملو االجتماعیة للمفحوص

الحالة االقتصادیة، الهدف منه هو التعرف على أهم العوامل االقتصادیة : المحور الثالث
.أسئلة)06(لیعیش في الشارع، حیث یتكون من التي تدفع الطفل 

، بهدف التعرف على العوامل التعلیمیة التي تدفع التلمیذ إلى الة التعلیمیةالح:المحور الرابع
.أسئلة)8(الهروب منها، یتكون من من المدرسة و النفور 

كیفیة الحیاة االجتماعیة في الشارع، الهدف منه هو التعرف على نمط و : المحور الخامس
.سؤال)15(، یتكون من ر ذلك على الحیاة النفسیةمدى تأثیالعیش في الشارع و 

النظرة إلى المستقبل، الهدف منه هو التعرف على وجهة نظر المفحوص:المحور السادس
.أسئلة)3(حیاته المستقبلیة و یحتوي على نحو

:"A.Maslowماسلوألبراهام "األمن النفسيمقیاس.4.4.3
تمت ترجمته من ، "أبراهام ماسلو"هذا المقیاس من طرف أعد:وصف المقیاس. 1.4.4.3

عبد العزیز عبد ، فاروق عبد السالم، یحي محمد و فهد عبد اهللا الدلیم"كل منطرف 
یطلق علیه ه وتطبیقه في البیئة السعودیة و على تقنینعملواحیث، 1993في "الرحمن الفتة

ذو فائدة تشخیصیة لالضطرابات هذا المقیاسیعدو .أیضا بمقیاس الطمأنینة النفسیة
، یمكن تطبیقه بشكل فردي أو جماعي، كما یمكن للمفحوص أن یستعمله ذاتیا، ذلك ةالنفسی

:لكونه یخدم أحد األغراض التالیة أو كلها
.التشخیص االكلینیكي للحاالت المرضیة-
.البحوث العلمیة-
سواء في حالته السویة أو لعلمیة التي تتعلق باألمن النفسي،البحوث االدراسات و -

.المرضیة
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یستخدم أیضا في مجال االختیار المهني، خاصة تلك المهن التي تتطلب حدا أدنى -
.)75، 2004، عادل بن محمد بن محمدالعقیلي (لالضطراب النفسي أثناء أدائها

كما هي ،بنود ایجابیةسبعین بندا، منها بنود سلبیة و هذا المقیاس من خمس و یتكون 
: موضحة في الجدول التالي

یة لمقیاس األمن النفسيالسلبیمثل البنود االیجابیة و :)02(جدول رقم
رقم البندنوع البند

، 40، 37، 34، 31، 30، 28، 27، 26، 25، 20، 19، 17، 15، 13، 12، 9، 6، 4، 2، 1البنود االیجابیة
43 ،45 ،48 ،49 ،52 ،56 ،57 ،58 ،59 ،62 ،65 ،67 ،68 ،71 ،72

البنود السلبیة
3 ،5 ،7 ،8 ،10 ،11 ،14 ،16 ،18 ،21 ،22 ،23 ،24 ،29 ،32 ،33 ،35 ،36 ،38 ،39 ،

41 ،42 ،44 ،46 ،47 ،50 ،51 ،53 ،54 ،55 ،60 ،61 ،63 ،64 ،66 ،69 ،70 ،73 ،
74 ،75

:طریقة تصحیح المقیاس.2.4.4.3
بمعنى إذا تحصل المفحوص یتم تصحیح المقیاس في اتجاه درجة األمن النفسي،

دم طمأنینته النفسیة عدم سالمته و ات عالیة في هذا المقیاس، فیدل ذلك على ععلى درج
حیث یقدم ، "L. Likertلیكرت"لهذا تكون االجابة على غرار مقیاس العكس صحیح،و 

:التصحیح سیكون بصورة معاكسة كما یلي، و إجابة واحدة من أربعة بدائلالمفحوص
نادرا      أبدادائما    أحیانا   : العبارات الموجبة-

)01()02()03()04(

دائما    أحیانا       نادرا      أبدا : العبارات السلبیة-
)04()03()02()01(

.)82، ص2007ماجد اللمیع حمود، السهلي (

ثم ،من جمیع العباراتت التي تحصل علیها لحساب درجة المفحوص، تجمع الدرجا
ي تقارن بالدرجة التائیة المقابلة لها، بالتالي یتمكن الفاحص من تصنیف األمن النفس

: ليیالدرجة الخام المقابلة لها كما و ) ت(للمفحوص، من خالل الدرجة 
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یعني میله إلى ، )60(حصول المفحوص على درجة خام تقابل درجة تائیة أقل من -
.الطمأنینة النفسیةلسالمة النفسیة و ا

)70(أقل من الدرجة التائیةو ) 60(حصول المفحوص على درجة خام محصورة ما بین -

الطمأنینة النفسیة، لكن ال یصل إلى المرحلة المرضیة باعتباره مرضا أو عدمیعني میله إلى
.ألمراض أخرىعرضا

أو أكثر، یعني أنه یعاني )70(تائیة على درجة خام تقابل الدرجة الحصول المفحوص-
.نینة النفسیة باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرىأالطمـمة النفسیة و من عدم السال

: حیث یظهر ذلك من خالل الجدول التالي
الدرجة الخام المقابلة لهاو ) ت(یمثل الدرجة :)03(الجدول رقم 

الدرجة الخام)ت(الدرجة 
3091
35107
40123
45139
50155
55170
60186
65202
70218
75234
80250

).62، ص2003، السهلي عبد اهللا بن حمید حمدان(

بتقنین هذا المقیاس على عینة "آخرونالدلیم و "لقد قام :الخصائص السیكومتریة.3.4.4.3
ة، من أجل حساب عشرین مدینة سعودیفردا من الذكور واإلناث في سبع و )4165(قوامها 
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الصدق ، الصدق العاملي، الصدق الذاتي و الصدق بأكثر من طریقة صدق المحكمین
.)0.94(الظاهري، أما فیما یخص الثبات فتم حسابه بطریقة ألفا كرونباخ الذي بلغ 

:حساب صدق االختبار وفقا للبحث الحالي
ضع من أجل بالصدق أن یقیس االختبار فعال السمة أو الظاهرة التي و یقصد 

قیاسها، فهو یتناول العالقة الموجودة بین السمة أو الظاهرة المراد قیاسها، كما أن االختبار 
الصادق قد یكون ثابتا في معظم األحیان، إنما االختبار الثابت قد ال یكون صادقا 

)AKTOUF Omar,1987, p85.(

:تم حساب الصدق في هذا البحث بطریقتین هما
: الصدق الظاهري
على مجموعة من بصورته األولیة،، تم توزیع المقیاسالصدق الظاهريلحساب
علم الجتماعي، التربوي، عمل وتنظیم و علم النفس ا(ذوي االختصاص المحكمین، 

تناسق العبارات وضوحها، مدىلتعرف على مدى مناسبة العبارات و ، قصد ا)االجتماع
المقیاساتفاق المحكمین على صدق ، بعد ذلك تم حساب مدىسالمة الصیاغة اللغویةو 

: التاليوفق القانون" Cooperكوبر "باستخدام معادلة 

).57، ص2007النصار عبد العزیز صالح، (

96.00كوبرمعادلة 

من خالل النتیجة المتوصل إلیها، یمكن القول أن المقیاس صادق و أنه مالئم لقیاس ما أعد 
یجب أن یعاد النظر فیها من حیث الصیاغة، التياتلقیاسه، إال أن هناك بعض العبار 

.المعنىفيحسب مالحظات المحكمین دون تغییر
الثبات، حیث تم استخدامه لصدق الذاتي العالقة بین الصدق و یقصد با:الصدق الذاتي

:صدق المقیاس، حیث یتم حسابه بالمعادلة التالیةبغرض التأكد أكثر من
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).186، ص1998سعد عبد الرحمن، (الصدق الذاتي

.0.91حیث قیمة الثبات
0,95مل الصدق الذاتيابالتالي مع

. من خالل النتیجة المتحصل علیها، تشیر إلى أن االختبار صادق
:حساب الثبات

نفس الدرجات، أو القیم لنفس األفراد إذا المقصود بالثبات هو مدى إعطاء المقیاس
في فترتین مختلفتین، بمعنى عدم تأثر نتائج المقیاس بعوامل قیاسما تكررت عملیة ال

).53، ص1998عباس محمود عوض،(الصدفة 

بعد إجراء الدراسة االستطالعیة، تم تفریغ البیانات المتحصل علیها، باستعمال برنامج 
على تم االعتماد في حساب الثبات لهذا المقیاسحیث،)SPSS(الـحزمة االحصائیة 

Splitالتجزئة النصفیة "طریقة : تین هماطریق half" باستخدام "االتساق الداخلي"طریقةو
Alphaفا كرونباخأل"معامل Cronbach."

، ما یدل على أن )0.93(ـبطریقة التجزئة النصفیةباستعمالإذ قدرت قیمة الثبات 
طریقة االتساق یخص أما فیما ،أنها قیمة كافیة لقبول المقیاستعتبر ، كمابتااإلختبار ث

التي تشیر إلى أن ، )0.91(حیث بلغت قیمته "ألفا كرونباخ"معامل الداخلي، فتمت بحساب
، بالتالي معامل ثباته هالمقیاس یتمیز بدرجة عالیة فیما یخص االتساق الداخلي بین عبارات

. ، ما یسمح باستخدامه في هذا البحثعال
:مقیاس السلوك العدواني.5.4.3

مارك "و" A.buss" "باصأرنولد "صمم هذا المقیاس من طرف :وصف المقیاس.1.5.4.3
صالح أبو معتز سید عبد اهللا و "تمت ترجمته إلى العربیة من طرف، "M.Perry" "بیري
.)1995("عباه
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عشرین عبارة تقریریة، خصصت لقیاس أربعة أبعاد، افترض من تسع و هذا المقیاستكونی
البدني، العدوان اللفظي، هي العدوان العدواني، و مثل مجال السلوك معدا المقیاس أنها ت

العداوة، لقد أضیف لبعد العدوان اللفظي بند واحد، إذ أصبح العدد الكلي لبنود الغضب و 
، المقیاس في صورته العربیة ثالثین بندا، حیث وزعت البنود الثالثین وفقا لألبعاد األربعة

:التاليحسب الجدول
على األبعاد األربعةمقیاس السلوك العدوانيیمثل توزیع عبارات : )04(م الجدول رق

رقم العبارةالبعد
29، 26، 24، 23، 21، 17، 10، 4، 3العدوان البدني

20، 15، 13، 7، 6، 5العدوان اللفظي

30، 28، 25، 19، 14، 9، 8الغضب

27، 22، 18، 16، 12، 11، 2، 1العداوة

).172اهللا، بدون تاریخ، صمعتز سید عبد (

،اختبار صالحیته السیكومتریةالعربیة و ترجمة المقیاس إلى اللغة وقد مر إعداد و 
:بمرحلتین أساسیتین هما

تم فیها ترجمة المقیاس من اللغة االنجلیزیة إلى اللغة العربیة، ثم تم عرضه :المرحلة األولى
التأكد من أن الصیاغة العربیة للبنود و المحكمین بهدف مراجعة الترجمة، على مجموعة من 

.تنقل بالفعل المعنى المقصود
.L"لیكرت تال ذلك كتابة المقیاس في صورته النهائیة على غرار مقیاس  Likert"، بحیث

:یختار المبحوث إجابة واحدة من خمسة بدائل لإلجابة على متصل للشدة كما یلي
یعني أن مضمون العبارة یعبر عن الفرد بصفة : دائمانقاط إذا كانت اإلجابة )05(خمس -

.تامة
أن مضمون العبارة یعبر عن الفرد في بمعنى: غالبانقاط إذا كانت اإلجابة )04(أربع -

.أغلب األحیان



اإلجراءات المنهجیة:               رابعالفصل ال

148

أي أن مضمون العبارة یعبر عن الفرد بدرجة : أحیانانقاط إذا كانت اإلجابة )03(ثالث -
.متوسطة

یعني أن مضمون العبارة یعبر عن الفرد أحیانا أو : إلجابة نادراإذا كانت ا)02(نقطتین -
.بدرجة ضئیلة

یعني أن مضمون العبارة ال یعبر عن الفرد على : أبدانقطة واحدة إذا كانت اإلجابة -
.اإلطالق

االیجابیة فیكون بصفة هذا بالنسبة للبنود السلبیة، أما فیما یخص تنقیط البنود
:االیجابیةالسلبیة والي یبین نوع البنودالجدول التمعاكسة، و 
البنود االیجابیة والسلبیة لمقیاس السلوك العدواني: )05(جدول رقم 

رقم البنودنوع البنود

البنود السلبیة
1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،20 ،
21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30

19، 4د االیجابیةالبنو 

).172معتز سید عبد اهللا، بدون تاریخ، ص(

ذلك على النحو السیكومتریة للمقیاس و الخصائصتم فیها التحقق من :الثانیةالمرحلة 
:التالي

اره تسعة مقد،استخدم معدا المقیاس أسلوب إعادة االختبار بفاصل زمني: ثبات المقیاس
وصل العدوان و )0,80(ثبات الدرجة الكلیة للعدوانعامل صل مأسابیع بین التطبیقین، و 

، أما كل من مقیاس )0,76(كذلك، بینما كان معامل الثبات اللفظي )0,80(البدني إلى 
.)0,72(ماالغضب و العداوة فكان معامل ثباته
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حول طبیعة العالقة دراسةبفي "و آخرونمعتز سید عبد اهللا"كل منفي حین قام
ل إلى فتوص،حساب ثبات المقیاسعلى ثالث عینات قصد لوك العدواني، بین أبعاد الس
:النتائج التالیة
آخرونحسب معتز سید عبد اهللا و يالعدوانسلوكالثبات مقیاس: )06(الجدول رقم 

المقیاس
مجموعة المرحلة الجامعیةمجموعة المرحلة الثانویةمجموعة المرحلة المتوسطة

أسلوب الثباتباتأسلوب الثأسلوب الثبات

التجزئة أسلوب الثبات
النصفیة

معامل 
ألفا

إعادة 
االختبار

التجزئة 
النصفیة

معامل 
ألفا

إعادة 
االختبار

التجزئة 
النصفیة

معامل 
ألفا

إعادة 
االختبار

0.8150.8030.8460.8250,8330.7710.7910.8270.669العدوان الكلي
0.6550.8030.7550.7100.7570.7180.7430.6640.727العدوان البدني
0.5480.6280.5440.5130.4050.7280.4930.4150.516العدوان اللفظي

0.6040.6020.6310.6860.6750.6560.7370.6930.774الغضب
0.5800.6420.6050,6940.6690.8340.6220.6150.785العداوة

ق التكوین هما عدا المقیاس على مؤشرین من مؤشرات صداعتمد م:صدق المقیاس
مدعمة لصدق انت النتائج الخاصة بهما حاسمة و ق العاملي، كدالصاالتساق الداخلي و 

دق هي صمن طریقة و أكثراستخدم" آخرونمعتز سید عبد اهللا و "أما في دراسة .المقیاس
).174اهللا، بدون تاریخ، صمعتز سید عبد(الصدق العامليالمحكمین، االتساق الداخلي، و 

ثبات هذا المقیاس، لحساب صدق و :الخصائص السیكومتریة للدراسة الحالیة.2.5.4.3
الخصائص السیكومتریة لمقیاس األمن اتبعت نفس الخطوات التي استعملت عند حساب 

: یليتمثلة فیمامال، النفسي
: ري فیما یليحسب معادلة كوبر تتمثل نسبة الصدق الظاه: الصدق الظاهري

.96.66نسبة االتفاق
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أنه مالئم لهذا أن المقیاس یتسم بنوع من الصدق و لقول بمن خالل هذه النتیجة یمكن ا
كل المالحظات التي قدمها المحكمین، فیما یخص االعتبارالبحث، كما تم األخذ بعین 

.العبارات دون اإلخالل بالمعنىبعضإعادة صیاغة
.0.77قیمة الثبات:هيلنوع من الصدق على قیمة الثبات و د هذا ایعتم: الصدق الذاتي

، معامل الصدق الذاتي

.0.87معامل الصدق الذاتيبالتالي
.في هذا البحثعلیهاالعتمادصادق، كما یمكن علیه تشیر هذه النتیجة إلى أن المقیاسو 

:حساب الثبات
، تم حساب الثبات بطریقة التجزئة )SPSS(ئیة الحزمة اإلحصابرنامجباستعمال

، التي تبین مدى ثبات المقیاس، كما تبین ذلك أیضا من )0.67(التي بلغت قیمتهاالنصفیة
، ما )0.77(خالل طریقة االتساق الداخلي، بحساب معامل ألفا كرونباخ حیث بلغت قیمتها 

.الحاليیمكن االعتماد علیه في البحثیدل على أن المقیاس ثابت و 
:األسالیب االحصائیة

باالعتمادالمتحصلالبیاناتلمعالجةاإلحصائیةاألدواتعلىالبحثذاهفياالعتماد تم
:ةیالتالةیاإلحصائبیاألسالعلى

.مئویةالنسب ال-
).SPSS(الحزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة -



:الخامسالفصل 
تحلیل النتائجعرض و 
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:مناقشة النتائجعرض الحاالت و .1
في هذا الفصل سوف یتم التطرق إلى عرض نتائج الحاالت التي تم التوصل إلیها 

األمن يكل من مقیاستطبیقالبسیطة، المقابلة نصف الموجهة و من خالل المالحظة 
".لباص وبیري"والسلوك العدواني "لماسلو"النفسي 

:النتائجر فیما یلي عرض الحاالت وتفسیو 
:حالة حوریة: األولىالحالة.1.1

:عرض نتائج المقابلةتقدیم الحالة و . 1.1.1
لخامسة ابتدائي، سنة، مستواها الدراسي السنة ا)12(حوریة تبلغ من العمر اثنة عشر 

خمس األم و ، ثالث ذكور أكبر منها من األب و لدیها ثماني إخوةأخوالها، تعیش مع جدتها و 
اإلخوة، أما مستواهم تحتل الرتبة الرابعة بین بنات من األب، بعد زواجه من أخرى، 

ا قبضت علیها لى المركز أثناء فترة الثلج، عندم، حیث تم إدخالها إضعیففهو االقتصادي 
تم أخذها إلى ،هي تمارس مهنة التسول، نظرا لعدم رغبتها في العودة إلى المنزلالشرطة و 

.خطر معنويمركز إعادة التربیة، لكونها تدخل ضمن فئة أطفال في 
خلقیة على إجراء المقابلة معها، تبین بأنها ولدت بإعاقةبعد موافقة الحالة على

الید الیمنى، إال أن هذا لم یمنعها من المشي أو التنقل أو تلبیة مستوى الرجل األیسر و 
.في معظم األحیانلهأما یدها فال تستطیع استعماحاجاتها الضروریة بنفسها، 

لم تنعم بأسرة طبیعیة حیث انفصال والدیها عن قبل خروجها إلى الشارع لتعیش فیه، 
بعضهما منذ والدتها، إذ اعتبرها والدها بأنها لیست بابنته، فاحتفظ بإخوتها الذكور للعیش 

بالراحة ألمها، عاشت حیاتها مع أمها في بیت جدتها، إال أنها لم تنعم معه أما هي فسلمها
أي "كنت عایشة في دار تاع میزیریة"في ذلك المنزل، ذلك ما یظهر في قولها االستقرار و 

حتى ال یوفرون لهاو ینفقون علیهاالبیت الذي كانت تعیش فیه هو بیت للمعاناة، كما أنهم ال 
مبعد ،كي نروح ناكل ما نلقى والو فالكوزینة"حین قالت ساسیة مثل الطعامالحاجات األ
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عنى ، بم"اش واش نصرفو علیك، روحي عند یماك تصرف علیكتقول لي خالتي ماعندن
س لدیهم ماال لكي تقول لها خالتها لیف،ال تجد شیئا تأكلهعند الجوع تذهب إلى المطبخ و 

على أمك فعل ذلك، من خالل هذا یتبین بأن الحالة محرومة من أدنى شروط ینفقوا علیها و 
ولیت ما نحملش "في البدایة كانت تطلب ذلك من الجارة، الذي یتمثل في المأكل، ، الحیاة

، "شرب ناكل نقعد عندها حتى لعشیةننروح عند الجارة تعطیلي كي نولي ملمسیدالدار، 
،من المدرسة عند الجارةحیث تذهب كل یوم بعد عودتهاأي لم تعد تحب البقاء في المنزل، 

الجو السائد في المنزل أصبح على أن هذا یدل تشرب تأكل لتعود إلى البیت في المساء،
.منفرا بالنسبة للحالة

بین ها و العالقات التي تربط بینظهر من خاللحوریة، تتعلق بالحالة العالئقیة لفیما ی
، حتى إخوانها عندما یأتون الحالة بأنها على شجار دائم معهم، حیث صرحت أفراد عائلتها

یعایبو علیا، على خاطرش "دون سبب، حین قالت مالقبتهاا و لزیارة األم، إذ یقومون بشتمه
سكتت للحظات ،....یديمعوقة و ألننيبمعنى یالقبونني ....."معوقة و الید نتاعي

و أنها اإلهمالدموع راغبة في البكاء، ما یجعل الحالة تحس بالنبذ، عیناها مملوءتان بالو 
ألي واحد منهم االرتیاحأدى بها إلى الشعور بعدممارف الجمیع، غیر مرغوب فیها من ط

بیا حتى یما كي نشكي لها قاع یكرهوني، واحد مایتهال"عندما صرحت قائلة حتى أمها، 
حد یكترث بي حتى أمي عندما ال أ، أي الكل یكرهني و "انتیا اللي جبتیها لروحكتقولي

الشعور ى االنعزال و الحالة إلأشتكي لها، تقول لي أنت من تسبب في ذلك، هذا ما یدفع 
. بالوحدة بالرغم من أن البیت مليء باألفراد

یقومون بضربها ضربا مبرحا ألتفه إذ ،العنففي حین تتسم معامالتهم بالقسوة و 
ي بال سبة یما، ي یجي یضربنلال"اإلخوة حین قالت طرف الخال و خاصة من األسباب، 

أي تتعرض "خالي هوما لیضربوني بزافخاوتي و Mais،خالي، خاوتي و خالتي، جدتي
عندما صرحت بأنها تعرضت الخال، سبب من طرف الجمیع خاصة اإلخوة و للضرب بدون 
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ها یجعلسواء جسدیا أم معنویا، القسوة لعنف و فتعرضها لللضرب بالسكین من طرف الخال، 
ت،تشوبها صراعات من كل الجهاتعاني من اضطرابات في العالقات االجتماعیة، حیث 

إلى سوء حالتها بدورهاالتي تؤدي،الذي ینتج عنها ضغوطات نفسیة اجتماعیة حادة
افتقادها ،النفسیة، كما أن تعرضها لمواقف اإلحباط المتكررة، أدى بها إلى شعورها بالیأس

تشعر أیضا كماأنها منبوذة غیر محبوبة حتى ألقرب الناس إلیها، باالنتماء و اإلحساس
نها وحیدة ال أحد یحمیها، خاصة ، حیث ترى بأالثقة في اآلخرینو فقدان األمنبالحرمان،

.غیر قادرة على مواجهة المشاكل لوحدهاو ضعیفة،أنها ال زالت صغیرةو 
إال أن ذلك لم یمنعها من البحث عن تحقیق ما حرمت منه بنفسها خارج نطاق 

، عمرها اثنة عشر سنةإحدى جاراتهاطریق جماعة األقران، حیث تبین أنأي عن األسرة، 
حاوال إقناعها یعیشان في الشارع، حیث یبلغ من العمر أربعة عشر سنة وابن أخیها 

كول یوم یقلولي "حین قالت ،لكنها رفضتو بالتالي ستتخلص من مشاكلهاباالنضمام إلیهما
لم تتقبل فكرة في البدایة،"وانا ماحبیتش كنت خایفةلوكان تجي معانا تتهناي ملمشاكل

المبیت في الشارع، إذ تخرج معهم للعمل فقط، ثم تعود في المساء إلى البیت، استمرت على 
في الوقت الذي ذهب في إحدى اللیالي،جنسیااالعتداء علیهاهذا النحو إلى أن قام خالها ب

كنت خالي في الدار، راحوا للعرس، غیر أنا و قاع"فیه الجمیع إلى العرس، في قولها 
ما یدل على قلق شدیدین مع نوبة بكاء، سكتت لفترة الحالة كانت في حالة توتر و ...."راقدة

جا "هي ال زالت تبكي، و ثم استمرت في الحدیث بصعوبة شدیدةتأثرها باستعادة الحادثة، 
نما هددها بحیاتها  إن أخبرت أي أحد بذلك، ، لم یكتفي بهذا فحسب و "وتعدا علیا ٕ إال أنها لم ا

حدثن مع الخال ومن فت،جدتها، اللتان لم یصدقا ما حصللیه فأخبرت كل من أمها و صغ إت
قاع قالو لي "لم یصدقها أحد سوى األم التي راودها بعض الشك حین قالت جهته كذبها و 

هو عدم سوء حالتهاو ، ما زاد من معاناتها"موحال خالك یدیر مع بنت اختو هاذ الشي
تعمل في الدعارة، نظرا لكون األم،األمنیحسسها بنوع من الحمایة و لذي قد تدخل األم، ا
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سرة لها هي نظرة رة أفراد األ، فنظال باحتیاجاتهامكة في عملها ال تكترث بابنتها و فهي منه
عندما ، لیس هوهي التي تعمل على إغراء الخال و أنهاو احتقار، إذ یعتبرونها مثل أمها 

فمن جهة الصدمة التي "بیه، خارجة طریق كیما یماكانتي للي تتحرشي "تهات جدقال
التهدید الذي تلقته من أثرها على حالتها النفسیة، و و االغتصابتعرضت إلیها من جراء 

ها للهروب من المغتصب مع عدم تصدیقها من طرف الجمیع من جهة أخرى، ما أدى ب
، لقد اتخذت هذا القرار خیهاابن أرفقة جارتها و اإلقامة فیه بصفة دائمةالبیت إلى الشارع و 

أي كنتیجة اإلحباطأو كاستجابة لموقف سبب لها ،لعله یكون حال للمشكلة التي تواجهها
.لإلحباط

ر أسرتها، ألن الجمیع یكرهونها كثیرا لو ولدت في أسرة أخرى غیتمنتریةو ح
أنها غیر مرغوب فیها في األسرة، عرت باإلهمال خاصة من طرف األم و ینبذونها، كما شو 

لوكان عندي "، لم تحس باألبوة اتجاههو لم تعرفه یوماابتداء من األب الذي تخلى عنها و 
تتمثل من ، لذا تمنت لو كانت لدیها أسرة طبیعیة "بابا كي انا كي الناس ما تصرالیش هكذا

ضروریة لیس فقط الملبس، األخوات، حیث توفر لها كل الحاجات الالوالدین معا، اإلخوة و 
تعمل على تربیتهم تربیة عن أفرادها و مسئولةالمشرب، إنما أسرة بأتم معنى الكلمة، المأكل و 
تمنیت لوكان كانت عندي عائلة تربیني، توكلني، تدرسني"ذلك من خالل قولهاسلیمة، 
لدیها الشعور ینمي فإدراك الحالة بأن عائلتها لیست كالعائالت األخرى، ، "كیما الزمتقوم بیا

.العدوانیة اتجاههابالحقد، الكراهیة و 
لعائلة حوریة فهو ضعیف، بالرغم من أن األم أما فیما یخص المستوى االقتصادي 

أنا ،روحها بركعلىیما تخدم بصح "ال تلبي حاجات ابنتها، حیث قالت تعمل إال أنها 
،"تحبهم بزاف غیر اناو علیهموالدها تصرف "، عندها أضافت قائلة "ماعالبلهاش بیا

.فقطتنفقه علیهمالمال الذي تحصل علیه و تحب أبنائها الذكور كثیرابمعنى أن األم
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لكونه على درایة مدرسة، فهي المفضلة لدى المعلم و حوریة كانت تلمیذة مجتهدة في ال
البنته حیث یهتم بكل ما یجري لها داخل األبیعاملها معاملة بما تعانیه من مشاكل عائلیة، 

واحد الخطرة دراري "، كعقاب زمالئها الذین یقومون بمعایرتها أو شتمها إذ قالت المدرسة
المدیر طلب منهم باش و اداهم للمدیركیفاش نمشي امبعد شدهم قاعتیك و یعایرو فیا 

على تأثر الحالة ، ما یدل "عاقبهم ثانيقدام قاع التالمیذ في المدرسة و یطلبو مني سماح
الشعور لم یسبق هذا،هانةعندما تتعرض لإلأن هناك شخص یدافع عنهابشخصیة المعلم و 

تكون في كما یقوم بشراء بعض األدوات المدرسیة عندما عند المقربین إلیها،أخبرتهأن لها و 
، "عمرة بستلواتیحبني بزاف، واحد الخطرة شرا لي مقلمة م"أمس الحاجة إلیها، عندما قالت 

المال بالرغم من مساعدة المعلم لها إال أنها لم تتمكن من مواصلة دراستها، بسبب عدم توفر
النفسیة التي تعرضت إلى كثرة المشاكل األسریة و إضافة،األدوات المدرسیة الالزمةالقتناء

نكمل، لقرایة ماقدرتش "إلیها، ففضلت حیاة الشارع على العیش في تلك العائلة، حین قالت
، فبالرغم من "الزم لها مصروف مع المشكل لصرا لي مع خالي ما قدرتش نقعد في الدار

.جعلها أكبر من ذلك بكثیرأن نمط الحیاة الذي ترعرعت فیهصغر حوریة في السن، إال
خمسة من مكونة من األطفالمجموعةأما عن حیاتها في الشارع، فهي تعیش مع 

ابن أخیها، فهي عبارة عن جماعة في نفس علیهم من خالل  جارتها و ن تعرفت، الذیأفراد
عن مصدر الرزق قالت سنة، و )16و10(یتراوح عمرهم ما بین "حوریة"ب یبا، حسالسن تقر 

لعشیا كي نتالقاو نجمعو و ،یطلب ثمةروح یشد بالصة بعیدة على لخرین و كل واحد فینا ی"
لال نروحو لریستوران نطلبو منهم القازوز الما و قاع دراهم هذاك نشریو بیهم المكال، 

لكن هي مجبرة على تحمله حوریة غیر راضیة بهذا الوضع و ،"یعطیو لنا الشي اللي بقا لهم
ما رانیش مرتاحة نعیشو في الخوف كل یوم في "على أن تعود إلى ذلك المنزل، حیث قالت 

بصح نقعد هنا خیر ،یسرقوو ، في اللیل من هذوك اللي یسكرو النهار نخافو مالبولیس
،یث یواجهون الشرطة في النهارنهارا حم الذي یعیشون فیه، لیال و ئ، نظرا للخوف الدا"مالدار



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

157

إال أنهم یفضلون من العصابات األخرى،للنهب، السرقة و االعتداء أما في اللیل یتعرضون 
عندما ،الشرطة تقبض علیهمأنحیث أوضحت، العودة إلى المنزلعلىالبقاء في الشارع 

كي تصرا الدبزة یجیو لینا "یكونون في المكان الذي یحدث فیه اعتداء معین في قولها 
لذلك یهربون من الشرطة خوفا من أن تقوم بإعادتهم ألهالیهم أو وضعهم في ،"احنایا

ما یجعل هؤالء األطفال یعیشون "لسونتریدونالالكي یحكمونا یرجعونا للدار و "المركز 
لنفسیة إذ تتسم بعدم االستقرار و قلق، مما یؤثر ذلك على حالتهم احالة توتر دائم، خوف

األمن، لكونهم ال یستقرون في مكان واحد بل یتسمون بالتنقل المستمر، أین ال یمكن ألي و 
ین نروحو باش ما نقعدوش في بالصة وحدة كل یوم و "أحد أن یجدهم أو یتعرف علیهم، 

مضادة ات غیر اجتماعیة و كما أن الشارع یدفع إلى تعلم سلوك"واحد ما یتعرف علینا
.للمجتمع

اف حوایج ماشي مالح، ولیت تعلمت بز "أما عن تأثیر الشارع على سلوكها فقالت 
تعلمت سلوكات غیر ، بمعنى"بصح ماشي كیما لخریننضرب،نسبما نحشمش نتكیف،

ما یدل على أن الشارع له تأثیركاآلخرین،لیستلكن الضربو أخالقیة كالتدخین، الشتم
م، خاصة إذا كانت الضحیة ضعیفة ، لكون مجتمع الشارع ال یرحعلى سلوك الفردكبیر

.  البقاء لألقوىو 
حیث قالت ،خروجهافیما یتعلق بزیارة األسرة، فهي قامت بزیارة أمها مرة واحدة منذ 

ا حتى برّ یما عسیت،بصح مادخلتش خفت بزاف،لدارهمرحت مع جارتي كي راحت "
إلى البیت العائلي نتیجة خوفها من ردة فعل ، حیث لم تدخل"امبعد رحت شفتهاخرجت 

فیه دون معارضة إلى الشارع لتواصل حیاتها، فاكتفت برؤیة أمها فقط، بعدها عادت هأفراد
، ما یدل على موافقتها علیه، أما عن مدى نیتها في االستمرار في الشارع فهي تنوي األم لها

.قامت األم بكراء منزل لیعیشا معاذلك، إال في حالة ما إذا 
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مابقا حتى مستقبل، نتمنى برك "فیما یخص نظرتها للمستقبل فقالت بحزن شدید 
الشيء الوحید الذي تتمناه بل و ، في نظرها لیس هناك مستق"نعیش حیاة ملیحة مع یما برك

. محددةو هو أن تنعم بحیاة مستقرة مع أمها، ما یدل على أن نظرتها للمستقبل نظرة تشاؤمیة
:فسي لماسلوتحلیل نتائج مقیاس األمن النرض و ع.2.1.1

في مقیاس األمن النفسي، یتبین أنها " حوریة"من خالل النتائج العامة التي سجلتها 
)68،70،72،74، 59، 49، 11، 8، 6، 2(تحصلت على درجة مرتفعة في كل من البنود 

خاصة مع الجنس اآلخر حیث ال تحبذ ،الجتماعیةااعالقاتهفياضطرابالتي تدل على
هي شعر بالوحدة حتى و كما ت، تشعر بالراحة عندما تخلو بنفسهافهي، مطلقاالتعامل معه

التي تتسم بالسخریة، ها و تلقاالتي تغیر العادلةو السیئةللمعاملة، نظراالناسمحاطة ب
أنها غیر و الشعور بعدم التقبل، االنتماء، اإلهمالاما یخلق لدیهاالحتقاراإلهانة، النبذ،
فالسبب قد ال یكمن في أنها لم ،ما جعل عالقاتها محدودة جدا تكاد ال تذكرمرغوب فیها،

إنما قد یعود إلى عدم قدرتها على العمل بانسجام مع ،تحض بأصدقاء مخلصین فحسب
ظهور إلى بهااالجتماعیة أدىا النفسیة و حاجاتهإشباع من تحقیق افحرمانهاآلخرین،

، 18(درجات مرتفعة في كل من البنود اعند تسجیله، حیث تبین ذلكالتوترأعراض القلق و 

، تغضب بسرعةتثور و ، ا بأنها عصبیة دائمانفسهحیث ترى)69، 66، 64، 38،39،51
االنزعاج ة، كثیر انفعاالتهاا و التحكم في مشاعرهكما أصبحت متقلبة المزاج غیر قادرة على 

االطمئنان ذلك الراحة و إلى الشعور بعدما، ما أدى بهة التفكیر في نفسهامن اآلخرین، كثیر 
، 60، 32،51،52، 21،23، 16، 5، 2(على درجات مرتفعة في كل من البنود ابحصوله

مملة ال قیمة بالنسبة لهاالحیاةف،ال تشعر بالراحة أثناء تعامالتها االجتماعیة، )75، 71،73
عاطفیة، حساسة تشعر بالحرج كثیرا، إنسانة، فهي عبئ على اآلخرین، كما تشعر بأنهالها
ما و اما یحدث لهمن جراء ، معنویاتهایؤدي إلى انخفاضما تجرح مشاعرها بسهولة،إذ

إلى إضافة،إشباع حاجاتها المختلفةق یتحقتسعى إلى نعم بأسرة ا لم تكما أنه،ایجري حوله



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

159

قلقها و شعورها بعدم الراحة اعتقادها أن اآلخرین یعتبرونها غیر طبیعیة، األمر الذي زاد من 
، 25،31، 10(على درجات مرتفعة في كل من البنود تفي حین تحصل.في هذه الحیاة

یمكنالاالشعور بأنها، ما ینمي لدیهقة في اآلخرینللثا، ما یدل على فقدانه)53، 47، 33
المختلفة التي تتعرض لها ذلك لعدم لمواقف االجتماعیةفي مواجهة ااآلخریناالعتماد على 

عرضة للنقد من اما یجعلهاال عن آرائهو اجید التعبیر عن مشاعرهتالا، لكونهثقتها بأحد
، إلى شعورها بالنقصإضافةشخص غیر طبیعياأنهم یرونهافحسب اعتقاده،اآلخرین

علیها في كل من ت، فالدرجات التي تحصلإلى تكوین نظرة تشاؤمیةااألمر الذي دفعه
أن كل القلق على المستقبل و ةكثیر اتوحي بأنه)55،57،63، 45، 37، 29، 27، 10(البنود 

حیث ترى ،ر ذات منخفضیدكما لدیها تق،على ما كانت علیهاألمور سوف تزداد سوءا
ان لیس بالمكإلى أن هذا العالم إضافةلیست لها فائدة في الحیاة،نفسها بأنها غیر نافعة و 

تواجه جل عاني من حالة سوء توافق إذ ا تالحیاة عبئ ثقیل، ما جعلهالمناسب للعیش فیه و 
كما تشعر دائما بأن مكروها ما سیحدث ،اتعرض لها في حیاتهالضغوطات التي تالمواقف و 

باألمناما یدل على عدم شعورها غیر سار،قفكلما واجهت مو الهرب لذا تفضللها
.ةالنفسیالطمأنینةو 

، في مقیاس "حوریة"من خالل ما سبق یتضح أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 
درجة، التي تقابل الدرجة التائیة المحصورة بین درجتي )207(بـتقدر"لماسلو"األمن النفسي 

، فهي درجة مرتفعة تدل على میله إلى عدم السالمة النفسیة، لكنه ال یصل إلى )70- 65(
. المرحلة المرضیة باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

160

:"لباص و بیري"رض و تحلیل نتائج مقیاس السلوك العدواني ع. 3.1.1
من خالل النتائج المتحصل علیها فیما یخص المقاییس الفرعیة المكونة للسلوك 

في المقیاس الفرعي )29(على درجة تتحصل"حوریة"، تبین أن "بیريلباص و "العدواني 
، فهي درجة مرتفعة، حیث تدل على أنه )45(للعدوان البدني، حیث تمثل درجته القصوى 

كلما ارتفع مستوى العدوان البدني، یظهر ذلك ،المقیاسكلما ارتفعت الدرجة على متوسط 
إذا تلقت ، ما یوضح أنه)24، 23، 21، 17(في البنود )5(على درجة امن خالل حصوله

أو تضرب تحطم األشیاء التي من حولهانزعج بشدة ترد علیه بالمثل، عندما الضرب ت
على ت، في حین تحصلاالضرب لحفظ حقوقهالقوة و تلجأ إلى استعمالإذشخصا آخر،

هي درجة ، و )30(درجة في المقیاس الفرعي للعدوان اللفظي الذي تمثل درجته القصوى )15(
، حیث تحصل على من حین آلخر، ما یدل على ظهور استجابات عدوانیة لفظیةمتوسطة

ما فهي غالبا ما تختلف مع اآلخرین حول أمر، )6،13(درجات مرتفعة في كل من البنود 
، كما أنها تستعمل الشتم ختلف معهم في الرأياش مع الذین تقا الدخول في النب علیهیصع

الغضب الذي أما فیما یخص المقیاس الفرعي الخاص ب.السب لكن حین یكون هناك سببو 
درجة مرتفعة، حیث یدل ذلك هيو )20(على تحیث تحصل)35(تقدر درجته القصوى بـ

على درجات مرتفعة في احصولهما یدل على ذلك هو على أن مستوى الغضب مرتفع، 
نفعل بدون سبب تترض بسهولة،ب و تغضحیث) 28، 14،19،25، 8(كل من البنود 

قنبلة على وشك اشعر كأنه، حیث تشخص متهورابأنهایعتبرونهامعقول، كما أن أصدقاؤه
. ، كلها مشاعر تؤكد على أنها تحمل في طیاتها مشاعر الغضبو أنها اندفاعیةاإلنفجار

ت حصلت، فقد )40(فیما یتعلق بالمقیاس الفرعي المتمثل في العداوة الذي درجته القصوى 
على درجات ذلك من خالل حصولهاهي أیضا درجة مرتفعة، یظهر )33(على درجة تقدر بـ

إلى إضافة، غیورةأنها الذي یدل على)27، 22، 18، 16، 11، 1(مرتفعة في كل من البنود 
عدم و الشكةكثیر تصبحفأ، افي غیابهایضحكون علیهیتحدثون و ابأن أصدقائهاشعوره
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نظرا لتعرضها لالستغالل من طرف اآلخرین كلما ،في اآلخرین نتیجة لطفهم الزائدالثقة 
.االنزعاجسمحت لهم الفرصة، أو تعرضهم لألشیاء التي تخصها لذا فهي شدیدة 

في مقیاس حوریةعلیها تمن خالل ما سبق یتبین أن النتائج العامة التي تحصل
هي الدرجة الكلیة للمقیاس، ما یدل على و )150(من )97(السلوك العدواني، تقدر درجتها بـ
، حیث یتمثل البعد السائد في العداوة، ثم العدوان رتفعماأن مستوى السلوك العدواني لدیه

. فیلیه الغضب بالتالي العدوان اللفظي في األخیرالبدني،
:خالصة الحالة

نتائج مقیاسي و معطیات المقابلة نصف الموجهةكل من تحلیل عرض و من خالل
.السلوك العدوانياألمن النفسي و 

حیث ،الطمأنینة النفسیةیة تعاني من عدم الشعور باألمن و تم التوصل إلى أن حور 
لكن ال یصل إلى المرحلة المرضیة باعتباره ،)207(تحصلت على درجة مرتفعة تقدر بـ

.مرضا أو عرضا ألمراض أخرى
التي تعتبرحیث یمكن التأكد من ذلك من خالل عالقاتها االجتماعیة المضطربة، 

ما أدى بها إلى الشعور بالنبذ، اإلهمال،غیر عادلة،و حیث حضیت بمعاملة سیئة، محدودة
متطلباتهاحرمانها من إشباع حاجاتها و لم یتوقف األمر على عدم االنتماء، اإلحتقار،
تعتمد على نفسها أصبحت تشعر بأنها عبء ثقیل على اآلخرین إذجعلها، الذيالمختلفة

ما جعلها عرضة جهة المواقف االجتماعیة بنفسها، فهي مضطرة لموافي تحقیق ذلك، 
إذ باقي أفراد األسرة،ألب لها مع عدم رعایة األم لها و رفض او ،اإلهانةتلف المخاطر و لمخ

توجیهها كالما إضافة إلى مالقبتها و ، خالهاضربا مبرحا خاصة من طرف إخوتها و تتلقى 
االطمئنان بینهم، خاصة دى بها إلى الشعور بعدم الراحة و ما أ،من طرف الجمیعجارحا

انفقدساهم في ما زاد من توتر عالقاتها بهم و ،من طرف خالهالالغتصاببعدما تعرضت 
مسئولةأنها تمنت لو ولدت في عائلة أخرى تكون ما یدل على ذلك هو، باآلخرینقتهاث
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أنها لم ة، كمااالجتماعیم البیولوجیة، النفسیة و على أفرادها، تعمل على تحقیق إشباع حاجاته
سواء في النهار أو هي في الشارع، لتعرضها لعدة مخاطرتى و االطمئنان حتنعم باالرتیاح و 

في اللیل، حیث تقضي نهارها كل یوم في مكان مختلف بغرض عدم تعرف اآلخرین علیها،
بعث لدیها مشاعر عدم االطمئنان غیر مریحة تتسم بالتنقل الدائم، ما یو فحیاتها غیر مستقرة 

.األمنو 
س مرتفعة على المقیاهي درجة و )°97(فتحصلت على أما فیما یتعلق بالسلوك العدواني 

.ككل
العداوة اس الفرعي المتمثل فيیة مرتفعة في المقدرجىلك هو حصولها علما یؤكد ذ

غیر عادلة، سواء كان انته في حیاتها من معاملة سیئة و ، ذلك نظرا لما ع%)82,50(بنسبة 
اتجاه الحقد، تتسم بالكراهیة و ذلك في المنزل أو في الشارع ما جعلها تكن مشاعر عدائیة 

)64,44%(أفراد المجتمع على حد سواء، ثم یلیه بعد العدوان البدني بنسبة أفراد عائلتها و 

األشیاء التي طیم حیث أصبح سلوكها یتسم بنوع من االندفاع، ما یؤدي بها إلى الشجار، تح
ذلك قد یعود إلى نمط الحیاة الذي في بعض األحیان یصل إلى حد الضرب، تجدها أمامها و 

البقاء فیها لألقوى كما أن الحیاة في الشارع صعبة و ساهم في تكوین ذلك النوع من السلوك،
في بعد الغضب )57,14%(في حین تحصلت على لذا استعمال القوة یعتبر أمر ضروري، 

التي قد تعود إلى تعرضها لمواقف اإلحباط المتكررة، ما یؤثر على جة مرتفعة، هي در و 
فهي درجة )50,00%(حالتها االنفعالیة، أما البعد الخاص بالعدوان اللفظي فتحصلت على 

.ال تظهرأحیانا أخرى ض األحیان و ها في بعما یدل على ظهور متوسطة، 



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

163

:حالة المیة:الحالة الثانیة. 2.1
:عرض نتائج المقابلةتقدیم الحالة و .1.2.1

كانت تعیش مع سنة مستواها الدراسي الرابعة متوسط،16المیة تبلغ من العمر 
خوتها األربعة، تحتل الرتبة الثانیة بینهم، مستواهم االقتصادي و والدیها  ٕ ضعیف، والدها یعمل ا

بالبیت، حیث یتم اإلعتماد فترة أخرى، أما األم فهي ماكثة لیكون بدون عمل لفترة معینة و 
.یقع منزل عائلتها في منطقة ریفیةو ، لدیهم سكن خاص على األب في جلب الرزق

الهدف منه، وافقت على إجراء المقابلة معها، كما إخبار المیة بموضوع البحث و بعد 
متعاونة، إال أن عالمات الخوف وافقت على تطبیق كل من المقیاسین، حیث بدت متفهمة و 

. ن بادیتین على وجههاالحز و 
من طرف الشرطة، حین كانت تجوب شوارع ز إعادة التربیة في مركإیداعهاالمیة تم 

تركت حالتها، فأخبرتهم بأنها ا، فتقدم إلیها رجال الشرطة قصد التعرف علىالمدینة لوحده
.أنها ال ترید العودة إلیه، فأخذوها إلى المركزالمنزل بسبب مشاكل عائلیة و 

المیة عالقاتها بأفراد أسرتها كانت جیدة مع الجمیع ما عدا األم، ما جعلها حسب
القلق في قولها بالنسبة لها مصدر للتوتر و المنزل أصبحتشعر بعدم االرتیاح معها بالتالي

امها، إذ ، فهي ال تحتمل وجود أمها أم"متوترةد فالدار نحس روحي دائما مقلقة و كي نقع"
الضرب التي تصل إلى حد الشجار و ،أبیهاالمشاكل والخالفات بین أمها و تعمل على خلق 

من ،"نا السبة وندیرها بالعانيعلى بالي أ،دایما یداوسو"حین قالت في بعض األحیان، 
الحقد اتجاه أمها، لكون الحالة هي البنت ن الحالة تكن مشاعر العداوة و خالل هذا یتضح بأ

إلى أنها ال تدرس فاألم تعتمد بالدرجة األولى علیها فیما إضافةالكبرى بعد ذكر واحد، 
الذي طرف الحالة التي تتسم بالعناد الشدید نمض یخص األعمال المنزلیة، التي تقابل بالرف

هي دایما تخرج لي في نیدة بزاف مانحبش اللي یعارضني و انا ع"یظهر من خالل قولها 
ابنتها، مبني على االحترام م و ایجابي بین األیوجد هناك تفاعل، فمن الواضح أنه ال"وجهي
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تي تتهمها بأنها لم تحبها یوما ال،التعاون المتبادل، ما یجعل البنت تتمرد على سلطة األمو 
كي ما تحبنیش "عیناها ملیئتان بالدموعو هي تلعب بیدیهاو حین قالت،كأنها لیست ابنتهاو 

طفلها، التي یفترض في العالقة بین األم و لى اضطراباألمر الذي یشیر إ،"ما رانیش بنتها
لإلصابة باالضطرابات السلوكیة أنها األساسیة في تكوین شخصیة الفرد، ما یعرضه أكثر

حتى استدعى األمر تدخل األخ ،االنفعالیة، فعالقة األم بابنتها تزداد سوءا یوما بعد یومو 
خرجت من البیت أنها غضبت و احترامها ألمها، إال نتیجة عدم حیث قام بضربهااألكبر 

بالتالي أعادتها إلى المنزل،فقبضت علیها الشرطة،حتى مكثت في الشارع لمدة أسبوع، و 
ضربني خویا مرة خرى على خاطرش "حیث قالت ،تعرضت للضرب ثانیة جراء تلك الفعلة

ذلك بها،االهتمامنها إثارة انتباه الوالدین لها و ، ما كان هروبها إال رغبة م"هربت مالدار
غیر مرغوب فیها في المنزل، خاصة من طرف األم ذلك في نتیجة شعورها بأنها مهملة و 

ال من البیت و بمعنى أخرجي، "دایما تقولي اخرجي مالدار ما نسحقكش في هاذ الدار"قولها 
أحاسیسها اتجاه األم، أما فیما ما زاد في تأكدها من مشاعرها و أرید وجودك في المنزل، 

مالدار یما هي كي هربت"كات الوالدین فقالت بحزن شدید الذي بدا على وجهها یخص سلو 
ل هي األم حیث لم تعد من المنز أي سبب هروبها،"مانحملهاشالسبة محملتهاش و 

السبب یعود إلى كون األم تقوم بتكوین عالقات حمیمیة مع رجال آخرین، مقابل تحتملها، و 
ذلك الوضع، فأصبحت أكثر كشفتها ابنتها التي لم تتحمل حتى المال دون علم زوجها، 

للمرة الثانیة، إذ فضلت العیش في من البیت إلى أن قررت الهروب،وقاحة معهاعدائیة و 
لمدة، مكثت فیهعن مختلف المخاطر التي قد تواجههاالسابقةالشارع بالرغم من خبرتها

.أودعتها في المركزشرطة ثانیة و ، حتى قبضت علیها الإلى البیتلم تعد ستة أشهر و 
حبها، في تغمرها بحنانها، دفئها، عطفها و المیة تمنت كثیرا لو ولدت في أسرة أخرى،

أن العطاء و تكون رمزا للتعاون و أنها ، كما "الحب اللي بغیتهمالقیتش فیها الحنانة و "قولها
للحرمان من حب تتعرضالفخر، فهي لم تقتدي به، رمزا للتباهي و كنموذجتكون لدیها أم 
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الحاجات في، إنما تعرضت للحرمان حتىهي على قید الحیاةو دفئهاحنان األم و و 
لذا تمنت لو كانت لدیها أسرة تعمل على ،التي تحتاج إلیها أي بنت في سنها،الضروریة

ع الحاجات الخصوصیة اللي حابة تكون لي عائلة تشري لي قا"تلبیتها لها، حین قالت 
، ما ینمي لدیها مشاعر الحقد حتى بنفسهاو باآلخرینو عائلتهاما جعلها تفقد الثقة ب،"نسحقها

.الكراهیة اتجاه كل أفراد العائلةو 
، فال تحظى عمل األب غیر المستقرو نظرا للمستوى االقتصادي الضعیف لعائلة المیة

المراهقة أین تتم العنایة أنها في مرحلة ما یجعلها دائمة التذمر، خاصة و بمصروفها الیومي،
كي نطلب "ذلك في قولها مع عدم رغبة األم بتلبیة حاجاتها،بالمظهر بشكل ملفت لالنتباه،

،"یشروها لیشماما یعطیولیش حتى هوما ،منهم دراهم باش نشري الشي اللي یخصني
ما دفعها إلى العمل في ،باالضطرابةسمالمتعالقتها بأمها سوءاألمر الذي زاد من

أین إلتقت بمعظم أصدقائها الذین یعیشون في قصد كسب المال لتلبیة حاجاتها،التسول،
.الشارع

، "نحب لقرایة بصح ما كنتش شاطرة"حین قالت المیة لم تكن مجتهدة في الدراسة، 
بالرغم من عدم اجتهادها لم تكن لدیها مشاكل في المدرسة سواء مع المعلمین أو التالمیذ 

عدم إلتزامها بالفروض على حد سواء، إال أنها تعاقب بكثرة من طرف المعلمین، بسبب 
الرغم إلى المشاكل العائلیة التي تعاني منها، فبباإلضافةالعقاب یتمثل بالضرب، المنزلیة و 

مدیر المدرسة إال أنها ال تتجاوب معهم، فتركت المدرسة ل من المراقبین و من تدخل ك
، المیة "ما قدرتش نكمل المشاكل سیطرت على عقلي"بمحض إرادتها قائلة بكل استیاء 

عائلتها، مما أدى إلى إعاقة تفكیرها من جراء ا بالمشاكل التي تتخبط فیها هي و تأثرت كثیر 
في مساعدة عائلتها التي حسب تصورها ستنهار من لحظة تلك المشاكل، مع عجزها الكامل

.ألخرى
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لها أصدقاء كثیرون یعیشون جمیعا في الشارع، على ففیما یخص حیاتها في الشارع، 
ومعاییرها، تعرفت علیهم عندما كانت تعمل في مبادئهاشكل جماعة لها خصائصها، 

أهداف مشتركة أهمها هو التسول قبل خروجها للعیش معهم في الشارع، تجمع بینهم 
حمایة بعضهم البعض ضد المخاطر التي قد تواجههم الحصول على لقمة العیش، الدفاع و 

كاین شویة مرتاحة خیر مالدار، "قائلة بهفحالتها النفسیة حسب ما أدلت خاصة في اللیل، 
مما ، بمعنى تشعر باالرتیاح أكثر"رانا جماعة نتحاماو على بعضاناخوف في اللیل برك، و 

جمیعایعملونفبما أنهم جماعة ینتابهم الخوف قلیال في اللیل و كانت علیه في المنزل، حیث
یسد إذا ما كان المبلغ الذي تحصل علیه بفیما یتعلقعلى حمایة بعضهم البعض، أما 

، بمعنى أن المبلغ ال یكفي "میكفیش على خطرش كل شي غالي"فقالت الیومیةحاجاتها
صح میكفیونیش "سكتت لفترة ثم أضافت قائلة لسد كل متطلباتها بسبب ارتفاع األسعار، 

mais خیر ملي كنت علیه، دركا نشري الحاجات الخصوصیة نتاعي وحدي، بال مانتكل
ل إنما تشعر بأنها على أفضل حا، بمعنى أن المال الذي تحصل علیه ال یكفیها،"على واحد

ما یجعلها تشعر بارتفاع في تقدیر أنها تعتمد على نفسها في تلبیة حاجاتها األساسیة، و 
فبالرغم من االنتماء إلى لها مخاطر متعددة، إن الحیاة في الشارع حیاة صعبة و . الذات

قیام كل عضو فیها بالدور الذي تولیه له، إال أن هناك فئة معینة تحاول استغالل جماعة و 
بشتى الوسائل خاصة الفتیات منهم، حیث یقومون بإغرائهن بالمال مقابل العمل ،هذه الفئة

كاینین اللي عرضو على البنات باش یخدمو معاهم فالبار "قائلةالمالهي أو في الدعارة في 
یعرضل، أي هناك من یأتي"یروحو معاهم باش یجیبو دراهمو و كاینین بزاف مالبنات یقبل
هناك الكثیر من یقبلن بتلك العروض مقابل المال،، كما أنلمالهيعلى الفتیات العمل في ا

بعد ، ذلك یظهر من خالل قولها"البنات"في البدایة رفضت التكلم على نفسها فتستعمل كلمة 
زوج خطرة قعدنا أنا و "الحزن باد على وجههاو قلقهي في حالة توتر و و تفكیر طویل

مصحاباتي في الجماعة، جاو في زوج هما رجال طلبو مالبنات باش یروحو معاهم یجوزو 
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، بمعنى في إحدى المرات كانت مع "لیلیة كیف كیف، كي رفضو هذوك البنات داوهم بدراع
إذ بهما یعرضان علیهن مرافقتهما، عندما كانت صدیقتیها من الجماعة، فجأة جاء رجالن 

من أن الحالة ال تستطیع البوح ا باستخدام القوة، من خالل هذا یتضحاإلجابة بالرفض فقام
بما حدث لها، الذي قد یرجع إلى فقدانها الثقة باآلخرین، حیث قامت التحدث عن نفسهاو 

صوالح، في الزنقة تتعلمي بزاف "بإسقاط ذلك على األخریات، أما عن سلوكاتها فقالت 
، أي "ولي ما تحشمي من حتى واحد، الضرب كلشالدخان، الزطلة، الشراب، المخدرات، ت

ات، تصبحین عدیمة في الشارع تتعلمین الكثیر من األشیاء، التدخین، الشرب، المخدر 
یة في اللول كنت نتكیف برك، شویة بشو "كل شيء، أما عن نفسها فقالت الخجل، الضرب و 

بمعنى في البدایة تعلمت التدخین فقط، شیئا فشیئا أصبحت تشرب، ، "نزطلولیت نشرب و 
سلوك الفرد بالمحیط الذي یعیش فیه، إذ أن حیث یوضح ذلك مدى تأثرتتعاطى الحشیش، 

ألن یتعلم بعض السلوكات من خالل األقران، حتى یجد نفسه یقوم بهاالبیئة تدفع الفرد
ال تشربي تنساي قاع یقولولي كي تتكیفي و ،تعلمتو من الجماعة"بشكل تلقائي، حیث قالت 

أي "یلعبو، یقصرو، یضحكو ولیت نتبع فیهمكي شفتهم هكذاكقاع المشاكل نتاعك
الشرب ینسیك من كل التدخین و حیث یقولون لها جمیعا أنتعلمته من أعضاء الجماعة، 

، فأصبحت تفعل ذلك أیضا، حتى أصبح سلوكا مألوفا لدیها، أما االمشاكل التي تعانین منه
الخوف من عدم ، یعود هذا"مازرتهمش خفت"عن زیارتها لعائلتها فلم تقم بأیة زیارة قائلة 

لتقبل األسرة لها و  ٕ أنها المرة الثانیة التي تهرب فیها من ى ردة فعل أفراد عائلتها، خاصة و ا
. البیت، باإلضافة إلى عالقتها المضطربة مع األم التي تحول دون قیامها بهذه الخطوة

،"امحبیتش نعیش قاع حیاتي برّ "فیما یخص نیتها في اإلستمرار بالبقاء في الشارع فقالت 
الة أدركت أن الشارع لیس حأي ال أرید أن أقضي حیاتي كلها في الشارع، ما یدل على أن ال

مثل لمختلف المشاكل التي تعاني منها، لذا ترید العودة إلى البیت، كما شعرت الحل األ
، شرعت في البكاء ثم "ندمت بزاف"بأسف شدیدها من المنزل في قولهاالندم على هروبب
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ندمت بمعنى،"كرهت مالمشاكل تاع الدارو كرهت مالمعیشة في الزنقة،عییت"أضافت 
ها، فالمیة كرهت من المشاكل التي سببت في معاناتكرهت العیش في الشارع و ت،تعب،كثیرا

أنها في حالة صراع، تعانیه من ضغوطات حادة و مانتیجة،اإلرهاقتشعر بالتعب الشدید و 
فهي في حیرة دائمة خائفة من ردة فعل أفراد أسرتها، إذا ما عادت إلى المنزل مع المشاكل 

، مع العائلیة التي تتخبط فیها من جهة، كما أنها خائفة من العودة للشارع المليء بالمخاطر
، لذا قامت نصف تقریباأي لمدة سنة و سنة 18ن المركز لن یتكفل بها بعد بلوغها علمها بأ

وش للزنقة، ما تخرج"بتقدیم نصیحة لألطفال الذین یریدون الهروب من المنزل قائلة 
معمرة بالمشاكل، الزنقة ما عندهاش فایدة، تذوقك المزیریة هذا ما صعیبة و المعیشة فیها 

مشاكل، حیث تنعدم فیها الفائدة ملیئة بالالحیاة فیه صعبة و ،ال تخرجوا للشارعأي "كان
.تذوقكم المعاناة فقطو 

حابة نكون عائلة، نجیب دراري نغطیهم "أما فیما یتعلق بنظرتها نحو المستقبل فقالت 
، بمعنى تتمنى أن تكون عائلة "بالحنانة، نعطف علیهم ومانخلیش حتى حاجة تخصهم

اجاتهم، من تیحاستعمل على توفیر كل ا تغمرهم بالحنان، العطف، الحب و تنجب أوالدو 
حیث أدركت أن الحرمان ،هي ابنةترغب في تحقیق ما حرمت منه و خالل قولها یتضح أنها 

جتماعیا، ما أدى بها إلى االمعاناة وعدم توافقها نفسیا و الذي عانت منه هو الذي سبب لها
.الشعور بالحرمانفي ، لذا أرادت أن تتفادى كل ما تسبب لها عالم االنحراف

:فسي لماسلوتحلیل نتائج مقیاس األمن النرض و ع. 2.2.1
من خالل النتائج العامة التي سجلها علي في مقیاس األمن النفسي، یتبین أن المیة 

التي تدل )74، 72، 70، 59، 8،28،49(تحصلت على درجات مرتفعة في كل من البنود 
لو أنها تشعرها باالرتیاح في بعض األحیان، لكنها و اضطراب في عالقاتها االجتماعیةعلى

خاصة مع الجنس بدال من االختالط باآلخرین، كما ال تحسن التعاملتفضل البقاء لوحدها 
ئة وغیر العادلة ، فهي تشعر بالراحة عندما تخلو بنفسها، نظرا للمعاملة السیإال نادرااآلخر 
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التي تتسم بالسخریة، اإلهانة، النبذ، اإلحتقار ما یخلق لدیها الشعور بعدم التي تتلقاها و 
ما جعل عالقاتها محدودة أنها غیر مرغوب فیها،و ، النبذاإلهمالالمودة، ،الحبالتقبل، 

االجتماعیةن تحقیق إشباع حاجاتها النفسیة و ، فحرمانها مولم تحض بأصدقاء مخلصینجدا
من جراء عدم شعورها باالنتماء إلى المجتمع التوتر،أدى بها إلى ظهور أعراض القلق و 

ث تبین ذلك عند تسجیلها درجات مرتفعة في كل حیالذي تعیش فیه و لیس لها مكانة فیه،
الشكر ما ینمي لدیها ال تتلقى المدح و ، فهي)69، 66، 64، 51، 39، 38، 18، 4(من البنود 

التفكیر في كثیرة االنزعاج من اآلخرین وكثیرةكما أصبحتالشعور بالعداء نحو اآلخرین،
دى بها إلى انفعاالتها، ما أمشاعرها و ر قادرة على التحكم في متقلبة المزاج غیحالتها،

،5(ذلك بحصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود ،االطمئنانالشعور بعدم الراحة و 

التقبل من عدم إشباع حاجتها لالنتماء و التي تدل على ، )19،23،32،41،46،60،65
مملة ال قیمة أصبحتلهافالحیاة بالنسبة عبئ علیهم، ها تشعر بأنها، ما جعلطرف اآلخرین

، حیث تنخفض تجرح مشاعرها بسهولةعاطفیةإنسانةفهي ،بعد أن جردت من السعادةلها
، كما أنها لم تنعم بأسرة تسعى إلى تشعر بالشفقة على نفسها حینما تسوء األحوالو معنویاتها

بالراحة في هذه شعورها عدم األمر الذي زاد من قلقها،تحقیق إشباع حاجاتها المختلفة، 
في حین تحصلت على درجات مرتفعة في .قیلـأن الحیاة عبئ ثو عدم الرضا عنهاو الحیاة

حتى لثقة في اآلخرین، ما یدل على فقدانها ا)53، 33،41،47، 25، 22، 3(ل من البنود ـك
، ما ینمي لدیها الشعور بأنها ال یمكن االعتماد على في نفسها، غیر راضیة على نفسها

اآلخرین في مواجهة المواقف االجتماعیة المختلفة التي تتعرض لها ذلك لعدم ثقتها بأحد، 
ما یجعلها عرضة للنقد من ،آرائهاالتعبیر عن مشاعرها و صعوبة كبیرة فيدجلكونها ت

اآلخرین، األمر الذي دفعها إلى تكوین نظرة تشاؤمیة، فالدرجات التي تحصلت علیها في كل 
أنها كثیرة القلق على المستقبل توحي ب)63، 45،50،55، 29، 27، 17، 10،12(من البنود 

حیث أن كل األمور سوف تزداد سوءا على ما كانت علیه، كما لدیها تقدیر ذات منخفض،و 
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، ولم تحض حتى بالحظ بشكل عادلالحیاةهذهفيغیر مفیدةترى نفسها بأنها غیر نافعة،
الحیاة عبئ ثقیل، ما جعلها بالمكان المناسب للعیش فیه و لیس إلى أن هذا العالم إضافة

الضغوطات التي تتعرض لها في حیاتها، سوء توافق إذ تواجه جل المواقف و تعاني من حالة 
لذا تفضل الهرب كلما واجهت موقفا غیر سار، مكروها ما سیحدث لها، من أنكما تشعر

.الطمأنینة النفسیةاألمن و تشعر بعدم بالتالي ،الخطرما یجعلها تشعر دائما بالتهدید و 
، في مقیاس "المیة"من خالل ما سبق یتضح أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 

درجة، التي تقابل الدرجة التائیة المحصورة بین درجتي )188(بـتقدر"لماسلو"األمن النفسي 
صل إلى لكن ال تإلى عدم السالمة النفسیة،ا، فهي درجة مرتفعة تدل على میله)70- 60(

.  مرضا أو عرضا ألمراض أخرىاالمرحلة المرضیة باعتباره
:"لباص و بیري"رض و تحلیل نتائج مقیاس السلوك العدواني ع. 3.2.1

من خالل النتائج المتحصل علیها فیما یخص المقاییس الفرعیة المكونة للسلوك 
في المقیاس الفرعي )29(، تبین أن المیة تحصلت على درجة "بیريلباص و "العدواني 

، فهي درجة مرتفعة، حیث تدل على أنه )45(للعدوان البدني، حیث تمثل درجته القصوى 
كلما ارتفعت الدرجة على متوسط المقیاس كلما ارتفع مستوى العدوان البدني، یظهر ذلك من 

، ما یوضح أنها)26، 24، 23، 17(د خالل حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنو 
إذا تلقت الضرب ترد علیه بالمثل، عندما تنزعج بشدة تحطم األشیاء التي من حولها أو 

في حین تحصلت على تضرب شخصا آخر، كما یمكن أن تخلق شجارا من جراء ذلك،
هي درجة ، و )30(الذي تمثل درجته القصوى درجة في المقیاس الفرعي للعدوان اللفظي)20(

مرتفعة، ما یدل على ظهور استجابات عدوانیة لفظیة، حیث تحصلت على درجات مرتفعة 
فهي عندما تختلف مع أصدقائها أو تختلف مع آخر في الرأي )20، 6، 5(في كل من البنود 

فتخبرهم بذلك بكل صراحة، ما یصعب علیها الدخول في النقاش مع الذین تختلف معهم في 
)35(الغضب الذي تقدر درجته القصوى بـیخص المقیاس الفرعي الخاص بأما فیما. الرأي
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الغضب مرتفع، ما هي درجة مرتفعة، حیث یعني ذلك أن مستوىو ) 24(على تحیث تحصل
)30، 19، 14، 8،9(حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود یدل على ذلك هو

، حیث تشعر اإلحباطترض بسهولة، شدیدة االنزعاج عند تعرضها لمواقف حیث تغضب و 
أنها اندفاعیة، غیر قادرة على التحكم في انفعاالتها، كلها قنبلة على وشك اإلنفجار و كأنها

فیما یتعلق بالمقیاس الفرعي . مشاعر تؤكد على أنها تحمل في طیاتها مشاعر الغضب
هي )31(، فقد حصلت على درجة تقدر بـ)40(قصوى المتمثل في العداوة الذي درجته ال

یظهر ذلك من خالل حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود حیث ة، درجة مرتفع
الدفءتتلقى معاملة باردة خالیة من المودة، الحب، الذي یدل على أنها)22،  2،11(
یتحدثون عنها في الحنان، ما جعلها ال تثق في أحد حتى بأصدقائها حیث تشعر بأنهم و 

.بذلكلالستغالل من طرف اآلخرین كلما سمحت لهم الفرصةأنها عرضة غیابها و 
في مقیاس المیةمن خالل ما سبق یتبین أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 

هي الدرجة الكلیة للمقیاس، ما یدل على و )150(ن م)96(السلوك العدواني، تقدر درجتها بـ
،الغضبفیلیه،العداوة، حیث یتمثل البعد السائد فيرتفعأن مستوى السلوك العدواني لدیها م

.العدوان البدنيفي األخیر و العدوان اللفظيثم 
:خالصة الحالة

مقیاسي لیل نتائج تحمعطیات المقابلة نصف الموجهة و تحلیل عرض و من خالل
.السلوك العدوانياألمن النفسي و 

الطمأنینة النفسیة، حیث تعاني من عدم الشعور باألمن و "المیة"تم التوصل إلى أن 
ما یدل على عدم شعورها باألمن النفسي لكن ال )188(تحصلت على درجة مرتفعة تقدر بـ

.یصل إلى المرحلة المرضیة باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى
خاصة المتعلقة یمكن التأكد من ذلك من خالل عالقاتها االجتماعیة المضطربةحیث

فاألم التي تعتبر منبع األمن،، من طرفهاغیر عادلةو ، حیث حضیت بمعاملة سیئةباألم
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النبذ، اإلهمال، اإلحتقار،العطف أصبحت منبعا لمشاعر الحب، الدفء، الحنان، الرعایة و 
بالنسبة نظرا لعالقتها المضطربة باألم أصبح المنزل عدم االنتماء، بما أدى بها إلى الشعور

متطلباتها المختلفة، من إشباع حاجاتها و إلى ذلك حرمانهاإضافةالتوتر، لها مصدرا للقلق و 
جعلها تشعر بأنها عبء ثقیل على اآلخرین إذ أصبحت تعتمد على نفسها في تحقیق ذلك، 

لالنحراف، ما جعلها عرضةماعیة لوحدها في الشارعجهة المواقف االجتفهي مضطرة لموا
ة، كما أنها االجتماعیالبیولوجیة، النفسیة و اتحقیق إشباع حاجاتهمن أجللمختلف المخاطرو 

في اللیل، خاصةهي في الشارع، لتعرضها لعدة مخاطر لم تنعم باالرتیاح واالطمئنان حتى و 
یحدق بهم جمیعا في كل وقت ما یجعل بالرغم من انتمائها إلى جماعة إال أن الخطر 

غیر مریحة تتسم غیر مستقرة و التوتر یسیطر على حیاتها التي تعتبرق و مشاعر الخوف، القل
األمنبعث لدیها مشاعر عدم االطمئنان و ، ما یخوفا من التقائها بأفراد عائلتهابالتنقل الدائم

.النفسي
هي درجة مرتفعة على و )°96(أما فیما یتعلق بالسلوك العدواني فتحصلت على 

ما یؤكد ذلك هو حصولها على درجة مرتفعة في المقیاس الفرعي المتمثل في .المقیاس ككل
التي أي المشاعر العدائیة هي التي طغت على سلوك الحالة ، %)77,50(العداوة بنسبة 

یر فیها عدم االحترام، ما یؤثر على حالتها االنفعالیة لیثتظهر على شكل حقد، كراهیة و 
الذي قد یكون سببا في حدوث العدوان حیث یتحول ذلك )68,57%(بنسبة مشاعر الغضب

األلفاظ خاصة إذا كانت على إثر تبادلو )66,66%(إلى عدوان لفظي إذ سجلت نسبة
حیث یظهر على )64,44%(جارحة، ما یؤدي بدوره إلى حدوث عدوان بدني بنسبة مستفزة و 

.أطراف الصراع أو على شكل عدوان على الممتلكاتتضارب بین شكل شجار و 
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حالة نادیة:ةالحالة الثالث. 3.1
:عرض نتائج المقابلةو تقدیم الحالة.1.3.1

متوسط، كانت مستواها الدراسي الثانیةسنة، )17(تبلغ نادیة من العمر سبعة عشر 
خوتها الخمسةتعیش مع الوالدین و  ٕ أخت واحدة، حیث تحتل الرتبة ، لدیها أربعة إخوة و ا

السادسة أي هي األصغر، المستوى االقتصادي لعائلتها ضعیف، والدها بطال إال أنه یعمل 
یتم اإلعتماد إذلفترة معینة ثم یكون بدون عمل في فترة أخرى، أما األم فهي ماكثة بالبیت،

.)یسكنون في المدینة(متحضر على األب في جلب الرزق، لدیهم سكن خاص 
اهیك عن كانت نادیة في البدایة متحفظة للغایة، حیث لم ترد حتى التحدث معها ن

موقفها، ذلك بعدما تم إجراء بعض المقابالت مع منإال أن فضولها غیرإجراء المقابلة،
في الیوم الموالي جاءت بنفسها إلى المكتب الذي یتم فیه إجراء المقابالت، فتیات أخریات، 

. تطبیق كل من مقیاسي الدراسة معهالیال، ففعال تم إجراء المقابلة و التحدث ققائلة أرید 
ذلك یعود إلى ، أشهر)6(عاشت في الشارع لمدة ستة بت من البیت و نادیة هر 

ع والدیها، إذ ال تشعر بالراحة مختلف المشاكل التي تواجهها مع أفراد عائلتها بالتحدید م
ما تحسیش قاع ، بابا ویمادایما كاینین مشاكل بین "هي في المنزل قائلة االطمئنان و و 

بمعنى دائما هناك مشاكل بین الوالدین ما یجعلها ال تحس بالراحة في ،"بالراحة فهذیك الدار
التي ترجع سببها إلى كون األب لیس له عمل مستقر، فغالبا ما یتشاجران على ذلك المنزل،

،بابا خطرة یخدم خطرة ال ال"یر كل متطلبات األسرة، حین قالت عدم قدرة األب على توف
ضافة إلى إ، "مصروف تاع الدار مایكفیش على هذیك كاینة مشاكل فیما بیناتهمو 

خاصة مع األم ما زاد من معاناتها إذ أصبحت ال تطیق عائلتهاراد فاضطراب عالقتها مع أ
، بمعنى أن كل أفراد "واحد فیهم ما یتهلى فیافالدار قاع یكرهوني "فقالت ،البقاء في المنزل

معنویة، خاصة األم حیث یتعاملون معها بقسوة مادیة و ال یهتمون بها، لتها یكرهونها و عائ
عالقتها مع إخوتها هذا التفضیل هو الذي أثر على،التي تفضل الذكور على اإلناث
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ن إخوتها الذكور حیث أصبحتبیإذ ساهم في خلق مشاعر الكراهیة والعداوة بینها و ، الذكور
، "یما ما تهدرش معایا على خاطرش تحب الدراري برك"قالت سلبیة فیما بینهم حینعالقة 

ألنها تحب فقط الذكور، فمن خالل هذا یتضح أن الحالة تأثرت أي األم ال تتكلم مع ابنتها 
إلى جانبها، هي في مرحلة تستدعي وقوف األم بأسلوب معاملة األم لها، خاصة و كثیرا

تعمل دائما على إال أن األم ،في بعض األحیانیساندهاو یدافع عنهااألببالرغم من أن
بصح یما تحرضه علي على ،یتحامى عليبابا حنین و "عندما قالت تحریضه ضدها،

، بمعنى أن األب حنون لكن األم هي التي "خطرش میكونش دایما فالدار كي تصرا المشاكل
ال یكون حاضرا عند حدوث المشاكل، فالحالة العالئقیة لنادیة تشوبها هنتحرضه علیها أل

تتبادل معه و صراعات مع كل أفراد العائلة، إذ ال تجد مع من تتحدث عن مشاعرها المختلفة
على "أكثر عصیانا ألوامر أفراد األسرة خاصة األم قائلة كارها، لذا أصبحت أكثر عدوانیة و أف

نتیجة لذلك العصیان تدخل یتفهمونني و بمعنى ألنهم ال ،"يخطرش ما یحوسوش یفهمون
في شجار معهم، كما تتعرض في أغلب األحیان للضرب المبرح من طرف األخ األكبر، 

أنها غیر محبوبة كل من الشعور بالنبذ، اإلهمال و فهذا النوع من التعامل أدى إلى خلق لدیها
غیر مرغوب فیها بالمنزل، حیث تتضح هذه المشاعر أكثر عندما قالت من الجمیع و 

ال یتحدثون معي، أما عن ما إذا تمنت ، أي ال یقیمونني و "مایقیمونیش، ما یهدروش معایا"
، بمعنى "تقوم بیاو تقیمنيحبیت تكون لي عائلة تفهمني، "سرة أخرى فقالت لو ولدت في أ

.ترعاهاأسرة تتفهمها، تقیمها و أنها تمنت لو كانت لدیها
بالرغم من أن المستوى االقتصادي لعائلة نادیة ضعیف، إال أنهم یحاولون إرضاءها 
خاصة من طرف األب، حیث یزودها بمصروفها الیومي، كما حاول أن یسجلها في مركز 

أما ،"ماحبیتش"رفضت ذلك حیث اكتفت بقولها هالكن،التكوین المهني بعد تركها المدرسة
، فبالرغم "دار خویا األنترنت في الدار كي نتقلق نجوز وقتي بها"عن وقت فراغها فقالت 

قتها إنما سوء عالمن سوء عالقتها بأفراد عائلتها إال أنهم یحاولون إرضاءها بكل الطرق، 



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

175

ذلك التفریق في أن الذي تتبعه األم في تربیة أبنائها، إذ أدركت بهم تعود إلى أسلوب التنشئة
إضافة إلى سلوكات األم الذي یتمثل المعاملة یكمن في الكره الذي تكنه األم للطفلة األنثى، 

.بین األمتصال المبني على الحوار بینها و ما یدل على عدم وجود اال،في عدم التكلم معها
الئها أو سواء مع زمفلم تكن لدیها مشاكل في المدرسة،فیما یتعلق بحالتها التعلیمیة

فكانت عالقاتها في المدرسة جیدة خالیة من المشاكل، إال أنها لم تكن مجتهدة ،مع المعلمین
سة، بسبب النتائج ادر تین ثم انتهى بها المطاف بترك مقاعد الحیث تعرضت للرسوب مر 

صح یزقیو علیا في ما كنتش نقرا ملیح "السیئة التي تحصلت علیها هذا ما یتضح في قولها 
أي أنها لم تكن مجتهدة في المدرسة، إال أن أفراد عائلتها ،"لقرایةانا مانحبشmaisالدار

.یعارضون ذلك لكنها ال تحب الدراسة
اللي یقولك الزنقة ملیحة یكذب علیك، "أما فیما یخص حیاتها في الشارع قالت 

إن قال لك أحد أن الشارع جید فهو یكذب، أبدا لن بمعنى، "عمرها ما تكون الزنقة ملیحة
مشاكل تعرض الفرد لمختلف المواقف هذا دلیل على أن للشارع مخاطر و یكون الشارع جیدا،

كل، ما یجعله یشعر بعدم الراحة ذات الخطر الشدید سواء على نفسه أو على المجتمع ك
لقیت لزنقة بصح كي وصلت ل،خرجت من الدار باش نتهنى مالمشاكل"األمن، حیث قالت و 

عندما ن البیت بهدف التخلص من مشاكله و عندما خرجت م، أي "مشاكل بزاف كثر مالدار
المنزل، ما یدل التي واجهتها في من وأصعبوصلت إلى الشارع فصادفت مشاكل كثیرة 

،حیث قضت یومین في الشارع لوحدهاعلى أن الحیاة في الشارع لم تكن حسب توقعاتها، 
و على أ،تتعرف بعد على من یدلها على الطرق التي یمكن أن تتدبر بها قوتها الیوميلم و 

بت یومین وحدي برا شدني الخوف ماقدرتش نرقد "حین قالت كیفیة مواجهة المخاطر،
نتابها الشعور بالقلق اإذ لم تنعم فیهما براحة البال فهي دائما في حالة توتر، ،"مالخوف

تجول في شوارع المدینة فجأة تقدم نحوها كانت تثاللیل، في الیوم الثطوال الالشدیدالخوفو 
كي كنت ندور le jeuneتعرفت على واحد "قائلة ثم ذهبت معه،علیهابهدف التعرفشاب 
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ها حتى تعلمت ففي البدایة كانت برفقة ذلك الشاب حیث یصرف علی،"برا امبعد رحت معاه
تعرفت على أصدقاء آخرین في الشارع، فبالرغم من عدم كیفیة تدبر أمرها، مع مرور الوقت 

،رغبتها في تلك األعمال التي تقوم بها، إال أنها مجبرة على ذلك لتفادي بعض المشاكل
أي ، "تدیر حوایج ماشي مالحتفرض بزاف حوایج على الطفلة توليالزنقة"حسب قولها 

غیر أخالقیة أو (مور لیست جیدة الشارع یفرض الكثیر من األمور على الفتاة حیث تقوم بأ
، لكونها مدركة تماما أن األمور التي تقوم بها غیر أخالقیة، ما یجعلها )مضادة للمجتمع

تعلمت بزاف صوالح، ولیت نتكیف، "لكن لیس لدیها خیار آخر حین قالت استیاءأكثر 
على أن یسلكالفردجبرلشارع ی، ما یبین أن ا"نشرب، منین ذاك ندیر عالقات جنسیة

، فیما یخص إذاالحصول على لقمة العیشمن أجل الحفاظ على بقائه و ،سلوكات منحرفة
، بمعنى أن المبلغ یسد "منین ذاك ماشي كل یوم"كان المبلغ الذي تحصل علیه كافیا فقالت 

یتعرضون إلى مخاطر في حینكما أنه ال یسدها أحیانا أخرى، ،حاجاتها في بعض األحیان
أثناء تواجدهم في الشارع، لكونهم فئة قد تظهر للعیان بأنها ضعیفة غیر قادرة على مختلفة

قسوة، إذ یتعرضون و سوءبإلى معاملتهم المجتمع بكل فئاتهما یدفع أفراد،الدفاع عن نفسها
البولیسیین ماشي مالح یضربونا یعیطو "لالستغالل بكل أنواعه، خاصة الجنسي منه قائلة 

، أي أن معاملة الشرطة لنا لیست بجیدة معنا، بل نتعرض للضرب من "اعلینا یحاوزون
یرحلوننا من المكان الذي نتواجد فیه، خاصة إذا في بعض األحیان، یصرخون علینا و طرفهم

، كاالعتداء أو الشجار أین یتم القبض علینا أیضا، خل قوات األمندحدث ما یستدعي ت
یدیونا و la policeاال مهربناش كي تصرا حاجة ماشي ملیحة یحكمونا "عندما قالت 

عندما یسمعون رنین سیاراتهم یهربون لكي ال تقبض ، لذا فهم ال یحبون الشرطة و "معاهم
علیهم، من جهة أخرى یتعرضون لإلساءة من طرف أفراد المجتمع سواء كانوا أناس عادیین 

أكثر أنواع اإلساءة التي یتعرضون لها هي ، حیث تتمثل أو عصابات الشارع األخرى
الناس قاع تحب "حتى الذكور لم یسلموا منها حیث قالت ذلك بكآبة ،اإلساءة الجنسیة
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، أما عن تعرضها "تستغل دراري جنسیا حتى ذكورة ما خالوهومش واش تقول فالبنات
وحدة ماشي شحال من خطرة ماشي "عیناها مملوءتان بالدموع و لإلساءة الجنسیة فقالت 

كما أنها ، "مجهولین"عقبتها لحظات من السكوت مع البكاء ثم أضافت قائلة ...."زوج
نتیجة تعرضها لالعتداء الجنسي تعرضت إلى حادث مرور الذي سبب لها كسر في الرجل،

بسبة واحد منهم "اصطدمت بسیارة حیث قالت متعدیهاعندما تمكنت من اإلفالت من و 
أن نظرته لهذه و ال شفقةر إلى أن المجتمع لیست له رحمة و هذا ما یشی، "قاستني طموبیل برا

عندما ،حقوقها مهضومة غیر قادرة على الدفاع عنها،الفئة نظرة احتقار لكونها ضعیفة
تتمثل بمعنى یحاولون أخذي معهم بالقوة، في حین،"یدیوني بدرعles jeunesیسییو "قالت

الدعاء لربي بالصبر، بالهربة، بالبكا و "الطرق التي تواجه بها تلك المخاطر حسب قولها 
.تعالىتصر على الصبر، الهروب، البكاء والدعاء هللا سبحانه و ، أي تق"سبحانه

بعد ، بمعنى "للي خرجت مالدار مولیتش لیهم"أما فیما یخص زیارتها للعائلة فقالت 
بین عائلتها، یدل على عدم وجود اتصال بینها و تقم بزیارتهم، مماأن خرجت من المنزل لم

، بمعنى "منخممش نقعد برا حبیت نولي للدار"أما عن نیتها في االستمرار في الشارع فقالت 
ا من ، إذ ندمت كثیرا على خروجهال أفكر في االستمرار في الشارع بل أرید العودة إلى البیت

، أي مشاكل البیت أفضل من "من مشاكل الزنقةر خیر الدامشاكل "قالت المنزل حین
حین البقاء فیها إال لألقوى، أن الحیاة لیست آمنة في الشارع و مشاكل الشارع، مما یدل على 

بمعنى البیت هو الذي ،"یقدر یضمن لي الحمایة الزنقة ماتحمینیشالدار الي"قالت 
الزنقة ما "أما عن نصیحتها فاكتفت فقط بقول حمایة أما الشارع فال،سیضمن لي ال

.أي الشارع غیر مفید، "تفیدش
، لم یعد لي "شكون یقبل بیا،تاعي راحالمستقبلفیما یتعلق بنظرتها للمستقبل قالت 

بعد كل المواقف ،من الذي سیقبل بي، فبالنسبة لها لم یعد هناك مستقبل أمامهاو مستقبل 
، لذا فالحالة فلن یكون هناك من یرغب في الزواج منها،الشارعهي في تعرضت لها و التي 
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تعاني من مشاكل نفسیة اجتماعیة حادة، ذلك بإدراكها على أنها اقترفت أخطاء مضادة 
، إال أن معاملتهم لهامعها من خالل نظرة الناس إلیها و للمجتمع، الذي ال یمكنه أن یتسامح 

،ب من المنزلي كانت تعاني منها دفعتها للهرو التالناتجة عن الضغط،الحالة النفسیة
لكونها لم دون التفكیر فیما ستتعرض له في الشارع،الحل األنسب لحالتها اعتقادا منها بأنه

تستطع تجاوز تلك المشاكل بنجاح، الذي قد یعود إلى عدم وجود اتصال فعال بین أفراد 
خلق مبادئ التعاون، التفاهم لىاألسرة، المبني على التفاعل االیجابي الذي یعمل ع

، إال أن قسوة حیاة الشارع علیها جعلتها تدرك بأن البیت هو االحترام المتبادل فیما بینهمو 
."الحل الوحید هو الدار"الذي یوفر الحمایة حین قالت 

:فسي لماسلوتحلیل نتائج مقیاس األمن النرض و ع.2.3.1
في مقیاس األمن النفسي، یتبین أنها " نادیة"من خالل النتائج العامة التي سجلتها 

، 59،61،68،72، 8،11،35،49، 2، 1(تحصلت على درجات مرتفعة في كل من البنود 

، نظرا لعدم ارتیاحها في المواقف اضطراب عالقاتها االجتماعیةتبین مدىالتي ،)74
،حیث تتسم تعامالتها بعدم االنسجامخاصة المواقف التي تعرضها للتنافس،االجتماعیة

الخلو بنفسها بدال من االختالط تفضل فهي تشعر بالوحدة حتى لو كانت بین الناس، لذا 
التي تتسم ها و غیر العادلة التي تلقتالسیئة و ، نظرا للمعاملةبالجنس اآلخرخاصةباآلخرین

أنها اإلهمال، النبذ و شعور بعدم التقبل، النبذ، اإلحتقار ما یخلق لدیها البالسخریة، اإلهانة، 
لم تحض بأصدقاء مخلصین، فحرمانها ا، ما جعل عالقاتها محدودة جدا و غیر مرغوب فیه

التوتر،أدى بها إلى ظهور أعراض القلق،،ةاالجتماعین تحقیق إشباع حاجاتها النفسیة و م
لیس لها ء إلى المجتمع الذي تعیش فیه و عدم شعورها باالنتمامن جراءالعدوانیةاإلنطواء و 
، حیث تبین ذلك عند تسجیلها درجات مرتفعة في كل من أو دور یشعرها بأهمیتهامكانة فیه

تشعر بالضیق لما یحدث لها حیث)73، 69، 66، 39،47،51،64، 38، 4،7،18(البنود 
ما ینمي لدیها الشعور ،ال تتلقى المدح والشكرو تجرح مشاعرها بسهولة ما یجري حولها، إذو 
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ر قادرة ، متقلبة المزاج غیسریعة الغضبكثیرة االنزعاج،بالعداء نحو اآلخرین، كما أصبحت
دى بها إلى الشعور بعدم ما أالتفكیر في حالتها،كثیرةانفعاالتها،على التحكم في مشاعرها و 

، 19،21،23، 5(االطمئنان ذلك بحصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود الراحة و 

لم تحض بأسرة تسعى یدة، كما فهي لم تنعم بطفولة سع،)65، 58،60، 46،52، 32،40
غیر راضیة علیهم،ثقیلها تشعر بأنها عبئ، ما جعلإلى تحقیق إشباع حاجاتها المختلفة

إلى انخفاض یؤدي، ماكما یحلو لآلخرین لیس كما ترید هيتعیش حیاتها فهي،على نفسها
رها بعدم شعو لها، األمر الذي زاد من قلقها و ال قیمةو مملةحیاتهاأصبحتحیث،معنویاتها

في حین تحصلت على .أن الحیاة عبئ ثقیلعدم الرضا عنها و الراحة في هذه الحیاة و 
، ما )53، 47، 25،31،33،36،41، 20،22، 3،14(درجات مرتفعة في كل من البنود 

، ما ینمي لدیها الشعور بأنها ال یمكن قة في اآلخرین حتى في نفسهایدل على فقدانها للث
تجد لعدم ثقتها بأحد، كماالمواقف االجتماعیة مختلفاالعتماد على اآلخرین في مواجهة

ة للنقد من اآلخرین، األمر آرائها، ما یجعلها عرضة كبیرة في التعبیر عن مشاعرها و صعوب
، فالدرجات التي تحصلت اتجاه الحیاةتكوین نظرة تشاؤمیةبالیأس و شعورها الذي دفعها إلى 

)55،57،63، 50، 29،37،44،45، 17،24،27، 12، 10(علیها في كل من البنود 

د بأنها لم تحض نظرتها له خالیة من التفاؤل، إذ تعتقو توحي بأنها كثیرة القلق على المستقبل
أن كل األمور سوف تزداد سوءا على ما كانت علیه، كما لدیها و بالحظ في هذه الحیاة،

أن هذا نافعة، غیر مفیدة في هذه الحیاة و تقدیر ذات منخفض، حیث ترى نفسها بأنها غیر
یؤدي إلى سوء حالتها الحیاة عبئ ثقیل، ما لیس بالمكان المناسب للعیش فیه و العالم 

الضغوطات التي تتعرض لها في حیاتها، كما تشعر من أن جل المواقف و النفسیة، نتیجة
أنها مراقبة من و ،ةسار الغیر اقفمو اللمواجهةتتخذ الهرب كحلمكروها ما سیحدث لها، لذا 
بعدم هار و شع، بالتالي الخطرجعلها تشعر دائما بالتهدید و ، ما طرف اآلخرین في الشارع

.ة النفسیةالطمأنیناألمن و 
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، في مقیاس "نادیة"من خالل ما سبق یتضح أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 
، فهي )70(درجة، التي تقابل الدرجة التائیة أكثر من )236(بـتقدر"لماسلو"األمن النفسي 

الطمأنینة النفسیة، باعتباره مرضا أو عرضا ا إلى عدم األمن و درجة مرتفعة تدل على میله
.  ألمراض أخرى

:"بیريلباص و "ج مقیاس السلوك العدواني رض و تحلیل نتائع.3.3.1
من خالل النتائج المتحصل علیها فیما یخص المقاییس الفرعیة المكونة للسلوك 

في المقیاس الفرعي )27(تحصلت على درجة "نادیة"، تبین أن "بیريلباص و "العدواني 
، فهي درجة مرتفعة، حیث تدل على أنه )45(للعدوان البدني، حیث تمثل درجته القصوى 

كلما ارتفعت الدرجة على متوسط المقیاس كلما ارتفع مستوى العدوان البدني، یظهر ذلك من 
، ما )26، 24، 17،21،23، 3(خالل حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود 

تستعمل القوة للحفاظ على و ترد علیه بالمثلفإذا تلقت الضرب تتعارك كثیرا،أنهایوضح 
،تعمل على أن یصبح شجارا، عندما تنزعج بشدة تحطم األشیاء التي من حولها أو حقوقها

الذي تمثل درجته درجة في المقیاس الفرعي للعدوان اللفظي)23(في حین تحصلت على 
مرتفعة، ما یدل على ظهور استجابات عدوانیة لفظیة، حیث هي درجة ، و )30(القصوى 

فهي عندما تختلف مع )15،20، 6،13، 5(تحصلت على درجات مرتفعة في كل من البنود
لكونها غالبا ما تختلف مع األفراد اآلخرین حول أمر أصدقائها فتخبرهم بذلك بكل صراحة،

. همنقاش معالدخول في الدم القدرة علىالخالف، یؤدي بها إلى عأنها مثیرة للجدل و ، و ما
حیث )35(درجته القصوى بـأما فیما یخص المقیاس الفرعي الخاص بالغضب الذي تقدر

الغضب مرتفع، ما یدل هي درجة مرتفعة، حیث یعني ذلك أن مستوىو )28(على تتحصل
،28، 19،25، 14، 9، 8(حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود على ذلك هو

، حیث اإلحباطترض بسهولة، شدیدة االنزعاج عند تعرضها لمواقف حیث تغضب و )30
، غیر قادرة على دون سبب معقولانفعالیة بأنها ا قنبلة على وشك اإلنفجار و تشعر كأنه
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فیما . كلها مشاعر تؤكد على أنها تحمل في طیاتها مشاعر الغضبفالتحكم في انفعاالتها، 
تحصلت على ، فقد )40(الفرعي المتمثل في العداوة الذي درجته القصوى یتعلق بالمقیاس 

، حیث یظهر ذلك من خالل حصولها على درجات رتفعةهي درجة م)34(بـدرجة تقدر 
الذي یدل على أنها تتلقى معاملة ) 27، 22، 16،18، 11،12(مرتفعة في كل من البنود 

،حتى بأصدقائهاخاصة الذین یبدون لطفا زائدا و ما جعلها ال تثق في أحدفي حیاتها، باردة 
أنها عرضة لالستغالل كما ،في غیابهایضحكون علیهاو حیث تشعر بأنهم یتحدثون عنها

. من طرف اآلخرین كلما سمحت لهم الفرصة بذلك
في مقیاس "نادیة"من خالل ما سبق یتبین أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 

هي الدرجة الكلیة للمقیاس، ما یدل على و ) 150(من )112(تقدر درجتها بـالسلوك العدواني، 
،الغضبفیلیه،العداوة، حیث یتمثل البعد السائد فيرتفعأن مستوى السلوك العدواني لدیها م

. العدوان البدنيفي األخیر و اللفظيثم العدوان 
:خالصة الحالة

لیل نتائج مقیاسي تحالموجهة و معطیات المقابلة نصف تحلیل عرض و من خالل
.السلوك العدوانياألمن النفسي و 

الطمأنینة النفسیة، حیث م الشعور باألمن و تم التوصل إلى أن نادیة تعاني من عد
ما یدل على عدم شعورها ،)78,66%(أي بنسبة )236(تحصلت على درجة مرتفعة تقدر بـ

حیث یمكن التأكد من ذلك من .ىباألمن النفسي باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخر 
خالل عالقاتها االجتماعیة المضطربة خاصة المتعلقة باألم، حیث حضیت بمعاملة سیئة

الحب، ، فاألم التي تعتبر منبع األمن،إذ تمیل أكثر إلى الذكورغیر عادلة من طرفهاو 
اإلحتقار، ما أدى العطف أصبحت منبعا لمشاعر النبذ، اإلهمال، الدفء، الحنان، الرعایة و 

لمنزل بالنسبة لها بها إلى الشعور بعدم االنتماء، نظرا لعالقتها المضطربة باألم أصبح ا
عمل على زیادة المستوى االقتصادي المنخفض الذي إلىإضافةالتوتر، مصدرا للقلق و 
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نها ، جعلها تشعر بأاالجتماعیةالنفسیة و متطلباتها حرمانها من إشباع حاجاتها و و المشاكل،
ق الطمأنینة، ما دفعها إلى الخروج للشارع لتحق، ولم تشعر بالراحة و عبء ثقیل على اآلخرین

طر كما أنها لم تنعم باالرتیاح لمختلف المخاعرضة لالنحراف و إال أنها، بنفسهاذلك
إذ أدركت أن لذا تود العودة للمنزلاالطمئنان حتى في الشارع، لتعرضها لعدة مخاطر،و 

التوتر یسیطر على القلق و ت أفضل من مشاكل الشارع حیث تتسم الحیاة فیه بمشاكل البی
.ال تشعر باألمن النفسيو غیر مریحة و ها غیر آمنة حیاتها التي تعتبر 

هي درجة مرتفعة على و )°112(أما فیما یتعلق بالسلوك العدواني فتحصلت على 
ما یؤكد ذلك هو حصولها على درجة مرتفعة في المقیاس الفرعي المتمثل في .المقیاس ككل
التي تظهر على ما یوضح سیطرة المشاعر العدائیة على الحالة ، %)85,00(العداوة بنسبة 

عالقاتها فيالتي قد تعود إلى اضطرابالعصیانالتمرد و عدم االحترام،شكل حقد، كراهیة، 
ما یؤثر على حالتها االنفعالیة لیثیر ،االجتماعیةتها النفسیة و وعدم إشباع حاجااالجتماعیة

یتم تفریغه على شكل ألفاظالذي قد ),80%00(نسبة ، حیث سجلتفیها مشاعر الغضب
الذي یظهر )%76.66(العدوان اللفظي تتمثل فينسبةفي حینیتحول إلى عدوان لفظي ل

تحصلت بدنيالعدوان فیما یخص الما أجارحة، المستفزة و الاأللفاظ مختلف تبادل على شكل 
تضارب بین أطراف الصراع أو على حیث یظهر على شكل شجار و ),60%00(نسبة على

.  شكل عدوان على الممتلكات
حالة میلیسا:الحالة الرابعة. 4.1

:عرض نتائج المقابلةو تقدیم الحالة .1.4.1
خوتها، لدیها ثالث تعیش مع والدیها و ، سنة)17(میلیسا تبلغ من العمر سبعة عشر  ٕ ا

أما مستواها الدراسي السنة الثالثة متوسط،في المنزل،أخت واحدة هي األصغروة ذكور و إخ
المنزل الذي أمها ماكثة بالبیت، ضعیف، والدها عامل یومي و فهو اهم االقتصادي و مست

، قامت الشرطة أشهر)04(یعیشون فیه لیس ملكا لهم، عاشت في الشارع لمدة أربعة 



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

183

بإحضارها إلى المركز بسبب تواجدها المستمر في الشارع، بیوم واحد قبل إجراء المقابلة 
.معها

الهدف منه، وافقت على إجراء المقابلة معها، كما ضوع البحث و بمو بعد إخبار میلیسا
.متعاونةاسي الدراسة، حیث كانت  متفهمة و وافقت على تطبیق كل من مقی

من جراء المشاكل التي ،العیش في الشارع على العیش في المنزلفضلت میلیسا
ها تعتقد ما جعل،األم، إذ لم تشعر یوما بحبهما أو عطفهمااألب و تسبب لها فیها كل من 
خطار أوالش أس اقیحساغ سراحة بخامناغ أ"الحمایة لها حیث قالت بأنهما ال یكنان الحب و 

ر یوما بالراحة في بیتنا بمعنى لم أشع،"دتسكینارا فلياویتسامننارا إماوالنیو أرنو ذاغن أو 
یجة تبینهما خالفات ن، كما أن والدیها دائما تحدث ال یدافعان عنيال یثقان بي و ألن والدي

كالس ذیمنغي بقراسن أوك ذلهظورن أورنسعي لمعنى "هموم الحیاة حسب قولها الفقر و 
أما عن ، أي یتشاجران كل یوم مع الكالم الفارغ على الفقر، "أخطر أونسعیرا ذیزوالین

بمعنى أن ال أحد یحن "أوالش لحنانة بقراسن وا أورتسدام وا"أسباب تلك الخالفات فقالت 
على اآلخر كما أنهما غیر متعاونین، حسب میلیسا أن والدیها غیر متفاهمین وعالقتهما 

بالتالي قد یتسبب ذلك في اضطراب ، غیر منسجمة، ما یجعل األسرة في صراع دائم
بین والدیهم، الذي یظهر من خالل المعاملة التي األبناء فیما بینهم، أو بینهم و عالقات

یتعامل بها كل واحد منهم مع اآلخرین، خاصة األسلوب الذي یتبعه الوالدین في عملیة 
فیما یخص مظهرها ،لیست بأنثىمیلیسا من بعید یضن بأنها ذكر و فمن یرىتنشئة األبناء، 

مختلف السلوكات سریحة الشعر، طریقتها في المشي و الخارجي سواء من ناحیة اللباس، ت
تقضي معظم وقتها خارج التي تصدر منها وحتى في هوایاتها وأمنیتها، إذ تخرج كثیرا و 

لعمرس أورذیثومین أورحسغارا "ال تثق بها، حین قالت لمنزل، ما جعل األم دائمة الشك و ا
لو عطفها و لم أشعر بحنانها و تصدقني یوما و ، أي أن أمي لم "أوالدقیقةسلحنانة ینس 

الحزن إزاء موقف األم اتجاهها، كما ء و لدقیقة، ما یدل على أن الحالة تشعر بنوع من االستیا
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ما جعلها تتمرد على ،العدائیة نحو األمئة بالحقد، الكراهیة و أدى ذلك إلى خلق مشاعر ملی
les ordresسـأوشلعغارا "حتى سلطة األب، التي تقابلها بالعصیان قائلة سلطة األم و 

سرتي ال آبه ألوامر أبمعنى،"أخطر أویخذیمنارا أین بغیغ أوك ذوین أتسمنیغالفامییون
كاستجابات أمنیاتي، من خالل هذا یمكن إعتبار تصرفات میلیسا ألنهم لم یلبوا لي رغباتي و 

مع عدم تركها تحقق ما كانت تصبو إلیه في حیاتها، ما زاد ،لعدم تلبیة حاجاتها األساسیة
تسناغاغ أوك یذسن أخطر أیربنارا "في قولها ذلكمن عدوانیتها اتجاه جمیع أفراد العائلة 

موالنیوسلحنانا، سلحماال ٕ ، بمعنى أتشاجر مع الجمیع "ذي العمر إحوسغ سلحماال غورا
الحب لم أشعر به یوما اتجاه والديبیة جیدة، تتسم بالحنان، العطف، و ألنني لم أتلقى تر 

نما تتم معاملتها بالعنف و قط و لهذا الحد فاألمرلم یقف ، )األماألب و ( ٕ الضرب المبرح عندما ا
بابا یكاثیي ألما بظاغ إلموث "تعصي أوامر والدها التي وصفتها بالمستحیلة حین قالت 

من خالل هذه المعاملة تبین للحالة على ، "impossibleخدمغارا لحوایج إقبغا أخطر اسد
یما كوالس ثقریید "أنها غیر مرغوب فیها قائلة أنها شخص ال قیمة له في المنزل و 

، أي أمي تقول لي دائما ال أشعر بالحب "بخامسرولظ افغأوكمحملغارا خاس روح أت
كما ،األمالذي تكنه لهاحساساإل، ما یؤكد من صحة أهربياتجاهك أخرجي من البیت

laاغ أرزاث ذيـو إیخذمن باش أثافـأورثسعیض ذاش"عندما قالت باإلهمالیضا تشعر أ
venirفعدم اهتمام ،یساعدني في المستقبلعله، بمعنى لم یفكروا في تكوین ما ل"مانیویإی
هو الذي تسبب في شعورها ،في المستقبلةلحصاود بالفائدة و باتخاذ قرارات قد تعالوالدین

تحرش األب بها من جهة بها من جهة و ثقتها عدم و النبذ، مع عدم تفهم األم و باإلهمال
میوقیغ "أخرى، إن لم تدعه ینال مبتغاه یقوم بضربها حتى تصاب بجروح من خالل قولها 

إذ األم ،"لما جرحغإبابا أذیوض أرواشو إقبغا یوغال یتشوكویي أطاس أویتسمنارا یكثیي أ
الذي یتصرف تصرفات لیس زوجها، ال تصدقها وال تثق بابنتها بل تعاتبها وتلومها هي و 

اهملنیي "مع ابنته، لذا تمنت كثیرا لو ولدت في أسرة أخرى في قولها غیر أخالقیة و 
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یكنان الحنان ، بمعنى أهملوني ولم یعتبروني ابنتهما وال"أوحننیثارا فليأویحسیبنارا ذیلیثسن 
تتمثل في الحب، التيالمفسیة االجتماعیةلي، هذا ما یدل على حرمان الحالة من حاجاتها 

شعورها باإلنتماء، إذ كبرت في جو بارد ینعدم فیه الدفء العائلي ألفراده، العطف، الحنان و 
ه نفسها،حتى اتجااتجاه عائلتها و عدائیة في طیاتها،فبها اآلن مشحونة بالمشاعر السلبیة

حیث كتبت في تلك الورقة ،قلمطلبت تزویدها بورقة و رغبتها في التحدث مباشرة م دنظرا لع
لي في حیاتي أرغب في االنتقام وأرغب في المواجهة أبي هما سبب كل ما حصلأمي و "
أن معاناتها عمیقة، ستطیع إخراج ما بداخلها بسهولة و ما یدل على أنها ال ت،"ال أستطیعو 

بغیغ أذرولغ "ثم أضافت على تحدي السلطة الوالدیة لكونها أقوى منها، ةدر اقكما أنها غیر 
ترید اإلنتقام من الذین أي ترید أن تهرب و " a vieبغیغ أدراغ تسار اقیقاذ ایسكرهن دونیثیو 

قد إنمااآلخرین فقط، ال تقتصر في اتجاهها نحوةكرهوا لها حیاتها إلى األبد، هذه العدوانیأ
اشحال تكلت ابغیغ "عندما قالت أیضا، إذ راودتها أفكار االنتحار مرارانحو الذاتتتجه

حیث أصبح بمعنى كم من مرة أردت االنتحار أرید أن أموت، "اذنغاغ إمنیو ابغیغ اذمثاغ
، أتت فیه للدنیا لتتعذب لیس لكي تحض مشئوماالیوم الذي ولدت فیه في نظرها بأنه یوما 

أكره كل ما الیوم الذي ولدت فیه أكره نفسي و أكره "ئة خالیة من المشاكل في قولها بحیاة هان
اكتفت بذكر ،كأنهم غیر موجودینو تها فلم تذكر أي منهمفیما یخص إخو ،"یجري حولي

یغ حنینث فلي ثتسكید فلي الوقث اریل"ندها الوحید حیث قالتإذ تعتبرها سأختها الكبرى 
، أي أن أختها هي التي عوضتها الحنان"س إتسعیشیغأفسبینیذس تسحسغ إلمخیو یرثاح

، كما تبین ذلك تعیش ألجلهاكما أنهامعها باإلرتیاح شعرتالذي حرمت منه إذ تدافع عنها و 
سیة أختي هي التي وقفت معي في الظروف القا"أیضا من خالل ما كتبته على الورقة 

، ما یدل على "راحة البالسوى الهناء و واستني، معها أجد الصعبة، هي التي ساندتني و و 
أن عالقاتها محدودة جدا تتمثل في أختها فقط، حیث الكالم الذي كتبته عن أختها حددته في 



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

186

لته عن أمها، أي المشاعر التي تكنها ألمها غیر المشاعر إطار، فصلته عن الكالم الذي قا
.التي تكنها ألختها

مصروفها بتحضإذ ال ،ا فهو ضعیفأما عن الوضع االقتصادي لعائلة میلیس
التي تحبها الیومي، كما أن والدیها رفضا تسجیلها لممارسة الریاضة المتمثلة في كرة القدم،

، أي تحب الریاضة إال أن "بخام أوقین أذخذمغ ثین إبغیغle sportعشقغ"كثیرا في قولها 
میلسسا لموقف آخر من والدیها لم یوافقا على ممارستها للریاضة التي تحب، ما یعرض

غها، لذا تخرج إلى الشارع لتمارس كرة القدم مع اإلحباط، فهي ال تجد أین تقضي وقت فرا
.أفراد األسرة اآلخرینو شبان آخرین، ما یعرضها للمشاكل مع الوالدین

عدم تزویدها ل،فیما یخص الحالة التعلیمیة فهي تركت المدرسة بمحض إرادتهاو 
ایذتسغنرا لقش "ها حسب قولها وبسبب عدم اهتمام والدیها ورعایتهما لباألدوات المدرسیة

م اهتمامها بالواجبات المدرسیة إلى عدإضافة، "اغ قیمغاسنتشلعرا ذقي ما غریغ نالكول 
حین قالت ما یؤدي بها إلى تعرضها للعقاب من طرف المعلم ،غیابها المتكرر عن المدرسةو 
بمعنى كانت مجتهدة ،"la belle vieلیغ حرشغ ذي الكول لمعنى عشقغ لسبور یوك ذ "

الحیاة الرائعة، فالوقت الذي تغیب فیه عن المدرسة، في المدرسة ولكنها تعشق الریاضة و 
أو في التنزه، لكونها تمیل إلى كل ما یفعله الذكور، من القدمتقضیه سواء في لعب كرة

بالرغم من رغبة ف،عاني من مشاكل سواء مع المعلمین أو التالمیذناحیة أخرى فهي ال ت
كرى "اصلة الدراسة حین قالت و لم ترغب في مإال أنها ،بعض المعلمین مساعدتهاالمدیر و 

ها على ترغماكل التي أبمعنى أنها تعاني من بعض المش،"نلمشاكل أویجنارا أذكملغ لقرایة
.حتكاك أكثر باألموااللقضاء وقت أطول في المنزل، ما فتح أمامها المجال ترك المدرسة

"ال إمي لیغ بخامإمي لیغ قبرا إحسغ سراحة و "هي في الشارع قالت أما عن حالتها و 
أن تكسب استطاعت أي تشعر بالراحة في الشارع أكثر من المنزل، أثناء مكوثها بالشارع

على بعض الشبان الذین تعرفتعلى إثر احتكاكها بالشارعرزفها عن طریق التسول، و 
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لكن تكون ،تقضي معهم أغلب أوقاتهاو حیث تلعب معهم كرة القدم ،أصبحوا أصدقاءها
أما عندما یحل اللیل تذهب بالقرب من مركز الشرطة لللجوء إلیها عند ،معهم في النهار فقط

سنها ، إال أنها كأي طفل في "أوالش ذاشو إیضران أخطر رقلغ ارالبولیس"الحاجة قائلة 
تعرضت هي أیضا لهذه حیث،اإلساءةو یعیش في الشارع یتعرض لمختلف أنواع اإلستغالل

ذراو ببریذ لمعنى ازمرنارا إییوین یذسن "قالت فالمواقف إذ تلقت عروضا من قبل الشبان،
إال أنها دافعت عن نفسها،الشارع هم الذین حاولوا أن یأخذوها معهمبناء، أي أ"أوثنجغرا

ذراو "، كما تعرضت أیضا لإلساءة الجنسیة فاكتفت بقول بالهربمنعهم من ذلكاستطاعتو 
یوما بعد یوم حسب الكره لوالدیها یزدادان ففي الشارع مشاعر الحقد و أي أوالد الحرام، "لحرام

واجهها في الشارع تزید من حقدي أن كل المخاطر والمشاكل التي أ"ما كتبته في الورقة 
تعتبر بأن والدیها هما ، أي "حزنيهما سبب تعاستي و امنهمكرهي لهما، سئمت و 

الن على ما یجري لها، لذا فهي لم تقم بزیارة عائلتها منذ أن خرجت من المنزل قائلة المسؤو 
آلن في الشارع بسبب أبي اأنا أي ،"أذوغلغ غرسنjamaisأفسبا نبابا ذیما إفغغ بخام"
لن تعود إلى مصرة على االستمرار في الشارع و فهي هما أبدا،إلیودعأمي وال أرید أن أو 

بأنهاأنا أتعذب لشيء لم أفعله في حیاتي، أرغب في نسیان "فحسب ما كتبته المنزل مطلقا
، "العذاب المستمرمعها أجد سوى الحزن، التعاسة و أمي لم تثق بي یوما، دائما تشك بي 

لن تندم على ذلك حسب ما كتبته تركت المنزل و ما یدل على عدم إحساسها بالندم عندما 
أحقد علیها ال أرید العودة إلیها أبدا، لم یمنحاني سبب ما جرى لي أنا اآلن أكرهها و أمي "

أن میلیسا لم تنعم یوما من خالل هذا یتضح ، "الكرهالضرب، الحقد، الجوع، الحقارة و سوى
براحة البال أنا دائما مشوشة لم أحض یوما "االستقرار في بیتها األسري حین قالت باألمن و 

نها لم تتمكن من تحقیق لذا اتخذت الهروب كاستجابة للتخلص من مشاكلها، إال أ،"العقل
أذحمذغ "قائلة أن الهروب إلى الشارع لیس بالحل األمثل، لذا لجأت إلى الشرطة مبتغاها و 

هذه و الشرطة ساعدتنيألن ،أتشكره، بمعنى أحمد اهللا و "ربي أثشكرغ ثعونیي ملیح البولیس
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دما أخبرتهم بأنها لن تعود إلى ، بعاألخیرة بدورها قامت بإیداعها في مركز إعادة التربیة
ن أجبروها على ذلك سوف تهرب مرة أخرىثانیة و المنزل ٕ . ا

تسمنیغ أذلعبغ لبالو أوضار واذوغلغ "عن نظرتها نحو المستقبل فاكتفت بقولها أما 
، كما تمنت أیضا أن تلتقي أن تصبح بطلة العالمأن تلعب كرة القدم و ، أي تمنت "بطلة العالم

ت أحن أخهي أفضل، أعطف و "التي تعتبرها األم التي حرمت منها حسب ما كتبته ،بأختها
."ألتقي بها یومافي العالم، أرغب في أن أراها و 

:فسي لماسلوتحلیل نتائج مقیاس األمن النرض و ع.2.4.1
في مقیاس األمن النفسي، یتبین أنها " میلیسا"من خالل النتائج العامة التي سجلتها 

،)74، 72، 59،67،70، 8،35،49، 6(تحصلت على درجة مرتفعة في كل من البنود 
حیثخاصة مع الجنس اآلخر،،بهابالمحیطینعالقاتها االجتماعیةتوترالتي تدل على

التي تتسم بالسخریة، لمعاملة السیئة وغیر العادلة التي تتلقاها و نتیجة ا، تفضل الخلو بنفسها
عدم التقبل، االنتماء، ما یخلق لدیها الشعور بعدم االحترام،و اإلهانة، النبذ، اإلحتقار

ما جعل بالتالي إلى اضطراب عالقاتها االجتماعیة،أنها غیر مرغوب فیها،اإلهمال و 
، فحرمانها من تحقیق إشباع حاجاتها النفسیة تثق بهملیس لدیها أصدقاء عالقاتها محدودة 

االنطواءمشاعر عدوانیة و الخوف،التوتر،ظهور أعراض القلق،واالجتماعیة أدى بها إلى 
،36،38، 4،7،18،30(حیث تبین ذلك عند تسجیلها درجات مرتفعة في كل من البنود 

ر سریعة الغضب، متقلبة المزاج غیمن جراء تلك المعاملة أصبحت )69، 41،47،64،66
خاصة كثیرة االنزعاج من اآلخرینانفعاالتها، عصبیة،قادرة على التحكم في مشاعرها و 

، بالتالي االطمئنانو بعدم الراحة ما أدى بها إلى الشعور عندما تتعرض لإلهانة، كثیرة الشك، 
،5، 2(ذلك بحصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود شعورها بسوء حالتها الصحیة،

ها ر و شعنظرا لعدم ،)75، 73، 71، 65، 52،57،60،62، 32،46،51، 21،23، 16
لم تنعم بأسرة تعمل على تحقیق و ، لم تحض بطفولة سعیدةتعامالتها االجتماعیةبالراحة في
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لم تحض بالحظ و مملة ال قیمة لهاأصبحتفالحیاة بالنسبة لهاإشباع حاجاتها المختلفة،
حساسة تشعر بالحرج كثیرا، إنسانةعلى اآلخرین، فهي ثقیل، كما تشعر بأنها عبئفیها

ما عنویاتها، من جراء ما یحدث لها و حیث تجرح مشاعرها بسهولة، ما یؤدي إلى انخفاض م
یة، األمر الذي زاد من یعإلى اعتقادها أن اآلخرین یعتبرونها غیر طبإضافةیجري حولها، 

في حین تحصلت على درجات مرتفعة .في هذه الحیاةالرضاو شعورها بعدم الراحةقلقها و 
، ما یدل على فقدانها للثقة في )61، 53، 47، 33، 31، 25، 20، 15(في كل من البنود 

اآلخرین في ، ما ینمي لدیها الشعور بأنها ال یمكن االعتماد على المودةال تكن لهم و اآلخرین
، كما لیس لها مواجهة المواقف االجتماعیة المختلفة التي تتعرض لها ذلك لعدم ثقتها بأحد

ال عن ها ال تجید التعبیر عن مشاعرها و ، لكونمواجهتهمو أصدقائهاالقدرة على التنافس مع 
آرائها ما یجعلها عرضة للنقد من اآلخرین، فحسب اعتقادها أنهم یرونها شخص غیر طبیعي

إلى شعورها بالنقص، األمر الذي دفعها إلى تكوین نظرة تشاؤمیة، فالدرجات التي إضافة
،)63، 44،50،55، 37، 29، 24،27، 10،14،17(تحصلت علیها في كل من البنود 

أن على المستقبل و خوف غامضو القلقبتوحي بأن لها نظرة تشاؤمیة نحو الحیاة، إذ تشعر
لیست لها فائدة حیث ترى نفسها بأنها غیر نافعة و تزداد سوءا على ما كانت علیه، ساألمور 

لیس بالمكان المناسب أن هذا العالم و ، هاذاتلهاتقدیر انخفاض في الحیاة، ما یدل على
اقبة من طرف اآلخرین في الشارع شعورها بأنها مر إلى إضافةالحیاة عبئ ثقیل،للعیش فیه و 

تعاني من حالة سوء قد جعلها الخطر، ید و هدها بالتر و شعفث لها، أن مكروها ما سیحدو 
الهرب كلما واجهت بتي تتعرض لها في حیاتهاالضغوطات الالمواقف و إذ تواجه جل،توافق

. الطمأنینة النفسیةما یدل على عدم شعورها باألمن و موقفا غیر سار،
، في مقیاس "میلیسا"علیها من خالل ما سبق یتضح أن النتائج العامة التي تحصلت 

، فهي )70(درجة، التي تقابل الدرجة التائیة أكثر من )231(بـتقدر"لماسلو"األمن النفسي 
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النفسیة، باعتباره مرضا أو عرضا الطمأنینةاألمن و درجة مرتفعة تدل على میله إلى عدم 
.  ألمراض أخرى

:"بیريلباص و "تحلیل نتائج مقیاس السلوك العدواني رض و ع.3.4.1
من خالل النتائج المتحصل علیها فیما یخص المقاییس الفرعیة المكونة للسلوك 

في المقیاس الفرعي )31(تحصلت على درجة "میلیسا"، تبین أن "بیريلباص و "العدواني 
، فهي درجة مرتفعة، حیث تدل على أنه )45(للعدوان البدني، حیث تمثل درجته القصوى 

كلما ارتفعت الدرجة على متوسط المقیاس كلما ارتفع مستوى العدوان البدني، یظهر ذلك من 
، ما یوضح )29، 24، 23، 21، 3(خالل حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود 

للحفاظ على حقوقها، تستعمل القوةا تلقت الضرب فترد علیه بالمثل و إذفكثیرا،جراتتشأنها
)14(في حین تحصلت على ،مع التهدیدعندما تنزعج بشدة تحطم األشیاء التي من حولها

هي درجة ، و )30(درجة في المقیاس الفرعي للعدوان اللفظي الذي تمثل درجته القصوى 
ما یدل على انخفاض في مستوى العدوان اللفظي، لكنها تصدر بعض السلوكات، ، منخفضة
اآلخرین تختلف مع غالبا ما فهي )20، 15، 13(ا على درجات مرتفعة في البنود لحصوله

أما فیما . بكل صراحةبذلكتخبرهمإزعاجهاعند لكونها مثیرة للجدل والخالف و حول أمر ما،
على تتحصلف)35(الغضب الذي تقدر درجته القصوى بـیخص المقیاس الفرعي الخاص ب

یعني ذلك أن مستوى الغضب مرتفع، ما یدل على ذلك هو  هي درجة مرتفعة، حیث و )28(
ترض حیث تغضب و )30، 14، 9، 8(لبنود حصولها على درجات مرتفعة في كل من ا

، حیث تشعر كأنها قنبلة على وشك اإلحباطبسهولة، شدیدة االنزعاج عند تعرضها لمواقف 
ؤكد على أنها تحمل في اإلنفجار، غیر قادرة على التحكم في انفعاالتها، كلها مشاعر ت

فیما یتعلق بالمقیاس الفرعي المتمثل في العداوة الذي درجته . طیاتها مشاعر الغضب
هي درجة مرتفعة، حیث یظهر ذلك من )33(حصلت على درجة تقدر بـت، فقد )40(القصوى 

الذي )27، 22، 18، 16، 12، 11(خالل حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود 
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د خاصة الذین یبدون أحب، ما جعلها ال تثقستغاللهاأن الناس ینتهزون الفرص الیدل على
یضحكون علیها في غیابها،، حیث تشعر بأنهم یتحدثون عنها و حتى بأصدقائهالطفا زائدا و 

. كما تنزعج بشدة عندما یتعرض اآلخرون لألشیاء التي تخصها
في مقیاس "میلیسا"من خالل ما سبق یتبین أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 

هي الدرجة الكلیة للمقیاس، ما یدل على و )150(من )106(السلوك العدواني، تقدر درجتها بـ
الغضب،فیلیهالعداوة،، حیث یتمثل البعد السائد فيمرتفعأن مستوى السلوك العدواني لدیها 

. اللفظيفي األخیر العدوانو البدنيثم العدوان
:خالصة الحالة

لیل نتائج مقیاسي تحمعطیات المقابلة نصف الموجهة و تحلیل عرض و من خالل
تعاني من عدم الشعور "میلیسا"أنتم التوصل إلىلقد .السلوك العدوانياألمن النفسي و 

أي بنسبة )231(بـالطمأنینة النفسیة، حیث تحصلت على درجة مرتفعة تقدر باألمن و 
، ما یدل على عدم شعورها باألمن النفسي باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض )%77,00(

حیث یمكن التأكد من ذلك من خالل عالقاتها االجتماعیة المضطربة خاصة المتعلقة . أخرى
منبعا لمشاعر هاتعتبر غیر عادلة من طرفها، إذو باألم، حیث حضیت بمعاملة سیئة، قاسیة

أصبح المنزل بالنسبة لها فالنبذ، اإلهمال، اإلحتقار، ما أدى بها إلى الشعور بعدم االنتماء، 
لم یعد مكانا للعیش فیه، كما صرحت من خالل المقابلة أن األم هي السبب في معاناتها

لنفسیة ع حاجاتها ومتطلباتها اها من إشباكما أصبحت ال تثق في أحد، إذ حرمان، تعاستهاو 
، ما دفعها بالراحةیومالم تشعرر بأنها عبء ثقیل على اآلخرین، و االجتماعیة، جعلها تشعو 

إال لعلها تجد فیه ما عجزت األسرة عن تحقیقه لها، إلى الخروج للشارع لتحقق ذلك بنفسها، 
من االطمئنان، طر كما أنها لم تنعم باالرتیاح و المخاعرضة لالنحراف و وجدت نفسهاأنها

بالرغم من إدراكها أن ،ال ترید رؤیة أمها ثانیةو العودة للمنزلإال أنها ال تود ، جراء ذلك
.األمنحة و ار الشارع لن یوفر لها ال
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وهي درجة مرتفعة على )°106(أما فیما یتعلق بالسلوك العدواني فتحصلت على 
ما یؤكد ذلك هو حصولها على درجة مرتفعة في المقیاس الفرعي المتمثل في .المقیاس ككل
التي تظهر على ، ما یوضح سیطرة المشاعر العدائیة على الحالة %)82,50(العداوة بنسبة 

اضطراب من جراءالعصیان التمرد و التي قد تؤدي إلىعدم االحترام،شكل حقد، كراهیة و 
خاصة من األم التي تعتبر االجتماعیةحاجاتها النفسیة و عدم إشباعة و عالقاتها االجتماعی

الذي یظهر على شكل )80,00%(الغضب، حیث سجلت نسبة ثم یلیه بعد، سبب المشكلة
البدنينسبة العدوان تتمثلفي حیناإلنتقام خاصة من األم، و االنفعال الشدید، تقلب المزاج، 

، أما مع التهدیدتحطیم الممتلكاتضرب، الشجار، الذي یظهر على شكل )68,88%(في 
الذي یظهر على شكل تبادل )46,66%(ي تحصلت على نسبة فیما یخص العدوان اللفظ

.كالم قد یكون جارحا في بعض األحیان
حالة أمیرة:الحالة الخامسة. 5.1

:عرض نتائج المقابلةو تقدیم الحالة.1.5.1
متوسط، كانت تعیش مع أولىالسنةسنة مستواها الدراسي18تبلغ من العمر أمیرة

خوتها الثالث، اثنین ذكور و والدیها  ٕ ة بینهم، مستواهم أخت واحدة حیث تحتل الرتبة الثالثوا
) كراء(سكن خاص لیس لدیهم، متقاعد أما األم ماكثة بالبیت، والدها متوسطاالقتصادي 

.یسكنون في المدینة
لیها، بكل تفهم حیث بدت مقیاسي الدراسة عتطبیق بلت أمیرة إجراء المقابلة معها و تق
. الهدف منهالك بعد إخبارها بموضوع الدراسة و متعاونة، ذمتفهمة و 

،الصراعات بین أفرادهاو كانت أمیرة تعیش في أسرة یسودها جو مشحون بالخالفات 
المختلفة، لكونه المصدر حاجات األسرةرغبات و إلى عدم قدرة األب على  تلبیةإضافة

وسط هذا الجو، حیث عاشت حیاتها حید لدخل األسرة، ما جعلها ال تتحمل العیش في الو 
الدار كل یوم یداوسو كل شي عمري ماحسیت بالراحة فهاذ"دائمین توترهي في قلق و و 
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كل شيء ي ذلك المنزل، یتشاجرون كل یوم و بمعنى لم تشعر أبدا بالراحة ف،"مخصوص
تعرضه إلى الشعور قد،منهاالضروریةخاصة األساسیة و الفرد من حاجاته ناقص، فحرمان 

ن كان محاطا بأقرب الناس إلیهاالطمئنانبعدم الراحة و  ٕ كاینین صوالح "حین قالت ،حتى وا
حاجات كثیرة ال یوفرونها لي، خاصة إذا كان هناك طلبات و ، هناك مت"بزاف مایجیبوهالیش

قاع یجیبو لهم "نوع من التفضیل بین األبناء ما یؤدي إلى خلق عداوة فیما بینهم، في قولها 
أمام مطالب األبناء التي هي كل یتحصل على ما یرید إال أنا، و أي ال"واش یحبو غیر انا

عدوانا اتجاه ، ما یجعله أكثر عصبیة و ا لهمفي تزاید مستمر یجد األب نفسه عاجزا عن تلبیته
رفا بزاف زعافه قاع یتنكي یتشومر  یتقلق و "حین قالت ،على حد سواءأبنائهجته و زو 

عصبیة ي لدیه المال یكون في حالة قلق و ، بمعنى عندما ینته"ال على یمایصبو علینا و 
تساهم في بعض األحیان كما أنها و زوجته، أحیث غضبه كله یوجهه نحو األبناء ،شدیدة

حیث ما یراها مع بعض صدیقاتها اللواتي ال یحتملهن،في خلق مشاكل بین والدیها عند
، "منین ذاك نكون انا السبة في الدواس تاعهم یداوسو عال جالي"یتضح ذلك في قولها 

، لردع بعض سلوكات یجعل األب یتخذ القسوة كأسلوب في معاملته معهمالوضع أمام هذا 
القة جیدة مع إخوتها ع، كما أنها لیست على "بابا یضربني بال سبة"حین قالت ئهأبنا

رض للضرب المبرح من أنها تتعدائمة الشجار معهما و فهي،األختكبر و خاصة األخ األ
، أي "یضربوني علیهاش دایما یعایرو فیا حاجة صغیرة و میحبونی"قائلةاألمطرف األخت و 

حسب أمیرة حتى یضربونني ألتفه األسباب علیها، و تيالقبیقومون بمال یحبونني فهم دائما 
یما هي السبة "من خالل قولها ،األم تكرهها حیث تلبي كل متطلبات اآلخرین غیرها هي

بمعنى أن األم هي السبب في كل ، "انایا الالشي هوما قاع تدیر لهم واش حبو و في كل
فهذا ساهم في خلق مشاعر الكره ما أنا فال،شيء، فهي تعمل على تلبیة كل ما یریدونه أ

مما أدى أیضا إلى اضطراب عالقاتها مع أفرادلدیها اتجاه األم حیث أصبحت تكره أمها،
حاسة روحي ضایعة كي "حیث قالت اإلهمال من طرفهمأسرتها، ما جعلها تشعر بالنبذ و 
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في ترغب هي، أي عندما "normalهوما maisنحب یدیرولي حاجة میدیروهالیش 
أنها غیر مرغوب فیها كما تشعر بأما هم بدون مشكل،الحصول على شيء ال یلبونها لها

، الكل یدوس علي "اللي یجي یدوس علي ما حسبونیش قاع فهاذیك الدار"في األسرة قائلة 
بین أفراد أسرتها مع من تتحدث ویسمع لها، أن یكون منلذا لم تجدال أحد فیهم یقیمني، و 

ال م اللي یقدر یفهمني و ملقیتش فیه"یعمل على نصحها وتوجیهها، حین قالت متفهما لها و 
ها، لإلى صدیقفاتجهت على إثر ذلك إلى أفراد خارج نطاق األسرة،"ینصحنيسمعني و ی

ن علم الوالدین بذلك، مع المشاكل تخرج معه دو به منذ حوالي سنتین و حیث أنها على عالقة 
انتهت تلك العالقة بعالقة أصبحت كثیرة الخروج معه، حیثالتي تواجهها في األسرة

جنسیة، عندما طلبت منه التقدم إلى البیت إلدراك الخطأ، فالطلب قوبل بالرفض مدعیا بأنه 
لیست له وضعیة تسمح له بالزواج، فلم تستطع إخبار األسرة بذلك لكونها خائفة من ردة 

للعیش فيهة متجفعلهم التي حسب توقعها ستكون عنیفة، فقررت الخروج من البیت العائلي
إذ تمنت المسئولة، فحسب نظرها كل ما تعانیه أمها هي الذي اتخذته كحل لمشكلتها،الشارع

تمنیت لوكان عندي أم واحدة أخرى ماشي هذیك عائلة "لو ولدت في أسرة أخرى قائلة 
."ماشي ملیحة

للعائلة فهو متوسط، إال أن الحالة ال تتحصل على االقتصاديأما عن المستوى 
ال و االحتیاجات، كما أنها ماكثة بالبیتبعض لو و صروفها الیومي الذي سیمكنها من تلبیة م

.یعرضها أكثر للمشاكل األسریةما الو قصد توجیه اهتمامها إلیه،تستفید من أي تكوین
إرادتها ألنها لم تكن مجتهدة، أما عن حالتها التعلیمیة فهي تركت المدرسة بمحض

مع زمالئها التالمیذ، كما أن عالقاتها بهم الو ال یعود ذلك إلى مشاكل مع المعلمینحیث
كانت جیدة، إال أنها كانت تتغیب كثیرا عن المدرسة دون علم والدیها بذلك في قولها 

.أي كرهتها"كرهتها"
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لن یكون ، أي "ما كانش كیما داركم ندمت بزاف"فیما یخص حالتها في الشارع فقالت 
الشارع لیس بالمكان فال األمن، منزل لم تجد الراحة و كمنزلك ندمت كثیرا، فبعد خروجها من ال

أي ،"حسیت بالخوف"التي سوف تخطر بالبال حین قالت ،اآلمن فیه كل أنواع المخاطر
شیئا بعدها شعرت بالخوف، فعندما خرجت من البیت لم تكن تعرف أحدا یعیش في الشارع، 

ناثاقاء الذین هم في الشوارع ذكورا و الكثیر من األصدلدیهافشیئا أصبح ٕ تالقیت بیهم "قائلة ا
، یفترقون في النهار للعمل، ثم یلتقون في اللیل من أجل حمایة بعضهم البعض "في الزنقة

فاللیل maisمكانش بزاف مشاكل،normalفالنهار "ضد مخاطر متعددة، حین قالت 
leمتقدریش تقعدي وحدك یكون  dangerعموما ال ، أي في واضح النهار "بزاف فاللیل

الخطر الحقیقي ألنالتواجد لوحدكأما في اللیل ال تستطیع،تحدث هناك مشاكل بكثرة
ال یرقد على هذیك میقدرش الواحد یرتاح و "یحدث في اللیل، لذا ال تشعر بالراحة قائلة 

أن ینعم بنوم هانئ، لهذا و یع أحد أن یرتاح في تلك الظروف ، بمعنى ال یستط"مهني
العمل الذي یخرج ح من أجل العمل، فكل واحد منهم و یتجمعون في اللیل، لیفترقون في الصبا

نما تقضي وقتها مع ص العمل فهي ال تعمل في الشارع و بخصو علیه، فیما یتعلق بأمیرة  ٕ ا
عد امبles jeunesنروح نقصر مع "شاب معین مقابل بعض المال كما یتضح في قولها 

، إال أنها غیر راضیة على ما تقوم به في "یشریو لي واش نحب لعشیة نولي عند الجماعة
مرغمة على فعل ذلك فهي،بمعنى لیس لها خیار آخر،"معندیش خیار واحد آخر"قولها 

فبالرغم من ممارستها لمثل ذلك العمل إال أن المبلغ الذي تحصل علیهلكسب قوتها الیومي، 
الحوایج و اللبساو میكفیونیش تشري بیهم المكال"ال یسد كل حاجاتها الیومیة عندما قالت 

ما یتضح أنها تتعرض لالستغالل الجنسي مقابل القلیل من المال،،"اللي تسحقهم كل طفلة
إلى خروجها الیومي إضافة، الخمرللشارع تأثیر على سلوكها حیث أصبحت تدخن، تشرب

فالزنقة تعلمت بزاف "حین قالت ،مع الشبان، الذي أصبح كمصدر أساسي لكسب رزقها
التدخین، رغبة كالشرب و ، أي في الشارع تعلمت الكثیر من السلوكات "صوالح نشرب، نتكیف
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ها یومیا في الشارع، والمخاطر التي یتعرضون لمنهم نسیان كل المشاكل التي یعانون منها
بزاف صوالح یصراوتعرضت لمخاطر كبیرة تعداو علیا وكاینین لیحبو یدیونا بالسیف "ائلة ق

أي تعرضت لمخاطر كبیرة، حیث اعتدوا علیها، هناك من یریدون أخذهم ، "ماشي مالح
"غیر تاع الدبزة ندمت علیها بزاف"قائلة معهم قصد استغاللهم، تحدث مواقف لیست بجیدة

نظرا للضعف وعدم القدرة على الدفاع عن ، القوة ندمت علیها كثیرابمعنى فیها سوى العنف و 
، أما عن مدى رغبتها "بالهربة"نفسها فتقوم بمواجهة تلك المخاطر بالهروب فاكتفت بقولها 

كرهت "، ثم قالت العبرت عن ذلك بهز رأسها تقصد به باالستمرار في العیش بالشارع
إذ ،أي سئمت من حیاة الشارع، أكره الشارع لیس مثل البیت، "كیما الدارالزنقة ماهیش 

"ندمت علیها بزاف"حیث ظلت تكرر عبارة تلمح إلى رغبتها الملحة في العودة إلى المنزل،
لعدة مرات ما یدل على مدى شدة الندم الذي تشعر به، أما إذا كانت تفكر في الرجوع إلى 

نفكر فیها "مح عن رغبتها الشدیدة في العودة إلى البیت قائلة تلوهيالبیت العائلي فقالت 
كثیرا مما یدل على رغبتها الشدیدة في العودة إلى المنزل، ما رةكتفكر في الف، أي"بزاف

الحل الذي اتخذته لیس بالحل الجید ت بأن الشارع لیس بمثابة البیت، و یوضح بأنها أدرك
یرید أو یفكر في الهروب من البیت مشاكل و یث نصحت كل طفل یعاني من لمشاكلها، ح

تندم بزاف مللي اخرجت، متخرجش للزنقة، الزنقة متنفعش و "للعیش في الشارع بقولها 
، بمعنى ال تخرج إلى الشارع، فالشارع ال ینفع "الزنقة جربتها تضرك كثر ما تفیدك صدقني

ارع صدقني ستضرك في الشسوف تندم كثیرا إذا فضلت الخروج، لقد جربت معنى الحیاة 
.تفیدكأكثر مما س

مكانش مستقبل حبیت نولي ،واش مالمشتقبل"أما عن نظرتها للمستقبل فقالت 
، ، أي مستقبل هذا ال یوجد هناك مستقبل أرید فقط أن أصبح حالقة نساء"حفافة هذا ماكان
جاهدة لیس لها اهتمامات أخرى لتعمل أهدافها في الحیاة محدودة جدا و ما یدل على أن

.على تحقیقها



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

197

:"لماسلو"فسي تحلیل نتائج مقیاس األمن النرض و ع.2.5.1
في مقیاس األمن النفسي، یتبین أنها " أمیرة"من خالل النتائج العامة التي سجلتها 
،35،49،59، 11،13،28، 8، 4،6،7(تحصلت على درجة مرتفعة في كل من البنود 

سیئة معاملةتتلقىاالجتماعیة، إذ اعالقاتهتوترالتي تدل على)67،68،70،72،74
ما یخلق لدیها الشعور اإلحتقار،عدم االحترام و تتسم بالسخریة، اإلهانة، النبذ،عادلةغیر و 

ر بالوحدة حتى وهي ما جعلها تشعأنها غیر مرغوب فیها،و بعدم التقبل، االنتماء، اإلهمال،
لیس االنسجام مع اآلخرین و كما أنها ال تحسن التعامل و ،ابنفسهفضل الخلو تبین الناس، 

لدیها أصدقاء مخلصین یمكنها أن تثق بهم، ما قد أدى إلى اضطراب عالقاتها االجتماعیة،
بظهور النفسیة االنفسیة واالجتماعیة أدت إلى تدهور حالتهاحاجاتهإشباعمن افحرمانه

حیث تبین ذلك عند االنزعاجدائیة، االنطواء و الخوف، مشاعر عالتوتر،أعراض القلق،
إذ )75، 69، 7،14،38،41،51،56،66(ل من البنود ـات مرتفعة في كـدرجاتسجیله

یجعلها ، ماامشاعره، ال تستطیع السیطرة علىمتقلبامزاجهالغضب،ةسریعتعتقد بأنها
دى یؤ حینما تسوء األمور، ما قداألسف على نفسها الشعور بالشفقة و للیأس بسهولة و تستسلم 

على درجات مرتفعة في كل من اذلك بحصوله،االطمئنانإلى الشعور بعدم الراحة و ابه
فهي تعیش كما یرید اآلخرون ، )75، 40،53،58،60،62،73، 16،22،32، 5، 2(البنود 

لما كثیرانزعج، ت، غیر راضیة عن نفسهاعبئ ثقیل على اآلخریناأنهو لیس كما ترید هي، و 
نظرا ،لكافة أفرادها السعادةو انعم بأسرة تحقق لها لم ت، كما أنهاما یجري حولهو ایحدث له

، ما یجعلها تعیش تشعر بأن الحیاة مملة ال قیمة لها،لعدم ارتیاحها لتعامالتها االجتماعیة
ت على تحصلیث حالة عدم االرتیاح، إال أن هذا لم یؤثر على ثقتها بنفسها أو باآلخرین، ح

سواء في ثقتها، ما یدل على )2631، 25، 3،20(في كل من البنود درجات منخفضة
الرغم من ذلك ب،آرائهاتجید التعبیر على أفكارها و على حد سواء،ااآلخرین أو في نفسه

من السلبي المستمر الذي تتعرض لهلنقدنتیجة اتراودها بعض الشكوك من حین آلخر، 
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إلى تكوین اشخص غیر طبیعي، األمر الذي دفعهاأنهم یرونهافحسب اعتقاده،اآلخرین
علیها في كل من البنود تالتي تحصلالمرتفعة نظرة تشاؤمیة خالیة من التفاؤل، فالدرجات 

، الذي یتسم القلق على المستقبلةكثیر اتوحي بأنه)29،30،45،46،50،55، 19، 10(
حالة سوء توافق إذ عاني منا ت، ما جعلهسوف تزداد سوءاكل األمورأن و ببعض الغموض

كالهرب من ا،حیاتهخاللتعرض لها الضغوطات التي تة إزاء المواقف و تخذ استجابات سلبیت
ا، اضافة إلى شعورها سیحدث لهما شعر دائما بأن مكروها كما تالمواقف غیر السارة، 

. باألمن النفسيا، ما یدل على عدم شعورهالخطربالتهدید و 
، في مقیاس "أمیرة"من خالل ما سبق یتضح أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 

درجة، التي تقابل الدرجة التائیة المحصورة بین درجتي )199(بـتقدر"لماسلو"األمن النفسي 
ال االطمأنینة النفسیة، لكنها إلى عدم األمن و ، فهي درجة مرتفعة تدل على میله)70- 65(

.مرضا أو عرضا ألمراض أخرىایصل إلى المرحلة المرضیة باعتباره
:"لباص و بیري"تحلیل نتائج مقیاس السلوك العدواني رض و ع.3.5.1

من خالل النتائج المتحصل علیها فیما یخص المقاییس الفرعیة المكونة للسلوك 
في المقیاس الفرعي )29(، تبین أن أمیرة تحصلت على درجة "بیريلباص و "العدواني 

، حیث تدل على أنه ةمرتفع، فهي درجة )45(للعدوان البدني، حیث تمثل درجته القصوى 
مستوى العدوان البدني، یظهر ذلك من رتفعالدرجة على متوسط المقیاس كلما اترتفعكلما ا

، ما یوضح )26، 24، 23، 17،21(خالل حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود 
تستعمل ا تلقت الضرب فترد علیه بالمثل و إذعندما تغضب،بإمكانها ضرب أحد مااأنه

كما یمكن أن القوة للحفاظ على حقوقها، عندما تنزعج بشدة تحطم األشیاء التي من حولها
درجة في المقیاس الفرعي للعدوان اللفظي)24(في حین تحصلت على ،یتحول إلى شجار

في مستوى العدوان رتفاعة، ما یدل على امرتفعهي درجة ، و )30(الذي تمثل درجته القصوى 
فهي غالبا ما تختلف مع )20، 13، 7، 6(على درجات مرتفعة في البنود اللفظي، لحصولها 
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،، إذا أزعجها أحد تخبره بذلك صراحة ما یجعل النقاش معهم صعباآلخرین حول أمر ما
الغضب یخص المقیاس الفرعي الخاص بأما فیما . یمكنها سب أحد ما دون سبب معقول

یعني أن ما هي درجة مرتفعة، و )25(حیث تحصل على )35(الذي تقدر درجته القصوى بـ
حصولها على درجات مرتفعة في كل من الغضب مرتفع، ما یدل على ذلك هومستوى
كأنها ، حیث تشعر اإلحباطشدیدة االنزعاج عند تعرضها لمواقف )28،30، 14، 9(البنود 

غیر قادرة على التحكم في انفعاالتها، تنفعل كثیرا بدون سبب،قنبلة على وشك اإلنفجار،
فیما یتعلق بالمقیاس الفرعي . كلها مشاعر تؤكد على أنها تحمل في طیاتها مشاعر الغضب

هي )33(حصلت على درجة تقدر بـت، فقد )40(المتمثل في العداوة الذي درجته القصوى 
، حیث یظهر ذلك من خالل حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود درجة مرتفعة

إضافةدة في حیاتها و ر بالبالتي تتسمتتعرض للمعاملةفهي )27، 22، 18، 16، 12، 11، 2(
د خاصة الذین یبدون لطفا أحبستغاللها، ما جعلها ال تثق أن الناس ینتهزون الفرص الإلى 

یضحكون علیها في غیابها، كما ر بأنهم یتحدثون عنها و ، حیث تشعحتى بأصدقائهازائدا و 
. لألشیاء التي تخصهاأحدهمتنزعج بشدة عندما یتعرض 

في مقیاس أمیرةمن خالل ما سبق یتبین أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 
هي الدرجة الكلیة للمقیاس، ما یدل على و )150(من )111(السلوك العدواني، تقدر درجتها بـ

العدوانفیلیهالعداوة،أن مستوى السلوك العدواني لدیها متوسط، حیث یتمثل البعد السائد في
.العدوان البدنيفي األخیرو الغضبثم ،اللفظي

:خالصة الحالة
لیل نتائج مقیاسي تحنصف الموجهة و معطیات المقابلةتحلیل عرض و من خالل
.السلوك العدوانياألمن النفسي و 

الطمأنینة النفسیة، حیث تعاني من عدم الشعور باألمن و أمیرةتم التوصل إلى أن 
، ما یدل على عدم شعورها )77,00%(أي بنسبة )299(تحصلت على درجة مرتفعة تقدر بـ
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. باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى، لكن ال یصل إلى الحالة المرضیةباألمن النفسي
مع جمیع أفراد خالل عالقاتها االجتماعیة المضطربة حیث یمكن التأكد من ذلك من 

حیث تتعرض ، من طرف الوالدین معاغیر عادلة و حضیت بمعاملة سیئة، قاسیةإذ، عائلتها
النبذ، بعر ما جعلها تشتتشاجر مع الكل،و األخت للضرب المبرح خاصة من طرف األم و 

، كما صرحت البقاء في المنزلت ال تتحمل عدم االنتماء، فأصبحو اإلهمال، اإلحتقار، ما 
من إشباع حاجاتها فحرمانها، هم ال یلبون لها طلباتها عكس اآلخرینمن خالل المقابلة أن
ء ثقیل على اآلخرین، ولم تشعر االجتماعیة، جعلها تشعر بأنها عبومتطلباتها النفسیة و 

د فیه ما عجزت ، ما دفعها إلى الخروج للشارع لتحقق ذلك بنفسها، لعلها تجبالراحةیوما
إذ عرضت ،تعاني أكثر مما تعانیه في المنزلاألسرة عن تحقیقه لها، إال أنها وجدت نفسها 

تود العودة لذا فهياالطمئنان، لم تنعم باالرتیاح و إذ،النحرافانفسها لمختلف المخاطر و 
.بحیاة هانئة، بالتالي لن تنعم األمنأن الشارع لن یوفر لها الراحة و تدرك تمامافهيللمنزل 

هي درجة مرتفعة على المقیاس و )°111(تحصلت على حیث إذ أصبحت عدوانیة
ما یؤكد ذلك هو حصولها على درجة مرتفعة في المقیاس الفرعي المتمثل في العداوة .ككل

أن الحالة تحمل مشاعر عدائیة بنسبة مرتفعة مقارنة باألبعاد ، ما یوضح %)82,50(بنسبة 
ترام، التي قد تؤدي إلى التمرد عدم االحر على شكل حقد، كراهیة و التي تظهاألخرى 

عدم إشباع حاجاتها النفسیة ة و العصیان من جراء اضطراب عالقاتها االجتماعیو 
، هذه المشاعر كانت موجهة نحو األسرة بعدها أصبحت نحو أفراد المجتمع االجتماعیةو 

الذي یظهر على شكل )80,00%(، حیث سجلت نسبة العدوان اللفظي، ثم یلیه بعدككل
سبة هي أیضا ن) 68,88%(في بعد الغضب، في حین تتمثل نسبة صراخ، كالم جارح

، أما فیما یخص االنزعاج الشدید، عدم التحكم في االنفعاالتمرتفعة، یتمثل في االنفعال و 
یتمثل في الشجار، الضرب لكون الذي)46,66%(تحصلت على نسبة فالبدنيالعدوان 

. یاة في الشارع لألقوى فإنها تستعمل كثیرا القوةالح
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حالة عائشة:الحالة السادسة. 6.1
:عرض نتائج المقابلةتقدیم الحالة و .1.6.1

سنة مستواها الدراسي الخامسة ابتدائي، كانت 13عائشة تبلغ من العمر ثالثة عشر 
، األعمام، األجداد و ذكوریها إخوةلم یكن لدو هاتخأ،مع والدیهافي عائلة ممتدة أي تعیش 

ي ضعیف، والدها یعمل في التسول واألم، مستواهم االقتصاداإلخوةتحتل الرتبة الثانیة بین
یسكنون إذماكثة بالبیت، حیث یتم اإلعتماد على األب في جلب الرزق، لیس لدیهم سكن 

.المدینةقرب "دار الحلیة"بیت قصدیري كما قالت ما یعرف بالتجمع السكاني، في فی
على إجراء المقابلة معها، الهدف منه وافقت إخبار عائشة بموضوع البحث و بعد 

متعاونة، إال أنها بدت ، فبالرغم من أنها كانت متفهمة و تطبیق كل من مقیاسي الدراسةو 
خفتها، ل مختلف الحركات التي تقوم بها و التوتر الشدید، من خالعلیها عالمات القلق و 

.تفكیرهاو إلى تشتت انتباهها إضافة
، التي وجدتها هائمة في تم إیداع عائشة في مركز إعادة التربیة من طرف الشرطة

عدم قیامها بجنحة، صنفوها ضمن فئة أطفال م رغبتها في العودة إلى المنزل و لعدالشارع و 
في عائشة كانت تعیش في وسط لم یوفر لها الجو السلیم، الذي یساهمفي خطر معنوي، 

تربیتها تربیة سلیمة، سواء كان ذلك في األسرة أو في المحیط الخارجي الذي تعیش فیه، 
المحیط الذي ینتمي إلیه على حد سواء، لذا رد یتأثر كثیرا بالمحیط األسري و سلوك الفلكون 

كونهم یشتركون في العدید من لألسرة، ذلك قد یعود إلى اتعتبر التجمعات السكانیة امتداد
تكون التنشئة إذمل على توجیه سلوكهم،لدیهم ثقافة فرعیة تعكما أنالخصائص،

بغض النظر بأنها عائلة ممتدة، فهي تقیم في االجتماعیة وفقا لهذه الثقافة، فأسرة عائشة
الذي ال، إذ تنعدم فیه أدنى شروط الحیاة، فالبیت"دار الحلیة"بیت قصدیري حین قالت 

عدم صمودها حتى أمام إلى هشاشتها و إضافة، حرارة الصیفالشتاء و یأوي أفراده من برودة
مختلف العواصف التي قد ، الزالزل و كالفیضاناتریاح ضعیفة، ناهیك عن الكوارث الطبیعیة 
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وتر، نتیجة عدم شعورهم التالفرد في حالة دائمة من القلق و تحدث، أمام هذا الوضع یكون
بمعنى أنها ،"فالدار نتقلق بزاف"، ما یجعل الفرد ینفر منه قائلة الحیاة السلیمةبالراحة و 

تشعر بالقلق أثناء تواجدها بالبیت، زیادة إلى ذلك المشاكل التي تحدث مع الوالدین اللذین 
یتشاجران یومیا، مع تدخل أفراد األسرة اآلخرین الذین لهم دور هام فیما یحدث داخل األسرة، 

تحدث خالفات، أي كل یوم "لعیاط كرهت مهذیك المعیشةو كل یوم زقا"عندما قالت 
كرهت من تلك المعیشة، هذه األوضاع قد تعود لعدة أسباب ضیق المسكن، أسرة الصراخو 

ما یجعل الجمیع في ،مشاكل األبناءطالة، سكن غیر مالئم للعیش فیه و ممتدة، الفقر، الب
ترى عائشة فراد لبعضهم البعض، إذحالة ضغط، التي قد تتحول إلى سوء معاملة هؤالء األ

نتدابز معاهم بزاف على خطرش یقلقوني "بأنها كثیرة الشجار مع أفراد األسرة عندما قالت 
، بمعنى أنها تتشاجر كثیرا معهم حتى ألنهم ال یسمحون "میخلیونیش نروح عند صاحبتي
على شكل قسوة، عنف، سلوكات عدوانیة، ذلك أیضا ظهر لها بالذهاب إلى صدیقتها، كما ی

حتى الموتبابا كان یضربني "حین قالت ،التمرد على سلطة األسرةؤدي بها إلى یما 
أي أن األب یقوم ،"بالشي اللییلقاه قدامه، بالخیط تاع الرادیوبالیدبالعكاز، بالسبتة، 

ي معظم أمامه، ما جعلها تقض، بسلك الرادیو بالید بكل األشیاء التي یجدها بضربها بالعصا
أفراد ، مما یعرضها للضرب من طرفأحیاناتبیت في منزلهاأوقاتها في بیت صدیقتها و 

بسبب كثرة المشاكل التي یعاني منها األفراد الذین یسكنون في األم، العائلة خاصة األب و 
یرونها یركزون على أشیاء أخرى أو القصدیریة، یهملون أبناءهم و السكنات العشوائیة

باألولویة بالنسبة لهم على غرار أوالدهم، حیث یترك األوالد لیفعلوا ما یشاءون دون رعایة أو 
ولیت ما واحد ما عال بالو بیا"، یتضح ذلك من خالل قولها توجیه سلوكهم من أحد

، أي ال أحد یبالي بي أصبحت ال أطیقهم، كما أن ذلك أیضا تسبب في شعورها "نحملهمش
كي نروح نهدر معاها تقول لي یما دایما تعایر فیا"مرغوب فیها حین قالت غیر ابأنه

عندما ترغب في أن أمها تقوم دائما بمالقبتها و ، بمعنى"اخرجي علیا اللي فیا یكفیني
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عدم سلوب المتبع في معاملة األبناء و األلها أخرجي، نتیجة لهذا اإلهمال و محادثتها تقول 
لمشاكل مختلفة ال قد یعرضه،ذوي السلطة على الطفلتوجیه سلوكهم من طرف الكبار

واحد نلعب بزاف مع اوالد الجیران كنت "المضادة للمجتمع منها، حیث قالت سیما األخالقیة و 
ألیام قام في یوم من ات تلعب كثیرا مع أبناء الجیران و ، أي كان"النهار تعدى علیا واحد فیهم

.أحدهم باإلعتداء علیها
ه بتدفع، التيمن البطالةمعاناة والدهاو لعائلتها المزرياالقتصاديلوضع لنظرا

نروح مع بابا "حین قالت إلى التسول في الشارع، الذي سبب في احتكاك ابنته بالشارع، 
یأخذها معه مع والدها للعمل معه لیعودوا في المساء،تذهب، أي"نولیو لعشیةنخدم معاه و 

طریق التسول، حتى أصبحت مصدرا آخر في جلب الرزق لكي تساعده في جمع المال عن 
، الذي یقوم بضربها إن حاولت تقدم الباقي لوالدهاا، إذ تحتفظ ببعض المال لنفسها و لعائلته
فاللول نخاف منبعدش علیه امبعد كي والفت خالص ولیت مانخافش "حیث قالت ،خداعه

في البدایة ال أبتعد عن أبي ألنني ، أي "نروح لبالصة اللي میكونوش فیها بزاف اللي یطلبو
أصبحت أذهب إلى مكان لیس فیه ،بعد أن تعودت على ذلكف كثیرا و و خبالأشعرلم أتعود و 

حتى تعرفت على العدید من ، لكي أتمكن من جمع الكثیر من المالالكثیر من المتسولین
.أبناء الشوارع الذین أصبحوا مع الوقت أصدقاء لها

الذي یعود ،تركت المدرسة في التعلیم االبتدائيیتعلق بحالتها التعلیمیة، فهيأما فیما
، كما یعود أیضا إلى عدم عدم مثابرتها من جهةو إلى عدم رغبتها في مواصلة الدراسة 

ما سیضرها، كونها صغیرة ال تعرف ما یصلحها و لمستقبلهافي التفكیر علىاكتراث والدیها 
ا قالو لي والو كي منروحش نقرا م"ن أي اعتراض حین قالت إذ عمال على إرضائها دو 

ها، أما عن عالقاتها بمعنى لم یقولوا لي شیئا عندما ال أذهب إلى المدرسة فتركت،"حبستو 
لشیوخة ا"بنوع من العصبیة مع إصدار إشارات بالیدینزمالئها التالمیذ فقالتبالمعلمین و 

من طرف ، أي تتعرض للعقاب"علیا، یقلقونيدراري یضحكو یضربوني كي منعرفش نقرا و 
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ما یجعل التالمیذ یضحكون علیها بالتالي ،ألنها لیست مجتهدةالتوبیخو بالضربالمعلمین
حبیت نروح "قالت بصوت مرتفع ق، فجأة أخذت تضرب على الطاولة و یسببون لها القل

هي تواصل الضرب و ن، كررت تلك العبارة لعدة مرات ، أي أرید الذهاب إلى وهرا"لوهران
، بمعنى "لوهرانtransfertسونتر هذا ماشي ملیح حبیت ندیر "ثم أضافت على الطاولة

ترید یدل على أن تفكیرها كان خارجا و هذا المركز لیس جیدا أرید تحویلي إلى وهران، ما
.الهرب من المركز لتعود إلى الشارع
،الحیاة فیه حافلة بالمخاطرحسب ما صرحت به أن و أما عن حیاتها في الشارع

لم اإلطمئنان و شعرت بعدم الراحة و أن طوال الوقت الذي قضته فیه حیث ینعدم فیه األمن و 
خفت نتالقى "تنعم یوما بنوم هنيء، دائمة التهرب من أفراد العائلة خوفا من أن یجدوها قائلة 

، إذ تكتسب رزقها من خالل التسول دائما، حیث تقتني "یدیني للدارمع واحد ملفامیلیا و 
حاجاتها األساسیة، أما في بعض األحیان تذهب رفقة أصدقائها بالمال الذي تحصل علیه 

نطلبو المكال الليمنین ذاك نروح مع ادراري و "إلى طلب األكل المتبقي في المطاعم، قائلة 
غیر مستقرین في مكان واحد، قد یعود ركة و ، كما أنهم كثیري التنقل والح"بقات فالریستوران

ائالتهم، أو إلى حبهم للمغامرة سبب ذلك إلى خوفهم الشدید من التقائهم بأحد أفراد ع
، كما یعمل ذلك أیضا على االحتكاك بأوالد اكتشاف أماكن أخرى قد تسهل علیهم العیشو 

ما ینتج عن ،الشارعلدیهم خبرة أكبر عنقد تكون الذین قدموا من جمیع الجهات ،آخرین
، إذ امكانیة الهرب منهمو ، عن المراكز المتواجدة في القطر الوطنيذلك من تبادل الخبرات

لذا كان مختلف الطرق التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم،یتبادلون المعلومات فیما بینهم و 
بليليقالوا"جوابها على سبب رغبتها في تحویلها إلى مركز إعادة التربیة بوهران قائلة 

،"حافظتها زنقة بزنقةواحد ما یلقاني ثموهران كبیرةفالسونتر تاع وهران و سهلة الهربة
ال مدینة وهران مدینة كبیرةلكون سهل،شيء ب في مركز وهران و ي بأن الهر بمعنى قالوا ل

على هذیك حابة نروح "أعرفها شارع بشارع، ثم أضافت هناك، كمایستطیع أحد أن یجدني
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فمن ال تتعلق المشكلة بالمركز بحد ذاته، رغبتها تكمن في الهرب و ، ما یدل على أن"لوهران
إال ،على أنها عاشت في وهرانبأنها تعرف مدینة وهران شارع بشارع یمكن فهمخالل قولها 

أنها لم تقم بزیارتها حتى، فمن خالل أصدقائها تمكنت من الحصول على معلومات كثیرة 
ي حالة ما جعلها تعیش ف،ذهاب صدیقها للعیش هناكما زاد من رغبتها الملحة هو علیها، 

ملیت مالحبس هذا، "عدم قدرتها على تحقیقها، حسب ما قالته صراع بین رغبتها الملحة و 
، أي أشعر بالملل من هذا السجن هذا لیس بمركز هذا "هذا حبسcentreهذا ماشي 

، كما أنها من حریتها التي كانت تنعم بها قبل ذلكجردت حیث شعرت بأنها مقیدة و ، سجن
مثل األطفال اآلخرین تعلمت الكثیر من السلوكات غیر المرغوبة اجتماعیا، كشرب الخمر، 

حسب قولها ،أصدقائها في الشارعالتدخین، تناول العقاقیر التي تتحصل علیها من خالل 
أنها تتعرض للكثیر من المشاكل إلىإضافة،"یعطولي كشیاتنتكیف، نشرب شراب و "
حتقار من طرف المعنویة باإلهانات ونظرات اإلاإلساءةحتى إلساءة الجنسیة و المخاطر، كاو 

.، أي المجتمع ال یرحم"رحمشناس ما تال"حیث اكتفت بقول أفراد المجتمع
الشرطة، فهي لم تقم بأیة زیارة، حتى تم االتصال بوالدها من طرف أما عن زیارتها لعائلتها 

، بعدها هربت إلى الشارع ثانیة حیث قضت یوما كامال فیه، إذ إذ جاؤوا لزیارتها في المركز
تعرضت لالستغالل الجنسي من طرف جماعة من الشبان إلتقت بهم في الشارع، بعدها 

حیث حدث ذلك في عطلة هي ثملة، لشرطة التي أرجعتها إلى المركز و قبضت علیها ا
ن عودتها تمت مقابلتها الدها لیصطحبها معه فهربت منه، بعد یوم ماألسبوع عندما جاء و 

عالمات األسى أي منأنها لم تظهر، هو الشيء المالحظ علیهاللمرة الثانیة و في المركز
أو قد یعود ذلك لعدم كأنها فعلت ذلك بكامل إرادتها،من جراء ما حصل لها و ،الحزنو 

حیث قامت بمساعدة عاملة النظافة تعرضت له،إدراكها ووعیها لمدى خطورة الوضع الذي
من . حدثكأنه شيء لم یركز، كما كانت طوال الوقت تضحك و في تنظیف المطعم التابع للم

بل تفكر في الذهاب إلى مكان بعید ،خالل سلوكاتها یتبین بأنها غیر نادمة على خروجها
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لوكان "كما أنها ال تفكر في العودة إلیها، حین قالت ،أین ال یمكن لعائلتها أن تجدها
فقوا على تحویلها ، أي إذا لم یوا"ال نقتل روحي، نقطع روحينهرب و transfertمیدیرولیش 

بتقطیع نفسها، حیث یعد سلوك تقطیع الذات من بین أكثر حر أو تقومسوف تهرب أو تنت
تعبیرا عن معاناتهم النفسیة نتیجة عدم وجود الموضوع ،السلوكات المنتشرة عند هذه الفئة

في . الذاتالعدوان علىفیرتد ضدتوافقهم مع الموقفأو عدم ،الذي یتجه نحوه العدوان
ماتهربش الزنقة "اكتفت بنصح األطفال الذین یفكرون في الهروب من المنزل بقولها حین

.ال تهرب إن الشارع صعب، أي "صعیبة
، "ما زال ما فكرتش"أن فكرت فیه قائلة ها للمستقبل فهي لم یسبق لها و رتأما عن نظ

.لم تقم بعد بتحدید أهدافها في الحیاةلحد اآلن و ما یفسر عدم نضج وعیها
:فسي لماسلوتحلیل نتائج مقیاس األمن النرض و ع.2.6.1

في مقیاس األمن النفسي، یتبین أنها " عائشة"من خالل النتائج العامة التي سجلتها 
، 67،68،70، 59، 35، 28، 11، 8، 6، 1(تحصلت على درجة مرتفعة في كل من البنود 

ال حیث أصبحت ،توتر عالقاتها االجتماعیة بالمحیطین بها، التي تدل على)74، 72
بدال من تواجدها بین ، تفضل الخلو بنفسهااالنسجام معهمالتحسن التعامل مع اآلخرین و 

تتمثل في التي المعاملة السیئة وغیر العادلة التي تتلقاها و الذي قد یعود إلى ، الناس
عدم االحترام، ما یخلق لدیها الشعور بعدم التقبل، ریة، اإلهانة، النبذ، اإلحتقار و السخ

، إلى اضطراب عالقاتها االجتماعیة، بالتاليأنها غیر مرغوب فیهانتماء، اإلهمال و اال
االجتماعیة أدى بها إلى ظهور أعراض القلق،ن تحقیق إشباع حاجاتها النفسیة و فحرمانها م

االنطواء حیث تبین ذلك عند تسجیلها درجات مرتفعة في التوتر، الخوف، مشاعر عدوانیة و 
من جراء تلك المعاملة )69، 66، 47،56،64، 41، 38، 30، 18، 7(كل من البنود 

ر قادرة على التحكم في مشاعرها ، متقلبة المزاج غیاالنفعالو أصبحت سریعة الغضب
أن و عصبیة، كثیرة االنزعاج من اآلخرین خاصة عندما تتعرض لإلهانة،انفعاالتها،و 
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االطمئنان، بالتالي شعورها دى بها إلى الشعور بعدم الراحة و ما أتصرفاتها غیر طبیعیة،
، 16، 5، 2(بسوء حالتها الصحیة، ذلك بحصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود 

لم و لم تحض بطفولة سعیدةلكونها ، )75، 73، 71، 65، 62، 60، 57، 52، 51، 32، 21
جعلها تشعر بعدم الراحة في تنعم بأسرة تعمل على تحقیق إشباع حاجاتها المختلفة،

بة لها أصبحت مملة ال فالحیاة بالنسأنها عبئ ثقیل على اآلخرین،و امالتها االجتماعیةتع
تعتقد أن اآلخرین یعتبرونها غیر طبیعیة ما تهایلحساس، نظرالم تحض بالحظ فیهاقیمة لها و 

ما یجري من جراء ما یحدث لها و اض معنویاتهحیث تنخف، جرح مشاعرهاو لحرج ضها لعر ی
في حین .الرضا في هذه الحیاةالذي زاد من قلقها وشعورها بعدم الراحة و ولها، األمر ح

، )61، 53، 31،36،47، 25، 20، 15، 3(تحصلت على درجات مرتفعة في كل من البنود 
مشاعر المحبة، كما لیس لها القدرة على لهمال تكنو ما یدل على فقدانها للثقة في اآلخرین

ها ال تجید التعبیر ، لكونالذي قد یعود إلى عدم ثقتها بنفسهامواجهتهمصدقائها و التنافس مع أ
إلى شعورها ما یؤدي ال عن آرائها ما یجعلها عرضة للنقد من اآلخرین، عن مشاعرها و 

بالنقص، األمر الذي دفعها إلى تكوین نظرة تشاؤمیة، فالدرجات التي تحصلت علیها في كل 
توحي بأن لها نظرة تشاؤمیة نحو )63، 55، 50، 44، 37، 29، 27، 24، 10،14(من البنود 

أن األمور ستزداد سوءا ، إذ تشعر بالقلق وخوف غامض على المستقبل و المستقبلو الحیاة
دل على انخفاض لیست لها فائدة في الحیاة، ما یما كانت علیه، أنها غیر نافعة و على

كما أن الحیاة عبئ ثقیل،ب للعیش فیه و لیس بالمكان المناسأن هذا العالم تقدیرها لذاتها، و 
أن اقبة من طرف اآلخرین في الشارع و إلى شعورها بأنها مر إضافةالناس لن یمیلوا إلیها،

وء توافق، إذ الخطر، قد جعلها تعاني من حالة سها بالتهدید و مكروها ما سیحدث لها، فشعور 
بالهرب كلما واجهت موقفا غیر الضغوطات التي تتعرض لها في حیاتها تواجه جل المواقف و 

.الطمأنینة النفسیةما یدل على عدم شعورها باألمن و سار،



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

208

، في مقیاس "عائشة"من خالل ما سبق یتضح أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 
درجة، التي تقابل الدرجة التائیة المحصورة بین درجتي )244(بـتقدر"لماسلو"األمن النفسي 

النفسیة، باعتباره مرضا الطمأنینة األمن و إلى عدم امرتفعة تدل على میله، فهي درجة)70(
.  أو عرضا ألمراض أخرى

:"بیريلباص و "ج مقیاس السلوك العدواني تحلیل نتائرض و ع.3.6.1
من خالل النتائج المتحصل علیها فیما یخص المقاییس الفرعیة المكونة للسلوك 

في المقیاس الفرعي )28(، تبین أن عائشة تحصلت على درجة "بیريلباص و "العدواني 
، فهي درجة مرتفعة، حیث تدل على أنه )45(للعدوان البدني، حیث تمثل درجته القصوى 

كلما ارتفعت الدرجة على متوسط المقیاس كلما ارتفع مستوى العدوان البدني، یظهر ذلك من 
، ما یوضح )26، 24، 21، 17، 3(خالل حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود 

فترد علیه ا تلقت الضربإذعندما تغضب،بإمكانها ضرب أحد ماتتشاجر كثیرا،أنها
في حین تستعمل القوة للحفاظ على حقوقها، كما یمكن أن یتحول إلى شجار،بالمثل و 

درجة في المقیاس الفرعي للعدوان اللفظي الذي تمثل درجته القصوى )27(تحصلت على 
، ما یدل على ارتفاع في مستوى العدوان اللفظي، لحصولها جداهي درجة مرتفعة، و )30(

فهي غالبا ما تختلف مع اآلخرین حول )20، 13، 7، 6، 5(في البنود على درجات مرتفعة
ما یجعل النقاش معها،بذلك صراحةمتخبرهما أو أصدقاؤهاأمر ما، إذا أزعجها أحد

أما فیما یخص المقیاس الفرعي الخاص . صعب، یمكنها سب أحد ما دون سبب معقول
هي درجة مرتفعة، و )29(على تحیث تحصل)35(بالغضب الذي تقدر درجته القصوى بـ

یعني ذلك أن مستوى الغضب مرتفع، ما یدل على ذلك هو  حصولها على درجات مرتفعة 
شدیدة االنزعاج عند تعرضها لمواقف فهي )30، 19،25،28، 9(في كل من البنود 

م في تنفعل كثیرا بدون سبب، غیر قادرة على التحكأصدقاؤها بأنها متهورة،یعتبرها،اإلحباط
كلها مشاعر تؤكد على أنها تحمل حیث تشعر كأنها قنبلة على وشك اإلنفجار،انفعاالتها،
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فیما یتعلق بالمقیاس الفرعي المتمثل في العداوة الذي درجته . في طیاتها مشاعر الغضب
هي درجة مرتفعة، حیث یظهر ذلك من و )30(، فقد حصلت على درجة تقدر بـ)40(القصوى 

تعاني من الغیرة )27، 1،11،22(خالل حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود 
د ، ما جعلها ال تثق بأحكلما یسمح لهم ذلكستغاللهاالأن الناس ینتهزون الفرصالشدیدة، و 

یضحكون ثون عنها و ، حیث تشعر بأنهم یتحدحتى بأصدقائهاخاصة الذین یبدون لطفا زائدا و 
. علیها في غیابها

في مقیاس "عائشة"من خالل ما سبق یتبین أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 
هي الدرجة الكلیة للمقیاس، ما یدل على و )150(من )114(السلوك العدواني، تقدر درجتها بـ

ثم ،اللفظيالعدوان، حیث یتمثل البعد السائد فيرتفعأن مستوى السلوك العدواني لدیها م
.العدوان البدنيفي األخیرو العداوةلیهتفالغضب

:خالصة الحالة
لیل نتائج مقیاسي تحمعطیات المقابلة نصف الموجهة و تحلیل عرض و من خالل
.السلوك العدوانياألمن النفسي و 

الطمأنینة النفسیة، حیثتعاني من عدم الشعور باألمن و "عائشة"تم التوصل إلى أن 
ما یدل على عدم شعورها ،)81,33%(أي بنسبة )244(تحصلت على درجة مرتفعة تقدر بـ

هذا ما تبین من خالل المقابلة .باألمن النفسي باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى
بأفراد أسرتها، حیث حیث یمكن التأكد من ذلك من خالل عالقاتها االجتماعیة المضطربة 

لعدم نظراتتعرض للضرب المبرح،، إذ خاصة من طرف األبیةقاسحضیت بمعاملة سیئة و 
توى بل أبنائها جعلتها تترك المدرسة بدون معارضة، اضافة إلى المسمباالة األسرة بمستق

امتهان األب للتسول، ما مهد أمامها الطریق إلى الحیاة في االقتصادي المنخفض للعائلة و 
ح أوقاتها، إلى أن تعودت علیها فأصبحیث وجدت الطریقة التي تقضي معظمالشارع، 

تلبي في ظله حاجاتها البیولوجیة، النفسیة واالجتماعیة، إذ الشارع مكانا تكسب فیه رزقها و 
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أمام المشاكل التي تعاني و ،تعرفت على معظم أصدقائها في الشارع باحتكاكها لهذا األخیر
إال أنها لم ها، لتنظم إلى أصدقائنسبة لها فتركته منها عائلتها ما جعل البیت غیر مریح بال

المخاطر التي تواجهها، التي تتمثل في خوفها المشاكل و االطمئنان، من جراء تنعم باالرتیاح و 
بل ترید االلتحاق، إال أنها ال تود العودة للمنزل الشرطةمن ن تلتقي بأحد أفراد أسرتها و من أ

.األمنأن الشارع لن یوفر لها الراحة و بالرغم من إدراكها،بوهرانالمتواجد ها بصدیق
هي درجة مرتفعة على المقیاس و )°114(ق بالسلوك العدواني فتحصلت على أما فیما یتعل

العدوان في ما یؤكد ذلك هو حصولها على درجة مرتفعة في المقیاس الفرعي المتمثل.ككل
التي تظهر على شكل الجانب اللفظي للحالة ما یوضح سیطرة ،90,00%)(بنسبة اللفظي
الغضب، حیث ثم یلیه بعدعدم االحترام،تكون بذیئة في بعض األحیان تتسم بقد ألفاظ 

االنفعال ةشدیدة المزاج تقلبمأنهاحیث ظهر ذلك من خالل المقابلة )82,85%(سجلت نسبة 
) 75,00%(في العداوة، في حین تتمثل نسبة لیست لدیها القدرة على التحكم في انفعاالتهاو 

الذي یظهر )62,22%(تحصلت على نسبة البدنيأما فیما یخص العدوان الغیرة،الكراهیة
. واستخدام القوةشجار، الضربعلى شكل

حالة سهیلة:الحالة السابعة.7.1
:عرض نتائج المقابلةدیم الحالة و تق.1.7.1

سنة، مستواها الدراسي السنة الخامسة )17(سهیلة تبلغ من العمر سبعة عشر 
الذي تزوج من أم سهیلة بعد موت أخویها الذكور من والدها و والدیهامع ابتدائي، تعیش 

لكون ، مستواهم االقتصادي فهو جید،أما سهیلة هي البنت الوحیدة من أبویها، زوجته األولى
.  یقطنون في المدینةتقاعدین، لدیهم سكن خاص و كال الوالدین م
مقیاسي الدراسة علیها بكل تفهم تطبیق و الحالة على إجراء المقابلة معهاوافقت

إال كونها البنت الوحیدة في األسرة و تعاون، فبالرغم من المستوى االقتصادي الجید للوالدین و 
، "ا مقلقةملقیتش روحي فهذیك الدار نحس روحي دایم"أنها لم تجد الراحة في منزلها قائلة 
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أي لم أجد الراحة في ذلك المنزل أشعر دائما بالقلق، لكون والدها قد أنجب من زوجته 
المتوفیة ولدین یعیشان معه في المنزل، إال أن أم سهیلة لم تكن راضیة على ذلك، لهذا 

الخالفات یؤثر لي ذلك الجو المليء بالمشاحنات و تحدث مشاكل بین والدیها، بالتاالسبب 
ن كان ألحد الوالدین سلوك منحرف في قولها خاصة و على كل أفراد األسرة،بدوره  ٕ بابا "ا

، أي والدها مدمن على المخدرات، فهو بالكاد یصرف على المنزل ما "یتعاطى المخدرات
إلى أن أم سهیلة لم یسعفها الحظ في إنجاب الكثیر إضافةكثیر الشجار مع زوجته،هیجعل

یداوسو "ة ألسباب طبیة منعتها من الحمل ثانیة، عندما قالت من األوالد، غیر بنت واحد
فال تجد أمامها سوى ابنتها لكي ،، نظرا لعدم قدرتها على تحقیق مبتغاها"على جال اوالد بابا

تحب تجرحني یما "معنویا حین قالت فیها، حیث تسيء معاملتها بدنیا و تشفي غلیلیها 
تضربني بمعنى أمي تجرح مشاعري بالكالم و ، "تضربني بال ماندیر حتى حاجةبالهدرة و 

تعمل على خلق ر عدوانیة إذ أصبحت أكثر عصبیة و ساهم في خلق مشاعما بدون سبب، 
أحسسهاما إال أن ،من طرف األمللضرب المبرح بالتالي تتعرضألسباب، شجار ألتفه ا

طفل في دایما تقول لي لوكان جبت"حین قالتمن طرف األمبأنها غیر مرغوب فیها
أنا في مكانك لماذكرا، بمعنى دائما تقول لها لو أنجبت طفال"بالصتك ما تصرالیش هكذا

ما یزید من معاناتها بالذنب اتجاه حالة أمها من جهة و هذه الحال اآلن، ما یحسسها أكثر 
لكونها بریئة ال دخل لها فیما جرى ألمها، حتى أصبحت حساسة ألبسط األمور عندما قالت

، أي عندما یرفض والدها أن "میعطینیش بابا دراهم نحس باللي میقومش بیا كما الزمكي "
لإلحساس باإلهمال من طرف والدها، ما یعرضهایزودها بالمال حینها تشعر بأنه یهملها،

عندما أقامت عالقة جنسیة مع ،في حین ساءت أمورها عندما كانت في عرس أحد أقاربها
في تلك اللحظة بدأت ، "تي فیتها كي كنا فالعرسلولید خا"ا ابن خالتها من خالل قوله

بین ابن خالتها خوفا من ع إخبار والدیها بما حصل بینها و حیث لم تستط،الحقیقیةمعاناتها
تأخذ لهروب من المنزل كحل لها، تذهب و اتتخذمما جعلها ،ردة فعل أفراد األسرة اتجاهها
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ذلك كان بمساعدة ابن جیرانها الذي اعتاد على حیاة سرها معها أین ال یتعرف علیها أحد، 
.الشارع هو أیضا

فهي تحصل دائما على ،نظرا للمستوى االقتصادي الجید الذي تنعم به عائلة سهیلة
ألنه ،كان مفلساإذا حیث یزودها أبوها بالمال الذي تریده إال في حالة ما ،كل ما تریده

إال أنها لم تستفد بتكوین قصد بناء رات، یصرف معظم ماله في الحصول على المخد
انا "إال أنها لم تكن ترغب في ذلك حین قالت ،مستقبلها بالرغم من إصرار والدیها على ذلك

.ذا فهي مرغمة على قضاء معظم أوقاتها في البیتل،"اللي مبغیتش
الریاضیات تعلیمیة فكانت تلمیذة غیر مجتهدة، حیث كانت تكره مادة أما عن حالتها ال

تشاجرت معه ألنها لم تقم بحفظ جدول ها دائما للعقاب من طرف المعلم، حیث التي تعرض
، أین "داوست معاه على جال جدول الضرب على خطرش ماكنتش حفظاته"الضرب قائلة 

تم استدعاء األب على إثر سلوك ابنته اتجاه المعلم، كما أن والدیها یقومان بزیارة المدرسة 
إال أن عدم رغبتها في الدراسة كانت أقوى حیث تتغیب لحالة التعلیمیة البنتهما، قصد تتبع ا

كنت نخرج نحوس برا ندور على الحوانت فالمارشي "عنها دون علم والدیها بذلك في قولها 
المحالت الشوارع إذ تذهب إلى السوق، إلى، أي كانت تتنزه في"حتى لعشیة نولي للدار

كنت "كأنها جاءت من المدرسة، ثم أضافت إلى المنزل و المساءفيتعودل، لتمضیة وقتها
بمحض هاتركتل من المدرسة، حتى حققت رغبتها و ، أي تحس بالمل"نمل من المدرسة

.إرادتها
كل حیاتها، لقد فضلت سهیلة العیش في الشارع تاركة وراءها المنزل الذي قضت فیه

الذي ارع ـفعاشت أربعة أشهر في الشالمعاناة التي ستسببها لعائلتها، تفادیا جل المشاكل و 
ذته كمصدر ـانت تمارس التسول الذي اتخـحیث كتبیت فیه،اانـمكأصبح مصدرا لرزقها و 

ا الیومي في البدایة، أما فیما بعد أصبحت تمارس البغاء من أجل الحصول على ـلجلب قوته
إال ،"نروح معاهمو les jeunesمبعد ولیت نخرج مع فاللول كنت نطلب"حین قالت المال، 
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بزاف le dangerعلى خطرش عندو "أنها لم تكن راضیة على العمل الذي تقوم به قائلة 
، أي لم ترض بذلك العمل ألن له خطورة كبیرة كما تخاف من أن "enceinteنخاف نكون 

ألنه قد یسبب العدید من األمراض، التي تنتقل تحمل من أحدهم، حیث قصدت بكونه خطیر
عن طریق العالقات الجنسیة والتي تعتبرها مصدرا رئیسیا لرزقها الیومي، كما أنها الطریقة 

یسد كل حاجاتها الیومیة حسب إذ المبلغ الذي تحصل علیه،للحصول على المالاألسهل 
بغض النظر ،هكل ما أریدشيء و ، أي أشتري به كل "نشري بیه كلش قاع واش نحب"قولها 

التي تتمتع بها، حیث تتنقل من مكان آلخر للتنزه مع من ترید دون المطلقةعن الحریة
لجماعة منین ذاك نروح مع انحب التحواس بزاف "وجود معارضة على ذلك، حین قالت 

lesخطرات نروح مع اللي راني عایشة معاهم، و  jeunesبمعنى أنها تحب"واحد أخرین ،
الشارع نتمي إلیها في أعضاء الجماعة التي تففي بعض األحیان تذهب برفقة ،التنزه كثیرا

إال أنها لم تكن مرتاحة البال أحیانا أخرى تذهب مع الذین یعرضون علیها الخروج معها،و 
ما حسیتش "ل هذه المدة، نظرا للمشاكل المختلفة التي تتعرض لها یومیا عندما قالت اطو 

أن المشاكل ال حس بالراحة أبدا و لم أ، بمعنى "المشاكل ما تخطینیشص بالراحة خال
التوتر، كما تشعر بالخوف الشدید خاصة حین یحل اللیللذا فهي دائمة القلق و ،تتركني
حتى المسنین و بانـحیث تبدأ المعاكسات من طرف الش، اطرـما تتعرض له من مخلنتیجة 
lesبیرة من ـنتعرضو لمشاكل كفاللیل خصوصا حنایا لبناتزافـالزنقة واعرة ب"ائلة ـمنهم، ق

jeunesلبنات، ففي بالنسبة لخاصة جداالشارع صعبالعیش في، أي أن"حتى مالكبار
فبالرغم من حتى من الرجال األكبر سنا،باب و تعرض لعدة مشاكل من طرف الشاللیل ت

تغیبها عن أثناء في الشارعتعرفت علیهمالذین،انضمامها إلى جماعة من أبناء الشوارع
كانت تقضي وقتها معهم لتعود في ، حتى أصبحوا أصدقاءها و المدرسة من خالل زمیل لها

شویة ولیت امبعد شویة ب،كان واحد یقرا معایا هو لیعرفهم"حیث قالت ،المساء إلى البیت
نجوز وقتي معهم كي نضل ندور و ،مع الوقت والو صحابينعرفهم وانقصر معهم و 
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، لغرض تحقیق تجمعهم نفس األهداف، حیث"مانروحش نقرا حتى لعشیة وین نولي للدار
ذا ال األمن لبعضهم البعض، إال أن هاعیة كاالنتماء، توفیر الحمایة و حاجاتهم النفسیة االجتم

بزاف تعلمت"أما عن سلوكها فقالت االطمئنان وهي في الشارع، یجعل سهیلة تشعر بالراحة و 
، "المخدرات هو اللي علمني كلشالخمر،شربصوالح من صاحبي ولیت نسكر، نتكیف، ن

شربمنها التدخین، تناول المخدرات و أي تعلمت العدید من السلوكات عن طریق صدیقها
هو اللي دخل لي "العالقات الجنسیة سواء معه أو مع غیره قائلة إقامةإضافة إلى ،مرالخ

، بمعنى أن صدیقها قام "نخرج مع واحد نجیب بزاف دراهم خیر ملي نطلبالفكرة بلي كي 
بالقدر الذي تحصل علیه من خالل الممارسات ،بإقناعها في أن التسول ال یجلب المال

خالل الفترة التي قضتها في الشارع سهیلة لم تقم بزیارة والدیها إال ،الجنسیة مع رجال آخرین
حین قالت ،ات علیهم من بعید عن طریق صدیقها دائماأنها حاولت الحصول على معلوم

ماحبیتش نولي للدار صاحبي اللي یجیب لي و توحشتهم بزاف بصح منقدرش نزورهم"
ال أرید العودة إلى ، أي أنا مشتاقة لهم كثیرا ولكن ال أستطیع أن أزورهم و "األخبار علیهم

سهیلة تشتاق كثیرا إلى والدیها، ما یدل على أنبأخبارهمیزودنيالمنزل، صدیقي هو الذي 
عدم رغبتها في العودة إلى المنزل، قد تعود إلى شعورها بالخوف من ردة الفعل التي و 

ت یالشارع بدال من العودة إلى الببستواجهها من طرفهم، فهي تنوي االستمرار في العیش 
اللي راني عایشة وثقت فالناس منولیش للدار هنا لقیت األمان "ذلك في قولها،العائلي
الناس الذین في كما أنها تثق كثیرا، بمعنى أنها لن تعود للمنزل ألنها وجدت األمان"معاهم

إذ لكل واحد منهم دور ،تعیش معهم في الشارع، فالجماعة توفر ألعضائها الشعور باالنتماء
أسس دئ و المبنیة على مبا،الجماعةهاالتي سطرتاألهدافتحقیقفعال یقوم به، من أجل

ما ، بالتالي یصعب تفكیكهاهاتماسك، بغرض تحقیقاألعضاءجمیعطرف یتم احترامها من
یجعلها ذلكا معهم ،یرغب في وجودهمن سهیلة شعرت بأن هناك من تثق به و یدل على أن 
بهم، بالرغم من المخاطر المتعددة التي تواجهها مع الجماعة من نهب، سرقة، أكثر تماسكا
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یسرقو حوایجنا، "االعتداءات الجنسیة، خاصة ما تواجهها الفتیات مع الرجال قائلة 
یحاوزونا، یضربونا، یعایرونا، بصح الخطر الكبیر یجي من عند الرجال یسیفوا علینا باش 

لكن طردوننا، یضربوننا، یالقبوننا، و ، أي یقومون بسرقة أغراضنا، ی"بدرعنروحو معاهم 
أما عن كیفیة ن طرف الرجال حیث یستعملون القوة للذهاب معهم،الخطر األكبر یأتي م

، أي بالصراخ، "بلعیاط، الضرب بالشي اللینلقاه قدامي"واجهتها لتلك المخاطر فقالت م
حیث تظهر رغبتها في االستمرار في العیش بالشارع، في بكل ما تجده أمامها،بالضرب و 

mais،فالزنقة تعلمت بزاف صوالح وحدي"عدم شعورها بالندم من ترك المنزل حین قالت 

نها من تعلم الكثیر من األشیاء ، أي الشارع مك"كي كنت فالدرا ما كنش على بالي بیهم
فهي لم تفكر أبدا في الرجوع إلى المنزل األمور التي لم تتعلمها عندما كانت في المنزل، و 

، أي لم یخطر في بالها مطلقا "ما جاش قاع في بالي نولي للدار"من جدید عندما قالت 
العودة إلى على ،أن سهیلة تفضل العیش في الشارععلىهذا ما یدل الرجوع إلى البیت، 

ها من تحقیق ما و مكنذلك قد یعود إلى أن أبناء الشوارع، العیش في كنف أسرتهاالبیت و 
افیا، إذ تشترك ثقذلك نفسیا، اجتماعیا، اقتصادیا و من تحقیقه لها، سواء كانعجزت األسرة 

.فیما بینهم نفس الخصائص
فیما یخص النصیحة التي قدمتها لألطفال الذین یریدون ترك منازلهم رغبة منهم 

ما تقدرلهاش المشاكل تاعها كبیرة بزاف بزاف و ما تخرجش للزنقة "اإللتحاق بالشارع فقالت 
شارع ألن مشاكله ال، أي ال تخرج إلى "تولي ماشي ملیحما تتعلم فیها غیر اللي یضرك و 

ال تتعلم منه إال األمور التي ستعود علیك بالضرر ها،ال تستطیع مواجهتكبیرة جدا جدا و 
غیر جید، أما فیما یخص الطفلة األنثى فقالت بعد لحظات من إنسانابالتالي ستصبح 

یتعدا علیك ماكانش اللي اللي یجي،صدقیني الزنقة صعیبة بالبزاف على الطفلة"الصمت 
یجي لطفل یروح و ، ماشي كیما اوالدیكصعیب باش تولي للدار میرضاوش بیكو حمیكی

تعرضین لالعتداء ، بمعنى صدقیني الشارع صعب جدا على الطفلة األنثى، ست"وقتاش حب
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ال یوجد من یحمیك، كما یصعب علیك العودة إلى البیت فوالدیك لن من طرف الجمیع و 
من خالل هذا یتبین بأن .یعود وقت ما شاءالذكر یذهب و عد ذلك، لیس كالطفل یرضوا بك ب

األنثى من طرف األسرة في أسلوب المعاملة بین الذكر و االختالف الموجودسهیلة أدركت 
فالذكر قد یسمح له عندما یخطئ أما البنت فلن یسمح لها على المجتمع على حد سواء،و 

.إلى المنزلذلك، األمر الذي قد ساهم في عدم رغبتها في العودة 
، أي "هذا ما كاننتمنى نكون زوجة"أما عن نظرتها نحو المستقبل فاكتفت بقول 

، فهي مثل أي فتاة في نفس سنها ترید الزواج لتؤسس عائلة خاصة أتمنى أن أكون زوجة
الذي ا فقط، لیأتي دور جدید تقوم به و بها، إذ تغیرت اهتماماتها التي كانت تنصب حول ذاته

، المسؤولیة الزوجیة، أي تحولت من المسؤولیة الفردیة إلى المسؤولیة الجماعیةیتمثل في 
التي من خاللها تحقق اشباع حاجاتها النفسیة االجتماعیة التي تختلف باختالف المراحل 

.العمریة المختلفة
:"لماسلو"فسي تحلیل نتائج مقیاس األمن النرض و ع.2.7.1

في مقیاس األمن النفسي، یتبین أنها " سهیلة"من خالل النتائج العامة التي سجلتها 
، التي )72، 70، 67، 11،48،59، 8، 6، 1(تحصلت على درجة مرتفعة في كل من البنود 

تفضل الخلو بنفسها بدال من تواجدها بین الناس، حیث ،توتر عالقاتها االجتماعیةتدل على
النبذ التي تتمثل في السخریة، المعاملة السیئة وغیر العادلة التي تتلقاها و ي قد یعود إلى الذ
أنها غیر مرغوب عدم التقبل، االنتماء، اإلهمال و عدم االحترام، ما یخلق لدیها الشعور بو 

إشباع حاجاتها بالتالي إلى اضطراب عالقاتها االجتماعیة، فحرمانها من تحقیقفیها،
التوتر، الخوف، مشاعر عدوانیة بها إلى ظهور أعراض القلق،االجتماعیة أدىالنفسیة و 

، 38، 7،14،18(االنطواء حیث تبین ذلك عند تسجیلها درجات مرتفعة في كل من البنود و 

خاصة عند ،من اآلخرینكثیرة االنزعاج من جراء تلك المعاملة أصبحت)69، 66، 47
التحكم في سریعة الغضب، متقلبة المزاج غیر قادرة علىتعرضها لإلهانة، انفعالیة،
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إلى الشعور بعدم بالتالياإلستسالم،ما یجعلها تخضع لمشاعر الیأس و ،انفعاالتهامشاعرها و 
،5،19،21،23(الراحة واالطمئنان، ذلك بحصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود 

لم تنعم بأسرة تعمل على تحقیق إشباع و ، لكونها لم تحض بطفولة سعیدة)75، 62، 51
نظرا مملة، ، فالحیاة بالنسبة لها أصبحتتجریدها من السعادةو ،النفسیة االجتماعیةحاجاتها
للنقد، بالتالي شعورها تعتقد أن اآلخرین یعتبرونها غیر طبیعیة ما یعرضهاتهایلحساس

من قلقها وشعورها بعدم الراحة اتها، األمر الذي زادض معنویانخفواجرح مشاعرهالحرج و با
، 15، 3(في حین تحصلت على درجات مرتفعة في كل من البنود .الرضا في هذه الحیاةو 

ال تكن لهم حیث ،باآلخرینبنفسها و ، ما یدل على فقدانها للثقة)61، 47، 31،33،36، 25
التنافس مع أصدقائها كما لیس لها القدرة على فهي كثیرة الشك، ،ةالمودّ و مشاعر المحبة

ال تجید التعبیر عن إلى أنها إضافةومواجهتهم الذي قد یعود إلى عدم ثقتها بنفسها،
أما للنقد من اآلخرین، ما یؤدي إلى شعورها بالنقص، یعرضهاال عن آرائها ما عرها و مشا

)63، 37،45،55، 29، 27، 24، 10(الدرجات التي تحصلت علیها في كل من البنود 

المستقبل، إذ تشعرنحو الحیاة و نظرة تفاؤلیة تارة أخرىتارة و حي بأن لها نظرة تشاؤمیةتو 
ما أن األمور ستزداد سوءا علىلقلق وخوف غامض على المستقبل و بافي بعض األحیان

لیست لها فائدة في الحیاة، ما یدل على انخفاض تقدیرها كانت علیه، أنها غیر نافعة و 
فهي تشاؤمیة تماما، إذ ترى أنه لیس بالمكان المناسب للعیش العالمنحوأما نظرتها لذاتها، 

قد جعلها تعاني من ، فشعورها بالتهدید والخطركما تخشى من أن یحدث لها مكروه، فیه
الضغوطات التي تتعرض لها في حیاتها بالهرب وء توافق، إذ تواجه جل المواقف و حالة س

. الطمأنینة النفسیةعلى عدم شعورها باألمن و ما یدل كلما واجهت موقفا غیر سار،
، في مقیاس "سهیلة"من خالل ما سبق یتضح أن النتائج العامة التي تحصلت علیها 

درجة، التي تقابل الدرجة التائیة المحصورة بین درجتي )189(بـتقدر"لماسلو"األمن النفسي 
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الطمأنینة النفسیة، لكنه ال و ا إلى عدم األمن ، فهي درجة مرتفعة تدل على میله)70- 65(
.  یصل إلى المرحلة المرضیة باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى

:"بیريلباص و "ج مقیاس السلوك العدواني تحلیل نتائرض و ع.3.7.1
،"بیريلباص و "من خالل النتائج التي تحصلت علیها في مقیاس السلوك العدواني 

مستوى السلوك أن، تدل على هي درجة مرتفعةو )113(تبین أن سهیلة تحصلت على درجة 
المقیاس الفرعي على )31(لك یظهر من خالل حصولها على درجة، ذالعدواني لدیها مرتفع

تلجأ إلى أنهاتدل علىمرتفعة، فهي درجة)45(، حیث تمثل درجته القصوى البدنيللعدوان
، لدیها رغبة األشیاء الموجودة حولهاتحطم تشترك في الشجار و استخدام القوة لحفظ حقوقها،

كما سبق لها ملة، ، ترد بالضرب حین تلقیها نفس المعامن حین آلخرفي ضرب شخص ما
في المقیاس الفرعي للعدوان اللفظي درجة )23(في حین تحصلت علىوأن هددت اآلخرین، 

الشتم السب و حیث تبین أنها تستخدم ، فهي درجة مرتفعة )30(الذي تمثل درجته القصوى 
خرین ما یجعل دخولها في النقاش معهم أمر ال تتفق مع اآلغالبا ما بدون سبب معقول، 

د ها أم بالغرباء على حمر بأصدقائسواء تعلق األبكل صراحةكما تخبرهم بذلك صعب، 
)35(الغضب الذي تقدر درجته القصوى بـأما فیما یخص المقیاس الفرعي الخاص ب.سواء

درجة التي تعتبر درجة متوسطة، فعندما تكون درجة متوسطة )18(حیث تحصلت على 
أحیانا من مشاعر الغضب في بعض األحیان و یدل ذلك على أنها تعاني ،على المقیاس

، 8(أخرى ال تعاني منها، ما یبین ذلك هو حصولها على درجات مرتفعة في كل من البنود 

اج بدون تعاني من تقلب في المز ترضى بسرعة، غضب و تالتي تبین بأنها و )28، 14،19
أنها فرد ال یتسم بهدوء الطبع إال نادرا، كلها تؤكد على أنها تحمل في طیاتها مشاعر سبب و 
، )40(فیما یتعلق بالمقیاس الفرعي المتمثل في العداوة الذي درجته القصوى . الغضب

مرتفعة، فكلما ارتفعت الدرجة على أي هي درجة )31(حصلت علیها تقدر بـتفالدرجة التي 
متوسط المقیاس فإن ذلك یدل على وجود األعراض، فسهیلة لدیها مشاعر العداوة التي تظهر 



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

219

، التي تدل على )27، 12، 1(في كل من البنود )5(من خالل حصولها على أقصى درجة 
، الشك الشدیدةأنها تشعر دائما بأن اآلخرین یضحكون علیها في غیابها، تعاني من الغیرة 

.في األشخاص الغرباء الذین یظهرون لطفا زائدا
التي تحصلت علیها سهیلة في مقیاس من خالل ما سبق یتبین أن النتائج العامة 

هي الدرجة الكلیة للمقیاس، ما یدل على و )150(من )113(السلوك العدواني، تقدر درجتها بـ
یتمثل البعد السائد في العداوة، ثم العدوان ، حیث أن مستوى السلوك العدواني لدیها مرتفع

. وفي األخیر بعد الغضباللفظي، فیلیه العدوان البدني
:خالصة الحالة

لیل نتائج مقیاسي تحمعطیات المقابلة نصف الموجهة و تحلیل عرض و من خالل
.السلوك العدوانياألمن النفسي و 

الطمأنینة النفسیة، حیث باألمن و لة تعاني من عدم الشعور تم التوصل إلى أن سهی
، ما یدل على عدم شعورها )%63,00(أي بنسبة )189(تحصلت على درجة مرتفعة تقدر بـ

. أو عرضا ألمراض أخرىباألمن النفسي، لكن ال یصل إلى الحالة المرضیة باعتباره مرضا 
مضطربة مع المقابلة التي بینت أن عالقاتها االجتماعیة د ذلك من خالل یتأكحیث یمكن 

خاصة غیر عادلة من طرف الوالدین معاو جمیع أفراد عائلتها، إذ حضیت بمعاملة قاسیة
شعر بالنبذ، اإلهمال، اإلحتقار ، ما جعلها تها، حیث تتعرض للضرب المبرح من طرفاألم

مل تحت ال تفأصبحمع تعاطي األب للمخدرات ما زاد من معاناة األسرة،عدم االنتماء،و 
، إال نادرامن خالل المقابلة أنهم ال یلبون لها طلباتهاأدلت أیضاالبقاء في المنزل، كما 

ن طرف األم التي ة مخاصاالجتماعیة،متطلباتها النفسیة و فحرمانها من إشباع حاجاتها و 
جعلها تشعر بأنها عبء لكانت على أحسن حال، ماتقول لها دائما لو أنجبت ولدا مكانك

زاد من معاناتها هو إقامتها ، ما فیهبالراحةلم تشعر یوماحیثر مرغوب فیها، غیو ثقیل 
ما لحال، لعلها تجد فیهعالقة جنسیة مع ابن خالتها األمر الذي دفعها إلى الخروج للشارع
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إذ عرضت نفسها لمختلف ، إال أنها وجدت نفسها تعاني أكثر مما تعانیه في المنزلتعانیه
تدرك حیثاالطمئنان، لذا فهي تود العودة للمنزل، إذ لم تنعم باالرتیاح و النحرافاالمخاطر و 

.األمنو تماما أن الشارع لن یوفر لها الراحة 
.هي درجة مرتفعة على المقیاس ككلو )°113(إذ أصبحت عدوانیة حیث تحصلت على 

ما یؤكد ذلك هو حصولها على درجة مرتفعة في المقیاس الفرعي المتمثل في العداوة 
التي تظهر ،، ما یوضح أن الحالة تحمل مشاعر عدائیة بنسبة مرتفعة%)77,50(بنسبة 

هذه المشاعر كانت موجهة نحو األسرة التحمل،و عدم االحترامعلى شكل حقد، كراهیة و 
العدوان اللفظي، حیث سجلت نسبة ، ثم یلیه بعدع ككلبعدها أصبحت نحو أفراد المجتم

العدوان ، في حین تتمثل نسبة بعد الذي یظهر على شكل صراخ، كالم جارح)%76,66(
لكون الحیاة في الشارع لألقوى و الشجار، الضرب كثرةالذي یتمثل في)68,88%(في البدني 

هي أیضا )51,42%(فتحصلت على نسبة الغضبأما فیما یخص.فإنها تستعمل كثیرا القوة
.االنزعاج الشدید، عدم قدرتها على التحكم في انفعاالتهاسبة مرتفعة، تتمثل في االنفعال و ن

حالة مرزوق:الحالة الثامنة. 8.1
:عرض نتائج المقابلةتقدیم الحالة و . 1.8.1

سنة، مستواه الدراسي السنة الرابعة )15(من العمر خمسة عشر "مرزوق"یبلغ 
ست إخوة، اثنان ذكور ام، لدیهاألعممع الوالدین، اإلخوة، األجداد و ابتدائي، كان یعیش

متوسط، والده بین اإلخوة، أما مستواهم االقتصادي فهو ولىحتل الرتبة األی،ثالث إناثو 
ا قبضت علیه الشرطة ندمعلى المركز إتبیعها، حیث تم إدخالهطبیب وأمه تصنع الحلوة و 

.بمركز إعادة التربیةإیداعهتم بسبب السرقة، بعدها
لقد وافق مرزوق على إجراء المقابلة معه، كما وافق على تطبیق مقیاسي الدراسة 

.متعاونامتفهما و بداالهدف منه، حیث علیه، بعد إخباره بموضوع البحث و 
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لقد سجل أول هروب لمرزوق من البیت العائلي إلى الشارع عندما كان یبلغ من 
اللي هربت فیها مالدار كان في عمري عشر األولىالخطرة "قائال سنوات)10(العمر عشر 

تعود إلى أسلوب قدلمشاكل األسریة التي یعاني منها في البیت، التيلنتیجة، "سنین
حیث كان مرزوق دائم الشجار مع أقرانه المعاملة الذي یتبعه الوالدین في تربیة أبنائهم، 

إذ یقوم بعقاب االبن على أفعاله سواء مع الجیران أو في المدرسة، ما یسبب الحرج لوالده
كثرة إال أن مرزوق یزداد في خلق المشاكل مع اآلخرین، ما یؤدي إلى،قصد ردع تصرفاته

الخالفات بین الوالدین، بالتالي أصبح الجو األسري مليء بالمشاحنات والصراعات التي 
نتقلق كي یكون "حین قال منفر سریة، مما یجعل البیت غیر مریح و تطغى على العالقات األ

إلى العالقة ، أي أشعر بالقلق عندما یكون أبي في المنزل، هذا قد یعود "بابا فالدار
تستثار الخالفات بینهما كلما تحمل أحدهما اآلخر و ، حیث ال یهابناألب و المضطربة بین

فیه یتفادى التقاء األباالطمئنان داخل المنزل إذ االبن ال یحس بالراحة و یلتقیان، ما یجعل 
، أي عندي مشاكل مع أبي فهو ال یطیقني، "عندي مشاكل مع بابا میحملنیش"حیث قال 

یداوسوا "إذ قال ،ب في كل الخالفات التي تحدث بین والدیهلذا یرى مرزوق بأنه هو السب
، المنزلفلم یتحمل ذلك الوضع ما دفعه إلى ترك، "على جالي أنا اللي ندیر لهم فالمشاكل

یضربني"حسب قوله خاصة المادیة منهااضافة إلى المعاملة القاسیة التي یتلقاها من األب 
، بمعنى أن "ما تقولیش بلي واحد قاري، تاع الرادیولي یصیبو قدامو، بالسكتورالشي الب

غیر هكأنجدها أمامه، و بكل األشیاء التي ی، بسلك الرادیو و أمامهبكل ما یجدهأبي یضربني 
الده أن یسلك بهذه الطریقة لكونه ذات مستوى و مثقف، من خالل هذا مرزوق لم یتوقع من 

یضربني "حین قال ،بالضرب المتوحشتعلیمي عال، إذ وصف الضرب الذي یتلقاه منه 
لیس أنه أسلوب ال یستطیع التحكم في انفعاالته و أي األب في هذه الحالة ،"ضرب متوحش

بمستواه، إال أن األب یجد نفسه مضطرا لردع سلوكات ابنه الذي سیضیع منه إن لم یتدخل، 
، أي أتناول أقراص، حیث تعلم ذلك "كاشیاتنشرب"بسبب تناوله لبعض األدویة عندما قال 
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صحابي اللي كانو یشربوها، كانو یقولو لي كي تشربها تحس "عن طریق أصدقائه قائال 
یقولون له إن ، أي أصدقاؤه هم الذین یتناولون تلك المواد و "روحك انتیك امبعد ولیت نشربها

یة كانوا هم الذین ، في البداأحسن حال، ثم أصبح یتناولها معهمتها سوف تكون علىتناول
فاللول هوما اللي یعطوها لي امبعد "بعدها أصبح یشتریها بنفسه حیث قال یعطونها إیاه، 

، فأمام مثل هذه الحاالت قد ال یكون األسلوب القاسي هو األمثل في "ولیت نشریها وحدي
ر استجابات أو ، كما قد یؤدي إلى ظهو الحد منها، بل یساهم في استمرار ذلك السلوك

. انفعالیة أخرىاضطرابات سلوكیة و 
قاع مالح معایا، غیر عمي اهللا یرحمه كنت نداوس "أما عن عالقاته مع أفراد عائلته فقال 

، أي عالقاته جیدة "معاه بزاف على خطرش هو اللي یبیعني لبابا كي یشوفني مع صحابي
یراه مع أصدقائه یخبر كثیرا ألنه عندما معه ، كان یتشاجر المتوفىمع الجمیع باستثناء عمه 

بینهما، إذ العالقةاضطراب لكون والده یمنعه من مصاحبتهم األمر الذي یزید من والده، 
لتالي تكون استجابة األب عنیفة التمرد على سلطته، بایعتبر ذلك أنه نوع من العصیان و 

ال یوفرانكافي و العدوانیة إزاء ذلك، فعندما یشعر الطفل بأن الوالدین ال یعیران له االهتمام و 
النبذ، خاصة إذا كان بالحرمان و شعورالیؤدي ذلك إلى خلق ،الضروریةله متطلباته

اعي األسلوب المتبع في تنشئة األبناء أسلوب سلبي، الذي قد یؤثر على النمو النفسي االجتم
الطفل ، ما یجعل االحترامن المحیطین به تتسم بعدم الثقة و بیللطفل، حیث یخلق ثغرة بینه و 

بابا "الحزن باد على وجههو بأنه غیر مرغوب فیه بینهم، حین قالباإلهمال و یقوي شعوره
ال یقیمني، أي أبي ال یحبني، ال یتكلم معي و ، "میحبنیش، ولى میهدرش معایا، میقیمنیش

ة المشاعر من خالل أسلوب المعاملة الذي یحض به بقیحیث تستثار تلك األحاسیس و 
ما یعاملنیش كیما خاوتي لخرین "التأكد منها، عندما قال إلى ترسیخها و إخوته، مما یؤدي 

املني ، أي ال یع"روح تخدم كیما الناس على روحكtoujoursما یصرفش علیا یقول لي و 
ال یصرف علي، حیث یقول لي دائما اذهب لتعمل على نفسك كما یعامل إخوتي اآلخرین و 
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لقد تأثر مرزوق كثیرا بذلك األسلوب حیث أدرك بأنه أسلوب خاطئ مثلما یعمل اآلخرون، 
غریب ولست واحدا ، أي شعرت بأنني"حسیت روحي براني مانیش واحد منهم"حین قال 

الضروریة التي نتماء من بین الحاجات األساسیة و الحاجة لإلتعتبر إذال أنتمي إلیهم، منهم و 
البیولوجیة، تهاإلى الشارع قصد تحقیق حاجیسعى الفرد إلى تحقیقها، لذا اتجه مرزوق

تكون عندي عائلة كیما "قائال االجتماعیة بنفسه، كما تمنى لو ولد في أسرة أخرىالنفسیة و 
."لخرین هذا ماكان

فیما یتعلق بالمستوى االقتصادي لعائلة مرزوق فهو متوسط، لكون عمل األب مستقر 
كما قاما بتسجیله في كما یتلقى هذا األخیر مساعدة من طرف زوجته التي تصنع الحلویات، 

-la colonie،kingدرت بزاف حوایج الجیدو، الكشافة، "عدة نشاطات حسب قوله 

boxing"م تسجیله في الكشافة الكینغ بوكسینغ، تو لجیدوریاضة ا، أي قام بممارسة
عندها وجد نفسه مجبرا إال أنه لم یعد یمارس أي نشاط، في المخیمات الصیفیة،االسالمیة و 

على ممارسة عمل معین لقضاء حاجاته المختلفة، ألن والده ال یزوده بمصروفه الیومي في 
أصرف على نفسي، نظرا لكون ، بمعنى أعمل لكي "نخدم باش نصرف على روحي"قوله 

، فاختار أن یتجه نحو الشارع لیجلب قانونیاغیر مرخص به ممنوع و العمل في هذا السن
.رزقه بطریقته الخاصة

أما فیما یخص الحالة التعلیمیة في البدایة كان مجتهدا حیث یعتبر من األوائل في 
الطرد من القسم من للضرب و صبح كثیر الشغب ما یعرضه إذ أقسمه، ثم تراجع إلى الوراء، 

الشیخ یضربني منین ذاك یخرجني "داخل القسمالمشاكلالكثیر منألنه یثیر،قبل المعلم
كما أصبح یتغیب كثیرا عن المدرسة دون علم والدیه ، "مالقسم على خطرش ندیر فالمشاكل

استدعاء المدرسة إلى مسئوليبذلك، لیقضي وقته رفقة أصدقائه خارج المدرسة، مما دفع 
حیث كانت استجابة األب بالعنف ما زاد من سوء العالقة بینهما،األب لعالج مشكلة ابنه، 

، أي ضربني حتى الموت، فاألب لم "كي ولیت للدار ضربني قریب قتلني"العدوان حین قال و 
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معینة، تجعله یسلك بهذه الطریقة من أجل جلب اهتمام یدرك بأن ولده یعاني من مشكلة 
.إلیه، حتى ترك المدرسة بمحض إرادتهوالدیه 

في سن مبكرة حیث كان أول خروج له في السن العاشرة، لقد ترك مرزوق المنزل 
طفولته، إذ وجد فیه ففضل العیش في الشارع على العیش في البیت الذي قضى فیه معظم 

هكذا لقیت روحي مع bienراني "ما عجزت األسرة في تحقیقه له، حین قال ما حرم منه و 
الذین تعرف علیهم من خالل الشارع مرتاح مع أصدقائي، ة و ، أي أنا في حالة جید"صحابي

و على تالقیت بیهم فالزنقة كي خرجت واهربت مالدار امبعد ولیت صاحبهم نتحاما"قائال 
هم حیث یتحامون على ، بمعنى التقیت بهم عندما هربت من البیت ثم أصبح صدیق"نابعضا

ما یخلق لدیه الشعور اعتبرته عضوا من أعضائه، انضم إلى جماعة و أيضهم البعض،بع
إذ یسعى كل واحد منهم أداء دوره المخول له من التفاعل االیجابي فیما بینهم،باالنتماء و 

، من بین أهم هذه األهداف هو البقاء طرف الجماعة، من أجل تحقیق أهداف هذه األخیرة
فمرزوق یعتمد كل واحد منهم على طریقة معینة لكسب قوته الیومي، حیث ،على قید الحیاة
، les sacs ،les portablesنسرق "ذلك على السرقة عندما قال تحقیقیعتمد من أجل

، بمعنى أنه یسرق حقائب الید، "نهربنسرقو و كینین بزاف النسا اللي یحبو یلبسو ذهب و 
أهرب، أسرقه و إلى أن هناك الكثیر من النساء اللواتي یلبسن الذهب إضافةالهواتف النقالة، 
نصرفهم على "حین قال ،الكافي لسد حاجاته الیومیةالمالیحصل علىفمن خالل ذلك

، بمعنى أصرفهم على نفسي "اللي یبقاو نخبیهمري بیهم الماكلة، صباط، اللبسة و روحي نش
إال أنه ال یعجبه حین قال ،"المال المتبقي أخبؤهمي بهم الطعام، األحذیة، اللباس و أشتر 

، أي لیس بعمل جید یسبب "la policeمع surtoutماهوش ملیح یجیب بزاف المشاكل "
ما وجدواث تقوم هذه األخیرة بمطاردتهم أینالكثیر من المشاكل خاصة مع الشرطة، حی

إلى السرقة هناك العدید من السلوكات التي تعلمها في الشارع عندما إضافةللقبض علیهم، 
تعلمت الوشم، الضرب ، أي "تعدى على لبنات جنسیانتعلمت نوشم، نضرب، "قال 
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منین ذاك نروح للدار بصح ما نقعدش "أما فیما یخص زیارة عائلته فقال . اإلعتداء الجنسيو 
كما أنه لكن ال یبقى في البیت، بعض األحیان و نه یزور عائلته في ، بمعنى أ"امبعد نولي

منولیش للدار على خطرش بابا میحبش "حین قال ،ینوي االستمرار في العیش بالشارع
انیا منحبش ندیر لها ع یما على جالي و میداوس ون فالدار، أنا ویاه منتفاهموش و كینك

في المنزل، ال أتفاهم معه ، بمعنى ال أرید العودة ألن أبي ال یحبذ تواجدي "فالمشاكل معاه
من خالل هذا لذا ال أرید أن أتسبب لها في مشاكل معه، ،كما أنه یتشاجر مع أمي بسببي

لكي تطمئن علیهوم بزیارتها عندما یشتاق إلیها و یتبین أن مرزوق ال یرید المعاناة ألمه، إذ یق
حیث فضل أن ،"اكي نتوحش لیما نروح نشوفها باش ما تتقلقش علی"هي بدورها في قوله 

مشاكله مع والده، إذ یتعرض هو یواجه المخاطر التي تنتظره في الشارع على أن یواجه
كلشي كاین "السرقة حین قال ر من بینها االعتداءات الجسدیة و جماعته لمختلف المخاطو 

، أي یتعرضون "مساكن اللي یدیو لهم األعضاء نتاعهمیضربو بالموس، یسرقوك اوكاینین 
ن في جماعات لذلك یتكتلو ، من یتعرض لسرقة أعضائهمهناك بالسكین، السرقة و للضرب 

نتحاماو فیما بیناتنا كل خطرة "األمن لبعضهم البعض عندما قال قصد توفیر الحمایة و 
الئفبالرغم من كل هذه المخاطر إال أنه لم یندم على تركه للمنزل قا، "شكون اللي یعس

، بمعنى أنني لم "بابا یزقي علیا فكل وقتفالدار و ش على خطرش منكونش ملیح مندمت"
لذا لم في كل وقت، المنزل ألنني لم أكن مرتاح فیه وأبي یصرخ علي دائما و أندم على تركي 

، "على خطرش ماهیش دار یعیش فیها واحد معمرة بالمشاكل"یفكر حتى بالرجوع إلیه قائال 
اكل، من خالل هذا تبین على أن أي ألنه لیس ببیت یمكن العیش فیه فهو مليء بالمش

والدهمواجهة الذي یمكنه من تفادي من المنزل كحل لمشاكله األسریة، و مرزوق اتخذ الهرب 
األمثل إنما هو عبارة عن تهربه من مواجهة لیس بالحلالعیش بعیدا عنه، إال أن هذاو 

نظرا لصعوبة الوضع في الشارع قام بتقدیم نصیحة لكل من یرید الهروب . مشاكله الخاصة
المعیشة فیها ما هیش سهلة، قول لو ما تهربش الزنقة میزیریة، ن"من المنزل حیث قال 
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ها لیست سهلة یجب أن ، أي أقول له ال تهرب ألن الحیاة فی"الزم تكون قادر على روحك
ما تقدریش تعیشي "تكون قادرا على الدفاع عن نفسك، في حین قدم نصیحة للفتاة قائال 

، أي ال "ما تعیشیش على خطرش راكي طفلةو فالزنقة المعیشة فیها صعیبة بزاف 
لن تعیشین فیه ألنك بنت، لقد شارع ألن الحیاة فیه صعبة جدا، و تستطیعین العیش في ال

أن البنت ال یمكنها الصمود في الشارع كالذكر، إال الحیاة في الشارع لألقوى فقط و ن اتضح أ
.ذكورها الجماعة التي تتكون من بنات و أنها تستعین دائما بالحمایة التي توفرها ل

ما عال "حیث اكتفى بقول،أما فیما یخص نظرته للمستقبل فهو لم یفكر فیه بعد
حیاة، هذا قد یعود إلى ى أنه لم یحدد بعد هدفه من الأي ال أعرف، ما یدل عل،"بالیش

، نظرا النهماكه في التفكیر لم یدرك بعد ما الذي یریده أن یكون علیه مستقبالصغر سنه و 
.بالوقت الحاضر فقط دون االهتمام بالمستقبل البعید حسب نظره

:"لماسلو"فسي تحلیل نتائج مقیاس األمن النرض و ع.2.8.1
ي مقیاس األمن النفسي، یتبین أنه ف" مرزوق"ها النتائج العامة التي سجلمن خالل 

التي تدل ،)74، 70، 11،24،35، 8، 7، 1(على درجة مرتفعة في كل من البنود تحصل
، بل الناسبمحاطاعلى أن یكون الخلو بنفسهاالجتماعیة، إذ یفضل عالقاتهاضطرابعلى

التي تتسم بالسخریة، اإلهانة، و نظرا للمعاملة التي یتلقاها، أنه بینهمیشعر بالوحدة حتى و 
، ما جعله یشعر بأنه محط ، ما یخلق لدیه الشعور بعدم التقبل، االنتماء، اإلهمالالنبذ

االجتماعیة أدت إلى تدهور حالته النفسیة إذ رمانه من تحقیق حاجاته النفسیة و فح،أنظارهم
كل من فيالتوتر، حیث تبین ذلك عند تسجیله درجات مرتفعة و تتخللها نوبات من القلق

صبیا، سریع الغضب، مزاجه فردا عحیث یعتبر نفسه)69، 66، 64، 51، 38، 18(البنود 
ال یستطیع التحكم في مشاعره، كثیر االنزعاج من اآلخرین، كثیر القلق من أن متقلب و 

االطمئنان ذلك بحصوله على درجات الراحة و عدم ر بو شعأدى به إلى المایصیبه مكروه،
أن بقد، حیث یعت)75، 73، 53، 37، 36، 21،31،32، 5،16(مرتفعة في كل من البنود 
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ما یجري حوله،ومنزعج لما یحدث له و على اآلخرینثقیلأنه عبئا و الحیاة مملة ال قیمة له
في حین تحصل على درجات مرتفعة لكافة أفرادها السعادة،ه لم ینعم بأسرة تحقق له و كما أن

، ما یدل على فقدانه للثقة سواء في )47، 36، 33، 31، 3،10،25(في كل من البنود 
یمكنه ما ینمي لدیه الشعور بأنه الكثیر الشكاآلخرین أو في نفسه على حد سواء،

یجید التعبیر عن مشاعره مواجهته للمواقف االجتماعیة، لكونه الاالعتماد على نفسه عند
غیر شخصیرونهأنهمما یجعله عرضة للنقد من اآلخرین فحسب اعتقاده،آرائهال عنو 

طبیعي، األمر الذي دفعه إلى تكوین نظرة تشاؤمیة خالیة من التفاؤل، فالدرجات التي 
بأنه كثیر القلق على توحي)63، 37،45،55، 29(تحصل علیها في كل من البنود 

هذا العالم لیس بالمكان المناسبإلى أن إضافةكل األمور سوف تزداد سوءا، أن المستقبل و 
سلبیة حالة سوء توافق إذ یتخذ استجاباتاني منالحیاة عبئ ثقیل، ما جعله یعللعیش فیه و 

كما ،السارةكالهرب من المواقف غیر الضغوطات التي یتعرض لها في حیاتهإزاء المواقف و 
.ما یدل على عدم شعوره باألمن النفسيسیحدث له، ما یشعر دائما بأن مكروها 

، في مقیاس "مرزوق"علیها تضح أن النتائج العامة التي تحصلمن خالل ما سبق ی
درجة، التي تقابل الدرجة التائیة المحصورة بین درجتي )210(بـتقدر"لماسلو"األمن النفسي 

الطمأنینة النفسیة، لكنه ال عة تدل على میله إلى عدم األمن و درجة مرتف، فهي )70- 65(
.  یصل إلى المرحلة المرضیة باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى

:"بیريلباص و "ج مقیاس السلوك العدواني تحلیل نتائرض و ع. 3.8.1
من خالل النتائج التي تحصل علیها فیما یخص المقاییس الفرعیة المكونة للسلوك 

في المقیاس الفرعي )33(تحصل على درجة "مرزوق"، تبین أن "بیريلباص و "العدواني 
ذلك بحصوله على ، رتفعة، فهي درجة م)45(للعدوان البدني، حیث تمثل درجته القصوى 

كثیر الشجار، ، ما یوضح بأنه)29، 24، 21، 17، 3(، درجات مرتفعة في كل من البنود
الضرب لحفظ حقوقه إن استلزم یستعمل القوة و عند غضبه یمكنه أن یضرب شخصا آخر،
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)23(في حین تحصل على كما یرد بالضرب على یضربه مع استعمال التهدید،األمر،

هي درجة ، و )30(درجة في المقیاس الفرعي للعدوان اللفظي الذي تمثل درجته القصوى 
لفظیة، ذلك بحصوله على درجات مرتفعة ، ما یدل على ظهور استجابات عدوانیة رتفعةم

فهو غالبا ما ال یتفق مع أصدقائه حیث یخبرهم بذلك )5،6،15(في كل من البنود 
مما یصعب علیه الدخول الخالف،دقاؤه یعتقدون بأنه مثیر للجدل و ما یجعل أصصراحة،

أما فیما یخص المقیاس الفرعي الخاص . في المناقشة مع الذین یختلف معهم في الرأي
درجة التي تعتبر )23(على حیث تحصل)35(ر درجته القصوى بـبالغضب الذي تقد

مستوى السلوك العدواني یدل ذلك على أنة على المقیاس،رتفع، فعندما تكون درجة ممرتفعة
حیث یظهر )9، 8(رقم ینفي البند)4(مرتفع، التي تظهر من خالل حصوله على الدرجة 

، كما تحصل على یغضب بسرعةیرض و و بأنه كثیر االنزعاج عندما یصاب باإلحباط
مشاعر الغضب في ما یدل وجود)30، 28، 25، 19، 14(في كل من البنود )3(الدرجة 

حیث یشعر كأنه قنبلة على وشك اإلنفجار، أحیانا أخرى ال یعاني منها،و بعض األحیان 
كما ال یستطیع التحكم ،أنه فرد ال یتسم بهدوء الطبعو عاني من تقلب في المزاج بدون سببی

فیما یتعلق . تؤكد على أنها تحمل في طیاتها مشاعر الغضبمشاعركلهافي انفعاالته،
درجة قد حصل على ، ف)40(لعداوة الذي درجته القصوى بالمقیاس الفرعي المتمثل في ا

یظهر ذلك من ،یعاني من العداوةیدل على أنهما ،ةرتفعأي هي درجة م)28(تقدر بـحصل
الذي یدل )22، 16، 12، 2(دو نالبكل منفيعلى أقصى درجات مرتفعةخالل حصوله

بالتالي على ،أثرت على شخصیتهباردة التي املة التي تلقاها معاملة قاسیة و أن المععلى 
بأن یشعرعند تعرض اآلخرین لألشیاء التي تخصه،سلوكاته، إذ أصبح شدید االنزعاج 

یضحكون علیه في غیابه، الشك الذي یراوده من حین آلخر اتجاه أصدقائه یتحدثون و 
.إلى المعاملة الباردة التي یتلقاها في حیاتهإضافةاألشخاص نتیجة لطفهم الزائد، 
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في مقیاس "مرزوق"تحصل علیهاالتي من خالل ما سبق یتبین أن النتائج العامة
ى هي الدرجة الكلیة للمقیاس، ما یدل علو )150(من )107(درجتها بـتقدرالسلوك العدواني، 

، حیث یتمثل البعد السائد في العدوان اللفظي، ثم مرتفعأن مستوى السلوك العدواني لدیه
.فتلیه العداوة، ثم الغضب في األخیرالعدوان البدني، 
:خالصة الحالة

تحلیل نتائج مقیاسي معطیات المقابلة نصف الموجهة و تحلیل عرض و من خالل
.األمن النفسي و السلوك العدواني

الطمأنینة النفسیة، حیث ن و عاني من عدم الشعور باألممرزوق یتم التوصل إلى أن 
، ما یدل على عدم شعوره)%70,00(أي بنسبة )°210(على درجة مرتفعة تقدر بـتحصل

. باألمن النفسي، لكن ال یصل إلى الحالة المرضیة باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى
خاصة مع االجتماعیة مضطربة تي بینت أن عالقاتهمن خالل المقابلة الهتأكیدتمحیث 
للضرب المبرحهتعرضلذلك، إخوتهبین بینه و غیر عادلة و بمعاملة قاسیةحضي، إذوالده

عدم االنتماء،شعر بالنبذ، اإلهمال، اإلحتقار و یما جعله، حیث وصفه بالضرب المتوحش
نما حتى البیولوجیة،االجتماعیة فحسب و النفسیة و حرم من إشباع حاجاتهفهو لم ی ٕ حیث ا

أن مع والده، و مشاكلألمه في دائماسببتیهكما یعتقد أن، طلب منه األب إشباعها بنفسه
غیر و عبء ثقیل بأنهو هفیشعر بالراحةال یأصبحفي المنزل، لذاذ تواجدهوالده ال یحب

یریح أمه من مشاكل والده، إال أنه وجد لعلهلشارعففضل الخروج إلى امرغوب فیه بینهم،
خاصة المصدر الذي یعتمد علیه في االنحراف، أنواعلمختلف المخاطر و معرضانفسه

،إال أنه وجد راحته بین أصدقائه فیه،هو في الشارعرزقه، فبالرغم من كل ما یعانیه و جلب 
ال یرید العودة إلیه، إال أنها في المنزل و حیث شعر بالراحة في الشارع أكثر مما شعر به

. أي عدم شعوره باألمن النفسيمن خالل نتائج المقیاس لك أثبت عكس ذ
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هي درجة مرتفعة على المقیاس و )°108(على عدوانيالكما تحصل في مقیاس السلوك
.ككل

العدوان على درجة مرتفعة في المقیاس الفرعي المتمثل في ما یؤكد ذلك هو حصوله
حیث البدنيثم یلیه بعد العدوان الذي یتمثل في السب الشتم، %)76,66(بنسبة اللفظي

تأكیده من خالل المقابلة حیث هي نسبة مرتفعة، هذا ما تم و )73,33%(سجلت نسبة 
على الضرب، االعتداء الجنسي، االعتداءخاصة مع أقرانه، یستعمل القوة و یتشاجر كثیرا

مشاعر التي تظهر في )70,00%(العداوةمثل نسبة بعد في حین ت. بهدف السرقةاآلخرین
ال یتكلم معه ا أنه ال یقیمه و خاصة اتجاه األب ألنه ال یحسن معاملته، كم،الحقدالكره و 

هي أیضا نسبة )65,71%(على نسبةتحصلالغضب فأما فیما یخص.كأنه لیس بابنهو 
.هعلى التحكم في انفعاالتقدرتهعدم و االنزعاجشدة االنفعال،مرتفعة، تتمثل في

إبراهیمحالة : تاسعةالحالة ال. 9.1
:عرض نتائج المقابلةتقدیم الحالة و .1.9.1

كان ، ابتدائية سنة مستواه الدراسي الثالث)15(خمسة عشریبلغ من العمر"إبراهیم"
خوته الخمس،و یعیش مع والدیه ٕ ة یحتل الرتبة الخامسثالث أخوات،لدیه اثنین إخوة ذكور و ا

في تصلیح اآلالت الكهرومنزلیة قبل یعملالده كانبینهم، مستواهم االقتصادي ضعیف، و 
في جلب ت، حیث یتم اإلعتماد علیهاو البیعاملة في تنظیف ، أما األم فهيدخوله السجن

.في منطقة ریفیةلیس لدیهم سكن خاص حیث قاموا بكراء منزل الرزق، 
الهدف منه، وافق على إجراء المقابلة معه، كما بموضوع البحث و إبراهیمبعد إخبار 

األسى ، إال أن عالمات متعاوناا متفهما و تطبیق كل من المقیاسین، حیث بدعلىوافق
. لم یتكلم كثیرا، كما كان متحفظا و الحزن بادیتین على وجههو 

من قبل الشرطة من خالل إحدى حمالتها، عندما وجدته "إبراهیم"لقد تم القبض على 
یومینا تسجناغ انقن ببریذ ثورا اننیید بلي یفغذ "رصفة، عندما قال األنائما على إحدى 
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، "، اخطر نكیني أوالش ذشو اخذماغla policeالقانون ذجذیذ وین ایدوفان ذي برا أثاوین 
بمعنى في السابق یتركوننا ننام على األرصفة في الشارع، أما اآلن أخبروني بأن هناك قانون 
جدید یسمح للشرطة أن تلقي القبض على كل من تجده في الشارع خالل اللیل، ألنني لم 

شاهدتهامع عاصفة الثلج التي إبراهیمد تزامن الوقت الذي ألقي القبض على لقأفعل شیئا، 
یمات تحث على جمع كل المنطقة الشمالیة للبالد في العام الماضي، إذ أصدرت الدولة تعل

من بین هؤالء األفراد، إبراهیموضعهم في أماكن آمنة تقیهم من البرد، إذ یعتبر المتشردین و 
في الوقت الذي دخل ،سنواتتسعمرة من البیت عندما كان عمره ألولإبراهیملقد هرب 

lesكرهغ أذقمغ ذبخام أوالش "لعدم شعوره بالراحة في البیت حیث قال والده السجن، 

moyensال یوجد المنزل ال توجد هناك إمكانیات و ، أي أكره أن أكون في"، أوالش إذریمن
أجبرت أمه على العمل لدى اآلخرین كعاملة في النظافة، مال، فبعد دخول األب إلى السجن 

ال یعاني من مشاكل أسریة إبراهیمحیث تعتبر المصدر الوحید لجلب الرزق لعائلتها، فحسب 
لم اته مع جمیع أفراد عائلته جیدة و في عالقاته األسریة، بل على العكس عالقاتأو اضطراب

بینبین اإلخوة مع بعضهم البعض أو أو ،تكن هناك خالفات بینهم، سواء بین الوالدین
سجن، أین انقلبت دخل والده الو كان ینعم بحیاة عادیة إلى أن شاء القدر إذ اإلخوة، الوالدین و 

دوار في آن واحد، دوار، حیث أصبحت األم تمارس عدة أاختلطت علیهم األموازین األسرة و 
ومن جهة أخرى تمارس دورها تقوم بواجباتها اتجاه أبنائها من جهة، و إذ تمارس دورها كأم

كل ما ینجر عن هذا الدور من سلطة، مسؤولیتها على األبناء، كما وجدت نفسها كأب و 
ة خاصة، بغض النظر عن الحاجات ییولوجعلى العمل لسد حاجات عائلتها الفسمجبرة

نتیجة األم من ضغط، بهبما تشعراألخرى، أمام هذه األوضاع یجعل األبناء یتأثرون
نظرا لعدم قدرتها على تلبیة حاجات أفرادها حتى و للظروف التي تعیش في ضلها األسرة،

إبراهیمهم في سن مبكرة، إذ في البدایة أجبر ها، ما دفع بهم إلى حیاة العمل و منالفسیولوجیة
اللیغ خدمغ "على العمل في مقهى من طرف أسرته، حیث یقوم بغسل الكؤوس عندما قال 
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عمله في القهوة لبعض الوقت، إال إبراهیم، لقد واصل "ذي القهوة سیریذاغ افنجلن، لكیسان
أنه لم یصمد كثیرا نظرا لعدم استالمه المال الذي یجنیه شخصیا، حیث یقوم صاحب القهوة 

لو بشكل رمزي، ما أدى به إلى ال تزود ابنها بمصروفه الیومي و مه، التيبإعطاء المبلغ أل
الشعور بأنه یعمل بدون فائدة، أي بالرغم من أنه یعمل إال أنه لم یستطع توفیر حاجاته 

خدمغ أطاس لمعنى یما أویدتسكارا أمصروفیو نكیني أوزمرغارا أسینیغ "حین قال األساسیة،
، أي یعمل كثیرا إال "دیمیس أویلهیرا أودتسویرا أطاس اذریمنفكیید اذریمن أخطر ازریغ اخ

أن أمه ال تعطي له مصروفه الیومي، كما أنه ال یستطیع أن یطلب منها ذلك ألنه على 
،فتعرض الفرد لمواقف اإلحباط المتكررةبأنها ال تجني الكثیر من المال في عملها،وعي 

یق توافقه معها، بغض النظر عن ما إذا د تمكنه من تحقصقمختلفةیجعله یستجیب بطرق
ه كمأوى اللجوء إلى الشارع لیتخذو ترك المنزلإبراهیملذا قرر كان ذلك التوافق جیدا أم سیئا،

.مصدرا لقوته الیوميله و 
ضعیفا أیضا، حیث لم یكمل المستوى الرابع إلبراهیمالمستوى التعلیمي في حین كان

، أي ال"أوحملغارا االكول"ابتدائي ذلك یعود إلى كونه غیر مجتهد في الدراسة حین قال 
العقاب من طرف المعلم بسبب عدم قیامه بواجباته یحب المدرسة، إذ یتعرض للضرب و 

على توفیر األدوات ألسرةاأمام عدم قدرة و المدرسیة في المنزل، أما بعد دخول والده السجن 
تخرغد ذي االكول اخطر اوالش "ففضل ترك المدرسة نهائیا وبمحض إرادته قائال ،المدرسیة

les moyensإبراهیم، هكذا ترك "سواشو اراذیغار یوون اویرنو صحكن ابغغارا اذغرغ
.لم یكمل حتى المستوى الرابع االبتدائيو المدرسة

أما عن حیاته في الشارع كان خروجه من البیت ألول مرة عندما كان یبلغ من العمر 
، أي "ثكلت ثمنزوث ایفغغ ذبخام لیغ سعیغ ذي لعمریو تسعسنین"قال تسع سنوات، حین 

لم فإنهصغر سنهلنظراكان في عمره تسع سنوات، العائليعندما خرج ألول مرة من البیت
ضاد المز بین السلوك المقبول اجتماعیا و التمییالعقلي و صل بعد إلى مرحلة النضج ی
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،االجتماعیةرع على حیاته الجسمیة، النفسیة و لم یدرك مدى خطورة الشاكما أنهللمجتمع، 
ى أنه ال ، بمعن"ذاین اوزمرغرا اذقیمغ ذبخام اوالش اوك ذاشو ایجبذن سخام"حین قال 

تحمل الحالة البقاء في ما یدل على عدملیس فیه ما یجذبه إلیه،یستطیع المكوث بالبیت و 
األسرةالمشاكل المختلفة التي تتعرض لها إلى المواقف و العیش فیه، الذي قد یعود المنزل و 

ي السائد في البیت، ففي الیوم نتیجة دخول األب إلى السجن، مما أثر على الجو األسر 
األول الذي هرب فیه من المنزل لم یشعر بالخوف كان هائما في شوارع المدینة حتى حلول 

اسن امنزو اوقاذغ اطاس اسنویغارا اذیعدي "اللیل أین بدأ الخوف یسیطر علیه حین قال 
م یعتقد بأن ل، أي في الیوم األول خاف كثیرا و "ییضني بخیر اقینغارا طول نییض قالخوف

امرأةمضي عدة أیام تعرف على بعدبسالم إذ لم ینم طوال اللیل، و تلك اللیلة سوف تمضي 
تتحامى علیه معهم، حیث كانت تعتني به كثیرا و في الشارع فأخذته عند جماعتها لیعیش 

ادیغ ذیووث "، في قوله ، كما علمته الكثیر عن حیاة الشارعلكونه األصغر منهم جمیعا
إمغارن، ،روندا ایثتسعیشي اوفیغثن اطاس ییذسن أراش، إرقازن، ثیالوینأتمطوث 

لیغ سواطاس ارثمطوثني اخطر ذنتسث ایحملن ثتسكید یثقشیشین، قیمغ یذسن لمعنى تس
في الشارع، فبالرغم من أنه ترك أمه إبراهیمهكذا بدأت حیاة ،"سحفظیي اطاس لحوایجثفلي

حیث من تعوض له ذلك، إذ تقوم بدور األم اتجاههفي المنزل بعیدة عنه، إال أنه وجد 
م مع الجماعة قدمت له الرعایة، الحمایة، الحب، الحنان، العطف، كما ساعدته على التأقل

لى أنها لم تبخل علیه بالنصائح إإضافةالتوافق معها مما حقق له الشعور باإلنتماء، و 
سند اجتماعي قوي بالنسبة له رة عنفهي عباخبرة في الشارع، واإلرشاد لكونها ذات تجربة و 

، أي وقفت إلى "ثحسبیي أممیسثبدذ أرغوري أطاس ذلموحال أذتسوغ لخیریس"حین قال 
حسبته كابن لها، أما فیما یخص مورد الرزق فهو و أنه لن ینسى ما فعلته له أبدانبه كثیرا و جا

یطلب منه بعض النقود ل، حیث یقوم بإیقاف أحد المارة و یحصل على المال من خالل التسو 
، أي یوقف "ادحبسغ یوون أسینیغ فكیي ألف فرنك"دون مد یده لجمیع المارة، حین قال 
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النوع من التسول لیس تسوال فبالنسبة له هذاأحدهم ثم یطلب منه إعطائه عشرة دنانیر، 
یا لكي ال یتعرفلكونه غیر ظاهر للعیان، كما أنه یغیر في األماكن التي یعمل بها یوم

نكیني أوطالبغارا قبرذان "هو یستنكر ذلك السلوك بشيء من االندفاع علیه أحد فقال و 
ال یمد یده للناس في و لیس متسوال في الشوارع، أي أنه "اتسمودغارا أفوسیو قطروطوارن

اتسغغد یسن "في قوله فالمبلغ الذي یتحصل علیه یسد كل حاجاته الیومیة،، األرصفة
السلع أخطر ثرخص ocasionالمكال، تسروحوغ ارالدوش، مذلقش تسغاغثنید قالسوق 

، بمعنى یشتري بهم الطعام، یستحم في الحمام العمومي، أما المالبس فیشتریها في "ذن
لیعطیه ألمه قصد كما یدخر البعض من المالالسوق السوداء لكونها رخیصة هناك،

ابغیغ إخدیم "مساعدتها في نفقات األسرة، إال أنه غیر راض عن العمل الذي یقوم به قائال 
لذا یفكر في ممارسة التجارة كعمل له في المستقبل، لكن یرید عمال دائم، ، أي "أریذومن

ى ابغیغ ادخذماغ لكومرس سیا ارزاث لمعن"حین قال ،لذلكإمكانیاتعندما تكون لدیه 
، فمن خالل احتكاكه بالشارع تعرف على العدید "les moyensماشي ثورا ألما سعیغ شویة 

أوال ،أطاس ابراش اقفغن سبخام تسعشین اقبرا"من األطفال الذین یعیشون في الشارع فقال 
تسقشیشین أطاس إقالن لمعنى نكیني سعیغ یوون كان بمدكلیو ذییذس كان ایسعیغ 

ناثا و ، بمعنى أن هناك الكثیر من األطفال "المان ٕ لیس له الذین یعیشون في الشوارع ذكورا وا
قال عندما،أما فیما یخص تصرفاته فهو یرى بأنها تغیرت كثیراإال صدیق واحد یثق فیه، 

، "، تسناغاغ أطاس، تسفغاغ تسقشیشین یتسعیشین أكا أمنكنيشرابتسكییفغ، سساغ"
شاجر كثیرا كما أنه یخرج مع الفتیات اللواتي یعشن في الشارع ، یتالخمریدخن، یشربأي 
هر بأن الشارع أثر على یمارس معهن العالقات الجنسیة، فمن خالل هذا یظبمعنىمثله

تصرفاته، نظرا لعدم التقید بالضوابط االجتماعیة الصحیحة، إذ أتیحت لهم الحریة سلوكاته و 
المطلقة في تصرفاتهم دون تقییدها، أو ضبطها أو توجیهها توجیها سلیما بعیدا عن 

تقالیدها الخاصة  ها معاییرها، قیمها، معتقداتها و حیث تسود جماعتهم ثقافة فرعیة لاالنحراف، 
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لون الذي ینتمون إلیه، لذا فهم یتصرفون وفقا لتلك الثقافة، كما أنهم یعمغیر ثقافة المجتمع 
تعمل الجماعة على تحقیق في حین . االجتماعي وفقا لها أیضاعلى تحقیق توافقهم النفسي و 

الحمایة من المخاطر التي قد تواجههم في من أهمها توفیر الحاجة لألمن و ،أهداف أعضائها
بعث فیهم روحما یخلق لدیهم الشعور باالنتماء و ،ل واحد منهمالشارع، ذلك بتحدید دور ك

أن لهم دور فعال في هذه الحیاة ما یؤدي إلى سواء على أنفسهم أو على غیرهم، و المسؤولیة 
سن ذنوبا إنخدم نغ میال أمنوغ امكل إض أنیوا أرایع"ارتفاع في قیمة تقدیر ذاتهم، حین قال 
أي كل لیلة من یقوم بدوره في ، "یشث قبرا ثوعارمیال یوون أدیكي أفایض أخطر ثمع

الحراسة على بقیة أعضاء الجماعة، كما یتحامون على بعضهم البعض عندما یحدث هناك 
شجار، ما یجعلهم یتعلمون تقریبا كل األدوار االجتماعیة التي یقوم بها الكبار بالرغم من 

بقائهم، من بین تهدد استقرارهم و التي مخاطر المشاكل و لصغر سنهم، ذلك تفادیا للتعرض ل
أهمها السرقة، اإلحتقار، العنف، الطرد من األماكن التي یتواجدون فیها سواء من طرف 

الحق تسعاونناغ ملیح "فقال لمجتمع، أما فیما یتعلق بالشرطة العصابات أو من طرف أفراد ا
حقیقة یساعدونهم ، بمعنى في ال"تسویناغد لمكال، أمان، لمعنى ماشي یوك كرا كان ذقسن

ومن بین األمراض التي الماء لكن البعض منهم فقط ولسوا كلهم، ویقدمون لهم الطعام و 
نتیجة تعرضه لبرودة الطقس خاصة في اللیل حیث ،هو في الشارع هو الزكامأصیب بها و 

ینام في العراء، كما تعرض أیضا إلى كسر في الید نتیجة شجار مع األطفال اآلخرین في 
ابغیغ أذوغالغ "، فبالرغم من مختلف المخاطر فهو یود العودة إلى البیت قائال الشارع

، أي یرید "أروخام، أثماثنیو یوك قارنیید أوغالد لمعنى أوزمیرغارا أذقیماغ أطاس بخام
، إذ ال یستطیع البقاء لمدة طویلة فیهیطلبون منه ذلك ولكنهكما أن إخوته ،العودة إلى البیت
یارته لعائلته فقط لبعض الوقت ثم یعود إلى الشارع مرة أخرى، فمن خالل ز یذهب لزیارتهم 

دخره ألمه رغبة منه في مساعدتها، في حین لم یندم على تركه المنزلیعطي المال الذي إ
، أي لم یندم ألنه یمكنه العودة وقت ما "أوندمغرا أخطر زمراغ أدوغالغ لوقث إیعجب"قائال 
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لهیسمحإذ ،ذكرمن خالل نظرة المجتمع للمن الناحیة االجتماعیة فیمكن تفسیر ذلكشاء، 
ن كانت غیر اجتماعیةعند ممارسته لبعض األعمال حتى و  ٕ القیام ببینما ال یسمح للفتاة ،ا

، أما من الناحیة ه األخیرة تمثل شرف العائلة بالتالي المجتمع الذي تنتمي إلیهلكون هذها،ب
نظرا ،بنفسهاالجتماعیة على حد سواءإشباع حاجاته النفسیة و لى تحقیق قد یعود إالنفسیة

، كما أنه تحرر من كل القیود التي تفرض علیه من من جهةلعجز األسرة على تحقیق ذلك
.من جهة أخرىطرف السلطة الوالدیة

أو الهروب ،من خالل تجربته في الشارع قدم نصیحة لكل من یرید الخروج من البیت
، بمعنى أن الحیاة في "أوثسعیرا الرحمةبرا ثوعارثمعیشث ذي "فقال سنهمنه في مثل 

ثقشیشث ماشي أمقشیش ثوعراس "الشارع ال یرحم، أما بالنسبة للفتاة فقال لشارع صعبة و ا
أردماغار ثقشیشث سي ثمعیشثس ذي برا les problemeملیح ثمعیشث ذي برا، أطاس 

لیس كالذكر، فالحیاة في الشارع صعبة جدا بالنسبة ، بمعنى أن الفتاة "أودضرونترا إیوقشیش
قال لها، كما أنها قد تتعرض لمشاكل كثیرة ال یتعرض لها الذكر، من بین هذه المشاكل

العتداءات الجنسیة وما ، أي أن الفتاة عرضة ل"ثقشیشث أطاس إقتستعدین افلحرمینس"
.ككلعلى المجتمعن آثار وخیمة على نفسیة الفتاة و ینجر عنها م

أوتسمنیغ ذاغن أذزراغ le commerceبغیغ أذخذماغ "أما عن نظرته للمستقبل فقال 
، بمعنى أنه یتمنى أن "اجغ واریعونن ذنتسث إیوفیغ ازاثيثمطوثن إیعونناكني إمي الیغ حو 

كما یتمنى أیضا أن یرى المرأة التي ساعدته عندما كان بحاجة ماسة إلى ،یصبح تاجرا
أنه لن ینسى أبدا ما ما یدل على أنه ممتن لها كثیرا و المساعدة، فهي التي وقفت بجانبه، 

.فعلته ألجله
:فسي لماسلوتحلیل نتائج مقیاس األمن النرض و ع.2.9.1

تبین أنه في مقیاس األمن النفسي، " براهیمإ"من خالل النتائج العامة التي سجلها 
التي )74، 72، 11،35،59،67،70، 8، 6(تحصل على درجة مرتفعة في كل من البنود 
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ن كان محاطا بالناسشعر بالوحدة حتى و یاضطراب في عالقاته االجتماعیة، تدل على ٕ ، ا
التي تتسم بالسخریة، اإلهانة، النبذ، االحتقار تلقاها و التي یغیر العادلةنظرا للمعاملة السیئة و 

كما أنهم یهملونه ،ه أصدقاء مخلصیندیلیس لمحدودة جدا تكاد ال تذكر،ما جعل عالقاته
أنه غیر الشعور بعدم التقبل، االنتماء و في أمور یجب أن یشاركهم فیها، ما ینمي لدیه

اعیة أدى إلى ظهور االجتمفسیة و النفحرمانه من تحقیق إشباع حاجاتهمرغوب فیه بینهم،
، حیث تبین ذلك عند تسجیله درجات مرتفعة في كل من البنود لدیهالتوترأعراض القلق و 

كما أصبح غضب بسرعة، ی،عصبيبأنهرى نفسهحیث ی)73، 69، 66، 64، 39، 38، 18(
كما اآلخرین، كثیر االنزعاج من انفعاالتهعلى التحكم في مشاعره و متقلب المزاج غیر قادر

، ما أدى به اكثیر حیث أصبح یفكر في نفسه ، ما یجري حولهیحدث له و یشعر باالنزعاج لما
ذلك بحصوله على درجات مرتفعة في كل من البنود ،االطمئنانالراحة و الشعور بإلى عدم 

االجتماعیة فمن جراء عالقاته ، )60،65،71، 52، 32،46،51، 23، 21، 16، 5، 2(
یشعر بالحرج كثیرا،حیث االجتماعیة،ال یشعر بالراحة أثناء تعامالتهالمضطربة، أصبح 

إذ ال الشكر، ما أدى إلى انخفاض معنویاته،بسهولة، نادرا ما یتلقى المدح و تجرح مشاعره
یعتبر نفسه كما ال یشعر بالرضا في أغلب األوقات، أعصابه غیر مرتاحة و یشعر باإلرتیاح

في حین .وأنها عبئ ثقیلمملة ال قیمة لهابالنسبة لهفالحیاةعبئ على اآلخرین، بأنه
، ما یدل على )47،50،53، 33، 26، 3(تحصل على درجات مرتفعة في كل من البنود 

ال یمكن االعتماد على اآلخرین في مواجهة الشعور بأنه، ما ینمي لدیهبالنفسفقدانه للثقة 
ونه ال یجید التعبیر هم، لكتعرض لها ذلك لعدم ثقته بالتي ی،االجتماعیة المختلفةمواقف ال

إلى تكوین األمر الذي دفعهعرضة للنقد من اآلخرین، ال عن آرائه ما یجعلهعن مشاعره و 
)63، 57، 55، 45، 37، 29(علیها في كل من البنود ظرة تشاؤمیة، فالدرجات التي تحصلن

ا على ما كانت علیه، أن كل األمور سوف تزداد سوءلق على المستقبل و القتوحي بأنه كثیر
، ما جعله یعاني من حالة سوء فیهإضافة إلى أن هذا العالم لیس بالمكان المناسب للعیش
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شعر دائما في حیاته، كما یتعرض لهاالضغوطات التي یة جل المواقف و اجهو في متوافق 
.الطمأنینة النفسیةعدم شعوره باألمن و ، ما یدل على لهبأن مكروها ما سیحدث 

في مقیاس "إبراهیم"علیها أن النتائج العامة التي تحصل،تضحمن خالل ما سبق ی
- 70(المحصورة بین درجة، التي تقابل الدرجة التائیة )221(بـتقدر"لماسلو"األمن النفسي 

الطمأنینة النفسیة، باعتباره مرضا م األمن و دل على میله إلى عدما ی، فهي درجة مرتفعة)75
. أو عرضا ألمراض أخرى

:"بیريلباص و "ج مقیاس السلوك العدواني تحلیل نتائرض و ع.3.9.1
تحصل علیها فیما یخص المقاییس الفرعیة المكونة للسلوك الممن خالل النتائج 

في المقیاس الفرعي )36(تحصل على درجة إبراهیم، تبین أن "بیريلباص و "العدواني 
، حیث تدل على أنه مرتفعة، فهي درجة )45(للعدوان البدني، حیث تمثل درجته القصوى 

یظهر ذلك من مستوى العدوان البدني، رتفعالدرجة على متوسط المقیاس كلما ارتفعتكلما ا
إذا أنهما یوضح ، )29، 26، 17،21،23،24(في البنود )5(حصوله على درجة خالل 

عندما ینزعج ،الضرب لحفظ حقوقهالقوة و عتمد علىیقى الضرب یرد علیه بالمثل، إذتل
)22(في حین تحصل على التهدید،معبشدة یخلق شجارا كما یحطم األشیاء التي حوله 

هي درجة ، و )30(درجة في المقیاس الفرعي للعدوان اللفظي الذي تمثل درجته القصوى 
في حیث تحصل على درجات مرتفعة، لفظیةة، ما یدل على ظهور استجابات عدوانیة مرتفع

ال یتفق مع ، فعندمایتشاجر مع اآلخرینفهو غالبا ما)20، 6،15، 5(كل من البنود 
، مما الخالفو للجدل ایعتبرونه مثیر ، كمایخبرهم بذلك صراحةأو ینزعج منهمأصدقائه

أما فیما یخص المقیاس . المناقشة مع الذین یختلف معهم في الرأيیصعب علیه الدخول في 
التي )27(حیث تحصل على )35(الغضب الذي تقدر درجته القصوى بـالفرعي الخاص ب

ظهر من خالل مرتفع، الذي یالغضبیدل ذلك على أن مستوى حیث تعتبر درجة مرتفعة، 
ال حیث یظهر بأنه )30، 28، 25، 14(د و البنكل منفيمرتفعة حصوله على درجات
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ینفعل بدون سبب معقول، كما أن أصدقاؤه یعتبرونه بأنه ،یستطیع التحكم في انفعاالته
، كلها مشاعر تؤكد على أنها عر كأنه قنبلة على وشك اإلنفجار، حیث یششخص متهور

فیما یتعلق بالمقیاس الفرعي المتمثل في العداوة الذي. تحمل في طیاتها مشاعر الغضب
، یظهر أیضا درجة مرتفعةهي )31(حصل على درجة تقدر بـت، فقد )40(درجته القصوى

، 18، 16، 12، 11(د و البنكل منفيذلك من خالل حصوله على أقصى درجات مرتفعة

نظرا الذي یدل على انزعاجه الشدید عند تعرض اآلخرین لألشیاء التي تخصه،) 27، 22
ن كلما سمحت لهم الفرصة، أصبح كثیر الشك اتجاه لتعرضه لالستغالل من طرف اآلخری

یضحكون علیه في یتحدثون و شعوره بأن أصدقائهإلى إضافةاألشخاص نتیجة لطفهم الزائد، 
.غیابه

في مقیاس "إبراهیم"من خالل ما سبق یتبین أن النتائج العامة التي تحصل علیها 
ى هي الدرجة الكلیة للمقیاس، ما یدل علو )150(من )116(ـبالسلوك العدواني، تقدر درجتها

.رتفعمأن مستوى السلوك العدواني لدیه
:خالصة الحالة

تحلیل نتائج مقیاسي معطیات المقابلة نصف الموجهة و تحلیل عرض و من خالل
.األمن النفسي و السلوك العدواني

النفسیة، حیث الطمأنینة یعاني من عدم الشعور باألمن و "إبراهیم"تم التوصل إلى أن 
، ما یدل على عدم شعوره )%74,66(أي بنسبة )°224(تحصل على درجة مرتفعة تقدر بـ

حیث تم تأكیده من خالل المقابلة . باألمن النفسي، باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى
المشاكل العائلیة التي تتخبط فیها عائلته هي سبب خروجه إلى الشارع، حیث التي بینت أن 

أصبحت المسؤولیة كلها على عاتق األم ، إذمعاناة األسرة عند دخول األب إلى السجنبدأت 
لوحدها، فأصبحت هي مصدر الرزق الوحید، فأمام هذا الوضع أجبرت على العمل، مع 

ن بالرغم م،مقاعد الدراسة لیلتحق بعالم الشغلإبراهیمالوضع االقتصادي المتدني، ترك 
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نه ال یتحصل على مصروفه الیومي فقاتها، إال أفي نصغر سنه قصد مساعدة األسرة
عن عمل یمكنه من إلى ترك ذلك العمل والبحثهما دفعاألجر الذي یتقاضاه تستلمه األم، و 

یطلب من كل المارة و إیقافإذ یعمل على ذلك بلجوئه إلى الشارعقضاء حاجاته المختلفة،
الطمأنینة بالرغم من السند عم بالراحة و إال أنه لم ینإعطائه عشر دنانیر،حداواحد على 

وجد نفسه معرضا لمختلف المخاطر الذي تلقاه من خالل الجماعة التي انظم إلیها، حیث
في إال أنه فضل العیش، ما یؤدي به إلى عدم الشعور باألمن النفسي،أنواع االنحرافو 

. زیارة عائلته من حین آلخر قصد تزوید أمه بالمالو الشارع 
.هي درجة مرتفعة على المقیاس ككلو )°116(إذ أصبح عدواني حیث تحصل على 

العداوةما یؤكد ذلك هو حصوله على درجة مرتفعة في المقیاس الفرعي المتمثل في 
ما یدل على ذلك أنه ال ،عدم الثقة في اآلخرینو الشكفي الذي یتمثل،%)77,50(بنسبة 

هي )77,14%(حیث سجلت نسبة الغضبثم یلیه بعد .یثق في أحد غیر صدیقه الوحید
.االنزعاج، عدم قدرته على التحكم في انفعاالتهمرتفعة، تتمثل في شدة االنفعال و أیضا نسبة 

الكالم في السب، الشتم، و التي تظهر)73,33%(العدوان اللفظيفي حین تمثل نسبة بعد 
)66,66%(فتحصل على نسبة البدنيالعدوان أما فیما یخص.مسيء لبعضهم البعضال

حیث یستعمل ،هي نسبة مرتفعة، هذا ما تم تأكیده من خالل المقابلة حیث یتشاجر كثیراو 
.الضربالقوة و 
عليحالة : عاشرةالحالة ال. 10.1

:عرض نتائج المقابلةتقدیم الحالة و . 1.10.1
، كان متوسطة یسنة مستواه الدراسي الثان)14(عشر أربعةیبلغ من العمر علي

. أبواه مجهوالن، لیس لدیه إخوة،في میتم بمدینة وهرانیعیش 
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الهدف منه، وافق على إجراء المقابلة معه، كما بموضوع البحث و عليبعد إخبار 
متعاونا، إال أن عالمات األسى من المقیاسین، حیث بدا متفهما و وافق على تطبیق كل

. ال یختلط باآلخرین كثیرامنطویا على نفسه و بدادیتین على وجهه، كما الحزن باو 
ن لم تكن أسرته الحقیقیةحتى و سط أسرة عاش علي حیاة عادیة و  ٕ كان إال أنه،ا

حیث قضى طفولته كلها في ، المربیة التي تعتبر بمثابة األم لهممحاطا باإلخوة واألخوات و 
ن اختلف ذلك حتى و ،الحنانو الحب الحمایة،، العطف، ذلك المیتم حضي بالرعایة ٕ عن ا
حیث ،كأنها عائلة حقیقیةو تربیتهإال أنه وجد السند في إعالته و ،الذي تقدمه األسرة ألبنائها

بالرغم من ذلك كانت عزیمته، "كانو كي یما و بابا"االطمئنان فیه عندما قال شعر بالراحة و 
عن اكتشف أنه ولد بوالیة البلیدة، ، حیث شيءفي إیجاد والدیه الحقیقیین أقوى من كل 
المربیة نتاعي اللي قالت لي باللي زدت فسبیطار "طریق مربیته التي أخبرته بذلك حین قال 

، عندها قرر الهرب من المیتم لیتوجه إلى والیة البلیدة للبحث عن أمه، ففعال "تاع البلیدة
، أي استقل "جیت فالمشینة للزایر"قائال عن طریق القطاراتجه إلى البلیدةو هرب من المیتم

،توقع أن الحیاة صعبة خارج المیتمإال أنه لم یالقطار الذي أوصله إلى الجزائر العاصمة، 
قائال بحزن شدید نظرا لقلة خبرته بالعالم الخارجي الذي قد یعود إلى عدم احتكاكه به،

أنه لم ، بمعنى"الناس ما ترحمشو ماكانش على بالي باللي المعیشة صعیبة بزاف هكذا"
حیث قضى لیلته األولى أن الناس ال ترحم،بأن الحیاة صعبة إلى هذا الحد و یكن في علمه

دخلت "حین قال مكث بها حتى الصباح، فتوجه إلى أمام عمارة و في الشارع كان خائفا جدا
، ثم توجه "بصح كنت خایف بزافحتى الصباحle batimentرقدت قدام لواحد الحومة و 

إلى والیة البلیدة بالضبط إلى المستشفى الذي ولد فیه، إال أنه لم یجد من یوفیه بالمعلومات 
واحد ما زادما حبوش یعطیو لي المعلومات قالو لي "قائال ،التي هو بصدد البحث عنها

قالوا له بأن ال أحد ولد عندنا ات الالزمة و ، أي ال یریدون تزویده بالمعلوم"هاذ االسمبعندنا 
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ر كاملة، بهذا اإلسم، بعدها عاد إلى الجزائر العاصمة، أین مكث بشوارعها لمدة ستة أشه
.هو یسرق فأتت به إلى مركز إعادة التربیةحتى قبضت علیه الشرطة و 

أما فیما یخص حالته التعلیمیة فكانت عادیة إذ كان یحصل على رتبة متوسطة، كما 
لم تكن لدیه مشاكل في المدرسة، إال سواء مع التالمیذ أو المعلمین، و عالقات جیدة أنه على 

.التعرف على هویته الحقیقیةقصد البحث عن والدته و أنه ترك المدرسة بمحض إرادته
دون رعایة أو هعاش لمدة ستة أشهر فیأما فیما یتعلق بحیاته في الشارع فهو

خاصة شوارع باب الواد، مكث فیها الجزائر العاصمة و عدید من شوارع ، حیث جاب الحمایة
algerقعدت بزاف فباب الواد فالبیار و"، ما تبین من خالل قوله الجزائر الوسطىاألبیار و 

centre"على خطرشما حسیتش بالراحة"حین قال الطمأنینة، االرتیاح و ب، إال أنه لم یشعر
سیئة، ما یدل على عدم أمورهناكألن لم یحس بالراحة، أي"كاینین صوالح ماشي ملیحة

بالرغم من أن المبلغ الذي یتحصل فیعتمد على السرقة كمورد لرزقه،حیثشعوره بالراحة، 
نشریها "األحذیة حین قال حیث یقوم بشراء الطعام، اللباس و ،علیه یسد حاجاته الیومیة

ندمت على "حین قال على تلك الممارسات ارضشعر باللم ی، إال أنه "البلیغةو ، اللبسةماكال
تعرف علیهم من خالل ،العدید من األصدقاء"لعلي"، أي ندمت على كل شيء،"كلش

، أي "كانوا یشوفوني كول یوم أومبعد تقربوا لیا ولیت صاحبهم"احتكاكه بالشارع في قوله 
اقة لم تدم طویال، الصدكانوا یرونه كل یوم بعدها تقربوا إلیه ثم أصبح صدیقهم، إال أن هذه 

،أنه هنا للبحث عن أمهمجهول النسب ولیس لدیه أحد و قام بإخبارهم بأنهحیث وثق بهم و 
ما جعله ،"جیت اللهنا باش نحوس على یماحسبتهم صحابي قلتلهم شكون أنا و "قائال 

مالدراري برك هوما اللیقولولي راك مقطوع "مضایقته قائال من طرفهم و عرضة لالستغالل 
، بمعنى "مالشجرة یعایروني، منین ذاك یحاوزوني مالحومة كي مانعطیلهومش شویة دراهم

الذین یقولون له بأنك مقطوع من شجرة، كما ،أنه یتعرض لإلهانة من طرف أصدقائه
یقومون بمطاردته من الشارع الذي یتواجد فیه، عندما یرفض إعطائهم القلیل من المال، لذا
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ال رع، كما أنه لم یعد یثق في أحد وال یخبر أحدا بحقیقة أمره و الشواأصبح  كثیر التنقل بین
كاینین بزاف مالدراري ولیت ماعندیش الثقة فحتى واحد و "قال ، عندما یقبل بصداقة أحد

قصد تجنب ،فإنه یتفادى أي من یعرض علیه صداقته، "لیتقربوا لیا بصح أنا مانخالطهمش
الشارع ال یمكن تفادي ها بسبب ذلك، إال أن الحیاة فيالمخاطر التي قد یتعرض لالمشاكل و 
،ض للضرب من طرف مجموعة من األوالد بالسكینإذ تعر ،مخاطرها بكل أنواعهامشاكلها و 

الذهاب وما، یریدون منه ترك ذلك الشارع و یعشرونجعله یدخل المستشفى لمدة ثالثة و ما 
،"حابین یحاوزوني مالحومةیوم فسبیطار 23ضربوني بالموس و قعدت "حین قال ،بعیدا
لیس هناك طریقة أو الهرب و المواقف سواء بالضرب حین یقوم بمواجهة تلك المخاطر و في

لذا فهو ال ینوي ،"ما عندیش خیار واحد آخربالضرب، بالهربة و "حسب قوله ،أخرى غیرها
باغي نولي ":حین قالبل یرید العودة إلى إخوته بالمیتم،االستمرار في العیش بالشارع

بمعنى أنه یرید العودة ، "لخواتاتي توحشتهم بزاف كرهت ملمعیشة تاع الزنقة، عییت منها
كما شعر بالندم على تعب من الحیاة في الشارع، كره و ه فهو مشتاق إلیهم كثیرا، إلى أخوات

م، كما المیت، أي ندم كثیرا على هروبه من "ندمت بزاف كي هربت"خروجه من المیتم قائال 
اإلساءة اللیتلقیتها كي "أثرت فیه كثیرا عندما قال ،هو في الشارعأن اإلساءة التي تلقاها و 

عندما كان في الشارع لن ینساها تعرض إلیها، أي اإلساءة التي "كنت برا عمري ما ننساها
وني سبكاینین اللي ییقولولي انتایا مقطوع مالشجرة و دایما"ثم أضاف بحزن شدید أبدا

كما یسبونه بوالدیه ،ع من شجرةبأنه مقطو ، أي دائما یذكرونه "مانحملش هكذاكأنابوالدیا و 
یفكر فیها دائما حین قال ي العودة إلى المیتم كانت قویة و هو ال یتحمل ذلك، لذا رغبته فو 
أي كره من العیش في الشارع، أما عن نصیحته لألوالد الذین ، "الزنقةالمعیشة فكرهت م"

من هاذ الصوالح والمعیشة مخطیكهمنقولل"یریدون الخروج للعیش في الشارع فاكتفى بقول
عن مثل هذه واابتعدإلى الشارع و وا، أي یقول لهم ال تخرج"مربي یهدیكبرا صعیبة بزاف و 

.ماهللا یهدیكالتصرفات، فالحیاة في الشارع صعبة جدا و 
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، أي"نتمنى نولي لخواتاتي هذا ماكانركا و د"أما فیما یخص نظرته للمستقبل فقال 
أخواته الذین كبر في وسطهم فقط، أما عندما یكبر فهو یرید أن یلتقي یتمنى العودة إلى اآلن

كي نكبر نحوس على والدیا "یتعرف على هوتیه األصلیة في قوله و اللذان تركاه،بوالدیه
على ،یعیش في أمل أن یلتقي یوما بوالدیه اللذان تخلیا عنه"فعلي"، "حبیت نعرف شكون أنا

.األقل یتعرف على هویته التي یعتبرها لغایة اآلن بأنها مجهولة
:"لماسلو"فسي تحلیل نتائج مقیاس األمن النرض و ع. 2.10.1

یتبین أنه،مقیاس األمن النفسيفي "علي"التي سجلها العامةمن خالل النتائج 
التي تدل على،)74، 35،67،70، 8، 6(على درجة مرتفعة في كل من البنود تحصل

س، نظرا اضطراب عالقاته االجتماعیة، إذ یفضل الخلو بنفسه على أن یكون محاطا بالنا
إضافة، اإلحتقار، عدم اإلحترام، التي تتسم بالسخریة، اإلهانة، النبذللمعاملة التي یتلقاها و 

رمانه من ما یخلق لدیه الشعور بعدم التقبل، االنتماء، اإلهمال، فح،إلى أنها غیر عادلة
إذ تتخللها نوبات من ،االجتماعیة أدت إلى تدهور حالته النفسیةتحقیق حاجاته النفسیة و 

،14،18، 7(التوتر، حیث تبین ذلك عند تسجیله درجات مرتفعة في كل من البنود القلق و 

غضب، مزاجه متقلب یعتبر نفسه فردا عصبیا، سریع الإذ،)69، 66، 64، 51، 23،38،47
كما ییأس بسهولة،یستسلم و ال یستطیع التحكم في مشاعره، كثیر االنزعاج من اآلخرین،و 

معنویاته منخفضة دائما، یضایقه كثیر القلق من أن یصیبه مكروه،تجرح مشاعره بسهولة،
االطمئنان ذلك بحصوله على درجات الراحة و أدى به إلى الشعور بعدم ما الشعور بالنقص،

د ، حیث یعتق)75، 52،53،60،73، 32،41، 16،22،21، 5(مرتفعة في كل من البنود 
ما یجري منزعج لما یحدث له و ،أنه عبئ ثقیل على اآلخرینبأن الحیاة مملة ال قیمة لها و 

راض غیرلحرج والحساسیة و كثیر اكما أنهاألسف حین تسوء األمور،یشعر بالشفقة و حوله،
في حین تحصل على درجات فهو یشعر بقلة االرتیاح في أغلب األوقات،،على نفسه

، ما یدل على فقدانه للثقة )61،75، 43،50،51، 33، 26، 13(مرتفعة في كل من البنود 
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بأنه كما یشعر ال یتقبل رأي أصدقائه خاصة الذین یختلف معهم في الرأي،لذا،في اآلخرین
ما ،ال یجید التعبیر عن مشاعرهإذ ،یتعرفوا على حقیقتهالیفضل أنو مراقب في الشارع

عدم اعتماده على ، یخاف من منافسة أصدقائه ما یدل على یجعله عرضة للنقد من اآلخرین
فحسب اعتقاده أنهم یرونه شخص غیر طبیعي، األمر الذي دفعه إلى تكوین نظرة نفسه،

، 19، 12،17(ن التفاؤل، فالدرجات التي تحصل علیها في كل من البنود تشاؤمیة خالیة م

إذ یشعر الحیاة عبئ ثقیل،بأنه كثیر القلق على المستقبل و توحي،)57،63، 44، 24،29
ما أنه شخص تعیس و متشائم، ال حظ له في هذه الحیاة،دائما بأن مكروها ما سیحدث له و 
الضغوطات التي مواقف و إذ یتخذ استجابات سلبیة إزاء ال،جعله یعاني من حالة سوء توافق

كالهرب من المواقف غیر السارة، ما یدل على عدم شعوره باألمن ،یتعرض لها في حیاته
.النفسي

، في مقیاس "علي"من خالل ما سبق یتضح أن النتائج العامة التي تحصل علیها 
درجة، التي تقابل الدرجة التائیة المحصورة بین درجتي )199(بـتقدر"لماسلو"األمن النفسي 

لكنه ال یصل إلى ،، فهي درجة مرتفعة تدل على میله إلى عدم السالمة النفسیة)70- 65(
.حالة المرض باعتبارها مرضا أو عرضا ألمراض أخرى

:"بیريلباص و "ج مقیاس السلوك العدواني تحلیل نتائرض و ع.3.10.1
من خالل النتائج المتحصل علیها فیما یخص المقاییس الفرعیة المكونة للسلوك 

في المقیاس الفرعي )33(تحصل على درجة "علي"، تبین أن "بیريلباص و "العدواني 
، فهي درجة مرتفعة، یظهر ذلك من خالل )45(للعدوان البدني، حیث تمثل درجته القصوى 

إذا ، ما یوضح أنه)26، 24، 21، 17، 10(البنود مرتفعة في كل من حصوله على درجة 
تلقى الضرب یرد علیه بالمثل أو في حالة غضبه، وأن لدیه رغبة قویة من حین آلخر في 

عندما ینزعج بشدة یخلق الضرب لحفظ حقوقه، إذ یعتمد على القوة و ضرب شخص ما،
الذي تمثل ،لفظيدرجة في المقیاس الفرعي للعدوان ال)21(، في حین تحصل على شجارا
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هي درجة مرتفعة، ما یدل على ظهور استجابات عدوانیة لفظیة، و )30(درجته القصوى 
فعندما ال یتفق مع )15، 6، 5(رتفعة في كل من البنود حیث تحصل على درجات م

الخالف، مما احة، كما یعتبرونه مثیرا للجدل و أصدقائه أو ینزعج منهم یخبرهم بذلك صر 
أما فیما یخص المقیاس . ل في المناقشة مع الذین یختلف معهم في الرأيیصعب علیه الدخو 
درجة التي )27(تحصل على ف،)35(الغضب الذي تقدر درجته القصوى بـالفرعي الخاص ب

ظهر من خالل ذي یتعتبر درجة مرتفعة، حیث یدل ذلك على أن مستوى الغضب مرتفع، ال
حیث أنه ال )30، 28، 14،19،25(حصوله على درجات مرتفعة في كل من البنود 

ینفعل بدون سبب كأنه قنبلة على وشك اإلنفجار، و إذ یشعریستطیع التحكم في انفعاالته،
معقول، كما أن أصدقاؤه یعتبرونه بأنه شخص متهور، كلها مشاعر تؤكد على أنها تحمل 

اوة الذي درجته فیما یتعلق بالمقیاس الفرعي المتمثل في العد. في طیاتها مشاعر الغضب
هي مرتفعة، یظهر ذلك من خالل و )26(حصل على درجة تقدر بـت، فقد )40(القصوى 

أصبح كثیر الشك اتجاه )22، 12(حصوله على درجات مرتفعة في كل من البنود 
لیه في ه بأن أصدقائه یتحدثون عإلى شعور إضافةنتیجة لطفهم الزائد، الغرباءاألشخاص

.غیابه
في مقیاس "علي"سبق یتبین أن النتائج العامة التي تحصل علیهامن خالل ما 

هي الدرجة الكلیة للمقیاس، ما یدل على و )150(من ) 107(السلوك العدواني، تقدر درجتها بـ
یتمثل البعد السائد في الغضب، ثم العدوان ، حیث أن مستوى السلوك العدواني لدیه مرتفع

. بالتالي بعد العداوة في األخیرالبدني، فیلیه العدوان اللفظي 
:خالصة الحالة

تحلیل نتائج مقیاسي معطیات المقابلة نصف الموجهة و تحلیل عرض و من خالل
.السلوك العدوانيمن النفسي و األ
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الطمأنینة النفسیة، حیث یعاني من عدم الشعور باألمن و "علي"تم التوصل إلى أن 
، ما یدل على عدم شعوره )%66,33(أي بنسبة )°199(تحصل على درجة مرتفعة تقدر بـ

باألمن النفسي، لكن ال یصل إلى الحالة المرضیة باعتبارها مرضا أو عرضا ألمراض 
رغبته القویة مجهول األبوین و "علي"حیث تم تأكیده من خالل المقابلة التي بینت أن. أخرى

مربیته بأنه عندما أخبرته ه وجه إلى الشارع، حیث بدأت معاناتفي إیجاد والدیه هي سبب خر 
عندها قرر الهروب من المیتم للبحث عن أمه، نظرا لعدم احتكاكه ،ولد بمستشفى البلیدة

سوف یتعرض یوما لمختلف المخاطر بالعالم الخارجي قبل ذلك، لم تكن في توقعاته أنه 
الشارع أ إلىأن علیه مواجهتها شخصیا، فعندما غلقت كل األبواب في وجهه لجالمشاكل و و 

لكي ممارسة السرقةعلى أجبرفأمام هذا الوضعمصدر للرزق له، الذي اتخذه كمأوى و 
حیث تعرض ،نظرا لعدم خبرته بالعالم الخارجيالطمأنینة ، إال أنه لم ینعم بالراحة و یعیش

مطاردة الشرطة له و ،لالستغالل من طرف أصدقاء له تعرف علیهم في الشارع من جهة
أنواع اطر و حیث وجد نفسه معرضا لمختلف المخلسرقة من جهة أخرى،نتیجة ممارسته ل

یرید لذا ندم كثیرا لتركه المیتم و به إلى عدم الشعور باألمن النفسي، أدىما،االنحراف
. العودة إلیه من البقاء في الشارع

.هي درجة مرتفعة على المقیاس ككلو )°107(إذ أصبح عدواني حیث تحصل على 
الغضبما یؤكد ذلك هو حصوله على درجة مرتفعة في المقیاس الفرعي المتمثل في 

خرین خاصة عندما یتعرض لإلهانة، حیث یظهر علیه االنزعاج من اآل%)77,14(بنسبة 
هي أیضا )73,33%(نسبة حیث سجلثم یلیه بعد العدوان البدني.االنفعالو سریع الغضب
. الضربو الشجار المقابلة أنه االعتداء من أجل السرقة،ما ظهر من خالل نسبة مرتفعة، 

ذلك عن طریق تبادل الكالم الجارح فیما )70,00%(في حین تمثل نسبة بعد العدوان اللفظي 
هي نسبة مرتفعة، و )65,00%(فتحصل على نسبة العداوةأما فیما یخص . السب، الشتم و بینهم
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هو في الشارع، حیث ساهم ذلك في تعرض له و لكل مانظراالمقابلة هذا ما تم تأكیده من خالل
.الشك في اآلخرینالحقد، الكراهیة، عدم الثقة و خلق مشاعر 

:عرض نتائج الحاالت العشر.2

:عرض نتائج الحاالت العشر في مقیاس األمن النفسي. 1.2
في مقیاس األمن النفسي الذي أجري على عینة تم حوصلة النتائج المتحصل علیها

:البحث في الجدول التالي
یمثل نتائج الحاالت العشر في مقیاس األمن النفسي: )07(جدول رقم 

الدرجة الكلیة الحاالت
تفسیر النتائجألمن النفسيل

عرضا ألمراض أخرىو باعتباره مرضا أتعاني من عدم الشعور باألمن النفسي 207الحالة األولى حوریة
تعاني من عدم الشعور باألمن النفسي لكن ال  یعتبر مرضا أو عرضا ألمراض أخرى188الحالة الثانیة المیة
تعاني من عدم الشعور باألمن النفسي باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى236الحالة الثالثة نادیة
من عدم الشعور باألمن النفسي باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرىتعاني231الحالة الرابعة میلیسا
تعاني من عدم الشعور باألمن النفسي لكن ال  یعتبر مرضا أو عرضا ألمراض أخرى199الحالة الخامسة أمیرة

تعاني من عدم الشعور باألمن النفسي باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى244الحالة السادسة عائشة
تعاني من عدم الشعور باألمن النفسي لكن ال  یعتبر مرضا أو عرضا ألمراض أخرى189الحالة السابعة سهیلة
تعاني من عدم الشعور باألمن النفسي باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى210الحالة الثامنة مرزوق

من عدم الشعور باألمن النفسي باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرىتعاني221إبراهیمالحالة التاسعة 
تعاني من عدم الشعور باألمن النفسي لكن ال  یعتبر مرضا أو عرضا ألمراض أخرى199الحالة العاشرة علي

للحاالتئویةالنسبة الم
%

من 100%
الحاالت تعاني 
من عدم الشعور 
باألمن النفسي

من النفسي باعتباره مرضا أو عرضا عدم الشعور باألالحاالت تعاني من من60%
من الحاالت تعاني من عدم الشعور باألمن النفسي لكن ال %40أخرى، و ألمراض

یعتبر مرضا أو عرضا ألمراض أخرى

تعاني من الشعور بعدم %40بنسبةیتضح أن أربع حاالت أي)07(الجدول رقممن خالل
ضا ألمراض أخرى، مما یدل إلى الحالة المرضیة باعتباره مرضا أو عر األمن لكن ال یصل 

نتیجة لمختلف المواقف والمشاكل التي على أن عدم الشعور باألمن النفسي ما هو إال 
من الحاالت تعاني من %60حین الیومیة، فيحیاتهمفيأفراد عینة البحثهایتعرض ل
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، ما یدل على وجوب ضا ألمراض أخرىباألمن النفسي باعتباره مرضا أو عر عدم الشعور 
.التكفل بهامن أجل التعرف أكثر على الحالة و التدخل 

:السلوك العدوانيمقیاسعرض نتائج الحاالت العشر في. 2.2
العشر تم حوصلة النتائج المتحصل علیها في مقیاس السلوك العدواني المطبق على الحاالت

:في الجدول التالي
یمثل نتائج الحاالت العشر في مقیاس السلوك العدواني: )08(جدول رقم 

الحاالت
الدرجة الكلیة المقاییس الفرعیة للسلوك العدواني

للسلوك 
العدواني

تفسیر النتائج العدوان البدني 
45أقصى درجة 

العدوان اللفظي 
30أقصى درجة 

الغضب أقصى 
35درجة 

العداوة أقصى 
40درجة 

األولىالحالة 
مستوى السلوك 2915203397حوریة

العدواني مرتفع

مستوى السلوك 29202431104المیةالثانیةالحالة 
العدواني مرتفع

مستوى السلوك 27232834112نادیةالثالثةالحالة 
العدواني مرتفع

الرابعةالحالة 
مستوى السلوك 31142833106میلیسا

العدواني مرتفع
الخامسةالحالة 

مستوى السلوك 29242533111أمیرة
العدواني مرتفع

السادسةالحالة
مستوى السلوك 28272930114عائشة

العدواني مرتفع
السابعةالحالة 

مستوى السلوك 31231831103سهیلة
العدواني مرتفع

الثامنةالحالة 
مستوى السلوك 33232328107مرزوق

العدواني مرتفع
التاسعةالحالة

مستوى السلوك 36222731116ابراهیم
العدواني مرتفع

الحالة العاشرة
مستوى السلوك 33212726107علي

العدواني مرتفع

ئویةالنسبة الم
%للحاالت

من 100%
الحاالت تصدر 
سلوكا عدوانیا بدنیا

من 80,00%
الحاالت تصدر 

سلوكا عدوانیا لفظیا

من 90,00%
الحاالت تحمل 
مشاعر الغضب

من 100%
الحاالت تحمل 
مشاعر العداوة 

من الحاالت 100%
تصدر سلوكات 

عدوانیة
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یظهر أن كل الحاالت تستجیب بطریقة عدوانیة أي )08(من خالل الجدول رقم 
.من عینة البحث%100بنسبة 

فیظهر أنه في المقیاس الفرعي الخاص بالعدوان ،بالمقاییس الفرعیةفیما یتعلق 
إال ،)%100(ذلك بنسبة ریقة عدوانیة باستعمالها الجسم و البدني أن كل الحاالت تستجیب بط

أما العدوان عینة البحث،أفرادحسبأن العدوان مرتفع أكثر لدى الذكور منه لدى اإلناث
، أما )%80(ذلك بنسبة عن العدوان و للتعبیراللفظي فهناك ثماني حاالت تستخدم األلفاظ 

متوسط أي تتم االستجابة بالعدوان العدوان اللفظي لدیهمامستوى الرابعة فالحالتین األولى و 
)%90(في بعض األحیان فقط، في حین تظهر أعراض الغضب بنسبة قد تحدثاللفظي

لذلك یمكن القول أن ةمتوسطبالمن الحاالت، فالحالة السابعة تقدر نسبة الغضب لدیها 
لیس دائما، أما المقیاس الفرعي الخاص الغضب لدیها تظهر من حین آلخر و مشاعر

.)%100(بالعداوة فكل الحاالت تعاني من مشاعر العداوة أي بنسبة 
:لنتائجاوتفسیر مناقشة وتحلیل.3

السلوك العدواني، مقیاسي األمن النفسي و نتائجتحلیل المقابلة و عرض و من خالل 
فقدوا الشعورمشاكل للأبناء الشوارعكلما تعرض:أن الفرضیة العامة التي مفادهاتبین

، حیث اتضح من خالل أفراد عینةقد تحققتلدیهمر السلوك العدوانيظهن النفسي و األمب
أبدا، إذ هربوا من مواجهتها في المنزل، إال أنهم وجدوا أكثر أن المشاكل لن تفارقهم البحث

منها بكثیر في الشارع، فبالرغم من مغریات هذا األخیر وما یتیحه لهم من حریة، إال أنهم لم 
یشعروا فیه باألمن الذي هم بصدد البحث عنه، والذي كان السبب في تركهم للمنزل، 

رض علیهم استعمال القوة والعنف الذي أصبح فحیاتهم مهددة بالخطر في أي وقت، ما یف
، فالشارع یفرض علیهم اتخاذ بعض االستراتیجیات، التي قد تمكنهم من لغة الحیاة لدیهم

.البقاء على قید الحیاة، وسط محیط مليء بشتى أنواع المخاطر التي یواجهونها یومیا
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كلما :التي مفادهاأن الفرضیة الجزئیة األولى الفرضیة العامة اتضحانطالقا من
، قد تحققت من خاللأبناء الشوارع للمشاكل كلما فقدوا الشعور باألمن النفسيتعرض

عدم كل الحاالت تعاني من فتبین أن، نتائج مقیاس األمن النفسيو المقابلة نصف الموجهة، 
المواقف التي یتعرضون من جراء مختلف الضغوطات و ،النفسياألمن الشعور بالطمأنینة و 

، ف أو المشاكل االجتماعیة األسریةإلیها األبناء في حیاتهم الیومیة، من بین أهمها المواق
واضطراب العالقة التي تربط أفراد عینة البحث بأفراد باالضافة إلى الجو األسري السائد

األسرة خاصة الوالدین، حیث تعتبر األم الركیزة األساسیة التي تقوم علیها األسرة، منبع 
وة وعدم تلبیة الدفء، إال أنهم یتلقون اإلهمال، التفرقة في المعاملة، القسالحنان و الحب، 

االجتماعیة، ما یخلق لدیهم الشعور بعدم االنتماء وأنهم غیر مرغوب فیهم حاجاتهم النفسیة و 
.من أفراد عینة البحث)%80(في المنزل، ذلك بنسبة 

، التقالید،ةــلغالیكتسبمن خاللهاف،لطفلتعتبر األسرة الخلیة األولى التي تستقبل اإذ
التي تصبح جزءا من شخصیته وتظهر من طریقة تفكیره، األعراف ، المعاییر و عاداتال،قیمال

قصد تحقیق ،متطلبات المجتمعلكي یتماشي و حیث تعمل على مساعدته،سلوكهلباسه و 
كماالتعامل معهم، اآلخرین و فاعل مع القدرة على التتنمي لدیهو االجتماعيو النفسيتوافقه 

مع یتماشىلسلوكات وتعدیلها والعمل دائما على تغییر ال،بتعلم األدوار االجتماعیةتسمح له
من توریثه إیاه توریثا متعمدادماجه في اإلطار الثقافي العام و ، سعیا منها إالمواقف المختلفة
,Fereol.G et al, 2007(أبنائهم في تنشئةالتي ینتهجها الوالدین،المختلفةخالل األسالیب 

p120(.
الخاطئة المتبعة من طرف الوالدین، من بین االجتماعیةتعتبر أسالیب التنشئةحیث

بالتالي على صحتهم النفسیة، في هذا الصدد ،أهم العوامل المؤثرة في شخصیة األبناء
إلى أن أسالیب التنشئة السلبیة كالتسلط، عدم احترام "Horney.Kكارن هورني"أشارت 

یة الزائدة من أهم مصادر القلق إلى الحماإضافةحاجات الطفل الفردیة، حرمانه من الحنان، 
تلبیة حاجاته و عدم الشعور باألمن النفسي، كما أن تقبل الطفل ضمن نطاق األسرة و 



النتائجوتفسیرمناقشةعرض و :                        مسصل الخاالف

252

متوافقا ،یجعله ینمو لیصبح شخصا سویاحاجاته لألمن و إشباعقد یؤدي إلى ،المختلفة
).148، ص2006المومني محمد أحمد، (اجتماعیا نفسیا و 

هذا ما ظهر عند كل الحاالت باستثناء الحالة التاسعة والعاشرة، حیث یعود سبب 
أسالیب المعاملة الفات العائلیة بالدرجة األولى و فقدان الشعور باألمن النفسي لدیهم، إلى الخ

بنسبة معالتي یحضون بها، سواء كانت من قبل األم أو من قبل األب أو كلیهماالسیئة ا
تلك األسالیب في هذا ما أكدته نتائج المقابلة حیث تتمثلمن عینة البحث، )80,00%(

القسوة، الضرب المبرح، استعمال أسلوب التفضیل بین األبناء، اإلهمال، عدم إشباع حاجات 
لدى بعض الحاالت، أین تم دفعهم یولوجیةواالجتماعیة حتى الحاجات الفسفسیة األبناء الن

أي للمستوى . من عینة البحث)%30,00(إلى العمل وجلب الرزق بأنفسهم، ذلك بنسبة 
أغلب الحاالت، دور فعال في خلق المشاكل األسریة، نظرا االقتصادي المتدني لدى عائالت

طلبات أفراد أسرته، التي هي في زیادة مستمرة خاصة متعدم قدرة األب على تلبیة حاجات و ل
مع غالء المعیشة، ما قد جعل بعض اآلباء یجبرون أبناءهم على ممارسة بعض األعمال 

.الهامشیة قصد مساعدة األسرة على نفقاتها
أثرها على تمت بأسالیب المعاملة الوالدیة و هذا ما أثبتته العدید من الدراسات التي اه
التي "میساءبنت یوسف بكر مهندس "شخصیة األبناء، من بین هذه الدراسات دراسة 

القلق لدى عینة من طالباتلوالدیة، الشعور باألمن النفسي و تمحورت حول أسالیب المعاملة ا
توجد عالقة ذات داللة : من بین أهم نتائجها ما یليالمرحلة المتوسطة بمدینة جدة، و 

والشعور ) العقاب، سحب الحب(األم ن أسلوبي معاملة الوالدین األب و بة بیإحصائیة موج
بعدم األمن النفسي، كما أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة سالبة بین أسلوب الوالدین 

.البحثوالشعور بعدم األمن النفسي لدى عینة ) اإلرشاد والتوجیه(
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بینما ي في األسلوب العقابي لألب،مرتفعات األمن النفسال توجد فروق بین منخفضات و -
سحب الحب والتوجیه أسلوبفي ،مرتفعات األمن النفسيتوجد عالقة بین منخفضات و 

.اإلرشاد الخاصة باألبو 
مرتفعات األمن النفسي، في أسالیب ذات داللة احصائیة بین منخفضات و توجد فروق -

بنت یوسف بكر مهندس میساء، () العقاب البدني، سحب الحب، التوجیه واإلرشاد(معاملة األم 
2006 ،eref.uqu.edu.sa/files/Thesis/ind5991.pdf(.

التي هدفت إلى التعرف على ،)Spangler")2010سبانجلر "في حین اهتمت دراسة 
بناءغیر اآلمنین، كذلك التعرف على سلوك األلألطفال اآلمنین و السلوك الحیوي تنظیم 

الذین یعیشون في مناخ أسري تسوده الخالفات األسریة مقارنة بالعادیین، حیث أجریت 
ون من طفال، كشفت نتائجها على أن األطفال الذین یعان)41(الدراسة على عینة قوامها 

، أدى بهم إلى عدم الشعور باألمن النفسي، انفصال األم لمدة قصیرة عنهمخالفات أسریة و 
عیشون كما أن سلوكهم یمیل إلى االنطواء مع ظهور واضح للحزن مقارنة باألطفال الذین ی

).2164، ص2010السمیري نجاح، (مستقرة مع آبائهم في ظروف عادیة و 

فتمحورت حول أسالیب المعاملة الوالدیة الالسویة وعالقتها "عبد المقصود"أما دراسة 
باألمن النفسي، حیث أسفرت نتائجها على أن هناك ارتباط موجب دال بین أسالیب المعاملة 

بین الشعور باألمن لألب و ) الحمایة الزائدةتذبذب و التفرقة، التحكم، ال(الوالدیة الالسویة 
).1790، ص2011ابریعم سامیة، (النفسي لألبناء

كما أن التعرض لالستغالل الجنسي أو التحرش الجنسي، خاصة من طرف 
المحرمین، قد یؤدي إلى إصابتهم بمختلف االضطرابات النفسیة والسلوكیة، فبقاؤهم في ظل 

أفرادمن%30أسرهم یعد تهدیدا لحیاتهم، بالتالي الشعور بفقدان األمن النفسي، ذلك بنسبة 
ىعلأجریتالتي)Telbott ")2001تلبوت"عینة البحث، هذا ما توصلت إلیه دراسة 

،اإلهمال، البدنيالعقابمنها عرضوا لمختلف أنواع اإلساءةت، لاطفاألمجموعة من
وتعددواإلهمالاإلساءة، حیث أسفرت نتائجها على أنالمعنویةواإلساءةالجنسيعتداءاإل
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ینجم، كما الذاتتقدیرلدیهخفضنی، الطفلعندالذاتدراكإىعلسلبایؤثرالمعاملةسوء
المعرفیةوالعملیاتالبیئیةالمؤثراتتشویه، الشخصیةالعالقاتاضطراباتاإلساءةعن

بنت كامل بن محمد (الشاملالنموعملیاتفيتأخرالو االنفعاليالتحكمى علالقدرةوعدم
).75، ص2009، ميالبقري

معاملة األبناء النفسیة والجسمیة، تعتبر من أخطر العوامل التي یمكن من سوء ف
خاللها التنبؤ ببعض االضطرابات النفسیة واالنحرافات من بینها اإلدمان، فقدان الشعور 

یر الذات، ضعف العزلة، االكتئاب، انخفاض تقدنفسي، المیل إلى االنسحاب و باألمن ال
.غیرهاات العدوانیة، الهروب من البیت و لوكالمیل إلى السالقدرات العقلیة و 

حول تقدیر الذات ،"كفافي"هذا ما أكدته العدید من الدراسات من بینها دراسة 
وعالقته بالتنشئة الوالدیة واألمن النفسي، التي أسفرت نتائجها أن هناك عالقة سلبیة دالة بین 

الشعور باألمن النفسي، كما و ) المعاملةالتفرقة، التحكم والتذبذب في (شئة الوالدیة أسالیب التن
تقدیر الذات لدى عینة البحث تباط بین الشعور باألمن النفسي و توصلت أیضا إلى وجود ار 

).1793، ص2011ابریعم سامیة، (
إذ یلجؤون من الحاجات األساسیة یدفعم للبحث عنها خارج األسرة، فحرمان األبناء 

إلى الشارع، باعتباره مصدرا لتحقیق حاجاتهم النفسیة واالجتماعیة، اعتقادا منهم أن الخروج 
، ما )%90(لحل مشاكلهم بشكل نهائي ذلك بنسبة ،الشارع هو الحل األمثل واألنسبإلى

ا إنم،عدا الحالة العاشرة التي لم یكن خروجها للشارع عبارة عن هروب من المشاكل األسریة
في ، البیولوجیینالعثور على والدیهاو ها للشارع قصد البحث عن هویتها المفقودةؤ كان لجو 

الهجر، سجن أحد الوالدین أو كلیهما، الطالق، (یعتبر التفكك العائلي بشتى أنواعه حین
من بین أهم العوامل التي تدفع األبناء للخروج إلى الشارع، ،)موت أحد الوالدین أو كلیهما

حول العوامل المؤدیة تهدراسفي)Alexandrow.F")1996ألكسندر"ا توصل إلیه هذا م
حیث خلصت نتائجها إلى سبب زیادة عدد األبناء في األسرة ،النتشار مشكلة أبناء الشوارع

الواحدة، تعاطي أحد الوالدین أو كالهما للمخدرات، دخول أحدهما إلى السجن، سوء المعاملة 
.)7، ص2008بسمة عبد اللطیف أمین عبد الوهاب، (الوالدیة لألبناء 

لم تنعم بالراحة واالطمئنان المقابلة أن كل الحاالت نتائج في حین تبین من خالل 
أینما ذهبوا، نظرا لصغر سنهم وعدم قدرتهم على حمایة أنفسهم من مخاطر الشارع، لذا فهم 
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من جهة، ومن جهة لیمهم ألسرهمهربا من مطاردة الشرطة لهم، خوفا من تس،في تنقل دائم
أخرى خوفا من أن یلتقوا بأحد أقاربهم بالتالي إخبار أفراد األسرة بمكانهم، كما أنهم عرضة 

ذلك إلمكانیة ومدى خطورته خاصة عند اإلناث، ،لمختلف أوجه االستغالل، خاصة الجنسي
أیضایستغلونو على المجتمع ككل، سلبا حدوث الحمل غیر الشرعي ومدى انعكاس ذلك 

من عینة %30بنسبة مقابل المالیمارسن البغاءفي ترویج المخدرات، والبعض منهن
، ما یعرضهم أكثر لإلصابة بمختلف األمراض خاصة المتنقلة عبر العالقات البحث

الجنسیة، كما أنهم أكثر عرضة لإلنحراف واإلصابة باضطرابات نفسیة وسلوكیة، كالعنف، 
ما جعل معظم الحاالت تندم على تركها المنزل لكال تعاطي المخدرات،ة،االعتداءات، السرق

كما أدركوا أن المشاكل التي یواجهونها في الشارع أصعب بكثیر من ،%90بنسبة الجنسین
رة العیش في الشارع على حیاتهم مدى خطو و المشاكل التي تعرضوا لها وهم في المنزل، 

مستقبلهم، خاصة بالنسبة لإلناث، إال أنهم مجبرون على التأقلم والكفاح من أجل البقاء، و 
فبالرغم من تكتلهم على شكل جماعات، إال أنهم ال یستطیعون المقاومة لمدة طویلة خاصة 

التوتر الدائم، كما أن أمنهم مهدد في فوجودهم في الشارع یتسم بالقلق و أمام عصابة منظمة، 
ما یجعلهم یعانون من الشعور بعدم األمن النفسي أو من اضطرابات نفسیة أیة لحظة،

. بشكل مستمر ودائموسلوكیة مختلفة، كما أنهم معرضون لشتى أنواع االنحراف
مشاكل  للأبناء الشوارع تعرض كلما: فیما یخص الفرضیة الجزئیة الثانیة التي مفادها

حیث أن العدوان في هذه الحالة لیس نتیجة لموقف قد تحققت،لدیهم السلوك العدوانيرظه
مواقف متكررة یتعرض هو عبارة عن بل،عابر إذ یزول بزوال الموقف الذي أدى إلى ظهوره

بشكل مستمر، مما یؤدي بهم إلى في حیاتهم الیومیة لإلحباط لها أبناء الشوارع من خال
د ومیلر من خالل نظریتهما فحسب دوالر كأسلوب من أسالیب الدفاع عن النفس،هاتخاذ

قطب (العدوان أنه كلما تعرض الفرد لمواقف االحباط كلما صدر منه سلوكا عدوانیا - اإلحباط
).111، ص1996أبو قورة خلیل، 
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السلوك بعدث في فراد عینة البحالدراسة إلى أن هناك اختالف بین أإذ توصلت نتائج 
تلجأ كل الحاالت إلى استعمال العدوان البدني، ذلك من حالة ألخرى، حیث و سائدالعدواني ال

، في حین )%90(تلجأ إلى استعمال العدوان اللفظي، أما الغضب فیظهر بنسبة )%80(و
تحمل في طیاتها مشاعر العداوة، فكل هذه األبعاد عبارة عن مكونات للسلوك كل الحاالت 

)1995("صالح أبو عباةمعتز سید عبد اهللا و "العدواني، ففي هذا الصدد أجرى كل من 

حیث هدفت إلى الوقوف على طبیعة العالقة بین أبعاده،دراسة حول أبعاد السلوك العدواني
العدوان : عاد األربعة اآلتیةبفكشفت الدراسة على أن العدوان مجال عام تنظمه األ،األربعة

كما أن هناك عالقة ایجابیة بین هذه األبعاد، إذ أشارت العداوة، البدني، اللفظي، الغضب و 
، كما )0,001(نتائج معامالت اإلرتباط فیما بینها إلى مستویات ذات داللة مرتفعة تجاوزت 

ارتبط الغضب بالعدوان البدني ارتباطا واضحا، بینما كان ارتباط الغضب بالعدوان اللفظي 
).214، صتاریخبدون،معتز سید عبد اهللا(المتوقع أقل من

ن مشاكل أسریة مونعانی،بحثأفراد عینة الأغلبتبین أن المقابلةنتائجفمن خالل
التي قد تعود إلى عدة عوامل من بینها الفقر، الصراعات بین الوالدین، و تسودها الخالفات

العالقات البطالة، السكن غیر المالئم، انحراف أحد الوالدین، الدخل المتدني، مما یؤثر على 
هذا ما سلوكهم، االنفعالیة لألبناء و النفسیة و بین أفراد األسرة الواحدة، بالتالي على الحالة

عالقته و األمل و احول عالقة التقارب بین األطف)Zwibel")1990بل یزو "أكدته دراسة 
األطفال، إحداهما ذات مستوى على عینتین من التي أجریت و بالسلوك العدواني بین اإلخوة، 

أسفرت نتائج فاألخرى من األطفال البیض، ، و سودالطفالاألمنخفض تتمثل فياقتصادي 
السود عنه بین األطفال العدوانیة كان مرتفعا بین األطفالو لى أن مستوى اإلكتئاب الدراسة ع
البیض ارتفاعا أكبر الفرق بینهما في البعدین دال إحصائیا، بینما سجل األطفال البیض، و 

التفاعل االجتماعي، كما أن عینة األطفال السود التي بعدي القلق و فيمن األطفال السود
ارتفاعا في العدوانیة عن العینة التي تسجل،تنتمي إلى المستوى االقتصادي المنخفض
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عرضون األطفال السود یت، ذلك قد یعود إلى أن من األطفال البیضتنتمي إلى الطبقة العلیا
اإلكتئاب لدیهم ، مما یؤدي إلى زیادة العدوان و الحرمان أكثر من األطفال البیضلإلحباط و 

.)36، ص2003،أبو عید مجاهد حسن محمد(مقارنة باألطفال البیض 

فـي دراسـة لـه حـول السـلوك العـدواني وعالقتـه "coonyكونــي"في نفـس السـیاق أشـار 
، لطفــ)44(قوامهـاعینـة علـى قتصـادي، وأسـالیب التنشـئة األسـریة، بالمسـتوى االجتمـاعي واال

المســتوى االقتصــادي واالجتمــاعي إلــىینتمــینهنمــن)49(،مــن األمهــاتاشــتملت عینــة كمــا
ت توصــــلفمــــن ذوات المســــتوى االقتصــــادي واالجتمــــاعي فــــوق المتوســــط، )48(والمــــنخفض، 

.الناحیة البدنیة واللفظیة من اإلناثالذكور أكثر عدوانیة من -:أنإلى نتائجها
مـن أكثـر عدوانیـة،واالجتمـاعي المـنخفضاألطفال الذین ینتمون إلى المسـتوى االقتصـادي -

.ذوي المستوى االقتصادي واالجتماعي فوق المتوسط
ـــاختالف المســـتوى االقتصـــادي واالجتمـــاعي، - ـــة األمهـــات ألبنـــائهن ب تختلـــف أســـالیب معامل

ـــر تســـاهال اتجـــاه ،المســـتوى االقتصـــادي واالجتمـــاعي المـــنخفضفاألمهـــات مـــن ذوي  كـــن أكث
كمـا أن تعامـل األمهـات ، األمهات فـي المسـتوى فـوق المتوسـطالسلوك العدواني ألطفالهن من

بنــاتهن بقســوة أكثــر مــن معــاملتهن مــعمــن ذوي المســتوى االقتصــادي واالجتمــاعي المــنخفض
.)19، ص2009تالي جمال، (للذكور

فـي والدیة في تكوین شخصیة األبنـاء و ل هذا تتضح أهمیة أسالیب المعاملة الفمن خال
أي بنســبةأن معظــم الحــاالتالبحــث مــن خــالل المقابلــةضــبط ســلوكهم، حیــث أظهــرت نتــائج 

القســوة، الضــرب المبـــرح، تعرضــت ألســالیب غیــر ســلیمة فــي التنشـــئة، المتمثلــة فــي،)80%(
إهمــالخــرین، اآلد األبنــاء علــى تفضــیل أحــالشــجار الــدائم مــع أفــراد العائلــة خاصــة الوالــدین،

أنــه غیــر مرغــوب فیــه الشــعور بعــدم القیمــة، االنتمــاء و مــا یــؤدي إلــى،أحــدهم مقارنــة بــاآلخرین
آلخرین، فقـــدان اهـــم وبـــبیـــنهم، بالتـــالي إلـــى اضـــطراب فـــي العالقـــات االجتماعیـــة، عـــدم الثقـــة ب

إلـى قـد تدفعـه ،االجتماعیـةسیة و الطفل من تحقیق إشباع حاجاته النفالشعور باألمن، فحرمان 
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ســیرز، كــونراد "هــذا مــا بینتــه دراســة كــل مــن ، كمــا قــد تعرضــه لإلنحــراف،الســلوك العــدواني
تبـاط موجـب حیـث توصـلوا إلـى أن هنـاك ار ،"Sears, Conradt et C.Smithكارل سمیثو 

تمــن آبــائهم أو أمهــاتهم، كمــا توصــلالقســوة التــي تلقوهــا درجــة العنــف و عدوانیــة األبنــاء و بــین 
یعیشــون معــامالت بــاردة غیــر مشــبعةال الــذین تعرضــوا للــرفض الوالــدي و أیضــا إلــى أن األطفــ

، قطـب أبـو قـورة خلیـل(الظهور بـالمظهر العـدواني یمیلون فیما بعد إلى ،الحنانبالحب، الدفئ و 
).167ص، 1996

التفكــك األســري مــن أهــم األســباب التــي تــدفع و الفقــرأن مــن خــالل المقابلــةكمــا تبــین 
األولیاء إلى إهمال أبنائهم، أو إجبارهم على ممارسة أعمال هامشیة قصد مساعدة األسرة فـي 

أو یعــود إلــى عــدم اكتــراثهم بهــم نفقاتهــا، لعــدم قــدرتها علــى تــوفیر الحاجــات األساســیة ألفرادهــا
حیث تبین لـدى الحالـة األولـى أنهـا حرمـت حتـى مـن من عینة البحث، %30، بنسبة همالهموإ 

الحاجــات الفســیولوجیة المتمثلــة فــي الغــذاء، بغــض النظــر عــن الحاجــات األساســیة األخــرى مــا 
دفعهــا إلــى التســول، إذ تجــدر اإلشــارة إلــى أن أفــراد أســرتها یعتبرونهــا بنــت غیــر شــرعیة، أمــا

فـي تسـاعده علـى جمـع المـال بممارسـتها للتسـول، لسادسـة فهـي ترافـق والـدها و حالـة البالنسبة ل
الحالة التاسعة فكان مجبرا على العمـل مـن طـرف األم بعـد دخـول والـده السـجن، فبـالرغم حین

.  المكوث فیهو هي الخروج للعیش في الشارعسباب إال أن النتیجة واحدة أال و من اختالف األ
التفكـك األسـري، همـا مـن إلـى أن الفقـر و "عبد الرحمن صـوفي"دراسة حیث تدعم ذلك

أبرز العوامل المؤدیة إلى دفع األبنـاء إلـى الشـارع، فأغلبیـة أبنـاء الشـوارع قـد أتـوا مـن عـائالت 
فقیرة، أو نتیجة لفقدان أحـد الوالـدین إمـا بالوفـاة، الطـالق، الهجـر، سـفر األب لفتـرة طویلـة مـن 

رفــض الشــریك اآلخــر للطفــل فیصــبح الشــارع مــأواه ج أحــدهما و العمــل، أو فــي حالــة زواأجــل 
).4، ص 2009أماني محمد رفعت قاسم، (الوحید 

عدم الحصول على اإلهتمام سوء المعاملة،إلهمال، النبذ،لشعور األبناء بافنتیجة
یبعث لدى أصحابه الشعور بالنفور منه، ،المضطربالجو األسري والرعایة داخل األسرةو 

یدفعهم إلى السعي من أجل ما ،االجتماعیةم تحقیق إشباع حاجاتهم النفسیة و عدإلىإضافة
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، فضال عن بناءالمحیطة بهؤالء األفالعدوان ناتج عن الظروف الصعبة تحقیقها بأنفسهم،
وقت، فمعظم أبناء الشوارع لدیهم نوع من العدوانیة نتیجةالطوالحالة التوتر التي تالزمهم 

لرعایة، الحمایة هم و فقدانهم لموقف األسرة اتجاهبسبب ،المتكررالنفسيط تعرضهم لإلحبا
، إذ نتیجة قسوة الظروف البیئیة التي یعیشون فیهاالحب، حیث تزداد المیول العدوانیةو 

ینجم عن ذلك من النسبة لهم قصد تحقیق البقاء، وما بیصبح العنف لغة الحیاة في الشارع
.مختلفةسلوكیةاضطرابات نفسیة و 

معرضونالطفالاألالتي تمحورت حول)2000(" حمزةمختارجمال"هذا ما اكدته دراسة 
واألطفالللتشردالمعرضیناألطفالبینالفروقسةإلى دراهدفت، التي نفسیةرؤیة،للتشرد

.والعدوانالذاتتقدیرالنفسیة،بالوحدةالشعورفيالمتمثلسلوكهمأنماطفيالعادیین
-6(من العمریةالمرحلةفيالشوارعبناءأتضمتجریبیةمجموعةمنسةراالدعینةوتكونت

ومجموعة،متدنيثقافياجتماعياقتصاديومستوىمتوسطذكاءالمستوىسنة، )12
نفسعلیهمتنطبق، األساسيالتعلیمبمدارسالملتحقینالعادییناألطفالمنضابطة

االجتماعيوالمستوىالذكاءومستوىالسن،حیثمنالتجریبیةالمجموعةخصائص
فيالمجموعتینبینداللةذاتفروقوجودإلىسةراالدنتائجوتوصلت،الثقافياالقتصادي

أطفالأنإلىسةراالدتوصلتكما.إیجابیاالضابطةالمجموعةلصالحالنفسیةالوحدة
یعیشونالذیننهمرابأقمقارنةاآلخرینتجاهبالعدوانوراشعأكثرللتشردالمعرضینالشوارع

).116، ص2007محمد محمد اسماعیل حسان نورا، (مفككةغیربیئةفي
التـــي هـــدفت إلـــى ،)1993("معتصـــم الرشـــید غالـــب"تبـــین مـــن خـــالل دراســـة هـــذا مـــا

ســـمات النفســـیة التعـــرف علـــى البنـــاء النفســـي لألطفـــال المشـــردین، مـــن خـــالل قیـــاس بعـــض ال
التوافــقسـوءنتائجهـا علـى أن هنـاكفأسـفرت مقارنتهـا بغیـر المشـردین، المشـردین و لألطفـال 

القلـقارتفـاع،المشـردینبغیـرمقارنـةالمشـردیناألطفـاللـدىواالجتمـاعيالجسـمي،النفسـي
ناثًـاذكـورًاالمشـردینبغیـرمقارنـةالمشـردیناألطفـاللـدى ٕ أطفـالمعانـاةعلـىیـدلمـا،وا

والمشـرداتالمشـردیناألطفـاللـدىالـذاتتقـدیرضـعف،بهـمالمحدقـةوالمخـاطرالشـوارع
غیـرمـنعـدواًناأكثـرالجنسـینمـنالمشـردیناألطفـالأنكمـا، المشـردینبغیـرمقارنـة
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والتعـرضالقـوة، الصـراععلـىتقـومالتـيالشـارعلحیـاةكنتـاج، الـذي یمكـن تفسـیره المشـردین
).pdf/sl.taibahu.edu.sa،1993غالب، معتصم الرشید (متكررةبصورةلمخاطرل

قد یكون كمایكون موجها نحو الخارج، أي نحو اآلخرین أو الممتلكات، قدالعدوان ف
، هذا ما تم بمختلف أشكاله، اإلدمان على الخمر والمخدرات، اإلنتحاراتجاهه نحو الذات

البدایة یبدأ على شكل شجار عینة البحث، حیث في أفراد مالحظته أثناء إجراء البحث لدى 
ال ، فعندما االندفاع أكثر مظاهر العدوان انتشارایمثل كل من الضرب و إذ،عنیف فیما بینهم

خراج كل ما یكنه من غ غایته و من الوصول إلى بلو الطرف المهزوم أو الضعیفیتمكن ٕ ا
قطیع جسمه إذ یقوم بت،، عندها یقوم بتحویل ذلك العدوان اتجاه ذاتهاتجاه الخصمغضب

وحتى األقالم سواء كان ذلك في ، السكاكینكاستعمال قطع من الزجاج،بشتى الوسائل
حیث یمكن رؤیة ،األخرى لدى كال الجنسیناء الجسمعضو من أعضأيفيأو ،الوجه

ذلك قد یكون نتیجة عدم تحمل ذلك من خالل تلك اآلثار الناتجة عن عملیة التقطیع،
ما یجعلهم أكثر اندفاعا ،المشاكل التي یواجهونهاكثرةمن جراءالمعاناة التي یعیشونها یومیا 

.الذاتضدالممتلكات أو ضدضد اآلخرین، أوكان سواء وعدوانا بمختلف مظاهره 
إدمانبینالعالقةمعرفةهدفت إلىالتي،)Aksoy ")2005"هذا ما بینته دراسة

، حیث الشوارعفيیعیشونالذینهقینراالمبینالنفسإیذاءأسلوبكراروتتاالمخدر 
أن متوسط النفس، ووجدإیذاءسلوكبزتمیتالعینةمن) %20.60(أنهإلىالنتائجتوصلت

إیذاءسلوكأنوجدكما، سنة)16.30(هوالنفسإیذاءسلوكفیهیبدأالذيهقینراالمعمر
المئویةوالنسبة،)%76.40(تقدر بنسبة تراالمخدیتعاطونالذینهقینراالمبینالنفس
عند اإلناث في حین تبلغ نسبته،)%38.70(هيالذكور بینالذاتإیذاءلسلوك

یعیشونالذینهقینراالملدىمرتفعةبصورةموجودالذاتإیذاءسلوكإال أن ،)%15.40(بـ
منئماالجر وارتكابتراالمخدتعاطيأنوجدكما.أكثرأوسنوات4منذالشارعفي

).115، ص2007، نورامحمد محمد اسماعیل حسان(النفسإیذاءسلوكإلىتؤديأنالممكن
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كلما فقدوا أبناء الشوارع : أما فیما یتعلق بالفرضیة الجزئیة الثالثة التي مفادها أنه
أي كل )%100(الشعور باألمن النفسي ظهر لدیهم السلوك العدواني، قد تحققت وذلك بنسبة 

حاالت )10من6(أي )%60(الحاالت تعاني من عدم األمن النفسي، فبالرغم من تسجیل 
أي أربع %)40(وتعاني من فقدان األمن النفسي باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى،

یمیل إلى فقدان األمن النفسي لكن ال یعتبر مرضا أو عرضا ألمراض أخرى، إال أن حاالت
ستجبن، كما أن كل الحاالت یالنفسيكال المستویین یشیران إلى الشعور بعدم األمن

هو ذلك تم الفصح عنه في المقابلة ما یدل على ، )%100(استجابات عدوانیة، أي بنسبة ب
فهم یتسمون بالتنقل الدائم، كما یعملون ،یستقرون فیهامتالك أبناء الشوارع مكان واحدعدم 

بغرض عدم فهم اآلخرین ما القصد ،على تغییر حتى اللغة المستعملة في الجماعة الواحدة
.  ما كل ذلك إال سعیا منهم إلى تحقیق أمنهم النفسيمن كالمهم، و 

تعرضت لإلساءة ،عینة البحثأفراد من )%90(أن أیضاتبین من خالل المقابلة
الضرب المبرح، اإلعتداء الجنسي، الطرد من (من طرف أفراد األسرة منها بمختلف أنواعها
حیث )غیرهاعتداء اللفظي، الشك و التفرقة في المعاملة بین األبناء، اال،المنزل، اإلهمال

من بین أهم العوامل التي تساهم في شعور األبناء بأنهم ةالمتكرر ساءةیعتبر التعرض لإل
التقبل من طرف الجماعة التي عدم و ما ینمي لدیهم الشعور بعدم االنتماءن و مهمل،منبوذون

المجتمع لكون لدیه نظرة سلبیة الحقد على كما یخلق لدیهم مشاعر العدائیة و ، ینتمون إلیها
علهم یتخذون استجابات اندفاعیة ما یج،بالتالي یشعرون بأن أمنهم النفسي مهدد، منحوه

قد تمكنهم من تحقیق ما حرموا منه في كنف بدیلة عالقات أخرى لبحث عن واعدائیة،و 
المجتمع ككل، خاصة إذا حضي علىأسرهم، إال أن ذلك قد یؤثر سلبا سواء على االبن أو

بالرفقة السیئة، ما یجره إلى عالم االنحراف، هذا ما تبین لدى عینة البحث حیث كانت 
، )%40(بنسبة إلى عالم االنحرافدخولهممجموعة األقران وراء خروجهم إلى الشارع بالتالي
.قصد الحفاظ على البقاء و تحقیق األمن المفقود
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ایولدالنفسياألمنفقدانأن)1994("الحسیني"حیث بینت  یؤديمما،سلبًیاإدراًك
،     2010مهنا بشیر عبد اهللا، (اجتماعًیامقبولةغیروقیمسلوكیةأسالیبظهورإلى
)374ص

لكشف عن أثر أنماط حول ا،)2006("المومني"تمحورت دراسةهذا الصددفي ف
من الجانحین في األردن، كذلك التعرف على التنشئة األسریة على األمن النفسي لدى عینة 

الفروق في مستوى الشعور باألمن النفسي بین أبناء األسر المتسامحة في تنشئتها واألسرة 
انتشارا لدى أسر الجانحین تنشئة المتشدد هو األكثر شیوعا و المتشددة، حیث بینت أن نمط ال

ؤوا في أسر متسامحة كانوا أكثر من النمط المتسامح من األسر، كما أن األفراد الذین نش
، عليبن منصور بن باري أبو طالب(شعورا باألمن النفسي من الذین نشؤوا في أسر متسلطة 

).  70، ص2011

یمكناللذلكفعدم تلبیة حاجاتهم النفسیة واالجتماعیة یعرضهم لالحباط المتكرر، 
أوضاعهمنتیجةمنهیعانونالذيواإلحباطالحرمان، األمانبعدمالشوارعبناءأشعورإغفال
كلمنبهمیحیطفالعنفصعبة،ظروففيالحیاةقیدعلىللبقاءیصارعونفهم،السیئة
ماهذا، لهاقیمةالو ، حیث تتكون لدیهم نظرة سلبیة للحیاةاألملفقدانلهمیسببمماجانب
ففقدانمنها،یعانونالتيالحیاتیةللمشكالتفعلكردالعدوانيالسلوكلدیهمیولدقد 

السلطةفقدانالعدالة،غیاباإلحباط،للحرمان،نتیجةالشوارعبناء ألدىباألمنالشعور
عوامللهاكایجابي،نشاطباعتبارهالحمیدالعدوانعنالتعبیروفرصالضابطةالمجتمعیة

، كما هو الحال بالنسبة لجمیع أفراد عینة والعدوانالعنفظاهرةلتفشيمهیئةظروفو 
.)%100(البحث أي بنسبة 

هناكأنإلى"Binette et Gordanوجوردنبینیت"دراسةإلیه أشارتهذا ما 
العدوانیةالنزعةذاتاالستجاباتونوعالنفسيباألمنالشعورعدمو الشعوربیندالةعالقة
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السلوكاضطراباتأعراضمنكثیرأنعلىاإلكلینیكیةاألبحاثتدلكذلكلإلحباط،
.)384، ص2010مهنا بشیر عبد اهللا، (باألمنالشعورعدممنناشئة

علیهیترتبقد، كما االستقراروعدمالقلق، الخوفعلیهیترتبالنفسياألمنفقدانف
مظاهرف.إلیهاالعتدائیةالنزعاتوتوجیهالفقدانلمصدروالحقدالكراهیةمشاعرتكوین

ما و النفسياألمنفقدانسببهایكونغیرهما،و العدوان،كالسرقةاالجتماعيغیرالسلوك
وتحقیق الحفاظ على بقائهمهم استعادة أمنهم المفقود و رغبة منهي إال أسالیب یستعملونها 
.التوافق مع المواقف الطارئة

فاترااالنحى عللتعرفاهدفب)2000(،"مرسىبكرأبو"هذا ما أشارت إلیه دراسة
حیثلدیهم،النفسیةالخصائصىعلالتعرفوكذلكالشارعبناءألدىالشائعةالسلوكیة
التيالشوارعبناءألدىالشائعةالسلوكیةفاترااالنحمنعددوجودعنالدراسةنتائجكشفت
ثم)%67.44(بنسبةفاترااالنحمقدمةالتدخینحتلاحیثالشارع،ثقافةمنجزءاً تمثل

شخصیةأنالنتائجأظهرتكما)%6.98(البنزین بنسبة شمثم)%13.90(بنسبةالشیشة
السلبیةالنفسیةالخصائصمنعددفيتنتظمالعادیینباألطفالبمقارنتهاالشوارعأطفال
النظرةو الذاتتقدیربانخفاضویتسموناعتمادیةأكثر، عدوانا، عداءأكثرأنهماتضححیث

الناحیةمنوثباتاً تجاوباوأقلالشخصیة،بالكفایةراشعو أقلأنهمكما،ةللحیاالسلبیة
).128، ص2001أبو بكر مرسي محمد مرسي، (االنفعالیة

مقیاسي األمن النفسي المقابلة، كل من فيفمن خالل النتائج المتحصل علیها
أبناء الشوارع كلما تعرض:مفادهاالتي تؤكد على أن الفرضیة العامة و ،السلوك العدوانيو 
.السلوك العدواني لدیهم محققةرظهالنفسي و األمن بالشعورفقدوامشاكل لل

حیث تبین أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى خروج األبناء إلى الشارع، فمن خالل هذا 
مثل في العوامل األسریة منها أسالیب المعاملة الوالدیة غیر السلیمة في التربیة، تالبحث ت

التفكك األسري من هجر، طالق، دخول أحد الوالدین إلى السجن، كما أن هناك أیضا 
زنا المحارم، إنجاب األطفال من خالل عالقات غیر مشروعة ما یدفع األبناء كعوامل أخرى 

یعد التعرف على هویتهم الحقیقیة، بغض النظر عن الفقر الذيإلىإلى الشارع سعیا منهم
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لتساهم عوامل تتفاعل فیما بینها ها كل،أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرةمن
للخطرونتعرضیهمفي اختیار األبناء العیش بالشارع بدال من البقاء مع أسرهم، إال أن

الرقابة نتیجة حرمانهم من الرعایة و عرضة لالنحرافما یجعلهم أكثر، بشكل یوميالتهدیدو 
من طرف الكبار، واالصابة بمختلف االضطرابات النفسیة والسلوكیة حیث تبین من خالل 
البحث أنهم یشعرون بعدم األمن النفسي، كما أنهم یصدرون استجابات عدوانیة التي من 

.   خاللها قد یحققون البقاء وهم في الشارع
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:البحثاتمةخ
ظهور باألمن النفسي و عالقتهابحث موضوع مشاكل أبناء الشوارع و هذا القد تناولل

التي تعد الفئةلهذا الموضوع من أهمیة في لفت اإلنتباه إلى هذه نظرا لما السلوك العدواني، 
سنة، اتخذوا )18(األبناء الذین ال یتجاوز عمرهم فيتمثلتلمجتمع، حیث الركیزة األساسیة ل
ع حاجاتهم بعد أن عجزت األسرة من تحقیق إشبامكسبا لرزقهم،و لهممن الشارع ملجأ

أبناء الشوارع شعور، تمت محاولة التعرف على مدى البیولوجیةحتىالنفسیة، االجتماعیة و 
ظهار االستجابة العدوانیة لدیهم باألمن النفسي و  ٕ هاالمشاكل التي یتعرضون لجراء من ا

.یومیا
مشاكلالجانب النظري الذي یتمثل في جانبین، التعرض في هذه الدراسة إلىلذلك تم 

التحقق من یتمثل في أما الجانب التطبیقيالسلوك العدواني، أبناء الشوارع، األمن النفسي و 
التي ارتأى أنها تخدم الموضوع المراد األدواتبعضباستعمال فرضیات البحث، ذلك 

.البحثفيد علیهاعتمتم اإلذلك بعد تحدید المنهج الذي ،دراسته
وعالقة ذلك باستجابة تراكمهالمعرفة مدى معناة أبناء الشوارع من تلك المشاكل و و 

للمشاكل أبناء الشوارع تعرضكلما :العامة التي مفادهاتم اقتراح الفرضیةهؤالء األبناء،
استخدام تمللتحقق من الفرضیات، و السلوك العدوانيلدیهم ر شعروا بعدم األمن النفسي وظه

لموجهة، مقیاس تطبیق كل من دلیل المقابلة نصف االمالحظة البسیطة، و : ات التالیةدو األ
باص "العدواني الذي أعده كل من أخیرا مقیاس السلوك و "ماسلو"األمن النفسي من إعداد 

المقابلة ما أكدته نتائجتم التوصل إلى أن كل الفرضیات الجزئیة محققة، هذا هذا بو ،"بیريو 
النفسياألمن بالشعور فقدان على أن كل أفراد عینة البحث یعانون من ومقیاسي الدراسة،

معظم الحاالت تعاني من عدم الشعور باألمن النفسي حیث اتضح أن الطمأنینة النفسیة، و 
%40، في حین تمثل نسبة%60باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى ذلك بنسبة 

لكنه ال یصل إلى الحالة المرضیة األمن النفسيعدم بتي تعاني من الشعور الحاالت ال
باعتباره مرضا أو عرضا ألمراض أخرى، فبالرغم من اختالف مستوى الشعور باألمن 



266

النفسي لكال الفئتین إال أنهما یتسمان بعدم الشعور باألمن النفسي، بالتالي فإن الفرضیة 
.الجزئیة األولى محققة

تعرض أبناء الشوارع فادها كلما التي مو أما فیما یخص الفرضیة الجزئیة الثانیة
ذلك هو شعورهم الدائم ما یدل على،قد تحققتلدیهم السلوك العدوانيظهرللمشاكل

، بالتالي یتخذونه كوسیلة للدفاع عن النفس، بالخطر، التهدید والتعرض لمختلف االنتهاكات
أو كتنیجة للحرمان الذي تعرضوا له، أو كرغبة ملحة في تحقیق حاجاتهم النفسیة 

.للكفاح من أجل البقاءلدیهملغة الحیاةالعدوانما جعلواالجتماعیة 
لدى كلما انعدم األمن النفسي: في حین تتمثل الفرضیة الجزئیة الثالثة التي مفادها

لوك العدواني، ذلك باعتبار أن األمن النفسي من بین أهم سأبناء الشوارع ظهر لدیهم ال
لكونه دلیال على االستقرار واالستمرار على ساسیة التي یسعى الفرد لتحقیقها، الحاجات األ

قید الحیاة، فشعور الفرد بالنبذ، االحتقار، الرفض، اإلهمال، الحرمان من أدنى شروط الحیاة 
، فنظرته السلبیة للحیاة وللمجتمع تجعله یكن في داخل جعله یشعر أكثر بالتهدید والخطری

مشاعر الحقد، العدائیة، والرغبة في اإلنتقام، كل هذه المشاعر قد تنتج من تهدید ألمنه 
. السلوك العدوانيبالقیامبالتالي وكیانه النفسي

هذافيتتحكمقدالتيالكثیرةالمتغیراتعلىللسیطرةالمبذولةالجهودم من رغبال
غیر قابلة للتعمیم لكون األسلوب المعتمد علیه في المتوصل إلیهاتبقى النتائجالموضوع،

عینات تتناولأخرىلدراساتأكثریفتح المجالماهذاهذا البحث یتمثل في دراسة حالة،
.مع البحثیمكن من خاللها تعمیم النتائج على مجتأوسعومجالكبیرة
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:اإلقتراحات
على ضوء النتائج األخیرة التي خلص إلیها البحث، یمكن تقدیم مجموعة من 

:االقتراحات التالیة
المعلمین بخطورة األسالیب غیر السلیمة یولى لهم دور الوالدین و و الذین أتحسیس الوالدین -

.في تربیة النشء
.مجال جغرافي أوسعفي أكبر و دراسة هذه الظاهرة لدى عینة-
.البحث عن الحلول التي تقلص من حجم هذه الظاهرة بالتالي من حدة خطورتها-
مربین على كیفیة التعامل مع هذه أخصائیین نفسانیین، اجتماعیین و العمل على تدریب-

.الفئة من المجتمع میدانیا



قائمة المراجع
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:المراجع
:باللغة العربیةالمراجع
:الكتب
، )ة عبر حضاریةرؤی(ظاهرة أطفال الشوارع : )2001(أبو بكر مرسي محمد مرسي .1

.مكتبة النهضة المصریة للنشر، القاهرة، الطبعة األولى
ة دار المیسر ، سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة:)1998(صالح محمد عليأبو جادو.2

.التوزیع، عمان، األردن، بدون طبعةللنشر و 
التوزیع، األردن، بدون دار أسامة للنشر و ، الصحة النفسیة):2009(أبو دلو جمال .3

.طبعة
دار الفكر للطباعة ، االنفعالیةلوكیة و االضطرابات الس: )2003(خولةأحمد یحي.4

.التوزیع، عمان األردن، الطبعة الثانیةوالنشر و 
علم : )2007(مأمون محمود عوانمة، الجراح عبد الناصر ،محمدة البطاینة أسام.5

.التوزیع، عمان، الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر و نفس الطفل غیر العادي
، دار اإلجراءاتإدارة التعلم الصفي، األسس و ): 2005(البدري طارق عبد الحمید .6

.الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى
، علم النفس األمني: )2006(غسان حسین سالم دایني د الحمید حسن، الحارث عب.7

.الدار العربیة للعلوم للنشر، بیروت، الطبعة األولى
العقلیة األمراض النفسیة و ):1997(الخلیدي عبد المجید، كمال حسن وهبي .8

النشر، بیروت، ، دار الفكر العربیللطباعة و واالضطرابات السلوكیة عند األطفال
.ة األولىالطبع

، دار النهضة العربیة للنشر دراسة التوافقعلم النفس و : )1985(الدسوقي كمال.9
.لبنان، بدون طبعة-التوزیع بیروتو 
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، عالم الجوانب االجتماعیة في التعلم المدرسي: )2005(الدردیر عبد المنعم أحمد .10
.التوزیع، مصر، الطبعة األولىالكتب للنشر و 

على عینات مصریة، سعودیة، (بحوث في علم النفس : )1996(الدیب علي محمد .11
.، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، الجزء الثاني)عمانیة

الدراسیة عند األمراض النفسیة والمشكالت السلوكیة و : )2001(الزغبي أحمد محمد .12
.التوزیع، عمان، بدون طبعة، دار زهران للنشر و األطفال

ذیاب، كوافحة تیسیر مفلح، عامر علیان هشام الزیود نادر فهمي، هندي صالح .13
.التوزیع، األردن، الطبعة الرابعة، دار الفكر النشر و التعلیم الصفيالتعلم و : )1999(
النشر ، دار قباء للطباعة و نظریات الشخصیة: )1998(محمد السید عبد الرحمن.14

.والتوزیع، القاهرة، الجزء الثاني
دارة الضغوط النفسیةو القلق: )2001(السید عثمان فاروق .15 ٕ ، دار الفكر العربي ا

.التوزیع، القاهرة، الطبعة األولىللنشر و 
تطور النمو من اإلخصاب حتى (سیكولوجیة النمو : )2000(الشیباني بدر ابراهیم .16

.الوثائق، الكویت، الطبعة األولى، منشورات مركز المخطوطات والتراث و )المراهقة
، رابات الوسط األسري وعالقتها بجناح األحداثاضط): 2006(سندالعكایلة محمد .17

.دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى
، المكتب مناهج البحث في علم النفس): تاریخبدون (العیسوي عبد الرحمان محمد .18

.التوزیع، االسكندریة، بدون طبعةالعربي الحدیث للنشر و 
، دار الفكر یة التنشئة االجتماعیةسیكولوج: )1985(العیسوي عبد الرحمن محمد .19

.التوزیع، االسكندریة مصر، بدون طبعةالجامعي للنشر و 
، دار الفكر الجامعي أطفال الشوارعالجنوح و : )2011(العیسوي عبد الرحمن محمد .20

.التوزیع، االسكندریة، الطبعة األولىللنشر و 
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، دار غریب ضهاترویسیكولوجیة العدوانیة و : )2001(العقاد عصام عبد اللطیف.21
.التوزیع، القاهرة، بدون طبعةللطباعة والنشر و 

الدلیل اإلرشادي لمواجهة السلوك العدواني لدى : )2006(الفسفوس عدنان أحمد .22
.، المكتبة االلكترونیة، أطفال الخلیجطلبة المدارس

مكتبة النهضة المصریة ،أسس الصحة النفسیة: )1952(القوصي عبد العزیز .23
.نشر، مصر، الطبعو الرابعةالللطباعة و 

، مكتبة الفالح للنشر علم النفس األسري: )1992(الكندري أحمد محمد مبارك .24
.والتوزیع، الكویت، الطبعة الثانیة

، دار المسیرة للنشر عالجهاالمشكالت النفسیة و : )2008(بطرس حافظ بطرس .25
.والتوزیع، األردن، الطبعة األولى

، المكتب الجمعي الجریمة في عالم متغیراف و االنحر : )2004(جابر عوض سید.26
.الحدیث، مصر، بدون طبعة

، مكتبة دار الثقافة للنشر علم النفس االجتماعي: )2004(جودت بني جابر .27
.التوزیع، عمان األردن، الطبعة األولىو 
، سیكولوجیة الفروق بین الجنسین): تاریخبدون (رشاد علي عبد العزیز موسى .28

.التوزیع، مصر، بدون طبعةة للنشر و مختار ودار المعرف
، عالم الكتب سیكولوجیة القهر األسري: )2008(رشاد علي عبد العزیز موسى .29

.التوزیع، القاهرة، الطبعة األولىللنشر و 
سیكولوجیة : )2009(رشاد علي عبد العزیز موسى، محمد زین العایش زینب .30

.هرة، الطبعة األولىالتوزیع، القا، عالم الكتب للنشر و العنف ضد األطفال
للنشر ، عالم الكتباألمراض النفسیة االجتماعیة: )2003(سري اجالل محمد .31

.التوزیع، القاهرة، الطبعة األولىو 
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التوزیع، ، دار المسیرة للنشر و الصحة النفسیة: )2009(سامر جمیل رضوان .32
.األردن، الطبعة األولى

، دار الفكر العربي،)التطبیقة و النظری(القیاس النفسي : )1998(سعد عبد الرحمن .33
. القاهرة، الطبعة الثالثة

، دار سیكولوجیة الطفولة: )1999(سمارة عزیز، النمر عصام، الحسین هشام .34
.التوزیع عمان، األردن، الطبعة الثالثةالفكر للنشر و 

، دار غریب أدوات البحث االجتماعيأسالیب و : )1995(طلعت ابراهیم لطفي .35
.التوزیع، القاهرةو للطباعة والنشر 

ذوي اتیجیات تعدیل السلوك للعادیین و استر : )2008(طه عبد العظیم حسین .36
. ، دار الجامعة الجدیدة للنشر االسكندریة، مصر، بدون طبعةاالحتیاجات الخاصة

، )عالجهاأسبابها و (كالت النفسیة لألطفال المش: )2003(بجي نبیلة ر عباس الشو .37
.التوزیع القاهرة، مصر، الطبعة األولىو دار النهضة العربیة للنشر 

دار ،التطبیقالقیاس النفسي بین النظریة و : )1998(عباس محمود عوض .38
.النشر، مصر، بدون طبعةالمعرفة الجامعیة للطباعة و 

المدخل إلى علم نفس النمو، الطفولة، المراهقة، : )1999(عباس محمود عوض .39
.دون طبعة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، بالشیخوخة

، مؤسسة العنف ضد األطفال: )2009(عبد الحمید محمد علي، ابراهیم قرشي منى .40
.التوزیع، القاهرة، الطبعة األولىطیبة للنشر و 

، دار قباء دراسات في علم النفس االجتماعي: )1998(عبد اللطیف محمد خلیفة .41
.التوزیع، مصر، المجلد األولللنشر و 

، مكتبة اإلشعاع للنشر مناهج البحث العلمي: )1996(عبد اهللا محمد الشریف .42
.والتوزیع، االسكندریة، الطبعة األولى
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، تطبیقاتهمنهج البحث االكلنیكي، أسسه و : )2003(عبد المعطي حسن مصطفى .43
.النشر، القاهرة، الطبعة األولىمكتبة زهراء الشرق للطباعة و 

دراسة (الیمن أطفال الشوارع في ): 2004(عبد الرحمن عبد الوهاب علي .44
، الطبعة ، سلسلة دراسات حقوق اإلنسان، الیمن)اقتصادیة، اجتماعیة، نفسیة

.الثالثة
منهجیة البحث العلمي : )1999(عبیدات محمد، محمد أبو نصار، عقلة مبیضین.45

.التوزیع، األردن، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر و )القواعد، المراحل، التطبیقات(
سیة المرتبطة بالسلوك المتغیرات النف: )2009(زیز محمد عصام فرید عبد الع.46

التوزیع، بدون للنشر و واإلیمانار العلم ، دأثر اإلرشاد النفسي في تعدیلهالعدواني و 
.طبعة

، مؤسسة طیبة للنشر )قنبلة قید اإلنفجار(أطفال الشوارع : )2009(عالم ناصر.47
.والتوزیع، القاهرة، الطبعة األولى

، مكتبة الدار العربیة مقدمة في علم النفس االرتقائي: )2003(علوان فادیة .48
.للكتاب، القاهرة، الطبعة األولى

مناهج وأسالیب البحث العلمي ): 2000(علیان ربحي مصطفى، عثمان محمد غنیم.49
.، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولىالنظریة والتطبیق

لخفض مستوى السلوك العدواني لدى برامج عالجیة: )2008(عمارة محمد علي .50
.، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرةالمراهقین

إرشاد الطفل وتوجیهه في : )1995(عیاد مواهب ابراهیم، الخضري لیلى محمد .51
التوزیع االسكندریة، مصر، بدون ، سناء المعارف للنشر و دور الحضانةاألسرة و 

.طبعة
، مكتبة االسكندریة للنشر عالقات األسریةسیكولوجیة ال):تاریخبدون (غریب أحمد .52

.التوزیع، مصرو 
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، )تشخیصها، أسبابها، عالجها(االضطرابات السلوكیة : )2001(فاید حسین علي .53
.مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة األولى

، مؤسسة )رؤیة تفسیریة(المشكالت النفسیة االجتماعیة : )2005(فاید حسین علي .54
.ر والتوزیع، القاهرة، الطبعة األولىطیبة للنش

التوزیع ، مكتبة الشباب للنشر و سیكولوجیة العدوان: )1996(قطب أبو قورة خلیل.55
.القاهرة، مصر، بدون طبعة

، مركز االسكندریة للكتاب، علم النفس االجتماعي: )2001(سهیر كامل أحمد.56
.مصر، بدون طبعة

، دار غریب الصحة النفسیةو دراسات في الشخصیة: )2007(محمد حسن غانم.57
.التوزیع، مصرللنشر و 

، دار الوفاء لدنیا الطباعة أطفال في ظروف صعبة: )2007(محمد سید فهمي .58
.والنشر، القاهرة، الطبعة األولى

، النفسیةبحث العلمي في البحوث التربویة و مناهج ال: )1989(مجدي عزیز ابراهیم .59
.، مصر، بدون طبعةالنشرالنجلو المصریة للطباعة و مكتبة ا

، مكتبة دراسات في سیكولوجیة التكیفالصحة النفسیة و : )1995(مصطفى فهمي .60
.الخانجي للنشر، القاهرة، الطبعة األولى

، دار غریب بحوث في علم النفس االجتماعي): تاریخبدون ( معتز سید عبد اهللا .61
.التوزیع، القاهرة، المجلد الثانيللنشر و 

، علم النفس االجتماعي: )2001(بد اللطیف محمد خلیفة معتز سید عبد اهللا، ع.62
.التوزیع، القاهرةدار غریب للنشر و 

مكلفین روبرت، غروس ریتشارد، ترجمة یاسین حداد، موفق الحمداني، فارس حلمي .63
التوزیع عمان، ، دار وائل للنشر و مدخل إلى علم النفس االجتماعي: )2002(

.األردن، الطبعة األولى
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التوزیع، األردن، الطبعة ، دار الكندي للنشر و إدارة الصفوف: )2000(منسي حسن .64
.الثانیة

المنظمة ،حقوقهمالمهمشون قضایاهم و األطفال): تاریخبدون (ناجي رجاء .65
.للنشر، سوریااإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة

یین تعدیل السلوك العدواني لألطفال العاد: )2005(ناجي عبد العظیم سعید مرشد .66
.، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، الطبعة األولىوذوي االحتیاجات الخاصة

، طرق العالجكالت األطفال السلوكیة األسباب و مش: )2001(وفیق صفوت مختار .67
.الثقافة للنشر القاهرة، مصر، الطبعة الثانیةدار العلم و 

في الفترة ، دراسة تربویة نفسیةسیكولوجیة الطفولة: )2005(وفیق صفوت مختار .68
.التوزیع القاهرة، بدون طبعةعشر عاما، دار غریب للنشر و أثنيما بین عامین إلى 

لسیكولوجیة، ، األسس اإدارة الصفوف: )2002(نایفة، قطاميقطامي یوسف.69
التوزیع، عمان،دارالفكر للنشر و

:المؤتمراتالمجالت و 
شعور عالقتها بالبناء و عاملة األب كما یدركها األأسالیب م: )2011(ابریعم سامیة .70

، مجلة النجاح ألمن النفسي لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة في مدینة تبسةبا
-1785(العشرون، العدد السابع، صمس و ، المجلد الخا)العلوم االنسانیة(لألبحاث 

1816(.
عالقتها باألمن النفسي لدى أهالي المساندة االجتماعیة و : )2010(السمیري نجاح .71

، )2008دیسمبر (وت المدمرة خالل العدوان االسرائیلي على محافظات غزة البی
العشرین، العدد ، المجلد الرابع و )لوم االنسانیةالع(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

. )2186-2152(الثامن ص
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األمن النفسي لدى عینة من إساءة المعاملة و : )2004(السید محمد عبد المجید .72
، مجلة دراسات نفسیة، مصر، المجلد الرابع عشر، العدد ائیةتالمیذ المدرسة اإلبتد

). 274- 237(الثاني، ص
مستوى : )2011(الشمیمري صالح بن عبد الرحمن هدى، آسیا علي راجح بركات.73

معیة في ضوء الحالة لدى الطالبة الجا) الطمأنینة االنفعالیة(األمن النفسي 
ر السنوي السادس عشر، مركز ، المؤتمالمستوى العلمياالجتماعیة والتخصص و 

.)761- 645(ص ، اإلرشاد النفسي، جامعة عین شمس
تحقیق األمن النفسي للیتیم في ضوء المقاصد : )2010(الصیفي عبد اهللا .74

العشرین، العدد ، المجلد الرابع و )لوم االنسانیةالع(، مجلة النجاح لألبحاث الشرعیة
. )2068- 2035(السابع ص

طلبة الجامعات في محافظات األمن النفسي لدى: )2007(الطهراوي جمیل حسن .75
، مجلة الجامعة االسالمیة عالقته باتجاهاتهم نحو االنسحاب االسرائیليغزة و 

، فلسطین، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، )سلسلة الدراسات االنسانیة(
.)1013- 979(ص

أطفال الشوارع مأساة حضاریة : )1987(اللجنة المستقلة للقضایا االنسانیة الدولیة .76
.، منتدى الفكر العربي للنشر، األردنمتنامیة

أثر نمط التنشئة األسریة في األمن النفسي لدى : )2006(المومني محمد أحمد .77
النفسیة، المجلد السابع، العدد ، مجلة العلوم التربویة و األحداث الجانحین في األردن

.)154- 134(الثاني، ص
الشوارع الدلیل اإلرشادي لحمایة أطفال: )2007(األمومة طفولة و المجلس القومي لل.78

.، منشورات منظمة األمم المتحدة، مصرفرص العالجمن المخدرات، األسباب و 
، مجلة أثر استخدام المراحل الخمس للكتابة: )2007(النصار عبد العزیز صالح .79

.)57- 13(، ص)104(رسالة الخلیج العربي، العدد 
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، مجلة جامعة ذي قار، ظاهرة تشرد األطفال): 2009(عبد اهللالیعقوبي حسین.80
). 152-142(المجلد الخامس، العدد الثاني، ص

ث من البیت، التناوالت هروب األحدا: )2008(بوسنة محمود، كركوش فتیحة .81
، مجلة معارف سیكولوجیة، العدد األول، المحددات األساسیة لهذا السلوكالنظریة و 

. التكوین، العمل، جامعة الجزائرة،یإصدارات الترب
في التشریع (اآللیات القانونیة لحمایة أطفال الشوارع : )2013(جمعي لیلى .82

-71(االنسانیة، العدد التاسع، صألكادیمیة للدراسات االجتماعیة و ، مجلة ا)الجزائري
79.(

األمن النفسي دعامة أساسیة للقوم األمني ): 1989(حامد عبد السالم زهران .83
). 315-293(، ص19، مجلة دراسات تربویة، المجلد الرابع، العدد لعربيا
األوضاع المتغیرة لظاهرة عمالة أطفال الشوارع، في : )2001(عبد الجواد ثریا .84

.)244- 229(، ص)3(، العدد الصفري، مجلد التسعینات، مجلة الطفولة والتنمیة
هرة أطفال الشوارع، ادور األمم المتحدة في محاربة ظ):2011(وداد غزالني .85

.القانون، العدد الخامس، جامعة قالمة، مجلة دفاتر السیاسة و المكانزماتاالتفاقیات و 
عن أطفال الشوارع تعمقیهأطفال خارج إطار الحمایة، دراسة : )2005(لوزا سارة.86

.، منشورات منظمة األمم المتحدة، مصرالكبرىفي القاهرة 
، مجلة )رؤیة واقعیة(لشوارع، األسباب والدوافع أطفال ا: )2001(محمد سید فهمي .87

.)152- 139(التنمیة، العدد األول، ص الطفولة و 
الدراسة): 2007(الطفولةلرعایةالقوميالمجلس،االنمائیةوالبحوثالدراساتمعهد.88

،الخرطومبوالیةالشوارعأطفالواحتیاجاتأوضاعوتحلیللحصرالمیدانیة
.المتحدة للطفولة، الخرطوممنشورات منظمة األمم 
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األمن النفسي وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي : )2010(مهنا بشیر عبد اهللا .89
العدد )17(مجلدالعلم ال، مجلة التربیة و لدى طالب معهد اعداد المعلمین، نینوي

.)384- 360(صالثالث،

:الرسائل الجامعیة

وك العدواني لدى طلبة الصف أشكال السل: )2003(أبو عید مجاهد حسن محمد .90
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، اإلدارة السادس األساسي في محافظة نابلس

. التربویة، جامعة النجاح نابلس فلسطین
تأثره ببعض المتغیراتالشعور باألمن النفسي و ): 2005(أقرع محمد نادي إیاد .91

اإلدارة التربویة، فيرسالة ماجستیر غیر منشورة، النجاح الوطنیةلدى طلبة جامعة
.فلسطیننابلس،النجاح الوطنیة،جامعة

السلوك العالقة بین مفهوم الذات و : )2003(عواضالحربي بن محمد عویض .92
برنامجي األمل بالمرحلة دراسة مقارنة بین المعهد و (لصم، العدواني لدى الطالب ا

لصحة النفسیة، اماجستیر غیر منشورة في الرعایة و ، رسالة )المتوسطة بالریاض
. جامعة أكادمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

ن بمراكز اإلسعاف األمن النفسي لدى العاملی: )2003(الخضري جهاد عاشور .93
، رسالة ماجستیر متغیرات أخرىو عالقته ببعض سمات الشخصیةبمحافظات غزة و 

.غیر منشورة في علم النفس، الجامعة اإلسالمیة غزة
عالقته بالتحصیل األمن النفسي و : )2003(عبد اهللا بن حمید حمدانالسهلي .94

، رسالة ماجستیر غیر الدراسي لدى طالب دور الرعایة األیتام بمدینة الریاض
. منشورة، أكادمیة نایف العربیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
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، رسالة الوظیفيعالقته باألداء األمن النفسي و : )2007(السهلي ماجد اللمیع حمود .95
الصحة النفسیة، جامعة ناسف العربیة للعلوم ماجستیر غیر منشورة في الرعایة و 

.األمنیة، المملكة العربیة السعودیة

فاعلیة األنشطة الفنیة في تخفیض حدة : )2001(الصایغ فالنتینا ودیع سالمة .96
، سنة)12-9(السلوك العدواني لدى األطفال الصم في مرحلة الطفولة المتأخرة 

.رسالة دكتوراه غیر منشورة في الفلسفة، جامعة حلوان

عالقته بالسلوك العدواني تقدیر الذات و : )2003(الضیدان الحمیدي محمد الضیدان .97
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)1(الملحق رقم 

ةـوجهـمـف الـصـة نـلابـدلیــل المق

:التعلیمة

مجبرالستأنكعلما،عنهااإلجابةمنكالرجاء،العباراتمنمجموعةیليفیما
.بصدقاإلجابةمنكنرجولذااسمك،عنالفصحعلى

.لبحث العلميألغراض الن تستخدم إال أن إجابتك ستكون في سریة تامة و تأكد من-
.حسن ثقتكنشكرك لحسن تعاونك و 

ةـخصیـشـیانات الـالب: ور األولــالمح

:الجنس-
:السن-
:المستوى التعلیمي-
:  عدد اإلخوة-
:الرتبة بین اإلخوة-
:الحالة المدنیة للوالدین-
:        المستوى التعلیمي للوالدین-
:للعائلةاالقتصاديالمستوى -
:مهنة األم:مهنة األب-
:اإلقامةمحل -
:نوع السكن-
أنت في الشارع؟و منذ متى-
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االجتماعیـة األسریــةوضاعاأل : المحور الثـانـي

خوتكمن الذي یعیش معكم غیر والدیك و -1 ٕ ؟ا
ما هو نوع العالقة التي تربط بین أفراد أسرتك؟-2
كیف ذلك؟في المنزل؟تنالطمأنینة عندما كبالراحة و تشعر هل -3
رات؟اجرأیك ما هي أسباب تلك الشحسب؟ بین والدیكشجارحدثهل -4
بماذا كنت تشعر عندما یتشاجران؟-5
؟لكوالدیككیف كانت معاملة -6
وكیف تكون ردة فعلك على إثر ذلك؟ ،تعتقد بأنك تستحق مثل تلك المعاملةهل-7
بماذا تشعر اتجاه والدیك؟-8
لماذا؟؟عندما تتحدث إلیهأكثرترتاح إلیهمن الشخص المفضل لدیك بینهم و -8
في المنزل؟أو مهملنك شخص غیر مرغوب فیهبأتشعر هل -9

كیف ذلك؟من طرف من و 
أفراد األسرة أو األقارب؟أحد من طرف أن تعرضت لإلساءة الجنسیة هل سبق و -10

ماذا فعلت بعد ذلك؟؟ذلككیف تم و من هو
؟تصرفاتالمنهما وما هي هذهمن؟ةعادیغیر تصرفاتل ألحد الوالدین ه-11
لماذا؟تمنیت لو ولدت في أسرة أخرى؟أن هل حدث و -12
من هو؟؟وة أو قریب یعیش في الشارعهل لدیك إخ-13
ةـادیـصـتـاالقاألوضاع: ثـالـثـور الـحـالم

تعیش فیه ملك لعائلتك؟كنتمنزل الذيهل ال-1
ما هو نوع العمل الذي یقوم به والدیك؟-2
صل على مصروفك الیومي من والدیك؟تحكنتهل-3
ما هي؟؟النشاطات الترفیهیةأن حاول والدیك تسجیلك في بعض هل سبق و -4
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ما هو؟ قصد مساعدة األسرة في نفقاتها؟العملأن أجبرت على هل سبق و -5
ي حصلت علیها لنفسك؟هل تحتفظ بالنقود الت،الة ما إذا أجبرت على العملفي ح-6

لماذا؟
ةـالتعلیمیاألوضاع: عـور الرابـالمح

؟تتحصل علیهاهي المرتبة التي كنتما -1
لماذا و كیف ذلك؟ته بین التالمیذ؟عادال في معاملكنم یهل تعتقد أن المعلم ل-2
كیف هي عالقتك بالمعلم؟                        -3
قاب الذي تعرضت إلیه من طرف المعلم؟عما هي مختلف أنواع ال-4
لماذا؟مع زمالئك داخل المدرسة؟كنت دائم الشجارهل -5
ماذا تفعل أثناء ذلك؟و لماذا؟المدرسة دون علم والدیكعنكثیراتتغیبكنتهل -6
؟في الدراسةتقدمكمدى لمعرفة بزیارة المدرسة یقومانوالدیككانهل -7
لماذا؟إرادتك؟بمحضهل تركت المدرسة -8

ي الشـارعیـة فاالجتمـاعوضاعاأل : سـامـور الخـالمح

كیف وجدت نوع الحیاة في الشارع؟-1
لماذا؟ أنت في الشارع؟ و االطمئنانو هل تشعر بالراحة-2
هل تسد حاجاتك الیومیة؟حصل على النقود؟ ماذا تفعل بها و كیف ت-3
لماذا؟أنت راض على العمل الذي تقوم به؟هل -4
كیف تعرفت علیهم؟دیك أصدقاء في الشارع؟ هل ل-5
؟اتعلمتهكیف ما األشیاء التي تعلمتها في الشارع؟ -6
؟كیف تقوم بمواجهتهاالتي تتعرض لها في الشارع و المخاطرو ما هي المشاكل-7
؟كیف ذلك؟ل استغالل وضعك لمصالحه الشخصیةهل هناك من یحاو -8
أنت في الشارع؟و الجنسيلالعتداءأن تعرضت هل سبق و -9



289

ما هو؟أنت في الشارع؟ن أصبت بمرض ما و أهل سبق و -10
تقوم بزیارة عائلتك من حین آلخر؟هل -11
لماذا؟من المخاطر التي تواجهك؟هل تنوي االستمرار في العیش بالشارع بالرغم -12
؟لماذاهل تشعر بالندم لتركك المنزل؟-13
لماذا؟دید؟ هل تفكر في الرجوع إلى المنزل من ج-14
یفكر في الخروج للعیش في الشارع؟بماذا تنصح أي طفل في مثل سنك -15

النظـرة إلى المستقبـل: ادسـور السـالمح

ماذا ترید أن تكون علیه في المستقبل؟-1
ماذا تتمنى في هذه الحیاة؟-2
ترى المستقبل؟كیف-3
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)02(ملحق رقم 
:Maslowاألمن النفسي لماسلومقیاس 

:التاریخ:                    لجنسا:                السن:االسم
:التعلیمیة

على اإلجابة التي )X(یرجى وضع عالمة بحقیقة شعورك،البسیطة التي تتعلقاألسئلةبعض إلیك
:اإلجابةال تفكر طویال في تنطبق علیك، 

أبدانادراأحیانادائماالعباراتالرقم
بمفرديكون أعلى أن بین الناسكون أعادة أن أفضل 01
تشعرني باالرتیاحاالجتماعیةالتيماعت02
الثقة بالنفسر إلىقأفت03
الشكرالمدح ومنیاكافاقدر أتلقىنيشعر أنأ04
الحیاةمنبالمللئماادأشعر 05
غیريیعاملونني كما یعاملونالناس أعتقد أن 06
ةهانلإلأتعرضعندماطویلة أنزعج لفترة07
عندما أكون بمفردية راحأشعر بال08
شخص غیر أنانيأنا على العموم 09
غالبا ما أهرب من األشیاء غیر السارة 10
بین الناسو أناحتىر بالوحدةشعأغالبا ما11
حظ عادلفي هذه الحیاةحظيأنشعر أ12
الرغم من اختالفي معهمبيصدقائأرأي تقبل أة ماعاد13
بسهولةو أیأس أستسلم14
نحو معظم الناسمحبةشعر عادة بالأ15
لیس لها قیمةشعر بأن هذه الحیاة أما غالبا16
بصفة عامةمتفائلشخصاأن17
ماإلى حدعصبیا فردا يعتبر نفسأ18
بصفة عامةشخص سعید اأن19
بدرجة كافیةيواثقا من نفسما أكونعادة20
أشعر بالحرج و الحساسیةغالبا ما 21
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أمیل إلى الشعور بعدم الرضا عن نفسي22
منخفضةيما تكون معنویاتغالبا23
میلوا إليینلأنهمشعرأألول مرة، أقابل الناسعندما 24
درجة كافیة بيبنفسأثق25
معظم الناسبثقأني أنیمكن26
ذا فائدة في الحیاة فردا نافعا نيشعر أنأ27
مع اآلخرینأحسن التعاملغالبا ما28
كثیر القلق على المستقبلأنا29
شعر عادة بالصحة الجیدة و القوةأ30
أجید التعبیر عن آرائي31
على اآلخرینءعبني لدي شعور بأن32
يجد صعوبة في التعبیر عن مشاعر أ33
فرح لسعادة اآلخرین و حسن حظهمأعادة ما34
ا ونني في أمور یجب أن أشاركهم فیههملكثیرا أن اآلخرین یأشعر 35
شككثیر الكون فردا أمیل إلى أن أ36
لعیش مناسب للحیاة و امكان على أنه العالم إلىنظرأ37
ثور بسرعةأغضب و أ38
ي كثیرانفسر في كأف39
نیآلخر لحلوو لیس كما ییحلو ليعیش كما أنيشعر بأنأ40
يشعر باألسف و الشفقة على نفسحینما تسوء األمور أ41
في هذه الحیاةناجحني شخصعتقد أنأ42
يعلى حقیقتي الناسنایر أفضل أن43
مع الحیاة وافقغیر متنيشعر أنأ44
ماألمور ستنتهي على ما یراكل ض أن فتر أتي و أنا أسیر في حیا45
شعر أن الحیاة عبئ ثقیلأ46
شعور بالنقص الیضایقني47
)طیبة(ني في حالة جیدة دائما بأنشعر أ48
الجنس اآلخرأحسن التعامل مع49
في الشارع خریناآلطرفمراقب منينبأنر شعأ50
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هولةبسيعر اشمجرح ت51
ه الحیاةشعر باالرتیاح في هذأ52
ئيذكافیما یخص مستوىقلقبالأشعر53
و الطمأنینةرتیاحالبايمعالناس و هم شعر ی54
لمستقبلمن اخوف غامض لدي55
یةطبیععادة تصرفات تصرف أ56
ي جیدحظشعر عموما بأنأ57

سعیدةيطفولت58
لدي الكثیر من األصدقاء المخلصین59
أغلب األوقاتاالرتیاح في قلةر بشعأ60
مع أصدقائيف من المنافسةاخأ61
أسرتي سعیدة62
ر بالقلق من أن یصیبني مكروهأشعاكثیرا م63
بدرجة كبیرةاآلخرینمن نزعجأكثیرا ما64
و القناعةة بالرضادشعر عاأ65
جداتعیسمن سعید جدا إلىيمزاجكثیرا ما یتحول66
ةماعبصفة الناسني محترم منبأنشعر أ67
العمل بانسجام مع اآلخرینأستطیع68
يستطیع السیطرة على مشاعر أال نيشعر بأنأ69
يأن الناس یسخرون منشعر أحیانا أ70
مرتاح األعصابدة ما أكونعا71
من اآلخرینغالبا ما أتلقى معاملة جیدة 72
یجري حوليي ما یحدث لي و مایضایقن73

و االحتقارلإلهانةغالبا ما أتعرض 74

ني غیر طبیعيیعتبرونعتقد أن اآلخرین أ75

.آخرونفهد الدلیم و .دترجمة 
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)03(ملحق رقم 

: السلوك العدوانيسمقیا

أمام الجواب (+) إلیك مجموعة من العبارات، الرجاء قراءة كل عبارة جیدا ثم ضع إشارة 
.الذي یناسبك، تأكد من قراءة كل عبارة جیدا، قبل أن تختار اإلجابة

:أجب بكل صدق و موضوعیة

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعباراتالرقم
أن الغیرة تقتلنيبأشعر أحیانا 1
في حیاتيباردةي أعامل معاملة نأشعر أحیانا أن2
أكثر من األشخاص اآلخرینالشجارأشترك في 3
أضرب شخص ما دون سبب مقنعال 4
عندما أختلف مع أصدقائي فإنني أخبرهم بذلك صراحة5
في الرأيهمختلف معأالذین یصعب علي الدخول في نقاش مع األشخاص 6
سب األشخاص اآلخرین دون سبب معقولني أنیمكن7
بسرعة أیضاأنفجر بالغضب بسرعة و أرضى8
في شيء ماأصاب بالفشلعلي االنزعاج بكل وضوح عندما یبدو9
قویة لضرب شخص آخر من حین آلخرأجد لدي رغبة10
الستغالليالفرص المتاحةنتهازایحاول األشخاص اآلخرونغالبا ما 11
أشك في األشخاص الغرباء الذین یظهرون لطفا زائدا12
غالبا ما أجد نفسي مختلفا مع األشخاص اآلخرین حول أمر ما13
على وشك االنفجارأشعر أحیانا كأنني قنبلة 14
شخص مثیر للجدل و الخالفأصدقائي أننيیرى15
ألشیاء التي تخصنياآلخرون لأنزعج بشدة عندما یتعرض16
عندما أغضب یمكنني أن أضرب شخصا آخر17
أتساءل عما یریدونهواضحا فإنني ن لطفا و عندما یظهر األشخاص اآلخر 18
شخص هادئ الطبعأنا 19
صراحةكل أخبرهم برأیي فیهم بدما یزعجني األشخاص اآلخرونعن20
لحفظ حقوقي إذا تطلب األمر ذلكاستخدام القوةألجأ إلى 21
ون عني في غیابيحدثأعلم أن أصدقائي یت22
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الموجودة حوليأحطم األشیاء عندما یشتد غضبي فإنني23
إذا ضربني شخص ما فال بد أن أضربه24
یعتقد بعض أصدقائي أنني شخص متهور25
یزعجني األشخاص اآلخرون یصل األمر إلى حد الشجارعندما 26
غیابين األشخاص اآلخرین یضحكون علي فيأشعر أحیانا أ27
بدون سبب معقولبیعتيأخرج أحیانا عن ط28
سبق لي أن هددت األشخاص اآلخرین الذین أعرفهم 29
ال أستطیع التحكم في انفعاالتي30
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)04(ملحق  رقم 

قائمة األساتذة المحكمین

الجامعةالتخصصالدرجة العلمیةإسم المحكمالرقم
تیزي وزوعلوم التربیةالدكتوراه الزهراءفاطمةبوكرمة01
2الجزائر علم النفس االجتماعيدكتوراه فرشان لویزة02

الطارفعلم النفس االجتماعيدكتوراه أجرود سعاد03
الطارفعلم االجتماعدكتوراهبوزیان راضیة04
2الجزائر علم النفس الصناعيأستاذ التعلیم العاليصدیق عیسى05

2الجزائر علوم التربیةدكتوراه زیان سعید06
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)5(رقمالملحق

كرونباخألفاطریقة باألمن النفسيمقیاسثباتنتائجمثلی

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

Fiabilité

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases =     30,0                    N of Items = 75

Alpha =    ,9100
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)6(رقمالملحق

بطریقة التجزئة النصفیةاألمن النفسيمقیاسثباتنتائجمثلی

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

Fiabilité

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (S P L I T)

Reliability Coefficients

N of Cases =     30,0                    N of Items = 75

Correlation between forms =    ,8491     Equal-length Spearman-Brown =     ,9184

Guttman Split-half =           ,9184     Unequal-length Spearman-Brown =   ,9184

38 Items in part 1                       37 Items in part 2

Alpha for part 1 =             ,8307     Alpha for part 2 =                ,8362
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)7(رقمالملحق

كرونباخألفاالسلوك العدواني بطریقة مقیاسثباتنتائجمثلی

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

Fiabilité

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases =     30,0 N of Items = 30

Alpha =    ,7740
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)8(رقمالملحق

طریقة التجزئة النصفیةبالسلوك العدوانيمقیاسثباتنتائجمثلی

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

Fiabilité

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (S P L I T)

Reliability Coefficients

N of Cases =     30,0                    N of Items = 30

Correlation between forms =    ,5149     Equal-length Spearman-Brown =     ,6798

Guttman Split-half =           ,6481     Unequal-length Spearman-Brown =   ,6798

15 Items in part 1                       15 Items in part 2

Alpha for part 1 =             ,4882     Alpha for part 2 =                ,7581
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