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ملخص:
ّ
إن الهدف ٔالاسا ,-.من خالل هذا املقال الذي يندرج ضمن مشروع بحث ميداني هو التأكيد عى أهمية ومكانة
الدور ٔالاسري واملحيط Eي ظهور اضطرابات املرور إ@ى الفعل لدى املراهق الجانح  ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى،
تبيان دور الخصائص النفسية Eي ظهورها  ،وهذا اعتمادا عى حالة عياديةّ ،
نوضح من خاللها إشكالية املرور إ@ى
الفعل والسلوك ٕالاجرامي مع ٔالاخذ بع[ن الاعتبار العدوانية الضمننفسية من خالل اختبار الرورشاخ بالنظام ٕالادماSي
 ،EXNERواختبار .TAT
الكلمات ّ
الدالة :الوسط ٔالاسري ،الخصائص النفسية ،املرور إ@ى الفعل ،املراهقة.
Résumé :
L’idée centrale développée dans cet article s’inscrit dans le cadre d’un travail de recherche
qui a pour butde mettre en évidence la place des facteurs familiaux et environnementaux dans
les pathologies de l’agir, d’une part.
D’autre part, montrer le rôle des caractéristiques psychologiques dans le passage à l’acte
des adolescents auteurs de délits.
En nous appuyant sur un cas clinique, nous tenterons d’approcher la problématique de
l’agir et du comportement criminel ; rendre compte notamment de l’agressivité
intrapsychique, à travers les résultats au test du Rorschach en système intégréExner et du
TAT.
Mots clés : Facteurs familiaux, Caractéristiques psychologiques, Passage à
l’acte,Adolescence

عرض املقال:
Eي إطار القيام jkذﻩ الدراسة ركزنا اهتمامنا حول اضطرابات املرور إ@ى الفعل عند املراهق الجانح وظاهرة العدوانية
ّ
تمثل مركزها،مع تحديد أهمية العوامل ٔالاسرية والخصائص النفسية Eي ظهورها باعتبارها اضطرابات ّ
تمس
ال,n
ّ
ّ
يمس السياق النف ,-uاملعقد باالرتباط مع البيئة
ال{zجسية املرتبطة بالصعوبات العالئقية ٔالاو@ى ،لذلك فهو
الاجتماعية والعالئقية للفرد.
فاضطربات املرور إ@ى الفعل التنشأ عن عامل واحد فقط يمكن تحديدﻩ ،بل عن مجموعة من العوامل تتضافر فيما
ّ
بيjا Eي تشكيل ذلك السلوك الجانح ،وي عوامل بعضها متعلق بالعومل الداخلية ،وي عوامل خاصة بالجهاز
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النف ,-uللمراهق الجانح ،ؤالاخرى عوامل خارجية بيئية عائلية يختلف تأث[zها من إنسان إ@ى آخر ،وبالتا@ي اليمكن
ّ
إدراك مع السلوك الانحراEي عى وجه التحديد إال Eي ضوء العالقة الديناميكية ب[ن ٕالانسان وبيئته.
وعليه ّ
فإن هذﻩ الدراسة تسى إ@ى ٕالاجابة عى التساؤل التا@ي:
هل للوسط ٔالاسريدور Eي ظهور اضطرابات املرور إ@ى الفعل عند املراهق الجانح؟هل للخصائص النفسية دور Eي ظهور اضطرابات املرور إ@ى الفعل عند املراهق الجانح؟ولإلجابة عى هذا التساؤل صيغت الفرضيات التالية:
للخصائص النفسية دور Eي ظهور اضطراب املرور إ@ى الفعل عند املراهق الجانح ،وهذا مايظهر Eي العدوانية،
الاندفاعيةٕ ،الادمانية بفعل الهشاشة النفسية وال{عة ال{وية التدم[zية.
للوسط ٔالاسري دور Eي ظهور اضطراب املرور إ@ى الفعل عند املراهق الجانح ،وهذا مايظهر Eي اختالل التنظيم العائي
وكzة الصراعات العالئقية ب[ن أفرادها.
سjدف من خالل هذا البحث إ@ى:
معرفة الخصائص النفسية لشخصية املراهق الجانح.دراسة وتحليل نوعية العالقات البينشخصية ٔالاسرية للمراهق املنحرف.الكشف عن أنماط السلوك ٕالانحراEي .معرفة ٓالاثار املzتبة عن ارتكاب املراهق للجريمةعى ٔالاسرة واملجتمع.البحث عن أهم العوامل النفسية الاجتماعية ال ,nتدفع باملراهق لالنحراف وارتكاب الجريمة خاصة العوامل ٔالاسريةمjا.
ّ
ّ
كما أن لهذﻩ الدراسة بالغ ٔالاهمية حيث ستسمح لنا بفهم سيكودينامية الفعل الانحراEي وٕالاجرامي ،حيث أن الربط
ّ
يمكن من النظر إ@ى أسباب الصراع النف ,-uوالاضطرابات العاطفية لدى املراهق[ن
ب[ن الجانب النف ,-uوالاجتما¢ي
ّ
ومعالجj¥ا ،وبالتا@ي محاولة إيجاد الحلول املناسبة لل ّ
حد من سلوك املراهق الجانح الذي يمثل خطرا عى املجتمع،
ّ ّ
وكذا الوقاية من انتشار الانحراف والجريمة باعتبار املراهقة كبوابة للدخول Eي مرحلة الرشد  ،كما أنه يمثل إضافة
ستساهم Eي إثراء البحث العلم.,
وبعد تحديد أهداف و أهمية الدراسة ،سنتطرق إ@ى تحديد املفاهيم ٕالاجرائية ٔالاساسية لبحثنا:
يعرف املرور إ@ى الفعل إجرائيا با تكاب فعل عدواني أو انحراEي ّ
املرور إ ى الفعلّ :
ضد الذات أو شخص آخر ،أو فعل
ر
تدم[zي ّ
سبب آثارا عى املستوى النف ,-uو/أو الجسدي.
ّ
تتجسد من خالل
الوسط أالاسري :ي تلك العالقة ال ,nتجمع ب[ن أفراد ٔالاسرة الواحدة ،خاصة الوالدين ،وال,n
التفاعالت و التبادالت الّ ,nيتم jkا التواصل بيjم سواء كانت سلوكية أو عاطفية نفسية.
الّ ,n
ّ
واملم[ات النفسية ّ
تحدد الشخصية الفردية الخاصة ،حيث تختلف
الخصائص النفسية :ي مجموع الصفات
ّ
وتتحكم Eي بنا¬jا ّ
عدة عوامل ،وال ,nتتمظهر Eي سلوكياته وردود أفعاله.
من شخص آلخر،
ّ
سن  12وتمتد إ@ى ّ
املراهقة :ي مرحلة عمرية من مراحل النمو النف ,-uالجن ،,-uتبدأ من ّ
سن  ،18تمثل منعطف
وحساس باعتبارها بوابة ملرحلة الرشد أي مرحلة النضج ،وكو´jا ّ
خط[ّ z
تحدد الهوية الشخصية للفرد.

منهج البحث:
لقد ارتأينا من خالل هذﻩ الدراسة إ@ى استعمال املنهج العيادي الذي يعت¶ zاملنهج ٔالانسب لدراسة الحاالت وفهمها
فهما معمقا ،كما يسمح لنا بالتوصل ا@ى معطيات تساعدنا Eي التحقق من فرضيات البحث ،و ذلك باألخذ بع[ن
الاعتبار مجموعة الحوافز و املظاهر املالحظة والاستعانة بمختلف الاختبارات النفسية ٕالاسقاطية حيث اخzت مjا
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اختبار الرورشاخ بطريقة النموذج ٕالادماSي ل ،Exnerواختبار تفهم املوضوع  ،TATال ,nتسمح بالتقدير الدينامي
لإلمكانيات الحالية والكامنة للفرد ،وقد اخzت عرض حالة من ب[ن حاالت البحث لتوضيح أك.z
عرض حالة:
أيمن 15سنة ،هو ٔالاصغر Eي عائلته املتكونة من 5أفراد3 ،ذكور وبنت[ن ،من أبوين مطلق[ن ،الطالق وقع بعد والدته
بعام ٔ ،الام تعمل كعاملة نظافة ّ ،أما عن ٔالاب فال يعرف عنه شيئا إ@ى ّ
حد اليوم ،دخل إ@ى مركز إعادة الzبية بب¿z
ّ
بالتعدد ،وي ّ
املرة الرابعة ،حيث سبق له وأن دخل مراكز أخرى بداية من سنة  2012بمركز
خادم بj¥مة السرقة
ثم البويرة Eي ّ 2014
إعادة الzبية باالبيار ّ
ملدة شهر بj¥مة حمل السالح ،ثمّ
ملدة 4أشهر بj¥مة السرقة أيضا ،من ّ
املخد ات ) ّ
ّ
الشلف ّ
القنب الهندي( ،وأخ[zا بمركز ب¿ zخادم حاليا.
ملدة 5أشهر بسبب حيازة
ر
ّ
ّ
التقم ,-Æهو حاليا Eي السجن محكوم عليه ب20سنة بسبب قتل
ٔالاخ ٔالاك¶ zوالذي هو يمثل بالنسبة له النموذج
صديقه.
ّ
ّ
املخدرات
بالتعدد ،تعاطي
عرفت بدايات أيمن مع عالم الانحراف مختلف أنواع اضطرابات املرور إ@ى الفعل،السرقة
ّ
بكل أنواعها ،عدوانية اتجاﻩ الذات ) ّ
ّ
شق عى مستوى الصدر بالسك[ن( ،وعدوانية اتجاﻩ ٓالاخرين حيث سبق له وأن
ّ
اعتدى عى صديقه الذي شتمه بالسك[ن.
الوسط ٔالاسري أليمن يعرف اضطرابات وصراعات متواصلة ب[ن أفرادﻩٔ ،الاب غائب تماماّ ،أما ٔالام ف ,Çال ,nتحاول
أن توفق ب[ن الدورين )ٔالاب ؤالام(.
أيمن Eي صراع دائم مع ّأمه وأحيانا أختيه ،والاتصال بيjم شبه منعدم
تم إدخال املعطيات والنتائج Eي برنامج  Chesssحيث ّ
بعد تطبيق اختبار الرورشاخ عى حالة أيمن وتنقيطهّ ،
تمكنا
ّ
املؤشرات من خالل التحليل ّ
من استخراج ّ
الكم ،,وال ,nجاءت نتائجه كاآلتي.
أهم
نتائج اختبار الرورشاخ:
بعد تنقيط اختبار الرورشاخ لحالة أيمن
التحليل الكيفي لنتائج الرورشاخ لحالة أيمن:
معالجة املعلومات :Traitement de l’information
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
إن املطيات املتعلقة بمعالجة املعلومات لحالة أيمن توضح أنه من نوع التجنب ،أي أن يعالج املعلومات الجديدة
بصفة عامة بطريقة سطحية وغ[ zناضجة ،وهذا مايظهر Eي ارتفاع قيمة  lambaال ,nتساوي 6
تب[ن ّ
كما ّ
أن ٕالاجابة الوحيدة ال ,nأعطاها Eي ال¶zوتوكول Eي اللوحة ّ ،1
أن ايمن اليصرف طاقة كب[zة Eي معالجة
ّ
املعلومات الجديدة ،واليأخذ بع[ن الاعتبار املؤشرات ال ,nتدخل Eي تكوين السلوكات واتخاذ القرارات
ّ
ّ
وتحمل الضغط
القدرة عlى التحكم
La capacité de contrôle et tolérance au stress
أن قيمة DAJ=0 Sum C’=0فهذا ّيدل عى ّ
أن قيمة  EA↘=2منخفضة عى القيمة الوسطى ،وبما ّ
بما ّ
أن إمكانياته
ّ
ّ ّ
ّ
للتحكم ّ
املعقدة ،كما يظهر أيضا نوع من الضغط الداخي
وجد هشة خاصة Eي الوضعيات
وتحمل الضغط محدودة
بسبب استدخال العواطف الشديدة والذي قد ّ
يسبب سلوكات اندفاعية.
العواطف :Affectes
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ّ
الحساس والهش للمشاكل العاطفية بسبب صعوبات ّ
التكيف الاجتما¢ي وال ,nتظهر
يظهر أيمن Eي هذا البند من النوع
ألن امليل إ@ى ّ
من خالل ّ ،DEPI=3 , CDI=3
تجنب التعقيد وعدم الانسجام Eي تسي[ zالعواطف ّ
يؤدي عادة إ@ى سلوكات
غ[ّ z
تكيفية وغ[ zفعالة.
مايب[ن ّأنه من النوع التصلّ ,à
إضافة إ@ى ّ
أن العالقة ب[ن  FC=CF+Cي ّ 2=0
ألن لديه ميل للكف وقمع التعب[zات
العاطفية ،كما ّ
أن التنظيم النف ,-uأليمن يظهر نوع من عدم النضج أو الفقر الذي يجعله يظهر اضطرابات سلوكية
ّ
املعقدة ،كما نلمس
عند مواجهة الحاالت العاطفية
التوافق املعري :Médiation cognitive
ّ
ّ
إن عمليات التوافق املعرEي لدى أيمن تبدو مضطربة خاصة عندما يظهر عواطف قوية و/أو سلبية ،كما أنه يظهر
ّ
عادة تجاهل ملتطلبات املجتمع كموقف دفا¢ي ،وهذا مايظهر Eي الغياب شبه الكي لإلجابات الشائعة ) Pإجابة واحدة
Eي ّ
كل ال¶zوتوكول ،وEي انخفاض نسبةX-%↘= 0,14 / X+%↘=0,48
العمليات املعرفيةLes opérations cognitifs
ّ
ّ
إن أيمن هو من النمط التجن ،Evitant-ambiéqual ,àوالذي يتم[ بالهشاشة عى مستوى التفك[ zوتداخل Eي تكوين
وتحديد املفاهيم ،فهو تفك[ zاندفا¢ي وغ[ zمرتبطٔ ،الامر الذي يحتاج إ@ى صرف طاقة كب[zة ملواجهة متطلبات الحياة
اليومية ،هذا املشكل ّيمس ح nالطريقة ال ,nيzجم jkا املعلومات الجديدة ،كما ّ
ّ
أن تفك[zﻩ ّ
والشك،
يتم[ بالتشاؤم
حيث يبحث دائما عى الرغبة Eي القيام بالفعل ح nير ,-èرغباته ويواجه القلق وهذا لعدم وضوح التفك[z
إدراك الذات :Perception de soi
ّ
يبدو جليا من خالل انخفاض مؤشر ٔالانانية لدى أيمن عن املتوسط العادي ) Index Egoc(0,24عدم تقدير الذات
ووجود خلل Eي إد اكها ،كما ّ
أن لديه إحساس بالدونية والرفض الاجتما¢ي
ر
ّ
كما ّ
ّ
أن انخفاض ٕالاجابات ٕالانسانية  H=3مقارنة بنسبة الاجابات الكلية  R=21يدل عى أن التفاعالت الاجتماعية
ساهمت Eي تشكيل وتكوين صورة الذات لديه
إدراك العالقات والسلوكات مابن ٔالاشخاص Perception des relations et comportements
interpersonnels
ّ
إن قيمة  CDI=3تش[ zإ@ى ّ
ّ
أن أيمن ليس لديه مشاكل Eي تشكيل و/أو الحفاظ عى العالقات الخاصة ،غ[ zأنه حذر Eي
عالقاته وتفاعالته ويعت¶ zمنعزال من طرف ٓالاخرين وليس اجتماعيا ،أي ّ
أن عالقاته سطحية وغ[ zفعالة ،وهذا
مانالحظه من خالل غياب ٕالاجابات الخاصة Eي ال¶zوتوكول خصوصا ٕالاجابات من نوع COPو AG
ّ
ّ
كما ّ
أن مجموع ٕالاجابات املتعلقة بالتصورات ٕالانسانية  3من مجموع ٕالاجابات الكلية ) ،(21تغلبت فjóا ٕالاجابات
ّ
ّ
بالتصورات ٕالانسانية الضعيفة  PHR2عى إجابات التصورات ٕالانسانية ّ
الجيدة ٔ ،GHR1الامر الذي ّيدل
املتعلقة
ّ
عى ّ
ان أيمن يستثمر عالقاته Eي أشكال سلوكات غ[ّ z
تكيفية وغ[ zفعالة
ّ
مؤشر:S.CON
ّ
ّأما عن مؤشر  S.CON=4فهو دليل عى غياب ٔالافكار الانتحارية لدى أيمن.
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تحليل بروتوكول TATلحالة أيمن:
توزيع ٔالاساليب الدفاعية حسب سالسل السياقات النفسية:
سلسلة
الرقابة )(A

سلسلة
التلقائية
)(B

سلسلة
بروز
السياقات
ٔالاولية )(E

سلسلة تجنب الصراع )(C

نالحظ من خالل الجدول
ّ
تجنب
سيطرة أساليب
CF
CC
CN
CM
CP
الصراع Cبمختلف سجالته
ال ,nبرزت خاصة Eي
E1=03
(CF1)= 13 (CC2)=04 (CN4)= 02
(CP2)=9
(A2,8) =06
الفوبية
 E4=11السياقات
(CN8)=01
(CP3)=6
(A2,17)=02
العملية
 E11=01 (CF3)= 07والسياقات
ّ
كمحاولة لتجنب الصراع
CM=0
CF=20Σ
CC=04Σ
CN=03Σ
CP=15Σ
وٕالاشكاليات ،والتمسك
CF%=36% CC%=7%
CN%=5% CM%=0 CP%=27%
 E=05Σ C=42Σباملحتوى الظاهر للوحة.
B=0Σ
A=08Σ
فيما يخص سياقات
E%=09% C%=75
B%=0% A%=14%
التلقائية Bفقد كانت
غائبة ،كما نجد حضور سياقات الرقابة  Aوالغرض مjا هو التمسك بالواقع وهذا محاولة منه للتكيف مع
الوضعيات وتسي[ zالصراع و ممارسة الرقابة عى الواقع الداخي والخارSي ،كما كانت ضد بروز السياقات ٔالاولية
وال{وات الخامة .
كما أن أيمن لم يتمكن من إرصان إلشكالية اللوحات ) (19)،(13MF) ، (8BM) ، (2)،(1ال ,nأثارت إشكالية بدائية
قبل تناسلية ّ
توضح املشكل العالئقي للمبحوث ،وغياب ٕالاشكالية ٔالاوديبية ،وهذا بسبب سيطرة سياقات الكف و
تجنب الصراع وميله إ@ى التقص[ zو التمسك باملحتوى الظاهري للوحة دون أن يتمكن من تقديم قصة ،خصوصا
اللوحة ٔالاو@ى ال ,nتبعث إ@ى عدم النضج الوظيفي واللوحة الثانية ال ,nغابت فjóا العالقة الثالثية ٔالاوديبية ،وبالتا@ي
فهذا ّيدل عى ّ
أن املبحوث لم يصل إ@ى مستوى النضج التناسي .وحسب السياقات املستعملة ومدى إرصان
إلشكالية اللوحات فإن املقروئية العامة لل¶zتوكول تميل إ@ى السل/ ,àالايجابي )(-/+

ملخص عام عن النتائج:
يظهر لنا من خالل تحليل نتائج املقابلة العيادية النصف موجهة ،اختبار الرورشاخ ل Exnerواختبار تفهم
املوضوع  TATلحالة أيمن ال ,nتدخل Eي إطار الد اسة الاستطالعيةّ ،
تحقق صحة الفرضية العامة والفرضيات
ر
ٕالاجرائية ّ
ّ
ملخص النتائج التالية:
لحد ٓالان ،حيث نلتمس ذلك من خالل
ّ
إن نتائج املقابلة العيادية النصف موجهة لحالة أيمن ّ
تب[ن دور الوسط العائي وأهمية الخصائص النفسية Eي ظهور
ّ
اضطرابات املرور إ@ى الفعل لديه ،حيث نجد محيطه العائي ّ
يتم[ بوجود تفكك واضطراب Eي العالقة ٔالاسرية ،حيث
ّ
ّ
نجد اختالل Eي تمثيل الصورة الوالدية ،وصعوبة Eي ارتباط شكل[ن من الصور الوالدية املختلة Eي أدوارهما املتمثلة Eي
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ّ ّ
الدعم والحماية ،فاألم هنا تلعب الدورين معا ،كما ّ
ّ
التقمّ ,-Æ
حل محله
الجيد فبغياب ٔالاب
أن هناك غياب للنموذج
الابن ٔالاك¶ zالذي هو Eي السجن حاليا.
كما أظهر أيمن ال{عة العدوانية التدم[zية اتجاﻩ الذات واتجاﻩ ٓالاخرين الناجمة عن ضعف التنظيم النف ,-uوالكف،
وكذا الفقر الهوامي وعدم القدرة عى ٕالاسقاط مستقبال وهذا Eي محور الحياة املستقبلية
ّ
يظهر أيمن من خالل اختبار الرورشاخ ل  Exnerمن النمط التجن ،,àحيث نجد امكانياته للتحكم Eي القلق ومواجهة
ّ
ّ
ّ
ماسبب
الصراع هشة ،كما أنه يستدخل العواطف القوية والشديدة بسبب قمعها ،ولديه عدم القدرة عى تسي[zها،
ّ
له سلوكات اندفاعية ،غ[ zفعالة.
فالتنظيم النف ,-uأليمن يظهر نوع من عدم النضج والفقر الهوامي الناتج عن الكف والعجز عن ّ
تحمل الضغط
والصراع النف ,-uالداخي ،وبالتا@ي تجنبه.
هاته الهشاشة عى املستوى النف ,-uساهمت Eي ظهور الهشاشة عى مستوى التفك[ zوالتوافق املعرفي[ن ،حيث نجد
ّ
أن أيمن Eي حاجة دائمة إ@ى صرف طاقة كب[zة ملعالجة املعلومات الجديدة بصفة عامةٔ ،الامر الذي يعت¶ zمjكا عى
مستوى الاقتصاد النف ، ,-uلذلك نجدﻩ يلجأ إ@ى املرور إ@ى الفعل كوسيلة دفاعية ّ
ضد هذا ٕالاحساس بالقلق.
التكيف الاجتما¢ي ّ
ّ
الجيد ،ماساهم Eي تكوين صورة سلبية عن
وبالتا@ي نجدﻩ يسلك سلوكات غ[ zفعالة تعيقه عن
ذاته وإحساس بالرفض الاجتما¢ي.
ّ
ّأما عن نتائج اختبار تفهم املوضوع TATفقد أظهرت سيطرة ألساليب تجنب الصراع  Cال ,nبرزت خاصة Eي السياقات
الفوبية والسياقات العملية ،وكذا التمسك باملحتوى الظاهر للوحة كمحاولة ّ
لتجنب الصراع وٕالاشكاليات ال ,nتث[zها
اللوحات ،وكذا السياقات ال{zجسية والسياقات السلوكية  CCكمحاولة للتحكم Eي الطاقة النفسية الداخلية.
كما نجد حضور لسياقات الرقابة  Aوالغرض مjا هو التمسك بالواقع و ممارسة الرقابة عى الواقع الداخي
والخارSي.
كما أن أيمن لم يتمكن من إرصان إشكالية اللوحات  ،وهذا بسبب سيطرة سياقات الكف و تجنب الصراع وميله إ@ى
التقص[ zو التمسك باملحتوى الظاهري للوحة دون أن يتمكن من تقديم قصة  ،خصوصا اللوحة ٔالاو@ى ال ,nتبعث إ@ى
عدم النضج الوظيفي واللوحة الثانية ال ,nغابت فjóا العالقة الثالثية ٔالاوديبية ،وبالتا@ي فهذا ّيدل عى ّ
أن املبحوث
لم يصل إ@ى مستوى النضج التناسي.
ّ
ّ
أهمية الوسط ٔالاسري املضطرب والخصائص النفسية Eي ظهور السلوك
Eي ٔالاخ[ zيتجى لنا بوضوح مدى
ّ
الانحراEي،حيث تعت¶ zهاته املعطيات من املؤشرات ٔالاولية ال ,nستسمح الاختبارات ٕالاسقاطية ال ,nسنستعملها من
ّ
التعمق فjóا.
ّ
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