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 ادللخص
حاالت من األحداث ( 05خلمسة )عيادية  دراسة إذل عرض نتائج  ، هتدف ىذه الورقة البحثية      

وقد كان اذلدف من ىذه الدراسة،  اجلزائر،   -اجلاضلُت ادلتواجدين مبركز إعادة الًتبية مبدينة تيزي وزو
وقد ًب التساؤل يف ضلو احلياة،   توجههمابألمن النفسي و األحداث اجلاضلُت  عن مستوى شعور الكشف

النفسي والتوجو ضلو احلياة لدى األحداث ىذه الورقة البحثية حول مستوايت كل من الشعور ابألمن 
حاالت من ( 05مخسة )اجلاضلُت مع توقع اطلفاضها،  وبعد إجراء ادلقابالت العيادية نصف ادلوجهة مع 

األحداث اجلاضلُت ابإلضافة إذل تطبيق كل من مقياسي الشعور ابألمن النفسي والتوجو ضلو احلياة،  توصلنا 
وتوقعاتنا،  حيث أبدت معظم احلاالت ادلدروسة اطلفاضا يف مستوايت كل  إذل نتائج تفيد حتقق فرضياتنا

من الشعور ابألمن النفسي و التوجو ضلو احلياة،  وىذا ما غلعلنا نوصي ونؤكد على ضرورة تفعيل الكفالة 
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من أجل  وادلساعدة النفسية اجلاّدة والدعم االجتماعي لألحداث اجلاضلُت ادلتواجدين  مبراكز إعادة الًتبية، 
 االرتقاء بصحتهم النفسية.   

  األمن النفسي، التوجو ضلو احلياة، األحداث اجلاضلُت، دراسة حالة، مركز إعادة الًتبية. الكلمات ادلفتاحية:  

 
 

Abstract 

 

    This paper aims at presenting the results of a clinical study of five (05) cases of 

delinquent juveniles at the re-education center in Tizi-Ouzou, Algeria. The aim of this 

study was to reveal the level of feeling of psychological security for juvenile 

delinquents and their orientation towards life, our questions were raised about the levels 

of feeling of psychological security for juvenile delinquents and their orientation 

towards life, with the expected decrease. After conducting half-directed clinical 

interviews with five (05) cases of delinquent juveniles, in addition to applying both 

measures of psychological security and orientation towards life, We have reached the 

results of the realization of our hypotheses and expectations, where most of the studied 

cases showed a decrease in levels of feeling of psychological security and orientation 

towards life, which makes us recommend and emphasize the need to activate 

sponsorship and serious psychological assistance and social support for juvenile 

delinquents For re-education centers, to improve their mental health. 

  Keywords: psychological security, life orientation, juvenile delinquents, case study, re-

education center. 

 
 

 :مدخل
لقد استحوذت مشكلة جنوح األحداث على اىتمام الباحثُت يف علم النفس وعلم االجتماع، دراسة       

ىذه األرقام نستشعر  وحتليال، ويزداد ىذا االىتمام يوما بعد يوم لتزايد أعداد ادلنحرفُت، فإذا نظران إذل
تقّدر األرقام  2009فبالنسبة مثال، إلحصائيات عام س ىذه الشرػلة اذلامة من اجملتمع،  اخلطر الذي ؽل

حالة اعتداء ضد األمالك  424اخلاصة ابالعتداءات اليت ارتكبها األحداث خالل السداسي األول ب 
أحداث  %11ُت ًب تسجيل ومن ادلوقوف صحالة ضد األشخا 474حالة ضد األخالق و 447و

فقّدر  2010أما فيما ؼلص سنة ثلت يف الشذوذ وادلخدرات والسرقة،  ضحااي وابلنسبة دلظاىر اجلنوح فتم
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جاضلة وعن  167بينهم  حدث،  4889توّرط فيها  3393عدد القضااي ادلسجلة ابسم األحداث 
إذل أن اخللفيات العائلية ض الدراسات بعتشَت فانو  ، سباب اليت تؤدي إذل جنوح األحداث يف اجلزائراأل

وحجم األسرة وادلستوى االقتصادي ذلا  ، وكذا ظلط السكن وضعف اخلدمات االجتماعية ،لألحداث
)أوليلي  يف اجلزائر ثالعوامل الرئيسية جلنوح األحدامن ضمن الوالدية ومستواىم التعليمي ىي  توالسلوكيا

 (. 2011محيد، 
النظر إذل  النفس العيادي بصفة خاصة،  األخصائيُت يف علموذلذا، على علماء النفس بصفة عامة و     

ىؤالء األحداث اجلاضلُت ادلتواجدين مبراكز إعادة الًتبية، من واقع معاشهم النفسي والبحث بعمق يف بعض 
اليت تنمو خالذلا شخصياهتم  متغَتات شخصياهتم، خاصة أهنم يف مرحلة عمرية حرجة تعترب اللبنة األساسية

، بعد التعرف ومن ىنا غلب البحث عن حلول ذلذه الظاىرة وكيفية التعامل مع احلدث اجلانحادلستقبلية،  
م بتوافق اجلانح نفسيا واجتماعيا، وىذا ما حيث يتوجب االىتماعلى بعض ادلتغَتات اذلامة يف شخصيتو،  
لعيادي واستخدام دراسة احلالة من أجل التعرف على مستوايت  تصبو إليو ىذه الدراسة ابتباعها ادلنهج ا

 كل من الشعور ابألمن النفسي والتوجو ضلو احلياة . 
 : وتساؤاهتا إشكالية الدراسة -1
 داخل واالتصال األسري البناء يف خلل حدثإذا  اتضح أنو استنادا إذل عّدة دراسات عربية وأجنبية،     

 احلب عن للبحث غلعل األبناء يلجأون الذي األمر ، ادلشكالت زايدة عليو سيًتتب ذلك فإن األسرة
 يرى لذلك ، حتدايت من ادلرحلة ىذه تتطلبو وما ىقةراادل مرحلة يف خاصة األسرة نطاق خارج والقبول
 التناقض بذور نفسو يف ضعيو  النفسي األمن بفقدان ىقراادل يشعر لدورعلا الوالدين إعلال أن النفس علماء

احلياة  صعاب مواجهة يف والعجز النقص مشاعر فيو وتنمي إذعان عن أو عدوانية عن تنجم اليت الوجداين
  (.47 ، ص 1993 الغامدي،) 
عدم التوافق و الصراع بُت الفرد و اجلماعة  وإن اجلانح ضحية  ىتعترب ظاىرة اجلنوح عرضا يدل علو     

ت إذل تفاقم معدل اإلجرام يف أدّ  جتماعيةا -نفسية  ضطراابتوالظروف خاصة اتسمت بعدم األمن 
ادلراىقة مرحلة من مراحل ظلو الفرد أين ،  ابعتبار أن مرحلة ادلراىقة بعشر أضعاف نظَته يف مرحلة الطفولة

تغَتات على ادلستوى النفسي و اجلسدي يتخللها سلوك مضطرب  ايكون يف مواجهة وضعية جديدة تعقبه
ىذا ما غلعلو يتجو إذل استخدام ادلخدرات وشلارسة و   يش حياة سيئة  وغَت متزنة،شلا غلعل ادلراىق  يع

كما  االضلرافات االجتماعية واجلنسية واستعمال العنف كميكانيزم دفاعي ضد تلك الصراعات يف حياتو، 
صبح يفأهنا مرحلة البحث عن إشباع دلختلف حاجاتو األساسية و عجزه يف بلوغ ذلك ؼلل توازنو النفسي 
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يرى بعض الباحثُت أن األطفال ،  و راحة وللطمأنينة يف معظم األحيانحساسا و عدوانيا و فاقدا لل
يتميز غالبيتهم ابلتخلف يف  اإليوائية وادلراكز مثال،ُت من رعاية الوالدين مثل أطفال ادلؤسسات ماحملرو 

جوانب شخصياهتم، أي أن الطفل الذي يتعرض للحرمان من الوالدين ومن جو األسرة الطبيعي، يفقد كل 
ص  -، ص1998)قاسم وآخرون، خالل األسرة أو اجلو األسري الطبيعيمن األمور اليت يكتسبها 

19،20 .) 
ادلتواجدين مبركز إعادة  ة النفسية لألحداث اجلاضلُتابلصح فان اىتمامنا يف ىذه الدراسة ولإلشارة،     

إذل حّد ما  وا متوافقُتعلى أن يكون مإغلاد رلموعة تقنيات وطرق تساعدىالًتبية، كان هبدف زلاولة 
بعد تقصي  يف اجملتمع بصورة طبيعية،  مو أتىيله مإعادة إدماجههبدف انفعاليا، نفسيا واجتماعيا،  أي 

،  واستنادا إذل الكثَت من الدراسات اليت تتحّدث عن تدىور الصحة ملديه واالضطرابمواطن اخللل 
النفسية للحدث اجلانح،  ارأتينا إذل البحث والتعمق يف بعض ادلتغَتات النفسية لدى احلدث اجلانح 

  حلياة،كل من الشعور ابألمن النفسي والتوجو ضلو ا  مستوايت ادلتواجد يف مركز إعادة الًتبية، أال وىي
 كان  اليت القبلية بيئتو من اكتسبو ما إذل وىذا ما يرجع نفسياً  آمن غَت نكو ي قداجلانح  ابعتبار أن الفرد 

 دةمهدّ  بيئة والذي قد ؽلثل ابلنسبة إليو الًتبية  إعادةتواجده احلارل يف مركز  إذل ابإلضافة، فيها يعيش
 الدراسة كما يلي: ،  وعليو دتت صياغة تساؤالتوالقلق األمن عدم مشاعر إال لديو تثَت وال وسليفة

 لدى احلدث اجلانح؟ الشعور ابألمن النفسي  ما  مستوى -
 التوجو ضلو احلياة لدى احلدث اجلانح؟ ما مستوى  -
 فرضيات الدراسة:  -2
 يكون مستوى الشعور ابألمن النفسي منخفضا لدى احلدث اجلانح - 
 منخفضا لدى احلدث اجلانحيكون مستوى التوجو ضلو احلياة  -
 أمهية البحث:  -3
بدراسة بعض تكتسي ىذه الدراسة أعلية كبَتة،  حيث سنسلط الضوء على واقع الصحة النفسية     

لدى احلدث اجلانح الذي ىو حباجة إذل الراحة النفسية والتوافق النفسي واالجتماعي ادلتغَتات النفسية 
 ،  وتتمثل ىذه األعلية فيما يلي:  مستقبال لديو سلوك سوي يصبححىت 

 حيث تتشكل فيها ىوية الفرد وتتضح معادل احلياة لديو.  أعلية ادلرحلة العمرية اليت يعيشها اجلاضلُت،  -
تربوية -وىذا ما يشكل خطر و عامل قلق و مشكلة نفسية وجود ارتفاع متزايد يف عدد اجلاضلُت،  -

 واجتماعية مهددة للفرد واجملتمع وابلتارل تتطلب البحث عن حلول مستعجلة ذلا.  
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متغَت األمن النفسي مهم ابعتباره  لكون   من النفسي لدى ادلراىق اجلانح،مستوى األ أعلية التعرف على -
والتوازن  لالستقرارومدى حتقيقو  احة النفسية والتقدير والتقبليكشف لنا عن مدى شعور ىذه الفئة ابلر 

إن صح  للمستقبلاالغلابية النظرة اجلديدة وكذا مستوى التوجو ضلو احلياة وابلتارل مستوى   االنفعارل،
   .التعبَت

 أهداف الدراسة:  -4
،  حيث الًتبية إعادةواقع الصحة النفسية للحدث اجلانح ادلتواجد مبركز ضلاول يف ىذه الدراسة معرفة       

أثبتت عدة دراسات أن احلدث اجلانح يتعّرض إذل العديد من الضغوط النفسية واالضطراابت االنفعالية 
تو،  أكثر من غَته من األفراد غَت اجلاضلُت،  شلا يشكل لو العديد من العراقيل وادلشاكل اليت تعوق مسار حيا

كان دور ادلهتمُت بعلم النفس عامة وعلم النفس االكلنيكي خاصة ىو مساعدة الفرد للتخلص من   ودلاّ 
ادلعاانة النفسية،  وجب دراسة واقع الصحة النفسية ذلذه الفئة من خالل بعض ادلتغَتات واليت تتمثل يف 

ومن ىنا غلب البحث عن حلول  األمن النفسي والتوجو ضلو احلياة، دراستنا ىذه يف مستوايت كل من 
حيث يتوجب  ، ألداء يف رلال الوقاية من اجلنوحذلذه الظاىرة وكيفية التعامل مع احلدث اجلانح وحتسُت ا

 االىتمام بتوافق اجلانح نفسيا واجتماعيا.
 اإلطار النظري و ادلفاهيم األساسية للدراسة: -5
وم بتحديد ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة مباشرة مبوضوع يقعلى الباحث أن  دراسة،تيار مشكلة البعد اخ     

حتديدىا مع  فكثَتا من ادلفاىيم أتخذ معاين كثَتة وسلتلفة وىذا ما يدفعنا إذل وإشكاليتو و فرضياتو،  دراستو
 األمن النفسي والتوجو ضلو احلياة ذلذه الدراسة يف كل من تتمثل ادلتغَتات النفسيةتعريفها إجرائيا، حيث 

وؽلكن تعريفها كما ابإلضافة إذل مفهوم اجلنوح الذي ال بد من اإلشارة إليو من وجهة نظر علم النفس  
 يلي: 

 : األمن النفسي -5-1
 وإدراكو والقلق، والتهديد ابخلطر شعوره وندرة اآلخرين، من ومقدر ومتقبل زلبوب أبنو الفرد شعور ىو    
 بدنياً  معو ومتواجدون حلاجاتو مستجيبون )الوالدين خاصة( حياتو يف النفسية األعلية ذوي اآلخرين أن

  (. 66، ص 2005 العنزي،(  األزمات عند ومساندتو ومحايتو لرعايتو،  ونفسياً 
 حيث  مصطلحاتو، وتعددت النفسي األمن مفهوم يف البحث كثر فقد االصطالحية الناحية ومن    

 التوازن النفسي، األمن واالنفعالية، النفسية الطمأنينة مثل التسميات من لعديداب ادلفهوم ىذا حظي
 ابلسالمة الفرد فيها ػلس حالة" أنوعلى  ، النفسي األمن 1990  " سنةدسوقيال "ويعرف،  االنفعارل
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 دتلك من مركب اجتاه وىو  مكفوالن، وإرضاءىا احلاجات إشباع فيها ويكون  التخوف، وعدم واألمن
)الطهراوي ، ". نقال عن:  قيمة ذلا إنسانية مجاعات إذل ينتمي ادلرء أن من والتيقن ابلذات الثقة النفس

 (.985، ص2007
 أن حيث ابألمن، الشعور يف دورا ىاما تلعب الطفل معاملة أساليب أن النفس علماء بعض يرى كما    

 . ابألمن الشعور عدم مصادر أىم من الزائدة احلماية أو احلنان من األبناء وحرمان والسيطرة التسلط
الراحة اليت ػلققها الفرد يف حياتو  مستوى فهويف ىذه الدراسة،  أما التعريف اإلجرائي لألمن النفسي    

وأهنم يعاملونو بوفاء وود والشعور ابالنتماء إذل  عن طريق شعوره ابألمان والطمأنينة والتقبل من اآلخرين، 
الدرجات  رلموع األمن النفسي ىومستوى  فان، وابلتارل لقلقابتهديد الاجلماعة وندرة الشعور ابخلطر و 

 . وىو مقياس "زينب شقَت" ادلستخدم يف ىذه الدراسة ادلتحصل عليها من تطبيق مقياس األمن النفسي
 التوجه حنو احلياة:  5-2
دودة بشروط غَت زل -ويعّد مسة يف الشخصية تتسم أبهنا رؤية ذاتية اغلابية واستعداد كامن لدى الفرد    

دتكنو من توقع و إدراك كل ما ىو اغلايب من أمور احلياة اجليدة وغَت اجليدة ابلنسبة للحاضر  -معينة
 (. 197، ص2013)عايد، وادلستقبل 

 للفرد العام التوقع أي للتفاؤل ادليل أو النزعةأبنو  (Scheier & Carver) " كارفر  و شاير "عرفوكما      
 ارتباطا مرتبطة مسة وىي سيئة أحداث أو أشياء حدوث من اكرب بدرجة حسنة أحداث أو أشياء حبدوث

 (Scheier & Carver, 1985:219-247). اجليدة النفسية ابلصحة عالياً 
فان  احلياة سلسلة من ادلواقف، مبا أن و  بط ارتباطا وثيقا بتكامل الشخصيةتوجو الفرد ضلو احلياة، مرتإن     

ومبا لدى الفرد من إمكاانت وخربات،  ويعّد التوجو ضلو  ضلو احلياة بصورة ما كل موقف يتطلب توجو
أساس الشخصية اإلنسانية ادلتوافقة يف بناء  يشّكل خالل دراسة السلوك االجتماعي مفهومامن  احلياة

   واالتصال فيما بينهم.  االجتماعية ادلتفاعلة بُت الناس العالقات
 حلدوثاجلانح  للفرد العام التوقع التوجو ضلو احلياة يف ىذه الدراسة، عبارة عن أما إجرائيا فيعترب مفهوم   

 اليت الكلية ابلدرجة عنها معربا سيئة، أحداث أو أشياء حدوث من اكرب بدرجو حسنو أحداث أو أشياء
ادلستخدم يف ىذه الدراسة وىو ادلقياس ادلعرب  مقياس التوجو ضلو احلياة على ادلستجيب عليها سيحصل

 .من طرف "بدر األنصاري"
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 جنوح األحداث:  -5-3
عادة ما يستخدم  ، ويقصد ابجلنوح أية انتهاكات للقانون يقوم هبا األشخاص الصغار أو األحداث     

ح األحداث و فيعرفون جن أما علماء النفس ، ذل جنوح األحداث على وجو التحديدمفهوم اجلنوح لإلشارة إ
بشرط أن يكون  على انو سلوك يعترب عرضا يدل على عدم التوافق والصراع النفسي بُت الفرد واجلماعة، 

 يعرف و ، ا تقوم عليو شخصية احلدث ادلنحرفالصراع والسلوك االجتماعي مسة واجتاىا نفسيا واجتماعي
ألعمال  من العمر 18لغ الثمانية عشر ن دل يبارتكاب احلدث من اجلنسُت شل"أبنو اجلنوح  "جبلدمحم "

ال يعاقب عليها القانون إال إذا ًب ارتكاهبا بواسطة  ، و اجلنائي أو األخالقي سلالفة للمجتمع وللقانون
 (.412، ص2000)جبل، أشخاص بلغوا السن القانونية 

األخالقي، أما جنوح األحداث فهو أما إجرائيا فيعترب اجلنوح عبارة عن خرق بسيط للقانون اجلنائي أو     
حسب نوعية قانون العقوابت   سنة، 18-16اوزون تجذي أيتيو األشخاص صغار السن ال يالسلوك ال
      اجلزائر.  –ويف دراستنا ىم أفراد ًب إيداعهم يف مركز إعادة الًتبية ببوخالفة والية تيزي وزو   عيف اجملتم

  :دراسةاإلجراءات ادلنهجية لل -6
   لتحقيق أىداف البحث قامت الباحثة ابإلجراءات ادلنهجية التالية:

 :دراسةمنهج ال -6-1
دي اجلانح توجب علينا استعمال ادلنهج العيا احلدثلدى والتوجو ضلو احلياة لدراسة األمن النفسي       

احلاالت من جهة أخرى، كما أنو يتميز ابلتناول الدقيق والعميق  ةني ولفردانظرا خلصوصياتو من جهة 
وذلك بدراسة وفهم احلالة من مجيع اجلوانب النفسية واالجتماعية وىذا وفق   للتاريخ االرتقائي للفرد،

 مراحل ظلوىا ادلختلفة.
   :جمموعة الدراسة  -6-2

ة قصدية، وىذا حاالت، وذلك بطريق 08اليت عددىا  رلموعة البحثقمنا ابختيار  ه، ىذ دراستناويف     
مرتكبُت جلنحة رلموعة البحث من األحداث وادلراىقُت اجلاضلُت، و أن يكون أفراد  :وفقا لشروط معَينة وىي

   قيمُت يف مركز إعادة الًتبية والتأىيل.،  ويكونوا مما
 الدراسة:  إجراءمكان  -6-3
مركز إعادة الًتبية، حاالت من  08ًب احلصول على رلموعة األحداث اجلاضلُت اليت بلغ عددىا    
 وأنشئ 2004، ًب افتتاحو يف الفاتح من ديسمرب سنة"تيزي وزو"والذي يقع مشال غرب والية  "بوخالفة"

حدث، حيث  80 إذل 60وتقّدر الطاقة االستيعابية لو مابُت  03/ 466بقرار ادلرسوم التنفيذي رقم 
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إذل  10والذين يكونون يف خطر معنوي، إذ تًتاوح أعمارىم مابُت اضلُت اجلحداث أليتكّفل ىذا ادلركز اب
سنة ، ويتم التكفل هبم من طرف أخصائيُت نفسانيُت وتربويُت، وغَتىم من اإلطارات ادلؤىلة لرعاية  19

 احلدث اجلانح.  
  أدوات الدراسة:-6-4
ًب االعتماد على رلموعة من األدوات العلمية اليت من خالذلا ًب الوصول إذل  دراسة، ال هللقيام هبذ    

  :وىي كالتارل ، نتائج علمية مقننة
  ادلقابلة العيادية نصف ادلوجهة: 6-4-1
سواء كان اذلدف عالجي أو تقييمي العيادي ىي التقنية الرئيسية اليت يستند عليها األخصائي النفسي      

فحوص، العيادي فيما ؼلص اتريخ ادل هتمتظهر ادلعلومات اليت  التقنيةأو أيضا ذلدف البحث، فهذه 
التعرف على نوع التوظيف ؽلكن  ...وكذاائلية،اتريخ االضطراب، وقت ظهورهالسوابق الشخصية والع

الدفاعية، نوع العالقات بعُت االعتبار اآلليات سيكودينامي الذي أيخذ التحليل الانطالقا من  النفسي
          .  النفسية الصراعاتطبيعة  و ابدلوضوع

على ادلقابلة العيادية نصف ادلوجهة ألهنا ادلالئمة دلوضوع دراستنا،  ىذه الدراسةيف  االعتمادًب  ولقد   
ومن جهة أخرى  فهي من جهة تسمح للمفحوص ابلتعبَت بكل حرية عن أفكاره واعتقاداتو واجتاىاتو، 

تعمل على توجيهو من خالل أسئلة دليل ادلقابلة، كما أن ادلقابلة جتعلنا نتعامل مع ادلفحوص مباشرة شلا 
زلاولة إقامة أو خلق عالقة  زلاولة إزالة الغموض الذي ػليط هبا،  ،فهم ىذه الظاىرةان أكثر على: يساعد

،  نفسو أيضا حول وأاحلياة  عنوتغيَت نظرتو  يستعيد الثقة بنفسو شلا غلعلو مساعدة مع ادلفحوص، 
 دليل ادلقابلة العيادية نصف ادلوجهة على احملاور التالية : وػلتوي

اليت هتدف إذل التعرف على ادلفحوص جبمع و شخصية العلومات ادلور األول: ػلتوي على احمل -    
  (اخل...، مهنة الوالدين.)االسم، السن، ادلستوى التعليميادلعلومات اخلاصة بو من 

اليت هتدف إذل التعرف على و احملور الثاين: ػلتوي على معلومات عن احلالة داخل مركز إعادة التأىيل  -    
 وع العالقة اليت تربطو بزمالئو داخل ادلركز وكيفية معاملتو من طرف عمال ادلركز.ن

هبدف التعرف على نوعية عالقتو مع عالقاتو االجتماعية احملور الثالث: ػلتوي على معلومات حول -     
 ...اخلأفراد األسرة، تقييم الصحة، كيفية النظرة للحياة..

يهدف إذل التعرف على مدى شعوره و احملور الرابع: ػلتوي على معلومات حول األمن النفسي  -  
 ابالستقرار واألمن يف حياتو.
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يهدف إذل التعرف على كيفية نظرة  وتوجهو عموما ضلو احلياة، و النظرة ادلستقبليةاحملور اخلامس:  -   
 يقها.للمستقبل وىل لديو مشاريع يسعى لتحق احلدث اجلانح

 مقياس األمن النفسي:  -6-4-2
ت ىذا ادلقياس " زينب شقَت " ويهدف إعداد ىذا ادلقياس إذل استخدامو كأداة موضوعية مقننة أعدّ       

قصد تشخيص األمن النفسي لدى العديد من الفئات ادلتنوعة سواء يف رلال الصحة أو ادلرض، وذلك يف 
ادلقياس  مجيع ادلراحل العمرية للفرد ابتداء من مرحلة الطفولة ادلتأخرة وحىت الشيخوخة، ويتكون

(عبارة، يقوم ادلفحوص ابإلجابة عليها وذلك على مقياس يتدرج من موافق بشدة )كثَتا 54من)
جدا(،)موافق كثَتا(، وغَت موافق )أحياان(، وغَت موافق بشدة )ال(، وموضوع ىذه التقديرات أربعة درجات 

رات يف اجتاه (، بينما تكون ىذه التقدي19 - 1( وىذا عند العبارات من)3، 2، 1،  0ىي:)
(، وبذلك تًتاوح الدرجة الكلية للمقياس 54- 20( وىذا عند العبارات من )0، 1، 2، 3عكسي:)

ويتكون ادلقياس من أربعة زلاور كالتارل: األمن النفسي ادلرتبط بتكوين الفرد ورؤيتو درجة،  ( 162 -0بُت)
ابلعالقات االجتماعية والتفاعل  و لفردابحلالة ادلزاجية ل ، للمستقبل، ابحلياة العامة والعملية للفرد

 االجتماعي للفرد.
 2011سنة "ابريعم سامية"قامت الباحثة  البيئة اجلزائرية،  صدق وثبات ادلقياس يفوللتأكد من     

 18ال تتجاوز أعمارىم السنة الثانية اثنوي  من طلبة( طالب 30)مراىقُت بتطبيقو على عينة تتكون من 
أما ة،  سنة، ًب اختيارىم بشكل غَت عشوائي وبطريقة العينة القصدية من اثنوية شريط األزىر بوالية تبس

ابلنسبة لصدق ادلقياس يف البيئة اجلزائرية فقد ًب حسابو عن طريق حساب الصدق التمييزي حيث قامت 
س للعينة اليت تتكون ( من أدىن درجات ادلقيا%27( من أعلى درجات ادلقياس و)%27الباحثة أبخذ )

ستعمل أسلواب إحصائيا مالئما وىو اختبار" ت " لداللة الفرق بينهما وىذا ابستخدام ت( فردا، مث 30) من
( شلا 0.01وكانت النتائج تؤكد أن قيمة " ت "دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (spss, 16.0نظام )

جملموعتُت الدنيا والعليا ومنو فادلقياس يعترب صادقا فيما يعٍت أن ادلقياس يتوفر على القدرة التمييزية بُت ا
يقيسو وفيما يتعلق بثبات ادلقياس قامت الباحثة حبساب ثبات مقياس األمن النفسي ابستخدام معامل 

و ىذا  (0.92التوصل إذل معامل ثبات قدره ) ًبّ ، (spss, 16.0)ثبات ألفا لكرونباخ، وابستخدام نظام 
 ( شلا يشَت إذل أن ادلقياس يتمتع بقدر عارل من الثبات.0.01إحصائيا عند مستوى الداللة )ادلعامل دال 
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 التوجه حنو احلياة:  مقياس 6-4-3
 التوجو مقياسالباحثة  تبنت ،احلياة ضلو التوجو قياس ادلتضمن ةاحلالي دراسةال أىداف حدأ حتقيق لغرض   
الدكتور "بدر األنصاري" مث قام بًتمجتو وتعريبو  1985سنة أعده كل من "شاير وكارفر "  الذي احلياة ضلو

 وػلتوي ادلقياس يف صورتو النهائية،  ، 2001مث صدر للنسخة ادلعرّبة إصدار آخر لو سنة ،1998سنة 
 0.76ن ثباتو على البيئة العربية بنود ومخسة بدائل من اإلجاابت  وكا 10على 

، اجللفة على عينة من األيتام يف ادلؤسسات اإليوائيةوالية ي يف كما ًب تطبيقو على اجملتمع اجلزائر      
 -اجللفة–، جبامعة زاين عاشور حتت إشراف الدكتور زعًت نور الدين ، وذلك أثناء القيام بدراسة أكادؽلية

وكذا يف دراسة أكادؽلية لتحضَت شهادة الدكتوراه يف علم النفس  (2017-2016) اجلامعية سنةلل
حتت للطالبة" ضيف مجيلة"،    2018-2017اجلامعية سنة لل -البليدة - علي لونيسي جبامعةالعيادي 

    . إشراف الدكتور بوطغان دمحم الطاىر

   عرض و حتليل نتائج احلاات: -7
وذلك بدءا بعرض وحتليل نتائج ،  حتليل ومناقشة نتائج ىذه الدراسةإذل  اجلانبسيتم التطرق يف ىذا      

، وأخَتا األمن النفسي مقياس مث نتائجها علىخالل ادلقابلة العيادية نصف ادلوجهة،  مناحلاالت الثمانية 
 .نتائجها على مقياس التوجو ضلو احلياة

 احلالة األوىل:  -7-1
ػلتل الرتبة الرابعة بُت إخوتو  ، سنة ذو مستوى تعليمي الثالثة متوسط14من العمر  طفل يبلغ راين""    

من خالل ادلقابلة العيادية اليت أجريناىا مع راين بدا لنا انو ذو  ، واألربعة مستواىم االقتصادي جيد
متو بيع وتعاطي ادلخدرات بعد أن سلّ  ، قد كان سبب دخولو إذل ادلركزو ومتهورة   ،شخصية جد انفعالية

أهنا ادلرة األوذل اليت قام فيها هبذه اجلنحة وتبلغ مدة إقامتو داخل  يقول راين ، األحداثالشرطة إذل زلكمة 
أما عن وضعو داخل ادلركز فهو غَت مراتح كما أكد أن رلال عالقاتو داخل ادلركز جد ر،  أشه 3ادلركز 
ئ هتدعلى حّد قولو،  ألهنا  أما ابلنسبة للنشاطات اليت ػلب القيام هبا فهو يفضل شلارسة الرايضة،  ضيقة

د انو ال هتمو نظرة من قلقو وانفعاالتو كما انو يواصل دراستو خارج ادلركز طبعا مع حراسة يومية كما أكّ 
أما فيما ؼلص عالقتو مع أسرتو قبل دخولو للمركز فقد أكد انو  ،  عما يقوم بو ن لو ما دام ىو راضاآلخري

 .كما أن لو أصدقاء كثَتين  ، ا كانكان كثَت التدليل خاصة من طرف والده الذي ال يرفض لو طلبا مهم
 نظرتو للحياة فهو غَتفيما ؼلّص أما  ، أما ابلنسبة للجانب الصحي فهو ال يعاين من أي مرض مزمن    

كما انو يشعر   ، ال ػلس ابالستقرار يف حياتو النفسي فهو ابألمن و ابلنسبة دلدى شعوره  عنها راض



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 385 

Volume 6(6); June 2019 

 

ابحلزن يف معظم األحيان ألنو دل يسر يف درب الصواب وال ػلب االحتكاك ابدلراىقُت ادلوجودين ابدلركز إال 
أما ابلنسبة دلشاريعو ادلستقبلية فهو يتمٌت أن يكمل دراستو ويكون مصدر فخر لوالديو  ، عند الضرورة

 .على حّد قولو اللذان خاب أملهم فيو
ا يدل على أن نسبة األمن النفسي لدى شل 84 حوص يف مقياس األمن النفسي على درجةحتصل ادلف     

فهو متوسط يف احملور اخلاص ابحلياة  ر، خمتباين من زلور آل أن شعورهكما احلالة متوسطة أو معتدلة،  
ابحلالة ادلزاجية  أما  احملور اخلاص الزمة من طرف الوالدين، الية للفرد كون انو يتلقى الرعاية العامة والعمل

بو إذل الغضب  فهو متدىور كونو معتاد على سَت أمور حياتو كما يريد وأي أمر ؼلالف ذلك سيؤدي
حتّصل على درجة   "راين" أن التوجو ضلو احلياةيظهر لنا من خالل مقياس و ،  والعنف وعدم الرضا

حياتو   غَت متوجو ابغلابية ضلومن خالل إجاابت ادلفحوص ظهر انو ،  و حسب مستوايت ادلقياسمتوسطة 
ومن ادلعروف أن   ،زائدة من طرف والديولكونو تلقى احلماية النو يواجو مشاكل يف ادلزاج السيئ كما ا

ظهور الشخصية غَت ادلتزنة انفعاليا واليت سببت لديو نقص احلنان أو احلماية الزائدة تعد من احد أسباب 
 جنوح األحداث.

 احلالة الثانية:  -7-2
إخوتو من بُت   2ػلتل الرتبة متوسط، 4مستوى تعليمي  ذو سنة، 16يبلغ من العمرطفل  "ايسُت"    

من خالل ادلقابلة العيادية اليت أجريناىا مع ايسُت تبُت لنا انو  ، مستواىم االقتصادي متوسط األربعة، 
إذل   ود كان سبب دخولقو  ، مراىق ذو شخصية انفعالية وقوية وذلك اتضح من خالل طريقة كالمو معنا

 شهور. 6ادلركز ىو بيع وتعاطي ادلخدرات مدة إقامتو ىي 
 أما ابلنسبة حلالتو داخل ادلركز فهو يواصل تعليمو إضافة دلمارستو لرايضة "كرة القدم"كهوايتو ادلفضلة،     

قات وكما انو يف أما ابلنسبة لعالقاتو داخل ادلركز فهي ضيقة لكونو ال ػلب أن تكون لو الكثَت من العال
 ، الكثَت من األحيان ػلب اجللوس وحده رغم انو دل يصرح عن أفكاره اليت جتعلو ينعزل عن اآلخرين أحياان

فيما ؼلص نوعية حياتو مع أسرتو قال انو دل يكن كثَت التفاىم مع أبيو ألنو كثَت الصراخ وادلشاجرة داخل 
 عز شخص يف حياتو.أو  غلىأأما أمو فقد كانت  البيت حىت ألتفو األسباب، 

،  قانونية ىي اليت دفعت بو إذل االضلرافالعماذلم غَت أن وان أفكارىم و و كما صرح أن لو أصدقاء كثَت      
ابلنسبة للجانب النفسي فهو متدىور وغَت  ، حية فهو ال يعاين من أي مرض مزمنأما من الناحية الص

 ،  فيما ؼلص اخلوف قال انو ال ؼلاف من أي شيء أما احلزن فهو يشعر ابحلزن و التعاسة ،  متوازن انفعاليا
 فيما ؼلص أفكاره وطموحاتو ادلستقبلية فهو أيمل أن يكون لو عمال شريفا ويعيش مع عائلتو يف سالم.
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فسي لدى ا يدل على أن نسبة األمن النشل (64) يف مقياس األمن النفسي على درجة "ايسُت"حتصل      
يف احملور اخلاص ابحلياة  قد ظهر هبا اطلفاضخر فإذل آمن زلور  ةمتباين اأهناحلالة متوسطة أو معتدلة، كما 

يتميز ابلعصبية واالنفعال السريع  أما  ، العامة والعملية للفرد كذلك تبُت أن احملور اخلاص ابحلالة ادلزاجية
احلالة الصحية للحالة فهي جيدة وال يعاين من أدين مشكل كما انو ال ػلب االحتكاك كثَتا مع اآلخرين 

 .صبح عدًن الثقة يف نوااي اآلخرينأي أ لكون أن أصدقاء السوء ىم وراء اضلرافو ضلو ظاىرة ادلخدرات، 
وانو غَت راض عن حياتو وىذا  دون ادلتوسط ستوى ادلاحلياة  لتوجو ضلوايظهر لنا من خالل مقياس و     

نتيجة لسوء األوضاع اليت يعيشها مع عائلتو وانعدام اذلدوء والتفاىم بُت أعضائها شلا جعلو قليل النوم 
 وكل ىذه الضغوطات اليت واجهتو يف ىذه ادلرحلة الصعبة من مراحل احلياة االنفعالوالًتكيز وكثَت 

ونفسية ساعلت يف اضلراف احلالة وكان نتيجة ذلك دخولو  فسيولوجية)ادلراىقة( وما يصاحبها من تغَتات 
 يف أحد أصعب الظواىر االجتماعية اليت تعاين منها سلتلف البلدان أال وىي ظاىرة ادلخدرات.

 احلالة الثالثة:  -7-3
ثالثة اثنوي، يعيش مع خالتو وزوجها اللذان سنة، مستواه الدراسي ال 18مراىق يبلغ من العمر  ""وليد   

قاما بًتبيتو منذ الصغر، لكنهما دل ؼلربانو انو ال يكون ابنهما احلقيقي إال منذ فًتة قصَتة،  لقد حظي 
ك كان يعاقبو على أي ابلتدليل من طرف خالتو وزوجها، شلا جعل ابنهما الكبَت يشعر ابلغَتة اجتاىو لذل

ليد دل يعد يستجيب للعقاب وىذا ما دفعو لالضلراف من خالل أصدقاء السوء لدرجة أن و  شيء يقوم بو
 ات أخرى كالسرقة.يوتعاطيو ادلخدرات معهم، ابإلضافة  إذل التمرد على األسرة و القيام بسلوك

بعد حتليل زلتوى ادلقابلة العيادية نصف ادلوجهة ادلصحوبة ابدلالحظة اتضح لنا أن وليد يعيش نوعا        
حيث ظهرت عليو مالمح اخلجل وبعض التوتر  النفعارل نتيجة لتعاطيو ادلخدراتمن عدم االستقرار ا

توالت أسئلتنا وكانت  مث على الكالمأ ادلركز، حيث كان صامتا ودل يتجر خاصة دلا سألناه عن سبب دخولو 
الكره واحلقد ظاىرة عليو عندما سألناه و وكانت مشاعر احلزن،  تقتصر فقط على األسئلة ادلطروحة إجاابتو

،  ام لعدم تربيتها لو وإعطائو ألختهين حيث كانت لديو نظرة احتقار لألعن عائلتو وعالقتو مع الوالد
واحلنان من طرف والديو  للدفءفاحلالة ىنا تفتقر  و، لن يسازلهم طول حيات أبنووأكد  كذلك اجتاه أبيو 

عن حالتو ، أما لنظرة اآلخرين اجتاىوكبَتة يعطي أعلية   "وليد"ألنو دل يًتىب يف كنفهم، كما تبُت أيضا أن 
ن دون، كما أضاف انو دل يستفد مداخل ادلركز فقد قال أن ادلعاملة حسنة ولكن أحياان ػلسون أهنم مقيّ 

ىم ثق أبحد من األصدقاء كوهنم يال  وعن عالقتو ابألصدقاء فهو ، شيءأي غَت فيو تودل ي خدمات ادلركز
 دفعوه لتناول ادلخدرات.من 
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"وليد" ال يعاين من مشاكل صحية لكنو حزين طوال الوقت كما انو يفضل البقاء لوحده و ؽليل إذل       
احلالة نظرة  بديوىنا ت  ،ؼلطط بعد للمستقبلوعن مشاريعو ادلستقبلية فقال أبنو دل  العزلة والوحدة، 

 " التوجو ضلو احلياةيف مقياس  يها عل حتصل  وىذا ما يربّر النتيجة اليت ، تشاؤمية وغياب األمل والتفاؤل
 "وليد"من خالل ادلقياس تبُت أن ف ، لدى احلالة متوسط التوجو ضلو احلياةمدلوذلا أن كان واليت   احلياة 

، كما يعاين من القلق عدم رضاه عن ظروف حياتو وعالقاتوحيث يظهر  معظم إجاابتو كانت سلبية، 
فالظروف اليت يعيشها ىي نتيجة إلعلالو  نو ال يعاين من مشاكل صحية، أواليأس وادلزاج السيئ ابلرغم من 

يف مقياس األمن النفسي والذي  (56حتصلت احلالة على درجة)، و من طرف والديو وتعاطيو للمخدرات
ومن خالل  أي حتت ادلتوسط،  منخفضنفسي المن مستوى الشعور ابأليدل على أن احلالة لديها 

 اأبهنشعر توقع اخلَت منهم، كما تتوال  الوالدينخاصة  اشعر بعدم زلبة الناس ذلتجاابت صلد أن احلالة اإل
دلشاعر الدفء النفسي  ا، كذلك افتقادىاختليا عنه اقيمة وفائدة يف احلياة كون أن والديه الديه تليس

 الثقة ابلنفس وابآلخرين.  اوالعاطفة، كما تنقصه
 احلالة الرابعة:  -7-4
بُت إخوتو األربعة  ، منمتوسط ػلتل الرتبة األوذل 4سنة ذو مستوى تعليمي 18يبلغ "رضا" من العمر      
بدا لنا  ادلوجهة اليت أجريناىا مع "رضا" نصفمن خالل ادلقابلة العيادية  ، مستواىم االقتصادي ضعيفو 

 اللمركز ىو هتمته ااحلالة أن سبب دخوذل تصرح ، انو شخصية جد لطيفة ومتفهمة لكونو متزن انفعاليا
نت كا  قدو  ، هبذه اجلنحة  وىو اندم على ذلك جبنحة السرقة ولقد كانت ادلرة األوذل اليت يقوم فيها "رضا"

أما ابلنسبة لعالقاتو داخل ادلركز مع العمال فهي جيدة لكونو ال  أشهر،  6ادلدة اليت قضاىا يف ادلركز ىي 
ح ابستفادتو من خدمات ادلركز الذي أاتح لو ولقد صرّ   ،على حّد قولو ػلب الوقوع يف مشاكل أخرى

 النوادي األخرى.الفرصة دلمارسة ىوايتو ادلفضلة أال وىي" كرة القدم " وادلنافسة مع 
سيئة مع أسرتو، و ذلك بسبب عجز والده الذي يعاين  ةادلركز كان يعيش نوعية حيا إذلقبل دخولو      

رفاق السوء شلا جعلو  يصاحب  ، ستطيع تسديد حاجياهتم  ادلاديةي من اإلعاقة  احلركية ادلكتسبة والذي ال
ا ؼلص أمنو النفسي فلقد قال انو يشعر مبستوي ضعيف من الطمأنينة و مأما في   ،وتكوين عصابة للسرقة

الراحة، كما أقر إبحساسو الشديد ابخلوف و القلق ضلو حالة عائلتو الفقَتة وخوفو أيضا من عجزه عن 
ادلستقبلية فهو أيمل النجاح يف دراستو  أما عن طموحاتوذلم يف تلبية حاجياهتم،  توومساعد حتمل ادلسؤولية

لشفاء لوالده ن غلد عمال ابالختصاص الذي بفضلو أال وىو مهندس يف اإلعالم اآلرل وكذا أيمل اوأ
مستوى مفحوص للاحلياة أن ضلو  التوّجومقياس يظهر لنا من خالل حتليل نتائج و  ، والعيش بسالم وراحة
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، كما انو يفتقر لألمن نتيجة نو غَت راض دتاما عن حياتومن خالل إجاابت "رضا" يتضح لنا اف منخفض، 
ابإلضافة إذل الضغط الذي يعيشو لكونو الطفل  لغياب السند العائلي وعجز عائلتو عن توفَت حاجاتو، 

ومن  األكرب يف العائلة وإحساسو بثقل ادلسؤولية  اليت على عاتقو وادلصدر لتسديد حاجات عائلتو، 
ت ىويتو وبناء شخصيتو ذلذا فقد اجتهت احلالة إذل السرقة  ادلعروف أن الفرد يف مرحلة ادلراىقة ػلاول إثبا

 كحل دلساعدة عائلتو واثبات دوره كرجل ابلغ يستطيع حتمل ادلسؤولية اليت يعجز والده عن التكفل هبا.  
ن نسبة األمن النفسي أا يدل على شل  (65)  حتصل "رضا" يف مقياس األمن النفسي على الدرجة     

فهو منخفض يف احملور اخلاص  ، خرآلمن زلور  ىذه النسبة متباينة نألديو متوسطة أو معتدلة، كما 
ابحلياة العامة والعملية للفرد لكونو يواجو ضغوطات كبَتة، كذلك احملور اخلاص ابحلالة ادلزاجية الذي تغلب 

من و  ، و عاجز عن مساعدة عائلتو الفقَتةعليو حاالت قلق ادلستقبل، كما أنو يواجو مشاعر اليأس كون
ضح أن ادلفحوص يعيش توجهة ونتائج مقياس األمن النفسي يادلصف نحتليل زلتوى ادلقابلة العيادية خالل 

فهو يعاين من ضغوطات نفسية  ، وكذا توجو غَت اغلايب ضلو احلياةنفسي المن شعور منخفض ابأل
 .  على اضلرافو قد ساعد ىذا ماو واجهو عائلتو وغياب السند العائلي تواجتماعية  نتيجة للفقر الذي 

  احلالة اخلامسة: -7-5
سنة ذو مستوى تعليمي الرابعة متوسط، ترتيبو الثالث بُت إخوتو  17مراىق يبلغ من العمر "غيالس"     

كز بتهمة القتل وتعاطيو األربعة، أبوه عامل نظافة واألم ربة بيت، مستواىم االقتصادي متوسط، دخل ادلر 
كما  كثَت احلركة  "غيالس"خالل ادلقابلة العيادية نصف ادلوجهة ادلصحوبة ابدلالحظة ظهر  ، ادلخدرات

بدت عليو مظاىر التوتر و القلق، دخل ادلركز بتهمة القتل حيث قتل احد من أفراد عائلتو بسبب اخلالف 
 إضافة إذل تعاطيو ادلخدرات. ادلوجود بينهم حول اإلرث وكان ذلك منذ أربع سنوات، 

مبعٌت انو دل ػلب تواجده عن  تواجده يف ادلركز إذ قال:"ما عجبنيش احلال ىنا"  دل يكن غيالس راض      
نو دل يندم على ما فعلو حيث قال: " جامي درت أنو حاول اذلروب مرتُت من ادلركز كما أابدلركز حيث 

 ى أي شيء، رادتو ودل يندم علإبي قاذلا راسي نديرىا" مبعٌت كل ما قام بو كان لّ الحاجة و ندمت عليها، 
وعن عالقتو   متوترة دائما شجار حىت مع أعماموو عن عالقتو أبفراد األسرة قال أن العالقة مع الوالدين 

عن صحتو اجلسدية فهو ال ،  أما أن يكون لك صديق يف وقتنا احلاضرمع األصدقاء قال: من الصعب 
احلالة ىنا  ،  اجتهترايضة ادلالكمةفقد حّدثنا عن رسها وابلنسبة للنشاطات اليت ؽلا يعاين من أي مرض، 

أماّ  ، تو يف ادلركز ابالستماع للموسيقىوق"غيالس" ، ويقضي اوغضبهاالنفعالية  اللمالكمة لتفريغ شحناهت
وحده ػلب البقاء ل عن احلياة اليت يعيشها وال يشعر ابالستقرار فيها،  ليس راض عن نظرتو للحياة فهو
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، فكر يف أي شيء ؼلص ادلستقبلي فانو الوعن مشاريعو ادلستقبلية  واألسى الوقت ابحلزنويشعر معظم 
 لديو سوابق عدلية وىنا يتبُت أن للحالة نظرة تشاؤمية للمستقبل. وألن فعلى حّد قولو

مستوى  وىذا يدل على أن 59على درجة "غيالس"من خالل نتائج مقياس األمن النفسي حتصل  و    
ويالحظ ذلك خاصة يف احملور ادلرتبط ابحلالة ادلزاجية،   ، حتت ادلتوسط منخفض أوي لديو األمن النفس

ضوء ادلشاكل اليت دتر هبا وؽلكن تفسَت ذلك على  ادلرتبط بتكوين الفرد ورؤيتو للمستقبل،  ذلك كذلك
دلرحلة فهي مرحلة كذلك التغَتات اليت تطرأ على مرحلة ادلراىقة واليت تفرضها طبيعة وخصائص ىذه ا  احلالة

لعنف والقسوة كما يشعر من حُت غضب تتصف اب نوابتإذ يتعرض إذل  صعبة من الناحية االنفعالية، 
درجة  حتصل على  "غيالس"احلياة أن  التوجو ضلويظهر لنا من خالل مقياس و ،  خر ابلضيق والتشتتآل

متوسطة، كما يظهر أنو يف صحة جسمية جيدة وال يعاين من أي مرض، يف حُت يظهر لديو عدم الرضا 
عن معيشتو ومشاعر سلبية اجتاه اآلخرين، كذلك توتر العالقات االجتماعية، حيث ال يثق مبن حولو 

    .على حّد قولو كابو اجلرؽلةىذا ما دفعو الرتو إضافة إذل توتر اجلو األسري وادلشاكل ادلوجودة يف العائلة، 

 العام:   ااستنتاج -8
ة ادلقابلة العيادية نصف ادلوجهة تقني ذلإاستنادا احلالية، يف الدراسة  من خالل النتائج ادلتحصل عليها     

احلياة " على رلموعة البحث ادلتكونة من  ومقياس "التوجو ضلومقياس األمن النفسي كل من  تطبيقذا وك
قدرة على رلاهبة الظروف ال حلدث ال ؽللكأن اتوصل إذل ًب ال  اضلُت،اجل من األحداثحاالت كلهم  مخسة

يف تلبية  على غَته وخاصة والديو وأسرتو بصفة عامة االعتمادوىو الذي ػلتاج إذل رعاية متعّددة و  ، احلياتية
َتة يف حال غياب البيئة األسرية احتياجاتو ادلادية النفسية والًتبوية،  فكيف إذا تعّرض إذل ضغوط كب

 الًتبية.   إعادةالطبيعية واحلرمان منها وتواجده يف مركز 
يف دراستنا ىذه،  يشعر بفقدان األمن واحلماية من الوالدين ونظرتو للحياة أو ادلراىق كما فاحلدث    

ما  وحسب ، لوفهو يعيش دائما قلقا على مستقب انو الذين يعيشون يف كنف األسرةليست كنظرة أقر 
من األحداث الذين ؽلارسون السلوك  ةابدلائ 88بينت أن اليت  ((Hewyerتوصلت إليو دراسة ىوير

وىذا يتفق مع   (2007األنصاري،  ) :نقال عن سر متصدعة ابلطالق أو الوفاة،أادلنحرف ينحدرون من 
االجتماعي الذي  النظرية االجتماعية للجنوح حيث ترى أن العوامل األساسية للجرؽلة انجتة عن الوسط

، حيث أن معظم احلاالت اضلرفت بسبب تدىور دراستنا احلاليةأيضا وىذا ما بّينتو  ، يعيش فيو اجلانح
)أنظر عرض  االقتصادية واالجتماعية. -األساليب ادلعيشية داخل البيت األسري من كل النواحي النفسية

  . احلاالت(



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 390 

Volume 6(6); June 2019 

 

وؽلكن  تعاين من اطلفاض و ضعف مستوى األمن النفسي، اخلمس كل من احلاالت  فان ، ولإلشارة    
التغَتات اليت تطرأ على مرحلة ادلراىقة واليت تفرضها طبيعة وخصائص ىذه ادلرحلة فهي عزو ذلك أيضا إذل 

لعنف والقسوة  إذل نوابت غضب تتصف اب فيها ادلراىق  إذ يتعرض  االنفعالية،مرحلة صعبة من الناحية 
،  وىي مرحلة تتطلب الكثَت من االىتمام والقلق واخلوف خر ابلضيق والتشتتكما يشعر من حُت آل

 .والتفهم من احمليطُت ابدلراىق
وجود الفرد يف بيئة آمنة ان ف (2005،  شقَت) ، نقال عن:1994" سنة الروحو"دراسة وحسب       

عل منو شخصية قوية و قادرة على التوافق مع جتسواي و  مكنو من أن ينمو ظلواتحلاجاتو سمستجيبة مستقرة 
إذل أن  (2005شقَت،  ) نقال عن: (1994احلسيٍت)دراسة  كما توصلت  ما ػليط هبا ابلشكل األمثل، 

 سلوكية وقيم غَت مقبولة اجتماعيافقدان األمن النفسي يولد إدراكا سلبيا شلا يؤدي إذل ظهور أساليب 
 وخوف من ادلستقبل،  ابإلضافة إذل النظرة التشاؤمية وىذا ما أبدتو احلاالت اخلمس يف ىذه الدراسة. 
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  خامتة: 
يراعى فيها   ، اجلاضلُت حباجة إذل رعاية خاصةىؤالء األحداث وادلراىقُت يف النهاية ؽلكن القول أن         

من أجل توّجههم ضلو حياة أفضل،  وعلى  اجة ماسة إذل من يساندىم معنوايوحبواقع صحتهم النفسية 
مراكز إعادة الًتبية أن تساىم يف خفض مستوى التشاؤم لدى احلدث اجلانح واألخذ بيده إذل مستوى عال 

 هىذ دراستناالنتائج اليت توصلنا إليها يف  تبقى ؽلكن القول أنو  يب يف توجهو ضلو احلياة ومع ذلك،واغلا
ن إذ ال ؽلك ، ومقياس التوجو ضلو احلياة النفسي األمناليت طبقنا عليها مقياس على احلاالت  زلدودة

يف دراسة ىذه الظاىرة اخلطَتة  لباحثُت قصد ادلتابعةا أمام  واجملال يبقى مفتوحا ، نسبية وتبقى تعميمها
 ائج اليت أسفرت عنها ىذه الدراسةضوء النت ،  وعلىوادلنتشرة يف سلتلف أضلاء العادل عامة ويف اجلزائر خاصة

  ؽلكن تقدًن عدد من االقًتاحات اليت تتجسد فيما يلي:
الشارع، كونو يعد من  وادلدرسة أ و، سواء كان ذلك يف البيت أآمن لألطفالتوفَت جو نفسي أعلية  -

  احلاجات األساسية للحياة حىت يتسٌت للفرد حتقيق مستوايت أفضل من النجاح يف مجيع اجملاالت.
 ، وجتنيبهم رفقاء السوء.ذو األخالق احلميدة متابعة األبناء والتوعية ادلستمرة ذلم ابختيار الصاحب -
 إعطاء األعلية القصوى لتطوير إمكانية الطفل وادلراىق يف تبٍت األساليب ادلالئمة  دلواجهة ضغوط احلياة،  -

  وذلك من خالل إدراجها يف الربانمج الًتبوي يف ادلراحل الدراسية.
  الًتبية.ادلراىقُت اجلاضلُت ادلتواجدين يف مراكز إعادة األحداث و توجيو العناية ادلادية وادلعنوية لفئة  -
ادلراىقُت اجلاضلُت يف كل مشاكلهم األحداث و ضي بتنمية قدرات ففسي اليت تتكثيف برامج التكفل الن -

 والسيطرة أكثر على الوضعيات الضاغطة اليت ؽلرون هبا.
عدم النظر إذل األحداث اجلاضلُت على أهنم منبوذين من اجملتمع، بل غلب العمل على زلاولة إدماجهم  -

    يف اجملتمع ليصبحوا عناصر بناءة وفعالة.
   ضرورة االىتمام إبجراء ادلزيد من الدراسات اليت تشمل ىذه الفئة من اجملتمع.  -
ضي مبدى خطورة اجلنوح واإلدمان وكل السلوكيات فمج توعية تشمل مجيع ادلراىقُت، تتسطَت برا -

  ادلضادة للمجتمع ونتائجها السلبية على الفرد.
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