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  :خلخصامل
الذي يكون و  ،وء على نتائج دينامية العالقات األسرية املضطربة على املراهقتسليط الض   يحي عيادي مختصرمن خالل عرض توضنحاول و 

  
فس ي االجتماعي الذي يعاني منه. راع الن  صه في أحضان أسرته من خالل الص   ر بذلك عن صراع الوالء الذي تقم  مخلصا لها بطريقة ال شعورية، فيعب 

فس ي االجتماعي راع الن  ف على طبيعة إدراك املراهق الذي يعاني من الص   عر  والء األسري من خالل الت  فحص صراع ال هذا العملمن خالل لذلك، نسعى 

)أيلدينامية نسقه األسري، باعتبار  ذلك على   شكل من أشكال صراع الوالء، (الصراع النفس ي االجتماعي ه  وأدوات جمع  العيادينج  املمعتمدين في 

 فس ي االجتماعي. راع الن  واستبيان الص    FATهة، واختبار اإلدراك األسري لة في: املقابلة العيادية نصف املوج  البيانات املتمث  

 فس ي االجتماعي.راع الن  الص    ؛صراع الوالء؛ الوالء:  الكلمات املفتاحية

 

ِّ إ
 :راسةشكالية الد 

  خذ الس  تت  األبناء، بل و اس لنتائج العنف على قد ينتبه بعض الن  
زمة للحد 

 
  لطات االجراءات الال

 
أي ) ه هذااهرة ومحاولة قمعها، غير أن  من الظ

ا وقبوال اجتماعيا ليقف وراء قناع الد    العنف( قد يسلك سلوكا أكثر صمت
 
ذان يعيشان خالفات ور الوالدي املضطرب )العنيف(. هذان الوالدان الل

ٍّرة، تجعل من العش األسري متصارعا، يندمج فيه ح
راع، والذي ستظهر عليه معالم صراع الوالء عاجال أو آجال في تى االبن فيتوسط حلبة الص   متكر 

  .فس ي االجتماعيراع الن  كالص    صورة اضطرابات مختلفة

   
ومنه استحالة  حدفي آن واشباع لل فس ي بعدا من أبعاد حياة اإلنسان، فهو حالة نفسية مؤملة ناتجة عن وجود رغبتين تسعى راع الن  الص    ليمث 

 ،سلوكه مرتبكا في الفرد  يجعلا ، مم  تحقيق ذلك
 
  الص    بت إحدى القوتين عن األخرى، ويكون بذلك حل  " وال يكون هذا اإلشباع إال إذا تغل

جاه راع في ات 

 (. 9، ص 2011، )محدبعور بالعجز " الش   ن استمر  تاا إذا تعادلت القو  القوة العظمى، أم  

، فاعل االجتماعي أثناء عملية الت  االجتماعي فس ي راع الن  يحدث الص    ينعكس في  ،مضطربالدى املراهق شعورا نفسيا  ا يخلقمم  بين أفراد األسرة

 غير أفراد أسرته.من به  حتى مع من يحيطوأحيانا يأخذ طابعا عنيفا  ،سلوكه الذي يبدو مشوشا

  عالقات االتصال، لذلكر وتتطو  فيه الذي تنمو  األول  حم االجتماعيتعد األسرة الر  
 
 ،ناجي-دوكمان سقيون أمثالأجمع الباحثون الن

Ducommun-Nagy  دورييDurier العالقات األ  أن   على وغيرهم  
  سرية الجي 

ال ضرورية لضمان استقرار وتوازن األسرة،  صالدة القائمة على االت  الفع 

   ن  أ في حين
  االت 

 الفرد  ، باعتبار أن  أعضائهار نتائجها في أحد غير سوية تنفج   عالقاترورة إلى ي بالض  صاالت املرضية تؤد 
 
ال  يدل   عرضاملضطرب ما هو إ

 أسري.سوء توظيف وجود على 
  الوالدا ويعد  

   ،هذه فاعلعملية الت  ل رينن مسي 
 
  على ران بطبيعة العالقة التي تجمعهما إذ يؤث

د   ال
 
ومنه على طبيعة إدراك األبناء  ،يةسقينامية الن

 و ( 2001)استانكوفيش ودرجن نالباحثي دراسة فمن خالل، اله
 
شد، بهدف دراسة وافق في بداية الر  الق الوالدي أثناء مرحلة املراهقة والت  التي تناولت الط

ذلك  ناء في بداية مرحلة الرشد، مستخدمية بين الوالدين على توافق األبنخص ي وأثر املود  راع الش  الص      في 
 من  167نة قوامها عي 

 
 تم  الجامعيين،  البالط

والعالقة فس ي االجتماعي وافق الن  الت  خص ي وبين ش  البين راع ستوى املرتفع للص   املوجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة بين مفادها نتائج الوصول إلى 

 (.257، ص2003)عبد النابلس ي، واألبناء الوالدين  التي تجمع الحميمة 

http://www.refaad.com/


فسي االجتماعي يف تشخيص صراع الوالء األسري عند املراهق  
ّ
راع الن

ِّ
 أيت يسمينة & بوعيشة أمال                                                                               دور الص

 2019 -3، العدد6املجلد -للدراسات التربوية والنفسيةاملجلة الدولية 
 400 

 

أبناء  أن  وجين وردود الفعل العاطفية واإلدراكية لألبناء، راع بين الز  الص    حول  1991دراسة الباحث برين وآخرون  لتتوص   نفسه السياق وفي 

ر  ش ذاتٍّ تشو   ة وبدني ةكانت بينهم ردود فعل عدوانييعانون من صراع عال األزواج الذين   من أكث
 
، )محدبسمون بصراع منخفضأبناء األزواج الذين يت

   (،14، ص 2011
  راع القائم بين الز  الص    راستين تشير إلى أن  فنتائج الد 

 
 ر سلبا على األبناء.وجين يؤث

لنا العالقة بين الز   إذا      
 
ن من مجموعة من الواجبات والحقوق التي تملنجدها ا نوجين فإن  حل ور الذي يقوم به داخل واحد منهما الد   على كل    يتتكو 

 األسرة، 
 
  وتتحك

 م في ذلك مدى ات 
 
 زان شخصيتهما، فكل

 
  ما كانت مضطربة كل

ره الص   و  ،وظيفينامية نحو سوء الت  ما مالت الد   وجي ثم  راع الز  الذي يتصد 

 .تهماشخصيا يعكس وجود هفوات بنائية في مم   ،األسري 

 ما يحدث عندما وجي عادة راع الز  الص    أن  (  Le Run  ،2012 ن ل. لوري)ج. يضيف     
 
   ينتقد أحد الوالدين اآلخر ليحط

 الته بالش  من مؤه 
 
م تم والذ

  والس  
  قات لهخرية...إلخ، أو بهدف خلق معو 

 
رفين دون أن يشترط ذلك أن يكون بينهما طالق فعلي، هذا " ودوام الوضع يعكس وجود طالق عاطفي بين الط

  ، ذلك أن  اني والذي سيتخذه عدوايؤلم الوالد الث   (the alienating parent)وجين خذه أحد الز  ججمي الذي يت  لوك الت  الس  
 
  الق العاالط

ل طفي "ال يسه 

يطرة بالس  إذن وجية العالقة الز  ، لتمتاز (Le Run, 2012, p.60)عور بالجرح النرجس ي" كالهما االنفصال الهوامي من اآلخر ومنه الش  ألحد الوالدين أو 

ة ألم الصراع، يجعالنأنانية أحد الوالدين أو كالهما إضاف العواطف، واألخطر من ذلك أن  لججر املستحيل مع احتقار الفكرية وا هما يخوضان ة إلى شد 

ذلك بل وقد يشركانه  ،املعركة دون االنتباه إلى حساسية ابنهما هفي هذ ل شخصي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، األمر الذيفي  " سيشعره و تهسيصق 

 
 
شعوريةى أن  نب، إذ يدركه علبالذ

 
، إذ يعرض  brainwashing غسل الدماغبـ Gardnerيه ، هذا ما يسم   ها انتقادات ناتجة عن هواماته األوديبية الال

حقيق املراهق لنسقه األسري الذي هو أساس ت اضطراب والء يعكس، والذي cleavage of loyalty (Le Run, 2012) النشطار الوالءاالبن 

وجي مع إشراك االبن فيه راع الز  اتج عن تكرار الص   ، الن  the conflict of loyalty الوالء صراعخول في دوامة ومنه الد  الوالءات االجتماعية األخرى، 

دون األخذ بعين االعتبار استحالة تفريط هذا األخير  ،منهما ضد الوالد اآلخر بطريقة ضمنية أو صريحة حالف مع كل ٍّ بإجباره من طرف الوالدين الت  

 و  فس ي االجتماعيراع الن  منها الص    :ىها في صورة اضطرابات شت  اتادمة والتي ستبدو تشوهجربة الص  ومنه صعوبة إرصان الت   ،فيهما معا
 
ى الذي سيتجل

ها املرحلة التي يعاد فيها إحياء خ أن  فرويد...إللنفسانيين أمثال يونغ و أدلر و التي كتب عنها العديد من الباحثين او   ةاملراهقاالبن في مرحلة بوضوح عند 

 الص   
 
 فولية. راعات الط

  إذن فس ي االجتماعي الذي يمارسه املراهق في هذه املرحلة راع الن  فالص   
 والء مخفي أو ضمني غير صريح يعب 

 
ر عن صراع الوالء األسري ما هو إال

 بطريقة " الذي يدفعه 
 
أحد أفراد عائلته، من ( أو passivity  عفالذي مورس عليه )في مرحلة الض   لبيلوك الس   لم والس  غير مباشرة نحو تصحيح الظ

 destructive legitimacy  "(Ducommun-Nagy, 2006)امة شرعية هد  فيقوم بسلوكات صراعية سلبية " ،ص شخصية املعتديوذلك بتقم  

 
 
ت على ش يء فإن  مر  ات الت  يفيقوم بسلوكعيد العالئقي أو على الص  ...األظافرات مثل قضم سواء اتجاه الذ

 
دل تدل  على وجود صراع  ماد والعصيان التي إن 

 .ااجتماعي اعالئقي انفس ي داخلي قبل أن يكون صراع

 
 
  و  ا سبق، نود  مم   انطالقا

  من خالل هذا العمل توضيح مؤش 
دراك األسري، وذلك بعد في اختبار اإل راته رات صراع الوالء األسري من خالل مؤش 

 فس ي االجتماعي.راع الن  جمع بياناته كما يدركها املراهق الذي يعاني من الص   

  بناء على ما سبق،و      
 
 نسق أسرته؟ فس ي االجتماعيراع الن  املراهق الذي يعاني من الص ِّ  كيف يدركساؤل املوالي: نطرح الت

 ِّ
 :راسةأهمية الد 

   ف علىعر  من خالل الت   طبيقيةأهميته الت   يكتس ي هذا البحث
 طبيعة الد 

 
، فس ي االجتماعيراع الن  يعانون من الص    ملراهقيندة ينامية األسرية املول

  مع الت  
ا يسمح لنا مم   ،FATدراك األسري على محاور اختبار اإل  األسري  ظري لصراع الوالءراع من خالل إسقاط املفهوم الن  رات هذا الص   عرف على مؤش 

رابطة العالقات األسرية  فك   بهدفه نسقي ملساعدة املراهقين الذين يعانون من هذه املشكلة رشادية عالجية ذات توج  برامج إ عدادبإمستقبال 

 العالج العائلي أثبت فعاليته في مثل هذه الحاالت. خاصة وأن  ، املضطربة

ل األهمية الن     كما تتمث 
د   راسة في ظرية لهذه ال

 
 يكولوجي عامة والعيادي راث الس   إثراء الت

 
  والذي يرى أن   ،سقي خاصةالن

 
الفرد املضطرب ما هو إال

  
  الضطراب العالقات التي تجمع أفراد أسرته.ر مؤش 

 ِّ
 :راسةأهداف الد 

  
   راسة الحاليةتسعى الد 

تار عن ، وذلك برفع الس   املضطرب لدى األبناءلوك الس   نتاجإوظيف في ئة الت  إظهار مدى مساهمة العالقات األسرية السي 

   ،مدى وفاء املراهق لطبيعة دينامية أسرته
 على شكل صراع نفس ي اجتماعي. ر عنه بطريقة ال شعورية أثناء تفاعله مع أفراد املجتمعوالذي يعب 

 

 



فسي االجتماعي يف تشخيص صراع الوالء األسري عند املراهق  
ّ
راع الن

ِّ
 أيت يسمينة & بوعيشة أمال                                                                               دور الص

 2019 -3، العدد6املجلد -للدراسات التربوية والنفسيةاملجلة الدولية 
 401 

 

 ِّ
 :راسةمفاهيم الد 

 الوالء: 

 وج  الكثير من الباحثين واملعالجين ذوي الت   اهتم  
 
 .E. Boszotmenyi-Nagy , C . Ducommun-Nagy, Fسقي بهذا املفهوم أمثال ه الن

Patoiseau  فمن الن ،... 
 
يشير كما  (Daniel, 2012, p.27)أي العدالة"  according to the lawويعني  légalis"هو مفهوم إغريقي غوية احية الل

 وااللتزام.صرة واملحبة القرب والن  العهد و  إلى (2002حسب لوزي ) كذلك

هم ينتمون وينتسبون االنتماء واالنتساب، فاألبناء والء آلبائهم أي أن  إلى الشعور ب املفهوم يشير كذلك أن  ( من جهته 2007)سليمان خلف يضيف و 

  
ر )ويخلصون آلبائهم، وبذلك ينطوي املفهوم على االلتزام واالنسجام واالنجذاب ات     ه، ذلك أن  (2017، أيت مولود جاه الغي

زان " قوة بداخلنا تسمح بات 

 .(De Becker, 2010, p.4)األجهزة" 

    
  فالوالء إذن شعور يبلوره الفرد ات 

 
د جاه فرد آخر أو جماعة يتفاعل معهم باستمرار نظرا ألهميتهم في حياته، فنحن بذلك بحاجة إلى اآلخر كي نؤك

 وجودنا كذات مستقلة، وأول وسط نتفاعل معه هو األسرة.

العالقات  ن  والذي الحظ أ Boszotmenyi-Nagyهو طبيب األمراض العقلية  Family loyaltyالوالء األسري أول من استخدم مفهوم "...إن 

 والذي يتلخ   ،األسرية مبنية على أسس الوالء
 
ساوي وذلك في املمتلكات، الواجبات، الحقوق، املستحقات، االحترام ص في "... مفهومي العدالة والت

 .(C .Ducommun-Nagy, 2007, p.15) واالنتباه" 

 ووفاؤ املراهق الوالء هو إخالص  نستنتج أن       
 
ر يتفاعل معهم في إطار نسقي  ديناميه والتزامه وشعوره بالعاطفة وتعل و أكث سواء داخل األسرة  ،قه بفرد أ

   )الوالدين واإلخوة( أو ضمن 
 .فاقجماعة الر 

  صراع الوالءConflict of loyalty: 

وجين يظهر في الطفل في صورة "فهو صراع خارجي بين الز  بين الباحثين في مجال العالقات االنسانية عامة واألسرية خاصة،  تداوالمفهوم أصبح أكثر 

 .(Le Run, 2012, p.61)وج اآلخر مع محو الحدود بينه وبين ابنه أي االنصهار بين الوالد واالبن" الوالد للز  اضطراب نفس ي، ناتج عن إبعاد 

 في طياته مشكل االختيار بين شيئينراع هذا الص   يحمل 
 
 the ethical أرجوحة األخالقى املفهوم يتبن   أن   Boszotmenyi-Nagyبيب ، لذلك يضيف الط

bal ance  يون املستحقات والد  بين قيمة(Govandama, 2012 ; p.47). 

فعندما  ،من اآلخر the legitimate expectations االنتظارات الشرعيةترجم في مدى إشباع تي تيون الفالوالء إذن عبارة عن أرجوحة الد  

  يتذبذب إ
  ،الوالدية، واالحترام املتبادل...عاية شباع هذه االنتظارات التي هي شرعية في مطلبها كالحاجة إلى الحب، والر 

 
ما تراكمت االنتظارات لتصبح كل

 
 
  ديونا تسعى وراء الت

ا ه "اعتداء عاطفي على االبن، يمارس في ديناميات عالئقية مختلفة: إم  صراع الوالء على أن  (  Pearl, 1994)بيرل  فسديد، لذلك يعر 

    .(De Becke, 2010, p.2)لفظيا  امرفوضا أو مهاجممهمال أو مظلوما أو مصدوما أو شا أو أن يكون مهم  

ا املراهق الذي يعاني من الص   في الدرجة التي يتحص   اجرائيا بناء على ما سبق، يمكن حصر صراع الوالء األسري  عليه فس ي االجتماعي في أبعاد راع الن  ل 

ا سيئة الت  على أن   يدركهااختبار االدراك األسري، بعد إسقاطه لديناميتها داخل أحضان أسرته التي  ا ينعكس سلبا على األدوار ومنه ، مم  وظيفه

  
 
يون العالئقية ضخمة والتي هي بمثابة الواجب، هذا ما يجعل من الد  بميزان الحق / و  وجين، األمر الذي يخل  قة بالز  املسؤوليات الفردية خاصة املتعل

 
 
  انتظارات شرعية تنتظر الت

على شكل صراع نفس ي اجتماعي عادة إذا كان في موقف عالئقي اجتماعي )مع الوالدين، االخوة،  ر عنها املراهقسديد، و يعب 

   رفاق املدرسة...إلخ(. 

  ِّ فس ي االجتماعيراع الن  الص: 

 .ن املصطلح من شقين: صراع نفس ي وآخر اجتماعييتكو          

تينية راع فهو أوال "ا عن الص   أم   
 
حيث  ،خصصاتدمة"، يستعان به في العديد من الت  وتعني املواجهة أو الص   conflictusكلمة مشتقة من الال

  ايضفي املفهوم معنى خاص
 
د، ا به في تخص  ما استعن  به كل وافق ه مفهوم يعكس عدم الت  فس ي على أن  راع الن  ف الص   فس يعر  ففي علم الن  ص محد 

شعوري الن  
 
ل على شكل تصو  غبة رغبتها، والذي اتج عن عدم تحقيق الر  الال  ,Lysek)تفعيلها بواسطة دينامية الغرائز  دة يتم  رات عاطفية معق  يسج 

1994) . 

  ييتفاعل مع األفراد املحيطين به في جملة من العالقات االجتماعية في صورة سلوك هاالنسان اجتماعي بطبعه فإن   كون أن  
صال بين ات توحي باالت 

)الن  الد     املشبعةغير غبة اتج عن الر  فس ي الن  لذلك يظهر األلم الن   ،به(فس( والخارج )املحيطين اخل 
 
 ) والتي تعتبر كدين داخلي يتطل

 
سديد، لذلك ب الت

من خاللها األفراد أو الفئات االجتماعية  يهدف" العملية االجتماعية التي Jiblenوالذي يعني به  ،في صورة صراع اجتماعي شباع (تسعى دائما وراء اإل 

   (.38، ص 2011، )محدب حدي العدائي أو املباشر أو العنف أو التهديد به " تحقيق غاياتهم باستخدام الت  

 إ
 
ل  جرائيا ل عليها املراهق في مقياس الص   الدرجة التي  فيفس ي االجتماعي راع الن  الص   يتمث  املعد من طرف الباحثة محدب فس ي االجتماعي راع الن  يتحص 

 .2011رزيقة سنة 
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  :خصيةصراع الوالء وطبيعة الش

ووية أو األصلية عن مدى والء الفرد ألسرته سواء الن   وهي في الحقيقة تدل   ،العالقات األسرية ديناميات تالحظ على مسرح املواقف األسرية تخلق

  أو حتى املمتد  
 
   :العالقات األسرية مبنية على أساس الوالء أن   ،ن سنةدو  Nagy Boszormenyi ناجي بوسزرمويي ده الباحثة، هذا ما يؤك

قة، الث 

  بطريقة شعورية أو ال شعورية ألسالفه وأوليائه مخلصواحد  الوالء قوة أساسية تضمن استمرار العالقات األسرية، فكل   األمانة، واملساواة، وأن  

(Ducommun-Nagy, 2012). 

ذلك فإن   االعالقات سليمة في أساسها أدت إلى خلق جو أسري سليم يبدو في سلوك أفراده، أم  إذا كانت  جعل من ها ستكون مضطربة تإذا كانت غير 

  والء الفرد ألسرته صراعيا،
 
 ن كالتالي:ة املشرفين عليه أال وهما الوالداراع شخصيم في طبيعة هذا الص   يتحك

 :conflict of ownership صراع امللكية .1

   ابنه أو الوالد اآلخر بتقليص حريتهيبدو على شكل سعي الوالد ملك       
 
ي لذاته ومعاش صدمي مبكر، فهو والد ونهك حقوقه استبعادا تقديره املتدن

 ا سيشعره بالقلق. يخاف من هجر ابنه له مم  

 ل في:نة تتمث  راع طبيعة شخصية معي  تقف وراء هذا الص       

- 
 
 خصية الش

 
 تلقائية. فاوض العاطفي بكل   د، كما تمارس الت  فر  والتي تسعى وراء العال والت   narcissistic personalityرجسية الن

- 
 
 ب وعدم قبول فقدان اآلخر.عص  واملوسومة بالغيرة والت   possessive personalityخصية املالكة الش

- 
 
، فيصبح هذا االبن حاميا adultisantب أكثر من ابنه وترشيده قر  يلجأ إليه الوالد للت  إذ  identity problemطراب في الهوية خصية ذات االضالش

ا بقول     أن   (1989)بوسان لوالده، هذا ما يذكرن
 
الذي يظهر في سلوكه و  ، parentification األبويةعيف بفعل ميكانيزم فل يلجأ دائما نحو الوالد الض  الط

 . ص االبن لوالدهأي تقم  

  Generational conflict:صراع األجيال  .2

د عن أبنائهم الذين يرون فيهم أطفاال صغارا مهما كبروا، لذلك يتدخ  و ة، فيه تبدو القبيلة على شكل عائلة ممتد   جداد مباشرة ل األ فيها يدافع األجدا

  
 جين، بل وأكثر من ذلك فإن  عند وجود خالف زوجي عند األبناء املتزو 

 
  ون هم يتول

خصية راع تنتج عنه الش  هذا الص    جين.الوظيفة األبوية ألبنائهم املتزو 

  paranoid personalityالبرانويدية 
 
 . personality perverse                      (Le Run, 2012 , p.62)خصية املنحرفة والش

ِّ  امليدانيةجراءات ال 
  :راسةللد 

ا باملنج  العيادي  راسة الحالية،لوصول إلى ما تصبو إليه من أجل ا استعن  
دة داخل ف الحالة في وضعيات محد  والذي يبرز املواقف وتصر   الد 

 ا بثالث حاالت واملدرس ي، حيث استعن   األسري نسقها 
 
  كور من جنس الذ

ثانوية العقيد  من انية في كل ٍّ نة األولى والث  الس   املراهقة، وهم يدرسون في في سن 

راع النفس ي درجة الص   بهدف دراسة االستعانة بها  اختيار تلك الحاالت من بين عشر حاالت تم   والية تيزي وزو، وقد تم  ب فاطمة انسومر  واللةعميروش أ

   وقد تم   .أسرهم ةديناميلوطبيعة إدراكهم  لديها االجتماعي
ء مستعارة في استخدام أسما ه تم  الحاالت باللججة العربية الجزائرية، كما أن  هذه صال باالت 

  
   ، راسةوصف مجموعة الد 

   اموجز  ام عرضوفيما يلي نقد 
 راسة:لخصائص مجموعة الد 

ِّ 1جدول)
ِّ (: يوض 

 راسةح خصائص مجموعة الد 

ِّ  الحاالت
 عليميةسة الت  املؤس   عليمياملستوى الت   نالس 

 اللة فاطمة نسومر أولى ثانوي  15 سامي

 اللة فاطمة نسومر ثانية ثانوي  16 الياس

 عميروشالعقيد أ أولى ثانوي  14 نزيم

 3 املجموع

ي ثانوي، وهم موز  ف األول والث  سنة، وهم يدرسون في الص   16 سنو  14تتراوح بين سن ومن خالل الجدول أعاله أعمار الحاالت  يبدو أن   ن على عو ان

ا عن أدوات جمع أم  ، عميروش مقابل حالتين من ثانوية اللة فاطمة انسومراء حالة واحدة من ثانوية العقيد أانتق ستين تعليميتين، حيث تم  مؤس  

 ما يلي:االعتماد على  تم   فقدالبيانات 

 :اختبار االدراك األسري 

ـبـار اإلدراك األسري   ـ م اخـتـ ، Sothle Maryأمثال سوتل ماري   على يد مجموعة من الباحثين Family Apperception Test (FAT )صم 

 ، وقد Alexender Julia ألكسندر جوليان 
 
 1988غة اإلنجليزية سنة صدر في صورته األولى بالل

 
فس "مركز علم الن  غة الفرنسية من قبل ، وترجم إلى الل

  تم  ، كما (Wayne & all, 1999, p.5)1999سنة  طبيقي"الت  
 
  ترجمته إلى العربية، وك
ف في املجتمع الجزائري على يد الباحث ميزاب ناصر وفريقه في ي 

 مشروع بحث خاص 
 
 .جنة الوطنية لترقية البحث الجامعيبالخل
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بها مثل  لوحة اسم خاص لكل   و ظهر وضعيات ونشاطات أسرية معتادة تعكس تداعيات إسقاطية أسرية. ( لوحة ت  21يشمل االختبار على ) 

  ل، العقوبة، العشاء، املسج  
 ياب، غرفة االستقبال...إلخ، أم  متجر الث 

 
دت نتائج مجموعة من البحوث الخاصة بهذا ا فيما يخص تطبيق االختبار، فقد أك

، 2012، )ميزاب ه يمكن تطبيقه أكثر على املراهقين والراشدينجربة العيادية أن  (، كما أثبتت الت  06ادسة )االختبار إمكانية تطبيقه ابتداء من سن الس  

 .(11 ص.

 :فس ي االجتماعيراع الن  استبيان الص ِّ 

  2012ته الباحثة محدب رزيقة الذي أعد   باالستبياناالستعانة  تم  
، ا( بند36نة ال غير، يحتوي االستبيان على )، بهدف انتقاء أفراد العي 

 ومنها ما هو سالب، وهي موز  منها ما هو موجب و راع االجتماعي، الص   يقيس فس ي والبعض اآلخر راع الن  بعضها يقيس الص   
 
تة لتفادي عة بطريقة مشت

ا عن احتماالت االجابات فقد ات   الي: دائما، غالبا، أحيانا، أبدا، وتمنح درجات بعت صاحبة االستبيان طريقة ليكرت في تحديدها وجاءت كالت  االيحاء. أم 

  4،3،2،1البنود االيجابية بــ)
 
 (.2011، ( )محدب1،2،3،4لبية )للبنود الس    سبة( مع عكس امليزان بالن

د مجموعة البحث  ه تم  جدر االشارة أن  ت عليها في مقياس الص   رجة املعتبرة التي تحص  على الد   من بين عشر حاالت بناء  انتقاء أفرا فس ي راع الن  لوا 

   ةالثاستدعاء الحاالت الث   أيام من تطبيق املقياس تم   ةاالجتماعي، وبعد ثالث
 
روس الخصوصية، مين الذي كان يشرف عليهم في الد  بمساعدة أحد املعل

         وذلك لتطبيق اختبار االدراك األسري. 

 و تحليل و عرض 
 
 :تائجتفسير ومناقشة الن

 فس ي االجتماعي.راع الن  والص ِّ  ليل نتائج اختبار االدراك األسري عرض وتح

ِّ و  (FAT)األسري  الدراك اختبار نتائج :(2جدول)
 الص 

 
 تلخلحاال  فس ي االجتماعيراع الن

تالحاال            

 األبعاد 

 املجموع نزيم إلياس سامي

 الصراع الظاهر:-1

 صراع أسري  - 

 صراع زوجي-

 صراع من نوع آخر-

15 

05 

10 

03 

10 

03 

07 

05 

09 

02 

07 

03 

34 

10 

24 

11 

 كيفية حل الصراع: 2-

 حل سلبي -

 حل ايجابي -

05 

05 

02 

07 

07 

00 

04 

04 

01 

16 

16 

03 

 ضبط النهايات:  -3

 مناسب/ غير مشارك-

 غير مناسب/ مشارك - 

 غير مناسب/ وغير مشارك-

04 

01 

01 

02 

05 

00 

02 

03 

06 

02 

00 

04 

15 

03 

03 

09 

 : نوعية العالقات -4

 أخ/ أخت حليف )ة(-

 أب عامل ضاغط  -

 أم عامل ضاغط-

 أخ/ أخت عامل ضغط -

 زوج عامل ضاغط-

07 

02 

02 

02 

01 

02 

11 

01 

04 

01 

02 

04 

12 

01 

05 

01 

02 

04 

30 

04 

11 

04 

05 

10 

 ضبط الحدود:5-

 انصهار  -

 عدم التزام  -

   تحالف أم/ طفل -

 تحالف أب/ طفل-

 نسق مغلق -

 نسق مفتوح-

07 

02 

01 

03 

01 

00 

01 

08 

03 

02 

02 

00 

01 

01 

09 

03 

03 

03 

00 

00 

02 

 

24 

08 

06 

08 

01 

01 

04 

 10 03 05 02 غير الوظيفيةالدائرة -6

 سوء املعاملة -7

 إساءة-

 إهمال/ تخلي-

03 

02 

01 

07 

02 

03 

06 

04 

01 

16 

08 

05 
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 ، حيث بلغ محور الص   لتحديد طبيعة إدراك الحاالت لدينامية أنساقهم األسريةزنا على أبعاد اختبار االدراك األسري لقد رك

 
اهر راع الظ

 عة كما يلي:( و هي موز  N=15العالمة بـ )

 (18/5  عالمة مس )   راع من نوع آخر، وما هو مالحظ أن  لة للص   ( مسج  18/3وجي، و )راع الز  لة للص   ( عالمة مسج  18/10راع األسري، )جلة للص 

  الص   وجية تحتل  الز  راعات الص   
 راع.تمتاز بالص    ةالثأسر الحاالت الث   ر أن  دارة، هذا ما يجعلنا نقر 

  قطة املسج  نفيس االنفعالي من خالل الن  من الت   األنساقكما ملسنا امكانية 
 
  (n=1)مقابل  (n= 3)سق املفتوح لة للن

 
 ا ، مم  قسق املغلللن

 
سق يسمح للن

 و، وبذلك نرى أن أسر املراهقين يمتزبالحفاظ على هويته
 
  لخارجي.اح على العالم ت  تفن بال

  سج   هفإن   ،راعاتالص    بها في سبيل حل    ةاملستعاننوعية الحلول  دناتفق  وإذا( 15لنا=n    للحلول الس )( 3لبية مقابل=n  .للحلول االيجابية ) هذا ما

  
 
 أن  ه يساهم في الت  ح بالرغم من أن  فت  الت   د أن  يؤك

 
لبية الحلول الس    اعات لدى أسر الحاالت، نظرا لطغيانر الص    ه ال يساهم في حل   نفيس االنفعالي إال

  على االيجابية منها.

   أم  
 عة كما يلي:موز  وهي (  N=15غير مضبوطة ) فقد جاءتهايات ا عن نوعية الن 

 .( مناسب/ غير مشارك15/3) -

 ( غير مناسب/ مشارك.18/3)-

 ( غير مناسب/ غير مشارك.18/9)

  هذا ما يوحي بعدم الت  و 
ر كما ريح لألفراد مع املواقف الخارجية، مني والص  وافق الض  هادوام الص   هذا يفس  تمتاز بسوء ضبط  راع في هذه األسر والتي نرى أن 

 النهايات.

   وبما أن   
   فإن   ،سلبيهايات متذبذبة و متداخلة بشكل الن 

 
 ذلك سيؤث

 
ليل على سق األسري للحالة، والد  ر حتما في نوعية العالقات التي تربط أفراد الن

نا ذلك   عة كالتالي: قطة موز  ( في هذا البعد وهذه الن  N=24سجلنا )أن 

 (.24/11أب عامل ضاغط ) .1

 (.24/4)أم عامل ضاغط  .2

 (.24/5أخ/أخت عامل ضاغط ) .3

 (.24/10زوج عامل ضاغط ) .4

  
 
  كل   أن   دهذا ما يؤك

 
 ،(10ائرة غير الوظيفية مرتفعة نوعا ما )خاصة الوالدين، لذلك جاءت كذلك درجة الد  غط سق يشاركون في إنتاج الض  عناصر الن

 تمتاز بسوء توظيف العالقات. ةالثأسر الحاالت الث   وبذلك نستنتج أن  ، راعاتعلى تكرار سيناريو الص    وهي تدل  

 عة كما يلي:( وهي موز  N=24لنا )يخص ضبط الحدود فقد سج  ا فيما أم       

 ( لـ انصهار.24/8) .1

 ( لـ "عدم التزام".24/6) .2

 ( لـ األم حليفة للحالة.24/8)  .3

 ( لــ األب حليف للحالة.24/1) .4

 ( للنسق املغلق.24/1) .5

 سر الحاالت.هذا يعكس سوء ضبط الحدود عند أ كل  و     

  تيجةاملعاملة والتي بلغت درجتها في االختبار الن  كما كشف االختبار عن سوء، (N=15)  ع كالتالي:وهي تتوز 

 ( االساءة.16/8) -

 (.16/5إهمال/ تخلي ) -

 (.16/3تناول املواد النفسية )

  هذا ما يوحي إلى استعانة أفراد األسر بالعالقات الس  
 واصل فيما بينهم.عامل والت  ئة عند الت  ي 

ا العام لسوء الت  ليل الد   جاءبهذا و    وظيف مرتفع
)حيث قد    (، وهذه الن  N=145ر بـ 

 
 رة بالص   تيجة بالطبع متأث

 
و الض  راعات سواء الظ منية الواردة في اهرية أ

  
 راسة. بروتوكوالت أفراد مجموعة الد 

 03 01 02 00 ()الكحول  تناول املواد النفسية-

 145 49 53 43 الدليل العام لسوء التوظيف-8

 216 73 78 65 الصراع النفس ي االجتماعي
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   رجة القصوى لصالح (، حيث جاءت الد  216الحاالت )فس ي االجتماعي جاءت مرتفعة عند راع الن  درجة الص    جوع مرة أخرى إلى الجدول نرى أن  وبالر

درجة نزيم )53وظيف العام )والذي كانت له أعلى درجة سوء الت   ،(78الحالة إلياس ) (، 49وظيف العام لديه )( والذي كانت درجة سوء الت  73(، تليها 

ل على )ثم سامي   وظيف األسري.ليل العام لسوء الت  ( في الد  43) فس ي االجتماعي مقابلراع الن  ( درجة في استبيان الص   65الذي تحص 

 
 
 :تائجتفسير ومناقشة الن

ـ: الص   راع الن  طبيعة األنساق األسرية التي ينتمي إليها املراهقون الذين يعانون من الص    نت نتائج الجدول أعاله أن  بي   راع، فس ي االجتماعي تمتاز بـ

د سوء توظيف الحلول، عدم الت   حها على العالم الخارجي، األمر وتناسبها، إضافة إلى اضطراب العالقات مع نفاذية الحدود وتفت  وافق بين مشاركة األفرا

 
 
د  الذي يتجل   ةوظيف الذي جاء مرتفعا عند الحاالت الثالثليل العام لسوء الت  ى في ال

 
فل على املستوى االجتماعي، . وهدف هذه األجواء هو إعاقة الط

 .فس ي االجتماعي راع الن  مات املضطربة في الدرجة املرتفعة للص   ، لذلك انعكست هذه الس   (De Becker, 2010, p.3)ي، العاطفي واملعرفي العالئق

  و     
 
شعوري للمراهق ألسرته، ومادامر أن  بالعودة إلى مفهوم الوالء نذك

 
والءه كذلك جاء وفي ا  راع فإن  أسرته تمتاز بالص    ته عبارة عن اإلخالص الال

بالوالء  Ducommun-Nagy, C 2006 ك. دوكمان ناجييه الباحثة فس ي االجتماعي، هذا ما تسم   راع الن  خذ صورة الص   والذي ات  راع األسري للص   

 ِّ
 لبي.أو الس   منيالض 

عليها الز  الص    وبما أن     وجية ذلك أن "طبيعة الص   راعات طغت 
 ,Le Run.J)وجين وطريقة استجابتهما للمواقف الحياتية " تاريخ الز  ده راع يحد 

2012, p.62)،   هم مخلصو وه ألن  املراهقين امتص   فإن  
  ن الشعوريا آلبائهم الذين يمث 

 
-Boszormenyاالبن كما يرى  أن  ، ذلك سبة لهمالن القدوة بالن

Nagy  البنوة"يبدي واجبا أخالقيا والئيا نحو أبويه بفعل the fi liation  "يسعى لتحقيقه(De Becker, 2010). 

 وج اآلخر مم  والد يعارض والء الز   والء كل    راع زوجي فإن  الص    وكون أن  
 
ل في رفين تتمث  ا يخلق خالفات بينهما، هذا ما يعكس وجود ديون سابقة عند الط

زت تاريخهما األسري )قبل الز    ين وإسقاطه على شخص بريءعور بهذا الد  الش   في أحضان والديهما(، ذلك أن  واج وهم العالقات املرضية السابقة التي مي 

  
فيسقطه على أشخاص أبرياء كاألبناء أو زمالء  ا،شرعي اوالذي يعتبر انتظار  ،ن " عدم حظوظ هذا الوالد بالقدر الكافي من االهتمام من طرف والديهيبي 

  غير شرعي ي االعمل أو...، والذي بدوره يعتبر تعويض
 .(AGFAH, p.3)ي إلى اضطراب عالئقي ومنه إحباط انتظار األولياء للصالح " ؤد 

راع العالئقي للمراهقين الذي ظهر في الص   و  ،في العالقات اين )الوالدي( على األبناء لم يصلح العطب املاض ي، بل خلق اضطرابإسقاط هذا الد   أي أن     

 حالف خاصة بين األم وابنها الذي لم تساعده علىبعد العالقات االجتماعية(، والوالدي الذي يبدو في الت  )كما صرحت به الحاالت في سواء مع الزمالء 

ا لها ضدتحقيق الت   في تحقيق انفصال االبن عن موضوع الحب )األم(.  اساسيأ اه )زوجها(، والذي يلعب دور أبي مايز، إذ استمالت االبن ليكون حلف

   صراع الزدواجيةزوجه يعكس  "تحالف الوالد مع االبن ضد   أن  )  2012)لورين ويضيف
 
ا يقوم بتحريف طاقة األنا عند ق باملرحلة األوديبية، مم  املتعل

  
 
 راع والعنف ".فل نحو الص   الط

يكون على شكل  املراهقإسقاطه إجرائيا على  راع األوديبي عند الوالدين، فإن  راع الذي يجد جذوره في تثبيت الص   اضافة إلى تاريخ هذا الص   

، (Le Run, 2012, p.5)"بقلق فقدان املوضوع خاصة عندما يكون صريحا: أنا أو هو "  ، هذا ما يشعرهاعلى اختيار الوالء لصالحه اابنه األمإجبار 

   افيقوم املراهق بخيانة والئه ألبيه مم  
   تبدو سيرورتهحيث النشطار الوالء، ضه يعر 

 
 كاملالت  ، reciprocity بادلالت  من  فل ملعاني كل ٍّ في "فقدان الط

complementarity   الزدواجيةروريين لبلورة مفهوم العالقة الض intersubjectivité   (De Becker, 2010, p.5). 

 
 
ر مباشرة، ذلك هذه املعاني في ابنها، تقوم باالعتداء العاطمن أن تستثمر األم  فبدال   أن  في عليه بطريقة غي

 
ال الز   الق العاطفي بين"الط وجين 

  
في نتيجة نه اختبار االدراك األسري ، هذا ما بي  (Le Run, 2010, p.4) ومنه الشعور بالجرح النرجس ي  ،ما االنفصال الهواميل ألحدهما أو كالهيسه 

ن   (، إذ تستعين به األم كتهديد لهذا5)االهمال/ التخلي =  ها ال تعترف بفردانيته بل هناك انصهار بينهما االبن، وذلك بفعل نفاذية الحدود بينهما، أي أ

 وجية(.)والذي ظهر كذلك في انصهار األبناء في املشاكل الز  

ا طبيعته من خالل بروتوكول الحاالت أحيانا واملقابلة العيادية أنت الن  كما بي   ا أخرى على أن  تائج وجود عدم التزام، والذي استنتجن ه حيان

 ن  دد إأبوي، لذلك أصبحت الحدود الفردية غير واضحة، األمر الذي خل  باألدوار، وفي هذا الص  
 
صراع  ى الوالد بدوره لصالح االبن فإن  ه " عندما يتخل

the parentificationالوالء يبدو في األبوية     (Le Run, 2010, p.47)  ص دور والده والء له أيضا وألمه التي يرضيها مواصال هو املراهق يتقم   ، أي أن

 أيضا لصراعه األوديبي الذي لم يحله نظرا الستبعاد األم لألب. 

 :خالصة
ة لدى االبن املراهق، والذي سيتصف  حاولت الدراسة الحالية القاء الضوء على دور العالقات األسرية املضطربة في تكوين بنية نفسية هش 

ولقد تم إظهار الوالء لألسرة من خالل عرض ثالث حاالت تعاني من  الصراع بسلوكيات مرضية والء للموروث النفس ي العالئقي الذي تقمصه من أسرته. 

والء األسري النفس ي االجتماعي. وفي سبيل ذلك تم  االستعانة باملنج  العيادي وأداتين للقياس تتمثالت في اختبار االدراك األسري الستنتاج صراع ال

ري بين الوالدين الفك ومقياس الصراع النفس ي االجتماعي لقياس درجة الصراع املشار اليه سابقا وانتقاء أفراد مجموعة الدراسة، باعتبار أن الشقاق
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في وا يشعره باالنشطار الوالئي، مم   ،ابنهما في خالفاتهما انكثيرا ما يشرك إذ يخلقان بيئة أسرية متصارعة، و املنبع األساس ي لشعور االبن بصراع الوالء، 

 سبيل ذلك قد  
 
  وظيف الس  لألسر ذات الت  سقيون مساهمات اسمية مختلفة م الن

 منها: ئي 

  األسرة الفوضويةChaotic family 

  األسرة القربيةFamily of proximity 

  املتشابكةاألسرة Tangled family   

  وظيف الدينامي الس   األسرة ذات الت  تعرض بذلك 
طر أو حتى شالوالء املنفه دمراء أبناءها منذ صغرهم للغوص في أحضان صراع الوالء أو ي 

  مرادف للعنف الز   هأن   De Becker 2010دو بيكر إذ يرى وجي، العنف الز  
 
"، إذ تختلف نتيجة صراع فل نفسياوجي الذي يترجم في سوء معاملة الط

وجي وأهميته وكذا نض  االبن ومنه قدرته على إرصانه ومساندة والديه له بدال من دفعه نحو االنصهار فيه، فإن غاب راع الز  الوالء باختالف تكرار الص   

 ه "سيظهر عليه الحقا في صو ذلك فإن  
 
 رة اضطرابات شتى كاالكتئاب، الذ

 
فولي املوسوم هول، الكف، أرق، الكوابيس...والتي تعود جذورها إلى املاض ي الط

  emotional abuse ".(Le Run.J.L, 2012)باالعتداءات العاطفية 

   الذي يعتبر عرضا يدل  و  ،لوك املضطرب في املراهقمن األخذ بعين االعتبار هذا الس   لذلك ال بد   
وظيف، ئة الت  على وجود دينامية أسرية سي 

 .(De Becker, 2010)ضه ملشكل اضطراب الهوية" انشطار الوالء الذي يعيشه "سيشعره الحقا بالخيانة الوالدية ومنه لخطر تعر   ذلك ألن  
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Abstract.  Through a brief clinical presentation, we try to shed light on the results of the troubled family dynamics of the 
adolescent, who are faithfully faithful to her, thus expressing the loyalty struggle he has placed in his family through his 
psychosocial conflict. In this work, we seek to examine the conflict of family loyalty by recognizing the nature of the 
adolescent's perception of the dynamics of family conflict as a form of conflict of allegiance, relying on the clinical 
approach and data collection tools Namely, the semi-directed clinical interview, the FAT test and the psychosocial 
conflict questionnaire. 
Keywords: loyalty, conflict of allegiance; psychosocial conflict. 
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