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املخلخص:
نحاول ومن خالل عرض توضيحي عيادي مختصر تسليط الض وء على نتائج دينامية العالقات األس رية املضط ربة على امل راهق  ،والذي يكون
مخلصا لها بطريقة ال شعورية ،فيعبر بذلك عن صراع الوالء الذي تقمصه في أحضان أسرته من خالل الصراع النفس ي االجتماعي الذي يعاني منه.
لذلك ،نسعى من خالل هذا العمل فحص صراع الوالء األسري من خالل التعرف على طبيعة إدراك املراهق الذي يعاني من الصراع النفس ي االجتماعي
لدينامية نسقه األسري  ،باعتباره (أي الص راع النفس ي االجتماعي) شكل من أشكال صراع الوالء ،معتمدين في ذلك على املنج العيادي وأدوات جمع
البيانات املتمثلة في :املقابلة العيادية نصف املوجهة ،واختبار اإلدراك األسري  FATواستبيان الصراع النفس ي االجتماعي.
الكلمات املفتاحية  :الوالء؛ صراع الوالء؛ الصراع النفس ي االجتماعي.

الدراسة:
إشكالية ِّ
قد ينتبه بعض الن اس لنتائج العنف على األبناء ،بل وتتخذ السلطات االجراءات الالزمة للحد من الظ اهرة ومحاولة قمعها ،غير أنه هذا ( أي
العنف) قد يسلك سلوكا أكثر صمتا وقبوال اجتماعيا ليقف وراء قناع الد ور الوالدي املضطرب (العنيف) .هذان الوالدان الل ذان يعيشان خالفات
متكررة ،تجعل من العش األسري متصارعا ،يندمج فيه حتى االبن فيتوسط حلبة الصراع ،والذي ستظهر عليه معالم صراع الوالء عاجال أو آجال في
ٍّ
صورة اضطرابات مختلفة كالصراع النفس ي االجتماعي.
يمث ل الص راع الن فس ي بعدا من أبعاد حياة اإلنسان ،فهو حالة نفسية مؤملة ناتجة عن وجود رغبتين تسعى للشباع في آن واحد ومنه استحالة
تحقيق ذلك  ،مم ا يجعل الفرد مرتبكا في سلوكه  "،وال يكون هذا اإلشباع إال إذا تغلبت إحدى القوتين عن األخرى  ،ويكون بذلك حل الص راع في اتجاه
القوة العظمى ،أم ا إذا تعادلت القوتان استمر الشعور بالعجز " (محدب  ، 2011 ،ص .)9
يحدث الصراع النفس ي االجتماعي أثناء عملية التفاعل االجتماعي بين أفراد األسرة ،مم ا يخلق لدى املراهق شعورا نفسيا مضط ربا  ،ينعكس في
سلوكه الذي يبدو مشوشا  ،وأحيانا يأخذ طابعا عنيفا حتى مع من يحيط به من غير أفراد أسرته.
تعد األسرة الرحم االجتماعي األول الذي تنمو فيه وتتطور عالقات االتصال ،لذلك أجمع الباحثون الن سقيون أمثال دوكمان -ناجي،
 Ducommun-Nagyدوريي  Durierوغيرهم على أن العالقات األس رية الجيدة القائمة على االتصال الفعال ضرو رية لضمان استقرار وتوازن األسرة،
في حين أ ن االتصاالت املرضية تؤد ي بالضرورة إلى عالقات غير سوية تنفج ر نتائجها في أحد أعضائها  ،باعتبار أن الفرد املضطرب ما هو إال عرض يدل
على وجود سوء توظيف أسري.
ويعد الوالدان مسيرين لعملية التفاعل هذه  ،إذ يؤثران بطبيعة العالقة التي تجمعهما على الدينامية النسقية  ،ومنه على طبيعة إد راك األبناء
لها  ،فمن خالل دراسة الباحثي ن استانكوفيش ودرجن( )2001والتي تناولت الطالق الوالدي أثناء مرحلة املراهقة والتوافق في بداية الرشد ،بهدف دراسة
الصراع الشخص ي وأثر املودة بين الوالدين على توافق األبن اء في بداية مرحلة الرشد ،مستخدمين في ذلك عينة قوامها  167من الطالب الجامعيين ،تم
الوصول إلى نتائج مفادها وجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة بين امل ستوى املرتفع للص راع بين الشخص ي وبين التوافق النفس ي االجتماعي والعالقة
الحميمة التي تجمع الوالدين واألبناء (عبد النابلس ي ، 2003 ،ص.)257
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وفي السياق نفسه توص لت دراسة الباحث ب رين وآخرون  1991حول الص راع بين الزوجين وردود الفعل العاطفية واإلدراكية لألبناء ،أن أبناء
ذات أكثر من أبناء األزواج الذين يت سمون بص راع منخفض(محدب ،
األزواج الذين يعانون من صراع عال كانت بينهم ردود فعل عدواني ة بدني ة و تشوش ٍّ
 ، 2011ص  ،)14فنتائج الدراستين تشير إلى أن الصراع القائم بين الزوجين يؤثر سلبا على األبناء.
إذا حللنا العالقة بين الزوجين فإننا نجدها تتكون من مجموعة من الواجبات والحقوق التي تملي على كل واحد منهما الدور الذي يقوم به داخل
األسرة ،وتتحك م في ذلك مدى ات زان شخصيتهما ،فكلما كانت مضط ربة كلما مالت الدينامية نحو سوء التوظيف  ،والذي يتصدره الصراع الزوجي ثم
األسري  ،مم ا يعكس وجود هفوات بنائية في شخصيتهما.
يضيف ج(.ل .لوري ن  ) 2012 ، Le Runأن الصراع الزوجي عادة ما يحدث عندما ينتقد أحد الوالدين اآلخر ليحط من مؤهالته بالشتم والذ م
والس خرية...إلخ ،أو بهدف خلق معوقات له " ودوام الوضع يعكس وجود طالق عاطفي بين الطرفين دون أن يشترط ذلك أن يكون بينهما طالق فعلي ،هذا
السلوك التججمي الذي يتخذه أحد الزوجين ) (the alienating parentيؤلم الوالد الث اني والذي سيتخذه عدوا  ،ذلك أن الطالق العاطفي "ال يسهل
ألحد الوالدين أو كالهما االنفصال الهوامي من اآلخر ومنه الشعور بالجرح النرجس ي" ) ، (Le Run, 2012, p.60لتمتازالعالقة الزوجية إذن بالسيطرة
الفك رية والججر املستحيل مع احتقار العواطف ،واألخطر من ذلك أن أنانية أحد الوالدين أو كالهما إضافة إلى شد ة ألم الص راع ،يجعالنهما يخوضان
في هذه املعركة دون االنتباه إلى حساسية ابنهما  ،بل وقد يشركانه في ذلك بط ريقة مباشرة أو غير مباشرة  ،األمر الذي سيصقل شخصيته و" سيشعره
بالذنب ،إذ يدركه على أنها انتقادات ناتجة عن هواماته األوديبية الالشعورية  ،هذا ما يسميه  Gardnerبـغسل الدماغ  ، brainwashingإذ يعرض
االبن النشطار الوالء  ، (Le Run, 2012) cleavage of loyaltyوالذي يعكس اضطراب والء املراهق لنسقه األسري الذي هو أساس تحقيق
الوالءات االجتماعية األخرى  ،ومنه الدخول في دوامة صراع الوالء  ، the conflict of loyaltyالن اتج عن تكرار الصراع الزوجي مع إشراك االبن فيه
كل منهما ضد الوالد اآلخر بط ريقة ضمنية أو ص ريحة  ،دون األخذ بعين االعتبار استحالة تفريط هذا األخير
بإجباره من طرف الوالدين التحالف مع ٍّ
فيهما معا  ،ومنه صعوبة إرصان التج ربة الص ادمة والتي ستبدو تشوه اتها في صورة اضطرابات شتى :منها الصراع النفس ي االجتماعي والذي سيتجل ى
بوضوح عند االبن في مرحلة املراهقة والتي كتب عنها العديد من الباحثين النفسانيين أمثال يونغ و أدلر و فرويد...إلخ أنها املرحلة التي يعاد فيها إحياء
الصراعات الطفولية.
فالصراع النفس ي االجتماعي الذي يمارسه امل راهق في هذه املرحلة إذن ما هو إال والء مخفي أو ضمني غير صريح يعبر عن صراع الوالء األسري
الذي يدفعه " بط ريقة غير مباشرة نحو تصحيح الظلم والسلوك السلبي الذي مورس عليه (في مرحلة الض عف  )passivityأو من أحد أفراد عائلته،
وذلك بتقم ص شخصية املعتدي  ،فيقوم بسلوكات ص راعية سلبية " شرعية هدامة (Ducommun-Nagy, 2006) " destructive legitimacy
سواء اتجاه الذات مثل قضم األظافر...أو على الصعيد العالئقي فيقوم بسلوكي ات الت مرد والعصيان التي إن دل ت على ش يء فإنما تدل على وجود ص راع
نفس ي داخلي قبل أن يكون صراعا عالئقيا اجتماعيا.
انطالقا مم ا سبق ،نود ومن خالل هذا العمل توضيح مؤشرات صراع الوالء األسري من خالل مؤشراته في اختبار اإلدراك األسري  ،وذلك بعد
جمع بياناته كما يدركها املراهق الذي يعاني من الصراع النفس ي االجتماعي.
الصراع النفس ي االجتماعي نسق أسرته؟
وبناء على ما سبق ،نطرح الت ساؤل املوالي :كيف يدرك املراهق الذي يعاني من ِّ

الدراسة:
أهمية ِّ

يكتس ي هذا البحث أهميته الت طبيقية من خالل التعرف على طبيعة الد ينامية األسرية املولدة مل راهقين يعانون من الص راع النفس ي االجتماعي،
مع الت عرف على مؤشرات هذا الص راع من خالل إسقاط املفهوم الن ظري لصراع الوالء األسري على محاور اختبار اإلدراك األسري  ، FATمم ا يسمح لنا
مستقبال بإعداد برامج إرشادية عالجية ذات توج ه نسقي ملساعدة املراهقين الذين يعانون من هذه املشكلة بهدف فك رابطة العالقات األسرية
املضطربة  ،خاصة وأن العالج العائلي أثبت فعاليته في مثل هذه الحاالت.
كما تتمثل األهمية الن ظ رية لهذه الدراسة في إثراء التراث السيكولوجي عامة والعيادي الن سقي خاصة  ،والذي يرى أن الفرد املضطرب ما هو إال
مؤشر الضطراب العالقات التي تجمع أفراد أسرته.

الدراسة:
أهداف ِّ
تسعى الدراسة الحالية إظهار مدى مساهمة العالقات األسرية السيئة التوظيف في إ نتاج السلوك املضطرب لدى األبناء  ،وذلك برفع الستار عن
مدى وفاء املراهق لطبيعة دينامية أسرته  ،والذي يعب ر عنه بطريقة ال شعورية أثناء تفاعله مع أفراد املجتمع على شكل صراع نفس ي اجتماعي.
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الدراسة:
مفاهيم ِّ
 الوالء:
اهتم الكثير من الباحثين واملعالجين ذوي التوجه الن سقي بهذا املفهوم أمثال C . Ducommun-Nagy, F. , E. Boszotmenyi-Nagy
 ،...Patoiseauفمن الن احية اللغوية "هو مفهوم إغريقي  légalisويعني  accordi ng to the lawأي العدالة" ) (Daniel, 2012, p.27كما يشير
كذلك حسب لوزي ( )2002إلى العهد والقرب والنصرة واملحبة وااللتزام.
ويضيف خلف سليمان ( )2007من جهته أن املفهوم يشير كذلك إلى الشعور ب االنتماء واالنتساب ،فاألبناء والء آلبائهم أي أنهم ينتمون وينتسبون
ويخلصون آلبائهم ،وبذلك ينطوي املفهوم على االلتزام واالنسجام واالنجذاب اتجاه الغير (أيت مولود  ، )2017 ،ذلك أنه " قوة بداخلنا تسمح بات زان
األجهزة" ).(De Becker, 2010, p.4
فالوالء إذن شعور يبلوره الفرد اتجاه فرد آخر أو جماعة يتفاعل معهم باستمرار نظرا ألهميتهم في حياته ،فنحن بذلك بحاجة إلى اآلخر كي نؤكد
وجودنا كذات مستقلة ،وأول وسط نتفاعل معه هو األسرة.
إن أول من استخدم مفهوم "...الوالء األسري  Family loyaltyهو طبيب األمراض العقلية  Boszotmenyi-Nagyوالذي الحظ أن العالقات
األسرية مبنية على أسس الوالء  ،والذي يتلخص في " ...مفهومي العدالة والت ساوي وذلك في املمتلكات ،الواجبات ،الحقوق  ،املستحقات ،االحترام
واالنتباه" ).(C .Ducommun-Nagy, 2007, p.15
نستنتج أن الوالء هو إخالص املراهق ووفاؤه والتزامه وشعوره بالعاطفة وتعل قه بفرد أو أكثر يتفاعل معهم في إطار نسقي دينامي  ،سواء داخل األسرة
(الوالدين واإلخوة) أو ضمن جماعة الرفاق.

 صراع الوالء :C onflict of loyalty
مفهوم أصبح أكثر تداوال بين الباحثين في مجال العالقات االنسانية عامة واألس رية خاصة" ،فهو صراع خارجي بين الزوجين يظهر في الطفل في صورة
اضطراب نفس ي ،ناتج عن إبعاد الوالد للزوج اآلخر مع محو الحدود بينه وبين ابنه أي االنصهار بين الوالد واالبن" ).(Le Run, 2012, p.61
يحمل هذا الصراع في طياته مشكل االختيار بين شيئين  ،لذلك يضيف الطبيب  Boszotmenyi-Nagyأن املفهوم يتبنى أ رجوحة األخالق the ethical
 bal anceبين قيمة املستحقات والديون ).(Govandama, 2012 ; p.47
فالوالء إذن عبارة عن أرجوحة الديون التي تترجم في مدى إشباع االنتظارات الشرعية  the legitimate expectationsمن اآلخر  ،فعندما
يتذبذب إ شباع هذه االنتظارات التي هي شرعية في مطلبها كالحاجة إلى الحب ،والرعاية الوالدية ،واالحترام املتبادل ، ...كلما تراكمت االنتظارات لتصبح
ديونا تسعى وراء الت سديد ،لذلك يعرف بيرل ( ) Pearl, 1994صراع الوالء على أن ه "اعتداء عاطفي على االبن ،يمارس في ديناميات عالئقية مختلفة :إما
أن يكون مهم شا أو مهمال أو مظلوما أو مصدوما أو مرفوضا أو مهاجما لفظيا ).(De Becke, 2010, p.2
بناء على ما سبق ،يمكن حصر صراع الوالء األسري اجرائيا في الدرجة التي يتحصل عليها امل راهق الذي يعاني من الصراع النفس ي االجتماعي في أبعاد
اختبار االدراك األسري  ،بعد إسقاطه لديناميتها داخل أحضان أس رته التي يدركها على أنها سيئة التوظيف  ،مم ا ينعكس سلبا على األدوار ومنه
املسؤوليات الفردية خاصة املتعلقة بالزوجين ،األمر الذي يخل بميزان الحق  /والواجب ،هذا ما يجعل من الديون العالئقية ضخمة والتي هي بمثابة
انتظارات شرعية تنتظر الت سديد ،و يعبر عنها املراهق على شكل صراع نفس ي اجتماعي عادة إذا كان في موقف عالئقي اجتماعي (مع الوالدين ،االخوة،
رفاق املدرسة...إلخ).
الصراع النفس ي االجتماعي:

ِّ
يتكون املصطلح من شقين :صراع نفس ي وآخر اجتماعي.
أم ا عن الصراع فهو أوال "كلمة مشتقة من الالتينية  conflictusوتعني املواجهة أو الصدمة" ،يستعان به في العديد من التخصصات  ،حيث
يضفي املفهوم معنى خاصا به كلما استعن ا به في تخصص محدد ،ففي علم النفس يعرف الصراع النفس ي على أنه مفهوم يعكس عدم التوافق
الالشعوري الن اتج عن عدم تحقيق الرغبة رغبتها ،والذي يسجل على شكل تصورات عاطفية معقدة يتم تفعيلها بواسطة دينامية الغرائز (Lysek,
).1994
كون أن االنسان اجتماعي بطبعه فإنه يتفاعل مع األفراد املحيطين به في جملة من العالقات االجتماعية في صورة سلوكي ات توحي باالتصال بين
الداخل (النفس) والخارج (املحيطين به)  ،لذلك يظهر األلم النفس ي الن اتج عن الرغبة غير املشبعة ( والتي تعتبر كدين داخلي يتطلب الت سديد ،لذلك
تسعى دائما وراء اإلشباع ) في صورة صراع اجتماعي  ،والذي يعني به  "Jiblenالعملية االجتماعية التي يهدف من خاللها األف راد أو الفئات االجتماعية
تحقيق غاياتهم باستخدام التحدي العدائي أو املباشر أو العنف أو التهديد به " (محدب  ، 2011 ،ص .)38
إجرائيا يتمث ل الص راع النفس ي االجتماعي في الدرجة التي يتحصل عليها املراهق في مقياس الص راع النفس ي االجتماعي املعد من طرف الباحثة محدب
رزيقة سنة .2011
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 صراع الوالء وطبيعة الشخصية:
تخلق العالقات األس رية ديناميات تالحظ على مسرح املواقف األسرية  ،وهي في الحقيقة تدل عن مدى والء الفرد ألسرته سواء النووية أو األصلية
أو حتى املمتدة ،هذا ما يؤكده الباحث بوسزرمويي ناجي  Boszormenyi Nagyدون سنة  ،أن العالقات األسرية مبنية على أساس الوالء :الثقة،
األمانة ،واملساواة ،وأن الوالء قوة أساسية تضمن استم رار العالقات األس رية ،فكل واحد مخلص بطريقة شعورية أو ال شعورية ألسالفه وأوليائه
).(Ducommun-Nagy, 2012
إذا كانت العالقات سليمة في أساسها أدت إلى خلق جو أسري سليم يبدو في سلوك أف راده ،أم ا إذا كانت غير ذلك فإنها ستكون مضطربة تجعل من
والء الفرد ألسرته صراعيا ،يتحكم في طبيعة هذا الصراع شخصية املشرفين عليه أال وهما الوالدان كالتالي:
 .1صراع امللكية :conflict of ownership
يبدو على شكل سعي الوالد ملك ابنه أو الوالد اآلخر بتقليص ح ريته ونهك حقوقه استبعادا تقديره املتدن ي لذاته ومعاش صدمي مبكر ،فهو والد
يخاف من هجر ابنه له مم ا سيشعره بالقلق.
تقف وراء هذا الصراع طبيعة شخصية معينة تتمثل في:
الشخصية النرجسية  n arcissistic personalityوالتي تسعى وراء العال والتفرد ،كما تمارس التفاوض العاطفي بكل تلقائية.الشخصية املالكة  p ossessive personalityواملوسومة بالغيرة والتعصب وعدم قبول فقدان اآلخر.الشخصية ذات االضطراب في الهوية  identity problemإذ يلجأ إليه الوالد للتقرب أكثر من ابنه وترشيده  ، adultisantفيصبح هذا االبن حاميالوالده ،هذا ما يذكرنا بقول بوسان( )1989أن الطفل يلجأ دائما نحو الوالد الضعيف بفعل ميكانيزم األبوية  ، parentificationوالذي يظهر في سلوكه
أي تقمص االبن لوالده.
 .2صراع األجيال Gen erational conflict:
فيه تبدو القبيلة على شكل عائلة ممتدة ،وفيها يدافع األجداد عن أبنائهم الذين يرون فيهم أطفاال صغارا مهما كبروا ،لذلك يتدخل األجداد مباشرة
عند وجود خالف زوجي عند األبناء املتزوجين ،بل وأكثر من ذلك فإنهم يتولون الوظيفة األبوية ألبنائهم املتزوجين .هذا الصراع تنتج عنه الشخصية
البرانويدية  p aranoid personalityوالشخصية املنحرفة

p ersonality perverse

)(Le Run, 2012 , p.62

.

للدراسة:
الجراءات امليدانية ِّ

استعنا باملنج العيادي من أجل الوصول إلى ما تصبو إليه الد راسة الحالية ،والذي يبرز املواقف وتصرف الحالة في وضعيات محددة داخل
كل من ثانوية العقيد
نسقها األسري واملدرس ي ،حيث استعن ا بثالث حاالت من جنس الذكور في سن املراهقة ،وهم يدرسون في السنة األولى والث انية في ٍّ
أعميروش واللة فاطمة انسومر بوالية تيزي وزو ،وقد تم اختيار تلك الحاالت من بين عشر حاالت تم االستعانة بها بهدف د راسة درجة الصراع النفس ي
االجتماعي لديها وطبيعة إدراكهم لدينامية أسرهم .وقد تم االتصال بهذه الحاالت باللججة العربية الج زائرية ،كما أنه تم استخدام أسماء مستعارة في
وصف مجموعة الدراسة  ،وفيما يلي نقدم عرض ا موجزا لخصائص مجموعة الدراسة:
الدراسة
يوضح خصائص مجموعة ِّ
جدول(ِّ :)1
الحاالت

السن
ِّ

سامي
الياس
نزيم
املجموع

15
16
14

املستوى التعليمي
أولى ثانوي
ثانية ثانوي
أولى ثانوي
3

املؤسسة التعليمية
اللة فاطمة نسومر
اللة فاطمة نسومر
العقيد أعميروش

يبدو أن أعمار الحاالت ومن خالل الجدول أعاله تتراوح بين سن  14وسن  16سنة ،وهم يد رسون في الص ف األول والث اني ثانوي  ،وهم موزعون على
مؤس ستين تعليميتين ،حيث تم انتق اء حالة واحدة من ثانوية العقيد أ عميروش مقابل حالتين من ثانوية اللة فاطمة انسومر  ،أم ا عن أدوات جمع
البيانات فقد تم االعتماد على ما يلي:
اختبار االدراك األسري:
صمم اخـتـ ـبـار اإلدراك األسري  ) FAT( Family Apperception Testعلى يد مجموعة من الباحثين أمثال سوتل ماري ،Sothle Mary
ألكسندر جوليان  ، Alexender Juliaوقد صدر في صورته األولى باللغة اإلنجليزية سنة  ، 1988وترجم إلى اللغة الفرنسية من قبل "مركز علم النفس
التطبيقي" سنة  ، (Wayne & all, 1999, p.5 )1999كما تم ترجمته إلى العربية ،وكي ف في املجتمع الجزائري على يد الباحث ميزاب ناصر وفريقه في
مشروع بحث خاص بالخلجنة الوطنية لترقية البحث الجامعي.
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يشمل االختبار على ( )21لوحة ت ظهر وضعيات ونشاطات أسرية معتادة تعكس تداعيات إسقاطية أس رية .ولكل لوحة اسم خاص بها مثل
العشاء ،املسجل ،العقوبة ،متجر الثياب ،غرفة االستقبال...إلخ ،أم ا فيما يخص تطبيق االختبار ،فقد أك دت نتائج مجموعة من البحوث الخاصة بهذا
االختبار إمكانية تطبيقه ابتداء من سن الس ادسة ( ،)06كما أثبتت التج ربة العيادية أنه يمكن تطبيقه أكثر على امل راهقين والراشدين (ميزاب ،2012 ،
ص.)11 .
الصراع النفس ي االجتماعي:
استبيان ِّ
تم االستعانة باالستبيان الذي أعدته الباحثة محدب رزيقة  ، 2012بهدف انتقاء أفراد العينة ال غير ،يحتوي االستبيان على ( )36بندا ،
بعضها يقيس الصراع النفس ي والبعض اآلخر يقيس الص راع االجتماعي ،ومنها ما هو موجب ومنها ما هو سالب ،وهي موزعة بطريقة مشتتة لتفادي
االيحاء .أما عن احتماالت االجابات فقد اتبعت صاحبة االستبيان طريقة ليكرت في تحديدها وجاءت كالت الي :دائما ،غالبا ،أحيانا ،أبدا ،وتمنح درجات
البنود االيجابية بــ( )4،3،2،1مع عكس امليزان بالنسبة للبنود السلبية (( )1،2،3،4محدب.)2011 ،
تجدر االشارة أنه تم انتقاء أفراد مجموعة البحث من بين عشر حاالت بناء على الدرجة املعتبرة التي تحصلوا عليها في مقياس الصراع النفس ي
االجتماعي ،وبعد ثالث ة أيام من تطبيق املقياس تم استدعاء الحاالت الث الثة بمساعدة أحد املعلمين الذي كان يشرف عليهم في الدروس الخصوصية،
وذلك لتطبيق اختبار االدراك األسري.

عرض وتحليل وتفسيرومناقشة النتائج:
والصراع النفس ي االجتماعي.
عرض وتح ليل نتائج اختباراالدراك األسري ِّ
الصراع النفس ي االجتماعي لخلحاالت
جدول( :)2نتائج اختبار الدراك األسري)  (FATو ِّ
الحاالت

سامي

إلياس

نزيم

املجموع

األبعاد
- 1الصراع الظاهر:
صراع أسريصراع زوجي-صراع من نوع آخر

15
05
10
03

10
03
07
05

09
02
07
03

34
10
24
11

 -2كيفية حل الصراع:
 حل سلبي-حل ايجابي

05
05
02

07
07
00

04
04
01

16
16
03

 - 3ضبط النهايات:
مناسب /غير مشاركغير مناسب /مشاركغير مناسب /وغير مشارك - 4نوعية العالقات:
أخ /أخت حليف (ة) أب عامل ضاغطأم عامل ضاغط أخ /أخت عامل ضغط-زوج عامل ضاغط

04
01
01
02
07
02
02
02
01
02

05
00
02
03
11
01
04
01
02
04

06
02
00
04
12
01
05
01
02
04

15
03
03
09
30
04
11
04
05
10

 -5ضبط الحدود:
 انصهار عدم التزام تحالف أم /طفلتحالف 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

- 6الدائرة غيرالوظيفية

02

05

03

10

 - 7سوء املعاملة
 إساءة-إهمال /تخلي

03
02
01

07
02
03

06
04
01

16
08
05
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-تناول املواد النفسية (الكحول)

00

02

01

03

- 8الدليل العام لسوء التوظيف

43

53

49

145

الصراع النفس ي االجتماعي

65

78

73

216

لقد ركزنا على أبعاد اختبار االد راك األسري لتحديد طبيعة إدراك الحاالت لدينامية أنساقهم األسرية  ،حيث بلغ محور الصراع الظ اهر
العالمة بـ ( )N=15و هي موزعة كما يلي:
 )5/18( عالمة مسجلة للصراع األسري  )10/18( ،عالمة مسجلة للص راع الزوجي ،و ( )3/18مسجلة للصراع من نوع آخر ،وما هو مالحظ أن
الصراعات الزوجية تحتل الصدارة ،هذا ما يجعلنا نقرر أن أسر الحاالت الثالثة تمتاز بالصراع.
 كما ملسنا امكانية األنساق من التنفيس االنفعالي من خالل النقطة املسج لة للن سق املفتوح ) (n= 3مقابل ) (n=1للن سق املغلق  ،مما يسمح للنسق
بالحفاظ على هويته  ،وبذلك نرى أن أسر املراهقين يمتزون بالتفتح على العالم الخارجي.
 وإذا تفقدنا نوعية الحلول املستعانة بها في سبيل حل الص راعات  ،فإنه سجلنا ( ) n= 15للحلول السلبية مقابل (  ) n=3للحلول االيجابية .هذا ما
يؤكد أن التفتح بالرغم من أنه يساهم في التنفيس االنفعالي إال أن ه ال يساهم في حل الصراعات لدى أسر الحاالت ،نظرا لطغيان الحلول السلبية
على االيجابية منها.
 أم ا عن نوعية النهايات فقد جاءت غير مضبوطة ( ) N=15وهي موزعة كما يلي:
 ( )3/15مناسب /غير مشارك.( )3/18غير مناسب /مشارك.( )9/18غير مناسب /غير مشارك.
وهذا ما يوحي بعدم التوافق الضمني والصريح لألفراد مع املواقف الخارجية ،كما يفسر هذا دوام الصراع في هذه األسر والتي نرى أنها تمتاز بسوء ضبط
النهايات.
 وبما أن النهايات متذبذبة و متداخلة بشكل سلبي  ،فإن ذلك سيؤثر حتما في نوعية العالقات التي تربط أفراد الن سق األسري للحالة ،والدليل على
ذلك أننا سجلنا ( )N=24في هذا البعد وهذه النقطة موزعة كالتالي:
 .1أب عامل ضاغط (.)11/24
 .2أم عامل ضاغط (.)4/24
 .3أخ/أخت عامل ضاغط (.)5/24
 .4زوج عامل ضاغط (.)10/24
هذا ما يؤكد أن كل عناصر الن سق يشاركون في إنتاج الضغط خاصة الوالدين ،لذلك جاءت كذلك درجة الدائرة غير الوظيفية م رتفعة نوعا ما (،)10
وهي تدل على تكرار سيناريو الصراعات  ،وبذلك نستنتج أن أسر الحاالت الثالثة تمتاز بسوء توظيف العالقات.
أم ا فيما يخص ضبط الحدود فقد سجلنا ( )N=24وهي موزعة كما يلي:
 )8/24( .1لـ انصهار.
 )6/24( .2لـ "عدم التزام".
 )8/24( .3لـ األم حليفة للحالة.
 )1/24( .4ل ـ األب حليف للحالة.
 )1/24( .5للنسق املغلق.
وكل هذا يعكس سوء ضبط الحدود عند أسر الحاالت.
 كما كشف االختبار عن سوء املعاملة والتي بلغت درجتها في االختبار النتيجة )N=15( ،وهي تتوزع كالتالي:
 ( )8/16االساءة. إهمال /تخلي (.)5/16تناول املواد النفسية (.)3/16
هذا ما يوحي إلى استعانة أفراد األسر بالعالقات السيئة عند التعامل والت واصل فيما بينهم.
و بهذا جاء الدليل العام لسوء التوظيف مرتفعا حيث قدر بـ (  ،)N= 145وهذه النتيجة بالطبع متأثرة بالصراعات سواء الظ اهرية أو الضمنية الواردة في
بروتوكوالت أفراد مجموعة الدراسة.
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 وبالرجوع مرة أخرى إلى الجدول نرى أن درجة الصراع النفس ي االجتماعي جاءت م رتفعة عند الحاالت ( ،)216حيث جاءت الدرجة القصوى لصالح
الحالة إلياس ( ، )78والذي كانت له أعلى درجة سوء التوظيف العام ( ،)53تليها درجة ن زيم ( )73والذي كانت درجة سوء التوظيف العام لديه (،)49
ثم سامي الذي تحصل على ( )65درجة في استبيان الصراع النفس ي االجتماعي مقابل ( )43في الدليل العام لسوء التوظيف األسري.

تفسيرومناقشة النتائج:
بينت نتائج الجدول أعاله أن طبيعة األنساق األس رية التي ينتمي إليها املراهقون الذين يعانون من الص راع النفس ي االجتماعي تمتاز بــ :الص راع،
سوء توظيف الحلول  ،عدم الت وافق بين مشاركة األفراد وتناسبها ،إضافة إلى اضطراب العالقات مع نفاذية الحدود وتفتحها على العالم الخارجي ،األمر
الذي يتجلى في الدليل العام لسوء الت وظيف الذي جاء م رتفعا عند الحاالت الثالثة  .وهدف هذه األجواء هو إعاقة الطفل على املستوى االجتماعي،
العالئقي ،العاطفي واملعرفي ) ، (De Becker, 2010, p.3لذلك انعكست هذه السمات املضطربة في الدرجة املرتفعة للصراع النفس ي االجتماعي .
وبالعودة إلى مفهوم الوالء نذكر أنه عبارة عن اإلخالص الالشعوري للمراهق ألسرته ،ومادامت أسرته تمتاز بالص راع فإن والءه كذلك جاء وفيا
للصراع األسري والذي اتخذ صورة الصراع النفس ي االجتماعي ،هذا ما تسميه الباحثة ك .دوكمان ناجي  2006 Ducommun-Nagy, Cبالوالء
الضمني أو السلبي.
ِّ
وبما أن الصراعات طغت عليها الزوجية ذلك أن "طبيعة الصراع يحدده تا ريخ الزوجين وطريقة استجابتهما للمواقف الحياتية " (Le Run.J,
) ،2012, p.62فإن املراهقين امتصوه ألنهم مخلصون الشعوريا آلبائهم الذين يمثالن القدوة بالن سبة لهم  ،ذلك أن االبن كما يرى Boszormeny-
" Nagyيبدي واجبا أخالقيا والئيا نحو أبويه بفعل البنوة  the fi liationيسعى لتحقيقه" ).(De Becker, 2010
وكون أن الص راع زوجي فإن والء كل والد يعارض والء الزوج اآلخر مم ا يخلق خالفات بينهما ،هذا ما يعكس وجود ديون سابقة عند الطرفين تتمثل في
العالقات املرضية السابقة التي ميزت تا ريخهما األسري (قبل الزواج وهم في أحضان والديهما) ،ذلك أن الشعور بهذا الد ين وإسقاطه على شخص بري ء
يبي ن " عدم حظوظ هذا الوالد بالقدر الكافي من االهتمام من طرف والديه  ،والذي يعتبر انتظارا شرعي ا ،فيسقطه على أشخاص أبرياء كاألبناء أو زمالء
العمل أو ،...والذي بدوره يعتبر تعويضا غير شرعي يؤدي إلى اضطراب عالئقي ومنه إحباط انتظار األولياء للصالح " ).(AGFAH, p.3
أي أن إسقاط هذا الدين (الوالدي) على األبناء لم يصلح العطب املاض ي ،بل خلق اضطرابا في العالقات  ،والذي ظهر في الص راع العالئقي للمراهقين
سواء مع الزمالء (كما صرحت به الحاالت في بعد العالقات االجتماعية) ،والوالدي الذي يبدو في التحالف خاصة بين األم وابنها الذي لم تساعده على
تحقيق التمايز ،إذ استمالت االبن ليكون حلفا لها ضد أبي ه (زوجها) ،والذي يلعب دورا أساسي ا في تحقيق انفصال االبن عن موضوع الحب (األم).
ويضيف لورين( ( 2012أن "تحالف الوالد مع االبن ضد زوجه يعكس صراع الزدواجية املتعلق باملرحلة األوديبية ،مم ا يقوم بتح ريف طاقة األنا عند
الطفل نحو الصراع والعنف ".
اضافة إلى تاريخ هذا الص راع الذي يجد جذوره في تثبيت الصراع األوديبي عند الوالدين ،فإن إسقاطه إج رائيا على املراهق يكون على شكل
إجبار األم ابنها على اختيار الوالء لصالحها  ،هذا ما يشعره "بقلق فقدان املوضوع خاصة عندما يكون صريحا :أنا أو هو " )،(Le Run, 2012, p.5
كل من التبادل  ، reciprocityالتكامل
فيقوم املراهق بخيانة والئه ألبيه مما يعرضه النشطار الوالء ،حيث تبدو سيرورته في "فقدان الطفل ملعاني ٍّ
 complementarityالضروريين لبلورة مفهوم العالقة الزدواجية .(De Becker, 2010, p.5) i ntersubjectivité
فبدال من أن تستثمر األم هذه املعاني في ابنها ،تقوم باالعتداء العاطفي عليه بطريقة غير مباشرة ،ذلك أن "الط الق العاطفي بين الزوجين ال
يسهل ألحدهما أو كالهما االنفصال الهوامي  ،ومنه الشعور بالجرح النرجس ي ) ، (Le Run, 2010, p.4هذا ما بينه اختبار االد راك األسري في نتيجة
(االهمال /التخلي =  ،) 5إذ تستعين به األم كتهديد لهذا االبن ،وذلك بفعل نفاذية الحدود بينهما ،أي أنها ال تعترف بفردانيته بل هناك انصهار بينهما
(والذي ظهر كذلك في انصهار األبناء في املشاكل الزوجية).
كما بي نت النتائج وجود عدم الت زام ،والذي استنتجنا طبيعته من خالل بروتوكول الحاالت أحيانا واملقابلة العيادية أحيانا أخرى على أن ه
أبوي  ،لذلك أصبحت الحدود الفردية غير واضحة ،األمر الذي خل باألدوار ،وفي هذا الصدد إنه " عندما يتخلى الوالد بدوره لصالح االبن فإن صراع
الوالء يبدو في األبوية  ، (Le Run, 2010, p.47) the parentificationأي أن املراهق يتقمص دور والده والء له أيضا وألمه التي يرضيها مواصال هو
أيضا لصراعه األوديبي الذي لم يحله نظرا الستبعاد األم لألب.

خالصة:
حاولت الدراسة الحالية القاء الضوء على دور العالقات األسرية املضطربة في تكوين بنية نفسية هشة لدى االبن امل راهق ،والذي سيتصف
بسلوكيات مرضية والء للموروث النفس ي العالئقي الذي تقمصه من أسرته .ولقد تم إظهار الوالء لألسرة من خالل عرض ثالث حاالت تعاني من الص راع
النفس ي االجتماعي .وفي سبيل ذلك تم االستعانة باملنج العيادي وأداتين للقياس تتمثالت في اختبار االدراك األسري الستنتاج صراع الوالء األسري
ومقياس الصراع النفس ي االجتماعي لقياس درجة الصراع املشار اليه سابقا وانتقاء أف راد مجموعة الدراسة ،باعتبار أن الشقاق الفكري بين الوالدين
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املنبع األساس ي لشعور االبن بصراع الوالء ،إذ يخلقان بيئة أس رية متصارعة ،وكثيرا ما يشركان ابنهما في خالفاتهما  ،مم ا يشعره باالنشطار الوالئي ،وفي
سبيل ذلك قدم الن سقيون مساهمات اسمية مختلفة لألسر ذات التوظيف السيئ منها:


األسرة الفوضوية Chaotic family



األسرة القربية

Family of proximity

 األسرة املتشابكة
تعرض بذلك األسرة ذات التوظيف الدينامي الس ي ء أبناءها منذ صغرهم للغوص في أحضان صراع الوالء أو مراد فه الوالء املنش طر أو حتى
العنف الزوجي ،إذ يرى دو بيكر  2010 De Beckerأنه مرادف للعنف الزوجي الذي يترجم في سوء معاملة الطفل نفسيا" ،إذ تختلف نتيجة ص راع
الوالء باختالف تك رار الصراع الزوجي وأهميته وكذا نض االبن ومنه قدرته على إرصانه ومساندة والديه له بدال من دفعه نحو االنصهار فيه ،فإن غاب
ذلك فإنه "سيظهر عليه الحقا في صورة اضطرابات شتى كاالكتئاب ،الذ هول  ،الكف ،أرق  ،الكوابيس...والتي تعود جذورها إلى املاض ي الطفولي املوسوم
باالعتداءات العاطفية .(Le Run.J.L, 2012) " emotional abuse
لذلك ال بد من األخذ بعين االعتبار هذا السلوك املضطرب في امل راهق  ،والذي يعتبر عرضا يدل على وجود دينامية أسرية سيئة التوظيف،
ذلك ألن انشطار الوالء الذي يعيشه "سيشعره الحقا بالخيانة الوالدية ومنه لخطر تعرضه ملشكل اضطراب الهوية" ).(De Becker, 2010
Tangled family
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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.

References:
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Mn Ạllgẖh Ạlfrnsyh Ạ̹ la Ạllgẖh Ạlʿrbyh, Tyzy Wzw : Msẖrwʿ Cnepru Rqm R00520090002, Mrkẖṣ Mn Ṭrf Wzạrẗ
Ạltʿlym Ạlʿạly Wạlbḥtẖ Ạlʿlmy, Jạmʿẗ Mwlwd Mʿmry, Tyzy Wzw, Ạljzạỷr, (2010-2011-2012)
[10] Wayn. M, Sotile. M, Alexander. J, Sussan. E, Henry. D, avec la collaboration de Danna CASTRO., family apperception
test, traduit par les éditions du centre de psychologie appliqué, paris, (1999).

407

2019 - 3 العدد، 6 املجلد- املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

