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 مقدمة : 

فى  جاىاا احجى    Teresa Boronskaا ثى  فى  ذى ا احث ىق م ىإس ثراى جهاد الىإ  احث 
ثاحفن إاح   ق جت جماقش  ذاج  اى ا  نىن احهاث ى  ثىألن اءشى اف   ففى  نج لىا فى  س ى   ج ااىات 
احخى جات اجا جانألىى  ح جاألىى  اح فىىا  مىىاقا احجىى   ثىاحفن ثاحماىىث  حاشىى اف   ىىت احهناألىى    فلىى  ف 

حث مأل  أإ احاماأل  أإ ك أللجا إاح    اثب فى  اءش اف ألج كإن خثهة جش هك  ف  اجذجاا إاجاافة ا
ثىألن اءشى اف  فاء فىىاا  سفاىا  احج قى  احجا ألى  إاج لىىا   اىر م ىإ هناألىى  أثإألى   الفى  إاىإف احج قىى 

ألجألشىىىإن  احىىى  ج ق ىىى  جىىىن اجاىىى  هاه فىىى   إه احهناألىىى  حكىىىملس ألجألشىىىإن فىىى  أ جىىىات شىىىجإهأل  ثاىىىثب 
جمظىإه ساىافإ ذىإ أاااىإ فى   آخىهإن فىإ سألاىا ألىإن جع جلم احف  ان إاح  إا  إ جاإمت احثا ث 
صىىألا   احجمظىىإه احجىىا   احىى   أل مظىىه فألىىر سحىى  اءشىى اف ن ىى  سملىىس  ذىى ا احججىىا  فىى  جماقشىى لا   جألىى 

ج  مافاىىإن ثإااىى   اح فكألىىه فىى  اءشىى اف ن ىى  أملىىس قىىإة كاجمىى  ح ججاإمىى  إاحصىى ث  إاجم جىىاف إاحث ىى  
أكثىىىه اىىىجاما  ح لإألىىى   جمىىى  أن   ذ ىىىت ح ججىىىا إاح جاحىىى  إكألىىىل أن  حىىىة حىىىر أذجألىىى  فىىى  مجىىىإ ججمىىى  

 ألىق كىان نج لىا أل هكى  ثشىكا هلألاى  جىع اء فىاا إاحجىهاذ ألن احى ألن  9191كج جاحا  ثاحفن نىاس 
ألإاالىىإن صىىجإثات اىى إكأل  إشىىجإهأل  إفىى  احث األىى  كىىان  حىىة فىى  احجىى اه  احخاصىى  إفىى  احاىىمإات 

  ىىإه نج لىىا حألشىىجا احججىىا  احجشىىه اءخألىىهة نج ىىت فىى  جاىىاا  جاألىى  اح فىىا  إجىىع جىىهإه احإقىىت
احجش هة جع جلمألإن آخهإن خاص  جن ألجج إن جع اءاه إأ فاحلىا إكى حة جىع اء فىاا فى   إه 

نج ىىت ج هاىى  ثجىىد  9112احهناألىى  فىى  اح ىى هألب إاجشىىهال ن ىى  فىىه. احججىىا ججلىىس  إجمىى  نىىاس 
 ف   إهات احج   ثاحفن  Goldsmithsاحإقت ف  ك أل  
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حجاىاا اجانىات احجى   ثىاحفن جىع اءشى اف إ  ىت احهناألىى   إفى  ث األى  نهاىلا إجماقشى لا 
  كىىىىهت حجثىىىى   احثىىىىا جىىىىا أل جثلىىىىا اءشىىىى اف فىىىى  اجانىىىى  ح جىىىى   ثىىىىاحفن إذىىىى  حجثىىىى   أمىىىىا ج ىىىىة اح  جىىىى  

 "I'm The King of The Castle"  

نم جا ألاأل ه ن أللس اح ماف   جثاا ن   ذ ه اح جث   أخ أكثه كان ن   ج   نى   إ حة 
األ  ألث كه ه اف حىى   ثى   ثاح ألاكى  جىن فىهإ حإمىر ثمىإ  ذى ا احىه اف أل  ىإ احااىس جن احا اات احج 

ك ر ثجا فألر احإار  إنم جا أل ث  ذ ا احه اف ألظله فإ شكا  ث  جخألف  اخج  اح اس إأل إا:  أما 
ج ىىة اح  جىى  إأمىى س اءإ ىىا  إأل ىىل ن ىى  اح هاثألىى ة كإملىىا كهاىىإ احجىىها  إ ثىى أ اح نثىى  ثىى ن أل ىىاإا 

 ا   ثر جن ن   كهاإ احجها إج اإح  ق  ر  جثأل ألا   إذك ا   كهه اح جث  جهات إجهات أش ا ه اج
  ألق كا  فا فأللس أله ب فإ أن ألكإن احج ة س ا اا  اع ذإ أن أل  ا احج ة احجإاإ  

سحى  احكثألىه   م ثىرأصىث ت  ذى ه احجماقشى جمى  ك اثى  أمىر  Teresa Boronskaثس  ى كه 
 Jimmy صمجلا احما   إا أش اللس  ففإ اج ان  اا ججت سح  جن اجشاهات إاح   ت اح إ أل

Osmond  ألج ى   سخإ ىر احكثىاه إاحى ألن اىان إه ءن ألكىإن  اح فىا احىماس a child star قىهأت  
نىن أ فىاا إحى إا ءب إا ى  جىن  إاىات  2002نىاس  ف   ألاجثه ج اح  فإ اهأل ة مألإألإهة  األج 

هإن جىىىن احمىىىا  ألث ثىىىإن ن ىىى  أخىىىإ لس إأخىىىإا لس  ألىىىه جخ  فىىىات  إ اىىى جه احج احىىى  قال ىىى  أن احكثألىىى
ن حىس ألجألشىإا جىع ثجاىلس احىثجد جىن قثىا  إأل  ى ق  اءش اف جن اءب ث افع شجإه  قإ    ى  إان

أشى اف   ألىه ذ  ف نن احها   اح إ ألشجهإن ثلا نم جا ألجثهإن ن   سخإة إأخإات أش اف أإ     
   ح  قهاث  اجخإة س ا ؟إذ ا ألج أللس اج اا  ثا م جاف  ح حة  جا ا  كإن 

نمىى جا أل إحىى   فىىا  فىىرن جفلىىإس اءاىىهة أل إااىى  ذمىىا  إنمىى جا ألإحىى   فىىا آخىىه حىىمف  اءاىىهة 
فلماة ا  جاحألى  ثمىاف نىاحس صى أله  اخىا إ ى ة اءاىهة ألخ ى. ججىر نماصىه جا جىع ج  ىإ صى أله  

إألىى  إن  إه  فاءشى اف ألجث ىإن هجىإ  ذاجى   اىىاذس فىإ مجىإ احاىإ احمفاىإ احجىىاس إ ى ثأله  الىس إقىإ  
 احهفا. إهجإ  احج ق  إجصا ه احث   إأألاا  احجمافاألن إ ج ف اح جب 

سذجاا س ا كان ء  اثب جن اءاثاب أن  ص نت  ألاة أاهٍة جا إأصثح أ فاحلا أل جامإن 
احهناألى  اءثإألى   جا جه إخ ا فإ احهناأل  اءثإأل   فىرن ذى  ف اء فىاا سجىا أن أل اى إا سحى  جىا ألشىثر

فإ أاإأ اح ا ت  صثح ن ق لس ثثجد ك ش اف ج اافة  سن احجها ا احجا أل  جد  أإ حثجالس احث
فىإ مجىىإ اح فىىا هثجىىا   ىى ثه ثكثألىه جىىن اءشىىألاف ءن مفإاىىلس اح اخ ألىى  فىإ مجإذىىا  ججىىا ن ىى   كىىإألن 
جألكامأل جات  فاع جىن أاىا اح إافى. جىع    ثىات اح ألىاة احألإجألى   إجىن اح ثألجىإ أن ألكىإن ذمىاة مىإع 
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إاح ماف  ثألن اءش اف  حكىن س ا حىس ألى ج س اء فىاا جىن احث األى  جماقشى  ذى ه احجشىانه  جن احخصإج 
 اح إأل  احج ثهة  فرن  حة األجثا نبف ساافإ سح  أ  امش ا. جإاإ  ثاحفجا 

ثىىىىألن صىىىىل  قألىىىى. ءصىىىىإا احخصىىىىإج  إاح مىىىىاف  ألج ىىىىإ إ  2003نىىىىاس  Colesاحثا ىىىىق 
ثألىه جىن احث افىات  ففىإ أاىا أله جصىه اح  ألجى  اءش اف جإا ا  أن اح ىاهأل   الجىا  ألجألى  مفاىر فىإ ك

أل  كىى  نىىن  إا   سألىى أل   إ  أإ إهألىى   إذجىىا أخ إأخىىت  ج ىىة إج كىى  جصىىه اح  ألجىى   أألاىىا  كىىان 
إاح أللجا أخ إأخت(  إفإ أافاه احجل  اح  ألس ق  ىا  ذاثألىا  ن ى  ألى  شى أل ر  قاثألىا   إفىإ اءاىا أله 

 ىىى إ  جىىىن إاح  ىىىر إأصىىىثح أب إشىىى أل. ءشىىى ا ه   إاحىىى ه إ Oedipusاحألإمامألىىى  اح  ألجىىى  ق ىىىا  أإ ألىىىب 
اءهثج   سن ذ ه اح صص  ات نإاقب جج  ة إج جهة   ثه فإ أ  ب اإامثما احمفاأل  احظىاذهة فألجىا 

 أل ج . ثاح هاث  
ثج اهمىى  اجىىان إ أشىى اف ح جىى   ثىىاحفن    ىىت احهناألىى ( إثااىى خ اس س ىىاه احصىى   إاحج قىى  

جىن احث ىق فىإ ااى خ اس اجانىات احجى    األلأن   Teresa Boronskaاها ت كر اه نجا  
ثاحفن ثاحماث  حاش اف جع  هكأل  خاص ن   احهاث   اءخإأل   سن األا. ذ ه اح هاا  أل  ق  اخىا 
ج ااىىىى  حهناألىىىى  اح فىىىىا  خاصىىىى  اح فىىىىا احىىىى   إااىىىىر سذجىىىىا   أاىىىىهألا  أإ ساىىىىافة اماىىىىأل  أإ نمىىىىل  

ذما ذإ ا ااع م ا. ججاها  احج    فلاذ إثاح إاع فإ   ألألس إججم  هإاث  اءاهة اح اخ أل   فرن 
 ثاحفن ح شجا اح جاجا جع اءخإة إاءخإات جع ثجالس احثجد فإ س اه احج   ثاحفن 

ذ ه اح هااى  ثاحث ىق فىإ جفلىإس ن قى  اءخىإة إ ى ثأله جىأل    Teresa Boronskaث أت 
احث ىىإق  جىى ما سحىى  كألىىل أن   مظىىهأخ أإ أخىىت ن ىى  احشىى أل. أإ احشىى أل   اءكثىىه  اخىىا اءاىىهة  إ 

ثاحجج إجات اح إ أل  االا س اه احججا اح امإمإ ثاحماث  حا فاا  إ  اح ااى   إ حىة نمى جا ألكىإن 
م الج إجج ألات احث إق فإ ج  إب ن حلس نن احجم ا  إاحج إه ثاحماث  حل ا احجإاإع جا    جر 

  ث ىقاألى   إاح ىإ جااا احخ ج  ا ا جانأل  إث إق اح   ألا احمفاىإ إاحج قىات إاحججاهاىات احج 
 فأللا ك  إات جاان ة حفلس ج اع حجملج أكثه ا اانا  إشجإحأل  فإ احججا جع اء فاا 

ت اءشىى اف ح جىى   ثىىاحفن  ألىىه    إاىى  ك اثىىات أخىىه     ىى ق نىىن اجانىىاإفىى  هأأللىىا أمىىر 
ا  أن ذى ا احجىملج أل ى س  ى خ   فىان   إجمااىث أملىا  ى جننملا ذمىا  س      ثتاحخاص  اح إ  خثه لا

ججكن أن ألفألى  اءشى اف احجاى  هإن فىإ  ألىا لس سحى   ىٍ  جىا  إثمىاف اجانىات اءشى اف أل ى ق  اخىا 
خىى جات اح  ألىىألس إاحجىى  : سن   ىىإه فكىىهة احجىى   اءخىىإ  ثىىاحفن اىىاف جىىن  اجألىىع أ فىىاا جىىن نال ىى  

اجانىى  احجىى   ثىىاحفن  ىىه  أن  Teresa Boronskaإ إا ىى ة  ىىس   ىىإأل لس سحىى  احجىى   احفىىه    
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ملا اا ااث  اهألج  إجمااث  ج اهة جثا ذ ه اح  إأل ت احج األ  ءاا س  اق   ثأله أفاىا ن   أ
اججكان  إاجان  اءخإة احج إح  ذ ه ك لا ءش اف جن احثهأل امألإن  إ  احثشهة احثألاىاف  فإ ق ه 
جت نجا جش هة حاجان  ألججىا ججلىا ججىاحج أاىه  إاءخىه  جىع كثألىه أخصىالألألن اا جىانألألن اإأق

جكإمىى  جىىن اىى   أشىى اف  "B"ألىى. احججىىا  ك  ىىا احاجىىان ألن  كإم ىىا فىىإ ف ىىهة  نىىاجألن  احاجانىى  جىىن فه 
اىم   اءخ اءكثىه إاءخىت احكثىه  ألجألشىإن جىع أكثىهذس  99اىمإات إ  6جملس أنجاهذس ثألن   ثث 

اىىم   اخىىا مفىى   اه احهناألىى   فىىإ  ىىألن اءخ اءصىى ه ألجىىألا جمفصىى   جىىع  92إألث ىىم جىىن احججىىه 
آخىىهألن  فىإ ف ىهة  ألىىاة احاجانى  اك شىل ذىى ا احإحى  اءخألىه أن إاحىى ه  ألىه إاحىى ذس  أخصىالألإ هناألى  

 ىىى   اءخصىىىالإ ا ا جىىىانإ حكىىىا جىىىملس ن اىىىا  فه ألىىىا  حث ىىىق احصىىى   فألجىىىا ثألىىىملس جىىىع اءخىىى  فىىىإ 
ا ن ثىاه ف ىىهة سقىىاج لس اح إأل ى  فىىإ  اه احهناألىى   اجىألجلس أ ثجىى إا نىىن إاحى  لس ثاىىثب  كىىهاه اىى إكلا 

صىى قاللا احىى ألن ألاىىأللإن ججاج ىى  ذىى  ف اء فىىاا  إه ىىس ج ىىاإ ت سثجىىا  مفاىىلا نىىن احجمألىىل ججلىىس إأ
ذىى ه احاىى إكألات  س  أن ذمىىاة  صىى ع ج ىىهاكس  اخىىا  ألىىاة ذىى  ف اء فىىاا إاحىى   مىى ج نمىىر  شىى ت 

  إاللس إن س س ااالس ثاءجان  
 اىم  إاح ىإ  اىس 93اىمإات سحى   7 اس خج  أخإة أنجاهذس جا ثىألن ف "S"أجا احاجان  

 ىىىإأس  إاحىىى  لس كامىىىت  ألىىىه قىىىا هة  ن ىىى   جىىىاأل لس جىىىن اىىى إة إاحىىى  أصىىى هذس  إذمىىىا مىىىه   ألماجألكألىىى  
ساىىافأل  فىىإ أن اءس  ىىهفد ه ألىى   ف ىىألن جىىن أثماللىىا إاالىىا ججاج ىى  اماىىأل  اىىألل  فىىإ مفىى  اح ىىاا 

اى خ س  ىا ت إ  كه احثا ثى  أملىا اىإل   اح   ذإ ن ألر  إذ ا اثب خصإج  ثألن ذ  ف اجخإة
اىىس ا   ىه  جىىن خىى ا هإاثى  احىى س   ألىىق  سحىى  احهاث ى  اءخإألىى  كجىى اجشىىاهةجىع نىى  حكىىن ذى ه احاجا

 ججا  قااألا احخصإج  إاح ماف  إاحاماأل  إاحف   إاح اا  سح  اح ثإا نم جا ألكإن ذماة صهاع 
فىإ  فانىا  9192نىاس  Freud: ح ى  ث ىق  Sibling Interaction التفاعل األخوو 

  ت احجهاقث  إاحج  ظ   حكمر حىس  إاح   حألات ا ت اح ماف   اح فا  اخا اح اام   ألق  كإن
ألاع أ  س اه مظه  أل ج . ثاحهاث   اءخإأل   حكمر ث    جن  حة      إه احا    اءثإأل  ج إها  

 "Freud"ألماىىب  حىىة اح ىى ل سحىى   ألىىاة  2003نىىاس  Colesاحثا ىىق إمىىه  أن ثاحماىىث  ح  فىىا  
احشىى أل. كثألىىها  فىىإ احاىىن سحىى   هاىى  اج ىىر جثىىا أثألىىر إكىىان  احخاصىى  احجج ىى ة   ألىىق كىىان أخىىإه  ألىىه

John  اثىىن أخألىىر ذىىإ صىى أل ر احج ىىهب  أجىىاKlein  ف م ىىا ذىى ا اح ىىإا ن ف اىىع   كألىى ا   9132نىىاس
خاصا  ن   احهاث   اءخإأل  إمجإ احمف   جث أل   ن   أن احجألا سح  احاىم  احجخىاحل أل   ى. جىن 

ثى   Klein قى  اجألااثألى  جىع أخأللىا اءكثىه أن ىت خ ا  جهألل احلإألى  جىن خى ا اءشى اف  فاحج
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شة فلس  إه اءخ  اءخت( ك انس ح مجإ احشجإه  إجاىان  فىإ جلجى  سثجىا  اح فىا نىن احإاحى ألن  
ألإاالىر فىإ احج اثىا اح ىب  –احى   ألفجىا احصىهاع اءإ ألثىإ  –  جن ثى ن  افىع احكهاذألى   Kleinسن 

 ااىى  سحىى  اح ىىب  إأمىىر جىىن خىى ا احهف ىى  ثىىألن اءخىىإ   إفهاىىأل لا فىىإ  حىىة ذىىإ أن اء فىىاا فىىإ 
إاح ا  جن ث    اءس ججكن سص  لجا إأن اجثجا  احى     أل  ىا.   ا  أن اح ألهةاءخإة إاءقهان 

 نن فهاا اءثإألن ججكن اح   ب ن ألر 
جم  اح هب احجاحجأل  احثامأل   ا  احإنإ ثج قات اح فا إأصث ت احمظهة سحأللا ظاذهة   ناس 

ثصىىف  خاصىى  ن ىى  احهاث ىى  اءخإألىى   إألهاذىىا احجكىىان اءإا احىى     Levy هكىى  9137إ  9134
 Dunnإ  Stillwellإ  9174 ناس Minuchin مثع جمر أإح  ن قا ما  ات اح  ح   أجا كا جن 

  اجىىىألجلس ألىىىهإن اجانىىىات اجخىىىإة اىىى ف جىىىن احمظىىىاس 9114إآخىىىهإن نىىىاس  Dunnإ  9192نىىىاس 
نىىىن احججاإمىىى   فىىىاا كألىىىل ألثمىىىإن احج قىىىات   ألىىىق ألث ثىىىإن  احفهنىىىإ حااىىىهة إاحىىى   فألىىىر ألىىى ج س اء

 اح جاإن إاحجمافا  إا م إاف إا م جا  إ أله  حة إأل اهثإن احصهاع إ 
جىىىا أ   ىىىا ن ألىىىىر  Bronfenbrennerإ  Minuchinااىىى خ س كىىىا جىىىن  9171فىىىإ نىىىاس 
ر سحىىى  اجماىىىامإ( حألشىىىألها ثىىى   مجىىىإ   احثأللىىى  ا ا جانألىىى  ح مجىىىإ Mesosystem احمظىىىاس احإاىىى إ 

اح ىىه. احجهكثىى  اح ىىإ   كىىإن ثلىىا احج قىىات  اخىىا اءاىىه ث األىى   جىىن احج قىى  احخاصىى  ثىىألن اءثىىإألن 
إكألىىل أملىىا  ىى ثه فىىإ أ فاحلجىىا  إذىى ه احىى ألماجألكألات اح اخ ألىى  فىىإ اءاىىهة  صىىثح أكثىىه  ج ألىى ا  ثجىى  

حكن فإ ق ألا جأل   اء فاا  إججظس اء فاا أل ألهإن ذ ه ا م  احأل  أإ اح  إا ثشكا األ  إكافإ  
جىىن  اءاىىه اح ىىإ فأللىىا اسثىىاف   ألاىى  ألجإن س اهة  ألىىاة جاىى  هة حااىىهة ثاىىثب نإاجىىا ججألمىى  جثىىا 
احجإاجا ا ق صا أل  أإ احجشك ت اح إاأل  أإ س جىان احجخى هات أإ احك إحألىات أإ احف ىه أإ ام  ىاع 

حها ى  فألجىا ثألىملس  أإ اجل ا  صاا ثألن أفها  اءاهة  فرن احم الج      سح  ث ق اءش اف نن ا
 صى ع أاىه  ججىألن ساىافة اماىأل  أإ نمىل اىاه   لىاإفإ اح ا ت احشى أل ة اح اىإة هثجىا ألمى ج نم

إ شأله احث إق احج خصص   احألا  أن جج ا اجاافة احاماأل  ثألن اءش اف أصثح أن   جىن ججى ا 
اىىج     فاح جىىب احاماىىإ هثجىىا ألكىىإن(NSPCC, 2000)اجاىىافة احاماىىأل  ثىىألن اسثىىاف إأ فىىاحلس 

  صإه أمر شالع ا ا  أكثه ججا م Kleinاال ة ثألن اءش اف  إ  إا نمر 
ث ن جأل   أخ أإ أخت  اخا أاىهٍة جىا حىر  ى ثأله ظىاذه ن ى   2003ناس  Mitchell  جن 

كا أنااف اءاهة إججكن احمظه سحألر ن   أمر اهه ثاحماث  حاخ أإ اءخت اءكثه  ألق ألشىجه 
   إ اءش اف ق ألا جن احهناألى  أإ أل ذب سح  فه  آخه  إفإ  ا ت أإ  شجه أن جكام ر/ جكام لا  
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  أل   ىىىإن هناألىىى  ثىىىاحجهة أإ   ىىى  أ  اذ جىىىاس  فىىىرن اح ىىى هة ن ىىى  س اهة احجمافاىىى  اءخإألىىى  فىىىإ اح ىىىب 
إاحكهاذألىىى  إاح جاجىىىا ججلىىىا ججكىىىن أن   فىىىاقس ثإااىىى   س اىىىا  اح ألىىىهة إاحألىىى    إفىىىإ  احىىى  ججامىىىاة 

أ إاه اسثىاف ججكىن أن  ى    ثاح فىا اءكثىه حلىس ساىافة ججاج ى  جىن اء فاا جن سذجاا ش أل  فىرن 
 ذس أص ه جمر 

  ى   ا  ألااىات اح فىا  ففىإ جهاىإس اح كإجى  فإ ثهأل امألا احألإس  ذماة ج   ثات قامإمألى  
أإا اءذى ال ثاحماىث  ماى  أن   Every Child Matters" (Doh, 2003)"  أقىإاا كىا  فىا 

ذىىإ اح  كألىى  ن ىى  أن كىىا اء فىىاا جىىن   لىىس أن ألجألشىىإا فىىإ ن قىى  ح خىى جات ا ا جانألىى  حا فىىاا 
آجمىى  جىىع جىىن أل إجىىإن ثهنىىاأل لس جىىع  ىىإفأله هناألىى  آجمىى  إفجاحىى  حلىىس  ىىإاا ف ىىهة اح فإحىى   إجىىن ثىىألن 
اذ جاجات ذ ا احل ل ذىإ  نىس ا ىإ  اءاىه جىع ثجاىلا احىثجد ح جشىإهة إ ثىا ا احخثىهات  فجمى  

إام شاه اجاافة احاماأل  إ  ثألها لا احا ثأل  ن   احص   اإ  ف هة احاثجألمألات م ج نن ا ن هال ثإ 
احج  ألىىى  حا فىىىاا   ألىىىا ة نىىى   اء فىىىاا احىىى ألن ألىىى س سح ىىىاقلس  إه احهناألىىى  احجخ  فىىى   إكامىىىت  هااىىى  

Finklehor's  أن ف  ىىت م الالىىا اءثىىإاب أجىىاس فلىىس أفاىىا حةاىىافة احاماىىأل   اخىىا  9194نىىاس
ألمألات  جثىىا اذ جاجىىا  قإجألىىا  فىىإ كىىا جىىن احإ ألىىات احج  ىى ة اءاىىه إاح ىىإ أصىىث ت فىىإ ملاألىى  احاىىثج

اءجهألكأل  إثهأل امألا  إجم   حة اح ألن   األ  ن   اح ا ت احإاه ة سح  احالات احجخ صى  إمى ج نىن 
 حة اه فاع أنى ا  اء فىاا احى ألن ألى س فصى لس نىن جمىا حلس إأشى ا ذس  إفىإ  نىس جفلىإس اح فىا فىإ 

إاىع كىا  فىا  اخىا اءاىهة إل م  ىا  سحى  اءخى  فىإ ا ن ثىاه ن ق ر ث خألر أإ أخ ر  فرممىا اى
ن كما اإل   مججا ججلس كاجان        إان

جإاإع  Teresa Boronskaخثهة : جن إاقع  Clinical Material المادة العالجية
أن اجانىىات احجىى   ثىىاحفن جىىع اءشىى اف ججكىىن أن  اىىان  فىىإ   إألىىا اءمجىىا   احث ىىق اح ىىاح   ىىه 

اىثثلا احخىإل جىن اح جألجألى  إاحاىهه احجثكىه  احجه ث ى  ثىاءحس إاحاىهه  إاح ىإ أل اى إةاح  جألهأل  ح 
فاحاجانىى   اججلىىس جىىع ثجاىىلس احىىثجد إفىىإ  حىىة  اج لىىس ألإاالىىإن جإقىىل كألفألىى  س اهة ن قىىا لس 
ثىىىىثجد  اخىىىىا  ىىىى إ  احاجانىىىى   إ  ىىىى  سن كىىىىان ذمىىىىاة ا فىىىىا. ن ىىىى  ساىىىىهاف احجىىىى    فىىىىرن اجخىىىىإة 

إن احىىى   ت إاحثىىى األات جىىىن ثجاىىىلس احىىىثجد فألجىىىا ذىىىإ جاىىىجإ  ثىىىر إاءخىىىإات جثىىى لألا  اىىىإل ألاىىى  
جماقش ر  إثجهإه احإقت  ظله نج أل  اح شجإه   هألاألا  ن ى  أهد احإاقىع  إاحفهصى  حىا اف ن ى  
احجاى إ  احهجىى   اىىإل  اىىجح ثىىاح مفأل  نجىىا ثىى اخا كىا جىىملس جىىن شىىجإه  اىىاه اسخىىه  فلىى ه ذىىإ 

ث إا جىهاقثألن ح  فىان ت فألجىا ثألىملس  إجىا أن ألثى أ  ى إق اح إ   ألح احفهص  حلىس أن ألصىا   جاحأل  
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اه ثا ات شىجإهأل  جىع جااىأللس اجألجىا   اجانى  إأفىها (  فرممىا مىه  ذى  ف اء فىاا فىإ  احى  ث األى   
اجىىى  ة شىىىجإه كثألىىىه ثاحاىىىأل هة ن ىىى  امفجىىىا  لس احشىىىجإهأل   إذىىى ا ججكىىىن أن أل  ىىى. امفهااىىى  مفاىىىأل  

 ذا اجألفا  إان اا  ثاحهاا فإ  ألاة كان اا  هاه 
جن اح ثألجإ ثاحماث  ح  ألىاة احجثكىهة ح اجانى  أن  جثىا احاى ف اءكثىه   ى ألا  ح جى     ألىق 

ن ىىى   ىىىاا  صىىىهفا لس احاىىىاث    اخىىىا اءاىىىهة قثىىىا إاىىىجلس   ىىىت احهناألىىى  ذىىىس أن ذىىى  ف اءشىىى اف 
ألن احج ااأل   فا إكألات جثا: ا مفجاحأل  إاحجا  نن س اهة ح ظات اح هكأل  فإ  مفأل  نجا فمإ ججى

إاح شإألا ن ى  احكى س فألجىا ثألىملس إاح مىاف  إاحاى إة احلألاى أله   ك لىا اىجات شىالج   مثىر احج جىاح ج 
سحىى  جاىى إ  اء اف احىىإظألفإ احجإاىىإ  ثألىىملس  كىىان  اىى خ اس اح  ىىإا جىى ثه أاااىىإ حصىىمع جاىىا   
 ىى خ ما احجلمىىإ: أ  مكىىإن أصىى اب ه إ  امفجاحألىى  م ىىإ ذاىىإجلس ن ألمىىا أإ م ىىإ ثجاىىلس احىىثجد  
حكن مث ق فإ اح ه. اءخه  احج  جا أن أل ااإثإا ثلىا إاح ىإ    ىا جىن ه  احفجىا احى   أله ثىر أ  

شىىى إف  حججهفىىى  حلىىىس   كىىىا جملجىىىا كامىىىت  "S"إ "B" احاىىىاث.  كهذجىىىا جىىىملس  فاحاجىىىان ألن اءخىىىإأل ألن
 هأل ىى   جاج مىىا جىىىع كىىا جملجىىىا خاصىى    ىىىاا امفجىىا  لس احشىى أل ة  إجىىىن ذمىىا   ظمىىىا جىىهاقث لس حكىىىا 

 ىىىه. جخ  فىىى  ح ه ثىىىا   - "S"إ  "B"أ  احاجىىىان ألن  –فا ما  إثجىىىهإه احإقىىىت  هأألمىىىا جملجىىىا  صىىىه 
إاح ىإ    ىىإ قىى ه لس ن ى  اح فكألىىه جىىن خىى ا ه  احفجىا أكثىىه جىىن اى إة احخىىإل احجج ىىا  إاحلاىىإس  
فىى   اجانىى     ىىا  سحىى  خثىىهة ا ه ثىىا  جىىع ثجاىىلس احىىثجد  خثىىهة    كىىإن جثمألىى  ن ىى  احخىىإل  

صىجب  فان ت ج هاكج   جثا  ثا حأل  آجمى  إذا لى   فجىن أجث ى  اح فانىا اءخىإ  اح حكن جثمأل  ن  
كىىان  ىىإا ااىى خ اس احجىىإا  احفمألىى   فكىىا إا ىى  جىىملس ألهألىى  جىىا جىىع  فىىإ ك  ىىا احاجىىان ألن اءخىىإأل ألن 

اسخىىه  إكمىىا فىىإ  ج أل مىىا ن ىى  جىىا مىىهاه أن ماىى حلس اجألجىىا  نىىن فلجلىىس حجىىا ذىىإ  ىىا ق ح  ىىإ  ف احىى  
أل مظىىه سحأللىىا فىىإ اىىألا. احث ىىاف اه ثا ىىا  ث احىى  اح هجىىان فىىإ جااىىأللس إان اااىىلس ثىى ملس احج كألىى  كىىان 

  كان أ فاحلا أل جامإن احاىإع قثىا سح ىاقلس "B"كفاأل  ا ج  ة جن قثا  ففإ  اح  احاجان   ن ألج 
احهناألىىى  احج ااىىىأل   ف ىىى  نثىىىه ن ىىىأللس أل ألجىىىإن فىىىإ احشىىىإاهع ث ثىىىا  نىىىن اح جىىىاس فىىىإ اىىى ت اح جاجىىى  

 احما  اح جاس   إألش  إن جن
إ اامىىب احخ ىىا ا ا جىىانإ حلىىس   ألىىق فىىأل ج ىى. ثك  ىىا احاجىىان ألن اءخىىإأل ألن  مثووا آ رخووراآ 

حمفاىر  فألثى إ أملىس   ألى هكإن  ه شااهإا ثاثب نجا فمإ   ألق أخ  أ  ذس نجا فمإ سخه حألمف 
اا جن أذجأل  ا ا ثجاه احشخصإ إا م جاف إامج اس احإنإ ث حة أاجل ق ه لس ن   اك ااب احه 

سماىىا ا لس احشخصىىأل   إثا م ثىىاه سحىى  جثىىا ذىى ه اءشىىكاا ح اىى إة إ ىىه  ذىى ا ا م ثىىاه فىىإ  اخ لىىس  
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أصث إا قا هألن ن   فلس أذجأل  إججم  شأللا  جا ألصمجر احفه  ثمفار  إن أن ألاإه ن    .  ألهه 
ر سحىى  إأذجألىى  احجماقشىى  فألجىىا ثألىىملس  ىىإا  حىىة أفاىىا جىىن اح شىىااه  جثىىا ذىى ه احجإاقىىل اج  مىىا مم ثىى

ج اإه اجذجاا إاحج إان ن   اح  إ  احشخصأل   إاح ىإ أن ىت كىا جىن احججىاحج إاء فىاا احكثألىه 
 جن احججاج ت اح فان أل  اجألااثأل  ثألملس  

ظاذه ىىان فىىإ فىىإ كىىا اح ىىا ت احاىىاث   إاىى ما أن اجاىىافة احاماىىأل  إاحجمىىل ذجىىا اىىج ان 
نملجىىىا حجىىىب اماىىىإ صىىىهألح  اخىىىا ذىىىا ألن  اح ألىىىاة احجثكىىىهة حلىىى  ف اء فىىىاا اءشىىى اف  إاح  ىىىان مىىى ج

 احاجان ألن اءخإأل ألن 
ن ى  ذى ا احم ىإ  م ىإ فألىر  هاى  ناحألى  س ا كان جا إ  ا اى هاب  اخىا اجانى  أخإألى  

إ فألجىىا جىىن احصىىهاع إاحجمىىل  س ا  فىىرن اح اىىلألا احجشىى هة ألجثىىا اامىىب أاااىىإ فىىإ اح  هألىىب اجألاىىاث
جىن ث ألى  أخإا ىر   "S"اءكثىه فىإ احاجانى   سح  نى ا اءخ ثألملس  ف     ق أن اا ه احججاحاإن

 ألق ذااجلس إ اإا اهثلس ثإاا   ج ص ث ص  سأل اللن  إ  اجن  حة جع ه ث ر فىإ ه ألى  أجىر 
إهفاىىلا احىى الس حه أل ىىر  إاحخصىىإج  كامىىت ج فشىىأل  فىىإ  حىىة احإقىىت  إكىىان حإاىىع  ىى إ  إااىى   

ان ءخإا ىر  إمى ج نىن  حىىة حجإاالى  احجمىل ثلى ا احشىكا  اخىىا احاجانى  أن أإاى  اج اىا  ثاءجىى
نىىن احشىىجإه احج ثىىاألن مجىىإ احث ىى  إثمىىاف ا  جاحألىى  ج ىىا جماقشىى  أكثىىه امف ا ألىى   ىىإا كألفألىى  اح جثألىىه 

ث إن أ  نمل  إأنجىاحلس احفمألى  ثى إهذا أصىث ت أكثىه سم ااألى  إا  إالألى  إأصىث إا ألجهفىإن كألفألى  
ا  جاحألى  قإألى  م ألاى  ثى ف احج افظ  ن   جا ألصمجإن  إاحججىا فىإ ثمالألىات أإ فىإ اجانى  أصىثح 

  ىىب احجاىىان ة جىىن ثجاىىلس احىىثجد  فجىىملس أصىىثح األىى  اء اف فىىإ اح خهفىى   إآخىىه فىىإ اجمشىىاف 
إذكىى ا    ىى  أن اءنجىىاا احفمألىى  احج شىى ث  أصىىث ت  ظلىىه فأللىىا اىىج  احاجاحألىى  اح ىىإ حىىس  كىىن فىىإ 

س احفه   ثكىا ق جى  ج  إهذس سافاللا جن قثا  فاحث   فإ سماا ا لس  فج لس سح  احث ق فإ ا ذ جا
 فمأل  ألصمجإملا 

سممىإ احثا ثى  جإاىإع احث ىق اح ىاح :   ى كه: Sibling Sexuality الجنسوية األخويوة
ح  ألىىألس احفىىه. ثىىألن اح جىىب احاماىىإ احجىىا   إاحاىى إة  2003نىىاس  Mitchellذمىىا أاىى خ س جىىا ك ث ىىر 

احاماىىىأل   نىىىاس اءخىىىإ  احىىى   ألىىى ا ن ىىى  اجاىىىافة احاماىىىأل   ففىىىإ اا جهااىىىلا جإاىىىإع  اءشىىى اف إ 
ج اح لىىا  Mitchell:  كألىىل ممظىىه سحىى  احاىىم  اءخىىإ ؟  إقثىىا أن   ىى س  Mitchell   اىى ا 2002

 خثألهة نج ت جىع نجى ف إاالىإا ساىافة اماىأل ( نىن  Estella Weldonاحث ثأل  ذ ه  اا شاهت 
 اءثإألى  جهألفلا ح ام  اءخإ  إجا ذىإ جك جىا أن ألكىإن ن ألىر  ف ااث لىا قال ى  أمىر اف  ىا  احاىأل هة 
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 "acomplete Lack of Parenral Contol  إ  ك  Mitchell  جعKlein  ن   نا أل  اح جب
ثىىىألن احاماىىىأل  احجه ث ىىى  ثاح جىىىب  إاحاماىىىأل  اح ىىىإ  ىىى    سحىىى  اح جىىىا   Mitchellاحاماىىىإ  إ فىىىه. 

ف جىىىىىهل اجاىىىىىافة احاماىىىىىأل  ن ىىىىى  أملىىىىىا اجاىىىىىافة اح ىىىىىإ  صىىىىىا سحىىىىى  م  ىىىىى  احجمىىىىىل أإ احلاىىىىىإس أإ 
جىا  كىإن نإاقثىر إخألجى   ن ى  هأاىلا  ى إق أله سحى  أن اح مىا ثىألن اءقىاهب  احثىا  ا   صاب  إ ش

 جا  فاح فا فإ ذى ه احجه  ى  احججهألى  حىأل  ح ألىر فلىس كاجىا  ىإا اح جىا إاجماىاب نمى جا أل جىب 
 سماىىاب اء فىىاا احه اىىع   إاحاىىثب فىىإ مإنألىى  ذىى ا اح جىىب ذىىإ اح شىىثألر ثىىاءب إاءس كجىىا ألهإمىىر فىىإ 

كىىان  "S"س إاحىى   ألاىىع اءاىىا  حجاىى  ث لس كهثىىاف إأجلىىات  فىىإ احاجانىى  اءخإألىى  احإاقىىع جىىع آثىىالل
شالع ججاها  حجث  جأل   اء فاا  فكان أ فاحلا ألجث إن جشاذ  احجإ ة سحى  ه ىس أجلىس  ألاى ج جإن 

 ثاحها   كإملس ألااجإن ن   آهالة جهأل    إذإ إاع أل فع احث اف فألر حف هات  إأل   
كان ألخ    ن أللس ك جا شجهإا أملىس أكثىه اىما  جىن آثىاللس   Parenting سن جفلإس اءثإأل 

اح فىىىا   ثىىى أ ثىىىاءخ أإ اءخىىىت اءكثىىىه  كجىىىا اءخىىىت اح ىىىإأس فىىىإ  –فىىىإ س ىىى   جها ىىىا حجثىىى   اءب 
ح  ألىىاس ثىى إه ا ثمىى   احثا ثىى  جإاىىإع احث ىىق اح ىىاح    ألىىق   جىىب  إه اءس  إ  نألىىت "S"احاجانىى  
ح  ذب ح شى هأللا جىن احصىأل حأل   حكىن حىس قالج  ث شألاف  إأن إذا   ب جملا احخهإ  ح  اإ. إاح إ أل  
اءشىىىألاف فىىىإ ذىىى ه اح الجىىى   إج اإح لىىىا  جىىىهألفلس  حىىىة قإث ىىىت ثاح ااذىىىىا م ىىىإ  كافألىىى  حكىىىا  ألج إذىىىا

اىىه. احصىىأل حأل   ذىى ا    ىىب جملىىا أن  شىىجه ثاج ثىىا  جىىن   ىىة احجشىىك    إفىىإ احملاألىى  إأصىىث ت  
إاح  ألىىه  ح ف ىى   كجىىا اج لىىا  ىى جكن جىىن جماقشىى  خثه لىىاحلىىا جشىىك   ذىى ه ااحىى إه فىىإ اح جىىب أإاىىح 

اح   ج ك  أن شجهت ثىر ذى ه اح ف ى  كرثمى   سن جإاقىل امجكىا  احى إه   ى ق فىإ أ  ىب اء ألىان 
إذإ  هأل   جفأل ة حاش اف ح  جثأله نجا كامت ن ألر  ألا لس احألإجأل   فاجخإة إاءخإات احكثىاه فىأللس 

نجهذس اءإح   إأل كه فهأل. احججا احج ىألس كثألىها    أل ى  أن   ج إا جالإحأل  فإ.  اق لس فإ امإات 
ذىىى  ف اءشىىى اف كىىىامإا ق  ىىىألن ن ىىى  أجلىىىس   فاىىى   نىىىن ان  ىىىا ذس أن أجلىىىس  ف ىىى  أكثىىىه ججىىىا كىىىامإا 

 ألج   إن 
اح  ىىان فىىإ ث األىى   –اءخ ىىألن اح ىىإأس    ىىه  احثا ثىى   جإاىىإع احث ىىق اح ىىاحإجىىن احج فىىه  أن 

 ث أن أكثه مشا ا  فىإ اح جىاإن جىن  –خاص   فإ أإقات احصهاع  كإألن احاجان  اجألف ا ا ه ثا  
أاا س  اق اإ آجن ثألن أخإ لس إأخإا لس  خاص  احص ألهة فأللجا إاح إ   ظت اح  إه فإ ذ ه 
احجم  ىى  إشىىجهت ثرجكامألىى  ا اىى جاع سحأللىىا  ف صىىث ت    اىى ث. ثاحىى فانات اىى  أ  شىىإف إثىى أت 

اح   ىىت ثلىىا إفىىإ  اىىإن اىى   أشىىله أ نألىى    ألألجلىىا  فىىإ س ىىها    ىى س فىىإ احج هاىى  احخاصىى  اح ىىإ
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 ج ألجألا  إكامت احم ألا  ق ه لا ن   احى خإا فىإ احجه  ى  احثامإألى   إجىن احجثألىه أن    ىظ أمىر هثجىا 
ى ة كان ذ ا اح  ألأله فإ  اخ لا  ذإ اح   اجح حلا اح جثأله نن مفالا ثصإهة كاج   إاج لىا  أقىا   

حلألجمى    اهكى  جاىا   جخإ لىا إأخإا لىا اح جثألىه نىن أمفاىلس  اخا احاجان  اءخإألى  إثجألى ا  نىن ا
ااه جن أاا ا ب ا م ثاه سحأللس     إن اح اإف سح  احش 

 ألىىه أخىىه   ن ىى  اىىثألا احجثىىاا  اح فىىا  أإاىىاع ألىى س  هااىى   "B"فىىإ احاجانىى  اءخإألىى  
 فىىاا احف ىىاة احاجأل ىى  إاح ىىإ   ىىب أ "Cinderella"جه ىىإب فألىىر  اخىىا اءاىىهة   ألىىق  ثىىه  قصىى  اح

ذىى ه احاجانىى  اءخإألىى  أن    كىى  حلىىس اح صىى  أكثىىه جىىن جىىهة ءملىىس جل جىىإن كثألىىها  ثملاأل لىىا احاىىجأل ة 
اح ىإ أل جمىإا  ى إثلا فىإ أاىىه لس  نمى  ذى ه احجه  ى  هثجىا   ىى هاح احجإا ىل جىن اءجىا سحى  احألىى    

 لس جىع جماقشىث  ن ن   جا  ثا ذ  ف اء فاا  إفىإ  إشجهإافإ  اح   هكأل   فاج ت احججاحاألن
ىىه ح  جثألىىه إ هكىىكثألىىها  نىىن ظىىهإفلس اءاىىهأل   حىى ا  ا اءخصىىالأل  ا ا جانألىى  نهفىىإ  ذس فىىإ اا هاىىاا   

نن جشانهذس كاج    إأذجأل   حة س ا   احفهص  حلس ججاألش  احإاقىع  احفج ىإ حلىس ججكامألى   جثألىهذس 
 نمر ثفان أل  

أمىر ألاىان  فىإ  ح   ظله أن جملج احججا احجش هة ذمىا ذىإ مجىإ   احجى   احجفاىا  ألىق
 ا أل لألىىىإف حثمىىىاف اىىىإ نىىىاس أكثىىىه  خفألىىىل كثافىىى  اح  ىىىإا ن ىىى  كاذىىىا ناجىىىا  اىىىلألا إا ىىى  ف ىىى   إذىىى

كألفألىى  اح جاجىىا جىىع أ  ذاىىإس ج   جىىا اىى ذس فىى  ألجألىى   فألىىر ألاىى  ألع احججىىاحاإن اح فكألىىه ججىىا  إ   ن
اح فىىان ت ثىى إن ه إ  اىى ثأل   كجىىا فىىإ  إه احثمالألىى  اءثإألىى  اح انجىى   سن اح ىى هة ن ىى  اح جاجىىا جىىع 

احصجث  ججكن  نجلا ثاحماىث  حمجىإ   احى إه حف ىهة أ ىإا جىن أاىا  خفألىل اح ىإ ه  إفىإ جثىا ذى ه 
 اءإقات  ظله أ ااأل  اح  إا احجاا  أكثه قإة إذما ججكن ج اثج  جماقش لا جع احاجان  

إاىإ  سحى  ن ى  اح ااى   2004إآخهإن  Murphyإ  Prokofiev 9119أل ك  كا جن 
 األىى  إملاألىى  كىىا اجانىى  حكىىإ ألجكىىن  خفألىىل  ىى ة احفإاىى  إاح ألىىهة  إذىى ا ألججىىا ذألكىىا ثمىىالإ فىىإ ث

كمإع جن اح مظألس حا فاا احى ألن جىن صىفا لس أملىس ألصىث إن أكثىه فإاىإأل  إامفجاحألى   إجىع  حىة  
فىىإ احاجانىىات اح ىىإ فأللىىا  حىىة  ألىىه ججكىىن  جىىن اءفاىىا ااىى خ اس جىىملج جىىهن جىىع اجث ىىاف ن ىى  

أل ال احاجان  فإ جثا ذ ه اءإقات ذإ   خا جفألى  ججىا ألخفىل  اح  إ  اح إ   ك  ن   اءجان  إان
جىىىن ا اىىى   اح فىىىان ت احجاىىى جهة اح ىىىإ  ثألىىىه اح ىىىإ هات  أجىىىا ثاحماىىىث  ح كىىىإألن اجانىىى  فهنألىىى   اخىىىا 
اجان  أإ نجا ثمالألات  فل ا كان شالجا   ففإ م    جا كىان  حىة ظىاذها  فىإ احاجانى  نمى جا قىاس 

ثا ب ا م ثاه سح  اح اا  سح  اح  أله فإ ح ىب أصى ه ذى  ف  Bاءخصالإ ا ا جانإ ح جاجإن  
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اءشىىى اف  ف  ىىىظ أمىىىر حىىىأل  شىىىأل.  ثىىىا ااىىىس إاحىىى ه جخ  ىىىل  إذىىى ا أ ىىى ق قىىى ه جج ىىىإا جىىىن احججىىىا 
اح جىىاإمإ اح مافاىىإ ءن إاحىى  اح ف ىىألن اسخىىهألن مىىا ها  جىىا  إااىى  فىىإ  ألا لجىىا  ف ىى  كىىان ذمىىاة اىى ا 

ذجا  جىىىن كىىىان أ ثلجىىىا  إاحىىى ه أس إاحىىى ذجا  إإاقىىىع جىىى حس جاىىى جه  ىىىإا أأللجىىىا أفاىىىا  إاحىىى ه أس إاحىىى 
 ثاحماث  ح ف اة اءكثه اح إ شجهت أملا جهفإا  جن اامب إاح ذا ثألمجا كان أل فاا أخأللا 

أملىىىا  ألىىق فألىىىر أ فاحلىىىا كىىامإا أل خأل ىىىإن  "S"جإقىىىل فىىإ احاجانىىى  اءخإألىىى     ىى كه احثا ثىىى 
آثىاف ج  ج ىإن  أملىسخأل  لس ذى ه اف  ى إا إفإ جه    جن جها ا    أخصالألإن جشاهكإن إ ج للا 

حلس  فل ا أل ا ن   أن احه ث  فإ أاىهة جاى  هة حلىس كامىت شى  لس احشىا ا إ ى  إ  الجىا  فىإ ج  جى  
 فكألهذس جىع أ  شىخص أل ظلىه حلىس مظىهة سألااثألى   أجىا اح جىب احاماىإ احى الس كىان اىج  حلىس  احجىا 

ن اح جألجألىىى  إاحىىى لف جىىىن ما ألىىى   جىىىع ظ ىىىت اح ااىىى  ح  صىىىاا احىىىثجد قإألىىى   فكىىىامإا ألخ  ىىىإا ثىىىأل
احاماأل    ألق أل ا إن سح  اح جب احاماىإ نمى جا أل  ىااإن سحى  احها ى   سن كىس ا  جىا ت كىإملس 
ج ثىإثألن إأل  ىإن هناألى  إ مىان  كىىان كىس ج ى إ  ثاىثب اىجل اح   ألىى  إاح ىب إاحهناألى  فىإ ث األىى  

إاح ىىب    ج جىى  ن ىى  احاىىم  اح  ىى ق نىىن  ىىه. ح هناألىى   ح ججىىاحاألن فىىإح لس احجثكىىهة  إذىى ا أ ىىا  
 حكن ن   أمإاع أخه  جن احج قات احج هث  إن قات ح هناأل  

: جمىىى  احم ىىىالج احث ثألىىى  اح ىىىإ  إصىىىا سحأللىىىا  Sibling attachment العالقوووة األخويوووة
Bowlby  ىىإا صىىجإثات اح فىىا  إ احج قىىات أإ احصىى ت احاىىجألف   ألاىى جه فلجمىىا  9190نىىاس 

 Howeإ  9169نىىىاس  Eriksonا فىىىاا  فىىىإ اح  ىىىإه  فكىىىا جىىىن    ألااىىىات احج قىىى  إاحصىىى   ح
 Fonagyإ  9111إآخىىىىىىىىىىهإن نىىىىىىىىىىاس  Masonإ  9111إآخىىىىىىىىىىهإن  Howeإ  9112-2002

  اجىىىألجلس أل كىىى إن ن ىىىى  أذجألىىى  احكألمإمىىى  اسجمىىى  اجألااثألىىىى  Schore 2009إ  9119إآخىىىهإن 
 a secure and positive identity as am aspect of" كاامىىب ح صىى   احشىىجإهأل 

emotional health" إأألاىىىا    كىىى  احاججألىىى  احجاجىىى  حاجىىىس احج  ىىى ة ن ىىى    ىىىإ. اح فىىىا فىىىإ  
   9110احص   احجاج  إاحمجإ احمفاإ احا ألس 

أحىىل  فىىا فىىإ جىى اه   اخ ألىى  ج ألجىىإن أإ فىىإ  7720فىىإ ثهأل امألىىا احألىىإس  ذمىىاة  ىىإاحإ 
  ف اء فىاا حى أللس % جىن ذى90أمإاع أخه  جن احج ااات  ألجألشىإن ثجألى ا  نىن أاىهذس  إ ىإاحإ 

ش اف احجمج حألن نن ثجالس أن اء 9194ناس  Wardسخإة إأخإات  أش اف إ أله أش اف(  إأل كه 
اه فأللس امفجىا ت شىجإهأل  قإألى   إهثجىا أل ظلىهإن   ى ألا  إاى إة ج ج ى  جىع نىبف ساىافإ احثجد  ث

 Peledإ  9196إآخىىىىهإن  Juffeكىىىىإملس أل إااىىىى إن جىىىىع ثجاىىىىلس احىىىىثجد  إ إصىىىىا كىىىىا جىىىىن 
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سحىى  أن احججىىا احاجىىانإ ذىىإ أماىىب جىىملج حا فىىاا  إ  احاىى إكألات جىىن احلا لىى   9114خىىهإن إآ
ىى ة إنمىىل فىىرملس ألاىى فأل إن  سحىى  احج إاىى    ثألمجىىا اء فىىاا  إ  احاىى إكألات  احصىىجإثات( اءكثىىه   

احصىإهة ن ى  أمىر شىىثك   سم ىا جىن احجى   احفىه   أفاىا  فىإ  اخىا احجى   ثىىاحفن ألججىا ااى خ اس 
احشجإهألات اح إأل  ججا ألاجح ح  فا اءكثه اا هاثا  ثىاء اف احىإظألفإ  اخىا احاجانى    أجان جثاهة

كىا  فىا ألىى س   ألألجىر ث قىى  إج اثجى  قهألثىى  أثمىاف ف ىهة  كىىإألن احاجانى   إجىىن  حىة  جىىن احجلىس  امىىب 
فشىىىا احاجانىىى  ككىىىا ثاىىىثب أ ىىى  أفها ذىىىا  إان ا كىىىان ء  اىىىثب جىىىن اءاىىىثاب أن  ىىىهة  فىىى   جىىىا 

اهه أإ   ب جمر  حىة حصىاحح احاجانى   فىرن  حىة ألمث ىإ  مفألى ه ث ى ه شى أل  حكىإ   احاجان  ثاخ أل
 ألشجه اح فا أمر جهفإد إأن ا  ألااا ر جا احت    ا  حر 

ثجهإه احإقىت  ج ىإ ا اىات احجى   ثىاحفن اء فىاا ثجىد اج اىا  ثاك اىاب احث ى  فىإ 
األع ن ىى  اجماىىا  إاجاىىا ة  قىى ه لس احخاصىى  ن ىى  ااىى خ اس احجىىإا  احفمألىى   إذىى ا ألاىىان  فىىإ اح شىى

إاح ان ث إهأللجا ججكن أن أل ثها فإ اإامب أخه  فإ  ألاة اح فىا ث هأل ى  سألااثألى   إذى ه احجلىاهات 
ن أماى إا ذى ه احخ ىإة    احثا  جا  جثا احخ إة اءإح  فىإ نج ألى    ألألىه س اااىلس ث ألجى   إا لىس  إان

شىىإف جىىن احىىإنإ ثجىىاحجلس احىى اخ إ جىىن فثرجكىىاملس سماىىا  احخ ىىإة اح احألىى  فىىإ احجىى   إاح ىىإ     ىىب 
خ ا احصإه اح إ ألث كهإذا  ذ ا احإنإ   أل   ب ثاحاىهإهة أن ألكىإن جم إقىا  حكىن احفلىس احمىاجإ 
ثىى ن ا خ ألىىاهات ججكمىى  ث هأل ىى    اىىاإب جىىع شىىجإهألا لس  سمجىىا ألججىىا ن ىى   خفىىألد  ىى ة احفإاىى  

 إ   أل. جا إ  أكثه ذ إفا  ح  فانا 
  ثألىىب أ فىىاا إججىىاحج أاىىه ( إهشىى  نجىىا  Arnon Bentovimأقىىاس  9194فىىإ نىىاس 

هااع إماقا فأللىا ججاهاى   اىكألن اءشى اف فىإ  إه احهناألى    ألىق أخى  فىإ ا ن ثىاه اح ىه. اح ىإ 
أللىى س ثلىىا اءخىىإات إاءخىىإة ثثجاىىلس احىىثجد إجىىا ذىىإ   ىىة اءإحإألىى  اح ىىإ ألمث ىىإ سن اللىىا ح  فىىاظ 

ه لىا احججىاحاإن ثىاحفن نمى   كىإألملس حاجانى  ن   اجانات اءش اف  إذ ه اح ااألا    ا  ءن أل 
 جن اءش اف   ت احهناأل   
اح فىىىىا ألمث ىىىىإ أن ثأللىىىى  هناألىىىى   9199نىىىىاس  Maluccioإ Sinanogluأل ىىىى كهما كىىىىا جىىىىن 

أخ ذا فإ ا ن ثاه نم  سح ىا. اء فىاا  إه احهناألى  احجخ  فى  ثجألى ا  نىن أاىهذس  إ شىأله اءث ىاق 
ثاحماث  حا فاا  اا سح اقلس  إه احهناأل  سن  جت احج افظى  احجخ  ف  سح  ق   احجشك ت احمفاأل  

ن    ها  اح هاث  فألجا ثألملس  إفإ احجإاقل اح إ فأللا اجل ا صاا فألجا ثألملس  فرمر أل   ب جىملس 
   إأل ر 
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سمما مجهل ج   اح اااأل  ثألن اءش اف إ أله اءش اف     قثا جأل   أخ أإ أخت أخه   
ث إة احهاث   اءخإأل  حا ان أإ حااإأ  إاح ىإ  اى جه سحى  جىا ثجى   إأن  حة فألر ج اجمات   ج .

جه  ىى  اح فإحىى  ثكثألىىه  إ ىىاا كإملىىا األىى ة فرملىىا   ىى س أجىىان شىىجإه  ذىىاس اىى ا  ء  ىىثلس فىىإ جها ىىا 
سح  أن اء فاا جم  نجه ثجامأل  نشىه شىلها  فجىا فىإ.  9199ناس  Dunn ألا لس اح احأل   إألشأله 

فألىى   ىى ثأله جشىىانه اءخىىإة ن ىىأللس  إججكىىن أن ألكىىإن  حىىة احث األىى  حىى أللس شىىإف جىىن  صىىإه  ىىإا كأل
ج هاة إفلس أ إاه اا جانأل  ججألم  إججكن اا خ اجر نم جا ألإاار اذ جاجا   ح فه  أ   ل أل   إأله  

Dunn فزىىى إا ن ىىى  ف احجلس احث ىىىافإ ءملىىىس فىىىإ لىىىس اء إاه ا ا جانألىىى  إن قىىىات نىىىأن اء فىىىاا أل  ز
   فإ ن قا لس اءاهأل   إذ ا ألاان ذس فإ  ج س اء إاه ا ا جانأل   اا  سح    إق أشألاف ججألم

إان اهة احصىىىىىىى    Berridge 9197إ  Cleaverإ  9194إآخىىىىىىىهإن  Roweكىىىىىىىا جىىىىىىىن 
 ك جىا  أل افجإن نن سح ا. اءش اف  إه احهناأل  جع ثجالس احثجد Berridge 9117إ  9119

ن حس ألكن  حة ججكما   فرمر ألمث إ احج افظ  ن  إأل اىح أن   حى    ا  صاا فألجا ثألىملس  أجكن  إان
اح فا حجىن ذىإ اءخ أإ اءخىت سمجىا    ىه ث  ثاحاىهإهة ثكىس احإقىت احى   قاىألاه ججىا  فىإ ججألشى  
إا ىىى ة أإ ث  أل ىىى  كإملجىىىا أخىىىألن أإ أخ ىىىألن  شىىى أل ألن أإ  ألىىىه شىىى أل ألن(  حكىىىن اءذىىىس ذىىىإ ا  صىىىاا 

 إاحص   ثألملجا  
حىى أللس اج اىىا  ثاحجاىىلإحأل   اىىاه ثجاىىلس  اىى هإل أن اءشىى اف إ ألىىه اءشىى اف  جىىن احججىى

احىثجد  إجىن  حىة ألكىإن اءفاىىا ه ألى لس  اخىا اىألا. احجىى   احاجىانإ ح  ألىألجلس  فىهإ. احاىىم  
أألاىىىىىا    جىىىىىب  إه فىىىىىإ كألفألىىىىى  مجىىىىىإ ن قىىىىىات اجخىىىىىإة ثثجاىىىىىلس احىىىىىثجد   ألىىىىىق ألىىىىى كه كىىىىىا جىىىىىن 

Rosenberg  إSutton-Smith  إس  أجا احثمات   أن اءإ   ألجأل إن أكثه سح  احلا9170ناس
إاىى  أن  9160نىىاس  Kochشىىجإه ثىىا ح  اس  أجىىا فاع احج ج ىىا فىىإ اجىىا أشىى ا ذس فىىإ أل فاىى ن احىى 

إ  Khanاءخىىىألن ألثىىى إ أن شىىىااهذجا أكثىىىه جىىىن أ  نىىى   أخىىىإ  آخىىىه  إجىىىع  حىىىة  إاىىى  كىىىا جىىىن 
Bamk  أن ذمىىاة اإامىىب سألااثألىى  فىىإ شىىااه اح فإحىى : فصىىف  احلاإجألىى  أإ احج الألىى   9192نىىاس

ن كامىت  ذإ ج هة هلألاإ ح  فانا اءخإ  إن ى  ذى ا احم ىإ ففالى  لا كثألىهة  فلى ه احصىف    ى  إان
أن  Greenbaumإاى   9162ج حج  فلإ  جثا مإع جن ا  صاا إاحى لف إاح اىإه  فىإ نىاس 

اء فىىاا احثكىىه ألج كىىإن أ إاه  ات قىىإ  جاىىأل هة ناحألىى  جىىع  ألىىه أقىىهاملس فىىإ احاىىن  فىىإ  ىىألن جىىن 
جع سخإ لس إأخإا لس حكن ناحأل  جىع أصى قاللس  إذى ه اءإاىاع ججكىن   ألفأل إح  ثج ذس أ إاهذس اج
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أن  اان ما فإ فلس أفاا ء إاه أإااع اءاىهة  إأن اح ى ثأله احى   أل  ثىر اح  ألىه اجألاىاثإ ألمى ج 
 نمر ن قات أفاا ثاح  كأل  

فىىىإ ك  ىىىا  : جىىىا ة  احىىى  أخىىىه  ظلىىىهت  Rivalry and Loss المزاحموووة والفنووودان 
ءخإأل ألن  ه ث  ث ن ذ  ف اءش اف أظلهإا اح ااى  سحى  ا ذ جىاس احفىه   إذىإ جىا أثىاه احاجان ألن ا

 فألظىى  نىىى   جىىىن اجخىىىإة إاءخىىىإات  اخىىا كىىىا أاىىىهة  إألظلىىىه  حىىىة نمىى  ساىىىهاف احجىىى   ثىىىاحفن جىىىع 
اجانىىات اءخىىإة فىىإ  احىى   ا اىىا نجىىه  ثاءهقىىاس  ججىىا ألمثلمىىا سحىى    أل ىى  أن هثجىىا  كىىإن ذمىىاة 

  ج ىى. ثف ىى ان احفه ألىى   فاح فىىا اءكثىىه نجىىها  هثجىىا ألشىىجه ث مىىر ألمخ ىىع جىىن ا  فىىا قاىىاألا ثاحماىىث  حكىى
جكامىىر إحىىىأل  حىىر جكىىىان ألىى ذب سحألىىىر  احجىىا أن سخإ ىىىر إأخإا ىىر جا احىىىت حىى أللس احه ثىىى  فىىإ أن ألظ ىىىإا 
صىىى اه ه اىىىع  فجىىىن إالىىى  مظىىىه اءشىىى اف أمىىىر س ا اىىىاف حلىىىس أخ أإ أخىىىت أصىىى هذس  ألث ىىى  حف ه ىىىر 

فكجا فإ  –أ  أخ آخه أإ أخت أخه   –  ا حجكام  أخه   جكام   اسخه  اح فإحأل  احج   ة ثس ألم
:  أمىىا ألاىىب أن أكىىإن ج ىىة اح  جىى    مىىه  أن احإحألىى  احث ىىق فىىإ ث األىى  ذىى ا  اىىث.  كىىههاحجثىىاا احىى   

احا ألىى  ذىىإ شىىخص ه ألىىا أإ جمثىىإ   فىىر ا كىىان اح فىىا حىىس ألجىىه ثخثىىهة ج ىىة اح  جىى  جىىن قثىىا  أ  فىىإ 
ذجاا احشىجإه   فىرن ناقثى   حىة ججكىن   جثىا فىإ نمىل أإ نى اإة  اىاه احجكام  اءإح   ثاثب اج

 جن ذإ/ أإ ذس أص ه جمر 
سن  إه احججاحج ذما ذإ  إاألح أملس قا هألن ن   فلىس أن احفجىا/ اجاىهاف فىإ  ااى  ءن 
أل خ  نم جا   ألا  ألجإا ذس اح ألاس ثاء اف احإظألفإ ثجفه ذس  إثجهإه احإقىت  ى هة اجانى  اجخىإة 

ججاحج ألج ة ق هة ا   إاف إأن  إهه فجىاا إذىاس كشىخص كثألىه ججلىس  إجىع  حىة  فىإ اح  ىإا أن اح
احجاا   جن احشالع أن ألشجه احججاحج ثج س اح  ح  إاحفان أل  إذإ جا أل شجهه ثر اح فا إ حة ثاىثب 

ا فإ احجثكهة  إفإ اح جاجا جع  اح  احلألا ألهألا ألمث إ سن اف ا م ثاه إا ذ جاس ح  فخثهات اح فا 
ج اإحى  احجثىإه ن ى  ثجىد جىن أاىثاب اج ثىا  ح ألىىر حكىإ   ألجكى  نى س ا ذ جىاس ثىر جىا  جىىاألا 

 ججر جن سذجاا ججاثا فإ  ألا ر احجثكهة 
سن كىىا اء فىىاا احه اىىع فىىإ شىىلإه نجىىهذس اح  أل ىى  اءإحىى  ألكإمىىإا فىىإ  ااىى  سحىى  اج لىىس 

أخىىىت أخىىىه  نج ألىىى  اىىىل    إاح ىىى هة حكىىىإ  صىىىثح نج ألىىى    ثىىىا أخ أإألجألشىىىإن خثىىىهة ججمىىى  احكفىىىافة 
ن حس أل  ق  حة  فرن احجشك ت ججكن ظلإهذا فإ اح ألاة جا  ث   جشىك ت   ج ى.  ثاحماث  حر  إان
ن كامىىت احج إامألىى  ج فشىىأل   ثاحصىى   احج  ألىى  جثىىا  ىىا ت ا ك لىىاب إاحلألاىى ألهألا إ ألىىه  حىىة    ىى  إان

ا. احجإقىىل اءاىىىه  فىىإ ث األىى   كىىىإألن احاجانىى   فجىىىن احاىىهإه  احمظىىىه سحىى  ذىىى ه اء إاه فىىإ اىىىأل
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اح جاجا ججلا حكن ألجكن  ج ألا جثا ذ ه احا إكألات إ  إأل لا سح   ه. ج ثإح  ح ج قات   إإاإب
فا  جاحأل    جثألىا  جىإت أ ى  اجخىإة أإ س ى   اءخىإات  اخىا اجانىٍ  جىا أخإألى   ججكىن ااى   حر 

إ ه احمىىا ج نىىن فىىإ  إاألىىر جشىىانه اح  ىىا  اخىىا جاىىاهات قامإمألىى  سألااثألىى  ججىىا ألخفىىل جىىن  ىى ة اح ىى
ا  ىىىىإاف جثىىىىا ذىىىى ه احخألىىىىا ت احاىىىىا     فىىىىر ا أجكىىىىن حصىىىىإه احفمىىىىاف اءصىىىى إ إاجثىىىىا ة أن ألصىىىىثح 

 شجإهألا   س ا م جا أن  خل   ة ذ ه احجخاإل 
هثجىىىا ألج ىىىإ  إ ب احجىىىإا  نىىى  ا  كثألىىىها  اىىى ا  جىىىن  ."B"فوووا حالوووة الجماعوووة األخويوووة 

ألىى   إحى  نجىىهه اىىثع اىمإات ألجىىألا  احىى  احجإاىإنات إاءذىى ال  أ ى  أ فىىاا ذىى ه  احاجانى  اءخإ 
  ن ن   ف  ان أجر   ألق اه    ج ث  اجهأة إإاع كه ألن جظلاه أن حىر ثى   إثاهإكى  شىجه 
 هألجىىىإ فىىىإ. هأاىىىر  فىىىإ  حىىىة احإقىىىت كىىىان ألجىىىه ألىىىإس نألىىى  جىىىأل   أجىىىر  فر اااىىىر ث  ىىى. ا مفصىىىاا 

جىر  ج ىاإ   سقمىاع مفاىر إ اا ر سح  اح جاألا ججلا جىن خى ا ج ثى  ماىالأل   سمجىا ألجمىع ف  امىر ء
أملا حس  جت  حكمر ثاحفجا ناألا خثهة جإ لا  فلإ ألهألى  سث ىاف  كهاذىا  ألى  أجاجىر  إمفى  ذى ا احإحى  
اا  ه األ ا    ىت احهناألى  فىإ أاىهة ث أل ى  حكىن جكامىر ك صى ه فىه  فىإ ذى ه اءاىهة ثجى  ف ىهة إاألى ة 

ألر سح   هاى  أن أصىثح جهألاىا   فف ى  ث ج  نمر ءن احجالإح  نن هناأل ر أماثت  ف    إأثه  حة ف
اجألىع شلأل ر ح  جاس إكان ألصا سح  احاجان  اءخإأل  شىا ب احإاىر إصىإ ر ج  شىهاا  إجك لثىا   إ 

ه ج أل  جن ا ذ جاس فإ  حة احإقت  ذى ا ججاحاألن شجهإا ثاح  . ن ألر  إفإ   خ لس احجلمإ أن إ حا
ح  ن ن ى  ف ى ان جكام ىر ك صى ه فىه  فىإ احإح  ا س جن جأل   ذ ا اح فا احا أل  إشجإهألا  شجه ثىا

اءاهة حف هة قصألهة  إاا      حفهص  حجب  إه احجهأة  اان ه  حىة فىإ  احى  اح ى ن اح ىإ ألجألشىلا 
 ث ن خفل جملا 

 ى ق أن إصىا اءخ اءكثىه فىإ  اكاىإ  "B"فا نهاية فتورة حيواة الجماعوة األخويوة 
 ألهذجىىا  فام ظهذجىىا اىىاك ا  إحىىس ألصىىى   قثىىا إصىىإا أخألىىر إأخ ىىر   ألىىق كامىىت  هنىىاه أاىىهة ث أل ىى  

حىت ان   ذ ه احفج   ف  احثا ث  إنم جا إص  قاس ثإاع ق جألر ن   اح هاثأل ة  إثج  ح ظات ن  ت
ت حىر احثا ث  إذ     ثر أمر  ألىه اىجأل   إقاحىحر أن فج  ر ذ ه صإ لا أن   جن ك جا ر  إأ هكت 

إاحثا ثى  حىس ر سمى اا ق جألىر ن ى  اءهد  حإ فجا  حة فىإ احج هاى   فا  جىاا أن أل  ىب جمىر ج  هاى
ا  حىر احفهصى  أن ألجثىه نىن جا ا أل ص  ثفج  ر ذ ه  إ حة جا أ  ءملا  هأل  أن  فلس حة   كن  فجا

:  سممىإ   أه  أن احاىألاهة احخاصى  ات ا ا جانأل  ثصف  ناجى   ف ىاا حلىاإجن احخ ج  اثر جملا
ه احجه    احملالأل  فإ نجه ذ ه احاجان  ثكس  ججا فإ  إصألا أخإ إأخ إ فإ جإن ذجا   فإ ذ 
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أمىىر أله ىىب فىىإ  اىىإه أخألىىر إأخ ىىر إ  ألكىىإن ثجفىىه ه  ألهألىى  أن أل اىىإ ججلجىىا جىىا  احثا ثىى  أ هكىىت
 ث   جن إقت كاج   إ  ألفاهقلجا  فل ا  حألا ن     إق   إا إااح فإ ا إكر  ثألمجا كان ألهأل  

ألى   إذىإ اسن ألهألى  احجشىاهك  إا اى ج اع حمفار كىا ا ذ جىاس فىإ ث األى   كىإألن ذى ه احاجانى  اءخإ 
جع أخألىر إأخ ىر فىإ صى ث أللجا ف ىس ألكىن ألمث ىإ ن ألمىا سثى اف ج  ظ مىا كج جىاحاألن  ثىا ذىإ أن امىا 

 سألاذا ثمفار 
 

 :حول إدخال العالج بالفن مع األشقاء  مناقشة

حلىس  فإ سألاا   سن اءش اف اح ألن أل اججإن إألجج إن ججا  فإ اجانات احج   ثاحفن    ىا 
فهص ن أل ة ح جشاهك  فإ ذ ل أإ ج إه جش هة فإ  ألاة أاهأل  جثكهة  اجخإة إاءخإات احكثىاه 
هثجا ألش  إن احفاإة احج  جا أن احصى اه اف  ى إذا  إكىا  فىا أل  ىإ  فىإ  اكه ىر  اهألخىر اءاىه  

ا  احخاص ثر  إذ ه اء إاه احجخ  ف   ج إ قألج  حكا فه  إ شاع ن ى  احىهإاث  اءاىهأل  إاج اى
 ثا م جاف 

أمىىىر ججكىىن جاىىىان  لس فىىىإ  احثا ثىىى  فىىإ س خىىىاا احجىى   ثىىىاحفن جىىىع ذىى  ف اءشىىى اف  إاىى ت
  جىىع ثجاىىلس  مظىىألس  ا ىىإ حجىىإا فلس إشىىجإهألا لس إثمىىاف  ىىه. أكثىىه سماىىا ا  إأكثىىه اىىلإح  ح ه ثىىا

  جع اءحس إاح اهة اهاف اح فكة اءاىه  احى   ناألشىإه احججاحاإن  جاجااحثجد إفإ مف  احإقت أل
أجا قااألا احجهاقب ثألن اءش اف ذإ قااألا ج إهأل  فإ  صإه أن احصى اه أل ى ثهإن ثىاءكثه جىملس 
نجىىىها  جىىىن سخىىىإ لس إأخىىىإا لس  حكىىىن  حىىىة   ألجمىىىإ أملىىىس أألاىىىا  ألجج ىىىإن ن ىىى  احجشىىىاهك  ا لألىىىا  فىىىإ 

 ا إكألات جن ذس أكثه جملس 
احج قىات فألجىا إكا  حة ألخثهما نن  ألإأل  إجألإا كىا جىملس حرخىه فىإ الىإ ذس ح  اىألن 

ثألىىملس  سن س اىىا  احف ىى ان احىى   ألجألشىىر اء فىىاا   ىىت احهناألىى  ججكىىن  خفألفىىر سحىى  أقصىى   هاىى  
ثإاا   نج أل  جلمأل  ج  هف  جخجىا   ى ة اح اااىأل  اح الى ة جىن خى ا احججىا ججلىس فىإ اجانىات 

اهك  جاىى      إاحىىهإاث  اح إألىى  جىىع جىىن أل إجىىإن ثاحهناألىى  إجىىع اءخصىىالألإن ا ا جىىانألإن فىىإ جشىى
احجج إجات ثألملس  سمجا ألجثا اامب أاااإ فإ ذ ا احججا احاجانإ احجش هة  إ   ألق احجج إجات 
ثشكا جا جه ألاجا  احججاحج ن ى  إنىإ  الىس ثىاح  ألهات احججكىن  ى إثلا فىإ  ألىاة ذى  ف اء فىاا 

 إأل نس اح الألا احفجاا احما ج نن أ ااأل  اح  إا احجاا  
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ة جن احإقت إألمث إ  كإألملا ف   فإ  اح  إاىإ  ججاإمى  سن  كإألن اجان  أخإأل  أل خ  ف ه 
كاج   جن احمظاس ككا  إاحجماقش  جع  جى ف احججىا اى كإن اىهإهأل  فىإ احث ىق نىن فهصى  حجثىا 
ذ ه احاجان  أن   كإن  إذ ا ججكن أن ألججا ن   ا ااع اح ه. اح إ مفكه ثلا فىإ   ألألجىات جىن 

حىىإن سحألمىىا ح ججىىا ججلىىس  إجىىن  حىىة   اىىع ج جاهاىى ما احجج ألىى  إ  اىى  احفاىىإة م ىىإ ججاإمىى  اءشىى اف أل  إز
 اح ألن هثجا ألا فأل إن جن اح  خا احجلمإ ح ج   ثاحفن 

 ملخص :

فىإ احجج ألى    Teresa Boronskaخثىهة احثا ثى   ذىإ نىهد  احث ىقسن احل ل جىن ذى ا 
األا اءشىى اف   ىىت احهناألىى   فهثجىىا  اىىإ  فىىإ ذىى ه احاجانىىات قاىى ججاهاىى  اجانىى  احجىى   ثىىاحفن جىىع

احج ا ج  إاح ماف  إاحصهاع إهثجا  كإن احج ق  اءخإأل  ثألملس  أله جمظج   س  أن اجان  احج   
ثىىاحفن   ىىألح إا ىى ة جىىن احفىىهص اح  أل ىى  ح اجىىع اجخىىإة إاءخىىإات  أشىى اف إ ألىىه أشىى اف( جىىع ثجاىىلس 

أللىىا احىىثجد ح ىىهد  نىىس ا  صىىاا فألجىىا ثألىىملس  ف  إألىىا أمجىىا  احصىى   اح  ألجىى  أإ س ىى اق   ألألىىه ف
نج أل      ب جالإ  شا. إاح  اس اا    ألق أمر ألاأل ه احا إة احج ااإ  ن   احاىإ احجىاس  فرمىر 
ججكىىن ثمىىاف  ىىه. ا ألىى ة ح ج قىىات  إجىىع ظلىىىإه احخثىىهات احا ألىى ة  فىىرن احشىىجإه ثاحها ىى  إاحفخىىىه 
ججكىىن أن ألصىىثح اىى فا  جىىن احصىىإهة احجاجىى  اح ىىإ ججكىىن أن ألجىىألا فأللىىا اءشىى اف  ىىاا  اججلىىس جىىع 

 لس احثجد ثجا
ماقشت ف   ج ااات احخ جات ا ا جانأل   س  أن احج اه  أألاا   أن احثا ث  ن   احه س

أجىاكن مجإ األىى  ح كىإألن جثىىا ذى ه احاجانىىات  ف ى  جىىهت أإقىات نجىىا كثألىهة   ثمىىا فأللىا جىىن أ فىىاا 
    أفها   جاج ما ججلس ن األا  أن أل نإا أش اللس ح اإه ا اىات احجى   احاجىانإ ثىاحفن أإ احفىه 

فكىىس فىىإ اح احىىب  ااإثمىىا جىىع جثىىا ذىى ه اح  ثىىات؟ فىىر ا هأألمىىا اء فىىاا ن ىى  أملىىس اىى ف فىىإ اجانىى  
أاهأل   أ  ألمث ىإ أن ماى ا أمفاىما:   ىت أألى  ظىهإل ج  جىا أن ألكىإن ذمىاة جإقىل ججىألن  كىإن 

 فألر ه أل  اجخإة إاءخإات جع ثجالس احثجد نج أل  فجاح   اخا اجان ؟
خإأل  فإ احج   ثاحفن ججكن أن ألم ج نمر احشجإه ثاحها   فىإ سن اح  كأل  ن   احهاث   اء

 ألىىاة اء فىىاا   إ  اح ااىىات   فاء فىىاا   ألج كىىإن مفىى  قىىإة احكثىىاه فىىإ اح  ىى ق ثشىىكا ج مااىى. 
إج جااىىة نجىىا أل  ثىىإن  إذىى ا ألاىىع ن ىى  نىىا . احججىىاحج  إه احجىى افع نىىن اح فىىا إأن مكىىإن فىىإ 

جىع احجىهاذ ألن   ىت  نجىا احثا ثى  ه. احججا ججلس  ففىإ  اح  ام ثاه  الج  ءفكاهذس  إا أفاا 
احهناألىى   إاىى ت أن احكثألىىهألن جىىملس أل  ىى ثإن جىىع سخىىإ لس إأخىىإا لس خاصىى   س ا حىىس ألىىهإذس حف ىىهة جىىن 
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احإقت كجا ألجثىهإن  نىن ق  لىس ن ىأللس إأل اىافحإن نىن أ ىإاحلس فىإ  ألمىر  إ  ى  فىإ أاىإأ  ىا ت 
 ىب احكثألىهألن جىملس ا  صىاا ثثجاىلس احىثجد إاح  ىاف  احج قات  ا  احهاث   اءخإألى  جإاىإ ة إأل 

حىى حة ألمث ىىإ أن ماىىع احهاث ىى  اءخإألىى  صىىإب أنألممىىا نمىى جا مشىىهع فىىإ ثمىىاف اجانىى  أخإألىى  فلىىإ 
اءاىىىا  اح  جىىىإ احثاثىىىت احىىى   ن ألىىىر ججكىىىن أن م جاجىىىا ججىىىر إم ىىىإس ث ىىىا كثألىىىه جىىىن احجشىىىك ت 

 احجخ  ف  اح إ  إاار اء فاا 
Conclusion 

The aim of this research has been to share Teresa Boronska 

experience of art therapy group practice with siblings in care. Issues of 

rivalry and conflict may dominate, attachment may be disorganized, yet 

the art therapy group offers one of the few opportunities for siblings to 

come together for the purpose of enhancing communication. Shifting old 

patterns of relating requires effort and commitment so that, where 

entrenched behaviour dominates, new ways of relating can develop. As 

new experiences evolve, comfort and pride may become a part of the 

repertoire that siblings can experience when they are together. 

Athough Teresa Boronska have only discussed social service 

settings, schools are an ideal place for such groups, as brothers and sisters 

of a certain age range can come together within a school setting, where no 

individual child is signaled out. There have been times when individual 

children have asked for their siblings to be seen in therapy too. How often 

do we respond to these requests? If we see children as part of a family 

group, should we not ask ourselves: in what circumstance might there be 

a situation where it would be effective to see siblings together within a 

group?. 

Placing emphasis on the sibling bond in art therapy can bring about 

some ease in the lives of children 'in need'. Children do not have the same 
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power as adults to speak coherently about what they require, this places 

the role on the therapist as advocate for the child so that we are attentive 

to their ideas about what might work best for them.  

In Teresa Boronska work with individual young people, many in 

are would speak about their siblings, especially if they had not seen them 

for some time. They would worry about them and wonder what each of 

them was doing 'right now'. One 16-year-old girl I saw in individual art 

therapy actually initiated contact with her younger disabled brother in 

care, after recognizing how important he was to her. Even in worst-case 

scenarios, where an elder brother had abused his siblings, the bond 

existed, and the siblings requested contact with him. I worked together 

separately with him and his group therapist towards initiating their first 

meeting since his removal from home. In recognizing the value that 

siblings hold for each other, we can help put the sibling bond into our 

consciousness, bringing another dimension to our practice.  

For several weeks this dialogue continued on paper. Steven 

remained defiant, sitting with his back to the therapist, but gradually he 

became curious. They read together what had been written the week 

before.  

Following the half-term break, Steven returned, still angry and 

silent. He looked around the room and found the clay. There was a sense 

that this was an act of defiance and self-determination. He had never used 

clay before. Silently, turning his back, he made what came to be called 

his 'man'. He could find no words for his confusion and rage. The 

therapist also felt bewildered but remained in the confusion. She felt 

excluded and totally shut out by his silent rage but had the strong feeling 
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that Steven, 'twinned' with his mother, was in touch with a 'deadness' that 

could not be reached or named. The clay offered him an alternative way 

to give shape to these infantile conflicts. The figure of the 'man' led on to 

a series of clay work in which Steven came to play with the clay, make 

pools of vomit with different colours and shapes and master his fears in 

this way. In one session he courageously announced that if he was sick in 

the session 'this is what it would look like'. He tentatively made a pool 

shape with the clay, added water and then mixed together paint to make 

what he called 'a disgusting yukky mess'. The therapist was able to reflect 

on how this was like 'his disgusting yukky messy feelings'. He was able 

to say with a grimace on his face what his sister's vomit looked like.  

This process was a potent agency for change. He experienced the 

therapist receive and contain his 'disgusting feelings' in a meaningful 

way. They were not as destructive as he had feared. Symbolising the 

experience helped him to put this into words. The important thing was 

that the feelings were exclusively his own and, by externalizing them he 

could begin to understand them.  
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