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 : مقدمة

 لتحقی`ق األف`راد لخدم`ة تس`عى الت`ي الرائ`دة اإلنس`انیة العل`وم أح`د ال`نفس عل`م یع`د 

 دون األف`راد ك`ل بدراس`ة یھ`تم عل`م فإن`ھ لھ`م، االجتم`اعي والتكی`ف النفس`ي التواف`ق

 .معوق وغیر معوق بین أو لون، أو أودین عرق أو جنس بین تمییز

 علم`اء م`ن الكثی`ر ح`اول ولق`د الھام`ة، الموض`وعات م`ن الشخص`یة دراس`ة وتعتب`ر

 یمك`ن ف`ال الشخص`یة، مج`ال ف`ي معین`ة وتفس`یرات مف`اھیم وض`ع والب`احثین ال`نفس

 م`ن الشخص`یة دراس`ة خ`الل م`ن إال ال`نفس عل`م موض`وعات م`ن موض`وع أي دراس`ة

 واتجاھاتھ`ا ومیولھ`ا وق`دراتھا وس`ماتھا فیھ`ا الم`ؤثرة والعوام`ل وتكوینھ`ا نموھ`ا حی`ث

 9.ص ،2002عیس`اوي ، ( وس`لوكھا تطورھ`ا تعی`ق اض`طرابات م`ن یص`یبھا م`ا أو 

 واض`طرابھا، توافقھ`ا ف`ي الشخص`یة بدراس`ة یھ`تم النفس`یة الص`حة عل`م أنحی`ث  )

 الشخص`یة بدراس`ة قام`ت النفس`یة البح`وث م`ن فكثی`ر وانحراف`ھ، س`وائھ ف`ي والس`لوك

 ) .53، ص  1997زھران ، (  المرضى و الشوذ من العادیة غیر

 س`بحانھ هللا إرادة تش`اء حی`ث المع`اقین، ص`یةشخ س`مات ف`ي الدراس`ة ھ`ذه بحث`ت لھ`ذا

 أو كلیھم`ا أو عض`ویة أو فس`یولوجیة مش`كالت ول`دیھم الن`اس بع`ض یول`د ب`أن وتع`الى

̀``رد یص̀``اب ̀``ي الف ̀``ؤدي بعج̀``ز نم̀``وه مراح̀``ل إح̀``دى ف ̀``ى ی ̀``ھ إل                                              .إعاقت

̀`ى  )03.ص  1997النج̀`ار ، ( دراس̀`ة وتش̀`یر ̀`ة أن إل ̀`وھن اإلعاق ̀`درة م̀`ن ت  ق

 علمی`ة أس`س عل`ى مرتك`ز واعٍ  خ`ارجي ع`ون إل`ى الحاج`ة أم`س ف`ي وتجعل`ھ ص`احبھا،

 تق`ع المس`ئولیة وأن من`ھ، یق`رب م`ا إل`ى أو المس`توى الطبیع`ي إل`ى تعی`ده وتكنولوجی`ة،

 وعل`ى ثالًث`ا، الرعای`ة دور وعل`ى األس`رة ثانًی`ا، ع`اتق وعل`ى أوال، الدول`ة ع`اتق عل`ى

 .نفسھ من المعوق مطلوب ھو ما ننسى أن دون رابًعا، االجتماعي المحیط

عل̀`ى  ت̀`ؤثر الت̀`ي والنفس̀`یة الص̀`حیة المش̀`كالت م̀`ن الكثی̀`ر ل̀`دیھم حركًی̀`ا فالمع̀`اقون

 بإعاق̀`ات ص̀`ابینالم أن ،) 22.، ص 1997النج̀`ار ، ( دراس̀`ة فتش̀`یر شخص̀`یتھم،

 ونق`ص الع`ام، الض`عف إل`ى ی`ؤدي مم`ا ب`النقص ال`دائم اإلحس`اس  م`ن یع`انون جس`دیة



 ب  

 وك̀`ذلك الممی̀`زة، العام̀`ة الشخص̀`یة ف̀`ي إل̀`ى االخ̀`تالل ی̀`ؤدي عام̀`ة بص̀`فة الحرك̀`ة

 .والعاطفي و الخجل  االنفعالي االتزان في النقص

 ربم`ا أو بإعاقت`ھ المجتم`ع یس`تغل أو والمجتم`ع أس`رتھ یكھ`ل م`دلال قاالمع` فیص`بح

 بع̀`ض اإلعاق̀`ة علی̀`ھ تف̀`رض ث̀`م وم̀`ن واحتق̀`ار، دونی̀`ة المجتم̀`ع بنظ̀`رة ل̀`ھ ینظ̀`ر

الخج̀`ل او القل̀`ق او  ك̀`االنطواء أو ب̀`بعض الس̀`مات شخص̀`یتھ تمی̀`ز والت̀`ي التص̀`رفات

̀`ا واض̀`ًحا م̀`ا ظھ̀`ر وھ̀`ذا س̀`ؤ تق̀`در ال̀`ذات   خ̀`الل م̀`ن ةالباحث̀` ل̀`دى أیًض̀`ا وجلًی

 ف`ي البح`ث إل`ى ةالباحث` دف`ع الح`االت مم`ا ھ`ذه م`ع والعملی`ة المیدانی`ة الممارس`ات

 م`ن إیجابی`ة خط`وة ھ`ذه تك`ون وق`د ، حركًی`ا المع`اقین لشخص`یات الممی`زة الس`مات

 المع`اقین عل`ى بالفائ`دة یع̀`ود مم`ا ھ̀`ذه الس`مات بع`ض عل`ى الض`وء بإلق̀`اء ةالباحث`

  .أجلھم من والعاملین أنفسھم

                                             :بمرحلتین مررنا ھذه دراستنا وخالل

 النظQQري فالجانQQب. التطبیق̀`ي الجان̀`ب والثانی̀`ة النظ̀`ري، الجان̀`ب تتض̀`من األول̀`ى
  :یشمل

تحدی`د  إل`ى باإلض`افة الدراس`ة، وأھ`داف وأھمی`ة إش`كالیة بع`رض قمن`ا :األول الفصQل

  .و فرضیة الدراسة .السابقة الدراسات ببعض مرورا مصطلحات الدراسة

 العوام̀`ل .المتعلق̀`ة بھم̀`ا المف̀`اھیم الس̀`مات و الشخص̀`یة وب̀`بعض تناولن̀`ا :الفصQQل الثQQاني

الشخص̀`یة  الس̀`مات ، مح̀`ددات الشخص̀`یة ، نظری̀`ة الشخص̀`یة ، نظری̀`ات ف̀`ي الم̀`ؤثرة

 الشخصیة ، أبعاد

̀``ھ ال̀``ى :  الفصQQQل الثالQQQث  ̀``ةتعرتعرض̀``نا فی ̀``د فت̀``رة المراھق مظ̀``اھر ،  ی̀``ف المراھق̀``ة تحدی

النظری```ات المفس```رة ،مش```كالت المراھق```ة  ،أن```واع المراھق```ة، النم```و ف```ي فت```رة المراھق```ة 

 .لمرحلة المراھقة



 ج  

تعری````ف المع````اق ق و االعاق````ة امفھ````وم المع```` ،و تطرقن````ا فی````ھ ال````ى :  الفصQQQQل الرابQQQQع 

أس̀```باب ،أش̀```كال اإلعاق̀```ة الحركی̀```ة  ،أص̀```ل االعاق̀```ة الحركی̀```ة  ،أن̀```واع اإلعاق̀```ة،حركی̀```ا 

المش```اكل الت```ي تواج```ھ المع```اق  ،الحركی```ة الحاج```ات األساس```یة للمع```اقین حركی```ااالعاق```ة 

  .حركیا

  :فصلین فیتضمن تطبیقيال الجانب أما

التذكیر بفرضیة البحث ،مكان إجراء  ویضم إجراءات الدراسة المنھجیة:  خامسال الفصل
  .البحث البحث ، الدراسة اإلستطالعیة ، عینة البحث ،المنھج اإلكلینیكي و أدوات 

و الدراسة  و ملخص النتائج ، توصیات مناقشة النتائج  و عرض فیھ جاء: الفصل السادس 
 .و خاتمة  الدراسة  إقتراحات
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 :اإلشكالیة .  1

ذوي االحتیاج̀````ات الخاص̀````ة عموم̀````اً أولئ̀````ك األف̀````راد ال̀````ذین ینحرف̀````ون ع̀````ن المس̀````توى 

الع```ادي أو المتوس```ط ف̀```ي خصیص```ة م```ا م̀```ن الخص```ائص ، أو ف```ي جان̀```ب أو أكث```ر م̀```ن 

احتیاج````اتھم إل````ى خ````دمات خاص````ة ، الجوان````ب الشخص````یة ، إل````ى الدرج````ة الت````ي تح````تم 

̀```ق أقص̀```ى  ̀```ى تحقی ̀```ك لمس̀```اعدتھم عل ̀```رانھم الع̀```ادیین ، و ذل ̀```ى أق ̀```دم إل ̀```ف عم̀```ا یق تختل

 ). 54.ص، 2002،مروان عبد المجید(  مایمكنھم بلوغھ من النمو و التوافق

و نج̀```د اإلعاق̀```ة الحركی̀```ة م̀```ن أب̀```رز أن̀```واع ذوي االحتیاج̀```ات الخاص̀```ة حی̀```ث ی̀```رى ال 

̀````ة ھ̀````ي  )Labergre ,1981(بارج̀````ار  ̀````ة الحركی ̀````ى « : ان اإلعاق ̀````درة عل ̀````دان الق فق

̀```ل ، ب````ل و تش````مل أیض````اً  ̀```ث ال تقتص````ر فق````ط عل````ى التنق ̀```ام ب````بعض األعم````ال ، حی القی

̀``ا ، و ھ̀``ذا العج̀``ز یمك̀``ن أن یك̀``ون راجع̀``اً لإلص̀``ابة ، أو التش̀``وه  وظ̀``ائف اإلط̀``راف العلی

خلق̀``ي ، أو بت̀``ر عض̀``و ، و ھ̀``ي تش̀``یر إل̀``ى ض̀``عف أو نق̀``ص ف̀``ي الق̀``درة عل̀``ى الض̀``بط و 

```̀ ̀```از ال ̀```ي الجھ ̀```ل ف ̀```اك اض̀```طرابات او خل ̀```ون ھن ̀```ة ، و یك ̀```ي العض̀```الت اإلرادی تحكم ف

  ) p43 ،Labergre,1981(.»العصبي 

̀``ف  ̀``ن مختل ̀``رات م ̀``ن تغی ̀``ھ م ̀``ر ب ̀``ا تم ̀``ة حرج̀``ة لم ̀``ة ھ̀``ي مرحل ̀``رة المراھق و نج̀``د أن فت

  النواحي و ھي جّد مھمة متواجدة بین مرحلة الطفولة و مرحلة الرشد

اھق̀```ة ھ̀```ي مرحل̀```ة حرج̀```ة حی̀```ث أن أي خل̀```ل ف̀```ي كم̀```ا ذكرن̀```ا س̀```ابقاً ف̀```إن مرحل̀```ة المر

الجس``م ی``ؤثر عل``ى شخص``یة المراھ``ق و م``ن ب``ین ھ``ذا الخل``ل نج``د اإلعاق``ة الحركی``ة و م``ا 

ل̀```دیھا م̀```ن ت̀```أثیر س̀```لبي عل̀```ى شخص̀```یتھ حی̀```ث اإلعاق̀```ة الحركی̀```ة أن̀```واع منھ̀```ا اإلعاق̀```ة 

الحركی̀```ة الخلقی̀```ة و ھ̀```ي غالب̀```اً م̀```اتكون ناتج̀```ة ع̀```ن أس̀```باب مرتبط̀```ة بمرحل̀```ة م̀```ا قب̀```ل 

  . ) 48.، ص  2000 ،سعید حسیني العزة ( . الحمل 

ی̀``رى ھ̀``ول أن ظ̀``اھرة المراھق̀``ة بجمی̀``ع خصائص̀``ھا ترج̀``ع أساس̀``ا ال̀``ى النم̀``و العض̀``وي 

ل̀```دى الف̀```رد و كلم̀```ا عرفن̀```ا الكثی̀```ر م̀```ن المراھق̀```ة سیتض̀```ح لن̀```ا أن الكثی̀```ر ان ل̀```م یك̀```ن 

الغالبی̀``ة كم̀``ا ف̀``ي المراھق̀``ة م̀``ن اض̀``طرابات یرج̀``ع س̀``ببھ ال̀``ى النم̀``و غی̀``ر المتك̀``افئ ف̀``ي 

  ).Hall,1904,p240.(الجسم 



الجانب النظري: الفصل األول   
 

 
4 

̀```العجز و االستس̀```الم  ̀```د ب ̀```اً تتس̀```م بالش̀```عور الزائ ̀```ث نج̀```د أن شخص̀```یة المع̀```اق حركی حی

لإلعاق̀```ة ، مم̀```ا یتول̀```د ل̀```دى الف̀```رد إحساس̀```ھ بالض̀```عف، اإلحس̀```اس ب̀```القلق و الخ̀```وف و 

̀``ھ  ̀``اق لذات ̀``رد المع ̀``ة الف ̀``داعي لحمای ع̀``دم الش̀``عور باألم̀``ان ، و س̀``یادة مظ̀``اھر الس̀``لوك ال

 ً        م̀````ن ط̀````رف اآلخ̀````رین كاإلنك̀````ار و اإلس̀````قاط و التع̀````ویض و التبری̀````ر المھ̀````ددة ، دائم̀````ا
  ) . 70ص  ، 2009 ،حسن عید الحمید رشوان ( 

م``ن خ``الل م``ا س``بق نج``د أن اإلعاق``ة الحركی``ة لھ``ا ت``أثیر كبی``ر عل``ى المراھ``ق حی``ث أنھ``ا 

تطب̀``ع س̀``مات شخص̀``یة لدی̀``ھ ال نج̀``دھا عن̀``د الم̀``راھقین الع̀``ادیین ، حی̀``ث م̀``ن الممك̀``ن أن 

الخج``ل كس``مة أو یمك``ن أن یغل``ب االنط``واء ربم``ا القل``ق و ربم``ا س``وء تق``دیر ال``ذات یغل``ب 

 .، فكیف تكون سمات شخصیة المراھق المعاق حركیاً ؟

 :الدراسة أھمیة.  2

م`ن  الش`ریحة ھ`ذه تنال`ھ لم`ا المع`اقین مج`ال ف`ي تبح`ث أنھ`ا ف`ي الدراس`ة أھمی`ة تكم`ن

 ی`تم خاللھ`ا م`ن والت`ي المس`تویات مختل`ف عل`ى واض`ح باھتم`ام المجتم`ع الجزائ`ري 

̀`زة ع̀`ن الس̀`مات البح̀`ث ̀`ا ، لشخص̀`یات الممی ̀`اقین حركی ̀`د.المع ̀`احثین وق ̀`د الب  تفی

̀`اً لیتس̀`نى  معرف̀`ة لھ̀`م اآلخ̀`رین أو مرك̀`ز و جمعی̀`ات التأھی̀`ل الخاص̀`ة بالمع̀`اقین حركی

 .وجھ أكمل على یتلقون خدماتھم ثم ومن سماتھم،

 أو حظ`ا لھ`ا یك`ن ل`م المجتم`ع ع`ن معزول`ة ش`ریحة شخص`یة لفھ`م محاول`ة الدراس`ة ھ`ذه

 .نظریا إال االجتماعیة الحیاة في نصیبا

 تمی`زھم الت`ي الشخص`یة س`مات عل`ى التع`رف ف`ي الدراس`ة ھ`ذه م`ن أنفس`ھم المع`اقین یس`تفید ق`د

  شخصیتھم  على وأثرھا

  : أھداف الدراسة .  3

إث̀```راء  لك```ل دراس```ة أو بح̀```ث ھ```دف حت```ى تك̀```ون ذات قیم```ة علمی```ة أو إض̀```افة جدی```دة و

للمعرف̀``ة العلمی̀``ة و ھ̀``ذا ھ̀``و الھ̀``دف العلم̀``ي ، حی̀``ث تھ̀``دف الدراس̀``ة ال̀``ى التع̀``رف عل̀``ى 

  .سمات الممیزة لشخصیات المعاقین حركیاً 
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كم̀```ا تھ̀```دف ال̀```ى التع̀```رف عل̀```ى م̀```دى ت̀```أثیر ھ̀```ذه الس̀```مات عل̀```ى شخص̀```یة الم̀```راھقین 

  .المعاقین حركیاً 

̀`ع ̀`ى تطبی ̀`ة الحركی``ة عل ̀`وة ت``أثیر اإلعاق ̀`دى ق ̀`ذلك عل``ى م بع``ض الس̀`مات ل``دى  و تھ̀`دف ك

  .المراھقین المعاقین حركیاً 

  : مصطلحات الدراسة .  4

  : سمات الشخصیة  -

إن الشخص̀````یة تش̀````كل مجم̀````وع النزاع̀````ات الس̀````لوكیة و االنفعالی̀````ة  :الشخصQQQQQیة 

للف```رد ، و ھ```ي مجموع```ة معق̀```دة م```ن الخص```ائص و الممی```زات الت̀```ي تمی```ز ش```خص م̀```ا 

  )laird et al. 1975. P 26( .عن االخر 

̀```ان  ̀```رف ریكم ̀```ا )  Ryckman ,1993( یع ̀```د " الشخص̀```یة بأنھ ̀```اء س̀```یكولوجي معق بن

ال̀``ذي یحت̀``وي عل̀``ى الخلفی̀``ة الوراثی̀``ة للف̀``رد و عل̀``ى ت̀``اریخ ال̀``تعلم و االس̀``الیب الت̀``ي ت̀``ؤثر 

̀``رد لح̀``افز مع̀``ین  ̀``ى  اس̀``تجابة الف ̀``ة عل ̀``دات ھ̀``ذه  االح̀``داث المنظم̀``ة و المتكامل فیھ̀``ا تعقی

 ) p 5 1993Ryckman. . (في البیئة المحیطة 

  : التعریف اإلجرائي 

االط̀``ار ال̀``ذي یجم̀``ع خص̀``ائص الف̀``رد الممی̀``زة الت̀``ي بھ̀``ا ص̀``فة الثب̀``ات و االس̀``تقرار ھ̀``ي 

النس̀``بي و الت̀``ي تعك̀``س الس̀``لوك و العالق̀``ة الت̀``ي ت̀``ربط ب̀``ین أن̀``واع الس̀``لوك ال̀``ذي یتص̀``ف 

للمع̀``اقین حركی̀``اً ف̀``ي ) مراھق̀``ة مبك̀``رة ( الف̀``رد بھ̀``ا و الت̀``ي تخ̀``تص بھ̀``ا عین̀``ة الم̀``راھقین 

  موضوع بحثنا 

ھ̀``ي مفھ̀``وم ذو طبیع̀``ة   staynerد علی̀``ھ س̀``تكنر ان الس̀``مة كم̀``ا یؤك̀`` :السQQQمة 

مج̀``ردة ، و ال تالح̀``ظ الس̀``مة بطریق̀``ة مباش̀``رة ل̀``دى الف̀``رد و إنم̀``ا م̀``ن خ̀``الل مؤش̀``رات و 

الن̀``داوي .( أفع̀``ال معین̀``ة ، و تع̀``د الس̀``مة مب̀``دأ التنظ̀``یم بع̀``ض جوان̀``ب الس̀``لوك و التنبؤی̀``ة 

  ) . 3، ص  2006، 
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̀```ورت  نظ̀```ام عص̀```بي مرك̀```زي ع̀```ام : " ھ̀```ي ) allpart،  1937( و الس̀```مة حس̀```ب ألب

̀`````اً  ̀`````رات و المنبھ̀`````ات المتع̀`````ددة متس̀`````اویة وظیفی ̀`````ى جع̀`````ل المثی ̀`````رد ، تعم̀`````ل عل ( للف
matthews et Deary. 1998 . p 7(  

̀``ة او المكتس̀``بة الت̀``ي تتس̀``م الس̀``مة  :التعریQQQف االجرائQQQي  ھ̀``ي الص̀``فة او الخاص̀``یة الوراثی

لت̀```ي تخ̀```تص بھ̀```ا عین̀```ة و ا) بالثب̀```ات نس̀```بیا و تمی̀```ز الف̀```رد ع̀```ن االخ̀```رین م̀```ن الن̀```اس 

مراھق```ة مبك```رة  ف```ي موض```وع بحثن```ا  و ال```ذین تت```راوح  المع```اقین حركی```ا الم```راھقین

 .سنة ) 14, 13( أعمارھم بین 

  : المراھقة -

  : لغة 

̀```ى س̀```ن الرش̀```د     ̀```م ال ̀```وغ الحل ̀```رة م̀```ن بل ̀```ره و تخ̀```ص " ھ̀```ي الفت نض̀```ج تفكی

  ). 556ـ ص  555دت ، ص : احمد العاید و أخرون ( " مرحلة المراھقة 

 : المراھقة اصطالحاً 

̀```ي     ̀```ول و براكت ̀```ف مارس ̀```ي ) : " 1999(تعری ̀```ور ف ̀```ة تتمح ̀```ة انتقالی ̀```ة مرحل المراھق

العدی̀``د م̀``ن التغی̀``رات الجس̀``میة و االنفعالی̀``ة و االجتماعی̀``ة الت̀``ي تعرق̀``ل الت̀``وازن ال̀``داخلي 

للموض̀```وع و الت̀```ي تع̀```رف بإع̀```ادة بن̀```اء االن̀```ا و البح̀```ث ع̀```ن الوس̀```ائل جدی̀```دة إلثب̀```ات 

  )  pierre ghoslin . 2006 . p 25( " الذات 

المراھق̀``ة تتمی̀``ز ب̀``التحوالت الجس̀``میة و النفس̀``یة الت̀``ي تح̀``دث ب̀``ین : " تعری̀``ف دوب̀``یس    

  ) (M. Debesse . 1971 . p 8( " الطفولة و الرشد 

  :التعریف االجرائي 

ھ̀`ي مرحل``ة انتقالی``ة م``ن س``ن الطفول``ة ال``ى المراھق``ة و تح``دث فیھ``ا ع``دة تغی``رات و الت``ي 

) س̀``نة  14ـ̀`` 13( ش̀``خاص ف̀``ي موض̀``وع بحثن̀``ا  ال̀``ذي تت̀``راوح أعم̀``ارھم م̀``ابین تخ̀``ص أ

  .و یترددون بالمركز النفسي لألطفال المعاقین حركیاً بعین البیضاء ـ ام البواقي ـ 
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  : االعاقة الحركیة 

  : تعریف االعاقة   

االعاق̀``ة ف̀``ي اللغ̀``ة تعن̀``ي الت̀``أخیر و ع̀``دم الق̀``درة و المن̀``ع و یش̀``یر مص̀``طلح االعاق̀``ة "    

ال̀```ى مش̀```كالت ال̀```رفض االجتم̀```اعي بأش̀```كالھ المختلف̀```ة بمعن̀```ى ال̀```درجات المتنوع̀```ة م̀```ن 

̀``د ع̀``ن العج̀``ز ، او ھ̀``ي العج̀``ز المس̀``تمر ال̀``ذي یس̀``بب  ̀``ة الت̀``ي تتوال العق̀``اب و ع̀``دم االثاب

ة للف````رد او ھ````ي النتیج````ة المجمع````ة للعوائ````ق و ع````دم القی````ام بال````دور او الوظیف````ة العادی````

العقب``ات الت``ي یس``ببھا العج``ز بحی``ث تت``دخل ب``ین الف``رد و أقص``ى مس``توى وظیف``ي ل``ھ مم``ا 

̀``رد أي  ̀``ة الف ̀``ي طاق ̀``نقص ف ̀``دى الخس̀``ارة او ال ̀``اس لم ̀``ة ، و ھ̀``ي قی ̀``ھ االنتاجی یعط̀``ل طاقت

  ). 20، ص  2008رواب ، (. ناحیة من النواحي

ً االمع     : قون حركیا

ھ̀````م ال̀````ذین یختلف̀````ون ، او ینحرف̀````ون ع̀````ن االف̀````راد الع̀````ادیین ف̀````النواحي الحس̀````یة و      

̀```واتھم  ̀```ن اس̀```تخدام مجھ ̀```ن م ̀```د ممك ̀```ر علئ ̀```ل أكب ̀```ى تحمی ̀```ادرین عل ̀```ر ق ̀```ة و غی الحركی

العض```ویة ال̀```ى الح```د ال̀```ذي یحت```اجون فی̀```ھ ال```ى خ̀```دمات طبی```ة ، و تأھیلی̀```ة و تربوی̀```ة و 

  ) .29ص ، 2000ابو مصطفي ، ( نفسیة ،  االجتماعیة خاصة 

ھ̀```م االش̀```خاص ال̀```ذین ل̀```دیھم ع̀```ائق جس̀```دي یم̀```نھم م̀```ن القی̀```ام : قون حركی̀```اً او المع̀```   

̀``ر  ̀``ي العض̀``الت او بت ̀``ة ، نتیج̀``ة م̀``رض او ض̀``مور ف ̀``ة بص̀``ورة طبیعی بوظ̀``ائفھم الحركی

  ) .19،ص  2006العنزي ، .(في أالطراف

  :  مفھوم االعاقة الحركیة

 ق`درتھم ف`ي م`ا خل`ل م`ن ونیع`ان ال`ذین األف`راد ح`االت تمث`ل الحركی`ة اإلعاق`ة   

 العقل`ي نم`وھم مظ`اھر عل`ى الخل`ل ذل`ك ی`ؤثر بحی`ث الحرك`ي، نش`اطھم الحركی`ة و

 یك̀`ون أن ویمك̀`ن الخاص̀`ة، التربی̀`ة إل̀`ى الحاج̀`ة ویس̀`تدعي واالجتم`اعي واالنفع̀`الي

 بالش`كل بعمل`ھ للقی`ام فعالیت`ھ أو الحركی`ة لقدرت`ھ الجس`م أعض`اء عض`و م`ن أي فق`دان
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ً  الطبیع`ي  تك`ون مراح`ل خ`الل أو ح`ادث أو مع`ین لم`رض بالش`لل إص`ابتھع`ن  ناتج`ا

   ).15،16،ص 2003 :خنفر( اإلعاقة في تسببت خلقیة إلى تشوھات أدت الجنین

 : التعریف االجرائي لإلعاقة الحركیة 

ھ̀``ذه الدراس̀``ة ھ̀``ي قص̀``ور م̀``زمن ی̀``ؤثر عل̀``ى ق̀``درات الش̀``خص  ف̀``ياإلعاق̀``ة الحركی̀``ة    

المص̀``اب بدرج̀``ة تح̀``ول بین̀``ھ و ب̀``ین االس̀``تفادة الكامل̀``ة م̀``ن الخب̀``رات التعلیمی̀``ة و المھنی̀``ة 

̀`وع خ̀`اص  ̀`ى ن ̀`ھ ف̀`ي حاج̀`ة ملح̀`ة ال ̀`ا یجعل ̀`رد الع̀`ادي االس̀`تفادة منھ̀`ا مم الت̀`ي یس̀`تطیع الف

̀```ى  ̀```درات حت ̀```ة الق ̀```دریب و تنمی ̀```ة و إع̀```ادة الت ̀```رامج التربوی ̀```یش و م̀```ن الب یس̀```تطیع الع

̀``ا  ̀``ة الم̀``راھقین المع̀``اقین حركی ̀``دماج م̀``ع المجتم̀``ع ، لعین ̀``ة مبك̀``رة ( التكی̀``ف و االن مراھق

  في المركز النفسي لألطفال المعاقین حركیاً  في موضوع المتواجدون) 

  :الدراسات السابقة . 5

  : Blake et al(2004)ـ دراسة 

االص````ابة باالعاق````ة ھ````دفت ال````ى التع````رف عل````ى االث````ار النفس````یة الناتج````ة ع````ن 

معاق̀``أ م̀``ن المع̀``اقین المص̀``ابین باالعاق̀``ة  556الجس̀``دیة و ق̀``د تكون̀``ت عین̀``ة الدراس̀``ة م̀``ن 

الجس̀````دیة ، و اس̀````تخدموا أدوات الدراس̀````ة عب̀````ارة ع̀````ن مقی̀````اس الض̀````غوط النفس̀````یة ، و 

مقی̀````اس االكتئ̀````اب ل̀````دى المع̀````وقین جس̀````دیاً و أش̀````ارت نت̀````ائج الدراس̀````ة ال̀````ى أّن نس̀````بة 

̀```وق ̀```دى المع ̀```یة ل ̀```ي الض̀```غوط النفس ̀```ي تل ̀```رة الت ̀```د الفت ̀```ة و خاص̀```ة بع ̀```اً مرتفع ین حركی

̀```دى  ̀```اب ل ̀```ائج الدراس̀```ة وج̀```ود مؤش̀```رات االص̀```ابة باالكتئ ̀```ا أظھ̀```رت نت االص̀```ابة ، كم

  . %30أفراد عینة الدراسة بنسبة 

  ) : 2004(نتیل  دراسة ـ 

̀```وان  ̀```اً : بعن ̀```معیاً ، بص̀```ریاً و حركی ̀```اقین س ̀```زة لشخص̀```یات المع ̀```مات الممی الس

  .في ضؤ بعض المتغیرات 

دفت الدراس̀````ة للكش̀````ف ع̀````ن أھ̀````م الس̀````مات الممی̀````زة لشخص̀````یات المع̀````اقین ھ̀````

̀```ة و  ̀```وع االعاق ̀```الجنس و ن ̀```رات ك ̀```ي ض̀```ؤ بع̀```ض المتغی ̀```اً ف س̀```معیاً و بص̀```ریاً و حركی
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العم̀````ر و المؤھ̀````ل العلم̀````ي العلم̀````ي ، و اس̀````تخدام الباح̀````ث الم̀````نھج الوص̀````في التحلیل̀````ي 

̀``ة ̀``ت عین الدراس̀``ة م̀``ن  لوص̀``ف و تفس̀``یر الظ̀``اھرة ، و إس̀``تخدام الباح̀``ث إس̀``تبانة و تكون

̀```ن س̀```ن  577 ̀```ارھم م ̀```غ أعم ̀```ي تبل ̀```راد الت ̀```ن االف ̀```رت  12م ̀```وق ، و أظھ ̀```ا ف س̀```نة فم

الدراس```ة ان ھن```اك ف̀```روق ذات دالل```ة احص̀```ائیة تغ```رى للمؤھ```ل العلم̀```ي ب```ین االعاق̀```ات 

الثالث̀``ة لجمل̀``ة الم̀``ؤھالت الجامعی̀``ة ف̀``أكثر و ب̀``ین ك̀``ل م̀``ن جمل̀``ة االبت̀``دائي و االع̀``دادي ، 

ال̀``ثالث كك̀``ل لص̀``الح ال̀``ذكور ، و أص̀``ت الدراس̀``ة كم̀``ا أن̀``ھ توج̀``د ف̀``روق ب̀``ین االعاق̀``ات 

̀``ر ایج```ابي  ̀``ھ م```ن أث ̀``راً لم```ا ل ̀``ة و تأھلیھ```ا مبك ̀``ر إلكتش```اف االعاق بض̀``رورة الت```دخل المب

واض``ح ف``ي بن``اء الثق``ة ب``النفس ل``دى الف``رد المع``اق كم``ا اوص``ت االس``رة بمراع``اة الف``روق 

  .الفردیة بین أفرادھا المعاقین 

  ) :2001(دراسة ھوبز و آخرون  -

ھ̀``دفت ھ̀``ذه الدراس̀``ة إل̀``ى التع̀``رف عل̀``ى العالق̀``ة ب̀``ین ك̀``ل م̀``ن االس̀``تقاللیة حی̀``ث 

̀```ة ،  ̀```ارات االجتماعی ̀```دى الش̀```خص والمھ ̀```ة ل ̀```ل اإلعاق ̀```ة وتقب الجس̀```دیة ومس̀```توى اإلعاق

̀``دى  ̀``ع مس```توى الش̀``عور ب```االغتراب ل ̀``ة الجس```دیة م ̀``ق الم```رتبط باإلعاق مراھق```ا  39والقل

̀```ا جس̀```دیا  ̀```ائج أن االس̀```تقاللیة الجس̀```دیة و.معوق ̀```ة أو وأظھ̀```رت النت ̀```ارات االجتماعی المھ

  .القلق المرتبط باإلعاقة الجسدیة ارتبطت بشكل كبیر باالغتراب 

  : )2001(دراسة السفیرات محمد عبد الرحمان  -

حی̀``ث ھ̀``دفت ھ̀``ذه الدراس̀``ة إل̀``ى الكش̀``ف ع̀``ن ال̀``دعم االجتم̀``اعي المق̀``دم للمع̀``وقین         

ل̀```ذات ل̀```دیھم، وق̀```د وب̀```ین مفھ̀```وم ا) م̀```ن األس̀```رة واألص̀```دقاء وأف̀```راد المجتم̀```ع (جس̀```دیا 

أش̀````خاص م̀````ن المع̀````وقین جس̀````دیا ف̀````ي األردن وت̀````م  307تكون̀````ت عین̀````ة الدراس̀````ة م̀````ن

̀```ا  ̀```ذات وإش̀```ارة : اس̀```تخدام مقیاس̀```ین ھم ̀```وم ال ̀```اس آخ̀```ر لمفھ ̀```دعم األخ ومقی ̀```اس ال مقی

̀``ة  ̀``دم م̀``ن مص̀``ادر الثالث ̀``دعم المق ̀``ى أن ال ̀``ائج إل ̀``راد المجتم̀``ع (النت األس̀``رة األص̀``دقاء وأف

̀``وم ایج̀``ابي ل) ̀``وین مفھ ̀``ي تك ̀``دى یس̀``اعد ف ̀``وقین جس̀``دیا بش̀``كل ع̀``ام ، ول ̀``دى المع ̀``ذات ل ل

المص̀``ابین ببت̀``ر ف̀``ي أح̀``د األط̀``راف ،والمص̀``ابین  بإعاق̀``ات  جس̀``دیة مختلف̀``ة ، وأش̀``ارت 

̀``ذات  ̀``ي تك̀``وین مفھ̀``وم ایج̀``ابي لل ̀``دم م̀``ن األس̀``ر یس̀``اعد ف ̀``دعم االجتم̀``اعي المق ̀``ى أن ال إل
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ى إل```. ل```دى المص```ابین بالش```لل ال```دماغي ، ول```دى المص```ابین  بإعاق```ات  جس```دیة مختلف```ة 

̀``دى المع̀``وقین  ̀``ذات ل ̀``راد المجتم̀``ع یس̀``اعد ف̀``ي تك̀``وین مفھ̀``وم ال ̀``دم  م̀``ن أف ̀``دعم المق أن ال

جس̀``دیا بش̀``كل ع̀``ام، ول̀``دى المص̀``ابین بش̀``لل األطف̀``ال ول̀``دى المص̀``ابین بإعاق̀``ات جس̀``دیة 

  . مختلفة 

  : Koubekekova (2000)ـ دراسة 

ھ̀````دفت ال̀````ى معرف̀````ة مس̀````توى التواف̀````ق النفس̀````ي و االجتم̀````اعي ل̀````دى المع̀````اقین 

م̀``ن المع̀``اقین حركی̀``اً و ق̀``د اس̀``تخدم آدات̀``ي  115ق̀``د تكون̀``ت عین̀``ة الدراس̀``ة م̀``ن حركی̀``اً و 

الدراس̀``ة مقی̀``اس القل̀``ق النفس̀``ي و مقی̀``اس تق̀``دیر ال̀``ذات ، و أظھ̀``رت نت̀``ائج الدراس̀``ة ، ان 

̀``ع و التجن```ب و  ̀``ي الس```لوكیات المض̀``ادة للمجتك ̀``اً ف ̀``رون ق```دراً عالی ̀``اً یظھ ̀``اقین حركی المع

̀``راد الع̀``ادیین ن كم̀``ا  ̀``ة ع̀``ن ب̀``اقي االف ̀``واجھن العزل ̀``اث م̀``ن المعاق̀``ات ی أوض̀``حت ان االن

̀```ذكور  ̀```ن أق````رانھم ال ̀```ر م ̀```ق االجتم````اعي أكث ̀```ي التواف ̀```ات ك````ن .. ص̀```عوبات ف ان المعاق

یع``انین م``ن ت``دني مس``توى تق``دیر ال``ذات ، و ك``ّن أق``ل رض``ا ع``ن أنفس``ھن و یش``عرن بع``دم 

  .تقبل أبائھن و معلماتھّن و زمیالتھن 

  )1994(دراسة جبریل  -

بعن̀``وان مفھ̀``وم ال̀``ذات ل̀``دى الم̀``راھقین حركی̀``ا وھ̀``دفت ھ̀``ذه الدراس̀``ة إل̀``ى التع̀``رف        

̀```راھقین والمع````اقین حركی````ا وإل````ى  ̀```ي مفھ````وم ال````ذات ب````ین الم ̀```ى الف````روق الفردی````ة ف عل

التع``رف  عل``ى الف̀``روق ف``ي مفھ``وم ال̀``ذات ب``ین الم``راھقین المع̀``اقین حركی``ا وإس``تنادا إل̀``ى 

  .متغیرات الجنس ونوع اإلعاقة وزمن حدوثھا 

مراھ̀``ق تص̀``فھم م̀``ن المع̀``اقین حركی̀``ا والنص̀``ف اآلخ̀``ر  256ألف أف̀``راد الدراس̀``ة م̀``ن ت̀``

̀```ذات ، وإس̀```تخدمإختبار  ̀```اس یعق̀```وب لمفھ̀```وم ال ) ت(م̀```ن غی̀```ر المع̀```اقین ، وإس̀```خدم مقی

̀``ین  ̀``روق ب ̀``ى وج̀``ود ف ̀``ائج إل ̀``ى أس̀``ئلة وأش̀``ارت النت ̀``ة عل ̀``ي لإلجاب ̀``این الثالث ̀``ل التب وتحلی

ھ``رت وج``ود ف``روق ف``ي مفھ``وم ال``ذات الم``راھقین المع``اقین وغی``ر الع``اقین حركی``ا كم``ا أظ

  .لدى المراھقین المعاقین حركیا تغري إلى الجنس ونوع اإلعاقة و زمن حدوثھا 
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   : Walman et al (1994)ـ دراسة  

ھ̀````دفت ال̀````ى معرف̀````ة العوام̀````ل الم̀````ؤثرة عل̀````ى تق̀````دیر ال̀````ذات ل̀````دى الم̀````راھقین 

الدیمغرافی̀`````ة ، و المع̀`````اقین جس̀`````میاً المص̀`````ابین ب̀`````العمود الفق̀`````ري و معرف̀`````ة العوام̀`````ل 

̀``ن  ̀``د تكون```ت عین```ة م ̀``اً ، و ق```د اس```تخم  107الشخص̀``ة ، و االس```ریة ، و ق مع```اقین حركی

آداة الدراس```ة الت```ي ھ```ي عب```ارة ع```ن مقابل```ة عل```ى أف```راد العین```ة ، و ق```د أظھ```رت نت```ائج 

الدراس̀```ة أن العالق̀```ات االس̀```ریة الحمیمی̀```ة ، و م̀```دى س̀```ماح الوال̀```دین البن̀```ائھم المع̀```اقین 

ة ك````ان ب̀````ھ دور ایج````ابي ف̀````ي تك````وین تق̀````دیر ذات موج````ب ل̀````دى بالمش````اركة االجتماعی̀````

المع̀``اقین أم̀``ا االتج̀``اه الس̀``لبي عل̀``ى تق̀``دیر ال̀``ذات فق̀``د ظھ̀``ر ف̀``ي المش̀``اكل المدرس̀``یة ، و 

  .اتجاھات االخرین ، و نظرتھم للمعاق 

  )1990(دراسة رضي ھاني  -

ھ̀```دفت الدراس̀```ة التع̀```رف عل̀```ى المش̀```كالت الت̀```ي یع̀```اني منھ̀```ا المعوق̀```ون ف̀```ي  

محافظ̀``ة ارب̀``د ف̀``ي األردن،حی̀``ث ق̀``ام الباح̀``ث باختی̀``ار عین̀``ة عش̀``وائیة م̀``ن م̀``دینتي أرب̀``د 

طالب̀```ا وطالب̀```ة وق̀```د أظھ̀```رت النت̀```ائج مس̀```توى المعان̀```اة  71والمف̀```روق واش̀```تملت عل̀```ى 

̀```ین ال ̀```ذكور ووج̀```ود مش̀```كالت ب ̀```دى ال ̀```ھ ل ̀```وق مثل ̀```اث یف ̀```دى اإلن ̀```رد ل ̀```ھ والف ̀```رد وذات ف

̀``ون  ̀``ي یع̀``اني منھ̀``ا المعوق ̀``رز ھ̀``ذه المش̀``كالت الت ̀``ى أن أب ̀``ائج إل والمجتم̀``ع وأش̀``ارت النت

ع̀``دم الثق̀``ة بالنفس،وع̀``دم ش̀``عور الف̀``رد المع̀``وق بإنس̀``انیتھ ،والش̀``عور بالخج̀``ل :تمثل̀``ت ف̀``ي

،واالغت̀``راب وع̀``دم مق̀``درة الف̀``رد المع̀``وق عل̀``ى الحرك̀``ة بنفس̀``ھ وع̀``دم القب̀``ول االجتم̀``اعي 

  .نفس وعدم االطمئنان وعدم االستقرار النفسي وعدم الرضا عن ال

  : تعقیب على الدراسات السابقة . 6

 بالدراس`ة العالق`ة ذات الدراس`ات م`ن العدی`د عل`ى ب`اإلطالع الباحث`ة قام`ت

 الم`راد الس`مات حی`ث م`ن أو الدراس`ة، تدرس`ھا الت`ى الفئ`ة م`ن حی`ث س`واء ، الحالی`ة

 الباحث`ة ل`دى أكب`ر دافعی`ة الدراس`ات عل`ى ھ`ذا اإلط`الع أوج`د ال`ذي ،األم`ر دراس`تھا

 تك`راراً  دراس`تھا تك`ون ال أن توخ`ت الباحث`ة ،وق`د الم`راھقین م`ن العین`ة ھ`ذه لدراس`ة

 ً  ذات دراس`ات ع`دة الباحث`ة عرض`ت حی`ث عرض`ھا، س`بق الت`ي م`ن الدراس`ات آلی`ا
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   :           الدراس``````````````ة الحالی``````````````ة ل``````````````ذلك ت``````````````رى الباحث``````````````ة  باھتمام``````````````ات ص``````````````لة

المتغی`رات   مجموع`ة ش`ملت الس`ابقة الدراس`ات م`ن أي الباحث`ة عل`م ح`دود ف`ي توج`د ال

 ھ`ذا ف`ى س`ابقاتھا ع`ن جدی`دة الدراس`ة یجع`ل م`ا وھ`ذا الدراس`ة ھ`ذه ف`ى المش`تركة

الدراس```ات  إس```تخدمو الم```نھج الوص```في أم```ا الدراس```ة الحالی```ة  م```ن كثی```ر  المج```ال 

إس̀````تخدمت الباحث̀````ة الم̀````نھج اإلكلینیك̀````ي، كم̀````ا تطرق̀````ت الباحث̀````ة إل̀````ى فئ̀````ة الم̀````راھقین 

̀``ي الدراس̀``ات الس̀``ابقة  ̀``م نج̀``ده ف ̀``ذا ل ̀``رة وھ ̀``ة مبك ̀``دل مراھق ̀``اییس ب ̀``ا إس̀``تخدموا المق ،كم

̀``ار رس̀``م الش̀``خص ل ̀``ى إختب ̀``ة عل ̀``دت الباحث ̀``ث إعتم ̀``ارات النفس̀``یة حی لكش̀``ف ع̀``ن اإلختب

                                                                                                                                          سمات شخصیة المراھق المعاق حركیا 

  : فرضیة الدراسة .  7

̀``ا  ̀``تتس̀``م شخص̀``یة المراھ̀``ق المع̀``اق حركی ̀``ق ،س̀``وء تق ̀``اإلنطواء، القل ̀``ذات ب دیر ال

  ، و الخجل 
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 :تمھید

 یمك`ن ب`ل كلھ`ا، ال`نفس عل`م ف`روع ف`ي الرئیس`یة الموض`وعات أھ`م م`ن الشخص`یة

 وتغیرھ`ا نموھ`ا ف`ي فالشخص`یة عام`ة، بص`فة ال`نفس عل`م إل`ى بالنس`بة والنھای`ة البدای`ة

 العل`م ھ`ذا أھ`داف أح`د ألن الترب`وي ال`نفس عل`م یتناولھ`ا الف`رد حی`اة مراح`ل أثن`اء ف`ي

 ف`ي مرحل`ة ك`ل خص`ائص ومتابع`ة یافع`اً، یص`بح حت`ى الطف`ل شخص`یة نم`و متابع`ة

 وانحرافھا سوائھا في شخصیتھ عن تعبر التي نموھا

 : ةالشخصی مفھوم . 1

 الص̀`فات تش̀`مل ألنھ̀`ا تعقی̀`داً  ال̀`نفس عل`م مف̀`اھیم أكث̀`ر م̀`ن الشخص̀`یة مفھ̀`وم یع`د

 ولھ`ذا الف`رد كی`ان داخ`ل بعض`ھا م`ع المتفاعل`ة كاف`ة، والوجدانی`ةوالعقلی`ة  الجس`میة

 طبیعتھ`ا حی`ث م`ن الشخص`یة لمفھ`وم معالجتھ`ا ف`ي المف`اھیم وتباین`ت اآلراء تع`ددت

 )14 .ص،1999، ،الداھري. (ونظریاتھا وعملیاتھا ومكوناتھا وخصائصھا

 :النفس علم في الشخصیة تعریف .2

 : برنس مورتن یعرف

̀`ول والنزاع̀`ات االس̀`تعدادات ك̀`ل ̀`ز والمی ̀`وى والغرائ ̀`ة والق ̀`ة البیولوجی  الفطری

 (الخب``رة م``ن المكتس``بة والمی``ول االس``تعدادات ك``ل ك``ذلك وھ``ي الموروث``ة

 )299.،ص2000العیسوي،

 :الشخصیة في المؤثرة العوامل. 3

 وراثی̀`ة عوام`ل كونھ̀`ا ع`ن تخ`رج ال الشخص̀`یة تك`وین ف`ي تت̀`دخل الت`ي العوام`ل

ً  تتفاعل بحیث بیئیة وأخرى   :ةكیدینامی بطریقة معا
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 :الوراثیة العوامل :أوالً 

 شخص`یة مع`الم واض`ح بش`كل تح`دد الت`ي العوام`ل أھ`م م`ن الوراثی`ة العوام`ل تعتب`ر

 المثی`رات اس`تقبال م`ن بع`د فیم`ا س`تمكنھ الت`ي فاإلمكانی`ات، حیات`ھ بدای`ة من`ذ الف`رد

 :یلي فیما اإلمكانیات ھذه تحدید ویمكن ھذا وراثتھ، نطاق في تدخل لھا واالستجابة

 خص̀`ائص تحدی̀`د ف̀`ي مباش̀`رة بطریق̀`ة العص̀`بي الجھ̀`از یت̀`دخل :العصQQبي الجھQQاز

 .الفرد شخصیة وطبیعة

 الشخص`یة ف`ي ت`ؤثر الت`ي العوام`ل م`ن یعتب`ر الغ`دي الجھ`از نش`اط إن :الغQدي الجھQاز

ً  أكث̀`ر یك̀`ون ربم̀`ا ت̀`أثیراً   برم̀`ان أن لدرج̀`ة العص̀`بي، الجھ̀`از ت̀`أثیر م̀`ن وض̀`وحا

 أنن`ا فب`ذلك "المص`یر غ`دد أو الشخص`یة غ`دد" أس`م الص`ماء الغ`دد عل`ى أطلق`وا وأعوان`ھ

ً  جھ`ازاً  ن`رث  الص̀`حة إل̀`ى الش̀`ر، أو الخی̀`ر إل̀`ى ویوجھھ`ا شخص̀`یاتنا بطب̀`ع غ̀`دیا

 .أوالمرض

 الفطری`ة العقلی`ة الق̀`درة ھ̀`و وال`ذكاء .بذكائ`ھ غی`ره ع̀`ن یتمی̀`ز الف`رد أن  :الQذكاء

 شخص`یة وس`مات خص`ائص تحدی`د ف`ي كبی`ر دخ`ل لھ`ا موروث`ة ق`درة فھ`ي العام`ة،

ً  تعط`ي أن ال`ذكاء اختب`ارات طری`ق ع`ن الممك`ن م`ن وأص`بح الف`رد،  معق`والً  تشخیص`ا

 . )202،ص2002الحسین، ( للشخصیة

 :النفسیة العوامل : ثانیا

 النفس`یة الحی`اة مح`یط تعق`د م`ن ال`رغم وعل`ي ، النفس`ي التك`وین تس`مى العوام`ل وھ`ذه

 النفس`یة الحی`اة ف`ي ج`وھریین تنظیم`ین ب`ین نمی`ز أن یمك`ن أنن`ا إال ، وتنوع`ھ وتش`بعھ

   : وھما لإلنسان

 كالق`درة  الخاص`ة العقلی`ة والق`درات بال`ذكاء یتعل`ق م`ا وھ`و العقل`ي اإلدراك`ي التنظ`یم

 العلی`ا العملی`ات یتض`من كم`ا  العملی`ة والق`درة الفنی`ة والق`درة الحس`ابیة والق`درة اللغوی`ة

 بمواق̀`ف ت̀`رتبط الت̀`ي المكتس̀`بة العقلی̀`ة والمھ̀`ارات والت̀`ذكر ، والتخی̀`ل كالتص̀`ور 



.سمات الشخصیة: الفصل الثاني   
 

 16 

 البش̀`ري الس̀`لوك أس̀`س ویتض̀`من .االنفع̀`الي  الوج̀`داني التنظ̀`یم. واالكتس̀`اب ال̀`تعلم

 ).61،ص2003 صبحي،( واالتجاھات والمیول والعواطف ودوافعھ

 ً  :البیئیة العوامل :ثالثا

 تحدی`د ویمك`ن الشخص`یة ف`ي تأثیرھ`ا حی`ث م`ن العوام`ل ش`أن ش`أنھا البیئی`ة العوام`ل

 :یلي فیما البیئیة العوامل

 .الجغرافیة البیئة

 .التاریخیة البیئة

 .االجتماعیة البیئة

 .الثقافیة البیئة

 .النفسیة البیئة

 التنظ`یم أن ذل`ك الشخص`یة، مص`لحة ف`ي األحی`ان م`ن كثی`ر ف`ي ھم`ا والتغیی`ر ف`التغیر

 االس̀`تمراریة لنفس̀`ھ یض̀`من أن یس̀`تطیع والتغی̀`ر النس̀`بي بالثب̀`ات یتمی̀`ز ال̀`ذي

  ).131،ص2002 الحسین،(والنماء

 :الشخصیة نظریات. 4

 الب̀`احثون إلیھ̀`ا توص̀`ل افتراض̀`ات أو اس̀`تنتاجات م̀`ن مجموع̀`ة ھ̀`ي والنظری̀`ات

 ھ`ي الشخص`یة ونظری`ات بھ`ا مس`لما حق`ائق لیس`ت وھ`ي ص`حتھا م`ن التأك`د وباإلمك`ان

 تس`ھم الت`ي والعوام`ل ومكوناتھ`ا الشخص`یة طبیع`ة ح`ول االفتراض`ات م`ن مجموع`ة

 ظھ`ور إل`ى أدى مم`ا اإلنس`انیة الشخص`یة ح`ول االس`تنتاجات تع`ددت وق`د ، فیتكوینھ`ا

  . )58،ص2005 ، العناني( عدیدة نظریات

 :اآلتیQQة المجموعQQات إلQQى تقسQQیمھا یمكQQن الشخصQQیة تناولQQت التQQي والنظریQQات
 النفس̀`یة خصائص̀`ھم م̀`ن أس̀`اس عل̀`ى األف̀`راد ب̀`ین المقارن̀`ة عل̀`ى تؤك̀`د نظری̀`ات
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 األح̀`داث م̀`ن العمیق̀`ة الج̀`ذور عل̀`ى تؤك̀`د نظری̀`ات.(والس̀`مات األنم̀`اط األساس̀`یة

 ).النفسي التحلیل( الفرد حیاة في المؤثرة

 اكتس`ابھ الس`لوك تحلی`ل ف`ي ال`نفس عل`م ف`ي التجریبی`ة الحرك`ة م`ن منبثق`ة نظری`ات

 )السلوكیة( وتعدیلھ

 ولآلخ`رین لذات`ھ وفھم`ھ حول`ھ للع`الم رؤیت`ھ ف`ي الف`رد طرائ`ق عل`ى تؤك`د نظری`ات

 ).65،ص2006 الشرقاوي،() لظاھراتیة(

 .الشخصیة النظریات أقدم من النظریات ھذه تعتبر )الطراز( األنماط نظریات

 ف`ي یش`تركون الن`اس م`ن ص`نف أنم`اط إل`ى الن`اس شخص`یات ص`نفت األنم`اط نظری`ات

 . الص̀`فة ھ`ذه اتص̀`افھم درج`ة ف̀`ي بع`ض ع̀`ن بعض`ھم اختل̀`ف وإن معین`ة ص`فات

 كبی`ر، لتغیی`ر تخض`ع وال الف`رد حی`اة مس`تھل ف`ي تكون`ت الت`ي الص`فات یجم`ع وال`نمط

 النظری̀`ات  ھ̀`ذه وأھ̀`م الش̀`خص، ج̀`وھر عل̀`ى ی̀`دل الشخص̀`یة ف̀`نمط ذل̀`ك وعل̀`ى

 ).133،ص2002 لحسین،(

 :أبقراط المزاجیة األنماط نظریة

 :ھي أنماط أربعة إلى الشخصیة أبقراط" الیوناني الطبیب قسم

 االس̀`تثارة، س̀`ھل الحاض̀`رة، الس̀`ریعة لل̀`ذة یس̀`عى ھ̀`وائي، ص̀`احبھ :الQدموي الQنمط

 .متفائل مرح، سلوكھ، في متقلب االستجابة، سریع

 ض`حل بلی`د، خام`ل، والش`ره، بالبدان`ة ص`احبھ یتمی`ز :اللمفQاوي أو يالبلغمQ الQنمط

 .واالستثارة االستجابة بطيء االنفعال،

 .الغضب سریع الطبع، حاد وعنید، طموح الجسم، قوي صاحبھ :الصفراوي النمط

 التفكی̀`ر بط̀`يء متأم`ل ولكن`ھ واالنط`واء بالتش̀`اؤم ص̀`احبھ یتمی`ز :السQوادوي الQنمط

 .الناس مع التعامل في صعوبة االستجابة،یجد ثابت االنفعال قوي
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 واح`د عنص`ر فیھ`ا یتغل`ب ال الت`ي ھ`ي الس`ویة الشخص`یة أن الق`دماء م`ن كثی`ر وی`رى

̀`وازن م̀`ن تنش̀`أ ب̀`ل  .).255،ص2001 الش̀`اذلي،( األربع̀`ة العناص̀`ر  ھ̀`ذه ت
(Hall,1985) 

 :)كریتشمر(الجسمیة األنماط نظریة

 تح`دد الت`ي ھ`ي جس`میة أنم`اط إل`ى الن`اس تص`نیف أس`اس عل`ى النظری`ة ھ`ذه قام`ت

 :ھي أربعة إلى الشخصیة أنماط كریتشمر قسم شخصیاتھموقد بالتباین

 البدین النمط

 الواھن النحیل النمط

 الریاضي النمط

 المنتظم غیر النمط

 :بافلوف عند األنماط نظریة

 م`ا وب`ین بینھ`ا لیق`ارن أبق`راط عن`د األنم`اط نح`و وانعط`ف .أمزج`ة أنم`اط أربع`ة ھن`اك

 :التالي النحو على ذلك فكان ھو بھ قال

 .أبقراط عند الصفراوي المزاج بافلوف بھ قال الذي المندفع مزاج یقابل

 .أبقراط عند السوداوي المزاج بافلوف عند الخدول مزاج یقابل

 .أبقراط بھ قال الذي الدموي المزاج بافلوف عند المتزن النشط مزاج یقابل

 أو البلغم`ي الم`زاج أبق`راط عن`د فیقاب`ل ب`افلوف ب`ھ ق`ال ال`ذي المت`زن الھ`ادي م`زاج أم`ا

   )135،ص2002الحسین،( اللمفاوي
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 :الجسمیة األنماط

 :وھي ثالثة، إلى الشخصیة أنماط شلدون قسم

 الجس̀``میة الراحل̀``ة إل̀``ى ویمی̀``ل :الحشQQوي البطنQQي التركیQQب الQQداخلي الQQنمط

 متس`امح، م`رح، األدب، مظ`اھر یح`ب بطيءاالس`تجابة، ھ`ادي، وھ`و واالس`ترخاء،

 .خاضع

 یح`ب نش`ط ال`ذات، تأكی`د إل`ى ویمی`ل :)الجسQمي أو العظلQي( التركیQب المتوسQط الQنمط

 والت̀`یقظ الت̀`وتر إل̀`ى ویمی̀`ل المخ̀`اطرة، یح̀`ب ال̀`رأي، ص̀`لب ق̀`اس، الس̀`یطرة،

 خج̀`ول، قل̀`ق، العزل̀`ة، یح̀`ب انفعاالت̀`ھ، یكت̀`ب مفك̀`ر، عقلی̀`اً، م̀`تحفظ والحساس̀`یة،

 .متزمت

̀`ل ص̀`احبة  :الرخQQو طالQQنم ̀`ز نحی̀`ف، طوی  والتزم̀`ت بالمحافظ̀`ة، س̀`لوكھ یتمی

 الحس`ین، (انفعاالت`ھ ویح`بس مش`اعره ویخف`ي االرتب`اك، وس`رعة والقل`ق والحساس`یة،

 ).135،ص2002

  :النفسیة األنماط

 :"یونج" عند النفسیة األنماط

 عل̀`ى أقام̀`ھ ال̀`ذي لألف̀`راد الثن̀`ائي بتقس̀`یمھ "ی̀`ونج ك̀`ارل" السویس̀`ري الع̀`الم ق̀`ام

  :ومنبسطین منطوین إلى قسمھم حیث الكلینیكیة والخبرة الشخصیة المالحظة

 :المنطوي النمط

 العوام`ل وت`ؤدي االجتماعی`ة، الص`الت وتجن`ب االحتف`اظ وع`دم العزل`ة ص`احبھ یفض`ل

 الت`ي المرون`ة وتنقص`ھ نفس`ھ ف`ي التفكی`ر دائ`م وھ`و س`لوكھ، توجی`ھ ف`ي دور أھ`م الذاتی`ة

 مس`رف ودوافعھ`م، الن`اس نی`ات ف`ي الش`ك كثی`ر وھ`و الس`ریع، التواف`ق عل`ى تس`اعده

 طری̀`ق ع̀`ن التواف̀`ق یحق̀`ق الشخص̀`ي ومظھ̀`ره وإمراض̀`ھ ص̀`حتھ مالحظ̀`ة ف̀`ي

  .لالنطوائي النفسي المرضى السیكاستینیا وتعتبر والھم، والخیال النكوص

 



.سمات الشخصیة: الفصل الثاني   
 

 20 

 :المنبسط النمط

 عل`ى ق`ادر وإعم`الھم، نش`اطھم ف`ي الن`اس مش`اركة إل`ى والمی`ل بالنش`اط ص`احبھ یتمی`ز

 ف̀`ي خارجی̀`ة عوام̀`ل عل̀`ى یعتم̀`د الطارئ̀`ة، الجدی̀`دة المواق̀`ف م̀`ع بس̀`رعة التواف̀`ق

 وال بس`رعة ص`داقات ویك`ون وص`راحة، حیوی`ة ف`ي ال`دنیا عل`ى ویقب`ل س`لوكھ توجی`ھ

 الم`رض بأنھ`ا الھس`تریا وتوص`ف انفع`ال، م`ن نفس`ھ ف`ي یج`ول م`ا یك`تم وال بالنق`د یھ`تم

 .لالنبساطي النفسي

 االنط`واء ب`ین ثال`ث نم`ط وج`ود ع`ن كش`ف ق`د الح`دیث الس`یكلوجي الباح`ث أن ورغ`م

 یتمس`كون یزال`ون ال الن`اس عام`ة م`ن كثی`را ف`ان – المتع`ادل ال`نمط ھ`و – واالنبس`اط

 ).278،ص2001 الشاذلي،(  وانبساطي انطوائي إلى الثنائي بالتقسیم

 : السمات نظریة. 5

 :ھما افتراضین على تشتمل بالسمات تتعلق التي النظریات

 بأس`الیب للتع`رف نس`بیا ثابت`ة وھ`ي مس`بقا مق`ررة مواص`فات تعك`س الشخص`یة س`مات

 .بالسلوك التنبؤ إمكان وتفسیر المختلفة المواقف في معینة

 یش`بھ ال ان`ھ یعن`ي ال`ذي األم`ر معین`ة س`مة م`ن یمتلك`ون م`ا م`دى ف`ي یختلف`ون الن`اس إن

 الشخص`یات م`ن مح`ددة غی`ر تنوع`ا تك`ون النتیج`ة الس`مات جمی`ع ف`ي غی`ره أح`داً 

  ).13،ص2005 ، الداھري( الفریدة اإلنسانیة

 :السمات تعریف

 :Trais نف`س المرج`ع ( وتص`رفاتھ الف`رد س`لوك توج`ھ نس`بیا ثابت`ة نزع`ة ھ`ي الس`مة

 ).السابق

 عص`بي نفس`ي اس`تعداد بأنھ`ا الشخص`ي االس`تعداد أو الس`مة ألب`ورت ج`وردون یع`رف

 وظیفی`ا متس`اویة المتع`ددة المثی`رات جع`ل عل`ى یعم`ل ، ب`الفرد خ`اص ع`ام مرك`زي

 ورأى والتعبی`ري، التكیف`ى الس`لوك م`ن متس`اویة أش`كال وتوجی`ھ إص`دار عل`ى ویعم`ل



.سمات الشخصیة: الفصل الثاني   
 

 21 

 تح`دد الت`ي فھ`ي ل`ھ بالنس`بة داخل`ي ب`دور تق`وم م`ا بف`رد الخاص`ة الس`مات أن ألب`ورت

 ).254،ص1998القریطى، ( سلوكھ أنماط

 :وھي أقسام ثالثة إلى السمات  )1993،القذافي(قسم وقد

 رب̀`ط إل̀`ى ق̀`ادت الت̀`ي الكیمیائی̀`ة الس̀`مات أش̀`ھرھا وم̀`ن  :الفسQQیولوجیة السQQمات

 وأش`ار (أبیق`راط) وض`عھا الت`ي ھ`ي النظری`ات ھ`ذه وأق`دم الغ`دد ب`إفرازات الشخص`یة

 .الجسم بسوائل المزاجیة الصفات ارتباط إلى فیھا

 للجس̀`م الخ̀`ارجي الع̀`ام بالش̀`كل المتعلق̀`ة الس̀`مات وھ̀`ي  :المورفولوجیQQة السQQمات

 بط`رق معھ`ا والتعام`ل قیاس`ھا ویمك`ن الف`رد شخص`یة عل`ى ت`أثیر الجس`میة وللس`مات

 .متعددة

 المتش`ابھة المواق`ف ف`ي معین`ة بطریق`ة للمثی`رات االس`تجابة وھ`ي  :السQلوكیة السQمات

 ).275،ص2001 الشاذلي،( البعض ببعضھا العالقة ذات أو

 :ھي السمات عن تتحدث التي النظریات وأھم

ً  الب`ورت اخت`ار وفیھ`ا :البQورت نظریQة  قائم`ة خ`الل م`ن الس`مات م`ن مختلف`ة أنواع`ا

 :سلوكیة صفة ألف ( 18 ) على تشتمل

 .فردیة وأخرى مشتركة سمات

 .ثانویة وأخرى مركزیة سمات

 فالس`مة األخ`رى الس`مات م`ن غیرھ`ا عل`ى الس`مة ت`أثیر س`عة ھ`و بینھم`ا والف`ارق

 الرئیس`یة م`ن ت`أثیرا أق`ل الثانوی`ة الف`رد عل`ى یص`در س`لوك ك`ل عل`ى ت`ؤثر المركزی`ة

 ع`ام بط`ابع الس`لوك یتص`ف أن إل`ى وت`ؤدي كبی`ر ح`د إل`ى الف`رد شخص`یة تمی`ز أنھ`ا إال

 المركزی`ة الس`مات م`ن بع`دد الشخص`یة وص`ف بإمك`ان الب`ورت ویعتق`د نس`بیا ثاب`ت

 ). سمات 8و بین تتراوح(

 عل`ى الق`درة ول`دیھا الف`رد تخ`ص عص`بیة نف`س منظوم`ة ھ`ي اللب`ورت بالنس`بة والس`مة

 ع`ن التعبی`ر إل`ى وتھ`دف الوظیفی`ة الناحی`ة م`ن المتعادل`ة المنبھ`ات م`ن العدی`د نق`ل
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 خی`ال ولیس`ت الش`خص ف`ي متكامل`ة تك`ون الس`مات أن عل`ى مؤك`دا الت`وافقي الس`لوك

 الش`اذلي،( الس`لوك طری`ق ع`ن الخ`ارج م`ن مالحظتھ`ا یمك`ن المنظوم`ة وھ`ذه المالح`ظ

 ) 276،ص2001

 :كاتل نظریة

 الكلم`ات منھ`ا ح`ذف أن بع`د ص`فة ( 171 ) إل`ى الب`ورت قائم`ة بتلخ`یص كات`ل ق`ام

 إل`ى ھ`اجر إنجلی`زي نفس`ي ع`الم كات`ل بارن`ارد وریمون`د .الغریب`ة واأللف`اظ المترادف`ة

 تق`دیر لمعم`ل وم`دیرا (الین`وي جامع`ةف`ي  باحث`ا أس`تاذا وعم`ل بعی`د وق`ت من`ذ أمریكی`ا

 1973  عام حتى  1945  عام من السلوك وتحلیل الشخصیة تقدیر

 تفس`یر ف`ي اس`تخدامھا یمك`ن مص`دریة س`مات اعتبرھ`ا س`مة 20 إل`ى كات`ل توص`ل وق`د

 أش`ار الت`ي المص`دریة الس`مات وم`ن فیھ`ا، القائم`ة العالق`ات وبی`ان الس`طحیة الس`مات

 .الخ ...منفر متھیج، متفتح، متحفظ، إلیھا،

 :ایزنك نظریة

 قطاع̀`ات بفح̀`ص نفس̀`ھ تقی̀`د أال یج̀`ب الشخص̀`یة بح̀`وث أن إل̀`ى ایزن̀`ك ویش̀`یر

 للقی`اس الممكن`ة الط`رق وبجمی`ع ك`ال بوص`فھا دراس`تھا ی`تم أن یتع`ین ب`ل ص`غیرة،

 جمع̀`ت تجریبی̀`ة م̀`ادة م̀`ن مس̀`تخرجة عوام̀`ل م̀`ن إقناع̀`ا أكث̀`ر لیس̀`ت إنھ̀`ا حی̀`ث

 .مختلفة طرق بواسطة

 عالق`ة ودرس ونموھ`ا، الشخص`یة تش`كیل ف`ي الوراثی`ة العوام`ل أھمی`ة ایزن`ك وأوض`ح

 ف`ي أساس`یة عوام`ل (5 ) وھن`اك الشخص`یة، ف`ي العق`اقیر وت`أثیر بالشخص`یة التش`ریح

 :وھي الشخصیة وصف

 .االنبساط عامل

 .الذھنیة عامل

 .التقدمیة مقابل المحافظة عامل

 .العصابیة عامل
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  )104،ص2005 الداھري، ( الذكاء عامل

 :)النفس التحلیل( الشخصیة في فروید نظریة

 المحك̀`م لبنائھ̀`ا الشخص̀`یة مج̀`ال ف̀`ي الرائ̀`دة النظری̀`ات م̀`ن النظری̀`ة ھ̀`ذه تعتب̀`ر

 واھتمامھ`ا اإلنس`ان عم`ر م`ن نس`بیا طویل`ة فت`رة تش`مل متتابع`ة مراح`ل ف`ي وتنظیمھ`ا

 انحراف`ھ، وأس`باب اإلنس`اني الس`لوك دواف`ع تفس`یر تح`اول الت`ي الدقیق`ة بالتفص`یالت

 الطبیعی̀`ة وال̀`دوافع الفطری̀`ة العوام̀`ل اث̀`ر تأكی̀`د إل̀`ى النظری̀`ة ھ̀`ذه اتجھ̀`ت وق̀`د

 مھم`ا ف`رد ألي الح`الي الس`لوك وان نفس`یة بش`حنات وارتباطھ`ا والحاج`ات كالرغب`ات

 م`ن األول`ى المراح`ل خ`الل بھ`ا م`ر الت`ي الس`ابقة خبرات`ھ بمجم`وع ی`رتبط عم`ره ك`ان

 ).107،ص2005 الداھري، (عمره

 الش`عوري الواض`ح ،فالس`لوك الشخص`یة ف`ي الظاھری`ة بالص`فات فروی`د یكت`رث ل`م

ً  األكب`ر اھتمام`ھ ك`ان ب`ل ، الف`رد أداء خ`الل م`ن ویتض`ح  ال`ذي األعم`اق عل`ى منص`با

 إنن`ا" :فروی`د یق`ول الالش`عوري المض`مر الس`لوك وس`ماه الشخص`یة، أغ`وار ع`ن یعب`ر

 أغ`وار ف`ي البح`ث إن ش`عوره، إل`ى ب`الرجوع م`ا ش`خص دراس`ة عن`د المح`ذور ف`ي نق`ع

 ف`ي تكم`ن الش`خص یس`لكھ لم`ا الحقیق`ة الدالل`ة إن إذ المناس`ب، التكنی`ك ھ`و الشخص`یة

 ب`ل فھمھ`ا، ف`ي الشخص`یة ع`ن معب`راً  الش`عوري الظ`اھر الس`لوك یع`د وال الالش`عور،

ً  الشخص شعور في ما یكون قد  "الالشعور في لما نقیضا

 ھ`ذا ف`ي جان`ب ك`لٍ  وأن التك`وین، ثالث`ي بن`اء األعم`اق ف`ي الشخص`یة أن فروی`د وی`رى

 النھای̀`ة ف̀`ي تؤل̀`ف الثالث̀`ة الجوان̀`ب وأن خاص̀`ة، ومی̀`زات بص̀`فات یتمت̀`ع التك̀`وین

 :ھ̀`ي الثالث̀`ة الجوان̀`ب أو الجھ̀`ات ھ̀`ذه .الشخص̀`یة ھ`ي ومتماس̀`كة متفاعل̀`ة وح`دة

 ).256،ص1998 ، القریطى(  "األعلى األنا" و "األنا" و "ْألھو"

 من`ذ مع`ھ الطف`ل یحمل`ھ م`ا ك`ل یض`م ال`ذي المبك`ر األول`ى القس`م ذل`ك فھ`و  :الھQو -

 السابقة، األجیال من الوالدة
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 الطاق`ة ومخ`زون الل`ذة غرائ`ز مخ`زون فھ`و الغرائ`ز، فروی`د یس`میھ م`ا یحم`ل إن`ھ

 والعط`ش الج`وع داف`ع وھ`ي البیولوجی`ة، الحاج`ات أو ال`دوافع  الغرائ`ز وھ`ذه .النفس`یة

 ف`ي تص`بح الغرائ`ز ھ`ذه إن الع`دوان، داف`ع فروی`د علیھ`ا ویض`یف والراح`ة والج`نس

 الداخلی`ة، أو الخارجی`ة االس`تثارة طری`ق ع`ن اس`تثارة عن`د وغلی`ان أھ`وج ت`وتر حال`ة

ً  وان`دفاعھا الھ`و تح`رك إل`ى ی`ؤدي مم`ا  الت`وتر وإزال`ة الغرائ`ز ھ`ذه إلرواء أعم`ى فج`ا

 وھ`و ال`دائم مب`دئھا وف`ق وذل`ك ابتدائی`ة، وبطریق`ة ثم`ن ب`أي فوری`ة عاجل`ة بص`ورة

 المع̀`ایر أو الواق̀`ع ش̀`روط إل̀`ى االلتف̀`ات ب̀`دون األل̀`م، ع̀`ن واالبتع̀`اد الل̀`ذة تحقی̀`ق

 وھ̀`و اإلنس̀`ان ف̀`ي والحیوانی̀`ة االبتدائی̀`ة الطبیع̀`ة یمث̀`ل ف̀`الھو .واألخالقی̀`ة المنطقی`ة

ً  یعم`ل  الخ`ارجي الع`الم أو ب`الواقع ل`ھ ص`لة وال وإدراك`ھ، الف`رد وع`ي بعی`داً  الش`عوریا

 ً  .إطالقا

 المزی`ف، التخیل`ي اإلرواء إل`ى یلج`أ فإن`ھ الحقیق`ي اإلرواء تحقی`ق ف`ي الھ`و فش`ل وإذا

 ذھنی̀`ة ص̀`ور ش̀`كل ف̀`ي لتحقیقھ̀`ا الرغب̀`ات لھ̀`ذه موض̀`وعات اس̀`تدعاء طری̀`ق ع̀`ن

 أو مطع`م لص`ورة مخیلت`ھ موض`وعا ف`ي یس`تدعي أن یمك`ن م`ثالً  فالج`ائع ، تخیلی`ة

 ھ̀`ذه ولك̀`ن العقلی̀`ین، المرض̀`ى عن̀`د الیقظ̀`ة وأح̀`الم األح̀`الم وتع̀`د ش̀`ھي، طب̀`ق

ً  تحق`ق وال تخفض`ھ أو الت`وتر تزی`ل ال التخیلی`ة األس`الیب ً  إرواء وال إش`باعا  حقیقی`ا

ً  التخیلی`ة الص`ور ھ`ذه تع`د ل`ذلك فق`ط، التخیل`ي الھ`دف م`ن الھ`و ُتق`رب وإنم`ا  واقع`ا

 ً ً  س`رابیا  الش`اذلي،(الھ`و مع`ھ تعام`ل ال`ذي الوحی`د الواق`ع ھ`و ھ`ذا ولك`ن س`وي غی`ر زائف`ا

 ).277،ص2001

 : األنا

 وال`ذي لن`ا الم`ألوف الظ`اھري الش`عوري الجان`ب األن`ا ویمث`ل الھ`و م`ن األن`ا ینبث`ق

 مباش`ر تم`اس وعل`ى الخ`ارجي الع`الم یواج`ھ ألن`ھ الواق`ع، لمب`دأ یخض`ع وھ`و ب`ھ، نح`س

ً  تفكی̀`راً  یفك̀`ر فھ̀`و ل̀`ذلك والممی̀`زات، الص̀`فات بع̀`ض من̀`ھ ویكتس̀`ب مع̀`ھ،  واقعی̀`ا

 ً ً  یك̀`ون أن إل̀`ى فی̀`ھ یس̀`عى ومعق̀`والً، موض̀`وعیا  االجتماعی̀`ة األوض̀`اع م̀`ع متمش̀`یا

 .المقبولة
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ً  ، الواق`ع وب`ین بینھ`ا التوفی`ق طری`ق ع`ن الھ`و مطال`ب تحقی`ق األن`ا ویح`اول  واعی`ا

 ھ`و وم`ا المتاح`ة، اإلمكان`ات حی`ث م`ن للف`رد، الحقیق`ي الواق`ع ف`ي اإلش`باع بش`روط

 ال الواق`ع ك`ان إذا أم`ا المجتم`ع ف`ي الس`ائد الثق`افي ال`نمط وف`ق مقب`ول وغی`ر مقب`ول

 عل`ى ویعم`ل ویض`بطھا الغرائ`ز عل`ى یس`یطر األن`ا ف`إن الھ`و مطال`ب بتحقی`ق یس`مح

 الع`الم ش`روط م`ع یتواف`ق ال`ذي لإلش`باع المناس`ب الموض`وع یج`د حت`ى إروائھ`ا تأجی`ل

 یحق`ق أن م`ا ل`دافع یمك`ن "كی`ف" و "أی`ن" و "مت`ى" األن`ا یق`رر وھك`ذا .الخ`ارجي

ً  غرضھ، ً  الواقع، لمبدأ طبقا ً  لحكمة اللذة مبدأ مخضعا   .مؤقتا

 یس`عى ألن`ھ البیئ`ة، م`ع الشخص`یة تواف`ق ب`دور یق`وم ھ`ذا بعمل`ھ األن`ا أن ن`رى ھن`ا وم`ن

           الواق`ع یقبلھ`ا الت`ي المرس`ومة األھ`داف إل`ى بالشخص`یة الوص`ول إل`ى جاھ`داً 

 )20،ص1999 الداھري، (

 : األعلى األنا-

 من`ذ الف`رد علیھ`ا رب`ي الت`ي والدینی`ة االجتماعی`ة والمث`ل للق`یم حاض`ن أم`ام أنفس`نا نج`د

 المحاس`ب، الض`میر یمث`ل األعل`ى فاألن`ا .ومجتمع`ھ ومدرس`تھ فیبیت`ھ أظف`اره، نعوم`ة

 مظھ̀`ران، األعل̀`ى األن̀`ا ولھ̀`ذا .الل̀`ذة م̀`ن ب̀`دالً  والمثالی̀`ة الكم̀`ال مب̀`دأ وف̀`ق ویعم`ل

 .القیم الثاني یمثل بینما الحاكم األول یمثل المثالي، واألنا الضمیر

ً  األعل`ى األن`ا دور ویتمث`ل  كم`ا جھ`ة، م`ن الھ`و رغب`ات لك`ل الك`ف عملی`ات ف`ي أساس`ا

 .ثانیة جھة من األخالقیة غیر الھو لرغبات االستجابة من بمنعھ األنا دور یعارض

 :قوى ثالث تأثیر تحت یقع األنا أن نرى وھكذا

ً  تعبی`راً  الل`ذة مب`دأ وف`ق نفس`ھ ع`ن للتعبی`ر النزاع`ة بق`واه الھ`و إلح`اح  ص`ورة بأی`ة فوری`ا

 .ثمن وبأي

ً  باألن`ا ی`تحكم فھ`و .وتوجیھ`ات ون`واهٍ  أوام`ر ع`ن عن`ھ یص`در وم`ا األعل`ى األن`ا  تحكم`ا

ً  قاسیاً، ً  أكثرھا قبول وعدم المشروعة، الھو نزعات بعض بقبول لھ سامحا  .إطالقا
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 یس`مح أن قب`ل فاألن`ا ، ،وتقالی`ده ومثیرات`ھ بمغریات`ھ الواق`ع ع`الم أو الخ`ارجي الع`الم

 یأخ`ذ أن م`ن ل`ھ ب`د ال الھ`و رغب`ات م`ن معین`ة رغب`ة ع`ن ب`التعبیر ب`التمتع لنفس`ھ

 .االعتبار بعین ھذه الخارجي العالم منظومة

 م`ا الھ`و نزع`ات م`ن یحق`ق أن ب`د ال ات`زان، حال`ة ف`ي الش`عوري األن`ا یك`ون أن وألج`ل

 مھمت`ھ تأدی`ة ع`ن عج`ز ف`إذا علی`ھ، األعل`ى األن`ا موافق`ة بع`د ال`واقعي الع`الم ب`ھ یس`مح

ً  یح̀`دث الش̀`دید الص̀`راع م̀`ن حال̀`ة ف̀`ي ك̀`ان ھ̀`ذه التوفیقی̀`ة  إل̀`ى یق̀`وده أن أحیان̀`ا

 مؤقتة، بصورة المؤلم الصراع ھذا من الخروج وألجل .النفسیة االضطرابات

 ع`ن موافقتھ`ا یأخ`ذ حی`ث األعل`ى، األن`ا عل`ى التحای`ل طری`ق إتب`اع إل`ى األن`ا یس`عى

 بش̀`تى علیھ̀`ا التحای̀`ل أو تقنیعھ̀`ا، أو واھی̀`ة، بحج̀`ج الرغب̀`ات ھ̀`ذه تبری̀`ر طری̀`ق

 "األولی`ة ال`دفاع وس`ائل" عن`وان تح`ت الق`ادم فص`لنا موض`وع س`تكون الت`ي الوس`ائل

 )57،ص1997 میاسا، ( الدفاع آلیات تعني التي

 الشخصیة محددات. 6

 بن`اء تحدی̀`د ف`ي حس`ما األكث`ر المنظوم`ات أو المتغی`رات مجموع`ة ھ`ي المح`ددات

 ع`املین االجتماعی`ة والمنظوم`ة البنائی`ة المنظوم`ة تع`د الشخص`یة بن`اء الشخص`یة ونم`و

 . الشخصیة بناء في متفاعلین أساسیین

 :البنائیة المنظومة -

 كالجھ`از ، المختلف`ة جس`مھ أجھ`زة حی`ث م`ن الف`رد بنی`ة البنائی`ة بالمنظوم`ة المقص`ود

 والخالی`ا المختلف`ة األنس`جة ك`ذلك ال`خ.... ال`دموي والجھ`از الغ`ددي والجھ`از العص`بي

 الج`نس أف`راد جمی`ع تش`ریح ھ`ذا ف`ي ویش`رك ، والعظ`ام ال`دم وف`ي األنس`جة تل`ك ف`ي

      األم̀`راض ب̀`بعض لإلص̀`ابة االس̀`تعداد وك̀`ذلك والقص̀`ر والط̀`ول األن̀`ف ، البش̀`ري

  )27،ص1999 الداھري، (
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 : االجتماعیة المنظومة -

 بھ̀`ذه والمقص̀`ود الشخص̀`یة بن̀`اء مح̀`ددات م̀`ن اآلخ̀`ر المح̀`دد المنظوم̀`ة ھ̀`ذه تع̀`د

 الت̀`اریخي الت̀`راث ك̀`ذلك ، فیھ̀`ا ینخ̀`رط أو الف̀`رد یعیش̀`ھا الت̀`ي الثقاف̀`ة المنظوم̀`ة

 للف`رد المعاص`رة والثقاف`ة الحض`اري الت`اریخي الت`راث ھ`ذا ویش`كل ، ل`ھ الحض`اري

 الت̀`اریخ وحت`ى ألخ`رى ثقاف`ة وم`ن آلخ`ر مجتم`ع م`ن تختل`ف الت`ي الشخص`یة ن`وع

 ف`ي مج`ردة بطریق`ة الشخص`یة دراس`ة یمك`ن ال وعلی`ھ ، آخ`ر ع`ن لش`خص الحض`اري

 وك`ذا المعاص`رة الثقاف`ة وھ`ذه الحض`اري الت`راث ھ`ذا تعك`س ألنھ`ا المختل`ة المجتمع`ات

̀`ة البیئی̀`ة الظ̀`روف تعك̀`س ̀`الفر تح̀`یط الت̀`ي واالجتماعی̀`ة المادی  ، الق̀`ریط (د ب

 ).257،ص1998

 الشخص̀`یة فیھ̀`ا تنخ̀`رط الت̀`ي ) االجتم̀`اعي التطب̀`ع ( االجتماعی̀`ة التنش̀`ئة ن̀`وع و

 القانونی`ة بالمؤسس`ات باألس`رة تب`دأ االجتم`اعي التطبی`ع وك`االت م`ن مجموع`ة وھن`اك

 جماع`ة م`ن یص`احبھا وم`ا اجتماعی`ة كمؤسس`ة بالمدرس`ة م`رورا ، الدول`ة ف`ي الدینی`ة

 الحزبی̀```ة والمؤسس̀```ات اإلع̀```الم مؤسس̀```ة وك̀```ذلك ) قالرف̀```ا (األق̀```ران

 وممی̀`ز خ̀`اص بط̀`ابع )الشخص̀`یة (الوك̀`االت ھ̀`ذه ك̀`ل یطب̀`ع الخ،حی̀`ث..والترفیھی̀`ة

 . ألخرى بیئة ومن آلخر مجتمع من یختل

 وزن ف`ي ال`رؤى وتخت`ل بالض`رورة متفاعلت`ان واالجتماعی`ة البنائی`ة المنظ`ومتین أن و

 لنظری`اتھم ط`رحھم عن`د المنظ`رون فی`ھ یختل`ف ال`ذي النظ`ري اإلط`ار وفھ`م منھ`ا ك`ل

 ).22،ص1999 لداھري،( الشخصیة في

 : الشخصیة أبعاد. 7

 :  الظاھري السلوك-

 األفع`ال وص`ف أو ، مالحظت`ھ تس`ھل ال`ذي القس`م وھ`و للشخص`یة ظ`اھر تحدی`د وھ`و

 مواجھ`ة وط`رق الك`الم وطریق`ة والع`ادات والمتك`ررة المتناس`قة الف`رد، ع`ن الص`ادرة

 وقیادت`ھ المتص`ارعة للمواق`ف وحل`ھ األزم`ات م`ن وتخلص`ھ المش`كالت وح`ل الص`عاب
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 الح`ر النش`اط أوج`ھ ومعرف`ة ، وال`زمالء الرؤس`اء معامل`ة ف`ي وطریقت`ھ ، لألتب`اع

 . عامة والجماعة األشخاص طریقھا عن تعرف التي الصفات وھي ، والھوایات

 : الوجداني العاطفي التنظیم  -

 م`ن وض`وحا أق`ل تعتب`ر والت`ي العاطفی`ة الس`لوكیة التنظیم`ات تكم`ن الس`لوك ھ`ذا تح`ت

 ورب`ط المالحظ`ة دق`ة عل`ي الت`دریب م`ن بش`ي معرفتھ`ا ،ویمك`ن الظ`اھر الس`لوك

 . البعض بعضھا مع جنب إلي جنبا العادة في تسیر والتي المتآزرة العوامل

 : الدوافع -

 نح`و یثی`ر أو ی`دفع أو ی`ردع م`ا ك`ل ال`دوافع وتش`مل ، الس`ابقین بالبع`دین ت`رتبط ال`دوافع

 محم`د ی`درس فم`ثال . یش`عر ل`م أم ش`عر س`واء الف`رد نش`اط ف`ي ت`دخل وھ`ي ، ھ`دف

 خفی`ا آخ`ر ھ`دفا ھنال`ك ولك`ن ، ب`ھ یش`عر ال`ذي ھدف`ھ ھ`و وھ`ذا ، النج`اح بھ`دف دروس`ھ

 داف`ع م`ن ألكث`ر النج`اح أن وج`دنا وربم`ا . النج`اح بھ`ذا ج`دیر وأن`ھ لذات`ھ تأكی`ده ھ`و

 وص```التھ وانفعاالت```ھ الف```رد بعواط```ف ت```رتبط اإلنس```انیة ال```دوافع أن.

 )279،ص2001 الشاذلي،(االجتماعیة

 : اإلدراكي التنظیم -

 الف`روق ھ`ذه أن إذ ، اإلدراك ف`ي األف`راد ب`ین الف`روق ھ`و للشخص`یة الراب`ع البع`د

 . تلك أو الشخصیة ھذه مكونات وتفاعل تنظیم في اختالفات ھي اإلدراكیة

 :االتجاھات -

 ب`اآلراء غنی`ة اس`تجابات ھ`ي واالتجاھ`ات ، الشخص`یة أبع`اد م`ن بع`دا تمث`ل وھ`ذه

 ولك`ل ، كاتج`اه تص`نف وكلھ`ا ، والكراھی`ة والتعص`ب والمحب`ة والعقائدی`ة السیاس`یة

  . السلبیة أو اإلیجابیة نحو الشد بین ما واسع مدي اتجاه
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  : اإلنسانیة النفس -

 ، الممتن`ع بالس`ھل یس`مي ال`ذي الن`وع م`ن وھ`و ، الشخص`یة أبع`اد أھ`م م`ن البع`د ھ`ذا

 إال ، بھ`ا ویش`عر بنفس`ھ یفك`ر فھ`و ، نفس`ھ عل`ي یتع`رف أن من`ا أي عل`ي الس`ھل م`ن أي

 :التالیة األوجھ تشمل فھي ، ذلك من تعقیدا أكثر األمر أن

 تح`ت وم̀`ا الش̀`عور مس`توي ف`ي لل̀`نفس المتقارب`ة الق`یم أو ب`النفس الش̀`عور درج`ة

 المعرف`ة م`ن كبی`را مق`دارا یك`ون فإن`ھ نفس`انیا تحل`یال یحل`ل عن`دما ف`الفرد . الش`عور

 إال یعمل`وا ل`ن بأنفس`ھم ض`ئیل ش`عور إال ل`دیھم ل`یس ال`ذین األف`راد ف`بعض ، بنفس`ھ

 لھ`ذا . األعم`ال ھ`ذه أس`باب یعمل`ون م`ا وقل`یال ، فق`ط الش`عوریة األھ`داف مس`توي عل`ي

 ال`نفس ع`ن فك`رة أی`ة ل`دیھم ل`یس إذ ، س`طحیا فھم`ا ألنفس`ھم الن`اس ھ`ؤالء فھ`م أن نج`د

  ).23،ص1999الداھري، ( والدوافع االتجاھات عن شیئا یعلمون ولكنھم ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.سمات الشخصیة: الفصل الثاني   
 

 30 

  : خالصة الفصل

 كان`ت بینم`ا ال`نفس علم`اء أھملھ`ا الت`ي الموض`وعات أعق`د م`ن الشخص`یة موض`وع

 وكان̀`ت النفس̀`ي التحلی̀`ل مدرس̀`ة وأص̀`حاب العقل̀`ي الط̀`ب علم̀`اء اھتم̀`ام مح̀`ل

 النھای`ة ف`ي ت`ؤدي ال الدراس`ة وھ`ذه الفردی`ة، الح`االت إل`ى دراس`ة توج`ھ اھتمام`اتھم

 الس̀`یكولوجیة الدراس̀`ات ف̀`ي الحدیث̀`ة العام̀`ة وأم̀`ا االتجاھ̀`ات النظری̀`ات تك̀`وین إل̀`ى

ً  الشخص`یة دراس`ة فت`ولى  ب`ین مس`تقلة م`ادة تك`ون أص`بحت لدرج`ة إنھ`ا بالغ`اً، اھتمام`ا

 وكیفی`ة للشخص`یة الجوان`ب المختلف`ة الدراس`ات تش`مل حی`ث النفس`یة الدراس`ات من`اھج

 وض`عت المختلف`ة الت`ي والنظری`ات قیاس`ھا، كیفی`ة و فیھ`ا، الم`ؤثرة والعوام`ل نموھ`ا،

 . وتفسیرھا لدراستھا
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  :تمھید

إّن اإلنس̀````ان خ̀````الل نم̀````وه ف̀````ي الحی̀````اة یم̀````ر بع̀````دة مراح̀````ل لك̀````ل مرحل̀````ة خصائص̀````ھا 

وممیزاتھ```ا تمیزھ```ا ع```ن األخ```رى، منھ```ا مرحل```ة المراھق```ة وھ```ي متواج```دة ب```ین مرحل```ة 

̀``دین  ̀``ى والوال ̀``ا عل ̀``ل كلًی ̀``ن یعتم̀``د الطف ̀``ة أی ̀``ن الطفول ̀``ة الرش̀``د أی ̀``ى اآلخ̀``رین ومرحل وعل

  .یتمتع الراشد باالستقاللیة التامة واالعتماد على النفس

 :تعریف المراھقة .1

یعرف̀``ان المراھق̀``ة بأّنھ̀``ا فت̀``رة نم̀``و ش̀``امل ینتق̀``ل خاللھ̀``ا  :تعری̀``ف أس̀``عد ومخل̀``ول -

̀``د  ̀``ة الرش ̀``ى مرحل ̀``ة إل ̀``ة الطفول ̀``ن مرحل ̀``ائن البش̀``ري م ̀``ي(الك ̀``د الزغب  ص,2001 ,أحم

319.(  

̀```رف  - ̀```رویع ̀```ي  :ص̀```الح مخیم ̀```ین الش̀```يء ونقیض̀```ھ، ف ̀```زیج ب ̀```ا م ̀```ة بأنھ المراھق

  سبیلھ إلى الخلع والفناء وھو الطفولة ونقیضھ في سبیلھ إلى النمو والرشد

 )118 ص،2006 ,نور عصام(      

  : تحدید فترة المراھقة ـ 2

̀```ة حس̀```ب االتج̀```اه  ̀```ة المراھق ̀```ي تقس̀```یم مرحل ̀```احثون النفس̀```انیون ف ̀```ف الب ̀```د اختل لق

ف̀``ي ھ̀``ذا الص̀``دد ح̀``دد ھرم̀``ز ص̀``باخ إب̀``راھیم یوس̀``ف تقس̀``یمات ، النظ̀``ري ال̀``ذي یتبنون̀``ھ 

  : إلى ما یلي 

  تشمل  :لتقسیمات الثنائیة ا. 1.2

  :المراھقة المبكرة1. 1 .1

ع ، یتمی̀```ز س̀```نة حی̀```ث یص̀```احبھا نم̀```و س̀```ری 16أو  15إل̀```ى  12الت̀```ي تمت̀```د م̀```ن 

س````لوك المراھ````ق بالش````عبي نح````و االس````تقالل و الرغب````ة ف````ي ال````تخلص م````ن القی````ود ، و 

 .السیطرة و یستیقظ عنده اإلحساس بذاتھ و كیانھ 
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  :المراھقة المتأخرة. 2. 1.2

س```نة و یتمی```ز س```لوك المراھ```ق ھن```ا ب```التوافق م̀```ع  21إل```ى  17و تمت```د م```ن س```ن 

̀``اد ع̀``ن  ̀``ھ و االبتع ̀``ذي یع̀``یش فی ̀``ل المجتم̀``ع ال ̀``ي النش̀``اطات، و تق ̀``ة، و االنخ̀``راط ف العزل

̀`````ھ ̀`````یة و األج، و تتض̀`````ح میول ̀`````ھ السیاس ̀`````دد اتجاھات ̀`````ا تتج ̀`````ة، كم ̀`````ده الترھاتالفردی  عن

  ).321، ص  2001 ,أحمد محمد الزغبي .(المھنیة

 . 

  :مظاھر النمو في فترة المراھقةـ  3

̀```ب   ̀```ع جوان ̀```ي جمی ̀```ھ س̀```ریع و ش̀```امل ف ̀```ة بأن ̀```ة المراھق ̀```ي مرحل ̀```و ف ̀```از النم یمت

شخص```یة المراھ```ق ، و خاللھ```ا تظھ```ر تغی```رات تم```س الناحی```ة الجس```میة الفیزیولوجی```ة و 

̀```ى بع̀```ض ھ̀```ذه  ̀```الي س̀```نتعرض إل ̀```ة ، النفس̀```یة األج و الجنس̀```یة و بالت ̀```ة ، الوجدانی العقلی

  : المظاھر فیما یلي 

  النمو الجسمي . 1. 3 

̀``و         ̀``و، نج̀``د نم ̀``ذا النم ̀``ي ھ ̀``ي تح̀``دث ف ̀``رات الت ̀``ن أھ̀``م التغی ̀``و الجس̀``مي م النم

جس̀``مي یمت̀``از بالس̀``رعة عل̀``ى عك̀``س النم̀``و العقل̀``ي، حی̀``ث یعتب̀``ر أح̀``د المؤش̀``رات الت̀``ي 

  :    تدل على دخول الطفل في مرحلة المراھقة ویشتمل على مظھرین

  :النمو الفیزیولوجي. 2. 3   

̀```رات الت̀```ي تح̀```دث ف̀```ي األجھ̀```زة      ̀```ة لإلنس̀```ان ك̀```التغیرات ف̀```ي ھ̀```و التغی الداخلی

̀``رات النض̀``ج الجنس̀``ي  ̀``ك التغی ̀``ا تش̀``مل تل ̀``دد الجنس̀``یة، كم ̀``دد الص̀``ماء والغ ̀``رازات الغ إف

̀``رد أن یص```بح  ̀``ة النض̀``ج ویمك```ن للف ̀``لیة إل```ى مرحل ̀``وغ أي وص̀``ول األعض```اء التناس والبل

  ).149، 2004,عبد الكریم بلقاسم(قادًرا على التناسل 

ویتمث̀```ل النم̀```و الفیزیول̀```وجي للمراھ̀```ق ف̀```ي أّن الغ̀```دد النخامی̀```ة الت̀```ي تعتب̀```ر قائ̀```دة 

الغ``دد الص``ماء ف``ي الجس``م تب``دأ ف``ي اف``راز بع``ض العص``ارات الت``ي تنش``ط الغ``دد التناس``لیة 

̀```ى  ̀```د األنث ̀```ي المبیض̀```ان عن ̀```ل ف ̀```ي تتمث ̀```ات الجنس̀```یة والت ̀```راز الھرمون ̀```ي إف ̀```دأ ف ̀```م تب ث
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̀``ؤد ̀``ذكر، وھ̀``ذه اإلف̀``رازات ت ̀``ى والخص̀``یتان عن̀``د ال ي إل̀``ى إیص̀``ال األعض̀``اء التناس̀``لیة إل

  ).76 ص،2005 ,إیناس خلیفة(النمو الطبیعي 

  :النمو العضوي. 3. 3  

النم̀``و العض̀``وي یمت̀``از بس̀``رعة نم̀``و الجس̀``م واكتم̀``ال النض̀``ج حی̀``ث نج̀``د أن ھن̀``اك  

̀``ي العض̀``الت واألط̀``راف  ̀``و ف ̀``ذلك نم ̀``وزن وك ̀``ي الط̀``ول وال ̀``ادة ف ̀``رحمن (    زی ̀``د ال عب

  ).46صالعیسوي، 

و الجس```مي بع```دم االنتظ```ام ف```ي الط```ول وال```وزن والتغی```ر ف```ي مالم```ح ویتمی```ز النم```

الجس```م وغی```ر ذل```ك م```ن المتغی```رات ظھ```ور الش```عر عل```ى الج```انبین عن```د ال```ذكر، ومی```ل 

̀``دیین  ̀``ور الث ̀``ة وظھ ̀``ى النعوم ̀``ل ص̀``وتھا إل ̀``ى یمی ̀``د األنث ̀``ا عن ̀``ى الخش̀``ونة، أّم الص̀``وت إل

  ).150 ص،2004: عبد الكریم قاسم(وقوس الحوض 

  : االنفعاليالنمو . 4. 3

إن المراھق̀````ة مرحل̀````ة عنیف̀````ة م̀````ن الناحی̀````ة االنفعالی̀````ة ، یص̀````احبھا ث̀````ورا یمت̀````از  

̀``اط  ̀``ي آن واح̀``د إحس̀``اس بالض̀``یق ، و م̀``ن أھ̀``م األنم ̀``ا یس̀``اوره ف ̀``دفاع كم ̀``العنف و االن ب

̀``ة ، االنط̀``الق ،  ̀``ة ، الكآب ̀``رة نج̀``د الغض̀``ب ، الرھاف ̀``ذه الفت ̀``ي ھ ̀``ر ف ̀``ي تظھ ̀``ة الت االنفعالی

الدی̀``ة كث̀``رة أح̀``الم الیقظ̀``ة و الت̀``ي س̀``نتطرق إلیھ̀``ا فیم̀``ا  الرغب̀``ة ف̀``ي مقارن̀``ة الس̀``لطة ال̀``و

  : یلي 

  :الغضب. 1. 4. 3

  :ھو من االنفعاالت الحادة للمراھقة و من أھم مثیراتھ نجد

 ``̀ ̀``ة و العج̀``ز ـ ̀``دما یش̀``عر بوج̀``ود ح̀``اجز یمنع̀``ھ م̀``ن : اإلعاق حی̀``ث یغض̀``ب المراھ̀``ق عن

 .ریاضییھ معینة تحقیق غایتھ و أھدافھ ، فیغضب عندما یفشل في إیجاد حل مسألة 

 ``̀ ̀``م و الحرم̀``ان ـ ̀``ھ أو : الظل ̀``راد عائلت ̀``أن اح̀``د أف فیغض̀``ب المراھ̀``ق عن̀``دما یش̀``عر ب

امتث```ال .(    اح```د رفاق```ھ ظلم```وه و أیض```ا عن```دما یش```عر بحرمان```ھ م```ن بع```ض ح```ق

 )25، ص  2004 ,زین الدین الطفیلي 
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  :كما نجد أیضا المراھق یتمیز بالمظاھر االنفعالیة التالیة 

  :الرھافة  .2. 4. 3

نج̀``د المراھ̀``ق مرھ̀``ف الح̀``س ف̀``ي بع̀``ض األحی̀``ان تس̀``یل دموع̀``ھ س̀``راً و جھ̀``راً و  

ی̀```ذوب أس̀```ى و حزن̀```اً عن̀```دما یمس̀```ھ الن̀```اس بنق̀```د الذع ، كم̀```ا یش̀```عر بالض̀```یق و الح̀```رج 

  .عندما یتلو مقطوعةنثریة على جماعة من فصلھ 

  :الكآبة . 3. 4.3

یت̀``ردد المراھ̀``ق ف̀``ي اإلفص̀``اح ع̀``ن انفعاالت̀``ھ و یكتبھ̀``ا بخش̀``یة أن تثی̀``ر نق̀``د الن̀``اس  

  .فینطوي على ذاتھ 

  :االنطالق  .4. 4.3

̀``ى األم̀``ور   ین̀``دفع المراھ̀``ق وراء انفعاالت̀``ھ حت̀``ى یمس̀``ي مقھ̀``وراً متھ̀``وراً فیق̀``دم عل

تس̀``یطر علی̀``ھ : ث``م یتخ̀``اذل عنھ̀``ا ف``ي ض̀``عف و ت̀``ردد و یرج``ع الل̀``وم عل̀``ى نفس``ھ ، فم̀``ثال 

̀`ھ قھق ̀`ى فعلت ̀`دم عل ̀`ك ین ̀`م بع̀`د ذل ̀`ائزي ث ̀`ؤاد البھ̀`ي .(ھ̀`ة فیض̀`حك و ھ̀`و وس̀`ط موك̀`ب جن ف

  ).290، ص  1997 ,السید 

  : الرغبة في مقاومة السلطة  .5. 4.3

̀``یة  ̀``لطة المدرس ̀``ى الس ̀``ور عل ̀``دین ، و یث ̀``لطة الوال ̀``ن س ̀``ق التح̀``رر م یح̀``اول المراھ

  .و على المجتمع عامة و یحاول إثبات شخصیتھ 

  :كثرة أحالم الیقظة  .6. 4.3

یس````تغرق المراھق̀````ون ف̀````ي أح̀````الم الیقظ````ة للتخفی̀````ف م̀````ن ال̀````نقص و الحرم̀````ان و  

الفش̀```ل ال̀```ذي یتع̀```رض ل̀```ھ ف̀```ي محاول̀```ة لتحقی̀```ق أحالم̀```ھ ، ف̀```یحلم المراھ̀```ق بم̀```ا تع̀```ذر 

̀``ة  ̀``ورة طائل ̀``ة أو ث ̀``ة كامل ̀``وق رجول ̀``اة كنج̀``اح  دراس̀``ي ، تف ̀``ي الحی ̀``ھ ف ̀``ل .....(تحقیق خلی

  ).349، ص  1999 ,میخائیل معوض 

نج̀``د ك̀``ذلك اھتم̀``ام المراھ̀``ق بذات̀``ھ و بك̀``ل م̀``ا یط̀``رأ عل̀``ى جس̀``مھ م̀``ن تغی̀``ر فیش̀``عر 

بالض```یق أو الرض```ا كلم```ا ابتع```د أو اقت```رب م```ن الص```ورة الت```ي یری```د أن یك```ون علیھ```ا ، 
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أیض```ا ی```زداد نم```و رغب```ة المراھ```ق و اھتمام```ھ و خوف```ھ م```ن العالق```ات الجنس```یة و ت```زاد 

  .الوظائف الجنسیة 

اھ̀``ق نح̀``و الثب̀``ات االنفع̀``الي و ین̀``زع نح̀``و المثالی̀``ة و ف̀``ي نھای̀``ة المرحل̀``ة یتج̀``ھ المر

̀````اركة  ̀````ى المش ̀````درة عل ̀````ض العواط̀````ف الشخص̀````یة و الق ̀````ور بع ̀````د األبط̀````ال ، تتبل تمجی

االنفعالی```ة و األخ```ذ و العط```اء و زی```ادة ال```والء و االنتم```اء و ك```ذا زی```ادة الواقعی```ة و فھ```م 

  ).73، ص 2000 ,احمد محمد الزغبي .(اآلخرین 

  :االجتماعيالنمو النفسي و . 5. 3

̀``اعي للمراھ```ق بالبیئ```ة االجتماعی```ة و األس```ریة  ̀``أثر النم```و النفس```ي و النم```و االجتم یت

الت``ي یع̀``یش فیھ̀``ا و م̀``ا یوج̀``د ف̀``ي ھ``ذه البیئ̀``ة م̀``ن ثقاف̀``ة و تقالی̀``د و ع̀``ادات و اتجاھ̀``ات و 

می̀```ول ت̀```ؤثر عل̀```ى المراھ̀```ق و یوج̀```ھ س̀```لوكھ و یجع̀```ل عملی̀```ة تكیف̀```ھ م̀```ع نفس̀```ھ و م̀```ع 

  .عبة المحیطین بھ عملیة سھلة أو ص

إذ یح```اول معظ```م اآلب```اء تعل```یم أبن```ائھم ، لتحقی```ق االس```تقرار النفس```ي و االجتم```اعي 

و االقتص̀```ادي لھ̀```م و ت̀```أمین مس̀```تقبلھم لك̀```ن ف̀```ي كثی̀```ر م̀```ن الح̀```االت یب̀```الغ اآلب̀```اء ف̀```ي 

̀```ذلك  ممارس̀```ة الض̀```غط عل̀```ى المرھ̀```ق ، مم̀```ا ی̀```ؤدي إل̀```ى الفش̀```ل و القل̀```ق و اإلحب̀```اط ل

  .راھق فوق طاقتھ الطبیعیة ینبغي أن تكون نظرة واقعیة ال تحمل الم

̀``تقالل  ̀``ي االس ̀``ق ف ̀``ة المراھ ̀``ة رغب ̀``رة المراھق ̀``ي فت ̀``اة النفس̀``یة ف ̀``ن مظ̀``اھر الحی وم

ع̀``ن األس̀``رة و میل̀``ھ نح̀``و االعتم̀``اد عل̀``ى نفس̀``ھ ، فنتیج̀``ة للتغی̀``رات الجس̀``میة الت̀``ي تط̀``رأ 

̀``ة  ̀``ھ ال یج̀``ب أن یخض̀``ع س̀``لوكھ لرقاب ̀``م یع̀``د طف̀``ال ، كم̀``ا ان ̀``ھ ل عل̀``ى المراھ̀``ق یش̀``عر ان

یح```ب أن یعام```ل كطف```ل و لكن```ھ م```ن الناحی```ة أخ```رى ال م```ازال یعتم```د األس```رة ، فھ```و ال 

عل̀```ى األس̀```رة ، ك̀```ذلك ینبغ̀```ي أن یش̀```جع عل̀```ى االس̀```تقالل الت̀```دریجي و االعتم̀```اد عل̀```ى 

نفس̀``ھ ، فھ̀``و ف̀``ي ھ̀``ذه المرحل̀``ة یری̀``د أن یعتن̀``ق الق̀``یم و المب̀``ادئ الت̀``ي یقتن̀``ع بھ̀``ا ھ̀``و ، و 

اع̀``ھ أن م̀``ا تفرض̀``ھ علی̀``ھ الس̀``بب تل̀``ك الت̀``ي تفرض̀``ھا األس̀``رة علی̀``ھ ، لك̀``ن الب̀``د م̀``ن إقتن

̀``ذلك  ̀``ت مح̀``دودة ، ل ̀``ھ مھم̀``ا تص̀``ورھا فھ̀``ي ال زال أس̀``رتھ تس̀``تھدف مص̀``لحتھ و أن خبرت

̀````تعلم  ̀````ھ و المدرس̀````ین و غی̀````رھم م̀````ن الكب̀````ار و یج̀````ب أن ی الب̀````د أن یتقب̀````ل نص̀````ح أبائ
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المراھ```ق تحم```ل المس```ؤولیة ف```ي ھ```ذه المرحل```ة و العم```ل عل```ى تنمی```ة ق```دراتھم و ت```وفیر 

ي إل̀```ى نم̀```و شخص̀```یاتھم نم̀```واً س̀```لیماً م̀```ن الن̀```واحي الف̀```رص الت̀```ي م̀```ن ش̀```أنھا أن ت̀```ؤد

̀```ع  ̀```ھ و م ̀```ع نفس ̀```ف م ̀```ون متكی ̀```ث یك ̀```ة بحی ̀```یة و االجتماعی ̀```ة و النفس الجس̀```میة و العقلی

  ).92، ص 1995عبد الرحمان العیسوي ، .(المجتمع الذي یحیط بھ 

  :النمو الحركي. 6. 3

النم``و الحرك``ي یتمی̀``ز ف``ي ھ̀``ذه المرحل``ة بنم``و الق̀``درة والق``وة الحركی̀``ة حی``ث ی̀``رتبط 

النم̀``و الحرك̀``ي الحس̀``ي والنم̀``و االجتم̀``اعي، ول̀``ذلك فإّنن̀``ا نالح̀``ظ أن المراھ̀``ق یمی̀``ل إل̀``ى 

الخم̀```ول والكس̀```ل، وتك̀```ون حركات̀```ھ غی̀```ر دقیق̀```ة ف̀```إّن األش̀```یاء نج̀```دھا تس̀```قط م̀```ن ی̀```ده 

ومم````ا یس````اعد عل````ى ). 360 ص،2004,س````امي ملح````م(وش````عوره ب````الحرج واالرتب````اك 

̀```ي  ̀```رات الجس̀```میة الواض̀```حة والخص̀```ائص الجس̀```میة الت ̀```ي التغی ع̀```دم اس̀```تقراره الحرك

̀``ھ  ̀``ار وتحمل ̀``د الش̀``دید م̀``ن ط̀``رف الكب ̀``ى النق ̀``ا تع̀``ّرض المراھ̀``ق إل ̀``ھ، وأیًض ط̀``رأت علی

 ,م``ریم س``لیم(مس``ؤولیات اجتماعی``ة كبی``رة، ھ``ذا م``ا جعل``ھ أكث``ر ارتباًط``ا وفقدان``ھ لالت``زان 

 ).156 ص،2002

   :النمو العقلي المعرفي . 7. 3

̀``ا، فم̀``ن الناحی̀``ة الكمی̀``ة  ̀``ا وكیفًی یتص̀``ف النم̀``و المعرف̀``ي العقل̀``ي ف̀``ي ھ̀``ذه الفت̀``رة كمًی

بین```ت اختب```ارات ال```ذكاء أن الق```درات العقلی```ة تبل```غ ذروتھ```ا ف```ي البراع```ة وتص```بح بالغ```ة 

التن̀``وع، وأّم̀``ا م̀``ن الناحی̀``ة الكیفی̀``ة فتعط̀``ي العملی̀``ات العقلی̀``ة الق̀``درة ف̀``ي التعام̀``ل بص̀``ورة 

  .عالة مع العدید من المشكالت التي تحتاج إلى الحلولف

̀```ى تط̀```ور شخص̀```یة  ̀```ة عل ̀```ي مس̀```توى المعرف ̀```رات ف ̀```أثر التغی ̀```ن أن ت ̀```ن الممك وم

̀````ا ف̀````ي حساس̀````یة الف̀````رد لم̀````وطن الض̀````عف عن̀````د  المراھ̀````ق ف̀````یمكن أن تلع̀````ب دوًرا ھاًم

الوال``دین والتعام``ل معھ̀``ا، وھ``ذه التغی̀``رات أیًض``ا تس``اعد ف̀``ي زی``ادة وع̀``ي المراھ``ق بذات̀``ھ 

اس̀``تخدام الحی̀``ل العقلی̀``ة ومیكانیزم̀``ات ال̀``دفاع، وفیھ̀``ا ینتق̀``ل المراھ̀``ق م̀``ن العملی̀``ات  وف̀``ي

̀```ات الص̀```وریة فف̀```ي المراح̀```ل الس̀```ابقة قب̀```ل المراھق̀```ة ك̀```ان تفكی̀```ر  ̀```ى العملی العیادی̀```ة إل
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̀``ذي  ̀``ى عك̀``س المراھ̀``ق ال ̀``واعي لألم̀``ور المج̀``ردة، عل ̀``ي القم̀``ع ال ̀``د خاص̀``ة ف الطف̀``ل مقی

 ).184 ص،2004 ,أمل حسونة(یستطیع استخدام أفكار مجردة 

  : النمو الخلقي والدیني . 8. 3

النم̀``و الخلق̀``ي وال̀``دیني ی̀``رتبط بالقواع̀``د والمعتق̀``دات الت̀``ي یق̀``وم بھ̀``ا األف̀``راد عن̀``د تف̀``اعلھم 

  .األفكار، السلوك، المشاعر: مع اآلخرین، والمیادین الثالثة للنمو الخلقي ھي

المراھ̀```ق إل̀```ى وتعتب̀```ر مرحل̀```ة المراھق̀```ة ھام̀```ة ف̀```ي النم̀```و الخلق̀```ي نتیج̀```ة انتق̀```ال 

̀``ة نتیج̀``ة احتكاك```ھ  ̀``رات أخالقی```ة ودینی ̀``ھ یكتش̀``ف خب ̀``ة حی```ث أن ̀``ة مختلف ̀``تویات تعلیمی مس

فنج```د عن```د المراھ```ق المش```اعر اإلیجابی```ة كالتع```اطف وتق```دیر ال```ذات، . بالع```الم الخ```ارجي

والمش̀``اعر الس̀``لبیة كالغض̀``ب والخج̀``ل، ك̀``ل ھ̀``ذه المش̀``اعر تص̀``ف النم̀``و الخلق̀``ي ال̀``ذي ال 

یة، وإّنم```ا تك```ون ع```ن طری```ق مش```اركتھ الفعال```ة ول```یس یص```ح أن نعامل```ھ بطریق```ة تس```لط

اس```تقبال س```لبي للقواع```د، وم```ن الض```روري عل```ى الراش```د أن یم```ارس أس```الیب االحت```رام 

  ). 19 ص،1999 ,كاملیا عبد الفتاح(مع المراھق 

  :النموالجنسي. 9. 3

تعتب̀``ر الغری̀``زة الجنس̀``یة م̀``ن أق̀``وى الغرائ̀``ز الت̀``ي ت̀``ؤثر عل̀``ى ص̀``حة النفس̀``یة للف̀``رد 

̀```ي  ̀```ذه ة الت ̀```ي ھ ̀```یم األج و ف ̀```ادات و الق ̀```ل الع ̀```ن قب ̀```ت و الض̀```غط م ̀```ى الكب تعرض̀```ھ إل

̀```ي  ̀```ل ف ̀```ي تتمث ̀```ى أداء وظائفھ̀```ا الت ̀```ادرة عل ̀```ة تنم̀```و الغ̀```دد الجنس̀```یة و تص̀```بح ق المرحل

̀``إفراز البویض̀``ات ، فیح̀``دث الطم̀``ث عن̀``دھا ، فتظھ̀``ر  ̀``اث ، و یق̀``وم ب المبیض̀``ین عن̀``د اإلن

عن```د بع```ض اإلن```اث ، و الع```ادة الش```ھریة م```ع احتم```ال وج```ود ت```أخرو عس```رھا و غیابھ```ا 

الس̀``بب یع̀``ود الض̀``طراب ھرم̀``وني أوأزم̀``ة نفس̀``یة ح̀``ادة ، كم̀``ا یس̀``تطیع أن یختل̀``ف س̀``ن 

الظھ````ور الطم̀````ث نتیج````ة للف̀````روق الفردی````ة ، أم̀````ا الغ````دة الجنس̀````یة عن````د ال̀````ذكور فھ̀````ي 

الخص̀``یتین اللت̀``ان تقوم̀``ان ب̀``إفراز الحیوان̀``ات المنوی̀``ة و الھرمون̀``ات الجنس̀``یة أی̀``ن تظھ̀``ر 

  .)64، ص  1997فؤاد البھي السید ، (.عملیة القذف ألول مرة 

كم̀``ا یص̀``احب نم̀``و الوظ̀``ائف الجنس̀``یة نم̀``و ش̀``عر تح̀``ت اإلب̀``ط وف̀``وق العان̀``ة و نم̀``و 

̀``ة الص̀``وت ،  ̀``ر نعوم ̀``و األرداف و یتس̀``ع الح̀``وض و تظھ ̀``ذلك تنم ̀``ذقن و ك الش̀``ارب و ال
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̀``ق أص̀``بح  ̀``ابة و المراھ ̀``ا أص̀``بحت ش ̀``ة بأنھ ̀``رات إلىإحس̀``اس المراھق ̀``ذه التغیی ̀``ؤدي ھ و ت

  ).46، ص  1995  ,بد الرحمان العیسويع.(شاباً بالغاً 

  :أنواع المراھقة .  4

تختل̀``ف المراھق̀``ة م̀``ن ف̀``رد ألخ̀``ر و ھ̀``ي بیئ̀``ة إلى̀``أخرى كم̀``ا تت̀``أثر أیض̀``ا بم̀``ا یم̀``ر 

" و ف̀``ي دراس̀``ة ق̀``ام بھ̀``ا ال̀``دكتور ) الطفول̀``ة(ب̀``ھ الف̀``رد م̀``ن خب̀``رات ف̀``ي المرحل̀``ة الس̀``ابقة 

̀```ة "ص̀```موئیل م̀```اریوس  ̀```ین أش̀```كاال ) 1957(ف̀```ي جمھوری̀```ة مص̀```ر العربی ح̀```اول أن یب

``̀ ̀``د اس```تخلص م ̀``ایز وف```ق الظ̀``روف المحیط```ة وق ̀``ة تتم ن ھ```ذه الدراس̀``ة المیدانی```ة للمراھق

  : أربعةأشكال عامة للمراھقة و ھي كالتالي 

  : المراھقة المتوافقة. 1. 4

تتمی̀```ز المراھق̀```ة المتوافق̀```ة باالعت̀```دال و الت̀```وازن و الھ̀```دوء النس̀```بي و المی̀```ل إل̀```ى 

االس````تقرار و االت````زان الع````اطفي ، الخل````و م````ن العن````ف و الت````وترات كم````ا تتمی````ز ك````ذلك 

ب̀``التوافق م̀``ع الوال̀``دین و األس̀``رةعموماًو التواف̀``ق المدرس̀``ي ال̀``ذي أھ̀``م م̀``ا یمی̀``زه النج̀``اح 

و الرض̀```ا ع̀```ن ال̀```نفس خاص̀```ة و االعت̀```دال ف̀```ي الدراس̀```ي باإلض̀```افةللتوافق االجتم̀```اعي 

̀```م  ̀```یم أھ ̀```ن ب ̀```ة ، و م ̀```اة م̀```ن الش̀```كوك الدینی ̀```ع ع̀```دم المعان ̀```االت و أحالمالیقظ̀```ة م الخی

العوام̀```ل الت̀```ي ت̀```ؤدي إل̀```ى المراھق̀```ة المتوافق̀```ة ، وم̀```ن أھ̀```م العوام̀```ل الت̀```ي ت̀```ؤدي إل̀```ى 

  : المراھقة المتوافقة 

̀``و الدی̀``ة  ̀``ة ال ̀`` المعامل حیوی̀``ة و احت̀``رام رغب̀``ات المتفھم̀``ة الت̀``ي تتس̀``م بال) األس̀``ریة(ـ

  .المراھق 

  .ـ توفیر الجو المناسب وحریة التصرف في األمور الخاصة 

ـ```` ت̀````وفیر ج̀````و م̀````ن الثق̀````ة و الص̀````راحة ب̀````ین الوال̀````دین و المراھ̀````ق ف̀````ي مناقش̀````ة 

  .مشكالتھ و شعوره بتقدیر والدیھ و االعتزاز بھ 

حاج̀``ات ـ̀`` ارتف̀``اع المس̀``توى االقتص̀``ادي ة األجاألس̀``رة ، بحی̀``ث ت̀``وفر ل̀``ھ مختل̀``ف ال

  .المادیة الضروریة 
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̀`` ش̀``غل وق̀``ت الف̀``راغ باالس̀``تدراك ف̀``ي األنش̀``طة االجتماعی̀``ة و الریاض̀``یة المختلف̀``ة  ـ

  .للسالمة الجسمیة و الصحة العامة 

̀````راءات المتنوع̀````ة  ̀````ة الواس̀````عة و الق ̀````ول العقلی ̀```` المی ̀````ود الط̀````واب . (ـ س̀````ید محم

  ) .324 ,323، ص  1993,

  :المراھقة المنحرفة . 2. 4

الخلق```ي الت```ام ، االنھی```ار النفس```ي و االنح```راف الجس```مي و البع```د  تتمی```ز ب```االنحالل

ع̀``ن المع̀``اییر االجتماعی̀``ة  ف̀``ي الس̀``لوك و بل̀``وغ ال̀``دورة ف̀``ي س̀``وء التواف̀``ق كم̀``ا یتمی̀``زون 

بالفوض```ى و االس```تھتار و م```ن ب```ین أھمأس```باب ھ```ذه األخی```رة الم```رور بخب```رات ش```اذة و 

ةأو ض````عفھا ، القس̀````وة ص````دمات عاطفی````ة عنیف````ة باإلض````افةإلى انع````دام الرقاب````ة األس````ری

̀```ة  ̀```وء الحال ̀```ھ ، س ̀```ف حاجات ̀```ھ و مختل ̀```ل رغبات ̀```ق و تجاھ ̀```ة المراھ ̀```ي معامل الش̀```دیدة ف

̀````نقص الجس̀````مي و الفش̀````ل الدراس̀````ي  ̀````د (.االقتص̀````ادیة لألسرةباإلض̀````افةإلى ال حام̀````د عب

  ) .111، ص  1995 ,السالم زھران 

  :  )المنطویة ( المراھقة االنسحابیة .  3. 4

و العزل̀````ة الس̀````لبیة و الت̀````ردد و الخج̀````ل و الش̀````عور  تتس̀````م ب̀````االنطواء و االكتئ̀````اب

ب̀```النقص و نق̀```د ال̀```نظم االجتماعی̀```ة و الث̀```ورة عل̀```ى الوال̀```دین ، باإلض̀```افةإلى االس̀```تغراق 

̀``ر مش```بعة و  ̀``ان لحاج̀``ات غی ̀``دور ح```ول موض̀``وعات الحرم ̀``ي ت ̀``ي األح̀``الم الیقظ̀``ة الت ف

لتواف```ق اإلس```راف ف```ي االس```تمناء، و أھ```م العوام```ل المس```ببة للمراھق```و االنس```حابیة ع```دم ا

م̀```ع الج̀```و األس̀```ریو األخطاءاألس̀```ریة كالتس̀```لط أو الحمای̀```ة الزائ̀```دة ، م̀```ا یص̀```احب ذل̀```ك 

م̀```ن إنك̀```ار لشخص̀```یة المراھ̀```ق بجھ̀```ل الوال̀```دین بأوض̀```اع المراھ̀```ق و ت̀```دني المس̀```توى 

̀``دیر  ̀``ى تق ̀``ة الص̀``حیة م̀``ع ع̀``دم إش̀``باع الحاج̀``ة إل االجتم̀``اعي و االقتص̀``ادي و س̀``وء الحال

  .الذات و تحمل المسؤولیة 
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  :  المراھقة العدوانیة المتمردة. 4. 4

̀``ات  ̀``اً و االنحراف ̀``ورة ض̀``د األس̀``رة ، المدرس̀``ة ، الس̀``لطة عموم ̀``التمرد و الث تتس̀``م ب

الجنس̀``یة و الع̀``دوان م̀``ع اإلخ̀``وة و ال̀``زمالء العن̀``اد بقص̀``د االنتق̀``ام خاص̀``ة م̀``ن الوال̀``دین و 

 تحط̀``یم أدوات المن̀``زل ، الش̀``عور ب̀``الظلم و ع̀``دم التق̀``دیر ، االس̀``تغراق ف̀``ي أح̀``الم الیقظ̀``ة

و العوام```ل المس```ببة تتمث```ل ف```ي التربی```ة الض```اغطة و التس```لیط و مراع```اة الق```ائمین عل```ى 

تربی̀```ة المراھ̀```ق و الص̀```حة الس̀```یئة و تركی̀```ز األس̀```رة عل̀```ى الن̀```واحي الدراس̀```یة فق̀```ط و 

̀``دم  ̀``یة و ع ̀``ن الحاج̀``ات األساس ̀``ان م ̀``راھقین ، الحرم ̀``ھ الم ̀``ة توجی ̀``دین طریق ̀``ل الوال وجھ

 ).155،  154، ص  1995 ,حامد عبد السالم زھران (.إشباع المیول 

 :مشكالت المراھقة . 5

ب``الرغم م``ن اعتب``ار مرحل``ة المراھق``ة م``ن أص``عب و أعق``د مراح``ل النم``و إالأنھ``ا ل``م 

تحظ``ى ب̀``نفس االھتم``ام ال̀``ذي القت``ھ الطفول̀``ة فم̀``ن المع``روف و المؤك̀``د ان الف``رد ف̀``ي ھ̀``ذه 

̀```ة و النفس̀```یة حی̀```ث فیھ̀```ا  ̀```رات الفزیولوجی ̀```ة یتع̀```رض لمختل̀```ف التغی الص̀```راعات لمرحل

الداخلی```ة و الت```ي تش```مل الحی```اة النفس```یة للمراھ```ق و الص```راعات الخارجی```ة الت```ي تش```مل 

̀``ا المراھ```ق  ̀``اني منھ ̀``ن أن یع ̀``ي یمك ̀``اكل الت ̀``ل المش ̀``ن مجم ̀``ھ ، و م ̀``ة  ل ̀``اة االجتماعی الحی

إلیھاباختص̀```ار  ، جنس̀```یة و أج و س̀```نتطرق تص̀```ادیةمش̀```اكل نفس̀```یة ، س̀```لوكیة ، إق: نج̀```د 

  : فیما یلي 

  : المشكالت النفسیة  . 1. 5

̀```ھ  ̀```أثرات تجعل ̀```ة و الت ̀```االت العنیف ̀```اة النفس̀```یة للمراھ̀```ق مس̀```رحاً لالنفع ̀```ر الحی تعتب

̀``ب و ع̀``دم االس̀``تقرار  ̀``راه م̀``ن تقل ̀``ا ن ̀``د تك̀``ون الس̀``بب لم ̀``ا للوس̀``واس و األوھ̀``ام ، وق نھب

إل̀``ى جان̀``ب ھ̀``ذا االض̀``طراب ن̀``رى الحی̀``رة البادی̀``ة عل̀``ى تفكی̀``ره و ش̀``عوره و أعمال̀``ھ فق̀``د 

وف إل``ى ح``االت م``ن الی``أس و اآلالم النفس``یة نتیج``ة لم``ا یالقی̀``ھ یتع``رض ف``ي بع``ض الظ``ر

̀``ھ  ̀``ي تح```ول دون تحقی```ق أمانی ̀``ن إحب```اط ، بس̀``بب تقالی```د المجتم```ع الت كم```ال احم```د و . (م

  .) 245، ص  1976آخرون 
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وم̀``ن المش̀``كالت النفس̀``یة الت̀``ي یع̀``اني منھ̀``ا المراھ̀``ق س̀``نتطرق إل̀``ى القل̀``ق الغی̀``رة ، 

  .االنطواء و االنسحاب و العزلة 

  : القلق . 1. 1. 5

یع```اني المراھ̀```ق م```ن القل̀```ق ال```ذي ینش̀```أ م```ن مراقب̀```ة الف```رد للمثی̀```رات و المواق̀```ف 

الخالف```ات المس```تمرة ب```ین اإلب```اءأو : المؤلم```ة ، أو لس```بب ت```ردي األوضاعاألس```ریة مث```ل 

الم̀``رض ، و كثی̀``راً م̀``ا تب̀``دو عل̀``ى المراھ̀``ق مظ̀``اھر الش̀``عور ب̀``الھبوط و انحط̀``اط الق̀``وى 

  .یع و یرافقھا الشعور بالفشل و عدم الفائدة التي تدوم بضعة أیامأوأساب

  : الغیرة . 2. 1. 5

̀```دما یب````دأ  ̀```ي ص̀```ورة قوی````ة عن ̀```ن الغض̀```ب و تظھ````ر ف ̀```ة تنش````أ م ̀```تجابة انفعالی اس

̀``ى  ̀``رة المراھ̀``ق عل ̀``ي غی ̀``ذلك ف ̀``رة ك ̀``ر الغی ̀``الجنس األخ̀``ر ، و تظھ ̀``ام ب المراھ̀``ق باالھتم

  .) 450، ص  2001 ,احمد محمد الزغبي(.زمالئھ الذین یكون تحصیلھم عال 

  :االنطواء و االنسحاب و العزلة . 3. 1. 5

تظھ````ر عن````د المراھ````ق إع````راض الالمب````االة و االنس````حاب االجتم````اعي ، و تك````رار 

̀``اعي و المدرس̀``ي  ̀``ھ الشخص̀``ي ، االجتم ̀``ذا س̀``وء توافق ̀``ؤدي ھ ̀``ث ی ش̀``كواه الجس̀``میة ، حی

  .)80، ص  1992محمد بن إسماعیل ، ( . 

االجتم̀```اعي ، و ھ```و تعبی̀```ر ع```ن قص̀```ور ف̀```ي ف```االنطواء دلی̀```ل عل```ى نق̀```ص النم```و 

̀```ال یج̀```وز  ̀```ك ف ̀```ر مش̀```كلة للم̀```درس و م̀```ع ذل ̀```المراھق المنط̀```وي یثی ̀```ذلك ف الشخص̀```یة ل

̀``ھ ، و إذا بحثن```ا ع```ن س```بب ھ```ذا االنط̀``واء نج```د أن المراھ```ق یع```اني ف```ي حیات```ھ أو  إھمال

ھن̀``اك ھ̀``دف م̀``الم یس̀``تطیع الوص̀``ول إلی̀``ھ ، فكان̀``ت اس̀``تجابتھ باالنس̀``حاب و العزل̀``ة و م̀``ا 

  ).65، ص  1967 ,نعیم الرفاعي .(عدم الصراحة و الكتمان  یمیزه ھو

  :المشكالت السلوكیة . 2. 5

ھن̀````اك العدی̀````د م̀````ن المش̀````كالت الس̀````لوكیة تظھ̀````ر عن̀````د المراھ̀````ق س̀````نتطرق إل̀````ى 

  :السلوك العدواني و اإلدمان فیما یلي نجد 
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  : السلوك العدواني. 1. 2. 5

̀`ي مظ̀`اھر  ̀`د المراھ̀`ق ف ̀`وع م̀`ن الس̀`لوك عن ̀`ذا الن ̀`ا یظھ̀`ر ھ ̀`دة منھ ̀`ي : عدی ̀`یج ف التھ

̀```ب أث````اث  ̀```اد و التح````دي و تخری ̀```دم احترمتھمالعن ̀```اك ب````المعلمین ، و ع الفص̀```ل و االحتك

  ).268، ص  1990 ,عبد الفتاح محمد دویدار.(المدرسة 

و ال یمك̀``ن إرج̀``اع ھ̀``ذا الس̀``لوك الع̀``دواني إل̀``ى عام̀``ل ال̀``ذات ب̀``ل ترج̀``ع غالب̀``اً ھ̀``ذه 

نھ̀````ا عوام̀````ل شخص̀````یة  و أخ̀````رى األنم̀````اط الس̀````لوكیة إل̀````ى عوام̀````ل كثی̀````رة متش̀````ابكة م

  : اجتماعیة و تتمثل في 

   .ـ الشعور بالخیبة األج كالتأخیر الدراسي و األج في حب األبوین و المعلمین

̀````ي الش̀````ؤون الخاص̀````ة الص̀````غار و  ̀````دخل ف ̀````ة و الت ̀````د الحری ̀````ي تقیی ̀````ة ف ̀```` المبالغ ـ

  .المراھقین 

  .ـ توتر الجو المنزلي الذي یعیش فیھ المراھق 

  .الضابطة و عدم إثباتھا  ـ التغیر في السلطة

̀``ھ عل̀``ى مواجھ̀``ة مواق̀``ف  ̀`` وج̀``ود نق̀``ص جس̀``مي ف̀``ي الش̀``خص مم̀``ا یض̀``عف قدرت ـ

  .) 268ص  ,نفس المرجع .(الحیاة 

  :  و اإلدمان. 2. 2. 5

إن المش̀``كل ال```ذي یط```رح م```ن الناحی```ة الس```یكولوجیة فیم```ا یخ```ص تن```اول المراھ```ق 

̀``ذا یرج̀``ع ،  ̀``ا و ھ ̀``دمنین علیھ ̀``ت م ̀``ع الوق ̀``ا یص̀``بحون م ̀``راً م ̀``م كثی ̀``و أنھ للمخ̀``درات ، ھ

̀``````م و  ̀``````القلق ة األل ̀``````ة و مص̀``````ادر الش̀``````عور ب ̀``````ادي المراھ̀``````ق الص̀``````راعات الداخلی لتف

ف̀``ض المراھ̀``ق للتبعی̀``ة االض̀``طراب و الوح̀``دة و الی̀``أس و ل̀``و لفت̀``رة مؤقت̀``ة كم̀``ا یعتب̀``ر ر

س```واء للراش```د أو المجتم```ع أساس```اً للعدی```د م```ن االض```طرابات النفس```یة ف```ي المراھق```ة ، و 

̀``ة  ̀``ر ع̀``ن رف̀``ض التبعی ̀``ر ط̀``رد فع̀``ل للتعبی ̀``ى المخ̀``درات یعتب  francois(. اإلدم̀``ان عل

Richard .1998 . p. 70(  
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  : مشكالت اقتصادیة  . 3. 5

إن المس̀```توى ال̀```ذي تعیش̀```ھ األس̀```رة م̀```ن حی̀```ث مرددوھ̀```ا الع̀```الي و المص̀```اریف و 

̀``اء و اتجاھ```اتھم ، فق```د یت```رك  ̀``ا ف```ي التكی```ف الالئ```ق لألبن ̀``ل ھ```ذه المس```تویات لھ```ا إثرھ ك

̀``ي ع̀``م  ̀``ال و الم̀``راھقین خاص̀``ة ف ̀``دى األطف ̀``را س̀``یئاً ل المس̀``توى االقتص̀``ادي الض̀``عیف أث

ی̀```ة و ألبس̀```ة و أدوات مدرس̀```یة تلبی̀```ة بع̀```ض احتیاج̀```ات األسرةاألساس̀```یة م̀```ن م̀```واد غذائ

ی̀````دفع بھ̀````م الح̀````ال إل̀````ى القل̀````ق و الخج̀````ل ، و ع̀````دم االرتی̀````اح و االطمئن̀````ان لظ̀````روفھم 

̀``وح بحی̀``ث  ̀``اة األج ، م̀``ثال أن یك̀``ون الس̀``بب الجن ̀``د إثرھ̀``اإلى الحی ̀``ي یمت االقتص̀``ادیة و الت

̀``باع حاج```اتھم بط̀``رق غی```ر ش̀``رعیة أو االنص```راف ع̀``ن مدارس```ھم  ̀``أ المراھق```ون إلش یلج

̀````ل إل ̀````ا للتوج̀````ھ للعم ̀````ھ كالھم عانةأس̀````رھم فالمس̀````توى االقتص̀````ادي بارتفاع̀````ھ أو انعدام

̀``ا  ̀``ث م̀``ن مظاھرھ ̀``ة حی ̀``ي ھ̀``ذه المرحل ̀``اة األج للمراھ̀``ق و خاص̀``ة ف ̀``ى الحی یؤش̀``ران عل

الحساس̀```یة الزائ̀```دة ح̀```ب المظ̀```اھر الت̀```ي ینج̀```ز م̀```ن ورائھ̀```ا االص̀```طدام ب̀```الواقع الم̀```ر ، 

 ,نع̀``یم الرف̀``اعي (     .ن̀``اء بالنس̀``بة للفق̀``راء و لھ̀``ا اث̀``ر بعی̀``د عل̀``ى العالق̀``ة ب̀``ین اآلب̀``اء و األب

 ). 05، ص  1967

  : مشكالت اجتماعیة . 4. 5

  :تأخذ المشكالت االجتماعیة في مرحلة المراھقة شكلین من السلوك ھما 

  : ثورة المراھق على السلطة األسریة  . 1. 4. 5

تتج``ھ ث``ورة المراھ``ق ف``ي ھ``ذه المرحل``ة نح``و والدی``ھ و حت``ى األق``ارب حی``ث یح``اول 

المراھ̀``ق أن یكس̀``ر القی̀``ود الت̀``ي تض̀``عھا أس̀``رتھكونھا ت̀``ذكره بأی̀``ام طفولت̀``ھ بم̀``ا فیھ̀``ا م̀``ن 

خض``وع و استس``الم و تبعی``ة لھ``م ، فھ``ذه القی``ود لیس``ت موجھ``ة نح``و الخ``ارج فق``ط و إنم``ا 

̀`ھ م̀`ن ھ̀`ذه ̀`ي خوف ̀`ة ف ̀`ھ أیض̀`او المتمثل ̀`ي  نح̀`و ذات ̀`ا و الت ̀`ل إلیھ ̀`ي ینتق ̀`دة الت ̀`ة الجدی المرحل

̀```ن ظ̀```ن  ̀```ي حس ̀```ون ف ̀```لوكھ و تص̀```رفاتھ و أن یك ̀```ي س ̀```ون رج̀```ال ف ̀```ھ أن یك ̀```ب من تتطل

  : اآلخرین ، و تتخذ ھذه الثورة مظاھر متعددة ھي 

  .ـ ثورة المراھق إن لم یجد الطعام المناسب أي الذي یریده ھو فقط 

  .دراستھ ـ ثورتھ لتدخل والدیھ في شؤونھ الخاصة أو في 
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̀``` إظھ````ار س````لطتھ أو نف````وذه عل````ى إخوتھالص̀```غار  عب````د الفت````اح محم````د وی````دار (  .ـ

̀``ل   ). 282، ص  1990, ̀``ي ش̀``ؤونھ س̀``وق یقل ̀``ھ ف ̀``دخل والدی ̀``ي نظ̀``ر المراھ̀``ق أن ت وف

م̀``ن ش̀``أنھ وھ̀``و ف̀``ي الوق̀``ت نفس̀``ھ یع̀``د احتق̀``ار لقدرات̀``ھ و ع̀``دم االعت̀``راف م̀``ن اآلخ̀``رین 

  )285ص  ,نفس المرجع.(بما وصل إلیھ من نضج 

  : ثورة المراھق على المجتمع  . 2. 4. 5

̀```ةو  ̀```ة األخالقی ̀```ده و قیم ̀```ھ و تقالی ̀```ع و نظم ̀```د للمجتم ̀```ف و النق ̀```ق موق ̀```ف المراھ یق

الدینی``ة حی``ث یبح``ث ع``ن ن``واحي ال``نقص و العی``وب الس``ائدة ف``ي المجتم``ع و نق``ده ، نتیج``ة 

̀``دیم خ̀``دمات للمجتم̀``ع  ̀``د لجولت̀``ھ ة االنض̀``مامإلى مجتم̀``ع الرج̀``ال ـ و تق رغبت̀``ھ ف̀``ي تأكی

ي یع̀````یش فی̀````ھ ، و یك````ون أیض̀````ا نق̀````د المراھ̀````ق عن````دما یج̀````ده كمع̀````ارض لتحقی̀````ق ال````ذ

طموحات̀```ھ أو لع̀```دم تمكن̀```ھ م̀```ن الحص̀```ول عل̀```ى مطال̀```ب مالی̀```ة فیث̀```ور ث̀```ائره ، و یتخ̀```ذ 

̀``ا یواج̀``ھ م̀``ن ص̀``عوبات ̀``ھ المس̀``ؤول عم ̀``ة ان ̀``ھ ، ظنان ̀``ى مجتمع ̀``اً س̀``لبیاً عل ̀``د (.  موقف عب

  ).285، ص  1996 ,الفتاح محمد دویدار

  : مشكالت جنسیة. 5. 5

ی̀```رى أص̀```حاب مدرس̀```ة التحلی̀```ل النفس̀```ي أن المش̀```كالت أس̀```اس جمی̀```ع المش̀```كالت 

̀```و مص̀```در الطاق````ة  ̀```ي ھ ̀```دافع الجنس ̀```رون أن الج````نس أو ال ̀```م ی ̀```ك ألنھ ̀```لوكیة ، و ذل الس

البش``ریة و الن داف``ع الج``نس تح``یط ب``ھ تقالی``د و قی``ود ھ``ذه األخی``رة ی``ؤدي بھ``ا الكب``ت ، و 

̀``واع مختلف̀``ة م̀``ن الس̀``لوكیا ̀``ؤدي إل̀``ى ظھ̀``ور أن ̀``المراھق ف̀``ي ھ̀``ذه م̀``ن ث̀``م ی ت الش̀``اذة ، ف

̀``ة و  ̀``ة حقیقی ̀``الجنس معرف ̀``ق ب ̀``ا یتعل ̀``ة ك̀``ل م ̀``ن ع̀``دم اإلش̀``باع و معرف ̀``اني م ̀``ة یع المرحل

  : طبیعة مشكالتھ تتمثل في 

  .ـ عدم القدرة على مناقشة الوالدین في المشاكل الجنسیة 

  .ـ التفكیر في الحصول على زوجة مناسبة لھ 

  .جنسیة متكررة ـ الشعور بالذنب لقیام المراھق بأفعال 
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ـ``` الحاج```ة إل```ى معرف```ة األض```رار الناجم```ة ع```ن اس```تعمال الع```ادة الس```ریة و كیفی```ة 

  .)430، ص 2001 ,أحمد محمد الزغبي (  .  التخلص منھا

  : النظریات المفسرة لمرحلة المراھقة . 6

̀``ي  ̀``ة و س̀``نتطرق نح̀``ن ف ̀``ي قام̀``ت بتفس̀``یر المراھق ̀``ات الت ̀``د م̀``ن النظری ̀``اك العدی ھن

  :منھا فیمایلي دراستنا إلى البعض 

  : االتجاه البیولوجي . 1. 6

م```ن األوائ```ل ال```ذین ع```الجوا ظ```اھرة   S. Hallیعتب```ر الباح```ث س```تانلي ھ```ول 

المراھق̀```ة ، إذ ی̀```رى بأنھ̀```ا مرحل̀```ة م̀```یالد جدی̀```دة للف̀```رد لم̀```ا تتمی̀```ز ب̀```ھ م̀```ن خص̀```ائص 

وص̀```فات تختل̀```ف ع̀```ن مرحل̀```ة الطفول̀```ة فف̀```ي ھ̀```ذه المرحل̀```ة تط̀```رأ تغی̀```رات بیولوجی̀```ة 

و اكتم̀```ال الغ̀```دد الجنس̀```یة و ظھورھ̀```ا بش̀```كل مف̀```اجئ ی̀```ؤدي إل̀```ى  المتمثل̀```ة ف̀```ي نض̀```ج

ظھ̀``ور دواف̀``ع قوی̀``ة ت̀``ؤثر ف̀``ي س̀``لوك المراھ̀``ق ، و ق̀``د اعتبرھ̀``ا فت̀``رة عواص̀``ف و ت̀``وتر 

لم̀``ا یم̀``ر ب̀``ھ المراھ̀``ق م̀``ن ص̀``عوبات التواف̀``ق م̀``ع المواق̀``ف الجدی̀``دة إض̀``افةظھور می̀``زة 

̀``زداد الط```ول ، ا ̀``ب الجس```مي حی```ث ی ̀``رات مھم```ة ف```ي الجان ̀``وغ ، تظھ```ر تغی ل```وزن و البل

تنم``و العض``الت و األط``راف فیظھ``ر المراھ``ق ف``ي جس``م راش``د و یختل``ف ھ``ذا النم``و ب``ین 

̀`````````ذكور  ̀`````````د ال ̀`````````ھ عن ̀`````````ات من ̀`````````د الفتی ̀`````````ث یك̀`````````ون س̀`````````ریع عن      .الجنس̀`````````ین حی

)p.bernard .1979 . p 59(.  

  :االتجاه المعرفي . 2. 6

ی̀```رى أص̀```حاب ھ̀```ذا االتج̀```اه أن المراھق̀```ة تتمی̀```ز بتط̀```ور البنی̀```ات المعرفی̀```ة الت̀```ي 

(  j.pagetت̀`````رتبط التغی̀`````رات الفیزیولوجی̀`````ة و الجس̀`````میة و حس̀`````ب أعم̀`````ال الباح̀`````ث 

̀``ة )  1964 ̀``ف عملی ̀``ي الش̀``كلي إذ تختل ̀``ذكاء العلم ̀``ور ال ̀``دأ بظھ ̀``ة تب ̀``ة المراھق ̀``ان مرحل ف

̀``ك الس̀``تعما ̀``ة ع̀``ن س̀``ابقاتھا و ذل ̀``ي ھ̀``ذه المرحل ̀``ر ف ̀``ر المج̀``رد و التفكی ل المراھ̀``ق التفكی

̀```ان  ̀```ر أالس̀```تنتاجي مك ̀```ة و فرض̀```یات فیأخ̀```ذ التفكی ̀```اء أنظم الرم̀```زي ، كم̀```ا یس̀```تطیع بن

̀````تعلم و  ̀````ي ال ̀````افیزیقي ، و أي اض̀````طرابات ف ̀````ر المیت ̀````واقعي و یتط̀````ور التفكی ̀````ر ال التفكی
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̀```ة أو اض̀```طرابات  ̀```ى ص̀```عوبات عالئقی ̀```ؤدي إل ̀```د ی ̀```ر العلم̀```ي الش̀```كلي ق اكتس̀```اب التفكی

  .)s.bourcet et all . 2001 . p 13 .14.(سلوكیة 

  :االتجاه التفاعلي . 3. 6

̀```ة  ̀```ة ، األج و الثقافی ̀```ین المح̀```ددات البیولوجی ̀```ى التفاع̀```ل ب ̀```ذا االتج̀```اه عل ̀```ز ھ یرك

للس```لوك و الص```عوبات الت```ي یتع```رض لھ```ا المراھ```ق تع```ود إل```ى ھ```ذه المح```ددات ف```ي آن 

  .واحد 

س̀`````لوك أن العوام̀`````ل البیولوجی̀`````ة وح̀`````دھا ال تفس̀`````ر sall bergesإذ ی̀`````رى 

المراھ```ق و إنم```ا تس```اھم ف```ي إیجادأنم```اط م```ن الس```لوك تمی```ز مرحل```ة المراھق```ة فالنض```ج 

الجنس̀``ي و الجس̀``مي ت̀``نعكس أثارھ̀``ا عل̀``ى مش̀``اعر الف̀``رد باإلض̀``افة إلى̀``أن ثقاف̀``ة المجتم̀``ع 

  .، لھا دور في تحدید مدى قدرة المراھق على إشباع حاجاتھ و مطالبھ الجدیدة 

تق``````ال الت``````دریجي للطف``````ل م``````ن ع``````الم أن االن) klevin )1992أش``````ار الباح``````ث 

الطفول``ة إل``ى ع``الم الرش``د ھ``و مص``در الت``وتر و الص``راع یس``یطر عل``ى حی``اة المراھ``ق و 

̀`رى أیض``اأن  ̀`ھ ، كم``ا ی ̀`ور ع``دة مش̀`اكل ف``ي حیات ̀`زان س``لوكھ و ظھ ̀`ذا م``ا یفس̀`ر ع``دم ات ھ

المراھ``ق یفك``ر ف``ي مس``تقبلھ فیب``دأ ف``ي التمیی``ز م``ا ب``ین الحل``م و الحقیق``ة و یش``عر بالحاج``ة 

ة زمنی̀``ة تنس̀``جم م̀``ع األھ̀``داف المثالی̀``ة الت̀``ي یری̀``د تحقیقھ̀``ا و م̀``ع مطال̀``ب النم̀``و إل̀``ى خط̀``

̀``م یص̀``ل  ̀``رة ألن̀``ھ ل الت̀``ي یس̀``عى الوص̀``ول إلیھ̀``ا ، وف̀``ي س̀``عیھ ھ̀``ذا یواج̀``ھ ص̀``عوبات كثی

̀``ي و االجتم```اعي  ̀``ذلك إل```ى النض```ج االنفع```الي العقل  2001 ,حم```د محم```د الزغب```ي(     .ب

  ).328،  327، ص ، 

  :االتجاه االجتماعي . 4. 6

̀```ات  ̀```ائدة و التوقع ̀```ة الس ̀```اس الثقاف ̀```ى أس ̀```ق عل ̀```لوك المراھ ̀```اه س ̀```ذا االتج یفس̀```ر ھ

االجتماعی`````ة و یفت`````رض أن س`````لوك المراھ`````ق نت`````اج تعل`````م األدوار ، إذ تعتب`````ر عملی`````ة 

̀``د  ̀``رد بتقلی ̀``وم الف ̀``ا یق ̀``ھ ، كم ̀``ة مس̀``ؤولة ع̀``ن س̀``لوكھ الس̀``وي أو انحراف التنش̀``ئة االجتماعی

̀```ھ االجتم```` ̀```ي حیات````ھ خ````الل تفاعل ̀```اذج المكتس````بة ف ̀```د اس````تمراریة ف````ي النم اعي ، إذ توج

س̀``لوك اإلنس̀``ان ف̀``إذا ك̀``ان الف̀``رد ع̀``دواني ف̀``ي طفولت̀``ھ فق̀``د یس̀``تمر س̀``لوكھ الع̀``دواني ف̀``ي 
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̀``ة  ̀``ة و الر(المراح̀``ل التالی ̀``ة المراھق ̀``ر االجتم̀``اع) ش̀``د مرحل احم̀``د ( . م̀``الم یتع̀``رض للتغی

  .)327، ص  2001محمد الزغبي ، 

  :االتجاه التحلیلي . 5. 6

̀```ادة تنش````یط  ̀```ا مرحل````ة إع ̀```اً آخرللمراھق````ة ، إذ یعتبرھ ̀```ذا االتج````اه مفھوم أعط̀```ى ھ

لتج̀``ارب س̀``ابقة عاش̀``ھا الف̀``رد ، و علی̀``ھ لفھ̀``م ھ̀``ذه المرحل̀``ة أو ال̀``تخلص م̀``ن أي ص̀``راع 

̀```ة  ̀```ة المراھق ̀```ز مرحل ̀```ا ، و تتمی ̀```ابقة لھ ̀```رة الس ̀```ى الفت ̀```ن الرج̀```وع إل ̀```د م أو مش̀```كل الب

ط م```ن جدی```د ص```راع أودی```ب و باكتم```ال النض```ج الجنس```ي و انفج```ار دواف```ع جنس```یة تنش```

التخ```یالت المتعلق```ة بالھوام```ات المحرم```ة ، بمعن```ى می̀```ل الطف```ل إل```ى اح```د الوال```دین م̀```ن 

الج̀``نس األخ̀``ر ، و الھوام̀``ات القاتل̀``ة بمعن̀``ى قت̀``ل األب م̀``ن اج̀``ل االحتف̀``اظ ب̀``األم بالنس̀``بة 

لل```ذكر ، و قت```ل األم م```ن اج```ل االحتف```اظ ب```األب بالنس```بة لألنث```ى ، و لل```تخلص م```ن ھ```ذه 

ت یج̀``د المراھ̀``ق نفس̀``ھ مجب̀``راً عل̀``ى االنفص̀``ال ع̀``ن الوال̀``دین ، كم̀``ا یعم̀``ل عل̀``ى التخ̀``یال

̀```ي  ̀```ة ف ̀```ذه الرغب ̀```ا ، إالأن ھ ̀```ب بھ ̀```ال المطال ̀```ام باألعم ̀```رفض القی ̀```ة و ی ص̀```دھا بعدوانی

االنفص̀```ال م̀```ن ش̀```أنھا أن تن̀```تج قل̀```ق و ص̀```راع ش̀```دید للمراھ̀```ق ، ال̀```ذي یط̀```ور آلی̀```ات 

 s.bauecet et all . 2001(  .دفاعی̀`ة للقض̀`اء عل̀`ى ت̀`واترا ت̀`ھ و قلق̀`ھ و ص̀`راعاتھ 

p 10- 13(.  
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  : خالصة الفصل

 زاخ̀`رة فت̀`رة إنھ̀`ا وجاذبیتھ̀`ا، أھمیتھ̀`ا لھ̀`ا ذاتھ̀`ا، بح̀`د قیم̀`ة المراھق̀`ة إن

 اإلع̀`داد لھ`ا ون`وفر تس̀`تحقھا الت̀`ي القیم`ة المراھق`ة نعی̀`ر أن ح`ري بن̀`ا باإلمكان`ات

 إال األھمی`ة نعط`ي أال اعت`دنا .واألض`رار النت`ائج عل`ى ع`الج االقتص`ار ب`دل والتوجی`ھ

 ن`ادرة قیم`ة المراھق`ة إن ب`ل والجم`ود، ف`خ الثب`ات ف`ي فوقعن`ا الناض`جین، الكب`ار ألفك`ار

 عمیق، بشكل للحیاة مفاھیمنا تغیر أن على قادرة
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  : تمھید

النمو ھو سلسلة متتابعة و متكاملة ، ومن التغیرات الجسمیة و الفیسیولوجیة ، التي  إنّ   

تسعى بالفرد نحو إكتمال نضجھ وإستمراره وبدئ إنحداره ، وھو العملیة التي تتضح من 

إذ تخرج على شكل قدرات ومھارات وصفات وخصائص شخصیة   .خاللھ إمكانیاتھ الكامنة

قیل وتغیرات ، التي قد تؤثر على السیر الطبیعي للنمو ، فإنھ ، غیر أنھ بمجرد حدوث عرا

  .یختل بذلك توازن الفرد ، خاصة في ظل اإلصابة بإعاقات حركیة سفلى بشتى األشكال 

لذلك سوف نناقش في ھذا القسم ، مشكلة اإلعاقة الحركیة ، من حیث مفاھیمھا ، وأصل   

لنفسیة و اإلنفعالیة واإلجتماعیة ، و كذا حدوثھا مع ذكر أشكال إصاباتھا ، ومضامینھا ا

 .تصنیف اإلعاقة مع التطرق الى أھم األسباب الناجمة عنھا 

  : ق و االعاقةاالمعمفھوم  .  1

  : ق امفھوم المع. 1. 1

̀``دیم   ̀``ر تق ̀``ادئ األم ̀``ي ب ̀``ا ف ̀``ھ یھمن ̀``ة ، فإن ̀``ة باإلعاق ̀``ات المتعلق ̀``ى التعریف ̀``ل التط̀``رق إل  قب

̀``اھیم المتع̀``ددة ھومواض̀``ح ع̀``ن كلم̀``ة مع̀``وق  وم̀``اذا ف تعن̀``ي ، وذل̀``ك م̀``ن خ̀``الل أھ̀``م المف

الت̀``ي أطلق̀``ت عل̀``ى الش̀``خض المع̀``اق ، وإن اختلف̀``ت ھ̀``ذه التع̀``اریف م̀``ن حی̀``ث الص̀``یاغة 

  :والشكل ، غیر أنھا تتفق في جوھرھا ومضمونھا ، ونذكر منھا ما یلي 

ك̀``ل ش̀``خض ب̀``ھ عی̀``ب ص̀``حي ، : "  تع̀``رف الموس̀``وعة الطبی̀``ة األمریكی̀``ة المع̀``اق بأن̀``ھ  

ھ م̀```ن أن یش̀```ارك بحری̀```ة ف̀```ي النش̀```اط المالئ̀```م لعم̀```ره ، كم̀```ا یول̀```د لدی̀```ھ أو عقل̀```ي یمنع̀```

 25 ص, 2009م̀``دحت أب̀``و النص̀``ر،  " . (إحساس̀``ا بص̀``عوبة اإلن̀``دماج ف̀``ي المجتم̀``ع  

.  (  

̀``م   ̀``اقین رق ̀``ل المع ̀``انون تأھی ̀``رف ق ̀``ام  39یع ̀``ي  1975لع ̀``ا یل ̀``وق كم ̀``ل : "  المع ̀``و ك ھ

القی̀``ام بعم̀``ل أخ̀``ر  ش̀``خص أص̀``بح غی̀``ر ق̀``ادر أن یعتم̀``د عل̀``ى نفس̀``ھ ف̀``ي مزاول̀``ة عمل̀``ھ أو

̀``ي أو  ̀``ك ، نتیج̀``ة لقص̀``ور عض̀``وي أو عقل ̀``ى ذل ̀``ھ عل ̀``ھ ، أو نقص̀``ت قدرت واإلس̀``تقرار فی

   حسي ، أو نتیجة لعجز خلقي منذ الوالدة  
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  :مفھوم اإلعاقة  . 2. 2

اإلصابة أو الخلل أو  :كثیرا ما إرتبط مفھوم اإلعاقة بعدد من المفاھیم المتداخلة معھا مثل 

  .والعجز وغیرھا من المفاھیم  الضعف

عجز أو قصور في أحد أعضاء : " ، إلى أن اإلعاقة ھي )   Harris( فقد أشار ھاریس 

الجسم ، والذي یؤدي إلى خلل وظیفي لعضو معین ، وقد تؤثر على قدرات الفرد ، وسواء 

المنافسة كانت ھذه اإلعاقة جسمیة       أو حسیة أوعقلیة  فإنھا تحول بین الفرد وبین 

  " .المتكافئة مع غیره من األفراد العادیین 

̀``ة  ̀``ة الص̀``حة العالمی ̀``ف منظم ̀``ة المعن```ى   )  OMS ; 1980(ویتض̀``من تعری لإلعاق

  :التالي 

̀`````ب أو الوظیف̀`````ة الس̀`````یكولوجیة أو  :الخلQQQQQQل  -  وھ̀`````و أي فق̀`````د ، أو ش̀`````ذوذ ف̀`````ي التركی

  .  الفسیولوجیة

أو حرك̀```ي بطریق̀```ة طبیعی̀```ة  ھ̀```و ع̀```دم الق̀```درة عل̀```ى القی̀```ام بنش̀```اط جس̀```مي ،: العجQQQQز - 

  . بسبب الخلل 

و ھ̀``ي م̀``ا یح̀``دث نتیج̀``ة للخل̀``ل أو العج̀``ز و یقی̀``د نش̀``اط الف̀``رد بالنس̀``بة ألداء : العاھQQQة  - 

  ) . 25 ص,2007عبد المجید حسن الطائي ، . ( مھمة معینة 

  :ق حركیااتعریف المع. 3. 2

ھ̀```و الش̀```خص ال̀```ذي لدی̀```ھ ع̀```ائق جس̀```دي یمنع̀```ھ م̀```ن القی̀```ام بوظائف̀```ھ الحركی̀```ة بش̀```كل 

̀```درة  ̀```دان الق ̀```ي العض̀```الت أو فق ̀```ى ض̀```مور ف طبیع̀```ي نتیج̀```ة م̀```رض أو إص̀```ابة أدت إل

الحركی̀``ة أو الحس̀``یة أو كلتیھم̀``ا مع̀``ا ف̀``ي األط̀``راف الس̀``فلى والعلی̀``ا أحیان̀``ا أوال̀``ى اخ̀``تالل 

ا الش̀``خص إل̀``ى ب̀``رامج طبی̀``ة ف̀``ي الت̀``وازن الحرك̀``ي أو بت̀``ر ف̀``ي األط̀``راف، ویحت̀``اج ھ̀``ذ

ونفس̀```یة واجتماعی̀```ة وتربوی̀```ة ومھنی̀```ة لمس̀```اعدتھ ف̀```ي تحقی̀```ق أھداف̀```ھ الحیاتی̀```ة والع̀```یش 

 .)27، ص 2003 ،العواملة(.بأكبر قدر من االستقاللیة
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  :اإلعاقة الحركیة  .3

̀``وم ̀``د مفھ ̀``این ، ح̀``ول تحدی ̀``ات النظ̀``ر وتتب ̀``ف وجھ ̀``د یرج̀``ع  تختل ̀``ة ، وق ̀``ة الحركی اإلعاق

̀``این ذل̀``ك ال̀``ى تع̀``دد  ̀``ا ، ونظ̀``را إلخ̀``تالف وتب أس̀``بابھا نظ̀``را لتع̀``دد فئ̀``ات المع̀``اقین حركی

  .كل حالة عن األخرى 

  :وفیما یلي عرض ألھم مفاھیم اإلعاقة الحركیة 

  :  فحسب المعجم التربوي وعلم النفس فإن اإلعاقة الحركیة ھي   

ك```ل م```ا ین```تج ع```ن عی```وب بدنی```ة أوجس```میة خاص```ة تل```ك العی```وب المتعلق```ة بالعظ```ام "   

̀``ھ والمفاص̀``ل والعض̀``الت ، بحی̀``ث تك̀``ب ن̀``ایف القیس̀``ي (  ."ح و تمن̀``ع إنج̀``از الف̀``رد أو تقبل

  ) . 89ص, 2006، 

  :صل االعاقة الحركیة أ . 4

̀``وعین    ̀``ى ن ̀``ا ، وأص̀``ل ح̀``دوثھا ال ̀``ى تعریفاتھ ̀``ة اس̀``تنادا ال ̀``ة الحركی یمك̀``ن تقس̀``یم اإلعاق

̀``رغم م̀``ن أن  ̀``ى ال ̀``ة مكتس̀``بة ، وعل ̀``ة حركی ̀``ة ، وإعاق ̀``ة خلقی ̀``ة حركی أساس̀``ین ھم̀``ا ، إعاق

̀``ة الس̀``فلى والمكتس̀``بة م̀``ن ج̀``راء  ̀``ة الحركی ̀``ى اإلعاق ̀``ا عل ̀``ز فیھ ̀``تم التركی ھ̀``ذه الدراس̀``ة ی

اإلعاق```ة الخلقی```ة ، وھ```ذا إلث```راء الجان̀```ب  ح```ادث الم```رور ، لك```ن ارتأین```ا أن نش```یر ال```ى

  :  النظري ، وفیما یلي توضیح لكل منھا  حدى 

  :اإلعاقة الحركیة الخلقیة  .1. 4

̀``یالد  ̀``ل الم ̀``رد قب ̀``ي تص̀``یب الف ̀``والدة ( وھ̀``ي الت ̀``ة ) ال ̀``ث تص̀``احبھ إص̀``ابات حركی ، بحی

مختلف̀``ة ، تترت̀``ب عنھ̀``ا تعط̀``ل وظیف̀``ة عض̀``و ، أو أكث̀``ر م̀``ن ط̀``رف الجس̀``م م̀``ن ال̀``والدة  

ب```ذلك مع```ھ ، وھ```ي غالب```ا م```ا تك```ون  أو تك```ون والدة الف```رد ن```اقص األط```راف ، فتول```د، 

 2000 س̀```عید حس̀```یني الع̀```زة . ( الحم̀```ل ناتج̀```ة ع̀```ن أس̀```باب مرتبط̀```ة بمرحل̀```ة ماقب̀```ل 

  ) . 48ص,

إذ یمك̀``ن الق̀``ول أن اإلعاق̀``ة الخلقی̀``ة ، غالب̀``ا م̀``ا ترج̀``ع إل̀``ى الوراث̀``ة ، و إل̀``ى الص̀``بغیات  

  :الناقلة للصفات الوراثیة  وإلى اضطرابات الكروموزومات ، ومن أمثلتھا نجد 
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تق̀````وس الس̀````اقین ، الق̀````دم المس̀````طحة ، ھشاش̀````ة العظ̀````ام ، و ش̀````لل األطف̀````ال ، والخل̀````ع  

̀```وركي ، و األط̀```راف القص̀```یرة ̀```خ... ..ال ̀```و النص̀```ر ، (  إل ̀```دحت أب ،  23 ص, 2009م

48  . (  

  :اإلعاقة الحركیة المكتسبة  . 2. 4

̀``ین    ̀``وین األول للجن ̀``ا التك ̀``ون فیھ ̀``ث یك ̀``یالد ، بحی ̀``د الم ̀``ة بع ̀``ي أي مرحل وھ̀``ي ناتج̀``ة ف

طبیعی̀```ا ، وك̀```ذلك ف̀```ي فت̀```رة الحم̀```ل ، ث̀```م تح̀```دث ل̀```ھ اإلعاق̀```ة أثن̀```اء والدت̀```ھ أو بع̀```دھا ، 

للح̀``وادث ، الت̀``ي تش̀``مل اإلعاق̀``ات إث̀``ر ح̀``وادث نتیج̀``ة اإلص̀``ابة ب̀``األمراض أو التع̀``رض 

̀```وارث الطبیعی````ة ، وأیض````ا الح````روب  ̀```رور ، و العم````ل ، و الح````وادث المنزلی````ة و الك الم

اء الجس̀``م ، واأللغ̀``ام ، مم̀``ا یترت̀``ب عنھ̀``ا تعط̀``ل وظیف̀``ة أو قص̀``ور ف̀``ي عض̀``و م̀``ن أعض̀``

 2008س```ید فھم```ي عل```ي ، . ( إل```ى عج```ز ف```ي الجھ```از الحرك```ي   الت```ي ت```ؤدي ب```دورھا

  ) .  25 ص,

وم̀```ن أن̀```واع وأش̀```كال ھ̀```ذه اإلعاق̀```ة الحركی̀```ة المكتس̀```بة الت̀```ي تس̀```بب إعاق̀```ة حركی̀```ة ،  

  :خاصة السفلى منھا ، ومن أخطرھا  نذكر  ما یلي 

  .الشلل الدماغي  -

  .بتر طرف من أطراف الجسم  -

  تشوه العظام  - 

  .تشوه المفاصل أو ضمور ملحوظ في عضالت الجسم  -

  . الصرع  إصابات الحبل الشوكي و –

وتح̀```دث ف̀```ي الغال̀```ب ھ̀```ذه اإلعاق̀```ات الحركی̀```ة الس̀```فلى ، نتیج̀```ة لح̀```وادث الطرق̀```ات و   

```̀ ̀```ة ، والح̀```روب الح̀```وادث المنزلی ̀```د . ( ة و الح̀```وادث الطبیعی ̀```د أحم ̀```د الحمی حس̀```ین عب

  ) . 103:  2009رشوان ، 
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̀`ى  )& Weiss 1965  Neff ( وف̀`ي ھ̀`ذا الص̀`دد یش̀`یر ك̀`ل م̀`ن ن̀`ف ووی̀`س  ، إل

̀``ة  ̀``ة الحركی ̀``بة  أن اإلعاق ̀``اة المألوف```ة " المكتس ̀``اة الحی ̀``ي أنم```اط الحی تح```دث إض̀``طرابا  ف

  ) . 254 ص, 1998جمال الخطیب ، . (    "للشخص المعوق

̀``ة الحركی̀``ة المكتس̀``بة   ̀``ا و " الس̀``فلى " وتبق̀``ى اإلعاق ̀``دا ، بوج̀``ھ خ̀``اص ، ح̀``دثا مفاجئ جدی

̀`رد   ̀`م یك̀`ن لینتظ̀`ره الف ̀`ھ ، نظ̀`را ل ̀`ھ ، ف̀`ي ظ̀`ل ع̀`دم تع̀`وده علی ̀`تحم حیات ̀`ا إق ̀`رات مم للتغیی

 .التي طرأت على حیاتھ ككل

 .أشكال اإلعاقة الحركیة. 5

لق̀```د تع̀```ددت الدراس̀```ات و األبح̀```اث العلمی̀```ة الت̀```ي تناول̀```ت اإلعاق̀```ة الحركی̀```ة بأش̀```كالھا  

المختلف````ة ، فإھتم````ت ب````ذلك  بتأثیراتھ````ا عل````ى الف````رد المع````اق  ف````ي جمی````ع المج````االت و 

̀``واحي الجس```میة  ̀``ع اآلخ```رین وتفاعل```ھ ، أو م```ن حی```ث ت```أثیر   الن س```واء ف```ي إتص```االتھ م

تل̀```ك اإلعاق̀```ات عل̀```ى مختل̀```ف أجھ̀```زة الجس̀```م لدی̀```ھ ، كالجھ̀```از العص̀```بي ، أو الحرك̀```ي 

̀```م المع````اق ، وإس````تقامتھ  ̀```ى حرك````ة جس ̀```لبي و الواض````ح عل ̀```ھ األث````ر الس ̀```ذي یك````ون ل ال

ألش̀``كال وتوازن̀``ھ ، ف̀``ي ظ̀``ل إص̀``ابتھ بإعاق̀``ة حركی̀``ة س̀``فلى ح̀``ادة وش̀``دیدة ، ولع̀``ل ھ̀``ذه ا

  :تظھر فیما یلي 

  :إصابات الجھاز العصبي المركزي . 1. 5

الجھ̀```از یس̀```یطر عل̀```ى األفع̀```ال اإلرادی̀```ة و الإلرادی̀```ة لجس̀```م اإلنس̀```ان ، بحی̀```ث  إن ھ̀```ذا 

̀``دماغي ، ش̀``لل األطف̀``ال ، إص̀``ابا ت الحب̀``ل الش̀``وكي ، و  یش̀``تمل عل̀``ى إص̀``ابات الش̀``لل ال

  .  إصابات العمود الفقري المفتوح ، و إصابات الرأس     و إصابات  الصرع  

  : ي وسوف نلقي الضوء على كل على كل ھذه الحاالت كاآلت

  :إصابات الشلل  1. 1. 5 

ح̀``االت الش̀``لل متع̀``ددة ، وتختل̀``ف ع̀``ن بعض̀``ھا ال̀``بعض ، تبع̀``ا لم̀``دى اإلص̀``ابة بھ̀``ا ،  إنّ  

عب̀```ارة ع̀```ن ض̀```مور العض̀```الت : " الش̀```لل عل̀```ى أن̀```ھ ) 1991(إذ یع̀```رف الملیج̀```ي      

مم``ا ی``ؤدي ال``ى ع``دم مق``درة مجموع``ة معین``ة م``ن العض̀``الت ،   المختلف``ة لجس``م اإلنس``ان 
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مث̀````ل عض̀````الت الی̀````د ، أو ال̀````ذراع والق̀````دم ، أو عض̀````الت الط̀````رف الس̀````فلي عل̀````ى آداء 

 " . وظائفھا  

  :ومن حاالت إصابات الشلل نجد 

  .وھو شلل یكون مصحوب بإرتعاش  :الشلل اإلھتزازي أو مرض باركنسون  - 

ویح̀``دث نتیج̀``ة إص̀``ابات  :حQQQاالت الشQQQلل  فQQQي األطQQQراف السQQQفلیة أو مQQQرض الفخQQQخ  - 

̀``رض م```ن أم```راض  ̀``رض الھك```ف النخ̀``اعي ، وھ```و م ̀``ل الش```وكي  كم مرض̀``یة ف```ي الحب

̀``ین ̀``يء بس̀``ائل مع ̀``ا مل ̀``ھ مح̀``ل النس̀``یج العص̀``بي تجویف ̀``د . ( النخ̀``اع الش̀``وكي یح̀``ل فی عب

  ) 57ص, 2007المجید حسن الطائي ، 

  ) : المخي ( إصابات الشلل الدماغي . 2. 1. 5

̀```ات الجس̀```میة   ̀```و أح̀```د اإلعاق ̀```از العص̀```بي المھ ̀```ي تص̀```یب الجھ ̀```ة الت ̀```زي ، الحركی رك

ف̀``ي بع̀``ض من̀``اطق الم̀``خ الحس̀``یة للجن̀``ین ، أو إص̀``ابة الم̀``خ  والت̀``ي تح̀``دث نتیج̀``ة ض̀``رر 

̀``ھ تل̀``ف أو إص̀``ابة مراك̀``ز الض̀``بط  ̀``تج عن ̀``اة الطف̀``ل ، مم̀``ا ین ف̀``ي مراح̀``ل مبك̀``رة م̀``ن حی

  .الحركي في الدماغ  الناجم عن نقص األكسجین الواصل إلى دماغ الطفل 

)  5إل```ى  1( س```ات إل```ى أن نس```بة إنتش```ار الش```لل ال```دماغي تت```راوح م```ا ب```ین وتشیرالدرا

م̀``دحت أب̀``و . (  ی̀``اء ، بحی̀``ث یص̀``اب ب̀``ھ خاص̀``ة األطف̀``الف̀``ي ك̀``ل أل̀``ف م̀``ن الموالی̀``د األح

  ) .68ص, 2005النصر ، 

  :شلل االطفال  . 3. 1. 5

̀``روس خ̀``اص  یص̀``یب  ̀``ة المس̀``ببة م̀``ن فی ̀``ة الحركی ̀``ذا الش̀``لل م̀``ن أش̀``كال اإلعاق ̀``ر ھ یعتب

̀``ال ، ̀``الفیروس  األطف ̀``و الحرك̀``ي ، ف ̀``ي النم ̀``ى إض̀``طراب ف ̀``ذا الم̀``رض ال ̀``ؤدي ھ ̀``ث ی حی

  :یصیب دماغ الطفل ، أو یصیب خالیا العمود الفقري ، ومن أھم مظاھره نجد 

والش```لل الع```ام ، وق̀```د تك```ون اإلص```ابة جزئی```ة أو ش̀```املة ،   الض```عف الع```ام ، التش```نج 

دة اإلص̀``ابة ، ف̀``إذا وذل̀``ك عل̀``ى م̀``ا یترك̀``ھ التل̀``ف   أو الخل̀``ل ، ویعتم̀``د ذل̀``ك كل̀``ھ عل̀``ى ش̀``
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مش``كالت الحرك̀``ة  كان``ت األط``راف الس``فلى م``ن جس``م الطف̀``ل مص``ابة ، فإن``ھ س``یعاني م``ن

  ) .   70 ص, 2000سعید حسیني العزة ، . ( والتنقل المستقل 

  : إصابات الحبل الشوكي . 4. 1. 5

̀``تج ع̀``ن الح̀``وادث و اإلص̀``ابات    ̀``ل الش̀``وكي ، بأنھ̀``ا إض̀``طراب ین تع̀``رف إص̀``ابات الحب

̀``ة ،  ̀``ع أس̀``فل المختلف ̀``ي تق ̀``ي األج̀``زاء الت ̀``ة ف ̀``دان الوظ̀``ائف الحركی ̀``ى فق ̀``ؤدي    إل ̀``ا ت مم

منطق̀``ة اإلص̀``ابة  وق̀``د تح̀``دث إص̀``ابا ت الحب̀``ل الش̀``وكي عل̀``ى أش̀``كال ، وذل̀``ك تبع̀``ا لش̀``دة 

 .اإلصابة و موقعھا  

  )  ، 53 ص, 2006إبرھیم محمد صالح ، . ( 

  : المفتوح  إصابات العمود الفقري  . 5. 1. 5

العم̀``ود الفق̀``ري المفت̀``وح حال̀``ة تش̀``وه والدی̀``ة خطی̀``رة ، ناتج̀``ة ع̀``ن ع̀``دم و تعتب̀``ر إص̀``ابة 

  ) .انسداد القناة العصبیة أثناء مرحلة التكوین بشكل طبیعي 

  :ومن أھم مظاھر اإلصابة في العمود الفقري المفتوح نجد 

  .تباعد فقرات العمود الفقري عن بعضھا البعض  -

النخ``اع الش``وكي ، ال``ذي  یحت``وي عل``ى ب``روز ش``ق م``ن العم``ود الفق``ري الممل``وء بس``ائل  -

  .أنسجة عصبیة 

  : إصابات الرأس . 6. 1. 5

̀``ة  وھ̀``ي إص̀``ابات عل̀``ى مس̀``توى منطق̀``ة ال̀``رأس ، حی̀``ث تك̀``ون ش̀``ائعة خاص̀``ة ف̀``ي مرحل

̀``ون اإلص̀``ابات ناتج̀``ة  ̀``د تك ̀``ر ، وق ̀``ون مص̀``حوبة بنش̀``اط جس̀``مي كبی ̀``ا تك ̀``ة ، ألنھ الطفول

ل عل̀``ى رأس̀``ھ ، ع̀``ن ممارس̀``ة بع̀``ض األلع̀``اب ، أو ع̀``ن عن̀``ف جس̀``دي تع̀``رض ل̀``ھ الطف̀``

  .مما تسبب لھ خلال في الدماغ ، ما قد یؤثر  في مراكز الحركة لدیھ

̀```ل ، و إص̀```ابتھ    ̀```د الطف ̀```ة ص̀```رع عن ̀```ى حال ̀```ك ال ̀```ؤدي ذل ̀```رأس ، ی ̀```ا أن إص̀```ابة ال كم

وتلع̀``ب ح̀``وادث الم̀``رور و الس̀``یر دورا كبی̀``را ف̀``ي ح̀``دوث مث̀``ل ھ̀``ذه   بتش̀``نجات عض̀``لیة 

̀``ل بھ̀``ذه  ̀``اة الطف ̀``أثر حی ̀``د تت ̀``ذا ق ̀``ال بع̀``ض الم̀``واد الس̀``امة  ل ̀``اول األطف اإلص̀``ابات ، أو تن
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̀````ذي یح̀````ول دون تكی ̀````ة ، األم̀````ر ال  س̀````عید حس̀````یني الع̀````زة . ( ف̀````ھ اإلص̀````ابة لم̀````دة طویل

  ) .60 ص, 2000

  :إصابات الصرع  . 7. 1. 5

ویع```رف الص̀```رع عل̀```ى أن```ھ تغی̀```ر ع̀```ادي ، ومف̀```اجئ  ف```ي وظ̀```ائف ال̀```دماغ ، ویح̀```دث  

تغیی̀``را ف̀``ي حال̀``ة ال̀``وعي ل̀``دى اإلنس̀``ان ، ی̀``نجم ع̀``ن نش̀``اطات كھربائی̀``ة غی̀``ر منتظم̀``ة ، 

̀``ي  ̀``ؤدي ف ̀``ة قص̀``یرة ، وت ̀``رة زمنی ̀``د تس̀``تمر لفت ̀``ي ق ̀``ا العص̀``بیة ، والت ̀``ي الخالی ̀``ة ف وعنیف

جم̀``ال . ( ي غی̀``ر ع̀``ادي الع̀``ادة إل̀``ى فق̀``دان ال̀``وعي ، وتش̀``مل عل̀``ى س̀``لوك حرك̀``ي نمط̀``

  ) . 78 ص, 1998الخطیب ، 

  : و تشمل  ھذه اإلصابات ما یلي  :إصابات الجھاز العظمي  . 2. 5

  :حاالت البتر  .1. 2. 5

أو  ، و یع̀``رف طبی̀``ا عل̀``ى أن̀``ھ فص̀``ل أح̀``د الط̀``رفین الس̀``فلیین أو العل̀``ویین بش̀``كل جزئ̀``ي 

  .كامل في الجسم 

  :القعاد  .2. 2. 5

̀``تج ع̀``ن أس̀``باب    ̀``ي تس̀``ببھ ، وین ̀``وع األم̀``راض الت ̀``ا لح̀``دة و ن ̀``ي ش̀``دتھا ، تبع ̀``ة ف مختلف

اء ، مم̀``ا فیك̀``ون توق̀``ف ف̀``ي نم̀``و األط̀``راف ، و الت̀``أثیر ف̀``ي وظائفھ̀``ا و ق̀``دراتھا عل̀``ى األد

  .یعجز الشخص عن الحركة 

  :الجنف  .3. 2. 5

وھوعب̀``ارة ع̀``ن إنحن̀``اء أو تق̀``وس ج̀``انبي ف̀``ي العم̀``ود الفق̀``ري ، وتح̀``دب ف̀``ي األض̀``الع   

فق̀```رات العمودی̀```ة والعض̀```الت واألعص̀```اب ، وبالت̀```الي یص̀```بح أح̀```د بس̀```بب خل̀```ل ف̀```ي ال

̀``ى م̀``ن الجان̀``ب اآلخ̀``ر  ̀``د حس̀``ن الط̀``ائي ، . ( ج̀``انبي الجس̀``م أعل ̀``د المجی  ص, 2007عب

 ) .46من 
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  :الكساح  .4. 2. 5

، فھ̀```و یص```یب األطف̀```ال ف̀```ي الس```نتین األولیت̀```ین م̀```ن  )D(وین```تج ع̀```ن نق```ص فیت̀```امین   

العم``ر، بحی``ث تتض``خم أط``راف العظ``ام ، وھ``و ش``لل یص``یب النص``ف الس``فلي م``ن الجس``م 

̀``ي النخ̀``اع الش̀``وكي ،  ̀``اجم ع̀``ن رض̀``وض تس̀``بب ض̀``رر ف ، أو أربع̀``ة أعض̀``اء ، وھ̀``و ن

الش̀```اذلي ب̀```ن جعف̀```ر  . ( مم̀```ا  یك̀```ون ھن̀```اك تض̀```خم ف̀```ي الض̀```لوع وت̀```أخر ف̀```ي المش̀```ي 

  .)  224 ص, 1982

  : ولعل أھم اإلصابات التي تحدث للقدم ما یلي : إصابات القدم  .5. 2. 5

  : القدم المسحاء - 

وھ̀```ي الق̀```دم الت̀```ي الوج̀```ود للق̀```وس الموج̀```ود ف̀```ي الط̀```رف ال̀```داخلي األوس̀```ط للق̀```دم ،   

  .بحیث یصبح القدم في ھذه الحالة منبسطا تماما 

  :  القدم الحنفاء - 

من̀``ذ ال̀``والدة ، بحی̀``ث یالح̀``ظ تق̀``وس ف̀``ي الق̀``دم ، وھ̀``و تش̀``وه خلق̀``ي ف̀``ي الق̀``دم ، یظھ̀``ر   

  .وعظام األصابع مع زیادة في القعرالطبیعي الموجود في قاع القدم 

  : خلع الورك الوالدي  6. 2. 5

̀``ة تمفص̀``لھ ، م̀``ع الج̀``وف    وھ̀``و خ̀``روج رأس العظ̀``ام ، خاص̀``ة عظ̀``م الفخ̀``ذ م̀``ن منطق

تش̀```وه ف̀```ي الموج̀```ود ف̀```ي عظ̀```م ال̀```ورك   ویظھ̀```ر من̀```ذ لحظ̀```ة ال̀```والدة ، حی̀```ث یالح̀```ظ 

  .منطقة الحوض 

  :الكسور .7. 2. 5

̀``ا ،   ̀``ا أو كلی ̀``ا جزئی ̀``ى إنفص̀``الھ ، إم ̀``ؤدي ال ̀``ي ، وی ̀``و تخلخ̀``ل تماس̀``ك النس̀``یج العظم وھ

بس̀````بب تعرض̀````ھ إلص̀````ابات ش̀````دیدة تح̀````دث نتیج̀````ة ح̀````وادث الس̀````یر ، أو الس̀````قوط م̀````ن 

  ) .89  ص,  2006إبرھیم محمد صالح ، . ( المرتفعات 

  : وتظھر ھذه اإلصابات على الشكل التالي : اصابة الجھاز العضلي  .3. 5

  :التھاب المفاصل  .1. 3. 5
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̀``دم      ̀``ادة ف̀``ي ح̀``امض الی̀``ورك ف̀``ي ال ̀``روتین الجس̀``م ، أو زی ̀``ادة ف̀``ي ب ̀``اتج ع̀``ن زی وھ̀``و ن

  .وھذه اإلصابة تحد من قدرة الفرد ، بحیث تفقد قدرة الیدین حركتھما 

  : ھشاشة العظام  .2. 3. 5

̀``ون ال  ̀``ث تك ̀``ي ، بحی ̀``ة للكس̀``ر ألبس̀``ط وھ̀``و م̀``رض وراث ̀``ة ، قابل ̀``ة ج̀``دا ونحیل عظ̀``ام لین

  .األسباب ، بسبب اإلفتقار للبروتین والكالیسیوم الالزمین لصالبة العظام 

  : التقوس المفصلي  .3. 3. 5

̀``ارة ع̀``ن إص̀``ابة المفاص̀``ل ، والتش̀``و   ̀``ذي یح̀``د ه وھوعب ̀``بس ، األم̀``ر ال ̀``وس ، والتی والتق

  ) .76ص , 2000سعید حسیني العزة ، . ( من قدرة الفرد على الحركة 

  :الفالج الشقي  .4. 3. 5

̀``دم    ̀``ان ال ̀``ل ف̀``ي جری ̀``ذراع و الس̀``اق ، ویك̀``ون مص̀``دره جرح̀``ي ، أو خل وھ̀``و إص̀``ابة ال

  . مع إحتمال إضطراب اللفظ أو الكالم ، وعادة ما ینتج جراء حوادث المرور

  :النعوریة  .5. 3. 5

̀``ا داخ̀``ل المفاص̀``ل ، حی̀``ث یص̀``یب    وھ̀``و م̀``رض نزاف̀``ي لل̀``دم ، یك̀``ون خارجی̀``ا أو باطنی

  ) . 224 ص, 1982الشاذلي بن جعفر ، . ( وینتقل وراثیا   الذكور أكثر 

  :شلل الذراع  .6. 3. 5

وھ̀```و عب̀```ارة ع̀```ن ش̀```لل یص̀```یب عض̀```الت ذراع الطف̀```ل الص̀```غیر ، وھ̀```و ی̀```نجم ع̀```ن   

̀``ف  ̀``ى إص̀``ابة الكت ̀``تلقي عل ̀``ذا نج̀``د الرض̀``یع یس ̀``والدة بس̀``بب إص̀``ابة عص̀``بیة ، ل ̀``د ال عن

ذراع بق̀``در م̀``ا  جان̀``ب واح̀``د ، أو إح̀``دى ذراعی̀``ھ فتك̀``ون یدی̀``ھ ملوی̀``ة للخل̀``ف وال یح̀``رك

   ) . 103 ص, 2006إبرھیم محمد صالح ، . ( یحرك الذراع اآلخر

نس̀``تخلص مم̀``ا س̀``بق أن اإلعاق̀``ة الحركی̀``ة تختل̀``ف م̀``ن ش̀``كل آلخ̀``ر تبع̀``ا لش̀``دة اإلص̀``ابة 

ودرجتھ̀``ا ، وحس̀``ب وقوعھ̀``ا ف̀``ي الجس̀``م وتع̀``دد أس̀``بابھا ، األم̀``ر ال̀``ذي ی̀``ؤثر عل̀``ى الف̀``رد 

المع````وق ، وعل````ى حالت````ھ الص````حیة ، الجس````میة    والنفس````یة عل````ى وج````ھ الخص````وص و 

  .اإلجتماعیة ككل 
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  أسباب االعاقة الحركیة .6

̀```ة ب̀```إختالف أش̀```كالھا وأنواعھ̀```ا ، وأص̀```ل ح̀```دوثھا ،   تختل̀```ف أس̀```باب االعاق̀```ات الحركی

یمك̀``ن أن ینظ̀``ر الیھ̀``ا ب̀``أكثر م̀``ن إتج̀``اه ، وف̀``ي إس̀``تعراض لھ̀``ذه األس̀``باب ، فإن̀``ھ  بحی̀``ث

الب̀``د م̀``ن األخ̀``ذ بع̀``ین اإلعتب̀``ار ، أنھ̀``ا تح̀``دث نتیج̀``ة ألكث̀``ر م̀``ن عام̀``ل ، ب̀``ل وكثی̀``را م̀``ا 

یص```عب تحدی```د سلس```لة العوام```ل أو األح```داث الت```ي أدت إلیھ```ا ، ألنھ```ا ق```د تك```ون أس```بابا 

باب نفس̀``یة ، وم̀``ن جھ̀``ة ق̀``د تك̀``ون متعلق̀``ة باطنی̀``ة ، نتیج̀``ة ألم̀``راض و إص̀``ابات ، أو أس̀``

̀``ا  ̀``ة ، وأی ̀``ي یع̀``یش فیھ̀``ا ، أو ترج̀``ع ألس̀``باب وراثی ̀``ة الت ̀``الفرد نفس̀``ھ ، أو مرتبط̀``ة بالبیئ ب

إل̀```ى ال̀```نقص ف̀```ي ق̀```درات و إمكانی̀```ات  كان̀```ت األس̀```باب والعوام̀```ل ، فإنھ̀```ا كلھ̀```ا ت̀```ؤدي 

  .الفرد من ممارسة حیاتھ العادیة 

̀``د و آخ̀``رون  فیم̀``ا )  1984( ویمك̀``ن ذك̀``ر وتفس̀``یر أھ̀``م ھ̀``ذه األس̀``باب الت̀``ي ح̀``ددھا زای

  : یلي 

  : األسباب الوراثیة  .1. 6

وھ```ي ناجم```ة ع```ن إنتق```ال الص```فات الوراثی```ة ع```ن طری```ق الجین```ات ، حی```ث یتع```رض    

الجن̀``ین أثن̀``اء اللحظ̀``ات األول̀``ى  ف̀``ي الحی̀``اة الجنینی̀``ة داخ̀``ل رح̀``م األم لإلعاق̀``ة ، خاص̀``ة 

مص``اب باإلعاق``ة ، والت``ي تظھ``ر نتیج``ة ألس``باب وراثی``ة  ون أح``د أف``راد األس``رةعن``دما یك``

مث̀``ل الض̀``مور العض̀``لي ، وح̀``االت الش̀``لل ، والت̀``ي ترج̀``ع اإلص̀``ابة بمث̀``ل ھ̀``ذه اإلعاق̀``ات  

  ) . 28 ص, 2007عبد المجید حسن الطائي ، . ( إلى زواج األقارب 

  : ر بالعوامل الوراثیة و یمكن إضافة العوامل التالیة أیضا إلرتباطھا  بشكل أو بآخ

و س̀```ائد ، خل̀```ل كروموس̀```ومي ینتق̀```ل م̀```ن األب̀```اء ال̀```ى األبن̀```اء ، إم̀```ا بش̀```كل متنح̀```ي أ - 

  . إعاقة حركیة لدى الطفل المولود حدیثا   بحیث یحدث ھذا الخل

̀``تج  -  ̀``ذي ین ̀``ذكر ، و ھ̀``رم البویض̀``ة الملقح̀``ة ، األم̀``ر ال ̀``وان المن̀``وي ف̀``ي ال ض̀``عف الحی

  .عنھ تشوھات جسمیة 
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إض̀```طرابات الغ̀```دد الص̀```ماء ، س̀```واء كان̀```ت بالض̀```مور أو بالتض̀```خم ، مم̀```ا ال تن̀```تظم  - 

  .وظائف الجسم 

ع̀```دم وج̀```ود مناع̀```ة ض̀```د األم̀```راض ، أو ال̀```نقص ف̀```ي وزن الطف̀```ل الولی̀```د ، أو ع̀```دم  - 

إكتم̀```ال نض̀```ج بع̀```ض األعض̀```اء ل̀```دى الولی̀```د وق̀```د تك̀```ون ھ̀```ذه الظ̀```واھر الناجم̀```ة ع̀```ن 

لمظ̀```اھر اإلعاق̀```ة الحركی̀```ة الس̀```فلى  عوام̀```ل وراثی̀```ة ، إل̀```ى ك̀```ون الف̀```رد أكث̀```ر عرض̀```ة 

  ) . 34 ص,  2008سید فھمي علي محمد ، . ( بدرجة عالیة 

اإلص̀``ابة ب̀``بعض األم̀``راض المزمن̀``ة ، مث̀``ل الم̀``رض الكل̀``وي الم̀``زمن ، بحی̀``ث یك̀``ون  - 

الحم̀```ل مص̀```حوبا بإرتف̀```اع ض̀```غط ال̀```دم وت̀```ورم الق̀```دمین ، وزی̀```ادة نس̀```بة الب̀```روتین ف̀```ي 

ن ال̀``والدة قب̀``ل الموع̀``د ، وتمث̀``ل عملی̀``ة الوض̀``ع الب̀``ول ، و ف̀``ي معظ̀``م ھ̀``ذه الح̀``االت تك̀``و

̀`ل وتھ``دد حی``اة ك``ل م``ن  خط̀`ورة بالغ``ة عل``ى األم ، فق``د تس̀`بب ھ``ذه األع``راض تس``مم الحم

إب`````رھیم محم`````د ص`````الح ، . ( األم والجن`````ین ، و إص`````ابتھ إن ع`````اش بإعاق`````ات حركی`````ة 

  )  18 ص, 2006

  : األسباب المكتسبة  .2. 6

م̀``ن ش̀``أنھا أن تس̀``بب إعاق̀``ات مكتس̀``بة م̀``ن ج̀``راء مختل̀``ف عوام̀``ل البیئ̀``ة و تأثیراتھ̀``ا ،   

  :وتتضمن ثالث أقسام یمكن ذكرھا كما یلي 

  : و تتمثل في : أسباب ما قبل الوالدة  .1. 2. 6

ری̀``````ة ، كالج̀``````دري و إلتھاب̀``````ات تع̀``````رض الجن̀``````ین للع̀``````دوى الفیروس̀``````یة ، أو البكتی - 

  . والحصبةاأللمانیةالكبد،

تع̀``````رض الجن̀``````ین لإلش̀``````عاعات ، أو اإلس̀``````تعمال الس̀``````یئ لألدوی̀``````ة و الت̀``````دخین و   - 

  .  المخدرات من طرف األم 

  .سن األم لھ عالقة كذلك بإحتمالیة حدوث اإلعاقة الحركیة ، خاصة كبار السن  - 

̀``اء الحم̀``ل  -  ̀``ة أثن ̀``ة ، وإنع̀``دام الرعای ̀``رة الحم̀``ل المتعاق̀``ب ، م̀``ع س̀``وء التغذی ، تفس̀``ح كث

  )  212،  212 ص, 2008سید فھمي على ، (  المجال لوالدات مشوھة 
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  : أسباب أثناء الوالدة  .2. 2. 6

̀``ي الجھ̀``از العص̀``بي ،  -  ̀``رد لإلص̀``ابة ف ̀``ى تع̀``رض الف ̀``والدة العس̀``یرة ال ̀``ؤدي ال ̀``ث ت بحی

̀``ال  ̀``ة ، وخاص̀``ة بالنس̀``بة لألطف ̀``الوالدة و س̀``وء التغذی ̀``ى األم̀``راض المرتبط̀``ة ب إض̀``افة ال

̀```ة كاإلص̀```ابة بالكس̀```اح و الص̀```غار یع̀```د  ̀```ة الحركی ع̀```امال م̀```ن عوام̀```ل التع̀```رض لإلعاق

  .الشلل الدماغي 

  .نقص األكسجین أثناء الوالدة ، األمر الذي یسبب تلف في دماغ الطفل  - 

  .والدة أطفال الخداج ، التي تعني عدم إكتمال نمو الطفل ، ووالدتھ قبل اآلوان  - 

̀``تج ع -  ̀``والدة ، و م̀``ا ین ̀``اء ال ̀``وركي أو إص̀``ابة نھ̀``ا م̀``ن مش̀``كالت الص̀``عوبات أثن ̀``ع ال خل

ف̀````ي نافوخ̀````ھ ، نتیج̀````ة إس̀````تخدام وس̀````ائل س̀````حب الطف̀````ل م̀````ن األم   الطف̀````ل برض̀````وض

. ( بواس̀``طة المالق̀``ط ، مم̀``ا ی̀``ؤثر ھ̀``ذا التل̀``ف عل̀``ى المراك̀``ز العص̀``بیة الخاص̀``ة بالحرك̀``ة 

  ) .212 ص, 2008سعید عبد العزیز ، 

  :عوامل مابعد الوالدة  .3. 2. 6

خاص```ة ح```وادث الس```یر والم```رور ، م```ن األس```باب المباش```رة الت```ي  و تع```د الح```وادث ، - 

̀``ي  ̀``ي األط̀``راف وف ̀``ى اإلص̀``ابة ف ̀``التلف المخ̀``ي ، ع̀``الوة عل ̀``رد ب ̀``ى إص̀``ابة الف ̀``ؤدي إل ت

  .منطقة الرأس ، التي تعد من اإلصابات الجسمیة المباشرة والخطیرة 

ك̀````ذلك ق̀````د یتع̀````رض الف̀````رد لن̀````وع م̀````ن العج̀````ز ال̀````دائم نتیج̀````ة الع̀````دوى ، أو بع̀````ض  - 

  .الشلل المخي ، والنشاط الزائد : اض العصیبة المكتسبة  التي منھا األمر

  .حاالت التسمم  – 

̀``ل  -  ̀``ة مث ̀``اك بع̀``ض : األم̀``راض الجس̀``میة المعدی ̀``ر أن ھن ̀``ال و الج̀``ذام ، غی ش̀``لل األطف

: األم̀``راض الجس̀``میة الحركی̀``ة الت̀``ي تن̀``تج ع̀``ن مختل̀``ف الح̀``وادث البیئی̀``ة المكتس̀``بة مث̀``ل 

̀```اتیزم ، المفاص̀```ل ، و ̀```رض الروم ̀```ة ،  م ̀```ن ح̀```وادث الس̀```كتة الدماغی الش̀```لل الناش̀```ئ ع

 %8.5 (غی``ر أن ح``وادث الم``رور ھ``ي المس``وؤلة ع``ن ح``دوث اإلعاق``ة الحركی``ة بنس``بة 
 )35ص , 2008سید فھمي علي محمد ، . (  ، من المعاقین حركیا في العالم  )
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  :الحوادث. 4. 2. 6

وھ̀``ي م̀``ن األس̀``باب الت̀``ي ل̀``ھ اكب̀``ر األث̀``ر ف̀``ي اإلص̀``ابة باإلعاق̀``ات المختلف̀``ة أنواعھ̀``ا، لم̀``ا 

تحدث```ھ م̀```ن ح```االت البت̀```ر أو اإلص```ابة باإلعاق̀```ات الجس```دیة واالرتج̀```اج ب```المخ وغیرھ̀```ا 

ونتیج```ة للح```وادث، ھن```اك العدی```د م```ن اإلعاق```ات یرج```ع س```ببھا الرئیس```ي إل```ى الح̀```وادث 

```̀ ̀```وادث متع ̀```راد والح ̀```ا األف ̀```رض لھ ̀```ي یتع ̀```وادث الس````یارات الت ̀```ن ح ̀```ة، ولك ددة ومختلف

̀``ات،  ̀``راد المص̀``ابین باإلعاق ̀``اع نس̀``بة األف ̀``ي ارتف ̀``ل ھ̀``ي الس̀``بب الرئیس̀``ي ف ووس̀``ائل النق

ھ̀```ذه األح̀```داث دون أن نتكل̀```ف ش̀```يء، ب̀```ل یقین̀```ا م̀```ن فق̀```دان بع̀```ض  تالق̀```يویمك̀```ن لن̀```ا 

األف̀``راد وتع̀``رض بعض̀``ھم لقض̀``اء م̀``ابقى م̀``ن عم̀``ره یع̀``اني م̀``ن اإلعاق̀``ة الت̀``ي لحق̀``ت ب̀``ھ 

``̀ ̀``ى جمی ̀``ث الس̀``رعة، فیج̀``ب عل ̀``رور م̀``ن حی ̀``ات الم ̀``اع تعلیم ̀``ع إتب ̀``ي المجتم ̀``راد ف ع األف

  .وكذلك عدم السیر في الممنوعة المخصصة للمركبات

الت̀``ي یتع̀``رض لھ̀``ا الف̀``رد ق̀``د ك̀``ذلك ف̀``إن ح̀``وادث الس̀``قوط م̀``ن أغل̀``ب المن̀``ازل والح̀``روق 

تس````بب اإلعاق````ة، تس````تلزم االنتب````اه الت````ام عن````د تش````غیل اآلل````ة دون التفكی````ر ف````ي س````واھا 

ع̀```ن المش̀```اكل الخاص̀```ة الت̀```ي ق̀```د تص̀```ادف أثن̀```اء العم̀```ل، وال تجع̀```ل مش̀```اكلھ واالبتع̀```اد 

ت̀``تحكم تص̀``رفاتھ ف̀``ي جمی̀``ع األوق̀``ات، لم̀``ا لھ̀``ا م̀``ن كبی̀``ر األث̀``ر ف̀``ي التع̀``رض للح̀``وادث 

  ).25، ص 1989 ,سلیمان( .المختلفة

  : الحاجات األساسیة للمعاقین حركیا  . 7

، ولم̀```ا لھ̀```ؤالء نتیج̀```ة لت̀```أثیرات اإلعاق̀```ة عل̀```ى حی̀```اة المع̀```وقین النفس̀```یة واإلجتماعی̀```ة   

وتلبی̀``ة حاج̀``اتھم المختلف̀``ة ، وإنطالق̀``ا م̀``ن أھمی̀``ة الحف̀``اظ عل̀``یھم ،     م̀``ن رعای̀``ة واھتم̀``ام

و خل```ق عناص```ر فعال```ة م```نھم  نش```أت ف```ي معظ```م المجتمع```ات   وت```ربیتھم تریب```ة س```لیمة 

رس̀``میة أو خاص̀``ة لرعای̀``اتھم ، وإنطالق̀``ا م̀``ن ھ̀``ذا مؤسس̀``ات إجتماعی̀``ة رس̀``میة ، و ش̀``بھ 

كل̀```ھ تتف̀```ق أھ̀```داف المؤسس̀```ات م̀```ع األھ̀```داف العالمی̀```ة و اإلقلیمی̀```ة ، والوطنی̀```ة لرعای̀```ة 

  : المعوقین من جھة  أخرى ، وھي تضم ما یلي 

̀``ي مج̀``تمعھم  وح̀``ل  -  ̀``اعي ف ̀``ف النفس̀``ي و اإلجتم ̀``ى التكی ̀``ا عل ̀``وقین حركی مس̀``اعدة المع

  .مشكالتھم 
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ین للعم̀````ل معھ̀````م ف̀````ي إج̀````راء البح̀````وث و الدراس̀````ات ، بھ̀````دف تش̀````جیع المتخصص̀```` - 

     تحسین وضعھم

تق̀``دیم كاف̀``ة الخ̀``دمات الص̀``حیة ، التعلیمی̀``ة ، المھنی̀``ة و اإلجتماعی̀``ة لھ̀``م ، بم̀``ا یتناس̀``ب  - 

   وكل حالة 

العم̀``ل عل̀``ى اإلتص̀``ال بالمؤسس̀``ات المتخصص̀``ة ف̀``ي كاف̀``ة البل̀``دان للوق̀``وف عل̀``ى ك̀``ل  - 

  .جدید في ھذا المجال 

العم̀``ل لھ̀``م ، بم̀``ا یتف̀``ق و درج̀``ة اإلعاق̀``ة ، حت̀``ى ال یكون̀``وا عبئ̀``ا عل̀``ى أنفس̀``ھم إیج̀``اد  - 

  .وعلى أسرھم و المجتمع

 وفیم̀``ا یل̀``ي توض̀``یح بش̀``یئ م̀``ن التفص̀``یل لھ̀``ذه الحاج̀``ات الت̀``ي ینبغ̀``ي تق̀``دیمھا للمع̀``اقین 

  :حركیا 

  " العالجیة : "  الخدمات الطبیة  .1. 7

العام```ة ، و تأھی```ل المع```اق وھ```ذا م```ن خ```الل إج```راء الفح```وص والكش```ف عل```ى الص```حة 

حركی```ا بواس```طة الع̀```الج الطبیع```ي بغی̀```ة تحری```ك العض```و المص̀```اب ، وت```دریب الط̀```رف 

المش̀````لول عل̀````ى الحرك̀````ة ، وك̀````ذلك ت̀````وفیر كاف̀````ة األجھ̀````زة الالزم̀````ة للع̀````الج الطبیع̀````ي 

وص````رف األط````راف الص````ناعیة لمبت````وري األط````راف عن````دما ت````دعو الض````رورة ت````وفیر 

  .الدرجات الخاصة بالمقعدین 

  :الخدمات اإلجتماعیة  .2. 7

وتتض̀``من عم̀``ل األبح̀``اث الفردی̀``ة للتع̀``رف عل̀``ى أس̀``باب ك̀``ل حال̀``ة ، والعم̀``ل عل̀``ى ح̀``ل   

عب̀````د المجی̀````د حس̀````ن الط̀````ائي ، . ( المش̀````كالت الت̀````ي تع̀````رض لھ̀````ا المعوق̀````ون حركی̀````ا 

    .) 45،  44 ص, 2007

  :الخدمات التربویة  .3. 7

وتش``مل إلح̀``اق المع``اق إم̀``ا بمدرس``ة التربی̀``ة الخاص``ة م̀``ن أج``ل تعلیم̀``ھ ، أو إلحاق``ھ ف̀``ي   

  .مدرسة خاصة للطالب العادیین 
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  " التشغیل "  الخدمات المھنیة  .4. 7

̀```ي إلح̀```اق المع̀```اق بس̀```جل العم̀```ل ، و إیج̀```اد ف̀```رص عم̀```ل ، بم̀```ا یتناس̀```ب و  وتتمث̀```ل ف

  . إعاقتھ

  " : الترفیھیة " الخدمات التثقیفیة  .5. 7

ویك̀``ون ذل̀``ك م̀``ن خ̀``الل أندی̀``ة خاص̀``ة بالمع̀``اقین ، وإقام̀``ة مخیم̀``ات ترفیھی̀``ة خاص̀``ة بھ̀``م 

، ووض̀``ع ب̀``رامج  لش̀``غل أوق̀``ات الف̀``راغ ، بم̀``ا یع̀``ود عل̀``ى المع̀``وقین ب̀``الفرح و الس̀``رور 

  ) .   186 ص,  2000سعید حسیني العزة ، . ( 

   :ون ذلك من خالل و یك : دمج المعاق في المجتمع .6. 7

̀```ى نفس̀```ھ ، فكلم̀```ا زادت األنش̀```طة ،  -  دع̀```م و تش̀```جیع مح̀```اوالت المع̀```اق لإلعتم̀```اد عل

  .أصبحت اإلعاقة أقل تقییدا

  .تزوید المعاق بخبرات متنوعة في مجاالت أدائھ الجید  - 

توض```یح التوقع```ات م```ن خ```الل األداء و اإلنج```از ، وذل```ك یعن```ي ع```دم مقارن```ة المع```اق  - 

جم̀````ال الخطی̀````ب ، . ( ب̀````اآلخرین ، ووض̀````ع المع̀````اییر بن̀````اءا عل̀````ى القابلی̀````ات الفردی̀````ة 

  ) . 257 ص, 1998

  :وتتضمن ما یلي "التعلم المنزلي " أو : الخدمات البیتیة   .7. 7

ت``دریب األھ``ل عل``ى كیفی̀``ة التعام``ل م``ع طفلھ``م ف̀``ي تھ``دف ال̀``ى : بQQرامج تQQدریب الوالQQدین  - 

  .البیت قبل إلتحاقھ بالمدرسة 

ی``تم تق``دیم ھ``ذا الت``دریب للمع``اقین ال``ذین ال یمك``ن نقلھ``م م``ن البی``ت إل``ى : التQQدریب البیتQQي  - 

̀``دم لھ```م  ̀``ؤالء المع```اقین ، ویق ̀``وت التابع```ة لھ ̀``ارة البی ̀``وم المعل```م بزی ̀``ان أخ̀``ر، ل```ذلك یق مك

  ) .  189 ص, 2006یم محمد صالح  إبراھ. ( التدریب الالزم 

̀````م المتح̀````دة ع̀````ام    ̀````ة لألم ̀````ة العام ̀````د أص̀````درت الجمعی ̀````وق )  1975( وق ̀````ة حق ، وثیق

  .األشخاص المعاقین ، تبرز من خاللھا الحاجات األساسیة للشخص المعاق 
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  :ولعل أھم ھذه الحاجات ما یلي 

  .للمعاق حق مكتسب في الحصول على اإلحترام ، والحیاة الكریمة  - 

  .االستفادة من الوسائل التي تؤھلھم للقیام بعملیة اإلكتفاء الذاتي  - 

̀```وق المع````وقین حركی````ا ،  -  ̀```وي ، ال````ذي یتض̀```من حمای````ة حق ̀```دم اإلجتم````اعي و التنم التق

ورع````ایتھم ، وإع̀````ادة ت̀````أھیلھم لتط̀````ویر ق̀````دراتھم بمختل̀````ف الوس̀````ائل و الط̀````رق إلع̀````ادة 

  . تكیفھم  مع الحیاة العامة 

̀``اة الكریم̀``ة ، وی̀``ؤمن الحاج̀``ة للض̀``مان ا -  إلجتم̀``اعي واإلقتص̀``ادي ال̀``ذي یكف̀``ل لھ̀``م الحی

  .مستوى حیاتھم  بصورة أفضل 

  .حاجة المعوق في أن یعیش بین أسرتھ ، أو في أي مأوى یعوضھ  - 

یج̀````ب أن یتمت̀````ع المع̀````اق بمس̀````اعدة قانونی̀````ة مناس̀````بة ، عن̀````دما یتب̀````ین أن مث̀````ل ھ̀````ذه  - 

عب̀````د الحمی̀````د أحم̀````د رش̀````وان ، ( . المس̀````اعدة ض̀````روریة لحمای̀````ة شخص̀````ھ و ممتلكات̀````ھ 

  ). 77ص , 2009

̀````ى ع̀````ام  17الم̀````ؤرخ ف̀````ي  188 – 09وف̀````ي مرس̀````وم رئاس̀````ي رق̀````م    جم̀````ادى األول

̀```ق  1430 ̀```ایو س̀```نة  12المواف ̀```وق األش̀```خاص  2009م ̀```ة حق ̀```ذي یتض̀```من اتفاقی ، وال

̀``ة ̀``ن ط̀``رف الجمعی ̀``وقین م ̀``ي  المع ̀``م المتح̀``دة ف ̀``ة لألم توض̀``ح  2006دیس̀``مبر  13العام

  : من خاللھ 

̀````ات األساس̀````یة  -  ̀````وق اإلنس̀````ان و الحری ̀````ة لحق ̀````ع المع̀````اقین بص̀````ورة كامل وج̀````وب تمت

ومش````اركتھم الكامل````ة ، سیفض````ي إل````ى الش````عور باالنتم````اء ، و تحقی````ق تق````دم كبی````ر ف````ي 

  .    التنمیة البشریة و االجتماعیة و االقتصادیة للمجتمع 

̀``داعھم  -  ̀``واھبھم و إب ̀``اقین و م ̀``ة المع ̀``ن خ̀``الل تنمی ̀``یم ، م ̀``ي التعل ، فض̀``ال ع̀``ن الح̀``ق ف

الجری̀``دة الرس̀``میة ، الع̀``دد (  ,دنی̀``ة للوص̀``ول  بھ̀``ا  إل̀``ى أقص̀``ى م̀``دىق̀``دراتھم العقلی̀``ة والب

  . ) 15،  05 ص, 33
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  : المشاكل التي تواجھ المعاق حركیا. 8

̀`اتھم العادی``ة،  ̀`اقین ف``ي حی ̀`ة م``ن المع ̀`الرغم م̀`ن حج``م المش̀`كالت الت``ي تص̀`ادف ھ``ذه الفئ ب

بی̀``نھم ب̀``الرغم م̀``ن اخ̀``تالف الح̀``االت وحج̀``م  فإنن̀``ا نج̀``د ھ̀``ذه المش̀``اكل ق̀``د تك̀``ون مش̀``تركة

المش̀````كلة ی̀````رتبط ارتباط̀````ا وثیق̀````ا بحال̀````ة الف̀````رد المع̀````اق، فكلم̀````ا ازدادت حال̀````ة المع̀````اق 

̀```اق  ̀```ى المع ̀```ة عل ̀```ة النفس̀```یة واالجتماعی ̀```دا وخاص̀```ة الناحی جس̀```دیاازدادت المش̀```اكل تعقی

  .نفسھ

  :اإلحساس الدائم بالنقص. 1. 9

الحرك```ة بص```فة عام```ة الت```ي ت```ؤدي إل```ى فھ```و ی```ؤدي إل```ى الض```عف الع```ام وال```نقص ف```ي 

̀```زان االنفع̀```الي  ̀```نقص ف̀```ي االت ̀```ھ وك̀```ذلك ال ̀```زة ل االح̀```تالل ف̀```ي الشخص̀```یة العام̀```ة الممی

  .والعاطفي

  :عدم المباالة. 2. 9

تض``یف العالق``ات الجس``دیة عل``ى المع``اق بع``ض الع``ادات القاتل``ة الت``ي ت``ؤدي إل``ى عواق``ب 

  .المباالةوخیمة، فنجد االستھتار باألمور حتى الھامة منھا وعدم 

  :االتجاھات السلوكیة الغیر سویة. 3. 9

̀```النقص، وش̀```عور  ̀```ك لش̀```عوره ب ̀```ة، ویرج̀```ع ذل ̀```ر عادی ̀```اق تص̀```رفات غی یتص̀```رف المع

  .المتعامل معھم بنفس الشعور واإلحساس وذلك یؤدي إلى عدم التكیف األج العادي

  :صعوبة االنتقال. 4. 9

ح``ركتھم ض``ئیلة وف``ي بع``ض نج``د أن األف``راد ال``ذین ل``دیھم إعاق``ات ف``ي األط``راف الس``فلى 

̀``ى  ̀``ي حاج̀``ة إل ̀``م ف ̀``ذلك فھ ̀``دین ل ̀``ا كالمقع ̀``ال نھائی ̀``ة واالنتق ̀``دھم الحرك ̀``دم عن ̀``ان تنع األحی

مس̀``اعدة اآلخ̀``رین، مم̀``ا ی̀``ؤدي إل̀``ى التع̀``ب النفس̀``ي الش̀``دید ال̀``ذي ی̀``رتبط بجمی̀``ع الن̀``واحي 

 )154، ص 1984: زاید.(األخرى للمعاق

  



.اإلعاقة الحركیة : الفصل الرابع  
 

 69 

   :خالصة الفصل

اإلعاقة الحركیة إصابة جسمیة شدیدة ، تؤثر على قدرة الفرد في القیام بوظائفھ الحركیة  نّ إ

بشكل طبیعي ، نتیجة لعوامل وراثیة أو لعوامل بیئیة مكتسبة ، مما تؤثر في التوافق النفسي 

حیث إستجاباتھ النفسیة والسلوكیة، التي منھا الشعور بالقلق ،من للمراھقواإلجتماعي 

، وھذا ما ینعكس سلبا نحو  و الخجل واإلكتئاب و تحقیر الذات وعدم الثقة بالنفسوالعزلة 

ویظھر ذلك جلیا خاصة في تعاملھ مع اآلخرین ، أو أحیانا تجنبھم وعدم  . صورتھ لذاتھ

الذي یصعب   إقامة عالقات إجتماعیة ، وتؤثر كذلك على قدرتھ الخاصة بممارسة نشاط ما 

، لیس  المراھقك أن ھذه اإلعاقة الحركیة ، ما إنفكت تحد من قدرة وال ش . علیھ القیام بھ

  .یمكن أن یؤثر كل ذلك على سیرورة الحیاة العادیة لدیھ ,فقط جسمیا أو حركیا 
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  : تمھید 

̀``ل  ̀``ةلع ̀``ى األھمی ̀``و  األول ̀``نفس ، ھ ̀``م ال ̀``ي عل ̀``ة االستكش̀``افیة ف ̀``اءللبح̀``وث العیادی  إلق

̀``ي تس̀``مح بض̀``بط  ̀``ن الدراس̀``ة ، الت ̀``در ك̀``اف م ̀``د بق ̀``م تحظ̀``ى بع ̀``ى مواض̀``یع ل الض̀``ؤ عل

̀``ة ،  ̀``اھیم و اص̀``طالحات مقنت ̀``ا ض̀``من مف ̀``م لخص̀``ائص الظ̀``واھر النفس̀``یة ، و قولبتھ محك

 إلی̀```ھاالنط̀```الق م̀```ن م̀```ا توص̀```لت  ش̀```أنھاو بھ̀```دف تعبی̀```د الطری̀```ق لبح̀```وث أخ̀```رى م̀```ن 

  .البحوث لفھم أدق 

  : التذكیر بفرضیة البحث  .1

 وءلمراھ̀```ق المع̀```اق حركی̀```اً ب̀```القلق ، االنط̀```واء ، الخج̀```ل ، و س̀```تتس̀```م شخص̀```یة ا

  .تقدیر الذات 

  : مكان إجراء البحث  .2

̀``اً  ̀``اقین حركی ̀``ال المع ̀``داغوجي لألطف ̀``ي البی ̀``ي المرك̀``ز الطب ̀``ت ھ̀``ذه الدراس̀``ة ف أجری

  .البواقي  أم، الواقع ببلدیة عین البیضاء والیة 

 15ال̀````ى  2014م̀````ارس  15و الدراس̀````ة المیدانی̀````ة دام̀````ت ش̀````ھرین ابت̀````داءاً م̀````ن 

̀```اي  ̀```ین البیض̀```اء  2014م ̀```ة ع ̀```ا ببلدی ̀```اقین حركی ̀```ال المع ̀```داغوجي لألطف ̀```المركز البی ب

  والیة ام البواقي أنظر للملحق ص

  :  دراسة إستطالعیة  .3

̀```داغوجي  ̀```ي البی ̀```ز الطب ̀```ة للمرك ̀```دخول الباحث ̀```ت ص̀```یغة ال ̀```الكان ̀```اقین  لألطف المع

̀``رت بمراح̀``ل  ̀``ا م ̀``اط بظ̀``روف خاص̀``ة ، كم ̀``ة البح̀``ث من ̀``ى مجموع ̀``ل عل ̀``اً و العم حركی

خطواتھ̀``ا نح̀``و القس̀``م التطبیق̀``ي م̀``ن البح̀``ث بطل̀``ب قب̀``ول الباحث̀``ة  أولع̀``ّدة ، فق̀``د كان̀``ت 

̀``ة ف̀``ي ھ̀``ذا المرك̀``ز ، و م̀``ن خ̀``الل  ف̀``ي القس̀``م التطبیق̀``ي م̀``ن البح̀``ث بطل̀``ب قب̀``ول الباحث

المص̀``لحة ث̀``م قب̀``ول ممارس̀``ة مختل̀``ف تق̀``دیم ع̀``رض م̀``وجز ع̀``ن مش̀``روع البح̀``ث ل̀``رئیس 

̀```اك م̀```ن  ̀```ف العم̀```ال المتواج̀```دون ھن ̀```ا بمختل ̀```ق ، كم̀```ا س̀```ھل ھ̀```ذا تعرفن مراح̀```ل التطبی

أخص̀``ائیین نفس̀``انیین و أطب̀``اء و م̀``ربین ال̀``ذین عمل̀``وا عل̀``ى تقربن̀``ا م̀``ن مجموع̀``ة البح̀``ث 
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 الم````راھقینحی````ث ت````م إنتق````اء المجموع````ة ع````ن طری````ق االط````الع ال````دقیق عل````ى ملف````ات 

قیتھم و أوق̀```ات ف̀```راغھم و ھ̀```ذا بھ̀```دف العم̀```ل ف̀```ي ظ̀```روف ال̀```ى ج̀```دول ت̀```و باإلض̀```افة

  مناسبة للباحثة

  عینة البحث .4

  :تم إختیارھا على أساس 

  : السن  .1.  4

س̀``نة و ھ̀``ذا راج̀``ع لع̀``دة أس̀``باب أھمھ̀``ا  14ال̀``ى  13ت̀``م اختی̀``ار الفئ̀``ة العمری̀``ة م̀``ن 

  : یتمثل في أنھ 

ھ``ذه المرحل̀``ة المبك̀``رة للمراھق̀``ة مھم̀``ة ف̀``ي بن̀``اء الشخص̀``یة و نظ̀``راً للتغی̀``رات الت̀``ي 

̀```ي الموض̀```وع  ̀```ة و النفس̀```یة و الجس̀```دیة و ھ̀```ذه المھم̀```ة ف ̀```ھ منھ̀```ا الفزیولوجی تط̀```رأ علی

  . بحثنا

ھ````ذه الفئ````ة تتمی````ز بنض````ج ك````ان لتس````ھیل التواص````ل م````ع الباحث````ة و ك````ذا  أنكم````ا 

̀``ار  ̀``تعمال اختب ̀``ة للكش```ف ع̀``ن س```مات  إس```قاطياس ̀``ذي یعتب```ر أداة ھام ̀``م الش```خص ال رس

  .الشخصیة 

  :الجنس  .2.  4

اذ ل̀``م ن̀``دخل عام̀``ل الج̀``نس " االن̀``اث ، و ال̀``ذكور " یش̀``تمل البح̀``ث عل̀``ى الجنس̀``ین  

  .ضمن متغیرات البحث 

  :  المنھح اإلكلینیي .4

لص̀``یمم ھ̀``ذا البح̀``ث أغ̀``راض البح̀``ث كون̀``ھ  للم̀``نھج اإلكلینیك̀``ي و ق̀``د وق̀``ع إختیارن̀``ا

خ النج̀````ار ، (" یتبن̀````ى الرؤی̀````ة الس̀````یكودینامیة ف̀````ي تن̀````اول الظ̀````واھر النفس̀````یة " م̀````نھج 

  .)14، ص  2008
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̀````رات «و ھ̀````و  ̀````ائق و اس̀````تخراج المتغی ̀````ى وص̀````ف الحق ̀````ذي یھ̀````دف ال الم̀````نھج ال

المفس̀``````رة و ھ̀``````ذا بھ̀``````دف تفس̀``````یرھا الع̀``````ادة إنتاجھ̀``````ا و محاول̀``````ة لش̀``````رح الببی̀``````ات 

«.)Lavarde,am ,2008 ,p230.(  

حركی̀``اً ، إض̀``افة ال̀``ى تناس̀``ب الم̀``نھج و أھ̀``داف بحثن̀``ا المتمرك̀``زة ال لتعم̀``یم النت̀``ائج 

  .إنما بغرض القاء الضوء على ھذه االشكالیة 

  : وات البحث دأ .5

   :المقابلة العیادیة النصف موجھة . 1.  6

می̀``ادین البح̀``ث ف̀``ي تعتب̀``ر المقابل̀``ة أداة ب̀``ارزة و م̀``ن األدوات األكث̀``ر اس̀``تعماالً ف̀``ي 

̀``ادئ  ̀``اً لمب ̀``ذي یقننھ̀``ا وفق ̀``رة مھم̀``ة م̀``ن الباح̀``ث ال ̀``ب ھ̀``ذه االداة خب ̀``نفس ، و تتطل ̀``م ال عل

  .النظریة التي تحكم بحثھ 

ال تھ̀`````تم ب̀`````االعراض ف̀`````ي ح̀`````دذاتھا ، و ال « : ق̀`````ائالً  )J.Baegeret(یعرفھ̀`````ا 

ب̀```التغییرات الجس̀```دیة فق̀```ط ، ف̀```ال یتموق̀```ع المفح̀```وص ف̀```ي دور موض̀```وع س̀```لبي الفع̀```ال 

  . »بل یتموقع في موقع نشط و یكون متلقي و شاھد في وضعیة بین فردیة ..) (...

 .لمساعدتنا على احترام خصوصیتھ أثناء تطبیق االختبارات الموالیة للمقابلة 

 :الشخص رسم اختبار. 2.  6

 جمل`ة إل`ى قیم`ة إض`افة إكلینیكی`ة كوس`یلة الش`خص رس`م اختب`ار اس`تخدام یع`د

 تعتب`ر فی`ھ المس`تخدمة والم`دة ال`زمن أن ذل`ك الشخص`یة، الخاص`ة بدراس`ة التكنیك`ات

 أي وف`ي مك`ان أي ف`ي الرس`م ی`تم أن خاص`اً، ویمك`ن إع`داداً  تحت`اج وال اقتص`ادیة

 األخص`ائیین م`ن العدی`د الس`بب اس`تخدمھ ولھ`ذا رص`اص، وقل`م ورق`ة فی`ھ یت`وفر وق`ت

 وت`رى .الجماع`اتعل`ى  تطبیقھ`ا یس`ھل التطبی`ق ف`ي التع`دیل م`ن قلی`ل وم`ع النفس`یین،

ً  اإلنس`ان ش`كل رس`وم اس`تخدام أن (م`اكوفر)  أو عالج`ي تشخیص`ي كمس`اعد إكلینیكی`ا

 وأن المتاح`ة، الحال`ة ت`اریخ بیان`ات ك`ل ض`وء ف`ي الرس`وم تفس`یر عن`د مثم`ر أم`ر
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 إذا الشخص`یة لبح`ث دقیق`ة أداة یص`بح أن إمكانی`ات فی`ھ اإلنس`ان رس`م ش`كل تحلی`ل

  ).140:1987141 - ماكوفر،( .یستحقھ الذي  البحثي الجھد فیھ بذل

 : الشخص رسم اختبار تطبیق إجراءات . 3.  6

 :االختبار إلجراء الالزمة التجھیزات.1. 3.  6

 مسطرة غیر بیضاء بورقة المفحوص بإمداد اإلكلینیكي النفسي األخصائي یقوم

 ورقة أسفل السطح یكون وأن وممحاة، جیداً  مبري رصاص وقلم سم، 21*27مساحة 

ً  الرسم  مریحة جلسة المفحوص یجلس وأن كافیة، علیھا اإلضاءة تكون وأن وناعماً، مسطحا

 بارتیاح ذراعھ یضع أن المفحوص یستطیع وأن واألرجل، األذرع تتسع لحركة حجرة في

 حالتھ یتخذ بأن للمفحوص یسمح أن المفضل ومن علیھ، یرسم الذي سوف السطح على

 على معینة فیزیقیة ظروف فرض إلى نلجأ أال االسترخاء،ویجب من العادیة

  :172(Handler, Leonard, 1985( (Hammer,E.F, 1980: 89).المفحوص

 :التعلیمات. 2. 3.  6

 یق`وم والمفح`وص، اإلكلینیك`ي النفس`ي األخص`ائي ب`ین تواص`ل عالق`ة إقام`ة بع`د

 وقل̀`م رأس̀`ي، وض̀`ع ف̀`ي المفح̀`وص أم̀`ام واح̀`دة رس̀`م ورق̀`ة األخص̀`ائي بوض̀`ع

 :التالیة علیھ التعلیمات ویلقى واحد، رصاص

 بن`ت، أو ول`د ام`رأة، أو راج`ل یعن`ي الورق`ة ھ`ذه ف`ي ش`خص ترس`م ع`ایزك أن`ا"

 بھ`ذه االلت`زام ویج`ب ،"تق`در م`ا ق`د عل`ى ك`ویس رس`مك یك`ون إی`اه المھ`م ب`دك إن`ت الل`ي

 التعلیم`ات، بحرفی`ة االلت`زام ع`دم أن م`ن علم`اء القی`اس وج`ده لم`ا وذل`ك التعلیم`ات

 خض`ر،(  .المختلف`ة االختب`ارات  عل`ى  أدائھ`م وف`ي المفحوص`ین اس`تجابات ف`ي ی`ؤثر

 ) 73ص, 1996

 المفح`وص أم`ام "المكتم`ل" للش`خص األول الرس`م األخص`ائي یض`ع ذل`ك بع`د

 أن من`ك أری`د اآلن" ل`ھ ق`ائالً  المرس`وم، الش`خص ع`ن قص`ة أن یحك`ي من`ھ ویطل`ب

 أن`ا اكتبھ`ا وس`وف القص`ة واحك`ي انظ`ر ال`ذي رس`متھ، الش`خص ع`ن قص`ة تعم`ل
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ً  القص`ة تس`جل أن ویج`ب ."وراءك ً  ألن التفس`یر حرفی`ا  طریق`ة عل`ى یعتم`د م`ا غالب`ا

ً  عنھ̀`ا، والتعبی̀`ر الكلم̀`ات نط̀`ق  یس̀`تطع ل̀`م أن وإذا الض̀`روري م̀`ن یك̀`ون وأحیان̀`ا

 (Handler,1985:174).  ذلك  لفعل المفحوص نشجع أو نحث  أن المفحوص

 حQول التالیQة األسQئلة بتوجیQھ الفQاحص یقQوم الرسQم عQن قصQة یحكQي. 3.3.  6
 :المرسوم الشخص

 الشخص؟ ھذا یفعل ماذا 1-

 عمره؟ كم 2-

 متزوج؟ ھو ھل 3-

 إناث؟ أم ذكور أطفالھ وھل أطفال؟ لھ ھل 4-

 وظیفتھ؟ ھي ما 5-

 تعلیمھ؟ مستوى ھو ما 6-

 آمالھ؟ ھي ما 7-

 ذكي؟ ھو ھل 8-

 الجسم؟ صحیح ھو ھل 9-

 جمیل؟ ھو ھل 10-

 یسكن؟ من مع 11-

 أباه؟ أم أمھ یفضل ھل 12-

 أخوات؟ أم أخوة لھ ھل 13-

 الدراسي؟ تحصیلھ مستوى ھو ما 14-

 البنیة؟ قوى ھو ھل 15-

 جیدة؟ صحتھ ھل 16-
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 لماذا؟ جسمھ؟ في جزء أفضل ھو ما 17-

 لماذا؟ جسمھ؟ في جزء أسوأ ھو ما 18-

 سعید؟ ھو ھل 19-

 المزاج؟ عصبي ھو ھل 20-

 األساسیة؟ مشكالتھ ھي ما 21-

 المعتادة؟ اھتماماتھ ھي ما 22-

 مخاوفھ؟ ھي ما 23-

 یحزنھ؟ الذي ما 24-

 یغضبھ؟ الذي ما 25-

 صوابھ؟ ویفقد یحتد متى 26-

 لدیھ؟ عادات ثالث أسوأ ھي ما 27-

 تحقیقھا؟ یود أمنیات ثالث أھم ھي ما 28-

 ضعفھ؟ نقاط ھي ما 29-

 الحمیدة؟ خصالھ ھي ما 30-

 سناً؟ منھ اصغر أم اكبر ھم وھل كثیرون؟ أصدقاء لدیھ ھل 31-

 الناس؟ عنھ یقول ماذا 32-

 أسرتھ؟ یحب ھل 33-

 مدرستھ؟ یحب ھل 34-

 أوقاتھ؟ أمتع فیھا یقضي التي النشاطات ھي ما 35-

 حذر؟ ھو ھل 36-

 سیتزوج؟ ھل 37-
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 سیتزوج؟ اآلنسات من نوع أي 38-

 الشخص؟ ھذا یذكرك بمن 39-

 مثلھ؟ تكون أن تحب ھل 40-

 أخرى؟ إضافات أو تعلیقات أي 41-

 :وھى ) بالمفحوص تتعلق ( مباشرة أسئلة *

 السیئ؟ ھو وما فیك الجید ھو ما 1-

 جسمك؟ عن راٍض  أنت ھل 2-

 جسمك؟ في الجید الجزء ھو ما 3-

 جسمك؟ في السیئ الجزء ھو ما 4-

 طموحك؟ ھو ما 5-

 عملك؟ عن راٍض  أنت ھل 6-

̀```تم  ̀```ذي رس̀```مھ أي ال ی ̀```تم ص̀```رح االس̀```ئلة حس̀```ب س̀```ن المفح̀```وص ة الش̀```كل ال وی

  طرح األسئلة كلھا  

  

  

  

    

  

  

  

   



  عرض و مناقشة النتائج: الفصل السادس

 عرض نتائج الحاالت .1
 مناقشة و تفسیر النتائج .2
 توصیات الدراسة .3
 إقتراحات الدراسة .4
 خاتمة الدراسة .5
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  :عرض نتائج البحث 

 :عرض نتائج الحالة األولى . 1 .1
  : تقدیم الحالة األولى  . 1 .1.1

س̀``نة ی̀``درس ف̀``ي الص̀``ف  14عم̀``ره  2000م̀``ارس  11ج̀``نس ذك̀``ر ول̀``د ی̀``وم ) أ(الحال̀``ة 

̀```ة ، أم̀```ا ف̀```ي الوق̀```ت الح̀```الي ھ̀```و متواج̀```د  الث̀```اني إكم̀```الي یس̀```كن ف̀```ي دار االیت̀```ام بباتن

  بالمركز النفي لألطفال المعاقین حركیاً عین البیضاء ـ أم البواقي ـ 

̀``وم  ̀``ى المرك̀``ز ی ̀``ة المس̀``عفة بع̀``ین ُوج̀``ھ م̀``ن ط̀``رف دار الطفو 2010/ 19/09دخ̀``ل ال ل

̀`ا یخ̀`ص  ̀`ا فیم ̀`ة ف̀`ي األط̀`رف الس̀`فلیة ، أم ̀`ة الحركی ̀`ـ و س̀`بب الوض̀`ع اإلعاق ̀`ة ـ باتنة توت

  .والدیھ فھو مراھق مجھول الوالدین 

  : تقطیع المقابلة ) 1( جدول

  العبارة  الرقم  العبارة  الرقم

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

  ـ قلقوني صحابي 

  ـ ساعات یقلقوني

  ـ كي یقلقوني  

  ـ نولي مانیش ملیح 

  ـ ما نعرفش واش ندیر 

  ـ مایقلقونیش 

  ـ االساتذة یقلقوني 

  ـ نقلق من من واحد ینشعني 

  ـ حنینة و ما تقلقنیش

  ـ ماشي ملیح ، نومي 

48  

49  

50  

51  

52  

53  

54  

55  

56  

57  

  ـ نصیح 

  ـ نجري 

  ـ نكسر الكارو تاع الطاقة 

  ما یتكسرش maisـ 

  ـ و ال نیش روحي  

  ـ مبعد نمل 

  ـ و نطیح روحي نتكسر 

  ـ مبعد نمل 

  ـ مانحبش نتطول فیھا 

  ـ كي نقدم رجلیا یرجفو 
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11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

  ـ النوض نمشي فلیل 

  ـ یروح علیا النوم كي نقلق 

  ـ نطیش الكرات 

  ـ نرقد بال بیھا 

  ـ أنا مانخافش 

  ـ اصحابي كي یحبو یدیرو حاجة 

  ـ یعیطولي لیا أنا ندیر ھا 

  ـ كي نقلق

  ـ كي نستنا حاجة و طّول 

  ـ تتعصب و ما نحبش نستنا 

  ـ انا مھبول في راي 

  نضربو و ال كافیھا ندیر لوـ قادر 

  ـ مانیش ھا دي خالي 

  ـ ما نحملش كي واحد یقلقني 

  ـ سعات نكون مانیش ملیح 

  ـ صعیب باه أدیر ثقة في الناس 

  ـ نحب   نرسم 

  ـ مانیش سعید 

  ـ دیما مقلق و حزین و نخمم 

  ـ كي ما نلقاش حل نتقلق 

58  

59  

60  

61  

62  

63  

64  

65  

66  

67  

68  

69  

70  

71  

72  

73  

74  

75  

76  

77  

  ـ كي نقدم رجلیا یرجفو 

  ـ نمل كما قتلك 

  ـ مانحبش نطوول في الحاجة 

  ـ تم تم نقلق منھا 

  ـ أنا نحب ناكل معھا 

  ـ  حتى كي نتقلق للو كان نلقا 

  لماكلة قدامي ناكل فرات ـ ا

  ـ انا مانتھمنیش خالص 

  ـ ساعات من كثرة الھموم 

  ـ و ما نلقاش حتى حل نتقلق 

  أنا ما نصلح لوالو: ـ وعنبلي 

  ـ و ماندیرش ثقة في روحي خالص 

  ـ حاب نولي صابر 

  ـ عندي بنات و أوالد 

  .ـ حاب نخدم و نشري سیارة 

  ـ ماعندیش أعمال بزاف 

  ـ مایخلونیش نخدمو 

  ـ غیر نقراو و نرقدو و ناكلو برك 

ـ أنا بطبیعتي مانحبش نخدم خدمتي 

  .وحدي 
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31  

32  

33  

34  

35  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

  ـ أن دیما مقلق 

  ـ راح نفد من القلقة 

  ش دیما ـ أنا نحب ندو

  ـ لحیاة ھاذي مش ملیحة 

  ـ كلش فیھا صامت 

  ـ و ماشي ملیح 

  ـ انا حساس 

  ـ فیساع نتوتر 

  ـ نشوف روحي 

  ـ مانیش قادر نواجھ الصعوبات 

  ـ مانیش حاس 

  ـ حتى حاجة راح تتحققلي 

  ـ ماشكیتش تفكري ھذا 

  ـ و بالطریقة ھذه 

  ـ راح یوصلوني لبعید 

  ـ راني معید السنة 

  ـ أكي تشوفي 

  ـ معوق 

  ـ مظھر تاني ماشي ملیح 

  ـ كیما تاع الناس كل 

78  

79  

80  

81  

82  

83  

84  

85  

  

  ـ لو كان نخدمھا وحدي ماتعجبش

  ـ انا صح عایش 

  ـ جابوني والدیا للدنیا ھاذي 

  ـ نحس روحي ما عندیش قیمة 

  ـ شوفي بال والدین 

  ـ معوق 

  ـ حیاتي مانیش راضي بیھا 

  ـ الحیاة مستمرة 
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50  

  

  ـ حاب نولي شخص أخر 

  

  :التحلیل الكمي للمقابلة  )2( جدول

العبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQارات 
  الدالة على القلق

العبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQارات 
  الدالةعلى الخجل

العبQQQQQQارات الدالQQQQQQة علQQQQQQى 
  سوء تقدیر الذات

العبQQQQQQارا
ت الدالQQة علQQى 

  اإلنطواء

)1 ( ،)2 ( ،

)3 ( ،)6 ( ،)7 ( ،

)8 ( ،)12 ( ،

)19 ( ،)20 ( ،

)21 ( ،)32 ( ،

)34 ( ،)39 ( ،

)40 ( ،)43 ( ،

)49 ( ،)50 ( ،

)51 ( ،)52 ( ،

)57 ( ،)59 ( ،

)4 ( ،)5 ( ،)31 (

 ،)29 . (  

)0(  )68 ( ،)69 ( ،)72 (

 ،)73 ( ،)74 ( ،)75 ( ،

)78 ( ،)79 ( ،)80 ( ،

)81 ( ،)82 ( ،)83 ( ،

)84 ( ،)85 ( ،)86 ( ،

)87 ( ،)88 ( ،)89 . (  

)0(  
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  )3( جدول

الفئQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQات   الفئة 
  الفرعیة 

  النتائج   التكرار 

السQQQQQQQQQQQQQQQQQQQمات 
  الشخصیة

  القلق

  سوء تقدیر الذات

28  

18  

60,86 % 

39,13 %  

46  99,99 %  

   

  :  التحلیل الكیفي للمقابلة . 4. 1 .1

م``ن خ``الل الج``دول نالح``ظ ان الس``مات الشخص``یة ض``من فئت``ین ھم``ا القل``ق و س``وء تق``دیر 

  .الذات 

و یلیھ̀``ا س̀``وء تق̀``دیر  % 60,06حی̀``ث أنن̀``ا تحص̀``لنا عل̀``ى القل̀``ق ب̀``أعلى نس̀``بة ق̀``درت ب̀``ـ 

  : من خالل المقالبلة اتضح أن  % 39,13الذات بنسبة 

̀`ھ ̀`راھیم لدی ̀`ة  اب ̀`ي المقابل ̀`ھ ف ̀`ك م̀`ن خ̀`الل أقوال ̀`ذات و ظھ̀`ر ذل ̀`ر ال ̀`ق و س̀`وء تقی س̀`مة القل

̀``یس  ̀``ر ، ل ̀``دما یكب ̀``دیر عن ̀``د ان بص̀``بح م ̀``راھیم یح̀``ب الدراس̀``ة و خاص̀``ة الرس̀``م و یری اب

و عالقت````ھ " أس````امة ، حس````ام "لدی````ھ الكثی````ر م````ن االص````دقاء و لدی````ھ ص````دیقان مقرب````ان 

ألم الن```ھ یع```یش ب```دار ب```المربین مض```طربة و یح```ب مربی```ة واح```دة فق```ط الن```ھ یش```بھما ل```

  .االیتام و ال یعرف أمھ و أباه 

̀``ة ̀``المركز  )أ( الحال ̀``ھ ب ̀``ى حیات ̀``یس راض عل ̀``وتر ، و ل ̀``ق ، مت ̀``ومي ماش̀``ي ( مراھ̀``ق قل ن

أص```حابي یخ```افو ك```ي یحب̀```و ( ال یخ```اف م```ن ش```يء ) مل```یح ، ن```وض نمش```ي ف```ي اللی```ل 

ارو ك̀``ي نقل̀``ق ، نھ̀``یج ، نكس̀``ر الك̀``( ، و متعص̀``ب ) ی̀``دیروا حاج̀``ة یعیط̀``ولي أن̀``ا ن̀``دیرھا 

نم̀````ل ( ، ال یح̀````ب االنتظ̀````ار مت̀````وتر ) ت̀````اع الطاق̀````ة ، نط̀````یش روح̀````ي و نخ̀````بط ی̀````دي 

، و ل̀```ھ ف̀```رط النش̀```اط و الحرك̀```ة و ھ̀```ذا ) م```انحبش نط̀```ول ، ك̀```ي نط̀```ول رجلی̀```ا یجف```وا 
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̀``راھیم ط̀``وال الجاس̀``ات  ̀``ى اب ̀``اه عل ̀``ر ( ماالحظن ̀``ي كرس̀``ي غی ̀``د ف ̀``درش خ̀``الص نقع مانق

، و ھ̀``و قل̀``ق ) ي روح̀``ي نثی̀``ق غی̀``ر ف̀``( تتح̀``رك ن̀``روح و نج̀``ي ، و ك̀``ذلك ال یث̀``ق بأح̀``د 

̀```ت و ح̀```زین  ̀```ا ( ط̀```وال الوق ̀```ا ، و دارن ̀```ر مام ̀```ق ك̀```ي نتفك و یح̀```ب االس̀```تحمام ..) نتقل

  ) .أنا نحب ندوش دیما خاطر نعرف یاسر في الصیف و الشتاء ( كثیراً 

̀```ا م̀```ا ( حس̀```اس و الیث̀```ق بنفس̀```ھ  )أ( الحال̀```ةو  ̀```ي یقلقن̀```ي ، ان ̀```ا حس̀```اس و م̀```انحبش ل أن

ل̀``و ك̀``ان ( و اب̀``راھیم لدی̀``ھ س̀``ؤ تق̀``دیر ال̀``ذات ) ينص̀``لح لوال̀``و و مان̀``دیرش ثق̀``ة ف̀``ي روح̀``

و ل̀``یس راض عل̀``ى حیات̀``ھ ) ماعن̀``دي حت̀``ى قیم̀``ة ( ، ) تق̀``دم خ̀``دمتي وح̀``دي م̀``اتعجبنیش 

̀```ا (  ̀```انیش راض̀```ي فیھ ̀```اتي م ̀```وق ، و حی ̀```دین ، و مع ̀```ال وال و ال یس̀```تطیع ...) ش̀```وقي ب

م``ع س``ؤ ) م``انیش ق``ادر نواج``ھ الص``عوبات ل``ي جای``ا ف``ي المس``تقبل ( مواجھ``ة الص``عوبات 

``̀ ̀``ذات تق ̀``ي ح̀``اب ( دیر ال ̀``ي ، مع̀``اود الع̀``ام ، ران م̀``انیش حاس̀``ب حت̀``ى حاج̀``ة راح تتحققل

  .نولي شخص واحد اخر 

، و ی̀```رى ان الحی̀```اة لیس̀```ت جی̀```دة لدی̀```ھ ) ك̀```ي یقلقن̀```ي واح̀```د نض̀```ربھ ( ولدی̀```ھ ع̀```دوان 

  ). الحیاة ھاذي ماھیش مایحة صعیبة ، كلش فیھا صامت و ماشي ملیح ( تشاؤم ، 

  : نتائج المقابلة  .5. 1 .1

لدی̀``ھ س̀``مات شخص̀``یة تتمث̀``ل ف̀``ي القل̀``ق ) أ(م̀``ن خ̀``الل محت̀``وى المقابل̀``ة اتض̀``ح ان الحال̀``ة 

و س̀```وء تق̀```دیر ال̀```ذات ، حی̀```ث یوض̀```ح التحلی̀```ل الكم̀```ي للمقابل̀```ة أن القل̀```ق ظھ̀```ر ب̀```أعلى 

یقلق̀``وني ص̀``حابي ، نقل̀``ق ، نقل̀``ق م̀``ن واح̀``د ینش̀``عني : ، لقول̀``ھ  60,86%نس̀``بة تس̀``اوي 

ق ، نكس̀``ر الك̀``ارو ت̀``اع الطاق̀``ة ، ك̀``ي ، ن̀``ومي ماش̀``ي مل̀``یح ، ی̀``روح علی̀``ا الن̀``وم ك̀``ي نقل̀``

نخ̀``دم رجلی̀``ا یرجف̀``و ، فیس̀``اع نقل̀``ق ، م̀``ا نع̀``رفش التع̀``ب ، نتعص̀``ب م̀``انحبش نس̀``تنا ، م̀``ا 

  .نقدرش نقعد في الكرسي ، دیما مقلق ، كي ما نلقاش حل نتقلق ، فیساع نتوتر 

لوك̀``ان نخ̀``دم : أق̀``ل م̀``ن نس̀``بة القل̀``ق لقول̀``ھ  %39،13و تلی̀``ھ س̀``وء تق̀``دیر ال̀``ذات بنس̀``بة 

̀``و م```ا راح خ̀``دمتي  ̀``ة ، وال ̀``ى قیم ̀``ا عن```دیش حت ̀``ا تعجبن```یش ، نح̀``س روح̀``ي م وح̀``دي م

̀``اع ̀``د الس̀``نة ، المظھ̀``ر ت ̀``د ، معی ̀``ري م̀``ا یوص̀``لنیش لبعی ̀``ي ، تفكی ̀``یح ، یتحققل ي ماش̀``ي مل

  حاب نولي شخص اخر 



 
  )2( شكل رقم     

  ق . إ: االسم                                                           
  )B.1: (رقم الشكل 

  14: العمر 
  ذكر :  الجنس 

  أنثى  ) :أنثى / ذكر ( رسم الشكل 
  : التشخیص 

  ـ حجم الرأس كبیر 
  ـ فم كبیر 

  ـ أذرع من بعد واحد 
  ـ أیادي على الشكل مخالب 

  ـ األطراف غیر متناسبة 
  ـ الرسم في الجزء العلوي 

 ـ شكل فیھ حركة
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                                           (  

  

                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  
) :A.1(  
  

  ذكر 
  ذكر ) : أنثى / ذكر ( 
  

  ـ أذرع من بعد واحد 
  ـ أیادي منقبضة 

  ـ الرأس كبیر 
  ـ التأكید على العینین 

  ـ التأكید الشعر في الرأس و اللحیة 
  ـ جذع مستطیل 

  ـ عدم تناسب العینین 
  ـ عدم تناسب األطراف 

  ـ شكل فیھ حركة 
  ـ الرسم في كل الورقة 

  ـ میلھ للجھة الیمنى في الرسم  

 

 الفصل السادس 

)                                           1( شكل رقم

  

  

  

ق . إ: االسم 
: (رقم الشكل 

  14: العمر 
ذكر :  الجنس 

( رسم الشكل 
  : التشخیص 

ـ أذرع من بعد واحد 
ـ أیادي منقبضة 

ـ الرأس كبیر 
ـ التأكید على العینین 

ـ التأكید الشعر في الرأس و اللحیة 
ـ جذع مستطیل 

ـ عدم تناسب العینین 
ـ عدم تناسب األطراف 

ـ شكل فیھ حركة 
ـ الرسم في كل الورقة 

ـ میلھ للجھة الیمنى في الرسم  
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  : رسم الشكل الذكري . 7. 1 .1

̀``ھ  ̀``رأس و التفاص̀``یل الخاص̀``ة ب ̀``دأ برس̀``م ال ̀``ث ب ̀``ر أوالَ، حی ( رس̀``م المفح̀``وص ش̀``كل ذك

̀```م  ̀```ف، الف ̀```ین، الح̀```اجبین، األن ̀```ل ) العین ̀```ام بتظلی ̀```م ق ̀```ك رس̀```م الج̀```ذع ث ̀```ة، بع̀```د ذل اللحی

̀``ل الش̀``عر + الس̀``اقین  ̀``ام بتظلی ̀``م ق ̀``ال ث ̀``م األقف ̀``دي ث ̀``رجلین و األی ̀``م ) ھ̀``ذا ھ̀``و الم̀``خ (ال ث

  ).حقیبة المدیر ( الحقیبة 

،  ق̀``فك̀``ان ظ̀``اھراً عل̀``ى المفح̀``وص عالم̀``ات الت̀``وتر أثن̀``اء الرس̀``م ك̀``ان یرس̀``م و ھ̀``و وا

̀``اء ال ̀``ة و أثن ̀``ل الش̀``عر و اللحی ̀``ام بتظلی ̀``م ق ̀``ن الرس ̀``اء م ̀``د االنتھ ̀``نفعالً و بع ̀``ان م ̀``ل ك تظلی

  ).ھذا ھو المخ ( یركز على الشعر و یقول 

  :  )الشكل الذكري ( بحوث حول رسم مقصة ال. 8. 1 .1

یعم̀```ل م̀```دیر ) بن̀```ت و ول̀```د(س̀```نة و ھ̀```و مت̀```زوج ولدی̀```ھ ول̀```دان  30ھ̀```ذا م̀```دیر عم̀```ره 

̀``ھ ) ش̀``ركة(مؤسس̀``ة  ̀``اه و زوجت ̀``ھ و أب ̀``ھ و أوالده یح̀``ب أم ̀``ي بیت ̀``ھ الدراس̀``ة و یحم ، أمال

بن```ات ھ̀```و ق̀```وي الجس```م و ص̀```حتھ جی```دة و ق̀```وي الجس̀```م و  3ی```ھ ذك̀```رین و و أوالده ولد

أفض̀``ل ج̀``زء ف̀``ي جس̀``مھ یدی̀``ھ ورجلی̀``ھ و رأس̀``ھ و جس̀``مھ كل̀``ھ  و ال یوج̀``د ش̀``يء س̀``يء 

ف``ي جس``مھ س``عید و ل``یس عص``بي لدی``ھ مش``كالت ظ``روف عائلی``ة اھتمامات``ھ المعت``ادة ھ``ي 

̀``ھ ال یص̀``لي  ̀``ھ أن ̀``ذي یحزن ̀``ھ و أوالده ، یخ̀``اف هللا الش̀``يء ال و ال یعم```ل و نفس̀``ھ و زوجت

الش```يء ال```ذي یغض```بھ عن```دما یكم```ل العم```ل م```ن الش```ركة یش```تاق ال```ى الش```ركة و أس```وء 

̀``ر واش دار  ̀``ر یتفك ̀``ى ك̀``ي یكب ̀``ذیر الم̀``اء و الش̀``تم یتمن ̀``ھ ھ̀``ي الغض̀``ب ، و تب ع̀``ادات لدی

بك```ري م```ع ال̀```زمن ، خص```الھ الحمی```دة عالقت̀```ھ جی```دة وبف```ك المتع̀```اركین عن```ده أص̀```دقاء 

  .في السن و صغار علیھ  كثیرون و أصدقاء لم یردھم تركھم قده

̀``ار و م̀``ا یقلقھم̀``ش یح̀``ب أس̀``رتھ یقض̀``ي  ̀``رم الكب ̀``ھ الن̀``اس إنس̀``ان ظری̀``ف یحت ̀``وا علی یقول

  ربي یرحموا  أمتع أوقاتھ عندما یلعب كرة السلة نحب نكون مثلھ و یفكرني في بابا

  : رسم الشكل االنثوي . 9. 1 .1

رس̀``م المفح̀``وص الش̀``كل االنث̀``وي ثانی̀``اً و ق̀``د بدأبرس̀``م نف̀``س الج̀``نس أوال فلق̀``د ب̀``دأ برس̀``م 

̀``ف و الف```م ث```م رس```م  ̀``م رس```م العین```ین ، االن ̀``رأس ث```م الش```عر و یض̀``غط عل```ى الش```عر ث ال
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االس̀``نان ث̀``م رس̀``م الرقب̀``ة الج̀``ذع ث̀``م ال̀``ذراع االیس̀``ر ث̀``م االیم̀``ن رج̀``ع لل̀``ذراع االیس̀``ر و 

̀`م رس̀`م الس̀`اق االی ̀`ّدة م̀`رات ث ̀`ام بمح̀`وه ع ̀`دھا الس̀`اق االیم̀`ن و ق س̀`ر و الح̀`ذاء و رس̀`م بع

  .الحذاء ثم رجع الى الشعر و محاه ثم قام بتظلیلھ ثم رسم الحبل بید الفتاة 

  :  )الشكل األنثوي ( قصة المبحوث حول رسم . 10. 1 .1

̀``اني  ̀``ام الباح̀``ث بوض̀``ع الرس̀``م الث ̀``وي ( ق ̀``ھ أن ) الش̀``كل األنث ̀``ب من ̀``ام المبح̀``وث و طل أم

أالن أری̀``د من̀``ك أن تعم̀``ل قص̀``ة ع̀``ن البن̀``ت الت̀``ي : " ھ یحك̀``ي قص̀``ة عن̀``ھ ، حی̀``ث ق̀``ال ل̀``

طل̀``ب المفح̀``وص أن " رس̀``متھا أنظ̀``ر إلیھ̀``ا و أحك̀``ي القص̀``ة و أن̀``ا س̀``وف أكتبھ̀``ا وراءك 

ف̀``ي اختب̀``ار رس̀``م ) الج̀``دول المس̀``تدعیات(ی̀``روي القص̀``ة ب̀``نفس الطریق̀``ة الس̀``ابقة حس̀``ب 

  .دقیقة  13الشخص ـ كارین ماكوفر ـ إستغرق ذلك 

  : حیث أجاب المفحوص 

تعم̀``ل ) طف̀``ل و طفل``ة(س``نة ، متزوج``ة ل̀``دیھا أطف``ال  43ام``رأة م̀``ع أوالدھ``ا عمرھ̀``ا ھ``ذه 

̀``ة تس̀``كن م̀``ع زوجھ̀``ا و أوالدھ̀``ا  ̀``ا ، ذكی̀``ة و جمیل طبیب̀``ة متحص̀``لھ عل̀``ى ش̀``ھادة البكالوری

ل̀``دیھا إخ̀``وة و ھ̀``ي قوی̀``ة البنی̀``ة و ص̀``حتھا جی̀``دة أف̀``ض ج̀``زء ف̀``ي جس̀``مھا ھ̀``و أن̀``ھ مث̀``ل 

الت عائلی̀````ة و اھتماماتھ̀````ا الرج̀````ل ، س̀````عیدة و لیس̀````ت عص̀````بیة الم̀````زاج و ل̀````دیھا مش̀````ك

̀```ة ال تخ̀```اف یحزنھ̀```ا حینم̀```ا تبتع̀```د ع̀```ن أوالدھ̀```ا و  ̀```ادة ھ̀```ي أعمالھ̀```ا كونھ̀```ا طبیب المعت

زوجھ```ا ال یغض̀```بھا حت̀```ى ش̀```يء ، عادتھ̀```ا الس̀```یئة عن̀```دما تس̀```تمع ال̀```ى أوام̀```ر الش̀```یطان 

̀```دھا  ̀```ا ملیح̀```ة ، و عن ̀```ا و أوالدھ ̀```ع زوجھ ̀```ون م ̀```ى تك ̀```ي زوج̀```ك و تتمن ̀```ا أقتل ̀```ول لھ یق

د المحت̀```اجین و الفق̀```راء ، ل̀```یس ل̀```دیھا أص̀```دقاء و یق̀```ول خص̀```ال حمی̀```دة تزك̀```ي ، تس̀```اع

و ھ``ي تح̀``ب أس̀``رتھا و أس``رة أمھ̀``ا وال̀``دھا و النش``اط ال̀``ذي تتمت̀``ع ) ملیح̀``ة(عن``دھا الن̀``اس 

  رني بماما و أحب أن أكون مثالھا بھ ھو مشاھدة األفالم و تذك
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  التحلیل الكیفي لرسم الشخص  )4( جدول

  التفسیر  التحلیل

  :  الرسمـ السلوكات أثناء  1

ت````م الرس````م و ھ````و واق````ف ف````ي كلت````ا 

الش̀``كلین كان̀``ت ل̀``ھ رغب̀``ة ف̀``ي الرس̀``م لكن̀``ھ 

  .كثیر الحركة و النشاط 

  الشخص القلق مفرط الحركة -

  :  ـ التمركز 2

̀`ة لھ̀`ا م̀`ع  ̀` رس̀`م متموض̀`ع ف̀`ي الورق ـ

الش``كل ال``ذكري ( میل``ھ للجھ``ة الیمن``ى قل``یالً 

.(  

ـ`` رس``م متموض``ع ف``ي الج``زء العل``وي 

  .الیمنى قلیال مع میلھ للجھة 

̀`````والت  - ̀`````ع می ̀`````ة م ̀`````لوكات واقعی س

  .أبویة 

  .ـ لدیھ حریة الخیال و المثالیة 

  :  ـ االبعاد و التناسب 3

ـ̀`` االط̀``راف غی̀``ر متجانس̀``ة ف̀``ي كلت̀``ا 

  .الشكلین 

ـ̀``` االرج̀```ل غی̀```ر متجانس̀```ة ف̀```ي كلت̀```ا 

  الشكلین 

̀``ذكري  ̀`` ش̀``خص كبی̀``ر ف̀``ي الش̀``كل ال ـ

  .و متوسط في الشكل االنثوي 

ق̀``````ة م̀``````ع ف̀``````وق م̀``````ن إقام̀``````ة عال -

  .االخرین 

  .ـ لدیھ نقص في تقدیر الذات 

  

  

  :  ـ الخطوط 4

مض̀```غوط علیھ̀```ا بع̀```ض االنحراف̀```ات 

  .في الرأس و القدمین في كلتا الشكلین 

̀```ھ حص̀```ر و حساس̀```یة مفرط̀```ة  ̀``` لدی ـ

  .نوعاً ما للثقھ بالنفس 

  .ـ لدیھ شعور بالنقص 
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  :  ـ الوضعیة و التناسق 5

  .ـ رسم لكلى الشخصین 

  .لكلى الشخصین ـ رسم وجھي 

ـ```ـ ع```دم التن```اظر الجی```د لالط̀```راف و 

  .الساقین في كلى الشخصین 

  

ـ̀`````` لدی̀``````ھ مفھ̀``````وم ذات م̀``````نخفض و 

  اضطراب إنفعلي عنیف 

̀```````ة  ̀```````ھ اض̀```````طربات  عاطفی ̀``````` لدی ـ

  .عصریة 

  ـ سیطرة 

  : ـ الھیئة و الحركات  6

̀`ا الش̀`كلین  ̀`ي كلت ̀`ة ف ̀`ر عادی ̀`ة غی ̀` ھیئ ـ

.  

ـ̀`` ال̀``ذراع االیم̀``ن أط̀``ول م̀``ن االیس̀``ر 

  .االنثوي  في الشكل

  ـ شكل الساقین غیر متناسقتین 

̀```ا  ̀```ي كلت ̀```ر متناس̀```قین ف ̀```دین غی ̀``` الی ـ

  .الشكلین 

ـ`` قبض``ات مغلق``ة ف``ي الش``كل ال``ذكري 

.  

̀```ي  ̀```ب ف ̀```ى ش̀```كل مخال ̀``` أص̀```ابع عل ـ

  .الشكل االنثوي 

  .ـ شكل غاضب في كلتا الشكلین 

  

̀````نخفض و ع̀````دم  ̀````دیر ذات م ̀````ھ تق لدی

  .تقبل الذات 

̀`ع  ̀`ات م ̀`ة عالق ̀`ھ خ̀`وف م̀`ن اقام ̀` لدی ـ

  .العالم الخارجي 

  ـ لدیھ عدوان مكبوت و توتر 

  .ـ لدیھ عدوانیة واضحة جداً 

ـ̀``` ل̀```یس لدی̀```ھ الرغب̀```ة ف̀```ي االتص̀```ال 

  .مع الغیر 

  : ـ التشخیص  7

  رجل : العمر 

  

الش̀````كل غی̀````ر متج̀````انس م̀````ع العم̀````ر 

  .لدیھ اضطرابات في الھویة الجنسیة 
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  ذكر : الجنس 

  ابراھیم : الھویة 

  : ـ التغیرات  8

  .عینان مفتوحتان ـ 

̀`ي  ̀`تكلم او یبتس̀`م ف ̀`ھ ی ̀`وح كأن ̀`م مفت ̀` ف ـ

  .كلتا الشكلین 

ـ̀`` لدی̀``ھ أھمی̀``ة دق̀``ة النظ̀``ر و الح̀``ذر و 

  .الخوف من محاولة ضبط ذلك 

ـ̀```` می̀````ل ال̀````ى نوع̀````اً م̀````ن االحتك̀````اك 

المتن``اقض نوع``اً م``ا و المتكث``ل ف``ي الخ``وف 

  .و السعادة 

  :  ـ األشیاء المحیطة 9

  ـ حقیقة في الشكل الذكري 

̀````ل ̀```` طف ̀````ة  ـ بالجھ̀````ة الیس̀````رى و طفل

  .بالجھة الیمنى في الشكل االنثوي 

  

  ـ لدیھ اھتمام بالعالم الخارجي 

( ـ`` تحقی``ق الرغب``ة م``ن خ``الل الرس``م 

  ).التغییر برمزیة 

  :  ـ الرأس10

ـ̀````` رأس كبی̀`````ر ف̀`````ي كلت̀`````ا الش̀`````كلین 

  .دائري و معوج 

ـ̀``` العین̀```ان مفتوحت̀```ان و الف̀```م مفت̀```وح 

  .كبیر في كلتا الشكلین 

̀`` ش̀``عر  ̀``ف ـ ̀``ي الش̀``كل + كثی ̀``ھ ف لحیت

  .الذكري 

ـ̀`` وج̀``ود ش̀``عر عل̀``ى خط̀``وط منحنی̀``ة 

  .في الشكل  االنثوي 

  .ـ ال توجد أذنین في كلتا الشكلین 

ـ̀`` لدی̀``ھ خل̀``ل ف̀``ي الوظ̀``ائف النفس̀``یة و 

  .الجسمیة 

ـ̀`` لدی̀``ھ خل̀``ل ف̀``ي الوظ̀``ائف النفس̀``یة و 

  .الجسدیة 

ـ`` لدی̀``ھ رغب̀``ة ف̀``ي التف̀``تح عل̀``ى الع̀``الم 

  .الخارجي 

  ) .لفضیة ( ـ لدیھ عدوانیة 

ـ̀`` لدی̀``ھ ص̀``راعات مرتبط̀``ة بال̀``ذكورة 

.  

̀`` لدی̀``ھ قل̀``ق و خ̀``وف و ع̀``دم االم̀``ان  ـ

.  
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  .ـ لدیھ عدوان 

  .ـ لدیھ ھالوس سمعیة 

  : ـ االطراف 11

ـ̀``  ال̀``ذراعان ملتص̀``قان ف̀``ي الج̀``ذع و 

غی````ر متن````اظرتین و الیس````رى أط````ول م````ن 

الیمن`````ى ف`````ي الش`````كل ال`````ذكري و الیمن`````ى 

  .أطول من الیسرى في الشكل االنثوي 

ـ̀```````` الس̀````````اقان و ال̀````````رجالن غی̀````````ر 

  . متناسقان 

  

ـ̀```` الخ̀````وف م̀````ن الفش̀````ل بع̀````د اقام̀````ة 

  .عالقات مع االخرین 

  .ـ التقییم السلبي للذات 

  .ـ االندفاعیة و قلة النظام 

  :  ـ الجذع12

  .ـ ال توجد رقبة في كلتا الشكلین 

ـ̀``` ال یوج̀```د أكت̀```اف ف̀```ي أكت̀```اف ف̀```ي 

  .كلتا الشكلین 

ن ـ̀`` الج̀``ذع مس̀``تطیل ف̀``ي كلت̀``ا الش̀``كلی

.  

  

̀````ي  ̀````اق و ص̀````عوبات ف ̀````ھ اختن ̀```` لدی ـ

  .التنفس و كبت 

ـ̀`` دالل̀``ة عل̀``ى ض̀``عف الق̀``وة الجس̀``دیة 

.  

  .ـ لدیھ شعور بالقلق 

  : ـ اللباس  13

  .ـ وجود الزار في الشكل الذكري 

  .ـ تنوره في الشكل األنثوي 

ـ̀```` ابح̀````ث ع̀````ن إعط̀````اء قیم̀````ة ع̀````ن 

  .طریق الھوامات

̀``` عالم````ات ت````دل عل````ى تثبی````ت ف````ي  ـ

̀``````ب أو مؤش̀`````` ̀``````دة أو دی شخص̀``````یة ( ر عق

  ) .عصابیة 
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  : الشخص التحلیل الدینامیكي لرسم. 11. 1 .1

̀`ة  ̀`ى العلوی ̀`ة الیمن ̀`ھ للجھ ̀`ع میل ̀`ذكري م ̀`ة بالنس̀`بة للش̀`كل ال ̀`ي ك̀`ل الورق ̀`راھیم ف یتمرك̀`ز اب

̀``ة  ̀``ة و حری ̀``والت أبوی ̀``ع می ̀``ة م ̀``لوكات واقعی ̀``ى س ̀``دل عل ̀``ا ی ̀``وي كم بالنس̀``بة للش̀``كل االنث

  .الخیال و المثالیة 

̀`ا ی``دل عل``ى مش̀`اعر ع``دم التواف``ق  ̀`ي الش``كل ال``ذكري مم ̀`ع ان حج``م الرس̀`م ك``ان كبی``ر ف م

̀``یال  ̀``ر دل ̀``ال و ربم̀``ا یعتی ̀``الغ س̀``واء م̀``ن خ̀``الل الفع̀``ل او الخی ̀``ة و التع̀``ویض المب م̀``ع البیئ

  ) Hammer,1980 ,p64,65. (على العدوان او اطالق القوة المحركة 

أن رس̀``م رأس كبی̀``ر ربم̀``ا و نج̀``د ال̀``رأس كبی̀``ر دائ̀``ري واض̀``ح ف̀``ي كلت̀``ا الش̀``كلین ووج̀``د 

̀``ر ف̀``ي  ̀``رأس الكبی ̀``ل ف̀``ي الوظ̀``ائف الجس̀``میة أو النفس̀``یة و یش̀``اھد ال ̀``ى وج̀``ود خل ̀``دل عل ی

̀``````ا  ̀``````ة االن ̀``````ي وظیف ̀``````وص ف ̀``````ى نق ̀``````دلیل عل ̀``````خاص العص̀``````امیین ك ̀``````وم االش ( . رس

Leo,1983,p111.(  

كم``ا یظھ``ر ف``ي رس``وم المفح``وص ع``دم تكام``ل اج``زاء الجس``م االنس``اني و ل``م یرس``م 

ف̀``ي كلت̀``ا الش̀``كلین ال̀``ذكري ) االذنی̀``ین ، االكت̀``اف ، الرقب̀``ة ( الق̀``در الك̀``افي م̀``ن التفاص̀``یل 

̀``زواء  ̀``ى االن ̀``ل ال ̀``الفراغ و المی ̀``ى ش̀``عور المفح̀``وص ب ̀``ك دالالت عل ̀``ي ذل ̀``وي و ف و االنث

 )(Hammer,1980 ,p64,65. كوسیلة للدفاع و أحیاناً الكبت 

ان  Bodwin et Brnkك̀`ذلك تظھ̀`ر ف̀`ي رس̀`ومھ عل̀`ى أنھ̀`ا أش̀`كال محرف̀`ة كم̀`ا وج̀`د 

الم̀```راھقین ذوي مفھ̀```وم ال̀```ذات الم̀```نخفض یرس̀```مون أش̀```كال محرف̀```ة بدرج̀```ة أكث̀```ر م̀```ن 

  .المراھقین ذوي مفھوم الذات المرتفع 

م̀``ا  و ل̀``م تظھ̀``ر الرقب̀``ة ف̀``ي الرس̀``م المفح̀``وص ف̀``ي كلت̀``ا الش̀``كلین ال̀``ذكري و االنث̀``وي و رب

  .یدل على اختناق و ضیق في التنفس و كبت 

̀``ا الش̀``كلین  ̀``ان ف̀``ي كلت ̀``ان مفتوحت ̀``ى ش̀``كل عین ̀``ا مع̀``الم الوج̀``ھ و االنفع̀``االت فكان̀``ت عل أّم

̀``ى الح̀``ذر و  ̀``دى المفح̀``وص و أیض̀``اً عل ̀``ة النظ̀``ر ل ̀``ى أھمی ̀``دل عل ̀``ان ت ̀``ان المفتوحت فالعین

   ) 72، ص  1987ماكوفر ، .( الخوف من محاولة ضبط ذلك 
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̀``رة و أك̀``د المفح̀``وص ع ̀``الغ ف̀``ي رس̀``مھا بدرج̀``ة كبی ̀``ذكري و ب ̀``ین ف̀``ي الش̀``كل ال ̀``ى العین ل

  .فنشاھدھا في رسم االشخاص الذین ینتابھم الشك بصفة مستقیمة 

̀`دل ذل``ك  ̀`ف و ربم``ا ی ̀`ى فتح``ات االن ̀`وي تأكی``د عل ̀`ر ف``ي الش̀`كلین ال``ذكري و االنث ̀`ا یظھ كم

عل̀``ى عالم̀``ات خاص̀``ة عل̀``ى وج̀``ود ع̀``دوان و ھ̀``و تفس̀``یر یت̀``دعم عل̀``ى وج̀``ھ العم̀``وم م̀``ن 

 .) 81، ص  1987ماكوفر ، . ( ل وجود مالمح أخرى في الشكل المرسوم خال

أّم̀``ا الف̀``م المفت̀``وح و الكبی̀``ر ف̀``ي الش̀``كلین ال̀``ذكري و االنث̀``وي ربم̀``ا ی̀``دل عل̀``ى تثبی̀``ت ف̀``ي 

̀``ة ع̀``ن ح̀``دود  ̀``ة الخارجی ̀``ة و اللغ ̀``م بص̀``عوبات التغذی ̀``د الف ̀``رتبط تأكی ̀``ة و ی ̀``ة الفمی المرحل

  ) . 65، ص  2000 ملیكة ،( اللیاقة و االنفجارات االنفعالیة 

و ق̀```د ظھ̀```رت ف̀```ي ال̀```ذراعان ع̀```دم التناس̀```ق ف̀```ي كلت̀```ا الش̀```كلین ف̀```نالحظ ال̀```ذراعان ف̀```ي 

̀``ى أط̀``ول م̀``ن  ̀``وي الیمن ̀``ي الش̀``كل االنث ̀``ى اقص̀``ر م̀``ن الیس̀``رى و ف ̀``ذكري الیمن الش̀``كل ال

الیس̀``رى و ی̀``دل عل̀``ى البح̀``ث ع̀``ن االتص̀``ال م̀``ع الع̀``الم الخ̀``ارجي م̀``ع الخ̀``وف م̀``ن ع̀``دم 

یم الس```لبي لل```ذات نوع```اً م```ا ، وربم```ا ی```دل عل```ى الق```درة و الفش```ل ف```ي ذل```ك نتیج```ة التقی```

  ) .Koppitz , 1996 ,p468(  .االندفاعیة و قلة النظام 

و نالح̀``ظ م̀``ن رس̀``وم المفح̀``وص أن̀``ھ رس̀``م أش̀``كال محرف̀``ة س̀``واء ف̀``ي الش̀``كل ال̀``ذكري او 

االنث```وي ، حی```ث أن التحری```ف یعتب```ر دل```یالً عل```ى ان المفح```وص یع```اني م```ن إض```طراب 

ی̀``ف م̀``ن خ̀``الل رس̀``م أج̀``زاء الجس̀``م بعی̀``دة ع̀``ن النس̀``ب او انفع̀``الي عنی̀``ف و یتب̀``دى التحر

تك̀``ون األج̀``زاء غی̀``ر متص̀``لة بالجس̀``م ، او ترس̀``م األج̀``زاء ف̀``ي من̀``اطق غی̀``ر مالئم̀``ة م̀``ن 

ان االش̀``كال المض̀``طربین عن̀``ھ ف̀``ي رس̀``وم  Hilr , et , uesvigالجس̀``م و ق̀``د وج̀``د 

ان الم̀```راھقین ذوي مفھ̀```وم   Bodwin et Brnkالم̀```راھقین االس̀```ویاء كم̀```ا وج̀```د 

لم̀```نخفض یرس̀```مون أش̀```كال محرف̀```ة بدرج̀```ة أكث̀```ر م̀```ن الم̀```راھقین ذوي مفھ̀```وم ال̀```ذات ا

  ).Swehseh,1998,p35.(الذات المرتفع 

كم̀``ا ظھ̀``رت الی̀``دین ف̀``ي الش̀``كل ال̀``ذكري منقبض̀``ة ربم̀``ا عل̀``ى ع̀``دوان مكب̀``وت و ت̀``وتر ، 

أّم```ا ف```ي الش```كل االنث̀```وي عل```ى ش```كل مخال```ب وربم̀```ا ی```دل عل```ى الع```دوان و ص̀```عوبات 

  ) 286، ص  2000یكة ، مل( . التواصل مع االخرین 
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و بالنس̀``بة للس̀``اقین و الق̀``دمین فھم̀``ا غی̀``ر متناس̀``قین تمام̀``اً ف̀``ي كلت̀``ا الش̀``كلین و ربم̀``ا ی̀``دل 

عل``ى البح̀``ث ع``ن االتص̀``ال بالع``الم الخ̀``ارجي م``ع الخ̀``وف م``ن ع̀``دم الق``درة و الفش̀``ل ف̀``ي 

  .ذلك نتیجة التقییم السلبي للذات نوعاً ما و ربما یدل كذلك على النرجسیة الجسمیة 

لمالب```س ظھ```رت أزرار فق```ط ف```ي الش```كل ال```ذكري وربم```ا ی```دل عل```ى البح```ث ع```ن أم```ا ا

إعط̀```اء قیم̀```ة ع̀```ن طری̀```ق الھوام̀```ات و المالب̀```س الش̀```كل االنث̀```وي ظھ̀```رت عل̀```ى ش̀```كل 

  .تنورة و ربما تدل على تثبیت في عقدة او دیب او مؤشر لشخصیة عصابیة 

̀`ى الش̀`عر ـ س̀`واء  ̀`د عل ̀`ذكري فالتوكی ̀`ي الش̀`كل ال ̀`ة ف ̀`ي الش̀`عر و اللحی ̀`ل ف و ظھ̀`ر التظلی

ظھ``ر عل̀``ى ال̀``رأس او الص̀``در او كلحی``ة او ش̀``ارب یعتب̀``ر عل̀``ى وج``ھ العم̀``وم دل̀``یالً عل̀``ى 

  .) 72، ص  1987ماكوفر ، ( ). الرجولة(وجود الصراعات المرتبطة بالذكورة 

و ق````د ل````وحظ ان معظ````م رس````وم  و ظھ````ر ف````ي الشش````كلین ال````ذكري و االنث````وي الحرك````ة

الش̀``كل االنس̀``اني ت̀``وحي بن̀``وع م̀``ن الحرك̀``ة تن̀``درج م̀``ن التص̀``لب ال̀``ى الحرك̀``ة المبالغ̀``ة ، 

فالرس̀```وم الت̀```ي تظھ̀```ر حرك̀```ة بواس̀```طة ھ̀```ؤالء االف̀```راد ال̀```ذین ل̀```دیھم داف̀```ع ق̀```وي نح̀```و 

 .النش```````اط الحرك̀```````ي فالش̀```````خص القل̀```````ق یق```````دم رس̀```````وماً تتض̀```````من الحرك̀```````ة 
Hammer,1980 ,p104)(.  

  .اني من التوتر ، و قلق ، و سوء تقدیر الذاتإذا فالمفحوص یع

  .إذن فلدیھ سمة القلق و سؤ تقدیر الذات 

  : نتائج اختبار رسم الشخص. 12. 1 .1

لدی̀``ھ س``مات شخص̀``یة تتمث̀``ل ف̀``ي ) أ(م``ن خ̀``الل اختب̀``ار رس̀``م الش``خص اتض̀``ح ان الحال̀``ة 

القل̀```ق بص̀```ورة كبی̀```رة و س̀```ؤ تق̀```دیر ال̀```ذات ، حی̀```ث یوض̀```ح التحلی̀```ل ال̀```دینامیكي لرس̀```م 

الش̀``خص ان لدی̀``ھ س̀``مة القل̀``ق و ذل̀``ك الن س̀``لوكاتھ أثن̀``اء الرس̀``م كان̀``ت ف̀``ي نش̀``اط حی̀``ث 

أن فت̀``رة الرس̀``م ك̀``ان واق̀``ف و ل̀``م یح̀``ب الجل̀``وس و ھ̀``ذه دالل̀``ة عل̀``ى أن̀``ھ ش̀``خص قل̀``ق و 

  .مفرط الحركة 
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و تظھ̀``ر س̀``مة س̀``ؤ تق̀``دیر ال̀``ذات خ̀``الل رس̀``مھ االرج̀``ل و الس̀``اقین غی̀``ر متجانس̀``ین ف̀``ي 

  .لى مفھوم ذات منخفض كلتا الشكلین محرفین و ھذا داللة ع

̀`ذكري و م̀`ن خ̀`الل ع̀`دم  ̀`ي الش̀`كل ال ̀`ة ف ̀`ي رس̀`مھ الش̀`عر كثی̀`ف و لحی ̀`ق ف ̀`ر القل ̀`ا ظھ كم

رس̀```مھ للرقی̀```ة كم̀```ا ظھ̀```ر القل̀```ق ك̀```ذلك ف̀```ي الج̀```ذع حی̀```ث رس̀```مھ مس̀```تطیل ف̀```ي كلت̀```ا 

  .الشخصیتین الذكري و االنثوي و یدل على القلق الشدید 

  .لتا الشكلین كما ظھر سؤ تقدیر الذات في الھیئة غیر العادیة في ك

   :ملخص عن نتائج دراسة الحالة . 13. 1 .1

س̀``مة القل̀``ق و : ل̀``دیھا س̀``مات شخص̀``یة تتمث̀``ل ف̀``ي ) أ(م̀``ن خ̀``الل المقابل̀``ة تب̀``ین ان الحال̀``ة 

س̀``ؤ تق̀``دیر ال̀``ذات ، لم̀``ا تب̀``ین لن̀``ا ف̀``ي المقابل̀``ة م̀``ن عالقت̀``ھ المض̀``طربة م̀``ع زمالئ̀``ھ ، و 

إستیقاض̀```ھ ف```ي الی̀```ل  نوم```ھ المتقط̀```ع م```ن ش̀```دة القل```ق ، و یس̀```تحم كثی```ر أالن̀```ھ یتع```رق ة

̀```ي االرض ، و ال  ̀```ي بنفس̀```ھ ف ̀```ھ و یرم ̀```ق یكس̀```ر اي ش̀```يء امام ̀```دما یقل یتمش̀```ى ، و عن

  .یستطیع الجلوس في الكرسي یحب التحرك كثیراً 

̀``ھ وال  ̀``ھ ال یعجب ̀``وم ب ̀``ذي یق ̀``ھ ال ̀``ذات الن عمل ̀``دیر ال ̀``ھ س̀``مة س̀``ؤ تق ̀``ا ان لدی ̀``ین لن ̀``ا تب كم

̀``ھ ، وال یس```تطیع مو ̀``ة الص```عوبات م```ع یعط̀``ي قیم```ة لنفس̀``ھ و ل```یس راض عل```ى حیات اجھ

  .نظرة تشاؤمیة للمستقبل و یحب ان یصبح شخص آخر 

̀`ة  ̀`ا ان الحال ̀`ین لن ̀`ار رس̀`م الش̀`خص تب ̀`دیر ) أ(و م̀`ن خ̀`الل اختب ̀`ق وس̀`ؤ تق ̀`دیھا س̀`مة القل ل

̀`ف و  ̀`وس و رس̀`مھ ش̀`عر كثی ̀`م یح̀`ب الجل ̀`ق و ل ̀`رة الرس̀`م و ھ̀`و واف ̀`ھ ط̀`وال فت ̀`ذات ألن ال

  .الذي رسمھ مستطیل لحیة في الشكل الذكري و لم یرسم الرقبة و الجذع 

̀``ا  و ظھ̀``رت س̀``مة تق̀``دیر ال̀``ذات ف̀``ي رس̀``مھ االرج̀``ل و الس̀``اقین غی̀``ر متجانس̀``تین ف̀``ي كلت

̀```ي  ̀```ة ف ̀```ر العادی ̀```ة غی ̀```وي و رس̀```مھ للش̀```كلین مح̀```رفین و الھیئ ̀```ذكري و االنث الش̀```كلین ال

  .الشكلین الذكري و االنثوي 
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  :عرض نتائج الحالة الثانیة . 2. 1

  :الثــــــانیــة تقــدیـــم الحـالـــة . 1. 2. 1

̀```ة  ̀```وم ) ب(الحال ̀```دت ی ̀```ى ول ̀```ن ج̀```نس أنث ̀```ري 14م ̀```ا  2000فیف ̀```نة  14عمرھ س

ت``درس ف``ي الس``نة الثانی``ة إكم``الي تس``كن م``ع أس``رة ن``واة ، لك``ن ف``ي الوق``ت الح``الي مقیم``ة 

̀``واقي  ̀``ا بع̀``ین البیض̀``اء أم الب ̀``ال المع̀``وقین حركی ̀``المركز النفس̀``ي لألطف ̀``ا . ب ̀``ت والدتھ كان

̀``ي المستش̀``في ̀``ا ف ̀``ي أوانھ ̀``ة ف ̀``ن  طبیعی ̀``اني م ̀``ة وإص̀``طناعیة تع ̀``ت طبیعی ورض̀``اعتھا كان

  .وراثیة سببھا زواج األقارب  %100إعاقة حركیة نسبتھا 

 س̀```نة  40عمرھ̀```ا مت̀```زوج م̀```ن قریبت̀```ھ س̀```نة مھنت̀```ھ بن̀```اء  62یبل̀```غ م̀```ن العم̀```ر وال̀```دھا 

  ماكثة بالبیت 

  .ورتبتھا الثالثة .  02وعدد الذكور  03أوالد عدد اإلناث  05لدیھما 

  . 2006سبتمبر  09م دخلت المركز یو 

  : تقطیع المقابلة  ) 5( جدول

  العبارة  الرقم  العبارة  الرقم

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

  ـ مساء النور 

  ـ الباس الحمد هللا 

  ـ ماما ملیحة معایا 

  ـ یاسر ، یاسر ، یاسر 

  ـ نحبھا بزاف 

  ـ نعدیھا مع ماما غیر ضحك و اللعب 

  ـ نقول لیھ كلش 

  ـ مخالطتھا بزاف 

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

  دقایق نرجعو  5ـ 

  أشھر  9ـ عندي خویا بیناتنا 

  خاله  bienـ معاه 

  ـ و یشتیني 

  ـ خویا و أختي مایتفاھموش 

  ـ نحب المدرسة یاسر خاله 

  ـ و نحب القرایة 

  ـ مانشبعش منھا 
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149   144 145 

146   

147 

150 151   

152 
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157 

158 159  

  

  

  )7( جدول

  النتائج  التكرار  الفئات الفرعیة  الفئة

  السمات 

  الشخصیة 

  االنطواء

سوء تقدیـــر الذات ، 

  .الخجل 

     34  

      25  

      32  

  

37.36  %  

27.47%  

35.16 %  

 % 99.99  91           النتائج

  

  :للمقابلةالتحلیل الكیفي .4. 2 .1

االنط̀``واء : م̀``ن خ̀``الل الج̀``دول نالح̀``ظ أن الس̀``مات الشخص̀``یة ض̀``مت ث̀``الث فئ̀``ات ھم̀``ا 

، الخج̀``ل ، وس̀``وء تق̀``دیر ال̀``ذات حی̀``ث أنن̀``ا تحص̀``لنا عل̀``ى االنط̀``واء بنس̀``بة أعلن̀``ا ق̀``درت 
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 % .ث̀``م س̀``وء تق̀``دیر ال̀``ذات بنس̀``بة  %35.16یلیھ``ا  الخج̀``ل بنس̀``بة . %37.36:ب

27.47  

  : بلة أتضح أنمن خالل المقا

ھ̀``دى ل̀``دیھا س̀``مة االنط̀``واء الخج̀``ل وس̀``وء تق̀``دیر ال̀``ذات وظھ̀``ر ذل̀``ك م̀``ن خ̀``الل أقوالھ̀``ا 

  .في المقابلة 

نح``ب مام``ا (فھ``دى تح``ب وال``دتھا وھ``ي مقرب``ة منھ``ا كثی``را وتفض``ل وال``دتھا عل``ى وال``دھا 

ول̀``یس ل̀``دیھا الكثی̀``ر م̀``ن األص̀``دقاء والتح̀``ب العالق̀``ات االجتماعی̀``ة تح̀``ب ) أكث̀``ر م̀``ن باب̀``ا

̀``ة آخھ̀``ا  ̀``را فھ̀``ي انطوائی ̀``وس وح̀``دھا كثی ̀``اھم مع̀``ھ ، تح̀``ب ھ̀``دى الجل ̀``را وتتف نح̀``ب (كثی

ل``یس ل``دیھا الكثی``ر م``ن األص``دقاء ) وال نق``رى لكت``ب  المھ``م نقع``د وح``دي )  نقع``د وح``دي 

نحس̀```م ف̀```ي (ول̀```دیھا خج̀```ل ).ص̀```حاباتي ف̀```ي المدرس̀```ة ، نق̀```را و أن̀```روح  ماعن̀```دیش(

س روح̀``ي بی̀``زار مع̀``اھم ف̀``ي المدرس̀``ة نح̀``(ول̀``دیھا ك̀``ذلك س̀``وء تق̀``دیر ال̀``ذات )المدرس̀``ة 

  .غیر أنا المعوقة في المدرسة 

م̀```ا (ال تح̀```ب الجل̀```وس م̀```ع الن̀```اس وال ت̀```تكلم كثی̀```را ألنھ̀```ا ال تع̀```رف تك̀```وین ص̀```داقات 

̀``دیر ص̀``داقة  ̀``اء .....)نق̀``درش أن ̀``ا ض̀``یاف (وھ̀``ي تخج̀``ل إذا جلس̀``ت م̀``ع الغرب ك̀``ي إیجون

ء ، ول̀``دیھا س̀``و)ك̀``ي یخ̀``زر معای̀``ا ك̀``اش واح̀``د نحش̀``م ونس̀``كت .......نحش̀``م نقع̀``د مع̀``اھم 

̀````ى أي مك̀````ان بتفكیرھ̀````ا  ̀````ن تص̀````ل إل ̀````رى أنھ̀````ا ل ̀````ذات ت ̀````دیر ال ̀````ن راح نوص̀````ل (تق وی

̀``دي وی̀``ن نوص̀``ل ....... م̀``اھیش (وھ̀``ي لیس̀``ت راض̀``یة ع̀``ن حیاتھ̀``ا .....) معوق̀``ة م̀``ا عن

̀`اة ھ̀`اذي  ̀`د الك̀`الم م̀`ع أح̀`د .......) حی ̀`را عن ̀`دق كثی ̀`ا ی ̀`دیھا خج̀`ل ش̀`دید لدرج̀`ة أن قلبھ ول

ھ``ي تخج``ل ع``ن الك``الم ع``ن إعاقتھ̀``ا و...)نحش``م یاس``ر ، نحم``ار ،وقلب``ي یخ̀``بط (ال تعرف``ھ

̀```ار ( ̀```م و،حم ̀```درو أعلی````ا ،نحش ̀```معھم یھ ̀```انحبش نس ̀```دما تت````ذكر ...)م ̀```ا عن وتك````ره حیاتھ

  ...)نكره كي نتفكر الواقع تاعي (اإلعاقة 

  :المقابلـــــة ا ئج نتــ. 5. 2 .1

̀``ة  ̀``ة إتض̀``ح أن الحال ̀``وى المقابل ̀``ـ(م̀``ن خ̀``الل محت ̀``ي ) ھ ̀``ل ف ̀``دیھا س̀``مات شخص̀``یة تتمث ل

  .وسوء تقدیر الذات اإلنطواء ، الخجل 
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حی̀```````ث یوض̀```````ح التحلی̀```````ل الكم̀```````ي للمقابل̀```````ة أن االنط̀```````واء ظھ̀```````ر ب̀```````أعلى نس̀```````بة 

̀``ا  %37.36:یس̀``اوي ̀``ا نح̀``بش أنص̀``احب یاس̀``ر ، (لقولھ ̀``دة روح̀``ي ،م مانخ̀``الطھمش جاب

̀`م نقع``د وح̀`دي م``ا  ̀`ي أھ̀`درت أن``ا المھ ̀`د ش مع``اھم یاس̀`ر ، ك``ان ھ̀`درت الحج``رة آن ̀`ا نقع م

نع``رفش أن``دیر النك``ت ، م``ا نح``ب أن``دیر م``ا . نق``درش ن``دیر ص``داقة ، م``ا عندیشص``حاباتي 

  ، ) والو، جابدة روحي ، نسكت

نحش̀```م ، نحش̀```م یاس̀```ر ، نحم̀```ار ، قلب̀```ي : ( لقولھ̀```ا  %35.16:وتبین̀```ة نس̀```بة الخج̀```ل ب

یخ̀``````بط ، نحس̀``````ھم إیش̀``````وفوا فی̀``````ا ، تروحلیالھ̀``````درى ، م̀``````ا نح̀``````بش نھ̀``````در ، لوك̀``````ان 

̀``ا  ̀``درو أعلی ̀``ا نح̀``بش نس̀``معھم یھ ̀``ا س̀``معتش ، م ̀``ي م ̀``دیر كل ، نحش̀``م ، نلقامانش̀``وفوش ، ن

  .....) .نحمار

̀`ذات ب ̀`م نس``بة س``وء تقدیرال ف``ي المدرس̀`ة أنح``س روح``ي بی``زار : لقولھ``ا   %27.47: ث

̀`یھم ، أص``ال  ̀`ا ، ناقص̀`ة أعل ̀`ا ھوم ̀`یش كیم ̀`ي المدرس̀`ة ، م``ا ن ̀`ة ف ̀`ا المعوق ̀`ر أن ̀`اھم ، غی مع

خ̀```اطر معوق̀```ة ، وی̀```ن راح نوص̀```ل ، معوق̀```ة ، م̀```ا ’ وح̀```دة م̀```ا تح̀```ب أتك̀```ون ص̀```دیقتي 

  .یشكرني اتعجبنیش روحي ، واحد ما عندي حتى قیمة ، أنا م

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )4( شكل رقم

  أ . ه : االسم 
 )B.2: (رقم الشكل 

   14: العمر 
  أنثى : الجنس 

  ذكر ) : رسم / أنثى ( رسم شكل 
 18000،  15000: مستوى دخل األسرة من 

  
  : التشخیص 

  ـ حجم الشكل صغیر 
  ـ أذرع متدلیة 

  ـ أیدي منقبضة 
  ـ التأكید على الفم 

  ـ عدم تناسب الساقین 
  ـ عدم تناسب الذراعین 

  ـ شكل بھ حركة 
 ـ رم في وسط الورقة
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شكل رقم)                                              3

  ه ، أ 
) :A.2(  

14   
  أنثى 
  أنثى ) : ذكر / أنثى : ( 

 18000،  15000: دخل األسرة من 

 :  
  ـ ذراع قصیر و ذراع طویل 

  .ـ التأكید على الفم 
  .ـ التأكید على فتحة األنف 

  ـ التأكید على العینین 
  ـ التأكید على الشعر  

  ـ الساقین غیر متناسقین 
  ـ أیدي منقبضة 

  ـ شكل بع حركة 
  .ـ رسم في الوسط السفلي 

االسم 
رقم الشكل 

العمر 
الجنس 

رسم شكل 
مستوى دخل األسرة من 

  .دج 
التشخیص 

ـ حجم الشكل صغیر 
ـ أذرع متدلیة 

ـ أیدي منقبضة 
ـ التأكید على الفم 

ـ عدم تناسب الساقین 
ـ عدم تناسب الذراعین 

ـ شكل بھ حركة 
ـ رم في وسط الورقة

 الفصل السادس 

3( شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه ، أ : االسم 
: (رقم الشكل 

14: العمر 
أنثى : الجنس 

: ( رسم شكل 
دخل األسرة من  مستوى

  .دج 
: التشخیص 

ـ ذراع قصیر و ذراع طویل 
ـ التأكید على الفم 

ـ التأكید على فتحة األنف 
ـ التأكید على العینین 
ـ التأكید على الشعر  

ـ الساقین غیر متناسقین 
ـ أیدي منقبضة 

ـ شكل بع حركة 
ـ رسم في الوسط السفلي 
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  : رسم الشكل األنثوي للحالة الثانیة .6. 2.1

̀``ىرس̀``مت المفحوص̀``ة ش̀``كل  ̀``م رس̀``مت  أوالً  األنث ̀``ھ ث ̀``م محت ̀``رأس ث ̀``دأت برس̀``م ال حی̀``ث ب

و محت̀``ھ تمح̀``ي الوج̀``ھ و تع̀``دل فی̀``ھ ، رس̀``مت الرقب̀``ة  األن̀``فالعین̀``ین و محتھم̀``ا رس̀``مت 

الج̀``ذع ث̀``م رس̀``مت الش̀``عر ث̀``م الج̀``زء الس̀``فلي تنظ̀``ر الورق̀``ة و تتعج̀``ب ث̀``م تمح̀``ي الج̀``ذع 

̀`م رس̀`مت  ̀`د رس̀`م الج̀`ذع ث ̀`م تعی ̀`م تمح̀`ي الج̀`ذع ث ̀`ا  األذنث ̀`ین و تؤك̀`د علیھ ̀`م رجع̀`ت للع ث

̀`ى  ̀`د رس̀`مھ توع̀`د عل ̀`م و تعی ̀`م تمح̀`ي الف ̀`ذراع  األن̀`فث ̀`م ال ̀`ة ، ث ̀` األیس̀`رو الرقب  األیم̀`نم ث

ث̀```م تع̀```اود رس̀```مھ ث̀```م الس̀```اقین تمحیھم̀```ا و تعی̀```د رس̀```مھما ث̀```م  األیس̀```ر، تمح̀```ي ال̀```ذراع 

 األذنو تؤك``د عل``ى  األقف``الالیس``رى و تعی``د رس``مھما ث``م ترس``م الزھ``ور ف``ي المالب``س ث``م 

̀``ة  ̀``م رس̀``مت حقیب ̀``ة وتس̀``تغرب ث ̀``ت الورق ̀``م رفع ̀``ن بث ̀``تغربت م ̀``ت اس ̀``دما إنتھ ̀``د و عن الی

  .الرسم 

  : م الشكل األنثوي قصة المفحوصة حول رس. 7. 2 .1

س```نة تق```رأ فھ```ي مجتھ```دة ، ذكی```ة ، ص```حیحة  13ھ```ذه فت```اة تظھ```ر أنھ```ا تمش```ي عمرھ```ا 

 أخ̀``واتو  إخ̀``وةل̀``دیھا  إخوتھ̀``االجس̀``م ، جمیل̀``ة نوع̀``اً م̀``ا تس̀``كن م̀``ع وال̀``دھا و وال̀``دتھا و 

ً  14تح```ب وال```دھا و وال̀```دتھا تتحص```ل عل̀```ى مع```دل   قوی̀```ة ص```حتھا جی̀```دة ذكی```ة ، أحیان̀```ا

̀```دیھا مش̀```كالت اھتماماتھ̀```ا الدراس̀```یة ، ال تخ̀```اف و  س̀```عیدة لیس̀```ت عص̀```بیة ، ال یوج̀```د ل

ھن̀``اك بع̀``ض األم̀``ور تحزنھ̀``ا ، ربم̀``ا یغض̀``بھا ص̀``دیقاتھا تتمن̀``ى تق̀``را ة تتخ̀``رج و ممك̀``ن 

تت̀``زوج ل̀``دیھا خص̀``ال حمی̀``دة ، الص̀``الة الطیب̀``ة ، االحت̀``رام ل̀``یس ل̀``دیھا أص̀``دقاء كثی̀``رون 

ا كثی̀```راً و تح̀```ب المدرس̀```ة تقض̀```ي أمت̀```ع یق̀```ول عنھ̀```ا الن̀```اس أنھ̀```ا متأدب̀```ة تح̀```ب أس̀```رتھ

  . االوقات في المطالعة تذكرني ھذه الفتاة بالدراسة و أحب ان أكون أفضل منھا

  : رسم الشكل الذكري . 8. 2 .1

̀``دأت برس̀``م نف̀``س الج̀``نس أوالً ،  ̀``د ب ̀``اً و كان̀``ت ق ̀``ذكري ثانی رس̀``مت المفحوص̀``ة الش̀``كل ال

̀```رأس و تفاص̀```یلھ  ̀```دأت بالرس̀```م ال ̀```م( ب ̀```ف ، الف ̀```ین ، األن ̀```ة  العین ̀```م ) ، الش̀```عر ، الرقب ث

رس̀``مت الج̀``ذع و قام̀``ت بمحی̀``ھ ث̀``م تمح̀``ي الش̀``كل كل̀``ھ و تقل̀``ب الص̀``فحة رس̀``مت ال̀``رأس 

̀``دین ، تمح̀``ي  ̀``ذراعیین و الی ̀``م رس̀``مت ال ̀``م رس̀``مت الج̀``ذع ث ̀``ف ث ̀``م ، و االن ̀``ین ، الف العین
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̀``ین و االزرار  ̀``م رس̀``مت االذن ̀``ى الش̀``عر ث ̀``د عل ̀``ذراعیین و تؤك ̀``د رس̀``م ال ̀``ذراعین و تعی ال

̀```م رس̀```مت ك̀```ر ̀```اب ث ̀```ي الرس̀```م و االجی  10ة محتھ̀```ا و أع̀```ادت رس̀```مھا ، و إس̀```تقرت ف

  .دقائق 

  : قصة المفحوصة حول رسم الشكل الذكري . 9. 2 .1

سنوات یدرس في الخامسة إبتدائي متوسط الذكاء صحیح  10ھذا طفل یلعب بالكرة عمره 

معدل  6/7الجسم ، جمیل نوعاً ما یسكن مع عائلتھ بفضل والده ، لدیھ أخوات یتحصل على 

ي البنیة ، صحتھ جیدة ھو سعید ، لیس عصبي ، یھتم بالدراسة ربما تغضب حیاتھ ، قو

یتمنى ان یدرس و یعمل ، و خصالھ الحمیدة االحترام و الصالة لیس لدیھ أصدقاء كثیرون 

یقول الناس عنھ ھادئ ، یحب أسرتھ و مدرستھ سیتزوج و یقضي أمتع اوقاتھ في الریاضة 

د و ھو على المسؤولیة تحترمھ و یحترمھا ، ال یذكرني بأحتكون زوجتھ متدینة و قادرة 

  طفل ال أحب ان اكون مثلھ

  :التحلیل الكیفي لرسم الشخص  ) 8( جدول

 التحلیل التفسیر
 

  
 

رغبة في إشتھاء القیام بالرسم مع  -
 ,حاجة إلرضاء و كسب الممتحن

  
لدیھا الشك و التردد و عدم الرضا عن  -

الذات  و یدّل كذلك على حیلة اإللغاء 
 )  القلق النفسي(

 السلوكات أثناء الرسم
  

تّم الرسم بتركیز و بطء شدیدین عل الرغم       
من أّن الرغبة في الرسم كانت مقبولة   

     2و الشكل 1سواء   الشكل 
  المحو المتكرر   -

   
  

  
 

 .لدیھا إنطواء -
 .لدیھا ضغط إجتماعي  -
 .لدیھا مشاكل و متعبة  -
 .لدیھا نبذ أمومي  -

 التمركز
 

رسم مركز متموضع في وسط الورقة مع   
میلھا للجھة السفلیة نوعا ما بالنسبة للشكل   
رسم مركز  ) الذكري( 2بالنسبة للشكل   1

متموضع في وسط الورقة        
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لدیھا خوف من إقامة عالقة مع  -

 .اآلخرین
 .لدیھا تثبیط مع نقص في تقدیر الذات -

 
لدیھا مشاعر عدم الكفاءة و المیل إلى  -

اإلنزواء و الشعور بالنقص و الخجل و 
 .اإلنقباض 

 
 .لدیھا عدم التوافق مع البیئة -

 األبعاد و التناسب
 

 .األطراف الغیر متجانسة للشخصین -
 

الرجل الیمنى أقصر من الیسرى  -
 .للشخصین

 .للذكرشخص صغیر بالنسبة  -
  
  

 .شخص كبیر نوعا ما بالنسبة لألنثى  -

 
 

حصر و حساسیة مفرطة نوعا ما للثقة  -
 .في النفس

 .لدیھا شعور بالنقص -
  

لدیھا كل المیول و الخجل و الحساسیة  -
،اللطف ،التردد و عدم الثقة بالنفس و 

 .ضعف الغرائز 
 

 

  الخطوط
  

مضغوط و مركز علیھا ،غیر مركزة  -
في الجھة  مع وجود بعض اإلنحرافات

العلیا و السفلى من الرسم في كلى 
 .الرسمین

 .سمك الخطوط خفیف -

 
 

مراھقة متوازنة مع سیطرة األنا على  -
 .نزواتھا

 .إضطرابات عاطفیة عصبیة -

 الوضعیة و التناسق
 

 .رسم وجھي لكلى الشخصین  -
 

 .عدم التناظر الجّید لألطراف  -
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رغبة في الحركة و اإلتصال مع  -
في تكوین عالقات  الخوف من الفشل

 .مع العالم الخارجي 
  
  
  
  
  

 .لدیھا إخفاء سریة و تكتم  -

    
  الھیئة  و الحركات

 .ھیئة غیر عادیة  -
الید الیمنى أقصر من الید الیسرى  -

 .بالنسبة للشكل األنثوي 
الید الیسرى أطول من الیمنى بالنسبة  -

 .للشكل الذكري
شكل الساقین غیر كتناسق في  -

 .الشكلین
  معالم وجھ غیر واضحة  -

 
 

 
 
 
 

 .الشكل متجانس مع العمر -
ثبات الھویة الجنسیة و عدم إضطرابھا   -

 
  التشخیص

 
 مراھقة : العمر -
 أنثى:الجنس  -
 لیدیا: الھویة -

 
 
 

میل للعبیر الوجھي یظھر نوعا ما من  -
اإلحتكاك المتناقض نوعا ما و المتمثل 

 .في الخوف و السعادة
  
 

 
 التعبیرات 

 
مفتوحتان ،فم مفتوح و كأنھ عینان  -

 .یتكلم أو یبتسم 
 
 

  
  
  
 

 .اإلھتمام بالعالم الخارجي  -

  
  :األشیاء المحیطة 

  
 . حقیبة بالنسبة للشكل األنثوي -
  .كرة قدم بالنسبة للشكل الذكري  -

 
  : الرأس 

  ـصغیر شبھ دائري 

  

  .ـلدیھا مشاعر النقص و االحساس بالذنب 
  



الفصل التطبیقي: الفصل السادس   
 

 109 

  عینان مفتوحتان و الفم مفتوح كبیر 

ـ شعر كثیف في الشكل االنثوي و كثیف 

  .نوعاً ما في الشكل الذكري 

  .ـ فم مفتوح كبیر 

  .ـ رغبة في التفتح على العالم الخارجي 
  

  .، لدیھا اھتمامات جنسیة 

  : الجذع 

ـ رقبة على شكل مثلث و رقیقة نسبة للجذع 

  في كلى الشخصین 

  ـ الكتفین صغیرتین 

  صغیر   ـ الجذع مربع نوعاً ما و

  لدھا صرامة و قلة الحیویة 

  .ـ لدیھا مشاعر النقص 

  .ـ لدیھا المیل الى االنطواء

  : األطراف 

  ـ أصابع غیر مفتوحة و غي واضحة 

ـ الذراعان غیر متناسقان و غیر متناظرتان 

و الیمنى اقصر من الیسرى بالنسبة لألنثى 

والیمنى اقصر من الیسرى في الشكل 

  .الذكري 

ـ الساق األیمن اقصر من األیسر في كال 

  الشخصین 

لدیھا صعوبة االتصال االجتماعي باآلخرین 

  .و التردد في العالقات االجتماعیة 

ـ البحث عن االتصال بالعالم الخارجي مع 

الخوف من عدم القدرة ة الفشل في ذلك 

  نتیجة التقییم السلبي للذات نوعاً ما 

  .ـ نرجسیة جسدیة 

  : الباس 

  ـ تنورة بزھور و أزرار و جیوب لألنثى 

  .ـ قمیص بأزرار و جیوب 

  .ـ لدیھا نكران الواقع 

  ـ لدیھا خضوع لمتطلبات اآلخرین 

  .ـ لدیھا اعتماد على إالم 
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  :  شخصكي لرسم الیالتحلیل الدینام. 11. 2 .1

األنث̀``وي تتمرك``ز ھ̀``دى ف̀``ي وس̀``ط الورق̀``ة م̀``ع میلھ̀``ا للجھ̀``ة الس̀``فلیة قل̀``یال بالنس̀``بة للش̀``كل 

̀```ي  ̀```ر ف ̀```ا یظھ ̀```ومي ، كم ̀```ذ م ̀```اعي و نب ̀```ى االنط̀```واء و الض̀```غط االجتم ̀```دل عل ̀```ا ی ، مم

الرس```وم المفحوص```ة تكام```ل أج```زاء الجس```م اإلنس```اني و ف```ي ذل```ك دالالت ذك```اء و ق̀```درة 

عل``ى تنظ``یم األفك``ار ماع``دا رس``م األی``دي و ی̀``دل عل``ى وج``ود ص``راع یتعل``ق بھ``ذا الج̀``زء 

  ) .Hammer,1980,p15(المحرف أو المحذوف 

ی̀``دل ك̀``ذلك عل̀``ى العوام̀``ل الرئیس̀``یة لالتص̀``ال و الت̀``وتر ف̀``ي رس̀``مھا ی̀``دل عل̀``ى الخ̀``وف و

  .، الخجل ، الخصومة و العدوان

̀``ة ،  ̀``ع  الج̀``نس المحذوف ̀``وي أوال متج̀``انس م ̀``ى أن رس̀``م الش̀``كل اإلنس̀``اني األنث إض̀``افة ال

  .مما یوضح ثبات الھویة الجنسیة و عدم اضطرابھا 

̀``وي ̀``ذكري و األنث ̀``د رس̀``مت رأس الش̀``كل ال ̀`` فلق ̀``ك إش̀``ارة  ـ ̀``ري و لع̀``ل ذل ص̀``غیراً و دائ

: م̀`````اكوفر.(ال̀`````ى مش̀`````اعر ال̀`````نقص و اإلحس̀`````اس بال̀`````ذنب الت̀`````ي تعانیھ̀`````ا المفحوص̀`````ة 

  ) .60،ص 1987

  و رسمت الرقبة على شكل مثلث ربما یدل على اختناق و ضیق في التنفس 

ـ``` أم```ا مع```الم الوج```ھ ة االنفع```االت ظھ```رت عل```ى ش```كل عین```ان مفتوحت```ان و ف```م مفت```وح 

كلم أو یبتس``م ف``ي كلت``ا الشخص``یتین ال``ذكري و األنث``وي مم``ا ی``دل عل``ى می``ل كبی``ر كأن``ھ ی``ت

  .الى التعبیر نوعاً ما و المتمثل في الخوف و السعادة 

ف̀``العیون الدائری̀``ة المفتوح̀``ة ف̀``ي رس̀``م الش̀``كل األنث̀``وي و ال̀``ذكري فھ̀``ي ت̀``دل عل̀``ى أھمی̀``ة 

ض̀``بط دق̀``ة النظ̀``ر ل̀``دى المفحوص̀``ة و أیض̀``ا عل̀``ى الح̀``ذر و الحی̀``رة و الخ̀``وف و محاول̀``ة 

  .ذلك 

بالنس̀``بة للتأكی̀``د عل̀``ى فتح̀``ات األن̀``ف ب̀``أي درج̀``ة م̀``ن التوكی̀``د ف̀``ان ذل̀``ك یعتب̀``ر عالم̀``ات 

خاص̀```ة عل̀```ى وج̀```ود ع̀```دوان ، و ھ̀```و تفس̀```یر یت̀```دعم عل̀```ى وج̀```ھ العم̀```وم ، م̀```ن خ̀```الل 

  ) .81،ص 1987: ماكوفر. .(وجود مالمح أخرى في الشكل المرسوم  
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و ی```دل عل```ى تثبی```ت ف```ي  یظھ```ر الف```م مفت```وح و كبی```ر ف```ي الش```كلین األنث```وي و ال```ذكري

̀``ة و اللغ̀``ة الخارج̀``ة ع̀``ن الح̀``دود  ̀``م بص̀``عوبات التغذی ̀``د الف ̀``رتبط تأكی ̀``ة و ی ̀``ة الفمی المرحل

  ) .65،ص  2000:ملیكھ (اللیاقة و االنفجاریات االنفعالیة 

و ق``د ظھ̀``ر ف̀``ي الرس``م الش̀``كل ال̀``ذكري ، ف``ان ال̀``ذراعین تت̀``دلیان مت``رنحتیین عل̀``ى ج̀``انبي 

األنث̀``وي رس̀``مت فی̀``ھ ذراع̀``ان تض̀``غطان بإحك̀``ام الش̀``كل ال̀``ذكري ، ور س̀``مت ف̀``ي الش̀``كل 

و بش̀``دة عل̀``ى الش̀``كل بی̀``دین منقبض̀``تین و ھ̀``ي ربم̀``ا دالل̀``ة عل̀``ى الع̀``دوان المكب̀``وت ال̀``ذي 

̀``ا  ̀``ع م ̀``ق م ̀``ك یتف ̀``ل ذل ̀``ھ و ك ̀``یش فی ̀``ذي تع ̀``ان ال ̀``ا و المك ̀``ھ المفحوص̀``ة اتج̀``اه حالتھ تعانی

حینم̀```ا تك̀```ون الی̀```د منقبض̀```ة و مض̀```غوطة بإحك̀```ام نح̀```و الجس̀```م ) " م̀```اكوفر(ج̀```اءت ب̀```ھ 

̀``ر ع̀``ن نفس̀``ھ م̀``ن تكم̀``ن  ̀``ذي یعب ̀``وت ال ̀``داخلي و المكب ̀``ي اتج̀``اه التم̀``رد ال ̀``ر ف ̀``ة أكث الدالل

، ص  1987: م̀``اكوفر (" خ̀``الل األع̀``راض أكثرھ̀``ا مم̀``ا یعب̀``ر ع̀``ن نفس̀``ھ م̀``ن خ̀``الل الس̀``لوك

92. (  

و م̀``ن ناحی̀``ة أخ̀``رى ف̀``ان الی̀``دین المنقبض̀``تین ف̀``ي الش̀``كل األنث̀``وي و ال̀``ذكري و األص̀``ابع 

س̀```تر م̀```ن جھ̀```ة و م̀```ن جھ̀```ة أخ̀```رى عل̀```ى غی̀```ر المفتوح̀```ة تب̀```رھن عل̀```ى اإلخف̀```اء و الت

̀``````ات  ̀``````ي العالق ̀``````ردد ف ̀``````اآلخرین و الت ̀``````وفیر و ص̀``````عوبة االتص̀``````ال االجتم̀``````اعي ب الت

  .االجتماعیة

و بالنس̀```بة للس̀```اقان و الق̀```دمان ظھ̀```ر فیھ̀```ا ع̀```دم التناس̀```ق ف̀```ي كلت̀```ا الش̀```كلین األنث̀```وي و 

ال̀``ذكري فالس̀``اق األیم̀``ن اقص̀``ر م̀``ن األیس̀``ر ف̀``ي كلتاھم̀``ا و ربم̀``ا ی̀``دل ذل̀``ك عل̀``ى البح̀``ث 

التص̀``ال ب̀``العالم الخ̀``ارجي م̀``ع الخ̀``وف م̀``ن ع̀``دم الق̀``درة ة الفش̀``ل ف̀``ي ذل̀``ك نتیج̀``ة ع̀``ن ا

  .تقدیر سيء و تقییم سلبي للذات  و كذا ربما یدل على النرجسیة الجسمیة 

̀``وب  ̀``ورة بھ̀``ا زھ̀``ور و أزرار جی ̀``دي تن ̀``اة ترت ̀``ي الش̀``كل األنث̀``وي فت و تظھ̀``ر المالب̀``س ف

ف̀``ي الش̀``كل األنث̀``وي ت̀``دل و ف``ي الش̀``كل ال̀``ذكري قم̀``یص ب̀``أزرار و جی̀``وب و لع̀``ل الثی̀``اب 

̀`اة تمش̀`ي لتنك̀`ر م̀`ا ھ̀`و  ̀`ھ فرس̀`مت ثی̀`اب بھ̀`ا زھ̀`ور و فت عل̀`ى اإلنك̀`ار للواق̀`ع الت̀`ي ھ̀`ي فی

  .علیھ من إعاقة حركیة في اإلطراف السفلیة 
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و الجی```وب و األزرار ربم̀```ا ت̀```دل ع̀```ل الخض```وع لمتطلب̀```ات اآلخ̀```رین و اعتمادھ̀```ا عل̀```ى 

  .إالم 

تمثل̀``ت ف̀``ي حقیب̀``ة و ك̀``رة ق̀``دم ربم̀``ا  أم̀``ا ف̀``ي األش̀``یاء المحیط̀``ة الت̀``ي رس̀``متا المفحوص̀``ة

  .یدل على اھتمامھا بالعالم الخارجي 

كم̀``ا ظھ̀``رت المفحوص̀``ة كث̀``رة المح̀``ي و ربم̀``ا ی̀``دل عل̀``ى ع̀``دم الرض̀``ا ع̀``ن ال̀``نفس ، إذن 

̀``ة  ̀``النقص و اض̀``طرابات عاطفی ̀``ن انط̀``واء و حساس̀``یة و ش̀``عور ب ̀``ي م فالمفحوص̀``ة ، تعن

  .  فھي بنت منطویة 

  : الثانیةملخص عن نتائج دراسة الحالة . 12. 2 .1

̀```ین أن الحال````ة  ̀```الل المقابل````ة تب ̀```ن خ ̀```ي س````مة ) ج(م ̀```دیھا س````مات الشخص̀```یة تتمث````ل ف ل

̀``ات  ̀``ن س̀``ؤ العالق ̀``ة م ̀``ي المقابل ̀``ا ف ̀``ین لن ̀``ا تب ̀``ذات لم ̀``دیر ال االنط̀``واء و الخج̀``ل و س̀``ؤ تق

االجتماعی̀````ة و جلوس̀````ھا وح̀````دھا و ال تح̀````ي العالق̀````ات الص̀````داقة و ال ی̀````تكلم كثی̀````ًر و ال 

لنك̀``ت دائم̀``ا وح̀``دھا و ال ت̀``تكلم كثی̀``راً ھ̀``ذا تس̀``تطیع أن تب̀``دأ ص̀``داقات وال تع̀``رف القی̀``ام با

  بالنسبة لالنطواء 

̀`ا  ̀`ا تحم̀`ر خج̀`الً و قلبھ ̀`راً لدرج̀`ة أنھ ̀`اء كثی ̀`ا تخج̀`ل م̀`ن الغرب ̀`ي كونھ ̀`ا الخج̀`ل ظھ̀`ر ف إم

ی̀``دق بس̀``رعة و ال تس̀``تطیع الك̀``الم ، و ال تح̀``ب إي أح̀``د یتح̀``دث ع̀``ن اإلعاق̀``ة و ال تح̀``ب 

  .األماكن المزدحمة 

نفس̀``ھا لیس̀``ت عادی̀``ة مقارن̀``ة بغیرھ̀``ا ، أق̀``ل م̀``نھم و س̀``ؤ تق̀``دیر ال̀``ذات ظھ̀``رت أنھ̀``ا ت̀``رى 

ف̀```ي المس̀```توى ، و ت̀```رى أن̀```ھ ال یوج̀```د أح̀```د یری̀```د ص̀```داقتھا ألنھ̀```ا معاق̀```ة ، ال ت̀```رى أن 

  .لدیھا قیمة و ال تعجبھا نفسھا و ال یوجد أحد یشكرھا 

ل̀``دیھا س̀``م االنط̀``واء و س̀``ؤ ) ج(و م̀``ن خ̀``الل اختب̀``ار رس̀``م الش̀``خص تب̀``ین لن̀``ا أن الحال̀``ة 

ج̀````ل و ذل̀````ك ألنھ̀````ا رس̀````مت األط̀````راف غی̀````ر متجانس̀````ة ف̀````ي كلت̀````ا تق̀````دیر ال̀````ذات و الخ

الشخص̀```یتین و الس̀```اق الیمن̀```ى أقص̀```ر م̀```ن الیس̀```رى و رس̀```مت ش̀```خص ص̀```غیر و رأس 



الفصل التطبیقي: الفصل السادس   
 

 113 

̀``ر متناس̀``قتان و الیس̀``رى أط̀``ول م̀``ن  ̀``ري و ذراع̀``ان ملتص̀``قتان بالج̀``ذع و غی ص̀``غیر دائ

  .الیمنى في الشكلین 

حجم̀```ھ أم̀```ا س̀```مة الخج̀```ل فظھ̀```رت ف̀```ي رس̀```مھا اإلط̀```راف غی̀```ر متناس̀```قة و الش̀```خص 

  .صغیر و سمك الخط خفیف و رسمت ھیئة غیر عادیة و محرفة 

و س̀``مة س̀``ؤ التق̀``دیر ال̀``ذات رس̀``مت الس̀``اقین غی̀``ر متناس̀``قین و الش̀``خص ص̀``غیر ف̀``ي كلت̀``ا 

الش̀```كلین و س̀```مك الخ̀```ط خفی̀```ف و االنحراف̀```ات الت̀```ي ظھ̀```رت ف̀```ي الرس̀```م ، ك̀```ذلك ف̀```ي 

  .   الھیئة الغیر عادیة في الشكلین 

  :لثة عرض نتائج الحالة الثا. 2. 1

  : تقدیم الحالة الثالثة . 1. 2. 1

سنة یدرس في القسم التمھیدي  13عمره  2001ماي  7من جنس ذكر ولد یوم ) ج(الحالة 

بالمركز النفسي للمعاقین حركیا عین البیضاء ـ آم البواقي ـ یسكن مع أسرتھ نواة لكن في 

كانت والدتھ طبیعیة  الوقت الحالي مقیم بالمركز النفسي لألطفال المعاقین حركیاً ،

  وراثیة سببھا زواج األقارب  %100ورضاعتھ طبیعة یعني من إعاقة حركیة نسیتھا 

   2013فیفري  26دخل للمركز یوم 

 13مستواه االبتدائي متزوج من قریبتھ من موالید  1962مارس  27والده من موالید 

أبناء ،  4مل یومي ، لدیھ ابتدائي ماكثة بالبیت ووالده عا 3مستواه الدراسي  1970فیفري 

أنثى ، ورتبتھ الثانیة ، حالتھ االقتصادیة متوسطة یسكن في عمارة بالطابق  1ذكور و  3

الثاني سكن مستقیم یحتوي على غرف و مطبخ و حمام و مرحاض یحتوي على متطلبات 

فھي تلفاز ، الحیاة الكھرباء و الغاز و الماء أما التجھیزات الكھرومنزلیة التي یملكھا بالبیت 

  .ثالجة ، و آلة الطبخ و یفتقد الى الكمبیوتر ة أنھ الغسیل 
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  : تقطیع المقابلة  )9(جدول 

  العبارة  الرقم  العبارة  الرقم

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

  ـ نقعد وحدي في الشمبرة 

  ـ مانقعدش معاه خاله 

  ـ مانقعدش معاھم 

  ـ مانحبش نروح معاھم 

  ـ دیما نقعد في دار 

  ـ ماعندیش صحابي یاسر 

  ـ نحب نقعد وحدي 

  یشوفوني معوق و یقولولي أرواح تلعب 

  ـ ھو ما في حالھم 

  ـ انا في حالي 

  ـ مانحبش نقعد معاھم 

  ـ نحشم منھم 

  ـ صعیبة ندیر صدقات 

  ـ كي یشوفوني معوق 

  ـ مایحبوش یھدرو معایا 

  ـ یشوفو فیا قاعد في بالستي 

  ـ عاقل و نخالطش بزاف 

  ـ یقولوا علیا صامت 

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

  ـ یقولوا علیا كسول 

  ـ مانھدرش یاسر 

  ـ یضحكوني و یحكولي 

  ـ أنا نسمع برك 

  ـ حتى كي یسكتو مانھدرش 

  ـ أما كسول 

  ـ مانیش نشیط 

  ـ نحب ندیر كلش بالقاعدة 

  ـ یقولوا علیا فنیان 

  ـ ملیحة الصداقات الجدیدة 

  ـ مانقدرش نبدا ندیر صداقة 

  ـ كي یشوفوني معوق 

  ـ یحشمو مني 

  ـ أنا نحب نقعد وحدي 

  ـ كي نقلق نقعد وحدي 

  مكسورة  taxiـ نروح لواحد 

  ـ مقعد فیھا وحدي 

  ـ نحب المناسبات 



الفصل التطبیقي: الفصل السادس   
 

 115 

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

51  

52  

53  

54  

55  

56  

  مانحبش نقعد معاھمـ كي یجونا الضیاف 

  ـ مانحیش نقعد مع لي مانعرفھمش 

  ـ أنا نھدر مع الناس 

  ـ كي یسكتو نسكت 

  ـ أنا أصالً مانھدرش یاسر 

  ـ مانشتیش نقعد مع الناس في المناسبات 

  ـ مانحبش نتمسخر مع الناس 

  ـ حتى أصحابي ماعندیش یاسر 

  ـ مانحبش نھدر یاسر 

  ـ أنا نحب نسمع أكثر ما نھدر 

  صحابي یھدرو بزاف علیا ـ أ

  ـ مانعرفش ندیر النكت 

  ـ نحشم 

  ـ حتى لو كان تعرف تحشم 

  ـ مانعرفش ندیر النكت 

  ـ انا نحشم نواجھ أشخاص متالقیتھمش 

  ـ نخاف یھدرو و یقولو معوق 

  ـ نقعد وحدي خیر 

  ـ بسیف ما نھدر 

  ـ نحشم 

57  

58  

59  

60  

61  

62  

63  

64  

65  

66  

67  

68  

69  

70  

71  

72  

73  

74  

75  

76  

  ـ نخمم ملیح باه نجاوب 

  ـ نحب نقرا الكتب 

  ـ نحب المطالعة 

  ـ نتمنى نكون راجل 

  ـ نوقف على رجلیا 

  ـ نتزوج 

  ـ یكون عندي إمراة و أوالد 

  ـ نحب نقعد في الدار 

  ـ وما نخرجش خاله 

  ـ كي نكبر نقعد في الدار 

  نجي للمركز 

  ـ نلقي التحیة علیھم 

  ـ نقلھم و التنكلم الباس 

  ـ مبرتو 

  ـ نقرا الكتب 

  ـ نشوف في روحي فارغ 

  ـ ماعندي وین نوصل 

  ـ مكانش أعمال 

  ـ نحب صحابي یعاونوني 

  ـ خدمتي ماتعجبنیش 
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77  

78  

79  

80  

81  

82  

83  

84  

85  

86  

87  

88  

89  

90  

91  

92  

93  

94  

95  

96  

  ـ الزم یدریھا معایا واحد 

  ـ ماعندي حتى قیمة 

  ـ واحد معوق كیما أنا 

  ـ واش راح یدیر 

  ـ ماعندي ما ندیر 

  ـ حیاتي ماشي ملیحة 

  ـ مانیش راضي بیھا 

  ـ جابوني غلطة للدنیا ھاذي 

  ـ أفكاري و تخمامي یشوفوه تافھ 

  ـ ما یشتوش یتبعوني 

  ـ نحسھم ما یفھمونیش واش باغي 

  ـ عائلتي ما تفھمنیش 

  ـ صحابي ما یفھمونیش 

  یخبط ـ نحس قلبي 

  ـ نحشم 

  ـ مانحبش نكون في أماكن مزدحمة 

  ـ نحسھم یشوفو في رجلیا 

  ـ یقولوا معوق 

  ـ كي یشكروني نحشم 

  ـ یحمار وجھي 

97  

98  

99  

100  

101  

102  

103  

104  

105  

106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

  ـ ما نقدرش نخزر فیھم 

  ـ من الحشمة 

  ـ سعات نعرف 

  ـ كي نھدر مع لي مانعرفھمش 

  ـ ریقي یشیح 

  ـ نتلعثم 

  ـ توحلي الھدرة 

  ـ زوس المعدة تاعي توجع 

  ـ قبل ما ندیر حاجة 

  ـ كي نجي نشوف واحد أول مرة 

  ـ ضیف في الدار مثال 

  قلبي یبدا یخبط 

  ـ نحب نقعد وحدي 

  ـ نحب نقعد في الدار 

  ـ نحب نقعد وحدي في المركز 

  ـ مانحبش نقعد مع الغاشي 

  ـ مانقدر ندیر والو 

  ـ نحشم 

  ـ نھبط عیني 

  ـ مانطلعش عینیا 
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117  

118  

119  

120  

121  

122  

123  

124  

125  

126  

127  

128  

129  

130  

   

  ـ شكلھم یحسسني بالحشمة 

  ـ نحس بالحشمة 

  ـ نموت من الحشمة 

  ـ كي یھدر على االعاقة تاعي ما نحبش 

  ـ مانحبش حتى واحد یھدر علیھا 

  ننساھا  ـ أنا أنتاعي حاب

  ، و نحشم كي نھدر علیھا 

  ـ و نحشم كي یھدرولي علیھا 

  ـ حاب نتزوج 

  ـ نجیب أوالد 

  ـ ندیر الدار 

  ـ نجي للمركز 

  ـ نطل على صحابي 

  .ـ نسلم علیھم 

  

 
 

  :  التحلیل الكمي للمقابلة  )10(جدول 

العبارات الدالة على 

  االنطواء

العبارات الدالة على سوء 

  تقدیر الذات

العبارات 

الدالة على 

  الخجل

العبارات 

الدالة على 

  القلق
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،)117 (

،)118 (

،)119 (

،)120 (

،)121 (

،)122 (

،)123 (

،)124. (  

  

  )11(جدول 

  النتائج   التكرار   الفئات الفرعیة   الفئة 

  السمات 

  الشخصیة 

  االنطواء 

  سوء تقدیر الذات 

  الخجل 

47  

17  

34  

98  

47،95  

17،34  

34،69  

99،98 %  

  

  :التحلیل الكیفي للمقابلة  . 4. 2 .1

  :  من خالل الجدول نالحظ أن سمات الشخصیة ضمت ثالث فئات ھم 

  االنطواء ، الخجل وأعلى نسبة قدرت سؤ تقدیر الذات 

̀``ث  ̀``ـ حی ̀``درت ب ̀``أعلى نس̀``بة ق ̀``ى االنط̀``واء ب ̀``ا تحص̀``لنا عل ̀``ا الخج̀``ل  %47،95أنن و یلیھ

  . % 17،34ثم سؤ تقدیر الذات بنسبة  % 34،69بنسبة 

  : من خالل المقابلة إتضح أّن 



الفصل التطبیقي: الفصل السادس   
 

 120 

ص``ابر لدی``ھ س``مة االنط``واء و الخج``ل وس``ؤ تق``دیر ال``ذات و ظھ``ر ذل``ك م``ن خ``الل أقوال``ھ 

  .في المقابلة 

فص``ابر یح``ب والدت``ھ و یمض``ي معھ``ا معظ``م الوق``ت ف``ي المن``زل و ل``یس لدی``ھ الكثی``ر م``ن 

األص̀``دقاء و ال یح̀``ب العالق̀``ات االجتماعی̀``ة یح̀``ب أخ̀``اه الص̀``غیر و لدی̀``ھ عالق̀``ة س̀``طحیة 

م̀``ع وال̀``ده ال̀``ذي ال ی̀``راه دائم̀``ا ، یح̀``ب أس̀``امة الجل̀``وس ف̀``ي البی̀``ت وال ی̀``ذھب ال̀``ى بی̀``ت 

̀`دار ج̀`دي( ج̀`ده انط̀`وائي  ̀`و یروح̀`و ل ̀`ا م̀`ا نح̀`بش  ھ̀`و م̀`ا یحب ̀`ھ أص̀`دقاء ) و أن ̀`یس لدی ، ل

̀```رون  ̀```دي ، ماعن````دیش ص````حابي ب````زاف ( كثی ̀```یس ل````ھ عالق````ة م````ع ) نح````ب نقع````د وح ل

̀``ي ح̀``الي ( الم̀``ربین  ̀``ا ف ̀``ي ح̀``الھم و أن ̀``ھ خج̀``ل ) ھ̀``و ف ، ال ) نحش̀``م م̀``ن الم̀``ربین (و لدی

̀``راً  ̀``تكلم كثی ̀``درش ( ی ̀``ا نھ ̀``ي یس̀``كتو نس̀``كت ، م ̀``ى ك ̀``ر ، حت ̀``ا نس̀``مع ب ̀``ا ( كس̀``ول ) أن أن

̀``یط ̀``انیش نش ̀``ان  كس̀``ول م ̀``ا فنی ̀``و علی ̀``دیر ص̀``داقة ( انط̀``وائي .......). ، یقول ̀``درش ن مانق

مكس``رة نقع``د فیھ``ا وح``دي   Taxiجدی``دة ، نح``ب نقع``د وح``دي ، ك``ي نف``ق ن``روح لواح``د 

̀````ارب ..)  ̀````وس م̀````ع األق ̀````ة و لك̀````ن ال یح̀````ب الجل نح̀````ب ( یح̀````ب المناس̀````بات االجتماعی

  ...)المناسبات و مانحبش نقعد مع الي مانعرفھمش 

مانحبش نھدر و ما نحبش نتمسخر مع الناس ( لم كثیر وال یحب المزاح صابر ال یحب التك

، یخجل ) مانفرفش ندیر النكت حتى لو كان نعرف نحشم ( ، ال یعرف النكت و یخجل ) 

نحشم نواجھ أشخاص ماتالقیتھمش من ( من مواجھة أشخاص ال یعرفھم إذن ھو خجول 

بسیف ( یجیب عن األسئلة بسرعة خجول ، ذكر أنھ ال ) نقعد وحدي خیر ( قبل ، انطوائي 

، أسامة یحب قراءة الكتب و المطالعة ، لده سؤ ) مانھدر نحشم و نخمم ملیح باه نجاوب 

أنا صح نقرا الكتب بصح نشوف في روحي فارغ و ماعندي وین راح ( تقدیر الذات 

ة ، مانیش ماعندي حتى قیمة ، حیاتي ماشي ملیح( ، كما أنھ یرى أنھ ال قیمة لھ ) نوصل 

( لدیھ سؤ تقدیر الذات كما أنھ ذكر أن أفكاره تافھة ) راضي بیھا جابوني غلطة للدنیا ھاذي 

نحس قلبي یخبط ، ( صابر خجول ).واش نخمم أنا نبا نلھم تافھة و مایشتوش یتبعوني 

كما انھ ) نحشم ، مانحبش نكون في أماكن مزدحمة و نحسھم یشوفوا في رجلیا یقولو معوق 

كي یشكرني كاش واحد نحشم و یحمار وجھي ، و ما نقدرش ( ا ُیمدح یحمر خجالً عندم



الفصل التطبیقي: الفصل السادس   
 

 121 

نحشم نموت ( صابر یخجل من اعاقتھ ) و یتلعثم تروحلى الھدرة ) نخزر فیھ من الحشمة 

  .بالحشمة كي نھدر علیھا و نحشم كي نھدر علیھا و نحشم كي یھدررولي علیھا 

  : نتائج المقابلة . 5. 2 .1

لدیھ سمات شخصیة تتمثل في االنطواء ) ب(من خالل محتوى المقابلة اتضح أن الحالة 

الخجل ، وسوء تقدیر الذات ، حیث یوضح التحلیل الكمي للمقابلة أن االنطواء ظھر أعلى 

نقعد وحدي في الشمبرة ، ما نحبش نروح مھاھم لدار : ( لقولھ  % 47،95نسبة یساوي 

، ماعندیش أصحابي یاسر ، صعیبة ندیر صدقات ، مانھدرش  جدي ، دیما نقعد في الدار

مكسورة نقعد فیھا  taxiیاسر ، مانیش نشیط ، مانقدرش نبدأ ندیر صداقة ، نروح لواحد 

وحدي ، مانحیش نققعد مع الضیاف ،  مانحبش نقعد مع ألي مانعرفھمش ، نقعد وحدي خیر 

  .نقعد في الدار  بسیف ما نھدر ، ماننخرجش خاله من الدار ، كي نطبر

  : لقولھ  %34،69و قلیلة نسبة الخجل 

نحشم ، نحس قلبي یخبط ، مانحبش نكون في أماكن مزدحمة ، نحسھم ، مانقدرش نخزر ( 

فیھم رقي یشیح ، نتلعثم ، تروحلي الھدرة ، نحس المعدة تاعي توجع ، قلبي یخبط ، كي 

حشمة ، نموت من الحشمة ، كي یجینا واحد للدار ، نھبط عیني شكل عینیا یحسسني بال

  ....) یھدرولي على اإلعاقة تاعي مانحبش 

نشوف في رووحي فارغ ، ماعندي وین : ( لقولھ  % 17،34و تلیھ نسبة تقدیر الذات 

نوصل ، خدمتي ما تعجبنیش ، ماعندي حتى قیمة ، ماعندي ندیر خاطر معوق ، حیاتي 

للدنیا ھاذي ، أفكاري و تخمامي یشفوه   ماشي ملیحة ، مانیش راضي بیھا ، جابوني غلطة

  ...)تافھ ، مایشتوش یتبعوني 

  

  

  

  



 

  )6( شكل رقم

  أ .  ص: االسم 
 )B.3: (رقم الشكل 

   13: العمر 
  ذكر  : الجنس 

  أنثى  ) : ذكر/ أنثى ( رسم شكل 
  دج  22000،  2000: مستوى دخل األسرة من 

  : التشخیص 
  ـ أدرع كبیرة 

  ـ التأكید على الرأس 
  ـ جذع شبھ مستطیل 

  ـ فم كبیر 
  .ـ ساقین غیر متناسقتان 
  ـ شكل یخلو من الحركة 

 .م في الربع العلوي ـ الرس
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شكل رقم)                                               5

  
A.3(  

  ذكر ) : ذكر / أنثى 
  دج  22000،  2000: مستوى دخل األسرة من 

  ـ حذف إصبع من الید الیمنى و الیسرى 
  ـ جذع شبھ مستطیل 

  ـ شكل یخلو من الحركة 
  ـ التأكید عل األذنین 

  ـ الساقین غیر متناسقین 
  .ـ الرسم في الربع العلوي األیمن 

االسم 
رقم الشكل 

العمر 
الجنس 

رسم شكل 
مستوى دخل األسرة من 

التشخیص 
ـ أدرع كبیرة 

ـ التأكید على الرأس 
ـ جذع شبھ مستطیل 

ـ فم كبیر 
ـ ساقین غیر متناسقتان 
ـ شكل یخلو من الحركة 

ـ الرس
 

 الفصل السادس 

  

5( شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ص ، ع: االسم 
A.3: (رقم الشكل 

   13: العمر 
  ذكر : الجنس 

أنثى : ( رسم شكل 
مستوى دخل األسرة من 

  : التشخیص 
  ـ أذرع كبیرة 
  ـ أیادي كبیرة 

  ـ فم كبیر 
ـ حذف إصبع من الید الیمنى و الیسرى 

ـ جذع شبھ مستطیل 
ـ شكل یخلو من الحركة 

ـ التأكید عل األذنین 
ـ الساقین غیر متناسقین 

ـ الرسم في الربع العلوي األیمن 
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  : رسم الشكل الذكري للحالة الثالثة . 7. 2 .1

رس̀``م المفح̀``وص ش̀``كل ذك̀``ر اوال ً ، حی̀``ث ب̀``دأ برس̀``م ال̀``رأس ث̀``م الج̀``ذع ث̀``م الس̀``اقین ث̀``م 

ث̀``م ال̀``ذراعین و الی̀``د ) العین̀``ین ، االن̀``ف ، الف̀``م ( ال̀``رجلین ث̀``م التفاص̀``یل الخاص̀``ة ب̀``الرأس 

̀``ى المفح̀``وص عالم̀``ات  ̀``اء الرس̀``م و بع̀``د االنتھ̀``اء و ك̀``ان ظ̀``اھراً عل الھ̀``دوء و الش̀``ك أثن

  " .رسمت الید كبیرة : " من الرسم ، كان ینظر الى الفاحصة خلسة ثم قال 

  ) : الشكل الذكري ( قصة المفحوص حول رسم . 8. 2 .1

س̀``نة ی̀``درس الث̀``اني متوس̀``ط ی̀``درس جی̀``داً ذك̀``ي ، ص̀``حیح الجس̀``م و  12ھ̀``ذا ول̀``د عم̀``ره 

̀```ھ إخ̀```وة و أخ̀```وات یس̀```كن ف̀```ي  ̀```وي و جمی̀```ل ، لدی ̀```ھ و اوالده و أم̀```ھ ق ̀```ھ م̀```ع زوجت بیت

̀``ھ و  ̀``ھ الن هللا و ھ̀``بھم ل ̀``ھ و رجلی ̀``ھ و اذنی ̀``ي جس̀``مھ عینی ̀``دة ، افض̀``ل ج̀``زء ف ص̀``حتھ جی

ھ``م أمان``ة عن``ده و أس``وء ح``زء ف``ي جس``مھ قلب``ھ الن``ھ عن``دما یعم``ل ش``يء ل``یس جی``داً قلب``ھ 

یخ̀``بط ، ھ̀``و س̀``عید و ل̀``یس عص̀``بي و ل̀``یس لدی̀``ھ مش̀``اكل أكث̀``ر اھتمامات̀``ھ بیت̀``ھ یخ̀``اف اذا 

̀```ع  ̀```ع یق ̀```ت و یق ̀```ھ م̀```ن البی ̀```ھ خاص̀```ة أوالده و ال یح̀```ب ان تخ̀```رج زوجت ̀```ي بیت ش̀```يء ف

ل̀``الوالد مك̀``روه و ال یغض̀``بھ حت̀``ى س̀``يء یتمن̀``ى ان ی̀``ذھب للح̀``ج و یبن̀``ي بی̀``ت و یش̀``تري 

كمبی̀``وتر یح̀``ب التأم̀``ل و ال یقل̀``ق ل̀``یس لدی̀``ھ أص̀``دقاء كثی̀``رون یح̀``ب المدرس̀``ة و الدراس̀``ة 

فرنس̀``یة س̀``وف یت̀``زوج بزوج̀``ة ھ̀``و النش̀``اط ال̀``ذي یحب̀``ھ یح̀``ب الكتاب̀``ة و الرس̀``م ، تعل̀``م ال

  .جمیلة و یحبھا و أحب ان اكون مثلھ 

  : رسم الشكل األنثوي . 9. 2 .1

رس```م المفح```وص الش```كل االنث```وي ثانی```اً و ك```ان ق```د ب```دأ برس```م نف```س الج```نس اوالً ، ب```دأ 

̀```الرأس  ̀```م التفاص̀```یل التفاص̀```یل الخاص̀```ة ب ̀```م الس̀```اقین ث ̀```م الج̀```ذع ث ̀```رأس ث ( بالرس̀```م ال

  .حجاب للمرأة  ثم) العیینین ، االنف ، الفم 
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  : )الشكل االنثوي ( قصة المفحوص حول . 9. 2 .1

سنوات تدرس سنة السادسة إبتدائي تتمنى أن تخرج من المدرسة و  10ھذه بنت عمرھا 

تتزوج ذكیة صحیحة الجسم و جمیلة تسكن مع والدھا و والدتھا تفضل أمھا على والدھا 

یة البنیة و جمیلة أفضل جزء في ھي قو 9/10لدیھا إخوة و أخوات ،تتحصل على معدل 

ھي سعیدة و لیست عصبیة ) المھم رجلیھا ( جسمھا یدیھا ، أذنیھا ، عینیھا ، فمھا ، رجلیھا 

لیس لدیھا مشاكل تھتم ببیتھا تخاف من بیتھا تحزن عندما یقلق والدھا و أمھا و تغضب 

زوج و تنجب أطفال و ال عندما یقلق أمھا والدھا النھا تحتاجھم و ھم یحتاجوھا تتمنى ان تت

تتقلق منھم لدیھا خصال حمیدة ھي الصالة و الزكاة لیس لدیھا أصدقاء و یقول عنھا الناس 

أنھا إنسانة جیدة تحب اسرتھا و تحب المدرسة نشاطاتھا المفضلة عندما تكون في القسم و 

اكون تعمل ماذا ترید ، ھي حذرة و ستتزوج أي رجل و ال تذكرني بأي شخص ال أحب ان 

  مثلھا النني ذكر

  التحلیل الكیفي لرسم الشخص . )12(جدول 

  التفسیر  التحلیل

  : السلوكات أثناء الرسم 

تم الرسم بتركیز و بطؤ شدیدین على الرغم 

  من ان الرغبة في الرسم كانت مقبولة 

  

ـ رغیھ في إشتھاء القیام بالرسم مع حاجة 

  .إلرضاء و كسب ثقة الممتحن 

  :التمرن 

مركز متموضع في الوسط الورقة مع رسم 

 1میلھ للجھة العلویة قلیال في كل من الشكل 

  . 2و الشكل 

  

  لدیھ سلوكات واقعیة 
  .ـ لدیھ حریة الخیال و المثالیة 

  األبعاد و التناسب 

  ـ األطراف غیر متجانسة لكل الشكلین 

  ـ خوف من إقامة عالقة مع اآلخرین 

  ـ نقص في تقدیر الذات 
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ـ الرجل أطول الیمنى من الیسرى في الشكل 

  .األنثوي 

ـ الرجل الیمنى اقصر من الیسرى في 

  الشكل الذكري 

  .ـ شخص ومعوق 

  .ـ لدیھ إضطراب انفعالي عنیف 

  : الخطوط 

  ـ سمك الخط خفیف 

  ـ وجود بعض االنحرافات بالرسم 

ـ لدیھ كف المیول و الخجل و الحساسیة 

عدم الثقة بالنفس و ضعف الطفل و التردد و 

  الغرائز 

  .ـ لدیھ شعور بالنقص 

  الوضعیة و تناسق 

  ـ رسم وجھي 

  ـ عدم التناظر االطراف 

  

  ـ طفل متوازن مع سیطرة األنا على نزواتھ 

  .ـ اضطرابات عاطفیة عصبیة 

  الھیئة و الحركات 

ـ ھیئة غیر عادیة ، الیدان بعیدتان نوعاً 

حالة إستقبال في ماعن الجذع كما لو في 

  .كلتى الشكلین 

ـ الید الیمنى أطول من الیسرى في كلتى 

الشكلین و الساقین غیر متناسق في كلى 

  .الشكلین 

  .ـ شخص مبتسم 

  

ـ رغبة في الحركة و االتصال مع خوف من 

الفشل في تكوین عالقات مع العالم الخارجي 

.  

  ـ لدیھ االندفاعیة ة قلة النظام 

  

  یة و قلة النظام ـ لدیھ االندفاع

  ـ رغبة في الحركة و االتصال مع الغیر 

ـ لدیھ وعي بشدة بحاجتھ الى االحتفاظ 
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  .بواجھة مقبولة 

  : التشخیص 

  راشد : ـ العمر 

  ذكر : الجنس 

  صابر : الھویة 

  

الشكل متجانس مع العمر ، لدیھ اضطراب 

  .في الھویة الجنسیة و عدم ثباتھا 

  : التعبیرات 

مفتوحتان ، فم مفتوح و كأنھ یتكلم ـ عینان 

أو یقسم لكل  من الشكلین الذكري و 

  . .األنثوي

ـ میل الى التعبیر الوجھي یظھر نوعاً من 

االحتكاك المتناقض نوعاً من االحتكاك 

المتناقض نوعاً ما و المتمثل في الخوف و 

  .السعادة 

  :األشیاء المحیطة 

  الشيء

   ـ عدم االھتمام بالعالم الخارجي

  : الرأس 

  ـ صغیر شبھ دائري في كلى الشكلین 

ـ عینان دائریتان مفتوحتان و الفم مفتوح 

  .كبیر في الشكلین 

  ـ أذنین كبیرتین في الشكل الذكري 

  .ـ فم مفتوح كبیر في الشكلین 

  ـ لدیھ مشاعر النقص و اإلحساس بالذنب 

  .ـ رغبتھ في التفتح على العالم الخارجي 

  .النظر و الخوف ضبط ذلك ـ لدیھ أھمیة دقة

  ـ لدیھ ھلوسات سمعیة 

  . ـ لدیھ في المرحلة الفنیة 

  : الجذع 

  ـ ال توجد رقبة في كلتا الشكلین 

  ـ الكتفین كبیرتین واضحتین كلتا الشكلین 

  .ـ الجذع مستطیل نوعاً ما في كلتا الشكلین 

  ـ لدیھ اختناق و صعوبات في التنفس 

  ـ لدیھ تعویض لمشاعر عجز الجسم 

  ـ تعبیر عن القوة الجسدیة 

  .ـ لدیھ شعور بالقلق 
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  : األطراف 

ـ الذراعان ممتدتان و غیر متناظرتان و 

  .الیمنى أطول من الیسرى في كلتا الشكلین 

  ـ األیادي حجمھا كبیر في كلتا الشكلین 

ـ الساقان غیر متناسقتان و الرجلین غیر 

  .كلتا الشكلین  متناسقتان في 

ـ الساق األیمن أقصر من األیسر في كلتا 

  .الجنسین 

ـ تدل على تأخر النمو أو األطراف مرضیة 

و البحث عن االتصال من العالم الخارجي 

مع الخوف من عدم القدرة و الفشل في ذلك 

  .نتیجة التقییم السلبي للذات نوعاً ما 

ـ لدیھ تعویض عن الضعف أو صعوبات 

  .النقص  التواصل و

  .ـ لدیھ االندفاعیة و قلة النظام 

  .ـ نرجسیة جسمیة 

  : اللباس 

  ـ الشكل الذكري ال توجد مالبس 

  ـ الشكل األنثوي تضع خمار 

  المیل الى السطحیة في العالقات االجتماعیة 

  ـ حرمان من األم 

  

  : التحلیل الدینامیكي لرسم الشخص. 11. 2ً .1

میلھ للجھة العلویة قلیال في كل من الشكلین الذكري و یتمركز صابر في وسط الورقة مع 

  .األنثوي

مما یدل على السلوكیات الواقعیة و الحریة و الخیال و المثالیة ، و قد رسم الرأس صغیر 

شبھ دائري في كلتا الشكلین مما یدل على نقص مشاعر النقص و الذنب التي یعانیھا 

  ) 60، ص  1987: ماكوفر .(المفحوص 

كما یظھر في رسوم المفحوص عدم تكامل أجزاء الجسم اإلنساني و لم یرسم القدر الكافي 

من التفاصیل و في ذلك دالالت على الشعور المفحوص بالفراغ و المیل الى االنزواء 

  ).Hammer,1980,p67(كوسیلة للدفاع  و أحیاناً الكبت 
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ان ) Bodwin abrunk(كذلك تظھر في رسومھ على أنھا أشكال محرفة كما وجد 

المراھقین ذوي مفھوم الذات المنخفض یررسمون اشكاالً محرفة بدرجة أكثر من المراھقین 

ذوي مفھوم الذات المرتفع ، و نالحظ في رسم المفحوص انعدام الرقیة و ربما اختناق و 

  .ضیق في التنفس 

الفرد ما  و ربما یدل رسم الشخص الذكري على استعمال المفحوص میكانیزم حیث ینسب

( في غیره من صفات مرغوبة و یشكل نفسھ مثال التوحد بالكبار یمكن تمثیل صورة الجسم 

فمثل صورة جسمھ في ووافق و نرى ان المفحوص لدیھ اعاقة ) 41،  40، ص  1989: خضر 

  .حركیة 

اما معالم الوجھ و االنفعاالت فكانت على شكل عینان مفتوحتان و دائریتان و فم مفتوح و 

بیر كأنھ یتكلم او یبتسم في كلتا الشخصیتین الذكري و االنثوي مما یدل على میل الى ك

التعبیر الوجھي و یظھر نوع من االحتكاك النتاقض نوعاً ما و المتمثل في الخوفو السعادة 

فالعون الدائریة المفتوحة في رسم الشكلین فھي تدل على أھمیة دقة النظر لدى المفحوص و 

  . ) 72،ص 1987: ماكوفر(حذر و الخوف و محاولة ضبط ذلك أیضاً على ال

و یظھر في الشكل الذكري تأكید على فتحات االنف ربما یدل على عالمات خاصة على 

وجود عدوان وھو تفسیر یتدعم على وجھ العموم من خالل وجود مالمح اخرى في الشكل 

  . ) 81،ص 1987:ماكوفر( المرسوم 

في الشكلین و یدل ذلك على تثبیت في مرحلة الفمیة و یرتبط   و یظھر الفم مفتوح و كبیر

ملیكة (تأكید الفم بصعوبات التغذیة و اللغة الخارجة عن حدود الیاقة و االنفجارات االنفعالیة 

  ) .65،ص 2000:

و قد ظھر رسم الذراعین في كال الشكالین عدم التناسق فنالحظ الذراعان ممتدتان و غیر 

و ) االعاقة الحركیة ( ربما یدل على تأخیر النمو او االطراف مرضیة متناظرتان و ھذا 

البحث عن االتصال من العلم الخارجي مع الخوف من عدم القدرة و الفشل في ذلك نتیجة 

و  )Koppitz ,1996,p48(التقییم السلبي للذات نوعاً ما وربما یدل على االندفاعیة و قلة النظام 

كذلك ظھرت الدین حجمھما كبیر في كلتا الشكلین و مع كبر حجم االذن كذلك و ربما یدل 
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على تعویض عن طریق الضعف او صعوبات التواصل و النقص و ذلك لما تعكسھ ھذه 

  ).Leo,1983,p111( االجزاء من دالالت نفسیة عمیقة 

ا الشكلین فالساق االیمن أقصر و بالنسبة للساقین و القدمان ظھر فیھما عدم التناسق في كلت

من االیسر و ربما یدل البحث عن االتصال بالعالم الخارجي مع الخوف من عدم القدرة و 

الفشل في ذلك نتیجة التقییم السلبي للذات نوعاً ما و كذا بما یدل كذلك على النرجسیة 

( رمیز الجسمیة و یظھر خطین في نصف الساق في الشكل الذكري و ربما یدل على الت

  ).االعاقة الحركیة السفلیة 

  .كما استعمل المفحوص المحو و ربما یدل على التردد و عدم الرضا عن النفس 

  ) .خمار(أما بالنسبة للمالبس في الشكل الذكري لم تظھر و اما الشكل االنثوي البنت تضع 

ي الرسوم ان الشفافیة تكثر بنوع خاص ف) Hiler +Nesvig(حیث نجد الشفافیة و قد وجد 

  ).Swensen,1998,p34(المراھقین المضطربین 

یظھر في الرسمین أنھ ال توجد أشیاء محیطة و ربنا یدل ذلك على عدم االھتمام بالعالم 

  .الخارجي 

اذن فالمفحوص یعاني من انطواء و حساسیة و شعور بالنقص و إضطرابات عاطفیة فھو 

  .ولد منطوي 

  : نتائج اختبار رسم الشخص . 12. 2 .1

لدیھ سمات شخصیة تتمثل في ) ب(من خالل اختبار رسم الشخص اتضح ان الحالة 

االنطواء بصورة واضحة و الخجل و سوء تقدیر الذات حیث یوضح التحلیل الدینامیكي 

لرسم الشخص ان لدیھ سمة االنطواء و ذلك لرسمھ االطراف غیر متجانسة لكلى الشخصین 

بعض االنحرافات في الرسم كذلك ظھرت سمة االنطواء في رسمھ االطراف و یوجد 

بعیدتان عن الشكل كما لو في حالة استقبال في كلتا الشخصیتین ، و لم تكن ھناك أشیاء 

محیطة داللة على عدم اھتمامھ بالعالم الخارجي و ما یدل على االنطواء كذلك لم یظھر 

  .لمیل الى السطحیة في العالقات االجتماعیة اللباس في الشكل الذكري و یدل على ا
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اّما سمة الخجل ظھرت في رسمھ سمك الخط خفیف ما یدل على كف المیول و الخجل و 

  .الحساسیة و اللطف و التردد و عدم الثقة بالنفس 

و ظھرت سمة الخجل في رسمھ الكتفین كبیرتین وواضحتین في كلتا الشكلین الذكري و 

  .االنثوي 

سمة سؤ تقدیر الذات ظھرت في رسمھ الرجلین غیر متناسقین في كلتا الشكلین ، و أخیراً 

كذلك االنحرافات التي ظھرت في الرسم ، و الرأس الذي رسمھ صغیر و شبھ دائري في 

  .كلتا الشكلین ، و ظھرت سمة سؤ تقدیر الذات كذلك في رسمھ لألیادي بحجم كبیر جداً 

  : ةملخص عن نتائج دراسة الحال.13. 2 .1

لدیھ سماتت شخصیة تتمثل في سمة االنطواء ، )ب(من خالل المقابلة تبین ان الحالة 

الخجل ، و سؤ تقدیر الذات لما تبین لنا في المقابلة من حبھ للجلوس وحیداً في البیت و ال 

یحب العالقات االجتماعیة وال یرید الذھاب مع عائلتھ لبیت جده ، وال یوجد لدیھ أصدقاء 

و من الصعب لدیھ تكوین صداقات وال یتكلم كثیراً و لیس نشیط و ال یستطیع كثیرون ، 

البدء في تكوین صداقة ، و ال یحب الجلوس مع أشخاص ال یعرفھم ، ھذا بالنسبة لسمة 

  .االنطواء 

أّما الخجل فظھر في كونھ یخجل من مواجھة أشخاص ال یعرفھم حیث أنھ یحس بقلبھ 

لوس في أماكن مزدحمة ، النھ یحس ان الناس ینظرون الى ینبض ، و یخجل و ال یحب الج

رجلیھ و یقولون عنھ معاق ، و ذكر انھ عندما یشكرونھ یخجل و ال یستطیع النظر في من 

شكره ، و ذكر أنھ عندما یرید القیام بشيء یتعلثم في الكالم و یذھب لھ و یحس نعدتھ تؤلمھ 

  .یخجل عندما یتكلمون عن اعاقتھ و قلبھ ینبض عندما یأتي لھم ضیف بالبیت ، و

و سؤ تقدیر الذات ظھر في انھ یرى انھ سیصل الى مكان بعید ، وال یرى في نفسھ قیمة 

حیث انھ یرى في انجابھ خطأ وال تعجبھ افكاره و تفكیره و یصفھ بالتافھ و ال یرى اي احد 

  .یتبعھ في افكار ه 

لدیھا سمة االنطواء ، الخجل و ) ب(ة ومن خالل اختبارھم رسم الشخص تبین لنا لن الحال

سؤ تقدیر الذات ألنھ رسم االطراف غیر متجانسة لكلى الشخصین ووجود بعض 
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االنحرافات في الرسم و رسمھ لالطراف بعیدتان عن الشكل كما لو في حالة استقبال في 

سمة الشكلین و لم تكن ھناك اشیاء محیطة بالرسم و لم یظھر اللباس كذلك ھذا بالنسبة ل

  .االنطواء 

  .أما سمة الخجل فظھرت في رسمھ الخطوط خفیفة و الكتفین كبیرتین وواضحتین 

وسمة سؤ تقدیر الذات ظھرت في رسمھ الرجلین غیر متناسقین في كلتا الشكلین و 

االنحرافات التي ظھرت في الرسم و الرأس الذي رسمھ صغیر و شبھ دائري ورسمھ 

  . لالیادي بحجم كبیر جداً 

  :عرض نتائج الحالة الرابعة . 4.1
  : تقدیم الحالة الرابعة . 1. 4.1
̀``ة  ̀``وم ) د(الحال ̀``د ی ̀``درس بالقس̀``م  13عم̀``ره  09/2008/ 27م̀``ن ج̀``نس ذك̀``ر و ل س̀``نة ی

التمھی̀``دي ب̀``المركز النفس̀``ي للمع̀``اقین حركی̀``اً ع̀``ین البیض̀``اء ـ ام الب̀``واقي ـ یس̀``كن م̀``ع 

ن̀```واة لك̀```ن ف̀```ي الوق̀```ت الحل̀```ي مق̀```یم ب̀```المركز النفس̀```ي للمع̀```اقین حركی̀```اً ، كان̀```ت  أس̀```رة

̀``بتھا  ̀``ة نس ̀``ة حركی ̀``ن إعاق ̀``اني م ̀``ة یع ̀``ة ورض̀``اعتھ طبیعی ̀``ھ طبیعی ̀``بة  %100والدت مكتس

  .سببھا مرض ترخي العضالت 

  . 2012ماي 17دخل المركز یوم 

  ماكثة بالبیت عمرھا زوجة سنة  47سائق سیارة عمره  والده 

  إخوة ، ذكر و أنثى و رتبتھ في العائلة الثاني ـ حالتھ االقتصادیة متوسطة  3لدیھ 

  : تقطیع المقابلة ) 13( جدول

  العبارة  الرقم  العبارة  الرقم

01  

02  

03  

04  

  ـ مانیش ملیح 

  ـ قلقان 

  ـ كي نقعد یاسر في المركز نقلق 

  ـ نحب نروح لدارنا 

19  

20  

21  

22  

  ـ علبالي المشكلة فیا أنا 

  ـ خاطر نقلق یاسر 

  ـ حاسب بلي واحد مایحبني في الدار 

  ـ ھذا اكل بسبتي أنا 
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05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

  ـ دارنا بحبوني بزاف 

  ـ كي نتقلق یساعفوني 

  ـ ھنا ما یفھمونیش 

  ـ ماكا نورمال 

  ـ مانقعدش معاھا یاسر 

  ـ نتالقو غیر وقت الماكلة 

  ـ نحب بابا بزاف 

  ـ نحب نقعده معاھد یما 

  ـ نحب بابا أكثر منھم 

  ـ خیوتي یخافومني 

  ـ مایحبوش یقلقوني 

  ـ یخلفو مني كي نقلق 

  ـ حتى ھوما كیما ماما 

  ـ مانقعدش معاھم یاسر 

  ـ ندیر حوایج نندم علیھا 

  ـ أفكاري ماعندھا وین توصلني 

  ـ ماعندي حتى قیمة 

  ـ عاله المعوقین عندھم قیمة 

  ـ حیاتي مانیش راضي بیھا 

  ـ مانیش قادر نكمل

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

57  

58  

59  

60  

61  

62  

  ـ أصحابي ماعندیش بزاف 

  ـ خاطر أنا نقلق 

  ـ ألتفھ االسباب 

  ـ على ھاذي ماعندیش أصحاب 

  ـ مایحبوش یصاحبوني 

  ـ المربیات ناس مالح 

  ـ ینظفونا ، یقرونا و یعونونا 

  ـ أنا نحس بلي مایحبونیش 

  ـ و مایحملونیش 

  ـ نحب نتعاون انا و صحابي 

  ـ أنا ما نعرفش نخدم ملیح 

  ـ مانعرفش نفكر في حوایج ملیحة 

  ـ كي نكون قلقان 

  نعود مانفكرش خالص  ـ

  ـ یخافو مني 

  ـ مایقلقونیش 

  ـ خاطر أنا عصبي 

  ـ نقلق دبما 

  ـ ألتفھ األسباب 

  ـ نتعصب 
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43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

51  

52  

53  

54  

55  

56  

77  

78  

79  

80  

81  

82  

  ـ اإلعاقة ھاذي حبستلي كلش 

  ـ ماعندي طموح 

  ـ ماعندي ھدف في الدنیا 

  ـ والوما یصلحلي 

  ـ خاطر معوق 

  ـ ما یعجبنیش 

  ـ أني حاب نرتاح من اإلعاقة 

  ـ موحال نرتاح منھا 

  ـ راني حاب نولي عبد اخر ، 

  ـ مانرقدش ملیح 

  ـ نوض بزاف في اللیل 

  ـ أیامات مانرقدش فیھم 

  ـ من القلقة 

  ـ ساعات نحلم بكوابیس ینوضوني 

  ـ حتى النوم مایجینیش 

  ـ و ما نرقدش 

  ـ مزاجي متقلب 

  ـ مرة فرحان 

  ـ مرة مانیش ملیح 

  ـ مرة قلقان 

63  

64  

65  

66  

67  

68  

69  

70  

71  

72  

73  

74  

75  

76  

96  

97  

98  

99  

100  

101  

  ـ و نقلق 

  ـ وكي نقلق 

  ـ نكسر اي حاجة قدامي 

  ـ نعود نسیل بالعرق 

  ـ الثقة في الوقت ھذا مابقاتش 

  ـ لي یرفیھ الثقة یخونك 

  ـ نثیق غیر في بابا 

  ـ مانحبش نستنا یاسر 

  ـ نحس روحي مقلق 

  ـ و نتعصب 

  ـ كي یقولولي غدوة رحلة 

  ـ نتقلق 

  ـ نحب فساع یطلع النھار 

  ـ ساعات نتحمس 

  ـ الحاجة لي مقلقتني 

  ـ اإلعاقة تاعي 

  ـ فزدتلي حیاتي 

  ـ مانقدر ندیر والو 

  ـ بسبتھا 

  ـ كرھت حیاتي 
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83  

84  

85  

86  

87  

88  

89  

90  

91  

92  

93  

  

94  

95  

  ـ أنا دیما محسوب مقلق 

  ـ مانیش ھادئ 

  ـ تعدي بیا الوقت 

  درجة اني مانیش راكح ـ ل

  ـ مانقدرش نوض خاطر معوق 

  ـ نزید نتقلق 

  ـ أكثر و أكثر 

  ـ و ناكل ظوافري 

  ـ نحب الدراسة 

  ـ مانیش مركز خاله 

ـ كي نكون نكتب و نحل في التمارین ما 

  نركزش 

  ـ مانحبش الناس یقلقوني 

  ـ نحب نقعد في حالي 

102  

103  

104  

105  

  

  ـ الحیاة ماشي  ساھلة 

  ـ صعیبة یاسمر 

  ـ حاب تولي طباخ 

  .ـ مانقدر رش 

  
  : التحلیل الكمي للمقابلة )14( جدول 

  العبارات الدالة على القلق

اال

عب````ارات 

̀``````````ة  الدال

̀````````````ى  عل

اإلنط̀`````وا

  ء

̀``````ى  ̀``````ة عل ̀``````ارات الدال العب

  سوء تقدیر الذات

ال

عب̀``ارات 

الدال`````````ة 

̀``````````ى  عل

 الخجل
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)1 ( ،)2 (،)3 (،)6 (،)15 (

،)16 (،)20 (،)25 (،)37 (،)52 (

،)53 (،)54 (،)55 (،)56 (،)58 (

،)59 (،)60 (،)61 (،)62 (،)63 (

،)64 (،)65 (،)66 (،)67 (،)68 ( ،

)70(،)71(،)72(،)74(،)75(،)77(  

)78(،)79(،)81(،)83(،)84(،

)85(،  

)86(،)88(،)89(،)90(،)92(،)93(،  

)94(،)95(،)96.(  

0(  )19( ،)21(،)22( ،

)27(،)30(،)31(،)32(،)33(  

،)34(،)36 (،)38 (

،)39(،)40(،)41(،)42(،)43(  

)44(،)45(،)46(،)47(،

)48(  

)50(،)51(،)97(،)98(،

)99(، )100(  

،)100(،)101(،)104.(  

 

)0( 

  )15( جدول
  

  الفئة 
̀``````````````````````ات  الفئ

  الفرعیة 
  النتائج   التكرار 

  السمات 
  الشخصیة 

  القلق 

س``````وء تق``````دیر 

  الذات 

  

48  

29  

77  

98  

62،33%  

37،66% 

99,99 %  

99،98 %  

  

  :  للمقابلة التحلیل الكیفي. 4. 4 .1
تن̀``درج ض̀``من فئت̀``ین القل̀``ق وس̀``ؤ تق̀``دیر  الشخص̀``یةس̀``مات  أنم̀``ن خ̀``الل الج̀``دول نالح̀``ظ 

  .الذات 

و تلیھ```ا س```ؤ تق```دیر  % 62،33تحص```لنا عل```ى القل```ق بنس```بة عالی```ة تق```در ب  أنن```احی```ث 

   %37،33الذات بنسبة 

  :  أنمن خالل المقابلة اتضح 
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  في المقابلة  الھوأقلدیھ سمة القلق و سؤ تقدیر الذات و ظھر ذلك من خالل  أسامة

نح̀``ب باب̀``ا ب̀``زاف و نح̀``ب نقع̀``د مع̀``اه دیم̀``ا ، نحب̀``و ھ̀``و أكث̀``ر م̀``نھم (یح̀``ب وال̀``ده  أس̀``امة

مام̀```ا نورم̀```ال مانقع̀```دش معاھ̀```ا یاس̀```ر نتالق̀```اه فی̀```ر (و عالقت̀```ھ بأم̀```ھ س̀```طحیة ...) ك̀```ل 

خی```وتي یخ```افو (یقل```ق  ألن```ھیخ```افو من```ھ یقلق```وني و  إخوت```ھ أنو ذك```ر ..) وق```ت الماكل```ة 

̀```ق  ̀```وني و یخ̀```افوني ك̀```ي نقل ̀```ایحبوش یقلق ̀```ي ، م ̀```ا ) من ̀```م دائم ̀```س معھ ̀```ى ( و ال یجل حت

ان̀```ھ ال توج̀```د لدی̀```ھ  أس̀```امةیظھ̀```ر عل̀```ى ) خی̀```وتي كیم̀```ا مام̀```ا مانقع̀```دش مع̀```اھم ب̀```زاف 

  ..) .ماعندیش صحابي بزاف ، نقلق ما یحبوش یصاحبوني ( صدقات 

م̀```انعرفش ( ،) المربی̀```ات م̀```ایحبونیش و م̀```ایحملونیش ( لدی̀```ھ س̀```ؤ تق̀```دي ال̀```ذات  أس̀```امة

̀```ھ ال یفك̀```ر ) نخ̀```دم وح̀```دي ̀```ي ح̀```وایج ملیح̀```ة ، (و ذك̀```ر ان ̀```اريم̀```انعرفش نفك̀```ر ف  أفك

ماعن̀```دي حت̀```ى قیم̀```ة ، (ال یق̀```در و ال یق̀```یم حیات̀```ھ  أس̀```امة، و )ماعن̀```دھا وی̀```ن توص̀```لني 

م̀``انیش راض̀``ي ( و اظھ̀``ر ان̀``ھ ل̀``یس راض عل̀``ى حیات̀``ھ ، ) ع̀``اله المع̀``وقین عن̀``دھم قیم̀``ة 

وال̀````و م̀````اراح (لدی̀````ھ تش̀````اؤم ) بحی̀````اتي م̀````انیش ق̀````ادر نكم̀````ل ، ماعن̀````دي ھ̀````دف ال̀````دنیا 

  ..) یصلحلي خاطر معوق 

  ..)مایعجبنیش المظھر تاعي راني حاب نولي عبد اوخر ( لدیھ سؤ تقدیر الذات 

̀``ھ  ̀``ي عبارات ̀``ر ف ̀``ق و ظھ ̀``ھ القل ̀``ا لدی ̀``ل ، (كم ̀``ي اللی ̀``زاف ف ̀``وض ب ̀``یح ، ن ̀``دش مل ̀``ا نرق م

  ) یحلم بكوابیس( كما ذكر انھ ..) لقة أیامات مانرقدش فیھم من الق

̀``د  ̀``ق بأح ̀``ده  إالأس̀``امة ال یث ̀``ي وال ̀``ا ( ف ̀``ي باب ̀``ر ف ̀``ق غی ̀``ق )نثی ̀``انحبش (و عص̀``بي و قل م

م̀``رة فرح̀``ان ( متقل̀``ب الم̀``زاج  أس̀``امة أنكم̀``ا ) نس̀``تنا ، نح̀``س روح̀``ي مقل̀``ق و نتعص̀``ب 

̀``ان  ̀``رة قلق ̀``یح و م ̀``انیش مل ̀``رة م ̀``ان ..) و م ̀``ا قلق ̀``ھ دائم ̀``ر ان ̀``او ( و ذك ̀``ا محس̀``وب  أن دیم

مع̀``وق م̀``ا نق̀``درش نع̀``ود  أن̀``اان م̀``ن ق̀``وة القلق̀``ة نح̀``ب ن̀``وض م̀``ن الكرس̀``ي و خ̀``اطر قلق̀``

م̀``انیش مرك̀``ز خ̀``اله ، ف̀``ي  maisنح̀``ب الدراس̀``ة (، غی̀``ر مرك̀``ز ) ناك̀``ل ف̀``ي ظ̀``وافري 

  ..)الثعارین و الحالل 

̀``ة أنكم̀``ا ذك̀``ر أس̀``امة  ̀``ق ،  اإلعاق ̀``ق و ھ̀``ي مص̀``در القل ̀``ھ مص̀``در قل ̀``دت ل ̀``ة( و ل  اإلعاق

  ..) یر والو بسبتھا مقلقنتني و كرھتلىي حیاتي تاعي برك فزدتلي حیاتي مانقدر ند

  )..ما نقدرش maisحاب نولي طباخ ( كما  ظھر كذلك سؤ تقدیر الذات 
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  : نتائج المقابلة . 4. 4 .1
لدی̀``ھ س̀``مات شخص̀``یة تتمث̀``ل ف̀``ي القل̀``ق و س̀``ؤ ) ب(الحال̀``ة  أنم̀``ن خ̀``الل المقابل̀``ة إتض̀``ح 

  .تقدیر الذات 

  %62،33القل``ق ظھ̀``ر ب``أعلى نس``بة تس``اوي  أنحی``ث یوض``ح التحلی``ل الكم``ي للمقابل``ة 

 األس̀``بابقلق̀``ان ، ك̀``ي نقع̀``د یاس̀``ر ف̀``ي المرك``ز نقل̀``ق ، نقل̀``ق یاس̀``ر ، نقل̀``ق ألتف̀``ھ : (لقول``ھ 

̀``دیر  ̀``ق ن ̀``ي نقل ̀``ل ، نحل```م  حاج```ة، ك ̀``زاف فاللی ̀``وض ب ̀``دش مل```یح ، ن ̀``ا ، مانرق ̀``دم علیھ نن

̀````العرق ،  ̀````ق ، نس̀````یل ب ̀````الكوابیس ، نتعص̀````ب نقل ̀````اب ̀````ان ، ناك̀````ل  أن دیم̀````ا محس̀````وب قلق

  ...ري ما نیش ھادئ ضواف

م̀```ایحبونیش و م̀```ا یحمل̀```ونیش ، : ( لقول̀```ھ  % 37،66و تلی̀```ھ س̀```ؤ تق̀```دیر ال̀```ذات بنس̀```بة 

م̀``انعرفش نخ̀``دم وال̀``و وح̀``دي ، أفك̀``اري ماعن̀``دھا وی̀``ن توص̀``لیني ، ماعن̀``دي حت̀``ى قیم̀``ة 

ع``اله المع``وقین عن``دھم قیم``ة ، حی``اتي م``انیش راض``ي یبھ``ا ، م``انیش ق``ادر نكم``ل ، ح``اس 

̀`ي واح``د م``ا یحبن``ي ، ما یص``لح عن``دیش طم``وح ، ماعن``دیش ھ``دف ف``ي ال``دنیا ، وال``و م``ا بل

، ماعن̀``دیش طم̀``وح ، ماعن̀``دیش ھ̀``دف ف̀``ي ال̀``دنیا وال̀``و م̀``ا یص̀``احلي ، م̀``ا یعجبن̀``یش  يل̀``

  ...) المظھر تاعي ، حاب نولي عبد أخر 

   

  

  

  

  

 

 

  

  



 

  )8( شكل رقم)                                                

  ن .أ : االسم 
 )B.4: (رقم الشكل 

   13: العمر 
  ذكر : الجنس 

  أنثى  ) : رسم / أنثى ( رسم شكل 
  : التشخیص 

  ـ أذرع غیر متناسقة 
  ـ ال یوجد أیادي 

  ـ التأكید على الفم 
  ـ التأكید على األنف 

  ـ التظلیل في الشعر في الرأس 
  ـ التظلیل في الذراع األیسر 

  ـ الساقان غیر متناسقین 
  ـ رسم صغیر 

  ـ الشكل بھ حركة 
 .ـ الرسم في الذراع السفلي األیمن 
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7                                                (

  

  

  

  

  

  

  

  

A.4(  

  ذكر ) : ذكر / أنثى 

  ـ أذرع غیر متناسقة 
  

  ـ أصابع على شكل مخالب 

  ـ عدم تناسق الساقین 
  ـ شكل یخلو من الحركة 

 .ـ الرسم في الربع السفلي األیمن 

االسم 
رقم الشكل 

العمر 
الجنس 

رسم شكل 
التشخیص 

ـ أذرع غیر متناسقة 
ـ ال یوجد أیادي 

ـ التأكید على الفم 
ـ التأكید على األنف 

ـ التظلیل في الشعر في الرأس 
ـ التظلیل في الذراع األیسر 

ـ الساقان غیر متناسقین 
ـ رسم صغیر 

ـ الشكل بھ حركة 
ـ الرسم في الذراع السفلي األیمن 

 الفصل السادس 

7( شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  ن . أ: االسم 
A.4: (رقم الشكل 

   13: العمر 
  ذكر : الجنس 

أنثى : ( رسم شكل 
  : التشخیص 

ـ أذرع غیر متناسقة 
  ـ شخص صغیر 

ـ أصابع على شكل مخالب 
  ـ رأس صغیر 

  ـ فم كبیر 
  ـ قبعة بالرأس 

ـ عدم تناسق الساقین 
ـ شكل یخلو من الحركة 

  ـ وجود سرة 
ـ الرسم في الربع السفلي األیمن 
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  :  رسم الشكل الذكري. 7. 4 .1

̀``دأ برس̀``م الج̀``ذع ال̀``ذراع االیس̀``ر ث̀``م االیم̀``ن  رس̀``م المفح̀``وص لش̀``كل ذك̀``ري أوالً حی̀``ث ب

القبع̀``ة ث̀``م االذن̀``ین ث̀``م رس̀``م الی̀``دین ث̀``م ق̀``ال نس̀``میھ ث̀``م رس̀``م الس̀``اقین ث̀``م الح̀``ذاء ث̀``م رس̀``م 

  .ابراھیم و ھو اسمي الحقیقي 

  " یده الیسرى مریضة و طایرا من ذراعھ " و عندما رسم الید الیسرى قال 

  :  )الشكل الذكري ( قصة المفحوص حول رسم . 8. 4 .1

̀``ره  ̀``اخ عم ̀``ط مریض̀``ة ھ̀``و  20ھ̀``ذا طب ̀``ده فق ̀``اخ ذك̀``ي و ی ̀``زوج یعم̀``ل طب ̀``یس مت س̀``نة ل

لجم̀```ال یح̀```ب أم̀```ھ ووال̀```ده لدی̀```ھ إخ̀```وة و أخ̀```وات ق̀```وي البنی̀```ة و ص̀```حتھ جی̀```دة ع̀```ادي ا

̀``ده و أس̀``وء ج̀``زء  ̀``ى ی ̀``ة و ص̀``حیحة عل ̀``ھ قوی ̀``ھ ألن رجلی أفض̀``ل ج̀``زء ف̀``ي جس̀``مھ رجلی

̀`ده و  ̀`یس عص̀`بي مش̀`كلتھ األساس̀`یة ھ̀`ي ی ̀`ا مریض̀`ة ھ̀`و س̀`عید ل ̀`ط ألنھ ̀`ده فق ف̀`ي جس̀`مھ ی

عم̀``ل یحزن̀``ھ عن̀``دما أكث̀``ر اھتمامات̀``ھ الط̀``بخ ھ̀``و ال یخ̀``اف و الش̀``يء ال̀``ذي یحزن̀``ھ أن̀``ھ ال ی

) عقلی̀```ة ملیح̀```ة ( ی̀```تكلم فی̀```ھ الن̀```اس یتمن̀```ى أن یش̀```تري س̀```یارة و یعم̀```ل و یت̀```زوج لدی̀```ھ 

عاق̀``ل و ( لدی̀``ھ الكثی̀``ر م̀``ن االص̀``دقاء مثل̀``ھ ف̀``ي الس̀``ن و كب̀``ار علی̀``ھ و یق̀``ول عن̀``ھ الن̀``اس 

̀`اس م̀`الح  ̀`ذي ) ن ̀`ھ توق̀`ف ع̀`ن الدراس̀`ة و النش̀`اط ال یح̀`ب أس̀`رتھ ھ̀`و یح̀`ب المدرس̀`ة لكن

̀``ھ ̀``ع أوقات ̀``ا أمت ̀``ھ تك̀``ون  یقض̀``ي فیھ ̀``اس م̀``الح ( ھ̀``و العم̀``ل س̀``یتوزج و زوجت و ھ̀``ذا ) ن

  .الشخص ال یذكرني بأي أحد و ھو عادي مثلي مثلھ 

  : رسم الشكل االنثوي . 9. 4 .1

رس̀``م المفح̀``وص الش̀``كل االنث̀``وي ثانی̀``اً و ق̀``د بدأبرس̀``م نف̀``س الج̀``نس أوال فلق̀``د ب̀``دأ برس̀``م 

̀``ف و  ̀``م رس```م العین```ین ، االن ̀``رأس ث```م الش```عر و یض̀``غط عل```ى الش```عر ث الف```م ث```م رس```م ال

االس̀``نان ث̀``م رس̀``م الرقب̀``ة الج̀``ذع ث̀``م ال̀``ذراع االیس̀``ر ث̀``م االیم̀``ن رج̀``ع لل̀``ذراع االیس̀``ر و 

̀`دھا الس̀`اق االیم̀`ن و  ̀`م رس̀`م الس̀`اق االیس̀`ر و الح̀`ذاء و رس̀`م بع ̀`ّدة م̀`رات ث ̀`ام بمح̀`وه ع ق

  .الحذاء ثم رجع الى الشعر و محاه ثم قام بتظلیلھ ثم رسم الحبل بید الفتاة 

  ) : الشكل االنثوي  (قصة المفحوص حول رسم 
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س̀``نة ت̀``درس الث̀``اني متوس̀``ط تأم̀``ل ان ت̀``درس و عن̀``دما تكب̀``ر  13ھ̀``ذه فت̀``اة تلع̀``ب عمرھ̀``ا 

تت̀``زوج ھ̀``ي ذكی̀``ة و ص̀``حیحة الجس̀``م و جمیل̀``ة تس̀``كن م̀``ع أمھ̀``ا ووال̀``دھا و إخوتھ̀``ا ل̀``دیھا 

̀```دل  ̀```ى مع ̀```دة  12/20اخ̀```وة و اخ̀```وات تتحص̀```ل عل ̀```ة و ص̀```حتھا جی ̀```ة البنی و ھ̀```ي قوی

النھ̀``ا تلع̀``ب بھ̀``ا و ال یوج̀``د اي ج̀``زء س̀``يء ف̀``ي حی̀``ث أن افض̀``ل ج̀``زء ف̀``ي جس̀``مھا ی̀``ده 

̀```ر  ̀```دیھا مش̀```كالت أساس̀```یة اكث ̀```یس ل ̀```اة س̀```عیدة لیس̀```ت عص̀```بیة و ل ̀```ي فت جس̀```مھا  و ھ

اھتماماتھ̀``ا اللع̀``ب و تخ̀``اف ان تق̀``ع ف̀``ي مك̀``روه و تفق̀``د ی̀``دھا و تح̀``زن عن̀``دما ال تلع̀``ب و 

̀``ب  ̀``ا تلع ̀``ا أنھ ̀``ن أس̀``وء عاداتھ ̀``ت و ال تخ̀``رج للع̀``ب و م ̀``ي البی ̀``س ف ̀``دما تجل تغض̀``ب عن

تتمن̀```ى ان ت̀```درس و تت̀```زوج و تنج̀```ب أطف̀```ال ل̀```دیھا خص̀```ال حمی̀```دة م̀```ن بینھ̀```ا كثی̀```راً و 

تح̀``ي الن̀``اس و تس̀``اعدھم ، و ل̀``دیھا خص̀``ال حمی̀``دة م̀``ن بینھ̀``ا تح̀``ب الن̀``اس و تس̀``اعدھم ، 

و ل̀``دیھا أص̀``دقاء كثی̀``رون اكب̀``ر منھ̀``ا و اص̀``غر منھ̀``ا س̀``ناً ، یق̀``ول عنھ̀``ا الن̀``اس عاقل̀``ة و 

```̀ ع اوقاتھ̀```ا ف̀```ي اللع̀```ب تح̀```ب اللع̀```ب ، أس̀```رتھا و تح̀```ب المدرس̀```ة ، و ھ̀```ي تقض̀```ي أمت

عن̀``دما تكب̀``ر س̀``تتزوج م̀``ن ش̀``خص یحبھ̀``ا و یحترمھ̀``ا و یح̀``ب اللع̀``ب مثلھ̀``ا ، ال ت̀``ذكري 

  .بشئ ھذه الفتاة و ال احب ان اكون مثلھا النھا بنت و انا ولد 

  التحلیل الكیفي لرسم الشخص. )16(جدول  

  التفسیر  التحلیل

  : أثناء الرسم  تالسلوكیا
تم الرسم بتركیز و بطؤ شدیدین على 

  الرغبة في الرسم كانت مقبولة  أنالرغم من 

  

القیام بالرسم مع  اشتھاءـ رغیھ في 

  .حاجة إلرضاء و كسب ثقة الممتحن 

  : التمركز
رسم مركز متموضع في الجزء 

السفلي للورقة مع میلھ للجھة الیمنى قلیال 

  .في كلتا الشكلین 

  

  لدیھ تعب و مشاكل 

  .التقدم في المشاكل  ـ

  :األبعاد و التناسب 
ـ األطراف غیر متجانسة في كلتا 

  ـ خوف من إقامة عالقة مع اآلخرین 

  ـ تثبیط مع نقص في تقدیر الذات 
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  الشخصین  

ـ الرجل أطول الیمنى من الیسرى في 

  كلتا الشخصین 

  .ـشخص صغیر في كلتا الشخصیتین

الى ـ لدیھ مشاعر عدم الكفاءة و المیل 

واء الشعور بالنقص و الخجل نزاال

  .االنقباض

  : الخطوط 
ـ مضغوط علیھا و مركزة مع وجود 

انحرافات في الجھة العلویة و السفلى من 

 .الرسم في كلتا الشخصیتین

  

ـ لدیھ قلق و حساسیة مفرطة نوعاً ما 

  .الثقة بالنفس 

 .ـ لدیھ شعور بالنقص 

  

  : الوضعیة و التناسق
  ـ رسم محرف لكلى الشخصین  

  ـ عدم التناظر األطراف 

ـ̀`````` لدی̀``````ھ مفھ̀``````وم ذات م̀``````نخفض و 

  .اضطراب انفعالي عنیف 

  .ـ اضطرابات عاطفیة عصبیة 

  :الھیئة و الحركات 
ـ`` ھیئ̀``ة غی``ر عادی̀``ة ، الی``دان بعی̀``دتان 

̀`ة انفص̀`ال  األط̀`رافع̀`ن  ̀`ي الحال ̀`و ف ̀`ا ل كم

  .عن الجسد في الشكل الذكري 

م``ن الیمن``ى  أط``ولـ`` ال``ذراع الیس``رى 

  .في كلتا الشكلین 

ف̀```ي  قغی̀```ر متناس̀```ـ̀``` ش̀```كل الس̀```اقین 

ـ`` ش``خص ع``ابس و غاض``ب .كلت``ا الش``كلین 

  في كلتا الشخصین  

  

  ـ لدیھ تقدیر ذات منخفض 

̀````ق بھ̀````ذا الج̀````زء  ̀````ھ ص̀````راع یتعل لدی

  الغیر موجود 

  

عالق̀``ات  إقام``ةـ`` خ``وف م̀``ن الفش``ل م 

  .مع العالم الخارجي 

  

 ـ̀``` ل̀```یس لدی̀```ھ الرغب̀```ة ف̀```ي االتص̀```ال

 . الغیرمع 

  

  : التشخیص 
  مراھق  : ـ العمر 

  ذكر : الجنس 

  

̀```ھ  الش̀```كل متج̀```انس م̀```ع العم̀```ر ، لدی

ثب̀``````ات  ف̀``````ي الھوی̀``````ة الجنس̀``````یة و ع̀``````دم 
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  .اضطرابھا   أسامة: الھویة 

  : التعبیرات 

ـ̀``` عین̀```ان مفتوحت̀```ان ، دائریت̀```ان ف̀```ي 

  كلتا الشكلین 

  فم مفتوح في الشكل الذكري 

̀``ھ  ̀``وح ب ̀``م مفت ̀`` ف ̀``نانـ ̀``ي الش```كل  أس ف

   األنثوي

دق̀``ة النظ̀``ر و الح̀``ذر و  أھمی̀``ةـ̀`` لدی̀``ھ 

  .الخوف و محاولة ضبط ذلك 

  .ـ لدیھ عدوان فمي 

  

  

  :األشیاء المحیطة 
̀`ل ف``ي الش``كل  ̀`ويحب تلع``ب ب``ھ و  األنث

  ال یوجد شيء في الشكل الذكري 

  ـ لدیھ  االھتمام بالعالم الخارجي 

    
  : الرأس 

  ـ التضلیل في الشعر 

انكس``ارات ـ`` ص``غیر ش``بھ دائ``ري م``ع 

  .قلیلة في الخطوط في كلتا الشخصیتین 

̀``````ا  ̀`````` عین̀``````ان مفتوحت̀``````ان ف̀``````ي كلت ـ

  الشخصیتین 

ـ̀``` ف̀```م مفت̀```وح و كبی̀```ر ف̀```ي الش̀```خص 

  الذكري 

̀``ھ  ̀``ر ب ̀``وح و كبی ̀``م مفت ̀`` ف ̀``ي  أس̀``نانـ ف

  . األنثويالشخص 

  ـ شعر مبعثر في الشكل الذكري 

  .ـ قبعة في الشكل الذكري 

ف̀``ي كلت̀``ا الشخص̀``یتین  إذن̀``ینـ̀`` وج̀``ود 

  ـ لدیھ قلق 

  

ـ̀`` لدی̀``ھ أھمی̀``ة دق̀``ة النظ̀``ر و الح̀``ذر و 

  .الخوف ومحاولة ضبط ذلك 

  ـ لدیھ عدوان فمي 

̀```ة م̀```ن خ̀```الل  ̀```ق الرغب ̀```ھ تحقی ̀``` لدی ـ

  الرسم 

  ـ لدیھ ھالوس سمعیة 

  ـ لدیھ عدوان 
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  محرفتین 

ف̀``ي الش̀``كل  ناآلذعل̀``ى فتح̀``ھ  تأكی̀``دـ̀`` 

 .  األنثوي

  

  : الجذع 
̀```ي الش̀```كل  ̀```ة ف ̀``` ع̀```دم تناس̀```ب الرقب ـ

  .قصیرة األنثويفي الشكل  ياألنثو

̀`````ي الش̀`````كل  ̀`````رتین ف ̀`````ین كبی ̀````` الكتف ـ

̀``ي الش̀``كل  ̀``ذكري و ص̀``غیرتین ف ̀``ويال  األنث

.  

̀``ي  ̀``ن ف ̀``اً م ̀``ع نوع  الش̀``كلالج̀``ذع مرب

̀```ذكري و  ̀```ويال ̀```ن  األنث للج̀```ذع مح̀```رف م

  .الجھة الیسرى 

  ـ سرة في الشكل الذكري 

̀````ي  ̀````اق و ص̀````عوبات ف ̀````ھ اختن ̀```` لدی ـ

  التنفس 

ـ````` لدی`````ھ تع`````ویض لمش`````اعر عج`````ز 

  .الجسدیة  الجسم و تعبیر عن القوة

  

ـ̀``` لدی̀```ھ ص̀```راع یتعل̀```ق بھ̀```ذا الج̀```زء 

  .المحرف 

  . األمـ لدیھ االعتمادیة 

  

  : األطراف 
ـ`````` ال``````ذراعان غی``````ر متناظرت``````ان و 

̀````ا  ̀````ي كلت ̀````ى أقص̀````ر م̀````ن الیس̀````رى ف الیمن

  الشخصیتین 

̀``ى  ̀``ذكري أص̀``ابع عل ̀``ي الش̀``كل ال ̀`` ف ـ

ش̀``كل مخال̀``ب و ال توج̀``د ی̀``دین ف̀``ي الش̀``كل 

  ).حذفت( األنثوي

̀``ر  ̀`` الس̀``اقان غی ̀``ا ـ ̀``ي كلت متناس̀``قتین ف

  .الشخصیتین 

  ـ لدیھ اندفاعیة و قلة النظام 

بالع̀`````الم  االتص̀`````الـ̀````` البح̀`````ث ع̀`````ن 

̀``درة و  الخ̀``ارجي م̀``ع الخ̀``وف م̀``ن ع̀``دم الق

الفش̀````ل ف̀````ي ذل̀````ك نتیج̀````ة التقی̀````یم الس̀````لبي 

  .للذات نوعاً ما 

  ـ عدوان 

ـ̀```` لدی̀````ھ ص̀````عوبات التواص̀````ل عل̀````ى 

   اآلخرین

ـ̀`` االحتك̀``اك ب̀``المحیط ك̀``اف نوع̀``اً م̀``ا 

  ).األمانم شعور بعد(

لدی̀``ھ تحقی̀``ق الرغب̀``ة بش̀``كل مقن̀``ع م̀``ن   : اللباس 
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ـ```` یرت````دي الش̀````خص ال````ذكري قبع̀````ة 

  طباخ  

  .خالل الرسم 

  : التحلیل الدینامیكي لرسم الشخص. 10. 4 .1
یتمرك̀``ز أس̀``امة ف̀``ي الج̀``زء الس̀``فلي للورق̀``ة م̀``ع میل̀``ھ للجھ̀``ة الیمن̀``ى قل̀``یال ف̀``ي كلت̀``ا 

  .و المستقبل  الشكلین و ربما یدل عل التعب و المشاكل و التقدم

و ق̀```د رس̀```م ال̀```رأس ص̀```غیر ش̀```بھ دائ̀```ري ف̀```ي كلت̀```ا الش̀```كلین و ربم̀```ا ی̀```دل عل̀```ى 

  ) . 60، ص  1987: ماكوفر . (مشاعر النقص و الذنب التي یعانیھا المفحوص 

و ل``م یرس``م  اإلنس``انيالجس``م  أج``زاءكم``ا یظھ``ر ف``ي رس``وم المفح``وص ع``دم تكام``ل 

ذل̀``ك دالالت ع̀``ل ش̀``عور المفح̀``وص  و ف̀``ي) الی̀``د ، اللب̀``اس (الق̀``در الك̀``افي م̀``ن التفاص̀``یل 

̀`````````ت  ̀`````````اً الكب ̀`````````دفاع و أحیان ̀`````````زواء كوس̀`````````یلة لل ̀`````````ى االن ̀`````````ل ال ̀`````````الفراغ و المی ( ب

Hammr,1980,p67.(  

̀``ى  ̀``ي رس̀``ومھ عل ̀``ر ف ̀``ذلك تظھ ̀``اك ̀``د  إش̀``كال أنھ ̀``ا وج ̀``ة كم  bennk (محرم

+bodwin (الم̀```راھقین ذوي مفھ̀```وم ال̀```ذات الم̀```نخفض یرس̀```مون أش̀```كال مّحرف̀```ة  أن

  .بدرجة أكثر من المراھقین ذو المفھوم الذات المرتفع 

ووج̀``دنا ف̀``ي رس̀``م المفح̀``وص للرقب̀``ة اض̀``طرابھا  و ع̀``دم تناس̀``قھا و انس̀``جامھا ف̀``ي 

̀``ا  و كب̀``ت حی̀``ث ظھ̀``رت ف̀``ي  الت̀``نفسربم̀``ا ی̀``دل عل̀``ى اختن̀``اق و ض̀``یق ف̀``ي  الش̀``كلینكلن

  .غیر متناسقة  كلناھاقصیرة و  األنثويلة و في الشكل الشكل الذكري طوی

مع```الم الوج```ھ و االنفع```االت فكان```ت عل```ى ش```كل عین```ان مفتوحت```ان و دائریت```ان  أم```ا

  . األنثويالفم كبیر و مفتوح في الشكل  أما األنثويفي كلتا الشكلین الذكري و 

  ) .72ص  1987ماكوفر، (فالعینین تدل على محاولة ضبط ذلك 

  .ربما یدل عل العدوان الفمي  األسنانالمفتوح و  الفم أما

   األنفویظھر في الشكل االنثوي تأكید على فتحات 

̀``ى  ̀``دعم عل ̀``ى وج̀``ود ع̀``دوان و ھ̀``و تفس̀``یر یت ̀``ى عالم̀``ات خاص̀``ة عل ̀``دل عل ربم̀``ا ی

 1987م̀``اكوفر، .  (ف̀``ي الش̀``كل المرس̀``م  أخ̀``رىوج̀``ھ العم̀``وم م̀``ن خ̀``الل وج̀``ود مالم̀``ح 

  ) .81ص 
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̀`ا ̀`ة  أم ̀`ي المرحل ̀`ت ف ̀`ى تثبی ̀`دل عل ̀`ا ی ̀`ذكري ربم ̀`ي الش̀`كل ال ̀`ر ف ̀`وح و الكبی ̀`م المفت الف

الخارجی̀``ة ع̀``ن الح̀``دود اللیاق̀``ة و  ةاللغ̀``الفمی̀``ة و ی̀``رتبط تأكی̀``د الف̀``م بص̀``عوبات التغذی̀``ة و 

  ) .65، ص 2000: ملیكة .(االنفجارات االنفعالیة 

ان ف̀``ي و ق̀``د ظھ̀``ر ف̀``ي ال̀``ذراعین ع̀``دم التناس̀``ق ف̀``ي كلت̀``ا الش̀``كلین ف̀``نالحظ ال̀``ذراع

نظ̀``راً ( الش̀``كل ال̀``ذكري ص̀``غیرتان و قص̀``یرتان و مش̀``دودتان و ربم̀``ا ت̀``دل عل̀``ى الت̀``وتر 

و ی̀``دل ك̀``ذلك عل̀``ى البح̀``ث ع̀``ن االتص̀``ال م̀``ن الع̀``الم الخ̀``ارجي م̀``ع ) مع̀``اق حركی̀``اً  ألن̀``ھ

̀`ذات  ̀`یم الس̀`لبي لل ̀`درة و الفش̀`ل ف̀`ي ذل̀`ك نتیج̀`ة التقی م̀`ا و ربم̀`ا  تنوع̀`االخ̀`وف م̀`ن ع̀`دم الق

  (Koppitz ,1996,p468)ظام یدل على االندفاعیة و قلة الن

و  األیس```رخاص```ة ال```ذراع  األنث```ويكم```ا ح```ّرف المفح```وص ال```ذراعین ف```ي الش```كل 

̀`````ق بھ̀`````ذا الج̀`````زء المح̀`````ذف  ̀`````ى وج̀`````ود ص̀`````راع یتعل ( الح̀`````ذوف   أوربم̀`````ا ی̀`````دل عل

Hammr,1980,p67.(  

 اإللغ̀```اءفھن̀```ا اس̀```تعمل حیل̀```ة  األیس̀```ركم̀```ا اس̀```تعمل المح̀```و الكثی̀```ر خاص̀```ة ف̀```ي ال̀```ذراع 

  المحرفة  األشكالكذلك المراھقین ذوي مفھوم المنخفض یرسمون ) القلق النفسي (

̀`ى الش``كل مخال``ب و ربم``ا ی``دل عل``ى الع``دوان  ̀`ا ظھ``رت الی``دین ف``ي الش``كل ال``ذكري عل كم

  . اآلخرینو صعوبات التواصل مع 

و بالنس̀```بة للس̀```اقین و الق̀```دمین فھم̀```ا غی̀```ر متناس̀```قین تمام̀```اً ف̀```ي كلت̀```ا الش̀```كلین فتظھ̀```ر 

الیمن̀``ى اقص̀``ر م̀``ن الیس̀``رى و ربم̀``ا ی̀``دل البح̀``ث ع̀``ن االتص̀``ال بالع̀``الم الخ̀``ارجي الس̀``اق 

م``ع الخ̀``وف م``ن ع̀``دم الق``درة و الفش̀``ل ف̀``ي ذل``ك نتیج̀``ة التقی``یم الس̀``لبي لل``ذات نوع̀``اً م̀``ا و 

  .ربما یدل ذلك على النرجسیة الجسمیة 

و أنم̀```ا ظھ̀```رت الش̀```فافیة ف̀```ي  األنث̀```ويبالنس̀```بة للمالب̀```س فل̀```م تظھ̀```ر ف̀```ي الج̀```نس  أم̀```ا

النم̀``اذج الواض``حة للش``فافیة ف``ي الرس̀``م  أھ``مذكري حی``ث ظھ̀``رت الس``رة و م``ن الج``نس ال``

ت̀``رتبط باالعتم̀``اد  إنم̀``االس̀``رة كرم̀``ز  أن) م̀``اكوفر(نج̀``د الس̀``رة و ت̀``رى  اإلنس̀``انيالش̀``كل 

  ).108ص  1987ماكوفر، . ( األمعلى 
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̀``ذكري  ̀``دینا ) قبع̀``ة طب̀``اخ(و ظھ̀``رت القبع̀``ة ف̀``ي الش̀``كل ال ̀``ال المفح̀``وص فتظھ̀``ر ل كم̀``ا ق

 ألن̀``ھة م̀``ن خ̀``الل الرس̀``م و بش̀``كل مقن̀``ع  ف̀``ي التغیی̀``ر بص̀``ورة رمزی̀``ة ھن̀``ا تحقی̀``ق الرغب̀``

  .یكون طباخ  أنیرغب 

  .و ربما یدل على العدوان  األنثويو اظھر التظلیل في الشعر الشكل 

̀``ذراع  ̀``ي ال ̀``ل ف ̀``ويللش̀``كل  األیس̀``ركم̀``ا ظھ̀``ر التظلی ̀``ا  األنث ̀``ق فیم ̀``ى وج̀``ود القل ̀``یالً عل دل

  ) .284، ص 2000:ة ملیك)(الحركیة  اإلعاقة(یتعلق بجسم المفحوص 

معظ̀``م رس̀``وم الش̀``كل  أنن̀``وع م̀``ن الحرك̀``ة و ف̀``د ل̀``وحظ  األنث̀``ويو ظھ̀``رت ف̀``ي الش̀``كل 

̀```اني ̀```ة المبالغ````ة ،  اإلنس ̀```ن التص̀```لب ال````ى الحرك ̀```ة تت````درج م ̀```ن الحرك ̀```وحي بن````وع م ت

. ( فالرس`````وم داف`````ع ق̀`````وي نح`````و النش̀`````اط الحرك`````ي فالش`````خص القل̀`````ق یق`````دم رس̀`````وماً 

Hammr,1980,p104.(  

̀````ق النفس̀````ي و  إذن ̀````ذنب و القل ̀````نقص و ال ̀````وتر و مش̀````اعر ال ̀````المفحوص یع̀````اني م̀````ن ت ف

  . األماالعتماد على 

  .فھو ولد قلق ، ولدیھ سمة القلق و سؤ تقدیر الذات  أذن

  : نتائج اختبارات رسم الشخص. 11. 4 .1

̀``ا رس̀``م الش̀``خص اتض̀``ح  ̀``ة  أنم̀``ن خ̀``الل اختبارن ̀``ل ) د(الحال ̀``ھ س̀``مات شخص̀``یة تتمث لدی

̀`` بص̀``ورةف̀``ي القل̀``ق  ̀``دینامیكي رس̀``م : رة وس̀``ؤ تق̀``دیر ال̀``ذات كبی حی̀``ث یوض̀``ح التحلی̀``ل ال

رس```م الخط```وط مض```غوط و مرك```زة م```ع وج```ود  ألن```ھالش```خص ان```ھ س```مة القل```ق وذل```ك 

  .بعض االنحرافات في الجھة العلویة و السفلى من الرسم في كلتا الشخصین 

  . األنثويو ظھر القلق في التظلیل في الشعر في الشكل 

̀`ي الجھ̀`ة  ̀`ات ف ̀`ذات ف̀`ي رس̀`مھ االنحراف ̀`دیر ال ̀`ويو نج̀`د س̀`ؤ تق و الس̀`فلى م̀`ن الرس̀`م  العل

و الرس```م المح```رف و كل```ى الشخص```ین ال```ذي ی```دل عل```ى مفھ```وم ذات م```نخفض و الھیئ```ة 

  .الغیر عادیة في الشكلین 
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  : ملخص عن نتائج دراسة الحالة. 12. 4 .1
ل̀``دیھا س̀``مات شخص̀``یة تتمث̀``ل ف̀``ي س̀``مة القل̀``ق و ) د(الحال̀``ة  أنم̀``ن خ̀``الل المقابل̀``ة تب̀``ین 

̀```ة  ̀```ي المقابل ̀```ا ف ̀```ین لن ̀```ذات لم̀```ا تب ̀```دیر ال ̀```ة  أنس̀```ؤ تق ̀```ات ) د(الحال ̀```ھ ال یح̀```ب العالق ان

یك̀``ون ص̀``دیقھ كم̀``ا ان̀``ھ ال ین̀``ام جی̀``داً  أناح̀``د  أيیقل̀``ق كثی̀``راً و ال یری̀``د  ألن̀``ھاالجتماعی̀``ة 

 االنتظ̀``ارل̀``ده و ال یری̀``د ق̀``ي وا إالنوم̀``ھ مض̀``طرب و یحل̀``م بك̀``وابیس و ال یث̀``ق ف̀``ي اح̀``د 

االنتظ``ار ، و م``ن ق``وة القل``ق یری``د النھ``وض م``ن الكرس``ي  أثن``اءیش``عر ب``القلق  ألن``ھكثی``راً 

، و س```ببھا ال  اإلعاق```ةھ```ي ) د(مص```در القل```ق للحال```ة  أنلكن```ھ مع```اق ال یس```تطیع ، كم```ا 

ال اح̀``د  أنیس̀``تطیع القی̀``ام بش̀``يء كم̀``ا تب̀``ین لن̀``ا ان̀``ھ لدی̀``ھ س̀``مة س̀``وء تق̀``دیر ال̀``ذات ب̀``ذكره 

مك̀``ان ،  أيل̀``ن یص̀``ل بھ̀``ا ال̀``ى  أفك̀``ارهیعم̀``ل نش̀``اطاتھ لوح̀``ده ، و  أنھ و ال یع̀``رف یحب̀``

̀``ھ و ال اح̀``د  ̀``ا و ال یس̀``تطیع مواص̀``لة حیات ̀``یس راض عنھ ̀``ھ ل ̀``ة و حیات ̀``ھ قیم و لیس̀``ت لدی

 أنیحب``ھ و ل``یس لدی``ھ طم``وح و ل``یس لدی``ھ ھ``دف ف``ي الحی``اة و ال یعجب``ھ مظھ``ره و یح``ب 

  . آخریصبح شخص 

̀``ار رس```م الش̀``خص  ̀``ن خ```الل اختب ̀``ا و م ̀``ق و س```ؤ ) د(الحال```ة  أنتن```ین لن ̀``دیھا س```مة القل ل

̀``ذات  ̀``دیر ال ̀``ھتق ̀``ات  ألن ̀``ع وج̀``ود بع̀``ض االنحراف ̀``زة م رس̀``م الخط̀``وط مض̀``غوطة و مرك

̀`ي  ̀`ذي یظھ̀`ر ف ̀`ل ال ̀`ا الشخص̀`یین و التظلی ̀`ي كلت ̀`ة و الس̀`فلى م̀`ن الرس̀`م ف ̀`ة العلوی ف̀`ي الجھ

و ظھ̀``رت س̀``مة س̀``ؤ تق̀``دي ال̀``ذات ف̀``ي الرس̀``م المح̀``رف و الھیئ̀``ة الغی̀``ر  األنث̀``ويالش̀``كل 

  . األنثويلعادیة في كلتا الشكلین الذكري و ا

  :النتائج  و تفسیر مناقشة

تتس̀``م شخص̀``یة المراھ̀``ق الع̀``اق حركی̀``ا ب̀``ال نط̀``واء ، القل̀``ق « : ت̀``نص الفرض̀``یة عل̀``ى أن̀``ھ

  .، سوء تقدیر الذات والخجل 

وم̀``ن خ̀``الل نت̀``ائج البح̀``ث المعروض̀``ة س̀``ابقا نس̀``تنتج أن للمرھ̀``ق المع̀``اق حركی̀``ا س̀``مات 

القل̀``ق اإلنط̀``واء الخج̀``ل وس̀``وء تق̀``دیر ال̀``ذات ، وھ̀``ذا م̀``ا ی̀``دل عل̀``ى شخص̀``یة تتمث̀``ل ف̀``ي 

أن الفرض̀``یة تحقق̀``ت ف̀``ي نت̀``ائج الدراس̀``ة ف̀``ي الح̀``االت األربع̀``ة وكم̀``ا نالح̀``ظ أن̀``ھ إتفق̀``ت 

  )".walman . al )1994"نتائج ھذا البحث مع نتائج دراسة 
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 حی``ث ھ``دفت إل``ى معرف``ة الفواص``ل الم``ؤثرة عل``ى تق``دیر ال``ذات ل``دى الم``راھقین المع``اقین

مع̀```اقین حركی̀```ا ، ) 107(جس̀```میا المص̀```ابین ب̀```العمود الفق̀```ري وق̀```د تكون̀```ت العین̀```ة م̀```ن 

وق̀``د إس̀``تخدم أداة الدراس̀``ة الت̀``ي ف̀``ي عب̀``ارة ع̀``ن مقال̀``ة عل̀``ى أف̀``راد العین̀``ة وق̀``د أظھ̀``رت 

̀````ائھم  ̀````دین وأبن ̀````ة وم̀````دى س̀````ماح الوال ̀````ات  األس̀````ریة الحمیمی ̀````ائج الدراس̀````ة أن العالق نت

ور إیج̀```ابي ف̀```ي تك̀```وین تق̀```دیر ذات إیج̀```ابي المع̀```اقین بالمش̀```اركة اإلجتماعی̀```ة ك̀```ان ل̀```ھ د

ل``دى  المع``اقین أم``ا اإلتج``اه الس``لبي عل``ى تق``دیر ال``ذات فق``د ظھ``ر ف``ي المش``اكل المدرس``یة 

  .، وإتجاھات اآلخرین ، ونظرتھم للمعاق 

حی̀```ث ھ̀```دفت ھ̀```ذه الدراس̀```ة ال̀```ى ) kaubekekova )2000كم̀```ا إتفق̀```ت م̀```ع دراس̀```ة 

̀``دى ا ̀``ق النفس̀``ىواإلجتماعي ل ̀``ة مس̀``توى التواف ̀``د إس̀``تخدم أدوات معرف ̀``ا ، وق لمع̀``اقین حركی

الدراس̀```ة إختب̀```ار كالیفورنی̀```ا للشخص̀```یة وإس̀```تبیان القل̀```ق كحال̀```ة القل̀```ق كس̀```مة وإس̀```تبیان 

أن المع̀``اقین حركی̀``ا یظھ̀``رون ق̀``درا عالی̀``ا م̀``ن : وتق̀``دیر ال̀``ذات وأظھ̀``رت نت̀``ائج الدراس̀``ة 

الس̀````لوكات المض̀````ادة للمجتم̀````ع والتجن̀````ب والعزل̀````ة ع̀````ن ب̀````اقي األف̀````راد الع̀````ادیین كم̀````ا 

حت أن اإلن̀``اث م̀``ن المعاق̀``ات ی̀``واجھن ص̀``عوبة ف̀``ي التواف̀``ق اإلجتم̀``اعي أكث̀``ر م̀``ن أوض̀``

  .أقرانھم الذكور 

وأن العاق``ات كن``ا یع``انین م̀``ن ت``دني مس``توى تق̀``دیر ال``ذات وك``ن أق̀``ل رض``ى ع``ن أنفس̀``ھن 

  .ویشعرن بعدم تقبل أبائھن ومعلماتھن وزمیالتھن 

ا ف̀```ان الفرض̀```یة حی̀```ث أن الح̀```االت االربع̀```ة ل̀```دیھم س̀```مة س̀```وء تق̀```دیر ال̀```ذات وم̀```ن ھن̀```

  تحققت 

̀``ل  ̀``ة جبری ̀``ع الدراس̀``ة العربی ̀``ت م ̀``راھقین ) 1994(وإتفق ̀``دى الم ̀``ذات ل ̀``وم ال ̀``وان مفھ بعن

حركی``ا وھ``دفت ھ``ذه الدراس``ة إل``ى التع``رف عل``ى الف``روق الفردی``ة ف``ي مفھ``وم ال``ذات ب``ین 

̀```ین  ̀```ذات ب ̀```ي مفھ̀```وم ال ̀```روق ف ̀```ى الف ̀```ى التع̀```رف  عل ̀```ا وإل الم̀```راھقین والمع̀```اقین حركی

̀```اقین حر ̀```راھقین المع ̀```ن الم ̀```ة وزم ̀```وع اإلعاق ̀```رات الج̀```نس ون ̀```ى متغی ̀```ا وإس̀```تنادا إل كی

  .حدوثھا 
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مراھ̀``ق تص̀``فھم م̀``ن المع̀``اقین حركی̀``ا والنص̀``ف اآلخ̀``ر  256ت̀``ألف أف̀``راد الدراس̀``ة م̀``ن 

̀```ذات ، وإس̀```تخدمإختبار  ̀```اس یعق̀```وب لمفھ̀```وم ال ) ت(م̀```ن غی̀```ر المع̀```اقین ، وإس̀```خدم مقی

̀``ى ̀``ائج إل ̀``ى أس̀``ئلة وأش̀``ارت النت ̀``ة عل ̀``ي لإلجاب ̀``این الثالث ̀``ل التب ̀``ین  وتحلی ̀``روق ب وج̀``ود ف

الم``راھقین المع``اقین وغی``ر الع``اقین حركی``ا كم``ا أظھ``رت وج``ود ف``روق ف``ي مفھ``وم ال``ذات 

  .لدى المراھقین المعاقین حركیا تغري إلى الجنس ونوع اإلعاقة و زمن حدوثھا 

̀``ة للزض̀``ي ھ̀``اني  ̀``ت ك̀``ذلك م̀``ع الدراس̀``ة العربی ھ̀``دفت الدراس̀``ة التع̀``رف ) 1990(واتفق

̀``ام عل̀``ى المش̀``كالت الت̀``ي یع̀``اني منھ̀`` ̀``د ف̀``ي األردن،حی̀``ث ق ا المعوق̀``ون ف̀``ي محافظ̀``ة ارب

طالب̀``ا  71الباح̀``ث باختی̀``ار عین̀``ة عش̀``وائیة م̀``ن م̀``دینتي أرب̀``د والمف̀``روق واش̀``تملت عل̀``ى 

وطالب```ة وق```د أظھ```رت النت```ائج مس```توى المعان```اة ل```دى اإلن```اث یف```وق مثل```ھ ل```دى ال```ذكور 

̀``ى أن  ̀``ائج إل ̀``ع وأش```ارت النت ̀``رد والمجتم ̀``ھ والف ̀``ین الف```رد وذات أب```رز ووج̀``ود مش̀``كالت ب

ع̀``دم الثق̀``ة بالنفس،وع̀``دم ش̀``عور :ھ̀``ذه المش̀``كالت الت̀``ي یع̀``اني منھ̀``ا المعوق̀``ون تمثل̀``ت ف̀``ي

̀``وق  ̀``رد المع ̀``درة الف ̀``راب وع̀``دم مق ̀``وق بإنس̀``انیتھ ،والش̀``عور بالخج̀``ل ،واالغت ̀``رد المع الف

عل````ى الحرك````ة بنفس̀````ھ وع````دم القب̀````ول االجتم````اعي وع̀````دم الرض````ا ع̀````ن ال````نفس وع̀````دم 

 . االطمئنان وعدم االستقرار النفسي 

̀``وبز و اآلخ̀``رون واتف ̀``ة لھ ̀``ع الدراس̀``ة األجنبی ̀``ت م ̀``ث ھ̀``دفت ھ̀``ذه الدراس̀``ة )2001(ق حی

إل̀``ى التع̀``رف عل̀``ى العالق̀``ة ب̀``ین ك̀``ل م̀``ن االس̀``تقاللیة الجس̀``دیة ومس̀``توى اإلعاق̀``ة وتقب̀``ل 

̀```ق الم̀```رتبط باإلعاق̀```ة الجس̀```دیة  ̀```ة ، والقل ̀```دى الش̀```خص والمھ̀```ارات االجتماعی اإلعاق̀```ة ل

̀``دى  ̀``ائج أن .ق̀``ا جس̀``دیا مراھق̀``ا معو 39م̀``ع مس̀``توى الش̀``عور ب̀``االغتراب ل وأظھ̀``رت النت

̀````ة الجس̀````دیة  ̀````ق الم̀````رتبط باإلعاق ̀````ة أو القل االس̀````تقاللیة الجس̀````دیة والمھ̀````ارات االجتماعی

  .ارتبطت بشكل كبیر باالغتراب 

، حی̀```ث ھ̀```دفت ھ̀```ذه )2001(ول̀```م تتف̀```ق م̀```ع دراس̀```ة الس̀```فیرات محم̀```د عب̀```د الرحم̀```ان 

م̀```ن األس̀```رة (الدراس̀```ة إل̀```ى الكش̀```ف ع̀```ن ال̀```دعم االجتم̀```اعي المق̀```دم للمع̀```وقین جس̀```دیا 

̀``ع  ̀``راد المجتم ̀``ة الدراس̀``ة ) واألص̀``دقاء وأف ̀``ت عین ̀``د تكون ̀``دیھم، وق ̀``ذات ل ̀``وم ال ̀``ین مفھ وب

̀```م اس̀```تخدام مقیاس̀```ین ھم̀```ا  307م̀```ن ̀```ي األردن وت : أش̀```خاص م̀```ن المع̀```وقین جس̀```دیا ف

̀``دم  ̀``دعم المق ̀``ى أن ال ̀``ائج إل ̀``ذات وإش̀``ارة النت ̀``اس آخ̀``ر لمفھ̀``وم ال ̀``دعم األخ ومقی ̀``اس ال مقی
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یس```اعد ف```ي تك```وین مفھ̀```وم )دقاء وأف```راد المجتم```ع األس```رة األص```(م```ن مص```ادر الثالث```ة 

ایج̀```ابي لل̀```ذات ل̀```دى المع̀```وقین جس̀```دیا بش̀```كل ع̀```ام ، ول̀```دى المص̀```ابین ببت̀```ر ف̀```ي أح̀```د 

األط``````راف ،والمص``````ابین  بإعاق``````ات  جس``````دیة مختلف``````ة ، وأش``````ارت إل``````ى أن ال``````دعم 

االجتم̀``اعي المق̀``دم م̀``ن األس̀``ر یس̀``اعد ف̀``ي تك̀``وین مفھ̀``وم ایج̀``ابي لل̀``ذات ل̀``دى المص̀``ابین 

̀``ة بالش̀``لل ا ̀``ات  جس̀``دیة مختلف ̀``دى المص̀``ابین  بإعاق ̀``دماغي ، ول ̀``دم  . ل ̀``دعم المق ̀``ى أن ال إل

م``ن أف``راد المجتم̀``ع یس``اعد ف``ي تك̀``وین مفھ``وم ال̀``ذات ل``دى المع``وقین جس̀``دیا بش``كل ع̀``ام، 

  . ولدى المصابین بشلل األطفال ولدى المصابین بإعاقات جسدیة مختلفة 

  : كما تشیر نظریة األنماط الجسمیة عند شلدون أن 

``̀ ̀``بال ̀``ذات نش̀``یط یح̀``ب ) العض̀``لي أو الجس̀``مي (نمط المتوس̀``ط التركی ̀``د ال ̀``ى تأكی ̀``ل إل یمی

الس̀```یطرة ،ق̀```اس، ص̀```لب ال̀```رأي، یح̀```ب المخ̀```اطرة ، ویمی̀```ل إل̀```ى الت̀```یقض والحساس̀```یة 

  .متحفظا عقلیا،مفكر بحیث انفعاالتھ ، یحب العزلة ،قلق،خجول ومتزمت

ص̀`````احبھ طوی̀`````ل، نحی̀`````ف، یتمی̀`````ز س̀`````لوكھ بالمحافظ̀`````ة والتزم̀`````ت :وال̀`````نمط الرخ̀`````و  

̀``````اك ̀``````ق وس̀``````رعة االرتب ̀``````ھ . والحساس̀``````یة والقل ̀``````ي مش̀``````اعره ویح̀``````بس انفعاالت ویخف

  ).135،ص2002الحسین،(

, فالحال̀```ة االول̀```ى و الرابع̀```ة یعیش̀```ون ف̀```ي المرك̀```ز النفس̀```ي لألطف̀```ال المع̀```اقین حركی̀```ا  

``̀ ̀``ى یع̀``یش بص̀``فة دائم ̀``ة األول ̀``ھ بالنس̀``بة للجال ̀``ي(ة ألن ̀``ھ مراھ̀``ق مس̀``عف ) نظ̀``ام داخل ألن

ل̀``ذالك ال نج̀``د لدی̀``ھ س̀``مة الخج̀``ل و ربم̀``ا ھ̀``ذا راج̀``ع ال̀``ى كون̀``ھ یع̀``یش ف̀``ي الملرك̀``ز م̀``ع 

̀``ذات و ھ̀``ذا  ̀``ھ ف̀``ال یح̀``س بالخج̀``ل بینم̀``ا نج̀``د لدی̀``ھ القل̀``ق و س̀``وء تق̀``دیر ال المع̀``اقین أمثال

   یرجع الى تأثیر االعاقة الحركیة و ما تتركھ من اثار سلبیة على شخصیة المعاق

أم``ا الحال``ة الرابع``ة نج``د لدی``ھ القل``ق و س``وء تق``دیر ال``ذات و ال نج``د الخج``ل و االنط``واء و 

̀``ي  ̀``ھ یع̀``یش ف ̀``ھ و ش̀``عوره باالم̀``ان داخ̀``ل األس̀``رة و ألن ̀``ل أس̀``رتھ ل ̀``ى تقب ربم̀``ا یرج̀``ع ال

  المركز نظام نصف داخلي 

  :وترجع نظریة األنماط النفسیة عند یونغ أن   

م االحتف̀``اظ وتجن̀``ب الص̀``الت االجتماعی̀``ة یفض̀``ل ص̀``احبھ العزل̀``ة وع̀``د: ال̀``نمط المنط̀``وي

وھ``و دائ``م التفكی``ر ف``ي نفس``ھ وتنقص``ھ المرون``ة الت``ي تس``اعده عل``ى التواف``ق الس``ریع وھ``و 
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كثی̀````ر الش̀````ك ف̀````ي نی̀````ات الن̀````اس ودوافعھم،مس̀````رف ف̀````ي مالحظ̀````ة ص̀````حتھ وأمراض̀````ھ 

ق ع̀`````````ن طری̀`````````ق النك̀`````````وص والخی̀`````````ال ومظھ̀`````````ره الشخص̀`````````ي یحق̀`````````ق التواف̀`````````

  ).278، ص2001الشاذلي،(والوھم

̀``ا فرو ̀``زة الجنس̀``یة فالشخص̀``یة أم ̀``ى أس̀``اس مراح̀``ل تط̀``ور الغری ̀``د فقس̀``م الشخص̀``یة عل ی

  )459،ص2001عامود،.(الفمیة یغلب علیھا التشاؤم والحنین إلى مرحلة الحضانة

̀``ا  ̀``اقین حركی ̀``ز النفس̀``ي للمع ̀``ي المرك ̀``ذلك یعیش̀``ون ف ̀``ا ك ̀``ة ھم ̀``ة و الثالث ̀``ة الثانی ̀``ا الحال أم

̀``دیھما س̀``مة االنط̀``واء ا ̀``ي نج̀``د ل ̀``ذات كلتاھم̀``ا نظ̀``ام نص̀``ف داخل ̀``دیر ال لخج̀``ل و س̀``وء تق

بالنس̀``بة للحال̀``ة الثانی̀``ة ربم̀``ا یرج̀``ع الخج̀``ل لكونھ̀``ا فت̀``اة وھ̀``ي تخج̀``ل كثی̀``را م̀``ن االعاق̀``ة 

و ھ```ذا م```ا ظھ```ر ف```ي نت```ائج المقابل```ة نص```ف موجھ```ة و اختب```ار رس```م الش```خص و س```وء 

و . تق̀```دیر ال̀```ذات و االنط̀```واء و ھ̀```ذا ت̀```أثیر االعاق̀```ة الحركی̀```ة عل̀```ى شخص̀```یة المراھق̀```ة

ھ``ر لدی̀``ھ خج``ل ربم̀``ا لس̀``وء العالق``ة ف̀``ي البی``ت و لش̀``عوره بالض̀``طھاد و الحال``ة الثانی̀``ة یظ

  . انا ال أحد یحبھ و ناتج عن تأثیر االعاقة الحركیة لھ

̀```ة  ̀```ى أن الس̀```مات المزاجی ̀```ة الس̀```مات حی̀```ث اتف̀```ق كام̀```ل وألب̀```ورت عل نالح̀```ظ أن نظری

̀``اتخ̀``تص  ̀``رد  مزاجی ̀``د یتس̀``م الف ̀``ارة وغیرھا،فق ̀``اع والش̀``كل والمث ̀``رح .اإلیق ̀``البطء أو الم ب

  ).116،ص1994الدیب،(التھیج أو الجرأة وغیر ذلك  أو

ونج``د أن فت``رة المراھق``ة لھ``ا ت``أثیر عل``ى شخص``یة المراھ``ق المع``اق حركی``ا ألنھ``ا مرحل``ة 

حرج̀``ة حی̀``ث ی̀``رى حس̀``ن عب̀``د المعط̀``ي أنھ̀``ا مرحل̀``ة عواط̀``ف وت̀``وتر وش̀``دة حی̀``ث ف̀``ي 

̀```ة یم̀```ر المراھ̀```ق بفت̀```رات عص̀```بیة وتكث̀```ر عن̀```ده االندفاعی̀```ة والص̀```راعات  ھ̀```ذه المرحل

̀``ى الن ̀``ل إل ̀``ذات، كم̀``ا یمی ̀``د ال ̀``ى تأكی ̀``ل إل فس̀``یة، ویك̀``ون المراھ̀``ق ذو حساس̀``یة ش̀``دیدة یمی

  ).35،ص1995عبد الرحمان (الخوف خاصة من المجتمع وعدم الثبات اإلنفعالي

ك̀```ذلك ت̀```رى النظری̀```ة العض̀```ویة للمراھق̀```ة الت̀```ي یترأس̀```ھا ھ̀```ول أن ظ̀```اھرة المراھق̀```ة   

̀``ع خصائص```ھا ترج```ع أساس```اإلى النم```و العض̀``وي للف```رد وكلم```ا عرفن```ا الكثی```ر ع```ن  بجمی

المراھق̀``ة سیتض̀``ح لن̀``ا أن الكثی̀``ر إن ل̀``م یك̀``ن الغالبی̀``ة لم̀``ا ف̀``ي المراھق̀``ة م̀``ن اض̀``طرابات 

     ) HALL 1904 P240(یرجع سببھ إلى النمو الغیر متكافئ للجسم
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لعالئق̀``ي للمراھ̀``ق دورا كبی̀``را ف̀``ي اكم̀``ا تلع̀``ب الظ̀``روف االقتص̀``ادیة والمع̀``اش النفس̀``ي و

  التأثیر علیھ وإلى ظھور مثل ھذه السمات الشخصیة 

  : الدراسة توصیات    

ـ̀``` العم̀```ل عل̀```ى توعی̀```ة المجتم̀```ع و تثقیف̀```ھ ع̀```ن اإلعاق̀```ة و أس̀```بابھا و م̀```ن أھ̀```م أس̀```بابھا 

̀```ن الش````فاء  ̀```رض ال یمك ̀```ا م ̀```ة لیس̀```ت و ص̀```مة ع````ار أو أنھ ̀```ارب و أن اإلعاق زواج األق

  . منھ

ـ̀`` العم̀``ل عل̀``ى إدم̀``اج المع̀``اقین ف̀``ي المجتم̀``ع مم̀``ا یش̀``عرھم ب̀``أنھم أن̀``اس ع̀``ادیین ال یوج̀``د 

  .اآلخرین أي اختالف بینھم و بین األشخاص 

̀``التأكید عل̀``ى دور اإلع̀``الم ف̀``ي تحس̀``ین أداء المع̀``اقین ف̀``ي مختل̀``ف أدوارھ̀``م االجتماعی̀``ة  ـ

̀```اً بص̀```ورة بعی̀```دة ع̀```ن  ، و تك̀```وین ص̀```ورة إیجابی̀```ة ع̀```نھم الن اإلع̀```الم یعرض̀```ھم أحیان

  .واقعھم 

ـ`` متابع``ة المع``وقین حركی``اً بع``د خ̀``روجھم م``ن المرك``ز النفس``ي للتع``رف عل``ى احتیاج̀``اتھم 

  .و مدى استقرارھم 

  :  إقتراحات الدراسة

̀``رى دراس̀``ات  ̀``ھ دراس̀``تھا ت ̀``ي ض̀``ؤ م̀``ا انتھ̀``ت ال ̀``ة ف ̀``ھ الباحث ̀``ذي بدأت اس̀``تكماالً للجھ̀``د ال

  .أخرى في مجال سمات شخصیة المراھقین حركیاً 

  .ـ دراسات تتناول سمات شخصیة مختلفة للمعاقین حركیاً 

  .ـ أن یتناول سمات شخصیة مختلفة للمعاقین حركیاً 

̀``` أن یتن````اول الب````احث ̀```مات شخص````یة المع````اق حركی````اً لفئ````ات ـ ین موض````وعات تتعل````ق بس

  ).األطفال ، الراشدین ( عمریة 

  .ـ إجراء دراسة على المعوقات حركیاً و مقارنتھا مع المعوقین حركیاً 
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  : لدراسةا خاتمة

لقد قمنا من خالل ھذه الدراسة بمعرفة بع`ض س`مات شخص`یة المراھ`ق المع`اق حركی`ا ، و  

تمثل̀`ت الفرض̀`یة ف̀`ي أّن المراھق̀`ون المع̀`اقون حركی̀`ا یّتس̀`مون بس̀`مات شخص̀`یة  ك̀`اإلنطواء  

  .الخجل ، القلق و سوء تقدیر الذات 

̀``المركز  ̀``ا ب ̀``اق حركی ̀``ة س̀``مات شخص̀``یة المراھ̀``ق المع ̀``ى معرف ̀``ث ھ̀``دفت الدراس̀``ة إل حی

البیداغوجي للمراھقین المع`اقین حركی`ا ببلدی`ة ع`ین البیض`اء بوالی`ة أم الب`واقي ، كم`ا ھ`دفت 

أیضا إلى التعرف على مدى تأثیر ھ`ذه الس`مات عل`ى شخص`یة الم`راھقین المع`اقین حركی`ا ، 

وعلى   مدى قّوة تأثیر اإلعاقة الحركیة على تطبیع بعض الس`مات ل`دى الم`راھقین المع`اقین 

  .حركیا 

ألن̀`ھ األنس̀`ب إل̀`ى معرف̀`ة واق̀`ع جوان̀`ب ) دراس̀`ة حال̀`ة (اس̀`تخدمنا الم̀`نھج اإلكلینیك̀`ي  حی̀`ث 

بأن`ھ طریق`ة علمی`ة تتمی`ز ب`العمق و الش`مول و الفح`ص التحلیل`ي ) دوی`دار(الدراسة و یعرفھ 

الدقیق ألي ظاھرة أو مشكلة أو نوع من السلوك المطلوب دراستھھ لدى شخص أو أس`رة أو 

ع  بع̀``د فھ̀``م الظ̀``اھرة فھم̀``ا مستفیض̀``ا ،بھ̀``دف الوص̀``ول إل̀``ى جماع̀``ة أو مؤسس̀``ة أو مجتم̀``

إس̀`تنتاجات و مب̀`ادئ  عام̀`ة تص̀`لح لوض̀`ع تعمیم̀`ات تخ̀`دم عملی̀`ات التش̀`خیص  و الع̀`الج و 

  ) .107، ص1999دیویدار (التوجیھ و اإلرشاد 

س`نوات ) 14 – 13(و تكونت عینة البحث من أربعة حاالت و ال`ذین تت`راوح أعم`ارھم ب`ین 

البیداغوجي لألطفال المعاقین حركیا و تمثلت أدوات البح`ث ف`ي المقابل`ة أو یقطنون بالمركز 

  ).كارین ماكوفر ( العیادیة النصف موجھة أو إختبار  رسم الشخص 

ال تھتم باألعراض ف`ي ح`ّد :" قائال ) J.Baegeret(فالمقابلة العیادیة النصف موجھة یعرفھا 

یتموقع المفح`وص ف`ي دور موض`وع س`لبي ألفع`ال ، ذاتھا وال بالتغییرات الجسدیة فقط ،فال 

  ".بل یتموقع في موقع نشط و یكون متلقي و شاھد في وضعیة بین فردیة 

بأنھ أداة  إس`قاطیة ذات )  2008بدري ( عّرفھ ) لكارین ماكوفر ( و بالنسبة لرسم الشخص 

̀`تم بأاس̀`الیب مباش̀`رة أ ̀`امیكي لدراس̀`ة الشخص̀`یة ع̀`ن طری̀`ق اإلس̀`قاط و ی و مقنع̀`ة ط̀`ابع دین
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رمزی̀`ة ، و درااس̀`تھا بش̀`كل م̀`تقن و م̀`دروس یعتم̀`د المفح̀`وص فی̀`ھ م̀`ایلي بع̀`ض المص̀`ادر 

̀``ة و قیم̀``ھ  النفس̀``یة  ش̀``عوریا و ال ش̀``عوریا  ̀``دري ،( الذھنی ، و أثم̀``رت ) 80،ص  2001ب

  :الدراسة في نتائجھا أّن 

ل نت`ائج لدیھا سمات شخصیة تتمثلل في القلق و سوء تقدیر الذات ، فمن خ`ال) د(،) أ(الحالة 

  .المقابلة و رسم الشخص إتضح أّن لدیھما سمة القلق و سوء تقجیر الذات 

ونستنتج أّن الحالة الثانیة و الثالثة لدیھما س`مة اإلنط`واء ،الخج`ل ، س`وئ تق`دیر ال`ذات ،فم`ن 

خ̀`الل المقابل̀`ة و إختب̀`ار رس̀`م الش̀`خص تب̀`ّین أّن الح̀`التین ل̀`دیھما س̀`مات شخص̀`یة تتمث̀`ل ف̀`ي 

  . ء و سوء تقدیر الذات الخجل ، اإلنطوا
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ج`ا دراس`ة عیادی`ة ،  أطروح`ة دكت`وراه تالمیذ مرحلة الثانویة ، والیة بومرداس نموذ

ف̀``ي عل̀``م ال̀``نفس العی̀``ادي ، جامع̀``ة الجزائ̀``ر ،قس̀``م عل̀``م ال̀``نفس و عل̀``وم التربی̀``ة و 

 .األرطفونیا

، قضایا و مشكالت في سیكولوجیة اإلعاق`ة )1983:(فتحي السّید عبد الرحیم  - 57

 .و رعایة المعوقین النظریة و التطبیق ،دار المعارف للنشر، القاھرة ،د ط 
 الخاصة االحتیاجات ذوى سیكولوجیة : ( 2001 ) أمین المطلب عبد ، ریطىالق -58

 .الثالثة الطبعة ، القاھرة ، والنشر للطباعة العربي الفكر دار ، وتربیتھم

قشقوش ابراھیم، سیكولوجیة المراھقة، المكتبة األجلو مصریة، الطبعة الثانیة  - 59

 .1975القاھرة 

المراھقةن و أسالیب معاملتھم ، دار قباء للنش`ر ، )1998:(كامیلیا عبد الفتاح  - 60

 .1و التوزیع ، القاھرة ،ط
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إدارة الذات ، المفھوم و األھمیة و المحاور ، دار الفجر ) :  2008( مدحت أبو النصر  -61

  . 1للنشر         والتوزیع ، القاھرة ، ط 

مج ، اإلعاق`ة الجس`دیة،المفھوم ، األن`واع ، و ب`را)2005:(مدحت أبو النصر  - 62

 .1الرعایة ، مجموعة النیل العربیة للنشر ،القاھرة ،ط

وب`رامج  –األن`واع  –، اإلعاقة النفس`یة، المفھ`وم ) 2006:(مدحت أبو النصر - 63

 . 1الرعایة ، مجموعة النیل العربیة للنشر ، القاھرة ،ط

، اإلعاق̀``ة الجس̀``میة و المع̀``اق ،رؤی̀``ة حدیث̀``ة ، )2009:(م̀``دحت أب̀``و النص̀``ر - 64

 . 1مصر ،ط –العربیة للنشر ، القاھرة مجموعة النیل 

علم النفس و أھمیتھ في حیاتنا ، الق`اھرة ) 1981(مطلوع ، إبراھیم عصمت   - 65

 .، دار المعارف
القلم،  دار ،8 ط ،"الرسم طریق عن الشخصیة دراسة" :( 2000 ) كامل لویس ملیكھ، -66

 .الكویت

الشخصیة المتقلبة و عالقتھ`ا ب`التوافق :  )2006(النداوي، عدنان على حمزة  - 67

و عالقتھ̀`ا ب̀`التوافق المھن̀`ي ل̀`دى الع̀`املین ف̀`ي مؤسس̀`ات الدول̀`ة ن رس̀`الة ماجیس̀`تیر 

 .، مقدمة إلى كلیة األداب ،جامعة بغداد ) غیر منشورة(

األث``ار المترتب``ة  عل``ى اإلعاق``ة و اإلدم``اج ) : 1989(النص``راوي  مص``طفى - 68

 . 78 –68، ص )2(،ع ) 9(لة العربیة للتربیة ، مج المعاقین في عالم الشغل ، المج
، الشخصیة ، الدافعیة واإلنفعاالت ، ترجمة )  1988: ( سید الطواب و محمود عمر  – -69

 5للیندا دافیدوف  مراجعة فؤاد أبو حطب ، الدار الدولیة لإلستثمارات الثقافیة ، مصر ، الجزء 

.  

األطفال ذوي اإلحتیاجات الخاصة و تأثیرھم ، )  2008: (  عمر عبد الرحیم نصرهللا - -70

 . 2على األسرة        والمجتمع ، دار وائل للنشر و التوزیع ، األردن ، ط 

 :ترجمة ،"اإلنساني الشكل رسم في الشخصیة إسقاط" :( 1987 ) كارین ماكوفر، - -71

 .بیروت العربیة، النھضة دار رزق لیلة،
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الحالة األولىالمقابلة مع   

:محور العالقات االجتماعیة   

.مساء الخیر  :1س  

.مساء الخیر  :1ج  

واش راك ؟ : 2س  

یعني نقولوا  :2ج çava !!!!   . قلقان شویة   

واش بیك قلقان ؟: 3س  

. قلقوني  اصحابي : 3ج  

.احكیلي شویة على اصحابك  :4س  

مانیش و كي یقلقوتي نولي  ساعات یقلقوني ،و  نكونوا علكیف  ساعات أصحابيو  أنا :4ج
...... تقدري تقولي ندیر كلش  ملیح و ما نعرفش واش ندیر ،  

شكون ھو صاحبك المقرب لیك ؟ :5س  

ھموني و ما یقلقونیش یف م في المركز و اسامة في المدرسة ،عندي حسا: 5ج  

.... و عالقتك بیھم ... احكیلي على االساتذة تاعك  : 6س  

كیما استاذ .... قتي معاھم ملیحة و نحب القرایة ، بصح االساتذة یقلقوني عال: 6ج
نقلق من واحد ینشعني  أناالریاضیات  ، لي ما یعرفش یحل ینشعو و   

.على عالقتك بالمربیین و العمال في المركز  ْاحكیلي :7س  

ماشفتش  نانحب مربیة واحدة خاطر حنینة و ما تقلقنیش و نحسھا كیما ماما خاطر اْ  :7ج
.والدیا خاله  

: محور السمات   

.....ترقد  حكیلي كیفاه اْ  :1س  

.نومي ماشي ملیح كي نرقد نوض و نمشي في اللیل  :1ج  

كاش وقت عدا علیك و ما رقدتش بسبة القلق ؟ :2س  



ات و نرقد بال النوم كي نقلق ما نرقدش و نطیش الكوّ یروح علّیا امات یّ عّدوا علّیا اْ : 2ج
.بیھا   

كثر ، انت وال ھوما ؟ صحابك ، شكون لي  یخاف اْ ذا قارنا بینك و بین اْ إ :3س  

نا ندیرھاما نخافش خاله و صحابي كي یحبوا یدیروا حاجة یعیطولي لیا اْ نا اْ : 3ج  

ب ؟ وقتاه تحس روحك ماشي ملیح ؟ و تتعصّ  :4س  

یتكسرش ، و ّال ما  اقة بّصحر الكارو تاع الطّ نكسّ .... نجري ..... كي نقلق نھیج  :4ج
..... ح روحي نتكسر نطیش روحي و نخبط  یدي و نطیّ   

كي تكون تخدم في حاجة ، كیفماه تخدمھا ؟: 5س  

.ا یرجفوا ل فیھا و كي نكون نخدم  رجلیّ مباعد نمل ما نحبش نطوّ ....  نخدمھا  :5ج  

من واه یرجفوا رجلیك ؟  :6س  

.نقلق منھا  ثمْ  ثمْ ل  في الحاجة  ما نحبش  نطوّ نمل كیما قتلك  :6ج  

تاعك ؟ األكل أوقاتحكیلي على اْ  :7س  

نا نحب ناكل دیما ، نحب الماكلة و حتى كي نقلق  لوكان نلقا  الماكلة قدامي ناكل اْ  :7ج
.فرات   

اللي تتعب فیھم ؟ األعمالو  األوقاتحكیلي على اْ  :8س  

المقابلة  أجریت ھو مالحظ علیھ حیثو(  ما نتعبش خالص و ما نعرفش التعبْ  أنا :8ج
.)معھ و ھو واقف   

وقتاه تحس روحك ماكش ملیح ؟ :9س  

وّال كي یقولولي غدوا دیر حاجة  نتعصب و ما نحبش نستنا ل كي نستنا حاجة و ّطو :9ج
.فیھا و ما نرقدش نحبھا تصرا في الحین  مْ حاجة نحبھا  نبات نخمّ  كي تكون  ، خاصة  

معاه ؟كي یقلق كاش واحد كیفماه تتعامل  :10س  

یقلقني مھبول في راسي قادر نضربو وال كاش ما ندیرلو ، ما نحملش حتى واحد  أنا :10ج
.و أنا مانیش ھادئ خاله   

ْاحكیلي تقدر تقعد في بالستك یاسر ؟  :11س  



ساعات نكون مانیش ملیح ، نخّمْم في حاجة وّال نكون حاب ندیر حاجة ، ما نقدرش : 11ج 
. رك نروح و نجي خالص نقعد في كرسي غیر نتح  

ْاحكیلي على الثقة ، واش تعنیلك ؟  :12س  

انا اصال  ما نثیقش حّتى في واحد غیر في روحي ، صعیبة باش ندیر الثقة في  :12ج
. الناس   

. ْاحكیلي على النشاطات و الدراسة تاعك  :13س  

مركز ملیح في العمل تاعي  مانیشملیحة الدراسة و النشاطات ، نحب الرسم بّصح  :13ج   

احكیلي على اْالوقات اللي  تكون فیھم سعید ؟ :14س   

و سكت  .....( ما نكذبش علیك أنا مانیش سعید دیما مقلّق و حزین و نخّمْم  :14ج
).المفحوص  

ْاحكیلي على الحوایج لي كي تتفكرھم یقلقوك ؟ :15س  

اما وین راھي و واش ادیر ، و ما تقدري تقولي أنا دیما مقلق خاصة  كي نتفكر م :15ج   

دیما  ثانيإیھ و دارنا ) و سكت المفحوص و تنھد(نتقلق  وكي ما نلقالھاش حل نلقالھاش حل  

من  و نحس روحي راح نفدْ ......  حاجة ھم دیما نحس روحي مقلق علىالمُ . فیھا  مْ نخمّ   

. القلقة حتى نكره حیاتي   

حكیلي على النظافة ؟ اْ  :16س  

في الفصول كل ،  في الشتاء في الصیف.. نحب ندوش دیما خاطر نعرق دیما  أنا: 16ج
.نحب النظافة  وأنا  

احكیلي على الحیاة شویة ؟ :17س  

الحیاة ھادي ماھیش ملیحة صعیبة یاسر ، و دیما كلش ......... إیھ : ثم قال ) تنھد( :17ج 
.فیھا صامت و ماشي ملیح   

عاله كلش فیھا صامت ؟ :18س  

ْانا حساس و ما نحبش لي یقلقني و في ساع نتوتر و الناس ما یفھموش  و ما   :18ج  

 یساعفوش ، و ساعات من كثرة الھموم و ما نلقالھا حتى حل ، نحس بلي ْانا ما نصلح لوالو 



... و ما ندیرش الثقة غیر في روحي فرات   

  أدیرھاالیومیة ، و كیفاه   أعمالكاحكیلي على  :19س 

بّزاف ، مایخلّوناش  نخدموا غیر نقروا و  أعمالنحنا ھنا في المركز ماعندناش  :19ج
كان نخدمھا وحدي خدمتي وحدي لوو ْانا بطبیعتي ما نحبش نخدم  . نرقدوا و ناكلوا برك

. ماتعجبنیش   

احكیلي على وجودك و قیمتك في الحیاة ھاذي ؟ :20س  

ذي ، بصح انا نحس روحي ماعندیش حّتى ْانا صح عایش و جابوني والدیا للدنیا ھا :20ج
. و حیاتي مانیش راضي بیھا ... و معوق و ... شوفي بال والدین ... قیمة   

.ماشك راضي بیھا بّصح مازالت الحیاة مستمرة :21س  

صح الحیاة مستمرة بّصح انا نشوف في روحي مانیش قادر نواجھ الصعوبات لي  :21ج
.ى حاجة راح تتحققلي جایا في المستقبل ، مانیش حاس بحتّ   

ماش رایك في تفكیرك ؟ وین راح یوصلك؟  :22س  

ما نقراش  یتش  تفكیري ھذا و بالطریقة ھذه  راح یوصلني  نكذبش علیك ، ماشكّ  ما :22ج
.ثاني متوسط راني معید normalement . لبعید كیما راكي تشوفي    

واش رایك في المظھر تاعك ؟  :23س  

ایھ آكي تشوفي فیا معوق ، یعني المظھر تاعي ماشي ملیح كیما : ثم قال ) تنھد( :22ج 
.راني حاب نولي شخص واحدوخر . تاع الناس اكل   

: اآلفات المستقبلیة محور  

كي تكبر واش تتمنى تكون في المستقبل ؟: 1س  

.مازال ماخممتش في واه  mais حاب نولي مدیر  : 2ج  

واش تحب یولي عندك ؟ :2س  

. أوالدحاب یولي عندي بنات و  :2ج  

في المستقبل ؟  أدیرواش حاب  :3س  

. حاب نخدم و نشري سیارة راني  :3ج  



   الحالة الثانیةالمقابلة مع 

  : العالقات االجتماعیة  محور

  مساء الخیر :  1س 

  مساء النور :  1ج 

  واش راكي ؟ :  2س 

  .الباس الحمد %  2ج 

  احكیلي على ماماك :  3س 

ماما ملیحة معایا یاسر ، یاسر ، یاسر نجبھا بزاف نعدیھا مع ماما غیر الضحك و :  3ج 
حاجة تكون عندي نقولھا لھا مخالطتھا بزاف ، اي حاجة تصرالي نحكیھا لماما  اللعب اي

  .كیما تعرفي طفلة تاع االكمالیة 

  .أحكیلي على باباك :  4س 

  .بابا ملیح معایا بصح كاین لي یمیل لباباه و الي یمیل لماماه و انا نمیل لماما أكثر :  4ج 

  .أحكیلي على خوتك :  5س 

دقائق و نرجعو و عندي خویا  5نضحكو نلعبو و نتعاركو   Bienي أنا و خیوت:  5ج 
خاله ، و یشتني خاله ، و خویا و أختي بیناتھم عام  Bien بیناتنا تسعة أشھر معاه  

  .مایتفاھموش 

  .أحكیلي على الدراسة و المدرسة :  6س 

منھا لو كان عیني راني دیما  نحب المدرسة یاسر خاله و نحب القرایة مانیشبعش:  6ج 
 maisنقرا بصح في المدرسة نحشم لھنا في المركز نورمال خاطر كل كیف كیف 

  .المدرسة نحس بیزار معاھم ، تنھدت غیر أنا المعوقة في المدرسة 

  أحكیلي على صحاباتك في المدرسة و المركز ؟ :  7س 

روح أصالً انا نحس روحي ما أصحاباتي في المدرسة ماعندیش خاله نروح نقرا ون:  7ج 
نیش كیما ھوما حتى نصاحبھم ناقصة علیھم ، و صحاباتي في المركز ربي یعیشك 

و أخرى ما نتفاھم شمعاھا تظلم و انا ما ماتحكلیش علیھم عندي وحدة برك نتفاھم معاھا ، 
  .انا اختي لو كان تظلم مانسامحھاش .... نحبش لي یظلم 



  .لمربین أحكیلي على عالقتك با:  8س 

عالفتي بالمربیات ملیحة تقدري تقولي لي مانخالطھمش و حدة برك قریبة لیا تلقیني :  8ج 
  .دیما جابدا روحي و ال اني معاھا 

  : محور السمات 

  أحكیلي على الصداقة واش تشوفي فیھا و واش رایك فیھا ؟ :  1س 

تحب تكون  نشوف فیھا مضیعة للوقت مانحیش نصاحب یاسر أصالً واحدما:  1ج 
  .صدیقتي خاطر معوقة ، أنا نفضل تكون عندي صاحبتي وحدة برك 

  أحكیلي كیفاه یشوفو فیك الناس ؟ :  2س 

نقلك واش یقولو علیا یقولو جابدة روحھا و تشنف علینا ذذذن !!یشوفو فیا ما نعرف :  2ج 
  .و أنا و هللا والو أني نحشم برك 

  كي تكوني في جلسة مع زمالءك كیفاه تقعدي ؟  أحكیلي:  3س 

أنا مانقعدش معاھم یاسر تاع المدرسة و تاع المركز كیف كیف و كي نقعد معاھم :  3ج 
  .نسكت كان ھدرت الحجرة الي ھدرت أنا 

  .أحكیلي على النشاطات الي تحبي دیرھا :  4س 

  .أنا نحب المطالعة و الرسم المھم نقعد وحدي :  4ج 

  اش رایك في الصداقات الجدیدة ؟ و:  5س 

ملیحة و ماشي ملیحة المھم انا ماقدرش ندیر صداقة مانحبش نضیع وقتي مع ناس :  5ج 
  .خیر مني 

  واش رایك في االختالط بالناس ؟ :  6س 

ماشي ملیح ، أنا نحب نقعد وحدي تقرا والنخمم والّ نرسم اي حاجة المھم ما :  6ج 
  .نتخلطش بالناس 

  یلي على المناسبات االجتماعیة كیفاه تعدیھم ؟ أحك:  7س 

مانحبھمش ، خاطر یجونا الضیاف و أنا مانحبش نقعد معاھم نحشم و یعودو یشوفو :  7ج 
  .معایا و أنا مانحبش 

  .أحكیلي على حكایاتك مع الناس :  8س 



  .مانحبش نحكي بزاف ، كي یخزر فیا كاش واحد نحشم و نسكت :  8ج 

  روحك بزمالءك شكون یھدر یاسر أنتي والّھوما ؟ كي تقارني :  9س 

  .ھوما یھدرو یاسر ، أنا نھدر غیر في المفید ، و ماعندیش ھدرة بزاف ... ضحكت :  9ج 

  كي تكوني قاعدة مع صحاباتك دیري لیھم نكت ؟ :  10س 

  ماعندیش صحاباتي و مانعرفش ندیر النكت و مانحبھمش :  10ج 

  ماتالقیتھمش خالص تستمتعي لو كان تلقیھم ؟ واش رأیك في أشخاص :  11س 

ما نستمتعش محسھم یشوفو في رجلیا بسیف ما نكمل نقعد معاھم ثم ثم و نھرب :  11ج 
  .للشمبرة تاعي والّ نروح ألي بالسة المھم مانقعدش معاھم 

  كي یھدرو معاك الناس كیفاه تجاوبیھم ؟ :  12س 

   نورمال ، نخمم قبل ما نجاوب دیما:  12ج 

  واشي ھوما األنشطة لي تحبھم دیرھم ؟ :  13س 

  .نحب القرایة خاصة المطالعة :  13ج 

  ..راكي تشوفي في روحك راح توصلي لبعید بتفكیرك :  14س 

  .مانعرف ماشكیتش ، معوقة وین راح نوصل :  14ج 

  .احكیلي على أعمالك و نشاطاتك الیومیة :  15س 

  ندیر والو أصالً مانعرف ندیر والو ، ماعندي حتى نشاط  نقرا الكتب مانحب:  15ج 

  أحكیلي على قیمتك في الحیاة:  16س 

المھم ... معوقة خلي ربي برك ) ... سكتت ( ماعندي حت قیمة ... تنھدت :  16ج 
  .ماھیش حیاة ھاذي 

  الناس و أصدقاءك و عائلتك واش یقولوا على االفكار تاعك ؟ :  17س 

  .انا ما تعجبنیش  maisقدري تقولي تعجبھم نورمال ت:  17ج 

  كي تدخلي الماكن مزدحمة كیفاش تكون ردة الفعل تاعك ؟ :  18س 

  .نحشم یاسر ، نحمار ، قلبي یخبط ، نحسھم كل یشوفو فیا :  18ج 



  كي یشكروك كیفاش تكون ردة الفعل تاعك ؟ :  19س 

مانعرف تبانلي نحشم و ما  و اذا غلطوا و شكروني... أصالً واحد مایشكرني :  19ج 
  ... نعرف 

  أحكیلي كیفاش وواش ردة الفعل تاعك كي تھدري مع ناس ماتعرفیھمش :  20س 

نحشم ، تروحلي الھدرة أنا مانحبش نھدر مع لي مانعرفھمش نتعقد خاصة ملي :  20ج 
  .أكبر مني 

  .أحكیلي كیفاه تكوني قبل مادیري حاجة :  21س 

قلبي بخبط لو كان نلقاه ما .. ةف كاش ضضیف مثال نحكیلك كي نجي نش:  21ج 
   .نشوفوش

  مع من تحبي تقعدي ؟ :  22س 

  .نحب نقعد مع ماما والّ وحدي :  22ج 

  أحكیلي كي یعلق علیك كاش واحد واش دیري ؟ :  23س 

نھبط راسي و ندیر كلي ما سمعتش ما نقدرش نطلع راسي مع لي علق علیا سوا :  23ج 
  .خیر والّ شر 

  كي یھدركاش واحد على االعاقة تاعك واش تحس :  24س 

( مانحبش نسنعھم یھدرو علیا ، نحشم و نحمار و نكره و نتفكر الواقع تاعي :  24ج 
  ) .تنھدت 

  : محور األفاق المستقبلیة 

  واش حابا تكوني في المستقبل ؟:  1س 

  .حابا نكون طبیبة :  1ج 

  واش حابا دیري ؟ :  2س 

  .نشري سیارة باش مانتنقلش على رجلیا و نعون الناس حتى تاع برا نعاونھم  حابا:  2ج 

  



  :المقابلة مع الحالة الثالثة 

  : ر العالقات االجتماعیة ومح

مساء الخیر                                                                                                                   : 1س
                                                                مساء الخیر                                                            : 1ج
واش راك                                                                                                                      : 2س
                                                                                                      الباس الحمد %                                      : 2ج
أحكیلي على ماماك                                                                                                             : 3س
صباح بكري دیرلنا الحلیب و خاوتي یروحو یقراو دیر الغداء ، كي  ماما تنوض: 3ج

یخرجو یتغدو ومبعد یجعو للقرایة نقعد في الدار أنا و ماما نتفرجو على تیلي وال نقعد 
وحدي في الشمبرة                                                                                                   

أحكیلي على باباك                                                                                                             : 4س
بابا یخدم في السكنة تاعنا یرجع من الخدمة یتغدا و یرقد شویة ،ینوض یشرب القھوة : 4ج

ا و یرقد و أنا ما نقعد شمعاه خاله                                                                              ،یخرج مبعد یرجع یتعش
احكیلي على إخوتك                                                                                                      : 5س
جیبو المعدل و ساعات مایجیبوش و مانقعدش معاھم دینا و أنا خاوتي یقراو ساعات ی: 5ج

قبیح بصح نحبو نشتیھم كل سنوات قریب یدخل للمدرسة  4نحب خویا الصغیر في عمره 
بصح نحب خویا الصغیر و ماما اكثر ھوما یحبو یروحو لدار جدي مع ماما و انا نحب 

                                                                                   دیما نقعد في الدار                                 
أحكیلي على أصحابك                                                                                                            : 6س
یشوفو فیا .... وحدي ،یحبوني نلعب معاھم  أنا ماعندیش أصحابي بزاف و نحب نقعد: 6ج

.                                                                                                 معوق و یقولولي أرواح تلعب 
                                                       أحكیلي على غالقتك بالمربین                                                              : 7س
ھوما في حالھم و أنا في حالي مانحبش نقعد معاھم ھوما یخدمو في خدمتھم و أنا اني : 7ج

  قاعد ھنا و نحشم منھم                                                                        

  :  محور السمات 

على الصداقة                                                                                                                   أحكیلي: 1س
الصداقة حاجة ملیحة و لكن انا صعیبة علیا ،ندیر صداقات و كي یشوفوني معوق : 1ج

                                                                                          مایحبوش یھدرو معایا                                
أحكیلي كیفاش یشوفو فیك الناس                                                                                     : 2س
و یقولو علیا صامت و كسول                                     یشوفو فیا قاعد في بالستي عاقل و مانخالطش بزاف: 2ج
أحكیلي كي تكون في جلسة مع صحابك كیفاه تعدي                                                                               : 3س



نورمال مانھدرش یاسر ھوما یضحكوني و یحكولي و انا نسمع برك كي یسكتو : 3ج
                                                                                      نسكت       

أحكیلي على النشاطات لي دیرھم                                                                                      : 4س
اعدة یقولولي فنیان                                                                   انا كسول مانیش نشیط نحب ندیر كلش بالق: 4ج
                                                                                واش رایك في الصداقات الجدیدة : 5س
جدیدة كي یشوفوني معاق  ملیحة الصداقات الجدیدة مي أنا ما نقدرش نبدا ندیر صداقة: 5ج

یحشمو مني                                                                                                                    
واش رایك في االختالط بالناس                                                                            : 6س
ما نعرف أنا نحب نقعد وحدي خاصة كي نقلق نقولھم نقعد وحدي نروح لواحد : 6ج

                                                                                السیارة ھنا في المركز مكسرة نقعد فیھا وحدي 
بات اإلجتماعیة كیفاش تعدیھم                                                                                         أحكیلي على المناس: 7س
نحب المناسبات لكن كي یجونا ضیاف مانحبش نقعد معاھم و مانحبش نقعد مع لي : 7ج

                                    مانعرفھمش                                                         
أحكیلي على حكایاتك مع الناس                                                                                                  : 8س
تیش نقعد أنا نھدر مع الناس و لكن كي یسكتو نسكت أنا أصال ما نھدرش یاسر و مانش: 8ج

مع الناس في المناسبات و مانحبش نتمسخر مع الناس حتى أصحابي ما عندیش یاسر و 
مانحبش نھدر یاسر                                                                                                             

 أصحابك                                                                                 كي تقارن روحك بغیرك شكون یھدر یاسر أنت وال: 9س
أنا نحب نسمع أكثر ما نھدر و أصحابي یھدرو بزاف علیا                                                                           : 9ج
لیھم النكت                                                                                                             كي تكون مع أصحابك تحب دیر: 10س
                       ما نعرفش ندیر النكت أصال نحشم حتى لوكان نعرف نحشم و ما نعرفش ندیر نكتة : 10ج
ص تستمتع لوكان تلقاھم                                                                                       واش رایك في أشخاص ماتالقیتھمش خال: 11س
أنا نحشم نواجھ أشخاص ماتالقیتھمش من قبل نخاف یھدرو و یقولو معوق نقعد : 11ج

                                                                                                                                           وحدي خیر  
كي یھدرو معاك الناس كیفاه تجاوبھم                                                                                            : 12س
نحشم و نخمم ملیح باه نجاوب                                                                                                    بسیف ما نھدر: 12ج
واشي ھي األنشطة لي تحب دیرھم                                                                                : 13س
نحب نقرا الكتب و نطالع                                                                                                      : 13ج
                                     راك تقرا الكتب ماال راك حاب توصل بعید                                                        : 14س
أنا صح نقرا الكتب بصح نشوف في روحي فارغ ما عندي وین نوصل                                                                     : 14ج
                                                 أحكیلي على أعمالك و نشاطاتك الیومیة                                            : 15س
و زید  االعمال ھنا في المركز ماكانش و نشاطاتي الیومیة نحب صحابي یعاونوني: 15ج

                                                                                         أنا خدمتي ما تعجبنیش الزم یدیرھا معایا واحد و كي یفیقو المربیات مایحبوش



أحكیلي على قیمتك في الحیاة                                                                                                   : 16س
عندي حتى قیمة قولیلي برك واحد معوق كیما أنا واش راح  نشوف في روحي ما: 16ج

                یدیر ؟ ما عندي ما ندیر حیاتي ماشي ملیحة ، مانیش راضي بیھا جابوني غلطة للدنیا ھاذي 
الناس و صحابك واش یقولو على األفكار تاعك                                                            : 17س
أفكاري و واش نخمم أنا تباتلھم تافھة و مایشتوش یتبعوني ، نحسھم مایفھمونیش : 17ج

واش حاب ال العائلة تاعي تفھمني ال صحابي                                                                                      
كي تدخل ألماكن مزدحمة كیفاش تكون ردة الفعل تاعك                                                                              : 18س
نحس قلبي یخبط ن نحشم ، مانحبش نكون في أماكن كیما ھادو نحسھم یخزرو في : 18ج

یقولو معوق                                                                                                                   رجلیا و 
                                                                           كي یشكروك كیفاش تكون ردة الفعل تاعك : 19س
كي یشكرني كاش واحد نحشم و یحمار وجھي و ما نقدرش حتى نخزر فیھ من : 19ج

                                                                                               الحشمة 
                                                                                                      فھمش أحكیلي كیفاش و واش یصرالك كي تھدر مع الناس لي ماتعر: 20س
كي نھدر مع لي ما نعرفھمش ریقي یشیح و نتلعثم و تروحلي الھدرة                                                                  : 20ج
أحكیلي واش تحس قبل ما دیر كاش حاجة                                                                                           : 21س
احد ألول مرة ضیف مثال قلبي نحس بالمعدة تاعي توجع فیا و كي نجي نشةف و: 21ج

                                                                                                           یبدا یخبط
مع من تحب تقعد                                                                                              : 22س
أنا نحب نقعد وحدي في الدار وال في المركز مانحبش تقعد مع الغاشي                                                               : 22ج
أحكیلي كي یعلقو علیك واش دیر                                                                                                 : 23س
ماندیر والو نحشم و نھبط عیني و مانطلعھمش                                                                                     : 23ج
تاعك واش تحس                                                                                                            كي یھدر كاش واحد على اإلعاقة: 24س
نحس بالحشمة نموت بالحشمة مانحبش حتى واحد یھدر علیھا انا اني حاب ننساھا و : 24ج

  نحشم كي نھدر علیھا و نحشم كي یھدرولي علیھا 

  : مستقبلیة محور األفاق ال

اش حاب تكون في المستقبل                                                                                                      : 1س
نتزوج و نجیب أوالد و ندیر الدار                                                                                              حاب : 1ج
                                                                                                                             واش حاب دیر في المستقبل         : 2س
  كي نكبر نجي للمركز نطل على صحابي نسلم علیھم و نشوف أحوالھم: 2ج



  الحالة الرابعة المقابلة مع 

   : محور العالقات اإلجتماعیة 

صباح الخیر                                                                                    : 1ج س

                                                                                                                             صباح الخیر :  1ج

                                                                      واش راك ، الباس ؟: 2س

                                                                         مانیش ملیح ، قلقان :  2ج

                                                                               شكون قلقك ؟: 3س

                          .وحدي برك ، كي نقعد یاسر ھنا في المركز نتقلق ، نحب روح لدارنا : 3ج

                                                                      ..أحكیلي على داركم : 4س

         .نیشھنا ما یفھمو  maisدارنا یحبوني بّزاف و حتى كي نتقلق یساعدوني :  4ج

                                                                 ..أحكیلي على ماماك شوّیا :  5س

   !  ما تقعدش معایا یاسر  محسوب نتالقاھا غیر في وقت الماكلة.. نورمال .. ماما :  5ج

                                                                                أحكیلي على باباك شوّیا : 6س

                                   .نحب بابا بّزاف و نحب نقعد معاھد یما ، نحبو ھو أكثر منھم كامل : 6ج

                                                                       أحكیلي على خیوتك : 7س

  مایحبوش یقلقوني و یخافوا مّني  كي نقلق و حتى ھوما كیما ماما خیوتي یخافو مني ، : 7ج

ما نقعد شمعاھم بّزاف و أني  عارف بلي المشكلة فّیا أنا ، خاطر نقلق یاسر و حاس بلّي 

                                                          .واحد ما یحبني في الدار و ھذا كل بسبتي أنا 

                                                                           على صحابك  أحكیلي:  8س

صحابي ، ماعندیش بّزاف خاطر أنا نقلق ألتفھ األسباب على ھذي ما عندیش صحاب : 8ج

                                                                               .یاسر و ما یحبوش یصاحبوني 

                                                                         أحكیلي على المربیات لي ھنا : 9س

ي ما یحبونیش "أنا نحس بل maisنظفولنا و یقرونا و یعاونونا المربات ناس مالح ی: 9ج

  .و ما یحملونیش



      : محور السمات 

           .على أعمالك الیومیة  و كیفاه اّدیرھا ؟ و احكیلي على نشاطاتك  أحكیلي:  1س

أنا في نشاطاتي ، زعما في  القرایة ،في الرسومات وّال األشغال الیدویة نحب نتعاون : 1ج

                                               .أنا وصحابي و زمالئي ، خاطر أنا ما نعرفش نخدم ملیح 

                                                                          واش رایك في تفكیرك ؟ :2س

أنا في تفكیري ، ما نعرفش نفكر في حوایج ملیحة ، ساعات كي نعود قلقان نعود ما :  2ج

نفكرش خالص و ندیر حوایج نندم علیھم ، من بعد نشوف أفكاري ما عندھا وین توصلني 

                                                       .أحكیلي على وجودك و قیمتك في الحیاة : 3س.

                                  عاله المعوقین عندھم قیمة ؟؟ .. ما عندي حتى قیمة   ...تنھد : 3ج

                                                                               واش رایك في حیاتك ؟: 4س

حیاتي مانیش راضي بیھا ، مانیش قادر نكمل ،اإلعاقة ھذي حبستلي كلش ، ماعندي   : 4ج

                                  .طموح ، ماعندي ھدف في الدنیا والو ماراح یصلحلي خاطر معّوق 

                                                                         واش رایك في المظھر تاعك ؟ : 5س

موحال نرتاح منھا ، راني   maisما یعجبنیش ، أني حاب نرتاح من اإلعاقة ھاذي : 5ج

                                                                                   .حاب نولّي عبد أوخر

                                                                                   أحكیلي على النوم تاعك : 6س

ما نرقدش ملیح ، اّنوض بزاف في اللیل ، وكاین أیامات ما نرقدش فیھم من القلقة و :  6ج

                                                               ساعات نحلم بكوابیس ینوضوني 

                                                              كي یقلقك كاش واحد ،واش اّدیر ؟: 7س

یخافو مّني ما یقلقونیش  خاطر أنا عصبي ، نقلق دیما ألتفھ حاجة و كي نقلق نلقا أّي : 7ج

                                                               .حاجة قدامي نكسرھا ونعود نسیل بالعرق 

  أحكیلي على الثقة و في من تحطھا : 8س

                    .الثقة في وقتنا ما بقاتش ،لي ادیر فیھ ثقة یخونك و أنا نثیق غیر في بابا برك : 8ج

                                                       حس كي تكون تستنا في حاجة و اطّول ؟تواش : 9س



أنا مانحبش نستنا یاسر نحس روحي مقلق و نتعصب   ومثال كي یقولولي غدوا تروح : 9ج

رحلة نتقلق نحب فساع یطلع النھار و ساعات نتحمس حتى النوم ما یجینیش و ما نرقدش 

                                                                            أحكیلي على المزاج نتاعك : 10س

متقلب المزاج ،مرة فرحان ، مرة مانیش ملیح ، ومرة قلقان و أ،ا أنا ، تقدري تقولي : 10ج

دیما محسوب مقلق و مانیش ھادئ و تعّدي بیا أوقات مانیش راكح خاله لدرجة اّني  ما 

ما تقدرش انوض خاطر معاق ،نزید نتقلق أكثر و أكثر و  maisنحبش نقعد في الكرسي 

                                                                                                .ناكل ظوافري 

                                                          أحكیلي شویا على الدراسة و تركیك فیھا : 11س

نحل في مانیش مركّز خاله ،حتى كي نكون نكتب و   maisأنا نحب الدراسة : 11ج

                                                                                   التمارین ما نركزش 

                                                      أحكیلي على حاجة وّأل شخص یخلیك مقلق : 12س

حالي و الحاجة لي مقلقتني   أنا كیما قتلك ما نحبش الناس یقلقوني ،نحب نقعد في: 12ج

اإلعاقة تاعي برك فزدتلي حیاتي ما نقدر ندیر واالو بسبتھا ، كرھت حیاتي منھا و زید 

  .ماشي ساھلة ، صعیبة یاسر  الحیاة

                                                                               محور األفاق المستقبلیة 
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 ملخص البحث
 

 :ملخص البحث بالغة العربیة 

  بعض سمات شخصیة المراھق المعاق حركیا 

االعاقة الحركیة عند المراھق تشكل مشكلة تربویة و تأھیلیة خطیرة ، اذ ینتج عنھا عدم 
قدرة المصاب على التوافق النفسي و االجتماعي، و صعوبة توافق المراھقین المعاقین 

  حركیا نفسیا و اجتماعیا ساھم في نشوء سمات شخصیة خاصة 

فئة على أربع حاالت و افترضنا سمة و تھدف الدراسة الى التعرف على بعض سمات ھذه ال
القلق و االنطةاء و الخجل و سوء تقدیر الذات النصیب األكبر في تكوین شخصیة 

  المراھقین المعاقین حركیا 

اعتمدت الدراسة على المنھج االكلینیكي الذي یعتمد على دراسة الحاالت الفردیة معتمدا 
  ئل أو تقنیات على عدة وسا

  :تنفیذ الدراسة على األدوات التالیة  و اعتمدت الباحثة في

 دراسة تاریخ الحالة  -
 المقابلة االكلینیكیة النصف موجھة  -
 اختبار رسم الشخص  -
 دراسة الحالة ألربع حاالت  -

كما تم تطبیق الدراسة ضمن حدود مكانیة في المركز الطبي البیداغوجي لألطفال  
مارس  15من ( د زمانیة امتدت و في حدو_ أم البواقي_المعاقین حركیا عین البیضاء 

  )  2014ماي  15الى  2014

: یتسم بسمات شخصیة ھي و أسفرت نتائج الدراسة على أن المراھق المعاق حركیا 
  الخجل ، القلق ، االنطواء و سوء تقدیر الذات و تم التحقق من فرضیة الدراسة 

  الكلمات المفتاحیة 

  االعاقة الحركیة  –المراھقین  –سمات الشخصیة 



 ملخص البحث
 

:ملخص البحث باللغة الفرنسیة   

Quelques traits de la personnalité de l’adolescent handicapé moteur  

L’adolescent handicapé moteur présente un problème d’éducation et de 
réinsertion majeur, dont résulte chez le malade une non concordance entre le 
côté psychologique et sociologique. Cette difficulté chez cet adolescent 
engendre l’évolution d’une personnalité spécifique. 

L’étude de cette personnalité a pour but de connaitre quatre spécificités dans la 
constitution de cette dernière qui sont l’anxiété, le repliement, la timidité et la 
non confiance en soi. 

Cette étude se base sur la méthode clinique de chaque cas en particulier en se 
basant sur plusieurs moyens et techniques. 

La chercheuse c’est basée dans cette étude sur plusieurs outils qui sont :  

- L’étude la période du cas chez le patient. 
- L’entretien clinique semi orienté.  
- Test bonhomme 
- L’étude spécifique de chaque trait. 

Aussi l’étude a été faite au niveau d’un centre médical pédagogique pour les 
enfants handicapés moteurs a Ain El-Baida – Oum El-Bouaghi durant une 
période d’un mois (du 15 mars au 15 mai 2014). 

Les résultats de l’étude confirme que la personnalité de l’adolescent handicapé 
moteur empreinte les caractéristiques suivantes : 

- La timidité  - l’anxiété – le repliement – la non confiance en soi – 

Et l’hypothèse de l’étude a été confirmée.  

Les mots clés : 

- Trait de personnalité (caractère) – l’adolescent – handicape moteur. 
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