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 :  عن أ يب ىريرة ريض هللا عنو قال 

 من ال يشكر الناس، ال يشكر اهلل '' ''

امشكر أ وال وأ خريا هلل وحده امعًل امقدير عىل منو وكرمو وثوفيقو، اذلي رفع امعمل 

ىذه املذكرة الإمتاموادلين، اذلي وفقين  وامعلٌلء، اذلي أ هعم عًل بنعمة امعقل  

اميت علمتين وأ زامت  '' ةامفاضةل '' انيج عايد ل س تاذيتمث أ ثقدم جبزيل امشكر وامتقدير 

ىل من أ عادت رمس مالحمي وثصحيح عرثايت،  غمية هجل مررت هبا برايح امعمل امطيبة، اإ

ىل صاحبة امفضل يف ثوجهييي ومساعديت يف جتميع املادة امبحثي  ة جفزاىا هللا لك اخلرياإ

ىل لك من زرع فينا بذرة الاجهتاد وروح املثابرة أ ساثذثنا امكرام  اإ

ىل لك من مد يل يد امعون واملساعدة                             وأ خريا أ ثقدم جبزيل شكري اإ

خراج ىذه ادلراسة عىل أ مكل وجو  يف اإ
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 مقدمة

البارزة بقوة في عصرنا  المشكبلتابات النفسية والسموكية مف االضطر تفاقـ عتبر ي
تزايد ىائؿ في  الىالحالي، حيث تشير اإلحصائيات الصادرة مف منظمة الصحة العالمية 

ومتداخمة نفسية، بيولوجية واجتماعية، ويمكف مف خبلؿ األرقاـ انتشارىا نتيجة لعوامؿ كثيرة 
تصيب أكثر مف نصؼ سكاف العالـ، حيث نجد  االستدالؿ عمى حجـ المشكمة، حيث أنيا

يعانوف الوسواس  % 3يعانوف الفصاـ، و  % 1مف السكاف يعانوف األكتئاب و  % 7أف 
 (www.almostshqu.com)القيري، وثمث البشر مصابوف بالقمؽ. 

عراض ومدتيا باختبلؼ األشخاص واالضطرابات فضبل عف ذلؾ تختمؼ شدة األ
يع عرضة لبلضطراب النفسي بغض النظر عف جنسيـ، عمرىـ، والظروؼ المحيطة، والجم

 ثقافتيـ، دينيـ، مستوى دخميـ أو تعميميـ.

ىذه االضطرابات النفسية تظير مف خبلؿ الخمؿ الممحوظ في وظائؼ الفرد المعرفية 
)تفكيره( وسموكياتو، إضافة إلى خمؿ في قدرة سيطرة الشخص عمى مشاعره مما يؤدي إلى 

المصاب إلى أفراد مى القياـ بمتطمبات الحياة ليمتد تأثيرىا مف الشخص تعطيؿ قدرتو ع
الديف فالو  أسرتو، ىذه األخيرة )األسرة( تعتبر أوؿ مؤسسة مف مؤسسات التنشئة االجتماعية،

يساعدوف األبناء في اكتساب الثقافة مف قيـ ومعايير واتجاىات وعادات وطابع المجتمع 
مؼ مراحؿ العمر بدءا مف مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرشد الذي يعيشوف فيو تحضيرا لمخت

 والشيخوخة.

التي تمر بيا لكف قد تتعثر عممية تنشئة األطفاؿ نتيجة لعوامؿ عديدة منيا المشكبلت 
األسرة، مف ىذه المشكبلت التفكؾ األسري، اختبلؼ االتجاىات الثقافية لموالديف، اختبلؼ 

 حسب، معاناة الوالديف أو أحدىما مف اضطراب نفسي ... و الطبقات االجتماعية بيف الوالديف
 رأينا قد تكوف ىذه األخيرة أبرز المشكبلت.



 

 

 ب

وفي ىذا السياؽ جاءت الدراسة الحالية لمعرفة البناء النفسي لدى أبناء المضطرب 
 نفسيا.

وليذا الغرض قسمت الدراسة إلى جانبيف، جانب نظري وجانب تطبيقي أما الجانب 
فصوؿ، الفصؿ األوؿ ىو الفصؿ التمييدي ويتكوف مف إشكالية  04وف مف النظري فتك

الدراسة، دوافع اختيار موضوع الدراسة، األىمية واألىداؼ، حدود الدراسة، التعريؼ 
 الدراسة، وتطرقنا في األخير إلى فرضيات الدراسة.اإلجرائي، مصطمحات 

مرحمة الطفولة  الثالثالفصؿ   أما الفصؿ الثاني تكممنا فيو عف البناء النفسي لمطفؿ،
 االضطراب النفسي.تناولنا فييا والفصؿ الرابع  المتأخرة

اإلجراءات المنيجية  الخامسأما بالنسبة لمجانب التطبيقي فتكوف مف فصميف، الفصؿ 
لمدراسة والتي تناولنا فييا التذكير بالفرضيات، الدراسة االستطبلعية، حاالت الدراسة، المنيج 

فيو عرض لنتائج الدراسة ومناقشتيا  السادسالمستخدمة في الدراسة، أما الفصؿ واألدوات 
 في ضوء الفرضيات.

 .وأتممنا المذكرة بخاتمة وقائمة المراجع والمبلحؽ
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 : الدراسةإشكالية  -1

أنو مفيـو مف المفاىيـ السيكولوجية الغامضة يضاؼ إلى ذلؾ  يعد مفيـو البناء النفسي
يشمؿ كافة جوانب الشخصية، ومف ثـ فالبناء النفسي لئلنساف يمكف خمفو عددا مف 

معرفية والوجدانية والسموكية، ويمثؿ المحور األساسي في شخصية اإلنساف المتغيرات ال
والذي يعتبر حجر الزاوية في تفاعبلت اإلنساف مع ذاتو ومع اآلخريف، فما بداخؿ اإلنساف 

 (481، 2016نتيجة لتفاعبلت العممية النفسية داخؿ البناء النفسي. )األشوؿ، يصدر ك

التنظيـ الدينامي لشخصية الفرد والذي يعكس حيث يعرؼ البناء النفسي بأنو : 
وخبراتو الشخصية، ومخاوفو ورغباتو المكبوتة واتجاىاتو  وتصوراتو ومشاعره تجاه ذاتو وأبوي
 (249، 1999وقيمو ومعتقداتو. )خميؿ وعمياف، 

في فترة الطفولة، ىذه  الفرد بيا ثر بدرجة كبيرة بالخبرات التي يمرفالبناء النفسي يتأ
التي تعتبر مف المراحؿ اليامة التي تستحؽ االىتماـ بيا، مف حيث أف الطفولة تمثؿ  الفترة

المرحمة التي تستوجب مف خبلليا مبلمح الحاضر وصورة المستقبؿ لمفرد ولذا فإف االىتماـ 
، 2006بمرحمة الطفولة ىو االىتماـ بالنمو لطبيعي لحركة اإلنساف في المستقبؿ. )عثماف، 

ية السنوات كثير مف االتجاىات المعاصرة في عمـ النفس تشير إلى أىم( فنجد أف ال08
األولى مف حياة الفرد كونيا ذات مكانة في تكويف معالـ شخصيتو، فيو يخضع لمجموعة 

 .مف أنماط السموؾ والتقاليد والعادات والممارسات والخبرات التي يعايشيا داخؿ األسرة

أو كما تسمى فترة الكموف طفولة المتأخرة في دراستنا ىذه مرحمة الونخص بالذكر 
حيث فييا يستثمر الطفؿ اجتماعيا وفكريا، فيتقمص حينيا والسيما بالوالد مف نفس الجنس، 
وتعتبر ىذه المرحمة '' سف العقبلنية ''، وحسب بياجيو '' مرحمة التجريد ''، فإذا كاف ىناؾ 

إف ذلؾ يرجع إلى تعمؽ غير آمف فتذبذب في العبلقات داخؿ األسرة خبلؿ ىذه المرحمة، 
 خبلؿ الطفولة األولى. 
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جيدة في مرحمة ىذه اآلراء بقولو : '' الطفؿ الذي ليس في صحة  Winnicottويدعـ 
يمكف القوؿ مما سبؽ أف مرحمة ، (101، 2011الكموف ىو مريض عياديا ''. )مسعودة، 

دماج ما تـ اكتسابو في المراحؿ السالكموف  ابقة فإذا حدث خمؿ في ىذه ىي مرحمة ىدوء وا 
 خبلؿ مرحمة الكموف. المراحؿ فإف ذلؾ يؤثر بشكؿ كبير عمى شخصية الطفؿ

وىنا يكوف لؤلسرة الدور األكبر في ترسيخ واكساب الطفؿ أوؿ أساليبو السموكية التي 
 تمكنو مف اشباع حاجاتو. 

تأثير مف حيث أنيا وذلؾ باعتبار األسرة الجماعة األولية جماعة أولية بمعنى أسبقية ال
البيئة األولى التي تقدـ الرعاية وينعكس تأثيرىا عمى عممية تطور وبناء شخصية الطفؿ 

المسؤولية عمى عاتؽ الوالديف في تعمـ أوالدىـ (، وىنا تقع 74، 2015النفسية. )كفافي، 
الميارات الضرورية وتعميميـ السموؾ السوي وميارات التواصؿ السميمة ويظير ذلؾ مف 

األبناء لما ليا دور في تشكيؿ البناء النفسي  معخبلؿ عبلقة الوالديف وطبيعة سموكيـ 
يظير في الجوانب األربعة مف الشخصية : النفسي، الجسمي، المعرفي،  لؤلبناء والذي

واالجتماعي، لكف إذا كانت األسرة تعاني خبلؿ داخؿ نسقيا مثبل أف الوالديف أو أحدىما 
والذي يعرؼ عمى أنو : '' اضطراب وظيفي في الشخصية، أسبابو يعاني اضطراب نفسي، 

نفسية، وأحدميا الصراع واإلحباط والحرماف والصدمات وأعراضو نفسية وجسمية واجتماعية، 
فإف معاناة ، (39، 2000)سرى، ويبدو في شكؿ سموؾ مرضي يعوؽ التوافؽ النفسي '' 

عنو التعامؿ بسموكات غير سوية مف  الوالديف أو  أحدىما مف اضطراب نفسي والذي ينتج
 شأنو أف يمتد تأثيره عمى أسموب المعاممة مع األبناء.

لموالديف أو أحدىما المضطربيف نفسيا عمى البناء  حتمافيؿ يؤثر السموؾ غير السوي 
 ؟ االجتماعي، الجسمي، المعرفي( )النفسي، النفسي لمطفؿ بأبعاده األربعة

 



 التمييديالفصل                                  :               األول الفصل 

 

 7 

 اسة :دوافع اختيار موضوع الدر  -2

 الرغبة في دراسة ىذا الموضوع دراسة إكمينيكية ألىمية المصطمح المتناوؿ. -0
 متغيرات دراستنا في حدود عمـ الطالبة. وفؽال توجد دراسات سابقة  -0
لديف أو االضطراب النفسي لمواتوضيح ابعاد البناء النفسي التي يمكف اف يؤثر فييا  -3

 أحدىما.
البناء ركائز وف المرجع المتوفر في مكتبتنا يتناوؿ حاجة المكتبة ليذا المرجع العيادي ك -4

 النفسي في ظبلؿ الفرقاف.

 أىمية الدراسة : -3

 األىمية النظرية : -1.3

تكمف أىمية الدراسة الحالية في أىمية متغيراتيا حيث تناولت مفيـو البناء النفسي 
ا الطفؿ في فترة ؿ مرحمة يكوف فييوالذي يعتبر مف المفاىيـ السيكولوجية الغامضة وخبل

بنائو النفسي  مستوى  أال وىي مرحمة الطفولة المتأخرة وذلؾ لمتعرؼ عمى حسب فرويد كموف
 في ظؿ معاناة الوالديف أو أحدىما مف اضطراب نفسي.

 األىمية التطبيقية : -2.3

)المقابمة، اختبار  تكمف األىمية التطبيقية لموضوع دراستنا في أىمية األدوات المطبقة
، مقياس البناء GPS إدراؾ مفيـو صورة الذات العائمة، اختبار رسـ الشخص، اختباررسـ 

النفسي( ودورىا في الكشؼ أو التعرؼ عمى تأثير السموؾ المرضي لموالديف المضطربيف 
 .نفسيا عمى البناء النفسي وأبعاده لدى الطفؿ

 وفي األخير تكمف أىمية الدراسة في أىمية النتائج المتوصؿ إلييا.
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 الدراسة : ىدافأ -4

القاء الضوء عمى أحد الموضوعات اليامة أال وىي الطفؿ الذي يعيش في أسرة أحد  -
 الوالديف يعاني مف اضطراب نفسي معيف.

يعاني والدييـ أو أحدىما مف  الذيفمجاالت البناء النفسي لؤلطفاؿ  ىالتعرؼ عمى مستو  -
 نفسي. باضطرا

 حدود الدراسة : -5

 نية :الحدود الزما -1.5

فكاف لة أما التطبيؽ عمى الحا 2018ديسمبر  22تـ إجراء الدراسة الميدانية ابتداء مف 
 .2019ماي  11إلى غاية  2019مارس  02ابتداء مف 

 الحدود المكانية : -2.5

عمى التطبيؽ معيا في جمعية إقرأ لتطوير ميارات التعمـ وذلؾ اعتمادا الدراسة تـ  لةحا
صائية النفسانية المتواجدة في ىذه الجمعية حيث ساعدتنا وسمحت الخاصة باألخالعبلقات 

 .لةلنا بالعمؿ مع الحا

 الحدود البشرية : -3.5

 تمثمت في حالة مف والية أـ البواقي :

 .سنة 12الحالة أنثى عمرىا  -
 تدرس أولى متوسط. -
 تعاني أميا مف وسواس النظافة. -
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 الدراسة : لمتغيراتالتعريف اإلجرائي  -6

 ( بأنو: الجزء المكمؿ لمشخصية، وىو جزء 38، 1979يعرفو فرج طو )النفسي :  البناء
معنوي وأف ىذا الجزء ىو انعكاس لمجانب الجسمي وال يمكف مبلحظة الجانب النفسي 

 في الشخصية إال إذا ترجـ إلى سموؾ أو نشاط.

راسة ويعرؼ إجرائيا بالدرجة التي يتحصؿ عمييا أبناء المضطربيف نفسيا حاالت الد
، كما نتعرؼ عميو أيضا مف النجار يىلمحمود يح الحالية في أبعاد مقياس البناء النفسي

خبلؿ نتائج تطبيؽ وتحميؿ أدوات الدراسة المتمثمة في اختبار رسـ العائمة، اختبار رسـ 
 .GPSالشخص، اختبار ادراؾ مفيـو الذات 

 س أولى متوسط تعاني والدتيا سنة تدر  12، أنثى تبمغ مف العمر الدراسة لةحا:  األطفال
 .مرحمة طفولة متأخرة شتعي الحالةمف وسواس النظافة، ىذه 

 أو أحدىما )أب أو أـ( يعاني مف اضطراب نفسي معيف الوالديف :  المضطربين نفسيا
وىـ حاالت مقصودة تـ تشخيصيـ مف قبؿ أخصائية نفسية ويترددوف عمى عيادة نفسية 

 الحالة التي تعاني مف وسواس النظافة. و في ىذه الدراسة ىي اـ خاصة

 فرضيات الدراسة : -7

 الفرضية العامة : -1.7

 ا عمى البناء النفسي لمطفؿ.ىميؤثر االضطراب النفسي لموالديف أو أحد -

 الفرضيات الفرعية : -2.7

 يؤثر االضطراب النفسي لموالديف أو أحدىما عمى البعد النفسي لمبناء النفسي لمطفؿ. -
 راب النفسي لموالديف أو أحدىما عمى البعد االجتماعي لمبناء النفسي لمطفؿ.يؤثر االضط -
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 يؤثر االضطراب النفسي لموالديف أو أحدىما عمى البعد الجسمي لمبناء النفسي لمطفؿ. -
يؤثر االضطراب النفسي لموالديف أو أحدىما عمى البعد العقمي )المعرفي( لمبناء النفسي  -

 لمطفؿ.



 

 

 

 

 

 تمييد 

 يف البناء النفسي تعر -1

  من وجية النظر التحميمية النفسيالبناء -2

 ركائز البناء النفسي -3

  البناء النفسي في مرحمة الطفولة المتأخرة-4

  تأثير الوالدية عمى البناء النفسي-5

 خالصة 
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 : تمييد
 

نما  إف الطفؿ يولد كصفحة بيضاء خالية مف أي إتجاه أو تحديد لمبلمح الذات، وا 
يحمؿ االستعداد لتمقي العمـو والمعارؼ وتكويف الشخصية وتشكيميا، لذلؾ تعد سنوات 
الطفولة ذات تأثير في حياة الطفؿ مستقببل، إذ  أف الخبرات التي يتمقيا الطفؿ مف أسرتو 
بالدرجة األولى تترؾ انطباعات عمى الشخصية مف شأنيا أف تؤثر عمى البناء النفسي 

 سنتطرؽ إلى البناء النفسي بنوع مف التفصيؿ. لمطفؿ، وفي ىذا الفصؿ
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 تعريف البناء النفسي : -0

 لغة :  -1.1

البناء في المغة مف بنى: والَبنُي: نقيض اليدـ، بنى الَبّناُء الِبَناَء َبّنًيا وبناًء وِبنًى 
 (89 مقصور ... والبَناُء: الَمبنُِّي، والجمع أبنيُة، َأبِنياُت جمع الجمع. )ابف منظور، د ت،

 (130والبناء: ضـ الشيء إلى الشيء. )الزمخشري، د ت، 

وقد أشار ابف منظور إلى أف النفس لغة: مأخوذة مف النفاسة، والنفس مف األشياء 
 (18وأنفسيا، فنفس اإلنساف أشرؼ ما فييا. )القرطبي، د ت، 

ف كؿ والنفس: جممة الشيء وحقيقتو، تقوؿ: قتؿ فبلف نفسو، وأىمؾ نفسو ... والجمع م
ذلؾ، أنفس ونفوس، وعند األنباري النفس بمعنى الروح: قولؾ فرحت نفس فبلف أي روحو، 
وفي نفس فبلف أف يفعؿ كذا وكذا أي في روحو، ويأتي معنى النفس الجسد، ونفس الشيء 

 (89، ابف منظور، د تذاتو. )

 اصطالحا :  -2.1

لبعد التكويني والذي يتمثؿ في البناء النفسي يتكوف مف ثبلثة أبعاد : البعد األوؿ ىو ا .أ 
فرازاتو، أي  بناء الكياف العضوي لمفرد، ويتمثؿ في أجيزتو وأنسجتو وخبلياه وغدده وا 
وظائؼ كؿ تمؾ المكونات. البعد الثاني ىو البعد الثقافي الذي يحدد نمط الثقافة السائدة 

ث ىو البعد وتاريخيا عبر األجياؿ، وما تطبعو عمى الفرد أثناء نموه. البعد الثال
االجتماعي الذي يحدد بالدقة التفاعبلت بيف األشخاص وعمميات التطبيع التي يتعرض 

 (29، 1991ليا الفرد داخؿ ثقافتو وبتكوينو المحدد بيولوجيا. )داوود والطيب، 
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مجموعة مف القوى الدينامية المحددة الشكؿ والمتداخمة والمتفاعمة معا، والتي تؤثر في  .ب 
          شأ مف خبرات اإلشباع واالحباط التي يتعرض ليا الفرد، وتكوف بعضيا البعض وتن

في النياية البنية النفسية المميزة لمفرد، وتشمؿ ىذه القوى: صورة الذات والصورة الوالدية 
وكفاءة األنا والحاجات والصراعات وميكانزمات الدفاع وصورة العالـ الخارجي )البيئة(. 

 (143، 2003)تفاحة، 

وعة مف الخصائص والسمات النفسية التي تميز الفرد في تفاعمو مع المواقؼ مجم .ج 
المختمفة والتي يمكف أف تحدد أىدافو وتميز سموكو في تكيفو مع ذاتو ومع البيئة 
االجتماعية، وتحدد مدى ثقتو بنفسو واعتماده عمى نفسو وضبط ذاتو. )األغا والسحار، 

2009 ،547) 

انبيف وىما الجانب الجسمي والجانب النفسي، والبناء النفسي البناء النفسي يتكوف مف ج .د 
ىو الجزء الثاني المكوف لمشخصية وىو جزء معنوي وأف ىذا الجزء ىو انعكاس لمجانب 
الجسمي وال يمكف مبلحظة الجانب النفسي في الشخصية إال إذا ترجـ إلى سموؾ أو 

الدوافع النفسية، وأساليب التوافؽ نشاط، ومف مكوناتو الذكاء والقدرات العقمية الخاصة، و 
 (187، 2016ومستوى الصحة النفسية. )فتحي وابراىيـ، 

ومف خبلؿ التعاريؼ السابقة فإف البناء النفسي ىو مجموعة مف المكونات المتكاممة 
 والمترابطة فيما بينيا والتي تميز طفبل عف آخر خبلؿ مواقؼ الحياة المختمفة. 

 نظر التحميمية:من وجية ال النفسيالبناء  -0

( في التحميؿ النفسي عمى افتراض سير نمو 1905 - 1916تقـو نظرية فرويد )
يولوجية تتمثؿ في غريزتي الحياة، اإلنساف وتشكيؿ شخصيتو وسموكو وفقا لتوجيو حتميات ب

 جنسي:-الجنس والعدواف ومنيا مراحؿ نمو النفسو
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 المرحمة الفمية:  -1.2

األساسي لمحصوؿ  رالرئيسية لمنشاط الدينامي والمصد وفييا يكوف الفـ ىو المنطقة
عمى المذة وفي نفس الوقت مصدر لمصراع واالحباط، وأف ما يقـو بو الطفؿ مف رضاعة، 
مضغ وعض ما ىي إال عمميات تتركز الرغبات الجنسية فييا حوؿ الشفتاف، المساف 

فاض التوتر واإلحساس بالراحة.          واألسناف، وبالتالي فالطاقة الغريزية تتفرغ مما يؤدي إلى انخ
 (67، 1998)عبد الرحماف، 

 المرحمة الشرجية:  -2.2

ويتعمؽ ىذا النمو بالوظائؼ الخاصة بعممية اإلخراج التي تقود الطفؿ إلى الخبرات 
األولى بعممية الضبط الخارجي لمدوافع الغريزية التي تتضمف تأجيؿ المذة أو الراحة المترتبة 

، 2007مص مف الفضبلت، وتحقيؽ التوترات الناشئة مف عدـ التفريغ. )الخطيب، عمى التخ
332) 

 المرحمة القضيبية:  -3.2

في ىذه المرحمة تتركز الطاقة الغريزية في األعضاء التناسمية، وتبدأ باستطبلع الطفؿ 
كر ألعضائو التناسمية، كما يمر الطفؿ في ىذه المرحمة بعقدة أوديب وىي ميؿ الطفؿ الذ

ألمو والنظر إلى أبيو كمنافس لو في حب األـ، وميؿ الطفمة لوالدىا وشعورىا بالغيرة مف األـ 
 (96، 2002، وأبو شعيرة وىذه الحالة تسمى بعقدة ألكترا. )غباري

 مرحمة الكمون:  -4.2

تتميز ىذه المرحمة باليدوء النسبي مف الناحية الدينامية، وتميؿ النزعات الغريزية إلى 
اء في حالة كموف وكبت أي اختفاء الدوافع الجنسية الطفولية وتخمد الثورة األوديبية البق
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ويتحوؿ النشاط الجنسي إلى أشكاؿ أخرى ومنيا االىتماـ بالعالـ الخارجي واكتساب الميارات 
 (41، 2006االجتماعية. )عثماف، 

 المرحمة التناسمية:  -5.2

كؿ النيائي ليا وىو الشكؿ الذي سيستمر في في ىذه المرحمة تأخذ الميوؿ الجنسية الش
النضج ويحصؿ الفرد السوي عمى لذتو مف االتصاؿ الجنسي الطبيعي مع فرد راشد مف أفراد 
الجنس اآلخر، حيث تتكامؿ في ىذا السموؾ الميوؿ الفمية والشرجية وتشارؾ في بمورة 

 (9، 2016الجنسية السوية لمراشد. )ىناء، 

رض لمنقد مف غالبية رواد التحميؿ النفسي بعده، وقادت لكف ما قدمو فرويد تع
محاوالتيـ إلى تأكيد قوة األنا وتأثير العوامؿ المختمفة منيا العوامؿ االجتماعية التي أفضت 

إلى ظيور اريؾ اريكسوف والذي يرى أف النمو اإلنساني ىو حصيمة التفاعؿ بيف العوامؿ    
اعية وأيضا فاعمية األنا، ومف خبلؿ ىذا التفاعؿ تنمو البيولوجية الغريزية والعوامؿ االجتم

شخصية الفرد مف خبلؿ ثماف مراحؿ متتابعة، يظير كؿ منيا أزمة أو حاجة يؤدي حميا          
لنمو وتحديدا نمو األنا.        إلى نمو األنا في حيف أف الفشؿ في حميا يؤدي إلى اضطراب ا

(http://download-general.pdf.ebooks.com) 

  البناء النفسي من وجية نظرEricsson : 

 وفيما يمي المراحؿ وخصائصيا كما يحددىا أريكسوف: 

 شير 18 -من شير  السنة األولى )الثقة مقابل عدم الثقة(: .أ 

حيث أف أزمة النمو ىي الحاجة إلى الثقة والتي تحقؽ مف خبلؿ الرعاية والحماية مف 
عي لمطفؿ ونقمو إلى المرحمة الثانية، وفي المقابؿ يؤدي قبؿ األـ، ما يؤدي إلى النمو الطبي
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إىماؿ األـ لمطفؿ إلى انعداـ الثقة ويمكف أف تعمـ في المستقبؿ، كما تؤدي إلى اضطراب 
 النمو في المستقبؿ وربما تصؿ إلى درجة ثبات النمو النفسي في المرحمة المبكرة.

 شير 36 - 18من  (:لشكالشعور بالخجل وامقابل  االستقالل) الثانيةالسنة  .ب 

العضمية، حيث يعمؿ الطفؿ عمى تأكيد إحساسو باالستقبلؿ -وتسمى بالمرحمة األستية
الذاتي، وذلؾ بممارسة أنماط سموكية تتبدى خبلليا أداء بعض األعماؿ بمفرده دوف مساعدة 

ستقبلؿ اآلخريف، ويقع الطفؿ في صراع يتراوح بيف تأكيد ذاتو عندما يتولد لديو اإلحساس باال
الذاتي، وفي حاؿ عدـ تحقيؽ ذاتو يتولد لديو اإلحساس بالخجؿ والشؾ المذاف يبلزماف 

 (64، 2002شخصيتو طيمة حياتو. )الينداوي، 

 سنوات 6 - 3من  الطفولة المبكرة )المبادأة مقابل الشعور بالذنب(: .ج 

لعثور عمى توازف يكوف النمو النفسي متركزا عمى أف اليو واألنا واألنا األعمى تبدأ في ا
متبادؿ في الفرد وينيي الطفؿ ضميرا أو اتجاىا والديا يقوي عمميات مبلحظة الذات 

 (15، 2008وتوجيييا وعقابيا. )الغضيف، 

حيث تظير حاجة الطفؿ لممبادرة ويمكف أف تحؿ األزمة بتشجيع الوالديف لو، ويمكف 
 ب.الة يصبح الطفؿ عرضة لمشاعر الذنحأف ال تحؿ وفي ىذه ال

 سنة 12 - 6من  الطفولة المتوسطة والمتأخرة )الكفاية مقابل الشعور بالنقص(: .د 

تظير حاجة الفرد لمشعور بالقدرة وذلؾ مف خبلؿ محاولتو حب االستطبلع وميمو 
إلنجاز وحاجتو لتقدير اآلخريف، ومنو حؿ أزمة الكفاية يعتمد عمى إستمرارية النمو الطبيعي 

سابقة، وأيضا تشجيع أعضاء األسرة والمدرسة لو، وفي حالة          والذي يتطمب حؿ األزمات ال
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عدـ قدرة الطفؿ عمى حؿ ىذه األزمة فيو يؤدي بو إلى مشاعر النقص وعدـ الكفاية. 
 (5، 2018)الغامدي، 

 سنة 18 - 12من  (:اإلحساس باليوية مقابل اإلحساس بغير اليوية) المراىقة .ه 

النمو بػػػ '' زوبعة النمو ''، وتتمثؿ األزمة في تكويف يطمؽ عمى النمو في بداية مرحمة 
اليوية، ويحؿ الصراع إما بتكويف ىوية إيجابية أو ىوية مضطربة، ويكوف لؤلشخاص 
المحيطيف بالمراىؽ أىمية كبرى في ىذه المرحمة، حيث ينشأ القمؽ المصاحب في ىذه 

ويتو وعف معتقداتو ويجب أف المرحمة نتيجة تغير صورة المراىؽ، فيبدأ في التساؤؿ عف ى
 (40، 2013يجد أجوبة مقنعة ومرضية. )سعاد، 

 سنة 35 - 18من  :مرحمة اإلحساس باأللفة مقابل اإلحساس باالنعزال  .و 

تتضمف ىذه المرحمة نمو نفسيا اجتماعيا خاصة األلفة االجتماعية، حيث تكوف تمييدا 
يود لمنجاح فييا، وأيضا اختيار المينة الختيار شريؾ الحياة في العبلقة الزوجية وتكريس الج

المناسبة، فإذا لـ تشبع ىذه الحاجات أدى إلى أزمة نمو واإلحساس باالنعزاؿ في كؿ 
 المجاالت.

 سن التقاعد - 35من  :مرحمة اإلنتاج مقابل الركود  .ز 

ىذه المرحمة تشمؿ عمى تأسيس وتوجيو إنتاج أبناء ناجحيف في الحياة، وىذا ما يؤدي 
 عور باإلنتاجية أما تركيز االىتماـ بالذات يقود إلى الركود.إلى الش
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 مرحمة تكامل الذات مقابل اليأس )أواخر العمر(: .ح 

إذا تجاوز الفرد المراحؿ السابقة بإيجابية فإف ذلؾ يؤدي إلى مشاعر التكامؿ، أما إذا 
بأف وقت  لـ يجد الصورة التي يريد تحقيقيا فإف ذلؾ يؤدي إلى مشاعر اليأس واإلحساس

 (18، 2008االستفادة مف الفرص قد فات، وىذه المشاعر تبلزمو حتى الموت. )الغصيف، 

وتطبيقا ليذا المبدأ يتطور األنا تدريجيا مف خبلؿ تطور أجزائو المتمثمة في حموؿ          
أزماتو وكسب فاعميتو، ويفضي ىذا التطور التدريجي في كؿ مرحمة إلى بنية نفسية.    

 (04دي، د ت، )الغام

 البناء النفسي : ركائز -3

 : صورة الذات  -1.3

 : مجموعة مف الخبرات الشخصية الخاصة بالفرد أو إدراكو   تعريف محمد الريماوي
لنفسو كشخص مستقؿ لو كياف منفصؿ عف غيره بقدرات انسانية محددة وصفات 

 جسمية ومستوى محدد مف األداء ودور معيف في الحياة. 

 ىو التصور والتقدير الذي يجريو الفرد عف نفسو في  م النفس : حسب موسوعة عم
 (18، 2016مختمؼ مراحؿ نموه، وفي األوضاع المختمفة التي يوجد بيا. )قوتي، 

 : الصورة الوالدية  -2.3

الموضوع، وذلؾ عف -تمؾ الصورة المتخيمة التي يكونيا الطفؿ مف خبلؿ تمثبلت الذات
خبرات اإلشباع واإلحباط، مع الوضع في االعتبار أنيا  دور الموضوع تحت تأثير كؿ مف

، 2001صورة متخيمة ال تعكس الواقع الفعمي، بؿ ىي إسقاط لذاتية ذلؾ الفرد. )سويمـ، 
120) 
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 : إدراك الواقع )صورة العالم الخرجي(  -3.3

عممية عقمية تتضمف التأثير عمى األعضاء الحسية بمؤثرات معينة، ويقـو الفرد 
تفسير وتحديد ليذه المؤثرات في شكؿ رموز أو معاني، مما يسيؿ عميو التفاعؿ مع بإعطاء 
 بيئتو.

 وكي تتـ العممية البد مف توفر شرطيف:

 وجود العالـ الخارجي. -

 (61، 2017وجود الذات التي تدرؾ. )ىدى،  -

 : الحاجات  -4.3

د إلى نشاط معيف تعني افتقار الفرد إلى شيء ما يترتب عميو توتر وقمؽ آني، يدفع الفر 
 (249، 2005إلشباع ىذه الحاجة لخفض ىذا التوتر. )بدوي، 

شباعيا تحقيؽ  كذلؾ ىي ضرورات بيولوجية ونفسية واجتماعية يترتب عمى تحقيقيا وا 
التوازف الداخمي لمفرد، والتكيؼ النفسي واالجتماعي. ومف أىـ الحاجات التي يحتاجيا الطفؿ 

اجات النمو الجسدي، حاجات النمو النفسي، حاجات مف أجؿ نموه وتكويف شخصيتو: ح
 (95، 2014النمو العقمي. )نوفؿ، 

 : الصراعات  -5.3

يقوؿ الببلنش وبونتالس: بأننا نتحدث عف الصراع في التحميؿ النفسي حيف تتجابو          
عند شخص ما متطمبات داخمية متعارضة، وقد يكوف الصراع صريحا )بيف رغبة ومطمب 

مثبل، أو بيف شعوريف متناقضيف( أو كامنا، حيث يمكف أف يظير بشكؿ ممتو في أخبلقي 
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الصراع الصريح أو يتجمى خصوصا في تكويف األعراض، وفي اضطرابات السموؾ 
واضطرابات الطبع ... ويعتبر التحميؿ النفسي أف الصراع ىو مف شروط تكوف اإلنساف. 

 (304، 1997)الببلنش وبونتاليس، 

مى أنو النزاع القائـ بيف رغبات الفرد، دوافعو وغرائزه األساسية، وبيف كذلؾ يعرؼ ع
مبادئو ومثمو الشخصية، الخمقية واالجتماعية، وىو حالة يختبرىا الفرد عندما ال يستطيع 

 (51، 2006تحقيؽ رغبتيف متعارضتيف. )الخالدي، 

، األنا األعمى( في والصراع النفسي ىو تدخؿ أركاف الجياز النفسي الثبلث )اليو، األنا
حالة مف التعارض، كوف لكؿ مف ىذه األركاف غاية وىدؼ يسعى لتحقيقو، غير أف اختبلؼ 
األىداؼ يؤدي إلى ظيور الصراع النفسي، ففرد يرغب بالقياـ بشيء ما )تعبير اليو(، غير 

عنو إشباع أف الواقع ال يسمح بتحقيؽ ما يرغبو ىذا الفرد )األنا( ألف مبادئو األخبلقية تمنع 
 (33، 2016ىذه الرغبة )أنا أعمى(. )غنية، 

 : ميكانزمات الدفاع  -6.3

عممية ال شعورية ترمي إلى تحقيؽ التوتر النفسي التي تنشأ عف استمرار حالة اإلحباط 
بسبب عجز الفرد عمى التغمب عمى العوائؽ التي تعترض إشباع دوافعو، وىذه الميكانزمات 

 (http://v.3bir.com) نا لدى الطفؿ في مواجية ضغوط الحياة.تتطور نظرا لشدة ضعؼ األ

 البناء النفسي في مرحمة الطفولة المتأخرة: -4

لقد أشار '' فرويد '' إلى تشييد القوى الدفاعية األخبلقية عمى حساب الحياة الجنسية مع 
نى القوى نياية مرحمة الكموف، إذ يقوؿ: وأثناء ىذه الفترة مف الكموف الكمي أو الجزئي تب

 النفسية التي تكوف فيما بعد عقبات في طريؽ الغريزة الجنسية.
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ولعؿ أىـ ما يميز ىذه الفترة مف الكموف انصراؼ الغريزة الجنسية عف األىداؼ 
الجنسية وتحوؿ طاقتيا إلى أىداؼ جديدة وىي عممية جديرة باسـ التسامي، كما تتميز 

أثناء ىذه المرحمة بقوليا: يزداد تحديد الدوافع  بالتكوينات العكسية. وتشير '' جاكوبسوف ''
بتكويف األنا األعمى وتبدأ فترة الكموف وتتقدـ األنشطة الجسمية والعقمية بسرعة ويتطور 
التفكير التصوري ويتسع ويتقدـ النضج والتنظيـ البنائي لمعمميات االنفعالية والفكرية مع قدرة 

في شحنات دائمة، ويشيد األنا األعمى ويسيطر عمى األنا الناىية عمى ربط الطاقة النفسية 
 شحنات تمثبلت الذات ويصبح خوؼ األنا األعمى ىو اإلشارة الوجدانية القائدة.

ويتطور لدى الطفؿ مشاعر اليوية ويتدعـ لديو اإلحساس بالزمف الذي يتبدى في بناء 
وخاصة مف المدرسة كذلؾ مفاىيـ السف، المستقبؿ، والتي تجد مع بداية الكموف تأييدا كبيرا 

تتطور مفاىيـ االنتماء لجماعة الرفاؽ، وتمؾ المشاعر تقوي وضعو، أما مف زاوية تكويف 
األنا واألنا األعمى فإف خبرة االنتماء إلى نفس المجموعة ال تدعـ فحسب اإلحساس باليوية 

اعية، الجسمية الشخصية ولكف أيضا تدعـ قبوؿ المعايير الشائعة لمجماعة األخبلقية، االجتم
 والعقمية.

واتصاؿ الطفؿ بعالـ المدرسة تحدث نقمة مف توحدات الطفؿ مع الوالديف إلى أشكاؿ 
وصور السمطة الجديدة. وكذلؾ فبناء معايير الجماعة واالنتماء ليا تساعد عمى اختبار الواقع 

ؾ إذا ما الداخمي وأف يعيف ذاتو الحالية ووضعو المستقبمي الذي يمكف أف يصؿ إليو وذل
 سمؾ وفقا لمطالب القدوة الخارجية أو الداخمية.

أما في حاالت األزمات، والفقداف واليجر واالنفصاؿ، والفشؿ والوحدة فإف الفرد يمكنو 
أف يمجأ إلى عالمو الداخمي، وبذلؾ فإف البناء النفسي الداخمي وعالـ الموضوعات والعبلقات 

 ما األخريف.الشخصية المتبادلة، يرتبط ويدعـ كؿ مني
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بمعنى آخر فإف االمدادات الداخمية التي يمتمكيا الفرد لمواجية الفشؿ والصراع ترتبط 
بمدى نضج وعمؽ العالـ الداخمي لمموضوعات، حيث نجد أف األشخاص الذيف اتجيوا 
بمشاعر حب ناضجة اتجاه اآلخريف تمكنوا مف أف يحافظوا عمى صور تمنحيـ الحب 

كيؼ أف الثقة في  ةر والفقداف والفشؿ، وتظير المبلحظات اإلكمينيكيواألماف في أوقات الخط
الذات تعتمد عمى تأكيد الحب مف الموضوعات الجيدة المستدخمة، ولذلؾ فإف جانبا مف 
النكوص في خدمة األنا ىي تنشيط ىذه الثقة األساسية بطبيعة الحاؿ مف االستدخاؿ األوؿ 

 ،)سويمـ عبلقة بتمثبلت الذات المحبة المشبعة لتمثبلت األـ المشبعة الموثوؽ بيا في
2001 ،86.) 

 تأثير الوالدية عمى البناء النفسي: -5

'' : عمى الرغـ مف أننا نعرؼ عمى نحو كاؼ  Jacobson -تقوؿ '' جاكوبسوف 
التأثير الوالدي عمى التطور الطفمي فينبغي أف نركز عمى جوانب بعينيا، فمف المؤكد أف 

شباع ىدؼ التعميـ يمكف ب موغو فحسب في مناخ مف الحب والرعاية الوالدية مع إثارة وا 
طالما أنو يزكي التشييد الثابت لمشحنات الميبيدية الثابتة لكؿ مف الموضوعات ، ليبيدي كاؼ

والذات، فإف الحب الوالدي ىو أفضؿ كفيؿ لتطور ثبات الذات والموضوع. والعبلقات 
وحدات األخيرة مف أجؿ التكويف السوي لؤلنا واألنا االجتماعية الصحية وعبلقات الحب، والت

 األعمى. 

          ويقوؿ '' ىارتماف و لوفنشتيف '' عف أصوؿ األعمى الباكر : '' إف المحددات
 النفسية الباكرة النوعية في تكويف األنا األعمى يمكف أف نجدىا في العبلقة بالموضوع. 

مكانية االنشغاؿ بأمور '' : أف اس Winnicott -ويرى '' وينيكوت  تمرارية وثبات وا 
الطفؿ أي الرعاية األساسية إنما تفضي إلى '' االستمرارية '' في وجود الطفؿ بوصفو كائنا 
إنسانيا متفردا األمر الذي يؤدي إلى تشييد الذات. ويستطرد وينكوت فيقوؿ : إف تدعيـ األنا 
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ينمو ... أما المريض فمـ يقابؿ صدؽ بالرعاية األمومية يمكف الطفؿ الوليد مف أف يعيش و 
 (88، 2001)سويمـ، في الرعاية في الطفولة. 

، الحاجة إلى الحب والعطؼ منياالطفؿ حاجات ومف ىنا يمكف القوؿ أف إشباع 
، الحاجة إلى  األمف والطمأنينة، الحاجة إلى الحاجة إلى االنتماء، الحاجة إلى تأكيد الذات

 والديف ولما كانت ىذه الحاجات ضرورية فإنيا تساىـ بشكؿالمعب كميا تقع عمى عاتؽ ال
 في نشأة الشخصية وفي تشكؿ مفيـو الذات لدى الطفؿ. كبير

لكف إذا كاف الوالديف أو أحدىما يعاني مف اضطراب نفسي فيذا مف شأنو أف يعوؽ 
 ليب:األبناء، ومف ىذه األساإشباع حاجات الطفؿ ليخمؽ أساليب غير سوية في المعاممة مع 

 التسمط والتقييد : -

مكانياتوات تفوؽ قدراتو بوتعني إلزاـ الطفؿ بالقياـ بمياـ وواج إلزاـ الطفؿ ويرافؽ ذلؾ  وا 
بالقياـ بمياـ وواجبات تفوؽ قدراتو وامكانياتو ويرافؽ ذلؾ استخداـ العنؼ أو الضرب أو 

ا مف الوالديف أف ذلؾ الحرماف أحيانا وتكوف قائمة الممنوعات أكثر مف قائمة المسموحات ظن
 في مصمحة الطفؿ.

 الحماية الزائدة : -

حيث يحرض الوالديف عمى حماية الطفؿ والتدخؿ في شؤونو فبل يتاح لمطفؿ فرصة 
 إتخاذ قراره بنفسو وعدـ إعطائو حرية التصرؼ في كثير مف أموره.
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 اإلىمال : -

أو االستجابة لو وىو أف يترؾ الوالداف الطفؿ دوف تشجيع عمى سموؾ مرغوب فيو 
وتركو دوف محاسبتو عمبل قيامو بسموؾ غير مرغوب فيو، وينتيج الوالداف أو أحدىما ىذا 

 األسموب بسبب االنشغاؿ الدائـ.

 إثارة األلم النفسي : -

وذلؾ بإشعار الطفؿ بالذنب كمما أتى سموكا غير مرغوب فيو أو كمما عبر عف رغبة 
 ف شأنو والبحث عف أخطائو ونقد سموكو.سيئة، أيضا تحقير الطفؿ والتقميؿ م

 التفرقة بين األبناء : -

الجنس أو الترتيب أو وتعني عدـ المساواة بيف األبناء جميعا والتفضيؿ بينيـ بسبب 
 السف أو غيرىا وىذا ما قد ينتج عند الطفؿ شخصية أنانية.

 اإلسراف في القسوة : -

شعوره بالنقص وعدـ الثقة في نفسو، وىذا قد يؤدي بالطفؿ إلى رغبتو في االنطواء، 
شعوره بالذنب، صعوبة تكويف شخصية مستقمة، وأف ينتيج ىو نفسو منيج الشدة مستقببل 

، 2015عف طريؽ عمميتي التقميد أو التقمص لشخصية أحد الوالديف أو كبلىما. )البارودي، 
25.) 
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 خالصة :

مطفؿ ىو الذي يييئو فيما بعد مف خبلؿ ما تـ التطرؽ لو فإف البناء النفسي السوي ل
ليكوف قادًرا عمى التوافؽ والتكيؼ مع نفسو ومع مجتمعو، وأف يسمؾ السموؾ المناسب في 

 الوقت المناسب.
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 تمييد :

تعتبر الطفولة مرحمة تطورية ىامة في حياة الفرد، تتخمميا سمسمة مف التغيرات النمائية 
التي تختمؼ باختبلؼ مراحؿ الطفولة، مف ىذه المراحؿ مرحمة الطفولة المتأخرة التي 

يا مرحمة اليدوء، ففيـ ىذه المرحمة ومعرفة خصائصيا االرتقائية لو أىمية في اشتيرت بأن
تكويف شخصية الطفؿ، والسعي لفيـ حاجات الطفؿ خبلليا ينتج فردا متوافقا مع ذاتو ومع 

 مف التفصيؿ. ءاآلخريف مف حولو، وفي ىذا الفصؿ سنتطرؽ إلى ىذه المرحمة بشي
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 تعريف الطفولة : -0

 لغة :  -1.1

غير مف كؿ شيء، وطفؿ طفولة فيو طفؿ رخص ونعـ بمعنى الف أي صار لينا الص
 (14، 1992وناعما ويدؿ المصطمح عمى المفرد أو الجمع ألنو اسـ جنس. )عبد المطمب، 

عمى أنو: '' مرحمة الطفولة ىي مرحمة مف النمو  معجم عمم النفس التحميميوعرفو 
ستخدـ أحيانا لتشير إلى الفترة الزمنية المتوسطة تعبر عف الفترة مف الميبلد حتى البموغ، وت

بيف مرحمة الميد وحتى المراىقة والتحديد بالمعنى الثاني يستثني فترة العاميف األوليف مف 
 (266، دتحياة الطفؿ وىي مرحمة الميد ''. )طو، 

 اصطالحا :  -2.1

ي القديـ كانوا يشير '' فيميب اريس '' : إف مصطمح الطفولة حديث نسبيا، فاألطفاؿ ف
يعيشوف بيننا، ويرتدوف نفس الطراز مف المبلبس، وعمييـ أف يتصرفوا كالكبار، ولـ يكف 
معروفا أف لمطفولة خصائصيا وحاجاتيا وأغراضيا كالخياؿ والمعب، فذروة حياة الكائف 
غ اإلنساني كانت تنقسـ إلى ثبلث مراحؿ: الرضاعة، ما قبؿ البموغ، البموغ. وفي مرحمة البمو 

يعد الفرد لمعمؿ واإلنتاج، يتحمؿ المسؤولية، وىذا ما يمارسو في مرحمة البموغ. )الريماوي، 
1998 ،45) 

ويقوؿ '' ارنولد جيزؿ '': إف الطفولة عند اإلنساف ىي زمف التثقيؼ، فالحضيف ينبثؽ 
مف تيار بني جنسو، ويقذؼ بو مولوده في خضـ عالـ مف وضع يد اإلنساف المزدحمة فيزداد 

 (15، 2003ثقافة عصرية وما يتعمؽ بيا مف أمور الحياة ومطالبيا. )داوود، 
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ويتفؽ عمماء النفس عمى أف مرحمة الطفولة ىي المرحمة التي ترتكز عمييا بناء 
الشخصية اإلنسانية، ىذه المرحمة بدورىا تنقسـ إلى ثبلث مراحؿ وىي: مرحمة الطفولة 

 مة الطفولة المتأخرة.المبكرة، مرحمة الطفولة المتوسطة، ومرح

 تعريف الطفولة المتأخرة : -0

إف مصطمح الطفولة المتأخرة تـ تداولو لدى الكثير مف العمماء وفيما يمي سنتطرؽ إلى 
 مجموعة مف التعاريؼ التي تخدـ موضوع الدراسة:

سنة ليا مميزاتيا  12إلى  9مرحمة الطفولة المتأخرة مف مراحؿ نمو الفرد تمتد مف 
 الخاصة.

مرحمة تبدأ ميوؿ األطفاؿ إلى التخصص، وتصبح أكثر موضوعية، ويبدأ الطفؿ ييتـ '' 
 (140، 1972ويميؿ نحو أشياء معينة في العالـ الخارجي ''. )زيداف، 

 (147، 2002البعض اآلخر يطبؽ عمييا اسـ مرحمة اإلستعداد لممراىقة. )الينداوي، 

ؽ عمييا مرحمة الكموف وسميت بمرحمة أما '' فرويد '' رائد مدرسة التحميؿ النفسي يطم
الكموف ألف الطاقة الجنسية فييا كامنة، فقد عبرت ىذه الطاقة عف نفسيا في العاـ األوؿ 
عف طريؽ الفـ )المرحمة الفمية(، وعبرت عف نفسيا في العاـ الثاني عف طريؽ الشرج 

س عبر العبلقات )المرحمة الشرجية(، وعبرت عف نفسيا في األعواـ مف الثالث إلى الخام
العائمية التي يمخصيا الموقؼ األوديبي، لتختفي في ىذه المرحمة وتترؾ مكانيا عمى مسرح 

 العمميات االرتقائية لحساب جوانب النمو األخرى المعرفية واالنفعالية واالجتماعية.

أما '' اريكسوف '' فقد أوضح في نظريتو عف النمو االجتماعي أنيا مرحمة ىامة، ففي 
ه أف الطفؿ يتجو إلى اإلنجاز العمقي والحقيقي بعد نجاحو في اختبار أزمات الثقة نظر 
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واالستقبلؿ والمبادأة، فيو يريد أف ينجز أعماال حقيقية لتحقيؽ ذاتو في الوسط االجتماعي 
 (153، 2009الذي يعيش فيو. )كفافي، 

فولة المتوسطة تعتبر ىذه المرحمة مرحمة إكماؿ مسيرة النمو انطبلقا مف مبلمح الط
وفي الوقت عينو مرحمو استعداد وتييؤ لمبموغ وتمييد لموصوؿ إلى المراىقة وىذا مف وجية 
نظر عمـ النفس التكويني. أما التربويوف فيعتبرونيا '' مرحمة المدرسة االبتدائية ''. )المصري، 

2010 ،203) 

رحمة التي تمتد مف ومف خبلؿ التعاريؼ السابقة فإف مرحمة الطفولة المتأخرة ىي الم
سنة أي أنيا تتزامف مع دخوؿ الطفؿ إلى المدرسة، وتنتيي مع وصوؿ الفرد  12إلى  09

 إلى مرحمة البموغ، وتكوف عرضة لمتغيرات المثيرة لبلىتماـ.

 :خصائص النمو في مرحمة الطفولة المتأخرة  -3

 : النمو الجسمي  -1.3

 لعظاـ أقوى مف ذي قبؿ.تستطيؿ األطراؼ، ويزداد النمو العضمي، وتكوف ا -

( ثماني أضراس أمامية 12-10يتتابع ظيور األسناف الدائمة )تظير في السنوات مف  -
أولية تحؿ محؿ األضراس المؤقتة، وتظير كذلؾ أربع أنياب تحؿ محؿ األنياب 

 المؤقتة.

 في السنة. % 10في السنة، ويشيد الوزف زيادة  % 5يشيد الطوؿ زيادة  -

سمية وتعتبر أساسا ضروريا لعضوية الجماعة والنشاط االجتماعي تزداد الميارات الج -
 ويقاـو الطفؿ المرض بدرجة ممحوظة ويتحمؿ التعب.
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تبدو الفروؽ الفردية واضحة، فجميع األطفاؿ ال ينموف بالطريقة نفسيا أو بالمعدالت  -
نفسيا، فبعضيـ ينمو بدرجة أكبر نسبيا في الطوؿ، والبعض اآلخر ينمو في الوزف، 

 بما يؤدي إلى تنوع األنماط الجسمية العامة مثؿ: طويؿ نحيؼ، أو قصير ممتمئ.

يكوف نصيب الذكور أكثر مف اإلناث في النسيج العضمي، ويكوف نصيب اإلناث أكثر  -
مف الذكور في الدىف الجسمي، وتكوف اإلناث أقوى قميبل مف الذكور في ىذه المرحمة 

في ىذه المرحمة في كؿ مف الطوؿ والوزف، فقط، وتبلحظ زيادة اإلناث عف الذكور 
وتبدأ ظيور الخصائص الجنسية الثانوية لدى اإلناث قبؿ الذكور في نياية ىذه 

 (157، 2007المرحمة.  )بدير، 

 : النمو الفيزيولوجي  -2.3

مف مظاىر النمو الفيزيولوجي تزايد ضغط الدـ، ويتناقص معدؿ النبض لديو، كما 
از العصبي، كما تزداد الوصبلت العصبية بيف األلياؼ العصبية مع يزداد تعقد وظائؼ الجي

 % 95تناقض واضح في سرعة النمو عف المرحمة السابقة، ويزداد وزف المخ ليصؿ إلى 
مف وزنو النيائي في مرحمة الرشد، ويتسارع نمو الغدد التناسمية استعداًدا لمقياـ تقريبا 

ساعات  10طفؿ ىذه المرحمة لتصؿ إلى معدؿ بوظيفتيا، كما تتناقض ساعات النـو عند 
 (275، 2004يوميا. )ممحـ، 

 : حركي-النمو الحسي  -3.3

في ىذه المرحمة يتطور اإلدراؾ الحسي وخاصة اإلدراؾ الزمني، إذ يتحسف في ىذه 
المرحمة إدراؾ المدلوالت الزمنية والتتابع الزمني لؤلحداث التاريخية، ويبلحظ إدراؾ الزمف 

بصدى فتراتو يختمؼ في الطفولة بصفة عامة عف باقي المراحؿ، أيضا يميز الطفؿ والشعور 
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بدقة أكثر بيف األوزاف المختمفة، ويزوؿ طوؿ البصر ويستطيع الطفؿ ممارسة األشياء القريبة 
 (159، 2007مف بصره )قراءة أو عمؿ يدوي( بدقة أكثر ولمدة أطوؿ مف ذي قبؿ. )بدير، 

ركاتو وقدرتو عمى ضبط حركة العضبلت الصغيرة، وتتميز وفي نفس الوقت تتيذب ح
حركات الصبي في ىذه المرحمة بالخشونة والقوة مقارنة مع حركات البنت، وينعكس ذلؾ 
عمى طبيعة لعبيـ، إذ يتطمب لعب الصبياف امتبلؾ القوة البدنية والشجاعة كالمعب بالكرة 

في الحركة والمرونة في الجسـ  والمصارعة ... في حيف ألعاب البنات تتطمب التناسؽ
 (203، 2010حركي. )المصري، -كالرقص، ومنو القدرة عمى التآزر الحسي

 : النمو العقمي  -4.3

يطمؽ العمماء عمى النمو العقمي في ىذه المرحمة مرحمة العمميات العيانية المحسوسة، 
وعيا في تفكيره، حيث تظير عمميات االستدالؿ والتفكير المنطقي، أي أف الطفؿ يصبح موض

أيضا لديو محدودية التفكير فيما ىو عيني أو محسوس مما يقع في خبرة الطفؿ اليومية 
المباشرة، ويصبح الطفؿ بإمكانو اإللماـ بجميع جوانب الموقؼ عمى المستوى العقمي، وكذا 
مكانية تكويف صورة ذىنية كمية عف تتابع األحداث، ويزد اد القدرة عمى إدراؾ التغيرات، وا 

لديو حب االستطبلع، ىذا الذي يساعد في تكويف الذات، ويمتاز الذكور عف اإلناث في 
 (64، 2008الذكاء خاصة في التاسعة والعاشرة. )عجاج، 

 : النمو المغوي  -5.3

في ىذه المرحمة تزداد المفردات ويزداد فيميا، ويدرؾ الطفؿ التبايف واالختبلؼ القائـ 
ؿ والتشابو المغوي، ويتضح إدراؾ معاني المجردات مثؿ الصدؽ، بيف الكممات ويدرؾ التماث

الكذب، الحرية ... وتنمو ميارة القراءة عند الطفؿ فيستطيع قراءة الجرائد ذات الخط الصغير 
ويظير الفيـ واالستماع لما يقرأ، ويبلحظ لديو طبلقة في التعبير والجدؿ المنطقي، أي قدرتو 
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ي تعبيره الشفوي والكتابي، ويبلحظ أف اإلناث يفقف الذكور عمى استعماؿ الجمؿ الطويمة ف
 (98، 2001في القدرة المغوية. )بشناؽ، 

 : النمو االنفعالي  -6.3

ىي مرحمة ثبوت واستقرار انفعالي، فيي طفولة ىادئة، كما أف طفؿ ىذه المرحمة يحب  
ميؿ إلى المرح، أف يسيطر عمى انفعاالتو ليشعر مف حولو أنو تخمص مف الطفولة، كما ي

ويحب أف ينجح في عممو وأف يقدر الكبار ىذا النجاح وتمقي التشجيع منيـ، كما يحب أف 
 يتحمؿ شيئا مف المسؤولية إلثبات ذاتو.

أيضا يكبح رغباتو التي تتعارض مع المجتمع الخارجي حتى يناؿ رضا مف حولو، ويود 
 (firas.Psychologist.blogspot.comأف يشعر باألمف والطمأنينة. )

 : النمو االجتماعي  -7.3

تتميز ىذه المرحمة بتحقيؽ مزيد مف االستقبلؿ واالعتماد عمى النفس مف ناحية، ومزيد 
مف القدرة عمى إنشاء عبلقات اجتماعية مع أفراد مف خارج األسرة مف ناحية أخرى، وأف 

ية جوانب السموؾ الدعـ النفسي واالجتماعي لكؿ مف الوالديف والمعمميف يساعد عمى تنم
االجتماعي البناء الذي يتمثؿ في اإليثار وتحمؿ المسؤولية، وكفاءة التفاعؿ مع المحيطيف 

 ((http://elearn.univ-ouargla.dzبو. 

 : النمو الجنسي  -8.3

في ىذه المرحمة يعود الطفؿ إلى توجيو أسئمتو حوؿ الوالدة والجنس والجماع، ولكف في 
ؿ، وقد يحدث التجريب الجنسي بيف األطفاؿ مف الجنس نفسو مستويات أرقى مف ذي قب
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دراؾ مدى التشابو         ويكوف ذلؾ عف طريؽ األعضاء التناسمية عمى بعضيـ البعض وا 
 أو االختبلؼ بينيـ.

لذلؾ يوجو الباحثوف أنظار أولياء األمور والمربيف نحو القياـ بواجباتيـ نحو التربية 
جزءا عاديا مف حياة الطفؿ وليس أمرا شاذا.     ثؿالجنسي يم الجنسية، عمى اعتبار النمو

 (288، 2012)ممحـ، 

 : النمو الديني والخمقي  -9.3

تعتبر القيـ األخبلقية والدينية عامبل أساسيا في ضبط السموؾ الفطري والمكتسب، ألنيا 
، وتعتبر تستمد سمطتيا مف الضمير الديني الحي، والتكويف الخمقي عممية دائمة ومستمرة

الطفولة عموما الفترة الجوىرية الرئيسية واألولية لبناء الخمؽ والروح الدينية عف طريؽ التربية 
والتنشئة، وذلؾ بغرس مبادئ اإليماف باهلل والتمسؾ باألخبلؽ كالصدؽ، األمانة والتعاوف، 

التقميد النظافة والمحبة، وىذه القيـ إنما يتقبميا الطفؿ مف والديو ومجتمعو عف طريؽ 
 (73، 2008والمشاركة واالندماج النفسي واالجتماعي. )الياشمي، 

العوامل المساعدة عمى إشباع الحاجات النفسية في مرحمة الطفولة  -4
 المتأخرة :

احتراـ القيـ والمعايير األخبلقية: ويتوقؼ عمى مدى اكتساب الطفؿ بقيـ األبويف عمى  -
 عبلقتو العاطفية بيما.

واالتزاف االنفعالي: وما يساعد عمى ىذا االتزاف ىو حصوؿ الطفؿ  السيطرة عمى النفس -
عمى إشباع لحاجاتو النفسية في الفترات السابقة )الطفولة المبكرة والوسطى(، واتزاف األـ 

 في تصرفاتيا وتحكميا في انفعاالتيا يجعميا قدوة حسنة يقمدىا الطفؿ.
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 نا.الثقة بالنفس: كتشجيع الطفؿ عمى إتمامو عمبل متق -

االعتماد عمى النفس: أي االلتزاـ بما يمقى عميو مف مسؤوليات، وما يكمؼ بو مف  -
 واجبات.

 الدقة واإلتقاف في الحركات والحواس والتعبير. -

حؿ المشكبلت بطريقة إيجابية: أي تعميـ الطفؿ عمى التفكير في حؿ عممي لمواجية  -
الطفؿ أف كؿ مجيود إيجابي المشاكؿ وتجنب الحموؿ السمبية كاليروب منيا، وأف يدرؾ 

 البد أف يصؿ إلى ثمرة.

التفكير الموضوعي: أي قدرة الطفؿ عمى الحكـ بنفسو عمى ما يراه مف خبلؿ المناقشة  -
 وتبادؿ اآلراء وبطريقة موضوعية.

التعبير عف مشاعره: وذلؾ بإتاحة الفرص لمطفؿ لمتعبير عما يريد سواء بالكبلـ أو  -
 المعب أو الرسـ.

في المجتمع: كتشجيع الطفؿ عمى التعاوف مع الرفاؽ ومف حولو )اكتساب روح االندماج  -
 الفريؽ(.

، 2004العبلقات األسرية السميمة: أي العدؿ والمساواة في معاممة األبناء. )عبد المناف،  -
41) 

 : خرةأالمت مشكالت الطفولة -5

 مف أىـ المشاكؿ التي يواجييا الطفؿ نذكر ما يمي:
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أمراض أو إعاقات أو خمؿ في طريقة تقديـ الدروس أو مشاكؿ  صعوبات التعمـ نتيجة -
لدى األستاذ في طريقة الشرح مما يؤثر عمى التحصيؿ الدراسي لمطفؿ، كذلؾ سوء 

 معاممة المدرس لمتمميذ.

مشاكؿ نفسية كالسرقة، الكذب، العدواف، التبوؿ البلإرادي، الغيرة، الخوؼ، ضعؼ الثقة  -
ه المشاكؿ النفسية عادة مف كثرة النقد والزجر مف طرؼ بالنفس واالنطواء، وتنجـ ىذ

 األىؿ مما يقمؿ مف الثقة بالنفس لدى الطفؿ.

مشاكؿ صحية سببيا انخفاض المستوى االقتصادي واالجتماعي لكثير مف األسر نتيجة  -
 انخفاض الدخؿ وأىميا تأخر النمو، فقر الدـ وتأخر البموغ.

 أو وفاتيما. يماأو انفصال المشكبلت الناجمة عف إىماؿ الوالديف -

انحراؼ السموؾ المكتسب مف رفقاء السوء مما يؤدي إلى التسرب المدرسي والطفولة  -
 المتشردة.

عمالة األطفاؿ لمساعدة األسرة مما يعرضيـ لمخاطر صحية ويحرميـ مف طفولتيـ.  -
  (14، 2016)ىناء، 
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 : خالصة

المتأخرة دور كبير وفعاؿ لتنمية مف خبلؿ ما تـ التطرؽ لو فإف لحياة مرحمة الطفولة 
شخصية الفرد وذلؾ باعتبارىا تمييد لمدخوؿ في مرحمة حرجة وىي مرحمة المراىقة، لذلؾ 
ينبغي االىتماـ بيذه المرحمة عمى وجو الخصوص وتوفير البيئة الصحية لمطفؿ وتقديـ 

مف قبؿ القائميف  الرعاية النفسية البلزمة لو والعمؿ عمى إشباع حاجاتو وحمايتو، ويكوف ذلؾ
 برعايتو ونخص بالذكر الوالديف.
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 : تمييد

ابات النفسية والتي تنجـ عادة عف تداخؿ يعرؼ العصر الذي نعيشو بعصر االضطر 
مع مجموعة مف العوامؿ النفسية واالجتماعية والوراثية والجسدية، ترافقيا سموكات في التعامؿ 

المحيط االجتماعي، ىذه السموكات مف شأنيا تميز الشخص السوي عف الشخص 
 المضطرب )غير سوي( وفي ىذا الفصؿ سنتطرؽ ليا بشيء مف التفصيؿ.

  



 االضطراب النفسي                           :                    الرابعالفصل 

 

 41 

 :يف السواء والالسواء تعر  -0

 : السواء من منظور عمم نفس الحديث -1.1

سيكولوجية التي تساعد في فيـ وتفسير السواء والبلسواء مف المفاىيـ التعد مفاىيـ 
 االضطرابات النفسية.

وىي عبارة  (Norma)مشتقة مف الكممة البلتينية  (Anomalie)إف كممة البلسواء 
 .(Equerre) عف آلة لرسـ الزوايا القائمة

'' )الشذوذ(، ىي ذات أصؿ إغريقي، وتعني نتوء، بروز، أو عدـ  Anomalitéو'' 
 (Marcelli, 1996, 54). (Inégalité de surface)تساو المساحة 

السواء حالة مف التكامؿ الوظيفي والقدرة عمى توافؽ الفرد مع نفسو ومع بيئتو والشعور 
 بالسعادة.

ؼ عما ىو عادي وعدـ التوافؽ الشخصي واالنفعالي أما البلسواء فيو االنحرا
 (11، 2008، زينب وآخروفواالجتماعي. )

 : معايير السواء والالسواء  -2.1

 يمكف تمخيصيا في اآلتي :

 : يعتبر ىذا المعيار السواء كمفيـو إحصائي، وبالنسبة إليو فالفرد  المعيار اإلحصائي
أو  Gaussالمتوسط حسب منحنى الذي يسمؾ سموكا نادرا أو ينحرؼ كميا عف 

 المنحنى الجرسي )التوزيع االعتدالي( يعد سموؾ غير سوي.
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 : حسب ىذا المعيار فإف األخصائي النفسي أو الطبيب العقمي ىو  المعيار الميني
 الذي يحدد إذا كاف الشخص سويا أو غير سوي.

 : ؼ سموكو حسب ىذا المعيار يعد الشخص غير سوي إذا انحر  المعيار االجتماعي
 عما تعارفت وأجمعت عميو ثقافة المجتمع.

 : بالنسبة ليذا المعيار، فإنو يوجد ثبلث عبلمات في حالة توفرىا تدؿ  المعيار النفسي
عمى أف الشخص غير سوي: عدـ اإلحساس بالراحة، الشذوذ، عدـ الفاعمية. )بوعود، 

2014 ،12) 

 :النفسي  تعريف االضطراب -0

 الفعؿ اضطرب: أي تحرؾ وماج، وضرب بعضو ضربا، ف كممة مشتقة مف إ : لغة
واضطراب األمر: اختؿ، واضطرب مف كذا: أي ضجر، واضطرب في أموره: أي تردد 

 (448، 2003، باسيؿوارتبؾ. )

: اضطراب: خمؿ أو اضطراب في الوظائؼ معجم مصطمحات الطب النفسيوحسب 
 (44 ، د ت،يالبدنية والنفسية يؤدي إلى حالة مرضية. )الشربين

 ف مصطمح االضطراب النفسي تعدد استعمالو مف قبؿ العمماء، وفيما يمي إ : اصطالحا
 سنتطرؽ إلى مجموعة مف التعاريؼ التي تخدـ موضوع الدراسة:

 : تعريف جمعية الطب النفسي األمريكي .أ 

إف االضطرابات النفسية عبارة عف مجموعة مف االنحرافات التي تنجـ عف عمة 
ركيب المخ، بؿ ىي اضطرابات وظيفية، ومزاجية في الشخصية، عضوية أو تمؼ في ت

وترجع إلى الخبرات المؤلمة أو الصدمات االنفعالية، أو اضطرابات في عبلقة الفرد مع 
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الوسط االجتماعي، الذي يعيش فيو ويتفاعؿ معو، وترتبط بماضي حياة الفرد وخاصة في 
 (209، 1986طفولتو. )ياسيف، 

 : (DSMIV) الرابعصي اإلحصائي تعريف الدليل التشخي .ب 

االضطراب النفسي بأنو:  (DSMIV) يعرؼ الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع
مجموعة أعراض سموكية أو نفسية، عياديا تكوف ذات معنى، تطرأ عمى شخص ما 
، وميما يكوف أصؿ ىذه االضطرابات، فإنيا تعتبر كمظاىر  ويصاحبيا عادة ضيؽ مبلـز

 (P. Boyer, 2003,85)نفسية أو بيولوجية للشخص.  كية،سمو  فةالختبلؿ وظي

 : زينب تعريف عبد الرزاق غريب .ج 

وآخروف( االضطراب النفسي بأنو اضطراب وظيفي  زينب يعرؼ )عبد الرزاؽ غريب
في الشخصية، نفسي المنشأ، يبدو في صورة أمراض نفسية وجسمية ويؤثر في سموؾ الفرد 

         وآخروف، زينبتو السوية في المجتمع الذي يعيش فيو. )ويعيؽ توافقو النفسي وممارسة حيا
2008 ،09) 

 تعريف عمماء النفس الحديث : .د 

أف االضطرابات النفسية تشير إلى حاالت سوء  مىيتفؽ معظـ عمماء النفس الحديث ع
التوافؽ مع النفس، أو مع الجسد، أو مع البيئة، طبيعية كانت أـ اجتماعية، ويعبر عنيا 

عالية مف القمؽ والتوتر، واإلحساس باليأس والتعاسة والقير، غالبا ما تمس البعد بدرجة 
االنفعالي لمشخصية، ويظؿ معيا الفرد المضطرب متصبل بالحياة الواقعية، قادرا عمى 

 (31، 2014استبصار حالتو المضطربة. )بوعود، 

داخمية  مف خبلؿ التعاريؼ السابقة فإف االضطراب النفسي ما ىو إال صراعات
 وتصدع في العبلقات الشخصية نتيجة سوء توافؽ الفرد مع نفسو ومع المجتمع. 
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 :أسباب االضطرابات النفسية  -3

لبلضطرابات النفسية، بؿ ىناؾ تضافر عوامؿ متعددة تؤدي إلى  حيدال يوجد سبب و 
 اختبلؿ توازف الفرد والدفع بو إلى االضطراب النفسي، ومف ىذه العوامؿ ما يمي:

 : العوامل الوراثية -1.3

، ىي أف الذىانات ذات منشأ وراثي وليا 1980كانت الفكرة المسيطرة إلى حدود سنة 
أساس بيولوجي، أما العصابات فتجد جذورىا في النمو غير الطبيعي لشخصية الفرد، إف 
وجية النظر ىذه روجعت مف أساسيا منذ أف أثبتت دراسات عدة أىمية العامؿ الوراثي في 

ر مف العصابات، وأف األبحاث في ىذا المجاؿ تعتمد عمى دراسة العائبلت التي يعاني الكثي
أفرادىا االضطراب المراد دراستو، لكف وجود عامؿ وراثي ال يعني حتمية اإلصابة 
 باالضطراب النفسي، إنما ىو عامؿ مف بيف عوامؿ متعددة ومتشابكة. )أساتذة الجامعات، 

 (21د ت، 

 : يئيةالعوامل الب -2.3

 أسباب بيولوجية )عضوية( : .أ 

 اإلصابات الدماغية: مثؿ تمؾ التي تحدث أثناء الوالدة العسيرة أو حوادث المرور. .أ 

 إلتياب السحايا والدماغ. .ب 

سوء التغذية: حيث أف التغذية جزء ىاـ في نمو الدماغ وخاصة أثناء األشير األولى  .ج 
 مف الحمؿ.

 أسباب عائمية : .ب 
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مف أكبر العوامؿ السمبية خاصة إذا ما وقع مبكرا بداية مف غياب األـ : الذي يعتبر  .د 
 الشير السادس واستمر لفترة طويمة.

 الخبلفات بيف الوالديف التي تؤدي إلى الطبلؽ وتشرد األطفاؿ. .ه 

 أساليب التربية. .و 

 اضطياد األطفاؿ إما جسديا أو معنويا أو جنسي. .ز 

 (18، 2009الظروؼ االقتصادية الصعبة لؤلسرة. )الطشي وآخروف،  .ح 

 : النفسية العوامل  -3.3

ويؤدي إلى الصراع: وينتج عف وجود حاجتيف ال يمكف إشباعيما في وقت واحد،  .أ 
 التوتر االنفعالي والقمؽ واضطراب الشخصية.

 االحباط: عممية تتضمف إدراؾ الفرد بعائؽ يحوؿ دوف إشباع حاجتو أو تحقيؽ أىدافو. .ب 

 أو إشباع الحاجة أو إنتفاؤىا بعد وجودىا.الفرصة لتحقيؽ الدافع  انعداـالحرماف:  .ج 

دفيا تجنيب الفرد حالة التوتر والقمؽ ىأساليب الشعورية إخفاؽ آليات الدفاع النفسي:  .د 
الناتجة عف الصراعات واالحباطات ... وفي حالة المجوء إلى آليات دفاع غير سوية 

 وعنيفة كالنكوص واإلسقاط والتحويؿ، فإف سموؾ الفرد يظير مرضيا.

الخبرات السيئة الصادمة: أي أف لخبرات الطفولة األولية تأثير سيء في يناء  .ه 
 الشخصية.

 اإلصابة السابقة بالمرض النفسي. .و 

 (121، 2001أسباب نفسية أخرى مثؿ التناقض الوجداني والكراىية. )زىراف،  .ز 
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 :تصنيف االضطرابات النفسية  -4

التصنيفات التي تعتمدىا  إف تصنيؼ االضطرابات النفسية تختمؼ باختبلؼ المعايير
المختمفة ليا، حيث يعمد فرؽ مف الباحثيف إلى تصنيؼ ىذه االضطرابات انطبلقا مف معيار 

عف السواء، في حيف يعتمد فريؽ آخر عمى معيار السف الذي  شدة انحراؼ الوظائؼ النفسية
 راب.يظير فيو االضطراب، ويعتمد فريؽ ثالث عمى معيار األسباب المؤدية إلى االضط

يقوماف عمى معيار أعراض المرض ويمكف مبلحظة انتشار وىيمنة تصنيفيف عالمييف، 
 لبلظربات النفسية وىما :

 : (O.M.C)تصنيف منظمة الصحة العالمية  -1.4

، (ICD)التصنيؼ الدولي لؤلمراض واالضطرابات النفسية والسموكية  :الذي يسمى بػػ 
 ـ. 1992سنة  (10)(ICD)مراض وآخر طبعاتو التصنيؼ الدولي العائر لؤل

 : (A.P.A)تصنيف الجمعية األمريكية لمطب النفسي  -2.4

، وقد طورتو الجمعية (DSM)التشخيصي اإلحصائي الذي يسمى بػػػ : التصنيؼ 
فكانت آخر طبعاتو  (ICD)األمريكية ليتوافؽ مع التصنيؼ الدولي العاشر لؤلمراض 

 ـ. 2013عاـ  (DSM-5)التصنيؼ التشخيصي اإلحصائي الخامس 

 ومجمؿ تصنيفات االضطرابات النفسية يمكف إدراجيا في ثبلث مجموعات :

 وتشمل ما يمي : : اختالالت نفسية المنشأ -3.4

  وعصاب الصدمة، الوساوس القيرية، القمؽ، توىـ المرض،  :االختالالت العصابية
 المخاوؼ المرضية، االكتئاب.



 االضطراب النفسي                           :                    الرابعالفصل 

 

 47 

 استجابات الجمد والجياز العضمي،  :زيولوجية( االختالالت النفسجسمية )السيكوفي
 الجياز الدوري واليضمي.

  أنواع االنحرافات الجنسية، واإلدماف. :االختالالت الخمقية 

 : الفصاـ واليوس وذىاف الشيخوخة. االختالالت الذىانية 

  : ذات أصل عضوي )عضوية المنشأ(اختالالت  -4.4

 السف، واالستجابات التشنجية.والتقدـ في أىميا : أنواع االلتيابات 

  : التأخر أو التخمف العقمي -5.4

 (28، 2015وأىميا : تأثيرات ما قبؿ الوالدة، وااللتيابات واختبلالت النمو. )نصيب، 

 كما يمكف تصنيؼ االضطرابات النفسية إلى :

 : يمكف تقسيميا إلى : اضطرابات ذىانية 

 نواعو واضطرابات الذاكرة(.اضطرابات ذىانية عضوية )اليذياف، الخرؼ وأ -

 اضطرابات ذىانية وظيفية )الفصاـ العقمي، نوبات اليوس، ...( -

  القمؽ، ىيستريا، فوبيا، ...( :اضطرابات عصابية( 

 الشخصية، اضطرابات  ت)تعاطى المخدرات، اضطرابا : اضطرابات نفسية أخرى
 (22)الحميبي، د ت،  .النـو واألكؿ، ...(
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 :النفسية  الوقاية من االضطرابات -5

وقائية التي تحوؿ دوف وقوع االضطرابات النفسية فيما يمي مجموعة مف اإلجراءات ال
 نذكر منيا :

بما أف التنظيـ الصحيح لمصحة النفسية يتطمب شكبل مف أشكاؿ التنظيـ السميـ  -
منذ بواكير الحياة أي منذ الوالدة، فتنشئة الطفؿ في األسرة، وتعويده عمى اتباع 

 ة الجسمية والنفسية، تعد مسألة أساسية لضماف الصحة النفسية.قواعد الصح
مف الضروري أف يرافؽ إجراءات الصحة النفسية التربية البلزمة لتقوية الصحة  -

الجسمية، وتنمية السبلمة العقمية، وىما دعامتا الشخصية السوية، فمف األساسيات 
مف الزواج ومروًرا بتنظيـ  المقتضاة لبناء الصحة النفسية ىو المحيط األسري، بدًءا

 حياة األسرة.
 يجب التنبو إلى حوادث التسمـ بأشكالو: الفردي، العاـ. -
 الحذر مف وقوع العدوى المرضية مف أي كانت. -
 العبلج المبكر لمرضات والصدمات النفسية. -
ضرورة مراقبة الصحة العقمية سواء في ظروؼ العمؿ أـ عمى مستوى معطيات  -

 الحياة اليومية.
ربة ما يمكف أف ينتشر في المجتمع مف أمراض مختمفة، كاألمراض النفسية،   محا -

  (37، 2014جسمية، ومنيا كذلؾ اإلدماف عمى المخدرات. )بوعود، -ونفسية

 

  



 االضطراب النفسي                           :                    الرابعالفصل 

 

 49 

 : خالصة

 

مف خبلؿ ما التطرؽ لو فإف االضطرابات النفسية تأثيرا واضح في سموؾ الشخص 
 حياتو السوية. عف ممارسة تعوقوتوافقو النفسي و  تعوؽ فيي

  



 

 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 51 

 

 

 

 

 

  التذكير بفرضيات الدراسة  -1

   االستطالعيةالدراسة  -2

 المنيج المستخدم في الدراسة -3

 األدوات المستخدمة في الدراسة  -4

 

 

 



 اإلطار المنيجي لمدراسة                      :                 الخامسالفصل 

 

 52 

 
:  تمييد 

بعد التطرؽ لمجانب النظري لمتغيرات الدراسة يأتي الجانب التطبيقي الذي ييدؼ إلى 
عرض اإلجراءات المنيجية التي قمنا بيا لمتأكد مف صحة الفرضيات التي وضعناىا، 

والمنيج المتبع في ىذه  وسنقدـ في ىذا الفصؿ وصفا لمدراسة االستطبلعية التي قمنا بيا
الدراسة إضافة إلى عرض حاالت الدراسة واألدوات المستخدمة في ذلؾ، وفي األخير عرض 

 النتائج وتحميميا ومناقشتيا في ضوء الفرضيات.
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 التذكير بفرضيات الدراسة : -0

 : الفرضية العامة 

 يؤثر االضطراب النفسي ألحد الوالديف عمى البناء النفسي لمطفؿ. -

  ضيات العامة :الفر 

 لمطفؿ. لمبناء النفسي النفسي البعديؤثر االضطراب النفسي ألحد الوالديف عمى  -
 لمطفؿ. االجتماعي لمبناء النفسي البعديؤثر االضطراب النفسي ألحد الوالديف عمى  -
 لمطفؿ. الجسمي لمبناء النفسي البعديؤثر االضطراب النفسي ألحد الوالديف عمى  -
 العقمي )المعرفي( لمبناء النفسي البعدألحد الوالديف عمى  يؤثر االضطراب النفسي -

 لمطفؿ.

 : االستطالعيةالدراسة  -0

تعتبر الدراسة االستطبلعية مف المراحؿ األولى لكؿ دراسة عممية. حيث يعرفيا مرواف 
( بأنيا : تمؾ الدراسة التي تيدؼ إلى استطبلع الظروؼ 38، 2000عبد المجيد إبراىيـ )

رة التي يرغب الباحث دراستيا والتعرؼ عمييا وعمى أىـ الفروض التي يمكف المحيطة بالظاى
 وصفيا واخضاعيا لمبحث العممي.

( إلى 39، 2000حسب مرواف عبد المجيد إبراىيـ )وتيدؼ الدراسة االستطبلعية 
التعرؼ عمى الظاىرة المرغوب دراستيا وجمع بيانات ومعمومات عنيا مع استطبلع الظروؼ 

فييا البحث والتي تساعده في صياغة المشكمة صياغة دقيقة، وكذا التعرؼ عمى التي يجري 
 أىـ الفروض التي يمكف اخضاعيا لمتحقؽ العممي.
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مما سبؽ اليدؼ مف القياـ بالدراسة االستطبلعية لموضوع دراستنا ىو التحقؽ مف 
يا ومطابقتيا إمكانية الوصوؿ إلى الحاالت المستيدفة في الدراسة ومدى إمكانية العمؿ مع

 لموضوع الدراسة وذلؾ لضبط الموضوع بشكؿ نيائي.

اطبلعنا عمى الموضوع نظريا توجينا إلى الميداف بيدؼ البحث عف الحاالت  فبعد
 المناسبة وتحديد أدوات الدراسة المتاحة لمبحث في ىذا الموضوع والتي تخدمو.

النفسييف العمومية  فائييحيث توجينا إلى العديد مف العيادات النفسية ومكاتب األخص
ومنيا المركز العمومي الجواري الذي قوبمنا فيو بالرفض منيـ والخاصة بوالية أـ البواقي 

بحجة أف األخصائية ال تتعامؿ مع مثؿ ىذه الحاالت وأف عمميا ينصب في الجانب 
مة العسكري، كذا عيادة خاصة باألمراض العقمية والتي لـ تسمح لنا المساعدة حتى بمقاب
أف الطبيبة بحجة أنيا ال تقدـ المساعدة في ىذا الجانب وسبؽ أف رفضت الكثير وفي نظرىا 

غير كفؤ لمتعامؿ مع الحاالت التي تأتييا رغـ اإللحاح الشديد لمجرد األخصائي النفسي 
 الحديث معيا إلقناعيا لكف المساعدة لـ تسمح لنا بالدخوؿ ليا.

العيادات النفسية الخاصة فييا مف األخصائييف أيضا قمنا بالتوجو إلى العديد مف 
النفسانييف مف تقبؿ مساعدتنا ثـ تراجع بحجة أنيا معمومات سرية ومف شأنيا أف تؤثر عمى 

 عبلقتو مع مرضاه وأنيا تفقد الثقة المعطاة لو مف طرفيـ.

كذلؾ واجينا الرفض مف طرؼ الحاالت في حد ذاتيا وذلؾ خوفا مف التشيير بيـ 
 يـ.وبأبنائ

وعمى إثر ىذه الصعوبات ولضيؽ الوقت قررنا البحث عف حاالت الدراسة في المجتمع 
 األـ تعاني حالةالمفتوح معتمديف في ذلؾ عمى عبلقاتنا الشخصية حيث وجيتنا المشرفة إلى 

مف اضطراب نفسي )وسواس قيري( وتتردد عمى عيادة نفسية خاصة بوالية أـ البواقي وقد 
 أشير. 03ذ مدة بدأت في العبلج من
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 : األساسية حاالت الدراسة -3

 مف والية أـ البواقي : تمثمت في حالة

 سنة تدرس أولى متوسط. 12الحالة أنثى عمرىا  -

 : األساسية المنيج المستخدم في الدراسة  -4

إف المنيج ىو مجموعة المبادئ والخطوات المنظمة العممية الواضحة والدقيقة التي 
 (31، 2016أو معالجة الظواىر المختمفة. )فضيمة، يسمكيا الباحث في مناقشة 

المضطربيف وحسب طبيعة موضوع الدراسة والمعنوف بػػػ : '' البناء النفسي لدى أبناء 
''، استوجب اتباع المنيج العيادي المتمركز حوؿ دراسة الحالة ألنو يفد في تحقيؽ  نفسيا

البناء النفسي لمطفؿ الذي يعيش أىداؼ الدراسة باتخاذ منحنى عممي، وأيضا التعرؼ عمى 
 يعاني مف اضطراب نفسي. الوالديف او احدىما وسط أسرة

فالمنيج العيادي يعتبر المنيج المبلئـ ليذا النوع مف الدراسة، ألنو يخدـ متغيراتيا حيث 
ػ: الطريقة التي تعتمد عمى دراسة الحاالت الفردية لفيـ ديناميات شخصية العميؿ  يعرؼ بػ

كبلتو والتنبؤ عف احتماالت تطور حالتو ومدى استجابتو لمختمؼ أصناؼ وتشخيص مش
العبلج، ثـ العمؿ عمى الوصوؿ بالعميؿ إلى أقصى توافؽ اجتماعي شخصي، وذلؾ 
باالستناد إلى المقاببلت واالستعانة باالختبارات لموصوؿ إلى الغايات التي يحددىا المنيج. 

 (37، 2015)الزيتونة، 
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 : األساسية مة في الدراسةاألدوات المستخد -5

إف المنيج العيادي يتركز عمى دراسة الحالة التي تسمح بدراسة الحاالت الفردية دراسة 
عميقة اعتمادا عمى مجموعة مف األدوات التي تخدـ موضوع دراستنا والتي اخترنا منيا ما 

 يمي :

 المقابمة العيادية : -1.5

الية في الحصوؿ عمى البيانات الضرورية التي أولية وميمة ذات فع تعتبر المقابمة تقنية
 تخدـ البحث العممي.

حيث تعرؼ عمى أنيا : عبلقة دينامية وتبادؿ لفظي بيف شخص أو أكثر. )عبد النور، 
، 2014( بيدؼ الوصوؿ إلى معمومات وحقائؽ حوؿ حياة العميؿ. )جابر، 45، 2014

36) 

 اع لممقابمة اإلكمينيكية وىي :( ثبلثة أنو 67، 2002وتوجد حسب زينب محمد شقير )

 المقابمة الموجية : نقؿ لفظي غير مكتوب )االستبياف(. -
المقابمة الحرة : تعتمد عمى التعبير الحر لممفحوص انطبلقا مف موضوع يطرحو  -

 الفاحص.
المقابمة نصؼ توجييية : تتعمؽ بعدد مف الموضوعات التي تحدد مف خبلؿ  -

 دليؿ مقابمة يحضر مف قبؿ الفاحص.

وقد اعتمدنا عمى المقابمة نصؼ توجييية ألنيا األنسب في دراستنا ألنيا تسمح 
لممفحوص بالتعبير دوف االبتعاد عف أىداؼ الدراسة وجمع أكبر قدر ممكف مف المعمومات 

 حوؿ الحالة.
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واألخصائي النفسي في موقؼ  المفحوصحيث تعرؼ بأنيا : نوع مف المحادثة تتـ بيف 
نة الغاية منيا الحصوؿ عمى معمومات إكمينيكية تخص العميؿ في مواجية حسب خطة معي

غايتيا بحثية حيث يعتمد الباحث مف خبلليا حد ذاتو والمشكمة التي يعاني منيا، أو تكوف 
عمى أسئمة ىو يرى بأنيا مناسبة لمتغيرات بحثو، وأيضا يعطي فييا مساحة لممفحوص 

بالمقابمة نصؼ  Chahraoui & Bénonyيتحدث فييا بحرية، وىذا ما يقصد بو كؿ مف 
 (.75، 2010، منيرةتوجييية. )

محاور حددت مف فرضيات وأىداؼ الدراسة  04المقابمة عمى  اسئمةحيث أننا قسمنا 
 وىي :

 المحور األول : البيانات الشخصية

وفيو تـ جمع المعمومات الخاصة بالحالة مثؿ : السف، الجنس، المستوى التعميمي، 
 الرتبة ... عدد األخوة،

 العالقات االجتماعية لمطفل:  الثانيالمحور 

وفي ىذا المحور يتـ جمع المعمومات حوؿ طبيعة عبلقة المفحوص مع عائمتو، أيضا 
 العبلقات التي يقيميا المفحوص مع أصدقاء الحي أو زمبلء المدرسة ومنيا :

 احكيمي شوية عمى روحؾ. -
 ة وال ال؟ مع ماماؾ مميحاحكيمي كيفاش راىي عبلقتؾ  -
 احكيمي شوية عمى باباؾ. -
 عبلقتؾ بخاوتؾ. كيفاش راىي -
 اخكيمي عمى عبلقتؾ بأصدقاء الحي وزمبلء المدرسة -
 كي يكوف شخص جديد في محيطؾ كيفاه يكوف رد فعمؾ ؟ -
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 المضطربة نفسيامدى تأثر الطفل بالسموك غير السوي لألم :  الثالثالمحور 

 ؾ بزاؼ ؟ وما تعجبكش ؟واش ىي العادات لي تبلحظييا في ماما -
 كيفاه تحسي كي تشوفي ماماؾ دير في العادات ىذو ؟ يأثروا عميؾ وال ال ؟ -
قمتيمي ضرؾ بمي تشوفي روحؾ صورة طبؽ األصؿ عمى ماماؾ. اشرحيمي  -

 كيفاش.
 ما تخميش ىكا كوف ما تغسميش واش ممكف يصرالؾ ؟ -
 واش تحسي كي تكوني وسط عائمتؾ ؟ -
 واش تقصدي بنشتييـ ؟ -
تعود ماماؾ دير في العادات لي قمتيمي عمييـ كيفاه تكوف عبلقتيا مع كي  -

 باباؾ ؟
 فاه تمشي راييا عمى باباؾ ؟ -

 النظرة المستقبمية لمطفل:  الرابعالمحور 

 واش يعنيمؾ المستقبؿ. -
 منبعد. في حياتؾكيفاه تشوفي  -
 في حياتؾ. تبدليواش حابة  -
 واش حابة تحققي في حياتؾ. -

دراسة، اعتمدنا في تحميؿ المقابمة عمى تحميؿ المحتوى حسب ومف أجؿ موضوعية ال
 .Mucchielléطريقة 
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 الختبارات النفسية :ا -2.5

بداية أثناء تحديد االختبارات التي مف شأنيا أف تخدـ موضوع دراستنا وقع االختيار 
 ،CATعمى مجموعة مف االختبارات النفسية منيا الروشاخ، اختبار تفيـ الموضوع لؤلطفاؿ 

لنقتنع في  األخير بضرورة المزج بيف االختبارات الموضوعية والمتمثمة في مقياس البناء 
( واختبارات إسقاطية متمثمة في اختبار رسـ العائمة 2009) النفسي لمحمود يحيى النجار
 وسنتناوؿ ىذه االختبارات بشيء مف التفصيؿ. GPSواختبار رسـ الشخص واختبار 

 : 1965'' موريس بورو ''  حسب تقنية ئمة الحقيقيةاختبار رسم العا -1.2.5

قاـ ىذا الباحث بإعداد اختبار العائمة متبعا خطوات كؿ مف مينكوفسكا 
(Minkowska) 1952 ومرغسترف ،(Morgenstern) 1937 فقد أشار أف الفضؿ ،

        العصابية عند الطفؿ، فقد صب  يعود ليما لفكرة استخداـ الرسـ كتقنية لفيـ المشكبلت 
'' بورو '' اىتمامو عمى القيمة اإلسقاطية لريـ العائمة، إذ يعتبر بأف ىذه المنيجية تؤسس 
اختبارا إسقاطيا بكؿ ما يحممو المفيـو مف معنى، ذلؾ ألنو يسيؿ إسقاط األجزاء الشعورية 

 (.104، 2012والبلشعورية لمشخصية. )عبلؽ، 

 : ارسـ عائمتؾ. تعميمة االختبار 
 قمـ رصاص وأقبلـ ممونة إف وجدت، 21/29ورقة بيضاء مف نوع  ختبار :أدوات اال ،

 (.104، 2012ال تعطى الممحاة والمسطرة. )عبلؽ، 

-1965'' لويس كورمان '' )حسب تقنيةاختبار رسم العائمة المتخيمة  -2.2.5
1970: ) 

مف مؤسسي اختبار  Corman Louis ( ''1965-1970) - '' لويس كورمافيعد 
عائمة بطريقة منيجية ومؤسسة جعؿ منو اختبارا إسقاطيا لدراسة الشخصية، ألنو يرتكز رسـ ال
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عمى الكشؼ عف عبلقات الطفؿ العاطفية ومشاعره الحقيقية نحو عائمتو والطريقة التي يعيش 
بالنسبة إلخوتو وأخواتو، فييا العبلقات األسرية الداخمية، واألسموب الذي يموضع فيو نفسو 

سبة لوالديو، وقد ىدؼ إلى العمؿ عمى تحفيز عممية اإلسقاط عند الطفؿ وخصوصا بالن
 (.82، 2012. )عبلؽ، بطريقة بسيطة يتـ فييا استخداـ تعميمة تخيمية

 : عبلؽ،  .عائمة، عائمة تتخيميا ؟ أو تخيؿ عائمة وارسمياارسـ  تعميمة االختبار(
2012 ،82.) 

 : يا :نذكر من أىداف اختيار اختبار رسم العائمة 
باعتباره اختبار اسقاطي نكشؼ بو عف خبايا شخصية الطفؿ الذي يعيش في أسرة  -

 يعاني أحد الوالديف مف اضطراب نفسي معيف.
باعتبار أف العبلقات األولى التي يعيشيا الطفؿ أساسية في بنائو النفسي وبالتالي  -

وسط  يسمح ىذا االختبار بالكشؼ عف السواء والبلسواء عند الطفؿ الذي يعيش
 أسرة مضطربة.

كذلؾ أنو اختبار يدرس المضموف العاطفي عند الطفؿ وبالتالي يدرس الطفؿ في  -
تفاعمو بأي مف الشخصيات الميمة التي يعيش صورىا، إما صورة األب أو صورة 
األـ أو كمييما وخاصة الطفؿ الذي يعيش في أسرة أحد الوالديف يعاني مف 

 اضطراب نفسي معيف.
ائمة الحقيقية واليوامية لدى الحاالت بحكـ أف صورة العائمة بصفة معرفة صورة الع -

 عامة تؤثر عمى البناء النفسي.

 :اختبار رسم الشخص  -3.2.5

'' حيث أف ىذا  1949رسـ الشخص اختبار اسقاطي وضعتو '' كاريف ماكوفر 
اتو االختبار وسيمة إلسقاط مشاكؿ صاحب الرسـ، وأسموبو في تنظيـ خبراتو، تجسد صراع
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النفسية حوؿ أعضاء الجسـ وصفاتو كما يراىا، كما أف مف خبللو يمكف لمفرد أف يعبر عف 
 (191، 2001مشاعر قوتو أو ضعفو أو عجزه. )القريطي، 

 سـ، قمـ رصاص مبري  21*29ورقة بيضاء غير مسطرة مساحة  : االختبار ادوات
 جيدا وممحاة.

  في ىذه الورقة بمعنى رجؿ أو لمرأة، '' أريد منؾ أف ترسـ شخص  : االختبارتعميمة
 (73، 1996ولد أو بنت، كما تريد أنت ''. )خضر، 

وقد نجد أف بعض المفحوصيف يستجيبوف برسـ الرأس فقط أو الرأس والكتفيف، أو شكؿ 
العصا، أو رسـ كاريكاتيري، لذا يجب إعطاء مثؿ ىؤالء المفحوصيف ورقة رسـ أخرى وتوجو 

: ىذه المرة أريد منؾ أف ترسـ شخص مكتمؿ أو شخص حقيقي وليس  إلييـ التعميمة التالية
شكؿ العصا أو كاريكاتير، فإذا حذؼ جزء مف منطقة معينة مثؿ حذؼ األيدي أو القدـ أو 
أحد أجزاء الوجو فإف الرسـ يعتبر مكتمبل، أما إذا حذؼ أي منطقة مف المناطؽ األربع 

الرجبلف(، فإف الفاحص يحاوؿ أف يدفعو إلى رسـ الرئيسية لمجسـ )الرأس، الجذع، الذراعاف، 
ذلؾ الجزء، بعد أف يكتب الفاحص ممحوظة بالحذؼ كي يرى ما إذا كاف يمكف الحصوؿ 

 (61، 2001، فرينوعمى مفتاح يتيح لو فيـ لماذا قاـو المفحوص رسـ ذلؾ الجزء. )

ؽ اختبار وىناؾ بعض االعتراضات واألسئمة التي يثيرىا المفحوصوف في موقؼ تطبي
 رسـ وعمى األخصائي النفسي أف يستجيب ليا ومنيا:

قد يتعمؿ المفحوص بأنو ال يعرؼ الرسـ في قولو: أنا ال أعرؼ الرسـ، أنا لست  -
فنانا، أنا رسمي سيئ، وىنا عمى األخصائي أف يفيـ ىذه االعتراضات بأنيا محاولة 

مفحوص أف يشجع ال المفحوص اليروب مف الفحص، لذا يجب عمى الفاحص
نما ىو لمعرفة  ويؤكد لو أف الموضوع ال يتعمؽ بإتقاف الرسـ وقدرة الشخص الفنية، وا 
 ما يقـو بو المفحوص عادة مف محاوالت متعددة عندما يطمب منو أف يرسـ شخصا. 
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ىناؾ بعض التساؤالت التي قد يثيرىا المفحوص مثؿ : ما نوع الشكؿ الذي يجب أف  -
أة ؟ ىؿ أرسـ الشخص مواجيا أـ جانبي ؟ ... أرسمو ؟ ىؿ أرسـ رجبل أو امر 

وتكوف إجابة الفاحص أف يقوؿ لممفحوص : ارسـ الشكؿ الذي تريده، وبالكيفية التي 
 (66، 2001بدري، ترغبيا فمؾ مطمؽ الحرية في ذلؾ. )

عند االنتياء مف رسـ الشكؿ األوؿ، يضع األخصائي النفسي ورقة رسـ أخرى أماـ 
 عميمة التالية : '' اآلف أريد منؾ أف ترسـ شخص مف جنس مخالؼ ''المفحوص ويوجو لو الت

وعند اتماـ ىذه الميمة، يطمب مف المفحوص أف يكتب اسـ الجنس عمى كبل الشكميف، 
ويقـو األخصائي بتسجيؿ تاريخ اليـو الذي تـ فيو كؿ رسـ، إما عمى وجو الورقة أو خمفيا، 

مو أوال، ويجب الحصوؿ عمى كبل الرسميف باإلضافة إلى تسجيؿ أي مف الرسميف تـ رس
عندما يكوف ذلؾ مكنا، فإذا لـ يكف الوقت كافيا إال عمى الحصوؿ عمى رسـ واحد، يفضؿ 

 (62، 2001، فرينوأف يرسـ المفحوص شكبل مف نفس جنسو. )

بعد ذلؾ يضع األخصائي الرسـ األوؿ لمشخص '' المكتمؿ '' أماـ المفحوص ويطمب 
، قائبل لو: '' اآلف أريد منؾ أف تعمؿ قصة عف منو أف يحكي قصة  عف الشخص المرسـو

 الشخص الذي رسمتو، انظر واحكي القصة وسوؼ أكتبيا أنا وراءؾ ''.

ويجب أف تسجؿ القصة حرفيا ألف التفسير غالبا ما يعتمد عمى طريقة نطؽ الكممات 
 لفعؿ ذلؾ.  والتعبير عنيا، وأحيانا يكوف مف الضروري أف نحث أو نشجع المفحوص

 (62، 2001)فرينو، 

ذا لـ يستطع المفحوص أف يحكي قصة عف الرسـ يقـو الفاحص بتوجبو األسئمة  وا 
 التالية حوؿ الشخص المرسـو :
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 ماذا يفعؿ ىذا الشخص ؟ (1
 كـ عمره ؟ (2
 ىؿ ىو متزوج ؟ (3
 ىؿ لو أطفاؿ ؟ وىؿ أطفالو ذكور أـ إناث ؟ (4
 ما ىي وظيفتو ؟ (5
 ما ىو مستوى تعممو ؟ (6
 آمالو ؟ما ىي  (7
 ىؿ ىو ذكي ؟ (8
 ىؿ ىو صحيح الجسـ ؟ (9

 ىؿ ىو جميؿ ؟ (10
 مع مف يسكف ؟ (11
 ىؿ يفضؿ أمو أـ أباه ؟ (12
 ىؿ لو أخوة أـ أخوات ؟ (13
 ما ىو مستوى تحصيمو الدراسي ؟ (14
 ىؿ ىو قوي البنية ؟ (15
 ىؿ صحتو جيدة ؟ (16
 ما ىو أفضؿ جزء في جسمو ؟ ولماذا ؟ (17
 ما ىو أسوء جزء في جسمو ؟ لماذا ؟ (18
 ىؿ ىو سعيد ؟ (19
 و عصبي المزاج ؟ىؿ ى (20
 ما ىي مشكبلتو األساسية ؟ (21
 ما ىي اىتماماتو المعتادة ؟ (22
 ما ىي مخاوفو ؟ (23
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 ما الذي يحزنو ؟ (24
 ما الذي يغضبو ؟ (25
 متى يجف ويفقد صوابو ؟ (26
 ما ىي أسوء ثبلث عادات لديو ؟ (27
 ما ىي ثبلث أمنيات يود تحقيقيا ؟ (28
 ما ىي نقاط ضعفو ؟ (29
 ما ىي خصالو الحميدة ؟ (30
 روف ؟ وىؿ ىـ أكبر أـ أصغر منو سنا ؟ىؿ لديو أصدقاء كثي (31
 ماذا يقوؿ عنو الناس ؟ (32
 ىؿ يحب أسرتو ؟ (33
 ىؿ يحب مدرستو ؟ (34
 ما ىي النشاطات التي يقضي فييا أمتع أوقاتو ؟ (35
 ىؿ ىو حذر ؟ (36
 ىؿ سيتزوج ؟ (37
 أي نوع مف اآلنسات سيتزوج ؟ (38
 بمف يذكرؾ ىذا الشخص ؟ (39
 ىؿ تحب أف تكوف مثمو ؟ (40
 أي تعميقات أو إضافات أخرى ؟ (41

 أسئمة مباشرة )تتعمؽ بالمفحوص( وىي :

 ىو الجيد فيؾ وما ىو السيئ ؟ما  (1
 نت راض عف جسمؾ ؟ىؿ أ (2
 ما ىو الجزء الجيد في جسمؾ ؟ (3



 اإلطار المنيجي لمدراسة                      :                 الخامسالفصل 

 

 65 

 ما ىو الجزء السيئ في جسمؾ ؟ (4
 ما ىو طموحؾ ؟ (5
 ىؿ أنت راض عف عممؾ ؟ (6

مع العمـ أف ىذه األسئمة يمكف لؤلخصائي أف يكيفيا وفقا لعمر وجنس المفحوص، كما 
نبغي عمى األخصائي أف يتابع إجابات المفحوص ذات الداللة اإلكمينيكية باستفسارات مف ي

 (.64، 2001عنده. )فرينة، 

 الشخص أىداف اختيار اختبار رسم :  

بما أف الرسـ يعمؿ وفقا لمبدأ المذة بمعنى ىو تنفيس عف رغبات ودوافع وانفعاالت 
رسـ الشخص ىو أداة إسقاطية يجسد عف  تحاوؿ أف تتحقؽ ولكف الواقع يقؼ أماميا، فإف

)مفيومو لذاتو( ومف ثـ فباإلمكاف الوقوؼ عمى أبعاد  طريقيا الطفؿ صراعاتو وحاجاتو ...
 الشخصية وما يعانيو مف متاعب وصعوبات.

 : René L’écuyerلــ  GPSاختبار إدراك صورة الذات  .أ 

، René L’écuyer (1975ويعني '' أصؿ إدراكات الذات '' الذي قاـ بإعداده 
(، حيث أنو ليس باالختبار الجديد بؿ ىو تعديؿ الختبار '' مف أنت ؟ '' لكؿ مف 1978

 (84، 2015. )بف حممة، 1950سنة  Zelen & Bughentalالعالميف 

واليدؼ مف التعديؿ ىو دراسة مفيـو الذات مف مرحمة الطفولة إلى مرحمة الشيخوخة، 
 لذات.وكذا االقتراب مف مختمؼ مكونات ا
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 : كيفية تطبيقو  

في األوؿ يجب أف نتأكد مف رغبة األـ في القياـ بيذا االختبار بعد أف نوضح ليـ 
اليدؼ مف بحثنا نقدـ ليـ تعميمة االختبار وىي : '' صؼ نفسؾ كما أنت، كما ترى نفسؾ، 

ف كاف صعبا ''.  ال ييـ ما يفكر الغير عنؾ قؿ ما تستطيع قولو وا 

 السرية واقناعيـ بذلؾ، وكذلؾ الثقة المتبادلة. كما نركز عمى مبدأ

 كيفية تحميل االختبار :  

 مرحمتيف :بتحميمو عمى بعد أف نتحصؿ عمى نص اإلجابة نقـو 

مرحمة الترتيب : نقـو بتقسيـ النص إلى جمؿ قصيرة بإمكانيا أف تتكوف مف فعؿ  -
 وفاعؿ ومفعوؿ بو.

العبارات الموجبة والسالبة. بحساب عدد مرحمة التصنيؼ الكمي : نقـو فييا  -
 (51، 2016)قوتي، 
  إدراك مفيوم صورة الذات أىداف اختيار اختبارGPS :  

باعتباره أحسف أداة لموصوؿ إلى معمومات أكثر شخصية عف الطفؿ والخاصة 
بإدراكاتو عف ذاتو، وكذا فب كونو يسمح لمطفؿ بوصؼ ذاتو بكؿ حرية والتحدث عف الذات 

 اعره وأحاسيسو، تمنياتو، قدراتو ... دوف أف يكوف ىناؾ حاجز.كما يدركيا وكؿ مش

 مقياس البناء النفسي : .ب 

( تحت عنواف عبلقة العنؼ االسري ببناء سيكولوجية 2009لمحمود يحيى النجار )
 الطفؿ.
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 : صدق وثبات المقياس  

تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ الصدؽ الظاىري والبنائي وتـ التأكد مف ثبات 
عادة التطبيؽ وبطريقة ألفا كرومباخ.ا  لمقياس عف طريؽ التطبيؽ وا 

 .0.01بدرجة مرتفعة مف الثبات عند مستوى الداللة  تتميز وثبت أف مجاالت المقياس

 : طريقة تصحيح المقياس  

( لئلجابة 5تـ ترميز إجابات حاالت الدالاسة بما يتفؽ مع طريقة ليكرت الخماسية )
 ( لئلجابة أبدا.1( لئلجابة نادرا، )2( لئلجابة أحيانا، )3لبا، )( لئلجابة غا4دائما، )

ى النحو ممستويات ع 03ولتحديد مستوى خبليا المقياس الخماسي تـ تقسيمو إلى 
 التالي :

 [ منخفض. 2.33 - 1المستوى األوؿ : ]  -

 [ متوسط. 3.67 - 2.34المستوى الثاني : ]  -

 [ مرتفع. 5 - 3.68المستوى الثالث : ]  -

 

 

 



 

 

 

 

 تقديم الحالة -1

 لممقابمة  والكيفي التحميل الكمي -2

 تحميل اختبار رسم العائمة لمحالة-3

 تحميل اختبار رسم الشخص لمحالة-4

 تحميل اختبار إدراك مفيوم صورة الذات لمحالة-5

 تحميل مقياس البناء النفسي لمحالة -6

رات المطبقة ومناقشتيا في ضوء التفسير والربط بين نتائج المقابمة واالختبا-7

 الفرضيات واإلطار النظري
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 تقديم الحالة : -0

 و االسم :

 ب المقب :

 أنثى الجنس :

 سنة 12 السن :

 أولى متوسطالمستوى التعميمي : 

 01ترتيبيا :                                    02 عدد األخوة :

 جيد:  االقتصاديالمستوى 

 ال تعاني مف أي مرض:  الحالة الصحية لمحالة

 قضـ األظافر:  أعراض نفسية

 موظؼ:  مينة األب

 جامعي : لألم المستوى التعميمي

 موظفة: مينة األم 

 توجد سوابؽ مرضية في العائمة حيث أف جد الحالة يعاني مف مرض عقمي -
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 : الظروف المعيشية : '' بطاقة إكمينيكية '' لمحالة

ترتيبيا الميبلدي بيف األخوة األولى، تعيش في  سنة، 12الحالة )و( تبمغ مف العمر 
أخوة )ذكر وأنثى( حيث أف األـ تعاني مف وسواس قيري  2أسرة نووية مف األب واألـ و

 )وسواس النظافة(، ومنو فالحالة تعيش وسط أسرة مضطربة.

تدرس الحالة في الصؼ األوؿ متوسط، مستواىا الدراسي بيف الجيد والممتاز فيي 
، يقطنوف في سكف موظفة كذلؾاألـ  و موظؼ، األب 17و  16معدالت بيف تتحصؿ عمى 

 اجتماعي ممؾ ليـ يحتوي كؿ مستمزمات ومتطمبات الحياة.

 لممقابمة :  والكيفي التحميل الكمي -0

 التحميل الكمي لممقابمة : -1.2

 تقطيع نص المقابمة إلى وحدات : -1.1.2

(( كما يتضح مف خبلؿ  1حؽ رقـ )قمنا بتقطيع المقابمة إلى وحدات )انظر المم
 الجدوؿ التالي :

 الوحدة الرقم
 أنا بنت 1
 اسمي )و( ولقبي )ب( 2
 سنة 12عمري  3
 نقرا سنة أولى متوسط 4
 نشتي نقرا 5
 نحب نكوف األولى في القسـ 6
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 نحب نافس زميبلتي في القسـ 7
 المعدؿ 17و  16مالفة نجيب بيف  8
 نصمي 9
 نشتي والدي 10
 وخاوتي 11
 رقيقة الجسـ 12
 أخبلقي مميحة 13
 تعجبني روحي بزاؼ 14
 عبلقتي مع ماما مميحة 15
 ماىيش مميحة في نفس الوقت 16
 مميحة خاطر أنا نحب ماما 17
 نسمع كبلميا 18
 ىي ثاني تحبني 19
 عبلقتنا وطيدة 20
 ماىيش مميحة كي تحمؽ عميا 21
 تسبني 22
 تنوض تغوث أخر 23
 كي ناكؿ ظفاري 24
 تشحطني عمى يديا 25
 تضربني عمى راسي 26
 وكؿ مرة كيفاه ويف تجي الضربة 27
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 أنا عبلبالي بمي ماىوش مميح كي ناكؿ ظفاري 28
 خاطر يكونو مسخيف 29
 وىي تخاؼ عميا مف المرض 30
 بصح أنا ما نقدرش نحييا 31
 ساعات ثاني تضربني عمى حجة داروىا خاوتي 32
 تقولي بمي مداـ أنت لكبيرة الـز يتعممو منؾ 33
 تنعتيميـ 34
 ويكونوا كيما ربيتؾ 35
 بصح أنا حرت في حاجة 36
 ماما كي تضربني 37
 يدىا ما فييا جراثيـ لينا 38
 بصح كي تقرب ليا 39
 وال نسمـ عمييا 40
 كي نروح لقراية 41
 تقولي أكي مسخة 42
 روحي أغسمي 43
 ؾوبدلي قش 44
 نولي أنا ساعات نردليا اليدرة 45
 ونحمؽ عمييا 46
 نشتي بابا 47
 تبانمي ىو ثاني يشتيني 48
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 نسمع كبلمو 49
 بصح ساعات نحس بمي يشتي أختي الصغيرة خير مني 50
 حتى في المعاممة يعامميا أحسف مني 51
 كيما وحدة المرة وصؿ عيد ميبلدي قمتمو قالي حراـ 52
 ي وصؿ عيد ميبلدىا جابميا الشيكوالبصح أختي ك 53
 وقاليا صحا عيدؾ 54
 ثاني خطرة تقابضت مع ختي 55
 وضربتيا 56
 بصح ىي لي بدات 57
 كي جا بابا قالتمو 58
 كاف راح يضربني بالسبة 59
 ياعة فكتني ماما 60
 ىي دير واش دير ما يديرليا والو 61
 نشوفيا بمي قريبة ليو بزاؼ 62
 كمش بالحرؼ تحكيمو 63
 واش يصرا بكؿ كي ما يكونش 64
 ىو يعجبو الحاؿ 65
 ويضحؾ 66
 أنا نستييـ 67
 مميحة معاىـ 68
 نعاونيـ في قرايتيـ 69
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 بصح ساعات نضربيـ 70
 كي نتقمؽ منيـ 71
 وال كي ما يسمعوش ليدرة تاعي 72
 ويديروا راييـ في كمش 73
 ة بزاؼأنا معنديش عبلقة مع زمبلء المدرس 74
 عبلقتي معاىـ في لقراية فرات 75
 كيما قمتمؾ قبيمة نحب نافسيـ فرات 76
 مكانش أكثر مف ىكا 77
 بصح أصدقاء الحي عندي صديقة وحدة 78
 تشتيني 79
 متفاىميف في بعضانا 80
 بصح ديما الـز ندير حساب بالمعقـ 81
 لي الـز يتبعني في أي ببلصة 82
 كوؿحتى كي نكوف في لي 83
 مع أنو نكره نديرو 84
 أنا منقدرش نتقبؿ الشخص ىذا 85
 وأنا ما نعرفوش مميح 86
 زيد ماما بعد ما تحبش 87
 ىذي صحبتي لي معايا ضرؾ 88
 نعرفيا ممي كنت ؼ االبتدائي 89
 زيد ماما تعرؼ ماماىا وباباىا 90
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 ناس نظاؼ 91
 أنا الصحة عندي كي نحمي جسمي مف الجراثيـ 92
 لي تخميني نمرض 93
 خاطر أنا نخاؼ سوية 94
 مف العدوى 95
 ساعات خرسف كي نمقا زميمة ليا  96
 مريضة 97
 نحاوؿ نبعد مكاني عمييا 98
 ما نقدمش لييا خبلص 99
 ماما تغسؿ يدييا بزاؼ 100
 قداه مف مرة 101
 كؿ ما تحب دير أي حاجة 102
 أي حاجة الـز تفوت عاى الجافاؿ 103
 حتى قرعة وحدة ما تحكمش 104
 الـز نشريو بزاؼ 105
 ثاني كي نغسؿ القش 106
 ويشيح 107
 الـز يفوت عمى الحديد 108
 كي نحبو نمبسوه تزيد تجبد تحددو 109
 خاطر تقولي بمي يقتؿ الجراثيـ لي تكوف فالقش 110
 تحب البيت ديما يكوف نظيؼ 111
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 ومرتب 112
 في دارنا احتياط تاع المعقـثاني الـز يكوف ديما  113
 باه لي يخمصمو يمقى ثـ ثـ 114
 ىذ لحاجة ما تعجبنيش 115
 خاطر أنا نكره المعقـ 116
 ما نحبش نديرو 117
 ماما تخميني ندير وبالسيؼ عميا 118
 ما نحس بحتى حاجة 119
 تجيني عادة وخبلص 120
 عمى ماما في كمش أنا بعد عدت نشوؼ روحي بمي راني صورة طبؽ األصؿ 121
 ما يأثروش لييا العادات ىذو ضرؾ 122
 قد ما تأثر عميا ىي 123
 كي تحتـ عميا المعقـ باه نديرو 124
 وأنا مانيش باغياتو 125
 بصح مف قبؿ كمنوا يؤثروا 126
 كي كنت نحب نحصف بابا كي يروح متخمينيش 127
 تقولي أو كاف برا 128
 خمي حتى يغسؿ 129
 دؿ قشوويب 130
 نولي أنا منبعد ننسى 131
 بصح ضرؾ رجعت ما نحوسش عمى لحاجة ىذي خبلص 132



 نتائج الدراسة ومناقشة عرض وتحميل                      :   السادسالفصل 

 
 77 

 أنا نشتي نغسؿ يديا قبؿ ما ندير أي حاجة 133
 يكوف جسمي ديما نظيؼ 134
 نحب حوايجي يكونوا ديما نظاؼ 135
 ومرتبيف 136
 ايو ساعات نخمـ كي منغسمش واش يصرا 137
 ونقوليا لماما 138
 بصح ىي تقولي أنا لي عبلبالي واش كايف في ليوا 139
 ولحشرات لي فيو 140
 حنا ما نشوفوىاش بعينينا الـز أدوات خاصة 141
 أنا لي نخدـ في المجاؿ ىذا وعبلبالي 142
 نولي نتراجع عمى الفكرة لي نخمـ فييا 143
 خاطر عبلبالي ىي تعرؼ كمش 144
 وخير مني 145
 وزيد قارية أخر 146
 ما نحس بوالو 147
 عادي 148
 بصح نشتييـ 149
 نشتييـ معناتيا 150
 نسمع ىدرة بابا وماما 151
 ونطبقيا 152
 عادي 153
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 ييدرو مع بعضاىـ 154
 بصح ماما ديما تغوث 155
 وتحب تمشي راييا عميو 156
 ىو قتمؾ مف قبؿ يشتي يضحؾ 157
 ماىوش مف النوع لي يغوث 158
 و يغسؿ كؿ وقتحتى ىو تحب 159
 والـز يدير المعقـ 160

 تجميع الوحدات في فئات : -2.1.2

 الفئة )أ(: العبارات الدالة عمى الجانب النفسي .أ 

 44 - 43 - 42 - 41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36 - 24 : أعراض نفسية 
- 48 - 50 - 51 - 53 - 54 - 61 - 62 - 127 - 132. 

 56 - 55 - 71 - 70 - 46 - 45 : سموكات تدل عمى عدوانية الحالة. 

 الفئة )ب(: العبارات الدالة عمى الجانب االجتماعي .ب 

  : 86 - 85 - 78 - 75 - 74نقص التواصل مع اآلخرين. 
 16 - 15:  طبيعة العالقة مع األم. 

 الجسمي(: العبارات الدالة عمى الجانب جالفئة ) .ج 

 135 - 134 - 133 - 91 - 90 - 92 - 83 - 82 - 81 : االىتمام بالنظافة 
- 136. 

  : 99 - 98 - 97 - 96 - 95 - 94الخوف من األمراض. 
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 (: العبارات الدالة عمى الجانب المعرفي )العقمي(دالفئة ) .د 

 التدىور في المستوى الدراسي : / 
 / : النسيان 
 / : قمة التركيز 

 حساب تكرارات الفئات في الوحدات : -3.1.2

 عمى الجانب النفسي فئة العبارات الدالة ( :01الجدول )

 النسب المئوية التكرارات الفئات الفرعية الفئة

العبارات الدالة عمى 
 الجانب النفسي

 76.92% 20 أعراض نفسية
سموكات تدؿ عمى 
 عدوانية الحالة

06 %23.07 

 99.99% 26 المجموع

يتضمف الجدوؿ فئة العبارات الدالة عمى تأثر الجانب النفسي لمحالة ويتكوف مف 
'' حيث نبلحظ أف  سموكات تدؿ عمى عدوانية الحالةوحدتيف فرعيتيف '' أعراض نفسية '' و '' 

وتحصمت بذلؾ عمى أعمى نسبة مئوية  20'' األعراض النفسية '' جاءت بأعمى تواتر وىو 
ونسبتيا المئوية  06في حيف تواتر سموكات تدؿ عمى عدوانية الحالة  76.92%تقدر بػػػ 

%23.07. 
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 فئة العبارات الدالة عمى الجانب االجتماعي ( :02ول )الجد

 النسب المئوية التكرارات الفئات الفرعية الفئة

العبارات الدالة عمى 
 االجتماعيالجانب 

 71.42% 05 نقص التواصؿ مع اآلخريف

 28.57% 02 طبيعة العبلقة مع األـ

 99.99% 07 المجموع

ى تأثر الجانب االجتماعي لمحالة ويتكوف مف يتضمف الجدوؿ فئة العبارات الدالة عم
'' حيث نبلحظ  طبيعة العبلقة مع األـ'' و ''  نقص التواصؿ مع اآلخريفوحدتيف فرعيتيف '' 

وتحصمت بذلؾ عمى أعمى نسبة  05'' جاءت بأعمى تواتر وىو  طبيعة العبلقة مع األـأف '' 
 28.57%ونسبتيا المئوية  02 ضالخوؼ مف األمرافي حيف تواتر  71.42%مئوية تقدر بػػػ

 فئة العبارات الدالة عمى الجانب الجسمي ( :03الجدول )

 النسب المئوية التكرارات الفئات الفرعية الفئة

العبارات الدالة عمى 
 الجسميالجانب 

 62.5% 10 االىتماـ بالنظافة

 37.5% 06 الخوؼ مف األمراض

 100% 16 المجموع

لمحالة ويتكوف مف  الجسميات الدالة عمى تأثر الجانب يتضمف الجدوؿ فئة العبار 
         '' حيث نبلحظ أف  الخوؼ مف األمراض'' و ''  االىتماـ بالنظافةوحدتيف فرعيتيف '' 

وتحصمت بذلؾ عمى أعمى نسبة مئوية  10'' جاءت بأعمى تواتر وىو  االىتماـ بالنظافة'' 
 .37.5%ونسبتيا المئوية  06 مراضالخوؼ مف األفي حيف تواتر  62.5%تقدر بػػػ 

 



 نتائج الدراسة ومناقشة عرض وتحميل                      :   السادسالفصل 

 
 81 

 فئة العبارات الدالة عمى الجانب المعرفي ( :04الجدول )

 النسب المئوية التكرارات الفئات الفرعية الفئة

العبارات الدالة عمى 
 المعرفيالجانب 

 0% 0  التدىور في المستوى الدراسي 

 0% 0 النسياف

 0% 0 قمة التركيز
 03لمحالة ويتكوف مف  المعرفيبارات الدالة عمى تأثر الجانب يتضمف الجدوؿ فئة الع

''، لكف ما  قمة التركيزو ''  '' النسياف'' و '' التدىور في المستوى الدراسي ''  وحدات فرعية
 .0%يوضحو الجدوؿ أف الجانب المعرفي )العقمي( لـ يتأثر كوف النشبة المئوية قدرت بػػػػ 

 : الجدول التجميعي 

 النسب المئوية كراراتالت الفئة

 53.06% 26 البعد النفسي

 14.28% 7 البعد  االجتماعي

 32.65% 16 البعد الجسمي

 0% 0 البعد المعرفي

 99.99% 49 المجموع

 التحميل الكيفي لممقابمة : -2.2

تعاني أميا مف اضطراب )البنت(  مف خبلؿ المقابمة العيادية نصؼ توجييية مع الحالة
في الوسواس القيري )وسواس النظافة( ولقد تمت المقابمة مع الحالة بعدما تـ  نفسي المتمثؿ
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أخذ الموافقة وتييئة الجو المناسب، حيث أبدت تقبميا الشديد والتعاوف في اإلجابة عف 
 األسئمة.

الحالة )و( تدرس سنة أولى متوسط بوالية أـ البواقي، الحظت أثناء المقابمة مع الحالة 
القتراب الكثير منيا وكذا أثناء تطبيؽ االختبارات عمييا أنيا تستعمؿ المعقـ أنيا ال تحبذ ا
 بشكؿ مفرط.

محاور، المحور األوؿ حوؿ البيانات الشخصية، المحور  4تمحورت أسئمة المقابمة في 
فتمثؿ في مدى تأثر الحالة بالسموؾ الثاني محور العبلقات االجتماعية، أما المحور الثالث 

 ـ الناتج عف اضطرابيا )وسواس النظافة( وأخيرا النظرة المستقبمية.غير السوي لؤل

فبالنسبة لمعبلقات االجتماعية لدى الحالة وىي محصورة باألشخاص الذي تعرفيـ فقط 
وال تستطيع أف تقيـ عبلقات مع غرباء أو حتى تتقبؿ التعامؿ معيـ والذي يظير في قوليا : 

 أنا منعرفوش مميح وزيد ماما بعد ما تشتيش ''.و نتقبؿ الشخص ىذا '' أنا ما نقدرش 

كما تميزت عبلقتيا بأفراد أسرتيا باالضطراب، حيث أف عبلقتيا بأميا تتسـ بالتناقض 
والتذبذب حسب رأي الحالة في قوليا : '' أنا حرت في حاجة ماما كي تضربني يدىا ما 

ي نروح لقراية تقولي أكي لييا وال نسمـ عمييا ك نقربفيياش الجراثيـ لينا بصح كي باش 
 مسخة روحي أغسمي وبدلي قشؾ ''.

كذلؾ أف الحالة تتعرض لمعنؼ مف طرؼ والدتيا عنؼ لفظي وعنؼ جسدي والذي 
 ظفاري''، '' كي ناكؿ  تسبنييظير في قوليا : '' تحمؽ عميا وتسبني وتغوث أخر ''، ''

''، '' تضربني عمى وال تضربني عمى راسي وكؿ مرة كيفاه ويف تجي الضربة  تشحطني
 حاجة داروىا خاوتي ''.
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وتعاني مف حيرة  مشاعر نقص الحالة لدى أما فيما يخص العبلقة مع األب فاتضح أف
اتجاه أبييا التي تظير مف خبلؿ قوليا : '' نشتي بابا وتبالي ىو ثاني يشتيني ''، '' ساعات 

حسف مني، كيما واحد نحس بمي يشتي ختي الصغيرة خير مني حتى فالمعاممة يعامميا أ
المرة وصؿ عيد ميبلدي كي قتمو قالي حراـ بصح ختي كي وصؿ عيد ميبلدىا جابميا 

 الشيكوال وقاليا صحا عيدؾ ''.

فالحالة تعاني مف مشاعر الغيرة اتجاه األخت الصغرى في عبلقتيا مع األب حيث 
وتحكيمو واش صرا بكؿ بالحرؼ وىو صرحت بذلؾ مف خبلؿ قوليا : '' ىي قريبة لبابا 

 يعجبو الحاؿ ويضحؾ ''.

أما بالنسبة لعبلقتيا بأخوتيا فالحالة تبرز عندىا نوع مف العدوانية موجية نحو اخوتيا، 
والتي تظير في قوليا : '' نضربيـ كي نقمؽ منيـ وال كي ما يسمعوش اليدرة تاعي ''. نجد 

نتيجة التسمط والعنؼ الذي تتعرض لو مف طرؼ ىنا الحالة تمارس العدوانية عمى إخوتيا 
 األـ والناتج عف اضطرابيا.

عمى الرغـ مما تتعرض لو الحالة أو مما تعاني منو نتيجة االضطراب الذي تعاني منو 
األـ والذي يؤثر عمى تصرفاتيا مع أفراد العائمة إال أف الحالة صرحت بأنيـ تحبيـ وتعامميـ 

أقواليا : '' أنا نحب ماما ونسمع كبلميا ''،  '' نشتي بابا معاممة حسنة والتي تظير في 
 ونسمع كبلمو ''، '' نشتي خاوتي ومميحة معاىـ ''.

أما فيما يخص عبلقتيا بأصدقاء الحي أو زمبلء المدرسة فقد صرحت الحالة بأنيا 
ط لدييا صديقة واحدة فقط مف الحي أما بالنسبة لزمبلء المدرسة فالعبلقة معيـ تنحصر فق

 في كونيا تحب المنافسة في الدراسة وال يوجد لدييا صديقة مقربة في المدرسة.

أما بالنسبة لمحور مدى تأثر الحالة بالسموؾ غير السوي لؤلـ الناتج عف اضطرابيا 
)وسواس النظافة(، اتضح مف خبللو أف الحالة مفيوميا حوؿ الصحة محصور فقط في أنيا 
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واألمراض المعية في قوليا : '' أنا الصحة عندي كي عندما تحمي جسميا مف الجراثيـ 
 ''. نحمي جسمي مف الجراثيـ لي تخميني نمرض خاطر أنا نخاؼ شوية مف العدوى

أما بالنسبة لسؤاؿ واش ىي  العادات التي تبلحظييا في ماماؾ ؟ فقد أجابت الحالة 
ة وفي كؿ شيء بأف أميا تحب النظافة وتحرص عمييا حرص شديد وعمى كؿ أفراد العائم

حتى أبسط األمور الذي يظير في قوليا : '' ماما تغسؿ يدييا بزاؼ وتستعمؿ الجافاؿ بزاؼ 
حتى قرعة وحدة ما تحكمش الـز نشرو بزاؼ ''، '' كي تغسؿ القش ويشيح الـز يفوت عمى 

يكوف ''، '' أنا ثاني أنا وخاوتي ديما المعقـ الـز  والحديد وكي نجيو نمبسوه تزيد تجبد تحدد
 ''. رحنا معانا ويف ما

كما نجد أف الحالة أبدت تقبؿ الضطراب أميا نوعا ما فيي ترى بأنيا تشبو أميا وفي 
نفس الوقت رافضة لتسمط األـ وفرض رأييا عمييا الذي يظير في قوليا : '' ما نحس بحتى 
حاجة تجيني عادي خبلص بالعكس أنا بعد عدت نشوؼ في روحي بمي صورة طبؽ األصؿ 

كي كنت نحب نحضف بابا كي يروح متخمينيش عمى ماما ''، '' بصح ويف كانوا يأثروا عميا 
وتقولي كاف برا خمي حتى يغسؿ ويبدؿ قشو نولي منبعد أنا ننسى، وضرؾ رجعت ما 
نحوسش عمى الحاجة ىذي خبلص ''، وىذا راجع إلى مرحمة الكموف التي تعيشيا الحالة 

ر المذة الذاتية إلى االىتماـ بالعالـ الخارجي واكتساب حيث تتحوؿ االىتمامات مف مشاع
الميارات. وما يدؿ عمى رفضيا لتسمط األـ عمييا قوليا : '' تأثر عميا ىي كي تحتـ عميا 

 المعقـ وأنا مانيش باغياتو ''.

فالحالة ترى أميا مثؿ أعمى باعتبارىا ذات مستوى فكري عاؿ والذي ظير في قوليا : 
مـ كي منغسمش واش يصرا ونقوؿ لماما بصح ىي تقولي أنا لي عبلبالي '' أنا ساعات نخ

 في والحشرات لي فيو ما نشوفوىاش بعينينا الـز أدوات خاصة وأنا نخدـ واش كايف في اليوا
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المجاؿ ىذا وعبلبالي نولي أنا نتراجع عمى الفكرة لي نخمـ فييا خاطر عبلبالي ىي تعرؼ 
 .كمش وخير مني وزيد قارية أخر ''

كذلؾ نجد عند الحالة غياب الشحنات االنفعالية الذي يظير في قوليا : '' ما نحس 
بوالو بصح نشتييـ '' لكف نجد مفيـو الحب عندىا محصور في أنيا تطيع والدييا وتسمع 
 كبلميـ وتنفذه الذي يظير في قوليا : '' نشتييـ معناتيا نسمع ىدرت بابا وماما ونطبقيا ''.

الذي تعاني منو  المرضيرة المستقبمية لمحالة بالرغـ مف تأثير السموؾ أما النسبة لمنظ
قوليا : '' في المستقبؿ  وذلؾوعا ما ناألـ عمى الحالة إال أنو لدييا نظرة إيجابية لممستقبؿ 

 '' حابة واستقبللية الذي يظير في قوليا : راح نكوف سعيدة '' وأف المستقبؿ بالنسبة ليا أمؿ
 نكبر في ساع ''.

في مرحمة الكموف ولـ تثبت شخصيتيا وظروفيا المعيشية وىذا يرجع إلى أف الحالة 
 جيدة وىذا قد يساعدىا عمى ثبوت شخصية سوية مستقببل.

مف خبلؿ المقابمة النصؼ التوجييية مع الحالة اتضح أف البناء النفسي لمحالة تأثر 
لذي تعاني منو، وتأثرت األبعاد فعبل بالسموؾ غير السوي لؤلـ والناتج عف وسواس النظافة ا

الثبلثة لمبناء النفسي المتمثمة في البعد النفسي، البعد الجسمي، البعد االجتماعي دوف البعد 
 المعرفي، قد يرجع لممستوى التعميمي العالي لؤلـ وىذا يؤثر في تفكير األبناء حتما.

بناء النفسي لمحالة بناء عمى نتائج المقابمة نصؼ توجييية اتضح أف البعد النفسي لم
متأثر أكثر مقارنة بالبعد االجتماعي ولكف نتائج مقياس البناء النفسي بينت أف البعد 

بمستوى منخفض ومف ىنا يمكف القوؿ  راالجتماعي متأثر أكثر مف البعد النفسي حيث ظي
أو عبلقتيا مع  حوؿ حياتياأف المقابمة نصؼ توجييية زودتنا بمعمومات عف الحالة 

 يف.اآلخر 
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 : تحميل اختبار رسم العائمة لمحالة -3

 العائمة الحقيقية : -1.3

 المستوى البياني الخطي : .أ 

 : ي ومضغوط خاصة خبلؿ رسـ الوالديف وىذا و تميز رسـ الحالة بخط ق نوعية الخط
دليؿ عمى قوة الدوافع والنزوات عندىا اتجاىيـ وذلؾ نتيجة سمطة األـ واألب وخوفيا 

 الوقاحة والعنؼ أو التحرر الغريزي. منيما، أيضا دليؿ عمى
 استغمت الحالة كافة مساحة الورقة مع ميميا إلى الجزء األوسط  : البعد المكاني لمورقة

 .منيا، مف اليسار إلى اليميف والذي يعتبر حركة تقدمية طبيعية وعادية

تعبر كما نجد مساحة بيضاء لـ تستغميا الحالة أثناء رسميا في الجزء العموي والتي  -
عف منطقة الغرائز األولية لمحياة وىذه المساحة البيضاء تمثؿ بالنسبة لمحالة منطقة 

 الممنوعات وىذا راجع ربما لمرحمة الكموف التي تعيشيا الحالة.

عمى  Cormanاستعممت الحالة األلواف بشكؿ فوضوي دوف تمييز وىذا يدؿ حسب  -
ـ التكيؼ واالنسجاـ وعدـ التوازف تضارب الميوؿ الوجدانية بيف الفرح والغضب وعد

النفسي واالجتماعي، فالموف األحمر لونت بو الحالة لساف أميا وجزء مف ثيابيا وىو 
 دليؿ عمى ميوالت عدوانية كذلؾ نقص في التحكـ االنفعالي ويمثؿ شدة االنفعاؿ.

صفر والموف األ الموف األخضر لونت بو الحالة ثيابيا ويمثؿ اآلماؿ المرجوة عندىا. -
وكذا بالنسبة الستخداميا  - .دليؿ عمى التعبية وكذلؾ رد فعؿ معارض لتسمط األـ

الموف البنفسجي لمباس األب وىو دليؿ عمى الحيرة والتناقض الوجداني وذلؾ نتيجة 
 تفضيؿ األب ألختيا وىذا حسب ما صرحتو الحالة.
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 مستوى البنيات الشكمية : .ب 

 يبدو متقنا، وبنية األشخاص واضحة المعالـ، رسـ الحالة  : البنية الشكمية لمشخص
حيث رسمت أفراد عائمتيا بكؿ التفاصيؿ البلزمة لكف بأبعاد غير متناسبة لبعض 

الجسـ، ما عدا األذف فيي محذوفة لدى أشخاص العائمة وىذا يدؿ عمى أنو ال أعضاء 
 يوجد تواصؿ بينيـ وأف الحالة ال تكترث لما يقاؿ عنيا مف قبؿ اآلخريف.

كذلؾ رسمت الحالة أعيف كؿ أفراد العائمة كبيرة وواسعة وىو دليؿ عمى تعبير الحالة  -
 عف احتياجاتيا العاطفية واالنفعالية.

كذلؾ رسمت الحالة رأس األـ بحجـ كبير وىو ما يدؿ عمى القوة العقمية والمكانة  -
ز الفكرية لؤلـ كما رسمت رأس األب بحجـ كبير وىو ما دؿ عمى مشاعر العج

 والنقص تصاحبيا تخيبلت تعويضية اتجاىو.

ة األخوة قامت برسـ الرأس بحجـ صغير يأما بالنسبة لشخصية الحالة وشخص -
كما لدى مرض  لمتعبير عف مشاعر الخجؿ أو التعبير عف أفكار مزعجة ومؤلمة

الوسواس القيري، كذلؾ نجد في رسـ الحالة وجود األزرار في كافة مبلبس أفراد 
 ما عدا األب وىذا تعبير عف الخضوع لمسيطرة.العائمة 

كذا بالنسبة لمجيوب الصغيرة والتي تدؿ عمى الحرماف العاطفي، وكذلؾ رسمت  -
 الحالة حزاـ في مبلبس وىو ما يدؿ عمى التثبيت الجنسي لمحالة.

 نمط عقمي : وذلؾ مف خبلؿ رسـ الحالة ألشخاص تقؿ  : البنية الشكمية لمجماعة
معزوليف عف بعضيـ البعض وىذا ما يدؿ عمى الجمود والعفوية  عندىـ الحركة،

المثبطة، وتظير ىذه الصبلبة والبلحركية والثبات في األفراد المرسوميف مف خبلؿ 
 الخطوط الواضحة جدا، المستقيمة والزوايا.
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 رسـ األيدي مفتوحة وىذا دليؿ عمى طمب الحب واألمف والعطؼ. -

 : المحتوىمستوى  .ج 

 والتي كانت مف خبلؿ توظيؼ وتقدير الحالة لمموضوع  : طفية اإليجابيةالميول العا
المقصود والمتمثؿ في شخص األـ التي استغرقت الحالة وقت أطوؿ في رسميا مقارنة 

 .بأشخاص أفراد العائمة اآلخريف

 كما صرحت الحالة بأف شخص األـ ىو المفضؿ عف باقي أفراد العائمة. -

  وتمثمت في شخص األخت حيث صرحت الحالة بأنيا :  السمبيةالميول العاطفية
 .الشخص األقؿ لطفا بؿ واألكثر شرا كذلؾ

 قامت الحالة برسـ أشخاص العائمة بتنظيـ تصفيفي، :  االنطباع العام عمى الرسم
بمسافة متباعدة بينيـ مع غياب تماسؾ في صفوؼ  وذلؾ برسـ أشخاص منظميف

 ي بيف أفراد العائمة وعدـ تماسكيا.األيدي وىذا ما ينفي التفاعؿ اإليجاب
  : وجود قمؽ خارجي ييدد األنا وىو خوؼ الحالة مف العقاب دفاعات األنا ضد القمق

نتيجة سموكيا حيث أفصحت الحالة في نياية االختبار وفي اجابتيا عف األسئمة 
 النيائية بأنيا الشخص األكثر لطفا في العائمة.

شخاص العائمة دليؿ عمى غياب التواصؿ بيف أفراد حذؼ الحالة لؤلذنيف عند جميع أ -
 العائمة.
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 المنيجية العيادية لتأويل الرسم : .د 

 الكيفية التي يعبر بيا الطفل عن الميول وعن دفاعات األنا : -1د.

 التي  حسب رسـ الحالة الشخصية المقدرة في الرسـ:  التقدير لمشخصية الرئيسية
وقت أطوؿ في رسميا وبكؿ تفاصيميا ىي واستغرقت  في المرتبة األولى رسمت

 شخصية األـ.
 يظير مف خبلؿ رسـ الحالة لشخص األخ بحجـ أصغر مف باقي أفراد :  عدم التقدير

 العائمة.
 رسمت الحالة أفراد العائمة بوضعية متباعدة وىذا دليؿ عمى :  الروابط والعالقة عن بعد

 .سوء العبلقة وانعداـ المحبة والمودة بينيـ

نجد أف الحالة وضعت نفسيا بعيدا جدا عف األب مف الجنس المغاير وىذا  كما -
عف العبلقة عف بعد، أو االستبعاد الذي ىو في حقيقة األمر معاكس يعتبر دليبل 

لؤلحاسيس العادية، وفي أغمب الحاالت كما يقوؿ '' كورماف '' فإف ىذا يكوف دليبل 
 عمى المنع عمى األوديبي.

عمى الحذر مف التقرب الحميمي الذي تعيشو الحالة )الطفؿ( والذي فاالستبعاد يدؿ  -
 ."بابا يعامؿ أختي خير مني"صرحت بو الحالة في المقابمة 

 )ىناؾ تقمص شعوري لشخصية األـ حيث صرحت الحالة :  التقمصات )التماىيات
 .وتتمنى أف تكوف مثميابأنيا المفضمة 

الحالة رسمت شخصية األـ في ىناؾ تقمص الشعوري لشخصية األـ حيث أف  -
المرتبة األولى ويحجـ أكبر مف باقي أفراد العائمة وبتفاصيميا حيث استغرقت مدة 

 أطوؿ في رسميا.
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 : الموضوعية والذاتية في تأويل رسم العائمة -2د.

بالنسبة لطبيعة العائمة المقدمة قامت الحالة برسـ عائمتيا الحقيقية في شكؿ عائمة 
 تستجيب لمبدأ الواقع.مصغرة وبالتالي 

 : المتخيمةالعائمة  -2.3

 المستوى البياني الخطي : .أ 

 : وىذا دليؿ عمى قوة الدوافع ي ومضغوط و تميز رسـ الحالة بخط ق نوعية الخط
والنزوات عندىا اتجاه األشخاص المرسوميف أيضا دليؿ عمى الوقاحة أو العنؼ أو 

 التحرر الغريزي.
 ت الحالة الجزء األيسر مف الورقة والذي يدؿ عمى بقائيا استغم : البعد المكاني لمورقة

 .في الماضي والذي يعتبر حركة نكوصية

ىناؾ مساحة بيضاء كبيرة في الجزء السفمي مف الورقة والتي تدؿ عمى منطقة  -
 الممنوعات لدى الحالة.

الرسـ خالي مف األلواف الذي يدؿ عمى غياب الشحنات االنفعالية اتجاه األشخاص  -
المرسوميف أو ربما غياب العواطؼ واألحاسيس مف حياتيا )حياة الحالة(، كما يدؿ 

 عمى وجود فراغ عاطفي.

 مستوى البنيات الشكمية : .ب 

 غير متقف لكف بنية األشخاص واضحة رسـ الحالة يبدو  : البنية الشكمية لمشخص
التفاصيؿ المعالـ لكف بأبعاد غير متناسبة، حيث رسمت الحالة أشخاص العائمة بكؿ 
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لكنيا حذفت األذنيف وىذا دليؿ عمى أنو ال يوجد تواصؿ اجتماعي بينيـ وأف الحالة ال 
 تكترث لما يقاؿ عنيا مف قبؿ اآلخريف.

كذلؾ رسمت الحالة أعيف جميع أفراد األسرة كبيرة وواسعة وىي دليؿ عمى تعبير  -
 الحالة عف احتياجاتيا العاطفية واالنفعالية.

  ألشخاص تقؿ نمط عقمي : وذلؾ مف خبلؿ رسـ الحالة  : لمجماعةالبنية الشكمية
عندىـ الحركة معزوليف عف بعضيـ البعض، وىذا ما يدؿ عمى الجمود والعفوية 
المثبطة وتظير الصبلبة والبلحركية في األفراد المرسوميف مف خبلؿ الخطوط 

 الواضحة جدا والزوايا المستقيمة.

بير وىذا يدؿ عمى القوة العقمية والمكانة الفكرية كما رسمت الحالة رأسيا بحجـ ك -
لمحالة كما يدؿ عمى مشاعر العجز والنقص تصاحبيا تخيبلت تعويضية، كما يدؿ عمى 

 أنانية الحالة.

 مستوى المحتوى : .ج 

 كانت مف خبلؿ توظيؼ وتقدير الحالة لمموضوع المقصود  : الميول العاطفية اإليجابية
 .ث صرحت بأنيا األكثر لطفا في العائمةوالمتمثؿ في شخصية البنت حي

  تمثمت في شخص األـ حيث صرحت حالة بأنيا األقؿ :  السمبيةالميول العاطفية
 .لطفا في العائمة

 العائمة بتنظيـ تصفيفي، وذلؾ  أفرادقامت الحالة برسـ :  االنطباع العام عمى الرسم
تماسؾ األيدي  بمسافة متباعدة بينيـ مع غيابفي صفوؼ برسـ أشخاص منظميف 

 عدـ تماسكيا.يدؿ عمى وىذا ما ينفي التفاعؿ اإليجابي بيف أفراد العائمة و 
  : قمؽ آت مف اليو والذي ترجمتو الحالة عف طريؽ ميكانيـز دفاعات األنا ضد القمق

 .سنة( ومكاف األـ 27نفسيا في سف أكثر ىدوءا ولطفا التحويؿ حيث مثمت 
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أشخاص العائمة دليؿ عمى غياب التواصؿ بيف أفراد حذؼ الحالة لؤلذنيف عند جميع  -
 العائمة.

 المنيجية العيادية لتأويل الرسم : .د 

 الكيفية التي يعبر بيا الطفل عن الميول وعن دفاعات األنا : -1د.

 حسب رسـ الحالة الشخصية المقدرة في الرسـ التي :  التقدير لمشخصية الرئيسية
ت أطوؿ في رسميا وبكؿ تفاصيميا ىي رسمت في المرتبة األولى واستغرقت وق

 .الحالة نفسيا متمثمة في شخصية األـشخصية 
 بحجـ أصغر  البنت حيث رسمتيا يةيظير مف خبلؿ رسـ الحالة لشخص:  عدم التقدير

 مف باقي أفراد العائمة ومنزوية عف األـ واألب وبمسافة متباعدة بينيا وبينيـ.
 ة أفراد العائمة بوضعية متباعدة وىذا دليؿ عمى رسمت الحال:  الروابط والعالقة عن بعد

 .سوء العبلقة وانعداـ المحبة والمودة بينيـ
 )ودورىا حيث رسمتيا  ىناؾ تقمص شعوري لشخصية األـ:  التقمصات )التماىيات

 حيث صرحت الحالة بأنيا بحجـ أكبر مف باقي الرسومات وفي المرتبة األولى
 .كثر شراوفي نفس الوقت األالمفضمة  الشخصية

البنت بالرغـ مف عدـ التقدير الذي ظير في رسـ ىناؾ تقمص الشعوري لشخصية  -
ىذه الشخصية، إال أف الحالة قامت برسميا بجميع تفاصيميا وصرحت أنيا األكثر 

 لطفا في العائمة.

 : الموضوعية والذاتية في تأويل رسم العائمة -2د.

عائمة أخرى منافية تماما لعائمتيا الة برسـ بالنسبة لطبيعة العائمة المقدمة قامت الح
تمثمت في شخص األـ مع األب والبنت، حيث قامت بحذؼ جميع أفراد عائمتيا الحقيقية 
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ومنو الحالة أرادت تعويض النقص  وىذا دليؿ عمى إنكار الواقع والخضوع لممبدأ اليوامي،
 ف األـ حتى تكوف ليا سمطة.وذلؾ مف خبلؿ رسـ نفسيا مكا الواقعيةالذي تعيشو في العائمة 

 دراسة األسئمة المكممة لمرسم : .ه 

في اختباره لمعائمة  Luis Cormanلؤلسئمة التي اقترحيا وذلؾ مف خبلؿ طرحنا 
 المتمثمة في اآلتي : المتخيمة

 في العائمة ؟ ولماذا ؟ األكثر سعادةمف  -
 مف األقؿ سعادة في العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 ؟ ولماذا ؟ في العائمة األكثر لطفامف  -
 مف األقؿ لطفا في العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف تفضؿ أف تكوف في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -

 لنسبة لمعائمة الحقيقية :اب 

صرحت الحالة بأنيا الشخص األكثر لطفا في العائمة ألنيا تعامؿ كؿ أفراد عائمتيا 
ألقؿ لطفا في معاممة جيدة وتساعدىـ عندما يطمبوف مساعدتيا في حيف يتمثؿ الشخص ا

أعماؿ شريرة في األخ شخص األخت حسب ما صرحت بو الحالة في قوليا : '' دير 
 واألخت واألب واألـ، تسرؽ الصوارد مف بابا وتكسر لماما لحوايج واألخ تحكـ تضربو ''.

أما الشخص األكثر سعادة في العائمة ىو شخص األب ألنو بشوش الوجو ويحب أف 
قؿ سعادة ىو شخص األخ ألف األشياء التي يحبيا ويتمناىا يضحؾ، في حيف الشخص األ

 ال يستطيع الوصوؿ إلييا وىذا حسب ما صرحت بو الحالة.



 نتائج الدراسة ومناقشة عرض وتحميل                      :   السادسالفصل 

 
 94 

أما بالنسبة لمشخصية المفضمة عمى أساس السؤاؿ الخاص بأفضمية التماىيات فقد 
صرحت الحالة بأنيا تفضؿ أف تكوف مكاف األـ وىذا راجع حسب قوليا أف األـ تستطيع أف 

 قـو بأي شيء تريده وأف رأييا يطبقو الجميع دوف استثناء.ت

  المتخيمةبالنسبة لمعائمة : 

صرحت الحالة بأنيا الشخص األكثر لطفا واألكثر سعادة في العائمة ىي البنت ألنيا 
لطيفة مع والدييا وتحبيـ ميما كانت معاممتيـ ليا، في حيف الشخص األقؿ لطفا ىي األـ 

 تيتـ لما يقولو األب والبنت وال ما يريدانو. ألنيا شخص متسمط وال

فالحالة أما بالنسبة لمشخصية المفضمة عمى أساس السؤاؿ الخاص بأفضمية التماىيات 
تمنت أف تكوف مكاف أميا، كما نجد أف الحالة في الرسـ مثمت نفسيا ىي األـ وصرحت 

مف التبعية لؤلـ واالستقبللية بقوليا : '' أنا ىي األـ '' وذلؾ راجع لرغبة الحالة في التخمص 
بنفسيا وذلؾ حسب قوليا : '' باه نجـ نفرض رايي وندير واش نحب ببلما يقولي واحد ديري 

 ''. و ما ديريش ىكا

 ممخص نتائج تحميل اختبار رسم العائمة : -3.3

والعنؼ، مف خبلؿ نتائج االختبار تبيف أف الحالة لدييا قوة الدوافع والنزوات، الوقاحة 
تضارب الميوؿ الوجدانية بيف الفرح والغضب وعدـ التكيؼ واالنسجاـ وعدـ التوازف لؾ كذ

تبيف مف خبلؿ  كذلؾالنفسي واالجتماعي وذلؾ الستعماؿ الحالة األلواف بشكؿ فوضوي،
األلواف أف الحالة لدييا ميوالت عدوانية ونقص في التحكـ االنفعالي والذي يمثؿ شدة االنفعاؿ 

 عندىا.

د أف الحالة لدييا تبعية وخضوع لسيطرة األـ وفي نفس الوقت رد فعؿ كذلؾ نج
 الذي تعاني منو األـ. لوسواس النظافةمعارض لتسمط األـ الذي يرجع 
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مف خبلؿ رسـ الحالة ىناؾ تعبير عف احتياجاتيا العاطفية واالنفعالية مف حب وأمف 
 وعطؼ ... مف كؿ أفراد العائمة.

إضافة إلى مشاعر النقص والعجز اتجاه األب وىذا إف وجود تناقض وجداني وحيرة 
'' وكذا الحذر مف  Cormanدؿ عف شيء إنما يدؿ عمى المنع األوديبي حسب ما يقولو '' 

عف  االتقرب الحميمي الذي تعيشو الحالة ويتجسد ىذا مف خبلؿ رسـ الحالة نفسيا بعيدا جد
 األب.

اتجاه األـ، اإليجابية منيا ظيرت في  ظيرت عند الحالة ميوؿ عاطفية إيجابية وسمبية
رسـ العائمة الحقيقية والذي يدؿ عمى التقمص الناجح لصورة األـ لدى الحالة، أما الميوؿ 
العاطفية السمبية منيا ظيرت في رسـ العائمة المتخيمة والذي يدؿ أف الحالة رافضة لتسمط 

 األـ الذي تفرضو عمييا وعمى أفراد العائمة.

راعات متمثمة في قمؽ خارجي ييدد األنا والذي يظير في رسـ العائمة لدى الحالة ص
الحقيقية وىو خوفيا مف العقاب نتيجة سموكيا، وقمؽ آت مف اليو الذي ظير في رسـ 
العائمة المتخيمة والذي ترجمتو الحالة بميكانيـز التحويؿ حيث مثمت الحالة نفسيا مكاف األـ، 

ارسة التسمط الذي كانت تمارسو األـ عمييا وعمى أفراد وكذا الرغبة في االستقبللية ومم
 سنة(. 27العاسمة وذلؾ مف خبلؿ أف الحالة وضعت نفسيا في عمر يسمح ليا بذلؾ )

مف خبلؿ ما رسمتو الحالة في رسـ العائمة المتخيمة اتضح أف الحالة تخضع لممبدأ 
نفسيا مكاف األـ، فيي  حيث قامت بحذؼ أفراد عائمتيا ورسمتاليوامي )انكار الواقع(، 

 لؤلـ في عائمتيا الواقعية. يبذلؾ تريد تعويض النقص الذي تعيشو وسط السموؾ المرض
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 : اختبار رسم الشخص لمحالةتحميل  -4

 رسم الشكل األنثوي : -1.4

رسمت الحالة الشكؿ األنثوي أوال وكانت قد بدأت برسـ نفس الجنس أوال، فمقد بدأت 
اصة بو )العينيف، الحاجبيف، األنؼ، الفـ، الشعر( حيث عممت برسـ الرأس والتفاصيؿ الخ

عمى تحديد اتجاه تسريحة الشعر، ثـ بعد ذلؾ قامت برسـ الجذع واليديف ثـ الساقيف، بعدىا 
قامت بتمويف الشكؿ مف األعمى إلى األسفؿ، وقبؿ االنتياء مف الرسـ قامت برسـ الجواىر 

 والتأكيد عمييا.

 رسم الشكل األنثوي :قصة الحالة حول  -2.4

قمنا بوضع الرسـ األوؿ لمشخص )البنت( أماـ الحالة وطمبنا منيا أف تحكي قصة 
عنيا، وقمنا ليا : '' أريد منؾ أف تعممي قصة عف البنت التي رسمتيا، انظري إلييا واحكي 

 القصة وسوؼ أكتبيا ورائؾ ''، الحالة استجابت لمتعميمة بكؿ سيولة، حيث أجابت :

لطفمة ىذي عمى خاطر ىي مميحة وشعرىا طويؿ ورجمييا طواؿ وعريضة رسمت ا
وىي كحموشة وعينييا زرؽ وحواجبيا خشاف ويدييا صغار وتشتي تمبس المبلبس والفبليؾ 
وتشتي الصباط الوردي والسرواؿ لصفر وفيو لحطوط الوردي، وتشتي تمبس التريكو الوردي 

طفمة تشتي تعمب تشتي تاكؿ، تروح لممدرسة ما ومرسـو عميو دوايرة، وشعرىا مشعشع، ىذه ال
وىا، تشتي دير المكياج، وتضحؾ عمى خوىا، ختنوضش بكري ما تمشطش شعرىا وتضرب 

بكري، وتحب تسوؽ الفيمو، عندىا شومبرا وحدىا ودايما تشري الشيكوال ودايما  ما ترقدش
ب وباباىا يشريميا ندىا باباىا وماماىا ساعات تقمقيـ، تشريميا ماماىا األلعاعتضحؾ، 

 تشتي ماماىا فالدار، ىيش األدوات المدرسية، وما تسمعش كبلـ أميا وباباىا ومتعاون
 تضحؾ فرات وساعات تضحؾ عمى صحاباتيا.
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وؿ رسـ الشكؿ األنثوي حسب جدوؿ المستدعيات حكما قمنا بتوجيو أسئمة لمحالة 
 (.03)أنظر الممحؽ 

 لمشكل األنثويأسئمة وأجوبة اختبار رسم الشخص  -3.4

 ماذا يفعؿ ىذا الشخص ؟ /1س

 يقرا /1ج

 ؟ كـ عمره /2س

 سنة 12 /2ج

 ؟ ما ىو مستوى تعميمو /3س

 أولى متوسط /3ج

 ؟ ما ىي آمالو /4س

 تكوف طبيبة باش تكشؼ جسـ اإلنساف /4ج

 ؟ ىؿ ىو ذكي /5س

 شوية برؾ /5ج

 ؟ ىؿ ىو صحيح الجسـ /6س

 نعـ /6ج

 ؟ ىؿ ىو جميؿ /7س
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 نعـ /7ج

 ؟ مع مف يسكف /8س

 مع باباىا وماماىا وخوىا /8ج

 ؟ أو أباه ؟ لماذا وىؿ يفضؿ أم /9س

 أميا خاطر تشريميا وش تحب /9ج

 ؟ ىؿ لو أخوة أـ أخوات /10س

 عندىا فرد خوىا /10ج

 ؟ ما ىو مستوى تحصيمو الدراسي /11س

 ثانية ابتدائي /11ج

 ؟ ىؿ ىو قوي البنية /12س

 ضعيؼ /12ج

 ؟ ىؿ صحتو جيدة /13س

 مميحة /13ج

 ؟ ما ىو أفضؿ جزء في جسمو ؟ لماذا /14س

 الرأس خاطر عينييا كبار وفميا متوسط والشعر طويؿ وخشميا صغير /14ج

 جزء في جسمو ؟ لماذا ؟ اما ىو أسو  /15س
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 يدييا خاطر قصار /15ج

 ؟ ىؿ ىو سعيد /16س

 نعـ /16ج

 ؟ ىؿ ىو  عصبي المزاج /17س

 نعـ عصبية  /17ج

 ؟ ىتماماتو المعتادةما ىي ا /18س

 تيتـ بحؿ الواجبات تاعيا وترتيب محفظتيا وتيتـ بجسميا /18ج

 ؟ ما ىي مخاوفو /19س

 تخاؼ مف األشباح ومف الحشرات /19ج

 ؟ ما ىي مشكبلتو األساسية /20س

يضحكو عمييا صحاباتيا خاطر كيما تشوفيـ يعاونوا في ماماتيـ والو حتى ىوما  /20ج
 يضحكو عمييا

 ؟ الذي يحزنوما  /21س

 كيما يعكو عمييا صحاباتيا في المدرسة /21ج

 ؟ ما الذي يغضبو /22س

 قميا خوىا الكراس ويقطعوار كيما يس /22ج

 ؟ ويفقد صوابو تدمتى يح /23س
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 تديش عبلمة مميحة ا ماكيم /23ج

 ؟ ما ىي أسوء ثبلث عادات لديو /24س

 فيو  كي تكوف عندىا مناسبة في اليـو لي تكوف ىي ماشية /24ج

 تتفرج فيديوىات ماىيش مميحة -

 كيما تقولميا ماماىا وش قاعدة تتفرجي تكذب عمييا -

 كيما تخرج مع صحاباتيا دير حوايج ماىمش مبلح -

 ؟ ما ىي ثبلث أمنيات يود تحقيقيا /25س

 أنو في المستقبؿ تحب تكوف طبيبة -  /25ج

 يكوف عندىا بيت وحدىا -

 عمييايكوف عندىا أصدقاء ميضحكوش  -

 ؟ ما ىي نقاط ضعفو /26س

 كي ما تجيبش نقاط مبلح في المدرسة -  /26ج

 يعكي عمييا خوىا -

 ينشعوىا باباىا وماماىا -

 ؟ ما ىي خصائمو الحميدة /27س

طيع ماماىا وباباىا، لطيفة مع خوىا وأصدقائيا، ما تكذبش عمى المعممة في  /27ج
 االمدرسة، وكيما تدي لماماىا الصوارد تقولمي
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 ؟ ىؿ لديو أصدقاء كثيروف ؟ وىؿ ىـ أكبر أـ أصغر منو سنا /28س

 نعـ، كايف لي كثر منيا، وكايف لي قؿ منيا /28ج

 ؟ ماذا يقوؿ عنو الناس /29س

 طفمة أخبلقيا حميدة /29ج

 ؟ ىؿ يحب أسرتو /30س

 نعـ /30ج

 ؟ ىؿ يحب مدرستو /31س

 نعـ /31ج

 ؟ أوقاتو ما ىي النشاطات التي يقضي فييا ألمتع /32س

           عندما تمارس الرياضة، تذىب لمتسوؽ، تروح لمحبلقة، وتخرج مع صحاباتيا /32ج
 ياكموا برا

 ؟ ىؿ ىو حذر /33س

 ال تخاطر بنفسيا عمى جاؿ الموىيـ تكسب الحاجة ىذيؾ لي تحبيا /33ج

 ؟ ىؿ سيتزوج /34س

 نعـ /34ج

 ؟ أي نوع مف اإلناث/الرجاؿ سيتزوج /35س

 يكوف طويؿ شعره أسود وبشوش ويكوف وسيـراجؿ  /35ج
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 ىذا الشخص ؟ بمف يذكرىا /36س

 صديقتي تقرا معايا /36ج

 ؟ ىؿ تحب أف تكوف مثمو /37س

 ال /37ج

 ؟ أي تعميقات أو إضافات أخرى /38س

 ال /38ج

 رسم الشكل الذكري : -4.4

رسـ  الذكري ثانيا وكانت بدأت برسـ واتباع نفس الخطوات في رسمت الحالة الشكؿ
الشكؿ األنثوي حيث بدأت برسـ الرأس والتفاصيؿ الخاصة بو )العينيف، الحاجبيف، األنؼ، 
الفـ، الشعر، األذنيف( كما عممت عمى تحديد اتجاه تسريحة الشر، ثـ بعد ذلؾ قامت برسـ 

الساقيف، بعدىا قامت بتمويف الشكؿ مف األعمى إلى األسفؿ، وقبؿ االنتياء  ـالجذع واليديف ث
 الرسـ قامت الحالة برسـ كرة عمى مبلبس الشكؿ الذكري.مف 

 قصة الحالة حول رسم الشكل الذكري : -5.4

قمنا بوضع الرسـ الثاني )الشكؿ الذكري( أماـ الحالة وطمبنا منيا أف تحكي قصة عنو، 
اآلف أريد منؾ أف تعممي قصة عف الولد التي رسمتيا، انظري إليو واحكي حيث قمنا ليا : '' 

 صة وسوؼ أكتبيا ورائؾ ''، الحالة استجابت لمتعميمة، حيث أجابت :الق

ىذا الشخص فرطاس وودنيو كبار ورجميو طواؿ وجسمو متوسط ويديو طواؿ وىو 
وخشمو صغير ويشتي يمبس بونتاكور يشوش وعينيو خضر وحواجبو متوسطيف وكحؿ 
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ماماه وباباه وما يسمعش  وتريكو لي مرسـو فيو بالو، يحب الكرة، أخبلقو حميدة يسمع كبلـ
كبلـ أختو، يشتي الدراسة ويشتي باباه وماماه وأختو ويحب تكوف عندو غرفة وحدو باه يحط 

ياؼ كيما يجيو فييا ألعابو تاع الكرة، يحب أصدقاؤو وما يضحكوش عميو ويشتي الض
وقت ويروح لممدرسة في ال بكريويستيقظ  بكريعندىـ لمدار ويشتي يمعب كرة القدـ، يرقد 

 المحدد.

ىذا الشخص أسمر لوف البشرة تاعو ويشتي ياكؿ، يحب يستحـ كؿ نيار ويعتني 
ماه في البيت وماماه تشريمو وش يحب حتى باباه ابجسمو والمباس تاعو، يشتي يعاوف م

يشريمو وش يحب لي يحتاجيا يشرييالو ويشتي يساعد أصدقاؤو ويشتيوه الجيراف ويصمي 
ويشتي يسقي األزىار ويقص األوراؽ الزايدة في ويشتي ياكؿ البيتزا وأقاربو يمدولو الصوارد 

رآف، والشخص ىذا يخاؼ مف األشباح ويخاؼ قالحديقة تاعيـ ويروح لمجامع ويشتي يقرا ال
مف الميؿ )الظبلـ( والقصص المرعبة، ويحب يمعب بالموحة الرقمية، يحب يخرج برا مع 

باباه في غسؿ السيارة وال يدييا لمميكانيكي، ىذا  برا ويشتي يعاوفأصدقاؤو يحوسوا وياكموا 
الشخص يشتي يرتب الغرفة وترتيب المحفظة ويعتني بجسمو وباألناقة تاعو، وىذا الشخص 
يشتي يمعب كرة القمدـ، يشتي يمعب األلعاب تاعو في الموحة الرقمية، يحب يسافر ويحب 

 يساعد أختو في البيت ويشتي ممارسة الرياضة.

وؿ رسـ الشكؿ الذكري حسب جدوؿ المستدعيات حبتوجيو أسئمة لمحالة كما قمنا 
 (.03)أنظر الممحؽ 

 أسئمة وأجوبة اختبار رسم الشخص لمشكل الذكري -6.4

 ماذا يفعؿ ىذا الشخص ؟ /1س

 يحب يدرس يحب يمعب ويعاوف ماماه في البيت ويحب يروح عند األقارب /1ج
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 كـ عمره ؟ /2س

 سنوات 10 /2ج

 مستوى تعميمو ؟ما ىو  /3س

 يقرا سنة خامسة ابتدائي /3ج

 ما ىي آمالو ؟ /4س

يحب يكوف في المستقبؿ العب كرة قدـ مشيور ولديو سيارة وبيت فخـ مع            /4ج
 العايمة تاعو

 ىؿ ىو ذكي ؟ /5س

 ذكي ماىوش كيما لخرا /5ج

 ىؿ ىو صحيح الجسـ ؟ /6س

 نعـ /6ج

 ىؿ ىو جميؿ ؟ /7س

 نعـ /7ج

 يسكف ؟ مع مف /8س

 األب واألـ واألخت /8ج

 ىؿ يفضؿ أمخ أو أباىا ؟ لماذا ؟ /9س

 وش تحب يخميو يديرخاطر  يشتي باباه /9ج



 نتائج الدراسة ومناقشة عرض وتحميل                      :   السادسالفصل 

 
 105 

 ىؿ لو أخوة أـ أخوات ؟ /10س

 أختفرد  ندىوع /10ج

 ما ىو مستوى تحصيمو الدراسي ؟ /11س

 عاؿ /11ج

 ىؿ ىو قوي البنية ؟ /12س

 نعـ /12ج

 ىؿ صحتو جيدة ؟ /13س

 جيدة /13ج

 ما ىو أفضؿ جزء في جسمو ؟ لماذا ؟ /14س

 الرجميف خاطر طويؿ ويشتي يمعب كرة القدـ /14ج

 ما ىو أسوء جزء في جسمو ؟ لماذا ؟ /15س

 وجيو خاطر وجنيو كبار /15ج

 ىؿ ىو سعيد ؟ /16س

 نعـ /16ج

 ىؿ ىو  عصبي المزاج ؟ /17س

  ال /17ج
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 ما ىي اىتماماتو المعتادة ؟ /18س

ت وحؿ الواجبات المدرسية، يعاوف ماماه بالواجبات المنزلية، ييتـ ترتيب األدوا /18ج
 بنظافتو وصحة الجسـ، ييتـ باالستحماـ

 ما ىي مخاوفو ؟ /19س

 الميؿ ومف القصص المرعبةخاؼ مف األشباح ومف ي /19ج

 ما ىي مشكبلتو األساسية ؟ /20س

 وذنيو كبار يعكيو عميو األصدقاء /20ج

 ما الذي يحزنو ؟ /21س

 كي يفقد الكرة تاعو /21ج

 ما الذي يغضبو ؟ /22س

 كي يفقد الكرة تاعو /22ج

 ويفقد صوابو ؟ تى يحتدم /23س

 تسرقمو ختو الممتمكات تاعو وترميياكيما  /23ج

 ما ىي أسوء ثبلث عادات لديو ؟ /24س

  يكذب عمى األـ واألب تاعو -  /24ج

 عندو لوحة رقمية يدير فييا األشياء السيئة -

 ألعاب سيئة يمعب -
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 ما ىي ثبلث أمنيات يود تحقيقيا ؟ /25س

 يكوف العب كرة قدـ مشيور في التمفزيوفأنو  -  /25ج

 أنو تكوف عندو سيارة -

 أنو يكوف عندو بيت فخـ يسكف مع عائمتو -

 ما ىي نقاط ضعفو ؟ /26س

 ينشعوه باباه ويمو -  /26ج

 يضحكو عميو أصدقاؤه ويعكيو عمى وذنيو -

 تفسدلو الكرة تاعو كيما ختو -

 ما ىي خصائمو الحميدة ؟ /27س

يعاوف أمو في البيت ويساعد األب في غسا السيارة ويساعد أختو في حؿ الواجبات  /27ج
، ويعاوف أصدقائو  ويسمع كبلـ الجيراف ويرتب الغرفة تاعو كؿ يـو

 ىؿ لديو أصدقاء كثيروف ؟ وىؿ ىـ أكبر أـ أصغر منو سنا ؟ /28س

 يـ في عمره وآخروف أكثر منومننعـ،  /28ج

 ماذا يقوؿ عنو الناس ؟ /29س

 حميدة ىذا الشخص خصالو /29ج

 ىؿ يحب أسرتو ؟ /30س

 وبزاؼ نعـ /30ج
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 ىؿ يحب مدرستو ؟ /31س

 نعـ /31ج

 ما ىي النشاطات التي يقضي فييا ألمتع أوقاتو ؟ /32س

أو يذىب بجولة في يمارس كرة القدـ مع أصدقاؤه في الممعب وال يروحوا لممطعـ  /32ج
 الغابة مع أصدقاءه

 ىؿ ىو حذر ؟ /33س

 نعـ  /33ج

 ىؿ سيتزوج ؟ /34س

 نعـ /34ج

 سيتزوج ؟ مف اإلناثأي نوع  /35س

تكوف متوسطة القامة، أنفيا صغير، فميا متوسط، بشرتيا بيضاء، حاجباىا مقوساف  /35ج
 وسوداواف وشعرىا طويؿ

 بمف يذكرىا ىذا الشخص ؟ /36س

 كاف جارنا بواحد /36ج

 ىؿ تحب أف تكوف مثمو ؟ /37س

 نعـ /37ج

 أي تعميقات أو إضافات أخرى ؟ /38س



 نتائج الدراسة ومناقشة عرض وتحميل                      :   السادسالفصل 

 
 109 

 ال /38ج

 تحميل رسوم اختبار رسم الشخص لمحالة  -7.4

يظير في رسـو الحالة تكامؿ أجزاء الجسـ اإلنساني وفي ذلؾ داللة عف ذكاء الحالة، 
بالطوؿ الكامؿ، إضافة إلى أف وتحقيؽ المطموب مف اختبار رسـ الشخص ىو رسـ اإلنساف 

رسـ الشكؿ اإلنساني األنثوي متجانس مع جنس الحالة، مما يوضح ثبات اليوية الجنسية 
 وعدـ اضطرابيا.

 والذي يبرىف عمى مدى ارتباط بحجـ كبير رسمت الحالة الرأس لمشكؿ األنثوي  : الرأس
ؾ األـ لمسمطة والسيطرة وكذلؾ المتبلالحالة بصورة األـ وأيضا يدؿ عمى القوة العقمية 

برسـ الرأس لمشكؿ الذكري الذي كاف  مقارنةالمرض لؤلـ داخؿ المنزؿ وذلؾ نتيجة 
بحجـ أصغر مف الحجـ الطبيعي لرأس الحالة وىو داللة عمى مشاعر النقص التي 

اتجاه األب الذي يعامؿ األخت الصغرى أحسف منيا حسب ما صرحت تعانييا الحالة 
 بو الحالة.

  الوجو فيي واضحة التعبير في رسـ الشكؿ األنثوي ورسـ  مبلمحأما  الوجو :معالم
الشكؿ الذكري وفي ذلؾ داللة عمى ضعؼ توكيد الذات مف خبلؿ صورة الذات 

 اجتماعيا أال وىي األـ. مسيطرلشخص عدواني 
 الشعر في رسـ الحالة يدؿ عمى النرجسية عندىا.والتوكيد عمى 

 : ئرية المفتوحة والصغيرة في رسـ الشكؿ األنثوي فيي تدؿ عمى أما العيوف الدا العيون
 أف الحالة لدييا عدوانية وقمؽ إضافة إلى االنطوائية واىتماـ بالذات.

فيي تدؿ عمى أىمية دقة أما العيوف الدائرية المفتوحة والصغير في رسـ الشكؿ الذكري 
 .النظر لدى الحالة وأيضا عمى الحذر والخوؼ ومحاولة ضبط ذلؾ
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 : ( نجد أف الحالة حذفت األذنيف والذكري مف خبلؿ رسـ الحالة لمشكميف )األنثوي األذن
في رسـ الشكؿ األنثوي في حيف أبقت عمييما في رسـ الشكؿ الذكري وىذا دليؿ عمى 

 (607، 2012تفاوت درجات االستماع واالنتقاد لدى الحالة. )عبلؽ، 
  : وىذا  التأكيد عميو لمشكميف األنثوي والذكري،رسمت الحالة الفـ مفتوحا ومتسعا و الفم

ما يتفؽ مع ما جاء بو مميكة : يرتبط تأكيد الفـ بصعوبات التغذية والمغة الخارجة عف 
 (65، 2000حدود المباقة واالنفجارات االنفعالية. )مميكة، 

وحسب ىذه الحالة فإف تأكيد الفـ عندىا يرتبط بالمغة الخارجة عف حدود المباقة 
 نفجارات االنفعالية لدييا.واال

 : ظير في رسـ الشكؿ األنثوي والذكري أذرع ضعيفة ولعؿ ذلؾ داللة عمى  األذرع
نقص الثقة في التواصؿ االجتماعي عند الحالة نتيجة تأثير األـ واضطرابيا عمى 
الحالة، وكذلؾ نجد أف األذرع قصيرة وىي دليؿ عمى شؾ الحالة عمى أف أميا 

 تستقبميا.
 يتضح مف خبلؿ رسـ الشكؿ األنثوي والذكري أف األيدي مفتوحة وىو دليؿ  : اليدان

 عمى طمب الحب والحناف والعطؼ مف طرؼ الحالة.
 : رسمت الحالة أيدي الشكؿ األنثوي والذكري بأربع أصابع فقط )الحذؼ( وىو  األصابع

 دليؿ عمى خصاء لدى الحالة.
 : الذكري واألنثوي لمحالة مف حيث ال تتفؽ رسومات الشكميف  الساقان والقدمان

مقارنة مع جاء بو الرسـ أقداـ صغيرة، كذلؾ بالنسبة األقداـ، فأقداـ الحالة كبيرة 
لمساقيف فيي طويمة لدى الحالة مقارنة مع رسمتو في الشكميف ساقيف قصيرتيف وىو 

 يعتبر حذؼ وىذا إف دؿ عمى شيء ربما يدؿ عمى الشعور بالذنب ذو مصدر نفسي.
 ىنا نبلحظ بأف الحالة نرجسية حيث رسمت الشكؿ األنثوي بمبلبس مكتممة  بس :المال

مع إضافة الجواىر وبأسموب يؤكد المبلمح الجنسية لمشكؿ، كذلؾ رسمت المبلبس 
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لمشكؿ الذكري بدقة مع االىتماـ بالمبلبس التي تأخذ شكؿ زوج مف المبلبس الرياضية 
 القصيرة مع جواربيا.
( والذكري دالالت التي ظيرت في الشكميف المرسوميف )األنثويولعؿ العديد مف ال

أشارت إلى وجود نزعة عدوانية عند الحالة، وىو ما أشار إليو )مميكة( مف دالالت 
لمعدواف في الرسـ يوضح ذلؾ : األكتاؼ البارزة في الشخص المرسـو والتي تشير إلى 

يدلؿ عمييا زعات العدوانية إلى الن (Zadeh & Malic)اتجاىات عدوانية، كما أشار 
بوجود خطوط مستقيمة عند كبل الجنسيف، وىذا ما الحظناه في خطوط الرسـ التي 

 (284، 2000استخدمتيا الحالة. )مميكة، 
 : الخطوط التي استخدمتيا الحالة في رسـ الشكميف )األنثوي  الضغط عمى القمم

 والذكري( مضغوطة مما يوحي بوجود حساسية مفرطة عندىا.
كذلؾ نجد أف الشكؿ األنثوي كاف أكبر مف الشكؿ الذكري عمى نحو ممحوظ وأكثر في 

العديد مف الباحثيف بأف إبراز التفاصيؿ وأطوؿ في الرقبة وىذا يتفؽ مع ما جاء بو 
الشكؿ األنثوي في العادة أكثر مف الشكؿ الذكري يعكس الفرد األقوى مف وجية نظر 

ألـ وىي المسيطرة والمتحكـ الرئيسي في قرار الطفؿ وىنا حسب رسـ الحالة ىي ا
 المنزؿ وفي شؤونو.

 تحميل اختبار إدراك مفيوم صورة الذات لمحالة: -5

 تقسيم نص االختبار : -1.5

سنة / وأتحصؿ عمى نتائج جيدة / ولدي  12أنا بنت / أدرس في المتوسطة / وعمري 
انتظر أبي تناوؿ الغداء / ثـ أصدقاء / ثـ عندما أعود مف المدرسة / أذىب إلى البيت / أ

حتى يأتي / ويصحبني إلى المدرسة مرة ثانية / وعندما تنتيي أياـ الدراسة / أخرج لمعب مع 
أصدقائي / وفي يـو الجمعة أستحـ / وأرتب أدواتي / وأنجز واجباتي المدرسية / ثـ يتبقى 
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أصدقائي / وفي يوـ  لي وقت أساعد أمي في األعماؿ المنزلية / وفي المساء أخرج لمعب مع
السبت أستيقظ صباحا / أتناوؿ الفطور / ثـ أساعد أمي ترتيب الفراش / وتنظيؼ البيت / ثـ 

عندما ننتيي نذىب إلى المسجد / وعندما نخرج مف المسجد نذىب لشراء بعض         
األغراض / ثـ نعود إلى البيت / ثـ أدخؿ إلى البيت / وأساعد أخي وأختي في ترتيب 

 / / ثـ تناوؿ العشاء / وبعدىا نناـظتيما محف

أنا طويمة القامة / ووجيي دائري / وشعري متوسط الطوؿ / وحاجباي مقوساف / 
وعيناي بنيتاف / وفمي صغير / وشفتاي ورديتاف / ورقبتي وجبيتي قصيرة / وأنفي صغير / 

أطيع  متوسطة / وجسمي نحيؼ وضعيؼ / وأصدقائي يحبونني / وأخبلقي معيـ جيدة /
والداي / وأساعدىما / وأحبيما / ولدي غرفة لي وأختي / لدي لوحة رقمية / وفراش نناـ 
عميو / وتمفاز نشاىد فيو األفبلـ وسبورة / ولدينا نافذة وعمييا ستار مموف / ولدينا درج نضع 
كتبنا وكراريسنا وأشيائنا المدرسية / ولدينا غطاء عمى األرض وغطاء أصغر منو تحت 

 / رة / أحب أكؿ المأكوالت السريعة / وأحب المشروبات الغازية / وأصميالسبو 

عندما أذىب إلى المدرسة ألقـو باالمتحاف / يكوف ذلؾ أصعب يـو في حياتي / 
 / ومرضية لوالديانخاؼ خبلص / ألنني أتصور أنني ال أتحصؿ عمى نتائج جيدة / 

أف أتفوؽ في دراستي / وأحب  أحب أف ألبس المبلبس الجديدة لكا عاـ / وأريد وأحب
بالضيوؼ الذيف يأتوف إلى  وأف أرحبأف أعتني بصحتي / وأحب أف أرتب خزانتي ودرجي / 

وأحب أكؿ الحمويات / وأحب أكؿ الفواكو والخضر / ال أحب اليـو البارد / ألنو بيتنا / 
/ وال يمنعني مف الخروج مع أصدقائي / وأحب فصؿ الصيؼ / وأحب أف ألبس أشياء أمي 

 أحب األفبلـ المرعبة /
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 التحميل الكمي لالختبار :  -2.5

ما تحت  البنيات
 البنيات

 اإلجابات الفئات

 الذات
 المادية

 الذات
 الجسمية

السمات والمظاىر 
 الجسمية

 وجيي دائري - أنا طويمة القامة
 فمي صغير -شعري متوسط الطوؿ

 أنؼ صغير - جبيتي صغيرة
 سافحاجباي مقو  -عيناف بنيتاف 

 رقبتي متوسطة -شقفتاي ورديتاف 
 جسمي نحيؿ وضعيؼ

 / الشروط الفيزيولوجية

 الذات
 الممكية

 / امتبلؾ األشخاص
 لدي لوحة رقمية -لدي غرفة لي  امتبلؾ األشياء

 الذات
 الفردية

 صورة
 الذات

 أريد أف أتفوؽ في دراستي الطموحات

 تعدد
 النشاطات

 يأنجز واجبات -أرتب أدواتي 
أساعد أمي في ترتيب الفراش 

 وتنظيؼ البيت
 أساعد أخوتي في ترتيب محفظتيما

 أساعد أمي في األعماؿ المنزلية
 األحاسيس
 والمشاعر

 نخاؼ خبلص
 أحبيا -أحب فصؿ الصيؼ 

 أذواؽ
 واىتمامات

 أحب أف ألبس المبلبس الجديدة
 أحب أكؿ الحمويات

 أحب أكؿ الخضر والفواكو
 بس أميأحب أف ألبس مبل
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 أحب المأكوالت السريعة
 أحب المشروبات الغازية

 أحب أف أرتب خزانتي ودرجي
 أخب أف أعتني بصحتي

أحب أف أرحب بالضيوؼ الذيف 
 يأتوف إلى بيتنا

 أحب فصؿ الصيؼ
 ال أحب اليـو البارد

 ال أحب األفبلـ المرعبة
 / القدرات  واالستعدادات
 اعدىاأس -أطيع  والدي  العيوب والمحاسف
 سنة 12عمري  -أنا بنت  التسميات البسيطة

 / دور ومكانة
 / الحقيقة وقواميا
 / اإليديولوجية
 / اليوية المجردة

 الذات
 التكيفية

 ىوية الذات
 / الكفاءة األىمية
 أصدقائي يحبونني  القيمة الشخصية

 نشاط 
 الذات

 / التكيؼ ةاستراتيجي
 / االستقبللية

 / التناقض الوجداني
 / التبعية

 / الذات الحالية
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 / أسموب الحياة

الذات 
 االجتماعية

انشغاالت 
ونشاطات 

 الذات

 / قابمية التأثر
 / السيطرة
 / اإليثار

إرجاع إلى 
 الجنس 

 لدي أصدقاء  اإلرجاع البسيط
 / اإلغراء والتجارب الجنسية

 / اإلرجاع إلى اآلخر
 / راء اآلخريف عمى الذاتآ

فقد تبيف  L’écuyerحسب النموذج النظري لػػػ مف خبلؿ المعطيات التي تـ وضعيا 
 أف الحالة )و( :

لى االمتبلؾ  والتي ىي بداية بنية الذات المادية التي تحتوي عمى ما يرجع إلى الجسد وا 
ي تشمؿ كؿ المعطيات مقسمة إلى تحت بمية الذات الجسمية وتحت بنية الذات الممكية والت

أيف يتكمـ الفرد عف جسده حيث صرحت )و( في فئة السمات والمظير : '' أنا طويمة القامة 
ووجيي دائري وشعري متوسط الطوؿ وحاجباي مقوساف وجبيتي قصيرة وأنؼ صغير وعيناف 

وشفتاي ورديتاف ورقبتي متوسطة، جسمي نحيؼ وضعيؼ ''، وىذا أف بنيتاف وفمي صغير 
وصفت جسدىا دوف أف تعطي مممح ما إذا كانت تراخ جيدا أـ ال، أما بالنسبة لمحالة  الحالة

 الصحية فيي غير متوفر.

أما تحت بنية الذات الممكية والتي تحتوي عمى مختمؼ العناصر التي يمكف أف تدعى 
ف '' لي '' والتي تنقسـ إلى قسميف : امتبلؾ األشياء وامتبلؾ األشخاص فقد عبرت الحالة عم

امتبلكيا لؤلشياء دوف األشخاص والذي صرحت بو في قوليا : '' لدي غرفة ولدي لوحة 
 رقمية ''.
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          أما بالنسبة لبنية الذات الفردية )الشخصية( التي تحتوي عمى ما تحت البنية
         مدركة لتجربة الذات والتي تحتوي عمى فئةلالتي تشمؿ مختمؼ الجوانب او صورة الذات 

أريد أف أتفوؽ في دراستي '' أما فئة تعدد النشاطات نجد أف نشاطات الحالة موحات : '' الط
متعددة لكف في إطار ما يفرضو االضطراب والتي محصورة في قوليا : '' أرتب أدواتي، 
أساعد أمي في ترتيب الفراش وتنظيؼ البيت، أساعد أخي وأختي في ترتيب محفظتييما، 

 لمنزلية ''.أساعد أمي في األعماؿ ا

أما عف فئة اإلحساسات واالنفعاالت فإف الحالة لدييا احساسات محصورة في الحب 
والخوؼ فقط عندما تتصور أنيا لف تتحصؿ عمى نتائج جيدة والحب في أنيا تحب والدييا، 

 أما غير ذلؾ نجد غياب الشحنات االنفعالية لدييا.

األشياء التي تجذب الفرد إلييا  أما عف األذواؽ واالىتمامات والتي ترجع إلى شتى
وتطوره نجد أف لدى الحالة اىتمامات عديدة، أما عف فئة الفترات واالستعدادات فيي منعدمة 
لدى الحالة، فئة محاسف وعيوب اشتممت عمى : '' أطيع والدي ''، ''ساعدىما '' والتي 

 اشتممت صفات إيجابية خاصة بالحالة.

تتجاوز المستوى الوصفي البسيط '' صورة الذات ''  أما تحت بنية ىوية الذات والتي
وتذىب إلى البحث في الشعور بالكياف وبوجود القرد ومنيا فئة تسمية بسيطة : أنا بنت 

 وىو ما يناسب الجنس والعمر الخاص بالحالة.سنة  12عمري 

أما عف فئة الدور والمكانة فالحالة تمميذة والتي يظير في قوليا : '' أدرس في 
 توسطة ''.الم

أما بالنسبة لمحقيقة وقواميا وفئة اإليديولوجية واليوية المجردة فيي غير متوفرة لدى 
 الحالة )و(.
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بنية الذات التكيفية والتي تتمثؿ في ردود األفعاؿ الخاصة بالفرد وموجية إلى اإلدراكات 
ي أو سمبي الخاصة بو، فالبنية التحتية لقيمة الذات والتي تشمؿ عمى حكـ تقييمي إيجاب

لمذات والذي تندرج منو فئتيف األولى الكفاءة األىمية وىي غير متوفرة لدى الحالة والثانية 
 القيمة الفردية تمثمت في قوؿ الحالة : '' أصدقائي يحبوني ''.

والتي تحتوي عمى فئة استراتيجية التكيؼ، أما بالنسبة لتحت بنية نشاطات الذات 
ني، التبعية، الذات الحالية، أسموب الحياة فيي غير متوفرة لدى االستقبللية، التناقض الوجدا

 الحالة.

بنية الذات االجتماعية والتي تبيف أف الموضوع ينفتح عمى اآلخريف ويدخؿ في عبلقات 
معيـ، فيي تشمؿ تحت بنيتيف تأخذ بعيف االعتبار مختمؼ االىتمامات والمواقؼ االجتماعية 

بمية التأثر والسيطرة، اإليثار ونجدىا غير متوفرة لدى فئات وىي قا 3والتي تشمؿ عمى 
 الحالة.

بسيط '' لدي ما عف تحت بنية إرجاع الجنس والذي يحتوي عمى فئتيف األولى إرجاع 
أصدقاء ''، أما عف فئة اإلغراء والتجارب الجنسية ىي غير متوفرة لدى الحالة مبدئيا ليست 

 ليا تجارب.

جمع ما تحت بنيتيف ىما تحت بنية اإلرجاع إلى اآلخر بنية الذات والبلذات والتي ت
 فيي غير متوفرة لدى الحالة، أما بنية آراء اآلخريف عف الذات فيي غير متوفرة كذلؾ.

ومف خبلؿ ىذا التحميؿ المقدـ لمحالة فقد اتضح أف الحالة )و( لـ تتأكد لدييا بعد 
 صورة الذات.

ية نجد في التحميؿ الكمي أف الحالة في ولكي نحكـ عمييا صورة ذات سمبية أو إيجاب
بنية الذات الفردية وابتداءا مف ىوية الذات ال توجد إجابات في فئات الحقيقة وقواميا، 
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اإليديولوجية، اليوية المجردة، كذلؾ في بنية الذات التكيفية نجد أف الحالة مف خبلؿ ما يبيف 
لفئات التالية : الكفاءة األىمية، أسموب الذات ال توجد إجابات متوفرة في ا ونشاط قيمة الذات

 الحياة، ما عدا في القيمة الشخصية فقد صرحت الحالة : أصدقائي يحبوني.

أما بالنسبة لبنية الذات االجتماعية فالحالة كذلؾ لـ تعطي إجابات تبيف انشغاالت 
التأثر، قابمية ونشاطات الذات وكذا اإلرجاع إلى الجنس والمحصور في الفئات التالية : 

السيطرة، اإليثار، اإلرجاع البسيط، اإلغراء والتجارب الجنسية، اإلرجاع إلى اآلخر، أراء 
ا عدا اإلرجاع البسيط فقد صرحت الحالة بقوليا : '' لدي ماآلخريف عف الذات عمى الترتيب 

 أصدقاء ''.

عية لـ تعطي وعميو الحالة ابتداءا مف بنية الذات الفردية إلى غاية بنية الذات االجتما
إجابة يمكف مف خبلليا الحكـ عمييا ما إذا كانت عبارة موجبة أو سالبة يمكف مف خبلليا 

 الحكـ عمى صورة ذات الحالة ما إذا كانت سمبية أو إيجابية.

يتضح لنا تأثير السموؾ المرضي لؤلـ عمى العبلقة مع الحالة ومف خبلؿ ىذه النتائج 
 بعد. تتطور في كيفية إدراؾ الحالة لصورة ذاتيا التي لـ )البنت( والذي أثر بشكؿ أو بآخر

وبما أف إلدراؾ صورة الذات لمطفؿ أىمية في بنيتو النفسية يمكف القوؿ عمى ىذه 
 الحالة أنيا أثرت بالسمب عمى بنيتيا النفسية بمستوى متوسط في جميع المجاالت تقريبا.

 مقياس البناء النفسي لمحالة : تحميل -6
 أنثىالجنس :                                                    نةس 12العمر : 

 التعميمة:

فيما يمػي مجموعػة مػف العبػارات التػي تشػعر بيػا فػي أوقػات متفاوتػة، والمطمػوب منػؾ اإلجابػة 
 .في الفئة الموجودة أماـ العبارة التي تناسبؾ)×( عمييا بصراحة ووضوح وذلؾ بوضع عبلمة 
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 البعد الجسمي :

 نادرًا قمياًل  أحياًنا كثيرًا دائما العبارة قمر 

    x  أحس بسرعة دقات قمب الطفؿ بشكؿ ممحوظ 01

  x    يشتكي الطفؿ مف صداع في رأسو 02

     x ييتـ الطفؿ بنظافتو الشخصية 03

     x تيتـ أسرة الطفؿ بعبلجو عند مرضو 04

    x  ةيبتعد الطفؿ عف األطفاؿ المصابيف بأمراض معدي 05

    x  يزداد نمو الطفؿ بشكؿ مناسب 06

   x   ييتـ الطفؿ بتناوؿ طعامو أثناء الفسحة 07

     x يتمتع الطفؿ بحيوية ونشاط 08

 x     يعاني الطفؿ مف ضعؼ عاـ في جسمو 09

يبدو اإلجياد عمى الطفؿ عند بذؿ أي مجيود يقـو  10
 بو

    x 

   x   سمويشتكي الطفؿ مف اآلالـ في ج 11

    x  يمارس الطفؿ أنشطة رياضية 12
 : النفسيالبعد 

 نادرًا قمياًل  أحياًنا كثيرًا دائما العبارة رقم

   x   يغضب الطفؿ ألتفو األسباب 01

   x   يخاؼ الطفؿ مف األماكف المظممة 02

   x   يرفض الطفؿ البقاء وحيدا في أي مكاف يوجد فيو 03
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04 
عادة عمى الطفؿ في أغمب تبدو عبلمات الس

     x األوقات

    x  أتيح الفرصة لمطفؿ لمتعبير عما يشعر بو 05

    x  يخاؼ الطفؿ مف األصوات المرتفعة 06

    x  يطمح الطفؿ في تحقيؽ مستقبؿ ناجح 07

   x   يخفض الطفؿ صوتو عندما يتحدث أماـ اآلخريف 08

   x   اآلخريفيتوتر الطفؿ بسرعة عندما يتحدث مع  09

  x    يبكي الطفؿ ألتفو األسباب 10

     x يتمتع الطفؿ بحناف ودفئ مناسب 11

 x     أتجاىؿ مشاعر الطفؿ عندما أراه يفكر صامتا 12

     x يشعر الطفؿ بأنو شخص مرغوب فيو 13

   x   يتمتع الطفؿ بمزاج متقمب 14

     x أشعر بأف الطفؿ راض عف نفسو 15

     x عر أف الطفؿ سعيد في حياتوأش 16

     x أشعر أف الطفؿ يثؽ في اآلخريف 17

 x     أسمع الطفؿ وىو يتمنى لو كاف شخص آخر 18
 : المعرفي )العقمي(البعد 

 نادرًا قمياًل  أحياًنا كثيرًا دائما العبارة رقم

    x  يتخذ الطفؿ القرارات بسرعة 01

 x     حياتويعاني الطفؿ مف النسياف في  02
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     x يتذكر الطفؿ األحداث الميمة في حياتو 03

     x يمتمؾ الطفؿ قدرة عالية عمى التفكير 04

     x أساعد الطفؿ في البحث عف المعرفة 05

     x يعبر الطفؿ عف أفكاره بطبلقة 06

 x     أشعر بأف الطفؿ مشتت الذىف 07

   x   مؿأشعر بأف الطفؿ غير كفئ ألداء أي ع 08

     x يستطيع طفمي وضع حموؿ لمشاكمو 09

     x يستطيع الطفؿ التركيز في دروسو بالمدرسة 10

11 
يستغرؽ الطفؿ وقت طويؿ عند التفكير في عمؿ 

   x   شيء ما

يحتفظ الطفؿ بالمعمومات الدراسية لفترة طويمة مف  12
     x الوقت

 : االجتماعيالبعد 

 نادرًا قمياًل  أحياًنا ثيرًاك دائما العبارة رقم

   X   يحسف الطفؿ لمف يسألو 01

02 
يصعب عمى الطفؿ الجموس مع أسرتو نتيجة 

 x     المشاحنات األسرية

     X يجمس الطفؿ ويتحدث مع األطفاؿ اآلخريف 03

 X     يفضؿ الطفؿ االبتعاد عف الجموس مع اآلخريف 04

    X  أتعامؿ مع الطفؿ بأسموب ىادئ 05

     X أفضؿ مناقشة الطفؿ حوؿ المشاكؿ التي يعانييا 06
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     X يشارؾ الطفؿ في المناسبات االجتماعية مع أسرتو 07

    X  الطفؿ يعطي اآلخريف ببل حدود 08

     X عبلقة الطفؿ مع زمبلئو طيبة 09

يجمس الطفؿ مع زمبلئو ويناقشيـ حوؿ حياتيـ  10
     X األسرية

 X     الطفؿ استقباؿ الطمبة الجدديتجنب  11

 X     يبتعد الطفؿ عف المشاركة في األلعاب الرياضية 12

يصعب عمى الطفؿ المشاركة في المناسبات  13
 x     الوطنية

 

 : نتائج مقياس البناء النفسي لمحالة -1.6

 مستوى البعد المتوسط الحسابي المجال الرقم
 متوسط 3.41 البعد الجسمي 1
 متوسط 3.55 لبعد النفسيا 2
 مرتفع 3.9 البعد العقمي 3
 منخفض 2.27 البعد االجتماعي 4

 : التعميق عمى نتائج مقياس البناء النفسي لمحالة -2.6

 مف خبلؿ نتائج مقياس البناء النفسي اتضح ما يمي :

ظيور البعد الجسمي في مقياس البناء النفسي حسب استجابة الحالة متوسط حسابي 
وبالتالي مستوى ىذا البعد متوسط، كذلؾ األمر بالنسبة لمبعد النفسي الذي  3.41بػػ  يقدر
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، أما بالنسبة لمبعد العقمي فقد تحصمت فيو الحالة عمى 3.55ظير بمتوسط حسابي يقدر بػػػ 
ىذا البعد مرتفع، وأخيرا البعد االجتماعي حيث  مستوى وبالتالي 3.9متوسط حسابي يقدر بػػػ 

 ومنو مستوى ىذا البعد منخفض. 2.27الة عمى متوسط حسابي يقدر بػػػ تحصمت الح

مما سبؽ يتضح أف البناء النفسي لدى الحالة تأثر عمى مستوى األبعاد التي تحصمت 
فييا الحالة عمى مستويات متوسطة ومنخفضة والمتمثمة في البعد الجسمي والبعد النفسي 

ما يدؿ عمى أف البناء النفسي لمحالة متأثر، أما والبعد االجتماعي، وذلؾ أف دؿ عمى شيء إن
البعد العقمي )المعرفي( لـ يتأثر ألنو ظير بمستوى مرتفع، ما يدؿ عمى أف البناء النفسي 

 سنة( تأثر عمى مستوى ثبلث أبعاد )الجسمي، النفسي، االجتماعي(. 12لمحالة )

في ناقشتيا ومالربط بين نتائج المقابمة واالختبارات المطبقة التفسير و  -7
 ضوء الفرضيات واإلطار النظري :

االختبارات المطبقة )اختبار رسـ نتائج المقابمة نصؼ توجييية و  نتائج بعد تحميؿ
 ، مقياس البناء النفسي(.GPSالعائمة، اختبار رسـ الشخص، اختبار 

الشكؿ األنثوي أكبر مف الشكؿ الذكري عمى نحو الشخص مف خبلؿ اختبار رسـ 
وىذا ما أف الفرد األقوى ىي األـ  وأطوؿ في الرقبة، تبيف لدى الحالةتفاصيؿ ممحوظ في ال

بأف إبراز الشكؿ األنثوي في العادة أكثر مف الشكؿ يتفؽ مع ما جاء بو العديد مف الباحثيف 
العائمة أف الحالة  رسـ ر الطفؿ، كما ويبف اختبارالذكري يعكس الفرد األقوى مف وجية نظ

حمر في تمويف شخص أميا وليذا الموف داللة عمى الميوالت العدوانية وما استعممت الموف األ
في قوليا : '' تحمؽ عميا وتسبني ''، '' تضربني عمى راسي  في المقابمة مع الحالةأثبت ذلؾ 

         وكؿ مرة كيفاه ويف تجي الضربة ''، '' ماما تخميني نديرو وبالسيؼ ''، '' تحب تمشي
 .راييا ''
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أف الحالة تظير لدييا نزعات عدوانية كالتي ظيرت عند أميا والتي تظير  كما ونجد
: '' نضربيـ كي نقمؽ منيـ وال كي ما يسمعوش اليدرة ''، وىدا ما أكده اختبار  حيث قالت

رسـ الشخص والذي تبيف في األكتاؼ البارزة في الشخص المرسـو وفي ىذا دالالت 
حا ومتسعا والتأكيد عميو لمشكميف األنثوي والذكري وىو ما لمعدواف، وكذا برسـ الحالة الفـ مفتو 

يبرز المغة الخارجة عف حدود المباقة واالنفجارات االنفعالية لدى الحالة وأكدتيا تصريحاتيا : 
 '' ساعات نحمؽ عمييا ونردليا اليدرة ''.

وب ذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى تأثير الوسواس الذي تعاني منو األـ عمى أسمىو 
تقمص ناجح لصورة )التسمط، القسوة ...(، ونجد أف الحالة أبدت منيا التعامؿ مع الحالة 

األـ حيث مالت لمتماىي بشخص األـ دوف شخص األب والذي ظير في رسـ العائمة 
لة في فترة كموف والطفؿ خبلؿ ىذه الفترة حاالحقيقية، ونقوؿ عف التقمص أنو ناجح كوف ال

الجنس، وما يؤكد عمى تقمص الحالة لصورة األـ تصريحيا في يتقمص الوالد مف نفس 
عدت نشوؼ روحي بمي راني صورة طبؽ األصؿ عمى المقابمة الذي جاء كالتالي: '' أنا بعد 
وسواس النظافة الذي تعاني منو األـ  السموؾ الناتج عف ماما في كمش ''، وىذا يدؿ عمى أف

سابيا لؤلساليب السموكية الماثمة أماميا، بناًء انعكس عمى نفسية الحالة وذلؾ مف خبلؿ اكت
عمى أف الطفؿ يميؿ دوما إلى التقميد ومحاكاة الغير فماذا لو كاف ىذا الغير شخص األـ 

 قدـ الرعاية واالىتماـ.تي توال

مف خبلؿ الرسومات أف الحالة لدييا تضارب الميوؿ الوجدانية )تناقض كما وظير 
يبيف عدـ توازنيا وتكيفيا النفسي، إضافة إلى مشاعر ني( بيف الحب والغضب ما اوجد

مة الحقيقية حيث ئالنقص والحيرة والعجز اتجاه األب والتي ظيرت في اختبار رسـ العا
رسمت نفسيا بعيدا جدا عف األب وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى المنع األوديبي 

ذر مف التقرب الحميمي وكذا الح (88، 2012''. )عبلؽ،  Cormanحسب ما صرح بو '' 
الذي تعيشو الحالة، وما يؤكد ىذا ما صرحت بو الحالة أثناء المقابمة نصؼ توجييية في 
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قوليا : '' نشتي بابا وتبالي ىو ثاني يشتيني ''، '' بصح ساعات نحس بمي يشتي ختي 
 ف برااك والصغيرة خير مني ''، ''كنت نحب نجي نحضف بابا كي يروح متخمينيش وتقولي أ

خمي حتى يغسؿ ويبدؿ قشو نولي أنا منبعد ننسى بصح ضرؾ رجعت ما نحوسش عمى 
المرحمة القضيبية أف تكوف الحالة قد مرت بأزمة في ومنو يمكف الحاجة ىذي خبلص ''، 

خبلؿ الحزاـ المرسـو في مبلبس شخص األـ في رسـ العائمة الحقيقية، ويثبت ذلؾ مف 
رسـ العائمة مف خبلؿ اختبار رسـ الشخص واختبار  إضافة إلى قمؽ الخصاء الذي ظير في

أوديب ىي نتاج األسرة كنظاـ  إلى أف عقدة (Otofeinkel)أتوفنيكؿ  أشار ، فقدحذؼ اصبع
  (95، 2001)سويمـ، اجتماعي. 

ذا  فإف ىذه  إريكسوفا تفسير مشاعر النقص التي تعاني منيا الحالة حسب ما أردنوا 
درة الطفؿ عمى حؿ أزمة الكفاية والتي يعتمد حميا عمى سبلمة المشاعر تتولد في حالة عدـ ق
وعمى توفر البيئة المشجعة لمنمو متمثمة في األسرة والمعمميف النمو في المراحؿ السابقة 

 والرفاؽ.

أما بالنسبة لقوليا : '' بصح ضرؾ رجعت ما نحوسش عمى الحاجة ىذي خبلص '' 
تتحوؿ االىتمامات مف مشاعر المذة  التي فيياوف أف الحالة تعيش فترة كم تفسيره عمىيمكف 

أي انيا فترة  في مياديف أخرى غير جنسية كالمدرسة، زمبلء المعب ...الذاتية إلى اىتمامات 
 التمدرس وفييا تبدا مرحمة التجريد حسب بياجيو.

كما تبيف أف الحالة لدييا احتياجات عاطفية وانفعالية مف حب وأمف، وعطؼ داخؿ 
والذي يمكف تفسيره كنتيجة لوسواس النظافة الذي تعاني منو األـ والذي سيؤثر حتما عائمتيا 

عمى معاممتيا مع األبناء، حيث ظيرت ىذه االحتياجات في اختبار رسـ الشخص مف خبلؿ 
رسـ أيدي الشكؿ األنثوي والذكري مفتوحة، وىو ما أكده  اختبار رسـ العائمة مف خبلؿ رسـ 

مة بأيدي مفتوحة وأعيف كبيرة وواسعة وتظير كذلؾ مف خبلؿ المقابمة الحالة ألفراد العائ
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نصؼ توجييية في قوليا : '' كي نقرب لييا وال نسمـ عمييا كي نروح مف لقراية تقولي أكي 
 مسخة روحي ساع أغسمي وبدلي قشؾ ''.

كذلؾ اتضح أف لمحالة اىتماـ بالذات ونرجسية كبيرة والتي ظيرت في اختبار رسـ 
إضافة الجواىر  ص مف خبلؿ التوكيد عمى الشعر ومف خبلؿ المبلبس المكتممة معالشخ

المبلمح الجنسية لمشكميف وظيرت في تصريح الحالة : '' تعجبني روحي   كد بأسموب يؤ 
 ، وبيذا يمكف القوؿ أنو كمما برزت النرجسية كمما كثر االىتماـ بالذات.بزاؼ ''

توكيد الذات وذلؾ مف خبلؿ صورة الذات ضعؼ  مف كما وتبيف أف الحالة تعاني
لشخص عدواني مسيطر اجتماعيا والمتمثؿ في شخص األـ، والتي ظيرت في اختبار رسـ 
الشخص مف حيث أف مبلمح الوجو واضحة التعبير في الشكميف الذكري واألنثوي، وىذا إف 

بتو اختبار لـ تتطور بعد وىذا ما أثالتي صورة ذات الحالة دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى 
GPS وىي في حالة تطور. وأف صورة ذات الحالة مرتبطة بصورة ذات األـ 

 رسـ العائمة الحقيقية التي نتجت مف تحميؿصراعات و  تبيف أيضا اف الحالة تعيش كما 
 والمتخيمة.

: يؤثر االضطراب النفسي لموالديف أو أحدىما عمى البعد االولى الفرضية الجزئيةومنو 
في مقياس البناء النفسي لمطفؿ تحققت والذي يؤكد عمى ذلؾ استجابة الحالة  النفسي لمبناء

 النفسي ليا بمستوى متوسط.

الة لدييا نقص في حأف ال تبيف طبقةممف خبلؿ نتائج المقابمة واالختبارات ال كذلؾ
وتنفي أف ىناؾ تفاعؿ إيجابي التواصؿ االجتماعي وأنيا ال تيتـ لما يقاؿ عنيا مف اآلخريف، 

بيف أفراد عائمتيا ويظير ذلؾ مف خبلؿ رسـ أفراد عائمتيا بتنظيـ تصفيفي )منظميف في 
بمسافة متباعدة مع غياب تماسؾ األيدي وكذا حذؼ األذف لدى كؿ أفراد العائمة صفوؼ( 

والتي ظيرت كذلؾ في اختبار رسـ الشخص، وما يؤكد ذلؾ تصريحات الحالة في قوليا : '' 



 نتائج الدراسة ومناقشة عرض وتحميل                      :   السادسالفصل 

 
 127 

عندي صديقة وحدة ''، '' ما بلء المدرسة ''، '' بصح أصدقاء الحي ما عنديش عبلقة مع زم
وىذا ما أثبتتو استجابة الحالة في مقياس البناء نقدرش نتقبؿ الشخص ىذا وأنا منعرفوش ''.

التي الجزئية الثانية النفسي حيث ظير البعد االجتماعي بمستوى منخفض، ومنو الفرضية 
لموالديف أو أحدىما عمى البعد االجتماعي لمبناء النفسي  تقوؿ بأنو : يؤثر االضطراب النفسي

 لمطفؿ تحققت ىي األخرى.

كذلؾ تبيف مف تحميؿ نتائج مقياس البناء النفسي لمحالة أنو تأثر البعد الجسمي بمستوى 
متوسط وىذا ما أكدتو الحالة في المقابمة حيث اتضح أف مفيوميا لمصحة يتجسد في أنيا 

راض وأنيا تخاؼ مف العدوى ما يؤكد صحة الفرضية الجزئية الثالثة : حماية الجسـ مف األم
يؤثر االضطراب النفسي لموالديف أو أحدىما عمى البعد الجسمي لمبناء النفسي لمطفؿ 

 تحققت.

: يؤثر االضطراب النفسي لموالديف أو أحدىما عمى الجزئية الرابعة  أما بالنسبة لمفرضية
لمطفؿ فيي لـ تتحقؽ كوف استجابة الحالة عمى مقياس البناء  البعد المعرفي لمبناء النفسي

النفسي أظيرت البعد المعرفي بمستوى مرتفع كما وصرحت الحالة في المقابمة في قوليا : '' 
حالة المعدؿ ''، وىذا يمكف ارجاعو إلى تأثر ال 17و  16نشتي نقرا ''، '' مالفة نجيب بيف 
لى   المستوى الثقافي واالقتصادي الجيد لمعائمة.بالمستوى الفكري العالي لؤلـ وا 

وبيذا يمكف القوؿ أف االضطراب النفسي لموالديف أو أحدىما يؤثر عمى البناء النفسي 
 .تحققلمطفؿ وبالتالي الفرضية العامة ت

لكف رغـ تأثير وسواس األـ عمى سموكاتيا وامتداد تأثير ىذه السموكات عمى الحالة في 
ي، الجسمي واالجتماعي إال أف الحالة أبدت تقبؿ لوسواس األـ والذي الجوانب الثبلث النفس

ما ظير مف خبلؿ تقبؿ العادات التي تقـو بيا وصرحت بيا في المقابمة نصؼ توجييية : '' 
نحس حتى حاجة تجيني عادي خبلص '' وأظيرت ذلؾ في اختبار رسـ العائمة مف خبلؿ 
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لتي برزت مف خبلؿ رسـ الحالة لشخص األـ في الميوؿ العاطفية اإليجابية اتجاه األـ وا
المرتبة األولى وظيرت كشخص مفضؿ وذلؾ في رسـ العالة الحقيقية، لتعبر فيما بعد في 
رسـ العائمة المتخيمة عف رغبتيا في االستقبللية وممارسة نفس تسمط الذي كاف ممارس مف 

كاف األـ والذي سنة( وم 27حيث وضعت نفسيا في عمر يسمح ليا بذلؾ ) قبؿ األـ
صرحت بو كذلؾ في محور النظرة المستقبمية بقوليا : '' مانيش حابة نبدؿ حابة نكبر في 

لسموؾ غير السوي لؤلـ في فيي بذلؾ تريد تعويض النقص الذي تعيشو تحت تأثير ا  ساع ''
يمكف القوؿ أف التقمص الناجح ثـ فيي بذلؾ تخضع لممبدأ اليوامي )انكار( ومف عائمتيا 

 لسموكات غير السوية لؤلـ.ا تعبير لتقمصصورة األـ ما ىو إال ل

بناءا عمى اإلطار النظري فقد تطرقنا إلى أف ركائز البناء النفسي تتمثؿ في : صورة 
الذات، صورة الوالديف، إدراؾ الواقع )صورة العالـ الخارجي( الحاجات، الصراعات، 

بعد  تتطوريتضح أف صورة ذات الحالة لـ ت الدفاع، واعتمادا عمى ىذه الركائز ماميكانيز 
فيي مرتبطة بصورة ذات األـ، أما بالنسبة لصورة الوالديف لدى الحالة فيي مضطربة مف 

األـ تخضع لممبدأ اليوامي والمبدأ الواقعي، أما بالنسبة لؤلب فيي تحمؿ حيث أف صورة 
دراؾ الواقع فيو لـ اتجاىو مشاعر النقص والحيرة والتناقض الوجداني، أما فيما يخص إ

الحالة لدى  أفاالختبارات المطبقة والمقابمة نتائج مف خبلؿ  استنتجنايتطور بعد كما 
 ميكانيـز التحويؿ.ل يااحتياجات عاطفية وصراعات إضافة إلى استعمال

يتضح أف وسواس النظافة لدى األـ أثر عمى البناء النفسي لمحالة، وذلؾ سبؽ مما 
الوالديف، فمف  نركزجة إلى العيش في كنؼ األسرة ولما نقوؿ أسرة باعتبار أف الطفؿ بحا

 حتما مف عبلقتو بوالديو التيطبيعة ومستوى أكثر العوامؿ المؤثرة في تطور الطفؿ ىي 
السواء أو البلسواء، فمستوى الصحة النفسية  لمطفؿ وتطوره في اتجاهتؤسس البناء النفسي 

 شخصيات المستقبؿ.لموالديف ليا كؿ المسؤولية في بناء 
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 : اتمةخ

تعد مرحمة الطفولة مف أبرز المحطات التي يمر بيا الفرد والتي تحدد خبلليا العديد 
مف األسس التي تمكننا مف التنبؤ بمبلمح الشخصية مستقببل، فكمما كانت سميمة النشأة 

ت لديو تواء وتثبسإلى ال خاصة مف الناحية النفسية واالجتماعية ... مالت شخصية الفرد
 سمات الشخصية اإليجابية وأصبح فردا فعاال في المجتمع.

مما سبؽ، وكنتيجة لمدراسة التي قمنا بيا توصمنا إلى أف أبناء المضطربيف نفسيا 
النقص والحيرة والتناقض الوجداني، إضافة إلى نقص في التواصؿ يتسموف بمشاعر 

 يف السموكية السوية والبلسوية.االجتماعي وكذا تقمص أساليب الوالد

ومف ىنا يمكف القوؿ أف لبلضطراب النفسي لموالديف أو أحدىما تأثير عمى البناء 
النفسي لمطفؿ بأبعاده األربعة )النفسي، الجسمي، المعرفي، االجتماعي( حسب دراستنا 

 الحالية.
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 المالحق

-01-ممحق رقم   

 نص المقابمة مع الحالة 

 / احكيمي شوية عمى روحك ؟1س

سنة، نقرا سنة أولى متوسط نشتي نقرا  12عمري اسمي )و( ولقبي )ب(  تأنا بن /1ج
و  16ونحب نكوف األوؿ في القسـ، نحب نافس زميبلتي في القسـ، مالفة نجيب بيف 

المعدؿ، نصمي، نشتي والدي وخاوتي، رقيقة الجسـ، أخبلقي مميحة وتعجبني  17
 روحي بزاؼ.

 ؟ احكيمي كيفاش ؟ / عالقتك مع ماماك مميحة وال ال2س

 عبلقتي مع ماما مميحة ومييش مميحة في نفس الوقت /2ج

 احكيمي كيفاش ؟ -

أنا نحب ماما ونسمع كبلميا وىي ثاني تحبني وعبلقتنا وطيدة، وماىيش مميحة خاطر  -
مميحة كي تحمؽ عميا وتسبني وتنوض تغوث أخر كي ناكؿ ظفاري تولي تشحطني عمى 

ي كؿ مرة كيفاه ويف تجي الضربة أنا عبلبالي بمي ماىوش يديا وال تضربني عمى راس
مميح كي ناكؿ ظفاري خاطر يكونوا مسخيف وىي تخاؼ عميا مف المرض بصح أنا 

ساعات ثاني تضربني عمى حاجة داروىا خاوتي وتقولي بؿ ماداـ أنتي مقدرتش نحييا، 
حرت في حاجة ماما كي  لكبيرة الـز يتعمموا منؾ وتنعتيميـ ويكونوا كيما ربيتؾ، بصح أنا

تضربني يدىا ما فيياش جراثيـ لينا بصح كي نقرب لييا وال نسمـ عمييا كي نروح مف 
لقراية تقولي أكي مسخة روحي ساع أغسمي وبدلي قشؾ، نولي أنا ساعات نردليا اليدرة 

 ونحمؽ عمييا.



 

 

 ؟ باباك/ احكيمي شوية عمى 3س

كبلمو ونطيعو بصح ساعات نحس بمي  نشتي بابا وتبانمي ىو ثاني يشتيني نسمع /3ج
يشتي أختي الصغيرة خير مني حتى في المعاممة يعامميا أحسف مني كيما وحد المرة 

عيد ميبلدىا جابميا الشيكوال وصؿ عيد ميبلدي قتمو قالي حراـ بصح ختي كي وصؿ 
ثاني خطرة تقابضت مع أختي وضربتيا بصح ىي لي بدات كي وقاليا صحا عيدؾ، 

متمو كاف راح يضربني بالسبتة ساعة فكتني ماما، ىي دير وش تدير ما جا بابا ق
يديرليا والو، وزيد نشوفيا بمي قريبة ليو بزاؼ تحكيمو كمش بالحرؼ واش يصرا بكؿ 

 كي ما يكونش وىو يعجبو الحاؿ ويضحؾ.

 ؟ كيفاش راىي عالقتك بخاوتك/ 4س

ساعات نضربيـ كي نقمؽ منيـ وال معاىـ نعاونيـ في قرايتيـ بصح  أنا نشتييـ ومميحة /4ج
 كي ما يسمعوش اليدرة تاعي ويديروا راييـ في كمش.

 ؟ عالقتك باصدقاء الحي وزمالء المدرسة/ احكيمي عمى 5س

أنا معنديش عبلقة مع زمبلء المدرسة بزاؼ عبلقتي معاىـ في لقراية فرات كيما قمتمؾ  /5ج
صدقاء الحي عندي صديقة وحدة قبيمة نحب نافسيـ فرات مكانش أكثر مف ىكا بصح أ

تشتيني. متفاىميف في بعضانا بصح ديما الـز ندير حسابي بالمعقـ لي الـز يتبعني 
 في أي ببلصة وحتى كي نكوف في ليكوؿ مع أني نكر نديرو.

 ؟ كي يكون شخص جديد في محيطك كيفاه يكون رد فعمك/ 6س

وزيد ماما بعد ما تشتيش نتعامؿ أنا منقدرش نتقبؿ الشخص ىذا وأنا ما نعرفوش مميح  /6ج
مع أي واحد ىذي صحبتي لي معايا نعرفيا ممي كنت في االبتدائي وزيد ماما تعرؼ 

 ماماىا وباباىا ناس نظاؼ.



 

 

 ؟ واش تعني كممة الصحة عندك/ 7س

أنا الصحة عندي كي نحمي جسمي مف الجراثيـ لي تخميني نمرض خاطر أنا نخاؼ  /7ج
أخريف كي نمقا زميمة ليا مريضة نحاوؿ نبعد مكاني  شوية مف العدوى حتى ساعات
 عمييا وما نقدمش لييا خبلص.

 واش ىي العادات لي تالحظييا في ماماك بزاف ؟ وما تعجبكش ؟/ 8س

ماما تغسؿ يدييا بزاؼ قداه مف مرة كؿ ما تحب تدير أي حاجة، وأي حاجة الـز  /8ج
ريو بزاؼ، ثاني كي تغسؿ تفوت عمى الجافاؿ حتى قرعة وحدة ما حكمش الـز نش

تقوؿ القش ويشيح الـز يفوت عمى الحديد وكي نحبو نمبسوه تزيد تجبد تحددو خاطر 
بمي يقتؿ الجراثيـ لي تكوف في القش، وتحب البيت ديما يكوف نظيؼ ومرتب وثاني 

باه لي يخبلصمو يمقى ثـ ثـ وىي الحاجة الـز يكوف ديما في دارنا احتياط تع المعقـ 
جبنيش خاطر أنا نكره المعقـ وما نحبش نديرو وماما تحتممي ندير وبالسيؼ لي ما تع

 عميا.

 ؟ كيفاش تحسي كيما تشوفي ماماك تدير فالعادات ىذو ؟ يأثروا عميك وال ال/ 9س

ما نحس بحتى حاجة عادي خبلص بالعكس أنا بعد عدت نشوؼ روحي بمي راني  /9ج
عميا العادات ىذو ضرؾ قد ما ش صورة طبؽ األصؿ عمى ماما في كمش، ما يأثرو 

تأثر عميا ىي كي تحتـ عميا المعقـ باه نديرو وأنا مانيش باغياتو، بصح مف قبؿ كانوا 
يأثروا كي كنت نحب نجي نحض بابا كي يروح ومتخمينيش وتقولي أو كاف برا خمي 
حتى يغسؿ ويبدؿ قشو نولي أنا منبعد ننسى بصح ضرؾ رجعت ما نحوسش عمى 

 بلص.لحاجة ىذي خ

 



 

 

 ؟قمتيمي بمي تشوفي في روحك صورة طبق األصل عمى ماماك اشرحيمي كيفاه / 10س

أنا نشتي نغسؿ يديا قبؿ ما ندير أي حاجة ويكوف جسمي ديما نضيؼ، نحب  /10ج
 حوايجي ديما يكونوا نضاؼ ومرتبيف.

 ؟ما تخميش ىكا كون ما تغسميش واش ممكن يصرالك / 11س

نغسمش واش يصرا ونقوليا لماما بصح ىي تقولي أنا لي أيو ساعات نخمـ كي ما  /11ج
عبلبالي واش كايف في اليوا ولحشرات لي فيو حنا ما نشوفوىاش بعينينا الـز أدوات 
خاصة وأنا لي نخدـ في المجاؿ ىذا وعبلبالي نولي نتراجع أنا عمى لفكرة لي نخمـ 

 .فييا خاطر عبلبالي ىي تعرؼ كمش وخير مني وزيد قارية أخر

 ؟واش تحسي كي تكوني في وسط عائمتك / 12س

 ما نحس بوالو، عادي، بصح نشتييـ. /12ج

 ؟واش تقصدي بنشتييم / 13س

 نشتييـ معنتيا نسمع ىدرة ماما وبابا ونطبقيا. /13ج

 لي قمتيمي عمييـ كيفاه تكوف عبلقتيا مع باباؾ ؟ العاداتكي تعود ماماؾ دير في / 14س

بصح ماما ديما تفوت وتحب تمشي راييا عميو بصح ىو عادي ييدروا مع بعضاىـ  /14ج
 قتمؾ يشتي يضحؾ وماىوش مف النوع لي يغوث.

 ؟فاه تمشي راييا عمى باباك / 15س

 حتى ىو تحبو يغسؿ كؿ وقت والـز يدير المعقـ. /15ج

 



 

 

 ؟واش يعنيمك المستقبل / 16س

 أمؿ. /16ج

 ؟كيفاه تشوفي في حياتك منبعد / 17س

 دة.راح نكوف سعي /17ج

 ؟واش حابة تبدلي في حياتك / 18س

 مانيش حابة نبدؿ حابة نكبار في ساع. /18ج

 ؟واش حابة تحققي في حياتك / 19س

 حابة نكوف طبيبة. /18ج
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 ( : اختبار رسم الشخص03) ممحق رقم

 

 الشكل األنثوي



 

 

الذكريالشكل   



 

 

 جدول المستدعيات

 االسم : 
 المقب :

 التاريخ :
 : الجنس

شخص المرسومأسئمة حول ال  

 ماذا يفعؿ ىذا الشخص ؟ (1
 كـ عمره ؟ (2
 ىؿ ىو متزوج ؟ (3
 ىؿ لو أطفاؿ ؟ وىؿ أطفالو ذكور أـ إناث ؟ (4
 ما ىي وظيفتو ؟ (5
 ما ىو مستوى تعممو ؟ (6
 ما ىي آمالو ؟ (7
 ىؿ ىو ذكي ؟ (8
 ىؿ ىو صحيح الجسـ ؟ (9

 ىؿ ىو جميؿ ؟ (10
 مع مف يسكف ؟ (11
 ىؿ يفضؿ أمو أـ أباه ؟ (12
 ىؿ لو أخوة أـ أخوات ؟ (13
 توى تحصيمو الدراسي ؟ما ىو مس (14
 ىؿ ىو قوي البنية ؟ (15
 ىؿ صحتو جيدة ؟ (16



 

 

 ما ىو أفضؿ جزء في جسمو ؟ ولماذا ؟ (17
 ما ىو أسوء جزء في جسمو ؟ لماذا ؟ (18
 ىؿ ىو سعيد ؟ (19
 ىؿ ىو عصبي المزاج ؟ (20
 ما ىي مشكبلتو األساسية ؟ (21
 ما ىي اىتماماتو المعتادة ؟ (22
 ما ىي مخاوفو ؟ (23
 ما الذي يحزنو ؟ (24
 ما الذي يغضبو ؟ (25
 ى يجف ويفقد صوابو ؟مت (26
 ما ىي أسوء ثبلث عادات لديو ؟ (27
 ما ىي ثبلث أمنيات يود تحقيقيا ؟ (28
 ما ىي نقاط ضعفو ؟ (29
 ما ىي خصالو الحميدة ؟ (30
 ىؿ لديو أصدقاء كثيروف ؟ وىؿ ىـ أكبر أـ أصغر منو سنا ؟ (31
 ماذا يقوؿ عنو الناس ؟ (32
 ىؿ يحب أسرتو ؟ (33
 ىؿ يحب مدرستو ؟ (34
 ا أمتع أوقاتو ؟ما ىي النشاطات التي يقضي فيي (35
 ىؿ ىو حذر ؟ (36
 ىؿ سيتزوج ؟ (37
 أي نوع مف اآلنسات سيتزوج ؟ (38
 بمف يذكرؾ ىذا الشخص ؟ (39



 

 

 ىؿ تحب أف تكوف مثمو ؟ (40
 أي تعميقات أو إضافات أخرى ؟ (41

 

: أسئمة مباشرة )تتعمق بالمفحوص(  

 

 ىو الجيد فيؾ وما ىو السيئ ؟ما  (7
 نت راض عف جسمؾ ؟ىؿ أ (8
 ما ىو الجزء الجيد في جسمؾ ؟ (9

 ىو الجزء السيئ في جسمؾ ؟ما  (10
 ما ىو طموحؾ ؟ (11
 ىؿ أنت راض عف عممؾ ؟ (12

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (GPS)( : اختبار صورة الذات 04)ممحق رقم 

 : L’ecuyer نموذجوصف 

ات بأنو نظاـ معقد يتألؼ مف بنية لمجموعة متعددة ذمصطمح ال L’ecuyerيعرؼ 
ات إلى أجزاء أكثر لذح ااألبعاد مف بعض البنيات األساسية محددة الجوانب الكمية لمصطم

كثر خصوصية ىي أتنقسـ بدورىا إلى مجموعة عناصر  التي —ما تحت البنيات  -تحديدا 
ات، انطبلقا مف ىذا نجد خمسة أقطاب ذئات مميزة لتمؾ األوجو المتعددة لمصطمح الفال

 .اتذرئيسية تكوف مفيـو ال

 االدراكات التي ترتبط بجسـ الفرد بكؿ ما يتممكو -0
 ''. محاسف، عيوب، استعدادات، اىتمامات'' ات ذت المتعمقة بوصؼ الاالدراكا -0
رد لنفسو، والعمؿ الذي يقـو بو مف فاالدراكات واألحكاـ المتعمقة بالقيمة التي يعطييا ال -3

 .اظ عمى تكيفوفالح جؿأ
 .اتو لكي يدمج الحقيقة االجتماعيةاالدراكات المنتظمة لخروج الفرد مف تمركزه عمى ذ -4
ات وما يرجع لؤلخر، ىذا األخير يمثؿ ذالمتضمنة لمتمييز بيف ما ىو لم االدراكات -5

 .كثر منو شخصألشيء 

ات ذالمعروفة بالذات المادية ، الات و ذاألقطاب الخمسة تكوف البنيات األساسية لم هىذ
 .اتذات البلذت االجتماعية ، الذاات التكيفية ، الذالشخصية ، ال

ع النظاـ الداخمي لمختمؼ األبعاد المكونة لمصطمح ومف ىذه البنيات نعيد بناء مجمو 
 -تحت بنيات  -ات عمى شكؿ ذال

، الذات الجسمية ما تحت بنية -تنقسـ إلى بنيتيف تحتيتيف  : ات الماديةذبنية ال : أوال
 الممكية.الذات  ما تحت بنية



 

 

بو  ؿ ما يشير، أي كالذات الجسمية : وىي تشمؿ الجسمية لمفيـوالذات  ما تحت بنية -0
 تيف اكثر تحديدا ىما :ئنجد فييا فالفرد عمى جسده، و 

ة السمات والمظير الجسمي العاـ : تحتوي األوصاؼ التي تعبر عمى مظيره ئف -
 .وتشمؿ كؿ اجزاء الجسـ مثؿ الوزف، القامة، الجماؿ

، فة الشروط الئف - يزيولوجية : تشمؿ الحالة الصحية العامة والشروط الجسمية مف نـو
 .كؿ شربأ

 الممكية إلى الجوانب األكثر ممكية لمفيـوالذات  الممكية : ترجعالذات  ا تحت بنيةم -0
و أالتي يعتبرىا الفرد ممكا لو  '' شخاصأو أي مواضيع أ ''، أي مجموع األشياء الذات

تيف ىما : امتبلؾ األشخاص، امتبلؾ ئتقسيـ ىذه البنية التحتية إلى ف جزءا منو ويمكف
 .األشياء

ات، وتشمؿ ذتشير إلى الجانب األكثر وصفا أو الظاىرة لم الذات الفردية : بنية ثانيا:
لمداللة عمى االدراكات الداخمية التي يكونيا الفرد عف ذاتو  '' الشخصيةالذات  '' عبارة

 الخاصة وتنقسـ إلى بنيتيف تحتيتيف ىما:

لمعناصر : تشير ىذه البنية التحتية إلى الوصؼ البسيط الذات  ما تحت بنية صورة -0
تات التالية كعناصر بانية فالشخصية ولقد سمح تحميؿ مختمؼ الباحثيف باعتبار ال

 وىي :الذات  لصورة
 .الطموحات : والمعروفة أحيانا في األدبيات المثالية رغبات وأمنياتفئة  -
 .النشاطات : سواء الذىنية أو اليدوية التي يقـو بيا الفردفئة  -
التي  المختمفةيعبر عنيا الفرد والحاالت االنفعالية  األحاسيس و المشاعر: التيفئة  -

 .تنتابو مف خوؼ، إحباط، كره



 

 

تعدد فئة محتواىا يشبو محتوى تماـ : التي ينجذب إلييا الفرد و األذواؽ واالىفئة  -
النشاطات لكف االختبلؼ بينيما يكمف في عدـ التحقؽ مف الفعؿ مثبل أحب الرياضة، 

 .احب القراءة
 .ستعدادات : يشمؿ المعطيات التي يبيف فييا الفرد إمكانياتوالقرات واالفئة  -
 .ايجابيا أو سمبيا مثبل أنا طيبالذات  العيوب والمحاسف : نتمثؿ في وصؼفئة  -
الشخصية العميقة التي نتجاوز مستوى الذات  : تشمؿ ىويةالذات  ما تحت بنية ىوية -0

 .ي الشعور بكياف الفردأالوصؼ، 

وتظير االختبلفات الذات  عموا مف اليوية العنصر البناء لمفيـوكؿ الباحثيف يتفقوف يج
ف إعندما تحدد األبعاد المكونة ليذه البنية التحتية، وعمى الرغـ مف ىذا االختبلؼ في اآلراء ف

 ات ىي :ئتتكوف مف خمسة فالذات  ما تحت ىوية

 .، العنواف، الجنسالتسمية البسيطة : االسـ، السففئة  -
األعماؿ التي يقـو بيا الفرد كالدور العائمي و  الوظائؼانة : تتمثؿ في الدور والمكفئة  -

 .مثبل كرب األسرة، الدور االجتماعي مثبل المينة
الحقيقة وقواميا : أي اإلحساس باالستمرارية أو عدـ االستمرارية، أو التماسؾ فئة  -

 .اتذو عدـ فيـ ما يجري في الأوعدـ التماسؾ، فيـ 
ي كيؼ يرى الفرد الحياة بصورة عامة أة الحياة فتتمثؿ في فمسااليديولوجية : فئة  -

 .مثبل أنا ارى الحياة مضطربة في أيامنا
و بطاقة يمصقيا الفرد بنفسو تتضمف ارجاعات أفئة اليوية المجردة : ىي وصؼ  -

 .حقيقية واسعة مثبل أنا ىو أنا



 

 

وىي تحتوي عموما ت الذا تشمؿ الجانب التكيفي لمفيـو : بنية الذات التكيفية : اثالث
عمى ردود فعؿ اتجاه االدراكات التي يمتمكيا عف نفسو أي اتجاه مفيومو لذاتو وتنقسـ بدورىا 

 تيف تحييف ىما :ئإلى ف

: وىو جانب يشمؿ كؿ المعطيات حوؿ حكـ تقييمي ايجابيا الذات  ما تحت بنية قيمة -0
الذي يعطيو التقنية  ي الحكـأات مف خبلؿ نظاـ القيمة الشخصية، ذسمبيا لم وأكاف 

 .لوصؼ البسيط لممحاسف والعيوبا تتجاوز ـ سمبي وىيأيجابي إ
           ما تحت بنية نشاطات الذات : ىذه البنية التحتية التي تشمؿ المعنى الذي سماه -0

 ''symonds  ''(1949 '' نسؽ النشاطات ''، وتكمـ '' )Jams  ''  عف الدفاع عف
 لتالية :ا اتفئالذات و تتكوف مف ال

ؽ الحياة عامة ئحقاو عدـ الخضوع لحوادث و أاتيجية التكيؼ : أي الخضوع إستر  فئة
 .تعرؼ بداية األبحاث المطاقة و البلمطابقة لممتطمبات الخارجية وكانت

ي مجموع النشاطات والوضعيات التي يواجييا الفرد بمسؤولية أاالستقبللية :  فئة -
 كاممة

 إلى الترددات والتناقضات اتجاه العممية المطروحة التناقض الوجداني : ترجع فئة -
، المعطيات التي تبيف رفض الفرد وقبولو االعتماد عمى اآلخريف التبعية : كؿ فئة -

المسنيف يرفضوف النشاطات التي تترجـ اإلحساس بالتطور  لؤلشخاص فبالنسبة
           نني متحكـ في كؿأاحس  ''و الماضية مثبل أ االيجابي في حياتو الحالية

 ''.إمكانياتي 
 .نمط المعيشة : يتمثؿ في المعطيات التي يصؼ بيا الفرد طريقة عيشو -

يدرؾ الفرد في مختمؼ النشاطات  ىي الطريقة التيو  رابعا: بنية الذات االجتماعية :
 إلى : تنقسـو 



 

 

ي اشتراؾ الفرد في مواجية مختمؼ أ: الذات  ما تحت بنية االنشغاالت ونشاطات  -0
 : ات وتنقسـ بدورىا إلى ثبلث فنات وىيالنشاط

آلخريف وتواصؿ قابمية التأثير : أي المواقؼ االجتماعية وااليجابية في مواجية ا فئة -
 .حيانا رفض بسيط لمدخوؿ في التواصؿ مع اآلخريفأ، و يجابي مع اآلخريفإ
نو مسيطر أنو يحس بأو ألجانب السمبي اي اف الفرد يسيطر السيطرة : تبيف ا فئة -

 .اآلخريف ميو مف طرؼع
احب مساعدة ''  جؿ اآلخريف دوف انتظار مقابؿ مثبل أي العمؿ مف أاإليثار :  فئة -

 ''. اآلخريف
ية الحقيقة الجنسية فما تحت بنية إرجاع الجنس: وتجمع المعطيات التي تحدد كي -0

 : تيف ىمائنواع التواصؿ مع اآلخريف كفرد جنسي، وتحتوي عمى فأمدمجة 
حب مصادقة أاجؿ  '' صديؽ'' البسيط : تشمؿ المعطيات مف نوع اإلرجاع  فئة -

 .الرجاؿ
كثر حساسية أو أقؿ أية : المعطيات التي تجعؿ العميؿ اإلغراء والتجارب الجنس فئة -

 ''. لجميبلتانيات لفأحب ا'' ثبل ملمتجارب الجنسية العميقة 

ات ذؽ لمئيف الحقاىذه البنية تشكؿ نوع مف الجسد بات : ذبنية الذات الال : خامسا
أصبحت اليـو  ؽ األخرى الخارجية عنو وفي البداية لـ تكف تتضمف تحت بنيات ولكفئالحقاو 

 تحتوي عمى :

فييا الفرد بصورة ما تحت بنية اإلرجاع لآلخر : تشمؿ المعطيات التي ال يتكمـ  -
 مباشرة بؿ يتكمـ عف اآلخريف مثبل '' أخوتي كميـ ليـ وضع جيد ''.

آراء اآلخريف عمى الذات : وىي المعطيات التي يعيش بيا الفرد حكـ  ما تحت بنية -
 اي يقوالف أنني كسوؿ ''.اآلخريف عمييـ مثبل '' والد

  



 

 

 مقياس البناء النفسي( : 05)ممحق رقم 

 أنثىالجنس :                                                    سنة 12العمر : 

 التعميمة:

ف العبػارات التػي تشػعر بيػا فػي أوقػات متفاوتػة، والمطمػوب منػؾ اإلجابػة فيما يمػي مجموعػة مػ
 .في الفئة الموجودة أماـ العبارة التي تناسبؾ)×( عمييا بصراحة ووضوح وذلؾ بوضع عبلمة 

 البعد الجسمي

 نادرًا قمياًل  أحياًنا كثيرًا دائما العبارة رقم

      أحس بسرعة دقات قمب الطفؿ بشكؿ ممحوظ 01

      يشتكي الطفؿ مف صداع في رأسو 02

      ييتـ الطفؿ بنظافتو الشخصية 03

      تيتـ أسرة الطفؿ بعبلجو عند مرضو 04

      يبتعد الطفؿ عف األطفاؿ المصابيف بأمراض معدية 05

      يزداد نمو الطفؿ بشكؿ مناسب 06

      ييتـ الطفؿ بتناوؿ طعامو أثناء الفسحة 07

      الطفؿ بحيوية ونشاطيتمتع  08

      يعاني الطفؿ مف ضعؼ عاـ في جسمو 09

يبدو اإلجياد عمى الطفؿ عند بذؿ أي مجيود يقـو  10
      بو

      يشتكي الطفؿ مف اآلالـ في جسمو 11

      يمارس الطفؿ أنشطة رياضية 12



 

 

 النفسيالبعد 

 نادرًا قمياًل  أحياًنا كثيرًا دائما العبارة رقم

      يغضب الطفؿ ألتفو األسباب 01

      يخاؼ الطفؿ مف األماكف المظممة 02

      يرفض الطفؿ البقاء وحيدا في أي مكاف يوجد فيو 03

      تبدو عبلمات السعادة عمى الطفؿ في أغمب األوقات 04

      أتيح الفرصة لمطفؿ لمتعبير عما يشعر بو 05

      رتفعةيخاؼ الطفؿ مف األصوات الم 06

      يطمح الطفؿ في تحقيؽ مستقبؿ ناجح 07

      يخفض الطفؿ صوتو عندما يتحدث أماـ اآلخريف 08

      يتوتر الطفؿ بسرعة عندما يتحدث مع اآلخريف 09

      يبكي الطفؿ ألتفو األسباب 10

      يتمتع الطفؿ بحناف ودفئ مناسب 11

      ه يفكر صامتاأتجاىؿ مشاعر الطفؿ عندما أرا 12

      يشعر الطفؿ بأنو شخص مرغوب فيو 13

      يتمتع الطفؿ بمزاج متقمب 14

      أشعر بأف الطفؿ راض عف نفسو 15

      أشعر أف الطفؿ سعيد في حياتو 16

      أشعر أف الطفؿ يثؽ في اآلخريف 17

      أسمع الطفؿ وىو يتمنى لو كاف شخص آخر 18



 

 

 عرفي )العقمي(المالبعد 

 نادرًا قمياًل  أحياًنا كثيرًا دائما العبارة رقم

      يتخذ الطفؿ القرارات بسرعة 01

      يعاني الطفؿ مف النسياف في حياتو 02

      يتذكر الطفؿ األحداث الميمة في حياتو 03

      يمتمؾ الطفؿ قدرة عالية عمى التفكير 04

      معرفةأساعد الطفؿ في البحث عف ال 05

      يعبر الطفؿ عف أفكاره بطبلقة 06

      أشعر بأف الطفؿ مشتت الذىف 07

      أشعر بأف الطفؿ غير كفئ ألداء أي عمؿ 08

      يستطيع طفمي وضع حموؿ لمشاكمو 09

      يستطيع الطفؿ التركيز في دروسو بالمدرسة 10

مؿ يستغرؽ الطفؿ وقت طويؿ عند التفكير في ع 11
      شيء ما

يحتفظ الطفؿ بالمعمومات الدراسية لفترة طويمة مف  12
 الوقت

     

 

 

 

 



 

 

 االجتماعيالبعد 

 نادرًا قمياًل  أحياًنا كثيرًا دائما العبارة رقم

      يحسف الطفؿ لمف يسألو 01

يصعب عمى الطفؿ الجموس مع أسرتو نتيجة  02
 المشاحنات األسرية

     

      تحدث مع األطفاؿ اآلخريفيجمس الطفؿ وي 03

      يفضؿ الطفؿ االبتعاد عف الجموس مع اآلخريف 04

      أتعامؿ مع الطفؿ بأسموب ىادئ 05

      أفضؿ مناقشة الطفؿ حوؿ المشاكؿ التي يعانييا 06

      يشارؾ الطفؿ في المناسبات االجتماعية مع أسرتو 07

      الطفؿ يعطي اآلخريف ببل حدود 08

      عبلقة الطفؿ مع زمبلئو طيبة 09

10 
يجمس الطفؿ مع زمبلئو ويناقشيـ حوؿ حياتيـ 

      األسرية

      يتجنب الطفؿ استقباؿ الطمبة الجدد 11

      يبتعد الطفؿ عف المشاركة في األلعاب الرياضية 12

يصعب عمى الطفؿ المشاركة في المناسبات  13
 الوطنية

     

 

 



 

 

 ممخص :

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى البناء النفسي لدى أبناء المضطربيف نفسي.

حيث استخدمنا المنيج العيادي باالعتماد عمى دراسة الحالة : مقابمة نصؼ توجييية، 
ومقياس البناء النفسي لمحمود  GPSاختبار رسـ العائمة، اختبار رسـ الشخص، اختبار 

 (.2009يحي النجار )

 وقد أسفرت النتائج إلى ما يمي :ة حالة معمقة بوالية أـ البواقي، سوقد قمنا بدرا

يؤثر االضطراب النفسي لموالديف أو أحدىما عمى البناء النفسي لمطفؿ بأبعاده األربعة 
 )البعد النفسي، البعد الجسمي، البعد المعرفي، البعد االجتماعي(.

 ب النفسياالضطرا -الطفولة  -البناء النفسي  : المحكمةالكممات 

Summary : 

This study aims to understand the psychological structure of children 

whom have either parents or one of them suffering from psychological 

disorder. 

We used the clinical method depending on case study: half guidelines 

interview, family drawing test, person drawing test, GPS test, and the norm 

of psychological structure of Mohamed Yahya AL-Nadjar (2009). 

We have done a deep study of a case from Oum El Bouaghi, and the 

obtained results are as follows:  

The psychological disorder of either parents or one of them affects the 

psychological structure of the child in his four dimensions (psychological, 

physical, cognitive, and social dimension). 

Keywords : Psychological structure - childhood - psychological disorder. 


