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 امحلد هلل اذلي بذكره تطمنئ امقلوب ، وبرمحتو تغفر اذلهوب ، وبعفوه تسرت اذلهوب 

 ل امصالة وامسالمضأ فوامصالة وامسالم عىل املنارة امليداة س يد املرسلني وخامت امنبيني محمد عليو 

 ﴾عمت علي نربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أ ﴿اهطالقا من قوهل تعاىل : 

س تاذة املرشفة '' انيج عايدة '' اميت مل تبخل علينا بتوجهياهتا  أ تقدم جبزيل امشكر وامتقدير مل 

جر واموواب ففهيا لك تقدير ومن هللا ال  امقمية وهصاحئيا امبناءة رمغ اوشغاالهتا امكثرية، فليا منا 

 هللا ومتعيا ابمصحة وامعافية

ن شاء هللا ىل أ عضاء جلنة املناقشة ممتنية هلم امصحة وامعمر امطويل ا   كام أ قدم شكري امكبري ا 

خويت وأ خوايت ملا قدموه من تشجيع وهصحكام أ تقدم ابمشكر معائليت ،   أ يم وأ يب وا 

خراهجا بصورهتا الهنائية فهل منا  وال ىل من قام بطباعة ىذه املذكرة وا  يفوتين أ ن أ تقدم ابمشكر ا 

 جزيل امشكر وامعرفان

خراج ىذا امعمل املتواضع ومو بلكمة تشجيع هلم مجيعا خامص امشكر  ىل لك من سامه يف ا  ا 

 وعهمي امتقدير والامتنان

، سائةل هللا عز وجل أ ن ال يضيع هلم أ جرا، وأ ن أ خريا أ عتذر ملن فاتين ذكره ومل أ متكن من شكره

هو مسيع جميب ادلعاء  جيعهل يف مزيان فس ناهتم ا 

  ختاما أ دعوا هللا أ ن يتقبل معيل ىذا خامصا موهجو امكرمي

 شكر وتقدير
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 : إشكالية-مقدمة -1

لؤلسرة دور كبير في التطور النفسي والنمو الجسدي لمفرد، مف خبلؿ اإلشباع مف 
الحب والعطؼ والحناف والرعاية إلى جانب الحاجات المادية، فيي ميمة جًدا في تنمية 
قدرات الطفؿ مف خبلؿ تحقيؽ المناخ المبلئـ الذي يحقؽ أىـ مطالب النمو النفسي 

حيث يتفؽ الباحثوف في مجاؿ دراسة العبلقات األسرية عمى أىمية األسرة  واالجتماعي.
باعتبارىا نظاـ اجتماعي لو تقاليده الخاصة بو، تعمؿ عمى تزويد أفرادىا  بكثير مف 
اإلشباعات األساسية التي مف بينيا توفير مسالؾ الحب بيف الزوجيف وبيف اآلباء واألبناء. 

 (17، 2005)الكندري، 

ناؾ فئات مف المجتمع محرومة مف ىذا الوسط العائمي ألسباب كثيرة، مف إال أف ى
بينيا فئة مجيولي النسب، وىـ األفراد الذيف يولدوف وىـ مجيولي الوالديف، أو أف يكوف أحد 
الوالديف غير معروؼ عف طريؽ عبلقة غير شرعية. وىـ األفراد الذيف تـ الحمؿ بيـ خارج 

د تتزايد نسبتيـ بتزايد ما يسمى بالحرية في السموؾ الجنسي أو قبؿ الزواج ولؤلسؼ الشدي
وقمة االىتماـ بالديف والسموؾ الديني، كذلؾ مع الفقر والجيؿ وتأخر سف الزواج. )زىراف، 

1977 ،284) 

شباع حاجاتو األولية، ومف ىنا تنشأ عبلقات  فالطفؿ يحتاج إلى الرعاية والعناية بو وا 
إلى أف العبلقة مع األـ أقوى العبلقات في حياة الفرد  Freudشار أولية بينو وبيف أمو، وقد أ

وعمى أساسيا تتحدد عبلقتو مع اآلخريف، وأف أي إحباطات في ىذه العبلقة األولية ستؤثر 
 عميو مستقببل خاصة في مرحمة المراىقة.

Mlh ( أوضحBowlby أف الحرماف مف العبلقة مع األـ في مراحؿ النمو المبكرة )
لى إنعداـ العاطفة والتبمد في المشاعر، مشيًرا إلى عدـ القدرة عمى إقامة عبلقة يؤدي إ
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تواصؿ مع اآلخريف، كذلؾ يري أف االنفصاؿ المبكر وطويؿ األجؿ لؤلطفاؿ عف أمياتيـ 
 كاف سبًبا أولًيا لنمو سمة الجنوح.

وؿ وقد أوضحت بحوث الحرماف األمومي أف غياب أو تمزؽ العبلقات مع الراعي األ
قد يكوف ليا عواقب معرفية ووجدانية عمى األطفاؿ.  وبالرغـ مف الدور الميـ الذي تمعبو 
األـ في النمو النفسي السميـ لؤلطفاؿ، فإف لؤلب الدور األىـ في ىذا النمو وغيابو يؤدي 
مستقببل وخاصة في مرحمة المراىقة إلى نفس المشاكؿ التي يؤدي إلييا غياب األـ، وىذا ما 

 لدى فئة المراىقيف مجيولي النسب.نجده 

فالمراىقة ىي مرحمة إنتقالية في عمر اإلنساف، تحدث فييا تغيرات في شخصية 
المراىؽ مف الناحية الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية، فيو ينتقؿ مف التفكير القائـ 

ة، وتزداد قدرتو عمى عمى اإلدراؾ الممموس إلى التفكير األعمؽ في األمور المعنوية والفكري
النقد والتحميؿ وتفيـ األمور، وينتقؿ مف مرحمة االعتماد عمى غيره إلى االعتماد عمى النفس 

 (22، 2000واالكتفاء الذاتي، ويتسع نطاؽ عبلقاتو االجتماعية. )بركات، 

وبما أف إحساس المراىؽ باألمف والتقبؿ ينمو مف خبلؿ األسرة، فإف المراىقة المتوافقة 
إنعكاس لحياة أسرية خالية نسبيا مف الصراعات، حيث يؤكد عمماء النفس عمى أف  ىي

 المعاممة السيئة تشعر المراىقيف بفقداف األمف، وتضع في أنفسيـ بذور تناقض وجداني.

والجو األسري  فالمراىؽ مجيوؿ النسب يعتبر مف الفئات المحرومة مف الرعاية األسرية
د المشكمة حدة بالنسبة إليو في ىذه المرحمة عندما يعي بأنو واالشباعات العاطفية،  وتزي

مجيوؿ النسب ويبدأ باستعادة خبراتو السابقة، مما يؤدي إلى اصطدامو بعالـ الواقع الذي 
 (48، 2011يؤكد لو أنو مجيوؿ النسب، وأنو ببل أسرة وال يعمـ عنيا شيًئا. )زلوؼ، 
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 اعتراؼى أنو إىماؿ لشأنو وعدـ حيث يفسر ىذا األمر حسب خيالو المحدود عم
ومنو اضطراب  بوجوده، وىذا ما قد ينتج عنو غياب كمي أو اضطراب في الصور الوالدية،

 في صورة العائمة.

ونظًرا ألف الفرد يقـو يإستدخاؿ صورة عائمتو منذ طفولتو األولى، وتمثؿ ىذه الصورة 
مؿ عمى توجيو سموكو وطريقة يحمؿ شحنة عاطفية قوية والتي تثبت في الشعور الفرد وتع

إدراكو لآلخر، وىذه الصورة قد تكوف إما إيجابية أو مشوىة، وذلؾ حسب الخبرات البدائية 
واإلحباطات واإلشباعات العاطفية التي تعرض ليا في مرحمة طفولتو، وبما أف المراىؽ 

ف مجموعة مف مجيوؿ النسب سواًءا كاف في المؤسسة اإليوائية أو األسرة البديمة، يكبر ضم
األسئمة المحيرة بحثا عف ىويتو والمتمثمة في : مف أنا ؟ كيؼ أتيت إلى ىنا ؟ مف عائمتي ؟ 
ىؿ اسمي صحيح ؟ فيكبر وتكبر معو ىذه األسئمة وقد يبقى معنى العبلقات داخؿ األسرة 

 مبيـ بالنسبة إليو.

نا الرغبة الشخصية ونظًرا لتفشي ظاىرة إيداع األطفاؿ المؤسسات واألسر البديمة، أخذت
في البحث عف ىذا الموضوع لدى المراىؽ بحكـ أىمية مرحمة المراىقة وذلؾ نظرا لقمة 

 الدراسات في ىذا المجاؿ في حدود عممنا.

وعمى اعتبار أف العبلقة بالموضوع شرط ضروري البد مف توفره عمى الوجو األمثؿ 
تتشكؿ صورة الذات، والصور الوالدية  حتى تتاح لئلمكانيات الداخمية التحقؽ الفعمي، ومف ثـ

 (11، 2001ومف ثـ صورة كؿ فرد مف أفراد العائمة. )سويمـ، 

وجدنا أنفسنا نقؼ أماـ إشكالية تشكؿ ىذه الصور لدى فئة مجيولي النسب وخاصة 
المراىقيف منيـ، ولـ نجد أفضؿ مف استخداـ اختبار رسـ العائمة كأداة إسقاطية تسمح لنا 

رة العائمة كما ىي عميو في ذىنو وفي ال شعوره، والجمع بيف تقنية بالكشؼ عف صو 
Corman  وتقنيةPorot  في استخداـ واحد وتطبيقيما عمى المراىؽ مجيوؿ النسب الذي
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يعيش سواء في األسرة البديمة أو المؤسسة اإليوائية وعمى اعتبار أف التقنية األولى تكشؼ 
والتقنية الثانية تكشؼ عف الواقعي، فإلى أي حد تكونا قادرتيف عمى إسقاط  عف اليوامي

 صورة العائمة لديو ؟

  ومف ىنا يمكف صياغة سؤاؿ البحث األساسي كما يمي :

  كيؼ تكوف صورة العائمة لدى المراىؽ مجيوؿ النسب حسب تقنيةCorman 
 ؟ Porotو تقنية 

 : أىمية البحث -2

 تتجمى في عدة محاور أىميا : : األىمية النظرية -1.2

ظاىرة البحث وما تعكسو مف جدة وحداثة وقمة الدراسات السابقة في ىذا  -
 .في حدود عممنا الموضوع

 إلقاء الضوء عمى فئة اجتماعية جد حساسة تحتاج إلى الرعاية واالىتماـ. -
 قد يوفر ىذا البحث مادة لسد الفجوة في األبحاث حوؿ ىذه الفئة. -

 تكمف أىميا في المحاور التالية : ة التطبيقية :األىمي -2.2

 المساعدة عمى معرفة عمؽ التركيبة األسرية بالنسبة لممراىؽ مجيوؿ النسب. -
معرفة الصورة اليوامية والصورة الذىنية التي يتمثميا المراىؽ مجيوؿ النسب  -

 عف عائمتو.
 ييا.وأخيًرا تكمف أىمية البحث دائًما في أىمية النتائج المتوصؿ إل -
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 : أىداف البحث -3

 التعرؼ عمى ماىية صورة العائمة عند المراىؽ مجيوؿ النسب. -
 معرفة ما إذا كاف لممراىؽ مجيوؿ النسب صورة عائمة ىوامية أـ ذىنية. -

 : البحث حدود -4

 الحدود المكانية :  -1.4

( بوالية 3ومركز الطفولة المسعفة ) (المفتوح المجتمعاألسر البديمة )ما بيف  التطبيؽتـ 
 دار الرحمة. )حالتيف مف المجتمع المفتوح وحالتيف مف المؤسسة(.قسنطينة 

 الحدود الزمنية :  -2.4

 .2019 ماي 05إلى غاية  2018ديسمبر  21إبتداًءا مف  ىذا البحثتـ إجراء 

 :التعريف اإلجرائي لمتغيرات البحث  -5

  الذي ال أب وال أـ وال أصؿ يمكف الرجوع إليو المراىؽ ىو  مجيول النسب :المراىق
وليس لديو أي وسيمة لكسب العيش، يوجد في أسرة بديمة، أو مؤسسة إيوائية، وىو الذي 

 ال يعرؼ نسبو وال انتماؤه العائمي.
سنة حالتيف  16-15مف مراىقيف تتراوح أعمارىـ بيف  ويعرؼ إجرائيا بحاالت البحث -

             ـ ع( (، وحالتيف مف المؤسسة اإليوالئية )وؼ ر فأ( )ؼ مجتمع مفتوح )أ 
 (.)ـ ف د
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 : ىي الصورة التي يسقطيا المفحوص عف عائمتو عمى مساحة الورقة،  صورة العائمة
والتي قد تكوف ىوامية  Porot و Cormanبتقنيتي  العائمة بواسطة اختبار رسـ

 )متخيمة( أو ذىنية )واقعية(.

والتحميؿ يكوف حسب تقنية معائمة التي يعيش معيا المفحوص إسقاط لتكوف إما  -
Porot. 

المفحوص في ذىنو  يتخيمياتمثؿ العائمة التي  أيمتخيمة إسقاط لمعائمة ال وقد تكوف -
الحقيقية لػػ العائمة ويرسميا بواسطة األدوات المستخدمة في البحث )اختبار رسـ 

Porot  لػػػوالمتخيمة Corman.) 

  : العائمي محيط التمثؿ استحضار صورة األفراد الذيف يشكموف الصورة الذىنية
ممفحوص عف طريؽ رسميـ وترتيبيـ عمى مساحة الورقة بالكيفية التي حافظت عمييا ل

الصورة المسقطة لعائمة المفحوص عمى ورقة الرسـ أماـ وتعرؼ إجرائيا بأنيا  ذاكرتو،
 .'' ارسـ عائمتؾ '' تعميمة

  ىي الصورة المسقطة لمعائمة عمى ورقة الرسـ أماـ تعميمة '' ارسـ اليوامية : الصورة
ويتـ الكشؼ عنيا مف خبلؿ مقارنة اختبار رسـ العائمة المتخيمة مع  عائمة تتخيميا ''،

مف جية والعائمة الواقعية التي يعيش وسطيا  )ارسـ عائمتؾ( رسـ العائمة الحقيقية
 المفحوص مف جية أخرى.

  أو األسرة الحاضنة، وىي تمثؿ إحدى أشكاؿ الرعاية البديمة لؤلطفاؿ البديمة :األسرة 
، وتيدؼ إلى توفير الرعاية االجتماعية المحروميف مف الرعاية األسرية والمراىقيف

 (131، 2012ات، )دخين والنفسية والصحية داخؿ أسرىـ.
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وتـ بحالتيف مف حاالت البحث التي تكفمت البديمة  األسر عمى أنيا اتعرؼ إجرائيو  -
 أدوات البحث داخميا.تطبيؽ 

 : دار رعاية خيرية، تقـو برعاية األطفاؿ األيتاـ والمقطاء وفاقدي  المؤسسة اإليوائية
ىذه المؤسسات مؼ توصحيا، وفكريا، وتعميميا، واجتماعيا، وتخ ،الرعاية الوالدية غذائيا

األنظمة الداخمية لمجمعية التي ترعاىا  فيما بينيا مف حيث األداء والمياـ، باختبلؼ
 (131، 2012ات، ينوتوجو العامميف المؤتمنيف عمييا والمستفيديف منيـ. )دخ

وتعرؼ إجرائيا بالمؤسسة التي تـ فييا التطبيؽ عمى حاالت البحث وتتمثؿ في مركز  -
 ( بقسنطينة.3الطفولة المسعفة )
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 صورة العائمة : -0

ىناؾ توجيات مختمفة حاولت صياغة تعاريؼ لمصورة، ورؤى متعددة وتوجيات 
مختمفة، وما يتعيف عمينا ىو أف نحدد اليدؼ مف دراستنا والمتمثؿ في الوقوؼ  عند نقطة 

ماىية الصورة التي يمكف أف يصور بيا الطفؿ عائمتو. وليذا الغرض قمنا  ميمة وىي
بالتطرؽ إلى تعريؼ الصورة والصورة اليوامية، وأىـ النظريات المفسرة لمصورة اليوامية، 

 المشار إليو سابقا. البحثوأنواع الصور. محاوليف بذلؾ التوجو إلى ىدؼ 

 تعريف الصورة : -1.1

 لغة : . أ

، وىي عبارة عف تمثيؿ لمفرد Imagoالبلتينية  الكممةمشتقة مف  Imageكممة صورة 
 أو لشيء بواسطة النحت أو الرسـ أو التصوير. ىذا بالنسبة لمغة الفرنسية.

التي تعني التمثيؿ  Imageأما في المغة اإلنجميزية فيي تميز بيف مفيـو الصورة 
Representation  ،و عموًما سواء كاف حقيقيا أو ىوامياPicture .والتي باألحرى الصورة 

وتعني بيا الصورة  Pictureوىكذا فيي تبدو أكثر دقة مف الفرنسية في التفريؽ بيف 
 التي تعني بيا الصورة الذىنية. Imageالمادية، وبيف 

نجد   Imageوفي المعنى المغوي لمفيـو الصورة في اإلنجميزية والذي يعبر عنو بكممة 
والذي يعني يحاكي    Imitorوالمتصمة بالفعؿ  Imago يصؿ البلتينأف جذوره تعود إلى األ

في المغة اإلنجميزية تدؿ عمى المحاكاة والتمثيؿ.      Imageأو يمثؿ ومنو فإف كممة 
 (18، 1991)العسكر، 
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            E. Konباإلغريقية  Icôneبجذورىا إلى الكممة اليونانية القديمة  Imageوتعود كممة 
 (22، 1996، لويس'' أيقوف '' والتي تعني الصورة أو التمثاؿ. )

تصب كميا في قالب المحاكاة والتشابو والتمثيؿ والتمثؿ، كما  Imageوىكذا فإف كممة 
إلى أف الصورة في المقاـ األوؿ تعني التمثيؿ المرئي  (T. O. Sullivan)يشير سوليفاف 

ا ماديا مف الصورة المرسومة أو الصورة الفوتوغرافية أو أف لمواقع، فيي إما أف تكوف شيئ
ي تـ خمقو لجذب انتباه اآلخر، أكثر مف تقديمو لمحقيقة ذتكوف في الذىف االنطباع العاـ ال

نفسيا،  أي أنيا تتضمف درجة مف الخداع إلى حد معيف فنادًرا ما يتطابؽ الواقع مع الصورة.    
 (74، 2002)صبلح الديف، 

اؿ تصورت الشيء، أي توىمت صورتو فتصور لي، قي المغة العربية، فيأما ف
 (486ت،  دوالتصاوير: التماثيؿ. )ابف منظور، 

يعني : '' مف مثؿ لو الشيء، أي صوره حتى كأنو ينظر  -والتمثؿ عند ابف منظور 
 (63ت،  دإليو، وامتثؿ أي تصوره، وتمثيؿ الشيء بالشيء تشبييا لو. )ابف منظور، 

 يتضح أف لمصورة مفيـو يعني :مف خبلؿ التعاريؼ السابقة  -

 التمثيؿ والمحاكاة )أخذ مكاف الشيء في التشبيو والتمثيؿ(. -

 يتـ بواسطة النحت أو الرسـ أو التصوير. -

 يكوف عبارة عف صورة أو تمثاؿ. -

 التشكيمية(. يكوف التمثيؿ فييا صوريا )الصورة -

 الستحضار( أو أف يكوف مرجعا متخيبل.الذاكرة )ا تستخدـتكوف إما مباشرة أو  -
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 اصطالحا : . ب

 (Le petit Larousse, 1980, 472) .لشيء غائب النفسيالتمثؿ  ىيالصورة 

بمعنى التمثؿ، وىي  Imagoبأنيا مف البلتينية   Sillamy نوربير سيبلمي يعرفياكما 
 (42، 2012)عبلؽ، تمثؿ مستدخؿ لموضوع غائب مدرؾ مسبقا أو يبتكره الفكر. 

ىي الصورة اليوامية مف قبؿ  Imagoونجد في أوؿ ترجمة عربية أعطيت لمصطمح 
 (307، 1985مصطفى حجازي في معجـ مصطمحات التحميؿ النفسي. )حجازي، 

 وىذا ما يدور حولو موضوع بحثنا، وسنقـو بالتطرؽ إليو بشيء مف التفصيؿ.

 أنواع الصور : -2.1

 مف الصور وىي: أنواعىناؾ ثبلث 

 الصورة كتمثيل مرئي لمواقع : .أ 

 الشيء، المادة مف الصورة المرسومة أو الفوتوغرافية.

 : )الواقعية( الصورة الذىنية .ب 

تكوف لشيء ما أو لشخص في ذىف إنساف ما، أي فكرتو التي كونيا عف ذلؾ  قد
 (285، 1989الشخص والتي رسميا في ذىنو. )شابي، 

لذي يختمط فيو بالواقع الذي يكونو الشخص وىي نوع مف التصور أو اإلدراؾ الذاتي ا
 (285، 2002، قاسـياؿ الشيء أو شخص أو موضوع ذي داللة بالنسبة لو. )أو يتبناه ح

نجمش في معجميا بأنيا تمثيؿ عقمي لشيء في غيبة الحواس.  كما يعرفيا إنجمش وا 
 (20، 2008)ميدي، 
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 الصورة اليوامية : .ج 

 (Dictoinnaire.Sensagent.com)التمثيؿ البلشعوري لشخص وىي تعني 

كما تعني التمثيؿ البلشعوري لدى الطفؿ عف أفراد عائمتو )أب، أـ، إخوة( تجمعيـ 
 .   عبلقات حميمية مرتبطة بالخبرات األولية التي يتعرض ليا والحاممة لشحنات عاطفية قوية

الذىف، موضوع غير واقعي، أو يتعذر  عف وىي أيضا استحضار لموضوع غائب
ضار لموضوع غائب إلى الذىف، موضوع غير واقعي، أو يتعذر إدراكو بكيفية مباشرة استح

 قؼ عند حد االستحضار فحسب لكنو:ه ذىنيا ممكف، فيو تمثؿ ال يولكف وعيو أو تصور 

 .La Réceptionيتحكـ في عممية استقباؿ ذلؾ الشيء )الموضوع( 

 التخزيف. االحتفاظ بيذا الشيء )الموضوع(  -

 الشيء )الموضوع(.تصور ذلؾ  -

 (44، 2012)عبلؽ، )الموضوع(.  إنجاز الشيء -

 تعريف الصورة اليوامية : -3.1

( بأمجية، وتعني صورة ذىنية مثالية يكونيا الشخص 2006يعرفيا قاموس المنيؿ )
 (26، 2006عف أعضاء أسرتو أو عف نفسو. )إدريس، عبد النور، 

( بأنيا النموذج األصمي 1978) Pantalisوبونتاليس   Laplancheويعرفيا الببلنش
البلواعي لمشخصيات، الذي يوجو أسموب إدراؾ الفرد لآلخريف بشكؿ إنتقائي، ويرصف ىذا 
النموذج انطبلقا مف العبلقات شخصية األولى الواقعية واليوامية ما بيف الفرد ومحيطو 

 (Laplanche. J, Pantalis. JB, 1978, 196)العائمي. 
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لعبلقات الشخصية ىي التبادؿ والتواصؿ لكؿ ما ىو محسوس ومدرؾ، أي والمقصود با
الواقعي وكذا اليوامي، بيف األشخاص الذيف يشكموف المحيط العائمي وبيف الفرد ممف تكوف 
العبلقات األولى، بمعنى أوؿ دخوؿ لو في العبلقات مع محيطو العائمي )األب، األـ، األخوة 

 .)...(Dictionnaire Hachette, 2006) 

، الصورة اليوامية ىي صورة عف شخص تكونت منذ Sillamyوحسب سيبلمي 
الطفولة األولى، تشترؾ بالخبرات البدائية، وباإلحباطات واإلشباعات الطفمية، فتمثؿ ىذه 

 (45، 2012)عبلؽ، الصورة يحمؿ شحنة عاطفية قوية. 

         (C. G. Jung)الصورة اليوامية ىي مفيـو أدخؿ مف قبؿ كارؿ غوستاؼ يونغ 
( ليدؿ عمى تمثؿ األب أو )الصورة اليوامية األبوية( أو لؤلـ )الصورة اليوامية 1991)

)عبلؽ، األمومية( والتي تثبت في الشعور الفرد، وتوجو الحقا سموكو وطريقة إدراكو لآلخر. 
2012 ،45) 

 النظريات المفسرة لمصورة اليوامية : -4.1

 C. G. Jungكارل غوستاف يونغ : الصورة اليوامية حسب  .أ 

انطبلقا مف عبلقات الطفؿ األولى مع اآلخر  Jungتتكوف الصورة اليوامية عند يونغ 
دي إلى تكويف صور نموذجية الشعورية التي تعمؿ عمى تحديد نظـ )األـ، األـ(، والتي تؤ 

ؿ األشخاص العبلقات البلحقة لمفرد مع اآلخر، والصورة اليوامية ال يمكنيا أف تعيد نق
الحقيقييف بطريقة صادقة عمى المستوى النفسي، فيي في نفس الوقت تعتبر ذاتية، 

ف مموضوعية، غير متفككة، أي أف الصورة المستدخمة نفسيا أو الصورة اليوامية تنبثؽ 
انتماء مزدوج، عف تأثيرات الوالديف مف جية وعف ردود األفعاؿ المتميزة لمطفؿ مف جية 

ورة ال تعيد إنتاج نموذجا إال بطريقة جد إشراطية، وال يبقى إال إقتناع أخرى، فيي إذف ص
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الفرد بمطابقة الصورة لنموذجيا، وتصبح عندئذ موضوعا إلسقاط الشعوري عمى الشخص 
 التي تعتبر ىي صورة لو.

بأف الصورة اليوامية ليست جامدة وليست لوحة فقط، فيي متحركة  Jungوأوضح يونغ 
 (32، 2012)عبلؽ، (. ونشطة )ديناميكية

 .'' بروح الموتى '' Jungوتستر الحياة عند غياب الوالديف عمى ما أسماه يونغ 

      ترؾ مكانو شيئا فشيئا لمفيوـ Jungيوامية عند يونغ وىكذا فإف مفيـو الصورة ال
الحيوية، فالنموذج المثالي عبارة عف  '' النموذج المثالي '' الذي يعتبر جممة مف السيرورات

شكؿ دوف محتوى، فيو نوع مف القالب البلشعوري والذي ال يتظاىر في الشعور، إال عف 
 طريؽ التمثبلت والصور، واألحاسيس، واألفكار ...

 ( فإف الصورة اليوامية في حقيقة األمر:2005) Isaacs. Sوحسب 

 صورة قبؿ كؿ شيء. -

أنيا صورة فيي تعني تمثؿ كما أنيا مرتبطة باليواـ، فيي إذف صورة  وبما -
 الشعورية أو تمثؿ ال شعوري. 

 متعمقة بالجانب البلشعوري لمفرد في عبلقتو بأفراد عائمتو )األب، األـ، اإلخوة(. -

 تعتمد عمى الخبرات األولية لمفرد مف حيث تعمقيا بالمواضيع البدائية. -

 طفية القوية التي تحمميا الخبرات مف جية أنيا:تعتمد عمى الشحنات العا -

 .الشعورية 

  تكوف ىذه الشحنات إما إيجابية أو سمبية )اإلحباطات واإلضاءات
 الطفمية(.
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 .أنيا تمثؿ ذاتية الفرد 

تكوف ىذه الصورة ذاتية، أي أنيا ال تتشابو مع صور ىوامية ألفراد آخريف، حتى  -
ف كانوا مف نفس العائمة.  وا 

 ص معيف أو جزء منو.تدؿ عمى شخ -

ي بو، مف ىامتتضمف العوامؿ اإلنفعالية والسوماتية لعبلقة الفرد مع الشخص المت -
حيث انتمائو ضمف ىواـ اإلدماج الذي يعني ضمنيا سيرورة اإلجتياؼ )ضد 

 (35، 2012)عبلؽ،  اإلسقاط(.

 J. Lacan:  '' ج. الكان ''الصورة اليوامية حسب  .ب 

عف نظرية التحميؿ النفسي لمصورة ووظائفيا التكوينية التي تركز  Lacanتحدث الكاف 
والصورة اليوامية التي تسمح باقتحاـ مرحمة المرآة، فيي عمى مصطمحات صورة الجسد 

التي ستصبح مبدًءا لموحدة التي سيدركيا الفرد في  Lacanالصورة كما يقوؿ الكاف 
 قتو مع العالـ.عبل االتجاهفي ىذا  ىالمواضيع والتي تييكؿ وتبن

عف مرحمة المرآة التي تحدث إبتداًءا مف المنعكسة في المرآة  Lacanوتحدث الكاف 
عتبر مفيـو أساسي في تف جسده، فالصورة اليوامية ويحمؿ ذىنيا صورة عف نفسو وع

والتي تعبر عف ىوامية لمجسد الحقيقي مف خبلؿ ظيوره في  Lacanنصوص الكاف 
 صورة الشعورية مشتقة مف الصورة المدركة في المرآة.اليبلوس وفي الحمـ، فيي 

الصورة اليوامية عمى أنيا العامؿ البلشعوري المكوف لمعقدة،  Lacan ويعرؼ الكاف
ت ومستقؿ مف اإلنتاجات النفسية، تمثبلت، ىوامات،         حيث تدؿ ىذه األخيرة عمى شكؿ ثاب

 (Lacan, 1999, 94) ىذا في مقالتو حوؿ العقد العائمية. عواطؼ ...
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مصورة اليوامية لزي األـ، لؤلب، اإلخوة، لكما يعرض فييا أنواعا مف التخيبلت 
 األقراف، المنافس، ...

فخبلؿ مرحمة المرآة يعيش الطفؿ تجربة يحاوؿ عف طريقيا الوصوؿ إلى التعرؼ عمى 
نفسو في المرآة، وىي مرحمة حاسمة في البناء النفسي وليوية الفرد، فأماـ انعكاس صورتو 
وتحت رعاية أمو لو، يتعمـ الطفؿ إدراؾ إنعكاس صورتو عمى أنو ممؾ خاص بو دوف أف 

ده بشكؿ مختمؼ عف إدراكاتو المجزأة )األيدي واألرجؿ( التي يراىا يكونو، وىنا يتراءى لو جس
 متقطعة في حقمو البصري، فمرحمة المرآة تسمح بتكويف تمثؿ بصري كمي لمشخص. 

فيي مرحمة جد أساسية لمتمييز بيف ما ىو  بعد ذلؾ بدرؾ الطفؿ أنو بحاجة ألمو،
ي نفس الوقت الذي يتكوف فيو خارجي )اآلخر( وما ىو داخمي )األنا(، فاألنا يتكوف ف

، فبل وجود لمشخص في غياب اآلخر، كما يدرؾ أف اآلخر الذي في الموضوع الخارجي
المرآة ما ىو إال صورة وليس فردا حقيقيا، فما ىي إال خدعة ينتقؿ خبلليا الفرد مف الواقع 

 إلى الخياؿ.

ؿ موضوع في ىذا الموضوع عف اإلسقاط حيث أنو يرى أف ك Jungويتحدث يونغ 
يمثؿ إلى ذىننا بواسطة اإلدراؾ يكوف في الواقع مشبعا بالتوقعات التي نحمميا عنو، ففي ما 
يتعمؽ بالصورة اليوامية، فإف الصورة المسقطة في الموضوع تضفي عميو فائض قيمة مف 

 (Lacan, 1999, 88)الطاقة النفسية. 

 تعريف الصورة الوالدية : -5.1

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

. وىذا االعتبار أنيا صورة متخيمة ال تعكس الواقع الفعمي، بؿ ىي إسقاط لذاتية ذلؾ الفرد
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المختمفة لآلخر )القائميف بالرعاية مف المحظات األولى( عمى  Figuresيقودنا إلى الصور 
المستوى االجتماعي والثقافي وما تنطوي عميو أيضا مف جوانب إيديولوجية وسياسية. فإذا 
كانت الصورة الوالدية تناظر إستدخاؿ عبلقة القائميف بالرعاية )الوالديف أو غيرىما( لمطفؿ 

الواقع االجتماعي أف يكوف عمى وجو الدقة صور  فمف ثـ تناظر ذلؾ الذي يستطيع في
والديف كالمعمـ، رئيس الدولة، الطبيب ... وتتكوف صورة الذات عمى شكؿ صورة الموضوع 

فمية وبنفس بعة أو المحبطة لؤلـ في المرحمة الحيث تتجمع اآلثار الذاكراوية البصرية المش
 (121، 2001، ـسويم)الطريقة تبنى صورة الذات المشبة أو المحرومة. 

، وىي البحثوىي الصورة التي يسقطيا المفحوص مف خبلؿ األداة المستخدمة في 
 اختبار رسـ العائمة.
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مف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره، توصمنا إلى أف الصورة التي يصور بيا الفرد عائمتو ىي 
عبارة عف استحضار ذىني لمموضوع كحاضر وغائب معا، يمكف الفرد مف تقديـ وصؼ 

ؽ عمى شكؿ رسـ أو تعبير شفوي لموحة حاضرة في ذىنو، حيث يكوف ىذا االستحضار دقي
مرتبط بالخبرات األولية التي يتعرض ليا الفرد وبشحنات عاطفية قوية )سمبية أو إيجابية(. 

 عمى األغمب، والصورة تكوف ذىنية أو ىوامية أو مجسدة )فوتوغرافية(.
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 اختبار رسم العائمة : -0

سنحاوؿ فيما يمي عرض كؿ ما يتعمؽ بالرسـ كتقنية إسقاطية، ثـ التطرؽ إلى اختبار 
التي قاموا  Porot، ثـ اختبار رسـ العائمة الحقيقية لػػ Cormanرسـ العائمة المتخيمة لػػػ 
 بعرضيا في دراستيما.

 تعريف الرسم : -1.2

يعرؼ الرسـ عمى أنو مفرد جمع رسـو وأرسـ بأنو ما كاف الصقا باألرض مف آثار 
ألشياء، أو األشخاص، أو المناظر الطبيعية، أو المناظر االدار، ويعتبر '' تمثيؿ الشيء أو 

القروية بقمـ الرصاص أو بريشة المصور ''، ويذىب تعريؼ ىذا المصطمح إلى حد اعتبار 
الحقيقة، فرسـ الشيء يعني تذكره، وىذه النقطة تشير إلى أف الرسـ  أنو يطمؽ عمى ما يقابؿ

 (115، 1956يكوف مف الذاكرة، بينما رسـ عمى كذا يعني الكتابة والخط. )لويس، 

(: '' بأنو الوسيمة التقنية الناقمة، وىي ليست 2002ويعرفو سيموف دوكوبير )
ري مع البالغيف، لكنيا ناقمة لتصور كاستعاضة التبادؿ الكبلمي بالتداعيات الحرة، كما يج

سير العممية النفسية المعاشة بشكؿ متبلـز مع رواية التحوالت الوراثية التي طرأت عمى 
 (16، 2002عبلقتو بالموضوع ''. )سيموف، 

فالرسـ ىو تمثيؿ أو إيحاء لممواضيع عمى مساحة باالستعانة بوسائؿ الرسـ، كما يعني 
المفيـو الذىني المتعمؽ بالفرد، وىو يختمؼ مف فرد إلى التعبير الخطي لبعض خصائص 

 آخر حسب درجة اإلدراؾ أو ما يعرؼ بمستوى النمو العقمي.
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 أنواع االختبارات اإلسقاطية: -2.2

، 1904'' عاـ Jung -يرجع الفضؿ في ظيور أوؿ إختبار إسقاطي إلى العالـ ''يونغ 
( Wundt( وفوندت )Galtonؿ غالتوف )'' وخصوصا أعما فرويد حيث استوحاه مف أعماؿ ''

(، وقاـ بممارسة تقنيتو عمى المرضى العقمييف وخاصة الفصامييف في Kraepelinوكرابميف )
)عبلؽ، ( وىكذا ألوؿ مرة ساىـ اختبار نفسي في التشخيص العيادي. Bleulerعيادة بمولر )

2012 ،65) 

أنيا طريقة لدراسة  عمى 1939ويعرؼ فرانؾ التقنية اإلسقاطية ألوؿ مرة عاـ 
الشخصية تضع الفرد في مواجية موقؼ يستجيب لو، وفؽ المعنى الذي يكوف ليذا الموقؼ 
في نفسو، ووفؽ ما يشعر بو مف خبلؿ ىذه اإلستجابة التي يقـو بيا، فالطابع الرئيسي لمتقنية 
اإلسقاطية ىو أنو يعطي لمفرد وبعدة أشكاؿ فرصة التعبير عف عالمو الشخصي وعف 

 (65، 2012)عبلؽ، يرورات شخصيتو. س

شاراتيا  غير أف االختبارات اإلسقاطية تختمؼ في قياس الشخصية باختبلؼ رموزىا وا 
التي تعمؿ عمى تنشيط اآلليات اإلسقاطية لمفرد وىذا ما دفع فرانؾ إلى تصنيؼ ىذه 

 االختبارات عمى النحو التالي:

 :تتعمؽ ببناء مواد ال بنية ليا بمعنى يجب عمى المفحوص أف يبني  التقنية التكوينية
 مواضيع وفؽ ما يشاىده عمى الموحات كاختبار الروشاخ مثبل.

 عمى المفحوص االنطبلؽ مف مواد محددة ومحاولتو مف خبلليا بناء ما  البنائية: التقنية
 ىو أكثر اتساعا كاختبار القرية.

 :ؿ تأويؿ أدوات ذات مدلوؿ عاطفي كما ىو الحاؿ في وذلؾ مف خبل التقنية التأويمية
 .TATاختبار تفيـ الموضوع 
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  والذي مف خبللو تظير االستجابة العاطفية تحت تأثير المثير  :التنفيسيةالتقنية
 (65، 2012)عبلؽ،  كاختبارات الورقة والقمـ مثؿ اختبار رسـ الشجرة، والعائمة.

 تعريف إختبار رسم العائمة: -3.2

اختبار رسـ العائمة بقيمة إسقاطية كبيرة باعتباره يكشؼ عف الحركة الدينامية  يتمتع
 لمشخصية وعف التفاعؿ الذي يتـ بيف النزوات وبيف دفاعات األنا.

فمف خبلؿ تحميؿ الرسـ وتأويمو يتـ تحديد البنية النفسية لممفحوص والطريقة التي 
 يونة أو التصمب أو العقمنة والنضج.يتعامؿ بيا أناه مع الموضوعات الخارجية إما بالم

فاختبار رسـ العائمة ىو اختبار إسقاطي نقيس مف خبللو تصور الطفؿ، وىواماتو، 
وعواطفو، وانفعاالتو، وصراعاتو نحو والديو أو أحدىما أو مع إخوتو وميولو ونوعية العبلقة 

 التي مف الممكف أف تحدث وسط عائمتو.

عف شيء ما لدى الطفؿ، كما يعبر عف االتصاؿ كما يعتبر نوع مف الرسـ، يعبر 
نو سيتحوؿ إلى أداة يعبر الرمزي الذي يحدث بيف المفحوص والفاحص عف طريؽ الرسـ، أل

بيا عف حالتو النفسية اآلنية، أي ىو األداة التي يستطيع الفرد مف خبلليا استحضار 
 مواضيع ماضية في المحظة اآلنية.

( أف اختبار رسـ العائمة مف المواضيع 1965' )' Porot-ويعتبر '' موريس بورو
البسيطة والسيمة االستخداـ، ألنيا تسيؿ الدخوؿ إلى حقائؽ األحاسيس التي خبرىا 
لى المكانة التي يفكر أف يحتميا ضمف ىذه األخيرة.                المفحوص إزاء عائمتو وا 

(Wallon, et all, 1990, 16) 

واختبار رسـ العائمة يساعد عمى فيـ الكيفية التي يمثؿ بيا الشخص عائمتو، بمعنى 
آخر، يبيف الحقيقة النفسية التي يحمميا عف ىذه العائمة، ومف خبللو يتـ اكتشاؼ الحقيقة 
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الذاتية لممفحوص حسب المعطيات الذاتية التي يممكيا والصورة المتكونة لديو عف عائمتو 
ؿ ىذا الرسـ حسب '' كورماف '' نميز بيف نوعيف مف الميوؿ العاطفية الحقيقية، ومف خبل
 اإليجابية والسمبية:

 :تعني توظيؼ وتقدير الطفؿ لمموضوع المقصود وذلؾ مف خبلؿ إتقاف  ميول إيجابية
 رسـ شخص معيف مف العائمة بكؿ تفاصيمو والتركيز عميو أكثر مف األفراد اآلخريف.

 :توظيؼ وعدـ التقدير لمموضوع وذلؾ مف خبلؿ حذؼ وتعني عدـ ال ميول سمبية
شخص ما مف أفراد العائمة أو عدـ االىتماـ بو في الرسـ ورسمو بصورة فقيرة مف 

 (Corman, 1970, 41)التفاصيؿ. 

( أف الرسـ لغة 2000'' )  J. Jacues Perret -ويعتبر '' جاف جاؾ بيري 
 تخطيطية إلبداع ووساطة.

 يجمب معمومات ىائمة تساعد عمى إتماـ العمؿ التشخيصي.فيو لغة تخطيطية ألنو  -

 وىو إبداع ألنو يوضح طاقة المفحوص واخراجيا مف خبلؿ عرضو لصورة عائمتو. -

وساطة ألف المفحوص أثناء اإلنجاز يحكي ذكرياتو، ويعطي انطباعاتو حوؿ   -
 مجمؿ الرسـ.

 كما يمكف الختبار رسـ العائمة أف : 

 قد ال تظير أثناء المقابمة العيادية.يعرض بعض األعراض التي  -

 محور لعرض بعض المشاكؿ الكامنة. -

  أف يكوف لو بعدا عبلجيا في حد ذاتو. -

 أف يكمؿ بعض المبلحظات التي تسجؿ أثناء الفحص. -
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''  Louis Corman -لويس كورماف  '' وىناؾ نموذجيف لتطبيؽ ىذا االختبار، طريقة
. سنحاوؿ ذكر كؿ طريقة Porot  ''1965 -'' موريس بورو (، وطريقة 1965، 1970)

 بإيجاز.

 : Louis Cormanإختبار رسم العائمة بطريقة  -أ

ييدؼ مف خبللو إلى تحفيز عممية اإلسقاط عند الطفؿ بطريقة بسيطة يتـ فييا 
 استخداـ تعميمة تخيمية وىي رسـ عائمة متخيمة باستخداـ الورقة والقمـ.

 :ارسـ عائمة، عائمة تتخيميا أو تخيؿ عائمة وارسميا '' ؟ تعميمة االختبار '' 

 :تتمثؿ في: أدوات االختبار 

ذا قاـ المفحوص  21/29ورقة بيضاء مف نوع  - ليس بيا خطوط، تقدـ بشكؿ أفقي، وا 
 بقمبيا عموديا ال يتدخؿ األخصائي بذلؾ ويسجميا كمبلحظة.

 قمـ رصاص مبري بشكؿ جيد. -

 ف مبرية جيدا.أقبلـ ممونة إف وجدت وتكو  -

 ال تعطى الممحاة أو المسطرة. -

 :يكوف التحميؿ حسب  منيجية تحميل اختبار رسم العائمة المتخيمةCorman  عمى
 ثبلث مستويات:

 : Le niveau graphique)الخطي(  أوال: المستوى البياني

في ىذا السياؽ ينصب عمى نوعية الخط مف حيث قوتو أو  Cormanإف اىتماـ 
أو اتساعو، وتوازنو، وكذلؾ المساحة المستخدمة في الورقة، فيو يرى مف  ضعفو، خشونتو

 خبلؿ نوعية الخطوط ما يمي:
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 الخط القوي يدؿ عمى قوة الدوافع والنزوات، العنؼ أو التحرر الغريزي. -

 الخط الضعيؼ يدؿ عمى ضعؼ الدوافع والنزوات، الرقة، الخجؿ، الكبت الغريزي. -

 يجتمعاف في نفس الرسـ.الخط القوي والضعيؼ معا قد  -

الخط المرسـو بطاقة غير متساوية يدؿ عمى حدة النزوات والتي تكوف كرد فعؿ  -
 أحيانا أماـ الخوؼ والعجز.

الخط المبالغ في خفتو يمكف أف يدؿ عمى رىافة األحاسيس واالستعبلء، وغالبا ما  -
 يكوف تعبيرا عف الخجؿ المرضي والعجز عمى تأكيد الذات.

قوة الخط وضعفو بالتقدير أو عدـ التقدير لمموضوع، فإذا كاف  Cormanكما يفسر  -
موزع في منطقة مف الرسـ بخبلؼ منطقة أخرى فيو يدؿ عمى مدى أىمية ذلؾ 

 الموضوع بالنسبة لممفحوص.

في ىذا المستوى بالبعد المكاني لمورقة، حيث قاـ بتقسيـ الورقة  Cormanكما اىتـ 
 إلى أربعة مناطؽ:

فمى مف الورقة: تمثؿ منطقة الغرائز األولية لمحياة، وىي المنطقة المنطقة الس -
 المفضمة لممتعبيف والمحبطيف.

المنطقة العميا مف الورقة: وتعتبر منطقة االنفتاح التخيمي )الخياؿ الواسع(، كما أنيا  -
 منطقة الحالميف وأصحاب المبادئ.

 الطفولة.المنطقة اليسرى مف الورقة: متعمقة بالماضي والنكوص نحو  -

 المنطقة اليمنى مف الورقة: تمثؿ مرحمة المستقبؿ. -
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كما يتحدث عف المنطقة البيضاء الخالية مف الرسـو والتي تمثؿ منطقة الممنوعات  -
 أو المحرمات.

يجب االنتباه أثناء الرسـ إلى حركة رسـ المفحوص، إذا كانت مف اليميف إلى اليسار         
يؿ ذلؾ كمبلحظة. فالرسـ مف اليسار إلى اليميف يعتبر      أو مف اليسار إلى اليميف وتسج

حركة تقدمية طبيعية وعادية، أما مف جية اليميف إلى اليسار يعتبر حركة نكوصية. 
(Corman, 1964, 26) 

 : Le niveau des structures formellesالبناءات التشكيمية : مستوى ثانيا

 تمثؿ درجة إتقاف الرسـ التي تدؿ عمى النضج الذي يتمتع بو  التشكيمية لمشخص: البنية
المفحوص، كما أنو يبيف الطريقة التي تشكؿ بيا كؿ جزء مف أجزاء الجسد، والبحث عف 

ضافة الثياب أو أشياء أخرى.  التفاصيؿ وتناسب أبعاد كؿ جزء بينيا وا 

 حيث اإلنتاج،  نميز مف خبلليا نموذجيف متضاديف مف التشكيمية لمجماعة: البنية
 أحدىما حسي واآلخر عقمي:

: فيو نموذج لمتمقائية، حيوي جدا، يتوسط المجموعة العائمية، يتميز النموذج الحسي -
بالحركة واالبتياج ودفئ الروابط العائمية وتتصؼ نوعية الخطوط بالخطوط المنحنية 

 التي ترمز لمحيوية وحركية الحياة.

تميز بأشخاص قميمي الحركة معزولوف عف : فيو عكس األوؿ، يالنموذج العقمي -
 بعضيـ البعض، عفوية مثبطة وصمبة وجامدة.
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 : Le niveau du contenuالمحتوى  : مستوىثالثا

يتضمف التفسير المتركز عمى التحميؿ النفسي، ويضـ الميكانيزمات المستعممة في 
، كما يركز أيضا عمى القمؽ دفاعات األنا، اإلسقاطات البلشعورية في الرسـ، والتقمصات
 والميوالت اإليجابية والسمبية وكذا األشياء المضافة في الرسـ.

فاإلسقاط يكوف مف خبلؿ الحرية التي تعطى لممفحوص وعدـ حصره بموضوع معيف، 
ضافة كؿ ما ىو محرـو منو في عائمتو  وىذا ما يسمح لو باختراع عائمة حسب رغبتو ىو، وا 

اص بالعائمة المتخيمة، وتحرره مف األمور التي تسبب لو القمؽ في الحقيقية في رسمو الخ
عائمتو الحقيقية، وقد يصؿ األمر إلى نفي الحقيقة. ففي تحميؿ محتوى الرسـ نعتمد عمى 

 التحويبلت والحذوفات واإلضافات التي قاـ بيا المفحوص في رسمو.

تتمثؿ في كؿ مشاعر أما بخصوص الميوؿ العاطفية فيي نوعاف: ميوؿ عاطفية سمبية 
الحقد واإلحتقار التي تقود المفحوص إلى عدـ توظيؼ الموضوع أو عدـ تقديره في الرسـ. 
أما الميوؿ اإليجابية تتمثؿ في أحاسيس اإلعجاب أو الحب التي تقود المفحوص إلى توظيؼ 

 الموضوع المفضؿ وتقديره.

طر الذي يثير القمؽ يأتي أما بخصوص دفاعات األنا ضد القمؽ فإذا كاف التيديد بالخ
مف الخارج فإف المفحوص يقـو بكؿ بساطة بحذفو مف رسمو، مثبل الطفؿ الذي يغار مف 

 أخيو األصغر فالحؿ الوحيد لو حذفو مف الرسـ.

اليو أو األنا  يصدرخطر الذي يثير القمؽ مف داخؿ الفرد hgوقد يكوف مصدر 
لمفحوص بميكانيزميف أساسييف إما األعمى، ففي حالة الخطر الصادر مف اليو يقـو ا
 اإلسقاط أو التحويؿ لما يعانيو إلى فرد آخر مف العائمة.
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أما في حالة الخطر الصادر مف األنا األعمى فيؤدي بالفرد إلى الشعور بالذنب وىذا ما 
يؤدي بالمفحوص إلى استصغار نفسو في الرسـ وعدـ تقديره لنفسو كأف يرسـ نفسو صغيرا 

تحت اآلخريف، أو بأف يفصح بأنو األقؿ لطفا واألقؿ سعادة، وقد يصؿ األمر أو منزويا أو 
 (Corman, 1964, 45)إلى درجة حذؼ نفسو مف الرسـ. 

 :المنيجية العيادية لتأويل الرسوم 

وىو  عند ترتيبو لمدفاعات النفسية المختمفة إلى حقيقة أف المفحوص Cormanتوصؿ 
يكوف فييا المبدع والممثؿ ليذه العائمة بالطريقة التي  أماـ الوضعية االختبارية، يحاوؿ أف

 يقوده إلييا خيالو ودفاعاتو، وتعتمد ىذه المنيجية عمى:

 :المفحوص عن الميول وعن دفاعات األنا في رسم العائمة تعبير :أوال
 وتتضمف:

لمشخصية الرئيسية وعدـ التقدير ليا، وذلؾ مف خبلؿ التركيز عمييا ورسـ  التقدير -
 كافة تفاصيميا وأخذ وقت أكبر في رسميا مقارنة بالشخصيات األخرى، أو العكس.

 الشخصيات المشطبة في الرسـ. -

 التحويؿ والشخصيات المضافة. -

سؾ األيادي، الروابط والعبلقة عف بعد )اإلستبعاد(: تتمثؿ في تقارب شخصيف، تما -
 ... إلخ

إلى ثبلثة أنواع: تقمصات واقعية حيث يرسـ  Cormanالتقمصات والتي قسميا  -
المفحوص بطريقة واقعية، تقمصات الرغبة حيث يسقط ميوالتو عمى شخص معيف 
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أو أشخاص آخريف، التقمصات الدفاعية وفييا يتدخؿ األنا األعمى مما يسمح لو 
 بتفادي اإلحساس بالذنب.

 وتتضمف ما يمي: :الموضوعية والذاتية في رسم العائمة :ثانيا

العائمة الحقيقية )التي يعيش ضمنيا المفحوص(: عند انتياء المفحوص مف رسمو  -
يجب التأكد مف ىوية العائمة المرسومة ما إذا كانت حقيقية أو متخيمة أو ىي مزيج 

 بيف االثنيف فإذا كانت حقيقية فإف المفحوص يخضع لمبدأ الواقع.

العائمة المتخيمة )التي تـ رسميا(: وىي تحتوي عمى شخصيات ليست ليا صمة  -
بالواقع المنطقي فيي تمثؿ إسقاط لمميوؿ الخاصة بالمفحوص الذي يغمب عميو مبدأ 

 (Corman, 1964, 84)المذة. 

 '': Morris Porot 1965إختبار رسم العائمة الحقيقية لـ ''  -ب

 :ارسـ عائمتؾ ''  تعميمة االختبار '' 

 :تتمثؿ في: أدوات االختبار 

 (.21/29ورقة بيضاء مف نوع ) -

 قمـ رصاص مبري جيدا. -

 أقبلـ ممونة. -
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  منيجيةPorot  :في تحميل اختبار العائمة 

في التحميؿ عمى استعانتو تقريبا بنفس المعايير التي تضمنيا  Porotتضمنت منيجية 
 ، حيث انصب اىتمامو عمى المستوى الشامؿ مف خبلؿ:1965''  فانسوف -منيج'' بورلي 

 تركيبة العائمة الممثمة لمرسـ. -

 حضور كؿ فرد مف أفراد العائمة. -

وجود حذؼ أو إضافة ألشخاص العائمة التي ينتمي إلييا المفحوص أو غرباء  -
 عنيا.

 المظيريف مف خبلؿ:ما أسماه بالتقدير وعدـ التقدير، حيث عالج ىذيف  Porotأضاؼ وقد 

 ترتيب األشخاص التسمسمي حسب ظيورىـ عؿ الرسـ )األوؿ، الثاني، ...( -

  وضعيتيـ داخؿ األسرة )مترابطيف، متباعديف، ...( -

 خصائصيـ. -

 األلواف المستخدمة. -

 إتقاف أو إىماؿ الرسـ. -

 الحذؼ أو اإلستبعاد )إما بالشطب أو اإلستبعاد الكمي مف الرسـ( -

  تحميبل آخر إلى ما سبؽ ىو: Porotويضيؼ 

الوضعية التي يعطييا المفحوص لنفسو داخؿ الرسـ في عبلقتيا مع الوضعيات  -
األخرى ألفراد عائمتو )رسمو ذاتو، أو حذفو ليا، رسمو لذاتو األوؿ أو األخير، رسمو 

 منعزال أو في عبلقة مع اآلخريف ...(

 (Corman, 1970, 16)المسافة بينو وبيف كؿ فرد مف أفراد عائمتو.  -
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اإلسقاطية اختبارات الرسـ اتضح أف اختبار رسـ العائمة مف  مف خبلؿ ما سبؽ ذكره
ذات الموضوع المحدد يدور حوؿ العائمة، كما يدخؿ ضمف االختبارات المفظية وغير المفظية 

قـو بإنجاز عمؿ وفؽ تعميمة معينة، كما أنو عمى اعتبار أف المفحوص سيأي األدائية، 
ميؿ والتشخيص وحتى التنبؤ والمآؿ، كما أنو إذا يحوي عمى طرؽ لمتطبيؽ والتح نفمق اختبار

اختبار ذو استخداـ بسيط وعفوي يسيؿ الدخوؿ إلى األحاسيس الفعمية التي خبرىا المفحوص 
 في عبلقتو بعائمتو وفي المكاف الذي يفكر أف يحتمو ضمنيا.
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 : مجيولي النسب -0

لؤلسرة دور كبير جًدا في التطور النفسي والنمو الجسدي لمفرد، مف خبلؿ اإلشباع مف 
 الحب والعطؼ والحناف والرعاية إلى جانب الحاجات المادية، فيي ميمة جًدا في تنمية
قدرات الطفؿ مف خبلؿ تحقيؽ المناخ المبلئـ الذي يحقؽ أىـ مطالب النمو النفسي 

 واالجتماعي.

إال أف ىناؾ فئات مف المجتمع محرومة مف ىذا الوسط العائمي ألسباب كثيرة، مف 
 .، وىذا ما سنتطرؽ إليو فبما يميبينيا فئة مجيولي النسب

 تعريف النسب : -1.1

 لغة : . أ

          : النسب، أي الصمة، وانتسب إلى أبيو، أي: إلتحؽ بو.ويقاؿالنسب: القرابة، 
 (410، ت)حسيف، د 

إنتسب لنا: أي: أذكر أقاربؾ الذيف تنتمي  ويقاؿ لمرجؿ والنسب بالفتح يعني القرابة،
نَ ُهْم  ﴿وقاؿ تعالى: ( 8، 2015)بف دادة،  .إلييـ وِر َفََل أَنَساَب بَ ي ْ فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّ

   (101 - )المؤمنوف ﴾ َوََل يَ َتَساَءُلونَ ْوَمِئٍذ ي َ 

 : اصطالحا . ب

الشرعي غير بعيد عف المعنى المغوي، فيو يدور أيضا حوؿ النسب في االصطبلح 
القرابة، وىو إلحاؽ الولد بوالديو، أو بأحدىما قرابة، ومعنى ذلؾ أف يسمى الولد ابنا لوالديو، 
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بصمة الدـ ال بالتبني، فإذا نسب الطفؿ إلى اآلخر  فيقاؿ فبلف ابف فبلف أو ابف فبلنة أي
 تبنيا فالنسب باطؿ.

ا، أف يكوف الولد مف زواج شرعي بيف ا شرعيً بً سفإنو يشترط في النسب حتى يكوف ن لذا
 (2، 2015)دخينات، الرجؿ وزوجتو، يثبت إمكانية التحاقيما جنسيا. 

والنسب في عبلقة الدـ، أو رباط السبللة، أو النوع الذي يربط اإلنساف بأصولو، 
 (411، توفروعو وحواشيو. )حسيف، د 

ينتج النسب لكؿ فرد مف خبلؿ عبلقة شرعية بيف شخصيف تقـو عمى أساس رابطة 
 الدـ، يثبت لكمييما بمقتضاه مجموعة مف الحقوؽ ويوجب عمييما مجموعة مف االلتزامات.

 أىمية النسب: -2.1

مف أىـ النتائج التي تترتب عف الزواج، ألنو يتعمؽ باألوالد الذيف يكونوف  يعتبر النسب
 ثمرة ىذا الزواج.

 َجَعلَ  َواللَّهُ  ﴿ونظرا ألىميتو فقد أحاط الشرع النسب وأواله أىمية كبيرة لقولو تعالى: 
  (72 -النحؿ )  ﴾ َوَحَفَدةً  بَِنينَ  َأْزَواِجُكم مِّنْ  َلُكم َوَجَعلَ  َأْزَواًجا أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم

 رَبُّكَ  وََكانَ  ۗ   َوِصْهًرا َنَسًبا َفَجَعَلهُ  َبَشًرا اْلَماءِ  ِمنَ  َخَلقَ  الَِّذي َوُهوَ  ﴿وقولو أيضا: 
  (54 -الفرقاف )  ﴾ َقِديًرا

 ومف ىذا المنطمؽ كانت أىمية النسب ظاىرة تؤكدىا الفرائد التالية:
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 فيو نظاـ يحقؽ إشباع حاجة زوجية عمى قدر عاؿ مف األىمية  امتداد حضاري: النسب
خمود، وال يجد ىذه الحاجة ىي رغبة الشخص وتطمعو إلى البقاء وال في حياة اإلنساف،

 يف سيواصموف إنجازه عمى امتداد الزمف.ؿ لتحقيقو إال عف طريؽ أبنائو الذسبي

 :فيو طريؽ يبعد العار عف الطفؿ وأمو، الذي ىو شعور  النسب يحفظ الكرامة البشرية
 بالذنب لمخالفة الفرد قواعد الحياة التي فطر عمييا اإلنساف.

 :أيما  ﴿: وذلؾ في قولو  النسب إقرار بنعم اهلل وجحودىا خسران يوم القيامة
 .﴾ عمى رؤوس الخبلئؽرجؿ جحد ولده وىو إليو، إحتجب ا منو وفضحو 

مف إدعى إلى غير أبيو، أو إنتيى إلى غير مواليو،  ﴿ينكر أصمو: وقاؿ عف الذي 
أي ال يقبؿ  ﴾ فعميو لعنة ا والمبلئكة والناس أجمعيف، ال يقبؿ ا منو تصرفا وال عدال

 (6، 2015فديتو وال توبتو. )دخينات، 

 طرقا وأسبابا. اتمؾ في أىمية النسب التي جعؿ ا لي

 التشريع اإلسالمي:طرق إثبات النسب في  -3.1

إثبات النسب في التشريع اإلسبلمي مف الرجؿ إلى المرأة، ويمكف  طرؽتختمؼ 
 (45، د ت، سيفح):  تمخيصيا كاآلتي

 : ثبوت النسب من المرأة .أ 

إف سبب ثبوت النسب مف المرأة في الفقو اإلسبلمي ىو الوالدة، فمتى جاءت بولد ثبت 
الوالدة مف زواج صحيح أو فاسد أو اتصاؿ بشبية أو مف نسبو منيا، وال فرؽ بيف أف تكوف 

ذا ثبت النسب منيا بالوالدة كاف لز   ا وال يمكف نفيو.مً ازنا، ألف الولد جزء منيا، وا 
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 : ثبوت النسب من الرجل .ب 

  التالية:يثبت النسب مف الرجؿ في الفقو اإلسبلمي بأحد الطرؽ 

 :)في الزواج لثبوت النسب:ويشترط  عقد الزواج )سواء كان صحيحا أو فاسدا 

 أف يكوف الرجؿ ممف يتصور منو الحمؿ. -

 تحقؽ الدخوؿ بالمرأة أو الخموة بيا. -

 أشير أو أكثر مف تاريخ الدخوؿ. 6أف تمد المرأة بعد  -

 وىو وسيمة مف وسائؿ اإلثبات المتفؽ عمييا وىو نوعاف: :اإلقرار بالنسب 

نفسو مثؿ أف يقوؿ ىذا ولدي،  إقرار محموؿ عمى النفس: وىو أف يقر بنسب ولد إلى -
بشرط أف يصدؽ ىذا اإلقرار بحيث يكوف فارؽ السف بيف المقر والمقر بو يجيز ذلؾ، 

كذلؾ و أف يصدؽ الولد المقر بو ىذا اإلقرار، و أف يكوف المقر بو مجيوؿ النسب، و 
عدـ ادعاء المقر أف ىذا الولد ابنو مف الزنى، ألف الزنى ال يصمح سببا لثبوت 

 النسب.

 إقرار محموؿ عمى الغير: مثؿ أف يقوؿ ىذا أخ، وىو حمؿ لمنسب مف أبيو. -

 :والبينة تظير الحؽ وتبينو، فقد تكوف شيادة الشيود، وقد تكوف تحميبلت مجربة  البينة
بالشيادة يكوف أقوى مف  واإلثبات )البصمة الوراثية( وىي أدؽ وأثبت مف قوؿ القافة.

الولد نسب اإلثبات باإلقرار، ألف اإلقرار حجة قاصرة والشيادة حجة متعدية ويثبت 
 الحاالت اآلتية: يبالبينة ف

 إذا ادعت الزوجة الوالدة وأنكرىا الزوج. -
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 إذا أنكرت الزوجة أف ما ولدتو غير ىذا الطفؿ. -

 ية.إذا أنكر الزوج الوالدة بعد انقضاء العبلقة الزوج -

 تعريف مجيول النسب والمصطمحات الخاصة بو: -4.1

صر في ىذا تفنق ،لقد سبؽ وأف أشرنا في العنصر السابؽ إلى تحديد مفيـو النسب
 معرفة معنى '' مجيوؿ ''، ثـ تحديد معنى المصطمح ككؿ.عمى الوضع 

ؿ الشيء ولـ يعرفو، والجيؿ نقيض العمـ. )إبراىيـ يمجيوؿ: اسـ مفعوؿ مف ج -
 (143، 1990وآخروف، 

 : تعريف مجيول النسب .أ 

 ىو الطفؿ غير الشرعي الذي تـ الحمؿ بو خارج أو قبؿ الزواج، وىو ما يطمؽ عميو
 (6، 2011. )اليمص، '' المقيط '' اسـأحيانا 

          الوالديف أو أف يكوفوالطفؿ مجيوؿ النسب ىو الطفؿ الذي يولد وىو مجيوؿ 
أحد الوالديف غير معروؼ، وغالبا ما تكوف األـ معروفة واألب مجيوؿ، ويكوف ىذا الطفؿ 
        ناتجا عف عبلقة خارج إطار الزواج مما يجعؿ إمكانية وجود النسب غير واردة. 

 (5، 2008)بمبؿ، 

 بالطفل مجيول النسب: ذات العالقةبعض المصطمحات  .ب 

  الذي يفقد والديو معا منذ والدتو، وانعداـ بدائؿ شخصية ثابتة  ىو الطفؿ :المحرومالطفل
لو، األمر الذي يفقد الطفؿ شكؿ الحياة األسرية مما يؤدي إلى إيداعو في أحد 

 (19، 2002المؤسسات. )قاسـ، 
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 :عف طريؽ عبلقة غير شرعية، أي خارج نطاؽ  يولد ىو الذي الطفل غير الشرعي
 عي.الزواج الشر 

 :نسبة لما يمقط مف األرض، فيو طفؿ ال يعرؼ نسبو وال أصمو، مطروح عمى  المقيط
سنوات(، فبل يكوف  7األرصفة أو أماـ المساجد، أو ظؿ عف أىمو دوف التمييز )

 بالضرورة ناتج عف عبلقة غير شرعية.

 :لتالية:ىو الذيف يحرموف مف رعاية الوالديف واألسرة لؤلسباب ا فاقد الرعاية الوالدية 

 مف فقد والديو بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية. -

 مف تـ وضعو في مؤسسات نتيجة ألمر قضائي أو إداري. -

 مف فقد والديو أو أحدىما ألي سبب مف األسباب. -

 :يتضمف ىذا المصطمح كؿ فئات األطفاؿ غير الشرعييف والموجييف  الطفل المسعف
فة إلى مف طرؼ قاضي األحداث، والطفؿ الذي يودع مؤسسة مف طرؼ والديو باإلضا

 (16، 2016وماف، الطفؿ اليتيـ والمتشرد. )

 نسبة انتشار مجيولي النسب في المجتمع الجزائري: -5.1

تسجؿ الجزائر مف سنة ألخرى ارتفاعا مقمقا في نسبة المواليد مجيولي النسب، حيث 
طفؿ  3200عدد ىؤالء األطفاؿ المسجميف في المصالح الرسمية نحو  2010بمغ خبلؿ سنة 

 4000حسب إحصائيات وزارة التضامف الوطني، فيما تقدر الوالدات غير الشرعية بنحو 
 ر دقيؽ بسبب تفضيؿ العديد مف األميات وضع مواليدىفوالدة. حيث يبقى ىذا الرقـ غي

بعيدا عف المؤسسات االستشفائية العمومية أو المصالح المختصة في الحضانة العمومية، 
 طفؿ حسب القانوف الخاص. 2000وقد تـ حسب اإلحصائيات نفسيا التكفؿ بػػػ 
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يجيموف شخص في الجزائر  75000ففي سياؽ ذاتو تشير اإلحصائيات إلى وجود 
 (80، 2012، دخيناتنسبيـ الحقيقي. )

 أسباب وجود ىذه الظاىرة في المجتمع: -6.1

 ىناؾ عدة أسباب لوجود الظاىرة في المجتمع وىي:

 :عامةأسباب  .أ 

بعيدا  إيجاد يد حانية تربيو  ا في المستشفى أمبل فيمطفمي يتركاف الوالديفيجعؿ  الفقر: -
 عف الفقر والجوع والحرماف، فيأخذه أحد الكفبلء ويسميو ويتولى اإلنفاؽ عميو.

قد يسرؽ الطفؿ في الميد لغرض إيذاء أىمو أو االستغبلؿ  الضبلؿ والضياع والسرقة: -
 لعدـ اإلنجاب.

 الحروب والكوارث. -

 أسباب خاصة: .ب 

 والخوؼ مف الفضيحة.الزنا  -

 عجز األـ عف إثبات النسب. -

 األزواج. والريبة بيفالشؾ  -
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تحدثنا فيما سبؽ عف مجيوؿ النسب وبعض المصطمحات الخاصة بو مع تبياف أسباب 
وسنتطرؽ فيما يمي لممراىؽ وجود ىذه الظاىرة ونسبة انتشارىا في المجتمع الجزائري، 
 مجيوؿ النسب ورعايتو بيف المؤسسات اإليوائية واألسر البديمة.
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 النسب :المراىق مجيول  -2

تعتبر المراىقة مرحمة عدـ استقرار ال ينتظـ فييا األنا، بحيث يمـز أف تتكامؿ أجزاءه 
المتعارضة في كؿ متناسؽ، وىذه ىي المشكمة التي تواجو المراىؽ. وتنقسـ ىذه المرحمة إلى 

 18 - 14سنة(، المراىقة الوسطى ) 14 - 11ثبلث مراحؿ تتمثؿ في المراىقة األولى )
 سنة(. 21 - 18يرا المراىقة المتأخرة )سنة( وأخ

وتعتبر مرحمة المراىقة الوسطى مرحمة اكتماؿ التغيرات البيولوجية التي مف خبلليا يتـ 
تطور مفيـو الذات لدى المراىؽ، ويمعب المناخ األسري دورا ميما في نمو ىذا األخير مف 

االجتماعي، ألف المراىؽ في خبلؿ التفاعؿ بيف أفراد األسرة وتحقيؽ مطالب النمو النفسي و 
ىذا الجو يتعمـ التفاعؿ االجتماعي وممارسة االستقبلؿ الشخصي، وىذا ما يفتقد لو المراىؽ 
مجيوؿ النسب، فتنشأ لديو خصائص تميزه عف غيره مف المراىقيف معمومي النسب تؤثر 

 عمى حالتو النفسية، وىذا ما ستنطرؽ إليو في ىذا الفصؿ.

 ة المتوسطة:تعريف المراىق -1.2

سنة، يبلحظ فييا استمرار النمو في جميع مظاىره، وتسمى         18 - 14تحدد بعمر 
ىذه المرحمة أحيانا بمرحمة التأـز ألف المراىؽ يعاني فييا صعوبة فيـ محيطو وتكييفو مع 
حاجاتو النفسية والبيولوجية، ويجد أف كؿ ما يرغب في فعمو يمنع باسـ العادات والتقاليد، 

، وبذلؾ فيي تقابؿ الطور الثانوي 18دوف أف يجد توضيحا لذلؾ، وتمتد ىذه الفترة حتى سنة 
مف التعميـ، وتسمى بسف الغرابة واالرتباؾ، ألنو في ىذا السف يصدر عف المراىؽ أشكاؿ 

 (297، 1995مختمفة مف السموؾ تكشؼ عف ما يعانيو مف ارتباؾ وحساسية زائدة. )زىراف، 

الغامضة مف الحياة التي تمتد مف نياية الطفولة إلى بداية مرحمة  وىي تمؾ الفترة
 ظيور خصائص األنوثة والرجولة.
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وىي فترة زمنية في مجرى حياة الفرد تتميز بالتغيرات الجسمية والفيزيولوجية، التي تتـ 
تحت ضغوط اجتماعية معينة، تجعؿ ليذه المرحمة مظاىر نفسية متميزة، كما تساعد بعض 

 (125، 1986الثقافية عمى تمييز ىذه المرحمة. )سعد،  الظروؼ

ومنو فمرحمة المراىقة الوسطى ىي مرحمة تتوسط مرحمة المراىقة بصفة عامة، تمثؿ 
 انتقاؿ الفرد مف الطفولة إلى الرشد والنضج.

 خصائص المراىقة الوسطى: -2.2

 :خصائص جسمية .أ 

 قيا.سرعة النمو الجسمي نسبيا عف المرحمة التي تسبتباطئ  -

زيادة الطوؿ وذلؾ مف خبلؿ اتساع الكتفاف ومحيط األرداؼ وزيادة طوؿ الجذع وطوؿ  -
 الساقيف.

 زيادة الوزف. -

 الحواس كالممس والذوؽ والسمع. زيادة في دقة -

في ىذه المرحمة تزداد أىمية مفيـو الجسـ أو مفيـو الذات لدى المراىؽ، حيث ينظر 
اىتمامو بجسمو، والحساسية الشديدة لمنقد فيما إلى جسمو كرمز لمذات، ويبلحظ ىنا شدة 

يتعمؽ بالتغيرات الجسمية المبلحظة، ويكوف لممراىؽ صورة ذىنية عف الجسـ مف خبلؿ 
التغيرات التي تطرأ عميو، حيث تكوف ىاتو الصورة إما إيجابية أو مشوىة وذلؾ مف          

ومياراتو الحركية          خبلؿ مقارنة جسمو بأجساـ اآلخريف وتركيزه عمى قوة جسمو
ومظيره الخارجي محاوال بذلؾ تحقيؽ التوافؽ االجتماعي خاصة مع أفراد الجنس اآلخر. 

 (370، 2004)ممحـ، 
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 خصائص فيزيولوجية: .ب 

 يتابع النمو الفيزيولوجي تقدمو نحو النضج. -

 ساعات تقريبا. 08تثبت عدد ساعات النـو عند  -

 زيادة الشيية لؤلكؿ. -

 (372، 2004)ممحـ،  ضغط الدـ تدريجيا وانخفاض معدؿ النبض. ارتفاع -

 حركية:-خصائص حسو .ج 

 تصبح حركات المراىؽ أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطو وقوتو. -

يزداد إتقاف الميارات الحركية مثؿ العزؼ عمى اآلالت الموسيقية، ممارسة األنشطة  -
 الرياضية، ...

نشطة الرياضية بسمات الخجؿ، الحساسية         يرتبط نقص الرغبة في المشاركة باأل -
 (241، 2009المفرطة، ... )كفافي، 

 خصائص عقمية: .د 

 تزداد القدرة عمى التحصيؿ والنقد. -

 يأخذ التعميـ طريقو نحو التخصص المناسب. -

يتسع اإلدراؾ ونمو المعارؼ، ويستطيع المراىؽ ربط الحقائؽ مع بعضيا البعض  -
 ئؽ.لموصوؿ إلى فيـ أعمؽ لمحقا

 ينمو االنتباه وتزداد معو القدرة عمى التركيز. -
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يستطيع المراىؽ استيعاب مشكبلت طويمة ومعقدة وبالتالي يستطيع حميا بسيولة  -
 ويسر.

 نمو التفكير المجرد باإلضافة لمتفكير اإلبداعي. -

نمو المفاىيـ المعنوية كالقيـ والعدالة، وزيادة القدرة عمى إدراؾ مفيـو الزمف خاصة  -
 (38، ت)العيسوي، د  تقبؿ.المس

 الخصائص االنفعالية: .ه 

 مشاعر الحب تتطور تجاه الجنس اآلخر. -

ثنائية المشاعر )التناقض الوجداني( بيف المعرفة والسموؾ مف حيث تطبيؽ المعايير  -
 األخبلقية واالجتماعية.

 تعرض البعض لحاالت مف اليأس واالكتئاب واإلحباط والحزف واالنطواء. -

لغضب والتمرد وثورة االنفعاؿ خصوصا تجاه مصادر السمطة )أزمة تزداد مشاعر ا -
 اليوية( وحيف تعرضو لمظمـ والحرماف والقسوة.

 زيادة الشعور بالذات. -

تعدد الطرؽ التعبيرية عف االنفعاؿ مثؿ المشاجرة، اضطراب الشيية، االنفجار           -
 االنفعالي، ...

 الواسع واالستغراؽ في أحبلـ اليقظة. الخياؿ -

السعي لتكويف ىوية ذات مستقمة وتحقيؽ االستقبلؿ االنفعالي، ظنا منو أنو في غنى  -
 (281، 2009عف الخدمات التي يقدميا الكبار. )كفافي، 



 المراىق مجيول النسب ورعايتو                   :             الثالثالفصل 

 
 44 

 الخصائص األخالقية والدينية: .و 

العامة مثؿ الصدؽ، تزداد المفاىيـ المتعمقة بالمشاركة الوجدانية والتسامح واألخبلقيات  -
 األمانة، التعاوف، العدالة، ...

يبلحظ العديد مف أنماط السموؾ غير الرغوب فييا مثؿ الغش، الخروج بدوف إذف،  -
معاكسة الجنس اآلخر، التخريب، وذلؾ بسبب التأثر بالثقافة الغربية وعدـ تفيـ الوالديف 

 والمجتمع لحاجات المراىؽ.

 ترة المراىقة سواء كاف اتجاه الديف إيجابيا أو سمبيا.يعتبر الديف قوة دافعة خبلؿ ف -

 مبلحظة التفاوت في الجانب الديني وممارسة الشعائر الدينية بيف المراىقيف. -

يتضح دور التنشئة االجتماعية الدينية المشبعة في تحديد االتجاه الديني لممراىؽ مف  -
مجتمعو والتحرر مف كؿ  خبلؿ مواقفو التي تعبر غالبا إما عف رغبتو باالستقبلؿ عف

القيود المفروضة عميو، أو عف تنشئة دينية ضعيفة أو قاسية، فتظير بالشؾ واالرتياب 
 (277، 2004)ممحـ،  في مفاىيـ العقيدة اإلسبلمية.

 الخصائص الجنسية: .ز 

زيادة شدة االنفعاالت الجنسية نحو الجنس اآلخر حيث يمر المراىؽ إلى االىتماـ  -
 بالجنس المغاير.

 حظة الحب المتعدد واالىتماـ بالجنس اآلخر وحب االستطبلع الجنسي.مبل -

 أخذ المواعيد الغرامية والمقاءات سمة واضحة في ىذه المرحمة. -
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قد يبلحظ عند بعض المراىقيف التجربة الجنسية المبكرة وذلؾ يعود لقيـ األسرة وعدـ  -
راىؽ لرفقة السوء تفيميا لمحاجات الجنسية لممراىؽ وقمعيا دوف تفيـ، ولجوء الم

 ووسائؿ أخرى تشبع حاجاتو.

قد يبلحظ عند بعض المراىقيف عدـ االىتماـ بالجنس اآلخر والتصدي لو ومعاممتو  -
 بعنؼ وعدوانية. 

ية المرحمة يصؿ المراىؽ لنضج جنسي إيجابي أو سمبي تبعا لممساندة التربوية امع ني -
 (237، 1995)زىراف،  المقدمة لو.

 المراىق مجيول النسب:خصائص  -3.2

 فقداف الشيية. -

قمة الكبلـ: يتمسؾ المراىؽ بالصمت واالنطواء، كما يكوف لديو تبمد وذىوؿ والتيرب  -
 مف تكويف عبلقات اجتماعية.

عدـ الرضا: وذلؾ مف خبلؿ عدـ الرضا عف الحياة في المؤسسة وعدـ القدرة عمى  -
 جتماعية.تكويف عبلقات اجتماعية مع إحساس دائـ بالعزلة اال

الخوؼ والفزع: مف تخمي العائمة البديمة عنو إذا كاف يعيش في أسرة بديمة، أو قمقو مف  -
 المستقبؿ وعف مآلو فيما بعد إذا كاف داخؿ المؤسسة اإليوائية.

 اإلعتمادية. -

حب االنتقاـ: ىذه الخاصية تعكس مدى الحقد والكراىية التي يحمميا ضد المجتمع  -
 الرفض واإلىماؿ.الذي لـ يتمقى منو سوى 
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تأخر عاـ في النمو الحسي الحركي: ويظير مف خبلؿ نحافة أجساميـ، فمعظـ ىذه  -
الفئة معرض لؤلمراض الجسدية والفشؿ الدراسي، االنحرافات االجتماعية واالنطواء 

 عمى الذات وفي بعض األحياف سموكيات عدوانية.

.                     لة عمى المجتمععدـ االكتراث أو االىتماـ بأي أحد بسبب شعوره بأنو عا -
 (10، 2008)بمبؿ، 

 الحالة النفسية لممراىق مجيول النسب: -4.2

في ىذه المرحمة يعي المراىؽ بأنو مجيوؿ النسب، ويبدأ باستعادة األحداث السابقة 
التي مر بيا، مما يؤدي إلى اصطدامو بالواقع الذي يؤكد لو أنو مجيوؿ النسب، وأنو ببل 
أسرة وال يعمـ عنيا شيئا، فيو في مؤسسة إيوائية أو أسرة بديمة يتمقى فييا الرعاية األسرية، 

اىا بشكميا الطبيعي الفتقاد الدور السيكولوجي الذي تقـو بو األسرة مف توجيو لكف ال يتمق
 مستمر وضبط اجتماعي، فيشعر بالنقص واليأس والقمؽ والحزف، ...

ويبدأ المراىؽ مجيوؿ النسب في البحث عف ىويتو بطرح تساؤالت عديدة: مف أكوف ؟ 
لى أيف أمضي ؟ وعندما يفشؿ في تحدي د ىويتو تنتابو مشاعر اإلثـ ومف أيف أتيت ؟ وا 

والقمؽ واالفتقار لؤلمف، متحديا آليات الثقافة القائمة بالتمرد والصخب والثورة، مع بعض 
األعراض المرضية النفسية واالجتماعية والثقافية، وتحدث ىذه المشكمة، عندما ينعدـ 

)اليمص،  ؿ بالنسبة لو غامضا.باالتصاؿ بيف الماضي والمستقبؿ. أي الماضي والمستق
2011 ،12.) 
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 حقوق المراىق مجيول النسب: -5.2

 :في التشريعات الوضعية .أ 

 ىناؾ نوعيف مف الحقوؽ لمجيولي النسب:

 :يقصد بيا الحقوؽ التي يشترؾ فييا الجميع دوف استثناء أو تمييز  الحقوق العامة
بسبب الجنس أو الموف أو المغة أو الديف أو األصؿ االجتماعي أو أي وضع آخر لو أو 

 ألسرتو، وأىميا:

 الحؽ في الحياة. -

 الحؽ في الحماية مف جميع أنواع التفرقة أو العقاب أو اإلىماؿ. -

 الحؽ في االسـ واليوية. -

ير الحماية مف أي إيذاء بدني أو نفسي أو غيره مف أشكاؿ اإلىماؿ وسوء توف -
 المعاممة.

 حؽ الرعاية الصحية. -

 الحؽ في التعميـ. -

 الحؽ في الحماية مف جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي. -

 الحؽ في الرعاية العائمية. -

 (426، تالحؽ في األمف االجتماعي والتغذية. )حسيف، د  -

 :لممحرـو بصفة مؤقتة أو دائمة مف بيئتو العائمية والذي ال يسمح لو  الحقوق الخاصة
 نذكر مف بينيا:مجموعة مف الحقوؽ،  بالبقاء في تمؾ البيئة
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 الحؽ في الحماية والمساعدة موفرة مف طرفا الدولة حفاظا عمى مصالحو. -

 تضمف الدولة وفقا لقوانينيا الوطنية رعاية بديمة ليذه الفئة. -

أف تشمؿ ىذه الرعاية أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في القانوف اإلسبلمي  يمكف -
 أو التبني، أو عند الضرورة اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية ىذه الفئة.

 في التشريع اإلسالمي: .ب 

الحؽ في الحياة: وذلؾ مف خبلؿ تحريـ اإلجياض وقتؿ النفس لقولو تعالى:      -
ِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ  ﴿ َنا ذََٰ  َفَسادٍ  َأوْ  نَ ْفسٍ  ِبَغْيرِ  نَ ْفًسا قَ َتلَ  َمن َأنَّهُ  ِإْسَرائِيلَ  بَِني َعَلىَٰ  َكَتب ْ

 ﴾ َجِميًعا النَّاسَ  َأْحَيا َفَكَأنََّما َأْحَياَها َوَمنْ  َجِميًعا النَّاسَ  قَ َتلَ  َفَكَأنََّما اْْلَْرضِ  ِفي
 ( 32 -)المائدة 

 تعالى:الحؽ في النسب: وذلؾ مف خبلؿ قولو  -

 ِفي َفِإْخَواُنُكمْ  آبَاَءُهمْ  تَ ْعَلُموا لَّمْ  َفِإن اللَّهِ  ِعندَ  َأْقَسطُ  ُهوَ  ِِلبَاِئِهمْ  اْدُعوُهمْ  ﴿
ينِ  َدتْ  مَّا َولََِٰكن ِبهِ  َأْخطَْأُتم ِفيَما ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  َوَلْيسَ  َوَمَواِليُكمْ  الدِّ  تَ َعمَّ

 (05 - األحزاب) ﴾ رَِّحيًما َغُفورًا اللَّهُ  وََكانَ  ۗ   قُ ُلوُبُكمْ 

 في اليوية واالسـ.الحؽ  -

 الحؽ في حفظ دينو. -

 الحؽ في الرضاع والحضانة والرعاية. -

 الحؽ في التعمـ. -

 الحؽ في النفقة. -
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 (442، تالتربية. )حسيف، د  الحقي في -

في أسرة بديمة: أكد ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي أف األسرة ىي البيئة األولى  الحؽ -
والمفضمة لتنشئة األطفاؿ ورعايتيـ، وأف األسرة البديمة ىي الخيار الضروري عند 

 (43، تتعذر وجود األسرة األولى مقدمة عمى الرعاية المؤسسية. )عوض، د 
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لمكائف البشري مف حيث أنو يعي نفسو ألوؿ المراىقة المتوسطة ىي الميبلد الوجودي 
مرة ذاتًا تريد أف تتحدد في مواجية الذوات األخرى، وىي ليست طوًرا مف أطوار النمو 
نما ىي شيء مختمؼ تمثؿ المعنى الوجودي االجتماعي، فالفرد في ىذه  الجسمي فقط، وا 

خبلؿ التفاعؿ الفعاؿ مع المرحمة ينتقؿ مف الطفولة إلى الرشد والنضج، وال يتـ ذلؾ إال مف 
األفراد اآلخريف لتحديد ىوية الذات خاصة بالفرد نفسو، ومف خبلؿ ما سبؽ ذكره استطعنا أف 

 نعرؼ أىـ الخصائص التي تميز المراىؽ مجيوؿ النسب عف غيره مف المراىقيف.
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 : النسب يمجيولرعاية  -3

تعتبر األسرة أوؿ صورة لمحياة، مف خبلليا ينمو إحساس المراىؽ باألمف والتقبؿ، 
والمراىقة المتوافقة انعكاس لحياة أسرية مستقرة خالية نسبيا مف الصراعات، يقـو فييا 
الوالديف بدور مميز في بناء شخصية المراىؽ مف خبلؿ معاممتيـ لو، وتعد فئة المراىقيف 

ئات المحرومة مف الرعاية والحماية األسرية مما يجعمو ال يتعود عمى مجيولي النسب مف الف
السموكيات الصحيحة والعادات االجتماعية السميمة، ونظرا لعدـ توفر أسرة تحمي ىذه 
الشريحة عمد المجتمع ألجميـ إلى توفير أساليب الرعاية البديمة التي تشمؿ عدة أشكاؿ مف 

 واألسر البديمة وىذا ما سنتطرؽ إليو في ىذا الفصؿ.الرعاية منيا المؤسسات اإليوائية 

 الرعاية بين المؤسسات اإليوائية واألسر البديمة : -1.3

 تعريف المؤسسات اإليوائية: .أ 

عف مبنى واحد أو أكثر، مجيز لئلقامة الداخمية، يودع بيا األطفاؿ ذو ىي عبارة 
يشتيـ داخؿ أسرىـ الطبيعية، الظروؼ األسرية الصعبة، التي تحوؿ بينيـ وبيف استمرار مع

ويوجد بيا جياز إداري مكوف في بعض األحياف مف المدير وعدد مف األخصائييف 
يمييف، ومدرسيف مختصيف لؤلنشطة المختمفة، ويطمؽ مالنفسانييف واالجتماعييف والمشرفيف ال

ويطمؽ عمييا اسـ مؤسسة إيوائية إذا كانت حكومية )أي تديرىا وزارة الشؤوف االجتماعية( 
 (2، 1986عمييا دار أو جمعية أو ممجأ إذا كانت تتبع إدارة أىمية خيرية. )شفيؽ، 

مف قانوف الطفؿ المؤسسة اإليوائية بأنيا: كؿ دار إليواء األطفاؿ  51عرفت المادة 
الذيف حرموا مف الرعاية األسرية بسبب اليتـ أو تصدع األسرة أو عجز عف توفير الرعاية 

 (124، 2008زيداف، السميمة لمطفؿ. )
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 المراحل التي يمر بيا مجيولي النسب في المؤسسات اإليوائية .ب 

 يمر مجيوؿ النسب بعد تعرفو عمى مكاف تواجده بالمراحؿ التالية:

 مف الطبيعي أف يقاـو الطفؿ إيداعو في المؤسسة ألنو يتخيؿ أف  :مرحمة المقاومة
المجتمع األسري واألىؿ قد تخموا عنو، ويقع بذلؾ فريسة الصراع النفسي والقمؽ والشعور 
بأنو شخص منبوذ مف المجتمع ومف األىؿ، ومف ثـ يقاـو الطفؿ النظـ والبرامج 

ىذه المرحمة سوى تقبمو والتعرؼ  وعمميات التربية، وال سبيؿ لمساعدة الطفؿ لتخطي
 عمى حاجاتو لمعطؼ والحناف واإلشباع.

 :عندما يبدأ الطفؿ في الثقة بمف حولو تبدو مظاىر االرتياح النفسي عميو  مرحمة التقبل
لتمقي النظـ والبرامج وعمميات التربية، لكف  اويبدأ في تقبؿ مشكمتو ويظير تقببل واستعدادً 

الطفؿ في ىذه المرحمة يحتاج إلى التأييد وتطوير مياراتو وتنميتيا واكتشاؼ إمكانياتو 
 (8، تسخيطة وآخروف، د عزاـ، في أف يسترجع ثقتو بنفسو. )

 :رات عند اكتشاؼ الطفؿ أنو ال يزاؿ يممؾ ميارات متعددة لديو، وأف لو قد مرحمة اإلقبال
مكانيات خاصة والتي بواسطتيا يؤكد ذاتو ويثبت ثقتو، تأتي مرحمة أخرى وىي عممية  وا 
البناء والجدية لتكويف شخصيتو. ويبدأ بالتخمص مف رواسب الماضي وقسوة الظروؼ 

 التي مر بيا.

 :شراكو في نشاط الجماعات  مف مرحمة اإلنتماء تولد يخبلؿ إقباؿ الطفؿ عمى التعمـ وا 
شباع حاجاتو، ومف ىنا يزداد واللدى الطفؿ  ه لممؤسسة وتحؿ محؿ ؤ الشعور بالنجاح وا 

أسرتو، لكف البد مف مراعاة اتزاف ىذا االنتماء حتى ال يزداد تعمؽ الطفؿ بالمؤسسة 
بدرجة كبيرة تعجزه عف االنفصاؿ عنيا، كما يتـ في ىذه المرحمة إعداد الطفؿ لمخروج 

 ع الحياة االجتماعية بتوفير اإلشراؼ والتوجيو لو.عمى المجتمع وتمييد السبؿ لمتكيؼ م
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 :ىنا يقـو األخصائي االجتماعي بمراحؿ تسمح بتييئة  مرحمة الخروج من المؤسسة
وىذه المرحمة تعتبر الجو األسري الذي يتأقمـ فيو، وتوفير األماكف المبلئمة الستقبالو، 

ح المراحؿ السابقة أو بمثابة نظاـ نفسي عف نمط الحياة بالمؤسسة، وىي تقرر نجا
 (6، 2003فشميا. )بمبؿ، 

نجاح المراحؿ المستقبمية يتوج ب ة الذكرالمراحؿ السابق نجاحكما تجدر اإلشارة إلى أف 
وذلؾ مف خبلؿ خروجو لمعمؿ والزواج واالندماج في المجتمع مف خبلؿ الجمعيات والنشاط 

 االجتماعي.

 :األسرة البديمةتعريف  .ج 

أحدى أشكاؿ الرعاية البديمة لرعاية األطفاؿ المحروميف مف الرعاية مة ىي ياألسرة البد
األسرية الطبيعية، وتيدؼ إلى توفير الرعاية االجتماعية والنفسية والصحية والمينية لؤلطفاؿ 

، بعبارة أخرى تعويض الطفؿ عف أسرتو مف النشأة داخؿ أسرىـ الطبيعية المحروميف
نقصو مف االحتياجات الفردية والضرورية في ييا ما التي حـر منيا ليكتسب من الطبيعية

تكوينو االجتماعي والنفسي ويستقي منيا المبادئ والقيـ الدينية واألسرية والمفاىيـ االجتماعية 
 (264، 1995العامة التي ال يمكنو الحصوؿ عمييا في المؤسسات اإليوائية. )أحمد، 

 الكفالة والتبني والفرق بينيما: .د 

 زََكرِيَّا وََكفََّلَها ﴿ـ، ومنو قولو تعالى: ضلغة: تعني الكفالة في المغة: ال :تعريف الكفالة ﴾ 
 (37 - آؿ عمراف)

 ، إذا فالكافؿ ىو القائـ بأمر اليتيـ والمربي لو.الةً ف   وك  فبًل ، ك  ؿ  كف  ، ي  ؿ  ف  فيي مف ك  
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وتربية ورعاية، اصطبلحا: عبارة عف التزاـ عمى وجو التبرع بالقياـ بولد قاصر مف نفقة  -
قياـ األب بأبنو، وتتـ بعقد شرعي، وىي إحدى صور الرعاية البديمة التي أقرتيا الشريعة 

 اإلسبلمية لمطفؿ سواء كاف معمـو أو مجيوؿ النسب.

 :ذه  واتخ   و  أي إدعى بنوت   ي  ب  ى الص  بن  ت   ا، ويقاؿ  يً ن  ب  ى ت  ن  ب  التبني مف ت  لغة:  تعريف التبني 
 ا.ابن  

: يعرفو الدكتور بمحاج العربي: '' بأنو أف يتخذ اإلنساف لمف غيره، المعروؼ اصطبلحا -
 (19، 2015)ونوغي،  نسبو، ابنا لو ''.

بأنو تزييؼ لمنسب، أي: ىو ادعاء بنوة طفؿ معمـو النسب عف وعرفو عبد العزيز سعد: '' 
عطاءه نسب شخص آخر ''.   (20، 2015)ونوغي، طريؽ تجريده مف نسبو إلى أبيو وا 

 :التبني يقـو أحدىـ بنسب طفؿ الغير إلى نفسو واعتباره مف في ىو أف  الفرق بينيما
، يحؽ لو ما يحؽ ليـ. أما في الكفالة فبل ينسبو إلى نفسو، بؿ يفأفراد األسرة الحقيقي

 يقـو باالعتناء بو واإلنفاؽ عميو كأنو فرد مف أفراد األسرة.

 كفالة: الشروط واإلجراءات الخاصة بانعقاد عقد .ه 

لكي تقـو أسرة معينة بكفالة طفؿ مجيوؿ النسب موجود لدى مركز الطفولة المسعفة، 
أف تتقدـ إلى مديرية النشاط االجتماعي لوضع ممؼ ومف أجؿ قبوؿ ىذه األسرة يجب عمييا 

 ىي:و توفر مجموعة مف الشروط 

 يشترط أف يكوف الكفيؿ مسمما، عاقبل، ومتمتعا بكؿ قواه العقمية. -

 سنة بالنسبة لممرأة. 50لمرجؿ وسنة  60أف يكوف الحد األعمى لمسف  يجب -
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الحد األدنى لؤلجر القاعدي بعد طرح كؿ يجب أف يتعدى دخؿ طالبي الكفالة  -
 األعباء والتكاليؼ الشيرية.

 فالة.يجب توفر سكف الئؽ لدى طالبي الك -

 أما بالنسبة لمممؼ، فيتضمف الوثائؽ التالية:

 لبي الكفالة ممضي مف الزوجيف.طمب مقدـ مف طرؼ طا -

إستمارة التحقيؽ النفسي واالجتماعي منجزة مف طرؼ المساعدة االجتماعية ممموءة  -
 تصريح أو إمضاء مدير النشاط االجتماعي بالوالية.لبصفة مدققة متضمنة 

 يمحؽ بيذه المذكرة إستمارة التحقيؽ النفسي واالجتماعي. -

 شيادة الميبلد لكبل الزوجيف. -

 ة المدنية لمعازبات.لعائمية لمحالة المدنية أو شيادة شخصية لمحاشيادة  -

 كشؼ السوابؽ العدلية لكبل الزوجيف. -

 شيادة عمؿ وكشؼ الرواتب لثبلثة أشير األخيرة لؤلشخاص األجراء. -

 خة مف السجؿ التجاري مصادؽ عمييا لغير األجراء.نس -

 وصؿ الكراء(.شيادة تبرير عقد اإلقامة )شيادة ممكية، عقد اإليجار،  -

 صور شمسية جديدة. 02 -

 يف حاممة إمضاء وختـ الطبيب المعالج.شيادة طبية تثبت الحالة الصحية لمزوج -

تقدـ ممفات طمب الكفالة في نسختيف )أصمية وطبؽ األصؿ( إلى مديرية النشاط  -
 االجتماعي لموالية المعنية.
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راسة الممؼ ثـ يقدـ ر بديقـو المديبعدما يوضع الممؼ لدى مديرية النشاط االجتماعي 
 ع الطفولة المسعفة بحيث تبدأ اإلجراءات.الممؼ إلى فر 

، بعد أسبوع أخرى تمييامع الزوجيف، مقابمة أولية ية بإجراء انالنفسفتقـو المختصة 
 لمعرفة السبب الذي مف أجمو تريد العائمة التكفؿ بطفؿ معيف.

النفسي االجتماعي، وبعد لتحقيؽ إلى المنزؿ مف أجؿ االنفسانية ثـ تذىب األخصائية 
 ذلؾ يكوف ىناؾ اجتماع في مديرية النشاط االجتماعي حيث يتكوف مف األعضاء التالية:

 مدير النشاط االجتماعي أو ممثمو. -

 ييف العيادييف.اناألخصائييف النفس -

 مدير مؤسسة الطفولة المسعفة. -

 عضو مف مكتب اإلدماج االجتماعي. -

 االجتماعية لدى مؤسسة الطفولة المسعفة. ةالمساعد -

يدرس الممؼ ثـ يقوموف بوضع وجو الشبو بيف الطفؿ والزوجيف بشرط أف يكوف الطفؿ 
 ( أشير إلى غاية سنة.03مف )

 :رعاية مجيولي النسبمشكالت  -2.3

 :داخل األسرة البديمة والمراىق مشكالت تواجو الطفل .أ 

سرة البديمة إال أنو يبقى يعاني مف مشكبلت مجيوؿ النسب داخؿ األرغـ تواجد الطفؿ 
 أىميا:
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حاجة الطفؿ المتكفؿ بو إلى كميات كبيرة ومستمرة مف العطؼ والحناف لتعويضو عف  -
راد فالحرماف الطويؿ مف تمؾ المشاعر األسرية الطيبة مف جانب، وعدـ استجابة أ

 األسرة البديمة واألقارب والجيراف لذلؾ.

خوؼ الطفؿ المتكفؿ بو )إذا كاف مدركا لظروفو( مف أف يحـر مف الحياة الرغدة التي  -
المنطقية ليذا الخوؼ ىي القمؽ، ومع القمؽ يختفي و األسرة، والنتيجة اتيحياىا مع ى

 االستقرار والثبات مف العبلقات االجتماعية داخؿ األسرة.

، ولكف مف المؤكد أف الطفؿ ر مف األسر البديمة تنجح في إخفاء حقيقة الطفؿيكث -
سيكتشؼ الحقيقة عاجبل أـ آجبل ويكوف اكتشافيا في عمر متقدـ مدمرا لنفسيتو في 

وقد يصاب باضطرابات نفسية واجتماعية  )يستحسف إخباره قبؿ سف السادسة( الغالب
 (390، 1980مضيعا كؿ جيود األسرة البديمة. )عبد الباقي، 

 :مشكالت تواجو األبوين البديمين .ب 

خوؼ الوالديف مف سحب الطفؿ منيما بعد إعتيادىما حياة األسرة الممموءة بشقاوة  -
 الطفولة.

ومف ثـ يحذفاف تاريخو رغبة األبويف في اعتبار الطفؿ المتكفؿ بو ابنا طبيعيا ليـ،  -
نيائيا، ولكف الوضع ال يستمر طويبل إذ أنو سيكتشؼ ذلؾ عند إلتحاقو بالمدرسة أو 

 (390، 1980لمحيط. )عبد الباقي، عف طريؽ المجتمع ا

 الفرق بين المؤسسة اإليوائية واألسرة البديمة: -3.3

ىناؾ دفئ واتصاؿ فيزيقي  فسنجد أفالمؤسسة بالمنزؿ العادي، مقارنة  إذا ما أردنا
بسيط، واستثارة عقمية انفعالية واجتماعية أقؿ، وكذلؾ ىنالؾ نقص في تشجيع ومساعدة 
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بمقارنة سموؾ األطفاؿ  '' 1788 -بروفينس وليبتوف '' الطفؿ عمى التعمـ اإليجابي حيث قاـ 
الذيف يعيشوف في مؤسسات بسموؾ األطفاؿ الذيف يعيشوف مع عائبلتيـ، وفي السنة األولى 
مف العمر أبدى األطفاؿ في المؤسسات عجزا تاما في عبلقتيـ باألفراد، فنادرا ما يمجؤوف 

يف طمبا لممساعدة أو لممتعة، وال يبدوف عبلمات االتصاؿ والتعمؽ القوي بأي إلى الراشد
شخص، كما لوحظ تخمؼ واضح في الكبلـ والنمو المغوي والتبمد العاطفي واالنفعالي، 

في وأنشطة لعب تكرارية فقيرة، وعمى العكس مف أطفاؿ األسر، فقد فشؿ أطفاؿ المؤسسات 
  (.33، 2002تمايز الشخصية. )قاسـ،  إبداء
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يجابيا في التكفؿ بمجيولي النسب، فيي توفر  تمعب المؤسسات اإليوائية دورا فعاال وا 
ليـ كؿ أشكاؿ التكفؿ محاولة بذلؾ تعويضيـ عف الفراغ الذي يخمقو الحرماف العاطفي مف 
حناف األـ ورعاية األب، وىذه الرعاية المقدمة مف طرؼ المؤسسات اإليوائية اليدؼ الرئيسي 

ا ىو بناء مشروع فرد عادي ال يختمؼ عف أقرانو مف معروفي النسب، وىناؾ مف مني
الحاالت مف يسعفو الحظ وتتكفؿ بو أسر طبيعية حرمت مف نعمة اإلنجاب لتعويض ذلؾ 
الحرماف بالتكفؿ بيذه الشريحة، وىنا يحظى الطفؿ بدعـ نفسي وعاطفي يساىـ في سير سميـ 

بالعيش في كنؼ الوالديف، ويساىـ في التخفيؼ مف حجـ لنموه النفسي ويسمح لو بالتمتع 
 المعاناة التي يعانييا لو بقي في المؤسسات اإليوائية.
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 لمتحقؽ والتأكد مفبالجانب الميداني وذلؾ  غالبا ما يرتبط إف البحث في أي مجاؿ
الجانب  يأتي ،اطبلعنا وبحثنا حوؿ موضوع البحثالنتائج التي يسعى أي باحث إلييا، فبعد 

 مى الحاالت وفؽ اإلجراءات التالية : تطبيؽ أدوات البحث عبيدؼ  الميداني

واختيار  الدراسة االستطبلعية التي قمنا بيا بيدؼ التعرؼ عمى صعوبات البحث
في جمع البيانات، ثـ يميو  ميماااستخدالبحث الذي سيتـ  وأداةمنيج اختيار  ثـ، الحاالت
 نتائج المتوصؿ إلييا.الالبحث وأخيرا تفسير ومناقشة  نتائجعرض 
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 :الدراسة االستطالعية  -0

تعتبر خطوة مف الخطوات األساسية واألولية عند إجراء الدراسات أو البحوث العممية، 
 بحيث يتـ مف خبلليا التعرؼ عمى مسار البحث وأىدافو، والتي تتمخص في :

 التعرؼ عمى ميداف البحث األساسي. -
الباحث في الدراسة األساسية  الكشؼ عف الصعوبات التي يمكنيا مصادفة -

 ومحاولة تفادييا.
 التأكد المباشر مف مدى استجابة حاالت البحث مع أدوات البحث. -

 نتائج الدراسة االستطالعية : 

قمنا بالتعرؼ عمى مجموعة مف األسر البديمة في مدينة عيف فكروف ووالية أـ البواقي، 
البحث مبدئيا عمى إجراء ىذا البحث مع أبنائيـ بالتكفؿ، وعندما حاف وقت إجراء ووافقوا 

قابمونا بالرفض القاطع وغيروا رأييـ بحجة خوفيـ مف التشيير  وتطبيؽ أدوات البحث،
 بأبنائيـ وكذلؾ خوفيـ عمى نفسية أبنائيـ بحجة الموضوع الحساس الذي سنفتحو معيـ.

فقط ممف قبموا  رى، حيث وجدنا أسرتيف بديمتيفمجددا عف أسر أخ ثفقمنا بالبح
 حاالتلمركز الطفولة المسعفة لوالية أـ البواقي قصد إضافة  بعدىا توجينا التعامؿ معنا،

 ا مع المستشار العاـ بالمركز أخبرنا بأف المركز يحتوي فقط عمىلمبحث، وعندما تحدثن
 تتوفر فييا خصائص بحثنا، االت الححاالت في مرحمة الطفولة المبكرة، وباعتبارىا 

مف فئة حاالت ب تتكفؿاضطررنا لمذىاب إلى مدينة قسنطينة والبحث عف المراكز التي 
( الذي يحتوي فقط عمى اإلناث مف عمر 2ا إلى مركز الطفولة المسعفة )نفتوجي ،المراىقيف

ي لكف قوبمنا بالرفض مف طرؼ مديرة المركز بحجة الموضوع الحساس الذسنة(  18 - 6)
         (3سيؤثر سمبا عمى نفسية الحاالت، فقمنا بالتوجو إلى مركز الطفولة المسعفة )
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قمنا بمقابمة األخصائية النفسية ىناؾ، حيث )دار الرحمة(، وبدعـ مف معارفنا الخاصة 
أعطتنا معمومات عف الحاالت الموجودة أيف قمنا باختيار حالتيف وكاف اختيارنا لمحاالت 

والطريقة المعتمدة في البحث ىي  كيالمنيج المستخدـ وىو المنيج اإلكميني موافقا لطبيعة
قمنا بأخذ طمب القبوؿ لمديرية النشاط االجتماعي والتضامف لوالية قسنطينة  دراسة الحالة. ثـ

 أيف أعطتنا قبوؿ إلجراء الدراسة بذلؾ المركز

 الدراسة األساسية : -0

عيف فكروف ووالية أـ البواقي بداية مف تاريخ  بزيارتنا لؤلسر البديمة بمدينةوقد بدأت 
( بوالية قسنطينة مف 3أفريؿ ثـ تمتيا زيارتنا لمركز الطفولة المسعفة ) 22أفريؿ لغاية  15

 ماي. 05أفريؿ إلى غاية  25تاريخ 

رسـ العائمة  بتقنيتينصؼ توجييية وتطبيؽ اختبار رسـ العائمة  ةإجراء المقابمبأيف قمنا 
       -ذكور  2) البحثعمى حاالت  Cormanورسـ العائمة المتخيمة لػػ  Porot الحقيقية لػػ

 إناث( المتواجديف باألسر البديمة والمؤسسة اإليوائية. 2

 وقد واجيتنا صعوبات أثناء الدراسة األساسية تمثمت في :

بالتكفؿ في إجابات الحاالت وعدـ تركيـ عمى حالتيـ الطبيعية،  اتتدخؿ األم -
 مما أدى إلى عدـ جمعنا لمعمومات كافية.

عدـ استجابة المراىقيف مجيولي النسب المودعيف بالمؤسسة اإليوائية لتعميمة  -
 اختبار رسـ العائمة الحقيقية.

 البحث: حاالت 

 المراىقة :حاالت في مرحمة  04تمثمت حاالت البحث في 

 حالتيف تعيش في األسر البديمة )جنس أنثى(. -
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 حالتيف مف المؤسسة اإليوائية )جنس ذكر(. -
 سنة. 17 - 15تتراوح أعمار الحاالت ما بيف  -

 المنيج المستخدم في البحث : -3

يعرؼ المنيج عمى أنو الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة المشكمة واكتشاؼ 
مة واالستفسارات التي يثيرىا موضوع البحث وطبيعتو ونوع الحقيقة واإلجابة عف األسئ

المشكمة المدروسة، وىي تحدد نوع المنيج المتبع مف بيف المناىج المختمفة. )مرفت عمي 
 (129، 2002وآخروف، 

ونظرا لطبيعة الموضوع المتناوؿ في ىذا البحث، اتبعنا المنيج العيادي المتمركز حوؿ 
 دراسة الحالة.

( في دراسة 234، 2000يادي يستخدـ حسب محمد الطاىر وآخروف )فالمنيج الع
حاالت فردية بعينيا دراسة معمقة، فكؿ حالة مف الحاالت المدروسة ليا أىميتيا الخاصة في 

 حد ذاتيا.

وبناءا عمى ىذا التعريؼ ونظرا لما سنقـو بدراستو، اعتمدنا دراسة حالة والتي تعتبر 
( بأنيا اإلطار الذي ينظـ فيو األخصائي 156، 1998حسب حسف مصطفى عبد المعطي )

اإلكمينيكي كؿ المعمومات والنتائج التي يتحصؿ عمييا عف الفرد وذلؾ عف طريؽ المبلحظة 
 والمقابمة والسيرة الشخصية، واالختبارات السيكولوجية ... إلخ

 البحث : أدوات -4

بتقنية كؿ استخدمنا في بحثنا أداتيف وىما المقابمة نصؼ توجييية واختبار رسـ العائمة 
 .ا يميح كؿ عنصر عمى حدى كم، وستوضPorotو  Cormanمف 
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 المقابمة : -1.4

عمى المعمومات مف مصادرىا البشرية، وتكوف عمى تعتبر المقابمة أداة ىامة لمحصوؿ 
ر أو أشخاص آخريف، ىدفيا أخذ أنواع معينة مف شكؿ محادثة موجية يقـو بيا شخص آخ

جيو أو التشخيص أو العبلج. المعمومات الستغبلليا في بحث عممي أو اإلستعانة في التو 
 (110، 2000، )جودت

 :ة( ثبلثة أنواع مف المقاببلت اإلكمينيكي67، 2002، زينب محمد شقير)وتوجد حسب 

 تشبو االستبياف، ألنيا نقؿ لفظي غير مكتوب. المقابمة الموجية : -
تعتمد عمى التعبير الحر لممفحوص، انطبلقا مف موضوع يطرح المقابمة الحرة :  -

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

 دليؿ مقابمة يحضر مف قبؿ الفاحص.
 

 المقابمة نصف توجييية : .أ 

تمؾ التي تعتمد عمى دليؿ المقابمة والتي ترسـ  خميفة بركات عمى أنيامحمد  يعرفيا
ع تعميمة محددة يتبعيا جميع مف يقـو بالمقابمة، ضخطتيا مسبقا بشيء مف التفصيؿ وو 

وفييا تحدد األسئمة، صيغتيا، ترتيبيا، توجيييا، وطريقة إلقائيا بحيث يكوف في ذلؾ بعض 
 (53، 2017)فريحي،  المرونة بعيدا عف أي تكمفة.

وقد اكتفينا فقط بالتحميؿ الكيفي لممقابمة ألنو أثناء القياـ بالمقابمة مع حاالت البحث 
أنو حتى لو قمنا بإجراء  ناتحدثوا فقط عف الصورة الواقعية السمبية لمعائمة، وحسب اعتقاد

نا بالتحميؿ الكيفي التحميؿ الكمي لممقابمة فمف نجد غير الصورة الواقعية السمبية ليذا اكتفي
 فقط.
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 : محاور المقابمة .ب 

 صورة الذات المحور األول :

 أىدرلي شوي عمى روحؾ ؟ كيفاه تشوؼ في روحؾ ؟ /1س

 واش الحاجة لي ديما تفكر فييا ؟ /2س

 مصادر الصراع المحور الثاني :

 واش ىوما المشاكؿ المي صادفوؾ فالمجتمع ؟ /3س

 ؟ظالـ وال ال ؟ عبله  ىؿ المجتمع بالنسبة ليؾ /4س

 كيفاه تتعامؿ مع المشاكؿ ىذو ؟ /5س

 العالقات االجتماعية المحور الثالث :

 عندؾ صحابؾ ؟ /6س

 أحكيمي عمييـ ؟ /7س

 تحب تقعد وحدؾ وال معا الجماعة ؟ /8س

 أحكيمي عمى عبلقتؾ مع الناس ؟ /9س

 واش تحس كي تكوف في وسط الجماعة ؟ /10س

 مشكؿ لمف تجي تيدر ؟كي يكوف عندؾ  /11س
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 نموذج التقمصالمحور الرابع :

 شكوف مثمؾ األعمى في الدنيا ىذي ؟ لي تحب تكوف كيفو ؟ /12س

 واش ىوما الصفات المي يعجبوؾ فيو ؟ /13س

 الصور الوالدية: المحور الخامس

 واش تعنيمؾ كممة أـ ؟ /14س

 كيفاه تتخيؿ صورة األـ في المخيمة تاعؾ ؟ /15س

 في رايؾ واش ىو الدور المي تمعبو األـ في حياة أوالدىا ؟ /16س

 واش ىو الموقؼ المي حسيت فيو بحاجة كبيرة ألمؾ ؟ /17س

 واش تعنيمؾ كممة أب ؟ /18س

 كيفاه تتخيؿ صورة األب في المخيمة تاعؾ ؟ /19س

 في رايؾ واش ىو الدور المي يمعبو األب في حياة أوالدو ؟ /20س

 المي حسيت فيو بحاجة كبيرة لباباؾ ؟واش ىو الموقؼ  /21س

 المحور السادس : النظرة المستقبمية

 واش تعنيمؾ الحياة ؟ /22س

 واش تحب تحقؽ في حياتؾ ؟ /23س

 كيفاش تشوؼ فالمستقبؿ ؟ /24س
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 اختبار رسم العائمة : -2.4

مف حيث تقنية كأداة و كيدخؿ اختبار رسـ العائمة ضمف االختبارات اإلسقاطية البسيطة 
 باختبارات الورقة والقمـ. أيضا ، والمعروفةكذا التحميؿو  تطبيؽال

فيو مف اختبارات الرسـ ذات الموضوع المحدد يدور حوؿ العائمة، كما يدخؿ ضمف 
، عمى اعتبار أف المفحوص سيقـو بإنجاز عمؿ وفؽ تعميمة وغير المفظية االختبارات المفظية

دية لدراسة الحاالت والتشخيص والمتابعة، معينة، فيو اختبار يسيؿ تطبيقو بطريقة فر 
وبطريقة جماعية في البحوث األكاديمية، فقط يجب ضبط معايير التطبيؽ مف قبؿ الباحث 

 التي يجمعيا عممية خصوصا في التطبيقات الجماعية.حتى تكوف المادة 

 أدوات االختبار : .أ 

 يجب أف يكوف المفحوص جالسا أماـ منضدة مبلئمة. -
 ( بيضاء الموف وليس بيا خطوط.29×21تعطى لممفحوص ورقة بأبعاد قياس ) -
البد مف االنتباه إلى نوع الورقة إذ ال يجب أف تكوف مف النوع الخفيؼ جدا، أو مف  -

 نوع أوراؽ الرسـ، بؿ تكوف ورقة مف النوع العادي إلى الجيد إف أمكف.
ة إلى الشكؿ العمودي نسجؿ تقدـ الورقة بشكؿ أفقي )وفي حالة قمب المفحوص لمورق -

 ذلؾ كمبلحظة دوف التدخؿ(.
يقدـ قمـ الرصاص )يحبذ أف يكوف بدوف ممحاة( يكوف مبري بشكؿ عادي، ويستحسف  -

.  أف ال يكوف مبري بشكؿ زائد عف البلـز
 تقدـ أقبلـ التمويف ومف األفضؿ أف تكوف مف النوع الخشبي. -
 مف الضروري أال تقدـ لممفحوص ممحاة أو مسطرة. -
 استخداـ ساعة لتسجيؿ زمف اإلنجاز إف أمكف. -

 



 اإلجراءات المنيجية لمبحث                              :         الرابعالفصل 

 

 70 

 تعميمات االختبارين المستخدمة في البحث : .ب 

واختبار رسـ العائمة  Cormanيشترؾ االختباريف : اختبار رسـ العائمة المتخيمة لػػػػػ 
 وسنوضح، فقط في أدوات االختبار، لكنيما يختمفاف مف حيث التعميمة Porotالحقيقية لػػػ 

 كؿ تعميمة عمى حدى :

ليمة بسيطة '' ارسـ عائمة تتخيميا '' أو .ىي تعلمعائمة المتخيمة :  Cormanتعميمة  -
'' تخيؿ عائمة وارسميا ''. بالعامية '' تخيؿ عايمة مف راسؾ ورسميا ''، وىي التعميمة 
األولى التي نتعامؿ معيا في بحثنا، حيث تسمح بأكبر قدر مف إسقاطات وتداعيات 

فحوص وميولو البلشعورية حسب كورماف، كما أنيا تعميمة واسعة ال تقيد الم
 المفحوص بنوع معيف مف العائمة.

ىي تعميمة موجية ومقيدة '' ارسـ عائمتؾ ''،  : لمعائمة الحقيقية Porotتعميمة  -
 وبالعامية '' ارسـ '' أو '' صور عائمتؾ ''.

 

 كيفية إنجاز االختبار : .ج 

 مرحمتيف، األولى أدائية والثانية لفظية :يتـ إنجاز الرسـ عبر 

تبدأ بعد إعطاء أدوات االختبار والتعميمة المقصودة مف االختبار، ثـ  المرحمة األدائية : .ج 
 عقب الشروع في الرسـ، يقـو الباحث بتسجيؿ وقت البدء في الرسـ ووقت االنتياء. ففي

دقيقة، ونادرا ما يتجاوز  30 - 24المتوسط فإف الرسـو تكوف قد أنجزت في حوالي 
 المفحوص ىذا التوقيت.

يقـو الباحث دوف أف يشعر المفحوص بتتبع مراحؿ إنجاز المفحوص لعائمتو وعف طريقة  -
حممو لمقمـ، وىؿ ىو أشوؿ أـ ال، وعما يقولو أثناء الرسـ، وعف رفضو لمتعميمة أو 
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وعف الكيفية التي يتعامؿ بيا مع الورقة، وعف كيفية التخطيط لؤلشكاؿ وترتيبيا، تقبميا، 
 وعف كيفية رسمو لمشخصيات وبأي جزء بدأ رسمو.

عمى الورقة حسب إنجاز المفحوص، مف اليميف إلى  الرسـو ترتيب مبلحظة وتسجيؿ -
 اليسار أـ العكس، أو مف أعمى إلى أسفؿ أـ العكس أو بترتيب عشوائي.

االنتياء مف الرسـ نطمب مف الطفؿ أف يحكي لنا عف رسمو وىنا تبدأ المرحمة  بعد
 الثانية.

ر المفحوص عمى إنجازه كنبدأىا بش : التماىيات -المفظية أو التفضيالت المرحمة  .د 
اآلف ستحاوؿ أف تحكي لي عف ىذه اف نوعو، ثـ نقوؿ لو : الذي البد مف تقديره ميما ك

أيف ىـ ؟ عيف لي كؿ شخص مف ىؤالء الذيف رسمتيـ، ولنبدأ  العائمة التي تخيمتيا
باألوؿ الذي رسمتو، ثـ الثاني وىكذا إلى أف ينتيي المفحوص مف تعييف شخصياتو، ىذا 

 عف العائمة المتخيمة.
أما عف العائمة الحقيقية فنستخدـ في لغتنا '' عايمتؾ '' بدؿ العائمة التي تخيمتيا ثـ نقوـ  -

 معا، وتحديد أدوار وجنس كؿ منيـ.بتعييف الشخصيات 
البد أيضا لمفاحص أف يحرص عمى تسجيؿ اسـ وسف وجنس األشخاص الذي قاـ  -

 المفحوص برسميـ.
أسئمة  05التماىيات : تعقب إنجاز الرسـ مباشرة، ويتعيف طرح  -أسئمة التفضيبلت  -

 بالترتيب ومقابؿ كؿ إجابة نطرح سؤاؿ لماذا.
 ة ؟ ولماذا ؟مف ىو األلطؼ في ىذه العائم 
  في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ األقؿ لطفامف ىو 
  في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ األسعدمف ىو 
  في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ األقؿ سعادةمف ىو 
 في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ مف تفضؿ أف تكوف 
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 كيفية تحميل االختبارين : .د 

والواقعي يعطينا صورة لغوية عف واقع يعيشو الطفؿ،  ختبار بشقيو اليوامياالباعتبار 
فقد قمنا بتوحيد طريقة التحميؿ في االختباريف مف حيث مستويات التحميؿ الثبلثة التي جاء 

 في اختبار رسـ العائمة كأساس في التحميؿ، وىي : Cormanبيا 

 المستوى البياني أو الخطي. -
 مستوى البناءات الشكمية. -
 مستوى المحتوى. -

 : البحثعرض حاالت  -5

 تكوف البحث مف أربعة حاالت مف المراىقيف مجيولي النسب سنوضحيـ فيما يمي :

 مكان التكفل السن الجنس االسم الرقم

 أسرة بديمة سنة 16 أنثى أ ؼ أ 01

 أسرة بديمة سنة 15 أنثى ف ؼ ر 02

 مؤسسة إيوائية سنة 16 ذكر و ـ ع 03

 إيوائيةمؤسسة  سنة 15 ذكر ـ ف د 04
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 دراسة حاالت البحث : -0

 دراسة الحالة األولى

 تقديم الحالة : -1.1

 االسـ : إ . ؼ . أ -
 الجنس : أنثى -
 2003-02-22سنة /  16السف :  -
 التعميمي: أولى ثانوي. المستوى -
 الحالة المدنية : عزباء -
  4ترتيبيا في العائمة :         ذكور           03عدد األخوة :  -
 المستوى االقتصادي : إقتصادي جيد. -
 الحالة الصحية : ال تعاني مف أي مرض -
 األب : تاجر -
 األـ : ماكثة بالبيت -

 الظروف المعيشية : -2.1

الحالة )أ( بنت مجيولة النسب، كانت في مؤسسة الطفولة المسعفة لوالية أـ البواقي، 
ي ، عاشت الحالة في جو أسر وعمرىا ال يتجاوز اثني عشر شيراأعطيت لمعائمة المتكفمة 

 الكريـ. مستقر تتوفر فيو جميع وسائؿ العيش
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آداب ولغات، نتائجيا حسنة حيث تحصمت عمى  تدرس الحالة سنة أولى ثانوي جذع
، األب تاجر واألـ ماكثة بالبيت، يقطنوف بمنزؿ منفرد مع أخوىا األكبر 12.36معدؿ 

 وزوجتو وأوالده.

 محتوى المقابمة :الكيفي لتحميل ال -3.1

الحالة )أ( تدرس سنة أولى ثانوي بمدينة عيف فكروف، تمت المقابمة مع الحالة في 
ميا عند إجابة الحالة ومقاطعتيا ـ تركيا بمفردىا وتدخ  ما ىادئة بسبب رفض األظروؼ نوعا 

 ليا، مما صعب عمينا الحصوؿ عمى المعمومات.

و الحالة رغـ محاولتيا إخفاء أثناء المقابمة مشاعر الحزف واألسى عمى وج ناالحظ
صياغة األسئمة ذلؾ، والشعور بالنقص والشرود أثناء طرح األسئمة مما اضطرني إلعادة 

 عدة مرات.

محاور تتمثؿ في صورة الذات، مصادر الصراع،  06تمحورت أسئمة المقابمة حوؿ 
العبلقات االجتماعية، نموذج التقمص، حيث تمثؿ ىذه المحاور األربعة نقطة أساسية في 

 .تشكؿ الصور الوالدية التي تناولناىا في المحور الخامس وأخيرا النظرة المستقبمية لمحالة

عف صورة ذات إيجابية بقوليا : '' نشوؼ في النسبة لصورة الذات عبرت الحالة بف
روحي عادي، كي لبنات كؿ ''. وىذا شيء إيجابي بالنسبة لتشكؿ الصورة الوالدية ومنو 

 صورة العائمة.

أف الحالة تعاني مف صراع خارجي قادـ مف الخارج  تبيفوبالنسبة لمصادر الصراع 
المجتمع بالنسبة ليا ظالـ، بويسؾ أوؿ حاجة والديا خبلوني ببلسبة وثاني  وذلؾ بقوليا : ''

حاجة يعايروني كيما الفامي قاسوني بزاؼ، المجتمع ظممني ودارلي مشاكؿ ''،وواصمت 
 تيو وخبلوني نكره روحي ''.نبالتعبير عف أنيا تعاني مف قمؽ وشرود قوليا : '' نقمؽ بزاؼ و 
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أنيا يغمب عمييا طابع  تبيفماعية فمف خبلؿ إجابات الحالة أما بالنسبة لمعبلقات االجت
العزلة االجتماعية واإلنطواء عمى الذات مف خبلؿ قوليا : '' ديما وحدي، ما نحبش نخالط، 

حساسيا بالنقص وسط الجماعة بقوليا : '' نحس روحي ناقصة في حا راقنم تي وحدي ''، وا 
بش نمشي بزاؼ ونحب نقعد وحدي، بويسؾ عمييا ما نحنصيـ ونحسيـ يشوفوا ليا بشفقة 

 اإلحساس ىذا يقمقني وتغيضني روحي''.

فالحالة تعاني مف نقص في العبلقات االجتماعية وتفضؿ االنطواء بسبب إحساسيا 
 بالنقص وسط الجماعة.

خالتيا مثميا األعمى وتتمنى أف تكوف مثميا  ترى فيوبالنسبة لنموذج التقمص فالحالة 
ية التي ذكرتيا بقوليا : '' شخصيتيا تعجبني بزاؼ، ما تسمع بحتى في صفاتيا الشخص

 واحد، عايشة لروحيا، عندىا كممة، وبناتيا تعامميـ كي صحاباتيا، تعجبني بزاؼ ''.

 ذات عالي. ربتقد فيي تتمنى أف تثبت ذاتيا مثؿ خالتيا التي تتسـ حسب قوليا

وبالنسبة لؤلسئمة الخاصة بالصور الوالدية فقد صرحت الحالة بأف األـ بالنسبة ليا ىي 
الدنيا بقوليا : '' األـ ىي كمش في الدنيا تعنيمي الدنيا وما فييا ''. أما بالنسبة لصورة األـ 

 ريف، صورة أـ سمبية بالنسبة لؤلـ البيولوجية وذلؾ عمى حدبالنسبة ليا فقد عبرت عنيا بتصو  
قوليا : '' األـ المي ولدتني وخبلتني نتخيميا ببل قمب، شيطاف، ما نتمناش نشوفيا ''. وصورة 
أـ إيجابية بالنسبة لؤلـ المتكفمة وذلؾ بقوليا : '' األـ لي رباتني ىي كمش في حياتي، 

ونفس الشيء بالنسبة لصورة األب، حيث صرحت الحالة بأف  نعطييا عينيا وقميؿ عمييا ''.
د في الحياة وأعطتو صورتيف، صورة سمبية لؤلب البيولوجي بقوليا : '' كايف نو الساألب ى

أب أناني ويحب روحو'' وصورة إيجابية لؤلب المتكفؿ وذلؾ بتعبيرىا: '' وكايف أب حنيف 
 ويضحي بكمش عمى والدو ''.
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 وىذا ما يدؿ عمى تذبذب الصورة الوالدية وعدـ استقرارىا بالنسبة لمحالة.

رت عف حبيا الشديد لوالدييا البديميف وأنيا تسعى جاىدة إلرجاع ولو جزء بسيط عبكما 
مف خيراتيما عمييا وذلؾ بقوليا : '' الحاجة لي ديما نفكر فييا أني نكمؿ قرايتي ونخرج نخدـ 

 ونرجع الخير لوالديا لي رباوني، خيرىـ كبير عميا ''.

اباتيا اتضح أنيا تممؾ نظرة إيجابية أما بالنسبة لمنظرة المستقبمية لمحالة، وحسب إج
لممستقبؿ بالرغـ مف إحساسيا بأنيا ظممت في الحياة حسب قوليا : '' الحياة حاجة معقدة 

ناس معنديش ''، إال أنيا تممؾ آفاؽ مستقبمية مميئة الفييا ظمـ بويسؾ اسـ كي بزاؼ، 
لنقص التي تنتاب باإليجابية وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مكانتيا في المجتمع وتخطي مشاعر ا

الحالة وىذا واضح مف خبلؿ تعبيرىا : '' ونرجع الخير تاع والديا، الـز نخرج حاجة بربي إف 
 شاء ا ''.

تقبؿ حاجة مميحة بإذف ا، نحقؽ أىدافي، نرجع بروفيسور سوقوليا كذلؾ : '' الم
 فمونغمي وال فرونسي، ندير ببلصتي فالمجتمع ىذا ''.
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 اختبار رسم العائمة :تحميل  -4.1

 المستوى البياني الخطي : .أ 

  : ىناؾ خط  سواءا في رسـ العائمة الحقيقية أو في رسـ العائمة المتخيمةنوعية الخط
مرسـو بطاقة غير متساوية يدؿ عمى حدة النزوات التي تدؿ عمى الخوؼ مف العجز، 

 كما أنو يدؿ عمى أف الحالة لدييا نزعات إندفاعية وعدوانية.
  سواءا في رسـ العائمة الحقيقية أو في رسـ العائمة المتخيمة ة :قالبعد المكاني لمور 

المنطقة العميا مف الورقة : والتي تدؿ عمى منطقة اإلنفتاح التخيمي  استغمت الحالة
)الخياؿ الواسع(، كما أنيا منطقة الحالميف وأصحاب المبادئ، وىذا دليؿ عمى أف 

حبلـ بعيدة عف الواقع، حيث استغمت المنطقة العميا فقط الحالة تعيش في تخيبلت وأ
مف اليسار إلى اليميف، والذي يعتبر حركة تقدمية طبيعية وعادية، مع العمـ أف الحالة 

 تكتب باليمنى.

ىناؾ مساحة بيضاء كبيرة في الورقة لـ تستغؿ تتمثؿ في منطقة الوسط والمنطقة 
غرائز األولية لمحياة وتمثؿ بالنسبة لمحالة منطقة السفمى مف الورقة التي تعبر عف منطقة ال

 الممنوعات، فالحالة تركتيا فارغة ألف ليا امتداد نحو اإلنييار النفسي والعصاب.

الحظنا عمى الحالة عند رسميا ضغط كبير عمى القمـ ويفسر ذلؾ كورماف بتأكيد 
أجساد األشخاص  الذات، وبالتالي إسقاط كؿ الشحنات العدوانية عمى الورقة مف خبلؿ

المرسوميف، ىذا ألف كؿ رغبات الحالة قد قوبمت بالرفض والقمع والردع سواءا مف طرؼ 
 العائمة المتكفؿ بيا أو مف طرؼ المجتمع.
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الرسـ خاؿ مف األلواف الذي يدؿ عمى غياب الشحنات االنفعالية تجاه األشخاص 
كما يدؿ عمى أف الحالة المرسوميف، أو غياب العواطؼ واألحاسيس مف حياة الحالة، 

 منطوية ومنعزلة عف اآلخريف ويدؿ كذلؾ عمى وجود فراغ عاطفي وميوالت ضد اجتماعية.

 مستوى البنيات الشكمية : .ب 

  : في رسـ العائمة الحقيقية أو في رسـ العائمة المتخيمة  سواءاالبنية الشكمية لمشخص
ومف حيث قيمتيا ومستوى  يبدوا رسـ الحالة فقيرا جدا بالنسبة لحالة في مثؿ عمرىا،

الرسـ نبلحظ افتقار في بعض أجزاء الجسد كالرجميف، كؼ األيدي، األذنيف، غياب 
إما يدؿ عمى عوامؿ بعض التفاصيؿ، عدـ التناسب بيف أبعاد أعضاء الجسـ، وىذا 

 متعمقة بالمستوى العقمي أو بالمستوى العاطفي )معاناة مف صد كبير(.

 مة القمؽ والخوؼ واإلحساس بالذنب.تموينيا الشعر بالموف األسود دليؿ عمى عبل

رسـ الحالة لنفسيا في العائمة المتخيمة بحجـ كبير دليؿ عمى تضخـ األنا بالنسبة 
 اص بحجـ صغير دليؿ عمى نقص الثقة بالنفس.لمحالة، ورسميا باقي األشخ

  مف خبلؿ رسـ العائمتيف ىناؾ نمط عقمي، مف خبلؿ رسـ :  لمجماعةالبنية الشكمية
أشخاص قميمي الحركة، منعزليف عف بعضيـ البعض، مع ظيور اىتماـ بالغ 
بالتفاصيؿ الدقيقة كرسـ القبلدات وأزرار المبلبس، أحزمة السراويؿ، نظارات، فكؿ 

ا يعبر عف العفوية المثبطة والجمود مما أدى إلى إنتاج نمطي غير متجدد وثابت، ىذ
يتميز بالصبلبة والبلحركية التي تتجسد مف خبلؿ الخطوط الواضحة جدا المستقيمة 

 والزوايا.

الة باالستقبللية وكذلؾ حدؿ عمى شعور اليرسـ أفراد العائمة منفصميف عف بعضيـ 
 بالمحيط.بعدـ القدرة عمى االتصاؿ 
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 عدـ رسـ األذنيف دليؿ عمى القمؽ وعدـ وجود اتصاؿ داخؿ األسرة )بيف أفرادىا(

رسـ األخ األكبر بحجـ صغير ودوف أيدي دليؿ عمى االنقاص مف قيمتو، كما يشير 
 إلى الكبت واإلحساس بالذنب تجاه وظيفة ذلؾ العضو.حذؼ األيدي 

ب الحب دليؿ عمى تأكيدىا عمى الحاجة إلى طملباقي الشخصيات رسـ األيدي مفتوحة 
 والحناف.

 مستوى المحتوى : .ج 

 بالنسبة لمعائمة الحقيقية  : 

 : الحالة لمموضوع  وتكوف مف خبلؿ توظيؼ وتقدير الميول العاطفية اإليجابية
المقصود والمتمثؿ في شخص األـ، حيث بدأت برسميا أوال وبكؿ تفاصيميا، وكذلؾ 

 غرقت وقتا أطوؿ في رسمو وبكؿ تفاصيمو.األخ األوسط الذي است
  تكوف مف خبلؿ عدـ استثمار الموضوع المقصود في الميول العاطفية السمبية :

الرسـ وعدـ تقديره، والحالة ىنا قامت برسـ أخييا األكبر ىو األخير، وبحجـ أصغر، 
 وصرحت بأنو األقؿ لطفا في العائمة، مع حذؼ يديو وذلؾ ناتجوخاؿ مف التفاصيؿ 

 عف اإلحساس بالذنب تجاه وظيفة ذلؾ العضو.
 : قامت الحالة برسـ أفراد العائمة بتنظيـ تصفيفي، وذلؾ  االنطباع العام عمى الرسم

برسـ أشخاص منظميف في صفوؼ عمى مستوى واحد بمسافة متباعدة بينيـ، مع 
 غياب تماسؾ األيدي.

ؿ اإليجابي بيف أفراد العائمة فوجود التنظيـ التصفيفي بدوف أيدي متماسكة ينفي التفاع
 ويدؿ عمى عدـ تماسكيا.
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  : وجود قمؽ داخمي مف األنا األعمى يدؿ عمى الشعور دفاعات األنا ضد القمق
اإلقصاء  ميكانيـزبالذنب حيث قامت الحالة بحذؼ نفسيا مف الرسـ عف طريؽ 

سيا وسط واستصغارىا لنفقبلب النزوات العدوانية ضد الذات، )اإلنكار( دليؿ عمى ا
 عائمتيا.

 واعتبارىا لنفسيا فرد ال ينتمي ليذه العائمة وال تشعر بالراحة وسطيا.

كما تبدو مظاىر القمؽ مف خبلؿ الرسـ، عف طريؽ تحريؼ الحالة لموحدات المرسومة 
القدميف لؤلب واألخ  لحذؼالكتفيف لؤلخ األكبر، باإلضافة  حذؼوتشويييا مف خبلؿ 

يف لجميع أفراد العائمة، ما يوحي إلى عدـ وجود تواصؿ بيف األوسط، وكذلؾ حذؼ األذن
 أفرادىا أي ىناؾ قمؽ متعمؽ باالتصاؿ أو التفاعؿ بيف الجماعة.

 بالنسبة لمعائمة المتخيمة  : 

 : بدأت الحالة برسـ نفسيا أوال، واىتمت بتفاصيميا، حيث  الميول العاطفية اإليجابية
أخذت الوقت األكبر في رسـ نفسيا وىذا ما يدؿ عمى ميوالت عاطفية إيجابية دفعتيا 
الستثمار ىذا الموضوع وجعمتو ذا قيمة في الرسـ، وذلؾ بالرغـ مف تعبيرىا عمى أنيا 

وجييا، إال أنيا أفرغت ، ومبلمح الحزف التي رسمتيا عمى أتعس عروس في العالـ
 طاقة كبيرة في رسـ ىذه الشخصية.

  الحظناىا في رسـ شخصية األخ األصغر حيث رسمتو : الميول العاطفية السمبية
ولو حالحالة بحجـ أصغر مف اآلخريف، وعبرت بأنو األقؿ لطفا، ألف اآلخريف مف 

لمبلمح العدوانية والعنؼ يعاممونو بعنؼ وال يرحمونو، كما أنو األقؿ سعادة، باإلضافة 
 التي رسمتيا عمى وجيو مصرحة بأنو سريع الغضب والقمؽ.

 : مف خبلؿ  رسـ أفراد األسرة بتنظيـ تصفيفي وذلؾ االنطباع العام عمى الرسم
منظميف في صفوؼ عمى مستوى واحد، بمسافة متباعدة بينيـ مع غياب  رسميـ
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أفراد العائمة ويدؿ عمى عدـ  تماسؾ األيدي، الذي ينفي التفاعؿ اإليجابي بيف
 .تماسكيا

  : وجود قمؽ آت مف الخارج حيث عبرت الحالة بأنيا األكثر دفاعات األنا ضد القمق
التحويؿ،  ميكانيـزاستخداـ لطفا في العائمة، وكذلؾ قمؽ آت مف اليو وذلؾ مف خبلؿ 

ي سنة( مكاف األخ األصغر الذ 23حيث وضعت نفسيا في سف أكثر ىدوءا ولطفا )
 سنة(. 25أعطتو عمر )

الذي يدؿ عمى القمؽ الصادر مف اليو )مجاؿ القوى كما استخدمت ميكانيـز اإلسقاط 
الغريزية خاصة الجنسية والعدوانية( حيث قامت بإسقاط كؿ سمات العدوانية والعنؼ عمى 

 األخ األصغر.

 المنيجية العيادية العامة لتأويل الرسوم : .د 

  المفحوص عن الميول وعن دفاعات األنا :الكيفية التي يعبر بيا  

 : بالنسبة لمعائمة الحقيقية

  : حسب رسـ الحالة، فالشخصية المقدرة في الرسـ ىي األـ، تقدير الشخص الرئيسي
ألنيا أوؿ شخص بدأت بو الرسـ بقامة أكبر مف بقية األشخاص، مع االعتناء بيا في 

 لشخصية التي تتمنى أف تحتؿ مكانيا.الرسـ ورسـ كافة تفاصيميا مع اإلفصاح بأنيا ا
  : يظير مف خبلؿ حذؼ الحالة لنفسيا مف الرسـ ىذا دليؿ عمى أنيا ال عدم التقدير

تشعر بالراحة وسط عائمتيا، أو أنيا تتمنى أف تكوف شخصا آخر، كذلؾ عدـ تكيفيا 
حساسيا بالرفض.  مع العائمة وا 

األصغر حجما بيف الجميع، وىو  كما يظير عدـ التقدير لشخصية األخ األكبر برسمو
 آخر رسـ، خالي مف التفاصيؿ الضرورية إلى حد حذؼ جزء منو وىو األطراؼ العموية.
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 : نبلحظ تباعد بيف أفراد األسرة، وىذا دليؿ عمى سوء  الروابط والعالقات عن بعد
 وجود المحبة والمودة بينيـ. العبلقة بيف أعضاء األسرة وعدـ

مف الرسـ يدؿ عمى عدـ تكيفيا مع واقع األسرة وصعوبة إقامة اقصاء الحالة لنفسيا 
 عبلقات معيـ.

  : ىناؾ تقمص عمى المستوى الشعوري يتمثؿ في تقمص ذات األـ، ألف التقمصات
الحالة صرحت بذلؾ مف خبلؿ تمنييا أف تكوف مثميا باإلضافة إلى رسميا في 

 المرتبة األولى بكؿ تفاصيميا.

شعوري لؤلخ األوسط حيث صرحت الحالة بأنو            كما أف ىناؾ تقمص ال 
الشخص األكثر سعادة في العائمة بقوليا '' ىو الشخص األسعد ألنو ال يعطي أىمية لمناس 

 لي تقيسوا '' كذلؾ استغرقت وقتا أكثر في رسمو واالعتناء بتفاصيمو.

 : بالنسبة لمعائمة المتخيمة

 : لة فالشخصية المقدرة في الرسـ ىي الحالة حسب رسـ الحا تقدير الشخص الرئيسي
نفسيا، حيث أنيا تمثؿ أوؿ شخص بدأت بو الرسـ بقامة أكبر مف بقية األشخاص، 

 بتفاصيميا.بكؿ االىتماـ و 

فرسـ الحالة لنفسيا في المركز األوؿ يدؿ عمى ميؿ نرجسي واضح لدى الحالة، بسبب 
 رة ذاتيا.إستحالة توظيفيا لمصور الوالدية فقامت بتوظيؼ صو 

 : يظير مف خبلؿ رسـ الحالة لشخصية األخ، حيث رسمتو أقؿ حجما  عدم التقدير
مف اآلخريف وخاؿ مف التفاصيؿ ولـ تستغرؽ وقتا في رسمو. كما صرحت بأنو األقؿ 

 لطفا واالقؿ سعادة.
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  : ىناؾ تحويؿ لؤلدوار بينيا وبيف األخ األصغر مف خبلؿ إعطائيا لنفسيا التحويل
 سنة( وىذا دليؿ عمى الشعور بالذنب. 25نة( وأخوىا األصغر )س 23عمر )

 : أضافت الحالة شخصا راشدا في رسميا وصرحت بأنو إماـ  الشخصيات المضافة
وأنيا ال تعرفو وال تعرؼ اسمو وال أي شيء عنو، ربما تحاوؿ الحالة تحقيؽ األشياء 

 التي عجزت عف تحقيقيا عف طريؽ ىذا الشخص المضاؼ.
 نبلحظ تباعد بيف أفراد األسرة واتساع المسافة بينيـ دليؿ  : الروابط والعالقة عن بعد

 عمى أف الحالة تفتقد لمقدرة عمى االتصاؿ بالمحيط، كما تعبر عف استقبللية الحالة.
 ىناؾ تقمص عمى المستوى الشعوري يتمثؿ في تقمص ذات األب بأف  : التقمصات

وف مثمو في مينتو وقمبو الطيب، كما قامت برسمو الحالة صرحت بأنيا تتمنى أف تك
 باىتماـ وتقدير.

 : الموضوعية والذاتية في تأويل رسم العائمة  

بالنسبة لمعائمة الحقيقية قامت الحالة برسـ أفراد عائمتيا المتكفمة بيا في شكؿ عالة 
شعر مصغرة، حيث قامت الحالة بحذؼ نفسيا مف العائمة، وىذا ما يدؿ عمى أنيا ال ت

بالراحة وسط عائمتيا، واعتبارىا فرد ال ينتمي ليذه العائمة وىي بذلؾ تستجيب لممبدأ اليوامي 
 وتنكر الواقع الذي تعيش فيو.

أما بالنسبة لرسـ العائمة المتخيمة، فقد قامت الحالة برسـ عائمة أخرى منافية تماما 
ذؼ جميع أفراد عائمتيا لعائمتيا التي تعيش فييا عمى شكؿ عائمة مصغرة، حيث قامت بح

الحقيقية، ورسـ نفسيا مع أشخاص آخريف، وىذا دليؿ عمى انكار الواقع والخضوع لممبدأ 
 اليوامي.

 كممة لمرسم :مدراسة األسئمة ال .ه 

 في اختباره لمعائمة المتخيمة: Cormanمف خبلؿ طرحنا لؤلسئمة التي اقترحيا كورماف 
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 مف ىو األلطؼ في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف ىو األقؿ لطفا في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف ىو األسعد في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف ىو األقؿ سعادة في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف تفضؿ أف تكوف في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -

 : في العائمة الحقيقية  

أنو حنوف  األصغر بحجةصرحت الحالة بأف الشخص األكثر لطفا في العائمة ىو األخ 
ويمبي ليا احتياجاتيا، ويعطي ليا الحماية والرعاية. في حيف أف األخ األكبر ىو األقؿ لطفا 

 بكونو متشدد ومتسمط، ال يبالي وقمبو قاسح عمى حد قوليا.

أما بالنسبة لمشخصية المفضمة عمى أساس السؤاؿ الخاص بأفضمية التماىيات فقد 
األـ بحجة أنيا حنونة، وتفكر في المستقبؿ، تقدـ  تفضؿ أف تكوف مثؿبأنيا  صرحت الحالة

ليا الرعاية والحماية وتكره مف يكرىيا، فإنيا في نفس الوقت '' تعاير '' أي تسب وتضرب 
صورة األـ، فيي مف جية صورة طيبة ومفضمة  فيأيضا وىذا دليؿ عمى أف ىناؾ تناقض 

ر كآلية دفاعية أماـ تمثؿ ومف جية أخرى صورة سيئة، وىو ما ينبئ عف موضوع االنشطا
 الصورة اليوامية لؤلـ.

 : في العائمة المتخيمة  

صرحت الحالة بأنيا الشخص األكثر لطفا بكونيا حنونة وتفكيرىا منفتح وتحب الخير 
لآلخريف، في حيف أف الشخص األقؿ لطفا ىو األخ األصغر بحجة أف اآلخريف قاسيف معو 

 وال يتعامموف معو بمطؼ.
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فقد أما بالنسبة لمشخصية المفضمة عمى أساس السؤاؿ الخاص بأفضمية التماىي، 
صرحت الحالة بأنيا تفضؿ أف تكوف مثؿ األب بسبب مينتو الراقية وتفكيره الراقي والمنفتح 
وبأنو حنوف، بالرغـ مف ىذا فيو غير مبالي بالبيت ألنو يغيب كثيرا وعنيؼ في بعض 

األب، فيي مف صورة ا دليؿ عمى أف ىناؾ تناقض في ، وىذالضغوطاتاألحياف بسبب 
جية صورة مفضمة وطيبة ومف جية أخرى صورة سيئة، وىو ما ينبئ عف موضوع االنشطار 

 كآلية دفاعية أماـ تمثؿ الصورة اليوامية لؤلب.

مف خبلؿ ما سبؽ ذكره فإف الحالة ليا صورة مزدوجة متناقضة لمصور اليوامية لكؿ 
مف جية ىناؾ األـ واألب المثالييف الذيف تتمنى أف تكوف مثميما، ومف مف األب واألـ، ف

 جية أخرى ىناؾ أبويف قاسييف وسيئيف.

 : ممخص نتائج تحميل اختبار رسم العائمة -5.1

مف خبلؿ نتائج االختبار توصمنا إلى أف الحالة لدييا تناقض وجداني أماـ تمثؿ الصور  -
الحالة بتقمص صورة األـ شعوريا في العائمة الوالدية وصورة الذات، حيث قامت 

الحقيقية، وتقمص صورة األب شعوريا في العائمة المتخيمة، ورسـ نفسيا في العائمة 
 المتخيمة في المرتبة األولى محاولة إثبات نفسيا كعنصر رئيسي في العائمة مكاف األـ.

ش فيو مستخدمة الحالة تخضع لممبدأ اليوامي أو المتخيؿ وترفض الواقع الذي تعي -
ميكانيـز اإلنكار، حيث قامت بحذؼ نفسيا مف العائمة الحقيقية، ورسـ نفسيا مع عائمة 

 أخرى تتمنى أف تكوف وسطيا، ومنو فإف لمحالة صورة ىوامية عف العائمة.
عات اندفاعية وعدوانية، حدة النزوات، الخوؼ مف العجز مف خبلؿ اكما أف لمحالة نز  -

بطاقة غير متساوية، خياؿ واسع مف خبلؿ استغبلليا لممنطقة نوعية الخط المرسـو 
العميا مف الورقة، محاولة تأكيد الذات برسـ نفسيا في المرتبة األولى بحجـ أكبر مف 

 باقي الشخصيات في رسـ العائمة المتخيمة مع الضغط عمى القمـ.



 دراسة الحاالت ومناقشة نتائج البحث               :           الخامسالفصل 

 
 87 

سيس مف حياة غياب الشحنات االنفعالية تجاه أفراد العائمة، وغياب العواطؼ واألحا -
الحالة، واالنطواء واالنعزاؿ عف اآلخريف، فراغ عاطفي، كؿ ىذا يظير مف خبلؿ عدـ 
استعماؿ الحالة لؤللواف في رسميا، وتمويف الشعر بالموف األسود دليؿ عمى القمؽ 

 والخوؼ واإلحساس بالذنب.
مف خبلؿ  وغياب االتصاؿ بينيا وبيف أفراد العائمةعدـ القدرة عمى االتصاؿ بالمحيط  -

 حذفيا لؤلذنيف لجميع أفراد العائمة ورسـ أفراد العائمة منفصميف عف بعضـ.
ميوالت عاطفية سمبية تجاه األخ األكبر في العائمة الحقيقية وتجاه األخ األصغر في  -

 العائمة المتخيمة مف خبلؿ تصريح الحالة بأنيـ األقؿ لطفا في العائمة.
 .ميوالت عاطفية إيجابية تجاه نفسيا -
استخداـ الحالة لميكانيـز اإلنكار مف خبلؿ حذؼ نفسيا مف الرسـ نتيجة الشعور  -

 بالذنب، وميكانيزمي اإلسقاط والتحويؿ تجاه األخ األصغر في العائمة المتخيمة.
عدـ تكيؼ الحالة مع واقع األسرة وصعوبة إقامة عبلقات مف خبلؿ حذؼ نفسيا مف  -

 رسـ العائمة الحقيقية.
ـ في العائمة الحقيقية وذلؾ بإفصاح الحالة بأف األـ ىي الشخصية تقمص شعوري لؤل -

المفضمة في العائمة، وتقمص الشعوري لؤلخ األوسط مف خبلؿ استغراؽ وقت طويؿ في 
فصاحيا بأنو األكثر لطفا في العائمة.  رسمو وا 

 تقمص شعوري لؤلب في العائمة المتخيمة. -
ا بحجـ كبير، وقمة الثقة بالنفس مف تضخـ األنا لدى الحالة مف خبلؿ رسميا نفسي -

 خبلؿ رسـ باقي األفراد بحجـ صغير.
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 : ط بين نتائج االختبار والمقابمةالرب -6.1

المقابمة نصؼ توجييية مع الحالة، وجدنا أف الحالة تممؾ صورة والدية بعد إجراء 
ب وال إحساس واقعية، فيي تتصور بأف الوالديف البيولوجييف لدييـ صورة شيطاف وأنيـ ببل قم

عمى حد قوليا، والوالديف بالتكفؿ يمثبلف بالنسبة ليا الصورة المحبوبة والمفضمة وذلؾ بقوليا 
: '' األـ لي ولدتني وخبلتني نتخيميا شيطاف، ببل قمب، ما نتمناش نشوفيا ونفس الشيء 

 بالنسبة لؤلب ''.

ا وقميؿ عمييا '' وقوليا أيضا : '' األـ لي رباتني ىي كمش في حياتي نعطييا عيني
 ونفس الشيء بالنسبة لؤلب.

وىذا التذبذب في الصورة الوالدية يمثؿ بالنسبة لمحالة الواقع الذي تعيشو. وىو ما 
يتناقض مع نتائج اختبار رسـ العائمة، حيث توصمنا مف خبللو إلى أف الحالة تخضع لممبدأ 

حذؼ الحالة لنفسيا مف  وتمتمؾ صورة ىوامية لموالديف، وذلؾ يتضح مف خبلؿاليوامي 
العائمة الحقيقية مستخدمة ميكانيـز اإلنكار الذي ترفض بو واقعيا، وقامت برسـ نفسيا مع 
عائمة أخرى تتمنى أف تكوف وسطيا. ومنو فإف لمحالة صورة والدية ىوامية ومنو صورة 

 عائمية ىوامية.

وىذا التناقض بيف نتائج المقابمة ونتائج اختبار رسـ العائمة، راجع إلى معاناتيا لمرفض 
مف طرؼ إخوتيا في األسرة البديمة منذ مرحمة الطفولة الوسطى، حيث صرحت الحالة عمى 
حد قوليا : '' خويا الكبير، خاوتي بكؿ، كي كنت صغيرة أنا منعرفش، ىوما يقولولي راكي 

كبرت كي بنت سبيطار، جبناؾ مف السبيطار ربيناؾ، كنت نبكي بزاؼ، كي ماكيش ختنا، را
 ''.ني، قاسوني بزاؼ( ديما يعايرو يزوج مف الفامي تاعنا )بنات عموالفت بييا ''، وقوليا : ''
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وىي المرحمة التي يسترجع الوسطى،  المراىقةوعمى اعتبار أف الحالة تعيش مرحمة 
وات السابقة لكي يثبت عمى شخصية معينة، ونظرا لكوف فييا الفرد معاشو النفسي في السن

الحالة لدييا عمـ بأنيا مجيولة النسب ونظرا لممعاناة النفسية التي عانتيا الحالة وسط العائمة 
المتكفمة بيا والرفض الذي تمقتو مف طرؼ األخوة والعائمة ترسخ لدى الحالة التناقض في 

بيف نتائج المقابمة ونتائج  يفسر االختبلؼئمة وىذا ما صورة العا تناقض الصورة الوالدية ومنو
 االختبار.

 الثانيةدراسة الحالة 

 تقديم الحالة : -1.1

 ف . ؼ . ر االسـ : -
 الجنس : أنثى -
 2004-04-04سنة /  15السف :  -
 ثانوي. أولىالمستوى التعميمي:  -
 الحالة المدنية : عزباء -
 1ترتيبيا في العائمة :                    00عدد األخوة :  -
 مستوى اقتصادي ضعيؼ.المستوى االقتصادي :  -
 الحالة الصحية : ال تعاني مف أي مرض -
 مؤسسةفي حارس األب :  -
 األـ : ماكثة بالبيت -
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 الظروف المعيشية : -2.1

الحالة )ف( بنت مجيولة النسب، كانت في مؤسسة الطفولة المسعفة لوالية أـ البواقي، 
أشير، عاشت الحالة في جو أسري غير مستقر، بسبب  08أعطيت لمعائمة المتكفمة بعمر 

سنوات عانت الحالة مف التيميش  5، عندما بمغت الحالة (الفصاـ)مرض األـ المتكفمة 
 اسية.االجتماعي ومرت بظروؼ جد ق

ثانوي جذع عمـو طبيعية، نتائجيا جيدة حيث تحصمت عمى  أولىتدرس الحالة سنة 
، األب يعمؿ حارس في مؤسسة خاصة ودوره غائب تماما، األـ ماكثة في 14.56معدؿ 

البيت، يقطنوف بمنزؿ في السكف االجتماعي يخمو مف أبسط الحاجات الخاصة بالحياة 
 الكريمة.

 لمحتوى المقابمة :التحميل الكيفي  -3.1

الحالة )ف( تدرس سنة ثانية ثانوي بوالية أـ البواقي، تمت المقابمة مع الحالة في 
ظروؼ جد ىادئة، حيث سارت بشكؿ جيد، كانت الحالة تجيب عمى األسئمة بشكؿ مباشر 

 وجدي وىو ما يوضح رغبتيا في التعبير عف مكنوناتيا.

الحزف واألسى عمى وجو الحالة، وذلؾ مف مع الحالة مؤشرات الحظت أثناء المقابمة 
خبلؿ بكائيا وتعبيرىا عف الظمـ التي تعرضت لو والقسوة التي عاشتيا. كما أبدت سخطيا 

 عمى المجتمع الذي سمب منيا حقيا كطفمة.

محاور تتمثؿ في صورة الذات، مصادر الصراع،  06تمحورت أسئمة المقابمة حوؿ 
التقمص، حيث تمثؿ ىذه المحاور األربعة نقطة أساسية في العبلقات االجتماعية، نموذج 

 تشكؿ الصور الوالدية التي تناولناىا في المحور الخامس وأخيرا النظرة المستقبمية لمحالة.



 دراسة الحاالت ومناقشة نتائج البحث               :           الخامسالفصل 

 
 91 

قميمة حظ فبالنسبة لصورة الذات فقد عبرت الحالة عف صورة ذات سمبية باعتبار نفسيا 
النسبة ليا قد يؤثر بالسمب عمى شكؿ بسبب الظروؼ التي مرت بيا، وىذا شيء سمبي ب

 الصورة الوالدية ومنو صورة العائمة.

وقمؽ داخمي وبالنسبة لمصادر الصراع فالحالة تعاني مف قمؽ خارجي آت مف المجتمع 
آت مف األنا األعمى والمتمثؿ في لـو الذات، وذلؾ مف خبلؿ قوليا : '' سوفريت مف حوايج 

عميا، حاسة روحي عايشة في دوامة، ما لبس كي البنات، بزاؼ، ظمـ الناس، واحد ما ييدر 
ما ناكؿ كيفيـ ''. وترديدىا عبارة : '' عبله أنا بالذات '' وكذلؾ قوليا : '' نحس روحي ما 

 عندي حتى فايدة وىازة عار كبير، واحد ما يقيمني ''.

االجتماعية أما بالنسبة لمعبلقات االجتماعية فإجابات الحالة توحي بأنيا تفضؿ العزلة 
واالنطواء، فيي ال تممؾ سوى صديقتيف فقط وتتيرب مف تكويف أي عبلقة اجتماعية بسبب 
إحساسيا بالنقص ونقص تقدير الذات وسط الجماعة، وذلؾ بقوليا : '' نحب نقعد وحدي، 

ناقص وضعيؼ وما بويسؾ يحقروني كي عادت ماما ميبولة، ويحسسوني بمي أنا ديما عبد 
''. وقوليا كذلؾ : '' كي نكوف وسط الجماعة نحشـ ونحس بالعار ونحس عندي حتى معنى 

 روحي ما عندي حتى فايدة ''.

وبالنسبة لنموذج التقمص فالحالة ترى في أستاذىا مثميا األعمى وتتمنى أف تصبح مثمو 
بصفاتو الشخصية التي ذكرتيا بقوليا : '' محتـر بزاؼ، في المستقبؿ، وعبرت عف اعجابيا 

 فالراس، يقدر الناس، يتمسخر معانا وما يشنفش عمينا ''. عندو

كما قالت : '' األستاذ تاعي تاع الرياضيات، نشتيو، وىو كي عدت نعرؼ الرياضيات 
يشتيني، غير ىو لي عطالي قيمتي صح، ديما يشكرني ويشوفني راح نرجع حاجة كبيرة 

ا األعمى عندما تصبح مثمو فالمستقبؿ، يطمعمي الموراؿ ''. فيي ترى في أستاذىا مثمي
 تراـ وتقدير.حوتعوض ما فقدتو مف ا
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الخاصة بالصور الوالدية فقد صرحت الحالة بأف األـ تمثؿ كؿ شيء وبالنسبة لؤلسئمة 
بالنسبة إلبنيا لكنيا حرمت منيا بقوليا : '' األـ تعنيمي حوايج بزاؼ أنا تحرمت منيـ، 

تحامي عمى والدىا بصح أنا ما كاف حتى حاجة  الحنانة، المواساة، األـ نورمالموف ىي لي
مف ىاذو، ما عشتيمش ''. أما بالنسبة لصورة األـ صرحت الحالة بكؿ سخط وسمبية عف 

: '' األميات عندي أنانيات، يحبو صبلحيـ، ما يخموش وما عبلباليمش  ةً مئتصورىا لؤلـ قا
قوليا : '' نورمالموف األـ  بالتصرفات تاعيـ، ناقصيف مسؤولية إال مف رحـ ربي ''. وكذلؾ

ىي لي تربي والدىا أحسف تربية وتخرج منيـ حاجة مميحة، بصح أنا شفت العكس ما عندىا 
 حتى دور غير أنيا تحطميـ ''.

ونفس الشيء بالنسبة لصورة األب حيث صرحت الحالة بأنيا ال تعرؼ معنى كممة أب 
األب تجاه عائمتو وأنو السند ليـ، بقوليا : '' جامي حسيت عندي أب ''. وتكممت عف واجب 

وىذا ما لـ تشعر بو في حياتيا، وأنيا احتاجت لكبلىما في مواقؼ عديدة لكنيا لـ تجد شيء 
تجتيـ في بزاؼ مواقؼ أنا ديما محقورة، نتعاير، نحب واحد يحامي عميا، كي حا بقوليا : ''

يما وحدي ''. فالحالة ي دأنا عايشة وحدي، نفرح وال نبكفالقراية نحب لي يفرحمي،  حننج
عانت معاناة شديدة وقاسية أفقدتيا الصورة اإليجابية لموالديف ورسخت ليا السخط والمـو 

 عمييـ.

الة فبالرغـ مف المعاناة والسخط وقمة الثقة بالنفس حأما بالنسبة لمنظرة المستقبمية لم
لممستقبؿ ة إيجابية الة تممؾ نظر حونقص تقدير الذات والشعور بالنقص والضعؼ إال أف ال

وتقمص ناجح وذلؾ بقوليا : '' المستقبؿ بإذف ا يكوف مميح، كي نحقؽ أحبلمي ''، وكذلؾ 
 قوليا : '' نحب نولي أستاذة كبيرة ومحترمة، يحتارموني الناس كؿ، ونرجع قيمتي ''.

مشاعر النقص والدونية والظمـ  عفوىذا مف أجؿ تحقيؽ مكانة اجتماعية تعوضيا 
 تعرضت لو في صغرىا.الذي 
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 تحميل اختبار رسم العائمة : -4.1

 المستوى البياني الخطي : .أ 

  : سواء في رسـ العائمة الحقيقية أو رسـ العائمة تميز رسـ الحالة نوعية الخط
بخط قوي دليؿ عمى حدة النزوات والدوافع، الوقاحة، العنؼ أو التحرر المتخيمة 
 وخط متواصؿ ينبئ بالثقة. الغريزي.

 : سواء في رسـ العائمة الحقيقية أو رسـ العائمة المتخيمة  البعد المكاني لمورقة
مع ميميا قميبل إلى الجزء العموي مف الورقة عمى  استغمت الحالة كافة مساحة الورقة

 طبيعيةحساب الجزء السفمي، مف اليسار إلى اليميف والذي يعتبر حركة تقدمية 
 وعادية.

منطقة االنفتاح التخيمي )الخياؿ الواسع( كما أنيا منطقة  حيث تمثؿ المنطقة العميا
الحالميف وأصحاب المبادئ، وىذا دليؿ عمى أف الحالة تعيش في أحبلـ وتخيبلت بعيدة عف 

 الواقع.

 مف اإلحباط. في حيف تعبر المنطقة السفمى عف األشخاص المتعبيف الذيف يعانوف

مساحة بيضاء قميمة نوعا ما في الجزء السفمي مف الورقة التي تعبر عف منطقة  ىناؾ
 الغرائز األولية لمحياة، وتمثؿ بالنسبة لمحالة منطقة الممنوعات.

الرسـ خاؿ مف األلواف والذي يدؿ عمى غياب الشحنات االنفعالية تجاه األشخاص 
كما يدؿ عمى أف الحالة منطوية  المرسوميف، وكذلؾ غياب العواطؼ واألحاسيس مف حياتيا،

 ومنعزلة عف اآلخريف، وكذلؾ يدؿ عمى وجود فراغ عاطفي وميوالت ضد اجتماعية.
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 مستوى البنيات الشكمية : .ب 

  : سواءا في رسـ العائمة الحقيقية أو في رسـ العائمة المتخيمة البنية الشكمية لمشخص
رسـ وذلؾ مف خبلؿ  رسـ الحالة يبدو متقنا وبنية األشخاص واضحة المعالـ،

 األشخاص بكؿ التفاصيؿ البلزمة وبأبعاد متناسبة ألعضاء الجسـ والثياب وغيرىا.

 رسـ األعيف الكبيرة والواسعة لمتعبير عف االحتياجات العاطفية واالنفعالية.

  سواءا في العائمة الحقيقية أو في الحالة ـ و مف خبلؿ رس:  لمجماعةالبنية الشكمية
ىناؾ نمط عقمي : مف خبلؿ رسـ أشخاص قميمي الحركة منعزليف  ةالعائمة المتخيم

عف بعضيـ البعض، وىذا ما يعبر عف العفوية المثبطة والجمود، مما أدى إلى انتاج 
نمطي غير متجدد وثابت، يتميز بالصبلبة والبلحركية التي تتجسد مف خبلؿ 

 الخطوط الواضحة جدا المستقيمة والزوايا.

دليؿ عمى عدـ القدرة عمى االتصاؿ بالمحيط عف بعضيـ  منعزليفرسـ أفراد العائمة 
  وعمى استقبللية الحالة.

 عدـ رسـ الحالة لؤلذنيف دليؿ عمى القمؽ، وعدـ وجود اتصاؿ داخؿ األسرة.

 مستوى المحتوى : .ج 

  الحقيقيةبالنسبة لمعائمة  : 

 : مموضوع الحالة ل روتكوف مف خبلؿ توظيؼ وتقدي الميول العاطفية اإليجابية
مف  حجما رسمتيا في المرتبة األولى وأكثرالمقصود والمتمثؿ في شخص األـ، حيث 

 اآلخريف، وصرحت بأنيا تتمنى أف تكوف مثميا في السؤاؿ الخاص بأفضمية التماىي.
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  تمثمت في شخصية األخ حيث رسمتو ىو األخير : الميول العاطفية السمبية
 .وصرحت بأنو األقؿ لطفا في العائمة

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

فوجود التنظيـ التصفيفي بدوف أيدي متماسكة ينفي التفاعؿ غياب تماسؾ األيدي. 
 تماسكيا. اإليجابي بيف أفراد العائمة، ويدؿ عمى عدـ

  : جود قمؽ آت مف األنا األعمى وىو الشعور بالذنب حيث و دفاعات األنا ضد القمق
رسمت الحالة نفسيا في األخير ودوف تفاصيؿ، وصرحت بأنيا األقؿ سعادة في 

 العائمة.

مف خبلؿ كما يمكف الكشؼ عف المظاىر الدالة عمى القمؽ مف خبلؿ الرسـ وتظير 
، باعتبار األذنيف مف معالـ االتصاؿ، عف طريؽ االتصاؿ العائمةحذؼ األذنيف لكافة أفراد 

حيث سماعو أو األخذ برأيو، وغيابيما يدؿ عمى أف ىناؾ قمؽ مرتبط بوظيفة ىذا  مف باآلخر
 العضو، ونسيانو دليؿ عمى القمؽ المتعمؽ باالتصاؿ والتفاعؿ داخؿ الجماعة.

 بالنسبة لمعائمة المتخيمة  : 

  حسب رسـ الحالة فالشخصية المقدرة في الرسـ والتي  اإليجابية :الميول العاطفية
رسمت في المرتبة األولى وبكؿ تفاصيميا ىي شخصية األـ، حيث رسمتيا الحالة 

 أكثر حجما مف اآلخريف وأفصحت بأنيا تتمنى أف تحتؿ مكانيا.
  تمثمت في شخصية األخ حيث رسمتو ىو األخير الميول العاطفية السمبية :

 بأنو األقؿ لطفا في العائمة. وصرحت
 : قامت الحالة برسـ أفراد العائمة بتنظيـ تصفيفي، وذلؾ  االنطباع العام عمى الرسم

برسـ أشخاص منظميف في صفوؼ عمى مستوى واحد بمسافة متباعدة بينيـ مع 
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غياب تماسؾ األيدي. فوجود التنظيـ التصفيفي بدوف أيدي متماسكة ينفي التفاعؿ 
 ف أفراد العائمة، ويدؿ عمى عدـ تماسكيا.اإليجابي بي

  : اليو، والذي يظير مف خبلؿ استخداـ  مف وجود قمؽ آتدفاعات األنا ضد القمق
مت بإسقاط كؿ الصفات السمبية والمتمثمة في قاالحالة لميكانيـز اإلسقاط، حيث 

 األنانية والقسوة تجاه األخ.

ف خبلؿ الرسـ والتي تظير في ا يمكف الكشؼ عف المظاىر الدالة عمى القمؽ مكم
تشويو الوحدات وتحريفيا مف خبلؿ حذؼ األذنيف لجميع أفرادىا، ويدؿ أف ىناؾ قمؽ مرتبط 

 بوظيفة ىذا العضو، ونسيانو دليؿ عمى القمؽ المتعمؽ باالتصاؿ والتفاعؿ داخؿ الجماعة.

 المنيجية العيادية العامة لتأويل الرسوم : .د 

 لة عن الميول وعن دفاعات األنا :الكيفية التي تعبر بيا الحا  

 : بالنسبة لمعائمة الحقيقية

  : المقدرة في الرسـ والتي  حسب رسـ الحالة، فالشخصيةتقدير الشخص الرئيسي
رسمت في المرتبة األولى وبكؿ تفاصيميا ىي شخصية األب، بالرغـ مف إفصاح 

 الحالة عمى أنو األقؿ لطفا في العائمة.
  : مف خبلؿ رسـ الحالة لنفسيا في المرتبة األخيرة بعيدة عف يظير عدم التقدير

 والدييا بالتكفؿ، ورسـ نفسيا خالية مف التفاصيؿ.
 : رسـ أفراد األسرة بوضعية متباعدة، وىذا دليؿ عمى سوء  الروابط والعالقات عن بعد

 نعداـ المحبة والمودة بينيـ.االعبلقة بينيـ، و 

الحالة لنفسيا مف الرسـ يدؿ عمى عدـ تكيفيا مع واقع األسرة وصعوبة إقامة  قصاءإ
 عبلقات معيـ.
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 ىناؾ تقمص شعوري لشخصية األـ حيث قالت الحالة لوال :  )التماىيات( التقمصات
 مرضيا لتمنيت أف أكوف مثميا.

ى شخص األب : قامت الحالة برسمو في المرتبة األولكما أف ىناؾ تقمص ال شعوري ل
 واستغرقت وقتا في رسمو بكؿ تفاصيمو.

 : بالنسبة لمعائمة المتخيمة

  : سب رسـ الحالة فالشخصية المقدرة في الرسـ والتي حتقدير الشخص الرئيسي
رسمت في المرتبة األولى وبكؿ تفاصيميا ىي شخصية األـ، حيث رسمتيا الحالة 

 مكانيا.أكثر حجما مف اآلخريف وأفصحت بأنيا تتمنى أف تحتؿ 
  : حسب رسـ الحالة فالشخصية التي رسمت األخيرة ىي شخصية األخ، عدم التقدير

 مع إفصاح الحالة بأنو الشخص األقؿ لطفا في العائمة.
 : ىي شخصية األخ، باعتبار أف الحالة تعيش مع الوالديف  الشخصيات المضافة

لصفات بالتكفؿ فقط، أضافت شخصية أخرى وىي شخصية األخ، لتسقط عميو ا
 السمبية التي تبيف حاجتيا الماسة إلشباع الحاجات المعنوية التي حرمت منيا.

 : رسـ أفراد األسرة بوضعية متباعدة وىذا دليؿ عمى غياب  الروابط والعالقات عن بعد
 التواصؿ وسوء العبلقة وانعداـ المحبة والمودة بينيـ.

  : ميا في المرتبة األولى مف خبلؿ رسىناؾ تقمص شعوري لشخصية األـ التقمصات
 وأكثر حجما مف اآلخريف واإلفصاح بأنيا تتمنى أف تكوف مثميا )تتماىى بيا(.

ية األب : حيث استغرقت وقتا في رسمو بكؿ كما أف ىناؾ تقمص ال شعوري لشخص
 تفاصيمو وصرحت بأنو الشخص األكثر لطفا في العائمة.
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 الموضوعية والذاتية في تأويل رسم العائمة :  .ه 

 بالنسبة لمعائمة الحقيقية : 

بالنسبة لطبيعة العائمة المقدمة، قامت الحالة برسـ عائمتيا المتكفمة بيا في شكؿ عائمة 
 مصغرة، وبالتالي فالحالة تستجيب لمبدأ الواقع.

 بالنسبة لمعائمة المتخيمة : 

لطبيعة العائمة التي رسمتيا الحالة ىي عائمة خيالية، حيث قامت برسـ عائمة  بالنسبة
أخرى غير عائمتيا المتكفمة بيا، في شكؿ صورة عائمة مصغرة )األب، األـ، األطفاؿ(.حيث 
قامت فييا بحذؼ أبوييا بالتكفؿ ورسـ أبويف آخريف مختمفيف مف حيث السف والوظيفة 

 .افة أخ ليا أكبر سنا منياضوا  

ومنو فالحالة تخضع لممبدأ اليوامي المتخيؿ وترفض واقعيا الذي تعيش فيو وىي بذلؾ 
 والصراع النفسي بيف المبدأ اليوامي ومبدأ الواقع. في حالة مف القمؽ

 كممة لمرسم :مدراسة األسئمة ال .و 

 في اختباره لمعائمة المتخيمة: Cormanمف خبلؿ طرحنا لؤلسئمة التي اقترحيا كورماف 

 و األلطؼ في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟مف ى -
 مف ىو األقؿ لطفا في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف ىو األسعد في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف ىو األقؿ سعادة في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف تفضؿ أف تكوف في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
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 : في العائمة الحقيقية  

األكثر لطفا في العائمة ألنيا بالرغـ مف المعاناة التي صرحت الحالة بأنيا الشخص 
تعانييا إال أنيا تبر والدييا وتقـو باألعماؿ المنزلية نيابة عف أميا وتحس بالشفقة عمييا، في 
حيف يتمثؿ الشخص األقؿ طيبة في العائمة في شخص األب ألنو غير مبالي بعائمتو، ال 

 سواءا المادية أو المعنوية. ـا وال يمبي احتياجاتيتوجد رحمة في قمبو، ال ييتـ بيا وبأمي

أما بالنسبة لمشخصية المفضمة عمى أساس السؤاؿ الخاص بأفضمية التماىيات فقد 
صرحت الحالة بأنيا تحب أف تكوف ال مثؿ أبييا وال أميا، واختارت نموذجا آخر خارج 

ميا لوال مرضيا لتمنيت أف أكوف العائمة. معبرة أنيا لـ تتمنى يوما أف تكوف مثؿ أبييا، لكف أ
ا ما ذمثميا ألنيا قبؿ مرضيا كانت طيبة وحنونة، لكف بعد مرضيا تغيرت تماما معي، وى

 يبيف التناقض في صورة األـ.

 : في العائمة المتخيمة  

ت الحالة بأف الشخص األكثر لطفا في العائمة ىو األب ألنو ييتـ بعائمتو ويمبي حصر 
ف وقمبو طيب، يدافع عنيـ إذا ظمموا، في حيف الشخص األقؿ لطفا كافة احتياجاتيـ، حنو 

يمثؿ شخص األخ باعتباره أناني، يحب كؿ شيء لنفسو، ال ييتـ بمشاعر اآلخريف، فالحالة 
 بيا. ةنيا حرمت منو في العائمة المتكفمألىنا تبحث عف إشباع الجانب المعنوي، 

فقد تمنت الخاص بأفضمية التماىي، أما بالنسبة لمشخصية المفضمة مف خبلؿ السؤاؿ 
تراـ الناس ليا، كما حومكانتيا االجتماعية، واالحالة أف تكوف مثؿ أميا بسبب مينتيا الراقية 

 أنيا حنونة وطيبة، وتوفر لعائمتيا مف وقتيا وتستمع لمشاكميـ.
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 : ممخص نتائج تحميل اختبار رسم العائمة -5.1

مف خبلؿ نتائج االختبار توصمنا إلى أف الحالة لدييا تناقض وجداني أماـ تمثؿ الصور  -
بتمثيؿ األب كشخص أوؿ في العائمة الحقيقية، الوالدية وصورة الذات، حيث قامت 

وغياب تمثيمو كشخص أوؿ في العائمة المتخيمة لصالح األـ، أما بالنسبة لشخص األـ 
المتخيمة كشخص أوؿ وغياب تمثيميا كشخص أوؿ في  بتمثيميا في العائمةفقد قامت 

العائمة الخيالية عمى حساب  فيالعائمة الحقيقية لصالح األب، إذف ظيور شخص األـ 
ىذا وظيور شخص األب في العائمة الحقيقية عمى حساب شخص األـ، و شخص األب 

جداني لمحالة كذلؾ تناقض و  وحدث داني أماـ تمثيؿ الصورة الوالدية.يعني التناقض الوج
أماـ نوعية التماىي بيف ميميا لجانب األـ في العائمة الحقيقية وجانب األب في العائمة 

 المتخيمة.
قامت الحالة برسـ نفسيا في العائمة الحقيقية مع الوالديف المتكفميف وصرحت بأنيا األقؿ  -

لى رسـ سعادة في ىذه العائمة بسبب شعورىا بالنقص وسط العائمة، وىذا ما دفعيا إ
نفسيا في العائمة المتخيمة مع عائمة أخرى تتمنى أف تكوف ضمنيا وىي بذلؾ تستجيب 

 لممبدأ اليوامي وترفض الواقع الذي تعيش فيو.
كما يوجد لدى الحالة حدة النزوات والدوافع، الوقاحة، العنؼ، أو التحرر الغريزي مف  -

منطقة العميا مف الورقة، تميؿ خبلؿ نوعية الخط القوي، خياؿ واسع مف خبلؿ استغبلؿ ال
، غياب الشحنات مف خبلؿ استغبلليا جزء مف المنطقة السفمى لمورقة الحالة لئلحباط

االنفعالية والعواطؼ واألحاسيس مف حياة الحالة، االنطواء واالنعزاؿ، فراغ عاطفي، 
 ميوالت ضد اجتماعية مف خبلؿ الرسـ الخالي مف األلواف.

باالستقبللية، غياب التفاعؿ  القدرة عمى االتصاؿ بالمحيط، الشعورعدـ عفوية مثبطة،  -
داخؿ األسرة، وغياب المحبة والمودة بينيـ، قمؽ الشعور بالذنب، قمؽ متعمؽ باالتصاؿ 
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مف خبلؿ حذؼ األذنيف لجميع أفراد العائمة وسميـ متباعديف  والتفاعؿ داخؿ الجماعة
 عف بعضيـ البعض.

تجاه األـ، وميوالت عاطفية سمبية تجاه األب في العائمة ميوالت عاطفية إيجابية  -
 الحقيقية، وميوالت سمبية تجاه األخ في العائمة المتخيمة.

تقمص شعوري لشخصية األـ، وتقمص الشعوري لشخصية األب في العائمة الحقيقية،  -
 والعكس في العائمة المتخيمة.

 جاه األخ.قمؽ آت مف اليو مف خبلؿ استخداـ ميكانيـز اإلسقاط ت -
 الحالة تخضع لممبدأ اليوامي وتستجيب لو، وترفض الواقع الذي تعيش فيو. -
 ومنو فإف لمحالة صورة ىوامية عف الوالديف ومنو صورة ىوامية عف العائمة. -

 :ط بين نتائج االختبار والمقابمة الرب -6.1

لحالة تممؾ صورة والدية بعد إجراء المقابمة نصؼ توجييية مع الحالة، وجدنا أف ا
واقعية وتستجيب لمبدأ الواقع، وذلؾ مف خبلؿ تصريحيا بأف جميع األميات أنانيات وعديمي 
المسؤولية وأنيا ال تعرؼ معنى كممة أب ألنيا حرمت مف أشياء كثيرة بوجودىا في األسرة 

بية          البديمة واحتاجت لكؿ منيما في مواقؼ عديدة ولـ تجدىما، فعبرت بكؿ سخط وسم
األـ تعنيمي حوايج بزاؼ تحرمت منيـ، الحنانة، المواساة ''، وقوليا : '' األميات بقوليا : '' 

عندي كؿ أنانيات، يحبو صبلحيـ، ما يخموش وما عبلباليمش فالتصرفات تاعيـ، ناقصيف 
أنا مسؤولية ... نورمالموف األـ تربي والدىا أحسف تربية، وتخرج منيـ حاجة مميحة بصح 

 شفت العكس ما عندىا حتى دور غير أنيا تحطميـ ''.

فقد قالت الحالة : '' جامي حسيت عندي أب ''، فالحالة بالنسبة لؤلب  األمر وكذلؾ
عانت معاناة شديدة وقاسية أفقدتيا الصورة اإليجابية لموالديف ورسخت ليا السخط والمـو 

ابمة وتمتمؾ صورة واقعية عف الوالديف عمييـ فيي بذلؾ تستجيب لمواقع مف خبلؿ نتائج المق
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وىذا ما يتناقض مع نتائج اختبار رسـ العائمة، الذي توصمنا مف خبللو إلى أف الحالة 
وترفض الواقع الذي تعيش فيو وذلؾ مف خبلؿ رسـ الحالة لنفسيا  تستجيب لممبدأ اليوامي

مع عائمة أخرى غير عائمتيا التي تكفمت بيا، وتمنت أف تكوف فرد مف أفرادىا، فيي بذلؾ 
 تمتمؾ صورة ىوامية عف الوالديف وعف العائمة.

اة الشديدة وىذا التناقض بيف نتائج المقابمة ونتائج اختبار رسـ العائمة راجع إلى المعان
والقاسية التي عانتيا الحالة وسط العائمة المتكفمة والتي قامت بإسقاطيا اماـ تعميمة االختبار 

 الشعوريا.

ونظرا ألف الحالة عاشت مرحمة طفولة جد قاسية نتيجة لمرض األـ المتكفمة بالفصاـ 
كأب، تمقت سنوات عمى التكفؿ بالحالة، ونظرا لكوف األب غائبا عف دوره  5بعد انقضاء 

الحالة نوعا مف المساعدة مف طرؼ جارتيـ، وكانت محتاجة لجميع الحاجات الضرورية 
 لمحياة لكنيا لـ تجد سوى ما تقدمو ليا جارتيـ.

عانت مف الرفض مف طرؼ المجتمع، وحمميا لوصمة مجيولة النسب الة حكما أف ال
ايروني وما يحبونيش نمعب منذ صغرىا وسط المجتمع، عمى حد قوليا : '' كانوا جيرانا يع

معاىـ، وما كاف حتى واحد يحامي عميا ''، وقوليا : '' أنا عشت وكبرت وحدي نبكي وال 
 نفرح ديما وحدي، ما لقيت ال بابا ال ماما معايا مالقري كنت محتاجتيـ ''.

وىذه المعاناة التي عاشتيا الحالة واعتناء جارتيـ بيا ىي ما تفسر التناقض بيف نتائج 
 ختبار ونتائج المقابمة.اال
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 الثالثةدراسة الحالة 

 تقديم الحالة : -1.1

 و . ـ . ع االسـ : -
 ذكرالجنس :  -
 2003-09-02سنة /  16السف :  -
 .متوسط ثانيةالمستوى التعميمي:  -
 أعزبالحالة المدنية :  -
 عاني مف أي مرضيالحالة الصحية : ال  -

 الظروف المعيشية : -2.1

( بوالية 3الحالة )و( مراىؽ مجيوؿ النسب، يعيش في مركز الطفولة المسعفة )
سنوات، جاءت أمو البيولوجية  5قسنطينة )دار الرحمة/جبؿ الوحش(، عندما كاف في عمره 

لرؤيتو وىذا ما بعث في قمبو أمبل لمتخمص مف آالمو النفسية، لكف األـ بمجرد رؤيتو رفضت 
تريد أف تتزوج وال تستطيع أخذه معيا، وىذا ما زاد عمى حالتو لو أنيا أخذه معيا وقالت 

النفسية وأصبح ساخطا عمى المجتمع، ما أدى إلى توقفو عف الدراسة في سف مبكرة، 
وتصرفو بعدوانية مع مف يقابمو. وغياب تأنيب الضمير مبررا ذلؾ بأف المجتمع ظممو وىذا 

 ما يستحقو منو.
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 لمقابمة :التحميل الكيفي لمحتوى ا -3.1

( بوالية، قسنطينة، 3الحالة )و( مراىؽ مجيوؿ النسب يعيش بمركز الطفولة المسعفة )
متوسط(، تمت المقابمة مع الحالة في ظروؼ ىادئة،  2ف الدراسة في سف مبكرة )عتوقؼ 

 وكاف يجيب عمى األسئمة بطريقة مباشرة وجدية.

وخاصة النساء، حيث  لوالحظت أثناء المقابمة مع الحالة أنو صاخب عمى مف حو 
يحمؿ شحنة عاطفية جد سمبية تجاه المرأة، مميئة بالكره والحقد، باإلضافة إلى حبو االنتقاـ 

 وغياب كامؿ لتأنيب الضمير في أي تصرؼ يقـو بو ضد المجتمع.

محاور تتمثؿ في صورة الذات، مصادر الصراع،  06تمحورت أسئمة المقابمة حوؿ 
نموذج التقمص، حيث تمثؿ ىذه المحاور األربعة نقطة أساسية في العبلقات االجتماعية، 

 تشكؿ الصور الوالدية التي تناولناىا في المحور الخامس وأخيرا النظرة المستقبمية لمحالة.

و، مى المجتمع، وأف والديو لـ يرغبا بفبالنسبة لصورة الذات فالحالة يرى نفسو عبئا ع
الديو بأنيـ ببل قمب، وذلؾ بقولو : '' نشوؼ حيث عبر بحزف كبير عف وضعو، ووصؼ و 

ش، عايش فرات ''. فيذا يبيف ؿ ثقؿ كبير فالدنيا ىذي والديا وما حممونيفي روحي واحد مشك  
أف الحالة يممؾ عف نفسو صورة ذات سمبية قد تؤثر سمبا عمى تشكؿ الصورة الوالدية ومنو 

 صورة العائمة.

مف صراع نفسي داخمي عميؽ قادـ مف اليو،  ىوبالنسبة لمصادر الصراع فالحالة عان
محبذة عمى العبر ميكانيـز اإلسقاط، فيو يسقط كؿ الصفات السمبية غير  ويترجم والذي

تصرفاتو  ريربخطئ وذلؾ بتماآلخر، ويرى بأنو عمى حؽ في كؿ شيء والطرؼ اآلخر ىو ال
         و وذلؾ بقولو :السمبية عمى أنيا بسبب المجتمع وأنو كما يعاممو المجتمع يتصرؼ مع

'' خرجت عمى الطريؽ بسبتيـ عبلبالؾ تغيضني روحي، بصح نورماؿ ماداروش فينا الخير، 
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ما عندىـ ما يمقاو منا، مف لي ولدونا حتى ألوؿ مسؤوؿ ىنا يحرمونا مف كمش، ديفوا نكذب 
 باش نسمؾ روحي وىي ماشية '' ىذه إجابتو عف سؤالي عف كيفية حؿ مشاكمو.

لنسبة لمعبلقات االجتماعية فقد تبيف أف الحالة يعاني مف افتقار لمعبلقات أما با
االجتماعية وأنو يفضؿ العزلة واالنطواء عمى الذات، فيو يممؾ صديؽ واحد عاش معو في 

لتي صرح بأنيا في مكاف أختو وأمو وذلؾ الميتـ باإلضافة إلى ناشطة في الجمعية الخيرية ا
مينو كبرت معاه، وعندي ىياـ كي اختي، مامينو كبرنا كيؼ بقولو : '' عندي صاحبي ما

كيؼ، نحسو قريب ليا بزاؼ، نتشاركوا في كمش، نحكيمو كمش، وىو ثاني يحكيمي كمش، ىو 
عايمتي. وىياـ تجينا مع الجمعيات الخيرية نشتييا بزاؼ نحسيا قريبة ليا وتشفؽ عميا تقوؿ 

كما عبر أنو يفضؿ البقاء بمفرده وال يحب تشكيؿ واحد مف عايمتيا، نقوليا أنتي ىي ماما ''. 
عبلقات جديدة وذلؾ  بقولو : '' لو كاف نمقى نبقا وحدي فرات، نكره النظرة تاع الشفقة، ما 

 نحبش نحس روحي ضعيؼ ''.

بأنيا عبلقة جافة وأنو عندما يكوف وسط الجماعة يشعر  صرحاآلخريف بوعف عبلقتو 
نحس روحي ناقص، ىكا راني نباف نورماؿ، بصح الداخؿ  بالنقص والذؿ عمى حد قولو : ''

ناقصة، نحس روحي مذلوؿ وما عندي حتى واحد والناس كؿ كونتري ''. وىذا ما يبيف  حاجة
ترجمو عف طريؽ ميكانيـز اإلسقاط، كما يشعر  أف الحالة يعاني مف قمؽ صادر مف اليو

عور بالنقص والذؿ وسط الجماعة بقمؽ مف األنا األعمى والمتمثؿ في استصغار النفس والش
 وىذا ما أدى بو إلى العزلة واالنطواء.

وبالنسبة لنموذج التقمص فالحالة ليس لديو أي مثؿ أو نموذج يمتثؿ بو وصرح بذلؾ 
والحسرة واأللـ بادية عمى وجيو، لكنو تمنى لو أكمؿ دراستو لكاف محاميا ناجحا لكي يطالب 

يصبح ىاكر مف ناحية الغموض. فالحالة يبحث عف بحقوؽ األطفاؿ مجيولي النسب، أو 
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النموذج الذي يساعده عمى استعادة حقو وحقوؽ األطفاؿ مجيولي النسب واالنتقاـ مف 
 المسؤوليف الحقيقيف )الوالديف( عف وضعيـ.

أما بالنسبة لؤلسئمة الخاصة بالصور الوالدية فقد صرح الحالة بأف األـ ال تعني لو شيئا 
بكثير مف الكره والحقد وذلؾ بقولو : '' األـ ما تعنيمي والو، لوكاف نحكميا نحرقيا ''، أما 
بخصوص صورة األـ فقد عمـ الحالة بأف جميع النساء متشابيات وأنو ال يممؾ أي صورة 

ألـ وذلؾ بقولو : '' بكؿ كيؼ كيؼ النسا كؿ، لو كاف نمقا يعمروا بييـ دار حسنة عف ا
لي سونتر، ما عنديش صورة مميحة خبلص، بالعكس تماما نشوؼ العجزة كيما عمروا بينا 

 األـ ىذي ببل قمب ما تستاىمش تعيش ''.

لطفؿ وعف دور األـ في حياة أبنائيا تكمـ الحالة عف أنيا ال تممؾ سوى دور تحطيـ ا
األـ وال يعرؼ دورىا. وأنو ال يحتاجيا بشعور البدؿ حبو ورعايتو وصرح بأنو ال يعرؼ معنى 

في حياتو وال يريد رؤيتيا مطمقا بسبب تخمييا عنو مرتيف، المرة األولى عند ميبلده والمرة 
سنوات وذلؾ بقولو : '' قبؿ ما نشوفيا كنت نحتاجيا ونحمـ  5الثانية عندما أصبح عمره 

يا، بصح مف نيار جات وراحت بالجاست ىذيؾ، ما زدتش احتجتيا خبلص، وما نخمش بي
 فييا وما نحبش نشوفيا ''.

بالنسبة لصورة األب حيث عبر الحالة بأنو ال يعني لو شيء مثؿ األـ ونفس الشيء 
وبدوف مشاعر، وأنو مف المفروض ىو الذي يعطي االسـ ألبناءه  تماما، وأنو نموذج لؤلنانية

بيـ ويرعاىـ، وواصؿ الكبلـ بأنو ال يعرفو أصبل وأنو ال يحتاجو في حياتو مثمو مثؿ األـ ويح
مف خبلؿ ىذا تبيف أف الحالة يممؾ صورة والدية واقعية وميوؿ عاطفية مميئة بالكره  تماما.

 والحقد تجاه الوالديف وىذا ما يعيؽ تشكؿ صورة العائمة الحقا.

لمحالة، وحسب اجاباتو اتضح أنو يممؾ نظرة غامضة أما بالنسبة لمنظرة المستقبمية 
لممستقبؿ وغير واضحة، وذلؾ بسبب تفكيره في مأواه ومآلو بعد تخرجو مف المؤسسة وأف 
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الحياة صعبة ومعقدة شبييا بالدوامة تستمـز منصب معيف لمتغمب عمييا وحسبو ىو بدوف 
النتقاـ ممف كاف السبب في دراسة وبدوف عمؿ يتسائؿ عف مصيره. باإلضافة إلى حبو في ا

 معيشتو : '' نحب نحاسب كؿ واحد تسبب في المعيشة ىذي تاعي ''.

وقولو : '' المستقبؿ حاجة غامضة، ما ىيش واضحة، كي نخرج منا واش راح نخدـ 
فالحالة  حتى القراية حبستيا، بصح أي في يد ربي، كيما جيت لمدنيا ىذي تفرج منبعد ''.

 سبحانو وتعالى في المستقبؿ.يعمؽ آمالو عمى ا 

 تحميل اختبار رسم العائمة : -4.1

 المستوى البياني الخطي : .أ 

  : لعائمتيف تميز رسميا بخط قوي يدؿ عمى حدة النزوات رسـ ابالنسبة لنوعية الخط
وخط متواصؿ ينبئ بالثقة وىناؾ وقاحة، العنؼ، أو التحرر الغريزي، والدوافع، ال

 .أيضا تضميؿ وتسويد لمشعر
 : بالنسبة لرسـ لمعائمة الحقيقية: فبالرغـ مف وضع الورقة أماـ  البعد المكاني لمورقة

يف الختبار رسـ قي وىي الوضعية المقترحة مف قبؿ كؿ المستخدمفالحالة بشكؿ أ
إما عمى تخوؼ الحالة حالة قاـ بقمب الورقة عموديا، وىذا ما يدؿ العائمة، إال أف ال

ويخاؼ أف ال يمؤلىا، أو أنيا عادة  ةيتبيف لو أنيا كبير مف المساحة األفقية التي 
 اكتسبيا الحالة مف خبلؿ تناوؿ الكراريس والكتب بالشكؿ العمودي.

قاـ الحالة برسـ نفسو وحيدا دوف عائمة، بحجة أنو ال يعرفيا، حيث استخدـ الورقة 
تستغؿ تمثؿ  بشكؿ عمودي واستغؿ منطقة الوسط، ىناؾ مساحة بيضاء كبيرة في الورقة لـ

 بالنسبة لمحالة منطقة الممنوعات.

 رسـ العائمة الخيالية :لأما بالنسبة 
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 تناوؿ الورقة كما أعطيت لو بالشكؿ األفقي. -
حيث استغؿ في رسمو الجزء العموي مف الورقة مف اليميف إلى اليسار والذي يعتبر  -

 حركة نكوصية. 

مف الورقة منطقة االنفتاح التخيمي )الخياؿ الواسع(. كما أنيا  اوتمثؿ المنطقة العمي
بلـ بعيدة حوىذا دليؿ عمى أف الحالة يعيش في تخيبلت وأ منطقة الحالميف وأصحاب المبادئ

 عف الواقع.

ساحة بيضاء كبيرة في الورقة لـ تستغؿ في الرسـ تتمثؿ في المنطقة السفمى ىناؾ م -
ة الغرائز األولية لمحياة، وتمثؿ بالنسبة لمحالة منطقة مف الورقة والتي تعبر عف منطق

 الممنوعات.
الرسـ خاؿ مف األلواف الذي يدؿ عمى غياب الشحنات العاطفية واالنفعالية تجاه  -

األشخاص المرسوميف، أو عمى غياب العواطؼ واألحاسيس مف حياة الحالة، كما 
دؿ عمى وجود فراغ يدؿ عمى أف الحالة منطوي ومنعزؿ عف اآلخريف، وكذلؾ ي

 عاطفي وميوالت ضد اجتماعية.

 مستوى البنيات الشكمية : .أ 

  : سواءا في رسـ العائمة الحقيقية أو  مف خبلؿ رسـو الحالةالبنية الشكمية لمشخص
ىناؾ اتقاف في الرسـ مف خبلؿ رسـ أشخاص ذوي بنية في رسـ العائمة المتخيمة 

وبأبعاد متناسبة ألعضاء الجسـ والثياب واضحة المعالـ، وبكؿ التفاصيؿ البلزمة 
 وغيرىا.

 رسـ األعيف الكبيرة والواسعة دليؿ عمى التعبير عف االحتياجات العاطفية واالنفعالية.
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  نبلحظ أف الحالة ذو نموذج عقمي، وذلؾ يبدو مف خبلؿ :  لمجماعةالبنية الشكمية
يعبر عف  رسمو ألشخاص قميمي الحركة، منعزليف عف بعضيـ البعض وىذا ما

العفوية المثبطة والجمود مما أدى إلى إنتاج نمطي غير متجدد وثابت، يتميز 
بالصبلبة والبلحركية التي تتجسد مف خبلؿ الخطوط الواضحة جدا المستقيمة 

 والزوايا.

رسـ أفراد العائمة منعزليف عف بعضيـ دليؿ عمى عدـ القدرة عمى االتصاؿ بالمحيط 
 وعمى استقبللية الحالة. 

 عدـ رسـ الحالة لؤلذنيف دليؿ عمى القمؽ، وعدـ وجود اتصاؿ داخؿ األسرة.

 مستوى المحتوى : .ب 

 بالنسبة لمعائمة الحقيقية  : 

 : وتكوف مف خبلؿ توظيؼ وتقدير الحالة لمموضوع  الميول العاطفية اإليجابية
الحالة نفسو، حيث استغرؽ وقت طويؿ في رسـ نفسو المقصود والمتمثؿ في شخص 

 .تفاصيمووبكؿ 
  والتي تكوف مف خبلؿ عدـ استثمار الموضوع المقصود : الميول العاطفية السمبية

اد العائمة ورسـ فر وعدـ تقديره، وتتمثؿ في العائمة ككؿ حيث قاـ الحالة بحذؼ جميع أ
 نفسو وحيدا.

 : قاـ الحالة برسـ نفسو وحيدا بدوف عائمة، مفتوح األيدي  االنطباع العام عمى الرسم
 عمى طمبو لمحب واألمف والعطؼ. دليؿ

  : يعاني الحالة مف قمؽ خارجي شديد ويتضح ذلؾ مف خبلؿ دفاعات األنا ضد القمق
استخدامو لميكانيـز اإلنكار حيث قاـ بحذؼ جميع أفراد األسرة ورسـ نفسو وحيدا 
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وبحجـ كبير دليؿ عمى تضخـ أناه ونرجسيتو العالية التي تمثؿ بيا أماـ الواقع 
 لة توظيؼ الصور الوالدية.احواست

 بالنسبة لمعائمة المتخيمة  : 

 : ىناؾ ميوؿ عاطفية إيجابية تجاه األخت الكبرى، حيث  الميول العاطفية اإليجابية
قاـ الحالة برسميا في المرتبة األولى واستغرؽ فييا وقتا طويبل نتيجة رسميا بكؿ 

 تفاصيميا.
  تجاه شخص الحالة نفسو، حيث صرح  ىناؾ ميوؿ سمبية: الميول العاطفية السمبية

 .بأنو األقؿ لطفا في العائمة واألقؿ سعادة
 : الحالة برسـ أفراد العائمة بتنظيـ تصفيفي، وذلؾ  قاـ االنطباع العام عمى الرسم

برسـ أشخاص منظميف في صفوؼ عمى مستوى واحد بمسافة متباعدة بينيـ مع 
اإليجابي بيف أفراد العائمة، ويدؿ  ينفي التفاعؿ األمر الذيغياب تماسؾ األيدي. 

 عمى عدـ تماسكيا.
  : يعاني الحالة مف صراع نفسي عميؽ آت مف اليو، والذي دفاعات األنا ضد القمق

يترجمو عبر ميكانيـز اإلسقاط، حيث يسقط جميع الصفات السمبية عمى اآلخريف 
عامميـ بنفس وذلؾ بتصريحو بأنو األقؿ لطفا ألنو لـ يمقى الحناف مف اآلخريف وي

 الطريقة التي عامموه بيا.

الة لؤلذنيف لجميع أفراد األسرة، وىذا يوحي حكما تبدو مظاىر القمؽ مف خبلؿ حذؼ ال
لى القمؽ المتعمؽ باالتصاؿ والتواصؿ داخؿ الجماعة.  إلى عدـ وجود تواصؿ بينيـ وا 
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 المنيجية العيادية العامة لتأويل الرسوم : .ج 

  الحالة عن الميول وعن دفاعات األنا :عبر بيا يالكيفية التي  

 : لعائمة الحقيقيةرسم ابالنسبة ل

  : ىو حسب رسـ الحالة، فالشخصية المقدرة في الرسـ تقدير الشخص الرئيسي
الحالة نفسو، حيث قاـ برسـ نفسو بشكؿ عمودي وحذؼ جميع أفراد األسرة وأخذ وقتا 

 طويبل في رسـ نفسو بكؿ التفاصيؿ.
 : يظير في حذفو ألفراد عائمتو عدم التقدير. 
  : اـ الحالة برسـ نفسو كشخص أوؿ وحذؼ جميع أفراد األسرة بحجة أنو قالتقمصات

ال يعرفيـ، وىذا ما يدؿ عمى نرجسية الحالة في تقمصو لذاتو أماـ صورة األب 
 .وصورة األـ
 : لعائمة المتخيمةرسم ابالنسبة ل

  : خت الكبرى حيث قاـ الحالة برسميا يتمثؿ في شخصية األتقدير الشخص الرئيسي
في المرتبة األولى واستغرؽ فييا وقتا طويبل وذلؾ لرسميا بكؿ تفاصيميا وصرح بأنيا 

 األكثر لطفا في العائمة.
  : يتمثؿ في شخص الحالة نفسو، حيث صرح بأنو األقؿ لطفا واألقؿ عدم التقدير

 .سعادة في العائمة
 : أفراد األسرة بوضعية متباعدة وىذا دليؿ عمى قمة رسـ  الروابط والعالقات عن بعد

التواصؿ بينيـ وذلؾ نتيجة أف األخ األكبر خرج مف المركز، واألخت الكبرى تتردد 
 بيف الحيف واآلخر عمى المركز مع الجمعيات الخيرية.

  : ىناؾ تقمص شعوري لشخص األخت الكبرى حيث صرح الحالة بأنو التقمصات
 .ف حيث شخصيتيا واستقبلليتيايتمنى أف يكوف مثميا م
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 الموضوعية والذاتية في تأويل رسم العائمة :  .د 

 بالنسبة لمعائمة الحقيقية : 

رفض الحالة االستجابة لمتعميمة رفضا قاطعا حيث قاـ برسـ نفسو وحيدا بحجة عدـ 
 معرفتو لعائمتو الحقيقية.

 بالنسبة لمعائمة المتخيمة : 

قاـ الحالة برسـ عائمة تتكوف مف صديقيف لو )ىياـ ومامينو(، حيث أعطاىما في الرسـ 
 مكانة اإلخوة، وبيذا فإف الحالة ال يخضع لممبدأ اليوامي ويستجيب لمبدأ الواقع.

 دراسة األسئمة المكممة لمرسم : .ه 

 في اختباره لمعائمة المتخيمة: Cormanمف خبلؿ طرحنا لؤلسئمة التي اقترحيا كورماف 

 مف ىو األلطؼ في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف ىو األقؿ لطفا في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف ىو األسعد في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف ىو األقؿ سعادة في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف تفضؿ أف تكوف في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -

 في العائمة المتخيمة :  

صرح الحالة بأف الشخص األكثر لطفا في العائمة ىي األخت الكبرى ألنيا حنونة 
وقمبيا طيب وتمبي حاجاتو، في حيف يتمثؿ الشخص األقؿ لطفا في العائمة في الحالة نفسو 
بحجة أنو لـ يمقى الحناف الذي يعطيو لآلخريف، مصرحا حسب قولو : '' فاقد الشيء ال 

 يعطيو ''.
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مة مف خبلؿ السؤاؿ الخاص بأفضمية التماىي فقد فضؿ ضلمشخصية المف أما بالنسبة
الحالة شخصية األخت الكبرى، ألنيا مستقمة وال تعتمد عمى أحد وتقدـ خدمات إنسانية 

 لآلخريف دوف مقابؿ، فيو يتمنى أف يمتمؾ قمبا مثؿ قمبيا وشخصية مثؿ شخصيتيا.

ة مدعيا أنو ال يعرفيا وىذا يبيف أف الحالة وقد الحظنا أف الحالة لـ يرسـ عائمتو الحقيقي
ئمة الخيالية برسـ أقرب شخصيتيف لو في الواقع، ايخضع لمبدأ الواقع، وقاـ في رسـ الع

ال يممؾ الصورة اليوامية التي تمثؿ والديو وتبعا لذلؾ فيو الحالة ال يخضع لممبدأ اليوامي و ف
 ال يممؾ الصورة اليوامية لمعائمة.

 : ئج تحميل اختبار رسم العائمةممخص نتا -5.1

مف خبلؿ رسومات الحالة والنتائج المتوصؿ إلييا فإف الحالة ال يممؾ الصورة اليوامية  -
 لموالديف.

الحالة يخضع لمبدأ الواقع، وذلؾ مف خبلؿ رسـ نفسو وحيدا دوف عائمة في رسـ العائمة  -
 ورسـ نفسو مع صديقيف لو في العائمة المتخيمة. الحقيقية

الحالة قمؽ متعمؽ باالتصاؿ والتواصؿ داخؿ الجماعة مف خبلؿ حذؼ األذنيف  لدى -
 .بينيـ لجميع األشخاص المرسوميف، ورسميـ بمسافة متباعدة

غياب كامؿ لتمثؿ الصور اليوامية لموالديف، كما توجد نرجسية لدى الحالة مف خبلؿ  -
 تقمصو لذاتو أماـ الصور الوالدية.

 التماىي مف خبلؿ رسـ نفسو وسط أختو وأخيو.تناقض وجداني أماـ نوعية  -
والنرجسية التي تمثؿ بيا الحالة أماـ الواقع واستحالة توظيؼ الصور الوالدية تأكيد الذات  -

 مف خبلؿ رسـ نفسو وحيدا وبحجـ كبير.
حدة النزوات والدوافع، الوقاحة والعنؼ، التحرر الغريزي مف خبلؿ الخط القوي، إسقاط  -

 ؼ والعدوانية مف خبلؿ الضغط عمى القمـ، عفوية مثبطة.االنفعاالت والعن
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األيدي مفتوحة، يمتاز بخياؿ واسع  رسـحاجة الحالة لمحب والعطؼ والحناف مف خبلؿ  -
 بعيد عف الواقع مف خبلؿ استغبلؿ المنطقة العميا مف الورقة.

ف يميؿ لمنكوص إلى الماضي، والذي يدؿ عمى اليروب إلى المستوى الذي يبحث فيو ع -
إشباعات لوضعية مختمفة عف التي يعيشيا مف خبلؿ الرسـ مف اليميف إلى اليسار الذي 

 يعتبر حركة نكوصية.

 :ط بين نتائج االختبار والمقابمة الرب -6.1

مف خبلؿ نتائج المقابمة واالختبار الحظنا أف ىناؾ تطابؽ بيف النتائج فيما يخص 
الحالة أثناء المقابمة أنو يمتمؾ صورة ذات تمثؿ صورة الذات وصورة الوالديف، حيث أبدى 

االختبار برسـ نفسو في العائمة سمبية باعتباره لنفسو عبئ عمى المجتمع، وعبر عف ىذا في 
مة دليؿ عمى محاولة إثباتو لذاتو، ونرجسيتو مف رسمو في العائمة المتخي حجما الحقيقية أكبر

 الصورة الوالدية في الواقع.الة توظيؼ حالتي تمثؿ بيا أماـ الواقع، واست

كما تطابقت النتائج فيما يخص الصورة اليوامية لموالديف حيث توصمت النتائج إلى أف 
الحالة لديو غياب كامؿ لتمثؿ الصورة اليوامية لموالديف وىذا ما أدى إلى غياب صورة 

ية ورفض العائمة، حيث قاـ الحالة برسـ نفسو وحيدا دوف عائمتو في رسـ العائمة الحقيق
تخيمة لـ يقـ برسـ مالعائمة ال رسـ التعميمة الخاصة باالختبار رفضا قاطعا، أما فيما يخص

كؿ مف األـ واألب دليؿ عمى غياب تمثؿ الصور اليوامية الوالدية لديو، وىذا ما تحقؽ في 
ف نتيجة نتائج المقابمة مف خبلؿ امتبلؾ الحالة لميوؿ عاطفية مميئة بالكره والحقد تجاه الوالدي

 الصورة الواقعية التي امتمكيا عف الوالديف مف واقعو الذي عانى فيو معاناة شديدة.

 لصورة اليوامية لموالديف ومنو صورة العائمة.اوىذا ما أعاؽ تشكؿ 
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ومنو الحالة يخضع لمبدأ الواقع ويستجيب لو، أي أنو يمتمؾ صورة واقعية عف الوالديف 
 وعف العائمة.

ونظرا ألنو لدى كؿ فرد صورة ىوامية وصورة واقعية، فإف لمحالة صورة ىوامية لكنو لـ 
يقـ بتوظيفيا واستغؿ اإلنكار كميكانيـز دفاعي، وىذا في نظرنا يمكف تفسيره بسبب الصدمة 

أيف  -عقدة أوديب-التي عاشيا الحالة في مرحمة الطفولة الوسطى )المرحمة التناسمية( 
األـ في مقابمة واحدة، ورفضت أخذه معيا، وبعدىا انقطعت كميا إلى  تعرؼ الحالة عمى

 يومنا ىذا عف التواصؿ معو.

التي يسترجع فييا الفرد وىي المرحمة وف الحالة يعيش في مرحمة المراىقة كونظرا ل
خبراتو النفسية ليرتبيا ويثبت عمى شخصية معينة، فالحالة في حالة صراع مف الخبرات 

عاشيا في طفولتو وىذا ما يفسر خضوع الحالة لمبدأ الواقع والتطابؽ بيف نتائج األليمة التي 
 المقابمة ونتائج االختبار.

 الرابعةدراسة الحالة 

 تقديم الحالة : -1.1

 ـ . ف . د االسـ : -
 ذكرالجنس :  -
 2004-11-25سنة /  15السف :  -
 ثانوي. أولىالمستوى التعميمي:  -
 أعزبالحالة المدنية :  -
 عاني مف أي مرضيالصحية : ال الحالة  -
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 الظروف المعيشية : -2.1

( بوالية قسنطينة 3الحالة )ـ( مراىؽ مجيوؿ النسب يعيش في مركز الطفولة المسعفة )
ثانوي جذع آداب وفمسفة، ال يعرؼ شيء عف  أولى)دار الرحمة/جبؿ الوحش( يدرس سنة 

شيء إال مف ويرى بأنو ما حـر والديو أو عائمتو، بالرغـ مف ىذا فيو متفاءؿ بالمستقبؿ 
 ليعوض بشيء أفضؿ منو.

 التحميل الكيفي لمحتوى المقابمة : -3.1

( بوالية قسنطينة، 3الحالة )ـ( مراىؽ مجيوؿ النسب، يعيش بمركز الطفولة المسعفة )
ثانوي، تمت المقابمة مع الحالة في ظروؼ ىادئة، وكاف يجيب عمى األسئمة  أولىيدرس سنة 
 رة وجدية.بطريقة مباش

الحظت أثناء المقابمة مع الحالة أنو ىادئ جدا، لكنو يعاني مف لـو الذات وتأنيب 
 الضمير، وأنو مظمـو في الحياة.

محاور تتمثؿ في صورة الذات، مصادر الصراع،  06تمحورت أسئمة المقابمة حوؿ 
ساسية في العبلقات االجتماعية، نموذج التقمص، حيث تمثؿ ىذه المحاور األربعة نقطة أ

 تشكؿ الصور الوالدية التي تناولناىا في المحور الخامس وأخيرا النظرة المستقبمية لمحالة.

فبالنسبة لصورة الذات فالحالة يرى نفسو بصورة إيجابية رغـ النظرة السمبية التي يشعر 
 بيا مف طرؼ المجتمع وىذا شيء إيجابي بالنسبة لمحالة.

وبالنسبة لمصادر الصراع، فالحالة يعاني مف صراع نفسي خارجي راجع لممجتمع مف 
خبلؿ قولو : '' المجتمع نحسو ظالـ، يشوفو لينا نظرة تاع عار مالقري حنا ضحايا تاع ناس 
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ببل مسؤولية '' وقولو : ' حنا ما عندنا حتى واحد، كي نخرجوا منا كيفاه نديروا، ما نعرؼ 
 يرحمش ''. ... ؟ المجتمع ما

كما يعاني مف قمؽ نفسي آت مف األنا األعمى )صراع داخمي( والذي يظير مف خبلؿ 
لـو الذات واستصغار النفس وذلؾ بقولو : '' عبله أنا ىكا خبلوني فالسونتر، حتى أنا عندي 

 الحؽ نعيش مع عايمتي، نحس الناس كؿ تشفؽ عميا، ما نحبش ىكا ''.

اعية ومف خبلؿ إجابات الحالة تبيف أنو يعاني مف افتقار أما بالنسبة لمعبلقات االجتم
وتفضيمو لمعزلة واالنطواء عمى الذات، حيث عبر بسطحية عف عبلقتو باألشخاص  لمعبلقات

نا مع بعضانا وما نشتيش عمييـ، بصح يمف حولو بقولو : '' ماشي صحابي مميح، صح ترب
وحدة ويجد راحتو عندما يكوف وحيدا ماكانش لي قريب ليا بزاؼ ''. كما صرح بأنو يحب ال

بقولو : '' نحب نقعد وحدي خير، ما نحبش نخالط، نمقا راحتي وحدي ''. وأنو عندما يكوف 
في وسط الجماعة يتفكر وضعو كيتيـ مجيوؿ النسب ويحس بشفقة الناس عميو وىذا األمر 

الذات. وذلؾ مف تجنب مشاعر النقص ولـو ل يثير قمقو مما يجعمو يفضؿ العزلة واالنطواء
خبلؿ قولو : '' كي نكوف في جماعة نتفكر الوضع تاعي ونحس روحي مانيش مميح، عبله 

ندي الحؽ نعيش مع عايمتي، نحب نكوف وحدي، عأنا ىؾ خبلوني فالسونتر، حتى أنا 
 نحس الناس كؿ تشفؽ عميا ما نحبش ىكا ''.

وبالنسبة لنموذج التقمص، فالحالة ليس لديو أي مثؿ أو نموذج يحتذى بو مف الواقع، 
لكنو يتمنى أف يكمؿ دراستو ويصبح قاضي مشيور، بسبب عدلو والمكانة االجتماعية التي 
يممكيا القاضي وذلؾ مف خبلؿ قولو : '' نحب نكوف جوج كبير، نحب نكوف عادؿ وأي واحد 

 نكوف جوج الناس ديرلي قيمة وتحتارمني ''. يغمط يخمصيا غالية وكي
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فالحالة يبحث عف النموذج الذي يحقؽ لو مكانتو في المجتمع ويستعيد بو احترامو 
بيف أفراد المجتمع، ويحقؽ العدؿ الذي لـ يشعر بو في حياتو. فيو تقمص ناجح  وقيمتو

 إيجابي لمحالة.

صرح الحالة بأف كممة أـ ال تعني لو لخاصة بالصور الوالدية، فقد اؤلسئمة النسبة لأما ب
سوى األلـ بقولو : '' الكممة ىذي توجعني بزاؼ، تعني األلـ فرات ''، أما عف صورة األـ 
فالحالة ال يممؾ أي تصور ليذه الكممة واعتبرىا كممة فقط بدوف صورة : '' ما عنديش صورة 

 لييا، سؤاؿ صعيب، نعرفيا كممة فرات ''. 

ما تسمحش  اة أبنائيا عبر الحالة عنو بقولو : '' نورمالموف األـوعف دور األـ في حي
في أوالدىا، وتكوف معاىـ وتحف عمييـ وتحمييـ '' وقاؿ بأنو ليس بحاجة إلى أمو وأنو لـ 
 يحتجيا أبدا بسبب تركيا وتخمييا عنو، مف خبلؿ قولو : '' جامي حتجتيا، ما نحبياش تكوف

  اـ نتبلقاىا وال نشوؼ فييا، ماداـ سمحت فيا صايي أي يمعايا وما نخمش في يـو مف األ
 لثـ ''.

يء مثؿ األـ شونفس الشيء بالنسبة لصورة األب حيث عبر الحالة بأنو ال يعني لو 
يمثؿ السند والدعـ ألبنائو، وواصؿ كبلمو وأنو مف المفروض  ،تماما، وال يممؾ لو أي صورة

 بأنو ال ولف يحتاجو ال ىو وال األـ.

بلؿ ىذا تبيف أف الحالة يممؾ صورة والدية واقعية وميوؿ عاطفية مميئة بالكره مف خ
 يعيؽ تشكؿ صورة العائمة الحقا.والحقد تجاه الوالديف، وىذا ما 

أما بالنسبة لمنظرة المستقبمية لمحالة وحسب إجاباتو تبيف أنو يممؾ نظرة إيجابية 
، إال أنو يممؾ آفاؽ مستقبمية مميئة لممستقبؿ بالرغـ مف إحساسو بالظمـ وصعوبة الحياة

 باإليجابية وذلؾ بقولو : '' المستقبؿ بربي إف شاء ا حاجة مميحة، فيو مفاجئات سعيدة ''.



 دراسة الحاالت ومناقشة نتائج البحث               :           الخامسالفصل 

 
 119 

مشيور السترجاع مكانتو  صبح قاض  يلتحقيؽ األفضؿ في المستقبؿ و  ىوالحالة يسع
وذلؾ مف خبلؿ  بوتنتا التيوتعويض مشاعر النقص ولـو الذات االجتماعية وحقو الضائع 

 قولو : '' نحب نكمؿ قرايتي ونخرج جوج، وندير ببلصتي فالدنيا ىذي ونرجع حقي ''.

 تحميل اختبار رسم العائمة : -4.1

 المستوى البياني الخطي : .أ 

  : بالنسبة لرسـ العائمة الحقيقية : رسـ الحالة العائمة الحقيقية بخط قوي نوعية الخط
دة النزوات التي تدؿ عمى حوضعيؼ معا أي بطاقة غير متساوية والذي يدؿ عمى 

 عدوانية.و عات انفعالية او نز يالخوؼ مف العجز، كما يدؿ عمى أف الحالة لد
 : فقد رسـ الحالة ىذه العائمة بخط قوي والذي يدؿ  أما بالنسبة لرسـ العائمة المتخيمة

 عمى حدة النزوات والدوافع، الوقاحة، والعنؼ أو التحرر الغريزي.
كما أنيما خالييف مف األلواف، مما يدؿ عمى غياب  ونيما منظميف.كب يتميزافالرسماف 

 العواطؼ واألحاسيس مف حياة الحالة، وعمى االنطواء واالنعزاؿ عف اآلخريف .
 : استغؿ الحالة منطقة وسط بالنسبة لرسـ لمعائمة الحقيقية:  البعد المكاني لمورقة

الورقة وأعمى الورقة ويميف الورقة حيث قاـ برسـ أفراد العائمة بشكؿ متناثر مف اليميف 
 إلى اليسار والذي يعتبر حركة نكوصية.

الورقة منطقة مثؿ أعمى تىناؾ مساحة بيضاء كبيرة تشمؿ كافة أنحاء الورقة، حيث 
كؿ ىذه الماضي، أسفؿ الورقة منطقة الغرائز األولية ويسار الورقة منطقة و االنفتاح التخيمي، 

 المناطؽ تمثؿ بالنسبة لمحالة مناطؽ محرمة وممنوعة.
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تجاه الرسـ خاؿ مف األلواف والذي يدؿ عمى غياب الشحنات العاطفية واالنفعالية 
العواطؼ واألحاسيس مف حياة الحالة، كما يدؿ عمى األشخاص المرسوميف أو عمى غياب 

 ومنعزؿ عف اآلخريف. يأف الحالة منطو 

 مستوى البنيات الشكمية : .ب 

  : بالنسبة لمعائمة الحقيقية : نبلحظ أف الحالة رسـ أشخاصا البنية الشكمية لمشخص
حالة فالرسـ يبدو فقيرا الببنية واضحة المعالـ، لكف بالنسبة لشخص في مثؿ عمر 

جدا مف حيث قيمتو ومحتواه، حيث نبلحظ افتقار في بعض أجزاء الجسد كالرجميف، 
أصابع اليد، األذنيف، وىذا غير مرتبط بالمستوى العقمي ألف الحالة مف التبلميذ 
الممتازيف في الدراسة، فيذا النقص راجع إلى المستوى العاطفي )معاناة مف صد 

 كبير(.
 نطواء.ير جدا دليؿ عمى الكؼ واالصغرسـ  -
أما بالنسبة لمعائمة المتخيمة نبلحظ نفس الشيء بخصوص محتوى الرسـ وقيمتو  -

 بالنسبة لمشخصيات المرسومة.
  مف خبلؿ رسـو الحالة سواءا في العائمة الحقيقية أو في :  لمجماعةالبنية الشكمية

ج العائمة المتخيمة، نبلحظ أف الحالة ذو نموذج حسي، وذلؾ يبدو مف خبلؿ أنو نموذ
حيوي يتوسط المجموعة العائمية، ىناؾ حركة ودؼء في الروابط العائمية، وتتصؼ 

 نوعية الخطوط بالخطوط المنحنية التي تعني حيوية وحركية الحياة.

 عدـ رسـ الحالة لؤلذنيف دليؿ عمى القمؽ، وعدـ وجود اتصاؿ داخؿ األسرة.
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 مستوى المحتوى : .ج 

 بالنسبة لمعائمة الحقيقية  : 

 : وتكوف مف خبلؿ توظيؼ وتقدير الحالة لمموضوع  الميول العاطفية اإليجابية
المربية حيث صرح الحالة بأنيا األكثر لطفا واستغرؽ المقصود والمتمثؿ في شخص 

 وقتا في رسميا.
  تمثمت في شخص الحالة نفسو حيث صرح بأنو األقؿ : الميول العاطفية السمبية

 لطفا في العائمة.
 أفراد العائمة بشكؿ تناثري ال توجد قاـ الحالة برسـ  عام عمى الرسم :االنطباع ال

عبلقات بينيـ، وىذا دليؿ عمى أنيا عائمة مفككة وىو دليؿ عمى وجود صراع أو قمؽ 
 أو تفاعؿ سمبي.

  : يعاني الحالة مف صراع نفسي داخمي يتمثؿ في قمؽ أت دفاعات األنا ضد القمق
استصغار النفس ولـو الذات وذلؾ بتصريحو بأنو مف اليو الذي يترجمو مف خبلؿ 

 الشخص األقؿ لطفا واألقؿ سعادة في العائمة.
 بالنسبة لمعائمة المتخيمة  : 

 : تمثمت تجاه شخصية األـ حيث رسميا الحالة بحجـ  الميول العاطفية اإليجابية
 أكبر مف بقية الرسـو وصرح بأنيا األكثر لطفا في العائمة.

  تمثمت تجاه شخص الحالة حيث صرح بأنو األقؿ لطفا السمبية الميول العاطفية :
 واألقؿ سعادة في العائمة.

 : مع تماسؾ الحالة  تصفيفيرسـ الحالة أشخاص بشكؿ  االنطباع العام عمى الرسم
مع األـ فقط وىذا يدؿ عمى العبلقة الجيدة معيا، وعدـ تماسؾ مع األب دليؿ عمى 

 عدـ وجود عبلقة طيبة معو.
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 ىناؾ قمؽ آت مف األنا األعمى يترجـ مف خبلؿ لـو الحالة ات األنا ضد القمق : دفاع
 .لذاتو وتصغيره لنفسو وتصريحو بأنو األقؿ لطفا واألقؿ سعادة في العائمة.

بالنسبة لمظاىر القمؽ التي تظير سواءا في الرسـ العائمة الحقيقية أو في رسـ العائمة 
حريؼ الحالة لموحدات المرسومة وتشويييا والتي المتخيمة يمكف مبلحظتيا مف خبلؿ ت

، فيي أبعاد تظير  تضمنت أبعادا ميمة مثؿ حذؼ األذنيف وحذؼ القدميف، تقزيـ الرسـو
القمؽ وتدؿ عميو حيث ارتكزت أكثر عمى جميع األشخاص عندما تعمؽ األمر بحذؼ األذنيف 

 أحد يستمع إلى اآلخر أو يأخذ ما يعكس أف السواءا في العائمة الحقيقية أو المتخيمة، وىذا 
التواصؿ قمؽ الحالة إزاءىا. وكذلؾ تقزيـ الرسـو لدى أغمب  برأيو لكوف اآلذاف مف أىـ معالـ

الحاالت وتكبير حجـ األـ والمربية في المقابؿ دليؿ عمى القمؽ تجاه ىاتيف الشخصيتيف إما 
 الكبت أو الخوؼ واالحتقار.

كما يوجد حذؼ لمقدميف تعمؽ بشخصية الحالة في العائمة الحقيقية، وشخصية األب 
شخصية األب،  صراع بيف الحالة وبيفالفي العائمة المتخيمة، فيو يدؿ عمى تأكيد وجود 

ليكوف عدوانيا تجاىو ويريده أف يسقط ألف جسـ اإلنساف يحتاج إلى سند، وأنو ال يمكنو 
 دميف، مما يتطمب حتمية السقوط في غيابيما.التماسؾ أو الوقوؼ بدوف ق

 المنيجية العيادية العامة لتأويل الرسوم : .د 

  عبر بيا الحالة عن الميول وعن دفاعات األنا :يالكيفية التي  

 : بالنسبة لرسم العائمة الحقيقية

  : حسب رسـ الحالة، فالشخصية المقدرة في الرسـ ىي تقدير الشخص الرئيسي
و، حيث رسـ نفسو في المرتبة األولى، واستغرؽ وقتا طويبل في شخصية الحالة نفس

 رسـ نفسو بكؿ التفاصيؿ.
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  : ظير في رسـ شخصية صديقو، حيث قاـ برسمو آخر الرسـ، وبدوف عدم التقدير
 تفاصيؿ ولـ يستغرؽ وقتا في رسمو.

 : ء رسـ أفراد األسرة بوضعية متباعدة، وىذا يدؿ عمى سو  الروابط والعالقات عن بعد
 العبلقة وقمة االتصاؿ بينيـ.

  : التقمص الشعوري لشخص خارج العائمة يكوف عادال ومحبوبا مف التقمصات
 اآلخريف وذو سمطة.

أطوؿ وقت في رسـ تقمص الشعوري لصورة الذات حيث رسـ نفسو أوال واستغرؽ 
 ذاتو وبكؿ التفاصيؿ واإلضافات.
 : بالنسبة لرسم العائمة المتخيمة

  الشخصية المقدرة حسب رسـ الحالة في شخصية الحالة الرئيسي : تقدير الشخص
 في ذلؾ. نفسو، حيث قاـ برسـ نفسو أوال واستغرؽ وقتا طويبل

  : تمثمت في شخصية األب، حيث رسمو آخر شخص ولـ يستغرؽ وقتا عدم التقدير
 في ذلؾ، ورسمو بمسافة بعيدة بينو وبيف أمو.

 : بينيـ خاصة بيف األب متباعدة  بمسافةراد األسرة رسـ أف الروابط والعالقات عن بعد
 الحالة( وىذا ما يدؿ عمى سوء العبلقة وعدـ وجود اتصاؿ بيف أفراد العائمة.-)واألـ

  : ىناؾ تقمص شعوري لشخصية األب حيث صرح الحالة بأنو يتمنى أف التقمصات
 يكوف مثمو بحجة أنو قوي الشخصية ويصمح ما يفسده.

 ة في تأويل رسم العائمة : الموضوعية والذاتي .ه 

 بالنسبة لمعائمة الحقيقية : 

قاـ الحالة برسـ صديؽ لو في الميتـ والمربية الخاصة بيـ، واعتبرىـ عائمتو الحقيقية، 
 وىو بذلؾ يستجيب لمبدأ الواقع.
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 بالنسبة لمعائمة المتخيمة : 

الحالة عائمة تتكوف مف أـ وأب والحالة، وأسقط عمى الوالديف كؿ الصفات المتمثمة  رسـ
في الحب والعطؼ والحناف، حيث رسـ األـ تقـو بتيدئتو بسبب غضبو، واألب أحضر لو 
ىدية. وىذا ما يفسر أف الحالة يخضع لممبدأ اليوامي، حيث أف اختبار رسـ العائمة المتخيمة 

ر عمى إسقاط الصور الوالدية اإليجابية التي رفض التعبير عنيا حفزه أكث Cormanلػػ 
 ومقاومتيا في الواقع، فالحالة يستجيب لممبدأ اليوامي ويبتعد عف مبدأ الواقع.

 دراسة األسئمة المكممة لمرسم : .و 

 في اختباره لمعائمة المتخيمة: Cormanمف خبلؿ طرحنا لؤلسئمة التي اقترحيا كورماف 

 ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ مف ىو األلطؼ في -
 مف ىو األقؿ لطفا في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف ىو األسعد في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف ىو األقؿ سعادة في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -
 مف تفضؿ أف تكوف في ىذه العائمة ؟ ولماذا ؟ -

 : في العائمة المتخيمة  

ىي األـ ألنيا تحاوؿ تيدئتو الحالة بأف الشخص األكثر لطفا في العائمة  صرح
وتعويضو في كؿ شيء وتدارؾ أخطائيا وأنيا تبدو ذات قمب طيب، أما الشخص األقؿ لطفا 

 ىو الحالة ألنو عانى كثيرا وسريع الغضب دائما يحرج الناس مف حولو.

بالنسبة لمشخصية المفضمة التي يفضؿ الحالة تقمصيا ىي شخصية األب، ألنو  أما
 قوي الشخصية ويصمح ما يفسده.
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 : في العائمة الحقيقية  

ىي المربية، ألنيا تجمب ليـ أشياء يحتاجونيا صرح الحالة بأف الشخص األكثر لطفا 
أما الشخص األقؿ لطفا  بدوف عمـ اإلدارة وتحبيـ وتمبي طمباتيـ وىي حنونة وقمبيا أبيض،

ىو الحالة نفسو ألنو ال يعير اىتمامو ألحد ويحب الجموس لوحده، دائما يحرج مف ىـ 
 ألنو سريع الغضب. وقريبوف منو بكبلم

خصية التي يريد تقمصيا في العائمة لـ يذكر أي واحد منيـ، مفضبل شأما بالنسبة لم
حد يكوف عادال ومحبوبا مف اآلخريف أنو يتمثؿ بشخص يتواجد في عقمو فقط ال يشبو أي أ

 وذو سمطة.

وىذا ما يؤكد رسمو نفسو أعمى مف الشخصيات األخرى فيو يتمنى أف يكوف شخص 
 ذا سمطة ومكانة.

مف خبلؿ إجابات الحالة الحظنا أف الحالة في العائمة الحقيقية يخضع لمبدأ الواقع فيو 
العائمة المتخيمة فالحالة يحمـ بأف تكوف رسـ نفسو مع صديؽ لو مف الميتـ والمربية، أما في 

جات المعنوية والمادية التي افتقدىا برسمو لؤلـ تحاوؿ تيدئتو واألب الو عائمة تعوضو الح
 أحضر لو ىدية يتأسؼ عمى أخطائو. فالحالة يمتمؾ صورة ىوامية والدية إيجابية ومحبوبة.

 : تبار رسم العائمةممخص نتائج تحميل اخ -5.1

سواءا في رسـ العائمة الحقيقية أو في رسـ العائمة المتخيمة، الحالة مف خبلؿ رسومات 
 توصمنا إلى أف :
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يرغب بالرجوع إلى الماضي عمى أنو فترة مريحة وبالتالي النكوص إلى الماضي الحالة  -
والذي يدؿ عمى اليروب إلى المستوى الذي يبحث فيو الحالة عف إشباعات لوضعية 

 لتي يعيشيا مف خبلؿ رسمو مف اليمف إلى اليسار.مختمفة عف ا
عف الواقع مف خبلؿ استغبللو لممنطقة العميا مف لديو خياؿ واسع ويسعى لبلبتعاد  -

 الورقة.
 الحالة يعاني مف صد كبير عمى المستوى العاطفي مف خبلؿ عدـ اتقانو لمرسـ. -
أسقط عمييـ كؿ يخضع الحالة لممبدأ اليوامي مف خبلؿ رسمو لنفسو وسط أب وأـ و  -

 الصفات المتعمقة بالحب والعطؼ والحناف.
 ميوالت عاطفية إيجابية تجاه األب واألـ. -
 دؼء في الروابط العائمية. -
عات اندفاعية وعدوانية، الوقاحة، العنؼ والتحرر احدة النزوات والخوؼ مف العجز، نز  -

 الغريزي مف خبلؿ نوع الخط المرسـو بطاقة غير متساوية.
العواطؼ واألحاسيس مف حياتو، االنطواء واالنعزاؿ عف اآلخريف مف خبلؿ رسمو  غياب -

 الخالي مف األلواف.
 اف.ة وذلؾ برسـ جميع األفراد بدوف آذخمؿ في التواصؿ بيف أفراد العائم -
قمؽ الشعور بالذنب الصادر مف القمؽ اآلتي مف األنا األعمى، وذلؾ مف خبلؿ تعبير  -

 طفا في العائمة، واستصغاره لنفسو مف خبلؿ ذلؾ.الحالة عمى أنو األقؿ ل
 تمثؿ إيجابي لمصورة اليوامية لموالديف في رسـ العائمة الخيالية. -
غياب تمثؿ صورة الوالديف في العائمة الحقيقية. وىذا ما يفسر أف الحالة يخضع لممبدأ   -

 اليوامي في إسقاط الصور الوالدية، فيو يمتمؾ صورة عائمية ىوامية.
ف يحتؿ مكانة عالية وذات سمطة وذلؾ مف خبلؿ رسمو لنفسو أعمى الشخصيات يحب أ -

 المرسومة في العائمة الحقيقية.
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 والمقابمة : الربط بين نتائج االختبار -6.1

الحظنا أف ىناؾ تناقض فيما يخص  المتوصؿ إلييامف خبلؿ نتائج المقابمة واالختبار 
أنو يمتمؾ صورة إيجابية تمثؿ صورة الذات والصورة الوالدية. حيث أبدى الحالة في المقابمة 

فيما يخص الذات لكف في االختبار حدث العكس، فالحالة يعاني مف لـو واستصغار الذات 
 باعتباره لنفسو الشخص األقؿ لطفا واألقؿ سعادة في العائمتيف.

بالنسبة لتمثؿ الصور الوالدية، ففي االختبار أبدى الحالة تمثؿ إيجابي  رلؾ األموكذ
لمصورة اليوامية لموالديف في رسـ العائمة المتخيمة وغياب الصورة الوالدية في رسـ العائمة 
الحقيقية وىذا ما يوضح أف الحالة يخضع لممبدأ اليوامي وينكر الواقع الذي يعيش فيو ومنو 

 صورة ىوامية عف الوالديف وعف العائمة. فإف لمحالة

وىذا ما يتناقض مع نتائج المقابمة أيف صرح الحالة بكبلمو أنو ال يمتمؾ أي صورة 
لموالديف وأنو يعرفيما ككممة فقط بدوف صورة عمى حد قولو : '' ما عنديش صورة لييا، سؤاؿ 

 صعيب، نعرفيا كممة فرات '' ونفس الشيء بالنسبة لؤلب.

يوضح التناقض الوجداني تجاه تمثؿ الصور الوالدية فعمى مستوى الشعور  وىذا ما
 ىناؾ صورة والدية واقعية، وعمى مستوى البلشعور ىناؾ صورة والدية ىوامية.

وىذا التناقض بالنسبة لمحالة راجع إلى تعميمة االختبار الخاصة بالعائمة الخيالية          
سقاط الصورة اليوامية لموالديف وكذلؾ حب المربية التي حفزت الحالة عمى إ Cormanلػػ 

صورة لكاف وراء اإلسقاط اإليجابي لمصور الوالدية ومنو  لسنوات متتالية لمحالة واعتنائيا بو
 العائمة.
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 : تفسير ومناقشة نتائج لمبحث -0

'' كيؼ تكوف صورة العائمة  : سؤاؿ البحث الذي ينص عمىإلجابة عمى محاولة منا ا
وباتباعنا لممنيج ؟ ''،  Porotو  Cormanلدى المراىؽ مجيوؿ النسب حسب تقنية كؿ مف 

التي قمنا بيا مع حاالت البحث األربعة، وكذلؾ نصؼ توجييية المقابمة  العيادي وباستخداـ
، Porotو  Cormanبعد تطبيقنا عمى الحاالت السابقة اختبار رسـ العائمة بتقنية كؿ مف 

 بيدؼ التعرؼ عمى صورة العائمة لدى المراىؽ مجيوؿ النسب إف كانت ىوامية أـ واقعية.

اضطراب في الصور الوالدية مع األربعة أنو يوجد الحاالت  نتائج دراسةوقد اتضح مف 
في كتابيا )طفولة  '' سارة كوفماف'' وجود تعويض خيالي عمى ىذه الصورة. حيث تشير 

يعني الصورة األولى )الصورة الذىنية المثالية( التي  Imageإلى أف تعريؼ  (1989الفف، 
ال تعكس الواقع، بؿ تعكس ذاتية الفرد، بالنظر إلى أنيا اقترنت بتجاربو األولى وبإحباطاتو 
خبلؿ الطفولة. وينجـ عف ذلؾ أف الصورة الذىنية المثالية لؤلـ الطيبة يمكف أف تنطبؽ عمى 

دوانية، والصورة الذىنية المثالية لؤلب قد تكوف ذات عبلقة بأب فعمي أـ فعمية قاسية وع
 (120، 2001رقيؽ، رزيف. )سويمـ، 

ف كاف عمى  كما نتج لدينا أنو يوجد تناقض وجداني لصورة كؿ مف األب واألـ وا 
واقع الذي تعيشو حاالت البحث لطغياف الجوانب الطيبة تفسر بإنكار افالمستوى البلشعوري 

)أ . ف . ـ(، إال أنيا قد طغت وبشراسة عمى المستوى الشعوري لدى  االتعند الحخاصة 
جميع الحاالت )أ . ف . و . ـ( الميوؿ العاطفية المميئة بالكره والحقد تجاه الوالديف والجوانب 

 وندرة ما ىو إيجابي.الشريرة لمصور الوالدية، وكانت الغمبة لكؿ ما ىو سمبي 

جع إلى الخمط بيف صورة الذات وصورة قد ير رة الوالدية وىذا االضطراب في الصو 
مما يجعؿ العدواف عمى صورة الموضوع ىو عدواف عمى صورة الذات، حيث الموضوع، 
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توصمت نتائج البحث إلى أف جميع الحاالت لدييـ صورة ذات سمبية بسبب إفتقاد الصورة 
لموالديف بأنيـ سبب  حيث عبرت جميع حاالت البحث عمى تصورىـالمطمئنة لموالديف، 

حرمانيـ مف الوجود االجتماعي، والمكانة االجتماعية، وأنيـ حرموا مف االعتراؼ بوجودىـ 
ومف األمف واالستقرار بسبب الوالديف، وأسقطوا كؿ مشاعر الغضب والسخط والمـو عمى 

 الوالديف بسبب معاناتيـ الشديدة في الواقع الذي يعيشونو.

واب عمى سؤالنا إذ أف صورة الوالديف لدى المراىؽ مجيوؿ مف خبلؿ ما سبؽ نجد الج
النسب تتميز باالضطراب بيف اليوامية والواقعية، وأف ىناؾ تناقض في تمثؿ الصور الوالدية 
لدى معظـ حاالت البحث، حالتيف تعيشاف في أسرة بديمة )أ . ف(، وحالة مف مؤسسة إيوائية 

ؤسسة إيوائية مف خبلؿ عدـ توظيفو لمصور )ـ( في حيف اخمفت معيـ الحالة )و( مف م
 الوالدية.

ويعود سبب التناقض لدى حاالت البحث الثبلثة، إلى تواجد حالتيف )أ . ف( في األسر 
في المؤسسة اإليوائية، العتناء المربية بو لسنوات متتالية وتحقيؽ جميع البديمة، والحالة )ـ( 

 بسبب وجود مقدـ الرعاية البديؿ. احتياجاتو ومتطمباتو، وليذا ظير ىذا التناقض

عمى عكس الحالة )و( في المؤسسة اإليوائية الذي لـ يوظؼ إطبلقا الصور الوالدية 
وذلؾ بسبب زيارة أمو لو أثناء مرحمة الطفولة الوسطى، ثـ تخمييا عنو لممرة الثانية حسب 

بالسمب عمى تمثؿ قولو، ىذا ما رسخ لو مشاعر الحقد والكراىية تجاه الوالديف، الذي أثر 
 الصور الوالدية مف خبلؿ استخالة توظيفيا.

ومنو أنو ىناؾ اضطراب في الصور الوالدية لدى المراىؽ مجيوؿ النسب  نستنتجومنو 
اضطراب في صورة العائمة، وذلؾ مف خبلؿ امتبلؾ ثبلث حاالت )أ . ف . ـ( لصورة  يوجد

)و( الذي يمتمؾ صورة واقعية عف  مضطربة بيف اليوامية والواقعية، بخبلؼ حالة واحدة
الوالديف ومنو صورة واقعية عف العائمة، ولكوف حاالت البحث في مرحمة المراىقة ونظرا 
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ألىمية ىذه المرحمة في تثبيت شخصية الفرد، فمف األرجح الدخوؿ في شخصية مرضية 
 بسبب ىذا االضطراب.

ؿ النسب في حماية نفسية، مف المفروض أف التكفؿ في األسر البديمة يكوف فييا مجيو 
مجيوؿ النسب المتكفؿ بو في مقارنة بويقؿ فييا تعرضو لؤلمراض واالضطرابات النفسية 

ميما كانت ظروؼ التكفؿ في مستوى عالي، إال أنو اتضح مف خبلؿ  المؤسسات اإليوائية
حاالت البحث وفي الكثير مف األسر البديمة التي تكفمت بمجيولي النسب، ربما كاف التكفؿ 

عمى حساب  ، ليس لدييـ جنس معيف(مف أجؿ تمبية رغباتيـ الشخصية )ليس لدييـ أبناء
تبر مجحفا جدا في حقوؽ مجيولي النسب وفي . وىذا يعىذا الفرد ونموه النفسي والشخصي

حؽ اإلنسانية. عوض التكفؿ الحقيقي واالعتناء بيذه الفئة كاألبناء الحقيقييف وتوفير جميع 
، لكوف ىذا األخير سوية نوعا ما عمى األقؿاالحتياجات المادية ليـ لمخروج بشخصية 

 اليدؼ األسمى مف التكفؿ.
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 :خاتمة 

عنوف بػػػ : '' صورة العائمة لدى المراىؽ مما تـ التوصؿ إليو ىذا البحث المف خبلؿ 
، تبيف أف صورة العائمة لدى المراىؽ مجيوؿ '' اختبار رسـ العائمة باستخداـمجيوؿ النسب 

بيف الصورة اليوامية والصورة الواقعية، أي أف لممراىؽ  وتقعالنسب تتسـ باالضطراب 
مجيوؿ النسب صورة عائمية مضطربة، وذلؾ بسبب افتقاده الصور الوالدية المطمئنة نتيجة 

 إليوائية.سوء االحتواء الذي تمقاه في األسرة البديمة أو في المؤسسة ا

وجو بعيدا عف مصالحيا  ؿفعمى األسرة البديمة إذا قامت بالتكفؿ أف تقـو بو عمى أكم
مف كؿ احتوائيـ احتواء متكامؿ بالشخصية، فيجب عمييا التكفؿ بيذه الفئة مف األطفاؿ 

لكوف ىذا ىو  سويةالجوانب لتحقيؽ نمو نفسي وجسمي أكثر سواء والخروج بشخصية 
 لتكفؿ. األسمى مف االيدؼ 

إيف يجب عمييـ توفير إحتواء حقيقي وشامؿ اإليوائية  اتمؤسسالنسبة لموكذلؾ األمر ب
 مف أجؿ بناء شخصية سوية.

والحرص عمى وعمى الجيات المسؤولة بقبوؿ ممفات التكفؿ إعادة النظر في الممفات 
بالعيش تسمح ليـ  لحياة الكريمة ليؤالء األطفاؿ التيتوفر الشروط البلزمة التي تضمف ا

 ونمو نفسي سميـ بعيد عف االضطراب. الكريـ

ما ىو إال محاولة بسيطة تميد الطريؽ إلجراء بحوث ىذا وفي األخير نحسب بحثنا 
مستقبمية بتوجيات منيجية ونظرية تضيؼ المزيد مف المتغيرات المؤثرة في ىذا البحث 

 العممي والمعرفي.أوضح وأشمؿ بما يسيـ في تحقيؽ اإلثراء إلعطاء صورة 
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 في رايؾ واش ىو الدور المي تمعبو األـ في حياة أوالدىا ؟ /16س

 رة ألمؾ ؟يواش ىو الموقؼ المي حسيت فيو بحاجة كب /17س

 واش تعنيمؾ كممة أب ؟ /18س

 كيفاه تتخيؿ صورة األب في المخيمة تاعؾ ؟ /19س

 ؟ األب في حياة أوالدومعبو يفي رايؾ واش ىو الدور المي  /20س

 واش ىو الموقؼ المي حسيت فيو بحاجة كبيرة لباباؾ ؟ /21س

 واش تعنيمؾ الحياة ؟ /22س

 واش تحب تحقؽ في حياتؾ ؟ /23س

 كيفاش تشوؼ فالمستقبؿ ؟ /24س

  



 

 

 الممخص

التساؤؿ : كيؼ تكوف صورة العائمة لدى المراىؽ مجيوؿ النسب بتقنية كؿ مف ىدؼ البحث اإلجابة عف 
Corman  وPorot ؟ 

، واستخدمنا المقابمة نصؼ توجييية حيث اتبعنا المنيج العيادي )اإلكمينيكي( معتمديف عمى دراسة الحالة
 ي رسـ العائمة الحقيقية.ف Porotفي رسـ العائمة المتخيمة و  Cormanواختبار رسـ العائمة بتقنيتي كؿ مف 

طبقنا البحث عمى أربع حاالت )حالتيف مف المؤسسة اإليوائية بوالية قسنطينة، وحالتيف مف األسر البديمة( 
 سنة وقد اسفرت النتائج إلى ما يمي : 16 - 15تراوحت أعمارىـ ما بيف 

مية والصورة الواقعية، أي لدى المراىؽ مجيوؿ النسب تتميز باالضطراب بيف الصورة اليوا العائمةصورة  -
 تكوف صورة العائمة مضطربة لدى المراىؽ مجيوؿ النسب.

 المؤسسة اإليوائية  -ة البديمة األسر  -رسـ العائمة  : المحكمةالكممات 

Summary 

The main aim of this research is to answer the question of how the image of a 

family is perceived by unknown parentage children using Cormon and Porot techniques. 

In order to conduct this research, we have used a neutral and clinical approach 

through a case study in which we have implemented a half-controlled interview and a 

family drawing test via two techniques. The Cormon technique was devoted for the 

drawing of the imaginary family, and the Porot technique has been used for the drawing 

of the realistic family. 

This study was carried out on a sample of four (4) children. Two from the 

boarding institution of Constantine, Algeria and the other two from substitute families. It 

is important to highlight the fact that the chosen children’s age ranged between fifteen 

and sixteen (15-16) years old. 

  The results obtained from this study have revealed that unknown parentage 

teenagers have a disturbed and confused perception of family between the phantom and 

the realistic image. Additionally, it was found that unknown parentage children have a 

troubled, unbalanced and perplexed picture of a family. 

Keywords: Family image, substitute family, boarding institution. 


