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 شكـــــر و عـرفــــــــــــان 

 
باسه مبدع األكْاٌ ّ خالق اإلىشاٌ ّمشري اللٔل ّاليَاز 

الرٖ إذا قال لشٕء كً فٔكٌْ ّ الصالٗ ّالشالو علٙ خري 

.األىاو سٔدىا حمند   

مت إمتاو ٍرا العنل بتْفٔق مً اهلل ّ زعآتُ ّال أىشٙ فضل مً 

أجزال إلٕ العطاء حتٙ  بات ال ٓفٕ كل شكس الدىٔا ّال 

.الثياء ّالدٖ العزٓزًٓ  

إىل األستاذٗ الفاضل٘ عدّدٗ صلٔح٘ اليت مل تبخل علٕ 

باليصٔح٘ ّاملعلْم٘ ّ اليت كاىت خري زفٔق٘ لٕ يف ٍرا 

.املشْاز حتٙ جئيا مثسٗ جَدىا ّ احلند هلل   

ّال أىشٙ أستاذٖ ّ قدّٗ دزبٕ ملَنٕ إىل فكسٗ   ٍرِ 

 األطسّح٘

 إىل أسس احلاالت الرًٓ تكسمْا علٕ بتفَه غري معَْد

 ّتْاضع أعجز علٙ التلفظ بكلنات تفَٔه حقَه

إىل كل أساترتٕ الكساو علٙ كل ما قدمِْ ، ّ أٓضا إىل 

.مجٔع العامالت يف املكتب٘ الْالئٔ٘   

ّال أىشٙ بالركس أّلئك الرًٓ ّقفْا يف دزب تقدو العله 

أتقدو بيصٔح٘ ال تقفْا عائقا يف سبٔل شٕء ٓعْد علٙ األم٘ 

.باخلري ّاهلل ال ٓضٔع أجس مً أحشً عنال  
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الطفل كتمة بيولوجية ليتحول فيما بعد خالل مراحل النمو إلى كائن اجتماعي          يولد
وذلك عن طريق مجموعة من الوسائط التربوية التي تسعى إلى بناء شخصية متكاممة لمفرد 

ومن بين ىذه الوسائط . من جميع جوانبيا االجتماعية والجسمية، العقمية، األخالقية، والنفسية
األسرة، والتي تعتبر الحاضن األول لمطفل وأىم مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية 
 .التي ليا دور بارز في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لمطفل في مراحل النمو المختمفة

         فالصحة النفسية لمفرد مرتبطة بطبيعة الجانب العالئقي لوالديو في مراحل النمو 
ويعد الوالدين المصدر األساسي واألول إلشباع مثل ىذه الحاجات النفسية، حيث المتقدمة ، 

أن العالقة التفاعمية القائمة بين الطفل ووالديو ضرورية أثناء نموه وأي تخمف من  األب   
أو األم  عمى ىذا التفاعل تحت أي ظرف طارئ أو مستديم قد يشكل عامل سمبي خطير في 

استقرار ونمو شخصية الطفل و ىنالك عوامل كثيرة تؤثر عمى شخصية الطفل منيا إعاقة 
األب البصرية التي تعد عامال ميما في بناء شخصية الطفل ، و من ىنا سمط الضوء عمى 

حيث تضمنت . األب الكفيف و عمى اآلثار التي يتركيا في نفسية الطفل و شخصيتو 
 : و تضمن الجانب النظري    الدراسة جانبين ، جانب نظري و جانب تطبيقي 

 اإلطار النظري لمدراسة : الفصل األول
 الذي تضمن البروفيل النفسي : الفصل الثاني
 الطفولة و دور األب في األسرة : الفصل الثالث

 :أما الجانب التطبيقي فتضمن فصمين 
 اإلطار التطبيقي لمبحث   يدور حول:الفصل الرابع

 فيعالج تحميل و مناقشة النتائج لمحاالت : الفصل الخامس
. و أخيرا الخاتمة حوصمة لمموضوع
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 :إشكــــــــــــــالية-1

      

  تعد مرحمة الطفولة من أىم المراحل و أكثرىا أثرا في حياة الفرد، فيي تتميز عن     
من خالليا يتم إشباع مجموعة من الغرائز، و التي تحدد سير النمو النفسي فباقي المراحل 

و يتأثر سموك الفرد خالل مراحل حياتو بخبرات طفولتو المبكرة، و بما أن بيئة الطفل   لو، 
في بداية حياتو ال تخرج عن محيط األسرة، فإن البيئة تمعب دورىا الرئيسي في تكوين 

أن السنوات األولى في حياة " الشخصية و تحديد نمطيا التي حسب عمماء التحميل النفسي
. "و االجتماعية الفرد ىي الدعامة األساسية التي تقوم عمييا بعد ذلك حياتو النفسية

 ( 197 ، ص 1998فؤاد البيي السيد ،  )
و بذلك تتحدد معالم السمات المميزة لمشخصية و اتجاىاتيا نحو اآلخرين ، إال أن جوىر 

 الذي أكد أن تشكيل S.Freudالشخصية حسب عمماء النفس و عمى رأسيم فرويد 
و األنا األعمى يتحدد عمى أساس التقمص مع الوالدين أو الكبار و ذلك  الضمير اإلنساني

 . ( 58 ، ص1988فؤاد البيي السيد ، ). من خالل ارتباطو بوالديو
       فالطفل في ىذه المرحمة يحتاج إلى الوالدين معا أم، أب بنفس قوة باقي االحتياجات 

      األم تعطي االىتمام" Valoppeلكن الطريقة و الوقت يختمفان فحسب فالوب ، األخرى 
وألن دور األب ال يقل  (Norbert Sillamy,2003; p32)"و األب يعطي السمطة
دور و ىو ما يطمق عميو رب األسرة ـىو المكمف بيذه الخمية و بيذا الفأىمية عن دور األم 

الذي يعتبر رئيسيا و مركز قوتيا و سمطتيا ، فيو يشكل أحد أطراف الحضانة، و يتعيد 
      أساسا بتعيد أمور األطفال المادية  و قضاء حوائجيم البيولوجية من طعام و ممبس 

ة و إحساسيم باألمن ـم الفكرية و النفسيـو غيرىا من المتطمبات األخرى، مع إشباع رغباتو
أن دور األب ينحصر في وصفو مصدر " .Freud S و ليذا يعتبر فرويد  و الطمأنينة 

السمطة، فيي التي تشعره باألمن الداخمي و عمى العكس من ذلك في حالة تذبذب ىذه 
". السمطة فإن الطفل سيشعر باالرتباك و القمق و الضياع 
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فإن أي تخمف من األب عمى ىذا التفاعل تحت أي ظرف طارئ أو مستديم، كاآلباء الذين 
  ىي ضعف كمي " يعانون من أمراض و خاصة المزمنة مثل اإلعاقة البصرية التي تعرف

أو جزئي في حاسة البصر يحد من قدرة الشخص عمى استخداميا بفاعمية مما يؤثر سمبا 
 (  218، ص 2006غسان أبو فخر و آخرون، )". في أدائو و نموه 

تؤثر بشكل أو بآخر في استقرار و نمو شخصية الطفل ، ألن الطفل في ىذه المرحمة 
بأمس الحاجة إلى الرعاية المتكاممة لمنمو النفسي و العقمي و االجتماعي و الجسمي و ال 
يقوى اآلب الكفيف في كثير من األحيان عمى تمبية ىذه الحاجات الضرورية و السبب ىو 

إعاقتو البصرية إذ تشكل عائقا كبيرا في ىذه العالقة أب طفل، و قد ال يدرك الطفل مرض 
د الطفل عدم الرضا الذي نو قد يقارن نفسو بأقرانو اآلخرين، فإن ىذا األمر يخمق ع   والده

قد يؤدي في بعض األحيان إلى ظيور سموكات عدوانية و قد ينتج عن اختالل ىذه 
 حيث تعتبر الصورة األبوية نتاج العالقة أب طفل ظيور  اختالل صورة الطفل عن والده

طبيعة العالقة بين الطفل و األب و تمثل األساس في نمو الطفل السميم و بناء شخصيتو 
المستقبمية من خالل تقميد الطفل لوالده و محاولة االقتداء بو في سموكياتو المختمفة و لذلك 
فإن أي خمل في الصورة األبوية يؤثر عمى النمو الجيد لمطفل و عمى طبيعة سموكياتو مع 

 : و عمى ىذا األساس جاء صياغة التساؤل كالتالي. اآلخرين و في تكوين شخصيتو
 لطفل الذي والده كفيف ؟  البروفيل النفسي وـ  ما ه

:  اتــالفرضيـ ـ 2
:  الفرضية العامة

.  شخصية الطفل  لألب تؤدي إلى اضطراب فيالبصرية عاقةاإلـ 
: الفرضيات الجزئية

.  ـ اإلعاقة البصرية لألب تؤدي إلى ظيور السموك العدواني عند الطفل 1
 . ـ اإلعاقة البصرية لألب تؤدي إلى اضطراب الصورة األبوية عند الطفل 2
 
 



الفصل األول                                                    اإلطار النظري للبحث        
 

 
 

- 5 - 

 
 :أهميـــة الدراســة  ـ 3
 .  في حياة األسرة عامة والطفل خاصة الكفيفتوضيح أىمية ودور األبـ 

 .ـ تكشف ىذه الدراسة عمى أىم الخصائص و السمات التي تميز طفل األب الكفيف
قمة الدراسات و البحوث عمى الطفل الناشئ قي كنف أب كفيف فكل الدراسات عمى ـ 

 . الطفل الكفيف
: أهــداف الدراســة  ـ 4

اليدف الرئيسي من ىذه الدراسة ىو التعرف عمى مدى تأثير إعاقة األب البصرية عمى 
. الطفلشخصية 

.  ـ التعرف عمى نوعية العالقة التي تكون بين أب كفيف و طفل مبصر
 .  و كيف تكون الصورة األبوية لديوـ التعرف عمى نظرة الطفل ألبوه الكفيف

 كالسموك ـ التعرف عمى ما يترتب من آثار عمى الطفل الذي يعيش في ظل أب كفيف
. العدواني 

.  حول إعاقة األب البصرية و تأثيره السمبيتـ التحقق من الفرضيات التي وضع
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 :  ـ التحديد اإلجرائي لممصطمحات 5

ىو مجموعة من السمات النفسية التي تميز شخصية فرد ما و ىذا من : البروفيل النفسي
 .خالل اختبار رسم عائمة و رسم شجرة 

ىي المرحمة العمرية القاعدية ، التي يمر بيا الفرد خالل نموه ، ففييا تكوين : الطفولــة
جميع جوانب الشخصية التي تمكنو من اجتياز متطمبات المراحل التي تمييا و خاصة 

 . سنوات9 إلى 7مرحمة الطفولة الوسطى من 
ىو الوالد المسؤول و المربي الذي يرعى أسرتو و المكمف برعايتو          : األب الكفيف

و المسؤول عمييا و الذي يكون فاقدا لمبصر التي تعيق حركتو و حريتو و القيام بمسؤوليتو 
 .تجاه نفسو  و تجاه أوالده و أسرتو
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 : تمهيــد 

 
حيث ال يكاد يخمو كتاب من كتب ، إن الحديث عن الشخصية واسع تتعدد مجاالتو 

عمم النفس إال و تحدث عن ىذه األخيرة من خبلل دراسة جوانبيا المختمفة لما ليا من أىمية 
في الدراسات النفسية و قد أدى ذلك إلى نشوء ميدان مستقل ليا و ىو عمم النفس الشخصية 

 ، و ىناك عدة خصائص تميز شخصية الفرد       فالشخصية ىي أساس الصحة النفسية
. و سموكياتو و ىذا مايسمى بالبروفيل النفسي 

و بعض خصائصو كالعدوانية    ، البروفيل النفسي وقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى تعريف 
 .و الصورة األبوية  
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I. 1 ـ تعريف البروفيل النفسي   :

يعتبر البروفيل النفسي ىو مجموعة من الخصائص التي تميز شخصية فرد معين و تميز 
.  سموكاتو ، حيث يختمف ىذا األخير من فرد آلخر 

II.  بعض خصائص البروفيل النفسي  ـ 
 : ـ العدوانية1

:  تعريف العدوانية ـ 1.1
 (. 8 ، ص 2010خالد عز الدين ،  ). الظمم و تجاوز الحد: لغة 

:  اصطالحا
العدوانية واحدة من الغرائز التي يمكن أن تتجو ضد العالم  : " S Freudتعريف فرويد 

عصام عبد المطيف  )"الخارجي أو ضد الذات و ىي تخدم في كثير من األحوال ذات الفرد
 (. 11، ص 2001العقاد، 

ىو استجابة انفعالية متعممة تتحول مع نمو الطفل و بخاصة : "  Seasarتعريف سيزر 
  2010خالد عز الدين ،  )". في سنتو الثانية إلى عدوان وظيفي الرتباطيا ارتباطا شرطيا

 (. 8ص 
العدوان سموك بدني أو لفظي يقصد بو إلحاق : " baenninger  1994" بنبنجر"تعريف 

".          األذى أو الضرر
العدوان ىو أفعال متعددة االتساع تشمل اليجوم والعداء ويستخدم  " (1985)تعريف ديبار

     (16 ، ص 2008محمد عمي عمارة ،) ".بدافع من الخوف أو اإلحباط 
ىو سموك يحدث نتائج مؤذية أو تخريبية أو يتضمن السيطرة  :" Banduraتعريف باندورا 

     . "و ىذا السموك يتعامل معو المجتمع بوصفو عدوانيا . عمى اآلخرين جسميا أو لفظيا 
 ( . 203 ، 202 ، ص ص 2009مصطفى نوري القمش ،  )

السموك العدواني بأنو ىجوم ، أو فعل عدائي تجاه شخص ما  : " Chaplinتعريف شابمن 
أو شيء ما و ىو نتيجة لئلحباط و إظيار الرغبة في التفوق عمى الغير، و ىو ىجوم 

، ص 2004عبد الفتاح نجمه، ).  "متطفل غير ميذب من قبل أحد األطراف عمى اآلخرين
23 . )  
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:  المقاربات النظرية لتفسير العدوانية  ـ 2.1

:  ـ نظرية التحميل النفسي 1.2.1
 يرى فرويد أن العدوانية واحدة من الغرائز التي يمكن أن تتجو ضد العالم الخارجي 

فحسب رأي فرويد يسمك . أو ضد الذات ، و ىي تخدم في كثير من األحوال ذات الفرد
غريزة الحياة المتمثمة بعمميات اليدم، و الكره و العدوانية ، التي قد : االنسان وفق غريزتين 

       تكون ىذه األخيرة باتجاه الشخص نفسو فيتولد عنيا تدمير الذات بتعاطي المخدرات 
        أو باالنتحار و قد تكون باتجاه اآلخرين فيتولد عنيا تدمير من خبلل أعمال النيب 

 (  44 ، ص 2010خالد عز الدين ،  ). أو االغتصاب أو الجريمة
 إلى أن العدوانية موجودة داخل الطفل منذ بداية الحياة، و ربما قبل Kleinو تذىب كبلين 

الميبلد و من ثم يصبح في حوزة الطفل عالم داخمي من الخياالت، و في ىذا العالم تتتابع 
و تعتقد كبلين أن النوازع اليدامة تنبثق . عواطف الكراىية العنيفة تارة و تمتزج تارة أخرى

من إعادة توجبو غريزة الموت نحو العالم الخارجي ، و تكتب عن العدوان عمى أنو كراىية  
 .و شراسة و طمع و حسد، و تولى اىتماما ضئيبل بأي نواحي ايجابية فيو

 ( .  34 ، ص 2004عبد الفتاح نجمه ،  )
:  ـ النظريات السموكية  2.2.1

ترى النظرية السموكية أن السموك العدواني ىو بمثابة سموك متعمم كباقي السموكات         
و الخبرات األخرى ، حيث يكتسبو الفرد من جراء تفاعبلتو المتعددة مع المثيرات البيئية التي 

و حسب نظرية االشراط فالعدوان سموك انفعالي شرطي تطور لدى الفرد تجاه . يصادفيا 
   ب و االنفعال ـر الغضـة تثيـمثيرات معينة كنتاج القتران مثل ىذه المثيرات بمثيرات طبيعي

أما نظرية االشراط االجرائي فتنظر إلى العدوانية عمى أنو سموك . و العدوانية لدى الفرد 
إجرائي وسيمي يتقوى لدى الفرد الرتباطو بالتعزيز في السابق فأصبح يتكرر لدييم الحقا 

أما نموذج المحاولة و الخطأ فيرى أن السموك العدواني . كوسيمة لمحصول عمى ىذا التعزيز
حيث وجد فييا حبل . ىو بمثابة محاولة سموكية اكتسبيا الفرد من خبلل المحاولة و الخطأ

  ( .169 ص 2006عماد عبد الرحيم زغول ،  ) .لممواقف االشكالية التي يواجييا
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:  ـ نظرية االحباط  3.2.1

ترى ىذه النظرية أن السموك العدواني ينتج عن االحباط ، أي أن االحباط ىو السبب 
الذي يسبق أي سموك عدواني ، فاإلنسان عندما يريد تحقيق ىدف معين و يواجو عائقا 
يحول دون تحقيق اليدف ، يتشكل لديو االحباط الذي يدفعو إلى السموك العدواني لكي 

يحاول الوصول إلى ىدفو أو اليدف الذي سيخفف عنده مقدار االحباط ، و قد يكون ىذا 
االحباط ناتجا عن المعاقبة الشديدة غير الصحيحة لمعدوان في المنزل ، مما يسبب ظيوره 

 (  201 ، ص 2000خولة أحمد يحي ،  ). خارج المنزل 
:  ـ النظرية الفسيولوجية  4.2.1

و تعزى ىذه النظرية أسباب العدوان إلى عوامل ترتبط بالجياز العصبي أو الجياز 
الغدي حيث ترى أن العدوانية تكثر لدى األفراد الذين يعانون من اضطراب أو تمف في 

الجياز العصبي، كما أنو يرتبط إلى درجة كبيرة بزيادة إفراز اليرمون الجنسي المعروف باسم 
       التستستيرون، فكمما زادت نسبة تركيزه في الدم زادت احتمالية حدوث السموك العدواني

 (  170 ـ 169 ، ص ص 2006عماد عبد الرحيم الزغمول ،  )
:  ـ نظرية التعمم االجتماعي 5.2.1

ترى ىذه النظرية أن السموك العدواني يتم تعممو كنتاج لعمميات التفاعل االجتماعي 
فاألطفال يبلحظون " النمذجة "  و" حيث يكتسب األفراد ىذا السموك من خبلل التقميد 

سموكات والدييم و اخوانيم و أقرانيم و يعممون عمى تقميدىا كما أنيم يتعممون أنماط السموك 
, 2001عبد اهلل محمد قاسم  ). بما فييا العدوانية من خبلل مشاىدة األفبلم و المسمسبلت 

 ( 98ص 
أن "ألبرت باندورا"ففي ىذا الصدد أظيرت النتائج العديد من أبحاث و دراسات العالم المشيور

معظم السموك العدواني متعمم من خبلل المبلحظة و التقميد و لخص وجية نظره في تفسير 
: العدوان في عدة مصادر يتعمم من خبلليا الطفـل بالمبلحظة السموك العدواني و منيا

. النماذج الرمزية كالتمفزيون -األقران– التأثير األسري * 
. اكتساب السموك العدواني من الخبرات السابقة* 
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التعمم المباشر لمسموكات العدوانية كاإلثارة المباشرة لؤلفعال العدوانية الصريحة في أي * 
 . وقت
.  تأكيد ىذا السموك من خبلل التعزيز والمكافآت* 
اثارة الطفل اما باليجوم الجسمي بالتيديدات أو االىانات او اعاقة سموك موجو نحو ىدف *

. أو تقميل التعزيز أو انيائو يؤدي الى العدوان 
(. 56ص  , 2010, خالد عز الدين)العقاب قد يؤدي الى زيادة العدوان* 

 أشكال السموك العدواني ـ   3.1
يأخذ السموك العدواني بين الناس عدة أشكال، و ىي تختمف بينيا في عدد من 

الجيات و تتفق في عدد آخر، فإذا اعتبرنا جيات االختبلف و جيات االتفاق وجدنا عددا 
  ( 90، ص 2001هشام الخطيب، أحمد محمد الزبادي،  )من أشكال السموك العدواني 

  : و ىي كالتالي 
  :ـ العدوان المادي 1.3.1

ويتمثل في انواع السموك التي تمحق االذى والضرر الجسمي باآلخرين او بإيذاء 
النفس او تخريب وتدمير الممتمكات ومثل ىذا النوع يكون عادة مصحوبا بمشاعر شديدة من 

الخ ....التكسير -التدمير-الرفس-القتل–الضرب : الغضب و من االمثمة فييا
ويشمل السب والشتم واأللفاظ النابية والجارحة والسخرية : ـ العدوان المفظي 2.3.1

طبلق النكات والتيديدات لمغير والصياح  الخ ...وااٍلستيزاء من الغير وا 
ويشمل الضرب والعض و الخربشة وربما يصل إلى ٍاصابات  :ـ العدوان الجسدي 3.3.1

معتدى )عمى شخص آخر  (المعتدي)جسدية خطيرة أو إلى القتل وىو يقع من شخص 
( 85،ص 2007محمد المهدي ،) . (عميو

ويعرف بالعدوان التعبيري ويتجمى في انماط سموكية ايمائية مثل  :ـ العدوان الرمزي 4.3.1
تعابير الوجو والعيون كالنظر الى  االخرين بطريقة ازدراء وتحقير او تجاىل ، النظر الى 

(. 56ص ،2002،الحسين اسماء عبد العزيز)االخرين او عمل حركات ايمائية باليد 
:   ـ العدوان العدائي 5.3.1

يعتبر انقى صورة لمعدوان الذي يمثل فيو ارتفاع االذى باليدف والغرض االساسي لو 
. وينتج عن ذلك شعور المعتدي بكراىية اليدف ومقتو
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 :ـ العدوان الوسيمي 6.3.1
    االذى إال ان ىدفو االساسي يمثل في حماية الذات  (نوايا)وينطوي عمى مقاصد

او بعض االىداف االخرى  مثال ذلك المبلكم الذي يسعى الى ايذاء خصمو بيدف تحقيق 
. االنتصار والشيرة 

: ـ العدوان االيجابي 7.3.1
ىو الجزء العدواني من الطبيعة االنسانية ليس فقط لمحماية من اليجوم  الخارجي 
ولكنو ايضا لكل االنجازات العقمية ولمحصول عمى االستقبلل وىو اساس الفخر واالعتزاز 

الذي يجعل الفرد مرفوع الراس وسط زمبلئو ويبدو ىذا المعنى واضحا في قصص التاريخ ان  
العدوان عندما يتم ترشيده عن  طريق االحساس بالممكية الخاصة لآلخرين فانو يصبح أبا 

. الفضائل  جميعا 
 اذا تحول عن وعي او غير وعي الى السبلح يعمل لصالح :ـ العدوان السمبي  8.3.1

ص , 2001, عصام عبد المطيف العقاد )الموت والخراب بالنسبة لبيئتو عمى السواء 
103.) 

 إن العدوانية عند األطفال المضطربين سموكيا قد :ـ العدوان الموجه نحو الذات  9.3.1
يقاع الضرر بيا وتتخذ صورة إيذاء النفس أشكاال  توجو نحو الذات وتيدف إلى إيذاء النفس وا 

زكريا  )كتبو أو كراساتو و شد الشعر  مختمفة تمزيق الطفل لمبلبسو أو
 .(87،ص1994الشربيني،
 خالد عز الدين)أي ايقاع األذى باآلخرين : العدوان الموجه نحو اآلخرين  ـ 10.3.1
( . 24ص ، 2010
ـ تطور العدوانية حسب مراحل نمو الطفل   4.1

 : (من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما  )العدوان في مرحمة الطفولة المتأخرة  ـ1.4.1
ما أن بمغ األطفال سن السادسة حتى يكون لدييم ضمير رادع لسموكيم العدواني اي 

يكون قد نشأت في أذىانيم أفكار عن الخير والشر فضبل عن اكتساب نوع من الضبط 
 .                         الذاتي الذي يجعمو يحاول مع النوازع التي يحس أنيا خاطئة 

إن الطفل في ىذه المرحمة قد يحمل في أعماقو شعور بالعداء ولكنو ال يشتبك مع 
اآلخرين إال حين يستفزه خصمو كي يدفعو إلى ىجوم مضاد، مما يعمل الطفل عمى االعتقاد 
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أن الطفل يكف عن ثورات غضبو "فيشبا جان "وقد وجد  . بأنو إنما يدافع عن حقوقو وكيانو
بعد الخامسة يستعمل األلفاظ العدوانية بدال عنيا وان غضبو األشياء يتسبب في عدوانية 

   بينما يتطور غضبو بحيث يصبح نتيجة عدوان  Instrumental Aggressionاآللي
   وليس نحو األشياء كما كانت الحال قبل الخامسة ويمكن  Hostile Aggressionعدائي

 :تخصيص مظاىر العدوانية عند الطفل في تمك المرحمة عمى النحو التالي
: في سن ستة أعوام  ـ 2.4.1

    عدوان بالغ بالجسم وبالكبلم و انفجارات في الغضب فقد يمقي بنفسو عمى األرض 
. يضرب ويرفس وقد يدمر األثاث واألشياء 

: في سن سبعة سنوات ـ 3.4.1
. العراك والضرب شائع بين األوالد والذكور في صور لعب عدواني معظمة كبلمي

: في سن تسعة أعوام  ـ 4.4.1
العراك والضرب شائع بين األوالد و الذكور و في صور لعب عدواني معظمو لفظي 

. كبلمي
وفي األخير فان العدوان يبدأ منذ والدة الطفل إلى مراحل طفولتو و الوالدين ىما المذان 

. اجتناب ىذا السموك أو تدعيم ىذا السموك يساعدان الطفل عمى
وبصفة عامة نبلحظ عمى األطفال الصغار أنيم  قد يمارسون أنماط العدوان األدائي ضد 

.  األشخاص 
أو األشياء عندما يقف في سبيل تحقيق رغباتيم عائق ما و لكن  عدوانيم ىذا ال 

فان األطفال يفكرون في ىذه " Piaget" يستيدف إيذاء شخص ما وفقا لما يذىب إليو
الحاالت تفكيرا أنانيا وتفكيرا متمركزا حول الذات ، وقد يتعمم األطفال السموك العدواني 

لؤلخر  ويتعممون أن العدوان من الممكن أن يستخدم االعدائي الذي يتجو نحو إزالة األذى ب
 (                                                    123 ، ص، 2005فضال نادية،  )إليذاء الغير وذلك بصورة عمدية مقصودة  

:  ـ عالج العدوانية 5.1
إن عبلج السموك العدواني يستمزم إعادة تعميم الطفل العدواني لؤلساليب و الطرق 

المقبولة في التعامل مع المحيطين بو، كما يجب العمل عمى تغيير ظروفو البيئية التي أدت 
إلى عدوانيتو و إعطاؤه النماذج السميمة في التعامل مع الغير، و يجب تعميم الطفل العدواني 
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تأخير إرضاء العديد من رغباتو و حاجاتو و أن يجد بديبل عما يحرم من اشباعو من 
و فيما يمي العديد من األساليب العبلجية لتعديل السموك العدواني لدى . حاجات و رغبات 

:  األطفال حسب ما يمي
  دراسة أسباب الغضب و العدوان بدقة فمن الممكن أن يكون السبب جسميا أو يكون

 .نتيجة نشاط زائد
  مساعدة الطفل عمى ضبط نفسو و السيطرة عمى انفعالو، و لكن ليس بمعنى أن نعود

 .الطفل و ندربو عمى ببلدة اإلحساس
 و ذلك عن طريق مكافأة السموك المضاد لمسموك العدواني : تعزيز السموك المرغوب فيو

 .عند األطفال
 تجاىل السموكات العدوانية و في ذلك عممية إطفاء لمسموك الغير : التجاىل المخطط

 .مرغوب 
  تنمية الميارات االجتماعية مثل التحدث بمطف مع اآلخرين أو التعبير عن أنفسيم بدون

 .إيذاء المشاعر
 و ىو أن نساعد الطفل كي يحصل عمى حقوقو بدون إيذاء مشاعر : توكيد الذات

 .اآلخرين أو أفكارىم بدون صراعات 
 أي تعويد الطفل العدواني الحكم عمى نفسو، بمعنى أن نجعمو يفكر : المحاكمة الذاتية

 .قبل أن يتصرف
 كإشتراك الطفل في نشاطات معينة فممعب قوة : تقديم أساليب بديمة لمتحرر من الغضب

ص ، 2010 خالد عز الدين،. إيجابية و تنفيس إيجابي عن الغضب المولد عن العدوان
  ( 221 ـ 219ص 
 : ـ الصورة الوالدية  2

:  ـ  مفهوم الصورة1.2
 و التي استدخمت في عمم النفس ألول مرة imago كممة مشتقة من المكمة البلتينية :لغة 

 Pasrtalis ،La plache ، و يعرفيا كل من 1912 عام Carle gustayمن طرف 
عمى أنيا التمثيل البلشعوري لشخصيات عائمية ذات تبادل عاطفي قوى باالشتراك مع "

  (304جون ال بالنش، ص )" التجارب البدائية لئلحباطات واإلشباعات الطفولية 
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    فالصورة ىي حادث سيكولوجي من شأنو أن يعيد الظيور الشكمي لممواضيع :إصطالحا
أو األحداث خارج الظروف المادية لمتحقيق في الحقل اإلدراكي ، و بالتالي فإن الوضعيات 
الحسية ىي مؤىمة ألن تكون موضوع لتداعي الصور، والصورة البصرية ىي األكثر دراسة 

 (253فرج عبد القادر طه، ص  ).من قبل عمم النفس
  :تعريف الصورة -1
 عمى أنيا تمثيل داخمي لشيء أو موضوع غائب شوىد سابقا أو نتج Sillamyعرفيا  -2

 (.Sillamy ,1983, p304).من طرف الفكر
أن الصورة شخص ما :  و الذي عرف بدوره الصورة كما يميPerronإضافة إلى أعمال 

ىي إال مجموعة الميزات المعطاة ليذا الشخص، سواء كانت واضحة أو ضمنية أو كانت 
وأضاف إلى ما سبق و قال إن األمر يتعمق بالدرجة األولى بصور . تمقائية فردية أو جماعية

 ,R.Perron) .والمكون لصورة الذات الوالدين التي ينحدر منيا التقمص الغير شعور
1971, p71)  

 :  أنواع الصور  - 2.2
 تتمثل الصورة اإلجتماعية في الصور التي أعطييا لآلخرين من : ـ الصورة االجتماعية1

خبلل مواقفي ، تصريحاتي و سموكاتي ،فإذا كانت مواقفي سمبية ستكون صورتي اإلجتماعية 
سمبية ، أما إذا كانت العكس أي مواقفي إيجابية مع الغير و سموكاتي مقبولة فالصورة تكون 

إيجابية ، وىي أيضا الصورة التي يعطييا لآلخرين لي من خبلل مواقفيم واستجابتيم و 
تمفظاتيم أثناء تفاعمنا، ويوجو ىذا النوع من الصور و بطريقة واضحة في العبلقات بين الفرد 

 (R.Perron, 1971, p32). داخل المجموعات
وىي الصورة التي يصرح بيا و تتوافق مع مميزات الشخص بحيث  :المفظية ـ الصورة 2 

 (R.Perron.1973, p175, 194).يكون أكثر وضوحا
 وىي مسجمة في السموك و الموافق المتخذة اتجاه الميام  :الصورة الضمنية - 3

 R.Perron). و األوضاع التي تواجو بمتطمبات متكيفة و التي من خبلليا تظير قدراتو
1971, p33.) 

إن الصورة الثبلث ال تظير في نفس المراحل تدريجيا، فتكون الصورة اإلجتماعية 
يكون في المرحمة التي يندمج فييا الطفل مع اآلخرين عن طريق التفاعل معيم ، أما الصورة 
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المفظية فتتكون من خبلل المرحمة التي يبدأ فييا الطفل بالتمييز بين األشخاص حين يقوم 
بوصف األشخاص ، و أخيرا الصورة الضمنية تتكون من خبلل المرحمة التي يقوم فييا 

الشخص بميام معينة أو تكون عبارة عن سموكات متخذة إتجاه ميامو و التي تظير فييا 
 (R.Perron.1973, p175, 194) .قدراتو

 الصورالمثالية young  يونغفي نظرية عمم النفس التحميمي:  ـ  الصورة الذهنية المثالية 4
 ىي صورة لشخص ىام في حياة الفرد المبكرة خاصة األم ، أما في نظرية التحميل النفسي

Freud فالصورة المثالية ىي الصورة التي تحفظ في البلشعور إلى أجل غير مسمى، وغالبا 
 (44جابر عبد الحميد جابر،ص).ما تنطبق عمى أشخاص آخرين غير الشخص األصمي

 ىي النموذج الواعي األول لمشخصيات التي يوجو أسموب أدراك :الصورة الهوامية  - 5 
   المرء لآلخرين بشكل انتقائي ، و يوصف ىذا النموذج إنطبلقا من العبلقات ما بين الذاتية

. و الواقعية ، و اليوامية األولي ما بين المرء و محيطة
حيث يصف اليوامية عمى أنيا تشكل young يونغ و يعود مفيوم الصورة اليوامية إلى 

ويمكن أن نميز  الصورة اليوامية والعقدة فكرتين متقاربتين حيث تتعمقان كبلىما بنفس المجال
( 307جون البالش ص). صورة ىوامية لؤلم وصورة ىوامية لؤلب

         بأن التوق لؤلم مصدر الدفء الحب Mondel  موندليري : ـ الصورة الهوامية لألم1.5
و اإلشباع و أن تمبيو األم لحاجات و متطمبات طفميا سوف تستدخل و تشخص في الشعور 

. الطفل إلى صورة ىوامية جيدة
أنو تتمثل الصورة اليوامية لؤلب جيدة في أن Mondel  يشير: ـ الصورة الهوامية لألب 2.5

 (p80 .1968Mondel). يكون األب عادال قويا حرا
: صورة األب-  6 

 أن الوقوف عمى منظور و صورة األب، ورصدىا وتحميميا عمى : بناء صورة األب6.1
ضوء التحوالت المتسارعة يتضمن التفكير في أحوال األسرة و فيم عنصر أساسي من 

العناصر التي تشكل المجتمع بأسره و محاولة إعادة بناءه من جديد، مرد ىذه الحاجة الماسة 
 حيث ال (الرمزية،السمطوية،اإلجتماعية) لؤلب أو ما يعرف بالسمطة األبوية تحت فروعيا

  يمكن لممجتمعات بأي حال من األحوال أن تتجاوز حاجتيا إلى األب عمى األقل بيولوجيا 
  .و نفسيا و عاطفيا و إجتماعيا
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    وذ ـفصورة األب ىي الشخص الذي يرمز إلى األب الحقيقي أو يحل محمو من حيث النف
و القوة التي يمارسيا عمى الفرد ، أو من حيث الحماية التي يكفيا لو ، و من ىنا يوجد الفرد 

  و بشكل قد يكون ال شعوريا مشاعره الدفينة تجاه األب إلى ىذا الشخص الذي  يرمز إليو 
  و لذا تكون عبلقتو بو متأثرة إلى حد كبير بعبلقتو الحقيقة بأبيو من حيث الخوف و الرىبة
و المحبة و المكراىية و التقدير و االحترام أو الخضوع لنفوذه ، و أشير صور لؤلب قد 

ه، ص طفرج عبد القادر ).(البديل)يكون المدرس ، رئيس القسم ،العم الخال ، األخ األكبر 
470 )
عمى التصرفات األبوية  pol ostrit بول أوستريت ركز :العالقة العاطفية مع األب ـ 6.2

التسمطية التي تنتج اضطراب العبلقة بين الطفل و أبيو ، في ىذا الوقت تكون دراما و ليا 
عبلقة  بغياب األم و مفيوم العبلقة المستقبمية مع الحقيقة و مع اآلخرين ، وىذه بعض 

:  العبلقات التسمطية األبوية التي تحدث اضطراب في تصور العبلقة
.  أي عصيان غير مسموح بو   - 
. فرض التنفيذ الصارم   - 
. عقوبات متتالية   - 
. فرض بعض األعمال المألوفة لدي الطفل مع الحراسة   - 
. مقاطعة لعب الطفل و عدم إحترامو   - 

   إن التصرفات من ىذا النوع من طرف األب تأثر عمى العبلقة المستقبمية بين األنا
( frangi. m P73.74).و عالمو

  :أب- عالقة طفل  ـ 6.3
إن وجود األب قميل جدا عند الطفل، حيث يتواجد معو ذلك الفترة الزمنية الطويمة 

 .التي يقضييا الطفل مع األم، وليذا دور األم أكثر أىمية لمصحة النفسية لمطفل
أما الدور الذي يجب أن يمعبو األب في األسرة ىو السمطة و القوة و تسيير أمور 
المنزل  و من ىنا يعيش الطفل في حالة من اإلحترام ال خوف من األب ، و يشعر أن 

ىنالك شخص ما أقوى منو بإمكانو إحاطتو باألمن و الرعاية النفسية ، و كثيرا من اآلباء 
ينشغمون بمستقبل أبناءىم و ليذا يمثمون دور المرشد والموجو و يعممون عمى حماية ىؤالء 
األبناء حتى يتمكنوا من تحقيق أىدافيم ، ونوع آخرمن اآلباء يرغب في تعويض نقصو في 
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أبناءىم حتى دون مراعاة اإلىتمامات الشخصية ليؤالء األطفال مما يجعميم يدخمون في 
( Franzi.m.p92).حالة من اإلحباط 

 :أنواع صور األب- 6.4
 ىو األب الذي ال يمارس الحنان المطموب منو ألطفالو وال يعطييم :األب الغائب-  1.6.4

الحب الدافئ ، إذ يمارس سمطة متخفية وراء صورة األم التي تحمل السيطرة في األسرة ، وال 
 وغير قادر عمى ممارسة أبويتو داخل ايذكر ليذا األب دوره في األسرة فيو حاضر جسدي

المنزل ، وغياب ىذا األب يرجع إلى الحضور المكثف لؤلم و عدم قدرتو عمى تحمل 
. المسؤولية العائمية و في كمتا الحالتين ال يشعر الطفل باألمان

 ىو أب صارم تظير صرامتو في األخبلقيات المفرطة،  و إتباع :األب الصارم- 2.6.4
الواجبات بحذر وصبلبة دون مرونة واضحة، حيث تكون لديو قوانين أسرية صارمة تتبعيا 
. األسرة وفق جدول زمني منظم و يرغب ىذا النوع من اآلباء في أبناء مثميم أو أحسن منيم

  القسوة و الكراىية تميز اآلباء عن األميات و تتجمي في السمطة :األب القاسي-  3.6.4
( 471فرج عبد القادر ،ص). و السيطرة المفرطة و فرض الواجبات و العقوبات

 ىو أب متسمط لكنو ضعيف و يظير في سموكياتو المتضادة فيظير :األب الظالم ـ 4.6.4
. الطفل الرعب و التخويف دونما سبب و لكنو يحاول التعرض بحنان زائف

طفل األب الظالم ىو طفل خائف ، قمق ،غير مستقر ،إلى جانب إنفجارات عدوانية مفاجئة 
. وغير متوقعة

 : أساليب معاممة األب- 7
 و يقصد بيا اإلىتمام المتزن باالبن و تجنب اإلفراط في تدليمو          :المعاممة الحسنة-أ

إن المعاممة الحسنة تساعد عمى نمو الطفل نموا سميما و سويا في جوانبو النفسية . و تقديره
 (Selins.m.p30).و اإلجتماعية و الجسمية و اإلنفعالية و غيرىا

 تتمثل في معاممة غير مبلئمة بل ىي طريفة خاطئة ، كما أنيا تمثل :المعاممة السيئة-ب 
نظاما عبلئقيا يترك بصماتو المبنية في صيغة ألم أو متعة كما تبدو في العنف الممحق 

 (395إنتصار يونس،  ص ). بالطفل
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 : خالصــة
 

البناء الخاص بصفات الفرد و أنماط سموكو " عني بإيجاز مصطمح البروفيل النفسي ي
الذي من شأنو أن يحدد لنا طريقتو المتفردة في تكيفو مع بيئتو و الذي يتنبأ 

       (موروثة و مكتسبة)باستجاباتو فيي مجموعة من الصفات الجسدية و النفسية 
 و العواطف متفاعمة كما يراىا اآلخرون من خبلل  و العادات و التقاليد و القيم

. التعامل في الحياة االجتماعية 
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 : تمهيــد

 
تعد مرحمة الطفولة القاعدة األساسية في بناء شخصية االنساف و يظير ذلؾ مف 

ا  و يتبيف ػرؾ أثرهػخالؿ أف كؿ ما يمر بو الطفؿ مف مواقؼ و تجارب و خبرا و انفعاالت تت
 ذلؾ في شتى مراحؿ حياتو بحكـ أف الطفؿ يتميز بالمرونة و القابمية و التشكيؿ و التطور 
   و ذلؾ بوجود الوالديف المذاف يمعباف دور كبير في توجيو جؿ اىتماميـ إلى رعاية الطفؿ 

اط  حيث أف إدراؾ ػؿ و اإلحبػو حمايتو مف األزمات و التوترات و الصراعات و خبرات الفش
الطفؿ لعالـ الراشديف مرتبط بالطريقة التي عاش بيا مع الوالديف و التي يكوف فييا وجود 
   األب و األـ ضروريا ليتمكف الطفؿ عبر مراحؿ نموه مف تكويف صورة خاصة بو عنيما 
  و تكويف الصورة الوالدية مرتبط بما يصدر عف األب و األـ سواء كانت سمبية أو إيجابية 

:  و ىذا ما سنتناولو في ىذا الفصؿ 
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I.   الطفولـــــــــــــــة
: ـ تعريـف الطفولـة 1

 يمكف تقديـ البعض مف التعاريؼ كما وردت مف خالؿ الكتب المختصة في ميداف الطفولة
الطفولة عف باقي المراحؿ كونيا مرحمة فريدة  ( 1986 ) محمد عماد الدين إسماعيلعرفيا 

 ليا مطالبيا تتميز بأحداث ىامة، فييا توضع أسس الشخصية المستقبمية لمفرد البالغ،
 الحياتية والميارات الخاصة التي ينبغي أف يكتسبيا الطفؿ إنيا وقت خاص لمنماء والتطور

. يحتاج فييا الطفؿ إلي حماية والرعاية والتربية التغير،  و
 الطفولة عمى أنيا الفترة التي يقضييا اإلنساف في النمو ( 1982 ) حامد زهرانوعرؼ 

والترقي حتي مبمغ الراشديف ويعتمد عمي نفسو في تدبير شؤونو وتأميف حاجاتو الجسدية 
فيي  عمي ذووىـ في تأميف بقائيـ وتغذييـ وحماية ىذا البقاء ويعتمد فييا الصغار والنفسية،

  (16 ، ص 2008فتيحة كركوش،  ) .فترة قصوروتكويف وكامؿ في آف واحد
 ـ المقـاربة النظريــة لمطفولــة  2

 : ـ نظرية التحميل النفسي 1.2
 بوضع أسس نظرية التحميؿ النفسي و افتراض أف الطفؿ يمر.freud S فرويد قاـ

بمراحؿ أساسية خالؿ النمو و تطور أنظمة الشخصية ، حيث تتميز كؿ مرحمة بمصدر 
إشباعي يرتبط بمنطقة جسمية معينة ، و ذلؾ إلشباع الحاجات الغريزية و ىذه المراحؿ 

 : تتمثؿ في مراحؿ النمو الجنسي و ىي كالتالي 
: المرحمة الفميـة 

األحشاء )منبع المذة ىو الفـ، إضافة إلى جميع األعضاء المتعمقة بالفاعمية الغذائية 
 .(التنفس الشـ، الممس، أعضاء النطؽ، أعضاء المعدة حاسة

أما موضوع المذة فيو ثدي األـ، إذ يستحسف الكالـ عمى الموضوع النمطي ألنو في 
الجسـ اآلخر ىو ثدي األـ  الحقيقة يضع الطفؿ كؿ الموضوعات في فمو دوف التفريؽ بينيا

يبقى موضوع لذة  أما الجسـ الخاص فيي األصابع و الجسـ االصطناعي ىو الرضاعة
الطفؿ ىي األـ، ألنو باستطاعتو التفرقة بيف الموضوعات، كما أف ىدؼ النزوة في المرحمة 

الفمية ىو اإلشباع حيث المذة ىنا في األصؿ ذاتية مأخوذة مف نشاط المنطقة الفمية كما أنيا 
    (72 ، ص 2012بوسنة عبد الوافي زهير ،  ). جنسية اشباعية
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:  المرحمة الشرجيــة
خالؿ العاميف الثاني و الثالث مف حياة الطفؿ تصبح المنطقة الشرجية مركز 

اىتمامات الطفؿ الجنسية، حيث يتزايد وعي األطفاؿ بإحساسات المتعة الناتجة عف حركة 
األمعاء عمى األغشية المخاطية لممنطقة الشرجية، و تتأمف ىذه المذة مف خالؿ إشباع 

الحاجة الحيوية لطرد الغائط و ذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى لذة أكبر، فمف ناحية يولد حفظ 
الغائط تنبييا ممتعا لمغشاء الشرجي، كما تزداد مف ناحية أخرى المذة الناجمة عف طرد 

. الغائط
و في ىذه المرحمة تتصؼ عالقة الطفؿ مع محيطو و خاصة األـ بأىمية كبيرة 

لتطوره الالحؽ، إذ يتعيف عمى الطفؿ القياـ ببعض األمور و بأسموب معيف فعميو أال يتغوط 
في مالبسو و عميو أف يخضع لبعض الظروؼ في عممية التغوط ، ىذه الظروؼ قد ال تتفؽ 

مع حاجتو إلى الحد األقصى مف المذة، و في ىذه الفترة مف التدريب يبدأ الطفؿ بإظيار 
  خضوعو ليذه المطالب أو إستيائو و رفضو ليا ففي ىذه الحالة ترتبط ردود الفعؿ العدائية 
و مشاعر الحقد غمى األـ بالطابع العدواني و التدميري الذي يضيفو الطفؿ عمى ىواماتو 

مريم سميم ) ىذه المرحمة بالمرحمة السادية الشرجية freudعمى عممية التغوط و يدعو فرويد 
 (  50 ، ص 2002، 

:  المرحمة القضيبيـة
يصبح القضيب مركز لمذة حوالي السنة الثالثة مف العمر لكؿ مف الصبي و البنت  
فالبظر في البنت يحؿ محؿ القضيب في الولد ، و المذة الجنسية في ىذه المرحمة لذة ذاتية 

أي أنيا ال تتجو إلى شيء أو فرد في الخارج ، فيجد الطفؿ لذتو في العادة السرية أي 
.  اجتالب المذة بالمعب في أعضائو التناسمية 

      أف عقدة أوديب و يقصد بيا ميؿ الطفؿ جنسيا نحو أمو .Freud Sو يرى فرويد 
و رغبتو في التخمص مف أبيو و ميؿ الفتاة إلى أبييا جنسيا و رغبتيا في التخمص مف األـ 

تكوف في ىذه المرحمة ، و يصاحبيا في الذكر الخوؼ مف فقداف العضو التناسمي فيما 
سعد )يسمى بعقدة الخصاء و يقابميا في الفتاة الغيرة مف الولد لوجود قضيب لو حرمت منو 

  (30جالل ، ب س ، ص 
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:  مرحمة الكمـون 
حتى  (في العاـ الخامس أو السادس)وىي الفترة التي تمتد مف أفوؿ الجنسية الطفمية 

تبدأ مرحمة الكموف بعممية واسعة وحادة .بداية البموغ، وتمثؿ فترة توقؼ في تطور الجنسية 
واألوديبية وىواماتيا فقط "ما قبؿ األوديبية "مف الكبت، وال يشمؿ ىذا الكبت رغبات المراحؿ
ويعزى فرويد إلى ىذا الكبت ظاىرة فقداف . بؿ يشمؿ أيضا ذكريات معظـ األحداث السابقة

وتسقط معظـ ىذه . الذاكرة التي تصيب ذكريات السنوات الثالث أواألربعة األولى مف الطفولة
. الذكريات في طيات النسياف، الذي يخفى عف الفرد حداثتو األولى

وال شؾ أف الطفؿ في مرحمة الكموف يسعى عف طريؽ الكبت لرغباتو الجنسية إلى أف 
يستبعد نوع مف األلـ النفسي، الذي يتمثؿ بالقمؽ المتعمؽ بالمرحمة األدويبية أي قمؽ 

وبناء عمى ذلؾ ينزع في ىذه المرحمة الطابع الجنسي عف عالقة .(التيديد الوىمي)الخصاء
. الطفؿ بأىمو ، وتستبدؿ مشاعر الكره والعداء تجاه األىؿ بمشاعر الحنو واإلعجاب بيـ
والواقع أف طاقة الميبيدو ال تزوؿ وال تناقص في مرحمة الكموف إال أنيا تنزاح فقط عف 

موضعيا األديبي، ولذلؾ يتعيف عمى الطفؿ أف يجد طرؽ بديمة لتوظيؼ ىذه الطاقة مف غير 
وىكذا فإف نشاط الدوافع الجنسية ."أف يوقظ في الوقت نفسو القمؽ المتعمؽ بالمرحمة األديبية

الطفمية ال يتوقؼ حتى أثناء مرحمة الكموف ىذه، غير أف طاقتيا تتحوؿ عف استخداميا 
" . الجنسي تحوال كميا أو جزئيا وتتجو نحو أىداؼ أخرى

أي تأخذ الطاقة الجنسية لمطفؿ تنصرؼ نحو الكثير مف النشاط غير الجنسي كاأللعاب 
إف ىذا التعديؿ ... الرياضية والنشاطات الثقافية والفنوف والتعبيرات الجمالية اآلداب والمسرح

إف تحوؿ الدوافع الجنسية عف األىداؼ " "بالتسامي"في توزيع الطاقة الميبيدية ىو ما يدعى 
         الجنسية واتجاىيا نحو أىداؼ جديدة وىي عممية تستحؽ أف يطمؽ عمييا اإلعالء 

فيصل عباس  )".أو التسامي قد يساىـ بعناصر قوية في جميع نواحي اإلنجاز الثقافي
 ( .162 ،160ص  ،1991
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:  ـ نظرية اريكســون 2.2
 مف أكثر النظريات اىتماما بالسموؾ  eriik eriksonاريك إريكسون تعتبر نظرية 

 حيث يعتقد اريكسوف بأف ىوية الفرد  االجتماعي و التطور النفسي في الشخصية ،
الشخصية تنمو مف خالؿ سمسمة مف أزمات النمو و التطور النفسية االجتماعية التي يمكف 

أف تؤدي إلى تطور الشخصية أو نكوصيا ، و ىي التي تجعؿ شخصياتنا أكثر أو أقؿ 
تكامال و يذىب إريكسوف إلى القوؿ أف عممية التطبيع االجتماعي تتكوف في ثماني مراحؿ 

:  ىي كالتالي 
:   ـ مرحمة تعمم الثقة األساسية مقابل عدم الثقة1

 و تغطي ىذه األزمة المرحمة األولى مف عمر الطفؿ ، و تتضمف عالقات االىتماـ 
و الحب و الرعاية و التغذية و إشباع حاجات الطفؿ المختمفة ، و تؤثر ىذه العالقات في 

 ، ص 2004صالح محمد عمي أبو جادو ،  ). بناء المشاعر األساسية لمثقة أو عدـ الثقة 
 ( . 133 ـ 131ص 
:   ـ مرحمة تعمم االستقالل مقابل الشك و الخجل 2

في العاميف الثالث و الثاني مف عمر الطفؿ يواجو األزمة الثانية ، إف ما انتيى إليو 
الرضيع في المرحمة األولى و ما يمر بو مف خبرات إباف السنتيف الثانية و الثالثة يقرراف 
مسار ىذه األزمة ، فالشعور بالثقة يساعد الطفؿ عمى استكشاؼ أف ما يقـو بو مف سموؾ 

ىو سموكو ىو ، و عمى تطوير مشاعر بالقدرة عمى تسيير بعض شؤونو و اإلحساس 
 باالستقاللية و عمى النقيض يكوف حالو فيما لو طور في المرحمة األولى مشاعر عدـ الثقة 

 ( . 71 ، ص 2003محمد عودة الريماوي ،  )
:   ـ مرحمة تعميم المبادأة مقابل الشعور بالذنب 3

 سنوات أو ما يسميو إريكسوف سف المعب  6 ػ 3و تحدث ىذه األزمة في الفترة بيف 
فمف خالؿ الشعور بالثقة و االستقاللية يطور الطفؿ شعور بالمبادأة ، فيستطيع أف يذىب 

بمفرده إلى أماكف غير مألوفة و يؤدي الحؿ الناجح ألزمة ىذه المرحمة إلى اإلحساس 
بالمسؤولية ، أما االستمرار في االعتماد عمى الوالديف و غيرىـ فإنو يطور شعورا بالذنب 

إلحساسو بالعجز عف تمبية توقعات المجتمع في التفاعؿ مع بيئتو مستقال عف والديو 
 ( . 134 ، ص 2004صالح محمد أبو جادو  ، ).
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:   ـ مرحمة تعميم االنتاجية مقابل الشعور بالدونية 4
يسود ىذه المرحمة اليدوء و االستقرار ، و مع ذلؾ فإف إريكسوف يوضح أف ىذه 

  المرحمة حاسمة في نمو األنا ، فاألطفاؿ يسيطروف عمى ميارات اجتماعية و معرفة ىامة 
مريم سميم  ). و المشكمة ىنا ىي المثابرة و االنجاز في مقابؿ الدونية أو الشعور بالنقص 

 ( . 72 ، ص 2002
: ـ مرحمة تحديد الهوية في مقابل اضطراب الهوية 5

تبدأ ىذه المرحمة مع بدايات المراىقة و تستمر إلى نياياتيا، و في ىذه المرحمة يواجو 
مف أنا ؟ و يجيد باحثا عف إجابة ليذا : المراىؽ سؤاال لـ يطرحو عمى نفسو مف قبؿ ىو

السؤاؿ بإمكانياتو العقمية و المعرفية التي لـ تبمغ أشدىا، و رومانسية مغالية تحجب عنو 
   (72 ، ص 003محمد عودة الريماوي، ) الواقع و تدفع بو لمعيش مع ما ىو خيالي

:   ـ مرحمة تعمم األلفة مقابل العزلة 6
تمتد ىذه المرحمة مف نياية فترة المراىقة و اكتشاؼ الشاب ليويتو حتى انتياء فترة 
الرشد المبكرة بعد أف يكوف الفرد قد طور ىويتو و أصبح متفردا، فالفرد في ىذه المرحمة 
     باحتالؿ دوره االجتماعي كراشد في مجتمعو إذ تؤىمو خبراتو السابقة لممارسة ىذا الدور

و المشاركة في عالقات حميمية و صادقة مع الشريؾ مف الجنس اآلخر، و العكس فإف 
. عدـ قدرة الفرد عمى تطوير عالقات مع اآلخريف يقود إلى العزلة النفسية االجتماعية

 ( . 135 ، ص 2004صالح محمد عمي أبو جادو ،  )
:   ـ مرحمة اإلنتاج مقابل الركود 7

و يكوف في ىذه المرحمة تطوير مشاعر القدرة عمى اإلنتاج بناء عمى ما ينتجو 
بالفعؿ، فمع بدايات ىذه المرحمة يكوف الشاب قد تزوج و أنجب، و تحمؿ المسؤولية بعكس 

سعد جالل، ب س، ص  ).األزواج الذيف ينبذوف إنجاب األطفاؿ تعوزىـ القدرة عمى اإلنتاج
34)  
:   ـ مرحمة تكامل األنا مقابل اإلحساس باليأس 8

إف الشيخوخة الناجحة تقـو عمى التوافؽ مع األوضاع الجسمية و االجتماعية القائمة 
فعندما يواجو الكبار اليأس فإنيـ يحاولوف اإلحساس بتكامؿ األنا، و ىي تتضمف اإلحساس 
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قبوؿ االنساف لنفسو و لحياتو كدائرة كاف ال بد أف تكوف " بأف ىناؾ نظاما في حياة اإلنساف
(  75 ، ص 2002مريم سميم ،  )"ألنيا بالضرورة لـ يكف مسموحا فييا بأي بدائؿ أخرى

:   ـ نظريـة جون بياجيه 3.2
        ة ػة العقميػا البنيػى التطور المعرفي مف زاويتيف ىـػ إؿ piagetبياجية ينظر 

و الوظائؼ العقمية، و يرى أف التطور المعرفي ال يتـ إال بمعرفتيما و يشير البناء العقمي 
إلى حالة التفكير التي توجد لدى الفرد في مرحمة تطوره، أما الوظائؼ فتشير إلى العمميات 

التي يمجأ إلييا الفرد عند تفاعمو مع مثيرات البيئة التي يتعامؿ معيا، و يرى بياجيو أف ىناؾ 
   organizationوظيفتيف أساسيتيف لمتفكير ثابتتيف ال تتغيراف مع تقدـ العمر ىما التنظيـ 

    ، و تمثؿ وظيفة التنظيـ نزعة الفرد إلى ترتيب العمميات العقمية  daptationو التكيؼ 
 أما وظيفة التكيؼ فتمثؿ نزعة الفرد إلى ،و تنسيقيا في أنظمة كمية متناسقة و متكاممة

 ( . 158  ص 2004صالح محمد عمي أبو جادو ،  )التالـؤ مع البيئة التي يعيش فييا
و يفترض بياجيو أف التطور المعرفي يحدث مف خالؿ أربع مراحؿ أساسية، و يؤكد أف 

:  األعمار المرتبطة بيذه المراحؿ تقريبية و ليست مطمقة، و ىذه المراحؿ ىي
:   ـ مرحمة التفكير الحس حركي1

تمتد ىذه المرحمة مف الميالد إلى سف عاميف، يكوف الطفؿ الرضيع في ىذه المرحمة 
مفيومو عف العالـ مف حولو بما يحدثو مف تآزر بيف ما يحس بو و الحركات التي يوجييا 

يرى الفنجاف فيمد يده نحوه اللتقاطو يفشؿ أو ينجح في ذلؾ تبعا . نحو الشيء الذي أحس بو
لما يتوفر لو مف قدرات بيولوجية و عقمية، و تشكؿ ردود األفعاؿ المنعكسة الفطرية بدايات 

        ما يمارسو الوليد مف أفعاؿ استجابة لما يحس بو مف رؤية أو سمع أو شـ أو ذوؽ 
 ( . 89، ص 2003محمد عودة الريماوي،  ). أو مالمسة

 :  ـ مرحمة ما قبل العمميات 2
تشمؿ ىذه المرحمة الفترة بيف نياية السنة الثانية و السنة السابعة مف العمر و تشيد 

ة و ازدياد ػة الحركيػذيب القدرات الحسيػىذه المرحمة تطور العديد مف المظاىر المعرفية، كتو
القدرة عمى استخداـ المغة و ظيور القدرة عمى التصنيؼ، و تتبدى في ىذه المرحمة ظاىرة 

 و بالرغـ مف أف الطفؿ يمر بعممية تطور معرفي سريعة خالؿ المرحمة ،التمركز حوؿ الذات
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السابقة ، إال أف قدراتو تظؿ محدودة باألشياء التي يمكف رؤيتيا في البيئة ، و يتجو تفكير 
.  الطفؿ نحو األشياء التي يمكف إدراكيا مباشرة 

عمى ىذه المرحمة اسـ ما قبؿ العمميات لعدـ قدرة الطفؿ عمى بياجيه و قد أطمؽ 
الدخوؿ في عمميات ذىنية معينة لعدـ توخي المنطؽ الالـز لذلؾ، و ألف مستوى المفاىيـ 

التي يطورىا مف خالؿ تمثيمو الرمزي لمبيئة و نمو قدرتو عمى التصور الذىني لألحداث غير 
  .  (162 ، ص 2004صالح محمد عمي أبو جادو ،  ). ناضج أو محدد المالمح 

 : ـ مرحمة العمميات المادية3
 سنة ، في ىذه المرحمة يصبح تفكير الطفؿ منطقيا إلى حد 12 سنوات و 7ما بيف 

  كبير و يستطيع الطفؿ في ىذه المرحمة تفيـ آراء اآلخريف ، و تتطور قدرة الطفؿ عمى
:                    إجراء العمميات الحسابية و يستطيع الطفؿ أيضا عكس العمميات الحسابية مثاؿ

 (  174 ، ص 2005طارق كمال ،  )  2 = 2 – 4  فإف 4 = 2 +2إذا كاف 
:   ـ مرحمة تفكير العمميات المجردة4

 سنة ، و يظير في ىذه 12 أو 11و تشمؿ ىذه المرحمة الفترة العمرية التي تزيد عف 
المرحمة االستدالؿ المجرد أو الرمزي، و يستطيع في ىذه المرحمة معظـ األطفاؿ وضع 
.     الفرضيات و اختبارىا و التعامؿ مع المشكالت و تطوير االستراتيجيات المناسبة لحميا

  (164، ص 2004صالح محمد عمي أبو جادو،  )
 :  ـ الطفولـة الوسطـى 3
:   ـ تعريف مرحمة الطفولة الوسطى 1 . 3

 سنوات، و يسمييا عدد مف الباحثيف بالمرحمة 9 إلى 6تبدأ ىذه المرحمة مف سف 
االبتدائية األولى، و تتوسط ىذه المرحمة مرحمتيف أوليما مرحمة الطفولة المبكرة و الثانية 

. مرحمة الطفولة المتأخرة
و فييا تتسع اآلفاؽ العقمية المعرفية لمطفؿ و يتعمـ الميارات األكاديمية المختمفة، كما يتعمـ 
الميارات الجسمية الالزمة لأللعاب و ألواف النشاط العادية، و تتضح في ىذه المرحمة كذلؾ 

فردانية الطفؿ و سعيو نحو اكتساب اتجاىات سميمة نحو ذاتو و تتسع دائرة عالقاتو 
االجتماعية فينظـ إلى جماعات جديدة، و تطرد عممية التنشئة االجتماعية و تزداد استقالليتو 

 (  264، ص 2004سامي محمد ممحم،  ). عف والديو و أسرتو
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:   ـ مظاهر النمو في مرحمة الطفولة الوسطى2 . 3
:   ـ النمو الجسمي و الحركي1.2.3

تتميز ىذه المرحمة بنمو جسمي بطيء بالمقارنة بما يقابمو مف نمو سريع لمذات  
فالتغيرات في جممتيا تغيرات في النسب الجسمية أكثر منيا مجرد زيادة في الحجـ ، فيزيد 

 مف طوليا في السنة الثانية في حيف قد ال يزيد %50طوؿ األطراؼ في سف الثامنة بنسبة 
 و تبدأ الفروؽ الجسمية بيف الجنسيف في ، مف نفس ىذه الفترة% 25طوؿ الجسـ نفسو عف 

الظيور ، فيكوف األوالد أطوؿ قميال مف البنات و إف كاف متساويا في الوزف في نياية األمر 
و تبدأ العضالت الدقيقة في النضج تدريجيا ، فطفؿ السادسة لـ يتـ بعد نضج جيازه 

كحركات أنامؿ األصابع، إال أف قدرتو عمى النشاط الحركي الذي يحتاج إلى قوة و عنؼ 
 ( 98 ، ص 2006عصام نور ،  ).تبدو معقولة

و في ىذه المرحمة تتساقط األسناف المبنية و تحؿ محميا األسناف الدائمة، مما يساعد 
 سنا في نياية مرحمة 28عمى إعطاء وجو الطفؿ شكمو الجمالي، و يصؿ عدد أسنانو إلى 

 و يزداد تعقد الجياز اليضمي، و تزداد الوصالت و األلياؼ العصبية، و لكف ،الطفولة
 (  366 ، ص 009محمود عودة الريماوي،  ). سرعة نموىا تكوف بطيئة

و يتميز الطفؿ في ىذه المرحمة بالنشاط الجسماني الزائد الذي يعرفو في المعب، إذ قد 
يستغرؽ المعب فترة كبيرة دوف الشعور بالتعب إال أف النشاط الزائد لمطفؿ و عدـ استقراره ال 

ؿ و توزيعيا بيف ػتتيح لمطؼ االستجابة في العمؿ لمدة طويمة، و لذا يجب تنظيـ أوقات الطؼ
  .الراحة و المعب نظرا لرغبة الطفؿ في المعب المستمر المفيد و الغير مفيد

كذلؾ يتميز الطفؿ في ىذه المرحمة بسرعة التحوؿ حيث ال يستقر عمى حاؿ أو وضع و ال 
 ص 2006عصام نور،  ).يستقر لمدة طويمة في أداء عمؿ معيف أو ممارسة نشاط واحد

99  ) 
أما عف الفروؽ بيف الجنسيف فنجد أف الذكور يتميزوف عف اإلناث في الميارات 
الحركية التي تحتاج إلى قوة عضمية و عنؼ كركوب الدراجة، لعبة كرة القدـ، السباحة 
   .الجري و غيرىا و تتميز اإلناث بالحركات التي تتطمب دقة و إيقاعا و الميارات الحركية

  ( 321 ، ص 2002مريم سميم ،  )
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  :المعرفي ـ النمو العقمي و 2.2.3
يكوف النمو العقمي بطيئا في الصغر ثـ يصبح سريعا خالؿ ىذه الفترة و حتى بداية 

المراىقة فينمو ذكاء الطفؿ ػ القدرة عمى التحميؿ و الغيـ و التفكير السميـ و التكيؼ مع 
المواقؼ المتجددة ػ في ىذه المرحمة نموا طرديا، و يرى بعض العمماء أف ىذا النمو أوضح 
عند االناث فيما بيف الخامسة و السابعة، في حيف يتميز الذكور عنيف بسرعة نمو ذكائيـ 
في الثامنة و التاسعة و يتساوى سير نمو الذكاء عند الجنسيف في المراىقة و حتى اكتماؿ 

  ( 221، ص 2003عفاف أحمد عويس،  )النمو 
يدرؾ الطفؿ في ىذه المرحمة موضوعات العالـ الخارجي مف حيث اتصاليا ببعض : االدراك

، فطفؿ السادسة يستطيع أف يعطيؾ وصفا لما يحدث في صورة ما، و قد يستعمؿ بعض 
األسماء و األفعاؿ في وضعو مما يدؿ طبيعة ادراكو الديناميكي، فإذا بمغ السابعة يستطيع 

، ص 2006عصام نور   )أف يذكر األلواف و قد يدرؾ بعض العالقات الموجودة في صورة 
 ( . 100 ـ 99ص 

 لكنو ال ،في استطاعة الطفؿ في سف السادسة أف يفيـ تسمسؿ الوقائع القريبة األجؿ
 ص 2003عفاف أحمد عويس، ). يفيـ الزماف في بعده التاريخي قبؿ التاسعة أو العاشرة

222 )
و مف األمور الميمة التي يكتسبيا الطفؿ في ىذه المرحمة مفيـو االحتفاظ ، فحسب بياجيو 
فإف األطفاؿ في مرحمة العمميات المادية قادروف عمى التعامؿ مع مشكالت االحتفاظ ألف 

تفكيرىـ أقؿ تمركزا حوؿ الذات، مما يعني أنيـ  يستطيعوف التفكير في أكثر مف بعد في آف 
 (  360 ـ 359، ص ص 2004صالح محمد عمي أبو جادو،  ). واحد 
تزداد قدرة عمى التذكر بازدياد نموه، فنجد الطفؿ في ىذه المرحمة يتذكر المواضيع : الذاكرة

عف طريؽ الفيـ و اإلدراؾ، بينما كاف في السابؽ يتذكر األشياء التي تـ حفظيا بطريقة آلية، 
مريم سميم ، ). و يستطيع الطفؿ تذكر األشياء البسيطة غير المعقدة و التي تحمؿ معنى

 ( . 329 ، ص 2002
في ىذه المرحمة ينمو التفكير الحدسي المرتبطة بالموضوعات في مرحمة : التفكير و الخيال

. ما قبؿ العمميات إلى التفكير القائـ عمى العالقات المتبادلة أو العكسية في نياية المرحمة
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أما عف الخياؿ ، فتنمو قدرات الطفؿ عمى التخيؿ في ىذه المرحمة مف االبياـ إلى الواقعية 
 ( . 101 ، ص 2006عصام نور ، )

تنمو القدرة العقمية لمطفؿ حاليا حاؿ القدرات األخرى ، فالطفؿ خالؿ ىذه المرحمة : الذكاء
  2002مريم سميم ،  )تزيد سرعة نموه العقمي ثـ يتدرج ىذا النمو حتى سف الثانية عشرة 

 (  331ص 
:   ـ النمو المغوي3.2.3

تزداد مفردات الطفؿ باستمرار خالؿ ىذه المرحمة و يدخؿ المدرسة و يمتمؾ مف المفردات 
 كممة مف الكممات المشتقة مع 24000 مفردة ، و يميز أطفاؿ الصؼ األوؿ 2500حوالي 

دخولو إلى المدرسة نتيجة االختالط و المطالعة  و النشاطات المدرسية المختمفة، و قد وجد 
و أف نسبة المفردات ،  مف قواعد الكالـ الصوتية تكوف صحيحة في ىذا العمر% 89أف 

المكتسبة تبدأ تقؿ إذا ما قورنت بنسبة اكتساب المفردات قبؿ دخولو المدرسة ، و يبدأ طفؿ 
عمي فالح الهنداوي،  ) .السابعة و الثامنة باإلقالؿ مف الكالـ عف ذاتو و يتعاوف مع رفاقو

 (  231، ص 2002
 ، ص 2007عبد الرحمن الوافي ، )كما تنمو لديو القدرة عمى التعبير الشفيي ثـ الكتابي 

فيصبح لديو طالقة المساف التي قد تساعده في سيولة اختالقو ألقوالو أو أمور  ( 142
. خيالية كاذبة حيث تعتبر عامؿ أساسي تييئ الطفؿ لسموؾ الكذب 

و يالحظ أف البنات يسبقف البنيف و يتفوقف عمييـ في النمو المغوي ذلؾ لسرعة نمو البنات 
 ( . 74، ص 1999عباس محمود عوض،  )عف البنيف 

:   ـ النمو الحسي4.2.3
اف حاسة الممس عند الطفؿ في ىذه المرحمة أقوى منيا عند االنساف الراشد ، كما أنيا في 

أما السمع فال يزاؿ غير ناضج فيو اف كاف ، الثامنة أقوى عند البنات منيا عند البنيف
يستجيب لإليقاع في بداية ىذه المرحمة إال أنو ال يستطيع تذوؽ األغنية أو المحف قبؿ 

 (  208 ، ص 2003عفاف أحمد عويس ، ).السابعة 
و يتميز اإلبصار في الطفولة الوسطى بطوؿ النظر، فيرى الكممات الكبيرة و األشياء البعيدة 

خميل ميخائيل معوض،  ). بوضوح أكثر مف رؤيتو لمكممات الصغيرة و األشياء القريبة
 ( 227، ص 2000
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:   ـ النمو االنفعالي5.2.3
يمتاز الطفؿ في ىذه المرحمة بضبط النفس و الثبات االنفعالي و االعتداؿ في الحاالت 

 المزاجية، و تقؿ نسبة الثورات و التوترات التي كاف يعاني منيا الطفؿ قبؿ ذلؾ في المنزؿ 
: أو الحضانة، و يمكف إجماؿ مسببات ىذا اليدوء االنفعالي في

ػ اتساع مجاالت و اتصاالت الطفؿ بالعالـ الخارجي، و ضعيؼ إلى حد ما بالمنزؿ نتيجة 
. الحتكاكو بأطفاؿ كثيريف و معمميف

. ػ  التنظيـ في عالقات الطفؿ االجتماعية و ثقتو بنفسو 
 ، ص 2006عصام نور ، ). ػ إتاحة الفرص لمطفؿ لمتعبير عف رغباتو بطريقة منظمة

102  ) 
:  ـ النمو االجتماعي6.2.3

إف العالقات االجتماعية في ىذه المرحمة تتغير بدرجة كبيرة عما كانت عميو في 
مراحؿ التطور السابقة، حيث يدخؿ األطفاؿ بروابط قوية مع الوالديف و بالرغـ مف أىمية 
استمرار ىذه العالقات و الروابط ، إال أف تطور العالقات مع األقراف تصبح تدريجيا أكبر 
أىمية خالؿ ىذه الفترة، و عمي أي حاؿ فحتى عندما يكوف األطفاؿ في سف يقؿ عف سبع 
سنوات يكوف لدييـ عالقات صادقة، و لكنيا بشكؿ عاـ ليست قوية بما فيو الكفاية لتستمر 

 و تظير خالؿ ىذه المرحمة أيضا مجموعات األصدقاء و تكوف معظـ ،فترة طويمة مف الزمف
الصداقات مف نفس الجنس، عمما بأف العالقات التي تحدث بيف الذكور و اإلناث خالؿ ىذه 

، ص 2004صالح محمد عمي أبو جادو  ).المرحمة ليست أكثر مف مجرد صداقة عادية
 ( . 386 ـ 385ص 

:   ـ النمو األخالقي7.2.3
تعتبر ىذه المرحمة مجاال طيبا لغرس المثؿ العميا في الديف و القيـ األخالقية ، و ذلؾ 

بالمشاركة االقناعية  النفسية و يتـ ذلؾ عف عف طريؽ توجييات الكبار الذيف يمثموف القدوة 
   لو ، فيو يتعمـ عف طريؽ المالحظة و التقميد لكثير مف سموكاتيـ و يتعمـ ما ىو مسموح 

  ( 292 ، ص 2002عمي فالح الهنداوي ،  ).و غير مسموح بو في المجتمع 
 عف النمو الخمقي لمطفؿ الذي يمر بمرحمتيف ، يركز في Korlpergكما تحدث كورلبرج 

المرحمة األولى عمى طاقات و إمكانات ذوي السمطات و عمى ضرورة أف يرضي الضعيؼ 
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و يركز في المرحمة الثانية عمى . القوي ليتجنب عقابو و عدـ إغضاب الكبار ذوي السمطة 
دافع المذة و يسمؾ لمحصوؿ عمى ما يريده مف اآلخريف بحيث تظير النفعية في سموكو مع 

  (24 ، ص 2004سامي ممحم ،  ) .عدـ التدخؿ في شؤوف اآلخريف
II.   اإلعاقة البصرية و دور األب في األسرة
:   ـ تعريف اإلعاقة البصرية1

تعد اإلعاقة البصرية حالة يفقد فييا الفرد المقدرة عمى استخداـ حاسة البصر مما يؤثر سمبا 
 (17، ص 2000طارق عبد الرؤوف، ربيع عبد الرؤوف،  )عمى أدائو و نموه 

: ـ التعريف المغوي لالعاقة البصرية  1.1
تعددت األلفاظ التي استخدمت في المغة العربية لمتعريؼ بالمعاقيف بصريا كاألعمى واألكمو 

مأخوذة مف أصؿ مادتيا وىو العماء "اعمي"والكفيؼ ، والضرير، والعاجز ،واصؿ كممة 
" األكمو" والعماء ىو الضالؿ، والعمى يقاؿ في فقد البصر أو ذىابو وفقد البصيرة مجازا، و

مأخوذة مف الكمو وىو العمى التي يحدث قبؿ الميالد ويشار بيا إلى الشخص الذي يولد 
ومعناه المنع والكفيؼ ىو مف كؼ بصره أي عمي  " الكؼ"أعمى، أما كممة كفيؼ فأصميا 

فيي مشيورة  في الريؼ العربي بمعنى " العاجز"بينما كممة  والضرير ىو مف فقد بصره،
 .األعمى حيث يعجز عف القياـ بما يقـو بو الغير 

: ـ التعريف الطبي لإلعاقة البصرية 2.1
ىي الحالة التي يفقد فييا الكائف الحي المقدرة عمى الرؤية بالجياز المخصص ليذا الغرض 

و ىو العيف، وىذا الجياز يعجز عف أداء وظيفتو إذا أصابو خمؿ و ىو إما خمؿ طارئ 
خميل المعايطة و مصطفى القمش ،  ). كاإلصابة بالحوادث أو والدي يولد مع الشخص

( 31، ص 2000
 ىي ضعؼ في أي مف الوظائؼ البصرية Demottو اإلعاقة البصرية حسب ديموت 

رؤية   الخمس و ىي البصر المركزي ، البصر المحيطي، التكيؼ البصري، البصر الثنائي
منى صبحي  ) .األلواف و ذلؾ نتيجة لتشوه تشريحي أو إصابة بمرض أو جروح في العيف

( 42، ص 1998الحديدي، 
: ـ التعريف التربوي لإلعاقة البصرية 3.1
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يعتمد التعريؼ التربوي عمى الوسائؿ التعميمية لمساعدة المعاقيف بصريا ، و يعرؼ الفرد 
معاؽ بصريا عمى أنو الشخص الذي فقد قدرتو عمى اإلبصار بالكامؿ أو الذي يستطيع 

لذا فإف عميو االعتماد عمى الحواس األخرى  (يفرؽ بيف الميؿ و النيار  )إدراؾ الضوء فقط 
 2000 ،ماجدة السيد عبيد) .لمتعمـ ، و يتعمـ القراءة و الكتابة عادة عف طريؽ آلة البرايؿ

 ( . 29،ص 
: يصنؼ المعوقوف بصريا حسب ىذا التعريؼ إلى فئتيف 

ىي فئة المكفوفيف ، وىـ الذيف يستخدموف أصابعيـ لمقراءة و يطمؽ عمييـ : ـ الفئة األولى 
. اسـ قارئي البرايؿ 

ىي فئة المبصريف جزئيا ، و ىـ الذيف يستخدموف عيونيـ لمقراءة و يطمؽ : ـ الفئة الثانية 
 (  220 ، ص 2006غسان أبو فخر و آخرون ،  ).عمييـ أيضا قارئي العبارات المكبرة 

:  ـ اإلعاقة البصرية من المنظور القانوني4.1
   حدة اإلبصار و مجاؿ الرؤية :يعتمد ىا التعريؼ بشكؿ رئسي عمى محكيف أساسيف ىما 

و ييدؼ ىذا النوع مف التعريؼ إلى تحديد مدى أىمية األفراد الذيف يشتمؿ التعريؼ لمحصوؿ 
عمى تسييالت و الحقوؽ و الضمانات المدنية التي يكفميا ليـ القانوف كمواطنيف مثؿ 

الخدمات الصحية و الطبية والتعميمية و االجتماعية و التأىيمية والتشغيمية والدعـ المادي 
( 61،ص2001عبد الرحمان سيد سميمان،  ).وغيرىما

ويمكف التمييز بيف فئتيف مف الوجية القانونية لإلعاقة البصرية ىما العمياف و ضعاؼ 
: البصر

       وىـ األفراد الذيف فقدوا البصر تماما أو يروف عمى مسافة عشروف قدما  :العميان-
في أقوى العينيف بعد  (مترا60)ما يراه الشخص المبصر عمى  مسافة مائتي قدـ  ( أمتار6)

استخداـ التصحيحات الطبية الممكنة باستخداـ النظارات أو العدسات أو ىو مف لديو حدة 
 كما ال يتعدى أوسع قطر لمجاؿ رؤية 6/60 قدـ أي 20/200إبصار مركزي ال تتعدى 

 . درجة ألحسف العينيف20
وىـ األفراد الذيف تتراوح حدة إبصارىـ المركزية بيف  :ضعاف البصر أو المبصرين جزئيا -
في أقوى العينيف بعد إجراء  ( مترا6/60)أي   (20/200)و (مترا6/20)أي  (20/70)

أي ما يراه األفراد ذوي الرؤية الطبيعية عمى  (20/200)التصحيحات الطبية الالزمة و معنى
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كمال سالم سيسالم،  )(أمتار6) قدما 20يراه الكفيؼ عمى بعد  (مترا60) قدـ 200بعد 
 (.18،ص
  : ـ اإلعاقة البصرية من المنظور االجتماعي5.1

 :يشير المنظور االجتماعي إلى أف كؼ البصر يتحدد في ضوء اعتبارات معينة ىي 
. الحاجة إلى قيادة أو مساعدة مف الغير في البيئة غير المعروفة  -
 .عدـ القدرة عمى التفاعؿ بصورة ناجحة مع الغير  -
 .عدـ القدرة عمى التواصؿ الجيد -
 .عدـ إدراؾ اإلشارات االجتماعية -
 2004 عادل عبد اهلل محمد،.)عدـ القدرة عمى القياـ بالدور المنوط في المجتمع -

 (63ص
:   ـ دور األب في األسرة 2

  ىي التمسؾ بمفيـو الراشدة تعني أبوة باإلنجاب، سيكولوجية بالرعاية والحناف:األبوةػ  1.2
 فمف المعروؼ أف األب يحدد ،واجتماعية بالتنشئة وتنمية القيـ واالتجاىات السميمة لألبناء

موقع أسرتو في المجتمع، فوظيفة األب و دخمو يعتبراف عامميف حاسميف في الوضع 
 و قد تبدأ المشاكؿ االجتماعي بانتقاء دور األب في األسرة كقدوة ألبنائو ،االجتماعي لألسرة

 (  17 ص ،2005طارق كمال ،  )
 : ـ متطمبات السمطة األبوية2.2

عندما تتصؿ الذات بسمطة األب وتمتص مف ىذه السمطة األوامر :  ـ التربية1.2.2
      تتكوف الذات العميا أو الضمير، وبذلؾ ترجع فكرة الطفؿ عف الذنب والمغفرة  والنواىي

والشر إلى الطريقة التي كاف يعامميا بيا أبوه، والى الحدود التي كاف يقيميا  و التوبة والخير
 2003الشريني، .أ.ز.منصور.م.ع). التي يفرضيا عمى مظاىر سموكو  الى المعايير لو و
 (65ص 

:   ـ الحفظ والرعاية2.2.2
الصغار المادية وقضاء  ويشكؿ ىذا العنصر احد شقي الحضانة، ويتعمؽ أساسا بتعيد شؤوف

إشباع رغباتيـ الفكرية  و حوائجيـ البيولوجية الحيوية مف إطعاـ وكسوة ومتطمبات أخرى
شعارىـ باألمف والطمأنينة في ظؿ الرعاية وذلؾ بحفظيـ مف  .كؿ خطر يتيددىـ والنفسية وا 
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 :التوجيه  ـ الرقابة و3.2.2
فيكوف  توجيو اآلباء لألطفاؿ واإلشراؼ عمى شؤونيـ وتصرفاىـ ومنعيـ مف اإلضرار بالغير

لمتولي الرقابة حؽ الطاعة عمى ابنو القاصر وحؽ رسـ عالقاتو بمف حولو وتعيف محؿ إقامة 
 (19 ، ص 2008  ،حماديعبد الفتاح ). وتحديد نوع التنشئة التربوية والدينية

 : العاطفيةـ الروابط 4.2.2
المدعمة  والمتمثمة في شعور األبوة الممنوح لألب مف طرؼ األبناء والعكس، فيذه الرابطة

طرؼ  باإلحساس باالنتماء الخاص لألبناء مف طرؼ األب واإلحساس باألمف بالسمطة مف
أف " 1966األبناء يؤدي إلى تفعيؿ رابط األسرة المدعـ بالدور األبوي حيث الحظ مولتف 

"  اآلباء األكثر قوة وحبا ىـ أكثر قدرة عمى إنتاج أطفاؿ يضبطوف أنفسيـ بواسطة ضمائرىـ 
:  دور األب- 3.2
 عمى أف دور Elkind- 1976ىناؾ أىمية بالغة لدور األب في حياة الطفؿ فيؤكد  

األب يأخذ العديد مف المسؤوليات في الرعاية الطفؿ، لذا فإف األطفاؿ الصغار غالبا ما 
إلى أف الشخص المفضؿ ''ليف و كوي'' يرتبطوف بآبائيـ مثؿ إرتباطيـ بأمياتيـ، و بشير كؿ

لدى األطفاؿ الذكور و اإلناث في سف الثانية إلى الرابعة ىو األب، كما يشير بيكر إلى أف 
األب يمعب دورا ىاما في نمو الطفؿ في  مرحمة ما قبؿ المدرسة، حيث وجد أف األطفاؿ في 
 ىذه المرحمة أو الفترة الذيف لدييـ أب يقظ و متنبو يميموف إلى تكويف مفيـو إيجابي لمذات 
و الشعور بالرضا عف صورة الذات، و يعمموف في الموافؽ المستقبمية بنشاط و إنجاز أكبر 

كما نجد أف دور األب ىاـ في إمداد الطفؿ . مف األطفاؿ الذيف يعيشوف مع األـ فقط
بالمعمومات األولية عف الجنس اآلخر ضمف التربية الجنسية  لمطفؿ، ألنو ضرورة لمنمو 

السوي وخاصة في جانب العالقات اإلنسانية، فقد أوضحت دراسة حياة الفرد الذي يعاني مف 
صعوبة في اإلرتباط بالجنس اآلخر مثؿ اإلزدواجية الجنسية، أوضحت أف غياب صورة 
األب القوية في مرحمة الرضاعة والطفولة المبكرة ىو السبب الرئيسي في ىذه المشكمة ، 

لذلؾ نجد دور األب فييا يتعمؽ بالنمو النفسي الجنسي لمطفؿ و خاصة في نمو ىوية الدور 
الجنسي المالئـ حيث يتواجد مع الوالد مف نفس الجنس يمعب دورا ىاما في التنميط في ىذه 

انسي محمد أحمد قاسم، ص ). المرحمة أثناء حتى يتمكف مف حؿ الموقؼ بشكؿ ناجح
26 ،27) 
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  أنو أيضا عندما يكوف الزواج غير سعيد فإف الموقؼ يكوف متفجرا " آدلر"كما رأي   
و مميئا باألخطار التي تيدد األطفاؿ ، فإف األـ قد تشعر بأنيا غير قادرة عمى إعتبار األب 
  جزءا حقيقيا ال يتجزأ مف حياة األسرة ، وقد تممؤىا ىذه الرغبة في اإلستحواذ عمى األطفاؿ

لو أوليا – و إبعادىـ عف أبييـ ، و يحاوؿ كؿ منيما أف يربط األطفاؿ بو و أف يجعؿ حبيـ 
. ىو الحب الوحيد في حياتيـ – 
إف مثؿ ىذه األجواء السابقة تتسبب في إعاقة حادة لنمو و تطور شخصية األطفاؿ   

فالزواج يجب أف يكوف عالقة شراكة بيف شخصيف مف أجؿ تحقيؽ رفاىيتيما  و رخائيما 
المشترؾ و مف أجؿ األطفاؿ ومف أجؿ المجتمع أيضا، و عندما  يفشؿ الزواج في 

ألفرد آدله، ص ). المتطمبات السابقة فإنو يصبح غير قادر عمى مواجية مشاكؿ الحياة
172،174 )

 
 : خالصـــة

ة الفرد ففييا يتـ تكويف شخصية الطفؿ اتعتبر مرحمة الطفولة مف أىـ المراحؿ في حي
و ىذا عف طريؽ الوالديف أي عالقة ثالثية أب طفؿ أـ ، فالدور الذي يمعبو فالدور الذي 
نما ىناؾ ما ىو ضروري وميـ وىو  يمعبو الوالد ليس فقط إشباع الحاجات البيولوجية، وا 

إلى  إشباع الحاجات النفسية مف الحب والحناف، والحاجة إلى التعمؽ و االنتماء، والحاجة
 .األمف وىذا ما يضمف الصحة النفسية والعقمية 
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 :  ـ الدراسـة االستطالعية1
معينة  بإشكالية محددة عممية دراسة لكؿ األولى المراحؿ مف االستطالعية الدراسة تعد

 متغيرات بأحد عالقة ليا تكوف أف يمكف التي التغيرات عف الكشؼ في تساعد حيث
 مف التأكد عممية لمباحث تسيؿ أنيا إلى باإلضافة معينة ارتباط بنسبة متغير مف البحثوبأكثر
القياس  أدوات مالئمة مدى معرفة وكذا متغيراتيا مع لمدراسة المختار المنيج صحة توافؽ

  ( 64 ص ، 2000 الميميجي، حممي)
 بمجموعة االتصاؿ حيث تـ االختبار وتطبيؽ الدراسة ظروؼ وتييئة االطالع وبقصد

والدىا كفيؼ و ىذا قبؿ اختيار  التي الحاالت عمى االطالع بقصد بسكرة بمدينة مف األسر
الموضوع فوجدت ثالث حاالت و وافقوا و عند بداية الجانب التطبيقي تـ القياـ بإجراء 

.  المقابمة مع الحاالت و تطبيؽ اختباريف رسـ عائمة و اختبار رسـ شجرة 
.  أفريؿ 16 فيفري إلى 15 قد تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في المدة ما بيف :اإلطار الزماني 
. طبقت ىذه الدراسة في بمدية بسكرة : اإلطار المكاني 

 .طبؽ عمى ثالث حاالت : اإلطار االنساني 
 : ج الدراسـةـ ـ منه2

اعتمدت في ىذه الدراسة عمى المنيج العيادي ألنو الوسيمة الناجعة لموصوؿ لدوافع         
 . مف خالؿ محاولة الكشؼ عف خبايا النفس البشرية البحث

حيث يعرؼ عمى أنو الطريقة االكمنيكية التي تعني بالتركيز عمى دراسة الحاالت         
   التي تمثؿ الظاىرة المراد دراستيا، ويستخدـ الباحث أدوات البحث النفسي المختمفة الفردية
، 2000فرج عبد القادر طه،  )تساعده عمى دراسة المبحوث دراسة شاممة و معمقة  و التي
 ( 91ص 

و يعرؼ المنيج االكمنيكي أيضا عمى أنو دراسة الفرد كوحدة متكاممة مميزة عف        
و قد تدخؿ مالحظة أساليب سموكية معينة و استخالص سمات شخصية فرد معيف    غيرىا

 ( 20، ص 2001حممي المميحي )
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 :  ـ حاالت الدراسة 3
مف خالؿ الدراسة االستطالعية تحددت عينة البحث في ثالث حاالت ذكريف و بنت 

  سنوات يتمدرسوف بالسنة الثانية      9 ػ 7حيث أف والدىـ كفيؼ، تتراوح أعمارىـ ما بيف 
 .و الثالثة و الخامسة ابتدائي ، الوالديف غير منفصميف أو تكوف األـ متوفية

   :  ـ أدوات الدراسة 4
  : ةــ المقابمـة العيادي 1.4

وىي مقابمة تجمع بيف شخصيف أو أكثر تبنى عمى حوار مرجعي ىادؼ حوؿ 
   مكاف معيف و تيدؼ إلى توجيو حديث المريض نحو أىداؼ الدراسة  موضوع معيف في

   (.183،  ص 2000الرشيد، صالح  )أو البحث 
  : و لممقابمة العيادية عدة أنواع و أىـ نوع اعتمدت عميو ىو

و التي ىي تفاعؿ لفظي يتـ عف طريؽ موقؼ مواجية : المقابمة العيادية النصؼ الموجية 
فيو الباحث جمع أكبر قدر ممكف مف المعمومات و البيانات عف المفحوص ، حيث  يحاوؿ

مغمقة مفتوحة لتعطي الحرية لمباحث بصيغة معينة ، و إعطاء الحرية  تكوف األسئمة
( .  141حسف مصطفى عبد المعطي ، ب س ، ص  )التوضيح  لممستجيب لمزيد مف

و في ىذا النوع مف المقابالت يستعد الباحث لتحديد الموضوعات التي سوؼ يطرحيا     
 ص ،2009 غانم،محمد حسن  )الشخص فيضع السؤاؿ بما يتناسب و فيـ الفرد  عمى
: حيث كانت محاور المقابمة العيادية النصؼ الموجية في ىذه الدراسة إلى محوريف (  244

 .محور العدوانية و محور الصورة األبوية 
 :  ـ إختبـار رسم عائمة 2.4
 : ـ تقديم الحالـة1

يعتبر اختبار رسـ العائمة مف ضمف االختبارات االسقاطية التي يرجع إلييا 
إنو . األخصائي بغية التعرؼ عمى المعاش النفسي ، و سمات شخصية الطفؿ خاصة 

اختبار سيؿ التطبيؽ ، يعتمد فيو األخصائي عمى ورقة بيضاء و قمـ رصاص مبري جيدا 
لقد . باإلضافة إلى األقالـ الممونة إف أراد الطفؿ ذلؾ ، مع العمـ أف استعماؿ الممحاة ممنوع 

 ترى في رسـ العائمة نمط تفريغ ايجابي بالنسبة لمطفؿ  Minkowskaكانت منكوفسكا 
 .يسمح لو بالتعبير عف الصراعات العائمية 
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 :  ـ التعميمـات2
يقدـ األخصائي لمطفؿ ورقة بيضاء و معيا قمـ رصاص، ثـ يطمب منو رسـ عائمة 

 ".أرسـ أفراد العائمة " أو " أرسـ لي عائمتؾ :  " قائال
البد أف يسبؽ تطبيؽ االختبار جممة مف المقابالت مع الطفؿ، ذلؾ لخمػؽ جو مف الثقػة     

 و األماف كي يحس الطفؿ أنو تحت الحماية الكمية مف طرؼ األخصائي 
عندما ينتيي الطفؿ مف رسـ عائمتو، عميو بتبياف كؿ فرد في الرسـ و تعيينو كي يسيؿ 

 .عممية تحميؿ الرسـ
ثـ يطمب األخصائي مف الطفؿ في المرة الثانية معاودة رسـ عائمة ، لكف ىذه المرة عائمة 

 .خيالية أي العائمة كما يفضميا الطفؿ أف تكوف ، ثـ تنعيت أفراد ىذه العائمة 
بعد أف يحصؿ األخصائي عمى الرسماف، األوؿ الخاص بالعائمة الحقيقية و الثاني الخاص 

تعتبر األلواف عنصر ميـ إلعطاء داللة معينة لمرسـ . بالعائمة الخيالية يقـو بعممية التحميؿ
 .حيث ىناؾ ما يسمى لغة األلواف يستعمميا األطفاؿ في رسوماتيـ 

:   ـ تحميل رسم العائمة3
:   ـ عمى المستوى الخطي1.3

يقـو األخصائي عمى ىذا المستوى بمالحظة قوة الخط و سمكو، و ذلؾ عمى إثر درجة حدتو 
. و سواده

فالخطوط المرسومة بشكؿ واضح و تحتؿ مكاف كبير في الورقة ، تدؿ عمى امتداد حيوي 
.  واضح و كبير ، بمعنى سيولة في الكشؼ عف الميوالت 

فإذا كاف اؿ ضئيؿ السمؾ و الحدة أو قصير و متقطع فيذا يدؿ عمى تثبيط االمتداد 
. الحيوي ، و الخط القوي يدؿ عمى نزعات قوية اندفاعية و عدوانية أو تحرر نزوي 

ففي ىذه الحالة، يدفع االمتداد الحيوي الطفؿ إلى رسـ أشخاص أكبر مف حجـ الورقة و ىو 
.  عبارة عف عممية رد فعؿ الطفؿ إزاء ظروؼ ما

أما إذا كاف الرسـ صغير جدا ، نقوؿ أف ىناؾ مشكؿ في الحيوية و حدث تثبيط لمميوالت 
. الطفمية 
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يدؿ الرسـ بخطوط متقطعة إلى نزوات عدوانية ، أما الخط الغير واضح تقريبا فيو عالمة 
   ي ػنعومة المشاعر و وجود جانب روحي، و قد يدؿ في غالب األحياف عمى خجؿ مرض

. و عدـ القدرة عمى تأكيد الذات باالضافة إلى مؤشرات عصاب الفشؿ 
اىر و واضح ػوف ظػؿ و يؾػا ما في حاالت الخجػإف الخط قد يكوف غير ظاىر أو خفيؼ نوع

. تماما لدى األطفاؿ ذوي الثقة في أنفسيـ
إذا كاف الرسـ مف اليميف إلى اليسار فيذا عالمة الرغبة في الرجوع إلى الماضي عمى أنو 

. فترة مريحة بالتالي الميؿ إلى النكوص نحو الماضي
أما إذا كاف الرسـ مف اليسار إلى اليميف، فيدؿ عمى تطمعات نحو المستقبؿ باإلضافة إلى 

. ميؿ نحو األب
كما أف الرسـ في المنطقة العميا نجده لدى األفراد الحالميف و المثالييف ، الذيف يتمتعوف 

و المنطقة السفمى ىي منطقة األفراد الخامميف . بخياؿ واسع و يسعوف لالبتعاد عف الواقع 
. الكسالى و النائميف و كذا المتمركزيف حوؿ الذات 

إف األطفاؿ العفويوف يستعمموف كامؿ الورقة و قد يطمبوف ورقة ثانية ، خالفا لمذيف تنقصيـ 
الثقة في أنفسيـ و يرسموف أشخاصا صغيرة الحجـ تحتؿ مكانا صغيرا في الورقة 

:  ـ عمى مستوى الشكل 2.3
ييتـ األخصائي ىنا بدرجة إتقاف الرسـ، و التي ىي عالمة عمى النضج و الذكاء و يمكف 

. أف تكوف مقياسا لمنمو
البد مف االىتماـ بالطريقة التي رسمت بيا أجزاء الجسـ، باإلضافة إلى البحث عف التفاصيؿ 

. و اإلضافات
فطريقة الرسـ تكوف متأثرة بعوامؿ عاطفية و مدى توازف الشخصية ككؿ و يمكف تمييز 

:  نوعاف مف األطفاؿ عمى ىذا المستوى
 نجد في ىذا النمط الطفؿ ظاىر وسط أفراد العائمة، أيف يغمب عميو :النمط الحسي 

 .كما تجد الحركة واردة في الرسـ طابع الحيوية و العفوية
 تكوف عفوية الطفؿ ىنا مثبطة نوعا ما بسبب االنشقاقات و المشاكؿ :النمط الجذري 

 فتثبيط العفوية ،العائمية التي يعاني منيا مثؿ الطالؽ، اليجر، إدماف أحد الوالديف و غيرىا
ترؾ المجاؿ إلى قاعدة جامدة نتج عنيا تكرار رسـ األفراد بنفس الحجـ تفصؿ بينيـ نفس 



 الفصل الرابع                                االطار التطبيقي االمبريقي لمبحث   
 

 
 

- 45 - 

المسافة مف فرد آلخر مع غياب الحركة فيقـو الطفؿ بترتيبيـ ترتيبا منطقيا خالفا لمطفؿ 
 .النشط السريع الذي يذىب مباشرة نحو ما ىو ميـ

 داللة عمى عدـ القدرة عمى L.Cormanفغياب األيدي و األرجؿ حسب لويس كورماف 
. االتصاؿ بالمحيط، أما ظيور األزرار فيدؿ عمى التبعية و االمتثاؿ لمسمطة

:   ـ عمى مستوى المحتوى3.3
لعؿ ذاتية الطفؿ قد تدفعو أحيانا إلى رسـ و تمثيؿ عائمة حسب لذاتو دوف أف تكوف 

كما قد تظير ميوالت الطفؿ العاطفية االيجابية مف خالؿ مشاعر الحب ىذه . ىي عائمتو 
 يعرؼ استثمار الموضوع عندما يتقف الطفؿ ،األخيرة تظير عمى اثر استثمارات الموضوعات

 أما الميوالت السمبية فتتجمى في ،رسـ أي فرد مف العائمة و يعطيو قيمة ظاىرة خالفا لسواه
عدـ استثمار الموضوع مف طرؼ الطفؿ، و ىي عبارة عف مشاعر كره أو مقت تجعمو يحط 

 و لعؿ ىذا راجع إلى قمؽ كامف اتجاه الصور ،مف قيمة فرد ما في الرسـ مقارنة باآلخريف
.  األبوية المستدخمة في القطب النفسي لألنا األعمى

إف امتناع الطفؿ عف استعماؿ األلواف يدؿ عمى وجود فراغ عاطفي و ميوالت ضد اجتماعية 
. كما أف األيدي المفتوحة تشير إلى طمب الحب و الحناف. 

و إذا أعاد الطفؿ رسـ العائمة الحقيقية ، فيذا عالمة عمى قبوؿ مبدأ الواقع باإلضافة إلى أف 
.  حذؼ الذات يوحي بوجود قمؽ قاعدي لدى الحالة

إف غياب التفاصيؿ في الرسـ مؤشر عمى نقص االدراؾ و ضعؼ القدرات العقمية، حيث يتـ 
 بالتالي مالحظة األفراد ،عمى ىذا المستوى مقارنة العائمة الحقيقية بالعائمة الخيالية

بوسنة عبد الوافي زىير  ). الموجوديف في عائمة واحدة فقط و محاولة رصد سببية ذلؾ
 ( . 65 ػ 61، ص ص 2012
 تحميمية دالئؿ ونعطييا بتحميميا نقـو حيث معاني ليا الرسـ في الموجودة األلواف: األلواف
  :الحاالت حسب
 شدة يمثؿ كذلؾ االنفعاليف التحكـ في نقص كذلؾ عدوانية ميوؿ إلى يشير: األحمر الموف

 .االنفعاؿ
ذا التكيؼ إلى يشير: األزرؽ الموف  رغبة إلى يشير فإنو البني بالوف الطفؿ مزجو الجديد،وا 
 .النفس في والتحكـ يكبر أف في الطفؿ
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 عالقات إلى ويشير األزرؽ، الموف الستعماؿ موازي يكوف استعمالو: األخضر الموف
 .اآلماؿ اجتماعية و عمى

 يشير لوحده يستعمؿ أو األحمر بالموف ممزوج يكوف األحياف مف كثير في: األصفر الموف
 والعائمي االجتماعي التكيؼ عدـ إلي كذلؾ لمراشد، بالنسبة الطفؿ مف كبيرة إلى تبعية

 .الطفؿ منيا يعاني التي ومختمؼ الصراعات
 .النفس محممي حسب نكوصيو حركة إلى تشير النظيفة الغير األلواف كذلؾ : البني الموف
 .الحصر إلى يشير األزرؽ بالموف يمزح عندما الحيرة إلى يشير: البنفسجي الموف
 .القمؽ إلى يشير: األسود الموف

 .الجيدة إلشارة مؤشرات: الفاتحة األلواف
 .والحصر لمحزف الميؿ مؤشر: الباردة األلواف

 LOUIS CORMAN, 1990, P13 )العاطفي الفراغ مؤشرات: األلواف غياب- 
 :  ـ اختبار رسم شجرة3.4
 : Koch ـ تقديم اختبار رسم شجرة حسب كوخ 1

 تقدـ لممفحوص طوليا ، قمـ رصاص 27.21ال يتطمب التطبيؽ سوى ورقة بيضاء مف حجـ 
مبري جيدا، و ايتخداـ الممحاة أو أي أداة أخرى ممنوع ، الوقت المسموح بو غير محدد، 

 يستحسف عدـ وجود أي شجرة في المجاؿ البصري لممفحوص أثناء االختبار 
 " .أرسـ شجرة مثمرة " أو " أرسـ شجرة " تتمثؿ التعميمة في 

 : Koch ـ تفسير اختبار رسم شجرة حسب كوخ 2
 يعطي كوخ الحيز المستعمؿ في الرسـ داللة رمزية، إذ يعطي مفيوما لكؿ منطقة في الورقة 

تمثؿ الجانب الشعوري لممفحوص ، و ىي البنية الفكرية و منطقة القيـ    : المنطقة العميا 
 .و األحاسيس الخرافية و المقدسة، و ىي منطقة االتصاؿ بالمحيط أيضا 

تعبر عمى ما قبؿ الشعور و عف ما ىو مادي، و عف االنتماء إلى العالـ : المنطقة السفمى
 .الخارجي 

 .تمثؿ الماضي و االنطواء و العالقات مع األـ: المنطقة اليسرى
ترمز إلى االنبساط و المستقبؿ، و العالقات مع األب بصفتو رمز السمطة : المنطقة اليمنى

 .و النظاـ
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أما المنطقة اليسرى السفمية فتعتبر منطقة النكوصات، و المنطقة اليمنى السفمية ىي منطقة 
الحاجات، أما العميا اليمنى فمنطقة النشاط و المشاريع، و العميا اليسػرى منطقة الفتػور      

 .و التثبيط 
مف جية ، و عمى عناصر  (الجذور ػ الجذع ، األغصاف  )يمكف الوقوؼ عمى نواة ثابتة 
 .(التوريؽ، الثمار، الطبيعة  )التزييف مف جية أخرى و ىي 

 :  ـ الجـذع1.2
ىو الجزء الثابت و المثالي و النشط في الشخصية، فالجذع المرسـو بخط واحد 

خاص برسـو األطفاؿ الصغار و األغبياء، و يختفي ىذا المؤشر عند الراشديف العادييػف    
 .و في حالة وجوده فيو دليؿ عمى تثبيط أو تخمؼ عقمي

 :  ـ الجذور2.2
تعبر عمى االنتماء إلى العالـ الجماعي، و ىي متواترة في رسـو األطفاؿ في حيف 

أنيا بارزة في رسـو الراشديف األسوياء، و في حالة وجودىا فيي غالبا ما تعبر عف مشاكؿ 
مع المحيط العائمي لممفحوص أو عف التدىور العاطفي أو الفضوؿ اتجاه األمور الخفية    

 .أو عف ثقؿ النزوات و المشاكؿ
 :  ـ األغصان3.2

تمثؿ العالقات مع الخارج و طريقة المفحػوص في استغػالؿ موارده و أنماط الدفػاع  
و اليجـو فالمفرطوف في العدوانية مثال يرسموف أشجارا في غاية مف الحدة، بخطوط ضيقة 

" نقص في تقدير الذات " و بدوف أوراؽ، يمكف أف يكوف ىذا النوع مف األشجار مؤشر عمى 
 .و عمى العمـو يجب عمى التوريؽ أف يكوف متوازيا عمى الجيتيف

تدؿ األغصاف و التوريؽ عمى الحياة الواعية و الفطرية و المثالية ، كما تدؿ األزىار عمى 
 .اىتماـ المفحوص بالمظير 

. ترمز الثمار إلى االتجاه العممي و تشير األغصاف المبتورة إلى الشعور بالنقص
فالمفحوصيف الذيف ال يرسموف إال أغصانا متصاعدة، يفتقروف إلى اإلحساس بالواقع فيـ 

أشخاص يتحمسوف بسيولة و يستجيبوف بال تمعػف، بينمػا السوداويوف ، المستسممػوف        
 .و المكتئبوف و المنطووف يرسموف أغصانا متدلية
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:  ـ الحالة األولى1
: ةـتقديـم الحال*

أيكب  : االسـ
ذكر  : الجنس
 سنكات  7: العمر

السنة ثانية ابتدائي  : المستكل الدراسي
  9: عدد اإلخكة

السابع  : ترتيبو بيف اإلخكة
: الظروف المعيشيـة *

أيكب تمميذ في السنة الثانية ابتدائي ، يبمغ مف العمر سبع سنكات ، يعيش في كنؼ 
أسرة تتككف مف أب كفيؼ حيث أنو كاف ضعيؼ البصر منذ الكالدة إلى أف تعرض إلى 

حادث جعمو يفقد بصره كميا، متزكج بثالث نساء األكلى تكفيت ك الثانية طمقيا ك األخيرة أـ 
الحالة يعمؿ كالده في مصنع المكانس ك ىك اآلف متقاعد منذ عاميف ذا مستكل تعميمي 

. ضعيؼ أما عف أـ الحالة فيي ماكثة في البيت ذات مستكل تعميمي ضعيؼ 
. أما عف المستكل االقتصادم ضعيؼ 

:  ممخـص المقابمة مع الحالة *
 سنكات ، يدرس في السنة الثانية ابتدائي ، عدد إخكتو الغير شقيقة 7أيكب طفؿ ذك 
 ذككر أما عف اخكتو الشقيقة فيف ثالث بنات أصغر منو سنا، يحب 3تسعة ، ستة بنات ك 

  .يخاؼ منو كثيرا.متعمؽ بكالده أكثر مف أمو الذم. أخاه  األكبر الذم يمثؿ لو األب الثاني 
       رػكف األزرؽ ك األحـػيفضؿ مشاىدة الرسـك المتحركة مثؿ باف تاف ، يحب الؿ

. ك األصفر ، لديو الكثير مف األصدقاء في المدرسة ك الحي الذيف يفضؿ المعب معيـ 
ال يحب الشجار مع أصدقائو حتى ك لك تعرض لمظمـ مف طرفيـ، ك لكف في المنزؿ يفضؿ 

. البقاء لكحده يشاىد التمفاز ك ال يمعب مع إخكتو البنات
تحب الحالة ممارسة األنشطة المدرسية ك خاصة حصة الرياضة، أما عف أمنيتو في 

 .المستقبؿ فيك أف يصبح شرطيا لمساعدة الناس
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: ممخص المقابمة مع األم *
الحالة أيكب الطفؿ األكؿ بالنسبة لألـ ، ك ىك السادس بيف جميع أخكتو ، كانت 

ؿ ك الكالدة ػالؿ الحـػراض خػم مف أية أـػظركؼ الحمؿ ك الكالدة طبيعية حيث أنيا لـ تشتؾ
. أما عف فترة الرضاعة فكانت مدة عاـ ك شير 

أيكب سريع الغضب ك االنفعاؿ لكف االـ ال تترؾ لو مجاؿ لمتعبير عف غضبو ك انفعالو 
. الحالة اجتماعي يحب محادثة اآلخريف 

. لديو الكثير مف األصدقاء حيث أنو يفضؿ المعب معيـ دائما عمى الذىاب إلى المدرسة
: ممخــص المقابمة مع األب *

أيكب ىك الطفؿ السابع مف بيف ثالث ذككر ك ستة إناث، مف ثالث نساء أما عف 
 أيكب يخاؼ مف كالده كثيرا ك ىذا لممعاممة القسكة مف طرفو. إخكة أيكب فمديو ثالث بنات

يرل أب الحالة أف اإلعاقة البصرية ال تؤثر في حياة األسرة ك خاصة إذا كاف األب مسيطر 
. ك قكم يتحكـ في األمكر ك لو إرادة قكية

: تحميــل المقابمة مع الحالة *
أثناء المقابمة كانت تبدك عمى الحالة بعض عالمات التكتر ك الحيرة، رغـ تجاكبو 

       الكبير معي في الحديث ك أبدل اىتماما كثيرا حيث كانت إجاباتو معظميا مختصرة 
. ك محددة

تبيف مف خالؿ المقابالت التي أجريت مع الحالة أنو يممؾ صكرة إيجابية لكالده ك ىذا في 
ك لكنو يشعر بالنقص مف حياؿ إعاقة أبيو حيث ..." إيو نحب بابا ك منحشمش بيو : " قكلو
.."  ساعات برؾ نغير مف بي صاحبي خطراه ىك المي يديرلك كمش : " قاؿ

   نخاؼ مف بابا خطراه يضربني: " ك أيضا يعاني الحالة مف السمطة األبكية ك ىذا في قكلو
.. "  ك يعيط عمي طكؿ 

ب ك خالص ػنغض" ق ػذا في قكؿػق العدكانية ك قػالحالة سريع الغضب لكنو يتحكـ في ردة فعؿ
ىذا نتيجة لمعاممة األب الذم ال يسمح لو بالتعبير عف مشاعره مما أدل ..." مندير كالك 

. إلى تثبيط النفعاالتو 
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نحمـ بحكايج تخكؼ : " تعاني الحالة مف كثرة األحالـ المخيفة ك الككابيس المزعجة في قكلو
" مثؿ أشباح عباد كحؿ يخكفك

    "  اهػكؿ معػنحب نقعد ط.....نحب خكيا حمادم : " الحالة متعمؽ بأخكه الكبير في قكلو
ك ىذا تعكيضا لعالقتو مع كالده المتسمط  
..." نحب صحابي نتاع حارتنا خطراه نمعبك : " يفضؿ المعب مع أصدقائو ك ىذا في قكلو

       كي يضربكني صحابي : " كما يظير عف سمككو العدكاني رغـ إخفائو ليا حيث يقكؿ
. ك ىذا عكس ما أقرت بو أـ الحالة..." ك ال يسبكني نحرش عمييـ بابا ك ال باباىـ 

:  تحميل اختبار رسم عائمة*
:   ـ تحميل العائمة الحقيقية1
: عمى المستوى الخطي *

. ػ الخط قكم يدؿ عمى نزعات عدكانية 
. ػ الرسـ صغير جدا ، ىناؾ مشكؿ في الحيكية ك حدث تثبيط لمميكالت الطفمية 

ػ الرسـ مف اليميف إلى اليسار ىذا عالمة الرغبة الرجكع إلى الماضي عمى أنو فترة مريحة 
. بالتالي الميؿ إلى النككص نحك الماضي

ػ الرسـ في المنطقة العميا نجده لدل األطفاؿ الحالميف ك المثالييف الذيف يتمتعكف بخياؿ كاسع 
. ك يسعكف لالبتعاد عف الكاقع 

. ػ رسـ أشخاص صغيرة الحجـ تحتؿ مكانا صغيرا في الكرقة تنقصيـ الثقة في أنفسيـ
: عمى مستوى الشكل*

 مع غياب الحركة في الرسـ .ػ النمط الجذرم، حيث عفكية الطفؿ ىنا مثبطة قاعدة جامدة
: عمى مستوى المحتوى *

عدـ إعطاء قيمة لألفراد ك لعؿ ىذا راجع إلى قمؽ كامف : عدـ استثمار المكضكع 
. تجاه الصكر األبكية المستدخمة في القطب النفسي لألنا األعمى

ػ امتناع الطفؿ عف استعماؿ األلكاف يدؿ عمى كجكد فراغ ك ميكالت ضد اجتماعية، كما أف 
. األيدم المفتكحة تشير إلى طمب الحب ك الحناف

. ػ حذؼ الذات يكحي بكجكد قمؽ قاعدم لدل الحالة
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:  مقارنة بين الرسمين
. ػ يظير الرسـ الثاني غياب جميع اإلخكة إال أخاه الكبير

 .ػ إضافة رسـ منزؿ في العائمة الخيالية
 

: تحميل اختبار رسم شجرة
 النتػػػػػػػائج 

الفيرس العاـ  
مقاس الشجرة  *

خجؿ ، تثبيط ، عاطفة صبيانية ، تبعية لمكسط ، الحاجة إلى : شجرة صغيرة 
سند ، الرغبة في عدـ الظيكر لكف عكسيا عمى صعيد الحمـ  

المنطقة  رازػإب
السفمى  

فعالية العنصر الغريزم ، نشاط متجو نحك العالـ الحسي ، انفعالية ، تثبيط 
النمك ، قمؽ ، حاجة إلى سند ، تبعية  

الشجرة في  مكقع
الكرقة  

االرتكاز عمى أب متسمط ك تعمؽ بو أك أـ مطمقة غير مطمئنة : عمى اليميف 
. ك غير مشبعة ، اتجاه نحك المستقبؿ ، انبساط ، نشاط ، طاقة فردية 

عنيد ، متصمب الرأم ، متشبث برأيو غير : جذع مستقيـ ذك خطكط متكازية فيرس الجذع  
متمايز ، بميد ، مزيؼ ، اختالؿ في التكيؼ ك قدرة عمى التجريد  

فيرس التاج  
الكتؿ  تكزيع*

التاج  

شعكر سكم بالذات ، تكازف ، نضج ، اىتماـ بالذات أك تقدير الذات : تكازف 
مبالغ فيو ، يستطيع المقاكمة  

الشؾ اتجاه الذكاء ، انقباض ، تثبيط ، تشاـؤ ، صعكبة : تاج صغير الحجـ عرض التاج  *
في التطكر ، تخمؼ عقمي محتمؿ  

 
*  يمثل تحميل نتائج اختبار رسم شجرة 1جدول رقم             *
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: التحميل العام لمحــــــالة 
مف خالؿ إجراء العديد مف المقابالت مع الحالة ك أـ الحالة ك أب الحالة ك تطبيؽ 

اختبارم رسـ العائمة ك رسـ شجرة تبيف أف الحالة يعاني مف اضطراب في الصكرة األبكية ك 
ىذا راجع إلى معاممة األب المتسمطة لمحالة حيث أف الحالة صرح في المقابمة مف خكفيا 

الشديد مف األب ك أيضا اتضح ىذا مف خالؿ رسـ العائمة حيث أنو رسـ األب بحجـ أكبر 
. مف أفراد العائمة ك لكنو لـ يعطيو اىتماما كبيرا فمـ يقـ برسـ التفاصيؿ

ك أيضا اتضح ىذا في رسـ شجرة فمف خالؿ تفسير النتائج حيث أنو تـ رسـ الشجرة عمى 
. اليميف ك يدؿ ىذا عمى االرتكاز عمى أب متسمط

ك تعاني الحالة أيضا مف الشعكر بالنقص إزاء إعاقة كالده البصرية رغـ محاكلة إخفائو ليا 
حيث استخدـ ميكانيزمات الدفاع منيا االنكار إلخفاء الشعكر بالنقص حيث يعرؼ 

اإلنكارعمى أنو قكة فعالة لتجنب القمؽ ك التكتر، ك عف طريؽ اإلنكار يفمت مف كؿ ما ىك 
"  االنكار ىك رفض إدراؾ كاقعة تفرض نفسيا : "S.Freudمحبط ك مؤلـ ك حسب فركيد 

ك مف خالؿ رسـ العائمة اتضح أف الحالة تعاني مف قمؽ قاعدم حيث أف الحالة لـ يرسـ 
نفسو في العائمة ك الذم يعتبر كمصدر لمسمكؾ العدكاني الذم ليس بالضركرة أف يتجسد في 

       األفعاؿ كاليجـك أك الكالـ أك الصراخ بؿ يبقى أحيانا في مستكل المشاعر فقط 
 . (مشاعر عدكانية)
:  ة ـة الثانيـالحال ـ 2
: تقديم الحالــة *

االسـ  ىاجر  
الجنس  أنثى  

ابتدائي  رابعة المستكل الدراسي  سنة 
سنكات   9السف  

 ذككر  6عدد اإلخكة  
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  :الظروف المعيشية*
 رابعة سنكات، تدرس في السنة اؿ9ر الحالة ىاجر مف جنس أنثى تبمغ مف العـ

ابتدائي رتبتيا ما قبؿ األخيرة مف بيف خمس ذككر، تنتمي إلى أسرة بيا خمس ذككر ك أـ 
. ماكثة في البيت ك أب يعمؿ في معمؿ المكانس مع العمـ أف األب كفيؼ منذ الكالدة

أما عف المستكل االقتصادم لألسرة فيك حسف ك عف العالقات األسرية فيي متماسكة 
 .تسكدىا المحبة ك الترابط بيف أفرادىا

:  ممخص المقابمة مع الحالة 
 ابتدائي، تعيش في كنؼ أب كفيؼ، تحب كالدىا رابعةىاجر تمميذة تدرس في السنة اؿ

كثيرا ك تتمنى أف تصبح في المستقبؿ جراحة عيكف لتعالجو حيث أصبحت إعاقة كالدىا 
. اليدؼ الكحيد لمتابعة الدراسة ك الحصكؿ عمى أفضؿ النتائج لتحقيقو

تعتبر أميا صديقة مقربة ليا ألف ليس لدييا أخت فجميع إخكانيا مف الذككر فيي الطفمة 
. الكحيدة في ىاتو األسرة 

تحب دراستيا كثيرا ك رغـ مف كجكد بعض الصعكبات في بعض المكاد إال أف طمكحيا 
. الكبير لـ يتركيا تستسمـ فيي جد متفائمة بالمستقبؿ

   ؿ ػب التكاصػليس لدييا الكثير مف الصديقات، ك لكف ىذا ال يمنع أف تككف اجتماعية تح
. تحب الكنيف األحمر ك الكردم. ك إقامة عالقات مع اآلخريف، الحالة جد ىادئة ك خجكلة

:  ممخص المقابمة مع أم الحالة
 ذككر، كانت ظركؼ الحمؿ ك الكالدة جد طبيعية 5ىاجر البنت الكحيدة لألـ مف بيف 

. حيث أف األـ لـ تصب ألية أمراض
تعتبر األـ ابنتيا الصديقة المقربة ليا حيث أنيا قامت بتربيتيا عمى تحمؿ المسؤكلية منذ 

الصغر ك ىذا ألنيا البنت الكحيدة لدييا ك لكي ال تتعب معيا في سف المراىقة ألف حسب 
. رأييا فترة المراىقة فترة حرجة ك خاصة عمى البنت

ىاجر بنت ىادئة خجكلة، الحالة متعمقة بأبييا جدا فيي تتمنى أف تعطي عينيا لكالدىا 
. الكفيؼ لكي يبصر
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:  ممخص المقابمة مع أب الحالة 
ىاجر البنت المدلمة ألبييا حيث أف بيف الحالة ىاجر ك كالدىا عالقة كطيدة، يعتبر 

أما عف إعاقتو البصرية فيك كلد  .األب ىاجر عمى أنيا نكر حياتو ك عينيو التي يرل بيما
. ضعيؼ البصر ك مع الزمف أصبح أعمى كميا

يرل أب الحالة أف اإلعاقة البصرية ال تؤثر كثيرا عمى األسرة ك خاصة إذا كاف األب يتحمؿ 
 .المسؤكلية 

:  تحميل المقابمة مع الحالة 
بعد إجراء المقابمة النصؼ مكجية مع الحالة التي كانت جد ىادئة ك متفيمة ك تقبمت 

. الحديث معي ك كانت مسركرة ك حاكلت مساعدتي كثيرا
تعاني الحالة مف تبعية شديدة لألب ألنو يمثؿ ليا قدكتيا ك مصدر األماف ليا ك ىذا في 

ىذا ما أدل بيا إلى تككيف صكرة ..." لبي ىك كمش ...... تعيشي رايحة : " .... قكليا
"  ربما ىك خير مف لبيات لخريف : " ... إيجابية لكالدىا

نقعد كحدم ك نبكي " الحالة تتحكـ في غضبيا كانفعاالتيا ىذا لطبعيا اليادئ حسب قكليا 
ك أيضا  راجع ىذا إلى أسمكب تنشئة الكالدية حيث أف أميا حممتيا ..." مندير كالك 

. المسؤكلية ك لككنيا الفتاة الكحيدة في األسرة
الحالة اجتماعية تحب إقامة عالقات مع الغير سكاء كانكا كبارا في السف أك صغارا ك ىذا 

ك لكف بالرغـ مف أنيا اجتماعية إال أنيا ال تممؾ الكثير " نشتي لعباد ك لغاشي : " في قكليا
" عندم غير كحدة ىي لقريبة ليا طكؿ: " مف األصدقاء ك الصديقات

تتمنى الحالة أف تككف في المستقبؿ جراحة عيكف ك ىذا نتيجة لتأثر الحالة بإعاقة كالدىا 
بابا كيفك كيؼ لبيات لخريف : "  ىذا في قكلياكالبصرية رغـ ىذا إال أنيا متقبمة ليذه اإلعاقة 

"  ك ال ربما بالعكس ربما خير مف المي الباس عمييـ 
الحالة طفمة جريئة لـ أجد أم صعكبة معيا أظيرت تجاكبا حسنا أثناء سير المقابمة، تحب 

. مف يتحدث معيا ك لـ تبد أم إعتراض عمى األسئمة 
أما بالنسبة لمعدكانية فالحالة ال تعاني مف أم نزاعات عدكانية تجاه الذات فيي تكتفي 

بالصمت أك بالبكاء أثناء تفريغ انفعاالتيا أك عند الغضب أما العدكانية تجاه اآلخريف فيي ال 
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تقـك بأم سمكؾ عدكاني تجاه اآلخريف فيي تحب أصدقائيا ك ال تحب الشجار ك العنؼ ضد 
. الغير

:  تحميل اختبار رسم عائمة
:   ـ تحميل رسم العائمة الحقيقية1
:  عمى المستوى الخطي*

ػ خطكط مرسكمة بشكؿ كاضح ك تحتؿ مكاف كبير في الكرقة ، تدؿ عمى امتداد حيكم 
.  كاضح ك كبير، بمعنى سيكلة الكشؼ عـ الميكالت

ػ الرسـ مف اليسار نحك اليميف ، فيدؿ عمى تطمعات نحك المستقبؿ باالضافة إلى ميؿ نحك 
. األب

:  عمى مستوى الشكل*
. ػ أتقنت الحالة رسـ العائمة الحقيقية ك ىذا يدؿ عمى النضج ك الذكاء

. ػ نمط حسي، رسمت الحالة نفسيا
:  عمى مستوى المحتوى*

ػ ميكالت الحالة العاطفية االيجابية مف خالؿ مشاعر الحب باستثمار المكضكع ك االىتماـ 
. برسـ جميع األفراد

  .ػ استعماؿ األلكاف دليؿ عمى العاطفة
. ػ األيدم مفتكحة دليؿ عمى طمب الحب ك الحناف

. ػ استعماؿ المكف األصفر لألـ ك ىك لكف مضيء ك مفرح
. ػ إستعماؿ األزرؽ لألب ك ىك عالمة اليدكء ك الطابع النشكم

:   ـ تحميل رسم العائمة الخيالية2
:  عمى مستوى الخطي*

. ػ خطكط مرسكمة بشكؿ كاضح يدؿ عمى امتداد حيكم
. ػ بدأت الرسـ مف اليميف إلى اليسار ك ىذا يدؿ عمى الرغبة في الرجكع إلى الماضي

. ػ إستعماؿ كامؿ الكرقة دليؿ عمى العفكية
:  عمى مستوى الشكل*
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. ػ أتقنت الحالة الرسـ ك ىذا يدؿ عمى النضج ك الذكاء
. عفكية مثبطة: ػ النمط الجذرم

:  عمى مستوى المحتوى*
. ػ استعماؿ األلكاف دليؿ عمى العاطفة

 .ػ األيدم المفتكحة تشير إلى طمب الحب ك الحناف 
:  تحميل إختبار رسم شجرة

 
 النتائـــج 

الفيرس العاـ  
مقاس الشجرة  

عالقة حيكية، طمكح، اتساع، رغبة في ابراز : شجرة كبيرة
الذات، جمب انتباه الكسط، رغبة في القكة، إثبات الذات، إعطاء 

. األكامر، ثقة كبيرة في النفس
سيادة الذىف، مثالية، الرغبة في إعطاء قيمة لنفسو، الشعكر ابراز المنطقة العمكية  

بالذات، عزة النفس، نقص االحساس بالكاقع، تكيؼ صعب في 
. الحياة العممية

تناكب االكتئاب ك االثارة، مقاكمة االكتئاب بكاسطة : أعمى الكرقةمكقع الشجرة  
االثارة، الحاجة إلى الحركة، عدـ االستقرار 

عنيد، متصمب الرأم متشبث : جذع مستقيـ ذك خطكط متكازيةفيرس الجذع  
بالرأم، غير متمايز، بميد، مزيؼ، اختالؿ في التكيؼ ك قدرة 

. عمى التجريد
الشعكر بالذات ، الحاجة إلى أف يككف ذا : تفخيـ عمى اليميففيرس التاج  

قيمة، ال يجد حرجا في العالقات، تعجرؼ، كقاحة، عزة النفس، 
. تخيؿ، ضعؼ التركيز، عدـ الثقة بالنفس، ضعؼ األنا

 اختراعي،جمب االىتماـ أحيانا بطريقة مزعجة، فكر : تاج كبير
. إثارة، طمكح، أحيانا مشاكؿ تخص النطؽ ك الفصاحة
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تباىي بالقدرات، الرغبة في النجاح، الحاجة إلى إظيار : الثمارفيرس الممحقات  
المزايا، ال يتطمع إلى المستقبؿ، يريد نتيجة سريعة يبحث عف 

. الماؿ ك األجرة ك الفائدة، انتيازم بال نضج
 *  يمثل تحميل اختبار رسم شجرة 2جدول رقم                         *

 
:  التحميل العام لمحالة الثانية 

مف خالؿ إجراء المقابالت ك تطبيؽ اختبار رسـ عائمة ك شجرة إتضح أف الحالة 
لدييا صكرة إيجابية تجاه األب ك بالتالي يمكف القكؿ أف الحالة لدييا استثمار عالقة أب 

طفؿ ك ىذا مف خالؿ نتائج اختبار رسـ عائمة حيث أف الحالة استخدمت المكف األزرؽ في 
تمكيف كالدىا ك الذم يدؿ عمى عالمة اليدكء ك الطابع النشكم ك ىذا ما تبيف أيضا مف 

. خالؿ المقابمة مع الحالة حيث ترل أف األب ىك مركز األماف ك الطمأنينة 
ك كذلؾ يمكف إرجاعو إلى طبيعة العالقة الجيدة مع األب ك إلى أسمكب الحكار الذم يسمكو 

أف اآلباء األكثر قكة ك حب ىـ األكثر قدرة  "Moultonاألب تجاه الحالة ك ىنا نجد مكلتكف 
. عمى إنتاج أطفاؿ يضبطكف أنفسيـ بكاسطة ضمائرىـ 

حيث أف ىذه العالقة لـ تترؾ المجاؿ إلعاقة األب البصرية أف تترؾ جانب سمبي عمى 
عالقتيا عمى العكس جعمت ىذه العالقة متينة ك لكف رغـ ذلؾ أف الحالة تشعر بنكع مف 

أك أف تعطيو عينا  (حسب قكليا )النقص ك ىذا مف كثرة تمنياتيا أف تصبح جراحة عيكف 
. مف أعينيا ك ىذا حسب قكؿ أـ الحالة 

بؿ عمى العكس كلدت ىذه اإلعاقة طمكح ك ثقة كبيرة في نفسيا حيث أنيا تريد أف تكاصؿ 
دراستيا لتككف في المستقبؿ جراحة عيكف ك تعالج كالدىا عمى أمؿ أف يشفى ك ىذا أيضا ما 
اتضح مف خالؿ رسـ اختبار رسـ شجرة كبيرة ك التي تفسر حسب ىذا االختبار طمكح ، ثقة 

. كبيرة بالنفس
ك يمكف القكؿ أف الحالة تتميز بالتكافؽ داخؿ األسرة ك االنسجاـ في العالقات فيي فتاة 

طبيعية ك ال تعاني مف العدكانية سكاء مع نفسيا أك مع اآلخريف ك ىذا ما تبيف مف خالؿ 
. رسـ شجرة حيث أنيا رسمت الشجرة في المنطقة العميا ك ىي منطقة االتصاؿ بالمحيط
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 ة ـالحـالة الثالث ـ 3
:  تقديم الحالة*

أميف  : االسـ
ذكر  : الجنس
 سنكات  8: السف

السنة الثالثة ابتدائي  : المستكل الدراسي
  4: عدد االخكة

األخير : ترتيبو بيف االخكة
: الظروف المعيشيــة *

 سنكات ، ىك الطفؿ األخير في أسرتو التي تتككف مف 8يبمغ الحالة أميف مف العمر 
أب كفيؼ يعمؿ في مصنع المكانس، أـ ماكثة بالبيت، ك أربع إخكة إثنيف إناث ك اثنيف 

مستكاىـ االقتصادم حسف، تدرس الحالة في السنة الثالثة ابتدائي، المستكل التعميمي ، ذككر
. لألب أمي ، المستكل التعميمي لألـ السنة التاسعة أساسي

:  ممخص المقابمة مع الحالة
في السنة الثالثة ابتدائي، مستكاه الدراسي   سنكات، تمميذ8الحالة أميف يبمغ مف العمر 

حسف، ترتيبو األخير بيف إخكتو، يعيش مع عائمة متككنة مف الكالديف ك إخكتو األربعة، ال 
يفضؿ المعب إخكتو ك خاصة أختو األكبر منو سنا، حيث كاف كثير الشجار معيما، يحب 

أما عف عالقتو بكالده  .البقاء بجانب أمو ألنيا تمثؿ لو مصدر لتمبية رغباتو ك مطالبو
. الكفيؼ فيي ليست جيدة 

 . لديو الكثير مف األصدقاء في المدرسة، يحب الرسـك المتحركة مثؿ ىزيـ الرعد
:  ممخص المقابمة مع أم الحالة 

الحمؿ عند أـ الحالة غير مرغكب فيو لكف كانت ظركؼ الحمؿ طبيعية ك الكالدة 
سيمة الحالة عصبي ك سريع االنفعاؿ حيث أنو يقـك بسمككات عدكانية إزاء ذلؾ مثؿ تكسير 

. األشياء، الصراخ ، ضرب إخكتو
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الحالة كثير الحركة، يفضؿ المعب مع أصدقائو عمى الجمكس لكحده، ال يعاني مف أية 
أما عف عالقتو بأمو فيي حسنة مبنية عمى  .اضطرابات أخرل، عالقة الحالة بأبيو جد سيئة

عالقة تمبية المطالب  
: ممخص المقابمة مع أب الحالة

 سنة ، الذم يعاني مف فقداف البصر منذ الكالدة، يعمؿ 55أب الحالة أميف البالغ مف العمر 
  في مصنع المكانس، لديو خمسة أكالد بنتيف ك ثالث أكالد، أميف ىك االبف األصغر لديو  

. ك المدلؿ، ال يحب الحالة الخركج مع كالده إال بالقكة فيك يفضؿ المعب مع أصدقائو 
حسي أب الحالة فإف أميف كثير الحركة ك يقـك بضرب أم فرد ك ىذا ألف أمو تمبي لو كؿ 

. طمباتو
: تحميل المقابمة مع الحالة *

كاف الحالة كثير الحركة ك كثير الضحؾ حيث كاف التعامؿ معو جد صعب ففي 
بداية األمر رفض التعامؿ معي ك التحدث إلي لكف بعد عدة مقابالت تقبؿ األمر ك ىذا ألف 

. الحالة كاف ىك الصغير في إخكتو ك كاف المدلؿ في أسرة
كما يظير مف خالؿ المقابمة أف الحالة شديد العصبية ك القمؽ حيث يتضح في عدـ 

. انضباطو ك الحركة الدائمة فيك ال يستطيع التركيز عمى نشاطاتو
    يعاني الحالة مف سمككات عدكانية حيث أنو يتشاجر مع إخكتو ، فعندما يزعجو أحدىـ 

نسبيا ك نضربيا ك نالكحيا )أك يضربيـ فإنو يرد عمييـ بالشتـ ك الضرب ك يرمييـ باألشياء 
. (بالبشماؽ

مما جعؿ لديو تبعية لألـ "نحب ماما كثر : " يحب الحالة أمو كثيرا ك ىك متعمؽ بيا كثيرا 
خطراه تديرلي : " ألنيا تمثؿ لو مصدرا لتمبية الرغبات، تمبي لو كؿ طمباتو الجيدة ك السيئة

" . كاش نحب 
أما بالنسبة لشخصية الحالة فيك طفؿ ذك شخصية انبساطية تميؿ إلى المرح، الحالة 

رفض التحدث عف معظـ األسئمة المتعمقة باألب ك ىذا نتيجة لمعالقة أب طفؿ حيث أنو 
كجد عند أمو كؿ الرغبات ك الطمبات الذم لـ يجده عند أبيو بغض النظر عف إعاقة كالده 

. البصرية
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الحالة سريع االنفعاؿ يقـك بالصراخ ألتفو األسباب فيك ال يحتمؿ أكامر أبيو أك أمو، كما أنو 
. ال يتحمؿ إخكتو ك ال يحب المعب معيـ يدؿ عمى رفضو ليـ

" كما أنو عدكاني في سمككو فجميع االستجابات أثبتت كجكد عدكانيتو يضرب كؿ مف يستفزه 
"  نضربك نطيرك في السما 

. كما أنو ال يظمـ زمالئو ك في حيف يظممكنو يسترد حقو
: تحميل اختبار رسم عائمة

 : ـ تحميل العائمة الحقيقة1
 : عمى المستوى الخطي*

ػ الخطكط مرسكمة بشكؿ كاضح ك تحتؿ مكاف كبير في الكرقة تدؿ عمى امتداد حيكم كاضح 
 .ك كبير ، بمعنى سيكلة في الكشؼ عف الميكالت

 .ػ الخط قكم يدؿ عمى نزعات قكية ك اندفاعية ك عدكانية
 .ػ بدأ الرسـ بنفسو ثـ بأمو تمييا أختو ك أخيرا كالده

 .ػ استعماؿ كامؿ الكرقة يدؿ عمى عفكية الطفؿ
 : عمى مستوى الشكل*

 .ػ الرسـ متقف ك ىك دليؿ عمى عالمة النضج ك الذكاء
نجد في ىذا النمط الطفؿ ظاىر كسط أفراد العائمة أيف يغمب عميو طابع : ػ النمط حسي

 .الحيكية
 : عمى مستوى المحتوى*

 .ػ لـ يعطي اىتماما لشخص معيف مف أفراد أسرتو فكؿ األفراد مرسكميف بنفس الشكؿ
 .ػ األيدم مفتكحة تشير إلى طمب الحب ك الحناف 

 :ـ تحميل العائمة الخيالية 1
 : عمى المستوى الخطي*

ػ الخطكط مرسكمة بشكؿ كاضح ك تحتؿ مكاف كبير في الكرقة تدؿ عمى امتداد حيكم كاضح 
 .ك كبير، بمعنى سيكلة الكشؼ عف الميكالت

 .ػ الخط قكم يدؿ عمى نزعات قكية اندفاعية ك عدكانية
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 .ػ استعماؿ كامؿ الكرقة يدؿ عمى عفكية الطفؿ
 :عمى مستوى الشكل*

 رسـ نفسو ك فقط : النمط حسي
 .ػ أضاؼ رسـ منزؿ ك منظر طبيعي

 : ـ عمى مستوى المحتوى
 .ػ األيدم مفتكحة تشير إلى طمب الحب ك الحناف

 .ػ استخداـ األلكاف
 :مقارنة الرسمين

 .رسـ الحالة لنفسو فقط في العائمة الخياليةـ 
 . ػ لكف جميع أفراد العائمة باألحمر ك ىذا دليؿ عمى عدكانيتو تجاه الجميع

تحميل اختبار رسم شجرة  
 النتائــــــج 

 الفهرس العام 
  ـ مقاس الشجرة 1
 
 
 
  ـ موقع الشجرة 2

 فهرس الجذع 

عالقة حيكية، طمكح، اتساع، رغبة في ابراز الذات، : شجرة كبيرة
جمب انتباه الكسط، رغبة في القكة، إثبات الذات، إعطاء األكامر ثقة 

 .كبيرة في النفس
 سيادة الذىف، مثالية، الرغبة في إعطاء قيمة :إبراز المنطقة العموية

لنفسو، الشعكر بالذات، عزة النفس ، نقص االحساس بالكاقع تكيؼ 
 .صعب في الحياة العممية

تيذيب، تنظيـ، الحاجة إلى االجتماعية، اإلحساس : مركز الورقة
 باالنسجاـ مع الكسط، احتراـ المعايير 

عنيد، صمب الرأم، متشبث برأيو، : جذع مستقيم ذو خطوط متوازية
 .غير متمايز، بميد، مزيؼ، اختالؿ في التكيؼ، ك قدرة عمى التجريد
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 : توزيع الكتل في التاج  فهرس التاج 
شعكر سكم بالذات، تكازف، نضج، اىتماـ يالذات، أك تقدير : توازن

 .ذات مبالغ فيو، يستطيع المقاكمة
  :عرض التاج 

الشؾ تجاه الذكاء، انقباض، انقباض، تثبيط، : تاج صغير الحجـ
، صعكبة في التطكر  .تشاـؤ

 * يمثل تحميل اختبار رسم شجرة 3جدول رقم                  *
:  التحميـل العام لمحالة 

مف خالؿ المقابمة العيادية النصؼ المكجية مع الحالة ك أب الحالة ك أمو ك اختبار 
رسـ عائمة ك رسـ شجرة تبيف أف الحالة تعاني مف اضطراب في الصكرة األبكية ك ىذا راجع 

إلى إعاقة األب البصرية التي تركت جانبا سمبيا عمى الحالة حيث أف الحالة تكمـ بطريقة 
سيئة عمى كالده، ك ىذا ألف حسب رأيو أنو ال يقـك بدكره كما يجب مقؿ اآلباء اآلخريف الذيف 
ال يعانكف مف اإلعاقة البصرية حيث أدل ىذا إلى الشعكر بالعدكانية تجاىو ك ىذا مف خالؿ 

رسـ العائمة حيث أف الحالة استخدـ المكف األحمر في رسـ كالده ك الذم ىك دليؿ عمى 
التي تعرؼ عمى أنيا  ، العدكانية

     ارج ػكما نرل أف الحالة تعاني مف سمككات عدكانية تتجمى في العدكاف المفظي نحك الخ
أف ىناؾ نكعيف مف المشكالت الكالدية التي تؤدم إلى كجكد اضطراب في :" ك يذكر فريدماف

  " الشخصية مستقبال مف بينيا نقص االستجابات التفاعمية العاطفية بيف الكالديف ك األبناء 
ك ىذا ما ظير عمى الحالة مف ميكؿ لمعدكانية تجاه اآلخريف التي كانت سببيا ىك شعكر 
الحالة بالنقص ك الخجؿ أماـ أصدقائو ك أيضا ظير ىذا مف خالؿ رسـ عائمة حيث كاف 

. الخط قكم الذم يدؿ عمى نزعات عدكانية 
ك أيضا مف أسباب العدكانية الحرماف ك عدـ تحقيؽ اليدؼ إذ يكجو عدكانو نحك مصدر 
االحباط ك الحماية الزائدة فتظير عند الطفؿ المدلؿ مشاعر العدكاف أكثر مف غيره فيتخذ 

العدكاف سبيؿ نحك ذاتو ك نحك الغير ك مف الكاضح أف سمككاتو العدكانية مكجية نحك الغير 
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بداية بأمو ك إخكتو حيث أنو استخدـ المكف األحمر أيضا ك الذم ىك دليؿ عمى العدكانية في 
. رسـ عائمة

ك أيضا تبيف أف الحالة يحب السيطرة عمى الجميع مف أفراد عائمتو ك كذلؾ أصدقائو ك ىذا 
ما تجمى مف خالؿ نتائج اختبار رسـ شجرة حيث أنو قاـ برسـ شجرة كبيرة ك تدؿ عمى 

إعطاء األكامر، ثقة كبيرة في النفس ك كذلؾ رسمو لمشجرة في المنطقة العمكية ك التي تدؿ 
 .عمى الرغبة في إعطاء قيمة لذاتو، سيادة الذىف
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:  تحميـل النتائج عمى ضوء الفرضيات ـ 4
باتباع المنيج االكمنيكي بأدكاتو مف المقابمة العيادية النصؼ المكجية ك تطبيؽ 

اختبار رسـ عائمة ك رسـ شجرة مع الحاالت الثالثة ك ذلؾ قصد نفي أك تأكيد فرضيات 
. الدراسة

الفرضية الجزئية األكلى التي تنص عمى أف إعاقة األب البصرية تئدم إلى اضطراب 
الصكرة األبكية ك التي أثبتت مع الحالة الثالثة ك ىذا يمكف إرجاعو إلى العالقة أب طفؿ 

السيئة ك إلى عدـ تقبؿ الطفؿ بأف يككف كالده كفيؼ فيك دائما يقارف كالده بآباء أصدقائو    
.  ك كذلؾ إلى شخصية الطفؿ المدلمة التي تمتاز بالعدكانية ك التمرد عمى اآلخريف

       أـ بالنسبة لمحالتيف المتبقيتيف فقد نفيت ك ىذا يمكف إرجاعو لمعالقة الجيدة بيف األب
   ةػك الطفؿ إال أنو نجد في الحالة األكلى أف ىناؾ بعض الحساسية بيف الحالة ك أب الحاؿ

أما الحالة . ك ىذا نتيجة لممعاممة األبكية المتسمطة ك ليس نتيجة إلعاقة األب البصرية
الثانية فنجد أف ىناؾ صكرة جد إيجابية لكالدىا ك عميو فإف كجكد األب في األسرة شيء 

إف كجكد األب أساسي في التطكر : "  يقكؿ في ىذا الصددlakan ك ىنا نجد الكاف مضركر
النفسي لمطفؿ حيث البد عمى الطفؿ أف يككف صكرة إيجابية عف األب تسمح لو بإقامة 

.  ك تقبمو عالقات إجتماعية حميمية كما أف نضج الطفؿ متعمؽ باستعداده لضبط تقمص
ك أيضا نجد أف األطفاؿ الذيف لدييـ أب يقظ منتبو يميمكف إلى تككيف مفيـك إيجابي لمذات 

. ك شعكر بالرضى عف صكرة الذات ك ىذا ما نجده في الحالة الثانية
أما الفرضية الجزئية الثانية التي تنص أف اإلعاقة البصرية تؤدم إلى ظيكر السمكؾ 

العدكاني لدل الطفؿ ك التي قد نفيت في الحالة الثانية ك أثبتت في الحالتيف المتبقيتيف ك ىذا 
راجع إلى الشعكر بالنقص مف جراء إعاقة األب البصرية ك أيضا المقارنة بآباء أصدقائيـ 
حيث أف العدكانية ىنا كانت مكجية ك بصفة خاصة تجاه الكالد سكاء كانت ىذه العدكانية 
    ظاىرة أك غير ظاىرة ك التي تعبر عف رد فعؿ مف الطفؿ عمى االحباطات التي يتمقاىا 

 حيث يرل أدلر أف السمكؾ (بالنسبة لمحالة األكلى)ك الناتجة عف إعاقة األب أك تسمط األب 
عبد الرحمن العيسوي، ) .العدكاني ينتج عف االحباط ك الفشؿ في تحقيؽ إشباع حاجاتو

 . ( 145 ، ص 1997



 
 

- 66 - 

 
 

       
 

من خالل ما تم التطرق إليو في ىذه الدراسة يستخمص أن اليدف الذي سعيت 
لمبحث عنو قدم تم الوصول إليو، حيث كان اليدف حول تأثير إعاقة األب البصرية عمى 

شخصية الطفل فمن المؤكد أن الطفل الذي ينشأ في كنف أب كفيف يواجو صعوبات 
 .عديدة و خاصة في مرحمة ما من مراحل عمره التي تمتاز بالتقمص لدور األب

 فالدور الذي يمعبو األب ليس فقط إشباع الحاجات البيولوجية، و إنما ىناك ماىو ضروري 
  و ميم و ىو إشباع الحاجات النفسية من حـب و حنان و الحاجة إلى التعمق و االنتمـاء 

 .و الحاجة إلى األمن و ىذا ما يضمن الصحة النفسية 
و أيضا تبين من خالل ىذه الدراسة و النتائج أن اإلعاقة البصرية لألب ال تؤثر في 
شخصية الطفل و ىذا في حالة ما إذا كان األب الكفيف يقوم بدوره بأكمل وجو و أن 

 .يحسن معاممة طفمو
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 : المقابمة كما وردت مع الحالة  األولى 

س ـ واش اسمك ؟ 

أيوب  

س ـ قداه عمرك ؟ 

 سنين  7

س ـ قداه عندك خاوة و خواتات ؟ 

من لبي و ال لم خطراه بابا متزوج بثالث نسا  

ـ قوليممي كامل ؟ س 

 ذراري  3 بنات و 6، 9عندي 

س ـ شكون تشتي كثر ؟  

خويا حمادي لكبير خطراه يمدلي نسوق طوموبيل نتاعو  

س ـ وينا سنة تقرا ؟ 

سنة ثانية ابتدائي  

س ـ واش ىي الرسوم المي تشتي تتفرجيا ؟  

نشتي بان تان و سيبرمان  

س ـ واش ىي األلوان المي تحبيا ؟ 

لزرق ، لحمر ، لصفر  

س ـ عند صحاب ياسر ؟  



ايو عندي في المدرسة و في الحارة  

س ـ و شكون المي تحب تمعب معاىم ؟ 

صحابي نتاع حارتي خطراه نمعب معاىم  

 س ـ كي يضربوك صحابك وال يسبوك واش تدير ؟ 

منضربوش نروح نحرش عميو بابا و ال باباه  

س ـ كي ميخموكش تمعب مياعم واش تدير ؟ 

منمعبش معاىم نروح ندخل لدار  

س ـ كي تتقمق و ال تغضب طيش لحوايج و ال تكسرىم ؟ 

الال منكسرش نسكت برك وال نروح لبيت وحدي  

س ـ تحمم في الميل بكوابيس ؟ واش تشوف مثال ؟ 

إيو ديما نحمم بحوايج تخوف مثل أشباح ، عباد كحل يخوفو  

س ـ واش يخدم باباك ؟ 

يخدم في لوزين نتاع الباليات و لوزين نتاع التمر كا خطرة وين و ضرك راىو ميخدمش  

س ـ يديكم تحوسو و ال ال ؟  

ساعات برك يدينا لحديقة برك  

 مع باباك البرا قدام الناس و صحابك واش تحس ؟  س ـ و كي تعود

ايو  . قصدك كي عاد ميشوفش ؟ 

منحشمش بيو بابا كيفو كيف بيات لوخرين  



س ـ  و كي تشوف بيات صحابك المي الباس عمييم واش تحس ؟ 

تغيضني روحي و نتقمق و مبعد نشوف بابا يشتيني نولي نفرح  

س ـ و كيفاه تدير كي تصادف أطفال كيفك نتا يعني بييم كفيف ؟  

نفرح خطرا ه راىم كيفي  

س ـ شكون تشتي كثر باباك و ال ماماك ؟  

عاله ؟ . نشتي بابا كثر 

نشتيو و خالص  

س ـ واش ىي لحوايج المي تخوفك ؟  

. قصدك من غير بابا 

عاله تخاف من باباك ؟ 

ايو نخاف منو خطراه يضربني و يعيط عمي طول  

 

 

 

 

 

 

 



 :   األولىالمقابمة مع أم الحالة

س ـ واش ىو ترتيب ولدك بين خواتو ؟ 

لول في والتي و السادس في لوالد كامل خطراه بيو متزوج زوج قبمي  

س ـ و قداه عندك نتيا ؟ 

عندي ثالث بنات و أيوب ىو لكبير و مبعد جبت لبنات  

س ـ وين سنة يقرا ؟  

السنة ثانية ابتدائي  

س ـ واش جايب روحو شوية في لقراية ؟ 

ماىنة ماىنة بالدز يقرا  

س ـ و المعممة واش تقول عميو ؟  

أنا منروحميا موالو بصح ساعات كي يروح بيو تقولو ولدك قبيح و ميحبش يقرا و تقولو 
يتحرك ياسر و قموق و يضرب صحابو  

س ـ و في الدار في سع يتقمق و يغضب ؟ 

أيو في سع يتقمق  

س ـ واش يدير كي يغضب ؟ 

يحب يعيط بصح أنا و بيو منخموىش منفتحموش العين يولي يسكت  

س ـ كي يجوك ضياف و ال يتالقى مع عباد أول مرة يشوفيم كيفاش تكون ردة فعمو؟ 

يحشم مرة المولة و كبعد كي يعرفيم خالص يحكي معاىم نورمال  



س ـ يتحرك ياسر ولدك ؟ 

إإإإإإإإإإإإإي أسكتي برك ميركحش طول ميبمني  

س ـ يحب يمعب مع صحابو و ال وحدو ؟ 

مع صحابو يموت عمييم ندخموه من برا يبكي يحب يمعب و خالص ميحبش يدخل لمدار  

س ـ يشوف في الميل كوابيس ؟ 

الال يرقد عادي  

س ـ يبول ولدك في الميل ؟ 

ميبولش والتي كامل عموما يبطمو بكري البول  

س ـ أيوب متعمق بيك نتيا و ال ببيو ؟ 

يشتي باباه كثر  

س ـ و كي يخرج ىو و باباه يحشم بيو قدام صحابو ؟ 

ميحشمش و ىو تسما يديو لمجامع لصالة العشا و ال كي نروحو الحديقة معندنا خرجات  

 

 

 

 

 

 



:   األولى المقابمة مع أب الحـــــالة 

س ـ قداه عمرك ؟ 

 سنة  60

س ـ واش تخدم ؟ 

كنت نخدم في وزين نتاع الباليات و ضرك راني متقاعد  

س ـ من لي زدت و نتا كفيف ؟ 

 سنين طحت 4أنا من المي زدت كان ناقص البصر نتاعي بصح بي ىو السبة كان عمري 
من بالصة عالية عمى راسي و أثرت عمى عيني و ىو محبش يقمبني حتان معدتش نشوف 

خالص و تفرت فيا  

س ـ قداه عندك والد ؟ 

 ذراري ، راني تزوجت بثالث نسا المولة ماتت و الثانية طمقتيا 4 بنات و 6 والد 10عندي 
و الثالثة أم أيوب  

س ـ كيفاش عالقتك بأيوب ؟ 

عالق أب ولدو يعني ساعات نضربو ساعات نحن عميو  

س ـ تدييم تحوسو ؟ 

  week-endإيو ساعات ندييم الحديقة في العطمة و ال 

س ـ كي تخرج معاه تحسو يحشم بيك ؟ 

مضنيتش كان يحشم بيا و عاله يحشم بيا مراني مخصو في حتى حاجة كيفي كيف لبيات 
لوخرين  



س ـ و كي تحب تخرج لبالصة شكون المي يعاونك ؟ 

في الحارة راني حافضيا ندور وحدي غير في الميل كي نروح لجامع يديني أيوب و ساعات 
منروحش و معظم الوقت ىو المي معايا ىو المي يشري الخبز و يروح الحانوت  

س ـ و كي يشوف بيات صحابوا ميغيرش ؟  

و اهلل معرف أنا تبانمي ميغيرش ولدي يشتيني و ميحشمش بيا بصح كي عاد يخاف مني 
. ربما ميبنش 

س ـ عاله يخاف منك ؟ 

الزم يخاف مني راىو ذكر و الذكر الزممو غير الخوف باش ميتعبكش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:  المقابمة كما وردت مع الحالة 

س ـ واش اسمك ؟ 

ىاجر  

س ـ قداه عمرك ؟ 

 سنين  9

س ـ وين سنة تقراي ؟ 

 ابتدائي  رابعةسنة 

س ـ قداه عندك خواتاتك و خوتك ؟ 

 ذراري و أنا طفمة برك  5عندي 

س ـ شكون تشتي فييم كثر ؟  

. نشتي خويا صغير 

س ـ واش ىي الرسوم الممي تشتي تتفرجيا ؟ 

. لحمر و لوردي 

س ـ عندك صحباتك ياسر ؟  

. إيو عندي بصح عندي غير وحدة ىي لقريبة ليا طول 

س ـ كي يضربوك صحباتك و ال يسبوك واش تديري ؟  

نغضب شوية و نرجعميم  

س ـ كي ميخموكش تعبي معاىم واش تديري ؟ 



نبكي  

س ـ كي تتقمقي و ال تغضبي طيشي لحوايج و ال تكسرييم ؟ 

. الال نقعد وحدي برك مندير والو 

س ـ كي يجوكم ضياف أول مرة و ال عباد متعرفيمش واش تديري ؟ 

. نرحب بييم و نيدر معاىم نشتي لعباد و لغاشي 

س ـ تحممي في المميل بكوابيس ؟ واش تشوف مثال ؟ 

.  نخاف في الميل و نحمم fear fileال ال منشوفش إال كي نتفرج 

س ـ واش يخدم باباك ؟ 

. في لوزين نتاع الباليات 

س ـ يديكم تحوسو و ال الال ؟  

. إيو نروحو طول الحديقة نخرج أنا و بابا و ماما و خويا صغير 

س ـ كتعود مع باباك البرا قدام الناس و صحاباتك واش تحسي ؟ 

عادي بابا ىو بابا كيفو كيف لبيات لخرين نشتيو و منحشمش بيو  

س ـ و كتشوق بيات صحاباتك المي الباس عمييم واش تحسي ؟ 

مرة المولة نغير بصح كنشوف بابا كيفاش يعامل فيا و يشتيني و معيشني خير من بيات 
. لخرين المي يشوفو 

س ـ و كيفاه تديري كي تصادفي أطفال كيفك نتيا يعني باباىم كفيف و اش يكون شعورك ؟ 

. روعة نقعد نمعب معاىم 



س ـ شكون تشتي كثر باباك و ال ماماك ؟ 

عاله ؟  . نشتي بابا 

خطراه مدلمني و الحاجة المي نطمبيا يجيبيالي و زيد كيعاد ميشوفش معول عمي أنا في 
. كمش و ىذا زاد قربني ليو 

س ـ في رايك واش ىو دور ألب و ال شكون ىو األب في األسرة ؟ 

لبي ىو المي يخميك تحسي بقيمتك في الدار و تعيشي رايحة و يحامي عمي قدام خوتي لبي 
. ىو كمش 

س ـ واش ىي لحوايج المي تخوفك ؟ 

موت األب و ال األم منقدرش نفارقيم   

س ـ واش راكي حابة تكوني في المستقبل ؟ 

جراحة عيون  

: المقابـــمة مع األم 

س ـ قداه عند والد ؟  

.  ذراري و بنتي ىاجر ىي مقبل لخرا و من بعد يجي خوىا الصغير5 والد 6عندي 

س ـ كيف ىو مستواىا الدراسي ؟ 

. الباس جايبة روحيا 

س ـ تغضب فيسع ؟ 

ال ال بنتي رزينة متغضبش فسع و تتحمل والفتيا عمى المسؤولية من صغرىا راىي ىي 
. الركيزة نتاعي و نحمر وجيي قدام الناس 



س ـ و كتتقمق و تغضب واش تدير ؟ 

. متدير والو بنتي تسكت و ال تبكي و خالص 

س ـ كيفاه تكون ردة فعميا كي تتالقى بالناس أول مرة ؟ 

تشتي الناس و الغاشي كيجونا لدار تفرح بييم و تقعد معاىم و متيربش منيم تحسييا كبيرة  

س ـ تتحرك ياس بنتك ؟ 

. ال ال معندىا تحراك 

س ـ تفضل تبقى مع صحباتيا و ال تكون وحدىا ؟ 

تحب تكون مع صاحبتيا طول راىي معاىا خطراه جارتنا و زيد قراو مع بعضاىم من سنة 
. لولة و ال تقعد مع بنت عنيا قريبة لييم 

س ـ تبول بنتك في ليل ؟ 

. ال ال الحمد هلل متبولش 

س ـ متعمقة بباباىا كثر و ال بيك ؟ 

تموت عمى باباىا و أنا مدايرتيا كي صاحبتي نولفيا ىكا خير باش متعبنيش كي تكبر 
خطراه راني نشوف في لبنات ضرك متعبين والدييم ياسر خاصة في المراىقة صعيبة ياسر 

. و أنا بنتي نولفيا من ضرك و نصاحبيا خير 

س ـ كتخرجو كامل مع بعضاكم واش تالحظي عمى تصرفاتيا تتبدل قدام الناس و معاممتيا 
لباباىا ثاني ؟ 

تشتي تخرج معاه و ىي أصال من صغرىا و ىي الصقة فيو و ىو ثاني مدخميا في روحو 
و خاصة المدة لخرا فيمت مرض باباىا قالتمي ماما نقدر نمدلو عيني يعني يرتاح و يرجع 



يشوف و ىذا كشافت واحد الفيمم معايا مد طفل لباباه عينو و رجع باباه يشوف و اش 
. غاضتني ىذي لكممة قمت كون غير ربي يحققميا أمنية نتاعيا 

:  المقابمة مع األب 

س ـ قداه عمرك ؟ 

 سنة  53

س ـ واش تخدم ؟  

نخدم في وزين نتاع الباليات  

س ـ قداه عندك لوالد ؟ 

 ذراري و طفمة  5 ، 6عندي 

س ـ واش ىو سبب إعاقتك البصرية ؟ 

من المي زدت ضعيف البصر نشوف كمش مضبب و مع الوقت معدتش نشوف طول و زيد 
راكي عارفة يابنتي بكري ماكان ال طبيب ال والو مش كيما ضرك كمش راىو متطور و 

. التكنموجيا ربما كان جيت في ىذا الوقت راني ربما مازلت نشوف شوي 

س ـ كيفاش ىي عالقتك بياجر ؟  

إي ىاجر بنتي المدلمة ىي ضو عيني كنت بكري صح نشوف منشوفش بصح من المي 
جات ىاجر عادت ىي ضو عيني و نورتمي حياتي ىي كمش في الدار واش تطمب نجيبميا  

س ـ كي تخرج معيا في مكان عام كيفاه تحسيا ؟ 

قصدك تحشم بيا ال ال بالعكس تزيد تعود تعاممني كي الطفل الصغير إال مرة نشفاليا  (ىيو)
صح خرجنا أنا و صاحبي و والتو الصغار و ىي رحنا لماناج نتاع باتنة معرف وينا لعبة 



راح صاحبي لعب مع بناتو و ىي ثاني قالتمي بابا ىيا تروح تمعب و مقدرتش نقوليا ال ال 
رحت معاىا و كاينة واحد لحديد مقالوليش عمييا خطراه كاين لغاشي طحت و ىي ناضت 

. تبكي و بطمت مدة معدتش تقولي بابا ىيا نروحو لحديقة و ال نخرجوا 

س ـ مأثرتش إعاقتك عمى أسرتك و خاصة عمى أوالدك ؟ 

مضنيتش أنا منيش معوق حركيا المي نقولو نولي عالة عمييم أنا منشوفش برك و زيد من انا 
. و صغير يعني والفت و قبل مايجو لوالد كنت نتحمل مسؤوليتي و مسؤولية دارنا قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: المقابمة مع الحالــــــة 

س ـ واش اسمك ؟ 

أمين  

س ـ قداه عمرك ؟ 

.  سنين 8

س ـ قداه عندك خوتك ؟ 

.  ذراري 2 بنات و 2 ، 4عندي 

س ـ شكون المي تشتيو فيو ؟  

نشتي أختي لكبيرة خطراه مدلتني و تديرلي واش حبيت و أنا ثاني نديرليا واش حبت و 
نشريميا خير من أختي لخرا سامطة تعرف غير تضربني و تعيط عمي و نيار كامل قاعدة 

كون مقاري كاش ماراىي تدير والو تعرف غير فايسبوك و خالص حاسبة روحيا أميرة  

س ـ وين سنة تقرا ؟  

السنة ثالثة ابتدائي  

س ـ تجب تقرا و تحب مدرستك ؟ 

. نشتي نقرا بصح المعممة ىذي متعجبنيش نشتي المعممة لولة المي كانت تقري فينا قبل 

س ـ واش تحب تتفرج ؟ 

 ، ىزيم الرعد ، و نشتي نتفرج اللاير و البارصا ، حريم TOM&JERRYنشتي رسوم 
. سمطان 

س ـ واش ىي األلوان المي تشتييا ؟ 



. لصفر ، لحمر ، لزرق ،موف 

س ـ شكون تشتي كثر باباك و ال ماماك ؟ 

نحب ماما كثر آآآ ال ال بابا نقولك صح أنا نشتي ماما خطراه ماما تديرلي واش نحب و 
. متخمينيش نبكي بصح بابا يضربني 

س ـ كتعيط عميك ماماك و ال باباك واش تدير؟  

. نعيط عمييم حتى أنا و نقعد نبكي في لرض و نعيط و ال نروح نطيش كاس نتاع الماء 

س ـ كيضربك صاحبك و اليسبك واش تدير ؟ 

. يااااا و اهلل يضربني أنا ماكانش المي يضربني نضربو نطيرو في السما كامل يخافوا مني 

س ـ تحب تتعارك نتا وصحابك ؟ 

. نشتي نمعب معاىم و ساعات و حنا نمعبو كاش واحد يحيل نولوا نتقابضوا 

س ـ واش تدير كي ميخموكش تمعب معاىم ؟ 

نقعد نسمط عمييم حتى أنا منخمييمش بمعبوا ، عندي صاحبي سفيان ىذا حاسب روحو 
. حاجة ديما يقولنا أنا الزعيم نتاعكم و يقولي متمعبش بصح أنا نغمبوا و نمعب باذراع عميو 

س ـ تشوف في الميل حوايج تخوف مثل الكوابيس ؟ 

. منشوفش نرقد عادي إال كنعود مريض برك و عمي سخانة 

س ـ في رايك شكون ىو األب ؟  

. أنا منشتييش .منعرفش واش ىو خميني ، لبي ىو لبي المي يخدم ويجيب الدراىم



عاله ؟ خطراه طول يضربني ، ماما خير منو و ىو يعرف يقولي أمين روح تشري أمين 
جيب كيخمنيش حتى نمعب مميح مع صحابي ديما راىو مسمط عمي ديما أمين أرواح تروح 

. معايا وصمني 

س ـ عاله ميروحش وحدو ؟  

. إيو الزمو أنا ، خوتي ذراري يروحو يخدمو يعني تحصل فيا أنا 

س ـ متحبش تروح معاه ؟  

إيو نحب نخرج مع ماما خطراه نقوليا ماما شوفي ىذيك لحاجة تشوفيا و ىي تديرلي كمش 
بصح ىو تقول أنا لكبير مش خطراه كنعود معاه لبرا في بالصة ميعرفياش نقولو بابا أرواح 
من بابا عندك ىذي لحجرة إي سماطة صحابي يمعبوا و أنا نعس فيو غير كتقولي ماما و ال 

. ختي روح و خميو معانا 

س ـ كتعود معاه قدام صحابك كيفاه يكون إحساسك ؟ 

. عمبالي بييم يقعدو يضحكو عمي بصح كيعادو يخافو مني ميقولوليش 

س ـ واش ىي لحوايج المي تخوفك ؟  

منخافش طول أنا  

س ـ عندك صحابك ؟  

. إيو عندي ياسر في المدرسة و في حارتنا  

س ـ شكون المي تحب تمعب معاىم كثر ؟  

كامل نحب نمعب معاىم ، أنا المي يحب يمعب نمعب معاه و ال يا في المدرسة حصة 
الرياضة نديرو حالة أنا و صحابي زعما مدايرين زوج فرق اللاير و البارصا أنا زعما اللاير و 



في الحارة ثاني مدايرين و اليوم عندنا ماتش العشوة كون غير نربحو و ىو باينة نربحوا 
. فريقي طول رابح 

س ـ كتدخل لمدار واش تدير تمعب مع خواتاتك ؟ 

. ال ال منمعبش نتفرج رسوم و المسمسل مع ماما و خواتاتي 

س ـ كتضربك أختك و ال تسبك واش تدير ؟ 

.  نضربيا و نضربيا و نالوحيا بالبشماق ونسبيا 

: المقـــــــــابمة مع أم الحالة 

قداه عندك لوالد ؟ 

 بنات جبت طفل لكبير و من بعد طفمة و من طفل و من بعد طفمة و 2 ذراري و 3عندي 
من بعد أمين اهلل يبارك و ضرك راه كبروا مازال غير وليدي أمين ىو الصغير راىو جاني 

. عمى الكبر 

س ـ يتقمق ولدك فسع ؟ 

ولدي قموق ياسر يدير حالة كيغضب ويغضب عمى أتفو لحوايج والف كمش يجي ليدو بصح 
. وليدي مازال صغير خميو يدلل كيكبر تروح وحدىا 

س ـ واش يدير كيغضب ؟ 

. يبكي و يقعد يعيط و يخبط أي حاجة تجي قدامو و يالوح خواتاتو 

س ـ كيفاه تكون ردة فعموا كييدر مع الناس ؟ 

فمو مشرك كيخافش و المي داخصو ىذاك ىو نيارو ساعات يبخص بيا قدام الناس و 
. خاصة المي منعرفيمش تمي خاالتو و عماتو نقميم خموه مقمتمكمش أىدروا معاه 



س ـ يتحرك ياسر ولدك ؟ 

إيو ميركحش راىو قعد حذاي متفيقيش بيو تمقيو مع أختو ىاىو خرج ىاىو دخل اهلل يبارك 
. عميو ناشط 

س ـ يحب يمعب مع صحابو و ال يقعد وحدو ؟ 

مع صحابو ديما لبرا يحب غير يمعب كنعيطولي يشريمنا و ال يروح مع باباه لسوق و ال 
. كاش بالصة باذراع و بمعياط و ساعات باباه يضربو معادش طول يحب يخرج معاه 

عاله ؟ 

و اهلل معرف ىي الصح عاد حاشم باباه سيرتو من واحد نيار تقابض ىو و صاحبو في 
الحارة و من بعد ولدي قالو ضرك نحرش عميك بابا سبوا صاحبو قالو بيك معوق ميشوفش 

أصال ميديرلي والو و ضحك عميو و ثاني خطرة في المدرسة كانوا يعيطوا لتالميذ المي 
بياتيم معوقين محبش ولدي و روحمي يبكي و أنا رحت تقابضت مع المدير قتمو عقدتمي 

. ولدي بناقص من ىادوك زوج دورو المي تمدىونا 

س ـ و بيو محاولش يفيموا و ال ييدر معاه ؟ 

. قالو يا ولدي راىو كيفي كيف لبيات و ربي المي دارىالي و ىدرت معاه أنا بصح والو 

س ـ و نتيا كيفاه عالقتك بيو ؟ 

ولدي المدلل نحيمي عيني و متنحييوليش ىو ىذا الشي راني مشتيتوش مرة المولة ىزيت بيو 
. و أنا كبيرة و والدي كبروا بصح وجيو بارد و جا 

س ـ يبول ولدك فميل ؟ 

. ال ال ميبولش بصح طول باش حبس البول قولي العام المي دخل فيو يقرا 

يشوف أحالم مزعجة ؟ 



. ميشوفش بصح من كثرة مييرج في النيار فميل ميرقدش رايح 

س ـ متعمق بيك نتيا كثر و ال بيو ؟ 

. بيا أنا ىو و بية ميتحامموش طول كالقط و الفار 

: المقــــابمة مع أب الحالة 

س ـ قداه عمرك ؟ 

 سنة  55

س ـ واش تخدم ؟ 

. نخدم في وزين الباليات 

س ـ من وكتاه و نتا كفيف ؟ 

زدت أعمى منشوفش  

س ـ واش ىي السبة ؟ 

. و اهلل ما راني عارف مقالوليش والدية 

س ـ قداه عندك لوالد ؟  

.  ذراري 3 بنات و 2 والد و أمين ىو الخمس تسمى 4عندي 

س ـ كيفاش عالقتك بأمين ؟ 

أمين ىو المازوزي مداير فينا حالة ، مجاش كيما خوتو لخرين طول و راكي عارفة ديما 
صغير نتاع الدار مدلل و زيد أمو مدايرة عميو حالة ىي المي زادت كممت عميو مكانش 

. حاجة يقوليا و متديرىالوش فزداتو طول 



س ـ كتخرج معاه كيفاه تحسو ؟ 

بكري من كان صغير يخرج معايا و من المي كبر و عاد يعرف و يفيم  ميحبش و إذا راح 
معايا يروح بالعياط يقولي خميني نمعب روح وحدك بي صاحبي يروح وحدو و نتا عاله 

الميم مكرىمي حياتي بكري كنت نروح مع والتي لكبار يدوني وين .متروحش نقعد ندي فيك 
. حبيت و ضرك معادوش قاعدين راىم يخدمو 

س ـ تحسو يحشم بيك ؟  

ضرك إيو عاد طول يتيرب مني ميحبش يروح معايا و صحابو المي زادوا عميو ولدي قبيح و 
. كيضربيم يسبوه بيا أنا 

س ـ مأثرتش إعاقتك البصرية عمى أسرتك و والدك ؟ 

الحمدهلل والتي كامل كبروا و قراو و حاجة ما كانت خاصتيم عايشين كيما الناس فييا لمميح 
و فييا المي مش مميح ، يا بنتي صح المي يشوف مش كيما المي ميشوفش بصح لواحد 

كيعود عندو إرادة و عزيمة خالص يولوا في زوج كيف كيف و كاين أخرين يشوفوا و الباس 
عمييم مش قادرين حتى يتزوجوا و يتحمموا المسؤولية و ييمموا والتيم أنا والتي كامل الباس 

. عمييم غير ىذا لباندي صغير معرف لمن خرج منتفاىمش أنا وياه طول 

عاله ؟ 

آآآآآآآآآ ىذا راىو جني و فايق بسالمتو أنا والتي لكبار يخافوا مني و ياخضوا رايي و 
ميقمقوش مني بصح ىذا ىو الوحيد المي يقولي بابا منروحش معاك ماينة و ىي أمو المي 

. كممت عميو 


















