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:  مقدمة إشكالية -1
 و عمم االجتماع الكثير من العمماء و الباحثين في عمم باىتمام    حظيت فترة المراىقة 

النفس ،كونيا مرحمة أقامت العديد من الجدل بين العمماء ، حيث صنفيا الكثير منيم عمى 
، عمى أنيا فترة صراع نفسي 1904عام ستانمي هول أنيا فترة أزمة و ىذا ما أشار إليو 

معقد إال أنو ىذا الصراع يساعد عمى سيرورة دينامية النمو لدى الفرد، و من العمماء من 
  مرغريت ميد فترة عادية في حياة الفرد خالية من أي صراعات من ىؤالء اعتبرىا

     إن أساس الصراع في فترة المراىقة ىو ذلك التغير الفيزيولوجي الواقع و السريع الذي 
 عالئقية وانفعاليةيأتي بعد فترة كمون، حيث يتبع ىذا التغير تغيرات كثيرة نفسية و جنسية و 

 وخاصة غالبا ما يطبع عمييا طابع الصراع و الالإتزان، مرفوض من طرف المحيطين
الوالدين، الذين يرون في الطفل المراىق شخص  يتصرف بسطحية ال ييتم سوى 

بالمظاىر،و خاصة تمك التي تتعمق بجسمو، و ىذا ما يطمق عميو العمماء صورة الجسم، إذ 
 جسمو الذي تحول من جسم طفل إلى اتجاهيصاب المراىق في بداية ىذه الفترة بالذىول 

جسم أشبو بالراشدين، ثم ما يمبث أن يتقبل ىذا التغير بل يتخطى ذلك فيصبح ييتم بجسمو 
فيقضي أوقات طويمة أمام المرآة، و ىذا من أجل تكوين صورة جسم أو مفيوم الجسم 

الخاص بو، والذي يشتمل عمى األفكار و المعتقدات التي يتبناه الفرد عن ذاتو وىي تؤثر 
، 2006عالء الدين الكفافي، ). ، واضحا ومباشرا عمى صورة وتقدير الذات لديوكبيراتأثيرا 
 المراىق صورة جسمو فذلك يتبعو بالضرورة تقدير ىذه الصورة وىذا يقبلفعندما  (235ص 

في فترة المراىقة  يتحول تقدير الذات من الجانب االستمرار ما يسمى صورة الذات ومع 
(  314نفس المرجع، ص )الجسمي إلى الجانب النفسي 

تقترن صورة وتقدير الذات في فترة المراىقة بالنرجسية ، تمك اآللية الدفاعية التي يستخدميا 
 العالقة مع الوالدين من خالل توجيو اليبيدو انقطاع أمام االتزاناألنا من أجل الحفاظ عمى 

( 105، ص2012بوسنة عبد الوافي زىير،). إلى المجال النرجسي

 فترة  اريكسونكل ىذا الصراع اليدف منو ىو بحث المراىق عن ىويتو، حيث اسمى
وىي مرحمة يؤسس الفرد فييا ىويتو وتستمر إلى المراحل " مرحمة أزمة اليوية" المراىقة 
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معتمدا في ذلك عمى التقمصات  (58،ص2007سعيد رشيد األعضمي،)المتقدمة من العمر 
، وعادة ما (لمواضيع األبوية )حيث يتميز المراىق في ىذه الفترة برفض التقمصات األولية 

نفمس ).يوجو المراىق تقمصو إلى مواضيع خارجية بعيدة جدا عن الموضوعات األبوية
( 90المرجع،ص 

بالحديث عن الرفض األبوي من طرف المراىق و الصراع القائم بينو ويبن والديو، وبالحديث 
د كنشاط نفسي اأيضا عن اآلليات النفسية في المراىقة، نتطرق إلى الحديث عن الحد

. يستعممو األنا في حال فقدان أحد الوالدين وىذا ما أطمق عميو العمماء عمل الحداد

   سوف نتطرق في ىذا البحث إلى  الحداد عند المراىق الذي فقد أحد والديو بالموت ،   
حيث أن كل شخص يفتقد موضوع حب أولي يحس بالحزن والكآبة، ويقوم بحداد نفسي، 

حيث نوظف مفيوم الحداد باإلشارة إلى آلية نفسية معقدة يمجأ إلييا الفرد أمام مواقف الفقدان 
حيث استثماراتو الوجدانية من الموضوع المفقود نحو مواضيع أخرى،بغرض مواصمة التطور 

كونو فقدان - كما ذكرنا سابقا–والعيش في غيابو وغالبا ما يرتبط مفيوم الحداد بالموت 
حقيقي ممموس غير رجعي لشخص ذو قيمة أولية ودور فعال في التوازن النفسي لمفرد الذي 

إذ يمثل الموت في صورتو الرمزية توقفا عنيفا ومفاجئا لمتواصل .يعاني من ىذا الفقدان
الفعمي بين فردين تربطيما عالقة تعمق حميمة من الصعب جدا قطعيا،  إن استمرار عممية 
الحداد الطبيعي وتطورىا من حالة سوية دفاعية إلى حالة مرضية تؤثر كثيرا عمى حياة الفرد 

(  106،ص 1997كمال وىبي،)وتجعمو يعيش حالة حزن دائمة، وال يقوم باستثمارات جديدة 

 و السموكية لمفرد، ونخص االنفعالية لمحداد مثمو مثل أي آلية نفسية تأثيرات تمس الحياة    
بالذكر المراىق كونو محل الدراسة، وكيفية تأثير حداده عمى فقدان موضوع الحب األولي في 

  شخصيتو، ما ىي التأثيرات التي تترتب عن عمل الحداد لدى المراىق اليتيم؟

   سيقسم ىذا العمل إلى أربعة فصول الفصل األول المتمثل في اإلطار العام لمدراسة،  
والفصل الثاني الذي سيكون حول المراىقة، أما الفصل الثالث فسيكون بعنوان االكتئاب  

والحداد أما الجانب التطبيقي فسيتضمن إطارين اإلطار المنيجي و اإلطار التطبيقي 
 .  وسيكون ىناك عرض مفصل لكل ىذه العناصر
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  :دوافع اختيار الموضوع-2
 

:دوافع ذاتية-  
طرف  كثيرا ما يجذب انتباه الباحثين في دراسة فترة المراىقة ذلك الرفض و النبذ من 

، وىذا كون المراىق يعيش في االستقاللية وعدم تقبمو لمسمطة األبوية و حب ألبويوالمراىق 
فترة صراع داخمي جد حاد بين مكونات الجياز النفسي وما تتموه السمطة األبوية، وما أثار 

 ىو في حال ما إذا فقد المراىق أحد والديو فقدانا حقيقا بالموت، كيف ستكون نتائج اىتمامي
. ىذا الفقدان، عمى المراىق

:دوافع موضوعية-  

  إن زيادة البحوث العممية األكاديمية تثري رصيد الباحثين العممي، ليس ىذا فحسب فإنيا 
تدعم مكتبة الكمية بمزيد من المراجع لالعتماد عمييا في بحوث قادمة، وكذلك قد تثير ىذه 

  .      الدراسة اىتمام الطمبة الباحثين ومنطمقا لدراسات أخرى

:  الدراسة أهمية-3  
تكمن أىمية ىذه الدراسة في اإلشارة إلى عمل الحداد كظاىرة و آلية نفسية تعمل عمى    

حفظ التوازن و التوافق النفسي لدى صاحبيا، واإلشارة أيضا أن عدم سيرورتيا بصورة سوية 
   في عمم النفس، كما أنيا ليست دراسة تؤدي إلى ظيور اضطرابات نفسية لدى الفرد

العيادي فقط بل تعتبر دراسة في عمم النفس الشخصية كونيا تيتم بإحدى اآلليات الدفاعية 
النفسية التي تساىم و تؤثر في بناء الشخصية خاصة في مرحمة المراىقة التي تمثل مرحمة 

.  مركزية في بناء اليوية
:  الدراسةأهداف- 4  

تيدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير عمل الحداد عمى المراىق اليتيم،خالل ىذه المرحمة     
 ، وما سيخمفو عمل االجتماعيةالمميئة بالتغيرات و الصراعات الجسمية و الفيزيولوجية و 

الحداد من آثار و أعراض نفسية، ومدى تأثيرىا عمى شخصية ىذا المراىق 
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:فرضيات الدراسة - 5  

     ىناك تأثيرات نوعية لعممية الحداد عمى المراىق اليتيم :  العامة الفرضية

 الفرضية لدى المراىق اليتيم االنطواءيساىم عمل الحداد في ظيور : الفرضية الجزئية األولى
  المراىق اليتيم لدىاكتئابيةيساىم عمل الحداد في ظيور تظاىرات : الجزئية الثانية
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: تمييد

 كونيا حجر أيضا بارزة كونيا ىمزة وصل بين مرحمة الطفولة و الرشد ، و أىميةلممراىقة    
 ، في بناء اليوية الشخصية لمفرد الذي يكون نتاج التغيرات الفيزيولوجية والجنسيةاألساس

. حيث تتأثر اليوية بيذه التغيرات تغيرا كبيرا

 واتفق ، و اتجاىاتورأيواختمف العمماء و النظريات في طرح مرحمة المراىقة كل حسب      
 النفسية و االجتماعية ، حيث تساعد ىذه األزمات مرحمة تتميز بالصراع و أنياالكثير منيم 

  في بناء شخصية راشدة سويةاألزمات

:  تعريف المراىقة -1

   حدا عالم عمى أو لفترة المراىقة ، حيث درسيا كل باحث التعاريف     جاءت الكثير من 
يف لم بكل جوانبيا، من ىذه التعارأواىتم كل واحد منيم بجانب معين منيا ،وىناك منيم من 

:  يميما 

 المراىقة ىي فترة قمق نتيجة عودة القوة " :S-freudالمراىقة حسب سيغموند فرويد 
الميبيدية لمظيور مما ييدد التوازن بين اليو و األنا الذي كان سائدا في مرحمة الكمون، تمتاز 

، مرسي محمد مرسي  بكرأبو)"بعشق الذات، واحترام الواقع ونمو الميول الجنسية الغيرية
(  14،ص2002

 حتمية تولد فييا أزمةالمراىقة ىي مرحمة  " : S- HALLالمراىقة حسب  ستانمي ىول 
ابو بكر ) وكثير من المشاكل التوافقيةصراعا وقمقاالشخصية من جديد، يعاني المراىق خالليا 

 (  14،ص2002مرسي محمد مرسي،

يكون ىناك صراع نفسي في مرحمة المراىقة يتم ":E-Ericksonالمراىقة حسب اريكسون 
 يعرف ذاتو و القيم و االتجاىات التي سيكون عمييا و بيامن خاللو بناء اليوية الذاتية لمفرد 

 أطمقوقد "   لو من قبل المراىقة ويستمر بعدىا مييأفي حياتو ، حيث يكون ىذا الصراع 
بوسنة عبد الوافي زىير،  ) عمى ىذا الصراع النفسي اسم اضطراب اليوية ريكسونا

 (  82،ص2012
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 التي تمك النزعات العدوانية و تمك الثورة االنفعالية أن     من ىذه التعاريف نستطيع القول 
 عاصفة إلى ردة فعل عن نقمة من ىدوء تام في فترة الكمون إالتسيطر عمى المراىق ما ىي 

اجتماعية في مرحمة المراىقة   من التغيرات الفيزيولوجية و النفسية و النفسو

 في بناء اليوية الذاتية لمفرد األساسية ىذا الصراع سيكون النواة أن إلى اإلشارة بنا بجدرو    
و كل مشاكل التوافق في المراىقة سيكون ليا صدى ايجابي في   والدة جديدة لو،كأنياو 

 .  ما مرت بطريقة سميمة و سوية إذاالمراحل القادمة من العمر،

 : المــــــــقاربة النظرية لمرحمة المراىقة-2

جنسية    رائد النظرية التحميمية غمى عممية النمو بمراحلفرويدعبر  : االتجاه التحميمي2-1
 .تعنى كل مرحمة جنسية بمرحمة نمو معينة و سماىا ىو مراحل النمو الميبيدي

وىي المرحمة األولى من حياة الفرد ،ويكون مصدر المذة حسب   :    المرحمة األولى الفمية
 المص، العض، ىي األولى من حياة الفرد حيث يكون( أشير8)و تكون في  الفم،  ىوفرويد

 .المصادر األساسية لمتعة الرضيع و تخفيض التوتر

 أن ديفرويرى (سنوات3-سنة و نصف)وىي المرحمة الثانية   :   المرحمة  الثانيةالشرجية
وذلك عبر إحساس التخمص من  تدريب عضالت الشرج تكون مصدر المذة و يخفف التوتر،

 (.41،ص2009رغدة شريم،).  الفضالت

،و ىنا تبدأ المتعة الخاصة ( سنوات6-3)وىي المرحمة الثانية  :   المرحمةالثالثة القضيبية
 أىمية خاصة في بناء فرويدوديب التي اعتبرىا أباألعضاء التناسمية ،و تظير ىنا عقدة 

 .الشخصية

الجنسية،  في ىذه المرحمة يكبح الفرد كل اىتماماتو ( سنة12-6):مرحمة الرابعة الكمونال  
من اجل تخفيف الصراع القائم في المراحل .وييتم بتطوير مياراتو االجتماعية و العقمية

 السابقة

 وىي عودة اليقظة الجنسية نتيجة التغيرات الجسدية المراىقة:  المرحمة الخامسة التناسمية  
 اليائمة مقارنة بمرحمة الكمون 
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 أما مصدر المتعة الجنسية ىنا ىو خارج األسرة و يتمثل في العالقات االجتماعية    
مع الطرف اآلخر،ومن اجل تحقيق الفرد ليذه المذة يجد نفسو أمام صراع بين والحميمية 

الذي يتجسد في السمطة األبوية خاصة،و المحرمات (األنا األعمى )حاجات اليو الجنسية و 
والممنوعات بجميع مؤسساتيا التي تتطمب تأجيل اإلشباع الجنسي الغيري حتى فترة الزواج 

. أو بعد سن الرشد

و اليو نتحدث عن انسحاق األنا الذي "األنا األعمى "وبالحديث عن الصراع القائم بين     
ال يستطيع إشباع كمييما ،و ىنا يكون الفرد قد فقد التوازن السيكولوجي الذي كان يتمتع بو 

. في مرحمة الكمون

المتوافق مع ىذه الصراعات بإنكار مطالب اليو عبر ميكانيزمات الدفاع " األنا"يحاول      
التعقل و التبرير والتقشف،            )من ناحية،أو تيدئة األنا األعمى من خالل (اإلنكار أو الكبت)

. (والنكوص

وانحرافيم كما يمكن  المراىقين،    إن الفشل في استعمال ىذه الميكانيزمات يؤدي إلى انتحار
(. 42،ص2009رغدة شريم،) يدخموا في دائرة األمراض العقمية أن

في ظل          النجاح في حل الصراع في ىذه المرحمة يدفع بالفرد الى العيشأن فرويد     يرى 
و ىنا يكون النضج .في حال إشباع رغباتو بطريقة يقبميا المجتمع والثقافة والمعايير المختمفة

وىو في رأيو ال يقتصر فقط عمى العالقات الجنسية الغيرية بل  ،فرويدالجنسي كما سماه 
تقان الكثير من الميارات  النجاح في المجاالت المينية واالجتماعية،إلىيتعدى     بالنسبة وا 

األمومي   كالدفء العاطفي والقمقاألنثويةلمرجل،و تحمل المسؤولية والتمتع ببعض الصفات 
(                                                    42،ص2009رغدة شريم،)والقدرة عمى اإلبداع بالنسبة لممرأة 

يرادف النضج الشخصي لدى األفراد فرويد،ومن ىنا يمكن ان نستنتج النضج التناسمي عند 

 بمصطمحات قاعدية خاصة بيم حيث أعطوا لكل ظاىرة و لكل التحميميون  تميزلطالما     
مرحمة مميزات خاصة بيا ومن بين المصطمحات التي تخدمنا في ىذه الدراسة والمتعمقة 

حيث يصحب البموغ بانفجار الطاقة الجنسية مواجية ىذه اإلثارة الجنسية بالمراىقة وأىميا 
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الطاقة قد يؤدي إلى تفجير الدينامية الصراعية ،حيث تكون مصدر قمق بسبب أولية تحقيق 
. المذة الجنسية و عدم التحقق أو تأجيل التحقيق

و المناطق التناسمية وىي (الفمية والشرجية)لمناطق الجزئية الشبقية ىيا فرويدبالنسبة ل    
العضو الجنسي،و تكتمل المذة الجنسية في العضو الجنسي مقارنة مع المناطق الجزئية 

(.  87-86،ص2012زىير عبد الوافي بوسنة،).الشبقية

 التغيرات الفيزيولوجية ىي مصدر M. Klein & D.winnicottكالين و وينيكوث 
صورة االضطرابات التي تمس التوازن النفسي لممراىق، وتؤثر التغيرات الفيزيولوجية عمى  

 فتتحول إلى عدة مستويات بحكم التغير الفيزيولوجي المفاجئ لدى المراىق،بالنسبة لو الجسم
. ولمحيطو

في  يظير المراىق عمى انو كاألعمى كانت: "A.Haim: الجسم بمثابة عالمة فضائية -  
.  بأبعاد جسمواإلدراكتتحقق ىذه المقولة عندما يفقد المراىق  "محيط قد تغيرت حدوده

 .يعبر المراىق عن حاجاتو و صراعاتو عن طريق جسمو :الجسم بمثابة تمثيل رمزي- 

M.Laufer ":النضج الجنسي الجسمي الذي يعرف في بداية مرحمة المراىقة ،يدفع إلى إن 
(. 88-87،ص2012زىير عبد الوافي بوسنة،)"تغيير أساسي في عالقة الفرد بجسمو

: الجسم و النرجسية - 

H.Deutch":نرجسية المراىق تشكل دفاعا صمبا في كل المواقف االنفعالية فاستعمال إن 
".  االستثمار النرجسي ىو أصل تمدد األنا و يعد ضروري خالل ىذه الفترة من حياة المراىق

و البعد النرجسي ىو االىتمام الكبير بأبعاد الجسم و اإلعجاب او الرفض ليا 

و تظير عامة  إن أول ظاىرة تمس شعور المراىق البالغ ىي النرجسية"R.mucchحسب 
 :في سموكات تخص األجسام و صورة الجسم و تكون النرجسية المرضية في صورتين

 .البحث عن الرضا الداخمي و ىجر العالم الخارجي: األنانية -1
(. 88-87،ص2012زىير عبد الوافي بوسنة،).صورة رائعة عن الذات : الكبرياء -2
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اجمع عمماء التحميل النفسي عمى سيطرة السموكات النرجسية عمى المراىق و ىذا لوجود 
. خمل في النرجسية ،و يتجمى ىذا عموما في الطريقة التي يعامل بيا المراىقين أجساميم

يتحدد الشعور باليوية تبعا لمتغيرات الجسمية السريعة،و عادة ما :الجسم و الشعور باليوية-
يجد المراىقين صعوبة في الشعور بالدور و تحديد اليوية، وفي ىذا الشأن 

وىذا يفسر ذلك " إن سموكات الراشدين تعقد أكثر فأكثر مشاكل المراىقين:"F.Doltoيقول
زىير عبد )التصادم الذي يحدث بين المراىق و الراشد في سعي المراىق في تحقيق حاجاتو

  (.   89،ص2012الوافي بوسنة،

"-E.Erickson" المراىق يبحث بحماسة عن رجال و أفكار يستطيع منحيم ثقتو،ما يدل إن 
"  يثبت ليم انو أىل ثقةإنعمى رجال و أفكار يستحقون 

 فيو يبحث عن أشخاص و مواقف تساعده عمى اتخاذ القرار ،إذن فتشكيل أخرى بصورة    
 ذاتو، دون ان يفقد الثقة في  يتأثر تأثير كبير بمحيط الفرد و أقرانو،Ericksonاليوية عند 

إن المراىق  :" ايريكسون في نظره يتصرف أمام الزاخرين حيث يقول هفيو إذا ما أحس ان
يفضل الفعل بطريقة وقحة أمام نظرة اآلخرين لكن عمى أساس اختياره الحر عمى أن يكون 

". مجبرا عمى القيام بأفعال تظير سخيفة في نظره و في نظر اقر

"-E.Kestmberg" : تتميز اليوية ىنا برفض التقمصات السابقة ،و ىذا يعود الى رفض  
الموضوعات األبوية ،و في ظل ىذا الرفض يجد المراىق نفسو يعيش غريبا عن اآلخرين، 

 كالمنفى و كتعويد لمعيش أنياان فترة المراىقة تعاش عمى :"F.Doltoوفي ىذا السياق تقول
زىير ).و يكون نتيجة رفض التقمصات األبوية رفض الذات ككيان" عمى سياق ىذا المنفر

 (.   90،ص2012 الوافي بوسنة،عبد

 ينتج عن ىذا الرفض قمق عميق،اكبر من قمق الصراع األوديبي ،قمق يخص انسجام الفرد 
. أي ىويتو

موضوعات     ومن اجل الخروج من ىذه الوضعية يقوم المراىق بعالقات جديدة يستدخل بيا
. الوالديةجديدة خارجية في ظل رفض الموضوعات 
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العمل التقمصي يعتمد عمى الموضوعات الوسطية التي يحددىا المراىق من خالل أقرانو او 
جماعة من الراشدين،فالتفاعالت بين المراىق و العالم الخارجي تنظم بنسبة كبيرة الصمة بين 

التقمصات                                                                                                                                                                                                                                                                                         

.         المشاكل في التقمص تنتيي باضطرابات في اليوية قد تتطور إلى اضطرابات عقمية
(.     91-90،ص2012زىير عبد الوافي بوسنة،)                                          

    (اليو)     ممخص النظرية التحميمية بمفاىيميا ىو انو ىناك صراع داخمي بين اإلغراء 
،و ىناك أيضا صراع خارجي بين الذات و الوالدين ،و في كال (األنا األعمى)والضمير

.  التوافق مع ىذه الصراعات عبر ميكانيزمات دفاع خاصة بيذه المرحمةاألناالحالتين يحاول 

 .يكون أساس الصراع الداخمي و الخارجي ىي تمك الثورة الجنسية الناتجة عن عممية البموغ   
 ،عمى يد أمريكاانطمقت الدراسات البيولوجية لفترة المراىقة في : االتجاة البيولوجي2-2

 . S-hall&A-Gesellارنمد جزيل  ستانمي ىول والعالمين 
اىتما العالمين بالنمو الجسمي و الجنسي لممراىقين و دوره اليام في تحديد و بناء شخصية 

.  فترة البموغ أثناءالمراىق 

 و ىي الخصائص الجسمية المتعمقة(طفرة النمو) عميو أطمقت ما إلى Berkبيرك أشارتو
 12.5 فياإلناثوتكون طفرة النمو لدى , بالبموغ و التي تتمثل عموما في زيادة الطول والوزن

  في ىذا العمر بنسبة تفوق الذكور في مثل عمرىن، وتنعكسأجسامينسنة تقريبا وتنمو 
سنة، حيث يبدأ الذكور في النمو بصورة واضحة وسريعة،و تنتيي ىذه 14العممية في سن 
  الكتفينتقريبا، فيظير اتساع  سنة عند الذكور17 و سن اإلناث سنة عند 16الطفرة في سن 

  والخصر بالنسبة لمكتفيناإلناثبالنسبة إلى الفخذين عند الذكور،بينما يزداد نمو الفخذين عند 
(. 410،411،ص ص2004،جادو أبو محمد عميصالح )

    ترتبط المراىقة ارتباطا وثيقا بالبموغ و ما يترتب عنو من تغيرات جنسية مختمفة و تنقسم 
،و خصائص جنسية (رئيسية) أوليةخصائص جنسية : قسمين إلىىذه التغيرات الجنسية 

. ثانوية 
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 األعضاء ،فان ىذه الخصائص الجنسية األولية تتمثل في Papaliaبابالييا     حسب 
والقضيب والخصيتين وغدة  . اإلناثالتناسمية ،و ىي الرحم  والميبل والمبيضين عند 

ويتم النضج الجنسي بظيور الدورة الشيرية . البروستات والحويصالت المنوية عند الذكور
. المنوي، أما الذكور فيو وجود السائل اإلناثونزول دم الطمث عند 

 أنيا ال تتضمن األعضاء التناسمية ، Papalia & Oldsباباليا و اولدز  أما الثانوية فترى 
نما ىي تخص بروز الثديين، وظيور الشعر في بعض المناطق من الجسم  مباشرة وا 

  إلىكالصدر، الوجو، العانة، وعادة ما يرحب المراىق بيذا الشعر، أما المراىقة فتميل
 من أي شعر ينمو عمى األذرع أو الوجو بالرغم من أن  ىذا يعتبر عاديا في ىذه االنزعاج
.  المرحمة

    كما يالحظ تغيرات في جمد المراىقين من الذكور و اإلناث عمى حد سواء، حيث يصبح 
   . الذكوردىنيا، وبسبب الدىون الزائدة يظير ما يعرف بحب الشباب و يعتبر أكثر شيوعا عند

  (. 411،412، ص ص 2004صالح محمد عمي ابو جادو، )
 الجسمية و الجنسية التغيرات المترتبة عن ىذه التأثيرات ىناك الكثير من أن     ال بد 

المفاجئة و السريعة، وتمس ىذه التأثيرات الجوانب النفسية واالنفعالية لممراىق نذكر من ىذه 
:  التأثيرات

 بسبب شعور المراىق بالخجل من أمو، فبعدما يقبميا ويضميا في الوالدية تتدىور العالقة -
 طفولتو، يكتفي اآلن بتحيتيا من بعيد، وكذلك ىو الحال بالنسبة لمفتاة اتجاه والدىا وىذا ما

.  يسبب الكثير من القمق و التوتر واتساع اليوة بين المراىقين و اآلباء

حيث ييتم  .  انشغال المراىقين في ىذه المرحمة ىو الحياة الجنسيةأنمن المتفق عميو - 

التي  لومات حول الجنس وكيفية ممارستو ؟ما ىي الوسائلعالمراىقين بجمع أكبر قدر من الم
تقييم من عدوى األمراض الجنسية؟ ومن المفروض أن ييتم الراشون بتوجيو المراىقين 

تزويدىم بمعمومات جنسية صحيحة من أجل تفادي اكتساب المراىقين ليذه المعمومات و
. بطرق خاطئة  
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 والكآبة بسبب الوزن الزائد المكتسب في ىذه المرحمة من القمق اإلناثتعاني     -   
  حمية غير صحية، وذا من اجل الحفاظ عمىإتباعواضطرابات عظمى في الشيية بسبب 

أنيم  لياقة أجسامين، وعمى عكس ذلك الذكور يفرحون ويرحبون بمظيرىم الجديد عمى أساس
يجعميم يميمون إلى الحاجة إلى االستقاللية و تحمل المسؤؤلية، مثل ماىو  أصبحوا رجاال، ما

. الحال عند الراشدين   

يعاني المراىقون من عدم اتساق بين الحركات وخاصة عمى مستوى األطراف و    - 
األصابع، وىذا راجع إلى النمو السريع لألطراف، ليذا ال يفمح المراىق في إنجاز أعمالو، لذا 

يميل إلى الخمول والكسل والنوم، كما يبدو مرتبكا وقمقا ليذا أطمق عمماء النفس عمى ىذه 
" و القمقاالرتباك"المرحمة، مرحمة   

يالحظ عمى المراىق اىتمامو الزائد بجسمو، و ىذا يكون بمثابة تعويض عن    - 
صالح محمد عمي أبو ). . التي يعاني منياالمتوازنة االنفعاالت النفسية و االضطرابات

  (414 ،ص2007جادو،

وسموكاتيم،   عمى تفكيرىماليقظةأحالم  يعيش المراىقون حالة حمم دائمة، حيث تسيطر   - 
  القيم اإلجماعية حاجزا يحيل دون تحقيق ىذه األحالم لذا يعيش المراىقالضوابطوتشكل 

. االجتماعيةصراعا بينو وبين ىذه الضوابط   

البد أنو سوف يكون ىناك تفاوت بين المراىقين في عممية النضج وىذا التفاوت يخمق    - 
نوع من الخضوع وعدم االرتياح والشعور بالرفض لدى المراىق الذي يكون نضجو متأخرا 
عن أقرانو وعمى العكس يكون ىناك نوع من تقدير الذات، لدى المراىق الذي ينضج أبكر، 

، 2004صالح محمد عمي ابو جادو،).ونالحظ أنيم يمتمكون القيادة في جماعة الرفاق
  . (415ص

  نالحظ أن أساس الصراع في ىذه المرحمة ىو التغيراالتجاه من خالل طرح ىذا     
 الجسمي عامة و ما يصاحبو من تغير جنسي خاصة، حيث يشكل البموغ قفزة نوعية في

، و سموكاتو عمى مستوى وميوالتوحياة المراىق، و بيا تتشكل معالم ذاتو، و اتجاىاتو، 
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األسرة كون عالقتو بأبويو تتأثر بتأثره بيذه التغيرات، و حتى عالقتو مع جماعة الرفاق التي 
. تشكل محطة أساسية في حياة المراىق  

 بين النظرية التقميدية الفرويدية  اريكسونقد مزج:اإلجتماعي-النفسيا اإلتجاه 2-3
البيولوجية والنظريات الفرودية الجديدة ، ووصل إلى أن التفاعل بين اإلنسان ومجتمعو ىو 

 بنى نظريتو عمى النظرية اريكسونالذي يكون ذات الفرد واتجاىاتو، وعمى الرغم من أن 
الفرودية إال انو انتقل من دراسة منطقة اليو إلى منطقة  األنا  كأساس لمسموك اإلنساني 

 ومختمف االجتماعيةوالقيم  (اليو)محل الصراع بين الرغبات و الحاجات  باعتبار األنا ىو
يبدو فييا اإلنسان - دراسة األنا–أن ىذه النظرة الدراسية  ، باعتبار(األنا األعمى)السمطات 

. عند اتخاذ قراراتو، وتحديد اتجاىاتو و مساراتو أكثر عقالنية  

في دراسة السموك اإلنساني  (طفل-أب-أم) الثالثية العالقة  في نظريو اريكسونكما ادخل 
، وحدد إطارىافي بيئتو المدرسة ،األصدقاء وسائر الخاليا المجتمعية التي تنمو اليوية في 

  ،2007صالح محمد عمي أبوجادو،)  في ىذا السياق ثماني مراحل لنمو اليويةاريكسون
  ( 416ص 

  تكون ىذه المرحمة في السنة األولى من العمر حيث :الثقة مقابل الشك : المرحمة األولى
ذا الطفل في حل الصراع بين (طفل- أم)يتركز الصراع في ىذه المرحمة حول لعالقة  ، وا 

ويكون ألم الجوع ىو . واألم كموضوع خارجي تمبي لو رغباتو وحاجاتو (الذات)حاجاتو 
.  باألمل والثقةاإلحساسوحل الصراع يؤدي بالطفل إلى . المحرك األساسي ليذا الصراع  

 الوعي بالذات في ىذه المرحمة، يبدأ  اإلستقاللية مقابل الخجل والشك: المرحمة الثانية
المرحمة  عن قاعدة األمان التي اكتسبيا في  دون التخميإرادتوويسعى الطفل في تأكيد ذاتو و

إذا فشل حل الصراع يبقى الطفل دائما يحس بالخجل و الشك، و إذا دعم األولياء . األولى
 وترك المجال ليم اكتشاف ما حوليم، يحس إرادتيمأبنائيم في حل ىذا الصراع بتدعيم 

  و تأكيد اإلرادةباالستقالليةاألبناء 

ان الضغط يحول دون تعبير الطفل عن مشاعره يؤدي إلى :"  في ىذا المجالجيتسويقول 
" االنفعاليفي عدم تكيفو  تكوينو لفكرة فكرة خاطئة عن نفسو مما يتسبب  
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المرحمة،   الطفل بيويتو في ىذهإحساس يتم المبادرة مقابل الشعور بالذنب :المرحمة الثالثة 
في معرفة يسمى باالستقاللية التي اكتسبيا في المرحمة السابقة، ويكون دور األسرة ىنا دعم 

و المبادرة في استغالل بنيتو ما يبادر الطفل بفعمو اكتمال نمو جسمو وعضالتو، فيو يحاول  

 ما دعمت األسرة  ىذه المبادرة نجح األنا في حل الصراع وتوجييو إلى فإذا. تالقيام بنشاطا
    . السخرية من أعمالو تؤدي إلى مشاعر الذنبأماتحقيق اليدف أكثر، 

  تكون ىذه المرحمة في فترة الكمون، وتكون ىنا : مقابل النقصاالجتياد: المرحمة الرابعة
العممية عكسية بالنسبة لممطالب، فبعدما كان الطفل ىو الذي يطالب بتحقيق حاجاتو في 

 السابقة، أصبح األىل في ىذه المرحمة يطمبون منو تجسيد تخيالتو في ارض الواقع المراحل
أنا مااتعممو  )وذلك باالجتياد و المثابرة، وفي ىذه المرحمة تصبح ىوية األنا متمثمة في القول

، ويكون الصراع مشكال في ىذه المرحمة عندما يشك الفرد في قدراتو مقارنة (أنا ما صنعتو
مع أقرانو، حيث يحس أنيم أحسنة منو فعال، وأن نشاطاتيم تبدو ذات أىمية مقارنة بنش 

  ( 45،47 ، ص ص 2002 بكر مرسي محمد مرسي، أبو)

 الحديث عن المراىقة، حيث يبدأ  وىنا :تحديد اليوية مقابل غموضو: المرحمة الخامسة
تعود الخصائص الجسدية تطغوا عمى ىوية األنا فتكون اليوية متأثرة الخصائص الجسدية 

  أن ىذه التغيرات الجسمية تسبب الكثير مناريكسون والجنسية ليذه المرحمة، ويشير 
 ازدادت ثقة الفرد الذي اكتسبيا في المراحل السابقة إذا، أما االجتماعيةالمشكالت النفسية و 

 ، ص2002أبو بكر مرسي محمد مرسي،). في ذاتو فإنو يواجو تحديات ىذه المرحمة بنجاح
   (47،48ص

تبدأ ىذه المرحمة في بدايات مرحمة  :مرحمة اإلنتاج في مقابل الركود: المرحمة السادسة
الرشد المبكر، حيث يبدأ الفرد بالتصرف بأكثر واقعية ويرسو عمى أرضية الواقع الشخصي 

ويصبح أكثر مودة وألفة و تزداد القابمية لتكوين عالقة وطيدة مع اآلخر . االجتماعيو
.ومشاركتو التفكير واإلنجاز و التخطيط   

في ىذه المرحمة يحس الفرد أنو جزء من كل متناسق و يسعى بدوره لمفاعمية في ىذا الكل 
 ما اتجو الفرد في مسار معاكس لما ذكر إذاوالعطاء لو بدون أي حدود، وعمى النقيض 
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 االنغالقسابقا، أين تتطور مشاعر العزلة وتتنامى مشاعر الخوف من اآلخر و القمق منو و
.األنانيةعمى الذات، والدخول في دوامة   

 بعدما حقق الشاب األلفة في بداية شابو، :مرحمة اإلنتاج في مقابل الركود: المرحمة السابعة
 ما يحقق ذلك يشعر إذاوأبناءه، وعمى عكس ذلك  يترقى فكره  إلى اإلنتاج من أجل عائمتو

ةبالعجز، التعاسة والكآب  

مرحمة   تبدأ مع بدايات  في:مرحمة تكامل األنا في مقابل اإلحساس باليأس:المرحمة الثامنة
حيث يقيم األنا نفسو في ما تم انجازه خالل مسيرة  مرحمة الرشد المتأخرة، الشيخوخة أو

في ىذه المرحمة إذا رضي .  العالقة بينو و بين خالقوأوالحياة من عالقات بين شخصية 
ذا كانت نتائج التقييم سمبية يكون ىناك اإلحساس باليأس  الفرد يكون لديو تكامل األنا، وا 

( .73، ص 2003محمد عودت الريماوي،). والحسرة  

كبيرا بفترة المراىقة، باعتبارىا فترة تحول من الطفولة إلى الرشد،   اىتمامااريكسون     اىتم 
 في وسط عاصفة من التغيرات الجسدية، (؟أنامن )حيث يصبح الفرد يبحث عن ذاتو 

 الجنسية، النفسية و النفسو اجتماعية، حيث يظير بعد نفسو اجتماعي ذو حدين، االيجابي

اريكسون كما سماه   بيوية الذات و البحث عنيا، والسمبي ىو ارتباك الدوراإلحساسمنو 
      أناه وتحديد دوره إيجاد المراىق بالضياع و االرتباك و التشتت،من حيث إحساس: وىو
  . مشتت بين تحديد اليوية مقابل عدم تحديدىا و ارتباكيااألنااتجاىو في الحياة حيث يكون و

 ما يسمى بفترة التأجيل ويقصد بيا عدم اكتمال النمو النفسو إلىاريكسون كما أشار    
اجتماعي في مرحمة معينة و االنتقال إلى مرحمة معينة و االنتقال إلى المرحمة العمرية التي 

 بتأجيلتمييا وفي األخير يكتمل النمو، بمعنى أن المراىق مثال قد مر في مرحمة الكمون 
اجتماعي في مرحمة المراىقة الن الركود الذي كان  في -نفسي جنسي، يتبعو تأجيل نفسي

مرحمة الطفولة المتأخرة  ناتج عن الركود الجنسي فييا ، ثم يميو ىيجان عاطفي في مرحمة 
 المراىق لبناء أو تشكيل إمكانية يتمثل في عدم اجتماعي عنو تأجيل نفسي ينتجالمراىقة 

تمامو الكثير من األدوار و يحاول النجاح فيو يجرب، فيو أناهدور خاص بيوية   من اجل وا 
 أنحل الصراع المتعمق بتحديد اليوية، ويظل ىذا التأرجح قائما في مرحمة المراىقة إلى 
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ىوية أناه إلى حد يساعده   مرحمة الرشد فيضع فييا الشاب فمسفة لحياتو و يكون قد حددتأتى
 ، مرسي  بكر مرسي محمدأبو).عمى سد ثغرة التأجيل النفسو اجتماعي في فترة المراىقة

  (38،50،ص ص2002

 في النمو النفس اجتماعي ،ثم تناول  اريكسونبيذا الطرح نكون قد تناولنا نظرية     

 مسمطين الضوء عمى مرحمة المراىقة ،حيث تعتبر اريكسونالمراحل الثمانية التي حددىا 
المرحمة األساسية في بناء ىوية األنا ،حيث تتأثر ىوية األنا بالعوامل االجتماعية و بصورة 

 في نظريتو و تحميمو لنمو األنا عمى رؤية الفرد ككائن يتأثر ايركسونواضحة حيث أكد 
بالجماعات التي ينتمي إلييا فيي تؤثر في بناء أناه ،باإلضافة إلى التأثير الذي يترتب عمى 

...مظاىر النمو المختمفة الجسدية ،الجنسية  

: خصائص المراىقة-3
 :         تتميز ىذه المرحمة بمجموعة من السمات تبرز في 

يقابميا إيذاء الذات من اجل  حيث نالحظ أنانية مفرطة :التناقض بالسموك:  الخاصية األولى
 .قضية ما

 .ميل إلى العزلة يقابمو انفتاح و عالقات كثيرة مع اآلخرين -
 .رغبة شيوانية قوية يقابميا ميل إلى الزىد و قير الجسد -
 حماس و اندفاع يقابمو حياء و تردد -
 حب االبتكار يقابمو تقميد و تماىي باآلخرين  -

 روح المعارضة و المبالغة في إثبات الذات،بأسموب متطرف يصدم الكبار:الخاصية الثانية

 . المجون الشراىة، كالجنوح،

عدم االستقرار العاطفي و سرعة اإلثارة و التغمب و االنكماش عمى الذات :الخاصية الثالثة
 (.10-9،ص ص1990عبد الغني الديدي،).  السمبيةإلىالميل و

 .  ىذه الخصائص ىي نتيجة الصراع القائم في ىذه المرحمة داخل الذات و خارجيا
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  فرويد آنا حسب:  آليات الدفاع في المراىقة-3

 :ىناك آليات معينة يستخدميا الفرد في فترة المراىقة من أجل إنكار مطالب اليو و ىي

 عمى شكل ىوامات إماو ىو إنكار الواقع الذي يسبب نوعا من القمق ،و يكون :اإلنكار  -1
 .تبقى في الخيال أو تصرفات و كممات مجسدة عمى ارض الواقع

الدوافع   الالشعور ،و ىو إبعادإلىيبدأ بقمع في الشعور ينتقل مع مرور الوقت :  الكبت-2
 ألخالديعطا اهلل فؤاد ). المجتمعيةالمبادئ مع القيم و إشباعياالغريزية التي يتعارض 

 (.90ص ،1990آخرون،و

. النكوص والتعقل التبرير:وىناك ميكانيزمات يستعمميا الفرد من اجل تيدئة أالنا األعمى

 التصرف مثمما كان الفرد يتصرف في مراحمو األولى،بحيث إلىوىو الرجوع : النكوص-1
. يكون ىذا التصرف يجمب الراحة و الطمأنينة و يخفف التوتر مثل البكاء عند الحيرة العجز

يساعد عمى تخفيف اإلحباط،وىو تفسير السموك الذي يقوم بو الفرد بطريقة : التبرير-2
عطا اهلل فؤاد الخالدي ). عقالنية منطقية في حين أن الدافع الحقيقي وراء السموك ىو انفعالي

( 90،ص 2009و آخرون،

و يقترن ىذا الميكانيزم بميكانيزم الزىد،و يظير في مراقبة النزوات عمى :(العقمنة) التعقل -3
  حساب الجسد،و يظير ىذا عند المراىقين الذين ال ييتمون بمظاىرىم و ييممون أجسادىم،

. و يفرضون عمييا أعمال شاقة،من اجل عدم التفكير و عدم الخضوع إلى رغبات اليو

في نفس الوقت الذي يكون فيو المراىق مييأ :"  في ىذا المجالA.Freud   حيث تقول
لمييجان الغريزي ىجمات اليو و كذلك لظواىر أخرى ليا مظاىر متناقضة،يحس في الكثير 

 (                                                    94،ص2012بوسنة عبد الوافي زىير،)من األحيان بحقد كبير اتجاه ىذه الغرائز 

 :والمراىقةالحداد - 4 

 في فترة الطفولة يشكل الوالدان الموضوع المحبوب لدى الطفل عمى عكس ذلك في فترة 
المراىقة حيث يحس المراىق بمشاعر النبذ واليجر اتجاه ىذه المواضيع، وتغير في 
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 عمل إلى الجماعة، وىذا راجع إلى االنتماءاألنماط العالئقية وغياب المذة المترتبة عن 
 . الحداد

بذكريات  كذلك اإلنسان الذي ىو في حداد، يبقى المراىق في أوقات معينة متمسك: " ىايم-
الموضوعات الضائعة، وتستيوي فكرة الموت كيانو، فدينامية الحداد العادي تسمح باستكمال 

"  األعمال، لكن تمك التي تخص المراىقة تعمل إلعاقة كل شيء

استثمار  بمعنى أنو ىناك صراع بين عمل الحداد الطبيعي ودينامية المراىقة، بين استمرار   
. الموضوعات الطفمية ونبذىا

التحرر  ، وكذااالستقالليةممزم عمى المراىق البحث عن " ىذا بالتفصيل في قولو ىايمذكر   
   "من القيد األبوي والقضاء عمى الوضعية األوديبية

 يعتمد عمل الحداد في المراىقة عمى فقدان المواضيع الطفمية، والتحميل ىنا يكون عمى
:  مستويين

  عن الموضوع األموي االنفصالوىنا تكون المقارنة بين : فقدان الموضوع البدائي: أوال

  (تفرد  -انفصال) الطفولة لكي يصل الحديث إلى عممية 

كراىية التناقض، الذي يكون في فترة   -شحنة الحب: فقدان الموضوع األوديبي: ثانيا

في كل حياة المراىق، "  بعالقة الطفل المراىقاالىتمام إلى أىمية أنا فرويدالمراىقة، أشارت 
نوعان   األكثر بروزا ىي تمك التي تخص العالقات الغيرية،ىنا يصبح الصراع بينالتظاىرات

  ."من الميوالت المتضادة أكثر ظيورا

 الجوانب الفكرية لدى المراىق، عمينا فحص كيفية اندماجا في إي أنا فرويدكما تطرقت    
"  حياتو

 الموجودة لدى المراىق، االندفاعيةتظير أفكار جديدة في فترة المراىقة ناتجة عن تمك    
 مجسدة في االستقاللية من طرف المراىق، وتكون ىذه االستقالليةوىذا راجع إلى البحث عن 
 .  األبويةرفض استدخال الصورة 
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 في تمك االرتباطيرى بعض العمماء أن لمحداد عالقة كبيرة بعمل الحداد، ويتمثل ىذا    
:  التي تصنف إلى نوعيناالكتئابية االستجابات

 اكتئابية توصف عمى أنيا ترافق حداد المأوى، حداد غير مرغوب فيو لكنو مفروض، :أوال
 غير معاش كحرية لكن كيجر 

 عبارة عن حداد جديد يظير في المرحمة الثانية لممراىقة، حداد متجدد من الموضوع :ثانيا
 ( 91،93،ص ص2012بوسنة عبد الوافي زىير،).األوديبي تحت ضغط النزوات التناسمية

: خالصة

  ،من الطرح الذي تناولناه في ىذا الفصل تأكد أن فترة المراىقة فترة حرجة في حياة الفرد    
الصراع   تمنحو الكثير من التجارب التي تساعده في بناء شخصية قوية حيث ان ذلكأنيا إال
ووجب عميو مساعدتو   تشكيل اليوية لديو و مادام المراىق يتأثر كثيرا باآلخرينأساسىو 

 بطريقة سوية كان يسمحوا لو مثال بالدخول في تجارب يصبح لديو األزمةعمى تخطي ىذه 
 ذلك الشعور بالمسؤولية و بيذا يستطيع أن يخفف من توتره
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تمهيــــــــــــد 

إدراك األفراد لمفيوم الموت والتعامل معو  تغيرات متتالية       مع مرور الزمن قد عرف
تكون مرتبطة بالتغيرات المختمفة التي عرفتيا المجتمعات البشرية، فمنذ األزل وبنو  عادة ما

البشر يعيشون في مجتمعات تحوي الحب والكراىية، ولو كانت ىناك كراىية فاإلنسان يظل 
.  موجية نحوهأوفي حاجة إلى استثمارات وجدانية موجية منو إلى غيره 

خاصة  وأسوءىا الحزن يعيش الفرد داخل مجتمعو مجموعة من االنفعاالت أحسنيا الفرح،   
ذلك الذي يترتب عن تمقي خبر وفاة شخص قد مثل موضوعا محبوبا أوليا، يستجيب الفرد 

ما ىو الحداد؟ و ما ىي أبعاده؟ ىذا . ليذا الخبر بآلية نفسية أطمق عمييا العمماء اسم الحداد
  .ما سنحاول التطرق إليو في ىذا الفصل

:االكتــــئاب: أوال  

   :االكتئابتعريف -1
ىو عرض سموكي شاذ أو غير سوي، وشعور بالعجز وفقدان " : حسب ولماناالكتئاب 1-1

،فضال االضطراباتوقد تكون ىذه األعراض عالمات لكثير من  األمل والحزن وعدم الكفاءة،
، 2010الصاحب، عبد منتيى مطشر)"عن تمك المشاعر قد تحدث لدى األشخاص األسوياء

(  97ص

ىو توقعات سمبية بشأن الذات والعالم والمستقبل، تؤدي إلى " : ببك حسب االكتئاب 1-2
( 195، ص2000مجدي أحمد محمد عبد اهلل، )" اكتئابيةانفعاالت   

حالة وجدانية من السقم و الحزن، وفتور اليمة  والشعور "  :روبرت حسب االكتئاب 1-3
( 46، ص2010أحمد عبد الكريم، محمد أحمد خطاب،  )" بفقدان األمل و التشاؤم  

 ما ىو إال ظاىرة ذاتية أو ظاىرة أنوية، والعامل االكتئاب" :  حسب بيرنجاالكتئاب 1-4
سعد  ) أكثر من أي صراع داخل ذات الفرداالجتماعيةالميم ىنا ىو العالقة بين الفرد وبيئتو 

( 10، ص2003رياض،   
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 االضطراباضطراب مزاجي أو وجداني، ويتم ذلك " : حسب انجراماالكتئاب 1-5
( 55، ص2001حسين فايد، )" بانحرافات تفوق التقمبات المزاجية األخرى  

المواقف   يكون نتيجة تفاعالت الفرد معاالكتئابمن خالل ىذه التعريفات يمكن القول أن    
والتجارب التي تتسم باإلحباط و الخيبة 

 :لالكتئابالمقاربة النظرية -2

التحميمي،   من المنظوراالكتئاببدراسة فرويد  و كارال ابراهماىتم  : النظرية التحميمية2-1
 االكتئاب و الفقدان سواء كان الفقدان حقيقي أو خيالي، حيث يكون االكتئابحيث ربطا بين 

 والفقدان في التحميل النفسي ليست مباشرة، االكتئابكرد فعل عمى ىذا الفقدان، والعالقة بين 
 ليس تعبير مباشر عن حزن و معاناة نتيجة الفقدان، ألن ىذا األخير يكون في فاالكتئاب

بالتخمي واليجر،  الالوعي بطريقة تتسبب في أن يشعر اإلنسان بمزيج من الذنب و الشعور
 لخميط من المشاعر التي توجد لدى الفرد االستجابةفإن بطريقة أخرى فإن الذنب ينتج عن 

فإن الفرد يحس بالفراغ و الوحدة، واليجر، ويكون الفقدان  اتجاه اآلخر وعندما يختفي اآلخر
والموضوع  ،االنفصال سواء حقيقيا بالموت أو خياليا بالرفض أو االكتئابيةفي ىذه الحاالت 
يكون ىو من أفراد العائمة الميمين في حياة الطفل المبكرة عادة الوالدين  المفقود عادة ما

 .الرشد  في مرحمةاالكتئاباألم،والفقدان في الطفولة يعتبر كعامل أساسي في ظيور  وخاصة
  إمداد يكون إذا ما تمت التنشئة بواسطة آباء فشموا فياالكتئاب   كما أن ىناك من يرى أن 

أبنائيم بعالقة ثابتة و آمنة وكانوا يكررون عل مسامعيم دائما كيف أنيم غير أكفاء وغير 
ناجحين مقارنة بأقرانيم وأنيم غير محبوبين ممن حوليم، فعيوب اآلباء في مثل ىذه األسر 
تجعل األطفال يكبرون و لدييم نوع من عدم تقدير الذات فيكتئبون في المراحل المتقدمة من 

ألنو   الزائدة عميو والمغاالة في قيمتو وىذاباالعتماديةالعمر وتتسم عالقاتيم مع شريك الحياة 
يصبحون االنفصال يمثل مصدر دعم أساسي وتعويضي وعندما يفقد ىذا الشريك بالموت أو 

  (66،69 ،ص ص 2009 الفحل، محمدنبيل).كفاية والفقدانالالمغمورين بمشاعر 

 ،قداالنفعاليةيفترض المنحى المعرفي أن تغيرا خطيرا في الحالة  :النظرية السموكية2-2
تنتج عن أحداث محبطة وقعت أو في إدراك ىذه األحداث فاألفراد وفقا ليذا المنحى يصابون 
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،إذا تعمموا في الخبرات المبكرة من حياتيم أن يستجيبوا بطريقة معينة لبعض أشكال باالكتئاب
 يستجيبون عن طريق تنشيط بيكالفقدان و األحداث الضاغطة واألفراد المكتئبين كما يرى 

  الذي يجعل الفرد يبدأ الدوران في دائرةاالكتئابيمجموعة من األفكار تسمى المخطط 
  يرتكبياالتي، وىناك تأثير يأتي من التشوىات المعرفية وىي األخطاء االكتئابيالتفكير 

األفراد المكتئبون في طريقة تفسير األحداث ورسم نتائج لخبراتيم، وىذه األخطاء ناتجة عن 
باالكتئاب تطبيق قواعد غير منطقية عمى خبرات الحياة واألحداث ويعجل زيادة الشعور 

وعدم السعادة ،أما من محتوى أفكارىم فيم يشعرون بالحزن المدرك يتضمن تيديدا ليم 
 االتجاىات عن ىذا الفقدان وىذه مسؤولون إضافة إلى أنيم مقتنعون بأنيم لذواتيمولتقديراتيم 

 سيكتب مجوداتيم الحيمة و أن مجيود وقميمو القيمة عديموالمضطربة تجعميم يفترضون أنيم 
ليا بالفشل، فيم يشوىون أي خبرة بما في ذلك اإليجابية لكي تتناسب مع معتقداتيم العامة، 

يستطيعون التعمم من خبراتيم،وال يقدر أحدىم أن يقاوم ىذه المعتقدات ألن إدراكيم  وىم ال
 ىو لالكتئابفي التفسير والعالج  بيك  ويعد منحى .األولي ليذه الخبرات مشوه وغير واقعي

(.70،71،ص ص 2006 إبراىيم،زيزي السيد ).من أبرز التفسيرات المعرفية وأكثرىم شيوعا  

يرى أصحاب التفسير الوراثي في النظرية البيولوجية أن الوراثة  :  النظرية البيولوجية2-3
 فيكاد يكون تأثيرىا االكتئاب، أما في عصاب االكتئابلذىان   بالنسبة بالمائة 2تمثل نسبة 

 زيد،مدحت عبد الحميد أبو) أن التأثير األكبر يكون لمعوامل البيئية األخرى إذضعيف لمغاية 
(61، ص2001  

 االكتئاب، الفيزيولوجي يشيرون إلى أنو يوجد نمطان رئيسيان لتفسير االتجاهأما أصحاب    
 البوتاسيوم وكمويد في األيض حيث يعتبر كموريد الصوديوم اضطرابيقوم األول عمى أساس 

ىامين في اإلبقاء عمى القدرة الكامنة و التحكم في استثارة الجياز العصبي ومن المالحظ أن 
  األشخاص العاديين يوجد لدييم صوديوم أكثر خارج النورون، وبوتاسيوم أكثر داخمو، ولكن

. في المكتئبين يكون ىذا التوزيع مضطربا

 عبارة عن قصور حدوث في عنصرين رئيسيين في كيمياء االكتئابفيعتبر  والنمط الثاني    
( 77، ص2004حسين فايد، ).  فرين و السيروتونين وكالىا نواقل عصبيةنور بابينالدماغ   
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 أنيا ألقت الضوء عمى تأثير العوامل لالكتئابيتضح من خالل التفسيرات الفسيولوجية     
 النفسي لكن ىذا ال ينفي وجود بعض أوجو االكتئابالوراثية و الفيزيولوجية في ظيور 

 الوراثي االستعدادالقصور في ىذه التفسيرات، ففي النظرية الوراثية تحديد العالقة بين 
.   أمر صعب جداواالكتئاب

 فقد ركز عمى نقص مواد ناقمة في الدماغ و أىمل بذلك لالكتئابأما التفسير الفيزيولوجي    
 الزوجية مثل الصدمات النفسية و الضغوط و العالقات االجتماعيةدور العوامل النفسية و 

(   115،ص2003أمال سعدي قطينة، ). المضطربة  

: و الحداداالكتئاب- 3    

حيث " الحداد و الميالنخوليا " بين االكتئاب و الحداد في مقالو المشيور  فرويد ربط   
أعطى التفسير الجوىري لموضوع االكتئاب وفقا لمتحميل النفسي و ربطو مع الظاىرة السوية 

 يحدث أحيانا عندما ال يكون افتقاد فرويدالمقترنة بو وىي الحزن الطبيعي واالكتئاب طبقا ل
أن   فرويد الموضوع واضحا، ولكنو يبدو واضحا الرتباطو بعقدة في الالشعور وقد وجد 

الحزين يحس أن الموضوع الذي يكون خارج ذاتو ىو المفقود ولكن المكتئب يصنع ىذا الفقد 
.داخل ذاتو   

أنو عند فقدان الموضوع المحبوب تتحرر االستثمارات الميبيدية من فرويد     وفي شرحو قدم 
الموضوع فتغمر صاحب الحداد مما يسبب لو الذعر والحزن وىنا يتعمم الراشد السيطرة عمى 
ىذه المشاعر بتأجيل عممية تحرير االستثمارات حيث يوجو ىذه االستثمارات إلى موضوع 

 خارجي 

    إن الرابط مع الموضوع المفقود يتمثل في مئات الذكريات المنفصمة ، و كل ذكرى يتم 
فصميا و فكيا عن الرابط عمى إنفراد وىذا يستغرق وقتا طويال الذي يظير شكل الوقت الذي 
يقضيو الفرد في عمل الحداد ، و ينتج عن ىذا الفصل أوقات سيئة و صعبة تتسم بالكآبة 

 .والحزن

    يحاول الكثير من األشخاص اإلمعان في تأجيميا بالتثبيت بوىم أن الشخص المفقود ما 
يزال حيا و بذلك يؤجمون ىذا العمل الضروري و يستمر ىذا التأجيل إلى أن يصبح عمل 
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الحداد لدييم مشاعر تعذيب النفس و إيذائيا ، فيعاقبون أنفسيم لدرجة أنيم يتمنون الموت 
كما مات الموضوع المحبوب لدييم ، وبيذا يكونون أصحاب الحداد استعمموا نفس الميكانيزم 

ستبداليا بعدم  الذي يستعممو المكتئبون ، وذلك من أجل تبسيط ميمة فصل الذكريات وا 
االقتناع بفقدان الموضوع المحبوب والتطابق معو في بعض سماتو وعالماتو حتى المرضية 
وىو في أيامو األخيرة وكأنيم يحاولون إحيائو في ذاتيم، بل أكثر من ذلك فقد يتحول ذلك 
إلى نكوص من الحب إلى اإلدماج ومن العالقة مع الموضوع إلى التطابق معو فقد يدعي 
بعض من أصحاب الحداد المرضى بنفس المرض الذي أصيب بو المفقود من أجل الموت 
كما مات ىو ، و ىذا نوع من إيذاء الذات و تأنيب الضمير، وىي أعراض اكتئابية، ومن 
جية أخرى يمكن أن تتحول ىذه المخوف من المشاعر إلى نقيضيا،  أي من الفقدان إلى 

ىذا الشعور يكون لدى صاحب . الخوف من أن يعود ذلك الشخص الميت لينتقم من الحي
الحداد و يظير في تصرفاتو كأن يحاول وضع األحجار عمى قبر المفقود و كأنو يحاول 

ردمو و دفنو مرة أخرى خشية من أن يعود و ينتقم منو و كأنو ىو الذي قتمو ، ىذا ما أسماه 
إستدخال متناقض العاطفة لمموضوع الفقيد ىذه السموكات يطبع عمييا طابع تأنيب فرويد 

الضمير و معاقبة الذات ، و ىذه األعراض تكون في حالة الحداد الال سوي الذي يتحول 
، ص 1997كمال وىبي ، كمال أبو شيدة ، ).إلى حداد ممتد يطبع عميو طابع االكتئاب 

  ( 107 ، 106ص 

   كما ركز أن االكتئاب ىو غضب موجو نحو الذات يكون نتيجة فقدان حقيقي أو رمزي، 
حيث يكون ىذا الغضب الشعوري، وأشارت الدراسات في ىذا الشأن أن العدوان في 

نبيل محمد الفحل،  )االكتئاب يظير عمى صورة فشل و إحباط و شعور بالتخمي و اليجر 
  ( 37 ، ص 2003

   أكدت الدراسات أن االكتئاب النفسي بصورتو المرضية قد يظير عقب وفاة أحد الوالدين ، 
و ركزت عمى أن الحزن والكآبة . أو االنفصال أو التعرض لمواقف محبطة مختمفة المنحى

التي تنشا عن الخسارة لفقد عزيز إنما تنتج من تحول في الطاقة الجنسية إلى طاقة عدوان  
قدرا من الحساسية  (صدمة الفقدان )وبأس و تحطيم لمذات، حيث تولد ىذه الصدمات 

النفسية تميد لظيور االضطراب النفسي فيما بعد، الذي يبدأ من اإلحباط ويتطور إلى  
 .اكتئابية أو سمة االكتئاب في الشخصية 
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    يظير االضطراب في حالة فشل اآلليات الدفاعية التي يستعمميا األنا عقب حاالت الفقد 
كعمل الحداد، تمك اآللية إذا ما تمت بطريقة سوية تجعل األنا يحافظ عمى التوافق و الصحة 
النفسية و عميو فإن حالة المرض ليست سوى إخفاق ليذه األسمحة الدفاعية ، فينيار التوازن 

 (46،45،ص ص2001لطفي الشربيني ،)النفسي ، ويظير االضطراب نتيجة ليذا الخمل 

 :دادــــــالح: ثانيا  

:  تعريف الحداد - 1

يعتبر الحداد نشاط نفسي يكون كاستجابة لتجربة أليمة يعيش فييا : حسب فرويد الحداد 
بعد فقدان "  فرويد  جراء فقدان موضوع محبوب، كما يقولاالكتئابالشخص حالة من 

 المميء االنسحاب إجراء الميبيدو إلى اتخاذ يضطرموضوع حب خارجي جد مستثمر، 
( 189، ص2011نادية شرادي، )" بالقمق و األلم حتى يتمكن األنا من استرجاع  حريتو  

 خالل تواجيناختمف المفقودات التي مالحداد عامل تكيف  ل ":الحداد حسب جاكوب
 ولكن خبرات أخرى في حياتنا أقاربناحياتنا، فمصطمح الحداد عادة ما يذكرنا بموقف أحد 

تضعنا في حالة ال اتزان مثل فقدان عمل، التقاعد، المرض، فقدان التحكم الذاتي أوفقدان 
.." مفارقة كالطالق أو ىجرة طفل من المنزلأوصديق   

 يشخص الحالة الذي تمثمو موت ألنوكممة حداد لدييا عدة معاني : " الحداد حسب بروكا
شخص عزيز كذلك العالمات الخارجية لمحداد المكرسة من العادات، التقاليد، فيو يستحضر 
فترة ما بعد الموت المعروفة باسم عمل الحداد لكنو مرجع لممشاعر أو مفاىيم نفسية وتحميمية 

          HANUS,2008, P61))" والنظر حتى في مفاىيم طبية 

 النفسية والجسدية التي تم االستجاباتيتميز الحداد بجممة من ": الحداد حسب رينيه وبيار
 والتكيف المذان االنفصال عند تمقي خبر وفاة الشخص، وكذلك عمل بيااإلحساس 

 (HANUS,2008,P59)" يتبعاه
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: الحداد في التحميل النفسي- 2

إلى  أن فترة المراىقة تسيطر فييا الكآبة " الحداد واالكتئاب " في مقالتو فرويد     أشار 
عمى المراىق دون أن يعرف سببيا، حيث يميل إلى االنطوائية والعزلة، أو يكون لديو جانب 

، وفي حالة غياب الوالدين  (األم-األب )من العدوانية يوجييا اتجاه موضوع الحب األولي 
، فيوجيو اتجاه (العدوان تجاه اآلخر)أو أحدىما يفقد الفرد ذلك النوع من التفريغ االنفعالي 

( 383،ص2007مريم سميم، ). ذاتو فيغمب عميو طابع الكآبة

 أن حداد الشخص البالغ يشابو حالة الطفولة التي عاشيا، عند مفارقتو كالين    أشارت 
. ألمو خاصة في مرحمة الفطام

في الواقع عندما يفاجئ الشخص بفقدان أو انفصال فيو يقوم بإحياء الحداد األصمي     
عادة  ماىي عالقتو مع ظاىرة الحداد ؟  ولكن ماذا يشمل ىذا األخير . الموقف الكئيبتأىيلوا 

خالل : في ىذا الموضوع نختصر صيرورة ىذا الموقف حتى نستطيع فيم عممية الحداد     
 يخاف من فقدان األشياء الجيدة مثل ثدي أنىذه المرحمة يشعر الطفل باأللم والحيرة حيث 

األم الذي يمثل الحب، الصالح واألمان فيو ال يستطيع مقاومة ىذا الفقدان وفي غضون ىذا 
الوقت يتأقمم الطفل مع العالم الخارجي وىكذا تتم عممية االستيعاب وبفضل استعاباتو يبني 

عالقة حب جديدة مع موضوعات خارجية تتوافق مع خبراتو الالواعية 

(BENHARKAT Imène, 2005, P79)                                              

 :مراحل الحداد -3

:   مراحل أساسية لعمل الحداد وىي3 الحداد باثولوجيا في كتابو ميشال انوسوضع  

 الفرد ليجسدية حادة   يشكل تمقي الخبر المؤلم صدمة نفسو: الصدمةالمرحمةاألولى
وقد يشكل ... تختمف الشدة باختالف العوامل المؤدية لمموت، وطريقة الموت،السن، الجنس و

.  الرفض الوجو الواضح لمصدمة وقد يتطور ىذا الرفض إلى إلغاء الحقيقة

 كالصراخ، أو بعض األعراض االنفعالية االستجاباتيمكن تجاوز الصدمة ببعض     
 صورة أخطر من االستجاباتوتأخذ ىذه ... الجسدية مثل خفقان القمب، انخفاض ضغط الدم



االكتئبة والحداد: الفصل الثبلث  
 

 

29 

 وأوقاتيا بحسب األشخاص فيناك من تتأخر االستجابات األخرى، تختمف االستجابات
استجاباتيم لوقت معين وىذا ليس اضطراب، لكن إذا تأخرت أو انعدمت فإنيا تعيق عمل 

. الحداد

 أىم ما يميز ىذه المرحمة ظيور أعراض :االكتئابية المركزية أو الحالة  الثانية المرحمة
 في الحاالت المرضية أكثر أو ، لمزاج الحزين ، والتي تدوم شيورا كاالنسحاب اكتئابية

 المذكور سابقا، حيث يتم أوال االنفعالي بعد تحقيق التفريغ تبدأ إال ال االكتئابيةإن المرحمة    
 باسترجاع كل الذكريات والصور التي كان الفقيد موجودا فييا وذلكإعادة معايشة الماضي 

  أو عدم الوجود، وعندما يكون استحضاراالختفاءإلي الشعور وربطيا بفكرة  من الالشعور
. ىذه الذكريات بالخيبة والحزن واأللم يدل عمى السير السوي لمحداد

 نتيجة الجيد المبذول في استحضار االنطوائيةيعيش الفرد في ىذه المرحمة حالة من     
الذكريات تجعمو غير قادر عمى سحب االستثمار من الموضوع المفقود إلى مواضيع جديدة  

 إن بالفراغ و الغضب اتجاه الموضوع المفقود الذي قام بيجره لكنو يحول األناحيث يعيش    
يحمي ذاتو بالمجوء إلى ميكانيزم المثالية وذلك بذكر محاسن المفقود 

يبدأ الرجوع إلى حب الموضوعات الجديدة وبناء   :أو نهاية الحدادالشفاء : المرحمة الثالثة
يبدأ ىذا الرجوع في األحالم، يرى بعض العمماء أن تخطي المرحمة  عالقات أيضا، وعادة ما

يرى ان السرعة في استثمارات جديدة انوس  مؤشر جيد لتجاوز الحداد بسرعة، لكن االكتئابية
منفصال االستثمار يكون  قد يكون لديو وجية أخرى وىو الشبو بالموضوع المفقود وبالتالي ال

(  20،21، ص ص2005سيام الكاىنة شرابن،).عن الموضوع المفقود

 :الحداد المرضي و الحداد الطبيعي- 4

التوازن و  األمن من اجل الحفاظ عمى األناتبدو عممية الحداد طبيعية فيي آلية تستخدميا    
.  األنا كان الحداد مرضي فيذا ييدد توافقإذاالنفسي،لكن 

: سوف نقدم في ىذا الجدول مقارنة بين عالمات الحداد المرضي و الحداد الطبيعي  

     عالمات الحداد المرضي          عالمات الحداد الطبيعي 
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ستمرار االنكار مع اسى متاخر     او رفض عدم تصديق،انكار صدمة 
غائب 

 حزن عميق و شعور بذنب
النجاة و لكن تقييم الذات ال يزال سميما  

اكتئاب مع اصابة تقييم الذات،انكار و 
مشاعر انتحارية مع تصرفات محطمة 

لمنفس 
 

اعراض جسمية عديدة بدون اصابة 
 عضوية حقيقية
 

مرض عضوي حقيقي و اعتالل صحي 

احساس بعدم الواقعية و االنسحاب عن 
االخرين 

انعزال اجتماعي مترق 

غضب و عداء دائمان يؤديان الى غضب و استثارة  
حاالت زورية خاصة نحو الجياز الطبي 

او بالعكس خوف لكل تعبير عن 
الغضب و العداء 

  اضطرابات السموك،معشعور بعدم 
االرتياح،الالىدفية،و التصرف اآللي 

اضطرابات سموك مستمرة،غالبا مع زيادة 
فعالية مستمرة غير مترافقة مع احساس 

. بالفقد و االسى
انشغال فكري بذكريات المتوفى،احالم 

عن المتوفى،اىالسات،خوف من 
االصابة بالجنون 

استمرار االنشغال لبفكري بذكريات 
المتوفى لدرجة البحث عن اعادة العالقة 

معو 
تحقيق شخصية،بعض معالم او قدرات 

المتوفى 
اعراض تحويمية شبيية باعراض المتوفى  

 

( 210،ص2011عبد الرحمان ابراىيم،)
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 الحداد الطبيعي التي تبدو أعراض شدة و استمرار أن    نالحظ من خالل ىذا الجدول 
.  مرضية حادةأعراض إلى يحوليا األمر بادئفي (موقفية ) استجابة

 رفض فقدان ذلك أو اإلنكار في الحداد و ىي األولىوىذا ناتج عن استمرار االستجابة 
يعوض بو فقدان الموضوع .الموضوع المحبوب و عدم القدرة عمى استثمار موضوع جديد

. األولي

االكتئاب،و ىذا ما بأعراض  األحيان الحداد تتشارك في الكثير من إعراض إن     نالحظ 
 ،2007 سميم،مريم).1917التي نشرىا عام " الحداد و السوداوية" في مقالتو فرويد إليو أشار

(. 283ص

    عند فقدان الموضوع المحبوب تتحرر االستثمارات الميبيدية مما يسبب الخوف و الحزن،
في موضوع خارجي وىذا بعد بعض   تغيير وجية االستثمار الميبيديإلىويسعى الفرد 

 بسبب فصل تمك الذكريات المتعمقة بالموضوع المفقود كل واحدة التأجيل و يكون التأجيل
      ".عمل الحداد"فرويد  عمييا أطمقوىذا يتطمب وقتا النجازه،و ىذه العممية  عمى حدى،

  الشخص قد ماتأنوتكون ىذه العممية جد مؤلمة و صعبة عند الذين ال يصدقون 
 تفكيك رابط تأجيل). مذكورة سابقاالتأجيل انو ال يزال حيا،و بيذا تستمر عممية ويعتقدون
 الشخص ما يزال حيا ىذا من جية، ومن جية أنيكون لدييم تثبيت بوىم و ،(الذكريات

 الحداد من يتطابقون مع الموضوع المفقود في أصحاب من األشخاصعض ب ىناك أخرى
 مصاب بنفس المرض و يعاني كأنو،فيصبح صاحب الحداد يتصرف و سموكا توتصرفاتو و 
     الذات تأنيب عان منيا الشخص المفقود،وىو قد يظير نوع من إلي اإلعراضمن نفس 

 ىو كأنو يتمنى الفرد الموت لنفسو كما مات الموضوع المحبوب لديو و إن إالوتعذيب النفس 
.  يموتإن أرادهالذي 

.   الحداد يتميز باستدخال متناقض العاطفة لمموضوع المفقودإن نقول األخير   في 

( 106،107،ص ص 1997كمال وىبي،كمال ابو شيدة،)                   
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  :الصـــــــــــة خ
 أىم معطيات ىذا بإبراز النظري لمحداد ، اإلطارمن خالل ىذا الفصل حاولنا وضع    

.  النشاط النفسي المتشابك األبعاد

 الحداد تعد من المؤىالت الفعمية لألنا حيث تمكنو من التحكم تأسيسلى ‘نستنتج أن القدرة 
إن وظيفة الحداد كأي وظيفة .  النفسي الداخميالواقعبصورة أو بأخرى في الواقع الخارجي و 
 و التصديق إن الشخص باالقتناع المتعمقة بالحقائقنفسية لألنا تقوم عمى المعرفة الصحيحة 

  .أوليكان موضوع حب   بعده حتى لواالستمرارقد مات فعال و يجب 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 

35 

:  تذكير بالفرضيات -    1
ىناك تأثيرات نوعية لعممية الحداد عمى المراىق اليتيم : الفرضية العامة  

  لدى المراىق اليتيم االنطواءيساىم عمل الحداد في ظيور :  األولى الجزئيةالفرضية 
  لدى المراىق اليتيماالكتئابيةيساىم عمل الحداد في ظيور تظاىرات :  الثانيةالجزئيةالفرضية 

  :المنهج المستخدم -2    
منيج في البحث يقوم عمى استعمال نتائج فحص " عمى أنو هينترعرفو: يالمنهج العياد  

مرضى عديدين، ودراستيم الواحد تمو اآلخر، ألجل استخالص مبادئ عامة أو تعميمات توحي 
"  بيا مالحظة كفاءاتيم و قصورىم

عينة، واحدة   يرى أن المنيج العيادي ىو دراسة لحاالت أو وينتر في ىذا التعريف نجد أن    
بواحدة من أجل التوصل إلى نتيجة يمكن تعميميا إلى حد معقول  

من مسممات ىذا المنيج أنو يتعامل مع شخصية الحالة المدروسة عمى أنيا تطور دينامي،    
يتمتع بال ثبات في النواحي الجسدية و النفسية، و الشخصية أيضا ىي جزء ال يتجزأ من الفرد 
ال يمكن عزليا أو دراسة جانب من جوانبيا دون التعرض لبقية الجوانب الشخصية كوحدة كمية 

 موقف معين إنما تتضح في ضوء تاريخ حياة إزاءزمنية  ومعنى ذلك أن استجابات الشخصية 
وىكذا تعتبر دراسة الحالة من األدوات الرئيسية في تشخيص . الفرد واتجاىاتو بإزاء المستقبل

 ( 11، 9 ص ، ، ص1996فيصل عباس ،  ). وفيم حالة الفرد وعالقتو بالبيئة
  .    تم اختيار ىذا المنيج ألنو المالئم لموضوع الدراسة

  :األدوات المستعممة -3
 تعرف عمى أنيا إدراك وتسجيل دقيق و مصمم لعمميات تخص :  المالحظة العيادية3-1 

 . موضوعات، أو مواقف معينة

 يتم جمع البيانات فييا إما عن طريق مالحظة العميل بصورة مباشرة أو عن طريق استسقاء   
 (15،ص 2012بوسنة عبد الوافي زىير،  ).المعمومات من أشخاص قاموا ىم بالمالحظة

محادثة موجية لغرض محدد غير " ىي  بينغ و موور   كما يعرفيا:ةالمقابمة العيادي 3-2
 تحدده المحادثة نفسو التياإلشباع 
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 المقابمة العيادية ىي محادثة بين اثنين أو أكثر بيدف الوصول إلى معمومات أنوىذا يعني  
 .وحقائق حول حياة العميل

:اختبار بقع الحبر-3-3  
   يتكون من عشر بطاقات، بعضيا ممون " هرمان رورشاخ"  ىو اختبار إسقاطي وضعو    

 في كل بطاقة االستجابةوزمن  يسجل زمن الرجع، .والبعض اآلخر رمادي وأسود
   المكان، المحدد، المحتوى، الشيوع :  عناصر وىيأربعة عمى أساس االستجاباتتصحح      

واإلحالة  
 ىي المتبعة موراي حسب عدة عمماء و ستكون طريقة االختبارىناك عدة طرق لتصحيح ىذا 

في ىذه الدراسة  
:اختبار تفهم الموضوع- 3-4  

 من االختبار ، يتكون هارفرد مع عدد من زمالءه من جامعة باالتفاقهنري موراي وضعو      
.  بطاقة، وراء كل بطاقة ىناك رموز تقوم بدورىا بتحديد البطاقات المناسبة لكل عمر وجنس31

تحتوي البطاقات عمى صور ألشخاص في وضعيات مختمفة يطمب من المفحوص سرد       
. قصة لكل بطاقة وتكون القصة كاممة بداية و نياية معروفة 

 إلى تحميل دقيق لكل جممة من موراي، و تيدف طريقة االختباراتتتعدد التفسيرات ليذه      
القصة و تحديد الحاجات النفسية لمفرد ، فضال عن ذلك فإنيا تقدر شدة ىذه الحاجات 

،ص 2004محمد جاسم محمد،).واستمرارىا وأىميتيا بالنسبة لمحاجات األخرى في الشخصية 
(  135،106ص 

:الدراسة االستطالعية- 4  

ثانوية محمد بوصبيعات بسكرة: الحدود المكانية -   

20/04/2014 إلى 9/3/2014من : الحدود الرمانية-   

(طالب في ىذه الثانوية) حاالت 3: الحدود البشرية-   
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:حاالت الدراسة-5  

  سنة، يتيمة األب18مراىقة تبمغ من العمر : الحالة األولى- 

  سنة، يتيمة األم16مراىقة تبمغ من العمر : الحالة الثانية- 

  سنة، يتيمة األب17مراىقة تبمغ من العمر : الحالة الثالثة- 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 اإلطار التطبيقي للدراسة
 

 

39 

 " ي"الحالة   :اوال

 :تقديم الحالة-1

 فتاة : الجنس

  سنة18: العمر 

 متوسط : المستوى المعيشي

  ثانوي 3: المستوى الدراسي

 أخ وأخت : عدد اإلخوة

 الحالة يتيمة األب 

 : الظروف المعيشية لمحالة- 2

 عاـ تعيش في مدينة بسكرة، تعيش الحالة مع 18الحالة فتاة مراىقة تبمغ مف العمر     
 ، إثر حادثة مؤلمة إذ أف 26/12/2011والدتيا وأخوييا، أصبحت الحالة يتيمة األب منذ 

والدىا كاف يعمؿ كسائؽ سيارة أجرة وتعرض لبلعتداء مف طرؼ ثبلث شباب، حيث قاموا 
 . بقتمو مف أجؿ سرقة سيارتو

  خمفت الحادثة ألما كبيرا لدى الحالة وعائمتيا، حتى إف الحالة أصيبت بعد ذلؾ بداء قصور 
 . الغدة الدرقية، تعيش الحالة في قمؽ ألف قتمة أبييا لـ ينالوا عقابيـ

 : ممخص المقابمة مع الحالة- 3

تبيف أف الحالة ال تيتـ بمظيرىا كثيرا، فيي تبدو عادية مقارنة بقريناتيا مف المراىقات،     
 . أظيرت الحالة نوع مف التحفظ في البداية لكنو سرعاف ما زاؿ في بقية المقابمة

 تعيش الحالة مع  أسرتيا لكنيا دائمة التذمر مف شقيقتيا الوحيدة التي تراىا سببا في    
 . المشاكؿ، فيي تسبب اإلزعاج لكؿ العائمة
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   كانت عبلقة الحالة جيدة مع والدىا المتوفى ووفاتيا خمفت صدمة كبيرة بالنسبة ليا، إال 
 . أف والدتيا تحاوؿ تعويض أبنائيا و حمايتيـ مف أجؿ إكماؿ حياتيـ بطريقة عادية

    تتحسس الحالة مف وضعيتيا حيث أنيا ترفض نعتيا باليتيمة لذا ال تكوف عبلقات كثيرة 
 . وىذا منعدـ االحتكاؾ بالناس

دخوؿ     تزاوؿ الحالة دراستيا وتبدو مجدة فييا وتتمنى النجاح في شيادة البكالوريا مف أجؿ
 .  كمية الطب أو الصيدلة، وىذا ما يفسر طموحيا وعدـ فشميا

 :تحميل المقابمة مع الحالة- 4

    مف خبلؿ إجراء المقابمة العيادية النصؼ موجية مع الحالة، والمكونة مف محوريف األوؿ 
خاص بالتظاىرات االكتئابية والثاني خاص باالنطواء تبيف أف الحالة تعاني مف بعض 

ال يمكف القوؿ أف الجدوؿ اكتمؿ عند الحالة، لكنيا لدييا بعض  .األعراض االكتئابية
األعراض تختمؼ شدتيا، أكثر األعراض شدة ىو القمؽ، إذ أف الحالة صرحت في عدة مرات  
ف لـ تكف تستحؽ ذلؾ، وخاصة عند الحديث  بقمقيا وغضبيا اتجاه المواقؼ واألشياء حتى وا 

وكذلؾ  (نقمؽ، نحس روحي مش مميحة، نقمؽ):عف حادثة وفاة أبييا ويتضح ذلؾ في قوليا
، حتى أف الحالة أصيبت بداء عمى (كنت عبد نورماؿ، بصح بعد الوفاة عمى ما كانش نقمؽ)

، (الطبيب قالي مف القمقة... مرضت بالقواطر )مستوى الغدة الدرقية مف جراء اإلنفعاؿ الزائد
كما أف الحالة ال تستطيع ضبط انفعاالتيا واندفاعيتيا اتجاه المواقؼ التي تسبب ليا القمؽ، 

كي نعيط نحس ىاذيؾ الغمة راحت بصح تعاود   )،(نحب نعيط )وذلؾ اتضح في قوليا
 .(ترجع

   كما أف ىناؾ أعراض أخرى فيزيولوجية خاصة تمؾ التي تتعمؽ باضطرابات النـو والشيية 
  (ما عنديش نفحة باش ناكؿ)، وأيضا (ما نرقدش، يطير عميا النـو )وىذا ما اتضح في قوليا

... عاد كمش صامط )    أظيرت الحالة عدـ رغبتيا في إقامة نشاطات واالستمتاع بيا،
الدنيا ) ، وكذلؾ عدـ رغبتيا في الحياة ورغبتيا في االنتحار(ماني نافحة في حتى حاجة

، لكف مف (ونتينى مف العذاب... جات في بالي الفكرة، نحب نقتؿ روحي) (ظممة في وجيي
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الواضح أف ىذه الرغبة تبقى عمى مستوى الفكر فقط ولـ تحاوؿ الحالة االنتحار إطبلؽ       
 . (معنديش الجرأة باش نديرىا )

     يبدو أف وفاة األب خمفت أضرار جسمية و نفسية لدى الحالة، و كذلؾ مف الناحية 
االجتماعية وىذا ما اتضح في اجابتيا عف األسئمة المتعمقة بمحور االنطواء حيث أف الحالة 

مانحبش  )نفت رغبتيا في التواجد وسط األماكف المكتظة واالحتكاؾ مع عدد كبير مف الناس
، كذلؾ الحالة ترغب في البقاء وحيدة طوؿ الوقت وىذا ما اتضح (نروح، ما نحبش الغاشي

قبؿ ما يموت بابا كنت نحب الغاشي  )وكذلؾ (كي يخرجو دارنا نحب نقعد وحدي )في قوليا
، ىذا دليؿ عمى أف الحالة فرد يميؿ إلى االنسحاب وعدـ إقامة (والعباد، بصح ضرؾ الال

عبلقات اجتماعية كثيرة، وعدـ االحتكاؾ باألفراد وخاصة أولئؾ المتواجدوف في الوسط 
ىوما مف قبؿ عبلقتنا بييـ مش مميحة، وبعد ... عمومي... )العائمي، وىذا يتضح في قوليا

، فالحالة تجد الراحة    ...(اختي ثاني راىي تقمقني ياسر) وكذلؾ  (...الوفاة زادت ساءت 
 .والسعادة مع األصدقاء أكثر مف العائمة

    يتضح مف خبلؿ المقابمة مع الحالة أف لمحالة أعراض مختمفة الشدة أشدىا عرض القمؽ 
لكف كؿ ىذه . لدى الحالة، واألعراض الفيزيولوجية، الخاصة باضطرابات الطعاـ و النـو

أما األعراض الخاصة . التظاىرات الفيزيولوجية تبدو موقفية استجابية تابعة لعمؿ الحداد
باالنطواء فموحظ أف الحالة مف النوع المنسحب،فيي ال تحب التواجد في األماكف المكتظة، 

وكؿ ىذه األعراض ظيرت لدى الحالة بعد . كما أنيا تشعر بالنبذ اتجاه بعض أفراد عائمتيا
 .     وفاة والدىا

 عمى طريقة " ي"تقديم و تحميل اختبار الرورشاخ لمحالة - 5

 :   تقديم االختبار5-1

 شا المحتوى المحدد المكان التحقيق  اإلستجابة البطاقة

  5"            
 شا حي +ش ؾ ػػػػػػ الكؿ ػػػػػػ يباف كمي خفاش    
Ⅰ شا حي ح حي ؾ ػػػػػػ الكؿ ػػػػ نشوؼ فيو خفاش كمي باش 

           ييجـ عمى فريستو  
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 شا حي +ش ؾ ػػػػػ خفاش غضباف ياسر    
  1'23"           
  "41           
   شيء ح غ ح ج ػػػػػػ األسود ػػػػػػ يباف كمي شيء متيجـ عمى      
           حاجة  
   دـ ؿ ش ج ػػػػػػػ األحمر العموي ػػػػػػ ىذا كمي دـ  
Ⅱ دـ ؿ ش ج ػػػػػػػ األحمر ػػػػػػ الدـ في كؿ ببلصة   

ػػػػػػػػ خفاش يتيجـ عمى     
 حاجة

   حي ح حي ؾ

         والدـ نتاعيا انتشر في كؿ     
         ببلصة وسخ معاه الخفاش     
         وكمش واألثر تاع الدـ في      
         كؿ ببلصة    
  2'04"           
  "14           
   (ب) ش فؽ ج ػػػػػػػ األسود السفمي ػػػػػػ ىذا يباف كمي شبح يعيط  
   دـ ؿ ش ج ػػػػػػػ األحمر العموي ػػػػػػػػ شبيتو بالدـ   
Ⅲ  (ب) +ش ج ػػػػػػػػ األسود السفمي ػػػػػػػ يبانمي برؾ بمي راىو شبح   

   حي ح غ ح ؾ ػػػػػػػ شبح متقمؽ وكمي باش   يعيط  
          ييجـ عمى حاجة    
  1'41"           
  17"           
Ⅳ  (حي) ح حي ؾ ػػػػػػػػػػػػػ الكؿ ػػػػػػػػػ كائف ضخـ باش ييجـ عمى   

           حاجة أو يمشي أو يجري، متقمؽ  
           ياسر  
  1'04"           
  "9           
 شا حي ح حي ؾ   ػػػػػػػػ ىذا ثاني كيما األوؿ خفاش،  
Ⅴ يباف كمي راىو طاير           
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  "52           
  40"           

  
ػػػػػػػػػػػ يباف كمي دودة وال حاجة 

 خارجة
   حي ض ش ج ػػػػػػػػػػػ األسود المركزي

           مف الجحر المي كانت فيو، ىي   
Ⅵ الميـ تحب تخرج           

   طبيعة ح غ ح ؾ ج ػػػػػػػػػػػػ الجانبيف ػػػػػػػػػػػػػػ ىذي الببلصة المي قاعدة   
           تخرج منيا راىي تتفتت  
  2'46"           
  6"           
   شيء ض ش ؾ ج ػػػػػػػػػػػػػ الجانبيف العموييف ػػػػػػػػػػػػػ كمي شيء قاعد ينحؿ كيما   
Ⅶ  حاجة كانت مجمولة كانت عبارة           

           عمى كتمة وحدة وتنحؿ  
   شيء ض ش ج ػػػػػػػػػػػػػػ الجزء السفمي المركز )ػػػػػػػػػػػػػػػ ىذا الرسمي تاعيا   
           (نتاعيا   
  2'           
  16"           
   تشر +-ش ج ػػػػػػػػػػ األخضر والوردي  ػػػػػػػػػػػػ ىذي بانتمي كمي عضو مف   
         والبرتقالي انساف   
Ⅷ تشر + ش ج ػػػػػػػػػػػػػ الوردي الجانبي ػػػػػػػػػػػػػػػ مترابط مع باقي األعضاء   

           متماسؾ بييـ، ىذو ىوما الرابط  
           بينو وبيف األعضاء لخريف  
  1'41"           
  14"           
   شيء ح غ ح ؾ ج ػػػػػػػػ الوردي، األخضر،  ػػػػػػ المي كانو مترابطيف معضاىـ  
Ⅸ  البرتقالي المي فاتت بداو ينحمو         

   ب ح ب ج ػػػػػػػػػػ البرتقالي  ػػػػػػ كايف شخص رافع يديو قاعد   
           يعيط   
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   ب -ش ج ؼ ػػػػػػػػ الفراغ  ػػػػػػ الجسـ نتاع اإلنساف المي قاعد   
           يعيط   
  2'18"           
  18"           
   شيء ؿ ش ج ػػػػػػػػػ األخضر السفمي   ػػػػػػ ىذوؾ المي كانو ينحمو كؿ   
         والبرتقالي حاجة راىي وحدىا،األخضر    
           وحدو البرتقالي وحدو   

 ػػػػػػػ األخضر ارتبط باألزرؽ كاينة  
ػػػػػػػػػػػ األخضر العموي 

   شيء ؿ ش ج ؾ واألزرؽ 

          العموي و األصفر الجانبي  حاجة مزالت رابطاتو بيو ىو   
Ⅹ  واألصفر ثاني           

ػػػػػػػ الوردي كاف مجموؿ مع   
 بعضاه 

ػػػػػػػػػ الوردي و األزرؽ 
 المركزي 

   شيء ؿ ش ج

           وكايف رابط يجمؿ فييـ مع   
           بعضاىـ ىي األزرؽ   
   شيء ؿ ش ج ػػػػػػ األزرؽ  ػػػػػػػػػ األزرؽ ىو المي يخمييـ   
           متماسكيف   
   شيء ش' ؿ ج ػػػػػػػػ الرمادي  ػػػػػػػػ الرمادي ىو المي كاف كمش   
           ومنو ىو بداو يتفرقوا   
  3'57"           

 اختبار اإلختيارات 

  عجبتني خاطر كمي كايف ترابط بيف الحوايج كامؿ10البطاقة + 

  مخمييف الحوايج مترابطيف مش كمش راح ىكاؾ، يرمزو لؤلماف8البطاقة + 

  خاطر يباف فيو كمي الشر، رمزولي لمشر والغضب والقسوة4البطاقة - 

  العنؼ، يرمز لمخطر1البطاقة - 
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  : تحميل اإلختبار5-2

 : التحميل الكمي

T  =1186 ـ ز إ                                   =R/T 

R =27ثانية 44=                                       ـ ز إ  

 : التموقعات

  %37 = %                                           ؾ7= ؾ

  %62 = %                                          ج15= ج

 3= ؾ ج 

  1= ج ؼ 

  1=ج ؾ

 :  نمط المقاربة

 . الحالة تتعامؿ مع الواقع بالعموميات دوف إىماؿ الخصوصيات في بعض المواقؼج ؾ   

 : المحددات

  %22 = %                                       ش4+ = ش

  %75 =%+                                     ش1+- = ش

                 1- = ش

  3= ض ش

  14/2=                                    مج ؿ7= ؿ ش

  %37= %                                   ؿ1= ش'ؿ
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  1= ش فؽ

  TRI = 2/14                                 4= ح ح 

  4= ح غ ح 

  1= ح ب

 :  المحتوى

  %7 = %                                  ب2= ب

 2= (ب)

  %26= %                                حي7= حي

  1= (حي)

 9= شيء

 2= تشر

 1=طبيعة

  %18=                                  معادلة القمؽ3= دـ

  %15 = %                                 شا4= شا

 :  النقاط الحساسة

  (بطاقة التقمص )استجابة ش فؽ في البطاقة الثالثة      - 

 تتابع جامد       - 

 : التفسير الكيفي

 :الييكؿ الفكري
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 ". 44 استجابة، وىي انتاجية متوسطة و متوسط كؿ استجابة ىو 27   عدد اإلستجابات 

 هرمان رورشاخ عف النسبة التي وضعيا %75 =%+انخفاض نسبة ش: دراسة الذكاء
 وىذا يعني انخفاض في مستوى الذكاء لدى الحالة وىذا ما يدعمو أيضا غياب 80-90%

  .0=ح ب

 : الييكؿ العاطفي

 في ىذا البروتوكوؿ إلى أف الحالة ذات ميوالت 2/14يشير نمط الخبرة : الوجداف و الطبع
  استجابات ؿ ش 5 ، وكذلؾ وجود استجابات ش ؿ، و %37 =%انبساطية وىذا ما يثبتو ؿ

ولكف مف الواضح أف الحالة تخفي قمقا شديدا وعميقا وراء انبساطيتيا، وىذا ما تثبتو معادلة 
، مع غياب كمي لبلستجابات ح ب، ىناؾ قمؽ كامف تحاوؿ الحالة كبتو      %18القمؽ 

 ،و ش 3=ومراقبتو، إال أنو ىناؾ في بعض االستجابات خاصة تمؾ التي تخص الدـ، دـ
 ما يظير فشؿ الحالة في مراقبة عواطفيا باإلضافة أيضا إلى استجابات التضميؿ، 1=فؽ

 التي تدؿ أيضا عمى القمؽ ناشئ عف اإلحباط، وتدؿ أيضا 7و6 في البطاقتيف 3= ض ش
 .عمى أعراض اكتئابية

 : القدرة عمى التكيؼ

، باإلضافة إلى وجود عدد ال بأس بو مف TRI= 2/14    الحالة ذات ميوؿ انبساطية 
كؿ ىذه المعطيات تدؿ عمى قدرة الحالة .  استجابات شا4 مع وجود %62 =%الجزيئات ج

عمى إقامة عبلقات اجتماعية، لكف تجد صعوبة في ذلؾ، وىذا ما يفسره نقص االستجابات 
 . واستجابة ح ب واحدة لكنيا ساكنة2= البشرية ب

 .     تحاوؿ الحالة الخوض في الحياة االجتماعية لكف تجد صعوبة في ذلؾ

 : النقاط الحساسة

عبلمة عمى - ، مع ش(بطاقة التقمص )وجود استجابة ش فؽ في البطاقة الثالثة     - 
عدـ إحساس الحالة بالحركة السوية وعدـ وجود .  وجود قمؽ مضبوط بطريقة غير جيدة

 . استجابات  ب و ح ب تفسر عدـ قدرة الحالة عمى تقمص الكائنات البشرية
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 .تتابع جامد يدؿ عمى مراقبة االنفعاالت    - 

 : التفسير الدينامي

  بطاقة الدخول في وضعيات جديدة: البطاقة األولى

 استجابات و كميا شائعة، وىذا ما يفسر وجود صعوبة 3، قدمت الحالة "5    زمف الرجع 
في الخوض في المشاكؿ الجديدة يتمثؿ ىذا المشكؿ في خوؼ قد يكوف ناشئ عف صدمة 

 .يغمب طابع عدوانية واضحة عمى االستجابات في ىذه البطاقة. تعرضت ليا المفحوصة

 بطاقة العدوانية : البطاقة الثانية

، قدمت المفحوصة     "41    امتد زمف الرجع في ىذه البطاقة بالنسبة إلى التي سبقتيا إلى 
 منيا خاصة باالستجابة دـ، ففي كؿ مرة كانت المفحوصة تستجيب دـ 3 استجابات، 4

بصورة مختمفة عف األخرى وىذا ما يفسر وجود صدمة األحمر، ىناؾ نزعات عدوانية لدى 
 .المفحوصة، وىذا ما يفسر وجود استجابة حيوانية ذات طابع عدواني أيضا

 بطاقة التقمص :البطاقة الثالثة

، مع غياب كمي لبلستجابات  ح ب ىذا يعني (ب)، وجود استجابتيف "14    زمف الرجع
عدـ القدرة عمى تقمص الكائنات البشرية بصورة جيدة، مع الخوؼ مف الشريؾ الجنسي، 

وىذا قد يكوف راجع لمشاكؿ اوديبية . زادت حدة االستجابة لمدـ بالمقارنة مع البطاقة السابقة
 .مع الوالديف وىذا ما يفسره أكثر عدـ إدراؾ التفاعؿ بيف الشخصيتيف في ىذه البطاقة

 البطاقة األبوية: البطاقة الرابعة

، قدمت الحالة استجابة واحدة مع حركة حيوانية، أظيرت المفحوصة قمقا "17   زمف الرجع 
مع غياب استجابة تضميمية إلى انو واضح مف خبلؿ االستجابة قمؽ كامف طفولي اتجاه 

السمطة األبوية مع احتماؿ انقبلب النزعات العدوانية السابقة إلى تظاىرات اكتئابية واضحة 
 .قد تجر معيا نزعات عدوانية

 



 اإلطار التطبيقي للدراسة
 

 

49 

 

 بطاقة صورة الذات: البطاقة الخامسة

، مع استجابة واحدة حيوانية شائعة وىذا ما يفسر إدراكيا السوي لمواقع "9    زمف الرجع 
 .حيث أف المفحوصة تشعر بالعالـ الخارجي بطريقة طبيعية 

    نبلحظ ىنا غياب استجابة تضميمية عمى عكس البطاقة السابقة وىنا يسقط احتماؿ 
 .االكتئاب لدى المفحوصة، نبلحظ في ىذه البطاقة إدراؾ جيد لمذات

 البطاقة الجنسية : البطاقة السادسة

، يرجع إلى االمتداد في ىذه البطاقة ، قدمت الحالة استجابتيف، "40    زمف االستجابة 
واحدة منيا ض ش، مع وجود تقسيمات وىذا ما يفسر جنسية أنثوية مقبولة ومندمجة مع 

 شخصية الحالة 

 بطاقة األمومة: البطاقة السابعة

، قدمت المفحوصة استجابتيف، عدـ إدراؾ الحالة لمحركة فغياب الحركة "6    زمف الرجع 
يدؿ عمى افتراض وجود نزاعات بيف المفحوصة واألـ، كما ىناؾ نوع مف العدوانية لدى 

 .المفحوصة واضحة مف خبلؿ االنحبلؿ الذي أشارت إليو في البروتوكوؿ

 بطاقة التكيف العاطفي  : البطاقة الثامنة

، قدمت استجابتيف تشر وىذا يدؿ عمى ميؿ المفحوصة إلى انشغاالت "16    زمف الرجع 
أثارت قمقا حولتو المفحوصة  (8البطاقة )جسدية حينما قدمت ليا البطاقة، حيث أف المثير 

مباشرة إلى انشغاالت جسدية، مف الواضع أف المفحوصة تقدـ موقفا مصطنعا أماـ اإلثارة 
 .العاطفية فيي تجد عجزا في التكيؼ العاطفي

 البطاقة المرفوضة : البطاقة التاسعة

 استجابات و لـ تقدـ استجابة كمية، وال حتى استجابة 3، قدمت الحالة "14    زمف الرجع 
 .لونية، وىذا ما يفسر ذكاء اقؿ مف المعدؿ وعدـ الكفاية في النضج العاطفي
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 البطاقة العائمية : البطاقة العاشرة

 استجابات، يبلحظ غياب الشائعات في ىذه البطاقة 5، قدمت الحالة "18     زمف الرجع 
وغيابيا يطرح مشكؿ أعطت المفحوصة عدد مف االستجابات أكبر مما أعطتو في لوحات 
سابقة مع وجود تمقائية وتكيؼ أكثر، وىذا بسبب ارتياح الحالة إلكماؿ االختبار والتخمص 

 .مف مادتو التي لوحظ بأنيا كانت حقيقة مقمقة بالنسبة ليا

    سيطرت صفة االنحبلؿ عمى استجابات المفحوصة في كؿ البطاقات وخاصة في ىذه 
البطاقة وىذا قد يفسر عدـ االرتياح في الوسط العائمي أو عدـ قدرة المفحوصة عمى فؾ رابط 

 .ال شعورىا بالواقع المتمثؿ في مادة االختبار

 :تقديم و تحميل اختبار تفهم الموضوع لمحالة- 6

  : تقديم االختبار6-1

 : 1البطاقة 

 الطفؿ : البطؿ-

 الحاجة إلى الحب، األماف، االستقرار، االطمئناف : حاجات البطؿ

 صراع عائمي يسبب الحزف لمطفؿ :  ضغوط البيئة- 

 بقاء الطفؿ في حزنو ووحدتو : النياية- 

طفؿ يعيش وسط صراع عائمي يجعمو دائـ الحزف و القمؽ يمنعو مف : تحميؿ الموضوعات-
 العيش بأماف و اطمئناف 

 حزف، وحدة، قمؽ: المشاعر و االىتمامات- 

  :2البطاقة 

 الفتاة : البطؿ - 
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 تمنيات حياة أفضؿ : الحاجات- 

طبيعة البيئة و الظروؼ تصعب عمى البطؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ حاجاتو، : ضغوط البيئة- 
 .صراع بيف زوجتيف

 تحقيؽ حاجات البطؿ و تغيير حياتو لؤلفضؿ : النياية- 

زوجيف لرجؿ واحد في صراع لكف تمنياتيما واحدة وىي العيش : تحميؿ الموضوعات- 
 بصورة أفضؿ 

، تذمر، حيرة : المشاعر واالىتمامات-   كره، لـؤ

  : 3GFالبطاقة 

 الفتاة :  البطؿ-

 الحاجة إلى الحماية، والسند : الحاجات- 

 رفض الواقع و العيش وسط حزف شديد، غياب السند: ضغوط البيئة- 

 تتغمب الفتاة عمى حزنيا بمساعدة أناس تعرفيـ : النياية- 

فتاة تعيش في وحدة و رفض لمواقع الذي يسبب ليا الـ و حزف : تحميؿ الموضوعات- 
 كبيريف 

فتاة تعيش في وحدة و رفض لمواقع الذي سبب ليا الـ و حزف : تحميؿ الموضوعات- 
 كبيريف 

 حزف، ألـ، وحدة ، ىجر، في األخير راحة : المشاعر و االىتمامات- 

 : 5البطاقة 

 المرأة : البطؿ- 

 الحاجة إلى االطمئناف : الحاجات- 
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 ظروؼ ضاغطة تجعؿ المرأة في حيرة مف أمرىا اتجاه ابنيا : ضغوط البيئة- 

 تستطيع المرأة إخراج ابنيا مف وحدتو : النياية- 

امرأة تسعى مف أجؿ إسعاد أبنائيا و خاصة ابنيا الذي يعيش وحدة : تحميؿ الموضوعات- 
 وحزنا كبيريف، وتنجح في ذلؾ 

 حيرة، تعب،ألـ وفي األخير راحة : المشاعر و االىتمامات- 

  : 7GFالبطاقة 

 الفتاة : البطؿ- 

 الحاجة إلى الحناف و السند العاطفي : حاجات البطؿ- 

 .بيئة مكونة مف أناس يساعدوف الفتاة عمى تخطي محنتيا: ضغوط البيئة- 

 تخمص الفتاة مف حزنيا بمساعدة المحيطيف بيا: النياية- 

فتاة تعاني مف الحرماف العاطفي بسبب وفاة أميا، تحاوؿ مع مف : تحميؿ الموضوعات- 
 حوليا الخروج مف حالة الحزف التي تعيشيا

  :12GFالبطاقة 

 الشاب  : البطؿ- 

 الحاجة إلى السند، االطمئناف : حاجات البطؿ- 

 بيئة مشتتة، والبطؿ وحيد دوف أي سند عاطفي : ضغوط البيئة- 

 خروج الشاب مف حالة الحزف : النياية- 

 .شاب يعيش في وحدة إلى درجة أنو أصبح يرى شبح أمو المتوفاة: تحميؿ الموضوعات- 

 الحزف، وحدة، أفكار غريبة : المشاعر واالىتمامات- 
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  : 13MFالبطاقة 

 الرجؿ : البطؿ- 

 الحاجة إلى العدواف: الحاجات- 

 ظروؼ أجبرت الرجؿ عمى قتؿ زوجتو  : ضغوط البيئة- 

 نياية تعيسة، إصابة البطؿ بالجنوف مف شدة تأنيب الضمير: النياية- 

 رجؿ يقتؿ زوجتو مف شدة الغضب، ثـ يحس بالندـ و تأنيب الضمير : تحميؿ الموضوعات- 

 غضب شديد، تأنيب الضمير : المشاعر و االىتمامات- 

  :16البطاقة 

 المرأة : البطؿ- 

 تمنيات و محاوالت امرأة إلسعاد أوالدىا : حاجات البطؿ- 

 بيئة مميئة بالحب و التعاوف: ضغوط البيئة- 

 نجاح األـ في تحقيؽ حاجاتيا: النياية- 

أـ أرممة تعيش مع أطفاليا اليتامى، تحاوؿ إخراجيـ مف حزنيـ     : تحميؿ الموضوعات- 
 وتعاستيـ، تحمييـ مف كؿ مف حوليـ و تنجح في ذلؾ

 .  حزف، قمؽ، خوؼ: المشاعر واالىتمامات- 

  : تحميل االختبار6-2
     مف خبلؿ تطبيؽ اختبار تفيـ الموضوع، يمكف القوؿ أف الحالة فيمت بوضوح تعميمة 
االختبار جيدا و بسيولة، قدمت قصصا كاممة تتوفر فييا كؿ عناصر التحميؿ، ىناؾ ترابط 

 .منطقي داخؿ القصة الواحدة، وانسجاـ بيف كؿ القصص المستوحاة مف بيئة الحالة
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    في كؿ قصة استعممت بطبل واحدا، يتوحد مع الحالة في الجنس و العمر، كما يختمؼ 
عنيا في قصص أخرى، لكف غالب ما يختمؼ عنيا خاصة في العمر و كانت الحالة تحاوؿ 

 .تحويؿ حاجاتيا و مشاعرىـ إلى أشخاص آخريف مف محيطيا

     أما الحاجات فتنوعت ما بيف الحاجة إلى السند العاطفي، الحماية، االطمئناف، وتمنيات 
 وىي بطاقة العبلقات مع 13MFفي تغيير نمط الحياة مما ىو عميو، و ظيرت في البطاقة 

الجنس اآلخر الحاجة إلى العدواف، حيث فجرت الحالة تمؾ النزوات العدوانية التي في ذاتيا 
 . رغـ تنوع الحاجات إال أنيا تتبلءـ مع البطؿ الذي اختارتو الحالة. اتجاه الجنس اآلخر

     مف أكثر الحاجات التي تنسجـ مع األبطاؿ مف عمر الحالة ىي الحاجة إلى السند 
العاطفي، والحماية واالطمئناف، وكذلؾ تغيير الحياة إلى األفضؿ، أما ضغوط البيئة فتنوعت 
ما بيف مساعدة ومعرقمة لتمبية حاجات البطؿ، ومف المبلحظ في ىذا البروتوكوؿ أف ضغوط 
البيئة المعرقمة تتمثؿ في رفض البطؿ لمواقع وعدـ إيجاد أشخاص يساعدونو عمى التغيير مف 
ىذا الواقع المؤلـ، وعمى عكس ذلؾ في قصص أخرى حيث المحيطوف ىـ السبب في تحقيؽ 

 . حاجات البطؿ، وتغيير حياتيـ لؤلفضؿ

    تسود القصص كميا مشاعر مف الحزف واأللـ، الوحدة، تأنيب الضمير والحيرة، وخاصة 
الحرماف العاطفي الذي كاف موجود في كؿ القصص، كما أف القمؽ والخوؼ موجوديف في 

 .كؿ القصص بصورة ظاىرة أو مكبوتة

    يحاوؿ البطؿ دائما التغمب عمى ىذه المشاعر بإيجاد مخرج وحؿ ايجابي لمشكمتو، إال 
أنو يعجز عف إيجاده بمفرده، وىو دائما يطمب المساعدة مف المحيطيف بو، ويكونوف فعبل 

 .السبب في تخميو عف ألمو وحزنو

    مف خبلؿ تقديـ وتحميؿ اختبار تفيـ الموضوع لمحالة، نبلحظ أنيا تكبت قمقا وخوفا 
كبيريف وكذلؾ ترفض أحداث الواقع الذي تراه قاسيا ومحزنا، الحالة دائمة الشعور بالوحدة 

والحيرة، تعاني أيضا مف حرماف عاطفي، كما أف لدييا نزعات عدوانية واضحة اتجاه الجنس 
اآلخر، ترى الحالة الحياة وكأنيا قوقعة مف الظبلـ كما وصفتيا في القصص التي قدمتيا، 

وىي تحاوؿ الخروج منيا والتغمب عمييا، لكنيا عاجزة بمفردىا، فيي ال تستطيع حؿ مشاكميا 
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وىذا دليؿ عمى أف الحالة .إال بوجود مف يساعدىا مف المحيطيف بيا وخاصة األصدقاء واألـ
 . مف النوع االتكالي، لدييا صفة اعتمادية

    الحالة تدرؾ الواقع بصورة جيدة قدمت قصص واقعية ليس فييا غرابة أو أفكار الواقعية، 
لكف العاطفة تعيؽ تكيفيا أحيانا، فيي تستثار أماـ مادة االختبار بصورة تمقائية، ال تستطيع 
مراقبتيا جيدا، وىذا يمغي مراقبتيا الجيدة لمشاعرىا في بعض المواقؼ وخاصة التي تخص 

 .              العدوانية والخوؼ

 :التحميل العام لمحالة- 7

لرورشاخ      مف خبلؿ إجراء المقابمة العيادية النصؼ موجية مع الحالة، وكذلؾ اختبار ا
 .مورايواختبار تفيـ الموضوع وتحميميما عمى طريقة 

    اتضح إف الحالة تعاني مف قمؽ وغضب كبيريف، تحاوؿ الحالة كبت غضبيا وقمقيا 
لكنيا تفشؿ في البعض المواقؼ، اتضح ىذا القمؽ مف خبلؿ ما أدلت بو مف مفاىيـ تعبر 

 وىي %18 لتصؿ إلى الرورشاخعنو أثناء المقابمة، وكذلؾ ارتفاع معادلة القمؽ في اختبار 
، كذلؾ مف خبلؿ تقديـ الحالة %12 رورشاخمرتفعة مقارنة بتمؾ التي وضعيا ىرماف 

كما اتضح وجود مؤشر القمؽ في المشاعر التي عبرت . الستجابات ش فؽ، ش ؿ، ؿ ش
عمييا اختبار تفيـ الموضوع ، فطالما عبرت الحالة عف حزف البطؿ ووحدتو ورفضو لمواقع 
وبحثو عف حياة أفضؿ، مف الواضح أف الحالة أسقطت مشاعره الحزينة لى مادة االختبار، 

وىذا راجع إلى رفضيا لمواقع، فحادثة فقداف األب أثارت لدييا مشاعر إحباط حولتيا إلى قمؽ 
العدواف يظير عمى صورة فشؿ " وغضب، وىذا ما وضحو نبيؿ محمد الفحؿ في كتابو، أف 

حباط والشعور بالتخمي واليجر،  .(37، ص2003نبيؿ محمد الفحؿ، )وا 

     يمثؿ القمؽ أىـ عرض مف األعراض االكتئابية سواء تجسد في عدوانية أو بقي مكبوتا، 
 ، باإلضافة إلى أعراض فسيولوجية ونفسية كتمؾ التي تخص اضطرابات الشيية و النـو

حالة "وكذلؾ فتور اليمة وعدـ االستمتاع بمباىج الحياة، فاالكتئاب كما يعرفو روبرت 
احمد عبد الكريـ، )" وجدانية مف السقـ والحزف، وفتور اليمة والشعور بفقداف األمؿ والتشاـؤ

 (46، ص 2010
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 ينوه إلى ميوؿ لرورشاخ     تقديـ استجابات تضميمية في البطاقات اإلرتكاسية في اختبار ا
المفحوص نحو االكتئاب، أو عمى األقؿ وجود تظاىرات اكتئابية، إف تفسير وجود ىذه 
االستجابات لدى الحالة ىو وجود قمؽ ناشئ عف اإلحباط، يحوؿ ىذا القمؽ إلى نزعات 
عدوانية أو تظاىرات اكتئابية حسب الموقؼ، فالحالة تحوؿ ىذا القمؽ إلى عدواف اتجاه 

 6 وتفيـ الموضوع، في البطاقة الرورشاخالجنس اآلخر وىذا ما اتضح مف خبلؿ اختباري 
وكذلؾ في تفسير القصص حيث أقرت  (بطاقة التقمص) 3وكذلؾ البطاقة  (البطاقة الجنسية)

الحالة في أكثر مف موقؼ أف المحيطيف بالبطؿ خاصة العائمة ىـ السبب في عرقمة حاجاتو، 
ىذا مف جية، ومف جية أخرى فالحالة تظير نوع مف الميؿ إلى االكتئاب والحزف خاصة 
عندما يتعمؽ األمر بالحديث عف موت والدىا،ىذا ما اتضح مف خبلؿ المقابمة، يؤثر قمقيا 

 TRI=2/14حتى عمى تكيفيا االجتماعي والعاطفي، فبالرغـ مف أنيا مف النمط المنبسط 

إال أنيا تخاؼ مف الخوض في عبلقات جديدة وكانت المفحوصة قد أشارت بوضوح في 
المقابمة إلى عدـ ارتياحيا وسط األماكف المكتظة، فمدييا نوع مف االنسحاب فيي تشعر 
بمشاعر نبذ لآلخريف وخاصة مف الوسط العائمي، وىذا ما ظير مف خبلؿ اختبار تفيـ 

 .الرورشاخ مف اختبار 3الموضوع، وعدـ القدرة عمى تقمص الكائنات البشرية في البطاقة 

     أظيرت الحالة مف خبلؿ المقابمة عدـ رغبتيا في الحياة، وميميا نحو االنتحار إال أنيا 
 لـ تحاوؿ ابدا ذلؾ ألنيا ال تممؾ الجرأة وذلؾ بحسب قوليا في المقابمة 

      مف خبلؿ ىذا التحميؿ يتضح أف الحالة تعاني مف قمؽ وخوؼ عميقيف وكذلؾ ميوؿ 
اكتئابية وانسحابية، إلى درجة إصابتيا بمرض سيكوسوماتي وىو داء صور الغدة الدرقية، 
استجابة الحالة لمحزف واألسى عف طريؽ أعراض فسيولوجية تجسدت في إصابتيا بيذا 

 .المرض

     أكدت الحالة أف ىذه األعراض النفسية بدأت بالظيور بعد وفاة والدىا بفترة وجيزة، ىذه 
األعراض استجابة عادية تابعة لعمؿ الحداد فقد تظير مثؿ ىذه األعراض عقب وفاة أحد 
الوالديف، وىذا ما اسماه رواد مدرسة التحميؿ النفسي صدمة الفقداف التابعة لعمؿ الحداد، 

أكدت ىذه المدرسة أف عمؿ الحداد نشاط نفسي يتبع حادث الفقداف بصورة آلية، وسير ىذه 
 (45،ص2001لطفي الشربيني، ). العممية بطريقة سوية يحافظ عمى توافؽ األنا
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      البد مف اف الحالة تجد صعوبة في تجاوز محنتيا إال أف ليس مستحيبل والدليؿ ىو 
اختفاء بعض األعراض وخفة بعضيا اآلخر، مقارنة بما وصفتو الحالة بعد الموت مباشرة، 

فالحالة تجاوزت مرحمة الصدمة، الرفض وكذلؾ مرحمة االكتئاب، فيي تحاوؿ تكييؼ دفاعيا 
مف أجؿ الوصوؿ إلى مرحمة التقبؿ والرضا، ال يمكننا القوؿ أف الحالة حققت ذلؾ إال أف 

أناىا تحاوؿ استخداـ دفاعاتيا مف أجؿ اإلبقاء عمى تكيفيا، وعدـ تحوؿ ىذه األعراض إلى 
 باثولوجيا اكتئابية، وتحوؿ عمؿ الحداد مف طبيعي إلى مرضي

 " ر"الحالة : ثانيا

 :  تقديم الحالة-1

 فتاة : الجنس

 سنة 16: العمر

 األولى ثانوي : المستوى الدراسي

 ضعيؼ : المستوى االقتصادي

  أخوات، و أخويف 3: عدد اإلخوة

 الحالة يتيمة األـ 

 : الظروف المعيشية لمحالة- 2

 سنة، تقطف الحالة بمدينة بسكرة، وسط أسرة ضعيفة 16   الحالة فتاة مراىقة تبمغ مف العمر
المدخوؿ، األب مغترب منذ سنوات، ال تربط الحالة عبلقة وطيدة بوالدىا، كانت األـ تمثؿ 

 . األب واألـ في نفس الوقت بالنسبة ألبنائيا

، حيث أنيا كانت مصابة بداء ضغط الدـ تعرضت 23/12/2013   توفيت األـ في تاريخ 
 . لنوبة وسقطت مف الشرفة نتيجة ارتفاع مفاجئ لمستوى ضغط الدـ

 .   الحالة ال تشكو مف أي أمراض جسدية أو نفسية وىي تزاوؿ دراستيا في الثانوية
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 : ممخص المقابمة مع الحالة- 3

    بدت الحالة في مظير جيد، مف ناحية الينداـ فالحالة تبدو ميتمة بمظيرىا، وظير مف 
 . خبلؿ المقابمة أنيا تحب الظيور في أحسف صورة

    كما أنيا أظيرت تعاونا و تقببل ألسئمة المقابمة العيادية النصؼ موجية، عندما بدأنا 
بالحديث عف حادثة فقدانيا لوالدتيا بدأت مشاعر الحزف و التوتر تبدو عمى وجييا، رغـ 

إال أنيا عبرت بوضوح عف عدـ ارتياحيا بعد وفاة . أنيا حاولت جاىدة إخفاء ذلؾ و قمقيا
والتيا ألف العبلقة التي كانت تربطيما جيدة فقد ذكرت أنيا كانت تحب الحديث معيا، 

وكذلؾ كانت تناـ معيا في نفس الغرفة، عبرت الحالة عف تعمقيا الكبير بأميا وعف عدـ 
اكتراثيا بوالدىا الذي كاف يعيش بعيدا عنيا وقد عبرت بوضوح أنيا حتى أنيما ال يعرفاف 

 . طباع بعضيما

    أشارت الحالة إلى شعورىا بالوحدة والحزف بالرغـ مف أف لدييا شقيقاتيا المواتي ييتموف 
ألمرىا ويحاولوف إسعادىا، إال أنيا ال يحموف محؿ والدتيا، أكدت الحالة أنيا لف تنسى أميا 

 .  وستظؿ دائما تعمؿ بنصائحيا حتى ولو ماتت

 : تحميل المقابمة مع الحالة- 4

مع الحالة المكونة مف محوريف التظاىرات      مف خبلؿ المقابمة العيادية النصؼ موجية
 .االكتابية واالنطوائية، بدت الحالة في حالة متوترة أثناء المقابمة، كانت قمقة وغير مرتاحة 

   ظير مف خبلؿ محور التظاىرات االكتئابية أف الحالة تمقت خبر وفاتيا بصورة غريبة،   
 (جاتني عمى الضحؾ )فقد انتابتيا نوبة ضحؾ مف جراء الصدمة وىذا حسب ما قالتو 

والحالة رفضت تقبؿ فكرة الوفاة وىذا طبيعي في بداية مرحمة الحداد،  (نضحؾ و مبعد نبكي)
  .(بابا ما نحمموش)كانت الحالة في كؿ مرة تشير إلى رفضيا لوجود والدىا 

    أما عف األعراض الخاصة باالكتئاب فإف الحالة تناوبيا فكرة االنتحار الكنيا ترفض 
و كذالؾ مف  (باش نتينا مف الدنيا ىذي، بصح كي نتفكر حراـ نحبس....ىيو )تنفيذىا 

 (سنة الحياة الـز ناكمو و نشربو )األعراض اضطراب الشيية والنـو وىذا ما ظير في قوليا 
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، كؿ ىذه األعراض موجودة لكف ليس بتمؾ الشدة التي (نرقد بصح ساعات يطير عميا النـو
تعرقؿ حياة الحالة اليومية، وأكثر األعراض شدة ىو القمؽ حيث صرحت الحالة بقمقيا 

و تحتاج  (عمى ماكانش نقمؽ ، و نييج ،نتقابض مع اختي  ....)وسرعة غضبيا في قوليا 
انا نظمميا ساعات ...)الحالة إلى تفريغ ىذه الشحنة االنفعالية لمثير خارجي حسب قوليا 

  .(،ىؾ نفرغ فييا غشي

    عبرت الحالة عف حزنيا الدائـ الذي ال تريد إظياره ،فيي ال تحب أف تكوف ضعيفة تثير 
ساعات تمقايني نضحؾ ،بصح انا مف داخؿ راني  )الشفقة وىذا واضح مف خبلؿ قوليا 

، وىذا ما سبب عدـ استمتاع الحالة بحياتيا و عدـ رغبتيا بالقياـ بأي نشاط حيث  (حزينة 
 . (كمش سامط ، ماعت نستمتع بحتى حاجة، الدنيا كؿ تعيؼ ما عندىا حتى معنى )قالت 

    اما المحور الثاني، محور االنطوائية تثبت فيو إف الحالة أصبحت ذات ميواالت انطوائية 
قبؿ ما تموت  ماما كنت  اجتماعية و ثاني  )بعد وفات والدتيا وىذا واضح مف خبلؿ قوليا 

، وعف راحتيا في التواجد في األماكف المكتظة (نشتي الغاشي و الفوضى و ضرؾ ال ال 
أي أنيا ال تحب دائما التواجد في  (كؿ مرة كيفاه عمى حساب النفحة  ...)أجابت الحالة 

 .األماكف المكتظة بالناس

   مف الواضح أف الحالة تحمؿ مشاعر نبذ اتجاه اآلخريف، و شعور بعدـ الثقة اتجاه أفراد 
ضرؾ  كي شغؿ ماعنديش  )، وأشخاص آخريف مف خارج العائمة (بابا منحمموش )العائمة 

 .(..ثقة في الناس 

    ترى الحالة انو مف التفضؿ ليا عدـ إقامة عبلقات اجتماعية كثيرة ، فيي مف األشخاص 
الذيف يحددوف عبلقاتيـ عمى أناس معينيف ىؤالء الناس ىـ مف كانت عبلقاتيا بيـ جيدة قبؿ 
وفاة والدتيا ، فيي ال تيتـ بمعرفة أناس جدد ، واف حدث ذلؾ فيكوف بسطحية و ىذا راجع 

مف خبلؿ المقابمة مع الحالة تبيف أف الحالة مف األفراد الذيف لدييـ . إلى عدـ ثقتيا بالناس
ميوالت انطوائية ،فالحالة تبدو عمييا عبلمات االنسحاب االجتماعي ، كما أف الحالة تظير 
 . قمقا و خوفا ، وكذلؾ ميوال اكتئابيا فمدييا أعراض استجابية موقفية تابعة إلى وفات والدتيا 
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 :تقديم و تحميل اختبار الررورشاخ عمى طريقة موراي- 5

 :  تقديم اإلختبار 5-1

 شا المحتوى المحدد المكاف  التحقيؽ اإلستجابة  البطاقة 
  07"            
   (ب) ش'ؿ ج ػػػػػػ الوسط  ػػػػػػ طيؼ أكحؿ شبح أكحؿ   
   طبيعة +ش ج ػػػػػػػ الجزء الجانبي العموي  ػػػػػػ حجرة   
Ⅰ  حي ش فؽ ج ػػػػػػ الجزء الجانبي   خمعني يباف ذيب ˃ػػػػػػ   

ػػػػػػػ كيما الشبح، كيما اليقطينة ىاذيؾ   
 المي يخوفو لبيا

 ػػػػػػػ األبيض في الوسط 
   (ب) ش فؽ ج ؼ

 شا ج ب ح ب ج ػػػػػػ الوسط  ػػػػػ عبد ىاز يديو   
   شيء +ش ج ػػػػػػػ الوسط الرمادي  ػػػػػػ  موس   
   (ب) ش فؽ ج ػػػػػػػ الوسط الرمادي  ػػػػػػ عبد ببل راس البس مونطو   
  4'           
  1"           
 شا حي +ش ج ػػػػػػػ األسود الجانبي  ػػػػػ فيؿ   
   دـ  ؿ ج ػػػػػػػ األحمر  ػػػػػػ دـ   
   شيء +ش ج ؼ ػػػػػػ األبيض المركزي  ػػػػػػ تباف كيما المرش نتاع ماء الزىر   
   عمراف  +ش ج ؼ ػػػػػػػ األبيض المركزي  ػػػػػػػ تباف ثاني قبة نتاع جامع   
   تشر ؿ ش ج ػػػػػػػػ األحمر السفمي   قمب فيو الدـ ˅˃ػػػػػػػ   
Ⅱ  شا حي +ش ج ػػػػػػػػ األسود الجانبي  ػػػػػ ذيب 
   تشر ؿ ش ج ػػػػػػػ األحمر العموي  ػػػػػػػ رئتيف   
   ج حي +ش ج ػػػػػػ األسود المركزي العموي   رجؿ كبش ˅ػػػػػػػػ   
   حي  +ش ج ػػػػػ األسود الجانبي   كبش  حيواف ببل راس، يباف˂˃ػػػػػػػ   
           المي يشوييو في الصحراء   
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   حي ح حي ج ػػػػػػ األسود الجانبي  ػػػػػػػ حيواف راح ييجـ   
   (ب) ش فؽ ؾ ػػػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػػػ يباف عبد، مش عبد كمي شبح   
  5'24"           
  6"            
   شيء +ش ج ػػػػػػػ األحمر المركزي  ػػػػػػ ببيوف   
   تشر +ش ج ػػػػػػ األسود  ػػػػػػػ ىيكؿ عظمي   
   (ب) ش فؽ ج ػػػػػػ األسود السفمي  ػػػػػػ شبح و ىاذو عينيو   
Ⅲ  (ب) ح ب ؾ ػػػػػػ الكؿ   عبد يخمع ىاز يديو ˅ػػػػػػػػ   
   ج حي +ش ج األسود الجانبي   رجؿ كبش ˅ػػػػػػػ   
   دـ  ؿ ج ػػػػػػػ األحمر الجانبي   دـ ˅ػػػػػػ   
  1'90"           
  5"            
   حي -ش ؾ ػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػػػ عقرب ، دغاغة   
   نبات +ش ج ػػػػػػػ الجزء السفمي  ػػػػػػ شجرة   
   (ب) ح غ ح ؾ ػػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػ شبح ىاز يديو   
   طبيعة ح غ ح ج ػػػػػػػ الجزء العموي  ػػػػػػ بركاف كي يبدا يفيض   
Ⅳ  ج ب ش ؿ ج ػػػػػػػ الجزء العموي  ػػػػػػػ راس عبد أكحؿ   
   شيء +ش  ج ػػػػػػػػ الجانبيف  ػػػػػػ بشطولة   
   ج حي -ش ج ػػػػػػػ الجانبيف   راس نسر ˃ػػػػػػ   

  
  

ػػػػػػػ الجزء السفمي تباف حجرة 
 المي 

   شيء +ش ج

          (مضرب)يتقابضو بييا     
  2'80"           
  2"           
 شا حي +ش ؾ ػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػ فراشة كحمة   
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 شا حي +ش ؾ ػػػػػ الكؿ  ػػػػػػػ خفاش   
Ⅴ  ج حي +ش ج ػػػػػػ الجانبيف  ػػػػػػػ رجميف نتاع ثور   
   حي ح حي ج ػػػػػ الجانبيف  ػػػػػػػ نسر يعيط   
   ج حي +ش ج ػػػػػػػ الجزء العموي  ػػػػػػ قروف استشعار   
   شيء +ش ج ػػػػػ الوسط  ػػػػػػػػ مقص  
  2'60"           
  8"            
   شيء -ش ج ػػػػػػ العموي الجانبي   فرفارة ˃ػػػػػػ   
   ج حي +ش ج ػػػػػػ الجزء العموى  ػػػػػػ راس قط   
Ⅵ  شيء -ش ج ػػػػػػ الوسط  ػػػػػػػ دبابة   
   حي -ش ج ػػػػػ الوسط  ػػػػػػػ تباف دجاجة ثاني   

   (ب) ش فؽ ؾ ػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػ غوؿ   
   شيء -ش ؾ ػػػػػػ الكؿ  ىاذيؾ المي يحفرو بييا   
  1'70"           
  3"           
   شيء -ش ؾ ػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػ قناع   
   (ب) ش فؽ ج ػػػػػ العموي الجانبي  ػػػػػػ مبليكات ، وال شبح   
   حي - ش ج ػػػػػ العموي الجانبي  ػػػػػػػػ وحيد القرف   
Ⅶ  حي -ش ج ػػػػػ الجزء الجانبي  ػػػػػػػ حصاف   
   (ب) ش فؽ ج ػػػػػػ الجزء الجانبي  ػػػػػػػ شبح   
   (ب) ش فؽ ج فؽ ػػػػػػ الوسط  ػػػػػػػ عبد حاؿ فمو يباف شيطاف   
   ب ح ب ؾ ػػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػػػ يباف عبد يشطح   
  3'34"           
  10"           
 شا حي  +ش ج ػػػػػػػ الوردي الجانبي    ضبع˃ػػػػػػ   
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 شا حي +ش ج ػػػػػػ الوردي الجانبي  ذيب˃ػػػػػػػ   
 شا حي +ش ج ػػػػػػػ الوردي الجانبي   أسد˃ػػػػػػ   
   تشر +-ش ج ػػػػػػ الوردي والبرتقالي ػػػػػػػ النخاع الشوكي   
Ⅷ  تشر +-ش ؾ ػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػ ىيكؿ عظمي   
   (ب) ش فؽ ؾ ػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػ راس غوؿ أوشبح  
   نار ؿ ش ج ػػػػػ البرتقالي ػػػػػػ نار   
   نبات ؿ ش ج ػػػػػػػ األخضر و األزرؽ ػػػػػ شجرة   
 شا حي ش فؽ ج ػػػػػ الوردي الجانبي  ػػػػػػػ ىاذوؾ يبانو حيوانات متوحشيف   
  2'40"           
  12"           
   فف ؿ ش ج ػػػػػػ الوردي  ػػػػػػ جاني كوميؾ الفيد الوردي   
   (ب) ش فؽ ج ػػػػػػػ البرتقالي  ػػػػػػ جنوف ىاذو   
Ⅸ  ج حي -ش ج ػػػػػ البرتقالي السفمي  ػػػػػػ رجؿ كروفات   
   نار ؿ ش ج ػػػػػػػ البرتقالي  ػػػػػ  نار  
   شيء +ش ج ػػػػػػ المركز  ػػػػػػػ سيؼ  
  3'3"           
  9"           
   حي +ش  ج ػػػػػػػ األخضر السفمي  ػػػػػػػ حنش  
 شا حي +ش  ج ػػػػػػاألخضر السفمي ػػػػػػػػ حصاف البحر  
   شيء +ش  ج ػػػػػػ الرمادي ػػػػػػػػ مدفع   
Ⅹ نبات +ش  ج ػػػػػػ األزرؽ اجانبيؿ ػػػػػػػػ بوبشير   
   ب - ش ؾ ػػػػػػػ الكؿ ػػػػػػػ راجؿ  
   عمراف  -ش ؾ ػػػػػػػ الكؿ ػػػػػػػػ برج ايفؿ   
   حي ح حي ج ػػػػػػ البني ػػػػػػ حصاف يجري  
   نار ؿ ش ج ػػػػػػ البرتقالي الجانبي  ػػػػػػ جمر  
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  2'40"           

 

  اختبار اإلختيارات 

  ممونيف، فتحولي قمبي بصح كي ركزت فييـ بداو يخمعوني شوي 10 و 9البطاقة + 

  ظممة، سدولي نفسي، مايروحش القمب خوفوني كي شفتيـ5 و4البطاقة - 

 :  تحميل اإلختبار5-2

 : التحميل الكمي

R=73ثانية 26=                                       ـ ز إ  

T =1941 

 :  التموقعات

  %16 = %                                   ؾ12= ؾ

  %82= %                                   ج56= ج

  4= ج ؼ

 ج تعالج المفحوصة األمور اعتمادا عمى التفاصيؿ فيي تتعامؿ مع الواقع ؾ: نمط المقاربة
 . مف الخاص إلى العاـ

 : المحددات

 %38 = %+                                ش28+= ش

  %57 = %                                ش2+-= ش

  3=                                      ح حي12-= ش

 2=                                    ح غ ح12= ش فؽ
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  3=                                       ح ب7= ؿ ش

  21/2=                                        مج ؿ1= ش'ؿ

  %30 = %                                       ؿ1= ش ؿ

  TRI = 63/2                                          2= ؿ

 : المحتوى

  %5 = %                                        ب2= ب

  2= ح ب

  13= (ب)

  %36 = %                                     حي19= حي

 5= تشر

 %12=                                        معادلة القمؽ2= دـ

  %16=                                   شا12= شيء

  %16 = %                                      شا3= نار

  1=                                    فف2= طبيعة

  3= نبات

  2= عمراف

 : النقاط الحساسة

  (بطاقة الدخوؿ في وضعيات جديدة ) 1 استجابات ش فؽ في البطاقة 3

  (بطاقة العدوانية  ) 2استجابة ش فؽ في البطاقة - 



 اإلطار التطبيقي للدراسة
 

 

66 

 (بطاقة التقمص ) 3استجابة ش فؽ في البطاقة - 

  (البطاقة الجنسية ) 6استجابة ش فؽ في البطاقة - 

  (بطاقة األمومة ) 7استجابات ش فؽ في البطاقة - 3 

  (بطاقة التكيؼ العاطفي ) 8استجابات ش فؽ في البطاقة - 2 

   (البطاقة المرفوضة ) 9استجابة ش فؽ في البطاقة - 

 : التفسير الكيفي

 استجابة، وىي إنتاجية مرتفعة جدا، وىذا يدؿ عمى أف 73عدد االستجابات : الييكؿ الفكري 
 ثانية 26الحالة تحاوؿ لفت انتباه و إرضاء الفاحص و إقناعو، ومتوسط زمف االستجابة ىو 

 . وىو منخفض جدا

، نؤكد % و ش%+ش  وانخفاض3= و ح ب%16 = %مف خبلؿ نسبة ؾ: دراسة الذكاء
 . أف نسبة الذكاء لدى المفحوصة متوسطة

   عدد االستجابات الحيوانية مرتفع يدؿ عمى أف لمحالة جانب حيوي مثبط، و قولبة الفكر، 
  . % 82 = %مع العمـ أنيا تكتمؾ ذكاء تطبيقيا و ىذا ما يفسره ج

 : الييكؿ العاطفي

 ، و ىذا يعني أف المفحوصة شخص منطوي وىذا ما بثبتو، TRI = 63/2: الوجداف والطبع
 عبلمة عاطفة انطوائية، حساسية و قابمية التأثر، 7= ، ووجود استجابات ؿ ش%30 %ؿ

فالحالة تعجز عف التكيؼ بسبب انفعاليتيا وعدـ قدرتيا عمى تجاوز ذاتيتيا، كما أف وجود 
استجابتيف ؿ محض يدؿ عمى انفعالية واندفاعية، فاالنفعاالت لدى المفحوصة تظير بصورة 
مباشرة وعنيفة نوعا ما، وىذا راجع إلى تفريغ انفعالي ال تراقبو الذات جيدا ووجود االستجابة 

فالمفحوصة بحاجة إلى ىذا التفريغ وىذا ما يفسر وجود األلواف . دـ و نار توضح ذلؾ أيضا
 .     األكروماتية في البروتوكوؿ
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، ال تستطيع الحالة 12=     يبدو أف الحالة تعاني مف قمؽ عميؽ وكبير حيث أف ش فؽ
 ضبط ىذا القمؽ بسبب االستسبلـ لئلثارة االنفعالية 

    قد يكوف سبب ىذا القمؽ ىو الشعور بالنقص ومف الواضح انيا تحاوؿ تعىيضو 
 استجابات تشريحية، وتحويمو إلى 5باستعراض القدرات العقمية وىذا ما يفسر وجود 

 .انشغاالت جسدية

 يشير إلى عدـ استقرار عاطفي، انطواء عمى الذات وصعوبة %38 = %+   انخفاض ش
 .في التركيز

بالرغـ مف اف الحالة مف النمط المنطوي إال أنيا ال تجد صعوبة في : القدرة عمى التكيؼ
 التكيؼ والتوافؽ مع الوضعيات المختمفة في الحياة 

قامة عبلقات اجتماعية %82 = %، ج12= شا    يدؿ عمى قدرة الحالة عمى التكيؼ وا 
مكانية االتصاؿ البشري، لكف مف الواضح أف ىذه العبلقات تمتاز بالسطحية وىذا ما يؤكده  وا 

 الذي يدؿ عمى فشؿ التكيؼ مف 7=نقص االستجابات ب و ح ب، ش ؿ، وارتفاع ؿ ش 
 .جراء اإلثارة االنفعالية

   مف الواضح مف خبلؿ ىذه المعطيات إف الحالة ال تقيـ عبلقات صادقة وحقيقية، وىي 
 . تقيـ عبلقات يغمب عمييا طابع االنفعاؿ إلى درجة يعيؽ تكيفيا مع الواقع

 : النقاط الحساسة 

    ىناؾ عدد كبير مف االستجابات ش فؽ في البروتوكوؿ وىذا دليؿ قمؽ عميؽ غير 
 واستسبلـ الحالة لبلنفعاالت والمبالغة فييا. مظبوط

 ش فؽ في البطاقة األولى وىذا يفسر خوؼ الحالة وقمقيا اتجاه المواقؼ والتجارب 3- 
 الجديدة 

  يعني وجود نزعات عدوانية مكبوتة، وكذلؾ صدمة األحمر2 في البطاقة 1=ش فؽ - 

 وىذا يفسر خوؼ الحالة وقمقيا اتجاه العبلقات واالتصاؿ 3 في البطاقة 1=ش فؽ - 
 البشري
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 وكأف الحالة تواجو صراع وقمؽ اتجاه العبلقة التي كانت 7 في البطاقة 3= ش فؽ- 
 تربطيا بأميا أو اف ىذا القمؽ ناتج عف مشاعر تأنيب الضمير اتجاه ذكرى األـ 

 وىذا يفسر انفعاؿ الحالة اتجاه 9 في البطاقة 1= و ش فؽ8 في البطاقة 2= ش فؽ- 
 اإلثارة المونية الموجودة في البطاقتيف 

 :التفسير الدينامي 

 بطاقة الدخوؿ في وضعيات جديدة : البطاقة األولى

 استجابات، ىناؾ قمؽ اتجاه الوضعيات الجديدة في 6قدمت المفحوصة " 7    زمف الرجع 
ش واستجابات ش فؽ مف الواضح اف ىناؾ 'الحياة ىذا واضح مف خبلؿ االستجابة األولى ؿ

 صدمة ال تستطيع الحالة تقديـ دفاع ضدىا والدليؿ عمى ذلؾ وجود استجابة شا واحدة 

 بطاقة العدوانية: البطاقة الثانية

 يبدو أف صدمة األحمر واضحة ظيرت 11     زمف الرجع ثانية واحدة، عدد االستجابات 
 . وكذلؾ وجود ش فؽ الذي يدؿ عمى القمؽ. مف خبلؿ االستجابة دـ وغياب ح ب

 بطاقة التقمص: البطاقة الثالثة

، تخاؼ المفحوصة مف الشريؾ الجنسي، وىذا ما 6، عدد االستجابات "6      زمف الرجع 
مف المبلحظ أف لمحالة مشكمة . يفسر غياب االستجابات الشائعة ووجود حركة بشرية واحدة

 في تقمص الكائنات البشرية 

 البطاقة األبوية: البطاقة الرابعة

، يبدو أف الحالة أحسنت ضبط قمقيا، في لـ تقدـ 7، عدد االستجابات "5      زمف الرجع 
لكف مف الواضح أف عبلقة الحالة مع األب ليست جيدة وىذا . استجابات تظميمية وال فؽ

 يفسره وجود استجابات ذات طابع عدواني
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 بطاقة صورة الذات  : 5البطاقة 

، يبدو أف الحالة تدرؾ الواقع بصورة طبيعية، لكنيا 6، عدد االستجابات "2     زمف الرجع 
  1= تجد صعوبة في بعض المواقؼ يتضح مف خبلؿ عدد ح ب

 البطاقة الجنسية: 6البطاقة 

، وجود استجابات جزئية يعني وجود تقسيمات في 6، عدد االستجابات "8    زمف الرجع 
ىذه البطاقة لدييا طابع مف العدوانية واالندفاعية، ووجود ش فؽ يفسر وجود مشاكؿ جنسية 

 . لدى الحالة

 بطاقة األمومة: 7البطاقة 

 منيا ش فؽ ، وىذا ما يفسر أف ىذه البطاقة 3، 7، عدد االستجابات "3     زمف الرجع 
أثارت قمؽ أدى الحالة ولعؿ سبب ىذا القمؽ ىو صعوبة التصدي لمجنسية الغيرية باعتبار 

 أف ىناؾ مشاكؿ جنسية لدى الحالة، وجود ح ب يعني العبلقة مع األـ عادية 

 بطاقة التكيؼ العاطفي : 8البطاقة 

 ، وجود االستجابات التشريحية دليؿ عمى اإلثارة 9، عدد االستجابات "10    زمف الرجع 
 ش فؽ يعني استثارة المفحوصة وقمقيا 2العاطفية أماـ األلواف الموجودة في البطاقة، وجود 

، وعدـ القدرة عمى ضبط انفعاالتيا وتكيفيا العاطفي، وىذا ما يفسر نوع (البطاقة)إزاء المثير
 مف العدوانية واالندفاعية في أغمبية االستجابات

 البطاقة المرفوضة: 9البطاقة 

، نظرا إلى أف نسبة الذكاء ليست مرتفعة عند الحالة 5عدد االستجابات " 12    زمف الرجع 
 .وكذلؾ عدـ نضجيا العاطفي فإنيا لـ تستطع تقديـ استجابة كمية في ىذه البطاقة

    قدمت الحالة استجابتيف ؿ ش واستجابة ش فؽ مشحونة بانفعاؿ سمبي مما يؤكد انزعاج 
 الحالة وقمقيا أماـ البطاقة التي تمثؿ مثير عاطفي 
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 البطاقة العائمية: 10البطاقة 

 ، أعطت الحالة استجابتيف كميتيف، وىذا دليؿ عمى 8، عدد االستجابات "9     زمف الرجع 
    تجنب اإلثارة االنفعالية التي يسببيا الموف، وىذا ما يفسر وجود استجابة واحدة شائعة 

: تقديم وتحميل اختبار تفهم الموضوع عمى طريقة موراي- 6

:   تقديم اإلختبار6-1

 :  1البطاقة

الطفؿ  : البطؿ   - 

الحاجة إلى النجاح : حاجات البطؿ- 

بيئة تساع البطؿ عمى تمبية حاجاتو   : ضغوط البيئة- 

تحقيؽ البطؿ لحاجاتو  : النياية- 

طفؿ يحاوؿ الخوض في تجربة جديدة و غريبة عنو وسط بيئة : تحميؿ الموضوعات- 
مشجعة   

الحيرة ، المثابرة  : المشاعر و اإلىتمامات- 

    : 2البطاقة 

الفتاة  : البطؿ -  

رغبة الفتاة في حياة أفضؿ  : حاجات البطؿ- 

بيئة فقيرة، يمؤلىا الجيؿ  : ضغوط البيئة- 

تستطيع الفتاة تغيير حياتيا إلى األفضؿ  : النياية- 

.  فتاة تعيش في بيئة فقيرة تتمنى وتسعى إلى تغيير حياتيا: تحميؿ الموضوعات- 

عدـ رضا، قمؽ، تذمر   :  المشاعر و اإلىتمامات- 
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 :  3GFالبطاقة 

الفتاة  :  البطؿ- 

الحاجة إلى السند العاطفي : حاجات البطؿ- 

بيئة خالية مف السند و الحماية  : ضغوط البيئة- 

تتغمب الفتاة عمى حزنيا ووحدتيا   : النياية- 

فتاة تعيش في وحدة و حزف ناتجاف عف وفاة أميا، ال تجد سندا : تحميؿ الموضوعات- 
عاطفيا بعد فقداف أميا 

حزف، وحدة    : المشاعر و اإلىتمامات- 

 :  5البطاقة  

المرأة  :  البطؿ- 

الحاجة إلى التسامح  : حاجات البطؿ- 

بيئة مشحونة بالغضب و الحب في آف واحد  :  ضغوط البيئة- 

تسامح بيف األـ و ابنتيا، و ندـ بالنسبة لمفتاة  : النياية- 

أـ و ابنتيا في حالة مف الصراع، تحاوؿ كؿ منيما مصالحة األخرى  : تحميؿ الموضوعات- 

حزف، غضب، تأنيب الضمير وندـ  :  المشاعر و اإلىتمامات- 

 :  7GFالبطاقة 

الفتاة  : البطؿ- 

النظاـ واإلنضباط واإلىتماـ   : حاجات البطؿ- 

بيئة فييا أفراد غير متعاونيف مع البطؿ   : ضغوط البيئة- 

بقاء البطؿ عمى حالو  : النياية- 
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فتاة تعيش في حرماف عاطفي في ظؿ وجود أـ غير مبالية و ميممة  : تحميؿ الموضوعات- 

نبذ عدـ اىتماـ  :  المشاعر و اإلىتمامات- 

 :  12GFالبطاقة 

الفتاة  : البطؿ -  

الحاجة إلى السند العاطفي، الحاجة إلى النصيحة  : حاجات البطؿ- 

بيئة تساعد البطؿ عمى تجاوز محنتو  : ضغوط البيئة- 

.  تقبؿ الفتاة لمواقع الذي تراه مؤلما: النياية- 

فتاة فقدت أميا تعيش وسط أفراد يحاولوف دائما إخراجيا مف حزنيا  : تحميؿ الموضوعات- 

حزف، قمؽ، شعور بالنقص  :  المشاعر و اإلىتمامات- 

 :  13MFالبطاقة 

الرجؿ : البطؿ -  

الحاجة إلى اإلنتماء  : حاجات البطؿ- 

الرجؿ يعيش وسط عائمة ال تساعده عمى تمبية حاجاتو  : ضغوط البيئة- 

ال يستطيع الرجؿ القضاء عمى حزنو ووحدتو  : النياية- 

رجؿ يعيش وسط أسرة ال ييتـ بو احد فييا، يعيش في وحدة وحزف : تحميؿ الموضوعات- 
كبيريف  

شعور بالوحدة  : المشاعر و اإلىتمامات- 

    : 16البطاقة 

الفتاة  : البطؿ -  

الحاجة إلى اإلنتماء، الحاجة إلى السند العاطفي  : حاجات البطؿ- 
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بيئة يسودىا الحرماف العاطفي  : ضغوط البيئة- 

خروج البطؿ مف حالة الوحدة و النجاح في الحياة  : النياية- 

فتاة تعيش وحيدة حزينة ال تجد أي سند عاطفي  : تحميؿ الموضوعات- 

. الشعور بالوحدة:  المشاعر و اإلىتمامات- 

 تحميل اإلختبار  6-2

   مف خبلؿ تطبيؽ اختبار تفيـ الموضوع عمى الحالة التى قدمت تعاونا ممحوضا، حيث 
أنيا فيمت تعميمة االختبار بصورة جيدة، وقدمت قصصا ليا اتصاؿ وثيؽ بالواقع بؿ أكثر 

. اتسمت أحداث القصص بالترابط المنطقي . مف ذلؾ مف بيئة المفحوصة و حياتيا

    أما البطؿ ، فقد اختارت الحالة فتاة مراىقة لكؿ قصة أسقطت عمييا مشاعرىا وحاجاتيا 
، توحد البطؿ مع الحالة في الجنس، و اختمؼ في العمر، وفي 5أما في البطاقة . النفسية
.  اختارت البطؿ مف الجنس اآلخر مختمفيف في األعمار7 و البطاقة 13MFالبطاقة 

   في كؿ مرة كانت تتبلءـ الحاجات مع البطؿ، مف ناحية العمر و الجنس و أحداث 
القصة، أما إذا أردنا ربط ىذه الحاجات بواقع الحالة وبيتيا وظروفيا المعيشية، حيث أف 

 الحاجات األكثر تكرارا ىي الحاجة إلى االنتماء، السند العاطفي، الحاجة إلى تغير الحياة  
وقد ظيرت أيضا الحاجة إلى النجاح والنصيحة، كانت ىذه الحاجات مرتبطة بالبطؿ مف 

عمر و جنسية الحالة، وظيرت أيضا حاجات أخرى كالحاجة إلى التسامح متعمقة باألبطاؿ 
. مف غير عمر وجنس الحالة 

    أما ما يتعمؽ بضغوط البيئة فيناؾ دائما ما يعيؽ البطؿ مف تحقيؽ حاجاتو، فالبطؿ 
.  دائما يعيش في بيئة يسودىا الصراع، و التشتت، فالبطؿ دائما يعيش في وحدة و حيرة

    يسعى جاىدا لتحقيؽ حاجاتو دوف مساعدة أي مف المحيطيف بو، فيو ال يجد السند آو 
. العوف مف طرؼ أفراد العائمة، و كذلؾ األصدقاء
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    تسود القصص كميا مشاعر سمبية تتمثؿ في الوحدة و الحيرة، الحزف والقمؽ، شعور 
تأنيب الضمير النبذ وعدـ االىتماـ، عدـ الرضا، تذمر كؿ ىذه المشاعر يحس بيا البطؿ 

ورغـ ذلؾ فيناؾ نوع مف المثابرة وعدـ االستسبلـ فالبطؿ دائـ السعي لقضاء عمى مشاكمو 
وتغير واقعو نحو األحسف، فالبطؿ دائـ االعتماد عمى نفسو حيث يستطيع في بعض 

القصص التغير إلى األفضؿ، أما في قصص أخرى يفشؿ البطؿ في تحقيؽ حاجاتو  ووضع 
. نياية سعيدة لمقصة 

       مف خبلؿ تحميؿ برتوكوؿ االختبار نبلحظ أف الحالة تعاني مف مشاعر نبذ وحرماف 
عاطفي و كذالؾ قمؽ وخوؼ تحاوؿ الحالة تخطييا مف خبلؿ المثابرة واالعتماد عمى الذات 
وعدـ المجوء إلى المحيطيف، تفضؿ الحالة حؿ مشاكميا بمفردىا فيي لدييا قناعة باف عمى 
   كؿ فرد االعتماد عمى نفسو في التسيير، وأف اآلخريف ييتموف بأنفسيـ، وال ييتموف بيا، 

. وكأنيا تصفيـ باألنانية 

     الحالة تدرؾ الواقع بصورة جيدة، فالقصص التي قدمتيا مستمدة مف الواقع و البيئة التي 
تعيش فييا، أما عف اإلثارة العاطفية فالحالة ال تراقب عاطفتيا، وال تستعمؿ اي دفاعا اتجاه 
الخوؼ، القمؽ، فيي تعبر بكؿ وضوح عف مشاعرىا و انفعاالتيا، وخاصة تمؾ التي تخص 

. الوحدة و الحرماف العاطفي 

:  التحميل العام لمحالة- 7

    مف خبلؿ إجراء المقابمة العيادية النصؼ موجية، واختباري الرورشاخ وتفيـ الموضوع، 
والتحميؿ عمى طريقة موراي  

، في اختبار الرورشاخ ، %30 = % و ؿ TRI=63/2تبيف أف الحالة مف النمط المنطوي، 
و كذلؾ في اختبار تفيـ الموضوع مف خبلؿ إسقاطيا لمشاعر النبذ و الوحدة عمى بطؿ 

القصة إذ أشارة في أغمبية القصص عمى أف بيئة البطؿ تعرقؿ تمبية حاجاتو، فالمحيطوف بو 
أناس ال ييتموف بو، ىذا و قد أشارت الحالة انثناء المقابمة إلى شعورىا بعدـ الثقة اتجاه 

اآلخريف فيي تقيـ عبلقات اجتماعية تتميز بالسطحية،و ىذه األعراض تكوف لدى الشخص 
المنطوي جزء غير منطمؽ، أكثر عرضة لمكؼ ال يحب " المنطوي حيث عرفو ايزؾ 
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األنشطة التي تحقؽ لو االتصاؿ باآلخريف، و مغـر باألنشطة التي تؤدي بمعزلو عف 
محمد مصطفى، )" الجماعة ، و ال يبحث عف االستشارات وال يكوف صداقات بسرعة 

 ( . 27،ص 2011

      ىذا و اف الحالة تعاني أيضا مف بعض األعراض االكتئابية ، فقد قدمت الحالة في 
 استجابة ش فؽ ، وىذا يدؿ عمى قمؽ و خوؼ، اثر ىذا القمؽ سمبا 12اختبار الرورشاخ 

عمى التكيؼ العاطفي لدى الحالة فيي تعاني مف االستسبلـ لمعواطؼ و المبالغة فييا، حيث 
يغمب عمييا طابع االنفعاؿ وىذا ما يجعميا انفعالية نوعا ما حيث انيا تخفي عدوانيتا وخوفا ، 
خاصة مف الخوض في العبلقات والمواقؼ الجديدة، وىذا ما اتضح مف خبلؿ استجابتيا في 

أوؿ بطاقة مف خبلؿ االختباريف، ىذا ما وضحو بيؾ في تعريفو لبلكتئاب فيو توقعات 
 (  195، ص 2000مجدي احمد محمد عبد اهلل، )" سمبيتو بشاف الذات والعالـ و المستقبؿ 

     ووضح فرويد أيضا في نفس السياؽ كيفية ربط عمؿ الحداد بالكآبة في مقالة الحداد   
والميبلنخوليا اف الرابط مع الموضوع المفقود يتمثؿ في مئات الذكريات المنفصمة وكؿ ذكرى  

يتـ فصميا و فكيا عف الرابط وىذا يستغرؽ وقتا طويبل وىذا الوقت يقضيو الفرد في عمؿ 
. وينتج عف ىذا الفصؿ أوقات سيئة وصعبة تتسـ بالكآبة . الحداد

يتميز " ريني وا بيار "      ظير مف خبلؿ التحاليؿ أنعمؿ الحداد لدى الحالة كما وصفو 
الحداد بجممة مف االستجابات النفسية و الجسدية التي تـ اإلحساس بيا  عند تمقي خبر وفاة 

، وىو حداد ( Hanus,2008p59 )"الشخص و كذلؾ عمؿ االنفصاؿ والتكيؼ المذاف يتبعاه
طبيعي حيث أف الحالة استجابت بصورة غريبة في بداية األمر، وىذا ما أدلت بو أثناء 

المقابمة حيث أف نوبة مف الضحؾ أصابتيا وقت تمقييا نبأ وفاة والدىا وىذا نتيجة انفعبلليا 
وصدمتيا الشديديف، وىذا راجع إلى قوة إثارتيا اإلنفعالية و ىذا طبيعي في مرحمة مف مراحؿ 

رغـ أف الحالة تتسـ باإلنطوائية، وتظير لدييا عبلمات قمؽ و أخرى تتعمؽ باإلكتئاب . الحداد
.    إلى أف ىذه األعراض طبيعية كوف الحالة مراىقة
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 "ل"الحالة : ثالثا

 : تقديم الحالة-1

 فتاة :  الجنس

  عاـ 17: العمر

  ثانوي 2: المستوى الدراسي

 متوسط : المستوى المعيشي

    الحالة يتيمة األب

 : الظروف المعيشية لمحالة- 2

 سنة تعيش في مدينة بسكرة، تعيش الحالة مع والدتيا    17    الحالة فتاة تبمغ مف العمر 
خوتيا، الحالة يتيمة األب منذ تاريخ   جراء إصابتو بمرض السرطاف، 19/12/2010وا 

 .  ذكرت الحالة أف مدة المرض لـ تكف طويمة وليذا  سبب موتو صدمة كبيرة لكؿ العائمة

    الحالة ىي أكبر األبناء في عائمتيا و ىي أعزىـ عند والدىا، كانت عبلقتيا بوالدىا جيدة 
 . وكانت البنت المدلمة لديو و ىذا ما سبب ليا حزنا كبيرا بع موتو

     ال تشكو الحالة مف أي أمراض جسدية أو نفسية، و ال مف صراعات عائمية فيي 
  . تصؼ حياتيـ باليادئة

 : ممخص المقابمة مع الحالة- 3

مف خبلؿ المقابمة العيادية النصؼ موجية مع الحالة تبيف الحالة في ىيئة جيدة، تبدو     
أظيرت تعاونيا و تقبميا ألسئمة المقابمة، بدأت الحالة باالنفعاؿ . ىادئة لدييا نوع مف النشوية

والبكاء مف أوؿ سؤاؿ طرح عمى كيفية وفاة والدىا، كانت دموعيا تنزؿ دوف توقؼ لكف 
بيدوء، كانت نبرة صوتيا تنخفض كمما زادت شدة حزنيا، إال أنيا لـ تنزعج مف الحديث عنو 

 .إال أنيا عبرت عف اشتياقيا إليو، حيث أنيا كانت متعمقة بو كثيرا
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   تشعر الحالة بنوع مف المسؤولية تجاه عائمتيا فيي تريد النجاح في دراستيا مف أجؿ 
   .  تحقيؽ رغبة والدىا و والدتيا أيضا، التي وصفتيا باألـ الجيدة حيث أف عبلقتيا بأميا جيدة

 : تحميل المقابمة-4

   مف خبلؿ إجراء المقابمة العيادية النصؼ موجية مع الحالة، والمكونة مف محورييف، 
 .األوؿ خاص بالتظاىرات االكتئابية و الثاني خاص باالنطواء

    بدت الحالة أثناء المقابمة في حالة حزف، فبمجرد الحديث عف األب بدأت بالبكاء بشدة، 
ظيرت عبلمات . بدت عمييا عبلمات الحزف والقمؽ، حاولت ضبط انفعاالتيا لكنيا لـ تستطع

 (...في المدة األولى كنت ما نحبش المي ييدر عميو نتقمؽ )القمؽ مف خبلؿ قوؿ الحالة 
، وىذا ناتج عف (في المدة األولى كنت مش حاممة روحي ومش حاممة العباد )وكذلؾ 

نيار األوؿ ... )الصدمة والرفض المذاف عانت منيما الحالة جراء فقداف والدىا حيث قالت
، ليس ىذا فحسب، فكذلؾ (كنت قافمة عمى روحي واحد ما يدخمي... والثاني ما استوعبتش

مع االوؿ كنت ما نرقدش   )الحالة كانت تشكو مف أعراض اضطراب الشيية والنـو
  .(وضرؾ عادي... ومانكمش 

    البد أف الحالة عانت في البداية مف أعراض اكتئابية وحددتيا بمدة عاـ تقريبا، وبدأت 
 . ىذه األعراض في االختفاء شيئا فشيئا إلى أف زالت نيائيا

   أما في محور االنطواء فمـ يظير أي مؤشر مف مؤشرات االنطواء لدى الحالة، فيي 
شخص اجتماعي، تحب التواجد في األماكف المكتظة وال تجد مشكمة في التواجد في األماكف 
المكتظة وال تجد مشكمة في إقامة عبلقات جديدة، و ال تشعر بالنبذ اتجاه أي شخص مف 

  (...ىيو نحب نروح لمحفبلت )العائمة أو األصدقاء، وىذا واضح مف خبلؿ قوليا

العباد المي نعرفيـ أكؿ ناس ... )(كي نعرؼ عباد جدد ويكونو مبلح نكوف معاىـ عادي )و
 (  ىاذوؾ ىوما العباد المي نعرفيـ بقاو ىوما ىوما ما تبدلتش معاىـ ) (مبلح

   ظير مف خبلؿ المقابمة أف الحالة عانت في البداية مف أعراض اكتئابية خفيفة لكف شدتيا 
انخفضت بعد عاـ تقريبا مف الوفاة، واختفت نيائيا، وكذلؾ ىو الحاؿ بالنسبة ألعراض 

 .االنطواء فالحالة ال تعاني مف أي عرض يدؿ عمى ميميا نحو االنطواء
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 "  ل"تقديم وتحميل اختبار تفهم الموضوع لمحالة - 5

  :  تقديم اإلختبار5-1
 : 1البطاقة 

 الطفؿ : تحديد البطؿ- 

 الحاجة إلى االستقرار، الحاجة إلى السند والدعـ : حاجات البطؿ - 

 عدـ وجود سند عاطفي : ضغوط البيئة - 

 يتخمص الطفؿ مف وحدتو و مشكمتو : النياية أو حؿ العقدة- 

 انيماؾ الطفؿ في حؿ مشكمتو و القضاء عمى وحدتو و حزنو بمفرده : تحميؿ الموضوعات- 

 حزف، حيرة ، وحدة : المشاعر و االىتمامات- 

 : 2البطاقة 

 الفتاة : البطؿ- 

تمنيات حياة أفضؿ و التخمص مف الشقاء و التعب، الحاجة إلى : حاجات البطؿ-
 االستقبللية 

 تعارض بيف بيئة حضرية ترغب الفتاة اف تعيشيا و بيئة بدوية تعيش فييا : ضغوط البيئة- 

 تحقيؽ األمنيات و الحاجات : النياية- 

 فتاة تتصارع مع الظروؼ القاسية مف أجؿ تغيير حياتيا لؤلفضؿ: تحميؿ الموضوعات- 

 عدـ رضا ، تذمر، في األخير راحة : المشاعر و االىتمامات

 : 3GFالبطاقة 

 الفتاة: البطؿ- 
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 الحاجة إلى األماف و الحماية، فشؿ عاطفي: الحاجات- 

 العجز أماـ حؿ المشكؿ : ضغوط البيئة- 

 الفشؿ في حؿ المشكؿ : النياية- 

 فتاة تحاوؿ حؿ مشكؿ ناتج عف فشؿ عاطفي لكنيا تفشؿ: تحميؿ الموضوعات- 

 حيرة، حزف : المشاعر و االىتمامات- 

 : 5البطاقة 

 المرأة: البطؿ- 

 تربية أطفاليا تربية حسنة : الحاجات- 

 التعب مف أجؿ أف ترى أطفاليا ناجحيف : ضغوط البيئة- 

 تحقيؽ الحاجات : النياية- 

أـ تحاوؿ تربية أطفاليا و إنجاحيـ في الحياة تكد و تتعب و تتحقؽ : تحميؿ الموضوعات- 
 ىدفيا في األخير 

 سعادة و رضا : المشاعر و االىتمامات- 

 : 7GFالبطاقة 

 الفتاة : البطؿ- 

 الحاجة إلى تجنب التوبيخ و العقاب، الحاجة إلى الحماية ، فشؿ عاطفي : الحاجات- 

فتاة تحاوؿ إخفاء الحقيقة بسبب الخوؼ مف العقاب وأـ تحاوؿ الوصوؿ : ضغوط البيئة - 
 إلى الحقيقة مف أجؿ حماية ابنتيا، صراع األجياؿ 

 الوصوؿ إلى الحؿ المناسب و تخطي المشكمة لكف بمساعدة األـ : النياية-
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فتاة تقع في حيرة  بيف إيجاد حؿ لمشكمتيا العاطفية و الخوؼ مف : تحميؿ الموضوعات
العقاب والتوبيخ مف طرؼ أميا، بعد فشؿ محاولتيا إليجاد الحؿ بمفردىا تمجأ ألميا ليجدا 

 .الحؿ معا

في البداية حيرة، فشؿ عاطفي، حزف، تأنيب الضمير، خوؼ، وفي : المشاعر واالىتمامات-
 األخير راحة واطمئناف 

 : GF 12البطاقة 

 الرجؿ : البطؿ- 

 الحاجة إلى العمؿ، الحماية ، النصيحة : الحاجات- 

 ظروؼ ال تسمح لو بإيجاد عمؿ و التخمص مف مشاكمو : ضغوط البيئة- 

 النجاح بعد عدة محاوالت فاشمة : النياية- 

رجؿ يجد صعوبة في إيجاد عمؿ، يشعر بالوحدة، يستطيع حؿ : تحميؿ الموضوعات- 
 مشكمتو بعد المجوء إلى مشكمتو 

 في البداية حيرة وعجز ثـ راحة بعد إيجاد السند : المشاعر و االىتمامات- 

 : 13MFالبطاقة 

 الرجؿ : البطؿ- 

 الحاجة إلى االطمئناف و التخمص مف المرض : الحاجات- 

رجؿ يفعؿ كؿ ما بوسعو إلنقاذ زوجتو المريضة وىو يعمـ أنو ال يستطيع : ضغوط البيئة- 
 ذلؾ، وزوجة يائسة تنتظر الموت 

 موت الزوجة و بقاء الرجؿ وحيد : النياية- 

رجؿ يأس مف مرض زوجتو الخطير، حاوؿ ما بوسعو ألنقاضيا لكف : تحميؿ الموضوعات- 
 فشؿ في ذلؾ 
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 ألـ، فراؽ، حزف ، حيرة: المشاعر و االىتمامات- 

  :16البطاقة 

 رجؿ : البطؿ- 

 الحاجة إلى االستقرار و العمؿ و النجاح : الحاجات- 

 رجؿ يعمؿ بعيدا عف أطفالو ىو أطفالو مف أجؿ تقديـ لقمة العيش ليـ : ضغوط البيئة- 

 نجاح األطفاؿ و توقؼ الرجؿ عف العمؿ المتعب و جمع شمؿ العائمة : النياية- 

رجؿ يعمؿ بجد ليوفر العيش الجيد ألطفالو، يعاني مف عدـ االستقرار : تحميؿ الموضوعات-
 لكف في األخير يعود شمؿ العائمة مف جديد وذلؾ بنجاح األطفاؿ واستبلميـ  زماـ األمور

التعب، عدـ االستقرار في األخير يعود شمؿ العائمة يمتـ بنجاح : المشاعر واالىتمامات- 
 األبناء

  : تحميل اإلختبار5-2

   مف خبلؿ تطبيؽ اختبار تفيـ الموضوع يمكف إف الحالة فيمت المطموبة منيا فعمو أي 
 .تعميمة االختبار بصورة جيدة

   ترابطت األحداث ترابطا منطقيا داخؿ القصة الواحدة، كما أنو ىناؾ نوع مف االنسجاـ بيف 
القصص، تبدو القصص واقعية إلى درجة عالية فالمشاكؿ المطروحة في القصص مستمدة 

 .مف البيئة

   أما البطؿ، فقد استعممت الحالة بطبل واحدا لكؿ قصة، وىو شخصية موجودة  بوضوح 
في الموحة، لكنو يتغير مف قصة ألخرى في الجنس والعمر، لكف في غالب القصص يكوف 
البطؿ فتى أو فتاة مف نفس عمر الحالة، تنوعت الحاجات في البروتوكوؿ ما بيف الحاجة 

 إلى األماف والحماية، الحاجة إلى االستقرار، إلى التخمص مف المرض

   في كؿ مرة تتبلءـ الحاجات و بطؿ القصة، مف الحاجات األكثر تكرارا ىي الحاجة إلى 
الحماية و األماف، والفشؿ العاطفي ىي حاجات األبطاؿ الذيف ىـ مف عمر الحالة وجنسيا 
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أو مختمفيف عنيا في الجنس، أما الحاجة إلى العمؿ والنجاح و االستقرار،فيي حاجات 
 .تخص الراشديف مف األبطاؿ

ف حصؿ ذلؾ      أما ضغوط البيئة فيناؾ دائما حاجز يحوؿ دوف تحقيؽ البطؿ لحاجاتو، وا 
يكوف بصعوبة كبيرة، لـ يستطيع أي مف األبطاؿ تحقيؽ حاجاتو بمفرده بؿ ىناؾ دائما 

 .تعاوف مف طرؼ المحيطيف، يبدو أف ىناؾ صراع بيف البطؿ وظروؼ بيئتو

    تسود القصص كميا مشاعر مف الحزف والحيرة، األلـ، الخوؼ والقمؽ، يحس البطؿ دائما 
بالوحدة والحيرة، ويعيش بصورة متعبة جسديا ونفسيا، لكنو دائما يحاوؿ إدخاؿ السرور إلى 

 .ذاتو لتحقيؽ حاجاتو

   في معظـ القصص تبدأ ببداية تعيسة يغمب عمييا طابع الحزف والوحدة والحيرة و الضياع 
وسط المشاكؿ المختمفة، تبدأ القصة بصورة تعيسة لكف في نياية القصة تحاوؿ الحالة بقدر 
اإلمكاف جعميا سعيدة، وكانت تنجح في ذلؾ، ارتبطت كؿ النيايات ارتباطا وثيقا بالبطؿ، 
.                         حيث أنو يتصدى لمظروؼ التي تمنعو مف تحقيؽ حاجاتو،ويتمكف في األخير مف تحقيقيا
مف خبلؿ تحميؿ اختبار تفيـ الموضوع لمحالة نبلحظ أنيا تعاني مف خوؼ وقمؽ وحزف، 
تحاوؿ الحالة إخفاء ىذه لمشاعر وكبتيا وتعويضيا بتمؾ التي لدييا طابع مف التفاؤؿ 

 . والنجاح في الحياة

    تسعى الحالة إلى النجاح في الحياة و تحقيؽ حاجاتيا النفسية لكنيا ال تستطيع ذلؾ 
بمفردىا فيي شخص يخاؼ مف الغوص في المواقؼ بمفرده، فيي دائما تبحث مف سند    

 .وغالبا ما يكوف ىذا السند أحد الوالديف أو فرد مف أفراد العائمة

   الحالة تدرؾ الواقع بصورة جيدة، فالقصص التي قدمتيا كميا واقعية ال تسودىا أي غرابة، 
تستخدـ الحالة مراقبة جيدة لعواطفيا وتنجح في إخفائيا إال أنيا ال تستطيع التحكـ فييا 

 .خاصة تمؾ التي تتعمؽ بالحزف والوحدة فيي عنيا بصورة واضحة
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     تقديم و تحميل اختبار الرورشاخ لمحالة- 
 :  تقديم االختبار6-1

 
    

 شا المحتوى المحدد المكاف التحقيؽ اإلستجابة البطاقة 
  16"           

   تشر +-ش ج ػػػػػػػػ النصؼ األيسر  ػػػػػػػ تشبو لخمية قرينا عمييا في العمـو   

           خمية نتاع بكتيريا   
Ⅰ  شا حي +ش ؾ ػػػػػػػ الكؿ  ػػػػػ تباف فراشة جناحيا، وىي 

   شيء +ش ؾ ػػػػػػػ طيارة مكسرة الكؿ     

  1'55"           

  11"           

   دـ ؿ ش ج ػػػػػػػػ األحمر  ػػػػػػ كي شفت الموف األحمر يباف دـ   
Ⅱ  شيء ش' ؿ ج ؼ ػػ األبيض  ػػػػػػ  األبيض حسيتيا حاجة ضيقة   

  56"           
  7"           

   ج حي -ش ؾ ػػػػػػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػػ راس قطة   
Ⅲ  شيء ش' ؿ ج ػػػػػػػ  األسود السفمي  ػػػػػػػ  راديو   

  1'20"           

  6"           

   (ب) فؽ ش  ؾ ػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػ تباف حاجة وحشية   

   فف +ش ؾ ػػػػ الكؿ  ػػػػػ  تشبو ألشكاؿ الرسوـ المتحركة   
Ⅳ  بصح مش باأللواف           

   طبيعة +ش ج ػػػػػػػػػػػػ الجزء العموى  ػػػػػػػػػػ قمة الجبؿ   

  1'14"           

  10"           

 شا ج حي  +ش ؾ ػػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػػػػ تباف أجنة نتاع حشرة تباف حشرة   
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           ىاذو األجنحة وىاذو رجمييا   
Ⅴ    تشر +-ش ج ػػػػ العضمة القابضة و الباسطة   

          (الجانبيف )نتاع الرجؿ     

  44"           

  34"           
Ⅵ  شيء +ش ؾ ػػػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػ تباف طاشة ، بقعة وبانتمي والو   

  49"           

  57"           

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػة   ما عرف ˂˃˅˄˃˂˄˃ ــ   
Ⅶ  شا ج بشر +ش ج ػػػػػػػ الجزء العموي  ػػػػػػػ ريساف عينييـ، نيفيـ، شعرىـ 

   طبيعة -ش ج ػػػػػػػ تباف ىذوؾ نتاع البركاف     

         الحمـ    

         ػػػػػػػ الجزء السفمي    
  1'90"           
  5"           

   تشر -ش ؾ ػػػػػػػ الكؿ  ػػػػػػ تباف الجياز اليضمي   

   تشر +ش ج ػػػػ الوردي الجانبي  ػػػػػ أوعية   
Ⅷ  تشر +ش ج ػػػػػػػ األخضر المركزي  ػػػػػػ  رئتيف   

   تشر +-ش ج ػػػػػػ البرتقالي  ػػػػػػ فصوص مف المخ   

   تشر +ش ج ػػػػػػ الوردي  ػػػػػػ أوردة   

 شا حي  +ش ج ػػػػػػ تباف قطة و رجمييا الوردي     

         الجانبي     

  1'25"           

  10"            

   نار ؿ ش ج   ػػػػػػ البرتقالي نار   
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Ⅸ فف +ش ؾ ػػػػػ الكؿ  ػػػػ كي تخزري فييا تباف لوحة   

           سريالية   

  53"           

  10"            

   حي  +ش ؾ ػػػػػ الكؿ  ػػػػػػ تباف كائنات في البحر   

   تشر +ش ج ػػػ األزرؽ المركزي  ADNػػػػػػ تباف سمسمة مف سبلسؿ   
Ⅹ  طبيعة +ش ج ػػػػػػػ البني  ػػػػػػ جذع   
   حي  +ش ج ػػػ األصفر الجانبي  ػػ كناري   

   عمراف +ش ج ػػػػػػػ مقاـ الشييد ببل ما دقي في     

         التفاصيؿ الرمادي العموي     

  1'41"           
 

 :اختبار االختيارات

  عجبتني فييا الواف طبيعية، المناظر حسيتيا كيما الكائنات تاع البحر10البطاقة + 

  بانتمي راس تاع قطة وبابيوف عجبتني3البطاقة + 

  تباف صورة وحشية وىي سوداء وأنا مانشتيياش4البطاقة - 

  تباف انفجار وال حاجة غريبة 2البطاقة - 

  : تحميل االختبار6-2

 :التحميل الكمي

R =28 ـ ز إ                                     =R/T 

T =807 ثانية 29=                                   ـ ز إ  
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 : التموقعات

 36%=%                                 ؾ10: ؾ

 %61= %                                ج17= ج

 %3= %                              ج ؼ1= ج ؼ

 : نمط المقاربة

 ج تتعامؿ الحالة مع الواقع بطريقة كمية و التيمؿ الخوض في الجزئيات، فيي تعالج ؾ
 األمور مف العاـ إلى الخاص، دوف إىماؿ أي جانب 

 : المحددات

 % 80 = %+                            ش17+ = ش

 % 82 = %                              ش3+- = ش

  3- = ش

  1= فؽ ش

 2= ؿ ش

  2= ش'ؿ

  4/2=             مج ؿ4/2 = 2/  ؿ 3+لش2+ش ؿ 1= مج ؿ

  x 100 / R = 46%(10+9+8عدد اإلستجابات في البطاقات  )= %ؿ

TRI =  0/4= مج ؿ /عدد ح ب  

 : المحتوى

  %0،03 = %                                   ب1= (ب)

  1= ج ب 
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  %21 = %                                  حي4= حي 

 2= ج حي 

  % 14 = %                                   شا8= تشر

  1= دـ

 x 100/ R(دـ+جنس+تشر+ ب ج)=                             معادلة القمؽ4= شيء

  %36                                  =         2= فف

 3= طبيعة

 1= نار

 1= عمراف

 4= شا

 : النقاط الحساسة في الشخصية- 

 صدمة في البطاقة السابعة - 

 استجابة فؽ ش في البطاقة الرابعة - 

 : التحميل الكيفي

 استجابة وىي إنتاجية متوسطة مع متوسط منخفض 28عدد االستجابات :    الييكؿ الفكري
   ثانية29لكؿ استجابة 

 : دراسة الذكاء

 ، كميا إشارات %21 = % ، حي 4=  ، شا10= ، ؾ%36 = % ، ؾ%80 = %   ش
 . تدؿ عمى أف لممفحوصة ذكاء ممتاز وأسموب معالجة ثري
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   يظير مف خبلؿ ىذه المؤشرات أف لمحالة  ممكة ذكاء فوؽ العادية، ومستوى عاؿ مف 
الدقة واالبتكار والتنظيـ، اتصاؿ جيد بالواقع، ذوؽ حسي عممي، ذكاء تطبيقي وضبط جيد 

 .  يؤكد ذلؾ %لمتفكير وارتفاع ج

 : الييكؿ العاطفي

 :الوجداف والطبع 

TRI = 0/4يشير نمط الخبرة إلى أف المفحوصة إنساف منبسط محط وىذا ما يبينو ، 

 ، وغياب االستجابة الحركية مف البروتوكوؿ و ظيور استجابتيف ؿ ش، %46 =% ؿ

لكف مف الواضح أف المفحوصة تخفي وراء ىذا االنبساط قمقا كبيرا تقاومو بتمؾ العواطؼ    
 وىي نسبة %36=واالنفعاالت، فالمفحوصة تميؿ إلى التمسرح، وىذا ما أثبتتو معادلة القمؽ

مرتفعة جدا فالمفحوصة تحسف جيدا مراقبة عواطفيا إال أنيا تفشؿ أحيانا مما يجعميا 
 .تستجيب باستجابة فؽ ش واستجابة دـ

 وىذا يفسر نقص العفوية والخوؼ مف إظيار االنفعاالت         %82= %   كما أف ش
 إلى حياة انفعالية تحددىا %82 لتصؿ إلى %والعواطؼ الحقيقية كما تدؿ أيضا ارتفاع ش

 . العمميات الفكرية، عدـ المرونة، ويفسر ىذا أيضا الميؿ إلى االكتئاب

قامة عبلقات : القدرة عمى التكيؼ يظير أف الحالة ال تجد صعوبة كبيرة في التكيؼ وا 
، ووجود استجابات شائعة، وىذا ال %61 = % ، وجTRI= 0/4اجتماعية، وىذا ما يفسره 

قامة اتصاؿ بشري  ينفي عدـ وقوع الحالة في مواقؼ اجتماعية تعجز فييا عف التكيؼ، وا 
 .عادي، وىذا ما يفسره غياب االستجابات مف النوع ب، ح ب 

 : النقاط الحساسة

، عبرت الحالة بذىوؿ عف ىذه البطاقة مع (بطاقة األمومة)صدمة في البطاقة السابعة   - 
 ثانية، وىذا ما يشير إلى وجود قمؽ وصراع في 57زمف رجع مرتفع بالنسبة لبقية البطاقات 

 العبلقة باألـ 
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، يدؿ عمى خوؼ وقمؽ غير (البطاقة األبوية )استجابة فؽ ش في البطاقة الرابعة   - 
مضبوطيف و ميوؿ اكتئابية وشعور بالذنب اتجاه األنا األعمى باعتبار ىذه البطاقة تمثؿ 

 . السمطة األبوية

 :التفسير الدينامي

 بطاقة الدخول في وضعيات جديدة: البطاقة األولى

، قدمت استجابتيف ، األولى استجابة تشريحية جزئية ، وكأف المفحوصة "16   زمف الرجع 
تظير ميارات عقمية جيدة في الخوض في وضعيات جديدة قد يكوف وراءىا إخفاء اإلحساس 

 .   بالنقص الذي تعاني منو الحالة

 بطاقة العدوانية: البطاقة الثانية

، مع استجابتيف،  في ىذه البطاقة ال توجد استجابات حركية و ىذا ناجـ " 11   زمف الرجع 
عف صدمة األحمر مف خبلؿ االستجابة دـ، تظير لدى المفحوصة نزعات عدوانية غير 

 مراقبة جيدا وىذا ما يؤكده االستجابة  الثانية في ىذه البطاقة شيء 

 بطاقة التقمص: البطاقة الثالثة

، قدمت الحالة استجابتيف، ولـ تعطي أي استجابة بشرية وىذا يعني إنيا " 7    زمف الرجع
تعاني مف مشكؿ التقمص كما أف غياب الحركة يشير إلى خوؼ مف الشريؾ الجنسي ولعؿ 
االستجابة إلى األسود لوف اكروماتيكي واالستجابة شيء يفسر إلحاح الحالة وحاجتيا إلى 

 .التعبير عف خوفيا وقمقيا اتجاه الجنس اآلخر

 البطاقة األبوية : البطاقة الرابعة

 استجابات، واحدة منيا فؽ ش وىي عبلمة قمؽ 3قدمت المفحوصة " 6   زمف الرجع 
مضبوط ومراقب مف طرؼ المفحوصة، يبدو أف ظيور مؤشر مف مؤشرات القمؽ في ىذه 

 البطاقة يشير إلى مشكؿ اتجاه األنا األعمى المتمثؿ في السمطة األبوية
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 بطاقة صورة الذات: البطاقة الخامسة

، قدمت استجابتيف ، الحالة تتكيؼ مع الواقع لكنيا تواجو صعوبة في " 10   زمف الرجع 
 تحديد ادراكاتيا فمدييا شعور بالنقص تحاوؿ تعويضو وذلؾ ما يفسر وجود االستجابة تشر 

وبالتالي فيي ال تستطيع كبت النزوات بصورة جيدة، فيي تحاوؿ دائما مراقبتيا إال انيا تفشؿ 
 . في بعض المواقؼ

 البطاقة الجنسية:البطاقة السادسة

قدمت الحالة استجابة واحدة، ولـ تقدـ تقسيمات ولـ تقدـ " 34   زمف الرجع امتد إلى 
 استجابة واضحة، لوحظ عمييا القمؽ واإلبياـ وكميا تدؿ أف الحالة تجد مشاكؿ جنسية 

                     بطاقة األمومة: البطاقة السابعة

مع استجابتيف، ووجود صدمة في ىذه البطاقة غياب االستجابات البشرية " 57  زمف الرجع 
وعدـ اإلحساس بالحركة يفترض عدـ اتصاؿ جيد مع األـ، وتوتر في العبلقة تود المفحوصة 

 .إخفاءه

 بطاقة التكيف العاطفي: البطاقة الثامنة

 استجابات وىو أكبر عدد مف االستجابات قدمتو الحالة مقارنة 6، قدمت "5   زمف الرجع
بباقي االختبار مع مبلحظة االستجابة بسرعة، أثارت ىذه البطاقة المفحوصة عاطفيا 

  مف التخفيؼ مف حدة ىذا القمؽ 5= وحركت لدييا مشاعر القمؽ، ىناؾ عدد كبير مف تشر
 .وبيذا نقوؿ أف المفحوصة تعاني مف صعوبة في التكيؼ العاطفي

 البطاقة المرفوضة: البطاقة التاسعة

، مع استجابتيف ، بما أف الذكاء جيد عند الحالة فإنيا استطاعت دمج "10     زمف الرجع 
عطاء استجابة  كمية بمحتوى فف، يدؿ ىذا عمى نضج عاطفي لكف ليس  جزئيات البطاقة وا 
 بالصورة الكاممة فوجود االستجابة ؿ ش و المحتوى نار يشير إلى إثارة وعدـ ضبط عاطفي 
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 البطاقة العائمية: البطاقة العاشرة

 استجابات، قدمت المفحوصة استجابة كمية دليؿ عمى ذكاء وقدرة عقمية 4   زمف الرجع ، 
جيدة لكف األلواف والتشتت في البطاقة أثار عاطفة المفحوصة إيقاؼ تكيفيا و إدراكيا لمواقع 

 ىذا ما يفسره غياب الشائعات 

   يبدو أف الحالة أظيرت سرورا طفوليا و ذلؾ بسبب انتياء االختبار، وىذا ما يفسره وجود 
  استجابتيف حي 

 :التحميل العام لمحالة- 7

، وتفيـ الرورشاخ    مف خبلؿ إجراء المقابمة العيادية النصؼ موجية، وتطبيؽ اختباري 
 .الموضوع والتحميؿ عمى طريقة موراي

 في اختبار %36      اتضح أف الحالة تعاني مف قمؽ شديد إذ وصمت معادلة القمؽ إلى 
، وكذلؾ عبرت عف قمقيا المرتبط بالحديث عف ذكرى والدىا، اتضح ذلؾ في الرورشاخ

المقابمة وفي اختبار تفيـ الموضوع حيث أف المشاعر التي تنتاب البطؿ يغمب عمييا طابع 
القمؽ والتوتر وكذلؾ الحزف، تحاوؿ الحالة إخفاء قمقيا فيي تميؿ الى التمسرح مف خبلؿ 

 وكذلؾ عدـ استسبلـ البطؿ لضغوط البيئة التي تمنعو مف الرورشاخاستجاباتيا في اختبار 
تمبية حاجاتو في اختبار تفيـ الموضوع، وكذلؾ بالتعبير عف طموحيا ومحاولتيا النجاح 

 .وتحقيؽ األفضؿ مف أجؿ حياتيا، وذلؾ أثناء المقابمة

       أشارت الحالة إلى وجود تظاىرات اكتئابية بعد صدمة الفقداف مباشرة، ثـ بدأت ىذه 
األعراض في الزواؿ شيئا فشيئا، تمثمت ىذه األعراض في عدـ االستمتاع بالحياة وعدـ 
الرغبة في القياـ بنشاطات، واضطراب النـو والشيية، تبدو ىذه األعراض استجابية تتبع 

بعد فقداف موضوع حب خارجي جد  "فرويدعمؿ الحداد الطبيعي، وىذا حسب ما قالو 
مستثمر، يضطر الميبيدو إلى اتخاذ إجراء االنسحاب المميء بالقمؽ واأللـ حتى يتمكف األنا 

، حيث يستعمؿ األنا ىذه الدفاعات (189، ص2011نادية شرادي، )" مف استرجاع حريتو
 .مف أجؿ فؾ رابط الذكريات مع الموضوع المفقود، واستثمار الميبيدو في موضوعات جديدة



 اإلطار التطبيقي للدراسة
 

 

92 

   أكدت الحالة أنيا تألمت بشدة عمى وفاة والدىا، ورفضت التواجد مع الناس وىذا ما 
الحداد عند الشخص البالغ يشابو حالة الطفولة التي عاشيا، "أشارت إليو كبليف  في قوليا 

 ( benharkat imene, 2005,p79)" عند مفارقتو ألمو خاصة في مرحمة الفطاـ

 في اختبار %46 =% و ؿTRI=0/4      رغـ إف الحالة إنساف انبساطي محض، 
 %+  و ش%36 = %، وكذلؾ مستوى ذكائيا المرتفع الذي حدد بارتفاع ؾالرورشاخ

 ، إال إف الحالة تجد صعوبة في التكيؼ في بعض المواقؼ خاصة تمؾ التي تخص 80%=
إقامة عبلقات غيرية، فمدى الحالة خوؼ مف الشريؾ الجنسي تبيف مف خبلؿ تحميؿ اختبار 

 وتفيـ الموضوع، وخاصة في البطاقة الجنسية وبطاقة التقمص مف اختبار الرورشاخ
فمف الواضح إف ىذا القمؽ واضح مف خبلؿ عدـ قدرة المفحوصة عمى ضبط . لرورشاخا

فيي ليست لدييا كفاية في التكيؼ . الرورشاخانفعاالتيا اتجاه المثيرات المونية في اختبار 
والنضج العاطفي، العاطفة لدى المفحوصة تحددىا العمميات الفكرية وىناؾ نوع مف عدـ 

 . المرونة في انفعاالتيا

     مف خبلؿ استجابات المفحوصة في االختباريف، وكذلؾ المقابمة اتضح أف لدييا نوع مف 
الشعور بالنقص، والحرماف العاطفي وىذا عادي كونيا مراىقة يتيمة، تحاوؿ الحالة تعويض 

ىذا الشعور بالنجاح في الحياة، وخاصة في المجاؿ الدراسي، فيي ترى في ذلؾ مخرجا 
 .يرجع الفرحة واالرتياح إلى حياتيا

نستنتج اف الحالة ال تعاني مف مشاكؿ نفسية وال اجتماعية مترتبة عف عمؿ الحداد، فعمؿ 
الحداد لدييا طبيعي لـ يخمؼ أي أضرار، أما القمؽ الذي تعاني منو الحالة فيو عرض 

ىي أزمة حتمية تولد فييا " طبيعي مف متطمبات مرحمة المراىقة، فيي حسب ستانمي ىوؿ 
ابو )" الشخصية مف جديد، يعاني المراىؽ خبلليا صراعا وقمقا وكثير مف المشاكؿ التوافقية

، وكذلؾ ىو الحاؿ بالنسبة لعدـ النضج االنفعالي وعدـ (14،ص2002بكر محمد مرسي،
التكيؼ العاطفي لدى الحالة، فيو راجع لمتغيرات الناتجة عف المرحمة حيث قالت كبليف     

التغيرات الفيزيولوجية ىي مصدر االضطرابات التي تمس التوازف النفسي "ووينيكوث 
 لممراىؽ، وتؤثر ىذه التغيرات عمى صورة الجسـ فتتحوؿ إلى عدة مستويات بالنسبة لممراىؽ
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، وىذا ما يؤكد إف عمؿ الحداد لدى (87، ص2012بوسنة عبد الوافي زىير، )"  ومحيطو
 . الحالة كاف طبيعيا مف دوف أي أعراض مرضية
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 : مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات

 وتفيـ الموضوع وتحميميما عمى طريقة موراي، الرورشاخمف خبلؿ تطبيؽ اختباري     
كذلؾ إجراء المقابمة العيادية النصؼ موجية مع ثبلث حاالت مراىقات يتامى تبيف أف 

صحيح أف عمؿ الحداد خمؼ أعراض . سيرورة عمؿ الحداد لدى حاالت الدراسة كانت سوية
 .تبدو وكأنيا مرضية لكنيا كانت موقفية يستعمميا األنا مف أجؿ الحفاظ عمى توافقو

    ظيرت لدى الحاالت الثبلث أعراض اكتئابية مربوطة بعمؿ الحداد وىذا ما فسره كارؿ 
بالسير الطبيعي لمحداد، حيث ربطا بيف االكتئاب والفقداف حيث يكوف أبرهام وفرويد 

االكتئاب كرد فعؿ عمى ىذا الفقداف، يستجيب الفرد والمراىؽ خاصة باالكتئاب نتيجة 
اإلحساس بالفراغ والوحدة واليجر باعتباره فقد ذلؾ الموضوع الذي كاف يقـو بعممية التفريغ 

حيث أف المراىؽ . (66، ص2003نبيؿ محمد الفحؿ، )فيو، وىذا واضح لدى المراىؽ 
، وفي حالة (األـ- األب)يكوف لديو جانب مف العدوانية يوجييا اتجاه موضوع الحب األولي 

غياب الوالديف أو أحدىما يفقد الفرد ذلؾ النوع مف التفريغ االنفعالي، ويوجييا اتجاه ذاتو 
 (383، ص2007مريـ سميـ، )فيغمب عميو طابع الكآبة 

     بالنسبة لحاالت الدراسة الثبلث ظيرت تظاىرات اكتئابية بعد صدمة الفقداف وىنا يكوف 
عمؿ الحداد طبيعي، وفؽ المراحؿ التي وضعيا ميشيؿ ىانوس وتتمثؿ المرحمة الثانية مرحمة 

االكتئاب حيث إف ىذه المرحمة ال تبدأ إال بعد تحقيؽ التفريغ االنفعالي حيث يتـ إعادة 
معايشة الماضي باسترجاع كؿ الذكريات والصور مع الفقيد، حيث إف ىذه الذكريات كانت 

عبارة عف رابط وفؾ ىذا الرابط يخمؼ اثأر تبدو وكأنيا أعراض اكتآبية كالحزف واأللـ 
 .والشعور بالخيبة

    إف األعراض السابقة باإلضافة إلى عدـ الرغبة في الحياة تمثؿ تظاىرات اكتئابية تتبع 
عممية الحداد الطبيعي، حيث أف إعراض الحداد تتشارؾ في الكثير مف األحياف بأعراض 

 1917التي نشرىا عاـ " الحداد والسوداوية"  في مقالتو فرويداالكتئاب، وىذا ماأشار إليو 
وىذا ما ظير لدى حاالت الدراسة الثبلث ومنو تحقؽ  ( 283، ص2007مريـ سميـ ،)

يساىـ عمؿ الحداد في ظيور التظاىرات االكتئابية لدى المراىؽ : الفرضية األولى القائمة 
 .اليتيـ، لكف ىذه األعراض ىي طبيعية تابعة لعمؿ الحداد السوي
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يساىـ عمؿ الحداد في ظيور االنطواء لدى المراىؽ :     أما الفرضية الجزئية الثانية القائمة
اليتيـ فتحققت لدى الحالة الثانية حيث أنيا مف النمط المنطوي وىذا ما اتضح في اختبار 

 . الرورشاخ

    أما الحالة األولى والثالثة فيما مف النمط المنبسط، مف الواضح أف الحالتيف األولى 
والثالثة اجتازتا عمؿ الحداد واستطاعتا الوصوؿ الى المرحمة األخيرة منو واجتيازىا وىي 

مرحمة التقبؿ أو نياية الحداد واستطاعتا تحويؿ االستثمارات الميبيدية في موضوعات حب 
 .جديدة بدؿ الموضوع المفقود

   في األخير نقوؿ إف الفرضية الجزئية األولى تحققت لدى حاالت الدراسة أما الثانية 
فتحققت لدى الحالة الثانية فقط، وتبقى النتائج متعمقة بالحاالت قيد الدراسة وليست ىناؾ 

 .  إمكانية لمتعميـ
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 : خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

من خالل ىذه الدراسة العيادية اتضح أن عمل الحداد ىو ضرورة حتمية تتبع حادثة      
، فاألنا يستعمل ىذه اآللية الدفاعية من أجل الحفاظ عمى توافقو، فبالرغم  (الموت)الفقدان 

من أن لعمل الحداد أعراض تبدو وكأنيا مرضية وخطيرة إال أن طبيعتيا المؤلمة تساعد في 
توافق صاحب الحداد، فإذا ما تمت عممية الحداد بمراحميا المعروفة المحدد من طرف 

 . العمماء فينا يصبح صاحب الحداد ميددا في صحتو النفسية

     تم إختيار فئة المراىقين عمى أساس ذلك الصراع القائم بين المراىق وأبويو، فاليدف 
األساسي ليذه الدراسة ىو معرفة ردة فعل المراىق عمى فقدان موضوع كان ىو السبيل األول 

 . لتفريغ شحنة اإلنفعاالت التابعة  لمرحمة المراىقة

   من خالل النتائج المتوصل إلييا في ىذه الدراسة أنو من الواجب اإلىتمام بيذه الفئة من 
 . أجل مساعدتيا عمى إيجاد موضوعات جديدة لإلستثمارات اليبيدية
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 الميسرة، األردن
 ، دار النهضة العربية،  لبنان عمم النفس النمو (:2007)مريم سميم -9

الصحة النفسية  (:2009) عطا اهلل فؤاد الخالديو دالل سعد الدين العممي-10
، دار صفاء،  األردن بالتكيف والتوافق وعالقتيا

، دار عمم النفس التطوري لمطفولة والمراىقة(: 2004)صالح محمد عمي أبو جادو-11
الميسرة،  عمان 

،دار الكممة، األردن  األمراض النفسية وعالجيا بالذكر(: 2003)أمال سعدي قطينة-12

،المكتب الجامعي دراسات في الصحة النفسية (:2001)حسين عمى فايد - 13
الحديث، اإلسكندرية ،مصر 

، مؤسسة مورس الدولية لمنشر و االكتئابالعدوان و  (:2004)حسين عمي فايد- 14
التوزيع، القاهرة ،مصر  

، دار غريب،القاهرة ،مصر  لالكتئابالعالج المعرفي (: 2006)إبراهيمزيزي السيد - 15
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 دراسة في الشخصية عمم النفس المرضي (:2000)مجدي أحمد محمد عبد اهلل،- 16
، دار المعرفة، اإلسكندرية،مصر  االضطراب و السواءبين 

دار  باالكتئاب الشعور بالذنب و عالقتو(: 2010)منتهى مطشر عبد الصاحب - 17
صفاء، األردن  

 االضطراباتاإلرشاد النفسية و  (:2010)أحمد عبد الكريم محمد أحمد خطاب- 18
دار الثقافة، عمان  ، اإلنفعالية لألطفال و المراىقين

، مؤسسة شباب  النفسيةاالضطراباتاألمراض و (: 2004)نبيل محمد الفحل - 19
الجامعة، اإلسكندرية،مصر   

: المقاالت
، مجمة دراسات نفسية الحداد النفسي ايزاء موضوع الحب األولي: نادية شرادي- 20

، جامعة سعد دحمبي، الجزائر 2011 ديسمبر 11وتربوية، عدد 

                Hanus.M(2004) : Deuil après suicide ; perspectives ps 

: الرسائل والمذكرات
الحداد عند ما قبل مساىمة نفسية في دراسة  (2010) :سهام الكاهنة شراين- 22

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في والدي الطفل المصاب بسرطان في مرحمتو النيائية
 عمم النفس العيادي، جامعة فرحات عباس سطيف

 سمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات( 2011 ):محمد مصطفى أبي رزق-23
 ، رسالة ماجستير، فمسطينالتعمم وعالقتيا باالنتباه وبعض المتغيرات

24                    -Benharkat.I(2005) : Le deuil face a la mort 
violente d’un proche. Magister en psychologie clinique non publié. 

Uni Constantine. 
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