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ثنا هذا ، و حمد لله و الش�ر لله یلی� بجالله و عظ�م سلطانه ، الذ� وفقنا في �حال   

                                  . اإل�مانلرسوله الكر�م الذ� غرس في قلو�نا حب العلم و 

نتوجه  �قودنا شرف الوفاء ، و جمیل النبل ، �عدما أتممنا هذا ال�حث المتواضع أن      

وج�ه على ما بذله من جهد جهید و ت" محمد بن خلفة " �عظ�م ش�رنا ألستاذنا الفاضل 

                  " .من�ع نور للعلم  أ�قاكجزاك الله و ، و ال نملك إال أن نقول له " رشید 

و " له حسینة طاع الواجب االعتراف �الفضل و الش�ر لكل من األستاذة "  و علینا      

                                كل أساتذة قسم علم النفس .ل، و  عائشة نحو� "األستاذة "

و على  –�س�رة –نتقدم �الش�ر إلى �ل عمال مدرسة األطفال المعوقین سمع�ا �ما       

، �ما نش�ر   "سعد�ةو المر��ة "   "دلیلة و" " سل�مان منیرةرأسهم األخصائ�ة النفس�ة "

    .لنا مساعدتهم على الدراسة  حاالت

  لكل أعضاء اللجنة المناقشة . ناتقدم �ش�ر نأن  ا�شرفن�ما       

و أخیرا نتقدم �الش�ر إلى �ل من ساعدنا من قر�ب أو من �عید إلتمام هذا ال�حث       

                               المتواضع . 

                                                                             

 

    سام�ة زرار�                                  
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  مقدمة :

�سعى �ل فرد إلى االتصال و التواصل مع مح�طه �اعت�ار أن التواصل جوهر الح�اة       

لتم�نه  سل�مة النفس�ة و االجتماع�ة ، و لتتم هذه العمل�ة ال بد من تمتع الفرد �حاسة السمع

مراحل ها مع اآلخر�ن عبر ـبرات و ت�ادلـالتفاعل و اكتساب الخ تعلم اللغة و �التالي من

التي تعتبر مرحلة جد حساسة و حرجة في   ح�اته ، و من أهم هذه المراحل مرحلة المراهقة

    يـفیز�ولوجـلى الصعیدین الـغیرات عـن تـجم علناعالي اـان االنفتز عدم االـرا لـرد نظـ�اة الفـح

   .نها أن تعرقل توافقه النفسي أالتي من ش و النفسي و

نه أن یؤثر سل�ا على معاشه أإن حرمان المراه� األصم من االتصال اللفظي من ش     

فانع�اسات الصمم على الح�اة النفس�ة للمراه� �ظهر من خالل سلو�اته تجاه  النفسي ،

المواقف �القل� الذ� �عد �خبرة مهددة لح�اته تن�ع من أف�اره و أحاس�سه التي ال تنسجم مع 

  لة صراع داخلي .نفسه ما تجعله في حا

    إلى السلوك العدواني �تعو�ض عن شعوره �اإلح�ا�  أ�ضاوقد یلجأ المراه� األصم     

  ه النفسي .توازن على یؤثر قد مما مشاعره عنو عدم قدرته على التعبیر 

فصول  ثالثة�ضم  نظر�  ارتأینا تقس�م هذه الدراسة إلى جانب بهذا الموضوع لإللمامو    

یتضمن إش�ال�ة الدراسة ، ،  الدراسة  هو اإلطار العام إلش�ال�ة الفصل األولمتمثلة في 

فرض�ات الدراسة ، دوافع الدراسة ، أهم�ة و أهداف الدراسة ، الدراسات السا�قة و التحدید 

  اإلجرائي لمصطلحات الدراسة .

یدور حول مراه� األصم حیث تطرقنا ف�ه إلى تمهید ، تعر�ف الصمم ،  الفصل الثاني 

 . تصن�فاته ،أعراضه، أس�ا�ه  ، س��ولوج�ة األصم

یدور حول المعاش النفسي حیث تناولنا ف�ه تعر�ف المعاش النفسي ، أ�عاد  الفصل الثالث

  یندرج تحته �ل من القل� ، السلوك العدواني.  المعاش النفسي

یدور حول اإلجراءات المنهج�ة حیث عرضنا خالله  التطب�قي �ضم الفصل الرا�ع الجانبأما 

الدراسة االستطالع�ة ، الدراسات األساس�ة ، المجال الزماني ، حاالت الدراسة ، منهج 

  الدراسة ، أدوات الدراسة   .



 ه
 

الذ� �ضم عرض الحاالت و مناقشة نتائج الدراسة  عرضنا  الفصل الخامس�ما تناول 

  .مقترحات الدراسة له حاالت الدراسة و تحلیلها ، مناقشة النتائج على ضوء الفرض�ات ، خال
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  الدراسة : إش�ال�ة -1

اهتمام ال�احثین حیث تعرف بین المواض�ع التي جذبت انت�اه و تعد مرحلة المراهقة من       

راشد مستقل بذاته هذا  إلى اآلخر�نمرحلة انتقال من طفل �عتمد �ل االعتماد على  أنهاعلى 

           ما یتطلب تحقی� تواف� جدید تفرضه ضرورة سلوك الطفل و سلوك الراشد . 

حساس�ة تجاه المواقف  أكثرفالتغیرات النفس�ة و الفز�ولوج�ة المصاح�ة لهذه المرحلة تجعله 

مرحلة عمر�ة تمیز �ال  "S. Hool هول"و صفها  التوتر لذلكیولد الشعور �الضغ� و  ما

و التوترات العن�فة ، ما یؤثر على االتزان و التناس� الذ� �ان  نفعاالتالاالفرد �العواطف و 

  الطفولة . أثناء �ع�شه 

إن حالة الالتوازن خاصة في الجانب االنفعالي النفسي لد� المراه� تجعله أكثر تأثر      

�ن لذلك تجده �سعى لتحقی� الحب بنقد اآلخر�ن و عص�ان تجاه مراكز السلطة خاصة األبو 

صال ـــلى االتـقدرة عـك الـعاد� �ملـ� الـــمراهـالـــاق . فـاعة الرفـى جمـــمام إلـاالنضــول بــــقبـالو 

ة من و التواصل مع اآلخر�ن و التعامل معهم أما المراه� األصم �ما تفرضه عل�ه اإلعاق

سماع األصوات و الكلمات التي  حرمانهذلك من خالل  عزلة و االغتراب عن اآلخر�ن و

 األمر أف�ارهل ــتفاعل و التواصل معهم و نقالمن حوله ، فال یتم�ن من  اآلخرون ط� بها ین

     نــر�ــاآلخهم ــى فــدرته علــدم قــع �ما أن تماعي .ــلو�ه االجــطور ســدوره تــرقل بــلذ� �عـا

�ش�ل  یؤثر و سوء التكیف ما �النقصیولد لد�ه الشعور  قد األنشطةو مشار�ته في مختلف 

  واضح على ح�اته النفس�ة و هو ما �عرف �المعاش النفسي .

�عد المعاش النفسي من المفاه�م الس��ولوج�ة المهمة التي توضح الح�اة النفس�ة حیث       

�صعو�ة التكیف و جملة  متأثرو الصورة التي �ع�شها مع ذاته  األصمال�اطن�ة للمراه� 

و النقص نظرا لعجزه على االتصال و التواصل  �اإلح�ا�المشاعر المؤلمة ، و الشعور 

    هــعن ذات األصم� ـها المراهـث فیـی�ح أینقة ـلة المراهـة لمرحـة ضرور�ـاجـدان حـذان �عـالل

  هو�ته .و 

عدیدة  صور األصمعلى ح�اة المراه�  تطرأالتغیرات النفس�ة السلب�ة التي  تأخذقد      

�أنه " نوع من االنفعال المؤلم ��تس�ه الفرد  " Freudفرو�د "القل� ، و الذ� عرفه    أهمها

من خالل المواقف التي �صادفها ، فهو یختلف عن �ق�ة االنفعاالت غیر السارة �الشعور 
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�اإلح�ا� أو الغضب أو الغیرة لما �سب�ه من تغیرات جسم�ة داخل�ة �حس بها الفرد و أخر� 

  ،125ص ص  ، 2009 المح بوضوح ."(أدیب محمد الخالد� ، خارج�ة تظهر على م

126                                                                                                                            (

نتیجة العمل�ات االنفعال�ة المؤلمة التي �حدثها  األصمظهور القل� لد� المراه�  إن      

استثمار �امل طاقته بهدف محاولة  إلىفیدفعه  األناعدم التوازن النفسي ف�شعر بتهدید 

�ما قد یتعد� ذلك �ظهور السلوك العدواني الذ� عرفه  ،استرجاع و التح�م في توازنه 

     أنه " سلوك ینتج عنه إیذاء شخص أو تحط�م للممتلكات �Bandura " 1973اندورا "

و اإلیذاء إما أن ��ون نفس�ا على ش�ل السخر�ة أو اإلهانة و إما أن ��ون بدن�ا  على ش�ل 

  )13، ص  2008ضرب " .(محمد علي عمارة ،

ر�غ �وسیلة لتف األصمغ�اب القدرة على استخدام الكالم و اللغة عند المراه�  إن      

استخدام العدوان للتعبیر عن عصب�ة و عدم رضاه عن  إلىیدفعه  قدشحنات الغضب 

ن توصیل ــزه عـجـع ىـإلدواني ـسلوك العـع الـیرجو قد ،  ا�ـ�اإلحبعوره ـلش أوح�طین �ه ـالم

  .لفظ�ا  أحاس�سهو اره ـأف�

   المراه� طب�عة المعاش النفسي عند ماسب� نطرح التساؤل التالي :  من خالل ما   

  ؟  األصم

الفرض�ة العامة : -2   

یؤثر الصمم سل�ا على المعاش النفسي عند المراه� .   

 الفرض�ات الجزئ�ة  :

 یؤد� الصمم إلى ظهور القل� عند المراه� . -1

 یؤد� الصمم إلى ظهور السلوك العدواني عند المراه� . -2

   دوافع اخت�ار الموضوع : -3

  الموضوع لكونه :�عود دافعنا الخت�ار هذا    
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 یدرس الحالة النفس�ة عند المراه� األصم �ون أن مرحلة المراهقة مهمة وجد حساسة . -1

 �ذلك التعرف على إذا �ان الصمم یؤثر على المعاش النفسي لد� المراه� .   -2

  . لفت االنت�اه لفئة من أفراد المجتمع المتمثلة في المراه� األصم -3

  :  أهم�ة الدراسة -4

 التعرف على �عض مظاهر المعاش النفسي لد� المراه� األصم .  -1

فتح المجال أمام دراسات أخر� تتناول موضوع المعاش النفسي لد� المراه� األصم -2

  .�متغیرات أخر�  

  أهداف الدراسة  :-5

ما یلي : مجموعة من األهداف تمثلت فيللتوصل ا إلى لقد هدفنا في موضوع دراستنا      

ثر الصمم في ظهور القل� عند المراه� .أمحاولة الكشف  -1  

.ثر الصمم في ظهور السلوك العدواني عند المراه� أمحاولة الكشف  -2  

الدراسات السا�قة :-6  

: األصمالدراسات السا�قة الخاصة �القل� لد�  -1  

: األجنب�ةالدراسات  -1  

 ) :Salerno  )1999دراسة سالیرنو -1

بین اإلعاقة السمع�ة و القل� لد� المراهقین ، و التعرف على مد� التنبؤ العالقة "      

" ، وقد هدفت الدراسة إلى �حث و تحلیل العالقة بین  �القل� عن طر�� درجة السمع

  . السمع�ة و القل� اإلعاقة

 ، السمع�ة اإلعاقةالتعرف على مد� التنبؤ �القل� عن طر�� درجة  إلى ت�ما هدف     

من الذ�ور  30فردا من المراهقین ذو� اإلعاقة السمع�ة منهم  150عینة الدراسة من تكونت 

استخدمت مجموعة من  فقد سنة . 22 – 16من اإلناث تراوحت أعمارهم بین  120و 
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األدوات هي : استب�ان التقار�ر الذات�ة ، مق�اس القل� الداخلي السمة و الحالة إعداد 

  . 1999 "سالیرنو"

  : إلىالنتائج توصلت 

السمع�ة و القل�  اإلعاقةبین  إحصائ�ةموج�ة و ذات داللة  ارت�اط�هوجد عالقة ت -1

  لد� عینة الدراسة .الداخلي 

السمع�ة و �عض  اإلعاقةالعالقة بین  ثت عنهذه الدراسة �ح أنمن المالح�  و -2

  مثل الصحة العامة و التحصیل الدراسي و فرص العمل .  األخر� المتغیرات 

من جملة المتغیرات  % 44القل� بنس�ة  إحداثالسمع�ة تسهم في  اإلعاقة أن أثبتت -3

التدخل  أهم�ة إلىالطب�ع�ة الد�موغراف�ة التي تؤثر في القل� الداخلي ، و هذا ما �شیر 

  العالجي بخفض مستو� القل� .

  : Anderson "  " 2003 أندرسون دراسة  -2

لخفض مستو�  و عرض طرق  السمع�ة و القل� ، اإلعاقةالعالقة بین  �عنوان "      

فردا من ذو� اإلعاقة  94، فقد تكونت عینة الدراسة من  "القل� لد� المراهقین الصم

ة من األدوات استخدام مجموع سنة .  24 – 18السمع�ة الحادة تتراوح أعمارهم ما بین 

  المقترحة لخفض حساس�ة القل� . ة القل� و �تیب األسالیب: قائمة حساس�أهمها 

  : �ما یلي النتائج �انت 

  � الحساس�ة للقل� لد� المراهقین السمع�ة و فر  اإلعاقةبین و جود  ارت�اط�هتوجد عالقة  -1

� ـقلـلـل �ةـالداع ارــاألف�ن ـخلص مـ�الت و التـل المشـح ثل:ـتراتج�ات مـل�ة �عض االسـفاع -2

ص ،  2009، في خفض الحساس�ة للقل� المراهقین الصم .(خالد عوض حسین ال�الح ، 

  )187،188ص

  :  األصمالعدواني عند  الخاصة �السلوك السا�قةدراسات -3

  الدراسات العر��ة :-1
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  : 1995الب�الد�  إیهابدراسة  -1

، فقد "  المعاملة الوالد�ة و السلوك العدواني أسالیبالعالقة بین الدراسة " عنوان       

  أصم من �ال الجنسین . 75عینة الدراسة من تكونت 

  النتائج : 

الرفض و القوة و التفرقة  أسلوبموج�ة دالة بین  ارت�اط�هوجود عالقة  إلىتوصلت  -1

  الوالد�ة و السلوك العدواني للمعاقین سمع�ا . 

  ن ـــدیـوالــن جانب الــاواة مـدة و المسـزائـما�ة الـالح لوبـأسن ـیـة دالة سال�ة بـالقــود عـوج -2

  .  األبناءو السلوك العدواني لد� 

 : 1995عبد ال�اقي  إیهابدراسة  -2

المعاملة الوالد�ة و السلوك العدواني لد� ذو�  أسالیبالعالقة بین عنوان الدراسة "      

التعرف على العالقة بین أسالیب معاملة الوالد�ة �ما یدر�ها  إلى، تهدف " السمع�ة  اإلعاقة

  عینة الدراسة تكونت ،األبناء السلوك العدواني لد� هؤالء السمع�ة و  األبناء ذو� اإلعاقة

   سنة . 12-9بین  أعمارهم، تتراوح  أصمطالب  759من 

  الدراسة �األتي :النتائج و �انت    

الشعور  إثارةوة و التدلیل و ـالقس لوبـأسن ـن �ل مـموج�ة دالة بی ارت�اط�هوجود عالقة  -1

 اإلعاقةذو�  األبناءو السلوك العدواني لد�  األبو  األمو التفرقة و الرفض من جانب 

 السمع�ة .

السواء  أسلوبالحما�ة الزائدة و  أسلوببین  إحصائ�اسال�ة دالة  ارت�اط�هوجود عالقة  -2

 السمع�ة . اإلعاقةذو�  األبناءو السلوك العدواني لد�  األبو  األممن جانب 

السمع�ة في �عض مظاهر السلوك  اإلعاقةذو�  اإلناثوجود فروق بین الذ�ور و  -3

  )132، ص  2003(عواض بن محمد عویض الحربي ،   العدواني لصالح الذ�ور .

 



الدراسة اإلطار العام إلشكالیة                       الفصل األول                                       
 

8 
 

:تعقیب على الدراسات السا�قة *    

: األهداف  

  ذ�ورالن بیفي �عض مظاهر السلوك العدواني  مقارنة بإجراء الدراساتاهتمت �عض      

املة عــالم الیبــ�أستم ــضها اهـــ�ع و "�اقيــبد الــع إیهاب" ثل دراسة ـم مــالص ناثاإلو 

. األصمعالقتها �السلوك العدواني عند  و  لد�ةـالوا  

 سالیرنو" مثل دراسة السمع�ة و القل� اإلعاقة�عضها اهتم بدراسة العالقة بین      

Salerno" 1999  أندرسون "، بینما قدمت دراسةAnderson "2003   عض الطرق�

  .لخفض مستو� القل�

: العینة حجم *  

. أصم)  759 – �75انت العینة �بیرة في معظم الدراسات حیث تتراوح ما بین (      

المرحلة العمر�ة : *  

 13سنة و �عضها اهتم �مرحلة المراهقة من  12- �9عضها اهتم �مرحلة الطفولة من   

سنة . 21-  

 * طب�عة العینة : 

صم . أفراد�ل الدراسات تضم   

المنهج المستخدم : *   

�ل الدراسات استخدمت المنهج الوصفي .     

: دراسة ما �میز دراستنا عن �اقي الدراسات هو -     

. األصمثر الصمم في ظهور القل� عند المراه� أ*   

. األصمثر الصمم في ظهور السلوك العدواني عند المراه� أ*   
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.* استخدمنا منهج الع�اد� بتقن�ة دراسة حالة   

حاالت . 4* �ان عدد حاالت الدراسة   

الشجرة �ار رسم * اعتمدنا على اخت�ار�ن اسقاطیین متمثلین في اخت�ار رسم العائلة و اخت

سنة . 15 – 13* یتراوح سن حاالت الدراسة من    
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  التحدید اإلجرائي لمصطلحات الدراسة :-7

  pension psychologique 1-  :المعاش النفسي  

ر محددة هو مجموعة من الحاالت النفس�ة التي تنتاب المراه� األصم في أوقات غی        

لدراسة شمل �ل من فالمعاش النفسي في هذه ا في سلو�ه ، تولد أثار نفس�ة سلب�ة فتنع�س

. سم الشجرةو ر  عائلةالعند تطبی� اخت�ار رسم  إسقاطهیتم  القل� و السلوك العدواني قد  

   l’anexiétéالقل� : -1-1

هو شعور غامض غیر سار یتملك المراه� األصم مما �سبب له الشعور �الضی� ،      

  .   نحاول الكشف عل�ه من خالل اخت�ار رسم العائلة األلم و التوتر

   comportement agressifالسلوك العدواني :   – 1-2

هو فعل غیر سو� �سلكه المراه� األصم قصد إیذاء نفسه أو اآلخر�ن و قد ��ون      

  .نحاول الكشف عل�ه من خالل اخت�ار رسم الشجرة  عدوانا جسد�ا أو �اإلشارات

   adolescent sourdsألصم : المراه� ا -2

 100إلى  70سنة �عاني من إعاقة سمع�ة بدرجة  21 – 13هو �ل فرد عمره ما بین    

db   و المتمدرس �مدرسة أطفال المعوقین سمع�ا ، أصیب �الصمم في أ� مرحلة عمر�ة ما

أد� إلى عجزه عن االتصال و التواصل �اللغة المنطوقة ما �حتم عل�ه استعمال لغة 

  اإلشارات . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  تمهید 

  تعر�ف الصمم  – 1

  تصن�فات الصمم  – 2

أعراض الصمم  -3  

  أس�اب الصمم  –4

  س��ولوج�ة المراه� األصم  -5

        الخالصة                                
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 تمهید :

اإلنسان فمن خاللها �طل إدراكه  ةتلعب القدرة الحس�ة السمع�ة دورا مهما في ح�ا      

  التي من المم�ن أن تعمل على إذائه  خطارأللالعقلي على العالم الصوتي المح�� �ه والمن�ه 

عدم قدرة على سماع األصوات لكن �عني الحرمان من اللغة واألف�ار  الصمم  ال �عني      

  فـنتناول تعر�ـلى الصمم سـثر عـرف أكـلتعل، و  المعرف�ة بنیته نمي ثقافته وـقد ت التي

تصن�فات الصمم ، أعراض الصمم و أس�ا�ه �ما سنتطرق إلى س��ولوج�ة المراه�   الصمم ،

  األصم .

  :  الصمم تعر�ف – 1

تعو��  أوالشخص الذ� �عاني من نقص  �أنه األصم ) "1987( "األشول" �عرف      

�التالي ال تكون  تعی� الوظ�فة السمع�ة و أوتمنع  أنهاحاسة السمع �صورة ملحوظة لدرجة 

  . و اللغة " في تعلم الكالم األساس�ةحاسة السمع هي الوسیلة 

فقدان القدرة على السمع نتیجة  �أنهالصمم  )"AFZALI" )1995 فزاليألا"�عرفه  و     

    جة المرض مزمن ـسمع نتیـقدوا القدرة على الـهم من فأو ،  ایولدون به لعوامل وراث�ة و

�مجرد  أوقبل تعلمه الكالم  أوهو فقدان حاسة السمع للفرد منذ والدته و نتیجة لحادثة  أو

�التالي ال تؤد� حاسة السمع  �سمعه و أنتعلم لدرجة تجعل الكالم المنطوق �ستحیل 

  . وظ�فتها في الح�اة االجتماع�ة "

وراث�ة  ألس�ابالفرد الذ� فقد حاسة السمع  �أنه األصم) "1998( "سل�مان"�ما عرفه      

 إلىالذ� �حول بینه و�ین متا�عة الدراسة  األمر�عدها  أوم�تس�ة سواء منذ الوالدة  أوفطر�ة 

 إلى�الطرق العاد�ة لذلك فهو في حاجة ماسة  العادیین و أقرانهخبرات الح�اة مع  تأهیل

  بین  السمعيهو �ذلك الشخص الذ� یتراوح فقدانه  یتناسب مع قصوره السمعي , و تأهیل

بدون استخدام  أومع  األذن�حیث �عوقه ذلك عن فهم الكالم من خالل  فأكثر)د�سیبل  70( 

   " .معینات سمع�ة 
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األصم هو" الشخص الذ� مقدار الفقدان السمعي لد�ه   moore 2008 مورز"أما      

70  

  و حدها و �استعمال السماعة الطب�ة " . األذنفهم الكالم من خالل  �عی�و  أكثر أود�سیبل 

 ) 109، 108، ص ص 2009عبد الله فرج الزر�قات ، إبراه�م(

 ألس�اب  db 100-70بدرجة  القدرة على السمعالفرد  فقدان نستنتج أن الصمم هو      

و م�تس�ة مما تمنعه من التفاعل االیجابي مع مح�طه في مختلف مراحل ح�اته نظرا أراث�ة و 

لعدم قدرته على اكتساب اللغة و الكالم مهما استخدم المعینات السمع�ة مما تحتم عل�ه 

  . الخضوع إلى تأهیل یتناسب مع قصوره السمعي

  : تصن�فات الصمم – 2

  �م�ن تصنیف الصمم أو اإلعاقة السمع�ة إلى :      

  : اإلصا�ةالتصنیف حسب العمر عند  -2-1

 :الصمم قبل اللغو�  -2-1-1

 اللغة ، وإذا حدثت اإلعاقة السمع�ة م��را و قبل تطور الكالم �عتبر الصمم قبل لغو�      

 إن،  أخر� م�تس�ا في مرحلة عمر�ة م��رة �ع�ارة  أود�ا ��ون هذا النوع من الصمم والقد  و

ال �ستط�عون اكتساب الكالم و اللغة �طر�قة  أنهمهي  األطفاللد� هؤالء  األساس�ةالمش�لة 

  . طب�ع�ة

 الصمم �عد اللغو� :  - 2-1-2

إذا حدث الصمم أن تكون المهارات الكالم�ة و اللغو�ة قد تطورت فهو �عرف �الصمم      

  صمم �عد اللغو� قد �حدث فجأة أو تدرج�ا على مدة فترة زمن�ة طو�لة .�عد اللغو� ، و ال

  :التصنیف حسب موضع اإلصا�ة  -2-2

 ذن إلى : تصنیف اإلعاقة السمع�ة ت�عا لموضع اإلصا�ة أو الضعف في األ     
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  توصیلي :  سمعيفقدان  – 2-2-1

�منع أو �حد من نقل ذن الخارج�ة أو الوسطى و ینتج عن أ� اضطراب في األ     

                        . الموجات أو الطاقة الصوت�ة إلى األذن الداخل�ة

  :  فقدان سمعي حسي / عصبي  –2-2-2

ل�ة ــي األذن الداخــن أ� اضطراب فــجة عــسمعي الناتـــف الــعـى حاالت الضـتشیر إل و     

                            ، و �ستخدم ال�عض هذا المصطلح لإلشارة إلى اضطراب العصب السمعي . 

 : سمعي مختل�  فقدان  –2-2-3

و تكون اإلعاقة السمع�ة مختلطة إذا �ان الشخص �عاني من إعاقة توصیل�ة و إعاقة      

 ، 83، ص ص  2010( محمد النو�ي مجمد علي ،    حس عصب�ة في الوقت نفسه.

84(  

  :  فقدان سمعي مر�ز�  – 2-2-4

اضطراب في الممرات السمع�ة في جذع  أ�السمع�ة المر�ز�ة عن  اإلعاقةو تنتج      

  في المراكز السمع�ة في الدماغ .  أوالدماغ 

  :  التصنیف حسب شدة الفقدان السمعي - 2-3

 السمع�ة ال�س�طة جدا :  اإلعاقة -2-3-1

سمع�ة من  إعاقةو الشخص الذ� لد�ه  )د�سیبل 40-25یتراوح الفقدان السمعي بین (      

تمیز �عض  أوالكالم عن �عد  أوهذا المستو� قد یواجه صعو�ة في سمع الكالم الخافت 

  .  األصوات

 :  اإلعاقة السمع�ة المتوسطة - 2-3-2

، وال �ستط�ع هذا الشخص  )د�سیبل  70-56(ن شدة الفقدان السمعي تتراوح بین إف     

فهم المحادثة إال إذا �انت �صوت عال ، و یواجه صعو�ات �بیرة في المناقشات الصف�ة 

   الجماع�ة .
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 :دة یالشد ع�ةسمال اإلعاقة-2-3-3

الشخص هذا من و �عاني  ، )د�سیبل 90-71سمعي تتراوح  ( الفقدانن شدة إف     

، و لذلك فهو �عاني  العال�ة األصوات�سمع حتى  أننه ال �ستط�ع أغة حیث الصعو�ات �

  من االضطرا�ات شدیدة في الكالم و اللغة .

 : اإلعاقة السمع�ة الشدیدة جدا  -2-3-4

د�سیبل وهذا المستو� من الضعف السمعي �ش�ل إعاقة شدیدة حیث أن  90یز�د عن     

،  1998(جمال الخطیب،  �ستط�ع أن �سمع سو� �عض األصوات العال�ة .الشخص قد ال 

  ) 35، 34ص ص 

هناك �عضا منها قد �حدث �عد اكتساب  أن إالنه رغم تعدد تصن�فات الصمم أنستنتج      

        دالـو�ن الـم�نه من تكـلغة حیث توفر له مجموعة من المفردات التي تـالفرد الكالم و ال

  �الصمم . إصا�ةو التي قد تعلمها قبل  األش�اءو المدلول على 

في مرحلة م��رة من  أوالسمع�ة سواء �الوراثة  اإلعاقةالتصن�فات التي تحدث فیها  ماأ     

محدود�ة الخبرة و قلة  إلىسلب�ا في نموه اللغو� مما یؤد�  أثراتترك له  فإنهاح�اة الفرد 

  السمعي أساسي في بناء اللغة و التعلم عند الفرد . ن اإلدراكإ. و بذلك فتنوعها 

  أعراض الصمم : -3

العالقات الم��رة  في الولید : - 3-1  

 "عدم االهتمام �األصوات التي من حوله  .-1

 وجود تشوهات خلق�ة في أذنه الخارج�ة . -2

 نزول إفرازات صدد�ة من أذنه . -3

استجا�ة �األصوات العال�ة جدا أو عدم استجا�ة لألصوات العاد�ة و هذا یدل على  -4

 ضعف السمع 
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         هدوء الولید المستمر . -5

األعراض في السنة األولى إلى الكبر:  -3-2 -  

 تردیده  ألصوات غیر مسموعة أش�ه المناغاة .  -1

 الثاني عشر .عدم محاولة تقلیده األصوات بین الشهر الثامن و   -2

 تزداد حاسة ال�صر �استعمالها أكثر حیث یهتم الطفل �المرئ�ات و یتجاهل المسموعات . -3

 السرحان و فتور الهمة و التكاسل المستمر من جان�ه .  -4

 ال��ء الواضح في نمو اللغة و الكالم .  -5

 عدم قدرته على التمییز بین األصوات . -6

                        ." الحدیث الدائم أوتبدو قسمات وجهه خال�ة من التعبیر االنفعالي المالئم للكالم   -7

  ) 20،  19، ص ص  2009(عط�ة عط�ة محمد ،                             

  :  الصممأس�اب  – 4

عمل�ة تحدید سبب الصمم ال یزال صع�ا ،  أنعلى الرغم من التقدم العلمي و الطبي   "  

  في ثالث فئات رئ�س�ة على النحو التالي : األس�ابنصنف تلك  أنمع ذلك �م�ن 

  ما قبل الوالدة :  عوامل – 4-1

وراث�ة ، ومنها زواج  �ابهاـأسمن حاالت الصمم  %60-50وراث�ة حوالي  أس�اب -1

  واج الصم من �عضهم ال�عض .ز ،  األقارب

هي غیر وراث�ة ، �تعرض األم الحامل لألمراض خالل الثالث أشهر  تشوهات خلق�ة و – 2

  ، الزهر� ، األنفلونزا الحادة . األولى من الحمل ، مثل الحص�ة األلمان�ة

وجود  أعراضهالذ� من  �waardenburgمرض واردنبرج  اإلصا�ةجین�ة مثل  أس�اب – 3

و  األنفو تقوس الشفاه للخارج ، و بروز  الرأسفي مقدمة  األب�ضخصلة من الشعر 

مصحو�ة بتشوهات الوجه ،   usherاختالف لون العینین عن �عضهما ، و مجموعة اشر 

  .نادرة  أو�امنة  أوصفة سائدة  و الصمم في هذه الحالة هو

  . RH  العامل الرایز�س-4
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  تعرض األم الحامل لألشعة السین�ة خالل الثالث أشهر األولى من الحمل .  – 5

  " سوء تغذ�ة.  – 6

  :أثناء الوالدة  عوامل– 4-2

  من أهم هذه العوامل ما یلي :  و %10تبلغ نس�ة ما �قرب  "  

  ینجم عنها نقص األكسجین الواصل للجنین . الوالدة المتعسرة و – 1

  نز�ف المخ . إلىالصدمات التي تؤد�  – 2

  مرض الیرقان . – 3

  مال الحمل و الوالدة �س�عة أشهر .عدم اكت – 4

  �عد الوالدة : ما أس�اب  - 4-3

 . األلمان�ةالحص�ة -1

  الن�اف (التهاب الغدة الن�ف�ة .) –2

  . ا�ا التهاب السح – 3

  األذن . إلىدخول أجسام غر��ة  – 4

                    التهاب األذن الوسطى . – 5

  صدمات الدماغ . -6

  ثقب الطبلة نتیجة التعرض ألصوات مرتفعة جدا لفترات طو�لة و التعرض للصدمات  – 7

    )29، ص  2009( ماجدة السید عبید ،  ". األذنالعیوب الخلق�ة في  –8

    س��ولوج�ة المراه� األصم : -5

  الخصائص اللغو�ة: -5-1
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" الشك في أن النمو اللغو� هو أكثر مظاهر النمو تأثرا �اإلعاقة السمع�ة فاإلعاقة      

بدون تدر�ب منظم و م�ثف لن تتطور لد�  تؤثر سل�ا على جم�ع جوانب النمو اللغو� ، و

ن األطفال ذو� السمع العاد� إمع  الشخص المعوق سمع�ا مظاهر النمو الطب�ع�ة ، و

الم دون تعلم مبرمج فالمعوقون سمع�ا �حاجة إلى تعل�م هادف و متكرر، یتعلمون اللغة و الك

    فالشخص المعوق سمع�ا س�ص�ح أ��ما إذ لم تتوفر له فرص التدر�ب الخاص الفعال ، 

�عز� ذلك لغ�اب التغذ�ة الراجعة السمع�ة عند صدور األصوات وعدم الحصول على  و

صف ن لغتهم تتإارات اللغو�ة فكتسابهم للمهفي حالة ا و تعز�ز لغو� �اف من اآلخر�ن ،

ألفاظهم تتصف �التمر�ز حول  ذخیرتهم محدودة و و ،��ونها غیر غن�ة �لغة اآلخر�ن 

  . " اقل تعقیدا جعلهم اقصر و الملموس ، و

  الخصائص المعرف�ة: -5-2

ن مستو� أعلى الذ�اء ، فقد أشارت �حوث عدیدة إلى  ال یبدو أن اإلعاقة السمع�ة تؤثر"    

  عن مستو� ذ�اء األشخاص العادیین ألشخاص المعوقین سمع�ا �مجموعة ال یختلف اذ�اء ال

ة للتعل�م والتف�یر التجر�د� �وأشارت دراسات أخر� إلى أن المعوقین سمع�ا لدیهم القابل     

� حال هناك جدل عنیف مستمر أعلى  تلف دماغي مراف� لإلعاقة. و ما لم ��ن لدیهم

  اإلعاقة السمع�ة على النمو المعرفي.ثر أحول 

لذلك فهم  ف�عض ال�احثین �عتقدون أن النمو المعرفي ال �عتمد على اللغة �الضرورة و     

یؤ�دون أن المفاه�م المتصلة �اللغة هي وحدها الضع�فة لد� المعوقین سمع�ا بل أن ال�عض  

  . حق�ق�ة " أ�ضا یر� في لغة اإلشارة التي سیخدمها المعوقین سمع�ا لغة

األشخاص اآلخر�ن من  نه في حالة وجود اختالف بین المعوقین سمع�ا وأتقد هؤالء و�ع "   

قل ذ�اء أن ذلك ال �عني �الضرورة أن المعوقین سمع�ا فإحیث األداء على اخت�ارات الذ�اء 

المناس�ة عدم تزو�دهم �اإلشارة و   ق التعل�م الفعالةلكن ذلك �عز� لعدم توفر طر  من غیرهم و

  من قبل اآل�اء .
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�ما أن اللغة هي األكثر  أما ال�عض األخر فیر� أن النمو المعرفي �عتمد على اللغة و     

ن النمو المعرفي سیتأثر ضعفا بین مظاهر النمو المختلفة لد� المعوق سمع�ا فهم �عتقدون أ

  )88، 87ص ص  ،1998(جمال الخطیب ، " . �الضرورة

  الجسم�ة و الحر��ة:الخصائص  -5-3

عوائ� �بیرة أمامهم  ضع حواجز وتإن مش�الت التواصل التي �عانیها المعوقون سمع�ا  "   

إذا لم یزود المعوق سمع�ا �استراتیج�ات بدیلة للتواصل  التفاعل معها. و الكتشاف البیئة و

  ن اإلعاقة السمع�ة قد تفرض قیودا على النمو الحر�ي.إف

سمعي ینطو� على حرمان الشخص من الحصول على التغذ�ة الراجعة إن الفقدان ال     

ن �عض إو لذلك ف السمع�ة مما قد یؤثر سل�ا على وضع�ة في الفراغ وعلى حر�ات جسم�ة ،

األشخاص المعوقین سمع�ا تتطور لدیهم أوضاع جسم�ة خاطئة أما النمو الحر�ي لهؤالء 

ن إلألشخاص غیر المعوقین سمع�ا �ذلك فاألشخاص فهو متأخر مقار�ة �النمو الحر�ي 

ترت�� هذه المش�لة �عدم مقدرتهم  �عضهم �مشي �طر�قة ممیزة فال یرفع قدم�ه عن األرض و

ر�ما ألنهم �شعرون �شيء من األمان عندما ت�قى القدمان على اتصال  على سمع الحر�ة و

-4-5. نألشخاص العادییبدن�ة مقارنة مع اعون �الل�اقة التدائم �األرض �ما أنهم ال یتم

  التحصیل األكاد�مي:

على الرغم من أن ذ�اء الطالب المعوقین سمع�ا ل�س منخفضا إال أن تحصیلهم العلمي "    

عموما منخفض �ش�ل ملحو� عن تحصیل الطالب العادیین ، فغال�ا ما �عاني هؤالء 

التحصیل  الطالب وخاصة الصم منهم من مستو�ات مختلفة من التأخر أو التخلف في

بوجه خاص في التحصیل القرائي ، وذلك أمر واضح حیث أن األثر  األكاد�مي عموما و

األكبر لإلعاقة السمع�ة هو ذلك المتعل� �الضعف اللغو� األمر الذ� �قود بدوره إلى التأثیر 

  سلب�ا على التحصیل في القراءة .  

مستو� تعقدها أص�حت و اللغو�ة ن �لما زادت المتطل�ات أقد أفادت دراسات عدیدة �و      

  . ضعفأالمعوقین سمع�ا على التحصیل قدرة الطالب 
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تظهر الدراسات في دول العالم المختلفة أن مستو� التحصیل األكاد�مي لد� معظم  و      

 . الراشدین الصم ال یتعد� مستو� تحصیل الطالب العادیین في الرا�ع أو الخامس االبتدائي

  �ستط�عون  ال �عني �الضرورة أن األشخاص الصم ال أن ذلك إل�ه هنا هو ما ین�غي التنو�هو 

  تحقی� مستو�ات أعلى من التحصیل فلعل طرق التدر�س المستخدمة معهم غیر فعالة."

  الخصائص النفس�ة واالنفعال�ة :-5-5

 إحساسهمنتیجة  اآلخر�نالعزلة و تجنب  إلىالمعاقین سمع�ا �میلون �ش�ل عام  إن  "   

  .  اآلخر�ن األفراد إلىاالنتماء  أو�العجز عن التواصل و عدم قدرتهم على المشار�ة 

المتعددة  اإلح�ا�طفولتهم لكثیر من مواقف  أثناءالمعاقین سمع�ا في الغالب  یتعرضوا     

و المتكررة و الناشئة عن فشلهم في معظم المواقف عن التواصل مع العادیین ، مما تتحول 

  في الكثیر من الحاالت . اآلخر�نمشاعر تتسم �العدوان�ة تجاه  إلىلدیهم 

نه مهمل یولد لد�ه العدید من المش�الت أعن االتصال االجتماعي و شعوره  عجزه إن     

 إلىو القل� و المیل  األش�اءتملك  إلىو المظاهر االنفعال�ة غیر العاد�ة ، مثل المیل 

قصور االجتماعي یولد العجز عن التواف�  إلى ضافة�اإلالعص�ان و التمرد و سرعة اله�اج 

  االنفعالي . 

  :  إلىترجع الخصائص النفس�ة و االنفعال�ة    

  �الدون�ة و عدم قدرته على تحمل المسؤول�ة . اإلحساسو  اإلح�ا�ز�ادة مشاعر   -1

 اللغة هياعتماد النمو االنفعالي لد� المعاقین سمع�ا على النمو اللغو� على اعت�ار أن  -2

  المفردات و الرموزو  الوسیلة التي �عبر بها عن انفعاالته فإذا �ان �ملك رصیدا من اإلشارات

نه في هذه الحالة یز�د من تك�فه إالتعبیر عن حاجاته و انفعاالته فاللغة التي �ستط�ع  

(  طارق عبد الرؤوف عامر و ر��ع عبد الرؤوف محمد ،  . " االنفعالي و االجتماعي

  ) 99، 98ص ص ،2008

، و تشیر الدراسات أ�ضا إلى أن األشخاص المعوقین سمع�ا  غال�ا ما ��ون م�الغا ف�ه     

   اإلعاقة الملتحقین �مؤسسات خاصة للمعوقین سمع�ا أو الذ� �عاني آ�اؤهم أو أمهاتهم من
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الخطیب ، جمال ( من غیرهم من المعوقین سمع�ا. أفضلالسمع�ة ��ون لدیهم مفهوم الذات  

     ) 92،ص  1998

  : الخصائص االجتماع�ة-5-6

 أنعالقات اجتماع�ة �الح�  إلقامةاللفظي الضرور�ة  تصالاال�فعل صعو�ات      

  المعوقین سمع�ا �حاولون تجنب موقف التفاعل االجتماعي .

عتمد �كالم ، حیث لاللغة و ا فتقارهما� یتأثرالنمو االجتماعي لد� المعاقین سمع�ا  إن      

و التلمیذ المعاق ، على عمل�ة االتصال و اللغة  االجتماعيالنضج  التفاعل االجتماعي و

االختال� �غیره من الصم  إلىالذ� یدفعه  األمرعادیین ینمو في عزلة ،  أ�اءسمع�ا من 

 هي جماعة اجتماع�ة فرع�ة في المجتمع ، و �قدم م�ونا ما �عرف بجماعة الصم ، و

 صم األساس النفسي و االجتماعي لالنتماء لدیهم ، إال أن رد فعل مجتمع العادیین مجتمع ال

حیث یتعرض الصم  اإلح�ا� إلىتجاه الصم عندما �حاولون االختال� بهم غال�ا ما یؤد� 

یختلفون عنهم ،  أنهمعلى  إلیهمدائما للسخر�ة و االستهزاء من قبل العادیین الذین ینظرون 

من المجتمع و �التالي ظهور المعاق سمع�ا �مظهر  االنزواء و إلى الذ� یدفعهم األمر

  الشخص غیر الناضج اجتماع�ا .

قل نضجا من الناح�ة االجتماع�ة من التالمیذ العادیین ، أن المعاق سمع�ا إو بذلك ف      

ظهور �عض السلو�ات  إلىعاقین سمع�ا قد تدفع لد� الم االجتماعيالتواف� صعو�ة  أن�ما 

و ال�عد عن تحمل المسؤول�ة و فقدان الثقة �النفس و سهولة  اآلخر�نمثل القل� و الشك في 

،  2008(طارق عبد الرؤوف عامر ، عامر عبد الرؤوف محمد، .  اآلخر�ن �أف�ار التأثر

   )101،102ص ص 

  : تتمثل في األصمنستنتج مما سب� �عض الخصائص    

لم �حصل على تعل�م و تدر�ب �اف لغ�اب التغذ�ة الرجع�ة  إذا سمع�ا أ��م�ص�ح المعاق * 

  . األصواتالسمع�ة عند صدور 

  .حر�ي عند المعاقین سمع�ا مقارنة مع العادیین لالنمو ا تأخیر* 
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  . اإلثارةنظرا لغ�اب طرق التعل�م الفعالة و غ�اب  األكاد�ميتحصیلهم الدراسي  تأخیر * 

  ضعف اللغو� .ال إلىعامة و القرائي خاصة یرجع ذلك  األكاد�ميالتحصیل  تأخیر* 

  سوء تقدیر الذات مما یولد القل� .* 

  التعبیر عن مشاعره . لىلعجزه ع األمانشعورهم �عدم * 

ك ��ونون ف�ما بینهم جماعة العادیین �ذل األشخاصصعو�ة عالقات االجتماع�ة مع * 

  . خاصة 

ل�مس  األمرفرد �فقدانه القدرة على الكالم فق� بل یتعد� لالصمم على ا تأثیرال �قتصر   * 

عند المراه� نظرا  أهم�عد  لآلخر�نالنفس و االستجا�ة  یر عنعبفالتجوانب النفس�ة ، 

  الرت�اطها بخصائص متطل�ات المرحلة . 

 األصمكبر عائ� في ح�اة المراه� أغ�اب ما �عرف �التغذ�ة الرجع�ة السمع�ة �عد  إن     

  على بنائه النفسي . �أخر أوحیث یؤثر سل�ا �ش�ل 

مش�الت عدم عجزه على التعبیر عن مشاعره ، عواطفه وما یت�عهما یولد لد�ه  إن     

حاجاته مما تولد  إش�اعو تشعره �فشله في  األفعالمعینة من ردود  أنواعالتواف� تفرض عل�ه 

في  �أ�عادلغیرة ، السلوك العدواني و القل� �ل هذه السلو�ات قد تص�ح لد�ه االنطواء ، ا

  معاشه النفسي .

  الخالصة :

و مختلف أصنافه و األس�اب المؤد�ة إل�ه و تناولنا من خالل تناولنا تعر�ف الصمم       

میز المراه� ـلتي تـائص اـس��ولوج�ة المراه� األصم حیث یتم التعرف على �ل الخص

  . األصم

 غذ�ةـالت انقطاع ببـ�س �المـال لىـع قدرةـال دمـعال یتوقـف على  األمر أن� حـاتض     

 اآلثار ضعفأ إال ل�س الكالم عن فالعجز ، ذلك�عد من أ إلى �شیر الواقع لكن و ، الرجع�ة

 المح�� مع التواصل و األف�ار،  المشاعر عن فالتعبیر ،الصمم  عن تنتج أن �م�ن التي
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 العالقات ق�ام و الشخص�ة بناء من یتصل بها وما جتماعيالا التفاعل عمل�ة أساس هي

 نها أن تؤثر على معاشه النفسي .أمن ش التي و ، االجتماع�ة
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:  تمهید  

إن األحاس�س و المشاعر ال�اطن�ة للفرد تمثل الصورة التي �ع�شها مع ذاته و ما 

ة هذا عله مع بیئته وف� المعط�ات البیئتفا خاللیترتب علیها من مشاعر تنع�س في سلو�ه 

  للفرد . ما �ش�ل المعاش النفسي

المعاش النفسي  أ�عادتعر�ف المعاش النفسي و  إلىولتعرف على الح�اة النفس�ة سنتطرق      

المعاش النفسي : تعر�ف -1  

ال�اطن�ة و هو الصورة التي �ع�شها الفرد مع نفسه  أعماقه" هو �ل ما �حسه الفرد في    

  و مشاعر تنع�س على سلو�ه  " .  أحاس�سمما یترتب علیها 

الك�ف�ة التي �ع�شها الفرد مع ذاته و ما یترتب عنها من صعو�ات في التكیف  "�ما �عني    

الذ� ینع�س سل�ا على شخص�ة  المؤلمة ، و الشعور �الذنب األحاس�سو جملة المشاعر و 

  " . ها و هناك من ال �ستط�ع تجاوزها یتصد� لها و یتغلب علی منالفرد ، حیث هناك 

) 257، ص  1991سم�ح عاطف الدین، (                                           

ال�اطني للفرد المرت�طة  اإلحساس أونه " الح�اة الداخل�ة أعلى   " Sureauو �عرفه "     

التي �ع�شها المواقف و الوضع�ات  �اختالفیختلف  اإلحساسموقف ما ، و هذا  أوبتجر�ة 

،  2006(زردوم خدیجة ، مؤقتة " . أوالوضع�ات سواء �انت دائمة  هالفرد في ح�اته ، هذ

                                                                                                                                        )15ص 

النفسي  : المعاش أ�عاد -2  

:القل�    -I  

: تعر�ف القل� -1  

�ة اللغو�ة القل� من الناح أن األعالم" المعنى اللغو� للقل� : جاء في المنجد في اللغة و    

 هو : 
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 " أزعجه هأقلققل� قلقا : اضطراب و انزعج فهو قل� و مقالق وهي قلقة و مقالقة ، و 

)  73،  72، ص ص  2001( عبد الكر�م قاسم أبو الخیر ،                      

القل� هو " �ل   " Claude et le vy – valensi " ن الناح�ة النفس�ة عرفهم أما     

   Dominique)   .و ردود الفعل الجسد�ة التي تصاحب القل� العاد� " األحاس�س

servrant , 2012,p3)                                           (      

    زـــجـ�الع سانـاإلن أمامهز� �شعر ــلخطر غر�عل ـرد ف" Freud فرو�د  " عرفه �ما     

  ) 72، ص  2001الخیر ،  أبو( عبد الكر�م قاسم   الخوف من العقاب " أو

الفرد ناشئ  انالقل� انه " ع�ارة عن خبرات مهددة أل"  K.Horneyهورني " تعرفه  و     

الطفل ، و منها تضارب مشاعر  لنشأة األولىمنذ المراحل  تبدأمؤلمة  حداثأ أوعن مواقف 

   العقاب غیر العادل �ه إنزال أورفضهم له ،  أوعل�ه  أخواتهحد أالوالدین نحوه و تفضیل 

 )    116، ص  2002( أدیب الخالد� ،  . "   و السخر�ة منه

و ردود الفعل ناتجة عن شعور  األحاس�سنستنتج من التعر�فات السا�قة القل� هو       

  من ح�اة الفرد . األولىسنوات  إلى�الخطر ناشئ عن مواقف و خبرات مؤلمة تعود 

  :القل�  أنواع -2

   إلى :�قسم ال�احثون القل�    

  الموضوعي : أوالقل� العاد�  - 2-1

ن مصدره ��ون واضحا ، فالفرد مثال الخوف و ذلك أل إلىقرب أ" و هذا النوع من القل�     

  .قرب موعد االمتحان "  إذا�شعر �القل� 

  :القل� العصابي المرضي  -2-2

نه �شعر �حالة أك لهنا " وهو نوع من القل� ال یدرك المصاب �ه مصدر علته و �ل ما    

حالة توتر شامل و مستمر نتیجة توقع  �أنهمن الخوف الغامض ، و �عرف القل� العصابي 

و    �ة ــــنفس راضــأعخوف غامض و  احبهاـــ�صد �حدث ، و ــــز� قـــرم أوتهدید خطر فعلي 
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حالة القل�  نه فيأ إالالنفس�ة  االضطرا�اتل�عض القل� ما ��ون عرضا  أنجسم�ة و رغم 

           )  113، ص  2000، العناني الحمید ( حنان عبدد تغلب فتص�ح هي نفسها اضطرا�ا "ق

    القل� الثانو� :-2-3

الجسد�ة  ضطرا�اتالا أو األخر� النفس�ة  ضطرا�اتالاض امر أ" هو عرض من     

  .الفسیولوج�ة " 

  :القل� الخلقي   -2-4

( ز�ن بدران و أ�من   .الشخص " قترفها أو إثمبوجود ذنب  األعلى األنا" ناتج عن ح�م     

    )  143، ص  2008مزاهر ، 

  الجسم�ة و النفس�ة للقل� :  أعراض -3

   األشخاصعند ال�عض  أح�اناوال مبرر وال تفسیر له الخوف المبهم الذ� ال مصدر له  "-1

الرق�ة و یدعى �الصداع  أعلىو  األغلبعلى  هو مؤخرت الرأسصداع و توتر في  -2

  ، وقد �صحب ذلك شعور �الدوار و عدم التوازن .  Headache tensionالمتوتر 

       العال�ة  األصواتالشدید من   نزعاجالاو  األس�اب ألتفهحساس�ة سر�عة و تهیج  -3

  الساطعة . األضواءو الضوضاء و 

  رهی�ة . األولىاضطراب في النوم �متاز �صعو�ة النوم في الساعات  -5

   .من الجنون ، نقصان في الوزن صعو�ة في التر�یز ، الشعور �النس�ان ، الخوف  -6

  )  139،  138، ص ص  2010( رشید حمید زغیر ،     

  القل� :  أس�اب -4

  �االتي :  إیجازهاالقل� عدیدة ، و �م�ننا  أس�اب أنفي الحق�قة     

  االستعداد الوراثي ."  -1
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الخارجي الذ� تفرضه �عض  أوالضعف النفسي العام و الشعور �التهدید الداخلي  -2

و     األزماتشدید و ـــي الـــلتوتر النفســ. و ا دافهــأهانة الفرد و ـــس�ة لم�ـــیئ�ة �النـــظروف البــال

 الصدمات المفاجئة و المخاوف الشدیدة .

المدینة  و البیئ�ة الحدیثة ، و مطالبلثقاف�ة �الضغو� ا :مواقف الح�اة الضاغطة -3

      �عوامل الخوف و الهم و مواقف الضغو� و الوحدة  المش�عةالمتغیرة ، و البیئة القلقة 

 .  األسرةو تف�ك  األسر� ، و اضطراب الجو  األمان و عدم  و الحرمان

 مش�الت الطفولة و المرهقة و المش�الت الحاضر التي تنش� ذ�ر�ات الصراع-4

و التسل� و الحما�ة  القسوةالخاطئة في التنشئة االجتماع�ة مثل  األسالیبفي الماضي ، و 

 الزائدة ...الخ .

، و �ساعد في ذلك خبرات  لإلنسان�سبب هذا العامل القل�  : التف�یر �المستقبل-5

المستمر نحو تحقی�  و سع�ه اإلنسانالماضي المؤلمة و ضغو� الح�اة العصر�ة و طموح 

                                                                                                      ."  إیجاد معنى لوجودهو  ذاته

   نظر�ات للقل� :المقار�ة ال -5

  نظر�ات التحلیل النفسي :  -5-1

في  أن رأ�علماء النفس الذین حللوا القل� ، و قد  أوائلمن  "Freud فرو�د" �عد  "     

�ثیرا ما ��ون المهدد هو الرغ�ات و لالنا لكي تقوم �عمل الالزم ضد ما یهددها  إشارةالقل� 

دفاع عن �عمل نشا� معین �ساعدها في ال األناقوم � أن إماالم�بوتة في الالشعور ، و هنا 

  فر�سة المرض النفسي . األنا�ستفحل القل� حتى تقع  أن إماو  ما یهددها ، إ�عادنفسها و 

  من القل� هي :  أنواعثالث  "  Freud فرو�د "و قد ذ�ر

 :  القل� الموضوعي ( الواقعي )-أ

خطر قائم في العالم الخارجي ، و ظروف  إدراكهو تجر�ة انفعال�ة مؤلمة تنجم عن      

 من خبرات الفرد السا�قة . األساس�ةداللتها  تأخذهذا النوع من القل� 
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   :القل� العصابي  - ب

          ولوف من مجهـل خـلى ش�ـدو عبـ�ه ، و�ـیر فـدید تتضح معالم المثـل� شـو قـه      

الغرائز  (هو) یخاف من أدقالشخص الذ� �شعر بهذا القل� یخاف من خ�اله و �عتبر  و

  الخاص �ه .

و ثمة صورة ملحوظة من صور القل� العصابي هي ( الخوف المرضي ) و الطا�ع       

شدة الخوف ف�ه ال تتناسب مع الخطر الماثل  �الفعل  إنالمخصص للخوف المرضي هو 

  في الموضوع الذ� یخافه الشخص .

  :  األخالقي �القل -ج

الخجل ، �الخوف  أو�الذنب  إحساساتو یبدو في صورة  األعلى األنا��ون مصدر       

الرئ�سي لالنا ، �ما أن له روا��  وث�قة �القل� العصابي طالما أن العدو الوالدین من عقو�ة 

  . األعلى هو الهو ( الغرائز )

  ل� ــقــال يـــإلؤد� ــت أساس�ةالث عناصر ــناك ثــه أن"  Caren horny ورنيــه" رأت     

  و هي : 

لسنا �حاجة  أننا أوضحتو الشعور �العدوان و الشعور �العزلة ، و  �العجزالشعور       

الطفل  �ع�شهاشرو� الح�اة الواقع�ة التي  أنالم�الد لفهم م�الد القل� ذلك  وقائع  تفسیر إلى

        القل� لد�ه �صورة تدر�ج�ة  تكو�نن تمدنا �العناصر التي تعمل على أفي مراحل نموه �فیلة �

الفرد �عجزه و ضعفه و حرمانه ، و هو شعور ینمو تدر�ج�ا مع فالقل� ین�ع من شعور     .

المح�� االجتماعي الكبیر و تغذ�ة التناقضات  تأثیرو عناصر من  ، األسرةعناصر تر��ة 

  . " التي تنطو� علیها الح�اة االجتماع�ة و البیئ�ة الطب�ع�ة 

  النظر�ة السلو��ة :  -5-2

، استجا�ة قد تنتج عن القل� العاد� تحت ظروف معینة ، ثم  السلو�یین رأ�القل� في  "    

نها أت ل�س من شا�مثیر تستثار  هو استجا�ة خوف أخراالستجا�ة �عد ذلك ، و �معنى  تعمم

هذه االستجا�ة نتیجة لعمل�ة تعلم  إثارةاكتسب القدرة على  أنهاتثیر هذه االستجا�ة ، غیر  أن
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ستجا�ة عن طر�� هذه اال أثیرت إذا وسا�قة ، فالخوف و القل� استجا�ة انفعال�ة واحدة ، 

  تثیر االستجا�ة عدت هذه االستجا�ة خوفا . أننه أمثیر من ش

الخوف . فهذه االستجا�ة تكون  إثارةهذه االستجا�ة مثیر ل�س من طب�عة  أثار إذا أما     

هذه االستجا�ة ) ، ��تسب  إثارةنه أمثیر ل�س من ش( المحایدالمثیر  أنقلقا ، و الذ� �حدث 

في الوقت نفسه تقر��ا  لحدوثهالقدرة على االستثارة ( القدرة على ولید االستجا�ة ) نتیجة 

  استجا�ة الخوف .  إلى الذ� أد�الذ� حدث ف�ه المثیر الطب�عي 

یر الطب�عي د غیر واع �المثمتعلمة ، و الفر  اشتراط�هالقل� استجا�ة خوف  أن�معنى       

ي �م�ن الخوف المرض أوالقل�  أنن النظر�ة السلو��ة تر� فإ. و بناء عل�ه ،  األصلي

حمید  العبد  (حنان ."  الكالس��يم�تسب و ��ون ذلك عن طر�� االشترا�  ألنهمحوه 

                                              ) 118،  117، ص ص  2000لعناني ، ا

: النظر�ة المعرف�ة -3- 5   

 طرا�اتاالض وهو القل� یهمنا في هذا المجال قد تعددت االتجاهات المعرف�ة و لعل ما       

ن�ة وزنا في المعرفة اإلنسا أعطوامن علماء النفس الذین  "جورج �یلي"النفس�ة ، و �عتبر  

تلف تفسیر الشخص�ة في حالتي السوء و المرض ، حیث یر� أن أ� حدث قابل لمخ

                                                                              التفسیرات .

لة الواحدة ، و هذا �عني أن تعرض اإلنسان للقل� �م�ن تفسیره �أكثر من طر�قة حتى للحا   

�ما یر� أن العمل�ات التي �قوم بها الشخص توجه نفس�ا �الطرق التي یتوقع فیها األحداث ، 

  على اعت�ار أن عمل�ة القل� ل�ست إال عمل�ة توقع و خوف من المستقبل.

أن القل� انفعال �ظهر مع تنش�� الخوف الذ� �عتبر تف�یرا معبرا عن  "Beckب�ك "یر�     

�م لخطر محتمل ، و یر� أن أعراض القل� و المخاوف تبدو معقولة للمر�ض تقو�م أو تقد

الذ� تسود تف�یره موضوعات الخطر ، و التي قد تعبر عن نفسها من خالل تكرار التف�یر 

  لمتعقل فیها و تقو�مها �موضوع�ة التف�یر ا المتصل بها ، و انخفاض القدرة على التمعن أو

� مثیر أهذا یؤد� إلى تعم�م المثیرات المحدثة للقل� إلى الحد الذ� یؤد� إلى إدراك      

أو موقف �مهدد ، فانت�اه المر�ض یبدو مرت�طا بتصور أو مفهوم الخطر مع انشغال ال�ال 
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الدائم �المثیرات الخطیرة ، و �سبب تثبت أو توقف معظم انت�اه المر�ض على المثیرات 

  فإنه �فقد �ثیرا من القدرة على أن ینقل ف�ره إلى عمل�ات أخر� داخل�ةالمتصلة �الخطر ، 

     أو إلى مثیرات أخر� خارج�ة ، فموضوع الخطر م�الغ ف�ه مع المیل إلى تهو�ل المآسي

و األخطار االفتراض�ة و جعلها مساو�ة لألخطار الحق�ق�ة. ( عبد اللطیف حسین فرج ، 

  )142-141، ص ص  2009

   ة اإلنسان�ة :النظر�-5-4

یر� أصحاب المذهب اإلنساني أن القل� هو الخوف من المستقبل و ما قد �حمله هذا      

المستقبل من أحداث قد تهدد وجود اإلنسان أو تهدد إنسانیته ، فالقل� ینشأ مما یتوقع 

و الكائن هاإلنسان من أنه قد �حدث ، ما ل�س ناتج عن ماضي الفرد ، و یرو أن اإلنسان 

وحید الذ� یدرك أن نهایته حتم�ة ، و أن الموت قد �حدث في أ� لحظة ، و أن توقع ال

، ص  2000الموت هو المثیر األساسي للقل� عند اإلنسان.(حنان عبد الحمید العناني ، 

  )119، 118ص

روجــرز  "و " Maslowلو ــماس"ن ـو لعل من أهم من �مثل هذه الف�رة �ل م     

Rogers " ماسلو"، حیث �عتقد Maslow"  أن الكائنات الح�ة ال�شر�ة تهتم �النمو بدال من

ح�اطات أو إعادة التوازن ، و على هذا االعتقاد وضع نظر�ته الشهیرة إلعملها على تجنب ا

أما حول هرم الحاجات ، إال أن عدم تحقی� هذه الحاجات �م�ن أن یؤد� إلى القل� ، 

       فیر� أن اإلنسان �شعر �القل� حین یجد التعارض بین إم�ان�اته  "Rogers روجرز"

  ) 141، ص  2009( عبد اللطیف حسین فرج ،  و طموحاته .

هو استجا�ة لشعور الفرد �الحالة الخطر   " فرو�د "نستنتج مما سب� أن القل� حسب       

  و�تكرر بتكرار هذا الخطر فهو استجا�ة ظهرت في فترة سا�قة لد� الطفل لتعرضه لخطر ما 

ناتج عن صراعات داخل�ة ال شعور�ة تتصارع مع �عضها  " فرو�د"فالقل� حسب       

اعتمدت على المثیر أما النظر�ة السلو��ة  ،ال�عض ما یؤد� إلى ظهور األعراض المرض�ة 

و االستجا�ة في تفسیرها للقل� و أن القل� عندها یرت�� �الماضي و الخبرات السا�قة التي 

ا الفرد في ح�اته الماض�ة و یرون أن القل� م�تسب و متعلم إذ أنه ه��تسبها و یتعلم
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أصحاب النظر�ة  بینماو استثارتها بواسطة �عض المثیرات ،  ااستجا�ة خوف یتم اكتسابه

المعرف�ة یرجعون القل� لطر�قة تف�یر الفرد مع االنشغال الدائم �المثیرات الخطیرة ، أما 

                جهول.م�النس�ة ألصحاب النظر�ة اإلنسان�ة �فسرون القل� �سبب الخوف من المستقبل ال

                     عالج القل� :-5 

و شدة القل� و وسائل العالج المتاحة  األفرادیختلف عالج القل� النفسي العام بت�این       

  للفرد : 

  :  العالج النفسي-5-1

 ،ره ــتوت ضــخفمخاوفه و  إزالةتطور شخص�ة المر�ض و  إلى" یهدف العالج النفسي     

  :هناك عدة طرق للعالج النفسي منها 

  العالج �التحلیل النفسي : -5-1-1

المر�ض  أناو هو احد الوسائل الهامة في عالج القل� حیث �ساعد على تقو�ة      

 األناحفزات الهو و المنس� بین متطل�ات الهو و ضوا�� " م�اعت�ارها الجزء المس�طر على 

  " .  األعلى

�صار �صراعاته �ما �ساعد العالج �التحلیل النفسي على تعل�م المر�ض االست      

  و تنم�ة القدرات .  األهدافالالشعور�ة مع محاولة التكیف و تعدیل 

  العالج السلو�ي :  -5-1-2

�ستخدم العالج السلو�ي خاصة في حاالت الخوف المر�ض حیث یدرب المر�ض       

عقاقیر خاصة  تأثیرتحت  أوبتمر�نات االسترخاء العضل�ة و التنفس�ة  إماعلى االسترخاء ، 

ز�د المن�ه تدر�ج�ا یو  ألماتسبب  أوتصدر قلقا  أنقل من أمنبهات  ى�االسترخاء ، ثم تعط

حتى �ستط�ع المر�ض مواجهة موقف الخوف و هي في حالة استرخاء و دون ظهور 

  ، و یتكون لد�ه ترا�طا شرط�ا سو�ا .هنا ینطفئ الترا�� الشرطي المرضيعالمات القل� و 
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  العالج الجشطالتي :  -5-1-3

     انب التار�خي للفردقائم على عدم التفسیر و مبتعد عن الج إدراكيع�ارة عن نظام      

 Here And اآلنفي هنا و  Awarenessو محور االهتمام ف�ه هو الوعى ،  )الماضي (

Now  التر�یز في العالج الجشطالتي على الوعي الم�اشر الحالي لخبرة الشخص  ��ون  و

فهذه  األعراض أو لألس�ابالمعرف�ة  أوال �سمح في العالج �التفسیرات العقل�ة  الذات�ة و

  یرفضها العالج الجشطالتي .  أمور

هذه  أهمالنفس�ة و  االضطرا�اتالعالج الجشطالتي له فن�ات عدیدة في عالج  و     

  حیث یجلس المر�ض على مقعد  THE Empty Chair الفن�ات فن�ة المعقدة الخالي 

  أو أمامه مقعد أخر خال یتخیل جلوس شخص أخر عل�ه ، و یبدأ في حوار تخیلي مع

  الشخص ، و �ذلك فن�ة االسترخاء و التنفس العمی� إلعادة االنتعاش الحیو� للفرد .

  ي : العالج العقالني االنفعال -5-1-4

المنطق�ة  األف�ار إحاللغیر المنطق�ة لد� المر�ض ، و  األف�ار�عتمد على مناقشة      

  غیر سلوك المرضى  ".تالمر�ض و هذا بدوره یؤد�  انفعاالتبدال منها ، و بذلك تتغیر 

                                   ) 59، ص  2001( حسین فاید ،                                                    

II - : السلوك العدواني  

  تعر�ف السلوك العدواني : -1

ش�ل من  أ� "  السلوك العدواني هو) A.BUSS  )1961 �عرف "ارنولد �اص     

، ص  2008( �شیر معمر�ة ،  . ، و ��ون مزعجا له " أخر�ائن  إلىالسلوك یوجه  أش�ال

270(           

نه الفعل الذ� تكون أ أو اإلح�ا�" " هو استجا�ة  تلي  Dolar دوالرو �عرفه "     

(عادل ش�ر�م محمد �ر�م، �الفرد و من �قوم مقامه " . األذ� إلحاق إلىاستجابته هادفة 

  )331، ص  2011
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  �الذات "  األذ� إ�قاع أو اآلخر�نمحاولة متعددة للتغلب على  �أنه"  سوثرالندعرفه "      

  )12، ص 2001( حسین فاید ،                                                

) " العدوان هو أفعال متعددة االتساع تشمل الهجوم والعداء 1985(" دی�ار تعر�ف     

  ) 17، ص 2007( محمد علي عمارة ،   خدم بدافع من الخوف أو اإلح�ا� " .و�ست

 إلحاق ىإلالسلوك العدواني هو السلوك الذ� یهدف  أنمن خالل ما سب� نستنتج     

موقف الغضب . أو اإلح�ا�نتیجة  اآلخر�ننحو  أونحو الذات  األذ�  

: تصنیف السلوك العدواني -2  

  ثالثة محاور هي :  أساس إلى Buss " 1961 ارنولد �اص" " صنفه    

  *ایجابي مقابل سلبي .

  *م�اشر مقابل غیر م�اشر .

  لفظي .*بدني مقابل 

ماد�  أوعدوان بدني  إلى  " R . Sappenfiield 1965رسا بینفییلد  "صنفه      

  الضرر . إلحاقصر�ح مثل 

 اإلشاعات*عدوان لفظي صر�ح مثل الشتم و اللوم و النقد و السخر�ة و الته�م و ترو�ج 

  الضارة . 

  نوعین هما :  إلىصنفه فقد  S.FESHBACH  " 1971 س . ف�ش�اخ " أما   

       الموضوعات ،  أو األش�اءاسترداد �عض  إلىهو الذ� یهدف  و الوسیلين العدوا *

  . االغتصاب�القهر و  أخذها أو

، و ��ون مصحو�ا  �األخرالضرر  إلحاق إلىالعدوان العدائي الغاضب الذ� یهدف  *

  �مشاعر الغضب و الحقد و التدمیر .
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و عدوان   بین عدوان ذ� دافع شخصي " B.G.Ruleب . ج . ادمونذر "و �فرق      

  ذ� دافع اجتماعي . 

  محور�ن هما :  إلى " G.EDMUNDSجورج ادموندر "و �صنفه     

  س�طي مقابل عدوان عدائي .الو *عدوان 

  *عدوان استجابي مقابل عدوان م�اد� .

السلوك  أنیر� ف�ه  أخرتصن�فا  B.J.Gallagher " 1982ب.ج.جاالجر "�قدم      

  ��ون :  أن إماالعدواني 

  یبدو الفرد عنیدا غیر متعاون و متذمر و لكن دون مواجهة . أن*سلی�ا ضمن�ا مثل 

( �شیر معمر�ة ،  �عدوانه " . اآلخر�نیواجه الفرد  أن��ون ایجاب�ا ( صر�حا) مثل  أن*

       )197، ص  2007

  السلوك العدواني :  أس�اب -3

  : تتمثل في : بیئ�ة أس�اب-3-1

  على السلوك العدواني . ألبنائهم األمور األول�اء* تشج�ع �عض 

  في البیت . األبناء*عدم توفر العدل في معاملة 

  * الكراه�ة من قبل الوالدین .

  تتمثل في : مدرسة : أس�اب -3-2

  *عدم الدقة في توز�ع الطالب على الصفوف حسب الفروق الفرد�ة و حسب سلو��اتهم .

  * ضعف شخص�ة �عض المدرسین . 

  : تتمثل في : نفس�ة  أس�اب -3-3

  *صراع نفسي ال شعور� لد� الطفل .
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  و المدرسین له . األبو�نفي حب  اإلخفاقالدراسي و  �التأخر* الشعور �الخی�ة االجتماع�ة 

  * توتر الجو المنزلي و انع�اس ذلك على نفس�ة الطفل .

  : تتمثل في : اجتماع�ة  أس�اب -3-4

  ، �ثرة الخالفات بداخلها . األسرة، الرفض من  األبمثل تشدد  األسر�ة*المشاكل 

  . لألسرة* المستو� الثقافي 

  . األساس�ةحاجات الطفل  إش�اع* عدم 

  * الحرمان االجتماعي و القهر النفسي .

  من خالل :  اإلعالمو سائل  تأثیر -3-5

العنف و الرعب یجمع  أفالممن خالل مشاهدة  اآلخر�نتقلید السلوك العدواني لد�  *

  على شاشة التلفاز و الكمبیوتر . أنواعها

( �طرس  و اعتقال " إهانة* مشاهدة الصور التي یتعرض لها المتظاهر�ن من ضرب و 

     ) 251،  250، ص ص  2008حاف� �طرس ، 

السلوك العدواني عند األصم :  -4  

ل اجتماع�ا" یتمیز السلوك العدواني عند األصم �أنه سلوك هدام و تخر�بي غیر مقبو       

 دن�ا ،ب و یهدف �ه المعاق ضرر و األذ� �اآلخر�ن أو بنفسه و إما أن ��ون إشار�ا أو

                                               . یختلف في مظاهره و حدته من طفل ألخر

قل أ سمع�ا �أنهم متهورون ، و غیر ناضجین انفعال�ا ، و ینقو لذا �ثیرا ما یوصف المع     

قدرة للعنا�ة �مطالبهم الشخص�ة و تنقصهم القدرة على التوج�ه الذاتي و أكثر ممارسة لسلوك 

  الزائد �اإلضافة إلى اعتمادهم على اآلخر�ن .

" �مراجعة اثني عشر  Vernon &Greenberg" فیرونون و جرنیبرج" و قد قام       

السمع و العنف و تقر�ر لجنة معهد السمع و الكالم  اندراسة اهتمت بدراسة العالقة بین فقد
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في أمر��ا ، و خلصا إلى أن من أهم مشاكل الفقد السمعي الشعور �اإلح�ا� و الذ� یؤد� 

قین سمع�ا غال�ا و المعن أبدوره إلى �عض المش�الت السلو��ة �العناد ، العنف و العدوان�ة و 

ما �شعرون �أنهم سجناء في عالم العادیین ، لذلك یلجئون إلى التصرف �عدوان�ة تجاه 

  )2002العادیین " . ( علي عبد النبي حنفي ،

   :المقار�ات النظر�ة لتفسیر السلوك العدواني -5

 نظر�ة التحلیل النفسي :  -5-1

 فرو�د و النظرة التحلیل�ة للعدوان : -5-1-1

ضد العالم  تتجه أنالعدوان�ة واحدة من الغرائز �م�ن  أن "Freud  دفرو�" یر�     

ذات الفرد ، و �م�ن تقس�م  األحوالضد الذات ، و هي تخدم في �ثیر من  أوالخارجي 

شیئا جدیدا  أضافثالث مراحل في �ل مرحلة جدیدة  إلىلتفسیر العدوان  "یدفرو"محاوالت 

  . األولى التأكیداتدون رفض 

  :  األولى*المرحلة 

تحقی�  إلىالعدوان �م�ون للجنس�ة الذ�ر�ة السو�ة التي تسعى  "Freud فرو�درأ�"      

تتمثل في  نهاأوالداللة البیولوج�ة لها و یبدو  لإلخضاعهدفها عنصر العدوان�ة و هي رغ�ة 

التغزل و خطب بوسائل تختلف عن عمل�ة الجنسي  الشيءالتغلب على مقاومة  إلىالحاجة 

  الود .

�انت قوة تدعم الغر�زة الجنس�ة  "فرو�د"لمفاه�م العدوان عند  األولىو ه�ذا فالص�اغة       

و وظ�فة  ،  الشيءما في الطر�� لمنع االتصال المرغوب و التوحد مع  شيءعندما یتدخل 

  العدوان هذه ترادف التغلب على العقة الجنس�ة .

  *المرحلة الثان�ة : 

" عن الغرائز في �تا�ه " الغرائز و تقل�اتها "  Freudفرو�دفي هذه المرحلة تقدم تف�یر"      

ف� ــو غرائز ح األناتین من الغرائز هما " ــین مجموعــحیث میز ب 1915عام  أصدره الذ�

 �أنه "فرو�د " أقنعتشاعر التي استثارتها عصاب التحول مالذات و الغرائز الجنس�ة " و ال
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 األناس�ة و مزاعم ــزاعم الجنــین مــناك صراعا بـه أند ــنج دان�اتــالوجعند جذور �ل هذه 

الوحیدة لالنا .  األهدافو تجنب السخ� هي  أح�اءو مطفل الجنس�ة ) و   ناـاألفل ــمط

التي تمثل المصدر للمشاعر الساخطة  األش�اءتكره و تمقت و تتا�ع بهدف تدمیر �ل  فاألنا

 إش�اع أوالجنسي  لإلش�اع إح�اطا ما �انت تعني إذافي الحس�ان  تأخذ أنعلیها دون 

  احت�اجات حف� الذات .

 مأخوذةالحق�قي لعالقة الكراه�ة ل�س  األصلينؤ�د على النموذج  أن�م�ن  أنناالواقع  و     

عن الح�اة الجنس�ة و لكن من �فاح الرفض البدائي لالنا النرجس�ة للعالم الخارجي �ف�ض 

الشخص�ات النرجس�ة یخصصون  أن�عد ذلك  " Freudفرو�د"المثیرات لد�ه ، �ما الح� 

  .  إشارتهالدیهم قدر �بیر من العدوان رهن  األنامعظم جهدهم للحفا� على الذات و 

  *المرحلة الثالثة : 

 أعاداللذة " حیث  مبدأ" ما وراء  "فرو�د"هذه المرحلة مع بدء ظهور �تاب  بدأت     

و الغرائز الجنس�ة  األناالصراع ل�س بین غرائز  أص�حتصنیف الغرائز فقد  " Freudفرو�د"

و لكن بین غرائز الح�اة و الموت ، فغرائز الح�اة دافعها الحب و الجنس التي �عمل من 

لفرد و بین غرائز الموت و دافعها العدوان و التدمیر و هي غر�زة تحارب جل الحفا� على اأ

 إنو  اآلخر�نجل تدمیر الذات و تقوم بتوج�ه العدوان الم�اشر خارجا نحو تدمیر أدائما من 

  لم ینفذ نحو الموضوع خارجي فسوف یرد ضد الكائن نفسه بدافع تدمیر الذات .

  نظر�ة م�الني �الین :  -5-1-2

موت ـزة الـن غر�ـم تكـها لـحرف�ا ف�النس�ة ل" Freud لفرو�د"الطور الثالث  "�الین" ذتخأ     

 أقنعتهالین��ة كن مشاهدتها االإر�ة و لكنها �ان حق�قة ملموسة اكتشفتها في عملها ، فـفط

تقاوم  أنها، و حق�قة �م�ن مشاهدتها تقدم نفسها على  أول�ةن غر�زة الموت �انت غر�زة أ�

  �تغیرات عن غر�زة الموت . "لكالین " رة و الحسد واضحةغر�زة الح�اة فالطمع و الغی

و     هو تدمیر و الكراه�ة  "  �Melanie Kleinالین م�الني" وهدف العدوان حسب      

  :  إلىالرغ�ات المرت�طة �العدوان تهدف 

  االستحواذ على �ل الخیر ( الجشع ) . -
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  ( الحسد) . الشيءتكون طی�ا مثل  أن -

  . المنافس (الغیرة) إزاحة -

 إش�اع إلىالوصول  ممتلكاته �م�ن من أوو صفاته  الشيءتدمیر  أنوفي الثالثة نجد 

، ص  2008اف� �طرس ، �طرس ح (الرغ�ة �ظهر وجدان الكراه�ة .  أح�طت فإذاالرغ�ة ، 

  )243،  242ص 

هو غر�زة فطر�ة لد� الفرد فغر�زة " Freudفرو�د"العدوان عند  أنمما سب� نستنتج      

 إلىجل الحفا� على الفرد بینما غر�زة الموت تتجه أالح�اة دافعها الحب و الجنس تعمل من 

نحو  أ��ش�ل ال شعور� نحو تدمیر ذواتهم  مدفوعون ) ، فال�شر تدمیر الذات (المازوج�ة

  العدوان نحو الخارج . ( الساد�ة ) ف�قوم بتوج�ه  اآلخر�نتتجه نحو الخارج ضد  أو  الموت

  النظر�ة السلو��ة : -5-2

سلوك �م�ن  أ�ن أنه شأالعدوان ش أنالسلو�یون و  " Watsonواطسون " " یر�     

في السلو�یین  اكتشاف و �م�ن تعدیله وفقا لقوانین التعلم ، و لذلك ر�زت �حوث دراسات

السلوك برمته متعلم من البیئة و من ثم  أندراستهم للعدوان على حق�قة یؤمنون بها و هي 

ن الخبرات المختلفة التي اكتسب منها شخص ما السلوك العدواني قد تم تدع�مها �ما �عزز إف

 إلىلد� الشخص ظهور االستجا�ة العدوان�ة �لما تعرض لموقف مح�� و طب� السلو�یون 

 Johnجون واطسون بدا�ة على ید رائد السلو��ة "  أجر�تتجارب التي مجموعة من ال

Watson  م�تس�ة �عمل�ة تعلم و من ثم �م�ن عالجها وفقا  �أنواعهاالفو��ا  أن أثبتت" حیث

بناء نموذج تعلم  إعادةللعالج السلو�ي الذ� �ستند على هدم نموذج من التعلم الغیر سو� و 

  جدید سو� " .

   العدوان االنفعالي :نظر�ة  -5-3

هناك  أن��ون ممتعا حیث  أنالعدوان �م�ن  أن" هي من النظر�ات المعرف�ة و تر�     

فهم  أخر� منا�ع  إلى �اإلضافة اآلخر�ن إیذاءیجدون استمتاعا في  األشخاص�عض 

العدوان ��ون مجر�ا مرض�ا ، و مع  أن، و لذلك فهم یرون  ��تسبون الم�انة االجتماع�ة

لم  أذاحتى  اآلخر�نعلى عدوانهم یجدون في العدوان متعة لهم فهم یؤذون  استمرار م�انتهم
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یخرجوا في مرح  أنلمم�ن ضجرا و �انوا غیر سعداء فمن ا أصابهم فإذاانفعال�ا  إثارتهمتتم 

  عدواني  .

هؤالء العدوانیین  أنو احد هذه الدوافع  األس�اب" فان هذا الصنف �عززه من الدوافع و     

و االنت�اه ، فقد  �األهم�ة�حظوا  أنالبد  و أقو�اء أنهم ألنفسهمیبنوا للعالم و ر�ما  أنیر�دون 

�م�ن ن هؤالء أعلى العصا�ات العن�فة من الجانحین المراهقین � أجر�تالدراسات التي  أكدت

 األلمجل المتعة التي �حصل علیها من انزل أسبب بل من  أ�ال �غال�ا  اآلخر�نیهاجموا  أن

( �طرس حاف�  .س�طرة " �القوة و الض�� و ال اإلحساستحقی�  إلى �اإلضافة �اآلخر�ن

  )   246،  ص  �2008طرس ، 

  نظر�ات التعلم االجتماعي :  -5-4

نظر�ة التعلم االجتماعي  أسس" واضع Albert Bandura �اندورا ألبرت�عد "       

 األثرتجر��ا  أوضحواال�احثین الذین  أشهرمن خالل المالحظة من  �التعلم أ�ضاتعرف 

ال�الغ لمشاهدة النماذج العدوان�ة لد� المالح� و �ثیرا جدا هي السلو�ات التي یتعلمها 

غلب أ ، و التعلم �المالحظة �حدث عفو�ا في  اآلخر�نمن خالل مالحظتها عند  اإلنسان

 .حتم�ة فالمالحظة عمل�ة  األح�ان

  " و زمالئه تبین لهم أن  Bandura �اندورافي إحد� الدراسات التي أجراها "       

من  أكثرسلو�ات عدوان�ة  أظهرتالتي شاهدت العدوان في فیلم قد األطفال مجموعة 

  التي شاهدت فلما محایدا . األخر� المجموعة 

  الثالثة ذات العالقة �السلوكو تشمل نظر�ة التعلم �المالحظة على تحلیل المتغیرات       

و العمل�ات  حداثأ�ل ما �حدث قبل السلوك من  أ�تق�مها و هي المثیرات السا�قة  و 

�ل  أ��ف�ر �ه ، و المثیرات الالحقة  أو�شعر �ه  أوالمعرف�ة و هي �ل ما یدر�ه الشخص 

  ما �حدث �عد السلوك .

االجتماعي الدور الواضح الذ� یول�ه تنظ�م علم التمن المالمح ال�ارزة في نظر�ة       

السلوك عن طر�� العمل�ات المعرف�ة مثل االنت�اه ، التذ�ر ، التخیل ، التف�یر حیث لها 
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قبل حدوثها له القدرة على توقع النتائج  اإلنسان أنفي اكتساب السلوك و  التأثیرالقدرة على 

  لسلوك " .المتخیل في توج�ه ا أوو یؤثر هذا التوقع المقصود 

  العدوان :  – اإلح�ا�نظر�ة  -5-5

، فقد عرضت  "ر ، ر�و�رت سیزر و جون دولرنیل ملل "علماء هذه النظر�ة  أشهرمن      

و العدوان حیث یوجد  اإلح�ا�النظر�ة على فرض مفاده و جود ارت�ا� بین  هذه صورة ل أول

  �مثیر و العدوان �استجا�ة ، �ما یتمثل جوهر النظر�ة في :  اإلح�ا�ارت�ا� بین 

  تز�د من احتماالت رد الفعل العدواني . اطات�اإلح*�ل 

  ساب� . إح�ا�* �ل العدوان �فترض مس�قا وجود 

�عض االستجا�ات من دراستهم عن العالقة بین  إلى�ما توصل رواد هذه النظر�ة      

  النفس�ة المحددة لهذه العالقة  األسسو العدوان و التي �م�ن اعت�ارها �مثا�ة  اإلح�ا�

    رد ـالذ� یواجهه الف ا�ـاإلحبالف �م�ة ـسلوك العدواني �اختـ�ة في الـدة الرغـتلف شـتخ     

  دالة لثالثة عوامل هي :  اإلح�ا�و �عتبر االختالف في �م�ة 

  .*شدة الرغ�ة في االستجا�ة المح�طة 

  االستجا�ة . إعاقة أو* مد� التدخل 

    اإلح�ا� نه مصدر أفرد على لتزداد شدة الرغ�ة في العمل العدائي ح�ال ما یدر�ه ا     

  . إح�اطهنه مصدر أر العدائ�ة ح�ال ما یدر�ه الفرد على یغ لإلعمالو �قل میل الفرد 

ازد�اد  إلىیؤد�  أخر إح�ا��مثا�ة  اإلح�اط�ة�عتبر �ف السلوك العدائي في المواقف      

 و �ذلك ضد عوامل الكف التي األساسي اإلح�ا�فرد للسلوك العدائي ضد مصدر میل ال

                                                                                )  246،  245، ص ص  2008(�طرس حاف� �طرس ، تحول دونه و السلوك العدائي . 

     الذ� یتعرض له الفرد ، لإلح�ا�السلوك العدواني هو نتیجة  أننستنتج مما سب�       

الرغ�ة في السلوك  تزداد اإلح�ا�، عندما یز�د  لإلح�ا�و حتم�ة  طب�ع�ةو العدوان نتیجة 
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العدواني و ازد�اد هذه الرغ�ة �عني جزء من الطاقة النفس�ة لد� الفرد نحو السلوك العدواني 

  . اإلح�ا�ضد مصدر 

عالج السلوك العدواني : -6  

وك ال�عید عن السلوك المرغوب �ه و ذلك �استخدام �ل الوسائل التي توث� السل تعز�ز -1

 العدوان�ة .

تستوجب  عأوضاترتب علیها  إذا إالتجاهل التصرفات العدوان�ة  أ�التجاهل المتعمد ،  -2

 التدخل .

� حدة العدوان ورا �بیرا في تحقید تأكیدتعل�م المهارات االجتماع�ة حیث تش�ل ممارسة  -3  

تقد�م طرق بدیلة للتخلص من الغضب . -4  

      ألمثلا العقاب سواء الرمز� الذ� �عتبر إلىسب� یتم اللجوء  في حال فشل �ل ما -5

)24، ص  2008، مزاهره( ز�ن بدران و أ�من  حد الحقوق .أسحب  أو   

 الخالصة : 

�مثل  األصمالمعاش النفسي للمراه�  إن�عد عرضنا لعناصر الفصل نستط�ع القول      

مؤلمة نتیجة شعوره �النقص  أحاس�سما یترتب علیها من و الصورة التي �ع�شها مع نفسه 

فتؤثر سل�ا على  ، صامت �حرمه من االتصال و التواصل مع مح�طهلوجوده في عالم 

  . القل� و السلوك العدواني� ما یخل� لد�ه اضطرا�ات سلو��ة معاشه النفسي
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 تمهيد :

ذه ــت خالل هـمي ، وقد طبقــطوات البحث العلـخ مـأهن ـدانية مـيـة المـتعتبر الدراس     
يتم  حتى األصليع ـجتمــول المـمع المعلومات حـج إلىدف ـة ، دراسة استطالعية تهـالدراس

ي تمثلت ف البياناتجمع  أدواتعلى مجموعة من  ة ، كما اعتمدناــالدراسار حاالت ــياخت
  شجرةالسم عائلة و اختبار ر الاختبارين هما اختبار رسم  ،نصف الموجهة  العياديةالمقابلة 

                                                    .  و المنهج العيادي بتقنية دراسة حالة

الدراسة االستطالعية : -1  

معينة  ةبإشكاليلكل دراسة علمية محددة  األولىتعد الدراسة االستطالعية من المراحل      
بكل ما  يهدف الباحث من خاللها اكتشاف الظاهرة المراد دراستها في الواقع بغية اإللمام

                   من صحة توافق المنهج مع المتغيرات . التأكديتعلق بموضوع الدراسة و 

الت حا قا من البحث عنيتم من خاللها ضبط موضوع الدراسة بشكل نهائي انطال     
جمع  هاإثر ، و مناسبة االختبارين لها ، و تم على  األصمالدراسة المتمثلة في المراهق 
لوضع ) الموقع الجغرافي ، الوضع القانوني ، ا األساسيةالمعلومات المتعلقة بالدراسة 

                                                            و الفئة المتكفل بها ( . اإلداري

كما تم من خاللها االطالع على الملفات النفسية لحاالت الدراسة .      

 20ها ـلدي 0ها ــرتبت  0222- 20- 20يد ـن موالـاة مــ( فتك) لةاـحـال : ىـاألولالة ـالح *
، فهي مقيمة في المدرسة منذ سنتين . وةـــإخ  

للحالة  الكبرى أخت، فمن السوابق العائلية  األمزواج  إعادةمطلقين و  األولياءوضعية    
 لديها صمم .

 سجل أن إالو كانت صرخة الميالد موجودة ،  عيهيطب الوالدةكانت ظروف الحمل و    
مم لديها في تأخر في الحبو و المشي ، كما سجلت تأخر في النمو اللغوي ، تم اكتشاف الص

قدرت درجته بالعميق . شهرأ 6  
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        ة .يرجع سبب الصمم إلى الوراثة ، تتميز الحالة بالقلق و العدوانية و االنبساطي

 4لديه  األولى تهرتب 0222 – 20 -02( ذكر من مواليد شالحالة )    الحالة الثانية : *
، فهو مقيم بالمدرسة .  إخوة  

 أختهالحالة  مطلقين لكن تم رجوعهما ، فمن السوابق العائلية لدى كانا  األولياءوضعية      
. إعاقتهلها نفس   

 هنأ رغي أيضاو صرخة الميالد كانت موجودة  طبعيهظروف الحمل و الوالدة كانت  أما     
 مأص بأنهف في النمو اللغوي ، تم اكتشا تأخرفي الحبو و المشي كما سجل  تأخر لديهكان 
و قدرت درجة الصمم بالعميق .  من الوالدة سنوات 20بعد   
ان ذلك واضحا ، تتميز الحالة بالقلق و العدوانية ،  فقد ك ةوراثيال إلىيرجع سبب الصمم    

ي يحتوي عليها الملف النفسي .تشجرة الالالعائلة و رسم  رسم في اختبارين  
.إخوة  0لديها  0، رتبتها  0220- 20-00فتاة من مواليد  (هالحالة )  * الحالة الثالثة :  

التي تعاني من الصمم .لة وحيدة متزوجين ، فالحا األولياءوضعية         
ي و النمو في المش تأخرديها لنه كان أ إال،  عيهيطبفقد كانت ظروف الحمل و الوالدة       

 اللغوي .
، ةالوالدتم اكتشافه بعد عام من  سبب الصمم مكتسب قدرت درجته بالعميق ،     

   تتميز الحالة بالهدوء و القلق . 
أخوات  4لديه  4رتبته  0222 – 20-00ذكر من مواليد  )ع(الحالة  الحالة الرابعة : *

 فهو مقيم في المدرسة .
 تعاني من الصمم . أختهلسوابق العائلية لدى الحالة امتزوجين ، فمن  األولياءوضعية    
في الحبو و المشي  تأخريها دكان ل أن إال،  عيهيطبكانت  الوالدةظروف الحمل و  أما     

 . أيضافي النمو اللغوي  غياب المناغاة ما يوضح تأخره كما سجل 
  الوالدة الوراثة قدرت درجته بالعميق تم اكتشافه بعد عام من إلىيرجع سبب الصمم       

 القلق و العناد .  لحالة بالعدوانية ،تتميز ا 
: األساسية اتالدراس -2  
مجاالت الدراسة :  -2-1  
المراهق المعاش النفسي عندبعد ما تمت الموافقة على الدراسة التي جاءت بعنوان "         
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مدرسة األطفال إلىتوجهنا العلوم االجتماعية " بعد التصريح من طرف إدارة قسم  األصم  
.   سمعيا بمدينة بسكرة المعوقين   

الموقع الجغرافي : -2-2  

ن الشمال تقع مدرسة األطفال المعوقين سمعيا لوالية بسكرة بحي بوعصيدة يحدها م    
بركات  اإلخوة مسكن التابعة للجيش الوطني الشعبي و يحدها من الغرب اكمالية 02إقامة 

متر  2000ومن الشرق و الجنوب طريق عام ، تبلغ  المساحة اإلجمالية للمدرسة حوالي 
.متر مربع  0022مربع ، المساحة المبنية تقدر ب   

. اإلداريةلقانونية و صالحيات المدرسة من الناحية ا -2-3   

:الوضع لقانوني  -2-3-1   

ذي الحجة  20المؤرخ في  20-25هذه المدرسة بموجب مرسوم تنفيذي رقم  إنشاءتم      
. 0220 أوتم و تم فتحها رسميا في  0220فيفري  06الموافق ل  0400  

: اإلداري الوضع -2-3-2  

رة التضامن على وزا إدارياالمعوقين سمعيا لوالية بسكرة تابعة  األطفالمدرسة تنتمي      
. عي ماالجالية الوطنية بالخارج و تشرف عليها مديرية النشاط الجتو  األسرةالوطني و   

الفئة المتكفل بها :  -2-3-3  

  تلميذ . 04تهتم مدرسة األطفال المعوقين سمعيا ، بطاقة استيعاب تقدر ب      

المجال الزماني :  -  

  . 0202مارس  06غاية  إلى 0202مارس  0في المدة ما بين  الدراسة هذه تمتفقد      

 منهج الدراسة : -3

إن المنهج الذي يتناسب مع دراستنا هو المنهج العيادي بهدف البحث بتقنية دراسة       
" بأنها " تقرير شامل متميز   Shertzer& lindenشريز و ليندنحالة الذي عرفه "
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، حيث بالتحقيقات التشخيصية و التحليلية المكثفة حول الفرد أو حول أية وحدة اجتماعية 
يركز االنتباه على العوامل المساهمة في تنمية أبعاد معينة في الشخصية أو تطوير مشكالت 

          ( 004، ص 0220)ماهر محمود عمر ،  خاصة بها ".

اسا استطالعية بأنها الطريقة التقليدية في معظم بحوث علم النفس اإلكلينيكي وهي أس     
يضا لفرد ، و تهدف إلى التوصل للعروض و هي أفي منهجها ، كما أنها تركز على ا

بارات الوعاء الذي ينظم فيه اإلكلينيكي كل المعلومات و النتائج االجتماعية و االخت
(026، ص 0202) لويس كامل مليكه ،  السيكولوجية .  

حاالت الدراسة :  -4  

ةـأنثى( ذو إعاق 02ذكر و  04مراهق ) 00تكون المجتمع األصلي للدراسة من        

 022إناث ، تتراوح درجة فقدانه السمع  0ذكور و  0حاالت  4سمعية ، تمت الدراسة على 
db . أي أصم 

 اإلقامةنمط  مستوى الدراسي السن الجنس الحالة
 ك
 ش
 ه
 ع

 أنثى
 ذكر
 أنثى
 ذكر

 سنة02
 سنة02
 سنة00
 سنة02

 خامسة ابتدائي
 خامسة ابتدائي
 رابعة ابتدائي
 رابعة ابتدائي

 مقيمة بالمدرسة
 مقيم بالمدرسة

 غير مقيمة
 غير مقيم

 ( يمثل حاالت الدراسة *01ل رقم )و* جد

 الدراسة : أدوات -5

 : نصف الموجهة مقابلةال -5-1

   " عبارة عن عالقة دينامية و تبادل لفظي بين شخصين  بأنها "روس أليس"يعرفها      
 ( 52، ص  0220محمود شقير ،  ب) زيني" .  أكثر أو
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" المحادثة الجادة الموجهة نحو هدف محدد غير  أنها" على بنجهامالدراسة و يعرفها "      
 (000، ص  0220) ماهر محمود عمر ،  بة في المحادثة لذاتها "مجرد الرغ

و تبادل لفظي بين شخصين  " عالقة ديناميكية بأنها" Ellenrosseالين كما عرفها "   
 ، 0006)عطوف محمد ياسين ، و الثاني هو المتعالج( ". األخصائيو ه األول)أكثر أو

 (  02ص 

   يمنح هذا النوع من المقابلة الحرية للمفحوص و الفرصة للتعبير عن ما يجول بداخله      
 على فرضيات الدراسة . لإلجابة أكثرو بالتالي تسمح لنا الحصول على معلومات 

طاع حسينة نحوي عبد العزيز و د/  عائشة بعدما تم عرض المقابلة على المحكمتين د/     
 محاور هي : 4 أساساهلل ، تم بنائها على 

 : محور القلق : األولمحور * 

التي تعتبر مؤشر من مؤشرات القلق لدى  االنفعاالتنحاول خالله التعرف على بعض       
 الحالة .

 *محور الثاني : محور السلوك العدواني :

فعل الحالة في بعض المواقف و نحو  ح سلوكات و ردتوض أسئلةتناول هذا المحور      
 .  اآلخرين

  : األسرة*محور الثالث : محور 

و السلوكات التي يقوم بها  أسرته أفرادتوضح عالقة الحالة مع  أسئلةفقد احتوى على      
 تجاه المواقف .

 * محور الرابع : محور المدرسة : 

       أخرىمن جهة  األستاذمن جهة و  أقرانهتوضح العالقة بين الحالة و  أسئلةتناول       
 . خريناآلتوضح ردت فعله تجاه  أسئلةو 
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الدراسة من طرف  المقابلة لحاالت أسئلة، تم ترجمة  أسئلة 2يحتوي كل محور على    
 نفسانية سليمان منيرة . األخصائيةالمربية سعدية و 

 االختبار : -5-2

اعتمدنا في هذه الدراسة على تطبيق اختبارين اسقاطيين للتعرف على المعاش النفسي      
 أوو هما اختبار رسم العائلة و اختبار رسم الشجرة ، و يعتبر الرسم  األصمللمراهق 

 سقاطية التعبيرية . إلاختبارات الرسم من االختبارات ا

 ة : اختبار رسم العائل -5-2-1

  األخصائي إليهاسقاطية التي يرجع إليعتبر اختبار رسم العائلة من ضمن االختبارات ا     
 النفسي بغية التعرف على المعاش النفسي ، و سمات شخصية الطفل خاصة . 

" ترى في رسم العائلة نمط تفريغ ايجابي بالنسب  Minrowsra.Fترى "منكوفسكا      
 للطفل ، يسمح له بالتعبير عن الصراعات العائلية .

ه رسم عائلة للطفل ورقة بيضاء و معها قلم رصاص ، ثم يطلب من األخصائييقدم      
 العائلة " . أفراد" ارسم  أو" ارسم عائلتك " قائال 

من الطفل في المرة الثانية معاودة رسم عائلة ، لكن هذه المرة  األخصائيثم يطلب       
 تكون . أنالعائلة كما يفضلها الطفل  أيعائلة خيالية 

الخاص بالعائلة الحقيقية و الثاني  األولعلى الرسمان ،  األخصائييحصل  أنبعد      
 لة الخيالية يقوم بعملية التحليل .ئالخاص بالعا

 كما يلي : "  Corman.Lلويس كرمان يتم تحليل االختبار على طريقة "       

 . على المستوى المحتوى  -0على المستوى الشكلي  -0على المستوى الخطي  -0

داللة معينة للرسم ، حيث هناك ما يسمى لغة  إلعطاءعنصر مهم  األلوانر عتبكما ت      
 (0200في رسوماتهم . )بوسنة عبد الوافي زهير ،  األطفاليستعملها  األلوان
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 اختبار رسم الشجرة :  -5-2-2

 Emileجوكر  إميل"  إلىتعزى فكرة استخدام رسم شجرة بغرض تحليل الشخصية       
Jucker " الذي كان يفسر الرسوم حدسيا ، و كان يهدف الباحث  التحقق من مالحظات

الصراعية عند المفحوص  األشكالامبريقية و اقتصرت فائدة االختبار على تعيين بعض 
 بطريقة حدسية .

رسم شجرة ، رسمها  4222من  أكثر" من جهة بدراسة  Schilebe  شليبقام "      
سنة و كان هدفه وضع طريقة للتشخيص سواء  00و  4بين  أعمارهممفحوص تتراوح  450

و التي تكشف عن العالقة  إليهابواسطة النتائج التي تنتهي  أوبواسطة التوجيه الذي تتبناه 
اقا في هذا سب "شليب "كان من الممكن اعتبار  إذاالقائمة بين الرسم و الشخصية ، و 

      "  Buekبيك "  األمريكيب انتظار نه كان يجأ إلى اإلشارةالمجال ، فمن الضروري 
النفسي و عالم دراسة الخط لكي تتم  األخصائي"  Kochكوخ "السويسري  باألخصو 

في  األخيراإلحصائية لما يسمى اليوم باختبار رسم الشجرة حيث قام هذا الدراسة المنطقية و 
 بعرض طريقته في تحليل رسم الشجرة . 0040عام  األلمانيةالمنشور باللغة كتابه 

تؤخذ بعين االعتبار كل المؤشرات و االرتباطات تبعا للقدرة على التعبير الخاصة بكل       
الشاذ لهذا  أويكون على دراية بالشكل السوي  أنالنفسي  لألخصائيسن ، و بالتالي ينبغي 

 ( 0،  0، ص ص  0000محمد شلبي ، )ذاك .  أوالخط 

 الخالصة :

بعد دراسة الملف  حاالت الدراسةعرض و  األساسيةتم في هذا الفصل تناول الدراسة       
أدوات الدراسة المتمثلة في المقابلة نصف  منهج الدراسة و النفسي لكل حالة كما تم عرض

حيث تسمح هذه األدوات  و رسم الشجرةاختبار رسم العائلة و اختبارين هما ، الموجهة 
ثر الصمم في ظهور كل من أالتعرف على الحياة النفسية للمراهق األصم و الكشف على ب

 .القلق و السلوك العدواني 

 



 

 

 

 

 

 

 

  عرض الحالة األولى وتحلیلها العام -1

  عرض الحالة الثان�ة وتحلیلها العام -2

  عرض الحالة الثالثة وتحلیلها العام -3

  عرض الحالة الرا�عة وتحلیلها العام -4

  الفرض�ات ضوء على النتائج مناقشة-5
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  : العام و تحلیلها الحالة األولى عرض -1

 : (ك) لحالة األولىا تقد�م-1-1

 أنثى:       الجنس                                         ك:        االسم -

   2000 -02 – 02:       تار�خ االزد�اد -

  2:    ترتی�ه في اإلخوة                                     3:       عدد اإلخوة -

  :    توجد صرخة الم�الد                                  طب�ع�ة:      نوع الوالدة -

 �عد الوالدة  أشهر 6  :الصممسن اكتشاف  -

 :  عمی�  درجة الصمم                                  وراثي   :   سبب إعاقته -

 الكبر� لدیها صمم أختها:    األسرةفي  إعاقةهل هناك  -

 ابتدائي 5:     مستو� الدراسي للحالة -

  أبو�ن مطلقین   :  الحالة االجتماع�ة -

  حسنة        الحالة االقتصاد�ة  :  - 

الظروف المع�ش�ة للحالة :-1-2  

�عد  األمابتدائي ، تع�ش الحالة مع  5تدرس  األسرة) فتاة رتبتها الثان�ة في كالحالة (      

. ، انتقلت للع�ش �العاصمة لمدة سنتین في منزل خالتها األبو�نطالق   

مع والدتها لمساعدتها ،  (ك)تعمل  األعراس ، في �عض األح�انفي  DJ األمتعمل        

نظام داخلي  إلى الكبر�  أختهاتحو�ل الحالة و و  الزواج  األم تقر��ا أعادتسنوات  3منذ 

ما أد� إلى اضطراب العالقة بین الحالة و األم ، فقد  رغم قرب منزلها على المدرسة 

حسب  ها مع األم على غیر عادتها تتمرد في األسرة و �ثرت شجارات  (ك)أضحت 

  . األخصائ�ة النفسان�ة

 لإلقامةالصغر�  أختهاخاصة �عد تفضیله  �االضطراب األبتمیزت عالقة الحالة مع      

ان ـضرور�ة �األمـ�اع حاجاتها الـبإش التهلالم�ااإلى معه لمعاناتها من مرض الس�ر� بإضافة 

�التهدید   شعورها ،و العطف ما ولد لدیها الشعور �الرفض تجسد ذلك في سلو�ها العدواني 

  القل� .   و
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(ك) : األولىملخص المقابلة للحالة  -1-3  

 أجابت، فقد  مجر�ات المقابلة طیلةتعاونها الكبیر  أبدتلم نجد صعو�ة مع الحالة فقد       

المقابلة . أسئلةعلى جم�ع   

 أوضاعهاتغیر  سر�عة االستثارة و القل� ، فالقل� لدیها ناتج عن �أنها (ك) أظهرتفقد       

و شعورها �الرفض ما أثر على معاشها النفسي . األسر�ة  

 لغضب تشعر �ا �أنهاعدم ارت�احها و توتر في محور المدرسة و صرحت  أبدت�ما       

�حبونها ما  همن�أ، فقد عبرت  جیدة أنهاتبدو  أقرانهاعالقتها مع  أما.  األستاذةتجاه و القل� 

ي �امل حتى عالقتي معاهم مل�حة نحبهم و �حبوناجتماع�ة في قولها " فتاة  �أنهایوضح 

�حبوني " . األخر�  األقسامفي   

دوان ع مثل فيعدواني عند الغضب ت ن لدیها رد فعلأاتضح من خالل المقابلة �      

ها �غارون من اآلخر�ن أن حب الذات ، و أبدت، �ما  اآلخر�ناشار� و عدوان لفظي نحو 

" . ، نحس تغیر مني أمور� .ما تتدخلش في في قولها " ...  

( ك) : األولىتحلیل المقابلة للحالة -1-4  

ن الحالة لدیها الخوف من المجهول و عدم أمن خالل المقابلة نصف الموجهة اتضح �      

نظرا لشعورها �الخطر لعجزها عن االكتساب مهارات الح�اة ما ولد لدیها قل�  �األمانالشعور 

، فقد حاولت  "نعود مقلقة �ال ما نعرف السبب  )تبتسم(....المستقبل ظهر ذلك في قولها " 

ما نحسش روحي مل�حة لقرا�ا .... " صعو�ة الدراسة في قولها  إلىن قلقها راجع تبر�ر �أ

تلجأ إل�ه الحالة لتخفیف الضغ� و التوتر  م��انیزم دفاعي فالتبر�ر�ي نخمم فیها نقل� " ، 

ینتحل المرء سب�ا معقوال لما �صدر عنه من سلوك خاطئ  "أن �: " Freudفرو�د "  عرفه

الغیر أو حین �سأل أو معیب أو لما �حتضنه من أراء و معتقدات و عواطف حین �سأله 

، غال�ا ما ��ون  �م أعذار تبدو مقنعة مقبولة لكنها ل�ست األس�اب الحق�ق�ةدنه تقأنفسه ، 

یدافع بها المرء عن نفسه و ما یؤذیها  ل�ةآأو مش�لة أخالق�ة إذا فالتبر�ر  محاولة لحل أزمة

  ) 233، ص 2006(مروان أبو حو�ج ، . و �سبب لها القل� " 
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من ضغو� على  الح�اة النفس�ة للحالة التي  �سب�هالتف�یر في المستقبل و ما إن       

ادلر معنى لوجودها �سبب لها القل� فقد ذ�ر " إیجادتسعى لتحقی� ذاتها �ش�ل مستمر و 

Adler "  "القل� ینجم عن محاولة الفرد التحرر من الشعور �الدون�ة و النقص أن         

  )171،ص 2009( خالد عوض حسین ال�الح ، و محاولته الحصول على شعور �التفوق "

 ، األسرةالبیئة المح�طة خاصة  ةخبرة القل� التي تعاني منها الحالة ولید أنیبدو       

 والدتها لكن اهتمام ، هماالقو�ة التي �انت تجمع عالقةللسبب لها قل� نظرا  األمزواج  فإعادة

مشاعر  أظهرت، �ما  ثر على معاشها النفسيأ نظام داخلي إلى إحالتهاالجدیدة و  �أسرتها

،  " نحب ماما خیر من �ا�ا )صمت(...(صمت) عاد�ة ...في قولها "  األبنحو  سلب�ة

) حرمان عاطفي و مشاعر الرفض كالصغر� ما ولد لد� ( أختهاتفضیله  إلى�عود ذلك 

  .تجسد ذلك في تمردها و شعورها �القل� 

داخل المدرسة ظهر ذلك من خالل حر�ة  الحالة مشاعر عدم االرت�اح و القل� أبدت     

  . نقل� و نحب نخرج من القسم ...."...بذلك في قولها "  أقرتالقدمین �ما 

              �ة الحالة ــوضح عدوانــمحاور المقابلة یي �عض ــیها فــحر�ة الحالة لقدم إن      

ما تتدخلش في سلوك عدواني من نوع لفظي في قولها "  أظهرت�ما  ،قل� ـــو شعورها �ال

  صعو�ة التكیف . إلى، ترجع عدوان�ة الحالة ، نحس تغیر مني "  أمور� 

، إن شعور  "نشنففشعور الحالة �الغضب و القل� ولد لدیها عدوان اشار� في قولها "      

   األصم �الغضب �عتبر �انفعال طب�عي و فطر� في ظل التغیرات المالزمة لمرحلةالمراه� 

  المراهقة .

 اآلخر�ن أراءمن خالل تجاهلها  اآلخر�ن�ما ولدت نرجس�ة و حب الذات عدوان�ة نحو      

  . . ".. أمور� میهمن�ش و متتدخلش في  "لها في قولها  و نقدهم
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( ك) : األولىتحلیل اخت�ار رسم العائلة للحالة -1-5  

 *تحلیل الخطي :

ال�سار ما یدل بدأت الحالة الرسم في �ال العائلتین الحق�ق�ة و الخ�ال�ة من ال�مین إلى        

فترة قبل  إلىع الرجو �ترغب الحالة  قد ،فترة مر�حة  ألنهالماضي  إلىالرغ�ة في الرجوع  ىعل

  . األمزواج 

و�ة ، ق ةفالخطو� المرسومة �ش�ل واضح و �ارز في العائلتین ما یدل على نزع      

  األمعد زواج الجدیدة و شعورها �االنفصال و الرفض � أوضاعاندفاع�ة و عدوان�ة لرفضها 

نظام داخلي �المدرسة . إلىو تحو�لها   

في العائلة  ماأعفو�ة الحالة ،  إلىمل رسم العائلة الحق�ق�ة �امل الورقة ما �شیر فقد ش      

مین و یتمتعون الحال األفرادالخ�ال�ة فقد رسمت نفسها فق� في المنطقة العل�ا فهي منطقة 

زواج  إعادةرة ف�لرافضة بخ�ال واسع تسعى من خالله االبتعاد عن الواقع المعاش ، فالحالة 

نظام داخلي . إلى إحاالتهاو  األم  

 *المستو� الش�لي :

مت �الل�اس و الشعر التفاصیل فقد اهت �أدقتمیز رسم �ال العائلتین الحق�ق�ة و الخ�ال�ة      

 لكال الجنسین ما یدل على نضج و الذ�اء .

لى الخوف ر�زت الحالة اهتمامها على العینین رسمتها �حجم �بیر و مفتوحة ما یدل ع      

ي صعو�ة العائلة و هذا �عن األفرادلكامل  األذنینلم ترسم  أنها إاللقل� ، رغم اهتمامها و ا

صماء . ألنهااالتصال نظرا   

ا الزواج ما دتهفي العائلة الحق�ق�ة رسمت أفراد أسرتها حتى األب رغم طالق األم و إعا      

ماأل ) من الرضوخ للواقع ، �ما رسمت أخیها الصغیر ( یوسفیوحي برفض وعدم   

 نظرا لعالقتها الجیدة معه .

لة ما یدلأما في العائلة الخ�ال�ة فقد رسمت نفسها فق� و أزاحت �امل األفراد العائ        
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الحالة . لد� على عدوان�ة و قل�  

اكل العائل�ة من النم� الجذر� ، فالحالة مث�طة نوعا ما �سبب االنشقاقات و المش (ك)تعتبر 

غ�اب � التي تعاني منها المتمثلة في طالق األبو�ن و إعادة زواج األم ، �ما تمیز الرسم  

 الحر�ة و ترتیب األفراد ترتی�ا منطق�ا .

لحالة ما مع ا اإلعاقةها نفس سارة التي ل ألختهالها و  األرجلامتنعت الحالة عن رسم       

العدوان�ة . إلىمفتوحة ما �شیر  �أید�یدل على عدم القدرة على االتصال ، �ما تمیز الرسم   

    �ع�ة ــالت ىإلشیر ــا یــم األمس ــي مالبــف األزرارفقد برز في الرسم العائلة الحق�ق�ة       

�عد الطالق . �األطفالهي المتكفلة  األمو االمتثال للسلطة �اعت�ارها   

على المستو� المحتو� :*   

ا تكن له �ره نهو نه �ع�ش معهم حال�ا لكأمن العائلة الخ�ال�ة رغم  األمحذفت الحالة زوج      

بن�ة لعل جاء صغیر الحجم و هز�ل ال األبرسم  أما،  األمعن  إ�عادهاالسبب في  �اعت�اره

. األعلىنا المستخدمة في القطب النفسي لال األبو�ةالقل� الكامن تجاه الصورة  إلىراجع   

        ءدو ـالهرمز ـی األمن� ـع ولــح األزرق ون لو ـ� هـقـلون واحد فبم ـز الرسـقد تمیـف      

 عاطفيرمان ح إلىما �شیر  األلوانحالة العائلة الخ�ال�ة فلم تستعمل ال أماو الطا�ع النشو� 

و القل�.    

عائلة الخ�ال�ة ما في ال تهاعائل أفرادالفرق بین العائلة الحق�ق�ة و الخ�ال�ة هو حذف �ل       

فضیله منفصلین و ت األبو�نلكون  األبالقل� الكامن و عدم استثمار موضوع  إلىیوحي 

   الهتمامها �عائلتها الجدیدة . أ�ضا األملو�زة لكونها مق�مة معه و حذف  ألختها
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  (ك) : األولىشجرة للحالة التحلیل اخت�ار رسم -1-6

 الفهرس العام  النتائج

ات ، الذ إبرازعالقة حیو�ة ، طموح ، اتساع ، رغ�ة في شجرة �بیرة : 

، ثقة  راألوام إعطاءالذات ،  إث�اتجلب انت�اه الوس� ، رغ�ة في القوة ، 

 �بیرة �النفس .

مع  ) ، مش�لتجاذب و جدانيلالم و تعل� بها ( ت�ع�ة على ال�سار : 

ضي ، بدیلة صعو�ات على الصعید التر�و� ، اتجاه نحو الما أو األب

 فتور .

،  برأ�ه ، متشبث الرأ�عنید ، متصلب ة : �جذع مستق�م ذو خطو� متواز 

تجر�د .غیر متمایز ، بیلد ، مز�ف ، اختالل في التكیف و قدرة على ال  

 الحتكاك �الغیر القدرة علىا إلىالحاجة خ� منحني دائر� مقوس : 

.ط�ع لین  ، التكیف إدارةهولة االحتكاك س  

ة التعلم فهم تثب�� الف�ر صعو��عد سن السا�عة  :عر�ضة على الجهتین

  تثب�� النمو . �طيء

مة ، ال ��ون ذا ق� أن إلىالشعور �الذات ، الحاجة تفخ�م على ال�مین : 

عف عزة النفس ، تخیل ، ض ، یجد حرجا في العالقات ، تعجرف ، وقاحة

. األناالتر�یز ، عدم الثقة �النفس ، ضعف   

تراعي ، �طر�قة مزعجة ، ف�ر اخ أح�اناجلب االهتمام ، تاج �بیر الحجم :

.مشاكل تخص النط� و الفصاحة  أح�انا ، طموح ، إثارة  

ي من حس اجتماعي للمساعدة ،غیر� موقف ایجاب ان�سا� ،ال�مین:  إلى

النشا� ، تكیف . إلىالح�اة ، الحاجة   

هولة ، هو ضائع و مضحى �ه ، ینفصل �س ما : متساقطة أوراقثمار و 

ند �عض نس�ان ، ع العطاء ، انت�اه ضعیف ، إلىاستسالم ، تخلي ، میل 

ع الشخص�ة .االحاالت ض�  

 الشجرة مق�اس

  

 

موقع الشجرة 

  في الورقة 

  

  فهرس الجذع 

  

مساحة الجذع 

  (قشرة)      

  

  

  فهرس التاج

  

  

  عرض التاج

  

   األغصانفهرس 

  

  فهرس الملحقات 

 

  * شجرةلا رسم اختبار نتائج یمثل ) 02( رقم جدول*
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  *تفسیر الجدول : 

ذاتها �اعت�ارها في  إبرازتمیز رسم الشجرة �حجم �بیر ما یوضح رغ�ة الحالة في       

ظهر ذلك عند رسمها الجذع بخطو�  الرأ�مرحلة المراهقة ، �غلب علیها العناد و تصلب 

  ة . �متواز 

�ما أظهرت الحالة مشاعر ایجاب�ة تجاه األم اتضح ذلك في رسم شجرة على ال�سار ما      

�شیر إلى ت�ع�ة لالم و تعل� بها ، مش�ل مع األب أو بدیله ، �عود ذلك إلى العالقة التي 

  �انت تجمع الحالة مع أمها قبل الزواج .

هو ضائع و مضحى �ه قد  ما لىإمتساقطة ما �شیر  أوراقاهتمت الحالة برسم الثمار و     

  . األمفقدانها االستقرار الذ� �انت تع�شه قبل زواج  إلى�عود ذلك 

  (ك) : األولىالتحلیل العام للحالة -1-7

ن أمن خالل المقابلة نصف الموجهة و اخت�ار رسم العائلة و رسم الشجرة اتضح �     

الحالة لدیها قل� المستقبل ناتج عن شعورها �التهدید و التخوف من المجهول حیث ذ�ر 

        هو انفعال مر�ب من الخوف الالمنطقي الناتج عن توقع التهدید  " 1992العواد� 

.  ( العواد�  "احتمال حدوث خطر على اإلنسان نفسه أو لغیره من الناس أو ممتلكاته و 

  ) 150، ص  1992قاسم هاد� ، 

العائلة نتیجة  ألفراد) برسم األذنین كاتضح من خالل اخت�ار رسم العائلة لم تقم (      

قصور اتصالها مع العالم المح�� بها ، فالتهدیدات التي تشعر بها و انفصالها الجزئي على 

" توجد  Salerno "1999سالیرنوالعالم �ش�ل دافع لظهور القل� لد� الحالة حیث ذ�ر " 

عالقة ارت�اط�ة موج�ة و ذات داللة إحصائ�ة بین اإلعاقة السمع�ة و القل� الداخلي لد� 

" توجد عالقة ارت�اط�ة بین  Anderson  " 2003اندرسون عینة الدراسة " ، �ما ذ�ر "

وجود اإلعاقة السمع�ة و فر� الحساس�ة للقل� لد� المراهقین "  . ( خالد عوض حسین 

  ) 186، ص  2009ال�الح ، 

) إلى ك( إحالة إن عدم استقرار األوضاع األسر�ة �عد طالق األم و إعادة زواجها و      

نظام داخلي �المدرسة �ون لدیها الشعور �القل� نتیجة سوء التواف� النفسي في ظل تغیر 
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) برسم العیون �حجم �بیر و مفتوحة في كأوضاع األسرة ظهر ذلك من خالل اهتمام (

  ة .اخت�ار رسم العائل

شجرة على ال�سار ال�ما أظهرت الحالة مشاعر ایجاب�ة تجاه األم اتضح ذلك في رسم       

ما �شیر إلى ت�ع�ة لالم و تعل� بها ، مش�ل مع األب أو بدیله ، �عود ذلك إلى العالقة التي 

  �انت تجمع الحالة مع أمها قبل الزواج حسب األخصائ�ة النفسان�ة .

عند تفضیل األب ألختها التي تتمتع �حاسة السمع و إهماله  �الرفضالحالة إن شعور       

لها و تحو�لها إلى نظام داخلي �المدرسة من طرف األم ولد لدیها حرمان عاطفي الذ� ظهر 

  من خالل عدم استعمال األلوان في العائلة الخ�ال�ة .

 إیهاب) �الرفض من قبل األبو�ن یدفعها إلى السلوك العدواني حیث ذ�ر كإن شعور (      

إلى وجود عالقة ارت�اط�ه موج�ة دالة بین أسلوب  "توصلت  1995في دراسة سنة  الب�الد�

 إیهاب�ما توصل  "الرفض و القوة و التفرقة الوالد�ة و السلوك العدواني للمعاقین سمع�ا 

القة ارت�اط�ة موج�ة دالة إحصائ�ا بین �ل من أسلوب إلى " وجود ع 1995 عبد ال�اقي

       القسوة و التدلیل و إثارة الشعور �النقص و التفرقة و الرفض من جانب األم و األب 

،  عواض بن محمد عو�ض الحر�يو السلوك العدواني لد� ذو� اإلعاقة السمع�ة " . (

  ) 132، ص  2003

ة صعو�ة التكیف نتیجة ��ما ظهر من خالل رسم جذع مستق�م و خطو� متواز       

  .الجدیدة أوضاعها األسر�ة 

فقد أظهرت الحالة نوع من حب الذات و نرجس�ة من خالل اخت�ار رسم الشجرة عند      

  رسمها جذع قصیر ما یدفعها إلى عدوان لفظي نحو اآلخر�ن .
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  : العام و تحلیلها الحالة الثان�ةعرض  -2

  : ثان�ة (ش)ال تقد�م الحالة-2-1

 ذ�رالجنس :                                               ش       االسم : -

   2000 -03 – 20      تار�خ االزد�اد : -

 األول:    ترتی�ه في اإلخوة                                      4:       عدد اإلخوة -

 توجد    صرخة الم�الد :                                   ع�ة �طب     : نوع الوالدة -

                                    سنوات 3  :الصممسن اكتشاف  -

عمی�                              درجة الصمم :                                   :     وراثي سبب إعاقته -

 هأخت   األسرة :هل هناك إعاقة في  -

 ابتدائي 5:     مستو� الدراسي للحالة -

 متزوجین    الحالة االجتماع�ة : -

   حسنة       الحالة االقتصاد�ة  :  -

الظروف المع�ش�ة للحالة :-2-2  

 5، یدرس  إخوة 4لد�ه  األسرةفي  األولسنة رتبته  15ذ�ر عمره  (ش)الحالة       

 ماكثة ألما أمامساعد صیدلي  األب، �عمل  األبو�نع�ش الحالة في الزر��ة مع �ابتدائي ، 

 �البیت .

حالة عن طالقهما و غ�اب ال إلى أد�ما  األبو�ن�الصراعات بین  األسر� یتمیز الجو       

ب ، رغم ذلك مازالت الصراعات قائمة و غض األبو�نالمدرسة لمدة شهر ، لكن تم رجوع 

. أهلهابیت  إلىمغادرتها  والمستمر  األم  

خص قرب شأعالقة الحالة مع إخوته تبدو سطح�ة حتى مع أخته التي لدیها صمم ،      

.، أما عالقته مع األب فهي سطح�ة  لالمدلللحالة هي األم و �عتبر ابنها   
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ملخص المقابلة مع الحالة الثان�ة :-2-3   

مثل ت اإلن�ارنوع من المقاومة و  أبد(ش) مع الحالة  أجر�ناهامن خالل المقابلة التي      

�انت  هایجا�اتمعظم ،  جد �توم سیرورة المقابلة ، فقد �ان أثناءمعنا  هفي عدم تجاو�

. ألخربتسم من حین یالحر�ة و  یرمختصرة و �ث  

    ل�ةالخوف ناتج عن الصراعات العائ وف من المجهول فالقل� القل� و الخو  أظهر      

ر على معاشه النفسي .ثأما  األسرة أوضاعو عدم استقرار   

ة البیئة نتیج و القسوة في التعامل األقرانالحالة ردود فعل عدوان�ة تجاه  أظهر�ما       

. الحالة  إلیهانتمي یالتي   

  تحلیل المقابلة للحالة الثان�ة (ش) :-2-4

في  ة �السطح�ة و التجنبالحال �اتإجامن خالل المقابلة نصف الموجهة تمیزت       

. سرةمحور األ  

" ،  فنحس �القل� و الخو ن لد�ه قل� من المجهول في قوله " أالحالة � أظهرفقد       

ف �ي نخمم " ... (صمت) ساعات نخا�یر في المستقبل في قوله خوفه عند التف أظهر�ما 

. �التهدید و توقع الخطر هشعور  إلى، �عود ذلك ف�ه "  

ثرة صمت، �في قوله  " ..( أقرانهو  إخوتهن عالقة الحالة السطح�ة مع أاتضح �     

 ما یوضح"  " ماعند�ش �اسر صحاب ( صمت) عالقتي عاد� و الحر�ة ) ..عاد�ة "

  .عور �النقصالش لد�ه ولدفي مرحلة المراهقة یو هو مع مح�طه  و التفاعل االتصالصعو�ة 

النفسي ما  توافقهع�ش فیها الحالة تؤثر على �التي  األسر�ة األوضاعتقرار ــعدم اس إن      

و دور  م�ةــأه "  �Karen Horneyار�ن هورني یث تر� " ــح ل� و العدوان�ةلقولد لد�ه اــی

�ه لدجاه واـبل الفرد تــن قــبوت مـداء الم�ـفي نشأة القل� ، و خصوصا الع اإلنسان�ةالعالقات 

         ردلفاین ــتحدث ب اتــأزمواقف و ــن مــیها مــدث فــا �حـالتنشئة االجتماع�ة و م أثناء

  .) 171، ص  2009خالد عوض حسین ال�الح ، ( " . أسرتهو 
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" ر�ما �ي  عدائ�ة و القسوة في قوله أفعال ردودتولد  األسر�ةفالصراعات و الخالفات      

 نقل� " .

ي في مارس عدوان لفظ�فقد �ان  اآلخر�نفالعدوان�ة لد� الحالة �انت موجهة نحو       

" . نز�دش نح�ي معاه ما ، و عدوان اشار� " " ساعات برك �ي نقل� �اسر "قوله   

�القل�  اوعمدففي المدرسة ،  االرت�احعدم نظرا ل أقرانهموجهة نحو ) شفالعدوان�ة لد� (     

  .  األمو اللین في معاملة  األسر�ةناتج عن الصراعات 

  تحلیل اخت�ار رسم العائلة للحالة الثان�ة (ش) :-2-5

 *المستو� الخطي :

 إلىیر ال�مین ما �ش إلىالحالة الرسم العائلة الحق�ق�ة و الخ�ال�ة من ال�سار  بدأت     

ة بینهما نتیجة القة السطح�للعالذ� �فتقده نظرا  األبتطلعات نحو المستقبل و المیل نحو 

.   األبقسوة و تشدد ال  

داد الحیو� ، �انت الخطو� ضئیلة السمك في �ال العائلتین ما یدل على تثب�� االمت      

غ�ة الكبیرة الر  إلى�انوا واضحین ما �شیر  األشخاصاحتل الرسم م�انة �بیرة في الورقة و 

.في الح�اة   

ین و الكسالى الخامل األفرادفي المنطقة السفلى فهي منطقة  �ان رسم العائلة الحق�ق�ة      

ل�ة التي �حصل على ما یر�د ، ع�س العائلة الخ�ا األمة مدلل قد �عود ذلك �اعت�ار الحال

      خ�ال واسعالحالمین المثالیین ، الذین یتمتعون ب األفراداحتلت المنطقة العل�ا نجده عند 

�میزه  رغ�ة الحالة االبتعاد على الواقع الذ� إلىو �سعون لالبتعاد عن الواقع ، �عود 

. األبو�نصراعات بین   

المستو� الش�لي :*  

اس ما یوحي التفاصیل في �ال العائلتین �الشعر و الل� أدقفقد اهتم الحالة برسم       

ید للصورة حالة لد�ه اكتساب جال أن إلىما �شیر �النمو و النضج . �ما میز بین الجنسین 

. األبو�ة  
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م الرجلین ما یدل على العدوان�ة ، امتنع عن رس األفواهر�ز الحالة اهتمامها ��بر حجم       

 أنحتى  في العائلة الحق�ق�ة و الخ�ال�ة ما یدل على عدم القدرة على االتصال �المح��

 أوطح�ة س إلىما یوحي  اإلعاقةالتي تعاني من نفس  أختهرسم قدم�ه و قدمین یالحالة لم 

     �ع�ةـتـى الـلـیدل عـما  بـاأل�ص ـلى قمـع األزرارـــبمیز الرسم ـما ، تــ�اب االتصال بینهـغ

للسلطة رغم سطح�ة العالقة بینهما .ـتثال ـو االم  

ما  األصا�ع �ق�ة و الخ�ال�ة تمیزت الذراعین �الطول و بروزقمن خالل رسم العائلة الح      

. اإلشارةللتواصل �اعت�اره �ستخدم لغة یدل على العدوان�ة وسیلة   

سم الحالة نفسه ع�س العائلة الخ�ال�ة فقد ر  األفرادرسم الحالة في العائلة الحق�ق�ة �امل      

صراعات ال إلىذلك راجع  ، تهعائلقبل مع صد�قین ما یوحي عدم رضاه �الواقع و عدم ت

ة ، مث�طة نوعا عتبر الحالة من النم� الجذر� تكون عفو��،  األبو�نالتي تمیز العالقة بین 

یر مستقرة .غ األوضاع�سبب االنشقاقات و المشاكل العائلة التي �عاني منها �عد الطالق و   

المستو� المحتو� :*  

اقع و عدم الو أ بدلمضوعه ـوضح خـما ی فرادـاألل ـالة �ـالحم ـقد رسـ�ق�ة فـفي العائلة الحق      

ع�شه .�محاولته الهروب من الواقع الذ�   

ما  قین�صدع نفسه مبرسم  ىكتفاو  األسرة أفرادفي العائلة الخ�ال�ة فقد حذف �ل  أما     

ائلة الخ�ال�ة من الع أسرته أفراد إزالةالعائلة ، و  أفرادیوحي ببرودة و سطح�ة العالقة بین 

�الحقد و القل� . إحساسالمیوالت السلب�ة و  إلى�شیر   

  اغ عاطفي في العائلة الحق�ق�ة ما یدل على فر  األلوانفقد امتنع الحالة عن استعمال       

طلب الحب و الحنان . إلىالرسم �أید� مفتوحة ما �شیر و قل� ، �ما تمیز   

 ،التكیف الذ� یدل على الهدوء و ال�حث على األزرق العائلة الخ�ال�ة استعمل اللون  أما     

ات ) للخالفشمعارضة ( إلىالذ� یدل على رد فعل معارض قد �عود  األخضراللون  أما

تعمال فقد ظهرت عالمات صراع�ة عند استخدام البنفسجي ، و القل� عند اس . األسر�ة

. األسود  
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 أمالوسخ �ما استخدم اللون البني الذ� یدل على الحزن و عدم االرت�اح و الرغ�ة في ا      

  العنف و العدوان�ة لد� الحالة . إلى�شیر  األحمر

تحلیل اخت�ار رسم الشجرة للحالة الثان�ة (ش) :-1-6  

 الفهرس العام النتائج

ات ، الذ عالقة حیو�ة ، طموح ، اتساع ، رغ�ة في إبرازشجرة �بیرة : 

ر ، ثقة جلب انت�اه الوس� ، رغ�ة في القوة ، إث�ات الذات ، إعطاء األوام

 �بیرة �النفس .

 اإلحساساالجتماع�ة ،  إلىتهذیب ، تنظ�م ، الحاجة  :مر�ز الورقة

 �االنسجام مع الوس� ، احترام المعاییر .

 ،برأ�ه عنید ، متصلب الرأ� ، متشبثة : �جذع مستق�م ذو خطو� متواز 

لتجر�د .غیر متمایز ، بیلد ، مز�ف ، اختالل في التكیف و قدرة على ا   

ة التعلم فهم تثب�� الف�ر صعو��عد سن السا�عة  عر�ضة من الجهتین : 

 �طيء تثب�� النمو .

دیر تق أوشعور سو� �الذات ، توازن ، نضج ، اهتمام �الذات  توازن :

 الذات م�الغ ف�ه ، �ستط�ع المقاومة .

تراعي ، جلب االهتمام ، أح�انا �طر�قة مزعجة ، ف�ر اخالحجم : تاج �بیر

.طموح أح�انا مشاكل تخص النط� و الفصاحة  إثارة ،  

ص ، نشا� یر�د الع�ش ، نق إلىمیول مث�طة ، الحاجة وعة :طمق أغصان

صدمة  دون�ة عدم الثقة �النفس ، �شعر �أن الناس ال �فهمونه ، مهمش

مز انغالق ، تثب�� ، �بت ، احتفا� ، ر ثر مرض ، صراع ، فشل ، أ

 لتغیر هام ( بلوغ) .

،  لمزا�اا إظهار إلىت�اهي �القدرات ، الرغ�ة في النجاح ، الحاجة : الثمار

    األجرةو  المستقبل ، یر�د نتیجة سر�عة ی�حث عن المال إلىال یتطلع 

 و الفائدة ، انتهاز� �ال نضج .

ن زائالن ، عجز ع إعجابرح �النفس ، طفل مدلل ، ف إعجاب:  األزهار

ةمق�اس الشجر   

 

 

موقع الشجرة 

 في الورقة

 

 فهرس الجذع

 

 

 

 فهرس التاج 

 

 

 

فهرس 

 األغصان

 

 

فهرس 

 الملحقات 
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من الحق�قة . أكثرالتف�یر، سطحي ، حب الظهور ، ظهور   

دف ه إلىاالستقرار و االنتظام ، الحاجة  إلىمؤشر الحاجة :  األرضخ� 

قواعد ، عقالن�ة . إلى أو  

  *شجرة ال رسم اخت�ار نتائج �مثل )03(  رقم جدول*

 إلىالذات قد �عود  إبرازتمیز رسم الشجرة �حجم �بیر ما یوضح رغ�ة الحالة في        

 هتمام مح�طه جلب ا  حاوالمذاته  إبرازمتطل�ات مرحلة المراهقة التي �حاول فیها المراه� 

  ة . �جذع مستق�م ذو خطو� متواز  رسمعند تجسد ذلك 

ثر على تك�فه النفسي ما ولد أمن التفاعل مع مح�طه نتیجة الصمم  )شحرمان ( إن      

  مقطوعة . أغصانذلك عند رسم  �النقص ، دون�ة و عدم الثقة اتضحلد�ه الشعور 

للمستقبل نتیجة شعوره �الخوف و التهدید   هعدم تطلعند رسمها لثمار عالحالة  أظهرت      

  . ولد لد�ه سلوك عدواني  صامتفي عالم  لوجوده

عند  ) لألزهار یوضح دالله من قبل األم ما یدفعه إلى السلوك العدوانيشإن رسم (      

 األسر� الجو  إلى�عود ذلك  االنتظام إلى احاجته الحالة أظهرت ،فشله في إش�اع حاجاته 

  . األرضاتضح ذلك عند رسمه خ�  األبو�نالمشحون �الصراعات و الخالفات بین 

  التحلیل العام للحالة الثان�ة (ش) :-7- 2   

ن أمن خالل المقابلة نصف الموجهة و تطبی� اخت�ار رسم العائلة و الشجرة اتضح �      

 أكسفوردخوف من المجهول و قل� من المستقبل حیث ذ�ر " إلىالحالة لد�ه قل� راجع 

Oxford  � "مزعج في العقل ینشأ من الخوف و عدم التأكد من  إحساسن القل� " أ

  )127، ص2009(عبد اللطیف حسین فرج ،  . المستقبل " 

ما یدفع  على توافقه النفسيأثرت  أوضاعهاو عدم استقرار   األسر�ةفالصراعات       

عند حذف  الحالة مشاعر القل� من خالل اخت�ار رسم العائلة أسقطتفقد  ، القل� إلىالحالة 

   ن نحوهم .في العائلة الخ�ال�ة ما یوضح القل� الكام األسودو استعمال اللون  األسرة أفراد
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ي احتقارها لوالدها ظهر ف) مؤشرات الصراع األودیبي من خالل شفقد أظهرت (      

قرب إلیها .اخت�ار رسم العائلة عندما رسمت الحالة نفسها بجانب األم ، أ� رغبتها في الت  

الخالفات  المشحون �الشجارات و األسر� و للجو  األبو� �ما قد ��ون انع�اس للتسل�       

اني .السلوك العدو  إلىدفع �الحالة  مانها تولید القل� أالوالد�ة التي من ش  

ار ناتجة عن عدم استقر  األصمف�ثیر من المش�الت التي �عاني منها المراه�       

     راراالستق إلى، فقد ظهر من خالل اخت�ار رسم الشجرة حاجة الحالة  األسر�ة األوضاع

. األرضو االنتظام من خالل رسم خ�    

وة في و القس شار� اإل لفظي والعدوان �ال  اآلخر�نفالعدوان لد� الحالة موجه نحو        

في العائلة الخ�ال�ة . األحمرظهر ذلك عند استعمال اللون  أقرانالتعامل مع   

واصل مع و الت �السطح�ة ما یوضح صعو�ة االتصال أسرتهعالقة الحالة مع  تتمیز       

مقطوعة في  أغصانالشعور �النقص ظهر عند رسم مح�طه ما ولد لد�ه الشعور �النقص ، ف

. ، التي تشیر إلى الشعور �النقص و الدون�ة اخت�ار رسم الشجرة   

�ده ) هذا ما تؤ (شیولد العدوان لد�  أننه أمن ش األمل الحالة من قبل لیدت أن�ما        

ن بین �ل م إحصائ�اموج�ة دالة  ارت�اط�هود عالقة ـ" وج 1995بد ال�اقي ـع ابـإیه ة دراس

  األبو  األم الشعور �النقص و التفرقة و الرفض من جانب إثارةالتدلیل و القسوة و  أسلوب

عواض بن محمد عو�ض  ( . السمع�ة " اإلعاقةذو�  األبناءسلوك العدواني لد� ـو ال

. )132، ص  2003الحر�ي ،  
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: العام و تحلیلها لثالثةاعرض الحالة  -3  

 : ثالثة (ه)التقد�م الحالة -3-1

 أنثى :      الجنس                                            ه       االسم : -

   2002 -09 –22     تار�خ االزد�اد : -

    9:    ترتی�ه في اإلخوة                                         9     عدد اإلخوة : -

  توجد :   صرخة الم�الد                                     ع�ة �طب     نوع الوالدة : -

  �عد عام من الوالدة:  الصممسن اكتشاف  -

 :  عمی� درجة الصمم                                     وراثي     :سبب إعاقته  -

 ال یوجد:    هل هناك إعاقة في األسرة -

 ابتدائي 4    مستو� الدراسي للحالة : - 

  متزوجین:    الحالة االجتماع�ة-

  حسنة :         االقتصاد�ةالحالة   -

الظروف المع�ش�ة للحالة : -3-2  

�انت مظاهر المراهقة واضحة على الحالة في  سنة 13عمرها مراهقة  ه)الحالة (      

 األبابتدائي ، �عمل  4تدرس  إخوة 9و لدیها  9رتبتها  تصرفاتها ، بنیتها الفز�ولوج�ة و 

. اأبنائهماكثة �البیت �عدما توقفت عن العمل �قابلة لتر��ة  األمفالح بینما   

 ظهرتأ، فقد  األمو معاملة عاد�ة من قبل  األبتجد الحالة الدالل الم�الغ ف�ه من قبل    

  .تصرفاتهمالك�ار �سبب  إخوتهاالحالة االنزعاج و القل� من قبل 

قتصاد�ة الظروف اال أمایتمیز الجو العائلي �الهدوء و االستقرار خالي من الصراعات ،    

 فهي حسنة .
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ملخص المقابلة مع الحالة الثالثة ( ه) :-3-3   

ش�ك جه و رغم التوتر و القل� الشدید ، فقد تمیزت �اصفرار الو الحالة تجاوب  أظهرت   

طیلة مجر�ات المقابلة . األصا�ع  

 هرتأظفي المجهول �ما  هاتف�یر  إزاء) شدیدة القل� و الخوف هن ( أ�ما اتضح �     

ف�ما یخص  اأمتفر�غ  �أسلوبال��اء  تلجئ إلى ، الذ�ور و من ضر�هم لها أقرانهاخوف من 

عدم التحدث معها القتها مع الفت�ات ل�ست جیدة ، هن یتكبرنا علیها و �حرضنا �عضهن لع

ي و تهز جومانة تكرهنما سبب لها عدم االرت�اح و قل� في الوس� المدرسي في قولها " 

 ن�فها ...." . 

 أقرانهانحو  ارتكاب العدوان�ة إلى سر�عة القل� و الغضب ما یدفعها �أنهافقد صرحت      

ز�دش نح�ي " نشنف و نقل� ما نتمثل في عدوان اشار� و عدوان لفظي في قولها الفت�ات 

 معاه " .

بونه من تتمیز �القل� و الخوف نظرا لما �سب إخوتهاالحالة العالقة مع  أوضحت�ما      

لها .  إزعاج  

للحالة الثالثة ( ه) : مقابلةتحلیل -3-4     

دم ن الحالة لدیها خوف من المجهول و عأمن خالل المقابلة نصف الموجهة اتضح �      

د لدیها قل� نظرا لشعورها �الخطر لعجزها على اكتساب مهارات الح�اة ما ول �األمانالشعور 

ور �عدم .." ، فشع خاصة �ي تقول م�قاش الوقتنخاف المستقبل ظهر ذلك في قولها " 

      ر�التوتحور المدرسة ــمي ــ�ة فـاعـسلو�ات االندفـجموعة الـالل مـن خـظهر مــاالرت�اح ی

 و ارتعاش الیدین .

) �القل� و الخوف نتیجة شعورها �التهدید و توقع الخطر قد �عود إلى خبرة هفشعور (    

  " �شیر إلى القل� الناشئ عن الخبرة االنفعال�ة المؤلمة  Freud فرو�دمؤلمة حیث ذ�ر " 

تنشأ عن إدراك الشخص لخطر خارجي �ان یتوقعه " . (خالدعوض حسین ال�الح ،  و التي

  )170، ص  2009
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لكن الذ�ور ال ، الذ�ور في قولها "  أقرانها) لدیها شعور �الخوف من هن (أاتضح �      

عالقات ما ولد لدیها قل�  إقامةالحالة لدیها صعو�ة في  أنیبدو " ،  نخاف منهم �ضر�وني

 . داخلي

مانة و جفي قولها "  أقرانها ها في المح�� المدرسي من طرفعدم تقبل أظهرت�ما       

 هال زمالئفعدم تقب، �اقي زمالئي ما �ح�وش معا�ا "  ضتكرهني تهز ن�فها عل�ا و تحر 

�ثیر من المش�الت  إن"  النفسعلماء ها سلوك عدواني حیث ذ�ر ــلدی ولد  اإلناث

" . ( عبد العقار  ین �ه في بیئتهــالمح�ط ر�نـاآلخقبل ــدم تــن عـناتجة ع األصمالسلو��ة لد� 

) 66، ص  1987الدماطي ،   

رك �ي نهدد لبنات ب أ�هنهددهم في قولها "  اآلخر�نعدوان لفظي نحو  أظهرت�ما       

) ناتج عن قلقها الكامن .ه، فالعدوان لد� (  نقل� "  

اتج " ، فالعدوان لد� الحالة ننشنف ...( ه) عدوان اشار� في قولها "  أظهرتقد ف     

  عجزها على االتصال و التواصل مع مح�طها ما یؤثر على توافقها النفسي .عن 

ن أح �یتض "نحب �ا�ا مدللني في قولها "  األبتجاه حالة مشاعر ایجاب�ة ال أظهرت     

. الداللالعدوان�ة لد� (ه) ناتجة عن   

لحالة الثالثة ( ه) :لتحلیل اخت�ار رسم العائلة -3-5  

المستو� الخطي : *    

على  ال�مین ما یدل إلىالحالة رسم العائلة الحق�ق�ة و الخ�ال�ة من ال�سار  بدأت      

ر لكال فقد �ان الرسم صغی ، األبمیل نحو  إلى �اإلضافةعاتها نحو� المستقبل تطل

. مش�ل في الحیو�ة وحدث تثب��  للمیوالت الطفل�ة إلىالعائلتین ما �شیر   

لنزعة  ا فقد استعملت خطو� سم��ة و قو�ة و الضغ� خاصة في التلو�ن ما �ظهر       

العدوان�ة .القو�ة و   

فراد الخاملینلعائلة الحق�ق�ة و الخ�ال�ة المنطقة السفلى فهي منطقة األافقد احتل الرسم   
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المتمر�ز�ن حول الذات .و الكسالى و النائمین      

المستو� الش�لي :*    

ان بدرجة �بیرة مناهتمت الحالة �التفاصیل في �ال العائلتین لكن في العائلة الخ�ال�ة �       

.مو الف�ر� النضج العقلي و الن إلى�رسم الشعر و الل�اس و مالمح الوجه ما �شیر  اإلتقان  

الخوف و القل� لد� الحالة قد إلى فقد جاءت العیون مفتوحة في �ال العائلتین ما یوحي      

  . الزمالء في المدرسة إزعاجو  األح�انعقابها في �عض عند  األم�عود الخوف و القل� من 

�ضة في عر  األكتاف�بیرة نوعا ما و مفتوحة في �ال العائلتین و  األفواه�ما جاءت      

العدوان�ة . إلىالعائلة الخ�ال�ة ما �شیر   

 هملتأ ئلتین و ها في �ال العاالصغیر و نفس أخیهاو  األبو�نفقد اكتفت الحالة برسم       

�اعد السن عالقتها السطح�ة معهم و ت إلىقد �عود  عدوانالما یوحي �القل� و  اإلخوة�ق�ة 

  .الكبیر

صعو�ة في االتصال نتیجة  شیر إلىفي العائلة الحق�ق�ة ما � األذنینرسم  أهملت�ما      

  . إلعاقاتهاالخ�ال�ة اهتمت برسمهم ما یوضح تعو�ض ال شعور�  العائلةالصمم بینما في 

تعتبر الحالة من النم� الحسي �ونها رسمت نفسها ضمن العائلتین الحق�ق�ة و الخ�ال�ة       

  ما �غلب علیها طا�ع الحیو�ة و العفو�ة .

على مستو� المحتو� :*   

 إلىفي العائلة الخ�ال�ة �صغر الحجم و هز�ل البن�ة لعل راجع  األبفقد تمیز رسم       

  . األعلىالمستخدمة في القطب النفسي لالنا  األبو�ةالقل� الكامن تجاه الصورة 

الخ�ال�ة ما یدل  أوسواء في العائلة الحق�ق�ة  أسرتها ألفراد�ما جاءت الذراعین مفتوحة      

  على طلب الحب و العدوان�ة  .

، �ما  و البرتقالي فهما لونان مضیئان و مفرحان األصفرفقد استعملت اللون       

ع�ة صراع�ةوض  إلىرد فعل معارض و البنفسجي �شیر  إلىالذ� �شیر  األخضراستعملت   
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ال�حث عن الذات �اعت�ارها في مرحلة المراهقة . إلىقد تعود هذه الصراعات   

الخوف  لون البني فهو لون عدم االرت�اح و الرغ�ة في الوسخ ، �ما ظهر القل� و أما      

.  األسوداستعمال اللون  عند  

  (ه) : لحالة الثالثةلتحلیل اخت�ار رسم الشجرة -3-6

 الفهرس العام  النتائج   

الذات ،  عالقة حیو�ة ، طموح ، اتساع ، رغ�ة في إبرازشجرة �بیرة : 

وامر ، جلب انت�اه الوس� ، رغ�ة في القوة ، إث�ات الذات ، إعطاء األ

 ثقة �بیرة �النفس .

ق�مة  طاءإعغ�ة في ر مثال�ة ، ال س�ادة الذهن ، : المنطقة العلو�ة إبراز  

لقة مط أم أومتسل� و تعل� �ه ،  أباالرتكاز على على ال�مین : 

شا� ، غیر مطمئنة و غیر مش�عة ، اتجاه نحو المستقبل ، ان�سا� ن

 طاقة فرد�ة .

ث متشب عنید ، متصلب الرأ� ،: ة�جذع مستق�م ذو خطو� متواز 

ى التجر�د مز�ف ، اختالل في التكیف و قدرة عل برأ�ه ، غیر متمایز ،  

عو�ة التعلم �عد سن السا�عة  تثب�� الف�ر صعر�ضة من الجهتین : 

 فهم �طيء تثب�� النمو .

 حالمأ: انطواء ، تحف� حذر ، نرجس�ة ، �بت ، تفخم على ال�سار 

خروج من الذات .ال�قظة ، صعو�ة ال  

ر جلب االهتمام ، أح�انا �طر�قة مزعجة ، ف� تاج �بیر الحجم :

. اختراعي ، إثارة ، طموح أح�انا مشاكل تخص النط� و الفصاحة  

هار ت�اهي �القدرات ، الرغ�ة في النجاح ، الحاجة إلى إظالثمار : 

  حث عن المالالمزا�ا ،ال یتطلع إلى المستقبل ، یر�د نتیجة سر�عة ی�

�ال نضج .و األجرة و الفائدة ، انتهاز�   

  مق�اس الشجرة

 

 

 

موقع الشجرة 

 في الورقة

 

 فهرس الجذع

  

 

 

 

جعرض التا  

 

فهرس 

 الملحقات

 

  شجرة *  ال رسم اخت�ار نتائج �مثل )04(  رقم *جدول                
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  * تفسیر الجدول :

الذات و هذا طب�عي �اعت�ارها في مرحلة المراهقة ،  إبرازالحالة رغبتها في  أظهرت     

     بـاألع ـمعها مـتي تجـ�ة الــعالقة االیجابـوضح الــا یـمین ـمـیاللى ـجرة عـشـ) الهمت (ــرس

العدوان�ة  إلىفشلها في تحقی� رغ�اتها خاصة في وس� المدرسي یدفعها  إن،  و المدللة عنده

  . أقرانهانحو 

مع مح�طها نظرا لما �فرضه علیها الصمم ولد  على االتصال و التواصلعجزها  إن     

    ة . �بخطو� متواز  الجذع لدیها صعو�ة في التكیف اتضح ذلك من خالل رسم

�الخوف و التهدید   اللمستقبل نتیجة شعوره اعدم تطلعهإلى  لثمارل �شیر رسم الحالة      

  سلوك عدواني . افي عالم صامت  ولد لدیه الوجوده

  تحلیل عام للحالة الثالثة (ه) :-3-7

ن الحالة أمن خالل المقابلة نصف الموجهة و اخت�ار رسم العائلة و الشجرة اتضح �      

قدرتها على  �ضعفو خوفها من المجهول ما  األمانلدیها قل� المستقبل نتیجة شعورها �عدم 

 2002حاف� االنجاز في المستقبل لقصورها عن اتصال مع العالم من حولها حیث ذ�ر 

تواجهه ف�ه  أنهو " شعور �الخوف من المستقبل و المخاطر التي �م�ن  قل� المستقبلن أ�

ا ��ون الواقع الذ� �ع�ش ف�ه غیر مش�ع لرغ�اته و مح�� له ، عندما مهذا القل� عند أو ینش

  بخطر محتمل  " . إنذارلظروف المح�طة �ه ل�ست في جان�ه ، لذلك ��ون القل� كون ات

                                                        )329(ه�ة مؤ�د محمد ،ب س ، ص                                                    

 إلىال تتطلع  �أنهالثمار  ه)عند رسم ( الشجرةمن خالل اخت�ار رسم �ما اتضح       

و مواقف غیر سارة نتیجة خبرة  أحداثقل� و الشعور �الخوف من  إلىالمستقبل �عود ذلك 

  مؤلمة .

من  اإلعاقة) �شدة القل� و التوتر نتیجة الصمم و ما تفرضه علیها  هتمیزت (       

صعو�ة التواف� النفسي و صعو�ة التكیف فقد ظهر ذلك من خالل اخت�ار رسم الشجرة عند 

  رسمها جذع مستق�م ذو خطو� متواز�ة .
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ظهور القل� نتیجة  إلىالصمم یؤثر على الح�اة النفس�ة للحالة ما یؤد�  أنیبدو       

 رت�اط�ها " توجد عالقة Anderson    "2003 أندرسون "االتصال مع مح�طها حیث ذ�ر 

(خالد عوض حسین . السمع�ة و فر� الحساس�ة للقل� لد� المراهقین "  اإلعاقةبین وجود 

  ) 188، ص  2009ال�الح ، 

و خصوصا الذ�ور نظرا  اآلخر�نمع  التعاملتجد صعو�ة في  �أنها) ه( أظهرتفقد       

جل التنف�س و الذ� �عتبر عدوان نحو الذات أال��اء من  إلى أتلجلخوفها من ضر�ها ، 

عجز عن  أوو تكو�ن عالقات اجتماع�ة  إقامةعجز الفرد على  إن"  علماء النفسحسب 

" ( محمد عبد المؤمن حسین ،  العدوانيظهور السلوك  إلىالتكیف االجتماعي یؤد� 

  ) 109، ص 2000

عند رسم العائلة الخ�ال�ة ما �شیر  تهاإخو من خالل اخت�ار رسم العائلة حذفت الحالة      

  لسلوك العدواني .ل) و الذ� �عتبر �مصدر هقل� قاعد� عند ( إلى

فشل الحالة على  إن . قرب شخص لهاأنه أو  أبیهامدللة  �أنهاالحالة  أفصحتفقد      

 Dolerدوالر السلوك العدواني حیث ذ�ر "  إلىما یدفعها  اإلح�ا�تحقی� رغ�اتها یولد لدیها 

 إلحاق إلىنه الفعل الذ� تكون استجابته هادفة أو  إح�ا�هو " استجا�ة تلي  عدوانالن أ�" 

  ) 331، ص 2011( عادل ش�ر� محمد �ر�م ،  .فرد و من �قوم مقامه "  �ال األذ�

عبد  إیهابدراسة " السلوك العدواني   إلىیدفع  الداللو من الدراسات التي أكدت �أن       

بین �ل من  إحصائ�اموج�ة دالة  ارت�اط�هوجود عالقة " حیث أكدت على 1995"  ال�اقي

 األبو  األمالشعور �النقص و التفرقة و الرفض من جانب  إثارةو  التدلیلالقسوة و  أسلوب

(عواض بن محمد عو�ض    . "السمع�ة  اإلعاقةذو�  األبناءو السلوك العدواني لد� 

  )132، ص  2003الحر�ي ، 
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  : و تحلیلها العام الحالة الرا�عةعرض  -4

  (ع) : الرا�عةتقد�م الحالة -4-1

  ذ�ر:      الجنس                                         :       ع         االسم  -

  2000 -08 -29تار�خ االزد�اد :     -

   4   ترتی�ه في اإلخوة :                                           4:      عدد اإلخوة -

 :    توجد  صرخة الم�الد                             ع�ة          �طب     نوع الوالدة : -

 �عد عام    سن اكتشاف الصمم: -

 :  عمی� درجة الصمم                                       ي  وراث     سبب إعاقته : -

 وجدت    هل هناك إعاقة في األسرة : -

  ابتدائي 4:     مستو� الدراسي للحالة -

   :   متزوجین  الحالة االجتماع�ة -

    :       حسنة  الحالة االقتصاد�ة -

 عش�ة للحالة :�الظروف الم -4-2

ابتدائي ، �عمل  4 یدرس، أخوات  4لد�ه  األسرة) ذ�ر رتبته الرا�عة في عالحالة (      

  ماكثة في البیت . األمفالح بینما  األب

عندها لكونه ذ�ر  لالمدلفهو  األم�السطح�ة ع�س  األبلة و تتمیز العالقة بین الحا     

عالقته مع شق�قاته فهي سطح�ة  أما، تحقی� رغ�اته و طل�اته  إلىالوحید ، تسعى والدته 

  الصغر� هاجر  أخته ستثناءا�من �عض  قر�ینيال یبدو  إعاقتهالتي لها نفس  أختهحتى مع 

  یتمیز الجو العائلي عموما �الهدوء و االستقرار خالي من الصراعات و الخالفات .     

  ملخص المقابلة مع الحالة الرا�عة (ع) :-4-3 

، �ظهر ذلك �ابتسامة و طلب  اإلجا�ةالحالة نوع من المقاومة و السطح�ة في  أبد     

، فقد حاول  ألخرالسؤال و محاولة االستفسار عدة مرات ، و حر�ة الرجلین من حین  إعادة

  ع�س ذلك . أوضحني لكن محور المدرسة اسر�ع القل� و عدو  �أنه إن�ار
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اته مع زمالئه ـ فقد �ان معاق�ا من قبل فالمفحوص لد�ه نوع من العدوان�ة في سلو�   

  .ز�ارتنا له الته في القسم عند�المراق�ة العامة �سبب ضر�ه لزم

عدم االرت�اح من المدرسة و تسبب له سرعة االستثارة و القل� ما یدفعه ذلك  أظهرفقد    

  الحالة ارت�احه في المنزل لتوفر الظروف المالئمة . أبد، بینما  أقرانهاالنزعاج من  إلى

في مح�طه المدرسي مما عجز عن التواف� ما یدفعه  اتصاللد�ه صعو�ة  أنبدو �ما ی   

  القل� و السلوك العدواني . إلى

  تحلیل مقابلة للحالة الرا�عة (ع) :- 4-4 

نه أ إالذلك  إخفاء قل� حاول ن الحالة لد�هأمن خالل المقابلة نصف الموجهة اتضح �     

  " . ...في المدرسة نقل� شو� في قوله "  ألخر�ان �ظهر من حین 

قد  نعم ساعات �ي نخمم في دارنا "فالقل� لد�ه ناتج عن تف�یره في عائلته في قوله "       

  . األمل شعور الحالة �الفقدان الظروف العائل�ة خاصة دال إلى�عود ذلك 

نقل� من "  ذلك في قوله أكدقل� و عدم االرت�اح داخل المدرسة  (ع)ظهر أفقد      

" ، �ما ظهر شعور �عدم االرت�اح من خالل  المدرسة و ... نحب ن�طل لقرا�ا خالص

مجموعة سلو�ات اندفاع�ة التي قام بها في محور المدرسة �تحر�ك القدمین و حر�ة 

  . ور من الدراسة و الرغ�ة في التوقفالنف إلىفمشاعر القل� لد� الحالة یدفعه  ،الحاجبین 

في  ألخرنه �ان �ظهر ذلك من حین أ إالالعدوان�ة  ممارسته إن�ار) عرغم محاولة (     

  " . عاقل دتضرك ع في الساب� ،"  قوله

" ، �ما حاول  ضر�هأنقل� و عدوان جسد� تمثل في الضرب في قوله "  أظهرفقد       

 ساعات اضر�هم أدواتيخذ أ إذانعم خاصة في قوله "  أغراضهر عدوانه بهدف استرجاع �تبر 

فرو�د  " ، فالتبر�ر م��انیزم دفاعي عرفه  لظهور �صورة مقبولة ر�، تحاول الحالة التبر " 

Freud  :" ینتحل المرء سب�ا معقوال لما �صدر عنه من سلوك خاطئ أو معیب أو لما  "�أن

نه تقو�م أ�حتضنه من أراء و معتقدات و عواطف حین �سأله الغیر أو حین �سأل نفسه ، 

أعذار تبدو مقنعة مقبولة لكنها ل�ست األس�اب الحق�ق�ة ، غال�ا ما ��ون محاولة لحل أزمة 
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ر إل�ة یدافع بها المرء عن نفسه و ما یؤذیها و �سبب لها القل� أو مش�لة أخالق�ة إذا فالتبر�

   ) 233، ص 2006(مروان أبو حو�ج ، . " 

( حر�ة ظهر صعو�ة في التكیف مع مح�طه المدرسي الذ� �سبب له القل� " أفقد       

 دالل �عود إلى " نقلقش �عجبني الحال في المدرسة نقل� شو�  الرجلین ) في الدار ما

  ي جدائما ماما ت�اعت�اره ذ�ر الوحید وس� بنات في قوله "  األممن طرف یتلقاه  الذ�

" ، ما یؤثر على التواف� النفسي و االجتماعي فینخفض مفهومه لذاته و یولد لد�ه  معا�ا

إن عجز  " علماء النفسفقد ذ�ر  أقرانه نحوارتكاب عدوان  إلىالشعور �النقص ما یدفعه 

عجزه عن التكیف االجتماعي یؤد� إلى  أوالفرد عن إقامة و تكو�ن عالقات اجتماع�ة 

  ) 109، ص 2000. ( محمد عبد المؤمن حسین ،  "ظهور السلوك العدواني 

  تحلیل اخت�ار رسم العائلة للحالة الرا�عة (ع) :-5- 4  

  *المستو� الخطي :

ال�سار ، فهذا عالمة الرغ�ة في  إلىالحالة الرسم في �ال العائلتین من ال�مین  أبد     

  الن�وص نحو الماضي . إلىنه فترة مر�حة �التالي المیل أالماضي على  إلىالرجوع 

تمیز رسم العائلتین الحق�ق�ة و الخ�ال�ة �استعمال خطو� قو�ة و سم��ة ما یدل على      

  و صعو�ة االتصال . األمل دوان�ة الناتجة عن دالع ونزعات قو�ة ، اندفاع�ة 

فقد رسمت الحالة نفسها في �ال العائلتین على ال�سار ما �فسر رغ�ة الحالة في الرجوع    

  استقرار من مرحلة المراهقة . أكثرالوراء في حر�ة ن�وص�ة �اعت�ارها مرحلة الطفولة  إلى

الطی�ة  إلىفي �ال العائلتین ع�ارة عن دوائر صغیرة ما �شیر  األفرادفقد �انت رؤوس       

ن الحالة تتمتع بخ�ال واسع و تسعى أو التخیل ، �ما احتل الرسم المنطقة العل�ا ما یوحي �

  لالبتعاد عن الواقع المعاش .

  *المستو� الش�لي :

على الخ�ال�ة ما یدل  أولم تهتم الحالة �التفاصیل و الل�اس سواء في العائلة الحق�ق�ة       

  جیدة . أبو�ةعدم تمتع الحالة �صورة 
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 ستق�مة ما یدل على حیو�ة و نشا� لتین �ان على ش�ل خطو� مفالرسم لكال العائ     

و الصداقة  األلفة�ش�ل مفترق و هناك مسافة بین �ل فرد نظرا النعدام  األفرادلكنه رسم 

  بینهم و مؤشر على عدوان�ة نحوهم .

في رسم العائلة الحق�ق�ة  ر الحالة من النم� الحسي فقد رسم نفسه ضمن عائلتهتعتب     

ما یدل على رفض الحالة  �األصدقاء ناستبدالهأخواته و بینما في العائلة الخ�ال�ة فقد حذف 

  للواقع و عدوان�ة تجاههم .

  طلب الحب .العدوان�ة و إلى مفتوحة و قصیرة في �ال العائلتین ما یوحي  األید�جاءت    

  *على مستو� المحتو� :

 فقد حذف شق�قاتهفي العائلة الخ�ال�ة  أما أفرادهاالحالة العائلة الحق�ق�ة ��امل  فقد رسم     

قل�  إلىهذا راجع  نح� من ق�مته�مقت ما جعله  أوالثالثة فهي ع�ارة عن مشاعر �ره 

  . األعلىالمستدخلة في قطب النفسي لالنا  األبو�ة�امن تجاه الصورة 

الخ�ال�ة هو مؤشر على  أوتمیز الرسم �غ�اب التفاصیل سواء في العائلة الحق�ق�ة       

  و عجزه على التواصل . اإلدراكنقص 

في الرسم فهو تعبیر عن الرغ�ة في التعبیر ، �ما یدل وجود  األلوانفقد استخدم الحالة       

) العاطف�ة عحاجات ( إش�اعخالل في الرسم على التكیف الجید ، تحق� من  ألوانخمس 

  في العائلة الخ�ال�ة . األصدقاءبرسم 

 التعبیر  الصغر�) ما یوحي الرغ�ة في أختههاجر ( أختهمع  �األخضرفقد لون نفسه      

  . الذات  تأكیدو 

الذ� اختار  األممن طرف  و الدالل االهتمام إلىالفرح قد �عود  إلى البرتقاليیوحي       

  لها هذا اللون .

وضع�ة الصراع�ة ظهر عند  أمافهو عالمة الهدوء و الطا�ع النشو� ،  األزرق  أما     

  استخدام البنفسجي .
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      . األحمرالحالة العنف و العدوان عند استعمال اللون  ظهرأ �ما

  تحلیل اخت�ار رسم الشجرة للحالة الرا�عة (ع) :-6- 4  

  النتائج  الفهرس العام

  مق�اس الشجرة

  

  

  موقع الشجرة 

  

  فهرس الجذع

  

  فهرس التاج

  

  عرض التاج

  

فهرس 

  الملحقات

  

  منظر معقد

  

  

  

  

ذات ، عالقة حیو�ة ، طموح ، اتساع ، رغ�ة في إبراز الشجرة �بیرة : 

امر ، ثقة جلب انت�اه الوس� ، رغ�ة في القوة ، إث�ات الذات ، إعطاء األو 

 �بیرة �النفس .

 ساسإح: انط�اع عدم الق�مة ، شعور �الدون�ة ، الهجر ،  الورقة أسفل

. الذات تأنیب�فقدان موضوع الحب ،   

  ،عنید ، متصلب الرأ� ، متشبث برأ�هة :�جذع مستق�م ذو خطو� متواز 

  غیر متمایز ، مز�ف ، اختالل في التكیف و قدرة على التجر�د .

تقدیر  أوشعور سو� �الذات ، توازن ، نضج ، اهتمام �الذات  توازن :

  الذات م�الغ ف�ه ، �ستط�ع المقاومة .

 ،ختراعيا مام ، أح�انا �طر�قة مزعجة ، ف�رجلب االهتالحجم : تاج �بیر

إثارة ، طموح أح�انا مشاكل تخص النط� و الفصاحة .   

 ،الحاجة إلى إظهار المزا�ات�اهي �القدرات ، الرغ�ة في النجاح ، : الثمار

  ال یتطلع إلى المستقبل ، یر�د نتیجة سر�عة ی�حث عن المال و األجرة 

  و الفائدة ، انتهاز� �ال نضج .

، �سول   للتأثرالواقع قابل  أمامال�قظة ، هروب  أحالمموه�ة للوصف ، 

، قل� ، م�تئب و عدواني ، فقدان الذات ، �ع�ش  أمانعدم ب�ان ، عدم 

  .لخ�ال في ا

  شجرة *    ال رسم اخت�ار نتائج �مثل )05(  رقم *جدول                 
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  * تفسیر الجدول :

تمیز رسم الشجرة �حجم �بیر ما یوضح رغ�ة الحالة في إبراز الذات و جلب االنت�اه قد      

�عود إلى متطل�ات مرحلة المراهقة ، لكن عجز الحالة على التفاعل مع مح�طها نتیجة 

   الورقة  أسفلولد لدیها الشعور �الدون�ة و عدم الق�مة الذ� ظهر عند رسم الشجرة الصمم 

  .و تاج �حجم �بیر 

عدوان�ه نحو  إلىفي الوس� المدرسي یدفعه  األمانشعور الحالة �القل� و عدم  إن      

  ظهر ذلك عند رسمه منظر معقد . أقرانه

  تحلیل العام للحالة الرا�عة (ع) : -4-7

 ن�ارإحاول �ن الحالة أمن خالل المقابلة و اخت�ار رسم العائلة و رسم الشجرة اتضح �      

 اإلن�ارالدفاع تمثل في  حیث استخدم م��انیزم من حین ألخر سر�عة القل� و عدوان�ة هن�أ

 اإلن�ار"  S.Freudفرو�د " فقد عرف  اآلخر�ن نحوقوة القل� و سلو�ه العدواني  إلخفاء

  . "الواقعة تفرض نفسها  إدراكرفض "  �أنه

 أننها أالصمم من شعلى االتصال اللفظي و ما تفرضه خصائص   )ع(عجز  إن      

" على وجود عالقة  Salerno "1999 سالیرنو"دراسة  أشارتولد القل� لد� الحالة فقد ت

السمع�ة و القل� الداخلي لد� عینة  اإلعاقةبین  إحصائ�ةموج�ة و ذات داللة  ارت�اط�ه

هناك عالقة  أن"  Anderson" 2003 أندرسون "دراسة  أ�ضاوجاءت  ،الدراسة " 

(خالد عوض  السمع�ة و فر� الحساس�ة للقل� لد� المراهقین " . اإلعاقةبین وجود  ارت�اط�ه

  )186، ص  2009حسین ال�الح ، 

حذف الحالة لشق�قاته عند و المنطقة العلو�ة في اخت�ار رسم الشجرة  إبرازومن خالل      

لد�ه قل� قاعد� و الذ� �عتبر �مصدر لسلوك  ع)( أن إلىرسم العائلة الخ�ال�ة �شیر 

  العدواني . 

و عدم  األمانعدم  إلىشعور الحالة �عدم االرت�اح في الوس� المدرسي �عود  إن      

  .من خالل الضغ� على القلم  العدوان، فقد ظهر  ه عدوان�ةلاالستقرار ما سبب 
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    اهتمامها  إلىون البرتقالي �اعت�اره لون الفرح یرجع بل األماهتمام الحالة بتلو�ن  إن      

ذلك دراسة  إلى أشارتذ�ر الوحید وس� البنات ما ولد لد�ه العدوان�ة فقد  ألنهله  داللهاو 

بین �ل من  إحصائ�اموج�ة دالة  ارت�اط�ه" وجود عالقة  1995سنة عبد ال�اقي  إیهاب

         األبو  األمالشعور �النقص و التفرقة و الرفض من جانب  إثارة و الداللالقسوة و  أسلوب

( عواض بن محمد عو�ض  " . السمع�ة  اإلعاقةذو�  األبناءو السلوك العدواني لد� 

  ) 132، ص  2003الحر�ي ، 

 إلىخطو� متواز�ة في اخت�ار رسم الشجرة ما �شیر ذو ظهر عند رسم جذع مستق�م       

 أقرانهارتكاب العدوان�ة نحو  إلىناتج عن الشعور �النقص ما یدفعه  ع)اختالل التكیف لد� (

" العدوان  معجم مصطلحات العلوم االجتماع�ةفي  "بدو�  "�تعو�ض لشعوره �النقص فقد ذ�ر

       .یرمز و �عتبر السلوك االعتدائي تعو�ضا عن الحرمان الذ� �شعر �ه الشخص المعتد� " 

  )56، ص 1977ز�ي بدو� ،  ( احمد
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  مناقشة النتائج على ضوء الفرض�ات :-5  

ولت �عض من متغیرات انطالقا من فرض�ات الدراسة و الدراسات السا�قة التي تنا   

للمنهج الع�اد� و �استعمال المقا�الت نصف الموجهة التي  إت�اعناموضوعنا و من خالل 

لو�س " ، و �عد تطب�قنا اخت�ار�ن اخت�ار رسم العائلة ل  األر�عةقمنا بها مع حاالت الدراسة 

بهدف الكشف "  Koch �وخ " لو اخت�ار رسم الشجرة  "  �Louis Cormanورمان 

�شتر�ون  أنهمفي ظهور �ل من القل� و السلوك العدواني لد� المراه� ،  و جدنا  الصمم

و قل� المستقبل  هدید�التفي �عض الخصائص �سبب الصمم مثل الشعور �الخوف ، الشعور 

 إلىالمراه� من الصمم یدفعه  یجة ذلك تولد لدیهم القل� فمعاناةو صعو�ة االتصال نت

" توجد عالقة  �أنه Salerno  "1999 سالیرنو دراسة "أثبتته الشعور �القل� و هذا ما 

الداخلي لد� عینة القل�  والسمع�ة  اإلعاقةبین  إحصائ�ةرت�اط�ة موج�ة و ذات داللة ا

من   % 44بنس�ة القل�  إحداثالسمع�ة تسهم في  اإلعاقةن أنتائج � أظهرتالدراسة " و قد 

(خالد عوض حسین ع�ة الد�موجراف�ة التي تؤثر في القل� الداخلي�جملة المتغیرات الطب

  )188 ، ص 2009ال�الح ، 

تحقی� فرضیتنا التي تشیر  إلى األر�عةدراستنا االكلین��ة للحاالت توصلنا خالل  فقد      

  " . ظهور القل� عند المراه� إلىیؤد� الصمم ن " أ�

   األولىالحاالت الشعور �الخوف و قل� المستقبل ، فالقل� لد� الحالة  أظهرت حیث     

الخبرات  إلىك ـع ذلـوقع الخطر راجـ�التهدید و تعورهم ـو الثان�ة و الثالثة ناتج عن ش

     ) ك( األولىدور في ظهور القل� لد� الحالة  األسر�ةالماض�ة ، �ما لعبت الصراعات 

  و سوء التواف� .  األمان) نظرا لما یخلقه من عدم شو الحالة الثان�ة (

ظهور السلوك  إلىیؤد� الصمم "  �أنالفرض�ة الجزئ�ة الثان�ة التي تشیر  أما      

" و التي تحققت مع حاالت الدراسة ، فقد ظهر عدوان نحو الذات  العدواني عند المراه�

الحالة صعو�ة في التعامل مع الذ�ور و خوفها الشدید  أظهرت) فقد هالحالة الثالثة ( لد� 

       إقامةعجز الفرد عن  أن"  علماء النفسال��اء حیث ذ�ر �عض  إلىمنهم ما یدفعها 
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ظهور السلوك  إلىعجزه عن التكیف االجتماعي یؤد�  أوو تكو�ن عالقات اجتماع�ة 

  العدواني "  

سلوك ظهور ال إلىللحالة الثالثة  األبللحالة الثان�ة و الرا�عة و تدلیل  األمل دال أد��ما    

فقد ظهر ذلك من خالل المقابلة و اخت�ار رسم العائلة حیث ذ�ر  اآلخر�ن نحوعدواني ال

بین �ل  إحصائ�افي دراسته " وجود عالقة ارت�اط�ة موج�ة دالة  1995 عبد ال�اقي إیهاب

 األب      و  األمالشعور �النقص و التفرقة من جانب  إثارةالقسوة و التدلیل و  أسلوبمن 

،  عواض بن محمد عو�ض الحر�يالسمع�ة " (  اإلعاقةذو�  األبناءو السلوك العدواني لد� 

  ) 132، ص  2003

من خالل المقابلة نصف  اآلخر�نسلوك عدواني نحو  أظهرتفقد  األولىالحالة  أما   

) �الرفض و الحرمان العاطفي حیث ذ�ر كالموجهة و اخت�ار رسم العائلة ناتج عن شعور ( 

 أسلوب" توجد عالقة ارت�اط�ة موج�ة دالة بین في دراسة  1995سنة  الب�الد� إیهاب

عواض بن محمد الرفض و القوة و التفرقة الوالد�ة و السلوك العدواني للمعاقین سمع�ا " (

  ) 132، ص  2003، عو�ض الحر�ي 
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  الخاتمة 

في نها�ة دراستنا هذه و التي تناولت موضوع المعاش النفسي عند المراه� األصم ، من      

خالل تطبی� اخت�ار رسم العائلة و اخت�ار رسم الشجرة ، و الذ� یهدف إلى محاولة التعرف 

أخر   على المعاش النفسي عند المراه� األصم ، حیث دعمنا دراستنا بجانب نظر� و

محاولین التعرف إن �ان الصمم یؤد� إلى القل� و السلوك العدواني عند المراه�  تطب�قي ،

  األصم ، �ل هذا حتى نتم�ن من اإلجا�ة عن التساؤل المطروح في اإلش�ال�ة .

النتائج المتحصل علیها �شفت لنا أن الصمم یؤد� إلى ظهور القل� لد� المراه�  إن      

  ك العدواني مدفوعا �الدالل و الشعور �الرفض األصم ، �اإلضافة إلى ظهور السلو 

و عل�ه ال �م�ن تعم�م النتائج المتحصل علیها على جم�ع أفراد المجتمع األصلي ،       

  ن �ل حالة قائمة بذاتها و فر�دة من حیث تكو�نها النفسي .أل
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                                                            : مقترحات الدراسة   

من شأنها أن تخفف اآلثار المترت�ة عن الصمم التي تعی� التي * إعداد برامج دعم نفسي 

  توافقهم النفسي و االجتماعي . 

 المراه� األصم .* بناء برامج عالج�ة لالضطرا�ات النفس�ة و السلو��ة التي �عاني منها 
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 قائمة المراجع : 

1- إبراه�م عبد الله الرز�قات ،اإلعاقة السمع�ة م�ادئ التأهل السمعي و الكالمي          

  و التر�و�  ، � 1 ، دار الف�ر ، عمان األردن ، 2009 . 

     ر ـلنشـعر��ة لـدار ال بدون طـ�عة ، ، س�ةـمرجع في الصحة النفـال، الد� ـأدیب الخ -2

  .2002مان ، األردن ، ـو التوز�ع ، ع

 بدون ط�عة ، ،نظرة جدیدة  –المرجع في الصحة النفس�ة أدیب محمد الخالد� ، -3

  . 2009جامعة المستنصر�ة ( العراق) ، دار وائل لنشر ، عمان ، األردن ، 

4- �شیر معمر�ة ، �حوث و دراسات متخصصة في علم النفس ، �1 ، منشورات الخبر، 

.  2007الجزائر،   

 ،منشورات الخبر ، �2، �حوث و دراسات متخصصة في علم النفس، �شیر معمر�ة  -5

  .2008 الجزائر،

6- �طرس حاف� �طرس ، المش�الت النفس�ة و عالجها ، بدون ط�عة ، دار المسیرة للنشر 

.2008و التوز�ع و الط�اعة ، عمان ، األردن ،   

دار الهد� للط�اعة  بدون ط�عة ، ، تقن�ات الفحص النفسيبوسنة عبد الوافي زهیر ،  -7

  . 2012التوز�ع جامعة منتور� ، عین ملیلة ، الجزائر ،  ر وو النش

    ، دار الف�ر للط�اعة و النشر  1، � مقدمة في اإلعاقة السمع�ةجمال الخطیب ،  -8

  . 1998و التوز�ع ، عمان ، األردن ، 

     ، الم�تب العلمي للكمبیوتر 1، � العدوان و االكتئاب نظر�ة تكامل�ة، سن فاید ح -9

  . 2001و النشر و التوز�ع ، اإلس�ندر�ة ، مصر ، 

10- حنان عبد الحمید العناني ، الصحة النفس�ة ، بدون ط�عة ، دار الف�ر ، عمان ، 

. 2000األردن ،   
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السمع�ة في ضوء  اإلعاقةاالضطرا�ات النفس�ة لذو� خالد عوض حسین ال�الح ، -11

  .2009، مصر ،  اإلس�ندر�ةمعة الجدیدة  للنشر ، ادار الجبدون ط�عة ، ، التواصل

، دار الثقافة  1، � الصحة النفس�ة و المرض النفسي و العقليرشید حمید زغیر ، -21

  2010للنشر و التوز�ع ، عمان ، األردن ، 

، دار المسیرة للنشر و التوز�ع و  1، � رعا�ة األم و الطفلز�ن بدران و أ�من مزاهرة ، -31

  . 2008الط�اعة ، عمان ، األردن ، 

،  1، � علم النفس الع�اد� و المرضي و األطفال و المراهقینز�نب محمود شقیر ، -41

  . 2002دار الف�ر للنشر و التوز�ع ، عمان األردن ، 

  . 1991، 1، � علم النفس مجتمع الب�ان الحدیثسم�ح عاطف الدین ، -51

16-طارق عبد الرؤوف عامر و ر��ع عبد الرؤوف محمد ، اإلعاقة السمع�ة ، �1 ، 

. 2008مؤسسة طی�ة للنشر و التوز�ع ، القاهرة ، مصر ،  

17-عادل ش�ر� محمد الكر�م ، قراءات في علم النفس اإلكلین��ي ، بدون ط�عة ، دار 

.2011المعرفة للط�ع و النشر و التوز�ع ، اإلس�ندر�ة ، مصر ،   

، بدون  الخصائص الف�ر�ة و النفس�ة و االجتماع�ة للصمعبد الغفار الدماطي ، -81

  . 1987عة ، جامعة الملك سعود ، الر�اض ، السعود�ة ، �ط

 ، النفس�ة و العقل�ةأساس�ات التمر�ض في األمراض عبد الكر�م قاسم أبو الخیر ، -91

  2001، دار وائل للط�اعة و النشر ، عمان ، األردن ،  �1

 االنفصام، التوتر، القل�، الخوف،( النفس�ة االضطرا�ات ، فرج حسین اللطیف عبد-20

الم�رمة ، السعود�ة ،  م�ة التوز�ع، ور للنش حامد دار ، �1 ، لألطفال) النفس�ة األمراض

2009  . 

، بدون دار النشر ، القاهرة ،  2، � علم النفس اإلكلین��يعطوف محمد �اسین ، -12

  .1986مصر ، 
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، مؤسسة حورس  1، � اإلعاقة السمع�ة و التواصل الشفهيعط�ة عط�ة محمد ، -22

  . 2009الدول�ة للنشر و التوز�ع ، اإلس�ندر�ة ، مصر ، 

23- لو�س �امل مل��ة ، علم النفس اإلكلین��ي ، � 1 ، دار الف�ر ناشرون و موزعون ، 

. 2010عمان ، األردن ،   

   دار صفاء للنشر  بدون ط�عة ، ، وقفة مع اإلعاقة السمع�ةماجدة  السید عبید ،  -42

  . 2009التوز�ع ، األردن ،  و

دار المعرفة  بدون ط�عة ، ، المقابلة في اإلرشاد و العالج النفسيماهر محمود عمر، -52

  .2008الجامع�ة سوتیر ، اإلس�ندر�ة ، مصر ، 

، بدون ط�عة ، دار الف�ر  مش�الت الصحة النفس�ةمحمد عبد المؤمن حسین ، -62

  . 2000،  ، مصر ةس�ندر�إلالجامعي ، ا

 ، برامج عالج�ة لخفض مستو� السلوك العدواني لد� المراهقینمحمد على عمارة ، -72

  . 2007الم�تب الجامعي الحدیث ، اإلس�ندر�ة ، مصر ،  بدون ط�عة ،

 28-محمدعلي عمارة ، برامج عالج�ة لخفض مستو� السلوك العدواني لد� المراه�، 

  . 2008 مصر، ، إس�ندر�ة الم�ت�ة الجامع�ة الحدیث، ،�1

مطبوعات جامعة  بدون ط�عة ، ، جدول لتحلیل اخت�ار رسم الشجرةمحمد شلبي ،  -92

  .1999منتور� ، قسنطینة ، الجزائر ، 

 العادیین،� الطموح لذو� اإلعاقة السمع�ة و مق�اس مستو محمد علي ،  النو�يمحمد  -30

  2010، دار صفاء للنشر و التوز�ع ، عمان ، األردن ،  �1

دار ال�ازور� العلم�ة  بدون ط�عة ، ، المدخل إلى علم النفس العاممروان أبو حو�ج ،  -13

 . 2006األردن ،  ، للنشر و التوز�ع ، عمان
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 المعاجم و الموسوعات :

1- أحمد ز�ي بدو� ، معجم مصطلحات العلوم االجتماع�ة ، بدون ط�عة ،م�ت�ة بیر وت ، 

1977لبنان ،   

 ، وزارة الثقافة و اإلعالم ، �غداد ، العراق ، 1، � العصابالعواد� قاسم هاد� ،  -2

1992 .  

  رسائل جامع�ة :

، مذ�رة مقدمة لنیل  العاز�ات األمهاتالمعاش النفسي للحمل عند زردوم خدیجة ،  -1

، قسنطینة  منشورة ، جامعة منتور� غیر علم النفس االجتماعي ،  تخصصشهادة الماجستر ، 

2005 -2006  

2- عواض بن محمد عو�ض الحر�ي ، العالقة بین مفهوم الذات و السلوك العدواني لد� 

الطالب الصم  ، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الماجستر ، تخصص صحة و رعا�ة نفس�ة ،غیر 

. 2003منشورة ، أكاد�م�ة نایف العر��ة للعلوم األمن�ة ، الر�اض ، السعود�ة ،   

  مجالت:

 مش�الت المعاقین سمع�ا �ما یدر�ها معلمو المرحلة االبتدائ�ةعلي عبد النبي حنفي ، -1

  . 2002، 53، مجلة �ل�ة التر��ة ، المجلد الثاني ، العدد  المتغیرات ضوء �عضفي 

قل� المستقبل عند الش�اب و عالقته ب�عض المتغیرات ، مجلة ه�ة مؤ�د محمد ،  -2

  ، بدون سنة . 27،  26، العدد  األول، المجلد ال�حوث التر�و�ة و النفس�ة 

  �تب �اللغة األجنب�ة :

1- Dominique Servant ,Gestion du stress et l’anxiété , Amazon, 

France , 2012 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I                                                                                                     01 رقم ملحق                                                                                                      
 

 محاور المقابلة :

محور القل� :*   

/ هل لد�ك صعو�ة في النوم ؟ 1س  

/ �یف هي أحالمك في الغالب ؟ �ما تشعر عندما تست�ق� م�اشرة ؟2س  

/ هل تشعر أح�انا �الخوف دون سبب  ؟3س  

/ هل تشعر �القل� لسبب ال تدر�ه ؟ 4س  

/ �ما تشعر عندما تف�ر في المستقبل ؟5س  

العدواني :محور السلوك *   

/ �یف تكون ردت فعلك عندما �غض�ك شخصا ما ؟ 1س  

نك تعامل اآلخر�ن �قسوة دون قصد منك ؟أ/ هل تشعر 2س  

/ هل تشارك في العراك مع أصدقائك ؟3س  

/ هل تضطر أح�انا إلى تهدید أقرانك �الضرب  ؟ 4س  

حد أقرانك ؟أ/ �یف تتصرف عندما ینتقدك 5س  

محور األسرة :*   

عالقتك مع أفراد أسرتك ؟/ �یف هي 1س  

/ من هم األشخاص األقرب إل�ك في األسرة ؟2س  

؟ األسرة/ من �ساعدك في نشاطاتك عادة داخل 3س  

؟ سرتكأ/ ماهي السلو�ات التي تقوم بها تزعج 4س  

؟ أخوتكتجاه خالفك مع  األبو�ن/ �یف یتصرف 5س  



        II                                                                                             10ملحق رقم  
 

محور المدرسة :*   

/ ماهي ردت فعلك عندما یو�خك أستاذك  ؟1س  

/ هل تقوم �سلو�ات تزعج رفاقك ؟ 2س  

ما هي هذه السلو�ات ؟  /3س   

؟ أقرانك / �یف تتصرف عندما ینتقدك4س  

؟ أقرانك/ �یف هي عالقتك مع 5س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            III                                                                                                 0 2ملحق   
 

): ك( األولىالمقابلة �ما وردت مع الحالة   

 ص�اح الخیر 

 ص�اح الخیر

/ �یف هي أحالمك في الغالب ؟ 1س  

ساعات تكون أحالمي مل�حة و ساعات ما تكونش مل�حة . / 1ج  

م�اشرة ؟ ینعندما تست�قظ �ن/ �ما تشعر 2س  

. ... ( صمت ) عاد�/ 2ج  

/ �یف تكون ردت فعلك عندما �غض�ك شخصا ما ؟3س  

.نهدر معاه حتى ما �قلقن�ش و ما نز�دش نح�ي معاه  /3ج  

بها تزعج أسرتك ؟ ین/ ماهي السلو�ات التي تقوم4س  

. عونش ماما و هي مر�ضة من ظهرها / ما ن4ج  

�سلو�ات تزعج رفاقك ؟  ین/ هل تقوم5س  

  ال ما ندیرش ...(صمت) ..غیر �ي نغضب و نقل� ./ 5ج

�القل� لسبب ال تدر�ه ؟ �ن/ هل تشعر 6س  

تبتسم ) أ�ه ساعات نعود مقلقة �ال ما نعرف السبب ./ ...(6ج  

اآلخر�ن �قسوة دون قصد منك ؟  ینتعامل نكأ �ن/ هل تشعر 7س  

  أ�ه ساعات �ي نقل� برك ./ 7ج

/ �یف هي عالقتك مع أفراد أسرتك ؟8س  

......( صمت) ....عاد� ....(صمت) نحب ماما خیر من �ا�ا / 8ج  



   IV                                                                                                 02ملحق رقم  
 

/ �یف تكون ردت فعلك عندما یو�خك أستاذك ؟9س  

و ما  ...( توتر ، �ثرة الحر�ة ) ..نقل� و نحب نخرج من القسم أستاذة تضر�ني/ 9ج

. تخلن�ش نخرج نعدل خ�مار�   

أح�انا �الخوف دون سبب ؟ �ن/ هل تشعر 10س  

./ نعم ساعات 10ج  

في العراك مع أصدقائك ؟ ین/هل تشار�11س  

. ال ال ما نتعر�ش /11ج  

/ من هم األشخاص األقرب إل�ك ؟12س  

./ ماما تحبني �اسر 12ج  

/ �یف هي عالقتك مع أقرانك ؟13س  

. ني�حبو  األخر� عالقتي معاهم مل�حة نحبهم و �حبوني �امل حتى من األقسام / 13ج  

/ هل لد�ك صعو�ة في النوم ؟14س  

ننجح .أ�ه �ي نقعد نخمم الزم ن�مل نقرا مل�ح و / 14ج  

حد أقرانك ؟أعندما ینتقدك  ین/ �یف تتصرف15س  

/ ....(صمت) ال شيء 15ج  

/ �یف یتصرف األبو�ن تجاه خالفك مع إخوتك ؟16س  

  ....( صمت) والو ./ 16ج

في المستقبل ؟ �نعندما تف�ر  �ن/ �ما تشعر 17س  

� .قلما نحسش مل�ح لقرا�ا صعی�ة و عدت ن�رها أكثر من قبل �ي نخمم فیها ن /17ج  



V                                                                                           02ملحق رقم  
 

؟�الضرب  أح�انا إلى تهدید أقرانك �ن/ هل تضطر 18س  

  ال . /18ج

/من �ساعدك في نشاطاتك عادة داخل األسرة ؟ 19س  

لي ما �عوني حتى واحد ندیر شغلي وحد� ... ( صمت) غیر ساعات أختي تمشط/ 19ج

. شعر� في العرس  

 

 

 



VI                                                                                           03ملحق رقم                                                         
 

 المقابلة �ما وردت مع الحالة الثان�ة (ش): 

 ص�اح الخیر 

 ص�اح الخیر

/ �یف هي أحالمك في الغالب ؟ 1س  

/ أحالمي مل�حة .1ج  

/ �ما تشعر عندما تست�ق� م�اشرة ؟2س  

/ نوض فرحان .2ج  

/ �یف تكون ردت فعلك عندما �غض�ك شخصا ما ؟3س  

/ ما نز�دش نح�ي معاه .3ج  

التي تقوم بها تزعج أسرتك ؟/ ماهي السلو�ات 4س  

/ ما ندیر والو أنا عاقل 4ج  

/ هل تقوم �سلو�ات تزعج رفاقك ؟ 5س  

/  ...(صمت) ��ر� أما ضرك عدت عاقل5ج  

/ هل تشعر �القل� لسبب ال تدر�ه ؟6س  

/ نحس �القل� و الخوف 6ج  

نك تعامل اآلخر�ن �قسوة دون قصد منك ؟ أ/ هل تشعر 7س  

/ ر�ما غیر �ي نتقل� 7ج  

/ �یف هي عالقتك مع أفراد أسرتك ؟8س  

/ .....(صمت.... �ثرة الحر�ة ) ....عاد�8ج  



VII                                                                                                  03ملحق رقم  
 

/ �یف تكون ردت فعلك عندما یو�خك أستاذك ؟9س  

/ نقل� و ما �عجبن�ش الحال .9ج  

/ هل تشعر أح�انا �الخوف دون سبب ؟10س  

./ نعم ساعات 10ج  

/هل تشارك في العراك مع أصدقائك ؟11س  

/ أ�ه ، �ي �عود صاحبي یتعارك نتعارك معاه �اش نحامي عل�ه .11ج  

؟/ من هم األشخاص األقرب إل�ك 12س  

/ ماما تحبني �اسر 12ج  

/ �یف هي عالقتك مع أقرانك ؟13س  

/ عاد� معند�ش �اسر صحاب .....( صمت ) عاد�ة .13ج  

/ هل لد�ك صعو�ة في النوم ؟14س  

/ ال ما عند�ش 14ج  

حد أقرانك ؟أ/ �یف تتصرف عندما ینتقدك 15س  

./ ....(صمت) ال شيء 15ج  

تك ؟/ �یف یتصرف األبو�ن تجاه خالفك مع إخو 16س  

/ �ا�ا �ع�� ، ماما ما دیرلي والو 16ج  

/ �ما تشعر عندما تف�ر في المستقبل ؟17س  

/......(صمت) ساعات نخاف �ي نخمم ف�ه 17ج  

؟/ هل تضطر أح�انا إلى تهدید أقرانك �الضرب 18س  



VIII                                                                                   03ملحق رقم 
 

 

./ساعات برك �ي نقل� �اسر 18ج  

/من �ساعدك في نشاطاتك عادة داخل األسرة ؟ 19س  

حد نخدم وحد� .أ/ ال 19ج  

 



IX                                                                                        04ملحق رقم  
 

 المقابلة �ما وردت مع الحالة الثالثة (ه): 

 مساء الخیر 

 مساء الخیر

/ �یف هي أحالمك في الغالب ؟ 1س  

/ ال احلم و �ي نحلم ننسى .1ج  

م�اشرة ؟ ینعندما تست�قظ �ن/ �ما تشعر 2س  

/ عاد�.2ج  

/ �یف تكون ردت فعلك عندما �غض�ك شخصا ما ؟3س  

طفلة نح�ي معاها نقلها ما تقلقن�ش . أما/ �ي �عود طفل ن��ي 3ج  

بها تزعج أسرتك ؟ ین/ ماهي السلو�ات التي تقوم4س  

/ ....(صمت) ال ما ندیر والو �ضر�وني دارنا 4ج  

�سلو�ات تزعج رفاقك ؟  ین/ هل تقوم5س  

/ ال ما ندیرش 5ج  

�القل� لسبب ال تدر�ه ؟ �ن/ هل تشعر 6س  

نحس �القل� و الخوف أ�ه/ (حر�ة الرجلین) 6ج  

اآلخر�ن �قسوة دون قصد منك ؟  ینانك تعامل �ن/ هل تشعر 7س  

/ ساعات برك ..(صمت) �ي نقل� لكن الذ�ور ال نخاف منهم �ضر�وني 7ج  

/ �یف هي عالقتك مع أفراد أسرتك ؟8س  

./ .....(تحر�ك الرجلین) ....صمت نقل� منهم �عد نسامحهم 8ج  



X                                                                                       04ملحق رقم 
 

/ �یف تكون ردت فعلك عندما یو�خك أستاذك ؟9س  

/ نقل� ، خاصة �ي تقول م�قاش الوقت في االمتحان.9ج  

أح�انا �الخوف دون سبب ؟ �ن/ هل تشعر 10س  

. / أ�ه ، خاصة في االمتحانات10ج  

في العراك مع أصدقائك ؟ ین/هل تشار�11س  

/ ال نخاف �ضر�وني.11ج  

/ من هم األشخاص األقرب إل�ك ؟12س  

وضوني / نحب �ا�ا مدللني و نحب ماما برك لخر�ن ما نحبهمش دائما یخلعوني و ین12ج

 من الرقاد .

 * من هم 

تياخو  -  

/ �یف هي عالقتك مع أقرانك ؟13س  

ا./ جومانة تكرهني و تهز ن�فها عل�ا و تحرض �اقي زمالئي ما �ح�وش معا�13ج  

/ هل لد�ك صعو�ة في النوم ؟14س  

/ ال ما عند�ش 14ج  

حد أقرانك ؟أعندما ینتقدك  ین/ �یف تتصرف15س  

/ نشنف و نقل� ما نز�دش نح�ي معاه15ج  

/ �یف یتصرف األبو�ن تجاه خالفك مع إخوتك ؟16س  

/ تضر�ني ماما �ي نلعب مع خو�ا �الكرة و ندیرو الفوضى16ج  



XI                                                                                     04ملحق رقم  
 

في المستقبل ؟ �نعندما تف�ر  �ن/ �ما تشعر 17س  

./ نخاف و نخمم ��فاش عاد نعود 17ج  

أح�انا إلى تهدید أقرانك �الضرب ؟ �ن/ هل تضطر 18س  

.نهدد لبنات برك �ي نقل�   أ�هنهددهم  /18ج  

/من �ساعدك في نشاطاتك عادة داخل األسرة ؟ 19س  

/ وحد� و ساعات خو�ا .19ج  

 



XII                                                                                       05ملحق رقم 
 

 

 المقابلة �ما وردت مع الحالة الرا�عة (ع): 

 ص�اح الخیر 

 ص�اح الخیر

/ �یف هي أحالمك في الغالب ؟ 1س  

ني حلمت .أ/ ننسى �1ج  

/ �ما تشعر عندما تست�ق� م�اشرة ؟2س  

/ نحس روحي عاد�.2ج  

/ �یف تكون ردت فعلك عندما �غض�ك شخصا ما ؟3س  

ضر�ه .أ/ نقل� و 3ج  

التي تقوم بها تزعج أسرتك ؟/ ماهي السلو�ات 4س  

./ ال غیر نح�ي معاهم في الدار ما ندیر والو 4ج  

/ هل تقوم �سلو�ات تزعج رفاقك ؟ 5س  

. عدت عاقل/ ....(صمت) ��ر� أما ضرك 5ج  

/ هل تشعر �القل� لسبب ال تدر�ه ؟6س  

. / (حر�ة الرجلین) في الدار مانقلقش �عجبني الحال في المدرسة نقل� شو� 6ج  

نك تعامل اآلخر�ن �قسوة دون قصد منك ؟ أل تشعر / ه7س  

./ في الساب� ، ضرك عدت عاقل 7ج  

/ �یف هي عالقتك مع أفراد أسرتك ؟8س  

./ عالقتي معاهم عاد�ة 8ج  



XIII                                                                                  05ملحق رقم   
 

/ �یف تكون ردت فعلك عندما یو�خك أستاذك ؟9س  

تع�� عل�ا ، نحب ن�طل خالص . أو/ نقل� في المدرسة و �ي تضر�ني 9ج  

/ هل تشعر أح�انا �الخوف دون سبب ؟10س  

. شعر �شيء األمر عاد�أ/ ال 10ج  

/هل تشارك في العراك مع أصدقائك ؟11س  

. ضرك عدت عاقل أما��ر� ول�س دائما ،  أ�ه/ ال  ...( یبتسم) 11ج  

/ من هم األشخاص األقرب إل�ك ؟12س  

/  ماما .12ج  

/ �یف هي عالقتك مع أقرانك ؟13س  

/ عاد�ة .13ج  

/ هل لد�ك صعو�ة في النوم ؟14س  

./ نعم ساعات �ي نخمم في دارنا 14ج  

 * لماذا ؟

ه�ا برك -  

حد أقرانك ؟أ/ �یف تتصرف عندما ینتقدك 15س  

. / ....( یبتسم) عاد�15ج  

/ �یف یتصرف األبو�ن تجاه خالفك مع إخوتك ؟16س  

. / دائما ماما تعطیني الح�16ج  

/ �ما تشعر عندما تف�ر في المستقبل ؟17س  



XIV                                                                                     50ملحق رقم  
 

. أبدا أف�ر/ ...( یبتسم) ال 17ج  

/ هل تضطر أح�انا إلى تهدید أقرانك �الضرب ؟18س  

، ساعات نضر�هم . أدواتيخذ أ إذانعم خاصة  /18ج  

من �ساعدك في نشاطاتك عادة داخل األسرة ؟  /19س  

/ عند� صاحبي �عاوني یجي لدارنا .19ج  

 

 

 


























