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 ةـــــــــص الدراســـــــلخـم
ة المحرومة اليتيم السلوك العدواني عند الفتاة"دراسة مكملة لنيل شهادة الماستر بعنوان 

 ةالمحروم ةاليتيم ند الفتاةالسلوك العدواني ع هدفت الدراسة إلى الكشف عن  "فياعاط
للوصول إلى هذا الهدف صيغت اإلشكالية التالية : هل يؤدي الحرمان العاطفي إلى .عاطفيا

لإلجابة على هذا التساؤل عاطفيا ؟ و  ةالمحروم ةاليتيم الفتاةظهور السلوك العدواني عند 
 ُوضعت الفرضيات التالية :

 الفرضية العامة :  
 عاطفيا . ةالمحروم ةاليتيم العدواني عند الفتاة لوكيؤدي الحرمان العاطفي إلى ظهور الس -

 الفرعية:الفرضيات 
 ةالمحروم ةاليتيم وان الموجه نحو اآلخرين عند الفتاةيؤدي الحرمان العاطفي إلى العد -

 عاطفيا .
 ةالمحروم ةاليتيم لموجه نحو الذات عند الفتاةيؤدي الحرمان العاطفي إلى العدوان ا -

 عاطفيا.  
 الحالة هج العيادي بتقنية دراسة هذه الفرضيات اعتمدت الدراسة على المنحقق من للت 
راوحت أعمارهم بين تمثلت عينة الدراسة في أربعة حاالت من األطفال يتامى األب أو األم تو 

، الحرمان  ، السنالشروط التالية: اليتمتمَّ إختيارهم بطريقة قصدية وفق قد سنة و  01و 01
 واعتمدنا على األدوات التالية : حرمان . سن ال الجنس ،

، مقياس اختبار رسم العائلة ورسم الشجرةالمقابلة النصف موجهة مع المتكفل بالطفل،  -
 للسلوك العدواني مقدم للمعلم .

 قد تمَّ التوصل إلى النتائج التالية: و 
 عاطفيا. ةالمحروم ةاليتيم ى ظهور السلوك العدواني عند الفتاةيؤدي الحرمان العاطفي إل -
ة اليتيم اني الموجه نحو اآلخرين عند الفتاةيؤدي الحرمان العاطفي إلى ظهور السلوك العدو -

 عاطفيا.المحرومة 
 ةاليتيم دواني الموجه نحو الذات عند الفتاةيؤدي الحرمان العاطفي إلى ظهور السلوك الع-

 عاطفيا. ةالمحروم
مع  أما الفرضية الثانية فقد تحققت الثانية،األولى و لة فقد تحققت الفرضية األولى مع الحا 

 الرابعة.الحالتين الثالثة و 



 ب 

 

في إنجاز هذا العمل البسيط و إتمامه ف له الحمد  توفيقه لنا    حمدا يليق بمق امه و جالله على  الحمد هلل
 خرا .أ و الشكر أوال و  

بالعمل معه ، إلى الموجه الحكيم الذي  االحترام و التقدير إلى من تشرَّفنا  كما نتقدم بجزيل الشكر و 
 كان خير مرشد لنا األستاذ المشرف " بن خلفة محمد " جزاه اهلل عنا كل خير .

و ال يفوتنا أن نتوجه بأسمى عبارات الشكر و التقدير إلى كافة أساتذة شعبة علم النفس الذين  
بالذكر منهم الدكتور "خالد  سهروا على تأطير الدفعة و تكوينها طيلة السنوات الخمس ، و نخص  

 خياط" و الدكتورة " نحوي عائشة" و الدكتورة " طاع اهلل حسينة" .
مستشار التوجيه بمتوسطة محمد زين بن المداني على حسن   السيد ىإلل  الجزي كما نتقدم بالشكر

 .معنالنا و تعاونه    استقباله
 .توجيهاتهو الشكر موصول إلى كل من ساعدنا بدعائه و إرشاداته و  
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 ة:ـــــــــــــدمــمق
ُيحدَّد فيها  هي مرحلة الطفولة حيثرد تبدأ من أهم مرحلة في حياته و إنَّ تكون شخصية الف 

يتأثر سلوكه خالل مراحل حياته بخبرات طفولته ، و للطفلالعاطفي سير النمو النفسي و 
العالقات التي تربط بين أفراد األسرة من فالمناخ العائلي و ا من األسرة، المبكرة التي يستمده

عالقاته تفاعالت الطفل و و  يات النمو النفسي واالجتماعيأهم العوامل التي تؤثر في عمل
يتأثر بأنماط التفاعل بين الوالدين اللذان موه اإلنفعالي و العاطفي يتشكل و المستقبلية كذلك ن

بالتالي قد يؤدي غيابهما إلى ظهور مشكالت اية، و مصدرا للحب والعطف والرعيعتبران 
 نفسية و من بين هذه المشكالت الحرمان العاطفي الذي لفت انتباه أغلب الباحثين في علم

على شخصية الطفل في عدة جوانب  خطيرة اجتماعيةالنفس لكونه يأخذ أبعاد نفسية و 
الذي أصبح ظاهرة منتشرة كثيرا يتمثل خاصة في السلوك العدواني ها الجانب السلوكي و منو 

عند الطفل دراستنا بالسلوك العدواني  اهتمتلذلك  األطفال خاصة المحرومين عاطفيا، بين
 .اليتيم المحروم عاطفيا

بناءا ، و عاطفيا ةومالمحر  ةاليتيم نا إلى السلوك العدواني عند الفتاةفي هذه الدراسة تطرقو 
يشمل  فالجانب النظري جانب تطبيقي ،انب نظري و هما جباالعتماد على جانبين و عليه قمنا 

ع الدراسة من إشكالية هو فصل خاص بتقديم موضو و  الفصل األول على ثالث فصول :
الدراسات السابقة التي تناولت جزء من موضوعنا وفرضيات وأهداف وأهمية الدراسة و 

المفاهيم المرتبطة به بالسلوك العدواني من حيث تعريفه، هو فصل خاص و الفصل الثاني .
العالجية أنواعه، أسبابه، طرق قياسه وتشخيصه، النظريات المفسرة له، التدخالت الوقائية 

بالحرمان العاطفي الذي تندرج ضمنه هو فصل خاص و والفصل الثالث ، للسلوك العدواني
العاطفي  الدية، حاجات الطفل اليتيم، تعريف الحرمان العناصر التالية : أهمية الرعاية الو 

 .الوقاية منه ثمالنظريات المفسرة له أثاره و ، العوامل المؤثرة في شدته،بابه، أسأنواعه
الذي  الفصل الرابع: والذي يحتوي على فصلين هماالجانب التطبيقي هو الجانب الثاني و 

أدوات والمنهج و  االستطالعيةطرقنا فيه إلى الدراسة لدراسة ، تيضم اإلجراءات المنهجية ل
شة النتائج و تحليلها وتفسيرها مناقوالذي يضم عرض و الفصل الخامس ، وحاالت الدراسة 

 قا لما جاء في الدراسات السابقة وفوء الفرضيات التي انطلقنا منها و مناقشتها على ضو 
 التوصيات . تقديم خالصة و بعض االقتراحات و  لنخلص في األخير إلى



 



      
 . إشكالية الدراسة – 1       

 فرضيات الدراسة. – 2
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 أهمية الدراسة – 5
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 التحديد اإلجرائي لمفاهيم الدراسة. – 7
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  اإلشكالية:
لف مخت ول وأهم المصادر األساسية إلشباعتعتبر األسرة الحضن االجتماعي األ      

 موالدع لها يكتسب الطفل مختلف الخبرات والمعارفبفضو ، الحاجات النفسية واالجتماعية
 ذات.ال رألمن والثقة وتقديتتمتع با الكافي لبناء شخصية

مازالت تلعب عالقته داخل األسرة التي كانت و  الصحة النفسية للطفل مرتبطة بطبيعة إن 
خبرته عن ل ولية مع أفراد األسرة ينمي الطفدورا هاما في حياته فمن خالل العالقة األ

التي تضمن له التوافق حتاج إلى إشباع الحاجات األساسية الحماية فهو يالحب والعاطفة و 
السوية تقتضي معايشة الطفل فالتنشئة  ،الوالدين النفسي وال يتحقق ذلك إال بدور اإلشباعو 

عد وجودهما معا مطلبا أساسيا ي  ري سليم خاصة بوجود كل من األم واألب و سلوسط أ
م والدته الطفل منذ أيا من يتعامل معه فاألم هي أول ،جوهريا في التنشئة األسرية الطبيعيةو 

د معظم أك  كما  ،مركزا كبيرا في حياته ول موضوع للحب يصادفه حيث تحتلهي أاألولى و 
ى أهمية دور األم في النظريات المختلفة في النمو النفسي عل أصحابعلماء النفس و 

إلى أهمية ذلك فعندما تعتني األم بالحاجات األساسية  واحيث أشار  ،الطفلتماسك شخصية 
لتي ا قد كشف العديد من الباحثين على اآلثار، الثقةو  للطفل يؤدي إلى شعوره باألمان
اضطرابات  الذي أكد أن    »  Bowlbyجون بولبي« منهميخلفها حرمان الطفل من أمه و 

تكونت بسبب  األطفال ترجع في أساسها إلى العالقات  المضطربة التي نالكثير م
 (81 ص ،8991،حمد أ)سهير كامل   .األمعن  االنفصال

عيل الم  و أساسها ة عن دور األم فهو عماد األسرة و كما أن دور األب ال يقل أهمي      
حيث يساهم بدرجة  السلطةو  مصدر للحمايةوالمتكفل بها والمثال األعلى بالنسبة للطفل و 

 ... الخلجنسي.او الطفل النفسي واالجتماعي و نمكبيرة في 
لعاطفة  هاوفقدان اتم بموجبها تلبية حاجاتههي الوسيلة التي ت اوالديهو  الفتاةفالعالقة بين 

عن  ةمنعزل اهتجعلحباطات نفسية يتسبب في إ قدأحدهما  وفاةو األبوة نتيجة األمومة أ
ما يسمى بالحرمان العاطفي هو و  كس سلبا على النمو النفسي السويينع قد ذلكو  امجتمعه

عليه انقطاع لإلشباع الكمي  يترتبما  نه حرمان الطفل من األب أو األمبأ« فعر  ي   الذي
التبادل الوجداني الدائم بأحد انقطاع العالقات و و العاطفة و  النفسية كالحبالكيفي للحاجات و 

 .(  5 ص ، 9009،الولدين ) ياسر إسماعيل 
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المشكالت السلوكية تؤدي إلى العديد من االضطرابات و للحرمان العاطفي أثار خطيرة قد و 
ومن بين هذه  الفتاةعاني منه تالفراغ العاطفي الذي عن هذا الحرمان و  عبيرتي تظهر كتال

االضطرابات السلوكية التي قد تنتشر لدى هذه الفئة هو السلوك العدواني الذي يستعمله 
ذلك كتعبير عن و الطفل كوسيلة دفاعية انتقامية من خالل إلحاق األذى بالغير أو بالذات 

 " إيمان القماح"دراسات عديدة منها دراسة ما توصلت إليه  هذاو  ،حرمانه من أحد الوالدين
زن التي أكدت أن  الحرمان من أحد الوالدين يؤدي إلى نشوء حالة من عدم التوا (8911)

مضطربة غير و نسحابية ايترتب على هذا الحرمان شخصية الوجداني لدى الطفل المحروم 
حرمان في للتنفيس عما تعرضت له من قسوة و  إلى العدوان كوسيلة واثقة من نفسها تلجأ

 ( .4، ص 9009، بنت عبد المطلب ماداعت)الطفولة المبكرة .
لسلوك العدواني إلى ظهور ا : هل يؤدي الحرمان العاطفيمن هنا نطرح التساؤل التاليو  

 ؟ة المحرومة عاطفيا اليتيم الفتاةعند 
 الفرعية:التساؤالت -
ة المحرومة اليتيم الفتاةعند   اآلخرينطفي إلى العدوان الموجه نحو هل يؤدي الحرمان العا-

 ؟عاطفيا 
ة المحرومة اليتيم الفتاةعند  ي إلى العدوان الموجه نحو الذات هل يؤدي الحرمان العاطف-

 ؟عاطفيا 
 : فرضيات الدراسة - 2   

ة اليتيم الفتاةظهور السلوك العدواني عند  يؤدي الحرمان العاطفي إلى :الفرضية العامة
 .المحرومة عاطفيا

  الجزئية:الفرضيات 
ة المحرومة اليتيم الفتاةعند  اآلخرين يؤدي الحرمان العاطفي إلى العدوان الموجه نحو -

 . عاطفيا
المحرومة اليتيم  الفتاة الذات عنديؤدي الحرمان العاطفي إلى العدوان الموجه نحو  -

 .عاطفيا
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 الموضوع:دوافع اختيار  -3
 هي:و الصدفة بل كان نتيجة عدة دوافع إن  اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن وليد       

ثره في ظهور اكتشاف أو  ةاليتيم الفتاة ن العاطفي وأثاره على شخصيةاالهتمام بالحرما - 
 منها دراسات "جون بولبيوذلك استنادا إلى بعض الدراسات و ، مشكالت سلوكية خطيرة

Bowlby  االضطرابات  ظهورثر الحرمان العاطفي في غيره من الباحثين الذين الحظوا أ" و
 .السلوكية المختلفة ومن بينها العدوان

 السلوكي.ة أهمها الجانب النفسي و معرفة مدى معاناة هذه الفئة من جوانب مختلف -
نتباه ذلك عن طريق لفت االمساعدة لشريحة األطفال األيتام و الرغبة الشخصية في تقديم ال -

من مشكالت نفسية وسلوكية خطيرة  له ونتوضيح ما يتعرضلهم من خالل هذه الدراسة و 
 .واني الناتج عن الحرمان العاطفيمنها السلوك العدو 
 : أهداف الدراسة-4
 :يلي تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف المتمثلة في ما 

 ةالمحروم ةاليتيم الفتاةي ظهور السلوك العدواني عند ثر الحرمان العاطفي فالكشف عن أ -
 .عاطفيا

 ةالمحروم ةاليتيم الفتاةرمان العاطفي عند عن نوع السلوك العدواني الناتج عن الح الكشف-
 .الموجه نحو الذات أو نحو اآلخرين() عاطفيا

 : أهمية الدراسة-5
 :تظهر أهمية الدراسة في ما يلي

 وضع مرجع بسيط يتناول هذا الموضوع. -
حنان و طفال اليتامى المحرومين من عطف لفت االنتباه إلى ضرورة التكفل النفسي باأل -

 أحد الوالدين.
 .عاطفيااليتامى المحرومين  ية لدى األطفالالسلوكنتباه إلى االضطرابات النفسية و لفت اال -
  المحرومين عاطفيا .اليتامى للتكفل باألطفال  إرشاديةضرورة بناء برامج تبرز أهمية و  -
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 الدراسات السابقة: -6

 دراسات سابقة حول الحرمان العاطفي:  6-1     
 الدراسات العربية: 6-1-1
  :(1893دراسة إيمان القماح )  6-1-1-1

توصلت هذه الدراسة أن الحرمان من الوالدين يؤدي إلى نشوء حالة من عدم التوازن 
 بيةنسحااما يترتب على هذا الحرمان شخصية غالبا المحروم و الوجداني لدى الطفل 

للتنفيس عما تعرضت له من  غير واثقة من نفسها فتلجا إلى العدوان كوسيلةو  ،مضطربة
 (4ص  ،9009بنت عبد المطلب  اعتمادحرمان في الطفولة الباكرة.)قسوة و 

بعنوان " دراسة عامليه للتكوين النفسي  1883دراسة  ربيع شعبان يونس  1-2 -1 -6
جامعة -رسالة دكتوراه  –لألطفال المحرومين اسريا في ضوء أنماط مختلفة من الحرمان" 

 ) غير منشورة( -األزهر
معرفة الفروق و سريا ى سمات شخصية األطفال المحرومين أالتعرف عليهدف البحث إلى  -

)المحرومين بالوفاة أو بالطالق والمحرومين الذكور السمات لدى كل من اإلناث و في هذه 
كوين النفسي البنية العاملية لمتغيرات الت عن والكشف (ةبعد سن الخامسو قبل سن الخامسة 

 مدى اختالف المجموعات المستخدمة في الدراسة.لألطفال المحرومين و 
 فرضيات الدراسة :-

  :ل من المتغيرات التاليةسريا بكالنفسي لألطفال المحرومين أ تكوين* تتأثر أبعاد ال
 .(الحرمان طالحرمان، نمتوقيت  الجنس،)

المقيمين بمؤسسات الرعاية سريا و من المحرومين أ طفال 495تمثلت في  عينة الدراسة:-
 .االجتماعية

الباحث )يتكون من مقاييس فرعية  مقياس الشخصية لألطفال إعداد أدوات الدراسة:-
 الشخصي مقياس التكيفضطراب االنفعالي( و المستتر،االو  العدوان الظاهر ،االنطواء

 مقياس القلق .و جتماعي ومقياس االكتئاب  اال
  نتائج الدراسة:-
 الخامسة لصالحبعد سن لة إحصائية بين المحرومين قبل و توجد فروق ذات دال -

والمستتر والتوافق الظاهر  في السمات السلبية االنطواء والعدوان سةالمحرومين قبل الخام
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شد ضررا في شخصية الطفل الصغير عنه ل الباحث ذلك أًن الحرمان يكون أعل  االجتماعي و 
 لدى الكبير.

المحرومين بالوفاة لصالح المحرومين إحصائيا بين المحرومين بالطالق و توجد فروق دالة  -
لموضوع سواء كان أبا أو أما رجع الباحث ذلك إلى ما لفقدان اأو  ،لبيةسبالوفاة في السمات ال

حد والديه عكس المحروم خصية الطفل بسبب حرمانه كليا من أمن أثار مدمرة في ش
 (174-178 ص ص ،8999 ،أحمد كامل سهير)بالطالق .

 :دراسات أجنبية  6-1-2
 " أثار الحرمان األمومي على الطفل " Spitez  1859سبيتز" دراسة  6-1-2-1

قد قدم نتائجها في مؤتمر ( و سنوات 4طفل في دراسة طولية ) 98قام "سبيتز" بتتبع نمو 
 ر "سبيتز" تفسيرا سيكولوجيا لهذافسو  ،بلشبونة أثبتت خطورة داء المصحاتالطب النفسي 

الليبيدي يحرم  يقول :غياب الموضوعللموضوع الليبيدي و العالقات  أساس على االنهيار
نها الموضوع الوحيد الذي الطفل من تفريغ نزوات العدوان في هذا الموضوع فيرجعها لذاته أل

 (811ص  ،9001بدرة معتصم ميموني ،هذا ما يؤدي إلى االضطراب. )يملكه و 
 :راسات سابقة حول السلوك العدوانيد 6-2
 العربية:الدراسات  6-2-1
ات النفسية لدى أطفال بعنوان "الحاج 1881دراسة سلوى شوقي راغب  6-2-1-1

 جامعة الزقازيق مصر. –رسالة دكتوراه –عالقتها بالعدوانية المؤسسات و 
  فرضيات الدراسة:-
 ىين درجات إشباع كل من الحاجات لدرتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بتوجد عالقة إ *

 العادية في الحاجات النفسية لصالح أطفال األسر العادية. المؤسسات وأطفال األسرأطفال 
الدرجات التي يحصل عليها أطفال المؤسسات فروق ذات داللة إحصائية في توجد  *

  .م مدة إقامة أكثر من خمس سنواتاإليوائية في الحاجات النفسية الذين لديه
األمن  الحاجة إلى تهدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين كل من أهداف الدراسة:-
السلوك العدواني لدى أفراد واالنتماء واالستقاللية و اآلخرين  حب والعطف والتقبل منالو 

ث العالقة بين األسر العادية من حيعلى الفروق بين أطفال المؤسسات و التعرف  العينة،
 العدواني.السلوك الحاجات النفسية و 
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 . الوصفياإلكلينيكي و تم االعتماد على المنهج  المنهج المستخدم :-
إناث  15 ذكر 15، المؤسساتاسة في مجموعة من أطفال تمثلت عينة الدر  عينة الدراسة:-

 .سنة 89و  80تراوحت أعمارهم بين 
 -الشخصية استمارة المقابلة  –اختبار الذكاء –استمارة بيانات شخصية  أدوات الدراسة:-

 .مقياس السلوك العدواني
 :صلت الدراسة إلى النتائج التاليةتو   :نتائج الدراسة-
في  أيضاالعادية ألمن لصالح أطفال األسر توجد فروق بين المجموعتين في الحاجة إلى ا -

إلى االستقالل  ةالحاج اآلخرينالحاجة إلى تقبل  ،العطف ،متغيرات موضوع الدراسة )الحب
) 

ظهور السلوك و  األمنعدم إشباع حاجات الحب والعطف و رتباطية بين توجد عالقة إ -
 (197-191ص ص  ،8999 حمد،)سهير كامل أ .العدواني

 :الدراسات األجنبية 6-2-2
 "العدوانية كأحد عوامل غياب األببعنوان" Abdalla " 1882 "دراسة  6-2-2-1
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى العدائية الموجودة عند عينة من المراهقين األيتام مقارنة  -

 .الموجد أبائهمبأمثالهم 
 90و مراهق موجود أبائهم  50،مراهق 850تمثلت عينة الدراسة في عينة الدراسة:  -

 مراهق أبائهم غائبون.
 .استخدم الباحث اختبار العدوانية أدوات الدراسة:

 نتائج الدراسة: -
المراهقين و  المراهقين الذين أبائهم متغيبون رتباطية دالة بين كم العداء عن * توجد عالقة إ

 الذين أبائهم حاضرين لصالح المراهقين غائبي األب.
 سبب هذا الغياب * توجد عالقة ارتباطيه دالة في حجم العداء في حالة غياب األب

-91،ص ص 9009أبو شمالة ، )أنيس عبد الرحمان .العمل خارجا( -الطالق – )الموت 
97 ). 
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 السابقة:* تعقيب على الدراسات 
معرفة مات شخصية الطفل المحروم أسريا و ف على سالتعر : اهتمت دراسات ب األهداف -8

في حين اتجهت  قبلها(السن وقت الحرمان)بعد الخامسة و نوع الحرمان و  خالل من الفروق
، السلوك العدوانيالعطف و الحاجة لألمن و العالقة بين عن  لكشفدراسات أخرى إلى ا

ات األسر العادية من حيث العالقة بين الحاجو  على الفروق بين أطفال المؤسساتالتعرف و 
عرف على اتجهت دراسات إلى التو  . سلوى شوقي راغب() دراسة السلوك العدوانيالنفسية و 

 العدوان.العالقة بين غياب األب و 
 98ير نوعا ما بين نه في معظم الدراسات جاء حجم العينة كبنجد أ العينة:حجم  -2
 فرد. 495و
 عينة كانتف المتأخرةحلة الطفولة المبكرة و : معظم الدراسات اهتمت بمر المرحلة العمرية  -1

 .األسر العاديةو  اإليوائية وأطفال األسر البديلة لمؤسسات الدراسات متنوعة تضم أطفال ا
 .صفي واإلكلينيكيالو  اسات السابقة كل من المنهج : استعملت الدر المنهج  -4
مقاييس لالضطرابات  دراسات اعتمدت علىت الدراسة فتنوعت أدوا :أدوات الدراسة-5

مجموعة من و العدوانية  اختبار ،مقياس االكتئابوانب النمو، و قياس جاالنفعالية و 
 .االستمارات

 يلي: * إن  ما يميز دراستنا عن باقي الدراسات ما
 الموجه نحو الذات العدوان  )عند الفتاة اليتيمة المحرومة عاطفيا وك العدواني السل لناتناو  -
  .، من خالل االعتماد على المنهج اإلكلينيكي بتقنية دراسة الحالة (حو اآلخريننو 

 :* التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 .الدراسات بنفس المرحلة العمرية وهي مرحلة الطفولةاهتمت هذه  - 

لعدوان واهتمت بالحرمان من ة خاصة امعظم الدراسات اهتمت باالضطرابات السلوكي -
 هي تتماثل مع طبيعة عينة الدراسة الحالية. و  الوالدين
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 التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة: -7
 La carence Affective  :   الحرمان العاطفي 7-1

نقص الحنان وفقدان مشاعر يتمثل في اليتيم و هو إحساس داخلي يشعر به الطفل      
يظهر ذلك من و  حد الوالدينالرعاية الكافية بسبب وفاة أفي و غياب التفاعل العاطالحب و 

 رسم العائلة. خالل اختبار
 : La comportement Agressif السلوك العدواني 7-2

هو سلوك غير سوي يقوم به الطفل اليتيم نتيجة للحرمان العاطفي الذي يعاني منه     
 ،ذلك بهدف إيقاع األذىأو موجه نحو اآلخرين و  الذاتيظهر في صورة عدوان موجه نحو و 

اختبار و  مع المتكفل بالطفل يمكن الكشف عن هذا السلوك من خالل المقابلة النصف موجهة
 . مقدم للمعلمالمقياس للسلوك العدواني و المطبق على الحاالت الشجرة رسم العائلة و 

 :  L’enfant Orphelin ةاليتيم الفتاة  7-3
األم أو األب  والديه سواءوالفاقد ألحد  89و 88بلغ من العمر بين يالذي  الطفل يه     

  .بسكرة -العالية –و التي تدرس بمتوسطة محمد زين بن المداني  الوفاةنتيجة 
 العدوان الموجه نحو الذات: 4 – 7

أو  اكضرب نفسه ابهدف إيذاء ذاته ةاليتيم الفتاة قوم بهتغير سوي و  سلوك مؤذيهو     
العيادية  يتم الكشف عنه من خالل المقابلةو ..الخ .ا أو البكاء الشديد و المستمرشعرهنتف 

 التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة.النصف موجهة مع  المتكفل بالطفل 
 العدوان الموجه نحو اآلخرين: 7-5
  االمحيطين به بهدف إيذاء اآلخرين ةاليتيم الفتاةقوم به تهو السلوك الغير سوي الذي     
التي اعتمدنا  الفتاةمتكفل بالالنصف موجهة مع  العياديةيتم الكشف عنه من خالل المقابلة و 

 عليها في هذه الدراسة.



 
 

 .للفصلتمهيد  *        
 تعريف السلوك العدواني.  -1
 المفاهيم المرتبطة بالسلوك العدواني. -2
 أنواع  السلوك العدواني . -3
 أسباب السلوك العدواني.  -4
 طرق قياس السلوك العدواني و تشخيصه . -5
 النظريات المفسرة للسلوك العدواني -6
 التدخالت الوقائية و العالجية للسلوك العدواني. -7       

 خالصة الفصل           
 
 
 



 السلوك العدواني                                  الفصل الثاني                                           

 

 21 

 تمهيد للفصل: 
لع   مظاهرهانررااات السوويية بي  شكيالاا و االلقد تعددت االضطرابات النفسية و        

شصبح عائقا شمام النمو  السووك العدواني الذي امن بين شهم هذه االضطرابات السوويية انتكار 
هي مرروة الطفولة التي النفسي والصري المتوازن لوفرد وخصوصا اي المرروة الرساسة و 

 ج  اإللمام بالموضوع شمن و  ،لومرار  الالرقة من رياة اإلنسانتكي  رجر شساس 
 اهرة السووك العدواني بداية من تعريفه ر سنراو  اي هذا الفص  دراسة ظتوضيره شيثو 

  شهدااه ...الخ النظريات المفسرة له، ،شسبابه ،عهشنوا
  تعريف السلوك العدواني: -1
استخدامه  معانيهذلك نظرا الختالف عويه لوعدوان و نَّه من الصعب إيجاد تعريف متفق إ    

 اي مجاالت عديدة وايما يوي جموة من التعاريف:
مجموعة من االستجابات الصادرة من هو  " Morgan5891 »مورغان   «تعريف - 

رداث تاِدف إلى االعتداء عوى اآلخرين و التي تالكخص و  كيء ما شو يسير شو ترطيم ا 
 (080ص  ، 7002مرمود عبد الرويم منسي ،) ." لم لفرد ماشإرداث 

ايرى شن السووك العدواني هو واردة من الغرائز التي يمين شن   »  Freud فرويد  «شمَّا  -
 (  00ص  ،7008)مرمد عوي العمايرة ،ضد العالم الخارجي شو ضد الذات.تتجه 

سووك يادف إلى إرداث نتائج تخريبية شو ميروهة  "بأنه    1987 »الخطيب   «يعراهو -
)مرمد رسن العمايرة ." السيطرة من خال  القوة الجسدية شو الوفظية عوى اآلخرين إلىشو 

 (001ص  ،7000
إن العدوان هو نكاط هدام يقوم بم الفرد إللراق  "   Halgurd »هلجارد    «تعريف-

)خالد خوي   ". األلم الجسديزاء شو السخرية شو إرداث األذى و األذى باآلخرين سواء باالستا
 (02ص  ،7002 ،الكيخوي

غالبا ما يسوك هذا السووك الذي يعاني من استجابة سوويية انفعالية  وان هوالعدو  -
مارسة القوة شو اإليراه ضد شو معنوية ايوجا لتأييد الذات من خال  مضغوطات جسدية 

 (041ص  ،7002 ،منى إبراهيم ،)عبد الرميد مرمد عوي .الغير
              دنفرو  Millerميور  « لقد شكارعاريف المقدمة عوى شناا مختوفة و يظار من خال  الت -

Denver  0287 «هي من خاللاا تعريف العدوان عإلى شنَّ هناك خمسة ِمريات نستطي: 



 السلوك العدواني                                  الفصل الثاني                                           

 

 21 

نوايا  خصائص المعتدي،درجة األلم شو التوف الراص   ،كدة السووك ،نمط السووك -
 ( 001ص  ،7000مثقا ، ) جما  المعتدي.

ف اي  تعريف ريز عوى اا تختونَّ شاجه من مجموعة التعاريف السابقة إنَّ ما يمين استنت -
 .المداخ  النظرية لوبارثيناختالف ذلك راجع إلى جانب معين و 

سووك يقوم به الفرد بادف إلراق األذى بنفسه  هبالتالي يمين تعريف السووك العدواني بأنَّ  -
ة شو يترتب عوى هذا السووك آثار سوبية قد تيون نفسيو ، ر اي عدة شكيا شو باآلخرين يظا

قد ييون ترِجع شسبابه إلى عوام  عديدة و لوكخص نفسه شو لآلخرين  جسمية شو مادية 
اجتماعية تعود تعويضا لوكعور بالنقص شو رد اع  لإلرباط شو لوررمان العاطفي شو ألسباب 

 شساليب التنكئة األسرية الخاطئة.إلى طرق التربية و 
 المفاهيم المرتبطة بالعدوان: -2
 هذه المفاهيم هي:بيناا و قد تتداخ  ايما رتبط بالعدوان و هناك مجموعة من المفاهيم التي ت 
  العدائية(:العداء ) 2-5
نرو الذات شو نرو كخص اليراهية موجه العداء هو كعور داخوي بالغضب والعداوة و       

 االتجاه الذي يقف خوف السووك شو المكاعر العدائية تستخدم لإلكارة إلىو  ،شو موقف ما
السوبية التقويمات وى المكاعر العدائية و تنطوي ع استجابةاالعداء ، الميون االنفعالي لالتجاه

 (000ص  ،7000 ،األرداث.)عصام عبد الوطيف العقادلألكخاص و 
العدوان من منظور الدااع الذي ييمن خوف ن يميز بين العداء و ش  »ميسون  «  راو  -

شما إذا يان  ،العداءإيذاء اآلخر ااذا يعبر عن اإذا يان السووك مداوع بالرغبة اي  ،السووك
 عاد  كيري دوان وليس العداء.)ه يعبر عن العنَّ إسووك لترقيق شهداف غير عدوانية اال

 (072ص ، 7000 مرمد يريم،
ليناا قد تختفي عوى كي  عدوانية ِبق شو تجتمع مع شاعا  العدوان و العدائية َتس يما شنَّ  - 

 (144ص  ،7004 ،)روبرت واطسن .دما تيون العدائية تجاه اآلخرينمغطاة خصوصا عن
  الغضب: 2-2

خاصة  ،ظية وبدنيةعدائي بطرق لفغالبا ما تظار عوى نرو  هو استجابة انفعالية     
 ( 07 - 72ص ص  ،7008ي العمايرة ، )مرمد عو .شو يااجمالكخص رينما يادد 



 السلوك العدواني                                  الفصل الثاني                                           

 

 21 

شما  الدااع لتصريح هذا الخطأ مدرك و  أمن الووم لخط الَّ انفعالية تتضمن ي  رالة االغضب   
 (77ص  ،7004)رسين اايد ، .لآلخرين ولوذاتالعدوان ااو توجيه األذى المقصود 

الغضب بمثابة الميون  شنَّ  Berry 0227 »  بيري  « و  buss »باص   «قد اعَتبرو 
، اقد ضب يخبرة يختوف عن العدوان يسووكاالنفعالي شو الوجداني لوسووك العدواني االغ

ليس بالضرورة شن يترو  الغضب إلى سووك عدواني ردثان معا شو يرالتين منفصوتين و ي
اي بعض األريان قد ييون ث السووك العدواني نتيجة لوغضب و بطريقة رتمية يما قد ال يرد

 (  00- 72ص ص  ،7008 ،ا عنه )مرمد عوي العمايرةتعبير 
 العنف:  2-3

ي عوى انخفاض اي مستوى تتميز بصفة انفعالية كديدة قد تنطو  هو استجابة سوويية      
العنف هو نااية المطاف لسووك و  ،لوعدوانيكير إلى الصيغة المتطراة البصيرة والتفيير و 

 (078، ص 7000 ،)عاد  كيري مرمد يريم .عدواني مثير
النزعة عن  او إردى الوسائ  لوتعبيرا ،يوسيوة العدوان يكتم  عوى العنف وبالتالي

 العدوانية.
 :توكيد الذات 2-4

 متعومة  ،غير لفظيةت بأنًّاا ماارات سوويية لفظية و توييد الذا » طريف كوقي« ي عرِّف 
مقاومة بصورة مالئمة و  السوبيةمكاعره االيجابية و عن تتضمن تعبير الفرد و ذات اعالية 

يراو  انتااياا يدااع عن رقوقه ضد من ريث  ،اآلخرون عويهلوضغوط التي يمارساا 
 (070ص  ،7002 ،)اضيوة زرارقة .تاك رقوق اآلخرينبكرط شن ال ين

رق مع عدم انتااك السووك العدواني هو الدااع عن النَّ الذي يفص  بين توييد الذات و إ -
 (712ص  ،7000)جمعة سيد يوسف، .عدم تعريضام لألذى رقوق اآلخرين و 

 العدوانية: 2-1
وهذه النزعة عندما  ،عن رالة يموناي العمق تتمث  العدوانية اي نزعة يامنة قائمة     

نَّ هذا يعني شالعدوانية و إلى الواقع اإَناا تترو  إلى عدوان، االعدوان ينبع من النزعة  تترو 
ي  بن إسماع) .انية ال ترتبط بالعدوان بالضرورةلين النزعة العدو ي  عدوان يرتبط بالعدوانية و 

   (71ص  ،7001رريمة، 
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االدرجة العالية من العدوانية ي رتم  شن تقود إلى سووك عدواني اي موقف ما شيثر من      
 ( 714ص  7007الدرجة المنخفضة من العدوانية.)سامر جمي  رضوان ،

 شمَّا نًّه عبارة عن مكاعرشييمن وراء السووك العدواني يما  العداء هو دااع * يمين القو  شنَّ 
 العدوانية ااي نزعة شما ،وسيوة لاذا السووكيجة و العنف نتالغضب اي عد سببا شو مظارا له و 

 يجابيإجانب  بار توييد الذاتقد تترو  إلى سووك عدواني ويمين اعت عدوان خفيشو 
 لوعدوان.

 العدواني:أنواع السلوك  -3
 .من سن إلى آخرمن ارد إلى آخر و  يظَار السووك العدواني اي عدة شكيا  قد تختوف     

 :يويادواني يميمين تصنيف شنواع السووك الع
 (:)أو صور التعبير عنه األسلوب:من حيث  3-5
ذات شو يطوق عويه العدوان البدني يتمث  اي إلراق األذى بالو : العدوان الجسدي 3-5-5

مصطفى ) .كديدةا ما ييون نتاجا لنوبة غضب غالبالري  و  باآلخرين جسديا يالضرب شو
 (701ص ،7002،قمش وخوي  المعايطةنوري ال

ى إرداث األذى عن طريق إثارة هو استجابة لفظية تؤدي إل :العدوان اللفظي 3-5-2
قد   ...الخالكتم  ،ماط السووك اليالمي مث ريث هذا النوع من العدوان شن مكاعر األلم يأخذ

 (042 ص ،7000،يريمعاد  كيري ) .ييون موجه نرو الذات شو اآلخرين
ويية إيمائية مث  يتبدى اي شنماط سوويعرف بالعدوان التعبيري و : العدوان الرمزي 3-5-3

 ،عماد عبد الرريم الزغو ) .ترقيربازدراء و العيون يالنظر إلى اآلخرين تعابير الوجه و 
 ( 018ص  ،7001

  اتجاهه:من حيث  3-2
لوم الكخص لنفسه بكك مستمر سواء يتمث  اي و : العدوان الموجه نحو الذات 3-2-5

  .يكد كعره ...الخأن يضرب الطف  رشسه عوى الرائط و يانت اإلساءة مادية شو انفعالية ي
 (420ص  ،0218 راجح،رمد عزت ش)
 إيذاء كخص ما هو العدوان الذي يرمي إلىو  اآلخرين:العدوان الموجه نحو  3-2-2
 وتتمث  العالقة بين العدوان  لفظية،تخريب ممتوياته سواء يان ذلك اي صورة جسمية شو و 
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بالسادية  " Freud ارويد "سماه الموجه نرو اآلخرين عوى شساس ما الموجه نرو الذات و 
 (024، ص 7002)طه عبد العظيم رسين،  .والمازوكية

 :من حيث الغرض 3-3
 عوضا ه إلى ترقيق هدف معينالعدوان الذي ييون موجَّ هو و  :العدوان الوسيلي 3-3-5
ك ما يعترض ترقيقه هنا من إلراق األذى بالفرد االطف  قد يقوم بذلك ألنه يكعر شنَّ  

 (082ص  ،7000يري، رمد شخولة )لاداه.
ي شيردث اي سياق الغضب المرتبط به  العدوان الذي هوو  :العدوان العدائي 3-3-2

يصاربه رالة انفعالية رادة قد يصعب الفرد لألذى من اآلخرين و ة تعرض يردث نتيج
 ( 021ص ،7002، نلتريم اياا. )طه عبد العظيم رسيا
من  سيوي يتفقان اي إلراق األذى باآلخرين وليناما يختوفانالو نجد شنَّ العدوان العدائي و  -
 العدوان العدائيعيس ، ثانوي ييون ايه إيذاء الضرية هدف سيويث الادف االعدوان الو ري

 .ةالذي هو عبارة عن ردود اع  دااعي
 االستقبال:من حيث  3-4
يتمث  اي السووك الموجه مباكرة إلى الكخص شو و  المباشر:السلوك العدواني  3-4-5

اقد يراو  الفرد  لفظيا،ييون بصورة مختوفة جسديا و اإلرباط و الكيء الذي سبب الغضب شو 
)عباس مرمد عوض،  .عوى نفسهاإلرباط مباكرة شو يرتد بعدوانه االعتداء عوى مصدر 

 (041ص ،0222
يتضمن االعتداء عوى كخص بدي  شو موضوع و  السلوك العدواني الغير مباشر: 3-4-2

عدم توجياه إلى الكخص الذي سبب اي و  الرقيقي شو المصدر وكخصيمث  الرمز ل آخر
 (048ص  ،7000، ي)عاد  كير  المتعدي.ضب غ
قد ييون من خال  عرضنا ألنواع السووك العدواني يظار شًن هذه األنواع متداخوة نوعا ما ا 

 وارد.سوبيا اي آن السووك العدواني بدنيا ومباكرا وارديا و 
 أسباب السلوك العدواني: -4

 :من بيناا نذيرالعدواني و  كتؤدي إلى ظاور السوو هناك العديد من العوام  التي 
 النفسية:العوامل  4-5

 القيام هام ايالتي تسام بدور النفسية المرتبطة بكخصية الفرد و هناك يثيرا من العوام  
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 : تؤدي إلى السووك العدواني ما يويومن العوام  النفسية التي  ،بالسووك العدواني 
ي ااو يعتبر الررمان من بين شرد العوام  المؤدية إلى السووك العدوان :الحرمان 4-5-5

نت قد بيَّ السوويات العدوانية و  به لوتعويض عنه من خال يؤدي  رد اع  عن الررمانتعبير و 
غوب ششًن و  مع اآلخرينرميمية اي تيوين عالقات  طف سات شًن الررمان يؤثر عوى الالدرا

غالبا ما  (070ص  ،7000 ،اريدة بولسنان) .يانوا يعانون من الررمان العاطفيالعدوانيين 
، االطف  الذي يكعر ن النفسي المرتبط بمكاعر الطفولةالعدواني إلى التيوييرجع السووك 

شما الطف  الذي يكعر  ،خائفا من طوب ارترام اآلخرين له بوجود الرب اي البيت لن ييون
نَّه بين شلو ه سيتصرف اي ي  ميان يما و نَّ إالعطف اوالديه نتيجة نقص الرب و بالعداء ل
)خالد  .من روله من خال  السووك العدوانيبالتالي سيراو  شن يرص  عوى انتباه شعداءه و 

 ( 2ص  ،2010عز الدين ،
ى السووك العدواني يتفق األخصائيون النفسانيون عوى شًن اقدان اإلكباع العاطفي يؤدي إلو 

اناا رنًن ررمان الصغار من عاطفة األم و ش Gessel »  يجز  « ، وقد شكاربي  مظاهره
 .تتطور معاناتام عوى كي  شنماط سوويية عدوانيةرباطات و يجعوام يواجاون يثيرا من اإل

 (701-700ص ص  ،7001 )مرمد سند العيايوة،
بيا مع إلى شَن التعاطف يرتبط سو  Rosenberg » رايزنبرغو Miller  ميور « يما يكير-

اعاال اي خفض السووك يذير شَن التدريب عوى التعاطف يان و  السووك العدواني لألطفا 
 (711ص  ،7001 ،)رسينة غنيمي عبد المقصود العدواني لوطف .

عرق  هدف الفرد ياإلرباط ا وك العدوانيرد العوام  الرئيسية لوسوش هو :اإلحباط 4-5-2 
 قد بيَّن ي  منو  ،اعه إلى القيام بسوويات عدوانيةمما يد ،ذا ما يثير لديه الغضبهو 
  .ظاورهالعدوان ابين اإلرباط و شنًّ هناك عالقة  Dollard »دوالرد  «و  Miller» ميور « 
 المرتبط  هو رالة انفعالية تيون دائما ناجمة عن الخوفو  بالنقص:الشعور  4-5-3

جانب  ي مثِّ  الكعور بالنقص اقدانو  ،من التربية التسوطية االضطاادية باإلعاقة الرقيقية شو
منه إلى استجابة عدوانية اتجاه من إلى انطواء و  يؤدي بالتاليو  ،م ام من النارية العاطفية
 يكعر نروهم بالنقص.   
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شكيا  العصيان تظار اي النقد و و ي رالة انفعالية يكعر باا الكخص هالغيرة:  4-5-4
   هي مظاهرالضرب و  ضا اي كي  سوبي لوغاية ياالعتداءيما تظار شي االنعزا االنطواء و 
 (074-070ص  ص ،7000 ،)اريدة بولسنانالعدواني. لوسووك 

و شالعاطفة عدواني قد يعود إلى اقدان الرب و السووك ال من خال  ما سبق يتضح لنا شنَّ  - 
مختوف راالت الررمان التي يتعرض إلياا  قد تصدر عنه بعض و  ،الكعور بالنقص

لوتخوص من  السوويات العدوانية التي تيون نتيجة لمواقف مربطة شو تعويضا لوررمان شو
 سيطرة اآلخرين عويه.

 العوامل االجتماعية:  4-2
رد يبير اي تيوين كخصيته التي يعيش اياا الطف  تساهم إلى إًن البيئة االجتماعية        
 تتدخ  اي ظاور السووك العدواني تؤثر اياا تأثيرا يبيرا، امؤسسات التنكئة االجتماعيةو 
 من هذه المؤسسات نذير:و 
 الطف يبير عوى كخصية ت عتَبر األسرة الوسط األساسي الذي له تأثير :  األسرة 4-2-5

لألسرة شساليب عديدة قد تؤدي إلى ، و ويعيش اي ينفاا ويتعوم عاداتهاي شسرته  أينك الذي
 ظاور السووك العدواني ومن بيناا نذير:

التاديد يأسووب شساسي استخدام شساليب العقاب البدني و  ي قَصد بهو القسوة:  4-2-5-5
إلى ما يؤدي  ونه بالذنبيكعر مع الطف  و  بكدةبقسوة و اي تنكئة الطف  ريث يتعام  اآلباء 

هذه الكخصية التعويض لما تعرض له من قسوة و و يوسيوة لوتنفيس  كوء كخصية متمردةن
 خاصة. ني الذي يتجه نرو الغيرينتج عناا السووك العدوا

هماله و  وهواإلهمال :  4-2-5-2 ية شو تريه دون عنااألسووب القائم عوى نبذ الطف  وا 
صور اإلهما  يثيرة اقد يعبر عن اإلهما  بالنقد المستمر و  ،مراسبة عوى السووك الخاطئ

 (81ص  ،1999 ،)عباس مرمد عوض التام.شو بتفضي  شخ عن شخ شخر شو اإلهما  
يقوم باذا السووك والرغبة اي االنتقام و بَعث اي نفس الطف  روح العدوان بالتالي ااإلهما  يو  

راجاته  إكباعررمانه من و من طرف الوالدين االهتمام بسبب ما يكعر به من اقدان لورب و 
 قد يؤدي إلى السووك العدواني.  الذي بب الرئيسيي عتبر السَّ  الذي و 
ذي يتمث  اي تكجيع الطف  عوى ترقيق معظم رغباته بالكي  الو : التدليل 4-2-5-3

يما  ،اسب مع مرروة النمو التي يمر بااي مسؤولية تتنشيروو له وعدم توجياه لترمُّ  
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يتضمن هذا األسووب تكجيع الطف  عوى القيام بمجموعة من السوويات الغير مرغوبة مع 
شجريت  ،اه  اآلباء سووك الطف  العدوانيقد يتج وينتيجة لوتدلي  ذلكع الوالدين لتكجي

باط وثيق بين التساه  مع عدوان الطف  ووجد شًن هناك ارتالتجاه  و  دراسات اي مجا 
 (84ص ،7008 ،)سناء مرمد سويمان .العدوانو  التساه 

يتضمن األم شو األب لرشيه عوى الطف  و  يتمثَّ  اي ارضو  التسلط:أسلوب  4-2-5-4
لو رغباته رتى و يق الوقوف شمام رغبات الطف  التوقائية شو منعه من القيام بسووك معين لترق

وين إلى تي غالبا ما يؤدي ذلكو  ألسووب يقف عقبة سبي  ترقيق ذاتههذا او ، يانت مكروعة
                                                                                                .السووك  العدواني بالوجوء إلى كخصية خائفة دائما من السوطة

الكدة يثاب مرة عن عم  ين و هو التقوب اي معاموة الطف  بين الوو  التذبذب: 4-2-5-1
رائرا ال يعرف الصواب من ه هذا التذبذب يجعو، العم يعاقب مرة شخرى عوى نفس ما و 
 القوق ال يميز بين السووك الصريحايجعوه دائم العقاب أ ويتأرجح بين الثواب و الخط

 (10-42ص  ص ،2003 ،)الرميدي الضيدان الخاطئ. و 
اقد يكِجع  ،تأثيرا يبيرا عوى سووييات الطف  إًن شساليب التربية اي األسرة تأِثر -    

ذلك مثال ليتعوَّم الدااع عن نفسه رسب   عوى القيام بالسووك العدواني و الوالدين الطف
إلى  القسوةو الرماية الزائدة و  التدلي و  ،آلخرينًنه عم  كجاع يما قد يقود سووك اشقادهم اعت

 . لسووك العدوانيغير ذلك من األساليب التي تؤدي إلى ظاور ا
ليًناا شيثر كدة اياا الطف  و  أرة التي ينكت عتبر امتداد لسوطة األسو المدرسة :  4-2-2

شو التعدي عوى  ،ظمة تفرض عويه وال مجا  لوتساه شنياة الطف  لما اياا ِمن قوانين و عوى ر
هذه الردود قد تكيِّ  له  ،ريته التي يان يمارساا اي األسرةردود لرهذه الضوابط التي تضع 

مناا السووك صدمة لذلك يوجا لألسرة ليجد مناا نااذة يتسو  مناا إلى االنررااات السوويية 
 (078ص  ،7000 ،. )اريدة بولسنانالعدواني

ثر يبير عوى كخصية شفزيون لوسائ  اإلعالم مث  التو اإلعالم:تأثير وسائل  4-2-3
األطفا  يقودون شبطا  المسوسالت  شنَّ من خال  مجموعة من التجارب جد وو   الطف ،

 (704ص  ،2009 ،)عالء الدين يفااي .العنيفةاليرتونية 
اي  اليبير لوبيئة التي يعيش اياا الطف  األثر إنكثرة التعرض لمشاهدة العدوان:  4-2-4

 تيثر اياا هذه المزدرمة التيالعدواني مث  األماين الكعبية والفقيرة و  ظاور السووك
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عدوان لذلك نجد الاا يتورد معاالت يقود الطف  مكاهد العدوان و افي هذه الر، السوويات
 (81ص  ،7002 ،منتكر بين شطفا  الكوارع والطبقات الفقيرة المعدمة.)مرمد مادي

 :العوامل البيولوجية 4-3
 شنً  تكير األدلة الرديثةالسوويات العدوانية و لوعوام  البيولوجية دور يبير اي ظاور       
ًنه شدية اي السووك العدواني اقد وجد الفروق الفر توعب دورا اي ظاور االختالاات و  الوراثة

الغير ييونون شيثر تكاباا اي العدوان من التوائم  سوائم المتكاباة من نفس الجناي رالة الت
 (714ص  ،7001 رمد مرمد عبد اهلل،شمجدي ) متكاباة.

يمين القو  شًن  ،  التي تؤدي إلى السووك العدواني* من خال  ما تم عرضه من العوام
يدة االنفعاالت الكدالنفسية التي تتمث  اي الررمان واإلرباط و العدوان قد يعود إلى العوام  

لى التنكئة االجتماعية االجتماعية التي ترجع شساسا إالعوام  و ، الصدمات النفسية المختوفةو 
وتأثير وسائ   (...الخالقسوة، ياإلهما مناا شساليب المعاموة الوالدية الغير سوية )الخاطئة و 

الغدد  ،الارمونات  الوراثةشو قد يعود إلى العوام  البيولوجية الداخوية ) ،اإلعالم المختوفة
 (الخ...
 :العدواني و تشخيصهق قياس السلوك طر -1

 ت عتَبر عموية قياس السووك العدواني من إردى الصعوبات التي يواجااا الماتمين     
 يبيرة.ذلك ألنَّه معقد إلى درجة هذا السووك و  بدراسة

 : طرق قياس السلوك العدواني 1-5
 المقابلة: 1-5-5
قد تساعد اي التعرف عوى  ضاايةإاا تسمح بجمع بيانات من المزايا األساسية لومقابوة شنَّ  

وشنواعه  هالمعراية التي تصاربية و العمويات االنفعالو العوام  المرتبطة به دوان و خصائص الع
 نتائجه.اع  األكخاص اآلخرين عوى ردوثه و ردود و 
  المباشرة:المالحظة  1-5-2

)ياموة الوعب.تتم المالرظة عندما ييون الطف  مثال بصدد ممارسة نكاط رر يالرسم شو 
  (10ص  ،0222 ،عبد الجابر تيم ،الفرخ كعبان

 :التقارير الذاتية 1-5-3
 اي هذه الطريقة يقوم الطف  بتقييم مستوى السووك العدواني الذي يصدر منه اقد يسأ  
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شو قد  مرددة  اآلخرين اي اترة زمنية سابقة و عن عدد مرات التي تكاجر اياا مع األطفا 
 معينة.توف اياا شكياء شيسأ  عن عدد المرات التي 

  الشخصية:اختبارات  1-5-4
يناا من بعوى اليكف عن السووك العدواني و  هناك بعض االختبارات التي قد تساعد     

ص  ،7002 ،آخرونشسامة مرمد البطاينة و ) السوداء.رائز القدم اختبار تفام الموضوع و 
411  ) 

 :التقديرقوائم  1-5-1
 السووك المعالجون شو اآلباء شو غيرهم بتقييم مستوى اي هذه الطريقة يقوم المعومون شو

 (047ص  ،7001مركد، العظيم ناجي عبد ي باستخدام قوائم سوويي مرددة. )العدوان
 :DSM 4تشخيص السلوك العدواني وفقا للدليل التشخيصي الرابع  1-2

 لمدة ستة شكار عوى من األنماط المذيورة شدناه يستمرينبغي وجود نمط سووك وارد       
شو شثناء التعام  مع اي البيت المدرسة ار هذا السووك اي مواقف مختوفة )يظاألق  و 
رديد اضطراب السووك العدواني من من النارية التكخيصية التفريقية البد من تو  ،اآلخرين(

من السمات الثمانية التالية عوى األق  توار شربع شو شيثر ج  طرح هذا التكخيص البد من ش
 :هيستمر ألكار ستة اي الرد األدنى و التي ت

 الغضب.سريع  -
 يتكاجر يثيرا مع الراكدين . -
 .يعطي بصورة متيررة تعويمات وقواعد لآلخرين -
 .  بطريقة مقصودة ما يغيض اآلخرينيفع -
 لآلخرين.غالبا ما يعزو سبب شخطاؤه شو سوويه  -
 قاب  لالستثارة بساولة من اآلخرين. ما ييون رساس و غالبا  -
 (00،ص  7008 ،)سامر جمي  رضوان .غالبا ما ييون غاضب -
 :  لنظريات المفسرة للسلوك العدوانيا -6 

من بين و  المختوفة،هناك العديد من النظريات التي تناولت السووك العدواني بأكياله      
 شهم النظريات نذير:
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   النفسي:نظرية التحليل  6-5
اي النفسية لوعدوان و عوماء النفس الذين برثوا اي األبعاد من شوائ   Freud»  ارويد « يان 

تخدم لورفاظ  هي التيعويه هما غريزة الرياة و  ن تسيطرلإلنسان غريزتيو  ،القوى المررية ايه
يكعر الفرد بتاديد خارجي تنتبه عندما ر عناا بالعدوان يعبَّ غريزة الموت و  ،عوى رياة الفرد
ثارة أ لوعدوان ألي إالداخوي ايتايويخت  توازنه ة اتتجمع طاقتاا ويغضب الفرد غريزته العدواني

 (070ص، 7004 ،)قرطان شرمد الظاهري خارجية.
عندما ا هي تسعى لتدمير اإلنسانة الموت توجد منذ لرظة الوالدة و واقا لاذه النظرية اغريز 

ارويد « تيمين تقسيم مراوال، إلى اآلخرين موجه واًناالخارج اإناا تصبح عدتترو  إلى 
Freud «    ار  اي ي  مرروة شضاف كيئا جديدامر  0لتفسير العدوان ضمن. 

 ذلكو  العدوان ميون لوجنسية الذيرية السوية رشى "ارويد" شنَّ  (:5891 )المرحلة األولى - 
 السادية هي الميون العدواني لوغريزة الجنسية. يق هدف لوتورد مع الكيء الجنسي و لترق

 األنا ن مجموعتين من الغرائز هما: اي هذه المرروة ميَّز بي(5851المرحلة الثانية)  -
الرظ   ب الترو ذلك من خال  دراسات عوى عصاالغرائز الجنسية و غرائز رفظ الذات و و 
 .دوانمن خال  العالكخصيات النرجسية يخصصون معظم جادهم لورفاظ عوى الذات  شنَّ 
الذي شعاد ايه و ( ما وراء مبدش الوذة) ارويد " ": مع ظاور يتاب(5829المرحلة الثالثة ) -

لين بين غرائز الغرائز الجنسية و غرائز األنا و تصنيف الغرائز اأصبح الصراع ليس بين 
وغرائز الموت  ،ي تعم  من شج  الرفاظ عوى الفرد هلجنس( و او الرياة ودوااعاا )الرب 

ص ص  7000 ،)خالد عز الدين التدمير.لتخريب و تعم  من شج  ادااعاا هو العدوان و و 
44- 41) 
 تفسيرات الفرويديون الجدد للسلوك العدواني:  6-5-5
  "ارويد" رة العدوان التي قا  باا  ًنه المبتير لفيشابالرغم من   » Adler درشأللفرد  «بالنسبة 

العدوان  از ذلك اي شنيمين إيجمتتالية و تطوير الفيرة من خال  شعماله الاقد قام بتعدي  و 
يمين لوعدوان شن يترو  بطرق عديدة عندما ال و  النقصإرساس باليره نرو مكاعر العجز و 

سعد وشرمد ششرمد شبو ) .يترويوه إلى الذات ،يطيع الفرد توجياه لوموضوع األساسيست
 (02ص  ،7002 ،عريبات
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 هوشًن العدوان دااع ميتسب ليس اطري و   »  Karen Horneyيارين هورني  « وترى-
االطف  القوق الذي ينعدم لديه الكعور باألمن ينمي  ،وسيوة يراو  باا اإلنسان رماية شمنه

اقد يصبح عدوانيا ينزع إلى االنتقام من  اا ما يكعر به من عزلة مختوف األساليب ليواجه ب
ذلك من بالنقص الذي يعاني منه و  يسعى لتعويض الكعورا ،وتهالذين نبذوه شو شساءوا معام

 (707ص   7002 ،)طه عبد العظيم رسين .نلعدوابا رة عوى اآلخرينخال  السيط
اطرية وليناا رقيقة اا لم تعتبر غريزة الموت اإن  »  M.Klainليميالني يالين « بالنسبة -

الادف من العدوان هو و ، يالغيرة والرسد ن مكاهدتااهي عبارة عن غريزة شولية يميموموسة و 
 ( 42ص  ،7000 )خالد عز الدين،  .يراهيةالالتدمير و 

ه سووك غريزي يادف نَّ شي اي تفسير السووك العدواني عوى اتجات مدرسة التروي  النفس - 
 "ريث يرى اطريا داخ  اإلنسان والتي يجب إكباعاا العدوانية الموجودةإلى تصريف الطاقة 

فض توتره الفرد عندما يعتدي عوى غيره بأي كي  من شكيا  العدوان يؤدي إلى خ شنَّ  "ارويد
راعات شساسا إلى الصالعدوان يعود  شمَّا الفرويديون الجدد ايرون شنَّ  ،الداخوي توازنهالنفسي و 

 .اإلرباطالخوف والقوق و النقص و الكعور بعدم األمان و و النفسية الداخوية  
 :النظرية البيولوجية 6-2
اقد  ،مرصوة لوخصائص البيولوجية لوفرد العدوان سووك اطري ترى هذه النظرية شنَّ      

 «     إذ يرى ،الجااز الغدي اضطراباتلعدوان و توصوت دراسات إلى شنه هناك عالقة بين ا
شستاذ عوم الارمونات بجامعة هاراارد األمرييية شنَّ زيادة إارازات الفص   » Skinesسياينز 

اك عالقة هن هناك َمن يرى شنَّ و  ،اندااع إلى العدواناربه توتر و األمامي لوغدة النخامية يص
الجنس عند األكخاص يروموسومات  شنَّ  بين يروموسومات الجنس والعدوان ريث وجد

 ،7004 يين. )قرطان شرمد الظاهري ،يما هو عند العاد( XY)ليسو  (XYY)العدوانيين هو
 ( 077ص 
بالتالي اأسباب العدوان قد تعود إلى عوام  ترتبط بالجااز العصبي االعدوان ييثر لدى  -

 نه يرتبط بدرجة يبيرةشاب شو توف اي الجااز العصبي يما األاراد الذين يعانون من اضطر 
زاد ارتما  ( ايوما زادت نسبة ترييزه اي الدم )التستستيرونبزيادة إاراز الارمون الجنسي 

 (020، ص 7001 ،)عماد عبد الرريم الزغو  .ردوث السووك العدواني
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مناا الناقالت الياتييوالمينية العصبية والعدوان و  شنَّ هناك من يربط بين الناقالت يما-
Cotecholaminer اليولينية" و Cholinergic  بينما  ،إرداث العدواناي يكتريان معا
)عصام عبد الوطيف عقاد  بتثبيطه. تقوم  G.A.E.Aمينوبيوتيك شالسيروتونين والجابا و 

 ( 002-002ص ص  ،7000
العديد من  يطوق ( Hypothalamus)إثارة الجانب الخارجي لومااد  يما تمَّ ايتكاف شنَّ 

ثارة منطقة معينة شكيا  العدوان المصارب بمختو اإلنسية  ة الرزم" هي ف شنواع االنفعا  وا 
استجابة عدوانية كرسة من طرف الريوانات بعيس إثارة المنطقة  تطوق "لودماغ األمامي

المريطة بالبطين اي المادة الرمادية التي تردث استجابات شق  عدوانية يما لورظ شن الووزة 
 ( 001ص  ،7002، ة)اضيوة زرارق .ر اي يبح العدوانلاا دو 

 السلوكية:النظرية  6-3
يرى و ووك العدواني النظريات التي تناولت الس عتَبر النظرية السوويية من شهمت        

رع تتف ي سووك يمين ايتكااه وتعديوه واقا لقوانين التعوم شالعدوان كأنه كأن  السووييون شن
التعوم ( ونظرية 0202)ميورلدوالرد و  العدوان–إلرباط: نظرية االنظرية السوويية إلى نظريتين

  .(0220االجتماعي لبنادورا )
  Miller » ني  ميور« من شكار عوماء هذه النظرية هم: نظرية اإلحباط العدوان 1-3-5
يرون و  Dollard » جون دوالرد «و Mawer » ماورو  «وSears  »  روبرت سيرز« و
) طوعت  .يعتبرونه ناتج عن اإلرباطو  تهطبيع عن تيكفاني العدو استثارة السووك  شن

 ( 000ص  ،7000، منصور
 و يتمث  جوهر النظرية اي األتي:  

 .د من ارتماالت رد الفع  العدوانيرباطات تزي* ي  اإل
 .وان يفترض مسبقا وجود إرباط مسبق* ي  عد

 .ات التي تثار اي الموقف اإلرباطي* العدوان من شكار االستجاب
 شنَّ  "  Dollard " و دوالرد  Millerبعد ظاور هذه النظرية بفترة قصيرة شيد" ميور و  -

األمر يتوقف عوى اال يؤدي بالضرورة إلى العدوان  هن  شاإلرباط ينتج عن عوام  عديدة و 
رمد ش)قرطان  .وى تفسيره لوموقف المربطعاستعداد الفرد لوقيام به و  عوىو طبيعة العدوان 

 (000ص، 7004الظاهري، 



 السلوك العدواني                                  الفصل الثاني                                           

 

 11 

 دوالرد"العدوان عند قوم عوياا العالقة بين اإلرباط و تمَّ ااتراض األسس النفسية التي ت لذلكو 
Dollard  " ميور "و Miller  "  هي ياألتي:و 

  .يمية اإلرباط الذي يواجاه الفردتختوف كدة الرغبة اي السووك العدواني باختالف  -0
يؤدي ذلك إلى قف اإلرباطية بمثابة إرباط شخر و ي عتَبر يف السووك العدواني اي الموا - 7

 .لعدواني ضد مصدر اإلرباط األساسيازدياد مي  الفرد لوسووك ا
ه بمثابة تفريغ ت عتَبر االستجابة العدوانية التي يستجيب باا الفرد من مصدر إرباط -4

 رى.تما  ردوث استجابة عدوانية شخردوث هذه االستجابة يقو  من ارلطاقته النفسية و 
 ( 007-000ص ص  ،7002 ،) رسين عوي الغو 

 رباطاتلعدواني يردث نتيجة مجموعة من اإلشنَّ السووك ا النظريةرسب هذه يتضح لنا  -
ب لاذا اإلرباط من بالتالي يستجيتعيقه عن الوصو  إلى شهدااه و  التيو التي قد تواجه الفرد 

 .نيإلى سووك عدواقد يؤدي بالضرورة ي  إرباط   ، لين ليسخال  العدوان
الرائد األو    Bandora  »را شلبرت باندو  « ي عتَبر:  نظرية التعلم االجتماعي 6-3-2

متعوم من خال  شساليب التربية والتنكئة  ترى هذه النظرية شنَّ العدوان سووكلاذه النظرية و 
مبدش التعوم هو هيذا يصبح تعوم الفرد لألساليب السوويية و  توعب دورا يبيرا اياالجتماعية 

شنَّ هناك ثالث مصادر " باندورا  "يرىو  ،ع  العدوان شداة لترقيق األهدافالمبدش الذي يج
تأثير العدواني وهي التأثير األسري وتأثير األقران و  ليتعوم مناا الطف  بالمالرظة السووك

 (040ص  ،7000كيري عاد ،)الخ. النماذج الرمزية مث  التوفاز...
(  شنَّ لألسرة دور يبير اي ظاور 0282)  Peterman »بيترمانو  Ross روس « يرى 

عوم السووك العدواني لدى السووك العدواني ااألسووب الذي يتبعه األه  يعد سببا مباكرا اي ت
الوالدين  عدوانية وبي شو االيجابي لوسووك العدوانيالتعزيز السهذه األساليب  ِمن بينالطف  و 

 (720، ص 7008)سامر جمي  رضوان  األقوا .التناقض بين األاعا  و يذلك  ردهماش شو
 شيدَّت معظماا عوى النتائج التالية:هذه النظرية و  ايريت بروث عديدة لقد شج -
 إنَّ مكاهدة شاالم العنف تساِهم اي تكيي  صورة ونمط  السووك العدواني. -
 يه.يد السووك الذي يعاقب عومن تقو يقود الطف  السووك الذي ييااأ ااعوه عويه شيثر -
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اه اآلخرين لعدة شسباب من وترى هذه النظرية شنَّ اإلنسان ينخرط اي السووك العدواني اتج 
توقع شكيا  عديدة من التعزيزات لوقيام باذا العدوانية خال  خبراته السابقة و نَّه ايتسب شبيناا 

  (700، ص 7002، )بكير معمرية  السووك.
ه سووك متعوم ييتسبه نَّ شة تنظر إلى السووك العدواني عوى النظرية السوويي شنَّ نستنتج  -

قد ريزت و  ،(..الخالمدرسة. األسرة،)فةالفرد من خال  مؤسسات التنكئة االجتماعية المختو
 ،العقاب ،التعوم )التعزيزعمويات  ىرها لوسووك العدواني عونظرية التعوم االجتماعي اي تفسي

 لدى األطفا .   السووك العدواني ظاور التي قد تؤدي إلى (النمذجة، الثواب
ك اختالف بين لونظريات التي تناولت السووك العدواني نجد شنَّ هنا عرضناِمن خال       

  مالسووك العدواني يعود إلى عوا ريث ترى النظرية البيولوجية شنَّ  ،البارثين اي تفسيره
 نَّه سووك غريزي اطري يرجع إلىشي رين ترى نظرية التروي  النفسي تيوينية بيولوجية ا

 السوويية اترده إلى شما ،مريبات النقصصراعات الداخوية و عوام  نفسية قد ترتبط بال
الخارجية شساسا إلى مؤسسات التنكئة االجتماعية المختوفة يما تربطه العوام  االجتماعية 

 األخرى.  مناا تيم  ات ألن يلذلك البد من التيام  بين هذه النظري وم،التعبعمويات 
 :ائية والعالجية للسلوك العدوانيالتدخالت الوق -7
  :قاربات العالجية للسلوك العدوانيالم 7-5
  النفسي:العالج  7-5-2

ين لو ، ير الدااع العدواني لدى الفردنَّه ال يمين ضبط شو تغيشترى نظرية التروي  النفسي 
 عويه يمين استخدام وسائ  متعددةشنكطة اجتماعية مقبولة و  تروي  هذه الطاقة وتفريغاا اي
تادف إلى يستخدم العالج النفسي الجوسات النفسية التي  ،لتفريغ طاقة العدوان لدى الطف 

قد تظار ممارسة آلليات دااع خاطئة قد و  ،عرف عوى مواقف اإلرباطوالتَّ  تروي  رياة الفرد
 .االسترخاء الفرد عوىيتضمن تدريب و  ،إلى ذلك السووكتقود 

  السلوكي:العالج  2 -7-2
توظيف برامج و  ،يرات العدوانيقوم عوى إرداث تغيير اي بيئة الفرد من خال  التريم بمث

 :المبادئ التاليةيمين استخدام و  التعدي  السوويي
االمتيازات المعززات و  من : ويتمث  اي ررمان الطف خدام إجراءات التصريح السوبي* است

 ( 020ص  ،7001 ،الوعب. )عماد عبد الرريم الزغو  شو الررمان من
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 عوى تعزيز السوويات االجتماعية المرغوب اياا: يكم  هذا اإلجراء يز التفاضوي* التعز 
خوي  عبد الررمان و  مصطفى نوري القمش) .مرغوب اياا وتجاه  السوويات الغير 

 (770-702ص ص  7002المعايطة ،
 :العالج من خالل النمذجة و لعب األدوار  7-2-3
ا اردهما يمارس سوويات عدوانية يعاقب عويشريض الطف  إلى نوعين من النماذج يتم تع   
ز عوياا و  جتماعيةاشخرى سيماِرس اياا سوويات كدة و ب ذلك لتكجيعه عوى السووك وي عزِّ

 . تماعي واليف عن السووك العدوانياالج
 :العالج الجماعي 7-2-4
بذلك مجموعة تقوم ال تقوم بالسووك العدواني و  ضمن مجموعة ضابطةيِتم مزج الفرد     

 سووك غيره.إجراء مقارنة سوويية بين سوويه و الجوسات عوى  وتعم 
  :العالج الطبي العقلي 7-2-1

عن طريق المادئات  وزم عالج مسينهناك بعض الوضعيات االستعجالية التي تست    
طى لوفرد شنواع من العقاقير يتضمن هذا العالج شنواع من بيناا العالج بالعقاقير ريث يع

يتم ذلك من خال  قطع شلياف تربط الفص الجباي بالمرايز  ،العالج بالجرارةو  تادئه التي
 ،7004)رييان إبراهيم  تزو  بذلك رالة التوتر.لية األخرى خاصة الايبوثاالموس و االنفعا

 (707-700ص ص 
 : سلوك العدوانيأساليب الوقاية من ال 7-2

 :من هذا السووك لدى األطفا  نذير الطرق التي يجب إتباعاا لووقايةبين األساليب و من 
لتفريغ ما لديه من فريغ االنفعا  اذلك يتيح الفرصة تو تواير طرق لوتنفيس االنفعالي  - 

، ص 7000رمد يري، ش)خولة  .  ممارسة األنكطة الرياضيةانفعاالت وتوترات من خال
072) 

يتمثَّ  اي تعوم الماارات االجتماعية من خال  التدريب عوى النمذجة االطف  و  :النمذجة -
هي من شيثر وانية عندما ييون النموذج يذلك و عندما يكاهد نموذج يسوك بطريقة غير عد

الستجابات غير عدوانية ذلك من خال  تقديم نماذج رق اعالية اي تعدي  هذا السووك و الط
 مثيرة لوعدوان.فزازية و اي ظروف است
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 تنمية مفاهيمو  السوبية لدى األطفا  عن العدواناالعتقادات الخاطئة و تعدي  المفاهيم و  -
 .وسووك العدوانيلالطف  النتائج السوبية  البد شن يالِرظ، و لديامية ايجاب

بطرس )ة. مكاي  الريا العنف اي ر استخدام الكخصية و  نفي العالقة المزعومة بين قوة-
 (012ص  ،7000بطرس، رااظ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السلوك العدواني                                  الفصل الثاني                                           

 

 11 

 ل:ـــــة الفصــــخالص
 يتضح لنا شن العدوان مفاوم واسعمن خال  ما تمَّ التطرق إليه اي هذا الفص         
ترديده الذي يمين مالرظته و عاريف المقدمة لوسووك العدواني و قد اختوفت التظاهرة معقدة و و 

 خ مباكرا شو غير مباكر ...ال، ن بدنيا شو لفظيايظار بأكيا  عديدة اقد ييو ه و قياسيذلك 
يون تختوف شسبابه اقد ت ،دني شو النفسي لوذات شو لآلخرينيؤدي إلى إلراق األذى الب
 لى العوام  النفسية المرتبطةشو إلعوام  الفيزيولوجية المختوفة ابيولوجية تعود إلى الوراثة و 

 االجتماعية التي تكم  شساساالعوام  الصدمات النفسية المختوفة و  ط شوبالررمان شو اإلربا
 صوال إلى وسائ  اإلعالم ...الخ.ساليباا اي التربية ثم المدرسة و شو األسرة 
االعتماد عوى التقارير يمين قياس السووك العدواني عن طريق وسائ  متعددة مناا        

جراء مقابالت شورظة المالالذاتية و   ،ق مجموعة من االختبارات الكخصيةبتطبي المباكرة وا 
شما ايما يخص النظريات التي تناولت السووك العدواني اقد اختوفت بدورها اي تفسيره ريث 

ريا يعود إلى الصراعات اعتبرته سوويا اطالنفسية الترويوية إلى الغريزة و شرجعته النظرية 
النظرية اي رين ريزت ه إلى عوام  تيوينية ايزيولوجية ولوجية اردتشما النظرية البي، الداخوية

وشساليب التربية األسرية  (الخالعقاب ..–الثواب عوى عمويات التعوم ) السوويية بنوعياا
ذا شردنا تفسير كام   السووك،ظاور هذا  يبيرا ايدورا االجتماعية يما شعطت لإلرباط و  وا 

 .ص  إلى تفسير متيام النظريات لن يجب شن نجمع بين ي 
العالجية لورد من السووك العدواني لين قب  هذا هناك مجموعة من الطرق الوقائية و        

لى إ شووي بالمخ هو ناتج من اضطراب عض يجب شن نعرف بواعث هذا السووك ه 
اضطرابات نفسية شو ظروف اجتماعية لنراو  التعام  معاا رسب طبيعتاا إما بإتباع 

التأنيب ...الخ  ان من المعززات شوالررم الوقائية يالرد من هذا السووك بالعقاب شوالطرق 
 .تماد عوى العالج النفسي شو الطبيشو باالع
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 :دــــتمهي
ج فيها إلى إشباع حيث يحتا ،عمر الطفل أهمية كبيرة في حياته للسنوات األولى من      

العطف التي يكون اجات النفسية كالحاجة إلى الحب و لعل أهمها هي الححاجات مختلفة و 
هذه الحاجات  تتأثر شخصيته كثيرا بما يصيبف على حياة الطفل المستقبليةير لها تأثير كب

سنحاول في  ،دينحد الوالأا كان هذا الحرمان يتعلق بفقدان خاصة إذمن إهمال وحرمان و 
 ة من مفهومه هذا الفصل اإللمام بأهم الجوانب المتعلقة بالحرمان العاطفي لدى الطفل بداي

   الوقاية منه.و   آثارهو  يات المفسرة للحرمانأنواعه ،النظر  ،بابهأس ،الديةأهمية الرعاية الو 
 :أهمية الرعاية الوالدية – 1
تحقيق التوافق التقاليد و على تعليم الطفل أنماط الحياة وتكوين العادات و  تعمل األسرة      

 ا صحيحا مع العواملوهذا ما يضمن للطفل تكيف ،مطالب بيئتهي بين دوافع الطفل و النفس
 .قوى على مواجهة مشكالته اليوميةعند فشل الطفل في إقامة هذا التكيف ال يالمحيطة به و 

  (109ص  ،9118السيد، فؤاد بهي )
جل أمن  في حاجة ماسة إلى أبويه الطفل لقد أكد عدد كبير من علماء النفس أن  و  -

 مارغريت ريبل «، ترى توازنهمايستمده من قدرا من االتزان النفسي الذي  هإعطاء
Margaret Ribble 9111 «    االهتمام بالنمو النفسي لدى الطفل ال يقل أهمية عن أن 

لدور  أن    Erekson »9190ايركسون  «يرى و  ،النمو في جوانب الشخصية األخرى
فقدان الطفل  أن   Bowlbyوأشار بولبي  ،السواء النفسي للطفل الوالدين أهمية بالغة على

عطف بصورة النفسية نتيجة لفقدان عالقة الحب و يترتب عليه من الصحة الما للتكيف و 
 ( 91ص  ،1002 ،عامر سالم الخزرجي ،)ريان سليم بدير مستمرة مع الوالدين.

الصحة النفسية للطفل يتوقف إلى حد كبير على نوع الرعاية التي مستقبل  ن  إبالتالي فو  
 يحصل عليها في سنوات حياته األولى فال شك أن هذه الرعاية تعتبر من أهم العوامل التي 

الحنان والعطف من طرف  تحديد مفهوم لذاته فتوفيرصيته و تطور شختسهم في نمو و 
 . ي والجسدييلعبان دورا حاسما في توازنه النفس لدين الوا
 : طفل –أهمية العالقة أم  1-1

 وهي من عالقة عاطفية مع أمهجب أن يمر بيطفل في السنوات األولى من حياته ال إن     
وتعر ف  ،صحته النفسية عامةصية الطفل و تطور شخأهم العوامل التي تسهم في نمو و 
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ء في ذلك الجو من للطفل بسخامجمل ممارسات العناية التي ُتمَنح « هاالرعاية األمومية بأن  
بونتاليس .ج )جان البالنش و  . »تمر الذي يميز مشاعر األمومةالمسالحنان النشط و 

   (198ص  ،9189
 لنفسية يستمد من العالقة الحارة أن  أول أساس للصحة اومن القواعد المتفق عليها        

قد تحدث الكثيرون أو من يقوم مقامها بصفة دائمة و  الوثيقة الدائمة التي تربط الطفل بأمه
أكدوا على دورها الكبير في تنشئته فقد م  في نمو شخصية الطفل و المبكرة لأل عن التأثيرات

على أن  عالقة األم  بالطفل هي دون شك العالقة األكثر أهمية   »  Bowlbyبولبي   «أك د
)مجدي .واألم يكتسب الرضا من هذه العالقة لاألولى وكل من الطف سنوات الطفل  خالل

 (00ص  ،9112 عبد اهلل،
التوازن  إلى منظمة الصحة العالمية توصل إلى أن    » Bowlbyبولبي  « ومن خالل تقرير 

قدم ف ها لمستقرة مع األم أو من يحل محة و العقلي للطفل يرتبط بضرورة تمتعه بعالقة حميمي
ية األم اضطراب الشخصية أو العصاب يكون غالبا نتيجة الحرمان من عنا براهين تدل أن  

 (980ص  ،9111 ،)فايز قنطار .معها غير دائمةأو عالقة متقطعة زمنيا و 
أهميته يتركز في الثالث سنوات األولى من أن  خطورة دور األم و  " Freudفرويد " يرى و  

رحلة هي ما في هذه المهبينالعالقة الثنائية وهو يؤكد أن   عامل المحدد للنموحياته فهي ال
التي يعاني حباطات اإلو التي تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات  االستقرار النفسي وهي أساس

 (91ص ، 1001، الرحمان عقيالن أبو شمالة أنيس عبد) منها الطفل.
 : طفل –أهمية العالقة أب  1-2

بيه أدور األم حيث تبدأ عالقة الطفل بلدور األب في حياة الطفل أهمية ال تقل عن  إن       
دائما يثير فيه الكآبة والقلق كما أن  حرمان الطفل من والده وقتيا أو ، عادة في السنة األولى

 ( 10-11 صص  ،1090 ،حمد الخولدةأناصر ) العائلي.قدان لحس العطف فو 
ضل إشباعه لمجمل بفلعاطفة التي يؤمنها األب للطفل و ااألمان و بفضل مشاعر الدفيء و  

فالعاطفة التي  ،ن الطفل من تحقيق النضج النفسي والعقليالنفسية ليتمكحاجته المادية و 
)كريستين .التأثيرات المتبادلةالعالقات و  تربطه باألب تشكل الركيزة التي تنطلق منها مجمل

 (919ص  ،9110 ،نصار
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كثيرا ما يتقمص شخصية األب ويؤخذ عنه و  لي فالطفي تشكيل البناء النفسيساهم األب فو 
ا عن طريق القدوة له دور رئيسي في تكوين الذات العليالكثير من الصفات وأساليب الحياة و 

 ( 99ص  ،1001 عبد الرحمان أبو شمالة، أنيس) .الحسنة
عب دورا هاما في نمو الطفل يل "  نتائج دراسته التي جاء أن  وجود األب Billerقد قد م "و 

كبر من األطفال أن إلى تكوين مفهوم ايجابي للذات جد أن الذين لديهم أباء يميلو حيث و 
مى األب يظهر لديهم سرعة ن األطفال يتاإفي المقابل فن مع أمهاتهم فقط و الذين يعيشو 

نسي أ) .وابط مع زمالئهمصداقات أو ر  الحساسية كما يجدون صعوبة في تكوينالتأثر 
 (901ص  ،9118 ،قاسم
  يتيم:الحاجات الطفل  -2

هي نفسها حاجات الطفل اليتيم حيث  حاجات الطفل العادي تجدر اإلشارة هنا إلى أن      
 تطوره.ة الطفل اليتيم وضرورية لنموه و أردنا عرضها كونها لها تأثيرات كبيرة على شخصي

يتطلب الطفل منذ اللحظة األولى : الوالدينالرعاية من والعطف و  بالحاجة إلى الح 8-1
في نفسه أثرا يستمر معه  العطف يتركانفإبداء الحب و  ،العاطفة الضرورية لهير الحنان و توف

عكاشة عبد المنان ) .توازنه النفسيخصيته و يلعب ذلك دورا حاسما في تكوين شطويال و 
 (81ص  ،9111الطيبي، 

يقصد بالحب قبول الطفل من و  ،يؤدي إلى حالة نفسية وجسمية خطيرة ففقدان الحب 
 ( 21ص  ،1000 ،عباس الشوربجي نبيلة) .مقبولنه أتجاوبهم معه ليشعر لمحيطين به و ا
ه شخص مقبول من طرف ن  أه ذو قيمة و ن  أاجة يحتاجها الطفل اليتيم ليشعر الحب أهم حو 

الرغبة في النفسي وانعدام ذلك يولد شعورا سلبيا و فعال في تطور الطفل له دور و  يناآلخر 
 (21ص  ،9112 ،كمال حسن وهبيو  د المجيد الخليديعب) تعويض ذلك.

وأبيه  منذ نشأة الطفل وهو في حاجة ملحة لألمن والرعاية من أمه األمن:الحاجة إلى  8-2
 مترابطة  متماسكةوجود أسرة فاإلحساس باألمن ال يأتي للطفل إال ب ،كل الكبار من حولهو 
انفصال الوالدين وغيابهما( يولد لدى الطفل اإلحساس ن التفكك المادي أو المعنوي )أل

  ( 11، ص 1008)فتيحة كركوش، . بالخوف
وعدم  ه قد يصاب بأمراض واضطرابات نفسية كالخوف والقلقن  إف لألمنإذا افتقد الطفل ف

 .العدواني طفل جراء افتقاده لألمن مما يجعله من الذي يولد شعورا بالكراهية األمر االستقرار
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لتقدير يحتاج الطفل منذ نعومة أظافره إلى شيء من ا: الحاجة إلى التقدير االجتماعي 8-3
هذا ما ينمي لدى الطفل الشعور ، و ر ويزداد ميله للتقدير منهميكبواالهتمام ممن هم حوله و 

 (91، ص 9181 مصطفى زيدان،)بالمسؤولية. 
تقالل يحتاج إليهما الطفل االسإن  الشعور بالحرية و : الحاجة إلى الحرية واالستقالل 8-4

 .ن ه يسير أموره بنفسه دون االعتماد على غيره هذا ما يولد لديه الثقة بالنفسأليشعر 
 (19، ص 1008 ،ةكركوش فتيح)
ه ينتمي إلى أقوى الحاجات النفسية للطفل هو شعوره بأن   إن  : الحاجة إلى االنتماء 8-5

السنوات  االجتماعي له خاصة فيالحاجة األساسية للنمو النفسي و  هذا االنتماء يحققأسرة و 
ى ه في بعض األحيان يقوم بعض اآلباء في األسرة يدفع األبناء إلن  أ، حيث األولى من حياته

عباس نبيلة ) .ما يؤثر في التكوين النفسي للطفلهذا الشعور بأنهم غير مرغوب فيهم و 
 ( 27ص  ،1000الشوربجي، 

التي يعوزها  مجموعة هذه الحاجات من بين أهم الحاجات يمكن تقريبا اعتبار أن        
 الوالدين.اليتيم نتيجة أن  إشباعها يتطلب وجود كال  الطفل

 :   الحرمان العاطفي تعريف -3
   يعرفها ،اإلحساسو  عواطف وتعني الشفقة والشعور جمع ةالعاطف:العاطفة تعريف 3-1
تسمح للفرد بتكوين االنفعاالت مجموعة من المشاعر و على أن ها   »  Sillamy سيالمي  «

الحماية يصبح اإلنسان إذا وجد في محيطه الحب و و  العالقات مع اآلخرينوضع شخصيته و 
العاطفة يحتمل أن تتطور شخصية حزينة لم تتوفر و أما إذا حدث العكس  ،شخص مستقر

 (N.Sillamy, 1980, p20)   عدائية أو اكتئابية.
أشياء  شعور بعدم وجود حاجات أون ه الأ» ياسر إسماعيل« يعرفه الحرمان:تعريف  3-2
  (19ص  ،1001 إسماعيل،ياسر شخصيته.)أمور يحتاجها اإلنسان مهمة لبناء و 
عاطفي أو قد يكون حرمان لحاجة من حاجاته األساسية و  بالتالي فالحرمان هو فقدان الفرد 

 ....الخأو مادي اجتماعي أو ثقافي 
 العاطفي:تعريف الحرمان  3-3

اء مفهوم محدد علماء النفس في إعطوجهات النظر بين الباحثين و اء و لقد اختلفت اآلر     
 نذكر:من بين تلك المفاهيم للحرمان العاطفي و 
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 :Yarrow  1691تعريف يارو  -3-3-1     
بما ينطوي عليه من انقطاع العالقات  ،من سبل الحياة األسرية الطبيعية هو الحرمان "    

خالل إيداع الحرمان من ، فاالنفصال يفضي إلى خبرة لدينوالتبادل الوجداني الدائم بالوا
ل رعاية أمومية أو أبوية مؤسسة اجتماعية، حيث ال يلقى الطف، أو الطفل إلى أسرة بديلة

 .                                                                                                                 "يح له التعامل مع الصور الوالدية على نحو سليمتت كافية،
مشكلة الطفل قد ال تعود إلى  مية الرعاية الوالدية مع أن  لقد ركز هذا التعريف على أه     

نما إلى الرعاية التي يتلقاها الطفل.       مجرد الحرمان فقط، وا 
 :Bowlby 1681تعريف بولبي  3-3-2

  عدم وجود شخص واحد مخصص لرعاية الطفل بصفة  أن  الحرمان العاطفي هو رىي       
 .            والثقة وغالبا ما تكون األم ينةالطفل معه باألمن والطمأن بحيث يشعرمستمرة وبطريقة شخصية 

                             أو بديلتها في رعاية الطفل بصفة دائمة فقد أهمل تماما ركز هذا التعريف على دور األم  -    
 دور األب في ظهور الحرمان العاطفي.

 : » Long Mayerلونج ماير  « تعريف-3-3-3
مجمل الظروف السيكولوجية الناتجة عن مواقف الحياة التي يكون فيها الفرد محروم من  "هو

على مدى زمني كبير مما حاجات السيكولوجية بصورة كافية و فرص إشباع بعض أو معظم ال
 ."يؤدي إلى تشوه نمو الفرد

نما قد الحرمان العاطفي ال يرتبط فقط بالحرمان من الوالدين وا   يبين هذا التعريف أن   -
 .سويال نموالالمختلفة التي تؤثر على إشباع الحاجات النفسية  يحدث نتيجة عدم 

 :عريف معجم االضطرابات السلوكية واالنفعاليةت 3-3-4
ما  هوو  العطف من الوالدينوالرعاية و  المناسب من لطفل على القدرعدم حصول ا"هو  

عبد )."معاملتهقد يحصل ذلك نتيجة انفصال الوالدين أو إساءة و  ،يشعر الطفل بعدم األمان
 (110ص  ،1002، الرحمان سيد سليمان

عدم كفاية ى أن  الحرمان العاطفي هو نقص و من مجموعة هذه التعاريف نخلص إل -    
و أ، أو انفصالهما الوالدين أو كالهماإلى وفاة احد الرعاية الوالدية نتيجة لعدة أسباب قد تعود 

هذا ما و العطف حتى بوجود كال الوالدين عدم توفير الحب و سوء معاملة الطفل داخل أسرته و 
 .النموجوانب كافة  ثار خطيرة علىإلى آ يؤدي
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 العاطفي:أسباب الحرمان  -4
 :من بينها نذكر ما يليالحرمان العاطفي عديدة و مختلفة أسباب  إن  
إلى حرمان الطفل من حد الوالدين أو كالهما يؤدي أإن  وفاة : لدينافقدان الو  4-1   

ها النفسية التي من خاللمه من إشباع احتياجاته الجسمية و األم يحر  ، فغيابحاجاتهمختلف 
بطريقة يؤدي إلى حرمانه من تشكيل هويته غياب األب و الثقة و يشعر بالرضا العاطفي 

 ( 909ص  ،1000 ،)حسن رشوان .سليمة
في ألنه حد والديه السيما في السنين األولى يتعرض إلى الحرمان العاطأفالطفل الذي يفقد 

 (119ص  ،1001نوابي نجاد، شكوة  ) فقد أهم مصادر العاطفة.
هو ما يؤدي إلى خبرة العالقة الزوجية بين الوالدين و  يتمثل في إنهاءو : الطالق 4-2 

 ه.توتر و  هما يؤدي إلى قلق ة في حياة الطفلتغيرات جوهريصادمة لألطفال حيث تؤدي إلى 
 ( 001، ص 1009 ،)بول ج دوناهور

حب للطفل الذي هو بحاجة ماسة للفالطالق مصدر لالضطراب النفسي والعاطفي و  لذلك
وية الشخصية السطالق سلبيا على الثبات العاطفي و ، فينعكس الالحنان من كال الوالدين معاو 

 ( 09ص  ،1007 ،صافي شلبيو  متولي  قنديل. )محمد للطفل
الجنوح هم في الغالب قد ية و يعانون من االضطرابات النفسالكثير من األطفال الذين  كما أن  

 (909ص  ،1000)حسن رشوان،  .تفكك في الكيان العائليو  عرضوا للحرمان ت
لحاق الضرر يتمثل في إساءة معاملة األطفال و و : الرفض واإلهمال 4-3  البدني أو العقلي ا 

  Glassجالس «حيث يرى عدة باحثين أمثال ،نفسية والتعامل مع الطفل بقسوةأو اإلساءة ال
يرفضون أو  أن  اآلباء الذين   » Kaufmanكوفمان  « و  »  Greenجرين  « و  » 

 ذا ال يستطعونله في طفولتهم الرفضطفولتهم وتعرضوا للنبذ و  أنهم البد و ُيهِملون أطفالهم 
 (89ص  ،1009 ،)سلوى محمد عبد الباقي .ألطفالهم منح الحب

 أنواع الحرمان العاطفي: -5
 هي:يقس م الحرمان العاطفي إلى ثالث فئات رئيسية 

  (:الحرمان الكلي ) التام  5-1
 ، تكونكذلك األهل بحيث يكون غريبا كلياياب األم نهائيا من حياة الطفل و يقصد به غ   

 (01ص  ،1007 ،)فهد خليل زايد خطرا.النتائج المترتبة عن هذا الحرمان أشد 
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آثار خطيرة على شخصية الطفل حيث يعوق قدرته على  يؤدي هذا النوع من الحرمان إلىو 
 (900، ص 9181مصطفى زيدان، )اآلخرين.  تكوين عالقات طيبة مع

 :الحرمان الجزئي 5-2
األب خالل سنوات ره بالتجربة العالئقية مع األم و مرو والديه و نشأة الطفل بين يقصد به      

 الطفل بحاجة إليهاجزئي لهذه العالقة التي ال يزال يتلو ذلك انهيار كلي أو  ،األولىالطفولة 
عمل  ،حد الوالدين أو كالهما نتيجة أسباب معينة كالطالقأ إلى فقدان هذا االنهيار يرجعو 

)مصطفى .الوالدينلرابطة التعلقية بين الطفل و ا فقدان، ما يؤدي إلى ...الخاألم 
  (929ص  ،9119،حجازي

زمة رغم تواجدها يحدث أيضا عندما تكون األم غير قادرة على منح الطفل الرعاية الالو 
 كذلكسات القوية بالرغبة في االنتقام هي اإلحسا من أثار هذا النوع من الحرمان ،الدائم معه

 (900ص  ،9181)مصطفى زيدان،  .الشعور بالذنب واالكتئاب
 (: النبذ العاطفي )العائلي 5-3
يعتبر النبذ العائلي إحدى أسباب الحرمان العاطفي حيث يكون الطفل في وسط        

عالقة التي تربطه سوء ال إهماله من طرف العائلة أو عائلي لكنه يعاني من الحرمان نتيجة
لعالقات في العائلة الموجودة بين الوالدين مما يؤدي إلى ضعف ا را للخالفاتظبأفراد أسرته ن

الحنان الذي فقده من جراء طفل سلبا بسبب حرمانه من العطف و التي تؤثر على شخصية الو 
 (921-928 صص  ،9119 ،)مصطفى حجازي .الديةسوء العالقة الو 

 : العوامل المؤثرة في شدة الحرمان -9
  :تؤثر في شدة الحرمان وهيعدة عوامل هناك 

 تعدقد الطفل إن  الفترة بين سن الست أشهر حتى سنتين من حياة  الحرجة:الفترة  9-1
شد وقعا على الطفل أحاضن عن الطفل إذ يكون االنفصال ال من حيث انفصال فترة حساسة

 أخرى.منه في أي فترة 
 فإذا االستقرار تشكل نمو نحويأخذ الطفل في هذه الفترة في تكوين عالقات عاطفية  -

ن له آثار خطيرة على نمو الطفل إبين األم فلفترة الحساسة بينه و انفصلت العالقة أثناء هذه ا
 (971ص  ،1009 الرحمان،محمد عبد ) المستقبل.في 
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 تبعا الحرمان آثار R.Swin «  9121ريتشارد سوين  «يحدِّد طول فترة الحرمان :  9-2
 :التاليلفتراته على النحو 

لكن سري أثارها تزول بسرعة و أالتي تحدث في جو  ،برات االنفصال لفترة قصيرة واحدةخ -
 تجعل الطفل أكثر تأثرا باألخطار المستقبلية فيما بعد.

 االنفصال قصير المدى يؤدي إلى زيادة االعتمادية مع قلق متزايد بعد التالقي. -
 يؤدي إلى نقص شديد في الجانب العقلي ف األولىالذي يبدأ في السنة  الحرمان الطويل -
 (72 -71ص ص  ،1009الرحمان، محمد عبد ) الشخصية.و 
األم على تؤثر نوعية العالقة بين الطفل و : لعالقة القائمة بين األم و الطفلنوعية ا 9-3

 نهإمن النوع األمن ف قيعة عالقته مع األم إن كان التعليتحدد ذلك بطبو  ،الحرمان  شدة
 .الحاضن قد تعقبه عودتهعلى أن يتعلم أن غياب  يساعد الطفل

كان وقع الحرمان شديد  منةآوالديه عالقة متينة و ن الطفل و ه كلما كانت العالقة بين  أيتضح  
 القسوة أو الالمباالة. ذتكون العالقة فاترة تتميز بالنبمقارنة عندما 

طبيعة العالقات العاطفية ية بديلة و اتتمثل في مدى وجود رع :مدى توفر رعاية بديلة 9-4
 (90 ص ،1000، الحميد العناني )حنان عبد .ي يقيمها الطفل مع الشخص البديلالت
الدية في سن مبكرة يكون تأثيره ن حرمان الطفل من الرعاية الو إومن خالل ما تم ذكره ف  

بطول فترة ثر ذلك أيضا ، كما يتأانفصال الطفل عنهم في سن متأخرة أعمق من تأثير
 مدى توفير رعاية بديلة.الحرمان ونوعية العالقة بينه وبين الوالدين و 

  :آثار ونتائج الحرمان العاطفي -7 
يلي عرض آلثار وفي ما سلوك الطفلشخصية و  ر خطيرة علىللحرمان العاطفي آثا    

 : الحرمان العاطفي عبر مراحل النمو
 : الحرمان العاطفي في مرحلة المهد آثار 7-1
 هالمرحلة له تأثير خطير على حياتإن  حرمان الطفل من األم في هذه  الوفاة: 7-1-1

رمضان ) بالمائة. 10بلغت ما يقرب بين نزالء المالجئ و  مرتفعة األطفال وفيات فنسبة
 (107ص  ،1000 القذافي،

الطفل م بها قد تكون على شكل سلوكات أو استجابات انفعالية يقو و : االضطرابات 7-1-2
 :هيكرد فعل عن حرمانه و 



 الحرمان العاطفي                                  الفصل الثالث                                           
 

 
13 

 9 – 1و بديل لها خالل )أ األممان العاطفي الناجم عن عدم وجود الحر  أثار 7-1-2-1
   أشهر(:

 :من بينهامن االضطرابات و  مجموعة  Spitez»سبيتز  «وجد  لقد 
عدة في  يظهر هذا االضطراب(: و   Déprissions Anackitiqueاإلتكالي) الخور -

 الوزننقص  االبتسام،حيث قد يعجز الطفل عن  التفريق،تزداد خطورته حسب مدة مراحل و 
مه أو ن ه إذا أعيد الطفل ألأ  Spitez»سبيتز   «الحظ ،في النمو، تأخر اء دون توقفالبك

 .نه بعد مدة قصيرة يستعيد قواه ويتجاوز األزمةإبديلها ف
ال ف تتجاوز مدة التفريق أربع أشهرا يحدث عندم: و ( Hospitalismeداء المصحات ) -

لى حالة خطيرة سميت ، بعد تجاوز مراحل الخور اإلتكالي يؤدي إيجد الطفل بديال أمومي
اضطرابات حركية تظهر و ي تعبير أ، يكون فيها الطفل جامدا خال من بداء المصحات
 (920-978 ص ص ،1000 ميموني،ة معتصم بدر ) .إيقاعية ...الخ

أشهر( ثم انفصل  6-9في الناتج عن التعلق باألم بين )الحرمان العاطآثار -7-1-2-2
 :عنها
واء    االنط بالسعادة،عدم الشعور ، ار في هذه الفترة بالشعور بالقلق، الصمتتتميز اآلث    

هذه الظواهر المرضية من سمات األطفال الذين كانوا يتمتعون  لالبتسامة،االستجابة  وعدم
 (   911، ص 1000عبد اهلل،  أحمد مجدي) بأمهاتهم ثم يفترقون عنها. بعالقة وثيقة

 (:سنوات 5-3اطفي في مرحلة الطفولة المبكرة )آثار الحرمان الع 7-2
انتهت معظم الدراسات التي أجريت لدراسة آثار الحرمان على الطفل إلى أن  آثاره تبدو      

ن ، و الخامسةما بين سن الثالثة و خطيرة في  نمو قدراتهم كانت أكثر أمانًا من قبل حيث تا 
من اآلثار السيكولوجية الناجمة عن تجربة االنفصال التي قد تدفع إلى العقلية بعض الشيء و 
، عن المحيط الحزنو  شعور الطفل بالغربة عن ذاتههذا السن و  مشكالت سلوكية في

المرحلة هي مرحلة  أن  هذه اروباعتب ،واإلساءة لآلخرينويتجه نحو العدوان  ،القلق، االكتئاب
ن ما تكبت في الالشعورادمة لالنفصال عن األم ال تنسى و ن الخبرة الصإنمو الشخصية ف  .ا 

 ( 111-110 ص، ص 2003، حمد عبد اهللأمجدي )
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 : عاطفي في مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرةآثار الحرمان ال 7-3
 .الطفل مع اآلخرين بالسطحيةاتسام عالقة  -
 .درته على إظهار اهتمامه باآلخرينعدم قاختفاء مشاعر الطفل الحقيقية و  -
 .بالسخط على من يحاول مد العون لهالشعور النفور عن اآلخرين و البعد و  -
ت مبكر، وممارسة السرقة االنحرافات الجنسية في وقمالحظة مظاهر السلوك العدواني و  -
 .الكذبو 
ص ، 1000 ،رمضان القذافي) بشكل ايجابي. عدم تطورهاالشخصية و  اضطراب نمو -

120) 
الذين الجانحة و باحثين ُوجد أن  األطفال الذين ارتكبوا كثيرا من األفعال  ستةفي دراسة لو  -

 كمامعهم صعب للغاية  كان التعاملف ُيكنون مشاعر انفعالية ألي شخص ال كان يبدو أن هم
، 9111 عكاشة عبد المنان الطيبياتهم. )كانوا على عالقات مضطربة مع أمهثبَت أن هم 

 .(87ص 
 التركيز تمثل في ضعف االنتباه و اضطرابات السلوك كثيرا في هذه المرحلة ت تظهر -
  العدوان في نوعين:و 
)بدرة معتصم  خر.عدوان نحو األ، و ب رأسه، عض يديه، نتف شعرهضر  :عدوان ذاتي-

 ( 921، ص 1000ميموني، 
 :       العاطفي في مرحلة المراهقةحرمان آثار ال 7-4

 لى العنف واالندفاع فيعلى المراهقين مجموعة من االضطرابات تميل إ تظهر       
 1000)رمضان القذافي،  .تبلد االنفعاالت، الميل إلى العزلةالشعور بالالمباالة و  ،السلوك
 ( 108ص 
ذلك حسب ما توصلت إليه في هذه المرحلة هو الجنوح و آثار الحرمان العاطفي من و -

 .لذي ربط الحرمان األمومي بالجنوحا  » Bowlby بولبي  «بعض الدراسات مثل دراسة 
 (92ص ،1000بدرة معتصم ميموني، )
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 :لنظريات المفسرة للحرمان العاطفيا -8
  النفسي:نظرية التحليل  8-1
 بين العالم الخارجيبينه و ألشهر األولى في ال تمايز إن  الطفل يعيش من خالل ا       
طمئنان تحت االلشخص الذي يستجيب لحاجات الطفل وتعطيه شعورا باألمن و األم هي اف

عن تكوين صورة ويبدأ الطفل في إدراك و النضج العصبي يتطور اإلدراك تأثير هذه العناية و 
اري قوان ديك « قامت ،تكون الموضوع الليبيدي تدريجيايالخارجي شيئا فشيئا و  العالم

« Decarie Goin زامن بين تكوين الموضوع ت والحظت هذا المفهوم بدراسة حول
  »   Spitez سيبتز« الموضوع الليبيدي حسب ما وصفه و   Piaget »بياجيل « المعرفي
، مرحلة اإلدراك الجزئي تكوين هذا األخير ثالث مراحل وهي: مرحلة الالتمايزيسلك 

إن كانت ديمومة ف يجي على الموضوعالتعرف التدر وبعدها مرحلة اإلدراك و  ،للموضوع
خالل مومي تبقى هشة شهرا فديمومة الموضوع األ 11الموضوع المعرفي تحدث عند 

كز على أسس متينة خاصة إذا كانت عالقة الطفل مع أمه ال ترتالسنوات األولى من الحياة و 
 .التفريق والحرمانيسودها القلق و 

خلية كنماذج حيث تتكون المواضيع الدا ضوع الليبيديالمو  مع أساس العالقة علىو  -
ة يؤدي هذا إلى فإذا ُفِقد الموضوع أو كان هناك خلل في العالق ،للعالقات االجتماعية

له  يعطيمحيطه لنفسي للطفل من طرف أمه و ا ظيففالتو  ،مفهوم العالقاتاختالل التوازن و 
ما م في محيطهو يؤدي هذا إلى تكوين الثقة في ذاته ة و االستمرارياإلحساس بالقيمة والتقدير و 

رك الحرمان في النمو حيث يتيفتح له المجال في المبادرة واالبتكار ويقوي رغبته في الحياة و 
افتراقه عن  حيث يعتقد الطفل أن   ،اره لها عالقة بالموقف اإلنهيارىأثثغرات نرجسية الطفل و 
 (928ص  ،1000ني، ميمو عتصم بدرة م) أمه بمثابة عقاب له.

   ليس له مثيل من النوع الفريد و  إن  نظرية التحليل النفسي ترى أن  عالقة الطفل بأمه -  
ار العالقة النمو في إطاإلطعام هي األساس في االرتقاء و اللذة التي يشتقها الطفل من ف

 )عالء الدين الكفافي  .ل هذا الموضوع في شخص األمعادة ما يتمثاألولية مع الموضوع و 
  (978ص  ، 1001
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 : نظرية التعلق 8-2
الطفل منذ الوالدة  ال يوجد معالتعلق يتطور مع الزمن و  " أن  Bowlby"بولبي  يرى      
انفصالهما في و لى من حياته يقوي مشاعر األمومة بقاء الطفل مع األم في الساعات األو و 

 ( 929ص ،1002 ،محمد علي أبو جادو)صالح  .سلبيةهذه الساعات يترك أثار 
  تعكس التعلق  األنماط السلوكية التي " أن  اإلنسان قد يطور Bowlby"بولبي  يعتقدبذلك  

يب ر متعلمة حيث يميل الطفل بشكل أولي أن يكون قر ياستجابة سلوكية أولية غالذي هو 
السبب الرئيسي الختيار الطفل للشخص الذي يتعلق به هو بدرجة ما إلى فرد من األسرة و 

 ( 921ص  ،9111ة، عزيز سمار ) .انتباه من ناحية الكبيرما يلقاه من استثارة و  مقدار
  التعلم:نظرية  8-3
مي الذي تتجه نظرية التعلم إلى اعتبار سلوك االرتباط  باألم من مظاهر السلوك التعل    

 (982ص  ،1000، )القذافي رمضان مبادئ التعزيز.يحدث عن طريق اإلشراط  و 
ما  يقول أن  ، و مصطلح الحرمان الحسي الحركي » Ajuriaguarraجيرياجورا أ «وضع -
مرتبط بالنزوات من الداخل صعب و يأتي  ن مايأتي من الخارج ألحسي هنا هو ما سميه أ

الذي يثيره في الفرد  بواسطة اإلشباع أو اإلحباطسواء  الشخصيةنظريا يساعد على تكوين 
 ،يأكليعيش الطفل حياة نباتية ) أو التوظيف النفسي الذي يكونه في بعض المؤسسات

معرفة جسمه ومحيطه والتحكم في العالم  م يساعده علىليس هناك نشاط منظ  و  (نامي ،ينظف
فترة  ناكه الحيوانات هذه التجارب أدت إلى التأكيد أن   قد أقيمت عدة تجارب علىالخارجي و 

ثارة كي تنمو الوظيفة و  ذتضح األوساط العصبية المكلفة بهاتحرجة تحتاج إلى تجربة وا  ا ، وا 
هذا يعني أن الجهاز العصبي صبونات و تجربة تموت العتجاوزت هذه الفترة دون إثارة و 

كة العالقات ما بين العصبونات. يحتاج إلى مثيرات تأتي من العالم الخارجي كي ُيطور شب
 (989-980ص  ، ص1000، معتصم ميموني)بدرة 

 :الوقاية من الحرمان العاطفي -6
نه يجب رعاية الطفل من قبل بدالء إوالدين بسبب الموت أو الطالق فحد الأعند فقدان  -

 الحب للطفل.االهتمام و ن قادرين على تقديم كل الرعاية و يكونو 
هم منح بل يجب علي أبنائهم،عدم تكرار ما عاناه الوالدين من حرمان في طفولتهم على  -

 االهتمام.الحب و األطفال الرعاية و 
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من الحصول على العطف من  سرة مع األقارب حتى يتمكن الطفلضرورة تفاعل األ -
 إذا عجزت األسرة عن تقديم هذا العطف في بعض األحيان.  ،أقاربهم

 مرغوب فيه من قبل األفراد المتكفلين به.إشعار الطفل بأنه مقبول و  -
يجب على المجتمع تقديم الرعاية الكافية لألطفال المحرومين من الحياة األسرية السوية  -

  9111، ساعدة لهم. )عزيز سمارةمن خالل إقامة مؤسسات اجتماعية تساهم في تقديم الم
 (989ص 
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 :لـــة الفصـخالص
من أهم الوظائف التي تقوم بها ه ن  أتم عرضه في هذا الفصل يتضح لنا  من خالل ما     

فل يحتاج إلى أسرة يسودها الود والوئام وهذا ، فالطألسرة هي إشباع الحاجات العاطفيةا
تعزز مفهومه االيجابي حيث يمنحه هذا األمان واالستقرار النفسي و  ،بوجود كال الوالدين معا

، فاألطفال يتأثرون بتصدع األسرة خاصة إذا كان التصدع ناتجا عن موت األب أو لذاته
، فقد اختلف العلماء في إعطاء مفهوم محدد الحالة يجتاز الطفل تجربة أليمةاألم  ففي هذه 

دم وجود شخص معين لرعاية الطفل نه يتحدد في عأحرمان العاطفي فمنهم من ذهب إلى لل
الحرمان  حتى بوجود هذه الرعاية ...الخ ويظهر مان قد يحدثيرى أن  الحر  وهناك من
 الخ...الرفض.طالقهما أو عوامل اإلهمال و  ن أوكوفاة الوالدي مختلفة،ألسباب 

 ، الحركي الحسيكاملة الجوانب )العاطفي مت عتبر النظريات التي فسرت الحرمانوت -
الفكري( فنظرية التحليل النفسي ترى أن  تكوين آليات دفاعية للحماية ضد اإلحباط يمنع 

، أما نظرية التعلم فربطت بين قات فيما بعد حتى إن زال اإلحباطالطفل من تكوين عال
سلوك نظرية التعلق اتجهت إلى دراسة ، و الحرمان الحسي الناتج عنهو  الحرمان العاطفي
الف سن الطفل وقت للحرمان العاطفي أثار خطيرة تختلف باخت، و ته متعلمبر التعلق الذي اعت

ذه العوامل نوعية العالقة التي كانت تربط الطفل بوالديه فهحدوث الحرمان ومدة التفريق و 
  .تختلف من طفل إلى آخر
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   د:ـهيــتم
كد من صحة فمن خالله نتأ ،لتطبيقي أهم جانب من جوانب البحثيعتبر الجانب ا      

فيه يتم وضع البحث في سياقه ، والمنهج المتبع وأدوات الدراسة و الفرضيات المطروحة
ءات المنهجية المتعلقة اإلجرا ي هذا الفصل، سنتناول فالباحثسيتبعه ي الذي المنهج

 ثم الدراسة األساسية ة بداية من الدراسة االستطالعية مختلف المراحل العمليو بالدراسة 
  .األدوات التي اعتمدنا عليهاو حاالت الدراسة و   المنهج المستخدم

  االستطالعية:الدراسة  – 1
 :يلي في مايتمثل الهدف من الدراسة االستطالعية 

 تسمح بتطبيق أدوات جمع البيانات. التأكد من أن الظروف المحيطة بالمؤسسة -
 الدراسة.كبر قدر ممكن من المعلومات حول حاالت جمع أ -
فالدراسة  ،والجنستحديد الفئة العمرية المناسبة الدراسة و  التأكد من توفر حاالت -

ها عالقة بأحد متغيرات االستطالعية تساعد في الكشف عن التغيرات التي يمكن أن تكون ل
 أيضاتوافق المنهج المختار للدراسة كذلك بالنسبة البحث، كما تسهل عملية التأكد من صحة 

في البحث  أساسيةالدراسة االستطالعية خطوة هامة و تالي تعتبر الجمع البيانات، وب ألدوات
  .يتم ضبط الموضوع بكل جوانبه الهفمن خال

 ةالمحروم ةاليتيم الفتاة السلوك العدواني عند" ل موضوعبدأنا دراستنا االستطالعية حو      
توجهنا إلى متوسطة محمد زين بن المداني بالعالية  ،0212-11– 20بتاريخ عاطفيا " 

التفتيش لتكوين و من مصلحة انا المدير تصريح بإجراء الدراسة بسكرة  في البداية طلب م
الدراسة سمح لنا المدير  بإجراءعلى التصريح  وبعد تحصلنالمديرية التربية لوالية بسكرة 

 بمقابلة حاالت الدراسة.
حاالت  2فاخترنا منهم  أطفال 6على  (ار رسم العائلة )الختيار الحاالتحيث طبقنا اختب -

سن الحرمان *الطفولة المبكرة* بين  – الجنس–السن–تتوفر فيهم شروط الدراسة )الحرمان
 (السنتين و الخمس السنوات 
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  األساسية:الدراسة  -2
 مجاالت الدراسة : 2-1
  المكاني:المجال  1- 2-1

  عندالسلوك العدواني الموافقة عليه تحت عنوان"ضبطنا النهائي لموضوع الدراسة و  بعد    
ين المداني بالعالية الدراسة بمتوسطة محمد ز تم إجراء ، " عاطفيا ةالمحروم ةاليتيم الفتاة

 .والية بسكرة
 * التعريف بمكان الدراسة :

تمَّ  –والية بسكرة -تقع بالعالية الشرقية  متوسطة محمد زين بن المداني " و  اسم المؤسسة "
ورشة  مخبرين،حجرة للدراسة و  12تحتوي على  ،1991التربوية في سبتمبر  المؤسسة حافتتا

 ملعب.واحدة، 
 مكاتب. 7 اإلدارية:عدد المكاتب  -
فوجا  16تلميذ تحتوي على  517و أستاذ 11بها  ، ومكاتب 5السكنات الوظيفية:  عدد -

 تربويا موزعة كما يلي:
 أفواج  1 متوسط:* السنة الرابعة 
 أفواج  2 متوسط:الثالثة * السنة الثانية و 
 أفواج 5  متوسط:*السنة األولى 

   الزماني:المجال  1- 2-1
قد تم تمديد و  0215- 22-22إلى غاية  0212- 12-11أجريت الدراسة ابتدءا من 

  .الدراسية واإلضرابات المتكررةتاريخ الدراسة تفاديا للعراقيل التي حدثت بسبب العطل 
  .0215-02-24غاية    إلى 0215-02 -21في  األساسيةالدراسة  بدأنا

  البشري:المجال  2-1-3
سنة  تمَّ اختيارها  10و 11أعمارهم بين حاالت تتراوح  أربعةحاالت الدراسة في  تمثلت

 :للمعايير التالية بطريقة قصدية وفقاًّ 
 سنة  10و 11بين  المتأخرةالطفولة  السن:* 
  أنثى الجنس:* 
  األب أو األمسواء يتيم  األيتامتكون حاالت الدراسة من  أنيشترط  اليتم:* 
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اعتمدنا في ذلك حالة يعاني من الحرمان العاطفي و يكون ال أنيشترط  العاطفي:* الحرمان 
 اختبار رسم العائلة. على تطبيق

 * سن الحرمان : الحرمان في الطفولة المبكرة ) سن السنتين و الخمس سنوات (
  .األبسنة يتيمة 11تبلغ من العمر )ف(  األولى:الحالة  -
 .األمسنة يتيمة  10)ن( تبلغ من العمر   :الحالة الثانية -
 .األبسنة يتيمة  10أ( تبلغ من العمر )  الثالثة:لة االح -
  .األمسنة يتيمة  10( تبلغ من العمر س) الرابعة:الحالة  -
 :منهج الدراسة -3

في هذه و  ،يخدمها في تحليل نتائجهالدراسة تحديد منهج يتالءم معها و تقتضي طبيعة ا    
باعتباره مالئما لطبيعة على دراسة الحالة  المنهج العيادي القائم قمنا باختيار سةالدرا

 فهوشاملة لتفاصيل الدراسة الدقيقة ألنه يمكننا من اإلحاطة الالدراسة و  متغيراتو  الموضوع
فدراسة الحالة  ،دراسة شاملة في البحوث العيادية تضمن الطرق المؤدية لدراسة الحاالمن أ

عطاء صورة متكاملة عن الشخصيةو كبر قدر ممكن من المعلومات أ جمعتتيح لنا   .ا 
 :تعريف المنهج العيادي 3-1
خدم في حيث يست ،ى الدراسة المعمقة لحالة الفرد وسلوكه العامهو المنهج الذي يتجه إل 

كما نقصد به الدراسة المعمقة للحاالت الفردية بصرف النظر عن ، دراسة حالة فردية بعينها
 (21ص  ، 0220، )زينب محمود شقير المرض. أوالسواء  إلىانتسابها 

 الحالة:تعريف دراسة  3-2
بيانات متعددة وشاملة عن هي مجموعة من الوسائل الهامة يمكن من خاللها جمع      

 التي يعاني منها ومن خاللها يتم جمع بيانات كثيرةالمشكلة  الفرد مما يتيح فهم سلوكه أو
فيها يتم االتصال المباشر باألفراد للحصول على تتعلق بالحالة من حيث تاريخها وأعراضها و 

عماد عبد ) .األكاديميةالسجالت والوثائق الطبية و  إلىبعض المعلومات كما يتم اللجوء 
 (26، ص  0226 الرحيم الزغول،

 : الدراسة أدوات -4
موضوع  تالءم ألنهااعتمدنا في دراستنا على المقابلة العيادية : المقابلة العيادية 4-1

عدد  كبرأتسمح لنا بجمع و هذه الدراسة  أهدافتحقيق  إلىتساعد في الوصول الدراسة و 
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ذلك المقابلة مع المتكفل بالطفل و  إجراءمن خالل  ،ممكن من المعلومات عن الحاالت
 إجراءنه يصعب أكما  األسريبغرض الحصول على معلومات على سلوك الطفل في الوسط 

   ي(.ك العدوانالسلو ا في ذلك نظرا لحساسية الموضوع )قد ال يساعدن هألنَّ المقابلة مع الطفل 
لفظي تفاعل  أنهاالمقابلة على  " Maccoubi et Maccoubiماكوبي و ماكوبي"ف عر  ي   -

هو القائم بالمقابلة من حدهما و مبحوث في موقف مواجهة حيث يحاول أالالباحث و يتم بين 
علومات التي تكون استثارة المفحوص ليحصل منه على معلومات شخصية تفيد في جمع الم

  ( 125، ص 1977، )عبد الباسط عبد المعطي .متعلقة بآراء واتجاهات المفحوص
اإلجابة عن داف البحث و المقابلة النصف موجهة لتحقيق أهوقد لجانا في هذه الدراسة إلى  -

 هي مفتوحة فتخلق جو من الثقة تتسم بأنها ليست توجيهية تماما والحيث  فرضياته،
 .تتيح جمع أكبر عدد من المعلوماتواالرتياح و 

حوار جدي على شكل تكون في لى البيانات الضرورية و تعرَّف بأنها أداة للحصول عو  -
عبد اهلل ) .نعطي بها نوع من الحرية للمفحوص للتحدث عن أفكاره بتلقائية جوابسؤال و 

 ( 12ص  ،1996 ،محمد الشريف
 هي:على محورين و  هذه المقابلةفي  اعتمدنا*

تدل  األسئلة التيويحتوي على مجموعة من  اآلخرين:العدوان الموجه نحو  األول:المحور 
 الطفل.لدى  اآلخرينعلى العدوان الموجه نحو 

التي تدل  األسئلةيحتوي على مجموعة من : و : العدوان الموجه نحو الذاتالمحور الثاني -
 (1نظر الملحق رقم أ) .لدى الطفلعلى العدوان الموجه نحو الذات 

 .لة من طرف الدكتورة نحوي عائشة والدكتورة طاع اهلل حسينةقد تم تحكيم المقابو  -
 العائلة:اختبار رسم  4-2

هذه أداة التي يمكن استخدامها مع فئة  إلىدراستنا  تحتاج  اخترنا اختبار رسم العائلة ألنلقد 
فالرسم  إسقاطيةوألن هذا االختبار أداة سنة  (10 –11ال الذين تتراوح أعمارهم ما بين)األطف

كما يوضح  دون القصد، كبوتاتهمو ط مشاعره اسقبإتسمح للطفل   أحسن وسيلة للتعبير 
يعة الموضوع يناسب طبمنه و  ،بين الطفل وعائلته من خالل الرسمالعالئقية  الرابطة

السلوك العدواني عند ا في الكشف عن الحرمان العاطفي و يساعدنبالتالي و  ،متغيرات الدراسةو 
 الطفل.
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 François"فرنسوا منكوفسكا  إلىاالختبار  هذا ترجع فكرة :التعريف باالختبار -  
Minkowski  " ،  موريس بوروت "وقامMuris Bort     " بأنهعرفه بتطوير هذا االختبار و  

فهو اختبار  موضوع إسقاطي حول بنية الشخصيةاختبار إسقاطي يسمح لنا بالحصول على 
معرفة نوعية العالقات داخل األسرة الحقيقية  يهدف إلى سقاطي يدعم المقابلة اإلكلينيكيةإ

أما العائلة الخيالية تهتم بمعرفة توجيه العالقات التي يتمنى  ،وأسباب اضطراباتها إن وجدت
         (P،5445louis Corman 51-54)  .يعيشها الطفل مع معرفة األسباب أن
 أراد ، إذاقلم مبري جيدا مع أقالم ملونةطلب تطبيق االختبار ورقة بيضاء و يت تقنياته : -  

 ( 61ص  ،0210 ،بد الوافيبوسنة زهير ع) ممنوع. الممحاة استعمالالطفل التلوين و 
الحقيقية ن الطفل أن يرسم عائلته ب م  ار إلى قسمين في المرة األولى يطلم االختبيقسَّ      
أن تكون له )العائلة في المرة الثانية يطلب منه أن يرسم عائلة كما يتخيلها أو كما يحب و 

ن هو : م  نطرح عليه بعض األسئلةللعائلتين وعندما ينتهي الطفل من رسمه  ،الخيالية(
)ريان  .لماذاالشخص األكثر قسوة في العائلة و  من هولشخص األكثر لطفا في العائلة و ا

 ( 72، ص  0227عمار سالم الخزرجي، و  سليم بدير
 االختبار:طريقة تحليل  -
 :تحليل االختبار على ثالث مستوياتيتم   
يتم تحليله على أساس قوة وسمك الخط واتجاه الرسم من حيث اليمين  الخطي:المستوى  -1
 اليسار.و 
 طــنوع النم ،مطريقة التي رسمت بها أجزاء الجساليهتم بإتقان الرسم و  الشكلي:المستوى  -0
  (...الخ.حسي أو عقلي)
 من حيث رسم العائلة الحقيقيةن و من ناحية استعمال األلوا :المحتوىعلى مستوى  -3

 ) P20،5445،louis Corman) ....الخهحذف أوشخص  إضافة
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  الشجرة:اختبار رسم  4-3
 نا أكثر في تدعيم نتائج الدراسةاعتمدنا في دراستنا على اختبار رسم الشجرة ألنه يساعد     

لذلك االت الحشخصية سمات التعرف على بعض يساهم في الكشف عن السلوك العدواني و و 
 عم نتائج الدراسة بهذا االختبار.ندارتأينا أن 

 : حة تاريخية عن اختبار رسم الشجرةلم 4-3-1
 Emilleميل جوكر إ«  إلىتعود فكرة استخدام هذا االختبار بغرض تحليل الشخصية      

Jecker  «  اقتصرت فائدة االختبار على تعيين بعض و  ،حيث يفسر الرسوم حدسيا
 «و(   Herlockهورلوك )اهتم كل منو  ،بطريقة حدسيةراعية لدى المفحوص الص األشكال

لدراسة منظمة دا الطريق بالتالي مهَّ و  اإلدراك بنمو 1912في   » Thomsonطومسون  
رسم شجرة رسمها  2222بدراسة أكثر من   » Schliebeشيليب  «قام و  ،لرسم الشجرة

. ومع للتشخيصهدفه وضع طريقة سنة كان  11و 2مفحوص تتراوح أعمارهم بين  271
لما  اإلحصائيةمة و تمت الدراسة المنظ  »  Kochكوخ  «  النفسي السويسري األخصائي

قام بعرض طريقته في تحليل رسم  1929في عام يسمى اختبار رسم الشجرة و 
 ( 0ص  ،1999، محمد شلبي )الشجرة.

 :Kochتقديم اختبار رسم الشجرة حسب كوخ  4-3-2
لمفحوص طوليا مع قلم ( تقدم ل07-01ورقة بيضاء من حجم )يق االختبار يتطلب تطب     

 "تتمثل تعليمة االختبار في والوقت غير محدد و ، استعمال الممحاة ممنوعرصاص مبري و 
إذ  يعطي كوخ الحيز المستعمل في الرسم داللة رمزيةو  "شجرة مثمرة" رسمأ أو "رسم شجرةأ

                       ( 70ص 0210 ،عبد الوافي)بوسنة زهير . ةما لكل منطقة في الورقيعطي مفهو 
 مقياس السلوك العدواني المقدم للمعلم: 4-5

عتمدنا على هذا المقياس للكشف عن السلوك العدواني عند الحاالت في المحيط ا    
 أكثر.ذلك لتدعيم نتائج الدراسة الدراسي و 

عن السلوك العدواني لدى قدم للمعلم بهدف الكشف ي بند، 01حتوي هذا المقياس على ي
 يلي:كما  األوزانو  التلميذ،

 (0* يحدث دائما   )       (1 أحيانا )* يحدث     (2أبدا )ال يحدث * 
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( فما فوق مستوى 11اعتبرت العالمة )( و 26 -2جة الكلية للمقياس بين )تتراوح الدر  -
أنظر الملحق رقم )( 271-271، ص 0227حامد،  أبوالدين ناصر ) العدوان.عالي من 

0 ) 
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 ل :ـــة الفصـــــخالص 
ذلك كونه إلكلينيكي بتقنية دراسة الحالة و لقد تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج ا      
 لوصول إلى نتائج موضوعية نوعا مايساعد في افي أعماق الشخصية و ج شامل يغوص منه

منا قنصف موجهة مع المتكفل بالحاالت و اإلكلينيكية ال ابلةالمقأما أدوات الدراسة فتمثلت في 
تقديم مقياس للسلوك العدواني و  ،رسم الشجرة على الحاالتبتطبيق اختبار رسم العائلة و 

 ةاليتيم كشف عن السلوك العدواني عند الفتاةهو الللوصول إلى هدف الدراسة و للمعلم وذلك 
 .عاطفيا ةالمحروم

 
 
 
 
 



 
   
 
 عرض الحالة األولى وتحليلها العام. – 1  
 عرض الحالة الثانية وتحليلها العام. -2  

       العامعرض الحالة الثالثة وتحليلها   - 3          
                                                         عرض الحالة الرابعة وتحليلها العام -4          
 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات. -5          
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 :ض الحالة األولى و تحليلها العامعر  -1
 األولى:تقديم الحالة  -1-1
 سنة         11السن: -                                   ف االسم: -  
 سنة أولى متوسط الدراسي:المستوى  -                            أنثى     الجنس: -  
 يتيمة األب               االجتماعية:الحالة  -  
 الثالثة  اإلخوة:ترتيبها في  - إناث و ذكر(            2) 3 اإلخوة:عدد  -  
 ماكثة بالبيت  األم:مهنة  -                 متوسط  المعيشي:المستوى  -  
  
 :الظروف المعيشية للحالة  1-2

سنة ، تدرس سنة أولى متوسط ، يتيمة األب الذي توفي  11( طفلة تبلغ من العمر ف)     
سنوات  5توفي عندما كان في عمر الحالة و  سنة من مرض السرطان 12بعد معاناة دامت 

صليح في تيعمل مريض و قبل وفاة األب الذي كان ( ظروف معيشية مزرية فعاشت )
كانت ف توفي األب في المنزل ،فير ما تحتاجه العائلة أجل تو من األثاث القديم ويعيد بيعه 

وتها يعيشون مع ( و إخفبعد وفاة األب أصبحت ) ، حيث رأته كيف توفي الحالة بجانبه
 أمها في منزل واحد و تحسنت ظروفهم المعيشية قليال . أخوالها الثالث و 

 ملخص المقابلة مع األم:   1-3
التي تمت في مكتب مستشار تعاونا معنا عند إجراء المقابلة أبدت أم الحالة ترحيبا و     

ذلك باعتبار أنَّ الحالة الحديث عن إبنتها و  قد الحظنا رغبتها في، و لمتوسطة باالتوجيه 
تحدثت األم عن عالقة الحالة بوالدها حيث تقول  من بعض اإلضطرابات السلوكية ، تعاني

( ف) نصف ، كانتسنوات و  3لحالة دما كان في عمر اأن زوجها أصيب بالمرض عن
 دائما تالزمه أينما ذهبلدواء و تساعده في تناول اكانت متعلقة كثيرا باألب رغم صغر سنها 

( عند وفاة أبيها كانت فتقول األم أن ردة فعل )، و هي المفضلة لديه من بين باقي اإلخوة ف
 عد وفاة األب تغير سلوكها كثيرا هذا مقارنة بباقي إخوتها ، فبتتقبل ذلك و لم يدة جدا و شد
ت في مشكال كذلكالكوابيس واألحالم المزعجة التبول الالإرادي و  نأصبحت تعاني مو 

 أنَّ الحالة اندفاعيةفتقول األم  اآلخرينالعدوان الموجه نحو  بالنسبة لمحورسلوكها ، و 
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 ( فعدوانية )اقف التي بينت فيها تجلى ذلك من خالل سرد األم لبعض المو وعدوانية و 
 خت الصغرى التي تغار منها كثيراأحيانا نحو األاألخ األكبر) الذكر الوحيد( و  الموجهة نحو

أما فيما  ،( مع أصدقائها وترى أنها مشاكسة ودائمة الشجار معهم فسلوكات )بخصوص و 
تقول  ،لحاق األذى بنفسها نحو الذات فالحالة ال تميل إلى إ محور العدوان الموجه يخص

 هذه المشكالت السلوكية بالتالي ظهورذا قبل وفاة األب و األم أنَّ الحالة لم تكن تتصرف هك
   ( 33نظر الملحق رقم أ)رد فعل لفقدان األب.  هي اآلخرين  العدوانية الموجهة نحو خاصة

 :الحالة األولى أم تحليل المقابلة مع  1-4
بوفاة األب فقد من خالل المقابلة النصف موجهة مع األم تبين أنَّ الحالة تأثرت كثيرا       

 أصبحت تعاني من اضطرابات سلوكية سلوكها بعد وفاته ف كانت متعلقة به وقد تغير
بض تتقاالل قول األم " تضرب ما تهابش  اتجاه اآلخرين من ختتصرف بتهور وعدوانية و 

هي زعافها على خوها و ختها الصغيرة  ، ترد ، خوها لي أكبر منها  مع أختها الصغيرة و
أصبحت عنيدة و ال تستجيب لألوامر " بالسيف باش ، مرة ضربت أختها لعينها" و  يةعصب

فالفراغ الذي خلفه فقدان ينعتلها صالحها رأسها قاسي "   تجيبلي حاجة ما تحب حتى واحد
االنزعاج من بالحالة إلى العدوانية والغيرة و  أدى العطفلحب و األب الذي كان يقدم كل ا

تقولي هوما عندهم و  تقول األم " تغير من صحاباتها صديقاتها ألنهم يملكون أبا حيث 
ب في نتائج دراسته أن وجود األ  »  « Billerفقد قدم  ،باباتهم يشرولهم واش يحبوا ..." 

الحساسية أثر و ويظهر لدى األطفال اليتامى األـب سرعة الت في نمو الطفل يلعب دورا هاما
، 1991روابط ودية مع زمالئهم.) أنسي قاسم ، يجدون صعوبة في تكوين صداقات أو كما
 .( 139ص 

تفريغ ذاتها من خالل الضرب و عدوانها نحو اآلخرين و ليس نحو  ( توجهفقد تبين أن )و 
اصة األخ األكبر مع أصدقائها و إخوتها خ غضبها في اآلخرين ، كذلك التعامل العنيف

ما قبل الحالة لفقدان األب ال شك أن هذا السلوك هو نتيجة لعدم ت، و األخت الصغرى  كذلك
( بعد فما تزال تمر بها )سيكولوجية والسلوكية التي مرت و االضطرابات ال ذلك هو يؤكد

ليها أيام صعيبة تحلم في عقبت عوفاة األب حيث تقول والدتها  " كانت أقرب وحدة لباباها  
تعيط ، و تبول على فراشها ... ما كانتش هكذا" ففقدان الحالة للرابط العاطفي الهام  الليل و

على نفسيتها فالحالة تحاول تعويض على سلوكها و  أصبح عامل خطير أثرمع األب 
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 .وك العدواني الموجه نحو اآلخرين لجوءها للسل ن العاطفي الذي تشعر به من خاللالحرما
أن أغلب و  تكوين عالقات حميمية مع اآلخرين يؤثر في وقد بينت الدراسات أن الحرمان 

 (123ص  ،2313العدوانيين يعانون من حرمان عاطفي .) فريدة بولسنان ، 
 تحليل اختبار رسم العائلة للحالة األولى : 1-5

  الرسم.كانت هادئة جدا و مركزة أثناء  العائلتين،دقيقة في الرسم لكال  23استغرقت الحالة 
 التحليل على المستوى الخطي :  -

هذا يدل كانت مستقيمة الخطوط جاء الخط واضح واحتل مكانة متوسطة من الورقة و      
هو عالمة الرجوع إلى و  جاه الخط من اليمين إلى اليسار، اتالواقعيةعلى الحيوية والنشاط و 

 النكوص. الميل إلىو  اضي باعتباره فترة مريحةالم
تركُّز الرسم في  نالحظ أن الخط شديد و قوي و هو يرمز إلى العنف و العدوانية القوية ، -

 المنطقة العليا و هو ما يشير إلى النمط  الحالم الذي يتمتع بالخيال الواسع .
 على المستوى الشكلي : التحليل -
في كال العائلتين ، خاصة بالنسبة لرسم العائلة الخيالية كان نالحظ في بداية الرسم       

السيطرة و لثقة نقص اوهو يدل على الحرمان العاطفي و  هناك ميل للخروج عن أطراف الورقة
في العائلة الخيالية كان رسم و ، لقد جاء الرسم متقن وهو يدل على النضج على الذات 

الذين  األفرادمكانة دل على قيمة و ما ياألفراد كبير نوعا ما مقارنة بالرسم في العائلة الحقيقية 
متشابكتين مع كل أفراد العائلة وهذا ما قد رسمت الحالة األيدي ممدودتين و و  رسمتهم ،

نالحظ في مالمح الوجه  في راجع أيضا إلى الحرمان العاط الحب ويشير إلى طلب الحنان و 
رسم و  بين و ِحدة العينين وفتحة الفمكتقطيب الحاجفراد العائلة فيها نوع من العنف لمعظم أ

 إليه.األكبر في العائلة الخيالية يدل على العدوان الموجه األسنان لألخ 
 التحليل على مستوى المحتوى :-

رسمها ألبيها في العائلة الخيالية العائلتين و عمال األلوان في كال امتناع الحالة الست      
عند سؤالنا لها عن من هو الشخص الذي  ى الفراغ  و الحرمان العاطفي من األب ،يدل عل
قد رسمت ، و التعلق الكبير به إلىهو يشير و  األبنه أجابت أفي العائلة الخيالية  أكثرتحبه 

يدل على نقص تقدير الذات  ما وهو مالحقيقية بحجم صغير نوعا الحالة نفسها في العائلة ا
عن قليال  بعيدة فقد رسمت نفسها في وسط الورقة و  أو التهميش ، أما في العائلة الخيالية
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، كما يدل على العدوانية اآلخريناالهتمام من في جلب االنتباه و  ذلك لرغبتهاالعائلة و أفراد 
تتشاجر معه ال تتفق معه و  أنها إلى أشارتالذي  األخالعائلة خاصة  أفراد إلىالموجهة 

 كثيرا.
الذي يعيشون  أخوالهاعائلتها بمن فيهم  أفرادرسمت الحالة في العائلة الحقيقية جميع  -

لكنها لم ترسمهم في العائلة الخيالية لرغبتها في  ا يدل على تقبلها للواقع المعاشهذمعهم و 
 معهم.دية العيش مع أفراد عائلتها فقط و ربما لعدم وجود عالقات و 

 جدول اختبار رسم الشجرة للحالة األولى :  1-6
 

 معنى الرسم                        الفهرس            
استغرقت الحالة وقت طويل نوعا ما في الرسم يصل تقريبا  االنطباع العام 

 ال.د و كانت تسأل عن ما إذا الرسم صحيح أو  25إلى 

 : في المركزموقع الشجرة 
 

و اإلحساس  االجتماعية،حاجة إلى  تنظيم، تهذيب،تدل على 
 قلق و انعدام األمن العاطفي  الوسط،باالنسجام مع 

عالقة حيوية ، طموح ، رغبة في إبراز الذات ، جلب االنتباه ،  كبيرة  الشجرة:حجم 
  .رغبة في إثبات القوة و إعطاء األوامر

 البارزة:المنطقة 
 المنطقة العليا       

 
 

نقص  بالنفس، بلنفسه، إعجاالرغبة في إعطاء قيمة 
 طموح. العملية،تكيف صعب مع الحياة  بالواقع،اإلحساس 

 فهرس الجذع :
 محيط الجذع بخط متقطع    

عديم  متفجر، اندفاعي، غضب، عصبي، عاطفي،تهيج 
 تثبيط و سلوك غريب. الصبر،

 فهرس التاج : 
 تاج كبير -
 

 طموح إثارة، مزعجة،البحث عن جلب االنتباه بطريقة  -
   .مشاكل تخص النطق و الفصاحة
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 خط تحت قاعدة األرض  
 

االنفصال عن العالم أو  عنيف، العاطفي،يدل على التهيج 
 الحرمان من العالقات األسرية األساسية. عائلته،عن 
 

 (     1الجدول رقم )                               
 

 اختبار رسم الشجرة للحالة األولى : تحليل
ها عالقات حيوية تبين من خالل اختبار رسم الشجرة أنَّ الحالة واثقة من نفسها لدي     

قد برز وطموحها كبير ولديها رغبة في إبراز ذاتها وجلب انتباه الوسط وفي إعطاء  األوامر و 
كما تعاني الحالة من انعدام  م ،هذا من خالل مقاس الشجرة حيث رسمت شجرة كبيرة الحج

( فو تبين أنَّ ) ،ل رسمها للشجرة في مركز الورقة من خال ذلكفي والقلق و األمن العاط
من خالل رسمها للجذع بخط متقطع   يظهرعدوانية واندفاعية ،عصبية و عديمة الصبر و 

بطريقة مزعجة و ( تبحث عن جلب االنتباه فالذي يفسر أنَّ )كما أنَّها رسمت تاج كبير و 
تعاني من عدم فالحالة ، ني بغرض طلب االهتمام من اآلخرينبالتالي تلجا إلى السلوك العدوا

  .ذلك بسبب فقدانها لألب عاطفي و انعدام األمن الاالستقرار النفسي و 
 نتائج مقياس السلوك العدواني المقدم للمعلم للحالة األولى : 1-7

تدل على و  وهي منخفضةمن المجموع الكلي ات درج 31تحصلت الحالة على مجموع     
 .( 4) أنظر الملحق رقم الدراسي.الحالة في المحيط  بسيطة لدىوجود عدوانية 

 التحليل العام للحالة األولى : 1-8
جرة من خالل المقابلة النصف موجهة مع األم و اختبار رسم العائلة و اختبار رسم الش      

ن أنَّ الحالة تعاني من تبيَّ  ،نتائج مقياس السلوك العدواني المقدم للمعلم و المطبق على الحالة 
الرعاية التي كانت إلى إحساسها بنقص االهتمام و  يرجعو حرمان عاطفي بفقدانها لألب فراغ و 

بوفاته خلق لدى الحالة حرمان عاطفي بارز قد يعود ذلك ف تتمتع بها في ظل وجود األب
دة الجيدة التي كانت تجمع الحالة بأبيها والتعلق الشديد به، فصدمة أساسا إلى العالقة الوطي

 دوانية موجه نحوإلى قيامها بسلوكات ع أدى ذلك، شديدة على الحالة  االنفصال كانت
قد ترجع الصراخ "  و  لي حيث تصب غضبها " بالسبخاصة في المحيط العائاآلخرين 

قد ظهر فمثلها األب الغائب يالعائلية إلى فقدان السلطة التي النزعات العدوانية داخل البيئة 
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بوضوح من خالل اختبار رسم العائلة أنَّ الحالة محرومة عاطفيا حيث رفضت استعمال 
قد رسمت األب في العائلة الخيالية كذلك عند سؤالنا لها عن من هو الشخص الذي األلوان و 

لت أنها تتمنى أن يعود للعيش معها ، وقد تحبه أكثر في هذه العائلة اختارت األب وقا
 توحي بالعنف.  رسمها لمالمح وجه متجهمةوانية من خالل الضغط على القلم و ظهرت العد
 سنة( والذي أشارت أنها ال تتفق معه وال تحبه  15اصة إلى األخ األكبر ) موجه خفالعدوان 

قلق  و انعدام األمن العاطفي  (  تعيش حالةفكما تبين من خالل اختبار رسم الشجرة أنَّ ) 
والذي ظهر آلخرين من خالل السلوك العدواني ما أدى بها إلى البحث عن جلب انتباه ا

أنَّ   "Karen Horney كارين هورني"حيث ترى  ا من خالل رسمها للجذع بخط متقطعأيض
به من  ها ما يشعرالذي ينعدم لديه الشعور باألمن ينمي مختلف األساليب ليواجه ب الطفل
ذلك من خالل الشعور بالنقص الذي يعاني منه و  يسعى لتعويض ايصبح عدواني فقد عزلة

ص  ،2332عبد العظيم حسين ، عدوان.)طهلبا ين لتعويض ذلك الشعورالسيطرة على اآلخر 
212).  
عدوانية نحو الحالة تقوم بسلوكات  نجهة مع األم  أأظهرت المقابلة نصف المو        

 صديقاتها الالتي كثيرا ما يشتكين من سلوكاتها العنيفة ضدهمو األكبر  األخ خاصةاآلخرين 
ات تدل على أنها توجه وانية تجاه الذات فالحالة ليس لديها أي مؤشر أما بالنسبة للعد

هذا ما توصلت ( ظهر بعد وفاة األب و فدواني لدى )إن السلوك الع ،عدوانيتها نحو ذاتها
 .قاألب والعدوانية لدى المراههناك عالقة بين غياب  نَّ إلى أ  »  « Abdallahإليه دراسة

  (92، ص 2332) أنيس عبد الرحمان أبو شمالة ، 
 .مباشرةالمراهقة  مرحلة تأتي بعدها باعتبار أنَّ الحالة في مرحلة الطفولة المتأخرة التي وذلك

فصدمة  باألبمتعلقة ذلك كونها كانت و صدمة االنفصال كانت شديدة على الحالة  إن      

كان التعلق جد  إذا أقصىهذه الصدمة تكون علقة بمدى عالقة الفرد بالفقيد و االنفصال مت

ذلك ما أدى بها إلى التعبير عن الحرمان العاطفي من خالل و  شديد مثل ما هو مع الحالة

دواني أما فيما يخص نتائج مقياس السلوك الع ، السلوكات العدوانية الموجهة نحو اآلخرين
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المقدم للمعلم فقد ظهر أن الحالة ليست عدوانية في المحيط الدراسي فهي تكبت عدوانيتها 

 به.تعبير عن الحرمان الذي تشعر ط العائلي ذلك لغياب سلطة األب و التي تظهر في المحي
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 عرض الحالة الثانية و تحليلها العام : -2
  الثانية:تقديم الحالة  -2-1
 أنثى     الجنس: - ن                                    :االسم -  
 سنة أولى متوسط  الدراسي:المستوى  - نة                             س 12 السن: -  
 الترتيب في اإلخوة : الصغرى - بنات(      4ذكور و  3)  2ة : عدد اإلخو  -  
 المستوى المعيشي لألسرة : جيد                      -ة : يتيمة األم               الحالة اإلجتماعي -  
  شركة.موظف في  األب: مهنة -  
 الظروف المعيشية للحالة : 2-2

توفيت   للسنةهي معيدة سنة تدرس سنة أولى متوسط و  12مر ( طفلة تبلغ من العن)      
( مع األب نتعيش ) سنوات، 3كان في عمر الحالة  تقريبا، أي عندماسنوات  9األم منذ 

خوتها السبعةو   الحالة.بعد وفاة أم  تزوج بها األب التي زوجةو ( ذكور 3بنات و 4) ا 
( نعانت )،الصغرى  ألنهاف أفراد األسرة حتى زوجة األب ( برعاية جيدة من طر ن)ىتحض

لكن قبل وفاتها تتكلم كباقي أقرانها فقد كانت  ) التأتأة(،ضطراب في اللغةبعد وفاة األم من ا
الذي شخَّص طر األب ألخذها ألخصائي نفساني و فاض بعد وفاة األم ظهر هذا االضطراب ،

 هي اآلن تعالج مع أخصائي أطرفوني.عرضت لصدمة إثر فقدانها لألم ، و الحالة على أنها ت
 ملخص المقابلة النصف موجهة مع األب:  2-3

من طرف  هر أنَّ الحالة فتاة مدللة كثيراالنصف موجهة مع األب ظ من خالل المقابلة      
ها كثيرا من خالل قد أثر ذلك عليفالحالة فقدت أمها في سن مبكرة و جميع أفراد األسرة ، 

تحضى برعاية مميزة من جميع  ،الذي ظهر بعد وفاة األم و  ) التأتأة(النطق اضطراب اللغة و 
 الصغرى  أنهاحد كبير باعتبار  إلىنه متسامح معها أحيطين بها خاصة األب الذي يقول الم
عنيدة  و هذا ما جاء في قول األب فهي عدوانيةلحالة فتاة عدوانية و اندفاعية و جعل ا ما
العدوان  أما فيما يخص محور، التسامح المفرط معها بعقابها و  االكتراثهذا بسبب عدم و 

نما توجه عدوانها نحو ا  حالة ال تميل إلى إيذاء ذاتها و ت فظهر أنَّ الالموجه نحو الذا
 .(5)انظر الملحق رقم  .اآلخرين
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 :الحالة الثانية أبتحليل المقابلة النصف موجهة مع  2-4
را هذا ما ( فتاة مدللة كثينيتضح من خالل المقابلة النصف موجهة مع أب الحالة أنَّ )     

ن في قول العدواو العناد التالي الميل إلى الغضب السريع و بنضجا و و جعلها أقل استقاللية 
بنات  مع مشاكلها سوا مع أختها وال مع تقيَّم القيامة في الدار ، ديما،  األب " لسانها طويل

تدليلهم الزائد لها أدى بها ا "  فتسامح أفراد األسرة معها و الجيران ، متهورة على خاطر مدلينه
الموجه نحو اآلخرين  حيث يقول األب " أنا جامي نعيَّط عليها حتى كي دير إلى العدوان 

حاجة مش مليحة " كما تبين أنَّ الحالة ال تحب التقرب من زوجة األب رغم معاملتها 
وهي تعتبر األخت الكبرى في مكان األم  الحسنة لها ربما ضنا منها أنها أخذت مكانة أمها ،

إن الحالة عانت من  ،ة في أختها لكبيرة تحبها بزاف " الصقفجاء في قول والدها " ديما 
فقدانها للعطف  والحب بسبب وفاة األم أدى بها إلى اللجوء إلى و ن عاطفي مبكر حرما

األمن العدوانية تفتقر إلى الطمأنينة و ذلك أن الشخصية  العدوان الموجه نحو اآلخرين ،
ي إلى معالجة خاطئة للحرمان في عالقتهم الحرمان العاطفي في الطفولة المبكرة مما يؤدو 

 .بة في االنتقام تحول إلى اآلخرينالرغخرين ، كما أنَّ مظاهر العدوان والكراهية و مع اآل
 ( 33، ص1991سهير كامل أحمد ،)
هذا ما يدل على عانت الحالة من مشاكل في النطق وهي التأتأة  وذلك بعد وفاة األم و كما  
هي في مرحلة مبكرة في قول األب " كي توفاة أمها تولَّهنا و  هافقدان ألثر الكبير الذي خلفها

خطرا  ت تتلعثم فيهم " فالنتائج األكثربلي رجعت ما تنطقش مليح كيما بكري كاين كلما
نكوص و للحرمان و التي تظهر على الصعيد النفساني فالنقص العاطفي قد يؤدي إلى تأخر 

 (  131ص  ،2332) سمير فكتور نوف ، التكيف".هي عوامل أساسية لعدم اللغة و 
 تحليل اختبار رسم العائلة للحالة الثانية : 2-5

د، كانت مترددة كثيرا تتوقف لتسألنا ثم  33استغرقت الحالة وقت طويل في الرسم حوالي 
 الرسم.تكمل 

 التحليل على المستوى الخطي :
سهولة و الحالة  حيويةو خط واضح وهو ما يدل على عفوية نجد أن الخطوط مرسومة ب     

 في الرجوع يدل على الرغبة كان من اليمين إلى اليسار سمالكشف عن الميوالت ، اتجاه الر 
 الرسم في المنطقة الوسطى يدل على االستقرار في العالقات .النكوص ، اضي و إلى الم
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 التحليل على المستوى الشكلي :
الذكاء وهو يدل على النضج و  ..(اللباس.و  االهتمام بالتفاصيل) الشعر لرسم متقن معا     
هو ما يدل على المكانة  الكبيرة ما رسمت العيون مفتوحة وكبيرة و ك النمو العقلي الجيد كذلك

تكرار ط الجندري من خالل غياب الحركة و ، تنتمي الحالة إلى النمألفراد العائلة بالنسبة لها 
لذي يشير إلى وجود مشاكل اخيالية والحقيقية و الحجم في كال العائلتين الرسم األفراد بنفس 

هذا ما قد يدل على الخجل ائلة الخيالية األيدي مضمومتين و لقد رسمت في الع ،عائلية 
رسم الشعر يشير إلى  عدم وجود عالقات عاطفية في األسرة ، الضغط على القلم فيو 

السواعد  معيالية حيث رسمت اليدين منقبضتين الخظهر ذلك أيضا في العائلة العدوانية و 
 هو ما يدل على ذلك .مثنية و 

 التحليل على مستوى المحتوى :
وجود قلق قاعدي  حالة نفسها في العائلة الحقيقية لعدم تقبلها للواقع المعاش ولم ترسم ال    

ئلتين لتأثرها الكبير بفقدانها عدم وجود عالقات عاطفية معهم ، وقد رسمت أمها في كال العاو 
الفراغ  العاطفي يدل على الحرمان و  األلوان في الرسم عدم استعمال،  عدم تقبلها لوفاتهامع 

( نفسها في العائلة نم في مرحلة مبكرة ، لقد أضافت )الذي تعيشه الحالة بسبب فقدان األ
للحالة ميوالت  ،تلك العائلة  في العيش مع أفراد رغبة منهاالخيالية الستثمار موضوع األنا و 

كذلك زوجة  أختها الوسطىو  ل عدم رسمها لباقي أخوتها الذكورعدوانية ويظهر من خال
لديها  أنهاي أ، وجود مشاكل انفعالية وعدم رغبتها في العيش معهم ال ذلك احتمو  األب 

حساس بالحقد واالحتقار التي  عند سؤالنا لها عن من  ،أدى بها إلى إزالتهم ميوالت سلبية وا 
ثم قالت زوجة أبي  األخت الوسطى(معه أجابت أنها رفيدة )هو الشخص الذي ال تتفق 

 أيضا.
 جدول اختبار رسم الشجرة للحالة الثانية : 2-6
 

 لرسمامعنى                الفهرس        
 الحظنا أن الحالة كانت متوترة و أتمت الرسم بسرعة  االنطباع العام
 موقع الشجرة :

 أعلى الورقة         
مقاومة االكتئاب بواسطة اإلثارة ،الحاجة إلى الحركة ،عدم 

 االستقرار ، طموح و الرغبة في إعطاء األوامر 
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     صغيرة   الشجرة:حجم 
            

 سند،الحاجة إلى  للوسط،تبعية  صبيانية، ةتثبيط، عاطف
الرغبة في عدم الظهور لكن الرغبة عكس ذلك على صعيد 

 عدم الثقة في النفس و الرغبة في إبراز ذاته  الحلم،
المنطقة البارزة : المنطقة 

 العليا
نقص  بالنفس، بلنفسه، إعجاالرغبة في إعطاء قيمة 

 طموح. العملية تكيف صعب مع الحياة  بالواقع،اإلحساس 
 قاعدة الجذع فهرس الجذع :

 عريضة على اليسار
 جرحة على الجذع   -

 تعلق بالماضي،تثبيط أمومي ال تستطيع التخلص منه -
 ، جرح نرجسيص ومركب الدونية ،الشعور بالذنبنق -

 الطموحإثارة  مزعجة،البحث عن جلب االنتباه بطريقة  فهرس التاج: كبير 
 مشاكل تخص النطق و الفصاحة

يدل على تهيج عاطفي عنيف االنفصال عن العالم أو عن  خط تحت قاعدة األرض 
 الحرمان من العالقات األسرية األساسية عائلته،

 (2جدول رقم)                             
 تحليل اختبار رسم الشجرة للحالة الثانية :

يظهر من خالل هذا االختبار أنَّ لدى الحالة عاطفة صبيانية و رغبة في إعطاء األوامر     
هي بحاجة إلى سند عاطفي ظهر ذلك من تدليلها في األسرة ، و  إلىلآلخرين راجع أساسا 

( تعيش نالشجرة في أعلى الورقة على أن ) خالل رسمها لشجرة صغيرة ، كما يدل موقع
م و هي في مرحلة جد مبكرة حيث تحاول مقاومة بسبب فقدانها لألر حالة من عدم االستقرا

عدم  إلىيعود الجرح النرجسي الحركة ، و و  اإلثارةاالكتئاب الذي تشعر به من خالل 
تعاني من مشاكل في  أنها( بعالقة وجدانية مشبعة مع األم .يظهر رسمها للتاج كبير نتمتع)

تبحث  تطبيق االختبار ، أثناءو ما الحظناه  األبالمقابلة مع  أثناءهذا ما تبين النطق و 
رسمها للخط تحت  أكثرهو ما وضحه العدوانية و  إلىباللجوء  اآلخرينالحالة عن جلب انتباه 

العدوان بسبب الحرمان من العالقات العاطفية العنف و  إلىالذي يشير  األرضقاعدة 
 (األم) العالقة مع  األساسية
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 العدواني المقدم للمعلم للحالة الثانية: نتائج مقياس السلوك 2-7
 تدل على وجود هيدرجة من المجموع الكلي للمقياس و  22تحصلت الحالة على مجموع     

 (3نظر الملحق رقم  .  ) أة لدى الحالة في المحيط الدراسي عدوانية مرتفع
 التحليل العام للحالة الثانية : 2-8

ألب وبتطبيق اختبار رسم العائلة ورسم الشجرة الموجهة مع ابعد تحليلنا للمقابلة النصف     
تعاني من حرمان  هامقياس السلوك العدواني المقدم للمعلم ، توضح لنا أنعلى الحالة و 

برعاية  رغم أنَّ الحالة تحضىألم في مرحلة مبكرة من عمرها ، و عاطفي بسبب فقدانها ل
يظهر أن هذه األخيرة لم تستطع أن تلبي حتى زوجة األب لكن جيدة من طرف كل األسرة و 

من خالل إختبار رسم العائلة نجد أن و  الحاجات األساسية التي كانت تلبيها األم الغائبة ،
لم ترسم زوجة األب   العائلتين و  الحالة غير متقبلة لوفاة أمها حيث أنها رسمتها في كال

لعاطفي فرفضت استعمال األلوان الفراغ ا ، فالحالة تعاني منالعدم رغبتها في العيش معه
عدم وجود رسم نفسها في العائلة الحقيقية وهو ما يدل على وجود قلق قاعدي و كما أنها لم ت

قد ذلك أيضا رسمها لأليدي منقبضتين  و ما يدل على ت عاطفية تربطها بأفراد األسرة و عالقا
لقلم في رسم الشعر، يد  على ا( عدوانية ذلك من خالل ضغطها الشدنبيَّن االختبار أن )

دائما تتشاجر قالت أنها ال تحبها و م ترسمها و عدوانيتها موجهة نحو أختها الوسطى التي لو 
عدم إشباعها لعطف وحنان معها ، فالسلوك العدواني ظهر لديها كنتيجة للفراغ العاطفي و 

يث حول الحاجات النفسية لأليتام ، ح "سلوى راغب شوقي"هذا ما جاء في دراسة األم و 
) .السلوك العدواني إلىاألمن يؤدي عدم إشباع حاجات الحب والعطف و  توصلت إلى أنَّ 

 ( .322، ص 1999سهير كامل أحمد ، 
مفرط  اعتمادعاطفة صبيانية وتبعية و  اختبار رسم الشجرة  نجد أنَّ للحالةومن خالل      
 راجع إلى تدليلها الزائدهذا ها و تلبية رغباتمصحوب برغبة في إعطاء األوامر و  اآلخرينعلى 
هي قاعدة األرض يدل على العدوانية والتهيج العاطفي و رسمها للخط تحت الصغرى و  ألنها

طفل (  –) العالقة أم سبب حرمانها من العالقة األساسيةتعيش حالة من عدم اإلستقرار ب
( نب أنَّ )في المقابلة مع األجاء و  ،إلى الشعور بعدم األمن العاطفي  الشيء الذي أدى بها

 على الحالة االختبارينهذا ما الحظناه أثناء تطبيق ) التأتأة( و من مشاكل في النطق تعاني 
ظهر هذا  ،رفضت في البداية الكالم حيث أنها تجد صعوبة في الكالم وكانت خجولة و 
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حد دراسات أن األطفال المحرومين من أالعديد من الاالضطراب بعد وفاة األم وهذا ما أكدته 
الوالدين ُيظهرون مستوى منخفض من اللغة " فإشباع حاجات الطفولة يساعد على التقدم إلى 

ي لدى الطفل شعورا بعدم الحرمان من اإلشباع ينم نإالعكس ف احل النمو التالية وعلىمر 
 ( 34،ص 2333حمد يحي ،أخولة .)عدائياإلحباط مما يساعد على نمو الشعور الاألمان و 

رين والمتمثل في اآلخ إلى السلوك العدواني الموجه نحو أدى بالحالةفالحرمان العاطفي 
( عدوانية أن )نالعناد...الخ كما بيَّن مقياس السلوك العدواني المقدم للمعلم لسب ا والضرب 

 إشباع الحاجات األولية ُينمي الشعور بعدم األمان الدراسي فعدمدرجة كبيرة في المحيط ب
، ص 1999سهير كامل أحمد ،) العدواني.جابات مرضية كالسلوك يستجيب الطفل استو 

13 . ) 
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 عرض الحالة الثالثة و تحليلها العام : -3
 الثالثة:تقديم الحالة  3-1 
                                             الجنس: أنثى  - )أ(                                 االسم: -   
 الثانية متوسط. الدراسي:المستوى  - سنة                            12 السن: -   
 ثانية ال اإلخوة:الترتيب بين  –                      ذكور. 4 اإلخوة:عدد  -   
                   متوسط  المعيشي:المستوى  -             يتيمة األب  االجتماعية:الحالة  -   
 بالبيت ماكثة  األم:مهنة  -  
 الظروف المعيشية للحالة الثالثة : 3-2

في مدينة بسكرة   تسكنتدرس سنة ثانية متوسط ، سنة  12فتاة تبلغ من العمر  (أ)     
 سنوات  5ندما كان في عمر الحالة في العمل عيتيمة األب الذي توفي بسبب حادث هي و 

فاألخ األكبر "مراد " هو  المعيشي لألسرة متوسطالمستوى تعيش مع األم و إخوتها الذكور ، 
 .  األسرة حيث يعمل موظف بالبلدية في التكفل  ب لذي يساعد ا

 ملخص المقابلة مع أم الحالة الثالثة:  3-3
وجدنا صعوبة كبيرة في إستدعاء أم الحالة ،حيث رفضت ذلك، ما جعلنا نضطر إلى      

عند وفاة األب  (أ)المقابلة معها ، تكلمت األم عن ردة فعلزيارتها في المنزل و هناك أجرينا 
كانت فترة صعبة حيث أنه رغم صغر سنها عند وفاته إال أنها تأثرت كثيرا ولم تتقبل ذلك و 

في ما يخص  ،حاوالن تعويضها الحرمان من األب األخ األكبر ياألم و  ،على الحالة  جدا
ليست عدوانية مع فتاة هادئة و  (أ)األم أن تقول   اآلخرينمحور العدوان الموجه نحو 

غ تفريأنَّها توجه عدوانها نحو ذاتها وذلك من خالل قمعها النفعاالتها و اآلخرين، لكن يظهر 
 رأسهاتشد مبعد تهدى يضها الحال تعيط و ما تكسرش يغذلك في البكاء حيث تقول األم "

دراسي من خالل قول األم " تقلق كما يظهر أن الحالة لديها قلق من المستقبل ال ،تبكي " و 
 ( 2نظر الملحق رقم ) أبزاف من القراية كي متجيبش مليح " . 

 :الحالة الثالثةأم تحليل المقابلة مع  3-4
ما تزال تحتاج فيها إلى تعيش الحالة حرمان عاطفي من خالل غياب األب في مرحلة     

رعايته ، حيث أثر غيابه كثيرا عليها حيث تقول األم " نحس بلي تتوحش باباها عنايته و 
خاصة في عيد ميالدها على خاطر هو مات في هذاك النهار و ضرك ماعدتش تحب ديرو 
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لديها قلق من كما أنَّ الحالة يعقب غير بالسيف نشوفها حزينة " هذاك النهار ما يجي و 
فيه في قول األم " تقلق بزاف من القراية كي متجيبش خوف من الفشل المستقبل الدراسي و 

 .زنالحن األسرة يثير في الطفل الكآبة والقلق و مليح "، فغياب األب ع
ذات من خالل قمعها فالحرمان العاطفي أدى بالحالة إلى السلوك العدواني الموجه نحو ال

 تفريغ العدوان في البكاء .النفعاالتها و 
 العائلة للحالة الثالثة :تحليل اختبار رسم  3-5

 تبتسم.كانت تتحرك كثيرا أثناء الرسم وتنظر و  الرسم،دقيقة في  23استغرقت الحالة 
 التحليل على المستوى الخطي :

، كما جاء هي تدل على تثبيط لالمتداد الحيوي ءت الخطوط ضئيلة السمك والحدة و جا    
 يوية و تثبيط للميوالت الطفولية الحربما هذا يشير إلى مشكل في الرسم  صغير نوعا ما و 

الحالة تنتمي لألفراد الحالمين لقد جاء الرسم في العائلة الخيالية في المنطقة العليا يشير أنَّ و 
ة ألفراد العائلة صغير نوعا ما وهو تسعى إلى االبتعاد عن الواقع ، كما جاء رسم الحالو 

من اليسار إلى اليمين  يدل على تطلعات أما اتجاه الرسم  ،يشير إلى نقص الثقة في النفس 
 .و باإلضافة إلى ميل نحو األب ستقبلنحو الم

 التحليل على مستوى الشكل :
الرسم غير متقن نوعا ما و يدل على مشاكل في النضج و النمو العقلي ، و تنتمي الحالة 

المسافة مع إلى النمط الجندري و ذلك من خالل تكرار رسم األفراد و تفصل بينهم نفس 
تمر بها منذ وفاة األب .  غياب الحركة ، فعفوية الحالة مثبطة بسبب المشاكل العائلية التي

في الرسم أنَّ الحالة رسمت الشعر بشكل حاد على شكل خطوط حادة من خالل نالحظ 
هو يدل على التبعية كما رسمت الحالة األزرار و  ،وهو يشير إلى العدوانيةالضغط على القلم 

 .المتثال لسلطة إخوانها الذكورو ا
 التحليل على مستوى المحتوى : 

ائلة الخيالية  رسمها لألب في العال األلوان في كال العائلتين ، و إنَّ امتناع الحالة على استعم
ولم هي في مرحلة مبكرة من العمر ، مان العاطفي نتيجة فقدان أبيها و الحر يدل على الفراغ و 

، للحالة الهروب منه عدم واقع المعاش و للما يدل على تقبلها  الحقيقيةترسمه في العائلة 
 عدم االهتمام باتقان الرسم ذلك من خاللدفعتها إلى عدم إستثمار الموضوع و ميوالت سلبية 
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 جدول اختبار رسم الشجرة للحالة الثالثة : 3-6
 

 رسمالمعنى                   الفهرس      
 الرسم بحجة أنها ال تجيد الرسم  البداية رفضت الحالةفي  االنطباع العام 

ووجدنا صعوبة في إقناعها بالرسم، وقد استغرقت وقت قصير 
 في الرسم.  

الحاج إلى االجتماعية و اإلحساس باالنسجام  تهذيب، نظام، موقع الشجرة: مركز الورقة 
 معاييره، احترامرغبة في االندماج مع الوسط و  الوسط،مع 

 العاطفي.انعدام األمن  قلق و
عالقة حيوية ، طموح ، رغبة في إبراز الذات ، جلب انتباه  كبيرة الشجرة:حجم 

 اآلخرين ، رغبة في القوة و إثبات الذات و إعطاء األوامر 
 فهرس الجذع :

 الجذع المخروطي   
قدرات تطبيقية أكثر  االطمئنان،الرغبة في  سند،الحاجة إلى 

 فهم بطيء و يستغل كل ما هو فوري  نظرية،منها 
 تاج صغير  التاج:فهرس 

 
 تفخيم على اليمين - 
  

 صعوبة التطور تشاؤم، تثبيط، ذكائه،انطباع الشك تجاه  -
، تثبيط ، قلق ، قابلية للتأثر الرغبة في التجربة المعاشة  -

 الحاجة إلى أن يكون ذا قيمة ، ضعف التركيز ،ضعف األنا 

 طموح،طاء قيمة لنفسه ، الشعور بالذات مثالية ، رغبة في إع المنطقة البارزة :العلوية 
 نقص اإلحساس بالواقع ،تكيف صعب مع الحياة العملية

أغصان  األغصان:فهرس 
 أنابيب على شكل 

 دد ، غموض ، غير ثابت في التطور غير مكتمل ، تر 
 إندفاعية و عنف .

 (3جدول رقم )                               
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 تحليل اختبار رسم الشجرة للحالة الثالثة:
براز ا  طاء قيمة لنفسها و من خالل اختبار رسم الشجرة نجد أن الحالة لديها رغبة في إع     

ذلك من خالل رسمها لشجرة كبيرة الحجم ، تعاني الحالة من و ذاتها وجلب انتباه اآلخرين 
 معيَّن ذلك موقع الشجرة في المركز ضعف في التركيز حيث بانعدام األمن العاطفي و و  قلق

بيط كما لديها تث عن السند الذي فقدته بوفاة األب تفخيم التاج على اليمين فالحالة تبحث 
رسمها لألغصان على شكل أنابيب وصعوبة في التطور والنمو ويشير ضغطها على القلم و 

 و إندفاعية مع قابلية للتأثر باآلخرين .أنها فتاة عدوانية 
 نتائج مقياس السلوك العدواني المقدم للمعلم للحالة الثالثة : 3-7

عدم  هي تدل علىدرجة من المجموع الكلي للمقياس و  32وع تحصلت الحالة على مجم
 ( 1 ) أنظر الملحق رقمالدراسي.الحالة في المحيط  لدىعدوانية  وجود

 للحالة الثالثة :التحليل العام  3-8
بتطبيق إختبار رسم العائلة  وة من خالل تحليل المقابلة النصف موجهة مع أم الحال      

المقدم للمعلم بغرض الكشف عن السلوك  والشجرة على الحالة ومقياس السلوك العدواني
 الحالة محرومة عاطفيا بسبب فقدانها حيث توضح لنا أنَّ  العدواني في المحيط الدراسي ،

ه فقد أهم مصدر لى الحرمان العاطفي ألنَّ يتعرض إ أبويهلطفل الذي فقد أحد فالألب 
 ( .225، ص  2334،نجاد  نوابي  .) شكوة للعاطفة

رسمت األب ائلة حيث رفضت استعمال األلوان و ظهر ذلك من خالل إختبار رسم الع     
 العطف الذي فقدته بوفاة األب جاءت األيدي مفتوحة طلبا للحب و  في العائلة الخيالية ، كما

األمن العاطفي فهي تبحث عن  انعدامتعاني من قلق و لشجرة أن الحالة كما بيَّن إختبار رسم ا
فكثرة التعرض للكثير من العواطف السلبية يؤدي بالطفل إلى القلق  السند الذي فقدته ،

 (31ص 2331،  سم بالعدوان.) فيكي فلورييظهر في صورة رد فعله الذي يتو  اإلحباطو 
رسمها لألغصان على شكل و  ذلك من خالل ضغطها على القلمعدوانية و  (أ) كما أنَّ  

فإذا إفتقد الطفل ألحد والديه فإنه قد  ،ضح ذلك أيضا إختبار رسم العائلة أنابيب كما و 
الذي يجعله يميل إلى القيام  اضطرابات نفسية كالخوف والقلق وعدم اإلستقرار األمريصاب ب

  ( 22، ص 1992حسن و هبي ،  ية .) عبد المجيد الخليدي ، كمالبسلوكات عدوان
 كما بيَّن مقياس السلوك العدواني للمعلم أنَّ الحالة ليست عدوانية في المحيط الدراسي فهي
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نما تتوجه عدوانها نحو اآلخرين و ال  قمعها النفعاالتها وجهه نحو ذاتها من خالل البكاء و ا 
 .البكاءمن خالل  ذلك ال تعبر عن غضبها فتكبته و يظهرا الحقيقية و فهي تخفي مشاعره
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 عرض الحالة الرابعة و تحليلها العام : -4
 الرابعة:الحالة  تقديم 4-1
            أنثى                       الجنس: -        س                         االسم: -
                        ال يوجد ) الوحيدة( اإلخوة:عدد  -      سنة                      12 السن: -
 يتيمة األم االجتماعية:الحالة  -    ثانية متوسط        الدراسي:المستوى  -
 عمها و زوجته ) خالتها( بالحالة:المتكفل  -    المستوى المعيشي لألسرة منخفض     -
 نظافة عاملة  الخالة:مهنة  -    عاطل عن العمل          العم:مهنة  -
 الظروف المعيشية للحالة : 4-2

هي  تدرس سنة ثانية متوسط ، تسكن بوالية بسكرة سنة  12( طفلة تبلغ من العمر س)    
أما األب فقد ،  عندما كان في عمر الحالة سنتينلوحيدة توفيت أمها في حادث مرور الفتاة ا
ال يزور ابنته إال أحيانا كل مرة فر إلى فرنسا ليعيد حياته هناك و ساو  مع عائلته( سترك )

( مدة شهرين ونصف تقريبا مع الجدة ثم أخذتها خالتها سوفاة األم عاشت ) ، بعد في العام
هي تعيش ا عمها و زوجته التي هي خالتها و األخرى وبقيت معها مدة عام ، بعدها تكفل به

لة بب المرض أما الخامعيشية مزرية فالعم عاطل عن العمل بساآلن معهم في ظروف 
 . فتعمل كعاملة نظافة في مستشفى

 : الرابعة الحالةب ملخص المقابلة مع المتكفل  4-3
من مكتب مستشار التوجيه بالمتوسطة  هي خالتها فيالمقابلة مع المتكفلة بالحالة و  تمت    

منطوية ال تحب التواجد مع اآلخرين أو اللعب ( طفلة هادئة و سخالل المقابلة ظهر أن )
فتقد كثيرا هي تو  إال أن الحالة ال تبادلها ذلك ،قول أنها تعاملها كباقي أبنائها كما ت مع أقرانها

 والرفضذا ما جعلها تشعر بالنبذ لم يأخذها معه بعد أن وعدها بذلك هلوالدها الذي تركها و 
تعتدي على اآلخرين ولكنها  وفهي ال تضرب أ( ليست عدوانية مع اآلخرين ستقول أن )

 من خاللها ماالعتداء على جسخالل البكاء الشديد والمستمر و  يوجه عدوانها نحو ذاتها من
 (9نظر الملحق رقم )أ ضرب الوجه(  )
     تحليل المقابلة مع المتكفل  بالحالة الرابعة : 4-4

 فيعاشت فترة حرمان قاسية جدا و الة الح أنَّ  اتضح( سمن خالل المقابلة مع خالة )
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 منهاورية خاصة النفسية احتياجاتها الضر إشباع  بكرة من حياتها حيث حرمت فيها منفترة م
فمن أكثر ما يحتاجه هو التجاوب العاطفي مع المحيطين به خاصة الوالدين فأي طفل 

ال تحب االحتكاك فالحالة تشعر بالوحدة و العزلة و  مقبولخاللهما يحس أنه محبوب و 
." باإلضافة إلى شعورها بالنبذ حيث تقول خالتها " ماتحبش تلعب و ديما جابدة .. باآلخرين

 ديما تقول ما يحبنيش راحخاصة باباها ب " ناقصة حنانة ماماها و عدم القبول من طرف األو 
خالل هذا ما جعل الحالة تعبر عن ذلك بسلوكات عدوانية موجهة نحو ذاتها من خالني " و 

يذاء نفسها حيث تقول خالتها " دير زعافها في الماكلة كي و  البكاء الشديد و رفض األكل  ا 
ليس الحالة توجه عدوانها نحو ذاتها و تتالح لشعرها " فيقلقها أي واحد تنوض تبكي بزاف و 

ال ماتضربش تسمح في حقها ، عاقلة " كما أنها تشعر "  في قول خالتها اآلخريننحو 
حيث جاء في قول خالتها " تقول غير أنا لي ما   باآلخرينخالل مقارنة نفسها بالنقص من 

هي في سن مبكرة بب فقدانها لألم و فالحرمان العاطفي الشديد بس، عندي ال أم و ال أب " 
 هو ما جاء في قول خالتها عنها جعلها تعيش حالة من القلق و جدا كذلك األب الذي تخلى 
"  لفرنساباها و تقولي عاله ما دانيش معاه تسقسيني على باتقلق بزاف على خاطر ديما 

الحالة لم تحضى ببديل أمومي ثابت ، حيث تقول الخالة أنها عاشت شهرين مع الجدة ثم و 
ال تستطيع مبادلة خالتها  بعدها عاشت معها ، ربما هذا ما جعلها األخرىعام مع خالتها 

قولها " مدايرينها كي بنتنا بصح نحسها ديما التجاوب العاطفي من خالل ما جاء في الحب و 
جابدة روحها ما تحبش تقعد معانا " ففقدان التعلق في المرحلة الحرجة يكون له خطر كبير 

 لمحيطين بها كما ال تستجيب لذلك على التوازن العاطفي فالحالة رافضة ألي عطف من ا
سنينه األولى في الحنان طف و هم عواقب حرمان الطفل من العأن أ الباحثينهنا يذكر أحد و 

أو تلقيه المحبة منهم فيما بعد.)سهير كامل أحمد  اآلخرينهو عدم قدرته على محبة 
 . (9، ص 1991،
 تحليل اختبار رسم العائلة للحالة الرابعة : 4-5

متحمسة كانت مركزة جدا و  االعائلتين، كمدقيقة في الرسم لكل من  25استغرقت الحالة 
 للرسم. 
    على المستوى الخطي : التحليل

 المتدادهو يشير إلى امن الورقة وكان الخط واضح جدا و احتل الرسم مكانة جيدة 
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والعدوانية،  زعات القويةالن إلىالخط جاء قوي و يرمز  أن، حيث الحيوي الذي يميز الحالة
 باعتباره فترة اتجاه الرسم من اليمين إلى اليسار وهو عالمة الرغبة في الرجوع إلى الماضي

 النكوص. إلىمريحة و بالتالي الميل 
 التحليل على المستوى الشكلي :

تضمن كما  الجيد،النمو العقلي يدل على النضج و  هو ماالرسم متقن جيدا وواضح و     
تصال على االقدرة الحالة  إلىالقبعات ...الخ يشير و  الشعرالرسم على تفاصيل كاللباس و 

في العائلة  أيضاظهر ذلك العدوانية و  إلىبطريقة حادة يرمز  األيدي أصابعبالمحيط ، رسم 
 ما أمهارسمت الجيوب في رسم  األسنان ، كماالحقيقية حيث ظهر في رسمها لنفسها بروز 

 . الذي تشعر بهيدل على الحرمان 
 التحليل على مستوى المحتوى : 

و رسمها في العائلة الخيالية  في كال العائلتين األلوان ستعمالاعن امتناع الحالة  إنَّ      
 األمقد رسمت نفسها بجانب الحرمان العاطفي و ي من الفراغ و تعان أنهام يدل على لأل
بحجم فرسمته بعيدا عنهما و  األب أما،  إليها ةالحاج إلىهو يشير متشابكتين معا و  أيديهماو 
ذلك من خالل و  احتقارها لهحقيقية وهو ما يدل على في العائلة ال أيضا ترسمهلم صغر و أ

األسرة الذين  أفرادباقي قد تخلى عنها وتركها وحيدة. كما لم ترسم  األب أن خالتها قول
   .معا األبو  األممع  تمنيها العيشلوجود قلق قاعدي و ذلك في العائلة الخيالية و  تعيش معهم

 اختبار رسم الشجرة للحالة الرابعة: جدول 4-6
 

 المعنى الرمزي للرسم الفهرس
تريد أن تستعمل  استغرقت وقت طويل في الرسم و كانت االنطباع العام

 لم يعجبها رسمها. اهنَّ أالممحاة و قالت 
 موقع الشجرة : 
 أسفل الورقة 

 

 اإلحساس بالدونية،الشعور  النقص،القيمة و  بعدم انطباع
بفقدان موضوع الحب و اليأس عن  اإلحساس بالهجر،
 تثبيط أزمات،طريق 
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عالقة حيوية ، طموح ، رغبة في إبراز الذات ، جلب  كبيرة    حجم الشجرة:  
 االنتباه ، رغبة في القوة و إثبات الذات و إعطاء األوامر

 
  

 فهرس الجذع:
 جذع بجذور 

 

فضول  سند، عدوانية،البحث عن  االستقرار،عدم  تثبيط،
 الخفية  األمورنحو 

 البارزة:المنطقة 
 المنطقة السفلية     
 
 

غير  نفسي ناقصشعور  انفعالية، الغريزي،فعالية العنصر 
 الحاجة إلى سند و تبعية.  متخلف، قلق، ناضج،

 فهرس التاج : 
 صغير  تاج
 اليسار تفخيم على  
 

صعوبة في  تثبيط، انقباض، ذكائه،انطباع الشك اتجاه  -
 التطور.

 ، حذر ، متمركز حول ذاته ، كبت  انطواء ، تحفظ -
 نرجسية ، صعوبة الخروج من الذات 

 فهرس األغصان:
 اتجاه سائد على اليسار

 األمبالماضي و تثبيت مع  قبنفسه، تعلمنشغل  انطواء،
 ةمتأثر، نرجسي الثقة،عدم 

 (4جدول رقم )                     
 رسم الشجرة للحالة الرابعة : تحليل اختبار

رغبة في  ا لديهانوعا م منطويةعلى الحالة تبين أنها طفلة  من خالل تطبيق االختبار   
بحاجة إلى سند عاطفي باعتبار أنها فقدت األم  نفسها،عدم ثقتها في  بسببعدم الظهور 

عدم االستقرار العاطفي ، كما يدل ا هذا ما أدى بها إلى االندفاع و هي في مرحلة مبكرة جدو 
 والدونية شعور بالنقص الحالة لديها سوء تقدير لذاتها و موقع الشجرة في أسفل الورقة على أنَّ 

حساسها بفقدان موضوع الحب بسبب فقدان ا كما أن عدم وجود بديل أمومي ثابت ألم و وا 
خالل تفخيم التاج على من و ، أدى إلى إحساسها بالهجر واليأس غياب األب وتركه للحالة 
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 ال تحب إقامة عالقات مع اآلخرين هي منطوية متمركزة حول ذاتها و اليسار نجد أن الحالة 
ي جاءت رسم الجذع بجذور كذلك األغصان التكما أن الحالة عدوانية يظهر ذلك من خالل 

 ضغطها على القلم أثناء التلوين و الرسم . حادة و 
 العدواني المقدم للمعلم للحالة الرابعة :نتائج مقياس السلوك  4-7

عدم  هي تدل علىمن المجموع الكلي للمقياس و  اتدرج 31وع تحصلت الحالة على مجم
 ( 13 ) أنظر الملحق رقم الدراسي.الحالة في المحيط  لدىعدوانية  وجود

 التحليل العام للحالة الرابعة : 4-8
الشجرة و  بتطبيق إختبار رسم العائلة( و س) قابلة النصف موجهة مع خالةمن خالل الم      

 حالة من الالستقرارتعيش  (س)تبين أن  للمعلم قدَّممقياس السلوك العدواني المة و على الحال
فاألم متوفاة لطبيعية ها تعيش في أسرة غير أسرتها اباعتبار أنَّ  األسريالنفسي و العاطفي و 

تجد نفسها ضحية الترك و الرفض بالنبذ و اه ، هذا ما جعلها تشعر ال تر واألب بعيد عنها و 
  خريناالحتكاك باآل تحب االنعزال واالنطواء وال ترغب فيالحالة فأصبحت الحرمان و 

نقص فقد توصلت دراسات إلى أن  ، االنطواءولة قد تؤدي بالفرد إلى العزلة و فإحباطات الطف
يبقى هذا ظاهرا في سلوك هؤالء األطفال الذين يظهرون حب لألطفال اليتامى جة الحاإشباع 

، ص 2339) خالد خليل الشيخلي ، أعراض الدونية و التردد و االنطوائية و عدم التكيف. 
25. )   
تبتعد عن إقامة عالقات ق بها و ( ألمها في مرحلة مبكرة جعلها تفقد رابطة التعلسفقدان )و  

الطفل من أحد والديه أو فحرمان  ، التي اعتنت بهاحتى مع خالتها  اآلخرينحميمية مع 
قامته مع أطراف آخرين يعرضه في الغالب لرعاية ناقصة حيث يصعب على كالهما و  ا 

بولبي  «      أكد كما،  ية التي تحقق النمو النفسي للطفلالطرف األخر توفير الرعا
Bowlbi «  َّخالل المرحلة الحرجة بين الوالدين( ) العالقة بين الطفل و غياب هذا الرابط  أن

الثالث سنوات األولى قد يكون سببا في االنعدام الكلي لتكوين عالقات وجدانية عاطفية 
 ( .42، ص  2313) شطاح هاجر ، اآلخرين. متكاملة مع 

حيث  ،من األم  ( تعاني من حرمان عاطفيسولقد أظهر إختبار رسم العائلة أن )     
في يدي مفتوحة طلبا للحب والحنان و في كال العائلتين كما رسمت األ امتنعت عن التلوين

ها وهو ما يدل على االفتقاد لها ممسكة بيدكتفت برسم نفسها قريبة من األم و العائلة الخيالية ا
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ظهور األسنان في رسمها لنفسها  من خالل ضغطها الشديد على القلم كما ظهرت عدوانيتها 
لعداء ا إلى  شيرهو ما يبعيد عنها و و حجم صغير ب ة الخياليةكذلك رسمت األب في العائل

أحد والديه نتيجة نقص الحب  اتجاهفالطفل الذي يشعر بالعداء  ، اتجاهه الذي تشعر به
  ي.ـمن حوله من خالل السلوك العدوان العطف فإنه يحاول أن يحصل على انتباهو 
  (2، ص 2313خالد عز الدين ،  )
وء تقدير لذاتها و شعور بالنقص لديها سمنطوية و  قد بيَّن إختبار رسم الشجرة أن الحالة و  

حساسها بالهجر من خالل  ظهرت  تفتقر لألمن العاطفي وقدو  فقدان موضوع الحبوالدونية وا 
أما  التلوين،قلم أثناء الرسم و الضغط على المن خالل رسمها لألغصان الحادة و  العدوانية

( ليست عدوانية س) مقياس السلوك العدواني المقدم للمعلم فأشارت نتائجه أنَّ فيما يخص 
ال  وهياألسري في المحيط  التي تظهر ةعدوانينزعتها الالمحيط الدراسي فهي تكبت  في

نتوجه عدوانها نحو اآلخرين و  و الشديد البكاء و األكل  رفض من خاللما توجهه نحو ذاتها ا 
  شعرها.شد 
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 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات :
السابقة التي تناولت بعض من متغيرات انطالقا من فرضيات دراستنا والدراسات       

المقابالت النصف موجهة مع  باالعتماد علىو  اإلكلينيكيدراستنا، ومن خالل إتباعنا للمنهج 
نتائج و  الحاالت األربعة ت ، وبتطبيق اختبار رسم العائلة والشجرة على المتكفل بالحاال

مقياس السلوك العدواني المقدم للمعلم ، وذلك بهدف اكتشاف ما إذا كان الحرمان العاطفي 
 .عاطفيا ةالمحروم ةاليتيم دي إلى السلوك العدواني عند الفتاةيؤ 
مَّ اقتراحها في أول توصلنا إلى نتائج عامة سوف نناقشها على ضوء الفرضيات التي ت 

يؤدي إلى ظهور تي تنص على أنَّ الحرمان العاطفي قد تحققت الفرضية العامة الالدراسة ، و 
الت عانوا من الحرمان كل الحاعاطفيا ف ةالمحروم ةاليتيم عند الفتاةالسلوك العدواني 

تقبلية في بناء شخصيته المسفعال دين في حياة الطفل له دور كبير و وجود الوالألن العاطفي 
الوجدانية التي تربط الطفل سواء من األم أو األب يؤدي إلى العاطفية و وغياب الروابط 

نقص واالضطرابات الشعور بالات النفسية كاالنطواء والعزلة و من االضطرابمجموعة 
الت الدراسة من بينها السلوك العدواني ، وقد ظهر السلوك العدواني عند جميع حاالسلوكية و 

في سن مبكرة والتي تكون الكلي من أحد الوالدين حرمان ذلك باعتبار أيضا أنهم تعرضوا للو 
ه توجد فروق أنَّ "  1993هو ما توصلت إليه دراسة " ربيع شعبان يونس له آثار شديدة ، و 

بعد سن الخامسة لصالح المحرومين قبل الخامسة لة إحصائية بين المحرومين قبل و ذات دال
علل و سوء التوافق االجتماعي و المستتر و الظاهر العدوان االنطواء و  في السمات السلبية 
الصغير عنه لدى أشد ضررا على شخصية الطفل  يكون الحرمانالباحث ذلك أنَّ 

 (.324،ص 1999سهير كامل أحمد ، الكبير.)
حيث  ظهر لديهم السلوك العدواني بعد وفاة أحد الوالدين ، بالنسبة لحاالت الدراسة فقدو  

أحد الوالدين أصبحوا عدوانيين وذلك كتعويض عن  بعد وفاة لكنكانوا أطفال غير عدوانيين و 
التي  " 1993العطف ، وهو ما أكدته دراسة " سلوى شوقي راغب الحرمان من الحب و 

األمن عدم إشباع حاجات الحب والعطف و  توصلت إلى أنه توجد عالقة إرتباطية بين
 ( 322، ص 1999. ) سهير كامل أحمد ، ظهور السلوك العدواني لدى الطفل و 

 هوان العاطفي الذي عاشته الحاالت و حرمتعبير عن و  ظهر كرد فعلفالسلوك العدواني 
نشوء حالة من الحرمان من الوالدين يؤدي إلى  أنَّ  كذلك ما أكدته دراسة " إيمان القماح " من
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الحرمان شخصية  يترتب عن هذاالمحروم وغالبا ما عدم التوازن الوجداني لدى الطفل 
اعتماد بنت حرمان.)للتنفيس عما تعرضت له من قسوة و  مضطربة تلجأ إلى العدوان كوسيلة

 (4ص  2339عبد المطلب ، 
الثانية ، التي مفادها أن الحرمان جزئية األولى مع الحالة األولى و لقد تحققت الفرضية ال

 ةالمحروم ةاليتيم الفتاة اني الموجه نحو اآلخرين عندالعاطفي يؤدي إلى السلوك العدو 
سن مبكرة ، الحالة األولى في  فكال الحالتين تعرضتا للحرمان من أحد الوالدين فيعاطفيا 

الحاجة عبران عن انعدام األمن العاطفي و ، حيث يسنوات  3ة الثانية الحالسنوات و 5سن 
ال ألصدقاء و فراد األسرة أو اسواء ألالعطف من خالل توجيه العدوان نحو اآلخرين و  للحب

توصلت إلى أنَّ سات عن آثار الحرمان على الطفل و قد أجريت درا، و  يلحقون األذى بذواتهم
من اآلثار السيكولوجية الناجمة عن ه تبدو خطيرة أكثر في سن سنتين وخمس سنوات و آثار 

، ص 2333اهلل،تجربة االنفصال هو العدوان الموجه نحو اآلخرين. ) مجدي أحمد عبد 
224   .)    

التي تنص على أنَّ مع الحالة الرابعة و الثالثة ، و كما تحققت الفرضية الجزئية الثانية 
 عاطفيا ةالمحروم ةاليتيم الفتاة دوان الموجه نحو الذات عندالحرمان العاطفي يؤدي إلى الع

فالحرمان العاطفي الذي عاشته الحالة الرابعة بسبب فقدانها لألم في مرحلة مبكرة أدى بها 
لم تستطع الدخول في عالقة وجدانية و عدم إقامة عالقات مع اآلخرين ى العزلة واالنطواء و إل

رغم ما توفره لها من العناية ربما هذا بسبب عدم وجود صورة مع األم البديلة ) خالتها( 
ة ثابتة ، كذلك الرفض الذي تشعر به من طرف األب أدى بالحالة إلى توجيه عدوانها أمومي

الشديد و الحزن ، شد الشعر ...الخ نحو ذاتها و ليس نحو اآلخرين و ذلك من خالل البكاء 
من أن حرمان  »  Gesselجيزيل   « هو ما أشار إليهالذي تعيشه و كتعبير عن الحرمان 

يجعلهم يواجهون كثيرا من اإلحباطات و تتطور معاناتهم على شكل الصغار من عاطفة األم 
 (112، ص 2333أنماط سلوكية عدوانية تكون غالبا موجهة نحو الذات .) سند العكايلة ،

 الحرمان من األم في مرحلة جدأنَّ االنفصال و »   Anna Freudآنا فرويد « كما وضحت
االهتمام من الخارج إلى الداخل و يأخذ التعبير عن تحويل مبكرة يقود إلى حالة من الحزن و 

 (23ص  1991هذا لدى الطفل في صورة من البكاء و الحزن المستمر.) أنسي قاسم،
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أما الحالة الثالثة فقد أثر حرمانها من األب كثيرا على سلوكها ما أدى بها إلى توجيه  -
   سبيتز  «توصل هو ماو  البكاء ،عدوانها نحو ذاتها من خالل قمع انفعاالتها و اللجوء إلى 

Spitez 1951 «وان في بيدي يحرم الطفل من تفريغ نزوات العديإلى أن غياب الموضوع الل
هو ما يؤدي إلى نها الموضوع الوحيد الذي يملكه و ألهذا الموضوع فيرجعها إلى ذاته 

 ( .133، ص 2333االضطراب .) بدرة معتصم ميموني ، 
الذي تعاني منه حاالت الدراسة سواء كان الحرمان من األم أو األب  إنَّ الحرمان العاطفي -

يؤدي الحرمان منهما إلى السلوك كالهما دور كبير في حياة الطفل و على حد سواء فل
النتائج المتوصل إليها تبقى تخص  الذات ، لكنلموجه نحو اآلخرين أو نحو العدواني ا

 .حاالت الدراسة و ال يمكن تعميمها 
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 خاتمة:
 ةاليتيم بعنوان " السلوك العدواني عند الفتاة كنتيجة للدراسة التي قمنا بهامما سبق و 

باالعتماد على المقابلة ج العيادي بتقنية دراسة الحالة و بإتباعنا للمنهعاطفيا "، و  ةالمحروم
 موجهة مع المتكفلين بالحاالت األربعة الذين تم إختيارهم بطريقة قصدية وفقا لشروطالنصف 

تطبيق إختبار و  ، سن الحرمان ) الطفولة المبكرة(ليتم، الحرمان، السن، الجنستتمثل في ا
توصلنا إلى أنَّ  ،مقياس السلوك العدواني للمعلم بتقديمو  م العائلة والشجرة على الحاالترس

فقد تحققت فرضيات الدراسة التي  لوك العدواني اليتيم المحروم عاطفيا يعاني من السالطفل 
إنطلقنا منها فالغياب الكلي ألحد الوالدين عامل مؤثر في حياة الطفل سواء من الناحية 

 االنعزالالنفسية من خالل اللجوء إلى سلوكات عدوانية أو من الناحية اإلجتماعية من خالل 
قق إال بوجود الوالدين في ي طفل يحتاج إلى إشباع حاجاته النفسية التي ال تتح، فأاالنطواءو 

مع عجزه عن ففقدان إشباع هذه الحاجات ينجر عنه سلوكات مضطربة لدى الطفل حياته 
باللجوء إلى السلوك  االهتمامإقامة عالقات مع غيره، فيعبر عن حاجاته للحب والعطف و 

 حو اآلخرين أو الموجه نحو الذات .العدواني بنوعيه سواء الموجه ن
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                االقتراحات:التوصيات و 
لدراسة تم وضع عدد من التوصيات من خالل ما تم التوصل إليه في هذه ا      

 االقتراحات التي نرى أنها قد تزيد من التعمق في جوانب الدراسة حيث نقترح : و 
أخصائي نفساني داخل المؤسسة التعليمية للتكفل باألطفال نؤكد على ضرورة تواجد  -

 اليتامى و متابعتهم نفسيا.
 للتخفيف من أثر الحرمان العاطفي عند الطفل اليتيم. إرشاديةضرورة بناء برامج  -
لتوعية المجتمع لما  االجتماعيينمن قبل األخصائيين النفسانيين و  إقامة محاضرات -

  نفسية.مى من رعاية و مساندة تحتاجه فئة األطفال اليتا
في الذي يخلفه وفاة سلوكية أخرى ناتجة عن الحرمان العاط اضطرابات اكتشافمحاولة  -

 .أحد الوالدين
 .عدواني بين األطفال يتامى األب واألطفال يتامى األمدراسة مقارنة للسلوك ال -
 عاطفيا.اإلناث المحرومين ة مقارنة للعدوانية بين الذكور و دراس -
فقدانهم في الطفولة و الوالدين في الطفولة المبكرة  مقارنة لمدى تأثير فقدان أحددراسة  -

 المتأخرة .
 عالقته بالتنشئة اإلجتماعية عند الطفل اليتيم .الحرمان العاطفي و  -
 عالقته باالغتراب النفسي عند الطفل اليتيم .الحرمان العاطفي و  -
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 .مصر القاهرة، التوزيع،لنشر و دار الفكر العربي ل ط،د  ،للمجرم اإلكلينيكيةالنفسية و 

للنشر مؤسسة حورس الدولية د ط ،  ،العدوان و االكتئاب  ،9004حسين فايد ، -15
 ، مصر . اإلسكندريةالتوزيع ، و 

دار صفاء للنشر  ، 1ط  ،الطفل و األسرة و المجتمع حنان عبد الحميد العناني ،  -11
 .9000التوزيع ، األردن ، و 

دار الكتاب ،  9ط،  المشكالت السلوكية لدى األطفال، 9002خالد خليل الشيخلي ، -17
 .، اإلمارات العربية المتحدة العين ، للنشر و التوزيع الجامعي 

أسامة للنشر دار  ،1ط  ،األطفالالسلوك العدواني عند  ،0901الدين، خالد عز  -18
 .عمان، األردن التوزيع،و 

دار الفكر  ، 1ط  ، االضطرابات السلوكية و االنفعالية، 9000 خولة أحمد يحي ، -12
  . األردنالتوزيع ، عمان ،  ; للنشر

   1ط ، (علم نفس النمو ) الطفولة و المراهقة  ،9000 القذافي،رمضان محمد  -90
  مصر. اإلسكندرية، التوزيع،ر و المكتب الجامعي الحديث للنش

 ترجمة داليا عزت ،  سيكولوجيا الطفل و المراهق ،9004،  آخرونروبرت واطسن و  -91
 .نشر و التوزيع ، القاهرة ، مصرمكتبة مدبولي لل ،1ط 
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في ظاهرة  اجتماعيةدراسة نفسية  –النفس و العدوان ، 9004ريكان إبراهيم ،  -99
 . األردندار الكندي للنشر و التوزيع ، عمان ،  ، 1ط  ، العدوان البشري

  علم النفس العيادي و المرضي لألطفال و الراشدين، 9009زينب محمود شقير ،  -93

  .األردن عمان، التوزيع،دار الفكر للنشر و  ، 1ط 

دار الميسرة للنشر و التوزيع  ،1 ط ،النفسيةالصحة  ،9900رضوان، سامر جميل  -94
 .عمان، األردن الطباعة،و 

دار الميسرة  ،1ط ،وعالجهامشكالت الصحة النفسية ، 8900 رضوان،سامر جميل  -95
 .التوزيع، عمان، األردنللنشر و 

درية مركز اإلسكن ،1ط  الطفل،فن التعامل مع  ،1900 الباقي،سلوى محمد عبد  -91
 مصر. اإلسكندرية، للكتاب،

 4ط ،ترجمة فؤاد شاهين ، التحليل النفسي للولد ،9009، سمير فكتور نوف -97
 .لبنان  بيروت ،النشر و التوزيع ،للدراسات و  المؤسسة الجامعية

عالم الكتب  ،1ط ، األطفالالعدوان لدى مشكلة العنف و  ،9007محمد سليمان ،سناء  -98
 التوزيع ، القاهرة، مصر .لنشر و الحديث ل

مركز  د ط،، دراسات  في سيكولوجية الطفولة ، 1228سهير كامل أحمد ،  -92
 .زاريطية ، مصرللكتاب األ اإلسكندرية

 للنشرمركز الكتاب د ط ، ،  التوافقالصحة النفسية و  ،1222سهير كامل أحمد ، -30
 .، مصر  اإلسكندرية، التوزيع و 

دار الهادي ،  1ط ،  التوافق و الالتوافق لدى األطفال، 9004 شكوة نوابي نجاد ، -31
 .لنشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ل

مكتبة اإلنجلو  د ط، ، علم النفس العام أسس، 9003،  آخرونطلعت منصور و  -39
 .، القاهرة ، مصرللنشر و التوزيع المصرية 
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ط  الطفولة و المراهقة  علم النفس التطوري، 9007صالح محمد  علي أبو جادو ،  -33
 .األردن ، دار الميسرة للنشر و التوزيع ، ،عمان  ،9

دار ، 1ط،  إستراتيجيات إدارة الغضب و العدوان ،9007طه عبد العظيم حسين ، -34
 . األردنالفكر للنشر و التوزيع ، عمان ، 

دار  ،1ط  ،اإلكلينيكيقراءات في علم النفس  ،1901كريم، عادل شكري محمد -35
 .وزيع و الطباعة ، القاهرة ، مصر المعرفة الجامعية للنشر و الت

دار المعرفة  ط، د النمو،مدخل إلى علم النفس  ،2122عوض، عباس محمد  -31
 مصر. القاهرة، التوزيع،و  للنشرالجامعية 

  رؤية نقدية لمنهجه و أبعاده االجتماعي البحث، 7127 المعطي،سط عبد عبد البا -37
 مصر. اإلسكندرية،، و التوزيع و الطباعة للنشرالجامعية دار المعرفة  ط، د

  الصحة المدرسية و النفسية للطفل ، 9007 ، آخرونمحمد علي و  ميدعبد الح -38
 ، مركز اإلسكندرية للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر .1ط

للطباعة  اإلشعاعمكتبة ، 1ط العلمي،مناهج البحث  ،1221 الشريف،عبد اهلل محمد  -32
 .األردن عمان، التوزيع،و النشر و 

األمراض النفسية و العقلية  ،1227كمال حسن وهبي ،و عبد المجيد الخليدي  -40
 لنشر و التوزيع ، بيروت ، دار الفكر العربي ل1، طاالضطرابات السلوكية عند األطفال و 

 لبنان. 

   دار الفكر للنشر   ، 3ط،  سيكولوجيا الطفولة ،1222، آخرونعزيز سمارة و  -41
 .، األردن عمان التوزيع و الطباعة و 

دار غريب  ترويضها،سيكولوجيا العدوانية و  ،1900العقاد، عصام عبد اللطيف  -49
 .مصر القاهرة، والطباعة،للنشر و التوزيع 

المراهقة سيكولوجية الطفولة و  – االرتقائيعلم النفس ، 9002عالء الدين الكفافي ،  -43
 .عمان ، األردن ، دار الفكر للنشر و التوزيع ،  1ط –
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  و السلوكية لدى األطفال االنفعاليةاالضطرابات  ،9001عماد عبد الرحيم الزغول ، -44

 األردن. عمان، التوزيع،لنشر و دار الشروق ل ،1ط 

عالم د ط، ،  -و األم الطفلنمو العالقة بين  –األمومة ، 1224فايز قنطار ،  -45
 .، الكويت  للنشر و التوزيع المعرفة 

 المطبوعات ديوان ،1ط ، سيكولوجيا طفل ما قبل المدرسة ،9008 فتيحة كركوش ، -41
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  .القاهرة ، مصر التوزيع و الطباعة ،للنشر و 
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  الوسط األسري و عالقتها بجنوح األحداث ضطراباتا، 9001محمد سند العكايلة ، -58

 .لنشر و التوزيع ، عمان ، األردن دار الثقافة ل ، 1ط 

امعة ، د ط ، مطبوعات ج جدول لتحليل اختبار رسم الشجرة، 1222، محمد شلبي -52
 منتوري قسنطينة ، الجزائر.

الشرق للنشر ، مكتبة زهراء 1ط النمو،نظريات ، 9001، سيدمحمد عبد الرحمان  -10
 مصر. القاهرة والتوزيع ،

ط  مدخل إلى رعاية الطفل و األسرة  ،9001صافي ناز شلبي ،و محمد متولي قنديل  -11
 . األردندار الفكر للنشر و التوزيع ، عمان ، ، 1

برامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى  ،9008محمد علي العمايرة ، -19
 .، مصر  اإلسكندرية، للنشر و التوزيع ، المكتب الجامعي الحديث المراهق 

اللبناني دار الفكر ط،  د،  تأهيل الطفولة غير المتكيفة ،1225مصطفى حجازي ، -13
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سيكولوجيا األطفال ذوي  ، 9007و خليل المعايطة ، مصطفى نوري القمش -15
 لنشر و التوزيع، عمان ، األردن .دار الميسرة ل ،1ط ،  االحتياجات الخاصة
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      I                                                                     (1) ملحق رقم   
 

 نموذج المقابلة مع المتكفل بالطفل اليتيم :
 محور العدوان اتجاه اآلخرين  :  
 هل يتفاهم معكم ؟ أصدقائه،معكم و مع إخوانه و كيف هي عالقته  -1
 عندما تقوم بتوجيه النقد إليه كيف تكون ردة فعله ؟ -2
 و لماذا ؟ أصدقائه،هل يشعر بالغيرة من إخوانه أو  -3
حد ما بتكسير أشياءه أو أدواته أو اخذ شيء منه ماذا يفعل) كيف تكون أعندما يقوم  -4

 ردة فعله(؟
 هل يحب افتعال الشجارات مع إخوانه أو أصدقائه حتى بغرض اللعب معهم ؟ -5
وكيف تكون طريقته في طلب شيء  فعله،عندما ترفضون له طلب ما كيف تكون ردة  -6

 منكم ؟
 خرين عندما  يغضب أو يزعجه احد ما ؟هل يقوم كالم سيء أو يشتم اآل -7
 عندما يغضب هل يقوم بتكسير و تخريب األشياء التي أمامه ؟ -8
 كيف تكون طريقته في المزاح معكم و مع إخوانها أو أصدقائها ؟ -9

 هل يتعامل بقسوة مع إخوته و أصدقائه ؟ -11
 محور العدوان اتجاه الذات : 

 تلوم نفسها بشدة ؟ و كيف تتصرف ؟عندما تخطا أو تفعل شيء سيء هل  -1
 هل تقوم بالبكاء أو الصراخ عندما تفشل في أداء شيء ما ؟ -2
 عندما تعقبونها هل تقوم بضرب نفسها أو نتف شعرها أو تقضم أظافرها ؟ -3
 هل تمزق أو تكسر أشياءها عندما  تشعر بالغضب ؟ -4
 رأسها أو شد شعرها ؟عندما تفشل في تحقيق شيء ترغب فيه هل تقوم بضرب  -5
 هل تعتدي على جسمها   ؟ -6
 هل تحافظ على نظافة مالبسها ؟ -7
 و ماذا تفعل عندما تغضب ؟ الالزم،هل هي طفلة قلقة أكثر من -8
 هل تحسسكم أحيانا انه ال قيمة لها أو تتمنى أن تمرض أو تموت ؟ -9
 



                                                                                II                                                                                        (2رقم )حق  مل

 

 مقياس للسلوك العدواني عند األطفال  ُمقدَّم للمعلم: 
مقياس للسلوك العدواني به بعض أنماط السلوكات  / المعلمة/ المعلم بين يديك أخي 

في التعرف على التالميذ الذين العدوانية التي قد يقوم بها التلميذ ، يرجى منكم المساعدة 
 يظهرون مثل هذه األنماط و ذلك باالستعانة بالمقياس المرفق .

من خالل تحديد ما إذا كانت تنطبق حاول من فضلك أن تكون دقيقا في إجابتك و ذلك 
ذا كانت تنطبق عليه  الفقرة علي التلميذ أم ال فإذا كانت ال تنطبق عليه ضع  الرقم )صفر( وا 

ذا كانت تنطبق عليه دائما أو باستمرار ضع  الرقم )اثنان( .أحيانا ض  ع الرقم )واحد( وا 
علما أنَّ كل البيانات التي ستقدمها ألغراض البحث العلمي فقط و سيتم المحافظة على 

 سريتها . 
 المعلومات األولية :

 االسم :                             اللقب :                     الجنس :   
 السن :                            الصف الدراسي : 

 
 باستمرار أحيانا  ال يحدث  الفقرة  الرقم
                    يسبب األذى لآلخرين بطريقة غير مباشرة  1
                  يبصق علي اآلخرين 2
                 يدفع و يخمش أو يقرص اآلخرين  3
                 يشد شعر اآلخرين أو أذنهم  4
                 يعض اآلخرين  5
                 يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين 6
                 يرمي األشياء علي اآلخرين 7
                 يحاول خنق اآلخرين  8
يستعمل أشياء حادة )مثل السكين( ضد  9

 اآلخرين 
                

                 يمزق أو يشد أو يمضغ مالبسه 11
                 يلوث ممتلكاته 11



                                                                                II                                                                                        (2رقم )حق  مل

 

                 يمزق دفاتره أو كتبه أو أي ممتلكات أخري  12
يمزق دفاتر أو كتب أو أي ممتلكات  13

 لآلخرين 
                

                 يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين  14
                 يلوث مالبس اآلخرين  15
يمزق المجالت والكتب أو أي ممتلكات  16

 عامة أخري  
                

يتعامل بخشونة مفرطة مع أشياءه )كضربها  17
 أو كسرها أو رميها علي األرض(

                

                 يكسر الشبابيك 18
                 يبكي و يصرخ  19
                 يضرب األشياء بقدميه وهو يصرخ ويصيح 21
                 يرمي بنفسه علي األرض ويصيح ويصرخ  21
                 يضرب بقدميه أو يغلق األبواب بعنف  22
                 يقوم بأشياء أخري )حددها(  23

 و األوزان كمايلي : (23عدد فقرات المقياس ) -: طريقة تصحيح الكراسة
  )ال يحدث أبدا ) صفر 
 )يحدث أحيانا )واحد 
 )يحدث دائما )اثنان 

 (46-1الدرجة الكلية للمقياس تتراوح بين ) 

  2117،أبو حامد ر الدين ناص ) العدوان( فما فوق مستوي عال من 18اعتبرت العالمة )
 (473-471ص  ص



 III (                                                                                       3ملحق رقم ) 

 

 المقابلة كما وردت مع المتكفل بالحالة األولى :
نا طالبة في الجامعة ، عندي دراسة على األطفال األيتام حابة نسألك أس: صباح الخير 
 شوية على بنتك ؟

 ج: ما فيها والو تفضلي 
 فعلها كي توفى باباها ) اهلل يرحمه( ؟س : كيفاه كانت ردة 

ج: ) تنهد ( واش نقلك)  ف(كانت اقرب وحدة لباباها ديما معاه و ملي فتحت عينيها لقاتو 
مريض ديما معاه ، كي توفى تبدلت بزاف و عقبت عليها هي خاصة ايام صعيبة ما تاكل 

ا يتوفى باباها ما تشرب تحلم في الليل و تنوض تعيط ورجعت تبول على فراشها قبل م
 ماكنتش هكا .

 ) ف(  كيفاه راهي عالقتها معاكم و مع خاوتها و صحاباتها ؟س: احكيلي على 
ج: عالقتها معانا عادي بصح مع خوها مهبلينَّي ديما يتقابضوا هي راسها شوية قاسي ما 

  األوالدتخذش رايو ،مع صحاباتها عادي ساعات وين يتقابضوا كيما كامل 
 كي دير حاجة مش مليحة كيغاه تكون ردة فعلها ؟ تعاقبيها   أوا س: كي تلوميه

ج: ديما راهي متعبتني في هذا الشيء ما تحبش ينعتلها حتى واحد صالحها كي نلومها 
 تلوموني المهم ترجعها لينا وأناتقارن روحها مع خوها تقول هو ما تقولولوش 

 صحاباتها ؟ أوس: تحس بالغيرة من خاوتها 
شوية  من ختها الضغيرة على خاطر يدلَّوها بزاف خوالها ، وساعات نحسها  ج: هي تغير

تغير من صحاباتها وتجي تقولي صحبتي شرالها باباها كذا وكذا و حنا ما عكانش لي 
 يشريلنا ... ) بكاء(
 واش دير ؟  أدواتها أويديلها واحد من خاوتها وال صحبتها حاجتها  أوس: كي يكسرلها  

ج: ضحكت واحد ما يقدر يمسلها حاجتها على خاطر تضرب ما تهابش ، مرة ضربت ختها 
 الصغيرة لعينها سترها ربي وهذا غير كي كسرتلها المسطرة بال قصد 

 صحاباتها باش تلعب برك ؟ أوس: تحب دير شجارات مع خاوتها 
ي نعيط عليها ج: هيه لعبها ديما تقابيضات مدايرة حرب مع خوها و ختها الصغيرة  و ك

 نهار يلعبو األوالدتقولي نلعب برك ، مع صحاباتها  ساعة ساعة وين يتقابضوا تعرفي 
 نهار يتقابضواو 



 III (                                                                                       3ملحق رقم ) 

 

س: كي ترفضولها حاجة تطلبها منكم كيفاه تكون ردة فعلها ، وكي تسحق حاجة كيفاه 
 تطلبها منكم ؟

كي  ح خالها يمدلها و ج: تقلق و تشنف علي و دير المستحيل باه نعطيها واش تحب و ال تر 
 تسحق حاجة عادي تقول عليها 

 س:هل تقول كالم مش مليح كي يقلقها واحد ؟
قدامي  أناج: صراحة قدامي ما تقولش بصح ساعات يشكوا منها صحاباتها يجوا يقولولي  

 ما تقولش 
 س: لما تغضب هل تكسر و ال تخرب الحوايج لي قدامها ؟

غير و حنا في الدار ديما نسايسوها   بنتي عصبيةج:  هيه و هذا الشي مقلقني ياسر  
 بشوية 

 س: هل تتعامل بقسوة مع خاوتها و صحاباتها ؟
نه يحبها و يخاف عليها بصح هي أمع خوها نحسها ما تحبوش خالص مع ج: واش نقلك 

 والو
 هي ماكانتش هكا غير بعد ما توفى باباها رجعت بالسيف باه نتفاهم معاها 

 ير حاجة مش مليحة هل تلوم روحها ، واش دير  ؟س: كي تغلط وال د
 ج: ال ال ما تلومش روحها خالص و كي تعرف بلي غالطة  بالعكس ماتستعرفش 

 تعيط  كيتفشل في حاجة ؟ وأس: هل تنوض تبكي 
 ج: هيه ساعات 

 تأكلس: لما تعاقبوها كي دير حاجة مش مليحة هل تضرب روحها وال تنتف شعرها وال 
 ظفارها ؟

 ج: ال ال بصح تغضب منا و ماتهدرش معايا حتان نراضيها 
 س:هل تكسر حوايجها او تفسدهم كي تغضب ؟

 ج: هي كي تغضب ما تكسرش حوايجها ، بصح ترد زعافها على ختها وال خوها 
 تشد شعرها ؟ أوس: كي تفشل في أداء شيء ما هل تضرب رأسها 

 ج: ال ال ما ديرش هكذا 
 كي تكون قلقانة ؟ س: هل تتعدى على نفسها



 III (                                                                                       3ملحق رقم ) 

 

 ج: ال 
 س: هل تحافظ على نظافة مالبسها يعني ما تقطعهمش و ال توسخهم ؟

 ج:  ال  بالعكس هي تحب النظافة و تحافظ على حوايجها 
 من الالزم ؟ أكثرس: هل هي طفلة قلقة 

 ج: هيه قلوقة بزاف على كلمة تشعل 
 و ال تموت ؟ س: هل تحسسكم ساعات بلي ماعندها حتى قيمة و حابة تمرض

 ج: ال ال    
 



                         IV                                                                                       (4ملحق رقم )

 

 للحالة األولى: مقياس للسلوك العدواني عند األطفال  ُمقدَّم للمعلم          
مقياس للسلوك العدواني به بعض أنماط السلوكات العدوانية التي قد   مالمعل بين يديك أخي

يقوم بها التلميذ ، يرجى منكم المساعدة في التعرف على التالميذ الذين يظهرون مثل هذه 
 باالستعانة بالمقياس المرفق .األنماط و ذلك 

من خالل تحديد ما إذا كانت تنطبق حاول من فضلك أن تكون دقيقا في إجابتك و ذلك 
ذا كانت تنطبق عليه  الفقرة علي التلميذ أم ال فإذا كانت ال تنطبق عليه ضع  الرقم )صفر( وا 

ذا كانت تنطبق عليه دائما أو باستمرار ضع    الرقم )اثنان( .أحيانا ضع الرقم )واحد( وا 
علما أنَّ كل البيانات التي ستقدمها ألغراض البحث العلمي فقط و سيتم المحافظة على 

 سريتها . 
 المعلومات األولية :

  أنثىالجنس :               عاللقب :                              فاالسم :  
 أولى متوسطالصف الدراسي :                          سنة 11السن :  

 
 باستمرار أحيانا  ال يحدث  الفقرة  الرقم
    2                يسبب األذى لآلخرين بطريقة غير مباشرة  1
              0    يبصق علي اآلخرين 2
 2                يدفع و يخمش أو يقرص اآلخرين  3
        1        يشد شعر اآلخرين أو أذنهم  4
          0    يعض اآلخرين  5
          1        يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين 6
          1        يرمي األشياء علي اآلخرين 7
            0     يحاول خنق اآلخرين  8
يستعمل أشياء حادة )مثل السكين( ضد  9

 اآلخرين 
    0            

            0     يمزق أو يشد أو يمضغ مالبسه 10
             0    يلوث ممتلكاته 11



                         IV                                                                                       (4ملحق رقم )

 

             0    يمزق دفاتره أو كتبه أو أي ممتلكات أخري  12
يمزق دفاتر أو كتب أو أي ممتلكات  13

 لآلخرين 
       1         

              0   يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين  14
            0   يلوث مالبس اآلخرين  15
يمزق المجالت والكتب أو أي ممتلكات  16

 عامة أخري  
  0            

يتعامل بخشونة مفرطة مع أشياءه )كضربها  17
 أو كسرها أو رميها علي األرض(

  0              

              0   يكسر الشبابيك 18
             0   يبكي و يصرخ  19
               0   بقدميه وهو يصرخ ويصيحيضرب األشياء  20
               0   يرمي بنفسه علي األرض ويصيح ويصرخ  21
               0   يضرب بقدميه أو يغلق األبواب بعنف  22
   ال توجد             يقوم بأشياء أخري )حددها( 23

 
 



           V                                                                    (            5ملحق رقم )   

 

 المقابلة كما وردت مع المتكفل بالحالة الثانية :
حابة  األيتام األطفالطالبة في الجامعة ، عندي دراسة على  أناس: مساء الخير 

 نسالك شوية على بنتك ؟
 ج: تفضلي بنتي معليهش 

 تاعها  ) اهلل يرحمها( ؟ األمس : كيفاه كانت ردة فعلها كي توفاة 
سنين و نصف و كانت تهدر الباس بصح كي  3كان عندها  أمهاج: كي توفاة 

توفاة رجعت ماتنطقش خالص و من ثمة كي كبرت والت تهدر بالسيف كاين كلمات 
و ضرك راني  أمهاقالي بلي تصدمت كي توفاة  عثم فيهم ، و كي ديتها لبسيكولوغتتل

 نديها لالرطوفونيست .
 اكم و مع خاوتها و صحاباتها ؟س: احكيلي على  ) ن(  كيفاه راهي عالقتها مع

وصاتي عليها  أمهاج: معانا في الدار عادي هي المدلة في خاوتها كامل كي توفاة 
 ياسر ، جامي نقولولها كلمة ، مع صحاباتها ماتتفهمش معاهم ياسر تقولي يقلقوني .

 س: و مع زوجتك كيفاه راهي معاها ؟
ح هي ماتحبش تكون معاها ديما ج: الحق تاع ربي المرا تاعي تحبها كي بنتها بص

 الصقة في اختها الكبيرة 
 تعاقبوها   كي دير حاجة مش مليحة كيفاه تكون ردة فعلها ؟  أوس: كي تلوموها 

جامي نعيط عليها حتى كي دير حاجة مش مليحة مانقدرش على خاطر  أناج:  هو 
ي عندي ، بصح كي ختها الوسطانية ساعات تعيط عليها تج أمهاموصيتني عليها 

 تعيط و تخبط نولي نراضيها واش ندير ) ضحك(
 صحاباتها ؟ أوس: تحس بالغيرة من خاوتها 

تغير  رو منها على خاطر مدلينها ياسر ال ال ما تغيرش من خاوتها العكس هوما يغي
من صحاباتها في حاجة وحدة و هي كيعادت ما عندهاش األم رغم انو زوجتي مش 

 اتبغيهاش تكون امها.مقصرة معاها بصح هي والو م
س: كي يكسرلها  أو يديلها واحد من خاوتها وال صحبتها حاجتها أو ادواتها  واش 

 دير ؟
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الزم يخسروها لها بالسيف ، هي حنينة تمد حاجتها ج: تقوم القيامة في الدار ، و 
 .بصح ما تشتيش لي يديهالها دون ما تعلم 

 تلعب برك ؟ س: تحب دير شجارات مع خاوتها أو صحاباتها باش
ج:  ديما راهي بمشاكلها سوا مع ختها رفيدة و ال مع بنات الجيران يتقابضو ومبعد 

   األوالديرجعوا راكي تعرفي 
س: كي ترفضولها حاجة تطلبها منكم كيفاه تكون ردة فعلها ، وكي تسحق حاجة 

 كيفاه تطلبها منكم ؟
و تشنف و ماتهدرش مع  ج: نهار لي ننسى ما نجيبلهاش الحاجة لي تطلبها  تزعف 

حتى مع واحد   حتان تدي واش تحب ، كي تحتاج حاجة مني تتذبل و نعرفها بلي 
 حابة حاجة 

 س: هل تقول كالم مش مليح كي يقلقها واحد ؟
ج: صراحة لسانها طويل تسب بصح ما تسبش لي اكبر منها غير مع صحاباتاها 

... 
 دامها ؟س: لما تغضب هل تكسر و ال تخرب الحوايج لي ق

ج: هيه ساعات تكسر حوايجها تاع القراية المساطر و السياالت ... خاصة كي 
 متجيبش نقاط مالح

 س: هل تتعامل بقسوة مع خاوتها و صحاباتها ؟
 ج: هيه ساعات نحس بلي دللناها ياسر وهذا خالها تكون شوية قاسية و متهورة  . 

 ، وال  واش دير  ؟ س: كي تغلط وال دير حاجة مش مليحة هل تلوم روحها
ج: ساعات تلوم روحها و ساعات تحصلها في واحد من خاوتها باه واحد ما يعيط 

 عليها . 
 س: هل تنوض تبكي أو تعيط  كي تفشل في حاجة ؟

 ج: هيه ديما راهي تعيط 
س: لما تعاقبوها كي دير حاجة مش مليحة هل تضرب روحها وال تنتف شعرها وال 

 ظفارها ؟ تأكل
 ما نعاقبوهاش غير ساعات نعيطو عليها بصح جامي دير هكذا  أصالج:  حنا 
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 تفسدهم كي تغضب ؟ أوس:هل تكسر حوايجها 
 ج: هيه  ديما هكذا 

 تشد شعرها ؟ أوس: كي تفشل في أداء شيء ما هل تضرب رأسها 
 ج: ال ما عندهاش هذا الشيء  

 س: هل تتعدى على نفسها كي تكون قلقانة ؟
 ج:  ال 

 ظ على نظافة مالبسها يعني ما تقطعهمش و ال توسخهم ؟س: هل تحاف
 ج: هيه تحافظ على حوايجها 

 من الالزم ؟ أكثرس: هل هي طفلة قلقة 
 ج: هيه تقلق بزاف خاصة في القراية شوية ناقصة هذا واش يقلقها 

 عندها حتى قيمة و حابة تمرض و ال تموت ؟ س: هل تحسسكم ساعات بلي ما
 ج: ال 
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 للحالة الثانية: مقياس للسلوك العدواني عند األطفال  ُمقدَّم للمعلم          
مقياس للسلوك العدواني به بعض أنماط السلوكات العدوانية التي قد   المعلم بين يديك أخي 

يقوم بها التلميذ ، يرجى منكم المساعدة في التعرف على التالميذ الذين يظهرون مثل هذه 
 باالستعانة بالمقياس المرفق . األنماط و ذلك

من خالل تحديد ما إذا كانت تنطبق حاول من فضلك أن تكون دقيقا في إجابتك و ذلك 
ذا كانت تنطبق عليه  الفقرة علي التلميذ أم ال فإذا كانت ال تنطبق عليه ضع  الرقم )صفر( وا 

ذا كانت تنطبق عليه دائما أو باستمرار ضع   الرقم )اثنان( . أحيانا ضع الرقم )واحد( وا 
علما أنَّ كل البيانات التي ستقدمها ألغراض البحث العلمي فقط و سيتم المحافظة على 

 سريتها . 
 المعلومات األولية :

  أنثىالجنس :              ماللقب :                             ناالسم :  
 أولى متوسطالصف الدراسي :                          سنة21 السن : 

 
 باستمرار أحيانا  ال يحدث  الفقرة  الرقم
    1                يسبب األذى لآلخرين بطريقة غير مباشرة  2
        2        يبصق علي اآلخرين 1
 1                يدفع و يخمش أو يقرص اآلخرين  3
        2        يشد شعر اآلخرين أو أذنهم  4
          0    يعض اآلخرين  5
  1             يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين 6
 1              يرمي األشياء علي اآلخرين 7
            0     يحاول خنق اآلخرين  8
يستعمل أشياء حادة )مثل السكين( ضد  9

 اآلخرين 
    0            

            0     يمزق أو يشد أو يمضغ مالبسه 20
          2      يلوث ممتلكاته 22
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             0    يمزق دفاتره أو كتبه أو أي ممتلكات أخري  21
يمزق دفاتر أو كتب أو أي ممتلكات  23

 لآلخرين 
             1 

  1            0   يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين  24
       2     0   يلوث مالبس اآلخرين  25
يمزق المجالت والكتب أو أي ممتلكات  26

 عامة أخري  
  0    2        

يتعامل بخشونة مفرطة مع أشياءه )كضربها  27
 أو كسرها أو رميها علي األرض(

  0     2         

       0       0   يكسر الشبابيك 28
       0      0   يبكي و يصرخ  29
               0   وهو يصرخ ويصيحيضرب األشياء بقدميه  10
 1              0   يرمي بنفسه علي األرض ويصيح ويصرخ  12
  1             0   يضرب بقدميه أو يغلق األبواب بعنف  11
   ال توجد             يقوم بأشياء أخري )حددها( 13
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 المقابلة كما وردت مع المتكفل بالحالة الثالثة :
س: صباح الخير أنا طالبة في الجامعة ، عندي دراسة على األطفال األيتام حابة نسألك 

 شوي على بنتك ؟
 ج: تفضلي 

 س : كيفاه كانت ردة فعلها كي توفى  األب تاعها  ) اهلل يرحمه( ؟
صعيب عليها ياسر ما تقبلتش غير ج: صمت ، هو باباها توفى في حادث سير، كان 

بالسيف  حنانة الوالدين ما كانش ليعوضها . بصح راني نحاول أنا و خوها لكبير ماراهش 
 مخليها تحتاج والو.

 س: احكي لي على  )أ(  كيفاه راهي عالقتها معاكم و مع خاوتها و صحاباتها ؟
 جامي دير مشاكل  باس  سوا مع خاوتها و ال مع صحاباتها  ج: عالقتها معانا ال

 كي دير حاجة مش مليحة كيفاه تكون ردة فعلها ؟س: كي تلوموها أو تعاقبوها 
 ج:  عادي كي تعرف بلي غلطت تتقبل اي عقاب و دير المستحيل باه نسامحها 

 صحاباتها ؟ أوس: تحس بالغيرة من خاوتها 
 ج: ال  ما تغيرش  
 واش دير ؟  أدواتها أوصحبتها حاجتها  يديلها واحد من خاوتها وال أوس: كي يكسر لها  

  ج: يغيضها الحال تعيط و مبعد تهدى وحدها  
 صحاباتها باش تلعب برك ؟ أوس: تحب دير شجارات مع خاوتها 

 تحبش دير مشاكل مع حتى واحد   ج: ال ما
س: كي ترفضولها حاجة تطلبها منكم كيفاه تكون ردة فعلها ، وكي تسحق حاجة كيفاه 

 منكم ؟تطلبها 
نفهمها ، تجي و تقلي و ال تقول لخوها لكبير و هو  أناج: عادي تفهم و تراعي الظروف و 

 يعطيلها  
 س: هل تقول كالم مش مليح كي يقلقها واحد ؟

 ج: ال متقولش  
 س: لما تغضب هل تكسر و ال تخرب الحوايج لي قدامها ؟

 متكسرش   noج:  
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 تها ؟س: هل تتعامل بقسوة مع خاوتها و صحابا
 ج: ال بالعكس هي حنينة و هوما ثاني يحبوها ، مع صحاباتها كيف كيف 
 س: كي تغلط وال دير حاجة مش مليحة هل تلوم روحها ، وال  واش دير  ؟

 ج: هيه تستعرف بالغلطة تاعها 
 س: هل تنوض تبكي أو تعيط  كي تفشل في حاجة ؟

 ج: هيه تبكي و مبعد تسكت وحدها    
 كلتأكي دير حاجة مش مليحة هل تضرب روحها وال تنتف شعرها وال  س: لما تعاقبوها

 ظفارها ؟
 ج: كي نعاقبوها تبكي نورمال و تسكت 

 س:هل تكسر حوايجها أو تفسدهم كي تغضب ؟
 ج: ال كي تغضب تبكي و تسكت ماتكسرش .

 س: كي تفشل في أداء شيء ما هل تضرب رأسها أو تشد شعرها ؟
 ج:  ال غير كي ماتعرفش تحل تمارين تاعها  نلقاها شادة  رأسها و تبكي بالساكت 

 س: هل تتعدى على نفسها كي تكون قلقانة ؟
 ج: ال ال 

 س: هل تحافظ على نظافة مالبسها يعني ما تقطعهمش و ال توسخهم ؟
 . ج: ال راهي كبيرة تعرف صالحها

 س: هل هي طفلة قلقة أكثر من الالزم ؟
 ي تقلق بزاف من القراية ، تخاف كي ما تجيبش مليح .ج:  ه

 عندها حتى قيمة و حابة تمرض و ال تموت ؟ س: هل تحسسكم ساعات بلي ما
ج:   ال بصح ساعات نحسها تتوحش باباها خاصة في عيد ميالدها على خاطر هو مات 

 في هذاك نهار و ضرك ماعدتش تحب دير عيد ميالدها... ) بكاء(
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 للحالة الثالثة: مقياس للسلوك العدواني عند األطفال  ُمقدَّم للمعلم          
مقياس للسلوك العدواني به بعض أنماط السلوكات العدوانية التي قد   المعلم بين يديك أخي 

يقوم بها التلميذ ، يرجى منكم المساعدة في التعرف على التالميذ الذين يظهرون مثل هذه 
 باالستعانة بالمقياس المرفق . األنماط و ذلك

من خالل تحديد ما إذا كانت تنطبق حاول من فضلك أن تكون دقيقا في إجابتك و ذلك 
ذا كانت تنطبق عليه  الفقرة علي التلميذ أم ال فإذا كانت ال تنطبق عليه ضع  الرقم )صفر( وا 

ذا كانت تنطبق عليه دائما أو باستمرار ضع   الرقم )اثنان( . أحيانا ضع الرقم )واحد( وا 
علما أنَّ كل البيانات التي ستقدمها ألغراض البحث العلمي فقط و سيتم المحافظة على 

 سريتها . 
 المعلومات األولية :

  أنثىالجنس :             هاللقب :                            أاالسم :  
 متوسط ثانيةالصف الدراسي :                          سنة21 السن : 

 
 باستمرار أحيانا  ال يحدث  الفقرة  الرقم
            0     يسبب األذى لآلخرين بطريقة غير مباشرة  2
           0    يبصق علي اآلخرين 1
            0     يدفع و يخمش أو يقرص اآلخرين  3
          0     يشد شعر اآلخرين أو أذنهم  4
          0    يعض اآلخرين  5
          0    يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين 6
          0     يرمي األشياء علي اآلخرين 7
            0     يحاول خنق اآلخرين  8
يستعمل أشياء حادة )مثل السكين( ضد  9

 اآلخرين 
    0            

            0     يمزق أو يشد أو يمضغ مالبسه 20
         0    ممتلكاتهيلوث  22
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             0    يمزق دفاتره أو كتبه أو أي ممتلكات أخري  21
يمزق دفاتر أو كتب أو أي ممتلكات  23

 لآلخرين 
   0           

             0    يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين  24
            0   يلوث مالبس اآلخرين  25
يمزق المجالت والكتب أو أي ممتلكات  26

 عامة أخري  
  0           

يتعامل بخشونة مفرطة مع أشياءه )كضربها  27
 أو كسرها أو رميها علي األرض(

  0     2       

              0   يكسر الشبابيك 28
       2        يبكي و يصرخ  29
               0   يضرب األشياء بقدميه وهو يصرخ ويصيح 10
               0   يرمي بنفسه علي األرض ويصيح ويصرخ  12
              0   يضرب بقدميه أو يغلق األبواب بعنف  11
   ال توجد             يقوم بأشياء أخري )حددها( 13
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 المقابلة كما وردت مع المتكفل بالحالة الرابعة:
س: صباح الخير أنا طالبة في الجامعة ، عندي دراسة على األطفال األيتام حابة نسألك 

 شوي على ) س( ؟
 ج: نورمال اسألي واش حابة تعرفي 

 س: لما توفات األم تاع )س( عند من قعدت ؟
ج:هي خالتها موالت عامين ، هذه الطفلة سوفرات بزاف ، قعدت شهرين عند جداها و مبعد 

 سنين و نصف جبتها عندي  3لكبيرة قعدت عندها عام ، و كي دارت  أختيداتها 
 س: احكي لي على  )س(  كيفاه راهي عالقتها معاكم و مع خاوتها و صحاباتها ؟

كي بنتنا بصح نحاسوها ديما بعيدة علينا ماتحبش  ج: عالقتها معانا عادي رانا مدايرينها
 عندهاش بزافثاني عاقلة ، حتى صحاباتها متقعد معانا  ،  مع والدي عادي و هي 

 س: كي تلوموها أو  تعاقبوها   كي دير حاجة مش مليحة كيفاه تكون ردة فعلها ؟
تغشش و دير تزعف و   األولج:  هي قليل ما دير حاجة مش مليحة  ، بصح  كي دير مع 

 غير بالسيف معاها   تأكلزعافها في الماكلة ما ترضاش 
 صحاباتها ؟ أو  أوالدكس: تحس بالغيرة من 

ج: ال ماتغيرش من والدي على خاطر نعاملوها كيفهم ، بصح ساعات نحسها تغير من 
 أناصحاباتها في المدرسة خاصة كي يقوللهم جيبو والديكم يدو كشف النقاط ، تقولي غير 

  أبال  أمي معنديش ال ل
 واش دير ؟  أدواتها أووال صحاباتها حاجتها   أوالدكيديلها واحد من  أوس: كي يكسرلها  

 ج: مسكينة ما دير والو تسكت و خالص ، تسمح في حقها و ساعات وين تجي تقلي 
 صحاباتها باش تلعب برك ؟ أوس: تحب دير شجارات مع أوالدك 

 ج: ال هي أصال ما تحبش تلعب نقولها روحي تلعبي ما تحبش تلعب وحدها  
س: كي ترفضولها حاجة تطلبها منكم كيفاه تكون ردة فعلها ، وكي تسحق حاجة كيفاه 

 تطلبها منكم ؟
ج: ساعات كي ما نقدروش نشرولها حاجة تكون غالية  عادي تتقبل ما دير والو ،  هي ما 

 نجيبولها بال ما تقول  تطلبش غير ساعات، تحشم 
 س: هل تقول كالم مش مليح كي يقلقها واحد ؟
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ج: ال جامي تقول حاجة مش مليحة ، و كي يقلقها  اي واحد تنوض تبكي و كي نهدر 
  .معاها ما تحبش تحكيلي

 س: لما تغضب هل تكسَّر و ال تخرب الحوايج لي قدامها ؟
 ج: ال ما ديرش هكذا 

 و صحاباتها ؟  الدكأو س: هل تتعامل بقسوة مع 
 ج:ال هي طفلة عاقلة و ما تظلم حتى واحد 

 س: كي تغلط وال دير حاجة مش مليحة هل تلوم روحها ، وال  واش دير  ؟
ج: الحق قليل وين دير حاجة مش مليحة ، بصح كدير حاجة مش مليحة هيه تلوم روحها  

 تنوض غير تبكي 
 س: هل تنوض تبكي أو تعيط  كي تفشل في حاجة ؟

 ج: هيه ديما هكا تديها غير في البكا و ماتكلش 
 تأكلس: لما تعاقبوها كي دير حاجة مش مليحة هل تضرب روحها وال تنتف شعرها وال 

 ظفارها ؟
 ج: كيما قتلك قليل وين تغلط ، بصح  كي ننهيها تتالح لشعرها و تضرب خدها 

 تفسدهم كي تغضب ؟ أوس:هل تكسر حوايجها 
تجي بنتي تقولي راهي تبكي في الدار كي  تبكي بزاف وحدها بصحج: ال ما تكسرش  

 نسقسيها وش بيك ما تردش علي
 س: كي تفشل في أداء شيء ما هل تضرب رأسها أو تشد شعرها ؟

 ج: هيه تشد شعرها 
 س: هل تتعدى على نفسها كي تكون قلقانة ؟

ما يجيش حتى  و تقطش شعرها و هذا كي تتفكر والدها لي ضج: هيه تتمرغ على األر 
  .يطل عليها

 س: هل تحافظ على نظافة مالبسها يعني ما تقطعهمش و ال توسخهم ؟
 ج: هيه تحب تنظف 

 س: هل هي طفلة قلقة أكثر من الالزم ؟
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ج: هي تقلق على خاطر ديما  تسقسي على باباها تقولي عاله ما جاش داني معاه كان 
 وعدها يديها تعيش معاه في فرنسا 

 تحسسكم ساعات بلي ما عندها حتى قيمة و حابة تمرض و ال تموت ؟س: هل 
ناقصتها ، بصح ناقصها بزاف حنانة  ج: معانا الحمد اهلل نعاملوها  كيما بنتنا حاجة ما

 باباها ، ديما تقول ما يحبنيش و خالني .
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 مقياس للسلوك العدواني عند األطفال  ُمقدَّم للمعلم للحالة الرابعة:       
مقياس للسلوك العدواني به بعض أنماط السلوكات العدوانية التي قد   المعلم بين يديك أخي 

يقوم بها التلميذ ، يرجى منكم المساعدة في التعرف على التالميذ الذين يظهرون مثل هذه 
 باالستعانة بالمقياس المرفق .األنماط و ذلك 

من خالل تحديد ما إذا كانت تنطبق حاول من فضلك أن تكون دقيقا في إجابتك و ذلك 
ذا كانت تنطبق عليه  الفقرة علي التلميذ أم ال فإذا كانت ال تنطبق عليه ضع  الرقم )صفر( وا 

ذا كانت تنطبق عليه دائما أو باستمرار ضع    الرقم )اثنان( .أحيانا ضع الرقم )واحد( وا 
علما أنَّ كل البيانات التي ستقدمها ألغراض البحث العلمي فقط و سيتم المحافظة على 

 سريتها . 
 المعلومات األولية :

 الجنس :  أنثى                      اللقب :    م             االسم :   س 
 الدراسي : ثانية متوسطالصف                 سنة                        21السن :  

 
 باستمرار أحيانا  ال يحدث  الفقرة  الرقم
            0     يسبب األذى لآلخرين بطريقة غير مباشرة  2
           0    يبصق علي اآلخرين 1
            0     يدفع و يخمش أو يقرص اآلخرين  3
          0     يشد شعر اآلخرين أو أذنهم  4
          0    يعض اآلخرين  5
          0    يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين 6
          0     يرمي األشياء علي اآلخرين 7
            0     يحاول خنق اآلخرين  8
يستعمل أشياء حادة )مثل السكين( ضد  9

 اآلخرين 
    0            

            0     يمزق أو يشد أو يمضغ مالبسه 20
         0    يلوث ممتلكاته 22
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             0    يمزق دفاتره أو كتبه أو أي ممتلكات أخري  21
يمزق دفاتر أو كتب أو أي ممتلكات  23

 لآلخرين 
   0           

             0    يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين  24
            0   يلوث مالبس اآلخرين  25
يمزق المجالت والكتب أو أي ممتلكات  26

 عامة أخري  
  0           

يتعامل بخشونة مفرطة مع أشياءه )كضربها  27
 أو كسرها أو رميها علي األرض(

  0     2       

              0   يكسر الشبابيك 28
               يبكي و يصرخ  29
               0   ويصيحيضرب األشياء بقدميه وهو يصرخ  10
               0   يرمي بنفسه علي األرض ويصيح ويصرخ  12
              0   يضرب بقدميه أو يغلق األبواب بعنف  11
 ال توجد               يقوم بأشياء أخري )حددها( 13

 
 


