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لهم  امحلد جبميع احملامد لكها ريا مما ا ي تقول، و  لهم  امحلد اك   ا

لينا  حنمد هللا  ح هبا  رامه و رمحته اليت ف الل إ ه و  ي یليق بو ري ا ك امحلد الطيب ا
لهم  لعمل و صل ا ا و رشح قلوبنا  ىل آ و فوفق ري الربیة محمد و  ىل  رك  وسمل و 

  حصبه الطيبني.

نان إىل  م لشكر و رسين وليثلج صدري أن أتقدم  مجليل، فإنه ل انطالقا من العرفان 

اأستاذي، ومرشيف  اط  كتور خ ي  األستاذ ا ري، وا ك لمه  ابع  ي مدين من م ا
دة يل ، رسه يف دريب ورس به أمري  ما تواىن یوما عن مد ید املسا ومحدا  بأن 

لتأطري العلمي القمي و السند النفيس فأ ين  ث و ىل فض ح رتاما  را و ا ين تقد ن

رة.   الصحيح يف إمتام هذه املذ

نان امجليل لألخت و  م ر و  رتام و التقد ضا من  لكمة حق حتمل معها ف كام أديل 
لمي وسند نفيس.د/ سلمية محودة األستاذة:  ه  ه من توج   ملا قدم

ىل تعاوهنم معي  االت البحث  ىل    كام ال یفوتين يف هذا املقام أن أثين فضال 

لكمة الطيبة  اليت ولك من جشعين  مل النفس و زماليئ وزم و إىل لك أساتذيت يف قسم 
مك مجيعا..   أقول 

  
  

 شكر و عرفان



     

 

 

ل  ريا مما ا ي تقول، و  لهم  امحلد اك   هم  امحلد جبميع احملامد لكهاا

لينا  حنمد هللا  ح هبا  رامه و رمحته اليت ف الل إ ه و  ي یليق بو ري ا ك امحلد الطيب ا

ىل آ و  ري الربیة محمد و  ىل  رك  لهم وسمل و  لعمل و صل ا ا و رشح قلوبنا  فوفق
  حصبه الطيبني.

ي املغفرة و اجلزاء احلسن و الأسأل هللا تعاىل  نيا و اآلخرة لوا رمحة الواسعة يف ا
بريا و ّمحالين أمانة العمل بصدق.   كرميني كام ربياين صغريا و سانداين    ا

رها وأن إىل ... من  سأ يف أ راكت دعواهتا، أسأل هللا تعاىل أن ی متس  أنعم حبناهنا، وأ
رها ،    احلنون. أن دفعتين بإرصار و ثبات إىل طلب العمل ، إىل أيمرزقين 

ا، ...إىل  ارك طریقي بصالته ودعواته من جعل مشواري العلمي ممك   ، أيب الرحمي. ف

  من ساندين وآزرين يف دريب، إىل إخويت األعزاء. …إىل 

نيا و اآلخرة ، إىل زو الغايل و  ني و سرتا يف ا ه ـ قرة  إىل... من جعل هللا ـ يل ف
كرميني  یه ا   إىل وا

شة صويل ، سهي إىل لك الصدیقا ا ت الاليت مجعتين هبم احملبة حتت ضالل العمل: 
ين مرابط صوریة، محودة مرمي،  ش سلوى ، ع ن حوحو ، د مقراين ، سارة قرقط ، ر

  مليك مرمي.

مك مجيعا  اليت أقول  مل النفس و لك زماليئ و زم   إىل لك أساتذيت يف قسم 

ري  جزمك هللا عين لك 

 إهــداء



  

  

هتمام برتبة الميالد النفسية أو الوضع النفسي الذي يولد فيه الطفل في السنوات األولى لقد ظهر اال
من  Alfred Adler من القرن العشرين ، حيث كان رائد هذه الفكرة هو عالم علم النفس الفردي ألفرد أدلر 
في تحديد معالم  خالل الطرح الذي قدمه حول تشكيلة األسرة ، و مختلف التأثيرات العائلية التي تساهم

السيكولوجية  شخصية الفرد ، و موقفه من الحياة ، و قد تجدد االهتمام بهذا الموضوع بالعديد من الدراسات
الجادة في السبعينيات من القرن العشرين ، و تعتبر رتبة الميالد النفسية أحد العوامل األساسية التي تؤثر 

ة ، و عالقاته األسرية من هنا تبلور في ذهن الطالبة على شخصية الطفل بشكل مباشر ، و صحته النفسي
  موضوع البحث التالي الذي جاء بعنوان: سمات شخصية الطفل األصغر

  وقد كان التساؤل الرئيسي للدراسة كالتالي:

 ماهي أهم السمات المميزة لشخصية الطفل األصغر؟

  حيث أدرجت الطالبة ضمن هذا البحث خمسة فصول :

النظري على فصلين أساسيين للتراث  بينما تضمن الجانب للتعريف بالدراسة   الفصل األول: جاء
  الشخصية"  الثالث فقد جاء بعنوان " سمات األصغر" أما الفصل " الطفل الثاني بعنوان األدبي حيث جاء الفصل

  أما الجانب التطبيقي للبحث فقد تضمن فصلين أساسيين 

  ءات المنهجية التي اتخذتها الطالبة إلجراء العمل الميداني الفصل الرابع : احتوى على جملة االجرا

أما نتائج هذا البحث فقد تم استعراضها ضمن الفصل الخامس الذي جاء بعنوان "عرض و مناقشة 
  نتائج البحث" و قد توصلت الطالبة إلى أن:

ة من للطفل األصغر وضعية خاصة ، و حسنة مقارنة ببقية الوضعيات سمحت له بالتحلي بجمل
السمات المميزة لشخصية ، و هذا ما تأكد فعال من خالل اشتراك حاالت الدراسة في بعض السمات األساسية 

مع وجود   ضمن السمات محتملة الظهور لدى صاحب هذه الوضعية  Alfred Adlerالتي أدرجها ألفرد أدلر 
اءت نتيجة اختالف البيئة العائلية ، و المناخ األسري ، و بعض االختالفات التي تبدو أنها فروق حتمية ج

  .مختلف التأثيرات التي سمحت بانفراد كل حالة بنسق معين من السمات

  

راسةملخص الد  
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  شكاليةإقدمة م .1

يذهب علم النفس الحديث إلى أن الطفل ذو شخصية قائمة بذاتها. و يخضع نموه  
النفسي إلى قوانينه الخاصة، وإلى طبيعة إدراكه لما حوله من متغيرات متعلقة باألسرة 

على أن " الباحث الذي يعتقد أن  Alfred Adlerألفرد أدلر و يؤكد  والمدرسة و األقران.
الشخصية للشخص البالغ يمكن التعرف عليها سلفا ورؤيتها عند الرضيع منذ  كل مميزات

  )Adler Alfred ,1927,p35(لم يبتعد عن الحقيقة كثيرا".  مراحل عمره األولى

تشتد رغبة الطفل لالنفراد بشخصيته ، و كيانه مع بداية مرحلة الطفولة المتوسطة 
لعوامل المحيطة ، وتنفتح ميوله ، و اتجاهاته ، و إلى المتأخرة ، أين تزداد قابليته للتأثر با

يكتسب ألوانا من المعرفة ، والقيم ، و أساليب التفكير ، ومبادئ السلوك ، مما يجعل هذه 
  المرحلة العمرية حاسمة في مستقبله وتضل آثارها عميقة في تكوينه مدى العمر.

جودة في الطفل، وعلى إن العوامل األساسية المكونة للشخصية ، والمؤثرة فيها مو
أساسها يتم بناء الشكل النهائي لكيانه. ولكن يمكن فيما بعد التأثير على هذا البناء، و 

إحداث بعض التغيرات المحورية عليه بتدخل بعض العناصر الخارجة عن نطاقه. هذه 
التغيرات تفرض على الطفل تبني موقف محدد من الحياة، كما أنها تجبره على أن يكيف 

  د أفعاله تبعا لنوع المشكالت والمواقف التي قد تواجهه.ردو

أكثر تأثرا ببعض العوامل. حيث ففي النمو مراحل، و أوضاع  يكون الطفل خاللها 
أهم وضع يجد الطفل نفسه فيه هو تواجده بين أفراد األسرة ، وداخل نظام محدد. و  أن

ة الواحدة لطبيعة هذا النظام يؤكد اآلدلريون على أهمية إدراك كل فرد من أفراد األسر
هذه  إنمفهوم تشكيلة األسرة.  Alfred Adler ألفرد أدلرو هو ما يطلق عليه األسري ، 

التشكيلة تتضمن كافة العناصر الهامة التي يمكن أن تؤثر في نظرة الطفل لذاته ، ونظرته 
الحياة مما  لآلخرين ، وبالتالي تتحد درجة نزعته االجتماعية ، وصوال إلى نظرته الى

  يسمح بتحديد هدفه الغائي وسبل العمل على تحقيقه. 
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يمكن االشارة إلى العديد من العناصر المكونة لتشكيلة األسرة ، و التي تتولى مهمة 
التأثير على الطفل وعلى شخصيته بشكل أساسي. لكن في علم النفس الفردي كان االهتمام 

الطفل أو ترتيب ميالده النفسي ، وقد منصبا بشكل خاص على الوضع الذي ينشأ فيه 
هذا االهتمام من خالل قوله " لقد حاولت كثيرا أن  Alfred Adler أدلر ألفردأوضح  

ألفت األنظار إلى وجوب دراسة الوضع الذي نشأ فيه الفرد ، ومعرفة التأثيرات التي 
ة هو وضع تدخلت في تكوينه قبل أن نستطيع الحكم عليه، و أحد هذه التأثيرات المهم

  ). 153، ص1931/2005(ألفرد ألدر ،األطفال في األسرة" 

أمام الحديث عن هذا التأثير البد من اإلشارة إلى أن شخصية كل طفل تختلف  
" فان الشخصية ما  Adler أدلربحسب الوضع الذي يحتله في األسرة هذا ما أكده قول 

هي إال موقف نفسي ، فهي طبيعة وقيمة وطريقة الفرد في التعامل مع البيئة التي يعيش 
فيها وهي نمط السلوك الذي يتبعه الفرد في سعيه الحثيث لتحقيق التفوق من خالل شعوره 

  ).163،ص 1931/2005(ألفرد أدلر ، االجتماعي." 

سمات شخصية الطفل األصغر ، و  وتقوم الدراسة الحالية على البحث في 
الموقع األخير في العائلة متحليا بميزة  يحتلكونه  التي تكمن في بناالخصوصية هذا 

 متربعا على عرشه يهسيبق وضع األصغرخاصة ال يمكن ألحد أن يسلبها منه أبدا. فإن 
ه العديد من و هذا األمر ينقاد عن. الوضع المميزولن ينافسه أحد أبدا على هذا ، في األسرة

السمات الشخصية التي ينفرد بها ، وتميزه عن غيره من بقية أطفال األسرة الواحدة، و 
  هو ما أثار فينا الرغبة في طرح التساؤل التالي:

  ماهي أهم السمات المميزة لشخصية الطفل األصغر؟
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 الدراسة لمتغيرات ساسيةاأل بالمصطلحات التعريف .2

 الطفل األصغر: 2.1

، والذي يحتل الترتيب الوالدي  المتمدرسفي هذه الدراسة الطفل ونقصد به 
 .(أصغر)األخير

 سمات الشخصية: 2.2

، والتي تظهر الشخصية التي يتميز بها الطفل األصغر والصفاتهي الخصائص ، 
 بشكل إسقاطي من خالل تطبيق االختبارين النفسيين رسم العائلة ورسم الشجرة. 

 دوافع اختيار الموضوع .3

 فع شخصية:دوا 

 االهتمام بالمواضيع االيجابية التي تمس جانب الصحة النفسية ، و سواء الشخصية. 

تموضع الطالبة في رتبة الطفل األصغر ما بعث فيها  الفضول العلمي لالطالع  
 على سمات شخصية صاحب هذه الرتبة.

 :دوافع علمية 

اته في البحث و االهتمام بالتراث النظري الخاص بعلم النفس الفردي ، و تقني 
 الفحص العيادي.

 
 
 
 
 
 
 



الفصل األول                                                                          التعریف بالدراسة   
 

 
5 

  الدراسة أهمية .4

 تنحصر أهمية هذه الدراسة في ما يلي:

 األهمية النظرية  
  الجزائر على مستوى  "رتبة الميالد النفسية" موضوعندرة الدراسات حول

  . على األقل ـجامعة محمد خيذر  بسكرة وب

 ديبمفاهيم علم النفس الفر إثراء التراث النظري الخاص  . 

  رتبة الميالد النفسية (الشخصية،التي تبحث فيها هذه الدراسة أهمية الجوانب( 

  أهمية مرحلة الطفولة كمرحلة تأسيس لشخصية الطفل ، حيث يتفق رواد التحليل
النفسي عامة على أن السنوات االولى من حياة الطفل هي الدعامة األساسية التي 

 عية بجميع مظاهرها.تقوم عليها حياته لنفسية ، واالجتما

 األهمية التطبيقية 

  أهمية النتائج التي نأمل أن يتوصل اليها البحث ، كتوفير قاعدة بيانات حول
 السمات المتوقعة في شخصية الطفل األصغر.

  الدراسة أهداف .5

  تهدف الدراسة الحالية إلى:

ـ  تسليط الضوء على أهم السمات المميزة لشخصية الطفل الذي يحتل رتبة ميالد
  الطفل األصغر ـ 



 



 

 
  

  

  

  

  

  

  

 تمهيد 

 تشكيلة األسرة  .1

 رتبة الميالد النفسية  .2

 خالصة.  

  الفصل الثاني  

 الطفل األصغر
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 تمهيد 

 عن مختلفة سيكولوجية بيئة بنإ لكل يجعل األسرة في طفل كل ترتيبن وضع ، وإ
 خاصة ــ الوالدين بين التفاعل اختالف من يأتي البيئات في التباين وهذا . اآلخر بيئة
 بعضهم ـ بناءاأل وبين ، لها بالنسبة موقعه حسب يختلف أبنائها من بنا وكل ــ األم

 مع وكذلك  ،  األوسط الطفل مع كتفاعلها ليس األول الطفل مع ماأل تفاعلف  .ـ  البعض
 وسط والبنت ، اإلناث األخوات من مجموعة وسط الذكر الطفل ويتمتع  . األخير الطفل

   . متميزة خاصة بمكانة،  الذكور اإلخوة من مجموعة

وجها مميزا من ، سلوب حياة خاص لكل طفل وهذا الوضع النفسي الفريد يعكس أ
واالجتماعية التي تظهر في مختلف تلك المحاوالت التي ، والخصائص النفسية ، سمات ال

  يبنيها الطفل لمحاولة التكيف مع الظروف الخاصة.
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  سرةاأل تشكيلة .1

   سرةاأل تشكيلة مفهوم 1.1
 األسرة، أي المركزي لمحيطه الطفل إدراك لوصف يستخدم صطالحا األسرة تشكيلة

   .الطفل شخصية نمو على واألهم،  لمركزيةا التأثيرات ثم ومن

 جوانب كافة تتضمن إنها شموليا، األسرة تشكيلة إلى النظر ينبغيإلى أنه  دلرأيشير 
 التي الكيفيات وبالتالي والعالم؛،  ذاته إلى الطفل نظرة في تؤثر أن يمكن التي األسرة
 و االنتماء، لتحقيق فعله ينبغي ما أو يكونه أن عليه ينبغي ما الطفل بها يدرك أو يشعر
  )99ص ،2014 ، خالد خياط( .بالقيمة والشعور العالم، في مكان اتخاد

والنفسي ، دراكي سرة هي ذلك الحيز اإلإلى أن تشكيلة األيشير هذا التعريف 
حكام و التصورات التي يحيط بالطفل ويزوده بجملة من األ والمركزي الذي،  ولياأل

ومكانته ، وسماته الشخصية ، قبلية حول صورته الذاتية تسمح له ببناء قاعدة مست
  دوار التي ينبغي أن يلعبها.واأل، االجتماعية 

 وصادقة،  واضحة صورة بناء لىإ يسعون" اآلدلريون" نأ لىإ شارةاإل ينبغي عموما
فرد خالل حديثه عن التي يظهرها ال الهامة العناصر جمع خالل من سرةألا تشكيلة عن

كانت هذه العناصر عبارة عن  سرة التي يحظى بالعيش في وسطها . سواءاألموقفه تجاه 
و آراء يدلي بها ، والتي تكون غالبا ذات صلة قريبة أ و مواقف يتبناهاأات يسلكها سلوك

تجاه النماذج العالئقية السائدة إو أوضعه النفسي  أوسرته أبموقف الفرد (الطفل) اتجاه  إما
 اتجاهكثر من ذلك هو موقف الطفل خوية)، واألأأم) (عالقات  سرة (عالقة أب ـداخل األ
   سرة. سرية التي تسود األالقيمة األ
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  سرياأل المناخ 1.2
 مان و التعاون و التضحية ، وسرية من حيث توفر األيقصد به الطابع العام للحياة األ

، شباع الحاجات إسلوب أو، وأشكال الضبط ، دوار وتحديد المسؤوليات وضوح األ
خالقية التي تسود واأل، والدينية ، ونمط الحياة الروحية ، سرية وطبيعة العالقات األ

أسرة سعيدة وتلك أسرة  سرية عامة فنقول : عن هذهأسرة الواحدة مما يعطيها شخصية األ
)16، ص 2000بيومي ،  محمد (خليل محمدسرة مثقفة....الخ.  أخرى خلوقة واأل  

سري هو مختلف التفاعالت والتأثيرات المناخ األ نأمن خالل هذا التعريف يتضح 
أدوار متباينة تسمح بتفشي أنماط عالئقية مختلفة ، ووالناتجة عن  ، سرةألالمتبادلة داخل ا

وذلك بحسب ما تتبناه هذه االسر من سر. سرة عن بقية األأجو عائلي معين يميز كل 
  افكار ومعتقدات واخالق وسلوكيات ...الخ. 

يرى بانه الجو الذي ينمو فيه الطفل ، وتتشكل  1997حافظ ر لـ في تعريف آخ
ستثمار طاقاته ، إشباع لحاجاته وولى للشخصية ، وهو مصدر اإلمن خالله المالمح األ

سرية ، وفقا ألساليب معينة ، وتنميتها ، وفي سياقه يتعرض الطفل لعملية التنشئة األ
ه لتكوين شخصية مستقلة لها طابعها و محاوالت اتجاهفعال المباشرة ويشعر بردود األ
  )23، ص1997(حافظ نبيل سميرة ،  أهدافها الخاصة.

سري من تأثيرات على ما يحدثه المناخ األ هتمامهافي هذا التعريف ركز الكاتب 
فعال المختلفة  وردود األ، محورية في صقل وبناء شخصية الطفل وفقا لألساليب التربوية 

  سرة.األ العالقات السائدة داخلو

اسري كعامل والذي أولى اهتماما كبيرا للمناخ األ في علم النفس الفردي أما       
، و وضع الخطوط العريضة لتحقيق سلوب حياته أحسم لبناء شخصية الطفل و تأسيس 

 أو مناخا عليه نصطلح أن يمكن ما ينشأ أسرة كل فيلى أنه فيشير "اآلدلريون" إ هدافه ،أ
البعض. ببعضهم األسرة أفراد ارتباط يفيةك يميز أسريا جوا ...  
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من  سرةاأل كينونة ستؤول اليه ما على مؤشر أوضح غالبا هي الوالدين بين العالقة      
 كيفية و اآلخر، بالجنس الجنسين أحد ارتباط لكيفية نموذجا الوالدان يقدم. التفاعلحيث 
)76، ص 2014(خياط خالد ،  .الناس مع التعامل وكيفية الحياة، في والمساهمة العمل  

ج العالئقية السائدة داخل األسرة على النماذ اهتمامه أدلرركز  في هذا التعريف      
دق لما ستؤول اليه خاصة العالقة بين الوالدين والتي اعتبرها آدلر مؤشر واضح وصا

قية على ب هوبالتالي ستكون هذه العالقة هي نموذج يمكن للطفل تعميم سرةكينونة األ
   دوار حسب الجنس.األ اقتسامخاصة تلك العالقات التي تفرض  .خرىالعالقات األ

   االسرية القيمة 1.3
 األسرية والحياة األطفال نمو في هاما دورا يلعب قيمة خاصة األسرة توليه إن ما       

 و النشاط أو المجال أالموضوع  نفس األبوين كال يدعم سرية تنشأ عندماوالقيمة األ
" األسرية القيمة" ايهيسم Adler أدلر فإن ،في المنظومة األسرية ولوية خاصةأيانها ويول
تختلف  اتجاهها وضعية يتخذ أن طفل كل على وتفرض ، تجاهلها يمكن ال قيمة ألنها

ويواصل في الحفاظ على هذه ، فهناك من يتخذ وضع المواالة  ، دراك الطفل لهاإبحسب 
ماما ويعمل على دحضها ، والبعض اآلخر يتخذ وضع الوسط وهناك من يعاديها ت، القيمة 

- 2012(خياط خالد ،  سلوب حياته.أويعمل على تعديل هذه القيمة بحسب ما يتالئم مع 
  )100، ص 2013

من مفهوم تحتل مكانة ال تقل  Adler أدلرورده أسرية حسب ما ن القيمة األأيبدو   
الطفل وبناء موقفه اتجاه ما ستؤول  سري في صقل شخصيةهمية عن مكانة المناخ األأ
ويبدو أن القيمة األسرية  ، وما عليه القيام به، وما سيكون عليه هو مستقبال ، سرة ليه األإ

سرة ، ولكن تختلف وتتباين في موضوعها أداخل كل  التأثيرهمية و تتفق في درجة األ
ن أو أالفن ، التدين ،  سرية هي الدراسة ، الرياضة ،ومجالها فيمكن أن تكون القيمة األ

   تكون هي أحد الجنسين خاصة منها الذكر.
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  النفسية الميالد رتبة .2

   النفسية الميالد رتبة مفهوم 2.1
لى أن هناك خطأ شائع البد إشار أ "العصاب"في كتابه   Alfred Adlerدلرألفرد أ  

  س البيئة.طفال العائلة الواحدة يتكونون في نفبأن أ عتقاداالوهو ، ليه إشارة إلمن ا

كن الوضع ، ولسرةن هناك بعض النقاط المشتركة لكل أفراد األكن في الحقيقة أل  
  وضاع النفسية لآلخرين بسبب ترتيب الوالدة.ويختلف عن األ، النفسي لكل طفل هو فردي

في المجموعة  مطفال حسب موقعهحول عادة تصنيف األلقد حصلت عدة مالبسات   
فل في تتابع الوالدات ليس هو الذي يؤثر على الطبع ، ولكن ن رقم تسلسل الطأل .العائلية

  )210، ص1929/1982دلر ألفرد . أ(.الموقف الذي يولد فيه

 تسلسل ضمن األطفال ترتيب هي الزمنية الوالدة رتبة ،موساك و،شولمان حسبف  
 يالت الطريقة فهي لألطفال النفسية) الوضعية( الميالد رتبة أما ؛ األسرة في الوالدات

  )77، ص 2014(خياط خالد ، .األسرية البنية في أنفسهم بها يدركون أو بها يتموضعون

الفرق كعادته  ثن نستخلص أن علم النفس الفردي أحدأمن خالل ما سبق يمكن   
مهم يدور حول الوقع النفسي الذي يحدثه  من خالل تسليط الضوء على جانب سيكولوجي

، و ما ينتج عن ووضعا خاصا ، الله مركزا معينا واحت، سرة ألوالدة طفل جديد داخل ا
دراكه لما يحيط الوضعية) من تأثيرات على شخصية وأسلوب حياة الطفل، وإخير (هذا األ

  به داخل المجموعة العائلية.

الخصائص السلوكية " نها : أومعاونوه رتبة الميالد النفسية على ،  كامببلعرف    
  ."نها مشتركة بين كل وضعية ترتيب ميالديأب يوناآلدلرليها إوالشخصية التي أشار 

وثابت ذو مالمح مميزة ناتجة عن ، حاول وصف رتبة الميالد النفسية كنظام عام  كامببل
  طفال الذين نصنفهم في ترتيب ميالدي معين.ولئك األأموقف موحد يتعرض له 
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حساس الذي اإل"عرف رتبة الميالد النفسية على أنها : Manaste  سترنام في حين أن
  ."صغر أو الوحيد بكل ما يعنيه ذلك للطفليشعره الطفل تجاه كونه البكر أو األوسط أو األ

)Manaster ;G ;j 2006 ; pp302-303(  

الداخلي الذاتي الذي تختص به  أو برز الجانب البينفسيأومن خالل تعريفه ستر نام  
ره الطفل تجاه كونه يحتل مرتبة ما يشع إلىفأوكل هذا المفهوم ، رتبة الميالد النفسية 

   معينة.

فكل  مناستر و كورسينيإن الوضعية النفسية للشخص ذات اهمية قصوى ، حسب   
 وأن تكون أسرته ، هذه الوضعية المدركة يمكن أشخص له مكانة مدركة من قبله داخل 

المدركة  وهذه الوضعية ، سريةال تكون نفس المكانة الترتيبية الزمانية ضمن الوالدات األ
  )101، ص2013- 2012(خياط خالد ، هي رتبة الميالد النفسية للفرد.

ليس رقم " : ذلك من خالل قوله التالي  Alfred Adler دلرأ فردأليؤكد حيث   
الطفل في الترتيب التسلسلي للوالدات هو الذي يؤثر في طبعه ، بل الوضعية التي يزداد 

  )Adler.A.1937/2006 ;p307(."الوضعية تحت وطئتها والطريقة التي يؤول بها هذه

بأن مركز الطفل ليس إال عامال من العوامل المؤثرة في   Adler عموما يرى أدلر
  )6،ص 2007(زياد بركات ،شخصيته، فقد يكون ميزة أو كارثة عليه ، أو ال أهمية له.

حيث بعض الفرضيات العامة حول رتبة الميالد   )Adler  )1928 دلرأصاغ   
 دلرأكما تنبه وسويني  ،وسولتز وبيبر  ،دريكورس باألدبيات عبر الزمن حسب  دعمتت

Adler   يتخذون ـ باكرا ـ قرارات  طفالأن األإلى  وكافة الباحثين المذكورين سابقا
ع األخذ بعين بداعية الفردية مإلدراكاتهم اإيؤسسونها وفق  ، سرةداخل األ متتعلق بمكانته

، والمناخ األسري. وعلى ذلك يشير التباعد بين الوالدات ، جنس متغيرات مثل ال عتباراإل
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ى طفل آخر ذي ن منهاج عيش طفل ذي رتبة ميالد معينة  قد يظهر لدإلى أ Adler أدلر
 )Adler.A.1937/2006 ;p314(سرة مشابهة. رتبة ميالد مختلفة إذا كانت وضعيته في األ

وغيره من  Adler أدلروضعها  يبدو واضحا من خالل ما سبق تلك الفوارق التي  
ل طفل في ترتيب الوالدات بين الرقم التسلسلي الذي يحتله كرواد علم النفس الفردي 

سرة ورتبة الميالد النفسية التي تظهر قائمة بذاتها نتيجة الوضع النفسي الذي يولد داخل األ
وقيم ، مناخ  من، سرة ي يصورها نتيجة ما يعيشه داخل األدراكات الت، واإلفيه الطفل 
 خرى.األ والتي تجعله يستشعر كونه صاحب رتبة معينة دون، وعالقات 

 لها يصغره من أو   يكبره ومن الطفل بين تفصل التي الزمنية الفترة أن نعلم أن البد  
 أو ترتيب لكل النفسية فالداللة ، الفترة هذه طالت إذا ألنها  . ومغزاه، الترتيب بمعنى عالقة
 تغير أن يمكن التي وآخر،  طفل بين الزمنية الفترة الباحثون يقدر ما وعادة  ، تتغير مركز

 فقد  . النمو مراحل من كاملة سيكولوجية مرحلة وتمثل  ، سنوات بست الوالدي الترتيب
 من كبير عدد األكبر أخيه عن يفصله كان إذا أكبر طفال مثال األوسط الطفل يصبح
   . الحال هذه في يداوح األكبر يصبح بينما  ، السنين

 زمنية بفترة يكبرونه إخوته كان إذا ،وحيدا المنظور هذا من األصغر يصبح قد  
 مراكز وليس سيكولوجية مراكز يشغلون األسرة داخل األطفال أن يعني وهذا  ، طويلة
 والصحة السواء إلي يؤدي الذي النفسي المناخ توفير يتطلب مما  .. فقط عددية متتالية

  )http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/7/13/WOMN2.HTM( لهم. بالنسبة النفسية

   ستثنائيةواإل ساسيةاأل الوضعيات 2.2
دلر من خالل دراساته المكثفة حول رتبة الميالد النفسية وضع ألفرد ألقد حاول   

والتي يمكن من  ، جملة من الخصائص النفسية المشتركة التي الحظها على كل رتبة ميالد
  خاللها تصنيف الرتب النفسية الى:
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 األساسية: الوضعيات 

  مكانة فريدة، ويعيش موقفا فريدا، فقد كان  بن البكريحتل اإلالطفل البكر: وضعية
الطفل الوحيد لمدة معينة منذ بداية حياته. ونظرا لكونه مركز االهتمام سيحظى 

التغير الكبير في وضعيته حيث بقدر كبير من الدالل، ويعاني هذا الطفل من 
يسحب من تحته البساط إثر والدته األخ الجديد، وقد يعيش خبرة صادمة عند زيادة 

السترجاع عهده  مختلف الطرق ستخداملذلك سيلجأ الى ا المولود الثاني،
هتمامات جلبت له االهتمام حتى وإن كانت إ باستحضار تلك النشاطات القديمة التي

 غير سارة.

ن يكون منظم ، حامي ونافع بسمات ايجابية كأ هذا الطفل ن يتحلىيحتمل أ عموما
كما قد يحتمل ذلك سمات سلبية كالقلق الشديد ، الشعور المبالغ بالقوة  ، لآلخرين

  حقية على الغير.ادعاء األ و دائم عية شدة االنتقاد للغير ،او كراهية ال
) 80، ص 2014(خالد خياط ،   

 ه بازدياد مولود فقدان عرشلوضعية يعيشها كل طفل يتعرض لهذه ا :وضعية الخلع
كلما  .جديد يواليه ، ويعيش الطفل البكر هذه الوضعية بتأثير أكبر من أي طفل آخر

زاد الفاصل بين ميالد البكر، وميالد األخ الثاني كلما كانت الطرق التي يغير بها 
البساط مبكرا، فينجر الطفل البكر سلوكه أذكى، و أيسر للفهم. أما حدث سحب 

عليه ردود أفعال غريزية في أغلبها.  إن الطفل الذي يفقد األمل في استرجاع 
   حراز هذه المكانة بتحيير الوالدين عليه وترهيبهم.سيلجأ إلى إ مكانته بالكفاح 

 يمكن أن يحافظ الطفل البكر على حظوته لدى الوالدين بحيث   :وضعية التنصيب
غير قابلة لالستبدال ،أو أن يكون الطفل الثاني غير مفضل  تكون حميميته معهما

للوالدين بقدر تفضيل الطفل البكر نتيجة قصور ما لديه سواء كان القصور قصورا 
 جسمي أو قصورا في الطباع. 
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  لم يعش أبدا خبرة هذا الطفل في وضع مغاير تماما ، فهو  :وسطالطفل األوضعية
هتمام لذلك يباشر هذا برة أن يكون مركز اإليعيش أبدا خ ن يكون وحيدا. ولنأ

الطفل الحياة في ضرف أفضل لنمو التكافل والنزعة االجتماعية. يعيش هذا الطفل 
حياته في سباق يحدد وتيرته الطفل البكر والطفل الثاني يحاول تجاوزه. ما ينتج 

با ما غال عن هذه المنافسة خاضع لدرجة شجاعة الطفلين وثقتهما بنفسيهما. عموما
يجابية متمثلة في شدة الدافعية ، التكافل واعتدال سمات إ الطفل يحملهذا  أنيحتمل 
خرى سلبية كسهولة الخوار وشدة ، كما قد يتسم هذا الطفل بسمات أ التنافس
  )195- 188ص ص، 1931/2005 ، دلرأ دألفر(التنافس.

  احبه أبدا الطفل األصغر أيضا نمط متميز ، ال يعيش ص :صغرالطفل األوضعية
خبرة الخلع ، هذا الوضع الذي يكون قدرا محتما على بقية األطفال اآلخرين. تبعا 

تتحسن في أعوامها  عادة ما لذلك فوضعيته حسنة ، وأن الحالة االقتصادية للعائلة
بقية اإلخوة األكابر إلى األولياء تدليل الطفل  يتشارك مع ذلك انضمام األخيرة ،

هذه الرتبة كثيرا ما يكون طفال واقعي الطموح ولكن صاحب  األصغر. عموما 
و جهده كون عكس ذلك ، فيفوق طموحه درجة إمكانياته أهذا ال يمنع انه قد ي

ش مدلل ن يكون هذا الطفل ذو منهاج عيأالمبذول لتحقيق هذا الطموح كما يحتمل 
 ى التفوق في كل شيء.تابع لألخرين مما يدفعه ألن يسعى إل

  باعتباره الطفل الوحيد لألسرة سيحتل مركز المحيط دون : وحدألالطفل اوضعية
. هذا الطفل يعيش وضعية تنافسية فريدة ،لكن ليس مع اإلخوة بل مع األم ، و جهد

ضع يفرض على غالبا ما نجد هذا الو ألب ، و يحظى بالعيش في جود حميما
ضا قد يساعد يصاحبه أن يكون ناضج اجتماعيا وهو أمر إيجابي لكن هذا الوضع أ

انخفاض مشاعر  على ظهور بعض السمات السلبية كارتفاع مشاعر السمو و
 )196-190ص ص ،1931/2005 أدلر، ألفرد( حساس المضخم بالذات.التكافل واإل
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  ستثنائيةاإلالوضعيات: 

  يؤمن لصاحبه مستقبال  ستثنائيهذا الوضع اإلناث : الذكر الوحيد وسط اإلوضعية
نه يش فيها معظم الوقت تجعله يشعر بأنثوية التي يعالبيئة األبالصعوبات فمليئا 

تطور في عزلة ويزداد هذا الشعور اعتباطيا مع مختلف عن الجميع وينمو وي
 نثوية ويزداد بذلك خطر المنافسة عليه.ازدياد التحالفات األ

ة نثوية تختلف تماما عن البيئن هذا الوضع غير محبب على اإلطالق ألن البيئة األإ
ا سينمو ذوق نماط العالئقية ، كميجد بداخلها نماذج مختلفة من األ المختلطة التي قد

الذكر الوحيد وسط اإلناث ويتطور بطريقة أنثوية كما أن نظرته للحياة ستكون 
يقاوم هذا الجو المحيط به بشدة ويحاول تأكيد  وإال فعليه أن يضا.نظرة أنثوية أ

    سرة. ألاسيكون التوتر في جو فيها مما  رجولته بطريقة مبالغ

 نثى الوحيدة وسط الذكور:وضعية األ 

ا أن تنمو وتتطور بطريقة ن عليهإن األمر نفسه يحدث لصاحبة هذا الوضع إذ أ
نثوية عية في أن تنمو وتتطور بطريقة أبدارجولية أو أن تستنزف قواها اإل

  مبالغة.

  ضع استثنائي، وذلك ألنه تبر هذا الطفل صاحب ويع: اثنين الطفل ثانيوضعية
، دة ، فهو الطفل الثاني بعد البكر، أو يشغل رتبتين بدال من رتبة واحيلعب دورين

وهو األخير إذ أن ليس هناك من يلحق به. وقد يشغل هذا الطفل وضعية أخرى إذا 
ما كانت الفترة التي تفصل بينه وبين األخ األكبر فترة طويلة. لذلك هذا الطفل 

  )21-20،ص ص 2011- 2010عال سمير المغوش،(ل األوحد. بمثابة الطف

 لتسلسل أن  Alfred Adler دأدلر ألفرهذا التصنيف الذي وضعه  خالل من يبدو  
 على الكبير األثر والنفسي الميالدي الوضع حيث من العائلي الترتيب في طفالاأل

 األسرية تهمعالقا وطبيعة،  نجازاتهم، وإ قدراتهم على وحتى،  وطباعهم شخصياتهم
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  الفرد، على األثر بالغ له العائلي الترتيب في التسلسلي الموقع وألن. ومستقبال،  حاضرا
 عرفن أن بمجرد للفرد الشخصية الخصائص تحديدمن الممكن  بأنه يدعي البعض فإن

 مرتبة أي في لي قل:( يقول حاله لسان وكأن. العائلة في الوالدة ترتيب حيث من موقعه
  )أنت من لك أقل عائلةال في أنت

   األصغر الطفل وضعية 2.3
صغر شديدة الخصوصية بأن حالة الطفل األ  Alfred Adler دلرد أألفريفترض     

، واألساطير ، ، وهناك أدلة ال حصر لها موجودة في الكثير من قصص األطفال 
ر صغر يتخذ دائما المظهتب السماوية ، وفيها أن الطفل األوالقصص المذكورة في الك

  نفسه.

لهم من يتبعهم ما عدا سرة الواقع هو أنه في وضع مميز إذ أن جميع أطفال األ  
الطفل  صغر ، وهذا ما يجعل من الممكن ألي طفل منهم أن يفقد عرشه ما عداالطفل األ

ه ليس نمعاملة مميزة من قبل الوالدين أل سيجد كما أنه صغر ألنه ال يجد من يتبعه ،األ
عائلة سبقوه طفال الالتالي فهو أكثرهم عجزا ، فبقية أوب، قل حجما األفقط األصغر بل إنه 

كثر من السبب فهو ينشا في جو من الدفيء أالنسبي ، ولهذا  في النمو والتطور واالستقالل
والمميزات التي ، أي طفل آخر من إخوته ، ولهذا فانه يطور مجموعة من الخصائص 

  )153، ص  1931/2005لفرد أدلر،(أ.تؤثر على شخصيته وموقفه من الحياة

ويتطور ، نه ينمو من التحفيز بسبب كثرة المنافسة فإيتعرض هذا الطفل لقدر عالي   
  سرة.طفال اآلخرين في األلعادي ، ويتقدم بسرعة أكبر من األبمعدل أعلى من ا

 ساطير وصفاابت منذ فجر التاريخ وسنجد في األصغر ثإن موقف الطفل األ  
خواته ، مثل ما وأ ،خوته التي تمكن بها األخ األصغر من التفوق على إمفصال للكيفية 

مكانة   ، وهو يحتل معظم حياته ، فقد نشأحدث مع النبي الصديق يوسف عليه السالم 
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ن بنيامين ولد بعده بسبعة عشر عاما ، وأسلوب حياة يوسف أل ، هذاالطفل األصغر
  صغر.ا ألسلوب حياة الطفل األدقا ونمطيالصديق عليه السالم يعتبر مثاال صا

، و يحاول دائما إثبات تفوقه حتى في أحالمه فإن اآلخرين يجب أن ينحنوا فهو يؤكد 
م ماا حاولوا الوقوف أكبر منه ، ولهذقد كسف بظهوره ضوء جميع إخوته األمامه ، لأ

  .بأكملهاخير عماد العائلة تحقيق حلمه ، ولكنه أصبح في األ

في وضع يحسد  ألنه، لبا ما ينجح في لعب دور عميد العائلة صغر غاإن الطفل األ  
  يضا.عليه ، فاألب واألم يدعمانه واإلخوة واألخوات أ

والسبب في  سرة حصدا للمشاكل ،طفال األرغم ذلك يبقى الطفل األصغر أكثر أ  
ه ، وتشبع جميع وتتساهل مع، ن العائلة بأكملها كانت تضمن له التدليل هذا يكمن في أ

ن الشجاعة تنقصه ولن باته . إن الطفل المدلل ال يستطيع أن يستقل بذاته أبدا ، ألرغ
 يتمكن من تحقيق النجاح بمجهوده الشخصي.

  )195-194، ص ص1931/2005،  (ألفرد أدلر

على أن وضعية الطفل ) L’enfant Difficile" )1930"في كتابه  د أدلرألفريؤكد   
و موجودة منذ الطفولة المبكرة الالشخصية ئص يتميز بجملة من الخصاصغر وجه األ

  منها:بالذكر  ، والتي نوجز فترة التمدرسثناء أ بشكل واضح لكنها تبرز

  تحقيق سبل وعن ، قواه نقاط عن البحث دائمهو و،  جدا عال طموحهمستوى 
تشخيص  جل وضعيبحث جاهدا من أ الذي بالطبيب يمثله أدلر ألفرد لذلك .طموحه

 .لمرضل دقيق

  شجاع وهو،  هاتطوير على يعملنه ال يكتفي بالحث عن نقاط قواه بل إهو  ،
 .الجديدة والمواقف،  التجاربخوض  يخشى وال ومندفع
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  واالصالح من  ،دائم للتطور فهو على استعداد يزول وال،  يضمحل ال عطائه
 .الدراسة ثناءأ و هذه الخاصية تظهر بشكل واضح، نفسه 

 وال يستغرق وقتا مما يجعله سريع البديهة  ةمالحظال قةود، قوة ب إنه طفل يتميز ،
  .، أو إعطاء إجابات ألسئلة معينة يهفي إبداء رأ

 ي مجال فهو يحب التغلغل في مختلف مجاالت الحياة إن نشاطه غير مقتصر على أ
 حتكاك، ويبحث عن االويتقدم بسرعة ، ده منغلق على نفسه جلذلك نادرا ما ن
 جتماعيةمن هذا نستنتج بأن لديه نشاط إجتماعي أو نزعة ا ، و بالعالم الخارجي

   ن يحجز مكانه بسرعة بين الناس.عالية ، فهو قادر من خالل ذكائه أ
  و ال هذا الطفل يضع نصب عينيه هدفا محددا في الحياة يسعى ألجله بشجاعة ،

لصعب من ا، لذلك وهو شديد الذكاء ، شياء بوضوح يرى األإنه  يتراجع أبدا ،
 (Alfred Adler ; 1930/1949 ; Pp 50-55 ) ما يقوم به. انتقاد

  ذا الطفل يحب ، ه يفتخر دائما بإنجازاتهو ، يهوى لعب دور العميد هو طفل
  عمال اليدوية.الكتابة والرسم واأل

 وهو ،  هتماماال مركز يكون نأل يسعى لذلك به يقوم لما خريناآل تباهان لفت يحب
ويحب دفع ، را للمشاكل فنجده يحب القراءة بصوت عال ما يجعله طفال مثي

  االخرين إلزعاجهم.
 ثارة الشغب ألنه قادر على حل نزاعاته بصفة ال يرى هذا الطفل أي مشاكل في إ

 ومقنعة.، عقالنية 

 يجابية هذا الطفل يجد السند القوي من أمه التي تسعى دائما إلى إظهاره بصورة إ ،
وال ، وال يحب عيش حياة حزينة ، يحب المرح ، ياة ولهذا نجده منفتح على الح

   هناك من يحميه (األم). أن يأبه لنتائج ذلك طالما

  (Alfred Adler ; 1930 ; / 1949 ; Pp56-60) 
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 خالصة 

 في كبير بدور يقوم األسرة في الفرد مركز لى أنيمكن أن نخلص في األخير إ  
  . دحياة الفر أسلوب في بارزا طابعا يترك رةاألس في الفرد مركز ألن وذلك نفسيته، تحديد

 العالقات هذه ألن اآلخرين، مع عالقاته إطار في دائماً الفرد يدرس أن يجب لذا  
 والتسلسل. الحياة أسلوب بناء في المبدعة النفس قبل من تستعمل األولى االجتماعية

،  األول بين رةكبي ختالفاتا فهنالك المهمة االجتماعية المؤثرات أحدث هو الوالدي
 بوصفه فرد كل بها يمر التي المتميزة للخبرات نتيجة وهو األسرة، في وثالث،  والثاني
 المحبوب الطفل هو األصغر الطفل نعلى وجه خاص فإ، وجتماعيةا جماعة في عضواً
 العكس، يحدث قد أو عمله في إنجازاً أكثر ويكون،  ملحوظة بسرعة ينمو فهو للعائلة،

 يصبح فإنه بنفسه شيء أي ويعمل يتعلم ألن يحتاج ال بحيث كبيرة رجةلد دلل فإذا
 . مشاكله حل في صعوبة وسيجد عتمادياا
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 تمهيد 

ها علم النفس ، فكل الدراسات ب المواضيع التي اهتموأبرز هم أالشخصية من 
  ونموها.، وتطورها ، لحوظ على الشخصية بحاث ال قيمة لها ما لم يكن لها مردود مواأل

 صورة في الشخص خصائص لكل شاملة عامة أطراً بمثابة الشخصية تعتبر 
 بوجود االعتراف مع مميزاًو ،  فريداً جعلهوت،  الفرد صفات كل ىعل تشتمل. ديناميكية

 فهناك البصمة تشبه الشخصية تبقى ولكن،  لألفراد العامة الخصائص بين التشابه من قدر
  .، وهو ما يعرف بسمات الشخصية غيره عن الفرد تميز أوجه
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   الشخصية مفهوم .1

 الشخصية تعريف 1.1

 لغة:  

 فيها استخدمت التي األصل في فرنسيةال اللغة عن مترجمة جاءت" شخصية" كلمة 
 األصل من مشتقة وهي .ميالدي عشر الثاني القرن في (Personne) شخص كلمة

 على الممثل يضعه الذي القناع على البداية في يدل« األصل وهذا ،(Persona) الالّتيني
  .نفسه الدور على يدل ذلك بعد صار ثم إليه، المسند الدور أداء أثناء وجهه

)647–645ص ص  ، 1993، التويخي دمحم(    

 صطالحا:إ 

 كل حسب النسق النظري الخاص به تعددت وتشعبت تعاريف العلماء للشخصية  
  والتي من بينها:

 جدا القريبة التعاريف من ناآل حتى يعتبر الذي )G. Allport(" البورت" تعريف  
 والجسمية النفسية ناتالتكوي لجميع الفرد في الديناميكي التنظيم هي الشخصية " للواقع
  ."البيئة مع الشخص بها يتوافق التي الفريدة ساليباأل يحدد الذي هو التنظيم وهذا

  ).4،ص1966وآخرون، فراج لبيب عثمان(

شامال لكل الجوانب التي تمسها  جاء )G. Allport( ألبرتتعريف يمكن القول أن   
لى لنفسي ليخلص في األخير إأو شقها الروحي االشخصية سواء بشقها المادي (الجسمي) 

ذلك المزيج الديناميكي الذي صوره في مختلف التأثيرات المتبادلة بين الفرد وما يحيط به 
  .واالجتماعي، النفسي من الكائنات لخلق نمط من التوافق
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ثابت والدائم لحد ما لطباع فان الشخصية هي التنظيم ال )Eysenck( حسب أيزينك  
   ، الذي يحدد توافقه الفريد لبنيته.وبنية جسمه ، وعقلهالفرد، و لمزاجه

.)59 ص ،1984، الفتاح عبد كاميليا(  

الشخصية خاصية  على ىفأض أنه )Eysenck(أيزنك من خالل طرح للطالبة يبدو  
ليؤكد بذلك وبنيته الجسمية والنفسية ، ومزاجه ، جديدة وهي الثبات النسبي لطباع الفرد 

 .في الشخصيةالتنظيم  خاصية

فيرى أن الشخصية  "الطبيعة البشرية" في كتابه  )Adler Alfred( دلرألفرد أ  أما  
 ذنا في االعتبارخأذا إال إ، وال يمكننا الحديث عن مميزات الشخصية  اجتماعيمفهوم 
  ببيئته المحيطة. ارتباطه وعالقته و، الفرد 

الفرد في وطريقة  ، وقيمة ،، فهي طبيعةال موقف نفسين الشخصية ما هي إإف  
وهي نمط السلوك الذي يتبعه الفرد في سعيه الحثيث  ، التعامل مع البيئة التي يعيش فيها

  .)163ص ،2005 /1931أدلر (ألفرد لتحقيق التفوق من خالل شعوره االجتماعي.

زعة ناألهمية القصوى لل أبرز قد Alfred Adler  ألفرد أدلر ترى الطالبة أن  
  ما يجعلها تتصف بالتكامل و الفردانية. ة وتكوينهااالجتماعية في بناء الشخصي

   الشخصية بناء في الطفولة مرحلة أهمية 1.2
الفرد ن لمرحلة الطفولة أهمية بالغة في تشكيل شخصية أيجتمع علماء النفس على   

وما نمر به من خبرات يؤثر فينا في مرحلة الكبر. ، حداث فيما بعد فما يحدث لنا من أ
نسان ن حياة اإلذلك ألتترك بصمات قوية في مرحلة الرشد، اربها فخبرات الطفولة وتج

والحاضر على المستقبل. وعلى ، لالحق اسلسلة متصلة الحلقات يؤثر فيها السابق على 
ن سوياء خالي، راشدين أاألكثر احتماالبنائنا كانوا، سعيدة موفقة ألذلك فاذا وفرنا طفولة 

  واالضطرابات.، من العقد 
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، ولىولها األصية وأفولة هي المرحلة التي تتكون فيها جذور الشخصفمرحلة الط  
والصقل ، ، واإلعداد ، بالغة ، ألنها مرحلة التكوين كانت لها أهمية  وعلى هذا النحو

و ات الطفولة تؤثر في مقدار قوتنا أفخبر .ن الطفل يتسم فيها بالمرونة وقلة الخبرةوأل
 ).239،ص1994ي،يوب الشحيممحمد أ ( ضعفنا في الرشد.

  سرة في تكوين شخصية الطفلتأثير األ  1.3

 في بناء األبوين  " أكد على دورمعنى الحياة"في كتابه  Alfred Adlerدلر أد ألفر  
من خالل تلك الرابطة  له هم السمات المميزةوكذلك في تحديد أ، وتطوير شخصية الطفل 

والتي ستشكل نموذج لبناء ، فلهما والجسمية التي يبنيها كال الوالدين مع ط، النفسية 
نماط العالئقية التي تبنى بين كما أشار إلى تلك األ مختلف العالقات القادمة في حياة الطفل.

  اإلخوة والتي على أساسها يكون التأثير على شخصية الطفل.

 :دور األم 

منذ لحظة الوالدة األولى يسعى الطفل نحو ارتباطه بأمه ، ويكون تحقيق هذا   
ساسي والحيوي هو هدف جميع تصرفاته ، فلفترة طويلة ستلعب األم الدور األ رتباطاال

وفي مثل هذه الظروف يمكن ، رضيعها عليها اعتمادا كليا  في حياته، وسيكون اعتماد
ول عالقة له بفرد آخر تعطي للطفل أ فاألم التعاون" أن تنمو وتتطور. لقدرة الطفل على "

  ول الذي يربط بينه وبين الحياة االجتماعية.هنا تمثل الجسر األ فاألممن الجنس البشري ، 

أساسي في أن تعدل أو تغير  لفستساهم بشك، بما أن هذه الرابطة قوية ومهمة   
  .من األمعطاء القدوة الحسنة ، وإوالتعليم ، بالتدريب حتى بعض السلوكات الموروثة 

على  ؤثرتخالقية  سلوكية واألية والفي نقل النماذج التربوأو عدمها  ة األمن مهارإ   
مكانيات المستقبلية للطفل. فهناك مواقف جديدة تنشأ كل يوم ، يجب عليها أن تعطي كل اإل

  وافقها مع حاجات الطفل الشخصية.رأيها وخبرتها الشخصية وفهمها وت فيها
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 فعال التي يقومونعليهم بالضرورة األ يطفال من خبرات ال يملإن ما يمر به األ  
من  ولكن ما يحدد شكل وطبيعة هذه األفعال هو االستنتاجات التي استخرجوها بها ،

مرورهم بهذه الخبرات ، وعندما نبدأ في التحقيق في ماضي الطفل ذي المشاكل فإننا غالبا 
  كانت مليئة بالكثير من الصعوبات. ما نجد أن العالقة بين الطفل و أمه

أنه ال توجد  النفس الفردي:نظر األساسية لعلم يث عن وجهة الوهذا يعود بنا للحد  
، ولكن الطفل يستخدم الخبرات التي يمر بها ليصل إلى ة لنمو وتطور الشخصيةأسباب ثابت

هدفه عن طريق تحويل وتحوير فهمه الخاص لهذه الخبرات إلى أسباب تبرر النظرة التي 
  )164-163، ص ص 1931/2005دلر، أد (ألفر ينظرها إلى الحياة. 

 دور األب 

وتحديد  الطفل شخصية وصقل تطويرم في إن دور األب ال يقل أهمية عن دور األ  
قل من اتصاله بأمه ال الطفل بابيه يكون في بداية األمر أمعالمها االساسية فرغم أن اتص

  فانه فيما بعد يكون له تأثير كبير عليه. 

في  اجتماعية صالحة أنماط سلوكية أو تربوية أو تدريب االطفال على يستحيل   
مثل وطة عن طبيعة العالقة مع اآلخرين، فيأخذ فكرة سيئة ومغل ألنه سيئة  أسرية ظروف

 فالجو األسريتتسبب في إعاقة حادة لنمو وتطور شخصية الطفل ،  السيئةهذه األجواء 
من أجل األطفال ومن أجل المجتمع  حياة صالحة مجديةمن أجل تحقيق  معدايجب أن 

  )168- 166، ص ص 1931/2005دلر، أد لفر(أ .أيضا

  إن دور األب يمكن تلخيصه في ما يلي:

  وعليه إثبات صالحيته كرفيق جيد لشريكة حياته وألطفاله وللمجتمع من حوله ، 
 األسرة. التي تواجهمع مشكالت الحياة 
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 الكثير من األطفال ينظرون إلى األب طوال إن تأثير األب على أطفاله مهم جدا ف
 .نه القدوة  التي يجب أن يحتذى بها م على أحياته

  أخيرا يمكن القول أن وجود سلطة داخل األسرة هو أمر ضروري جدا ولكن يجي
توافر تعاون حقيقي ، فانه يجب على األم واألب أن يعمال معا في تعاون و وان 

  يتفقا على ما يتعلق بتعليم أطفالهما ، وأكثر االشياء اهمية هي:
 ي منهما (األب /األم) إظهار اي قدر من التمييز في المعاملة مع أنه ال يجوز أل

األطفال حيث ان هذا التمييز هو أمر بالغ في الخطورة ، معظم اإلحباط الذي 
 . خر مفضال عليهيحدث للطفل يكون مصدره هو الشعور هناك طفال آ

  )174- 172، ص ص 1931/2005د آدلر، (ألفر
  خوة:اإلدور 

طفال سرة قادرة على جعل األالتي يلعبها كال الوالدين في األ دوارإن مختلف األ  
ف طرق جديدة للحصول على الحب واإلهتمام ، وعلى كتشاالى خبراء في إيتحولون 

ن الطفل الذي تعرض لتدليل زائد يكون خائفا من أن يترك بمفرده في سبيل المثال فإ
ه ، ولكن يستخدم الظالم في ن هذا الطفل ليس خائفا من الظالم في حد ذاتإالظالم ، 

  الحصول على شخص بجانبه(األم / األب).

عر به سباب هذا الخوف الذي يشأم هو كشف في علم النفس الفردي ليس المه  
الطفل ولكن التركيز منصب على اكتشاف وتحديد الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من خالل 

) يعتمدونه غالبا في بناء طفال الذي يستخدمون هذا الشعور (الخوفإن األالخوف. ف
  ياتهم ويجعلونه جزءا من شخصياتهم.سلوب حأ

  )183-182، ص ص 2005/ 1931دلر، أد (ألفر

بناء في تحقيق طرق المختلفة التي يسلكها بعض األساليب أو غيرها من الهذه األ  
دة ظهور مثل فتتباين درجة وح، هدافهم تختلف من طفل لآلخر بحسب ترتيبه الوالدي أ
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نه وحتما سنجد أقصاها لدى الطفل الذي يتعرض للتدليل الزائد ه األساليب لتصل إلى أهذ
وبقدر االهتمام الذي يتلقاه هذا الطفل المدلل سيكون مقدار االهمال الذي سيتعرض له بقية 

  )186- 185، ص ص 1931/2005د آدلر، (ألفراإلخوة.

بينهم  ذلك التعاون الذي ينشأ هو خوةالتي تظهر بين اإلأيضا ومن التأثيرات المهمة   
سرة الواحدة على قدم المساواة ليتمتع جميع األطفال داخل األوالذي يشعرهم بأنهم جميعا 

  االجتماعي.بقدر كافي من الشعور 

ن ذلك أذا ما قلنا إلن  يكون مبالغا  التفرقة و التمييز أنه في أمر Adler دلرأ يرى  
ذا الوضع سيره ن لم يوقف هإ" وي التحفيز العقليالنقص فسيتسبب في معاناة الطفل من "

غير  هداف إلى طرق قد تكونفي تحقيق أهدافه فإنه سيضطره إلى تغيير مجرى هذه األ
  )187-186 ص ص ،2005 أدلر، ألفرد( جتماعيا.واقعية أو أهداف غير مفيدة إ

  طرق قياس الشخصية  1.4

  المالحظة العلمية: 1.4.1 

 للمالحظة هما : هناك طريقتان رئيسيتان

: وفيها يقوم الباحث بمالحظة الفرد في أحد مواقف الحياة الطبيعية المالحظة المباشرة –أ 
  وتقدير سمات شخصيته ، وهو يستطيع ضبط بعض متغيرات الموقف .، 

ختبارات الموقف : يقدم للفرد موقف شبيه بمواقف الحياة بحيث تظهر فيه السمات إ –ب 
ختبار لكنه ال يعلم أي سمة يقيسها هذا في موقف إ دة يعلم الفرد أنهالمراد قياسها ، وعا

  )193ص  2006، ي محمد علي ،أشرف محمد عبد الغني(صبراالختبار .
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  االختبارات ذات النمط االستبياني 1.4.2

لشخصية.  ويقوم هي مجموعة من األسئلة تقيس سمة معينة أو عدة سمات من ا   
تي تنطبق عليه من عدة بدائل وتتسم بسهولة تطبيقها ، وتوفيرها جابة الالفرد باختيار اإل

  )219، ص1996.(أحمد محمد عبد الخالق، للوقت والجهد

  الطرق اإلسقاطية 1.4.3

و  ، الطرق اإلسقاطية وسائل غير مباشرة لقياس الشخصية في جوانبها السوية   
  غير السوية و تعتمد هده الطرق على مفهوم اإلسقاط .

نها: أجزاء تستخدم ارات اإلسقاطية على أختباموس اللغة اإلنجليزية اإليعرف ق  
ه في للكشف عن األنماط السلوكية المميزة للفرد ، وذلك من خالل مالحظة سلوك

  ساسيين: وعموما يمكن تقسيمها إلى نوعين أ محددة. االستجابة لموقف ال يستدعي استجابة

  :ختبار، ونذكر منها اسومات والصور ترتكز هذه الطرق على الرالطرق الشكلية 
 و اختبار بقع الحبر...الخ. ، رسم الشجرة  ختبار، ارسم العائلة 

  : ثلة على ذلك اختبار مترتكز هذه الطرق أساسا على اللغة ومن األالطرق اللفظية
 و تحليل الذكريات.، و اختبار التداعي تكملة الجمل أ

  )339-338، ص ص1996(أحمد محمد عبد الخالق، 

  تحليل الذكريات الباكرة  

ر الذكريات الباكرة، هو أحد أهم اكتشافات علم النفس الفردي. ألنه أثبت إن تفسي  
 و، ن الذكرى بحد ذاتها هي واعية وجود هدف ال واعي في اختيار ما نتذكره رغم أ

  يمكن تذكرها عند الطلب.
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أن الذكريات الباكرة  )(معنى الحياةفي كتابه  Alfred Adler دلرد أالفرقد اعتبر   
  ت النفسية داللة على شخصية الفرد.من أكثر التعبيرا

وهو يسعى السترجاعها مرة بعد مرة ، مثل هذه الذكريات تمثل قصة حياة الطفل   
ساسي كخبرات سابقة لمواجهة تشجيعها على التركيز على هدفه األبغرض دفع نفسه و

مشاهدة ذلك بوضوح في السلوكيات اليومية  المستقبل بطريقة مجربة وموثوق فيها، ويمكن
الفرد عن طفولته قريبة حداث التي يتذكرها األ " Adler Alfred دأدلر ألفر يقول .للطفل

 و، الرئيسي  هتمامهالرئيسي لديه لذلك تمكننا من االقتراب من معرفة ا هتمامجدا من اال
  )108-107، ص ص2005دلر ، (الفرد أ"بالتالي نعرف هدفه الغائي ومنهاج عيشه.

ولى عادة ما تكون مختصرة مما يسمح بتحليلها والتحقيق فيها ، فهي الذكرى األ  
والمفحوص  نفعاليا، و لكنها هي األهم فهي مشحونة إرة ومختص، عادة ما تكون بسيطة 

  .ال أنها ذات داللة نفسيةال يدرك وقعها النفسي إ

)259- 257ص ص، 1929/1982دلر،أد لفرأ(  

 ذكرى...تحليل ال 

وحدة النفسية ال تحليل الذكرى البد من مراعاة مبدأثناء أنه أ Adler أدلريفترض  -
  ذا كانت الذكرى:حيث أنه ال يهم ما إ

 ن الطفل انتقاها من بين ذكريات كثيرة.هي فعال أول ذكرى أم أ 

 نها وهمية.هي فعال ذكرى حقيقية أم أ 

 نها ناقصة أو مشوهة.هي ذكرى كاملة التفاصيل أم أ 

 .هي ذكرى سارة أو أليمة 
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أسئلة محورية تفسر  4أن تحليل الذكرى سيجيب على  Adler دلرأكما يفترض  -
ذلك سمات شخصيته، لكن طرح هذه ساسية في منهاج عيش الطفل بما في أبعاد أ

ا نما هو معتمد على درجة فهمنشكال منظما وال ترتيبا معقدا ، وإسئلة ال يأخذ األ
جابة على هذه االسئلة من تحليل ذكرى بحد ذاتها ، بحيث يمكن أن نستنتج اإللل

سئلة التي ستتخلل سرد رى بحد ذاتها ، أو أننا سنثير اإلجابة عنها ببعض األالذك
 الذكرى أو ستليها مباشرة.

 جابة على هذا السؤال تقيس شعور الطفل بالنقص أو نظرته إلى اإل:  من أنا؟
 ذاته.

 للطفل جتماعيةة على هذا السؤال تقيس النزعة االجاباإل: ؟رينكيف هم اآلخ 

  :جابة على هذا السؤال تقيس الهدف الغائي للطفل.اإلما هي الحياة؟ 

  :جابة على هذا السؤال تقيس اإلكيف يجب التعامل مع الحياة ومع اآلخرين؟
ية دراك العالقات، سمات الشخصة منها منهاج العيش ، التعويض ، إعناصر عديد

 طها...الخ.ا، و أنم

هم أيشير إلى أن تحليل الذكريات يساعدنا على كشف   Alfred Adlerدلرألفرد أ - 
 قواعد تبني منهاج عيش الطفل : 3

 ن وقع الذكرى على إن تتوقعه" : القاعدة األولى " هذا ما يجب عليك أ
ذا ق يستند اليه في بناء قرارته ، فإنفسية الطفل سيكون بمثابة حكم مسب

 خير هو ما يتوقعهى يحمل معنى الفراق سيكون هذا األان محتوى الذكرك
 ي عالقة مثال.الطفل من بدأ أ

 إن محتوى الذكرى الذي ن تتجنبه" : قاعدة الثانية "هذا ما يجب عليك أال
يسبب األلم للطفل سيكون بمثابة خطوط حمراء يسعى الطفل إلى عدم 
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فل أحداث هذه الذكرى في الوقوع بها مرة أخرى ، لذلك سيستحضر الط
 المواقف المشابهة. 

  : "لى هي خالصة المفحوص والذكرى األالقاعدة الثالثة "هذه هي الحياة
لحياة بالنسبة ذا كان محتوى الذكرى يحمل معنى الصراع فاعن الحياة فإ

ذا هي تكافل كانت تحمل معنى التكافل فالحياة إذا للطفل هي صراع ، وإ
   )112-109ص ص ،2005/ 1931، أدلر ألفرد( بالنسبة له.
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  الشخصية سمات .2

  ةسمال تعريف 2.1

فعال واالستجابات مجموعة ردود األ السمات هي يشير  إلى أن )R. Cattel(كاتل   
  واحد. اسموحدة التي تسمح لهذه االستجابات أن توضع تحت التي تربطها نوع من ال

أن مجمل ردود  حيثللسمة  و الشمولية سيدصفة التج أضاف Cattel كاتليبدو أن 
     .تشكل لنا سمة معينة ومميز سم معينترتبط فيما بينها، و تتوحد تحت إ فعال التياأل

نها: نظام نفسي عصبي يتميز أعلى  1921سنة )G. Allport(يعرفها "البورت"   
هات المتعادلة والتمركز يختص بالفرد ولديه القدرة على نقل العديد من المنب، بالتعميم 
  ).46-45ص ص  2002(محمد محمد نعيمة، وظيفيا.

ن السمة هي خصلة أو خاصية أو صفة في قوله أ حمد محمد عبد الخالقأ ويذهب  
عض وقد تكون يتميزون بعضهم على ب و، فراد أن يختلف فيها األذات دوام نسبي ، يمكن 

  .معينة ة بمواقف اجتماعيةالسمة وراثية ويمكن أن تكون جسمية أو انفعالية أو متعلق

).301، ص2000ل ، فوزي محمد الجي(  

ن السمة هي عالقة أو صفة عقلية أو جسمية أو مزاجية على أ ويؤكد سيد خير اهللا  
أو خلقية أو اجتماعية أو حركية أو شعورية أو الشعورية، فطرية أو مكتسبة تطبع سلوك 

  .)461،ص1979راجح، عزت أحمد( طابع خاص.الفرد ب

  ائص السماتخص 2.2
  حصائيا.أو إالسمة متصل كمي قابل للتدرج وتتحدد تجريبيا 

 السمات ثنائية القطب فتمتد من قطب آلخر مثل الفرح والكآبة 

 ن ترتبط سمة المثابرة السمات مرتبطة بصورة إيجابية بعضها بالبعض اآلخر كأ
 ) http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=8000( بسمة الصالبة.
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  لنظريات المفسرة للسماتا 2.3
و أ العوامل ن الشخصية تتكون من عدد منتتفق على أهي مجموع النظريات التي   

هذه الصفات قدرا قد  ن كل شخص يحمل من بين كل صفة منسمات ، وأالو صفات أال
  )282، ص2001(عبد الحميد الشادليو ضئيال . يكون كبيرا أ

 تنظرية السمات لجوردن البور G.Allport )1897-1967( 

 ذهب حيث,  الباب هذا في مشاريعه أول على ألبورت عمل 1936 عام في  
 نساناإل شخصية صفي ألن يصلح مصطلح كل بتحديد وقام االنجليزية اللغة لقاموس
 سمات عن يعبر مصطلح 4500 من مكونة قائمة بصياغة قام ذلك بعد ،  تقديره حسب
 درجةال حيث من السمات من مختلفة مستويات 3 لىإ القائمة وتنظيم،  بتقسيم قام ، مختلفة

  : التالي الشكل على

 ة(  السمةبأسرها اإلنسان حياة على المسيطرة السمة هي :الطالئعية)  الكاردينالي 
 ألبورت ويقترح ، والهواجس بالعواطف تتحكم وهي ، الفرد سلوك تشكّل والتي

Allport في لتطويرها شخاصاأل يميلو،  الوجود نادرة تكون سمة هكذا مثل نبأ 
  .حياتهم من متقدمة فترات

 تشكل التي األساسية اللبنة وهي شخص كل في معينّة بكمية توجد : األساسية السمة 
 السمات من تأثيرا أقل األساسية السمات كون من الرغم وعلى سلوكياتنا من الكثير

ا لوصف هنستخدم قد التي الصفات معجم في األكبر الحيز تشغل نهاأ الإ الطالئعية
 فرد ما.

 زة هي : الثانوية السمةبمواقف وترتبط معينة ظروف في أحيانا تظهر التي المي 
  )158-157، 2001(عادل محمد هريدي ،  ، وظروف معينة وخاصة. محددة

 عموميتها حيث من ساسيين من السماتبين نوعين أ  Allportالبورتوقد ميز   
  وقسمها الى: وخصوصيتها
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 وهي السمات العامة التي يشترك فيها الكثير من الناس بدرجات العامة:  السمات
  فراد الذين يعيشون في ثقافة معينة.ويمكن من خاللها المقارنة بين األمتفاوتة ، 

  :نما تظهر بشكل وهي السمات التي توجد لدى جميع األفراد ، و إالسمات الفردية
 فرد معين فتصبح خاصة به .خاص لدى 

 حيثية من السمات من آخرين نوعين بين  Allportالبورت يفرق كذل وسوى
  :وهماأخرى،

 له المحركة أي النشاط، إلى الدافعة العوامل إلى تشير فإنها :الدينامية السمات.  
 وأسلوبه الفرد طريقة توضح التي وهي :األسلوبية السمات.  

 ) نظرية السمات عند ريموند كاتلR.Cattel( 

  : إلىتقسيم السمات من حيث الشمولية  إلى Cattelكاتلوقد لجأ   

  :والتي السمات السطحية وهي التكوينات الحقيقية الكامنة خلف السمات المصدرية
 همية بالغة.تساعد على تفسير السلوك اإلنساني وهي ثابتة وذات أ

 :هي  السمات السطحية
نها مجرد سمات قل ثباتا كما ألسلوكية التي يمكن مالحظتها وهي أتجمعات للظواهر ا

  )56-43، ص ص  2008(سناء نصر مجازي، .وصفية 

  نجد: )R. Cattel(" لكاتل"بطريقة التحليل العاملي  أنواع السمات وأشكالها ما عنأ 

   : نوعين إلى السمات قسم فقد:  الشمولية حيث من

  تتجمع التي السمة عناصر من مجموعة عن عبارة وهي : شخصية سمات 
   . مختلفة ظروف وفي األفراد من كثير لدى معاً وتتواتر
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  البورت عند الوراثية السمات إلى أقرب وهي : مصدرية سماتAllport  
 تكوين في ثابتة ركائز تمثل كما الظاهري للسلوك محددات بمثابة تعتبر وهي

   . الشخصية

   : نوعين إلى تنقسم: العمومية حيث من

  متشابهة ثقافية ظروف في معينة جماعة بين مشتركة وهي :عامة سمات .   
  األفراد من غيره عن معين فرد بها يتميز التي تلك وهي :فريدة سمات .   

   : أنواع ثالثة: النوعية حيث من

 من عليه ينطوي ولما معين لموقف الفرد استجابة طريقة :القدرة سمات 
   . معينة ألهداف تحقيقاً تعقيدات

 ناواأل األنا وتكوينات واالتجاهات لوالميو الدوافع وتتضمن :الدينامية السمات 
   . األعلى

  والحركة السرعة درجة في تبدو كبيرة بدرجة تكوينية وهي :المزاجية السمات 
 .النوعية االستجابات من متنوعة مجموعة وتغطي والمثابرة

)355-353، ص ص 2007سهير كامل أحمد ، (  

  نموذج العوامل الخمسة الكبرىBig Five Factors Model : 

يتكون هذا النموذج الهرمي الذي يعد من أهم االتجاهات النظرية التي فسرت   
  سمات الشخصية من خمسة عوامل أساسية هي:

 النبساطيةاExtrarersion(E) يعكس هذا العامل التفضيل للمواقف االجتماعية :
مرتفعي االنبساطية يكونون  األفرادفالدرجة المرتفعة تدل على  ،والتعامل معها 

  .طين ويبحثون عن الجماعةنش
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 )الضمير الحيC (Conscien tiousness:  يتميز الفرد هنا باالقتدار والكفاءة، 
 ،التسامح  ،اإليثار  ،ضبط الذات . كما يتميز باألمانة  ،االنجاز ، التأني أو الروية 

   .الوفاء ،الصدق  ،والرحمة  ،والدقة  ،التواضع والجدية  ،التعاون  ،التعاطف 
 فتاحناإل openness  :بتعاد عن الغموض أي يكون يكون مرتبط بالتسامح واإل

شخص واضح المالمح والمضمون ويكون  صاحب عالقات جيدة مع الجميع 
  ويكون شخص محبوب اجتماعياً وله القدرة على تكوين صداقات كثيرة. 

 ) العصابيهN (Ncuroticism   ويبتعد عن : وهو شخص يحب العزلة ،
وهو يحب التأمل  أقوالة وأفعاله من عوامل ذاتية ، وتصدر لناس ،االختالط با

 وأحالم اليقظة ، ويفتقر الثقة بالنفس . 

 ) المقبوليهA( Agreeableness: ا تتصف باإليثار والعطاء الشخصية هنو
من مع الجماعة التي ينتمي والتضا األلفةجل الفكري ، والتواضع ، والسعي من أ

ون شخص منجز ة مترابطة بالصداقة والتعاون والحميمة ويكوتكون له عالق إليها ،
  حترمون مشاعر وعادات اآلخرون.وي لعمله ومثابر ومنظم ،

)59-57،ص ص 2013-2012(سعيدة صالحي،  

   سماتال نمو وتطور 2.4
ن بعض سمات اعتبار أ إلىيذهب أنصار المدرسة السلوكية في علم النفس   

ال أحد و المرتبطة بالسلوك في البيئة االجتماعية.نتاج للمكافآت أو العقوبات الشخصية 
أو االحتفاظ بأنماط السلوك والتفكير تلك ، ن ينكر خبرات البيئة في صقل و تشكيل يمكن أ

شباع اإل أوحباط اإل إلىوخضوع الطفل إما الشخصية ، سمات التي تكون ما نسميه ب
  .طفال في شخصياتهماألظهور الفروق الفردية بين  إلىوغير ذلك من الخبرات يؤدي 

التعلمية هي المصدر الرئيسي في  أونصار البيئة فيؤكدون أن الخبرة التعليمية أما أ  
حيوية الطفل ونشاطه  إلىنمو سمات شخصية الطفل ، فمثال التغذية في أوقاتها قد تؤدي 
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 إلىكل لجدول زمني صارم قد يؤدي يوية والنشاط بينما خضوع نظام األأو خلق سمة الح
 ). 108-107ن ص ص1998(سلمان خلف اهللا،   تكوين سمة البالدة.

على هذه  تأثيرأن ترتيب ميالد الطفل له  Alfred Adler دلرأد لفرأكد أفي حين   
فقة ول في ترتيب الميالد سيكون من النوع الذي يسعى لموافمثال إن الطفل األ السمات.

ثاني فسيكون إما متمردا أو متبلدا نجاز. أما الطفل الالغير وسوف يتجه للتحصيل واإل
  )242-238، ص ص2000(عبد الرحمن العيسوي،  ولكن هذا ليس أمرا وراثيا.

  هذا ويمكن تلخيص مراحل ظهور السمة في علم النفس في النقاط التالية:

 عديد فعال التي يقوم بها الفرد في الألتحدد هنا السمة من خالل ولى: المرحلة األ
 ستدالل على بعض السمات المشتركة فيها. يسمح باإل من المواقف مما قد

  :أو وواثق أو  الشخص كان تقول عن صارم إلىالسمة  تنسب هناالمرحلة الثانية
 الشخص. إلىن ينتقل الوصف من السلوك حذر ، ومن الطبيعي أ

  :القول بأن هذا الشخص لديه  إلىننتقل  بعد المرحلتين السابقتينالمرحلة الثالثة
الثقة في النفس أو غير ذلك ، ومن خالل ذلك ندرك بأن السمة  أورامة سمة الص

، 1975(سيد محمد غنيم ، تمر بثالث مراحل لتصبح بعد ذلك مالزمة للشخص.
  )168-166ص ص

  معايير تحديد السمات 2.5
  ثمانية معايير لتحديد السمة وهي كالتالي:  Allportالبورتلقد حدد 

  كثر تعقيدا بحيث تظهر على شكل عادات.ي أإسمي بل هأن السمة أكثر من وجود 

 ن عادتان أكثر عمومية وقد تكون مركبة أي ن السمة ليست دائما بسيطة بل هي أأ
 كثر قد تتسقان وتشتركان لتشكال سمة واحدة.أو أ

  وجود السمة يمكن أن يتحدد عمليا أو احصائيا. 
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 منتظمةة ن السمات ذات صلة وثيقة ببعضها البعض فهي مترابطة في سلسلأ. 

 ن ال تتفق والمفهوم االجتماعي ا نظرنا إليها سيكولوجيا يمكن أذأن السمة شخصية إ
 المتعارف عليه لهذه السمة. 

 فعال غير المتسقة مع قد تظهر بعض السمات المتناقضة أحيانا فظهور بعض األ
 همال معا.جودها مثل ظهور سمتي النظافة واإلالسمة ليس دليال على عدم و

 ينامية وهي تقوم بدور واقعي في كل سلوك.السمة د 

 .السمات قد تكون فريدة أو عامة أو مشتركة بين الناس 

)77-76، ص ص2005،ختام عبد اهللا علي غنام(  
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 خالصة 

 النفس، علم صلب دراسة هو نماإ الشخصية سيكولوجية دراسةن نخلص في األخير الى أ
 هو الفرد وسلوك االجتماعية المواقف في فردال سلوك بدراسة يهتم عامة النفس فعلم

  .لشخصيته انعكاس

سس الجوهرية لشخصية الطفل لة الطفولة دور الحسم في بناء األوغالبا ما يكون لمرح
 خاصة أنه شديد التأثر بما يحيط به من تفاعالت وتأثيرات سلبية كانت أو إيجابية ، والتي

ل وبحسب الوضعيات االجتماعية والنفسية فيه الطف تختلف بحسب النسق العام الذي نشأ
خير إلى تميز الطفل بجملة من السمات التي تخصه ا ما يقود في األالتي ترعرع فيها. وهذ

ن ترسم صورة واضحة عن تلك الشخصية الثابتة غيره من األطفال والتي من شأنها أعن 
 التي تميز هذا الطفل في المستقبل. 
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 تمهيد 

، بالبحث الميدانييستعرض هذا الفصل جملة اإلجراءات المنهجية المتخذة للقيام 
اسية بما فيها المنهج وصوال إلى الدراسة األس و ،االستطالعيةانطالقا من الدراسة 

ميدان  استعراض، و العيادية التي تم توضيفها، و األدوات المستخدم ، والتقنيات المعتمدة 
  .حاالتالوخصائص ، جراء الدراسة إ
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  أوال: الدراسة االستطالعية

الدراسة االستطالعية أو الكشفية تهدف إلى استطالع الظروف المحيطة بالظاهرة و 
صياغة  فيكشف جوانبها و أبعادها من منطلق أن هذا النوع من البحوث يساعد الباحث 

ي مرحلة تالية أيضا لكونها تساعد مشكلة البحث صياغة دقيقة تمهيدا لبحثها بحثا متعمقا ف
الباحث في وضع الفروض المتعلقة بمشكلة البحث التي يمكن إخضاعها للبحث العلمي 

 )129، ص1999عبد الفتاح محمد دويدار، (.الدقيق

إذ يستحسن قبل البدء في إجراءات البحث و بصفة خاصة في البحوث الميدانية 
  .ظروف التي سيتم فيها إجراء البحثالقيام بدراسة استطالعية للتعرف على ال

قمنا أكثر إحكاما و صياغته بطريقة الذي وقع عليه االختيار، بلورة موضوع البحث  بهدف
وذلك باالطالع على  ، للموضوعتحديد المفاهيم األساسية بدراسة استطالعية إنطلقنا فيها ب

  الخاص به.التراث النظري 

ع "إدراك العالقات األخوية لدى الطفل وقع االختيار في بادئ األمر على موضو 
ول ، و عدم توفر األداة الكتابات النظرية حول المتغير األاألصغر" ، ولكن نظرا لنقص 

الموضوع ، ليخلص األمر إلى اختيار  لتحقق من فرضيات الدراسة تم إلغاءالمناسبة ل
تلفة التعرف على الجوانب المخ، و قد تم موضوع "سمات شخصية الطفل األصغر"

المناسبة لطبيعة أدوات االتحديد كما تم ،  االستطالعيةخالل هذه الدراسة  لموضوع البحث
  .عليه الدراسة االستطالعية أسفرتفي ضوء ما ، وذلك  وحاالته ،و البحثالمنهج، 

)، واختيار حاالت ابتدائية( البحثكما سعينا خاللها إلى التعرف على ميدان إجراء    
خصائص المطلوبة ، والتي من شأنها الرفع من موضوعية النتائج بناء على ال البحث

  المتحصل عليها.

  2015-2014 أكتوبر 30الـ غاية  أكتوبر -2 شهر دامت الدراسة االستطالعية من
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 ثانيا: الدراسة الرئيسية

  الدراسة منهج .1

 حيث يقوم على دراسة الفرد تحت اإلكلينيكي المنهج اتبعنا البحثطبيعة بناء على   
 بالتركيز تعني التي الطريقة أنه على هذا المنهج يعرف و ضل إشكالية تستدعي التفسير ،

  أدوات باستخدام  الباحث يقوم حيث دراستها المراد الظاهرة  تمثل التي الفردية على
 حتى  ومعمقة،  شاملة دراسة الحالة  دراسة من تمكنه والتي،   المختلفة  النفسي البحث
  موضوع بالظاهرة  تأثرت والتي  المبحوث شخصية في  العميقة  لعواملا فهم الى  يصل

 ) 91ص ،2000، طه القادر عبد فرج( . فيها  أثرت أو  الدراسة

  دراسة الحالة 1.1

هذه تعتبر  حيثعلى دراسة الحالة  كتقنية من تقنيات المنهج العيادي اعتمدنا 
نيكي كل المعلومات والنتائج التي تحصل فيه اإلكلي، و يقيم ، الوعاء الذي ينظم  األخيرة

عليها من العميل ، وذلك بواسطة المالحظة ، والمقابلة ، باإلضافة إلى التاريخ االجتماعي 
  ، والفحوصات الطبية ، واالختبارات السيكولوجية.

 فدراسة الحالة تسمح بوصف ظواهر سوية ، وغير سوية ، مألوفة أو نادرة ، و  
البحث في السببية المرضية أو عالج  و سة الشخصية ،وضع فرضيات ألجل درا

  )32, ص 2012(بوسنة عبد الوافي زهير ,  االضطرابات النفسية.
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  الدراسة أدوات .2

  العيادية المقابلة 2.1

 األخصائي يستخدمها التي الرئيسية الوسائل أهم حدأ العيادية المقابلة تعتبر
 الحاالت حول والمعلومات، البيانات من ممكن قدر كبرأ جمع في عليها ويعتمد، النفساني

  .والعالج، التشخيص عمليتي على يساعد مما المدروسة

 عن عبارة:  أنها على المقابلة) english ,english( انجلش و انجلش يعرف   
 من معينة أنواع استثارة منها الهدف يكون,  آخر فرد مع فرد يجريها موجهة محادثة

  .والعالج التشخيص اجل من أو  البحث في الستخدامها المعلومات

 ).44 ص 1989,  برهوم محمد و قطامي نايفة(

يجب ف "R.Debray"ة مع الطفل فتكتسي طابعا خاصا بالنسبة لـ يأما المقابلة العياد
فهم وضعية الطفل خالل فترة الكمون حيث أنه  غالبا ما تكون المقابلة غير مشجعة 

ن وضعية االختبار النفسي أالكف من جانب الطفل ، إال للفاحص يسيطر عليها التوافق و
 )R.Debray,2000 , p32(قد تحرك مبادرة الطفل للتحرك مع الفاحص 

الحاالت حيث أن  ة معيالمقابلة العيادأوال ثم االختبار النفسي تطبيق  لنالذلك تعين 
كرة صادقة  عن رسوماته يقودنا شيئا فشيئا إلى أخذ ف أنماط االتصال مع الطفل من خالل

سئلة المناسبة و العبارات الهادفة مالمح شخصيته، و هو ما يسهل علينا عملية انتقاء األ
أخرى من شخصية الطفل ، كما أن استخدام االختبار النفسي يسمح لنا سمات إلى كشف 

سئلة المقابلة والتجاوب معنا من الحاالت مما يرفع من مصداقية إجاباته على أبالتقرب 
   وعفوية.،  بحرية

 الستثارة منتقاة أسئلة طرح جلأ من الموجهة نصف المقابلة اختيار إلى رتأينااعليه 
 قدر كبرأ جمع ومنه عنها لإلجابة الحالة أمام مفتوح المجال وترك،  معينة معلومات
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 تحقيق ومنه  المستخدم النفسي االختبار مع متناسقة ستكون أنها كما ،المعلومات من ممكن
 هذا وفي،  معا والحالة بالدراسة الخاصة المعلومات على والشمولية التكامل من نوع

 المبحوث، على طرحها بغرض األسئلة من مجموعة بتحديد الباحث يقوم المقابلة من النوع
  .الموضوع عن خروجه دون خرآل حين من أسئلة طرح في بحقه الباحث حتفاظا مع

  )103 ص,2012,حميدشة نبيلة(

بأخرى  محاور مع إضافة بعض االسئلة أو استبدالها 4ل المقابلة مكونا من يجاء دل      
الشخصي)  دخلالم ول بعنوان (المحور األ كل حالة. جاء فل آلخر حسب استجاباتمن ط

وقد اشتمل على بيانات شخصية حول الطفل وعائلته كمدخل تمهيدي ، إضافة الى بعض 
اته و تصوراته عن نفسه وقد جاءت الطفل لذ االسئلة التي حاولنا بها استثارة تمثالت

لتعبير عن ذاته بحرية. أما المحور الثاني لغلب االسئلة مفتوحة لفسح المجال أمام الطفل أ
ات للحصول على أهم تداعيمن المقابلة والذي جاء بعنوان (تشكيلة األسرة)، فقد خصص 

ينظم اليها وطبيعة  لتيسرة بما في ذلك التحالفات االطفل حول تصوراته لتشكيلة األ
      خوة. مما بادالت العاطفية مع الوالدين واإلفراد األسرة ، وال سيما طبيعة التتفاعالته مع أ

طراف مهمة في ال بوجود أالسمات الشخصية التي ال تظهر إ يسمح بوضع تصورات حول
لة من و قد ضم جم، حياته. وقد جاء المحور الثالث بعنوان (الصداقات والهوايات) 

المواقف ، والوضعيات التي يعيشها  بعضاالسئلة متعلقة بمجال عالئقي أوسع أثرنا فيه 
نها إبراز جوانب مهمة من شخصية الطفل ، إضافة الى أطفل مع االصدقاء والتي من شال
  ارة مسألة الهوايات والتي ترتبط بشكل إيجابي بطبيعة شخصية الطفل وميوله.إث

و  ر فقد جاء كمحور تكميلي سعينا من خالله إلى استثارة ذكرياتأما المحور األخي      
 الطفلمن أكثر التعبيرات النفسية داللة على شخصية حيث تعتبر   الطفل الباكرة أحالم

  .الباكرة) ، و األحالموعليه أدرجنا المحور تحت عنوان (الذكريات

  مقابلة العيادية.ما جاء في محتويات المحاور المطروحة في دليل الهذا باختصار 
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  االختبار النفسي 2.2

  ختبار رسم الشجرة: إ 2.2.1

ختبار رسم الشجرة في استخراج سمات شخصية الطفل لقد وقع اختيارنا على إ      
  :من أهمها أناألصغر بناء على معايير علمية 

 لى الرسم أكثر من الكالم أو الكتابة، وبالتالي فإن نمط هذاـ الطفل عادة ما يميل إ
  االختبار مناسب جدا لطبيعة حاالت الدراسة.

  ـ سهولة استيعاب الطفل لتعليمة هذا االختبار وسهولة تطبيقه. 

أشارا إلى   benoit fromage , Francoise crasnier (2012)في دراسة للباحثينـ 
التي  األنسب  داةفهي تعتبر األل ، الشجرة في وصف شخصية الطف رسم اختبارأهمية 

 اعتبرا أنحيث ،  بطريقة غير مباشرة شخصية الطفلمختلف جوانب كشف عن تسمح بال
 وتطوره النفسي،  و نموهل ، الد الطفعكس ميتمثل رمزا مميزا يالشجرة 

  (benoit fromage , Francoise crasnier , 2012, p271) .االجتماعي، و واالنفعالي، 

 تقديم االختبار  

   koch اختبار رسم الشجرة حسب كوخ

 emile إميل جوكرتعزى فكرة استخدام رسم الشجرة بغرض تحليل الشخصية إلى        

juck   مبريقية إالذي كان يفسر الرسوم حدسيا ، وكان هدف الباحث التحقق من مالحظات
على تعيين بعض األشكال الصراعية عند المفحوص بطريقة  االختبارو اقتصرت فائدة 

ال حدى مميزات اختبار رسم الشجرة إذ دوات المستخدمة إتعد بساطة األ، و  حدسية
*سم) يتم تقديمها إلى 27-21يتطلب تطبيق هذا األخير سوى ورقة بيضاء من حجم (

المفحوص طوليا (فهو الوضع المفضل من طرف غالبية المفحوص ) وقلم رصاص مبري 
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قت المسموح غير محدد جيدا وإن استعمال الممحاة أو أي أداة أخرى ممنوع منعا باتا والو
  .و يستحسن عدم وجود أية شجرة في المجال البصري للمفحوص أثناء االختبار

  )2، ص1999(محمد شلبي ، 

 :تعليمة االختبار 

تختلف يمكن أن و"أو ارسم شجرة مثمرة ، إن تعليمة االختبار هي "ارسم شجرة "       
أو ارسم منزال بجانبه "سم شجرة تفاح التعليمة شيئا ما بالنسبة لألطفال وتكون كالتالي "ار

  " شجرة

 الشجرة رسم تفسير: 

جدول  ير يمكن اعتمادها في تفسير الرسم و باختصار يوجدعموما هناك عدة معاي      
و مقارنتها  فهارس أساسية 5لتحليل رسم الشجرة يعتمد الباحث في تحليله على تفسير 

  بداية بـ: بالرسم األصلي

 الفهرس العام 

  الجذعفهرس 

 فهرس التاج 

 فهرس األغصان 

 6-3، ص ص 1999(محمد شلبي ،                      فهرس عناصر التزيين(  

  اختبار رسم العائلة: 2.2.2

قمنا باستخدام اختبار آخر ، وهو اختبار رسم العائلة ، وعليه فان دراسة رسوم         
من شخصيته ، خاصة تلك  الطفل بموجب هذا االختبار تسمح لنا باكتشاف جوانب مهمة
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الجوانب التي ال تظهر إال بوجود أطراف مهمة في حياته ، وهم أفراد العائلة. كما أن 
طبيعة الموضوع تتناسب و طبيعة االختبار نفسه إذ أن السمات التي نسعى إلى الكشف 
 عنها مرتبطة الى حد كبير بإدراك الطفل لنفسه وإدراكه لعائلته أو إدراك الطفل لنفسه

  داخل الوسط العائلي.

في دراسة عن الطفل البكر أكدت أهمية تطبيق ) 1997سلست روز األشقر (       
اختبار رسم العائلة ، وأشارت الى أنه يشجع  على التعبير عن المشاعر الواعية 

سقاط الحالة والالواعية ، ويدخلنا مباشرة إلى عالم الطفل. األمر الذي يضع في متناولنا إ
لدى الطفل، وفي  الرغبات ، المخاوف ، االنجذابات ، والممانعات ة ، المشاعر ،العاطفي

  يضا عن العوامل المؤثرة في شخصية الطفل وتطورها.هذا العمر يكشف أ

  )106، ص 1997(سلست روز األشقر، 

 :تقديم االختبار 

طية يعتبر هذ االختبار من ضمن االختبارات اإلسقا، و وضعه "لويس كورمان "        
التي يرجع إليها األخصائي بغية التعرف على المعاش النفسي ، وسمات شخصية الطفل 

خاصة. إنه اختبار سهل التطبيق ، يعتمد فيه األخصائي على ورقة بيضاء ، وقلم 
الى األقالم الملونة إن أراد الطفل ذلك، مع العلم أن  باإلضافةالرصاص مبري جيدا ، 
  .استعمال الممحاة ممنوع

 عليمات:الت 

يقدم األخصائي االكلينيكي ورقة بيضاء للطفل و قلم رصاص مبري جيدا ،     
بعد انتهاء ، و ويطلب منه رسم عائلته قائال: "أرسم لي عائلتك" أو "أرسم أفراد عائلتك"

، عليه تبيان كل فرد في الرسم ، وتعيينه حتى تسهل عملية تحليل من رسم عائلته الطفل
  الرسم
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األخصائي من الطفل في المرة الثانية معاودة رسم عائلة، لكن هذه المرة  ثم يطلب      
تنعيت أفراد هذه  يلي ذلك و العائلة كما يفضلها أن تكون. ثمسيرسم الطفل عائلة خيالية ، أ

  )61ص, 2012,  زهير الوافي عبد بوسنة( العائلة مرة أخرى.

 :تفسير رسم العائلة 

نصر مهم إلعطاء داللة معينة للرسم ، حيث هناك ما تعتبر االلوان عاأللوان:       
  يسمى بلغة األلوان يستعملها األطفال في رسوماتهم.

يقوم األخصائي على هذا المستوى بمالحظة قوة وسمك  على المستوى الخطي:      
  الخط ، وذلك على درجة حدته وسواده.

ذا المستوى مثل وضوح وهناك عدة معايير يراعيها األخصائي في التفسير على ه     
  الخط ، سمكه ، صغر حجم الرسم ، وتقطع الخطوط و الحيز المستغل في الرسم.

، والتي هي عالمة  هنا بدرجة إتقان الرسم يهتم األخصائيعلى مستوى الشكل:      
على النضج ، والذكاء ، ويمكن ان تكون مقياسا للنمو. ويمكن تمييز نمطين من األطفال 

  وى:على هذا المست

 النمط الحسي 

  النمط الجذري 

هذا المستوى متعلق بشكل كبير بدرجة ذاتية الطفل ، حيث على مستوى المحتوى:      
يقود به ذلك إلى رسم أو تمثيل عائلته حسب ادراكه لها، كما قد تظهر الميوالت 

  )64ص, 2012,  زهير الوافي عبد بوسنة( والعواطف سواء السلبية أو االيجابية.
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 ان إجراء الدراسةميد .3

ن هذه أبناء على ) ابتدائية(تمت الدراسة الميدانية بالمؤسسة التعليمية االبتدائية   
 13وقد امتدت الدراسة الميدانية من  متمدرسيندراسة استوجبت التعامل مع أطفال ال

  .2015 فيفري الـ غاية أفريل

 :  الدراسة حاالت .4

متمدرسين بالمؤسسة التعليمية االبتدائية  تعاملنا في هذه الدراسة مع مجموعة أطفال  
  ) حيث توزعت حاالت الدراسة على الصفوف التالية:ابتدائية(

 الصف الرابع ابتدائي  -

 الصف الخامس ابتدائي -

  وقد تبنينا في إختيارنا لحاالت البحث المعايير التالية:

ن ال يتجاوز بالنسبة لرتبة الميالد: أن يحتل الطفل الرتبة األخيرة في األسرة، و أ -
 سنوات.  5ه وبين األخ األكبر منه أكثر من فرق السن بين

مرحلة  طفال المتمدرسين ، وعليهفئة األ بالنسبة للسن: أن ينتمي الحاالت إلى -
سنة) مما 12-6يتراوح عمر الطفل بين ( حيثالطفولة المتوسطة إلى المتأخرة 

فهم أسئلة المقابلة واإلجابة  و القدرة على، يسمح باستيعاب طبيعة االختبار النفسي 
عنها ، كما أن هذه المرحلة العمرية تشهد وضوح بارز ألهم السمات المميزة 

 لشخصية الطفل ، وتوسع فريد في شبكة عالقاته االجتماعية.

قادنا أنه ال يؤثر بالنسبة للجنس: لم يشكل عائقا كبيرا في اختيارنا للحاالت ، العت -
لك تكونت سيتم تفسير نتائج كل حالة على حدى ، لذ، كما أنه على نتائج البحث

 مجموعة البحث من اإلناث فقط.
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بالنسبة للوضعية االجتماعية: أن يكون الطفل قد ترعرع داخل األسرة النووية  -
 اد أو غير ذلك.وليس عند أحد االقارب من أجد

و أ، و عاهات ، أمن أي إعاقات  بالنسبة للحالة الصحية: أن ال يعاني الطفل  -
 أمراض مزمنة حتى ال يؤثر ذلك على موضوعية النتائج.

) : يستعرض حاالت الدراسة حسب السن ، الجنس ، والمستوى 01الجدول رقم (
 التعليمي

  المستوى التعليمي  الجنس  السن  رقم الحالة و رمزها
  الصف الرابع ابتدائي  أنثى  سنوات 9  الحالة األولى (ش)

  الصف الرابع ابتدائي  ثىان  سنوات 9  ل) الحالة الثانية(
  الصف الرابع ابتدائي  أنثى   سنوات 9  الحالة الثالثة(ر)

  الصف الخامس إبتدائي  أنثى  سنوات 10  (ي)الحالة الرابعة
  ابتدائي الرابعالصف   أنثى  سنوات 9  )مالحالة الخامسة(
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 األولى الحالة: أوال  

 البيانات عامة : .1

  بيانات شخصية: 1.1

  سنوات 9الرمز : ش               الجنس : أنثى                  السن : 

  األداء الدراسي: متوسط                      ابتدائيالمستوى الدراسي: السنة الرابعة 

  الترتيب بين اإلخوة: الصغرى.

 بيانات أسرية: 1.2

  سنة ماكثة بالبيت 48سن ومهنة األم :                    سنة نجار 54ومهنة األب : سن 

  إناث وذكر وحيد)  4( 5عدد االخوة : 

 البيانات النفسية .2

 . البيانات الذاتية:2.1

 .إبتدائي الرابع الصف في تدرس سنوات 9 العمر من تبلغ طفلة هي األولى الحالة  
يكبرها لذي اأخوات بنات وذكر وحيد  4ة من األبوين و تعيش الحالة في كنف أسرة مكون

أشارت أنها الطفل المفضل  )، هي5/10( متوسط دراسي أداء ذات الحالة،   سنوات 4بـ 
  عند األب في حين أن األم تفضل الذكر الوحيد. 

شبهت الحالة نفسها بشخصية كرتونية تجسد حياة طفلة صغيرة تعيش حياة صعبة   
تتعرض للظلم والتعسف من قبل الجميع نتيجة إهمال أبويها لها ووضعها  مليئة بالمغامرات

  بين يدي امرأة شريرة تسيء معاملة هذه األميرة الفقيرة. 
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أشارت الحالة إلى أنها كثيرة الصراخ، وال تخضع ألوامر األبوين أو اإلخوة   
لحنان و العطاء بسهولة، كذلك هي تشعر بتميز كونها الصغيرة بين اإلخوة لما تناله من ا

  المادي 

عادي يشهد بعض المشاحنات العادية بين  جو ذكرت الحالة بأن العائلة تعيش في  
حيث أنها تتحالف ضده مع أي فرد من أفراد العائلة و  اإلخوة خاصة بينها و األخ الوحيد

 قد ذكرت أن كال األبوين يحثان األبناء على حفظ القرآن ، و الدراسة ، ما جلعها تلتزم
 برغبتهما بغرض الحصول المقابل المادي كما يعدها كال األبوين.

مع أغلب قريناتها بخالف البعض  ختالفكثيرة الشجار واال أنها وقد بينت الحالة  
ممن يلبي رغباتها ، و كثيرا ما يجتمعن للقيام بالواجبات الدراسية أو اللعب هذا في حالة 

  كتابة الخواطر.   ارت إلى أنها  تهوىتواجدها مع األصدقاء أما بمفردها فقد أش

 .البيانات الموضوعية:2.2

  . بيانات المقابلة:2.2.1

بداية البد من اإلشارة إلى أن الحالة تجاوبت بشكل عفوي معنا أثناء المقابلة، وقد   
تم تعديل بعض األسئلة و إضافة البعض اآلخر تبعا الستجابات الحالة ومن خالل ذلك 

  ت التالية: استخلصنا المالحظا

   أشارت الحالة إلى أنها تسعى إلى أن يلبي إخوتها رغباتها ، وبذلك سينالون ودها
وذلك في العديد من اإلستجابات كقولها " كريمان نحبها خاطر وش نطلب منها 

 حاجة تمدلي وكي ما تمدليش نكرها".

 ا و من عملهحقِّق مصلحةً من مرافقة اآلخرين أت أن جني فائدةً وتحاول أن الحالة ت
ندي ترتيب محمد  معهم سواء كانو أفراد العائلة أو أصدقاء وهو ما أظهرته بقولها "

.. على خاطر نتقابض معاه كي نخدم حاجة يديهالي كيما خدمت علم الجزائر 



 الفصل الخامس                                                      عرض و مناقشة نتائج الدراسة 
 

  
58 

 " ، و قولها عن عالقتها مع األب "باالستيكات داهولي وقالي نسلكك وما سلكنيش
والحنان يمدولي وش نحب بابا كي يبقى يلعب معايا  ايه عاجبني الحال ..لقيت دالل

 ".يقرصني ويقلي افليلي وكي نكمل يعطيني الف

  تلعب دور المهرج أو المسلي و تسعى إلى أن تكون محط األنظار دائما و كان ذلك
تقلي اقعدي معايا واحكيلنا نكت ومريم تخليني نرقد في  واضحا من خالل قولها "
و قولها " نتمسخر بيهم ونضحكهم ونهرجلو ونمثلو كيما  سريرها ونقعد نحكيلهم"

 نسيبتي العزيزة نعرف نمثلهم الكل الممثلين".

  كثيرة الشجار مع قريناتها، و بدى ذلك واضحا في قولها عن عالقتها معهم  "سيئة
معاهم كل غير شروق ونورهان برك حتى كي نتقابضو نرجعو فيسع بصح رانيا 

 هكذاك".ل شهرين يتستغرق وقت طو

  الحالة ال تخضع بسهولة لذلك ، وهي غير مطيعة في الغالب خاصة مع األم ويمكن
االستشهاد على ذلك من خالل قولها "تقلي أقضيلي قضية ما نروحش نقلها تعيف ما 

 نحبش هذيك البالصة. هي اكثرية تحب محمد خاطر ياخذ رايها".

 .تبحث عن النتيجة السريعة وال تقوى على الصبر 

 ث عن الحلول الجاهزة أو تبحث دائما عن السند وظهر ذلك في ما قالته عن تبح
الطريقة التي تسلكها في تحقيق أمنيتها " ندير وش قالي ربي ندير كل شي باه 

 يحققلي ربي هذي األمنية".

  تأبى أن تلبي األوامر ، وهو ما يعرضها للعقاب من قبل األم وقد بدى ذلك واضحا
د نلعب من صباح حتى لليل وكي يعيطولي خواتي نقلهم ما من خالل قولها " نقع

 نجيش راني نلعب و ساعة ساعة كي تضهرلي نوض نراجع".

  تسعى إلظهار العجز و تلعب دور المظلومة و كان ذلك واضحا في اختيارها
لشخصية "األميرة الفقيرة" لتشبهها بنفسها حيث أن الشخصية تستعرض قصة طفلة 

 و تتعرض للمتاعب. تتعرض للتعسف والظلم
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  تبحث عن االستعراض ، و التمظهر و قد أشارت إلى ذلك في أكثر من موضع
خاصة في قولها " معلمة ... خطراه كي نعود معملمة نولي نكتب بالفاتر ونعود 

 نشرح وال نعود نلبس لبسة زينة ونعود عندي دراهم".

 و قد ذكرتك ذلك في  تستغل جدا كونها مدللة أو مفضلة لدى األب لتحقيق رغباتها ،
العديد من المواقف من بينها قولها " بصح انا يشريلي االدوات خير منهم وكي نقلقو 

يمدلي مش كيفهم وال كي يضربني يجيبلي حاجة باه نسكت"، و قولها "نقعد نحلل وال 
 نوض نبكي عليهم يجيبوها".

 تي سردتها تبرع في خلق األعذار و بدى ذلك واضحا من خالل بعض المواقف ال
كقولها " مثال كي ما نحلش تمرين نقول لمدام حليت تمرين ونسيتو وال كي نخرج 

 للراحة نكتبو".

 .يزعجها تصرف األخ الذكر الذي اليكف عن الحديث، و الثرثرة 

  ترغب في التواجد مع بقية األخوات األكبر منها سنا و مشاركتهن نفس الغرفة برغم
 ممانعتهم لذلك.

 بح معلمة ، علما أن نتائجها الدراسية ال تعكس ذلك.ترغب في أن تص 

  وجهت بعض المالحظات السلبية حول األهل أو القرينات كقولها " فايزة ومحمد على
خاطر سامطين شوي"، وقولها " يختلفو عليا في الهدرة هوما يمعنو بصح انا نهدر 

 بد".في الوجه وو هوما كي يخلو العبد يروح يهدرو فيه وانا نواجه الع

  تحب لعب دور القائد خاصة مع صديقتها ، و تحاول السيطرة عليهن و قد أشارت
 إلى ذلك في قولها " وال نشرو كراس مذكرات ونلعبو بيه ولي تقطعو نقلها تخسرو".

  3أما عن الذكريات فقد روت الحالة ذكرتين األولى سردت فيها " كان عمري 
ادي عايش حمادي راجلها و كانو سنوات كنت قاعدة في دار سعيدة كي كان حم

يدوني للسوق و يركبوني في الموطو ويصوروني عند الصوار ومزال عندي 
 الصور" وقد أكدت أن هذه الذكرى تشعرها بالسعادة بقولها " نحس بالفرحة والحنان"
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  سنوات عمتي داتني للسوق وهملت  6أما الذكرى الثانية فقد قالت فيها " كان عمري
ربعت كعد نعيط ونبكي في الطريق قلتلهم ادوني لعمتي ادوني لعمتي عند الخضار وت

وعمتي جات ولقاتني حذا الكوشة وهزتني وقاتلي هذي لولة وهذي لخرة لي تخرجي 
معايا للسوق". هذه الذكرى جعلتها  تشعر بالخجل والحزن لقولها " حسيت بالخجل 

 والحزن برك".

 راقدة حلمت روحي نجري وعقرب  ذكرت الحالة حلمين أولها أنها رأت " كنت
تجري مورايا ولدغتني العقرب وما قدرتش نتحرك ولدغتني ومرة حلمت حنش 

 يجري مورايا يحوس يلدغني".

  في حين أن الحلم الثاني روته كما يلي " حلمت بروحي عدت ملكة وانا نامر
علها العصافير يزقزقو ونقلهم اهدرو يهدرو انا نامرهم كيما نحب" و هذا الحلم ج

 تشعر بالفرحة.

  الشجرة رسم اختبار بيانات. 2.2.2

 ): يستعرض تحليل رسم الشجرة حسب كوخ للحالة األولى02الجدول (

  التحليل  الفهرس
  الفهرس العام .1

عالقة حيوية ، طموح شجرة كبيرة:   مقاس الشجرة  .أ 
إتساع ، رغبة في إبراز الذات، جلب 
إنتباه الوسط، رغبة في القوة، إثبات 

  ت، إعطاء األوامر، ثقة بالنفس.الذا
فعالية العنصر المنطقة السفلى:   إبراز المنطقة  .ب 

الغريزي، نشاط متجه نحو العالم الحسي، 
إنفعالية ، تثبيط النمو ، قلق، حاجة إلى 

   السند، تبعية.
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نظام ، تهذيب تنظيم، مركز الورقة:   موقع الشجرة  .ج 
الحاجة إلى االجتماعية، االحساس 

  الوسط، إحترام المعايير.باالنسجام مع 
الحاجة إلى سند ، الرغبة جذع مخروطي:   فهرس الجذع .2

في االطمئنان، قدرات تطبيقية أكثر منها 
نظرية، واقعي، نمط العمل يدوي، فهم 
بطيء، يستغل كل ما هو فوري (بعد 

  مرحلة الدراسة)
  فهرس التاج .3

ربة تفخيم على اليمين: الرغبة في التج  توزيع الكتل في التاج  .أ 
المعاشة، الشعور بالذات، الحاجة إلى أن 

يكون ذو قيمة، الحاجة إلى االنتماء، 
سهولة إقامة عالقات إجتماعية، عزة 

  نفس. 
إنطباع الشك إتجاه ذكائه ، تاج صغير:   عرض التاج  .ب 

  إنقباض ، تشاؤم ، صعوبة التطور.
يشعر أنه موضوع تحت ضغط ، غير   تاج مسطح  .ج 

قائي، لم يحقق مستقل ، غير حر ، غير تل
ذاته بعد ، شعور بالنقص ، تثبيط الحاجة 
إلى أن يصبح ذو قيمة، مستسلم ، مفرط 

  لألدب.
تباهي بالقدرات، الرغبة في النجاح،  ثمار:  فهرس الملحقات .4

الحاجة إلى اظهار المزايا، ال يتطلع إلى 
المستقبل، يريد نتيجة سريعة، يبحث عن 

  ج.المال واألجرة، إنتهازي، عدم النض
 



 الفصل الخامس                                                      عرض و مناقشة نتائج الدراسة 
 

  
62 

  العائلة رسم اختبار بيانات 2.2.3

بعد تطبيق االختبار على الحالة  تم الحصول على رسمين ، األول يمثل العائلة   
الحقيقية  والثاني خاص بالعائلة الخيالية ، ومن خالل تحليل هذين الرسمين يمكن القول ، 

حة عن شخصية وانطالقا من األلوان باعتبارها عنصر مهم إلعطاء دالالت نفسية واض
الحالة ، حيث استخدمت الحالة اللونين األصفر والبرتقالي في رسم تفاصيل صورتها 

موضحة اعتناء خاص بذاتها وهما لونان مضيئان يعكسان طابعا من الفرح لدى الحالة في 
حين ظهر اللون األحمر الذي يشير إلى العدوانية ، و العنف  بشكل طفيف، على مستوى 

لم يشهد كال الرسمين ى األطفال. ية ومع ذلك يبقى  هذا اللون هو المفضل لدالعائلة الحقيق
، و ميوالت ضد  داللة على الفراغ العاطفي والقلقغنى واضح باأللوان ، و هو 

 إجتماعية.

أما على المستوى الخطي، فرغم قصر الخط و صغر الرسومات يبقى الخط   
توسط من االمتداد الحيوي حيث لم يحتل المستخدم واضحا وبارزا  ما يشير إلى مستوى م

الرسم في كال العائلتين حيزا كبيرا ، وهو ما برز بشكل واضح في الرسم الثاني حيث 
يعكس ذلك مشكلة في الحيوية  وارتكز جميع أفراد العائلة في الجهة اليسرى من الورقة ، 

  و تثبيط واضح للميوالت الطفلية لدى الحالة األولى. 

شير إلى درجة معينة من الثقة في النفس ، وهو ما أكده االتجاه الخط ي وضوح  
الذي اختارته الحالة في رسم كال العائلتين حيث انطلقت من اليسار إلى اليمين ما يدل على  

حركة تدريجية طبيعية للنمو حسب التطلع نحو المستقبل باإلضافة إلى ميل نحو األب، و 
جهة العليا من الورقة ، و نجد هذا النوع من التمركز كما أن الرسم يميل إلى ال،  كورمان

لدى األطفال الحالمين ، والمثاليين الذين يتمتعون بخيال واسع ، ويسعون إلى االبتعاد عن 
  الواقع. 
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أما على المستوى الشكلي ومن حيث درجة االتقان ، و االهتمام بالتفاصيل فقد   
لى النمط الجذري أين تظهر عفوية الحالة أضهر كال الرسمين أن الحالة األولى تنتمي إ

مثبطة بشكل واضح نتيجة تكرار أفراد العائلة بنفس الحجم تقريبا ، و بنفس الحركات 
، وذات التفاصيل ، واأللوان مع الحفاظ على نفس المسافة الفاصلة بين كل فرد ، و آخر 

دل على النضج بين الجنسين والتي ت الحالةمدى تفرقة على هذا المستوى   كما ظهر
 واستخدام األلوان. والنمو وهذا من خالل الشعر واللباس

أما على مستوى المحتوى فقد أظهرت الحالة في رسم العائلة الحقيقية استثمار   
يجابي من خالل العناية الخاصة التي أولتها لرسم ذاتها وذلك بوضع تفاصيل إلالموضوع ا

  .الظهورذات و رغبة في أكثر و ألوان أغنى مما يظهر تقدير عال لل

في حين أن الميوالت السلبية ظهرت بشكل واضح من خالل إهمال بعض   
التفاصيل في رسم كال األبوين خاصة األم حيث تغاضت الحالة عن رسم مالمح وجهها 
ص وصغر حجم األبوين مقارنة ببقية أفراد األسرة . كما يشير إهمال هذه التفاصيل إلى نق

أيضا على هذا المستوى أظهرت الحالة إشارات إلى رات العقلية. االدراك و ضعف القد
  طلب الحنان و المحبة من خالل رسم األيدي المفتوحة.

كما أبدت الحالة على هذا المستوى رفض مبدأ الواقع من خالل إستبدال كامل أفراد   
يبدو أنهم أحد ين العائلة الحقيقية في الرسم الثاني لتختار عائلة جديدة مكونة من أفراد آخر

  ، كما ظهر القلق القاعدي بحذف الذات في رسم العائلة الخيالية.أقارب الحالة 

إن المقارنة بين الرسمين تفتح مجال واسع من األسئلة التي يمكن طرحها على   
الحالة أثناء إجراء المقابلة ألن اختيار الحالة لعائلة مخالفة تماما للعائلة الحقيقية يحمل 

كون نقطة إنطالقا حقيقية الستقصاء أكثر عمقا يسمح بالتقرب من الحالة ومن أسباب قد ت
  طبيعة شخصيتها و وضعها النفسي و العائلي داخل تشكيلة كال األسرتين.
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 تفسير البيانات  .3

عن السمات المميزة لشخصية الحالة ، و باستخدام األدوات  االستقصاء سبيلفي   
التي أبرزت ، و بشكل صريح أهم الركائز التي تقوم عليها العيادية المناسبة بدا بالمقابلة  

أنه جو  التمست فيه الطالبةتشكيلة األسرة للحالة األولى بما فيها المناخ األسري الذي 
أسري عادي يقود سيره كل من األبوين، يسعى فيه كل منهما إلى توفير حياة أفضل للحالة 

  .األمر الذي أكدت عليه الحالة خالل المقابلة

أن الطفل األصغر هو األوفر حظا بين  في Alfred Adler ألفرد أدلرهذا ما أكده   
تبعا لذلك فوضعيته حسنة ، وإن الحالة االقتصادية للعائلة عادة ما  إخوته حيث يقول "

تتحسن في أعوامها األخيرة ، يتشارك مع ذلك انضمام بقية اإلخوة األكابر إلى األولياء في 
  )196-190، ص ص1931/2005(ألفرد أدلر، غر".تدليل الطفل األص

هذا الجو الفريد الذي يختص به الطفل األصغر يساهم البد لنا من التأكيد على أن   
بشكل أو بآخر في خلق جملة من الطباع والسمات التي قد تتخذ وضعا إيجابيا أو سلبيا في 

يسعى أن تتسع دائرة شخصية الطفل حيث يشعر أنه محاط بالعناية من قبل الجميع بل و س
الحالة  الحظته الطالبة علىالعطاء و الدالل بالنسبة له خارج نطاق األسرة ، األمر الذي 

في نتائج إختبار رسم العائلة أين اختارت أسرة مختلفة تماما في رسم العائلة المفضلة ، 
ل ، األمر وقد أشارت في المقابلة أن هذه العائلة تشبع رغباتها ، وتحظى داخلها بالتدلي

ذاته حصل في ذكريات الحالة حيث أكدت انها تشعر برغبة شديدة في أن تبقى تلك الطفلة 
الصغيرة التي كانت تحظى فيها بامتيازات عديدة من قبل الجميع حيث قالت" كان عمري 

سنوات كنت قاعدة في دار سعيدة كي كان حمادي عايش حمادي راجلها و كانو يدوني  3
  في الموطو ويصوروني عند الصوار ومزال عندي الصور" للسوق و يركبوني
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القيمة األسرية في إهتمام كال األبوين بموضوع الدراسة ، و  نلتمس بروزفي هذا   
التدين  لذا  كان موقف الحالة مواليا لهذه القيمة غير أن األهداف تختلف حيث أنها تسعى 

  إلى تحقيق المنفعة القريبة بالطاعة و االلتزام.

سرية ، و الجو ضا من الميزات التي الحظتها الطالبة على هذه التشكيلة األأي  
يشهد بعض المشاحنات البسيطة ، والتحالفات بين اإلخوة  هاألسري الذي تعيشه الحالة أن

خاصة بينها و بين األخ الوحيد الذي تسعى إلى منافسته على المكانة التي يحظى بها كونه 
مفضل لدى األم ما أفقدها بعض االهتمام ، وقد أشارت إلى ذلك الذكر الوحيد ، و اإلبن ال

بطريقة غير مباشرة أين كان يزعجها تصرف األخ الذكر الذي ال يكف عن الحديث ، ما 
قد يشغل االنتباه عنها ، و هاذ فعال ما أكدته الحالة من خالل اإلستثمار السلبي لصورة 

  التفاصيل و المالمح الخاصة بها.األم في إختبار رسم العائلة أين أهملت أهم 

محاوالت المنافسة لدى الحالة في أكثر من موقف حيث  التمسنا خالل المقابلةقد   
أنها تسعى إلى ذلك سواء مع األخوات األكبر منها أو مع الذكر الوحيد ، وال يبدو هذا 

ل على موضوع المنافسة في حياة الطف Alfred Adler دلرأألفرد غريبا ، فقد أكد 
  األصغر والتي تحثه على النمو و التطور بمعدل أعلى من العادي.

موضوع المنافسة لم يختفي من األحالم فقد أشارت الحالة إلى خوفها من أن تعيش   
هذا الوضع الذي تجربة الخلع عن المكانة التي تعيشها كونها الطفل المدلل في األسرة ، 

، وعبرت عن ذلك بشكل واضح في الحلم يكون قدرا محتما على بقية األطفال اآلخرين
األول " كنت راقدة حلمت روحي نجري وعقرب تجري مورايا ولدغتني العقرب وما 

  قدرتش نتحرك ولدغتني ومرة حلمت حنش يجري مورايا يحوس يلدغني".

إلى أن موضوع المنافسة يشهد أوجه ال حصر  Alfred Adler ألفرد أدلريشير   
ر ذلك أنه ليس األصغر عمرا فقط بل إنه األقل حجما ، وهو ال لها في حياة الطفل األصغ

يكتفي بانفراده ، و تميزه في الواقع بل إنه يلجأ إلى استكمال هذه الطموحات في عالم 
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األحالم ، وهو فعال ما أثبتته الحالة في الحلم الثاني الذي حاولت من خالله أن تثبت 
األسرة بشكل خاص  ، وقد أشارة ألفرد أدلر  رغبتها الشديدة في إحراز مكانة مميز داخل

فهو يؤكد ، و يحاول دائما إثبات تفوقه حتى في  إلى ذلك في كتابه الطبيعة البشرية "
أحالمه فإن اآلخرين يجب أن ينحنوا أمامه ، لقد كسف بظهوره ضوء جميع إخوته األكبر 

األخير عماد العائلة منه ، ولهذا حاولوا الوقوف أمام تحقيق حلمه ، ولكنه أصبح في 
  )195- 194ص ص ،1931/2005 ، أدلر ألفرد("بأكملها

تشير السمات التي  بعضفي هذا اإلطار أكدت نتائج االختبار النفسي رسم الشجرة   
الرغبة في إبراز الذات أو إثبات الذات والرغبة في إبراز  " إلى حب الظهور بدءا بـ

كانت النتائج في اختبار رسم العائلة منسجما  القوة و الرغبة في النجاح ، والتفوق" ، و
تماما مع ما سبق حيث أن الحالة أشارت باالتجاه الذي اختارته لالنطالق في الرسم إلى 

  التطلعات نحو المستقبل.

الحالة تسعى جاهدة إلى أن تلفت إنتباه الجميع إليها ، و أن الحظنا أن عدا ذلك   
خدم أسلوب التهريج ، و التنكيت لكي تنال رضى تكون محط أنظار العائلة لذلك هي تست

األخوات ، و األب بشكل خاص ليس ذلك فحس بل هي طفلة مثيرة للشجارات و المشاكل 
سواء في البيت أو مع القرينات كأسلوب آخر للفت االنتباه ، و هو ما أشارت إليه نتائج 

المفتوحة في هذا األخير كال االختبارين رسم الشجرة و رسم العائلة حيث أن رسم األيدي 
  جاء  إشارة إلى طلب األهتمام و الرعاية.

بروز الرغبة في لفت إنتباه الوسط  تأكد لنا من خاللهأما إختبار رسم الشجرة فقد    
 L’enfantفي كتابه  Alfred Adle  لفردأأدلر ، و حب الظهور ، هذا األمر أكده 

Difficile )1930 (يسعى لذلك به يقوم لما اآلخرين انتباه لفت يحب هذا الطفل" على أن 
االهتمام ، وهو ما يجعله طفال مثيرا للمشاكل فنجده يحب القراءة بصوت  مركز يكون ألن

 )Alfred Adler ; 1930 ; / 1949 ; Pp56-60(   ".عال ، ويحب دفع االخرين إلزعاجهم
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الل المقابلة إن الرغبة في إبراز الذات، و االستعراض كان حاظرا بشكل ملفت  خ  
فقد أكدت الحالة ذلك في التبرير الذي قدمته عن رغبتها في أن تصبح معلمة بقولها 

 زينة لبسة نلبس نعود وال نشرح ونعود بالفاتر نكتب نولي معملمة نعود كي "خطراه
  ."دراهم عندي ونعود

ى هذا التبرير يحمل إشارات أخرى عن أن الحالة نفعية بالدرجة األولى حيث تسع   
إلى كسب مصلحة أو منفعة من كل خطوة تخطوها أو من كل إختيار ، و قرار تتخذه ، 
وهذا فعال ما أثبتته نتائج إختبار رسم الشجرة إذ حمل إشارات إلى النفعية  وذلك بالبحث 

عن المال و األجرة ، وقد أشارت هي بدورها إلى ذلك بشكل صريح في العديد من 
  ة.تعامالتها داخل وخارج األسر

كذلك فإن نتائج كل من اإلختبار النفسي و المقابلة جاءت منسجمة حول أن الحالة   
تبحث عن النتيجة السريعة ، وال تقوى على الصبر ، و اإلنتظار وال يبدو ذلك غريبا  
مادامت تحظى بتلبية جميع رغباتها من قبل األب الذي ال يتأخر عن توفير حاجاتها و 

ج إختبار رسم العائلة على أن للحالة ميل خاص ناحية األب ، ما طلباتها و قد أكدت نتائ
جعلها شديدة القرب منه ، و تتخذه سندا لقضاء حاجاتها ، أو اإلفالت من العقاب أو من 

  بعض المسؤوليات.

عدا ذلك هي طفلة غير متعاونة ، و كسولة ، وكثيرا ما تبحث عن الحلول الجاهزة   
ضاء حاجاتها ، وهذا ما جعلها تتميز بالتبعية ، و االتكالية فهي  كثيرا ما تجد السند لق

األمر الذي أكدت عليه نتائج إختبار رسم الشجرة بسمتي " الحاجة إلى السند، تبعية"، وقد 
أشار ألفرد أدلر إلى أن هذا الطفل قل ما يجد الشجاعة لإلستقالل بنفسه نتيجة ما يعيشه 

  من تساهالت و تدليل من قبل األبوين.
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يبدوا أن هذا األمر جعل الحالة غير مسؤولة ، و كثيرا ما تخلق األعذار للتخلص   
من تحمل مسؤولية أفعالها ، و هو ما أشارت إليه بقولها " مثال كي ما نحلش تمرين نقول 

  لمدام حليت تمرين ونسيتو" .

 في نفس اإلطار تسعى الحالة إلى إظهار العجر و الشعور بالنقص رغم ما تحظى  
به من إمتيازات ، و تجلى ذلك في الشخصية التي إختارت الحالة أن تشبه بها نفسها " 
األميرة الفقيرة" و هي طفلة تم فصلها عن أبويها ، وعاشت مع إمرأة ظالمة تعرضها 

للعمل الشاق و الظلم و التعسف ، هذه الشخصية تحاول الحالة من خاللها اإلشارة إلى أنها 
اجة للمزيد من العطاء ، وقد أشارت نتائج  إختبار رسم العائلة تعيش مشاعر نقص و ح

إلى ذلك  من خالل عالمات رفض مبدأ الواقع ، و الميوالت ضد إجتماعية ،  و هذا 
التصرف من عادات الطفل األصغر حيث أشار ألفرد أدلر أن هذا الطفل يرغب في التفوق 

وفي أن يصبح فريدا من نوع ما في كل شيء ، وفي أن ال يسمح ألي شيء بأن يحده ، 
قد يضعه في معاناة شديدة تبث فيه مشاعر النقص خاصة أن كل من حوله أكبر منه سنا ، 

  و أكثر منه قوة ، ونفوذا.

أيضا أشارت النتائج و البيانات النفسية للحالة إلى الطموح الشديد الذي تتميز به ،   
ن تصل إليه ذلك أنه طموح غير واقعي و الذي بدوره ال يبدوا كافيا لتحقيق ما تسعى أ

يفوق المجهود الذي تبذله هذه الطفلة نتيجة أنها كسولة جدا ، وغير مسؤولة في الغالب ، 
وكثيرا ما تحتاج غلى سند الستكمال واجباتها في الحياة ، وقد أشار ألفرد أدلر في قوله 

حا أكثرهم كسال، فإن "إن الطفل األصغر شديد الطموح دائما ، ولكن أكثر األطفال طمو
  )195، ص1931/2005(ألفرد أدلر، الكسل عالمة على وجود طموح إختلط باإلحباط".

هذا النوع من اإلحباط ظهر بشكل إسقاطي في الذكرى الثانية حيث روت الحالة   
 ونبكي نعيط كعد وتربعت الخضار عند وهملت للسوق داتني عمتي سنوات 6 عمري "كان
 وهزتني الكوشة حذا ولقاتني جات وعمتي لعمتي ادوني لعمتي دونيا قلتلهم الطريق في
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 والحزن بالخجل للسوق وقتها حسيت معايا تخرجي لي لخرة وهذي لولة هذي وقاتلي
، إن إقبالها على الجلوس بالطريقة التي أشارت إليها ، والبكاء من جهة ، و مشاعر "برك

اط الحالة كونها فشلت في أن الحزن ، والخجل من جهة أخرى تعبير واضح عن إحب
  تتصرف كفرد  ناضج مستقل ، وقادر على حل مشكالته.

و هو ما أثبتته  عالية،بعيدا عن األسرة ، و البيت أظهرت الحالة نزعة إجتماعية   
نتائج االختبار النفسي بسمة اإلجتماعية ، إضافة إلى أنها طفلة تجيد لعب دور القائد 

 L’enfant Difficileفي كتابه  ألفرد أدلرما أشار إليه خاصة بين القرينات ، و هو 
  ) على أنه طفل يهوى لعب دور العميد و كثيرا ما ينجح في ذلك األمر.1930(

الحالة األولى هي نموذج  يمثل الوضع الخاص الذي يعيشه الطفل األصغر مع   
ئلة ، و المناخ وجود بعض التباينات الطبيعية التي كانت ناجمة عن إختالف تشكيلة العا

األسري ، طبيعة العالقات ، و التحالفات داخل و خارج األسرة ما سمح بظهور جملة من 
  السمات التي تميز شخصية الحالة األولى ، و موقفها من الحياة.

 التقييم النفسي  .4

بناء على ما تم جمعه ، وتفسيره من بيانات نفسية حول الحالة ، و وضعيتها داخل األسرة 
 أن نخلص في األخير أنها تتميز بالسمات الشخصية التالية:، يمكن 
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 ) : يستعرض التقييم النفسي للحالة األولى03الجدول رقم (

  السمات السلبية  السمات اإلجابية

 التبعية . االتساع الحيوي (االنبساطية).

نزعة إجتماعية عالية (سهولة إقامة 
 عالقات اجتماعية).

 ).كسولة (غير متعاونة

 غير واقعي الطموح. عفوية ، حيوية.

 التظاهر بالعجز(الشعور بالنقص). طموح شديد.

 االستعراض (لفت االنتباه). المنافسة.
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  ثانيا: الحالة الثانية

  البيانات العامة .1

  بيانات شخصية 1.1

  سنوات 9الرمز: ل                  الجنس: أنثى                     العمر: 

  لترتيب بين اإلخوة: األصغرا

 األداء الدراسي: متوسط                       المستوى التعليمي: الصف الرابع إبتدائي

    بيانات أسرية 1.2

  سنة 46سن ومهنة األم:                                         سنة 45سن ومهنة األب: 

  ( بنت و ذكر)  2عدد اإلخوة: 

 البيانات النفسية .2

 . البيانات الذاتية2.1

سنوات تدرس في الصف الرابع إبتدائي  9الحالة الثانية هي طفلة تبلغ من العمر   
المفضلة عند األم في حين أشارت إلى أنها بأداء دراسي متوسط هي الطفل األخير بينهم ، 

أن األب يفضل البنت الكبرى ، وفد ذكرت أنها فتاة مطيعة لألبوين. شبهت الحالة نفسها 
يبحث عن العلم والمعرفة. عبقري نشيط تجسد حياة طفل  "gambol"شخصية كرتونية ب

أشارت إلى انها ه في حب العلم و النشاط والنظافة كما وقد أشارت إلى انها تشترك مع
  تحب الهدوء و تبغض الفراق و المشاكل و الكره بين الناس و أنها طفلة مهذبة 

تتحالف مع األم متقاربة ، غير أن الحالة وصفت عائلتها بأنها عائلة محبة ، و  
واألخ الوحيد كمجموعة منسجمة ، في حين أن األب يشكل حلف آخر مع االبنة الكبرى 
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وهي المفضلة لديه ، أشارت الحالة إلى إلحاح الوالدين على أبنائهم بما فيهم الحالة على 
األبوين بكل حب و  الدراسة و االجتهاد ، وقد ذكرت أنها تسعى جاهدة ألن تحقق رغبة

اقتناع ، وهي كذلك مع صديقاتها حيث أنها محبة جدا لصديقاتها و تسعى للحفاظ على 
عالقتها الطيبة معهم ، تهوى الحالة الرسم بشدة و ترى في ذلك متسعا للتنفيس عن 

  رغباتها.

 . البيانات الموضوعية2.2

  . بيانات المقابلة2.2.1

بدت الحالة مرتبكة وخجولة ، ولكن سرعان ما تأقلمت أثناء تطبيق المقابلة العيادية   
مع الوضع وتجاوبت وبعفوية ما سمح لنا بجمع اكبر قدر من البيانات والتي استخلصنا 

  منها ما يلي:

تسعى الحالة لطاعة األبوين و كسب حبهما ، وهو ما أشارت إليه في أكثر من  .1
ا نشوف روحي مطيعة لماما استجابة  كقولها : " ونطيع ماما وبابا" وقولها " ان

 وبابا كي يقولولي اشري حاجة وال نقلهم ايه هوما يحبوني و انا نحبهم"

أظهرت الحالة  إهتمام بطلب العلم في أكثر من استجابة كقولها " هي االكثر القراية  .2
لي تشغل مخك باه تولي تعرفي اكثرية هي القراية مش اللعب خاطر القراية هي 

   لي ديرلك مستقبلك."

أشارت الحالة إلى كونها تفكر في مستقبل أفضل بقولها " الزم نكمل مستقبلي الكل  .3
 ما نضيعوش ... خاطر المستقبل هو لي يديرلك الحياة".

أن تحتل رتبة األخت الكبرى  في قولها " ندي بالصة بثينة خاطر هي  إلى تسعى .4
 بليش طول.تعرف تقرا و ما دوبالتش طول حتى انا نحوس نولي كيفها ما ندو
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أظهرت الحالة طابعا مسالما وميال للهدوء و التآلف وذلك من خالل قولها " اكثر  .5
خوة أو ف خاطر العياط يدير الكره بين اإلبابا كي يعود يعيط صوتو قاوي بزا

 خوة".تتقابضوش راه يسبب الكره بين اإل نا نقلهم ماأة واألب " وقولها " و أالمر

" gambolخيالية وشبهت بها نفسها وهي شخصية " انتقت الحالة شخصية كرتونية .6
 و هو قط عبقري يتميز بالذكاء و النشاط والحيوية.

تركيز الحالة األساسي هو أن تحقق نتائج جيدة في الدراسة مما سبب لها مخاوف  .7
من الفشل وبدى ذلك في قولها " نخاف من المعدالت كي ما نديش مليح ...خاطر 

 المعدل هو لي رح يطلعني "

أبدت الحالة شعور إيجابي كونها الطفل األصغر و المفضل و هو ما أشارت إليه  .8
بقولها " نحس روحي مميزة نحس روحي انا المليحة في الدار يدلعوني ديما في 

 الدار ما يخلونيش طول مقلقة حتى خاالتي يدلعوني".

لك الحالة تبذل جهد واضح حتى تساعد األم وتغطي كسل األخ الكبرى ، وظهر ذ .9
من خالل قولها " ماما كي تقول حاجة لبثينة ما ديرهاش انا نديرها بال ما تقلي انا 

 مطيعة".

تتعامل بلطف وود سواء مع أفراد العائلة أو القرينات، وتستخدم ذكائها في  .10
تعامالتها وكسب رضى اآلخرين ، و أكدت ذلك بقولها " بابا يشتيني بزاف وحتى 

يرولي حاجة يديرولي ... كي نعاملهم بلطف ونجيب ماما يشتيني بزاف كي نقلهم د
 مليح هوما يديرولي وش نحب".

أظهرت الحالة إنزعاج وقلق شديد من طبيعة األب الخشنة و صراخه الدائم في  .11
األسرة وفي مقابل ذلك كانت منسجمة جدا مع األم بحيث أنها هادئة و هو ما أشارت 

بالسياسة ما نعيطوش انا نحب السياسة  له بقولها " نشبه لماما ... النظافة نهدرو
 وواحد يحس بيا نشبهلها هي تحس بيا و انا نحس بيها".
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، و ظهر ذلك من خالل قولها " مليحة بابا  األم جيدة عند بمكانة تحظى الفتاة .12
يشتيني وماما تشتيني بصح ماما تحس بيا اكثر من بابا و بابا كي نقلو على حاجة ما 

 يخلينيش نستنى".

 6الحالة ذكرتين عن طفولتها حيث قالت في الذكرة األولى " كان عمري ذكرت  .13
سنين كنت مع طفلة اسمها مالك كانت صحبتي تقابضت معايا وانا طلبت منها حاجة 
ما حبتش وهي هدرت كالم مش مليح وانا قلتها نتي روحي من وانا من وهي ضرك 

قتها حسيت بيها تفرقنا حتى القسم مش مع بعض هي في قسم المدوبلين في و
 تكرهني وانا نحبها قلقت منها، و كي نتفكرها نقلق نولي مش في عقلي.

سنين في السنة الثانية كنت انا  7أما الذكرى الثانية فقد روت فيها " كان عمري  .14
ونضال ما تفارقناش طول جا طفل قالنا عاله ديما مع بعض عاله ما تفرقتوش 

ا قالنا نتوما تحبو بعضكم قالنا انا لي يهدر وقلنالو وش دخلك نتا حنا نحبو بعضان
معايا نكرهو هذي الكلمة بقاتلي في راسي وقتها حسيتو يحوس يفرقنا انا وصحبتي 

 يعني نغضب كي نتفكرها بصح ما تفارقناش.

أما عن األحالم فقد ذكرت الحالة في الحلم األول " كنت صغيرة كنت نحلم بلي انا  .15
لي ما يقدروش يقولوها لماما وبابا انا نقولهالهم صغيرة فيهم ومطيعة و الحاجة 

ونخليهم يديروها" وقتها فرحت جاتني الفرحة ، و كي نتفكرو حسيت كاين الحب 
 بيناتنا في العائلة.

أما الحلم الثاني فروت " حلمت خويا واختي يتقابضو انا ما حبيتش ماال هزيتها في  .16
لو راهي اختك مش عبد براني جيهة قلتلها كالم طيب باه ترجعلو وهو ثاني قت

وتسامحو خالص حسيت األخوات بداو يتفرقو على بعض بصح انا رجعتهم لبعض 
 وكي نتفكر نحس بلي كاين الحب في دارنا ونحس بلي رانا بدينا نتجمعو".
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 بيانات اختبار رسم الشجرة .  2.2.2

 ): يستعرض تحليل رسم الشجرة حسب كوخ للحالة الثانية 04الجدول (

  التحليل  لفهرسا

  الفهرس العام .1
خجل، تثبيط عاطفة  شجرة صغيرة:  مقاس الشجرة  .أ 

صبيانية، تبعية للوسط، الحاجة إلى سند، 
الرغبة في أن يالحظ أو الرغبة في إبراز 

  نفسه ، عدم الثقة في النفس.

فعالية العنصر  المنطقة السفلى:  إبراز المنطقة  .ب 
الغريزي، نشاط متجه نحو العالم الحسي، 

نفعالية ، تثبيط النمو ، قلق، حاجة إلى إ
  السند، تبعية. 

نظام ، تهذيب تنظيم،  مركز الورقة:  موقع الشجرة  .ج 
الحاجة إلى االجتماعية، االحساس 

  باالنسجام مع الوسط، إحترام المعايير.

عنيد،  جذع مستقيم ذو خطوط متوازية:  فهرس الجذع .2
متصلب الرأي، متشبث برأيه، متمايز ، 

  ي التكيف وقدرة على التجريد.إختالل ف

  فهرس التاج .3
شعور سوي بالذات، ،  توزيع متوازن:  توزيع الكتل في التاج  .أ 

رزين، توازن، نضج، إهتمام بالذات أو 
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  تقدير الذات مبالغ فيه، يستطيع المقاومة.   

إنطباع الشك إتجاه  تاج حجمه صغير:  عرض التاج  .ب 
ذكائه ، إنقباض ، تشاؤم ، صعوبة 

  التطور.

يشعر أنه موضوع تحت ضغط ، غير   تاج مسطح  .ج 
مستقل ، غير حر ، غير تلقائي، لم يحقق 
ذاته بعد ، شعور بالنقص ، تثبيط الحاجة 
إلى أن يصبح ذو قيمة، مستسلم ، مفرط 

  لألدب.

  فهرس الملحقات .4
 النجاح، في الرغبة بالقدرات، تباهي  الثمار  .أ 

 إلى يتطلع ال المزايا، اظهار إلى الحاجة
 عن يبحث سريعة، نتيجة يريد قبل،المست
  .النضج عدم إنتهازي، واألجرة، المال

مؤشر للحاجة إلى االستقرار، واالنتظام،   خط على األرض  .ب 
الحاجة إلى هدف أو قواعد ، الحاجة إلى 

  أن يفهم من قبل الوسط، عقالنية.
 . بيانات إختبار رسم العائلة 2.2.3

 يمثل األول ، رسمين على الحصول تم نيةالثا الحالة على االختبار تطبيق بعد  
الرسمين يبدو أن  هذين تحليل خالل ومن ، الخيالية بالعائلة خاص والثاني  الحقيقية العائلة

الحالة استخدمت األلوان بشكل غني ، و  جد متناسق حيث ظهر في كال الرسمين أكثر 
يوحي استخدامهما بالفرح   من لونين بدأ باللونين األصفر و البرتقالي وهما لونان مضيئان

زرق كان عالمة  على الهدوء والطابع النشوي الذي تتميز للون األفي حين أن استخدامها 
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به الحالة كما ظهر اللون األخضر بشكل طفيف ، و الذي يشير إلى رد فعل معارض ، 
 وقد ظهر اللون األسود أو األسمر في العائلتين في أكثر من موضع ما يدل على نوع من

الحزن ، وعدم االرتياح. كما أن الحالة استخدمت اللون األحمر بشكل بارز جدا في 
خت ما يوحي بنوع من لمفضلة وتحديدا في رسم األم و األالعائلتين و خاصة في العائلة ا

العدوانية الموجه إتجاه هذين الفردين من العائلة. وهو ما أكده الضغط أثناء الرسم على 
  المستوى الخطي.

لك على هذا المستوى أبدت الحالة إمتداد حيوي واضح ، و كبير من خالل كذ  
إستخدام الخطوط الكبيرة والواضحة محتلة بذلك كامل الورقة في كال العائلتين مما يتيح 

في خط قوي سهولة كبيرة في الكشف عن ميوالت الحالة ، كما أن الحالة إستخدمت 
. و هذا ما تأكد تحرر نزوىأو وعدوانية ، ية اندفاع، نزعات قوية الرسمين ما يدل على 

من خالل رسم أفراد العائلة بحجم كبير بخط كبير واضح ما قد يكون داللة على ثقة 
  الحالة في نفسها.

هذا ما أكده االتجاه الذي إختارته الحالة في االنطالق لرسم كال العائلتين حيث أنها   
إلى تطلعات الحالة نحو المستقبل إضافة  إتجهت في ذلك من اليسار نحو اليمين ما يشير

 . حركة تدريجية طبيعية للنمو حسب كورمانإلى ميل نحو االب ، كما يظهر ذلك 

كما أن الحالة أظهرت خيال واسع وبعد عن الواقع من خالل الرسم في المنطقة   
المثاليين، العليا خاصة في العائلة المفضلة ، و ذلك كثيرا ما نجده لدى األفراد الحالمين و 

  كما أظهرت الحالة عفويتها من خالل استعمال كامل الورقة ما يشير إلى إتساع حيوي.

أما على مستوى الشكل فقد أظهرت الحالة درجة عالية من االتقان و التنسيق في إستخدام 
األلوان و إظهار التفاصيل في رسم أجزاء الجسم و مالمح الوجوه والكثير من االضافات 

  سم العائلة الحقيقية و كان ذلك كعالمة على النضج والذكاء.خاصة في ر
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هذا النوع من الرسم يشير إلى التأثر بعوامل عاطفية متعلقة بالمناخ األسري السائد   
، و مدى توازن الشخصية ما يشير إلى أن الحالة تنتمي إلى النمط الحسي فقد أظهرت 

  الحركة واردة بشكل واضح في الرسم.طابعا من الحيوية و العفوية في الرسم كما كانت 

ظهر أيضا على هذى المستوى درجة عالية من النضج والنمو لدى الحالة من   
خالل دقتها في التفرقة بين الجنسين بوضع تفاصيل دقيقة جدا كشكل الشعر و إختالف 
دمة ألوانه بين الذكور واالناث و تباين شكل األجسام وحتى طبيع  اللباس و األلوان المستخ
في ذلك ، و قد عززت الحالة هذا الطرح بمراعاتها لتسلسل األحجام بين األفراد وفقا 

لتسلسل العمر بينهم.هذا وقد أشارات الحالة إلى طبيعة العالقات الحميمة السائدة بين أفراد 
  األسرة من خالل قربهم إلى بعض.

بية تشير فيها إلى أما على مستوى المحتوى فقد أظهرت الحالة ميوالت عاطفية إيجا  
مشاعر الحب الموجهة نحو كامل أفراد األسرة وذلك من خالل إتقان رسمهم في كال 
العائلتين مهتمة في ذلك بأدق التفاصيل سواء المتعلقة بأجزاء الجسم أو مالمح الوجه. 

مبرزة بذلك قيمة خاصة لألم وذلك بإعطائها أكبر حجم بين أفراد األسرة ، وكانت 
  رسمها في كال العائلتين.االنطالقة ب

 أدق رسمكذلك على هذا المستوى أشارت الحالة إلى خضوعها للسلطة العائلية ب  
، و حتى بعض  عينألا، ذن ألا، نف ألا،ار رزألاكاألشفار ، و التفاصيل الصغيرة 

ق ، وهذا ما أكده داللة على الخوف والقلك األذنين  اإلكسسوارات. لكن ذلك ال ينفي حذف
حالة لذاتها في العائلة ، وهو داللة على وجود قلق قاعدي لديها. كما جاءت األيدي حذف ال

  المفتوحة في كال العائليتين كإشارة إلى طلب األمن و الحماية ، و الحب.

كذلك أبدت الحالة رفضا لمبدأ الواقع ، بعدم تكرار نفس العائلة الحقيقية ، و   
العائلة المفضلة بأسماء جديدة كانت من إنتقائها أظهرت ذاتية عالية من خالل رسم وتمثيل 
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، لكن تغيير األسماء لم يكون كافيا للحكم على رغبتها في عدم العيش داخل األسرة 
  الحقيقية.

فمقارنة كال العائلتين ينفي تماما أي مشاعر سلبية من طرف الحالة موجهة إلى أي   
اليجابية التي تم االشارة إليها على فرد من أفراد العائلة وذلك من خالل مختلف النقاط ا

المستويات السابقة. و يبقى اإلستقصاء في هذا األمر مطروحا في المقابلة التي ستتم مع 
  الحالة.

 تفسير البيانات  .3

في إطار تفسير ما تم جمعه من بيانات ذاتية ، و موضوعية حول الحالة الثانية ،   
ت الشخصية المميزة لها ، و انطالقا وفي طريقنا لتكوين صورة واضحة عن أهم السما

من المقابلة التي أثرنا بها العديد من النقاط حول تشكيلة األسرة و الجو الذي نمت و 
تطورت فيه الطفلة حيث يتضح من خالل النتائج أن المناخ األسري يتميز بتالحم أفراده ، 

على الحالة ، وفي و سيطرة األبوين عليه خاصة األم التي تلعب دور كبير في التأثير 
تسيير نظام األسرة بشكل عام حيث يسعى كل منها في غرس القيم األسرية التي يشترك 

في العناية بها كال األبوين ، وقد إتضح من خالل إستجابات الحالة أن هذه القيمة هي 
  الطاعة ، والدراسة.

التها داخل تشكيلة األسرة تميل الحالة إلى األم بشكل أساسي إلى جانب محاو  
العديدة للتقرب من والدها الذي يبدو أنه يفضل البنت الكبرى ، وقد أشارت الحالة في 

العديد من االستجابات إلى التشابه الكبير الذي يربط بين طبائع و سلوكات األم ، والحالة ، 
وقد بينت الحالة هذا التعلق الشديد من خالل اإلستثمار االيجابي لصورة األم في اختبار 

  العائلة حيث خصت األم في كال الرسمين بالحجم األكبر. رسم
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يبدو أن هذا التعلق الشديد ساهم في إبراز بعض السمات األساسية في شخصية   
إلى هذا النوع من  ألفرد أدلرالطفلة إضافة إلى تسيير منطلقاتها في الحياة ، وقد أشار 

األم أو عدمها في نقل  التأثير ، و أهمية دوره في صقل شخصية الطفل " إن مهارة
النماذج التربوية والسلوكية واالخالقية  تؤثر على كل االمكانيات المستقبلية للطفل. فهناك 
مواقف جديدة تنشأ كل يوم ، يجب عليها أن تعطي فيها رأيها وخبرتها الشخصية وفهمها 

  )164-163، ص ص 1931/2005(ألفرد أدلر، ".وتوافقها مع حاجات الطفل الشخصية

إن التحالف الذي تشكله الحالة مع األم ساعد في ظهور روح التعاون لديها إذ أن   
الحالة تسعى بشكل مستمر إلى أن تساهم بشكل أو بآخر في تقديم المساعدة سواء لألم أو 

ألي فرد من أفراد العائلة ما جعلها تبذل جهد مضاعف داخل األسرة سعيا منها إلبراز 
دلت نتائج إختبار رسم الشجرة إلى  أن الحالة فعال تسعى إلبراز نفسها بين اإلخوة ، وقد 

الذات و قد أشارت إلى ذلك في المقابلة بقولها " ماما كي تقول حاجة لبثينة ما ديرهاش أنا 
نديرها بال ما تقلي انا مطيعة" ، إن الطاعة التامة التي تلتزمها الحالة ظهرت في نتائج 

 وع للسلطة العائلية.إختبار رسم العائلة في شكل خض

يبدو واضحا أن هذا التصرف الناضج أو الذكي يحمل في طياته أهداف أخرى تبدو   
أبعد من كون الطفلة تسعى لطاعة األبوين ، ذلك أن الحالة أشارت في المقابلة إلى رغبتها 
في إحتالل رتبة األخت البكر ، وهذا مؤشر واضح  رغبتها في إحراز المكانة و الحصول 

اإلهتمام حيث قالت "" ندي بالصة بثينة خاطر هي تعرف تقرا و ما دوبالتش طول  على
  حتى انا نحوس نولي كيفها ما ندوبليش طول".

هذه الرغبة ال تبدو بالشكل الذي تظهر عليه إذ أن الحالة سعيدة بكونها الطفل   
إلحراز  األصغر ، و هي مستشعرة للمنفعة التي تحظى بها ، ولكن إلى جانب ذلك تسعى

إمتيازات رتبة األكبر ، وهذا ما أكده الحلم الثاني حيث قالت " كنت صغيرة كنت نحلم بلي 
انا صغيرة فيهم ومطيعة و الحاجة لي ما يقدروش يقولوها لماما وبابا انا نقولهالهم 
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ونخليهم يديروها ، وقتها فرحت ، و جاتني الفرحة". في هذا الحلم ركزت الحالة عن 
، و مع ذلك هي قادرة على لعب أدوار أخرى قد تكون من شأن األكبر  كونها صغيرة

  منها ، إضافة إلى أنها قادرة على مساعدة إخوتها األكابر.

هذا الحلم فيه إشارات أخرى توضح أن الطفلة تسعى جاهدة للعب دور القائد في   
ح الذي يقود األسرة ، األمر الذي عززه الحلم الثاني حيث تلعب فيه الحالة دور المصل

زمام األمور إلى بر األمان دائما حيث قالت فيه "" حلمت خويا واختي يتقابضو انا ما 
حبيتش ماال هزيتها في جيهة قلتلها كالم طيب باه ترجعلو وهو ثاني قتلو راهي اختك مش 

عبد براني وتسامحو خالص حسيت األخوات بداو يتفرقو على بعض بصح انا رجعتهم 
  نحس بلي كاين الحب في دارنا ونحس بلي رانا بدينا نتجمعو". لبعض وكي نتفكر

أن الطفل األصغر كثيرا ما ينجح في لعب هذا الدور إلى جانب  ألفرد أدلرأكد   
رغبته في ذلك ، فهو حقا يسعى جاهدا إلى أن يكون أفضل إخوته و قائدهم  حيث يقول 

ت منذ فجر التاريخ وسنجد في إن موقف الطفل األصغر ثاب " الطبيعة البشريةفي كتابة 
األساطير وصفا مفصال للكيفية التي تمكن بها األخ األصغر من التفوق على إخوته 

،وأخواته ، مثل ما حدث مع النبي الصديق يوسف عليه السالم ......، فهو يؤكد ، و 
  )195-194، ص ص1931/2005(ألفرد أدلر ، ."يحاول دائما إثبات تفوقه حتى في أحالمه

بتت الحالة بالعديد من االستجابات و المواقف التي ذكرتها أنها فعال طفلة تتميز أث  
بذكاء عالي، و هي غالبا ما تستثمر ذكائها في تعامالتها اليومية و عالقاتها العائلية و 
االجتماعية لذلك هي طفلة ذات نزعة اجتماعية عالية ، األمر الذي أكدت عليه نتائج 

ار رسم الشجرة بسمة " الحاجة لالجتماعية ، االحساس باالنسجام مع اإلختبارين سواء اختب
  الوسط" أو نتائج اختبار رسم العائلة الذي دل على أن الحالة ذات إمتداد حيوي كبير. 

إن النزعة االجتماعية ظهر لدى الحالة من خالل العديد من االشارات ، و لعل من   
جميع ، كذلك نتائج االختبارين جاء مؤكدة على أبرزها هو طبعها الهاديء ، وألفتها مع ال
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هذا الطبع النشوي الهادي في اختبار رسم العائلة من خالل استخدام اللون األزرق بشكل 
  بارز ، وبسمتي التهذيب ، و النظام" في اختبار رسم الشجرة.

نه د أكد ألفرد أدلر أن هذا الطفل يستطيع من خالل ذكائه وسرعة بديهته ان يحجز مكاقل
نادرا ما نجده منغلق على نفسه ، ويبحث  بين الناس بكل سهولة حيث يقول في كتابه   "

عن االحتكاك بالعالم الخارجي ، و من هذا نستنتج بأن لديه نشاط إجتماعي أو نزعة 
  )Alfred Adler ; 1930/1949 ; Pp 51-55(".اجتماعية عالية 

وال  ن صراخ األب وطبعه العصبيفي مقابل ذلك فإن الحالة أبدت إنزعاج شديد م  
هذا ما يمكن أن نغض اإلنتباه عن كون األب يلعب دور أساسي في صقل شخصية الطفلة 

فإذا كان األب سريع الغضب وعصبيا وكان دائما يحاول  بقوله " ...ألفرد أدلر   أكده
خاطئة  الهيمنة والتسلط على باقي أفراد األسرة فإن أبناءه الذكور سيحتفظون بوجهة نظر

عن واجبات وحقوق الرجل أما البنات فسيتصورن أن كل الرجال طغاة وأن الزواج ما 
  )168-166، ص ص 1931/2005دلر، أ(ألفرد هو إال نوع من الخضوع والعبودية.

قد ظهرت نتائج توحي فعال باألثر السلبي لطبيعة األب حيث أن الحالة تتميز ل  
بارات التشكيك ، التي تسبق بها الحالة كل بضعف الثقة في النفس ، وهو ما أكدت ع

وصف إجابي تقدمه عن ذاتها ، وإلى جانب ذلك فقد أكدت نتائج إختبار رسم الشجرة على 
السمات التالية " عدم الثقة في النفس ، إنطباع الشك اتجاه ذكائه ، لم يحقق ذاته بعد ، 

لحالة كثيرا ما تلجأ إلى شعور بالنقص ، تثبيط الحاجة إلى أن يصبح ذو قيمة" كم أن ا
مقارنة نفسها مع األخت الكبرى ، و بعض القرينات مشيرة بذلك إلى مشاعر نقص 

  واضحة.

إلى أن هذا الطفل ليس صغيرا في العمر فقط ب  Alfred Adlerألفرد أدلر يشير   
إن وضعه الخاص يقوده للشعور بأنه األقل حجما و الحلقة األضعف ما قد يبث فيه  

نقص ، خاصة أن الجو األسري الذي تعيشه الحالة يفتقر إلى محفزات المنافسة مشاعر ال
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بين اإلخوة ، بقدر ما هو محفز على الطاعة ، والخضوع للسلطة األبوية ، وقد أشار 
أهمية الجو األسري بقوله " فالجو األسري يجب أن يكون معدا من أجل تحقيق  ألفرد آدلر

  ل ومن أجل المجتمع أيضا".حياة صالحة مجدية من أجل األطفا

إن الحالة ذات طموح عال جدا ، و تسعى بشكل دائم إلحراز التفوق ، وتبذل جهد   
واضح في سبيل ذلك ، لكن هذا الطموح ال يعكس النتائج التي تتحصل عليها حيث أن 

و  تميزها بالذكاء، ولكن هذا ال يمنعذلكال تبدو كافية لبلوغ  و مجهوداتهاقدراتها المحدودة 
من مستواها دون إستسالم ، فقط إن الحالة تفتقر إلى  ترفعإلى أن  محاولتهامثابرة و ال

إرساء أهدافها ووضع قواعد لإلنطالق منها  األمر الذي أكدت عليه نتائج اختبار رسم 
قواعد" أما إختبار رسم  و أهداف إلى ، و الحاجة  النجاح في الشجرة بسمتي " الرغبة

  لى أن الحالة ذكاء ونضج واضح و لها رغبة في التطلع للمستقبل.العائلة فد أكد ع

ال يعرف  هذا الطفلأن " L’enfant Difficile في كتابه "ألفرد أدلر  أشار  
 عن البحث ، وهو دائم جدا عال االستسالم ، ويسعى دائما لتطوير نفسه " مستوى طموحه

  )Alfred Adler ; 1930/1949 ; Pp 51-55(  ".طموحه تحقيق سبل وعن قواه ، نقاط

إن تركيز الحالة على إحراز التفوق ، وتطوير ذاتها جعلها  تبذل مجهود مضاعف   
لتحقيق ذلك ما سبب لها ضغط ، وقلق شديد من الفشل أو العجز عن النجاح في الدراسة .  

 ما أشارت إليه الحالة في قولها "" نخاف من المعدالت كي ما نديش مليح ...خاطر المعدل
يشعر أنه هو لي رح يطلعني" كذلك فإن نتائج إختبار رسم الشجرة حملت إشارات إلى "

موضوع تحت ضغط" أما إختبار رسم العائلة فقد دل على وجود "قلق قاعدي ، و خوف ، 
  وعدم االرتياح".

إن القلق الذي تعيشه الحالة قد يكون نتيجة العديد من العوامل التي تعيشها، ومن   
إلنفصال الذي أشارت إليه في الكثير من االستجابات ، وبوجه خاص في بينها قلق ا

و أ االنفصالالذكريات الباكرة للحالة حيث أكدت الحالة أنها تعيش حالة خوف من 
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" كان االستقالل بنفسها عن بقية أفراد األسرة حيث روت الحالة في الذكرى األولى 
تي تقابضت معايا وانا طلبت منها سنين كنت مع طفلة اسمها مالك كانت صحب 6عمري 

حاجة ما حبتش وهي هدرت كالم مش مليح وانا قلتها نتي روحي من وانا من وهي 
ضرك تفرقنا حتى القسم مش مع بعض هي في قسم المدوبلين في وقتها حسيت بيها 

تكرهني وانا نحبها قلقت منها، و كي نتفكرها نقلق نولي مش في عقلي" أما الذكرى الثانية 
سنين في السنة الثانية كنت انا ونضال ما تفارقناش طول  7د روت فيها " كان عمري فق

جا طفل قالنا عاله ديما مع بعض عاله ما تفرقتوش وقلنالو وش دخلك نتا حنا نحبو 
بعضانا قالنا نتوما تحبو بعضكم قالنا انا لي يهدر معايا نكرهو هذي الكلمة بقاتلي في 

  أنا وصحبتي يعني نغضب كي نتفكرها"رقنا راسي وقتها حسيتو يحوس يف

على أن الطفل األصغر قل ما يستطيع االستقالل بذاته ، و ألفرد أدلر يؤكد   
اإلنفصال  عن أبويه لذلك هو يعيش حالة قلق من أن ينفصل عنهما نتيجة ما يتسم به من 

جاعة تنقصه ولن إن الطفل المدلل ال يستطيع أن يستقل بذاته أبدا ، ألن الش تبعية للوسط "
  )195-194، ص ص1931/2005(ألفرد أدلر ، ".يتمكن من تحقيق النجاح بمجهوده الشخصي

لقد أكدت نتائج إختبار رسم الشجرة على أن الحالة فعال تتسم بـ" تبعية للوسط،   
الحاجة إلى سند ، غير مستقل ، لم يحقق ذاته بعد" ،و في  هذا اإلطار إن إحتماالت 

  ، والتبعية تزيد مع الطفل األصغر ذو منهاج العيش المدلل. صعوبة االنفصال

الحالة بدورها تحظى بالتدليل من قبل األبوين و بعض أفراد العائلة ، األمر الذي   
أكدت عليه من خالل قولها " نحس روحي مميزة نحس روحي انا المليحة في الدار 

ي يدلعوني" ، لكن يبدو أن يدلعوني ديما في الدار ما يخلونيش طول مقلقة حتى خاالت
الحالة ال تكتفي بكونها مفضلة وتحظى بالتدليل داخل األسرة بل تسعى إلى أن تتلقى نفس 

وقد أشارت الحالة إلى طلب المزيد من  خارجها، وبين القرينات بشكل خاص ، المعاملة
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نتائج   الحب و الحماية في إختبار رسم العائلة من خالل األيدي المفتوحة إضافة إلى أن
  إختبار رسم الشجرة أظهرت أن للحالة "حاجة لإلنتماء".

إن طلب المزيد من للحب ، و اإلهتمام لم يكن الهدف الوحيد للحالة حيث أنها    
تسعى جاهدة للفت االنتباه ، و إبراز قدراتها للمحيطين بها ، و ذلك من خالل الجهد 

أفراد األسرة ، و األصدقاء ، وما  المضاعف الي تبذله في طاعة األبوين ، و غيرهم من
رسمك زين  أشارت إليه بقولها " هوايتي الرسم خاطر الرسم كي نرسم يقولولي لبنات

لقد جاءت نتائج االختبار النفسي مؤكدة على مبدأ لفت وانيسة تقلي رسمك زين" ، و 
 إظهار لىإ يالحظ ، والحاجة أن في األنتباه حيث يشير إختبار رسم  الشجرة إلى "الرغبة

    المزايا".

أن الطفل األصغر كثيرا ما يميل إلى األعمال اليدوية كالرسم ألفرد أدلر لقد أكد   
إلنه يحب اإلبداع ، ولفت االنتباه حيث يقول " يفتخر دائما بإنجازاته ، هذا الطفل يحب 

  )Alfred Adler ; 1930 ; / 1949 ; Pp56-60(  الكتابة والرسم واألعمال اليدوية".

إن ما تم استنتاجه من تفسيرات مكننا من رسم صورة واضحة حول شخصية   
ذوي رتبة األصغر  معجملة الخصائص النفسية المشتركة الحالة التي تقترب بدورها من 

  عوامل تختص بها وضعية الحالة دون سواها.تبعا ل بعض االختالف، مع 

 التقييم النفسي  .4

نية ، واعتمادا على ما تم التوصل اليه ، وتفسيره من خالل التقييم النفسي للحالة الثا  
  من بيانات يمكن أن نخلص في األخير إلى أن الحالة تتسم بالسمات الشخصية التالية:
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 التقييم النفسي للحالة الثانية) : يستعرض 05الجدول رقم (

  السمات السلبية  السمات االيجابية

 طموح عال.
 ضعف الثقة في النفس (انطباع الشك

 في ذكائه).

 إظهار العجز منافسة.

 تبعية. مطيعة.

 قلق. نزعة اجتماعية عالية.

  متعاونة.

  ذكية.

   القيادة.
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  ثالثا: الحالة الثالثة

 البيانات العامة .1

 بيانات شخصية 1.1

  سنوات 11الرمز: ر                  الجنس: أنثى                     العمر: 

  خوة: األصغرالترتيب بين اإل

 األداء الدراسي: متوسط                          المستوى التعليمي: الصف الرابع إبتدائي

    بيانات أسرية 1.2

  سنة  ماكثة بالبيت 50سن ومهنة األم: سنة موظف              55سن ومهنة األب: 

  بنات)  3( ذكرين و  5عدد اإلخوة: 

 البيانات النفسية .2

 لذاتية. البيانات ا2.1

سنة تدرس في الصف الرابع إبتدائي  11الحالة الثالثة هي طفلة تبلغ من العمر   
هي الطفل األخير بعد  10/7بأداء دراسي متوسط وذلك ما أشارت إليه نتائجها الدراسية 

بنات و ذكرين، هي البنت المفضلة لدى كال األبوين. شبهت الحالة نفسها  3إخوة  5
تتميز بجمالها و لباسها الجميل تجسد حياة طفلة  "سندريال"بشخصية كرتونية مميزة  

  .وطيبتها

 15ذكر في يسبقها أخ  إخوة 5 و األبوين من مكونة أسرة كنف في الحالة تعيش  
سنوات. تعيش األسرة في ظروف اقتصادية جيدة و  3من العمر والذي يفوق الحالة بـ
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ادلة ، و مشاعر مودة وتفاهم بين جو أسري هادئ، يرتبط كال االبوين بعالقة محبة متب
  تحالفها مع األب وقربها الشديد منه. اإلخوة ، أكدت الحالة 

أشارت إلى إلحاح الوالدين على أبنائهم بما فيهم الحالة على الدراسة و االجتهاد ،   
وعلى حفظ أسرار العائلة والتصرف بطريقة ناضجة. والحالة تسعى جاهدة ألن تحقق 

  أنها كثيرة الشجار مع صديقاتها. ا من عقابهما كم ذكرترغبة األبوين خوف

 . البيانات الموضوعية2.2

 . بيانات المقابلة2.2.1

وصفت الحالة نفسها بشكل إيجابي حيث قالت " أنا جميلة ، رشيقة ، عقليتي   .1
 ممتازة ... عاقلة".

لم شبهت الحالة نفسها  بالشخصية الكرتونية "سندريال" و هي فتاة عاشت حياة ظ .2
وبأس إلى أن تغير حياتها بشكل إيجابي بفضل ساحرة وصارت  لتعيش حياة 

 الرغد ، والرفاهية.

 تشعر الحالة بانها مميزة كونها الطفل األصغر في العائلة و أظهرت ذلك بقولها " .3

ونمدلو" ، وقولها " كي  ويمدلي معايا يلعب بابا الحوايج برك انا بابا ايه يشريلي
 يشريلي ويعطيني".عدت مازوزية بابا 

أظهرت الحالة رغبة في أن تحتل رتبة األخت الوسطى حيث قالت " نجي في  .4
 بالصة مريم هي الرابعة ، مدلة مريم انا وهي مدلين بابا مدللها".

ذكرت الحالة أنها تقضي يومها في اللعب ، و المرح و ذلك في قولها " نجي في  .5
 هي مدلين بابا مدللها".بالصة مريم هي الرابعة ... مدلة مريم انا و

اشارت الحالة إلى حبها الشديد لوالدها بقولها " بابا برك نشتيه في الحياة الكل" ،  .6
 وقولها " بابا يحبني ويشتيني يشريلي الحاجة وكي ياكل يخليلي من قسمتو".
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تطمح إلى ان تصبح مهندسة و ذلك أن هذه المهنة تجني لها المال الوفير حيث  .7
 فيها الدراهم ياسر والخدمة ياسر".   ..قالت " مهندسة. 

ذكرت الحالة أنها حنونة و طيبة و أنها ال تتصف بأي صفات سلبية و ذلك بقولها "  .8
 انا صفة مليحة انا حنينة ما نظلمش ما نسبش و صفة سيئة حتى حاجة."

أشارت إلى أنها أصبحت غير متفاهمة مع إحدى أخواتها بعد ان تزوجت فقالت "  .9
 بصح كي تزوجت ما وليناش نتفاهمو نضربلها بنتها".مروة ثاني 

أشارت الطفلة أنها تقف في صف األب في حالة االختالف بقولها " نحب نبقى مع  .10
 بابا يشتيني ويدللني".

ذكرت الحالة بانها الطفل المفضل لدى كال األبوين بقوله " انا المفضلة عندهم  .11
 الزوج".

جيدة ، و ال تتعرض للعقاب من طرف أشارت الحالة إلى أنها تعامل بطريقة  .12
   األبوين " جيدة ... ما يضربونيش وما يعيطوش عليا".

ذكرت الحالة أنها تختلف عن جميع صديقاتها، و تتشاجر مع أغلبهن ، و أن  .13
أقربهن إليها تعاملها بلطف ، و ذلك بقولها " شيماء عزيزة عليا تمدلي الحاجة ما 

 تمكرش فيا".

عن طفولتها األولى في سن عام حيث قالت " كان عمري سردت الحالة ذكرتين  .14
عام كي كنت صغيرة ماما تلبسني وتخرجني وبابا يشريلي ماكياج وكل شيء 

ويخرجوني معاهم" كما أشارت إلى سعادتها حين تتذكر هذه اذكرى بقولها "" و 
أشارت إلى رغبتها في أن تعود إلى ما كانت عليه بقولها " كي نتفكرها مصابني 

 قيت صغيرة مش كبيرة هكا".ب

أما الذكرى الثانية فروت " بكري ماما الحاجة لي تخبيها تمدهالي ترقدني وتشربني  .15
و ترقد معايا وحنينة عليا" ، وقد ذكرت أنها تشعر "نحس روحي فوق روسهم" 
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أشارت إلى تسترجع بها تلك األيام الماضية بقولها " كي نتفكرها ترجعلي ايام بكري 
 الماضي".

ما روت الحالة حلمين أولها قالت فيه " شفت روحي في دبي كنت البسة لبسة ك .16
مليحة ورحت للمعرض كانه نزل عليا الوحي، و كنت زينة" وهذا الحلم جعلها تشعر 

أنها عاشت ما رأته حقا فقالت "حسيت روحي كانني صح رحت لهذاك المكان" ما 
 كي نتفكرو يرجعلي الماضي".يجعلها تسترجع أيام ماضية من طفولتها حيث قالت "

أما الحلم الثاني فحكت أنها رأت " نشوف روحي في دارنا في بيت زينة روز كل  .17
شي روز كي نرقد فيها يجيني حلم كبير كانني رحت للحج والبسة حجاب كيما 
البسينهم وقد أشارت إلى أنها "حسيت كانني صح رحت لهذاك المكان" أما إذا 

   كي نتفكر كانني صح كنت فيه". تذكرت هذا الحلم فقالت "

   الشجرة رسم اختبار بيانات. 2.2.2

 ) : يستعرض تحليل رسم الشجرة حسب كوخ للحالة الثالثة 06الجدول (

  التحليل  الفهرس

  الفهرس العام .1
عالقة حيوية، إتساع ، شجرة كبيرة:   مقاس الشجرة  .أ 

رغبة في إبراز الذات ، جلب إنتباه 
إثبات الذات ، الوسط، رغبة في القوة ، 

  إعطاء األوامر ، ثقة كبيرة بالنفس.

سيادة الذهن ، الرغبة المنطقة العلوية:   إبراز المنطقة  .ب 
في إعطاء قيمة لنفسه، الشعور بالذات 
عزة النفس ، نقص اإلحساس بالواقع، 
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  تكيف صعب في الحياة العملية.

نظام ، تهذيب تنظيم،  مركز الورقة:  موقع الشجرة  .ج 
جتماعية، االحساس الحاجة إلى اال

  باالنسجام مع الوسط، إحترام المعايير.

تثبيط اإلندفاع، عريض على اليسار:    فهرس الجذع .2
تعلق بالماضي، تثبيط امومي ال يستطيع 

  التخلص منه.

  فهرس التاج .3
  توزيع الكتل في التاج  .أ 

  

الرغبة في التجربة تفخيم على اليمين: 
ن المعاشة، الشعور بالذات، الحاجة إلى أ
يكون ذو قيمة، الحاجة إلى االنتماء، 
سهولة إقامة عالقات إجتماعية، عزة 

  نفس.

يبحث عن جلب االهتمام تاج حجمه كبير:   عرض التاج  .ب 
أحيانا بطريقة مزعجة، فكر اختراعي، 

  إثارة طموح.

تصلب الرأي، حساسية، قابلية للتغير،   تاج شعاعي  .ج 
قابلية للغضب، ال مباالة، إنسحاب، 

رق اإلهتمامات، تركيز سطحية، تف
  صعب، نقص التامل و الهدوء.

  فهرس الملحقات .5
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 النجاح، في الرغبة بالقدرات، تباهي  الثمار  .أ 
 إلى يتطلع ال المزايا، اظهار إلى الحاجة

 عن يبحث سريعة، نتيجة يريد المستقبل،
  .النضج عدم إنتهازي، واألجرة، المال

االنتظام، مؤشر للحاجة إلى االستقرار، و  خط على األرض  .ب 
الحاجة إلى هدف أو قواعد ، الحاجة إلى 

  أن يفهم من قبل الوسط، عقالنية.

موهبة المالحظة، حيوية، خفة، قدرة على   أوراق  .ج 
التعبير و االستظهار، سطحية األمور، 

صبياني ، مرح، متأثر بالتفاصيل ، 
متعطش للتجارب المعاشة ، الحاجة إلى 

ان يكون مقدرا و مميزا ،، تخيل ، 
  إستبصار، موهبة التمثيل.

 .بيانات إختبار رسم العائلة 2.2.3

بعد تطبيق االختبار على الحالة تم الحصول على رسمين األول يمثل العائلة   
الحقيقية والثاني يخص العائلة المفضلة ، وقد إنطلقنا في تحليلهما بداية باأللوان التي 

فاصيل وتلوين بعض األجزاء بداية استخدمتها الحالة بشكل طفيف جدا في رسم بعض الت
باللونين األصفر و البرتقالي و هما لونان مضيئان أشارت بهما إلى جو من الفرح ، إلى 
جانب اللون األزرق وهو عالمة الهدوء والطابع النشوي في حين أن اللون األحمر الذي 

ونه اللون يرمز إلى العدوانية ظهر بشكل طفيف جدا ومن المحتمل أن إستخدامه كان لك
  المحبب عند األطفال في العادة.
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بشكل واضح  المستخدمة في الرسم خطوطأما على المستوى الخطي فقد بدت ال  
بمعنى  متداد حيوي واضح وكبير "االنبساط "ما يشير إلى إوتحتل مكان كبير في الورقة 

لى رسم ميوالت الحالة ، وقد دفع هذا االمتداد الحيوي الحالة إسهولة في الكشف عن 
األشخاص أكبر من حجم الورقة و طلب ورقة ثانية الستكمال بقية أفراد األسرة ما 
اضطرنا إلى طلب إعادة اإلختبار ، ويشير ذلك في الغالب إلى رد فعل الطفل إزاء 

  ظروف ما كما يشير وضوح الخط و كبره إلى درجة عالية من الثقة في النفس.

لى ميل نحو إلعات نحو المستقبل باالظافة تطكما أشارت الحالة في رسمها إلى   
، وذلك من خالل إنطالقها في   حركة تدريجية طبيعية للنمو حسب كورمان، و ب األ

رسم كال العائلتين من اليسار نحو اليمين. وقد برزت عفوية الحالة بشكل كبير من خالل 
  إستغاللها لكامل الورقة في الرسمين.

وذلك بإهمال تقان إلاعالية من درجة ظهر الحالة أما على مستوى الشكل ، فلم ت  
بعض اجزاء الجسم خاصة األيدي و األرجل و بعض مالمح الوجه بالنسبة لألخت الكبرى 

حركة  ما يشير إلى في العائلة الحقيقية وكذلك بالنسبة للحالة ذاتها في العائلة المفضلة 
ع ذلك فقد أبدت الحالة قدرة ، والذكاء. وم النضجعادية من النمو و درجة متوسطة من 

  .والتي تدل على النضج والنمو وهذا من خالل الشعر واللباس، تفرقة بين الجنسين ال على

يبدو أن الطريقة التي اختارتها الحالة في الرسم متأثرة بعوامل عاطفية و شخصية   
بع توحي بان الحالة تنتمي إلى النمط الحسي حيث ظهرت الحالة في وسط العائلة بطا

  يوحي بالعفوية و الحيوية مضفية الحركة على الرسم وبشكل خاص في العائلة الحقيقية. 

على مستوى المحتوى أظهرت الحالة درجة عالية من الذاتية وذلك بإلغائها لجميع   
أفراد األسرة في رسم العائلة المفضلة بحيث إختارت أن تنفرد بنفسها في هذه العائلة ، 

مارات السلبية التي جسدفيها الحالة مشاعر سلبية موجهة ناحية كما ظهرت بعض اإلستث
األخ الذي يسبقها بحيث حذفته الحالة تماما من العائلة الحقيقية إلى جانب إكتفائها برسم 
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نفسها فقط كما سبق الذكر في العائلة المفضلة. كما أن هذه الميوالت السلبية وجهتها الحالة 
المح وجهها و عدم تلوين هذه األخت دون أن نغفل لألخت الكبرى وذلك بحذف بعض م

إهمال الحالة بعض أجزاء الجسم كاأليدي واألرجل و األذنين لكامل أفراد العائلة ، ولعل 
  هذا عائد إلى قلق كامن اتجاه الصور األبوية.

كما أن ضعف إستخدام األلوان في كال الرسمين يشير إلى وجود فراغ عاطفي و   
ية ، و هو ما اكده رسم االيدي المفتوحة كطلب للحب و الحماية و ميوالت ضد إجتماع

أيضا على هذا المستوى أظهرت الحالة رفضا مطلقا لمبدأ الواقع بعدم تكرارها  األمن.
  للعائلة الحقيقية و اإلستغناء عن جميع أفراد أسرتها في رسم العائلة المفضلة.

دم النضج و نقص االدراك غياب بعض التفاصيل لم يكون دليال كافيا على ع  
وضعف القدرات العقلية بقدر ما كان إشارة واضحة إلى تحقير بعض أفراد العائلة و هذا 
ما أكده رسم العائلة المفضلة الذي اختارت فيه الحالة أن تكون بمفردها ، وهذا كخالصة 

ي المقابلة لمقارنة العائلتين و يبقى معرفة سبب إختيار الحالة للعائلة المفضلة مطروحا ف
  العيادية مع الحالة.

   تفسير البيانات .3

في طريقنا لالستقصاء عن أهم السمات المميزة لشخصية الحالة الثالثة إستعنا بجملة   
من األدوات العيادية  ، حيث إنطلقنا من إستجابات الحالة خالل المقابلة ، والتي ساعدت 

مت و تطورت فيها أهم مالمح في  إرساء أهم المالحظات حول تشكيلة األسرة التي ن
  شخصية الطفلة.

عليه يمكن البدء بالمناخ األسري الذي يتضح من خالل أقوال الحالة انه مناخ   
أسري عادي يشهد بعض المشاحنات بين الحالة و بقية اإلخوة، وتتعرض فيه غالبا لبعض 

  المضايقات من قبل األخ الكبير.
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ناخ األسري حيث أن األب كثيرا ما يلعب يختلف كل من األبوين في تعزيز هذا الم  
  دور الحنون، و المتساهل خاصة مع الحالة ، في حين أن األم تبدو أكثر صرامة وجدية.

لكن يبقى كالهما يشترك في قيمة أسرية واحد هي الطاعة بالدرجة األولى ، و الدراسة 
ا تعكسه نتائجها الدراسية غير أن الحالة ال يبدو موقفها مواليا لهذه القيمة األسرية ، وهو م

  المتدنية.

لقد أظهرت الحالة ميال كبيرا ناحية األب سواء من خالل نتائج إختبار رسم العائلة   
، أو من خالل إجاباتها في المقابلة ، ويبدو أن التحالف الذي تبنيه الحالة مع األب يعكس 

أبسط األمور خاصة أن الحالة  تبعية تامة له و حاجة كبيرة للسند إذ أنها تستعين به في
هي الطفل المفضل لدى كال األبوين ، و األب بشكل خاص األمر الذي أشارت إليه بقولها 

 " نحب نبقى مع بابا يشتيني ويدللني".

باعتبار أن الحالة هي الطفل المفضل فهي تحظى بالكثير من العطف و الحنان ، و   
األمر الذي اكدته بقولها " عالقتي معاهم جيدة  إشباع الرغبات، وحتى التساهل في المعاملة

... ما يضربونيش وما يعيطوش عليا" ، إضافة إلى قولها " ايه يشريلي بابا انا برك 
  الحوايج بابا يلعب معايا ويمدلي ونمدلو".

إلى هذا النوع من المعاملة التي يحظى بها الطفل األصغر  ألفرد أدلرلقد أشارت   
عائلة بأكملها كانت تضمن له التدليل ، وتتساهل معه ، وتشبع جميع ال غالبا حيث يقول "

  )195- 194ص ص ،1931/2005 ، أدلر ألفرد(رغباته".

حول النتائج التي قد تعبق هذا النوع من ألفرد أدلر إن االفتراضات التي صاغها   
أبدا ،  إن الطفل المدلل ال يستطيع أن يستقل بذاتهالمعاملة قد بدت واضحة لدى الحالة "

  ألن الشجاعة تنقصه ولن يتمكن من تحقيق النجاح بمجهوده الشخصي".
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قد أكدت الحالة أنها فعال ذات منهاج عيش مدلل بالتالي هي طفلة كثيرا ما تميل   
للكسل ، و إظهار العجز األمر الذي أشارت إليه من خالل إختيار الشخصية الكرتونية 

حول فتاة تدعى سندريال تعيش في  وي بدورها قصة"سندريال" لتشبهها بنفسها ، والتي تر
  .ظروف صعبة تنقلب حياتها فجأة إلى حياة منعمة

إن إختيار هذه الشخصية يحمل في طياته إشارات أخرى إلى أن الحالة تبحث عن   
الحلول السحرية و الجاهزة األمر الذي أكدت عليه نتائج اختبار رسم الشجرة "يبحث عن 

ما يشير إلى استغراق الحالة في الخيال بشكل ملحوظ ، كما تشير نتائج النتيجة السريعة" ك
اختبار رسم الشجرة إلى موضوع "التخيل" ، وقد أكدت ذلك من خالل األحالم حيث روت 

في الحلم األول "" شفت روحي في دبي كنت البسة لبسة مليحة ورحت للمعرض كانه 
صح رحت لهذاك المكان و كي نزل عليا الوحي، و كنت زينة حسيت روحي كانني 

 نتفكرو يرجعلي الماضي".

أما الحلم الثاني فحكت أنها رأت " نشوف روحي في دارنا في بيت زينة روز كل   
شي روز كي نرقد فيها يجيني حلم كبير كانني رحت للحج والبسة حجاب كيما البسينهم 

  وقد أشارت إلى أنها ، و حسيت كانني صح رحت لهذاك المكان."

هذا النوع من االستغراق في الخيال يشير إلى نقص الشجاعة ، و الذي أشار إن   
  كخاصية أساسية في منهاج عيش الطفل المدلل. ألفرد أدلرإليه 

إن الحلم األول يحمل إشارات واضحة أن الحالة فعال تحظى بالتدليل و التفضيل   
العودة بنفسها إلى مراحل  من قبل الوالدين ما ولد لديها رغبة في البقاء كطفلة صغيرة أو

  مبكرة من العمر أين كانت تحظى بقدر أكبر من اإلهتمام ، و تحقيق الرغبات.

إن فكرة العودة إلى مراحل مبكرة من الطفولة و إسترجاع المكانة التي كانت   
تحظى بها الحالة كونها صغيرة تكررت في كال الذكرتين الباكرتينن حيث روت الحالة في 
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لى " كان عمري عام كي كنت صغيرة ماما تلبسني وتخرجني وبابا يشريلي الذكرى األو
ماكياج وكل شيء ويخرجوني معاهم ، و كي نتفكرها مصابني بقيت صغيرة مش كبيرة 

  هكا".

إن التبرير الذي قدمته الحالة يشير إلى رغبة شديدة في البقاء كطفلة صغيرة تحظى   
ي أكدته نتائج إختبار رسم الشجرة بسمتي "الصبيانية بالتدليل ، وتلبية الرغبات ، األمر الذ

 ، وعدم النضج.

أما الذكرى الثانية فروت فيها " بكري ماما الحاجة لي تخبيها تمدهالي ترقدني   
وتشربني و ترقد معايا وحنينة عليا ، وقتها نحس روحي فوق روسهم ، كي نتفكرها 

  ترجعلي ايام بكري الماضي".

الحالة عن عالقتها باألم ، ما يشير إلى أنها فقدت من في هذه الذكرى ركزت   
جانبها االهتمام و المكانة السابقة ، وفي استجابات أخرى قدما إشارات توحي بأن هناك 
فعال ما غير وضع الحالة كطفلة صغيرة في العائلة ، و بالتالي أشعرها بالتهديد ، وهو 

لعائلة حيث قالت الحالة "مروة ثاني والدة إبنة األخت ، والتي استحوذت على إهتمام ا
  بصح كي تزوجت ما وليناش نتفاهمو نضربلها بنتها".

ليس من السهل أن يستسلم الطفل األصغر أو أن يتنازل عن عرشه. بل على عكس   
ذلك تماما فهو يسعى دائما لطلب المزيد من االهتمام ، و المحبة ، و العطاء ، و هو ما 

لمقابلة حين أظهرت رغبة في أن تحتل رتبة األخت الوسطى أشارت إليه الحالة خالل ا
 هي مريم بالصة في نجي" التي تقاسمها حب  ، و تفضيل األب األمر الذي أكدته بقولها 

   ".مدللها بابا مدلين وهي انا مريم مدلة...  الرابعة

أن الطفل األصغر يسعى جاهدا لإلستحواذ على الحب ، و ألفرد أدلر لقد أكد   
تمام من جهة ، و خطف األضواء من جهة أخرى ، فهو يسعى جاهدا إلى أن يلفت االه
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إنتباه الجميع إليه أو أن يصرف االنتباه عن غيره لتحقيق التفوق ، سواء بشكل ايجابي أو 
من خالل إثارة المشاكل ، و إزعاج اآلخرين ، وقد تأكد هذا األمر من خالل المعاملة 

  ة الشجارات مع القرينات.السيئة البنة األخت أو إثار

حيث يقول  )L’enfant Difficile) "1930"في كتابه ألفرد أدلرهذا األمر أكد عليه   
 ما وهو ، االهتمام مركز يكون ألن يسعى لذلك به يقوم لما اآلخرين انتباه لفت "يحب
 االخرين دفع ويحب ، عال بصوت القراءة يحب فنجده للمشاكل مثيرا طفال يجعله

  )Alfred Adler ; 1930 ; / 1949 ; Pp56-60(  ". مإلزعاجه

إن نتائج إختبار رسم الشجرة جاءت تأكد على فكرة إثبات الذات ، و لفت اإلنتباه    
بالسمات التالية " رغبة في إبراز الذات ، جلب إنتباه الوسط، رغبة في القوة ، إثبات 

  الذات ، يبحث عن جلب االهتمام أحيانا بطريقة مزعجة.

ن ما يحظى به  هذا الطفل من إهتمام ، و رعاية يخلق لديه العديد من الخصائص إ  
الشخصية االيجابية ، األمر الذي نالحظه لدى الحالة إذ أنها طفلة ذات ثقة عالية بنفسها ، 

وشعور جد إيجابي بذاتها ، و قد أشارت إلى ذلك في المقابلة من خالل الوصف الذي 
" أنا جميلة ، رشيقة ، عقليتي ممتازة ... عاقلة" إضافة إلى ما قدمته عن نفسها حيث قالت 

ثقة في النفس" أما عن نتائج إختبار رسم العائلة  أكدته نتائج اختبار رسم الشجرة بسمة "
  فقد جاءت الخطوط الواضحة ، و الكبيرة مشيرة إلى درجة عالية من الثقة في النفس.

ية من االستئثار بالذات ، و الرغبة في أظهرت الحالة أثناء المقابلة درجة عال  
 النهم...  عمتي والد نحب االستحواذ على االهتمام ، و العطاء خاصة أثناء قولها "

ويعطوني" ، و أثناء التعبير الذي وصفت به شعورها في الذكرى األولى  يشرولي يحبوني
  الكل" ريسانهم فوق انا كانني "نحس
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الحالة طبعتها النفعية من خالل التبرير الذي إضافة إلى االستئثار فقد أظهرت   
فيها الدراهم ياسر والخدمة    " مهندسة. ..قدمته حول إختيارها لمهنة الهندسة حيث قالت" 

  ياسر".

عموما فإن إختيار الحالة لمهنة الهندسة يعكس طموحا مبالغا يفوق ما تبذله الحالة   
لطفل األصغر أكثر األطفال طموحا ، ا عموما إنمن جهد ، وما تحصل عليه من نتائج ، 

ولكن كثيرا ما نجده كسول ، ويفتقر للشجاعة الكافية التي تمكنه من تحقيق طموحاته 
 واقعي طفال يكون ما كثيرا الرتبة هذه " صاحب ألفرد أدلربمجهوده الشخصي حيث يقول 

 نياتهامكا درجة طموحه فيفوق ، ذلك عكس يكون قد انه يمنع ال هذا ولكن الطموح  
  )196-190ص ص ،1931/2005 أدلر، ألفرد(".الطموح هذا لتحقيق المبذول جهده او

إن الحالة الثالثة تبدو أكثر خصوصية من غيرها ذلك أنها ذات منهاج عيش مدلل   
ما ساهم في خلق سمات نفسية أكثر ذاتية ، وقد برهنت الحالة ذلك من خالل إختبار رسم 

  في الرسم بنفسها مشيرة بذلك إلى رفض مبدأ الواقع.العائلة المفضلة حيث إنفردت 

 التقييم النفسي  .4

من خالل التقييم النفسي للحالة الثالثة ، واعتمادا على ما تم التوصل اليه ، وتفسيره   
  من بيانات يمكن أن نخلص في األخير إلى أن الحالة تتسم بالسمات الشخصية التالية:
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  :خـاتمـة

فتح المجال أمام البحث  العلمي يمكن القول أن علم النفس الفردي البحثختاما لهذا 
 بسمات معينةعندما بدأ في دراسة أهمية النظرة الشاملة للشخصية ، و فردانية كل شخص 

من  اته ، و أحالمه التي تساهم  بشكلتعكس أسلوب حياته ، و معناها بالنسبة له ، و ذكري
  ي تحديد موقفه منها.ف األشكال

األنظار إلى أوجه جديدة للشخصية ، و عوامل قد تبدو بسيطة  هذا الطرح وجه
الذي نشأ فيه  النفسي دراسة الوضعكيمكن أن تلعب دورا جوهريا في بناء أهم معالمها ، 

، ومعرفة التأثيرات التي تدخلت في ، و الرتبة التي يحتلها ضمن تسلسل الوالداتالطفل 
  .الحكم عليه لبقتكوينه 

 أهم السمات المميزة لشخصية الطفل استكشاف هو البحث هذا وقد كان الهدف من
الذي سعينا  التراث األدبيحيث انطلقنا في اإلحاطة بهذا الموضوع من خالل األصغر ، 

بمفهوم حديث نسبيا، و هو مفهوم رتبة الميالد النفسية ، وما يحيط بها من  لإلحاطةفيه 
تكوين نسق معين من السمات الشخصية من جهة كما تم م بشكل أو بآخر في تأثيرات تسه

  .من جهة أخرى بمفهوم الشخصية وسماتها لإلحاطةتخصيص فصل آخر 

صخرنا حيث في ضل المنهج اإلكلينيكي  ثم البحث في هذا الموضوع  
الذي جملة من األدوات العيادية بداية باختبار رسم الشجرة  المرجو منه الهدفلتحقيق 

اعتمدناه بغية حصر أهم السمات التي تعكس شخصية كل حالة  بينما كان استخدام اختبار 
رسم العائلة لتناسبه مع موضوع البحث ، و للكشف عن بعض السمات و الجوانب 

  التي ال تظهر إال بوجود أطراف مهمة في حياته ، وهم أفراد العائلة.البينشخصية 

حاالت البحث ، و استكشاف موجهة بغية التقرب من المقابلة نصف ال استخدام جاء  
أهم التأثيرات المكونة للوضع النفسي الذي نشئن فيه ، و التماس أهم الذكريات و األحالم 

  الباكرة المكونة لمعنى ، وهدف الحياة بالنسبة لهن.
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أما نتائج هذا البحث فقد جاءت مؤكدة على أن هذا الطفل فعال ذو وضعية  خاصة 
عينة تميزه عن بقية أطفال األسرة ها بمكانة جد مميزة سمحت له بامتالك سمات ميحظى في

هذا الطفل فعال ذو شخصية مميزة تبرز سماتها منذ مراحل حيث أكدت النتائج على أن ، 
  مبكرة جدا نتيجة ما يحظى به من تحفيز ، ودعم سواء من قبل األبوين أو بقية اإلخوة.

واضح  ، و حيوي  تساعا طفلة ذات  لحالة األولى أنهافقد أشار التقييم النفسي ل  
عفوية عالية هذا ما عبرت عنه بسهولة إقامة  عالقات اجتماعية ، إضافة إلى إبدائها 

لطموح عال جدا يبدو أنه غير واقعي ، وال يتناسب مع ما تكرسه الحلة من جهد لبلوغ 
لألبوين بشكل خاص ما أهدافها خاصة أن الحالة تميزت بدرجة عالية من التبعية 

  جعلها تبدي العجز و عدم القدرة على االنفصال.

في نفس اإلطار اظهرت الحالة منافسة شديدة بين اإلخوة لنيل مكانة مميزة     
من جهة ، و الحفاظ على وضعيتها الحسنة من جهة أخرى ، و قد عبرت عن ذلك 

و استعراض قدرتها على بطرقها الخاصة محاولة بذلك لفت االنتباه المحيطين بها ، 
  جلب االهتمام.

أما الحالة الثانية فال تبدوا شديدة االختالف عن سابقتها خاصة أن الحالتين اشتركتا   
في ضعف القدرة على االنفصال ، و التبعية التامة ألبوين ، و الطموح المبالغ الذي 

و  لفت االنتباهيضا قدرة عالية على يفوق إمكانيات الحالة ، كما أبدت هذه الحالة أ
جلب االهتمام غير أن الطرق اختلفت حيث اختارت هذه الحالة إبداء الطاعة ، و 
الطبع الهاديء إلحراز مكانة مميزة بين بقية اإلخوة كما أظهرت درجة عالية من 

  النزعة االجتماعية ، و ذكاء واضح في بناء عالقاتها.

حاالت البحث حيث أظهرت إن وضع الحالة الثالثة يبدو األكثر تميزا بين     
النتائج أنها ذات منهاج عيش مدلل هذا ما أكدته جملة السمات التي تحلت بها الحالة 
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عن الطفل  Alfred Adler ألفرد أدلر بداية ، و التي كانت مطابقة للطرح الذي قدمه 
  األصغر ذو منهاج العيش المدلل.

أما عن الحالة الرابعة فقد  أظهرت العديد من السمات االيجابية االتي أكد     
ألفرد أدلر في نظريته أنها من السمات االيجابية التي يحتمل ان تظهر لدى هذا الطفل 
، و ذلك بداية بالنزعة االجتماعية العالية ، و الذكاء ، و الطموح العال مع قدرة عالية 

كما أظهرت الحالة شجاعة لوغ األهداف التي تطمح إليها، و ب على لفت االنتباه ،
ة بين بقية يزاألمر الذي ساعدها على إحراز مكانة مم فسلن، و ثقة عالة في اكبيرة 

  اإلخوة.

لم تكن الحالة الخامسة و األخيرة شديدة االختالف عن سابقتها حيث     
الذكاء و الطموح العال ،  اشتركت معها في سهولة إقامة العالقات االجتماعية ، و حدة

غير أن الحالة األخيرة أظهرت تبيعة واضحة لألبوين ، و ضعف الثقة في النفس و 
هذا األمر يعود الختالف طبيعة المناخ األسري ، و دينامية العالقات داخل األسرة ، 

  و مختلف المثيرات التي ساهمت في تحديد ما تميزت به الحالة من سمات.

اتصاف األطفال البحث العلمي عامة جاءت مؤكدة على فكرة  إن نتائج هذا    
كما   بصفات خاصة بحسب ترتيبهم الوالدي وبحسب المكانة التي يحتلونها في العائلة

هو حال الطفل األصغر غير أن السمات التي ظهرت لدى حاالت الدراسة كانت 
نها موجودة وليس بالضرورة أ،  معبرة عن الوضع النفسي الخاص بكل حالة منهن 

حيث يمكن أن نخلص إلى أن هذا الطفل و خاصة  عند جميع أبناء آخر العنقود
 ر) (كوضعية الحالة الثالثة ترعرعوا في كنف والدين بالغا في الدالل ممنالبعض 
بحيث يعتمدون على اآلخرين في تلبية  األوحديتصرفون مثل الطفل فنجدهم 

يضا يكونون متسرعين في اتخاذ القرار احتياجاتهم وال يتحملون المسؤولية ، وأ
 .ويفتقدون لالتزان أحيانا
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طرقا التفافية ليبقى في مركز  يتعلم بن األصغركما أظهرت النتائج أن اإل      
االهتمام أو ليثبت نفسه بين اإلخوة الكبار فتراه يصطنع دور المظلوم ليستعدي والديه 

أن عامل التضحية الذي يحمله الوالدان  على شقيقه أو أشقائه الذين يكبرونه، وال يخفى
يهيمن على سلوكهما تجاه الصغار، فتراهما يفردانهما بحب    المقران بالشفقة هو الذي

 .زائد، واهتمام بالغ

 

على  الوضع المميز و الحسن الذي يحظى به هذا الطفل  إنعكسكما      
خرون، ويالزمه هذا في أن يصبح أنانياً، محباً لالستحواذ على ما يملك اآل شخصيته

  .السلوك عند الكبر أحيانا فهو دوماً يحاول أن يبقى مميزاً عن اآلخرين فيما يحظى به

بين  هملوجودكما اشتركت الحاالت في إظهار قدر عال من المنافسة نتيجة       
ما يظطرهم غالبا اإلخوة األكبر عمرا ولحبهم بالظهور أو لخوفهم من عدم الظهور 

يكونون من ذوي   على إخوتهم فإذا نجحوا د مضاعف لكي يتغلبواإلى العمل بجه
. في كما هو الحال بالنسبة للحاليتن الرابعة و الخامسةواالنجاز والتميز  ، الطموح

 .حين إذا فشلوا نجدهم في حالة انهزام ويأس وشعور بالنقص والعجز

 

كشاف ، و كما أظهرت الحاالت ميال شديدا نحو العمل اليدوي أو حب االست  
ما عبرن عنه بمختلف الهوايات التي يمارسنها كالسباحة أو بعض المهن  المغامرات

هذا األمر يؤكد فعال على أن هذا الطفل يولد ليعيش وضعا خاصا  المثيرة كالطيران 
ثم يعمل بمعية أسرته على الحفاظ على هذا الوضع ليضاعف جهده في األخير 

  تميزا مما يحظى بها. إلحراز مكانة تبدو أكثر إثارة و
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