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 شكر وعرف ان
 ﴾رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عمي وعمى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه﴿

 الذي وفقنا في إتمام ىذا العمل الحمد والشكر 

 الذي يعد ثمرة خمسة سنوات من الدراسة.

خوتي"كذلك نتقدم بالشكر الجميل إلى   الذين كانوا عونا وسندا لي "أمي وإ 

خوتي بالتشجيع والتحفيز. ،بالدعاء في ىذه الدراسة األم  وا 

 "هير عبد إلوإفيو بوسنة ز كما نثني تقديرا واحتراما عمى فضل األستاذ المشرف الدكتور :" 
 الذي وجينا بالتأطير العممي القيم، والسند النفسي الصحيح في إتمام ىذه الدراسة

 لو بدوامالتي نشكر لو فييا وقفتو معنا وجزاء صنعو في توجيينا،مع أمنيات 

 الصحة والعافية.

 .نشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتفضميا بقبول مناقشة ىذه المذكرة كما

 كما أشكر جميع أساتذة عمم النفس

             العاممين في مدرسة المعاقين سمعيا الذين لم يبخل عميا بتوجيياتيم أشكر كل  ذلكك
 ."سليمان منيرة"وخاصة األخصائية النفسية 

 .كما أشكر كل صغير وكبير وكل بعيد وقريب ساىم معي في إتمام ىذه الدراسة
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  مقدمة اشكالية :-1

تعد الطفولة من المراحل الميمة في حياة اإلنسان وأكثرىا حساسية من المراحل العمرية    
التي تحدث فييا أكبر قدر من التغييرات عمى كل  األخرى وىذا العتبارىا المرحمة النمائية

وىذا بيدف الوصول بالفرد إلى  ،األصعدة سواء كانت النفسية أو الجسمية أو االجتماعية
  .النضج والرشد

الذي  ،ولعل ما يمييز ىذه المرحمة الدينامكية النمو والتغير الذي يرسم منحى الحياة لمطفل  
نا ال نستطيع أن ننكر األثر العميق الذي تتركو مرحمة الطفولة يبقى مرسوم طوال الحياة إال أن

إلى أىمية المراحل األولى  في حياة  "سيغموند فرويد"وىذا ما أكده العالم  ،في شخصية الفرد
ودوره في كل  ،والسيكولوجي ،والفيزيولوجي ،وأىمية النضج البيولوجي ،الفرد ومدى حساسيتيا
فيي مرحمة صقل وتشكيل وتقميد ومحاكاة لما ىو خارجي  (606ص 6002مرحمة ،)مريم سميم 

مما  ،من عالقات أسرية وتفاعالت اجتماعية ،وتقمصات ،من الخبرات االجتماعية التي يعيشيا
ل وىذا حتى يتفاعل بشك ،نا ،وتكوين صورة ايجابية عن ذاتوتمكنو من تحقيق ذاتو وتكوين األ

 ،جيد مع المحيطين بو من عائمة ومجتمع ،فيذه المرحمة تعد مرحمة ىدوء من الناحية االنفعالية
وىذا ما يستدعي نشوء طفل بعيدا عن كل الضغوطات النفسية واالجتماعية والفيزيولوجية فكميا 

 ىقريب إذا كان ىناك خمل في إحدا وتأثر بحد.مطالب المرحمة عن بعيد أو قريب قد تؤثر عمى
وىذا ما نجده عند الطفل األصم الذي فقد أكثر حاسة التي تساعده عمى اتصالو  المطالب،

فالصمم ىو فقدان ، واإلتزان النفسي ،الخارجي وتكيفو مع المجتمع لتحقيق التكيف االجتماعي
)صالح حسن   .الذي فقد القدرة  السمعية قبل تعمم الكالم ىو أو ،كمي لحاسة السمع منذ الوالدة

 (961ص  6002د الداىري  أحم

فيذه اإلعاقة قد تعرقل حياتو ويواجو الكثير من الصعوبات سواء كانت النمائية أو التعميمية   
إال في حالة وجود مساعدات  ،وىذا ما يجعل ىؤالء غير قادرين عمى التقدم والتعمم ،والتواصميةأ

ووجود مدارس تتكفل بتعميميم ،  فيذه اإلعاقة قد تترتب  ،تتناسب مع طبيعة إعاقتيم الحسية
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فمعظميا سمبية نتيجة  ،عمييا الكثير من االنطباعات الشخصية سواء كانت ايجابية أو سمبية
مشاعر  النقص التي تسيطر عمى ىذا الطفل بسبب الحرمان السمعي ،ومفيوم األصم عن ذاتو 

لمختزنة في أعماقو تؤثر بشكل وىذه الصورة ا ،لو دور ميم في تكوين صورة ذىنية عن نفسو
وخصائصو  ،وردود فعمو ،و تشكيل انطباعاتو وسموكا تو ،ومباشر في بناء شخصيتو ر،كبي

فمن بين الخصائص التي  .التي يتعرض ليا التي يمتاز بيا في مختمف المواقف االجتماعية
وسعادتو وفرديتو فيو يتصف بيا نجد العدوان كرد فعل طبيعي لدى الطفل لحماية نفسو 

استجابة طبيعية لمواقف اإلحباط ،ويعد شرطا لمنمو باعتباره وسيمة يعبر بواسطتيا عن مشاعره 
بوسائل مباشرة أو غير مباشرة وذلك من خالل  إلحاق األذى باآلخرين فيو  ،ودوافعو الداخمية

د يترتب عنو خصائص وشعوره بالنقص ولد لديو السموك العدائي اتجاه اآلخرين ،وق .حرم حاسة
وحتى يحقق ىذا التكيف  .أو مع اآلخرين المحيطين بو ،نوعية وىذا نتيجة لسوء تكيفو مع ذاتو

ال بد من إشباع حاجاتو في ضوء متطمبات البيئة ويقتضي اإلشباع تفاعال مستمرا مع اآلخرين 
ذا لم يستطع تحقيق ىذا اإلشباع بسبب ىذه اإلعاقة ستحول بينو وبين تكيف و االجتماعي مما وا 

عدم الموائمة  "الخجل باعتبار Bussيترتب عنو ما يعرف بالخجل وذلك من خالل ما حدده 
فيذه الخصائص السموكية واالنفعالية تيدم  "في المواقف االجتماعية والتفاعالت مع اآلخرين

ل شيء فيذا ال يعني اتخاذه كسموك بناء لشخصيتو فيو رغم ك  .وتواصمو االجتماعي ،عالقاتو
 يعتبر سموك ىدام يجب تفاديو .

 من ىنا نصل إلى طرح التساؤل اآلتي :

  ؟ ما هي الخصائص النوعية لمبروفيل النفسي لدى الطفل األصم -
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 الفرضيات: -2

 الفرضية العامة:  2-1

 يتصف البروفيل النفسي لدى  الطفل األصم بخصائص نوعية . -

 الفرضيات الجزئية: 2-2

 األصم بخاصية العدوان .يتصف الطفل  -

 يتصف الطفل األصم بخاصية الخجل. -

 أهمية الدراسة : -3

تكمن أىمية الدراسة في تسميط الضوء عمى فئة اإلعاقة السمعية ،والتقرب الى أحد الفئات 
المربين  إلىمع لفت االنتباه ، يتيم وكيفية تعامميم مع اإلعاقةومعرفة سمات شخص ،الخاصة

 وكذلك إثراء ىذه إلى البحوث العممية األخرى . ،والمعممين إلى زيادة االىتمام بيم

 دوافع إختيار الموضوع : -4

فمن بين  ة،إن التطرق ليذا الموضوع كان ألسباب عدة منيا ما ىي ذاتية  وماىي عممي
 ،بيذه الفئة المحرومة بأحد الحواس الميمة في حياة الفرد األسباب الذاتية ىو اإلىتمام

من  ،يا عن غيرىاتكذلك التقرب ليذه الفئة ومعرفة خصائصيا ومميزا ،والتواصل اإلجتماعي لو
ىذه الفئة  لموضوعية ىو المجتمع وتصوراتو حو الاإلعاقات األخرى ،أما بالنسبة لألسباب 

التي قد تنمي روح  االجتماعيةلموضوع وتغيير النظرة كأحد الدوافع التي جعمتنا ألن نتبنى ا
شعارىا بالدعم النفسي واإلجتماعي .داإلبداع ل  ييا وا 

 

  



 الفصل األول                                                                           اإلطار العام للدراسة 
 

 
4 

 أهداف الدراسة: -5

يسعى الباحث من وراء دراستو إلى تحقيق ىدف معين أو عدة أىداف سواء كانت أىداف ذاتية 
الخاصة ،والتعرف عمى البر وفيل أو أىداف عممية فيدفنا من الدراسة ىو الكشف عن الفئات 

النفسي ليم ،كذلك التأكد من جممة الفرضيات التي انطمقنا منيا، وكذلك التعرف عمى ىذه 
اإلعاقة ومدى تأثيرىا عمى نفسية الطفل وكيفية التصدي ليا ، كذلك يمكن لمبحث أن يفتح 

شباع  الفضول العممي من المجال أمام البحوث العممية األخرى لمبحث في متغيرات أخرى ،وا 
 حيث تناول ىذا الموضوع .

 ممصطمحات:اإلجرائي لتحديد  -6

ىو مجموعة من السمات النفسية التي تميز شخصية فرد ما ، ويتضح ذلك  *البروفيل النفسي:
 من خالل تطبيق اختبار رسم الشجرة . 

الفرد خالل نموه ،ففييا تكوين جميع  ىي المرحمة العمرية القاعدية التي يمر بيا*الطفولة :
الجوانب الشخصية التي تمكنو من اختيار متطمبات المراحل التي تمييا ،وخاصة مرحمة الطفولة 

 .96-1المتأخرة من

ىو ذلك الطفل الذي يعاني من خمل في الجياز السمعي ،حيث يختمف من نوع  *الطفل األصم:
 اكتساب المغةفيو فاقد لحاسة السمع قبل ، وشدة الخمل

 الدراسات السابقة : -7

بعنوان "التوافق النفسي لدى األطفال الصم ذوي اآلباء العاديين "،ىدفت :1980/دراسة جراي 1
ىذه الدراسة إلى الكشف عن التوافق الفسي لدى األطفال الصم الذين يستخدمون التواصل 

طفال أصما آلباء 62ينة من الشفيي ،وأقرانيم الذين يستخدمون التواصل الكمي ،وتكونت الع
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(سنة 99-7طفل يستخدمون التواصل الكمي وتتراوح أعمارىم ما بين )91عادي السمع منيم 
 وتوصمت الدراسة إلى :

التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات األطفال الصم .الذين يستخدمون طريقة -
 ي التوافق النفسي ومفيوم الذات .التواصل 'الشفيي  وأقرانيم الذين يستخدمون التواصل الكمي ف

إن إتجاىات اآلباء والمدرسين نحو استخدام طريقة التواصل الشفيي كانت أكثر إيجابية من -
ن طريقة التواصل الشفيي تأثيرا كبيرا في إرتفاع مستوى  استخدام طريقة التواصل الكمي ،وا 

 التوافق النفسي ومفيوم الذات لدى األطفال الصم .

اآلباء نحو أطفاليم كان ليا تأثير كبير عمى توافق أطفاليم النفسي أكثر من  إن إتجاىات-
 تأثيرات المدرسين نحو أطفاليم الصم .

 بعنوان "تجديدات مفيوم الذات لمطفل األصم وضعيف السمع :1999/دراسة جون وآخرون 2

ة ونماذج البيئة وىدفت الدراسة إلى مناقشة تأثيرات النمو المغوي المبكر ،التنشئة اإلجتماعي
التعميمية عمى نمو مفيوم الذات لمطفل األصم وضعيف السمع وتكونت العينة من مجموعتين 

 من األطفال 

 *أطفال صم وضعاف آلباء صم .

 *أطفال صم وضعاف آلباء عاديين .

 وتوصمت الدراسة إلى مايمي :

نة بأقرانيم األطفال األطفال الصم وضعاف السمع ذوي اآلباء الصم لدييم ذات عال بالمقار -
 الصم وضعاف السمع ذوي اآلباء العاديين .

األطفال الصم وضعاف السمع في المدارس الداخمية لدييم مفيوم ذات عال بالمقارنة بأقرانيم -
 األطفال الصم وضعاف السمع في فصول المدارس العامة النظامية .
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ي وعوامل الشخصية لدى :بعنوان "دراسة النضج اإلجتماع1980/دراسة فهمي الحامي 3
الصم وضعاف السمع "،وىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفرق بين األطفال المصابين بالصمم 

الكمي واألطفال ضعاف السمع والعاديين في سمات الشخصية لدييم ومقارنتيم باألطفال 
طفالوطفمة مقسمين إلى ثالث مجموعات )الصم ،ضعاف 900العاديين وكانت عمى عينة من 

لسمع ،عاديين (وأشارت النتائج إلى إلى أن ىناك فروقا دالة بين النسب المئوية لإلستجابات ا
الالشعورية بمجموعة الصم وضعاف السمع في الحاجات التالية :الحاجة إلى األمن ،تقبل 
الوالدين ،الحب والعطف ،تكوين أسرة ،الشفاء ،المرض ،النجاح ،وكذلك وجود فروقا دالة 

الصم وضعاف السمع لصالح الصم في القمق والحياة اإلنفعالية مثل العدوان إحصائيا بين 
 البدني والفشل والنكوص الحاجة إلى األمان .

 تعقيب عمى الدراسات :*
 الدراسات السابقة ومن خالل إطالعنا عمييا فقد تبين لنا مايمي : استعراضبعد 

ركزت الدراسات السابقة في موضوعاتيا مفيوم الذات وعوامل النضج اإلجتماعي لدى األصم 
فيي دراسة مقارنة بين )الصم  " فهمي الحامي"والكشف عن عوامل الشخصية لديو مثل دراسة

التي يستخدميا  االتصالبمعرفة تأثير نوع وسيمة  اىتمتكذلك  ،،ضعاف السمع ،عاديين(
طفال مقسمة إلى  (62حيث كانت عينة الدراسة) جراي"" ات مثل دراسةالصم عمى مفيوم الذ

  االجتماعيةبدراسة النمو المغوي وتأثير التنشئة  اىتمت ""جون وآخرونمجموعتين ،أما دراسة 
 والبيئة التعميمية عمى نمو مفيوم الذات لدى الطفل األصم .

فمعظم ىذه الدراسات ركزت عمى مرحمة الطفولة ،أما فيما يخص المعالجة اإلحصائية 
لمفروق بين المتوسطات  t-testفإستخدمت اآلتي:المتوسط الحسابي ،اإلنحراف المعياري،

،تحميل التباين  فخمصت إلى وجود فروق بين المجموعات في تقدير مفيوم الذات وكذا فروق 
 موكات العدوانية لدى الطفل األصم .بين كال الجنسين في الس
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 تمييد< 

تعتبر الطفولة من المراحل النمائية الحرجة في حياة االنسان باعتبارىا المرحمة األكثر     
تعقيدا الحتوائيا عمى بعض التغيرات الفيزيولوجة والسيكولوجية ،فالطفل ىنا يتميز بخصائص 

تختمف باختالف المراحل والمواقف التي تعترضو ،فيي مرحمة التكوين العقمي  نمائية
والجسمي واالجتماعي واالنفعالي والنفسي ومرحمة استدخال المعايير االجتماعية ومدى 
تفاعميا مع ىذه المعطيات الخارجية وتحتاج ىذه الفترة إلى مطالب تساعده عمى صقل 

تماعي الذي يعيش فيو ،وفي ىذا الفصل سنعرض وتشكيل بعض الخبرات من الوسط االج
وما مطالبيا وما مراحميا وما حاجاتيا   مرحمة الطفولة وما خصائص ومميزات ىذه المرحمة
 وماىي المشاكل التي تعترض النمو في ىذه المرحمة 

 تعريف الطفولة : -1

تخدم أحيانا ىي مرحمة من النمو تعبر عن الفترة من الميالد حتى البموغ ،وتسلغة : 1-1
لتشير إلى الفترة الزمنية المتوسطة بين مرحمة الميد وحتى المراىقة .والتحديد بالمعنى الثاني 
يستثنى فترة العامين األولين من حياة الطفل وىي مرحمة الميد .)فرج عبد القادر طو د ط 

 (.::6ص

ن تيار بني أن الطفولة عند اإلنسان ىي زمن التثقيف فالحضين ينبثق مإصطالحا : 1-2
يقذفو بو مولده في خضم عالم من وضع يد اإلنسان المزدحمة يزداد ثقافة عصرية ، جنسو 

 (.59ص 6007وما يتعمق بيا من أمور الحياة ومطالبيا )عبد الباري محمد 

فاألطفال في القديم كانوا ، إلى أن مصطمح الطفولة حديث نسبيا "أريس فميب"*ويشير
ولم يكن معروفا ،الطراز من المالبس وعمييم أن يتصرفوا كالكبار يعيشون بيننا ويرتدون نفس

فذروة حياة الكائن ، أن لمطفولة خصائصيا وحاجاتيا وأغراضيا وفرصيا كالخيال والمعب
البموغ وفي مرحمة البموغ ، ما قبل البموغ، اإلنساني كانت تنقسم إلى ثالث مراحل الرضاعة
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)محمد عودة  .وىذا ما يمارسو في مرحمة البموغ، سؤوليةيتحمل الم، يعد الفرد لمعمل واإلنتاج
 (89ص >==5الريماوي 

 المقاربة النظرية لمنمو:-2  

 التحميل النفسي : مقاربة 2-1

ىو عمم النفس الوراثي ،حيث أن الطفل ىو الذي يشرح "s.freud فرويد"إن مصدر إتجاه 
الذي يعتبر ، خاصة في سن الطفولةالراشد.فالميم ىي التجارب الشخصية والعالقات الغيرية 

فالعممية النفسية ، مرحمة بناء نفسي حاد ألن كل مرحمة معروفة بنمط عمميات نفسية معينة
فتتعاقب مراحل النمو ، النزوات استثمارالنزوي أي المكان وموضوع  االستثمارمحددة 

عطاء ىذه األخيرة قادرة ، بطريقة تطورية مع ترك آثار من خالل نقاط التثبيت عمى التبمور وا 
ص 6056بوسنة عبد الوافي زىير ) <نكوصات مستقبمية وىي كاآلتي مراحل النمو المبيدي

;5) 

 المرحمة الفمية :1-1-2

وىي تبدأ من الوالدة حتى النصف الثاني من العام األول حيث شخصية الطفل ونمط  
)فضيمة عرفات  الفميةأمو وكيفية إشباع حاجاتو  عالقاتو اإلجتماعية بطبيعة عالقتو مع

 (. 599ص  6050السبعاوي  

 ،فيكون منبع المذة ىو الفم وموضوعيا  ثدي األم إذ يستحسن الكالم عمى الموضوع النمطي
ألنو في الحقيقة يضع الطفل كل الموضوعات في فمو دون التفريق بين الجسم اآلخر )ثدي 

المذة ذاتية مأخوذة من نشاط ىو الرضاعة فينا ، أما الجسم الخاص فيي األصابع م(،األ
المنطقة الفمية فيي جنسية إشباعية أي اليدف النزوي في ىذه المرحمة اإلشباع . )بوسنة 

 (. 6;ص 6056الوافي زىير   عبد
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 : المرحمة الشرجية 2-1-2

تبدأ من العام األول حتى سن الثالث من عمر الطفل وفييا يجد المذة نتيجة تعميمو ضبط 
ى شخصية الطفل عم ول وحب والديو وتؤثر ىذه المرحمةحيث يحظى بقبعممية اإلخراج 

 (599ص  6050 يمة عرفات السبعاوي)فض.االجتماعيونموه 

وفي ىذه المرحمة تتصف عالقة الطفل مع محيطة وخاصة األم بأىمية كبيرة لتطوره   
يتغوط في إذ يتعين عمى الطفل القيام ببعض األمور وبأسموب معين فعميو أال  ،الالحق

ىذه الظروف قد ال تتفق مع  ،مالبسو وعميو أن يخضع لبعض الظروف في عممية التغوط
وفي ىذه الفترة من التدريب يبدأ الطفل بإظيار خضوعو  ،حاجتو إلى الحد األقصى من المذة

ردود الفعل العدائية ومشاعر ب ترتبطولرفضو ليا ففي ىذه الحالة  استيائوليذه المطالب أو 
عممية  الذي يضعو الطفل عمى ىواماتو عمىعمى األم بالطابع العدواني والتدميري الحقد 

 (90ص  6006) مريم سميم  .ىذه المرحمة بالمرحمة السادية الشرجية "فرويد"التغوط و يدعو

  المرحمة القضيبية : 3-1-2

من عمر الطفل وييتم الطفل  إلى سن السادسة وتحتل ىذه المرحمة العامين الثاني والثالث
الطفل في ىذه المرحمة بأعضائو التناسمية والعبث بيا بإعتباره مصدر إشباع المذة والظاىرة 
الرئيسية في ىذه المرحمة ىي )عقدة أوديب( حيث يرتبط الطفل الذكر بأمو حيث يرغب 

ىذه المرحمة  مدبحب أمو والغيرة من والده عمييا وكذلك عقدة إلكترا وتعت االستئثارالطفل 
 القوي بين البنت وأبييا وتشعر بالغيرة والعدوانية تجاه أميا . باالرتباط

 :مرحمة الكمون 2-1-4

الطفل في ىذه المرحمة   وتغطي ىذه المرحمة الفترة مابين السادسة حتى سن البموغ ويتعمق
بالوالد من نفس الجنس كما يضع نفسو عن طريق التقمص في موضوع والديو وكذلك 

  .من خالل ىذا التقمص لألنا األعمى المعايير التي يؤكدان عمييا وينشأ
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 :المرحمة الجنسية التناسمية 5-1-2

ت مع أفراد من وفي ىذه المرحمة يبحث الطفل عن اإلشباع عن طريق تكوين عالقات وصال
الجنس اآلخر وطريقة إشباع رغباتو الجنسية تتم من خالل الظروف البيئية المباشرة من جية 
ومن خالل نموه وخبراتو السابقة من ناحية أخرى وتغطي ىذه المرحمة ما بعد مرحمة سن 

 ( 599ص  6050البموغ .)فضيمة عرفات السبعاوي  

 اإلجتماعي :-مقاربة النمو النفسي 2-2

أن اإلنسان أثناء حياتو يتعرض  لعدد كبير ومتالحق  "إريك إريكسون"يرى قائد ىذه المقاربة 
المختمفة كالبيت  االجتماعيةمن الضغوطات اإلجتماعية التي تفرضيا عميو المؤسسات 

مشكالت يتوجب عمى  االجتماعيةوتشكل ىذه الضغوط . والمدرسة والجيران وغير ذلك
لكل واحدة من ىذه المشكالت  ) (crisisمصطمح األزمة  "إريكسون"ويقترح . اإلنسان حميا

وعمى اإلنسان أن يعمل جاىدا عمى حل ىذه األزمات حال إيجابيا حتى يستمر في تطوره 
"تغطي الحياة  ومن الجدير بالذكر أن مراحل النمو الذاتية في نظرية "إريكسون. السميم

 < "ن"إلريك سواإلنسانية بأكمميا نادرة جدا وكاآلتي عرض ألىم المراحل الثمانية 

 :مرحمة تطوير الشعور بالثقة والتغمب عمى  مشاعر عدم الثقة 2-2-1

وتغطي السنة األولى تقريبا من حياة ، "فرويد"وتقابل ىذه المرحمة المرحمة الفمية عند  
اإلعتماد شديدا عمى الوالدين )وخاصة األم( في تقديم ما يحتاجو الطفل حيث يكون  ،الطفل

واىتمت بو أمو عندما ، فإذا وجد الطفل طعامو جاىزا عندما يجوع. من طعام واىتمام ورعاية
وىذا ، يتطور لديو شعور تام بالراحة والطمأنينة النفسية والجسمية، يكون بحاجة إلى االىتمام

ومن العوامل الرئيسية في تنمية ىذا الشعور لدى الطفل ، عور الثقةبش نإريك سو ما يدعوه 
  6008)شفيق فالح عالونو .في تقديم ما يمزمو وتمبية حاجاتو الممحة االنتظامالرضيع عممية 

 ( 6:0ص
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 (<سنوات7-6)مرحمة اإلستقالل الذاتي مقابل الشعور بالخجل /أو السكوت 2-2-2

وفييا يتدرب الطفل عمى ضبط ، "فرويد"وىذه المرحمة تقابل المرحمة الشرجية في تصنيف  
ىذا التدريب طابعا سميما قائما عمى التفيم والتقبل والتسامح تشكمت  اتخذعممية اإلخراج فإذا 

وبالمقابل إذا استخدمت القسوة والعنف أثناء التدريب عمى ، لدى الطفل شخصية مستقمة
 اإلخراج  ينشأ الطفل شكاكا في نفسو وقدرتو وتولد لديو شعور بالنقص .ضبط عممية 

 <سنوات(9-7)مرحمة المبادأة /في مقابل الشعور بالذنب 2-2-3

 ،ويتعمم فييا الطفل كيف يتفاعل مع الجماعة وكيف يمارس القيادة أو التبعية في مجتمعو 
فإذا تدرب الطفل تدريبا سميما عمى ذلك اعتاد عمى المبادأة والمبادرة ،أما إذا عاممو األىل 
ن  بالقسوة وكرروا تعنيفو وأشعروه بأنو يخطئ دائما ،فإنو يتولد عنده بأنو كثير األخطاء وا 
آراءه غير صائبة وبذلك يتردد في إعطاء أي مبادرة وصار يشعر بالذنب بسبب عجزه وكثرة 

 ائو .  أخط

 <سنوات (55-;):مرحمة اإلجتهاد /في مقابل الشعور بالنقص 2-2-4

نجح في تعمم القراءة والكتابة  إذالحاجتو لمتقدير  إشباعاوفي ىذه المرحمة يجد الطفل  
كان ضعيفا في دراستو ولم ينجح في مدرستو فإنو سيشعر بالنقص وتقل  إذا أماوالحساب ،
 ثقتو بنفسو .

 عند بياجيه : المعرفيةالمقاربة  2-3

 النمو المعرفي يمر في أربع مراحل أساسية ىي < إن "بياجيه"وفي رأي 

 المرحمة الحس حركية : 2-3-1

 التي ال االستجاباتوفي ىذه المرحمة يستخدم الطفل ، وىي تضم أول سنتين من العمر
وفييا يتعمم المشي والكالم ، فقد يعمد إلى الصراخ أو البكاء، تتطمب استخدام الرموز أو المغة
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فيو يتعمم عمى سبيل المثال ، ويتعمم كذلك كيف يوجو حركات جسمو ويتحكم فييا. والمعب
ويتعمم كيف يوجو بصره لمجية التي يعتقد أن ، المدى الذي يتطمبو الوصول إلى لعبة معينة

 الصوت الذي يسعو يأتي منيا .

 الحدسية (:مرحمة ما قبل العمميات :)المرحمة  2-3-2

 بدورىا إلى قسمين < "بياجيه"وىي تمتد حتى سن السابعة ،ويقسميا 

األول من السنة حتى سن الرابعة من العمر ،وتسمى مرحمة ما قبل تكوين المفاىيم ، وفييا 
كأن يضع حمقة في فتحة الصندوق الصغيرة ، تنمو قدرة الطفل عمى حل المشكالت الصغيرة

ويتركز ، وال يقدر عمى إصدار أحكام مبنية عمى الواقع، حيةوىو يمعب مع الدمى كأنيا 
 وقيل أن الطفل في سن الرابعة ال يكون قادرا عمى إدراك التضاد .، تفكيره حول الذات

 ،مرحمة اإلليام أو الحدس "بياجيه"والقسم الثاني من المرحمة ما قبل العمميات يطمق عميو
وفييا يكون الطفل قادرا عمى إدراك العالقات من سن الرابعة وحتى سن السابعة  وىو يبدأ

ويبدأ في إدراك الواقعية تخمصا من اعتقاده السابق بأن الدمى التي يمعب بيا ، بين األشياء
 .بالواقع كما ىو حتى ولو تغير مظيره االحتفاظويكون قادرا عمى ، الطفل ىي كائنات حية

ن  فيو يدرك أن المعجونة التي يمعب بيا ويشكل األشكال منيا تبقى محتفظة بحجميا وا 
  .اختمفت األشكال التي تتشكل بيا

 المرحمة اإلجرائية :)مرحمة العمميات المحسوسة (: 2-3-3

حيث يكون الطفل فييا قادرا ، وتمتد من سن السابعة وحتى الحادية عشر أو الثانية عشر
 ،عمى استخدام االستنتاجات لحل المشكالت المحسوسة حيث يتعمم التقديرات والتقريبات

ويصبح قادرا عمى أن يصنف األشياء ، ويتمكن من استخدام مفاىيم الحجم والوزن والطول
بصفة خاصة كذلك يفيم الطفل بعض خصائص  االحتفاظحسب حجميا ويكتتسب مفاىيم 
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كما يبدأ المعب المنظم القائم ، ميات المنطقية مثل التعدي والتجميع والعمميات العكسيةالعم
 (88 86ب س ص ص .)عزيز سمارة وآخرونعمى القواعد والقوانين ويبرز الحكم األخالقي

                       سنة ( 14إلى  11مرحمة العمميات الشكمية : ) من  2-3-4
المفظية أو اإلشارات الجبرية، إذ يصبح  تكاالقتراحايصل الطفل إلى القدرة عمى التفكير 

قادر عمى االستنباط يطور الطفل منطق شكمي، بالتالي تفكير افتراضي استنتاجي، يعني ىذا 
 .(  65-64 2012) بوسنة عبد الوافي زهير القدرة عمى صياغة فرضيات والتحقيق منيا.

 ومميزاتها : مراحل النمو  -3

 )من الوالدة إلى سنتين( :مرحمة الطفولة األولى 3-1

 النمو النفسي :)عالقة أم +طفل( 3-1-1

باإلمكان فيم خصائص النمو النفسي لمطفل في ىذه المرحمة من خالل إشباع حاجاتو 
ن كما أن م، األساسية حاجاتو لمراحة واالستقرار والثبات في المعاممة في البيئة المحيطة بو

أىم حاجاتو الحاجة إلى التعمق والعاطفة والحنان والرعاية وكذلك الشعور باإلشباع من خالل 
 اندماجو في المحيط بواسطة انفعاالتو.

لذى فدور الوالدين يتحدد من خالل الفورية والثبات في االستجابة بشكل عام إلى مؤشرات 
تكن أمو تستجيب إلى حاجاتو التوتر التي تصدر عن الطفل ،لقد وجد أن الطفل الذي لم 

بشكل فوري في األشير األولى يميل بعد ذلك إلى أن يصبح سريع الغضب وأقل طاعة 
 ألوامر أمو عندما يصبح أكبر سنا .

طفل ليا أىمية بالغة في األشير األولى فيي ليا تأثير قوي عمى شخصية  –فعالقة أم 
وتجارب ، من إشباعات  وخيبات األمل، الطفل ومستقبمو فكل ما يعيشو من مستحب ومكروه

 Goise.B. 2000) .فيو الحقا ويؤثرومحاوالت فاشمة وناجحة كميا يختزن ، سارة ومحزنة
p62) 
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 النمو الجسمي : 3-1-2

إن عوامل النمو الجسمي عديدة أىميا الوراثة ،فنمو الطول والقامة النيائية لمفرد يحددىا  
لتغذية ويوجد عالقة وثيقة بين قامة الطفل وقامة والديو العديد من الخصائص الوراثية أىميا ا

 :600إليام الشعراني )مريم سميم .وبوجو عام يجب مراقبة وزن الطفل وطولو بانتظام
 (588ص

مرة توفي مرحمة الرضاعة يبدأ الطول بزيادة مس سم،90يكون طول المولود  ةالوالدألن عند 
(في نياية السنة 0>-0;المرحمة إلى أن تصل )ومضطربة وتتناقض ىذه الزيادة في نياية 

كغم (تقريبا ثم يشيد زيادة وفي نياية ىذه 7أما وزن الطفل في المتوسط عند الوالدة )، الثانية
ل ففي شير الرابع يصل وزن المرحمة يتناقض حيث تكون الزيادة في الوزن أكثر من الطو 

ياية السنة األولى يصبح ثالث كغم(وفي ن:إلى ضعف ما كان عميو عند الوالدة )الطفل 
وفي نياية السنة الثانية يصل وزن الطفل إلى ، كغم(=أضعاف ما كان عميو عند الوالدة )

 ( ;55في المتوسط. )سمارة عزيز  ب س  ص كغم(56)

 النمو الحركي : 3-1-3

تكون حركات الطفل عشوائية عند الوالدة وذلك بسبب عدم نضج الجياز العصبي ،ويعتبر  
النمو الحركي المعيار األساسي لنمو الطفل النفسي ويعتبر المشي بصفة خاصة أىم نواحي 

ويختمف العمر الذي يتعمم فيو  ،واالجتماعيالنمو الحركي وأكثرىا اتصاال بالنمو العقمي 
ص  6006)عمي فاتح الينداوي  .تالف الصحة والتغذية والوزن والذكاءاألطفال المشي باخ

 (  5:0-=59ص 

 النمو االجتماعي: 3-1-4

فعندما يولد  وثيقا بنموه الجسدي والعقمي والعاطفي،ل نمو الطفل االجتماعي اتصاال و يتص 
 ،تيمالطفل في وسط يحبونو ويرغبون بو فإنو سوف يألف الناس ويقبل عمييم ويستمتع بصحب
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فكذلك فإن صحة ، مما يميد لنمو اجتماعي بصورة سميمة وسيولة إقامتو عالقات مع الغير
أما الطفل ضعيف ، ومظيره ذات دور في إقبال الناس عميو الطفل الجيدة والعناية بممبسو،

مما يقمل من فرص نموه  المظير فإنو يعزل عن الناس يتمتع بحسن البنية والذي ال
 االجتماعي .

 النمو العقمي أو الذكاء : 3-1-5

يولد الطفل وىو مزود ببعض األفعال المنعكسة كالمص والقبض والنظر ويتعمم بالتدرج أن  
يصل إلى األشياء وأن يتناوليا ويرافق النمو الحركي النمو المعرفي أي قدرة الطفل عمى 

 "بياجيه"ويسمي ، يئةوفيمو ،كما تنمو لديو القدرة عمى التعامل مع  الب معرفة العالم الخارجي
 حركي ويميز فييا المظاىر التالية < -ىذه المرحمة من النمو المعرفي بالنمو حس

 الشير األول < يبدأ الطفل بمتابعة النظر إلى األشياء التي تتحرك أمامو . -

أشير يكتسب الطفل ميارة الربط بين ما يراه وحركة يديو، )فيستطيع أن يمتقط  :-7بين  -
 ره فإن وجودىا ينعدم بالنسبة لو ينسق بين نظره وحركة (،عند غياب األشياء عن نظما يراه و 

ز وىذا الشير التاسع < يكتسب الطفل القدرة عمى التفتيش عن األشياء المخبأة خمف حاج -
 الوسائل التي تمكنو من إيجاد الشيء . يجاد، وا  ما يسمى بديمومة الشيء

القيمة الو سائمية لألشياء )العصا تمكنو من الوصول في الشير العاشر <يكشف الطفل  -
إلى األشياء البعيدة في نياية السنة الثانية يصبح الطفل قادرا عمى إيجاد الوسائل التي 
توصمو إلى أىدافو في مواقف عديدة لمحصول عمى قطعة الحموى في مكان مرتفع فانو 

 يصعد عمى الكرسي .
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 سنوات6-3) مرحمة ما قبل التمدرس( :من  : الطفولة المبكرة3-2

 النمو الجسدي: 3-2-1

يستمر ازدياد الطول والوزن سريعا وذلك بتأثير اليرمونات وخاصة ىرمونات الغدة النخامية 
الفروق  كما يالحظ أن، إال أن ىذا المعدل تقل سرعتو عما كانت عميو في المرحمة السابقة

 ،نمو في الحجم تأخذ في الظيور وترجع إلى )طبيعة الطفلالواحد بال الفردية بين أبناء العمر
وعمى الرغم من وصول أطفال ىذه المرحمة إلى مستوى .التغذية (، الصحة، البيئة، الوراثة

إال أن ىناك قصورا في نمو العضالت الصغيرة التي  ،مناسب في نضج العضالت الكبيرة
يكون الطفل في ىذه ، أو الربط أحذيتيم تتحكم في اليد واألصابع مما ال يمكنيم من الكتابة

المرحمة إدراكات وصور عمى جسمو وذاتو ويميز جسمو عن ما يحيط بو وتنمو الصورة 
 الجسمية من خالل انطباعات اآلخرين وتفاعالتو معيم .

 النمو الحركي : 3-2-2

في ىذا السن يستطيع الطفل الركض بسيولة والقفز وركوب الدراجة ويتمكن في نياية 
كذلك مع ثبات استخدام إحدى يديو دون ، المرحمة من ربط شريط حذائو وتزرير ثيابو

في ىذه المرحمة يجب إتاحة ، %من األطفال اليد اليمنى0=وعادة ما يستخدم  ،األخرى
 لنمو الجسمي .ااء الطمق ليحقق مطالب لمطفل فرص الركض والمعب في اليو 

 النمو المغوي : 3-2-3

كممة  90نذكر أن الطفل أنيى عامو الثاني وقد تجمع لديو قاموس لغوي يبمغ حجمو حوالي 
ويكون قد سيطر عمى مجمل األصوات األساسية  ،كممة في السنة الخامسة6000وتتصل إلى

أجزاء الجممة بالضمائر واألفعال  بمعنى أنو يرتبط، وتكتمل جمل الطفل جمل الطفل
 وتعد ىذه بدايتو الصحيحة في استخدام لغة الكبار .، المناسبة
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ويتصل باآلخرين ولالستطالع  ،معاني وبيذا يتمكن من التعبير عن نفسوال ويدرك الطفل
ففي ىذه المرحمة يحبذ ، فيطرح الكثير من األسئمة االستفيامية مثل<لماذا؟ كيف ؟أين ؟من ؟

 قراءة القصص لمطفل وتوفير القصص التي تحتوي عمى مفردات تتناسب مع عمره.

 النمو العقمي المعرفي: 3-2-4

التمثيالت  في نياية السنة الثانية يبدأ الطفل باستخدام لغة األم وتتكون لديو الصور العقمية و
مميات ما قبل اإلجرائية" إن ىي إجرائية ىذه المرحمة باسم"مرحمة الع "بياجيه"الذىنية ويسمى

تعني عمميات التفكير التي تحكميا قوانين المنطق والطفل ال يستطيع أن يقوم بعمميات عقمية 
ويبدأ ظيور مرحمة ما قبل العمميات اإلجرائية أو ما ، طقية تعوض إدراك الحواس المباشرمن

وتمتد حتى نياية السنة السابعة ،ولكن ىذا  قبل العمميات العقمية العميا في نياية السنة الثانية
ليام الشعراني   ال يعني أن درجة التفكير واحدة من بداية المرحمة حتى نيايتيا. )مريم سميم وا 

 ( 590-589ص ص :600

 النمو اإلنفعالي : 3-2-5

بشكل تتميز االنفعاالت في ىذه المرحمة بالحدة والقوة كما يستمر نمو االستجابات االنفعالية  
ويرى عمماء النفس بأن  ،الخوف، تدريجي ومتمايز وتدور معظميا حول الذات مثل الخجل

والقدرة عمى الحركة والتنقل ، وزيادة القدرة عمى التغيير، ومعرفة المغة، مطالب النمو الجديدة
 ،لباالستقالوالرغبة في الشعور ، وتجربتيا، والرغبة في التعرف عمى األشياء وفحصيا

مما يؤدي إلى الظيور تمك االنفعاالت ، ميعيا بالبيئة التي يعيش فييا الطفلتصطدم ج
 الحادة .

يزداد تمايز االستجابات االنفعالية وخاصة االستجابات االنفعالية المفظية لتحل تدريجيا -
 محل االستجابات االنفعالية الجسمية .

 ، حب تنديد..(.تتميز االنفعاالت ىنا بالشدة والمبالغة فييا ) غضب شديد  -
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بالذنب ،ومشاعر الثقة  اإلحساستظير االنفعاالت المتمركزة حول الذات مثل الخجل ، -
بالنفس ،تظير نوبات الغضب المصحوبة باالحتجاج المفظي واألخذ بالثأر أحيانا ويصاحبيا 
ة العناد والمقاومة والعدوان خاصة عند حرمان الطفل من إشباع حاجاتو ،وكثيرا ما نسمع كمم

 ال في بداية ىذه المرحمة .

فعند ميالد أخ ، أو عقدة األخ، عقدة قابيل تتأجج نار الغيرة عند ميالد طفل آخر وتظير -
جديد يشعر الطفل بتيديد رىيب ييدد مكانتو ويشعر كأنو عزل من عرشو الذي كان يتربع 

 (76 75ص ص;600عميو وحده دون سواه .)قديسة فدوى وبوحوش وداد 

 سنوات:9إلى  -6الطفولة المتوسطة: من  مرحمة 3-3

 النمو الجسمي: 3-3-1

 يستمر نمو الطول والوزن بمعدل سريع ولكنو أقل من سرعة المرحمة السابقة .-

 يتعرض الطفل لتسوس األسنان . -

 يتميز نموه بالنشاط الحركي الفائق والحيوية المستمرة . -

 لنمو العضالت الدقيقة . يتميز النشاط الحركي بالسرعة والدقة والقوة -

 يكون السمع لديو غير تام ،وضعف التمييز البصري .، و يستخدم األصابع -

 النمو اإلنفعالي : 3-3-2

يسير النمو في ىذه المرحمة بشكل بطيء ويظير في بداية المرحمة عمى شكل انتقال الطفل 
االنفعالية من جية من حالة انفعالية إلى أخرى ،وذلك بسب بعدم نضج الطفل من الناحية 

مع تقدم  ،وقابميتو لالستثارة مع تميزه بسمات عديدة مثل العناد والميل إلى التحدي، أخرى
حيث يصبح مستقرا من الناحية ، الطفل في السن يرتفع مستوى الثبات االنفعالي لديو

ويقترن كل . االنفعالية في نفس الوقت الذي تزداد قدرتو عمى السيطرة عمى دوافعو الفطرية
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ذلك بتوجيو الطاقة االنفعالية نحو الخارج بعد أن كانت توجو إلى األسرة فيما سبق .كما 
تستطيع الطفل إشباع حاجاتو بطرق أكثر فعالية عن ذي قبل واستعمال طرق جديدة ايجابية 

 (  76بدل االعتماد عمى االنفعال والغضب .)نفس المرجع السابق ص

 النمو اإلجتماعي : 3-3-3

تتسع دائرة العالقات االجتماعية لدى الطفل في ىذا السن وىذا لدخولو المدرسة وتتصف  
ىذه المرحمة بالنشاط والطاقة عند الطفل وكذلك زيادة االعتماد عمى النفس واالستقالل عن 

وقد ييتم بأصدقائو أكثر من ، كذلك االىتمام بتكوين صداقات، الوالدين لتحقيق الذات
ويتوقعون الجدية من ، يأخذ األطفال في ىذا السن األمور بجدية، أسرتواىتمامو بأفراد 

لذلك يجب معاممتيم معاممة تتصف بالثبات وتخمو من التذبذب.)عزيز سمارة  ب س  ،الكبار
 ( =5ص 

 النمو المغوي: 3-3-4

في ىذا السن من السادسة إلى التاسعة يمتحق الطفل بالمدرسة ويبدأ باستخدام الجمل 
وتزداد حصيمتو المغوية باكتسابو ، وكذلك تعمم القراءة والكتابة، متأثرا بنضجو وتدربو ،الطويمة

 ;600الميارات التعميمية وباحتكاكو بالتالميذ داخل الصف .)قديسة فدوى وبوحوش وداد 
 (90ص

يزيد زيادة كبيرة بفعل ما يسمعو  االبتدائيةإن المحصول المغوي عند األطفال في المدرسة 
عن المفردات ومصطالحات من المعممين وبفعل ما يقرأه في كتبو المدرسية أو في قراءاتو 

التركيب المغوي  ويعرف الطفل بعض أسرار ،كما يحسنون فيم معاني الكممات، الحرة
كممة 6900المغوية حيث وجد أن المحصول المغوي عند الطفل يكون في حدود  واالشتقاقات

 (>:6ص =600)عالء الدين كفافي 

 



 الفصل الثاني                                                                                     الطفولة 
 

 
21 

 سنة :12إلى -9مرحمة الطفولة المتأخرة: من 3-4

 النمو الجسمي : 3-4-1

 استمرار ضعف السيطرة في بداية ىذه المرحمة عمى الحركات الدقيقة . -

يحدث تناسق في الحركة وتتم ، نتيجة النضج في الميارات العقمية ابتداء من سن الثامنة -
 السيطرة عمى الحركات الدقيقة .

يحدث تناسق في الحركة وتتم ، نتيجة النضج في الميارات العقمية ابتداء من سن الثامنة -
 السيطرة عمى الحركات الدقيقة .

يغمب عمى الطفل في ىذه الفترة النشاط العممي نتيجة لرغبتو الشديدة في استعمال حواسو  -
 .كميا 

 يسير النشاط الحركي من المجمل غير المحدد إلى النشاط المفصل المحدد. -

)قديسة فدوى وبوحوش وداد  .يصل النضج الحسي إلى أقصاه في تمام التاسعة -
 (=6ص;600

  النمو الحركي : 3-4-2
يمارس الطفل نشاطات حركية معقدة مثل األلعاب التي تشتمل عمى الجري و المطاردة و 

و ذلك بسبب زيادة مستوى توافقو  ، كما يمارس األلعاب الرياضية المنظمة، جاتركوب الدر 
 (756ص  6000الحركي العضمي .) رمضان محمد القذافي 

 النمو العقمي : 3-4-3

 في ىذه المرحمة يطرأ عمى الطفل تطور في <

ادة المالحظة واإلدراك <تطور ادراك الطفل ومالحظتو يدل عمى تطور نموه العقمي وزي -
يصبح قادرا عمى الربط بين العالقات العناصر عمى أساس العمة والمعمول  في ، نسبة ذكائو
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نياية المرحمة مثل إذا عرضت عمى طفل في سن الثالثة لوحة تتألف من عناصر متعددة 
فإن الطفل في ىذا السن بعيدا لك ما رآه دون تغيير عكس طفل ذو سبعة سنوات فيذا 

 .ا تحتويو تمك الصوراألخير يربط وينسق م

معين ومدة الزمن تختمف  اتجاهوتركيز وحصر النشاط الذىني في  االنتباهيستدعي  االنتباه -
 من شخص إلى آخر .

بنمو الفرد تزداد قدرتو عمى التذكر  ،واالىتمام االنتباهالتذكر يرتبط التذكر بالقدرة عمى  -
يميل الطفل إلى حفظ وتذكر الموضوعات التي ،ففي البداية يكون آليا أما في مرحمة الطفولة 

 تقوم عمى الفيم واإلدراك.

أما عن العمميات العقمية األخرى مثل التفكير والتخيل والذكاء تزداد وتنمو بنمو الطفل ومع -
 (89 87ص ص ;600 خبراتو .)قديسة فدوى وبوحوش وداد

 النمو االنفعالي : 3-4-4

حيث ال يطمق العنان النفعاالتو كما تتميز بقدرة الطفل ، ىذه المرحمة الثبات االنفعالي تتميز
كما أن التعبير االنفعالي يتأثر بالثقافة التي . عمى السيطرة عمى النفس والميل إلى المرح
لذلك نجدىا انفعاالت متميزة ، وينمو ادراكو، يعيش فييا الطفل ونوع التربية التي يتمقاىا

ألنو يكون قد بمغ درجة النمو العقمي التي تمكنو من فيم المواقف االجتماعية ، دوءبالي
 (77->6ص  نفس المرجع السابقوالتحكم في تعبيراتو االنفعالية.)

 ،ويتأثر بالنضج والتعمم، األسرة إلى األقارب فينتقل من االنفعاليةاتو يتسع مجال حي
ائو بصفة خاصة وفي السنتين األخيرة من ىذه العاطفية تكون نحو المدرسة ورفق واتجاىاتو

أي ألن البنت . من عطف وحنان إلى الزمالء من نفس الجنس االنفعاالتالمرحمة تتركز 
وكذلك الذكر ينجذب لمذكر وتسمى ىذه العالقة بالعالقة ، تنجذب إلى صديقتيا

 (8:ص ===5المثمية.)الكاممة الفرخ شعبان وعبد الجابر تيم 
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< ومن مظاىره ازدياد ضغط الدم في ىذه المرحمة بحيث  الفسيولوجيالنمو  3-4-5
ويزداد تعقد وظائف الجياز  .ويتناقص معدل النبض لديو .يستمر حتى بموغ المراىقة

العصبية مع تناقص واضح في سرعة  األليافكما تزداد الوصالت العصبية بين  ،العصبي
تقريبا من وزنو النيائي في  % 9=صل إلى النمو عن المرحمة السابقة. و يزداد وزن المخ لي

تصل  إن إلىو يتسارع نمو الغدد التناسمية استعدادا لمقيام بالوظيفة التناسمية  .مرحمة الرشد
حيث يبدأ الحيض لدى اإلناث مع نياية ىذه  ،الى مرحمة النضج مع بداية مرحمة المراىقة

 .ساعات يوميا 50لتصل إلى معدل تتناقص ساعات النوم عند طفل ىذه المرحمة و  ،المرحمة
  ( 759ص  6055) سامي محمد ممحم 

  مطالب النمو في مرحمة الطفولة : -4

 ،لكل مرحمة من المراحل النمو متطمبات نمائية إذا توفرت لمكائن الحي كان نموه سميم
  "فجهرست"والعكس صحيح .وفيما يمي متطمبات النمو في مراحل النمو المختمفة كما ذكرىا 

 سنوات :)مرحمة الرضاعة والطفولة المبكرة (6مطالب النمو من الوالدة حتى  4-1

 تعمم المشي والكالم وضبط عممية اإلخراج . -

 تعمم تناول األطعمة الصمبة . -

 نمو الثقة بالذات وباآلخرين . -

 استكشاف البيئة   -

 تعمم اإلرتباط مع اآلخرين اجتماعيا وعاطفيا . -

 بين الخطأ و الصواب وتكوين الضمير  .تعمم التمييز  -

 )الطفولة الوسطى والمتأخرة ( :سنة12-6مطالب النمو من سن  4-2

 . في القراءة والكتابة والحساب األكاديمية اكتساب الميارات -
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 مع أفراد نفس الجنس . التوحد -

 تعمم الميارات الجسمية والحركية الالزمة لأللعاب وأوجو النشاط األخرى . -

مع الرفاق وتكوين الصداقات .) سمارة  االجتماعيتعمم التفاعل ، و نمو الثقة وتقدير الذات -
 .( 78عزيز وآخرون  ب س ص

 حاجات الطفولة :-5

 الحاجات البيولوجية : 5-1

ناتجة عن وجود حاجات جسمية لدى الكائن الحي تحدث تغيرات في  ىي حاجات فيزيولوجية
عن ذلك حالة من التوتر تدفعو إلى القيام ببعض األنشطة  توازنو العضوي والكيميائي فينشأ

فيي  واالعتدالالتي تؤدي إلى إشباع حاجاتو وعودة الجسم إلى حالتو السابقة من التوازن 
سان والحيوان وليما وظيفة بيولوجية ىي المحافظة عمى عامة لدى جميع الكائنات الحية اإلن

البقاء الكائن الحي واستمرار النوع وكذلك موجودة بالفطرة وليست مكتسبة.)ثائر أحمد غباري 
 (:6ص  >600

 الحاجة إلى الغذاء:  5-1-1

يسعى الطفل بدافع الجوع والعطش إلى إشباع حاجاتو من خالل الغذاء الذي يحقق من 
ذة وىو ينتج عن فقدان الطاقة مما يؤدي إلى ظيور توترات معينة فإن الحاجة إلى خاللو الم

وىو مصدر أساسي  ،وواستمرار يتالطعام ىي دافع فطري ،وفي إشباعو ضمان لبقاء الفرد 
لتزويد الجسم بالطاقة من خالل عمميتي )البناء واليدم ( يظير دافع آخر في حال الحرمان 

 (. 7:ص >600من الطعام )أنس شكشك 
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 الحاجة إلى النوم : 5-1-2

النوم يساىم بشكل كبير عمى نضج وتوازن النمو خاصة في األشير األولى من حياة 
وأكثر من الثمث  ،ود الطفل إلى ثالث سنوات يأخذ النصفالطفل،حيث يأخذ ثمثين من وج

ساعة في اليوم في فترات تقريبا 60إلى =5سنة حيث ينام المولود الجديد من 57إلى بين 
ساعة في نياية السنة األولى يتميز نوم الرضيع 56متساوية وينقص تدريجيا إلى أن يصل 

من  انطالقاكذلك  واالسترخاءع عمى أنو حقيقي سطحي حساس لمضجيج مرتبط بحالة الشب
شباع الرغبات الفيزيولوجية ويرتبط أكثر  ارتباطأشير يصبح أقل خفة وأقل  7-8 مع الغذاء وا 

 .puyuelo)في الظروف العاطفية  التي تسيطر عمى التعرف عمى المحيط واألم خاصة 
R. 1991p 129) 

 الحاجات السيكولوجية : 5-2 

 واحترام الذات :الحاجة إلى تقدير  5-2-1

وىذه المجموعة من الحاجات تتضمن الحاجة إلى أن يكون الفرد قويا وكفؤا واثقا من قدراتو  
والحاجة إلى أن يكون محترما وأن يفرز بتقدير اآلخرين إشباع ىذه الحاجة يؤمن لمفرد الثقة 

نحوه متمثال في بالنفس ،ويبدأ إشباع الحاجة إلى التقدير بما يستشعره الفرد من سموك الغير 
 والتباعد والالمباالة . اإلىمالاالىتمام  و االحترام واأللفة  أو 

وتبدو ىذه الحاجات بوضوح في تنافس الطفل عمى محبة الوالدين وشعوره بالرضا عندما 
،وتستمر حاجاتو إلى الطفل إلى التقدير ممن حولو في البيت ورفاقو  خاصةيعطونو عناية 

ومعممين فيو يجتيد ويجد ليحصل عمى تقدير جيد وانطباع حسن من قبل اآلخرين واحترام 
ليام الشعراني  .الذات ىو الذي يصنعو  (595ص  :600)مريم سميم وا 
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 الحاجة إلى الحب والحنان : 5-2-2

ى حب األم واالىتمام العاطفي ميم جدا في حياة الطفل يحتاج إلى الحاجة إل يؤمنالطفل  
من يرعاه بحب وحنان أي يتمذذ ما يريده من أمو ىو أن تتمذذ وىي تقوم بكل واجباتيا 

لة أثناء رعايتيا لطفميا كما الرغبة يجب أن تكون حاضرة وفعا .األمومية نحوه إطعام ونظافة
الطفل بالنبتة التي يجب أن نغرسيا ونعتني بيا حتى تنمو بطريقة جيدة  "وينتكوت"شبو

والباقي نتركو لمطبيعة فيي تحمل بداخميا نفس الشيء بالنسبة لمطفل فيو اآلخر يحمل 
بداخمو الحياة عندما يولد نطعمو ونعتني بو وترعاه ولكنو طبيعيا سوف ينمو ويتطور لكن 

 (winincott.D. 1957 p26)بنبتة فيي جد معقدة العناية األمومية ليست كما تعتني 

عطائو الحب والعطف والحنان  فيو بحاجة إلى حب الوالدين واألقارب واآلخرين واألقارب وا 
 الذي يحتاجو .

 الحاجة إلى المعب: 5-2-3

المعب ىو حاجة أساسية وممحة في تنظيم نفسية الطفل ونستطيع أن نحكم أن الطفل الذي 
ألنو لم يتصرف بيذه الوسيمة األولية والتي يبني شخصيتو ويصمد أمام ، اليمعب فيو خطر

 قمقمو ،إن المعب يسمح لمطفل أن ال يقع ضحية المجتمع  .

وتتمثل حاجات األمن حسب "ماسمو" في البحث عن االستقرار  :منالحاجة إلى األ 5-2-4
 إشباعويسعى جميع الراشدين إلى ، و االستقاللية والحماية والتخمص من الخوف والقمق

ولكن الدافعية المرتبطة بيذه الحاجات ال تبرز إال في الحاالت الطارئة . الحاجة إلى األمن
مثل األوبئة واألمراض والحروب وعدم االستقرار اإلقتصادي وحوادث اإلجرام وأخطار 

الفرد في عممو  الطبيعة والحاجة إلى األمن تتضمن األمن النفسي والمعنوي مثل استقرار
نتظام دخمو وتأمين مستقبمو ليام الشعراني  .وا   (598ص :600)مريم سميم وا 
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 تظير عادة في < :الحاجات االجتماعية 5-3

ىو حاجة الفرد لصحبة اآلخرين لكن الشعور باالنتماء يفوق  الحاجة إلى االنتماء: 5-3-1
االنتماء في القيم ، الوضع العضوي داخل المجموعة حيث أنو يقترن بتيار إدراكي عميق

 األىداف وىوية مجموعة ما كما يقاس االنتماء بمعيار العواطف واإلرادة ، والقواعد

 :الحاجة إلى االتصال 5-3-2

انية ليا وظائف اندماجية وترافق جل العمميات التنشئة حيث يعتبر إن االتصاالت اإلنس  
االتصال ىو أسموب تبادل ذاتي ووسيمة لمتحكم في الواقع ،كما يعتبر وسيمة نضج ونمو 

حيث أن الطفل بحاجة لالتصال ضمن نظام تكاممي ، وتعمم حركات االنسجام االجتماعي
نفسي بفضل سموك التعمق واالشتراك في العالقة الوالدية التي تعتبر أول مرجع  إنساني

، وكفاءاتو الوجدانية واالجتماعية ال شيء ترافق نموه الحسي تصاالت ضرورية لمطفلاال
ومجال االتصال يمكن الطفل التعمم من التعرف عمى نفسية وعمى ىيكمة وذاتيتو ويمكنو من 

ة ،ليا أثر عمى تكوين الفرد ،وتعينو داخل خطوط توزيع األدوار االنتقال إلى مرحمة جديد
والمراكز فقد ينعدم الفرد بدون اتصاالت خاصة الطفل الذي يحمل في كيانو النفسي 

 =600)مرداسي موراد  .والعضوي مراجع الحيرة وصدى صراعات مكبوتة ورغبات متناقضة
 (:50ص 

 أىميا < :الحاجات الذهنية 5-4

 الحاجة إلى النجاح: 5-4-1

نالحظ أن الطفل منذ بدايتو تميز يشعر بالراحة عندما يوفق في أداء الحركات التي تتطمب  
منو عندما ينجح في الوقوف في بداية خطواتو األولى ويالحظ سرور اآلخرين وىم يتبعوا 

يكبر أو تعمم حروف اليجاء أو غير ذلك،ف اسموىذه الخطوات وكذلك عندما ينجح في كتابة 
الطفل وتكبر حاجاتو لمنجاح في ميادين مختمفة في حسن التصرف مثال مع اآلخرين 
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فميس ىناك ، وفي المدرسة تظير ىذه الحاجة حمية واضحة، ومعاممتيم معاممة ترضي أىمو
أكثر من النجاح والتوفيق في الدراسة ومن ثم نالحظ الجيد الكبير الذي  االنتباهما يستدعي 

رضائو وكمما يبذلو الطفل عاد نجاحو بمقومات أخرى  ارتباطة لتحقيق ىذا الدافع الحيوي وا 
بتخصص معين في الدراسة فنجده يبذل جيدا في سبيل ذلك  االلتحاقأىم في حياتو مثل 

وأوقات المراجعة  ،من ساعات اليقظة والنوم، لو الستعدادتنظم وفقا لحاجتو  االمتحانفأوقات 
الجامحة لمنجاح والحاجة لمبحث واالستطالع. )كامل محمد  والحفظ وذلك دليل عمى الرغبة

 (  77ص :=:=5محمد عويضة 

 من أشمميا < :الحاجات الروحية5-5

 الحاجة لمدين : 5-5-1

ويتولد عنو الميل لمطاعة والعمل الصالح والعبودية بكل صورىا قال تعالى <﴿فأقم وجيك 
تبديل لخمق ا ذلك الدين القيم ولكن أكثر لمدين حنيفا فطرة ا التي فطر الناس عمييا ال 

 ‹‹.70سورة الروم اآلية ›› الناس ال يعممون ﴾

 الحاجة إلى التأمل:  5-5-2

وىي ضرورية لزيادة اإليمان وتحفيز اليمم وتنشيط الذىن والمبادرة في التأمل قال تعالى<﴿ 
سورة األنعام اآلية › ›وكذلك نرى إبراىيم ممكوت السماوات واألرض وليكون من الموقنين ﴾

 )القرآن الكريم(‹‹.79

 الحاجة إلى المتعة والجمال :  5-5-3

والبيجة والسرور قالى تعالى<﴿ قل حرم زينة ا  باالرتياحليا أثرىا عمى نفسية الفرد وشعوره 
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل ىي لمذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 

غمري عمجية ‹‹.):7سورة األعراف اآلية›› كذلك نفصل اآليات لقوم يعممون ﴾ القيامة
 (79ص 6058
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 مشكالت الطفولة : -6

 من بعض مشكالت الطفولة نذكر منيا <

 السرقة: 6-1

يعرف البعض السرقة عمى أنيا استحواذ عمى ما ليس لو فيو حق ،وبإرادة منو ،وأحيانا 
 باستغفال مالك الشيء أو تضميمو .

وبين محمد عبد المؤمن حسين أن "السرقة سموك اجتماعي يمكن اكتسابو عن طريق التعمم 
ثم إن الطفل الذي لم يتدرب عمى أن يفرق بين خصوصياتو وخصوصيات الغير وممكيتو 

 ويصعب عميو بعد ذلك أن يفرق بين حقوقو وحقوق غيره".، وممكية الغير في محيط أسرتو

رحمة الطفولة الباكرة شائعة جدا ،وىي تميل عند األطفال إلى وحوادث السرقة البسيطة في م
 ومن ثم تبدأ بالتناقص .=-9بموغ ذروتيا في حوالي عمر 

حول الذات  وينمو الضمير عند األطفال بشكل بطيء كمما ابتعدوا تدريجيا عن اتجاه التمركز
ومن بين جميع المشكالت السموكية في مرحمة الطفولة ،تعتبر ، واإلشباع الفوري لدوافعيم

 ،حيث يرونيا نموذجا لمسموك اإلجرامي مما يولد الخوف في قموبيم، اآلباءالسرقة إثارة لقمق 
عمما بأن السرقة العادية إذا استمرت بعد سن عشر سنوات ،فإنيا عمى األرجح وجود 

 اضطراب انفعالي خطير .

سموكيا يبدءون بسرقة أشياء بسيطة في المنزل كالطعام والنقود واألقالم األطفال المضطربون 
وقد يكون المسروق ، وغالبا ما تكون المسروقات شيئا يؤكل يمكن التخمص منو.والصور

وقد تكون المادة المسروقة  ،يتطمب االختزان فترة عمى أمل االستفادة منو والتمتع بو فيما بعد
أو نفسية مثل ، كون المسروقات ترويحية مثل الصور والمجالتوأحيانا ت، باإلمكان بيعيا
وقد تكون األشياء التي يقبل الطفل عمى سرقتيا ذات فائدة استيالكية مثل ، الحمي والذىب

 الساعات والنظارات .
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 :العدوان  6-2

وىي ضرب من السموك ، ىو االستجابة التي تكمن في إلحاق األذى والضرر بالغير
السوي ييدف إلى تحقيق رغبة صاحبو في السيطرة كما أنيا رغبة أو ميل االجتماعي غير 

 نحو التدمير أو التخريب وتتخذ العدوانية عند األطفال الشكمين التاليين<

ورفسيم ، *يتمثل السموك العدواني عند أطفال الثانية والثالثة من العمر في دفع اآلخرين
 لمفظي إذا كانت المغة ميسورة .واليجوم ا، والعض، والصراخ، وضربيم باأليدي

ويمجأون إلى أخذ لعب ، *أما أطفال سن الرابعة فما فوق فيستخدمون العدوان المفظي والبدني
ومقاومة ما يوجو إلييم من طمبات أو أوامر .)عزيز ، اآلخرين وممتمكاتيم األخرى أو تدميرىا

 (0>5ص  ===5سمارة وآخرون سنة 

 الخجل : 6-3

الشعور بالقمق، والجانح يمجأ لمعدوان دفاعا  إلىتوافق يؤدي  إحداثفي  نتيجة لفشل الذات
 يثير القمق.  فاإلحباطضد القمق، 

 الكذب : 6-4
وربما يعود ذلك من قبيل التخيالت ليذا يخطئ الكبار في وصف الكذب ،ويميل بعض 

 المتولي بسيونيعمماء النفس إلى تنمية تخيالت الطفل وتوجيييا بدال من استنكارىا .)فؤاد 
 (>5ص 5==5سنة

 : و من أىم المشاكل التي تصيب الطفل ىي :اإلعاقات 6-5
الجسمية< و التي تنشأ من عدم و جود أحد أطراف الجسم، نقصو، ضعفو أو  اإلعاقة -

 . فقدان وظيفتيا، كالشمل بأنواعو والتشوىات الخمقية في القمب أو العمود الفقري و القدمين
 الحسية< و ىي التي تصيب أي من األجيزة الحسية لمطفل مثل "النظر". اإلعاقة -
 التخمف العقمي< و ىذه تندرج من تخمف الى تخمف شديد. -
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سي بعقبات وصدمات، ال النفسية< والتي تصيب األطفال عندما يصطدم النمو النف اإلعاقة -
و سموكات غير  تكوين نفسو بطريقة سميمة، وعندئذ يظير عند الطفل أعراضيستطيع 

مالئمة لسنو، و ربما تتأثر أجيزتو العضوية و تتحول الى حالة مرضية. )فؤاد بسيوني 
 (60ص >>=5متولي 

 خالصة:  

لذا فالطفولة مرحمة ميمة في حياة الشخص حيث توضع فييا الجذور األولى لمشخصية   
ليا من خصائص  فكل ما، والمحكات المعيارية التي ترتكز عمييا دورة الحياة مستقبال

أو من المعروف أن ما يمقاه الطفل من خبرات ،وتطورات ونمو فيي تتميز بفعاليتيا ومطالبيا
ونضج في جميع النواحي سواء كان النمو ، ومعامالت يترك بصمات واضحة في شخصيتو
فكل ىذا يؤثر عمى الفرد في التقدم ، االنفعاليالجسمي أو العقمي أو النفسي أو الحركي أو 

ساعده عمى تحقيق عدد من الخبرات والوصول عمى مستويات نضج عالية ،وبحاجة دائمة وي
إلى المادة الخام من الحنان والحب والشعور باألمان من طرف الوالدين لينمو نمو سميما 

ولكن إن تعرض الطفل إلى ، ىذا يفرض عمى الطفل العيش في تبعية لممحيط، ويثبت وجوده
نموه إلى تأخر وتعيق نموه السميم ،ويؤثر بدرجة كبيرة عمى  جممة من المشكالت يتعرض

النضج لديو سواء كانت ىذه المشكالت سموكية أو  اكتمالوعمى ، نفسية الطفل وسموكو
نفسية أو اجتماعية أو عضوية كل ىذه المشكالت يتعرض ليا الطفل ولكن بدرجات وتكون 

تماعي لمطفل وعمى المحيط التحكم أصعب إذا كانت بدرجات عالية مما تعيق الكيان االج
 والسيطرة والتصدي إلى ىذه المشكالت بطرق سممية .
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 تمهيد: 

يتميز الفرد بمميزات تميزه عف غيره مف البشر فيو كائف مستقؿ بذاتو يختمؼ عف بقية    
مما تجعمو فريدا مف نوعو .فكؿ ، وانفعاالتو ،سموكا تيـالناس في طبائعيـ وتصرفاتيـ، و 

بروفيؿ نفسي وشخصي فريدا أي كؿ األفراد بيذا البروفيؿ تتحدد سيماتو واحد لديو 
الشخصية سواء كانت الفطرية أو النفسية أو المكتسبة التي يتميز بيا الفرد وتعبر عف 
استعداد ثابت نسبيا لنوع معيف مف السموؾ وأف الفرد يمكف أف يفيـ في ضوء ىذه السمات 

مف خبلليا ولكف يمكف لبعض اإلعاقات أف تشكؿ  سموكا تو فيمكف أف يحدد نوع الشخص
بروفيؿ نفسي خاص بيذه اإلعاقة وخاصة اإلعاقة السمعية وفي ىذا الفصؿ سنعرج إلى 
خاصيتيف العدواف والخجؿ باعتبارىما ميزتاف يمكف أف نراىا عند الطفؿ األصـ ،بصفة 

،ومعرفة أشكاليا  مف المقاربات المفسرة ليا، مفصمة مف تعار يؼ حوؿ العدواف والخجؿ
 .وأسبابيا وغيرىا مف العناصر

 العدوان : :أوال

 :تعريف العدوان -1

عدواف الذي العدواف ىي كممة مشتقة مف العداء وىي الميؿ إلى االعتداء أو ال : ةلغ :1-1
بمعنى  agrichivesمستخرجة مف البلتينية   agressivitéكممة، يكوف لفظيا أو جسديا

marchevers ( 323ص 1987 نحو.) جوف ال ببلش جوتة ليس أو المشى 

العدواف ىي استجابة تعقب اإلحباط ،ويراد بيا إلحاؽ األذى بالفرد نفسو أو  :ااصطالح:1-2
باآلخريف أو باألشياء ،أي ىو إيذاء الذات او ما يرمز إلييا أو الناس .)عبد الرحماف الوافي 

 ( 103 102بدوف سنة ص

 



 الفصل الثالث                                                                            البروفيل النفسي
 

 
34 

 بعض العمماء:ف تعري:1-3

غريزة أساسية فطرية وتنشا في شكؿ غريزة  أنياالعدوانية: عمى  "s.freudفرويد "يعرؼ *
يا إما خارجيا في شكؿ عدواف وىي طاقة في داخؿ الكائف العضوي حتى يتـ تفريغ، الموت
 تحطيـ الذات وتدميرىا.)عبد الخالؽ احمد محمد إلىتتجو  أفعاؿداخميا في شكؿ  أو ظاىر
 (405ص 1990

أف لو معنى مضاد  القيمة السمبية أي حمؿ "عداء" ذوانو ي :"o.klinberg" يعرفيا*
 (Aeajurea guerr a 1980p459 460)لممجتمع.

ىي ميؿ لميجوـ و بمعنى ضيؽ ىذا المصطمح يبيف الطبع  :n.sillamyسيالمي يعرفيا *
 (n.sillamy a,1999,p 11)الحاد و الشرس في الشخصية .

ىي رد فعؿ المراىؽ عندما يتعرض الىانة أو المضايقة مف  ":ويت هرست فاستا"يعرفيا *
 2000)محمد بيومي حسف .قبؿ اخريف يقوموف بعمؿ مزاح او خداع بطريقة غير مقبولة

 (12ص

 :  العدوانمقاربات -2

ار سمبية الموضوعات النفسية اليامة لما يترتب عميو مف آثو ، باعتبار العدواف أحد الظواىر  
عمماء النفس و حاولوا تفسيره رغـ اختبلؼ  اىتـعمى اآلخريف فقد نفسو و  مدمرة عمى الفرد

إال أف تفسيرات عمماء النفس حوؿ ىذا  ،مدارسيـ و اتجاىاتيـ و عمى الرغـ مف ىذا االىتماـ
النظرية التي تعتمد عمييا كؿ نظرية أو  األطر إلىو يرجع ىذا التبايف  ،السموؾ متباينة

 2011خميؿ عبد الرحمف المعايضة   ) مصطفى نوري القمش.النفسمدرسة مف مدارس عمـ 
 (206ص 
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 التحميل النفسي : مقاربة:2-1

ف الغرائز لقد صنؼ فرويد رائد مدرسة التحميؿ النفسي غرائز اإلنساف إلى نوعيف أساسيف م 
أما  ،الموتو  ،واليدـ ،تيدؼ إلى التدمير ،) العدواف ("" غريزة الموتو "و ىما " غريزة الحياة

عمى ذلؾ فإف العدواف ىو و  ،غريزة الحياة أو الحب تيدؼ إلى الحفاظ عمى الفرد و بقاء نوعو
أف و  ،ىو سموؾ فطري اإلنساف ألخيو اإلنساف وبالتالي فإف عداء، ي ) فطري (سموؾ غريز 

أف  فرويد""لذى افترض ،الحروب و ما تجمبو مف خراب و دمار ىو سموؾ عدواني فطري
وأف مف المشتقات اليامة لغرائز الموت الباعث  وف لديو رغبة الشعورية في الموتالفرد يك

أو نحو اآلخريف  ،العدواني و أف الموت تعبر عف نفسيا في صورة عدواف موجو نحو الذات
 عمى اآلخريف االعتداءكتنفيس و تصريؼ لمطاقة العدوانية الكامنة وال تيدأ إال مف خبلؿ 

 عمى الذات ( . االعتداءأو  ،اإليذاء ،بالضرب)

لذى نستخمص أف العدواف سموؾ فطري و طاقة تدميرية كامنة تحتاج إلى تفريغ و ال يمكف  
و نحو اآلخريف يسمى أما العدواف المتج ،فيناؾ عدواف نحو الذات يسمى المازوشية ،كبتيا

 . "فرويد"السادية بحسب

أف الحياة و  ،في حياة الفرد و الجماعةفقد أكد أف العدواف ىو الدافع األساسي  "أدلر"أما   
العدواف ىو  قوة و تسمط ( و أف ،تنمو نحو مظاىر نحو العدواف المختمفة مف ) سيطرة

يرى أف العدوانية ىي نوع مف الدافع نحو الصراع  "فأدلر" ،أساس الرغبة في التمايز و التفوؽ
ف يكوف عدوانيا و أف يكوف ؼ النيائي لئلنساف أدأف الي واعتبرأو النضاؿ مف أجؿ التفوؽ 

 أساسيا مشاعر النقص . "أدلر"متفوقا و العدوانية عند  ،قويا

فالطفؿ القمؽ الذي ينعدـ  ،أف العدواف دافع مكتسب و ليس فطري "ن هورنيكاري"ترى و  
قمة حيمة فقد ما يشعر بو مف عزلة و  لديو الشعور باألمف ينمي مختمؼ األساليب ليواجو بيا

قد مذعنا حتى لذيف نبذوه أوأساءوا معاممتو أو مف ىؤالء ا االنتقاـيصبح عدوانيا ينزع إلى 
  (210ص  2007) طو عبد العظيـ حسيف  .الذي فقده مرة أخرى يستعيد الحب
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ترى انو لـ تكف غريزة الموت فطرية ولكنيا حقيقة ممموسة  "لميالني كالين"أما بالنسبة  
فاروؽ مصطفى ) أسامة .والكراىية وأف ىدؼ العدواف ىو التدمير ،اكتشفتيا في عمميا

 ( 83ص 2009

 السموكية :  المقاربة:2-2

تنظر ىذه النظرية السموكية إلى السموؾ العدواني عمى أنو سموؾ تتعممو العضوية فإذا  
شقيقو مثبل وحصؿ عمى ما يريده فإنو سوؼ يكرر سموكو العدواني ىذا مرة ضرب الولد 

مف ىنا فالعدواف ىو سموؾ يتعممو الطفؿ لكي يحصؿ عمى  ،أخرى لكي يحقؽ ىدفا جديد
 (  189ص  200) خولة أحمد يحي  .ما شيء

أي أف الطفؿ في نموه يكتسب أساليب سموكية جديدة عف طرؽ التعمـ والشخصية حسب ىذه 
والسموؾ العدواني في . نسبيا ةالثابتلنظرية ىي التنظيمات أو األساليب السموكية المتعممة ا

وىو يتعمـ مف الكبار أسموبيـ العدواني عف  ،نشأتو يتأثر بعامؿ التقميد الذي يماسو الطفؿ
 25ص ص 2009) عصاـ فريد عبد العزيز محمد .طريؽ المبلحظة التي تسبؽ التقميد

27) 

 1939"ردوالرد و ميمم"عند العدواف –ويندرج تحت ىذا المنحى السموكي" فرضية اإلحباط 
  .1773" "باندورار التعمـ اإلجتماعي عند ومنظو 

 العدوان : –نظرية اإلحباط  2-2-1

 1939األمريكية  Yaleبقسـ عمـ النفس بجامعة  فالنفسانييمف رواد ىذه النظرية العمماء  
، ىؤالء قدموا ممخصا "روبرت يسيرز"و"مور"، "دوب لونارد""،نيؿ ميممر" ،"جوهان دوالرد"وىـ

وىذا اإلحباط ، فالسموؾ العدواني يسبقو دائما إحباط ،حوؿ العبلقة بيف اإلحباط و العدواف
فالسموؾ العدواني عند الفرد في صوره المتعددة و أنواعو  ،مف شأنو أف يؤدي سموؾ عدواني

أنواع مف اإلحباطات فعندما يحبط الفرد تتولد لديو الرغبة  إلى رجاعوإ المختمفة يمكف
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ىذه النظرية أف ىذه العبلقة  اعتبرتكذلؾ ، العدوانية سواء كاف عمى نفسو أوعمى اآلخريف
اإلحباطات تزيد مف  أف كؿ أكدت. و باالستجابة العدواف كعبلقة المثيرو  ،بيف اإلحباط

و زمبلؤه اإلحباط " أنو تمؾ الحالة التي  دوالرد""و يعرؼ  ،رد الفعؿ العدواني احتماالت
وىو يرى أف اإلحباط دالة لثبلث  ،تحدث عندما يكوف ىناؾ تدخؿ يحوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ

 عوامؿ : 

 أىمية اليدؼ بالنسبة لمفرد أو شدة الرغبة في اإلستجابة المحبطة .-1

 كوف الطريؽ المؤدية إلى تحقيؽ اليدؼ مغمؽ تماما .-2

 لمرات التي تعاؽ الجيود المبذولة مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ . ) محمد عمي عمارة عدد ا-3
 ( 47-46ص  ص 2008

أف كؿ فعؿ عدواني يرجع إلى اإلحباط و أف األفراد ال يكونوف  ميممرو  دوالردوىكذا رأى 
والعقاب  ،وىناؾ متغيرات تحدد شدة العدواف وىي قوة اإلحباط ،عدوانييف دائما عقب اإلحباط

وأف قوة  ،ف اإلحباط القوي يجعؿ العدواف قويا، أBuss" 1767"كما يشير ،عمى العدواف
يروف أف التيديد بالعقاب  1774 "بارون و ريتشارد سون "ولكف ،العقاب تضعؼ العدواف

عمى إعاقة أداء األفعاؿ العدوانية ألف ىذا التيديد يمنع األفراد مف التنفيس عف  يعمؿ
 (  215ص  2007) طو عبد العظيـ حسيف  .إحباطاتيـ

وفي ثنايا التوجو السموكي أيضا يمكف تفسير العدواف مف منظور التشريط اإلجرائي أوالتعمـ 
مف خبلؿ تجاربو "سكينر"عرؼ بقانوف األثر الذي توصؿ إليواإلجرائي وذلؾ مف خبلؿ ما ي

اف يتعمـ سموكو مف خبلؿ عمى الحيوانات و يستند ىذا القانوف إلى فكرة مفادىا أف اإلنس
فالسموؾ الذي يثاب عميو يميؿ الفرد إلى تكراره بينماالسموؾ الذي يعاقب  ،الثواب والعقاب

فالفرد عندما يسمؾ  ،وينطبؽ ىذا التفسير عمى السموؾ العدواني أيضا ،عميو يكؼ ويقمع عنو
أثيب عميو  أما إذا ،بطريقة عدوانية و يعاقب عمى ذلؾ فإنو يكؼ عف ممارسة ىذا السموؾ
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فإنو يميؿ إلى تكراره في المواقؼ المماثمة وعمى ىذا يمكف القوؿ أف اآلباء الذيف يشجعوف 
ممارسة السموؾ العدواني ويقدموف ليـ المكافآت واإلثابات إنيـ بذلؾ يدعموف  أطفاليـ عمى

 .واقؼ كثيرةالسموؾ العدواني لدى أطفاليـ مما يجعميـ يكرروف ىذا السموؾ العدواني في م
 ( 216رجع السابؽ ص منفس ال(

 التعمم اإلجتماعي :  مقاربة :2-2-2

ترى ىذه النظرية عمى أف األطفاؿ يتعمموف السموؾ العدواني عف طريؽ التقميد والمحاكاة مف  
) خولة أحمد يحي .النماذج التمفزيونيةى خبلؿ مبلحظة الوالديف ومدرسييـ ورفاقيـ حت

 (  190ص  2000

أكدت ىذه النظرية أف كمما تعرض الطفؿ إلى نماذج عدوانية يؤدي بالضرورة سموؾ كما  
ف لـ يتعرض الفرد إلى وىذا ما أكدتو عدة دراسات تجريبية أشارت إلى أنو حتى و  ،عدواني ا 
التعرض لنماذج عدوانية تبعا ليذه النظرية يظير أطفاؿ  فزيادة العدواف ينتج عف، إحباط

 ،المتوسطة االجتماعيةدنيا عدوانا جسديا عمنيا أكثر مف أطفاؿ الطبقة ال االجتماعيةالطبقة 
كما بينت الدراسات أف األبناء لوالديف ذوي نموذج منحرؼ ىـ أكثر عرضة لمقياـ باألفعاؿ 

 . اجتماعيةالغير 

يمعب دورا ىاما في  ،خبلصة القوؿ أف جميع الدراسات السابقة تدعـ بشكؿ عاـ فكرة التقميد
) مصطفى نوري القمش / خميؿ عبد الرحماف المعايضة .السموؾ العدواني واكتسابنشوء 
 ( 208ص  2007

عمى أىمية التقميد في إكتساب وتعمـ السموؾ  "باندورا"وكذلؾ ىذا ما وضعتو دراسات 
العدواني مف خبلؿ مبلحظة نماذج العدواف في الواقع الذي يعيش فيو ومف خبلؿ جممة 

بيا المحيطيف بالطفؿ عند القياـ بالسموؾ العدواني مما يؤدي إلى تكراره  التعزيزات التي يقـو
ويحصؿ عمى تعزيز إيجابي فالمكافأة أو التعزيز لمسموؾ العدواني  في كؿ مرة يرغب فييا
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وأف نمذجة السموؾ العدواني سواء كاف ىذا النماذج حيا ػورمزيا  ،مرارهتيسيـ في نموه واس
العدواف عمى أنو سموؾ يستيدؼ إحداث نتائج  "باندورا"رؼوىكذا يع ،يؤدي إلى تعممو

وينتج عنو  المفظيةتخريبية أومكروىة أوالسيطرة عمى اآلخريف مف خبلؿ القوة الجسمية أو 
تبلؼ ممتمكاتو   ".إيذاء الشخص اآلخر وا 

ىي )خصائص السموؾ نفسو و ثبلث معايير لتحديد السموؾ العدواني  "باندورا"وكذلؾ قد حدد
سموكو في  ،جنسو، عمره، وخصائص الشخص المعتدي ،وشدة السموؾ، )كالعدواف الجسمي

 .الماضي ( وخصائص المعتدي عميو

التي تـ تقميدىا تعتمد عمى الدافعية وأف ىناؾ ثبلث  أف جممة السموكات "باندورا"وكذلؾ وضع
طرؽ يستطيع الفرد مف خبلليا أف يكوف مدفوعا إلى السموؾ بطريقة عدوانية وتساعده عمى 

  .)التعزيز البديؿ ،لتعزيز الذاتياستمراره وىي ) التعزيز الخارجي مف البيئة / ا

عف طريؽ المبلحظة أوالتقميد فاإلنساف أف السموؾ العدواني سموؾ متعمـ  "باندورا"وىكذا يرى
ولكف ىذه األخيرة متعممة تتعمميا الفرد بطريقة  ،السموكات العدوانية ال يولد ولديو حصيمة مف

متشابية لمطريقة التي يتعمـ بيا األشكاؿ األخرى كالتعاوف واإليثار ...إلخ وذلؾ مف خبلؿ 
 2007) طو عبد العظيـ حسيف .بيئةمبلحظة وتقميد سموؾ اآلخريف المحيطيف بالفرد في ال

 ( . 218-216ص  ص

 المعرفية : مقاربةال :2-3

األحداث  ،العقؿ اإلنساني يعتبر أصحاب ىذه النظرية أنيا تأكيد عمى الكيفية التي يدرؾ بيا 
المعنية في مختمؼ المواقؼ االجتماعية المعاشة وانعكاسيا عمى الحياة النفسية لو، مما 

حيث تتحوؿ إلى إدراؾ داخمي يقود صاحبو  ،إلى تكويف مشاعر الغضب و الكراىية تؤدي بو
 ( . 117ص  2001) حسيف فايد .ممارسة السموؾ العدواني أو إتباعإلى 
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 الفسيولوجية :  مقاربةال: 2-4

لذيف االتجاه الفسيولوجي أف السموؾ العدواني يظير بدرجة أكبر عند األفراد ا ييعتبر ممثم 
ويرى فريؽ آخر بأف ىذا السموؾ ناتج  ،) التمؼ الدماغي (تمؼ في الجياز العصبيلدييـ 

حيث وجدت الدراسات بأنو كمما زادت نسبة ىذا اليرموف في الدـ   ،عف ىرموف التستستيروف
  (189ص 2000) خولة أحمد يحي  .زادت نسبة حدوث السموؾ العدواني

 خصائص العدوان : -3

 توفرت في الطفؿ يمكف اعتبارىا عدوانية وىي : إذامجموعة مف الخصائص 

ذتعمد اإليذاء حتى  - يمكف األفعاؿ قد تسبب أذى لآلخريف ال لـ يحدث فيناؾ بعض وا 
ذ  نصفيا بالعدوانية ألنيا حدثت بطريقة غير مقصودة بينما تعد أفعاؿ أخرى عدوانية حتى وا 

 لـ ينجـ عنيا أذى.

أو ضد جماعة أو قد تكوف جماعيا تمارسيا جماعة قد تكوف فردية يمارسيا فرد ضد أخر  -
 ضد فرد أو جماعة موجية نحو الذات .

تكوف طابع مادي حيث يستخدـ المعتدي أجزاء جسمية أو يستعيف بأسمحة و أدوات أخرى  -
 .تيكـ( ذات طابع لفظي مثؿ:) شتـ، أو )السكيف،البندقية.....الخ(

 فعاؿ مادية أو لفظية .قد تكوف إيجابية حيث تصدر عف المعتدي أ -

غير مباشرة  أوتوجد بشكؿ مباشر نحو الموضوع األصمي المثير لبلستجابة العدوانية  -
 حيث يوجو عمى احد رموز الموضوع األصمي.

 2003)عبد الحميـ محمود .تكوف كرد فعؿ ألحد أشكاؿ المضايقات مف طرؼ األخر - 
 (248 247ص
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 : نأشكال العدوا -4

 العدوان العدائي :  4-1

يعد أنقى صورة لمعدواف الذي يمثؿ فيو ارتفاع األذى باليدؼ الغرض األساسي لو وينتج  
 عف ذلؾ شعور المعتدي بكراىية اليدؼ وممتو.

 العدوان الوسيمي : 4-2

وينطوي عمى مقاصد األذى إال أف ىدفو األساسي يتمثؿ في حماية الذات أوبعض األىداؼ  
 االنتصارمثاؿ ذلؾ المبلكـ المحترؼ الذي يسعى إلى إيذاء خصمو بيدؼ تحقيؽ ، األخرى

 والشيرة .

 العدوان اإليجابي : 4-3

ىو الجزء العدواني مف الطبيعة اإلنسانية ليس فقط لمحماية مف اليجـو الخارجي ولكنو  
الذي  واالعتزازأساس الفخر  وىو االستقبلؿأيضا لكؿ اإلنجازات العقمية ولمحصوؿ عمى 
أف ، ىذا المعنى واضحا مف قصص التاريخ ايجعؿ الفرد مرفوع الرأس وسط زمبلئو ويبدو 

العدواف عندما يتـ ترشيده عف طريؽ اإلحساس بالممكية الخاصة لآلخريف فإنو يصبح أبا 
 (321ص  1990الفضائؿ جميعا .)العيسوي 

 :العدوان السمبي 4-4

لصالح الموت والخراب بالنسبة لئلنساف  ذا تحوؿ عف وعي أو غير وعي السبلح يعمؿإ
 (99ص  2001)عصاـ عبد المطيؼ العقاد  وبالنسبة لبيئتو عمى السواء.
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 العدوان لدى الطفل األصم:-5

إلى أنو كثيرا ما أسيئ فيـ الشخص األصـ وباعتباره شخصية  1988 "حامد زهران"يذكر 
وألنو ال ينتبو فإنو  ويصبح منطويا،وبالتالي يتعرض لئلىماؿ ، ذات قدرة عقمية منخفضة

وىناؾ صفات شائعة لؤلصـ مف قبؿ المعمميف ، وميمؿ ،وعنيد وعدواني ،يعتبر غيرخيالي
. الذيف يدرسونو منيا أنو كسوؿ عقميا وغير منتبو وشكاؾ وسوداوي وغير صادؽ وعدواني

 فاإلعاقة ليا جانباف مشتركاف :

 ،ا يؤثر عميو ،وقد يتسبب في انييار الذات لديونقص في مفيـو الذات بم  :الجانب األوؿ 
نما يرى أنيـ ال يفيموف معنى  وليس ىذا فحسب بؿ إف األصـ ال يختمؼ عف العادييف فقط وا 

 اإلعاقة وأثرىا .

اختبلؿ عبلقتو بأقرانو المعاقيف اآلخريف بسبب إعاقتو فيكوف سموكو إما  :الجانب الثاني
ما التحدي والعدواف، لحياة واالستسبلـأوالخوؼ مف الناس ومف ا االنطواء  .وا 

 أف الطفؿ األصـ يعاني مف أمريف أساسيف ىما : 1990 "عبد الغاني المنعم"ويرى

 الصمـ بحد ذاتو الذي يحجب عنو بعض جوانب العالـ الخارجي . -

إنيا تناصبو العداء وال توفر لو  موقؼ واستجابات البيئة مف حولو كما يدركيا ىوعمى -
 أو إىماؿ .، المبلئمة أو تعاممو معاممة خاصة مف شفقة أو قسوة

وأنو عندما يزيد اإلحباط تزداد الرغبة في السموؾ العدواني ضد مصدر اإلحباط تزداد الرغبة  
د نحو ىذه الرغبة يعني توجيو جزء مف الطاقة النفسية لدى الفر  وازديادفي السموؾ العدواني 

 ىذا السموؾ ضد مصدر اإلحباط .

المواقؼ الكثيرة وقد ذكر مختار حمزة أف عدـ الشعور باألمف الذي ينتاب األصـ يرجع إلى 
فكثيرا مف المشكبلت السموكية لدى األصـ ناتجة عف عدـ تقبؿ اآلخريف ، التي يتعرض ليا
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يف بؿ ىـ أشخاص عادييف يمكف الجـز أف كؿ الصـ عدواني المحيطيف بو في بيئتو وأخيرا ال
عواض بف محمد ).وعمى ذلؾ فيـ معرضوف لنفس المشكبلت التي يتعرض ليا العادييف

 (62ص2003عويض الحربي 

 الخجل:ثانيا: 
 تعريف الخجل :-1
  :لغة :1-1
 يمتبس أف معناه والخجؿ يتحرؾ، وال ساكناً  وبقي ودىش، استحيا يعني المغة في خجؿالو   

 (12ص 2010عبد ربو عمي شعباف )."المخرج كيؼ يعرؼ فبل الرجؿ عمى األمر
 : تعريف بعض العمماء:1-2
 أما الخجؿ بحسب بعض العمماء نجد:    -
ستجابات القمؽ والشعور  smith" 1986"*يعرؼ   الخجؿ عمى أنو "عدـ اإلرتياح والكبت وا 

 بالذات والكتماف في حضور اآلخريف" 
"بأنو خوؼ غير واقعي مف التقييـ السمبي لمسموؾ : 1999 "هاندرينج"و"ستانكي"*يعرفو   

 مف قبؿ اآلخريف".
 في والتباطؤ تالصم إلى الميؿ في تتجمى نفسية حالةف بأ" 2002 "مرتضى"وعرفت حيث*  

 ".اإلمكاف قدر األضرار عف واالبتعاد اآلخريف وتجنب الزائد، والحياء الكبلـ
بشكؿ بشكؿ  االجتماعية"ىو الشعور بعدـ الراحة في المواقؼ 2003 "كميبرت*تعرفو"  

تجنب  أنفسنا بالدرجة التي نحف قادروف عمييا بحيث يسبب امتناعيتدخؿ في قابميتنا عمى 
 (.49-47ص ص 2010كميا ".)فضيمة عرفات السبعاوي   االجتماعيةالمواقؼ 

 : لخجلا نظريات  -2
 :  ةالتحميمينظرية ال:2-1
 اتصاؼ عف فضبلً  ،النرجسية شكؿ ليأخذ بذاتو األنا انشغاؿ ضوء في الخجؿ ويفسر 

 (.26ص  1999ف)مايسة أحمدالنياؿ ومدحت عبد الحميد أبوزيد والعدوا بالعدائية الخجوؿ



 الفصل الثالث                                                                            البروفيل النفسي
 

 
44 

عصابي ، إلى وجود ثبلث أنواع مف القمؽ )قمؽ /موضوعي"فرويد"االتجاهوضح رائد ىذا  
قؼ الذي تولد عنو والقمؽ الموضوعي تمتد جذوره "مرضي"،خمقي ( تختمؼ بحسب نوع المو 

إلى مرحمة الطفولة في الصراع بيف اإلشباع الغريزي والواقع لمعاناة أغمب األطفاؿ عمى 
 األقؿ نوعا مف العقوبة مف الوالديف بسبب إشباع رغبات اليو التيورية .

واألنا األعمى ىو أساس خوؼ الفرد مف  عف الصراع بيف اليو أما القمؽ الخمقي وينشأ 
ضميره عندما يكوف مندفعا لمتعبير عف نزوة غريزية مضادة لدستورؾ الخمقي تنظيـ األنا 

يمكف أف تصؼ نفسؾ ، األعمى مف طريؽ جعمؾ تشعر بالخجؿ أو الذنب في التعبير اليومي
فالشخص ، األعمى واضح أف القمؽ الخمقي ىو دالة لمدى نمو األنا بأنؾ )معذب لمضمير (

الذي يمتمؾ ضميرا قويا متمسكا بأىداؼ الفضيمة سيعاني ضميره مف صراع أكبر بكثير مف 
شخص آخر يممؾ مجموعة أقؿ مف القيـ الخمقية التي سترشد بيا والقمؽ الخمقي مثؿ القمؽ 
العصابي لو أسس واقعية ميما كاف نوع القمؽ فيو يعطي إشارة أو إنذار لمشخص بأف ليس 

في الفرد وكذلؾ يصبح واقع تماما وىذه المشاعر  القمؽ يسبب التوتر، شيء عمى ما يراـ كؿ
عمى جميع السموكيات والتصرفات المنافية لممعايير األخبلقية سواء كانت قد وقعت  قد تسبب
 الحاضر . أو يفي الماض

و مشاعر كامف في الشعور بالدونية والبغض  فيعتمد أف مصدر الخجؿ والقمؽ "رأدل"أما -
أو  اجتماعية أو ،النقص تنشأ مف ضروب العجز الذي يعانييا المرء ذاتيا سيكولوجية كانت

 ضعؼ جسمي أوعجز ما .
ف مصدر الخطر  ،تعتبر الخجؿ صورة مف صور القمؽ العصابي "كارني هورني"أما  - وا 

بيف األنا إذ يعتقد أف مصدر القمؽ يرجع إلى الصراع  "فرويد"فيو غير محدد عمى العكس مف
 ،الشعور بالعداوة، ثبلث مصادر لمقمؽ:)الشعور بالعجز "هورني"األعمى والواقع  وحددت

الوالدية ولبيئة وما ىذه األخيرة متعمقة بأسباب مثؿ الحرماف والمعاممة بالعزلة ( الشعور 
عمى أنو شعور بالوحدة والعجز التاـ بشكؿ خفي وينتشر في  القمؽ "هورني"تعرؼ، تحويو
 عدائي . عالـ
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وتشير إلى أف الشخصيات االنعزالية تميؿ إلى تكويف مسافة عاطفية تبعدىـ عف كؿ الناس 
 كتفاءا ذاتيا نفسيا إلى أبعد حد .ااآلخريف وىؤالء يكافحوف مف أجؿ أف يحققوا 

أواألسوياء يعانوف مف نفس أنواع الصراع )تحرؾ  فأف كؿ الناس العصا بي "هورني"وتقوؿ  
تحرؾ بعيدا عف الناس (.بيف األساليب المتنافرة ، تحرؾ ضد الناس، نحو اآلخريف

والمتضاربة الفرؽ فقط بيف الشخص العصابي والسوي ىو في شدة الصراع فيو أكثر حدة 
عنيا أي أف  حاإلفصافي الشخص العصابي أكثر مف السوي كؿ األساليب الثبلث يمكف 

كما ، كما تتطمبو الظروؼ ،انعزالياأحيانا و  ،وأحيانا مذعنا ،الشخص يمكف أف يكوف عدوانيا
أف األفراد الخجولييف ينسحبوف مف التفاعبلت االجتماعية مف خبلؿ اختيارىـ  "هورني"أشارت

حؿ االنعزاؿ الجدي، بينما يعتمد البعض اآلخر وبشكؿ مفرط عمى اآلخريف باختيارىـ حؿ 
أف الخجؿ "هورني"ترى. وكذلؾ ىناؾ مف يتأرجح بيف االنسحاب المفرط، الخضوع الجدي
 ،الخبرات الطفولة المبكرة التي يكوف بعضيا شعوري وبعضيا الشعوري األولى يعود إلى

 في الجانب األوؿ . "فرويد"والبيئة كذلؾ تؤثر واتفقت مع 
 :االجتماعي التعمم  نظرية 2-2
 ويمنع ،النسحابيا السموؾ مف أنماطا يثير والذي االجتماعي لمقمؽ الخجؿ يعزو وفيو  

 توقع شكؿ في تظير معرفية عواقب ليكوف ويمتد بؿ ،االجتماعية الميارات تعمـ فرصة
 مزمف وميؿ اآلخريف قبؿ مف السمبي لمتقويـ مفرطة وحساسية ،االجتماعي الموقؼ في الفشؿ
موعة مف العادات تعمميا الفرد ىو إال مجإف السموؾ اإلنساني ما  ،سمبياً  تقويماً  الذات لتقويـ
أثناء مراحؿ نموه المختمفة فيـ يروف أف الشعور بالخجؿ ناتج عف أحد العوامؿ  اكتسبياأو 

مواجية  ،تعمـ أساليب سموكية غير مناسبة، أو تعمـ سموؾ مناسب اكتساباآلتية )فشؿ في 
(. )فضيمة عرفات القرار المناسب اتخاذالفرد عيا يستطيع مالفرد لمواقؼ متناقضة ال 

  (.121-112ص ص  2010السبعاوي 
 فيما متمثمة أسرية بيئية عوامؿ إلى الخجؿ البعض يرجع ة:األسري ةالبيئي نظريةال 2-3

 التيديد جانب إلى المستمر والنقد ،لمطفؿ الزائدة كالحماية معاممة أساليب مف الوالداف يمارسو



 الفصل الثالث                                                                            البروفيل النفسي
 

 
46 

 إدراؾ طريؽ عف ويثار الخجؿ يثير حيث ،الطفؿ لدى الخجؿ لتفاقـ المؤدي بالعقاب الدائـ
  .البيئة

 الطفؿ لسموؾ مبلزماً  يستمر ،تكويني وراثي شؽ إلى الخجؿ ويعزي ة:الوراثي نظريةلا 2-4
 الممارسات بطرؽ وراثياً  الخجوؿ الطفؿ فمعاممة ولذا ،التالية العمر مراحؿ في حياتو طواؿ

دانميز "ولقد أسفرت دراسة  المزمف الخجؿ مف لممعاناة معرضا يجعمو قد ،السالبة الوالدية
جوىريا وموجبا لدى األطفاؿ بخجؿ األميات وذلؾ لدى عينة  ارتباطاعف 1985 "وبمومين
  ص1999حمد النياؿ ومدحت عبد الحميد أ )مايسة .مف األميات وأطفاليف152قواميا 

26) 
 : الخجل أشكال -3
 في أقرأنو مع والعطاء األخذ عمى القدرة عدـ مف يعاني طفؿ الواقع في الخجوؿ الطفؿ 

 في يحمؿ الخجوؿ والطفؿ.بالضعؼ غيره مع بالمقارنة يشعر وبذلؾ المجتمع، أو المدرسة
 تنطوي معقدة وانفعالية عاطفية حالة ىو ذاتو بحد الخجؿ الف السموؾ ذـ مف نوعاً  طياتو
 : منيا أشكاؿ عدة ولمخجؿ.والعيب بالنقص شعور عمى

 األقارب أو الزمبلء، مف نفور شكؿ األعـ في الخجؿ يأخذ : اآلخرين مخالطة خجل 3-1
 ،تواجدىـ أماكف عف االبتعاد ويتعمد حديث، أو محاورات في الدخوؿ تجنب أو وامتناع
 بالنسبة ىؤالء مثؿ يمثؿ ال حيث منو أصغر بأطفاؿ يختمط أف الخجوؿ الطفؿ يفضؿ وعادة

 ويكوف الخجؿ، في يشبيونو أطفاالً  يخالط وأحياناً  قيادتيـ، أو التفاعؿ في إجياد أي لو
 . مقتضباً  بينيـ الحديث

 غيره، مع التحدث وعدـ بالصمت، االلتزاـ الخجوؿ الطفؿ يحبذ :الحديث خجل 3-2
 وال عنيا، يسأؿ التي لؤلمور المعرفة عدـ إعبلف أو الرفض، أو القبوؿ عمى إجاباتو وتقتصر
 زائغ يكوف أو الكبلـ لو يوجو عندما االنشغاؿ يبدى وربما يحدثو، مف إلى الغالب في ينظر

 يدور بما عمـ عمى يكوف أنو مف بالرغـ ربطو، أو يقولو ما تنسيؽ يحسف وال النظرات،
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 أثناء يخجؿ مف األطفاؿ مف وىناؾ والضعؼ، التمعثـ ىو عميو الغالب أف إال الرد، ويستطيع
 . الزواج مثؿ الموضوعات بعض عف حديثو

 وبعض األسرة أفراد مع بالحديث الطفؿ يكتفي نادرة حاالت وفي : االجتماعات خجل 3-3
 أو رحبلت أو اجتماعات أي في المشاركة عف ويبتعد المدرسة، أو الحضانة في زمبلئو
 . رياضية أنشطة

 كأف األطفاؿ، بعض لدى الخجؿ فييا يظير التي المواقؼ بعض ىناؾ :المظهر خجل 3-4
 المطاعـ في األكؿ أو ،البحر مبلبس ارتداء أو ،جديدة مبلبس يرتدي عندما الطفؿ يخجؿ
 طريقة يغير أو شعره يقص حينما أو الشارع، في البسيطة األشياء بعض أكؿ أو العامة،
 . جديدة بحقيبة يأتي عندما أو،الكبار مف مشيد عمى المعب وأ تصفيفو،

 المدرسيف وبيف بينو حوار يبدأ حينما األطفاؿ بعض يخجؿ :الكبار مع التفاعل خجل 3-5
 الوالد، أصدقاء يستقبؿ عندما أو البائعيف، مف أشياء الطفؿ يبتاع عندما أو المدرسة، أومدير

 . الوالديف احد طمب عمى بناء لمكبار األمور بعض إببلغ عند أو
 حضور مف يخجؿ مف األطفاؿ مف ىناؾ: والمناسبات االحتفاالت حضور خجل 3-6

 ىذه مواقع عف واالبتعاد العزلة تفضيؿ ويكوف النجاح، حفبلت أو الميبلد وأعياد األفراح
 ( 92ص  2001  الشربيني ).لو بالنسبة مبادرة خير فييا االنخراط وعدـ المناسبات،

 التي السموكيات مف العديد مثؿ ألنو الطفؿ، لدى فطرية   صفة   ليس الخجؿ أف الباحث ويرى 
 مف االجتماعي سموكو مف العديد الطفؿ يتعمـ حيث المحيط، المجتمع مف الفرد يكتسبيا
 خطأ تربية ألساليب كنتيجة الخجؿ يأتي إنما بو، المحيطيف لآلخريف والتقميد المبلحظة خبلؿ
 اآلخريف، مع عبلقاتيا مف تحد أف تفضؿ التي األسرة عادات بسبب أو األسرة، قبؿ مف

ويميز أيزنؾ  رهصغ منذ خجوالً  الطفؿ ينشأ الحاؿ وبطبيعة نفسيا، عمى منغمقة األسرة فتكوف
  بيف نوعيف مف الخجؿ ىما:

 الطفؿ قدرة مع ولكف بالعزلة، الخجؿ مف النوع ىذا ويتميز : االنطوائي االجتماعي الخجل*
 . ذلؾ إلى اضطر إذا المجموعة مع بكفاءة العمؿ عمى
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 عف الناتج بالقمؽ الخجؿ مف النوع ىذا صاحب ويميز : العصابي االجتماعي الخجل*
 الشعور

حساس الذات، نحو المفرطة بالحساسية  يدفع الخجؿ مف النوع وىذا النفسية، بالوحدة وا 
 اآلخريف مع اجتماعية عبلقات تكويف في رغبتو بيف نفسية صراعات في الوقوع إلى صاحبو
 . منيـ وخوفو

  : ىما لمخجؿ آخريف نوعيف إلى "belcons and zimbardo "كما أشار
 كالحرج : الميارات أداء في بعيوب الخجؿ مف النوع ىذا صاحب ويتميز : العام الخجل*

 العاـ الخجؿ يظير وقد االجتماعي، الموقؼ في االستجابة أثناء األحياف بعض في والفشؿ
 . العامة واألماكف االجتماعية، الجمسات في بوضوح

 الذاتية، األحداث عمى الخجؿ مف النوع ىذا صاحب اىتماـ ينصب : الخاص الخجل*
 الخجؿ مف آخريف نوعيف 1999 النياؿ الحميمة وتذكر الشخصية بالعبلقات يتعمؽ ما وغالباً 
  :ىما
 عند الخجؿ إلى أدى الذي الموقؼ بزواؿ يزوؿ الخجؿ مف نوع وىو : كحالة الخجل*

 .صاحبو
 مزاج يقمؽ حيث الشخصية، بناء في متأصؿ الخجؿ مف النوع وىذا : كسمة الخجل*

 اجتماعية مخاوؼ إلى يؤدي وقد انطوائو، مف ويزيد االجتماعية، مياراتو صاحبو،ويخفض
 (20ص2010)عبد ربو عمي شعباف .كثيرة

 : الخجل مظاهر -4
 فيـ يسيئوف الكبار ىؤالء مف كثرة ولكف ،بسيولة الكبار ظويبلح األطفاؿ لدى الخجؿ فإ 

 في ويروف ،األطفاؿ مف الخجوؿ النموذج يموموف الكبار بعض فترى عميولحكـ ا أو الخجؿ
 األطفاؿ مف النموذج ىذا الكبار بعض ويحبذ ،لو داعي ال وانكماًشا وجبًنا ببلدة وسكون
 . ضجة يثير وال قبلعا فيو ويروف
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 األخذ أو االجتماعي التفاعؿ عمى القدرة لديو ليس بائًسا نجده الخجوؿ الشخص مظاىر مف 
 كذلؾ أمامو يكوف أو غيره إلى ينظر حينما ،بالنقص الشعور ويعاني الزمبلء مع والعطاء

 مف يجابيو ما عمى الرد أو ما نشاط أو عمؿ في االشتراؾ أو اإلقداـ قبؿ كثيًرا يتردد نجده
 واالرتباط التواصؿ تّجنب في الواضح الظاىري الخموؿ مظاىره مف وكذلؾ ،مواقؼ

لى األعماؽ في الغيرة وكذلؾ بصداقات  أقرانو يجد عندما فيو ويؤثر ،النفسي الحد وا 
 أي إليو يوجو ممف ينفر وكذلؾ منيـ فينفر طبيعية بصورة ويمعبوف ويتكمموف يتصرفوف
 مف حساسية أكثر يصبح الخجوؿ ف الشخصأ بمعنى. تصرفاتو عف ما نقد أو مبلحظات
 والحذر، والتشاـؤ الحركة وكثير االستثارة سيؿ يجعمو مما عصبية وأكثر العادييف األشخاص

ف   ص ص 2001)الشربيني   األسباب ألتفو عدوانيةو أ المباالة عدـ يظير أحياًنا كاف وا 
90-91) 
 أعراض الخجل: -5

 لمخجؿ أعراض عديدة نوضحيا في الجدوؿ التالي:
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 *األعراض اإلجتماعية  *األعراض الفيزيولوجية 

 : تشمؿ
 . النبض زيادة –
 . المعدة في وآالـ مشاكؿ-
  .والكفيف اليديف في زائد وعرؽ رطوبة-
 . وبسرعة قوية القمب دقات-
 . الحمؽ و الفـ في الجفاؼ-
 . البلإرادي واالرتعاش االرتجاؼ-
 واألذف . الوجو احمرار-
 الحمؽ في غصة-
 شحوب لوف الوجو.-
 رتعاش الوجنات واألطراؼ والجفوف. إ-
 دمع العينيف أحيانا .-

 : وتشمؿ-
 . الغرباء بحضور والكبلـ التحدث قمة  –
 . معو يتحدث مف عدا شيء ألي دائًما اّلنظر-
 . لو المعروفيف غير األفراد أو الغرباء لقاء تّجنب-
 .والأ بالحديث لمبدء االضطرار عند ضيؽال عرمشا-
 االجتماعية المناسبات في والتّكمـ الحديث عمى القدرة عدـ-

 . بذلؾ تكميفو تـ إذا الشديد باإلحراج والشعور
 اجتماعية أو فردية مياـ ألداءالتطوع  في الشديد التردد-
  اآلخريف مع أي
 .( واالنطواء اإلنزواء)

 . اليقظة أحبلـ
ف الخطر توقع-  . عنو بعيًدا كاف وا 
 . لو الغير نقد مف الخوؼ-

 . األقراف مع االشتراؾ عف االمتناع
 . المدرسي الوسط في وخموؿ الجمود-
 . حولو مف عمى رغباتو فرض ومحاولة األنانية-
مايسة أحمدالنياؿ ومدحت )األحياف بعض في البلمباالة-

 . (28ص  1999عبد الحميد أبوزيد 
 

 ( يوضح أعراض الخجل .1جدول رقم )                        
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 فيل الخجول:و بر  -6
 تتحدد بعض مبلمح بروفيؿ الخجوؿ كما يمي : 

 بعض مبلمح بروفيؿ الخجوؿ منيا: 1988 "زيمباردوفيميب "عف 1983 "واين ويتن"*ينقؿ 
 لديو حذر ظاىر وشديد فيما يتعمؽ بالعبلقات بيف الشخصية واآلخريف . - 
 لديو مستوى عاؿ مف الوعي الذاتي الظاىري عف كيفية تصور اآلخريف لو . -
 يرتبؾ بسيولة وغير راضي عف كونو خجوال. -
 غير قادر عمى تكويف صداقات بسيولة . -
 لديو كؼ جنسي ، وأكثر شعورا بالوحدة . -
 أكثر استيدافا لبلكتئاب. -

*ويعرض مجدي حبيب بروفيؿ الخجوؿ مف خبلؿ الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
 الخجؿ عمى النحو التالي :

 يميؿ إلى إظيار عزلة كبيرة خاصة في العبلقات بيف الشخصية والجنس اآلخر. -
الصمت ،ويعوقو الخجؿ مف إظيار كفاءتو  والتزاـمع اآلخريف ، لديو بطء في الحديث -

 الحقيقية عند التعامؿ مع اآلخريف .
 كبير بالذات وأكثر مبالغة في التأمؿ ،وتقويـ الذات . انشغاؿلديو  -
 وأقؿ قدرة عمى تكويف صداقات . وتوترا وكبتا ، يحكـ عميو اآلخريف بأنو أكثر قمقا، -
 ال يصمح أف يكوف قائدا لجماعة إال عند التخمص مف الخجؿ .  -

 . االجتماعيأقؿ لباقة ،أضعؼ ثقة في قدرتو عمى التداخؿ والتفاعؿ 
 بروفيؿ الخجوؿ بما يمي : "جيمفورد"*كما يحدد 

 ميؿ لمتواري في المناسبات اإلجتماعية . -
 غمب الناس .ميؿ إلى تحديد المعارؼ مع صعوبة مبادأة التعرؼ عمى أ -
)مايسة أحمد النياؿ  مدحت عبد الحميد أبو  .عدـ التزعـ في النشاط اإلجتماعيتفضيؿ  -

 (26 24ص ص  1999زيد  
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                                                                              خالصة:
الشخصية يضـ الصفحة التي تضـ كؿ الخصائص والسمات  البروفيؿ النفسي أو بروفيؿ

التي تميز الفرد عف بقية األفراد فبيذا البروفيؿ تتحدد معالـ شخصيتو مف سموؾ وردود فعؿ 
وانفعاالتو اتجاىاتو وبيا تحدد غايات ىذا السموؾ وتترجـ عمى شكؿ مجسد إلى سموؾ قائـ 

ص التي يتميزبيا الفرد ليترجـ ويشبع كؿ بحد ذاتو كما ىو العدواف الذي يعد أحد الخصائ
حاجاتو أو الوصوؿ إلى غاياتو عف طريؽ ىذا السموؾ بالرغـ مف أنو سموؾ ىداـ يتخذه الفرد 
بأشكاؿ متنوعة سواء كاف وسيمي أو ايجابي أو مباشر أو غير مباشر إلشباع نفسي أو 

أمر  صية ما فيواجتماعي ،كما يعتبر كذلؾ الخجؿ خاصية قد ترسـ بروفيؿ نفسي لشخ
ولكف مف غير الطبيعي ، طبيعي يمر بو تقريبا كؿ األطفاؿ ،في سف محددة ،ومواقؼ معينة

وتفاعؿ وتكويف ، أف يستمر الخجؿ لفترات طويمة وفي كؿ المواقؼ التي تتطمب تواصؿ
ف ىناؾ ، عبلقات وصداقات مع اآلخريف أو مع مف ىـ في مثؿ سنو فينا تبرز المشكمة وا 

الخجؿ مف بينيا اإلعاقات التي تصيب الطفؿ في سف مبكر مما تعيؽ تواصمو  أسباب وراء
 االجتماعي.  
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 :تمهيد

 ،نظام وكيان موحد يسير وفق األسس البيولوجية والنفسية التي يحتاجيا اإلنسانإن جسم   
وكل لخدمة األعضاء األخرى ،وكل عضو منو  يعتبر فعاال  ،ويعمل كوحدة منظمة ومتكاممة

فالحواس ،وىذا لالتصال بالعالم الخارجي ومواكبة مسار الحياة  حاسة تخدم حاسة أخرى 
ونكتسب الميارات ونتعمم كل الخبرات  حولنا نا ومرشدنا فبيا نكتشف العالم مندليم

إحدى ىذه الحواس تشكل عائقا أمام  أصيبت إذاولكن  ،والمعمومات عمى ما يجري من حولنا
وخاصة الذي يعاني من فقدان السمع لديو فيي من أصعب اإلعاقات الكبرى اإلنسان، طريق 

وبذلك اإلعاقة ،حيث يترتب عمييا فقدان القدرة عمى الكالم بجانب ىذا الطفلالتي تصيب 
، المغة والكالم أوتعمم الميارات المختمفة أوممارسة نشاطو الطبيعي اكتساب يصعب عميو

تماعي والتفاعل والتوافق النفسي لديو ففي ىذا الفصل فيي حاسة أساسية في التواصل االج
وماىي أنواعيا؟ وما  ؟سنبرز أىم مفاىيم الصمم،وما ىي األسباب المؤدية إلى ىذه اإلعاقة

   ىي أساليب التواصل معو؟

  م:صمتعريف ال-1

"أن األطفال الصم ىم الذين ال يمكنيم االنتفاع بحاسة 6774 *يعرف عبد المطمب القريطي
أوبدرجة أعجزتيم عن  من ولدمنيم فاقدا لمسمع تماما،السمع في أغراض الحياة العادية سواء 

 آذانيم في فيم الكالم وتعمم المغة ." االعتماد عمى

تأثير  يعطي تعريفا وظيفيا لألطفال الصم يعتمد عمى مدى 0222 كذلك مصطفى القمش* 
يصفيم بألئك الذين لدييم انحرافا في  إذالفقدان السمعي عمى إدراك وفيم الكممات المنطوقة 

 0227 محمد النوبي محمد عمي )المفظي.-السمع يحد من القدرة عمى التواصل السمعي
    (02ص



الصمم                                                                                        لرابعالفصل ا  
 

 
55 

إدراك األصوات في  عمى "بأنو الشخص الغير قادر األصمsmith2007 8*يعرف سميث 
كما انو غير ، البيئة المحيطة بطريقة مفيدة باستعمال السماعة الطبية أو بدون استعماليا
 قادر عمى استعمال حاسة السمع كحاسة أولية أساسية الكتساب المعمومات" . 

لديو بأنو الشخص الذي مقدار الفقدان السمعي  "فيعرف األصمmoores2008أما مورز*
بدون استعمال  أوديسبل أو أكثر ويعيق فيم الكالم من خالل األذن وحدىا وباستعمال 52

 (626ص 0227 )إبراىيم عبد اهلل فرج الزريقات . السماعة الطبية "

تا في فمقد فرقت التربية الخاصة بين الصم وبين ثقيمي السمع فياتان المجموعتان ليس 
سبب الخمل أو  ،درجة القصور السمعي)قة متجانسين وعادة ما يراعى فيياالحقي

 (.إصابتو  بالعجز السمعيعند بداية  عمر الفرد،القصور

 نظريات السمع : -2

 ىناك ثالث نظريات لمسمع ىي 8-

 نظرية المكان : 2-1

تقوم ىذه النظرية عمى أن ألياف الغشاء القاعدي الموجود بين القناة الغشائية والقناة   
أما في شكميا الحاضر . الخارجية بما يشبو أوتار البيانو لمتوترات  القوقعية في األذن تيتز

فإن ىذه النظرية تفترض أن كل منطقة من مناطق الغشاء القاعدي تكون متناغمة بصورة 
وعمى ىذا فإنو يفترض أن منطقة معينة ضيقة من الغشاء ، معين اىتزازير خاصة مع توات

. بالرغم من أن األجزاء األخرى تستثار أيضا. القاعدي تستجيب بشكل كبير لتوتر معين
 االستجابةالغشاء القاعدي الذي يعطي  توقف خبرتنا بالحدة عمى الجزء منوتتوقف وت

ناطق المختمفة مفي ال اإلثارةومع ذلك فإنو يظن بصورة عامة أن  اىتزازيالعظمى  لتواتر 
من الغشاء القاعدي يذىب إلى المناطق المختمفة من الساحة السمعية الموجودة في القشرة 
الدماغية .وىكذا فإن المنطقة المستثارة من القشرة الدماغية تكون عادة المنطقة األكثر 
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الشدة وفقا ليذه النظرية عمى مقدار إثارة الغشاء القاعدي مناسبة كخبرة الحد المعينة وتتوقف 
 وتتوقف الحدة بالتالي عمى المكان الذي أثير إلى حده األقصى .

 نظرية التوتر : 0-0

وتفترض ىذه النظرية أن األذن تعمل كما تعمل سماعة الياتف فإن تواتر قدره عشرة أالف   
دورة في الثانية يجعل العصب السمعي عشرة أالف إثارة في الثانية لينقميا إلى الدماغ وعمى 

العصبية التي تصل إلى الدماغ أما الشدة فتتوقف  اإلثارةىذا تكون الحدة متوقفة عمى تواتر 
 د األلياف العصبية المستثارة .عمى عد

 نظرية الفرق : 2-3

أي أن فرقا مختمفة في الشدة تعمل ، أن األلياف العصبية تعمل في فرق ترى ىذه النظرية 
وىكذا فإن فريقا معينا من األلياف يعمل في . لممثيرات الخارجية االستجابةبحسب الظروف 

أكثر من غيره ووفقا ليذه النظرية تكون الحدة متوقعة  لالستثارةشدة معينة وفريقا أخر قابميتو 
عمق اإلثارة  بازديادأنو  بافتراضأما الشدة فتعمل . عمى عدد مرات فاعمية األلياف الفردية

عدد متزايد يحدث من األلياف العصبية كما أنيا تقود  استجابةفإن مزيدا من اإلثارة تسبب 
كل ليف وعمى ىذا فإن تكاتفا ذا سعة متزايدة قد  متزايد يحدث في االستجابةإلى تواتر في 

واأللياف التي كانت تستجيب خمسمائة مرة في الثانية ، يثير مائة ليف بدال من خمسين
 (.632ص 6766كاظم   أغااآلن سبعمائة  مرة في الثانية ) يمكن أن تستجيب

ألىم في نقل ا رن القول أن عامل الفرق يمعب الدو ومن خالل نظريات السمع السابقة يمك 
 ،التواترات التي تزيد عن خمسة آالف دورة أما العصب السمعي فيحمل اإلثارات إلى الدماغ

 أما شدة الصوت فتتوقف عمى عدد األلياف العصبية المستثارة .
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 نسبة انتشاره:-3

أن  إالأمر سيل  ،السمعية في مجتمع ما اإلعاقةقد يبدو ألول وىمة أن تحديد نسبة انتشار  
فالدراسات المسحية التي أجريت تعاني من مشكالت عديدة تتمثل في  حقيقة غير ذلك،ال

وفي االفتقار ، كون أساليب التقييم غير دقيقة أو غير كافية وفي كون العينات غير ممثمة
وعمى كل حال فاإلعاقة السمعية ليست ، إلى معايير ثابتة  لتحديد مستوى التوازن السمعي

صعوبات التعمم لذا يطمق عمييا اسم  قات األخرى مثل التخمف العقمي أوبمستوى اإلعا
 اإلعاقة قميمة الحدوث نسبيا .

%من طالب المدارس 3حوالي  أن إلىقد أشارت ذا كانت الدراسات في الدول العربية ا  و  
بالنسبة  أما، اإلعاقةمستوى  إلىىذا الضعف ال يصل  إن إاللدييم ضعف سمعي ما 

%وتقدر 6.3بحوالي  انتشارهسمعية فتقدر نسبة  إعاقةلمضعف السمعي الذي يمكن اعتباره 
ذا، %6.62نسبة انتشار الصمم بحوالي  لتقدير نسبة انتشار  اإلحصائياتكنا نعتمد ىذه  وا 

فان ذلك يعني وجود حوالي مميون ومئتي ألف شخص ، السمعية في الوطن العربي اإلعاقة
 (34ص 0222)ماجدة السيد عبيد .أص632.222منيم حوالي  معوق سمعيا

وحدىا ىناك أكثر من مميوني شخص مصابين  (u.s.a)أما في الواليات المتحدة األمريكية 
السمع ىم من الراشدين أو بصمم شديد جدا والغالبية العظمى من الصمم وضعيفي 

أن الطمبة ضعيفي السمع الذين ال  عمما. عاما43والعدد األكبر منيم يتجاوز سن  الكبار
يحتاجون إلى برامج تربوية خاصة بسبب ارتدائيم أو استفادتيم من السماعات الطبية التي 
تسمح ليم بالسماع جيدا وأن يشاركوا في األنشطة الصفية األساسية بدون مساعدة إضافية 

خالل عشر % 60بنسبة  اإلصاباتوقد تناقصت أعداد . مستثنيين من ىذه اإلحصاءات
وتوافر المضادات الحيوية واألدوية ، الرعاية الصحية الجيدة إلىوىذا يعود ، السنوات األخيرة

التي فتحت ، كذلك عامل تطور تكنولوجيا السماعات الطبية. والسجايالموقاية من الحصبة 
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رامج مجال أمام العديد من الطمبة ألن يستفيدوا من التعميم الشفوي الصفي دون الحاجة إلى ب
 (662ص 0227عبد اهلل فرج الزريقات )ابراىيم  .تربوية خاصة 

الى أن نسبة ضعاف السمع تتوزع كما 6772الصحة  إلحصاءاتالمركز العالمي  وأشار 
عاما(ممكن لدييم بعض درجات ضعف 65-61والمراىقين بين ) األطفال%من 3يمي 
-23وبين )، ضعف سمعيعاما(لدييم 22-66%من بين األفراد في عمر )01وأن ، السمع
فأكثر نسبة ضعاف السمع منيم  عاما (43وفي سن )، %ضعاف السمع07عاما(منيم 42
 47كان 6756السمعية عام  اإلعاقةنفس اإلحصاء إلى أن معدل انتشار ويشير  %،21
)صالح حسن أحمد فرد.6222لكل 64.6الى 6776فرد وتزايدت ىذه النسبة عام 6222كل ل

 (663ص  0226  الداىري

السمعية األكثر من  اإلعاقةلدى ذوي  اإلعاقة(أن نسبة 6775) "وآخرونهايس "ويرى  
 اإلعاقةولكن في فئة ، طفل6222ديسبل في درجة فقد السمع تتراوح بين طفل لكل 62

ويذكر نفس ، طفل6222أطفال لكل  1البسيطة والمتوسطة تكون أكثر انتشار وتقدر بنحو 
طفل 6222أطفال لكل4وجد أن النسبة تصل إلى (6772أخرى عام )المؤلفين أنو في دراسة 

 .لدييم إعاقة سمعية حس عصبية من النوع المتوسط والشديد والحاد 

أن نسبة انتشار فقدان السمع الحس عصبي المتوسط والحاد  إلى(0222) "باباس"ويشير  
البالد النامية في سن  ولكن ىذا التقدير يختمف عنو في، مولود6222لكل 2.386بنحو 

 (00ص 0227 )محمد النوبي محمد عمي طفل .6222لكل 6.380سنوات بنحو 4

  أنواع الصمم: -4

 الصمم التوصيمي )االذن الخارجية(:                                                                        :4-1

 ،األذنغشاء طبمة أو  ،الخارجية األذناختفى تماما فقد يكون السبب في  أوضعف السمع  إذا
 إحدىفي  أو ،الوسطى باليواء النقي األذنتغذى  التيقناة استاكيوس  أو ،الوسطى األذن أو



الصمم                                                                                        لرابعالفصل ا  
 

 
59 

في كل ىذه الحاالت يكون ، الركاب أوالوسطى الثالث 8المطرقة والسندان  األذنعظيمات 
الوسطى في توصيل الصوت  األذن أو ،الخارجية األذننتيجة فشل  الصممأو  ،ضعف السمع

 الداخمية. األذنونعنى بو القوقعة داخل ، محطة توليد السمع إلىالقادم من الخارج 

الظروف التي يكون الضرر فييا  أسوءحتى في ، يمكن عالجيا و التغمب عمييا أسبابوىذه 
القوقعة ممكن عن  إلىتوصيل الصوت  فان، جزئيا أوتماما  إصالحويصعب  بالغا جدا،

 األذن إلىفي الوصول  األصواتفالصمم التوصيمي ينتج عن فشل  . األذنطريق سماعة 
 8إصابات األذن الخارجية (،الخارجية انسداد قناة األذن)عيوب خمقية نتيجة الداخمية

 األذن إلىالخارجية  األذنىذا الغشاء ميم جدا لتوصيل السمع من  8األذن غشاء طبمة *
الخارجية  األذنالوسطى في غرفة مستقمة عن  األذنانو يحفظ  إلى اإلضافةبف. الوسطى

فانو يقوم ، وعن كل المؤثرات الخارجية الضارة ،وعن تقمبات الجو ،بعيدة عن العبث بيا
 ذبابات ويضاعف ىذه الذبابات عشرين مرة، إلى األصواتيحول  إذ بعممية دينامكية رائعة،

الوسطى الحاد  األذنالتياب  أىمياقد يصاب بثقب نتيجة عوامل كثيرة  األذنوغشاء طبمة 
وال يتحمل الغشاء  الوسطى، األذنمستمر خاصة حينما يتجمع الصديد داخل  األطفالعند 

 والغرفة صغيرة جدا،، الوسطى مستمر األذنالصديدي داخل فاإلفراز  ضغط الصديد عميو،
طريق واحد  إالالصديد  أماموليس ، ستاكيوس مغمق من االلتيابات والتورموبابيا الوحيد قناة ا

 األذن إلىذن الوسطى تفجر ويخرج الصديد من األتثم  بعجتنىو الضغط عمى الطبمة حتى 
السفمي من  األماميفي الغالب في الجزء  وفي ىذه الحالة يكون ثقب الطبمة، الخارجية
 األذنمثل ضغط اليواء بعنف داخل  األذنلثقب طبمة  أخرى أسبابوىناك ، الطبمة 

وكذلك في الحاالت التي ، األذنانفجار شديد بجوار  أو األذنالخارجية نتيجة ضعفو عمى 
تمزق غشاء  إصاباتوكذلك تحدث . التريكو إبرةجسم طويل مثل  إدخاليمكن لمشخص فييا 

 أوالثقب نتيجة عطس شديد  مع حدوث الكسور في الجمجمة ونادرا ما يحدث األذنطبمة 
 .                                                                               األذنفي  نفخ شديد لميواء
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 فباإلضافةالصمم التوصيمي  أسبابالوسطى8ىي المسؤولة عن الغالبية العظمى من  األذن*
وقميال في  ،الخارجية األذنبعض التشوىات الخمفية النادرة التي تحدث غالبا مع تشوه  إلى

وفي ، أيضامصاحبة  إصاباتوىي ، الوسطى األذن إصاباتتوجد  الوسطى وحدىا، األذن
تفكك العظيمات  8مع بعض استثناءات فردية مثل، القناة الخارجية إلصاباتمعظم الحاالت 

خمخمة شديدة  أو ،عظمة السندان من وسطيا نتيجة صوت قوى وسقوط، الثالث عن بعضيا
 ،أتوبيسركوب  أثناء وأ ويكون ىذا من خالل نفخ زمارة عمى سبيل المداعبة، األذنفي 

القريبة ليذا الصوت ،وكذلك قد تحدث  األذنفيشعر المصاب فورا بالصمم والطنين في 
االلتيابات الحادة  ،خبطات لمجمجمة أو اصطدامانتيجة ، الوسطى األذنتجمعات دموية في 

مقدمة ،وىو الوسطى  األذنااللتياب الصديدي الحاد في  أما،و المزمنة في األذن الوسطى
 األذنفي عظيمات  التآكلالتي غالبا ما تكون مصحوبة بنوع من  ،االلتيابات المزمنة إلى

 تأكلوكذلك  ،الوسطى األذنتجمع صديدي داخل أو  أوالتصاقاوكذلك وجود لحمية  .الوسطى
الوسطى في القيام بميمتيا  األذنفشل  إلىتؤدي  أشياءىذه ، الوسطى لألذنالغشاء المبطن 

المريض بالصمم  وبالتالي يصاب ،الخارجية األذن إلىتوصيل الصوت أو وىي نقل 
 توصيمي.                        ال

 األذنالوسطى من جية  األذنعظيمات  آخرتصمب عظيمة الركاب8عظيمة الركاب ىي  *
غشاء طبمة  إلىالخارجية  األذنوالييا تنتيي ذبذبات الصوت التي انتقمت من قناة ، الداخمية
حتى تتحرك مع كل حركة  ،األذنعظيمة المطرقة الراقدة محتضنة غشاء طبمة  إلى ،األذن

تي تتحرك عظيمة الركاب ال إلىثم عبر عظيمة السندان  ،من حركاتو ميما كانت بسيطة
داخل القوقعة جيئة وذىابا ،محدثة  إلى األماميمثل حركة باب الغرفة تماما فتتحرك بنصفيا 
األعصاب فيسمع  أىدابوىذه التموجات تحرك ، ذبذبات وتموجات في السائل داخل القوقعة

ولوال  المطاف لتوصيل الصوت واىم جزء فيو، أخرفحركة عظيمة الركاب ىي ، اإلنسان
                                                           .اإلنسانوبالتالي ما سمع الداخمية  األذن إلىصمت األصوات و  ما حركتيا
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تكمس عظيمة الركاب  أويعانون من تصمب  ( تمن البشر ) معظميم سيدا 0 نأولقد وجد  
من العظم حول  إضافيةوىو مرض وراثي يصيب أحد األذنين ثم األخرى فيو تراكم كميات 

 ،تنعدم بسبب كمية العظم المتراكمة أوما نسميو بقدم عظيمة الركاب ،فتقل حركتيا  أوقاعدة 
غير مرغوب فييا من العظم حول قدم عظيمة الركاب فغير  إضافيةتراكم كميات  أسباب أما

غالبا تبدأ بالشعور بنقص في السمع بعد الحمل األول ثم يتفاقم ىذا  معروف تماماالمريضة
 فالمريض لو عالقة وثيقة بالحمل .       ، أخرويزداد مع كل حمل ، الشعور

 :الصمم العصبي 4-2

عصب  أوالداخمية  األذنقوقعة  إصابةيكون من خالل  ضعف السمع العصبي، أوالصمم  
، الداخمية ىي سماع األصوات وتمييزىا األذنميمة قوقعة ف مراكز السمع في المخ. أو األذن

 حيث تتم عممية السمع.، بالسمع في المخ اإلحساسمركز  إلىثم نقميا عبر عصب السمع 

يي الجزء الخاص بالسمع في األذن الداخمية وىي تشبو القوقعة البحرية المكونة من دائرتين ف
ء يحمل أعصاب السمع التي تسكن ونصف ويتوسطيا عمود من العظم يمتف حولو غشا

ويحرك بذلك أىداب ، دوما وطوال الحياة في سائل خاص يتموج أمام حركات عظيمة الركاب
فالوراثة تمعب دورا ىاما في  ،األمراض الخمقية والوراثية،تتعرض إلى السمع في عصب السمع

 كما أن بعض األمراض،األقارببعض حضور حاالت الصمم من خالل تكرار زواج 
قد تسبب دمارا داخل القوقعة ، ومعظم الحميات التي تسببيا الفيروسات( التناسمية )الزىرى

يولد  راثي تظير عمى الطفل بعد الوالدةوبعض أنواع الصمم الو  أوبعد الوالدة، ،الحمل أثناء
 سمعو ثم يبدأ سمعو في الضعف. الطفل طبيعيا في

                                                                صمم الشيخوخة: 4-3

لو ميزات  في سن الشيخوخة يظير نوع من ضعف السمع أو الصمم عمى كبار السن،  
وقد يظير مبكرا جدا عند بعض الناس الذين يرثون الصمم في كروموسوماتيم ،وىو  .معينة
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نتيجة الدورة  شيخوخةالصمم ال، يكون يظير في أكثر من فرد في العائمة مرض وراثي 
والقدرة  القوقعة شأنيا شأن أي جزء في الجسم تتغذى بأوعية دموية تيبيا الحياة،الدموية 

ضعف القوقعة عند القيام  إلىأي تتغير في ىذه األوعية الدموية يؤدي ، عمى القيام بوظائفيا
يمشي بين كبار السن ،تتراكم  مثل حاالت تصمب الشرايين ىومرض،بدورىا أو عدم القيام بو

تبعا لذلك تفقد ىذه األوعية جزءا كبيرا من القدرة عمى ، أمالح الكالسيوم في األوعية الدموية
نسجة المختمفة.                                            لألواالنكماش بالتالي يقل الدم الذي يجري فييا مغذيا  ،التمدد

وقد يبدأ مبكرا عن ذلك في الحاالت الوراثية ، د الخامسة و الستينىذا المرض يبدأ غالبا بع
أوكل كمماتيا مما  ،ولكن ال يقدر عمى تمييز بعض ىنا المريض يقدر عمى سماع المحادثة،

وضمور بعض أىداب عصب السمع من خالل قمة الدم  لتأكل. يسبب لو ضيقا نفسيا شديدا
تدخل األذن محدثة  عالية مثل 8صراخ األطفال،يحدث أن تكون األصوات ال، المغذى لمقوقعة

 مما يؤدي، يان المغذى لعصب السمعضجة مؤلمة لمشخص المريض وكذلك انقباض الشر 
كذلك فان حدوث جمطة أو نزيف في  صمم مفاجئ و بالعالج يعود السمع إلى طبيعتو إلى

وقد يتحسن جزئيا ، فقدان شديد و سريع أو مفاجئ لمسمع إلىالشريان المغذى لمقوقعة يؤدي 
 مع العالج أو ال يتحسن أبدا .

 أجيزة-المصانع-السيارات)الصمم العصبي نتيجة لمضوضاء واألصوات العالية المنبعثة من
وىذا ، أن تكون في صورة صوت عال جدا ومفاجئ أماىذه األصوات (.الراديو والتميفزيون

المريض كأصوات ماكينات  صوتا عاليا اعتاد عميو العامل يحدث صمما شديدا مفاجئا أو
أو أصوات موسيقى الجاز العالية والتي تحدث مع ، المصانع في مصانع الغزل والنسيج

                  الطويل.                                               المدى عمى عصبيا صمما وتحدث القوقعة، لزمن ضررا بالغا فيا

 الهستيري:                            الصمم 4-4

 8وادعاء الصمم  الصمم اليستيري أو الصمم النفسي
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نفسية أو تحت ظروف  في ىذه الشريحة من الصمم يعتقد المريض عقب صدمة عصبية أو
 بينما سمعو في الحقيقة لم يتغير نوعيتو أو حدثو. ضاغطة أنو فقد السمع،

 أما ادعاء الصمم8

األخيرة،اتفق العمماء عمى تسمية الصمم اليستيري ب8الصمم النفسي وعرفوه السنوات  فيو 
بأنو فقدان الشخص لمقدرة عمى السمع،ووجدوا أن كممة صمم نفسي أخف وقعا عمى المريض 

من كممة ىستيري والتي قد تعطى انطباعا خاطئا عند تصرفات ىذا الشخص  وعمى أىمو،
 ضطرابات النفسي عند ىذا المريض.واعتبروا أن الصمم النفسي ىو بداية ال

 8سنوات األخيرة ألسباب نذكر منياالتمارض فقد زادت نسبتو في ال أما ادعاء الصمم أو 

نتيجة لحادثة أو  زيادة نسبة التعويض المادي الذي تقرره المحاكم لمن يفقدون السمع،-
 وتؤثر فيو.العمل في مصانع تؤذى أصواتيا السمع  أي سبب جنائي أو مشاجرة أو

 بعض الدول مثل الكتمة االسكندافية،تعطى معاشات ضخمة ليؤالء الذين يفقدون أسماعيم.-

 اليروب من بعض االحتماالت التي يخاف منيا الشخص مثل8التجنيد.-

–الميزات التي يحصل عمييا المعوق بفقد السمع في بعض الدول عمى ىيئة تسييالت في -
 ة بالحالة وغيرىا .واستيراد عربات خاص المواصالت

في بحث أجرى في المممكة المتحدة عمى المتمارضين من المستعدين لمخدمة  ىذاو 
%من ىؤالء المتمارضين يقاسون من بعض االنحرافات النفسية أو عدم 64العسكرية،وجد أن

ووجد أن  التوازن النفسي،بينما كان الباقون يعانون من حالة توتر عصبي في حياتيم العادية،
وأنيم ادعوا الصمم ، معظم ىؤالء المتمارضين كانوا غير موفقين في دراساتيم في معادىم
ىذه  إلى لجئواولذلك ، كي ييربوا من لوم المجتمع ليم عمى تيربيم من أداء الواجب الوطني

 الحيل.
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 ادعاء الصمم عند األطفال8-

 عند بعض األطفال  لوحظ عمى مستوى الكرة األرضية أن ىناك زيادة في ادعاء الصمم 

الستدرار  أداء الواجبات الدراسية في المنزل،أو المدرسة ..أو إلىلمتيرب من الذىاب  أماذلك،
 و المجتمع عمييم ..وقد يكون أيضا،لتحقيق غرض خاص بيم. اآلباءعطف 

شك والده في سالمة سمعو من  وقد شاىدت شخصيا في أحد معاىد الصم و البكم طفال، 
بياالطفل أجريت تجارب عديدة،ثبت من خالل نتائجيا أنو  يشعر لم خالل اختبارات

وعرفت بعد ذلك أنو سبب ادعائو الصمم أن والديو يعمالن في معيد الصم والبكم وأن ،سميم
وتذىب يوميا معيم إلى المعيد وأراد محتاال أن يرافق  شقيقتو الكبرى تعانى من الصمم،

 االدعاء ثالث سنوات قبل أن يكتشف . األسرة في رحمتيا اليومية .استمر ىذا

عام في أحد معاىد الصم وكان يظير 61اكتشف األطباء طفال عمره ، وفي المممكة المتحدة 
التعامل مع حالتو  الطبي وتم تحت التنويم إال ولم يمكن اكتشافو ،صمما كامال

  (BRIN et al 2004 p303)تماما.

  أساليب التواصل مع األصم :-5

 المواقف التعميمية ويمكن إبرازىا كاآلتي 8 باختالفصل مع األصم اأساليب  التو تتعدد 

وىو تعميم الصم وتدريبيم دون استخدام لغة اإلشارة أو التيجئة األسموب الشفوي ::5-1
 باألصابع فال يستخدم لالتصال الشفوي سوى القراءة والكتابة .

وىي أشكال عفوية من تحريك اليدين :المساعدة لتعميم النطق اليدوية اإلشارات:5-2
وتيدف إلى المساعدة في تمقين األصم المغة المنطوقة وتمثل بوضع اليدين عمى الفم أو 

 األنف أو الحنجرة أو الصدر لمتعبير عن طريقة تخريج حرف معين من الجياز الصوتي .
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 ،وفيم ما يقولو شخص بمراقبة حركة الشفاه االنتباهوتعتمد عمى  :قراءة الشفاه:5-3
 ومخارج الحروف من الفم والمسان والحمق أثناء النطق .

وىي الوسيمة اليدوية لدعم المغة المنطوقة ،ويستخدم المتحدث فييا  :لغة التمميح:5-4
مجموعة من حركات اليد وتنفذ قرب الفم مع كل أصوات النطق وىذه التمميحات تقدم لمقارئ 

ما يمتبس عميو في ىذه القراءة وجعل الوحدات الصوتية  لشفاه والمعمومات التي توضحلغة ا
 الغير الواضحة ،مرئية .

والتخاطب  االتصالوىي تقنية  :أو التهجئة باألصابع اإلشاريةأبجدية األصابع :5-5
وتعتمد عمى تمثيل الحروف في أصابع اليد حرفا من الحروف األبجدية وتستخدم غالبا في 

 أسماء األعالم أو الكممات والمعاني التي ليس ليا إشارة متفق عمييا .

أسسيا غويرينا اليوغسالفي وتعتمد جممة من المبادئ أىميا أن  :طريقة المفظ المنغم:5-6
روج األصوات بطريقة مجردة بل إن الكالم تعبير شامل تتدخل فيو الكالم ال ينحصر في خ

فالمتكمم يستخدم كل ، كل حركات الجسم كاإليماء ومالمح الوجو واإليقاع والنبرة واإلشارات
عن طريق  واستغاللياالبقايا السمعية  استعمالوتعتمد ىذه الطريقة عمى  ،إمكانيات التعبير

 أجيزة خاصة معينة .

ويعني ذلك استعمال كافة الوسائل الممكنة ودمج كافة  الشامل )الكمي (: االتصال:5-7
والتخاطب السمعية والشفوية واليدوية واإليماءات واإلشارات وحركات اليدين  االتصالأنظمة 

 وتيسيره . االتصالواألصابع والشفاه والقراءة والكتابة لتسييل 

وتعتمد عمى اإلشارات واإليماءات وحركات الجسم التعبيرية والتي توضح  :لغة اإلشارة:5-8
في طريقة   االستخدامبيا األفكار كحركات الكتفين وبعض تعبيرات الوجو ونجدىا كثيرة 

المعب والتعامل الشخصي ،واإلشارات التي يستخدميا الصم في مخاطبتيم ممثمة في إشارات 
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شارات غير  ص  0261عواض بن محمد عويض الحربي )وصفية .وصفية يدوية تمقائية وا 
56) 

 خالصة:

يعتبر الصمم من اإلعاقات الحسية التي تصيب الفرد التي تكون ألسباب عديدة أىميا 
الوراثة والعقاقير التي تتناوليا األم أثناء الحمل مما تعرقل نضج الجنين ونموه ولكن قد يكون 

درجة الحرارة بشكل  ارتفاعالصمم مكتسب أي يولد الطفل بصحة جيدة ويحدث الصمم نتيجة 
يذه اإلعاقة تعيق بشكل كبير النمو النفسي والجسمي واالجتماعي لمطفل مما ف، غير طبيعي

 ،تشعره بجوانب النقص لديو وىذا ما يعرقل تكيفو االجتماعي ويضيق دائرة االتصال لديو
 .فالصمم يعيق الحركة التعميمية في االكتساب الجيد والتعمم السريع مقارنة بأقرانو العاديين 
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 التذكير بالفرضيات :-1

 الفرضية العامة: 1-1

 يتصف البروفيل النفسي لدى  الطفل األصم بخصائص نوعية . -

 الفرضيات الجزئية: 1-2

 يتصف الطفل األصم بخاصية العدوان . -

 يتصف الطفل األصم بخاصية الخجل. -

 المنهج المستخدم : -2

ألنو الوسيمة المثمى لموصول لدوافع البحث ، اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج اإلكمينيكي 
 من خالل محاولة الكشف عن الحالة الشخصية ومعرفة تاريخ الحالة بكل حذافيرىا .

التي تعني بالتركيز عمى دراسة الحاالت الفردية التي  حيث يعرف عمى أنو الطريقة العيادية 
ويستخدم الباحث أدوات البحث النفسي المختمفة والتي تساعده ، تمثل الظاىرة المراد دراستيا

 (.91ص  2000عمى دراسة المبحوث دراسة شاممة ومعمقة)فرج عبد القادر طو 

دة متكاممة مميزة عن غيرىا وقد ويعرف المنيج اإلكمينيكي أيضا عمى أنو دراسة الفرد كوح 
ي سمات شخصية فرد معين )حممي المميجتدخل مالحظة أساليب سموكية معينة واستخالص 

 (.20ص 2001

 أدوات الدراسة : -3

                                                       المالحظة العيادية : 3-1 

 البحوث العممية الميدانية لجمع البيانات،إحدى أدوات جمع المعمومات تستخدم في ىي  
كما تستخدم البيانات التي ال ، التي ال يمكن جمعيا عن طريق الدراسة النظرية أو المكتسبة
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)رشيد زرواتي  أو اإلحصاءات، أو الوثائق.، يمكن جمعيا عن طريق االستمارة أو المقابمة
 (           218ص 2004

 النصف الموجهة : العيادية :المقابمة3-2

وىي تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجية يحاول فيو الباحث جمع أكبر قدر ممكن  
حيث تكون األسئمة مغمقة مفتوحة لتعطي الحرية ، من المعمومات والبيانات عن المفحوص

عطاء الحرية لممستجيب لمزيد من التوضيح، لمباحث بطريقة معينة )حسن مصطفى عبد  .وا 
 (141س ص المعطي ب 

وفي ىذا النوع من المقابالت يستعد الباحث لتحديد الموضوعات التي سوف يطرحيا عمى  
 (.244ص 2009)محمد حسن غانم  .الشخص فيضع السؤال بما يتناسب وفيم الفرد

وفي دراستنا ىذه كانت المقابمة األنسب لضبط وتحديد الخصائص والسمات الشخصية التي 
 مقسمة إلى محورين محور العدوان، ومحور الخجل . وكانت، تميز الطفل األصم

 اختبار رسم الشجرة :-3-3 

 تقديم االختبار: 3-1- 3 

تحميل الشخصية  يعتبر اختبار الشجرة من أحد االختبارات اإلسقاطية األكثر استعماال في  
وآخرون وخاصة األخصائي  ،وىذا ما جاء بو "إميل جوكر" من خالل تفسير الرسوم حدسيا

لما  ،وعالم دراسة الخط لكي تتم الدراسة المنظمة واإلحصائية، النفسي السويسري "كوخ"
  .عرض طريقتو في تحميل رسم الشجرةب1949يسمى اليوم باختبار رسم الشجرة وقام سنة 

 األدوات المستعممة في االختبار: 3-3-2

 . 27.21*ورقة بيضاء من حجم 

 *قمم رصاص مبري جيد 
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 *استعمال األلوان وعدم استعمال الممحاة والمبراة.

 *تقدم الورقة طوليا.

 تعميمة االختبار: 3-3-3

 تتمثل في "أرسم شجرة" أو"أرسم شجرة مثمرة".

 تفسير اختبار رسم الشجرة حسب كوخ: 3-3-4

 :منطقة في الورقة يعطي مفيوما لكلإذ  يعطي كوخ الحيز المستعمل في الرسم داللة رمزية،

وىي البنية الفكرية ومنظقة القيم ، المنطقة العميا: تمثل الجانب الشعوري لممفحوص -
 وىي منطقة االتصال بالمحيط أيضا .. واألحاسيس الخرافية والمقدسة

وعن االنتماء إلى العمم ، تعبر عمى ما قبل الشعور وعن ما ىو مادي: المنطقة السفمى -
 الخارجي .

 قة اليسرى: تمثل الماضي واالنطواء والعالقات مع األم.المنط -

المنطقة اليمنى: ترمز إلى المستقبل واالنبساط والعالقات مع األب بصفتو رمز السمطة  -
 والنظام.

والمنطقة اليمنى السفمية ىي منطقة ، أما المنطقة اليسرى السفمية فتعتبر منطقة النكوصات -
  .والعميا اليسرى منطقة الفتور والتثبيط ،نطقة النشاط والمشاريعأما العميا اليمنى فم، الحاجات

وعمى عناصر ، األغصان( من جية -الجذع  -يمكن الوقوف عمى نواة ثابتة )الجذور
 -الثمار -وعمى عناصر التزيين من جية أخرى وىي )التوريق ، التزيين من جية أخرى

 الطبيعة(

 الجذع: 3-3-4-1
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فالجذع المرسوم بخط واحد خاص برسوم ، والمثالي والنشط في الشخصيةىو الجزء الثابت 
وفي حالة وجوده ، ويختفي ىذا المؤشر عند الراشدين العاديين. األطفال الصغار واألغبياء

 فيو دليل عمى تثبيط أو تخمف عقمي.

 الجذور: 3-3-4-2

ل في حين أنيا غير وىي متواترة في رسوم األطفا، تعبر عن االنتماء إلى العالم الجماعي
فيي غالبا ما تعبر عن مشاكل ، وفي حالة وجودىا. بارزة في رسوم الراشدين واألسوياء

أو ، أو عن التدىور العاطفي أو الفضول اتجاه االمور الخفية، المحيط العائمي لممفحوص
 النزوات والمشاكل.

 األغصان: 3-3-4-3

 .الدفاع واليجوم وأنماطغالل موارده تمثل العالقات مع الخارج وطريقة المفحوص في است
بخطوط ضيقة وبدون ، فالمفرطون في العدوانية مثال يرسمون أشجارا في غاية من الحدة

وعمى  عمى "نقص في تقدير الذات" يمكن أن يكون ىذا النوع من األشجار مؤشر. أوراق
 العموم يجب عمى التوريق أن يكون متوازيا عمى الجيتين.

كما تدل األزىار عمى اىتمام ، والتوريق عمى الحياة الواعية والفطرية والمثاليةتدل األغصان 
 المفحوص بالمظير.

 ،ترمز الثمار إلى االتجاه العممي ،وتشير األغصان المبتورة إلى الشعور بالنقص
فيم . يفتقرون إلى االحساس بالواقع، فالمفحوصين الذين ال يرسمون إال أغصان متصاعدة

بينما السوداويون المستسممون والمكتئبون . ون بسيولة ويستجيبون بال تمعنأشخاص يتحمس
إن تقنية تفسير رسم الشجرة حسب كوخ تعتمد عمى . والمنطوون يرسمون أغصانا متدلية
 أساسا عمى معطيات دراسة الخط.

 :kochأهم النقاط في جدول تحميل رسم الشجرة حسب كوخ 3-3-5
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 الفهرس العام : 3-3-5-1

إلمكانيات التعبيرية التي يتيحيا اختبار رسم الشجرة باإلضافة إلى سيولة تمثيل الشجرة إن ا
المذان ، لالختبارات األخرى مثل اختبار رسم الرجل واختبار رسم المنزل جعمتو مخالفا

 يفرضان عمى المفحوص قاعدة مقولبة.

 /مقاس الشجرة :1

الرغبة في ، الحاجة إلى سند، لموسط تبعية، عاطفة صبيانية، تثبيط، خجل شجرة صغيرة: -
 عدم الظيور لكن عكسيا عمى صعيد الحمم .

 ،جمب انتباه الوسط، رغبة في إبراز الذات، اتساع، طموح، شجرة كبيرة: عالقة حيوية -
 ثقة كبيرة بالنفس.، إعطاء األوامر، إثبات الذات، رغبة في القوة

الشعور ، الرغبة في إعطاء قيمة لنفسو، ةمثالي، /إبراز المنطقة العموية: سيادة الذىن2 
 تكيف صعب في الحياة العممية .، نقص اإلحساس بالواقع، عزة النفس، بالذات

 ،انفعالية، نشاط متجو نحو العالم الحسي، فعالية العنصر الغريزي /إبراز المنطقة السفمى:3
 تبعية .، حاجة إلى سند، قمق، تثبيط النمو

 الورقة:/ موقع الشجرة في 4

 عدم االستقرار .، الحاجة إلى الحركة، أعمى الورقة: تناوب االكتئاب بواسطة اإلثارة -

 ،اليجر ،إحساس بفقدان موضوع الحب، شعور بالدونية، أسفل الورقة: انطباع عدم القيمة -
 تأنيب الذات.

احترام ، اإلحساس باالنسجام مع الوسط، تنظيم الحاجة االجتماعية، مركز الورقة: تيذيب -
 المعايير .
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أو أم مطمقة غير مطمئنة وغير مشبعة ، عمى اليمين: االرتكاز عمى أب متسمط وتعمق بو -
 طاقة فردية .،نشاط، انبساط، اتجاه نحو المستقبل

 ،مع بديمو ب أومشكل مع األ عمى اليسار: تبعية لالم وتعمق بيا )تجاذب وجداني (، -
 انطواء فتور.، نحو الماضي اتجاه عمى الصعيد التربوي، صعوبات

أىداف موضوعة في ،سيادة ميل لالنبساط اليام مبالغ فيو /رسم مكمل عمى حافة العموية:5
 نشاط خيالي معتبر .، القمة

مقاومة أكثر سطحية وخاصة عمى ، سنة11بعد السن : /قاعدة الجذع عمى الخط السفمي6
 نضج.ضعف اختالل ال، تصور صبياني لمعالم، الصعيد العاطفي

 فهرس الجذع: 3-3-5-2

 إبداع انطالقا، خضوع لمنزوات والغريزة، الصالبة والسكون، /جذع بجذور: رمز االستقرار1
 فضول نحو األمور الخفية. عدوانية،، ثقل، البحث عن سند، بطء، من الالشعور

 / جذع مائل:2

موقف دفاعي،مقاومة،تكيف مرغوب في بحذر ،التغمب عمى الذات،إكراه،كبت :عمى اليسار -
 قمع المشاعر،تعمق بالماضي.     

العطاء،تركيز ضعيف،ىشاشة ،قابمية لمدىشة،اإلغراء  عمى اليمين: القدرة عمى-
 بسيولة،قابمية التأثر.

 

 عمى الكبت، أما إذا استمر فيو مؤشر سنوات،8أوليا يزول عند نحو /جذع ذو خط فريد:3
 قمق)عند المصابين عقميا أو البمداء(.  تغيير الواقع أو التممص منو، التخمف،
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بميد ، متشبث برأيو، غير متمايز، متصمب الرأي، /جذع مستقيم ذو خطوط متوازية: عنيد4
 مزيف اختالل في التكيف وقدرة عمى التجريد.

 فهرس التاج: 3-3-5-3

 /توزيع الكتل في التاج:1

ال يجد حرجا في ، عمى اليمين :الشعور بالذات، الحاجة إلى أنو يكون ذا قيمة تفخيم -
 ضعف األنا.، تخيل، ضعف التركيز،عدم الثقة بالنفس، تعجرف وقاحة ،عزة نفس، العالقات

صعوبة الخروج ، كبت أحالم اليقظة، نرجسية ، تفخيم عمى اليسار: انطواء،تحفظ حذر -
 يستطيع المقاومة.، غ فيومن الذات أو تقدير الذات مبال

 / عرض التاج:2

 ،صعوبة في التطور، تشاؤم، تثبيط، انقباض، تاج صغير الحجم: الشك اتجاه الذكاء -
 تخمف عقمي محتمل.

تاج كبير الحجم: جمب االىتمام، أحيانا بطريقة مزعجة، فكر اختراعي، إثارة، طموح،  -
 تخص النطق والفصاحة. أحيانا مشاكل

  األغصان:فهرس  3-3-5-4

 / االتجاه نحو اليمين ونحو اليسار:1

 إلى اليمين: انبساط  ،حسن اجتماعي، استعداد لممساعدة، غيري، موقف ايجابي من الحياة،

 الحاجة إلى النشاط، تكيف.

 إلى اليسار: انطواء، منشغل بنفسو، تعمق بالماضي، خموية، نرجسية، عدم الثقة. -

 األسفل:/االتجاه نحو األعمى ونحو 2
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سيادة الطموحات، غضب دون سبب،  حيوية، أغصان متصاعدة: قابمية التييج العاطفي، -
 طيش.

 تمركز ذاتي. ،مكتئب، متياون، انطواء أغصان متدلية: كآبة، انحطاط القوى، مرىق، -

 فهرس الممحقات: 3-3-5-5 

عجاب زائالن،عجز عن التفكير1 ، ، سطحي/األزىار: إعجاب بالنفس،طفل مدلل، فرح وا 
 ظيور أكثر من الحقيقة.، حب الظيور

االستظيار، سطحية األمور، و  قدرة عمى التعبير خفة، حيوية، /األوراق: موىبة المالحظة،2
 اليقظة. أحالم سذاجة، صبياني،

ال يتطمع إلى ، /الثمار: تباىي بالقدرات، الرغبة في النجاح، الحاجة إلى إظيار المزايا3
 بال نضج.انتيازي يبحث عن المال واألجرة والفائدة،  سريعة،المستقبل، يريد نتيجة 

ميل  تخمي،، استسالم ينفصل بسيولة،، /ثمار وأوراق متساقطة: ما ىو ضائع ومضحى بو4
 نسيان،عند بعض الحاالت ضياع الشخصية. إلى العطاء،انتباه ضعيف،

ام الواقع، ىروب مقيد أم، نشاط تخيمي، /منظر معقد:موىبة الوصف،أحالم اليقظة، تأمل5
 أمام الواقع، ميدد من العالم الخارجي، مكتئب وعدواني.

واالنتظام، الحاجة إلى ىدف أو إلى قواعد،  الحاجة إلى االستقرار /خط األرض: مؤشر6
 ( 72 67ص ص  2012 عقالنية.)بوسنة زىير عبد الوافي
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  مدراسة :ل اإلطار المكاني والزماني -4

 –بسكرة  -وىي مدرسة المعاقين بوالية  المكاني: طاراإل 4-1

مكتب ، األمانة، جناح إداري مكون من)مكتب المديرة: ىذه المدرسة مقسمة إلى ثالث أجنحة
وجناح إيوائي مكون ، مكتب األجور( مكتب محاسبة المواد،، مكتب المستخدمين، المقتصد

 ،(واألفرشة واألغطية وغيرىالصيانة ومخازن ا، من )مراقد واحد لمذكور وآخر لمبنات مجيزين
إكمالية 3إبتدائية و6وجناح بيداغوجي مكون من )مكتب المراقبة العامة والعيادة واألقسام 

 (ومكتب األخصائيتين النفسانيتين ومكتب المساعدة االجتماعية، وقاعة النشاطات الترفييية
 ،وفناء، ل األولياءوالحجابة ومكتب الستقبا ،وغيرىا من المرافق فيناك مطعم مع ممحقاتو

 وممعب .....الخ

عطائو حقو في التعميم  وىذه المدرسة ليا دور كبير في إدماج الطفل األصم داخل الجماعة وا 
مثمو مثل الطفل العادي وتكوينو بكل ما أمكن إلكسابو طرق التواصل مع المجتمع ،كذلك 

كفل بيم نفسيا وبكل وتت، تيتم بالجانب الصحي ليذا الطفل ومتابعة الحالة الصحية ليم
 المشكالت التي تحول دون تعميمو وتتكفل بيم من كل الجوانب االجتماعية كانت أو النفسية 

 أو التربوية أو التعميمية .

 تقريبا. قت ىذه الدراسة الميدانية مدة شيريناستغر  : الزماني طاراإل 4-2
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 الدراسة الكمية :-1

 اليدف واألداة : 1-1

من أىم المراحل األولى إلجراء بحث يممي مما تسايد الباحث  ستطبليةةتعتبر الدراسة اال  
يبلقة بأحد  وين التغةرات التي ةمكن أن تكون ليا، في الكشف ين متغةرات الدراسة

كما أنيا تسيل لمباحث يممةة التأكد من صحة توافق  ،أو متغةرات أخرى ،متغةرات البحث
وكذلك مدى مبلئمة ، مع المتغةرات التي تم وضعيا من قبل الباحث ،المنيج المختار لمدراسة
 (.64ص 2000الممةجي حممي أدوات القةاس لمدراسة .)

سمعةا "بوالةة بسكرة ،حةث تم إستخدام استبةان لجمع حةث تمت الدراسة "بمدرسة المعاقةن   
المعمومات ين الحاالت المراد اختةارىا في الدراسة األساسةة ،وكان مقسما إلى ثبلث 

/محور كةفةات التعامل محور خصائص الطفل /محاور)محور يبلقات الطفل داخل المدرسة
 (.1)أنظر الممحق رقم سؤاال27ةحتوي يمى  (معو

 ،ىو معرفة الخصائص األساسةة لمطفل األصم االستبةاناألساسي من ىذا  وكان اليدف 
ومعرفة جممة العبلقات االجتمايةة ليذا الطفل وكان مطبقا يمى جممة من المعممةن والمربةن 

مربي وأستاذ يمى غرار المربةن المةمةةن 25والقائمةن يمى ىذا الطفل حةث كان يددىم 
الذةن لم ةسعفن الحظ في لقائيم ،ولكن واجيتنا يدة مشكبلت في لقاء األولةاء مما كان 

يم أو انتظار ةوم الخمةس لمقائيم، أو ةوم األحد صباحا بالنسبة لمداخمةةن .وقد يمةنا استديائ
 . ةناستغرقت دراستنا حوالي شير 

  : نتائج الدراسة :1-2

و بعد ذلك قمنا بعممةة التفرةغ  ،استبةان21حةث كانت نتائج االستبةان بعد استرجاع 
ةتمةز بعدة خصائص منيا  بعد حساب التكرارات يمى كل بند فوجدنا أن الطفل األصم
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وكانت الدرجات مرتفعة ومحصورة  ،يدوان ،...( وخجل، وصورة ذات متدنةة،، وشك ،)يناد
ب سن الحالة والظروف التي وةختمف السموك بحس100من النسبة الكمةة  (92.57% بةن )
 حةث كانت نسبة المحاور كاآلتي: ،ةعةشيا

حةث كانت يبلقاتو سطحةة وحةادةة ومدرسةة فقط  *محور عالقات األصم داخل المدرسة:
 (.29.62% محدودة في المدرسة ويمى المستوى المدرسي وصمت نسبة ىذه العبلقات)

تمةزت خصائص األصم بالنويةة والتغةر وبعدم الثبات والضبط  *محور خصائص األصم:
 (.37.03% االنفعالي حةث كانت النسبة)

كانت التعامبلت حسنة من قبل المربةةن والمعممةن  :*محور كيفيات التعامل مع األصم
  (. 25.92% وةسعون إلى تحقةق األفضل ليم  حةث كانت النسبة)

وتحقةق أىدافيا والتي كان من أبرزىا ، إلجراءات والدراسة الكمةةليذه ا بعد التطرق *و
مضطربة يند األطفال  والتأكد من انتشار سموكات، التعرف يمى الحاالت وخصائصيا

والتعرض إلى أدوات الدراسة من )المبلحظة العةادةة، والمقابمة العةادةة ، الصم وتحدةدىا
 وبعد ذلك تطبةق اختبار رسم الشجرة(. النصف الموجية،

وواحد في سن  وكانت حاالت الدراسة متمثمة في ذكرةن )واحد في سن التاسعة،
 يشر.وبنت في سن الثانةة ، الحادةة يشر(

 الدراسة الكيفية: -2

  الحالة األولى: 2-1

 : تقديم الحالة:2-1-1

 .المستوى الدراسي: سنة ثانةة تنطةق -                                  .اإلسم: ب  -
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 المستوى الدراسي لؤلب: ثامنة أساسي -الجنس: ذكر.                                  -

 .المستوى الدراسي لؤلم: لم تدرس -                               .سنة11العمر:  -

 المستوى االقتصادي لؤلسرة: متوسط. - ةق.                           الصمم:يمنوع  -

  . مينة األب:متقايد -                  .بنات3ذكور و3يدد اإلخوة: -

          .مينة األم:ماكثة في البةت  -                               .ترتةبو :األخةر -
  .صمة القرابة:أبناء الخال -

 الظروف المعيشية: 2-1-2

تممةذ في السنة الثانةة تنطةق،ةبمغ من العمر إحدى يشر سنة ،ةعةش في وسط  الحالة)ب(  
إةناث( ،ىذه الحالة تعرضت لمكثةر من 3ذكور و3إخوة ) 6أسرة تتكون من أم وأب و

النمو والنضج بعد الوالدة مما يرقل يممةة الجموس والوقوف لدةو مما أدى إلى مشكبلت 
،كذلك تعرض الحالة إلى ارتفاع في درجة الحرارة لمدة شيرةن   حركي ةعرف بالجانبةة تأخر

في سن الرابعة من العمر مما أدى إلى ظيور الصمم حةث كان الصمم مكتسب ولةس وراثي 
الخال وكذلك الحالة كانت مرغوب بيا داخل األسرة وترتةبو ىو بالرغم من الوالدةن أبناء 

األصغر،األب متقايد ذا مستوى تعمةمي ثامنة أساسي ،وأم ماكثة في البةت ولم تدرس 
والمستوى االقتصادي لؤلسرة حسن ولكن تعاني األسرة من بعض المشكبلت االجتمايةة. 

،وغةرىا من المشكبلت مثل تدني في مثل العبلقة الزوجةة ميددة باالنفصال من طرف األب
 المداخةل ،إلتحق ببلل بالمدرسة وىو في سن الثامنة نتةجة الظروف التي مر بيا. 

 ممخص المقابالت: 2-1-3

 ممخص المقابمة مع األب : 2-1-3-1
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كثةرا إلى درجة  ىو الطفل األصغر بةن اإلخوة ،ةحبو أباه كثةرا ومتعمق بو )ب(الحالة   
أخذه في كل المقاءات وىو طفل مدلل تمبى كل حاجاتو يمى غرار إخوتو ولو معزة خاصة 
وىذا بسبب اإلياقة السمعةة لدةو وبايتباره الطفل األصغر ،فالحالة تحب كرة القدم كثةرا 
وةقضي وقتو في المعب وةحب الرسوم المتحركة وأفبلم األكشن كثةرا ،ولو قدر كافي من 

صدقاء وةفضل  أقربائو في المعب وىو طفل فضولي ةبحث وةستفسر ين كل األشةاء األ
ومحاولة التعرف يمةيا أكثر ،فيو طفل خجول ومنظم ومحافظ يمى كل ممتمكاتو ،وكذلك 
أباه ةعممو يمى االيتماد يمى نفسو ومحاولة إدماجو داخل الوسط الذي ةعةش فةو . وذلك 

 و مع الناس األكبر منو سنا .من خبلل شراءه لؤلشةاء وتعامم

 ممخص المقابمة مع المعممة : 2-1-3-2

من التبلمةذ الميذبةن داخل القسم بايتباره التممةذ الخجول والعاقل ورمزا  )ب(تعتبر الحالة   
لمنظام والمحافظة يمى أدواتو وذلك من خبلل مبلحظتنا لممقممة فةيا كل المستمزمات 
المدرسةة حتى كراسو منظم ومرتب مقارنة بالتبلمةذ اآلخرةن في القسم فيو ىادي وةتجاوب 

يل معيا وةمبي كل ما طمب منو من واجبات وتعمةمات من مع المعممة داخل القسم وةتفا
طرف المعممة وىو نشط وةحب الرسم كثةرا ،فيو التممةذ األكبر من بةن التبلمةذ لعدم التحاقو 

 بالمدرسة في سن أبكر وال ةشكل ىذا أي يائق أمام المعممة أو التممةذ .

 ممخص المقابمة مع المربية : 2-1-3-3

اوبة معنا، ورحبت بنا، حةث تضمنت المقابمة جممة من األسئمة ين كانت المربةة متج  
الحالة وخصائصيا، وما  تصرفاتيا في  الفناء وداخل المطعم والمراقد وغةرىا من األماكن 
،تعد الحالة بالنسبة لمتبلمةذ  ىو طفل حساس ،وخجول، ولطةف ،ولكن ال ةتواصل مع 

يات يدوانةة كالصراخ ،والبكاء  الشدةد والعناد اآلخرةن بالرغم من أنو ةحبذ ذلك ،لدةو نز 
ولكن غةر مؤثرة وينةفة .ال ةحب أحد ةمتمك أشةاءه ، ما زال طفولي ،وترى السبب الرئةسي 



اإلطار التطبيقي                                                                           سادسالفصل ال  
 

 83 

إياقتو السمعةة من جية ،والتأخر الحركي من جية أخرى .في المطعم ميذب وةحترم  ىو
الموجية إلةو،كذلك ال ةثةر المشاكل المكان الواقف فةو ،كذلك ةأخذ التعمةمات بعةن االيتبار 

 في المراقد مع التبلمةذ . 

 تحميل المقابالت: 2-1-4

بعد إجراء المقاببلت النصف الموجية مع )المعممة ،واألب، والمربةة( الحظنا من خبلليا   
وسموكةة تتمةز بيا الحالة من بةنيا خاصةة الخجل التي تسةطر  انفعالةةوجود خصائص 

مميحة ونحسوا ىادي  و"عاقل وتصرفاتوتصرفاتو وىذا من خبلل قول المعممة  يمى سموكاتو
 ،وىذا الخجل الزائد قد ةصعب يمةو تواصمو االجتمايي وتوسةع دائرة يبلقاتووحشام بزاف" 

وىذا نتةجة اإلياقة السمعةة التي ةعاني منيا وكذلك العجز الحركي مما نتج ينو يدم الثقة 
غالبا ماأجده  :"وةتجمى ذلك من خبلل قول المربةة رة الجسمةةبالذات ،ويدم تقبل الصو 

سارح وشارد الذىن وخاصة شايف روحوا ناقص زوج حوايج اإلعاقة السمعية،وبطء 
ولكن ىذه األخةرة غةر مؤثرة يمةو بشكل كبةر يمى القةام بواجباتو إتجاه دروسو الحركة،

متو الةنقصيا شةئا من المستمزمات وواجباتو بالعكس ىو تممةذ نشط وكرارةسو منظمة ومقم
المدسةة والحظنا ىذا من خبلل النظر إلى مقممتو وكل أدواتو ،وىذا ما أشارت إلةو كذلك 

:" بالعكس ىو منظم ويحافظ عمى أدواتوا وكراريسوا ،ما يخربش في المعممة من خبلل قوليا
حي إلى يدم وجود وكذلك ال نبلحظ يمةو خاصةة العدوانةة مع األشةاء ومما ةو كراسوا" 

يدوانةة اتجاه ممتمكاتو وحتى ممتمكات غةره  ،فالحالة قابمة لبلستثارة، وىذا إلحساسيا 
أحيانا يستثار بسرعة وويمي عمى المرىف و الحساس وذلك من خبلل قول المعممة: "

 مكانش يبكي واليتعايط ىو التالميذ ولكن أكثريتوا بعيد عمييم".

ة ال تعاني من يدوانةة ينةفة إال أنيا ال تخمو من العصبةة ولكن بالرغم من أن الحال  
الزائدة ولدةيا سرية الغضب وةترجم ذلك من خبلل الصراخ والبكاء وىذا من خبلل قول 

فالحالة بصفتيا الطفل األصغر يستثار بسرعة ويتقمق ألتفو األسباب،يبكي"،  المربةة: "
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دة من قبل الوالدةن مما جعمو ةعةش داخل كنف والوحةد الذي لدةو إياقة فيو ةتمقى حماةة زائ
: " ولكن في حاجة ماشي ةخاف يمةو وةفرط في داللو وةتجمى ىذا من خبلل قول األب

مميحة كي يطمب حاجة الزم تجيبييا لوا ،وال يقول خاوتوا أعطيالي إذا شافيا عندىم يعيط 
ل األسرة وىذا راجع إلى فيذه الحالة تقوم بتصرفات يدوانةة داخويخبط ويقوليم ىاتوىا "

الحماةة الزائدة ،وىذه السموكات تكبح وتثبط داخل المدرسة راجع إلى التقةد بالنظام الداخمي 
  .لممدرسة

 تطبيق االختبار وتحميمو: 2-1-5

الذي ةيدف إلى وضع وتفسةر الكةان  ةعد اختبار رسم الشجرة من االختبارات االسقاطةة  
النفسي والشخصي من خبلليا، بايتبار أن الشجرة رمز لمخصوبة ،والثبات، والكشف ين 
المكبوتات من خبلل الرسم ،ومن بةن الرواد الذي أيطى تفسةر الختبار رسم الشجرة نجد 

 العالم "كوخ":

مزةة ،إذ ةعطي مفيوما لكل حةث أيطى العالم "كوخ"الحةز المستعمل في الرسم داللة ر   
 منطقة في الورقة ومن خبلل الحالة التي طبق يمةيا االختبار نجد:

 *المنطقة الةسرى :تمثل الماضي واالنطواء والعبلقات مع األم .

 *أما المنطقة الةسرى السفمةة :فتعتبر منطقة النكوصات.

ن جية ويمى يناصر األغصان(م -الجذع–*وةمكن كذلك الوقوف يمى نواة ثابتة )الجذور 
 الطبةعة(.–الثمار  -التزةةن من جية أخرى)التورةق
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 *النقاط االساسية في جدول تحميل رسم الشجرة حسب كوخ :

 النتائج تحميل               الفيرس             
 /الفيرس العام1

يمى وجود   مماةدل  شجرة صغيرة :  مقاس الشجرة .أ 
حالة من الخجل و التثبةط , ياطفةة , 
صبةانةة , تبعةة لموسط , الحاجة الى 
سند , الرغبة في يدم الظيور لكن 

 يكسيا يمى صعةد الحمم . 
 
 

 إبراز المنطقة السفمية : إبراز المنطقة .ب 
متجو  فعالةة العنصر الغرةزي،نشاط

نحو العالم الحسي،انفعالةة، تثبةط 
 النمو،قمق،حاجة إلى سند،تبعةة. 

 
 أسفل الورقة :  موقع الشجرة .ج 

انطباع يدم القةمة،شعور 
،اليجر،إحساس بفقدان بالدونةة

 موضوع الحب،تأنةب الضمةر  . 
 عمى اليسار: 

تبعةة لؤلم وتعمق بيا)تجاذب 
وجداني(،مشكل مع األب أومع 
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بدةمو،صعوبات يمى الصعةد 
التربوي،اتجاه نحو الماضي، انطواء، 

 فتور . 
 

 / فيرس الجذع2
 أ . جذع مائل :

 
 

 
 .عريضة عمى الجيتين:ب
 
 

 يمى الةمةن:
القدرة يمى العطاء،تركةز ضعةف،ىشاشة، 
قابمةة لمدىشة، اإلغراء بسيولة، قابمةة 

 التأثر. 
التعمم،فيم  تثبةط الفكر،صعوبة -

 بطيء،تثبةط النمو.

 / فيرس التاج3
انطواء ،تحفظ تفخيم عمى اليسار: توزيع الكتل في التاج .أ 

حذر،نرجسةة،كبت، أحبلم الةقظة، صعوبة 
  .الخروج من الذات

جمب االىتمام، أحةانا تاج كبير الحجم:  عرض التاج .ب 
بطرةقة مزيجة، فكر اخترايي، إثارة، 
طموح، أحةانا مشاكل تخص النطق 

 . والفصاحة
 /فيرس الممحقات4
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مؤشر الحاجة إلى االستقرار واالنتظام،  خط األرض: . أ
 الحاجة إلى ىدف أو إلى قوايد، يقبلنةة.

 الشجرة.(: يبين تحميل نتائج رسم 2جدول رقم )                

  تحميل االعام لمحالة: 2-1-6

من خبلل إجراء العدةد من المقاببلت مع) المعممة، واألب ،والمربةة( والمبلحظات 
ويدم ، وتطبةق اختبار رسم الشجرة مع الحالة ،تبةن لنا أن الحالة لدةيا خجل زائد، العةادةة

منو، كذلك لدةيا نوع  وبناء يبلقات اجتمايةة تسايده يمى التخمص، قدرتيا يمى التواصل
من التثبةط وىذا واضح من خبلل الرسم وةتضح في  مقاس الشجرة فيي صغةرة الحجم مما 

فالحالة ياشت ، ةوحي إلى وجود خجل وتثبةط مع تبعةة لموسط وكذلك من خبلل المقاببلت
ظروف مزرةة من الناحةة الصحةة واالجتمايةة مما أثرت يمى النمو النفسي االجتمايي 

فل، وىذا ما أكدت يمةو النظرةة النفسةة االجتمايةة التي رائدىا ارةكسون إلى أىمةة لمط
ومدى تكوةنو ، الوسط االجتمايي لمطفل ومدى مواجيتو لتمك األزمات التي تعترض حةاتو

وىذا من خبلل المراحل التي مر بيا فالحالة تجاوزت  ،ودمجو في المجتمع والرفاق والمدرسة
فيو في مرحمة االيتماد واالجتياد في مقابل ، بادأة ومراحل االستقبلل بالذاتمراحل الثقة والم
فيي مرحمة إثبات الذات يمى  (،260ص  2004)شفةق فبلح يبلونو الشعور بالنقص

 أرض الواقع وتحقةق النجاحات واتضح كذلك أكثر من خبلل رسم الجذع .

وصعوبة الخروج من  ،االنطواء وأةضا من خبلل الرسم اتضح بأن الحالة تعاني فعبل من  
مما ةوحي إلى دائرة يبلقاتو الضةقة و ، وذلك من خبلل وجود تفخةم يمى الةسار ،الذات

وىذا راجع إلى كل الظروف القاسةة ، المحدودة بالرغم من أنو ةحبذ المعب والتواصل معيم
من خبلل توضةحيا إلى مصادر  "كارين ىورني"وىذا ما حاولت كذلك ، التي ياشتيا الحالة
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والعجز التي تشعر بو الحالة  الخجل)الشعور بالعجز ،و الشعور بالعداوة ،والشعور بالعزلة(
والشخصةات االنعزالةة تمةل  ،ترتب ينو ابتعادىا يمى تكوةن صداقات والعبلقات االجتمايةة

ون من أجل أن إلى تكوةن مسافة ياطفةة تبعدىم ين كل الناس اآلخرةن وىؤالء ةكافح
أن الخجل ةعود إلى  "ىورني"ةحققوا إكتفاءا ذاتةا ونفسةا إلى أبعد حد، كذلك وضحت 

الخبرات المبكرة التي ياشتيا الحالة التي ةكون بعضيا شعوري وبعضيا ال شعوري والبةئة 
ص  2010كذلك تؤثر يمى تكوةن وصقل شخصةة الطفل )فضةمة يرفات السبعاوي 

بحاجة ماسة إلى سند و استقرار وانتظام لتحدةد أىدافو فيو مشتت فالحالة ، (115 -112
فيو بحاجة إلى قايدة صمبة ، وغةر مستقر وىذا اتضح من خبلل رسمو إلى خط األرض

 ،تسايده يمى مواصمة حةاتو، ورسم منحى أىدافو فيو ةرةد ديم أسري ونفسي واجتمايي
حب ميدد من طرف األب الذي ولكن واقعو ةترجم يكس ذلك وخاصة إذا كان موضوع ال

يادة الزواج وىذا مما ةترتب ينو مشكبلت لدى األطفال وخاصة إذا تعمق  ةرةد االنفصال، وا 
وىذا ةتضح أكثر من خبلل ما ، باألسرة ككل فيو ةؤثر بالدرجة األولى يمى نفسةة الطفل

فجرا وممةئا يندما ةكون الزواج غةر سعةد فإن الموقف ةكون مت"أدلر"ةراه المحمل النفسي 
فإن األم قد تشعر بأنيا غةر قادرة يمى ايتبار األب جزءا ، باألخطار التي تيدد األطفال

بعادىم ين أبةيم  حقةقةا ال ةتجزأ من حةاة األسرة وكذلك األب مما تستحوذ يمى األطفال وا 
 ومثل ىذه األجواء الصعبة قد تتسبب في، أو أميم وةحاول كل منيما أن ةربط األطفال لو
فالزواج ةجب أن ةكون يبلقة شراكة بةن ، إياقة حادة لمنمو وتطور شخصةة األطفال

شخصةن من أجل تحقةق رفاىةتيا، ومن أجل األطفال، ومن أجل المجتمع أةضا، ويندما 
ةيمل الزواج في المتطمبات السابقة فإنو ةصبح غةر قادرا يمى مواجية مشاكل الحةاة )ألفرةد 

 (.172 144آدلر ص

نجد أن البروفةل النفسي لمحالة ةتسم بخصائص يدةدة وخاصة الخجل الذي ثبط  لذا  
وكذلك ال ننفي وجود ، وقمة تفايبلتو االجتمايةة، قدراتيا يمى التواصل وجعميا محدودة
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استعدادات يدوانةة كالصراخ والعناد والبكاء لدى الحالة نتةجة الوضعةة األسرةة التي ةعةشيا 
ة ىي المنشأ األول لمطفل ففةو تطبع وتصقل شخصةتو من خبلل الوسط الطفل بايتبار األسر 

وال ننسى المشاكل والعاىات الجسمةة التي  ،والمدرسة تمةيا من إخوة ووالدةن وجةران وأقارب،
 تعترض حةاة الطفل .                      

 الحالة الثانية: 2-2

 تقديم الحالة: 2-2-1

 المستوى الدراسي: سنة الثانةة ابتدائي. -                             .     اإلسم: م -

 المستوى الدراسي لؤلب: لم ةدرس. -                            الجنس: أنثى.   -

 المستوى الدراسي لؤلم: ثانةة ثانوي. -                           سنة . 12العمر: -

 المستوى االقتصادي لؤلسرة: متوسط. -             سط.            نوع الصمم:متو  -

 . مينة األب:متقايد - ذكور وبنت.                  4يدد اإلخوة: -

                .مينة األم:ياممة ةومةة -                           ترتةبيا :الخامسة.  -
 صمة القرابة:أبناء العم. -

 الظروف المعيشية: 2-2-2

ذكور 4تعةش في وسط أسرة مكونة من أم وأب و، تبمغ من العمر الثانةة يشر )م(الحالة   
 ،تعرضت الحالة إلى حادث سقوط من أيمى الدرج وىي في سن العامةن من العمر، وبنت

ةوما، 15أدت إلى أخذىا إلى المستشفى فور حدوث الحادث مما تمقت العناةة المشددة طةمة 
 ،إلى الصمم إال بعد أةام الحظت األم أن ابنتيا ال تستجةب ليا ولم ةبلحظ يمةيا تعرضيا

وىذا ما استديى األم بالقةام بالفحوصات واألشعة لمكشف ين يدم سماييا لؤلصوات ،وبعد 
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خروج نتائج الفحوصات تعرضت األم إلى صدمة اكتشافيا أن إبنتيا يصب التوصةل 
 حدث الصمم لدةيا .السمعي تعرض إلى تشوىات مما ةعةق سمعيا ،وىكذا 

وتحممت األم مسؤولةة العناةة ، وبنت ذكور4بةن  ،والحالة ىي البنت الكبرى والخامسة
مما ألزمو التوقف ين العمل حةث كان يامل ، والتكفل بعد تعرض والد الحالة إلى حادث

أما مينة األم كذلك ياممة ةومةة في مصمحة الشبو طبي بوالةة بسكرة ، ، ةومي ال غةر
 ستوى االقتصادي لؤلسرة متوسط إلى حد ما .فالم

 ممخص المقابالت: 2-2-3

 ممخص المقابمة مع المعمم :  2-2-3-1

وتضمنت ىذه  وكانت الظروف مبلئمة إلجراء المقابمة،، كانت المقابمة مع المعمم جةدة  
األخةرة جممة من األسئمة تمحورت حول الحالة وخصائصيا ويبلقاتيا بةن الزمبلء داخل 

فكانت نتائجيا أن الحالة تتمتع بصداقة وطةدة بةن الزمبلء وتتفايل معيم بشكل ، القسم
تتمةز الحالة ببعض التحفظ ، فيي بنت نشطة وحركةة ومنسجمة مع الجمةع، إةجابي

كذلك لدةيا نوع من الخجل مع الغرباء وتجد  كما أنيا تتباىى بقدراتيا الحسنة، والمساةرة،
بالرغم من أنيا فعالة ولدةيا أسالةب التعامل مع ، م وتنطوي يمةيمصعوبة في التعامل معي

فيي تممةذة  وتتفايل مع المعمم أثناء الدرس،، كل تممةذ داخل الصف.نتائجيا الدراسةة جةدة
 مثابرة ومتفانةة في التعمم.

 ممخص المقابمة مع األم: 2-2-3-2

بنا وكانت متجاوبة معنا حةث حةث رحبت ، تمت المقابمة مع األم بشكل جةد وودي معنا  
 ،فالحالة بنت حنونة وطةبة، وين سموكاتيا داخل المنزل )م(دار نقاش المقابمة ين الحالة 

تحب القراءة والرسم وتحب الحفبلت والرحبلت التي تقوم ، تسايد أميا في األيمال المنزلةة
وتعبر  واندفايةةفيي تتفايل مع الجةران والزمبلء ولكن الحالة تستثار بسرية ، بيا العائمة
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فالحالة حساسة وتنفعل مع اآلخرةن ، ين حاجاتيا بالبكاء وقمقيا بالصراخ فيي يصبةة جدا
كذلك ىي منظمة ومرتبة وتحب كل شيء في  فيي تحزن لحزن اآلخرةن وتفرح لفرحيم،

 يا.مكانو وال تحبذ العنف في معامبلت

 ممخص المقابمة مع المربية : 2-2-3-3

وكانت متجاوبة معنا يمى كل التساؤالت التي تخص ، كانت المقابمة حسنة مع المربةة  
فيي تبلحظيا داخل المطعم وفي الفناء  الحالة ال تعةش داخل المدرسة بشكل ةومي،، الحالة

وتحب المعب و تتكةف مع تتمةز الحالة باليدوء بالرغم من أنيا مشاكسة ، مع أصدقائيا
كذلك الحالة حركةة  ، فيي وايةة، تحسن التصرف مع كل الظروف، زمبلئيا وتتفايل معيم

كذلك تعرف ، تحب السةطرة والتممك، تتجاىل كل من ةثةر ليا المشاكل، في نفس الوقت
 النظام واالنتظام داخل الصف والفناء والمطعم.

 تحميل المقابالت : 2-2-4

والمربةة( أن الحالة لدةيا خصائص ،اء المقاببلت مع )المعممة ،واألمخبلل إجر الحظنا من   
وىذا اتضح  ،تشعر وتيتم باآلخرةن  ،معظميا حسنة من بةنيا أنيا طةبة وحنونة وحساسة

ولكن تيتم باآلخرين ىي بنت حساسة تشوف واحد يبكي تبكي حتى "من خبلل قول األم 
ياشتو  وىذا الحنان والعطفحذايا وتواسيني." ىي ،ساعات تشوفني متقمق تجي تقعد 

داخل أسرة تحب اآلخرةن ومتعاطف مع الجمةع بالرغم من العجز الذي تعةشو والوضعةة 
التي ياشتيا األسرة والظروف التى مرت بيا من فقر بسبب توقف األب ين العمل ومكوثو 

األم لمخروج لمعمل  ىذا ما جعل األوضاع تتفاقم والمصارةف تزداد مما جعل في المنزل،
كذلك ال تحمل أي  ،لقضاء حاجةات ومطالب األسرة، كذلك الحالة تيتم لمطالب أبوةيا

"ال وىذا من خبلل قول األم  ،مةوالت يدائةة اتجاه اآلخرةن وتتكةف بسرية وتتفايل معيم
يا وتحب المقاءات االجتمايةة والمناسبات بالرغم من أنتمعب مع صحاباتيا وتتفاعل معاىم "
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تشعر بالخوف والتوتر من الوىمة األولى وبعدىا تتكةف مع الوضع وىذا تجمى من خبلل 
وكذلك قول األم تكون خائفة من المواقف االجتمايةة " نعم ،تكون خايف ومتوترة" قول المعمم

ولكن بالرغم من ىذا إال أن تحصةميا الدراسي " تحشم ،وتخاف مرة األولى ومن بعد خالص"
ا مرتفعة وىذا من خبلل مبلحظتنا لكتبيا وكذلك من خبلل ما أكده المعمم من جةد ويبلماتي
فالحالة محافظة تسأل وتبحث وتشتي تقرا )مالحظة كتتبيا عالمات مرتفعة ("خبلل قولو " 

يمى دروسيا وممتمكاتيا وممتمكات غةرىا نشطة فعالة داخل القسم وخارجو تتبع تعمةمات 
فالحالة بنت "مريم بنت قافزة وشاطرة وقرايا "ح في قول المربةة المعممةن والمربةةن وىذا اتض

لدةيا روح التعاون تتفايل مع الجمةع ، حبابة تحب الخةر من خصائصيا التحبذ العنف
" ال بالصح ،إذا عندىا راي ولكن تحب القةادة متشبثة بآرائيا وىذا من خبلل قول المعمم 

"كذلك من خبلل ما الحظناه من خبلل سم ديرو، والزم ميضرش لخرين زمالءىا في الق
تفايبلتيا مع التبلمةذ تمتمك وجيات نظر كثةرة وتعرف الحمول الفورةة لتحل النزاع بةن 

 الصف الذي تدرس فةو وبةن الصف اآلخر فيي تحبذ السمم واالبتعاد ين المشاكل .  

 تطبيق االختبار وتحميمو: 2-2-5

 ":*تفسير اختبار رسم الشجرة حسب "كوخ

إذ ةعطي مفيوما لكل ، حةث أيطى العالم "كوخ"الحةز المستعمل في الرسم داللة رمزةة
 منطقة في الورقة ومن خبلل الحالة الثانةة التي طبق يمةيا االختبار نجد:

المنطقة الةمنى:ترمز إلى المستقبل واالنبساط،والعبلقات مع األب بصفتو رمز لمسمطة -
 والنظام.

 .سفمةة:ىي منطقة الحاجاتوالمنطقة الةمنى ال-
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 *النقاط االساسية في جدول تحميل رسم الشجرة حسب كوخ :

 النتائج تحميل               الفيرس             
 /الفيرس العام1

يبلقة حةوةة ،طموح   شجرة كبيرة:  أ.مقاس الشجرة
الذات جمب  ،اتساع،رغبة في ابراز

انتباه الوسط، رغبة في القوة ،إثبات 
الذات ،إيطاء األوامر،ثقة كبةرة 

 بالنفس. 
 

 إبراز المنطقة السفمية : ب.إبراز المنطقة
فعالةة العنصر الغرةزي،نشاط متجو 
نحو العالم الحسي،انفعالةة، تثبةط 

 النمو،قمق،حاجة إلى سند،تبعةة. 
 

 ج.موقع الشجرة

 

 

 

 

 

 أسفل الورقة : 
انطباع يدم القةمة،شعور 
بالدونةا،اليجر،إحساس بفقدان موضوع 

 الحب،تأنةب الضمةر  . 
 عمى اليسار: 

تبعةة لؤلم وتعمق بيا)تجاذب 
وجداني(،مشكل مع األب أومع 
بدةمو،صعوبات يمى الصعةد 
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 عمى الخط األسفل د.رسم مكمل

التربوي،اتجاه نحو الماضي، انطواء، 
 فتور .

  
سنة ،مقاومة أكثر سطحةة 11بعد سن -

وخاصة يمى الصعةد العاطفي ،تصور 
 صبةاني لمعالم ،ضعف ،اختبلل النضج.

 / فيرس الجذع2
 
 .عريضة عمى الجيتين:أ

 
 

 
تثبةط الفكر،صعوبة التعمم،فيم  -

 بطيء،تثبةط النمو.

 / فيرس التاج3
انطواء ،تحفظ تفخيم عمى اليسار: أ.توزيع الكتل في التاج

حذر،نرجسةة،كبت، أحبلم الةقظة، صعوبة 
  .الخروج من الذات

جمب االىتمام، أحةانا تاج كبير الحجم:  ب.عرض التاج   
بطرةقة مزيجة، فكر اخترايي، إثارة، 
طموح، أحةانا مشاكل تخص النطق 

 . والفصاحة
 /فيرس الممحقات4
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يجاب  إيجاب بالنفس، طفل مدلل،فرح- أ.األزىار: وا 
زائبلن ،يجز ين التفكةر ،سطحي، حب 

 الظيور،ظيور أكثر من الحقةقة.

 (: يبين تحميل نتائج رسم الشجرة.3جدول رقم)                

                                               تحميل العام لمحالة الثانية: 2-2-6
وتطبةق  والمبلحظة العةادةة، والمربةة (،بعد تطبةق كل من المقاببلت مع )المعمم واألم     

 ،اختبار رسم الشجرة يمى الحالة تبةن لنا أن الحالة لةس من خصائصيا الشخصةة العدوان
فيي مكافحة وطموحة ، فيي ال تحبذ ىذا السموك ،واتضح ىذا من خبلل المقابمة مع األم
مبةة فيي تسعى لتحقةق تحاول إثبات ذاتيا بطرق سممةة بعةدا ين المظاىر العدوانةة الس

فالحالة تقاوم وتتصدى إلى كل الظروف ، رغباتيا واتضح أكثر في رسم مقاس الشجرة
وأن جممة سموكات الطفل نقتبسيا من ، وتحاول االبتعاد ين كل ما ةحول ين تحقةق قدراتيا

"أن أبرز آدلر"وىذا ما حدده  ،الواقع الذي ةعةش فةو فمن خبللو ةقمد وةحاكي المحةط
ولةست غرةزةة وتتركز يمى رغبة الطفل في التفوق واالنتماء  ،ددات السموك اجتمايةةمح

 (.51".)يبد الستار إبراىةم ص 

بالرغم من أن الحالة  تعةش نوع من يدم االتزان النفسي وخاصة أنيا ستقبل يمى مرحمة   
وق ،واتضح أكثر إال أنيا تسعى إلى تحقةق الطموح والتف ،أكثر حساسةة من المرحمة الطفولةة

ومعنى ىذا األخةر بعد سن الحادةة ، من خبلل رسم قايدة الجذع يمى الخط السفمي لمورقة
وتصور صبةاني مع اختبلل ، يشر مقاومة أكثر سطحةة وخاصة يمى الصعةد العاطفي

النضج، ولكن الحالة تحاول االنتقال من مرحمة الخةال واإلةيام والتمثةل إلى المرحمة الواقعةة 
دارة انفعاالتيا بحسب خصوصةات مرحمة الطفولة ، الموضويةة وتحقةق التوازنو  وضبط وا 

وتعاني الحالة أةضا بالشعور بالنقص إزاء اإلياقة بالرغم من محاولة إخفائو حةث  ،المتأخرة
استخدم آلةات مةكانةزمات الدفاع منيا االستعبلء من خبلل محاولة الظيور وجمب االىتمام 
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وأما مةكانةزم اإلنكار إلخفاء الشعور ، واتضح ذلك من خبلل رسم األزىار ومعاةشة الوضع
وين طرةق اإلنكار ، بالنقص حةث ةعرف اإلنكار يمى أنو قوة فعالة لتجنب القمق والتوتر

"اإلنكار ىو رفض إدراك واقعو ولكن تفرض فرويدوحسب ، ةغمب كل ماىو مؤلم ومحبط
كذلك نجد الحالة لدةيا خوف من فقدان ، (53 ص 2014نفسيا " )فاطمة الزىراء طاىري 

إال أن األم تعد ، وىذا راجع إلى الصحة الجسمةة التي ةعاني منيا موضوع الحب )األب(،
الموضوع المحفز والمشجع ليا في تحقةق أمنةاتيا، فاألم رمز لمخصوبة والعطاء والتشجةع 

 بالنسبة ليا .

إال أن ىناك شعور ، ع المحةط بشكل ياديوأةضا نجد أن الحالة اجتمايةة وتتفايل م  
فيي تتكةف وتتأقمم مع اآلخرةن سواء كانوا أقارب أو أصدقاء ، بالتوتر في العبلقات األولةة

مة أن تحصةميا ونبلحظ ين الح ،ت والحفاظ يمةيافيي تسعى إلى بناء العبلقات والصداقا
أن الحالة لدةيا نرجسةة  وتحظى بحب الجمةع ، كذلك من خبلل الرسم إتضح، الدراسي جةد

 أظيرتيا من خبلل توزةع الكتل في التاج .

معظميا إةجابةة فيي الثقة  ،فالبر وفةل النفسي لمحالة اتسم بخصائص يدةدة ونويةة 
فاإلياقة ، ذكةة، طموحة، اجتمايةة، ال تحب العنف، التعاون ،المنافسة اإلةجابةة ،بالنفس

 أمام تحقةق المراد.التي تعاني منيا ال تشكل ليا يائق 

 الحالة الثالثة::2-3

 : تقديم الحالة الثالثة:2-3-1

 المستوى الدراسي: سنة الثانةة ابتدائي. -                                  . اإلسم: ي -

 المستوى الدراسي لؤلب: الثامنة أساسي. -                            الجنس: ذكر.     -

 المستوى الدراسي لؤلم: لم تدرس. -                            ت .سنوا 9العمر: -
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 المستوى االقتصادي لؤلسرة:متوسط. -نوع الصمم:يمةق.                             -

 يامل ةومي.  مينة األب: -يدد اإلخوة:بنتان.                              -

  مينة األم:ال تعمل . -       ترتةبيا :األول.                           -

 صمة القرابة:أبناء العمة. -

                                                   : الظروف المعيشية لمحالة:2-3-2 
فترتةبو ، تعةش داخل أسرة مكونة من أم وأب وبنتان  ،الحالة تبمغ من العمر تسع سنوات  

كانت ظروف الحمل ممةئة بالمشاكل ، العمةق منذ والدتوتعاني الحالة من الصمم ، ىو األول
كان الصمم وراثي كذلك أختو ، ولكن الوالدة طبةعةة في المستشفى، العاطفةة بةن الزوجةن

تعةش األسرة في وسط ةفتقر إلى  الصغرى تعاني من الصمم العمةق والبنت األخرى سمةمة،
واألم ال ، ومينة األب يامل ةومي، وسائل الراحة فالمستوى االقتصادي لؤلسرة متوسط

 ىناك مناوشات وصرايات بةن األب واألم الوضع األسري غةر مستقر لمحالة . ،تعمل

 ممخص المقابالت:  2-3-3

 ممخص المقابمة مع المعممة: 2-3-3-1

حةث ، وتمت في أحسن الظروف، تمت المقابمة النصف الموجية مع المعممة بشكل جةد  
حةث أن الحالة ، وكانت متعاونة معنا وصرةحة الكافي ين الحالة،تجاوبت معنا بالقدر 

ةحب المنافسة ، فاقد لمتركةز، البلمباالة، مشتت، داخل القسم ،وكثرة الحركة ،تتمةز بالعناد
تعامبلتو مع التبلمةذ داخل ، ةحب امتبلك األشةاء، ةحب المعب، والتفوق يمى اآلخرةن

تحصةمو الدراسي متوسط لقمة ، النزايات في بعض األحةانالصف حسنة إال أن ىناك بعض 
ةتغةر مزاجو يند العودة إلى المدرسة بعد يطمة األسبوع ةصبح شارد وةفكر وتائو ، تركةزه
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ةبحث ين التفوق ،كذلك منظم ، وةتكةف معيم، ةتفايل مع التبلمةذ، بعد سايات كي ةتأقمم
 وميذب . 

 ممخص المقابمة مع األب: 2-3-3-2

وكانت ، بالرغم من أن إجاباتو اتسمت بالسطحةة والفورةة ،انت المقابمة مع األب حسنةك  
وةحب معرفة األشةاء  ،من أن الحالة تحب النظام وال تحب الفوضى ،حساس، نتائج المقابمة

ةتفايل مع اآلخرةن والجةران، ولكن الحالة تتمةز ببعض ، ةحب المعب وةفضمو، من حولو
تصرفاتو داخل المنزل يادةة سرةع  ،والعصبةة، كالصراخ والتكسةرالمظاىر العدوانةة 

 ةحب المنافسة من أجل تحقةق الفوز . والغضب من كل شيء، ،االستثارة

 ممخص المقابمة مع المربية: 2-3-3-3

حةث ، وكانت متجاوبة وصرةحة معنا، حسنةف الموجية مع المربةة كانت المقابمة النص 
في الفناء والمراقد فكانت ، وسموكا تو داخل المدرسة ،ةة الحالةتمحورت المقابمة يمى شخص

 ،الممةزات التي تتمةز بيا الحالة أنيا ينةدة ومتحفظة، ومن النوع الكتوم إلى درجة كبةرة
كان ةبكي وال  .ويصبةة يند دخولو لممدرسة ،حةث كانت تصرفاتو في بادئ األمر سةئة

وةتفايل معيم في  ،التبلمةذ وأصبح مندمج معيممع الوقت تكةف مع ، ةحبذ البقاء فةيا
الذي فةة ، وةتشارك معيم ،كثةر الضجر واالستيزاء ةحب التيكم والمعب الفوضوي ،المعب

 قوة وينف

 تحميل المقابالت: 2-3-4 

الحظنا بعد إجراء المقابمة النصف الموجية مع كل من )المعممة واألب والمربةة(أن الحالة   
ككثرة الحركة والفوضى داخل القسم وىذا ما أكدتو المعممة في ، نةةلدةيا مظاىر يدوا

والحالة ال تتحكم في ضبط :"لكن أحيانا يدير الطوايش ويشوش ويتحرك بزاف"قوليا
:"نعم يتنرفى انفعاالتيا وليا قابمةة لئلستثارة بسرية، وىذا ما بةنو أب الحالة من خبلل قولو



اإلطار التطبيقي                                                                           سادسالفصل ال  
 

 99 

وتتجسد االنفعاالت  ةذ داخل القسم وخارجو،بالرغم من تفايمو مع التبلم بسرعة"
واالحباطات،  وخةبات األمل التي تتعرض ليا نتةجة لعدم استجاباتيا لؤلسئمة الموجية ليا 

:"كي يغضب يخبط أو لعدم تركةزىا لمدروس واألشةاء، وأتضح ذلك من خبلل قول المعممة 
، حةث البداةات األولى كانت كذلك الحالة تعرضت إلى صدمة المدرسة لتعمقو بوالده رجميو"

حةث كانت معظميا بكاء وصراخ لرفضو  ،صعبة بالنسبة لو وتأقممو فةيا أصعب كذلك
ولكن مع  :"مرة األولى كي جاء غير يبكي ويعيط "لممدرسة، وىذا ما أكدتو المربةة في قولو

 مرور األةام تعود يمةيا ويمى التبلمةذ وأصبح ةحتك بيم، وةتفايل معيم .

والتيكم ، نبلحظ يمى الحالة مظاىر يدوانةة تتجمى في تحرةك الحاجبةن والفم لمسخرةة كما  
صدار أصوات غرةبة كالصراخ، كذلك تتمةز بالعناد والتشبث بالرأي ةحب  يمى اآلخرةن وا 
تضح من خبلل قول المربةة:"راسو قاسي كي بةو وةشتي  رأةو وةحاول فرضو يمى اآلخرةن وا 

صةة مكتسبة من الوسط الذي ةعةش فةو،بالرغم من ىذا العناد ال ةعني ةفرض راةو" فيذه الخا
كذلك الحالة التحب اىتمامات اآلخرةن وال تبالي بآرائيم . التمرد يمى النظام الداخمي لممدرسة

:"ال، يعمل حاجتوا شتيتي شتيتي وال ال ،ىو جريء واتضح ذلك من خبلل قول المعممة في
ولةة تحاول يمى االطبلع والتقصي يمى كل ما ةدور حوليا كذلك الحالة تبحث وفضوعنيد "

فالحمة تحاول الظيور  ،:"يسأل ويسقسي وحتى صحابوا يسقسييم"وىذا مابةنو قول األب
 وىي بحاجة إلى االجتمايةة وتتفايل وتحب التفايل مع الكبار واآلخرةن .

 تطبيق االختبار وتحميمو: 2-3-5

 كوخ":*تفسير اختبار رسم الشجرة حسب "

بما أن العالم "كوخ" أيطى الحةز المكاني أىمةة كبةرة لكل منطقة في الورقة ومن خبلل ىذه 
 الحالة  الثالثة نجد:
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،تيذةب ،والحاجة إلى مركز الورقة :ةمةل إلى تمركز األشةاء،مع ضبط  ونظام وتقةد -
 االجتمايةة 

 *النقاط االساسية في جدول تحميل رسم الشجرة حسب كوخ :

 النتائج تحميل               الفيرس             
 /الفيرس العام1

مماةدل يمى وجود    شجرة صغيرة :  مقاس الشجرة .د 
حالة من الخجل و التثبةط , ياطفةة , 
صبةانةة , تبعةة لموسط , الحاجة الى 
سند , الرغبة في يدم الظيور لكن 

 يكسيا يمى صعةد الحمم . 
 
 

 : عمويةإبراز المنطقة ال إبراز المنطقة .ه 
سةادة الذىن ،مثالةة ،الرغبة في 
إيطاء قةمة لنفسو ،الشعور بالذات 
،يزة النفس نقص اإلحساس 
بالواقع،تكةف صعب في الحةاة 

 العممةة. 
 مركز الورقة :  موقع الشجرة .و 

تيذةب، تنظةم ، الحاجة إلى 
االجتمايةة ،اإلحساس باالنسجام مع 
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 الوسط ،احترام المعاةةر . 
 

 / فيرس الجذع2
أ . جذع مستقيم ذو خطوط 

 متوازية :
 

 .عريضة عمى الجيتين:ب      
 

ينةد ،متصمب الرأي ،متشبث برأةو غةر -
متماةز ،بمةد مزةف ،اختبلل في التكةف 

 وقدرة يمى التجرةد .
تثبةط الفكر،صعوبة التعمم،فيم  -

 بطيء،تثبةط النمو.
 التاج/ فيرس 3

االشعور بالذات تفخيم عمى اليمين: أ.توزيع الكتل في التاج
،الحاجة إلى أنو ةكون ذا قةمة ،ال ةجد 
حرجا في العبلقات ،تعجرف ،وقاحة ،يزة 
النفس ،تخةل ،ضعف التركةز، يدم الثقة 

 بالنفس ،ضعف األنا. 
جمب االىتمام، أحةانا تاج كبير الحجم:  ب.عرض التاج

بطرةقة مزيجة، فكر اخترايي، إثارة، 
طموح، أحةانا مشاكل تخص النطق 

 . والفصاحة
 /فيرس الممحقات4

 أ.األوراق:
 
 

موىبة المبلحظة ،حةوةة، خفة ،قدرة  -
يمى التعبةر واالستظيار ،سطحةة األمور 

 ،صبةاني ،سذاجة ،أحبلم الةقظة.
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 ب.الثمار:
 
 
 

 ج .خط األرض:

تباىي بالقدرات ، الرغبة في النجاح،  -
الحاجة إلى إظيار المزاةا، ال ةتطمع إلى 
المستقبل، ةرةد نتةجة سرةعة ، ةبحث ين 

 المال واألجرة والفائدة ،انيازي ببل نضج.
مؤشر الحاجة إلى االستقرار واالنتظام،  -

 الحاجة إلى ىدف أو إلى قوايد، يقبلنةة.
 (: يبين تحميل نتائج رسم الشجرة.4)جدول رقم                 

 التحميل العام لمحالة : 2-3-6

ومن خبلل تطبةقنا الختبار رسم ، بعد تحمةمنا لممقابمة النصف الموجية والمبلحظة العةادةة  
وجدنا أن الحالة تعاني من سموكات يدوانةة تتمثل في الصراخ والعناد  الشجرة "لكوخ"،

فالحالة تعةش احباطات وفشل، وضغوطات في حةاتو األسرةة، فيذه ، والتذمر لخةبات األمل
األخةرة تعد المحدد األساسي في تكوةن البناء األساسي لشخصةة الحالة، وىذا ما حدده 

وىذا ما ديمتو نظرةة اإلحباط في كون  ،أن الفشل واإلحباط ةنتج ينو السموك العدواني"آدلر"
والسموكات العدوانةة بايتبارىا ، ألسرة ايتبارىا كمثةراالحباطات التي ةعةشيا الطفل داخل ا

إستجابة، وكذا المشكبلت التي ةتعرض ليا  –استجابة لتمك المثةر، ضمن العبلقة مثةر
 فريدمان"تساىم بشكل كبةر يمى صقل شخصةتو، وتحدةد سماتو وخصائصو، وىذا ماحدده "

ى وجود اضطراب في الشخصةة إلى أن ىناك نويةن من المشكبلت الوالدةة التي تؤدي إل
وىذا ما ظير يند ، من بةنيا نقص االستجابات التفايمةة بةن الوالدةن واألبناء، مستقببل

 وىذا ما بةنتو المقابمة مع المربةة .، الحالة مةوالت يدوانةة إتجاه اآلخرةن واألشةاء

ونتج ين ىذه  كذلك الحالة تعةش حالة من التوتر األسري نتةجة إلى أب متزمت، ومتصمب،
الوضعةة نزايات وجفاف أسري لغةاب العبلقات التفايمةة والودةة بةن األسرة وبذلك تتحدد 
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إلى أن التشكةل الضمةر "فرويد"معالم والخصائص الشخصةة واتجاىاتيا وىذا ما وضحو 
اإلنساني واألنا األيمى ةتحدد يمى أساس التقمص مع الوالدةن والكبار، وذلك من خبلل 

فالطفل في مرحمة تقمةد وتشكةل  (.58ص  1998بوالدةة )فؤاد البيي السةد  ارتباطو
ومبلحظة ما ىو أمامو،وةعةش ضمن تمك األوضاع وةبنى شخصةتو يمى أسس خاطئة 

وىذا ما جعل الحالة تتمةز بالصرامة والتقةد، فالحرةة الفردةة والتمقائةة ، نتةجة تصرفات الكبار
 نتةجة التنظةم والتيذةب، بالرغم من حاجتيا إلى االجتمايةة،التي ةتمةز بيا الطفل غائبة، 

 والزةادة في التفايبلت، واتضح ذلك من خبلل رسم موقع الشجرة في الورقة ،فيي مركزةة .

فيي تشارك  أما ين خاصةة الخجل لدى الحالة ال توافقو فيو جرئ، ةتفايل مع الجمةع،  
ةذ خاصة في المعب، وتتمةز ىذه الخاصةة يند مع األفراد المحةطةن في النقاشات والتبلم

الفرد بعدم استجاباتو لممثةرات وىذا ماال ةنطبق يمى الحالة، فيي اجتمايةة، وتحب 
 .بالرغم من يدم الراحة والتوتر كما أنيا مشوبة بالقمق واالرتباك االختبلط ببةئتو ومحةطو،

لو ولدةو موىبة المبلحظة وىذا ما يالةة وفطنة لما ةحدث من حو وكذلك الحالة تتمةز بقدرات 
وضحو من خبلل رسمو لؤلوراق  في رسمو لمشجرة، بالرغم من التأثةر السمبي التي تتركو 
األسرة وخةبات األمل والفشل الذي ةتعرض إلةو فيذا قد ةعةق وةشل حركة الطفل وةضعف، 

وقد ةختار العدوانةة كسموك لمتفرةغ، وىذا التذبذب  ،عمو غةر قادرا يمى مواجية الحةاةجمما ة
غةاب أىداف ا ةوحي الى يدم االستقرار النفسي، إتضح من خبلل رسمو لخط األرض مم

 يقبلنةة تحدد مساره بشكل سمةم.

 والصراخ، ائص العدوان بشتى مظاىره كالعنادةتمةز بخصة ليذه الحال فالبروفةل النفسي
 .لقمق واإلحباط الذي تعةشو الحالةرةئة نتةجة اوالقةام بتصرفات ينةفة وج
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 عمى ضوء الفرضيات:مناقشة النتائج *

والمبلحظات العةادةة ، بإتباع المنيج اإلكمةنةكي بأدواتو، من المقاببلت النصف الموجية
 وىذا  بقصد نفي أو تأكةد فرضةات الدراسة التالةة : وتطبةق اختبار رسم الشجرة،

 *أن من خصائص الطفل األصم خاصةة العدوان .       

 أن من خصائص الطفل األصم خاصةة الخجل . *       

حةث أن الفرضةة الجزئةة األولى محققة في الحالة األولى والحالة الثالثة ،فالحالة األولى 
تباره كانت المظاىر العدوانةة مثبطة داخل المدرسة ولكن كان التمرد واضح في المنزل باي

الشخصةة المدلمة فةيا وىذا راجع إلى اإلفراط في التدلةل بايتباره الطفل األصغر والمرةض 
،والتركةب البةولوجي لمشخصةة أو إلى طرةقة التربةة التي ةتبعيا اآلباء .أما فةما ةخص 
الحالة الثالثة فالسموكةات العدوانةة كانت مكتسبة من خبلل المبلحظة والتقمةد ،ومحاكاة 

مسمطة األبوةة ،وجممة التفايبلت التي تحدث أمام الحالة فيذه السموكات تكون متأصمة في ل
 النشأة األولةة لمحالة .

ن  أما بالنسبة لمحالة الثانةة ،فكانت ال تتمةز بالعدوانةة وال تحبذ ىذا السموك وحتى وا 
لآلخرةن وىذا راجع كانت لدةيا بعض مظاىره إال أنيا غةر مؤذةة وال تكون مصدر إزياج 

إلى الوضعةة األسرةة المعاشة التي تسودىا العبلقات الودةة والحب بالرغم من ضعف في 
المداخل االقتصادةة  داخل األسرة واالستقرار واألمن األسري ةمعب دور في تعمم ىذه 

 السموكةات.

الجسمةة  أما الفرضةة الجزئةة الثانةة فكانت محققة في الحالة األولى نتةجة الوضعةة
)الجانبةة مع الصمم( ،مع قمة اتصاالتو وتفايبلتو في المدرسة محدودة ،والمحةط محاولة 

ةرتبط بالشعور بالوحدة النفسةة  لخجل، فااألب دمجو فةو ،وتعمةمو لتوسةع دائرة اتصاالتو
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جل وأن كل من الشعور بالوحدة النفسةة والخ، و القمق ةرتبط بالعزلة االجتمايةة، االنفعالةة
  .ةتضمن يدم القدرة يمى التكةف مع اآلخرةن والمةل إلى لوم وتحقةر الذات

أما بالنسبة لمحالتةن المتبقةتةن )الثانةة والثالثة(فيما ةتفايبلن وةتكةفان مع الوسط فيما 
ذو شخصةة طموحة تسعى إلى تحقةق االنجازات من خبلل التفايبلت ،واالحتكاك باآلخرةن 

ص الشخصةة والنفسةة التي ةتمةزون منيا الثقة بالنفس، االيتماد وذلك من خبلل الخصائ
ين الذات اتساع الميارات االجتمايةة،حب القةادة والسمطة  ،كل ىذا جعل الحالتةن أكثر 
اندفايةة وقابمةة لتكوةن الصداقات دون خوف أو توتر، فالحالة الثانةة األسرة التي زريت 

ة قدراتيا من خبلل التشجةع ،والتحفةز واستغبلليا إلى أبعد فةيا حب المبادرة ،والجرأة ،وتنمة
مدى ممكن ،وتحقةق تفايبلت اجتمايةة تسايدىا يمى تحقةق توازنيا النفسي واالجتمايي 

 ،وتحدةد اتجاىاتيا بطرق إةجابةة.

أما الحالة الثالثة بالرغم من العدوانةة التي ةتمةز بيا فالخجل لةس من خصائصو  
مب وجرئ ةحب السةطرة والزيامة ،خاصةة استقاىا من والده   فيذه السمطة ،فيو ينةد ومتص

األبوةة جعمتو صامدا بالرغم من قسوتيا وتأثةرىا من الناحةة النفسةة والسموكةة يمى الحالة 
 ، فيي مصدر محاكاة وتقمةد لمطفل .فاألسرة ىي منبع ىذه السموكةات
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من خالل ما تم التطرق إليو في ىذه الدراسة نستخمص أن اليدف المرجو من ىذه       
النفسي لمطفل األصم "ومحاولة التعرف عمى  الدراسة قد تم التوصل إليو وىو "معرفة البروفيل

خصائص ىذا الطفل ،فمن الواضح أن الطفل األصم الذي لديو إعاقة تحول بينو وبين 
تواصمو االجتماعي الذي يحدد سيماتو وسموكاتو ويضبط انفعاالتو من خالل التجارب التي 

 يعيشيا ويسمعيا وبيا يرسم  شخصيتو بخطوط واقعية .

من خالل ىذه الدراسة أن لمطفل األصم خصائص نوعية وعديدة ترسم منحى  وأيضا تبين لنا
ومن بين ىذه  سموكاتو وتحدد معالم شخصيتو وتؤثر عمى حياتو النفسية واالجتماعية.

الخصائص التي ال تعد وال تحصى العدوان، والخجل، والكذب، وتقدير ذات متدني،وصورة 
أن الخصائص تتميز بالتغير وعدم الثبات  ذات متدنية ومرتفعة بحسب الحاالت، وجدنا

    .بحسب المواقف التي يمر بيا وجممة الخبرات التي يكتسبيا
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 (.30سورة الروم اآلية )
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 بيروت . 

دار صفاء للنشر   1طالسامعون بأعٌنهم اإلعاقة السمعٌة  ( 2000/ماجدة السٌد عبٌد )44

 والتوزٌع عمان.

 الخجل وبعض أبعاد الشخصية( 1999النيال ومدحت عبد الحميد أبوزيد ) /مايسة أحمد45

 دراسة مقارنة في ضوء عوامل الجنس العمر الثقافة دار المعرفة الجامعية .

دار المعرفة  الطفولة بٌن السواء والمرض 2006و 2000/مجدي احمد محمد عبد هللا 46 

 الجامعٌة األزرطٌة مصر.

 .لبنان  2دار النيضة العربية  ط عمم النفس النمو(  2002/مريم سميم )47

دار النيضة   1ط الشامل في مدخل عمم النفس( 2006م الشعراني  )/مريم سميم  إليا48
 العربية بيروت .

 مدرسة ناشر قسنطٌنة. ب ط الفحص والتشخيص النفسي( 2009/مرداسي موراد )49

اآلباء واألمهات والمعلمٌن  دلٌل  اإلعاقة السمعٌة( 2009) /محمد النوبً محمد عل50ً

 دار وائل للنشر.   1وطالب التربٌة الخاصة ط 

 دراسات معاصرة فً سٌكولوجٌة الطفولة والمراهقة ( 2000/ محمد بٌومً حسن )51

 مكتبة زهراء الشرق القاهرة . 1ط

( الوجٌز فً العالج النفسً السلوكً ب ط المكتبة المصرٌة 2009/محمد حسن غانم )52

 االسكندرٌة.

ب ط دار  برامج عممية لخفض مستوى السموك العدواني (2008محمد عمي عمارة  )/53 

 الفتح  مصر.
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 دار الشروق عمان األردن. 1ط عمم النفس( 1998/محمد عودة الريماوي )54

االضطرابات السموكية  (2007/مصطفى نوري القمش  خميل عبد الرحمن المعايضة )55
 .المسيرة األردندار  1ط واالنفعالية

 دار النيضة العربية بيروت . 1( األسرة ومشكالتيا ط1981/محمود حسن )56

دار غرٌب  1ط  علم النفس االجتماعً( 2001/معتز سٌد عبد اللطٌف محمد خلٌفة )57

 للطباعة والنشر القاهرة .

 *المجالت والمحاضرات:

دراسة  المراهقين من الجنسينالخجل لدى  (1994) /مجمة السمادوني ،السيد ابراىيم58

 .3تحميمية لمسبباتو ومظاىره وآثاره العدد

/مجمة مصطفى الصفطي وآخرون قراءات في عمم النفس ب س دار اإلسكندرية  مصر 59

. 

عمم  نفس النمو لمطفل  محاضرات في مقياس( 2007/قديسة فدوى وبوحوش وداد )60

 .والمراهق 

 *الرسائل األكاديمية:

مذكرة لنيل شيادة الماستر  صورة األم لدى الطفل المسعف( 2013أروى سارة ) /صولى61

 في عمم تخصص عيادي جامعة بسكرة .
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الخجل وعالقته بتقدير الذات ومستوى لدى المعاقين ( 2010/عبد ربو عمي شعبان )62

قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير الجامعة  بصريا

 المية غزة.اإلس

العالقة بين مفهوم الذات والسموك العدواني  (2013عواض بن محمد عويض الحربي)/63

رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في  لدى الطالب الصم

 العموم االجتماعية /الرعاية والصحة النفسية.أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية أم القرى.

( دور سوء المعاممة األسري ،في الظيور بعض االضطرابات 2014ي عمجية )/غمر 64

االنعزال االجتماعي (لدى الطفل رسالة مكممة لنيل شيادة الماجستير مدينة –السموكية 

 بسكرة.

مذكرة لنيل شيادة  البروفيل النفسي لطفل األب الكفيف (2014/فاطمة الزىراء طاىري)65

 جامعة بسكرة .الماستر في عمم تخصص عيادي 

مذكرة لنيل شيادة  الخجل وعالقته بالتحصيل الدراسي(2006/فاطمة الييياب وآخرون )66

 أكتوبر الخميج العربي. 7الماستر تخصص عمم االجتماع جامعة 
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 : إستبيان حول خصائص األصم:(1ممحق رقم )

 

 :  أخي... أختي 

، "  البروفيل النفسي لدى الطفل األصم" تقوم الباحثة بدراسة مٌدانٌة عنوانها              

 و ذلك استكماال لمتطلبات التحصل على شهادة  السنة الثانٌة ماستر علم النفس العٌادي .

أرجوا قراءة فقرات هذه االستبانة بتمعن و موضوعٌة و اختٌار الدرجة التً             

على ٌسار كل فقرة من فقرات االستبانة داخل العمود  ( )تراها مناسبة بوضع إشارة 

 المناسب ، علما بأن المعلومات التً تقدمها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمً فقط . 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم                                                       

 ال  نعم  البنود
 محور عالقات الطفل داخل المدرسة   
   يأخذ بعين اإلعتبار ما طمب منو من واجبات./ 1
   قميال ما يكون عالقات مع أصدقائو ./ 2
   ىل ىو في حالة تيقظ ونشاط مع المعممين./ 3
كتساب الميارات الجديدة  ./ 4    ىل ىو سريع التعمم  وا 
   ىل يشارك في األنشطة الترفييية التي تقوم بيا المدرسة ./ 5
   أيعرف كيف يتعامل مع كل التالميذ في الصف ./ 6
   ىل ىو يتفاعل مع التالميذ ويتبادلون األفكار بينيم ./ 7
   أيعرف كيف يصف المشكمة التي تواجيو ./ 8
   يصغي وينفذ توجييات المعمم ./ 9

يصعب عميو الدخول في نقاش إشاريا مع اآلخرين الذين يختمفون / 11
 معو في الرأي .

  

 محور خصائص الطفل    



   ينزعج عندما يتعرض اآلخرين لؤلشياء التي تخصو ./ 11
   يمجأ إلى العنف لحفظ حقوقو إذا تطمب األمر ذلك ./ 12
   ال يستطيع التحكم في إنفعاالتو ./ 13
   في حالة عدم وصول فكرتك إليو تكون ردة فعمو الالمباالة. /14
   من مواصفات الطفل األصم العدوانية ./ 15
   كثيرا ما يسبب األذى لآلخرين بطريقة غير مباشرة ./ 16
   سريع اإلنفجار في بعض األحيان ./ 17
   كثيرا ما نجده منزويا عن ذاتو ./ 18
ىل يشعر بالنقص واإلحباط عند رؤيتو أو تعاممو مع أطفال عاديين /19
. 

  

   في تصوراتك ىل يتمقى الدعم الذي يحتاجو ./ 21
 محور كيفيات التعامل معه     
   ىل الوالدين لييم الرغبة في تعمم سبل اإلتصال مع إبنيم األصم ./ 21
   ىل يتمقون الكثير من اإلنتقادات من طرف اآلخرين ./ 22
   في حالة غضبك منو ىل تعبرين عن ذلك بالغضب والصراخ ./ 23
   عندما يخفق في شيء ما يعاقب عميو من طرف المربيين  ./24
   عندما يتفوق الطفل األصم يتمقى الكثير من اإلمتيازات ./ 25
   األطفال الصم .ىل اآلخرون ييتمون آلراء / 26
   ىل لدييم تواصالت كثيرة خارج المدرسة ./ 27

 



 المقابالت كما وردت:  (:2*الممحق رقم)

 الحالة األولى:

 /المقابمة مع المعممة :1

 صباح الخير 

 صباح النور

 :كيف تجدين تصرفات بالل داخل القسم؟1س

 :عاقل وتصرفاتوا عادي ال باس بيا ،ونحسوا ىادي وثقيل وحشام بزاف.1ج

 :ما ىي التصرفات التي تزعجك من بالل ؟2س

:ما كان حتى تصرفات تقمقني من بالل ،بالعكس ىو تمميذ نشط وخجول وحتى الدروس 2ج
 مركز معايا ويتجاوب معايا.

 :أيغيض ويضايق اآلخرين ؟3س

 تمميذ عاقل ورزين ما يقمقش اآلخرين سواء كانوا تالميذ أو معممين آخرين. jamais:ال 3ج

 :ىل يفعل ما يحمو لو ،وال ييتم باآلخرين ؟4س

:ال بالعكس يتعاون معاىم ويتفاعل مع التالميذ ويحاول يفرض رايوا في بعض األحيان 4ج
 ويشتي يتميز عمييم.

 :ىل ىو سريع االستثارة ؟5س

:أحيانا يستثار بسرعة وويمي عمى مكانش يبكي واليتعايط ىو التالميذ ولكن أكثريتوا بعيد 5ج
 عمييم.



 :عندما يتضايق كيف يتصرف ؟6س

 ما ييدر مع حتى واحد.:يبكي وال 6ج

 :أيتعامل بخشونة مع األشياء ؟7س

 :نادرا ما يقوم بيذا الفعل ،فيو تمميذ عاقل وما يتعاممش مع األشياء بعنف وعدوانية.7ج

 :ىل يمزق دفاتره أو كتبو أو أي ممتمكات اآلخرين؟8س

 :بالعكس ىو منظم ويحافظ عمى أدواتوا وكراريسوا ما يخربش في كراسوا )مالحظة8ج
المقممة فييا كل األدوات المدرسية وكراسوا منظم ومرتب(،وما يتعداش عمى ممتمكات 

 اآلخرين.

 :ىل يبدوا مشتتا وغير مستقر داخل القسم؟9س

:مركز معايا وميتم واش راني نقول ،وساعات يكون ماشي مركز كي ييدر مع صحابوا  9ج
 وعندوا فضول عمى كل صغيرة وكبيرة تصير قداموا.

 ة الناس تضايقو ؟:أكثر 11س

 maisإذا كانوا ناس ما يعرفيمش ،يحشم وما يقدرش يتفاعل معاىم  sirtout:نعم 11ج
 فضولي لمعرفة الوجوه الجديدة.

 :أيتحاشى اإلحتكاك مع اآلخرين أثناء المعب ؟11س

 :ال ال يمعب معاىم ويتفاعل ،ولكن ليس بشكل كبير .11ج

 صعبا عميو إذا أحس أن أحد يراقبو ؟ : عندما يعمل أي شيء،يكون12س

 :نعم، أحيانا يكون مش مرتاح إذا حس واحد يراقب فيو.12ج



 :أيشعر بالخجل عندما يتحدث مع شخص ميم ؟13س

 :كثيرا وخاصة إذا كان شخص ما يعرفوش وأول مرة يقابموا .13ج

 :أيسأل أسئمة كثيرة مقارنة مع التالميذ اآلخرين ؟14س

 :قميل ما يسأل .14ج

 :ىل يكون متوترا جدا قبل حدوث أي موقف اجتماعي ما ؟15س

 :يكون متوتر ولكن إذا تفاعل يزول التوتر.15ج

 /المقابمة مع المربية:2

 صباح الخير

 صباح النور

 :كيف تجدين تصرفات بالل داخل المدرسة؟1س

 :عادي ومميحة.1ج

 :وخاصة في الفناء والمراقد؟2س

يمعب ويتفاعل مع صحابوا نفسيم ليرقد معاىم ،بالل خاطيو المشاكل  :في الفناء نشوفوا2ج
 ىو عاقل وحشام ياسر.

 :ماىي التصرفات التي تزعجك من بالل ؟3س

 :مكان حتى حاجة تقمقني منوا .3ج

 :أيغيض ويضايق اآلخرين؟4س



:ما شفتوش خطر ظمم وال تقابض ولكن خطرا تقمق من واحد دالوا بالستوا في المراقد 4ج
 جعوا عادي بصح وتراضاو.ور 

 :ىل يفعل مايحمو لو وال ييتم باآلخرين؟5س

 :أه  ياخذ الراي ،وساعات يجيو العناد ولكن ثم ثم يركح .5ج

 :ىل ىو سريع اإلستثارة ؟ 6س

 : يستثار بسرعة ويتقمق ألتفو األسباب.7ج

 :عندما يتضايق كيف يتصرف؟8س

ما يكمش كالعادة كي تولي حاجة  :يبكي ،وال يبقى يرسم ويخربش في ورقة،وساعات8ج
 ضاراتوا.

 :أيتعامل بخشونة مع األشياء؟9س

 :ال ال  .9ج

 :ىل يبدوا مشتتا وغير مستقر ؟11س

:غالبا ماأجده سارح وشارد الذىن وخاصة شايف روحوا ناقص زوج حوايج اإلعاقة 11ج
 السمعية،وبطء الحركة.

 :أكثرة الناس تربكو؟11س

 :ال عادي يشتي يخالط ويمعب ولكن غير مع صحابوا المقربين ماعندوش تواصالت .11ج

 :أيتحاشى اإلحتكاك مع اآلخرين أثناء المعب؟12س

 :ال ال يمعب ماشي ياسر وخاصة األلعاب التي تحتاج إلى بذل جيد أكبر.12ج



 :عندما يعمل أي شيء،يكون صعبا عميو إذا أحس أن أحد يراقبو ؟13س

 وا ىذه الحشمة ويياب ويتوتر ياسر إذا شاف واحد يالحظ فيو.:عند13ج

 : أيشعر بالخجل عندما يتحدث مع شخص ميم ؟14س

 :ىو يحشم ورزين ساعات نحسو درويش من العقالة نتاعوا  .14ج

 :أيسأل أسئمة كثيرة مقارنة مع التالميذ اآلخرين ؟15س

 :قميل ما يسأل .15ج

 أي موقف اجتماعي ما ؟ :ىل يكون متوترا جدا قبل حدوث16س

 :يكون متوتر ولكن مع صحابوا يمقى راحتوا يمعب معاىم ويتمسخروا عادي.16ج

 / المقابمة مع األب:3

 صباح الخير 

 صباح النور

 تسمحمي نحكوا شوية عمى بالل .

 تفضمي 

 :واش ىي ىوايات بالل ؟1س

 ويشتي يرسم بزاف . :بالل يحب يمعب ويتفرج الرسوم ،وأفالم األكشن1ج

 :كيف تجد تصرفات بالل داخل المنزل ؟2س



: واهلل الباس بييا ،ولكن في حاجة ماشي مميحة كي يطمب حاجة الزم تجيبييا لوا ،وال 2ج
 يقول خاوتوا أعطيالي إذا شافيا عندىم يعيط ويخبط ويقوليم ىاتوىا .

 :ماىي التصرفات التي تزعجك من بالل ؟3س

تقمقني منوا بالعكس ياخذ الراي،وعاقل ولكن شوية عندوا العناد يشتي  :ماكان حتى حاجة3ج
 يتفوق عال خاوتوا وصحابوا.

 : يقمق ويضايق اآلخرين )األصدقاء،والجيران،...الخ(؟4س

ذا تقمق و ال 4ج :ال ال كامل يحبوه وما يتقمقوش منوا يمعب معاىم ويحب البالو ياسر ،وا 
 تقابض معاىم يبعد عمييم .

 عالقتوا مع خاوتوا كيفاش خاصة؟:و 5س

 : مميحة .ولكن تعرفي المناقرة فييا فييا،يتعايطوا مرة ثم يتراضاو.5ج

 :عندما يتضايق كيف يتصرف؟6س

 :يبكي ويشتي يقعد وحدوا لبرا،ساعات كي مانفيمش واش حاب يقول يتقمق و يزعف .6ج 

 :أيتعامل بخشونة مع األشياء؟7س

 ديما كي يتقمق يكسر أي حاجة قداموا . :نعم ،في بعض األحيان ماشي7ج

 :أكثرة الناس تضايقو ؟8س

 :ماشي ديما ،ناس من ناس ساعات مايضايقش من كثرتيم .8ج

 :أيتحاشى اإلحتكاك باآلخرين أثناء المعب؟  9س



:ال ال يشتي يمعب وخاصة البالوا)كرة القدم( يحبيا ياسر ولكن يفضل ماليو في المعب 9ج
 أكثر.

 ل أي شيء،يكون صعبا عميو إذا أحس أحد يراقب فيو ؟:عندما يعم11س

:ما يشتيش واحد يراقبوا لخاطر يحشم ويولي  ما يعرفش واش يدير)حتى خدودوا  11ج
 يحماروا (.

 :أيشعر بالخجل عندما يتحدث مع شخص ما ميم؟11س

 :يحشم ياسر وخاصة إذا كانوا صحابي ما يعرفيمش. 11ج

 الحالة الثانية : 

 مع المعمم:/ المقابمة 1

 صباح الخير .

 صباح النور.

 : كيف تجد تصرفات مريم داخل القسم؟1س

 :مميحة وبنت ما شاء اهلل عمييا،قافزة وقرايا. 1ج 

 : ما ىي التصرفات التي تزعجك منيا؟2س 

 : حتى حاجة بالعكس بنت ذكية ومديرش الطوايش.2ج

 :أتغيض وتضايق اآلخرين ؟3س

 ، بالعكس كما شفت متفاعل معاىم وحنينة معاىم.:أىا متقمقش لخرين3ج 

 :ىل تفعل ما يحمو ليا ،وال تيتم باآلخرين ؟4س



 :ال بالصح ،إذا عندىا راي ديرو، والزم ميضرش لخرين زمالءىا في القسم .4ج

 :ىل ىي سريعة االستثارة ؟5س

 أحيانا من تتقمق وتنفعل بسرعة . mais: قميل ،5ج 

 ف ؟:عندما تتضايق كيف تتصر 6س

 : تبقى ساكت ،وما تحكي مع حتى واحد.6ج 

 :أتتعامل بخشونة مع األشياء ؟7س

 :ال.7ج

 أو أي ممتمكات اآلخرين؟ اأو كتبي امزق دفاترى:ىل ت8س

 عمى أدواتيا ،حتى حوايج لخرين متمسيمش. ة:ال ،محافظ8ج 

 داخل القسم؟ ةوغير مستقر  :ىل تبدوا مشتتة9س

 ىي ديما كنطكت مع زمالءىا .،شاردة إال كاش معندىا  :قميل وين تمقاييا9ج 

 :أكثرة الناس تضايقيا ؟11س

 :ال ال ،إال إذا كانت ناس متعرفيمش.وثان مايقمقوىاش عادي .11ج

 :أتتحاشى اإلحتكاك مع اآلخرين أثناء المعب ؟11س

 :ال تمعب مع صحاباتيا وتتفاعل معاىم.11ج

 ييا إذا أحست أن أحد يراقبيا ؟: عندما تعمل أي شيء،يكون صعبا عم12س

 :أحيانا .12ج



 :أتشعر بالخجل عندما تتحدث مع شخص ميم ؟13س

 :فييا تحشم من أشخاص ماتعرفيمش.13ج

 :أتسأل أسئمة كثيرة مقارنة مع التالميذ اآلخرين ؟14س

 :تسأل وتبحث وتشتي تقرا )مالحظة كتتبيا عالمات مرتفعة (.14ج

 دوث أي موقف اجتماعي ما ؟:ىل تكون متوترة جدا قبل ح15س

  :نعم ،تكون خايف ومتوترة. 15ج

 *المقابمة مع األم:

 صباح الخير 

 صباح النور 

 باغية نحكو شوية عمى مريم 

 تفضمي

 :واش ىي ىوايتيا ؟1س 

 : تشتي تفرج ،وطيب ،وتغسل ،وترسم،وتشتي تحوس.1ج 

 : مريم كيفاه حتى أصيبت بيذه اإلعاقة؟2س 

طاحت من أعمى السمم ،جاتيا ضربة قوية عمى راسيا،مما تمقت العناية في حوالي العامين 
يوما ،كي رجعت الحظت عمييا كي نيدر معاىا  15المشددة ،وخرجت من المستشفى بعد

متجاوبنيش نعيطميا متسمعنيش ،خفت قمت لبييا بمي الطفمة راىي ماش تجاوب معايا 



اليل والراديو،وقمي طبيب بمي بنت عادت ،مصدقونيش،وبعد ىزيتيا وديتيا لطبيب درتميا التح
 نت صدمة قوية ،والحمد اهلل تجاوزناىا .امتسمعش،)تأثرت وبكات(ك

 داخل المنزل؟ ا: كيف تجدين تصرفاتي3س

 :عادي تصرف كأي بنت عادي.3ج 

 : ما ىي التصرفات التي تزعجك منيا؟4س 

 :مكان حتى حاجة. 4ج 

 :أتغيض وتضايق اآلخرين ؟5س 

كس ما تقمقيمش وتشتي تمعب وتشتي تروح لجارتنا تصيب راحتيا معاىا يقراو مع ال ال  بالع
 بعض بالرغم من أنيا كبيرة عمييا تشتي صحبتيا.

 :ىل تفعل ما يحمو ليا ،وال تيتم باآلخرين ؟6س

أحيانا تشتي تفرض راييا ،ولكن تيتم باآلخرين ىي بنت حساسة تشوف واحد يبكي تبكي 
متقمق تجي تقعد حذايا وتواسيني،كي قمقني بييا تروح وتمقوا حتى ىي ،ساعات تشوفني 

 ماعادش تقمق ماما.

 :ىل ىي سريعة االستثارة ؟7س

 ىيو ،ثم ثم تتقمق وتستثار وتنفعل ليو ليو ،سيرتو معا خاوتيا يقمقوىا وثم ثم تزعف. 

 :عندما تتضايق كيف تتصرف ؟8س

 :تبكي وال تعيط .8ج 

 ء ؟:أتتعامل بخشونة مع األشيا9س



 : ال ال.9ج

 :ىل تمزق دفاتره أو كتبو أو أي ممتمكات اآلخرين؟11س

: ال ال، منظمة ومرتبة حتى في خزانتيا تمقاي كل حاجة في بالصتيا ،وحتى حوايج 11ج
 الناس ما دورش بيم ،وال حتى حوايج خاوتيا .

 :ىل تبدوا مشتتة وغير مستقرة داخل المنزل؟11س

 ياسر،بصح مش ديما . كاين منيا ، تشرد وتخمم:11ج

 :أكثرة الناس تضايقيا ؟12س

:ال ،تشتي كي يجونا لفامي، وسيرتو خاالتيا تحبيم بزاف وتصيب راحتيا معاىم. 12ج
 وتشتي تروح لعراس وثاني دير كل شيء وتعرف تزين روحيا كيما يبغي الحال. 

 :أتتحاشى اإلحتكاك مع اآلخرين أثناء المعب ؟ 13س

 م وتشتي تنافسيم وتمعب معاىم.تشتي لمخالط بصح في حدود.: ال تتفاعل معاى13ج

 : عندما تعمل أي شيء،يكون صعبا عميو إذا أحست أن أحد يراقبيا ؟14س

 :صح ماتحبش واحد يراقبيا لخاطر تحشم وتياب وتولي ما تعرف دير حتى حاجة .14ج

 :أتشعر بالخجل عندما تتحدث مع شخص ميم ؟15س

 إذا جاوني صحاباتي لنخدم معاىم تحشم منيم ياسر. :نعم ،فييا سيرتوا15ج

 :أتسأل أسئمة كثيرة مقارنة مع إخوتيا ؟16س

 :ىي فضولية تحوس عمى كل شيء ،وتسقسيني وتحاول تعرف كل شيء.16ج

 :ىل تكون متوترة جدا قبل حدوث أي موقف اجتماعي ما ؟17س



 األولى ومن بعد خالص. :تحشم ،وتخاف مرة17ج

 مربية:المقابمة مع ال

 صباح الخير .

 صباح النور.

 ماعمييش نحكو شوية عمى مريم.

  تفضمي.

 : كيف تجدين تصرفاتيا داخل المدرسة ؟1س

 :مريم بنت مميحة وماشي قبيحة، ومديرش المشاكل ىنا في المدرسة . 1ج

  ؟ا: ما ىي التصرفات التي تزعجك مني2س 

 ىي بنت عاقمة ورزينة اهلل يبارك عمييا .:2ج

 ضايق اآلخرين ؟تغيض و ت:أ3س

 ال ال:3ج

 يتم باآلخرين ؟ت،وال  افعل ما يحمو ليت:ىل 4س

 ال، توزن قبل ما تعمل أي  حاجة ،وتيتم بصحباتيا بآرائيم.:4ج

 االستثارة ؟ ة:ىل ىو سريع5س

 ىي تنفعل ولكن تعرف وكتا تضبط روحيا.:5ج

 تصرف ؟تتضايق كيف ت:عندما 6س



 وال تبكي .تتقمق ،وتسكت متمقى واش دير :6ج

 تعامل بخشونة مع األشياء ؟ت:أ7س

 ال ماش شفتياش وما الحظتش ىذا الشيء فييا .:7ج

 أو أي ممتمكات اآلخرين؟ اأو كتبي امزق دفاترىت:ىل 8س

 ال .:8ج

 ؟فناء داخل ال ةوغير مستقر  ةبدوا مشتتت:ىل 9س

ىي خارجية نشوفيا  ديما فايقة،جامي تشرد، ديما تمعب وتتفاعل مع التالميذ، سيرتوا :9ج
 غير في الفناء أو المطعم.

 ؟ ا:أكثرة الناس تضايقي11س

 ال تتفاعل ومضيقياش .:11ج

 تحاشى اإلحتكاك مع اآلخرين أثناء المعب ؟ت:أ11س

 ال تتفاعل معاىم وتحب تمعب .:11ج

 ؟ اأن أحد يراقبي تعمل أي شيء،يكون صعبا عميو إذا أحست: عندما 12س

 تخدم خدمتيا متحشمش. قميل، بصح:12ج

 تحدث مع شخص ميم ؟تا شعر بالخجل عندمت:أ13س

 ال ال، قميل. :13ج

 سأل أسئمة كثيرة مقارنة مع التالميذ اآلخرين ؟ت:أ14س



 عادي، كي متعرفش حاجة تسأل عمييا.:14ج

 جدا قبل حدوث أي موقف اجتماعي ما ؟ ةكون متوتر ت:ىل 15س

 ال ال .:15ج

 *الحالة الثالثة:

 المقابمة مع المعممة:

 صباح الخير.

 صباح النور.

 ؟ قسمداخل ال و: كيف تجدين تصرفات1س

 .  يدير الطوايش يشوش ويتحرك بزاف عادي ولكن أحيانا:1ج

  : ما ىي التصرفات التي تزعجك منو؟2س 

 ىو عمى مكانش يتقمق،ويشوش ياسر، وأحيانا يكون ماشي مركز معايا .:2ج

 اآلخرين ؟:أيغيض ويضايق 3س

 ال.:3ج

 :ىل يفعل ما يحمو لو ،وال ييتم باآلخرين ؟4س

 ىو رايو يديروا ولكن راىوا في المدرسة ليا نظاميا.:4ج

 :ىل ىو سريع االستثارة ؟5س

 نعم يستثار بسرعة.:5ج



 :عندما يتضايق كيف يتصرف ؟6س

 يقعد وحدوا واليتنرفى عمى أي واحد جاء قداموا.:6ج

 األشياء ؟:أيتعامل بخشونة مع 7س

 كي يغضب يخبط رجميو.:7ج

 :ىل يمزق دفاتره أو كتبو أو أي ممتمكات اآلخرين؟8س

 ال ميمزقش حوايج وحتى تاع التالميذ مايدورش بييم.:8ج

 :ىل يبدوا مشتتا وغير مستقر داخل القسم؟9س

 يكون مشتتا وخاصة في بداية األسبوع نيار األحد ،يجي ساكت وتايو وتعبان.:9ج

 الناس تضايقو ؟:أكثرة 11س

 ال ال.:11ج

 شى اإلحتكاك مع اآلخرين أثناء المعب ؟ي:أيتحا11س

 يمعب معاىم ويتفاعل سواء كانوا في القسم أو في الفناء.:11ج

 : عندما يعمل أي شيء،يكون صعبا عميو إذا أحس أن أحد يراقبو ؟12س

 ال يعمل حاجتوا  ،وال يبالي باآلخرين،ىو جريء، وعنيد ياسر.:12ج

 :أيشعر بالخجل عندما يتحدث مع شخص ميم ؟13س

 ال ييدر معاه عادي.:13ج

 :أيسأل أسئمة كثيرة مقارنة مع التالميذ اآلخرين ؟14س



 نعم يسأل،ىما كل يسألوا لخاطر شكاكين عمى كل حاجة تحدث قداميم.:14ج

 :ىل يكون متوترا جدا قبل حدوث أي موقف اجتماعي ما ؟15س

 ال ال.:15ج

 ب:المقابمة مع األ

 صباح الخير.

 صباح النور.

 ؟ منزلداخل ال : كيف تجد تصرفاتو

 .  مميحة:1ج

  : ما ىي التصرفات التي تزعجك منو؟2س 

 يعيط ويعود يخبط كي يتقمق،وساعات مانفيمش حاجتوا .:2ج

 :أيغيض ويضايق اآلخرين ؟3س

 في بعض األحيان حسب مزاجوا.:3ج

 باآلخرين ؟:ىل يفعل ما يحمو لو ،وال ييتم 4س

 حاجة باينة، وال يبالي بآراء اآلخرين ورايو يديروا.:4ج

 :ىل ىو سريع االستثارة ؟5س

 ىيو يتنرفى بسرعة:5ج

 :عندما يتضايق كيف يتصرف ؟6س



 يعيط ويخبط ويبكي.:6ج

 :أيتعامل بخشونة مع األشياء ؟7س

ويخبط،  حسب الحاجة نتاعوا لألشياء، سيرتوا إذا ما لقاش حاجتوا ينوض يعيط،:7ج
 ويكسر.

 :ىل يمزق دفاتره أو كتبو أو أي ممتمكات اآلخرين؟8س

 ما ميزقيومش، والحتى كتب صحابوا.:8ج

 :ىل يبدوا مشتتا وغير مستقر داخل القسم؟9س

 ديما تمقاه تايو ومايعرفش واش يدير.:9ج

 :أكثرة الناس تضايقو ؟11س

 ال ال:11ج

 ؟ :أيتحاشى اإلحتكاك مع اآلخرين أثناء المعب11س

 ال يحتك بييم، ويمعب معاىم :11ج

 : عندما يعمل أي شيء،يكون صعبا عميو إذا أحس أن أحد يراقبو ؟12س

 ما عندوا حاجة يخدم حاجتوا ما يحشمش منوا:12ج

 :أيشعر بالخجل عندما يتحدث مع شخص ميم ؟13س

 ال ال .:13ج

 :أيسأل أسئمة كثيرة مقارنة مع التالميذ اآلخرين ؟14س



 ويحوس يفيم كل شيء.يسأل،:14ج

 :ىل يكون متوترا جدا قبل حدوث أي موقف اجتماعي ما ؟15س

 :ال.15ج

 المقابمة مع المربية:

 مساء الخير.

 مساء النور.

 : كيف تجدين تصرفاتيا داخل المدرسة ؟1س

 . مرة األولى كي جاء المدرسة غير يبكي ويصرخ: 1ج

  : ما ىي التصرفات التي تزعجك منو؟2س 

 قموق بزاف وعصبي.ىو :2ج

 :أيغيض ويضايق اآلخرين ؟3س 

 في المعب برك كي يخسر.:3ج

 :ىل يفعل ما يحمو لو ،وال ييتم باآلخرين ؟4س

 ىو رايوا يديروا، قميل ما يستشير صحابوا.:4ج

 :ىل ىو سريع االستثارة ؟5س

 بزاف، ثم ثم يغضب.:5ج

 :عندما يتضايق كيف يتصرف ؟6س



 وأيامات يولي يبكي،وال يقمق عمى صحابوا.أيامات يكون ساكت،:6ج

 :أيتعامل بخشونة مع األشياء ؟7س

 قميل.:7ج

 :ىل يمزق دفاتره أو كتبو أو أي ممتمكات اآلخرين؟8س

 ما شفتش ىذا التصرف منوا.:8ج

 :ىل يبدوا مشتتا وغير مستقر داخل القسم؟9س

 غالبا ،يكون مشوش،وغير مستقر.ويحط يديو عمى خدوا.:9ج

  ة الناس تضايقو ؟:أكثر 11س

 ال ال ميحشمش، وما يخافش.:11ج

 :أيتحاشى اإلحتكاك مع اآلخرين أثناء المعب ؟11س

 ال يمعب معاىم، ويتفاعل معاىم. :11ج

 : عندما يعمل أي شيء،يكون صعبا عميو إذا أحس أن أحد يراقبو ؟12س

 بالعكس يخدم حاجتوا.:12ج

 :أيشعر بالخجل عندما يتحدث مع شخص ميم ؟13س

 ال ال.:13ج

 :أيسأل أسئمة كثيرة مقارنة مع التالميذ اآلخرين ؟14س

 يسقسي عمى حوايج كي ما يعرفش يديرىم.:14ج



 :ىل يكون متوترا جدا قبل حدوث أي موقف اجتماعي ما ؟15س

 :ال ال.15ج

 








